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اع اع جاز قرآن جاز قرآن   
    

نويسنده  : پروفسور  ريچارد سي، مارتين  
ترجمه  : دكتر محمد جواد اسكندرلو  

بررسي و نقد  : دكتر سيد رضا مودب  
دانشيار ، عضو هيئت علمي دانشگاه قم  

 

چكيده  

ريچارد سي مارتين 1  
) Richard C. Martin ( از مستشرقان  

دوره معاصر در مقاله اعجاز  ) تقليد 
ناپذيري ( (  قرآن Inimitability (، در دائر   ة

المعارف اليدن، به بررسي اعجاز قرآن 
پرداخته است، ولي به نظر نافذ نتواسته 
اين بحث را به خوبي توصيف نمايد؛ 
زيرا بيشتر بر منابع خاصي از اهل سنت 
تكيه و اعجاز ادبي قرآن را تحليل كرده 

است؛ در حالي كه با  توجه به 

                                                      
1  . پست الكترونيك  . :  

 edu . Rcmartin@emory .  

ديدگاههاي همه عالمان مسلمان،  به ويژه 
عالمان شيعه ، اعجاز قرآن در همه وجوه 

آن مي باشد  . در اين مقاله، ديدگاه  هاي 
نويسنده  در خصوص آثار پيشينيان در 

بحث اعجاز، سير آيات تحدي، معارضان 
قرآن، صرفه و رابطه آن با اعجاز و 

اعجاز ادبي، تحليل  و بررسي و نقد  شده 
است  .  

كليد واژه :ها  اعجاز، قرآن، تقليد   
ناپذيري قرآن،   ريچاردسي، ادبي،  

معارضان  قرآن  .  
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مقدمه  

مقصود از مستشرقان ) orientalists ( 
آن گروه از دانشمندان غربي است كه به 
مطالعه و بررسي علوم شرق پرداخته اند 

) المورد ، ص  638  ( كه از مهم ترين آن  
مطالعات ، اسالم شناسي و به تبع آن 

مطالعات در خصوص قرآن است  .
مست شرقان در طول تاريخ هزار ساله 

استشراق و بلكه از قرن هفتم ميالدي تا 
عصر حاضر ، پژوهشهاي خويش درباره 
اسالم و بررسي قرآن و احاديث را انجام 
داده و به شناسايي، نقد و تحليل آنها 

پرداخته اند   ) نك  : فصلنامه تخصصي قرآن 
و مستشرقان ، ش اول مقاله   : مفهوم 

شناسي و تاريخچه  دوره هاي استشراق، 
31ص  .(  

     از جمله آن مطالعات، مقاالتي 
است كه اخيراً در   » دائر ة  المعارف قرآن 

اليدن   « منتشر شده است  . اين داير  ة
المعارف توسط خانم دكتر مك اوليف، 
استاد دانشگاه جرج تاون آمريكا مديريت 
شده و با همكاري جمعي از مستشرقان 

و اسالم شناسان و مشاورة  محققاني 
چون حامد ابوزيد و محمد اركون به 

سرانجام رسيده است  . اين دائر  ة
المعارف، ضمن برخورداري از نقاط 

قوت، نقاط ضعفي هم دارد  ) همان، ص 
60  .( يكي از مقاالت دائر ة  المعارف 

اليدن ، مقاله  » اعجاز يا تقليد ناپذيري  «
است كه در جلد اول منتشر شده و 

مولف آن  » ريچارد سي مار تين   « مي 
باشد  . اين مقاله توسط استاد محترم دكتر 

اسكندرلو ترجمه شده و اينك مورد 
بررسي، تحليل و نقد قرار مي گيرد  .  

 
زندگي نامه ريچارد سي مارتين      

پروفسور  جيم ريچارد مارتين، استاد  
مطالعات اسالمي و تاريخ اديان و 
دپارتمان دين، دانشگاه ايموري، اياالت 

متحده آمر يكا، ايالت جورجيا، آتالنت ا  

داراي دكتري در ادبيات وزبان هاي 
شرقي از دانشگاه نيويورك در سال 

1975 .  م حوزه فعاليت او شامل 
مطالعات اسالمي، تقريب اديان، دين 

شناسي و نزاع  ) اديان و تمدن ها  ( مي -
شود .  

برخي از كتاب هاي او : 1  

                                                      
1  . منبع :   
/ edu . emory . religion . www :// http  

faculty/martin.html  
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روش پژوهش ديني در اسالم 
) Tucson  ١٩٨٥   ( Approaches to Islam 

in Religious Studies   
پژوهش هاي اسالمي  : تاريخ اديان 

) 1994 (  
اسالم و دنياي اسالم  ) 2003 (  

  Islam & the Muslim World    

اسالم از نگاه فرهنگ  
   Islam, a Cultural Perspective  

مدافعان عقل در اسالم ) 1997 (  
  Defenders of Reason in Islam: 

Mu'Tazilism from Medieval School 

to Modern Symbol  
) 1999  ( Religious Perspectives on 

the Rights and Wrongs of 

Proselytism   

ترجمة مقالة اعجاز قرآن  

تقليد ناپذيري اصطالحي ادبي و 
كالمي است كه براي ماهيت بي نظير  

سخن قرآن به كار مي رود و عربي آن  
» اعجاز القرآن  « مي باشد   . گرچه وا ژة 
» اعجاز  « در قرآن به كار نرفته است، ولي 

هم ريشة آن در قالب فعل ماضي صيغة 
چهارم فعال أعجزه «   « وجود دارد، يعني 

» او را ناتوان يافت يا او را ناكام و عاجز 
ساخت . «  

فعل  » أعجز  « و مشتقات مختلف آن 
شانزده بار در قرآن به كار رفته است .  

از ميان چهار كاربردي كه به صورت 
ف عل ناقص  ) يعجز  ( و دوازده موردي كه 

به شكل اسم فاعل  ) معجز  ( در قرآن به 
كار رفته است، هيچ كدام به ناتواني بشر  

در ارايه سخني مثل قرآن اشاره ندارند، 
مثالً در آية دوازدهم سورة جن، اين فعل 

دو بار به كار رفته است  : » وأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن 
نُعجِزَ  اللَّه فِي الْ أَرضِ ولَن نُعجِزَه هرَباً « 

اين آيه كه مصداق بارز آيات در اين 
زمينه است، گوياي ناتواني بشر در غلبه 
بر ارادة خدا و ناتوانايي در خروج از 

سيطره و قدرت او است  . چندين آيه به 
طور ويژه بيانگر اين معنا هستند، مانند 

آية  59  سورة انفال و آيات دوم و سوم 
سورة توبه .ر ( ك، به  : مدخل  » عجز «  .(

شكل سوم اين فعل  ) اعجاز (  سه بار در 
قرآن ب ه  كار رفته است  و  به معناي رقابت 

كردن با كسي يا چيزي به منظور غلبه يا 
شكست دادن ش .  است يك شكل مشتق 

هم ريشة آن در آيات  51 50 ـ   سورة 
حج، مستند قرآني مهمي براي نظرية 

كالمي متأخر دربارة اعجاز قرآن  با بيان 
ذيل فراهم آورده است :  
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» آنان كه ايمان آورده و عمل صالح 
انجام دادند  .ر( ك، به : هاي مدخل ايمان و  «

كفر « ؛  » اعمال شايسته «(، روزيِ  آمرزش و 
پر ارزشي براي آنهاست و آنها كه در 

محو آيات ما تالش كردند  » والَّذِينَ سعوا 
فِي آياتِنَا معاجِزِينَ « پندا  و چنين مي شتند 

كه مي توانند بر ارادة حتمي ما غالب  
شوند، اصحاب دوزخند .  « .ر( ك، با آيات 

5 38 و  ).  سورة سبأ اصطالح 
زبان شناختي و چارچوب ديني رقابت  

با خدا و پيامبرش محمد از طريق تحدي 
وحي الهي  .ر( ك، به  : مدخلهاي  » وحي و 

الهام « ؛  » مخالفت با محمد «  ( بايد 
زمينه سازي مهمي براي م  نازعات كالمي 

بعدي دربارة معجزة قرآن شده باشد 
.ر( ك، به  : مدخل  » حدوث قرآن « .(  

اگر از اصطالح اعجاز و مشتقات آيه 
صرف نظر كنيم، چند آيه در مواردي ذكر  

شده اند كه پيامبر از سوي خداوند مأمور  
مي گردد با دشمنانش در ميان عرب  

تحدي كند تا سوره هايي نظير سوره  هاي  
قرآني ا رايه نمايند  ) بقره  / 23 ـ 24 ؛ يونس  /

38 ؛ هود  / 13 ؛ اسراء  / 88 ؛ طور  / 33 ـ 34  .(
قرآن مشتمل بر هيچ آيه اي نيست كه  

گواهي دهد أحدي از شنوندگان آيات 
الهي تالوت شده توسط پيامبر تاكنون 

پاسخ مثبتي به اين تحدي داده باشد، 
گرچه در منابع اوليه گزارشهايي دالّ بر 

انجام تالشهايي وجود دارد  در اين زمينه  .
آيات تحدي، چنانكه به تدريج اعالم 

شدند، به عنوان ادلّه اي كالمي براي اين  
مدعا مطرح شدند كه قرآن يك معجزه 

است  . كه اصطالحي كالمي در كالم 
اسالمي براي اين مفهوم مي باشد   . قرآنِ 

تقليدناپذيري از سوي متكلّمان به عنوان 
معجزه اي درك شد كه ب  ه صورت آيتي 

زميني و دليلي بر اثبات نبوت پيامبر 
عرضه گرديد، نظير معجزة موسي در 
شكافتن درياي سرخ و معجزة عيسي در 

احياي مردگان  .ر( ك، به  : مدخل  » انبياء و 
نبوت «  .( معجزات ديگر خواه ناخواه 

ضروري بودند يا حتّي به لحاظ عقلي 
براي پيامبر ممكن بودند و خواه ناخواه 

آن  وظايف ديني كه انبياء داشتند و 
موجب ارايه معجزات گرديد، يك تعداد 
مناظرات جدي را ميان مسلمانان ـ سنّي، 
شيعي و صوفي ـ مطرح كرده است 

.ر( ك، به  : مدخلهاي  » شيعه و قرآن؛ 
» صوفيسم و قرآن « .(  

به ديگر سخن، قرآن به روشني كامل 
اظهار مي دارد   : تالوتهايي كه ارايه دهندة  

قرآن ترين شكل خود هستند،   به كامل
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همان آيات  ) مفردش آيه  ( الهي مي باشند،  
يعني نشانه هايي متعالي در اين جهان  

) دنيا  ( از وجود خدا و فعاليت او  . واژة 
» آيه  « كه به معناي آية قرآن نيز مي باشد  

تقريباً  275  بار در قرآن در چنين معنايي 
به كار رفته است  : »] يهوديان در سينا  [ به 

آيات الهي كفر ورزيدند « ؛  » كَانُوا يكْفُرُونَ 
بĤِياتِ اللّهِ « بقره (  / 61 .(  
در عين حال واژة قرآني ديگري كه  

در گفتمان قديم در باب معجزات به 
عنوان آيات الهي به كار مي رفت ريشة  

» ع ـ ج ـ ب  « و مشتقات آن است  . سورة 
دهم قرآن  ) سورة يونس  ( چنين آغاز 

مي شود   : » آي تِلْك ات الْكِتَابِ الْحكِيمِ  * 
أَكَانَ لِلنَّاسِ عجباً أَنْ أَوحينَا إِلَى  رجلٍ 

ممِنْه ... « يونس (  : 2 ).1 ـ   
در منابع كالمي دربارة معجزة قرآن، 

شكل مؤنث  » عجيبة  « ) جمع آن  :
عجائب  ( ب ه  صورت يك اصطالح براي 

شگفتي خاص ب ه  كار رفته است، مانند 
فانوس دريايي ساختة  اسكندر كه گفته 

شده داراي يك عدسي بود كه توسط آن 
مي توانستند ارتشي را كه از استانبول  

حركت مي كرد و نيز أهرام مصر را ببينند  
و اين ابزار در رديف عجائب بشمار 

مي آمد   . در منابع كالمي،  » عجبية  « نوعاً به 

شگفتيهاي آفريدة بشر اشاره دارد، مانند 
ساختمانها ، ا  وسايل شگفت نگيز و آثار 

زيبا يي . شعراي بزرگ  
در برابر، اصطالح  » معجز  « بر 

معجزات مأموريت دار الهي داللت داشت  
و به همين دليل به شخصيتهاي ديني 

منحصر  بود  و  بعضيها آن را در پيامبران 
منحصر دانسته اند   . واژة  » علَم  « ) جمعش 
عالم، عالمات  ( » نشانه اي است كه  
راهنمايي مي كند  ، انه همچون نش هاي  

دريانوردي  « همچنين در قرآن  ) نحل  /
16 ؛  شوري  / 32 ؛ /  رحمن 24  ( ب ه  كار 

رفته است .  اين اصطالح در منابع كالم 
نيز ب ه  كار مي رود  ،  ولي معموالً به 

معجزات الهي اشاره ندارد .  

