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تاملی در نظریه سید مرتضی در اعجاز قرآن
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چکیده:
این که قرآن معجزه جاودان خاتم االنبیاء است مورد اتفاق همه ی قرآن پژوهان مسلمان است اما این که قرآن از
چه جهت معجزه است عالمان مسلمان به اختالف سخن گفته اند .سیید مرتییی علیم الهیدی کیه ازدانشیمددان
شیعه می باشد وجه اعجاز قرآن کریم راصرفه دانسته وکتاب"الموضح عن جهة االعجاز القیرآن" را در ایین راسیتا
تالیف کرده و به دفاع از آن بر خاسته است در این کتیاب سیید مرتییی نهرییه دی یران کیه اعجیاز قیرآن را در
فصاحت وبالغت ونهم وعدم اختالف در آن و..می داندد را ابتدا بررسی کرده وآنها را ناکافی می دانید ودر نتیجیه
اعجاز قرآن را صرفه وخا رج از قرآن جستجو می کدد در این تحقیق ادله سید مرتیی بررسی وتحلیی میی شیود
واعجاز درون متدی برای قرآن اثبات می گردد.
کلمات کلیدی :سید مرتیی ،اعجاز ،صرفه ،قرآن.
طرح مسئله:
در قرون گذشیته نحلیههیای فریری مختلفیی وجیود داشیته انید کیه بیه فراخیور نیازهیای فریری و عقییدتییشیان مبیاحیی را در
ارتباط با قرآن مطرح کردهاند ،که از جملیه مهیمتیرین آنهیا معجیزه بیودن قیرآن مییباشید .بیا گذشیت زمیان و رشید مباحی
کالمی اعجاز قیرآن نییز میورد توجیه وییژه مترلمیان و ادیبیان قیرار گرفیت .هیر چدید اعتقیاد بیه معجیزه بیودن قیرآن در مییان
 -1دانشیار دانش اه مازندران دانشرده الهیات و معارف اسالمی -گروه علوم قرآن وحدی
 -2دانشجوی کارشداسیارشد دانش اه مازندران
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تمامی مسلمانان یک امیر بیدیهی و روشین تلقیی مییشید امیا وجیود چدیین اعتقیادی دانشیمددان و گیروههیای فریری مختلیف
را از تألیف و تفحص عمیق در این میورد بیاز نداشیته ووجیوه اعجیاز قیرآن میورد بحی وتحقییق قیرار گرفیت بیا پیشیرفت علیوم
مختلف و پس از گذشت قیرنهیا نیه تدهیا بحی دربیارهی اعجیاز کهدیه نشیده بلریه جدبیههیای دی یری از اعجیاز قیرآن بیر آن
افییزوده شیید از جملییه اییین وجییوه نهریییه صییرفه اسییت کییه اولییین بییار نهییام معتزلییی آن را مطییرح کییرده وپییس از آن بسیییاری
ازدانشیمددان از آن تبعیییت کیرده انییددر میییان دانشیمددان شیییعه تدهییا کسیی کییه ازآن سیخت دفییاع کییرده سیید مرتیییی علییم
الهییدی اسییت کییه در دفییاع از آن کتییاب "الموضییح عیین جهییة االعجییاز.القییرآن"را تالیف

را اس ا ا

.در تحقیییق حاضییر سییعی

شده دیدگاه سید مرتیی که یری از طرفداران نهریهی صرفه است نقد و بررسی شود.

وجوه اعجاز:
پیشیدهی بح دربارهی اعجاز قرآن بیه قیرن سیوم و بعید از آن بیاز مییگیردد زییرا مسیلمانان بیا اهتمیام و الفتیی کیه بیا قیرآن
داشییتدد ،بح ی دربییارهی وجییوه اعجییاز را مهییم تلقییی نمیییکردنیید .بییا گسییتر

اسییالم و ایجییاد فیییایی بییرای تبییادث مباح ی

اعتقیادی مییان مسیلمانان و سیایر ادییان ،عیده ای بیا ایجییاد شیبهه در کتیاب مقیدم مسیلمانان سیعی داشیتدد وحییانی بییودن
قییرآن را خدشییه دار کددیید .از اییین روی مترلمییان در جهییت پاسییی بییه اییین تشییریکهییا برآمدنیید و کتبییی نهیییر دال ی الدبییوةو
اثبییات الدبییوة را بییه رشییتهی تییألیف در آوردنیید( .کریمییی نیییا،1932،ص )119دانشییمددان بییرای اعجییاز قییرآن وجییوه مختلفییی را
نق کردهاند و هر گروه برای اثبات ادعیای خیود دالیلیی را مطیرح کیرده انید .بیه عدیوان مییاث بعییی بیرای اعجیاز قیرآن وجیوه
متدییوعی از قبییی زبییان و اسییلوب قییرآن ،رو
بشری و...قا

جمییع و تییألیف قییرآن ،علییوم و معییارف قییرآن ،پاسییخ ویی قییرآن بییه نیازهییای

شدهانید( .زرقیانی ،بیی تیا ،ص )933عالمیه مجلسیی دییدگاه شییی مفیید را دربیاره اعجیاز چدیین ککیر مییکدید:

اعجاز قرآن در نهر جمهور علمیا از عامیه و خاصیه و از جملیه شییی مفیید ،مربیوط بیه فصیاحت و بالغیت فیوق العیادهی قیرآن و
وجییود اخبییار غیبییی و مطالییع علمییی و ...اسییت( .مجلسییی1049،ق ،ج ،11ص  )220از دی ییر وجییوه قاب ی ککییر نهریییهی شیییی
طوسیی اسیت کیه قیرآن را دارای فصیاحت خاصیی مییدانید کیه در نهمیی مخصیوص قیرار گرفتیه است(.طوسیی،بیتییا،ص)119
حتییی عییدهای افییراط کییرده و رسییم الخییق قییرآن را نیییز معجییزه دانسییتهانیید( .معرفییت ،1933ص )121بییا بررسییی و واکییاوی
وجوهی که صاحع نهیران بیرای قیرآن قا ی شیدهانید ،بیه طیور کلیی میی تیوان نهیرات آن هیا را بیه دو دسیته تقسییم بدیدی
کییرد -1 :درون متدییی  -2بییرون متدییی .وجییوه درون متدییی وجییوهی هسییتدد کییه صییرفا مییتن قییرآن را مییورد ارزیییابی و اهتمییام
خود قیرار مییدهدید .ایین وجیوه ییا بیه مسیا ادبیی قیرآن ماندید فصیاحت و بالغیت اعلیی (جرجیانی1931ق ،ص )23و تیالیف
خاص و طرز چیدش آییات در کدیار هیم اشیاره دارنید(زملرانی1930ق ،ص ،)30ییا بیه لحیا محتیوا و معدیا میورد ارزییابی قیرار
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گرفتییهانیید ،ماندیید اخبییار غیبییی (مغدیییه ،ج ،6ص ،)123عییدم تدییاقض گییویی و اخییتالف (سییبزواری نجفییی ،1046ج،2ص) 916
و وجود مطالیع علمیی (رضیایی اصیفهانی ،1931ص .)12امیا در وجیوه بیرون متدیی چییزی خیارج از میتن قیرآن موجیع اعجیاز
معرفی شده است که ییا مربیوط بیه پییامبر اسیت ماندید اعجیاز بیه نبیی امیی (طباطبیایی1011ق  ،ج ،1ص )69و ییا مربیوط بیه
خداونیید اسییت ،ماندیید قییوث بییه صییرفه (سییید مرتیییی  ،1932ص .)39سییید مرتیییی دربییاره اخییتالف در وجییوه اعجییاز قییرآن
آورده :خداونیید را سییکام کییه نهییرات و مییذاهع مختلفییی را دربییارهی اعجییاز قییرآن قییرار داده اسییت و تفییاوتی بییین اییین نیسییت
کیه اعجیاز قیرآن بیه خیاطر وجیود فصییاحت باشید ،بیدون در نهیر گیرفتن نهیم ییا بییه خیاطر وجیود نهیم باشید بیدون در نهییر
گییرفتن فصییاحت یییا وجییود اخبییار غیبییی یییا بییه واسییطهی صییرفه ،عییرب را از آوردن ماندیید آن مدصییرف کدیید .گرچیه در صییحت
بعیی از آن ها تردید وجود دارد امیا بیه اصی اعجیاز قیرآن و داللیت بیر صیدق گفتیار پییامبر خدشیهای وارد نمییسیازد و وجیه
اخیتالف آنهییا بییه خییاطر اخییتالف در رو

