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 1يدهکچ

. آنان بر اعجاز کردهاندوگو وجوه اعجاز قرآن کریم، بحث و گفت دربارهپژوهشگران قرآنی همواره 
پژوهان اسالمی به ویژه در قرون ای از قرآننظر دارند. در این میان عده درونی و محتوایی قرآن اتفاق

بازدارندگی و انصراف دادن مردم از سوی خداوند متعال از )نخستین، وجه اعجاز قرآن را عاملی بیرونی، 
رو اند. نوشتار پیش تر از سایر وجوه تلقی کرده، دانسته و این وجه را قوی(هماوردی و معارضه با قرآن

معروف است، با شواهدی که « نظریه صرفه»ن به این نظریه را که به ترین قائالسعی دارد، تعدادی از مهم
رو ، شناسایی کرده و به بررسی سیر تطور و پردازش این نظریه بپردازد. از اینکنندبرای نظر خود بیان می

قرآن و معطوف کردن تمام توجهات توجهی و غفلت از محتوای عمیق نقطه مشترک قائالن این نظریه، بی
رسد، این نگاه هیچ بعدی از ابعاد اعجاز قرآن کریم را در عرصه به الفاظ ظاهری قرآن است و به نظر می
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 مقدمه

در علوم قرآن، مسئله اعجاز قرآن کریم و وجوه مطرح شده پرچالش و مهم های یکی از بحث
آن است. جامعه تفسیری اتفاق نظر دارند که قرآن معجزۀ الهی و سند اثبات نبوت پیامبر 

 اند.دچار اختالف نظر شده ،لیکن در اینکه وجه اعجاز قرآن در چیست ؛است |اکرم
ه و آن را نشأت گرفته از ، اعجاز قرآن را ذاتی دانستمفسران قریب به اتفاقو شاید بیشتر 

حالی که معدودی از تفسیرپژوهان، با غفلت از  دانند. درمحتوای لفظی و معنوی قرآن می
پیامدهای ناگوار آن، علت معجزه بودن قرآن را بازداری خداوند از معارضه با آن معرفی 

ت، بشر از گرفکنند. این گروه معتقدند که اگر این بازداری به خواست الهی انجام نمیمی
 این همان نظریه صرفه است. . در واقعآوردن کالمی در رتبه و طراز قرآن ناتوان نبود

چیزی از حالتی به حالت دیگر « روی گرداندن»و « بازگرداندن»صرفه در لغت به معنای
 رود:کار میه در اصطالح نیز در سه معنا ب .(۸۱۳: ۴۱۴۱)راغب، است 
 ی معارضه با قرآن؛صرف انگیزه و دواعی بشر برا. 7
 سلب علومی که وجود آنها برای معارضه الزم است؛. 0
 .(۱۴۳/ ۸: ۴۱۱1)علوی، منع جبری و قهری با وجود انگیزه و علوم الزم برای معارضه . 9

، از میان «نظریۀ صرفه»نوشتار حاضر به دنبال آن است که دیدگاه گروهی از قائالن به 
ارائه دهد؛ فارغ از آن که آنها به کدام یک از معانی صرفه پژوهان فریقین را مفسران و قرآن

ها و عوامل و ارکان این نظریه معتقدند. سپس مبانی قرآنی، حدیثی، استنادات عقلی و انگیزه
، همان «نظریۀ صرفه»گیرد.مالک و محور در تعریف مورد بررسی و تحلیل علمی قرار می

 ارائه داده است:« الطراز» تعریفی است که یحیی بن حمزه علوی در کتاب
رفه[فِإنَّ عنَدهم نَّ علوَم التألیِف کاَنت حاِصلۀً لهم قبَل ُظهوِر  ]اهُل الصَّ

َ
أ

؛ اهالی صرفه معتقدند که قبل از نزول الُمعِجز، لکنَّ اللَه تعالی َسَلَبهم ِإّیاها
این علوم  خداوند ،قرآن، علوم تألیف قرآن برای مردم مهیا بود. اما بعد از نزول قرآن

 .)همان( را از آنها سلب کرد
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ه به معنای سلب انگیزه و دواعی و سلب قدرت و ب« نظریۀ صرفه»البته دیدگاه قائالن 
شود. لیکن با توجه به تعریف صرفه،کسانی که معتقدند انسان کارگیری جبر نیز مطرح می

 شوند.، محسوب نمیفاقد علوم الزم برای معارضه با قرآن است،جزء قائالن به صرفه ذاتا  
تواند اعجاز درونی از این جهت اهمیت دارد که اثبات آن می« صرفه ۀنظری» دربارهبحث 

الفاظ قرآن را از که چون با فرض صرفه، دیگر معنا ندارد  کند؛مخدوش میو محتوایی قرآن را 
 یم.یا برای آن اعجاز محتوایی قائل شو ،لحاظ فصاحت و بالغت، فوق توان بشری بدانیم

ها و مقاالت بسیاری در زمینه نقد و بررسی این نظریه نگارش یافته است، تاکنون کتاب
نگاهی به آراء »با عنوان« ریحانه سادات هاشمی»توان به مقاله خانم که از جمله آنها می

ای از موافقان و مخالفان اشاره کرد. در این مقاله دالیل عده« موافق و مخالف نظریه صرفه
در « صرفه هنظری»قائالن به دیدگاه  هاما به اثری که دربرگیرند، ل و نقد شده استصرفه نق

که گردآوری قائالن به نظریه صرفه و فریقین و مبانی فکری آن باشد، برنخوردیم. درحالی
های طرفداران، به روشن شدن مراد آنان و لوازم صحیح و ناصحیح ای دیدگاهبررسی مقایسه

ه ارجاع مطالب ب تا در این نوشتار سعی شده است ،کند. عالوه بر اینآن، کمک شایانی می
 نیاز باشد.از مراجعه به اصل سند بی ،ای باشد که خوانندگونه

پژوهان در بخش اول دیدگاه گروهی از قرآن :است یافته مقاله حاضر در سه بخش سامان
 ؛ریحات آنان مطرح شدهای از تصعامه که قائل به نظریه صرفه هستند، به همراه گزیده

پژوهان شیعِی قائل به صرفه پرداخته شده و در های قرآنبخش دوم، به بررسی آرا و دیدگاه
ل و مستندات آن گروه و نقد و بررسی نظریه آنان، یای از دالبخش سوم، ضمن ارائه خالصه

 آید. از ادله بطالن این نظریه سخن به میان می
مله جاحظ، ابوالحسن اشعری، عبدالقاهر بغدادی( اندیشه صرفه را همگان )از ج

های دیگران از تمامی مذاهب و اند، با این حال در نوشتهنخستین بار به نّظام نسبت داده
ق(، َخّطابی ُبستی )م 983ق(، علی بن عیسی الرمانی )م 055فرق، چون جاحظ )م 

شریف مرتضی )م ق( 379ق(، شیخ مفید )م 378ق(، ابواسحاق اسفراینی )م 988



ق(، ابن حزم اندلسی )م 344ق(، ابن سنان خفاجی )م 331ابوالصالح حلبی )م  ،ق(394
 .وجود داردق( نیز تصریح آشکار یا تأیید تلویحی نسبت به این امر 354

بگوییم برخی از این ادیبان و متکلمان معتزلی، به سبب تذّوق و تضّلع  توانیممیبا این همه، 
د معروف عرب و آیات قرآن از حیث یادب عربی، گاه فرق چندان زیادی میان قصا ویژه خود در

های مدنی قرآن را دشوار اند، یا حتی تقلید از ساختار و نظم ظاهری سورهدیدهنظم نمی
قرآن نسبت  بالغت رو، ایشان عجز بشر را به ذات جمالت و نظم واند. از همینخواندهنمی
اند دانستهاند، بلکه آن را ناشی از قدرت خداوند در صرف همت، اراده یا دانش بشر میدادهنمی

صی رازی، ۱33 - ۱3و  ۸3 - ۸3: ۴۱۱1؛ ۴ :۴۸1۱)کریمی نیا،  .به بعد( ۴/ ۱34 :۴۱۴۱؛ ِحمَّ
 ژوهش این است:سؤال اصلی این پ

پژوهان فریقین برای دفاع از نظریه صرفه، چه نتایجی حاصل از بررسی ادله قرآن
 شود؟می

 سؤاالت فرعی زیر را در پی دارد: همچنین
 پژوهان عامه در دفاع از نظریه صرفه چیست؟ادله قرآن. 7
 پژوهان امامیه در دفاع از نظریه صرفه چیست؟ادله قرآن. 0
 توان دست یافت؟ه فوق به چه نتایجی میاز بررسی ادل. 9

سبک،  زیرانظریه صرفه حتی با صرف نظر از اعجاز محتوایی قرآن نیز پذیرفته نیست؛ 
سیاق و موسیقیای قرآن، تقلیدپذیر نبوده و هیچ شباهتی با دیگر متون عربی ندارد. حتی 

 هم با سبک قرآن شباهتی ندارد. ×و امیر مؤمنان |سخنان خود رسول خدا
هزاران شاهد بر این قضیه وجود دارد. از سوی دیگر خود قائالن به صرفه این حرف را 

 قبول ندارند که بشر از آوردن مثل جمالت قرآن کریم عاجز نبوده است.

