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 ن وجوهییتبو قرآن اعجاز ي  نظریه تکوین يها شهیر

 در قرون نخستآن 
  

 1این يمیکر يمرتض
  )9/12/91: یيرش نهایخ پذیتار - 15/11/91 افت مقاله:یخ دری(تار

  

  دهیچک
به ندرت  نخستقرون  يعالمان مسلمان ط يریو تفس يثی، حدين منابع کالمیتر کهن

است کـه در آغـاز    يحال ن دریکنند. ا يان میوجه اعجاز قرآن بدرباب  روشن يا هینظر

 يف مرتضیو شر عبدالجبار ي، قاضياقالنبچون  ين بحث در آثار محققانیا ،قرن پنجم

از  يانبـوه حضـور  ک سـو و  یـ از  ن امـر یبت ایشود. غ يبالغ و کامل مطرح م يبه نحو

ن پرسش را یا ،گرید ياز سو يقرون نخست اسالم يگر در آثار اسالمید يمباحث قرآن

به موضوع اعجاز قرآن و  يطیو تحت چه شرا ياز ک يعالمان اسالمآورد که  يان میدر م

، تبطمباحث مـر  ي نهیشیبر پ يکوشد با مرور يم مقالهن یااند.  ن وجه آن پرداختهییتب

 در قـرون وجه اعجـاز قـرآن   درباب  يپرداز هیو نظر شیدایپ يبرا يخیتار خاستگاهدو 

 ان و مسـلمانان یحیمسـ  ينخست مباحثـات و منـاظرات کالمـ    :کند يبازشناسنخست 

 ي معتزلـه  يکالمـ و  يادب يها و دوم تالشت حضرت محمد(ص) نبوّ يها نشانهدرباب 

شـتر و  یهـارم ب ن امر را در قرن چیا يمتکلمان معتزلن دوران، یابصره و بغداد. پس از 

 يپـرداز  هیـ درآمد. از آغاز قـرن پـنجم، نظر   ن قرن،یشتر مطرح کردند که در اواخر ایب

عالمان  يریو هم در آثار تفس ين وجه اعجاز قرآن هم در آثار کالمییاعجاز و تبدرباب 

ل یر و علوم قرآن تبدیدر دو دانش تفس ياز مباحث اساس يکیبه و ق متداول رَفِ يتمام

  شده است.

  

خ یتـار  ،يعلوم قرآن ،یهودي و مسیحي يات جدلیادب ،معتزله ،اعجاز قرآن   :ها دواژهیکل

  وجوه اعجاز.  ،يحیمس يمجادالت اسالم ،ریتفس

                                                        

  mkariminiaa@gmail.com: قرآن و حدیث دانشگاه تهران دانشجوی دکتری علوم .1
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  مقدمه

) معاصـران و  24-23ور، ؛ الطـ 38ونس، یـ ؛ 13هـود،  م (یدر قرآن کـر  يات متعددیآ

امبر یپ يخواهد اگر در صدق دعو يم شانیخواند و از ا يفرا م يمخاطبان قرآن را به تحد

یا آن را امري دروغین و برسـاخته  دانند،  يم يقرآن را کالم بشر ،د دارندیترد(ص) اکرم

؛ 23، ات (البقـرة یآ ياورند. در برخیا چند سوره همانند قرآن را بیک یخود پندارند،  مي

اگر دست به دست هم  يحت ـآمده است که همگان از جن و انس   ) صراحتا88ً السراء،ا

ات یـ ن آیـ ح اید صـر یـ اورند. با وجود تأکیهمانند قرآن ب ينخواهند توانست امر ـدهند  

، (براي اثبات حقانیت و صحت دعوي رسول اکـرم(ص))  يطلبدهماورو  يبر تحدّ يقرآن

(که پیوند وثیقي بـا موضـوع    آناعجاز وجوه مختلف ا یجه ون ییموضوع اعجاز قرآن و تب

حدثان قرون نخسـت  و مبان، مفسران، یمورد توجه اد ،معجزات انبیاء در علم کالم دارد)

   نبوده است.

ر و تطـوّ  ،اعجـاز  ي هیـ نظر يهـا  شهیرن یتکو يخیر تارین مقاله سیموضوع بحث در ا

 يخیتار ي ن نوشته، صبغهیبحث در ان یاست. بنابرا نخستقرون  ين وجه اعجاز طییتب

 ای يعلم ي شده رفتهیپذ ياست از باورها يعیاعجاز، طب ي هینظر يخیتار يدارد. در بررس

و سـناد  اَ ،تـر  قیهر چه دق يم با ابزارهایکوش يم و میریگ يزمان خود فاصله م ير علمیغ

موضوع مورد بحث،  م دریابیدر ،کرده يخیو تار يادب يرا بررس به جامانده از گذشتهآثار 

 يریگ اند و شکل دهیشیاند يچرا و چگونه م ين عالمان اسالمیژه نخستیگذشتگان و به و

 يهـا  نـه ین زمیدربـاب اعجـاز قـرآن بـا کـدام      يمختلف علم يک از باورهای ا تطوّر هری

ن یبنـابرا  انـد.  داشـته  يشتریوند بیخاص پ يو علم ي، مذهبي، فرهنگياسی، سياجتماع

ا یـ ن وجه اعجاز قـرآن  ییک از نظرات مختلف در تبیچ یح هیدرصدد ترجحاضر  ي مقاله

اسـت.   يخیکرد مقالـه صـرفاً تـار   یست. رویم نینو به موضوع اعجاز قرآن کر يطرح نگاه

ش و یدایـ ر پیرا در سـ  يا ، توجه تـازه يخیو تار يکوشد با رجوع به شواهد متن يمؤلف م

ـ یـ بـر تحل  يشتر مبتنـ یبحث بزد. روش ین درباب اعجاز قرآن برانگیتطور نخست  يل ادب

)literary analysis1.) است  

                                                        

جز منابعي در مقاله  یابند، به . در میان مقاالت و آثاري که به موضوع این مقاله ارتباط مي1
  خواهد آمد، توجه به چند مقاله و کتاب زیر سودمند خواهد بود:

Heinz Grotzfeld, “Der Begriff der Unnachahmlichkeit des Korans in seiner 

Entstehung und Fortbildung,” Archiv für Begriffsgeschichte: Bausteine zu 
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در بسـتر   يات علمـ یـ طلبد. نظر يخود را م يخیتار ي نهیزم يعلم ي هینظرهر طرح 

و  یيایـ جغراف ي هر منطقه يو علم ي، فرهنگياجتماع يخود و در تعامل با فضا يخیتار

وب و یـ رفـع ع  يگـاه بـرا  ب؛ و یـ ات رقیـ ب، در واکنش به نظریات رقیر نظریناظر به سا

اسـت کـه    يعـ ین طبیابنـد. بنـابرا  ی يرند و تطـور مـ  یگ يات سابق شکل میاشکاالت نظر

د در یوجه اعجاز قرآن در قرون پنجم و بعد در بغداد را نبادرباب  يپرداز هینظر يریگ اوج

کوفه و بصره نه، یمد يا حتیو مفسران قرون نخست در ماوراء النهر  يان عالمان اسالمیم

 يکسـان  ي از معارضـه  يات متعـدد یروا يآنکه سنت اسالم رو، با نینتظار داشت. از هما

 کنـد  ينقـل مـ   را يقرن اول و دوم هجـر  يطو شکست ایشان مقفّع  ابن لمة ویچون مس

اعثم  ؛ ابن1/319، دیالعقد الفرعبدربه،  ؛ ابن5/280، وانیالحجاحظ، ؛ 2/577 ، هشام ابن(

ن وجه اعجاز ییاعجاز و تب ي هینظر يریگ از شکل يگاه نشان چی، ه)1/25، الفتوح، يالکوف

ترین کاربردهـاي واژگـان معجـزه و     (براي کهن دهد يدست نم هن دو قرن بیا يقرآن ط

  .)Abdul Aleem, p. 218؛ 8-7، فکرة اعجاز القرآنحمصي،  :  اعجاز قرآن، نک

ماننـد   یيهـا  نـه یزمدر  يرجـ قرن سـوم ه  ي انهیا متدآمده یپد يآثار اسالمات و یادب

ان یـ ره، کـالم، ملـل و نحـل، ادب و ماننـد آن در م    یث، سـ یر، علوم قرآن، فقه، حدیتفس

بـه   ي، توجـه روشـن و درخـور   يریو تفسـ  يمختلف قرآنـ  يها مباحث و پرسش يانبوه

از قرن پنجم  يریو تفس ي، قرآنيدهد. در عوض، آثار کالم يموضوع اعجاز قرآن نشان نم

 ي ن وجه آن است. مسـئله ییاعجاز قرآن و تب ي ل مسئلهطرح مفصّبه بعد، شاهد  يهجر

                                                                                                                                  

 einem historischen Wörtebuch der Philosophie (Bonn) 13 (1969) pp. 58-

72. Angelika Neuwirth, “Das islamische Dogma der "Unnachahmlichkeit 

des Korans" in literaturwissenschaftlicher Sicht,” Der Islam: Zeitschrift für 

Geschichte und Kultur des islamischen Orients 60 (1983) pp. 166-183. 

Matthias Radscheit, “ʻIʿġāz al-Qurʾānʼ im Koran?” The Qurʾān as text, 

edited by Stefan Wild, Leiden, New York & Köln: E.J. Brill, 1996, pp. 113-

123. Joseph Sadan, Certain apologias of the Biblical poetics and prosody: 

some Christian and Jewish reactions to the inimitability principle of the 

Quran. Jerusalem: The Hebrew University, 1993. Joseph Sadan, “In the eyes 

of the Christian writer al-Ḥāriṯ Ibn Sinān: poetics and eloquence as a 

platform of inter-cultural contacts and contrasts,” Arabica: Journal of Arabic 

and Islamic Studies 56 (2009) pp. 1-26. Yudian Wahudi, “The debate about 

the Ṣarfa: pro and against,” The Islamic Quarterly (London) 46iii (2002) pp. 

235-246. 
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خـود   يبـه خـود   ياسـالم  ي عتـاً در درون جامعـه  یطبن وجـه آن،  یـی و تباعجاز قـرآن  

 ياسالم ي از جامعه يادیرا به خود مشغول کند. بخش زعالمان توانسته است ذهن  ينم

 يا رابطه يلمانان با متن قرآنگر عموم مسید ياند و از سو دانسته يم میرا قد يمتن قرآن

 ي و جنبـه  يمتن قرآنا یذات به  يتهاجم يتا وقتلذا کردند.  يبرقرار م يمیو صم يمانیا

ـ  ي، عالمان اسالمودنشده بز آن یاعجازآم در جـواب   يا هیـ د نظریـ ف بـه تول خود را موظّ

اند که یانم يشتر میت خود را بیاهم ياز اعجاز قرآن وقت يدانستند. نبودِ بحث رسم ينم

  م. یسه کنیمطرح شده در آن قرون مقا ير مباحث قرآنین امر را با سایا

 

در سـه قـرن    يریتفسو  يقرآن ين مباحث نظریتر مهماس با یاعجاز قرآن در ق

   نخست

ار ماست، یدر اخت ير و علوم قرآنیدر تفسکه امروزه  يبه صورتکه اعجاز قرآن  میآورد

اواخـر قـرن سـوم     يانـه و حتـ  یتا م يمندان اسالمخاطر دانش ي ا دغدغهیموضوع بحث 

هان، مفسران یاز جمله فق ين معناست که عالمان اسالمین نکته بدینبوده است. ا يهجر

 دربـاب   يپـرداز  هیـ در نظر يضـرورت  يعالقمند به مباحث قرآن بانِیاد يو محدثان و حت

شـود کـه توجـه     يا مدیهو يخوب به ين نکته وقتیت ایاند. اهم دهید يوجه اعجاز قرآن نم

ر قـرآن، انـواع   یمختلـف تفسـ   يها روش يریگ سه قرن نخست عالوه بر شکل يم طیکن

ـ  مختلف مباحث درباب  متفاوت يها هیز نظریمختلف و ن يعلوم قرآن  رونـق   يعلـوم قرآن

  يپـرداز  هیـ عـدم نظر م موضـوعِ  یریشـتر نـاگز  ین بییتب يبراداشته است.  يو رواج فراوان

و مباحـث مهـم   ر یرا با سا ن وجه اعجاز قرآن در قرون نخستییو تباعجاز قرآن درباب 

عبارتند از: ن مباحث یاز ا يشمار. میسه کنیمقان قرون یدر هم يریو تفس يقرآنمطرح 

جعل  يو حتات)، ذکر یلیر قرآن (اسرائیدر تفس يهودیسنت ات منقول از یرجوع به روا

ا عدم یبحث در وجود آن و فضائل السور، ات فراوان فضائل القرید روایتولاسباب النزول، 

 ب القـرآن  یـ ، متشـابه القـرآن، غر  ل در قـرآن، وجـود مجـاز در قـرآن    یدخوجود واژگان 

ـ    یت جمع و تدویفیو مشکل القرآن، ناسخ و منسوخ، ک ب ن قـرآن، رسـم المصـحف و کتُ

 يعلمـ  يج و متـداول در فضـا  یـ را يمبـاحث  يهمگـ کـه  المصاحف، قـراءات القـرآن و...   

