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 چکیده

اما . یکی از مسائل مربوط به اعجاز قرآن کریم، تقسیم معجزات به عقلی و حسی است
ان مسلمان از عقل در این تقسیم، این تقسیم چگونه به وجود آمد و مقصود دانشمند

شود که این  عقل چه کسانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی تاریخی روشن می
و در پاسخ به این پرسش به وجود )  ق٢٥٥م (تقسیم برای نخستین بار توسط جاحظ 
 به حضرت )ع(رآن کریم از میان تمامی پیامبرانآمد که چرا تنها معجزۀ کتابی، یعنی ق

دانشمندان مسلمان در طول تاریخ در پاسخ به این پرسش، . اختصاص دارد )ص(محمد
سه رویکرد متفاوت دارند؛ گروهی نگاهشان به مخاطبانِ معجزات، نگاهی نژادی است و 

در میانشان ظهور کرد ) ص( جاهلی که پیامبرمدعی هستند که برتری عقل و هوش عرب
انِ معجزات را مد نظر قرار داده و گروهی دیگر، دینِ مخاطب. دلیل این مسئله است

گروهی . شمرندمیبرتری عقلی امت اسالمی بر امت یهودی و مسیحی را عامل این امر 
 نظر صرف ـنیز عموم بشر را معیار قرار داده و علت این امر را، رشد و پختگی عقل بشر 

 . دانند   می)ص( در دورۀ حضرت محمد ـاز نژاد و دین 
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 درآمد. ١
ترین مسائل عقیدتی دین اسالم است که بحث در  مسئلۀ اعجاز قرآن یکی از مهم

خصوص آن در میان دانشمندان مسلمان از اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم آغاز شد 
آن زمان تاکنون تحقیقات فراوانی دربارۀ دانشمندان مسلمان از ]. ١٨١ـ١٨٠، ص٥٠[

 که تقسیم معجزات اند پرداختهاین موضوع انجام داده و به تبیین مباحث مرتبط با آن 
معجزات حسی، معجزاتی هستند که با حس درک . به حسی و عقلی از آن جمله است

 که  به اژدها اما معجزات عقلی معجزاتی هستند)ع(دیل عصای موسیشوند مانند تبمی
پرسشی که در اینجا مطرح . گیرد مانند قرآنها به وسیلۀ عقل صورت میفهم اعجاز آن

شود این است که این تقسیم چگونه پدید آمد و مقصود دانشمندان مسلمان از واژۀ می
عقل در اعجاز عقلی قرآن، عقل چه کسانی بوده است؟ آیا مقصودشان عقل تمامی 

 شود؟نژادی یا دینی را شامل می است یا تنها یک گروه ها انسان
از سوی دیگر با اینکه این تقسیم از دیرباز تاکنون مطرح بوده اما تاکنون هیچ پژوهشی 
دربارۀ آن با چنین رویکردی انجام نشده و اهمیت این پژوهش در آن است که فهم 

 . سازدی آن فراهم میشناس بیآسکند و زمینه را برای  تری از این تقسیم ارائه می دقیق
 عالوه بر  ـشود یمترین آثاری که به این مقاله مربوط  ، برخی از مهم به عنوان نمونه

فکرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبویة إلی های  کتاب:  عبارتند از ـی علوم قرآنیها کتاب
، اثر عبد الکریم الخطیب اإلعجاز فی دراسات السابقین، اثر نعیم الحمصی و عصرنا الحاضر

اثر مرتضی » ارتباط عقل و اعجاز؛ پژوهشی در حدیث تناسب معجزات«ی  ها قالهو م
های تکوین ریشه«ارد سی مارتین؛ چاثر ری» اعجاز قرآن«پسند؛ ایروانی نجفی و الهه شاه

نیا که در اثر مرتضی کریمی» نظریۀ اعجاز قرآن و تبیین وجوه آن در قرون نخست
های دانشمندان مسلمان درباره مخاطبان اعجاز عقلی ها سیر تطور دیدگاهیک از آن هیچ

 . قرآن کریم بررسی نشده است
بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد است تا با رویکردی تاریخی به بررسی سیر 

به این منظور ابتدا تعریفی از . های دانشمندان مسلمان در این باره بپردازدتطور دیدگاه
ن نقلی یا اجتهادی بودن تقسیم معجزات به حسی و پس از آ. شودحس و عقل ارائه می
های شود و به دنبال آن چگونگی پیدایش این تقسیم و رویکرد عقلی بررسی می

دانشمندان مسلمان در این خصوص تبیین خواهد شد و سپس به این پرسش پاسخ داده 
 در نهایت دانند؟شود که آیا دانشمندانِ مسلمان، فقط قرآن کریم را معجزۀ عقلی می می



  ٢٩٥  های دانشمندان مسلمان دربارۀ مخاطبان اعجاز عقلی قرآن کریم   سیر تطور دیدگاه  

های متفاوت دانشمندانِ مسلمان نسبت به مخاطبانِ اعجاز عقلی قرآن نیز رویکرد
 . شودبررسی می

 
 تعریف لغوی و اصطالحی حس و عقل. ٢

یعنی آن » أَحَسَّه أَحَسَّ بِهِ وَ  وَحَسَّ بالشَّیء«. است»  یَحُسُّ،سَّحَ« مصدر فعل حِس در لغت،
ی پنج حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه است و انسان دارا. چیز را احساس کرد

در ] ٥٠ـ٤٩، ص٦، ج٢٠. [باشندها به ترتیب چشم، گوش، بینی، زبان و دست می آنابزار
 ].٦٦٢، ص١، ج٣٣[شود اصطالح، حس بر نیروی مُدرِکۀ نفسانی اطالق می

 یعنی آن چیز را فهمید و »عَقَلَ الشَّیءَ«. است»  یعقِلُعَقَلَ،«عقل در لغت، مصدر فعل 
شود که انسان به وسیلۀ و در اصطالح به نیرویی اطالق می] ١٠٣٤، ص٨١[درک کرد 

 ].١٥٢ـ١٥١، ص٦٤[کند آن، حقیقت اشیاء را درک می
 
 ای نقلی یا اجتهادیتقسیم معجزات به حسی و عقلی، مسئله. ٣

انان دربارۀ اعجاز عقلی های دانشمندان مسلمنکتۀ مهم پیش از بررسی سیر تطور دیدگاه
قرآن کریم، نقلی یا اجتهادی بودن این تقسیم است؛ بدین معنا که آیا این تقسیم از 

