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Abstract 

The expressive miracle of the Qur'an is one of the aspects that all 

Muslim scholars have accepted as an important aspect of the miracle 

of the Qur'an since the beginning of Islam. In recent times, orientalists 

have also conducted extensive studies in this field; Some have praised 

the fairness of the language and others have tried to tarnish it by 

asking questions to question the book's revelation. In this research, 

focusing on George Seal's problems in this field, the suspicions have 

been examined and criticized. The aim was to extract the answer to 

the doubts raised from literary books and commentaries, and then to 

defend the literary miracle of the Qur'an and its revelation. To this 

end, the collection of suspicions and George Seale's views on it are 

first mentioned; in a summary, the answer is given. It seems that the 

unfamiliarity of the perpetrators with the structure of the Qur'an, 

which is a spoken (spoken) rather than written (written) structure, has 

been the source of many of these doubts. However, many of these 

problems, due to the speech structure of the Qur'an and its gradual 

decline over twenty-two years, are in line with the audience and 

represent the peak of the rhetoric and eloquence of the Qur'an. 
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 قرآن يبر اشکاالت ساختار ليتحليل انتقادي شبهه جرج س

 رانیا، مشهدی، رضو یدانشگاه علوم اسالمعلوم اجتماعی،  اریاستاد   هیمحمد سلطان

  

  

 چکیده
وجهی مهم از اعجاز قرآن پذیرفته شده است. در  عنوان بهتوسط تمام دانشمندان مسلمان   اعجاز بیانی قرآن

اند؛ برخی با رعایت انصاف زبان به  ای در این عرصه داشته شناسان مطالعات گسترده دوران اخیر نیز شرق

دار نمودن آن را داشته تا وحیانی بودن این  ی، قصد خدشهسؤاالتستایش آن گشوده و برخی دیگر با طرح 

ی اطالعات آور جمعو  شده انجامتحلیلی  -توصیفی  صورت بهکتاب را زیر سؤال ببرند. در این پژوهش که 

ای بوده است، با محور قرار دادن اشکاالت جرج سیل در خصوص  ی کتابخانهبردار شیفبا استفاده از روش 

رآن کریم، به بررسی و نقد این شبهات پرداخته شده است. هدف، استخراج جواب اشکاالت ساختاری ق

. بدین منظور بوده استاز کتب ادبی و تفاسیر و به دنبال آن دفاع از اعجاز ادبی قرآن  شده مطرحشبهات 

بندی به بیان جواب ابتدا شبهات گردآوری و نظرات جرج سیل پیرامون آن ذکر شده است و در یک جمع

 یگفتاررسد آشنا نبودن اشکال کنندگان با ساختار قرآن که یک ساختار  پرداخته شده است. به نظر می آن

که بسیاری از  کتابی(، منشأ طرح بسیاری از این شبهات گردیده است. حال آن) ینوشتارخطابی( است و نه )

سال و به اقتضای رعایت وسه  این اشکاالت، به علّت ساختار گفتاری قرآن و نزول تدریجی آن طی بیست

 باشد. حال مخاطب بوده و نمایانگر اوج بالغت و فصاحت قرآن می

 .لیاستشراق، ساختار، بالغت، شبهه، جرج س :ها واژهکلید
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 مقدمه 

اسالم آخرین دین و قرآن آخرین کتاب آسمانی است که برای هدایت و سعادت بشر نازل 

گردیده است. این کتاب آسمانی به زبان عربی مبین و در اوج فصاحت و بالغت نازل 

دارد که چنانچه در وحیانی بودن این کتاب هدایت تردید  صراحت اعالم می گردیده و به

این  آنگاهبه یاری بطلبید و سخن و کتابی مانند آن بیاورید  دارید، هر آنچه در توان دارید

( 13؛ یونس، 31( و سپس به یک سوره )نک: بقره، 31تحدی را به ده سوره )نک: هود، 

ها بر  ویژه اعراب زمان نزول، داللت بر اعتراف آن دهد، در مقابل سکوت بشر بهکاهش می

دارد. در عصر حاضر، مسئله وحیانی بودن  العاده بودن و اعجاز قرآن شان و خارق ناتوانی

ترین موضوعات مطالعاتی خاورشناسان را تشکیل  یکی از اصلی  قرآن و اعجاز ادبی آن

شوند؛ برخی از آنان در مواجهه با این مسئله به دو دسته تقسیم می در برخورددهد. آنان  می

اند )اعجاز قرآن  ن گشودهبا بالغت قرآن سر تعظیم فرود آورده و زبان به مدح و ستایش آ

که این مقاله  اند کرده( و برخی دیگر انتقاداتی را بیان 31: 3131از دیدگاه مستشرقان، 

در حوزه اشکاالت ساختاری است. حال ضرورت شناخت  ها آندرصدد پاسخ به برخی از 

 این شبهات و پاسخگویی مناسب و دقیق و علمی به آن بر کسی پوشیده نیست.

و   فرانسوی  ترجمه  از مطالعهیکی از مترجمان قرآن کریم پس  عنوان به 3جرج سیل 

و رأس،   آریوابنه  توسط  شده چاپ  ایتالیایی  و ترجمه  و ماراتچی  کتونی  التینی  یها برگردان

  ترجمه  به  ، تصمیمبه همین دلیلنیستند؛   دقیق  ها چندان برگردان  این  رسید که  نتیجه  این  به

معنا نکند.   اللفظی عربی را تحت  صطالحاتت و سعی کرد در این ترجمه اگرف  قرآنمجدد 

در یک بحث مقدماتى تحلیلى ترجمه جدید از قرآن را به چاپ رساند و  3331وی در سال 

 قیدین اسالم را موردتحق ها یژگیها و و از اوضاع جهان عرب پیش از اسالم و تحوّالت آن

مورد استقبال قرار گرفت که در  یرجمه و بحث مقدماتى به حدّو بررسى قرار داد و آن ت

بار  وپنج یبه آلمانى و به فرانسه ترجمه گردید و تا حال بیش از س 3311و  3331 یها سال

