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 و آثار آن» صرفه«بررسي خاستگاه نظرية 
 در مباني معتزله و شيعه

 
49Fمحمدهادي قندهاري ۰۳/۰۴/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

١ 
50Fپززهرا پنبه ۲۲/۰۴/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

٢ 

 
 چكيده

وجوه «کریم، اقوال متعددی را در قالب عنوان دانشمندان اسالمی برای اثبات اعجاز قرآن 

 نیز به چشم» صرفه«اند. در میان این وجوه مذکور، وجهی موسوم به بیان کرده» اعجاز قرآن

خود معجزه اند. نظر آنان در این قول، آن است که قرآن به خودی خورد که برخی قائل به آن شدهمی

رند، ولی خداوند مردم را از معارضه با قرآن بازداشته توانند مانند آن را بیاونیست و دیگران می

است. مقالۀ حاضر ضمن بیان جایگاه این نظریه در بین اندیشمندان معتزله و شیعه، به کنکاش 

ای را بافت فرهنگی و دینی، نظریهدربارۀ خاستگاه این نظریه پرداخته و علت طرح چنین نظریه

ی کالمی و فقپردازی
ّ

دان دالیل قوی و نیرومند برای دفاع از حقانیت قرآن و... ها و مجادالت جد

در شرایط زمانی خاص دانسته است. در نهایت نیز با اشاره به پیامدهای این نظریه، ناسازگاری آن را 

 با مبانی معتزله و شیعه اثبات کرده و آن را مورد نقد قرار داده است.

 واژگان كليدي
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 طرح مسئله

است، این بحث مستند به آیات » علوم قرآنی«یکی از مباحث مهم » اعجاز قرآن«مسئله 

الهی کتاب خداوند است. خداوند در آیات متعددی به ناتوانی بشر در آوردن کالمی چون قرآن 

ی کرده است.اشاره 
ّ

پیام  کرده و منکران آسمانی بودن قرآن را به آوردن مانندی برای قرآن، تحد

ی آن است که مردم با صرف تمام نیروی خویش و کمک گرفتن از یکدیگر 
ّ

اجمالی آیات تحد

 در آفریدن کالمی چون قرآن ناتوان هستند.

ی، ذهن مسلمانان را به خود مشغول ساخته است این 
ّ

سؤالی که از دیرباز در برابر آیات تحد

که قرآن به زبان عربی است و  است که چرا مردم از ارائه همانند قرآن ناتوان هستند؟ با آن

متشکل از حروف و کلماتی است که پیش از نزول قرآن در میان عرب رواج داشته است؛ با این 

ه خصوصیتی سبب این عجز و ناتوانی گردیده است؟ برخی اندیشمندان علوم قرآنی حال، چ

هایی چون فصاحت و بالغت بسیار اند و به ویژگیاین اعجاز را به ذات قرآن منتسب دانسته

واالی قرآن، نظم بدیع، اخبار به غیب، بلندی معنا و عمق مطالب قرآن و... به عنوان وجوهی از 

اند؛ بعضی اند؛ البته در میان این گروه همه، وجه اعجاز را یکسان ندیدهکرده اعجاز قرآن اشاره

ای اند. گروهی نیز مجموعهای نیز در تکثیر این وجوه کوشیدهکرده، عده به وجوه کمتری اشاره

 اند.از چند ویژگی را موجب اعجاز کالم الهی دانسته و هر یک از این وجوه را به تنهایی نپذیرفته

مقابِل گروهی که قائل به اعجاز ذاتی قرآن هستند، عدۀ کمی، کالم خداوند را دارای در 

اند و کالم فصیح و بلیغ دوران جاهلیت را دارای فوایدی خصوصیتی ذاتی موجب اعجاز ندانسته

اند. در دیدگاه اینان، اعجاز قرآن ذاتی و درونی نیست، بلکه خداوند قادر، برای بسیار شمرده

ق پیامبر و الهی بودن کالم قرآن، مردمان را از آوردن مانند قرآن بازداشته است. به اثبات صد

آوردی با قرآن است، َصرف و منع خداوند است که بیانی دیگر، آنچه باعث عدم امکان هم

 مطلبی خارج از قرآن است.

قرار  مشهور گردیده و مورد بحث و تحلیل» نظریۀ صرفه«این نظریه از دیرزمان به عنوان 

رسد این قول از نخستین وجوهی است که در بین دانشمندان اسالمی  گرفته است. به نظر می

داران این نظریه در قرن  شده است. بیشتر طرفمورد بحث بوده و دربارۀ آن نقدهای فراوان واقع 

گرفته  اند، اما از اوایل قرن چهارم این طرز تفکر مورد مخالفت جدی قرارزیستهسوم تا پنجم می

اند. البته برخی هم در طرح ندانستهاست. بعضی از مخالفان، این نظریه را سخیف و حتی قابل 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

109 

 
 

ة 
ظري

ه ن
تگا

اس
 خ

سي
رر

ب
»

فه
صر

 «
عه

شي
 و 

زله
معت

ي 
مبان

در 
ن 

ر آ
آثا

و 
 

اند و خود در حقیقت به دیدگاه  جمع بین دو نظریۀ صرفه و اعجاز ذاتی قرآن به نحوی کوشیده

 اند. سومی قائل شده

را » صرفه«ا تنها قول به در این مقاله، هدف ما نقد و بررسی همۀ وجوه اعجاز قرآن نیست. م

که در کالم شیخ مفید، سید مرتضی و بعضی دیگر از بزرگان آمده است، بررسی خواهیم کرد. 

نظرهای گوناگون در این زمینه، بررسی خاستگاه این نظریه و پیامدهای آن به با توجه به اختالف

 نماید. تر از جهت علمی، موجه می ای روشن یابی به نتیجه هدف دست

که معتزله آغازگر این نظریه است، در این مقاله به بررسی نظریۀ صرفه از دیدگاه  جهت این به

شود. نوشتار حاضر ابتدا معنای لغوی و اصطالحی صرفه و جایگاه معتزله و شیعه پرداخته می

آن را در بین معتزله و شیعه بیان کرده و سپس به بررسی خاستگاه نظریۀ صرفه پرداخته و در 

، تأثیر این نظریه بر مبانی معتزله و شیعه را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به نقد این ادامه

 پردازد. نظریه می

 »صرفه«معناي لغوي و اصطالحي 
و به معنای برگرداندن چیزی از صورتی و حالی » صرف یصرف«در لغت از مادۀ » صرفه«

