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چکیده

اگرچه در اندی شۀ غالب الهیات ا سالمی ،نظریۀ « صرفه» کمتر محل
توجه بوده و بهعنوان وجهی از وجوه اعجاز قرآن مقبولیت چندانی
نیافته است ،اما سیدمرتضی علمالهدی(د ،)495 .عالم سرشناس امامی
قرن چ هارم و پنجم ،از مداف عان جدّی این نظر یه بوده و در ک تاب
الموضح عن جهۀ اعجاز القرآن (الصرفۀ) بهتفصیل آن را اثبات کرده
است .در پژوهش حاضر ،که به بررسی ابعاد گوناگون این نظریه در
الموضــح ســیدمرتضــی ادتصــا

دارد ،نشــان داده شــده اســت که

 .7کارشــناس ارشــد علوم قرآن و حدیث دانشــگاه آزاد اســالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران (نویســنده
مسئول).

hadisemarveh@yahoo.com

 .2استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
abbasimehrdad@yahoo.com
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سیدمرتضی ،بهعنوان یکی از مدافعان سرسخت این نظریه ،بردالف
نقد م شهور بر معتقدان به صرفه ،بههیچروی منکر ا صل اعجاز قرآن
نیســت و همینین ،بهرغم بردی تالشها برای مبرّا کردن او از اعتقاد
به صرفه ،او در این کتاب بهجد مدافع نظریۀ صرفه ا ست ،و این امر
دود اهمیت و ضرورت بررسی علمی و دقیق این نظریه و این کتاب
را نشــــان می دهــد .در این پژوهش ،رویکرد کلی عقــل گرایــانــۀ
سیدمرتضی و استداللهای مبسوط او تبیین شده و مبانی متفاوت او
در بیان معجزه ،تحدّی و معار ضه معرفی شده ا ست .همینین روش
کلی ســـ یدمرتضـــی در اث بات نظر یۀ صـــر فه ،که ردّ دیگر وجوه
پیشـــنهادشـــده از جانب عالمان مســـلمان برای اعجاز قرآن اســـت،
بهتفصیل شناسانده شده است.
واژههاي کلیدي :اعجاز قرآن ،صــرفه ،ســیدمرتضــی علمالهدی،
الموضح.
مقدمه
صــرفه از نخســتین نظریههای اعجاز قرآن دارای تقریرهای متفاوتی بوده که همواره با
نقد و اشکال مواجه شده و عالمان اسالمی بردوردهای متفاوتی با آن داشتهاند .بردی فقط
با تکیه بر تبیین نظّام ـــ مشهورترین قا ل به این نظریه ـــ آن را ی
تمســـ

جا رد کردهاند .افرادی با

به دیدگاه ابن حزم در رد یا پذیرش این نظریه تالش هایی نمودهاند .عدهای در

تألیف شان دربارة اعجاز نامی از صرفه نبرده و آن را شایستۀ بحث ندانستهاند .گروهی نیز با
برر سی صرفه ،قابل تأملش دان ستهاند .بردی هم دیدگاه سیدمرت ضی را در این باب برر سی
ث این مقاله مرتبط اســـت ،نشـــان دادن اهمیت واکاوی دقیق نظریۀ
کردهاند .آن چه به بح ِ
صرفه بر مبنای دیدگاه سیدمرت ضی ا ست .بهرغم نظر اکثریت که این نظریه را مقابل اعجاز
می دانند ،سیدمرت ضی صریح ًا اذعان دا شته که منکر اعجاز نی ست و وجه اعجاز را منع الهی
میداند.
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با مروری تاریخی میبینیم که بهجز معدود افرادی در قرن ســوم ،7نظریۀ صــرفه تا قرن
پنجم مدافع دیگری ندارد .حال این ســلال محرم میشــود که پا از عصــر نظّام ،و بهرغم
مخالفتهای جدّی افرادی چون دحّابی (د( )933 .دحّابی7315 ،م ،صص ،2)22-73باقالنی
(د( )449 .باقالنی ،بیتا ،صص ،)94-23قاضی عبدالجبار (د( )473 .قاضی عبدالجبار ،بیتا،
ج  ،75صــص 273-271و صــص )923-929چرا ســیدمرتضــی با تألیف کتاب مســتقلی بر
عقیدهاش پافشاری دارد؟ آیا این پافشاری ،نشان از اهمیّت این نظریه نداشته و شایسته نیست
با نگاهی دقیقتر بررسی شود؟ و آیا با وجود نگاهِ وی ،این نظریه همینان در تقابل با اعجاز
است؟
وی از معروفترین مدافعان نظریۀ صرفه و تنها فردی است که تألیف مستقل او دربارة
صرفه به ما رسیده است .شخصیت علمی برجستۀ سیدمرتضی نگارندگان را کنجکاو کرد تا
استداللهای وی را محالعه کنند .این نوشتار به دنبال پاسخ به این سلال است که چرا بهرغم
مخالفت اکثریت ،وی دفاع مب سوط و محکمی از صرفه بهعنوان تنها وجه اعجاز دارد؟ وی
بر چه مبنایی صرفه را محرم و از آن دفاع کرده است؟ و روش او چگونه است؟
هدف محالعۀ پیش رو ،نشـــان دادن اهم یّت این نظریه در تاریخ ســـ نّت اســـالمی و
بهطوردا

اهمیّت آن در مکتوبات شــیعی اســت که از دیرباز تا کنون ذهن محققان را به

دود مشغول داشته است .این نوشته میکوشد «اهمیت» بررسی دقیقتر نظریۀ سیدمرت ضی،
«مبانی» ،و «روش» او در اثبات این نظریه را دنبال کند.

 .7بهجز نقلهای پراکندهای دربارة اعتقاد به صــرفۀ هشــام فوطی (د .حدود )273و عبّاد بن ســلیمان (زنده در
قرن سـوم) ،نظّام (د .حدود )224یا جاحظ (د ،)235 .که گفته میشـود مدتی به صـرفه معتقد و سـاا از آن
برگشـــته اســـت ،نقل دیگری دربارة صـــرفه تا اوایل قرن پنجم به چشـــم نمیدورد .در اوایل این قرن نام
ابوا سحاق ا سفراینی (د )473 .و تقریباً همزمان با وی ،سیدمرت ضی (د )495 .در زمرة معتقدانِ صرفه بهمیان
میآید(ن

 :حسینی ،7935 ،تمام اثر).

 .2اگر چه بردی محققان دربارة عقیدة دحّابی در ردّ صرفه مناق شاتی کرده و معتقدند نظر صرفه را در ست
میانگارد ،اما مخالفت وی با صرفه صحیحتر بهنظر میرسد(ن

 :حسینی ،7935 ،صص.)37-13
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در ارتباط با این نوشتار تا زمان تدوین آن ،چند مقاله تألیف شده است که تأکید آنها
بی شتر بر تو صیف محتوای بخشهایی از این کتاب ا ست 7.مقالۀ پیشرو برگرفته از یکی از
فصـــول پایاننامهای اســـت که به ســـیر تحوّر تاریخی این نظریه از ابتدا تا کنون پردادته 2و
پژوهشـــی در ادامۀ این کارهاســـت ،با این تفاوت که تمرکز آن بر تحلیل روش و مبانی
سیدمرتضی و تأکید آن بر اهمیت و ضرورت واکاوی دقیق نظریۀ اوست.
 .1اهمیت بررسی نظریه صرفه در آثار سیدمرتضی
برر سی دقیق و سحربه سحر آثار عالمان در تاریخ اندی شۀ ا سالمی به سبب دوانشهای
متفاوت هر ی
بهطور دا

از آنها میتواند انعکاسدهندة صحیح و دقیق سنت اسالمی باشد که اینجا
کتاب الموضح مدّنظر است .یکی از محققان اهمیت بررسی آثار سیدمرتضی

را ت شریح کرده که مرور آن میتواند در ن شان دادن اهمیت برر سی دقیق المو ضح نیز ملثر
باشد.
آثار کالمی ســیدمرتضــی از این حیث اهمیت دارد که فقط بازتاب عقاید پیشــینیان او
نی ست بلکه وی عالوه بر آنها ،دود نیز نو شتههای ابداعی و عمیقی در بیان م سا ل کالمی و
اعتقادی دارد .نظاممند و مبســـوطبودن آثارش وجه تمایز دیگری نســـبت به آثار پیشـــینیان
اوســـت که بررســـی دقیق آثار او را پراهمیتتر میکند (عحا ینظری،7935 ،صـــص-773
.)723

 .7این آثار عبارتند از:
 پهلوان ،منصـــور « ،)7934( ،جای گاه ک تاب الموضـــح در تبیین و جه اع جاز قرآن» ،آی نۀ میراث،
شماره 94و.97

 نادری ،مرتضی« ،)7934( ،آراء سیدمرتضی در وجه اعجاز قرآن» ،سفینه ،شماره.9
 نکونام ،جعفر( ،بی تا)« ،بازتقریر نظریۀ سیدمرتضی» (منتشرنشده).

