
  بررسي سير تنزيلي آيات تحدي
    10/09/94تاريخ تأييد:   10/06/94تاريخ دريافت: 

  *پورعبدالكريم بهجت   ______________________________________________________________ 
  **پورزهرا بهجت 

  چكيده
اعجاز پشتوانة دفاعي پيـامبران در برابـر تشـكيكات احتمـالي اسـت. قـوام معجـزه بـه         

اسـت و تحـدي بـه     6تحدي و هماوردطلبي است. قرآن معجـزة پيغمبـر اسـالم   
ن به طور صريح در قرآن وارد شده است. قرآن مجموعـة كـالم الهـي مركـب از     قرآ

هاي گوناگون آمده است. گـاه   هاي آن نيز به شكل سوره است كه هماوردطلبي 114
اي مـوارد يـك سـوره    اهل ترديد را به آوردن مانند قرآن و گـاه ده سـوره و در پـاره   

وناگوني تحدي بر اين باورنـد كـه   فراخوانده است. مشهور در توجيه راز فراواني و گ
تحدي از كل قرآن به ده سوره و از ده سوره به يك سوره بوده اسـت. بـا عنايـت بـه     

شده براي تحدي، اگـر بـه خـدا نسـبت داده      هاي قرآن، حكمت گفته سير نزول سوره
تـوان ميـان نـوع شـبهه و جهـت ابهـامي كـه موجـب          نيست؛ اما ميشدني  شود، اثبات

  برقرار كرد.  تحدي شده، نسبت
  .6معجزه، تحدي، اعجاز قرآن، حكمت تحدي، پيامبر اكرم واژگان كليدي:

                                           
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي.  و حديث قرآنمطالعات دانشيار گروه * 

 دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث، دانشگاه قرآن و حديث قم. **
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  مقدمه
  ضرورتي دفاعي  ،معجزه

هاي الهي با  نيازهـاي   ند. طبيعت پياما هاي پروردگار متعال به مردم پيامبران الهي حامالن پيام
بر خود نياز ندارند؛ هاي افزون  هاي عقلي چنان هماهنگ است كه به نشانه فطري و دريافت

علمـي يـا    هـاي  هاي ويرانگـر، شـبه  بستگي اما هستند كساني كه به دليل غفلت سنگين، دل
هـاي عقلـي را    هاي نادرست روحي، هماهنگي دعوت پيامبران با فطـرت و دريافـت  انگيزه

هاي بيشتر براي اثبات خدايي بودن دعـوت  كنند و براي پذيرش دعوت، به نشانهدرك نمي
اي دفـاعي   گيرند. اعجاز، پديـده ان نياز دارند و اغلب در موضع مخالفت با آن قرار ميپيامبر

در برابر اهل ريب و ترديد و تشكيك در رسالت انبياست. هرگـاه انبيـا مـورد ترديـد قـرار      
اي  كردند تا نشانهشد، كاري خدايي مي گرفتند و دربارة الهي بودن دعوتشان تشكيك مي مي

، دعوت انبيا، دعوت راستين بوده است معرفتاهللا  تشان باشد. به گفتة آيتبر الهي بودن دعو
رو دعوت پيامبران، مشكلي با علما و  )؛ ازاين14(رعد: » دعوت راستين ويژة خداوند است«

انديشوران آگاه و زيرك نداشته است؛ بلكه تنها با نادانان بدخوي دچار مشكل بوده اسـت.  
دانند آنچه از سوي پروردگارت براي تو فرود آمد، حـق   ند، ميمند كساني كه از دانش بهره«

رو بحث از اعجـاز   )؛ ازاين6(سبا: » كندناپذير ستوده راهنمايي مي است و به راه آن شكست
اگر «خواند متوجه شكاكان بود و آنها را به سوي خود فرا مي -چون ديگر معجزات  -قرآن 

) 23(بقـره:  » اي ماننـد آن بياوريـد   داريد، پس سورهايم شك  در آنچه بر بندةخود نازل كرده
  ).118 - 116، ص 4ق، ج1415(معرفت، 

البته نگاه مشهور متكلمان و گروهي از مفسران با اين ديدگاه تفاوت دارد. بـه نظـر    
آنان، معجزه شرط اثبات رسـالت اسـت و هـر پيـامبري بـراي اثبـات صـدق و راسـتي         

ق، 1420فخـر رازي،   /20، ص1390ك: طبرسـي،  رسالتش بايد معجـزه اقامـه كنـد (ر.   
ــي،  456، ص18ج ــيني تهران ــي، 658، ص1365/ حس ــه، ص1405/ بيهق / 12ق، مقدم

اعجـاز بـراي اثبـات    «انـد:   نوشـته  طباطبـايي  عالمـه ). براي نمونه 17، ص1379مؤدب، 
معارف الهي نيست؛ بلكه اعجاز هر پيـامبري بـراي اثبـات رسـالت و تصـديق پيـامبري       

  ).86 - 82، ص1ق، ج1417طبايي، (طبا» اوست
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اگر معجزه دليل اثبات رسالت باشد، بايد پرسيد چرا خـداي متعـال اجـازه نفرمـود      
در آغاز رسالتش معجزة خود را آشكار كند؛ بلكه معجزه و تحدي بـه   6پيامبر اكرم

 آن را تا سورة اسراء (پنجاهمين سوره در ترتيب نزول) به تأخير انداخت؟!

  مفهوم تحدي

قرآنـي   هاي صراحت در قرآن نيامده؛ ولي از عبارت اصطالحي كالمي است كه به» تحدي«اژة و 
  گرفته شده است.  » تحدي«عنوان ...» ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا  فأتوا «همچون 

دو معنا گفته شده است. تحدي يا به معناي خواندن شـتربان  » تحدي«در لغت براي 
خواند و يـا بـه معنـاي پـي ديگـري رفـتن اسـت.        آواز مي است هنگامي كه پشت شتر

شود فالني با ديگري مسابقه گذاشت و بـراي غلبـه بـا او بـه معارضـه      كه گفته مي چنان
 ).2310، ص6، ج]تا بي[ / جوهري،279، ص3، ج]تا بي[پرداخت (فراهيدي، 

نسته و دا» تحدي«پس از آنكه يك ريشه براي واژة  للغةا معجم مقاييسدر  فارس ابن
دارد مبارزه و مسابقه بـا ديگـري   شمرده، بيان مي» حدي«حركت دادن ابرها به سمتي را 
هرحـال در   ). به35، ص2ج، ]تا بي[ فارس، گردد (ابنمي در كاري، به همين يك معنا باز

  معناي اين واژه، دعوت كردن به مبارزه نهفته است.

  تحدي در اصطالح

ق) در معناي 532 - 454( طبرسيكالم سررشته دارد.  تر گفتيم، واژة تحدي از علم پيش
فرمود: جبرئيل ست كه آن حضرت ميا اين ،قرآنه مقصود از تحدي ب«نگارد:  تحدي مي

اينك اگـر شـما    .كندخداوند بر من قرائت مي سويشود و كلماتي را از  بر من نازل مي
  ).20 - 19،  ص1390(طبرسي، » مانند آن بياوريد توانيد مي

مراد از تحدي قـرآن، قـرار دادن آن   «نويسد: ق) مي1090 - 1017( ق سبزواريمحق
). 472، ص1383(محقق سـبزواري،  ...» در معرض معارضة فصحا و بلغاي عرب است 

طلبـي بـا    دهد كه مراد از تحدي در اصطالح، هماوردي و مبارزهاين ديدگاه توضيح مي
 در باب متعلق تحدي بيان كرده است.ديدگاه خود را  سبزواري محقققرآن است. البته 



 

 

 

 

70  

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
13

94
  

بايـد ديگـران را بـه     مـدعي نبـوت   همچنين در تشريح معناي اصطالحي گفته شده: 
ديگـران، ادعـاي    نـاتواني العاده و اثبات  و با انجام امري فوق كندمقابله و مبارزه دعوت 

» ر مورد قـرآن صلّي اللّه عليه و اله و سلم د ؛ مانند: تحدي پيامبر اسالماثبات كند خود را
  ).17، ص1379(مؤدب، 

  شرط يا جزء ماهيت معجزه ،تحدي

  :شمردتحدي را جزو ماهيت تعريف اعجاز مي عالمه طباطبايي
امـر   ،كـه از لفظـش پيداسـت    معجزه (بر حسـب اصـل تسـميه) چنـان     ةمعجزه يا آي

يدا اي است كه براي اثبات حق و مقارن با تحدي (دعوت به مقابله) تحقق پ العاده خارق
بـاالخره امـري    ،كند ... معجزه هرچه بوده باشد و به هر شكل و صورتي اتفاق بيفتد مي

مـا بـا    العاده و بيرون از نظام علل و معلوالت و اسباب و مسبباتي كه عادتـاً  است خارق
  ).116 - 115(طباطبايي،  » شناسيم ايم و آنها را مي آنها انس گرفته

معجزه آن «ف ماهيت معجزه داخل دانسته است نيز تحدي را در تعري شهيد مطهري
 -يعني براي اثبـات مـدعاي خـودش    -كار و اثري است كه از پيغمبري به عنوان تحدي

بشـري در ايجـاد آن دخالـت     ياي باشد از اينكه يك قدرت مـاورا  آورده بشود و نشانه
 .)430، ص4تا]، ج [بي(مطهري، طوركلي فوق مرز قدرت بشري است  دارد و به
هاي تعريف اعجاز ندانسته؛ اما شرط معجزه  تحدي را جزو مؤلفه خويي اهللا العظمي آيت

فـردي كـه   معجزه آن است كـه  «كند:  به شمار آورده است؛ وي معجزه را چنين تعريف مي
كاري را انجام بدهد كه فراتر و برتـر   كند، مي (مانند پيامبري) منصبي از مناصب الهي ادعاي

 ،آن كـار  كـه ضـمن آن ؛ ديگران نيز از انجام آن عاجز و ناتوان باشند .از قوانين طبيعت باشد
). سپس چهار شـرط را بـراي   33ص تا]، [بي(خويي، » گواهي بر درستي ادعاي او نيز باشد

	).103كند كه يكي از آنها تحدي و هماوردطلبي است (همان، ص معجزه بيان مي

  تحدي قرآن و ابعاد آن در قرآن  

اينكه خداي متعال مخالفان و ترديدكنندگان در الهي بودن قـرآن را بـه    آيات صريح قرآن به
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كند. جالب است بدانيم نخستين بار، تحـدي قـرآن دربـارة از    تحدي فرا خوانده، داللت مي
دي  «سوي خدا بودن تورات و قرآن مطرح شد:  أَهـ و هـ اللَّه نْدنْ عتابٍ ممـا    قُلْ فَأْتُوا بِكنْهم

هقينَ أَتَّبِعصاد گوييد، كتابي از جانب خـدا   بگو: پس اگر راست مي( )49قصص: ( »إِنْ كُنْتُم
). با اين هماوردطلبي، خداي متعال تر باشد تا پيرويش كنم كننده بياوريد كه از اين دو هدايت

از كافراني كه به هيچ كتاب آسماني ازجمله تورات ايمان نداشـتند و بـراي تضـعيف قـرآن     
خواهد كتابي از سوي خدا بياورند چرا كتابي مانند تورات به محمد داده نشده، ميگفتند:  مي

ه «كه توان هدايتي آن، از دو كتاب تورات و قرآن بيشتر باشد. در اين آيه، تعبير   »منْ عنْد اللـَّ
  از تورات و قرآن است. » منْهما«تأكيد بر الهي بودن هر دو كتاب قرآن و تورات است. 