ازگشت از مکان یا عملی که در )، یا ب٤٨٢ق: ١٤١٢به حالی دیگر است (راغب اصفهانی، 

در همین معنای » صرف«). در قرآن کریم نیز ١٩٠: ٩ق، ١٤١٤منظور،  صدد آن بودند (ابن

وا«مانند  لغوی استعمال شده است،
ُ
مَّ اْنَصَرف

ُ
51Fث

ُه «؛ یعنی از آن مکان بازگشتند و یا »١
َّ
 الل

َ
َصَرف

وَبُهْم 
ُ
ل

ُ
ها را از حق برگرداند (قرشی،  آن؛ یعنی خداوند به جهت مجازات ایشان، قلوب »52F٢ ق

١٢٣: ٤ ، ١٣٧١.( 

در اصطالح یکی از وجوه اعجاز قرآن و به معنای بازداشتن خداوند از آوردن مانند » صرفه«

ی قرآن به وسیلۀ مخلوق است؛ یعنی خداوند، معارضان قرآن را که می
ّ

خواستند در برابر تحد

 رده است.ای را بیاورند، ناتوان کقرآن، مثل آن یا سوره

ام«
ّ

و » داعی«داند که خداوند که ایجادکنندۀ این نظریه است، صرفه را به این معنا می» نظ

که اسباب و زمینۀ حصول انگیزه  انگیزۀ دیگران را از معارضه با قرآن سلب کرده است، با این

                                                           
 ١٢٧):٩.توبه( ١

 .همان ٢
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ر دهندۀ نظریۀ صرفه د). سید مرتضی بسط١١٨ق: ١٤٢٥برای آنان فراهم بوده است (رافعی، 

شیعه است. او بر این باور است که خداوند علومی را که برای آفریدن کالمی چون قرآن مورد 

توان  ). در معنایی دیگر می٣٣ق: ١٤٢٤ها سلب کرده است (سید مرتضی،  نیاز است، از آن

گفت: منکراِن معارض از انگیزه و دانش الزم برخوردارند، ولی خداوند قدرت آمدن به میدان 

 ).١٣٩: ١٣٨٦گیرد (معرفت،  ها می از آن مبارزه را

 جايگاه نظرية صرفه در معتزله و شيعه
برای شناخت جایگاه نظریۀ صرفه شایسته است برخی موافقان و مخالفان این نظریه در دو 

 مکتب شیعه و معتزله مورد بررسی قرار گیرند تا میزان اعتبار این نظریه مشخص گردد. 

 معتزله. جايگاه نظرية صرفه در 1

ام«اند. ابتدا  معتزله، نخستین کسانی هستند که این نظریه را مطرح کرده
ّ

گمان » ابراهیم نظ

). ٣٣٨: ٣ ق، ١٤١٢نیست (سبحانی،  کرد نظم و تألیف قرآن حجتی برای پیامبر اکرم می

53Fمشهور است که او نخستین کسی است که این نظریه را عنوان کرد.

برخی بر این اعتقادند که  ١

بیان گردید. وی هرچند فرد زاهدی بود، از » عیسی بن صبیح المزدار«قول صرفه ابتدا توسط 

ام منتقل لحاظ اعتقادی منحرف بود و اکثر اهل زمین را تکفیر می
ّ

کرد. این نظریه، از او به نظ

ام آن را توسعه و گسترش داد (درویش، 
ّ

ام نیز ). برخی ح١٤٨: ٢٠٠٩شد و نظ
ّ

تی دربارۀ نظ

را تألیف کرده  نصر التثلیث علی التوحیدچنین نظری دارند و معتقدند او پیش از این نیز کتاب 

ق: ١٤٠٩اند (بغدادی، ای از سوی وی را در جهت کفر به قرآن دانستهبود؛ لذا بیان چنین نظریه

٨١.( 

است که از شاگردان » جاحظ«از دیگر بزرگان معتزله که قول به صرفه را عنوان کرده است، 

ام بود. هرچند برخی بر این اعتقادند که جاحظ، اعجاز قرآن را در نظم قرآن و فصاحت و 
ّ

نظ

را نیز در بیان اعجاز قرآن و رّد نظریه صرفه تألیف  نظم القرآندانست و کتاب بالغت آن می

اشت که از وی پرسیدند. ای ابراز دکرد، اما بعد، نظریۀ صرفه را از روی جدل و در پاسخ شبهه

 ).١٥٧: ٢٠٠٩وی برای رّد شبهه، قول صرفه را بیان کرد (درویش، 

                                                           
. هرچند در انتساب این نظریه به وی تردید شده. نسبِت این نظریه به وی، از سوی مخالفان او از اشاعره، مجبره و ١

 ).١٤٩: ١٣٩١حشویه صورت گرفته است (ر.ک: جواهری، 
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بود نیز در مسئله وجوه اعجاز قرآن، قائل به  که معاصر شیخ مفید» ابواسحاق نصیبی«

نیز وجوه اعجاز قرآن را هفت » علی بن عیسی الرمانی). «٩و  ٨: ١٣٨٧صرفه است (جعفری، 

 ).٧٥ق: ١٣٧٦ها صرفه است (خلف الله احمد و زغلول سالم،  کی از آنشمارد که ی چیز می

اند از جمله: عباد بن  غیر از این چهار نفر افراد دیگری از معتزله نیز قائل به صرفه بوده

یمري، هشام بن عمرو الفوطی و... (سبحانی،  ) به این ترتیب ٣٣٨: ٣ ق، ١٤١٢سلیمان الصَّ

ای قابل توجه در معتزله است و برخی از بزرگان معتزله نظریهگردد که نظریه صرفه،  مشخص می

 قائل به صرفه هستند.

 . جايگاه نظرية صرفه در شيعه2

کم سه نسل پیاپی از  داران متعددی دارد. دست قول به صرفه در میان متکلمان شیعه نیز طرف

رین چنین قلمداد وجود این، در بعضی از کتب متأخمتکلمان شیعه معتقد به صرفه بودند. با 

الهدی این عقیده را داشته؛ در شده است که گویا در میان متکلمان شیعه تنها سید مرتضی علم

که چنین نیست و از علما و متکلمان بزرگ شیعه، هم پیش از سید و هم پس از او کسانی حالی 

بیشتری آورده و حتی های خود این مسئله را با تفصیل  اند. البته سید در کتاب قائل به صرفه بوده

های کالمی خود این نظریه را  باره نوشته است. سید مرتضی در اکثر کتابکتاب مستقلی در این 

های متعددی در اثبات آن کوشیده است و شبهاتی را که بر این نظریه  عنوان کرده و با استدالل

عن جهة اعجاز الموضح ها پاسخ داده است. او کتاب  شده، به تفصیل مطرح کرده و به آن

 مشهور است، در تبیین و تشریح نظریه صرفه تألیف کرد.» الصرفه«را که به  القرآن

شیخ مفید نیز از جمله افرادی است که قول به صرفه را در جهت اعجاز قرآن اختیار کرده 

پرداخته و با  بدیل، به دفاع از کیان تشیع میگری بیاست. شیخ مفید در مقام متکلم و مناظره