قرآن و متن اسالمي در آغاز نزول  

وقوع ستيز و جدال دربارة قرآن در 
دوران پيامبر و در ميان كسان ي كه آن را 

مي شنيدند  ،  بويژه در ميان قبيلة قريش در 
مكه، نشان گر اين واقعيت است كه  

تالوت آيات بر شنوندگانش تأثيرگذار 
بود  . بخشي از شواهد اين مطلب، منفي 
است ، ه  يعني ب صورت مخالفت 
گسترده اي بود كه پيامبر و تالوتهاي  

قرآن با آن رو به رو مي شدند   . در واقع، 
رد و تك ذيب پيامبر و تالوتهايش بويژه 
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در مورد سوره هاي اوليه  ، .  امري رايج بود
قرآن گوياي چند اتّهام است كه عليه 

پيامبر و قرآني كه تالوت مي كرد و  
حالتي كه  هنگام تالوت داشت، انجام 

مي گرفت   . قرآن دربارة كافران مي گويد   :
» او نسبت به آيات ما دشمني مي ورزد   «
) مدثر  / 16  ( و ني ز از افرادي كه مغرورانه 

از قرآن روي  بر گردانده اند و گفته  اند   :
» اين قرآن چيزي جز افسون و سحري 

همچون سحرهاي پيشينيان نيست  . اين 
فقط سخن انسان است .  « ) مدثر  / 25  ـ 

24 ( كند  ياد مي  . قرآن انواع اتّهاماتي را 
كه از سوي شكاكان ملحد قريش به 

پيامبر زده  مي شد، معين مي  كن  د  . در 
تعدادي از آيات او با حالت طعنه، يك 

كاهن  .ر( ك، به : « مدخل  كاهنان «( ، يك 
شاعر  .ر( ك، به : « مدخل  شعر و شاعران «  (

يا يك مجنون  .ر( ك، به : « مدخل  جنون «  (
خوانده شده و تالوتهايش به عنوان 

افترائات، داستانها، اسطوره ها يا  
افسانه هايي دانسته شده كه همه ساختة  

بشر است  .ر( ك، به :  بوالتا، تفسير ادبي و 
بالغي، ص  140  .( قرآن خود انكار مي 

كند كه پيامبر كاهن، مجنون يا شاعر  
باشد  .ر( ك،به  : طور / 31 29 ـ  حاقه ؛  / 42  

ـ  41 (.  تكذيب از سوي متكلمان و ادباي 

مسلمان نسبت به اين اتّهامات، طي سه 
قرن بعد تا حد زيادي به رشد و تحول 

نظرية ادبيات  عرب مربوط مي شود كه  
زبان قرآن به عنوان الگوي خالص ترين  

ادبيات و فصيح ترين سخن عربي مطرح  
شد  .ر( ك، به : « مدخلهاي  زبان عربي « ؛ 

» ادبيات و قرآن « ؛  » زبان قرآن « ؛ 
» ساختارهاي ادبي قرآن «  .( دعوي متقابل 

در ميان متكلمان مبني بر اينكه قرآن يك 
دستاورد بي نظير است كه زبان آن   در 

ميان افراد بشر تقليدناپذير مي باشد  ،  حتّي 
در ميان فصيح ترين عربها، ب  ه  صورت 
بخش گسترده اي از چارچوب مبحث  

اعجاز قرآن در آمد .  
براي اين اعتقاد كه سخن قرآن در 

ميان نمونه هاي زبان  شناختي عربهاي قرن  
هفتم بي نظير بوده است، مؤيد وجود  

دارد  .ر( ك، به : « مدخل  منابع  كتبي و 
شفاهي در عربستان «  .( در كتاب ابن 

اسحاق  :م(  151 ـ ه  . ، ق 767 )  م دربارة 
سيرة پيامبر  ) آن گونه كه توسط ابن هشام  

ويراسته شده  :م(  218 ـ ه  . 833 ق،  ،) م
آمده است كه وليد بن مغيره  ) يك دشمن 

معروف پيامبر  ( به ساير دشمنان پيامبر كه 
همفكر او بودند، گزارش مي دهد  : »  ...
سخن محمد، شيرين است ريشه اش از  
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درختي تنومند است كه داراي 
شاخه هايي پربار مي  باشد و هر آنچه  

تاكنون دربارة آيات و تالوتش گفته ايد  ، 
همه نادرست است  « ) ابن اسحاق، سيره، 

1  / 243  به بعد؛ ابن اسحاق ـ 
Guillaume ، ص  121 ؛ ر . ك،به : 

عبدالجبار، مغني،  16 / 269 268 ـ   .( شبيه 
اين داستان دربارة عمر بن خطّاب پيش 

از اسالم آوردنش نقل گرديده است  ) ابن 
اسحاق، سيره،  1/ 294  به بعد؛ ابن اسحاق 

ـ  Guillaume ، ص  156  .( البته اعتقاد 
رايج ميان عالمان مسلمان در اوايل اسالم 
و قرون وسطي اين بود كه بيشتر سخنان 

قرآن سجع گونه  ( است  نثر مسجع از 
سنخ سخنا ن كاهنان  ( كه مشخّصة آن هم 

صدايي در پايان آيات است  . اين ادعاي 
كالمي كه قرآن نمي تواند تقليدپذير  

باشد، يك معيار در زمينة معارضة 
شعري، كار رقابتي يا رقابت يك شاعر يا 

يك شعر  ) معموالً يك قصيده  ( از سوي 
شاعر ديگر، يا يك كار فرهنگي كه به 

دوران پيش از اسالم بر مي گردد، بود  
.ر( ك، به : « مدخل  عربستان پيش از 

اسالم و قرآن «  .( يك مفهوم مرتبط با 
اين، عبارت از  » نقائض  « است  ) اشعار 
ظريف و مجادله آميز   ( كه با احساسي 

قوي تر در باب جدال و رقابت ارايه  
مي شد   ) معارضه  .( در مورد معين ساختن 

اينكه از چه زماني مسلمانان يا غير 
مسلمانان تال ش كردند با قرآن رقابت 

كنند يا به تعبير منفي تر، از قرآن تقليد  
ادبي نمايند، دليل ناكافي وجود دارد، 
گرچه گفته شده است مسيلمة متنبي در 

قرن اول يا هفتم  .ر( ك، به :  مدخل 
» مسيلمه و پيامبران دروغين «  ( آياتي را 

تالوت كرد و كوشيد از قرآن تقليد 
نمايد .  

نمونه هايي از مع  ارضة با قرآن كه به 
ابن مقفّع  :م( 139 حدود  ـ ه  . ق،  7  ـ 

756 ) ( م يك فارسي زبان دوران عباسي 
كه به اسالم گرويده بود  ( منسوب شده 

است نشان مي دهد در حدود قرن دوم يا  
هشتم، معارضه يك كار فرهنگي 

افتخارآميز يا تحدي با سبك قرآن بود  .
مشاركت زبان شناختي در زمينة معارضه  

ب ا گفتمان كالمي دربارة تقليدناپذيري 
قرآن، در آثار كالمي مهم قرن چهارم يا 

دهم يافت مي شود   . ابوبكر محمد بن 
طيب باقالني  م(  : 403 ـ ه  . ، ق 1013 )  م ـ 

همان متكلّم أشعري  كه  كتابي دربارة 
اعجاز قرآن نوشته و در آن تالشهاي 

شاعراني را متذكّر مي شود كه با شعر  
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معلّقه پيش ا ز اسالم إمرؤ القيس  :م(  
حدود  540 )  م در محلّ عكّاظ رقابت 

مي كردند ـ از اين بحث مي  كند   كه در  
مقايسة با هر تالشي براي رقابت با 
فصاحت و سبك قرآن، ابزارهاي شعريِ 

ـ  حتّي شخصيتي به عظمت إمرؤ القيس 
ـ در زمرة مدار امكانات بشري و از سنخ 

رقابتهاي در توان بشر هستند  . .. ،  ولي 
نظم و تأليف قرآن چيزي جدا و فرايندي 
ويژه دارد كه فارغ از رقابتها قابل برابري 

نمي باشد   ) نقل از : وان گرونبام « « ، سند 
قرن دهم، ص  60 .(  

در برابر اين مبنا، آيات تحدي كه در 
باال مورد اشاره قرار گرفت، سنگ بناي  
نظرية اعجاز قرآن بشمار مي رود   .

پيامبر ] ] ص با كس اني كه قرآن را مسخره 
و با او مخالفت مي كردند، تحدي نمود  

كه سخني ب ه  خوبي سخن قرآن بياورند  .
در آيات  34 33 ـ  تر   سورة طور كه پيش

ذكر گرديد، يك صداييهاي   تعداد از هم 
فصاحتي در ميان اتّهام زنندگان به او  

وجود دارد  . او به كساني كه اتّهام جعل 
سخن قرآن  ) تقوله  ( را  زده اند  ،  با اين 
تحدي پاسخ مي دهد كه سخني مثل قرآن  

ارايه نمايند  ) بحديثٍ مثله ؛)  اگر در 
مدعاي خويش راست مي گويند   . در آية 

سيزدهم سورة هود در پاسخ به كساني 
كه پيامبر را متّهم به ساختن قرآن  ) إفتراه  (

كرده اند، چنين آمده  :  است » بگو، پس ده 
سوره نظير آن بياوريد ؛ ر راست  اگ

مي گوييد  .  « آية  37  سورة يونس مستقيماً 
به اتهام جعلي  بودن  قرآن توجه مي كند و  

مي گويد  :  
» اين قرآن نمي تواند جز از سوي  

خداوند ساخته شده باشد ،  ولي آنچه را 
پيش از آن تصديق مي كند و بيان مفصلي  

است كه در آن هيچ ترديدي وجود ندارد 
و از سوي پروردگار جهانيان اس .»ت  
سپس يك تحدي سرزنش آميزتر را  

مطرح مي سازد  : يا آيا آنها مي « گويند كه  
او قرآن را ساخته است؟ بگو  : پس يك 

سوره نظير آن بياوريد، و هر كسي را كه 
مي خواهيد جز خداوند به كمك خود  

فراخوانيد ؛ گوييد  اگر راست مي  « ) يونس  :
38 .(  
ب ه  دنبال موضوع دعوت قرآن براي 

نقد قرآن و  حتّي كمك طلبيدن در 
راستاي تقليد از قرآن، رايج ترين آيه  

مذكور در اين زمينه، تحدي را اين چنين 
مطرح مي سازد  :  

ب« ه  راستي اگر افراد جنّ و انس گرد 
هم آيند تا سخني نظير قرآن ارايه دهند ، 
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آنها نمي توانند چنين چيزي بياورند،  
حتي اگر برخي از آنان به كمك يكديگر 

بشتابند  « ) اسراء  / 88 .(  
اينكه هيچ كس نمي  تواند با سخن  

قرآن رقابت نمايد و براي كساني كه در 
اين زمينه تالش كنند و ناكام بمانند  

پيامدهاي .ر( اخروي  ك، به : « مدخل  معاد 
شناسي «  ( وجود دارد . 24 در آية  23 ـ   

سورة بقره چنين اظهار شده است :  
» اگر شما نسبت به آن چه ما به بندة  
خود  م[ حمد  [ نازل كرديم، در ترديد 

هستيد، پس يك سوره مانند آن بياوريد 
و شاهدان خود را جز خداوند 

فراخوانيد ؛  اگر شما راستگو هستيد و اگر 
نمونه اي را ارايه ندهيد ـ و هرگز  

نخواهيد توانست ـ پس از آتش دوزخ 
بهراسيد كه هيزم آن، مردم و سنگهايي 
هستند كه براي كافران فراهم آمده  

است «.  
در اواخر حيات پيامبر ] ]ص ، تحدي 

نسبت به رهبري ديني او در هر جايي از 
عربستان و در خارج مكّه آشكار 

مي گرديد   . دوراني بود كه در آن، 
براساس سيرة ابن اسحاق، بسياري از 
افراد تازه مسلمان و بسياري از قبايل، 

جمعي براي اداي احترام و بيعت ب ه 

سوي حضرت محمد  ) ) ص ا عزام 
مي كردند   . در حالي كه خبر بيماري نهايي 
پيامبر ] ] ص گسترش مي يافت، بسياري از  

كساني كه پيش تر اسالم آورده بودند  ، 
شروع به مرتد شدن كردند  .ر( ك، به : 