( وی در جلد سوم کتاب مقالة االسالم که 131-111: 3133ت. )احمدیان، چاپ شده اس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . George Sale 
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به عربی ترجمه و تحلیل شده است،  توسط هاشم العربی« اسرار عن القرآن»تحت عنوان 

کند که برخی از آن شبهات، اشکاالت ادبی بر قرآن است. در  شبهاتی را بر قرآن وارد می

ای از  این مقاله سعی بر آن بوده که قسمتی از شبهاتی را که در آن اشکالی بالغی بر آیه

های دیگر چون  ه، بررسی گردد؛ لذا برخالف آثار دیگر که شبهات در حیطواردشدهقرآن 

اند، در این تحقیق سعی  مصادر قرآن و تناقضات و مواردی نظیر آن را نیز بررسی کرده

تر مسئله فراهم باشد.  شده اختصاصاً به این بحث پرداخته شود تا مجال برای بررسی عمیق

البته شبهات معنایی و مفهومی نیز در شبهات بالغی وجود دارد که فعالً محل بحث نیست و 

طلبد. به این معنا که معانی و مفاهیم واالی یک متن، از   ود مقاله دیگری را میخ

شود. کالم ناقص و نامفهوم، قطعاً  های بالغت و فصاحت آن نوشته محسوب می مشخصه

هایی بر معانی و  تراشان با ایراد اشکال کالم بلیغ را دارا باشد. اشکال تواند معیارهای یک نمی

 .اند نمودهدار نمودن آن و ردّ ادعای اعجاز بیانی آن  بر خدشهمفاهیم قرآن، سعی 

ی روشن به شبهات جرج سیل بر اشکاالت ها پاسخآشنایی با  باهدفاین مقاله 

، امکان باز شناسایی جایگاه قرآن ها پاسخساختاری قرآن تدوین شده است. شناخت این 

به موضوع تحقیق و اهمیت آن برای آحاد مردم را ممکن خواهد ساخت؛ بنابراین با توجه 

در فرآیند معرفی قرآن به جهانیان با اصول علمی صحیح، در پژوهش حاضر یک پرسش 

اصلی وجود دارد. اشکاالت جرج سیل بر اشکاالت ساختاری قرآن چیست و چه پاسخی 

فرعی دیگری مطرح خواهد شد  سؤاالت، ها مؤلفهبه آن داد؟ بعد از شناخت این  توان یم

چه خللی  ها آناست: التفات، معترضه و تنافر چه نقشی در قرآن و وجود  صورت نیبدکه 

پژوهش مشخص است که  ،شده با توجه به پرسش ارائهکند؟  به آیات قرآن کریم وارد می

تحلیلی، با مراجعه  -حاضر، پژوهشی بنیادین با استفاده از روش اکتشافی و رویکرد توصیفی

ها و اسناد و تحلیل و مقایسه  اول انجام شود. با توصیف داده تمستقیم به اسناد و مراجع دس

 .ها تالش شده است نتیجه مطلوب و پذیرفتنی عرضه گردد آن

از سوی خصوص شبهات بر قرآن در باب پیشینه مقاله نیز باید گفت اگرچه در 

هایی صورت گرفته است، ولی در این مقاله مواردی موردنقد و  خاورشناسان، پژوهش



 33 |  هیسلطان؛  قرآن يبر اشکاالت ساختار لیتحلیل انتقادي شبهه جرج س

هم از حیث انتخاب دقیق  .ها پرداخته شده است کمتر به آن نیازا شیسی قرارگرفته که پبرر

 موضوع شبهه و هم انتخاب خاورشناس.

 مقاالت مرتبط با این حوزه بدین شرح است:

ازغدی،  پور میرح؛ )طاهره ردّی بر آراء مستشرقان دربارة منشأ بشری قرآن .3

 (3133، 31، شماره 1علیرضا آزاد، پژوهشنامه معارف قرآنی، دوره 

؛ )ابراهیم اقبال، فرزاد دهقانی، نقد آراء مستشرقان در تحریف زیادت بر قرآن .3

 (3133، 31، شماره 1فصلنامه مطالعات قرآنی، دوره 

فروغ ؛ )سمانه ساقی، نقد آراء و نظرات برخی از مستشرقان در حوزه قرائت قرآن .1

 (3131، 361وحدت، سال ششم، شماره 

بر نقد آرا رژی بالشر در باب  دیتأکدرآمدی بر مطالعات قرآنی مستشرقان با  .1

 (3131، 31ی و تدوین قرآن؛ )مجید معارف، پژوهش دینی، شماره آور جمع

ی محمدی، رضا محمدعلنقد آراء مستشرقین در خصوص اعجاز ادبی قرآن. ) .1

 (3133، 31، شماره 6می، دوره قاسمی، علوم انسانی اسال

ی فوق روشن است که نوآوری مقاله پیشرو، در پرداختن به ها پژوهشاز عنوان 

خاورشناسان در حوزه ترجمه  نیرگذارتریتأثموضوع شبهات ساختاری توسط یکی از 

 قرآن کریم و تحلیل اوضاع اسالم و مسلمانان در عصر نزول است.

 تعاریف

 استشراق .4

شناسی و خاورشناسی، شرقی شدن، مشرق  شرق لغت از باب استفعال یعنیدر « استشراق» 

( و 313: 3111زمینی شدن )معنای مطاوعه(، راه و روش شرقیان را برگزیدن )بندر ریگی، 

های گوناگون  (. وجود جلوه133 :3131، نوشآذر) درباره مشرق زمین مطالعه کردن.

ای  متعدد موجب شده که هر نویسنده های مختلف تاریخی و مناطق شناسی در دوره شرق

 به برای استشراق تعریفی خاص ارائه نماید که با مشاهدات و معلومات خودش منطبق باشد.