 ).٥٣ـ٥٠: ١٣٧٩کرده است (ر.ک: مؤدب،  های مختلف مناظره می لمای فرقهع
گر  شاید همین شرایط، سبب استفاده این بزرگان از همۀ وجوهی گردیده که به نحوی بیان

شیخ مفید نظریۀ صرفه  اوائل المقاالت فی المذاهب المختاراتاعجاز قرآن است. بنا بر کتاب 

چون عالمه مجلسی و قطب راوندی نظریۀ دیگری را به وی نسبت را پذیرفته است، اما بزرگانی 

داند. بنا بر نظر این اند که او اعجاز قرآن را در فصاحت، بالغت و اخبار غیبی و الهی میداده

که شاگردان بزرگان، او اعجاز بیانی قرآن را پذیرفته و قائل به آن بوده است؛ اما با توجه به این

اند و با دقت در که منشأ نظریه صرفه متکلمان بودهاند و اینرا پذیرفتهشیخ مفید نظریۀ صرفه 
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ای از زمان، رسیم که شیخ مفید حداقل در برههبه این نتیجه می اوائل المقاالتعبارات کتاب 

این نظریه را پذیرفته و به بیان آن پرداخته است و شاید بعدتر از آن عدول کرده و همان اعجاز در 

؛ صفایی، ٣٣٨: ٣ ق، ١٤١٢فصاحت را مدنظر قرار داده باشد (ر.ک: سبحانی، بالغت و 

٥٢: ١٣٩١.( 

های کالمی خود، قول به صرفه را تقویت کرده است. او  شیخ طوسی نیز در بعضی از کتاب

تفصیل دالیل قول به سید مرتضی است، به  جمل العلمکه شرحی بر  تهمید األصولدر کتاب 

اشکاالتی را که به این نظریه وارد شده، پاسخ داده و حتی اشکاالتی را که صرفه را ذکر کرده و 

ممکن است به نظر کسی برسد نیز پاسخ داده است. البته شیخ طوسی بعدها از قول به صرفه 

به این مطلب اشاره کرد. شاید بتوان گفت، شیخ از اول هم قائل به  اإلقتصادبرگشت و در کتاب 

فقط شرح کالم سید مرتضی بوده است (ر.ک:  تهمید األصولان او در این نظریه نبوده و سخن

 ).١٧: ١٣٨٧؛ جعفری، ٣٤٣: ٣ ق، ١٤١٢سبحانی، 

از مشایخ شیعه در قرن پنجم بود. او از شاگردان سید مرتضی و شیخ » ابوالصالح حلبی«

طوسی بود. این دانشمند و متکلم معروف شیعه نیز قائل به صرفه است (ر.ک: سبحانی، 

 ). ١٧: ١٣٨٧؛ جعفری، ٣٤٢: ٣ ق، ١٤١٢
مذهب نیز معتقد است خداوند علومی ، دانشمند ادیب و شاعِر شیعه»سنان خفاجیابن«

را دربارۀ »ابوالحسن علي بن عیسي رماني«ها گرفت. وی حتی نظر  که اعراب داشتند را از آن

چنین نظری را بیان کرده  گیرد که چراکند و بر او ایراد میفصاحت، بالغت و... قرآن نقض می

 ).٣٤٣: ٣ ق، ١٤١٢؛ سبحانی، ٣٧٢ـ٣٧١: ١٩٧٤است (خطیب 

رسد قول  با توجه به آنچه از متکلمان اسالمی از معتزله و شیعه نقل گردید، چنین به نظر می

های پیشین دارای اعتبار بوده و افراد متعددی قائل به آن  است، در زمان به صرفه که اکنون متروک

ند؛ البته کتب کالمی بسیاری از متکلمان از بین رفته، وگرنه ممکن بود قائالن بیشتری برای ا بوده

 آن پیدا کرد.

 خاستگاه نظرية صرفه
ای گردید؟ که چه چیزی سبب طرح چنین نظریهجا حایز اهمیت است این آنچه در این

 غیرمعقول به ننظریه
ً
رسد. با تعمق ظر میای که هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، ظاهرا
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گیری این نظریه ساز و مؤثر در شکلتوان گفت، برخی از عوامل زمینه بیشتر دربارۀ این نظریه می

 عبارتند از:

 . مجادالت جدي كالمي و تالش براي اثبات حقانيت قرآن 1

شنیدند، از همان زمان پیامبر هرچند زمینۀ بحث اعجاز، در بین کسانی که آیات قرآن را می

 بر اعجاز قرآن داللت دارند،  اکرم
ً
وجود داشته است، اما نخستین متون بازمانده که مستقیما

گردند که میدان مباحثات علمی میان مسلمانان با ملحدان و پیروان سایر به قرن سوم بازمی

فرق، شیوع فراوانی یافت. از همین روی، گروهی از متکلمان به دفاع از حقانیت قرآن 

 از اولین تالش پرداختند.از آن
ً
ها در جهت اثبات حقانیت قرآن و جا که نظریۀ صرفه تقریبا

رود، طبیعی است که از قّوت چندانی برخوردار نباشد و شاید گویی به شبهات به شمار می پاسخ

پس اند. تواند مانند قرآن بیاورد، چنین دیدگاهی را بیان داشتهکه کسی نمیفقط برای اثبات این

ای در زمینۀ بحث اعجاز قرآن  های گسترده گران علوم قرآنی تالش از این دوره بود که پژوهش

 های لفظی و معنوی آن غور و بررسی بیشتری کردند. انجام دادند و دربارۀ زیبایی

که برخی آیات در اوج فصاحت و بالغت هستند، مدعی شدند که برخی گاه با اقرار به این

ی ندارند؛ مانند آیاتی که نقل قول دیگران است یا آیاتی که از ردیف کردن نام آیات قرآن اعجاز

انبیا تشکیل شده است، اگر این آیات که نقل قول دیگران است اعجاز باشد، دلیلی جز صرفه 

ها  تر همین آیات را دیگران در موارد نقل قول بیان کرده بودند؛ پس خداوند آن ندارد، چراکه پیش

). ٥٣: ٢ق ،  ١٤١٦،  قرار داده و دیگران را از آوردن مثل آن منع کرده است (اندلسی را کالم خود

آوردی  در حقیقت، خداوند توان معارضه و مقابله با قرآن مجید را از مردم گرفته است، وگرنه هم

 با قرآن کریم در توان مردم بوده است. خداوند، قرآن را به عنوان حجتی بر نبّوت پیامبر اکرم

ها را از این  اند که خداوند آنازل نکرده است و اعراب تنها به این خاطر با قرآن معارضه نکردهن

