
 

  

 

 كتاب قیّم یپژوهشیعلم ۀامفصلندو 
  نوزدهم ۀشمار، (1397) شتمهسال  

 
 

 1مليکا بايگانيان 

 2رستمي محمدحسن
 

 دهیچک
هنگ اين واژه مهم در تاريخ فر، مؤثرترين انديشمندانی دانست كه به تعريف قرآن بايستاصولیان را می

 ،اند كه به اين كار مبادرت ورزيدنداند. آنان افزون بر آنکه جزو نخستین عالمانی بودهدست زده، سالمیا

هاي لفهمؤ، كه در سده پنجم و ششمچنانها زده و معرفی جديدي از آن ارائه كردند. دست به تغییر مؤلفه بارها

 هاي رقیب از جملهداشتند. با وجود مؤلفهرا بر هر مؤلفه ديگري در تعريف قرآن مقدم « كتابت»و « نقل»

تصادفی نبوده بلکه برخاسته از گفتمان علمی و ، سخن بودن اصولیان در اين انتخابطبیعتاً هم، «اعجاز»

 اجتماعی حاكم بر دوران آنان بوده است. -شرايط فرهنگی

هاي تعاريف اصولیان سده در« كتابت»و « نقل»هاي هايی درخور به چرايی استفاده از مؤلفهارائه پاسخ

نشان می، ارهبنيدراترين بايسته اين پژوهش است. تحقیق و تتبع مهم، پنجم و ششم با روش تاريخ انگاره

نیز وجود  ،تاريخی نقل و كتابت در صیانت قرآن توجه به نقش، و تواتر قرائاتدهد رواج مباحث پیرامونی 

از « كتابت»و « نقل»هاي مؤلفه ترين داليل انتخابمهم، دوران انتقادات متعدد پیرامون مؤلفه اعجاز در اين

 است. هاي پنجم و ششم بودهسوي اصولیان براي تعريف قرآن در سده

 اصولیان.، كتابت، نقل، تاريخ انگاره، تحوالت مفهومی، : قرآنواژگان كلیدي
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مقدمه -1  

نقد قرار مورد ، يدر علوم اسالمم موجود يم از جمله مفاهيبه مطالعه مفاه يامروزه نگاه سنت

ثابت  ييهادهيپد، ميمفاه، ن نوع نگاهيدر ازيرا ، ده شده استيآن به چالش کش يگرفته و کارآمد

ذوق  بر يو صرفاً مبتن يتصادف يبه صورت، يعلت چيشوند که بدون هير فرض مييتغ رقابليغو 

خ يتار، وجود آمدن مفهومب ييچرا، صورتن ياست که در ا يعيند. طبيآيوجود ميقه بو سل

توان يم ن نگاه که بر اساس آنيشود. ايانگاشته م دهيناد، ر و تحول آنييل تغيز دليو ن يريگشکل

ن يگر جمع کرد به ايکديدر کنار  يخيمختلف تار يهاک اصطالح را در دورهيم يمفاه يتمام

 م حساسيدر مورد مفاه يالمشمندان در علوم مختلف از جمله علوم اسيانجامد که انديجه مينت

 هادرباره آن يموضع روشن، متفاوت و گاه متناقض و متضاد ارائه کرده ينظرات، يديو کل

 يهاکرد و روشيم به سمت روياست که امروزه روش مطالعه مفاه ين در حالياند. انداشته

 افته است. يش يخ انگاره گرايروش تار ژهيوبه، يخيتار

مان ط و گفتيدر بطن شرا يشوند که زمانيمتحرک فرض م ييهادهيپد، ميمفاه، ن روشيدر ا

 يخود را به مفهوم يجا، گريد يط و گفتمانيل شرايبه دل يزاده شده و زمان، حاکم بر زمان خود

 ياشش از آن نيم که تا پيرامون مفاهيپ يهاها و تعارضتناقض، کردين روياند. با اد سپردهيجد

وم ر و تحول مفهيياز تغ ييهاگونه، شدنديمختلف دانسته م يهاقهيا سلي يتوجهيب، از جهل

 طوربهاند. هکرد ايتازه ات مفهوم را وارد مرحلهيح، خاص يليشوند که برخاسته از دليم يابيارز

را  يخيمختلف تار يهاک اصطالح در سدهيرامون يع پيتوان وقاين نوع نگاه نميدر ا يعيطب

آن در  زشده اارائهف يتعار يتمام يبندا جمعيف يک تعريبا انتخاب توان نميده انگاشت و يناد

ه بلک ؛ق سخن گفتيسته و دقيشا ياگونهبهمفهوم آن اصطالح  يستيکنار هم در مورد چ

 ياهر و تحوالت مفهوم را با نگييتغ يگام برداشت و تمام، و دوره به دوره ليتفصبهست يبايم

 مورّخانه رصد کرد.

گ خ فرهنين اصطالح در تاريتريديکرد و بر محور کلين رويز با هميش رو نيپپژوهش 

، ياسالم علوم يتمام درد گفت يمقدمه با عنوانبهاصطالح قرآن شکل گرفته است.  يعني ياسالم

 همچون علم اصول فقه که. هست و بوده برخوردار ژهيو يگاهيجا از 1نيمسلم مقدس متن

                                                           

عي شده س، قرآن و در نتيجه ضرورت دقت در کاربرد اصطالح مذکور به دليل موضوعيت داشنت نام، . در اين نوشتار1

 استفاده شود و در« قرآن»از نام ، مهني اصطالح است، است تنها در مواردي که دقيقًا مراد و منظور نگارندگان
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 نيترمهمن يآن سرشار از کاربرد ا يجايجااما ، ستين مقدس متن در موضوع آن منحصر گرچه

 رخوردارب ميکر قرآن خود در مقدس متن مفهوم کهاست. همچنان ريفراگ يصورت به، عتيشر منبع

 در مفهوم نيا تاکنون ربازيد از زين يمختلف اسالم علوم در، است متعدد و مختلف ييهانام از

 است. هبود همراه يمتعدد يلفظ يهاپوشش با بلکه نمودهن رخ، مشخص و ثابت لفظ کي قالب

 علم رد. کرد اشاره مصحف و اهللکالم، قرآن، کتاب به توانيم يلفظ يهان پوششيا نيترمهم از

، البته. است شده استفاده نام چهار نيا از اغلب، مقدس متن مفهوم به اشاره يبرا زين فقه اصول

 به اهللکالم و مصحف نام دو و نبوده اندازه کي به اصول علم درها نام نيا از استفاده يفراوان

 .به کار رفته است ترفراوان يصورت به قرآن و کتاب نام دو و محدود اريبس يشکل

 و واضح اريبس آن مفهوم است شده سبب اصول علم در «قرآن» اصطالح کاربرد يفراوان

 پژوهش هنيشيپ باز نگاه داشته شود. فقدان ارهبنيدراذهن از پرسش و تأمل  کند و جلوه يهيبد

 يتصورات و يخودکارشدگ گرن ادعا و نشانيد ايمؤ، اصول علم اصطالح قرآن در مفهوم درباره

 معل در قرآن ن تصورات آن است که مفهومياز جمله ا. است گرفته شکل بارهنيدرا که است

ز در طول يگانه مفهوم نين يدارد و اوجود  يگر علوم اسالمياست که در د يهمان مفهوم، اصول

خ علم ياست که در تار ين در حاليا. است نداده رخ يتحول و رييدر آن تغ، ثابت بوده، خيتار

 يهاهارائه شده و مؤلف، ن علمياز اصطالح قرآن با توجه به اقتضائات ا يف مختلفيتعار، اصول

ت يهما يعنيل ين دو دليا ر کرده است.ييگر تغيبه دوران د ياز دوران، فيمورد استفاده در تعار

را بر آن داشت تا  گاننگارند، ف مختلف درباره آن در علم اصولياصطالح قرآن و وجود تعار

از اصطالح  ييهاچه انگاره يقرون متماد يان در طي: اوالً اصولشدينديبتر يجد، ن دو سؤاليبه ا

مقاطع  ياً چرا در برخيثان ؟انددهيشياندياند و درباره قرآن چگونه مقرآن در ذهن خود داشته

 ؟اندن ساختهيشين مفهوم پيگزيگر از قرآن را جايد يمفهوم، يخيتار

 تعريف قرآن  اصلی هايمؤلفه -2

مشخص از قرآن بوده است. گرچه  يف اصولين تعاريسده ظهور و بروز نخست، سده پنجم

ا ين مفهوم ياما ا، ان وجود داشتهياصولاز قرآن در ذهن  يمفهوم يعيطب طوربهز يش از آن نيپ

ه است ک يف قرآن ارائه نشده است. از سده پنجم هجريمشخص و با عنوان تعر طوربهم يمفاه

موجود  يهاانگاره، افته و در آنيف کتاب و قرآن اختصاص يبه تعر يبخش، يآثار اصول يدر برخ
                                                           

 منت»يا صورت اختصاري آن يعين « منت مقدس مسلمني»از عنوان ، که منظور قرآن مبا هو قرآن است موارد ديگر 

 آيد. شده تا از خلط مبحث جلوگريي به عملاستفاده « مقدس



 1397نوزدهم، پايیز و زمستان  ۀشمارهشتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  10

 

 

 

 

 

ف يپژوهش حاضر به مطالعه تعار، رونيازاشفاف منعکس شده است.  صورتبهان يدر ذهن اصول

 افته است.يمشابه با آن داشته اختصاص  يفيسده پنجم و البته سده ششم که تعار

دو گونه مؤلفه قابل مشاهده ، سده پنجم و ششم يشده از قرآن در آثار اصولف ارائهيدر تعار

اند. تهکار رفف به ين تعاريا يکره تماميشونده که در پو تکرار يمحور يهااست. نخست مؤلفه

 ن را شکليچن يفيکه تعر« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر»از  اندعبارتها ن مؤلفهيا

، حزمابن/ 21ص، 2001، يبوسد) «امَلصاِحف ينا َمنقواًل ُمَتواِترًا َمکتوَبًا ِفيلقرآُن ما ُنِقَل ِالَا»اند داده

ن دو ياست در پژوهش حاضر ا يگفتن .(23-21صص، 1ج، تايب، يبخار/ 95ص، 1ج، تايب

 اند.ده شدهينام« مکتوب»و « منقول»گاه ، جازيت ايرعا منظوربه

 ،از اصوليانن گروه يف ايتعار ينبوده و در تمام يمحورهستند که  ييهامؤلفهگونه دوم 

/ 79ص، 1ج، تايب، يسرخس/ 23-21صص، 1ج، تايب، يبخار« )ُمنَزل» يهامؤلفهاند. تکرار نشده

، 1ج، تايب، ي)بخار 1«توأمان صورتبهدارنده نظم و معنا »و  (81ص، 1ج، 1413، يغزال

 يان سده پنجم به دو مؤلفه محورياصول يبرخ يهستند که از سو ييهامؤلفه (23-21صص

 يعنيف ين تعاريا يود محورياند. البته نوشتار حاضر به مطالعه قشدهافزوده « مکتوب»و « منقول»

ن بودهشناساندن قرآ يان براين انتخاب اصوليکه اولافته است ياختصاص « بمکتو»و « منقول»

گر يد يمستقل است به مجال يازمند پژوهشيل که خود نيبه آن دل، يرمحوريود غيق يواکاو ؛اند

 سپرده شده است.

 «مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر»هاي داليل استفاده از مؤلفه -3

ان ياست که اصول يحاتيتوجه به توض، ودين قينش ايل گزيدال يررسب ين گام برايعتاً نخستيطب

که  هستند آنمانع از ، حاتين توضينکه اياند. چه اف خود از قرآن ذکر کردهيدر ادامه تعار

ن يز اينجامد. نبي يتراشليو گاه دل يزنود مذکور به گمانهيان از انتخاب قيغرض اصول يجستجو

با  ينيگزيو جا يهماوردشوند که توان يگر رهنمون ميد يوديگر را به قحات پژوهشيتوض

اند. البته روشن است ان خارج شدهيت از گردونه انتخاب اصولياما در نها ود منَتخب را داشتهيق

بردن  يان استخراج کرد و پياصول يهاتوان از گفتهيرا نم يود محورينش قيل گزيدال يکه تمام

العه دوره مورد مط يو گفتمان علم ياجتماع-يط فرهنگيعه شرامستلزم مطال، شتريل بيبه دال

                                                           

 املصاحف يف املكتوب اهللرسول علي املزنل القرآن:». مؤلفه مذکور به اين صورت در تعريف قرآن قرار گرفته است: 1

 .«مجيعًا یاملعن و النظم هو و شبهة بال متواترًا نقال( ص) النيب عن املنقول
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نخواهد  يآنان در پ يهااز گفته کمتر يجينتا، انياصول يهاشک توجه به ناگفتهيب، رونيازااست. 

 داشت.