آنهیا اسییت( .همییان ،ص )03ایشییان اعجییاز را بیه سییه دسییته تقسیییم بدییدی کییرده:

 -1اعجاز القرآن فی نهمیه  -2اعجیاز القیرآن فیی اخبیار عین الغییوب  -9اعجیاز القیرآن فیی نفیی االخیتالف عدیه .پیس از بییان
مطالبی به کام نبودن هیر کیدام اشیاره مییکدید و بیرای آن توضییحاتی را ییادآور مییشیود .امیا اعجیاز قیرآن بیه وجیه خاصیی
مربوط نمیشود بلره قیرآن ازجهیات و وجیوه گونیاگون معجیزه و بیینهییر اسیت .دربیارهی وجیوه مختلفیی کیه دانشیمددان بیر
شمردهانید بایید گفیت :ایین اختالفیات ناشیی از برداشیت هیای متفیاوت از ییک موضیوع واحید اسیت ،ایین موضیوع واحید همیان
موضوع تحدی میباشد .هیر کیس بیا توجیه بیه زمیدیههیای علمیی خیود اعجیاز قیرآن را بررسیی مییکدید و اخیتالف آن هیا بیه
خاطر تفاوتهیای ن رشیی و تخصصیی آنهیا اسیت .بیا ایین توضییح امریان طیرح وجیوه دی یری کیه بسییار جدیید و نیو باشید
امران پذیر است و هیچ کدام از صاحع نهران این امران را دور از دسترم نمیداندد.

ارتباط تحدی و اعجاز:
مبییارزه و هماندیید آوری در معجییزات ،در علییوم اسییالمی بییا عدییوان تحییدی شییداخته میییشییود .اییین شیییوه در میییان سییایر انبی یا
الهیی نییز کیاربرد داشیته و پییامبران پیس از مواجیه شییدن بیا انریار مشیرکان ،ایین رو

را بیرای نشیان دادن اختصاصیی بییودن

آن معجزه و هم چدین عجز آن ها بیه کیار مییگرفتدید .بیا ایین توضییح تحیدی جیزء جیدایی ناپیذیر و کاتیی اعجیاز مییباشید و
وجود تحدی در اعجاز ،حد و میرز بیین معجیزه و کرامیت را مشیخص مییکدید .در کرامیت ایجیاد امیری خیارق العیاده ،مدحصیر
بییه فییردی خییاص نمیییباشیید و ممریین اسییت شییخص دی ییری بتوان ید ماندیید آن را بیییاورد ،امییا در معجییزه انحصییار و اختصییاص
کامال مشهود مییباشید .ارتبیاط تد اتدی

بیین اعجیاز و تحیدی تبعیات دی یری ماندید تیبییت قلیوب مومدیان و افیزایش ایمیان

واقعی آن ها را نیز در بیر دارد .بیا ایین همیه بعییی از دانشیمددان وجیود تحیدی را در تعرییف معجیزه ،لحیا نریردهانید( .حلیی
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بیییتییا،ص )213امییا بعیییی ماندیید سیییوطی در تعریییف معجییزه ،تحییدی را الزم دانسییتهانیید .وی معجییزه را امییر خییارق العییاده
مقیرون بیه تحیدی و مصیون از معارضیه مییدانید( .سییوطی بییتیا ،ج ،2ص )203عیدهای نییز معجیزهی پییامبر را چییزی مییی-
داندد که دشیمن هد یام تحیدی در برابیر آن نیاتوان باشید( .قیاموم المحییق میاده عجیز) گفتدیی اسیت تحیدی در قیرآن سییر
تییدریجی را دنبییاث کییرده و محییدوده ی آن در ابتییدا از همییه قییرآن شییروع شییده (اسییرا  )33و سیییر نزولییی پیییدا کییرده
(یییونس  ،93هییود  ،19طییور  ،99بقییره  )29و بییا هییر تحییدی جدیییدی بییرای مدرییران تخفیییف قا ی شییده اسییت تییا ماندیید آن را
بیاورند ،اما بیا ایدریه خداونید حتیی بیه ییک سیوره از قیرآن تحیدی کیرد (بقیره  )29مدریران بیاز هیم از آوردن ماندید آن عیاجز
ماندند .این سیر تدریجی آیات به معدای اثبات در حقانیت کالم الهی و عجز مدرران قرآن است.