اند. در اين آيات كه به ترتيـب در سـورة    ي نيز به تحدي اختصاصي به قرآن دعوت كردهآيات
اسراء و سپس سورة يونس و پس از آن سورة هود و در ادامه، سورة طور و سرانجام سورة بقـره  

طورصريح به همـاوردطلبي قـرآن نظـر دارنـد، بيـان       اند، خداي متعال با واژگاني كه به نازل شده
آيات تحدي، آوردن چيزي همانند قرآن بود. در اينكه گسترة همانندي تـا كجاسـت،    فرمود. مفاد

اختالف وجود دارد. اين بحث ريشه در آن دارد كه ابعاد اعجـاز قـرآن گونـاگون اسـت. برخـي      
سـوادي   مـثالً بـي   رو در اينكـه  متني اسـت و برخـي بيـرون از مـتن آن قـرار دارد؛ ازايـن       درون
گونه اختالف و تناقض است يا  سبك بيـاني   وسط ايشان، بدون هيچو آوردن متني ت 6پيامبر

هاي علمي و غيبي و تشـريحي، نظرهـاي    قرآن و يا فصاحت و بالغت فراتر از توان بشر يا جنبه
ــيوطي،    ــود دارد (ر.ك: س ــاگوني وج ــان، 117ق، ص1320گون / 188 - 103، ص1379/ عرف

ها  از دعوت همة انسان«اند:  باره نگاشته يندرا عالمه طباطبايي). 392 - 388 ، ص1378محمدي، 
طلبي بر پاية زبان و لفظ عربي بنا نشـده اسـت؛    شود كه اين تحدي و هماورد و جنيان استفاده مي
وردي با قرآن پرداخت؛ با توجه به مخاطب آيه كه شامل جـن و  اتوان به هم بلكه به هر زباني مي
به نظر ايشان منظور از تحـدي،   ). 201 ، ص13ق، ج1417(طباطبايي،  »هاست انس در همة زمان

شود؛ بلكه صرفاً در حوزة روان بودن و رسايي و علوم مربوط به فصاحت و بالغت محدود نمي
  گردند.  شود كه به اين دو باز ميشامل لفظ و معنا و همة صفاتي مي

عايـت  مشهور متكلمان و مفسران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه حداقل تحدي، بـه ر 
رو گفتـه   فرد قرآن است كه فراتر از توان بشر است؛ ازاين بالغت و نظم و سبك منحصربه

هاي مشـتمل بـر ايـن     مفاد آيات تحدي، آن است كه اگر در نزول اين الفاظ و قالب«شده: 
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معاني از سوي خدا ترديد داريد، در مقـام معارضـه بـراي اثبـات مـدعاي خـود، الفـاظ و        
  ).88، ص1، ج1380(مصباح يزدي، » اين الفاظ و عبارات بياوريدعبارات ديگري مشابه 

شود كه ابعاد تحدي به قرآن، ابعادي است استفاده مي »بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ«از عبارت   
سوره ظهور يافته است. توجـه بـه نـزول پنجـاه      49كه تاكنون در قرآن نازل شده و در 

توانـد   هاي اين كالم الهي مـي  هايي از ويژگي بههاي موردي به جن سوره از قرآن و اشاره
توان اين  بندي كلي مي هاي مورد تحدي قرآن را روشن كند. در يك دسته ابعادي از جنبه

ابعاد را به دو قسمت سبك و ساختار زباني و سبك و ساختار محتوا و مضموني تقسيم 
هـايي   بـه و جـامع جن معناي آوردن گفتاري همچون قـرآن    كرد؛ بنابراين تحدي قرآن به

  آيد. است كه در ادامه مي

  سبك و ساختار زباني

آورند) بايـد چنـان در مخاطـب نفـوذ كنـد كـه        گفتار مورد بحث (مانند قرآني كه ميـ 
)؛ معـارف و  24ترين تعبير از آن در كالم مخالفـانش، سـحر بيـان باشـد (مـدثر:       نزديك

مباحـث عميـق    ر چنبـرة احكامش و ديگـر محتويـاتش چنـان باشـد كـه شـنونده را د      
هاي  كننده باشد كه تنها دانش اي آسان و يادآوري اش گرفتار نكند؛ بلكه پنددهنده معرفتي

  ).22كند (قمر:  مخاطب را به او يادآوري 
اي سـامان يابـد كـه بـا      گونه ـ تركيب كلمات و آيات و تمامي مطالب و گفتارها، به 

)؛ از اوهـام و  10بـرده شـود (ص:     آنها پـي  حكمت نهفته در پسِ ظاهر  تدبر در آنها، به
هـاي شـعري را داشـته     هاي شاعرانه خالي باشد و البته شيريني و گـوارايي  پردازي دروغ

  ).69يس:   توهم، سخن شاعرانه بدانند (ر.ك: كه برخي آن را به اي گونه باشد؛ به
رت و تسـلط، قـد   دهنـده  سخن، نشـان  ةها و شخصيت گويند ، خطابها ـ كيفيت عبارت

 - 1چيز باشد و انفعالي در گفتارش مشاهده نشود (طـه:    كس و همه سلطنت عالي او بر همه 
6.(  

فهم باشد و بيان آن، تمايل به پارسايي و كنترل نفـس را در    رسا و قابل، ـ خواندني
روشني مراد خود را بگويد و از ايـن جنبـه، گرفتـار     )؛ به11 - 3مخاطب زنده كند (طه: 
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  ).224 - 221هاي بياني نباشد (شعراء:  يچيدگيتعقيد و پ

  از جنبة مضامين و محتوا

هـاي عميـق انسـان و ديگـر      هـا و دريافـت   گفتار مورد تحـدي بايـد بـا خواسـت     ـ
هاي درونـي،   موجودات عاقل و مختار، ارتباط برقرار كند كه ميان اين مطالب و دريافت

ونده از وراي آن، راهي روشن براي )؛ شن52 - 51توافق كاملي وجود داشته باشد (قلم: 
  ).19تقرب به مالك مدبر هستي بيابد (مزمل: 

سـان و شـكوفا   ـ اين گفتار قدرت سرپا كردن و استوار ساختن شخصيت انسـاني ان 
هاي كالمي، مطالبش جدي  باوجود جذابيت .)28 -27 ،7(تكوير  كردنش را داشته باشد

  .)14-13 :(طارق روشني حق را از باطل، جدا سازد باشد و به
). براي مطالـب  10هاي هدايتي آن ماندگار باشد و با گذر زمان كهنه نشود (ص:  ـ جنبه

 - 52مجمل، تفصيلي عالمانه داشته باشد و با گذر زمان حقانيتش بيشتر اثبات شود (اعراف: 
ا ). محتويات آن موجب توجه مستمر اهداف و مقاصد ذاتي انسان باشد و تواناي مقابله ب53

  ).146انجامند (اعراف:  شدگي در اهداف مي گفتارهايي باشد كه به گم
ـ نور باشد، كامل و واضح باشد و مـورد مـبهم و نافهميـدني نداشـته باشـد تـا بـا كـالم         

) و بــه 177هــايش تفكــرزا باشــد (اعــراف:  )؛ داســتان157ديگــري روشــن شــود (اعــراف: 
ــراف:   ــد (اع ــدا بخوان ــت خ ــراف:   روشــن)؛ موجــب بصــيرت و 196والي ــي شــود (اع بين

گويـد،   )؛ هرچـه از دانـش مـي   2) و به رشد و پرهيـز از شـرك ربـوبي بينجامـد (جـن:      203
). قـدرت حركـت دادن قـوم غافـل و بيـداري      2دار و هماهنـگ باشـد (يـس:     راستين، ريشه

) 6هـا و زمـين باشـد (فرقـان:      )؛ واجـد اسـراري از آسـمان   6عمومي را داشته باشـد (يـس:   
ثبـات قلـب     ) شـنوندة آن، بـه  29ن مورد بغض و كينـة شـيطان باشـد (فرقـان:     و محتويات آ

)؛ توانـايي  32اش زدوده شـود (فرقـان:    آمـده  هـاي پـيش   برسد و با شـنيدن كـالم، اضـطراب   
شــده بــه خــود، اهــداف، راهبردهــا و      پاســخ بــه همةشــبهات و اشــكاالت متوجــه    

فكـري بـا    -رزة فرهنگـي  )؛ قـدرت هرگونـه مبـا   33هـايش را داشـته باشـد (فرقـان      هدايت
هـاي   ) و توانـايي تصـديق همـة كتـاب    52منكران خود را بـه مؤمنـانش عطـا كنـد (فرقـان:      
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)؛ هـم جنبـة   34هـدف خـود را داشـته باشـد و آنهـا را تصـديق كنـد (فرقـان:          نوا و هـم  هم
بشــارت و هــم جنبــة هشــدار را در خــود جمــع كــرده باشــد و انــذار و بشــارت را متوجــه 

)؛ اخبــار گذشــتگان را نيــز نقــل كنــد 97ل لجاجــت كــرده باشــد (مــريم: پرهيزكــاران و اهــ
هـاي جديـدتري را در بـر بگيـرد (طـه:       ) و هرچه بر گفتارش افـزوده شـود، دانـش   99(طه: 
ــه   114 ــأثير منفــي بگــذارد و وســعت و شــادكامي را ب ــر كيفيــت زنــدگي ت )؛ دوري از آن ب

ــه:    ــد (ط ــدل كن ــاطن مب ــوري ب ــ124شــوربختي و تنگــي و ك ــا  )؛ حق ــا ب ــالبش تنه ايق مط
تخصص و علم كشـف نشـوند؛ بلكـه راهيـابي بـه آنهـا، بـه پـاكي روح نيـاز داشـته باشـد            

 - 221روشـني از محتـواي آن نمايـان باشـد (شـعراء:       اش بـا شـيطان بـه    )؛ فاصله79(واقعه: 
) و تركيبي از هدايت و بشارت به مؤمنـانِ اهـل ثنـاي خـدا، اهـل زكـات و اهـل يقـين         224

ــه آخــرت با ــيش از خــود را   3 - 1شــد (نمــل: ب ــان پ ــات اهــل ادي ــاتش، اختالف )؛ محتوي
هــايش درســت، حــق و بــراي مؤمنــان   ) و همــة داســتان76روشــني رفــع كنــد (نمــل:  بــه

)؛ در جنبـة هـدايت و الهـي بـودن، چيـزي كمتـر از تـورات        3 - 1سودمند باشـد (قصـص:   
قعـي بـر ايـن مطلـب اذعـان      كـه اهـل كتـاب وا    اي گونـه  نداشته؛ بلكه فراتـر از آن باشـد؛ بـه   

بخشــي آن پابرجــاتر و اســتوارتر از ديگــر  ) و جنبــة هــدايت57و  49 - 48 كننــد (قصــص:
هـاي عميـق    )؛ احكـامش داراي ريشـه  9اسـرائيل:   كتب الهي يا تجـارب انسـاني باشـد (بنـي    

مطالـب آن، اتكـال بـر غيرمالـك مـدبر هسـتي         ) و خالصـة 39اسـرائيل:   عقالني باشد (بنـي 
و همچنـين توجـه بـه غـرض سـوره) و در پايـان،        9 - 1اسـرائيل:   ا رد كنـد (بنـي  و انسان ر

  ).48 - 45اسرائيل:  فهمش با باورهاي غلط، حاصل نشود (بني
آوردن همانند قرآن، يعني آوردن گفتاري كه همة ايـن ابعـاد را در خـود جـاي داده     

  هرحال اين اختالف بايد در جاي خود بررسي شود. بهباشد. 

