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نگاهی به مؤلفه  های اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله
)تاریخ دریافت: 99/10/20 تاریخ پذیرش: 99/11/30(

جمال طالبی قره قشالقی1 

چکیده
معتزله به عنوان یکی از مذاهب کالمی در جهان اسالم، نقش تأثیرگذاری در پیشرفت علوم 
مختلف قرآنی داشته است. اعجاز قرآن یکی از مباحث پیچیده و دشوار در حوزه علوم قرآنی 
اســت که از ابتدای نزول قرآن مورد اهتمام علمای مســلمان به ویژه معتزله قرار گرفت، و 
از رهگذر آن دیدگاه های ارزشــمندی توســط بزرگان این مذهب همچون نّظام، جاحظ، و 
عبدالقاهر جرجانی ارائه شــد. در مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی به نقد و بررسی 
دیدگاه های معتزله در زمینه اعجاز قرآن پرداخته شد. و به طور ویژه سه دیدگاه صرفه، اخبار 
از غیب و اعجاز بالغی قرآن مورد بررســی قرار گرفت. مهم ترین نتیجه پژوهش این است 
که معتزله در حوزه صرفه با اعتقاد به اینکه خداوند انگیزه آوردن کتابی همچون قرآن را از 
عرب هــا گرفت، راه را به خطا رفتند، اما در زمینه اخبار از غیب و اعجاز بالغی دیدگاه های 

مقبولی در محافل علمی ارائه نمودند، و در نهایت به نظریه نظم قرآن رسیدند.
واژگان کلیدی: قرآن، اعجاز، معتزله، صرفه، اخبار از غیب، بالغت  

1. مقدمه
درک جوانب اعجاز قرآن برای عرب ها در دوره صدر اسالم کار چندان سختی نبود؛ زیرا 
آنان به قول جاحظ سخن ســنج بودند، با فطرت و ذوق سلیم شان قادر به درک اعجاز قرآن 
بودند، و در این راه هیچ نیازی به تجزیه و تحلیل علمی، فلســفی و ... نداشــتند. از سوی 
دیگر، عرب ها در شبه جزیره عربستان محصور بودند و اختالطی با غیر عرب زبانان نداشتند 
تا آن ارتباط، تهدیدی علیه فصاحت و بالغت نهفته در فطرت آنان شــود. اما با فرارسیدن 
قرن دوم و گســترش فتوحات اسالمی، در سایه اختالط عرب و عجم، ذوق و سلیقه بیانی 
عرب ها دچار تغییرات عمده ای شد، و رو به ضعف نهاد. در پی این امر بالغت عرب ها نیز 
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ضعیف گشت، به ویژه عرب هایي که با عجم ها دچار اختالط شدند یا از سرزمین های زبان 
مادری خود دور شده بودند.

قرآن از همان آغازین روزهای نزولش، مشــرکان فصیح، بلیغ و سخن ســنج را به تحدی 
طلبید و در آیات متعددی از آنان خواســت تا اگر می توانند نظیر قرآن را بیاورند، از جمله 
در آیة »قل لئن اجتمعت االنس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القران ال یاتون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهیرا« )إســراء: 88(. چون مشرکان به عناد و دشمنی خود ادامه دادند، قرآن 
باز آنان را به تحدی طلبید، و این بار از آنان خواست که فقط یک سوره بمانند ُسور قرآن را 
بیاورند: »أم يَُقولوَن افتَراُه قُل فأتُوا بِسورٍة ِمثلِه وادُعوا َمِن استََطعتُم ِمن دوِن اهللِ إن ُکنتم صادقين« 
)یونس: 38(.  قرآن باز شرایط آسان تری را پیش پای مشرکان گذاشت، و از آنان که قرآن را 
کذب و افترا می دانستند خواست ده سوره مثل ُسور قرآن را بیاورند، هرچند سخنانشان پوچ 
و آمیخته با دروغ و افتراء باشد: ﴿أم يَُقولوَن افتَراُه قُل فأتُوا بَِعشر ُسوٍر ِمثلِه ُمفترياٍت وادُعوا َمِن 

استََطعتم ِمن دوِن اهللِ إن ُکنتم صاِدقين﴾ )هود/13(
سرانجام عرب ها با آن پیشینه غنی در عرصه سخن، در پیشگاه قرآن کریم سرافکنده شدند 
و زبان به تحسین آن گشــودند. آن چه مشرکان را از آوردن مانند قرآن ناتوان ساخت، نظم 
قرآن و تألیف شگفت آور آن بود. آورده اند که ولید بن مغیره، یکی از دشمنان سرسخت پیامبر 
)ص( و یکی از بلیغان بنام عرب وقتی آیه ای از زبان ایشان شنید، گفت: »این قرآن شیریني 
خاّص، و گرمي و طراوت ویژه اي دارد. قرآن درخت تنومندي را ماند که شاخه هایش بسیار 
بارور اســت. میوه هایي شیرین دارد، ریشه هاي آن در زمین استوار گشته، و کالمي است که 