نقد و بررسی نظریه سید مرتضی دربارهی فصاحت قرآن:
خواسییت اه بالغییت قیرآن بییه بخییش بزرگییی از آن و دقییت بیییانتهییای گییزیدش وا گییان از حیی مطابقییت لفیین و معدییا و میییزان
تییوان فییوق العییاده در تسییخیر وا ه بییرای آشییرار شییدن معدییا و ارا ییه ی آن در جلییوهی مطلییوب و مرییان مداسییع بییاز میییگییردد.
امتیاز وا ه ی قرآنیی در کدیار رییتم وییژه در گیو  ،همیاهد ی شی فت آن بیا معداسیت ،بیه طیوری کیه خواندیده اشیراف معدیای
مطلییوب را حییس میییکدیید یییا گییویی در آن درخشییش اسییت کییه صییورت معدییا در برابییر کهیین و چشییمش میییتابد(.سیییدی
1936ص)212
به عقییدهی سیید مرتییی قیرآن بیا مدریران کیالم الهیی بیه تحیدی پرداختیه اسیت امیا موضیوع تحیدی را فصیاحت و نهیم بیه
صورت توأمان معرفیی مییکدید نیه هیر کیدام از ایین دو را بیه تدهایی(.سیید مرتییی،1932،ص )93ایشیان در تیألیف دی رشیان
بر این باور است که فصاحت در قیرآن و کیالم عیرب وجیود دارد امیا ایین تفیاوت بیه انیدازهای نیسیت کیه بتیوان آن هیا را کیامال
متمایز کرد .لذا نهم الزمیه ی تحیدی اسیت .در غییر ایین صیورت عیرب بیا اشیعار فصییح و کیالم بلیی بیا آن معارضیه مییکیرد.
(سید مرتیی بی تا ،ص ) 931و در ایین بیاره در کتیاب الصیرفه آورده :رسیوث خیدا عیرب را بیا تحیدی بیا قیرآن دعیوت نمیوده و
اییین تحییدی را بییدون هیییچ قییید و شییرطی آورده و اعییراب نیییز مدهییور پیییامبر را از تحییدی دریافتییه و در اییین بییاره سییوالی
نکرسیدند و ایین بیدین معداسیت کیه تحیدی بیه شییوهی معمیوث عیرب صیورت گرفتیه و مییدانییم کیه رو

معمیولی آنهیا در

تحدی ،اعتبار و نهم و فصاحت بیا هیم بیود .از ایین رو شیاعر بیا شیاعر و سیخدور بیا سیخدور تحیدی مییکیرد .طیوری کیه اکییر
ایشان با قصییدهای بیا عیروی یرسیان بیه معارضیه برمییخواسیتدد .اگیر قصییدهای طیوالنی بیود بیا همیان سیبک و اگیر بسییق
بود با قصیدهای بسییق بیه هماندیدآوری آن بیر مییخواسیتدد و راضیی نمیی شیدند م یر ایدریه قافییه هیا و حرکاتشیان همسیان
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باشیید( .سییید مرتیییی،1932ص )04-93ایشییان اعجییاز قییرآن را بییه فصییاحت و نهییم پذیرفتییهانیید امییا صییراحتا آوردهانیید :تفییاوت
در فصییاحت کییالم وج یود دارد امییا اییین تفییاوت بییه انییدازهای نیسییت کییه کالمییی را در مرتبییه و جای ییاهی اعییال و کالمییی را در
مرتبییهی اسییف قییرار داد .بدییابراین بییین فصییاحت قییرآن کییریم و کییالم فصیییح عییرب قرابتییی وجییود دارد کییه معارضییه را ممریین
میکدد( .همان  )03-03هیم چدیین در جیایی دی یر دربیاره ی وجیه اعجیاز قیرآن بیا فصیاحت متیذکر شیده« :اگیر وجیه اعجیاز
قرآن را فصاحت ب یریم الزمه ی آن ایین اسیت کیه فاصیله ی فصیاحت قیرآن بیا کلمیات فصیحای عیرب چدید برابیر فاصیله شیعر
متقدمین و محدثین باشید امیا ایین طیور نیسیت»( .همیان ص ) 93بیا وجیود چدیین اعتقیادی سیید مرتییی بیرای اثبیات اعجیاز
قرآن که آن را مسلم می داند ،به دستاویزی دی ر تریه زده و نهریه صرفه را بسق و گستر

می دهد.

قطعا تفاوتهای بسییاری بیین فصیاحت قیرآن و کیالم عیرب وجیود دارد .هیر چدید عیدهای ماندید سیید مرتییی تفرییک بیین
فصیاحت وا گیان قیرآن و وا گیان عربییی را دشیوار مییداندید ،امییا بیا برشیمردن تعیدادی از میال هییای خیاص بیه کیار رفتییه در
قرآن تمایز این دو آشرار میگیردد .یریی از ایین میال هیا «طیوث وا ه» اسیت کیه در قیرآن بسییار دقییق بیه کیار گرفتیه شیده
است .طوث وا ه بیه همیراه فصیاحت آن از ویژگییهیای فصیاحت سیبک قرآنیی و گیزیدش وا گیان در بیافتی اسیت کیه بیا طیوث
وا ه تداسییع دارد( .سیییدی،1936ص )261اهمیییت اییین گفتییار از اییین جهییت اسییت کییه ریشییهی بیشییتر وا گییان قرآنییی سییه
حرفی اسیت .ایین خصوصییت کیه بیاقالنی در اعجیاز القیرآن آن را از جملیه شاخصیههیای برتیری زبیان عربیی نسیبت بیه دی یر
زبانها میدانید و از نشیانههیای اعتیداث در زبیان بیر مییشیمرد ،بیه طیور دقییق در قیرآن بیه کیار گرفتیه شیدهاسیت( .بیاقالنی
1046ق ،ص )113در میواردی هیم کییه طیوث وا ه زییاد اسیت گوییای معدییای خاصیی نسییبت بیه آن موضیوع میییباشید .دومییین
مال

«مخالف قیام زبانی» اسیت کیه بیه معدیای ادغیام دو حیرف هماندید اسیت کیه در پیی هیم بیایید .ماندید کلمیه ی أجلی

کییه بییه صییورت أج ی ّ خوانییده شود(.سیییدی1936،ص )263البتییه در قییرآن کلمییاتی یافییت میییشییوند کییه از اییین قاعییده عییدوث
کردهاند ماندد :اغْیُض ،یَحْلِ  ،یَمْسَسْیرُم و ...امیا ایین مسی له نییز دارای ظرافیت هیای معدیایی اسیت کیه مجیاث پیرداختن بیه آن
نیست .ممرن است مدهیور سیید مرتییی از قرابیت کیالم قیرآن و کیالم عیرب و عیدم تمیایز ایین دو ،تدهیا کلمیات قیرآن بیوده
نه کلیت آن .با ایین فیری نییز خللیی در قیرآن ایجیاد نمییشیود چیرا کیه بعییی اعجیاز قیرآن را در فصیاحت و بالغیت ،رو

و

اسلوب آن مییداندید نیه تیک تیک کلمیاتش( .خیویی1019،ق ،ص )13عبیدالقاهر جرجیانی در رابطیه بیا مفهیوم فصیاحت میی-
گوید :وقتیی میا مییگیوییم فیالن لفین فصییح اسیت کیه موقعییت آن را بیه لحیا نهیم کیالم و تداسیع آن بیا معیانی کلمیات
مجاور آن بیه حسیاب آورییم .ایدریه میی گیوییم فیالن لفین در محی مداسیع خیود جیای گرفتیه و در گیو