 .طریق احادیث نقل شده یا اجتهاد خود دانشمندانِ مسلمان است
هل سنت، یعنی صحاح سته یک از منابع مهم روایی ا از منظر حدیثی، در هیچ

ذی، سنن ابو داود و سنن ابن ی، سنن ترمصحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائ(
هیچ حدیثی در خصوص اعجاز عقلی قرآن نیامده است اما در منابع شیعی، از ) ماجه

ها به عقل اشاره میان احادیثی که دربارۀ اعجاز به دست ما رسیده تنها در یکی از آن
، )ع(وسی تناسبِ معجزاتِ حضرت م)ع(در این حدیث پس از آنکه امام هادی . شده است

) ق٢٤٤م(دهند، ابن سِکّیت  با هنرِ غالب بر مردم زمان را شرح می)ص( و محمد )ع(عیسی
 در پاسخ )ع(و امام» بفرمایید امروز، حجت بر مردم چیست؟«: پرسداز ایشان می

امروز، حجت عقل است که به وسیلۀ آن، کسانی که نسبت به خدا راست «: فرماید می
شوند و عقل، گروه گویند تشخیص داده میبت به او دروغ میگویند از کسانی که نسمی

 ].٢٥ـ٢٤، ص١، ج٩١؛ ٤٠٣، ص٤، ج١٢[» کنداول را تصدیق و گروه دوم را تکذیب می
 دربارۀ این حدیث آن است که این روایت به دو صورت به دست ما اولین نکته

ورت مرسل از و دیگری به ص)  ق٣٢٩م (ورت مسند از طریق کلینی رسیده، یکی به ص
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، ١٠٩[اند  که هر دو از نظر سندی ضعیف)  ق٥٨٨م (طریق ابن شهر آشوب 
 دربارۀ معجزات )ع(نکتۀ دوم آنکه مطابق ظاهر حدیث، سخن امام هادی ]. ٢٠ـ١٢ص

 شناخت حجت زمانۀ خود، یعنی دربارۀ )ع( به پایان رسیده است و اکنون امام )ع (پیامبران
رماید که مردم برای شناخت امام در این زمانه باید از ف و میدیگو یمقرن سوم سخن 

، ١، ج٩٧؛ ٧٩، ص١، ج٩٦؛ ٣٩٦، ص١، ج٩٤؛ ٥٥٢، ص١، ج٦٨[عقل خود کمک بگیرند 
 و )ع (لذا، این قسمت از روایت به هیچ وجه در مقام مقایسۀ معجزات پیامبران]. ٢٨ص

 به حسی و عقلی در نتیجه مسئلۀ تقسیم معجزات. ها به حسی و عقلی نیستتقسیم آن
 .تنها یک مسئلۀ اجتهادی است که توسط دانشمندانِ مسلمان صورت گرفته است

 
 پیدایش تقسیم معجزات به حسی و عقلی . ٤

و با مقایسۀ )  ق٢٥٥م (ی نخستین بار توسط جاحظ تقسیم معجزات به حسی و عقل
تری این معجزه بر  و تبیین بر)ع(نی قرآن با معجزات سایر پیامبران، یع)ص(عجزۀ پیامبرم

ش بود که در حقیقت این تقسیم درصدد پاسخ به این پرس. دیگر معجزات مطرح شد
 چنین )ع(تصاص داد اما برای دیگر پیامبرانی کتابی اخا معجزه )ص(چرا خدا تنها به پیامبر

 . ی مقدر نفرمودا معجزه
و عقلی تقسیم  را به دو دستۀ حسی )ع( کلی دانشمندانی که معجزات پیامبرانطور  به
 :اند کنند بر دو گروه می

ها و دانشمندانی که رویکردشان در این تقسیم، مخاطب محور است و استعداد. ١
 این تقسیم، جاحظ است و گذار بنیان. اندهای مخاطبان معجزات را در نظر گرفتهقابلیت

ی پیروی بیشتر ادبا، مفسران قرآن کریم و دانشمندان علوم قرآنی تا به امروز از و
شود و داند که با چشم عقل درک میای عقلی میجاحظ، قرآن کریم را معجزه. اند کرده

داند که   را معجزاتی حسی می)ص( و نیز دیگر معجزات پیامبر)ع(معجزات سایر پیامبران
ای  معجزه)ص (محمدحضرت به «: دیگو یم وی. گیردها با چشم سر صورت می درک آن

توسط [رود نیل ایگاهش در عقل، مانند جایگاه شکافته شدن اختصاص داده شد که ج
  .]٢٧٣، ص٣، ج٣٧ [»  در چشم است]) ع(حضرت موسی

 جاحظ نقش به سزایی در این تقسیم داشت اما اصطالح معجزات حسی و هرچند
 دانشمند پس از جاحظ که از این نیتر کینزد. عقلی توسط علمای پس از وی وضع شد

تر آن بود که البته دقیق]. ٢٠٢، ص٩٢[است )  ق ٣٣٣م (ماتریدی ح استفاده کرد اصطال
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کرد چون تمام ماتریدی به جای معجزات حسی از اصطالح معجزات بصری استفاده می
شوند برند با حس بینایی درک مییی که علما برای معجزات حسی به کار میها مثال
خود ماتریدی نیز در . ه حسطور که جاحظ نیز از واژۀ چشم استفاده کرده است نهمان
، ٩ و ج٢٩، ص٤ ج،٩٣[دهد را در مقابل معجزات حسی قرار می» معجزات سمعی«جایی 
طور   و این به صراحت داللت دارد بر اینکه مقصود وی از معجزات حسی، به]٤٤٢ص

 . مشخص معجزات بصری است
ن حال برخی از  به همین منوال تا به امروز تداوم یافت اما در عیدوگانهاین تقسیم 

 عنوان مثال ماتریدی از قسیم دیگری  به. اند ی برای معجزات قائلا گانه سهعلما تقسیم 
گانه نزد  این تقسیم سه. برای حسی و عقلی نیز سخن گفته است که همان سمعی است