ر یتفسان قرن سوم در یرا در پاآن  یيمحصول نها ونان سه قرن نخست گشته بود مسلما

  م.یابی يم يطبر
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از موضوع اعجـاز و   يچ اثریر متعلق به سه قرن نخست، هیز يری، تفسيدر آثار قرآن

الوجـوه و النظـائر   )؛ 150(مقاتل م.  کتاب االشباه و النظائرست: یان وجه اعجاز قرآن نیب

مجـاز  )؛ 189م.  ي(کسـائ  متشابه القـرآن )؛ 170بن هارون م.  ي(موس میالقرآن الکر يف

)؛ 215 د بن مسعدة اخفـش م. ی(ابوالحسن سع القرآن يمعان)؛ 210دة م. ی(ابوعب القرآن

مشکل )؛ 337 م. يدیزی(ابوعبدالرحمن ال ب القرآنیغر)؛ 224 د م.ی(ابوعب فضائل القرآن

اعـراب القـرآن و   )؛ 276بـة م.  یقت (ابـن  القـرآن ب یر غریتفس)؛ 276بة م. یقت (ابن القرآن

ر یتفس ؛)330م.  يز سجستانی(ابوبکر محمد بن عز ب القرآنیغر)؛ 311(زجّاج م.  هیمعان

ر یتفسـ  يالواضـح فـ  ا همان ی( 146م.  ير کلبیتفس)؛ 104(م.  ر مجاهدیتفس؛ عباس ابن

اشتهار  عباس ر ابنیتفسر المقباس من یتنو، که در قرون بعد با عنوان ينوریاثر د القرآن

ر یتفسـ )؛ 197(م.  وهـب  ر ابـن یالجامع: تفس)؛ 161(م.  يان ثوریر سفیتفس؛ افته است)ی

اء القرآن يمعان)؛ 150(م.  مانیمقاتل بن سل (عبدالرزاق بـن   ر القرآنیتفس)؛ 207(م.  فرّ

ضح الوا؛ )311م. ( ير طبریتفس )؛283(م.  ير سهل تستریتفس )؛211م.  يصنعانالام همّ

 الت القـرآن یتـأو )؛ ق 327 (م. حـاتم  ياب ر ابنیتفس)؛ 311م.  ينوری(د ر القرآنیتفس يف

ر یتفسـ ؛ )ق 260حـدود   م. ياریّسـ ال( لیل و التبـد یـ کتاب التنز)؛ ق 333(م.  يدیماتر

 ين نکته الزم است که مفسـران قـرآن طـ   یذکر ا 1.يم قمیبن ابراه ير علیتفس؛ ياشیع

سراء، اال؛ 13؛ هود، 38ونس، ی؛ 23، ةبقرالل ی(از قب يتحدات یآر یدر تفسقرون نخست، 

دة، یـ ابوعب:   نمونـه نـک   يند (برایگو يه نمیآ يلغو يجز شرح معنا يا چ نکتهیا هی)، 88

انـدک   يحاتیا به توضی) و 1/19؛ فرّاء، 26-2/25 1/34، ي؛ قم278، 1/34، مجاز القرآن

؛ 549، 274، 2/238، 1/93مقاتـل،   :  نمونـه نـک   يکننـد (بـرا   يات اکتفا میح آیدر توض

ت از یـ حکا يحات به روشنین توضی)، اما ا107-15/106، 11/82، 131-1/129، يطبر

 ـن وجـه اعجـاز قـرآن     یـی تب يو تـالش بـرا   ياعجاز قرآن ي هیا نظریآن دارد که مفهوم 

                                                        

(ابوحنیفة) درعین  الفقه االکبرجا مانده از قرون نخست از جمله  ترین متون کالمي به قدیم 1.

گونه اشاره به موضوع اعجاز قرآن یا بحثي قریب به  توجه به اهمّ مسائل کالمي، خالي از هر

هاي ابوحنیفه به  پاسخي همین اثر، و حاوي  نیز که بسط یافته الفقه االبسطاین امر است. 

ي قرن سوم  هاي شاگردش ابومطیع بلخي است و ونسینک تاریخ تألیف آن را به نیمه پرسش

)، حاوي هیچ Van Ess, vol. 1, pp. 207-210؛ قس Wansbrough, p. 82گرداند ( بازمي

  ).Wansbrough, p.82اي به موضوع اعجاز قرآن نیست (قس  اشاره
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 ـپررنـگ دارد    يحضور يدر ذهن متکلمان و مفسران اسالم يآنچنان که در قرون بعد

  Martin, pp. 183-184(.1 :  نیز نک( ب استیشان غایر این و ضمدر ذه

قـرون اول و   ياست که ط ين مباحث مرتبط با ذات متن قرآنیتر میسخ قرآن از قدنَ

ات ینسخ و آدرباب  ن آثار مکتوبیتر میقد طرح شده است. يان عالمان اسالمیدوم در م

محمد بن ق)، 117ادة بن دعامة (ماز قت يگردد. آثار يمنسوخه به اواخر قرن نخست بازم

د یـ ]، ابوعبين السـلم یت ابوعبدالرحمن محمد بن الحسیق) [به روا124(م يزُهرمسلم 

 )40م، یالنـد  ابـن  :  از منابع کهن نـک  يفهرست يجز آن (براق) و 224قاسم بن سالم (م

و پـس از   يل قرن دوم هجـر یدر اوا ين آثاریف چنیدهند در زمان تأل ينشان م يهمگ

ان عالمـان  یـ ات منسوخه در مین آییو هم جهت تع يث نظری، موضوع نسخ هم از حآن

  وجود داشته است.  ياسالم

ز از یـ ب القرآن و مشکل القرآن نیچون غر يل در قرآن، و مباحثیبحث از واژگان دخ

 يریدر آثار تفس يقرون دوم و سوم هجر يآغاز شده و ط يقرون نخست هجر يها مهین

موافقـان و مخالفـان وجـود واژگـان      منابع کهن، ده است.یاوج خود رسبه  يو علوم قرآن

ـ در پا يتـا دوران شـافع  در مکه اش  يریتفس ي و مدرسهعباس  ابنرا از زمان  لیدخ ان ی

مشکل القرآن درباب  ر آثار مستقلین و نگارش سایدهند. تدو ينشان م يقرن دوم هجر

از  يشـمار  يافته است که اسـام یج روا يقرون دوم و سوم هجر يز طیب القرآن نیا غری

ر یچون تفس يآثار يحت )1/11( ينجاش .میابی يم) 37(صم یالند ابنالفهرست ها را در آن

هم السالم، چون ابـان بـن   ین اصحاب ائمه علیتر میرا به قدب القرآن و فضائل القرآن یغر

  .دهد ينسبت م) ق.141(متغلب 

، از جملـه، کتـاب   ين متون اسالمیتر میز در قدینقل قرائات مختلف نقراءات و نظام 

ب القـرآن)  ی(چون مجاز القرآن، مشکل القرآن و غر درباب قرآن يها، و آثار ادب المصاحف

سـه قـرن    يطـ  ير قرآنین تفاسیتر میرو، در قد نیافته است و از همیق یثبت و ضبط دق

                                                        

ي پیامبر اکرم(ص) را  شترین توجه به آیات تحدي و تشریح معجزهدر میان این مفسران بی .1

هاي کالمي  ي جریان بینیم که نشان از تأثیر زنده ) مي23ي البقرة،  (ذیل آیه طبري تفسیر در

ي معروف قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ  در بغداد و بصره دارد. با این همه، طبري در تفسیر آیه

سراء، االأَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً (  الْجِنُّ عَلي

، أحکام القرآنکند. مقایسه کنید با تفسیر جصّاص ( ) تنها به ذکر سبب نزول آیه اکتفا مي88

  کند. را مطرح مي ي اعجاز ) در قرن چهارم که ذیل این آیه به روشني اندیشه5/35 
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فـراوان اسـت.    ارین امـر بسـ  ی، توجه به اِ فرّاءالقرآن يمعانو  ير طبریتفسمانند  نخست

قرائت  7مختلف،  يها ان نظامیق) از م324مجاهد (م است که ابن يان قرن سوم زمانیپا

ت قراءات هفتگانه یبه تثب ين امر در قرون بعدید که همیبرگز کتاب السبعةخاص را در 

ن آثار در موضـوع  یتر میاز قد يفهرست ي(برا دیانجام ير رسمیدر مقابل قرائات شاذ و غ

  .)39-38م، یالند ابن :  قراءات نک

 يرامون متن قرآنیپ ين مباحث نظریتر از مهم يکیز یبحث از وجود مجاز در قرآن ن

ن یقرون نخست دارد. خاستگاه ا يان عالمان اسالمینه در میریار دیبس يا است که سابقه

ان یـ ن امـر تـا پا  یمعتزله جستجو کرد، اما ا يعلم يها ن تالشید در نخستیمباحث را با

را به خود جلب کرده است.  ياز عالمان و مفسران اسالم ياریتوجه بس ين سوم هجرقر

حسن بن از  المجاز من القرآن يمن نف يالرد عل کتاباز  )37(ص الفهرستدر  میالند ابن

آن، ف یدهـد کـه در زمـان تـأل     ينشان م یين عنوان به تنهایکند. ا ياد می يجعفر الرح

 و اثبات موضوع مجاز در قرآن شـکل گرفتـه باشـد.    يحول نف يادیست مباحث زیبا يم

ـ یاللغة والقرآن الکـر  يالمجاز فدر کتاب  يم المطعنیعبدالعظ  ن االجـازة ... والمنـع  یم ب

ن یتـر  مجـاز در قـرآن را در کهـن    ي ش و تطور مسئلهیدایجوانب مختلف پ) 1/5-602(

د، یـ ز ابوزی(ن داده است قرون دوم به بعد نشان انرفسّمو ان یان، بالغیبان، نحویمنابع اد

91-137( .  

و  يثیمباحث حد يدر کنار بحث از قرائات، به برخ ين دوران، عالمان اسالمیدر هم

ن وجوه مختلف نقل یین مباحث، تبیاز ا يکی. دارند يمبذول م يا توجه جداگانه يریتفس

 ات اسـت کـه توجـه مفسـران و    ین روایفهم اان وجوه مختلف یو ب »سبعة احرف«ت یروا

  نیتر کهن در يحت ست.ین قرآن اعجاز موضوع با اسیق قابل نخست، قرون ياسالم محدثان

 ،ياشـ ین اقوال ذکر شده است (عید اییا تایدر ردّ  يات متعددیعه، روایش يثیمنابع حد

ن یـ ا يکه نشان از طرح جـد  )2/358، خصال، هیبابو ابن؛ 2/630، ينی؛ کل1/12، ریتفس

عه یمحـدثان شـ   يو فضاالسالم  همیقرآن) در عصر ائمه عل بحث (و فقدان بحث از اعجاز

ر ی، در آغـاز تفسـ  يان قرن سوم هجـر یدر پا يکه طبرن نکته الزم است یتوجه بد دارد.