). اگر منع و صرف الهی نبود، چه بسا که مردم بر ٤٧٦ق: ١٤٢٦کار بازداشته است (زرزور، 

 ).٢٢٥  :  ق ١٤٠٠، آوردن همانند قرآن قادر بودند (اشعری

 ن. دفاع معتزله از نظرية خلق قرآ2

عامل دیگری که تا حدودی بر بالندگی گفتمان کالمی و ادبی حول اعجاز قرآن تأثیرگذار 

ترین حامیان این بوده است، اختالف شدید بر سر مخلوق بودن قرآن است. معتزله، جدی

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

 تاب
هم،

فد
ه ه

مار
 ش

جم،
 پن

ال
س

13
96

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

114 

 
 

 ١٤٠٠، دیدگاه بودند که قرآن همچون دیگر اشیا، مخلوق خدا در زمان و مکان است (اشعری

دانستند، بلکه وجه اعجاز را  ین، معتزله متن قرآن را متمایز از متون بشری نمی). بنابرا٢٢٥  :  ق

وجو  شود و از متن جداست، جست در چیزی که به ساحت مقدس پروردگار مرتبط می

کردند و آن صرفه بود. به مدد این نظریه، حادث بودن کالم الهی و معجزه بودن آن قابل  می

 ).١٥١: ١٣٩١جمع است (جواهری، 

 . نهضت ترجمه3

بعد از نهضت ترجمه که گروهی از معتزله شروع به آموختن فلسفۀ یونان و غیر آن کردند، 

که بر مبنای قطعی استوار است، » دین«که عبارت است از امور نظری و » فلسفه«میان 

ورزیدند؛ لذا عقاید آنان آمیختگی پدید آمد و علما با یکدیگر در موضوعاتی مخالفت می

وجوه اعجاز قرآن متفاوت گردید و هر کدام راهی را در پیش گرفتند. در این روزگار بود که  دربارۀ

 ).١١٨ق: ١٤٢٥نظریۀ صرفه مطرح گردید (رافعی، 

 . تقليد از براهمه4

جا که براهمه چنین  یکی دیگر از اسباب پدید آمدن قول صرفه، تقلید از براهمه است. از آن

دارند، زمانی که معتزله کتب فالسفه را قرائت کردند و از » فیدا«اعتقادی دربارۀ کتاب مقدس 

مذهب براهمه مطلع شدند، تحت تأثیر آن قرار گرفته و چنین نظری را دربارۀ قرآن بیان کردند؛ 

ها معجزه است و در حقیقت  مشتمل بر اشعاری است که به گمان آن فیداکه کتاب  در حالی

 ).١٤٩ـ١٤٨: ٢٠٠٩اعجازی در آن نیست (درویش، 

 گرايي معتزله . عقل5

ای، روش معتزله در بررسی مسائل گوناگون است یکی از اسباب به وجود آمدن چنین نظریه

 مبتنی بر عقل است. همان
ً
امکه صرفا

ّ
 گونه که رافعی از قول جاحظ بیان کرده است، عیب نظ

ر نبود و اگر به جای قیاس های او بر اساسی استواشد ـ آن بود که قیاسـ که از او جدا نمی 

شد؛ اما او کرد، عقیدۀ او برخالف آن میخود، اصلی را که پایۀ آن قیاس است تصحیح می

کرد که شنونده یقین کرد و بر اساس آن گمان و حدس خود، سخنی را چنان نقل میگمان می

 ).١١٩ق: ١٤٢٥کرد آن را به چشم خود دیده یا خودش آن را آزموده است (رافعی، می
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 . تفسير ويژة معتزله از عدل الهي6

توان به دومین مبدأ اعتقادی  ای شد، می از دیگر دالیلی که سبب شکل گرفتن چنین نظریه

معتزله اشاره کرد؛ چنانچه منیر سلطان در کتاب خود ادعا کرده است: عدل الهی از اصولی است 

کار خیر و شری است و هر آنچه را که که بر اساس آن معتزله معتقد است بنده، قادر به انجام هر 

 ).٥٥تا:  قادر نباشد، خداوند به سبب حکمتی او را منصرف کرده است (منیر سلطان، بی

 . برداشت نادرست از برخي آيات قرآن7

خاستگاه دیگری که ممکن است زمینۀ این نظریه را فراهم آورده باشد، نوعی برداشت از 

 هی دربارۀ منافقان و معاندان خبر داده است.ها از صرف ال آیاتی است که در آن

 ادلة قائالن و مخالفان نظرية صرفه
اند. مخالفان نیز  شان، ادلۀ متعددی ذکر کرده داران نظریۀ صرفه جهت اثبات نظریه طرف

 اند. دالیل مخالفت خود را بیان کرده

 . ادله قائالن نظرية صرفه1

 اند، عبارت است از:  آن استدالل کردهاز جمله دالیلی که قائالن نظریۀ صرفه به  

 آوردي با قرآن . انصراف اهل فصاحت و لغت از هم1ـ1

آوردي مثل قرآن، اگرچه توانایي آوردن مثل آن را دارند،  انصراف اهل فصاحت و لغت از هم

خودش دلیل بر نبوت و معجزه است؛ لذا صرفه از دالیل اعجاز قرآن و ناتوانی مردم در معارضه 

العاده بودن آن به  ). خارق١٥٦: ٤، ١٣٨٦آوردي قرآن است (معرفت،  در هم امبر اکرمبا پی

توانستند به مقابله برخیزند (قدرت مقابله با قرآن) و هم با آیات  ها هم می این جهت است که آن

ی بر این امر تحریك گردیده، موقعیت و افتخارات خویش را در معرض خطر جدی دیده، 
ّ

تحد

گشتند (انگیزۀ شدید برای مقابله)؛ اما در مقام معارضه برنیامدند و این چیزی  ای می در پی چاره

نفسه اعجاز قرآن را نمایان  جز صرف انگیزۀ آنان از سوی خداوند نبوده است و این مطلب فی

 ).٣٦ق: ١٤٢٤سازد (سید مرتضی،  می

 . عدم تفاوت اعجازآميز بين قرآن و اشعار عرب2ـ1

 نیست های مفصل و قصاید فصیح عرب بر ما روشن اصلۀ بین فصاحت سورهاینکه فتوجه به
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ـ به آن روشنی و وضوحی که به تأمل و تخصص نیاز نداشته باشد ـ و اگر فرقی باشد تنها 

دهد که کالم قرآن معجزه نیست و مردم از  یابند، این نکته را به دست می متخصصان آن را درمی

). اگر فصاحت و بالغت و یا نظم و ٣٧٩ق:  ١٤١١(سید مرتضی،اند  معارضۀ آن باز داشته شده

