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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  8931فروردین 81:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  8393رجب  02مصادف با:     آیه بیست و سوم موضوع جزئی:      

  34جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینارهین و اللعن للی الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  اعدا
 آیه بیست و سوم

 «صَادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ شُهَدَاءَکُمْ وَادْعُوا مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ»

ک و تردید دارید، پس به یک سوره از آنچه که او آورده است اگر در آنچه که ما بر بنده خویش نازل کردیم ریب و ش

انید تومیشما هم اتیان کنید و یک سوره ای مثل سوره های کتاب او بیاورید و به غیر از خداوند از همه کسانی که 

 «ویید.گمییاری و مساعدت بطلبید اگر راست 

د و نتیجه آن تبیین دروغ شومیاز آیات تحدی محسوب هم از ادله اثبات نبوت است و هم این آیه از آیاتی است که 

اینکه گفته شد از ادله اثبات نبوت است، قهراً مالزمه با تحدی هم دارد، تحدی یعنی  .معاندان و مخالفان و منافقان است

بنابر دارد، در واقع برای بیان اعجاز قرآن است، بین اعجاز و نبوت هم مالزمه است، هر نبی قهراً معجزه  که مبارز طلبی

 د.شومیند و هم از آیات تحدی محسوب کمیاین، این آیه با توجه به مضمونی که دارد هم نبوت را اثبات 

 ارتباط آیه با آیات قبل

ست که در آیات قبل بعد از ذکر اقسام سه گانه مردم و سخن از توحید و ابعاد ارتباط این آیه با آیات قبل به این بیان ا

 و لزوم عبادت و استدالل بر آن گوناگون توحید، چه توحید در خالقیت و چه توحید در ربوبیت و چه توحید در عبادت

 ند.کمینبوت و معجزه آن را بیان 

همراه با یه اول تا بیست و سوم را در قالب یک نظم منطقی پس اگر بخواهیم مجموع آیات ابتدایی سوره بقره، از آ

بینید که اول خداوند متعال فرمود مردم بر سه دسته هستند، کافران و منافقان و مؤمنان، ، میه کنیمظمالحپیوستگی 

بیان شد،  مختلفهای هر یک از این اصناف ثالثه هم بیان شد، بعد درباره توحید و نشانه های توحید در ابعاد ویژگی

نبوت هم چون نیازمند اعجاز است، و کسی که از ند. کرا بیان مینبوت یعنی اصل دوم یعنی توحید بعد از بیان اصل اول 

اشاره به اعجاز قرآن د برای اثبات نبوت خود محتاج معجزه است، شومیطرف خدا رسالت دارد و رسول او محسوب 

 کرده و مبارز طلبیده است. 

به جهات مختلف متفاوت از اعجاز انبیاء گذشته است، ما در بحث مقدمات تفسیر به وجوه اعجاز قرآن هم اعجاز قرآن 

زبانی وهم محتوا و مضامین های های لفظی و ادبی و صناعتمحتوایی و از نظر شکلی، هم قالب اشاره کردیم، هم از نظر
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ن وجوه کامال آشکار و که در همه اعصار و قرون ای نخوانده در آن محیط به نحویدرس آن هم از ناحیه امّی  ،آیات

 روشن باشد.

آنها برای  بلکه جاودانگی آن است، معجزات سایر انبیاء این خصوصیت را نداشته، ،مهمترین ویژگی قرآن از حیث اعجاز

ادت را توضیح ردند، آن اتفاق خارق عکمیفتند، و بیان گمیتکمیل اعجاز باید خودشان در کنار معجزه و اتفاق سخن 

دادند که از کجا ناشی شده است و به چه مبدأی اتصال دارد، ولی این معجزه، معجزه ای است که در همه اعصار می

 بدون حضور نبی اعجاز آن آشکار و روشن است.

ند که کمیند و از مردم و از معاندان و کافران طلب کمیمهم مضمون این آیه است که خداوند متعال در این آیه تحدی 

 رآن بیاورید.ویید، اگر در ادعای خود صادق هستید یک سوره مثل سوره های قگمیاگر شما راست 

 اقسام تحدّی

 دعوت به مقابله به مثل و تحدی در چند موضع قرآن به اشکال مختلف صورت گرفته است: 

کتاب، تحدی به مثل قرآن شده است، قرآن و مثل است، یعنی دعوت به آوردن « مثل هذا القرآن»تعبیر بهدر جایی  .8

، در 1«ظَهِیرًا لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ کَانَ وَلَوْ بِمِثْلِهِ یَأْتُونَ ال الْقُرْآنِ هَذَا بِمِثْلِ یَأْتُوا أَنْ عَلَى وَالْجِنُّ اإلنْسُ اجْتَمَعَتِ لَئِنِ قُلْ»مثل آیه

بر اینکه مثل این قرآن بیاورند قادر به آوردن مثل قرآن  فرماید، بگو که اگر جن و انس جمع شونداینجا به پیامبر می

شوند. نخواهند بود، ولو اینکه به کمک و مساعدت و یاری یکدیگر بشتابند، ولو اینکه بعضی از اینها ظهیر بعضی دیگر ب

