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( تاریخ دریافت مقاله – 31/6/41:تاریخ پذیرش مقاله )31/9/46:

چکیده
برخی اندیشمندان میان «اعجاز» قرآن در اصطالح متکلمان و «الهی بودن» این
کتاب فرق نهاده ،در همسـویی اندیشـ اعجـاز قـرآن بـا آیـات قـرآن تشـکی
کردهاند .از سوی دیگر بعضی دانشمندان برای دفاع از اعجاز ذاتی قرآن در برابـر
اندیش «صرفه» ،داللت آیات موسوم به تحدّی را کافی ندانسته و بر اجماع امّت
تکیه دارند .گویا نقش قرآن به عنـوان سرچشـم اندیشـ کالمـی اعجـاز قـرآن
چندان شناخته نیست .در این پژوهش با استناد بـه بیـانهـای گونـاگون قـرآن
روشن میشود که این کتاب آسمانی ،هم مولفههای مذکور در تعریـ کالمـی
معجزه را دارد؛ یعنی عالوه بر الهی بودن ،خـارقالعـاده و موجـا اتمـام تجّـت
است .در نتیجه ،ریش قرآنی اندیش اعجاز قرآن به آیات تحدّی محـدود نیسـت
بلکه تعبیرهای گوناگونی در قرآن مانند اطالق لفظ آیه بر عبارتهای قرآن و بـر
معجزات پیامبران پیشین بر خالف کتا آسـمانی دیگـر ،اوصـاف شـگفتانگیـز
قرآن ،شهادت قرآن بر رسالت پیـامبر(ص) ،ارجـاع بـه قـرآن دربرابـر درخواسـت
معجزه از سوی کافران ... ،مبیّن اعجاز ذاتی این کتاب آسمانی است.
کلیدواژهها :آیه ،اعجاز ذاتی ،اعجاز قرآن ،تحدّی ،صرفه ،وجوه اعجاز قرآن.

 .4استادیار گروه سیستمهای قرآن پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی.
Email: f_rohani@sbu.ac.ir
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 .1طرح مسئله
اندیشمندان میان «اعجاز» قرآن و «الهی بودن» این کتاب فرق مینهند؛ با این اسـتدالل
که تورات و انجیل از سوی خدا بود ولی اثبـات صـدق موسـی(ع) و عیسـی(ع) بـه وسـیل
تورات و انجیل نبود و خود این کتابها معجزه نبودند بلکـه اثبـات تـورات و انجیـل بـه
دلیل صدق و معجزه نیاز داشت [ ،41ج .]92موسی(ع) هرگز در برابر مخالفانش بر نـزول
تورات اتتجاج نکرد و تنها میان یارانش کـه بـه راسـتی او بـاور داشـتند ،از تـورات یـاد
میکرد .او زمانی که ادعای نبوت کرد به اموری مانند تبدیل عصا و غیره تحدّی نمود .اما
قرآن ،هم کتاب آسمانی و هم معجزۀ پیامبرخاتم(ص) است که بدان تحـدّی کـرده اسـت
[ ،3ص41؛ ،66ص.]611
از سویی اندیش اعجاز قرآن از قرن سوم در میان دانشمندان مسلمان شکل گرفـت و
در قرن چهارم هجری به اوج رسید .در قرنهای اول و دوم هجـری ،ادیبـان و سـخنوران
در برابر هماوردی قرآن اظهار عجز کرده و عالمان و مفسّران بدون اهتمام و توجه ویژه از
کنارِ مسائل در پیوند با اعجاز قرآن گذشـته [ ،12ص ]431و آیـات تحـدی در قـرآن را
صرفاً مدعای محکم قرآن بر درستی دعوی پیامبر اکـرم(ص) و اصـالت و « از جانـا خـدا
بودن» آن میدانستند .با بحثهای برآمده در جامع اسالمی طی قرنهای نخستین ،بـه
تدریج مفهوم «اعجاز قـرآن» و تقلیدناپـذیری آن همـراه بـا تبیـین وجـه اعجـاز قـرآن،
صورتبندی کاملتری پیدا کرد و در این باره ،نظریههای گونـاگون در پایـان قـرن سـوم
هجری از جانا متکلمان اسالمی -عموماً معتزله  -ارائه شد [ ،16ص .]491دو خاستگاه
تاریخی برای پیدایش و نظریهپـردازی دربـاب وجـه اعجـاز قـرآن در قـرنهـای نخسـت
بازشناسی میگردد :نخست بحثها و مناظرههای کالمی مسـیحیان و مسـلمانان دربـاب
نشانههای نبوّت تضرت محمد(ص) و دوم تالشهای ادبی و کالمی معتزل بصـره و بدـداد
[ ،16ص.]449
سیرتطوّر اندیش اعجاز قرآن نیز نشان میدهد که این اندیش اسالمی ،پیش از آنکـه
خاستگاه قرآنی داشته و مورد عنایت مفسّران باشد ،برآمده از بحثهای دینی ،مـذهبی و
کالمی است؛ تتّی برخی دانشمندان در مقام دفاع از اعجاز ذاتی قرآن در برابر معتقـدان
به صرفه ،گویا داللت آیات قرآن بر اعجاز را کافی ندانسته و بر اجماع امـت -چهـارمین و
آخرین منبع معتبر نزد دانشمندان مسلمان  -به عنـوان سرچشـم اندیشـ اعجـازقرآن
تاکید میکنند [ ،64ج ،6ص661؛  ،61ج ،6ص.]693
به نظر میرسد ،نقش قرآن و سنت به عنوان سرچشم اندیش اعجـاز از بـین منـابع
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معتبر چهارگانه هنوز هم چندان که باید ،شناخته نیست و تنهـا مـوردی کـه بـه عنـوان
دلیل قرآنی اعجاز عموماً مورد بحث قرار گرفته ،آیات موسوم به «آیـات تحـدّی» اسـت.
آسیا بنا نهادن اندیش اعجاز بر آیات تحدی این است که این آیات از سـوی طرفـداران
نظری صرفه در جهت نفی اعجاز ذاتی قرآن تفسیر میشود؛ در تالی که اندیشـ کالمـی
اعجاز ،ریشهها و سرچشمههای متعدد و فراوان در قرآن دارد .در ایـن پـژوهش کوشـش
میشود ،ریشههای اندیش اعجاز قرآن و نه تنها الهی بودن آن درآیات قـرآن جسـتجو و
تبیین گردد.
متکلّمان معجزه را این گونه تعری میکنند :مدعی منصـا الهـی ،بـه عنـوان گـواه
صدق ادعای خود ،عملی خارقالعاده انجام دهد ،کـه دیگـران از آوردن ماننـد آن نـاتوان
باشند[ ،61ج ،6ص692؛  ،49صص.]92-91
اکنون با بررسی آیاتی که بر اعجاز قرآن اشارت دارد ،مؤلفههای تعریـ فـوق دربـارۀ
قرآن در خود قرآن مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2ریشههای قرآنی اندیشۀ اعجاز قرآن
خداوند تکیم در قرآن بیانهـای گونـاگونی دارد کـه معجـزه بـودن قـرآن در اصـطالح
متکلمان را نشان میدهد .اگرچه همه این بیانها صریح نیستند ،اما درکنار آیات موسوم
به تحدّی ،با تدبّر در آیات مربوط به اوصاف قرآن و آیاتی که به تبیین آثار قرآن پرداخته
است ،همچنین آیاتی که از واکنش رسول خدا(ص) در برابر کافرانی سخن مـیگویـد کـه
درخواست معجزه داشتند ،میتوان نشان داد که قرآن ،همان کارکرد معجزه در اصـطالح
علم کالم را برای خود اثبات میکند .در ادامه دالیل و نشانههای این مطلـا بـا تـدبّر در
آیات قرآن بررسی میشود.
 .1 .2اطالق لفظ آیه بر عبارتهای قرآن و بر معجزات پیامبران پیشین
قرآن همواره بر آثار هدایتبخش خود تاکید میکند ،از جمله میفرماید« :إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ
یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُـونَ الصاـالِحاتِ أَنَّ لَهُـمْ أَجْـراً کَبِیـراً»
[االسراء ]3 :همچنان که بر «آیت» بودن عبارتهای خود اصـرار مـیورزد و مـیفرمایـد:
«المر تِلْ َ آیاتُ الْکِتابِ وَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْ َ مِنْ رَبِّ َ الْحَقُّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یُؤْمِنُـون»
[الرعد]4 :
این مسئله نشانگر آن است که خداوند بـه هـر دو جنبـ «الهـی بـودن» و «معجـزه
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قـرآن بـا مفهـوم کالمـی