 دي در سير نزول آيات تح

)، از تحدي به آوردن كتابي الهي همانند تـورات  49پس از آنكه در سورة قصص (نزول 
 نازل شد:  6و انجيل سخن رفت، آيات ديگر تحدي به ترتيب ذيل بر پيامبر

لِ قُل لَّئنِ اجتَمعت الْانس و الْجِنُّ علي أَن يأْتُواْ بِمثْ« :)88، آية 50سورة اسراء، (نزول 
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بگو اگـر انـس و جـن گـرد     ( »هاذَا الْقُرْءانِ لَا يأْتُونَ بِمثْله و لَو كاَنَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِيرًا
هرچنـد برخـي از آنهـا     ؛اين قـرآن را بياورنـد، ماننـد آن را نخواهنـد آورد     مانندآيند تا 

 ).پشتيبان برخي [ديگر] باشند

نِ      أَ« ):38، آية 51سورة يونس، (نزول  واْ مـ عـاد و ه ثْلـةٍ مور قُلْ فَـأْتُواْ بِسـ  قُولُونَ افْترَئهي م
گويند: آن را به دروغ ساخته اسـت؟ بگـو: اگـر     يا مي( » استَطَعتُم من دونِ اللَّه إِن كُنتُم صادقين

 ).انيدتوانيد، فرا خو اي مانند آن بياوريد و هر كه را جز خدا مي گوييد، سوره راست مي

أَم يقُولُونَ افْترَئه  قُلْ فَأْتُواْ بِعشْرِ سورٍ مثْله مفْترَيات ): «13، آية 52سورة هود، (نزول 
] را به دروغ  گويند: اين [قرآن يا مي( » و ادعواْ منِ استَطَعتُم من دونِ اللَّه إِن كُنتُم صادقين

شده مانند آن بياوريد و غير از  برساخته ةگوييد، ده سور ساخته است. بگو: اگر راست مي
 ).توانيد فرا خوانيد خدا هر كه را مي

دقين «): 34، آية  76سورة طور، (نزول  إِن كاَنُواْ صـ هثْلم يثدأْتُواْ بحپـس اگـر   ( » فَلْي
 ).آن بياورند مانندگويند، سخني  راست مي

ا نَزَّلْنَـا علـي   «  ):23، آية 87سورة بقره، (نزول  مـبٍ ميفي ر إِن كُنتُم نَا فَـأْتُواْ     ود بـع
 ةو اگر در آنچه بر بنـد ( » بِسورةٍ من مثْله و ادعواْ شُهداءكُم من دونِ اللَّه إِن كُنتُم صادقين

بياوريـد  اي مانند آن  سوره - گوييد اگر راست مي -شك داريد، پس ،ايم خود نازل كرده
  .)فرا خوانيد - غير خدا - و گواهان خود را

كنيد در آية اول، تحدي به مانند قرآن، آية دوم، تحدي بـه  گونه كه مالحظه مي همان
يك سوره، آية سوم، تحدي به ده سوره، آية چهارم، تحدي به گفتاري همچون قـرآن و  

  در پايان تحدي به يك سوره صورت گرفته است. 

  بارة مراحل تحديهايي در ديدگاه

كند كه مراتب تبيين موارد تحدي به قرآن، ترتيب از كل بـه   ترتيب نزول آيات قرآن روشن مي
در  -جزء و از حجم بيشتر به حجم كمتر را رعايت نكرده است و حتي تحدي به يك سـوره 

م در دو سورة نزديك به هـ  -هاي اسراء و طور در سوره -يا تمام قرآن -هاي هود و بقره سوره
گونه تحـدي،   هاي ديگر فاصله انداخته است. اين اند؛ بلكه ميان آنها تحدي به حجم نازل نشده
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  هاي متفاوت چيست؟  ها  و تحدي ساز اين پرسش شد كه راز اين درخواست زمينه
با توجه به نظرهاي دانشمندان كالم و مفسراني كه ذيل آيات تحدي به تفسـير آنهـا   

 كه سه ديدگاه در تحليل و توضيح مراحل تحدي وجود دارد:يابيم اند، در مي پرداخته

  تر بدون توجه به ترتيب نزول آيات تحدي الف) تحدي از دشوارتر به آسان
       قرآن از دشوارتر به آسان تر تحدي كرده تـا اعجـاز قـرآن بهتـر بـه كرسـي بنشـيند        

ــاص، ( ــي، 33، ص 1ق، ج1405ر.ك: جصـــ / 110 – 91، ص2ق، ج1410/ زركشـــ
ــري، زم ــي،  /383، ص 2ق ، ج1407خش ــي، 120ق، ص 1421رافع ، 1، ج1364/ قرطب
 ).111 - 110، ص1380/ مصباح يزدي، 255، ص17ق، ج1420/ فخر رازي، 77ص

  نويسد:يكي از اظهاركنندگان اين ديدگاه مي جصاص 
خداي متعال  با تمام مخلوقاتش اعم از جن و انسان  بـه عجـز آنهـا از آوردن مثـل     

بگو اگرجن و انـس بخواهنـد مثـل ايـن قـرآن بياورنـد،       «ردطلبي كرده است قرآن هماو
پـس  ». توانند مثل آن بياورند؛ هرچند گروهي از آنها گروه ديگر  را پشـتيباني كننـد   نمي

پس به اندازه ده سوره افترايـي مثـل قـرآن    «چون ناتواني آنها آشكار شد، به آنها فرمود: 
پس يك سوره مثل قرآن «سوره ناتوان شدند، فرمود:  و چون آنها از آوردن ده». بياوريد
ترين سوره از قرآن تحدي كرد. پس چون  بنابراين با آنها به آوردن مثل كوچك». بياوريد

ناتواني آنها آشكار شد و حجت بر آنها اقامه شد و از راه احتجـاج رويگـردان شـدند و    
ـ    6تصميم بر جنگ گرفتند، خـداي متعـال، پيـامبر    ا آنهـا دسـتور داد   را بـه جنـگ ب

 ).33، ص1ق، ج1405(جصاص، 

ابتـدا بـا   « نويسد:نيز در تشريح تفاوت تحدي به ده سوره و يك سوره مي زمخشري
طور كه استاد خط به شـاگردش   ده سوره با آنها تحدي كرد و سپس به يك سوره، همان

گويد: ده خط همچون من بنويس و هنگامي كه عجز او معلـوم شـد، بـه يـك خـط      مي
  ).383، ص2ق، ج1407(زمخشري، » دهداهش ميك

مشكل اين ديدگاه، آن است كه به ترتيب نزول آيات تحدي توجه نكرده اسـت؛ در  
توان چنين ترتيب تحدي از كل قرآن بـه ده سـوره و سـپس يـك     غير اين صورت نمي

كوشند خود بـه مهندسـي   سوره را به خدا نسبت داد. بايد گفت صاحبان اين ديدگاه مي
يب و چينش آيات تحدي دست بزنند و از پيش خود آيات تحدي بـه كـل را مقـدم    ترت
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بر آيات تحدي به ده سوره و سپس آيات تحدي به يك سوره را قرار دهنـد و بـا ايـن    
  حساب، ميان پنج آية مشهور تحدي، نظم منطقي برقرار كنند.

سبت ندهند؛ بلكه بر آنها الزم بود تا بر خالف عبارتشان، اين سير تحدي را به خدا ن
 -به تفاوت اين ادعا با سير ترتيب نزول توجه دهند. صاحبان اين نظريه، به كليت قرآن 

رو خود، مهندس مراتب تحـدي   اند؛ ازاينتوجه كرده -صرف نظر از نزول تدريجي آن 
  اند.  قرآن در قرآن شده و در نوبت بعد، اين ديدگاه را به خدا نسبت داده

  تر با توجه به ترتيب نزول  به آسان تر ب) تحدي از سخت

رو بـوده   ها روبـه  روشن شد كه ديدگاه اول با مشكل ناديده انگاشتن ترتيب نزول سوره 
هاي اخير، توجه به نزول تدريجي و ترتيب نزول آيات مـورد   تدريج و در سده است. به

ا بـا  توجه قرار گرفت و متكلمان و مفسراني كوشيدند ترتيب منطقـي مراتـب تحـدي ر   
  عنايت به ترتيب نزول آيات تحدي بررسي كنند. 
انـد؛ امـا    تر را پذيرفتـه  دشوارتر به آسان صاحبان اين ديدگاه، همان منطق حركت از

انـد مشـكالت ايـن     رو تالش كـرده  اند؛ ازاين تعهد به ترتيب نزول آيات تحدي نبوده بي
محـور قـرار دادن نظرهـاي     ديدگاه را به ترتيب ذيل برطرف كنند. ديدگاه يادشده را  با

  كنيم. بررسي مي مصباح يزدياستاد 

  » بمثل هذا القرآن«مراد از عبارت  

استفاده شده است. به نظـر اغلـب مفسـران،    » بمثله«) از واژة 50سورة اسراء (نزول  88در آية 
زمخشـري،   /201، ص13ق، ج1417مرجع ضمير، قرآن و مراد، تمام قرآن است (طباطبـايي،  

/ 160، ص14تـا]، ج  / ابن عاشور، [بـي 275، ص12/ مكارم شيرازي، ج692، ص2 ، جق1407
، ق1412/ طبـري،  201 – 200، ص5تا]، ج / حقي بروسوي، [بي517، ص6 ، جتا] طوسي، [بي