مدخل  » ارتداد «  ( و عليه اقتدار و 
مشروعيت پيامبر و جانشين بالفصل او 

يعني زعيم امت اسالمي  ) ابوبكر  ( موضع 
گرفتند  . كساني كه با پيامبر و حتّي با 

قرآن دشمني كردند، برچسب كذّ ابون 
گرفتند  . برجسته ترين اين افراد،   مسيلمة  

بن حبيب از قبيلة حنيف،  ثُلَيمة  بن 
خويلد از قبيله أسد، و أسود بن كعب 

العنسي هستند  . در ارتباط با قرآن و 
مدعاهاي مطرح شده دربارة 

تقليدناپذيري آن، مسيلمه جالب تر  ين 
فرد ي  است كه ادعاهايش با شدت 

بيشتر در منابع كالمي بعدي رد گرديد .  
مارگو ليوث  ) منشأ، ص  485  ( بحث 

نموده كه مسيلمه پيش از محمد ] ] ص
خود را به عنوان پيامبر  معرفي  كرده بود، 

گرچه ديگران با اين نتيجه مخالف 
هستند  . ثمرة نزاع مذكور اين است كه آيا 

مسيلمه را بايد يكي كنندگان   از تحدي
با پيامبر و قرآن دانست يا رقيب ارشد 

او؟ با چشم پوشي از هر نوع نتايج  
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احتمالي كه در  اين  مورد گرفته شود  ) كه 
ب ه  طور خالصه در مقالة  » وات  « عنوان 

مسيلمه مطرح شده ).  است ابن اسحاق و 
طبري  :م( 310 ـ ه  . ، ق 923 )  م چند مورد 

را گزارش مي كنند كه مسيلمه خوا  ست 
به محمد ] ] ص نزديك شود و در واقع در 

يك مورد به حضرت پيشنهاد داد كه بر 
نيمي از عربستان حكومت كند و نيم 
ديگر را براي مسيلمه واگذارد تا آنكه هر 
كدام به عنوان پيامبر منطقة مربوط به 

خود خدمت كنند  ) ابن اسحاق، سيره،  4 /
183 ؛ ابن اسحاق ـ   Guillaume  ،
649 ص .(  

يي كه با اقتدار پيامبر و اعتبار  گروهها
كتاب او در طول حياتش مبارزه كردند ،  از 

جمله مرتدشدگان بودند و ابوبكر لشكر 
مسلمان را عليه آنها اعزام كرد تا يك 

حكومت اسالمي مقبول را تثبيت نمايند  .
يك سال پس از رحلت پيامبر، مسيلمه 

توسط سربازان مسلمان ب ه  سركردگي خالد 
بن وليد د ر عقبه كشته شد .  

فضاي فكري گفتمان دربارة قرآن در 
اوايل اسال م و قرون وسطي  

نخستين مرحلة  پيدايش نظرية  
تقليدناپذيري قرآن ب ه  لحاظ بازيابي از 

منابع موجود، امري دشوار است  .

مبارزات و مخالفتها عليه پيامبر و قرآن از 
سوي بسياري از معاصرانش و قلمروي 

كه در گسترة آن متك لّمان بعدي نسبت به 
ويژگيهاي زبان شناختي خارق  العادة قرآن  

به عنوان دليلي بر نبوت حضرت محمد 
تأكيد ورزيدند، به نظر مي رسد اين  

منازعات در مورد ماهيت قرآن به عنوان 
نشانه اي بر اصالت رسالت محمد  ) ) ص در 

طي دو قرن اوليه پس از هجرت از مكّه به 
مدينه صورت پذيرفت ) . .ر ك، به :  مدخل 

» هجرت «(. ها يا   البته تاريخ نخستين سوره
فرازهاي قرآني كه مستقيماً به تقليدناپذيري 

قرآن اشاره مي كنند، به قرن سوم هجري يا  
نهم ميالدي برمي گردد   . پيش از بررسي 

ادلّه،  مفيد خواهد بود كه نگاه مختصري  
بيفكنيم به فضاي اوليه فرهنگي و فكريِ 

تمدن اسالم ،ي گونه كه به دست آمد و   آن
از طريق سرزمينها و جوامعي كه از 
آفريقاي شمالي تا آسياي مركزي به آن 

پيوستند، تغيير و تحول يافت .  
اعتقاد به پيامبران مرسل الهي كه از 

ميان امتها برخاسته و ب ه  سوي آنان 
فرستاده شدند، يكي از شرايط اعتقادي 

رايج ميان يهوديان، مسيحيان، ز ردشتيان 
و ديگر امم ديني بود كه ملزم بودند 
تحت حاكميت اسالم در قرون اول 

هجري  ) هفتم ميالدي  ( و دوم هجري 
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) هشتم ميالدي  ( قرار گيرند  . در اين 
موقعيت مشترك ديني و فرهنگي، 
ادعاهايي كه دربارة اعتبار هريك از كتب 

آسماني امتها  .ر( ك، به : « مدخل  كتاب 
آسماني و قرآن «  ( و پي امبراني كه آن 

كتابها را آوردند، موضوع جدال دامنه 
داري در ميان مسلمانان، مسيحيان، 
يهوديان و ديگر امتها و نيز در ميان 

فرقه هاي دروني خود امت   مسلمان  
.ر( ك، به : « مدخل  زبان جدلي و 

مجادله آميز  « ؛  » مناظره و ستيزه «(.  منابع 
فراواني وجود دارد كه از مجادله ها  و  

مناز هاي انجام گرفته  عه ـ  بويژه بين 
مسلمانان و فرقه هاي مختلف مسيحي  
نظير نسطوريه،  يعقوبيه و مسيحيان  

ارتدوكس كه تحت حكومت اسالمي 
مي زيستند ـ گزارش مي  دهد   .ر( ك،  : به

» گريفيث، دين تطبيقي «(.  در بخش 
پاياني قرن سوم هجري يا نهم ميالدي، 

علي بن سهل ربان طبري در دفاع  از 
نبوت حضرت محمد كتابي با عنوان 

» الدين و الدولة  « تأليف نمود كه در آن بر 
مبناي آيات و معجزات نبوي از جمله 

قرآن بحث مي كند  ) مارتين، معتزلة بصره، 
ص  177  .( همچنين منبعي دربارة مباحث 

جدلي مطرح شده ميان يك مسلمان به 
نام عبداهللا بن اسماعيل هاشمي و يك 

مسيحي به نا م عبدالمسيح كِندي در نيمة 

اول قرن سوم هجري يا نهم ميالدي كه 
گفته شده از اعضا دربار خليفة مأمون 

) دوران حكومت   = 198 218 تا  ـه  . ) ق
بودند، باقي مانده است  . در اين رسالة 

تقريباً مهيج عليه اسالم، پيامبر و قرآن، 
اهداف اصلي بوده اند   . البته هيچ رساله اي  

كه از قرون  چهارم هجري يا دهم 
ميالدي و پنچم هجري يا يازدهم ميالدي 

باقي مانده باشد ،  به تحريف زبان متون 
كالمي در زمينه اعجاز قرآن نپرداخته 

است  . بارزترين دليل و شاهد در آثار 
كالمي در دفاع از اعجاز قرآن آن 
تحديهايي است كه از خود متفكّران 

مسلمان پديد آمده است  . چنين نقدهاي ي 
متّهم به كفر و الحاد شده اند   . كسي كه 

بارها به عنوان ملحد در منابع كالمي در 
باب قرآن از او ياد شده ،  يك متكلّم 

فيلسوف به نام ابن راوندي  :م(  حدود 
298 ـ ه  . ،ق  911 910 ـ  )  م است كه 

عليه بسياري از متكلّمان سنّي اواخر قرن 
سوم هجري يا نهم ميالدي كه در دفاع 

از اعج از قرآن مطالبي نوشته بودند ، 
بحث نمود و ردي نوشته   .ر( ك،به : 

» كروس  / وجدا، ابن راوندي « .(  
 شاهد مهم ديگر براي نظريه 
تقليدناپذيري قرآن، عالقة عالمان 
مسلمان نسبت به نقدهاي مربوط به 
سبك و ويژگيهاي زبان قرآن بود كه از 



44 

 

 

رآن
ز ق
جا
اع

   
 

اواخر قرن دوم هجري يا هشتم ميالدي 
آغاز شده ب ود  . يك عالم معاصر از همين 

سنخ نيز نتيجه مي گيرد كه اين آثار اوليه  
در زمينه نقد ادبي  » هنوز به حد يك 

نظريه در باب تقليدناپذيري قرآن نرسيده 
بود  « ) وان گِلدر، ماوراء خط، ص  5  .( از 

جمله مشهورترين و مؤثرترين آثار از 
اين نوع عبارتند از  : معاني القرآن فرّاء  : م(

207 ـه   . ،ق  822 ) م ، مجاز القرآن  
أبوعبيده  :م( 209 . ـه ق  : يا  824 )  م و 

تأويل مشكل القرآن ابن قتيبه  م(  : 276  
ـه . ق،  889 ). م  

با اين وجود، موضوع ديگري كه 
نوعي ثمره در مباحث فزايندة كالمي و 
ادبي در باب تقليدناپذيري قرآن بشمار 

مي رو  د ، منازعة شديد دربارة مخلوق 
بودن قرآن اس . ت معتزله  ) گرچه نه در 

ابتدا  ( مدافعان قوي اين ديدگاه بودند كه 
قرآن مانند هر چيز ديگر خدا نبوده ،  بلكه 

توسط خداوند در مكان و زمان آفريده 
شده است  . نزاع كالمي حول  نظريه 

» خلق القرآن  « در سال  218 . ـه ق   833  م 
شدت گرفت؛ موقعي كه خليفه مأمون 

عليه هر قاضي يا شاهدي  كه در دادگاه 
در اعالم پيروي خود از نظرية قرآن 
حادث، ناكام بماند، دستور تحقيق و 

پژوهش  ) مِحنه  ( صادر كرد  . محدثان 

حنبلي و بعد متكلّمان اشعري طي قرن 
بعد از  مأمون، با اين نظرية معتزلي  عصر

مخالفت نمودند و شعار سنّي  » ازليت 
قرآن « .  را مطرح ساختند اينكه نزاع 
دربار ة مخلوقيت قرآن مرتبط با اين ادعا 

است كه قرآن تقليدناپذير مي باشد،  
مسئله اي با اهميت قابل توجه در تاريخ  

تفكر اسالمي است  .ر( ك، به ؛  بومن، لي 
كانفلحا ت، الركين، تقليدناپذيري  (.  سپس 

قرنهاي سوم  و چهارم  هجري يا نهم  و 
دهم  ميالدي ، دورا ن شدت يافتن 

منازعات و تأم الت دربارة قرآن ميان 
مذاهب اسالمي  ) مذاهب، مفردش  :

مذهب  ( و ميان مسلمانان و امتهاي 
غيرمسلمان بود  . در همين دوران بود كه 

مسئله كالمي چگونگي تثبيت ادلّة نبوت 
محمد ] ص ) [ تثبيت دالئل  النبوة  ( و 

چگونگي تثبيت قرآن به عنوان سند 
نخستين نبوت او خطوط اصلي اين 

بحث را . به وجود آورد  

نظريات سنّتي  ) قديم  ( دربارة اعجاز 
قرآن  

عبدالجبار بن احمد  م( 414 ـ. ه  ق،
1025 )  م متكلّم معتزلي در بحث مفصل 

و احياناً نامربوط خود از معجزاتي كه 
نبوت حضرت محمد را تثبيت نموده اند  ، 

متذكّر متكلّمان قرن سوم هجري يا نهم 
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ميالدي مي شود كه كتبي را در   زمينة 
معجزات تثبيت كنندة اعتبار نبوت 

حضرت محمد تأليف نموده اند   . از اين  و  
ساير منابع روشن مي گردد كه در حدود  

اواخر قرن سوم هجري  ) نهم ميالدي  (
نوع جديدي از منابع دربارة تثبيت ادلّه 

نبوت  ) تثبيت دالئل  النبوة  ( ميان متكلمان 
و ديگر عالمان ديني  متداول شده بود  .

عبدالهذيل  م(  : 227 . ـه ق  2 841 ـ  )   م
نخستين متكلم معروف بود ) . عبدالجبار، 

تثبيت،  2/ 511 (.  
در عين حال نمي توان بر مبناي منابع  

موجود، تصديق نمود، گرچه مي توان  
حدس زد كه عبدالهذيل معتقد بود قرآن 

تقليدناپذير است  . شاگرد و معاصر   ش
ابواسحا ق : م ( ابراهيم بن سيار النظّام
حدود  230 . ـه ق،  845 )  م اين نظريه را 

ارايه نمود كه قرآن في نفسه تقليدناپذير  
نيست ، تواناييها بلكه در حوزة  ي  زباني 

بشر و سخنگويان به زبان عربي وجود 
دارد كه سخني نظير قرآن ارايه نمايند  .