 جواهری ،محمدحسن« ،)7937( ،بازدوانی نظریۀ صرفه» ،قبسات ،شماره .55
 .2ح سینی ،سیدهددیجه ،)7935( ،نظریۀ صرفه در اعجاز قرآن :برر سی دا ستگاهها و سیر تحوّر تاریخی،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده الهیات ،دانشگاه علوم و تحقیقات.
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گرایش عقالنی سیدمرت ضی و ا ستداللهای عقلی نیز نکتۀ دیگری ا ست که در بی شتر
آثار او هویداست تا جاییکه بردی او را به عقلگرایی اعتزالی منتسب کرده و نکوهیدهاند.
بیتردید واکاوی دقیق ،منحقی ،علمی و عقلی اســـتداللهای او میتواند بیانگر صـــحت و
سقم این امر باشد که آیا بهواقع دردورزی او در آثارش افراطی است یا منحقی .با این حال،
هدف اصلی این تحقیق نشان دادن اهمیت بررسی کتاب الموضح اوست.

 .1-1اهمیت کتاب الموضح
صرفه از جمله محالب مهمی ا ست که سیدمرت ضی آن را در آثاری چون م سألۀ سوم

کتاب المســا ل الرســیّۀ (علمالهدی7443 ،ق ،ج ،2صــص ،)921-929،جمل العلم و العمل
(علمالهدی7474 ،ق،

 713و )734و الذّدیرة (علمالهدی7497 ،ق،

 )913آورده و بر

این اعتقاد است که دداوند عرب را از آوردن سخنی که در فصاحت ،سب

بیان و نظم و

چینش برابر یا همانند قرآن باشــد بازداشــته اســت ،بهگونهای که اگر منع نمیشــدند با قرآن
رویارویی میکردند (علمالهدی7497 ،ق،

.)934

وی این محالب را ناکافی دان سته و کتاب م ستقل المو ضح را نگا شته ا ست .این کتاب
ادیراً توجه محققان را جلب نموده و تصــحیح شــده اســت .وجود اثر مســتقلی دربارة نظریۀ
صــرفه و اصــرار مللف در تبیین این نظر اهمیت این کتاب و بررســی این نظریه را دوچندان
میکند؛ محلبی که شاید ادت صار آن در کتابهای قبلی وی ،شا بۀ عدم اعتقاد واقعی او به
صرفه را برای بردی بهوجود آورده بود که اکنون با انتشار کتاب الموضح و توضیح مبسوط
و نظاممند مللف دربارة صرفه ،چنین گمانهای منتفی ،و بحالن نظر این افراد روشن میشود.
در ســال 7913ش در میان نســخههای دحی کتابخانۀ آســتان قدس رضــوی ،نســخۀ
واحدی از این کتاب را ح سن ان صاری معرفی ،و محمدر ضا ان صاری ت صحیح کرد و بنیاد
پژوهشهای اســالمی آســتان قدس رضــوی آن را در ســال 7932ش به چاپ رســاند و در
د سترس پژوه شگران قرار داد .بنا به گفتۀ محققِ کتاب ،ن سخهنویا این کتاب فردی به نام
محمد بن حســین بن حِمیر جُشـجمی/جیشـتمی اســت که اطالعات دقیقی دربارة وی در ادتیار
نداریم .گفتهشده نسخۀ مذکور سالم ولی فاقد مقدمه بود که به اصل آن لحمهای نزده است،
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زیرا افتادگی آغاز ن سخه در ح ّد چند برگ شامل مفهوم ف صاحت و کلیات صرفه بوده که
محقق تا جاییکه به اصـــل کتاب لحمه نزند ،آنها را آورده و اندص اصـــالحاتی انجام داده
است (علمالهدی7932 ،ش،

.)25

کتاب م شتمل بر شش ف صل ا ست که ف صل اول و چهارم حجم عمدهای از کتاب را
ت شکیل داده و پیرامون ردّ شبهههای صرفه ا ست .اگرچه فقدان مقدمۀ کتاب ت شکیکی در

انتســاب کتاب ایجاد میکند ،اما با توجه به نزدیکی ســیاق آن ،با دو کتاب الذّدیرة و جمل
العلم و العمل ،بعید به نظر میرسد که از مللف ما نباشد.
شواهد ملید صحت انت ساب کتاب به مللف از این قرارند :شیخ طو سی (د )454 .از
شاگردان ب سیار نزدی

سیدمرتضی در الفهرست ،نام کتاب الصرفۀ ا ستادش را ذکر کرده

(طوســی7471 ،ق،

 ،)754نجاشــی (د .حدود )459هم که فاصــلۀ زمانی اندکی با ســید

داشته و او را دیده ،در الرجال نام الموضح را آورده (نجاشی7475 ،ق،

 ،)214آقابزرگ

تهرانی در الذّریعۀ نام این کتاب را آورده و گفته سیدمرتضی در جمل العلم و العمل نیز نام
این کتاب را آورده اســـت (آقابزرگ طهرانی ،بی تا ،ج،73

 .)42طبرســـی در مقدمۀ

تف سیرش به المو ضح سیدمرت ضی ا شاره و از کتاب تمجید کرده ،که این شاهدی ا ست بر
اینکه او نیز کتاب را دیده اســـت (طبرســـی7473 ،ق ،ج،7

 ،)42عالوه بر این شـــواهد،

مللف مکرّراً در نوشتههایش به این کتاب اشاره نموده است (علمالهدی7474،ق،
همو7497،ق،

)934؛ شــباهت در ســب

713؛

و اســلوب این کتابها کامالً واضــح اســت

بهطوریکه دواننده محمئن میشود این دو متن از ی

نویسنده است.

ســیدمرتضــی در کتاب الذّدیرة به وجود کتاب الصــرفۀ و پاســخ به دیدگاه قاضــی
عبدالجبار ،اشــاره کرده و بهصــراحت گفته که این همان چیزی اســت که صــاحب کتاب
المغنی به آن معتقد ا ست و او در کتاب المو ضح نقض کرده ا ست (همان،

 .)933بنا به

گفتۀ م صحح ،سیدمرت ضی به وعدهاش وفا کرده ،و در برگ  34الف ن سخه ،دربارة آنچه
صاحب کتاب المغنی گفته ،فصلی رسا آورده که دود از دالیل مهم صحت انتساب کتاب
است (علمالهدی7932 ،ش،

.)24
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 .2-1اهمیت نظریۀ صرفه در میان وجوه اعجاز قرآن
طبق مستندات موجود در مکتوباتِ قابل دسترس ،نظریۀ صرفه به ابراهیم بن سیّار نظّام
منتســــب اســــت (اشـــعری7444 ،ق،
صص723-724؛ دیّاط7333 ،م،

223؛ باقالنی ،بی تا،

53؛ علمالهدی7497 ،ق،

54؛ ب غدادی7447 ،ق،
913؛ فخررازی7424 ،ق،

 .) 25اعتقاد به همین نظریه باعث شـــده تا فردی چون بغدادی وی را منکر نبوّت بداند
(بغدادی7447 ،ق،

734؛ همو ،بیتا ،صص )723-773و پا از آن رفتهرفته این نظریه به

حاشیه رانده شود.
بسیاری نظریۀ صرفه را مقابل اعجاز قرآن دیدهاند ،که بر اساس گفتۀ یکی از محققان
ــــ بر مبنای پیشفرض شیعی بودن نظّام 7ــــ احتماالً جنبۀ جدلی بر ضد اقوام شیعی و ایرانی
داشته است 2.پا از نظّام معدود عالمانی به این نظریه قا ل شدند .بردی از آنها چون جاحظ
(جاحظ7934 ،ق ،ج ،4صـــص34-33؛ همو2442 ،م ،ج ،7صـــص ،)797-794شـــیخ مفید
(مفید7474 ،ق،

 )59و شــیخ طوســی (طوســی7444 ،ق،

755و719؛ همو7443 ،ق،

 )9مدتی به آن معتقد بودهاند و ســـاا از این اعتقاد برگشـــتهاند .ســـیدمرتضـــی اولین
پیشنهاددهندة این نظر نیست ،اما میتوان گفت پا از نظّام یکی از مهمترین و مشهورترین
قا الن آن بوده اســـت .این که وی بهرغم افول این نظریه پا از عصـــر ن ظّام ،همینان و با
قاطعیت تمام ،صرفه را وجه اعجاز برشمرده امری قابل تأمل است.
دو نکته در این بحث حا ز اهمیت است:
الف) نخســت اینکه جایگاه علمی ســیدمرتضــی و تألیفات او برای محققان عرصــۀ
اندی شۀ ا سالمی رو شن ا ست .او که شخ صیتی عقلگرا و یکی از ا ستوانههای علمی جامعۀ

 .7احتمالی که بردی محققان گذرا به آن پردادتهاند؛ (ن  :مددل «ابراهیم بن ســیّار» ،دا رةالمعارف بزرگ
اســـالمی) .همینین گزارشـــی که معرفت از قول شـــهرســـتانی آورده اســـت (ن