باالتر از آن نمي توان آورد«. )عبدالمعطی عرفه، 1985: 67(
پژوهش های زیادی با محوریت اعجاز قرآن توســط علما و دانشمندان مسلمان صورت 
گرفت؛ ازجمله رّمانی در کتاب النکت فی إعجازالقرآن، خّطابی در کتاب بیان إعجاز القرآن، 
باقاّلنی در کتاب إعجاز القرآن، عبدالقاهر جرجانی در کتاب دالئل اإلعجاز. به موازات این ها، 
بحث اعجاز در آثار بر جای مانده از جاحظ، نّظام، ابن قتیبه و ابوهالل عســکری نیز به چشم 

می خورد.
معتزله به عنوان یکی از جریان های فکری جهان اســالم از نیمه اّول قرن دوم هجری پا 
به عرصه نهاد و علمای منتســب بدان در بسیاری از علوم اسالمی دیدگاه های خود را ارائه 
نمودند. اعجاز قرآن یکی از این حوزه ها است که معتزله آثار ارزشمندی در این زمینه خلق 
نمودند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی دیدگاه های این نحله 

فکری و پاسخگویی به سؤاالت ذیل است:
1 ـ زوایای اعجاز قرآن از دیدگاه عالمان معتزله کدامند؟

2 ـ دیدگاه های معتزله تا چه اندازه در محافل قرآنی مورد تأیید قرار گرفته است؟
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هل بررسي زوایاي اعجاز قرآن همواره مطمح نظر پژوهشگران بوده، و مذاهب مختلف اسالمي 
نیز هر کدام به رویکردي خاص بدان نگریستند. ما حصل مطالعات اندیشمندان مختلف در 

زمینه اعجاز قرآن، پژوهش هاي بي شماري است که به مهم ترین آن ها اشاره مي شود:
ـ سید محمد حســن جواهري )1391( در جستاري با عنوان »بازخواني نظریه صرفه« ه 
بررسي این مقوله که یکي از دیدگاه هاي اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله بوده، پرداخته است.

ـ نرجس توکلي و محمود مکوند )1392( در پژوهشــي با عنوان »واکاوي تاریخي واژه 
اعجاز و معجزه در علوم قرآني« ارائه شــده در دومین همایش ملي اعجاز قرآن، با بررسي 
متون تاریخي و کهن خاستگاه و زمان پیدایش این واژه و ورود آن به حوزه علوم قرآني را 

تبیین نموده اند. 
محسن جهاندیده و همکارانش )1394( در مقاله اي با عنوان »بررسي اعجاز قرآن کریم از 
دیدگاه شیخ مفید« بر دیدگاه هاي این عالم تمرکز نموده، و به این نتیجه دست یافته اند که او 

هم به صرفه باور داشته، و در عین حال به اعجاز دروني نیز گرایش داشته است.
ـ محمدعلي غیور و حکیم وزیري )1398( در پژوهشــي به »بازخواني اعجاز قرآن کریم 
از منظر روایات معصومین علیهم السالم« پرداخته اند. مؤلفان این پژوهش بدین نتیجه دست 
یافته اند که ائمه اطهار )ع( عنایت ویژه اي به هدایت کنندگي قرآن کریم داشــته اند، و از این 
رو همواره به تعالیم و معارف عمیق آن توجه داده و کمتر به جنبه ادبي قرآن نظر داشته اند.

پژوهش هایي از این دست را به وفور مي توان یافت. اما بررسي نظرات اعجاز قرآن از دیدگاه 
علماي معتزله در بســتر پژوهشي مستقل مورد عنایت پژوهشگران واقع نشده بود، و لذا این 

جستار به این امر عنایت نموده، و به نقد و بررسي آراي معتزله در این حوزه پرداخت.

2- اعجاز از منظر لغوی و اصطالحی
واژه اعجاز از ریشه »عجز« و مصدر ثالثی مزید از باب افعال است. در معجم مقاییس اللغة 
آمده است: أعَجَزني فالٌن: فالنی مرا ناتوان ساخت. )ابن فارس، بی تا: 232/4( »عجز« متضاد 
حزم، ثبات و اســتواری است. )فراهیدی، 1409: 215/1( اعجاز اصطالحی است کالمی، به 
معنی هر امر خارق العاده ای که مقرون به تحّدی باشــد و مردم از آوردن مثلش عاجز باشند 
که خداوند آن را به دست پیامبرش پدید می آورد تا دلیلی بر صدِق ادعای رسالت وی گردد. 
)معرفت، 1415: 35( بایــد توجه کرد که مفهوم اعجاز رابطه تنگاتنگی با »تحدی« دارد، و 
قرآن از همان آغازین روزهای نزولش، مشرکان فصیح، بلیغ و سخن سنج را به تحدی طلبید 
و در آیات متعددی از آنان خواســت تا اگر می توانند نظیر قرآن را بیاورند، از جمله در آیه 
﴿قــل لَئِن اْجتَمعِت االنُْس َوالِجّن َعلی أْن يَأتُوا بِمثِل َهذا الُقرآِن ال يَأتُوَن بِمثلِه َولو کاَن بَعُضهم 
لِبعٍض َظهيراً﴾ )إســراء/88( چون مشرکان به عناد و دشمنی خود ادامه دادند، قرآن باز آنان 
را به تحدی طلبید، و این بار از آنان خواست که فقط ده سوره بمانند ُسور قرآن را بیاورند 
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هرچند سخنانشــان پوچ و آمیخته با دروغ و افتراء باشــد: ﴿أم يَُقولوَن افتَراُه قُل فأتُوا بَِعشر 
ُســوٍر ِمثلِه ُمفترياٍت وادُعوا َمِن استََطعتم ِمن دوِن اهللِ إن ُکنتم صاِدقين﴾ )هود/13( قرآن دوباره 
شرایط آسان تری را پیش پای مشرکان گذاشت، و از آنان که قرآن را کذب و افترا می دانستند 
خواست یک سوره مثل ُسور قرآن را بیاورند، ﴿أم يَُقولوَن افتَراُه قُل فأتُوا بِسورٍة ِمثلِه وادُعوا 