 زیرا وی معجزات را به معجزات کند یمتری پیدا نمود واضح)  ق٥٠٢م (راغب اصفهانی 
 حسی«و مقصود وی از ] ٤٣، ص١ج، ٥٣ [کند یمتقسیم » عقلی ـ حسی «حسی، عقلی و

 .است» عقلی ـ سمعی«، »عقلیـ 
ها و کننده محور است و استعدادعلمایی که رویکردشان در این تقسیم، دریافت. ٢
گذار این  بنیان. گیرند  را در نظر می)ع( اعجاز یعنی پیامبران کنندگان افتیدرهای قابلیت

 وی معجزات را به سه دستۀ عقلی، خیالی و طبیعی. است) ق٤٢٧م (نایس ابنتقسیم 
معجزۀ عقلی مربوط به قوۀ عاقلۀ پیامبر و استعداد وی برای . کند یمتقسیم ) حسی(

ۀ پیامبر و لیمخمعجزۀ خیالی به قوۀ . دریافت علمِ کامل بدون تعلیم و آموختن است
الع یافتن از امور غیبیِ آینده مربوط استعداد او برای تخیل امور حال و گذشته و اط

شود و معجزۀ طبیعی به قوۀ محرّکۀ نفس پیامبر و استعداد او برای تصرف در طبیعت  می
 قرآن را به دلیل اینکه عالوه بر دارا بودن فصاحت و نایس ابن. و عالم حس مربوط است

متعال، بالغت و نظم بدیع و شگفت، دارای علوم عقلی مربوط به شناخت خداوند 
 و قیامت است معجزۀ عقلی و به دلیل دارا )ع(های آسمانی، پیامبرانفرشتگان، کتاب

داند و معجزات سایر بودن علوم غیبی مربوط به امور گذشته و آینده، معجزۀ خیالی می
 ]. ٥ـ٣، ص١٠[شمارد  را حسی می)ع(پیامبران

ماد در این تقسیم، از و میردا)  ق١٠٥٠م  (مالصدرابیشتر فالسفۀ مسلمان از جمله 
 در مالصدراالبته ]. ٣٩٦ـ٣٩٥، ص١٠٨؛ ٤٨٣ـ٤٨٠، ص٦٩. [اندسینا پیروی کرده ابن

جایی دیگر رویکرد اول را اتخاذ کرده و درک مخاطبان اعجاز را معیار قرار داده است 
 ].٥٥٣، ص١، ج٦٨[
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شایان ذکر است گاه برخی از علما به جای اصطالح معجزات حسی، از اصطالح 
و به جای اصطالح معجزۀ عقلی از ) جسمانی(عجزات فعلی، عملی، کَونی یا جسمی م

، ١، ج٥٩: ک. طور مثال ن به [اند معجزۀ قولی، کالمی، معنوی یا روحی استفاده کرده
، ١، ج١٠٤؛ ٣٤٤-٣٤٣، ص١، ج٦٧؛ ٧٣١٤، ص١٢ و ج٣٩٢٤، ص٧، ج٦٦؛ ٤٧٤ص
 ].٣٠٨، ص٢، ج١٠٦ ؛٧٤، ص٩٥؛ ٩٤ـ٨٩، ص٧٠؛ ٤٣٠ـ٤٢٩، ص١٢ و ج١٢٢ـ١٢١ص
 
 قرآن تنها معجزۀ عقلی. ٥

بیشتر علمای اسالم از جاحظ تا به امروز، قرآن کریم را تنها معجزه عقلی دانسته و دیگر 
اند که دیدگاه   اما در این میان معدود علمایی نیز بودهاند شمردهمعجزات را حسی بر

 شش )ص(ل است که پیامبرقائ)  ق٨٤٠م(طور مثال ابن الوزیر   به.اندمتفاوتی داشته
امّی بودن و آوردن کتابی با این محتوای شگفت، :  که عبارتند ازمعجزۀ عقلی داشته

ها نداشتن مطالعه قبلی پیش از بعثت دربارۀ مسائل مربوط به نبوت، تحمل انواع سختی
  بودن، بشارت به او در تورات و انجیل والدعوه مستجابو بازنایستادن از ادای رسالت، 

 ]. ٨٣، ص٢١[خبر دادن از غیب 
بر این باورند که حضرت )  ق٧٧٤م (و ابن کثیر )  ق٦٣٤م (ناصح الدین بن حنبلی 

ای  نیز معجزۀ عقلی داشته که عبارت است از مناظرۀ او با فرعون و دالیل عقلی)ع(موسی
 ].٢٨٣ـ٢٨٢، ص١٩؛ ٧٢، ص٩[که برای فرعون آورد 

آورد  را به صورت جمع و نه مفرد می)ص(امبر معجزات عقلی پی)  ق١٣٣٢م (قاسمي 
، ٨٣[ چند معجزۀ عقلی داشته است )ص(و این حاکی از آن است که به اعتقاد وی پیامبر 

 ].٤٣٠، ص٦ج
اند که  معجزات قولی بسیاری داشته)ص(گوید که پیامبر آملی میزاده حسنعالمه 

قولی را مترادف با معجزۀ اگر معجزه ). ٢٣٨، ص٤٤(ها قرآن کریم است  آننیتر بزرگ
 عالوه بر قرآن کریم، معجزات )ص(براین عالمه معتقد است که پیامبرعقلی بدانیم بنا

 .اندعقلی دیگری نیز داشته
)  ق٣٣٣م (طور مثال ماتریدی  به. اند شدهگویی در این میان کسانی نیز دچار تناقض

 و ٣٧٦-٣٧٥، ص٢، ج٩٣؛ ٢٠٤-٢٠٢، ص٩٢[داند  تنها قرآن را معجزۀ عقلی میبار کی
 )ع ( تمامی پیامبراندیگو یم و کند یماما در جای دیگر حرف خود را نقض ] ٤٠٥

در جایی دیگر دوباره دچار وی ]. ٢٥٠، ص٢، ج٩٣[اند معجزات عقلی داشته
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 معجزات عقلی )ع ( پیشتر گفته بود که تمامی پیامبراننکهیاشود و با گویی می تناقض
همچنین در ]. ٣٧٤، ص٢، ج٩٣[، حسی بود )ع(مامی معجزات عیسیگوید تاند میداشته

