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چکیده
مسئله اعجاز ارتباط نزدیکی با اثبات نبوت انبیاء دارد و همچناین از بحاثهاای کالمای
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اعجاز بیانی ،اخبار غیبی و اعجاز علمی و ...در تعری اعجاز همه اتفااق نظار دارناد کاه
مفهوم عجز و ناتوانی در کن نهفته است .اما نکتهای که در این میان مغفول مانده اسات؛
عامل عجز است که اگر این عامل عجز به درستی تبیین شود ،وجه اصالی اعجااز قارکن
نیز مشخص میشود .این نوشتار به تحلیل عناصر و ویژگیهای ناتوان کنندهی مشاتر
در بین قرکن و دیگر معجزات پیامبران میپردازد و سپس به اصالح تعری اعجاز پرداخته
و اهداف معجزات را بازنگری میکند و تقسیم بندی جدیدی را از انواع اعجاز ارائاه مای-
دهد .بدین منظور در بخش ابتدایی به بیان اقوال علمای سل پرداخته و نظارات کنهاا را
بیان میکنیم و در بخش دوم عالوه بر نقد دیدگاه کنها به اثبات ادعای خود ،با توجاه باه
کیات قرکن واستدالالت منطقی می پردازیم ،که به نظر می رسد تنها وجاه اعجااز قارکن
این است که قرکن علم خداست و علم خدا با علم بشر تفاوت اساسی دارد و اگر برخای از
علما وجه اعجاز قرکن را فصاحت و بالغت و اخبار غیبی و اعجاز علمی گرفتهاند ایانهاا
در عرض وجه اصلی قرار دارد به این خاطر که متکلم قرکن حکیم علی االطالق اسات و
طبیعی است این ویژگی های ظاهری و ثانوی را قرکن دارا باشد.
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طرحِمسئلهِ :

اعجاز از جمله بحثهای است که از اواسط سدهی قرن دوم در بین مسلمانان مطرح شد و اکنون
به عنوان یکی از مباحث علوم قرکنی مطرح میشود .از شروع اولاین بحاثهاای اعجااز تااکنون
مباحث مفصل و مبسوطی از سوی علماء مطرح شده است که بیشتر به جنبههای بیاان ویژگای-
های متنی قرکن پرداختهاند مواردی چون :فصاحت و بالغت ،نظم و اسالوب و ...عادم توجاه باه
یافتن عامل عجز باعث شده است این سوال مطرح شود که مگر انسانها در طول تاریخ -حتی-
در حد ی

مورد توانستهاند به مانند کنچه که خداوند کفریده است را بیافرینند؟! قرکن هم کفریاده-

ای مانند دیگر مخلوقات خداست و از جهتی نشانهی اثبات حقانیات پیاامبر باوده اسات .در ایان
پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که عامل ناتوانکننده -یاا هماان اعجااز -قارکن و
دیگر معجزات پیامبران کدام است.
پیشینهِتحقیقِ ِ

دربارهی حرکتهای کغازین اعجاز کوردهاند که درپی مناقشه مسلمانان با ادیاان دیگار و قبال از
اینکه علم کالم شکل و چهار چوب خود را بیابد در شام کغاز شده است (الحمصای .)8 :1980:در
حقیقت وقتی مسلمانان به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چرا کسی نتوانسته اسات باا قارکن
معارضه کند؟ از رهگذر عجز یابی جن و انس ،عجز و ناتوانی را بر سر زبانها انداختند تاا اینکاه
اولین کتااب عجزنویسای یاا هماان اعجااز توساط :محماد بان یزیاد واساطی نگاارش یافات.
(همان .)8 :1980:وی اولین نویسندهی اعجاز است و تا قبل از وی کسی برای قرکن لفظ معجزه
را بکار نبرده بود .اما شروع به کار اعجاز نویسی همراه با ادعاهای متفاوت کم کم رونق بیشاتری
گرفت و سیر تکامل خود را مییافت و همچنین در ذیل کتب و تفاسیر بخاشهاایی باه مبحاث
اعجاز اختصاص مییافت .و در طول زمان تالیفاتی به طور ویژه به مبحث اعجاز اختصاص یافته؛
و از جمله این کثار میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد :کتاب إعجاز القارکن ابای عبیادأ (م 207
ها) ،نظم القرکن که توسط جاحظ (م  255ها )،.نگاشته شد و همچنین کتاب اعجااز القارکن فای
توسط أبوبکر عبدالقاهر بن عبد الرحمن جرجاني (م  471ها) تالی گردید .از دیگر کسانی که در
اعجاز به نظم قرکن کتاب نگاشتهاند افرادی چون ابن إخشید ،و ابن أبی داود (م  316ها) ،هستند
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– همچنین خطابی(م  388ها) ،رمانی(م  383ها) ،قاضی أبوبکر محمد بان الطیاب البااقالنی(م
 403ها) و فخر الدین الرازى (م  606ها) کتابهایی با عنوان «إعجاز القرکن» تالی کاردهاناد و
در این زمینهی تالیفاتی دیگری در قرون بعد به منصه ظهور رسید افرادی سرشناسی که در ایان
زمینه دست به قلم بردند؛ ابن أبی اإلصبع (م  653ها ق) ،زملکاانی (م  727هاا ق) و ابان قایم
جوزي (م 751ها ق ).عالوه بر کتب تخصصی بحثهای پراکندهایی در ذیال کتاب متفرقاه باه
مبحث اعجاز اختصاص میدادند .ملال امام فخر رازى (م  ،606ها ق ).در مفاتیح الغیاب (تفسایر
کبیر) ،با رویکردی کالمی به بحث اعجاز میپردازد و همچنین خواجه نصیر طوسای (م  672هاا
عالمه حلّی (م  ،726ها ق ).در کش المراد ،و ابن قایم
ق ).در تجرید االعتقاد و نقد
المحصل و ّ
ّ
الجوزیّه (م  751ها ق ).در الفواید بحث هایی را در باب اعجاز مطرح کردند .رشد اعجاز نویسای
تا دوران کنونی به گونهای است که پایه و اساس ثابت مقدمات تفسیر میشود و مفسران در ذیل
کیات تحدی به مبحث اعجاز میپردازند و این سنت تاکنون حفظ شده است.
ِ.1مفهومِاعجازِازِنظرِعلماءِسلفِ ِ

علمای در طول تاریخ به طور مفصل و متنوع به بحث و اظهار نظر درباره اعجاز قرکن پرداختهاند.
که در این قسمت ابتدا به تعاری لغوی و اصطالحی قدما پرداخته می شود و سپس تاریخچه این
اصطالح بیان خواهد شد و همچنین شروط ،انواع و وجوه متعدد اعجاز از دید علمای سال ارائاه
می شود.
ِ.1ِ.1اعجازِدرِلغت ِ

اعجاز مصدر مزید از «عجز» است به معناى فروماناده و نااتوان شادن (معرفات.)16/4 :1415 :
عجز با مشتقات کن 26 ،بار در قرکن کمده است .و همچنین (اعجاز) مصدر باب افعال باه معنااى
ناتوان کردن ،به ناتوانی کشاندن و (معجز) اسم فاعل به معناى ناتوان کننده است(یزدی:1379 :
 .)153لغت (عجز) معنایی چون؛ از دست دادن چیزى ،ایجاد احساس ناتوانی در دیگرى ،نااتوانی،
همچنین به معنای اثبات عجز ،فوت چیازی ،نااتوانی از انجاام چیازی ،را در خاود دارد (العطاار:
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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48 :1995؛ زرندى .)184 :1420 :خلیل بن احماد فراهیادى (م  175ق) در کتااب العاین و ابان
منظور در لسان العرب ،کوردهاند که عجز ،متضاد جزم (ثبات و استوارى) اسات (فراهیادى:1410:
215/1؛ ابن منظور .)377/5 :1414 :راغب در مفردات معتقد است که معناى اصلی این واژه ،تاخر
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از شیء و واماندگی از کن است و در عرف ،این واژه به معناى نااتوانی از انجاام کاارى و متضااد
قدرت به کار میرود (راغب .)547/1 :1418 :صاحب مقاییس کورده است(عجز) به معنای ،بان و
پایان یك شی است( .ابن فارس  )234/4 :1367 :از مشتقات این کلمه «معااجزه» اسات کاه باه
ین»ِ(سبا )5/پیوساته در
س َع ْو َنِفيِآیاتناِمِعاجز َِ
ینِی َ ْ
معناى استمرار در عجز و ناتوانی است « َوِالَّذ َ
حالی که ناتوانند در ستیز با حق تالش میکنند .در هر صورت ،اعجاز در لغت به معنااى نااتوانی
گردانیدن و عاجز ساختن است.
ِ.2ِ.1اعجازِدرِاصطالح ِ