مهم خـود در   ي مقدمهن یاد، اما نه در یگو ين باره سخن میل فراوان در ایخود، به تفص

چگـاه  یر، هین تفسیر سراسر انه دو د یگو ياعجاز قرآن مدرباب  يچ سخنیر هیآغاز تفس

. انـدک  بـرد  يمـ نا معجزة القرآن و مانند آن را بـه کـار   یچون اعجاز القرآن  ياصطالحات
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 :  نیـز نـک  ( گـردد  يقرآن بازم يتحد ي تنها به مسئله 23قرة، بال ي هیل آیاشارات او در ذ

Martin, pp. 183-184; Abdul Aleem, p. 78 قس ؛Adang, pp. 170-172(.  

ن وجه آن ییبه موضوع اعجاز قرآن و تب يا اشارهبه ندرت ز یعه نیات امامان شیادر رو

 ،ي؛ الخصـیب 2/130، عیون اخبـار الرضـا  بابویه،  ابن :  هاي معدود نک (براي نمونه میابی يم

ن در ی، اکه مورد اخیر راجع به سایر معجزات پیامبر اکرم است) 71،  حمدان بن الحسین

ن، اسباب النزول، احـرف  قرائت قرآ ي چون قرائات قرآن، نحوه ياست که موضوعات يحال

کهن و مدون  يعیات شیا حدوث قرآن در روایات، خلق یلیا قبول اسرائی، رد سبعه، نسخ

 :  (نـک  ينجاشـ  رجـال و  يخ طوسـ یش فهرستدر عه فراوان است. یش يثیدر جوامع حد

ل مـا نـزل   یـ ر القرآن، تأویچون تفس يریو تفس يان انبوه آثار قرآنیدر م ف)مواضع مختل

کتـاب الناسـخ و المنسـوخ،    ل، کتاب القـراءات،  یب القرآن، کتاب التنزیر غری، تفس ...يف

اِعراب القرآن، مجاز القرآن، فضل القـرآن، فضـائل القـرآن، ثـواب     کتاب الوجوه و النظائر، 

نـوادر علـم    ب القرآن،یالقرآن، غر يالقرآن، متشابه القرآن، ناسخ القرآن و منسوخه، معان

 هم السـالم یعلـ اصـحاب ائمـه    يفین تـأل یاز عناو يذکرگاه  چیه و... ، باطن القرآنالقرآن

الحسـن   يجوابات أبو کتاب  يف مرتضیشر الموضحجز کتاب  ،ستیاعجاز قرآن ندرباب 

متعلق  ين دو کتاب به روشنید که ایخ مفیاز ش إعجاز القرآن يا فیبن زکر يسبط المعاف

 عةیفـرق الشـ  ز در یـ ق) ن310(م. يالنـوبخت  يحسن بـن موسـ  اند.  يربه قرن پنجم هج

 ينـ ید و کلیـ گو يا اعجاز قرآن نمینظم درباب  ي) خود سخن1404روت: داراالضواء، یب(

د و یگشـا  ين عنوان نمـ یتحت ا يچ بحثی، هياالصول من الکاف ز در بخشینق) 329(م.

نظـم  بـا عنـوان   متـأخّر   يتـاب ) ک2/379( يکند. تنها نجاش ين باب نقل نمیدر ا يتیروا

 1ست.یآن معلوم ن يت و محتوایدهد که ماه ينسبت م) ق322م( يبه شلمغان القرآن

  

 يطرح بحث اعجاز قرآن در آثار کهن اسالم يمباد

 يریر مباحث تفسیمتفاوت از سا ي، موضوعيطرح بحث از اعجاز قرآن در آثار اسالم

ر، احرف یبه تفس يازمندینسخ، قرائات، نچون  يبوده است. برخالف مباحث يو علوم قرآن

                                                        

جستجوي مدرسي طباطبایي در میراث کهن حدیثي شیعه، هیچ اثر یا حتي روایتي در  .1

ي موضوعي  دهد. نمایه بندي مفهوم اعجاز یا در تبیین وجه اعجاز قرآن به دست نمي صورت

) خالي از هر گونه اشاره به واژگاني Modarressi, pp. 434-446و اعالم در پایان کتاب (

  صرفة، اعجاز، معجزه و نظم قرآن است. چون
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ـ   يو مدن يسبعه، فضائل القرآن، مک و  ي،... خاستگاه اعجاز قرآن امور خـارج از مـتن قرآن

 ي شـه یاند ين بذرهایگر، نخستیبوده است. به عبارت د ياسالم ي خارج از جامعه يحت

ان یـ در م يالمـ ، بلکه مجادالت کيدرون قرآن يها ر قرآن و دغدغهیاعجاز قرآن، نه تفاس

 ت بـوده اسـت  یحیت و مسـ یهودیان مطرح چون یر ادیا سایگر یکدیبا  يمتکلمان اسالم

)Martin, p. 176(ن بحـث از  یدا در طـرح نخسـت  ینجا به دو عامل برجسته و هوی. در ا

از عناصـر   ياریتوان انکار کرد که چه بسا بسـ  ينکه نمی، گوامیکن ياشاره م ياعجاز قرآن

 ي شـه یاند یينهـا  يبنـد  به تطور و صـورت  ين عوامل اصلیدر کنار اتر  و کوچک يمقطع

  اند. اعجاز کمک کرده

  

  ياسالمـ  يحیمسـ  يهودی يکالم يها جدلالف) 

تـوان در قـرن نخسـت     يان و مسلمانان را مـ یحیمسان، یهودی يآغاز مجادالت کالم

افت و در ی يشتریتحول و تکامل ب يقرون دوم و سوم هجر يج طین امر به تدریافت. ای

ان یـ م يجدل یين قرون، فضایافت. در ایتطور د یجد يها ها و مسأله با شکل يقرون بعد

م. ینیب يامبر اسالم میپ ين اسالم و اصالت دعویت دیحقاندرباب  مسلمانان و اهل کتاب

در مقابل (ص) ت رسالت حضرت محمدیانن مجادالت، حقّیبحث در ا ياز نقاط اصل يکی

 يمسلمانان با ارائه شواهد يها ث بوده است. نوشتهیتثل ي شهیال اندت و ابطیحین مسید

د یـ م و عهـد جد یاز عهـد قـد   یيهـا  و گاه با مراجعه به بخـش  يات اسالمیاز متون و روا

 يسـ ین اسـالم بـر ع  یـ و د يو يا اثبـات برتـر  یـ امبر اکرم(ص) و یدرصدد اثبات نبوت پ

ن امـر،  یـ ز ضمن رد و انکـار ا ین يحیاند. در مقابل متون مس تیحین مسیالسالم و د هیعل

کننـد.   يات خـود ارائـه مـ   یش بـر مـدّع  یخـو  يا کتب آسـمان یرا از متن قرآن  يشواهد

 171 ،النساء ي هیآ ،هنامه به مؤمنان شهر بصر در )Timothy Iموتاوس اول (یالمثل ت يف

  .)Thomas, 1/527, cf. Ibid, 523شمارد ( يث میت تثلیبر حقان يلیرا دل

را در آثار عالمان  ياعجاز قرآن ي هینظر ي هیاول يکه بذرها ين مواضعیتر مهماز  يکی

امبر یـ که به قصد دفاع از اسالم و نبـوت پ  است یيها اند، کتابینما ين مینخست ياسالم

ن آثار ین ایاند. عناو ان نوشته شدهیحیمسان و یهودی يکالم يها در برابر جدل(ص) اکرم

ده اسـت.  یاز آنها تنها نامشان به دست ما رسـ  ياریاز بسار و متنوع مختلف است و یبس

ر یهـا، حـول تفسـ    ن جـدل یاز ا ين زد. بخشیتوان تخم ينم ين آثار را به درستیشمار ا
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ت و یـ هودی ينسبت به باورها يانتقاداتا یدات ییتأاز قرآن شکل گرفته که در آنها  ياتیآ

و مسلمان به طرح  يحیمس، يهودیگر، عالمان ید ي. در برخت مطرح شده استیحیمس

انـد   یـا کوشـیده   ب داشتهیامبر خود بر رقین و پید يان برتریدر ب يمباحث مختلف سع

از ابونوح انباري از نسطوریان معاصر  تفنید القرآنعلیه قرآن ردیه بنویسند (نظیر کتاب 

نـگ  دَال اَی. کم)Griffith, 1999, 2, p. 205 :  در قرن دوم هجري؛ نک تیموتاوس اولبا 

تـا   رَبَّن ابنم: از یت و عهد قدیهودیمسلمانان درباب  يها نگاشتهبا عنوان در کتاب خود 

ر، مـارک سوانسـون و   یل سمیر خلیسمو  ؛ت پرداختهیهودیبه موضوع اسالم و  1حزم ابن

ان را یحیباحثات متقابل مسلمانان و مسها و م ، جدلد توماس در کتب متعدد خودیوید

ن مکتوبات، موضوع ارائه معجزه از جانب یا يها نمونهن یتر در کهن يحت 2.اند ثبت کرده

موتـاوس اول  یتالمثـل   يبر صدق نبوت مطـرح شـده اسـت. فـ     يامبر به عنوان شاهدیپ

)Timothy I(  حکومـت:    يالمهـد  يعباسـ  ي فـه یخود بـا خل  يگفتگودر) 158باللـه-

ل و یـ اء، انجیـ بکلمـات خداونـد در تـورات، کتـب ان     يتمـام «د: یـ گو يمـ  يبه و ق)169

ا یـ چ معجـزه و  یاند. اما ه د شدهییها تأ معجزات و نشانه ي رسوالن، به واسطه يها نوشته

  .)Griffith, 1999, 1, p. 392( »ستید کلمات کتاب مقدس شما نیمؤ يا نشانه

تحت  يعالمان اسالم يها د در نگاشتهیرا با ن سکهیگر اید ين جاست که رویاز هم

ات یـ . ادبمشـاهده کـرد  ا اثبات دالئل النبـوة  یت دالئل النبوة یو تثبعنوان دالئل النبوة 

. از سـت یکوتـاه مجـال آن ن   ي ن نوشـته یـ که ا ار استیق بسیازمند تحقیدالئل النبوة ن

دالئـل  ن یوابـا عنـ   یيهـا  ف کتابیاز عالمان اقدام به تأل يا ، پارهين قرون اسالمینخست

و ، يت نبـوة النبـ  یتثب اثبات نبوة النبي،ات النبوة، اثب ،النبوة، اعالم النبوة، امارات النبوة

نخسـت   ي در وهلـه  يعالمـان اسـالم   ي زهیـ ن انگیتـر  اند. مهم کردهت دالئل النبوة، یتثب

                                                        

1- Camilla Adang, Muslim writers on Judaism and the Hebrew Bible: from 

Ibn Rabban to Ibn Hazm. Leiden: Brill, 1996. 