 حسی بود در حالی که معجزات دیگر )ع(بیشتر معجزات موسیگوید که جای دیگر می
 ]. ٣٤، ص٩، ج٩٣[ عقلی بود )ع (پیامبران

)  ق٥٠٢م (یکی دیگر از دانشمندان مسلمان که دچار تناقض شده راغب اصفهانی 
، ٥٢[اند  معجزات عقلی داشته)ع( است که تمامی پیامبرانایی معتقدوی در ج. است
 حسی و موقت لیاسرائ یبنگوید که تمامی معجزات اما در جایی دیگر می] ١٥٦ـ١٥٧ص

وی همچنین در جایی دیگر بیشتر معجزات این امت را عقلی و ]. ٤٤٥، ص٢، ج٥٤[بود 
که تنها معجزۀ عقلی و گوید اما در جایی دیگر می] ٤٣، ص١، ج٥٣[داند ماندگار می

 ]. ٤٤٥، ص٢، ج٥٤[ماندگار این امت، قرآن است 
گوید بیشتر معجزات وی یک بار می. نیز دچار تناقض شده است)  ق٩١١م (سیوطی 

، ٤، ج٦٠[اسرائیل، حسی بود و معجزۀ این امت، یعنی قرآن معجزۀ عقلی است  بنی
 دیگر بار  اما اند داشتهنیز اسرائیل معجزات عقلی  و این بدین معناست که بنی] ٣ص
 حسی بود و قرآن کریم تنها معجزۀ عقلی )ع (گوید تمامی معجزات پیامبران پیشین می
گوید تمامی معجزات این امت، و بار سوم می] ١٨٨، ص١، ج٦١؛ ٤ـ٣همان، ص [است

 ].٣، ص١، ج٦٢[های پیشین، حسی بود عقلی است اما تمامی معجزات امت
جا  وی یک.  عالم دیگری است که دچار تناقض شده است) ق١٠٥٠م (مالصدرا 

، ٦٩[داند  را حسی می)ع(شمارد و سایر معجزات پیامبران قرآن را تنها معجزۀ عقلی می
 گرید عبارت  بهشمارد و ای حسی می قرآن را نیز معجزهاما در جایی دیگر] ٤٨٣ـ٤٨٠ص

 ].٥٥٢ص، ١، ج٦٨[داند  را حسی می)ع(تمامی معجزات پیامبران 
 
 رویکرد دانشمندان نسبت به مخاطبان اعجاز عقلی قرآن کریم. ٦

پیش از این گذشت که علمای دستۀ دوم، در تقسیم معجزات به حسی و عقلی استعداد 
آنان با بیان این که . اند کرده را لحاظ )ع ( اعجاز، یعنی پیامبرانکنندگان افتیدرو توانایی 

 را بر عقل و خرد دیگر )ص(عقل و خِرَد پیامبر تنها معجزۀ عقلی قرآن کریم است 
 ]. ٣٩٦ـ٣٩٥، ص١٠٨؛ ٤٨٣ـ٤٨٠، ص٦٩؛ ١٢٠ـ١١٥، ص١١[اند  پیامبران برتری داده

اما علمای دسته اول یعنی ادبا، مفسران و دانشمندان علوم قرآن در این تقسیم، 
رخورد با البته این علما در ب. استعداد و توانایی مخاطبان اعجاز را در نظر گرفتند
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مخاطبان سه رویکرد متفاوت دارند؛ گروهی رویکردشان به مخاطبان معجزات، نژادی 
است، گروهی دینِ مخاطبانِ معجزات را مد نظر قرار دادند وگروهی با نگاهی فراگیر، تمام 

توان با در نظر گرفتن رویکرد اغلب علمای هر عصر، می. دانند ها را مخاطب اعجاز میانسان
گروه (ویکرد را به سه دورۀ تاریخی تقسیم کرد که عبارتست از قرن سوم تا ششم این سه ر

 ).گروه سوم(و قرون اخیر به ویژه معاصر ) گروه دوم(، قرن ششم تا یازدهم )اول
 
 )قرن سوم تا ششم(رویکرد نژادی . ١. ٦

ها ژادها بر دیگر نوی معتقد بود که برتری عقلی عرب. دار این رویکرد جاحظ استطالیه
 یعنی قرآن کریم، عقلی )ص(موجب شد تا از میان تمامی معجزات تنها معجزۀ پیامبر

  .]١٢، ص٤٧؛ ٢٧٤ـ٢٧٠، ص٣، ج٣٧[باشد 
ها در باالترین سطح توان دریافت که از دیدگاه وی، عرببا بررسی آثار جاحظ می

، ٣٥ [قرار دارند در میان این دو  مردم دنیا بقیۀترین سطح وپوستان در پایینعقل، سیاه
 .]٣٣٧ و ٣١٦، ٧٩ـ٧٨، ص٣ و ج١٩٦، ص١، ج٣٧؛ ١٦٠، ص٣٦؛ ١٨٩، ص١ج

از میان دانشمندان مسلمانی که از جاحظ پیروی کرده و دلیل اختصاص یافتن تنها 
اند ها دانستهها بر دیگر نژاد را برتری عقل و هوش عرب)ص(معجزۀ عقلی به پیامبر

م (، ماوردی ) ق٣٨٨م ( خطابی :د ذیل اشاره کردتوان به عنوان نمونه به افرا می
، ١، ج١٢) [ ق٥٨٨م (و ابن شهرآشوب )  ق٥٤٤م (، قاضی عیاض )ق٤٥٠
 البته برخی ].٧٤٢ـ٧٤١، ص١، ج١١٦؛ ٧٤، ص٩٥؛ ١٨٥، ص٧، ج٧٦؛ ١٤٥ـ١٤٤ص

توان از سید سلیمان طور مثال می اند که بهعلمای متأخر نیز از جاحظ پیروی کرده
 ].١٠٥، ص٤٦[نام برد )  ق١٣٧٣م (ندوی حسینی 

زیستند معتقد به برتری طور کلی اغلب علمایی که در بازۀ زمانی قرن سوم تا ششم می به
ترین و  ها را عاقل بر دیگر اقوام بشر بودند و به صراحت عرب ـ به ویژه قریش ـعقل عرب
علی : اد ذیل اشاره کردتوان به افر خواندند که به عنوان نمونه میترین مردم جهان میباهوش