علمای سل با برداشتهای متنوعی که از اعجاز قرکن داشتهاند تعاری مختلفی را از لفظ (اعجاز
قرکن) ارائه نمودند .در تعری اصطالحی اعجاز کوردهاند که اعجاز القرکن مرکب اضافی است و به
تحادی شاده اسات مایباشاد( .غزالای.)189 :1423:
معنای عجز خلق از کوردن کنچه که بادان
ّ
تحدى ،و سالم از معارضه (کرمانی :بایتاا:
همچنین گفته شده ،امرى خارق عادت است همراه با ّ
27؛ نورالدین عتر191 :1416:؛ شیرازی .)13 /1 :1424 :برخای دیگار مطلاق تصارف در قاانون
اسباب و مسبات را معجزه دانستهاند (لنکرانی .)19:1396:برخی با رویکارد توصایفی باه تعریا
اصطالحی معجزه و اعجاز پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که اعجااز اماری اسات ماا فاوق
توانایی بشر و خارق قوانین طبیعی و خواص مادی و سالحی است برای پیامبر امی که بوسیله کن
تحدی می کند (اورخان .)21 :2003:یا گفتهاند امری اسات کاه بشار را از کوردن باه
با قوم خود ّ
مانند کن ناتوان میکند (العطار .)66/1 :1415:زرقانی این تعری را میپذیرد و در تکمیل کن می-
گوید که معجزه امری خارج از حدود و اسباب مشهور و معروف است و مخلوق خداست که مدعی
نبوت کن را میکورد .از امام محمد غزالی در تعری اعجاز کمده است که اعجاز یعنای اماری کاه
انسانها را از کوردن به مانند خود عاجز میسازد .با این کیفیت که این نااتوان ساازی همیشاگی
بوده و هیچ کس یارای همانند کوری مانند کن را ندارد .برخی دیگر در تعری اعجاز عنصار عجاز
عرب را شرط دانستهاند چرا که نتیجاه عجاز عارب اثباات درساتی ادعاای پیاامبر اسات (ر :
مسلم.)259 :1426:
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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ِ.3ِ.1تاریخچهِمعنایِلغویِوِاصطالحیِاعجاز ِ

هر اصطالحی تاریخچهای دارد که با بررسی کن میتاوان باه سایر تطاورات کن در طاول زماان
پرداخت .در اینجا هم با بررسی معنای اعجاز در قرکن و سنت ،به تبیین زمان ایجاد این اصاطالح
و همچنین برداشتهای متفاوت مفسران از این اصطالح ،خواهیم پرداخت.
ِ.1ِ.3ِ.1معانیِاعجازِدرِقرآنِ ِ

در قرکن مشتقات معجزه به معنی عجز و ناتوانی کمده است (مائده ،)31/همچنین به معنی تاخر از
حصول در کخر کن است .مانند(قمر )20/و اعجاز به معنی عاجز کردن کمده است (جان)12/؛ کنجاا
که می فرماید :شما عاجز کننده خدا نیستید( .ر  :یونس53/؛ توبه2/؛ عنکبوت22/؛ حج .)51/لفظ
عجز با تمام مشتقاتش در هیچ ی

از کیات نه برای خود قرکن و نه دالئل دیگر پیامبران به کاار

نرفته است .به هر حال در قرکن این کلمه به معنای لغوی کن؛ یعنی ناتوان ساختن و عاجز باودن
به کار رفته است.
ِ.2ِ.3ِ.1معانیِاعجازِدرِسنّت ِ

از قرائن و شواهد تاریخی این گونه برمیکید که در سنت؛ به جاای لفاظ (معجازات پیاامبران) در
کتب اولیه از الفاظی چون «اعالم النبوأ و دالئل النبوأ» یاد میکردهاناد و بار ایان اسااس ،لفاظ
معجزه در کتاب و سنت وجود نداشته و کن چه که به جای این لفظ کمده است الفاظی چون (کیاه،
بینه ،برهان) است (مودب :8 :1379:نورالدین عتر،)191 :1416:که منظاور هماان معجازه اسات.
بخاری در صحیح خود بابی را تحت عنوان دالئل النبوأ اختصاص داده اسات و ذیال کن روایاات
نبوت را کورده است .نه تنها نسبت باه حضارت محماد (ص) ،بلکاه دربااره دیگار
دلیل بر صدق ّ
پیامبران هم از لفظ معجزه صحبتی به میان نیاورده است .احمد بن حنبل نیز به جای لفظ معجزه
از لفظ کرامت استفاده کارده اسات .در نظار وی کرامات یعنای امار خاارق العااده مؤیّاد نباوت
(الحمصی ،)8 /1980:این نکته وقتی اهمیت بیشتری مییابد که بادانیم ابای نعایم اصافهانی (م
430ها) و بیهقی(م458ها) کتابهای خود را «دالئل النبوأ» گذاشتهاند .نه«معجزات النبوأ» پس
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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با توجه به کنچه که گذشت ،لفظ معجزه نه در قرکن و نه در سنّت ،نسابت باه قارکن و یاا دیگار
معجزات پیامبران اطالق نمیشده است و تعبیری است که در اواخر قرن دوم و اوائل قارن ساوم
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به قرکن و ادلههای پیامبران نسبت دادهاند و این لفظ از جعلیات مسلمانان اسات (ماؤدب:1379 :
.)9
ِ.4ِ.1شروطِمعجزه ِ

کنچه در بین دانشمندان در مبحث اعجاز به بروز و گستردگی عالی خود میرسد شروطی است که
برای کن برشمردهاند ،شروط معجزه به نوعی تکملهای است بر تعری اعجااز ،باه عباارت دیگار
همان تعری اصطالحی معجزه است که فقط به ادلههای نبوتی اطالق میشود .اما ایان شاروط
نباوت
که در هر امری رخ دهد کن را معجزه میخوانند کدام است؟ او ً
ال؛ اینکه باه دسات ّ
مادعی ّ
محقق شود ،ثانیاً؛ مطابق با خواسته او باشد ،ثاللاً؛ دیگران از انجام کن عاجز باشند ،رابعاً؛ همراه باا
تحدى باشد و خارق العاده باشد ،خامساً؛ قابل تعلیم و تعلّم نباشد (الصاابونی101 :1405:؛ خاویی:
ّ
بیتا36 :؛ حقی378/2 :1425:؛ قرطبی105 /1 :1364:؛ اورخاان21 :2003:؛ ماودب .)15 :1379:
بنا بر کنچه از دیدگاه دانشمندان اسالمی گذشت هر امری که ایان ویژگایهاا را دارا باشاد لفاظ
معجزه به کن اطالق میشود بر همین اساس کنها این معجزات را به انواع مختلفی تقسیم کارده-
اند.
ِ.5ِ.1انواعِاعجازِ ِ

برخی از صاحب نظران علوم قرکنی معجزات را به دو ناوع تقسایم کردناد «معجازات حسای» و
«معجزات عقلی» .معجزات حسی معجزاتی هستند که با وفات پیامبر(کورندهی کن) پایان مییاباد
مانند معجزات عصای موسی ،ناقهی صالح ،شکافتن دریا و . ...معجزات عقلای معجزاتای هساتند
تحدی شده است و با فوت نبی کوردناده کن ،از باین نمایرود
که دائمیاند و تا روز قیامت به کن ّ
مانند :قرکن کریم که بعد از پیامبر گرامی اسالم هنوز باقی است و تحدی کن تا روز قیامت اداماه
دارد (اورخان22 :2003:؛ طنطاوی :بیتا 1447/1 :؛ زحیلی.)148/1: 1418 :
ِ.6ِ.1وجوهِاعجازیِقرآنِ ِ

جهت ،یا از چه جهاتی ،داراى اعجاز است ،همواره اختالف نظر داشتهاند .هریك از کنها از جواناب
گوناگون ،اعجاز قرکن را مورد بررسی قرار دادهاند و در مباحث ،کالمی و تفسیرى به بررسی وجوه

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

علما بر این که ،قرکن معجزهی جاوید پیامبر (ص) است اتفاق نظر دارند اماا اینکاه قارکن از چاه
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خااص کن مای-
اعجاز قرکن پرداختهاند .برخی از کنهاا عامال عجاز را در سابك بیاان و اسالوب
ّ
دانند(مجلسی  )224/17: 1403 :باقالنی به نقل از ادبا قائل به ده وجه از وجوه اعجاز قرکن اسات
و بیان میدارد اعجاز در ایجاز ،و تشبیه ،و استعاره ،تالؤم ،فواصال ،تجاانس ،تصاری  ،تضامین،
مبالغه ،و حسن البیان است (ر  :باقالني .)167 :1421:سیوطی تا  35نوع از انواع اعجااز را بار-
میشمرد (ر  :سیوطی :بیتا.)141-14 /1 :
برخی دیگر که راهی به عامل حقیقی عاجزکننده نیافتند؛ قائل به صرفه شدند یعنی خداوناد
مردم را از معارضه با قرکن بازداشته ،تا از کوردن مانند قرکن عاجز و زبون گردند(شیخ مفیاد1372:
70:؛ جهت کگاهی بیشتر از انواع و نقدهایی که بر ایان نظریاه شاده اسات بنگریاد باه معرفات:
180/4:1415؛ عبد المنعم419/1 :2004:؛ شری رضی10 :1382 :؛ ابو زهره57 :1418 :؛ مسالم،
.)58 :2005
گروه دیگری اشتمال برخی کیات بر اخبار از غیب را عامل عجز دانستهاند (طباطباائی :1417:
 .)61/1مانند پیشبینی شکست سپاه ایران (از رومیان) و مغلوب گشتن رومیان ،و قصاص قرکنای
و ...البته علماء این اخبار غیبی را به انواع مختلفی تقسیم کردهاند؛ اخبار غیبای از گذشاته ،اخباار
غیبی از حاضر ،اخبار غیبی از کینده و( ..جهت کگاهی از مللهاا و توضایحات بیشاتر بنگریاد باه:
معرفت199-189/6 :1415 :؛ خویی :بیتا.)69 :
ِ.2نقدِوِبررسیِفهمِعلمایِسلفِ،ازِاعجاز ِ