آثار دیوید توماس در این باره بسیار متعددند. در میان آثار متأخر وي، کتاب زیر حاوي  .2

هاي و گفتگوهاي اسالمي مسیحي از آغاز  ي است از تمام نگاشتهاطالعات منحصر به فرد

اسالم تا پایان قرون وسطا. از این اثر تاکنون سه جلد نخست از سوي انتشارات بریل منتشر 

  میالدي ثبت کرده است. 1250شده که چنین گفتگوهایي را تا پایان سال 
Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 1 (600-900), 

edited by David Thomas & Barbara Roggema, Leiden: Brill, 3 vols, 2009-

2011. 
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 ي(برات بوده است یحیژه مسیگر به ویان دیاد يو فرهنگ يعلم يها به هجمه یيپاسخگو

و گاه  يات تقابلین ادبیا). .Adang, p. 141ff :  ن مطالب و منابع نکیتر از مهم يفهرست

 يار داشـته و طـ  یژه عراق، شامات، مصـر رواج بسـ  یبه و يمناطق اسالم يدر برخ يجدل

، تحول و تطور يا و منطقه ي، به تناسب اوضاع و احوال فرهنگيقرون دوم تا ششم هجر

 ثبـوت النبـوات  ق خـود بـر کتـاب    یـ تحق ي سالمة در مقدمـه  يسریمحمد  افته است.ی

در  يعنوان کتاب از عالمان اسـالم  50ش از یب يحاو ي)، فهرست81-72ص ،ةیمیت (ابن

زشـک،  پ :  نـک  یيحات محتوایتوض يبرخ ي(برا کرده است يو معرف ين باره را گردآوریا

مستقل تحت عنوان  یيها ظهور کتاب .)Thomas, 2/22ff؛ دبادر  »اعالم النبوة« ي مقاله

و بعدها اعجاز قرآن در قرون چهارم بـه بعـد    ، و نظم القرآن در قرن سوميمعجزات النب

است. در آثار دالئل النبوة دو امر مرتبط با اعجـاز قـرآن و    يند علمین فرایاز هم يبخش

ان یـ ان نبـوّت (متنبّ یمـدع  يبرخـ ه یعل يسینو هیشود: نخست رد يم دهیامبر دیرسالت پ

ه یـ عل يسـ ینو هیـ وم ردّمقفّـع و د  د از قرآن ماننـد ابـن  یان تقلیز مدعیلمة) و نیمانند مس

 يایچون زکر يا افرادیان یحیان مسیخواه در م(ص) امبر اکرمیپت یت و فضلمنکران نبوّ

  1ان مسلمانان.یدر م يراز

  

  کهن يحیمس ياعجاز قرآن در مجادالت اسالم

-57( يدمشـق  يوحنـا ی يها ل نوشتهیاز قب ياسالم يحین مجادالت مسیدر نخست

 يبـه نـدرت بحثـ    3ق)،212(م پـس از   يتیرائطة التکرب بن خِدمة ابویحبو  2)،ق 132

 ,Griffith, 1999, 2( شود يمطرح میا حتي درباب خود متن قرآني درباب اعجاز قرآن 

                                                        

ق) از این دست آثار است که 322ي ابوحاتم احمد بن حمدان الرازي (م نگاشته اعالم النبوة .1

ابوحاتم  ق) نگاشته شده است.313-251در اثبات نبوت، و ردّ آراي محمد بن زکریاي رازي (

کند، در فصل ششم کتاب خود با  که همه جا از محمد بن زکریا با عنوان الملحد یاد مي

  پردازد. ) به ردّ آراي وي درباب معجزه نبودن قرآن مي205-173(ص »القرآن شأن في« عنوان

اي علیه هرطقه، مطالبي درباب قرآن  کرد، در رساله وي که مدتي در دربار امویان خدمت مي .2

  گوید. پیامبر اکرم(ص) آورده است، اما سخني در ردّ یا قبول موضوع اعجاز قرآن نميو 

در  "اهل حقیقت"دفاع از ي او بنگرید به کتابِ زیر از ساندرا کیتینگ با عنوان:  درباره .3

  ي مسیحي ابورائطة هاي اسالمي: درباب مدافعه نخستین سده

Sandra Toenies Keating, Defending the “people of truth” in the early 

Islamic period: the Christian apologies of Abū Rāʾiṭah, Leiden: Brill, 2007. 
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p. 205(ح یبا عبدالمسـ  يل الهاشمیعبدهللا بن اسماع ي چون مکاتبه ي، اما در آثار بعد

نخست قـرن   ي مهیدر ن(زنده  يعمار بصر يها نخست قرن سوم)، نوشته ي مهی(ن يدکنِْ

ق) با 275بن المنجم (م.  یيحیبن  يابوالحسن عل ق)،208-133تئودور ابوقرة ( سوم)،

-194ن بـن اسـحاق (  ی) و حنق308-215حد. ز آثار قُسطا بن لوقا (ی، و نبرهانعنوان 

گاه م. یابی يمو جوانب آن آشکار از پرداختن به موضوع اعجاز قرآن  یيها نشانه 1)ق260

ـ ابوعبـدهللا محمـد بـن ز   چون  ،ن دست آثاریاسندگانِ یاز نو يبرخ يحت د) یـ زیا یـ د (ی

انـد   در عصر خود بوده يحیپاسخ دادن به متکلّمان مس رصدددق) که 306 .(م يالواسط

)Thomas, 2/145-146،(  اعجاز القرآن عنوان با در موضوع اعجاز مستقل  يا سالهرخود

   2).220و  41 م،یالند ابن :  اند (نک ف کردهیتأل فهینظمه و تأل يف

ـ یحیمسلمانان و مس ين مباحث مطرح در آثار جدلیتر مهم بـودن   يان عبارتند از: امّ

امبر یـ ، آوردن قرآنِ معجزه، خوارق و معجزات صـادر شـده بـه دسـت پ    ر اکرم(ص)امبیپ

ـ ین به رسالت پیشیپ ياکرم(ص)، بشارت کتب آسمان ). در 407، يفرْامبر اکرم(ص) (الشَّ

ک یـ تفک ين امور مهم احتجـاج یان ایتوان در م ينم يها، به روشن ن نوشتهیاز ا ياریبس

در این آثار این بوده است که: عناصـر   ها ترین پرسش توان گفت یکي از مهم اما مي کرد.

یا مقومات اصلي یک دلیل معتبر براي تصدیق دعوي نبوّت هر پیامبر چـه بایـد باشـد؟    

)Martin, p. 181ان در آثـار خـود،   یحیان و مسـ یـ هودین امـر،  یث از ا). به تناسب بح
                                                        

اند. در این باب نک. به دو اثر زیر از  این سه تن با یکدیگر مذاکرات و مراودات متعدد داشته .1

ي  سه تن و ترجمه هاي این سیدني گریفیت، سمیر خلیل سمیر. کتاب دوم، حاوي متن نامه

  فرانسوي آنهاست.

Sydney H. Griffith, The Church in the Shadow of the Mosque: Christians 

and Muslims in the World of Islam, Jews, Christians, and Muslims from the 

Ancient to the Modern World (Princeton University Press, 2008); Samir 

Khalil Samir, Une correspondance islamo-chrétienne entre ibn al-

Munaggim, Hunaym ibn Ishaq et Qusta ibn Luqa, French translation by Paul 

Nwyia, Patrologia Orientalis 40iv/ no. 185 (1981). 

دالجبار اند. قاضي عب برخي متکلمان معتزلي بعدي نیز در هر دو زمینه دست به تألیف زده .2

المغني في ابواب التوحید و  ، یک جلد از کتابتثبیت دالئل النبوةي  ق) نویسنده 415(م. 

ق)  384اي دیگر ابوالحسن رُمّاني (م.  را به اعجاز قرآن اختصاص داده است. نمونه العدل

، کتابي نیز در رد النکت في اعجاز القرآني مستقل با عنوان  است که عالوه بر نگارش رساله

  ) نگاشته است. Thomas, 2/520( نقض التثلیث علي یحیي بن عديمسیحیت با عنوان 
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کردنـد و مسـلمانان    السالم را به تفصیل ذکر مي معجزات مشهور موسي و عیسي علیهما

تدریج اعجاز نهفته  (ص)، بهامبر اکرمیپ ينیز عالوه بر نقل معجزات نقل شده در تاریخ برا

ن آثار یتر از مهم يشمارذرا بر گنجا با مرور یدر اکردند.  در خود متن قرآني را مطرح مي

ن آثـار  یزان توجه مؤلفان ایم میکوش ي، ميدر قرون دوم و سوم هجر يحیو مس ياسالم

  م.یکن يابیبه موضوع اعجاز قرآن را باز

، داروشناس  عالم، پزشک يو :بن سهل ي، ابوالحسن عل رَبَّن ابنا ی يطبرال رَبَّن ابن -1

خ وفـاتش اخـتالف   یآمل بـود. در تـار   يمرو و از اهال، متولد يدر قرون سوم هجر يرانیا

 يقرن سوم زنده دانست. اغلب آثار او در امور پزشک ي مهید تا نیرا با ياما قطعا و ،است

 ياثبات نبوة النب يف ةن و الدولیکتاب الد ان،ین اثر او درباب ادیتر است. معروف یيو دارو

د یو شـا  اسـت  ان نوشته شـده یر ادین اسالم بر ساید يبرتردرباب  است که ) محمد(ص

 ,Martin, p. 177; Thomas( جا مانده در موضوع دالئل النبوة باشد ن اثر بهیتر میقد

2011, p.207 ن اثر و بحث بر سر اصالت کتاب نکیا يها يژگیودرباب  ؛  : Adang, pp. 

28-30; Thomas, 1/672-674( .1 کنـد کـه نخسـت     يح مـ یتصـر  يو ،ن کتـاب یدر ا

ده یـ ن اسالم را برگزی، ديو یي، با راهنمايبوده و با رفتن به دربار متوکل عباس يحیمس

بَّن ابناست ( ز نگاشـته  ین يالنصار يالردّ علگر با عنوان ید يکه اثر يو )210 ،يالطبر رَ

مختلف بـر اثبـات نبـوت پیـامبر     ي  ادلهن کتاب خود، یدر ا ،)Thomas, 1/671است (

بر  ي قرآن با تورات و انجیل، مؤیداتي ششم، ضمن مقایسهآورد و در فصل  ي(ص) ماکرم

گفتنـي   کنـد.  ين اسالم ذکر مـ یمخالفان د يه برایعل ياصالت و اوج و فخامت متن قرآن

قرة، بودن پیامبر اکرم(ص) و برخي آیات تحدي چون الب  است با آنکه وي به موضوع امي

گوید  اعجاز یا نظم قرآن نمي دربابکند، سخني  ) اشاره مي104 ،رَبَّن ابن( 13و هود،  23

 ).106-98 همان، :  (نک

ـ   یان عبدالمسـ یکه م يا مکاتبهدر  :يدنْکِالح یعبدالمس -2 و  يدح بـن اسـحاق الکنِْ

 یيهـا  اشـاره رخ داده اسـت،   يهجرقرن سوم  ي انهیدر م يل الهاشمیعبدهللا بن اسماع

 يبرخ. میابی يم(ص) مبر اکرمو داللت آن بر نبوت پیاقرآن معجزه بودن موضوع اندک به 

                                                        

ي  ي کتابخانه ) برگردان انگلیسي این اثر را براساس نسخهAlphonse Minganaمینگانا ( .1

عادل نویهض، متن کتاب را در به چاپ رساند. بعدها  1923جان رایلند در منچستر، 

  آلفاق الجدیدة به چاپ رسانید.م در بیروت، دارا1973ق/ 1393
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 يو عهـد مـأمون عباسـ    ين رساله به اواخـر قـرن دوم هجـر   یدر استناد ا يمحققان غرب

قـرن سـوم    يجـدل  يفضا ي انندهین اثر از جوانب مختلف نمایاما ا 1اند، کرده یيدهایترد

ات یـ کنـد، بـه آ   يخود را به اسـالم دعـوت مـ    يحیکه دوست مس يهاشماست.  يهجر

السـالم اشـاره    هیـ ح علیت مسـ ین اسالم و واقعیت دیحقاندرباب  میآن کراز قر يمتعدد

 ي و مسـأله (ص) امبر اکـرم یـ به موضوع معجزات پ يا کمتر اشاره ي. در سخنان وکند يم

ـ آمده است، اما در پاسخ بلنـد کِ  ياعجاز قرآن معجـزات  دربـاب   ي، مطالـب متعـدد  يدنْ