خیو

آیدید و بیر

زبان آسان است ،مقصود همیان حسین توافیق و تداسیبی اسیت کیه از جهیت معدیی مییان ایین لفین بیا لفین دی یر وجیود دارد.
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(جرجییانی1022 ،ق ،ص )01پییس از اییین بیییان بییا ککییر میییالی از قییرآن ادامییه میییدهیید( :وَ قِیی َ یَیأَرْیُ ابْلَعِی مَییاءَ ِ وَ یَسَ یمَاءُ
أَقْلِعِی وَ غِیییضَ الْمَییاءُ وَ قُیی ِ الْیأَمْرُ وَ اسْیتَوَتْ عَلی َ الجُْییودِ ّ وَ قِیی َ بُعْییدا لِّلْقَیوْمِ الهَّلِمِییین) (هییود « )00ا زمییین! آب خییود را
فییرو بییر ،و ا آسییمان[ ،از بییاران] خییوددار کیین ».و آب فییرو کاسییت و فرمییان گییزارده شییده و [کشییت ] بییر جییود قییرار
گرفت ».و گفته شد« :مرگ بر قیوم سیتمرار ».بیه خیوبی فهمییده میی شیود زیبیایی و شیروه ایین آییه فقیق بیدین جهیت اسیت
که لفین اوث بیا لفین دوم و لفین دوم بیا سیوم و سیوم بیا چهیارم و تیا آخیر از جهیت معدیا حسین ارتبیاط دارد و مزییت هیم در
خییالث نهییم و ترتیییع اییین کلمییات پدییید آمییده و از مجمییوع همییین کلمییات حاصیی گردیییدهاسییت(.همان ص )03بییا اییین
توضیح بایید گفیت :اعتقیاد سیید مرتییی دربیاره فصیاحت قیرآن جامعییت نیدارد و نمییتیوان آن را مدسیوب بیه قیرآن دانسیت
چراکه بسیاری از فصحا و ادیبان ،اعجاز قرآن را به جهت فصاحت بینهیر آن میداندد.

نقد و بررسی نظریهی سید مرتضی دربارهی نظم:
عدهای از اندیشمددان وجهی خیاص بیرای اعجیاز قا ی شیدهانید و آن نهیم اسیت .مولیف کتیاب الموضیح نهیم قیرآن را در مییان
عرب نهمی بیسیابقه مییدانید و کیاربرد آن را در قیرآن ،نسیبت بیه کیالم عیرب متفیاوت مییداند(.سیید مرتییی ص )02امیا در
ادامه بیان میکدد که نهم تدها نیز نمی توانید بیرای قیرآن مزیتیی را بیه همیراه داشیته باشید .بیه همیین دلیی دو شیاعر را میی-
بیدییم کیه شییعر آن هیا بییه لحیا نهییم یرسیان سییروده شیده امییا شیعر یرییی فصییح و ارجمدیید اسیت و شییعر دی یری زشییت و
سخیف است(.سید مرتییی ،ص )09ایشیان اعتقیاد دارد نهیم قیرآن بیا وجیود تفیاوتی کیه بیا نهیم کیالم عیرب دارد بیه تدهیایی
موجییع اعجییاز نخواهیید شیید چییرا کییه بسیییاری از ادبییا میییتواندیید بییه شیییوه ی نهییم قییرآن جمالتییی را بیاورنیید ،امییا در آن هییا
فصاحتی نباشد و یا حتی بی معدا باشد .پس اگر تحدی بیا وجیه نهیم قیرآن بیه تدهیایی باشید ،سیخدانی هیم کیه بیا نهیم قیرآن
همسییاندد ،مییی بایسییت معجییزه باشییدد .هم دییان کییه بسیییاری از سییرایددگان کلمییات سییخیف مط یابق بییا نهییم شییاعری بلدیید
مرتبه کلماتی زشت سیرودهانید کیه حتیی ممرین اسیت معدیایی صیحیح نداشیته باشیدد .ماندید مدیاظره ابیوالعدس الصییمری بیا
بحتییری در حیییور متوک ی عباسییی( .همییان ،ص )06سییید مرتیییی در جییایی دی ییر دربییارهی نهییم ق یرآن تص یریح میییکدیید :در
حقیقت برای قرآن نهم و تیألیفی نیسیت و ایین لفین در کیالم از جهیت بیه دنبیاث هیم آمیدن و چییدش کلمیات بیه کیار رفتیه-
اسییت ماندیید بییه رشییته در آوردن جواهر(.همییان ،ص )141بییه طییور خالصییه مییی ت یوان از البییه الی گفتییار وی دربییارهی نهییم
فهمید که نهمی که در قرآن موجیود اسیت نهیم خاصیی نیسیت و ویژگییهیای مدحصیر بیه فیردی نیدارد .اگیر هیم بیرای قیرآن
قا

به نهم میشود آن را چیدش کلمات از پیی هیم معدیا میی کدید کیه ایین ویژگیی هییچ برترییی نخواهید داشیت و هیر متدیی

را شام میشود.
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البته اشترا

نهمی بین متن قیرآن و هیر میتن معدیا داری وجیود دارد امیا ایین اشیترا  ،از ویژگییهیای بدییادی اسیت کیه هیر