َمِن استََطعتُم ِمن دوِن اهللِ إن ُکنتم صادقين﴾ )یونس/38(

3. اهتمام معتزله به اعجاز قرآن
واقعیت این اســت که اعجاز قــرآن مهم ترین مقوله بالغی عالمان معتزله بوده اســت. 
تالش های بی وقفه معتزله در دفاع از اســالم و قرآن و رّد شــبهات دشمنان اسالم در کتب 
تاریخی و بالغی ثبت شــده اســت. البته نباید از این امر غافل شد که معتزله برای پاسخ به 
شــبهات مخالفان اسالم و قرآن نیازمند بررسی دقیق زوایای مختلف قرآن بودند تا در برابر 
آنان دست و پا بسته نباشند. نتیجه امعان نظر عالمان معتزله در قرآن، ده ها اثر در زمینه علوم 
مختلف قرآنی است. کتاب »إعجاز القرآن في نظمه وتألیفه« اثر محمد بن یزید واسطی، »نظم 
القرآن« نوشــته احمد بن علی بن إخشید، »النّکت في إعجاز القرآن« تألیف علی بن عیسی 
الرّمانی، »اعجاز القرآن« ابوُعمر ســعید باهلی بصری، »إعجاز سورة الکوثر« اثر زمخشری، 
کتاب »متشــابه القرآن« نوشته بشر بن معتمر، تفسیر »الجامع في علوم القرآن« از ابوالحسن 
رمانی، و... از جمله آن هاست که متأسفانه بسیاری از آن ها به دست ما نرسیده است. مسأله 
اعجاز قرآن یکی از موضوعات بســیار مهم در پژوهش های قرآنی معتزله به شمار می رود. 
اینان برای اثبات اعجاز قرآن سه رویکرد اساسی را مطرح نمودند که به اجمال مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت:

3. 1. صرفه
 صرفه در لغت از ریشه  »صرف یصِرُف« و به معناي برگرداندن چیزي از صورتي و حالي 
به حالي دیگر اســت. )راغب اصفهاني، 1412ه: 482( یا بازگشــت از مکان یا عملي که در 
صــدد آن بودند. )ابن منظــور، 1414ه: 190/9( در قرآن کریم نیز »صرف« در همین معناي 
لغوي اســتعمال شده اســت، مانند »ثّم انًصرفوا« یعني از آن مکان بازگشتند و یا »صَرَف اهللُ 
قُلوبَهم«؛ یعني خداوند به جهت مجازات ایشــان، قلوب آن ها را زا حّق برگرداند. )قرشي، 

)123/4 :1371
نظریه صرفه اولین نظریه در حوزه اعجاز قرآن است که نخستین بار ابراهیم نّظام معتزلی 
مذهب آن را مطرح نمود. این اندیشه با نگرش معتزله به حدوث قرآن پیوند عمیقی دارد. او 
معتقد است که خداوند داعي و انگیزه دیگران را از معارضه با قرآن سلب کرده است، با اینکه 
اســباب و زمینه حصول انگیزه براي انان فراهم بوده است. )رافعي، 1425ه: 118( جاحظ، 
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هل ُرّمانی و اباسحاق نصیبی دیگر عالمان معتزلی قائل به صرفه هستند. )ر.ک: قّصاب، 1985م: 
315( جاحظ تالش نمود تا نظریه استاد خود را با استدالل استوار کند و چهره اي منطقي و 
علمي به آن ببخشد. برخي بر این باور هستند که اگر تالش هاي وي نبود، رأي نظام هیچگاه 
شناخته نمي شد. )الخطیب، 1974: 177ـ176( به نظر می رسد این دیدگاه از آن جهت مطرح 
شــد که علمای معتزله که غالباً افراد توانمندی در حوزه ادب بودند، وقتی الفاظ و عبارات 
قرآن کریم را مورد مطالعه قرار دادند، به این رویکرد متمایل شــدند که مفردات و ترکیبات 
قرآنی از جنس همان کلمات و جمالت متداول در بین عرب زبانان است و اگر یک ادیب یا 
سخنور بخواهد، می تواند مانند سوره ها یا آیات قرآن را بیاورد و به معارضه با قرآن برخیزد 
و تحّدی آن را پاسخ دهد. از این رو باید یک عامل خارجی اعجاز قرآن را پشتیبانی کند که 
همان سلب انگیزه یا توان بشر توسط خداوند است. )ر.ک: غیور، 1398ش: 71( رّمانی در 
رســال خویش می نویسد: »وجوه اعجاز قرآن هفت تاست، که از جمله آن ها بالغت، اخبار 
از غیب و صرفه اســت.« )ثالث رسائل فی اعجاز قرآن: 69( البته باید توجه نمود که صرفه 