ات قـرآن  یدر آ يتحدّ ،(ع)حیات مسآن با معجز ي سهیو مقااکرم(ص) امبر یمنسوب به پ

ـ م. یابی يو اخبار از داستان اقوام گذشته م )، اسـتناد بـه   76-75دي، وي در جایي (الکنْ

ه را داند و این ادلّ و نظائر آن را براي اثبات معجزه بودن قرآن کافي نمي 23آیات البقرة، 

 شمارد. برابر با معجزات پیامبراني چون موسي(ع) و عیسي(ع) نمي

است  يان نسطوریحیاز مس يو :نخست قرن سوم) ي مهی(زنده در ن يبصرالعمّار  -3

ند که آثار یآ يبه شمار م ين کسانی، نخستيتیکه همراه با تئودور ابوقرّة و ابورائطة التکر

 ياند. دو اثـر مهـم و   نگاشته يت را به عربیحیمسدرباب  خود ي انهیو مدافعه جو يجدل

 يخط ي و نسخه يکه هر دو به عرب کتاب البرهانو  ل و االجوبةکتاب المسائعبارتند از: 

) موجـود اسـت.   ياز مخطوطات عربـ  801؛ ش 18998ا (ش یتانیبر ي آنها در کتابخانه

 يدنیسـ  2ده اسـت. یبه چاپ رسان يفرانسو ي ن دو اثر را همراه با ترجمهیک ایشل هایم

                                                        

 و الهاشمي هاي رساله اصالت و وثاقت«ي جورج تارتار با عنوان  در این باره نگاه کنید به: مقاله .1

  در زیر: »مأمون عباسي عهد در الکِنْدي
Georges Tartar, “L’authenticité des épîtres d’al-Hâsimî et d’al-Kindî sous le 

calife al-Ma’nûn (813-834),” Actes du premier Congrès d’Études Arabes 

Chrétiennes, edited by Khalil Samir, Rome: Pontificum Institutum 

Studiorum Orientalium / Pontificio Istituto Orientale, 1982, pp. 207-221. 

2. Ammar al-Basri, Apologie et Controverses [Kitab Al-Burhan Wa Kitab 

Al-Masa’il Wal Ajwiba], edited and translated by Michel Hayek, Beirut, 

1977. 

أبورائطة التکریتي (القرن التاسع المیالدي) و سلیم دکاش الیسوعي،  :  ي وي همچنین نک درباره
؛ و کتاب مستقل دیوید توماس با عنوان 1996، بیروت: دارالمشرق، رسالته في الثالوث المقدس

  با مشخصات زیر:  حیت در قلب حکومت اسالميمسی
David Thomas, Christians at the heart of Islamic rule: church life and 

scholarship in ‘Abbasid Iraq, Leiden: Brill, 2003. 
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کند کـه   ين نقل میاثر چنن ی) از متن اGriffith, 1999, 2, pp. 211-212ت (یفیگر

بـر   يقرآن به عنـوان شـاهد   يریدناپذیو تقل يتحد ي شهیده است اندیکوش يعمّار بصر

ات قـرآن  یـ از آ يجـدل  يا وهین راه، بـه شـ  یمعجزه بودن قرآن را نادرست بخواند و در ا

ه یرون آورد و آن را علیاعجاز قرآن ب ي شهیه اندیعل يا هی) رد109نعام، اال؛ 59سراء، اال(

ل علّاف یکند که ابوالهذ ي) اشاره م204ص( الفهرستم در یالند مسلمانان مطرح کند. ابن

نگاشـته   يه ویـ عل يالنّصـار  يالرّد عل يف يعمّار النّصران يالرّد عل يفبا عنوان  يا رساله

 است. 

 275در  سـامرا  يمتولد بغداد و متوفـا  يو :ابوالحسن علي بن یحیي، المنجم بنا -4

 ده بـود، یبه اسالم گرو يتن زرتشییو از آ ،و منجّم برخاسته بود يرانیا ينداناز خا يقمر

چـون متوکّـل، مستنصـر،     يعباسـ  يم خلفای، و ندکرد يم يشناس در دربار مأمون ستاره

با عنـوان   ياثر ي سندهینو يو .)Thomas, 1/762( و معتمد بود يمهتد معتصم، معتَزّ،

سطا بن لوقا قُ يعنی يحی، خطاب به دو مسئل النبوةدالمضمون  بان اثر یاست. ا البرهان

ن یـ اهم در ن اسالم دعوت کرده است. ییشان را به آین بن اسحاق نوشته شده و ایو حن

م. یابیـ  يبه موضوع اعجاز قرآن م يتوجهات فراوان ،نینَقُسطا و حُ يها و هم در پاسخ اثر

باشـد کـه در آن    ين اثـر یتـر  مید قـد یبن المنجم شا یيحیبن  يابوالحسن عل ي نوشته

د یـ امبر اکرم(ص) بر موضوع اعجاز قرآن تاکیقاطع بر نبوت پ يلیدل یيجو يسنده با پینو

ست یبا ي(ص) ممحمدحضرت کند که  ين امر بنا میل خود را بر ایدل يکند. و يفراوان م

ن مـا یمتن قرآن داشته باشد. بدون علـم و ا  لیبد يب ي العاده بر جنبه فوق يمانیقطع و ا

توانست بـا   ينماکرم(ص) امبر یست، پیبا قرآن ن يهماورد يارایرا  ينکه کسیبر ا يقطع

و بـدون   ابلهانـه  ين عملیاورند، چراکه ایکند که همانند قرآن را ب يمخالفان خود تحدّ

 ي(برا بوده است منزّهعاقل و  يانسان يدهد و يامبر نشان میات پیخ حیاست و تار ریتدب

 .)Thomas, 1/763-767 :  ل نکیتفص

در واسط  اما قطعاً ،نامعلوم يتولد و ابوعبدهللا محمد بن زید (یا یزید)، يالواسط -5

 يم از ویالند که ابن يجز اطالعات . بهاست يهجر 306ز در ین ي. وفات وداده است يرو

او را ) 220، الفهرست( میالند م. ابنیدان ينم يزیچ يو يباً از زندگیدهد، تقر يدست م به

در  ا رفتـه اسـت.  یـ از دن يسال پـس از و  چهار کهشمارد  يم يجُبّائ ياز شاگردان ابوعل

 فـه ینظمه و تأل ياعجاز القرآن ف و االمامةن یرا دو کتاب با عناو ين آثار ویتر ادامه، مهم
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و داشته  "کاتب"سمت  يکند که و ي) اضافه م2/352، تیتثبعبدالجبار ( يقاضداند.  يم

، يالشَّرْفقس ( استارت تورات به نبوت حضرت محمّد(ص) نگاشته در موضوع بش يکتاب

ن اثر و ذکـر  یکند، توجه به ا ين اثر را ذکر نمیق ایعبدالجبار نام دق يباآنکه قاض. )166

، نشان از  بن المنجم یيحیالکاتب و أحمد بن  يریبة، ابوبکر الزهیقت آن در کنار آثار ابن

ل یتفصـ  ي(بـرا  سال در زمـان عبـدالجبار دارد  کصد یب یت خاص آن با گذشت قریاهم

 .)Thomas, 1/145-146 : شتر نکیب

و  متولد بعلبک .ق)308-215 ) (حدCosta ben Luca( يقُسطا بن لوقا البعلبک -6

متوفاي ارمنستان، فیزیکدان، مترجم و عالم مسیحي ملکي بود. وي که بخش زیـادي از  

فلسفه، نجوم، منطق و مانند آن را بـه  درباب  عمر خود را در بغداد گذرانده، آثار زیادي

، 305(از جملـه در ص  الفهرسـت الندیم در مواضع مختلف  عربي ترجمه کرده است. ابن

بـه   يپاسخ وشمارد.  ين بن اسحاق برترش مید و از حنیستا ياو را م ي) توان علم353

شـناخته   البرهـان  ایـ  الجـواب شتر) که با عنـوان  ین مقاله، پیهم :  المنجم (نک ابن ي نامه

ـ  در آن است که  يحیمس ياز آثار جدل يکیدر شمار  1شود، يم دربـاب   يمطالـب فراوان

در  يالمثل و ي. فافتیتوان  يمي نفي یا اثبات نبوت پیامبر اکرم(ص)  و ادلهاعجاز قرآن 

معجـزات معـروف   توانـد همطـراز بـا     يتالش است تا اثبات کند معجزه بودن قـرآن نمـ  

کلمـه   يا هین اثر درواقع ردّی. ا)Thomas, 151-152( ع) قرار گیرد(ع)و عیسي(موسي

 ي بحث از ادله ي است، به بهانههمین مقاله، پیشتر)  :  (نکالمنجم  ابن ي به کلمه بر رساله

بـه صـراحت دربـاب     يالمنجم، نکات متعدد ل ابنیدال يامبر اکرم(ص) و بررسینبوت پ

عنـوانِ  اي بـا   در مقالـه ) Marwan Rashed( مـروان راشـد   اعجاز قرآن به همراه دارد.

 »دربرابر بنو المنجّم  قرآن در پایان قرن سوم: قسطا بن لوقا  شواهدي تازه در نقد اعجاز«

 2اي از این نکات پرداخته است. به پاره

                                                        

هاي مختلف  براي نسخ خطي این اثرِ قسطا بن لوقا و چاپ متن عربي آن همراه با ترجمه 1.
  .Thomas, 1/153 :  لیایي و فرانسوي نکلهستاني، ایتا

2. Marwan Rashed, “New evidence on the critique of the Qurʾānic miracle at 

the end of the third/ninth century: Qusṭā ibn Lūqā vs. the Banū al-

Munajjim,” In the age of al-Fārābī: Arabic philosophy in the fourth/tenth 

century, edited by Peter Adamson, London: Warburg Institute/ Turin: 

Nino Aragno Editore (Warburg Institute Colloquia no. 12), 2008, pp. 277-

294. 
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که احتماالً در ادسا (رُها) زاده و ، اسقف ملکي مذهب تئودوروسیا تئودور ابوقُرّة،  -7

اما نقل است که در  ،تاریخ دقیق تولد و وفاتش معلوم نیستدر حَرّان وفات کرده است. 

ق) شـرکت داشـته اسـت. وي را    218-198اي در زمان حیات مأمون (حکومت:  مناظره

اند. در میان انبوهي  و دیني دانستهنویس در ادبیات جدلي  ي عربي ترین نویسنده معروف

وي مـدعي بـوده اسـت کـه پیـامبر      اقوال مختلف وي علیه دین اسالم، نقـل اسـت کـه    

سـان  ینو ابوقرة از تمام مدافعـه  يها هیتعداد آثار و رد 1است. اي نداشته (ص) معجزهاکرم

 يرساله و کتاب و يش از سی) بMartin, 1/448-491ن (یتر است. مارت افزون يحیمس

هـا در   موجـود از آن  يهـا  را همـراه بـا مشخصـات نسـخه     يونـان یو  يانی، سـر يبه عربـ 

ه یي او عل ادله يبرخ يبرا( کند يم يشان معرف ياحتمال يها جهان و چاپ يها کتابخانه

 ).Martin, 1/474 :  امبران نکیر پیاس آن با معجزات سایو قاکرم(ص) امبر یمعجزات پ

بعدها است که  يکالم يها لو جد هیه، ردمناظرخروارها  از يباال تنها مشت يها نمونه

افتـه اسـت. بـا    یادامه  يهودی يز در مبادالت اسالمیو ن يحیو مس يز در سنت اسالمین

ان و یحیان و مسـ یـ هودیه یـ مسـلمانان عل  يجدل يها ، نگاشتهيگذر از قرن چهارم هجر

نـد. دو  یگو يمـ  موضـوع اعجـاز قـرآن سـخن    درباب  شتریل و وضوح بیبالعکس، به تفص

ق) در گفتگو و مناظره بـا  450-380ستروس (یگور ماگیمتاخرتر عبارتند از: گر ي نمونه

ان اسـقف  ی)؛ و مجالس بحث مThomas, 2/707-713 :  ق) (نک437(م يابونصر المناز

ـ یـ معـروف بـه وز   ين بـن علـ  یحسالم) و ابوالقاسم 1046-975ا (ینایا بارشیلیا  ير مغرب

 .Adang, pp(ادنگ  .)Thomas, 2/730-735 :  ن (نکیافارقیق) در شهر م370-418(

در  ق)403(م يبــاقالنچـون   يده اســت تـا نشـان دهــد کسـ   یکوشـ  يحتـ ) 179-184

 دیـ کتـاب تمه  در(ص) امبر اکـرم یـ ت نبـوت پ یاعجاز قرآن و دفاع از حقان يپرداز هینظر

گائون آگـاه  ا یو سعد يسانرقِقِچون  يانیهودی ي، کامالً از نقدهااالوائل و تلخیص الدالئل

 بوده و درصدد نقض آن برآمده است.