ده شکامالً مستقل و شناخته يتيماه، يث مفهوميد گرچه از حين دو قيالزم به ذکر است ا

شوند. يم يمشترک بررس صورتبهگاه ، مشابه يکارکردها يل برخيدل ن بخش بهياما در ا، دارند

گر و يدکين يها را قرآن، انددادهد شکل ين دو قيکه با ا يفيز در اغلب تعاريان نينکه اصوليچه ا

، فيآنان از تعار موردنظراز اهداف  ياريبس ين دو برايا يياند. گودر قرابت با هم به کار برده

ن ين دو برشمرد بديانتخاب ا يتوان برايرا که م يليدال، اند. در مجموعاشتهمشابه د يکارکرد

 :اندشرح

 ت قرآنینقش مؤلفه منقول متواتر در اثبات حج -3-1

ف خود يان همواره در تعاريبوده است که اصول ين اهدافيتراز مهم يکيت ادله ياثبات حج

انتخاب  يبرا يشتريت بيقابل ييهامؤلفه، ن اساسياند. بر ااز اصطالح قرآن به دنبال آن بوده

 ن هدف مهم باشند.يکننده انيتأم، هامؤلفهگر يش از دياند که بتوانند بهداشت

در ، اندهديرا برگز« منقول متواتر»مؤلفه ، قرآن يمعرف يز که در سده پنجم براين يانياصول

سخن گفته و در گام  ن کارکرديت ايدر گام نخست از اهم، ف خوديرامون تعريحات پيتوض

ن راستا بر دو نکته ياند. آنان در استه دانستهيکارآمد و شا، جهتنيازامؤلفه منتخب را ، يبعد

از  يازمند برخوردارين، در علم اصول فقه و فقه استفادهقابلاند: نخست آنکه قرآنِ فشرده يپا

نمونه  عنوانبهتواتر است. ، آورنيقيبخش و نانياتقان و استحکام است و دوم آنکه تنها عامل اطم

، نيلممتن مقدس مس،  ادأدلةميتقو يعنيدر قرن پنجم  فيدربردارنده تعر ين کتاب اصوليدر اول

ن يآور دانسته شده است. قرآن با چنعلم يشرع يهان و از جمله حجتيد اساساصل و 

حاصل شود و از نظر  نيقيالدرک و نسبت به صحت آن علم ينيقي ياگونهبهست يبايم يکارکرد

، ي)دبوس امدبينجن يقيتوان آن را ندارد که به حصول ، جز نقل متواتر يچ ابزارين اثر هيا، سندهينو

قرآن عهد خداوند بر مردمان دانسته شده که ، ن قرنيدر هم يگريف ديدر تعر .(21ص، 2001

ات يگردن نهادن به محتوکه  يعهد الهن ياست چن يعيرد. طبيست مورد اقرار و عمل قرار گيبايم

، 1ج، تايب، حزمابن) يي برخوردار باشدباال يبخشنانيب اطميست از ضريبايم، آن واجب است

ت قرآن طرح کرده ياثبات و حج يف خود را در فضايتعر، ن قرنيز در همين يسرخس (.95ص

ر يق غياز طر وجهچيهبهقرآن »کند: يان ميگونه بنياز نقل متواتر را ال استفاده يدل يروشنبهو 

است و آنچه بدون نقل متواتر اثبات  ن و احاطهيقيباب ، باب قرآن زيرا، شوديمتواتر اثبات نم
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ن قسمت يبند اعيترج« نقل متواتر است، اثبات قرآنتنها راه »ن جمله که يا .«ستيقرآن ن، شود

از  دارد. ين اصولينزد ا« رمنقول متوات»د يق يت واالياست که نشان از اهم ياز عبارات سرخس

ناً حجت يقي ياللهن کالمياست و چناهلل قطعاً کالم، شوديآنچه توسط نقل متواتر اثبات م ينظر و

  (.279ص، 1ج، تايب، يسرخس) آور استو علم

مؤلفه  يچنان برا -اربعهادله از  يکي عنوانبه -ت قرآنياثبات حج، مه دوم قرن پنجميدر ن

 يار اصلبلکه در ساخت، يحتوض عنوانبهگر نه ياثبات شده که د، کارکرد عنوانبه« ترمنقول متوا»

واتر ق تيکه به طر يزيف شده است: چين صورت تعريقرآن به ا يعنياست.  گرفته يف جايتعر

در آن راه نداشته باشد.  ياشک و شبهه چيه، آور بودهمنتقل شود که علم ياگونهبهما نقل و  يبرا

« انيم البيقَ»و « ليام الدال»ن در ابتدا يمتن مقدس مسلم که روستازآن، تيار بر حجيد بسيتأکن يا

ف مربوط ين تعريدر آخر .(29ص، 1ج، 1418، يسمعانشده است ) يع احکام معرفيجم يبرا

تواند حائز يم يدجد يبندک صورتيز که به جهت ارائه ين يف غزاليتعر يعنين قرن يابه 

د شده است. در يبخش تأکتيآور و حجعلم ياشاخصه عنوانبه« منقول متواتر»بر  ت باشدياهم

امور  برخالفاند که م شدهيتقس يقيو حق يبه دو دسته وضع اثباتقابلابتدا امور ، فين تعريا

 يقطع يهااز روشتنها با استفاده  يقياثبات امور حق، انداثباتقابلز يظن ن لهيوسبهکه  يوضع

 هحکم ب، است يقيحق يز امريقرآن ن ازآنجاکهدانسته شده است. ر يپذر چون تواتر امکانآوعلم

 .(81ص، 1ج، 1413، يغزالآور نخواهد بود )عتاً علميطب، برابر با جهل بوده، ظن لهيوسبهاثبات آن 

 مبه اتقان و استحکا، در علم اصول موردبحثاز قرآنِ ين يعني، ن دو مقدمهيا کنار هم نهادن

جه ين نتيان را به اياصول، گريد ياز از سوين نين ايتأم يتواتر برا يت بااليسو و قابلکياز 

اگر  راکهچاستفاده کنند. « منقول متواتر»قرآن در علم اصول از مؤلفه  يمعرف يرسانده بود که برا

، ودوت خدر مورد ثب ياچ شک و شبههيبا ه، شديم يمعرف« منقول متواتر»با استفاده از  قرآن

مورد  يرعاستنباط احکام ش يکامالً متقن و مستحکم برا يمنبع عنوانبهتوانست يروبرو نبود و م

 رد.ياستفاده قرار گ

نشان ، ن سدهيا فيتعار يکره برخيدر پ، پس از نقل متواتر« ِبال ُشبَهة»د يد افزود گنجاندن قيبا

ست. ان مهم بوده اياصول يا چه اندازه برانسبت به ادله ت يبخشنانين هدف اطمياز آن دارد که تأم

 امَلصاِحف يِف توُبکامَل اهلل َرسوِل َعلی َالُقرآن: امُلزَنُل»ف خود آورده است: يدر تعر يبَزدَوکه چنان

 .(21ص، 1ج، تايب، يبخار) «ةُشبَه ِبال ُمَتواِترًا َنقاًل النَّيب َعِن امَلنقوُل
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 جمع قرآن در یو كتب ینقش توأمان نقل شفاه -3-2

« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر» يهاتوانسته در انتخاب مؤلفهيکه م ياز عوامل يکي

ز ااست؛ اين امر انتقال قرآن  يدر مورد چگونگ يخيتار يتيواقع، باشد مؤثر بوده، در سده پنجم

 خود يش رويرا پ يخيقت تارينکه آنان دو حقيچه احائز اهميت بوده است ان ياصول يسو

گر در جهت يکديدوشادوش ، به مدت چهارصد سال يعنياند که از قرن اول تا چهارم دهيديم

 اند.نقش بوده يفايمشغول ا، انت از قرآنيص

، تايب، يجزرنمونه نک: ابن يبرا) است روبرو بوده يدر صدر اسالم با مشکالت يخط عرب

شده يکه سبب م يشکالتم .(527ص، 1369، اريرام/ 48ص، 1ج، 1410، يشکزر/ 33ص، 1ج

تعدد م يبا گذاشتن احتماالت، روبرو باشد و متن مکتوب يمتعدد يهايخواندن قرآن با دشوار

ن دوران يد. در ايد به کار آيبا کهچنانمستقل در خواندن قرآن  صورتبهنتواند ، يقار يش رويپ

 يفايبا ا ،توانه متن مکتوبن پشيترياصل عنوانبهقرآن  يانتقال شفاه، ن موانعيا يبا وجود تمام

ر انتقال ه بيرون از خط و با تکيبه کمک آن آمده و قرآن بر اساس اطالعات ب يخيک رسالت تاري

شک اگر محافل پررونق يب .(268-267صص، 1423، است )ابوشهبه شدهيخوانده م يشفاه

ه ا مهم انگاشتيوجود نداشت ، قرآن بود يشان ضبط شفاهيقرائت در جهان اسالم که کار اصل

ه خط ک يزمان يتر مواجه بود. حتيتر و جدقيعم مراتببه يانت قرآن با مشکالتيص، شدينم

ن انتقال يا ،قرار گرفت يگذارو حرکت يگذارتر شد و متن مکتوب در آستانه نقطهشرفتهيپ يعرب

 عنوانبه دور نگاه داشت و شخصي و اجتهاد اظهارنظرن مهم را از يچن يبود که حرکت يشفاه

ت الزم برخوردار نمود. افزون يد و حجيينَقط و شَکل مصاحف را از تأ، محکم يپشتوانه و سند

ر ييتغ، ييهادر دوره يرسم مصحف و حت در ييامال يهااصالح سنت، يگذاربر نقطه و حرکت

صورت  بيبدون آس يبه نَسخ با پشتوانه سنت شفاه يو از کوف يبه کوف يخط از حجاز يکل

ن نقش نقل يپژوهان معاصر با توجه به هماز قرآن يکي .جلسه اول(، 1389، يپاکتچرفت )يپذ

ايي جابه ج ينقل به معنا»سد: ينويم« مکتوب»و « منقول»ود يق يف دارايتعار در شرح، يشفاه

و هم  يب هم دربردارنده نقل شفاهين ترتي. بدديگر است به موضع ياز موضع يءل شيو تحو

ده س ر از نقل درومنظ، ن راه اقراء قرآن بوده استياما از آنجا که مشافهه نخستاست.  ينقل کتب

 .(306-305صص، 1421، يديمج)« است يقل شفاهنخست بيشتر ن

ب صورت مکتو، ي صورت مکتوب بودبرا ياپشتوانه يانتقال شفاه کههاي نخست سدهدر 

کتوب به اگر صورت م چراکهشد؛ يته مبه کار گرف يکنترل انتقال شفاه يبرا يابزار عنوانبهز ين

 يفراموش ز با مشکلين يسنت شفاه، ديتوانست در خواندن مستقل قرآن به کار آينم يل موانعيدل
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ور و بروز خود از ظه يتوانست با نقش کنترليم يبود و انتقال کتب بانيگربهدستها از حافظه

ر گيکدي يهاضعف، خ قرآنيواقع و در تار ن دو در عالميا، رونيازاکند.  يريجلوگ، ن اشکاليا

، 1426، ازرّدَ/ 11ص، 1416، اند )عترگر بودهيکديدر کنار ، را پوشش داده و تا ضبط کامل قرآن

 .(18ص، 1ج، 1420، يبالغ/ 42-41صص

، يهيدت بياند دو خصوصتوانستهيم« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر»ب يترت نيبد

از حضور توأمانشان در  ييس و آشنا با ذهن همگان دانسته شوند که گومأنو، ديترد رقابليغ

 يهامؤلفه، آنقر يمعرف يان قرن پنجم که براياصول يهانبوده است. البته از گفته يزيف گريتعار

ول منق»، ن دو مؤلفهيان ايرسد که آنان از مين به نظر مياند چندهيرا برگز« منقول»و « مکتوب»

که ناناند. چفشرده يبر آن پا« مکتوب در مصاحف»ش از يتر و کارآمدتر دانسته و برا مهم« متواتر

، 1ج، 1418، يسمعاننمونه نک:  ي)برا اندمقدم کرده« مکتوب»را بر « منقول»، در موارد متعدد

رامون يکه پ يحاتيز در توضين .(99ص، 1ج، 1422، دهانابن/ 81ص، 1ج، 1413، يغزال/ 29ص

ان يبه مسخن  کمتر« مکتوب»از ، اندفشرده يپا« منقول»بر  کهچنداناند ردهف ارائه کيتعار

ز ين خود ييان سده پنجم داشته که گويدر آثار اصول يچنان نمود پررنگ، ن موضوعياند. اآورده

ن جبران فروکاست درصددف شده و ين تعاريدر ا« مکتوب»ت پنداشته شدن نقش ياهمنگران کم

و بدون « لين قإ»به شکل  يفرض ين صورت که در قالب انتقادياند. به امدهبرآ« مکتوب»از سهم 

د يبه ق يازيچه ن« نقل متواتر»ممکن است گفته شود با وجود »ند: يگوين نقد مياشاره به قائل ا

ل سخن ن شکيبه ا« مکتوب»و « منقول»ن نقد از ارتباط يو سپس در پاسخ به ا« است؟« مکتوب»

اما آنچه ، است يبخش کافنانيک منبع محکم و اطمي يمعرف ينقل متواتر برا گرچه»اند که: گفته

قرآن در مصاحف به ثبت ف يادت و تحريانت از زيبه هدف ص، صحابه پس از حفظ در قلوب

 يدند که حتين کار اقدام ورزيا رانه بهيگاست. آنان چنان سختبر نقل بوده  يز متکين اندرسانده