 صرفه و تفسيرپژوهان عامه ۀنظری

ها و مذاهب اسالمی در تکوین نظریه صرفه روشن شود، نخست به که نقش فرقهبرای آن

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%d8%aa.html
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گیریم. در میان ریه تفسیرپژوهان عامه پرداخته، سپس نظر مفسران شیعه را پی میبررسی نظ
به بررسی  ،مفسران عامه، گرچه قائالن به صرفه فراوانند؛ لیکن به دلیل محدودیت مجال

 پردازیم:نظریه چند نفر از شاخصین آنان می
 ،)ابن ندیم ادیب استابوإسحاق ابراهیم بن سیار بن هانی نظام، متکلم، شاعر و  :نظام. 1
ترین نظریات وی درباره اعجاز قرآن است. نظریه صرفه نظام از معروف. (۱1۳ :۴۸33

نظم قرآن را معجزه  ،بیشتر مفسران»دهد: زملکانی نیز این نظریه را به نظام نسبت می
 خداوند متعال عرب را از معارضه با قرآن بازداشت و»گوید: برخالف نظام که می ،دانندمی

 .(3۸تا: بی ؛ زملکانی،۴۱۱ /۱تا: معرفت، بی) 7«علوم آنها را از آنان گرفت
اعجاز از نظر  دربارهترین نکته مهم»نویسد: منیر سلطان نیز در مورد نظریه نظام می

نظام، قول صرفه بود؛ یعنی خداوند متعال، مردم را از اینکه مانند قرآن را بیاورند، بازداشت. 
 .(۱34: ۴1۳3)سلطان،  0«د مثل قرآن را بیاورندتوانستنمی گرنهو

به ام معتقد بود که اعجاز قرآن نّظ »نویسد: ابوالحسن اشعری در مقاالت االسالمیین می
نبود، بر بندگان خداوند از طرف وجود اخبار از غیب، در آن است. اگر منع و عجز  دلیل

 .(۱34 :۴۱44اشعری، ) 9«طراز تألیف و نظم قرآن سخن بگویندتوانستند هممردم می
سطح بودن نظم و تألیف قرآن و کالم بشری دلیل نظام برای پذیرش این نظریه، تصور هم
تمام آیات قرآن حاوی  ما  پذیرد. اما چون مسلّ است. وی تنها وجود اخبار غیبی را در قرآن می

این وجه از  اخبار غیبی نیست، پس برای توجیه تحدی قرآن باید به وجه دیگری توجه کرد که
 نظر نظام صرفه است.

ترین نحوییان و متکلمان زمان خود بود و در رمانی از فاضل علی بن عیسی الرمانی:. 2
های گوناگون از جمله فقه، ادبیات، قرآن و کالم آثار و تألیفاتی از خود برجای گذاشته زمینه
-034) ن عیسی الرمانی، نوشته علی بالنکت فی اعجاز القرآن .(13، ۴۸33)ابن ندیم: است
چاپ گردیده، حاوی نظرات او در « ثالث رسائل فی اعجاز القرآن»هـ(، که در ضمن 984

در این مقاله، صرفه را به عنوان یکی از وجوه اعجاز بیان وی خصوص اعجاز قرآن است. 



و اما صرفه به معنای بازداری عزم و تصمیم از معارضه با قرآن است. »نویسد: کرده و می
ها از معارضه معجزه است و این نابراین بعضی از علما معتقدند قرآن از جهت بازداری عزمب

ر معجزاتی که داللت بر نبوت دارند یطور که سابرخالف جریان طبیعی است. همان
 .(۴۴4: ۴۸۳3)رمانی،  3«اند. این از نظر ما یکی از وجوه اعجاز استالعادهخارق

کند تار خود، ضمن برشمردن وجوه اعجاز، از صرفه یاد میوی در آغاز گف ،عالوه بر این
های زیاد و نیاز شود: علی رغم انگیزهاعجاز قرآن در هفت جهت آشکار می» نویسد:و می

شدید به معارضه و تحدی با قرآن، این امر صورت نگرفته، صرفه، بالغت، اخبار از آینده، 
 .(33 :)همان 5«نقض عادت و مقایسه آن با سایر معجزات

کند که منجر به استفاده می« صرف الهمم» رمانی در تعریف خود از صرفه، از عبارت
شود. اما در مرحله برشمردن از وجوه اعجاز، ترک معارضه را به عنوان عدم معارضه می

 شود.کند که موجب مبهم شدن دیدگاه او میوجهی جدای از صرفه مطرح می
حال نپذیرفتن معارضه، خود دلیلی بر اعجاز است؛ مراد وی این است که صورت  ظاهرا  
 علت ترک معارضه صرفه باشد یا محتوای واال یا هرچیز دیگر.که کند فرقی نمی

پژوه بنام سده چهارم و پنجم حسین بن محمد راغب اصفهانی، قرآن راغب اصفهانی:. 3
مانند است. سی بیاوست، که در معناشنا اثرترین مهم« مفردات الفاظ القرآن»قمری است. 

شود. این اثر به اصول و قواعدی اشاره او نیز دیده می جامع التفاسیر این ویژگی در تفسیر
 دیگردهای جدید تفسیری ای برای قواعد تفسیر و تفطن به نگرشکند که بعدها مبنا و پایهمی

 .(۴، ش۴۸1۸)ایازی، 
اعجاز » گوید:داده و می ه خبراز اعتقاد خود به صرف وی در مقدمه تفسیر خود صراحتا  

 3«دلیل بازداری مردم از معارضه با آنه دلیل فصاحتش و دوم به قرآن بر دو وجه است: اول ب
 .(۴4۱ :۴۱43اصفهانی،  )راغب

بلکه معتقد است قرآن به  ،دانداعجاز فصاحتی قرآن را مربوط به لفظ و معنا نمی وی
ات متمایز کرده، معجزه است. در همین راستا نظم مخصوصی که آن را از سایر مکتوب دلیل
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کند؛ چراکه اخبار غیبی را مربوط به اعجاز قرآن را به لحاظ وجود اخبار غیبی، نیز رد می
 .(۴43)همان:  3کندداند. اما نظم قرآن را، قوام بخش آن معرفی میماهیت قرآن نمی

است که همانندآوری  است و او معتقد« صرفه»، وجه دوم اعجاز مربوط به به نظر وی
بر »گوید: قرآن، امر محالی نبود؛ لکن خداوند معارضان را از این کار باز داشت؛ ایشان می

ها را از همانند آوری با قرآن باز ای پنهان نیست که قدرت الهی، عربهیچ صاحب اندیشه
رضه بودند که تمامی بلغا در ظاهر مخیر به معاتر از آنداشته است و چه اعجازی باشکوه

 .(۴41)همان:  8«ولکن در درون و نهان از آن منع شده بودند

 پژوهان شيعهو قرآن« صرفه ۀنظری»

در میان شیعه طرفداران نظریه صرفه در اقلیت هستند و قاطبه امامیه، اعجاز قرآن کریم را 
 است، داشته در میان کفار انگیزه برای مقابله با قرآن همیشه وجودکه واقعی دانسته و معتقدند 

علم  و سید مرتضی &توان افرادی مثل شیخ مفیدلیکن آنها توان آوردن آن را نداشتند. می
 :پردازیممی بررسی آرای آنان در ذیل به .را جزء طرفداران صرفه به شمار آورد &الهدی
هـ( که به ابن المعلم و ۸۸۱-۱۴۸) محمد بن محمد بن نعمان الحارثی شیخ مفید: .1