                                                        

:  قرآن در متون عربي مسیحي«ي سیدني گریفیت با عنوان  ي وي بنگرید به مقاله درباره .1
   با مشخصات زیر: »در مجلِسِ مأمون هاي جدلي [تئودور] ابوقُرّة تحول و تطور احتجاج

Sidney Griffith, “The Qurʾān in Arab Christian texts: the development of an 

apologetical argument: Abū Qurrah in the Mağlis of al-Maʾmūn,” Parole de 

l'Orient: revue semestrielle des études syriaques at arabes chretiennes: 

recherches orientales: revue d'études et de recherches sur les églises de 

langue syriaque 24 (1999) pp. 203-233.  
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  معتزله و اعجاز قرآن يو کالم يادب يها ن تالشیب) نخست

ن عامـل  یم، دومـ یدر شامات و عراق که بگذر يحیو مس ياز موضوع مجادالت اسالم

 يکالمـ و  يادبـ  يهـا  دغدغـه د یـ اعجاز قرآن را بادرباب  يپرداز هینظرو  يریگ در شکل

 يطـور کلـ   و بـه  ـروشن اسـت کـه معتزلـه     دانست. در قرن سوم بوده  يمعتزلمتکلمان 

درباب  يکالم یيها بودند که پرسش ياسالم يها ن گروهیاز نخست ـث یحد  مخالفان اهل

ک یا قدم قرآن، تشـک یحدوث  از اند. پرسش فهم قرآن طرح کرده يت، و مبنایذات، ماه

 يات قرآن از جمله برخـ یآ ياز برخ يجازر میت اخبار واحد، و جواز فهم و تفسیدر حج

ـ آ يشمار م شان راجع به قرآن بهیمتفاوت ا يها شهیاز اند ز از یـ موضـوع نظـم قـرآن ن    د.ی

از  يکسو و شبهات خارجیبان از یاد يبرخ يادب يها ن دست مسائل است که دغدغهیهم

ـ  داشـته  يآن نقـش جـد   يجیگر، در طرح تدرید يجانب مخالفان و ملحدان از سو  د.ان

را در قـرون دوم و سـوم بـه     يمان معتزلذهن متکلّن راستا، یدر اکه  ين پرسشیتر مهم

هللا را از آثار فصحاء، بلغاء،  هاست که کالم يژگین است که: کدام ویخود مشغول ساخته ا

 .)Wansbrough, p. 79؛ قـس  478، الشَّـرْفي سازد ( يز میخطباء، شعراء و کُهّان متما

ا یـ د آمده باشـد  ینه پدیزم شیکباره، در خأل، و بدون پیتوانست  يز نمین ين پرسشیچن

محصـول  ست یبان امر الجرم یا م به طرح آن گرفته باشد.یمان ارتجاالً تصماز متکلّ يکی

المثل نقل است  يف قبل بوده باشد. يها دهه يعلم يدر فضا يقبل يها و آرا شهیاندبذر 

شر بن و از شاگردان بِالمردار  يابوموس ) معروف بهق226 حدود .ح (میبن صب يسیکه ع

کرد، معتقد بوده اسـت مـردم قادرنـد     يم يخلق قرآن دفاع فراوان ي هیمعتمر، که از نظر

الملـل و  ، يد کننـد (الشهرسـتان  یـ ث بالغت و نظم و فصـاحت تقل یهمانند قرآن را از ح

خ یتـار عسـاکر،   ابن :  گر نکید يا نمونه ي؛ برا12/187، ي؛ قس السمعان83-1/82، النحل

ان یمعتزل ياز برخ) 225ص( ين ابوالحسن اشعریهمچن). 280-23/279، نة دمشقیمد

  يمریمان الصیعبّاد بن سلو شاگردش،  ق)218(م. پیش از  يهشام بن عمرو الفوطچون 

ت یـ اکـرم(ص) را حکا  امبریـ اعجاز قرآن و داللت آن بر نبـوت پ انکار  ق)250(م. حدود 

 Van قـس.  69، العدلیة من المعتزلة مخالفات في الحکایات ید،نیز الشیخ المفکند ( يم

Ess, vol. 4, p. 7, 41, 609( يو قاض  ) جمـاعتي چـون   ) 2/374، تثبیـت عبـدالجبار

محمـد بـن زکریـا الـرازي (م      الحصري،  الراوندي، ابن ابوعیسي الورّاق، الحدّاد،ابوحفص 
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ق) را متهم به انکار 257از  لکِندي (فیلسوف متوفاي پس) ق و یعقوب بن اسحاق ا320

  کند. نبوت مي

ان منتسـب، امـا در   یبه معتزل ياگرچه همگ به پرسش فوق،دهندگان  ن پاسخینخست

بصـره و بـه    ي معتزلـه  يعنینخست،  يا دسته اند. گر همداستان نبودهیکدیبا  یيگو پاسخ

و  يموس ـء  ایر انبیمعتقد بودند که قرآن همانند معجزات سا 1،يدیان زیعیشان شیتبع ا

تِ نبوت رسول اکرم(ص) است و لذا معجزه در ذات زبان آن و یخود معجزه و آ ـ يسیع

دوم کـه   ي . دسته)Martin, p. 176, 181( تر در نظم قرآن نهفته است قیر دقیبه تعب

د یـ أکف قـرآن ت یچنـدان بـر نظـم و تـأل    د، یـ بغداد نامن ینخست ي شان را معتزلهید ایبا

 ستنددان ياز جانب خداوند م يجاد مانعیقرآن را به سبب ا جزه بودنمع شانیا .ورزند ينم

ن، ینخسـت  ي هیـ دیان زیـ در م افته است.یصرفه شهرت  ي هینظر هب اصطالحاًن امر یاکه 

ـ یقاسـم بـن ابـراه   الد امام ین فرد را بایتر مهم ق) دانسـت کـه هـم بـا     246(م.  يم الرسّ

الـرد  از کتابش با عنوان  يفیتوص ي(برا داشت يان ارتباط علمیحیان و هم با مسیمعتزل

است کـه هـم    يعالمانتري  قدیمي از يو Thomas, 1/542-543(.2 :  نک يالنصار يعل

هاي فراوان از آنها در آثار خود براي اثبـات   اطالعات فراواني از عهدین داشت و هم نقل

 :  ها نک مونهن يکرد (برا يت ذکر میحیمس ينید يها شهیو رد اند نبوت پیامبر اکرم(ص)

سخت بااعتقاد و  يمسلمانچونان  يواز سوي دیگر،  3.به بعد) 44م، صیالقاسم بن ابراه

ـ  ، گـرا  عقل  کنـد  ياعجـاز قـرآن دفـاع مـ     ي شـه یاز اند يخـود بـه روشـن    يدر آثـار قرآن

)Madelung, 1965, pp. 124-125(.4 ح یمـد «م، یالقاسـم بـن ابـراه    :  نمونه نک يبرا

                                                        

واکاوي کرده، کتاب مهم ویلفرد ترین اثري که تأثیر معتزلیان نخست بر زیدیه را  مهم 1.

  با مشخصات زیر: هاي کالمي زیدیه االمام القاسم بن ابراهیم و آموزهمادلونگ است با عنوان 
Wilferd Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre 

der Zaiditen, Berlin: Walter de Gruyter, 1965. 

، تحقیق امام الرد علي النصاريمنتشر شده است: القاسم بن ابراهیم، این اثر اکنون تصحیح و  2.

  .2000حنفي عبدهللا، القاهرة: داراآلفاق العربیة، 
اي جداگانه به بررسي اطالعات القاسم بن ابراهیم از مسیحیت  ویلفرد مادلونگ در مقاله 3.

  با این مشخصات:  »القاسم بن ابراهیم و الهیات مسیحي«ي  مقاله :  پرداخته است. نک
Wilferd Madelung “Al-Qasim ibn Ibrahim and Christian theology,” ARAM 3 

(1991) pp. 35-44. 

مجموع کتب و رسائل لالمام القاسم بن مجموعه آثار وي در صنعاء منتشر شده است:  4.
  .2001یة، ، تحقیق عبدالکریم احمد جدبان، دو جلد، صنعاء: دارالحکمة الیمانابراهیم الرسي
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ات یمتاخرتر از ادب یيها نمونه يو برا 24-2/23، جموع کتب و رسائلمدر  »ریالقرآن الکب

ق) در 411د باللـه (م یبه قلم المؤ ياعجاز قرآن در اواخر قرن چهارم هجردرباب  هیدیز

  ). Schmitdke, 2012, p. 221 :  نک يکتاب اثبات نبوة النببا عنوان  ياثر

 1)ق231ار معروف به نظّام (میسم بن یبه ابراهرسماً ن بار یکه نخست صرفه ي هینظر

ز ینبعدها  2)378، رةیالذخ، يف المرتضیشر ؛ قس224، ينسبت داده شده است (االشعر

 :  (نـک  داشته اسـت  يمدافعان 3اهل سنت يو حت معتزلهعه، یبان شیاز اد يان برخیدر م

کوشـد تـا نشـان     يم) Von Grunebaum, EI2, 3/1019(فُن گرونبام  .مقاله) ي ادامه

ن راه یـ ت وجـود داشـته اسـت و در ا   یحیدر مسـ شتر یپ يا گونه صرفه به ي شهید اندده

سا شـاهد  یکل يم) از آبا340-240وس (حدود یده را در فکر الکتانتین ایاز ا یيها نمونه

گر، ید ياز سو ).3/1019ش دوم، یرای، ودائرة المعارف اسالمدر  »اعجاز« ي آورد (مقاله يم

)، ق مـا للهنـد  یتحق( يرونیحان بیدر آثار ابور يافتن شاهدی ) با58-57محمد ابوزهره (

 شان باشد ينیکتاب د يریدناپذیشه، باور هندوها در تقلین اندیزند خاستگاه ا يحدس م

از  يم برخییست که بگویهمه، دور ن نیبا ا .)37-35، يالشهر :  نک ين رأیا يبررس ي(برا

، گاه فرق يخاص خود در ادب عربو تضلّع ، به سبب تذوّق يمعتزلبان و متکلمان ین ادیا

 يا حتیاند،  دهید يث نظم نمیات قرآن از حیان قصائد معروف عرب و آیم يادیچندان ز

انـد. از   خوانـده  يقـرآن را دشـوار نمـ    يمـدن  يهـا  سـوره  يد از ساختار و نظم ظاهریتقل

انـد،   داده يشان عجز بشر را به ذات جمالت و نظم و بالغت قرآن نسـبت نمـ  یرو، ا نیهم

                                                        

) بدون 19، صالقول بالصرفة في اعجاز القرآن: عرض و نقدعبدالرحمن بن معاضة الشهري ( 1.

ق) نیز 131ي صرفه را پیشتر به واصل بن عطاء (م گوید نظریه اشاره به هیچ منبعي مي

  ).Martin, p. 180 :  اند (براي نقد نک نسبت داده

گوید: از نظر نظّام،  که در گزارش خود مي ق) تنها کسي است429دادي (معبدالقاهر بغ 2.