ز از ير شهرت داشت و نيات بود و به تعاشيآ ييتاده يهاگر دستهنشانکه  ياز نگارش عالمت

بت را ث يزيب آنان چين ترتيد امر کردند. بديو به تجر ينگارش رأس ُسوَر در مصاحف خوددار

با نظم  زيو اهل قرآن و ن)ص( شان متواترًا نقل شده بود و با نسخه رسول اکرم يکردند که برايم

 .(21ص، 2001، يدبوس« )قرآن مطابقت داشت

خود را نسبت ، «مکتوب»و « منقول»د يف و آورندگان دو قياز تعار گونهنيطراحان ا ييگو

« منقول متواتر»ن دو به يان اياز م که يگاه بلنديل جايقرار داده و به دل نقد مورد يتوجهن کميبه ا

را « المصاحف يمکتوب ف» اند نقد بر حضوراز آن به عمل آورده که يقدده و دفاع تماميبخش

چند عبارت مذکور هراند. ش پرداختهيخود به نقد خو، گرانيش از ديپ رونيازاده و يد يمنطق
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د يکرده و ق يتر معرفرا مهم« منقول متواتر»گربار آنان يز دين دفاع نينشان از آن دارد که در ا

فرض  «منقول متواتر» يبرا يديمؤبلکه ، جداگانه و اثرگذار يارا نه مؤلفه« مکتوب در مصاحف»

شده يف قرآن در علم اصول محقق ميان از تعرياهداف اصول يتمام، د نخستيبا ق ييگواند. کرده

اند. را ذکر کرده« مکتوب در مصاحف»، مذکور يخيت تاريل وجود همان واقعيو آنان صرفاً به دل

، ملان در مقام عيان دهد اصولاست تا نش ين دو در کنار هم کافيح به نقش اين تصريالبته هم

ين ک از ايچياند از هر گرفته و نتوانستهيتأث« کتابت در مصاحف»و « نقل متواتر» يخياز نقش تار

ل يلبه د، انتخاب خود ييان چرايهرچند که ممکن است در مقام نظر و در مقام ب دو چشم بپوشند

ؤلفه داده و از م« منقول متواتر» را به يشترينقش ب، در رابطه با تواتر يطره مباحث کالميس

ر يدو تأث ،در رابطه با تواتر يطره مباحث کالميقت سيسخن گفته باشند. در حق کمتر« مکتوب»

ر د« مکتوب» يخينخست آنکه سبب شده است نقش تار :ف داشته استين تعاريمهم بر ا

منقول » يحتف يمنعکس شود و دوم آنکه توص تررنگکم، فين تعاريا يرامونيحات پيتوض

صورت  يخيتار يو نه از نگاه يکالم يرسد از نگاهيبه نظر م موردتوجهشتر يز که بين« متواتر

شتر بر يب، «منقول متواتر»ل انتخاب يان سده پنجم به هنگام سخن از داليکه اصول ياگونهبهرد. يگ

ن يا، اشاره کنند آن يخيش از آنکه بخواهند به نقش تاريه کرده و بين مؤلفه تکيا يعد کالمبُ

ف سده يک از تعاريچيکه در ادامه هچنان؛ اندستوده فردشمنحصربه يآوررا به جهت علم مؤلفه

، 2001، ي)دبوس يت نشده استحکا يانتخاب يهادر مورد مؤلفه يخيتار يگزارش يزپنجم ن

است  ين در حاليا .(279ص، 1ج، تايب، يسرخس/ 95ص، 1ج، تايب، يحزم اندلسابن/ 21ص

 اندهيم شدترس يو نه صرفاً کالم يخيتار ياف متأخرتر با چهرهيمذکور در تعار يهاکه مؤلفه

 .(27ص، تايب، خالف/ 112ص، 1418، يع العنزي)جد

 قرائات یرامونیرواج مباحث پ -3-3

و  «منقول» يهارگذار بر مؤلفهیتأث یعامل عنوانبهتوجه به قرائات  يیچرا -3-3-1

 «مکتوب»

ار يبس« مکتوب»و « منقول»ود يبر ق يف مبتنيتعار يعنيف سده پنجم و ششم يدر تعار آنچه

ن ياست که در ا يونديپ، شوديها به ذهن متبادر مآن يبا مطالعه اجمال يد و حتيآيبه چشم م

منقول » يعني استفاده موردود ينکه قيان قرآن و قرائات برقرار شده است. چه ايم، فيگروه از تعار

 اند به خاطررا که در حوزه علم قرائات مطرح ياريمباحث بس، «مکتوب در مصاحف»و « ترمتوا

ن يا ييدرک چرا، کنديم يکه در عصر حاضر زندگ يگرپژوهش يآورند. ممکن است برايم
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ن قرآ، فين تعارين سؤال مواجه باشد که چرا در اوليد و با ايسخت و دور از ذهن بنما، موضوع

ن اصطالح يز اا يفيش از آنکه بخواهند تعريان بياصول ييسته شده است؟ گوينگراز منظر قرائات 

ست که پس از روازآنن تعجب ياند. ات آن بودهياندن قرائات و تثبينما درصدد، ارائه دهند

تنها دو قرائت ، ان قرائات گوناگونياز م، از صدر اسالم هزار و چهارصد سالش از يگذشت ب

اند. مواجه شده يدر مغرب جهان اسالم با اقبال عموم يگريد در مشرق و يکي، اريمع

از  ياريبس قرآن و قرائات تا اندازه يو مصداق يمفهوم يدر عصر حاضر مرزها گريدعبارتبه

که در  ن روستياند. از همافتهيگر يکديمستقل از  ييهاساحت، ن دويک شده و ايگر تفکيکدي

ن يد. اينمايم قبولرقابليغد يب و شايعج، ف قرآنيتعر قرائات به هنگام يمعرف، دوره معاصر

همچنان  يده که قرائاتبه ثبت رس ياان از قرآن در زمانهياصول هيف اولياست که تعار يدر حال

 يتيقرائت قرآن از اهم، که در آن ياند. دورانش بودهيخو يخيت مهم تاريمأمور يفايدر حال ا

اگر  ياند. حتاز قرائات بوده يکير از خواندن قرآن بر اساس يناگز، ار برخوردار بود و افراديبس

قرآن ، (633ص، 2ج، 1407، ينيلک« )قرء الناسياقرؤوا کما »ت يخواست با عمل به روايم يفرد

گران بر ياو آن بود که د يش روين چالش پياول، را بر اساس قرائت مردمان زمان خود بخواند

 .جلسه اول(، 1389، يچگونه بخواند )پاکتچد يان او باين مياخوانند و در ياساس کدام قرائت م

ر اساس ان که بيفقها و اصول ين سؤال از سوياپاسخ به ، طه مباحث فقه و اصول فقهيز در حين

 ،را استنباط کرد يا احکام فقهيآورد و  يجابهح يتوان نماز را صحيم، ا قرائاتيکدام قرائت 

، يشکزر/ 300-290صص، 1ج، تايب، عطار/ 99ص، 1426، يلمسبود ) توجهقابلمهم و  يپرسش

، فين دسته از تعاريارائه ا قرنِ يعنيبه عبارت بهتر در قرن پنجم  .(322- 318صص، 1ج، 1418

، تبر کدام قرائت اس يقًا مبتنيشوند و قرآن دقيقرآن محسوب م ينکه چه قرائاتيپرسش از ا

 کسان نداشته است.يح و يصر يبوده که پاسخمهم و متداول آن زمان  يهااز پرسش يکي

 يت قرائات در سده چهارم و پنجم هجریوضع -3-3-2

ا گذر قرائات ب، ف مشخص از قرآن در علم اصولين تعاريقرن ارائه نخست يعنيدر قرن پنجم 

 است.بوده  يو اصول يبلکه فقه يقرآن تنهانهمحافل  يهمچنان بحث جد، متعدد ياز مراحل

ه ش بيگرا»و « يجاد مذاهب قرائياش آزاد به يگرا»دو مرحله ، ش از قرن چهارميتا پقرائات که 

 يهايشد و با نوآور يديرا پشت سر گذاشته بود از آغاز قرن چهارم وارد مرحله جد« ارياخت

ن هفت ييتع»، «ر معتبريص قرائات معتبر از غيتشخ يبرا يضوابط يريکارگبه» يعني، مجاهدابن

د چند يدت و تحيتثب يسوبهرو ، «خارج کردن قرائات شاذ»ز يو ن« قرائات معتبر نوانعبهقرائت 
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افزون ، ين سه حرکت ابتکاريا .جلسه اول(، 1389، يپاکتچ) يار گذاشتقرائت و بستن باب اخت

ف يچون تعر يو عمل ينظر يهاگر حوزهيدر د، قرائات يمهم در فضا هايانيجاد جريبر ا

مجاهد نگانه ابسه يهاير نوآوريتأث يثرگذار بود. در ادامه به بررسيار از بسيان از قرآن نياصول

 داخت.م پريان خواهياصول ياز سو« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر» يهانش مؤلفهيبر گز

 «توبمک»و « منقول» يهانش مؤلفهيمجاهد بر گزر ضوابط ابنیتأث یچگونگ -3-3-3

 يعنيدر کتاب مهم او  يحيتلو صورتبه، ص قرائات معتبريتشخ يمجاهد براابنضوابط 

صول از ا يرويمطابقت با ضبط مصحف و پ، از: سند معتبر اندعبارتاست که آمده « السبعه»

ص قرائات معتبر از يمجاهد در تشخابن ييگراضابطه .سراسر اثر(، 1400، مجاهدابن) يتعرب

 العهمط دوره، آمده انيپا به ديجد قرائات جاديا هدور، رمعتبر سبب شد در سده چهارم و پنجميغ

 يعها موضوآن يزان کارآمدين ضوابط و سنجش ميا يشود و نقد و بررس آغاز قرائات ياسهيمقا

که بحث از  يين فضايدر چن .سراسر اثر(، 1404، ي)دان ي گفتگو و تبادل آراء باشدمهم برا

 محدود و منحصر، ا دو قرائت مشخصيک ي ز بهيضوابط قرائات معتبر رونق داشت و قرآن ن

شکل  ف بر مدار قرائاتيآن تعر، بودياز قرآن م يفياست که اگر قرار بر ارائه تعر يعيطب، نبود

ار ف قرآن به کيدر تعر ييهامؤلفه عنوانبهح يقرائت معتبر و صح يارهايگرفت و همان معيم

 يونديادآور پيگربار يد، قت با ضبط مصحفکه قرار گرفتن سند در کنار مطابشد. چنانيگرفته م

ف شکل گرفت و يانت قرآن از تحريص يدو راه مکمل برا عنوانبهن دو يان اياز آغاز م بود که

ب ين ترتيار سنجش قرائات رخ نمود. بديار از سه معيدو مع عنوانبهز يدر سده چهارم ن بار نيا

 ييارهايبقت با ضبط مصحف که معار سند معتبر و مطايرسد که دو معين به نظر ميچن

منقول » صورتبهمهم و  دو مؤلفه عنوانبهتوانستند ، نمودنديم ترقبولقابلتر و شدهشناخته

نکه يف قرآن به خود جلب کنند. چه ايتعر يان را براينظر اصول، «مکتوب در مصاحف»و « متواتر

بودند و هر حاصل آمده  يو کتب ينقل شفاه يق معاونت و همکاريقرآن و قرائات هر دو از طر

 يعني ار سومياست که مع ين در حاليخود داشتند. ا يخيش در پرونده تارين سوابق را از پيا، دو

ار مذکور مورد اجماع بود و نه همچون آن دو از صبغه ينه مانند دو مع، تيمطابقت با قواعد عرب

 يمعنادار برا ياتوانست مؤلفهينم ارين معين رو اياز هم ؛برخوردار بود يخيتار ياو سابقه

 د.يآ حساببهان ياصول يقرآن از سو يمعرف

ف يعرت، پژوهانقرآن آثار در، بعد هامدتمجاهد چنان بود که تا ر ضوابط ابنيد گفت تأثيبا

ر يفسدر ت يان اندلسياگر ابوح، مثالعنوانبهگرفت. يف قرائات شکل ميتعر يقرآن در راستا
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خارج  ف قرائت معتبريره تعرياز دا مخالف مصحف و تواتر استدليل که ن يا به را يقرائت، خود

ن ضوابط ياساس هم ف قرآن را بريز تعرين يجزرابن، (31ص، 7ج، 1420، انيابوحدانسته )

 الُقرآُن ُهَو سنادًاإ َصحَّ َو/ یِوحي حِتمااًلا ِللرَّسِم اَنک َو َنحٍو َوجَه َواَفَق َما لُّکَف» سد:ينويم، شکل داده

 .(7ص، 2005، يجزر)ابن 1«اُنکادأر الثَّالَثُة َفهِذه

وان آن را تيجزو ضوابط قرائات معتبر نبود اما م حيتصربهگرچه « متواتر»د يد افزود قيبا

 از ضابطه صحت يريگاست که پس از الهام توجهجالببرآمده از ضابطه صحت سند دانست. 