ــي،  106، ص15 ج ــي خمين ــي،  166، ص10ق، ج1398/ نجف ــان اندلس ، 7ق، ج1420/ ابوحي
لكه منع اسـت. هماننـدي در قـرآن بـه     ). اگر اين برداشت حقيقي باشد، محل تأمل، ب108ص

معناي همانندي در حجم تمام قرآن نيست؛ زيرا بر اساس ترتيب نزول، اين آيه در پنجـاهمين   
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هاي طوالني، فرود  ويژه سوره ها به سورة مكي فرود آمده؛ يعني زماني كه بيش از نيمي از سوره
  اند: باره نوشته دراين استاد مصباحاند.  نيامده

اي است كه در مورد تحدي نازل شـده و   اولين آيه ،اسراء سورة 88 ةهاي تاريخي، آي طبق نقل
توان گفـت   نمي .دليلي بر علم شدن اين واژه براي قرآن در زمان نزول اين آيه در دست نيست

ويژه اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه هنگـام نـزول ايـن     ؛ بهاستكه مقصود از آن، كل قرآن 
    ).169، ص1، ج1380(مصباح يزدي،  مهمي از آيات قرآن نازل نشده بود آيه، هنوز بخش

تـر، بـه    دهد كه سير از دشوارتر به آسانخالصه آنكه دقت در ترتيب نزول نشان مي
شده تا  نازل آيات معناي آغاز تحدي از كل قرآن به ده سوره نبوده؛ بلكه به قدر مجموع

  بر آن صدق كند. زمان تحدي بوده است كه همانندي با قرآن 

  ترتيب آيات تحدي به يك و ده سوره 

 هاي هاي يونس و هود است. موافق همة جدول يكي از مشكالت ديدگاه اول، ترتيب سوره
، 1394پـور،   ترتيب نزول، سورة يونس پيش از سورة هود نازل شـده اسـت (ر.ك: بهجـت   

ز تحدي به يك سوره كه در آن ا -). چگونه با وجود تقدم نزول سورة يونس27مقدمه، ص
تحـدي از دشـوارتر بـه     -سخن رفته) بر سورة هود، (كه در آن به ده سـوره تحـدي شـده   

  حل ذيل گفته شده است:  يابد؟ براي رفع اين مشكل، چند راهتر تصوير درستي مي آسان
. آية تحدي به يك سوره را در سورة يونس، آية الحاقي بـه سـوره شـمار آوريـم،     1
ام نزول سوره، جزو سوره نبود؛ بلكه بعدها به عنوان آيـة اسـتثنايي بـه    اي كه در هنگ آيه

روايـات ترتيـب نـزول    طبـق   را هود و يـونس  ةنزول سورسوره ملحق شد. اين گروه، 
ي در ايـن دو سـوره،   حد، آيات مشتمل بر تاند كه استثنائاً پذيرفته و مدعي شده هاسوره

به دستور خـدا آنهـا را در    6ا پيامبربر خالف ترتيب نزول اين دو سوره نازل شده ي
  مقام ابالغ، بر خالف ترتيب نزول، تالوت كرده است.

براي حفظ اين ترتيـب در   6. سورة يونس پيش از سورة هود نازل شده؛ ولي پيامبر2
  اند كه ابتدا آيات سورة هود را بر مردم تالوت كنند.  آيات تحدي، موظف شده

دليـل اسـت و    ر دو احتمـال بـاال، سـخناني بـي    كنيـد، هـ  گونه كه مالحظه مـي  همان
 -كه درستي آن روشن نيست -گويندگان براي اصالت دادن به ديدگاهي در سير تحدي
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ها يا الحاقي بودن آيـات تحـدي بـه    درست دربارة ترتيب سوره سند و نا هايي بي تخمين
  اند. ها ابراز كرده سوره
ها همان اسـت كـه    نزول سوره يك از آيات تحدي استثنايي نيست و ترتيب . هيچ3

كنـيم   اي توجيه مـي  در روايات ترتيب نزول آمده؛ اما مراد از آوردن ده سوره را به گونه
برخي تحدي به يك سـوره   تر باشد؛ براي نمونه كه آوردن آن از آوردن يك سوره آسان

  اند. خاص دانسته ةده سور ةرا مطلق و تحدي به ده سوره را ويژ
وه چنين است: خداي متعال، منكران را گاه به مثل قرآن، زماني بـه  خالصة نظر اين گر

ده سوره و در پايان به آوردن يك سوره همچون قرآن فراخوانـده اسـت؛ بـدين معنـا كـه      
نخست از آنها خواست حجمي به مقدار قرآن بياورند و پس از آنكه ناتواني آنـان روشـن   

ه در همة جهات لفـظ و معنـا ماننـد قـرآن     شد، كوتاه آمد و آنها را به آوردن  يك سوره ك
باشد، دعوت كرد و چون در اين مقدار نيز ناتوان شدند، ايشان را به هماوردي بـا حـداقل   

اي كه درمجموع كماالت يـك سـوره از قـرآن را داشـته      يك سوره از راه آوردن ده سوره
  رفته است.تر صورت گ باشند، ترغيب كرد. با اين توجيه، تحدي از دشوارتر به آسان

گفته شد و مـراد، حجـم چشـمگيري از    » مثل قرآن«با توجه به معنايي كه از عبارت 
قرآن شمرده شد و با توجه به توجيهي كه براي تقدم تحدي بـه يـك سـوره در سـورة     

نظرية خـود   مصباح يزدي اهللا آيتيونس  بر تحدي به ده سوره در سورة هود بيان شد، 
  كنند:  تر را چنين بيان مي ر به آساندربارة توجيه تحدي از دشوارت

خواهد كه اگر در خدايي بـودن قـرآن ترديـد    آيات تحدي در مرحلة اول از بشر مي
دارند، كتابي همانند قرآن كه داراي همة امتيازات قرآن باشـد، بياورنـد و پـس از آنكـه     

هاي فرمايد: يك سوره كه از هر جهت، شبيه سورهعجزشان ثابت شد، تخفيف داده، مي
داشته باشد، بياورند و پس  بر هاي قرآن را درقرآني باشد و همة امتيازات يكي از سوره

خواهـد كـه ده سـوره    از آنكه از چنين امري نيز عاجز شدند، تخفيف داده، از ايشان مي
كـه مجمـوع آن ده    طوري بسازند كه هر كدام داراي يكي از جهات اعجاز قرآن باشند؛ به

ي يك سورة قرآن را دارا باشد. بديهي است كـه سـاختن يـك سـوره     سوره بتواند ويژگ
تر از فراهم آوردن چند سوره اسـت كـه    شبيه يك سوره از قرآن در همة جهات، مشكل

تـر صـورت   هر يك در يك جهت شبيه قرآن باشد؛ پس تحـدي از دشـوارتر بـه آسـان    



 

 

 

 

80  

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
13

94
  

  ).121، ص1، ج1380گرفته است (مصباح يزدي، 
تنها همانند حجم تمام قرآن يا بخـش بزرگـي از    ر نيست نهاين مطلب كه كسي قاد 

تواند با آوردن يك سوره و نه ده سوره به مبارزه با يك سـورة   آن را بياورد و كسي نمي
گونه ترديدي ندارد؛ ولي اثبات اين مطلب كـه مـراد قطعـي     قرآن دست بزند، جاي هيچ

شـده در   به سه آية نـازل  آيات تحدي، همين باشد، جاي درنگ است؛ زيرا آيات تحدي
هاي اسراء، يونس و هود محدود نيست؛ بلكه تحدي به تمام قرآن، در سورة طـور   سوره

تـر   شود. اگر تحدي از دشوارتر به آسـان و تحدي به يك سوره، در سورة بقره تكرار مي
بوده باشد، چگونه پس از سورة هود، دوباره به تمام قرآن تحدي شده است. چه داعـي  

در سورة  -تر از آوردن ده سوره شدكرار تحدي به يك سوره كه آوردنش دشواربراي ت
 وجود داشته است؟!  -آيات تحدي است  بقره كه آخرين مورد از

باشد كه گروهي از انديشوران بر اين باورند كه نظم يا ترتب، ميان رو  شايد ازهمين 
ق، 1412يد قطـب،  / سـ 233، ص 5، ج1372آيات تحدي برقرار نيست (ر.ك: طبرسي، 

م 1990/ رشيد رضـا،  45- 43، ص9، ج1374/ مكارم شيرازي، 1862 – 1861، ص 4ج
طباطبـايي،    /45 – 31، ص 12ج و 371 و 369، صص11ج و 194 و 192، صص1، ج

  ).167 - 166، ص10ق، ج1417
هـاي مختلـف   اين گروه، مخالف نظم داشتن در نزول آيات تحدي هستند و علت گونه

هـا را در شـرايط   مواردي همچون اعجاز مد نظر هر آيه يا اينكـه راز اخـتالف  تحدي را به 
سورة هود به  13در ذيل آية  طبرسيداند. گران مرتبط ميهاي ستيزهزماني گوناگون و طعنه

دهـد  ، پاسخ مي»حديث مثله«اين پرسش كه چرا تحدي گاهي به ده سوره بوده و گاهي به 
كه در آن، اعجاز قرآن كـريم در برابـر كلمـات منظـوم      كه تحدي به مقداري صورت گرفته

  نويسد:مي قطب سيد ). 223، ص5، ج1372عرب روشن شود (طبرسي، 
و زمان گفتار، در نظر گرفتـه   6در تحدي، حالت نسبت به افترازنندگان به پيامبر

ي رو گـاه  شد؛ ازاينرو مي گران روبه هاي بسيار ستيزهشده است؛ چراكه قرآن با مخالفت
كـرد؛  گفت: مانند قرآن بياوريد، گاهي از آنان درخواست ده سوره يا يك سـوره مـي  مي

قـرآن   ءبدون آنكه ترتيب زماني خاصي مد نظر باشد؛ چراكه تحدي نسبت بـه هـر جـز   
صورت گرفته است؛ چه همة قرآن چه ده سوره و يا يك سوره. پس تحدي نسـبت بـه   
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سبت به نوع قرآن است و نـه مقـدار آن و در   نوع قرآن است و نه مقدار آن و عجز نيز ن
اين مسئله، كل قرآن و يا ده سوره و يك سوره مساوي هستند و اين اختالف در تحدي 

  بر اساس اختالف حاالت و سخنان مخاطبان پيش از نزول آيات است.
  شده است؛ ازجمله:  واردبر سخنان وي نقدهايي 

بعضـش و يـك سـوره از آن، يكسـان      همة قـرآن و «گويد كه مي سيد قطبالزمة سخن 
هاي قرآني در بالغت و فصاحت و ديگـر جهـاتي كـه بـه آن      آن است كه همة سوره» هستند