متدی برای انسجام و بقیای خیود بیه آن نییاز دارد .نهمیی کیه صیاحبان بالغیت و ادبیا در میورد قیرآن ککیر کیرده و بیرای اثبیات
اعجییاز قییرآن بییه آن اسییتدالث کییردهانیید ،دارای ظرافییتهییایی اسییت کییه در هیییچ متدییی موجییود نیسییت .عبییدالقاهر جرجییانی از
جمله کسانی است کیه دربیارهی اعجیاز قیرآن وجیه نهیم را مییگزیدید و توضییح مییدهید :غیری از نهیم کیالم بیه ایین معدیا
نیست که وا گان از پی هم آیدد ،بلریه داللیت آن هیا بایید تداسیع داشیته باشید و معیانی آن هیا بیه همیان وجهیی کیه مقتییای
عقیی اسییت ،آورده شییود( .جرجییانی1022ق ،ص )31وی در دفییاع از اییین مسیی له ،پییس از برشییمردن آراء باطیی دربییارهی
اعجیاز قییرآن بیییان میییکدید :نهییم در جای ییاه اعجییاز قییرار مییگیییرد .نهییم چیییزی غییر از گییزیدش معیانی نحییو و احرییام آن در
میییان کلمییات اسییت .وا گییان مفییرد را رشییتهای بییه نهییم در میییآورد و بییدون دخالییت گییزیدش معییانی نحییو و احرییام آن،
پراکدیدگی آن را وحییدت مییبخشیید و برخیی را علییت برخیی دی ییر قیرار میییدهید( .همییان ص )934از دی یر معتقییدان بیه اییین
موضییوع زمخشییری م ییباشیید .وی دربییارهی وجییوه اعجییاز قییرآن معتقیید اسییت :اعجییاز دارای دو جدبییه اسییت .وجییه اوث نهییم و
دی ییری اخبییار غیبییی موجییود در قییرآن( .زمخشییری،1041،ص )939در مقدمییه تفس ییر محررالییوجیز نهایییت فصییاحت قییرآن را
نهییم میییدا نیید و حییرف کسییانی کییه معتقدنیید عییرب قییدرت هماندیید آوری قییرآن را دارد امییا بییا آمییدن حیییرت محمیید(ص) از
آوردن ماندید آن مدصییرف و عیاجز شییدند ،باطی میییدانید .ازجملییه دالیی نویسییدده ایین اسییت کیه احاطییه ی علیم خداونیید بییر
همه چیز گسیترده اسیت و بیه کالمیی هیم کیه نیازث کیرده کیامال احاطیه دارد و علیم بیه ترتییع الفیا نییز در گسیترهی علیم
اوست و معانی را از پی یردی ر تبیین مییکدید .ایین رونید از ابتیدا تیا انتهیای قیرآن را شیام مییشیود .امیا بشیر دارای جهی و
فراموشی اسیت و امریان نیدارد چدیین احاطیهای داشیتهباشید( .اندلسیی1022،ق،ص )31ایین احاطیه کامی الهیی موجیع ایجیاد
نهمی مدسجم در متن قرآن شده کیه بشیر کاتیا قیادر بیه ایجیاد چدیین نهمیی نیسیت .سییوطی از مراکشیی نقی مییکدید کیه
اگییر اعجییاز قییرآن را بییه خییود آن مربییوط بییدانیم ،یییا متعلییق بییه فصییاحت و بالغییت اسییت یییا بییه معدییی آن .وی در ادامییه نهییم
مخصیوص را همییان شییر و صیورت قییرآن میییدانید و لفیین و معدییی را عدصیر آن میییخوانیید و مییگوییید :حرییم هیر چیییزی بییا
تفاوت یافتن صورتش تغییر میییابید و بیا تبیدی اسیمش حریم آن تغیییر میی کدید نیه بیا عدصیر آن .ماندید ان شیتر و گوشیواره
و گردنبدد کیه بیا اخیتالف شرلشیان اسمشیان تغیییر کیرده نیه عدصیر آن هیا کیه طیال و نقیره و آهین باشید .وی مییافزایید :از
بیان فوق معلوم شد که اعجیاز مخصیوص بیه قیرآن بیه نهیم مخصیوص آن مربیوط مییشیود و نهیم آن معجیزه اسیت و متوقیف
بر بیان نهم کالم است .وی در ادامیه اضیافه مییکدید سیخن دارای اقسیامی اسیت و هیر قسیم دارای نهمیی خیاص .قیرآن تمیام
زیباییهای آن را دارد امیا بیا نهمیی غییر از نهیم آنهیا .دلیی بیر ایین مطلیع ایدریه نمییشیود بیه آنهیا گفیت :نامیه ،خطابیه،
شعر یا سجع ،چدانره میتوان گفیت کیالم اسیت و شیخص بلیی چیون آن را مییشیدود ،بیین آن بیا نهیمهیای دی یر فیرق میی-
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گذارد .از همیین روی خیدای متعیاث فرمیود( :إِنَّ الَّیذِینَ کَفَیرُواْ بِالیذِّکْرِ لَمَّیا جَیاءَهُمْ وَ إِنَّیهُ لَرِتَیاب عَزِییز لَّیا یَأْتِییهِ الْبَاطِی ُ مِین
بَینْ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِیهِ تَدزِیی مِّینْ حَرِییم حَمِیید) (فصیلت  )02-01کسیان کیه بیه ایین قیرآن -چیون بدیشیان رسیید -کفیر
ورزیدند [به کیفیر خیود می رسیدد] و بیه راسیت کیه آن کتیاب ارجمدید اسیت .از پییش رو آن و از پشیت سیر

باطی بیه

سویش نم آید وح [نامه] ا است از حریم ستوده [صفات]
به جهت توجیه دادن بیه ایدریه تیألیف آن بریارگیری نهمیی کیه افیراد بشیر دارنید نیسیت تیا امریان تغیییر دادن و کیم و زییاد
کردن آن باشد ،چدان کیه در کتیابهیای دی یر هسیت(.سییوطی،ص )911ابین قتیبیه نییز مطیالبی را در ایین زمیدیه در مقدمیه
تأوی مشر القیرآن ییادآورشیده و تجلیی اعجیاز را ایین چدیین معرفیی مییکدید :خداونید قیرآن را معجیزهای در تیألیف و نهیم
ش فت قرار داد کیه بیا زییاد خوانیدن موجیع مالمیت نمییشیود و گیو

را آزار نمییدهید و همیشیه تیازه اسیت و کهدیه نمیی-

شود .شی فت اسیت و شی فتی آن پاییان نمیییابید و فوایید آن قطیع شیدنی نیسیت و ناسیی کتیع پیشیین اسیت و در کمتیرین
لفن بیشترین معدا را در بردارد( .ابن قتیبیه بیی تیا،ص )9بیا بررسیی و جسیت وجیو بیه شیواهدی کیه نهیم قیرآن را وجیه اعجیاز
میداندد ،به این نرته می رسییم کیه بیین نهمیی کیه سیید مرتییی بیدان معتقید اسیت و نهمیی کیه قیرآن دارد ،تفیاوت وجیود
دارد .ن اه سید مرتیی به نهم قیرآن نهمیی عروضیی اسیت امیا ن یاه جرجیانی بیه نهیم دارای داللیت متداسیع بیا معداسیت کیه
این تداسع از جهت مقتییات عقلیی مییبا شید .روشین اسیت کیه بیا نهیم عروضیی مییتیوان بیا قیرآن مقابلیه کیرد ،بافتیههیای
مسیلمهی کذاب نمونه تاریخی این نیوع نهیم مییباشید .امیا نهمیی کیه جرجیانی بیه آن اعتقیاد دارد ،نهمیی نیسیت کیه بتیوان
برای آن شیاهدی آورد ییا آن را سیبک شیمرد .در نتیجیه دییدگاه سیید مرتییی در رابطیه بیا نهیم ن یاهی سیطحی و غییر قابی
اعتدا است.