اتر نه حضور تويزم، انياصول يف قرآن از سويدر تعر« تواتر» گنجانده شدن، جهيسند و در نت

ن ضوابط از تعداد سه به يقرائاِت معتبر گشوده شد و ا يابيشرط چهارم در بحث ارز عنوانبه

منبعث از  ان که خوديف اصوليدر تعار« تواتر»د يق يريکارگبه گريدعبارتبهافت. يش يچهار افزا

در  يگر به شروط قرائات معتبر افزوده شود و تحوليد يرطسبب شد ش، ضابطه صحت سند بود

 .(186-185صص، 1ج، 1418، يقاسمد )ينه ضوابط قرائات به وجود آيزم

 «مکتوب»و  «منقول» يهانش مؤلفهين هفت قرائت بر گزییر تعیتأث یگونگچ-3-3-4

ف يدر تعار خود را ريتأث، قرائات معتبر عنوانبهن هفت قرائت ييتع يعنيمجاهد گر ابنياقدام د

 يونديآنکه خود پيمجاهد بابن يعدد هفت از سو . انتخاببرجاي گذاشت ان از قرآنياصول

را « بعهاحرف س» ي افرادسبب شد برخ، برقرار کند يو قرائات انتخاب« احرف سبعه»ث يان حديم

نمونه  ي)براد ابنيب ن قرائاتيت ايتقدس و حج يبرا ير کرده و مستمسکيتفس« قرائات سبعه»به 

دهد يم سده سوم نشان آثار مربوط به .(13ص، 1ج، تايالعشر؛ ب قرائات يف النشر، يجزرابن نک:

 کردنديير متفس قرائت را به هفت «سبعة احرف» يگروه، قرن نيا مه دوميدر ن کمدست هک

ازل شده و قرائت گونه نهفت، قرآن، ن برداشتيبر اساس ا .(16-15صص، 1ج، 1412، ي)طبر

ات تواتر قرائ»ه يبعدها به نظر، يانگارن تقدسيابر آن بود.  يعارض يت قرآن و نه امريجزو ماه

ن يئل به تواتر اد که قايانجام ير کسانيان اندلس به تکفيمفت يبرخ يبر اساس فتوا يو حت« سبع

 مين يعني، قرن چهارم مه دوميد گفت در نياما با .(301ص، 1ج، تايب، يقرائات نبودند )زرقان

 موردانتقادا ر« تواتر قرائات سبع»ه ينظر يافراد، ان از قرآنيف اصولين تعاريش از ظهور اوليپ سده

ن يا .(583ص، 4ج، 1370، يپاکتچنک: ) ر سؤال بردنديت عدد هفت را زيقرار داده و موضوع

                                                           

 صورت به چند هر[ عثماين] فمصاح از يکي اخلط رسم مطابق، حنوي وجوه از يکي با مطابق که[ قرائيت] . هر1

 . هستند قبول مورد قرائت ارکان، سه اين. است قرآن، باشد صحيح سند داراي و احتمايل
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ن يزمان آغاز ارائه اول يعنيدهد در آغاز قرن پنجم ينشان م« عيتسب»ه يمقاومت در مقابل نظر

مجاهد ابن« قرائات سبعه»و « احرف سبعه»ان يم يهنوز رابطه محکم، ان از قرآنيف اصوليتعار

چالش و مورد مناقشه پر يامسأله، يو يت هفت قرائت انتخابيبرقرار نشده بوده و صحت و مقبول

ظهور ، طيران شيه در اک يفياست تعر يعيب طبين ترتيآن دوران بوده است. بد يدر گفتمان علم

که صرفاً مربوط به بحث قرائات نبوده -را  ين مناقشات و مجادالت علمياز ا يآثار، ابديو بروز 

احرف »به « نقل»د ساختن مؤلفه يدر درون خود منعکس کند. مق -گردديبازمو به خود قرآن 

 زَنُلاملُ  لُقرآُن: ُهَوَا»خورد ين صورت به چشم ميف قرن پنجم به اياز تعار يکه در برخ« سبعه

 َنقالً  امَلشهوَرة بَعِةالسَّ ااَلحُرِف یَعَل َنايِال امَلنقوُل امَلصاِحف َدفَّاِت يِف توُبک)ص( امَل اهللَرسوِل یَعَل

( 81ص، 1ج، 1413، يغزال/ 279ص، 1ج، تايب، يسرخس/ 21ص، 2001، ي)دبوس «ُمَتواِترًا

اشته ان را بر آن ديان داشته و اصوليآن زمان جر يفضا و در بارهنيدرااست که  يبازتاب کشاکش

 نمايان کنند.، رديل دامنه قرآن قرار گيتواند در ذيکه م يتا نظر خود را درباره تعداد قرائات

 «مکتوب»و « منقول» يهانش مؤلفهير قرائات شاذ بر گزیتأث یچگونگ -3-3-5

 منقول و مکتوب يهادر انتخاب مؤلفه زيخارج کردن قرائات شاذ ن يعنيمجاهد اقدام سوم ابن

در جهت  يموج، ينکه پس از ويان قرن پنجم و ششم نقش داشته است. چه اياصول ياز سو

شد که در  دهين موج تا به آنجا کشيجاد شد و تبعات ايف نسبت به قرائات شاذ اين تکلييتع

در هر سوره از قرآن پرداخت.  قرائات شاذ ينو به گردآور يه در اقداميخالوابن، اواخر قرن چهارم

 ات بودين قرائا کنار گذاشتنبر  يسع، قبل يهاوست که در دورهيبه وقوع پ ين اتفاق در حاليا

ان از يف اصوليش از ارائه تعاريپ يدهد که کمين اقدام نشان ميا .جلسه اول(، 1389، يپاکتچ)

ه تر شده بوديد و جديجد ياهن نسبت به قرائات شاذ وارد مرحلانامسلم يشگيدغدغه هم، قرآن

غول ز به خود مشيان آن دوران را نيتوانسته ذهن اصوليم، ن دغدغه خاطرياست که ا يعياست. طب

اهده را مش يفتاوا و احکام، انيآنکه اصول ژهيوبهف آنان از قرآن مؤثر باشد. يساخته و در تعار

ام روزه در يا تتابعان به وجوب يحنف يبرخ يفتواقرائات شاذ بود.  يکردند که منطبق بر برخيم

 .(121ص، 4ج، 1405، صّاصجَ) ين فتاوا بوداز جمله ا، مسعودابنقرائت  ا استناد بهن بيميکفاره 

، اتن دسته از قرائيبا ا يفقه يفتاوا يز انطباق برخيرونق مباحث مربوط به قرائات شاذ و ن

ا يه رد نسبت ب ياز مباحث اصول يبحثفه خود در يداشت تا بر اساس وظيان را بر آن مياصول

فاده از تنها توانست با استيکه م ين بخشيد بهتريترديکنند. ب يريگموضع، ن قرائاتيرش ايپذ

بخش  ،رامون قرائات شاذ منعکس کنديان را پينظر اصول، ا دو اصطالح و توأم با اختصاريک ي
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وب در مکت»و « منقول متواتر» يهاهنکه انتخاب مؤلفيف قرآن بود. چه ايافته به تعرياختصاص

، آن تبعبهده شده و يتوانند قرآن ناميآن بود که قرائات شاذ هرگز نم يايگو يروشنبه« مصاحف

ائات را در ن قريود توان آن را داشتند که اين قيشوند. ا يتلق ياستنباط احکام شرع يبرا يمنبع

نباط است يتشان برايها و عدم صالحبودن آناز گردونه خارج کرده و بر قرآن ن کجايک مرحله و ي

ط ن کارکرد توسيا يفايپژوهان معاصر در مورد اقرآن يبرخ هرچندح کنند. يتصر ياحکام شرع

در « مکتوب» و« منقول»ود يق لهيوسبه، ن باورند که قرائات شاذيک کرده و بر ايتشک« متواتر»د يق

 معرِّف با معرَّف اضافه شده است ل مساواتيتنها به دل، د متواتريو ق شدهيمصاحف خارج م

 .(307ص، 1421، يديمج)

دهنده بازتاب، ان قرن پنجم از قرآنيف اصوليتوان گفت تعاريبا توجه به آنچه گذشت م

که در  ياند که در آن زمان در حوزه قرائات وجود داشته است. دورانبوده ياناتيمباحث و جر

، و چون قرون بعد شدهيده ميگر ديکديخته با يو آم دهيتنمدرهده يدو پد، قرآن و قرائات، آن

در مورد رابطه  روضة الناظر و جنة املناظراند. محقق کتاب شدهيگر دانسته نميکدياز  يجدا

ِة ِقراءاتِ ادَأِئمَّ  ي َتصِد ُ َعلمِيرکالتَّعريفاتُ امُلخَتِلَفةُ ِللُقرآنِ ال َوَهِذه»سد: ينويف قرآن ميقرائات و تعار

ا َرسوِل اهلل )ص( َوِقراءاُتُهم سيِدن یالَعَشَرِة الَّذيَن َنَقلوا إلينا َهذا الُقرآُن ِبأسانيِدهم الصَّحيَحِة امُلتَِّصَلِة ِإَل

 .(200ص، 1ج، 1423، يقدامه مقدس)ابن 1«َصحَّت ِبَها ادأحاديث ُتعَتَبرُ ُجزًءا ِمَن ادأحُرفِ السَّبَعةِ الَّيت

 بر تعريف قرآن  ق و رواج مباحث تواترر رونیتأث -3-4

ؤلفه از م، قرآن يمعرفدر ان سده پنجم يچرا اصولپردازيم که در اين بخش به اين پرسش مي

ر در گرو شتيب ياما بررساشاراتي رفت ، پژوهش ين جايند؟ گرچه تا بداستفاده کرد «متواتر»

بر خاستگاه و  ينجم است. مروردر قرن پ ژهيوبهو  يخ تواتر در فرهنگ اسالمياز تار يآگاه

« اترتو»دهد مفهوم و اصطالح ينشان م يخ فرهنگ اسالميدر تار ين اصطالحکاربرد ا يچگونگ

داشته  رگذاريو تأث يجد يحضور، نيمتکلم ژهيوبهن و يان مسلمياول تا پنجم در مدر طول سده 

 است.ر خود بوده در تعامل و ارتباط با گفتمان عص، و ظهور و بروز آن در علم اصول

                                                           

 براي را قرآن اين که کساين ـ قرائت دهگانه پيشوايان هايقرائت اساس بر کرمي قرآن از متفاوت هايتعريف اين . و1

 احرف از خبشي عنوان به اينان قرائت. است ـ اندکرده نقل( ص) اهلل رسول سرورمان به متصل صحيح سندهاي با ما

 . است معترب ـ اندشده مشرده صحيح، احاديث در که ـ سبعه
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 يوناني« سيپارادوس»با مفهوم  يحيمس ـيخالل مناظرات اسالم از سده دوم که مسلمانان از

 ـي خيات تارياثبات مدع يبرا يحجت عنوانبهده و يآن برگز يرا برا« تواتر» آشنا شده و معادل

( و 268ص، 16ج، 1387، يقرار دادند )پاکتچ مورداستفاده، ت باورهايبر حقان يو مستند ينيد

از کننده ن بحثياول عنوانبه يافت و شافعي فقه راهاصول  کالم بهطه يتواتر از حکه  ياز زمان

 يعني( تا قرن پنجم 432ص، 1358، ياستوارتر دانست )شافع يتيحج يها را داراآن، اخبار متواتر

رود سه سده پرفراز و ف، اصولف قرآن در علم ين تعاريدر نخست« تواتر»زمان استفاده از اصطالح 

رسالت  اثبات يبرا يحجت عنوانبهتواتر  يين مدت از سوين مفهوم گذشته است. در طول ايبر ا

 گرفتيقرار م موردنقدت آن يارزش و حجگر يد يشد و از سويرسُل و معجزات آنان مطرح م

 يهاسده ياصول و يکالم محافل ت تواتر دريدر ادامه وضع .(268ص، 16ج، 1387، ي)پاکتچ

« منقول متواتر» نش مؤلفهيتواتر بر گز يرامونير مباحث پيتأث يز چگونگيپنجم و ن و چهارم

 از نظر خواهد گذشت. ياجمال صورتبه

 چهارم و پنجم يهاسده یاصولـ یو فقه یت تواتر در محافل كالمیوضع -3-4-1

که  بود ييهاکيانتقادات و تشک سده دفاع در مقابل، سده چهارم و پنجم، در حوزه علم کالم

که از اواسط سده  يشد. انتقاداتيها مطرح مت آنيامبر )ص( و حقانيدرباره تواتر معجزات پ

اصالت قرآن و معجزات  يعني، اوج گرفته و دو باور موکول به تواتر« مالحده» واسطهبه، سوم

 )د. يديز ماتريق( و ن324 .)د يده بود. از سده چهارم ابوالحسن اشعريا را به چالش کشيانب

ر و منشأ توات يق( به دفاع از متواتر بودن اخبار معجزات پرداختند و متکلمان از ارزش معرفت333

 .(268ص، همان) سخن گفتندد يجد يمباحث عنوانبهدر آن  ييدانا

مهم و مطرح بوده است. با  يتواتر بحث، ز در سده چهارم و پنجمين ياصول ـيدر محافل فقه

م متواتر ت به دو قسيم اخبار بر اساس حجيتقس، ت خبر واحديوج گرفتن مباحث مربوط به حجا

 .(268ص، )همانارائه شد  يفيتواتر تعار يقرار گرفت و برا موردتوجهو آحاد 

بودند که  ياافتن مؤلفهير يگيپ، ف قرآنيتعر يدر پ يانياصول، همزمان با رونق مباحث تواتر