ای که  گونه شده است. به های فراوان و متفاوت از سوی دانشمندان ارائه  همین دلیل تعریف
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برای استشراق محال ومانع را  برخی کارشناسان استشراق، تدوین یک تعریف دقیق و جامع

رو برای ارائه تعریف اصطالحی استشراق الزم  (. ازاین11: 3131ساسی سالم، ) اند. دانسته

است ابتدا به بررسی محدوده جغرافیایی استشراق، محدوده فکری و معرفتی آن پرداخته 

 شود.

 توان دو تعریف عام و خاص برای استشراق ارائه با توجه به مطالبی که بیان شد می

 داد:

های علمی غربیان برای شناسایی و  استشراق یعنی مجموعه تالش» تعریف جامع و عام: 

، ادبیات، هنر، زبان ها، یخ، قومیتتار شناساندن کشورها و شرایط جغرافیایی، منابع، معادن،

های  شناختی، حساسیت های روان ها ویژگی ها، عادات، فرهنگ، باورها، ادیان، تمدن سنت

پذیر مردم کشورهای مشرق زمین از خاور دور تا  ابعاد خطرناک و نقاط آسیبروحی، 

های دیگر اسالمی در آفریقای شمالی  خاور نزدیک و شرق دریای مدیترانه و حتی سرزمین

 .«های مادی و معنوی آنان برای تأمین منافع غربیان و دیگر نقاط جهان باهدف کشف ثروت

 (.13: 3131زمانی، )

: 3133)حسن نیا، « شناخت شرق و مطالعه پیرامون آن توسط غیر شرقیان» تعریف خاص:

( که استشراق در این پژوهش به این معناست. البته ممکن است این شناخت توسط کسی 31

انجام گردد که با شیوه و سبک غربیان و با زاویه دید آنان، مطالعات خود را انجام داده 

 نباید غربی و یا غرب نشین باشد. لزوماًین خاورشناس، بنابرا (33: 3133باشد. )حسن نیا، 

 اعجاز .7

به معنای قسمت پشت و مؤخر انسان است و مؤخر غیر انسان نیز به « عجز»اعجاز از ریشه  

های درخت  ؛ )مردم را مانند تنه«تَنِزع الناس کَأنَُّهم إعجاُز نَخٍل ُمنَقِعر»آن تشبیه شده است: 

و در  و اصل عجز تأخر از شیء و حصول در آخر آن است کند( کن شده از جا می ریشه

سخن معمولی اعجاز عاجز کردن و کوتاهی کردن از انجام کار است که نقطه مقابل 

 (111 ،3ج : 3133اصفهانی،  )راغب قدرت و توانایی است.
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یأتی االنسان بشئ یعجز »گونه تعریف نموده است:  در مجمع البحرین إعجاز را این

؛ )إعجاز یعنی انسان کاری را انجام دهد که دشمنش از انجام آن «ر دونهخصمه و یقص

 (31، 1ج : 3161عاجز و غیر او از آن کار دستشان کوتاه باشد(. )طریحی، 

کند و  صاحب آن میداللت بر صدق کسی  که داند یممعجزه را چیزی  شیخ طوسی

 (131 :3131. )طوسی، فقط اختصاص به او داشته باشد

معجزه بر هر امر »دارد:   معرفت نیز نظیر همین تعریف را بیان میاهلل آیت 

طلبی بوده و کسی همانند آن را  شود که همراه با تحدی و مبارزه ای اطالق می العاده خارق

نتواند بیاورد. که خداوند آن را به دست پیامبرانش ظاهر کرده تا دلیلی بر درستی ادعایشان 

 (31 :3131)معرفت، «باشد.

معجزه کاری است )اعم از کار »نویسند:  اهلل مصباح نیز در تعریف معجزه می یتآ 

گیرد و دو  خارجی یا اخبار( که برخالف مجاری طبیعت و با اتکا به قدرت الهی انجام می

مغلوب عامل دیگری واقع  -3از راه تعلیم و تعلّم حاصل نشده است.-3نشانه دارد: 

 (63: 3133)مصباح یزدی، «. شود نمی

بنابراین معجزه در این پژوهش برای اثبات ادعای نبوت، توسط فرد مدعی و با 

طلبی و  یم و تعلّم باشد و با مبارزهتعل قابلخواست خدا صورت پذیرد، امکان عقلی داشته و 

 تحدی همراه باشد.

 نقد و بررسی شبهات بالغی )شبهات ساختاری(

معجزه نبودن قرآن و »اثبات ادعای خویش مبنی بر یکی از مواردی که خاورشناسان برای 

اند، بالغت قرآن است. در این بخش  به آن اشکال وارد کرده «ساخته ذهن بشر بودن آن

 شود، بررسی گردیده است. شبهاتی که به ساختار قرآن مربوط می

برای یک  نظران صاحبمنظور از ساختار در محل بحث، قوانین و مقرراتی است که 

بندی متن در چارچوبی منطقی  اند؛ تقسیم عنوان مالک و معیار معرفی نموده خوب، بهنوشته 

و به اجزایی چون بخش، فصل و...، انسجام و یکپارچگی متن، تسلسل منطقی مطالب و 

کنند. به نظر  نگارش یک متن لحاظ می هایی است نویسندگان در مواردی نظیر آن مالک
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رادهایی همچون وجود تکرار در قرآن، التفات و جمالت تراشان با بیان ای رسد اشکال می

 معترضه و نظیر آن قصد اشکال بر ساختار قرآن را دارند.