طبق نظر ابوالحسين خياط  م(  : حدود 
300 . ـه ق يا  913 )  م نظّام بحث كرده كه 

ق رآن دليلي بر نبوت حضرت محمد 
مي باشد  ؛  به خاطر چند آيه كه دربارة 

امور غيبي يا آينده گزارش داده اند  ). .ر ك، 
به  : مدخل  » پنهان و امور غيبي « .(  

خياط مي گويد   : نظّام بر اين عقيده 
است كه ويژگيهاي زباني قرآن فراتر از 

تواناييهاي افراد معمولي نيست  . به  رغم  
سخن خداوند  م( ع قول اهللا  ( كه 

مي فرمايد   : » به راستي كه اگر افراد بشر و 
جن گرد هم آيند تا نظير قرآن ارايه 

كنند ،  آنها توانا به اين كار نيستند، حتي 
اگر برخي از آنان يكديگر را ياري 

رسانند . « خياط، ( انتصار، ص   28 ؛ ترجمه، 
ص  25 ؛ ر . ك، به  : اشعري، مقاالت، ص 
225 7 يا ص  13 تا   .( اين اس تدالل نظام 

را ملزم ساخت خود را با اين آيه و 
آيات ديگر تحدي كه قبالً مورد بحث 

قرار گرفت، سازگار نمايد  .  
در يكي از آثار معتزلي بعدي كه به 
سنّت كالمي معاصر مذهب معتزلي بصره 

) احتماالً اواخر قرن پنجم هجري يا 
يازدهم ميالدي  ( تعلّق دارد  . گزارش ذيل 
دربارة ديدگاه ن ظام ارايه شده است :  

» بدان كه نظّام اين موضع را برگزيد 
كه قرآن صرفاً از جهت صرفه معجزه 

مي باشد   . مفهوم صرفه اين است كه عربها 
تا زماني كه پيامبر فرستاده شده 

مي توانستند سخناني نظير قرآن از حيث  
فصاحت و بالغت ارايه نمايند  . هنگامي 

كه پيامبر مبعوث شد اين ويژگي 
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فصا حت از آنان سلب گرديد و آنان از 
چنين دانشي محروم شدند و در نتيجه 

نمي توانند مانند قرآن سخني بگويند    ...
نويسندگان بعدي يكي پس از ديگري از 
اين مذهب فكري دفاع نمودند و 
استدالالت فراوان حق به جانبي براي آن 

مطرح كردند  « ) موزة بريتانيا شرقي، 
8613 ، ذيل بند  17 b 18 و  a ؛ ر . ك، به  :
مدخل  » فصاحت قرآن « .(  

 نظرية صرفه از سوي يكي از 
شاگردان نظام در بصره، به نام  » عمر بن 

بار الجاحظ  « م(  : 255 . ـه ق،  865 )  م  رد
گرديد  . نيم قرن بعد، ابوهاشم  م(  : 321  

ـه . ق  933 )  م كه او نيز داراي مذهب 
معتزلي بصره بود و پيروانش، طي قرن 

هشميبعدي معروف به ب ه ، با نظرية  شدند
صرفه مخالفت كردند، همان گونه كه  

معاصر ابوهاشم و بنيانگذار مكتب 
اشعري كالم به نام ابوالحسن اشعري و 
اكثر مسلمانان سنّي مذهب در قرون 

بعدي با ديدگاه صرفه مخالفت ورزيدند  .
در عين حال، نظرية صرفه در قرن 
چهارم هجري يا دهم ميالدي در ميان 

شاخة معتز لي بغداد و مسلمانان شيعي 
مورد پذيرش قرار گرفت  ) مارتين معتزله 

بصره، ص  181 (.  گزارش مفصلي دربارة 

نزاع بين عبدالجبار با رهبر شيعة امامي 
در بغداد و حامي قوي نظرية صرفه به 

نام شريف مرتضي  م(  : 436 . ـه ق،  1044  
م  ( در كتاب دست نويس فوق  الذكر  

مطرح شده است  ) موزة بريت انيا، شرقي 
8613 ، ذيل بند  17 b 28 و  A(.  برخي از 

حاميان بعديِ نظرية صرفه پس از نظّ ام 
نيز نظريات در مورد اعجاز قرآن را كه 
مبتني بر نظم، ترتيب و فصاحت و 

بالغت قرآن بودند، پذيرفتند  .ر( به ك، :  
ذيل مقاله ( .  

جاحظ نخستين متكلّم و عالم اديب 
است كه آثار ش ت  در دفاع از نبو

حضرت محمد و انتسابات سبك واالي 
قرآن در درجات باال ارايه شده اند   . يكي 

از مهم ترين آثار او رسالة مختصر   » رسالة 
في حجج النبوة  « ) رساله دربارة دالئل 

نبوت حضرت محمد  ( است و آيات 
كوتاه متعددي در اثر ادبي معروف او 

» كتاب الحيوان  « مطرح شده است  . گرچه 
اصطالح اعجاز  القرآن در هيچ يك از  

آثارش آشكار نمي گردد،   اما  ساير 
مشتقات از ريشة  » ع ـ ج ـ ز  « مانند 

» عجزَ «  ، » عاجز  « و  » معجز  « در فرازهايي 
از آثارش كه دربارة ويژگيهاي قرآن 

سخن مي گويد  ديده مي  شود   ) آديبرت، 
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الحطّابي، ص  63 (. « دربارة اينكه  اعجاز  «
چه موقع به صورت يك اصطالح در 

م باحث ادبي و كالمي مطرح شد،  » بومن  «
براساس ادلّه معقولي به اين نتيجه رسيده 

است  كه پس از مرگ ابن حنبل  :م(  241  
ـه  . ، ق 855 )  م و قبل از مرگ متكلّم 

معتزلي  ابوعبداهللا محمد بن زيد واسطي 
:م(  307 ـ. ه ، ق 9 918 ـ  )  م واقع شد، 

همان كسي كه اولين اثر معروف در باب 
اعجاز را  با عنوان  : » كتاب اعجاز القرآن في 

نظمه و تأليفه  « به نگارش درآورد  .
) بومن، Le conflit ، ص  52 ، شماره  ؛ 4

آديبِرت، 64 الحطّابي، ص   58 ـ   (
» ماديالنگ  « و  » آبراهامو  « نقل مي كنند كه  

كتاب  » المديح الكبير  « تأليف قاسم بن 
ابراهيم زيدي امام معتزله  :م(  246 ـ ه  .  ق،

860 )  م در دفاع  از تقليدناپذيري قرآن 
بحث مي كند   ) اعجاز، ماديالنگ، امام ، ص 

125 ؛ آبراهامو، انسان انگاري، ص   19  ( و 
منشأ اصطالح اعجاز را به زمان شكوفايي 

و شهرت جاحظ نزديك تر مي  داند  .  
نظرية نظّام دربارة معجزة قرآن از 

طريق صرفه، توسط شاگرد برجسته اش  
جاحظ رد شد  . همان گونه كه   در باال ذكر 

شد، برخي آيات كه  در  » رساله داليل 
نبوت اساسي حضرت محمد «  مطرح 

شده اند، بينشي را نسبت به استدالل دو  
وجهي او دربارة نظريه صرفة نظّام ارايه 

مي دهند   . جاحظ بيان نمود كه قرآن به 
خاطر تأليف و ساختار يا نظم سخنانش 

تقليدناپذير مي باشد   . باقالني  :م(  403 ـ ه  .
ق،  1013 )  م مي گويد  :  جاحظ اولين 

كسي نبود كه دربارة نظم قرآن كتاب 
نوشت و كتاب او مطلب جديدي نسبت 
به آنچه متكلمان پيش از او نوشته بودند، 

ندارد  ) باقالني، اعجاز، ص  6 ؛ ر . ك، به : 
آديبرت، الحطّابي، ص  58 7 و ش   .(

البته تقريباً يك و نيم قرن پس از 
باقالني، معتزليها و  اشعريها به مخالفت 

فزاينده اي دچار شدند كه از خالل آن،  
نظرية تقليدناپذيري زبان قرآن شكل 

گرفت  . اگر او نخستين كسي نباشد كه 
نظرية تقليدناپذيري قرآن را مطرح نمود، 

بي ترديد   حافظ  در ميان معتزليها و 
اشعريها ي  بعدي عامل مؤثري بود كه از 

تقليدناپذيري قرآن به عنوان وي ژگي اصلي 
معجزة قرآن دفاع نمود  . گرچه او از سوي 

اشعريها ي اش   متأخّر به خاطر درك ويژه
دربارة مفهوم  » نظم قرآن  « مورد انتقاد قرار 

گرفت و جاحظ را مي يابيم كه مراحل اوليه  
نفوذ نقد ادبي دربارة مباحث كالمي و 

شكل گيري مبحث كلّي ميان بيشتر عالمان  
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سنّي و برخي از متفكران  شيعي را دربارة 
اعتقاد مشهور و رو به رشد تقليدناپذيري 

قرآن داشته است .  
همة متكلمان، ديدگاه جاحظ دربارة 
تقليدناپذيري قرآن و برداشت نظّام از 

مداخلة ( الهي   صرفه  ( را با يكديگر 
ناسازگار نمي دانند   . علي بن عيسي رماني 

م(  : 384 . ـه ق،  994 )  م يك دانش پژوه  
ادبيات عرب  و متكلّم معتزلي مربوط به 

مكتبي بود كه توسط ابوبكر احمد بن 
علي إخشيد  م(  : 320 ـ. ه 932 ق، )  م در 

بغداد بنيانگذاري شد  . فرقة إخشيديه  به 
شدت مخالف بهشميه  ) شاخة  معتزلي  

بصره  ( بودند كه توسط ابوهاشم بن 
جبائي  :م(  321 ـ ه  . 933 ق، )  م رهبري 

مي شد    ر(  . به : طبقات، ص  ابن المرتضي، 
100 107 و  (.  رماني معتقد بود در باب 

تقليدناپذيري قرآن هفت بيان وجود دارد 
و خود از ميان آنها به ابعاد جامع مسئله 

) كه در باال ذكر شد  ( معتقد  بود ،  مانند 
اين حقيقت كه عربها تحدي شدند  از 

اين كه سخني نظير قرآن ارايه نمايند ،  اما 
نتوانستند؛ اينكه قرآن به د رجه اي از  

فصاحت رسيد كه بر آنچه يك معجزة 
مرسوم  ) نقض العاده  ( تلقّي مي شد  ،  حتّي 
بر فصيح ترين عربها فائق آمد؛ و اينكه  

قرآن تقليدناپذير معجز اي برابر با شكافتن  ه 
درياي سرخ توسط موسي و زنده  كردن  

مردگان توسط عيسي مي باشد   . رماني 
همچون نظّام مداخلة الهي  ) صرفه  ( و 

پيش گويي در امور غيبي و وقايع آينده را  
مطرح ساخته است  . رماني، بدون تبيين 

اينكه چگونه تناقض ظاهري با نظرية 
صرفه را حلّ نموده است، قسمت عمدة   

كتابش  ) النكت في اعجاز القرآن  ( را به 
مباحثي مربوط به تقليدناپذيري ذاتي زبان 

قرآن مبتني بر تحليلي دربارة وجو ه  بالغي 
ك ه به وجود آورندة بالغت ادبي ا  ند، 

اختصاص داده است  ) بالغه، ريپين و 
كناپرت، ص  59 49 ـ  (.  

سخت ترين مخالفانِ ابن اخشيد و  
رماني ميان معتزله، از مكتب بصره بودند 
كه اكنون با عنوان بهشميه شناخته 

مي شوند و در اوايل قرن چهارم هجري  
ـ دهم ميالدي به بغداد رفتند  . چند تن  از 

پيروان برجستة ابوهاشم در طول دو قرن 
بعدي از نظريات او دربارة  تقليدناپذيري  

قرآن دفاع كردند  . آثار باقي مانده از 
عبدالجبار  ) مغني، ج 15 16 و  ؛ شرح، ص 

599 563 ـ   ( و شرح بعدي دربارة اثر 
يكي از شاگردان او ابورشيد نيسابوري، 

با عنوان  » زيادات شرح االصول  « نظريه 
دف اعي اعجاز تقليدناپذيري قرآن را  با 

دقت و  براساس مكتب بصره و مباحث 
آنان با مخالفان فراوان ـ متكلّمان، 
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فالسفه، ملحدان و متفكران ديني 
غيرمسلمان  ـ سازند  مطرح مي  . دغدغه 

خاطر عقل گرايانة معتزلة بصره اين بود  
كه تأثير منطقي معجزات پيامبران 

) شكافتن درياي سرخ توسط حض رت 
موسي و احياي مردگان توسط عيسي و 
تالوت كتاب آسماني تقليدناپذير به 

وسيله محمد  ( را به عنوان تأمين كنندة 
دليل انكارناپذير پيامبراني كه درواقع 

ارايه دهندة  آن معجزات بودند، حفظ  
نمايند  . بنابراين اعتقاد معتزله بصره 

دربارة نظرية تقليدناپذيري قرآن استدالل 
عليه ا عتقاد رايجي  بود  كه  بر اساس آن 

سران صوفيه، امامان شيعيان  .ر( ك، به : 
مدخل  » امام «( ، ساحران و كاهنان مي توانند  

معجزات واقعي ارايه دهند و نتيجه اي  
بگيرند  . متكلمان معتزلي به كلي انكار 

نمي كردند كه چنين اشخاصي وجود دارند  
يا مدعي ا  ند شاهكارهاي اعجازآميز انجام 

مي دهند  ،  بلكه منكر اين بودند آنچه اين 
اشخاص مذهبي ارايه نموده اند  ،   در حقيقت

نظير اعجاز قرآن  مي باشد  .  
عبدالجبار چهار شرط ضروري را 
براي اينكه يك عمل بتواند مصداق 

حقيقي معجزه باشد بيان مي كند   : 1  ( بايد 
به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوي 

پروردگار صادر شود؛  2  ( بايد  روند 
عادي وقايع را نقض نمايد  ) نقض 

العادة ( ، مانند شكافته شدن موقّت آبهاي 
درياي سرخ؛  3  ( افراد بشر بايد از ارايه 

چنين معجزاتي به لحاظ جنس يا وصف 
آنها ناتوان باشند  . اين شرط اشارة ضمني 

به تالش مسيلمه در كسب نتيجه از راه 
ارايه دادن خود قرآن .  دارد 4( يك  

معجزه باي د به طور خاص متعلّق به 
كسي باشد كه مدعي نبوت است 

) عبدالجبار، شرح،  559 15 يا  561 و ص   
يا  8(.    حالت اعجاز قرآن بر پاية

فصاحت و بالغت مبتني بود كه در 
حدود قرن نهم به عنوان مفاهيم معياري 

معجزة ادبي قرآن قرار گرفت .  
قبالً گفته شد كه به  رغم انتقاد شد  يد 

معتزله در مورد ساير ادلّه، محدثان و 
عالمان اشعري با خطوط اصلي نظرية 
معتزله در باب معجزة دفاعي قرآن 

تقليدناپذير موافقت دارند .  
يك محدث معاصر رماني و 
عبدالجبار، به نام حمد بن محمد خطّابي 

:م( 386 حدود  ـ ه  . 996 ق، )  م نظرية   
صرفه و نيز اين ديدگاه معتزلي ر ماني را 

كه قرآن مشتمل بر ويژگيهاي بالغي 
است كه درجة  فصاحت و بالغت آن از  
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دسترس افراد بشر خارج مي باشد، رد  
كرد  ) آديبِرت، الحطّابي، ص  8 107 ـ  (. 