 :معرفت ،التمهید ،ج،4

صص.)742-747
 .2وحیودی ،محقق اندونزیایی ،از زاویه دیگری به صرفه نگریسته و از ایدة نظّام دفاع کرده است .وی معتقد
اســت نظّام این نظریه را به منظور اجتناب از ضــعف اســتدالل فصــاحت پیشــنهاد کرده و این دیدگاه بهنوعی
توسل به قدرت الهی است ،بنابراین انتساب او به کفر درست نیست(ن

.)Wahyudi, 2002, pp. 235-246 :
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دویش بود ،چگونه ممکن ا ست نظریهای سححی و وا ضحالبحالن عر ضه کند؟ 7نکتۀ قابل
تأمل اینکه فضای ایجادشده نسبت به صرفه از طرفی ،و جایگاه علمی سترگ افرادی چون
او و شیخ مفید از سوی دیگر ،گاه سبب شده که عالمان ا سالمی در اعتقاد ای شان به صرفه
تردید و حتی تالش کنند تا اینان را ا سا ساً از قا ل بودن به چنین نظریهای مبرّا بدانند .بهطور
م ثال گف ته ا ند که توانم ندی ایشــــان در ب حث مو جب شــــده تا هن گام م جاد لۀ علمی با
شاگردان شان این شا به به وجود آید که شاید دود این بزرگان نیز به صرفه معتقدند ،حال
آنکه چنین نیســت (فکیکی7914 ،ق ،صــص ،)942-232یا مثالً با این ســخن که اگر این
اعتقاد به سیدمرت ضی من سوب نبود فر صت دود را با بحث در آن ت ضییع نمیکردم ،ضمن
تأیید قوّت جدل وی ،قا ل شدهاند که معلوم نیست مانند سیدمرتضایی به صرفه معتقد بوده
و بر آن نظر باقی مانده باشد ( شهرستانی ،بیتا ،صص .)43-44اکنون با انتشار الموضح ،این
گمانهزنی زیر سلال رفته و مشخص می شود سیدمرتضی همانگونه که در آثار دیگرش نیز
آورده بود ،نهتنها به این نظریه قا ل بوده ،بلکه بر آن اصــرار داشــته و بهتفصــیل از آن دفاع
نموده است.
ب) نکتۀ دوم ،تدقیق و تأمل در دیدگاه مللف کتاب اســـت ،زیرا وی این نظریه را
مقابل اعجاز ندیده ،و در نگاه او صــرفه به معنای انکار نبوت نیســت .در الموضــح جمالتی
دیده میشــود که این مســئله را بهوضــوم نشــان میدهد .او میگوید بهرغم ادتالفنظرها
همگان اعجاز را قبول دارند و دلیل صدق نبوّت پیامبر (

) میدانند؛ و اگرچه وجوه اعجاز

را مختلف دیدهاند ،این موضوع ضربهای به اصل اعجاز نمیزند و در نهایت فرقی نیست که
درقعادت به نظم باشــد یا به فصــاحت یا به صــرف الهی یا هر چیز دیگر .وی ادتالف را
فقط در روش هر تفکری میداند .معجزة هیچ ی
فضیلتی مخصو

از پیامبران را ذووجوه ندانســـته و این را

قرآن برشمرده و میگوید:

«ددا را شکر اگرچه ادتالف داریم اما همۀ ما در این مسئله که قرآن
معجزه اســـت اتفاق نظر داشـــته و فقط دیدگاه مان در وجه اعجاز

 .7این سخن به معنای نقدناپذیری وی نیست بلکه غرض ،تدقیق بیشتر در آثار او بهویژه اثر مورد بحث است.
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متفاوت است .قرآن نمیتواند به غیر از معجزه باشد و دلیلی بر صدق
نبوّت پیامبر (

) است» (علمالهدی،7932 ،

.)43

از نگاه سیدمرت ضی ،کفر دان ستن اعتقاد به صرفه به سبب ن شنادتن آن ا ست .ک سانی
عمیق شدن در صرفه را بدعت دانستهاند ،به همین سبب تنها دلیل شان این است که هر کا
نظرش مخالف اجماع باشد به کفر و ضاللت افتاده است .وی اجماع را ناذیرفته و میگوید
همینکه افرادی با اعتقاد به صرفه از این گروه دارج شدند ،دیگر اجماعی وجود ندارد .به
باور او ،حتی اگر ن ظّام و دیگران را هم از اج ماع بیرون ن یاوریم باز هم اج ماع پذیرفتنی
نیســت و دلیلش این اســت که گروه متکلّمان همۀ امت اســالم نیســتند (علمالهدی،7932 ،
.)12
 .3-1بازتاب نظریۀ صرفۀ سیدمرتضی در میان معاصران
در این بخش نشــان دواهیم داد که نظریۀ صــرفه در آثار ســیدمرتضــی بازتابی هرچند
غیرمســتقیم در آرای معاصــران داشــته اســت .به نظر میرســد اعتقاد وی این تمایل را ایجاد
کرده تا پژوهشــگران معاصــر بهویژه محققان شــیعی ـــــ ایرانی به تأمل دوباره در این نظریه
باردازند .مروری بر آثار بردی عالمان معا صر ـــ ـ که احتماالً با دیدگاه سیدمرت ضی دربارة
صرفه آشنا نبودهاند ــــ ن شان میدهد صرفه همینان مقابل اعجاز قلمداد می شود و جایگاه
طعنآمیزی دارد.
ب سیاری ترجیح دادهاند وارد این مو ضوع ن شوند ،یا آن را با هر تبیینی رد کنند و کنار
ال طباطبایی ذیل مبحث اعجاز بالغی قرآن ،آنجاکه دو اشـــکال واردشـــده به
بگذارند .مث ً
بالغت را محرم می کند ،به تبیین صـــرفه پردادته و آن را مولود همین دو اشـــکال معرفی
میکند ،اما در نهایت «صــرف» را قابل اعتماد نمیداند (طباطبایی ،7914 ،ج ،7صــص-17
 .) 33یا محمدجواد بالغی در مقدمۀ تفســیر دود به بحث اعجاز پردادته اما محلقاً ســخنی از
صرفه به میان نیاورده است؛ یا محهری نظریۀ صرفه را فاقد ارزش بررسی دیده و تنها به ذکر
نامی اکتفا کرده و از صرفه به مجازات و رسواکردن توسط ددا تعبیر نموده است (محهری،
 ،7934ج،4

)439؛ یا بهبودی با اســـتنادهای قرآنی به اثبات معجزة قرآنی با تکیه بر وجه
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فصاحت و بالغت واالی آن پردادته ،وقعی به نظریۀ صرفه ننموده و بدون بهکارگیری واژة
صرفه ،آن را دالف وجدان آگاه میداند (بهبودی ،بیتا ،صص.)723-721
اما گروهی دیگر ،شــاید با مالحظۀ جایگاه علمی ســیدمرتضــی ،بهگونۀ دیگری به این
نظریه نگریستهاند .اینان تبیین صرفه را دوشقّی دانستهاند؛ شقّی را کامالً مردود و شقّ دیگر
را تا حدی معقول دیده اند .دویی ،حکیم و معرفت از این جمله اند .دویی می گوید اگر
بگوییم که از ابتدا دداوند این علم را در ادتیار بشر قرار نداده صرفه قابل پذیرش است ،اما
در این صــورت معجزة پیامبر (

) با معجزة ســایر پیامبران تفاوتی ندارد (دویی7494 ،ق،

صص .)33-34حکیم هم نظری مشابه نظر دویی دارد (حکیم7473 ،ق ،صص.)744-747
معر فت با تمام تأکیدی که بر اعجاز بیانی قرآن دارد و با دالیلی صـــرفه را رد کرده،
پا از بازگو نمودن آرای سهگانۀ تفسیری از صرفه ،قسمت دوم تبیین سیدمرتضی ــــ یعنی
نداشتن علم الزم از ابتدا ــ را تا حدی معقول میداند (معرفت ،بیتا ،ج ،4صص.)744-793
وی اگرچه صــرفه را ناذیرفته ،اما قابل تأمل بیشــتر میداند؛ عبارات او در ضــمن توضــیح
موضوع ملید این محلب است (حسینی ،7935 ،صص.)791-795
با مرور آ ثار محق قان ب عدی ،کوشـــش های متنوعی در تبیین کلی این نظر یه یا
بهطوردا

بر مبنای نظر ســیدمرتضــی دیده میشــود که هر ی

منتب به نتیجهای متفاوت

شده ا ست .یکی از پژوه شگران در مقالهای بلند دالیل موافقان و مخالفان صرفه را برر سی
کرده ،بردی از دالیل موافقان را به نقد کشیده و بردی از دالیل ابحال آن را هم ناذیرفته ،و
در نهایت با توجه به محکم بودن بردی اســـتدالل های مخالفان صـــرفه ،این دیدگاه را رد
کرده است (قاضیزاده ،7914 ،صص.)93-35
گفتنی است این پژوهش مربوط به زمانی است که الموضح تصحیح نشده بود .محقق
دیگری با همین ســب