 . التفات در قرآن4

طور ناگهانی در یک آیه است.  ها به یکی از اشکاالت خاورشناسان به قرآن، تغییر خطاب 

شود و او را از فهم معنا  میها این کار موجب تحیّر و سرگردانی ذهن مخاطب  به عقیده آن

 دارد. بازمی

 . بیان شبهه4-4

آن و  برعکساما التفات از حالت خطاب به غیبت و »نویسد:  جرج سیل در این زمینه می

زمانی که چند ضمیر در یک جمله وجود دارد.( در ) یرهاضمهمچنین معیّن نکردن مرجع 

ُهَو الَِّذى »یونس آمده است:   کنیم؛ در سوره که ما به دو مثال اکتفا می قرآن بسیار است
ىِف الرْبَّ َو الْبَْحِر َحتىَّ إَِذا كُنتُْم ىِف الُْفلِْك َو َجَريَْن بِهم ِبِريٍح طَيِّبٍَة َو فَرُِحواْ بِها َجاَءتْها    يَُسريِّكمُ 

كاٍَن َو ظَنُّواْ أَنهَّْم أُِحيَط ِبِهْم َدَعُواْ اللََّه مُخلِِصنَي لَُه مَ     ِريٌح َعاِصٌف َو َجاَءُهُم الَْمْوُج ِمن كُل 
يَن لَئِ  اكِِريَن*فَلََّمَّ أَنَجاُهْم إَِذا ُهْم يَبُْغوَن ىِف اْْلَرِْض ِبَغرْي    الدِّ أَنَجيْتَنَا ِمْن َهِذِه لََنُكونَنَّ ِمَن الشَّ

َا بَْغيُ    الَْحق   نْيَا ثُمَّ ِإلَيْنَا َمْرِجُعُكْم فَُننَبِّئُُكم ِِبَا يَأَيهُّا النَّاُس إَِّنَّ تَاَع الَْحيَوِة الدُّ ُكْم َعىَل أَنُفِسُكم مَّ
که معنا کامل  باره و قبل از این این آیه دارای ترکیب غلط است زیرا به یک «كُنتُْم تَْعَملُون

حالت خطاب ادامه شود، از حالت خطاب به غیبت تغییر جهت داده و درست این بود که به 

ًا َو نَِذيرًا لِّتُْؤِمُنواْ »:فتح نیز آمده است  سوره 3و  3داد. در آیه  می إِنَّا أَرَْسلْنَاَك َشاِهًدا َو ُمبَِّشِّ
معنا در این آیه مضطرب و  «ِباللَِّه َو رَُسولِِه َو تَُعزُِّروُه َو تَُوقُِّروُه َو تَُسبُِّحوُه بُْكرًَة َو أَِصيال

تمام شود، خطاب  اش در خطاب به محمد که جمله ابتدایی ت؛ زیرا از قبل از اینمشوّش اس

ضمیر منصوب در تعزروه و توقروه به رسول که در آخر جمله  و برد را به غیر او می

 گردد. برمی ذکرشدهکه ضمیر در تسبّحوه به لفظ اهلل که اول  حال آن گردد، می بر ذکرشده

بوده و خواننده را از   کننده نییتع آنچهشود، اما در لفظ  یده میین مسئله از معنای کالم فهما

 (11تا: )سیل، بی. «اشتباه برحذر دارد وجود ندارد...
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های بسیار عمیقی بین دیدگاه خاورشناسان و علمای  در رابطه با صنعت التفات تفاوت 

تنها التفات را  نهرسد که برخی خاورشناسان  ویژه اعراب وجود دارد. به نظر می بالغت به

دانند بلکه آن را موجب پراکندگی سخن و نشانه ضعف کالم  های ادبی نمی جزء آرایه

ها تعریف درستی از التفات ارائه نداده و حتی از پرداختن به آن پرهیزدارند.  دانند. آن می

 مثالً تئودور نولدکه که بیشتر خاورشناسان از وی در ایرادتراشی نسبت به قرآن تقلید

نیز که « بل وات»آورد.  نمایند، در کتاب خود هیچ ذکری از کلمه التفات به میان نمی می

شناسی  های سبک به مشخصه «درآمدی بر قرآن»بخشی از کتاب خود را تحت عنوان 

نامه اسالم که به زبان و سبک  در دانش« قرآن»دهد و نویسنده مقاله  قرآنی اختصاص می

 (111: 3131کنند. )طاهرخانی،  ای نمی م به واژه التفات اشارهکدا قرآن نیز پرداخته، هیچ

عنوان  اند، اما آن را به برخی دیگر از خاورشناسان هرچند صنعت التفات را پذیرفته 

از التفات  برخی ؛ وکنند یک آرایه آزاد و دردسرآفرین، تکلف زا و راز آمیز معرفی می

به اعتقاد برخی در اثر غلیان عاطفه در  ؛ کهکند عنوان مزاحمی با اصل و نسب یاد می به

 (113)همان:  گردد. کالم ایجاد می

این در حالی است که علمای علم بالغت مانند سکاکی، قزوینی و زمخشری، التفات  

دانند که از  شده و دیرپا در زبان عرب و شعر دوران جاهلیت می ای شناخته را مشخصه

گردد.  بودن کالم می آفرینی و زنده های ادبی است و موجب زیبایی، نشاط آرایه

غت عرب کامالً با التفات آشنا بوده و معتقدند ( علمای بال311، 3ج تا:  )زمخشری، بی

بخش و  روی از سر اتفاق و حادثه نیست و یکی از عناصر زینت هیچ کاربرد آن در قرآن به

 رود. ی معنایی در کالم الهی به شمار میالبته با فایده

شناسان معاصر کارکردهایی دارد که  عالوه بر این، التفات از دیدگاه ادیبان و زبان 

 بندی کرد: طبقه دسته دوتوان به  یم

شود، زیرا این صنعت بر  افزایش انسجام متن: التفات سبب افزایش انسجام متن می-3

های دیگر است که  ها و مصرع نشینی با بیت کند و در هم نشینی عمل می روی محور هم

 توان انسجام معنایی میان ابیات را دریافت. می
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گردد؛ چراکه التفات با  بب ایجاد نوعی ابهام هنری میایجاد ابهام هنری: التفات س-3

آفریند. از رهگذر این نوع ابهام،  زدایی، نوعی ابهام می بر هم زدن هنجارها و ایجاد آشنایی

هایی تازه دست میابد و از این طریق به التذاذ ادبی  خواننده با تالش ذهنی خود به تأویل

 (31 :3133)رادمرد، رحمانی،  رسد. بیشتری می

 . جواب شبهه7-4

گونه که در کتب بالغی آمده، التفات صنعتی ادبی است که قبل از نزول قرآن نیز در  همان 