كتاب خطّابي  ) بيان اعجاز القرآن  ( كه 
منتشر شده ،  نشانگر ارتباط بيشتري با 

بعد ادبي اعجاز نسبت به مباحث كالمي 
معتزلي  و اشعري مي باشد، گرچه در سير  
طوالني،  به  دشوار ي توان اين دو نوع   مي

بحث مطرح شده در اين منبع  را  تفكيك 
كرد  .ر( ك، به : ). الحطّابي  آديبِرت،  

متكلّمان اشعري اواخر قرن چهارم 
هجري ،  دهم ميالدي و پنجم هجري يا 

يازدهم هجري دليل اساسي ادبي ادعاي 
تقليدناپذير ي تر تكميل  قرآن را بيش

كردند  . باقالني ـ قبالً دربارة  او بحث شد  
ـ چند اثر در باب نبوت و معجزاتي كه 

باقي مانده اند  ، ترين   تأليف نمود كه مهم
آنها  » كتاب اعجاز القرآن  « است  . وي در 

اين كتاب، خود را به عنوان يك 
غيرمتخصص در نظريه ادبيات عرب 

معرفي مي كند و آرزو مي  نمايد اين  
مط لب را اثبات كند كه افراد بشر 
نمي توانند به سطح دستاورد ادبي قرآن  
برسند  . البته باقالني ، اين  برخالف معتزله 

مطلب را  انكار مي كند كه دليل كالمي  
اعجاز بتواند از طريق برتري مسلّم زباني 

تثبيت گردد  ) وان گرانبوم، سند قرن 

دهم،  18 / 5 54 ـ  (.  اين عبدالقاهر 
جرجاني  ) متوفا ي  471 1078 هجري يا   

ميالدي ( ، متخصص ادبيات عرب بود كه 
پاية نظرية اعجاز ادبي اشعري دربارة 

قرآن را بر قوي ترين موقعيت فكري و  
معنوي آن استوار نمود  . » دالئل القرآنِ  «

جرجاني ادلّه اي    عليه ديدگاه   قوي
عبدالجبار معتزلي در باب كالم ارايه و 

در نتيجه يك نظرية مستقل  اشعري 
دربارة اعجاز را تثبيت كرد  . درحالي كه 

جاحظ، رماني، باقالني، عبدالجبار و 
ديگران نظريات خود در باب اعجاز را 

بر ويژگيهاي نظم تقليدناپذير در واژه ها  
و عبارات قرآن مبتني كرده  بودند  و 

درنتيجه، آن را صرفاً منحصر در سبك 
ادبي و زبان اعجازآميز قرآن مي دانستن  د، 
جرجاني استدالل نمود كه مجموعة  كامل  

قرآن اعم از معنا و عبارات، معجزة 
حقيقي است  ) . الركين، الهياتِ معنا (.  

به دنبال مباحث زنده و اغراق آميز  
اعجاز قرآن ،  تأليف عالماني چون 

عبدالجبار، ابورشيد نيشابوري، باقالني و 
جرجاني در قرنهاي چهارم هجري، دهم 

ميالدي و پن جم هجري ،  يازدهم ميالدي 
بود كه متكلّمان و عالمان اديب اواخر 
قرون وسطي و اوايل دوران مدرن به 
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جاي ارايه نظريات جديد ،  به پااليش 
مباحث و ادلة .  مقتدم پرداختند  در قرن 

يستم، تعدادي از عالمان مسلمان مانند 
محمد عبده، سيد قطب و عاشيه 

عبدالرحمان  ) بنت الشاطي  ( تالش 
نمودند ويژگيهاي برتري ادبي قرآن بر 
آثار هنري ادبي عربي ديگر را معين 

سازند  ) بوالتا، تفسير بالغي، ص  154  ـ 
148 (. شناختي قرآن   سبك عربي و زبان

در ميان  جديدترين نويسندگان ،  به عنوان 
مبناي حقيقي تقليدناپذيري قرآن، محور 

اساسي شده است  . به نظر مي رسد جنبة  
كالمي نظري ات اعجاز قرآن كه در دروان 

قرون وسطي  به  شدت مورد نزاع بود، در 
آثار معاصر پيرامون قرآن از كمترين 

اهميت برخوردار است ) . .ر ك، به : 
مدخلهاي  » تحقيقات نقّادانه معاصر و 

قرآن « ؛  » تفسير قرآن  : دوران قديم و 
وسطي « ؛  » تفسير قرآن  : در اوايل دوران 

جديد و معاصر «(.  

 

نقد و بررسي  

الف  : نقاط قو ت مقاله  

مقاله  » ريچارد سي مارتين  « در دائر  ة
المعارف اليدن از عالمانه ترين مقاالت  

آن مجموعه است كه شامل بحثهاي 

معني شناسي اعجاز قرآن ، قرآن و متون 
اسالمي در آغاز نزول ، فضاي فكري 
گفتمان درباره قرآن در اوائل اسالم و 

قرون وسطي، نظريات سنّ تي درباره  اعجاز 
قرآن و   ... مي باشد و در آن ضمن بررسي 

تاريخ بحث اعجاز و زمينه هاي طرح 
بحث اعجاز بين متكلمان و مفسران، به 
نقل آراي مسلمانان در خصوص اعجاز 
قرآن و بيان وجوه اعجاز و تحليل آنها در 

مواردي پرداخته است  .  

: ب نقاط ضعف مقاله  

ـ1   آثار پيشينيان درباره اعجاز 

ريچا رد سي مي كوشد در آغاز مقاله  
مطالبي را  در مورد زمينه هاي طرح بحث  

اعجاز و تاريخچه آن، بيان كند .  بخشي 
از مقاله از  » معاني القرآن  « فرا ء  م(  :

207 و  )  » مجاز القرآن  « ابو عبيده معمر 
بن مثني  :م(  209  ( و  » تاويل مشكل 

القرآن  « تاليف ابن قتيبه  م(  : 376  ( ياد مي 
كند و معتقد  است روشن ترين كتاب در  

خصوص اعجاز از علي بن سهل ربان 
طبري در پايان قرن سوم است كه با 

عنوان  » الدين و الدوله  « تدوين كرده و در 
آن بر مبناي آيات و معجزات نبوي از 

جمله قرآن بحث مي كند   ) مقاله اعجاز 
ريچارد، ترجمه ص  7 ،)8 و  لي و  از 
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اشخاص ديگر نام نمي برد؛ در حالي كه   
الزم بود  از تاريخچه بحث اعجاز، به 
شكل كاملتر ،  از آثار پيشينيان تا دوره 

معاصر ، ي ياد گردد؛ به ويژه كتابها ي كه در 
خصوص بحث اعجاز نوشته شده است 

و شامل آثار تمام عالمان مسلمان  ـ  شيعه 
و اهل سنت  ـ  مي باشد  .  

    آثار دانشمندان اسالمي درباره 
اعجاز قرآن، بيشتر در مق دمه تفاسير يا 

در ذيل آيات  88 « سوره  اسراء  « و  33  
سوره  » بقره  « آمده است،  مانند  : راغب 

اصفهاني، فخر رازي، طبرسي، زمخشري، 
بالغي، عالمه طباطبايي و .  ... جمعي هم 

بر تدوين اثر مستقلي در اعجاز قرآن 
اقدام نموده اند و يا در مجموعه آثار 
خود، بخش مستقلي را بدان اختصاص 

داده  اند كه به برخي از آنها به ترتيب 
زمان تدوين آثار پرداخته مي شود  .  

ـ1 نظم القرآن  :  ابو عثمان عمرو بن 
بحر جاحظ  : م( 255 (  

ـ2 اعجاز   القرآن البياني  : ابو عبداهللا 
محمد بن يزيد واسطي  : م( 306 (  

ـ3 تاويل مشكل القرآن  :  ابن قتيبيه 
: م( 376 بخش اعجاز قرآن )   

ـ4 النكت في اعج  از القرآن  : علي بن 
عيسي بن علي رماني  :م(  384 (  

ـ5 بيان اعجاز القرآن  :  ابو سليمان 
محمد بن ابراهيم خطّابي  :م(  388 (  

ـ6 اعجاز القرآن  :  قاضي ابوبكر 
محمد بن طيب باقالني  :م(  403 (  

ـ7 اعجاز القرآن و الكالم في  
وجوهه :  محمد بن نعمان ، شيخ مفيد 

403 :م( (  
ـ8 الشفاء  : ئيس ابو علي سينا  شيخ الر

:م(  428 ( ، بخش معجزات  
ـ9 الصرفه في اعجاز القرآن  :  سيد 

مرتضي  :م(  436 (  
10 ـ االقتصاد في اصول االعتقاد  : 

محمد بن حسن الطوسي  : م( 460 (  
11 ـ اعجاز القرآن  :  حسين احمد 

نيشابوري  : م( 465 (  
12 سرالفصاحه ـ :  ابو محمد  عبداهللا 

بن محمد خفاجي  :م(  466 (  
13 ـ اعجاز ا  لقرآن الكبير :  ابو بكر 

عبدالقاهر عبد الرحمن جرجاني  471 :م(  (
مولفِ دالئل االعجاز و اسرار البالغه  

14 ـ االرشاد في اصول االعتقاد  : 
ابوالمعالي  :م(  478  ( بخش معجزات  

15 ـ احياء علوم الدين  :  غزالي 
505 :م(   ( بخش معجزات  

16 الشفاء بتعريف حقوق المصطفي ـ :  
قاضي عياض  :م(  544 (  
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17 ـ نهايه االقدام في علم الكالم  : 
ابوالفضل محمد بن عبد الكريم  :م(  548 (  

18 ـ التنبيه علي اعجاز القرآن  : 
محمد بن ابي القاسم خوارزمي  :م(  562 (  

19 اعجاز القرآن ـ :  قاضي ابوالحسن 
علي بن زيد بيهقي  :م(  565 (  

20 نهايه االيجاز في درايه االعجاز ـ : 
فخز رازي  :م(  602 (  

21 ـ احكا  م القرآن :  ابن عربي محمد 
بن عبد اهللا  :م(  628 (  

22 ـ مفتاح العلوم في البالغه  :  ابو 
يعقوب بن ابي بكر ، سكاكي  :م(  629 (  

23 ـ المثل السائر  :  ضياء الدين ابن 
اثير  :م(  637 (  

24 بديع القرآن ـ :  زكي الدين ، ابن 
ابي االصبع  : م( 645 (  

25 ـ البيان في اعجاز  :  عبدالواحد 
زملكاني  :م(  651 (  

26 ـ  ثبوت النبو ة : و المعجزات  تقي 
الدين ابو العباس  :م(  728 (  

27 ـ  الفوائد المشوق الي علم القرآن 
و علم البيان :  شمس الدين ابن قيم 

751 :م( (  
28 ـ البرهان في علوم القرآن  : 

بدرالدين زركشي  :م(  794  ( بخش اعجاز  
29 بصائر ذوي التمييز في لطائف  ـ

الكتاب العزيز  : فيروز آباد :م(ي   817 (  

30 تبصير الرحمن و تيسير المنان  ـ
ببعض ما اشير الي اعجاز القرآن :  علي 

بن احمد بن ابراهيم اسماعيل  :م(  835 (  
31 ـ شرح المصباح  :  ابو العباس 

احمد بن عثمان االزدي  : م( 837 (  
32 ـ معترك االقرآن في اعجاز  
القرآن : : م( جالل الدين السيوطي  911 (  
33 ـ يجاز االيجاز في علم اال :  ضياء 