اسلوب و چیزهایی از این قبیل دلیل اعجاز بود، باید میان جمالت قرآن و عباراتی که از 

: ٣ ق، ١٤١٢کردیم (سبحانی،  شده است، تفاوت بسیار شدیدی حس می فصحای عرب نقل 

کردیم،  الم فصحای عرب به روشنی درك میالعاده بودن آن را هنگام مقایسه با ک ) و خارق٣٣٩

که چنین نیست. البته قرآن از لحاظ فصاحت و بالغت بر کلمات فصحا برتری دارد،  در حالی 

 آن خارق
ّ

العادگی که معجزات دیگر در مقایسه با کارهای مشابه دارند،  ولی این برتری در حد

از شعرا را با شعرای متأخرین به  که بیندیشیم، تفاوت میان طبقۀ نخستین نیست. ما بدون آن

دانیم که  کنیم و الزم نیست که به متخصصان علم فصاحت مراجعه کنیم و می وضوح درك می

 خارق
ّ

 ).٣٦ق: ١٤٢٤العادگی نیست (سید مرتضی،  تفاوت میان این دو در حد

 . محال نبودن تأليف سخن فصيح3ـ1

ندگی خداوند از معارضه این است که یکی دیگر از دالیل اعتقاد به نظریۀ صرفه و بازدار

مواد این مبارزه در اختیار همگان است؛ با توجه به قدرت بشر بر ایجاد حروف و کلمات، طرز 

ق: ١٤١٧بندی کلمات فی نفسه امری محال و خارج از قدرت بشر نیست (طباطبائی،  ترکیب

٦٩.( 

 . ادلة مخالفان نظرية صرفه2

اند؛ از جملۀ این  متعددی در جهت رّد نظریه صرفه بیان کردهمخالفان نظریۀ صرفه، دالیل 

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ها می استدالل

 . منافات نظرية صرفه با آيات تحدي1ـ2

ي«مضمون آیات 
ّ

). نظریۀ ٧ق: ١٤٢٣کنندۀ اعجاز قرآن است (طباطبائی،  اثبات» تحد

ی منافات دارد. به نظر می
ّ

ی بر اعجاز ذاتی قرآن داللت رسد آ صرفه با آیات تحد
ّ

یات تحد

فایده  که جمع انس و جن بی چنان که اگر مصروف از معارضه بودند، هم کنند، به دلیل این می

نمود و اعجازی در قرآن وجود نداشت  فایده می بود، خواندن همۀ افراد و شاهدان آنان نیز بی

خواهد که اگر در اعجاز این کتاب  ). خداوند در این آیات از مردم می٩٢: ٢٠٠٢(ابوصعیلیک، 
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توان معتقد شد خداوند، در همان  وجود این، چگونه می تردید دارید، مانند آن را بیاورید؛ با 

طلبی، مردم را منع از معارضه هم کرده است؟ و این تناقض آشکار از خداوند  حاِل مبارزه

 ).٣٦٥: ١٩٧٤حکیم، قبیح و محال است (خطیب، 

 ت و بالغت قرآن. اعجاز فصاح2ـ2

قدر روشن بود که  فصاحت و بالغت قرآن از حدود توانایی بشر خارج است و این مطلب آن

). فهم ارتکازی مردم از آیات تحدی ٤٣ق: ١٤٢٧هر فرد منصفی را به اقرار واداشت (خویی، 

بیر اجتماع کند و اگر قرآن از چنین امتیازی برخوردار نبود، تعنیز عجز را از آوردن قرآن تأیید می

و همراهی جّن و انس بر آوردن مانند آن، سازگار با اوصاف قرآن نبود (خلف الله و زغلول، 

ی و ٣٤٧: ٣ ق، ١٤١٢؛ سبحانی، ٢٣: ١٣٧٦
ّ

). معتقدان به صرفه در حقیقت، واقعیت تحد

ی این بوده است که با نمایاندن مبارزطلبی قرآن را درک نکرده
ّ

اند، زیرا هدف خداوند از تحد

بخش و برنامۀ زندگی بشر  اعجاز قرآن، مردم به این حقیقت دست یابند که قرآن، کتاب هدایت

 ).٥١ق: ١٤١٩است؛ لذا بایستی دلیلی از درون قرآن گواه بر این مطلب باشد (الدغامین، 

 . عدم وجود مشابه قرآن در كالم عرب جاهلى3ـ2

اند، الزمۀ آن این  باز داشته شده اگر بر اساس ادعای قائالن صرفه اعراب از معارضه قرآن

است که کسانی که در دوران جاهلیت یا پیش از نزول آیات تحدی به گفتن اشعار و نثرها 

ورزیدند، کالمی در پایۀ فصاحت و بالغت قرآن گفته باشند، زیرا نظریۀ صرفه بعد  مبادرت می

ی معقول است نه پیش از آن؛ در حالی 
ّ

ه در تاریخ هیچ شاهدی بر ک از نزول قرآن و آیات تحد

ها با اشعار و سخنان پیشین خود به معارضۀ قرآن پرداخته باشند. شود که عرب آن یافت نمی

تحّیر و شگفتی آنان از آیات قرآن دال بر تفاوت عمدۀ قرآن با آثاری است که با آن مأنوس بودند 

 ).١٥٤: ٢٠٠٩؛ درویش، ٣٤٥: ٣ ق، ١٤١٢؛ سبحانی، ٣٦ق: ١٤٢٥(رافعی،

 . منافات نظرية صرفه با قدرت و اعجاز الهي4ـ2

که هر گاه کسی بخواهد مثل قرآن سخن بگوید، خداوند او را از این  اعجاز قرآن به این معنا

کند که توان  که خدا قدرت او را سلب می کند و یا آن کار منصرف کرده به کار دیگری مشغول می

: ١٩٧٤نۀ قدرت و اعجاز نیست (خطیب، سخن گفتن مثل قرآن را نداشته باشد، این نشا

ها ادعا کند که  ای شرکت کنند و یکی از آنماند که َده نفر در مسابقه ). این به آن می٣٦٥
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گاه هنگام شروع مسابقه، پاهای ُنه نفر دیگر را ببندد و  کس همانند من توان دویدن ندارد؛ آن هیچ

ی قرآن به این  مثل من نمی کس خود به تنهایی بدود و در آخر هم ادعا کند هیچ
ّ

تواند بدود! تحد

معناست که شما هم که مواد اصلی سخن و پیدایش چنین قرآنی در اختیارتان قرار دارد، اگر در 

 ).٢٩: ١٣٨١وحی بودن قرآن تردید دارید، همانند آن سخن بگویید (احمدی، 

 . مناسبت بيشتر نظرية صرفه با كالم عادي5ـ2

تر آن است  آورد، مناسب طۀ صرفه الهی زمینۀ اثبات نبوت را فراهم میاگر کالم قرآن به واس

که قرآن کریم از نثر و نظم معمولی و بلکه رکیک برخوردار باشد، چراکه مخالفان در مواجهه با 