بودن» قرآن به ی اندازه عنایت دارد زیرا «آیـه» در فرهنـ
«معجزه» پیوندی نزدی دارد.
واژۀ آیه  926بار در قرآن و در صـورتهـای مفـرد و جمـع ،معرفـه و نکـره بـه کـار
رفتــه اســت .آیــه در لدــت بــه معنــای عالمــت و نشــان [ ،91ج ،2ص ،]114عبــرت و
جماعـت [ ،1ج ،41ص ]26آمــدهاســت .پــژوهشهــای جدیــد در فرهنـ لدــات عربـی
نشان میدهد ،معنای عبرت برای لفظ آیه برگرفتـه از نگـرش تفسـیری لدویـان نسـبت
به کاربردهای قرآنـی ایـن واژه بـوده و آیـه در فرهنـ جـاهلی در سـه معنـای اصـلی
کاربرد داشتهاست؛ اول ،نشـان منزلگـه یـار؛ دوم ،عَلَـم و رایـت؛ سـوم ،نشـان یـ امـر
غیرمادی [ ،6ص .]61بررسی کاربردهای این کلمه در قـرآن مصـادیق زیـر را بـرای آن
آشکار میسازد:
 .4آیات قرآن [البقره 33 :و  ]616و آیاتاالتکام [البقره.]643 :
 .6آیات بیّنات پیامبران یعنی همان معجزه در اصطالح علـم کـالم [البقـره644 :؛
االعراف19 :؛ طه66 :؛.]...
 .9پدیــدههــایی در آفــاق ،یعنــی عــالم طبیعــت [یــون 2 :؛ النحــل 21 :و ]23
یـا در انفـ  ،یعنــی ســنتهــای الهـی در عـالم انســانهــا و جامعـ بشــری [الــذاریات:
19؛  ،96ج ،41ص ]111ماننـــد رویـــدادهایی در سرگذشـــت مردمـــان پیشـــین
[یوس 1 :؛ شعراء ]2 :و رویدادهایی در آیندۀ تیات بشـر [االنعـام412-21 :؛ آلعمـران:
.]412-412
وجه مشترک هر سه مصداق فوق مصدر الهی آن است؛ مصـداق دوم و سـوم ،یعنـی
معجزات پیامبران و پدیدههای طبیعی هردو برای بشر عادی غیر قابل تقلیدند پ قرآن
نیز باید اینگونه باشد؛ همانگونه که در آیاتی« ،از جانا رب بودن» آیات [آلعمران]13 :
و نسبت آیات با اهلل [الکه 41:؛ الدافر ]1 :مورد اشاره اسـت .بنـابراین قـرآن نیـز ماننـد
عصــای موس ـی [االعــراف412 :و  ]411و دم عیســی [آلعمــران ]13 :و نیــز همچــون
پدیدههایی چون روز و شا و خورشـید و[ ...النحـل46 :؛ یـ  ]91 :و یـا شـبیه یـاری
غیرمنتظره و معجزهآسای مؤمنان در برابر کـافران [آلعمـران- ]49 :کـه خداونـد آن را
سنت خود خوانده است [یون  - ]419:پدیدهای خدایی و غیرقابل نظیـرآوری از سـوی
بشر عادی است .پ نشانه و عالمت منشأ و مصدر الهی آن و نشان رابط آورنـدۀ آن بـا
خداوند است ،همان که متکلمان با تعبیر «گواه صدق» از آن یاد میکنند .مراد از صدق،
راستگویی در ادعای رابط با خداوند از طریق وتـی و دریافـت رسـالت از جانـا اوسـت
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[االعراف411 :؛ الشـعراء426 ،419 ،461 ،411 :و  ]412همـان کـه در تعریـ کالمـی
اعجاز با تعبیر«مدعی منصا الهی» از آن یاد میشود.
از سوی دیگر در قرآن لفظ آیه به کتابهای آسمانی پیشـین چـون تـورات و انجیـل
اطالق نشدهاست و این کتابها در اوصـافی ماننـد هـدایت [آلعمـران1 :؛ المائـده11 :؛
القصص ،]13 :نور [المائده ]11 :موعظه و تفصیل [االعـراف411 :؛ االنعـام ]411 :تـاوی
تکماهلل[المائده ]19 :و وعداهلل [التوبه ]444 :با قرآن مشترکاند .در ایـنصـورت «آیـه»
بودن عبارتهای قرآن تنها بر الهی بودن آن داللت ندارد زیرا کتابهای آسمانی پیشـین
نیز منشأی الهی دارند؛ بلکه «آیه» بودن بر سایر ویژگیهای پدیدههـایی کـه بـه عنـوان
«آیه» از سوی پیامبران ارائه شده است ،مانند عـدم امکـان نظیـر آوری از سـوی بشـر و
نشانه بودن برای امری یا سببی غیرمادی و خارقالعاده که مبدأ غیبـی دارد ،نیـز داللـت
دارد.
شایان ذکر است که مفسّران ذیل برخی آیات ،کتابهای آسـمانی را مصـداقی بـرای
لفظ «آیه» شمردهاند اما بررسی تفصیلی این آیات در ادامه نشان میدهد ،دلیـل قطعـی
بر چنین تطبیقی وجود ندارد؛ بلکه در همه این موارد مصادیق دیگر محتملترند.
ال ) «نَزَّلَ عَلَیْ َ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنْـزَلَ التَّـوْرَاۀَ وَاإلِنْجِیـلَ مِـنْ
قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ أَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ بِآیَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَ اللَّهُ عَزِیـز
ذُو انتِقَامٍ» [آلعمران 9 :و ]1
در میان مفسران زمخشری ،کتابهای آسمانی را یکـی از مصـادیق «آیـات» در آیـ
فوق شمردهاست [ ،66ج ،4ص ]992اما غالا مفسـران مصـداق آن را یـا آیـات قـرآن و
رسالت پیامبر خاتم(ص) دانسته [ ،11ج ،6ص ]161و یا آن را عموم آیات عرضـه شـده از
سوی پیامبران شمرده [ ،99ج ،9ص ]446و یا به مصداق آن تصریح نکردهاند [ ،96ج،9
ص41؛  ،41ج ،1ص .]491بــا توجــه بــه س ـیاق آیــات کــه ســخن از تقانیــت قــرآن و
همراستایی پیام آن با تورات و انجیل است ،به نظر میرسد همانگونه که بیشتر مفسّـران
بیان کردهاند ،مراد از «کفر به آیات اهلل» کفر اهل کتاب نسـبت بـه قـرآن و نشـانههـای
تقانیت رسول خدا باشد.
ب) «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاۀَ فِیهَا هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هـادُوا وَ
الرَّباانِیُّونَ وَ األَتْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَـال تَخْشَـوُا النَّـاسَ وَ
اخْشَوْنِ وَ ال تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَناً قَلِیالً وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِ َ هُمُ الْکـافِرُونَ»
[المائده.]11 :
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اغلا مفسران مخاطا «وَ ال تَشْتَرُوا بِآیاتِی» را یهود عصر نزول و مصـداق «آیـات» را
تورات دانسته اند [ ،96ج ،1ص911؛  ،66ج ،4ص292؛  ،41ج ،46ص ]921امّا با توجـه
به سیاق ،میتوان اتتمالهای دیگری نیز طرح کرد .در ایـن فـراز از آیـات سـورۀ مائـده
خداوند از کافران یهود سخن میگوید که بنا داشتند ،تنها اتکامی را از رسـول خـدا بـه
عنوان تکم الهی بپذیرند که مطابق خواست آنها و توراتِ تحری شده باشـد [المائـده:
19-14؛  ،11ج ،1ص ]921اما رسول خدا آنان را به تکم خداوند در تورات اصیل ارجاع
داد و به همین جهت اهل کتـاب از آن جنـاب اعـراك کردنـد [،96ج،1ص]111؛ آنگـاه
ضمن تأکید بر تقّانیت پیام تورات اصلی و ستایش آن دسته از اهـل کتـاب کـه تسـلیم
اتکام آن هستند ،التفـاتی مـینمایـد و سـخن را از غیبـت متوجّـه خطـاب مـیکنـد و
میفرماید« :از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشـید ».و سـپ در
نکوهش کسانی سخن میگوید که بر اساس اتکام الهی تکم نمیکنند.
در ابتدا به نظر میرسد ،منظور از آیات ،اتکامی اسـت کـه در تـورات اصـیل بـوده و
پیامبر(ص) از آن خبر داده است و یهود عمل به آن را خوش نداشتند .در این صـورت امـر
میکند که برای منافع ناچیز دنیوی آن را کنار نگذارید .اما میتوان اتتمال دیگـری نیـز
طرح نمود و آن اینکه منظور از آیات ،همان خبـر دادن پیـامبر از اتکـام تـورات واقعـی
است؛ درتالیکه کسی از مردم آن روز جز برخی علماء یهود به تورات واقعـی دسترسـی
نداشت [آلعمران .]39 :به این ترتیا بیان اتکـام تـورات توسـ پیـامبر(ص) از آیـات و
نشانه های تقّانیت پیامبر(ص) است .ازسویی این آیات نشانگر آن اسـت کـه تکـم محـل
بحث ،در اسالم و یهود یکسان بوده است زیرا در پایان بحث میفرمایـد« :در میـان آنـان
بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و از خواستههای آنان پیـروی مکـن و از
آنان بپرهیز مبادا تو را در برخی از آنچه خداوند به سوی تو فرو فرستادهاسـت بـه فتنـه
اندازند[ ».المائده ]13 :پ مصداق «آیات» میتواند ،آیات قرآن تاویتکـم الهـی و یـا
نشانههای تقّانیت رسول خدا به واسط خبردادن از تورات اصیل باشد .از این رو در آیـ
بعد به افشای اتکام دیگر تورات دربارۀ قصاص میپردازد کـه آیـهای از قـرآن را هـم بـه
خود اختصاص دادهاست [المائده.]11 :
با توجه به این نکته شـاید بتـوان مخاطـا «وَ ال تَشْـتَرُوا بِآیـاتِی» را نیـز مسـلمانان
دانست بهویژه آنکه پیش از ورود به بحث یهود و اتکام تـورات ،تکـم قطـع دسـت دزد
[المائده ]92:بیان شده است و در پایان بحث هم تکم قصاص بیان میشود کـه از آیـات
االتکام قرآن است و در ادامه بر تصدیق انجیل نسبت به تورات [المائده ]12 :و تصـدیق
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قرآن نسبت به هردو کتاب پیشین [المائده ]12 :و هربار بر مسئل تکم نمودن بر اساس
اتکام الهی تاکید میکند .گویا در این سیاق ،موضوع سخن همانندی برخی اتکـام ایـن
سه کتاب با وجود تفاوتهای در روش پیروان این سه دین است [المائده ]12 :و مـراد از
آیات ،عبارات قرآنی دالّ بر این مشابهتهاست.
ج) « وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ وَ ال تَکُونُوا أَوالَ کـافِرٍ بِـهِ وَ ال تَشْـتَرُوا بِآیـاتی
ثَمَناً قَلیالً وَ إِیاایَ فَاتَّقُونِ» [البقره.]14 :
آی فوق نیز مفسّر آی پیشین است زیرا اهل کتاب را مورد خطاب قرار داده و از آنان
خواسته به آنچه از جانا خدا نازل شده و کتاب آنان را تصدیق میکند ،ایمان بیاورنـد و
آیات الهی را به بهای اندک نفروشند .بنابراین مراد از آیات الهی همان مطالا نازل شـده
مؤیّد کتابهای آنان در قرآن ،یعنی إخبار رسول خدا از تورات اصیل است که نسبت بـه