از دیدگاه معتزله سه مفهوم اساسی داشته است:
أ( صرفه ای که معجزه بودن قرآن را نفی نموده و آن را در جایگاه سخن بلیغی قرار می دهد 
که خوشایند مذاق عرب ها بوده است. قرآن در این مفهوم صرفه هیچ برتری و فضیلتی نسبت 
به کتب دیگر ندارد. واگر یک نیروی بیرونی عرب ها را منصرف نمی کرد آنان می توانســتند 
همچــون قرآن را بیاورند. این مفهــوم از صرفه را نّظام ارائه نمود و در بین خود معتزله نیز 
جایگاهی نیافت، و حتّی برخی ها به تکفیر او نیز پرداختند. فخر رازی در رّد برداشت نّظام 
از صرفه می گوید: »به اعتقاد نّظام خداوند قرآن را نه به عنوان حّجت پیامبری، بلکه همچون 
سائر کتب آسمانی برای بیان حالل و حرام احکام نازل کرده است. و عرب ها به معارضه با 
قرآن نپرداختند؛ زیرا خداوند آنان را از این کار بازداشت. سخن نظام از سه جهت نادرست 
است. اّول اینکه اگر عرب ها توان آوردن کتابی همچون قرآن را داشتند ولی خداوند آنان را 
از این کار عاجز نمود، دیگر هیچگاه در برابر فصاحت قرآن ســر تعظیم فرود نمی آوردند، 
و شــگفتی آنان بعد از قدرت بر خلق کتابی مثل قرآن، از سختی این کار پیش می آمد. دوم 
اینکه، اگر کالم عرب ها قبل از تحّدی همسنگ فصاحت قرآن بود، آن وقت معارضه با قرآن 
واجب می شد، و سخن عرب ها قبل و بعد از تحّدی با قرآن متفاوت می شد. پس وقتی این 
اتفاق رخ نداده است، نادرست بودن صرفه معلوم می گردد. سّوم اینکه فراموشی ساختارهای 
مرسوم در کوتاه مّدت داّل بر زوال عقل است، و می دانیم که عرب ها عقل خود را از دست 
نداده بودند، پس گفته های نّظام نادرســت است.« )الرازی، بی تا: 6( جاي شگفتی است که 
ابن ســنان خفاجي در قرن پنجم هجری با نظریه نظام در صرفه همسو شده و وجه اعجاز 
قرآن را در منصرف کردن عرب ها از علومی می داند که با آن می توانستند به معارضه با قرآن 
بپردازند. )ر.ک: الخفاجی، 1110( او وقتی کتاب »سّر الفصاحة« را نگاشت فائده فصاحت و 
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فهم رموز آن را در راستای شناخت وجوه بالغی قرآن برشمرد. )همان: 423(
ب( برداشت دّوم از نظریه صرفه معتزله از آِن جاحظ و رّمانی است. صرفه از این دیدگاه، 
بالغت قرآن را زیر ســؤال نمی برد و بر اعجاز قــرآن صّحه می نهد. صرفه از منظر جاحظ 
گونه ای از عنایت ربّانی و تدبیر الهی است که برای مصلحت مسلمانان و صالح آنان است 
تا قرآن را بازیچه مغرضان و مورد تشکیک فریبکاران قرار ندهند. خداوند دل های عرب ها را 
از معارضه با قرآن بازداشت؛ نه بدین خاطر که توان انجام چنین کاری را داشتند و خداوند 
آنان را از این کار منصرف کرد، بلکه از این جهت اســت که برای مغرضان و کینه ورزان و 
افراد ضعیف االیمان مجالي فراهم نگردد تا با طعن و تشکیک عقاید مردمان را تباه سازند. 
رّماني نیز همچون جاحظ به این دیدگاه قائل است و همواره به جایگاه واالي بالغي و بیاني 
قرآن اقرار نموده است، و صرفه را تدبیري از جانب خداوند مي داند. )ر.ک: قصاب، 1985م: 

320ـ318(
ج( مفهوم ســّوم نظریه صرفه متعلق به قاضي عبدالجبّار معتزلي است. او ضمن مخالفت 
با برداشت عالمان پیش از خود از نظریه صرفه، استدالل عمیق تر و پخته تري را ارائه نمود. 
واقعیت این اســت که مفهوم صرفه از دیدگاه نّظــام و جاحظ و رّماني با نوعي جبر همراه 
است. بدین معنا که یک عامل بیروني که از اراده عرب ها خارج بود آنان را از آوردن کتابي 
همچون قرآن منصرف نموده اســت تا وجه اعجازي قرآن مخدوش نشده و قداست کتاب 
آسماني حفظ شــود و عرب ها نتوانند به معارضه و تقلید از آن بپردازند. عبدالجبّار با همه 
مفاهیم فوق مخالفت نمود؛ زیرا به اعتقاد او عاقالنه و منطقي نیست که انسان به انجام کاري 
مجبور شــود، و یا اینکه یک عامل بیروني بر اراده او مسلط شود و او را از حرکت و عمل 
باز بدارد. صرفه از دیدگاه عبدالجبّار بدین معنا اســت که عرب ها علیرغم وجود دواعي و 
انگیزه هاي مختلف از ورود به عرصه معارضه با قرآن امتناع ورزیدند؛ زیرا احســاس کردند 
که یاراي این کار را ندارند، و هر چقدر هم تالش کنند فایده اي نخواهد داشــت. عرب ها 
فصاحت و بالغت قرآن و نیز نظم و حســن تألیف خارق العــاده ي قرآن را درک کردند و 
برایشان یقین حاصل شد که تالش هایشان در مقابل عظمت قران بي ارزش خواهد بود، لذا 
آگاهانه و عالمانه از ورود به این حوزه منصرف شدند، نه از روي جبر. )همان، 324ـ320(