، نشان دهد احکام مستنبط، کرده ياستحکام را در ذهن مخاطب تداع بتواند مفهوم اتقان و

از کشاکش  که مفهوم تواتر، انين مياند. در امتقن يليمحکم و دال يابرخوردار از پشتوانه

توانست عهدهيم، افته بودي ينسب يدرآمده و ثباتروز بهيپ، ت آنيرامون حجيپ يمجادالت کالم

اصل تواتر قرآن ، از اواسط سده سوم ازآنجاکهز يخواهان آن بودند. ن انياصول باشد که يدار نقش

مناسب از  يتوانست واکنشيد مين قيانتخاب ا، قرار گرفته بود موردنقدن يمتکلم يبرخ ياز سو
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شتر يز بيف نين تعاريا يرامونيحات پيکه توضز باشد؛ چنانين نيچننيا يان بر شبهاتياصول يسو

ل مهم انتخاب ياز دال يکي ت کند کهين حدس را تقويتواند اياشته و مد يعقل ـ يوجهه کالم

، ي)دبوس اندين نشان دادهمتکلم يان در مقابل شبهه برخيبوده است که اصول يد تواتر واکنشيق

 .(81ص، 1ج، 1413، يغزال/ 29ص، 1ج، 1418، يسمعان/ 21ص، 2001

 نف قرآيط آن بر تعريف تواتر و شراير تعریتأث -3-4-2

ز ين شديط تحقق تواتر مطرح ميف و شرايرامون تعريپ، آنچه در طول قرون سوم تا پنجم

از  يفير طد. تواتر از نظيفزايب، ف قرآنياستفاده در تعر ين مؤلفه برايت ايتوانست بر قابليم

ها آن يکه احتمال تبان ياگونهبه، ر آن را نقل کرده باشنديکث يبود که جماعت يخبر، انياصول

-484 صص، 2ج، 1384، علم الهدي/ 282ص، 1ج، تايب، يسرخس :نمونه نک يبرا)باشد  يمنتف

اقالن آن بود که ن يخبر، تواتر، ان متکلميان همچون اصولياز اصول يشتريف بيو در نظر ط (485

، 2ج، تايب، يآمد: نمونه نک يبرا)از سخن آنان علم حاصل شود  فراوان باشند که يااندازهبه

روشن است که در هر کدام از  .(70ص، 1334، يسهرورد/ 283ص، 1405، علم الهدي/ 14ص

 ل از ادله استنباط حکمين دليتريفِ اصليافت که در تعريين را ميت ايقابل، تواتر، فين دو تعريا

تر هماهنگ، يقرآن استفاده شود؛ گرچه مؤلفه حصول علم نسبت به مؤلفه انتفاء تبان يعني يشرع

 د.يرسيف قرآن به نظر ميان از تعرياصولبا هدف 

تعداد  شد ماننديط تحقق آن مطرح ميشرا عنوانبهتواتر که  يرامونين فرجام مباحث پيهمچن

د و يانجاميدر اثر تواتر م يا انتفاء تباني، ا گستره ناقالن نوعاً به بحث از حصول علميان و يراو

اند ف از قرآن در قرن پنجم به دنبال آن بودهيردهندگان تعاارائهبود که  ين همان کارکرديا

 .(269ص، 16ج، 1387، ي)پاکتچ

 ف قرآنيمات تواتر بر تعریر تقسیزان تأثیم -3-4-3

 يمختلف اسالم يهاگروه يتواتر از سو يکه با طرح دعو يو معنو يگانه لفظم دويتقس

از  کيچيه( در 269ص، همانانه شکل گرفت )يم يهاث در سدهياز احاد ينسبت به برخ

شد و ين ميافت. اگر چنيتواتر حضور ن يبرا يادنباله عنوانبه ازآنپسف سده پنجم و يتعار

 يليدل يف قرآن به معرفيتعر بساچهنشست يم« اًيمنقواًل متواتراً لفظ»، «منقوالً متواتراً» يجابه

ناظر به  شتريدر آن زمان ب« ولمنق»د گفت افزون بر آنکه ياما با؛ ديانجاميتر متر و متقنمطمئن

د ييز تقين و« المَصاحِف ينَ دَفَّتَيبَ»د يق يريکارگبه، د در بطن آن وجود داشتهين قيلفظ بوده و ا
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، بين ترکيکه با ا ياگونهبه، از را مرتفع ساختهين نيا، فيتعار يدر برخ« احرف سبعه»به « منقول»

 است.ن کامالً بسته شده بودن تواتر قرآ ياساساً راه بر گمان معنو

 مقاومت در مقابل مؤلفه اعجاز -3-4-4

جز  يراه ف قرآنيتعر يان براياصولد که ين به نظر آيد چنيشا، يمنابع اصول يقبل از بررس

. اندهآنان بود يش رويپ يهانهيتنها گز، ن دويو ا نداشته« منقول»و « مکتوب»ود يانتخاب ق

ن يا رغمبهاست.  نش نمودهين گزير از ايان را ناگزياصول، انتخابت در يمحدود، گريديعبارتبه

از همان آغاز حضور در « مکتوب»و « منقول»ود يکه ق ييهاد اذعان کرد از جمله چالشيبا تصور

است که همواره قدرت و « اعجاز»ب با عنوان يرق يديحضور ق، اندف با آن روبرو بودهيتعار

نش د را به واکين دو قيده و موافقان ايف به رخ کشانيتعار حضور در يش را برايت خويقابل

ان سده پنجم و ششم منعکس شده و در يدر آثار اصول يروشنبه يينمان قدرتياست. ا واداشته

رغم عدم انتخاب اعجاز يان که علياز اصول يف برخيتعر خست دراست. نافته يدو بخش نمود 

 يبرا) اندوارد مباحث اعجاز شده و از آن سخن گفته يليتفص صورتبه، يمؤلفه محور عنوانبه

، دهانابن/ 23-21صص، 1ج، تايب، يبخار/ 281-280صص، 1ج، تايب، يسرخس نمونه نک:

 رسالت با نظم هينظر و صَرفه هينظر جمله از اعجازات يدر ابتدا طرح نظر .(99ص، 1ج، 1422

 يراب يگريد وديق که ييدر جا به اعجاز يليتفص و پرداختن رسديم نظر به ارتباطيب اصول علم

در  مباحث اعجاز يلياما ذکر تفص رسد؛به نظر مي بحث از خروج اندشده انتخاب قرآن فيتعر

 گفتمان از متأثر، سده نيا در اصول نشان از آن دارد که علم، فين گروه از تعاريادامه نخست

 ن مؤلفه مهم سخت بوده است.ياز ا يپوشل امکان چشمين دليبوده و به هم خود زمان يعلم

از  يگريان سده پنجم و ششم در بخش دياصول يانتخاب يهااما رقابت مؤلفه اعجاز با مؤلفه

و « منقول»ود يق يدر کنار معرف، انين دسته از اصوليدارد. آنجا که ا يشترينمود ب، آنان يهاگفته

ان آورده يز سخن به مين« اعجاز» يعنيده نشد انتخابياز ق، ل انتخابشانيدال يو برشمار« مکتوب»

 يتعال يخود دال بر بودن آن از جانب خدا، معجزه بودن قرآن: »اندن گفتهيو از قول ناقدان چن

ن نقد با يا .(21ص، 2001، ي)دبوس« ستيد منقول متواتر نيبه ق يازيگر نيد، باوجودآناست و 

 نشده ياه و مشخصاً به ناقد آن اشارهمطرح شد« لين قإ» صورتبهاست و  يآنکه ظاهرًا فرض

نه در يک گزيان نه با داشتن تنها يدهد اصولياست. نخست آنکه نشان م توجهقابلاز دو جنبه 

 يليبا استناد به دال، اندک را داشتهيامکان انتخاب هر که يمتعدد يهانهيان گزيبلکه در م، ش رويپ

دوم  .اندزده« مکتوب»و « منقول»ود يانتخاب ق ست بهد، قهيخاص و نه صرفاً با اتکا به ذوق و سل
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ز يو ن «منقول»و « مکتوب» يهال خود از انتخاب مؤلفهياند دالتوانسته، ن تقابليا آنکه در پسِ

 نش خود ارائه دهند.يگز چندوچوناز  يترم واضحيانده و ترسيشتر نمايرا ب« اعجاز»عدم انتخاب 

در ، ف قرآنيدر تعر« مکتوب»و « منقول» يهاده از مؤلفهفاد اذعان کرد که استيبا هرحالبه

رفته است يثار مختلف از اعجاز و وجوه اعجاز قرآن سخن مآکه در  افتهيبروز و ظهور  ياسده

 ؛(سراسر اثر، 1421، يباقالن/ 383، 66صص، 2ج، 1421، نحاس/ 72ص، 1ج، 1405، جصاص)

 يامؤلفه عنوانبهاز اعجاز  ياصول يهاکتاب يدر برخ، قرن پنجم يعنين زمان يدر هم يحت

فيروزآبادي شافعي ، مثال عنوانبهشده است. يان قرآن و سنت استفاده ميل ميکننده در تفصنييتع

ن اعجاز و ثواب داشت يژگيد بر ويبا تأک، به هنگام بحث از عدم جواز نسخ قرآن توسط سنت

حال . (60ص، 2003، فيروزآبادي شافعي) ه استدانست رممکنيغنسخ را  گونهنيا، تالوت قرآن

 فهز مؤلف قرآن ايدر تعر، آن زمان ين بحث در گفتمان علميمطرح بودن ا باوجودد چرا يد ديبا

 اعجاز استفاده نشده است؟

 انیاصول يهاگفته لیتحل -3-5

 تا «مکتوب»و « منقول»ود يکنندگان قان سده پنجم و انتخابيگونه که گذشت اصولهمان

ر شتيدرک هر چه ب يبرا رونيازااند. سخن گفته« اعجاز»عدم انتخاب مؤلفه  يياز چرا يااندازه

توجه ان رخ نموده ياصول يهايريگکه در قالب موضع ياطالعاتست به يبايم، ن عدم انتخابيا

 داشت.

 یكالم مختلف يباورها در اعجاز حد -3-5-1

خ دو پاس، يآر« نقل متواتر»نه و « اعجاز»ه چرا ن پرسش کيان قرن پنجم در مقابل اياصول

کالم، بودن يست بتواند وحيبايف قرآن ميدر تعر استفادهقابلد ياند: نخست آنکه قارائه کرده

اط احکام استنب ينکه براياات اثبات کند. چه يآ يتمام يجه حجت بودن را براياهلل بودن و در نت

فاقد ، اما اعجاز ؛رديگيان قرار ميمحل بحث اصول، اهاز آن يات و نه بخشيتک آتک، يشرع

 مترکا يات کوتاه ياجزاء قرآن همچون )آ ياتصاف تمام زيرااست؛  يت و توانمندين صالحيچن

ل آنکه يات به دليهمه آ است که قطعاً ين در حاليمحل اشکال است و ا، ه( به اعجازيک آياز 

اند. جتح، استشان ثابت شده يا نقل متواتر از ايدن از رسول خدا )ص( و يقرآن بودنشان با شن

دن و نقل متواتر از رسول خدا )ص( يشن، اهلل و حجت بودنتنها راه اثبات کالم ياست وقت يعيطب

 .(21ص، 2001، ي)دبوس خواهد بود «منقول متواتر»ز همان يف نيتعر يسته برايد شايق، باشد
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ات کوتاه و يدر معجزه نبودن آاست که کرده  انيتر بيليتفص ين پاسخ را به شکليهم يسرخس

ات يت آحداقل مقدار قرائ، يبانيوسف و شيست. چنانکه ابوين يچ اختالفيه هيک آياز  کمترز ين

را از نظر آنان فقط سوره و نه ياند. زه بلند دانستهيک آيا يه کوچک و يآ صحت نماز را سه يبرا

 ين در حالياست. اه يکوثر مشتمل بر سه آ يعني ن سورهيتراست و کوچک معجزه، از آن کمتر

 قه وصولشانيکه طر روازآن اما ستنديگرچه معجزه ن، هيک آياز  کمترات کوچک و ياست که آ

د افزود يبا .(280ص، 1ج، تايب، يسرخس) شونديقطعاً قرآن محسوب م، نقل متواتر است

ف يجود داشته و حضور آن را در تعارد اعجاز ويانتخاب ق يارويدشوار که همواره رو يامسأله

ست که قرآن نام داشته و در ين ييهاآن است که اعجاز دربردارنده همه بخش، دهيبه چالش کش

، رالحاجيما)ابن يستتمام قرآن ن ين برايالزم بَ، اعجاز، . به عبارت بهتراندمحدوده آن قرار گرفته

 .(213ص، 2ج، 1403

رباز مورد اختالف ياما معجزه بودنشان از د، موردقبولان که قرآن بودنش ين موارديترمهم

ن تاً لفظ و نظم قرآيحروف مقطعه و نها، ات کوتاهيآ، ک سورهياز  کمتراز:  اندعبارتبوده است 

ان يگونه که گذشت از ماما همان .(117-115صص، 2ج، 1418، نجارابن) ي آنافزون بر معنا

انتخاب مؤلفه اعجاز  يبرا يضعف عنوانبهمورد نخست ان اغلب بر دو ياصول، ن چهار مورديا