عموم مردم در غیا بود [ ،99ج ،4ص .]431این اتتمال نیز قابل طرح است که مـراد از
آیات ،نشان تقّانیت رسول خدا است کـه در گفتـار و کـردار ایشـان نمایـان اسـت و بـا
پیشگویی کتاب مقدس هماهن است [الشعراء.]431 :
د) «مَثَلُ الَّذِینَ تُمِّلُوا التَّوْراۀَ ثُما لَمْ یَحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْـفاراً بِـئْ َ مَثَـلُ
الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ» [الجمعه.]1:
در ایــن آیــه در ســیاق عــدم پایبنــدی یهــود بــه تــورات [ ،96ج ،43ص ]622از
تکذیا آیات الهی سخن مـیگویـد .اغلـا مفسّـران مصـداق «آیـات» را بـه طـور عـام
دالیل ،تجج و بیّناتی که یهود مشاهده کرده است [ ،99ج ،62ص21؛  ،91ج ،41ص]1
و از جملــه نشــانههــای ص ـحّت نبــوت رســول خــدا [ ،66ج ،1ص ]191م ـیداننــد امــا
به نظـر نمـیرسـد ،تطبیـق «آیـات» بـا تـورات در آیـ فـوق -آنچنـان کـه رازی بیـان
کــردهاســت -اتتمــال صــحیحی باشــد .او در تبیــین ایــن اتتمــال مــیگویــد :زیــرا
یهود با تکذیا محمّـد(ص) ،درواقـع تـورات را تکـذیا کـرده انـد [،41ج،91ص ]111در
تالیکه بنابر این سخن متعلّـق اوّل تکـذیا ،رسـول خـدا اسـت و نـه تـورات .بنـابراین
مراد از «آیـات» نشـانههـای تقّانیـت رسـول خـدا و تطـابق صـفات او بـا بشـارتهـای
تورات است که کفار یهود با وجود علم بـه ایـن مسـئله رسـول خـدا را تکـذیا کردنـد؛
همانگونــه کــه م ـیفرمایــد« :أَ وَ لَ ـمْ یَکُ ـنْ لَهُ ـمْ آیَ ـ ً أَنْ یَعْلَمَ ـهُ عُلَمــاءُ بَنِــی إِسْــرائِیلَ»
[الشعراء.]431:
هـ ) «یا بَنی آدَمَ إِمّا یَأْتِیَنَّکُمْ رُسُل مِنْکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمْ آیاتی فَمَنِ اتَّقی وَ أَصْلَحَ فَـال
خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ» [االعراف.]91 :
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در این آیه ،ارائ آیات از سوی رسوالن با فعلی از ریش «قصـص» بیـان شـده اسـت.
معنای این فعل در اصل تبعیّت و دنبالهروی است ،این ریشه در بـاب افتعـال بـه معنـای
روایتکردن خبر است و هرگاه با ترف اضافه «عن» همراه شود ،در همین معنا بـه کـار
رفتـهاسـت [ ،44ج ،9ص ]226ماننــد آیـ «تِلْـ َ الْقُـری نَقُـصُّ عَلَیْـ َ مِـنْ أَنْبَائِهَـا»...
[االعراف ]414:عالمه طباطبائی نیز منظور از«قصّ» را بیان و تفصیل آیات دانستهاسـت،
چون در این کلمه هم معنای قطع هست و هم معنـای اظهـار [ ،96ج ،2ص .]22امـا در
تفسیر نمونه به عرض آیات ،تفسیر شده اسـت [ ،11ج ،2ص .]424بسـیاری از مفسّـران
معنای آن را واضح دانسته به آن اشاره نکردهاند [ ،41ج ،41ص691؛  ،66ج ،6ص416؛
 ،91ج ،1ص936؛  ،11ج ،1ص .]24اما برخی چون طبری ،دو اتتمال را در معنای ایـن
فعل رسوالن روا دانستهاند :تالوت آیات کتاب و معرّفی نشانههای راستی آنچـه از سـوی
خدا آوردهاند [ ،99ج ،2ص.]461
در میان چهار معنای عرض آیات ،بیان آیات ،معرفی نشانههای صدق و تالوت آیـات،
معنای آخر مستلزم اطالق لفظ «آیه» به جمالت کتا رسـوالن پیشـین اسـت .امّـا سـه
معنای دیگر با چنین الزامی همراه نیست؛ زیرا بیـان یـا عرضـه یـا معرفـیکـردن آیـات
میتواند به روایت سرگذشت امّتهای پیشین که خداوند آن را «آیه» برای آیندگان قرار
داده [یوس 1 :؛ شعراء ]2 :اشارهکند؛ به ویژه آنکه کاربرد فعل «قصّ» برای بیان قصههـا
بسیار محتملتر از کاربرد آن برای ارائه معجزات تسی یا دالیل عقلـی اسـت ،همانگونـه
که در آی «تِلْ َ الْقُرى نَقُصُّ عَلَیْ َ مِنْ أَنْبائِهـا[ »...االعـراف ]414:بـه کـار رفتـه اسـت.
ضمن آنکه آیه بودن بیان سرگذشت اقوام پیشین عالوه بر آنکه موجا عبـرت آینـدگان
است ،میتواند نشان راسـتی پیـامبران در دعوتشـان و بـه اصـطالح معجـزه باشـد زیـرا
بسیاری از این اخبار به طریق عادّی برای مردمان عصـر رسـوالن قابـل دسترسـی نبـود
[ ،43ص.]41
در این صورت تنها دیدگاه تفسیری «تالوت کلمات» دربارۀ «یَقُصُّونَ عَلَـیْکُمْ آیَـاتِی»
موجا اطالق لفظ آیه به کلمات کتا آسمانی پیشین است که به نظر میرسد در رقابت
با دیدگاه تفسیری «بیان سرگذشت اقوام پیشین» اتتمال تفسیر بـه «تـالوت کلمـات»
تضعی گردد زیرا از جهت هماهنگی بـا فعـل «قـصّ» و سـازگاری بـا سـایر دیـدگاههـا
ضعی تر است.
و) « ...وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ یَأْتِکُمْ رُسُل مِنْکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیاتِ رَبِّکُمْ وَ یُنْـذِرُونَکُمْ
لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا[ »...الزمر.]14 :
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آی فوق در مقام وص تالت کافران در روز قیامت است که دربانـان جهـنّم از آنـان
میپرسند ،آیا رسوالنی از جن خودتان برشما نیامد که آیـات پروردگارتـان را بـر شـما
تالوت کند .از آنجا که تالوت آیات به هم رسوالن نسبت داده شده است ،اگر آنگونه که
راغا میگوید ،تالوت تنها برای کتابهای آسمانی بهکاررود ،گاه برای قرائـت آن و گـاه
برای عمل به دستورات آن [ ،41ص ]26در آن صـورت بـه عبـارتهـای کتـا آسـمانی
پیشین نیز لفظ «آیه» اطالق شده است.
معنای اصلی ریشه «تلو» تبعیّت و پیروی اسـت [ ،91ج ،2ص .]491ایـن ریشـه 29
بار در قرآن برای تالوت کتـابهـای آسـمانی ،تـالوت آیـات قـرآن و در معنـای پیـروی
[القمر6:؛ هود ]41:بهکاررفته است .برخی لدویان برای تالوت قرآن معنای ویـژهای ذکـر
نکرده و در کنار معنای پیروی به عنوان یکی از کاربردهای این ریشـه از آن یـادکردهانـد
[ ،44ج ،1ص .]4262از آنجا که ورود کاربردهای معنایی جدید از یـ ریشـه ،مسـتلزم
پیوند و شباهتی با معنای اصلی ریشه است ،الزم است روشن شود ،چه قرابت و شباهتی
میان مفهوم پیروی و خواندن قرآن وجود دارد که خداوند تکیم در کالم خود بـه جـای
واژۀ قرائت از واژۀ تالوت استفاده میکند .ابنفارس بر آنست که دلیل کاربرد ایـن ریشـه
در معنای خواندن این است که آیهای در پی آی دیگر خوانده میشود [ ،1ص .]492اما
راغا میگوید« ،تلی» بر سه تالت از تبعیّت داللت دارد ،یا دنبالـهروی بـا جسـم یـا بـا
پیروی دستورات و یا با خواندن و تدبّر در معنا [ ،41ص .]26ایـن مطالـا دلیـل پیونـد
معنای تالوت قرآن با معنای پیروی را روشن نمیسازد ،زیرا در دلیل ابنفـارس آیـات در
پی یکدیگر میآیند ،درتالیکه فاعل تالوت قاری آیات است و نه آیات .راغا نیـز دلیـل
روشنی بیان نمیکند .امّا با مراجعه به کاربردهای قرآنی این واژه ،میتوان این فرضـیه را
مطرح ساخت که دلیل اطالق لفظ تالوت برای قرائت آیات قرآن ایـن اسـت کـه رسـول
خدا در قرائت آیات -همانگونه که خداوند به ایشان دسـتور مـیدهـد [القیامـ  -]42 :از
وتی تبعیّت میکرد و از پیش خود نمیخواند و مومنان نیز در قرائت آیات قرآن بایـد از
ایشان تبعیت کرده و آن را تحری نکنند [ ،66ج ،4ص ]429و از اتکام و دسـتورات آن
پیروی کنند [فاطر.]63:
اکثر مفسّران نیز در تفسیر این واژه در آی  464بقره ،تداقل بـه عنـوان یکـی از دو
معنای اتتمالی گفتهاند« :یتبعونه تق اتباعه» و برخی نیز به تدیث استشهاد کـردهانـد
[ ،16ج ،4ص163؛  ،61ج ،4ص444؛  ،41ج ،1ص91؛  ،99ج ،4ص144؛  ،91ج،4
ص.]114
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اما آنجا که این واژه با ترف اضاف «علی» همراه میشود ،بـه نظـر مـیرسـد« ،متلـوّ
علیه» به پیروی فراخوانده میشود ،مانند آیاتی که از تالوت آیـات از سـوی خداونـد بـر
رسول خدا و از سوی رسول خدا بر مردم سخن میگوید [البقره463 :؛ آلعمران.]12 :
عالمه طباطبائی در ذیل آی  416بقـره مـیگویـد شـیاطین علیـه ملـ و سـلطنت
سلیمان از سحر استفاده میکردند و معنای جدید «جعـل و تکـذیا» بـرای «تتلـو» بـه
دلیل تعدیه با ترف «علی» بهدستآمدهاست [ ،96ج ،4ص ]691اما این معنا برای سایر
کاربردهای این فعل با ترف «علی» در قرآن ،نادرست است.
بنا بر فرضی پیشگفته و با در نظر گرفتن معنای «به پیـروی خوانـدن» بـرای فعـل
«تلی علی  ،»...آی  416بقره چنـین معنـا مـیشـود :از آن چیـزی پیـروی کردنـد کـه
شیاطین میخواستند مل سلیمان را به پیروی از آن بکشانند و آن چیز تاصل اسـتراق
سمع شیاطین و رموز سحر بود که میخواستند به وسـیل آن ملـ سـلیمان را تسـخیر
کنند .بنابراین همانگونه که در آی  416بقره این فعل برای سحر شیاطین به کـار رفتـه
است ،تالوت آیات بر مردم به معنای دعوت از مردم برای پیروی از آیات و نشانهها بـرای
رسیدن به ذیاآلیه است و میتواند به هم انـواع آیـات و نـه فقـ عبـارتهـای کتـا
آسمانی اشاره داشته باشد .در نتیجه در هم آیات فوق لفظ آیه بر چیزی غیر از کلمـات
کتا پیشین اطالق شدهاست ،یعنی قرآن تنها کتاب الهی است که فرازهای آن به وص
«آیات» درآمده تا نشانهای برای راستی آورندهاش باشد.
 .2 .2اوصاف شگفتانگیز قرآن
برخی مفسران از بعضی اشارات قرآن ،آثار شگفتانگیز تسّی و مادّی شبیه بـه معجـزات
تسّی پیامبران پیشین را برای قرآن نتیجه گرفتهاند .دو آی زیر نمونهای از ایـن اشـارات
هستند:

 .4 .6 .6فروپاشیدن کوه
«لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَـدِّعاً مِـنْ خَشْـیَ ِ اللَّـهِ وَ تِلْـ َ الْأَمْثـالُ
نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ» [الحشر.]64 :
در آی فوق اثرگذاری قرآن بر دل مؤمنان به پدیدهای شگفت چـون متالشـی شـدن
کوه تمثیل و تشبیه شدهاسـت [ ،96ج ،43ص664؛  ،99ج ،62ص]91؛ پـ مـیتـوان
نتیجه گرفت آثار معنوی قرآن رویدادی است که از لحاظ شگفتی و عظمت بـا پدیـدهای
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از جن معجزات تسّی پیامبران پیشین معادل و مشابه است و این قرآن  -همـانگونـه
که در تعری کالمی معجزه قید شدهاست  -پدیدهای خارقالعاده محسوب میشود.

 .6 .6 .6به ترکتدرآمدن کوهها ،شکافتهشدن زمین و به سخن آمدن مردگان
«وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ األَرْكُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ األَمْرُ جَمِیعـاً
[ »...الرعد.]94 :
درآی فوق که یکی از نمونههای صنعت ادبی ایجاز تذف درقرآن است ،آثار شـگفتی
دربارۀ قرآن در قالا جملهای شرطی بیان شده اما جواب شرط ذکـر نشـده اسـت ،گویـا
جواب شرط روشن است .مفسّران در تبیین جواب شرط دو اتتمال را مطرح کردهاند:
ال ) اگر قرآنی اینگونه شگفتانگیز بود ،باز به خداوند رتمان کافر مـیگشـتند [،99
ج ،46ص916؛  ،96ج ،44ص.]913
ب) اگر قرآنی اینگونه شگفتانگیز بود ،آن قرآن همین قرآن بـود [ ،91ج ،2ص619؛
 ،66ج ،6ص.]163
در تالت اول ویژگیهای شگفت مذکور در آیه ،از این قرآن نفی میشـود و درتالـت
دوم این ویژگیها به قرآن نسبت داده شده یا آنکه عظمت و شگفتی قرآن معادل چنـین
اوصافی قرار داده شده است [ ،96ج ،44ص.]913
در تفسیر اوّل جواب شرط از آی پیش به دست آمده است که مـیفرمایـد بـا وجـود
ارسال رسول و تالوت وتی در امّت ،آنان به رتمان کفر میورزند[الرعد ]91:و این سیاق
قرینهای برای جواب شرط در آی بعد شده است تا این معنا را به دست دهـد کـه تتّـی
اگر قرآنی با این ویژگیهای عجیا به آنان عرضه شود ،آنان کفر خواهند ورزید .در ایـن
صورت این آثار از قرآن موجود نفی میشود امّا از نگاهیدیگر ،این آیه ویژگـیهـا و آثـار
معنوی قرآن را همردی آثاری چون سخن گفتن مردگان و شکافتهشدن زمـین دانسـته
است زیرا از کفر کافران به قرآن نتیجه میگیرد که اگر قرآنی با ایـن آثـار شـگفت هـم
وجودداشت ،باز ایمان نمیآوردند؛ یعنی قرآن معادل این آثـار تسّـی ،آثـاری شـگفت و
معنوی دارد که نادیده گرفتن آن معادل نادیده انگاشتن چنان آثار تسّی است همانگونه
که باقالنی[ ،2ص ]1از آیـات  1انعـام و  41و 41تجـر چنـین اسـتنباطی دارد .امـا در
تفسیر دوم ،ادام همان آیه قرینهای است برای آنکه چنین آثاری از قرآن شگفت نیسـت
زیرا امر به دست خداست و هر زمان امرکند این آثار به وسیل قرآن پدیـد خواهـد آمـد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،قرآن آثاری شگفت یا از جن معجزات تسّـی پیـامبران
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پیشین یا از جنسی دیگر و به همان اندازه شگفتانگیز دارد .به همین جهـت بسـیاری از
کافران ،قرآن را سحر می خواندنـد [سـبا19 :؛ االتقـاف1 :؛ المـدثر ]61 :همانگونـه کـه
معجزات موسی(ع) و پیامبران پیشین را سحر میشمردند [المائده.]441:
 .۳ .2شهادت خداوند از طریق کالم قرآن بر حقّانیت رسول
خداونـد در آیــاتی چنـد از قــرآن در پاسـخ بــه منکـران قــرآن [االتقـاف ]2 :و رســالت
پیامبر(ص) ،بر شهادت خود به رسالت به عنوان دلیلی کافی استناد مـیکنـد [الرعـد19 :؛
النساء13 :؛ النساء422 :؛ االسراء32 :؛ العنکبوت.]16 :
بنابر نظر برخی مفسّران ،شهادت خداوند بر رسـالت بـه معنـای اظهـار معجـزات بـه
دست رسول خدا است که نشان تقّانیت و صدق دعـوت اوسـت [ ،41ج ،43ص11؛ ،66
ج ،6ص192؛ همان ،ج ،4ص136؛  ،9ج ،1ص .]421اما عالمه طباطبائی در تفسـیر آیـ
آخر سورۀ رعد ،شهادت خداوند را همان نزول قرآن به عنوان معجزه بر پیامبر دانسـته و
در نقد نظر پیشین میگوید« :زمین گفتار در این سوره بیان ایـن جهـت بـود کـه کفـار
منکر تقیقت کتاباند و آن را آیتی الهی نمیداننـد و لـذا از رسـولخـدا(ص) درخواسـت
آیتی غیر آن میکردند ،چنانکه در این سوره در خالل آیاتش چند نوبـت ایـن معنـا را از
کفّار تکایت نمود ،...بنابراین معنا ندارد با همان راه استشهاد کند .پـ قطعـاً استشـهاد
به قرآن است و استناد به قرآن هم از این جهت است که قرآن آیت و معجـزه بـر صـدق
رسالت است ،یعنی کالم الهی است که به رسالت آن جناب شهادت میدهـد و بـا اینکـه
به قرآن استشهاد شده و قرآن هم معجزه و هم از مقول کالم است ،دیگر چـه معنـا دارد
که ما شهادت را از مقول فعل گرفته و آن را شـهادت مجـازی بـدانیم .عـالوه بـر اینکـه
ممکن است قبول نکنیم که داللت فعل خدای تعالى بر صـدق رسـالت ،اقـوای از قـول و
کالم او باشد .پ معنای جمل ˮکَفى بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ‟ این است که آنچـه در
قرآن در باره تصدیق رسالت آمده ،شهادت الهی بر رسالت است ».دراینصـورت شـهادت
خداوند به تقّانیت رسولاهلل به وسیل کالم خود در قرآن بر اعجاز قرآن داللت دارد.
همچنین بنابر مفاد آی  19رعد ،گواهی کسی که علم به کتاب نـزد اوسـت ،در کنـار
خداوند در تایید رسالت پیـامبر خـاتم(ص) کـافی اسـت .مفسـران دربـارۀ مـراد از «علـم
الکتاب» دیدگاهها و اتتمالهای گوناگونی مطرح کردهاند .یکی آنکه مراد از کتاب قـرآن
است؛ یعنی هرکه علم به قرآن دارد ،اعجاز آن را درک میکند و بر رسـالت پیـامبر(ص) و
تقانیــت دعــوت او گــواهی مــیدهــد [ ،41ج ،43ص11؛  ،66ج ،6ص192؛  ،9ج،1
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ص .]421بنابر این دیدگاه تفسیری نیز ،اطالق عنوان «آیات» بر فرازهای قرآن بر اعجـاز
آن داللت دارد.
 .۴ .2تمامیّت قرآن در انذار و ارجاع کافران خواستار معجزه به قرآن
قرآن در برابر کسانی که از رسول خدا درخواسـت معجـزهای از جـن معجـزات تسّـی
داشتند ،آنان را به این کتاب ارجاع داده و بر کفایت این کتاب بـه عنـوان نشـانه و گـواه
صدق او تاکید کرده است [العنکبوت .]14-11:همچنـین بنـابر آیـات فـراوان در قـرآن،