تحدي شده است را در يك پايه بدانيم كه درنتيجه اگر كسي بر فرض محـال بـه آوردن يـك    
قرآن و  سوره موفق شد، به آوردن همة قرآن نيز موفق شود. الزمة ديگر آنكه در تحدي به كل

اي همچون تنوع خطـاب   يا يك سوره از آن، يك مطلب اراده شده باشد و به مطالب فراسوره
  ).167 - 166، ص10ق، ج1417ها، اصوالً تحدي نشده باشد (طباطبايي،  سوره

دهندة اظهار عجز وي در بيان ترتيب تحـدي اسـت و ديگـر     نشان سيد قطبسخن 
نزول آيات تحدي اعتراف دارد؛ درنتيجـه تنهـا    اينكه مؤلف به ناآگاهي از شرايط زماني

 ).11زاده، ص بر اساس حدس و گمان، ترتيب آيات تحدي را انكار كرده است (قاضي

 ها  ارزيابي ديدگاه

تر را چنـان تبيـين كنـد كـه      دو ديدگاه گذشته نتوانست سير تحدي از دشوارتر به آسان
در هماهنگ كـردن ميـان ديـدگاه     هماهنگ با سير نزول آيات باشد و تالش ديدگاه دوم

خود با ترتيب نزول آيات تحدي، كامل نبود؛ بنابراين مفسران را به اين نتيجه رساند كه 
  تر، دليل قرآني ندارد.  اصوالً ترتيب تحدي از دشوارتر به آسان

درست نيست كه با مهندسي خود به سراغ قرآن برويم و بـراي تأكيـد بـر برداشـت     
براي حفظ ترتيـب نزولـي تحـدي    «اعالم كنيم:  فخر رازيمچون خود از سير تحدي، ه

 ).154، ص17ق، ج1420رازي،  فخر» ( بايد سورة يونس پس از هود نازل شده باشد

 ج) نظرية مختار: تحدي با توجه به نوع ترديد

شده و تالش در كشف  ترين وظيفة پژوهشگران در آيات قرآن، تمركز بر آيات نازلمهم
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شده است. خداي حكيم و هـادي بـراي جوينـدگان     خارجي آيات نازلقراين داخلي و 
هاي نزول آيات، مواردي از دانش به معـارف و احكـام را    دانش در درون آيات و شيوه

توان به آن دست يافت. در اين نظر معتقديم كه هـر  نهفته كه از راه واكاوي و درنگ مي
  آيه به سبب ماجراي خاص خودش نازل شده است.

ي بـه  آيـات تحـد  دواند كه در عبارات آيات تحدي، اين مطلب را به ذهن ميدقت  
گرفت، توجه داشت. ايـن   ابعاد گوناگون ترديدي كه در ذهن و گفتار مخالفان شكل مي

  آنها را ذكر و مردود اعالم كرد:  ،ترديدها پنج جنبه داشت كه خداي متعال در سير نزول
  ؛(در سورة اسراء) د قرآنتوان غيرخدا بر توليد گفتاري همانن -
  (سورة يونس)؛ قابليت متن قرآن براي توليد شدن به دست غيرخدا -
  در توليد متني با محتواي دروغين و نظم و سبكي جديد (سورة هود)؛ 6توان پيامبر -
  (سورة طه)؛ انتساب دروغين قرآن به خدا -
  (بقره). كنندة قرآن شك در نازل -

تدريج آيات تحدي در زمان مناسب پديـد   زمينه شد تا بهگانة يادشده  ترديدهاي پنج
  آمدن هر شبهه  و ترديد، نازل شود.

در  6گانة تحـدي اسـت. پيـامبر    سورة اسراء، نخستين مورد از آيات پنج 88آية 
شود آشكارا بر الهي بودن قرآن و دخالت نداشتن هيچ موجود بشـري  اين آيه مأمور مي

و جني در توليد متن تأكيد كند. اين اعالم همراه بـا تحـدي بـه منكـران اسـت؛ آنهـا را       
كند اگر در از جانب خدا بودن اين كالم، ترديد دارند، همة نيروهاي بشـري  تحريك مي

بيان ديگـر خـداي متعـال بـا ايـن آيـه،        و جني را جمع كنند و همانند قرآن بياورند؛ به
كند كه هيچ كس غير از خدا توان توليد اين متن را ندارد و با ايـن   مخالفان را توجيه مي

كند كه به مقابله و معارضه برخيزند. پس جنبـة مهـم در ايـن     سخن، آنان را تحريك مي
  ي همانند قرآن است.ها  و جنيان بر توليد گفتار آيه، نفي توان غيرخدا اعم از همة انسان

كردنـد ايـن    سورة يونس، به واكنش مشركان و معاندان توجه كرده كه ادعا مي 38در آية  
متن  از نظر محتوا و سبك و ساختار و نظم، قابل توليد شدن به دست غيرخداسـت. آنهـا بـه    

كـه   هايي است شمردند كه از جنس كالمجاي ورود به معارضه، متن قرآن را متني غيرالهي مي
اساس نيز مدعي بودند مطالب قرآن، سـاختة   قابليت توليد شدن از سوي غيرخدا را دارد. براين
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 6بافي پيامبر اكـرم   رو قرآن به شبهة افترا و دروغ اين است؛ از 6دست حضرت محمد
به غير از خـدا   -اگر چنين ادعايي داريد، با كمك همة موجودات «پاسخ داده و فرموده است: 

  ».امل (يك سوره) همانند قرآن بياوريدـ گفتاري ك
سورة هود، به پاسخ شـبهة معارضـان ديگـر توجـه داده اسـت كـه       13سپس در آية 

دروغ بـه   تواند قرآني را در اين محتوا و سبك، از پيش خود بسازد و بـه  مي 6پيامبر
طورخاص دربارة توليـد ايـن    به 6خداي متعال نسبت دهد. در اين شبهه توان پيامبر

تواند متني را توليد كند كه در محتـوا، مطالـب    ورد توجه بوده است. اينكه وي ميمتن م
كـه در دو شـبهة پيشـين،     درحـالي  دروغين و در سبك، به شيوه و ساختار قرآن باشـد؛ 

هـاي  امكان توليد كالمي همچون قرآن از سوي انسان و جن يـا ادعـاي وجـود ويژگـي    
اگـر تصـور   «دارد:  . خداي متعال بيان ميشدگي از سوي غيرخدا مطرح بوده استتوليد
كنند ساختن دروغي با اين محتوا و سبك، امكان دارد. اينهـا تـالش كننـد و از نظـر      مي

در اينجا  خداونـد  ». محتوا مطالبي دروغ، اما از جهت سبك و نظم همانند قرآن بياورند
  كند. يان ميهايي با رعايت سبك و نظم قرآن ب متعال، محدودة تحدي را آوردن دروغ

از ايـن جنبـه    6بـافي پيـامبر اكـرم    سورة طور، به شبهة دروغ 34و  33در آيات 
ها، تشكيك در انتسـاب قـرآن بـه خداسـت. گويـا       توجه شده كه علت اين شبهه كردن

كند كه در نسبت دادن قرآن به خـدا تشـكيك   وضعيت اعتقادي مخالفان چنين اقتضا مي
دارانـه از سـوي    ردگار ايمان ندارند؛ اما با ادبيـاتي جانـب  كنند. به بيان ديگر، آنان به پرو

گويند و به خدا  شود اگر راست مي رو از آنان خواسته مي گويند؛ ازاين خداوند سخن مي
 6ايمان دارند، براي دفاع از خدا هم كه شده، با توليد گفتاري همچون گفتار محمد

ن را ابطال كنند. تفاوت ايـن مطلـب   از خدا دفاع كنند و ادعاي او مبني بر الهي بودن مت
از  6با آية سورة هود در اين است كه در آنجا به شبهة توليد قـرآن از سـوي پيـامبر   

توان دارد مطـالبي دروغ را در   -العياذ باهللا  -اين جهت پاسخ گفت كه روشن كند، وي 
افكنـان،   هاين سبك و نظم توليد كند و به خدا نسبت دهد؛ اما در اين آيه، مدعيان و شبه

رو آنـان را بـه دفـاع از خـدا فـرا       دادن ناراست متن به خدا هستند؛ ازايـن   مدعي نسبت
خيزنـد و گفتـاري   ند، به دفاع از خـدا بر خواهد اگر راستگو هست خواند و از آنان مي مي

گفتارش را بي هيچ برهـان و شـاهدي    6همچون قرآن بياورند تا روشن شود محمد
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  متعال، چنين گفتاري را بر او فرو نفرستاده است.  به خدا نسبت داده و خداي
سورة بقره به شبهة نزول قرآن از سوي خـدا بـر بشـري     24و  23در پايان در آيات 

دهد. ظاهراً بـه نظـر اهـل شـك، خـدا بـر حضـرت         پاسخ مي 6همانند رسول خدا
يـا   خدا كتابي نفرستاده است. آيه در اينجا كاري به توليد قرآن از سوي غير 6محمد

نـدارد   6شدگي از سوي غيرخدا و يا امكان توليد شدن از سوي پيامبرقابليت توليد
نظر كرده است و بحث تحدي را از اين جنبه تعقيب   باره صرف و از دفاع مستقيم دراين

اي از بنـدگان خـدا  (در اينجـا    كننـدگان در اصـل نـزول قـرآن بـر بنـده       كرده كه شـك 
مبني بـر   6رو بدون توجه به ادعاي صريح پيامبر اند؛ ازاين) ترديد كرده6محمد

: اگر دربارة نزول قرآن از سـوي مـا   فرمايد مي -رو به شك كنندگان  -بر او نزول قرآن 
كننـدة سـخن و    شك داريـد و تصـورات ديگـري دربـارة نـازل      6بر بندة ما محمد

  داريد، سوره و گفتاري همانند قرآن بياوريد. 6القاكنندة آن به پيامبر
تـدريج همـة انـواع ترديـدهايي را كـه       شود كه خداي حكيم بهنابراين مشاهده ميب 

هايي دربارة توان انسان و جنيان بر توليـد   شبهه«دربارة قرآن وجود داشت، پاسخ گفت: 
تـوان  «يـا  » قابليت قرآن براي توليدشدگي از سـوي غيرخـدا  «يا  »گفتاري همچون قرآن

و در پايـان  » دروغين اين متن توليدشده به خـدا  انتساب«يا » در توليد قرآن 6پيامبر
  ».خدا اين متن را نازل نكرده است«اينكه 
  ها     حكمت نزول تدريجي آيات تحدي و تفاوت هماوردطلبي 

فرو آمد؟ مراحل تحـدي   6چرا آيات تحدي با اين ترتيب خاص بر پيامبر اكرم
  رند؟ يادشده، در اين پنج آيه چه نسبت و تناسبي با يكديگر دا