تر دست خداوند در ایجاد صرف و  کالم رکیکی که بر آوردن مثل آن قادر نیستند، خیلی روشن

که از لحاظ  د پیامبری که بگوید اعجاز من آن است که در حالی منع را خواهند دید؛ مانن

بر سر بگذارید و من دستم را روی سر  یک قدرت ندارید دست  جسمی سالم هستید، هیچ

کنند (ر.ک: درویش،  جا مردم از قدرت پیامبر و عجز خودشان تعجب می گذارم! در این می

 ).١٦٧: ١٩٧٨؛ مخلوف، ١٥٢: ٢٠٠٩

 اب. تحير اعر6ـ2

اگر اعجاز قرآن به صرفه بازگردد، نه به خود قرآن، شایسته بود که به چیزی که داللت بر 

ها باشد و به بهت آنان نسبت به قرآن داللت کند، زبان نگشایند، نه  بزرگی شأن قرآن در نزد آن

ه با ک که با شنیدن آیات قرآن چنان تحت تأثیر قرار گیرند که آن را سحر بنامند؛ در حالی  این

 ).٣٤٥: ٣ ق، ١٤١٢گونه نبود (سبحانی،  شنیدن آثار امرء القیس، عنتره و... این

 . وجود اعجاز ذاتي و محدود نشدن اعجاز قرآن به فصاحت و بالغت 7ـ2

قرآن کریم از یك جنبۀ خاص معجزه نیست که با به چالش کشیدن آن جنبه، به کتابی عادی 

ها تا ابد  ها و در تمام زمان دارد و براي تمامي انسان مبدل شود، بلکه اعجاز آن وجوه متعددي

گردد،  های قرآن محدود به جنبه فصاحت و بالغت آن نمی آید. شگفتی معجزه به حساب مي

مانند، پیراستگی از اختالف، گستردگی معارف و اخبار بلکه در محتوای آن از جمله معارف بی

کس نبوده  ن را بیاورد، زیرا این امور در اختیار هیچتواند مانند آکسی نمی غیبی نیز هست که هیچ

ی قرآن پاسخ بدهد. این نظریه  ها ماهر نمیو نیست، و کسی خود را در این میدان
ّ

دید تا به تحد

داند، در  ارزش ذاتی، ادبی ـ زبانی، محتوایی و سبکی قرآن را برای معجزه بودن آن کافی نمی
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اند، به عجز ذاتی معترفند  ه معارضه با قرآن پرداختهکه افرادی که در طول تاریخ ب حالی 

 ).٣٦٥ق: ١٩٧٤(خطیب، 

که دربارۀ مطالب متنوعی  تألیف کند که با وجود این که در توان انسان نیست کتابی  همین 

گونه اختالف و خطایی در آن نباشد، بر اعجاز قرآن داللت دارد، زیرا اگر  سخن گفته باشد، هیچ

شوند که کتابی حتی در زمینۀ علوم تجربی که احتمال خطا کمتر است، تألیف همۀ عالم متفق 

چنان معتقد به عدم وجود خطا در آن باشند، ولی بعد  کنند، ممکن است با گذشت َده سال هم

بینیم  که احتمال خطا در آن است، تردیدی ندارد. در این حال می کس در این  از صد سال هیچ

گذرد و هیچ خطایی در آن یافت نشده است (الزین،  ل قرآن میبیش از هزار سال از نزو

 ).٢٧و  ٢٦ق: ١٤٢٥

 . الزمة صرفه؛ عارض شدن نقص و تغيير بر اعراب8ـ2

ی  گونه که معتقدان به صرفه معتقدند، اعراب آنچه را از پیش می اگر آن
ّ

دانستند پس از تحد

ها  شد و آن ها می های آن در دانسته داده بودند، این مستلزم پدیدار شدن نقص و تغییر از دست 

 این تغییر را حس می
ً
ما

ّ
). الزمۀ صرفه اعتراض اعراب ١٣٨ق: ١٤٢٢کردند (علوی یمنی،  مسل

ها آسان  تر کاری بر آن که پیش کردند و از آن به پیامبر در این زمینه است؛ آنان از خود تعجب می

 از سر تعجب، ٢٣٧: ق١٤٠٩کردند (بغدادی،  بود و حال مشکل شده، تعجب می
ً
). یقینا

حالت مزبور را برای دیگران نقل خواهند کرد، چراکه اگر این نقصان را نیابند، دلیل رسالت و 

شده  کم باید در مذاکرات دوستانه به این نقِص حادث ها تمام نخواهد شد. دست اعجاز بر آن

هرگز چنین اعتراضی از آن نقل که   بردند، در حالی کرده و از این حالت به هم ِشکوه می اشاره 

؛ ٦١٥و  ٦١٤ق: ١٤٢٤نشده است؛ حتی در تاریخ یک مورد هم نقل نشده است (جرجانی، 

 ).١٥٢: ٢٠٠٩درویش، 

 . نقض عملي نظرية صرفه9ـ2

پذیر است، بلکه از جنبۀ عملی نیز بطالنش ثابت  تنها از جنبۀ نظری خدشه قول به صرفه نه 

ها را ثبت کرده است که البته مایۀ عبرت و شگفتی  ز معارضهگشته است، زیرا تاریخ برخی ا

کنندگان چیز دیگری حاصل نشده  جز خسارت و فضاحت برای معارضه است، اما سرانجام

است. در دوران مختلفی از صدر اسالم تا قرن حاضر، افرادی به معارضه با قرآن پرداخته و 
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اند. از جمله  آورد قرآن قلمداد شده، ارائه کرده هایی را که گاهی نیز در دیدگاه جاهالن هم سوره

اند عبارتند از: مسیلمة  افرادی که در قرون گذشته و نزدیك به بعثت به معارضه برخاسته

 ).٣٧٢و  ٣٧١: ١٩٧٤الکذاب، طلیحة بن خویلد اسدی، األسواد العنسی و... (خطیب، 

 آثار نظرية صرفه بر مباني معتزله و شيعه
شدۀ  گردد که این نظریه با مبانی اعتقادی پذیرفته نظریۀ صرفه روشن می با اندکی توجه در

جا به طور مختصر به ناسازگاری این نظریه با برخی مبانی  شیعه و معتزله سازگار نیست. در این

 گردد. معتزله و شیعه اشاره می

 . آثار نظرية صرفه بر مباني معتزله1

» عدل«شود، اعتقاد به اصل  ها شمرده می یکی از اصول مهّم معتزله که از اصول خمسۀ آن

فان قیل: فما العدل؟ قیل: العلم «گوید:  است. قاضی عبدالجبار در توضیح صفت عدل می

و ثانیها: تنزیهه عن أن ال یفعل ما یجب من   بتنزیهه تعالی من أمور ثالثة: احدها: القبائح أجمع