شنیدن آیات قرآن موجا اتمامتجّت است ،مانند آیاتی که بر نـذیر بـودن قـرآن تاکیـد
میکند [الفرقان4 :؛ الشعراء ]431 :و به رسول خدا فرمان میدهد آیات قرآن را به گوش
مشرکان برساند [التوبه ]2 :یا آیاتی که خروج از ظلمات به سـوی نـور را از آثـار تـالوت
قرآن شمرده است [الطالق ]44 :همانگونه که برای معجزات موسی(ع) چنین اثـری قائـل
است [ابراهیم .]1 :باقالنی برآنست که با استناد به این آیـات مـیتـوان بـر اعجـاز قـرآن
استدالل نمود زیرا خداوند خبر میدهد که قرآن برای هدایت مردم نـازل شـده اسـت و
این امر ممکن نخواهد شد مگر آنکه قرآن تجّت باشد و قرآن تجّت نیسـت مگـر آنکـه
معجزه باشد [ ،3ص ]3و سپ ادّعا میکند که هم سورههایی که با تروف مقطّعه آغاز
میشوند ،فراوان از این مطلا سخن گفتهاند .مثال در سورۀ مؤمن پ از اشاره بـه فـرود
آمدن کتاب از جانا اهلل [غافر ،]6 :کافران را به دلیل مجادله در آیات اهلل مذمت میکند
[غافر ]1:سپ از تکذیا امتهای پیشین نسبت به رسوالن یاد میکنـد [غـافر ]2-1 :و
به عاقبت مومنان و کافران به آیات اشارهمیکند [غافر ]46-1:آنگاه از القاء روح قـرآن بـا
هدف انذار یاد میکند و سخن را به آغاز کالم وصل مینماید .باقالنی همین روح قرآن را
سبا انذار میشمرد .دوباره پ از ذکر عاقبت مخالفان آیات و معجـزات و بیـان مفصّـل
داستان موسی(ع) و مواجهه مردم با آیات ،دلیل عناد و مجادله دربرابـر معجـزات را تکبّـر
میخواند و با ذکر ریش کفر نشان میدهد تجّت قـرآن تمـام اسـت و کـافران در برابـر
قرآن تجّتی ندارند و جهل آنان مانع از فهم برهان قرآن شده است .در ادامه پ از ذکر
آیات توتید در پایان سوره از آیاتی سخن میگویـد کـه هنگـام ظهـور آن هـیچ عـذری
پذیرفته نخواهد بود ،تکلی برداشته و هالک واقع خواهـد شـد [غـافر .]21:او در آیـات
سورۀ فصّلت نیز چنین هدفی را دنبال میکند و نشان مـیدهـد ،آیـات قـرآن ،برهـان و
تجّتی کامل و کافی برای هدایت است و از این مسأله نتیجه میگیـرد کـه قـرآن لزومـاً
معجزه است؛ زیرا معجزات با هدف اتمام تجت ارائه میشوند [ ،3ص .]41-41بنـابراین
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قرآن معجزۀ پیامبرخاتم(ص) و همچون معجزات پیامبران پیشین ،خـارقالعـاده و موجـا
اتمامتجّت است ،اگرچه ممکن است خارقالعاده بودن قرآن به واسـطه آثـار معنـوی یـا
اخبار غیبی و جهاتی دیگر باشد که در هـر عصـر و زمـانی قابـلدرک اسـت و از جـن
خوارق عادات مادّی که از راه تواسّ درک میشود و محدود به زمـان رخـداد آن اسـت،
نباشد [ ،2ج ،2ص621؛  ،66ج ،9ص.]113
 .۵ .2تحدّی به سورههای قرآن
در آیاتی چند از قرآن ،خداوند از منکران قـرآن دعـوت مـیکنـد کـه سـخن ،سـوره یـا
سوره هایی مانند قرآن بیاورند [الطـور99 :و91؛ هـود49 :؛ یـون 92 :؛ البقـره61-69 :؛
االسراء22 :؛ القصص .]13 :سپ میفرماید اگر نتوانستند ،باید بدانند که ایـن کتـاب از
جانا خداوند و بر اساس علم الهی نازل شده است [هـود .]41 :در برخـی از ایـن آیـات
خداوند به طور قطعی خبر میدهد که هرگز بشری نخواهـد توانسـت کالمـی بـه ماننـد
قرآن ارائه دهد [البقره61-69 :؛ االسراء.]22 :
این آیات به جهت مشابهت با رسمی عربی به آیات تحدّی موسوم شدهاند .بنابر نظـر
برخی محقّقان ،زمانی که جدل مخالفان درباره قرآن به اوج خود رسـید ،مسـئل تحـدّی
مطرح شـد و آیـات قـرآن پیوسـته مشـرکان را بـه نـاتوانی متّصـ مـیکـرد و از آنـان
میخواست اگر راست میگویند همانندی برای قرآن یا سـورهای هماننـد سـورههـای آن
بیاورند .این مسئله ادامه یافت تا اوایل دوران مدینه که آیات سوره بقره نازل شد و پـ
از آن که ناتوانی هم اعراب از آوردن سورهای همانند قرآن آشکار گشت و بـدینترتیـا
تجّت بر آنان تمام شد و بر آنان الزم آمد به صدق معجـزه اعتـراف کننـد ،بـدان جـدل
عقیم پایانداد [ ،92ص.]431
اگرچه در تبیین آیات تحدّی میان اندیشـمندان از جهـات گونـاگونی اخـتالف نظـر
وجود دارد [ ]2امّا عموم معتقدان به اعجاز قرآن ،خاستگاه قرآنـی ایـن اندیشـه را آیـات
تحدّی دانسته و برای یافتن سرآغاز بحثهای اعجاز قرآن میان دانشمندان ،به این آیـات
در کتا تفسیری متقدّم مراجعه نمودهاند [.]12
برخی از سیر زمانی این آیات از ی کتاب مثل قرآن ،ده سوره و در پایان ی سـوره
دفـاع مـیکننـد [ ،64ج ،6ص441؛  ،66ج ،6ص911؛  ،42ص ]432و برخـی براســاس
روایات ترتیا نزول چنین سیری را نمیپذیرند و دلیل تفاوت تدّ مورد تحـدی از کتـاب
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را در فضای نزول [ ،61ج ،1ص ]4224و مضامین سوره [ ،96ج،41ص429؛ همان ،ج،4
ص ]421جستجو میکنند.
همچنین دیدگاهها دربـارۀ دایـرۀ شـمول مخاطبـان تحـدّی گونـاگون اسـت .برخـی
مخاطا تحدّی را همه افراد جنّ و انـ در همـه اعصـار بـا هرگونـه و رتبـه از تـوان و
تخصّص میدانند [ ،96ج ،4ص21؛  ]41امّا گروه دیگر تنها عرب عصر نـزول و بـه ویـژه
فصیحان عرب آن دوران را مخاطا این آیات میدانند و معتقدند ،اعجاز در هـر عصـری
بپاست و اختصاص به مردمی که در ی دوران یا زمان خاص زندگی مـیکننـد نـدارد و
اگر اعراب عصر بعثت تنها مخاطبان تحدّی بودهاند ،بدان سبا است که آنهـا صـاتبان
این زبان یعنی زبان عربی بوده و اسرار بیان و بالغت آن را درک میکردنـد .بنـابراین در
تحدّی قرآن آنچه معیار است ناتوانی سـخنوران عـرب عصـر بعثـت در آوردن هماننـدی
برای قرآن است ،بی آنکه از این مسئله چنین اسـتنباط شـود کـه داللـت اعجـاز آن بـر
صحّت نبوّت ،خاصّ ی عصر معیّن و نه سایر اعصار ،و خاصّ اعراب و نه غیر عرب اسـت
[،92ص]21؛ درتالیکه با توجه بـه آنکـه جنبـ هـدایت و انـذار و اتمـام تجـت قـرآن
همچنان باقی است ،تحدی قرآن نیز باید همواره و نسبت به هم انسانها برقرار باشد.
اختالف دیگر وجه مورد تحدّی است که برخی به جنبـههـای لفظـی و ادبـی توجّـه
نموده و گروهی دیگر بر معارف قرآن و ویژگیهای هدایت بخشی آن تاکید کرده [ ]41و
برخی به ویژگیهای آورندۀ قرآن به عنوان وجه مورد تحـدّی اشـارهکـردهانـد [ ،96ج،4
ص.]12
میتوان عمدۀ نظریات موجود دربارۀ وجه اعجاز قرآن را در شش رویکرد عمـده و در
قالا دو دیدگاه پذیرش یا عدم پذیرش اعجاز ذاتی قرآن به شرح زیر خالصه نمود:

ال ) عدم پذیرش اعجاز ذاتی قرآن
 .4اعتقاد به صرفه به عنوان تنها وجه اعجاز قرآن ضمن ارج نهادن به ویژگیهـای ممتـاز
قرآن دربالغت و تشریع و اخبار از غیا و.]69[ ...

ب) پذیرش اعجاز ذاتی قرآن
 .6منحصر دانستن وجه اعجاز در جنبههای ادبی و بالغی [.]92 ،63 ،61 ،3
 .9پذیرش وجه بالغی به عنوان وجه فرعی و تاکید بر وجه محتوایی و هدایتبخشـی
به عنوان وجه اصلی [41؛ .]14
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بــرای مخــاطبی بــا تخصّــص در آن وجــه

 .1پــذیرش وجــوه متعــدد ،هریــ
[،96ج،4ص.]21
 .1پذیرش وجوه متعدد در کنار هم که تنها به شرط همراهی میتوانند مبیّن اعجـاز
باشند و عدم کفایت هر وجه به تنهایی [41؛ ] 94
 .2شرط همراهی وجه اوصاف آورنـدۀ قـرآن بـا سـایر وجـوه اعجـاز ذاتـی [ ،96ج،4
ص]29
تمام این گروهها -به جز طرفداران نظری صرفه -آیات تحدّی را مُلهِم اندیش اعجـاز
قرآن و دالّ بر اعجاز ذاتی قرآن دانستهاند .طرفـداران نظریـ صـرفه نیـز بـا اعتـراف بـه
برتریهای ادبی ،فصاتت و نظم قرآن ،اعجاز قرآن را در «صَرف الهی» دانسـتهانـد ،بـه
اینمعنا که ارادۀ الهـی مـانع از تحقّـق همـآورد بـرای قـرآن مـیگـردد [ ،69ص.]621
متکلّمان نیز شرط همراهی با تحدّی را در تعری معجزه وارد نمودهاند.
طرفداران نظری صرفه در نفی اعجاز ذاتی قرآن به دو آیه استناد کردهاند:
ال « :وَ إِذا تُتْلى عَلَیْهِمْ آیاتُنا قالُوا قَـدْ سَـمِعْنا لَـوْ نَشـاءُ لَقُلْنـا مِثْـلَ هـذا إِنْ هـذا إِالَّ
أَساطیرُ األَوالینَ» [االنـفال.]94 :
ب« :سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِیَ الَّذینَ یَتَکَبارُونَ فِی األَرْكِ بِدَیْرِ الْحَـقِّ وَ إِنْ یَـرَوْا کُـلَّ آیَـ ٍ ال
یُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ یَرَوْا سَبیلَ الرُّشْدِ ال یَتَّخِذُوهُ سَبیالً وَ إِنْ یَرَوْا سَبیلَ الدَیِّ یَتَّخِـذُوهُ سَـبیالً
ذلِ َ بِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیاتِنا وَ کانُوا عَنْها غافِلینَ» [االعراف.]412 :
اما این آیات با توجه به مجموع قرآن نمیتوانـد داللتـی تـام در ایـن جهـت داشـته
باشد« .آی  94انفال گرچه نـقل قـول معاندان است و قـرآن بـه صـراتت بـه ابطـال آن
نپرداخته ،اما در مجموع از آیات  91تا  96که تاوی بعضی از ادّعاهای باطل آنـان اسـت
میتوان به بطالن گفت آنان پیبرد؛ به ویژه که ایـن سـوره مدنی اسـت و پـ از نـزول
هم آیات تحدّی نازل شده است ،پ چگونه در مدّت این چند سال برای ی بـار هـم
تجربه نکردند و به عدم تـوانایی خـود پینبردند .داللت آی  412اعراف نیز متناسـا بـا
مذها صرفه نیست بلکه مقصود از صرفه در آیه آن است کـه افـراد متکبّـر و معانـد بـه
جهت اعمـال فاسدشـان توفیـق ایمـان و فهـم آیــات الهــی را از دسـت مــیدهنـد و
درتقیقت «ضاللتِ مکافاتی» نصیا آنها میگردد ،مفسّرانی چـون طبـری ،طبرسـی و
بیضاوی این معنا را پذیرفتهاند ،93[ ».ص.]21
در نتیجه آیات قرآن به گونههای پنجگان مذکور ،بر اعجاز این کتابآسـمانی و الهـی
داللت دارد و اگر طرفداران صرفه استدالل به آیات تحدّی را بر اعجاز ذاتـی قـرآن کـافی
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ندانند ،الزم است به جای سخن گفتن از اجماع امت ،به چهارگونه بیـان دیگـر قـرآن در
این باره ارجاع داده شوند ،ضمن آنکه دالیل قرآنی مورد اسـتناد آنـان و نحـوۀ اسـتنباط
آنان از این آیات صحیح نیست.

 .4 .1 .6وجه تحدّی در قرآن
یکی از مسائلی که از آغاز پیدایش گفتمان اعجاز در میان اندیشمندان محلّ بحث بـوده،
وجه یا وجوه اعجاز قرآن است؛ یعنی اینکه قرآن از چه جهت معجزه است و هماننـدی و
مِثلیّت در آیات تحدّی ناظر به کدام ویژگی قرآن است .اوّلـین نظریـههـایی کـه دربـاب
وجوه اعجاز قرآن در پایان قرن سوم هجری از سوی اندیشمندان مسلمان ارائه شد ،ناظر
به سه وجه صرفه ،نظم قرآن و اخبار از غیا بـود [ ،16ص ]492امّـا پـ از آن برخـی
دانشمندان در گسترش این وجوه کوشیدند تا جایی که سیوطی از سی و پنج وجه بـرای
اعجاز یاد میکند [ ]62و رضایی اصـفهانی هشـتاد و یـ بُعـد از ابعـاد اعجـاز قـرآن را
جمعآوری کرده است [ .]42اندیشمندان در درستی داللت هم این ویژگیها بـر اعجـاز
قرآن که در آثار مختل به عنوان وجه اعجاز قرآن شمرده میشود ،همداسـتان نیسـتند.
این وجوه در ی نگاه کلی یا وابسته به الفاظ قرآن یا در پیوند با معارف و مضامین قرآن
و یا ناظر به شخصیت و اتوال آورندۀ قرآن هستند .هر ی از این سه وجه کلّی که هم
وجوه تحدّی مذکور برای قرآن را پوشش میدهد ،قابل عرضه بـه آیـات قـرآن اسـت تـا
روشن شود آیا قرآن این وجوه را از ویژگیهای اعجازگون خود میشمرد یا خیر.

وجه لفظی و ادبی
بسیاری از محققان تـوزۀ اعجـاز قـرآن ،همچـون بـاقالنی ،جرجـانی ،رمـانی و خطـابی
محسّنات لفظی و معنوی قرآن که به وسیله علوم بالغی قابـلشناسـایی و تبیـین اسـت،
وجه اعجاز قرآن شمرده و تحدی قرآن را دعوت به آوردن سورهای بـهماننـد سـورههـای
قرآن از جهت زیباییهای بالغی و نظم آن دانستهاند [،92ص .]411برخـی ایـن وجـه را
تنها وجه مورد اجماع دانشـمندان دانسـته و کاسـتیهـای سـایر وجـوه را برشـمردهانـد
[،92ص13؛،62ص693؛،91ص .]22این وجه با اصطالتاتی چون فصاتت ،بالغت ،نظم،
سب  ،اسلوب و طریقه قرآن یاد شدهاست .اکنون آیاتی که بیانگر ایـن جنبـه از قـرآن و
خارقالعاده بودن آن است ،بررسی خواهد شد.
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روانی و شیوایی زبانی
در آیات چندی از قرآن کریم به عربی بـودن زبـان قرآن[الشـعراء431 :؛ النحـل،]419 :
مبین و روشنگر بودن آن[ی 23 :؛ الحجر4 :؛ النمل]4 :و گن نبودن و بـدون ناراسـتی
بودن [الزمر ]62 :آن اشاره شده است .ابن منظور لفظ عربی را منسوب به العرب دانسـته
است [ ،1ج ،4ص ]122اما راغا آن را به کالم فصیح در برابر اعجمی معنـا کـرده اسـت
[ ]41،994همانگونه که کاربرد این واژه در آی  11فصّلت نشان میدهد .تال چنانچـه
معنای فصیح را برای واژۀ عربی صحیح بدانیم ،این آیات بر برتریهای زبانی ،فصـاتت و
شیوایی کالم قرآن داللتدارد [ ،3ص.]1