 به طورکّلي علل مختلفي در شــکل گیري نظریه صرفه مؤثّر بوده است، از جمله مي توان 
بــه مجادالت جّدي کالمي و تالش براي اثبــات حقانیت قرآن، دفاع معتزله از نظریه خلق 
قرآن، نهضت ترجمه، تقلید از براهمه، عقل گرایي معتزله، برداشت نادرست از برخي آیات 

قرآن اشاره نمود. 

3. 2. اخبار از غیب
یکــی دیگر از وجوه اعجاز قرآن از دیدگاه عالمان معتزله اخبار از غیب اســت. قرآن در 
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هل برخی از آیات خود وقوع حوادث آینده را پیش بینی نموده و پیشگویی های آن نیز به وقوع 
پیوسته است. یکی از عواملی که باعث شده این وجه در میان وجوه متقدم در زمینه اعجاز 
قرآن مطرح شود، فرمایشات معصومین )ع( است، از جمله فرمایش پیامبر )ص( که فرمودند: 
»هَو الّذکُر الَحکيُم َوالنّوُر الُمبيُن والّصراُط المستقيُم فيِه َخبَُر ما قَبلُکم ونَبُأ ما بَعَدکم« قرآن همان 
ذکر حکیمانه و نور آشــکار و صراط مستقیم است که در آن اخبار گذشتگان و سرنوشت 
آیندگان شما است.« )عیاشی، 1380ق: 6/1( افرادی چون نّظام )خیّاط، 1988م: 68( و رّمانی 
از قائلین به این دیدگاه هســتند. )رّمانــی، 1976م: 69( نّظام که اعجاز قرآن از منظر نظم و 
حسن تألیف را انکار نمود، اخبار از غیب را حّجتي براي پیامبر )ص( برشمرده است. اخبار 
از غیب یکي از وجوه هفت گانه اعجاز قرآن از دیدگاه رّماني اســت، و بســیاري از علماي 

معتزله نیز به این مقوله پرداخته اند.

3. 3. اعجاز بالغی
خطابي معتقد است که اعجاز قرآن مقوله صرفه و منع عرب ها از معارضه آن و نیز اخبار 
از غیب نیســت، بلکه مربوط به بالغت ممتاز قرآن است. )خطابي:  22( باقالني نیز اعجاز 
قرآن در بالغت آن مي داند. او مي گوید: اعجاز قرآن اگرچه وجوه دیگري نیز دارد، اما وجه 
اعجاز آن بالغي است؛ زیرا سبک قرآن متفاوت از کالم عرب است. )الرماني، 1976م: 75(
مراد از این وجه، اســلوب بیانی قرآن کریم اســت. ابوهالل عســکری می گوید: پس از 
جل ثنائه ـ سزاوارترین علوم به آموختن و شایسته ترین آن ها به حفظ، علم  معرفت خداوندـ 
فصاحت و بالغت است که اعجاز قرآن بدان شناخته می شود و ما مطمئنیم که اگر انسان از 
علم بالغت دیده برگرفته، و از معرفت فصاحت بلغزد، قادر به درک اعجاز قرآن و ُحســن 
تألیف و زیبایی ترکیب آن نخواهد شــد. )عسکری، 1419: 1( بررسی اعجاز قرآن از منظر 

بالغی در آثار عالمان بالغت به دو گرایش مجزا تقسیم شد:

3. 3. 1. نظریه گونه های بالغی
این نظریه به دنبال کشف گونه های گوناگون بالغی در قرآن کریم بود؛ و نمونه آن در کتاب 
»النّکت« رّمانی یافت می شود که اعجاز قرآن را به وجوه بالغی از جمله ایجاز، تشبیه، استعاره، 
تالؤم، فواصل، تصریف، تضمین، مبالغه، و حسن بیان ارجاع داده است. او سپس از تک تک این 
وجوه بالغی سخن گفته و آن ها را بر آیات قرآن تطبیق داده است )ر.ک: قّصاب، 1885: 331(

3. 3. 2. نظم قرآن
بســیاری از عالمان نحو و بالغت، اعجاز قرآن را در نظم آن دانسته اند؛ گرچه آرای آنان 
قبل از ظهور عبدالقاهر جرجانی فاقد چهارچوب های علمی بود، ولی توانستند راه را برای 
تکامل و شــکل گیری نظریه نظم توسط جرجانی همواره سازند. سیبویه، جاحظ، ابن قتیبه، 
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خّطابی، باقاّلنی، قدامه بن جعفر، قاضی عبدالجبّار از عالمانی هستند که در تطّور نظریه نظم 
سهیم بوده اند.