در  ات فروانتألیفبا ای معروف است، متکلم، فقیه، محدث، مناظر و نویسنده شیخ مفید،
 .(۴۱۴۱/ ۸ :۴۱۸۴)مهاجر: موضوعات متعدد علوم اسالمی است 

 در زمان خود زعامت علمی و دینی امامیه را به عهده داشت. در علم فقه بر &شیخ مفید
ود. ایشان قریب به فکرش عالی، ذهنش قوی و دانشمندی حاضرجواب ب کسی مقدم، هر

 .(۱۱3: ۴۱۱4)طوسی، جلد کتاب تألیف کرده است  دویست
آن « نظریه صرفه»، ضمن تبیین القرآن إعجاز جهة فی القول ایشان، در بحثی تحت عنوان

معتقدم وجه اعجاز قرآن کریم این »گوید: را لطفی از جانب خداوند متعال معرفی کرده و می
فصاحت را از اینکه در هنگام تحدی، با آوردن کالمی مثل  است که خداوند اهل زبان و اهل

معارضه کنند، بازداشت و این بازداری از آوردن مثل قرآن را، باوجود  |قرآن در نظم با پیامبر



قرار داد. این لطف خداوند در  |که معارضه در توانشان بود، دلیلی برای اثبات نبوت پیامبرآن
ها در اعجاز ترین برهانآخر الزمان ادامه دارد و این از واضحبازداری از آوردن مثل قرآن تا 

 .(3۸: ۴۱۴۸)مفید،  3«است. این همان نظریه نظام است که اجماع معتزله با آن مخالفند
معنای دوم از معانی سه گانه نقل شده در مقدمه را  &شیخ مفیدکه رسد به نظر می

لم به فصاحت و قدرت کافی برای وجود ع برگزیده است. وی معتقد است که اعراب با
دادند. البته شان را برای معارضه از دست میانگیزه ،هماوردی با قرآن، به خواست خداوند

را مربوط به قبل از صرفه بدانیم، اینچنین برداشت « مقدورهم فی کان إن»اگر عبارت 
درتشان را سلب کردند، خداوند قشود که اعراب وقتی قصد انجام معارضه با قرآن را میمی
 .است کرد. لیکن ایشان دلیلی برای ترجیح این وجه ذکر نکردهمی

مشهور به سید  ،(۴۴3/ ۴4: ۴۱4۸)امین،  علی بن الحسین :&سید مرتضی علم الهدی. 2
شمار ترین مردم زمان خود به ترین و فاضلمرتضی و علم الهدی و ذوالمجدین، که ادیب

کتابی به  .(۸۱۱/ ۸، ۴۸۳1قمی:  ؛۱۸۱: ۴۱۴3 )طوسی، ت بودرفت و در کالم و فقه زبردسمی
معروف است و در آن به دفاع و « الصرفه»دارد که به الموضح عن جهه إعجاز القرآننام 

پردازد. او نیز مانند استادش شیخ مفید، وجه اعجاز قرآن را صرف تقویت این نظریه می
 داند.الهی از معارضه می
، «ةالقرآن علی النبو ةدالل ةجه»ذیل موضوع  نیز فی علم الکالمالذخیره  ایشان در کتاب

: گویدو می کندضمن اشاره به اختالف مردم در وجه اعجاز قرآن، به قول صرفه اشاره می
این است که خداوند متعال، عرب را از معارضه با قرآن  |وجه داللت قرآن بر نبوت پیامبر»

طراز قرآن در نظم و فصاحت بودند کالمی هممنصرف کرد و علومی را که با آن قادر 
 .(۸3۳ :۴۱۴۴)علم الهدی،  ۴4«بیاورند، از آنها سلب کرد

و من به این وجه »دارد: اعالم میگونه اینطرفداری خود از این وجه را  سپس صراحتا  
است، آن را تقویت  الموضع عن جهة إعجاز القرآنمعتقدم و در کتابم که معروف به 

 .)همان( ۴۴«امکرده
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کالم یک را عدم وجود تفاوت شدید بین « نظریۀ صرفه»ایشان دلیل انتخاب و ترجیح 
فصاحتش خارق العاده  به دلیلاگر قرآن »نویسد: کند و میقرآن کریم معرفی می بافصیح 

گونه که بین یک امر ها تفاوت شدید وجود داشته باشد؛ همانبود، باید بین آن و سایر کالم
 .(۸۳4)همان:  «مر خارق العاده تفاوت فاحش وجود داردمعمولی و ا

پذیرد، اما این تفاوت را در تفاوت آشکار بین قرآن و کالم عرب را می &البته علم الهدی
داند؛ نه اینکه تفاوت درحد خرق عادت باشد. به همین جهت حد برتری نسبی قرآن می

قائل نیست. در ادامه برای  ترین شعر عربتفاوتی بین بعضی از سور مفصالت و فصیح
 نویسد:تبیین بیشتر کالم خود می

کالمی مساوی یا شبیه قرآن، در  آوردنما قائلیم که خداوند متعال عرب را از 
کند، بازداشت. به این صورت که هرکس قصد معارضه فصاحت و روش و نظمش 

علومی که  گیرد.دهد، از او میخداوند علومی را که به کمک آنها معارضه رخ می
از افعال ضروری خداست که در وجود ما  به وسیله آن معارضه ممکن است، عادتا  

 ۴۱شود.میقرارداده 
معتقد است، خداوند به نظم و فصاحت قرآن تحدی کرده؛ اما چون بین  &علم الهدی
شود و از طرفی نظم نیز ترین کالم عرب تفاوت چندانی دیده نمیقرآن و فصیح

 79توان نتیجه گرفت که صرفه مانع معارضه با قرآن شده استست، پس میناپذیر اتشکیک
 .(۸۳۴ :۴۱۴۴)علم الهدی، 

علم )به ترجیح قول صرفه اشاره دارد  جمل العلم و العمل ایشان در کتاب دیگرش به نام
 .(۱۴و  ۱4 تا:الهدی، بی

 &بررسی دیدگاه سيد مرتضی

به معنای « ستیزان از تکذیبوان قرآنسلب ت» سعی دارند، با تعریفن ابرخی از محقق
به معنای فقدان را  &، قول سید مرتضی«فراهم کردن دالیل و براهین بّران در قرآن»

درصدد  :وجود انسان تفسیر کنند. به عبارت دیگر های الزم برای هماوردی با قرآن دردانش



ین علوم را در اختیار بشر خداوند ا آنند که اثبات کنند نظریه صرفه به این معناست که: اساسا  
قرار نداده است و عجز علمی بشر در هماوردی با قرآن، ذاتی است و از فقدان این علوم در 

 .(۴۱4/ ۱تا: بی )معرفت،گیرد؛ نه آنکه امری عارضی باشد ذات او سرچشمه می
لحظه به لحظه در فرد عالم حادث  ،علم :معتقد است &در حالی که علم الهدی

دارد که عالم، علم به داوند به این صورت شخص عالم را از معارضه بازمیشود و خمی
یابد. یعنی علم در لحظه کند، در خود نمیفصاحت را در زمانی که قصد معارضه می

 .(3۸: ۴۱۱1)علم الهدی، شود معارضه در او حادث نمی
 فرماید: ایشان در جای دیگر می

ها علم به جاری کرده بود که در تمام زمان گونهکه خداوند عادت را اینآنجایی از
)همچنان که علم به سایر ضروریات، اعم از صنایع  فصاحت را در فصحاء، حادث کند

پس منع و قرار ندادن این علم که استمرار حدوث آن  ،و... را در بشر قرار داده است(
 .(33)همان:  کندنبوت داللت می ]صدق[ اقتضای عادت بوده است، خود بر

 نهج البالغهالدین بن میثم بحرانی، شارح به کمال &این برداشت از نظریه سید مرتضی
)همان:  اما در قولی که از بحرانی نقل شده ،(۴۱4/ ۱ :تا)معرفت: بی است نیز نسبت داده شده

متعرض ذاتی یا  دهد و اصال  ، وی تنها تعریف صرفه به سلب علم را به سید نسبت می(۳4
 .(۴۸۱ تا:معرفت، بی)شود ین سلب نمیعارضی بودن ا