 ،صــرفه را نقد نموده و آن را دارای پشــتوانۀ علمی الزم ندانســته ،و

درونی بودن وجوه اعجاز را اصـــلِ اعجاز و دلیل عدم هماوردی قرآن میداند (جواهری،
 ،7937صص.)734-741
پژوهشگران دیگری با تمایل نسبی به صرفه ،کم و بیش از رویکرد جمهور علما فاصله
گرفته و سعی نمودهاند تبیینهای جدیدی بهد ست دهند که البته در اقلیتاند .ح سین ن صّار
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تحقیقی مســـتند ترتیب داده و در داتمه بهگونهای متفاوت با دیگران ،ســـخنی قاطع در ردّ
صرفه نیاورده ا ست و بهنظر میر سد اندص تمایلی به آن دارد (ن

 :ن صّار .)2444 ،ابوزید

نیز با نقد دیدگاه باقالنی ،بهنوعی صرفه را قابل پذیرش دان سته یا د ستکم آن را رد نکرده
است (ابوزید2474 ،م ،صص.)743-743
گرایش نواندیشانه و عقلگرایانۀ بردی محققان سبب شده است تا نهتنها در ردّ صرفه

سخن نگویند بلکه در تقویتش گامهایی نیز بردارند .بردی با استناد به منابعی چون الموضح
تالش کردهاند اشـــکال های موجود در صـــرفه را واکاوی نمایند (جعفری7931،؛ نادری،
 ،7934صـــص .)94-3بردی نیز با ارا ۀ تحلیل های جدید ،ســـعی در برطرف نمودن این
اشکالها داشتهاند .این موضوع نشان میدهد یا شخصیت علمی صاحب الموضح روی این
تحقیقها اثرگذار بوده یا اینکه بهواقع ،منحقی پشت این دیدگاه نهفته است که این محققان
ســعی در آشــکار نمودن آن منحق دارند .در این بین نمیتوان نقش انتقادهای واردشــده به
سایر وجوه اعجاز را در رویکرد این افراد بیتأثیر دانست.
محقق دیگری کامالً متفاوت به موضـوع نگریسـته و تقریر جدیدی از صـرفه بهدسـت
داده ،و عدم باور به اعجاز را منافی الهیبودن قرآن نمیداند (ن

 :نکونام ،به نقل از حسینی،

 ،7935صص .)745-747پژوه شگری در نو شتار دود بدون اینکه سادتار بحثش راجع به
صرفه باشد به تناسب مبانی تفسیری ،معتقد است بهرغم اینکه این نظریه ،وجه اعجاز را در
بیرون متن جستجو میکند اما باید اذعان کرد که دالی از تصور کلی و اجمالی در باب متن
قرآنی نی ست و در بینِ آن ،ت صوری از متن قرآنی وجود دارد .محابق این ت صور ،متنِ قرآنی
متنی متمایز و به کلی دیگر نیســت و چنان اســت که میتوان همانندی برای آن پدید آورد.
وی در نهایت این گونه نتیجه گرفته که شـــنادت متن و برآورد توانمندی فرهنگی و ادبی
جامعۀ عربی ،زمینهســاز نظریۀ صــرفه شــده اســت .وی با این بیان ،درص متن قرآن را مبنای
نظریۀ صــرفه دانســته اســت نه به عکا ،چرا که آن مســبوق به فهم و تفســیر اســت (جلیلی،
 ،7934صص.)734-737
قرآنپژوهی سعی در ارا ۀ طرحی بدیل و جایگزین صرفه دارد که پارهای از شبهههای
وارد به تحدّی را برطرف میکند .به اعتقاد وی ،این طرم مشکالتی را که صرفه از درون به
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آن مبتالست و محل دردهگیری واقع شده را ندارد .این تصور مبتنی بر این است که تحدّی
عدم امکان ا ست نه عدم وقوع ،و بر همین ا ساس ا ستداللهای عقلی و منحقی در اثبات این
طرم چیده شده است (ادوانصراف ،7935 ،صص.)94-27
در یکی از رســـالههای دکتری ســـالهای ادیر در همین راســـتا کوشـــشهایی دیده
می شود .نوی سندة این ر ساله معتقد ا ست نظریۀ صرفه در چهارچوب تئوری معجزه ،نه تنها
واپ سگرا نی ست بلکه نظریهای ب سیار دلیرانه ا ست و ا شکالهای ا سا سی بر نظریۀ رقیب دود
وارد سادته است که بدون پاسخی قانعکننده به آنها نمیتوان از آن دیگری دفاع کرد .وی
میگوید طرفداران نظریۀ فصــاحتِ دارقعادت ،از کنار این چالشها با اغماض گذشــته و
هیچگاه نخواســـته یا نتوانســـتهاند برای آنها پاســـخی ارا ه کنند (موســـوی اندرزی،7933 ،
.)719
با این مرورِ مختصر روشن شد که بردی سیدمرتضی را بهطور کامل پیرو نظریۀ صرفۀ
نظّام دانســـته و بر همین اســـاس دیدگاه او را ی
نظریهاند ،در حالیکه از ی

جا رد کرده یا منکر قا لشـــدنش به این

سو نظر به شخصیت علمی ــــ ادبی ــــ کالمیِ سیدمرتضی و با

عنایت به جایگاه ســـتودهشـــدة وی در کتب تراجم ،آثار مهم بهجای مانده از او ،همینین
شخ صیت عقلگرا و فرافرقهای وی ،پردادتن به کجنه تبیینِ او از صرفه ،شای سته و بای سته به
نظر میرســـد و از دیگرســـو ،با چاپ الموضـــح بحالن گمانهزنی بردی افراد مبنی بر عدم
قا لبودن سیدمرتضی به این نظریه آشکار می شود .همینین اهمیت معرفی نسخۀ کتاب در
تدقیق نظر او دربارة صرفه و ادتالفنظر او با سایر مدافعان صرفه روشن میشود.
 .2مبانی نظریۀ صرفه در الموضح سیدمرتضی
از دیرباز دربارة وجوه اعجاز قرآن مناقشــه شــده اســت .نگاه دا

و مبنای متفاوت

سیدمرت ضی دربارة دو مفهوم مهم «معار ضه» و «تحدّی» و تعریفی که وی از «معجزه» دارد
موجب شــده تا وی تبیینی متفاوت از اعجاز بهدســت دهد؛ بهطوریکه میتوان گفت وجه
برگزیدة او یعنی صــرفه محصــول همین تفاوت مبناســت .همین امر ســبب شــده تا تبیین وی
دربارة این نظریه با دیدگاه سایر اندیشمندان این عرصه متفاوت گردد.
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 .1-2تعریف خاص از معجزه
تعریف ســـیدمرتضـــی از معجزه تفاوت اندکی با بقیه دارد ،اما همین تفاوت کوچ
موجب ادتالفنظر او با دیگران شـــده ،بهطوریکه به نظر میرســـد این توصـــیف متفاوت
یکی از مبانی او در پذیرش صرفه است .یکی از اشکالهای واردشده به صرفه این است که
اگر قا ل شویم دداوند علوم مورد نیاز را هنگام معارضه از معارضهکننده سلب کرده و مانع
همانندآوری شده ،دیگر نمیتوان گفت قرآن معجزه و دلیل صدق نبوّت پیامبر (

) است.

قاضی عبدالجبار در المغنی آورده است که علوم یادشده یا از ابتدا در ادتیار بشر نبوده
یا هنگام نزول قرآن از ایشان سلب شده ،که اگر منظور قا الن به صرفه ،نوع دوم باشد الزم
میآید قرآن معجزه نباشد (قاضی عبدالجبار ،بیتا ،ج،75صص.)224-273
به نظر میرسد سیدمرتضی با طرم بحث لغوی ،این موضوع را پاسخ داده است .وی
میگوید اصــل لغت «میعجِز» به معنای فردی اســت که فردی دیگر را ناتوان کند ،همانطور
که «میقدِر» یعنی فردی که دیگری را توانا می کند؛ با این حال ،گاهی لفظ «میقدر» در این
معنا بهکار میرود که اسباب تواناشدن را در ادتیار فرد قرار دهند نه اینکه در حقیقت به او
قدرت دهند« .میعجز» را نیز مانند «میقدر» میتوان در معنای دوم استعمال کرد و دربارة کسی
که آالت فعل را از او سلب میکند ،بهکار گرفت که در اینجا به سلب علم نظر دارد .معجز
به این معنا یعنی فقط در همان لحظۀ معارضـــه با قرآن ،از آن چه که قبالً قادر به انجام آن
بوده ،ســـلب عادت شـــود .پا ددا فقط در این لحظه معجز اســـت و اینجا معجز به معنای
عاجزکردن همیشگی نیست.
از بحث اصـــحالحی واژة معجز نیز اینگونه اســـتفاده کرده که معجزه در امری که
انجامش بر افراد متعذّر باشــد بهکار رفته ،دواه ســبب تعذّر این باشــد که آنان بر جنا آن
فعل قادر نباشند مانند احیای مردگان ،یا به جهت صفت آن فعل باشد که بشر از انجامش با
وجودِ آن صـــفت ناتوان اســـت مانند جابجایی کوه .بنابراین ،قرآن از این حیث که آوردن
مثل آن در فصاحت و نظم بر دلق ناممکن است معجز است ،هر چندکه سبب این ناممکنی
منع باشد نه تعذّر ذاتی (علمالهدی،7932،