ها الزم است به اهداف نزول هر سـوره و سـياقي كـه آيـة      براي پاسخ به اين پرسش
تحدي در آن قرار گرفته، توجه شود و با بررسي اين دو مورد، به حكمت توزيع مـوارد  

  تحدي و تقدم و تأخر آنها پاسخ گفت. 
 توان غيرخدا بر توليد گفتاري همانند قرآن

ه و لَـو كـاَنَ    اجتَمعت الْا  قُل لَّئن« ثْلـأْتُونَ بِمانِ لَا ياذَا الْقُرْءثْلِ هأْتُواْ بِملي أَن يالْجِنُّ ع و نس
بگو: اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورنـد،  ) (88(اسراء: » بعضُهم لبعضٍ ظَهِيرًا

  ).رخي [ديگر] باشندمانند آن را نخواهند آورد، هرچند برخي از آنها پشتيبان ب
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اي نازل شد كه بيشترين فشار مشركان و معاندان بر  ) در دوره50سورة اسراء (نزول 
چنـان كـم كـه     قدري سنگين بود و شـمار مؤمنـان آن    شد. فشار به وارد مي 6پيامبر

مؤمنان اجازة بروز ايمان و رفتـار ايمـاني را در خـانواده، قبيلـه و شـهر مكـه نداشـتند.        
  سورة مكي نازل شد، اجازه يافتند بـه  54سورة حجر و  94ها زماني كه آيات مؤمنان، تن

طوررسـمي   گونه شهر مكه بـه  ت يك گروه در مكه رفتار آشكار داشته باشند و اينصور
  به دو قطب اجتماعي (گروه مؤمن و اجتماع مشرك) تقسيم شد. 

گونه اتكـال بـر   جانب توكل بر خدا و نفي هرسورة اسراء با اين هدف نازل شد كه 
). در اين مقطـع  226، ص1394پور،  غيرخدا در جامعة ايماني مكه تقويت شود (بهجت

هاي كـافران مكـه    از نزول قرآن، يكي از مباحث سوره، اشاره به برخي فشارها و توطئه
دادند؛ فشارهايي كـه جـز بـه مـدد     انجام مي 6بود كه براي به انفعال كشاندن پيامبر

را از  6پيـامبر  » 81 - 73«پذير نبود. خـداي متعـال در آيـات     توكل بر خدا، تحمل
كند و دربارة تنبيه و برخورد با ايـن  آگاه مي ،پروراندند هايي كه معاندان در سر مي توطئه

بـه قـرآن، نقـش و اهـدافش در     »  88 - 82«كند. سپس در آيات خاطر مي گروه، آسوده
دليـل   پردازد و عمـوم مـردم را بـه     ميعجز جن و انس از هماوردي با آن  زندگي مردم،

كند كه مخالفت بـا  كند. در اين آيات، روشن مي سرزنش مي ،ناسپاسي اين نعمت بزرگ
ايـن كتـاب، كتـاب شـفا و      ؛در ضعف قدرت هدايتي و تربيتي قرآن ريشه نـدارد  ،قرآن

ها موجب شده همين معارف و دستورهاي شـفابخش   رحمت است. بله، باورها و انگيزه
نقش تخريبي داشته باشد و موجب فزونـي خسـارت شـود     حمت الهي براي برخيو ر

  ).229 - 226 (همان، ص
در اين اوضاع كه فشار مشركان بر ناديده گرفتن قرآن متمركـز شـده بـود و كوشـيدند     

را منفعل كنند، خداي متعال به تقويت جانب اعتماد بـه خـدا، پرداختـه اسـت.      6پيامبر
دغدغه اعالم كند اگر همـة جـن و    كند بيرا مأمور مي 6پيامبربراي تقويت اين جانب، 

انس دست به دست هم دهند تا همانند اين قرآن را بياورنـد، از آوردن همچـون آن نـاتوان    
و  6خواهند بود. اين تعبير در اين اوضاع، بيشترين تـأثير را در تقويـت روحيـة پيـامبر    

طورمستقيم و پيش از  شود بهمأمور مي در اين آيه 6تضعيف جانب معاندان دارد. پيامبر
هرگونه تشكيك معاندان در متن قرآن، ناتواني غيرخدا از آوردن ماننـد قـرآن را بـه كـافران     



 

 

 

 

86  

م / 
يست

ل ب
سا

ييز
پا

 
13

94
  

آغاز شـده، تـا بـر اعتمـاد و      6اعالم كند. تحدي و مبارزطلبي ابتدايي و از جانب پيامبر
رخ آنان بكشاند. در اينجا  و مؤمنان بيفزايد و عجز و ناتواني معاندان را به 6توكل پيامبر

توليد متني همانند قرآن در كمـاالت   -گونه كه گذشت  همان –روشن كنيم كه مراد از مثل 
) و 160، ص14تا]، ج عاشور، [بي / ابن201، ص13ساختاري و محتوايي است (طباطبايي، ج

حجم يك رو به جنس قرآن نظر دارد و با  حجم خاصي را مورد نظر قرار نداده است؛ ازاين
   سوره، ده سوره يا حتي تمام قرآن سازگاري دارد.

  قابليت قرآن براي توليد شدن به دست غيرخدا

يلَ     و ما كاَنَ هاذَا الْقُرْءانُ أَن يفْترَي« تَفْصـ و ه يـدينْ يي بيقَ الَّذدن تَصلَاك و ونِ اللَّهن دم
أَم يقُولُونَ افْترَئه  قُلْ فَأْتُواْ بِسورةٍ مثْله و ادعواْ منِ * لْعالَمينَالْكتَابِ لَا ريب فيه من رب ا

أْتهِم      * استَطَعتُم من دونِ اللَّه إِن كُنتُم صادقينَ ا يـ لَمـ و ه لْمـيطُـواْ بِعيح ا لَـمواْ بِملْ كَذَّبب
المينَ    تَأْوِيلُه كَذَالك كَذَّب الَّذينَ ةُ الظـَّ بـاقكـاَنَ ع ففَانظُرْ كَي  هِملن قَب37يـونس:  (» م – 

بلكـه   ؛دروغ ساخته شده باشد و چنان نيست كه اين قرآن از جانب غيرخدا [و] به) (39
باشد و توضيحي از آن كتاب است كـه در آن   مي ،] آنچه پيش از آن است ة[كنند تصديق

دروغ سـاخته   گوينـد: آن را بـه   يـا مـي  * جهانيان اسـت  [و] از پروردگار ترديدي نيست
اي ماننـد آن بياوريـد و هـر كـه را جـز خـدا        گوييـد، سـوره   است؟ بگو: اگر راست مي

بلكه چيزي را دروغ شمردند كه بـه علـم آن احاطـه نداشـتند و     * توانيد، فرا خوانيد مي
گونـه   بودنـد، همـين   ] كه پيش از آنـان  هنوز تأويل آن برايشان نيامده است. كساني [هم

  ).پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده است ؛[پيامبرانشان را] تكذيب كردند
، يعني در اوضاعي نازل شد 6) در مرحلة اول دعوت پيامبر51سورة يونس (مكي/ 

آشكار، ولي گروه مؤمنان، پنهان بودند. اين سوره با هدف دفع ترديد  6كه دعوت پيامبر
و الهي بودن قرآن و پاسخ اتهام ساحر شمردن  6رسالت پيامبر اسالمعموم مردم دربارة 

 - 37(آيات  هسورة يونس در بخشي از سور 38از سوي كافران، فرود آمد. آية  6پيامبر
اسـت.  رسالت پاسخ گفته شـده   و قرآن دربارة كافران اتهامات ) قرار گرفته كه در آن به56

دربـارة افسـونگري پاسـخ     6افران به پيامبرهاي كخداي متعال در اين بخش، به تهمت
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مورد، پرداخته است. همچنين روش مقابله با افتراي كـافران در   گفته و به دفاع از او در اين
جاكـه موضـوع محـوري    را به وي آموخته اسـت. ازآن  6باب قرآن و رسالت محمدي

فران از پيـامبر  هاي كاسوره، رفع تعجب مردم از نزول وحي تشريعي بر انسان و دفع تهمت
) و ازآنجاكه كافران بـه بهانـة جـذابيت    231، ص1394پور،  است (ر.ك: بهجت 6اكرم

دادند، در اين قسمت از سوره، خداي متعـال بـه   نسبت افسونگري مي 6قرآن، به پيامبر
دفاع از كرامت قرآن پرداخته و صفاتي را كه در قرآن هست، نشانگر  الهي بودنش شـمرده  

كند كه جنس قرآن، قابليت توليدشدگي از سوي غيرخدا را ندارد و اگـر  است و روشن مي
  هايي همانند قرآن بياورند.اند، سوره آنها با اين ادعا مخالف

كند كه دليل نازل شدن آية دوم، تحـدي بـه قـرآن، مقابلـه بـا      ظاهر آيه روشن مي  
متعال ابتـدا   است. خداي 6تهمت كافران دربارة توليد دروغين قرآن از سوي پيامبر

د از سوي غيرخدا توليد نشـده باشـد.   داركند جنس قرآن اقتضا ميروشن مي 37در آية 
هـاي خـدا را    كند و ارادهباره محتواي قرآن كه كتب آسماني گذشته را تصديق مي دراين

 شـمرد. مـي كند، سپس دليل ناتواني غيرخدا بر توليد اين متن را بر تفصيل آشكار مي به

تواند اشاره به مكتوبي نزد فرشتگان باشـد كـه در   مي ،»الْكتابِ تَفْصيلَ«تاب در مراد از ك
 ليتفصـ «بر اين پايـه،  . هاي خداي متعال ثبت شده است اي از اوامر و اراده آن، مجموعه

معنا كه خـداي متعـال هنگـام     اشاره به شرح و گسترش همان كتاب است؛ بدين » كتاب
حد فهم مردم پـايين آورده و بـراي فهـم مرادهـاي الهـي،       را در آن  ،نزول مطالب كتاب

عقايـد   لِيتفصـ برخي از مفسران آن، تفصـيل كتـاب را    لذا شرح و گسترش داده است؛
 انـد (قمـي مشـهدي،    كـرده  ريتفسـ  ها ثابت و حقة شريعت و احكام و تكاليف و عبرت

ـ تَ«). امـا اگـر   37 يـة آ ليذ، 82، ص11ج ،طبري /58، ص6، ج1368 ا متوجـه  ر» ليفص
هاي گذشـته،   كند، تفصيل قرآن براي كتاب هايي بدانيم كه قرآن، آنها را تصديق مي كتاب

معناي بيان اجمال و تعيين ناسخ براي آنچه دوامش مصلحتي ندارد و دفع متشـابهات   به 
  . تر است هاست. با توجه به سياق آيه، احتمال دوم قوي كنندة اين كتاب گمراه