آمده است.  می حساب بهاشعار ادبی رایج بوده است و یکی از امتیازات شعر در بین اعراب 

طور که اشاره کردیم این شیوه و سبک در سخن فواید و لطایف خاصی  دیگر اینکه همان

 ذوق سالم قادر به درک آن است. هکدارد 

 نقد موردی شبهات .9-4

 الف. التفات از خطاب به غیبت

َو الْبَْحِر َحتىَّ إَِذا كُنتُْم ىِف الُْفلِْك َو َجَريَْن  ىِف الْربَّ    كمُ ُهَو الَِّذى يَُسريِّ » شریفه:  جرج سیل آیه
َمكاٍَن َو ظَنُّواْ أَنهَّْم     بِهم ِبِريٍح طَيِّبٍَة َو فَرُِحواْ بِها َجاَءتْها ِريٌح َعاِصٌف َو َجاَءُهُم الَْمْوُج ِمن كُل 

يَن لَئِ  اكِِريَن*فَلََّمَّ أَ    أُِحيَط ِبِهْم َدَعُواْ اللََّه مُخلِِصنَي لَُه الدِّ نَجيْتَنَا ِمْن َهاِذِه لََنُكونَنَّ ِمَن الشَّ
تَاَع الَْحَيوِة    أَنَجاُهْم إَِذا ُهْم يَبُْغوَن ىِف اْْلَرِْض ِبَغرْي الَْحق   َا بَْغُيُكْم َعىَل أَنُفِسُكم مَّ يَأَيهُّا النَّاُس إَِّنَّ

نْيَا ثُمَّ إِلَْينَا َمْرِجُعُكْم فَنَُنبِّئُ  گوید ترکیب  را مثال زده است. وی می «ُكم ِِبَا كُنتُْم تَْعَملُونَ الدُّ

زیرا قبل از آنکه معنا تمام شود، از خطاب به غیبت التفات یافته و  ؛این آیه اشتباه است

 ماند. درست این بود که همچنان بر خطاب باقی می

پردازیم.  یان آن میاند که به ب مفسران در بیان فایده این التفات مواردی را ذکر کرده 

زمخشری در ذیل این آیات شریفه، فایده التفات از خطاب به غیبت را مبالغه ذکر کرده و 

ها را به  با التفات از خطاب به غیبت گویی خداوند خواسته است این حالت آن»گفته است: 

. «دآور ها را در پی ها را برانگیزد و انکار و تقبیح آن دیگران بازگو کند و تعجب آن

 (113، 3ج تا:  )زمخشری، بی
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آنجا که خداوند » گوید: دارد؛ وی می ابوحیان در این مورد نکته ظریفی را بیان می

نعمت خود را برای مخاطبان یادآوری  «هو الذی یسیرکم فی الرب و البحر» :فرماید می

ند، از و سفر هست حرکت درکند و ازآنجاکه این افراد یعنی کسانی که در دشت و دریا  می

توانند باشند، استفاده از روش خطاب، متناسب و دربرگیرنده  کافر می هر دو گروه مؤمن

گذاری خود پایبند بمانند  و پارسا هستند، همچنان به شکر باشد. آن دسته که مؤمن می  همه

کفر خود  اند، این نعمت خداوندی را به یادآورند و از و آن دسته که کافر و خدا ناشناس

که خداوند ایشان را از این حادثه  شود که هنگامی اما چون در ادامه اشاره می؛ بردارند دست

دهند، در اینجا از روش  ها بازهم به عصیان و سرکشی خود ادامه می دهد، آن نجات می

خطاب به غیبت التفات نموده است تا مؤمنان مخاطب صدور چنین حالتی که نهایتاً به بغی 

 (11، 6ج تا:  )ابوحیان، بی«. امد، قرار نگیرندانج و سرکشی می

انتقال در » گوید: داند. وی می فخر رازی نیز این التفات را دال بر دوری و غضب می 

کالم از لفظ غیبت به لفظ حضور، داللت بر افزایش تقرب و اکرام دارد؛ اما عکس آن 

 ،تا )فخر رازی، بی «ارد.یعنی انتقال از لفظ حضور به لفظ غیبت داللت بر دوری و غضب د

 (311، 31ج 

 ب. التفات از مفرد به جمع و تغییر مرجع ضمیرها

آورد، التفات از مفرد مخاطب به جمع التفات مثال می عنوان بهمورد دیگری که جرج سیل  

ًا َو نَِذيرًا لِّتُْؤِمنُواْ » شریفه مخاطب در آیه ِباللَِّه َو رَُسولِِه َو تَُعزُِّروُه َو إِنَّا أَرَْسلْنَاَك َشاِهًدا َو ُمبَِّشِّ
 است. «تَُوقُِّروُه َو تَُسبُِّحوُه بُْكرًَة َو أَِصيال

قدماء جزء موارد  ازنظراشاره کردیم تغییر در مفرد و مثنی و جمع  قبالًکه  طور همان 

آمد؛ بر این اساس کتب ادبی التفاتی که در این آیه وجود دارد را نمی حساب بهالتفات 

دانند، بلکه التفات را در تغییر خطاب از تکلم به خاورشناس بیان کرده نمی آنچهمربوط به 

و « ارسلناک»و تغییر خطاب از مخاطب به غیبت در ضمیر کاف « باهلل»و « ارسلنا»غیبت در 

 (333، 3ج تا:  اند. )سبکی، بیدانسته« رسوله»

در مورد اشکال مستشکل باید گفت مفسران معتقدند تغییر خطاب در آیه از پیامبر  
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و منافاتی ندارد که  است« لتؤمنوا»به پیامبر و امت او در « ارسلناک»علیه و آله( در  اهلل یصل)

باشند؛ زیرا ایشان نیز  «ولِهِ لِّتُْؤِمنُواْ ِباللَِّه َو رَسُ »علیه و آله( نیز مخاطب عبارت  اهلل یصلپیامبر )

اند که هم به خدا ایمان داشته باشند و هم به رسالت الهی خویش و برای مأمور به این بوده

ج تا:  )ابن عاشور، بی«. أشهد أنّ محمداً عبده و رسوله» خوانند:نمازشان می در امبریپهمین 