.)53
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یکی از شروط معجزه دارق عادت بودن آن است ،درحالیکه سیدمرتضی فصاحت
قرآن و نظم آن را در عین عالیبودن ،دستیافتنی و مقدور بشر میداند ،پا در اینصورت
درقعادتی صورت نمیگیرد .او معتقد ا ست که اگر غیرمعجز به این معنا دان سته شود که
همۀ مردم یا بعضی از آنها قادر به معارضهاند باطل بودنش واضح است چون او اثبات کرده
که تحدّی قرآن و بازنشــســتن عرب از معارضــه ،هر دو ،داللت بر ناممکنی آن دارد و گفته
که طمعها از معارضۀ با قرآن بریده شد و کسی قادر به معارضه نبود .وی معجزه و صرفه را
اینگونه با هم پیوند میزند که ناتوانی ف صحا از معار ضۀ با آن داللت بر منع الهی میکند و
منع الهی ن شانۀ صدق نبوّت ا ست .در نهایت از اینکه معجز نبودن قرآن و ن شانۀ نبوّت نبودن
آن را به او نسبت دهند برا ت میجوید (علمالهدی ،7932،صص.)14-53
در این بحث رو شن ا ست که تعریف ن سبتاً متفاوت وی از معجزه مبنای دا صی برای
او فراهم آورده اســت که اعتقاد وی به صــرفه از آن ناشــی میشــود .اما نکتۀ قابل تأمل آن
ا ست که سیدمرت ضی در چند جا صرفه را فقط سلب علوم هنگام ق صد معار ضه میداند
(علم ال هدی ،7932 ،صـــص 33-31و 233؛ همو7497ق،
ی

 ،)934در حالی که فقط در

جا به «عدم اتیان علم از ابتدا» اشــاره دارد (علمالهدی،7932،

 .)34با این حال ،یکی

از قرآنپژوهان این ا ستناد ادیر را ا صل نظر او دان سته و موارد دیگر را «جدلی» تلقی کرده
اســت (برای اطالع بیشــتر بنگرید به :حســینی ،7935 ،صــص .)772-777این موضــوع نکتۀ
مهمی است که ضرورت تحقیق بیشتر بر محتوای کتاب را روشن مینماید.
 .2-2نگاه متفاوت به تحدي قرآن
از دیگر مبانی ســیدمرتضــی که او را به پذیرش صــرفه ســوق داده نگاه متفاوتش به
«تحدّی» اســت .مللف با طرم موارد مختلف به مســئلۀ تحدّی پردادته و از زوایای متعددی
به آن نگریسته و به اشکالها پاسخ گفته است.
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 .1-2-2سکوت آیات قرآن در تعیین وجه تحدّي
عدم پرسشِ عرب از پیامبر (

) دربارة چگونگی نوع تحدّی نکتۀ مشترکی است که

ســـیدمرتضـــی و مخالفان صـــرفه هر دو از آن برای اثبات مدعای دود اســـتفاده میکنند.
طرفدارانِ فصــاحت مدعیاند چون پیامبر (

) به عرب فهمانده بود که تحدّی به فصــاحت

ا ست از همینرو در اینباره ابهامی ندا شته و سلالی نار سیدند ،اما سید میگوید با پذیرش
این پیشفرض ،باید سخن م سموع یا غیرم سموعی از پیامبر (

) موجود با شد در حالیکه

نقلی به ما نرســـیده اســـت .وی نبو ِد تخصـــیص یا تقییدی در آیات تحدّی را برای تقویت
استدالل دود استفاده کرده و معتقد است عام بودن آیات تحدّی و عدم پرسش عرب دلیلی
ا ست بر اینکه آنها نوع تحدّی را محابق عادت دود بهدوبی می شنادتند .طبق عادت آنان،
تحدی میان شـــاعر با شـــاعر یا دحیب با دحیب ر میداد ،و حتی میان دو قصـــیده زمانی
معارضه انجام می شد که از نظر جنا و عروض مشابه باشند (علمالهدی ،7932،صص-93
.)47
سیوطی صرفه را به دلیل تعارض با آیه  33سورة اسراء فاسد میداند چرا که داللت بر
عجز دارد ،زیرا با وجود بقای قدرت ِ مخاطب اســـت که دعوت به تحدّی معنا دارد .اگر
توانایی از آنها سلب گردد فایدهای بر اجتماع آنها نی ست ،چون مانند اجتماع مردگان ا ست
و عاجزشــدن مردگان بیارزش اســت (ســیوطی7475 ،ق ،ج،2

 .)974محلبی که در آیۀ

تحدّی روی آن تأکید شـــده ناتوانی مردم از آوردنِ همانند قرآن اســـت ،هرچند که جن و
انا همدیگر را پشتیبانی کنند ،اما اینکه این ناتوانی به چه سببی بوده ،در آیه بدان اشارهای
نشــده اســت؛ وانگهی آیه بیان نکرده که قدرت ندارند بلکه در آیه تصــریح شــده کســی
نمیتواند مانند قرآن را بیاورد.
بهعبارتی دبر از نتیجۀ نهایی مبارزه است نه توانایی اولیه اعراب برای مبارزه7؛ بر همین
ا ساس ،سیدمرت ضی معتقد ا ست که وجه تحدّی قرآن در «ف صاحت و نظم توأمان» ا ست.
فصــاحت قرآن را در حدّ ممتاز دانســته ،ولی بین فصــاحت قرآن و کالم فصــیح عرب فرق
زیادی نمیبیند (علمالهدی،7932،

.)93

 7بنگرید به درسگفتار سیدمحمدعلی ایازی در سایت حدیث وحی.
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« .2-2-2فصاحت و نظم» در کنار هم بهعنوان وجه تحدّي
یکی از ایرادهای مهم به نظریۀ صـــرفه تعارض آن با آیات تحدّی اســـت .طرفداران
فصاحت معتقدند مخاطبان آیات تحدّی به همانندآوری با فصاحت قرآن فرادوانده شدهاند.
چون ف صاحت قرآن دارج از توان ب شر بوده ،معار ضۀ آنها به شک ست انجامیده ،و موفق به
همانندآوری نشـــدند ،پا اعجاز در فصـــاحت اســـت و اگر جز این باشـــد ،تحدّی قرآنی
ددشهدار میشود.
سیدمرت ضی«ف صاحت و نظم» در کنار هم را وجه «تحدّی» میگیرد نه وجه اعجاز ،و
این مبنای متفاوت اوست .وی در تبیین این مبنا از سنت نقیضهگویی شعر در میان قوم عرب
مدد جســته و میگوید عرب به اینکار عادت داشــت پا باید بالفاصــله با شــنیدن قرآن به
ســران نقیضــهگویی میرفت و نمونهای میآورد ،اما اینگونه نشــد ،پا علت حتماً وجود
مانع الهی بود .وی برای اثبات مدعای دود با مثالهایی از مناقضۀ جریر بن عحیه (د )774 .با
فرزدق و اتدحل ـ ـ از شاعران معروف آن دوره ـ ـ به بیان سنت نقیضهگویی پردادته و از این
محلب در بحث تحدّی استفاده میکند (علمالهدی ،7932،صص.)44-93
اشاره به عادت تحدّی به نظم و فصاحت میان اعراب در کتاب الذّدیرة نیز آمده است
(علمالهدی7497،ق،

 .)934مللف اثبات میکند که تحدّی نمیتواند به «فصـــاحت» یا

«نظمِ» تنها با شد ،زیرا در این صورت ،عرب میتوان ست با کالم دود با قرآن معار ضه کند
زیرا سورههای کوچ

با کالم ف صیح عرب تنها اندکی فرق دارند .اینکه عرب سورهای

نیاورده م شخص میکند که بهجز ف صاحتِ قرآن چیز دیگری هم ه ست که در توان عرب
نبوده است (علمالهدی،7932،

.)42

 .3-2اعتقاد به عدم وقوع معارضه با قرآن
مبنای مهم دیگری که نظر سیدمرتضی را متفاوت نموده ،نگاه او به مصداق «معارضه»
اســت .بردی معتقدند معارضــه انجام شــده اما موفق نبوده اســت و علّت این عدم توفیق را
فصاحت واالی قرآن و ناتوانی عرب در همانندآوری دانستهاند.
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سیدمرتضی معتقد است که عرب توانایی معارضه داشت و همۀ دالیل نیز برای انجام
معارضـــه مهیّا بود ،اما در عمل معارضـــهای نشـــد .دداوند مانع این معارضـــه شـــد ،در غیر
اینصــورت عرب میتوانســت کالمی مانند قرآن بیاورد .وی احتمال مالحظهکاری اعراب
در عدم معارضــه را رد کرده ،و حیا و ورع عرب را علّت عدم معارضــه نمیداند .دشــمنی
شــدید مشــرکان با پیامبر (