، ٤، ج١٤[)  ق٣٣٣م (و ماتریدی )  ق٣٢٨م (، ابن عبد ربه ) ق٣٠٧زنده در (بن ابراهیم قمی 
 البته برخی دانشمندان خارج از این دوره نیز ].١٩٢، ص٩٢؛ ٣٣٣، ص٢، ج٨٧؛ ١٤٥ و ٩٠ص

و )  ق١٣٤٢م (، آلوسی بغدادی ) ق٧٢٨م (ابن تیمیه : ای داشتند؛ افرادی مانندچنین عقیده
، ١، ج٦؛ ٤٣٢ـ٤٣١، ص١٥، ج٧؛ ٧١، ص٥، ج٥) [ ق١٣٩٣م (محمد طاهر بن عاشور 

 ]. ٢٠ـ١٩، ص١، ج٢٤؛ ١٨٩، ص٢٧ و ج٢٠١، ص٧، ج١٣؛ ٤٤٧ص
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کنند که به این امر اذعان کرده آنان حتی از ابن مقفع که یک ایرانی بود نقل می
. های خودشان است برساختهاست؛ هر چند به احتمال فراوان این سخنان نژادپرستانه از

برای نخستین بار این سخن را نقل کرده و ابو حیان توحیدی )  ق٣٢٨م (ابن عبد ربه 
پارسیان، اهل : گویند آنان به نقل از ابن مقفع می. آن را تکرار کرده است)  ق٤٠٠م (

ل و های زیادی را فتح کردند اما چیزی را با عقفرمانروایی و پادشاهی بودند و سرزمین
های کمیاب و نادر  ها اهل چیز چینی. رومیان صنعتگر هستند. خِرَدشان استنباط نکردند

ترکان، . سیاه پوستان بدترین مردم هستند. هندیان اصحاب فلسفه هستند. هستند
ترین امت بر روی ها عاقلهایی چرنده هستند اما عربها گاو خزر. سگانی ولگرد هستند

 ].٨٢ـ٧٠، ص٣٢؛ ٢٧٩ـ٢٧٨، ص٣، ج١٤[زمین هستند 
دانست و چه ترین مردم جهان میترین و باهوشها را عاقلاما چرا جاحظ، عرب

معیاری برای سنجش عقل مردم جهان داشت؟ در پاسخ باید گفت معیار وی علوم 
 ادبی را معیار خود قرار  ـهای زبانیها و برتریفلسفی یا تجربی نبود بلکه وی توانایی

المثل، خطابه و علوم بالغی در  جاحظ با مقایسۀ شعر، ضرب]. ١٩١، ص٤٣ [داده بود
، ٢٥[های عقل انسان هستند ها و جلوهمیان مردم جهان که به تعبیر احمد امین، نمود

» قابل ذکر«وی مردم جهان را به چهار قسمت . به این نتیجه دست یافت] ٥٧ و ٤٦ص
» وحشی یا شبه وحشی«د و بقیه را ها، پارسیان، هندیان و رومیان تقسیم کریعنی عرب

ها برترین زبان، سپس مدعی شد که از میان این چهار امت، تنها عرب. دانست
و شعرِ موزون، ) علم معانی، بیان و بدیع(المثل و خطابه را دارند و علوم بالغی  ضرب

، ٣٥؛ ٢٨١ و ٢٠، ص٣ و ج٣٠٥ـ٣٠٤ و ١٧٦، ١٣٠، ص١، ج٣٤[هاست منحصر به آن
، ٤٥؛ ٢٨٠ـ٢٧٩ و ٢٧١ـ٢٧٠، ص٣، ج٣٧؛ ٥٠٩، ص٣٨؛ ١٥٩، ص٥ و ج٥٣ـ٥١، ص١ج
 .ها بر عقل دیگر مردم جهان برتری داردسان نتیجه گرفت که عقل عربو بدین] ٣ـ١ص

، ) ق٣٥٥م در حدود (، مقدسی ) ق٣٢٨م (پیروان جاحظ مانند ابن عبد ربه 
م (لدین وطواط ، برهان ا) ق٦٥٤م (االصبع  ، ابن ابی) ق٤٠٠م (ابوحیان توحیدی 

نیز همین معیار را برای سنجش عقل مردم دنیا به کار )  ق٧٢٨م (و ابن تیمیه ) ق٧١٨
، ١، ج١٠٣؛ ٨٢ـ٧٠، ص٣٢؛ ١٤٥ و ٩٠، ص٤، ج١٤؛ ٧١، ص٥، ج٥؛ ١٨٠، ص٣[بردند 
 ]. ١٩٣، ص١١١؛ ٢٥ـ٢٤ص

از سوی دیگر جاحظ و پیروانش قائل بودند که وجه اعجاز قرآن، منحصر به فصاحت 
بنابراین خداوند با تنها معجزه عقلی خود . هاستغت و یک امر زبانی و خاص عربو بال
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 در میانشان ظهور کرد مورد )ص( که پیامبرهای جاهلی رایعنی قرآن کریم تنها عقل عرب
تحدی قرار داد و این عقل آنان بود که از معارضه عاجز ماند و اعجاز بالغی قرآن را 

ها از که به زعم آنان به دلیل درآمیختن با عجمـ  بعد هایهای نسلدریافت و عرب
های  و نیز دیگر مسلمانانِ غیر عرب باید عاجز ماندن عرب ـعقلشان کاسته شده است

، ٣، ج٤[ را حجت خود قرار دهند و از آنان در این زمینه تقلید کنند )ص(دورۀ پیامبر
، ٣١؛ ٣٥٩، ص٢، ج٢٢؛ ١١٣ و ٨، ص٢٧؛ ٥٣ـ٥٢، ص١٥؛ ٢٦٤، ص٤، ج٨؛ ٣٩٢ص
، ٤، ج٩٣؛ ١، ص٧٧؛ ٧٨، ص٧٣؛ ٥٧٦ـ٥٧٥، ص٣٩؛ ١٩٨، ٣، ج٣٤؛ ٧٨ـ٧٥ص
 ].٢٩٧ـ٢٩٦، ص١٦، ج١١٢؛ ٥٤ـ٥٢، ص١٠٧؛ ٢٤٦، ص٢، ج٨٥؛ ٣٢٧، ص٨٤؛ ٢٦٠ص
 