لِّتُْؤِمنُواْ ِباللَِّه َو » تنها خاص به مردم باشد و جمله «لتؤمنوا»تواند خطاب در ( البته می313، 36
 ی معترضه باشد. )همان(یک جمله «رَُسولِِه َو تَُعزُِّروُه َو تَُوقُِّروُه َو تَُسبُِّحوُه بُْكرًَة َو أَِصيال

سران بین مف «تَُعزُِّروُه َو تَُوقُِّروُه َو تَُسبُِّحوهُ »اما در مورد تغییر مرجع ضمیرها در  

مکارم معتقدند که  اهلل تیآوجود دارد؛ برخی مانند شیخ طوسی و طبرسی و  نظر اختالف

علیه و آله( برگشته و در فعل سوم به لفظ جالله  اهلل یصلضمیر در دو فعل اول به پیامبر )

علیه و آله( در مقابل دشمن و تعظیم و  اهلل یصلمنظور دفاع از پیامبر ) ؛ وگرددبرمی

به « تعذیر»این گروه  ازنظرهاست. ایشان و تنزیه خداوند از نواقص و کاستیبزرگداشت 

مجاز صحیح  صورت بهمعنای منع و دفاع در مقابل دشمن است که در مورد خداوند جز 

 (13، 31ج تا:  نیست. )مکارم شیرازی، بی

ای دیگر همچون زمخشری و آلوسی و ابن عاشور و عالمه طباطبائی در مقابل عده 

دانند. ایشان تعزروه را به معنای یاری و می« اهلل»مرجع ضمیر در هر سه فعل را لفظ جالله 

اند. از را شاهدی بر قول خود گرفته «ان تنصروا اهلل...»تأیید دین خدا دانسته و سخن خدا در 

 ی از نقایص وتعال حقاین دیدگاه توقروه به معنای تعظیم خداوند و تسبحوه به معنای تنزیه 

هاست. عالمه طباطبائی وحدت سیاق را دلیل خود بر این قول دانسته و معتقدند کاستی

 (113، 33ج تا:  شود مرجع ضمایر را مختلف کرد. )طباطبائی، بیوحدت سیاق نمی باوجود

 . جمالت معترضه2

 بیان شبهه .1-2
نظیر  بیکه آیة الکرسی را به لحاظ لفظ و محتوا در سراسر قرآن  جرج سیل پس از آن

موقعیت مکانی این آیه نسبت به آیه قبل و بعدش، قطعه کرباسی » افزاید: داند، می می

هایی از دیبا رفو شده باشد. وی ادعا  کند که توسط تکه مندرس را در ذهن انسان مجسم می
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کند که بیشتر ساختار قرآن بر همین منوال است؛ چراکه میان آیات قرآن پیوستگی  می

تا:  )سیل، بی« گراید. سرعت از اوج به پایین و از یاد بهشت و بخشش به پستی می بهنیست و 

33) 

نویسد:  کند. وی می ابن وراق نیز در کتاب خود به این مسئله چندین بار اشاره می

شده با یکدیگر پیوند منطقی ندارد و این کاستی هم در  مطالبی که در قرآن شرح داده»

د و هم در پیوند و ترادف مطالب با یکدیگر ... متون قرآن شو شرح مطالب مشاهده می

توان آن را دالیل استواری بر  های گوناگون است که می راستی، سرشار از نارسائی به

شود و  گرفته دانست ...یک موضوع خاصی وارد آیه می ها انجام تجدیدنظرهایی که در آن

رات ناهمگون در کنار یکدیگر قرار زند. برخی اوقات عبا ساختار طبیعی آن را بر هم می

آیند. برخی  های متفاوت هستند و در کنار یکدیگر می گیرند، عباراتی که دارای تاریخ می

کند و موضوع بحثی که باید ادامه  اوقات ساختار دستوری عبارت، پیوند مفاهیم را قطع می

گردد. مثالً در  رمیشده ب ها پیش شرح داده و به موردی که مدت شود پیدا کند گسیخته می

را  11 و 13های  شده و پیوند بین متن آیه درج 11و  13های  بین آیه 11 و 11نبأ آیات   سوره

ای ساختگی وارد این سوره شده  گونه ق نیز به  سوره 13 تا 31های  آیه مختل کرده است.

 (311: 3113)ابن وراق، « ها هماهنگی ندارد. زیرا با ساختار موضوعی سایر آیه

سوره  33تا  36عنوان نمونه آیات  خاورشناس دیگری نیز این شبهه را وارد کرده و به 

إِنَّ     ُه*ثمُ ََل تُحرِّْك ِبِه لَِسانََك لِتَْعَجَل ِبِه *إِنَّ َعلَيْنَا َجْمَعُه َو قُرَْءانَُه *فَِإَذا قََرأْنَاُه فَاتَِّبْع قُرَْءانَ »قیامت: 
طور  در این سوره تمام آیات به»نویسد:  آورد؛ وی در این زمینه می می را مثال «َعلَيْنَا بَيَانَه

ها ظاهر شده  کند، اما این آیات در میان آن یکپارچه در مورد رستاخیز و قیامت صحبت می

 (313تا:  )عوض، بی «است.