اسلوب ویژه
قرآن در ردّ کسانی که پیامبر را سـاتر یـا کـاهن مـیخواندنـد [سـبا19 :؛ االتقـاف1 :؛
المدثر ،]61 :سب بیان خود را نه از جن شعر شاعرانه و نه سجع کاهنانه بلکه کالمـی
ویژه میداند که تاصل وتی فرستادۀ امین بر پیامبر(ص) است [الحاقه19-11 :؛ الشـعراء:
 .]649-436این سخن به نوعی ویژه بودن سب قرآن را به رخ میکشد و تاییدی اسـت
بر کسانی که اسلوب ویژۀ قرآن را غیر قابل تقلید و وجه تحدّی میداننـد [ ،63ص961؛
 ،62ص693؛  ،92ص.]491

تاثیرگذاری بر دل
در آیاتی چند از قرآن کریم خداوند متعال از اثر معنـوی تـالوت آیـات قـرآن بـر قلـوب
مومنان و ازدیاد ایمان[االنفال ]6 :و لرزش پوسـت آنـان و خشـیت ایشـان و در پـی آن
اطمینان و آرامش آنها [الزمر ]69:سخن میگوید و چنانکه یاد شد ،گاه این اثـر قلبـی
به آثار شگفتی چون شکافته شدن کوهها و زنده شدن مردگان تشبیه شـدهاست[الحشـر:
64؛ الرعد .]94 :همچنین به نقل قرآن ،برخی کـافران در مواجهـه بـا کـالم الهـی آن را
سحر خواندهاند که از شگفتزدگـی آنـان تکایـت دارد [االنبیـاء9 :؛ المـدثر .]61 :ایـن
تعبیرها گویای آثار برخاسته از بالغت قـرآن اسـت کـه جـان و دل مخاطـا را تسـخیر
میکند و مؤید دیدگاهی است که اثرگذاری کالمی قرآن را وجـه تحـدّی آن مـیشـمرد
[ ،92ص414؛  ،63ص961؛  ،62ص.]693

نظم آماری
یکی از بحثهایی که در سالهای اخیر توجه محقّقان را به خود جلاکرده اسـت ،تکـرار
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معنادار الفاظ در قرآن است ،به گونـهای کـه برخـی بـا عنـوان اعجـاز عـددی از آن یـاد
کردهاند و تناسا آماری الفاظ را یکی از وجوه تحدّی و نشانگر اعجـاز قـرآن دانسـتهانـد
[11؛  .]92یکی از آیاتی که مستند اعجاز عددی است ،آی «کتاب مرقوم» [مطفّفین3 :؛
 ]61است [ .]46در تالی که مطالع سیاق سوره مطففین نشانمیدهـد مـراد از کتـاب
مرقوم ،نام اعمال بندگان است و آنچه به رقَم درآمده ،اعمال آنان است؛ همانگونه کـه از
اصحاب که به خاطر ثبت اسامی آنان با عنوان اصحابالرقیم یاد نمـودهاسـت [الکهـ :
3؛  ،96ج ،49ص .]612بهنظرمیرسد آی  64تجر کـه از نـزول همـ اشـیاء بـه انـدازۀ
معلوم و معین از خزائن الهی سخن میگوید ،شامل الفاظ و عبـارات قـرآن نیـز هسـت و
مویّدی بر تقدیر تساب شدۀ کاربست الفاظ و تکرار آنها در قرآن است.

وجه معرفتی و علمی
یکی از وجوهی که از آغاز شکلگیری اندیش اعجاز به عنـوان وجـه اعجـاز مـورد اشـاره
صاتانظران بوده ،وجه اخبار ازغیا است ،یعنی خداوند دانای سرّ [الفرقان ]2 :بـه علـم
نامحدود خود از مطالبی خبرداده که بر بشر پوشیدهاست [هـود .]41 :امـا بـا توجّـه بـه
تعری های مختل غیا ،این وجه میتواند هم برتـریهـای محتـوایی قـرآن را شـامل
باشد .چنانچه مراد ازغیا ،غیا نسبی باشد ،یعنی چیزی که نسبت به تواسّ انسان و یا
نسبت به انسانمحدود در زمان و مکان خاصی پوشیده است؛ در این صـورت آیـاتی کـه
تاوی اشارههای علمی است ،یکی از مصادیق اخبار از غیـا خواهـد بـود زیـرا سـخن از
ریزهکاریهایی در پدیدههای طبیعی است که در زمان نزول قرآن بر انسان پوشیده بوده
و با پیشرفت علم و فناوری و گسترش دامن دانش تسّی و تجربی ،برای او آشـکار شـده
است .همچنین سرگذشت رسوالن که بسیاری از بخشهای آن بـر مردمـان عصـر نـزول
پنهان بوده [هود ]13:و نیز پیشگوییهای محقّق شدۀ قـرآن دربـارۀ برخـی رویـدادهای
روزگار رسول اکرم(ص) [روم ]4 :از این دست است [ ،49ص .]11بهنظـر مـیرسـد ،خبـر
آشکار شدن آیات و نشانههای تقانیت قرآن در آفاق و انف [فصلت ]19 :به همـین دو
مورد اشاره دارد [ ،96ج ،41ص.]111
به همین جهت خداوند نه فق خود پدیدهها بلکه بیان قرآن نسبت بـه پدیـدههـای
طبیعی را بارها به طـور ویـژه آیـت خوانـده [االنعـام31 :؛ یـون 1 :؛ الرعـد ]6 :و بیـان
سرگذشت رسوالن را خبرهایی غیبی میداند [آلعمران ]11 :که پیـامبر و قـوم او آن را
نمیدانستهاند [هود ]13 :و آن را به طورخاص تاوی آیتها میشمرد [یوس .]1 :
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اگر غیا را به مفهوم غیامطلق و به تعبیر قرآن «غیا السـماوات و االرك» درنظـر
بگیریم که به شهادت آی  99بقره تتی از فرشتگان نیـز پوشـیده اسـت ،در آن صـورت
آیاتی که ازمبدأ و معاد سخن میگوید و ویژگیهای خداوند و رویـدادهای قیامـت را بـه
تصویر میکشد نیز از جمله مصادیق اخبار ازغیا خواهد بود .این اخبار از علومی هستند
که جز از طریق وتی قابل دسترسی نیستند [نساء449 :؛ البقره .]9 :بر این اساس برخی
اندیشمندان واژۀ آیت را چنین تعری کردهاند« :نشانهای برای مفهومی در غیا که خود
امکان تضور در عالم شهود را ندارد ،19[ ».ج ،62ص ]216در ایـن صـورت آیـت بـودن
قرآن به معنای بیان نشانههایی از مفاهیم غیبی نیز هست و بنابر این آیات وص مبـدأ و
معاد و پدیدههای فرامادّی همچون جنّ و مَلَ از این جهت آیت است .اگرچه بـه دلیـل
عدمامکان راستیآزمایی این دسته از معارف توسّ بشر ،شاید نتوان این مصداق را وجـه
اعجاز دانست.
درنتیجه هم وجوه اعجاز محتوایی دربیان اعجازپژوهـان ،مصـادیقی از وجـه اخبـار
ازغیا شمرده مـیشـوند .بـه عنـوان نمونـه ،اخبـارغیبی قـرآن دربـارۀ مبـدأ و معـاد را
اعجازمعرفتی [ ،]91اخبار غیبی دربارۀ قصص گذشتگان یا پیشگویی دربارۀ رویـدادهای
عصرنزول را اعجاز تاریخی [ ،]11اخبارغیبی یا پـیشگـویی دربـارۀ رویـدادهای آینـده و
آخرالزمان را اعجاز آیندهپژوهی [ ،]61اخبارغیبی دربارۀ اسرار آفـرینش را اعجـاز علمـی
[ ]41و اخبار غیبی دربارۀ اسرار زندگی فردی و اجتماعی انسـان و دسـتورات قـرآن در
این زمینه را اعجازتشریعی[ ]1نامیدهاند.