بلکه مراد او  ،از صرفه، سلب ذاتی علم از بشر نیست &بدیهی است که مراد علم الهدی
که حتی  نیست؛ چرا پذیرفتنیمبارزه و معارضه است. البته این حرف  ۀسلب علم در لحظ

 که اشرف الخالئق است نیز توان آوردن مانند قرآن را نداشت. |حضرت رسول
 یکی که هـ(331 - 919)ابوالصالح تقی بن نجم الدین حلبی ابوالصالح حلبی: . 3

 و پذیرفته را صرفه نظریه و گرفته پیش در را استاد راه است، &مرتضی سید شاگردان از
کید و است دیده منحصر نظم و فصاحت در را قرآن تحدی وی همچون  که دارد تأ
 مثل آوردن از مانع الهی صرف لذا نیست. ارجخ بشر توان از مورد دو این به دستیابی

 است. شده قرآن
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آنچه به عنوان معارضه با قرآن آورده  :در واقع مرحوم حلبی این باور را دارد که اوال  
میان کالم عربی  :شود، باید در فصاحت و وزن و قافیه با قرآن مماثلت داشته باشد. ثانیا  می

گونه خواهد از این دو مقدمه اینگاه میقی نیست. آنو کالم الهی از جهت اقتضای اعجاز فر
نتیجه بگیرد: حال که با وجود امکان آوردن مثل قرآن، این کار صورت نگرفته پس صرفی رخ 
داده که دال بر اعجاز است. از نظر ایشان دلیل اینکه معارضه صورت نگرفته این است که 

بود. شد و کالم معارض حجت میل میاگر مثل قرآن آورده شده بود، قرآن به شبهه تبدی
شود، حجت شایستگی بیشتری برای نقل دارد و آنچه در طول تاریخ کنار گذاشته می ما  مسلّ 

اما  ،کالم شبهه ناک است؛ در حالی که قرآن بدون کم و کاستی به دست ما رسیده است
 .(۴43: ۴۱۴3)حلبی،  هیچ کالم معارضی در کنار آن وجود ندارد

عبدالّله بن محمد بن سعید بن سنان، از دانشمندان قرن  :ان الخفاجی الحلبیابن سن. 4
  .)ر.ک: مقدمه سرالفصاحه(علم بالغت است  یو از علما پنجم هجری

پردازد و ضمن اشاره به کالمی از علی به بیان فنون فصاحت می سرالفصاحه او در کتاب
خته و وجه اعجاز را صرف الهی بیان بن عیسی الرمانی، به نقد اعجاز فصاحتی قرآن پردا

معتقد است، اعجاز  یکند. او نیز تفاوتی بین قرآن و کالم فصیح عربی قائل نیست. ومی
 .(1۱ :تابی )خفاجی،قرآن نیاز به وجود چنین تفاوتی ندارد 

شود که اختالف نظر او و رمانی در این است که خفاجی از کالم خفاجی استفاده می
که یلحا در ،تی بین کالم عربی و کالم الهی، از نظر فصاحت وجود نداردمعتقد است تفاو

این اعتقاد رمانی که برد. خفاجی مدعی است رمانی در وجوه اعجاز از فصاحت نیز نام می
 شود.کس واقع نمیمقبول هیچ
پرداخته و آن را مبتنی بر یکسان بودن تألیف کالم ین نظریه خود یادامه به تب وی در

در نیز قرآن در فصاحت که حتی اگر فرض کنیم گوید: میداند و ند و کالم عرب میخداو
کند: فصاحت طراز کالم بشر است. سپس اضافه میحد اعجاز است، باز هم در تألیف هم

وجودآورنده فصاحت ه بلکه تألیف خود یکی از عناصر ب ،تنها به تألیف کالم وابسته نیست



وتی با کالم فصیح عربی ندارد و جهت اعجاز قرآن کریم به است و قرآن از این لحاظ تفا
 .(13: )همانبازداری عرب از معارضه، توسط خداوند است 

صحیح آن است »پردازد: همچنین ضمن کالمی دیگر به تصریح، به دفاع از صرفه می
که وجه اعجاز قرآن کریم، همان بازداری عرب از معارضه است و اگر این بازداری نبود، 

 .(۱۴3)همان:  ۴۱...« ، کالمی به فصاحت قرآن بیاوردتوانستمیرب ع
حسین بن علی بن محمد بن احمد الخزاعی النیشابوری مشهور به  ابوالفتوح رازی:. 5

روض الجنان و  ابوالفتوح رازی، یکی از مفسران شیعی قرن ششم است که تفسیر ارزشمند
 رده است.را به نگارش درآو روح الجنان فی تقسیر القرآن

 فرماید: سوره مبارکه هود، می 79ایشان ضمن تفسیر آیه
معجزه من کالمی »ادعای نبوت کرد، از او معجزه خواستند. گفت:  |وقتی پیامبر ...

است از جنس کالم شما، که شما دانی و شناسی الفاظ و معانی آن را و چون بشنوی 
ایشان «. ی، از شما متأتی نشودگمان بری که مانند آن بتوانی گفت. آنگه چون قصد کن

چون خواستند . ...« این ممکن باشد و ما فصحای عربیم و امرای کالمیم»گفتند: 
 .(۱۸3/ ۴4: ۴۸3۳)رازی، بگویند، نتوانستند. این دلیل اعجاز قرآن است 

« صرفه ۀنظری» شود که ایشان به قسم سوم از تعاریفاز این کالم رازی چنین برداشت می
عنی اعراب با وجود داشتن علم و انگیزه کافی برای معارضه با قرآن، به دلیل اراده معتقدند. ی

، آن «نظریۀ صرفه»الهی و به صورت جبری از هماوردی با قرآن عاجز ماندند. اما در توضیح 
کند و پس از بیان اقوال مختلف در وجوه اعجاز از جمله: اخبار را به سلب علم تعریف می

برخی دیگر گفتند وجه »دهد: را بیان کرده و آن را ترجیح می« ظریۀ صرفهن» غیبی و فصاحت،
اعجاز صرفه است و آنکه خدای تعالی صرف کرد عرب را از آن که مانند قرآن آرند و سلب 

 «.تر باشدکه پیش از این توانستند و این در باب اعجاز بلیغعلم کرد از ایشان با آن
سخن گفته  ایه این است که قرآن با الفاظ و معانیادعای ایشان برای تقویت قول صرف

که بین عرب رایج و شناخته شده بوده است. عالوه بر آن پیش از تحقق صرفه، اعراب قادر 
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طراز قرآن از نظر فصاحت بیان کنند. اما ابوالفتوح رازی مراد خود را از بودند کالمی هم
نظریۀ »ترین ادله مخالفان وضوع مهمکند. در حالی که این معرب ذکر نمی چنین توانایی

طراز قرآن وجود داشت، چه قبل از است. در حقیقت اگر در میان عرب کالمی هم« صرفه
شد و این معارضه اعراب را از برای معارضه با قرآن ارائه می تحدی و چه بعد از آن، حتما  

گواه است که مشرکان در  کرد. اما تاریخنیاز میهای خونین و اسالم آوردن با اکراه بیجنگ
به هر دستاویزی چنگ زدند تا جلوی گسترش اسالم را بگیرند.  |طول رسالت پیامبر اکرم

طلبی قرآن پاسخ بدهند و برتری و یا حتی برابری کالم خود را گاه نتوانستند به مبارزهاما هیچ
 نسبت به قرآن ثابت کنند.