 )قرن ششم تا یازدهم(رویکرد دینی . ٢. ٦

، یعنی قرآن )ص(گروهی از علمای مسلمان در استدالل برای اینکه چرا تنها معجزۀ پیامبر
 حسی بود رویکردی دینی اتخاذ )ع(کریم معجزۀ عقلی قرار گرفت اما معجزات سایر انبیا 
ها، عقل امت اسالمی را با عقل امت کردند و به جای مقایسۀ عقلِ عرب با دیگر نژاد

 . یهودی و امت مسیحی مقایسه کردند
. اردنخستین دانشمند مسلمانی است که چنین رویکردی د)  ق٥٠٢م (راغب اصفهانی 

اسرائیل و بصیرت اندک ایشان، بیشتر  خداوند متعال به دلیل کودنی بنی«: گویدوی می
ها را حسی قرار داد اما به دلیل هوش و درک باالی این امت که به فرمودۀ  معجزات آن

، ١، ج٥٣[» معجزات این امت را عقلی قرار داد هستند، بیشتر )ع( شبیه پیامبران )ص(پیامبر
 از یک )ع(گوید که تمامی پیامبرانشود و میی در جای دیگر دچار تناقض میالبته و]. ٤٣

ترین عقل و خِرَد را دارند نژاد بودند که برترین نژاد جهان بود و منتسبان به این نژاد، کامل
اسرائیل نیز که حضرت  نتیجۀ طبیعی این سخن آن است که بنی]. ١٥٧ـ١٥٦، ص٥٢[

 . ترین عقل و خِرَد را داشتندن بودند کامل از نژادشا)ع( و عیسی )ع(موسی
برخی از علمایی که از راغب اصفهانی پیروی کرده و در مقایسۀ خود از عبارت 

، ابو ) ق٥٩٧م ( الدین جوزی  اند عبارتند از جمالاستفاده کرده» برتری عقلی این امت«
، )ق٧٥١م (یه ؛ ابن قیم جوز) ق٧٤٩م (؛ ابن فضل هللا عمری ) ق٧٠٨م (جعفر غرناطی 

، ٤١؛ ١٣٠، ص٤٠؛ ٢٠، ص١٨). [ ق١٠٩١م (و فیض کاشانی )  ق٩١١م (سیوطی 
، ٤، ج١٧؛ ١٨٠ـ١٧٩، ص٧٩؛ ٣٦١، ص٧، ج٧٨؛ ٣، ص١، ج٦٢؛ ٣، ص٤، ج٦٠؛ ٥ص
 ]١١٣ـ١١٢، ص١، ج٨٢؛ ١٥١٤ص
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بیشتر به امت اسالمی تمایل دارد تا امت عربی و » این امت«با این که ظاهر عبارت 
، ص ٥٠[اند ان نیز مقصود این علما از این امت را امت اسالمی دانستهبرخی از معاصر

اندازد که شاید مقصود اند که انسان را به شک میاما این اشخاص گاه سخنانی گفته] ٨٨
آنان از این امت، امت عربی بوده و آنان نیز به مانند جاحظ و پیروانش رویکردی نژادی 

 .اندبه این مسئله داشته
مثال راغب اصفهانی در جایی همان مبنای جاحظ برای کودن دانستن طور  به
گوید دلیلش این است که آنان هیچ حکمت، پذیرد و میاسرائیل و مصریان را می بنی

درست است که وی در اینجا نامی از ]. ٤٤٥، ص٢، ج٥٤[المثل یا شعری ندارند  ضرب
دهد که معیار وی نیز برای شان میبرد اما پذیرش این استدالل ن ها یا این امت نمیعرب

ها سنجش عقل مردم، ادبی بوده و چون عقیدۀ غالب در زمان قدیم آن بود که عرب
شود که وی نیز بر اساس همین باور به برتری برترین ادبیات را داشتند، مشخص می

دهد مقصود وی از این امت، امت عرب نکتۀ دیگری که نشان می. ها معتقد استعقل آن
عقلی بودن اعجاز قرآن، _ده این است که وی در جایی دیگر پس از بیان حسیبو

ها را گوید با این که خداوند متعال، عربداند و میفصاحت و بالغت را وجه اعجاز آن می
با وجود توانایی باالی ایشان در بالغت به مبارزه طلبید تا مثل قرآن بیاورند اما آنان قادر 

البته وی در جایی دیگر درست با بیان خالف ]. ٤٣، ص١، ج٥٣[به چنین کاری نبودند 
گوید صاحبان بصیرت با وجود معجزات عقلی  شود میآنچه از این سخنان برداشت می
ها به معجزات حسی به نظر وی دو دسته از انسان. نیاز به معجزات حسی ندارند

توانند میان ند و نمیدستۀ اول کسانی که قادر به درک معجزات عقلی نیست: نیازمندند
، معاند سخن خدا و سخن بشر تمایز قائل شوند و دستۀ دوم کسانی که با وجود ناتوانی

وی کفار قریش را . نیز هستند و هدفشان از درخواست معجزات حسی، عِناد است
ها به ویژه قریش داند و این نکته حاکی از آن است که وی عرب ای از این دسته می نمونه

 ].١٥٧ـ١٥٦، ص٥٢. [داندترین قوم نمیرا عاقل
وی با اینکه در جایی با قرار دادن این امت در . مثال دیگر جمال الدین جوزی است

دش از این امت، دهد که مقصوتر دانستن این امت نشان میبرابر یهود و نصاری و عاقل
اما در جای دیگر همان روایت احتماال جعلی از ابن ] ١٣٠، ص٤٠[امت اسالمی است 

 ].٥٥، ص٨، ج٤٢[کند ترین امت هستند تکرار میها عاقلمقفع را مبنی بر اینکه عرب
وی با اینکه در برخی از آثارش امت . همین اشکال دربارۀ ابن تیمیه نیز مطرح است
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] ٤٣٤ـ٤٣١، ص١٥ و ج٢٤٥، ص١٨، ج٧[داند ترین امت میسلمان را عاقلیا امت م) ص(محمد
، ٦؛ ٧١، ص٥، ج٥[شمارد  ترین امت برمیها را عاقلاما در موارد دیگری از آثارش به وضوح عرب