بعد از عبدالقاهر جرجانی که نظریه نظم با نام او عجین گشته است، جاحظ مشهورترین 
کســی است که نظریه مذکور به او نسبت داده می شود؛ او حتّی در زمینه نظم، کتابی به نام 
»نظم القرآن« دارد که آن را به خواسته »فتح بن خاقان« تألیف کرده است. هرچند کتاب مذکور 
به دست ما نرسیده است و از کّم و کیف آن اطالعی نداریم، مؤلف آن در دیگر کتاب خود 
یعنی »الحیوان« اشارات مختصری بدان کرده و گفته است: کتابی دارم که در آن آیاتی از قرآن 
را گرد آورده ام تا مزیّت ایجاز و حذف، و فرق بین زوائد و اضافات و استعاره ها را بفهمی. 
اگــر این آیات را بخوانی، مزیّت نهفته در ایجاز آن، و جمع معانی فراوان در الفاط اندک را 

درک می کنی. )جاحظ، 1966: 76/3(
جاحظ همچنین در کتاب »الحیوان« خود نیز به مسئله نظم قرآن می پردازد و پیرامون وجوه 
اعجاز قرآن می گوید: عالوه بر ادلّه دیگری که پیامبر )ص( ذکر کرده اســت، آن چه ما را به 
صدق و حّقانیت قرآن رهنمون می ســازد، نظم بدیعی است که هیچکس نمی تواند مانند آن 

را بیاورد. )همان: 90/4(
جاحظ در رسائل خود نیز به مسأله نظم قرآن پرداخته، و بعد از اشاره به تحّدی قرآن در 
آوردن ده سوره مثل آن می گوید: »فما باُل القرآِن، و قد َجَمَع إلی النّظام الرائع، المعانَي الفائَقَة«. 
)جاحظ، 1964: 144( نیز از او نقل شــده اســت که »إّن الّرسول تحّدی البلغاَء و الخطباَء و 

الّشعراء بنظمه و تأليفه« )خولی، 1931م: 120(
از مجموع آرای جاحظ می توان چنین استنباط کرد که منظور جاحظ از »نظم« تألیف لفظی 

است، زیرا او اعجاز قرآن را سه منظر زیر بررسی کرده است:
الف( واژگان قرآنی: نظم در تفکر جاحظ، نظم ناشی از الفاظ، ساختار نیک، کمال ترتیب 
و دقّت تألیف است. جاحظ بعد از این که از عجز و ناتوانی عرب  - با وجود آن که در اوج 
بالغت بودنــد  - در معارضه با قرآن پرده برمی دارد، با صراحت تمام اعالم می کند که نظم 
بدیع قــرآن، عامل مهم ناتوانی عرب در آوردن مانند آن بــود. او می گوید: قرآن در موارد 
زیادی خطبا و بلغا و شعرای عرب را در نظم و تألیف به چالش طلبید، ولی هیچ کس وارد 
این کارزار نشد، و هیچ کس نتوانست نه جزئی از آن و نه مانند آن را بیاورد، و هیچ کس نیز 
ادعا نکرد که این کار را انجام داده است )ابن حّسان، 1323: 46/2( او در این باره می گوید: 
گاهی مردم برخی از واژگان را ســبک شمرده و آن را به کار می برند، در حالی که در آن مقام 
واژگان دیگری شایســته تر هستند؛ آیا نمی بنید که قرآن واژه »جوع« را فقط در مقام عقاب، 
یا در مقام ناتوانی آشکار و فقر نکبت بار به کار برده است، و مانند مردم واژه »سغب« را به 
کار نبرده و یا مانند آن ها واژه »جوع« را فقط در مقام قدرت و سالمت استفاده نکرده است. 
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هل واژه »مطر« نیز به همین منوال اســت، زیرا قرآن فقط در مقام انتقام از کلمه مذکور استفاده 
کرده است، در حالی که مردم و اکثر خواص بین دو واژه »مطر و غیث« تفاوتی قائل نیستند. 

)جاحظ، 1998: 20/2(
او بــرای اثبات دیدگاه خود پیرامون گزینش واژگان قرآنی به دو آیه ﴿اليَّصّدعون عنها و 
الينزفون﴾ و ﴿ال مقطوعة و ال ممنوعة﴾ استشهاده کرده است. آیه اول در وصف َخمر اهل 
بهشت است، که جاحظ می گوید: این دو کلمه همه عیوب خمر اهل دنیا را در خود جمع 
کرده اند. آیه دوم در بیان میوه های اهل بهشت است، و جاحظ در این باره می گوید: قرآن با 

این دو کلمه هم. معانی را جمع کرده است. )ر.ک: جاحظ، 1966: 86/3(
ب( همنشــینی واژگان: جاحظ با رویکرد اعجاز قرآن از منظر نظم، ویژگی دیگری نیز 
برای واژگان تبیین کرد، و آن حســن همنشینی واژگان است. او می گوید: برخی از واژگان 
قرآنی مثل: الّصالة و الّزکاة، الجوع و الخوف، الجنّة و النّار، الرغبة و الرهبة، المهاجرين و األنصار، 