نقد و بررسی نظریهی وجه اعجاز به اخبار غیبی:
سید مرتیی بسیاری از سور قیرآن کیریم را متییمن اخبیار غیبیی نمییدانید و آن را دلیلیی بیر عیدم قطعییت اعجیاز بیه اخبیار
غیبی میداند .وی معتقد است :از آن جا که تحیدی بیر هیر ییک از سیوره هیای قیرآن واقیع شیده اسیت ،نتیجیه مییگییریم وجیه
تحیدی بایید در تمیام سیورههییا وجیود داشیتهباشید و اخبییار غیبیی وجیه تحیدی محسییوب نمییشیوند( .سیید مرتیییی،ص)111
ایشان این قوث را در تیألیف دی یر خیود نییز ییادآور شیدهاند(.سیید مرتییی ،بیی تیا ،ص )042سیید مرتییی اخبیار قیرآن را بیه
دو دسته تقسییم مییکدید :اخبیاری کیه حیاوی اتفاقیات گذشیته اسیت ماندید :روییدادهای امیتهیای گذشیته و انبییاء متقیدم و
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اخبییاری کییه از وقییایع آیدییده خبییر میییدهدیید ،ماندیید( :لَتَییدْخُلُنَّ الْمَسْییجِدَ الْحَ یرَامَ إِن شَییاءَ اللَّ یهُ ءَامِدِییینَ محَُلِّقِییینَ رُءُوسَییرُمْ وَ
مُقَصِّرِینَ لَا تخََافُون)(فتح )21
« شییما بییدون شییک ،بییه خواسییت خییدا در حییال کییه سییر تراشیییده و مییو [و نییاخن] کوتییاه کییردهاییید ،بییا خییاطر آسییوده در
مسجد الحرام درخواهید آمد».
الم غُلِبَتِ الرُّوم فی ِ أَدْنی َ الْیأَرْیِ وَ هُیم مِّین بَعْیدِ غَلَیبِهِمْ سَییَغْلِبُون(روم  )9-1الیف ،الم ،مییم .رومییان شرسیت خوردنید .در
نزدیرترین سرزمین ،و [ل ] بعد از شرستشان ،در ظرف چدد سال  ،به زود پیروز خواهدد گردید.
دربیارهی اخبیار نقی شیده از گذشییت ان آورده :اخبیار موجیودی کییه از گذشیت ان در قییرآن اسیت ،آن دسیته از اخبییاریانید کییه
از امر شایعی حرایت میکددید کیه اهی کتیاب نییز در شیداخت آنهیا اشیترا

دارنید ،ییا بیشیتر میردم آنهیا را مییشیداختدد.

این نمی تواند تحدی محسوب شود زییرا ممرین اسیت مخیالفین ادعیا کددید ایین اخبیار از اهی کتیاب ییا از کیالم میردم میأخود
است(.سیید مرتییی ،ص )113دربیارهی اخبیار مسیتقب میییگویید :داللیت خبیر وقتیی آشیرار میییشیود کیه آن خبیر بیه وقییوع
بکیوندد و قبی از وقیوع خبیر فرقیی بیین صیدق و کیذب آن نیسیت .وی ابطیاث ایین وجیه از اعجیاز را اعیالم مییکدید و صیحت
آن را بر وقوع اخبار آیدده مییدانید( .همیان ،ص )113در ادامیه ییادآور شیده :بییشیک بسییاری از اخبیار غیبیی قیرآن در آیدیده
محقق میشوند و زمانی کیه پییامبر آن آییات را بیر میردم فیرو میی خوانید ،هدیوز واقعییت آن اخبیار محقیق نشیده بیود و روشین
اسییت کییه وجییه اعجییاز بایسییتی در زمییان تخاطییع بییه اثبییات رسیییدهباشیید .در ق یرآن اخبییار از غیییع وجییود دارد و میییتییوان بییا
استداد به آنهیا بیر صیدق گفتیار پییامبر اسیتدالث کیرد ،امیا ایدریه وجیه تحیدی قیرآن را صیرف اخبیار غیبیی آن بیدانیم ،دارای
اشراث است( .سید مرتیی ،ص )120
درباره ی اخبیار گذشیته بایید گفیت :اشیتراکات فراوانیی بیین اخبیار اهی کتیاب و قیرآن کیریم وجیود دارد ،امیا تمیام قصیههیای
قرآن و اه کتاب یری نیسیتدد و بعییی از آنهیا در کتیع مقیدم ککیر نشیدهانید .ماندید داسیتان صیاحبان بیال (قلیم )11-92
عالوه برآن نوع گفتیار و گزییده هیای داسیتانی قیرآن بیا مشیابه آن در کتیع مقیدم تفیاوتهیای بسییاری دارد و دارای ظرافیت-
های خاصی است .راجیع بیه اخبیار غیبیی نییز بایید گفیت :در ابتیدای نیزوث قیرآن اخبیار غیبیی وجیود نداشیت و بیه میرور و بیا
توجه به مصیلحت الهیی نیازث مییشید .پیس چییزی کیه موجیع اعجیاز میردم عصیر نیزوث مییشید ،در ابتیدای امیر فصیاحت و
بالغیت و محتییوای واالی آیییات بییود و اخبییار غیبییی بییرای ترمیی و رشیید و اسیتعالی کییالم الهییی نییازث میییشیید کییه بییا تحقییق
بخشی از آنها موجع تیبیت قلوب مومدیان مییشید و تحقیق بخیش دی یر آن در آیدیده ایین رونید را بیه دنبیاث خواهیدداشیت.
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از این رو علی رغم اعتقیاد سیید مرتییی ،مییتیوان آن را یریی از وجیوه اعجیاز مطیرح کیرد و در کدیار دی یر موضیوعات تحیدی
به آن پرداخت.

نقد و بررسی نظریهی وجه اعجاز به عدم اختالف :
مولف الموضح دربیارهی وجیه اعجیاز بیه نفیی اخیتالف در قیرآن معتقید اسیت عیدم اخیتالف در قیرآن فیییلتی بیزرگ و مرتبیه
ای جلی القدر دارد چیرا کیه بیا وجیود نیزوث تیدریجی و مریرر بیودن قصیص آن هییچ نقیص و اختالفیی در آن مشیاهده نمیی-
شود .اما یادآور میشود ایین قسیم نییز مدتهیی بیه اعجیاز نمییشیود و برهیانی بیرای اثبیات آن نیسیت زییرا میردم در سیالمت از
این عییع و نقیص متفیاوت انید .بعییی از آنهیا اضیطراب فراوانیی در کالمشیان مشیاهده مییشیود و بعییی دی یر هوشییاراند و
اییین نییوع نییواقص در کالمشییان کمتییر وجییود دارد .عییالوه بییر آن در احادییی و کییالم رسییوث خییدا و بعیییی دی ییر صییحت و
اسیتواری معیانی و عیدم اخیتالف و تدیاقض وجییود دارد و اگیر آن را وجیه تحیدی بیدانیم باییید سیخن آنهیا را نییز وحیی قرآنییی
بییه حسییاب آوریییم( .سییید مرتیییی ،ص )123هرچدیید ایشییان در ابتییدا عییدم اخییتالف در قییرآن را ارج نهادنیید امییا قیییام ایشییان
اسییتوار و خییالی از اشییراث نیسییت .قییرآن صییراحتا فرمییوده( :أَ فَییال یَتَیدَبَّرُونَ الْقُیرْآنَ وَ لَیوْ کییانَ مِینْ عِدْیدِ غَیْیرِ اللَّیهِ لَوَجَیدُوا فی یهِ
اخْتِالفیا کَیییرا) (نسیاء  « )32آییا در [معیان ] قیرآن نمی اندیشیدد اگیر از جانیع غییر خیدا بیود قطعیا در آن اخیتالف بسیییار
م ی یافتدیید ».اگییر مزیتییی در برشییمردن انسییجام قییرآن نبییود قطعییا قییرآن در اییین آیییه یییاداور آن نمیییشیید .عالمییه طباطبییایی
معدای اختالف در این آیه را قاعیدها طبیعی و کلیی مییدانید کیه در نیوع بشیر و در موجیودات پیایینتیر از بشیر جرییان دارد.
ایشییان نییه تدهییا انسییان بلرییه تمییام موجییودات را تحییت سیییطره تحییوث و ترام ی عمییوم میییدان ید و اضییافه میییکدیید :هیییچ
موجییود از اییین موجییودات را نمیییتییوان دییید کییه در دو آن پشییت سییر هییم یییک حالییت داشییتهباشیید بلرییه الیییزاث کات و
احوالش یان در اخییتالف اسییت .هییم چدییین میییفرمای ید :هیییچ واحیید از آحییاد موجییودات اییین عییالم نیسییت م ییر آنرییه اطییراف
امتییداد زمییان وجییود