ور آن در دن حضيجه برنتابين ضعف به اعجاز و در نتيد افزود نسبت دادن اياند. باد داشتهيتأک

 يان مذاهب کالميدر م بارهنيدرادارد که  ييشه در گفتگوهاير، از قرآن يف اصوليشاکله تعار

 شود.يم شارها که در ادامه به آن ان داشته استيجر

 متأثر از آن یدر مورد حد اعجاز و آراء فقه یكالم يباورها -3-5-1-1

 يهادگاهيگر ديدر مورد مقدار اعجاز وجود داشته که از د يدگاه مهم کالمياز گذشته سه د

ه خود ان است کيدگاه نخست متعلق به معتزلياند. دتر و اثرگذارتر بودهنه مهمين زميمطرح در ا

، 2ج، 1421، يوطيکه کل قرآن را معجزه دانسته )س ي. گروهاندميتقسقابلبه دو گروه  رهبانيدرا

اند کرده يحد اعجاز معرف عنوانبهشتر از آن را يو ب کمترکه تنها سوره و نه  ي( و گروه252ص

کر از تف يان است که گرچه در بخشيدگاه دوم متعلق به اشعريد .(238ص، 2ج، 1410، يشکزر)

ا بلند يک سوره اعم از کوتاه يان همسو بوده و مقدار اعجاز را يگروه دوم از معتزل خود با

 ز متفاوت از معتزلهين يااما تا اندازه، (52ص، 2ج، 1416، يندلسا حزم)ابن انددانستهيم

تهسک سوره کوتاه باشد معجزه دانيز که مقدار آن به اندازه يرا ن ياتينکه آنان آياند. چه ادهيشياند

 يبرخ يه کالميز نظريدگاه سوم نيد .(252ص، 2ج، 1421، يوطيس/ 179ص، 1421، ياند )باقالن
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جزه مع، ريل و کثيقرآن اعم از قل يتمام، آنان دگاهيده است که از يظاهر يطرفداران مکتب فقه

ک يعتاً هر يطب .(52ص، 2ج، 1416، حزمابن/ 252ص، 2ج، 1421، يوطيدانسته شده است )س

بر اساس  .(42-40صص، 1426، مسلماند )بوده يل و مستنداتيها برگرفته از دالدگاهين دياز ا

 ياسالم ياز علما يز شکل گرفته است. چنانکه برخين يمختلف يآراء فقه، يات کالمين نظريهم

 ؛اندستهدان يکاف نماز را در هيآ يک شود خواندنيم محقق هيآ يک از کمتر به ل که اعجازين دليبه ا

ل عدم اعتقاد به يگر به دليد ياما برخ (385ص، 3ج، تابي، ينوو/ 410ص، 1ج، 1418، يهوتب)

، ي)عالمه حل داننديرا الزم م)معادل يک سوره کامل(  هيآ سهحداقل خواندن ، ين باوريچن

 .(272ص، 1ج، 1333

ر دکه  رسد آن استيو مرتبط با موضوع پژوهش حاضر به نظر م ان مهمين مياما آنچه در ا

اند. تهداش ينظر بارهنيدرا يک از ِفرق کالميو گفتگو بوده و هر  موردبحث، حد اعجاز، قرن پنجم

 يفيدانستند آن بود که تعريد اعجاز وارد مين دوره بر قيان ايکه اصول ياز جمله اشکاالت مهم

زه معج، اتيهمه آ چراکهست؛ يات نيآ يقابل صدق بر تمام، ردياعجاز صورت گ لهيوسبهکه 

ت يل موضوعيبه دل، گريد ياز سو .(280ص، 1ج، تايب، يسرخس/ 21ص، 2001، ي)دبوس ستندين

 قطفنهات و يآ يتمام دربردارندهبود که يالزم م يفيتعر، انياصول يات برايتک آداشتن تک

، ک سورهياز  کمترت اعجاز و عدم تحقق آن در ين کميسوره باشد. هم يعنياز آن  ييهابخش

داد که يرا شکل م يفيت تعريد بود و در نهاين قيجامع توسط ا يفيارائه تعر يبرا يجد يعمان

در ، مشخص طوربهات را تحت پوشش خود قرار دهد. يآ يها و نه تمامتوانست تنها سورهيم

ه به خورند کيبه چشم م مذهبيحنف يانياصول، ف در سده پنجميدهنده تعران ارائهيان اصوليم

ف ياند اعجاز را در تعرتوانستهينم، دانستنديکه اساساً اعجاز را به کل و به سوره م لين دليا

 قرآن بگنجانند. 

حد اعجاز  يز اگرچه بر طبق باور اشعرين سده نيف در ايدهنده تعرارائه يگر اصوليد يغزال

 از نظر او حالهربهاما ، ات بوديآ يجه قائل به اعجاز برخيدانست و در نتيرا به مقدار سوره م

تنها بر  .(81ص، 1ج، 1413، يغزال) برخوردار باشند يتين قابليتوانستند از چنيات نميز همه آين

ل و يف در سده پنجم که اعجاز را در قليدهنده تعرارائه يگر اصوليد، يحزم ظاهرطبق باور ابن

ز در يباشد که او ن ف قرآنيتعر يمناسب برا ياتوانسته است مؤلفهياعجاز م، دانستير ميکث

، محزابن) استاورده يان نيعدم انتخاب اعجاز به م يياز چرا ياساساً سخن، خود يکتاب اصول

ف از اختال الفصل يعنيخود  يدر کتاب کالم ينکه وياما با توجه به ا ؛(96-95صص، 1ج، تايب

ن حوزه يت ااينظر يسخن گفته و به نقد و بررس، رامون مقدار اعجازيموجود در آن زمان پ
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، ن اختالفاتيل وجود هميز به دليرسد او نيبه نظر م، (52ص، 2ج، 1416، حزمپرداخته )ابن

 ف قرآن ندانسته است.يتعر يسته برايشا يااعجاز را مؤلفه

 ر از قرآنیغ یمعجزات وجود -3-5-1-2

فه که مؤلآن بوده است « ي؟چرا اعجاز نه و منقول متواتر آر»ان به سؤال يگر اصوليپاسخ د

اساسًا  است که ين در حاليست با قرآن همگون و سازگار باشد و ايبايم، فيتعر يمناسب برا

ف آن از اعجاز کمک يست تا بتوان در تعرياهلل بودن برقرار نان معجزه بودن و کالميم يونديپ

 يزيچ، رانباميگر پيبرقرار نبوده و معجزه د يوندين پيچن، خ نبوتينکه در طول تاريا گرفت. چه

 بين ترتياست. بدعصا بوده  درآمدنزنده شدن مردگان و به حرکت و از قبيل  ر از کالميغ

اهلل ر کالمب يلينه دل، امبر )ص( استيرسالت پ يبر راست ياز صرفًا نشانهيمعجزه بودن قرآن ن

 .(29ص، 1ج، 1418، يسمعان/ 280ص، 1ج، تايب، يسرخس/ 21ص، 2001، ي)دبوس بودن آن

ود که ن باور بيبر ا يتر ارائه کرد. ورسا يانيل را با بين دو دليهم يغزال، مه دوم قرن پنجمير ند

بخش يياز سو چراکهستند؛ يگر منطبق نيکدين کامالً بر يدو مفهوم اعجاز و متن مقدس مسلم

ان با امبريگر معجزات پيد، سو گريدستند و از يمعجزه ن اندقرآنه با آنکه يک آياز  کمتر يها

ر يهم قرآن بدون اعجاز و هم اعجازِ غ، يستند و به عبارتياند از جنس کالم و قرآن نآنکه معجزه

توان عموم و خصوص من ين دو را ميان ايم يرابطه منطق رونيازااست و  تصورقابلاز قرآن 

 .(81ص، 1ج، 1413، يغزال) وجه دانست

اند که تا دو قرن دهيکننده به نظر رسن قانعمؤلفه اعجاز چنا تِ يو مانع تيجامععدمل يدو دل

حضور اعجاز  تيل بر عدم صالحين داليان با استناد به هميز اصوليل قرن هفتم نيتا اوا يعنيبعد 

 يمشابه با غزال يدر سخن يآمد چنانکه ؛(99ص، 1ج، 1422، دهانابناند )فشرده يف پايدر تعار

ز ا چراکهم؛ يبدان« کالم معجز»ن را يم متن مقدس مسلميانتويکند که ما نميد مين گزاره تأکيبر ا

، گر همه قرآنيد يستند و از سويقرآن ن، معجزات ياعم از قرآن است و تماممعجزه  ييسو

د: ما يگويز اضافه کرده ميد را نيجد يانکته يست. ويمعجزه ن، از آن کمتره و يهمچون آ

 نيهم يز دارايم که سوره نيکنيف نميتعر« کالم معجز»ن را به يمتن مقدس مسلم جهتازآن

، ي)آمد قرآن است بعض و نه همه، است که سوره ين در حاليف است و ايمختصات و تعر

 .(159ص، 1ج، تايب
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 اعجاز در قرآن نزول اهداف انحصار عدم -3-5-1-3

 ازناظر به اعج يدر طول قرون متماد يات تحدياشاره شده و آ يگرچه در خود قرآن به تحد

 ياتيا آيه يقرار نگرفته و در آ اشاره موردم يمستق طوربهاند اما مؤلفه اعجاز شده يقرآن تلق

م يتقح و مسين عدم اشاره صريفشرده نشده است. هم يل پايعلت تنز عنوانبهبر اعجاز ، حيصر

شه يدر گذاشته و آنان را در انيتأث، ان از مؤلفه اعجازيتوانسته است در انصراف ذهن اصوليم

 ِباإِلعجاِز َل اإلنزاِليَأنَّ َتعل»سد: ينويم بارهنيا در يگر فرو برد. چنانکه سمعانيد يوديانتخاب ق

، ي)صنعان 1«لهياِته َلا ِعلََّة ِلتزنيٌة ِمن آيُز مِبثِله َفلذلک آيکتابٍ َو َلا ُسنَّةٍ َو َأنَّه َو إن َوَقَع التَّعج ثُبت يفيَلم 

 . (63ص، 1986

 یگفتمان طيشرا لیحلت -3-5-2

 يو چگونگ ييچرا، دانست که در آن يد زمانيرا با قرن پنجم يمه دوم قرن چهارم و تمامين

، اعجاز رونيازابا آراء مختلف بوده و  ييارويدن و رويمعجزه بودن قرآن همچنان در حال کاو

 يلط اصيرااز ش يکي ازآنجاکهمشخص نبوده است.  يتيو هو ومانعجامع يفيبرخوردار از تعر

 يتوانسته مانعين عدم ثبات ميا ؛(208ص، 1371، يحل اعرف بودن معِرّف است )عالمه، فيتعر

، فيعرن تيآنکه ا ژهيوبهف قرآن باشد. يدر تعر يديق عنوانبهبر سر راه استفاده از اعجاز  يجد

وردار برخ يگاه مهمياز جا يخ فرهنگ اسالميرا بر عهده داشته که در طول تار يح اصطالحيتوض

نکه يز بوده است. چه اين دوچنداندر علم اصول  يعيطب طوربهت ين اهميزان ايبوده و البته م

ن يو ا بوده ياز ادله استنباط حکم شرع يکيت ياثبات حج، فيان از تعرين هدف اصوليترمهم

را  دهايتردو شک و  اگرها و امامشخص که  يبرخوردار از چارچوب نظر يوديجز با ق، هدف

که بر عدم ثبات اعجاز  يشده است. شواهديمحقق نم، ي پشت سر گذاشته بودنداديتا حد ز

 :است شرحن يبه ا، ف سده پنجم خارج کردهيصحه گذاشته و آن را از گردونه انتخاب در تعار

 اعجاز مؤلفه یزمان تأخر -3-5-2-1

« قولمن»د ينسبت دو قبه  يد مباحث مربوط به اعجاز از نظر زماندهينشان م يخيشواهد تار

 يبه زمان ،نفوذ به مباحث مختلف ين نظر برايافته و از ايه ار يرتر به آثار اسالميد، «مکتوب»و 

                                                           

 مانند آوردن از[ آن خماطبان] چند هر، نيست اثبات قابل سنت و کتاب در شود دانسته اعجاز قرآن نزول دليل . اينکه1

 . قرآن نزول دليل نه است اهلي هاينشانه از ايانهنش اعجاز، دليل مهني به. باشند عاجز آن
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 يريگرغم شکليعل»سد: ينويم بارهنيدرااز محققان معاصر  يکياست.  اج داشتهيشتر احتيب

 يرامونيجاز و مباحث پاصطالح اع، رامون اعجاز تا اواخر قرن سوميپ ين نظرات کالميترمهم

ان يم ياسهياند. مقانهاده يپا به عرصه آثار اسالم، ير مباحث قرآنيتر از سافروغرتر و کميد، آن

 آن است که يايگو، يريتفس و يقرآن مطرح و مهم گر مباحثيد با قرآن ت بحث اعجازيکم

، «لسورا فضائل و قرآنال فضائل»، «النزول اسباب»، «اتيلياسرائ» ن مباحث همچونياز ا ياريبس