) باعث میشــد تا آنها ابایی از افترا نداشــته باشــند .اعراب به

قدری شــیفتۀ قرآن شــده بودند که حالِ آنان با نزول قرآن دگرگون شــد و از اوج عزّت و
ادعایی که در کالم داشــتند فرو افتادند ،پا انگیزة کافی برای معارضــه وجود داشــت و با
این اوصاف ،عدم معارضه هیچ دلیلی جز منع الهی ندارد.
عاجز شدن از معار ضه تا حدّی بود که یکی از افراد با آوردن ق صۀ ر ستم و ا سفندیار
مردم را به اشـــتباه اندادته که معارضـــه کرده و اینگونه مینمود که محلوب تحدّی همان
قصهها و ادبار است (علمالهدی ،7932،صص .)35-33بحث سیدمرتضی دربارة عدم وقوع
معارضه در قالب دو موضوع آمده که در ادامه به آن اشاره دواهد شد.
 .1-3-2علت رويآوري مخالفان به جنگ با پیامبر(ص)
یکی از بحثها این است که اگر عرب قادر به معارضه بود ،راه جنگ و دونریزی در
پیش نمی گر فت ( جاحظ7933،ق ،ج،9

 .)215بهع بارتی ع لت رویآوری به ج نگ

شک ست در معار ضه بود؛ یا اینکه اگر عرب هماوردیای دا شت دبر آن میر سید؛ یا اگر
این توانایی وجود داشت برای مقابله با اسالم شمشیر نمیکشید زیرا هیچ عاقلی مسیر دشوار
را بر آسان ترجیح نمیدهد (قاضی عبدالجبار7422،ق ،ج ،7صص.)931-935
تبیین ســیدمرتضــی دربارة رویآوری به جنگ این اســت که عرب اینقدر غافل نبود
که جنگ را به معارضــه ترجیح دهد .اینکه جنگ ســختتر از معارضــه اســت و هیچ عقل
سلیمی راه سخت را انتخاب نمی کند وجه اشتراص سخن قاضی و سید است و ظاهر کالم
هر دو ی

چیز است .ادتالف نظر آنها در علت رویآوری به جنگ است.
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قاضــی علت را شــکســت در معارضــه میداند ولی ســیدمرتضــی معتقد اســت اص ـالً
معارضــهای انجام نگرفت چون دداوند مانع از معارضــه شــد و عرب به این ســبب به جنگ
روی آورد .وی در این باره اشکاالتی را محرم میکند و به آنها پاسخ میدهد.
نظر سیدمرتضی در مقابل اینکه عرب اصالً به ذهنش دحور نکرد که بهوسیلۀ معارضه
میتواند با پیامبر (

) مخالفت کند و به همین ســبب مشــغول جنگ شــد ،این اســت که

غیرمســلمان ممکن اســت اینگونه اشــکال کند ،اما هیچ مســلمانِ قا ل به اعجاز این نکته را
نمی پذیرد ،زیرا حتّی اگر افراد غافلی هم در بین عرب بودند که بهجز جنگ راه دیگری ـ
یعنی معارضــه ــــ ـ در ذهنشــان نبود ،بیتردید در بین آنان دانایانی بودند که راه جنگ را
نمیپذیرفتند ،و به تحدّی پاسخ میدادند .وی معتقد است دبرگان قوم متوجه تفاوت اندص
کالم عرب و قرآن می شدند و بنابراین دریافته بودند که با وجود تحدّی قرآنی ،دوراندیشی
به این است که ساکت باشند و پاسخی ندهند.
دلیل دیگر او در عدم انجام معارضــه این اســت که تعداد افرادی که توانایی معارضــه
داشـــتند کمتر از تعداد ایمانآورندگان به قرآن بود زیرا بیشـــتر ملمنان ،مردمی بودند که به
معار ضه و م سا ل پیرامونی آن نمیاندی شیدند چه ر سد به اینکه ق صد انجام معار ضه دا شته
باشند و بر همین اساس شبهه در این زمینه نمیتوانست پایۀ ایمان ایشان را سست کند .بدین
ســبب میتوان پذیرفت شــمشــیر را برکالم ترجیح دهند (علمالهدی ،7932،صــص.)33-31
ت عدول از معارضـــه و
تمام تکاپوی ســـیدمرتضـــی این اســـت که فقط ارادة الهی را عل ِ
رویآوری به جنگ بداند.
 .2-3-2گزارشهاي تاریخی دربارۀ وقوع معارضه
ماجرای م سیلمه را معموالً نمونهای از معار ضه با قرآن میدانند که با شک ست مواجه
ال کار م سیلمه را فقط مناق ضهای دان سته که به
شده ا ست .سیدمرت ضی با نگاه متفاوتی ا صو ً
ق صد تم سخر عر ضه شده ،و بهترین دلیل بر صحّت نظریۀ صرفه ا ست .وی سخافت کار
مسیلمه را شاهدی بر جهل و اضحراب عقل او دانسته که بههیچوجه نمیتوان آن را معارضه
دانست (علمالهدی7497،ق،

.)933
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عدم منع و صرف الهی دربارة م سیلمه را اینگونه بیان میدارد که فقط ف صیحان مبرّز
مشمول این صرف شدهاند .اگر آنها معارضه کرده و چیزی در طول تاریخ موجود بود ،باید
موردی شبیه به آن یا ادّعای انجام آن به ما میر سید و اعجاز را باطل میکرد .او با تأکید بر
این نکته که عرب میتوانست مثل قرآن را بیاورد ،اما به دلیل صرف الهی هیچگاه این اتّفاق
نیفتاد ،ادّعا میکند که به همین سبب است که در کالم عرب چیزی باالتر از فصاحت قرآن
یا مساوی با آن یافت نمیشود (علمالهدی ،7932،صص.)37-33
نکتۀ دیگر این اســت که اگر قرآن دارج از عادت عرب نیســت و وجه اعجاز صــرفه
است ،پاسخ ولید بن مغیره به قریشیان که دربارة قرآن گفت« :إن هذا الّا سحر یلثر» چگونه
فهمیده میشــود؟ یا ماجرای فصــحایی چون لبید بن ربیعه ،نابغه جعدی ،و کعب بن زهیر را
که به سبب ف صاحت دارقالعادة قرآن به پیامبر(

) ایمان آوردند چگونه میتوان تو ضیح

داد؟ اگر اعجاز قرآن به فصـــاحت نیســـت ،پا اقرار این افراد به فصـــاحت اعالی قرآن و
دستکشیدن از آیین قبلیشان و ملمن شدن به پیامبر (

) چگونه توجیه میشود؟

پا سخ سیدمرت ضی حاکی از آن ا ست که تفاوت کالم ف صیح عرب با قرآن را در ح ّد
فرق «معجز» و «ممکن» نمی دا ند .وی فرق ز یادی بین عادت عرب و دارق عادت قا ل
نیست .او سخن ولید بن مغیره را ناظر به این نکته میداند که قرآن فقط متفاوت با آن چیزی
است که ولید قبالً در طول عمرش شنیده بود .ولید در دودش ناممکنیِ معارضه هنگام قصدِ
آن را مییافت و با عمق وجود درص میکرد که ناتوانیاش دربارة چیزی است که از روی
عادت باید بتواند آن را بگوید ،و ازاین رو ،با توجه به حالِ دود گفت «إن هذا ا لّا ســـحر
یلثر».
ســـید منظورِ آیه را اشـــارهای به حال و ویژگی او میداند نه دودِ قرآن ،در حالیکه
ا شکالکننده همه چیز را به قرآن مرتبط میداند .نتیجه اینکه ادتالف سید با مخالفان صرفه
این است که آنها میگویند علت ایمانآوردن این افراد برتری فصاحت قرآن نسبت به کالم
دودشان بود ،اما سیدمرتضی بر آن است که آنان دود را توانمند در فصاحت میدانستند،
اما تعذّر پیشآمده در هنگام قصد معارضه سبب ایمانآوردن ایشان شد.
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آشکارترین نشانه و دلیل برای آنها بیان همان چیزی بود که تا آن زمان برایشان ــــ در
اقســـام فصـــاحت و نظم ــــــ آســـان بود ،اما در لحظۀ معارضـــه برایشـــان ناممکن میشـــد
(علمالهدی ،7932،صص.)33-33
 .3روش اثبات نظریۀ صرفه در الموضح سیدمرتضی
برر سی کتاب المو ضح ن شان میدهد مللف در اثبات نظریهاش از ا ستداللهای عقلی
بهره گرفته ا ست .بردی دان شمندان که موافق صرفهاند فقط به اثبات آن پردادته و با وجوه
دیگر اعجاز کاری ندارند یا وجوه دیگر را در کنار صرفه پذیرفتهاند .سیدمرت ضی نهتنها با
ا ستداللهایی صرفه را اثبات میکند بلکه با ردّ وجوه اعجازِ زمان دودش ،به تقویت صرفه
پردادته و مصـــرّانه آن را تنها وجه اعجاز میداند .بر اســـاس شـــخصـــیت عقلگرایانۀ
ســیدمرتضــی ،روش او نیز ،دسـتِکم از نظر دودش ،بر اســتداللهای عقلی اســتوار اســت.
بردی پژوهشهای ادیر ،سخنان صاحب الموضح را فاقد استداللهای عقلی و نقلی روشن
دانسته ،و اصحالم «سُبر و تقسیم» را محرم کردهاند (نادری،7934،