همان طور که گذشت علمای سل با رویکردهای مختلفی به مبحث اعجاز قرکن پرداخته بودناد.
تفاوت در رویکردها ،تفاوت در کراء را ایجاد کرده بود .در این قسمت به نقد کراء و اندیشههای کن
ها پرداخته می شود.
ِ.1ِ.2نقدِوِبررسیِتعریفِاعجازِ ِ

همان طور که در بحث تعری اصطالحی گذشت ،تعاری مختل و متعددی از سوی علما درباره
«معنای اصطالحی اعجاز» ارائه شده بود .این درحالی بود کاه هایچ یا
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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از ایان تعااری قابال

اطالق بر تمام ادلههای نبوتی پیامبران نبود به عبارت دیگر ،نه جاامع االفاراد اسات و ناه ماانع
االغیار .در باب نقد تعاری گفته شده برای اعجاز قرکن ،به بررسی چند وجه اصالی کاه در تماام
تعاری مشتر است میپردازیم.

باز اندیشی رد حقیقت اعجاز

تحدیِ ِ
ّ ِ.1ِ.1ِ.2

از ابتداییترین وجوهی که برای معجزه خواندن ی

امر از سوی علما مطرح شاده اسات ،بحاث

تحدی در قصاص انبیااء باه چشام
تحدی است .با بررسی معجزات پیامبران در قرکن هیچ گونه ّ
نمیخورد .نه زنده کردن مردگان توسط عیسی (ع) و نه سخن گفتن عیسای (ع) در گهاواره (کل
عمران )46/و نه در معجزات دیگر کن جناب ،معجزاتی همچون" شفای کورى و پیسای ماادرزاد،
جان بخشیدن به یك پرنده گلی ،به روایت قرکن (کل عمران -49 /مائده )110/و یاا در معجازات
عِآیاتِِبَیِّنااتِِ
س َِ
حضرت موسی(ع) که طبق نقل قرکن به  9معجزه میرسد « َِوِلَق َِْدِآتَیْناِموسیِت ْ

یل(ِ»...إسراء ،)101/یعنی :ما به موسی ناه معجازه کشاکار ارزانای داشاتیم ایان
َسئ َ ِْ
لِبَنيِإ ْسرائ َ
ف ْ
نِ
حکایت را از بنی اسرائیل بپرس ...نه در مسابقه با ساحران که میفرماید « َِوِ َأ ْو َحیْناِإلیِموسیِ َأ ِْ

ونِف ََوق ََِعِال َْحقِِ َِوِب َ َط َِلِماِکانواِی َ ْع َملون(ِ»...اعاراف )117/یعنای
يِتَلْقَفِِماِی َ ْأفک َِ
كِفَإذاِه َِ
َأل ْقِِ َعصا َِ
به موسی وحی کردیم که عصاى خود را بیفکن( ،چون عصا انداخت) هر چه ساحران بافته بودناد
حق ،کشکار و کار ساحران باطل شد .و نه در معجزه ید بیضاء کن حضارت کاه
همه را بلعید ،پس ّ
يِبَیْضاءِِللنَّاظرین( »...اعاراف .)108 /همچناین ناه در تجلّای
عِی َ َدهِِفَإذاِه َِ
قرکن میفرماید« َِوِنَ َز َِ
نِ َأ ْسارِِ
خداوند برکوه و معجزه شکافتن دریا ،کنجا که قرکن میفرماید« َِوِلَق َِْدِ َأ ْو َحیْناِإلیِموسایِ َأ ِْ
بِلَه ِْمِ َطریقاِِفيِال ْب َ ْحرِِیَبَساِِالِتَخافِِ َد َرکاِِ َِوِالِتَخْ شی» (طه )77/یعنی :به موسای
َاضر ِْ
بعباديِف ْ
وحی کردیم بندگان مرا شبانه بیارون بار ،و راهای از میاان دریاا بار کنهاا پدیادکور و از تعقیاب
فرعونیان ،ترسناك مباش و اندیشه ندار .که همه ی این ،براهین حضرت موسی (ع) بوده اسات و
تحدی در کنها دیده نمیشود .در معجزه نجات یاافتن حضارت اباراهیم(ع) از کتاش نیاز
اثری از ّ
تحدی به چشم نمیخورد «یاِنارِِکونيِب َ ْرداِِ َِوِ َسالماِِ َعلایِإبْاراهیم» (انبیااء )69/و همچناین در
ّ
معجزه یوس

نِ
تحدی دیده نمیشود « َِوِ َعل َّْمتَنيِم ِْ
(ع) که علم به تعبیر خواب بوده است ،اثری از ّ

ت َ ْأویلِِ ْاْلَحادیثِ( »...یوس  )101/و ملالهای دیگری که از معجزات پیامبران در قرکن دیده می-
تحدی در تعری اصطالحی اعجااز
تحدی دیده نمی شود .پس ّ
شود ،در هیچ کدام کن ها مسئله ّ
تحدی سخن به میاان کماده اسات ،قبال از کن
جایگاهی ندارد .در مورد قرکن هم ،کنجایی که از ّ
تحدی در جواب کنان بوده است .از جمله
مشرکان قرکن را شعر ،اباطیل ،سحر و ...خواندهاند کیات ّ
ین» (هود )13 /یعنی  :یا میگویند« :این [قرکن] را به درو ساخته است ».بگو« :اگر راست
صادق َِ

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

مِ
نِدون َ ّ ِ
لِفَ ْأتواِب َع ْ
ونِافْتَراهِق ْ
« َأ ْمِیَقول َ
شرِس َورِمثْلهِمفْت َ َریات َ
واِمن ْ
مِم ْ
ِاللِإ ْنِکنْت ْ
ِاست َ َط ْعت ْ
ِوِا ْدع َ

میگویید ،ده سوره برساختهشده مانند کن بیاورید و غیر از خدا هر که را میتوانید فارا خوانیاد .از
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کنچه گذشت تحدی نسبت به هیچ ی

از معجزات انبیاء نبوده است .و در قارکن نیاز باه معناای

مبارزه خواهی نیست! بلکه جنبهی تذکر و متنبه ساختن داشته است.
ِ.2ِ.1ِ.2خارقِعادتِ ِ

پیامبران الهی برای اثبات حقانیت خود همیشه به معجازه متوسال نمایشادند بلکاه بسایاری از
براهین دیگر پیامبران از جنس مسائل منطقی و عقالنی بوده است و تا کنجایی که میتوانستند با
ادلّههایی ،سعی در اجابت مردم میکردند و در گام کخر نشانهای از جانب خدا به کنها اعطا میشاد
حجت تمام شود ملال در داستان حضرت ابراهیم(ع) میخاوانیم کاه در احتجااج باا فرعونیاان،
تا ّ
انِ
اللِی َ ْأتيِبالشَّ ْمسِِم َِ
نِ َ ّ َِ
برای اثبات حقانیت ادعای خود و اثبات عجز فرعونیان می فرماید «فَإ َِّ

نِال َْم ْغربِ» (بقره )258/ایشان نظم موجود در جهان را گوش زد میکناد و در
شرقِِفَ ْأتِِبهاِم َِ
ال َِْم ْ
جایی دیگر هنگامی که وی را برای باز خواست از علت شکستن بت ها محاکماه مایکنناد مای
نِکانواِیَنْطقون» (انبیاء )63/و در کخار چاون حکام باه
مِ،إ ِْ
لِف ََعلَهِِکَبیره ِْ
فرماید «ب َ ِْ
مِهذاِف ْ
َسئَلوه ْ
سوزاندن وی میدهند کتش سرد میشود و سرد شدن کتش معجزه وی لقب میگیرد.
ِ.3ادعایِجدید

در بخش سوم این پژوهش به بیان ادعای خود در باب مسئله اعجاز می پردازیم .با توجه با کنچه
که از نقد و تحلیل نظرات مختل دربارهی فهم ادلههای پیامبران گذشت باه نتیجاهای متفااوت
دست مییابیم در ابتدا به ارائه تعری جدیدی از معجزات پیامبران میپردازیم و ساپس تقسایم-
بندی منطقیای از انواع اعجاز خواهیم داشت.
ِ.1ِ.3تعریفِجدیدِازِمعجزهِ ِ

براساس مباحلی که گذشت ،بهترین تعریفی که برای معجزه میتوان ارائاه کارد ایان اسات کاه
بگوییم :کفرینشی از کفرینشهای الهی (به صورت تغییری ،تبدیلی ،ایجادی) است .و یاا علمای از
علم الهی است؛ که -گاهی -بروزی خارق العادهای دارند و به عناوان نشاانهی حقانیات ادعاای
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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پیامبران از سوی پروردگار به کنها اعطا شده است.