 رسد منظور این خاورشناس وجود جمالت معترضه در آیات الهی است. به نظر می

معترضه اصطالحی نیست.[ بدین سبب ابتدا نگاهی کلی  وارد مراد جملهدر بعضی م ]اگرچه

پردازیم. برای پاسخ  نقد موضوع می کارگیری آن انداخته و سپس به به موضوع و اهداف به

 به شبهه، تعریف و بیان فواید جمالت اعتراضی الزم است.
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 . جواب شبهه7-7

اند، این است که  مهمی که اشکال تراشان از آن غفلت کرده  اهلل معرفت نکته طبق نظر آیت 

های خود  ساختار قرآن خطابی )گفتاری( است، نه کتابی )نوشتاری(. ساختار کتابی ویژگی

های  از ویژگی «مثل، تنوع، تنقّل و التفات»های خطابی فرق دارد.  را دارد که با ویژگی

خطیب ملزم به رعایت یکدستی کالم  رو نیازادر غالب نظم باشد چه نثر و گفتار است؛ چه 

 تواند به فراخور حال و مقام سخن خود را تغییر دهد. نیست، بلکه می

های خطاب است نه کتاب؛ چراکه متکلم  ها از ویژگی گونه انتقال این» نویسد: وی می

دهد و  عی دیگر تغییر آهنگ میبه موضو بسا از موضوعی در خطابه از حالی به حالی و ای

گردد. انتقال کالمی و موضوعی،  مقتضای حال و مقام به موضوع نخست برمی سپس به

)معرفت،  «.خورد های بلند، بیشتر به چشم می ای قرآنی و فراگیر است که در سوره پدیده

 (113تا:  بی

رای سیاقی واحد و که دا ای از آیات عده» نویسد: عالمه طباطبائی نیز در این زمینه می

اند، ولی در همین چند روز  شده متصل و منسجم هستند، تدریجاً در خالل چند روز نازل

شده نازل گردد  که آیه یا آیاتی برای بیان حکمی که مورد ابتال واقع شده باشد پیدااحتیاج 

یان آمده را ب ای که پیش تا توهمی که در آن روزها ایجادشده را دفع کند یا حکم مسئله

بنابراین احتیاجی نیست که در بیان وجه ارتباط آیه به ماقبل و مابعدش خود را ؛ کند

نیست و باعث  موردقبول( یعنی اصل اشکال 113، 1جتا:  )طباطبائی، بی «زحمت بیندازیم. به

 .شود ینمخلل در ساختار قرآن 

وجود جمالت معترضه در کالم،  هرچندتوان گفت  برحسب این نظرات، می 

مخصوص قرآن نیست و در ادبیات عرب نیز وجود دارد، اما سبک خاص قرآنی که سبکی 

 شده مرورزمان به فراخور نیاز نازل سال و به 31خطابی است. ویژگی خاص قرآن که طی 

 است، مستلزم این است که این جمالت در آیات موجود باشند.
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 . نقد موردی شبهه9-7

 الکرسی یهآ الف.

نظیر بودن آیة الکرسی ازنظر محتوا و متن، شکی  ی جرج سیل مبنی بر بیادعا مورددر  

امام علی)ع(  مثال عنوان بهنیست و احادیثی نیز مبنی بر اهمیت و فضیلت آن واردشده است. 

ان  علیسيد القرآن البقرة و سيد البقرة آية الكرىس يا »: اند که کردهنقل  اکرم)ص(از پیامبر 
 بقره، برگزیده و بقره سوره قرآن ؛ برگزیده«لخمسني كلمة ىف كل كلمة خمسون بركة فيها

)نوری،  .است برکت پنجاه اى کلمه هر در و است کلمه پنجاه آن در است، الکرسى آیة

 ارزش یب یا یت،اهم و کم یگرد یاتموجب اهانت به آ مسئله یناما ا ( 116، 1ج : 3163

 آن بعد و قبل آیات ضوعیموجب قطع مو یهآ ینا که ینا ویژه به. شود یها نم شمردن آن

 (363، 3ج تا:  )مکارم شیرازی، بی .است نشده

 ب. آیات سوره قیامت

ای است که  دارند که این جمالت، جمالت معترضه نظر اتفاقدر مورد این آیات مفسران  

اهلل علیه و آله( در  صلیاکرم )ای در مورد قرآن به پیامبر  منظور بیان تذکر فشرده خداوند به

میان آیاتی که راجع به رستاخیز است، نازل فرموده است. عالمه طباطبائی در ذیل این 

آیات قبل و بعد که روز قیامت را  یمهضم آنچه از سیاق آیات چهارگانه به» نویسد: آیات می

، این است که این چهار آیه در بین آیات قبل و بعدش جمالت آید یکند برم توصیف مى

کند به اینکه در هنگام  اى است که با ارائه ادب الهى، رسول خدا)ص( را تکلف مى معترضه

 تمام شود،وحى  شود رعایت آن ادب را نموده، قبل از آنکه گرفتن آنچه به وى وحى مى

طور کامل وحى نشده نخواند و زبان خود را بخواندن آن حرکت  آیاتى را که هنوز به

َو َل تَْعَجْل ِبالُْقرْآِن » :فرماید ست که مىسوره طه ا 331ندهد، پس این آیات در معناى آیه 
منزله سفارش یک  بهبنابراین، گفتار در آیات موردبحث  .«إِلَيَْك َوْحيُه  ِمْن قَبِْل أَْن يُْقىض

گوییم و شنونده  گوینده از ما آدمیان است، که در ضمن سخنى که با شنونده خود مى

بخواهد با یک کلمه و دو کلمه سخن ما را تکمیل کند و قبل از اینکه ما آن را به زبان 
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طور کامل سخن  گذارد به بیاوریم او به زبان بیاورد و ما احساس کنیم که این عمل وى نمى

گوییم در سخن من عجله مکن و هیچ  کنیم و به وى مى ا را بفهمد، سخنش را قطع مىم

 .«دهیم تذکر، مجدداً به سخن خود ادامه مى نیمگو تا سخن مرا بهتر بفهمى، بعدازا

ی ابن وراق که برای قطع پیوند موضوعی ها از مثال( یکی 311، 31ج تا:  )طباطبائی، بی

َو » :اند از های عثمان طه عبارت است که طبق قرآن نبأسوره  11و  11زند، آیات  آیات می
که هیچ قطعِ موضوعی نسبت به آیات قبل و بعد نداشته و در  «كََواِعَب أَتْرَابًا * َو َكأًْسا ِدَهاقًا

گوید. مثال دیگر وی  هایی که برای متقین در بهشت فراهم است سخن می توصیف نعمت

ین آیات نیز با آیات قبل و بعد دارای موضوع واحد مرگ سوره ق است. ا 13تا  31آیات 

های هنگام مرگ و در دوزخ و در بهشت است. بر این اساس اشکال ایشان وارد  و خطاب

 نیست.