اندازد که شاید این گروه طوری که انسان را به شک می به] ٤٣٢ـ٤٣١، ص١٥، ج٧؛ ٤٤٧، ص١ج
 .دانستندت اسالم را برابر با امت عرب مییا حداقل چند تن از آنان ام

برخی از علمای متأخر نیز همین رویکرد دینی را اتخاذ کرده و به صراحت از امت 
 ].٢١٨، ص٨٩[اند اند و جای هیچ شکی در این زمینه باقی نگذاشتهمسلمان نام برده

آنان بیشتر از معیار این دسته از علما برای سنجش عقل مسلمانان این بود که آثار علمی 
 ].٢١٤، ص ١٦[آثار علمی یهودیان و مسیحیان و در نتیجه عقل آنان برتر از آن دو است 

 
 )قرون اخیر به ویژه دوران معاصر(رویکرد عام بشری . ٣. ٦

ۀ عقلی یعنی قرآن کریم به بر اساس این رویکرد، دلیل اختصاص یافتن تنها معجز
ژاد و دینشان است، بدین معنا که عقل مردم  رشد عقلی مردم صرف نظر از ن)ص(پیامبر

 نوپا بود اما پس از آن به کمال رشد و پختگی خود رسید )ص(پیش از ظهور پیامبر اسالم 
 )ص(رو معجزۀ عقلی به پیامبر  از اینو آمادگی دریافت معجزۀ عقلی را پیدا کرد و

 . اختصاص داده شد
  ـخالف علمای قدیمـ برقل در این رویکرد، معیار علمای معاصر برای سنجش ع

ها و پیشرفت علمی است نه پیشرفت ادبی و بالغی و نگاه ایشان بیشتر به پیشرفت
، ٢٨؛ ٢٠٧، ص٢٦؛ ١٥، ص٢١، ١٣: نکـ طور مثال  به[اختراعات دوران اخیر است 

، ٧، ج٦٣ ؛٧ـ٥، ص١، ج ٥٨؛ ١٤٦، ص٥٦؛ ١٤٥، ص٥٧؛ ٨١٩ـ٨١٤، ص٤٩؛ ١٤٩ص
، ٧ج و ١٩١٧ـ١٩١٦، ص٣ و ج ٢٠، ص١، ج٦٦؛ ٨٤، ص٦٥ ؛٢٤٥٩ـ٢٤٥٨ و ٢٤٢٨ص
، ١٠٥؛ ٤٣٠ـ٤٢٩، ص١٢ و ج٤٥، ص٩ و ج١٢٢ـ١٢١، ص١، ج١٠٤؛ ٣٩٢٤ص
 ؛١٣٨ـ١٣٧، ص٩٠؛ ٢٥٨، ص٨٦؛ ٣، ص٧٥ ؛١٥٥، ص٧٢؛ ٩٤ـ٨٩، ص٧٠ ؛١٥٥ص
 ؛١١٥، ص١، ج١٠١؛ ١٨٩ـ١٨٨، ص٢، ج١٠٠؛ ١٠١، ص٩٩؛ ٢٠٠ـ١٩٩، ص٣، ج٩٨
 ].٣، ص١١٥ ؛١٦٠، ص٦ و ج١٧ـ١٦، ص٤، ج١٠٢

های اخیر به ویژه معاصر هستند، مانند علمای  ها علمای قرن این گروه که بیشتر آن
دانند بلکه بر این باورند که  قدیم تنها وجه اعجاز قرآن را، فصاحت و بالغت آن نمی

در باور این گروه، قرآن دارای وجوه اعجاز متعددی است . محتوای قرآن نیز معجزه است
بر این اساس آنان معتقدند . کند که دارد آن را درک میکه هر کس متناسب با تخصصی

 در میانشان ظهور کرد )ص (های جاهلی که پیامبردرک اعجاز قرآن منحصر به عرب
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اند و در نتیجه این عقلِ تمامی مردم است که  نیست و تمامی مردم در آن شریک
؛ ١٤٦، ص٥٦؛ ٩١، ص١، ج٥٥: نکـ طور مثال  به[تواند اعجاز عقلی قرآن را درک کند  می
، ٨٦؛ ٩٤ـ٨٩، ص٧٠؛ ٣، ص٧٥؛ ٤٣٠ـ٤٢٩، ص١٢، ج١٠٤؛ ١٤ـ١١، ص٣، ج٥٨
 . ]٦٩، ص١١٤؛ ١٠١، ص٩٩؛ ٢٥٨ص

گوید که اگر با عام دانستن تحدی می)  ق١٤٠٢م (طور مثال عالمه طباطبایی  به
ها تجاوز اش از یک قوم، یعنی عرببود تحدیتحدیِ قرآن تنها به فصاحت و بالغت می

تمام جهاتی باشد که بنابراین اعجاز قرآن باید از . کرد و برای دیگر مردم حجت نبودینم
اعجاز قرآن برای انسان بلیغ در بالغت و فصاحتش، . ها امکان تفاضل وجود دارددر آن

برای حکیم در حکمتش، برای دانشمند در دانشش، برای جامعه شناس در مباحث و 
شان، برای سیاستمداران در  قانونگذاران در قانونگذاریاش، برایمسائل جامعه شناسانه

 ].٦٠ـ٥٩، ص١، ج٧١[سیاستشان و برای حاکمان در حکومتشان است 
وی معتقد . است)  ش١٣٨٥م (نمونۀ دیگری از این دانشمندان، آیت هللا معرفت 

ها مخاطب تحدیِ قرآن بودند، وجه اعجاز آن در فصاحت و بالغت است چون ابتدا عرب
د اما بعد که قرآن، تمامی بشر را مورد تحدی قرار داد وجه اعجاز آن در تمامی وجوه بو

معجزۀ اسالم، یعنی قرآن برای . ها استها و قابلیتاعجاز و بر طبق اختالف استعداد
. هاستهای مختلف مردم در فنون، معارف، علوم و فرهنگها و برای طبقهتمامی نسل