نهایی بندی جمع درداند و د نظر خود میابوالفتوح در ادامه نظر سید را به عنوان مؤی
این کالم خدای است که إّما از فصاحت، بعضی این کالم را نظم داد که علم »فرماید: می

شما به آن جا نرسید و نرسد و اما اگر شما را علمی بود به آن سلب کرد ]و[ باز ستد و علی 
 .(۴۸3)همان: « الوجهین جمیعا معجز باشد

ل قرن یی اواامتوف ،الدین محمد بن علی بن حسن حمصی رازی سدیدشیخ حمصی:. 6
برجسته عصر خود بود. فخر رازی در تفسیر آیه مباهله به مناسبتی از او نام  یهفتم از علما

او در ری و همدان  .(۱۱۳/ ۳: ۴۱۱4)فخررازی، خواند برد و او را معلم اثنی عشریه میمی
مقدمه  :ر.ک)ای به نام او برای او ساختند رسهداد و در همدان مدمجالس درس تشکیل می

 المنقذ من التقلید به قلم محمد هادی یوسفی غروی(.
از طریق اعجاز قرآن دو فرض را مطرح  |ایشان برای اثبات صدق رسالت پیامبر

 کند:می
 معارضه با قرآن صورت نگرفته است.. 7
 معارضه صورت گرفته ولی گزارش آن به ما نرسیده است.. 0

 ای صورت گرفته باشد، عادتا  فرض اول که مطلوب است. در فرض دوم، اگر معارضه
 |باید نقل شود؛ اما نقل نشده و این خود نقض عادت است. پس بر صدق مدعای پیامبر



 کند. میداللت 
واقع معتقد است  داند. درایشان علت نقل نشدن معارضه را صرف و بازداری الهی می

ألنهم إنما لم ینقلوها من حیث »....ها را برای نقل تضعیف کرده است: خداوند انگیزه آنکه 
 .(۱۱3/ ۴: ۴۱۴۱)حمصی، ...«  إنه تعالی صرفهم عن نقلها و ضعف دواعیهم هن نقلها

گوید و آن کند؛ اما کالمی در رد نظریه صرفه نمیشیخ حمصی سایر وجوه را نیز بیان می
 کند: را در حد احتمال مطرح می

نت المعارضه تعذرت علی الفصحاء المعروفین و الشعراء و الخطباء إذا کا
المبرزین، کفی ذلک فی باب خرق العاده و انتقاضها و کون القرآن معجزا، إما بأن 
یکونوا مصروفین علی مذهب من قال بالصرفه أو ألن القرآن بفرط فصاحته خرق 

با قرآن معذور باشند،  العاده؛ وقتی فصیحان و شعراء و خطیبان مشهور از معارضه
به کند عجز آنها کند. فرقی نمیبرای خرق عادت و معجزه بودن قرآن کفایت می

 .(۱۱3 :)همانصرفه باشد یا فرط فصاحت  دلیل
پردازد و ذیل پاسخ به برخی از شیخ حمصی در کتاب خود به ذکر شبهات احتمالی می

آنها بیان  برکه نقدی داند؛ بدون آنمیرا مبراء از آن شبهه « نظریۀ صرفه» این شبهات، اهل
 .(۱3۸،۱33،۱3۸،۱33)همان: کند 

کند این است که شیخ حمصی تعریف ای که در بررسی کالم ایشان خودنمایی مینکته
شود و برای مخاطب دهد. اضطرابی در کالم ایشان دیده میروشنی از سلب علوم ارائه نمی

مثال  در جایی از کتاب  ؛فقدان ذاتی است یا عارضیگردد که منظور از سلب علم، تبیین نمی
)همان: « أی لم یخلق فیهم تلک العلوم اللتی أجری العاده بخلقها فیهم»...فرماید: خود می

و إذا کان جهه اإلعجاز صّرف  »....فرماید: ای میو در جایی دیگر در پاسخ به شبهه (۱33
 .(۱3۸)همان: « م اللتی کانت حاصله لهم...القوم عن المعارضه و سلبه تعالی إیاهم العلو

 گونه خالصه کرد:توان ادله طرفداران نظریۀ صرفه را اینبندی کلی میدر یک جمع
طور که عادت اعراب بر تحدی در فصاحت و بالغت بود، خداوند نیز مطابق همان. 7
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ب عرب در که سؤال و اعتراضی از جان چرا ؛عادت عرب، به این دو مورد تحدی کرده است
 مورد چگونگی تحدی مطرح نشده است.

باید با کنار هم گذاشتن  وگرنهاما اعجاز قرآن در فصاحت و بالغت و نظم آن نیست؛ . 0
شد؛ به همان اندازه که کالم الهی و کالم عربی، تفاوت آشکار، در حد اعجاز، فهمیده می

 شود.ی در این مقایسه دیده نمی، اعجاز وجود دارد. اما چنین تفاوت^در سایر معجزات انبیاء
کالم هرچند در قله فصاحت و بالغت باشد، از کلمات رایج بین مردم تشکیل شده . 9

َعَربّیا  »است. طبق آیه:  ، (۱ :)یوسف ؛ )ما قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم(«إّنا أنَزلناُه ُقرآنا 
با آن عاجز نخواهد بود. البته  قرآن نیز کالمی از جنس کالم بشر است. پس بشر از هماوردی

 با همه این وجود برخی از قائالن به صرفه به اعجاز در نظم یا فصاحت قرآن هم معتقدند.

 نقد و بررسی نظریه صرفه

  :با توجه به آیه شریفه
ْنُس َو اْلِجنُّ َعلی ُتو ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْْلِ

ْ
ُتوا ِبِمْثِل هَذا اْلُقْرآِن ال یأ

ْ
ْن یأ

َ
َن ِبِمْثِلِه أ

ها و پریان اتفاق کنند که مانند این انسان بگو اگر؛ َو َلْو کاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظهیراً 
قرآن بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد، هرچند یکدیگر را ]در این کار[ 

  .(88 :)اسراءرسانند  یاری
 گوییم: در پاسخ و نقد این شبهه می

های قرآن اطالق دارد. پس دلیلی وجود ندارد که تحدی را ویژگی بر تمام« مثل» واژه. 7
اگر تحدی تنها در بالغت یا فصاحت و یا » محدود و تنها شامل فصاحت و بالغت آن بدانیم.

کرد؛ که این قوم همان عرب جاهلی در نظم و اسلوب قرآن بود، از یک قوم خاص تجاوز نمی
قرآن در زمان نزول، برای بشر آن روزگار کشف نشده  هایبود. از طرفی، بسیاری از ویژگیمی

توانیم بگوییم که تنها یک جنبه خاصی مراد بوده است. عالوه بر این مخاطب بود؛ بنابراین نمی
 (.31/ ۴: ۴۸14)طباطبایی: « قرار دادن همه جن و انس نیز دال بر همین معناست

آید؛ اما دلیلی وجود ندارد گرچه نظم قرآن از جمله وجوه اعجاز قرآن به شمار می



که اعجاز قرآن به وجه خاصی مانند فصاحت در الفاظ و یا نظم و یا علو معنا 
و...منحصر گردد؛ زیرا تحدی قرآن امری عام است و به حوزه و یا جمع خاصی 

شود، بلکه تحدی برای همه مخاطبین اعم از انس و جن و در همه محدود نمی
 .(۴۴4: ۴۸14دب، ؤوجوه مقصود است )م

نماید و به نیروی فکری همه جن قرآن کریم گاهی از جهت معنا نیز پیشنهاد معارضه می
چرا که قرآن ارائه دهنده سازمان وسیع معارف اعتقادی و اصول و  ؛نمایدو انس تحدی می

 .(۴۸۱ :۴۸۳۳)طباطبایی: کلیات قوانین عملی فردی و اجتماعی است 
 است: قصصسوره / ۱1کند، آیه ایی قرآن داللت میاز جمله آیاتی که بر تحدی محتو

ْهدی
َ
ِه ُهَو أ ُتوا ِبِکتاٍب ِمْن ِعْنِد اللَّ

ْ
ِبْعُه ِإْن ُکْنُتْم صاِدقیَن  ُقْل َفأ تَّ

َ
تو به ؛ ِمْنُهما أ

ایشان بگو پس شما از ناحیه خدا کتابی بیاورید که از تورات و قرآن راهنماتر باشد؛ 
 گویید. راست می اگر ،آن پیروی کنماز تا من 

و معارف کتاب است و از  ابا توجه به این آیه، آنچه در هدایت نقش دارد، همان محتو
به زبان عربی آشنا نبودند و نیستند تا ]متعصب ,[طرف دیگر عده زیادی از یهودیان متصلب

 .(۴۸۳/ ۴، ۴۸۳۳)جوادی آملی: به آنها اعالم هماوردی در آوردن کتاب عربی مثل قرآن شود 
که هر  دایره شمولیت مخاطبان تحدی و وجوه اعجاز، بسیار گسترده است؛ به طوری. ۱

گیرد. دلیل این گستردگی به محتوای قرآن فردی از انس و جن، اعم از عالم و جاهل را فرامی
قرآن کریم معجزه است برای بلیغان جهان از نظر بالغت؛ »گردد. ل واالی آن بر مییو فضا