مختلییف و حییاالتش متفییاوت اسییت( .طباطبییایی ،1011ج ،3ص )24قییرآن در طییی  29سییاث بییر پیییامبر

نازث شد و این به هییچ عدیوان باعی سسیتی و تدیاقض در کیالم الهیی نشید .شیرایق متفیاوت ،روییارویی بیا مشیرکان ،تعیامالت
مومدان ،جد

هیا و آزار و اکییتهیا هییچ کیدام باعی افیراط و تفیریق در ن یر

قیرآن بیه دوسیت و دشیمن نشید و قییاوت-

هیای عادالنییه و برخییوردهییای عاقالنیه قییرآن بییا سییایر گیروههییای دیدییی و اجتمییاعی و پیمیودن راه میانییه ،خییود نییوعی از اعجییاز
است .اگر تمام این شیرایق و موقعییتهیای متفیاوت بیرای انسیان دی یری ر مییداد قطعیا بیه افیراط و تفیریق دچیار مییشید.
علت این قطعیت از آن جهیت اسیت کیه ا نسیان بیه خیاطر عیدم آگیاهی از آیدیده و ضیعف در تحلیی شیرایق سیختی کیه خیود
گرفتار آن است ،دست به تصمیمگیریهیایی مییزنید کیه نیدامت و پشییمانی را درآیدیده در پییخواهید داشیت .بیا ایین توضییح
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مسلما خداوند که آگاه به آیدیده اسیت بیا علیم و تیدبر و حرمیت خیود راه و روشیی را برمییگزیدید کیه بیه هییچ عدیوان موجیع
نییدامت نخواهیید شیید و اختالفییی نیییز در آن راه نییدارد .امییا تشییریک سییید مرتیییی بییه ایدرییه معتقیید اسییت در کییالم دی ییران
ممرن است اختالف نباشد بایید گفیت :چییزی کیه مییان عمیوم انسیانهیا وجیود د ارد عیدم اعتقیاد بیه ایین مسی له اسیت و هیر
کس با رجیوع بیه احیواالت و گفتارهیای خیود بیه وجیود اخیتالف در عمی و گفتیار

پییخواهید بیرد .البتیه معصیومین از ایین

دایییرهی شییمولیت مسییتیدی هسییتدد چ یرا کییه ایشییان نمییودهییای عیدییی رفتییار و گفتییار قرآن یی هسییتدد و تدییاقض در گفتییار و
اعماث ایشان نیست ،به همین دلی گفتار و تقریر ایشان ماندد قرآن دارای حجیت است.

نقد نظریه ی صرفه:
همان طور که در موارد پیشیین اشیاره شید ،سیید مرتییی در کتیاب خیود بیه بحی و بررسیی فصیاحت و نهیم قیرآن پرداخیت
اما هر کدام را به تدهایی وجه اعجاز نمیی دانید و حتیی وجیود هیر دو را در کدیار هیم وجیه اعجیاز قیرآن نمیی دانید و همیاوردی
ماندد قرآن را با وجود این دو (نهم و فصیاحت) در کدیار هیم دشیوار مییدانید نیه غییر ممرین .ایشیان وجهیی بیرون متدیی بیرای
قرآن قا

شدهاند که همان صرفه میباشید .بیرای صیرفه سیه گونیه وجیه تعرییف شیدهاسیت :تفسییر اوّث :مدییور از صیرفه ایین

است که خداوند «داعی» و ان یزه کسیانی را کیه در صیدد مقابلیه برآیدید سیلع مییکدید .یعدیی آن ان ییزه و داعییهای کیه آنیان
را برای مقابله با قرآن واداشته ،هد ام عم فروکش میکدد و حالت سردی و بیتفاوتی به آنان دست میدهد.
تفسیر دوم[ :با وجود داعیه و ان یزه معارضه بیا قیرآن] خداونید بیا قهیر و قسیر آنیان را از ایین معارضیه بازداشیته اسیت ،بیا آنریه
توانایی الزم را دارند ،ولی در موقع مقابله حالیت سسیتی و رخیوت بیه آنیان دسیت مییدهید[ .ماندید آنریه کسیی دسیت فیردی
را که می خواهد چیزی بردارد گرفته و مانع او شود].
تفسیر سوّم :خداوند علومی را که بیرای آفرییدن کالمیی چیون قیرآن میورد نییاز اسیت از آنهیا سیلع کیردهاسیت .سیلع علیوم را
نیز میتیوان دو گونیه تفسییر کیرد :یریی آن کیه ایین علیوم بیرای آنیان [از قبی ] وجیود نداشیت و تدهیا خداونید از آمیوختن آن
دانییش هییا ایشییان را بازداشییت تییا مبییادا در معارضییه موفییق گردنیید و معدییای «صییرف» در آیییهی «سَأَصْ یرِفُ عَ ینْ ءَایَییات ِ الَّ یذِینَ
یَتَرَبرَُّونَ ف ِ الْأَرْیِ بِغَییرِْ الْحَیقّ وَ إِن یَیرَوْاْ کُی َّ ءَایَیة لَّیا یُؤْمِدُیواْ بهَِیا وَ إِن یَیرَوْاْ سَیبِی َ الرُّشْیدِ لَیا یَتَّخِیذُوهُ سَیبِیلا وَ إِن یَیرَوْاْ سَیبِی َ
الْغَی ّ یَتَّخِیذُوهُ سَ یبِیلا کَالِیکَ بِیأَنهَُّمْ کَ یذَّبُواْ بَِایَتِدَییا وَ ک یاَنُواْ عَدهَْییا غَفِلِییینَ (اعییراف  « )106بییه زود کسییان را کییه در زمییین ،بییه
نیاحق تربّییر می ورزنیید ،از آیییاتم روی ییردان سیازم [بییه طییور کییه] اگییر هییر نشیانها را [از قییدرت میین] بد رنیید ،بییدان ایمییان
نیاورند ،و اگیر راه صیواب را ببیددید آن را برن زیددید ،و اگیر راه گمراهی را ببیددید آن را راه خیود قیرار دهدید .ایین بیدان سیبع
است که آنیان آییات میا را درول ان اشیتدد و غفلیت ورزیدنید ».همیین اسیت .دی یر آنریه ایین علیوم از قبی مسیتمرا در اختییار
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آنان بوده است اما خداوند [هد یام نیزوث قیرآن و تحیدی آن] ایین علیوم را از دلهیای آنیان پیا

کیرده و آثیار

را محیو نمیود.