الجّن و اإلنس، دائماً در کنار هم به کار رفته اند. )جاحظ، 1998: 21/2(

ج( رعایت مقتضای حال
جاحظ در پرتو نظریه نظم به آرای ارزش مند دیگری نیز دست یافت، ازجمله این که: هر 
سخنی لفظ خاص، و هر معنایی اسم خاصی می طلبد. لفظ سخیف برای معنای سخیف، و 
لفظ سبک برای معنای سبک، لفظ شیوا برای معنای شیوا، و لفظ فصیح برای معنای فصیح، 
و با کنایه ســخن گفتن و بدون آن هر دو جایگاه خاص خود را دارند. )همان،: 144/1( او 
همچنین می گوید: خداوند هرگاه عرب ها را مورد خطاب قرار داده اســت سخن خویش را 
در قالب اشــاره، وحی و اختصار بیان می کند. و هرگاه بنی اسرائیل را مخاطب قرار می دهد، 
و یا حکایتی از آنان نقل می کند، با شرح و تفصیل سخن می گوید. )جاحظ، 1966: 94/1( 
ملخص کالم این که اعجاز قرآن به اعتقاد جاحظ در حســن نظم، و زیبایی تألیف آن نهفته 
اســت. اما مفهــوم نظم به اعتقاد او این اســت که قرآن با همه اســالیب بیانی که عرب ها 
می شــناختند تفاوت دارد. قرآن نه شــعر است، و نه نثر، و نه سجع و نه مزدوج. این نظم با 
صیاغت و ســاختار واال، کمال ترتیب واژگان، گزینش دقیق آن ها متمایز می شود، به طوری 

که می تواند معنای مورد نظر را به بهترین شکل بیان کند. 
باقاّلنــی فصل اّول کتاب »إعجاز القرآن« را به بحث پیرامون علل إعجاز قرآن اختصاص 
داده است و آن را به سه مسئله إخبار از عوالم غیب، اّمی بودن پیامبر اعظم )ص( و ناتوانی 
ایشان در قرائت و کتابت، و نظم بدیع، تألیف شگفت، و بالغت واالی آن ارجاع داده است. 
)ر.ک: عماری، 1999: 339( لکن عمده تمرکز باقاّلنی روی مســئله نظم شگفت و بالغت 
عجیب قرآن بوده است. او ادعا می کند که عالمان پیش از او ازجمله جاحظ در بیان اعجاز 
قــرآن و ارجاع آن به قضیه نظم حرف تازه ای بــر زبان نیاورده اند. لذا به قصد تخطئه او به 
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کتاب »نظم القرآن« اشاره می کند و می گوید: جاحظ در نظم قرآن کتابی دارد که در آن چیزی 
فراتر از آنچه متکّلمان قبل از وی گفته اند، ندارد. او آن چه را که اغلب مایه لغزش می شود، 

توضیح نداده است. )باقاّلنی، 1954: 6(
ََّک  باقاّلنــی برای اثبات مقوله نظــم، و این که قرآن در اوج بالغت اســت به آیات ﴿َوإن
لَتهدي إلی ِصراط ُمستَقيٍم ِصراَط اهللِ الذي له ما في الّسمواِت َو ما في األرِض إال إلی اهللِ تَصيُر 
األُموُر﴾ از ســوره شوری استناد می کند و می گوید: به این سه جمله بنگرید؛ دو جمله اّول 
با هم هماهنگ و سازگار هســتند، ولی جمله »أال إلی اهللِ تَصيُر األُمور« جمله ای مستقل و 
ناهماهنگ و ناسازگار با جمله اول است، ولی نظم دقیق، آن دو را بیش از دو جمله موافق 

هم به یکدیگر پیوند داده است. )باقالنی، 1954: 187(
اَر اْلِخَرَة َو ال تَْنَس نَِصيبََک ِمَن   او سپس به آیه 77 سورة قصص، ﴿َو ابْتَِغ فِيما آتاَك اهلَلّ الَدّ
نْيا َو أَْحِسْن َکما أَْحَسَن اهلَلّ إِلَْيَک َو ال تَْبِغ الَْفساَد فِي اأْلَْرِض إَِنّ اهلَلَّ ال يُِحُبّ الُْمْفِسِديَن﴾، استناد  الُدّ
می کند و می گوید: این آیه از پنج جمله متفاوت از هم تشکیل شده است، لکن نظم بدیع آن ها 

را چنان با هم هماهنگ ساخته است که از وضع اولیه بهتر گشته است. )همان: 194(
به اعتقاد باقالنی، نظم قرآن با آثار منظوم و منثور عرب تفاوت بســیاری دارد. زیرا آیات 
قرآن در بیان موضوعات مختلف با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه هســتند، در حالی که آثار 
دیگران در موقعیت های گوناگون با فراز و فرود همراه هســتند. با این حال »تفسیر مجملی 
که باقالنی از نظریه خویش در باب اعجاز قرآن ارائه کرده اســت به خوبی نشان می دهد که 
علی رغم اطناب و تطویلی که در ســخن او دیده می شــود، نتوانسته از عهده تفسیر کامل و 

دقیق اعجاز قرآن از لحاظ نظم آن برآید.« )ضیف، بی تا: 109(
باقالنی علی رغم تالش برای ارائه نظریه ای نوین، تحت تأثیر آرای و دیدگاه های جاحظ 
قرار دارد و بر این باور است که ترتیب واژگان در جمله باید تابع ترتیب معانی در نفس و 
ذهن باشد، و قرآن از این منظر با دیگر کتب آسمانی تفاوت دارد. لذا می بینیم که او چیزی 