وجه آورند ه(رسول امین و امّی)
برخی مفسّران با ارجـاع ضـمیر در«مِـنْ مِثْلِـهِ» بـه پیـامبر(ص) در آیـات تحـدّی برخـی
ویژگیهای ایشان را از نشانههای «مویّد الهی بودن» قرآن دانسـته و نتیجـه گرفتـهانـد،
مثلیّت درتحدّی از آن تیث است که مردی قـرآن را آورده اسـت کـه بـیسـواد و درس
نخوانده بوده و تعلیمی ندیده و این معارف عالی و گرانبها و بیانـات بـدیع و بـیسـابقه و
متقن را از اتدی از مردم نگرفته است [ ،96ج ،4ص .]12برخی دیگر ،تالتهای پیـامبر
در انتظار و دریافت وتی [البقره ]411:را نشـان «مویّـد الهـی بـودن» قـرآن گرفتـهانـد
[،69ص .]612چه بسا تطابق ویژگیهای رسول خـدا بـا بشـارتهـای ادیـان نیـز مویّـد
تقّانیت ایشان باشد[الشعرا ]431 :امّا باید توجّه داشت این موارد تنها به عنوان قرینهای
خارجی ،بر الهی بودن قرآن داللتدارد و هیچی به تنهایی اعجاز قرآن را ثابتنمیکند.
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 .۳نتایج
 .4با استفاده از آیات گوناگونی از قرآن روشن میشود ،کتاب آسمانی پیـامبر خـاتم نـه
تنها الهی و ازجانا خداست ،بلکه خارقالعاده و نشان تقّانیت دعوت او و موجـا اتمـام
تجّت است ،یعنی اندیش اعجازقرآن ریشه در قرآن دارد که مهمتر و معتبرتـر از اجمـاع
دانشمندان امت است.
 .6واژۀ «آیه» درقرآن بر معجزات پیامبران پیشین و بر عبارتهای قرآن اطالق شـده
و برای دیگر کتابهای آسمانی به کار نرفته و این امر نشانگر داللت این لفظ بـر مفهـوم
معجزه و خارقالعاده بودن است.
 .9بنابر آیات قرآن ،اینکتاب آثار شگفتانگیز مادّی یا معنوی بردل و جان انسـانهـا
دارد که همپای آثار شگفتانگیز معجزات تسّی پیامبران پیشین ،همچون شکافتهشـدن
دریا و زنده شدن مردگان و ...است.
 .1آیات فراوانی در قرآن ،شنیدن آیات قرآن را در اتمام تجّت و ادای وظیفه انـذار از
سوی رسول خدا کافی میداند و از آنجـایی کـه بنـابر دیـدگاه متکلمـان ،اتمـام تجّـت
مستلزم ارائ معجزه است؛ پ بنابر این آیات میتوان بـر اندیشـ کالمـی اعجـاز قـرآن
استدالل کرد.
 .1با وجود اختالف فراوانی که ازجنبههای گوناگون میـان دانشـمندان دربـاره آیـات
تحدّی وجود دارد ،هم آنها آیات تحدّی را ملهم اندیش اعجاز قرآن مـیداننـد اگرچـه
طرفداران نظری صرفه این آیات را دراثبات اعجاز ذاتی قرآن کافی نمیدانند.
 .2دالیل قرآنی و استنباط طرفداران نظریه صرفه از آیات قرآن برای نفی اعجاز ذاتی
قرآن مخدوش است.
 .1سه وجه بیانی ،اخبار از غیا و صفات آورنده برای اعجازقرآن ،هم وجـوه مـذکور
در پژوهش های اعجاز را شامل است و آیات متعدّدی از قـرآن بـر هریـ از ایـن وجـوه
سهگانه گواه است.
منابع
قرآن
[.]4
آذرنوش ،آذرتاش ( .)4931واکاوی و معادلیابی تعدادی از واژگان قرآنکریم ،تهـران،
[.]6
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
آلوسی ،محمود (4141ق) .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیـروت ،دارالکتـا
[.]9
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العلمیه.
ابراهیمنـژاد ،محمدرضـا (« .)4923اعجـاز تشـریعی قـرآن» ،آینـ معرفـت ،دانشـگاه
[.]1
شهیدبهشتی ،شماره ،61صص.421-491
ابنفارس ،ابوالحسین اتمد ( .)4921ترتیا مقایی اللدـه ،ترتیـا :علـی عسـکری و
[.]1
تیدر مسجدی ،قم ،انتشارات توزه و دانشگاه.
ابنکثیر ،اسماعیلبنعمر ( .)4143تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دار الکتـا العلمیـ :
[.]2
منشورات محمد علی بیضون.
ابنمنظور ،محمدبنمکرم ( .)4162لسانالعرب ،بیروت ،دارالکتاالعلمیه.
[.]1
اخوانمقدم ،زهره (« .)4934تحدی درمح عقل و نقل و نقد سیرنزولی آیات موسوم
[.]2
به آن» ،اولین همایش اعجازقرآنکریم ،ایران ،تهران ،پژوهشکدۀ اعجاز قرآن ،دانشگاه شهید
بهشتی ،ص.431-416
باقالنی ،ابوبکر محمد بن الطیا ( .)4163اعجاز القرآن ،چاپ دوم ،بیـروت ،دارالکتـا
[.]3
العلمیه.
[ .]41پهلوان ،منصور (« .)4926تحقیق در وجه اعجاز قرآن کریم» ،سفینه ،تهران ،شماره،4
صص.41-1
[ .]44جوهری ،اسماعیلبنتماد( .)4162تاج اللده و صحاح العربی  ،الطبع الرابعـ  ،بیـروت،
دار اتیاء التراث العربی.
[ .]46خلیفه ،رشاد ( .)4921اعجاز قـرآن ،ترجمـه سـید محمـد تقـی آیـت اللهـی ،شـیراز،
انتشارات دانشگاه شیراز.
[ .]49خویی ،سید ابوالقاسم (بیتا) .البیان فیتفسیرالقرآن ،قـم ،موسسـ اتیـاء آثـار االمـام
الخوئی.
[ .]41رازی ،محمد بن عمر ( .)4161التفسیر الکبیر ،الطبع الثالث  ،بیروت ،دار اتیاء التراث
العربی.
[ .]41راغــا اصــفهانی ،تسـین بــن محمــد(.)4162المفــردات ،الطبعـ الخامسـ  ،بیــروت،
دارالمعرفه.
[ .]42رافعی ،مصطفی صادق ،اعجاز القرآن و البالغ النبوی  ،دار الکتا العربیه.
[ .]41رضایی اصفهانی ،محمدعلی (« .)4923چیستی و چـالشهـای اعجـاز علمـی قـرآن»،
قرآن و علم ،تهران ،شماره ،1صص.11-44
[ .]42رضایی اصفهانی ،محمدعلی (بیتا)« .اعجـاز قـرآن و ابعـاد آن» ،دانشـنامه موضـوعی
قرآن ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهن اسالمی:مرکز فرهن ومعارف قرآن.
[ .]43رهبری ،اتمد ( .)4934قرآن و باستان شناسی ،تهران ،دانشگاههنر.
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[ .]61روتانی مشهدی ،فرزانه ( .)4936امام مهدی(ع) و سرگذشت پیامبران الهـی در قـرآن،
تهران ،انتشاراتمنیر.
[ .]64زرکشی ،محمد بن عبداهلل( .)4141البرهان فی علوم القرآن ،بیروت ،دارالمعرف .
[ .]66زمخشری ،محمود (4111ق) .الکشاف عن تقـائق غـوام التنزیـل ،الطبعـ الثالثـ ،
بیروت،دار الکتاب العربی.
[ .]69سید مرتضی ،علی بن الحسین الموسوی( .)4163الموضـح عـن جهـ اعجـاز القـرآن،
چاپ دوم ،مشهد ،موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی.
[ .]61سیوطی ،ابوبکر جاللالدین ( .)4164االتقان فـی علـوم القـرآن ،بیـروت ،دار الکتـاب
العربی.
[ .)4111( ---------- .]61الدر المنثور فیالتفسیر بالماثور ،قم ،کتابخانه عمومی تضـرت
آیتاهللالعظمىمرعشىنجفى.
[( ---------- .]62بیتا) .معترک األقران فی إعجاز القرآن،دارالفکرالعربى.
[ .]61شاذلی ،سیدبنقطا (.)4161فی ظاللالقرآن،الطبع  ،91بیروت ،دار الشروق.
[ .)4141( ---------- .]62التفسیر الفنی فیالقرآن،بیروت،دارالشروق.
[ .]63صبحی صالح ( .)4916مباتث فی علوم القرآن ،چاپ پنجم ،قم ،منشورات الرضی.
[ .]91صباغ ،محمد بن لطفی( .)4141لمحات فی علوم القرآن واتجاهـات التفسـیر ،بیـروت،
المکتا االسالمی.
[ .]94طالا پور ،علیرضا («.)4934مرزهای دانش از دیـدگاه قـرآن مجیـد»،اولـین همـایش
اعجاز قرآنکریم،تهران،پژوهشکده اعجازقرآن ،دانشگاه شهید بهشتی.
[ .]96طباطبائی ،سیدمحمدتسین (،)4931المیزان فـی تفسـیرالقرآن،چـاپ دوم ،بیـروت،
مؤسس األعلمیللمطبوعات.
[ .]99طبری ،محمدبنجریر ( .)4146جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دارالمعرفه.
[ .]91طوسی ،محمدبنتسن (بی تا) ،التبیان فی تفسـیرالقرآن ،بیـروت ،دار اتیـاء التـراث
العربی.
(ره)
[ .]91عابدی ،اتمد (« .)4921نگـرش امـام خمینـی بـه اعجـاز قـرآن» ،شـیعهشناسـی،
شماره ،41صص.11-61
[ .]92عایشه بنتالشاطئ ( ،)4111االعجاز البیانی للقرآن ،الطبع الثانی  ،قاهره ،دارالمعارف.
[ .]91فراهیدی ،خلیل بن اتمد ( .)4141کتابالعین ،چاپ دوم ،قم ،انتشارات هجرت.
[ .]92الفیومی ،سعیدصالح ( .)4166االعجاز العددی فی القرآن ،قاهره ،مکتب القدسی.
[ .]93قاضــیزاده،کـــاظم (« .)4911نگرشــی بــه نظریـــه صـــرفه» ،نامــه مفیـــد ،قـــم،
شماره،9صص.12-93
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[ .]11قمی مشهدی ،محمد بن محمدرضـا ( .)4922کنـز الـدقائق و بحـر الدرائـا ،تهـران،
وزارت فرهن وارشاداسالمی.
[ .]14کاظمی ،سید خاور عباس (« .)4934اعجاز عرفانی قرآن کریم از منظر امام خمینی»،
اولــین همــایش اعجــاز قــرآنکــریم ،تهــران ،پژوهشــکده اعجــازقرآن ،دانشــگاه شــهید
بهشتی،صص.23-21
[ .]16کریمینیا ،مرتضی (« .)4936ریشههایتکوین نظریه اعجاز قـرآن و تبیـین وجـوه آن
درقروننخست» ،پژوهشهای قرآن و تـدیث ،تهـران ،دانشـگاه تهـران ،سـال ،12شـماره،4
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