اسـت   6كردند قرآن، توليد فردي همچون حضرت محمد كه ادعا مي در ادامه، معانداني
هـاي هماننـد قـرآن     توانيد، سورهفرمايد: با همدستي هر كس ميكند و ميرا به مبارزه دعوت مي

را در خـود گرفتـه     معناي ديوار گرداگرد شهر اسـت كـه آن   به » ةنَيدالم سور«از » ةورس« بياوريد.
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غرضي كلي، آياتش را گرد هم  و ز قرآن نيز كه هر كدام ابتدا و انتهايي داردهايي ا است. به بخش
ترين سورة قرآن، سه آيه دارد. مقابلـه   شود. كوچك جمع كرده، به همين مناسبت، سوره گفته مي

سوره همچون گفتار سـخنرانان، از محتـوا در    . هركند اي با اين ميزان كفايت مي با قرآن، به سوره
و بديع، تركيب شده اسـت و ازآنجاكـه ايـن     فصاحت، بالغت نكات تيرعا نظم، ،كنار اسلوب

كنندگان را به آوردن گفتـاري جـامع و    شود، قرآن تشكيك كماالت در يك گفتار كامل نمايان مي
سوره در اصـطالح رايـج دانشـمندان     فراخوانده است. قرآن هاي داراي غرض واحد، مانند سوره

از » الـرحيم  الـرحمن  اهللا بسم«با  -جز در سوره برائت  -آيات است كه اي از  علوم قرآن، مجموعه
هـاي مكـي  و مـدني، ترتيـب نـزول       اند. اين اصطالح در باب تعيين سوره يكديگر تفكيك شده

ها به طوال و مئين و مثاني و مفصـالت   ها، اسباب نزول آنها، تقسيم سوره ها، فضيلت سوره سوره
دارد. برخي نيز به استناد برخي آيات قرآن كه در آنها لفظ سوره بـه  و بسياري موارد ديگر جريان 

اي از آيات است كه هدف و غرضي واحـد دارنـد؛    اند كه مراد، مجموعه كار رفته، برداشت كرده 
/ طباطبـايي،  45 – 44، ص9، ج1374از هم جدا نشده باشند (مكارم شيرازي، » بسمله«هرچند با 

). مراد از سوره، واحدي بيشـتر از آيـه و كمتـر از    167 - 166و  66 - 65، صص10ق، ج1417
تـر   سورة مصطلح و شامل هرگونه كالم مرتبط و منسجم است؛ هرچند جزئـي از سـوره بـزرگ   

و  86، 64و توبـه:   2، محمـد: 1هـاي  نـور:   باشد. اين مطلب كه مراد از سوره در پنج آية (سـوره 
شـود، بحـث   هاي كمتر از آن نيز مـي  مل حجم)، سوره  به معناي كاربرد مشهور است يا شا124

سودمندي است؛ ولي روشن است كه در موضوع بحث اين مقاله كه به  بررسي و تحليـل سـير   
  تنزيلي آيات تحدي پرداخته است، تأثيري ندارد.  

اي كه معاندان مطرح كردند، قابليت قـرآن  شود در اينجا مسئلهحاصل آنكه مشاهده مي 
را مصداقي بر انجام اين توليـد   6سوي بشر است و حضرت محمدبراي توليد شدن از 

دهد اگر توليد چنين متني، كاري در حوصـلة بشـر   اند. خداي متعال به آنان پاسخ مي شمرده
است، شما تمام توان خود و غيرخود را به كار بگيريد تا متنـي چـون يـك سـورة آن ـ نـه       

حدي با اين حجم و ادبيات، كامالً با فضاي كنيد كه دعوت به تبيشترـ  بياوريد. مالحظه مي
دست   كردند قرآن قابليت توليد شدن بهتهمت و شبهة معاندان هماهنگ است. آنان ادعا مي
مبـارزه را بـه سـود     -در دو جهـت   -غيرخدا را دارد و خداي متعال براي تحقير اين ادعا 

حجمي برابر قرآن، تنهـا بـه   كند: در جهت مقدر توليد كه به جاي آوردن معاندان تسهيل مي
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شود و در ناحية توليدكنندة تمام غيرخدا، شامل جن و انس و ملـك را   يك سوره بسنده مي
دهد. روشن است كه تقليل حجم تحدي به يك سـوره، كـامالً طبيعـي    رخصت دخالت مي

د كردناست؛ زيرا آنها دربارة جنس و طبيعت قرآن و قابليت آن براي توليد انساني شبهه مي
و بديهي بود كه خداي متعال براي پاسخ اين امر، الزم بود آنان را به آوردن كمتـرين گفتـار   

  كامل قرآني (حتي سه آيه در سورة كوثر) دعوت كند. 

 در توليد متني با محتواي دروغين و نظم و سبكي جديد  6توان پيامبر

ه كَنـزٌ أَو    فَلَعلَّك تَارِك  بعض ما يوحي إِلَيك و ضَائقُ « لَيـلَا أُنزِلَ ع قُولُواْ لَوأَن ي كردص بِه
أَم يقُولُونَ افْترَئه  قُلْ فَأْتُواْ بِعشْرِ * كلُّ شيء وكيلٌ  جاء معه ملَك  إِنَّما أَنت نَذيرٌ  و اللَّه علي

تَطَعنِ اسواْ معاد و اتفْترَيم هثْلرٍ موينَسقادص إِن كُنتُم ونِ اللَّهن دتُم م *  واْ لَكُـمتَجِيبسي فَإِلَّم
و مبادا تو ) (14 -12(هود: » فَاعلَمواْ أَنَّما أُنزِلَ بِعلْمِ اللَّه و أَن لَّا إِلَاه إِلَّا هو  فَهلْ أَنتُم مسلمونَ

ات بـدان تنـگ گـردد كـه      گويي و سينهترك  ،شود برخي از آنچه را كه به سويت وحي مي
اي بـا او نيامـده اسـت؟ تـو فقـط       چرا گنجي بر او فرو فرستاده نشده يـا فرشـته   گويند: مي

دروغ  ] را بـه  گوينـد: ايـن [قـرآن    يا مـي * اي و خدا بر هر چيزي نگهبان است هشداردهنده
اوريـد و غيـر از   شده ماننـد آن بي  برساخته ةگوييد، ده سور ساخته است. بگو: اگر راست مي

پس اگر شما را اجابت نكردند، بدانيد كـه آنچـه نـازل    * توانيد فرا خوانيد خدا هر كه را مي
 ).نهيد؟ به علم خداست و اينكه معبودي جز او نيست. پس آيا شما گردن مي ،شده

هايي  منطقي كافران در مخالفت) خداي متعال به تشريح بي52در سورة هود (ترتيب نزول 
را  6دهد و پيـامبر داشتند، توجه مي 6ضامين عالية قرآن و رسالت رسول خداكه با م

  كند. هاي مشركان معاند توجيه مي براي چگونگي رويارويي با مخالفت
شود. آية تحدي در بخشـي از سـوره قـرار    در اين سوره نيز موضوع تحدي پيگيري مي

هايي در ابالغ بخش 6امبرگرفته كه خداي متعال به مكر كافران، براي خاموش كردن پي
 نگرفتن تأثير دربارة را 6پيامبر در اين بخش، متعال كند. خداياز وحي الهي، اشاره مي

 افترايـي  سـورة  ده آوردن تقاضـاي  طريـق  از آنـان  طلبيـدن  مبارزه به و مكي كافران مكر از
دن هـاي خـاموش كـر    آيـد يكـي از راه   از سياق آيات بـر مـي   .كندمي مأمور قرآن همچون
ايـن   6تهمت زدن به وي دربارة قرآن بود. آنها اعـالم كـرده بودنـد پيـامبر     6پيامبر
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دهد؛ يعني متن هاي دروغين را از پيش خود ساخته و سپس به خداي متعال نسبت مي گفته
توان توليـد چنـين افترايـي و     6بافي باشد و فردي همچون حضرت محمد قرآن، دروغ

طلبي بـا   را براي مبارزه 6. خداي متعال در اينجا پيامبرانتساب آن به خدا را داشته باشد
توان متني بـا ايـن    خواهد به آنها اعالم كند اگر ميكند و از او ميمعاندان يادشده توجيه مي

درونمايه و واژگان را ساخت و به خدا نسبت داد، دست بـه كـار شـويد و ده گفتـار دروغ     
  دهيد.  همچون اين دروغ، توليد كنيد، به خدا نسبت

ظاهر، ده سوره در اينجا به منظور بيان كثرت است و اصراري بر ده به عنوان عدد  به
، 9، ج1374/ مكـارم شـيرازي،   168 – 167، ص10، ج1417معهود نـدارد (طباطبـايي،   

طـورطبيعي بـه اختيـار گوينـده و      ). چون دروغ، تهي از حقيقت است و به45 - 44ص
نجا خداي متعال صرف نظر از درونماية قرآن، از معاندان هاي او بستگي دارد، در اي اراده
خواهد چندين گفتار دروغ ببافند و در قالب سبكي مانند قرآن به هـم پيونـد دهنـد.    مي

كـه   اي گونـه  همچنين اين گفتارهاي دروغ را در نظمي همچون ده سورة قرآن بياورند؛ به
هاي بديعي و ماننـد آن  اراستيميان ده گفتار اختالف يا سستي در فصاحت و بالغت و ن

بروز نكند و هيچ دروغي، دروغ ديگري را تكذيب نكنـد و همـاهنگي و تأييـد آنهـا از     
يكديگر همچون تأييد و هماهنگي مضامين قرآن از يكديگر باشد. البتـه قـرآن در طـول    

گونه خللي از اين نظر ندارد؛ ولـي شـما الزم نيسـت تـا ايـن       سوره نازل شده، هيچ 52
از رعايت سبك و نظم و رواني و رسايي و تأييد گفتارها از هم را رعايـت كنيـد.   حجم 

دهـد كـه از هـر    شما تنها در ده سوره، اين مهم را  عملي كنيد. سپس به آنان اختيار مي
  موجودي غيرخدا، در توليد متني دروغين، ولي همانند سبك و نظم قرآن استفاده كنند.   

ه، پس از آن است كه  در دروغ شمردن مضامين با معانـدان  به ميان كشاندن حجم ده سور
كـنم و اگـر   تسالم كرده و بيان كرده: از ادعاي شما دربارة دروغ شمردن محتوا، صرف نظر مي

بافي كنيد؛ اما آنها را  است، شما نيز بياييد دروغ 6محتواي قرآن، سراسر دروغ و بافتة پيامبر
ي مانند قـرآن عرضـه كنيـد و نتيجـه بگيريـد كـه آيـا        در ده گفتار با سبكي ساختاري و صور

هـا   پوشاني و هماهنگي واژگان و عبـارت  ها را با رعايت نظم و سبك و هم شود اين دروغ مي
گويي  همچون قرآن رعايت كنيد؟ شايد توليد گفتاري دروغ، كار آساني باشد؛ ولي تداوم دروغ

رو خـداي   و بلكه نشدني است؛ ازايـن با رعايت سبك و نظم و هماهنگي، كاري بسيار دشوار 
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) به ده  يا حجم باالي گفتار دروغ 51متعال از تعيين حجم يك گفتار در سورة يونس (نزول/ 
) ارتقا داد؛ به عبارتي سخن در سورة يونس، تحدي در لفظ و معنا و 52در سورة هود (نزول/ 

  در سورة هود، تحدي در لفظ و عبارت است.  