ان نظم القرآن غیر معجز، و انما وجه «ها قادرند همانند و بلکه بهتر از قرآن را بیاورند.  انسان

الداللة منه علي صدق النبي صلي اللّه علیه و سلم ما فیه من االخبار عن الغیوب. و زعم ان 

؛ نیز همو، 98، ص الملل و النحل( »افصح منه العباد قادرون علي مثل القرآن و علي ما هو

ق) این 643). دو قرن بعد، سخاوي (م128، صالفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم

  ).1/216، جمال القرّاء و کمال االقراءدهد ( سخن را به تمامي معتزله نسبت مي

ري راجع به اعجاز قرآن ي اعتقاد ابوالحسن اشع ق) پس از توضیح درباره548شهرستاني (م 3.

و من أصحابه من اعتقد أن اإلعجاز في القرآن من جهة صرف الدواعي، وهو المنع «نویسد:  مي

  ).117-1/116، الملل و النحل( »من المعتاد.
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 1انـد.  دانسـته  يا دانش بشـر مـ  یاز قدرت خداوند در صرف همت، اراده  يبلکه آن را ناش

 ،الموضح عن وجه اعجـاز القـرآن  ، يمرتضالف یشرال :  ن اشارات نکیاز ا یيها نمونه ي(برا

  .)به بعد 1/460، دیالمنقذ من التقل، يراز ي؛ قس. حِمَّص47-46 و 36-37

هـاي فـراوان، تصـریح     با آنکـه پـس از بررسـي    العات قرآنيمطجان ونزبرو در کتاب 

 اي در ادبیـات دینـي یهـودي و     هـیچ مشـابه و سـابقه    "اعجاز قـرآن "ي  کند اندیشه مي

 )، بر ایـن نکتـه مصـرّ اسـت کـه اصـل تحـدّي در        Wansbrough, p. 81ندارد ( يربّان

 یهـودي را بـا    سابقه نیست و لحن و الگـوي متـداول در فرهنـگ    سیاق قرآني، عملي بي

 قُـل فَـأتُوا بِکِتَـابٍ    ي  ي خود به آیـه  ). وي در بخشي از ادلهIbid, p. 79خود دارد (

کنـد کـه در شـمار     ) نیز استناد مـي 49(القصص،  مِن عِندِ هللاِ هُوَ اَهدي مِنهُمَا اَتَّبِعهُ

ز ي صرفه از جانـب معتزلـه نیـ    آیات مکي است. از سوي دیگر، به نظر وي، طرح اندیشه

ي خلق و حدوث قرآن دارد که در نگـاه معتزلـه بسـیار محـوري      پیوندي وثیق با مسئله

آمده است. لذا در نگاه ایشان، از آنجا که مـتن قرآنـي بـراي خداونـد امـري       شمار مي به

آید (و کالم هللا فعل الهي اسـت، نـه صـفت ذات خداونـد)،      عرضي و حادث به شمار مي

حاوي جوانب ادبي و بالغـي فـوق بشـري نیسـتند (قـس      الفاظ موجود در قرآن به ذاته 

 کنـد کـه چـون     ). نهایتـاً ونزبـرو بـدین نکتـه اشـاره مـي      226-225ابوالحسن اشـعري،  

 انـد،   آراي معتزله در این باب را اغلب دشـمنان پیروزمنـد ایشـان بـراي مـا نقـل کـرده       

 رخـي  توان تشخیص داد رأي ایشان دربـاب صـرفه نـوعي واکـنش بـه ب      به درستي نمي

ي اسالمي و غیراسالمي بوده یا صرفاً ناشي از ابتکـار خـود    آراي علمي موجود در جامعه

ي نبــوّت پیــامبر و حقانیــت دیــن اســالم بــوده اســت   ي ادلــه ایشــان در حــل مســئله

)Wansbrough, p. 82.(  

دوم قرن سوم جوانه  ي مهیندر اعجاز قرآن به سرعت درباب  معتزله يپرداز هیبذر نظر

ف کرده که در آن هم یتأل نظم القرآنبا عنوان  يد خود کتابیگو يق) م255حظ (مجا زد.

                                                        

ي صرفه را همگان (از جمله جاحظ، ابوالحسن اشعري، عبدالقاهر بغدادي) نخستین  اندیشه 1.

هاي دیگران از تمامي مذاهب و فرق، چون  با این حال در نوشتهاند،  بار به نظّام نسبت داده

ق)، ابواسحاق 388ق)، خَطّابي بُستي (م384ق)، علي بن عیسي الرماني (م255جاحظ (م

ق) 436ق) شریف مرتضي (م413ق)، شیخ مفید (م418ق)، وزیر مغربي (م418اسفرایني (م

ق) نیز 456حزم اندلسي (م ابنق)، 466سنان خفاجي (م ق)، ابن447و ابوالصالح حلبي (م

  توان یافت. تصریح آشکار یا تأییدات تلویحي نسبت به این امر مي
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عه، اهـل  یاز جمله شگر مخالفان معتزله ید يام را مردود ساخته و هم به دعاودگاه نظّید

در  ين همه، ویبا ا 1.)166، ةیرسائل الجاحظ الکالم( پاسخ گفته استه یث، و حشویحد

 ي منـه یهاز نتوانسـته اسـت خـود را    ) 6/445؛ 4/305، الحیـوان ( شآثار گریداز  يبرخ

 ان انتقـادات تنـدِ  یـ ن میـ در ا. )637-634قس قصـاب،  ( برهاند يصرفه به کل ي شهیاند

تـش بحـث را   آظّام ه نَیعل يراوندال ابنبن اسحاق معروف به  یيحین احمد بن یابوالحس

شان، یا از يگردانیرو از پس آمد، يم شمار به معتزله از يزمان خود که يو ساخت. ورتر شعله

ـ  ،حة المعتزلةیفضدر کتاب  معتزلـه وارد سـاخت    يباورهـا  يبـر تمـام   يانتقادات فراوان

اط ین خیابوالحس ي هیرد ست،ین ما اریاخت در اکنون کتاب اصل آنکه با ).92 ،يالمرتض (ابن

نان گزنده را سخن یاز ا يادیز يها بخش الملحد يالراوند ابن يالرد عل و االنتصار عنوان با

ار خالصـه  یرا بسـ  يراونـد  ، سخنان ابـن نظّام ياعتقادات قرآن ما نقل، اما در بخش يبرا

تنها بر موضـوع  ، دائر بر صرفه دگاه نظّامیه دیعل يراوند در جواب انتقاد ابن يوکند.  يم

ون چ يراوند گر آثار ابنید .)28-27 :  (نک کند يد میقرآن تأک يبیام بر اخبار غاعتقاد نظّ

قـرآن،  در ردّ  يبه نوع يکه همگ دیکتاب الفر، و کتاب الزمرّد، کتاب الدامغ، کتاب التاج

 يتکاپو به را سوم قرن ياسالم عالمان بود، آن مانند و امبرانیپ معجزات قرآن، اعجاز نبوت،

 ق آثـار متعـدد  یدق يبررس ين جوانب مختلف اعجاز قرآن واداشت (براییتب يشتر برایب

 يبـر آرا  يمرور يو برا Van Ess, 4/295-349 :  آنها نک يو گزارش محتوا يراوند ابن

  .)، سراسر کتابالملحد يوندیالر خ ابنیتاراالعسم،  :  اش نک درباره يگر پس از ویعالمان د

ن یبـا عنـاو  ز ین يگریآثار ددهد که از اواخر قرن سوم،  ينشان مم یالند ابن فهرستال

 يهجر 377در سال  )41، الفهرست( يو اند. ف شدهیتأل »اعجاز القرآن«و  »نظم القرآن«

فـه  ینظمـه وتأل  يکتاب اعجاز القرآن ف« 2برد: ين نام میچنرا آثار ن یااز  يشمار ،يقمر

ان عـن  یـ د؛ کتـاب الب ی؛ کتاب نظم القرآن البن االخشيمعتزل يد الواسطیزیلمحمد بن 

ـ  ؛ کتيبعض الشعر مع فصاحة القرآن للحسن بن جعفر البرجل  يعلـ  ياب نظم القـرآن ألب
                                                        

هایي از آن را اسعد عبدالعظیم محمد با عنوان  اي به دست نرسیده است. پاره از این اثر نسخه .1

 ي آثار دیگر جاحظ و برخي منقوالت متأخر از وي، بازسازي کرده است بر پایه نظم القرآن

  ).1995/1415(القاهرة: مکتبة الزهراء، 

اعجاز «تر و مقدم بر آثار با عنوان  فراوان »نظم القرآن«روشن است که نگارش آثار با عنوان  .2
ترین کتاب با عنوان اعجاز القرآن در اوایل قرن چهارم  رسد قدیمي اند. به نظر مي بوده »القرآن

را به محمد بن  »اعجاز القرآن«) عنوان 2/219، طبقات المفسریننوشته شده باشد. داوودي (

  دهد. ق) از متکلمان معتزلي نسبت مي300عمر بن سعید الباهلي (م
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ـ ا »بـن نصـر.   يالحسن بن عل ـ    يتعلـق خـاطر   ين افـراد همگـ  ی  يو 1د.بـه معتزلـه دارن

داوود  يابـ  چـون ابـن   يرا بـه کسـان   »نظـم القـرآن  «عنـوان   نیهمچن )288، الفهرست(

 يکتاب )2/379( يابوالعباس نجاشن، یجز ا به. ز نسبت داده استیق) ن316(م يالسجستان

 ين اثریف چنیتأل )1/275، معجم االدباء( يت الحموواقیو  ،يشلمغانبه  راعنوان ن یابا 

   .اند نسبت دادهز یق) ن328(م يد احمد بن سهل البلخیابوزرا به 

در عـراق و   يعنـ یجهان اسـالم   يو فرهنگ يتخت علمیآثار فوق عموماً در مرکز و پا

ر مرتبط با موضوع اعجاز و ر، نگارش آثایتأخ ياند. با کم ر درآمدهیتحر ي شامات به رشته

ز یـ از خراسان و ماوراء النهر تـا مغـرب و انـدلس ن    ير مناطق اسالمینظم قرآن را در سا

  صـم یه أبوعبداللّـه محمـد بـن اله   بـ ق) 467(م يباخرزابوالقاسم توان مشاهده کرد.  يم

 د آن رایگو يدهد و م ينسبت م اعجاز قرآندرباب  يکتابخراسان، ان یاز کرام) ق409م(

ي  دهد موضوع اعجـاز قـرآن در قـرن چهـارم بـه مدرسـه       این امر نشان مي 2ده است.ید

کسـاني چـون ابورشـید نیشـابوري      تفسیري نیشابور و ماوراء النهـر نیـز رسـیده اسـت.    

شـمار   ، که خود از شاگردان قاضي عبـدالجبار بـه  زیادات الشرحق) صاحب کتاب 415(م

 يریبعدها در آثار تفسن امر یاتوجه به . اند اشتهسهم دبسا در انتقال این امر  آید، چه مي

ات یر آیهر دو در تفسق) 468(م يشابورین يواحدو ق) 428(م ين منطقه، چون ثعلبیا

ر یتفسـ تر چـون   ر کهنیتفاسدر نکه یگوا، شود يآشکارتر مز ین 88و االسراء،  23البقرة، 

 م.یابیـ  يمنن امر یاز ا ينشان ق)377(م يث سمرقندیر ابواللیتفسق) و 333(م يدیماتر

کنـد.   يات اعجـاز قـرآن را دنبـال مـ    یـ ر، ادبیتـأخ  يز با کمیمغرب ن يریتفس ي مدرسه

ق) در 403(م يالفرض معروف به ابن يوسف بن نصر األزدید عبدهللا بن محمد بن یابوالول

، القـاهرة: مکتبـة   ينیق عـزت العطـار الحسـ   یـ (تحق خ علماء األنـدلس یتارسراسر کتاب 

ر و قرائـت و  یاز دانشمندان تفس ياریم)، با وجود ذکر نام بس1988/  ق1408، يالخانج

ا نظـم قـرآن سـخن    یاعجاز درباب  يچ اثری، از هيدر مغرب اسالم يث و علوم قرآنیحد

                                                        

الندیم در این بخش چنین است: الکتب المؤلفة في معاني شتي من القرآن. این  عنوان ابن .1

رآن در دهد که در عصر وي هنوز مباحث و عناویني چون نظم القرآن و اعجاز الق نشان مي

گفت:  اند. در غیر این صورت، وي باید مي شمار مباحث مستقل و اسم و رسم دار قرار نداشته
  کتابهاي تالیفي در موضوع اعجاز یا نظم قرآن. 