الدين بن غياث الدين  :م(  1035 (  
34 ـ رساله التوحيد  :  محمد عبده 

1323 :م( (  
35 ـ الشهاب المبين في اعجاز  
القرآن :  ابو القاسم بن محمد تقي 

1333 :م( (  
36 ـ : الوحي محمدي :م( رشيد رضا   

1354 (  
37 اعجاز القرآن و البالغه  ـ النبو ية : 

مصطفي صادق الرافعي  
38 التصوير الفن ـ ي في القرآن :  سيد 

قطب  
39 ـ المعجز  ة : الخالده هب سيد   ة

اهللا الشهرستاني  
40 البيان في تفسير القرآن ـ :  آيه اهللا 

ابو القاسم خوئي  ) بخش اعجاز (  
41 ـ المعجز  ة : الكبري في القرآن  

محمد ابو زهره  
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42 ـ االعجاز العددي في القرآن  :  
عبد الرزاق، نوفل  

43 ـ ا  العجاز البياني :  عايشه 
عبدالرح من، بنت الشاطي  

44 االعجاز في الدراسات السابقين ـ :  
عبدالكريم خطيب  

45 التمهيد في علوم القرآن ـ :  محمد 
هادي معرفت  ) بخش اعجاز (  

46 ـ  پژوهشي در اعجاز قرآن كريم  :
محمد علي رضايي اصفهاني اعجاز  (

قرآن، ص  19 21 تا  .(  

ـ2   سير آيات تحدي و تداوم آن 
     ريچارد سي در خصوص سير 
آيات تحدي، در دو مرحله از آنها ياد 
مي كند و هر بار چينشي متفاوت و 

داراي سير تدريجي دارد  . در آغاز مقاله 
) دائر ة  المعارف اليدن، مقاله اعجاز 

ريچارد، ص  2  ( مي گويد  :  
چندين آيه در قرآن در مواردي ذكر 

شده است كه پيامبر  ) ) ص از سوي 
خداوند مامور مي گردد با دشمنانش در 

م يان عرب تحدي كند كه سوره اي نظير  
سوره هاي قرآني ارائه دهند كه شامل  
آيات  24 ـ 23 38 بقره ،  13 يونس ،   هود، 

88 34 اسراء ، و  33 و  . طور مي باشد  در 
ادامه كه به بحث معارضه برخي از 

معارضان مي پردازد ،  از چينش ديگري 
در آيات تحدي ياد مي كند كه چنين 

است   : 34 33 و  13 طور ،  38 هود ،   
يونس ،  88 23 اسراء  و  24 و   بقره 

) همان ص  5 ).6 و   
     چينش دوم آيات تحدي ريچارد، 
گرچه با چينش اول متفاوت و به واقع 

نزديك تر است  ،  با سير تدريجي  مكي و 
مدني بودن آيات منطبق نيست .  به نظر 

مي رسد آخرين آيه در تحدي همان آيه 
88 اوند در  سوره اسراء مي باشد كه خد

آن خبر از ناتواني حتي انس ان  و جن در 
همانند آوري مي دهد  .  با دقت در آنها مي 

توان سير آيات تحدي را در دو مرحله 
) نخست در مكه و ادامه آن در مدينه (  و 

با چينش ذيل دانست  :  
الف  ( تحدي در مكه  :  
ـ1  » أَم يقُولُونَ تَقَولَه  بل لَّا يؤْمِنُونَ  

فَ لْيأْتُو اْ بحَِدِيثٍ مثْلِهِ إِن كاَنُواْ صدِقِينَ  «
) طور  / 33 34 ـ  (  

آنها مي گويند ، قرآن را به خدا افترا 
بسته ، ولي آنها ايمان ندارند ؛ اگر راست 

مي گويند   . سخن همانند آن بياورند  .  
ـ2  » أَم يقُولُونَ افْترََئه  قُلْ فَأْتُواْ بِعشْرِ 

فْترََيثْلِهِ مرٍ موس تٍ و ادعواْ منِ استَطَعتُم 
من دونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صدِقِينَ  « ) هود  / 13 (  
بلكه آنها مي گويند اين  ) قرآن  ( را به 

دروغ به خدا نسبت مي دهند ؛ بگو اگر 
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راست مي گوييد شما هم ده سوره 
همانند اين ، سوره هاي دروغين بياوريد 

و تمام كساني را كه مي توانيد غير ا  ز خدا 
 ) براي اين كار   ( دعوت كنيد .  

ـ3  » أَم يقُولُونَ افْترََئه  قُلْ فَأْتُواْ بِسورةٍ 
مثْلِهِ و ادعواْ منِ استَطَعتُم من دونِ اللَّهِ إِن 

كُنتُم صدِقِينَ  « ) يونس  / 38 (  
آنها مي گويند   : او قرآن را دروغ به خدا 

نسبت داده ؛ بگو اگر راست مي گوييد  يك 
سوره همانند آن بياوريد و هر كس را مي 

توانيد غير از خدا  ) به ياري  ( بطلبيد .  
تحدي قرآن در مكه و پيش از 
هجرت به مدينه، نسبت به مشركان، به 
ترتيب آيات يادشده بود، يعني به ترتيب 
به مثل قرآن، به مقداري كه تا آن موقع 
نازل شده بود و سپس به ده سوره و بعد 

به يك سوره ، تحدي شد؛ زيرا نخستين 
آيه تحدي ، در سوره طور   ) آيه  34  ( 

هست كه بيان داشت  : مشركان قرآن را 
سخني انساني و از ناحيه پيامبر  ) ) ص

مي دانند كه او به دروغ ، به خدا نسبت 
مي دهد ، خداوند در پاسخ مي فرمايد  :
اگر سخن يك انسان است، شما هم به 

مانند آن را بياوريد  .  
در مرح له دوم، تحدي به ده سوره 

مربوط مي شود كه شامل    ) آيه  13 سوره  )

هود است و بيان مي كند كه اگر در قرآن 
ترديد داريد، ده سوره مانند آن را بياوريد .  

در مرحله سوم تحدي به يك سوره 
شده كه شامل آيه  38  يونس مي باشد و 

مي فرمايد  : يك سوره همانند آن بياوريد .  
در تمامي آيات تح دي در مكه ، از 

قرآن با تعبيري مانند   » تقوله ، افتراء  « 
 ) سخني ساخته شده در نظر مشركين   (

ياد مي شود ؛ همچنان كه در آيات ياد 
شده با تعبير   »   ... إِن كُنتُم صدِقِينَ  « اشاره 

مي كند كه اگر شما راست مي گوييد ، 
به مانند آن را بياوريد كه گوياي عناد و 

لجاجت مشركا ن است  .  
: ب تحدي در مدينه   

ـ1 » لىا نَزَّلْنَا عمبٍ ميفىِ ر إِن كُنتُم و   
عبدِنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ و ادعواْ 
شُهداءكُم من دونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صدِقِينَ  

لُوْا فَاتَّقُواْ النَّارلَن تَفْع لُواْ وتَفْع فَإِن لَّم  الَّتىِ 
وقُودها النَّاس و الحِجارةُ  أُعِدت لِلْكَفِرِينَ  «

) بقره  / 23 24 ـ  (  
اگر درباره آنچه بر بنده خود 

 ) پيامبر   ( نازل كرديم ، شك و ترديد 
داريد  ] دست كم  [ يك سوره مانند آن 

بياوريد و گواهان خود را، غير از خدا، 
بر اين كار دعوت كنيد؛ اگر راست مي 

گوي يد  : اگر اين كار را نكرديد كه هرگز 
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نخواهيد كرد، از آتشي كه هيزمش 
بدنهاي مردم  ) گنهكار  ( و سنگهايي است 

كه براي كافران مهيا شده است، بترسيد .  
ـ2  » قُل لَّئنِ ِ اجتَمعتِ الْانس و الْجِنُّ  

على أَن يأْتُواْ بِمِثْلِ هذَا الْقُرْءانِ لَا يأْتُونَ 
بِمِثْلِهِ »  و لَو كاَنَ بعضُهم لِبعضٍ ظَهِيرًا

) اسراء  / 88 (  
بگو  ! اگر انسانها و پريان گرد هم 

آيند كه مانند اين قرآن را بياورند، مثل 
آن را نخواهند آورد، هرچند برخي 

پشتيبان برخي ديگر باشند .  
با گذشت بيش از  13  سال از نزول 

قرآن و هجرت پيامبر به يثرب، سير 
تحدي قرآن  همچنان در دو مرحله ادامه 

يافت   : نخست تحدي به يك سوره ، كه 
در واقع تداوم آخرين تحدي در مكه بود 

و بر آن تاكيد شده بود  . خداوند در سوره 
بقره مي فرمايد  : » ورفَأْتُواْ بِس ةٍ ... مثِْلهِ « ؛ 

يك سوره مانند قرآن بياوريد ؛ در اين 
آيه اشاره مي نمايد كه اي مشركان   ! ا گر 

هنوز هم با گذشت زمان و توسعه 
اسالم، شك داريد، يك سوره مانند قرآن 

بياوريد؛ اگر راستگو هستيد  . در همين 
آيه مي گويد  : ولي بدانيد همانند آوري 

قرآن، ممكن نيست و شما از نتيجه 
مخالفت طوالني خود با پيامبر بهراسيد ، 

زيرا سرانجام كار شما هالكت است  .  

نه، نتيجه ناتواني     در تحدي مدي
مخالفان و اسالم نياوردن آنها را، آتش 
جهنم مي داند كه اقتضاي اتمام حجت و 
روشن شدن حقايق است ؛ در آيات 

مدني ، تعبير  »  ... لَن تَفْعلُوْا  ...  « آمده است 
و بيانگر اين واقعيت است كه مشركان 

مكه ، اگر قبل از هجرت پيامبر  ) ) ص بر 
ناتواني خود آگاه نش ده اند ، با حضور 

پيامبر در مدينه و پس از گذشت چند 
سال از گسترش اسالم و روشن شدن 
عظمت قرآن ، به عجز خويش پي 

بردند   . مرحوم طبرسي در ذيل آيه 
23 سوره بقره ، چنين نگاشته است :  

» خداوند مي فرمايد ، وقتي عجز شما 
و عجز جميع خلق ، آشكار گرديد ، به 

سوي دروغ پردازي نروي د و عبارت  »  ... 
لَن تَفْعلُواْ  ...  « بيان نفي ابد و اشاره بر 

عدم موفقيت ابدي انسان در همانند 
آوري به مانند قرآن است  « ) مجمع البيان 

 ، 1  / 159 (  
    مرحله دوم تحدي در مدينه ، 
تحدي به مثل قرآن و بيان آخرين اتمام 
حجت بود كه خداوند متعال در سوره 

اسراء مي فرمايد :  
» قُل لَّئنِ   لىالِْجنُّ ع و تِ الْانسعتَماج ِ

أَن يأْتُواْ بِمِثْلِ هذَا الْقُرْءانِ لَا يأْتُونَ  ...  « كه 
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بيانگر آن است كه اگر جن و انس به 
ياري هم آيند، مانند قرآن را نمي توانند 
بياورند ؛ زيرا قرآن كالم الهي است؛ نه 

كالم بشري .  
زمخشري در ذيل آيه م گويد ي  :

» شرط در آيه نسبت به گذشته و بيان 
عجز مخالفين از ابتداي نزول مي باشد و 
در مقام بيان محال بودن همانند آوري 

با قرآن است  « ) زمخشري،  الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل،  2/ 692 .(  

    ريچارد سي در ادامه بحث تحدي 
،ياد مي كند كه تحدي به همانند آوري 

قرآن، پس از حي ات حضرت، كم رنگ 
شد و افرادي زياد پس از او نسبت به 
خليفه بال فصل او ابابكر مرتد شدند، 
گرچه كه افرادي چون مسيلمه كه تحدي 
كردند در نظر مسلمانان به كذّابون 

معروف شدند  ) دائره المعارف اليدن ، 
مقاله اعجاز، ترجمه ، ص  6( ؛ در حالي 

كه قضاوت ريچارد نادرست مي باشد ؛ 
زي را تحدي هم چنان ادامه يافت و 

اختصاص به زمان خاصي نداشت و 
همواره براي همه ايام و دوره ها بوده 
است و كساني نيز چون مسيلمه اگر 
تحدي كردند ، تحدي آنان قابل قبول 
نبود؛ ضمن آنكه از نظر منابع متقن اماميه 

، خالفت ابا بكر ، از نظر همه مسلمانان 
پذيرفتني نبوده و بر ا ساس مدارك روايي 

مانند حديث غدير  ) حنبل، مسند،  
1/ 109 ؛ الغدير في الكتاب السنه  ، 1/ 36  (

خالفت از آن حضرت علي  ) ع  ( است و 
مفسران در ذيل آيه  67  مائده به تفصيل 

از آن ياد كرده اند   ) طبرسي،  مجمع البيان،  
2/ 344 ؛ ،  مكارم، تفسير نمونه 5 / 4.(  
ـ3   معارضان با قرآن يا رقيبان 