دانستند و از این حدی را منحصر به فصاحت و بالغت میوی با سخن علمای قدیم که ت
های عصر اول، حجت برای دیگر مسلمانان هستند مخالف است و گفتند که عربرو می
طور  اش نبود تا خاص زبان عرب باشد بلکه بهتحدیِ قرآن در تعبیر لفظی«: گویدمی

نابراین تحدی تنها در ب. شدطور مجموع می مجموع بود و شامل کیفیت بیان و محتوا به
ها در زمان شکوفایی فصاحت فصاحت نیست تا محدود به دوران نخست اسالم که عرب

بردند باشد؛ هر چند فصاحت و بالغت مختص یک زبان یا یک امت و ادبیات به سر می
 ].٢٤ـ٢١، ص٤، ج١٠٢[» نیست

)  ق١٣٤٥م (، محمد خضری ) ق١٣٠٨م (البته برخی علما مانند رحمت هللا هندی 
با وجود منحصر دانستن وجه اعجاز به فصاحت و )  ق١٣٩٧م (و مصطفی خمینی 

دانند و معتقدند تمامی اعصار، سرشار از اهل ها نمیبالغت، درک آن را منحصر به عرب
؛ ٢٧١، ص٤٨[فصاحت و بالغت است اما با وجود این قادر به معارضه با قرآن نیستند 

 ]. ٣٠٨، ص ١١٣؛ ٥٠٦، ص٤، ج٥١
گوید که تمامی داند اما مینیز با اینکه وجه اعجاز قرآن را بالغی می)  ق١٣٧١م (هاوندی ن

 ].٢٧، ص١، ج١١٠[افراد صاحب بصیرت تا ابد، درک کنندگان اعجاز عقلی قرآن هستند 
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وی تنها اعجاز محتوایی قرآن . در این میان نور الدین عتر، نظر منحصر به فردی دارد
طور  گوید که عرب و عجم و بهداند و میزش را معجزۀ عقلی میو نه دیگر وجوه اعجا

 ].٢١٥ و ٢٠٩، ص٧٤[ها در درک آن یکسان هستند کلی تمامی انسان
أم تأمرهم «از سوی دیگر علمای متأخر به ویژه معاصر با نقد دیدگاه جاحظ که آیۀ 

دهد که تور می دس ـکفار قریش ـ هایشان به آنان آیا عقل] (٣٢: طور [»أحالمهم بهذا
را دالّ بر برتری عقلی عرب بر سایر )  تهمت کهانت، جنون و شاعری بزنند)ص(به پیامبر

 معتقدند که وی ]٢٥٥، ص ١٨، ج ٨٨ ؛٣٤ و ٣٢، صص ١ ج ،٣٤[داند اقوام جهان می
در این باره اشتباه کرده است زیرا این آیه در مقام تمسخر عقل آنان است و به هیچ وجه 

 ].٣٨٧، ص٤، ج٢؛ ٣٧، ص١٤، ج٢٣: نکـ طور مثال  به[رتری عقلی آنان ندارد داللت بر ب
» عقولی ساده لوح«حتی عالمه فضل هللا در تفسیر این آیه، عقل کفار قریش را 

امتی « را )ص( آیت هللا معرفت، امت عرب در دورۀ پیامبر و] ٢٤٣، ص٢١، ج٨٠[داند  می
ای جاودانه برای تمامی   معجزۀ قرآن معجزهتوانستند درک کنندداند که نمی می» نادان

ای خواستند که آن را به کتابی دیگر یا معجزه می)ص(از این رو از پیامبر . بشریت است
 ].١٧ـ١٦، ص٤، ج١٠٢[غیر از معجزۀ کالمی تبدیل کند 

دهند اما برخی از علمای قدیم هر چند بیشتر افراد این گروه را معاصران تشکیل می
گوید  می)  ق٦٣٨م (طور مثال علی بن احمد حَرالّی  به. اند همین نظر بودهنیز قائل به

ای که در آن که وجه اعجاز قرآن منحصر در فصاحت نیست بلکه هر کس با هر زمینه
یابد؛ اگر فصیح و بلیغ باشد اعجازش  مهارت دارد به قرآن بنگرد آن را در مرتبۀ اعجاز می

عالم به اخبار گذشتگان باشد اعجازش را در درستی را از جهت فصاحت و بالغت و اگر 
بنابراین هر کسی که اصلی از عقل و بهره ای از علم داشته . کندمضمونش درک می

یابد که برای اثبات اعجاز جایگاهی از آن علم را در قرآن میـ  هر علمی که باشد  ـباشد
ای ماندگار  قرآن، معجزهها کافی است و از این رو است که آن بر سخن انسانو برتری

 با گذشت زمانشان از بین )ع(الی است که معجزات سایر پیامبراناین در ح. شده است
بنابراین ظهور و روشنی اعجاز قرآن بر اساس بهرۀ انواع مردم از وجوه ادراک . رفته است

  ].٤٥٩ـ٤٥٨، ص١٤، ج٢٩[است و منحصر به یک وجه نیست 
 
 گیری نتیجه. ٧

 :آید به شرح ذیل است  این مقاله به دست مینتایجی که از
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تقسیم معجزات به حسی و عقلی تقسیمی صرفًا اجتهادی است که برای نخستین بار 
و در پاسخ به این پرسش به وجود آمد که چرا تنها معجزۀ )  ق٢٥٥م (به دست جاحظ 

ص داده  اختصا)ص ( به حضرت محمد)ص (کتابی یعنی قرآن کریم از میان تمامی پیامبران
دانشمندان مسلمان در طول تاریخ در پاسخ به این پرسش، سه رویکرد متفاوت را . شد

گروهی نگاهشان به مخاطبانِ معجزات، نگاهی نژادی بود که شامل . ١: دنبال کردند
آنان . گیردشود و از نظر تاریخی، قرن سوم تا ششم را در بر میجاحظ و پیروانش می
 در میانشان ظهور کرد به دلیل داشتن )ص(اهلی که پیامبرهای جمدعی بودند که عرب

ترین مردم جهان هستند و به همین دلیل بود ترین و باهوشبرترین زبان و ادبیات، عاقل
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از این رو تنها معجزۀ عقلی به .  به اوج رشد و پختگی عقلی رسید)ص(دورۀ حضرت محمد
 . معیار این گروه در این تقسیم، پیشرفت علمی بشر بود. اص پیدا کردایشان اختص
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