دمیة و قد تأملت کتابه في إعجاز القرآن فإذا عبارات فصیحة، و إشارات صحیحة. (باخرزي،  .2
  )2/889، القصر و عصرة اهل العصر
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تفسـیر  تـر از   حـزم آن را مفصـل   که ابن ـق)   276از تفسیر بقي بن مخلد (م د. یگو ينم

ن منطقه یا يرین آثار تفسیتر کهن ست و درچیزي به دست ما نرسیده ا ـدانسته  طبري

ان یـ بـه م  يق) همچنان از موضوع اعجاز قرآن سـخن 399ن (میزمن ياب ر ابنیچون تفس

بـه بحـث مـورد نظـر      يا ن اشارهیر، کمترین تفسیدر ا يات تحدیل آیذ يد و حتیآ ينم

 يسیتار القطالب بن محمد بن مخ يبن أب يمکّم که بعدها یدان ين همه، میم. با ایابی ينم

کتـاب انتخـاب کتـاب    و  ان اعجاز القرآنیبن ی) صاحب دو اثر با عناوق437(م  يروانیالق

   ).317-3/316،  يبوده است (القفط  نظم القرآن يف يالجرجان

اعجـاز قـرآن بـا    دربـاب   يکالمـ  يها يپرداز هیوند نظریدوران پ، يهجر رن چهارمق

ن است که پرسش از اعجـاز قـرآن و وجـه    ن قریهم رر قرآن است. در اواخیتفس ي مقوله

ـ  ـدر آثار عالمان و مفسران   يو علوم قرآن يریتفس يآن، به عنوان امر  ــ  يعمدتاً معتزل

معتزلـه،   يو آشنا با مباحث کالمـ  يا مفسران ادبی يران معتزلمفسّ يبرخشود.  يطرح م

موضـوع  )، بـه  88سـراء،  اال ي هیـ آ ي ژهیـ ات قـرآن (بـه و  یـ آ ير خـود بـر برخـ   یدر تفسـ 

 ةت دالئل النبویتثبعبدالجبار در  يقاض اند. در وجه اعجاز قرآن توجه نموده يپرداز هینظر

از  يبرخـ  خود بـه ردّ  ریتفسدر ق) 303-235( يائجبّ يکند که ابوعل ينقل م) 2/529(

، د و العـدل یـ ابـواب التوح  يفـ  يالمغنـ (قـس. همـو،    پرداخته است يراوند ابنسخنان 

ه قرآن را یعل يراوند ابن يدعاو يجُبّائ يد ابوعلیگو يم ينجا قاضکه در آ 390و 16/151

ز به رد انتقـادات  ینق)  319-273( يد که ابوالقاسم بلخیگو يو مهم .پاسخ گفته است)

و  يبلخـ  1.)2/548ز ی؛ ن1/63عبدالجبار،  ي. (قاضه جاحظ پرداخته استیعل يراوند ابن

ل قـرن چهـارم   یدر قرن سوم و اوا يان معتزلرمان و مفسّن متکلّیتر دو از مهم هر يجبائ

 يهـا  شـان تنهـا بـه صـورت نقـل قـول در نگاشـته        يریاند که متأسفانه آثار تفس يهجر

ف یشـر  :  اعجاز قـرآن نـک  درباب  يو يها دگاهید يبرخ ي(برا مانده است يمتأخران باق

ر نشان عبدالجبا يسخن قاض ،ن همهی؛ با ا)401-400، علم الکالم يرة فیالذخ، يمرتض

از  يان قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجریدهد موضوع صرفه، اعجاز و نظم قرآن در پا يم

ز یـ ر مسـتقل قـرآن را ن  یبه تفاس يابیاست که استعداد راه يکالم يها ن دغدغهیتر مهم

  افته است.ی

                                                        

عثمان عمرو بن بحر  هذا ابوالقاسم البلخي في النقض علي ابن الراوندي اغراضه علي ابي ذکر .1

  .»في نظم القرآن و سالمته من الزیادة و النقصان«الجاحظ، في کتابه 
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ر و علوم قرآن به دسـت متکلّمـان و   یورود بحث اعجاز قرآن به کتب تفس يها نهیزم

ق)، 303(م يجُبّـائ  يابـوعل شـتر فـراهم شـد.    یشـتر و ب یقرن چهـارم ب  يلمفسران معتز

ق)، 321(م يق)، ابوهاشـم جُبّـائ  319(م يابوالقاسـم بلخـ  ق)، 311اط (مین خیابوالحس

ــن ــ اب ــان326د (میاالخش ــابق)، و خ386َ(م يق)، رُمّ ــت يطّ ــه 388(م يبُس ق) از جمل

گرشان به بحث ید يمن کتابهاا ضیمستقل  يا قرن چهارم در رساله ياند که ط يمانمتکلّ

 يهـا  ز نشانهین قرن نیا ير و آثار ادبیتفاساند.  وجه اعجاز قرآن پرداختهدرباب  يلیتفص

از مفقود  يریتفسثار آجز  به ن دوره،یدر ا موضوع اعجاز قرآن دارد. ياز طرح جدّ يروشن

د یبا ،يلحسن رُمّانو ابوا يابوالقاسم بلخ 1،ي، ابومسلم محمد بن بحر اصفهانيجُبّائ يابوعل

اعـراب  ق) در 338ابـوجعفر نحّـاس (م  چـون   ينبایران و ادمفسّ يتوجّه روشن و جدّاز 

ـ   يابوبکر راز)، 2/283( القرآن  احکـام القـرآن  ر یدر تفسـ  ق)370(م اصمعروف بـه جصّ

 2)2-1(ص نیکتاب الصناعتق) در 400(م حدود  يابوهالل عسکرو  )،5/35؛ 4/33-34(

ن وجه یین موضوعات، تبیها در اطراف ا بحث يریگ با اوج. اد کردیآن به موضوع اعجاز قر

افته و سـپس  یعه، معتزله و اشاعره راه یبان و متکلمان شیاد يریاعجاز قرآن به آثار تفس

آراء و  انـد.  ر خود مطرح کردهیتفاس يات آن را در البالر مفسران از قرن پنجم به کرّیسا

ـ یوزق)، 415عبدالجبار (م يق)، قاض413(م دیخ مفیشق)، 403(م يباقالنآثار   ير مغرب

سـنان خفـاجي    ابـن ق)، 447(م يابوالصالح حلبـ ق)، 436(م يف مرتضیشر ق)،418(م

بحث  يمحصول دوران کمال و بالندگ يهمگ ق)474(م يعبدالقاهر جرجانو ق) 466(م

 ند.یآ يشمار م از اعجاز قرآن به

 

 

  گیري نتیجه

 هاي نخست، آیات تحدي در قـرآن را صـرفاً   در سدهمفسران و دیگر عالمان اسالمي 

و اصالت و مـن عنـدهللا بـودن قـرآن     اکرم مدعاي محکم قرآن بر درستي دعوي پیامبر 

                                                        

اعجاز قرآن را از تفسیر وي چنین نقل قول درباب  ) دیدگاه وي2/245، االتقانسیوطي ( .1

سیره: اعلم أنّ إعجاز القرآن ذکر من وجهین: أحدهما إعجاز و قال األصبهاني في تف«کند:  مي
   »یتعلّق بنفسه، و الثاني بصرف الناس عن معارضته.

علم البالغة، و معرفة  ـ بعد المعرفة باللّه جلّ ثناؤه - أنّ أحقّ العلوم بالتعلّم، و أوالها بالتحفّظ .2

  الفصاحة، الذي به یعرف إعجاز کتاب اللّه تعالي.
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ي اسالمي طي قرون نخستین، به تدریج مفهوم  دانستند. با مباحثات برآمده در جامعه مي

تـري   بندي کامل صورتاعجاز قرآن و تقلیدناپذیري آن همراه با تبیین وجه اعجاز قرآن، 

هاي گوناگون در پایان قرن سوم هجري از جانب متکلمان  پیدا کرد و در این باره، نظریه

  ارائه شد. ـعموماً معتزله  ـاسالمي 

ـ ییبه مفهوم اعجاز و تب يگذر از مفهوم تحدند یفرادر   ،ين وجوه مختلف اعجاز قرآن

ـ هودیان و یحیسـ داشتند. نخست مجـادالت م  يتر ينقش جد ياصلدو عامل  ه یـ ان علی

ف کتـب  یمنجـر بـه تـأل   متقابالً ن قرون که ین اسالم در ایو داکرم(ص) امبر یت پیحقان

 ن امـر یـ ، و ادیاز جانب مسلمانان در اثبات و دفاع از نبوت رسول اکرم(ص) گرد يفراوان

ثبـات  ا ،دالئل النبوة، اعالم النبوة، امـارات النبـوة  نِ یبا عناو یيها م کتابیي عظ مجموعه

ار وقـوع  کردنـد. انکـ   ت دالئـل النبـوة  یـ تثبتثبیت نبوة النبي،  النبوة، اثبات نبوة النبي،

ي اعجاز و غیرقابل تقلید بودن قرآن در آثـار   (ص) و رد نظریهمعجزات براي پیامبر اکرم

مسیحیان و یهودیان از یک سو و تالش عالمان و متکلمـان رقیـب در اردوگـاه اسـالمي     

ي مختلف درباب اعجاز قرآن در پایان قرن سوم هجري گردیـد:   یهسبب تنسیق سه نظر

صرفه، نظم قرآن، و اخبار از غیب. در کنار این عامـل، برخوردهـاي علمـي میـان فـرق      

اي از اختالف نظرهاي ادبي و  مختلف اسالمي به ویژه اهل حدیث، زیدیه و معتزله و پاره

  ر کمک کرد.اعتقادي درباب متن قرآني به ایضاح بیشتر این ام

ابوعلي جُبّـائي  چون  يبان اسالمیبا آغاز قرن چهارم هجري بسیاري از متکلمان و اد

ق)، ابوهاشـم جُبّـائي   319ق)، ابوالقاسـم بلخـي (م  311ق)، ابوالحسین خیاط (م303(م

ق)، ابوجعفر 326االخشید (م ابنق)، 323(مق)، ابومسلم محمد بن بحر اصفهاني 321(م

ق)، 386رُمّاني (م، ابوالحسن ق)370رازي معروف به جصّاص (م ابوبکر، ق)338نحّاس (م

، موضوع اعجـاز قـرآن و   ق)400ابوهالل عسکري (م حدود و ق) 388و خَطّابي بُستي (م

 وارد ير قرآنـ یه مخالفانشان به تفاسـ یعل یيها هین جوانب مختلف آن را همراه با ردییتب

وانب توبرتو و مختلف آن در تفاسیر ساختند. از اوایل قرن پنجم طرح موضوع اعجاز با ج

آراء و آثـار بـاقالني    هاي علوم قرآني به امري رایج و جـدي مبـدل شـده اسـت.     و کتاب

ق)، 418ق)، وزیـر مغربـي (م  415ق)، قاضي عبدالجبار (م413ق)، شیخ مفید (م403(م

ق) و 466سـنان خفـاجي (م   ابـن ق)، 447(م يابوالصالح حلبـ ق)، 436شریف مرتضي (م
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ق) همگي محصول دوران کمـال و بالنـدگي بحـث از اعجـاز     474ر جرجاني (معبدالقاه

  آیند. شمار مي قرآن به
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