.)23

در نقد این نظر باید گفت که کالم سید عقالنی است و لزومی به ذکر ادلۀ نقلی ندارد.
ســـیدمرتضـــی از نظر دودش اســـتداللهای عقلی فراوان آورده ،بنابراین منصـــفانه به نظر
نمیرسد که با طرم اصحالم سبر و تقسیم ،نظریۀ وی را تخحئه کرد چراکه مللف در جایی
به این اصحالم اشاره نکرده ،و تنها ی
،7932

بار «سبر و ادتبار» را بهکار گرفته است (علمالهدی،

 ،)37اما بیانگر روش کلی او نیســـت؛ و اگر محتوای کتاب موجب این اســـتنباط

شده ،گرچه توجه دوبی بوده و شاید در جایی از کتاب روش سیدمرتضی همین باشد ،اما
بر مبنای ســـادتار کتاب نمیتوان بهطور قحع ادعا کرد که روش کلی مللف این بوده که
ه مۀ وجوه را رد کرده و وجه مختار دود را برگز یده ،بلکه وی عالوه بر اســـتدالل های
محکم در اثبات صرفه ،جهت تقویت نظریهاش ،به ردّ سایر وجوه نیز پردادته است.

7

 .7ســبر و تقســیم از جمله برهانهایی اســت که در علوم مختلفی چون اصــول فقه اســتفاده میشــود« .س ـبر»
آزمودن ،و «تقسیم» جمعکردن و شمردن معنی شده است .اقوال مختلف در مسئلهای با کم
و در بوتۀ آزمایش عقل قرار گرفته و عقل با بررسی یکای

عقل بررسی،

احتماالت ،یکی از آنها را برمیگزیند.
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سیدمرت ضی وجوه شنادته شدة «ادبار از غیب»« ،ف صاحت»« ،نظم عجیب و ا سلوب
غریب» و «عدم ادتالف و تناقض در قرآن» را دارای ارزشی واال دانسته ،اما هیچی

از آنها

را وجهی م ستقل قلمداد نکرده و بر ا ساس ا ستداللهای عقلی فقط صرفه را اثبات ،و با ردّ
سایر وجوه اعجاز ،نظریهاش را تقویت میکند.
 .1-3ردّ «اِخبار از غیب»
ادبار از غیب یکی از وجوه اعجاز قرآن اســـت .افرادی چون ن ظّام (د یّاط7333 ،م،
 ،)53و بردی آن را در کنــار وجوه دیگر محرم کردهانــد (رمـّانی7315 ،م،
ســیدمرتضــی با ادلّهای این وجه را رد میکند .تحدّی را به هر ی

.)53

از ســورهها میداند ،در

حالیکه در ب سیاری از سورهها ادبار غیبی نی ست (علمالهدی7497،ق،

 .)442پیشتر از

او دحّابی نیز با اینکه ادبار از غیب را اعجاز دانســته اما آن را وجه مســتقلی نمیداند چون
دبر غیبی در تمام سورهها نیست (دحّابی7315،م،

.)27

شرط تحدّی را محابق عرف آن زمان دانسته و میگوید اگر ادبار از غیب وجه تحدّی
قرار گیرد دالف عرف مردم در آن زمان است .با تقسیم ادبار از غیب به «دبرهای گذشته»
و «دبرهای آینده» ،چگونگی ظرفیتِ قرارگیری هر ی

را بهعنوان وجهی از اعجاز بررسی

میکند« .دبر از آینده» را دارای این ظرفیت نمیداند چون صــدق و کذب دبر از آینده در
لحظۀ اطالعِ دبر را منتفی میداند چراکه گذشت زمان و وقوع آن دبر ،صدق و کذبش را
مشخص میکند و جایز نمیداند تحدّی به دبری باشد که صدق و کذب وقوع آن مشخص
نیست.

این روش در بسیاری موارد حجیت دارد ،اما چون از روشهای استدالل رایب در شکلهای چهارگانۀ کتب
منحق دالی ا ست ،دربارة اعتماد به این روش ادتالف ا ست( .برای اطالع بی شتر دربارة « سبر و تق سیم» ن

:

حکیم7473 ،ق ،صص.)714-719
احتماالً یکی از دالیل مخالفت با نظریۀ صــرفه نیز این باشــد که بردی روش ســیدمرتضــی را ســبر و تقســیم
دانســـتهاند که بر اســـاس آنچه که آمد محلِ ادتالف اســـت؛ اما بهنظر میرســـد با وجود عقلیبودن آن و
عقلگرایی سیدمرتضی ،موشکافی این روش نیز قابل تأمل است.
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ب شر فقط بر کلیّت آن آگاهی دارد و جز یات برایش رو شن نی ست .وی معتقد ا ست
در ابتدای امر ،دبر از آینده در قرآن ،حتی اگر درقعادت هم باشـــد یقینی نبوده و مالص
صدق نبی نی ست ،زیرا فقط برای افرادی که پا از گذ شت زمان ،شاهد صدق وقو ِع آن
بودند ،میتواند مالص معجزه باشــد نه برای همۀ افرادِ حاضــر در زمانِ پیشگویی ،چرا که
آنها شــاهد اثباتِ صــدق آن نبوده ،و میتوانســتند ایمان نیاورند .وی دبر چگونگی کشــته
شدن عمّار و  ،...و آیههای ابتدایی سورة روم 43 ،سورة قمر 21 ،و  73سورة فتح 99 ،سورة
توبه 34 ،و  33ســورة بقره را شــاهد مثالهایی بر ســخن دود میآورد و در نهایت ،دبر از
آینده را وجه اعجاز قرآن نمیداند.
وی «دبر از گذشـته» را نیز به سـبب احتمال برگرفتن از کتب گذشـتگان یا شـنیدن از
زبان دیگران ،وجه اعجاز ندانســـته ،و میگوید که ددا این مســـئلۀ غیریقینی را دلیل نبوّت
پیامبرش قرار نداده است .او دبر از گذشته را در صورتی دبر از غیب میداند که چیزی در
گذ شته اتفاق افتاده و ک سی به آن آگاه نی ست ،اما شخ صی عینِ آن را در زمان حال اطالع
دهد .وجودِ این شقّ دوم در احادیث را رد نمیکند اما چون در قرآن نیست ،آن را متضمّن
این بحث نمیداند (علمالهدی ،7932،صص.)724-771
در نهایت چون ادبار از غیب بهگونهای وصـــل به عالم ماورایی اســـت ،بهطور کلی
مردودش ندان سته و میپذیرد که با شرایحی یکی از جهات اعجاز قرآن با شد ،اما به تنهایی
آن را وجه اعجاز و صــدق نبی نمیداند (علمالهدی،7932،

 )724در حالیکه صــرفه را

به تن هایی می پذیرد و این ت فاوت نظر او با ن ظّام اســــت .این نک ته ب یانگر اعت ماد کا مل
سیدمرتضی بر دیدگاه صرفه است.
 .2-3ردّ «نظم»
بردی افراد «نظم» قرآن را وجه اعجاز میدانند ( جاحظ7934 ،ق ،ج،4
2442م ،ج ،7صص 797-794؛ جرجانی2441،م،

34؛ همو،

 917به بعد) .سیدمرتضی نظم قرآن را

ممتاز ،اما آن را در کنار فصاحت فقط «وجه تحدّی» دانسته ،و وجه اعجاز نمیداند.
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وی تفاضـــل و برتری را در فصـــاحتِ کالم می داند ،اما برای نظم ،برتری و مزیّتی
نمیبیند که بخواهد درقعادت مح سوب شود (علمالهدی7497 ،ق،

 .)937اگر در نظم

تفا ضل و پی شیگرفتن محرم با شد ،ک سی که اولین بار نظمی را در سخنی بهکار برده باید
معجزهگر مح سوب شود چون در این صورت پی شیگرفتن بر نظم موجب می شود شاعری
که اولین بار در نظم دا صی شعری سروده ،معجزه کرده با شد و در این حالت بی شتر مردم
آن روزگار که اهل سخن فصیح بودند معجزهگر محسوب میشدند.
وی ادت صا صی برای نظم قا ل نی ست ،چراکه دو فردی که ق صیدهای گفتهاند هر دو،
نظمی را بهکار بردهاند ،تفاضـــل و برتری برای هیچی

وجود ندارد« .نظم» به دودیِ دود

ارزشی ندارد بلکه ارزش کالم به محتوای بهکار رفته در آن است .نظم میتواند در هر کالم
رکی

یا واالیی باشــد .کالم فصــیح و ســخیف میتوانند با نظم یکســانی ســروده شــوند.