باز اندیشی رد حقیقت اعجاز

ِ.2ِ.3انواعِاعجازِ،طبقِنظرِجدیدِ ِ

هدف از ارائه معجزات به دست پیامبران ،اثبات ارتباط با مبدا کفرینش و اثبات این بوده است کاه
کنها فرستادگان خدا برای هدایت انسانها هستند (یزدی )153 :1379:و کنچه که کنها برای اثبات
ادعای خود ارائه میکردهاند دو گونه بوده است یا به صورت موهبت علمی بروز می کارده یاا باه
صورت خلقی یا کفرینشی.
ِ.1ِ.2ِ.3مواهبِعلمیِ ِ

در بحث مواهب الهی که پیامبران برای اثبات ادعای خود بدان متوسل می شدند ،موجود جدیدی
خلق نمیشده است بلکه خداوند مقداری از علم خود را به پیامبرش افاضه مینموده و کن حضرت
از این طریق به اثبات ادعای خود می پرداخته است .مانند معجزات حضرت یوس (ع) که خداوند
علم تعبیر خواب را بدو عنایت کرده بود (یوس  ،)6/یا به حضارت سالیمان (ع) قادرت تکلام باا
موجودات را داده بود (انبیاء )79/و همچنین به حضرت عیسی (ع) علم به اینکه در خانههای مردم
چه میگذرد را اعطا کرده بود(کل عمران.)49/
ِ.2ِ.2ِ.3ادل ّههایِخلقیِوِایجادیِ ِ

منظور از ادلههای ایجادی و خلقی همان گونه که از اسم کن بر میکید این است کاه خداوناد باه
جهت اثبات حقانیت ادعای رسول خود ،موجودی را به طرز خارق العادهایی خلق میکارده اسات.
مانند ناقه صالح(ر  :هود )64 /و خلقت قارکن ،یاا چیازی را باه چیاز دیگار تبادیل مایکارده
است(.مانند تبدیل عصای موسی به مار(ر  :اعراف107/؛ شعراء ،)32/تبادیل مارده باه زناده در
معجزات حضرت عیسی (ع) (ر  :کل عمران)49/و ...و یا چیزی را تغییر میداده است مانند شاق
القمر(ر  :قمر )1/بدون ش

کنچه در بین علمای سل مشخص و واضح است ،این است کاه از

ادلههای خلقی و ایجادی با تعبیر (معجزه) یاد میکردند .و در تعری اصطالحی معجزه بیشتر بار
همین نوع از ادلهها استدالل میکردند( -یعنی ادلههاای خلقای و ایجاادی) و باه دنباال وجاوه
مشتر اعجاز پیامبران در همین ادلّهها بودند .به همین اعتبار است که علمای سال ادلاههاای
1447/1:؛ زحیلی .)148/1 : 1418:و دایره شمول کن را محدود میکنند.

ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

خلقی و ایجادی را به حسی و عقلی تقسیم میکنند(ر  :اورخاان22: 2003:؛ طنطااوی :بای تاا
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ِ.4عاملِحقیقیِعجزِطبقِنظرِجدید ِ

گفته شد وجوه مختلفی در جهت یافتن عامل عجز از سوی متقدمان مطرح شده و هر کس به هر
اندازه که بهرهای از علم داشته ،عامل عجز را چیزی معرفی میکرد ،حال باید این سوال را پرسید
که عامل ناتوان کننده از همانند کوری با معجزات در کیفیت کنهاست یا علم باه نحاوهی خلقات
کنها؟ به عبارت دیگر عجز در فهم خارق العاده بودن است یا فهام کیفیات ،بعاد از خلاق خاارق
العاده؟ به طریق دیگر کیا راه فهم به (نحوه خلق) مسدود است یا باه فهام و شاناخت (اثار خلاق
شده)؟ به عنوان ملال در داستان ناقه صالح (ع) راه فهم به فهمیدن چیستی ناقه بسته است یا به
نحوی خلق کن؟ در داستان عصای حضرت موسی (ع) راه فهم به شناخت موجودی کاه از عصاا
کفریده شده (مار) بسته است یا به نحوی تبدیل و خلق کن؟ در خلق پرنده از گال توساط عیسای
(ع) راه فهم به چیستی پرنده بسته است یا چگونگی و نحوی خلق کن؟
حال اگر کسی بگوید مار موسی (ع) در مار بودن خیلی مار است! یا پرنده عیسای (ع) خیلای
پرنده است .و دارای فالن ویژگیهاست یا بگوید ناقه صالح (ع) دارای چنان ویژگیهایی است یا
بگوید قرکن برخورددار از فالن ویژگیهای متنی است .چیزی جز توصیفات ظاهری نکرده است و
هیچ کدام نه به صورت جمعی و نه انفرادی یگانه عامال عااجز کنناده بشاریت از همانناد کوری
نیست .حتی اگر تمام صنایع و ساختار قرکن را کش کنند باز نمیتوانناد ملال کن را بیاورناد .باه
عنوان ملال خداوند در قرکن میفرماید «ه َوِالَّذيِ َخلَقَک ْمِم ْنِطینِ»ِ(انعام )2/یعنی تماام اعضاای
انسان از خا کفریده شده است ،انسانها میتواند از طریق کنالیز مواد موجود در خا به ت ت
عناصر موجود در کن دست یابند ولی هرگز – بدون اذن الهی -نمیتوانند از خا به خلق-حتای
پوست -انسان دست یابند چرا که علم انتقال خا به پوست مختص خداوند است ایان ملاال در
مورد قرکن صادق است ،همه اعراب با تمام کلمات و حروف و کرایههای ادبی کشنایی داشتند ولی
علم نداشتند که چگونه این حروف و این کلمات به قرکن تبدیل شده است .باا ایان تفاصایل باه
اعتقاد نگارندگان عامل عجز؛ (صرف مخلوق خدا بودن قرکن) است و اینکه از علم او نشات گرفته
است .ی

تفاوت عمدهای که مخلوق خدا و مخلوق بشر با هم دارند -سوای رابطهی طولی -این

است که مخلوق خداوند از طریق مهندسی معکوس قابل خلق نیست.
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی

58

با این بیان عنصر عاجز کننده در تمام کفرینش های الهی وجود دارد خواه برای اثبات رساالت
باشد یا نباشد و مختص به معجزات پیامبران نیست .حال اگر عنصر اعجازی قرکن را منحصار در

باز اندیشی رد حقیقت اعجاز

فصاحت بالغت ،اخبار غیبی ،علمی بودن مطالب کن و ...دانسته شود به بیراه رفته ایم ،زیارا ایان
ها کثار ظاهری است و علم یافتن به کن ها ،علم بعد از ایجاد است ،نه علم باه چگاونگی ایجااد؛
ملال :ما انسان ها قادر به شناخت تمامی اجزاء وساختمان بدن مورچاه مای باشایم جانس بادن،
تعداد پاها ،غریزه ،نحوه غذا خوردن ،تولید ملل ،نحوه ی فعالیت و ...کیا کسی می تواند ادعا کناد
که می تواند مورچه بیافریند؟ عامل عجز ،عدم توانایی شناخت به ایجاد و خلق است ناه شاناخت
کثار ظاهری بعد از کفرینش کن .این ی

حقیقت است که درباره کفرینش های الهی صادق اسات؛

ولی درباره کنچه کاه انساانهاا مای کفرینناد قاعاده بارعکس اسات یعنای مای تاوان از کناالیز
اجزاء(مهندسی معکوس) به نحوهی ایجاد رسید و همانند کن را کفرید .وقتی نه تنهاا عارب عصار
نزول بلکه تمام انسانها نمی توانند به چگونگی خلق دست یابند چگونه مای توانناد مانناد کن را
بیافرینند.
بر اساس کنچه گذشت ،چنین بر میکید که قرکن از نوع ادلههای خلقی و ایجادی است .برای
تحدی هم
اثبات اینکه اعجاز قرکن به خاطر کن بوده که کفرینشی از کفرینشهای خداوند بوده و ّ
به ماهیت و خلقت قرکن صورت گرفته تا تذکری و تنبیهی برای عرب باشد و ناه مباارزه طلبای،
بدین جهت به بررسی شواهدی از تاریخ و قرکن می پردازیم:
ِ.1ِ.4شواهدِنظریهِجدیدِ ِ