  ريچارد سي در بخشي از مقاله    
خود از مسيلمه كذّاب ياد مي كند كه 

برخي او را رقيب پيامبر  ) ) ص دانسته 
اند ؛  نه كسي كه به معارضه با حضرت 

رسول  ) ) ص پرداخت و پس از نقل قول 
يادشده ، هر دو احتمال را نفي نمي كند 

و مي گويد  : » مارگوليوث ، بحث نموده 
كه مسيلمه خود را پيش از  محمد به 

عنوان يك پيامبر، اعالم كرده بود ، گرچه 
ديگران با اين نتيجه مخالف هستند ، 
ولي نزاع ياد شده ، داراي اين ثمره است 
كه آيا مسيلمه در تاريخ بايد به عنوان 
يكي از تحدي كنندگان با پيامبر و قرآن 
،تلقي شود و يا به عنوان يك رقيب 

ارشد  ) دائره المعارف اليدن، هم ان، ص 
6.( گويد  در ادامه مي  : » هر نوع نتايجي 

كه احتماالً و در مورد مسئله گرفته ش د، 
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تفاوتي ندارد مورخان گزارش كرده اند  
كه مسيلمه درصدد برآمد به محمد 

نزديك شود « همان (  .(  
   كالم ريچارد سي در خصوص 
مسيلمه نادرست است ؛ زيرا در تاريخ 
قطعي است كه مسيلمه پس از پيامبر  
ادعاي رسالت كرد و در آغاز به او ايمان 

آورد ،  لكن پس از مدتي مرتد شد و در 
يمامه بر پيامبر  ) ) ص خروج كرد و 

معتقد بود كه شراب حالل است و نماز 
واجب نيست  ) تاريخ طبري ،  2/ 499 (  و 

از جمله بافته هاي او سوره فيل بود كه :  
» الفيل و ماالفيل  له ذنب وبيل و له 

خرطوم طويل «   . رافعي در خصوص 
معارضه مسيلمه معتقد است :  تمامش 

كالم اوست و بي ارزش است و قابل 
تمسك نيست و كالمي پريشان، مبتذل و 

بي معنا است « اعجاز القرآن و البالغه  (
النبويه، ص  175 (.  

ـ4   معتقدان به صرفه

ريچارد سي در بخشي از مقاله از 
برخي نظريات سنتي در خصوص اعجاز 

قرآن ياد  مي كند كه كساني مانند نظّام، 
معتقد به امكان همانند آوري قرآن 

بودند ، « ولي اعجاز قرآن در  صرفه  « بوده 
است و مي گويد   : » نظّام بر اين عقيده بود 

كه ويژگيهاي زباني قرآن، فراتر از 

توانايي افراد خاص نيست  ) دائره 
المعارف اليدن ، همان ، ص  9(  در ادامه 

به استناد برخي منا بع كالمي مذهب 
معتزلي بصره مي آورد كه  » نظّام اين 

موضع را برگزيد كه قرآن تنها از جهت   »
صرفه   « معجزه است و مفهوم صرفه اين 

است كه عربها تا زماني كه پيامبر 
فرستاده نشده بود، مي توانستند سخناني 
نظير قرآن از حيث فصاحت و بالغت، 

ارائه نمايند ، لي و   با ظهور پيامبر اين
ويژگي از آنها سلب گرديد « همان (  (

ريچارد سي مي  نويسد   : » بعد از نظّام، 
نويسندگان ديگري از اين فكر و انديشه 

دفاع كردند ،  ولي چنين انديشه اي از 
سوي جاحظ كه از جمله شاگردان نظّام 
بود، رد گرديد ؛ گرچه كساني كه طرفدار 

شاخه معتزلي بغداد بودند و همين طور  
شيعيان آنها را تاييد كردند « همان ( ،  ص 

10 (  ريچارد از سيد مرتضي نيز ياد مي 
كند كه نظريه صرفه را پذيرفته است و 
در ادامه از تالش معتزله بصره ياد مي 
كند كه تالش كردند ثابت كنند قرآن 
تقليد ناپذير است و قول به صرفه 

صحيح نمي باشد  ؛ بدين جهت اعتقاد  
معتزله بصره را عليه اعتقاد را يجي كه 

سران صوفيه و امامان شيعه داشتند، 
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مي داند كه صوفيه و اماميه مي توانند  
معجزاتي ارائه دهند و هستند كساني كه 
مي توانند شاهكارهاي اعجاز آميز انجام 

دهند  ) همان، ص  12 ؛)  در حالي كه 
چنين نسبتي به امامان شيعه صحيح 
نيست و سيد مرتضي هم قول به صرفه 

را به صورت مطل ق قبول نداشت بلكه 
به صرفه به معني صرف علوم و دانشها 

معتقد الذخيره، ص  ( 380 (  در هر حال 
آن چنان كه ريچارد گزارش كرده است 
قول به صرفه نمي تواند صحيح باشد 
؛زيرا قول به صرفه كه در قرن چهارم  و 
پنجم در اوج خود بود ، در قرون بعدي 

متزلزل  گشت  و از اعتبار آن كاسته شد  و 
مخالفان در صحت آن ترديد نمودند و 
براي نشان دادن سستي آن ايراد و 
ضعفهايي ارائه كردند؛ ضعفهايي كه 

گرچه برخي از معتقدان به صرفه  ) مانند 
سيد مرتضي در كتاب الذخيره ،  ص 

381 (  بدان آگاه بودند و در پاسخ دادن 
به آنها مطالبي را نيز ارائه نمودند؛ ولي 

آن پاسخها براي ا قناع مخالفان كافي به 
نظر نمي رسد و آن اشكالها به ضميمه 
مواردي ديگر همواره مالزم قول به 

صرفه بوده  است  كه به مهم ترين آنها  
اشاره مي شود .  

4,1 ـ : نفي اعجاز متن قرآن  اگر اعجاز 
قرآن به فصاحت، بالغت و ديگر وجوه 

اعجازي آن برنگردد، بلكه  » صرفه  « و منع 
خداوند از آوردن  مانند  قر آن معجزه 

باشد، قرآن كتاب خارق العاده و معجزه 
نخواهد بود  ) همان، ص  382 ( ، بلكه، آن 

» صرفه  « معجزه خواهد بود كه ربطي به 
متن قرآن ندارد  . در اين صورت قرآن 

كتابي معمولي و حداكثر كتاب تخصصي 
در رديف بهترين كتابها است و از اين  

جهت مانند آن هست و ارائه كتابي ما نند 
آن مشكل نيست؛ در حالي كه عالمان 
مسلمان معتقدند متن قرآن معجزه است؛ 

زيرا در آيات قرآن آمده است :  » قُل لَّئنِ   ِ
اجتَمعتِ الْانس و الْجِنُّ على أَن يأْتُواْ بِمِثْلِ 

هذَا الْقُرْءانِ لَا يأْتُونَ بِمِثْلِهِ ...   « ) اسراء  /
88 ( ؛ بگو اگر انسانها و پر يان گرد هم 

آيند تا مانند اين قرآن را بياورند، 
همانندش را نخواهند آورد   .  

آيه ياد شده داللت بر آن دارد كه قرآن 
امتياز ويژه اي دارد كه مانند آوري آن ممكن  

نيست؛ انسان نيز توانايي انجام اين كار را 
ندارد و تعبير  » لَا يأْتُونَ  « ظهور در ناتواني 

انسان و جن دارد؛  نه آنكه مي توانند، اما  
خدا آنها را از اين كار باز مي دارد  .  

4,2 ـ : لغو بودن دعوت عمومي  با دقت 
در آيات تحدي مي توان به اين واقعيت  

پي برد كه قرآن از مرتبه بااليي از 
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فصاحت، بالغت و ديگر زيباييهاي 
كالمي و مفهومي برخوردار است به 

گونه اي كه آفرينش نظير آن از توان   
ديگران خارج است و اگر قرآن چنين 
امتيازي نداشت، تعبير اتفاق، اجتماع و 
همراهي جنّ و انس برآوردن مانند آن 

بيهوده بود  ) مودت، اعجاز القرآن، ص 
23 ( ؛ در حالي كه خداوند با تعبير 

يادشده، ارزش و اهميت قرآن را بيان 
داشت و فرمود :  

» قل  لَّئنِ ِ اجتَمعتِ الْانس و الْ   لىجِنُّ ع
 أْتُونَ بِمِثْلِهِ وانِ لَا يذَا الْقُرْءأْتُواْ بِمِثْلِ هأَن ي

لَو كاَنَ بعضُهم لِبعضٍ ظَهِيرًا  « ) اسراء  / 88  (
بگو   ! اگر انسانها و پريان اتفاق كنند كه 

همانند قرآن را بياورند، نمي توانند، گرچه  
كه برخي به همراهي برخي ديگر در آيند .  

4,3 ـ  شگفتي فصيحان عرب در 
رويارويي با قرآن :  اگر اعجاز قرآن به 

صرفه بازگردد؛ نه قرآن، الزم مي آيد 
عربها در آن زمان و دورانهاي بعد، 
بتوانند مانند آن را، دست كم مانند آن در 
فصاحت و بالغت بياورند، در حالي كه 
فصحاي بزرگ عرب و شاعران بليغ و 

سخنوري مانند  » وليد بن مغ يره «  ، » لبيد «  ،
» كعب «  ، » نابغه  « و   ... وقتي آيات قرآن را 
مي شنيدند، شگفت زده مي شدند و در  

برابر عظمت فصاحت و بالغت قرآن 

خضوع مي كردند و آن را در رتبه بااليي  
از فصاحت و بالغت مي ديدند؛ بدين  

جهت هيچ يك ادعاي همانند آوري 
نداشتند و هيچ يك قرآن را كالمي در 

رديف كال م خود نمي دانستند   ) الذخيره، 
ص  385 .(  

معتقدان به  » صرفه  « در برابر اين 
اشكال مي گويند   : علّو مرتبت قرآن در 

فصاحت و بالغت امري قابل قبول است 
و در آن ترديدي نيست، لكن، رابطه ميان 
كالم فصيح و بليغي كه در اوج است، 
مانند قرآن و كالم فصيح ديگري كه در 

رتبه پايين تري ا ست، رابطه فاصله ميان 
معجزه و غير معجزه نيست و بسا ارائه 
كالم فصيح كه در اوج است، معجزه 

نباشد و در توانايي بشري باشد .  
به نظر مي رسد اين پاسخ كافي 
نباشد، چون كالمي كه مانند قرآن در 
اوج فصاحت و بالغت است، يا بشر از 
آوردن آن ناتوان است و در توانايي او 

نبوده و  نيست  ) چون كار بشري نيست 
كه  درآن صورت سبب اثبات اعجاز 
قرآن و بيانگر شگفتي فوق العاده قرآن 

است و ربطي به صرفه ندارد   ( و يا بشر 
از آوردن آن ناتوان نيست كه در اين 
صورت آن كالم در اوج و رتبه بااليي كه 
در دسترس بشر نباشد، نخواهد بود و 

الزمه اش همان است كه قرآن   كالمي و 
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كتابي است كه در حوزه توانايي بشر 
است تا مانند آن را بياورد و حداكثر 
آنكه در رديف برجسته ترين كتابها است 
و افراد خاصي مي توانند مانند آن را 
بياورند و الزمه آن عدم اعجاز متن قرآن 
خواهد بود كه بزرگان و فصحاي عرب ، 
باوري بر خالف آن داشتند و معتقد 

بودند  قرآن كالمي فوق العاده و خارق 
العاده است .  

4,4 . ـ    ضرورت وجود همسان قرآن،
قبل از صرفه :  

 اگر اعجاز قرآن به قول به صرفه باز 
گردد، الزم مي آيد پس از نزول قرآن و 
تحدي و ايجاد صرف الهي ، عربها در 
آوردن مانند آن ناتوان و محدود شده 

باشند و چون چنين صرفه اي قبل از  
ن زول وجود نداشت، بايد سخنان يا 

عباراتي كه همانند قرآن است ، قبل از 
نزول قرآن وجود داشته باشد و عربها 
بتوانند با كمك آنها به معارضه قرآن 
بپردازند؛ در حالي كه هيچ گواه و 

شاهدي در تاريخ يافت نمي شود كه  
عربها با اشعار و سخنان، پيش از صرفه، 

به معارضه پرداخته باش ند  ) شرح مواقف، 
8 / 249  .(  

4,5 ـ  اعتراف نكردن اعراب بر سلب 
قدرت :  اقتضاي صرفه از سوي خداي 

متعال آن است كه عربها پس از تحدي 
قرآن و تحقق صرفه، توانايي و قدرت 
خود را در ايجاد خطبه ها و اشعار 
فصيح و بليغ از دست داده باشند و اين 
سلب قدرت تاكنون ادامه داشته باشد و 

ح ال عربها، بويژه شعرا و فصحا پس از 
صرفه و قبل از آن ، از جهت ذوق و 
استعداد و ارائه سخنان فصيح و بليغ 
فرق كرده باشد ؛ در حالي كه چنين 
اعترافي مشهود نيست و عربها خود را از 
آوردن كتابي مانند قرآن، پس از تحدي و 

پيش از آن، عاجز مي دانستند  ) الطراز ، 
عن وجوه االعج از  ،  3/ 395  ( و كسي در 

خود احساس نمي كرد كه سلب قدرت ، 
از او شده باشد  .  