، «منسوخ و ناسخ»، «القرآن بيغر»، «القرآن متشابه»، «قرآن در مجاز»، «قرآن در ليدخ واژگان»

 يو همگ داشته فراوان رواج و رونق، «قرائات» و «المصحف رسم»، «قرآن نيتدو و جمع تيفيک»

که در  «قرائات»مقوله اند. بوده نخست قرن سه مسلمانان يعلم يفضا در متداول و جيرا يمباحث

 يهاکتاب جمله از، ياسالم متون نيتريميقد در، داشته بسزا ينقش، «منقول متواتر»د ينش قيگز

 و «القرآنمشکل »، «القرآن مجاز» همچون رامون قرآنيگرفته پشکل يادب ز آثاريو ن «المصاحف»

 قرن سه يط قرآن ريتفاس نيترميقد در، رو نيهم از افته وي قيدق ضبط و ثبت «القرآن بيغر»

 ين در حاليا آن شده است. به يفراوان توجه، فّراء القرآن يمعان و يطبر ريتفس مانند نخست

 و از مباحث يانبوه انيم در، سوم قرن انهيم تا دآمدهيپد ياسالم آثار و اتياست که ادب

 نشان رآنق عجازا موضوع به يتوجهقابلم و يمستق توجه، يريتفس و يقرآن مختلف يهاپرسش

 ليفصتبه، خود ريتفس مقدمه در، يهجر سوم قرن اواخر با آنکه در يطبر، راي نمونهباست.  نداده

 ديوگيم قرآن اعجاز باب در يسخن، مقدمه نيا در نه اما، سخن گفته «احرف سبعة» تيروا درباره

 ارک به را آن مانند و «معجزةالقرآن» اي «اعجاز القرآن» چون ياصطالحات، ريتفس سراسر در نه و

يبازم قرآن يتحد مسأله به تنها زيبقره ن ست و سوم سورهيه بيآ ليذ او اشارات اندک. برديم

 وجه نييتب و قرآن اعجاز موضوع به يااشارهندرت به زين عهيش امامان اتيروا ن دريهمچن .گردد

جود و عهيشکهن  يثيحد امعجو در يفراوان يموضوعات قرآن که است يحال در نيا م.يابييم آن

ز گرچه بحث اعجاز يدر قرن چهارم و پنجم ن .(120-119صص، 1392، اينيميکرنک: « )دارد

 رونيازااما همچنان نوپا بوده و ، انبوه و پررنگ دارد يحضور يريتفس و يقرآن، يدر آثار کالم

 يرعن ادله استنباط احکام شيتراز مهم يکي يمحکم برا يامؤلفه عنوانبهت آن را نداشته تا يقابل

به نسبت اصطالح اعجاز آشناتر ، است که اصطالحات مکتوب و منقول ين در حاليد. ايبه کار آ

 اند.هديرسيتر به نظر مهيتر و قابل تکمطمئن، ف قرآنيتعر يجه برايتر و در نتو مأنوس
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 اعجاز بحث در یكالم مناقشات -3-5-2-2

 يکالم ان مجادالتيدر م، قرآن اعجاز شهياند يبذرها نيتنخس ددهيشواهد متعدد نشان م

احث مب يشده است. گرچه تمام کاشته يفِرق مختلف اسالم ان متکلمانيو در م يانياالدنيب

ه گاه مجال رشد و توسعچيگونه نبودند هنيو اگر ا اندبانيگربهدستها از چالش يبا نوع يعلم

که از همان  جدل و تقابل يافته در فضايگرفته و رشدشکلاست که مباحث  يعيافتند اما طبيينم

رتر رنگ آرامش و ثبات به يد، اندمتقابل را تجربه کرده ينظر و واکنش، آغاز در پس هر سخن

 اج دارند.يشتر احتيب يبه ثبات به زمان يابيدست يده و برايخود د

از  ياريمحور بس، جازنشان از آن دارند که موضوع اع، مربوط به سده سوم يخيشواهد تار

 و مسلمانان يجدل آثار در هاپرسش نيترمهم از يکيبوده و  يانياالدنيب يهاو مناظره مجادالت

 بّوتن يادعا قيتصد يبرا معتبر ليدل کي ياصل مقّومات اي عناصر که است بوده آن اهل کتاب

 عجزاتم، خود آثار در انيحيمس و انيهودي، امر نيا از بحثتناسب به باشد؟ ديبا چه امبريپ هر

 زين مسلمانان و کردنديم ذکر ليتفصبه )ع( را يسيحضرت ع )ع( و يحضرت موس مشهور

 قرآن تنم در نهفته اعجاز جيتدربه، (ص)امبر اکرم يپ يبرا شدهمعجزات نقل ييبازگو بر عالوه

ان عالمان مسلمان و يم يتوجهقابلها و مکاتبات نوشته، ن زمان به بعديکردند. از ايم مطرح را

مستقل  يف آثاريبه تأل يحت هاها و پاسخن پرسشيشده و ا ردوبدل بارهنيدرااهل کتاب  يعلما

ثار ن آيافزون بر ا، انيحيمس و انيهودي يکالم يهاجدل برابر ده است. دريرامون اعجاز انجاميپ

 ين کليو با عناو( ص) اکرم امبريپ نبوت و اسالم از دفاعقصد بهز ين يگريد يهاکتاب، مستقل

را  يتوجهقابلکه بخش  درآمدندر يبه رشته تحر دستنيازا يو عبارات النبوة اعالمو  النبوة دالئل

 هيعل مسلمانان يجدل يهانگاشته، چهارم قرن از گذر دادند. بايبه موضوع اعجاز اختصاص م

. نديگويم سخن قرآن اعجاز ببا در يشتريب وضوح و ليتفصا ب، بالعکس و انيحيمس و انيهودي

 اريسب رواج مصر شامات و، عراق ژهيوبه ياسالم مناطق يبرخ در يجدل و گاه يتقابل اتيادب نيا

 ورتط و تحول، يامنطقه و يفرهنگاحوال  و تناسب اوضاعبه، تا ششم دوم قرون يط و داشته

 يانياالدنيب يمجادالت کالم ،ن و رشد مقوله اعجازيز تکويآماما تنها بستر جدال؛ است افتهي

بحث م يريگشکل ز دريان خود متکلمان مسلمان نيو م يمذهببلکه مناقشات دورن ؛نبوده است

 يماسال يهاگروه نينخست از ر داشته است. معتزلهيدرباره آن تأث يپردازهينظر قرآن و اعجاز

مخالفان خود را به ، ردهرامون اعجاز قرآن مطرح کيرا پ يمتعدد يکالم يهاهينظر که بودند

اند ردهل کيتبد يز و چالشيبرانگبحث يواکنش و پاسخ واداشته و موضوع اعجاز را به موضوع

 .(130-122صص، 1392، اينيمي)کر
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توأم با چالش بر وجهه اعجاز  ين فضايو ا ين خاستگاه کالميکه ا يريتوان گفت تأثيم

توانسته است ينکه ميان دور و دورتر کند. چه ايلف اصوياست آن را از تعار توانستهيم، داشته

ند. ايافته بنماينثبات و ساختيجه بيو در نت جدل يگرفته در فضاشکل يامؤلفه عنوانبهآن را 

ه اثبات گزار، ف قرآن در علم اصولين تعاريتوان گفت در زمان ارائه نخستين اساس ميبر ا

 ياشدهتيکامالً تثب يژگيو، بوده و اعجاز يزنو چانههمچنان در حال گفتگو « معجزه است، قرآن»

 شده است.يمتن مقدس دانسته نم يبرا

 اعجاز رامونیپ نو یمباحث يریگشکل -3-5-2-3
از  يف اصولين تعاريش از ارائه اوليپ قرنمينحدود ، دهند که اعجازينشان م يخيشواهد تار

لف ات مختيز طرح نظريمهم و ن يکردن تحوالتدر حال تجربه ، ديجد يابا ورود به مرحله، قرآن

 يهادر خصوص وجوه اعجاز قرآن در قرن يات کالميرامون خود بوده است. با آنکه عمده نظريپ

زه در حو يپردازهينظر، مه نخست قرن چهارميز با آنکه در نيدو و سه شکل گرفته بودند و ن

 ل ويتعد، توسعه، قيتدق يسوبه رو، ش موجودياز پ اتِينظر و اعجاز رو به افول گذاشته

بحث از اعجاز رونق ، سکوت قرنمينمجدداً پس از گذشت ، به اِشکاالت نهاده بودند يدهپاسخ

که  يلي. از دالدرآمدن حوزه به نگارش يمهم در ا ييهاکتاب، مه دوم قرن چهارميافت و در ني

ُجعَل  ابوعبداهلل يقل از سومست يف کتابيتأل، مطرح ساخت يگربار در محافل علمياعجاز را د

 يفقه ير فتواب يبود که مبتن «ةيجواز القرائة الصالة بالفارس» با عنوان ين متأخر معتزلياز متکلم

آن  ينظر يبه نگارش درآمده و مبان، يفه درباره جواز خواندن قرآن در نماز به زبان فارسيابوحن

از  يموج ،بر معجزه نبودن لفظ قرآن يمبتن يبا استدالل، از ترجمه يدفاع وکرده بود.  يرا بررس

ز از يرا ن ميرمستقيغ ينقدها، ميمستق يو افزون بر نقدها ختيبرانگمخالفت را بر ضد ترجمه 

شده توسط جاديک ايب در واکنش به تحرين ترتيقرآن شکل داد. بد يد بر اعجاز لفظيق تأکيطر

ا ب ياز نو گشوده شد و افراد، بودبسته شده  قرنمينپرونده اعجاز که به مدت ، فين تأليا

 ترجمه، آورده يرو يافزون بر اعجاز معنو، يبه اثبات اعجاز لفظ، يمختلف کالم يهاشيگرا

از متکلمان  يابوبکر باقّلان يدانستند. قاض رممکنيغدر آن  يل عدم تحقق اعجاز لفظيقرآن را به دل

 يمان خطّابيمعتزله و ابوسل يعلمااز  يرّمان يسيبن ع يعل، (173ص، 1421، ي)باقالن ياشعر

 يبر اعجاز لفظ، نه پرداختهين زميدر ا يث در اواخر قرن چهارم به ارائه آثارياز اصحاب حد

در مقابل دفاع  يدفاع از اعجاز لفظ (.80-50صص، 1387، يخطاب و ي)رمان يدندقرآن اصرار ورز

 پيدا کنند؛ فرصت طرحبار گريد، موجود همچون صَرفهيشپيات ازسبب شد تا نظر، از ترجمه
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 ( و اندکي بعد63ص، 1413، مفيديد صَرفه را پذيرفت )خ مفيش، براي نمونه در مذهب اماميه

 .(99-93صص، 1382، علم الهدي)برگزيد  را با تغييراتي هينظراين ، يد مرتضيسشاگردش 

 يريگشاهد اوج گرباريد، ز در قرن پنجميمه دوم قرن چهارم و نيدر ن يب فرهنگ اسالمين ترتيبد

 .جلسه سوم(، 1387، يپاکتچ) قرآن بوده است اعجاز وجوه باب در يپردازهينظر
د يجد يهايپردازهيوند نظريپ، آغاز شد چهارم قرنکه از اواخر  يگريان دين جريهمچن

 وجه و قرآن اعجاز از پرسش که ياگونهبوده است. به ريتفس مقوله با قرآن اعجاز باب در يکالم

 رحط ي ـمعتزل عمدتاًـ  مفسران و عالمان آثار در يقرآن و علوم يريتفس يموضوععنوان به، آن

 ازاعج موضوع يجد طرح از يروشن يهانشانه زين قرن نيا يادب آثار و ريتفاس. شده استيم

 نييبت و قرآن اعجاز موضوع، ياسالم بانياد و متکلمان از ياريبس، پنجم قرن لياوا از. دارد قرآن

، اينيمي)کر کردند وارد قرآن ريتفاس به مخالفانشان هيعل ييهاهيرد با همراه را آن مختلف انبجو

 .(130ص، 1392

 يموضوع اعجاز و اثبات آن برا، دهند که در سده چهارم و پنجمين شواهد نشان ميا يتمام

ر يغ يرا الزماعجاز ، انياصول يز برخيل نين دليبوده است. به هم زيانگمناقشه يموضوع، قرآن

الزم  ،از نظر آنان اگر اعجاز چراکه ؛دنديف قرآن برنتابيتعر ين دانسته و استفاده از آن را برايبَ

 ؛(86ص، 1ج، 1419، يرد )شوکانيو پرسش قرار گ ن مورد شک و شبههيست چنيباينم، ن بوديّبَ

ن يا کهنيه اچ، شوند يتلقن يّبَاند الزم توانستهينقل و انزال م، ود کتابتياست که ق ين در حاليا

ارائه شدند که از عصر نزول فاصله داشته و زمان نبوت را  انآن دسته از مخاطب يف برايتعار

گاه قرآن را چيگرفته از عصر نزول که هن دسته از مخاطبانِ فاصلهيا يدرک نکرده بودند. برا

با کتابت و نقل در مصاحف همواره قرآن را ، گريديعبارتبهده و يمنفک از کتابت و نقل ند

 اندبر مقصود داشته يترداللت واضح، ن بوده و نسبت به اعجازيّبَ، ودين قيا، اندشناختهيم