ِ.1ِ.1ِ.4شواهدِتاریخیِ ِ

نقل است که ولید بن مغیره که پیرمردی کارکزموده و از باهوشان عرب بود ،قاریش نازدش گارد
کمدند و گفتند :ای عبد شمس ،این چیزی که محمد می خواند ،چیست؟ کیا شعر است یاا کهانات
یا خطبه؟ پاسخ داد :مرا وانهید تا سخنش را بشنوم .به رساول خادا (ص) نزدیا

شاد و گفات:

مقداری از شعرت را که سروده ای ،بر من بخوان .فرمود :شعر نیست؛ بلکه کالم خداست .گفات:
مقداری از کن را بر من بخوان .پیامبر (ص) هم خواند.
افزوده اند که ابوجهل پس از کن از ولید پرسید :کیا خطباه باود؟ پاساخ داد :ناه؛ زیارا خطباه
پرسید :کیا شعر است؟ پاسخ داد :نه ،من شعرهای عرب را چه بسیط و چه مدید و چه رمال و چاه
رجزش را شنیده ام .کن شعر نیست .پرسید :پس کن چیست؟ گفت :من را وانهیاد تاا در کن فکار
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کنم .وقتی فردا شد ،پرسیدند :ای ابو عبد شمس ،درباره کن چه می گویی؟ پاسخ داد :بگوییاد ،کن
سحر است؛ زیرا دل های مردم را می رباید (فیض کاشانی.)248/5 :1415 :
همچنین کورده اند که ولید به ابوجهل گفت :به خدا همین االن از محمد کالمی شنیدم که نه
کالم بشر است و نه کالم جن « ّان له لحالو ًأ و ّان علیه لطالو ًأ و ّان أعااله ُلملمار و ّان أسافله
ُلمغدق و انّه َیعلو و ما ُیعلی» شیرینی دارد و زیبایي .باالیش میوه ده و پایینش ریشه دار .بار هار
سخنی چیره می شود؛ اما هیچ سخنی بر کن چیره نمی شود ....می گویید ،کاهن است ،کیاا دیاده
اید که او بسان کاهنان سخن بگوید؟ می پندارید ،شاعر است ،کیا دیده اید که هیچ وقت باا شاعر
سر و کار داشته باشد؟ (معرفات )192-194/4: 1415:در نقال دیگاری کماده اسات کاه از ولیاد
پرسیدند :کیا کن شعر است؟ پاسخ داد :نه به خدا ،کن شعر نیست .هیچ کسی از من به شاعر دانااتر
نیست .من با شعر شاعرانی چون نابغه و فالن و فالن معارضه کارده ام .پرسایدند :کیاا او کااهن
است؟ پاسخ داد :نه به خدا ،او کاهن نیست .من با کاهناان معارضاه کاردم (طباری :1412:ذیال
تفسیر مدثر.)24 ،
عتب بن ربیعه (م  )52از بزرگان قریش که مردى خوش سخن و عجیب بیاان و بلیا کاالم
بود در کن جمع گفت :بگذارید من با محمد(ص) سخن بگویم .شاید بپذیرد و دست از این کئاین
بردارد ،قریش که به دم گرم و سخن نرم عتبه معتقد بود پذیرفت و او روانه مسجد شاد .نخسات
پیامبر را به گرمی ستود .سپس او را به ترك دعوت تشویق کرد و ثاروت و ریاسات ،و زعامات و
طبابت قوم را به وى پیشنهاد کرد .وقتی عتبه از سخن فرو ماند پیامبر فرمود :کیا ساخنانت تماام
شد؟ عتبه گفت :بله.کن گاه پیامبر کغاز سوره فصلت یا ساجده را بار او خواناد .عتباه خااموش و
مسحور دستها را پشت سر زده و سر را بر کن تکیه داده ،به کیات قرکن گوش میکرد .تاا باه کیاه
سی و هفتم رسید .پیامبر سر به سجده برد و بعد به عتباه گفات :اباو ولیاد ،شانیدى کنچاه بایاد
بشنوى .این تو و کن کیات.عتبه برخاست و برگشت .یارانش کاه او را دیدناد باه هام مایگفتناد:
سوگند به خدا که ابو ولید نه چنان کمد که رفته بود .وقتی نشست یاارانش پرسایدند :بار تاو چاه
گذشت؟او پاسخ داد :سخنی شنیدم که هرگز مانندش را نشنیده بودم .به خدا که نه شاعر اسات و
نه سحر است و نه کهانت .اى مردم قریش! از من بشنوید و او را رها کنید .چه بساا کاه باا ایان
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سخنانی که من شنیدهام خبر بزرگی به پا شود .اگر عرب بر او چیره شود که شما کزادید .و اگار او
عزت شما .و شما سعادتمندترین مردم خواهید
عزت او ّ
پیروز شود که ریاست او ریاست شماست و ّ
بود .قریش گفتند :اى ابو ولید ،به خدا که زبان او ترا هم جادو کرده است .او جاواب داد کاه ایان
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نظر من است ،هار چاه مایخواهیاد بکنیاد (رامیاار 219-218 :1369 :باه نقال اعجااز القارکن
باقالنی .)28/این نقل ها نشان می دهد ولید و عتبه که از سرشناسان عارب بودناد وجاه اعجااز
قرکن را فصاحت و بالغت ندانستد چون این ها به خطبه و شعر و جدل کاامال کشانایی داشاتند و
کیات قرکن را در قالب کن ها ندیدند که در کنند قرکن بهتر از کن هاست و در نتیجه دارای وجه
اعجاز فصاحت و بالغت است ،سخن ولید در مورد قرکن که گفته ،شیرینی دارد و زیبایي .باالیش
میوه ده و پایینش ریشه دار ،دلیلی بر این است که اینها علم بدان نداشتند و وجاه اعجااز کن را
نمی دانستند و کنجا که گفته من را وانهید تا در کن فکر کنم ،اعترافی دیگر بر این است که کناان
وجه اعجاز قرکن را نمی دانستند .سخن عتبه که گفته ،سخنی شنیدم که هرگز مانندش را نشنیده
بودم .به خدا که نه شعر است و نه سحر است و نه کهانت .اى مردم قریش! از من بشنوید و او را
رها کنید ،اعترافی دیگر بر جهل بزرگان عرب درباره ی وجه اعجاز قرکن است و به همین خااطر
هم ،کنان نتوانستند با قرکن تحدی کنند،چون وجه اعجاز قرکن این اسات کاه خداوناد خاالق کن
است و غیر از خداوند کسی نمی تواند ملل کن بیاورد.
ِ.2ِ.1ِ.4شاهدِقرآنیِ ِ

راه ُقل َفا ُتوا ب َِعش ِر ُس َور ِمللِ ِه ُمف َت َریات َو اد ُعوا َمنِ اس َت َطع ُتم
در سوره هود کمده است « َأم َی ُقولُ َ
ون اف َت ُ
ِ
ِمن ُدونِ ه ّ ِ
او
ینَ .ف ِإل َّم َیس َتجِ ُیبوا لَ ُکم َفاع َل ُموا َأنَّما ُأنز َ
ال ِإن ُکن ُتم صا ِد ِق َ
ِل بِ ِعل ِم ه ّال َو َأن ال ِإ َله ِإالَّ ُه َ
ون» (هود )14-13/یعنی :یا میگویند :این[قرکن] را به درو ساخته اسات .بگاو:
َف َهل َأن ُتم ُمسلِ ُم َ
اگر راست میگویید ،ده سوره برساختهشده مانند کن بیاورید و غیر از خدا هر که را میتوانیاد فارا
خوانید .پس اگر شما را اجابت نکردند ،بدانید که کنچه نازل شده است به علام خداسات ،و اینکاه
معبودى جز او نیست .پس کیا شما گردن مینهید؟ .در ایان کاالم تحادى واضاحی اسات و باه
روشنی میفرماید :اگر قرکن را افتراء میدانید ،شما هم این افتراء را ببندید ،و ده سوره ملل قارکن
از پیش خود ساخته و پرداخته کرده به افتراء به خدا نسبت بدهید (طباطبائی .)162/10 :1417:در
این کیه شریفه خداوند عامل عجز و ناتوانی از کوردن ملل قرکن را علم خداوند می داناد کاه اگار
مشرکان و مخالفان نمی توانند با قرکن تحدی کنند تنها دلیلش این است که قرکن از علم خداوند
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نشات گرفته است و مخالفان به هیچ وجه نمی توانند به علم خادا فاایق کیناد و در نتیجاه نمای
اه
اك َأن َزلَ ُ
از َل ِإلَی َ
ال َیش َه ُد بِماا َأن َ
توانند ملل قرکن را بیاورند .همچنین در کیهی دیگر کمده «ل ِکنِ ه ّ ُ
ون َو َکفی ب ه ّ ِ
ِال َشهِید ًا» (نساء )166/در این کیه شریفه خداوند به فرساتاده
بِ ِعل ِم ِه َو ال َمالئِ َک ُ َیش َه ُد َ
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اش تسلی می دهد که خدا به [حقانیّت] کنچه بر تو نازل کرده است گواهی مایدهاد و در علات
این گواهی دادن ،اضافه می کند که قرکن علم خداست و [او] کن را به علم خاویش ناازل کارده
است و همچنین فرشتگان [نیز] گواهی میدهند.
گفته شد که علمای سل دالیل مختلفی – را تحت عنوان وجوه اعجاز -جهت یاافتن عجاز
انسانها برشمردهاند سیوطی تا  35وجه از وجوه مختل کن را برشمرده است (ر  :سیوطی :بای
تا .)141-14 /1 :اما باید دانست که این وجوه ،هیچ کدام وجه اصلی عجز عارب از کوردن مانناد
قرکن نبوده است ،بلکه این خداست که با علم خود اساس هستی را بنا نهاده و با این علام اسات
ِشاهیداِ
االل َ
س َ
تِم ْر َسالِق ْ
لِکَفیِب َ ّ
ینِکَفَرواِل َ ْ
که رسالت پیامبر (ص) تلبیت میشود « َوِیَقولِالَّذ َ