 4,6 ـ ناسازگاري صرفه با مباهات  
قرآ :ن بايد مبني بر    تحدي قرآن مي

مباهات قرآن باشد و مباهات قرآن 
سزاوار قول به صرفه و جبر در برابر 

مخالف نيست  .  
ـ5   اعجاز ادبي قرآن

ريچارد سي در بخش بيان وجو ه 
اعجاز قرآن تالش مي كند بيان نمايد كه 

متكلمان مسلمان از آغاز تا قرون معاصر   ،
اعجاز قرآن را در وجوه ادبي آن دانسته 
اند و بيان مي دارد كه قرآن يك دست 
آوردي بي نظير است كه زبان آن ميان 
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افراد بشر تقليد ناپذير مي باشد   ) دائره 
المعارف اليدن ، همان، ص 4  .( او از 

مت كلمان قرن اول، دوم، سوم و چهارم 
و   ... هجري ياد مي كند كه همه در  

خصوص » اعجاز ادبي و زباني  « قرآن، 
سخن گفته اند و آثار آنها مثل  » دالئل 

اعجاز  « جرجاني و  » اعجاز قرآن  « باقالني 
و خطابي و  » اعجاز القرآن البياني  «  ،

حنفي ،  » االعجاز القرآن البياني   « ، بنت 
شاطي و   ... تنه ا در جهت بيان سبك 

ادبي قرآن است و كمتر  از نظريات 
جديد ديگري برخوردار بوده اند  ) همان، 

13ص   .(  
   كالم ريچارد سي در خصوص 
تمايل شديد متكلمان در انحصار وجوه 

اعجاز به  معجزه  ادبي ،گرچه در 
خصوص برخي اشخاص و متكلمان 

صحيح مي باشد ؛ ، جنبه غالب ندارد  حتي 
خطابي كه از   نخستين پيشگامان در 

بحث وجوه اعجاز قرآن در قرن چهارم 
است، به ديگر وجوه هم كه برخورداري 
قرآن از صحيح ترين معاني است ، 

پرداخته است  ) ثالث رسائل في اعجاز 
القرآن ، 27 ص  (  باقالني نيز كه در آغاز 

قرن پنجم مي زيست، اساس اعجاز را سه  
وجه مي داند كه آخرين آنها اعجاز ادب ي 

است و مي گويد اعجاز قرآن در وجوه 
اخبار از غيب ، كتابي علمي از پيامبر امي 

و بالغت و فصاحت آن است  ) رماني، 
اعجاز القرآن ، ص  57 (.  

    فخر رازي از مفسران قرن ششم، 
وجوه معنايي قرآن را مهم مي داند و  

برخورداري قرآن از نظر توصيف 
مشاهدات ،مراعات صدق و درستي، 

اهتم ام  به  بيان واجبات و جامعيت آن را، 
از شگفتيهاي قرآن مي داند   ) فخر رازي، 

التفسير الكبير،  3  / 5 11  ( رافعي نيز ضمن 
بيان اهميت  اعجاز ادبي، به ديگر وجوه 

نيز مي پردازد و آن را مخصوص قلمرو  
خاصي نمي داند   ) رافعي، اعجاز القرآن و 

البالغه النبويه، ص  139 (.  
ـ6 ضرورت بررس  ي همه آراء مسلمانان 

در اعجاز به ويژه شيعيان   

    ريچارد سي در بررسي وجوه 
اعجاز تنها از برخي آرا و آثار متكلمان 
اسالمي بويژه اهل سنّت استفاده كرده 
است، در حالي كه الزم بود از ديگر 
دانشمندان مسلمان مانند زملكاني ، 

زركشي ، قرطبي ، عبداهللا دراز و   ... از 
اهل سن ت و شيخ مفيد ، شيخ طوسي ، 

شيخ طبرسي ، قطب الدين راوندي ، 
عالمه مجلسي ، عالمه شبر ، عالمه 
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بالغي ، عالمه طباطبايي ، آيه اهللا خوئي 
و   ... از شيعيان نيز توصيفي به اختصار 

داشته باشد تا مقاله اش كه بررسي اعجاز  
از نظر مسلمانان است ،كامل تر باشد؛  

بويژه عالمان شيعه  كه بخوبي بحث اعجاز 
قرآن را بيان نموده اند و نوع بيان آنها  

متفاوت با وجوه اعجاز اهل سنت است ؛ 
زيرا بيشتر به جنبه محتوايي و بياني آيات 

توجه داشته اند  ) مفيد،  اوائل المقاالت، 
ص  70 ؛ طوبي، التبيان في تفسير القرآن  ،

1  / 3 ؛ طبرسي، مجمع البيان،  1/ 42  ؛
راوندي،  الخرائج 3 و الجرائح،   / 971 ؛ 

مجلسي، بحار االنوار،  89  / 127 ؛  مودب، 
اعجاز قرآن، ص 100 ـ 55 اعجاز از نظر  (

عالمان شيعه (.  
ـ7  ضرورت بررسي همه وجوه اعجاز 

قرآن در كنار هم  

    ريچارد سي از منابع اهل سنت 
كمك گرفته و بيشتر بر اعجاز ادبي 
قرآن، تاكيد نموده است، در حالي كه در 

آيات ت حدي ، اعجاز به مثل آن شده و 
خداوند مي فرمايد :  

» فَلْيأْتُواْ بحَِدِيثٍ مثْلِهِ إِن كاَنُواْ 
صدِقِينَ  « ) طور  / 34  ( » قُل لَّئنِ ِ اجتَمعتِ  

الْانس و الْجِنُّ على أَن يأْتُواْ بِمِثْلِ هذَا 
الْقُرْءانِ لَا يأْتُونَ بِمِثْلِهِ  « ) اسراء  / 88  ( در 

هر دو  آيه و ديگر آيات تحدي، اعجاز 
قرآن به وجه خاصي، منحصر نشده 
است، بلكه به كتابي همانند قرآن در همه 
خصوصيات از جمله وجوه ادبي و زباني 

« همانند آوري شده است  . بنابراين گرچه 
هنگام نزول، اعجاز ادبي قرآن بسيار 
مطرح شد و اقتضاي صدر اسالم نيز 

توجه به اعجاز ادبي بود، ن مي توان اعجاز  
قرآن را، منحصر به وجه خاصي دانست؛ 
بلكه قرآن برخوردار از دهها ويژگي 
است كه همه در كنار هم اعجاز آن را 
تشكيل مي دهند؛ زيرا تاكيد بر هر يك 
از وجوه مانند اعجاز ادبي، صوتي، 
عددي، اخبار از غيب، سالمت متن، 

معارف بلند آن ، شگفتيهاي علمي آن   ...
گرچه ا رزشمند است، هر يك نمي توانند  

فراگير تمامي آيات باشند؛ ضمن آنكه 
پاسخ به تحدي هر يك از آنها به تنهايي 

ممكن است رخ بدهد  .  
(    امام صادق  ع  ( نيز بدين جهت 

تاكيد بر بي نظير بودن قرآن دارد و مي 
فرمايد :  » كتابه المهيمن الباهر لعقول 
الناظرين  « قرآن او كه برترين كتاب  خيره 

كننده عقل كساني است كه در قرآن تامل 
مي نمايند   ) همان، بحار االنوار،  89  / 117 .(  

عالمه بالغي هم در بررسي وجوه 
اعجاز بر وجوه ششگانه قرآن در كنار 
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هم براي همه مردم اشاره دارد كه شامل، 
اعجاز قرآن در مباحث تاريخي، 
احتجاجات قرآن، سالمت قرآن از هر 

گونه تناقض، نظ ام قانون گذاري و ارائه 
جامعه مدني بر اساس عدل، نظام 
اخالقي قرآن و اخبار غيبي آن مي باشد 

) بالغي، آالء الرحمن،  1  / 8 16 ـ   ( و در 
عصر حاضر كتابهاي مستقلي پيرامون 
برخي وجوه اعجاز قرآن نوشته شده 

است ،  مثل پژوهشي در اعجاز علمي 
قرآن، دكتر محمد علي رضائي اصفهاني  .

عال مه طباطبايي هم مي فرمايد  : » تحدي 
قرآن عام و براي همه هست و لذا قرآن 
منحصر به اعجاز خاصي نمي شود و 
بنابراين قرآن هم براي بليغ ترين و 
فصيح ترين افراد ، در فصاحت و براي 
حكماء در حكمت و براي علماء در 
مباحث علمي و براي قانون گذاران در 

قوانين و مقررات و هم براي ح كام در 
حكومت  و براي تمامي جهانيان در آن 
حقايقي است كه راهي براي كشف آن 

نداند معجزه است  « ) طباطبايي، الميزان  
ف ي تفسير القرآن،  1/ 60 .(  

 

نتيجه  

ريچارد سي در  بيان اعجاز قرآن با  
كمك برخي عالمان مسلمان به بررسي 
وجوه ادبي پرداخته ؛ در حالي كه قرآن 

كتاب همه انسانها  و براي همه اعصار 
است و اعجاز آن نمي تواند به وجه 

خاصي منحصر شود ، بلكه تواند همه   مي
وجوه  را  در كنار هم فراگيرد، آن چنان 

كه با گذشت زمان ، وجوه ديگري از 
اعجاز  قرآن آشكار مي شود .  
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5. جاحظ، الحيوان، داراحيا التـراث،      
بيروت،  1388 ق   .  

6. جرـجـــاني، ـشـــرح المو  اقــــف، 
انتشارات شريف رضوي، قم، بي تا .  

7. الحنفــي، محمــد شــرف، اعـجـاز  
القرآن البياني،  الجمهـوري العربيـه،       

المجلس االعلي،  1390 . ق   
8. خطيــب، االعـجـاز فــي دراـسـات  

السابقين، دارالفكر العربي، بيروت،    
1974 . م   

9. دياري، محمد تقي، درآمـدي بـر        
تاريخ علوم القرآني، دانـشگاه قـم،       

قم،  1385 . ش  

10 . رافعي، اعجاز القـرآن و البالـغه        
النبويه، دارالكتب، بيروت،  1393 . ق  

11  . راوندي، قطب الدين، الـخرائج      
و الجرائح، موسسه امـام المهـدي،       

قم،  1409 . ق  
12  . رمــاني، النكــت فــي اعـجـاز    

القرآن، دارالمعارف، مصر، بي تا  .  
13  . زمخشــري، ـجـاراهللا، الكـشـاف  

عــن حقــائق غــوامض التنزيــل،    
نشرالبالغه، قم،  1413 . ق  

14  . الزيدي، الحسيني، الـطراز ـعن       
وجوه االعجاز، بي جا، بي تا .  

15  . سيد مرتضي، الذخيره في علـم       
الكالم، بي جا، بي تا  .  

16  . شيخ طوسي، التبيان في تفسـير       
القرآن، احيا التراث، بيروت، بي تا   .  

17  . شــيخ مفيــد، اوائــل المقــاالت،  
تبريز،  1370 .  ق   

18  . طباطبـــايي، محـمــد حـســين،  
الميزان فـي تفسـير القـ       رآن، احيـاء   

التراث، بيروت، بي تا .  
19  . طبرســي، مجمــع البيــان لعلــوم  

القرآن، دارالمعرفه، بيروت، بي تا .  
20  . عالمه حلي، كشف الـمراد فـي        

شــرح تجريــد االعتقــاد، مكتبــه    
المصطفوي، قم، بي تا  .  

21  . فخــر رازي، التفـسـير الكبيــر،    
دارالكتب العلميه ، طهران ، بي تا  .  
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22  . قــرآن و مستـشـرقان ، مركــز    
تحقيقات  قـرآن كـريم  ، قـم ، ش           

اول  ) و فصلنامه .(  
23  . اليدن، مقاله اعجاز قرآن ريچـارد       

ســي، ترجمــه دكتــر اســكندر لــو،   
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه،  1386 .  

24  . مجلسي، محمد باقر، بحاراالنوار،     
احياء التراث، بيروت، بي تا  .  

25  . محمد، ابو زهره، معجزه الكبري،      
دارالفكر العربي، بيروت، بي تا  .  

26  . مسند احم   د بن حنبل، مو    سـسة   
الوفا، بيروت،  1403 .  ق   

27  . منير البعلبكي، المورد، دارالعلم     
للماليين، بيروت،  1983 . م  

28  . مودب، سيد رضا، اعجاز قرآن،      
انتـشـارات مركــز جهــاني، قــم،    

1386   .ش 
 