  ه خدا انتساب دروغ قرآن ب

ا يؤْمنُـونَ   * أَم هم قَوم طَاغُونَ أَم تَأْمرُهم أَحلَامهم بهاذَا« ل لـَّ بـ لَهقُولُونَ تَقَوي أْتُواْ  * أَم فَلْيـ
دقينَ  إِن كاَنُواْ صـ هثْلم يثدآنـان را بـه ايـن     ،آيـا پندارهايشـان  ) (34 – 32(طـور:  » بح

 ؛گوينـد: آن را بربافتـه   مـي  * يـا [نه،] آنها مردمي سركشند؟دارد يا  ] وا مي گيري [موضع
  ).آن بياورند همانندگويند، سخني  پس اگر راست مي* [نه،] بلكه باور ندارند

براي عبور از سـيل   6هدف سورة طور، حمايت و تسليت خاطر و توجيه پيامبر
لـب وحـي   ها و آزاري است كه ستمگران قريش به مناسبت بيـان مطا ها و توهينتهمت

  كردند.شده در قرآن، متوجه وي مي الهي نازل
) آمده است كه  49 - 29آية مربوط به تحدي در سورة طور، در بخشي از سوره (آيات 

داده و آن حضـرت را در چگـونگي    خـاطر  را تسـليت  6خداي متعـال در آن، پيـامبر  
ة تداوم دعوت مردم كند. اين بخش با درآمدي دربارمكذبان توجيه مي رويارويي با اتهامات

هـا و آزارهـايي كـه مكـذبان بـه      شود، در ادامه به انواع اهانتآغاز مي 6از سوي پيامبر
كند. ضمن مـردود شـمردن آنهـا، بـه     كرده بودند، اشاره مي 6مناسبت قرآن، نثار پيامبر

دهد به آنان بگويد: من همراه شما منتظر سرانجام خود خواهم بـود.  دستور مي 6پيامبر
دانستند، به تحدي مي 6يژه در اين بخش، افرادي را كه قرآن را بافتة حضرت محمدو به

 خواهد ايشان نيز گفتاري همچون قرآن بياورند.  كند و از آنان ميدعوت مي

تـا]،   عاشـور، [بـي   ابننسبت دادن كالم به ديگري است؛ گفته باشد يا نگفته باشد (» تقول«
است كه اختيـار و اظهـار عمـدي چيـزي نهفتـه در آن       ). اين واژه از باب تفعيل76، ص27ج

، قرآن را كه خود 6 گفتند پيامبر؛ يعني معاندان مي)340، ص9، ج1360مصطفوي ، است (
كند كه گويـا منتسـب بـه خداسـت.      اي اظهار ميعمدي و دروغين به گونه طور توليد كرده، به

  گردد.  به خدا باز مي بنابراين اصل اشكال در اين آيه، به نسبت دادن متن قرآن
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پاسخ به ادعاي انتساب دروغين قرآن به خدا، مورد توجه است اين آيـات و خـداي   
هرچه باشد و از هـر   ؛دهدمتعال، محور تحدي را آوردن گفتاري همچون قرآن قرار مي

حتي متن كتب آسماني گذشته را كه از ناحية  -كجا كه بوده باشد. معاندان، هر گفتاري 
هـاي الهـي   راي معارضه با قرآن بياورند تا روشن شود هيچ متني، حتي متنب -خداست 

رسـد و هـيچ كـس    پوشاني تفسيري به پاي قرآن نمـي  ديگر از نظر ساختار و نظم و هم
هايي دارد كه حتي در  ديگري توانايي توليد گفتاري همچون قرآن را ندارد. قرآن ويژگي

  هاي آسماني ديگر وجود ندارد.  كتاب
ال دارد ياد نكردن از حجم مشخصي از گفتار در اين مورد از تحدي، بازگشت احتم

اصل انتسـاب بـه خـدا داشـتند؛ بنـابراين نـاتواني در        ةبه ادعايي باشد كه معاندان دربار
  كند.كفايت مي -به هر مقدار باشد  -آوردن گفتاري همچون قرآن 

 كنندة قرآن  شك در نازل 

عبدنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْله و ادعواْ شُهداءكُم من دونِ اللَّه   مما نَزَّلْنَا عليو إِن كُنتُم في ريبٍ «
 -ايم شـك داريـد، پـس    خود نازل كرده ةو اگر در آنچه بر بند) (23بقره: »(إِن كُنتُم صادقينَ
  ).فرا خوانيد را - غيرخدا -د خواي مانند آن بياوريد و گواهان  سوره -گوييد اگر راست مي

شده در مدينه (سورة بقـره) قـرار    واپسين مورد تحدي قرآن، در نخستين سورة نازل
هاي ايمان در اوضاع جديد حضور مسلمانان در مدينه و برخورد با دارد. تعيين شاخصه

ف شده، هـد  هاي برآمده از گزينش و انتخاب دلخواه احكام الهيِ تشريع ها و آسيبآفت
جامعة مدني صـدر   گذار سوره بود. در اين سوره، پرهيزكاران را كه با شش ويژگي، پايه

شناسـي از   ترين احكام آشنا كرد و ضـمن آسـيب   اسالم در يثرب شدند، با برخي از مهم
رفتار دينداران گذشته ازجمله ابليس و اهل كتاب، بـراي پايـداري بـر كليـت و هويـت      

كرد و آنها را به هرگونه شكستن پيمان ايمان و تفكيـك   واحد ديني و اسالمي راهنمايي
  ميان احكام و برخورد گزينشي با آنها هشدار داد. 

آية مورد تحدي در بخش اول سوره قرار دارد؛ در اين بخش بـه هـدف سـوره اشـاره     
شمرد. درمقابل از دو گروه ديگر كه زيـر بـار دعـوت    شده و آن را هدايت پرهيزكاران مي
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گويد و با دعوت عموم مردم به بندگي خدا، از شكستن عهـد  روند، سخن مياسالمي نمي
اي كنـد. سـپس در مقايسـه    كننـدگان را معرفـي مـي    دارد و نقـض  هاي الهي باز مي و ميثاق

شكنان را كافر به   دهد و پيمانهاي بهشتي بشارت ميحكيمانه، مؤمنان شايسته را به نعمت
من دعوت عموم مردم به بندگي پرودگـار، بـراي رفـع    جا ض كند. در همينخدا معرفي مي

شود كه اگر در الهي بودن آنچـه  هرگونه عذري براي تعبد در برابر خدا، به آنان يادآور مي
  هايي مانند آن بياوريد. ايم، شك داريد، سوره ) نازل كرده6بر بندة خود  (محمد

 ،1372ن اسـت (طبرسـي،   گردد كه مـراد، قـرآ  باز مي» ما«يا به  » من مثله«ضمير در 
كه مراد، پيامبرص است » عبدنا«) يا به 349، ص2ق، ج1420رازي،  فخر/ 157 ، ص1ج

). بنا بر احتمال اول، مراد، تحدي به سورة قرآن است و 58، ص1ق، ج1417(طباطبايي، 
ناخوانـده همچـون    احتمال دوم، تحـدي بـه آوردن سـورة قـرآن، از فـردي درس      بنا بر

 ت. اس 6پيامبراسالم

آية تحدي در سياقي نازل شده كه مردم را به بندگي خدا دعوت كند. احتماالً يكـي   
از موانعي كه  بر سر راه پذيرش دعوت مطرح بود، ترديد در الهي بودن قرآن بـود. آيـا   

شمرد، واقعاً از سوي خدا خواند و آن را كالمي الهي ميكالمي كه پيامبرص بر مردم مي
وامل ديگري مانند جن يا افراد ناشناختة ديگر در اين نزول دخالـت  بر او نازل شده يا ع

ها را تـالش اهـل شـك در آوردن گفتـاري      ترين راه اند؟ خداي متعال يكي از ساده كرده
و  6اي)  همچون قرآن پيشنهاد كرده است. ناخوانـا و نانويسـا بـودن پيـامبر     (سوره

عظمـت ايـن تحـدي را     -يرخـدا  از همة موجودات غ -مشاركت دادن همة افراد توانا 
  كند. بيشتر نمايان مي

كنـد. در ايـن تحـدي،    خوبي علت تحدي به يك سوره را روشن مي هرحال آيه به به
كند براي رفع شك در الهي بودن قرآن بايد به كمترين واحد نـزول، يعنـي يـك    بيان مي

هـا كـار    رهزيرا ممكن است ادعا شود بعيد نيست كه بخشي از سـو  ؛گفتار، تحدي شود
خدا و بخش ديگر كار خـود حضـرت يـا موجـودات ناشـناخته باشـد؛ هرچنـد خـود         

بر اين امر آگاه نباشد. تحدي به يـك گفتـار (سـوره) كـه داراي سـازمان و       6پيامبر
هدف و نظام باشد، براي زدودن اين ترديدها الزم است؛ زيرا روشـن اسـت كسـي كـه     

  تر خواهد بود.  طورطبيعي از توليد تمام آن ناتوان هنتواند برخي از گفتارها را توليد كند، ب
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  گيري بندي و نتيجه جمع
هاي گوناگوني مطرح است؛ ازجمله مباحث مهـم در   دربارة اعجاز قرآن و تحدي، بحث

اين زمينه، مراحل و ترتيب آيات تحدي است كه كالميان و مفسران، نظرهايي را مطرح 
تـوان بـه سـير از    ميان اين آيات برقرار است كه مياند. بيشتر ايشان معتقدند نظمي  كرده

تـوان  كلي به جزئي اشاره كرد. گروه ديگر به نظم ميان آيات تحدي قائل نيسـتند و مـي  
چنين گفت كه آيات تحدي، در مرحلة نخست، پاسخ به امكـان توليـد قـرآن از سـوي     

بـود و در  در توليد مـتن   6غيرخدا بود. در مرحلة دوم، پاسخ به قدرت  رسول خدا
مرحلة بعد، با توليد محتوا و متن دروغين و انتساب آن به خدا مرتبط بود. در چهارمين 
مرحله، به پاسخ به ادعاي دفاع مؤمنانة منكران قرآن از خدا اشاره كرد و مرحلة پنجم به 

  اختصاص داشت. 6امكان نزول قرآن از سوي خدا بر محمد
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