شناسان از نظر حکمت؛ برای دانشمندان از نظر علم و دانش؛ برای جامعه برای حکیمان از
مداران از نظر گذاری؛ برای سیاستگذاران از نظر قانونشناسی؛ برای قانوننظر جامعه

سیاست؛ و برای کشورداران از نظر کشورداری؛ و نیز معجزه است برای همه جهانیان از نظر 
یافت، مانند: پیشگویی غیبی، معارف گرانقدر و عالی و حقایق  ها راه نتوانندمطالبی که بدان

 (34 /۴: ۴۸3۴ )طباطبایی،« واالی آن
یکی از وجوه تحدی قرآن کریم، تحدی به علم است که آیات ذیل بر آن داللت دارد: . ۸

ْلنا َعَلیَك اْلِکتاَب ِتْبیانا  ِلُکلِّ َشی» یاِبس  ِإالَّ ِفی ِکتاب   َو ال َرْطب  َو ال» (.۳1 :)نحل« ء  َو َنزَّ
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 .(3۱ :۴۸3۴طباطبایی، ؛ 31 :)انعام« ُمِبین  
تواند ادعا در واقع این آیات بر جامعیت قرآن داللت دارند؛ در حالی که هیچ بشری نمی

 98 آیه طبق ،تواند کتابی حاوی تمامی مسائل مورد نیاز بشر بیاورد. عالوه بر اینکند که می
 :سوره مبارکه یونس 93 و

ِه ِإْن ُکْنُتْم صاِدِقیَن، َبْل  ُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه، َو اْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَّ
ْ
ُقْل َفأ

ِویُلهُ 
ْ
ِتِهْم َتأ

ْ
ا یأ ُبوا ِبما َلْم یِحیُطوا ِبِعْلِمِه، َو َلمَّ گوید که این می بگو اگر راست؛ َکذَّ

توانید دیگران ثل آن را بیاورید و تا میقرآن ساخته و پرداخته بشر است، شما نیز م
کمك بگیرید، پس علت ایمان نیاوردنشان این نیست که تشخیص داده را نیز به

که به معارف آن احاطه ندارند و هنوز بلکه این است باشند از ناحیه غیر خداست،
 .اندویل آن برنخوردهأبه ت

چون تا  شود؛میاز معارضه با آن  ناتوانی اوعدم احاطه علمی بشر بر تأویل قرآن موجب 
جز خدا کسی علمی به  و از آنجا که تواند مثل آن را بیاوردنکند، نمی ککسی چیزی را در

های بشر تواند به معارضه برخیزد؛ نه اینکه خدای سبحان دلقرآن ندارد، ال جرم احدی نمی
توانستند کرده بود، میطوری که اگر منصرف نه را از آوردن مثل قرآن منصرف کرده باشد، ب

 .(34 :۴۸3۴)طباطبایی، بیاورند 
رسیم که اکثر افرادی که به شبهه صرفه با بررسی شبهات صرفه، به این نتیجه می .۱

اند، علی رغم علمیت خود، با کمال تأسف، به ابعاد اعجاز محتوایی قرآن، توسل جسته
اند. همین امر موجب اژگان آن دیدهاند و قرآن را منحصر در الفاظ و وکمترین توجهی نکرده

عرب مقایسه  کار رفته در کالمه قائالن به صرفه الفاظ و لغات قرآن را با لغات ب تاشده است 
در حالی که خداوند برای معرفی قرآن از الفاظی مثل  ،طراز بپندارندکنند و هر دو را هم

لو مفاهیم و محتوای قرآن داللت کند، که همگی بر عفرقان استفاده می و هدایت، نور، تبیان
ها از ابداعات قرآن بوده و در نظم و نثر عربی کاربردی به این معنا نداشته دارند و این عرصه

است. هرچند زبان قرآن، عربی مبین و بدون تعقید است، اما این بدان معنا نیست که هر 



باشد، با قرآن قابل قیاس کالمی که از الفاظ مورد استفاده بشر تشکیل شده و دارای فصاحت 
 ،رسد درماندگی در پاسخ به یک شبههپژوهان، به نظر می. با بررسی نظریات قرآناست

این گروه گرفتار شبهه دیگری شوند که چگونه ممکن است بشر از  است تا موجب شده
 ؟که مدام در حال استعمال آنهاست عاجز باشد ایآوردن الفاظ و معانی

تبیین بیشتر بحث و پاسخ به این اشکال از مثال آهنگر و شخص برای  &مرحوم عالمه
 کند:شجاع استفاده می

اشکال نامبرده مثل این است که کسی بگوید: محال است آهنگری که خودش 
تر از او است سازد، در برابر ساخته خودش که در دست مردی شجاعشمشیر می
با شمشیری که خودش  شود که آهنگریکه( بسیار میحالی )در !عاجز بماند

ها ساخته و قریحه آدمی است، ها و زبانصرف اینکه واژه ... شودساخته کشته می
آسا محال باشد و سخنی یافت شود که خود سازنده کالم معجزه تاشود باعث نمی

لغت نتواند مثل آن را بیاورد....بنابراین بالغت به تمام معنای کلمه وقتی برای 
گاهی داشته باشد، در  ه اوال  دهد؛ ککسی دست می به تمامی امور واقعی احاطه و آ

کند، نظم و اسلوبی داشته باشد و مو به مو همه آن واقعیات ثانی الفاظی که ادا می
 یهای ذهنی گوینده را در ذهن شنونده منتقل سازد. ترتیب میان اجزاو صورت

الب آن شود مطابق خواهد قمعنایی که لفظ می یحسب وضع لغوی با اجزاه لفظ ب
باشد و این مطابقت حتما باید طبیعی هم باشد و در نتیجه وضع لغوی لغت با 

 .(3۱/ ۴: ۴۸3۴)طباطبایی، طبع مطابق باشد 
گیری کالم ها، برای شکلبدیهی است که صرف دانستن الفاظ و کنار هم نهادن آن

لفاظ و جمالت و حتی فصیح، کافی نیست. شاید به همین جهت است که در قرآن کریم به ا
 آیات، تحدی نشده است. بلکه کمترین حد تحدی، به یک سوره است.

هرچند الفاظ قرآن در اختیار عرب هم بوده، اما گزینش الفاظ و انتخاب لغت 
ای که گونهه های قرآن است. بمناسب از بین الفاظ مترادف، از برجستگی

جا هتوان با کلمه دیگری جابنمی یک از الفاظ قرآن راشناسان معتقدند، هیچزبان
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 (۴ :۴۸۳۳ ،دبؤ)مصورتی که همان معنای سابق را برساند ه کرد ب
گذشته از محتوا و مفاهیم عمیق قرآن، سایر ابعاد اعجاز نیز جایی برای طرح نظریه  .5

آموزگاری ندیده بود و خواندن و نوشتن یاد نگرفته بود و  |گذارد. پیامبر اکرمصرفه باقی نمی
ای بهرهاز فرهنگ نه دو سوم زندگی خود را در میان قومی به سر برده بود که  ،پیش از دعوت

سوره یونس از زبان  ۴3که در آیه چنان بودند. نبردهبویی از مدنیت و حضارت  داشت و نه
 َفال َتْعِقُلوَن »فرماید: می |پیغمبر اکرم

َ
؛ من در میان شما َفَقْد َلِبْثُت ِفیُکْم ُعُمرًا ِمْن َقْبِلِه أ

سوره  ۱۳و در آیه  «کنید؟ام آیا تعقل نمیپیش از نبوت و نزول قرآن عمری بوده و گذرانیده
ُه ِبیِمیِنَك »فرماید: عنکبوت، می ؛ تو پیش از َو ما ُکْنَت َتْتُلوا ِمْن َقْبِلِه ِمْن ِکتاٍب َو ال َتُخطُّ

با  .(۴۸۸: ۴۸۳۳، )طباطبایی «نوشتییخواندی و با دست خود نمای را نمینزول قرآن نوشته
فضیلتش بر سایر  |این وجود، پیام رسان قرآنی بود، که طبق فرمایش حضرت رسول

 .(۱۸3 /۱ تا:بی نوری،)هاست ها، همچون فضیلت خداوند بر سایر انسانکالم
سایر خصوصیات منحصر به فرد قرآن، از جمله: عاری بودن از هرگونه اختالف و  .3

در عین نزول تدریجی، اخبار از غیب، ثبوت حقایق، انسجام و یکپارچگی، سبک تناقض، 
 معارف عالی و گرانقدر، اخالق پسندیده، احکام تشریعی، اشارات علمی و... موسیقیایی،