يِوِبَیْنَک ْم َِو َِم ْنِعن ْ َدهِعل ْمِال ْکتاب» (رعد )43/یعنی :و کسانی که کافر شادند مایگویناد :تاو
بَیْن َ
فرستاده نیستی .بگو :کافی است خدا و کن کس که نزد او علم کتاب است ،میان من و شما گاواه
باشد .قرکن از علمی نشات گرفته است کاه گوشاهای از کن در کیاهی ساوره  34لقماان اینگوناه
ِوِماِت َ ْدريِنَفْاسِ
معرفی میشود «إ َّنِا َ ّ َِ
ِوِی َ ْعلَمِماِف ْ
ِوِین َ ِّزلِالْغَی ْ َ
للِعن ْ َدهِعل ْم َّ
يِاْل َ ْرحام َ
ث َ
ِالسا َعة َ

ِاللِ َعلایمِخَبیارِ» یعنای :در حقیقات،
ماِذاِتَکْسبِغَدا َ
ِوِماِت َ ْدريِنَفْسِبا َأ ِّ
يِ َأ ْرٍِتَماوتِإ َّن َ ّ َ
خداست که علم [به] قیامت نزد اوست ،و باران را فرو میفرستد ،و کنچه را که در رحامهاسات را
میداند و کسی نمیداند فردا چه به دست میکورد ،و کسی نمیداند در کدامین سرزمین میمیرد.
اوِ
در حقیقت ،خداست [که] داناى کگاه است .این علم در رابطه با مخلوقاتش چنین اساتِ....« .ه َ
اوِ َأ ْعلَامِ
ش َأک ِْ
مِإ ْذِ َأنْ َِ
ن ْ
ِاْل َ ْرٍ َ
م ِم َ
مِفَالِت َزکواِ َأنْف َ
سک ْ
مِ َأجنَّةِفيِبطونِأ َّمهاتک ْ
ِوِإ ْذِ َأنْت ْ
َأ ْعلَمِبک ْ
مِه َ

َّیِ.وِ َأ ْعطیِقَلیال َِوِ َأکْدىَ ِ.أِعن ْ َدهِعل ْمِالْغَیْبِفَه َوِیَرى» (نجام-35/
ب َمنِاتَّقیَ ِ.أِف ََر َأی ْ َ
تِالَّذيِت َ َول َ
 )32یعنی... :وى از کن دم که شما را از زمین پدید کورد و از همانگاه که در شاکمهاى مادرانتاان
[در زهدان] نهفته بودید به [حال] شما داناتر است ،پس خودتان را پااك مشامارید .او باه [حاال]
کسی که پرهیزگارى نموده داناتر است .او به [حال] کسی که پرهیزگارى نموده داناتر است .پس
کیا کن کسی را که [از جهاد] روى برتافت دیدى؟ و اندکی بخشید و [از باقی] امتنااع ورزیاد .کیاا
علم غیب پیش اوست و او میبیند؟ .برای اینکه شان و منزلت قرکن را دانساته شاود بایاد توجاه
شود این کتاب کسمانی از علم کسی نشات گرفته که دانش او همه چیاز را در برگرفتاه و قارکن
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يءِعل ْماِ» (/98طه) و
ِش ِْ
ل َ
ِوس َعِک َّ
ِاللِالَّذيِالِإ َ
نمونه ای از تجلی علم اوست«إنَّماِإلهکم َ ّ
لهِإالَِّه َو َ
يءِعل ْماِ»ِ(طالق )12/یعنی :و به راستی دانش وى هر چیزى را در بر
ِش ِْ
ل َ
ِاللِق َْدِ َأ َ
حاطِبک ِّ
«َ ِ...أ َّن َ ّ َ
تِ
ناِوس ْع َ
گرفته است،این همان علمی است که فرشتگان ،خدا را با کن علم تسبیح می کنند «َ ...ربَّ َ
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يء َِر ْح َمة َِوِعل ْماِ» (غافر )7/پروردگارا ،رحمت و دانش تو بر هر چیز احاطه دارد .ایان علام،
ِش ِْ
ل َ
ک َّ
ِوِ
طوری است که علم غیب هم از کن تجلی پیدا می کند و یکی از نام های خادا «عاالمِالْغَیْاب َ

الشَِّها َدةِ» است (ر  :سبا3/؛ جمعه8/؛ انعام73/؛ رعد .)9/بر اساس این کیاات شاریفه تماام وجاه
های اعجازی که برای قرکن تعری کرده اند ،ویژگی های ظاهری قرکن و مرحله ی بعد از وجاه
اصلی اعجاز است .علم خدا بودن ،علت تامه برای عجز انسان ها از همانناد کوری اسات .گرچاه
علما وجوه مختلفی برای اعجاز قرکن برشمرده اند ولی در حقیقت این ها در عارض وجاه اصالی
اعجاز قرار دارند ،چون متکلم قرکن ،خدای حکیم علی االطالق اسات و عاالم الغیاب و الشاهاده
است ،علمش بر همه چیز سیطره دارد،کامال طبیعی است وقتی چنین متکلمای ،علام خاود را در
قالب الفاو به انسانها فرستاد به اقتضای علم و حکمتش فصاحت و بالغت دارد وکشفته صحبت
ِاللِل َ َو َجدواِفیهِاخْتالفاِکَثیاراِ»ِ(نسااء )82/و
ِوِل َ ْو َ
ونِال ْق ْر َ
نمیکند« َأِفَالِیَت َ َدبَّر َ
نِعنْدِغَیْر َ ّ
آن َ
ِکانِمِ ْ
کالمش از هر نظر بی بدیل است .چون اول و کخر است چیزی بارای وی غیاب محساوب نمای
يءِ َعلیمِ» (حدید،)3/چون علماش محادود
ِش ِْ
ِو ْ
شود «ه َو ْ
ل َ
ِوِه َوِبک ِّ
ِوِال ْباطن َ
ِوِالظَّ اهر َ
ِاْلخر َ
ِاْل َ َّول َ
به زمان و مکان نیست .ولی وقتی انسان ها این کیات و سخنان را با علم خودشاان مقایساه مای
کنند چون علم خودشان ناچیز است «َ ...وِماِأوتیت ْمِم َنِال ْعل ْمِإالَِّقَلیال» (اسراء)85/؛ به این نتیجاه
می رسند که وجه اعجاز قرکن ،اخبار غیبی است .یا وقتی اثبات می کنند که عامل عجز فصااحت
و بالغت است ،قرکن را با اشعار عرب مقایسه می کنند و به این نتیجه می رسند که قرکن بهتر از
کنها است چون در جاهلیت اشعار عرب در فصاحت و بالغت بی نظیر بودناد ،پاس قارکن وجاه
اعجاز فصاحت و بالغت دارد .در حالی که تمام این وجوه از کثار وجه اصلی و علام خادا باودن و
ویژگی ثانوی است.
ِ.5سواالت ِ

الزم به ذکر است با مقایسه نظر علمای سل و کنچه که در این پاژوهش بیاان گردیاد باه چناد
سوال احتمالی که ممکن است از رهگذر شنیدن این ادعا به وجود کید پاسخ می دهیم.