 يهال نسبت به مؤلفهين تحليز هميمعاصر ن يپژوهدر آثار قرآن .(46ص، 1ج، تايب، ي)تفتازان

، 1ج، 2002، سالمه/ 21ص، 1423، ابوشهبه نمونه نک: يبرا) تکرار شده است «کتابت»و « نقل»

، بوده دن و مناقشهيهمچنان در حال کاو قرآن بودن معجزه کهيدرحالب ين ترتيبد .(20ص

مناسب  يانهيتوانسته گزيبرخوردار بوده و م يشتريرش بياز پذ، بودن قرآن «مکتوب» و «منقول»

 ف قرآن محسوب شود.يتعر يبرا

ف يتعر يجه ناکارآمد پنداشتن آن برايجاز و در نتثبات دانستن مقوله اعيادآور شد بيد يبا

، تدر قرون نخس چراکهداشته باشد.  يشتريشدت ب، هابوم يتوانسته است در برخيم، قرآن

 نگارش اند و دامنهدرآمده ريتحر رشته به شامات و عراق در، مربوط به بحث اعجاز عموم آثار

 بز مغرين و ماوراءالنهر، خراسان چون ياسالم به شرق و غرب مناطق، ريتأخ يمقدار با ن آثاريا
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ر يتأخ يعنين نکته يحال با توجه به ا .(135ص، 1392، اينيميده شده است )کريکش اندلس و

د گفت يبا، تخت آنيورود مباحث اعجاز به شرق و غرب جهان اسالم نسبت به مرکز و پا

ر ز عموماً ديبه قرن پنجم ن ف مربوطيتعار يعني، فيدهنده گروه نخست تعارارائه انِياصول

 يرهنگف و يعلم گر مراکزيرتر از ديقرآن د نظم و اعجاز ها به موضوعاند که در آنستهيز ييهابوم

 و يوزدَبَ، يسمعان، يسرخس، يحزم اندلسابن، يد دبوسيشده است. ابوز پرداخته اسالم جهان

ست ا يعياند و طبستهيهان اسالم زن دسته از مناطق جياند که در ابوده ياز کسان يهمگ يغزال

اما گفتمان ، باشند ز آشنا بودهيپنهان و آشکار مقوله اعجاز ن ياياگر خود کامالً با زوا يکه حت

ن ف قرآيتعر يچندان مأنوس اعجاز برااجازه استفاده از اصطالح نه، آنان يحاکم بر مکان زندگ

 داده است.يرا نم

 قرآن ياعجاز برا یژگيندانستن و يانحصار -3-5-2-4
ث يدر مورد اعجاز احاد يمه دوم قرن چهارم مباحثيدهد در نيوجود دارد که نشان م يشواهد

ث يقرآن و حد يهايژگيمؤلفه اعجاز از و، ن زمانيرسد در ايوجود داشته و به نظر م ينبو

ص يلختاب توان در کتين بحث را مياز انعکاس ا ياشده است. نمونهيمشترک دانسته م طوربه

ة؟ يَبوّهما أسَبق؟ َمجازاُت الُقرآن أمِ امَلجازاُت النَّيأ»سد: ينوي. آنجا که مبازجست يد رضياثر س انيالب

هُلما ُمعِجز َو ُهَو الُقرآُن أوَّ، ةين ِمن َمصاِدَر الَبالَغِة الَعَرِبي أو َمصَدَرنيف َنفَسه أماَم َنصَّ يَو َلَقد َوَجَد الشَّر

ُع الکِلم ما ه ِمن ُمعِجزاِت الَبالَغِة َو الَفصاَحِة َو َجواِميِهما ِفيو ثاِن، ُمحمَّد يالنَِّب یأنزَل َعَل ي الَِّذمُيالکر

 . (62ص، 1407، يرض شريف) «نيامَلخلوِق َو َفوَ  کالِم، ًا ِلکَلاِم اخلاِلقيَجَعَله تاِل

ان متن يم يک مرزهايتفکاشاره شد  ترشيپ کهچنانف قرآن يان از تعرياز مقاصد اصول يکي

 به عت کامالًيدو منبع مهم شر عنوانبه، ن دوينکه مرز اين و سنت بوده است؛ چه ايمقدس مسلم

 روشن و يک در استنباط احکام شرعيگاه هر يک بوده و الزم بوده است که جايگر نزديکدي

ن منظور برخوردار يا يالزم برا ياز کارآمد ييهامؤلفه، انين مياست در ا يعين شود. طبييتع

 ير حالن ديانند. ايخاص قرآن را که سنت فاقد آن بوده است بنما يهايژگياند که بتوانند وبوده

مه دوم قرن چهارم نشان از آن دارد که در آن يدر ن يث نبوياست که بحث از معجزه بودن احاد

رآن ق يبرا ياختصاص ک مؤلفهي عنوانبهاز دانشمندان  يمؤلفه اعجاز حداقل در نزد برخ، زمان

مشترک دانسته ، يژگين ويهر دو در اتصاف به ا، يث نبويشده و قرآن و احاديشناخته نم

 ياتوانسته است مؤلفهياعجاز نم، ن اشتراکيباور به ا باوجوداست که  يعياند. طبشدهيم

 قرآن محسوب شود. يمعرف يو کارآمد برا ياختصاص
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نه اعجاز يان قرن پنجم به گزيل عدم اقبال اصولياز دال يکيتوان يبا توجه به آنچه گذشت م

ت طرح مقوله اعجاز در طول قرون چهارم و پنجم بازجست. يفيت و کيقرآن را در کم يمعرف يبرا

ن قرون يپژوهان ادر آثار قرآن يان نبوده و حتيتنها در آثار اصول، طين شرايد افزود بازتاب ايبا

گونه نيقرآن را ا، رامون اعجازيخود پ يدر کتاب مهم قرآن ياقّلانز منعکس شده است. چنانکه بين

 یصّلـ يُ النَِّب ِبه اءَج يالَّذ ُهَو، امَلصاِحف يِف َمرسوٌم َمحفوٌظ َمتُلوٌّ ُهَو يالَّذ الُقرآَن أنَّ»کند: يف ميتعر

 َذِلک َمعِرَفِة يِإَل ُقيطَّرَوال .ِسَنًة َنيَوِعشِر َثالثًا َعصِره يفِ  َمن یَعَل َتَلاه يالَّذ ُهَو َوأنَّه -سّلم و هيعل الّله

 .(15ص، 1421، يباقالن« )ِبه يالضَّرور الِعلُم ِعنَده َقُعَي يامُلَتواِتُر الَّذ النَّقُل ُهَو

 یاسالم آثار در «مکتوب» و «منقول» يهامؤلفه رونق -3-5-2-5

ود منقول و مکتوب را يت قيحورشده از قرآن در علم اصول با مف ارائهيتوان تعريگرچه م

داشت  د توجهياما با، به شمار آورد يخ علوم اسالميمتن مقدس در تار فين تعريو نخست يابداع

ز ين يگر علوم اسالمينبوده و در د يو ابداع ياختراع، فين تعريدر ا کاررفتهبه يهاکه مؤلفه

حث بحث از مبا يدر ط، هارم و پنجمچ يهاآثار مربوط به سده يکه در برخاند. چنانسابقه داشته

ان آمده يسخن به م« المَصاحِف ينَ دَفّتَ يبَ»و « تواتر» يژگياز و، ف و جمع قرآنيز تحريبسمله و ن

ت يق اثبات قرآنينقل متواتر را تنها طر، احکام القرآنجَّصاص در کتاب  مثالعنوانبهاست. 

، صاصجر سؤال برده است )يسور را ز يمامت بسمله در تيجزئ، ن مطلبيبرشمرده و با توجه به ا

از ، فيرامون تحريدر دفع شبهات پ االنتصاردر کتاب  يز ابوبکر باقّلانين .(12ص، 1ج، 1405

 ين احمد العاصميهمچن. (59ص، 1ج، 1422، يباقالنن بودن قرآن سخن گفته است )يفتالدّنيب

س شه و سپيات نزد عايآ يبودن برخات دال بر موجود يروا يدر مخالفت با برخ، در سده چهارم

را با توجه  ين رخداديخوانده و چن« در مصاحف توبکم»و « متلوّ »قرآن را ها ن رفتن آنياز ب

 .(86 -85 صص، ش 1392، يجفر) دانسته است رممکنيغ يژگين دو ويبه ا

، ر آند فتهکارربهف عناصر ين شکل و با کمّ و کيف با همين تعريب اگرچه مبدع اين ترتيبد

ف مذکور را با همان شاکله و يتوان تعرينم ياسالم يگر علماياند و در آثار دان بودهياصول

هارم چ يهاآثار مربوط به سده يند که در برخاآن يايگو يروشنبهن عبارات ياما ا، افتينش يچ

ن يدن و رواج ابو گر شناختهف که نشانين تعريدر ا رفته کاربهد بر عناصر يتوان تأکيم، و پنجم

 .بازجستعناصر در زمان ارائه آن است را 
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 يریگجهینت

قول من» يهااز مؤلفه، اندکه از قرآن به دست داده يف مشخصين تعاريدر نخست انياصول .1

 ييهافهمؤل، يمحور يهان مؤلفهياند. البته گاه بر ااستفاده کرده« مکتوب در مصاحف»و « متواتر

ازمند يها ناند که مطالعه آنز افزودهيرا ن« توأمان صورتبهدارنده نظم و معنا » و« مُنزَل»مانند گر يد

 گر است.يد يپژوهش

 يابياست که دست يل مختلفيبرآمده از دال، ف قرآنيمذکور در تعر يهامؤلفه يريکارگبه .2

 يبرخ يهامطالعه گفته، ق صورت گرفته است: نخستيها در پژوهش حاضر از دو طربه آن

مان گفت يبررس، . دوماندواضح شرح داده صورتبهن دو مؤلفه را يل انتخاب ايان که دليصولا

 و ير کتب علوم اسالميق مطالعه سايپنجم و ششم که از طر ان سدهيحاکم بر عصر اصول يعلم

 انجام گرفته است. ينه صرفاً آثار اصول

ل يدال ،م کرد: نخستيدو گروه تقس توان بهيمذکور را م يهال انتخاب مؤلفهين داليترمهم .3

ل عدم انتخاب مؤلفه يدال، و دوم« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر» يهاانتخاب مؤلفه

 «.اعجاز» يعني، ن دويب ايرق

از: نقش  اندعبارت« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر» يهال انتخاب مؤلفهيدال .4

رواج ، قرآن ين دو در جمع و گردآوريا يخيتار نقش، ت ادلهيدر اثبات حج« منقول متواتر»

 و «منقول» يهامؤلفه رونق و رواج، رامون تواتريقرائات و رونق مباحث پ يرامونيمباحث پ

 پنجم. و چهارم قرون به مربوط ياسالم آثار در «مکتوب»

ان ياصول يريرپذياز: تأث اندعبارتاعجاز  يعني، ن دويب ايل عدم انتخاب مؤلفه رقيدال .5

م به يعدم اشاره مستق، موجود در عصر آنان در مورد حد اعجاز يکالم يسده پنجم از باورها

 ومانع  و جامع يفيتعر از اعجاز يبرخوردار عدم، هدف نزول آن عنوانبهمؤلفه اعجاز در قرآن 

به  تنسب اعجاز مؤلفه بودن متأخر و يينوپا (الف :ذيل ليپنجم به دال قرن در مشخص يتيهو

 يانيداالنيب يکالم مجادالت انيم در اعجاز مؤلفه يريگشکل (ب ؛«مکتوب» و «منقول» يهالفهمؤ

 ؛چهارم قرن دوم مهين در اعجاز رامونيپ مهم تحوالت يريگشکل (ج ي؛فِرق اسالم متکلمان و

 يژگيو ندانستن يانحصار جهينت در و اعجاز به قرآن اتصاف بر افزون، اعجاز به سنت اتصاف (د

 قرآن در سده چهارم و پنجم. يبرا جازاع

 يعنيپنجم و ششم  يهااست که مفهوم قرآن در سده ين نکته ضروريادکرد اي، انيدر پا

لکه بن اصطالح در علم اصول نبوده ين مفهوم ايآخر، «کتابت»و « نقل»بر دو مؤلفه  يمفهوم مبتن
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، لفهن دو مؤيب ايرق، دوم سده نهممه يافته و تا نير يين علم تغيمفهوم قرآن در ا، از سده هفتم

 و ينيگزين جاين شده است. فحص از علل و عوامل ايگزيف جايدر تعار، مؤلفه اعجاز يعني

وسط تاست که  يگام، مذکور يهااصطالح قرآن در سده ير و تحوالت مفهومييتغ ييچرا يبررس

ان سده يقرآن نزد اصول اصطالح يتحوالت مفهوم»با عنوان  گريد يادر مقالههمين نويسندگان 

است  يعي. طببرداشته شده که در آينده منتشر خواهد شد« ه بر مؤلفه اعجازيهفتم و هشتم با تک

 يخيز اطالع از روش تارين، خ علم اصولياصطالح قرآن در طول تار يرات مفهومييق تغيدرک دق

 گر است.يکديدو نوشتار مکمل  عنوانبه مقاله مستلزم مطالعه هر دو، ميمطالعه مفاه
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