 همگی دال بر وحیانی بودن این کتاب و در نتیجه شکست معارضان و معاندان است.
حداقل پیش از نزول قرآن، در میان عرب  ادعای تحقق صرفه، مستلزم آن است که .1

قرآن در فصاحت و نظم و محتوا و... وجود داشته باشد. اگر چنین چیزی  با طرازکالمی هم
در حالی که هیچ  ،شدتوسط مخالفان اسالم ارائه می قبل از نزول قرآن وجود داشت، حتما  
 کند.نقل معتبری این موضوع را اثبات نمی

راغب اصفهانی و رمانی، به عنوان طرفداران جدی صرفه، اعتقاد  وجه مشترک نظریه .8
نیست. اگر قائل شدیم  پذیرفتنیبه اعجاز فصاحتی و صرفه به طور همزمان است. این نظریه 

عدم که که قرآن از نظر فصاحت و یا نظم در حد اعجاز است، پس دیگر لزومی ندارد 
گی خداوند نسبت دهیم. وقتی فصاحت قرآن، معارضه با قرآن تا کنون را به صرف و بازدارند



فوق توان بشر است، دیگر مجالی برای صرفه باقی نخواهد ماند. عدم معارضه با قرآن را باید 
 به یکی از این دو عامل ارجاع داد:

اراده الهی برای عدم معارضه با قرآن که به بازدارندگی و منصرف نمودن بشر الف. 
 انجامیده است.

که به محتوا و الفاظ قرآن  یسطح فصاحت و بالغت قرآن و یا سایر وجوه باال بودنب. 
 گردد.بر می
واقع باید وجه اعجاز قرآن را یا ذاتی بدانیم یا بیرونی؛ وگرنه با وجود مانع ذاتی،  در

 وجهی برای قائل شدن به وجود مانع بیرونی و بالعکس نخواهد ماند.
به علم خدا »... ؛ ...«انس و جن جمع شوند  اگر همه»نظیر:  با دقت در تعابیری .1

...« اند لیکن آنان احاطه علمی نداشته و به تأویلش دست نیافته»؛ و ...«نازل شده است 
 ایزیرا معن ؛ماندباقی نمی« صرفه»، دیگر جایی برای مسئله (۸1 :یونس ؛۴۱ :هود ؛۳۳ :اسرا)
توانستند با قرآن معارضه کرد، میاین است که اگر خدا در دل مخالفان تصرف نمی« صرفه»

که این  کنند، لیکن این تصرف، ایشان را از چنین کاری ناتوان ساخته است؛ در صورتی
دارند که چنین کاری از حیطه قدرت مخلوق خارج است. بنابراین، آیات، به وضوح بیان می

و یک شبهه نامعقول  اساس بودهاند، بیدانسته« صرف»گفتار کسانی که اعجاز قرآن را از راه 
 است و نباید به آن اعتنا کرد.

 نتيجه

آن با ساختار تکلم بشر شکل گرفته است و  هساختار لفظی قرآن و مقایس هنظریه صرفه بر پای
خطاناپذیری،  ،هیچ دلیل عقلی و نقلی محکمی ندارد. در این نظریه، جامعیت، اتقان

تربیتی، اخبار از غیب، اّمی -هدایتیهدفمندی، نظام ساختاری و انسجام درونی، ابعاد 
های قرآن کریم، مغفول مانده است و همین امر بودن آورنده آن و بسیاری از سایر ویژگی

تصور شود. طبق این نظریه تنها وجه  یهای بشرسطح کالمقرآن کریم هم تا موجب شد
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 ان است.تمایز قرآن، داشتن یک محافظ بیرونی برای در امان ماندن از معارضه منکر
شود. طبق با دقت در محتوا و الفاظ قرآن کریم، بی اساس بودن قول صرفه نمایان می

کند، باید اذعان کرد که نص صریح قرآن کریم که تمامی انس و جن را به معارضه دعوت می
های درونی قرآن است؛ نه اینکه عامل ویژگی بهط وعلت درماندگی بشر از معارضه، مرب

 رضه باشد.بیرونی مانع معا
ها، برای معارضه با قرآن کافی عالوه بر این، آشنایی با وضع لغات و چگونگی چینش آن

که قرآن حاوی قوانین هدایت بشر، معارف متعالی، اخبار از غیب و بسیاری از  نیست! چرا
بینی دهنده جهانممکن است. قرآن ارائهنامسائل دیگر است که دستیابی به آنها برای بشر 

سابقه بود. در عین و مطابق با واقع است که ساختار آن در عصر پیش از نزول، بیصحیح 
 آور قرآن، شخصی درس ناخوانده و مکتب نرفته بود.حال پیام

یابیم که دلیلی بر انحصار اعجاز قرآن در ساختار لفظی وجود با تأمل در آیات در می
. اعجاز قرآن فرازمانی، فرامکانی، کندندارد؛ بلکه دالیل قطعی عدم انحصار را اثبات می

ای و فرالفظی است. قرآن کتاب ابدیت است و مردم ذاتا  علم هماوردی با قرآن را فرامنطقه
 ندارند؛ نه آنکه علم دارند ولی مانعی وجود داشته باشد.



 هانوشتپی

 ........................................................................................................  
کثر علی أنَّ نظَم القرآِن، معجٌز؛ خالفًا للنّظام فإنه قال: ». 1 نَّ »األ

َ
َ  الَعـرب أ اللَه سـبحاَنه َصـرَّ

 «.عن معارضِته و َسَلَب علوَمهم، إذ َنثُرُهم و نظُمهم ال َیخُلو ما فیه ِمن الفوائد
نَّ الّلَه سبحاَنه و تعالی ». 0

َ
رَفه أی أ ُه قاَل بالصَّ َهُمّ ما فی فکِر النّظام بالنسبِه ْلعجاِز القرآِن أنَّ

َ
کان أ

َ  الّناَس عن أن َیأُتوا  َتوا ِبِمثِلهَصرَّ
َ
 «.ِبِمثِل هَذا الُقرآن و َلو َلم َیفَعل أَل

و قاَل النّظام اآلیُة و األعجوَبُة فی القرآن، مافیه من األخبـاِر عـن الویـوِب. فأّمـا الّتـالیف و ». 9
 «.هالّنظم، فقد کاَن َیجوُز ان َیقِدَر َعلیه العباُد َلواَل أنَّ اللَه َمَنَعهم بمنٍع و عجٍز أحَدَثهما فی

رفه فهَی َصرُ  الِهَمم عن الُمعارضِه و علی ذلک کان َیعَتمُد َبعُض أهـِل العلـم ».... 3 و أّما الصَّ
ٌِ سـاِئِر  ٌٌ عـن العـادهِ کُخـرو فی أنَّ القرآَن ُمعِجٌز من جهِه َصرِ  الِهَمم عن المعارضِه و ذلک خـار

حُد ُوجو 
َ
 .«هِ االعجاز...الُمعجزاِت الّلتی َدّلت علی النبوهِ و هذا عنَدنا أ

هِ الحاَجـِه ». 5 ِر الَدواِعّی َو ِشدَّ وجوهُ إعجاِز الُقرآن ُتظِهُر ِمن َسبَع جهاٍت : َترُک الُمعارضِه مع َتَوفُّ
خباُر الصادقُه عن األموِر الُمستقبلِه و نقُض العادهِ و قیاُسه 

َ
رَفه و الَبالغه و األ َحّدی ِللکاَفِه و الصَّ و التَّ

 .«بکِل معجزهٍ
َحُدهما، اْلعجـاُز متعلـٌ  بفصـاحِتِه و الّثـانی ِبَصـرِ  ». 4

َ
أنَّ اْلعجاَز فی القرآن علی وجَهین:أ

 .«الّناِس عن معارضِته
 «.فإذًا بالنظِم المخصوِص صار القرآن قرآناً ». 1
نَّ صارفًا ألهیًا َیصرُفهم عن ذلک و أیُّ إعجاٍز أعظـُم ِمـن أن تکـوَن ». 8

َ
، أ  لم َیخف علی ذی ُلبٍّ

 «.کافَة البلواء مخّیرًة فی الظاهِر أن ُیعارُضوه و ُمجبَرًة فی الباطِن عن ذلک
رُ   هو ]اعجاز القرآن[ ذلك أقول إنَّ جهةَ ». 9  عـن الّلسان و الَفصاحِة  ألهِل  تعالی اللهِ  من الصَّ