 تنافر حروف -9

 یکی دیگر از اشکاالت مستشکل وجود تنافر حروف در برخی کلمات قرآن است. 

 . بیان شبهه4-9

اند که در فصاحت  در کتب بالغی تنافر حروف را از مواردی دانسته»نویسد:  جرج سیل می

اند.  ایراد گرفته کاربرده بهکند و به امروئ القیس که مستشزرات را  کالم اخالل وارد می

 همچنین به این بیت ابا تمام:

 «معی و اذا ما لمت لمته وحدی کریم متی امدحه امدحه و الوری»

فسب حه و سب حه و مل یسمعها، من » :ه تنافر حروف در قرآن بسیار است؛ مثلک درحالی
 (31تا:  )سیل، بی «یکرههن و اذا سمعتموه و اذا زاغت اَلبصار و اذ رصفنا و...

اى در کلمه است که انگیزه سنگینى  تنافر حروف )رمندگى و ناهنجارى( حالت ویژه 

اند که این حالت، برخی گفته ؛ وگردد مىآن کلمه بر گوش و سختى اداى آن بر زبان 

 های حروف آن کلمه به هم نزدیک است. براى این است که مخرج

 تنافر حروف، دو گونه است: 
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که به معنى جاى « ظش»آنچه شدیداً سنگین و در اوج ثقل است؛ مانند واژه  -3

 چرد. مىکه به معنى گیاهى است که شتر در آن « هعخع»مانند واژه  ؛ وناهموار است

ها به کار  که بر آواى غوک« تقنقه»مانند واژه ؛ اش اندک است آنچه سنگینی -3

 که به معنى آب گوارا و زالل است.« نقاخ»رود و مثل کلمه  مى

 جواب شبهه. 7-9

در کتب بالغت مالک برای شناخت تنافر حروف در کلمه را ذوق سالم در اهل همان  

ه اشاره دارند که نزدیکی مخارج حروف، همیشه انگیزه اند. حتی به این نکت زبان دانسته

شود. مثالً واژه  گونه که دوری مخارج نیز عامل سبکی و روانی کلمه نمی تنافر نیست، همان

سنگین و « ملع»گردد واژه  ادا می« لب شفه:»زیباست بااینکه همه حروفش از مخرج  «بفمی»

 )همان( م است.تنافر آمیز است بااینکه مخارج حروفش دور از ه

ویژه اُدبا و اهل بالغت از عرب و  ها به زبان آید که آیا عرب حال این سؤال پیش می 

اند این ذوق سلیم را  ویژه آنان که نزدیک به زمان نزول بوده و خود اهل ادب و شعر بوده به

 زبان زمان زبان؟ و چگونه است که ادیبان و شاعران عرب باشند یا یک غیر عرب دارا می

جانب  ها را دارای تنافر حروف ندانسته و اعتراضی از اهلل علیه و آله( این واژه صلی)پیامبر 

نشده است، )که اگر  در این زمینه در تاریخ ثبت اهلل علیه و آله( صلی) ها به پیامبر آن

بود، حتماً به خاطر مسئله تحدی قرآن و اهمیت آن حداقل توسط دشمنان  اعتراضی می

شد.( اما جرج سیل به خود حق طرح چنین ادعایی را داده است؟ آیا این  یاسالم ثبت م

 اشکال مستشکل ناشی از علم محدود وی نسبت به زبان عرب و علم بالغت نیست؟

 گیری نتیجه

ای با شیوه و سبک غربیان و با زاویه آن عده موجب بهای است که پدیده« استشراق»پدیده 

یابی، ضربه به های متعدد مثل حقیقت یزهباانگپردازند. آنان نگاه آنان، به مطالعه شرق می

جویانه و...( به این ، ستیزهتوزانه... و با رویکردهای متنوع )منصفانه، کینهاستکبار واسالم، 

ها ی که در برخی زمینها گونه بهاند های متعددی فعالیت نمودهو در زمینه آورده یرومسئله 
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ای به های آنان است و توجه ویژهاند. قرآن یکی از هدفن ربودهگوی سبقت را از مسلمانا

-اعجاز بالغی ژهیو بهاعجاز قرآن و  که یدرحالبحث اعجاز و وحیانی بودن آن دارند. 

و شواهد فراوانی در کتب  لیدالهمه دانشمندان مسلمان بوده و  موردتوافقساختاری آن، 

یک خاورشناس به مخالفت با آن  عنوان به شود؛ جرج سیلمسلمانان پیرامون آن یافت می

دار نمودن آن را دارند پس باید گفت که وجوه پرداخته و با بیان شبهاتی، قصد خدشه

اعجاز قرآن مورد اختالف قدماست؛ اما وجه اعجاز بیانی قرآن را همگان قبول دارند. 

جامعیت،  اختالف در این زمینه بر سر وجوهی مانند: اخبار از غیب، اعجاز علمی،

اند. دقت تعابیر   یه مواردی است که برای وجوه اعجاز قرآن برشمردهو بقاحتجاجات قرآن 

و ظرافت بیانی قرآن، سبک جدید و اسلوب نوین قرآن، سازگاری حروف و معانی، 

ی که نشاط و سرزندگی ا گونه بهها در قرآن  های قرآن و تغییر خطاب ها و تصویرگری تشبیه

است.  ذکرشدهدارد، برخی از مواردی است که برای اعجاز بیانی قرآن  متن را بیان می

های رایج در زبان و ادبیات عرب بوده و با رعایت  التفات، اعراض و تنافر از پدیده

ها در قرآن از روی  اند. وجود این پدیده آمده می حساب بههای بالغت  شرایطی، از نشانه

داللت بر اموری مثل مبالغه، افزایش تقرب و حکمت است. التفات صنعتی ادبی است که 

اکرام، دوری از غضب و ... دارد. جمالت معترضه نیز باید در سیاق نزول تدریجی قرآن 

 یی مثل تذکر، انذار و ... است.ها داللتدیده شود که دارای 
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