هدف معجزه چیزی جز اثبات ارتبااط رساول و پروردگاار نباوده ،مالال در قصاص اباراهیم (ع)،
احتجاجات وی ابزاری برای اثبات پیامبر باودن وی مایشاود و حضارت یوسا (ع) معجازهای
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نداشت جز علم به تعبیر خواب که از جانب خداوند بدو اعطاء شده بود و یا علم حضارت سالیمان
(ع) که خداوند به وی عطا کرده بود و به وسیله کن جن و انس را باه تساخیر خاویش در کورد و
توانایی یافته بود با پرندگان و مورچگان و سایر موجودات تکلم کند ،اینها همه نشانههایی بودند
برای اثبات ادعای ارتباط کنها با پروردگارشان .علم عنصر دیگری است برای اثبات حقانیت ادعای
پیامبران .پس یکی از کارهایی که پیامبران برای اثبات ادعای خود انجام مای دادناد ،اساتفاده از
علم و موهبت الهی و دیگری ،دست زدن به خلق و ایجاد چیز جدید بوده است .مانند ناقه صاالح
(ع) و...
ِ.2ِ.5آیاِپیامبرانِعلمِوِآگاهیِبهِادلهِهایِآفرینشی(معجزات)ِخودِداشتند؟ ِ

طبق ادعای جدید ممکن است این سوال ایجاد شود که؛ کیا کیفیت خلق حتی برای خود پیامبران
هم مبهم بوده است؟ در قصص موسی میخوانیم که عصایی زد و رود نیل بااز شاد و یاا هماان
عصا در جایی دیگر ،تبدیل به مار شد و همچنین عیسی مردگان را زنده میکرد و بیماران را شافا
می داد و در پرندهای گلی میدمید و کن پرنده جان میگرفات و صاالح کاه ناقاهای از دل کاوه
بیرون کورد .پاسخ این سوال این است؛ خیر .پیامران علم و کگاهی به نحوه ی خلق و یا به نحاوه
ی اعطای فیض نداشتند.جهل خود پیامبران نسبت باه کیفیات خلاق اسات ناه چیساتی کن!! در
مبحث معجزات پیامبران نباید این حقیقت را انکار کرد که هنگامی به امری «معجزه» می گفتند
که کن کار را از جانب خدا و نشانه ایی برای حقانیت پیامبریشان ،می دانستند .در حقیقت هنگامی
که می گوییم ،معجزه حضرت موسی؛ یعنی ادلّه ای که حقانیت ادعای او را ثابت مای کناد و ناه
اینکه موسی خود این کار را انجام داده است ،بلکه از جانب خادا ،جهات اثباات حقانیات رساالت
رسولش است .اگرچه ما این کار ها را به پیامبران نسبت می دهیم ولی در حقیقات کنهاا خاود از
علم به خلق کنها عاجز بودند و همهی کنها میگفتند هرکنچه که به عنوان ادلّه ارائه می دهند ،از
جانب خداست .و این گونه نبوده است که علمی باشد در دست کنها که هر وقت صالح می دیدند
کن را به مردم نشان می دادند.
ژپوهشاهی فلسفی  -کالمی
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ِ.3ِ.5چگونهِبرایِافرادِمحرزِمیشودِکهِاینِادلههاِسااختهِوِپرداختاهیِپیاامبرِ
نیست؟ ِ

اگر علت عجز در علم به ایجاد است چگونه اعراب و دیگران مای بایسات باه معجازه باودن کن
اذعان کنند؟ و اساسا چگونه می دانستند که این ادله از جانب خداست؟ طبق ادعای جدید از کنجا
که عجز افراد ریشه در جهل کنها دارد و این جهل مربوط به شناخت ظاهری معجزات نمی شود،
برای همه افراد فهم ظاهر قابل در است اما فهم چگونگی خلق این ظاهر خیر! نه تنها اعاراب
زمان نزول قرکن بلکه همه بشیریت می توانند امتحان کنند .اینجاست که تشریفاتی بودن تحدی
اثبات میشود در حقیقت دعوت به مبارزه دعوتی حقیقی نبوده است بلکاه جنباه تنبیهای داشاته
است .گرچه برخی اقداماتی در این راستا انجام دادند و به مبارزه با قرکن برخواستند ،افرادی چاون
مسیلمه کذّاب عبهله بن کعب طلحه بن خویلد اسدى سجاح (دختر حارا) نضر بان حاارا ابان
الطیّب متنبّی (مقتول به ساال  354ه)
مق ّفع
(عبدال) ابن راوندى (ابوالحسین احمد بن یحیی) ابو ّ
هّ
معرى (احمد بن عبد ه ّال بن سلیمان تنوخی -م  449ه) ولی همه کنها از انجام این کاار
ابو العالء ّ
ناتوان ماندند (ر  :نحاس 458/2 :1409 :؛ ابن کلیر :بیتا126/6 :؛ جواد علی)393/16 :1422 :
بنابرین در معجزاتی که بروز خارق العاده داشتهاند و ناگهانی رخ می دادهاند .احراز الهی باودن کن
کسان بوده است اما در نوع معجزاتی مانند قرکن به جهت اثبات الهی باودن کن مسائله تحادی را
پیش کشیده شده است.تا از این طریق با تامل در عمق مطالب و پی بردن به فصاحت و بالغات
باالی کن به جنبه الهی بودن کن پی ببرند.
تحدیِبهِچهِچیزیِشدهِاست؟ ِ
ّ ِ.4ِ.5

تحدی با
تحدی فقط در مورد قرکن بکار رفته است و در قرکن هیچ اثری از ّ
الزم به ذکر است که ّ
تحادی باه
تحدی کرده،
ّ
غیر قرکن نشده است .اما نظر ما بر کن است که کنچه که خداوند به کن ّ
خلقت با تمام کیفیت است نه به صرف ی

تحدی؛ یعنی شما باه
کیفیت و وجه .به تعبیر اخریّ ،

علم من دست یابید و به عبارت دیگر خدا می خواهد بگوید که این قرکن از جاناب مان اسات .از
کنجایی که فقط خداست که بی مانند می کفریند اگر مای توانیاد باه ماننادش بیافریناد .تحادی،
بدون نیاز به کاری ،هیچ انسانی را نمی توان یافت که توانش به علم ماافوق خاود (علام الهای)
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تحدی از قبل مشاخص اسات .یعنای
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جن هم جمع شوند نمی توانند مانند کن را بیآفرینند .وقتی که خداوند
مگسی بیافریند تمام انس و ّ
تحدی میکند ،می خواهد بهفماند این کفرینش هم مانند سایر کفرینشهای الهی است و این ادلّه
ّ
نبوت و رسالت فرستاده من است و اگر ش دارید مانند کن را بیافرینید و فقط از جانب اوست که
ّ
چنین کفرینشهای بر کید.
تحدیِکردهِکهِعربِآنِراِنمیِشاناختهِآیااِکاارِ
ِ.5ِ.5اگرِبپذیریمِخداِبهِچیزیِ ّ
خداِعبثِوِبیهودهِنیست؟ ِ

تحدی به چه چیزی شده اسات و اساساا کیاا اگار
سوال دیگری که مطرح می شود این است که ّ
تحدی کرده است که عرب کن را نمی شاناخته کاار خادا عباث و بیهاوده
بپذیریم خدا به چیزی ّ
نیست؟ پاسخ این است که هدف خدا ،فرستادن نشانه و ادلّهایی بوده است تا به وسایله کن اثباات
کند که این فرستاده ،فرستاده من است ،این نشانهایی در دست اوست و شما خود بهتر می دانید،
که از جانب بشر نمی تواند باشد .پس هدف خداوند که اثبات رسالت از طریاق هماین معجازات
بوده حاصل شده است و هیچ عبث گویی هم در میان نیست که به ذات اقدس اله نسبت دهایم.
حال این تصور ناپسند است که بگوییم خداوند قصد برگذاری مسابقه با اعراب را داشته اسات تاا
داوری تعیین کنند و به رقابت بنشیند که کالم کدام ی

فصیح تر است و اگر این را بپذیریم کاه

خداوند از رهگذر این مسابقه قصد اثبات رسالت را کند ،موضوع چیست؟ علم خدا؟ یا فصااحت و
بالغت؟ فصاحت و بالغت قرکن که زمزمه اش از اواخر قرن دوم شروع شد؟ اگر مسابقه بار سار
علم یا فصاحت وبالغت بوده ،این کار عبلی است چون هیچ کس نمی تواند به علام او برساد! و
این مسابقه نه تنها مضحکانه ،بلکه بیهوده است؟چون نتیجه اش از قبل مشاخص اسات .و اگار
فرض را در این مسابقه بر فصاحت و بالغت بگذاریم ،قطعا برای هر رقابتی دو طرف و یا
متصور است،حال داور کیست؟ ی
ّ