و ثالثها: تنزیهه عن التعبد بالقبیح و خالف المصلحة و اثبات جمیع أفعاله حکمة و   غیرهثواب و 

). بر این اساس، همۀ افعال  ١٦٩، م ١٩٦٢ -١٩٦٥(قاضی عبدالجبارمعتزلی، » عدال و صوابا

خدای متعال بر اساس حکمت و مصلحت است و او منزه از انجام هر گونه قبیح است؛ در 

که خداوند در آیات تحدی از  فه، مخالف حکمت و عدل الهی است. اینحالی که نظریۀ صر

دانید، مانند  خواهد اگر در اعجاز این کتاب تردید دارید و آن را سخنان یك انسان می مردم می

 از آن ها در معارضه می که مدعی آزادی آن وجود این  آن را بیاورید، با
ً
خواهد  ها می شود و مکررا

که  جاز نیست مانند آن را بیاورند، با این حال خودش به اجبار مانع شود از ایناگر به نظرشان اع

مردمی که قادر بر آن هستند بتوانند همانندی برای قرآن بیاورند، این تناقض آشکار از خداوند 

 حکیم، قبیح و محال است. 

 . آثار نظرية صرفه بر مباني شيعه2

خت معارف دینی است، اما نظریۀ صرفه نه با قرآن و روایات دو منبع اصلی شیعه در شنا

سازگار است. نظر امامان شیعه از آن جهت اهمیت دارد که  قرآن و نه با روایات معصومین

های شیعه است و بر اساس اعتقاد شیعه، امام معصوم تبیین قرآن را  ترین آموزه امامت از کلیدی

 دار است. عهده بعد از حضرت رسول

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

121 

 
 

ة 
ظري

ه ن
تگا

اس
 خ

سي
رر

ب
»

فه
صر

 «
عه

شي
 و 

زله
معت

ي 
مبان

در 
ن 

ر آ
آثا

و 
 

داران صرفه نیز  تی است که بر اعجاز ذاتی قرآن داللت دارد. هرچند طرفدر قرآن کریم آیا

یک از  جا که در سخنان هیچ اند، از آن در اثبات ادعای خود به آیاتی از قرآن متمسک شده

یک از آیات قرآن سخنی از  ای به صرفه نشده است و در تبیین هیچ حتی اشاره معصومان

 بر صرفه گرفته و بر آن  که طرف ینصرفه به میان نیامده است، لذا ا
ّ

داران صرفه برخی آیات را دال

شود. در مقابل، سخنان فراوانی از  اند، مورد اعتنا واقع نمی ها پرداخته اساس به تأویل و تفسیر آن

 بر اعتقاد به اعجاز ذاتی قرآن است، به طوری که عالمه  معصومان
ّ

موجود است که دال

اعجاز «یک باب را به » معجزات حضرت رسول اکرم«عنوان  ذیل بحاراألنوارمجلسی در 

). بنابراین با قبول ٢٢٥ـ١٥٩: ١٧ق، ١٤٠٣اختصاص داده است (مجلسی، » القرآن الکریم

 را نادیده گرفت. نظریۀ صرفه باید بسیاری از سخنان ائمه اطهار

یشتری از های ب رسد، هرچه در این زمینه بیشتر غور و بررسی گردد، جنبه به نظر می

توان پیدا کرد که در این پژوهش  ناسازگاری این نظریه را با مبانی مورد قبول شیعه و معتزله می

 جهت تذکر این ناسازگاری در هر یک (شیعه و معتزله) به دو مورد از موارد نقض اصول 
ً
صرفا

 اشاره گردید.

 گيري  نتيجه
 که:  عبارت است از اینتوان در این زمینه بیان کرد،  آنچه به صورت مختصر می

داران قابل توجهی داشته است؛ هرچند با مراجعه به  نظریۀ صرفه در قرون سوم تا پنجم طرف

هایی که از قرن پنجم به بعد نگارش یافته است،  خصوص کتاب کتب کالمی و تفسیری، به

 قول شاذی است. » صرفه«رسد که قول به  چنین به نظر می

ضی معاصران آمده و ارائه نظریۀ صرفه را مانع تالش گسترده در برخالف آنچه در دیدگاه بع

رسد این نظریه سهم  راه فهم وجوه اعجاز قرآن از سوی متأخران وی دانسته است، به نظر می

گران علوم قرآنی در زمینۀ بحث  تر پژوهش بزرگی در راه شکوفایی هرچه بیشتر و تالش گسترده

 اعجاز قرآن داشته است.
 از اولین تالشجا ک از آن

ً
گویی  ها در جهت اثبات حقانیت قرآن و پاسخ ه نظریۀ صرفه تقریبا

رود، طبیعی است که از قّوت چندانی برخوردار نباشد و حتی برعکس؛  به شبهات به شمار می

 کاهد!  گر آن است که این نظریه از قداست و شأن قرآن می دقت در محتوای آن بیان
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ها دربارۀ معارف  اند، روش عقلی آن چنین نظری را بیان کردهکه معتزله  یکی از دالیلی 

است؛ لذا در این زمینه هم مانند بسیاری از امور دیگر نتوانستند توجیه منطقی ارائه دهند، 

شده است، عقل ظّنی و وهمی است نه عقل قطعی؛  چراکه عقلی که در معتزله مالک امور واقع 

 اند. تقادات به خطا رفتهلذا بر این اساس است که در برخی اع

ی کالمی و فقدان براهین مستحکم در دفاع از حقانیت قرآن، از 
ّ

عالوه بر مجادالت جد

توان به دفاع معتزله از  ای را فراهم کرد، می گیری چنین نظریه ترین عواملی که زمینۀ شکل مهم

دل الهی و برداشت نظریۀ خلق قرآن، نهضت ترجمه، تقلید از براهمه، تفسیر ویژۀ معتزله از ع

 نادرست از برخی آیات قرآن اشاره کرد.

حقیقت آن است که سخن گفتن مانند قرآن برای بشر محال است. آنچه بشر را محدود 

اند، بازدارندگی خاّص الهی در این زمینه  گونه که مدعیان نظریۀ صرفه گمان کرده کرده، آن

ضه و مقابله را از او سلب کرده است؛ نیست، بلکه معلولیت و مخلوقیت اوست که توان معار

لذا کالم بشر نیز که ناشی از قدرت بشر است، توان مقابله با کالم الله را ندارد و قرآن مجید 

های ظاهري و بیانی، و  مانند بوده و در خود زیبایی فرد، تأثیرگذار و بی کتابي منحصربه

 جا جمع کرده است. های معنوي و معرفتي را یك زیبایی

 ابعمن
 ـــــــــــــــــــــــــ

 قرآن کریم.