فراتر از آرای جاحظ و خّطابی در مورد زیبایی نظم قرآن بیان نکرده است.
به جرأت می توان گفت که در میان عالمان قبل از جرجانی، این قاضی عبدالجبّار اســت که 
با صراحت و وضوح کامل از مســئلة نظم ســخن گفته است. این امر بسیاری از پژوهش گران 
و ناقدان را بر آن داشــته اســت تا پیدایش نظریه نظم را به او نسبت دهند. این ها معتقدند که 
جرجانی نظریه نظم را از او گرفته است و با اندکی بسط و تفصیل به نام خود عرضه کرده است. 
»شوقی ضیف« معتقد است که عبدالجبّار معنای نظم را می دانست لذا اصل نظریه از آن اوست، 

و عبدالقاهر شرح و تفصیل دقیق آن را بر عهده گرفته است. )ر.ک: ضیف، بی تا: 117ـ119(
قاضی عبدالجبّار قبل از بیان دیدگاه خود پیرامون مســئله نظم به شرح نظریه استاد خود 
»ابوهاشــم ُجبّائــی« می پردازد و می گوید: فصاحت کالم به واســطه جزالت لفظ و زیبایی 
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هل معناســت، و گزیری نیست از اعتبار دو امر؛ زیرا اگر لفظ جزیل آید، اما معنی رکیک باشد، 
سخن فصیح شمرده نمی شود. پس باید جامع هر دو باشد، و فصاحت سخن مستلزم اسلوب 

و نسق خاصی نیست. )همان: 115(
پیداست که جبّائی مؤلّفه های کالم را فقط لفظ و معنی می داند و قائل به وجود مؤلّفه سومی 
نیســت. به اعتقاد او جزالت لفظ و ُحسن معنی دو رکن اساسی فصاحت به شمار می روند، و 
شــکل ترکیب یافته کالم جایگاهی ندارد. قاضی عبدالجبار که ظاهراً به اشکال نظریة ُجبائی 
پــی برده بود، درصدد اصالح و تکمیل آن برآمد. لذا او قبل از ورود به مبحث نظم می گوید: 
بدان که فصاحت فقط مربوط به تک تک واژگان نیست، بلکه در کنار آن، واژگان باید به شیوه 

مخصوصی به هم بپیوندند، و هر کلمه باید صفتی داشته باشد. )همان:  116(
صفت مورد نظر قاضی عبدالجبار می تواند ناشــی از مواضعه، عرب ها، و موقعیت کلمه 
باشــد، و این همان معانی نحوی است که بعدها جرجانی آن را تبیین کرد. او سپس به بیان 
دیدگاه خود پیرامون مسئله نظم می پردازد و می گوید: اگر واژه ای را در معنایی استعمال کنند، 
آنگاه آن را در معنایی دیگر به کار برند احتماالً می تواند فصیح تر از معانی نخســت باشد و 
این چنین است اگر حرکات آن تغییر کند، و همین گونه است در یک جمله از سخن ... این 

نشان می دهد که فصاحت حاصل بنیه لفظ نیست. )همان: 118ـ119(
خالصــه، به اعتقاد قاضی عبدالجبّار بالغت کالم به فصاحت برمی گردد، و فصاحت هم 
فقط با جزالت الفاظ و حســن معانی حاصل نمی شود؛ زیرا الفاظ به تنهایی فصیح و جزیل 
نیســتند، بلکه بعد از ورود به جمله و قرارگرفتن در سیاقی خاص فصیح شمرده می شوند. 
او از دو منظر به کلمات می نگریســت: اول وقتی که به تنهایی آمده باشــند، و دوم وقتی که 
با کلمات دیگر پیوند داشته باشند. قاضی عبدالجبّار نتوانست به مباحث نظری مطرح شده 
جامة عینیّت و تطبیق بپوشــاند، و نتوانست آرا و دیدگاه های خود را بر روی آیات و سور 
قرآنی تطبیق دهد، وگرنه می توانست قبل از عبدالقاهر جرجانی نظریه نظم را به شکل مدّونی 
مطرح کند. او بیش تر درگیر مباحث فلسفی و مذهبی بود و نتوانست گام اساسی در پیش برد 

مسئله نظم بردارد و در همان چهارچوب مباحث نظری محصور ماند.

نتیجه گیری
مؤلفه های اعجاز قرآن از دیدگاه علمای معتزله مقوله ای است که پژوهش حاضر با رویکرد 
تحلیلی بدان پرداخت. از منظر معتزله اعجاز قرآن مربوط به یکی از مؤلفه های صرفه، اخبار 
از غیب و اعجاز بالغی است. با بررسي دیدگاه هاي معتزله در زمینه اعجاز قرآن مشخص شد 
که صرفه ضعیف ترین مؤلفه های اعجاز قرآن اســت؛ زیرا منع خداوند از آوردن کتابي مانند 
قرآن در تضاّد با اعجاز قرآن قرار دارد و نمي تواند دلیلي بر معجزه بودن آن باشــد. لذا این 
دیدگاه مورد استقبال علما قرار نگرفت و نقدهای تندی هم متوجه آن شد. پژوهش حاضر 
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همچنین به این نتیجه دست یافت که مهم ترین مؤلفه اعجاز قرآن در بالغت زباني آن نهفته 
است که در نهایت منتهي به نظریه نظم قرآن شد، و این ددیگاه تا حدود زیادي مورد توجه 

و قبول دیگر علما قرار گرفت. 
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