داور

طرف خداوند یا رسولش؛ طرف دیگار مشارکان عارب ،ولای

داوری که بین کنها حکم کند وجود ندارد! و اگر در پاسخ بگویند عالمان فصاحت و بالغت داورند؟
باید پاسخ دهند چه کسی به کنها این مجوز داوری را داده اسات؟ و کیاا ایان شایساته اسات کاه
خداوند با کن همه عظمت و جبروت با عرب بادیه نشین به مسابقه فصاحت و بالغت بنشیند؟ اگر
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خداوند تحدی را پیش کشید ،صرفا برای گوش زد کردن به اعاراب باوده اسات تاا بگویاد ایان
کفرینش ،مانند دیگر کفرینش های الهی است و اگر گمان برده اید که از جانب محمد اسات پاس
مانند کن را بیآفرینید .همان گونه که از کوردن دیگر کفرینشهای الهی عااجز و ناتوانیاد از کوردن
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تحدی به معنای اثبات عجز از رهگذر مسابقه ایی کاه
ملل قرکن نیز عاجز و ناتوان خواهید ماندّ .
تحدی مسابقه ایی در
دو طرف در ی
فن مشتر به رقابت بپرازند نیست ،تا بعد از این بگوییمّ ،
ّ
فصاحت و بالغت بود که عرب عاجز شدند؛ با اینکه نمیتوان منکر فصاحت و بالغت قارکن شاد
چون از لوازم وجه اصلی اعجاز قرکن است.
نتایج ِ

از کنچه که گذشت بر میکید که:
 .1اصطالح اعجاز قرکن ی

اصطالحی است که علما بعد از عصر پیاامبر (ص) و صاحابه بارای

قرکن جعل کردهاند ،این اصطالح در قرکن نه تنها برای قرکن استعمال نشده است بلکه نسابت
به ادلههای نبوتی دیگر پیامبران نیز به کار نرفته است و در حدیث نیز جایگاهی ندارد.
 .2معجزه یعنی :کفرینشی از کفرینشهای الهی(به صورت تغییری ،تبدیلی ،ایجادی) و یا علمای از
علم الهی که بروزی خارق العادهای دارد و به عنوان نشانهی حقانیت ادعای پیامبران از ساوی
پروردگار به کنها اعطا شده است.
 .3از دستاوردهای دیگر این پژوهش ،تقسیم بندی جدید و منطقی نسبت به انواع اعجاز است که
کنها را به دو نوع «مواهب علمی» و «ادلّههای خلقی و ایجادی» تقسیم کرده است.
 .4در حقیقت ناتوانی جن و انس از خلق یکی از مخلوقات خداوند به خاطر نشات گرفتن خلقت او
از علم الهی است ،چرا که عجز در تمام کفرینشهای الهی نهفته است و اختصاصی باه ادلّاه-
نبوتی ندارد.
های ّ
 .5وجوه مختل اعجاز ،که از سوی علما مطرح شده ،قابل قبول نیسات  ،باا ایان بیاان کاه؛ در
یافتن «عامل عجز» قرکن ،هرچه قدر به توصی ظاهر کن به سخن بنشینیم باز نمیتوانیم به
علم خالق کن دست یابیم و فقط توصی ظاهر کردهایم .به عبارت دیگر هیچ ی

از مخلوقات

الهی را نمیتوان از طریق مهندسی معکوس ایجاد و خلق کرد.
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کتابنامه ِ

 .1قرآن کریم ،با ترجمه :فوالدوند ،محمد مهدی ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی،1388 ،
ششم.
 .2ابن فارس ،احمد  ،معجمِمقاییسِاللغه ،قم :مکتب االعالم االسالمي ،1367 ،اول.
 .3ابن منظور ،محمد بن مکرمِ،لسانِالعرب ،بیروت :دار صادر1414،ق ،سوم.
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 .4ابوجعفر النحاس ،أحمد بن محمد ،معانيِالقرآن ،تحقیق :محمد علي الصابوني ،مکاه :جامعا
أم القرى1409 ،ق ،اول.
 .5ابو زهرأ ،محمد ،المعجزةِالکبرىِالقرآن ،القاهره :دارالفکر العربی ،1998 /1418 ،اول.
 .6اسماعیل بن عمر بن کلیر القرشي أبو الفداء ،البدایهِوالنهایه ،بیروت :المعارف ،بیتا ،اول.
 .7أورخان ،محمد علي ،هارون یحیی ،المجزاتِالقرآنیه ،استانبول :فبرایر  ،2003اول.
 .8باقالنی ،ابو بکر محمد بن الطیب ،إعجازِالقرآن ،بیروت :دارالکتب العلمی  ،2001/1421 ،ا ّول.
 .9جواد علي ،المفصلِفیِتاریخِالعربِقبلِاإلسالم ،مدینه :دار الساقي1422 ،ق ،اول.
 .10حسینی شیرازى ،سید محمد ،تقریبِالقرآنِالیِاالذقان ،بیروت :دار العلوم1424 ،ق ،اول.
 .11حقی ،محمد صفاء شیخ ابراهیم ،علومِالقرآنِمنِخاللِمقدماتِالتفاسیر ،بیاروت :موسسا
الرسال  ،2004 /1425 ،ا ّول.
 .12الحمصی ،احمدِ،فکرهِاالعجازِالقرآن ،بیروت :مؤسسه الرساله1400 ،ق1980/م ،دوم.
 .13خمیس ،رمضان غریاب ،امامِمحمدِالغزاليِجهودهِفيِالتفسیرِوِعلومِالقرآن ،القااهره :دار
الحرم للتراا ،2003 /1423 ،اول.
 .14خوئی ،سید ابوالقاسم ،البیانِفیِتفسیرِالقرآن ،قم :موسس احیاء کثار االمام الخوئی ،بی تا.
 .15راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفرداتِفیِغریبِالقرآن ،بیاروت :دارالکتاب العلمیاه،
1418ق.
 .16رامیار ،محمود ،تاریخِقرآن ،تهران :امیر کبیر ،1369 ،سوم.
 .17زحیلی ،وهب بن مصطفی ،تفسیرِالمنیر ،بیروت دمشق :دار الفکر المعاصر 1418 ،ق ،دوم.
 .18سیوطی ،جالل الدینِ،معتركِاْلقرانِفيِإعجازِالقرآن ،بیجا :دارالفکرالعربی ،بیتا.
 .19شری مرتضی ،علی بن الحسین موسوى ،الموضحِعنِجهةِإعجازِالقرآن ،مشاهد :کساتان
قدس ،1382،ا ّول.
 .20صابونی ،محمد علی ،التبیانِفيِعلومِالقرآن ،بیروت :عالم الکتب ،1985 /1405 ،ا ّول.

باز اندیشی رد حقیقت اعجاز

 .21طباطبائی ،سید محمد حسین ،المیزانِفیِالتفسیرالقرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعاه
ی مدرسین حوزه علمیه قم1417 ،ق ،پنجم.
 .22طبری ،محمدبن جریر ،جامعِالبیان ،بیروت :دارالکتب العلمیه 1412 ،ق ،اول.
 .23طنطاوى ،محمد سید ،التفسیرِالوسیطِللقرآنِالکریم ،بی جا ،بی تا.
 .24عبد المنعم الحفنی ،موسوعةِالقرآنِالعظیم ،القاهرأ :مکتب مدبولی ،2004 ،ا ّول.
 .25عتر ،نور الدین ،علومِقرآنِالکریم ،دمشق :مطبع الصباح ،1996/1416 ،ششم.
 .26العطار ،داود ،موجزِالقرآنی ،بیروت :موسس اعلمی ،1995/1415 ،سوم.
 .27فراهیدى ،خلیل بن احمد ،کتابِالعین ،قم :انتشارات هجرت1410 ،ق ،دوم.
 .28فیض کاشانی ،مال محسنِ،الصافی ،تهران :انتشارات الصدر1415 ،ق ،دوم.
 .29قرطبی ،محمد بن احمد ،جامعِاالحکامِالقرآن ،تهاران :انتشاارات ناصار خسارو1364 ،ش،
اول.
 .30کرمانی ،محمود بن حمزهِ،اسرارِالتکرارِفیِالقرآن ،دار الفضیل  ،بیتا.
 .31لنکرانی ،محمد فاضل ،مدخلِالتفسیر ،تهران :مطب الحیدرى ،1396 ،ا ّول.
 .32مسلم ،مصطفی ،مباحثِفیِالعلومِالقرآن ،دمشق :دارالقلم ،2005/1426 ،سوم.
 .33مسلم ،مصطفی ،مباحثِفيِإعجازِالقرآن ،دمشق :دارالقلم ،2005 /1426 ،سوم.
 .34مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بیروت :مؤسسه الوفاء1403 ،ق .
 .35مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،اوائلِالمقاالت ،تهران :چاپخانه دانشگاه تهران  1372،ش
.
 .36معرفت ،محمد هادى ،التمهیدِفيِعلومِالقرآن ،قم :مؤسس النشر االسالمی1415 ،ق ،دوم.
 .37مؤدب ،سید رضاِ،اعجازِالقرآنِدرِنظرِاهلِبیتِعصمت(ع)ِوِبیستِنفرِازِعلمااىِبازر ِ
اسالم ،قم :احسن الحدیث ،1379 ،اول.
 .38میر محمدى زرندى ،سید ابوالفضال ،بحوثِفيِتاریخِالقرآنِوِعلومه ،قام :مؤسسا النشار
االسالمی ،1420ا ّول.
 .39یزدى ،محمد مهدى رکنی ،آشناییِباِعلومِقرآنی(رکنی) ،مشهد :کستان قدس ،1379 ،ا ّول.
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