 ، بیروت، دار صادر.لسان العربق)، ١٤١٤منظور، محمد بن مکرم، ( ابن .١

 ، عمان، دار البشیر.حزم و آراؤه فی علوم القرآن و التفسیر ابن)، ٢٠٠٢ابوصعیلیک، محمد عبدالله، ( .٢

 ، قم، فاطمها.زیباترین سخن ،)١٣٨١الله، ( احمدی، حبیب .٣
، فرانس  ویسبادن -،  آلمانمقاالت اإلسالمیین و اختالف المصلین ،)  ق ١٤٠٠ابوالحسن، ( ، اشعری .٤

 شتاینر.
 دار الکتب العلمیة.  ، بیروت،الفصل في الملل و األهواء و النحل)،  ق ١٤١٦حزم( اندلسی، ابن .٥
 ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیه.المعجزۀ القرآنیهق)، ١٤٠٩بغدادی، بلقاسم، ( .٦
، تعلیق: ابوفهر محمود دالئل اإلعجازق)، ١٤٢٤الجرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمان بن محمد، ( .٧

 محمد شاکر، قاهره، مکتبۀ الخانجی.
 ، قم، تبیان.بررسی نظریۀ صرفه در اعجاز قرآن)، ١٣٨٧جعفری، یعقوب، ( .٨
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، عمان، دار ربانیاعجاز القرآن البیانی و دالئل مصدره الق)، ١٤٢٥الخالدی، صالح عبدالفتاح، ( .٩

 عمار.
 جا، دار الفکر العربی. ، بیاإلعجاز فی دراسات السابقین)، ١٩٧٤خطیب، عبدالکریم، ( .١٠
، قاهره، دار ثالث رسائل فی اعجاز القرآن)، ١٣٧٦الله، محمد احمد و سالم، محمد زغلول، ( خلف .١١

 المعارف.
ر سبحانی، قم، مؤسسه امام الله جعف ، ترجمه: آیتمرزهای اعجازق)، ١٤٢٧خویی، ابوالقاسم، ( .١٢

 .صادق
 ، دمشق، دار اإلصالح.اعجاز القرآن الکریم)، ٢٠٠٩درویش، محمد صادق، ( .١٣
جا،  ، بیاعجاز القرآن و ابعاده الحضاریۀ فی الفکر النورسی)، ١٩٩٨الدغامین، زیاد خلیل محمد، ( .١٤

 دار النیل.
 ، بیروت، دار العلم .القرآنالمفردات في غریب ق)، ١٤١٢راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ( .١٥
 ، بیروت، مؤسسۀ الکتب الثقافیه.اعجاز القرآن و البالغۀ النبویهق)، ١٤٢٥الرافعی، مصطفی صادق، ( .١٦

 ، ترجمه: منصور پهلوان، تهران، نبأ.ها در اعجاز قرآن کریم نکته)، ١٣٨١الرمانی، علی بن عیسی، ( .١٧
 ، عمان، دائرۀ المکتبۀ الوطنیه.و تاریخ توثیقهعلوم القرآن و اعجاز )، ٢٠٠٤زرزور، عدنان محمد، ( .١٨
، دبی، دار البحوث للدراسات القرآن اعجاز تشریعی متجددق)، ١٤٢٥الزین، محمود احمد، ( .١٩

 اإلسالمیه و احیاء التراث.
، قم، المرکز العالمي  اإللهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقلق)، ١٤١٢سبحانی، جعفر، ( .٢٠

 للدراسات اإلسالمیة.
 ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.شناسی معجزه)، ١٣٧٩عیدی روشن، محمدباقر، (س .٢١
، تحقیق: الموضح عن جهۀ اعجاز القرآن (الصرفه))، ١٣٨٢سید مرتضی، علی بن الحسین، ( .٢٢

 های اسالمی آستان قدس رضوی. محمدرضا االنصاری القمی، مشهد، بنیاد پژوهش
، قم، مؤسسة النشر  ، تحقیق سید احمد حسینی الذخیرة في علم الکالم)،  ق ١٤١١(، ــــــــــــــــــ .٢٣

 . اإلسالمي
، اعداد: قاسم الهاشمی، اإلعجاز و التحّدی فی القرآن الکریم ق)،١٤٢٣الطباطبائی، محمدحسین، ( .٢٤

 بیروت، مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات.
 قم، جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم. ،المیزان فی تفسیر القرآنق)، ١٤١٧ــــــــــــــــ، ( .٢٥
، تحقیق: محمود جیزه حقائق اإلعجاز من کتاب الطرازق)، ١٤٢٢العلوی الیمنی، یحیی بن حمزه، ( .٢٦

 الله، القاهره، الدار الثقافیه.
الدار  ، قاهره، المغني في أبواب التوحید و العدل)،  م١٩٦٢ -١٩٦٥قاضی عبدالجبار معتزلی، ( .٢٧

 المصریة.
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  ، بیروت. دار الهالل. المختصر في أصول الدینم)، ١٩٧١ــــــــ، (ـــــــــــ .٢٨
 ، تهران، دار الکتب اإلسالمیة.قاموس قرآن)، ١٣٧١اکبر، ( قرشی، علی .٢٩
،  ، تحقیق و تصحیح: جمعی از محققانبحاراألنوارق)، ١٤٠٣، ( مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی .٣٠

  بیروت، دار إحیاء التراث العربي.

، بیروت، دار مکتبۀ الباقالنی و کتابه اعجاز القرآن دراسۀ تحلیلیۀ نقدیه)، ١٩٧٨ؤف، (مخلوف، عبدالر .٣١

 الحیاۀ.
 . ، قم، مرکز مدیریت حوزۀ علمیه قم التمهید فی علوم القرآن)، ١٣٨٦، ( معرفت، محمدهادی .٣٢
 ، کویت، مکتبۀ الفالح.اعجاز القرآن و علم المعانیق)، ١٤٠٧المالحویش، عمر، ( .٣٣
 ، اسکندریه، منشاه المعارف.اعجاز القرآن بین المعتزلۀ و األشاعره)،  م ١٩٨٦سلطان، منیر ، ( .٣٤
 ، قم، أحسن الحدیث.اعجاز قرآن)، ١٣٧٩مؤدب، رضا، ( .٣٥
 ٥٤، مشهد، شهای قرآنی فصلنامه پژوهش، »سیر تاریخی اندیشه اعجاز قرآن«تا)،  آقایی، علی، (بی .٣٦

 .٥٥و 
 .٦٦، قم، شمجله قبسات، »بازخوانی نظریۀ صرفه«)، ١٣٩١جواهری، محمدحسن، ( .٣٧

 .٣، قم، شفصلنامه مفید، »نگرشی به نظریۀ صرفه«)، ١٣٧٤زاده، کاظم، ( قاضی .٣٨
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