همینین نظم را قابل تقلید دانســـته و معتقد اســـت نظم به علم زیادی نیاز ندارد .علم به ی
وزن ،علم به سایر اوزان را نیز دربردارد .کسی که به ی

وزن تواناست در مورد سایر اوزان

نیز توانایی دارد و بدینترتیب نظریۀ «نظم» را رد میکند (علمالهدی ،7932،صص.)43-42
 .3-3ردّ «فصاحت»
ف صاحت ،وجه دیگر اعجاز قرآن ،طرفداران ب سیاری دارد که از جملۀ آنها میتوان به
قاضی عبدالجبار (قاضی عبدالجبار7422،ق ،صص )443-933اشاره کرد .سیدمرتضی این
وجه را نیز رد کرده و با بحثی دربارة تقدّم و تأدّر زمانی کالم عرب ،و بررســـی فصـــاحت
کالم عرب جدید و قدیم ،فرق چندانی بین آن دو نمی یابد و نتیجه می گیرد بین قرآن و
کالم ف صیح عرب هم نباید فرق چندانی با شد .وی «ف صاحت» قرآن را واال اما فقط در کنار
نظم« ،وجه تحدّی» قرار میدهد.
از نظر او بین سورههای کوچ

و کالم فصیح عرب تفاوت بسیار اندکی وجود دارد

که عرب میتوانســته همانندآوری کند و دلیل اینکه این امر محقق نشــده ،منع الهی اســت.
اگر بین این دو ،تفاوت بسیاری وجود داشت ،الزم بود که فصاحت قرآن از جنا دیگری
باشد که در آن صورت اصالً دداوند علم آن را در ادتیار بشر قرار نمیداد ،بنابراین صُرف
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به ســبب ندادنِ آن علم اســت .وی فصــاحت کالم عرب و قرآن را مســاوی دانســته و فرق
عمدهای بین آن دو قا ل نیست (علمالهدی ،7932،صص.)745-742
بحث دیگر آن اســت که اگر اعجاز از طریق صــرفه باشــد نه به ســبب فصــاحت باالی
آن ،در این صورت اگر متن قرآن در پایینترین طبقۀ فصاحت نازل شده بود ،منع از آوردنِ
چنین کالمی که در توانایی همه ا ست ،نمایان تر ،و وجه صرفه آ شکارتر بود .سیدمرت ضی
این اشکال را ضعیف دان سته ،و با طرم قاعدة لحف و مصلحت میگوید که نزول قرآن در
این ســحح از فصــاحت بنابر مصــلحت الهی اســت که با ســححی غیر از این قابل انتقال نبود
(علمالهدی ،7932،صص.)34-37
 .4-3ردّ «عدم اختالف»
بردی عالمان اســالمی با اســتناد به آیۀ  32ســورة نســاء ،وجه اعجاز را عدم ادتالف و
تناقض در آیات قرآن میدانند .نام افرادی چون ابوهاشم جبّایی (د )927 .در زمینۀ اعتقاد به
این وجه از اعجاز ،بهچشـم میدورد 7.سـیدمرتضـی نزول تدریجی قرآن در مدتی طوالنی،
وجود قصهها و مُثلهای تکرارشده در قرآن را نهتنها موجب ادتالف و تناقض ندانسته بلکه
فضـــیلتی برای آن برمیشـــمارد .وی نافی چنین امتیازی از قرآن نیســـت ،اما آن را موجب
درقعادت نمیداند.
وی معتقد اســـت با این پیشفرض ،ســـخنِ دود پیامبر (

) یا دیگران که با وجود

طوالنیبودن ،عاری از ادتالف و تناقض اســت نیز باید درقعادت باشــد .وانگهی وقتی در
بین افراد ب شر مواردی اینگونه یافت می شود حتماً در کالم دداوند حکیم نیز هیچ تناق ضی
وجود ندارد ،ا ما این مح لب دل یل موجهی بر این که و جه اع جاز قرار گیرد ،نیســــت
(علمالهدی ،7932،صص721-724؛ همو7497،ق،

.)444

 .7به گفتۀ قاضی ،ابوهاشم جبّایی افزون بر اعتقاد به فصاحت ،عدم تناقض و ادتالف در قرآن را هم دلیل بر
اعجاز قرآن میداند(ن

 :قاضی عبدالجبار ،بیتا،

.)923
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نتیجهگیري
وجود اثر مســتقل الموضــح دربارة صــرفه از دانشــمند نامداری چون ســیدمرتضــی ،و
اصــرارش بر وجه صــرفه و تصــریحش بر اینکه صــرفه مقابل اعجاز نیســت ،طبعاً دارای
پشــتوانهای محکم و نشــان از «اهمیت» این نظریه اســت .دودِ کتاب الموضــح نیز بهعنوان
میراثی در سنت اسالمی به جهت بررسی دقیق نظریۀ صرفه و استداللهای مللف در پذیرش
آن اهمیت دارد و از این رو ،شایستۀ محالعه و پژوهش بیشتری است.
همینین معرفی این کتاب ،گمانهزنی بردی افراد چون توفیق فکیکی را که با توجه به
جایگاه علمی ســیدمرتضــی کوشــیدهاند وی و اســتادش مفید را از اعتقاد به این نظریه مبرّا
بدانند باطل میکند.
د ستاورد دیگر این محالعه رو شن شدن رویکرد متفاوت سیدمرت ضی به اعجاز قرآن و
نظریۀ صرفه است که محصول مبانی متفاوت و روش اوست .نگاه متفاوت مللف به تحدّی،
معار ضه و معجزه« ،مبانی» او در پذیرش صرفه را شکل داده ،و «روش» کلّی وی در اثبات
صرفه استداللهای عقلی و ردّ سایر وجوه اعجاز است.
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 .94علمالهدی ،سیدمرتضی (7443ق) .رسا

الشریف المرتضی ،تحقیق سیداحمد حسینی،

قم :دار القرآن الکریم.
 .93علمالهدی ،ســیدمرتضــی (7474ق) .کرح جم العلم و العم  ،تحقیق یعقوب جعفری،
قم :داراألسوة للحباعۀ و النشر.
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 .95علمالهدی ،ســیدمرتضــی (7497ق) .الذعخیرۀ فی علم الکالم ،تحقیق ســیداحمد حســینی،
قم :ملسسۀ النشر االسالمی.
 .91فخر رازی ،محمد بن عمر (7424ق) .نهایۀ االیجاز فی درایۀ اإلعجاز ،بیروت :دار صادر.
 .93فکیکی ،توفیق (7914ق) « .إعجاز القرآن فی مذهب الشـــیعۀ االمامیۀ» ،رسةةالۀ االسةةالم،
القاهره ،السنۀ الثالثه ،العدد.9
 .93قا ضی عبدالجبار ابوالح سن (7422ق) .کرح األ صول الخم سۀ ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی.
 .44قاضـی عبدالجبار ابوالحسـن (بیتا) .المغنی فی ابواب التوحید و العدل ،تصـحیح امین
دولی ،قاهره :بینا.
 .47قاضی زاده ،کاظم (« .)7914نگرشی به نظریۀ صرفه» ،مفید ،قم ،شماره .9
 .42محهری ،مرتضــی ( .)7934مجموعه آثار اسةةتاد کةةهید مطهري( ،)4تهران :انتشــارات
صدرا.
 .49معرفت ،محمدهادی (بیتا) .التمهید فی علوم القرآن ،قم :ملسسۀ النشر االسالمی.

 .44مفید ،محمد بن محمد (7474ق) .أوا

المقاالت ،تحقیق ابراهیم انصـــاری ،قم :الموتمر

العالمی أللفیۀ الشیخ المفید.

 .43موســوی اندرزی ،نرجا ( .)7933برر سی تطبیقی مفهوم و کارکرد آیه در قرآن و
عهدین ،دانشکده الهیات ،دانشگاه تهران.
 .45نادری ،مرت ضی (« .)7934آراء سیدمرت ضی در وجه اعجاز قرآن» ،سفینه ،تهران ،سال نهم،
شماره .99
 .41نجاشــی ،احمد بن علی (7475ق) .رجال النجا کی ،قم :ملســســۀ النشــر االســالمی التابعۀ
لجماعۀ المدرسین.
 .43نصّار ،حسین (2444م) .الصرفۀ واإلنباء بالغیب ،قاهره :مکتبۀ مصر.
 .43نکونام ،جعفر ،بازتقریر نظریۀ سیدمرتضی ،در دست انتشار.

"50. Wahyudi, Yudian, (2002), "The debate about the sarfa: pro and against
The Islamic Quarterly, London.
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