(معرفت1016 ،ق ،ج ،0صص  )193-193امیا بایید ییادآور شید تفسییری کیه مبیین صیرف بیه ان ییزه اسیت ،نادرسیت مییباشید
چرا که شواهد تاریخی ماندد بافتیههیای مسییلمهی کیذاب نشیان مییدهید ان ییزهی مقابلیه وجیود دارد .در نیوع دوم کیه صیرف
بیه قیدرت را وجیه اعجیاز دانسیته بایید گفییت :اعتمیاد بیه ایین قیوث خیالف تحییدی اسیت ،زییرا تحیدی بایید در شیرایطی برابییر
صییورت گیییرد در غیییر اییین صییورت امتیییازی بییرای پیییامبر در تصییدیق پیییامبری خییود نخواهیید داشییت .قییوث سییوم نیییز خییالف
شییواهد و متییون بییه جییا مانی ده از زمییان نییزوث اسییت چییرا کییه علییومی کییه بییرای هماندیید آوری مییتن قییرآن نیییاز اسییت از قبی ی
فصییاحت و بالغییت و نهییم و...در اشییعار و کییالم عییرب وجییود دارد .بییا توجییه بییه اشییتراکاتی کییه در کات همییهی معجییزات
پیامبران وجود دارد ،اعتقیاد بیه ایین قیوث (صیرفه) را نییز میی تیوان شیمولیت داد و بیرای دی یر معجیزات نییز بییان کیرد ،ولیی
در داسییتان حیییرت موسییی میییبیدیییم کییه سییاحران دارای ان یییزه و قییدرت و علییم هسییتدد امییا در هد ییام معارضییه بییه تفییاوت
جدس کار خود با حییرت موسیی پییبردنید و دانسیتدد کیه ایین امیر الهیی اسیت و باعی ایمیان آوردن آنهیا شید(.طه  )14در
میورد قییرآن نیییز اییین نهریییه صییادق اسییت و اعییتالی آن بیا وجییود آزاد گذاشیتن بدییدگان در هماندیید آوری ثابییت میییشییود .امییا
قوث بیه صیرفه در هیر نیوع خیود بیه معدیای مخیدو

کیردن و بیه مدزلیهی نبیردی نیابرابر خواهید بیود کیه پییروزی آن باعی

افتخار نیست .سییوطی در بیار ه صیرفه آورده :قیوث بیه صیرفه الزمیه ا

ایین اسیت کیه بیا مقتییی شیدن زمیان تحیدی ،اعجیاز

هم زای شود و قرآن از اعجاز خالی باشد کیه ایین مطلیع اجمیاع امیت را مییگسیلد کیه همیه متفقدید معجیزهی بیزرگ رسیوث
خدا باقی است( .سییوطی ،بیی تیا،ص )912بعییی از مدتقیدان بیه ایین نهرییه بازتیابهیای فاسیدی را بیرای صیرفه قا ی شیده-
اند :الف -بر این اسیام قیرآن معجیزه نیسیت بلریه معجیز اسیت .ب -بدیا بیر ایین بیاور بایید واالییی هیا و شی فتی هیای خیارق
العییاده ی قییرآن را نادیییده ب یییریم و ب ییوییم قییرآن عییادی اسییت و تییوان هماندیید سییازی هسییت ولییی خییدا مییانع اسییت .ج -بییر
اسام عقییده بیه صیرفه قیرآن ییک تافتیهی جیدا بافتیهایسیت در مییان معجیزات چیون هییچ کیس نسیبت بیه معجیزات دی یر
صییرفه را نکذیرفتییه و معلییوم نیسییت چییرا عقیییده بییه صییرفه یردفعییه دربییارهی قییرآن پدییید آمییده اسییت(.عرفییان،1963ص)11
ظاهرآییه شیریفهی ( قُی لَّی نِ اجْتَمَعَیتِ الْییانسُ وَ الْجِینُّ عَلی َ أَن یَیأْتُواْ بِمِیْی ِ هَییاکَا الْقُیرْءَانِ لَییا یَیأْتُونَ بِمِیْلِیهِ وَ لَیوْ کیاَنَ بَعْیُیهُمْ
لِیبَعْض ظَهِیییرا) (اسییرا  « )33ب ییو :اگییر انییس و جیین گییرد آیدید تییا نهیییر اییین قییرآن را بیاورنیید ،ماندیید آن را نخواهدیید آورد ،هییر
چدد برخ از آنها پشیتیبان برخی [دی یر] باشیدد ».ایین آییه بیه وضیوح نهرییهی صیرفه را رد مییکدید و نشیان مییدهید کیه
همییه ی جیین و انییس در هماندیید آوری قییرآن آزادنیید و در صییورت کمییک یرییدی ر بییرای آوردن ماندیید قییرآن ،بییاز هییم نخواهدیید
توانست.

نتیجه:
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با توجه به تفاوتی کیه بیین میتن قیرآن و سیایر متیون وجیود دارد ،عیالوه بیر محتیوا و معیانی ،ظیاهر آن نییز بایید اختصاصیی و
بیه زبیانی دی ییر ،وحییانی باشید .اییین ویژگیی در قییرآن باعی شیده بهتییرین الفیا را در بییه کیارگیری معیانی بلدیید خیود مییورد
توجه خاص قیرار دهید .حیاث بیا توجیه بیه ایدریه علیم خداونید بیر همیه چییز احاطیه دارد ،انتخیاب و گیزیدش الفیا و عبیارات
قرآنی در بهترین جای اه ممرین قیرار گرفتیهاسیت .ایین توجیه خیاص الهیی کیه دامدیهی آن تمیام میتن قیرآن را دربیر گرفتیه و
شام چییدش و نهیم عبیارات و فصیاحت و بالغیت آییات قرآنیی شیده ،موجیع گردییده تیا هماندید آوری و ایجیاد متدیی ماندید
آن توسیق هییچ انیس و جدیی امریان پیذیر نباشید .ایین در حیالی اسیت کیه وجیوهی از قبیی اخبیار غیبیی و عیدم اخیتالف در
قییرآن و وجییود دقییایقی علمییی مییتن ق یرآن را مدسییجمتییر و غیییر قاب ی نفییوک(بییه لحییا هماندیید آوری)کدیید .بییا اییین توضیییح
استحرام و مصیونیت قیرآن ،متریی بیه خیود میتن مییباشید و انسیجام آن بیه حیدی اسیت کیه نییازی بیه حماییت هیای بیرون
متدی که بعیی ماندد سیید مرتییی قا ی بیه آن شیدهانید ،نخواهیدداشیت چیرا کیه ایین اعتقاد(صیرفه) هییچ امتییازی را بیرای
قرآن درپی نخواهد داشت.
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