 فـي کان إن و ثِلهبم اْلتیاِن  عن انصراَفهم َجَعل و لهم َتحدیه عند النظام في بمثله |للَنبي المعارضِة 
ر  في ُمسَتمٌر  تعالی الله من اللطف و |ُنبوِته علی َدلیال َمقُدوِرهم، مان آخرِ  إلی عنه الصَّ  هـذا و الزَّ

وضِح  من
َ
 .«اْلعتزال أهِل  ُجمهور فیه خاَلَف  و النّظام مذهُب  هو و بیان أعجب و اْلعجاز في ُبرهان أ

َ  العرَب عن الُمعارضِه و َسَلَبهم العلـَم إنَّ َوجَه داللَه القرآِن علی النبو » .72 هِ، أنَّ اللَه تعالی َصرَّ
 .«الذی َیَتَمّکُنون من مماثلۀِ فی نظِمه و فصاحِته و لوال هذا الصر  لعارُضوا

ذهُب و لـه َنصـرُت فـی کتـابی المعـروِ  بالموضـح عـن َجهـِة ِإعجـاِز » .77
َ
و إلی هذا الوجه أ
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 .«القرآن
و ُیضـاهی الذی َنذهُب إلی» .70

َ
ن َیأتوا ِمن الکالم بماُیساوی أ

َ
َ  الَعرب عن أ نَّ اللَه تعالی َصرَّ

َ
ه أ

یقته و نظِمه بأن َسَلب کلُّ َمن راَم الُمعارضه العلوَم التی َیَتأتی ذلک بها فـِإنَّ  القرآن فی فصاحِته و طر
ًه من ِفعِله تعالی فینا بمجری ا یَّ  «لعادهالُعلوَم اّلتی بها ُیمکُن ذلک َضُرور

ن ِمّما و» .79 حدي ُیبیِّ ّنا :الَفصاحِة  الی ُمضافاً  بالنظم َوقع أنَّ التَّ
َ
نا قد أ  القـرآن مـن کثیرٍ  ُمقارَنةَ  َبیَّ

فَصِح 
َ
 الفرق علینا خاٍ   غیُر  کان إن و ذلك من علینا الَفرُق  َخفي لهذا الفصاحِة و في العرِب  کالم أل

 .کالمهم بلیِغ  و شعِرهم بَفصیِح  َلعارضوا معتبٌر  النظَم  أن الفلو  .الشدید التفاوت هذا بینهما لیس فیما
ر  لواَل  أنَّهم علی َیُدلُّ  اّلذي فأّما ّنا قد أّنا :]لعارضوا[الصَّ  الـنظُم  کفایة و فیه ما کالمهم فصاحة في َبیَّ

زاُید فیه یصحُّ  ال  علـی فیـه أحـُدهما یزیـُد  ال واحـٍد  نظـٍم  فـي الّشاعران َیشَتَرُك  لهذا و الّتفاُضل و التَّ
 «.صاحِبه فصاحِة  علی فصاحُته زاَدت إن صاحِبه و

حیح أن وجه اْلعجاز في القرآن هو َصرُ  العرِب عن ُمعارضِته و أنَّ فصاحَته قد ». 73 نَّ الصَّ
َ
أ

ر   «.کانت في مقدوِرهم لو ال الصَّ
 
 



 تابنامهک

 ........................................................................................................  
یم  .قرآن کر

، تحقیق: محمدرضا تجدد(، تهران، سپهر، )ترجمه و لفهرستا ابن ندیم، محمد بن إسحاق،
 .۴۸33چاپ سوم، 

یب المعار الصالح حلبی، تقی بن نجم، ابی ، )تحقیق: فارس تبریزیان الحسون(، تقر
  .ق7371، فارس الحسون ،جابی

، آلمان، فرانس شاینر، چاپ مقاالت اْلسالمیین و اختال  المصلیناألشعری، ابوالحسن، 
 ق.۴۱44سوم، 

 ق.۴۱4۸سسه التعارف للمطبوعات، ؤ، بیروت، مأعیان الشیعهد محسن، األمین، سی
، شناسی دینیمطالعات روش، «پژوهراغب اصفهانی؛ مفسر و قرآن»أیازی، محمدعلی، 

 .7939شماره اول، بهار و تابستان، 
 . ۴۸۳۳قم، إسراء، چاپ هشتم،  قرآن در قرآن،جوادی آملی، عبدالله، 

موسسه النشر  ،جا، بیالمنقذ من التقلیدعلی بن حسن،  سدید الدین محمد بنحمصی، 
 ق.7370االسالمی، چاپ اول، 

عمان،  (،مصحح، شوابکه، داود غطاشه، )سر الفصاحةخفاجی، عبد الله بن محمد، 
 تا.دارالفکر، چاپ اول، بی

های ، مشهد، بنیاد پژوهشروض الِجنان و روح الَجنانرازی، ابوالفتوح، حسین بن علی، 
 ق.7328سالمی آستان قدس رضوی، چاپ دوم، ا

یب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  صفوان عدنان  ، )تحقیق:المفردات فی غر
 ق.۴۱۴۱داودی(، بیروت، دارالعلم الدار الشامیة، چاپ اول، 

 .ق7325 کویت، دارالدعوه، چاپ اول، مقدمه جامع التفاسیر مع الفاتحه و مطالع البقره،، ـــــــــ
ثالث رسائل فی  احمد بن ابراهیم، خطابی،رمانی، علی بن عیسی؛ جرجانی، عبدالقاهر و 

 .ق۴۸۳3، )تحقیق: محمد خلف الله، محمد زغلول سالم(، مصر، دارالمعارفاعجاز القرآن
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منشاه المعارف، چاپ  ،، اسکندریهإعجاز القرآن بین المعتزله و األشاعره سلطان، منیر،
 .7384 سوم،

، قم، کنگره شیخ اوائل المقاالت فی المذاهب و المختاراتفید، محمد بن نعمان، شیخ م
 ق.۴۱۴۸مفید، 

 .7988قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم،  شیعه در اسالم، طباطبایی، محمد حسین،
 .7917 قم، اسماعیلیان، چاپ دوم،المیزان فی تفسیر القرآن، ، ـــــــــ

 .ق7375 جامعه مدرسین، چاپ اول، قم،رجال طوسی، طوسی، محمد بن حسن، 
جا، تحقیق: سید احمد حسینی(، بیالذخیره فی علم الکالم، ) علم الهدی، سید مرتضی،

 .ق7377موسسه النشر االسالمی، 
)تحقیق: محمدرضا انصاری قمی(، مشهد،  الموضح عن جهه اعجاز القرآن،، ـــــــــ

 .ق7303چاپ دوم، آستان قدس رضوی، 
 .ق7981 نجف، مکتبه اآلداب، چاپ اول،جمل العلم و العمل، ، ـــــــــ

 .ق7303، )تحقیق: عبدالحمید هنداوی(، بیروت، مکتبه العصریه، الطراز علوی، یحیی بن حمزه،
 ق.۴۱۱4بیروت، دارالتراث العربی، چاپ سوم، مفاتیح الویب،  رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر،فخر 

 .7983نور مطاف، چاپ اول،  قم،، فی ذکر المعروفین بالکنی و األلقاب هدیه األحباب قمی، عباس،
یمی  های قرآن و، پژوهش«نظریه اعجاز قرآن در قرون نخست اسالمی»نیا، مرتضی، کر

 .1392شماره یکم، بهار و تابستان  ،حدیث
 تا.قم، موسسه النشر االسالمی، چاپ دوم، بی التمهید فی علوم القرآن،معرفت، محمدهادی، 

 -های فلسفی ، پژوهش«دیدگاه راغب اصفهانی در اعجاز قرآن»دب، سید رضا، ؤ م
 .1311، شماره یکم، کالمی

 .7932المللی ترجمه و النشر المصطفی، چاپ دوم، قم، مرکز بیناعجاز قرآن، ، ـــــــــ
 .ق7379لبنان، دارالمؤرخ العربی، چاپ اول،  أعالم الشیعه،المهاجر، جعفر، 

، قم، موسسه آل مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل حسین بن محمدتقی، نوری،
 .ق7328 ، چاپ اول،^البیت