 است.این سوره در مکه نازل شده 

 مَنِ وَادْعُوا مُفْتَرَیَاتٍ مِثْلِهِ سُوَرٍ بِعَشْرِ فَأْتُوا قُلْ تَرَاهُافْ یَقُولُونَ أَمْ »در موضع دوم طلب اتیان به ده سوره شده است .0

پیامبر بر خدا  ویند کهگمیفرماید: آیا ، این آیه هم در مکه نازل شده است و می2«صَادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ

ونه است پس شما ده سوره مثل زند، بگو به اینها که اگر اینگمی سخن خودش را به نام سخن خدا جاافتراء بسته است 

 به غیر از خدا به یاری بطلبید.  خواهیدهم که می و هر کسی راقرآن بیاورید های سوره

 مِثْلِهِ بِسُورَةٍ فَأْتُوا قُلْ افْتَرَاهُ یَقُولُونَ أَمْ»دشومیدر موضع سوم سخن از یک سوره است، یعنی تحدی به یک سوره . 9

ویند: پیامبر بر خدا گمی، که این آیه هم در مکه نازل شده است، 3«صَادِقِینَ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَنِ وَادْعُوا

 انید یک سوره مثل سوره های قرآن بیاورید.تومیافتراء بسته است، بگو: اگر شما 

إال یا تعبیر به تحدی به کل قرآن است یا تحدی به ده سوره است و یا تحدی  البته در یک جا تعبیر متفاوت است، و. 3

، اگر راست 4«صَادِقِینَ کَانُوا إِنْ مِثْلِهِ بِحَدِیثٍ فَلْیَأْتُوا»حدیث آمده است، در آیهبه یک سوره، فقط در یک جا تعبیر به 

 ویید یک سخنی مثل قرآن بیاورید.گمی

                                                           
 .88. سوره اسراء، آیه 1
 .11. سوره هود، آیه  2
 .18. سوره یونس، آیه  1
 .14. سوره طور، آیه  4
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انیم داخل در همان قسم اول قرار تومیظاهر کلمه حدیث این است که کل قرآن و تمام قرآن منظور است، لذا ما این را 

، ویید شما هم یک سخن مثل قرآن بیاوریدگمیمستقلی نباشد، ظهور کلمه حدیث این است که اگر راست قسم دهیم و 

ن قابلیت را دارد که بر یک جمله ای حتی کمتر از سوره هم این احتمال شاید ظاهر تر باشد، هرچند کلمه حدیث ای

اول  دهیم، طبق یک احتمال به قسمصدق کند، این احتمال هم قابل توجه است، یعنی ما در مورد حدیث دو احتمال می

ما حتی شواهد بگوید خمیردد، بلکه گمیردد، یعنی کل قرآن، طبق احتمال دیگر به هیچ یک از این اقسام بر نگمیبر 

 یک آیه بیاورید.یک جمله ولو در حد 

د، یعنی کأن تحدی به چهار صورت واقع شده است: شومیاگر احتمال دوم را بپذیریم قهراً این مورد یک قسم چهارم 

 سوره و تحدی به کمتر از یک سوره.تحدی به کل قرآن، تحدی به ده سوره، تحدی به یک 

 دلیل اختالف در تحدی

ست قسم سوم تحدی است، آن سه آیه ای که نقل کردیم هر در آیه بیست و سوم سوره بقره آمده اآنچه علی ای حال 

د که این تحدی و مبارزه طلبی از ابتدای شومیسه در مکه نازل شده بود، اما این آیه در مدینه نازل شده است و معلوم 

اینجا سوال اساسی این است که چرا تحدی به اقسام نزول قرآن در مکه و سپس در مدینه همواره بوده است، منتهی در 

مختلف صورت گرفته است، وجه اختالف تحدی به قرآن و ده سوره و یک سوره و یک سخن چیست، دو وجه و انحاء 

 ان برای اختالف تحدی ذکر کرد:تومی

قرآن که چیزی نیست، ما ردند کمیبواسطه اختالف اشخاص است، یعنی برخی ادعا این است که این اختالف  :وجه اول

در مقابل اینها تحدی به مثل قرآن شده است، برخی ادعای اتیان به ده سوره را داشته اند و برخی  آوریم.کل قرآن را می

 ادعای اتیان به یک سوره، در مقابل هر ادعایی متناسب با آن ادعا این تحدی مطرح شده است، مثال اگر در جاییهم 

اند، اگر در جایی تحدی به ده سوره کرده چنین ادعایی داشتهکه بیاورید این در برابر کسانی بوده  گفته شده که مثل قرآن

و کذلک کسی که ادعای آوردن یک سوره داشته مدعی آوردن به ده سوره مثل قرآن بوده اند، که در برابر کسانی بوده 

 در مقابل او این تحدی صورت گرفته است.

، در اوائل بعثت ادعای اتیان به مثل داشته اند، یعنی مثل ه بوده استنبه دلیل اختالف ازماختالف اینکه این  :دوموجه 

انند ادعای اتیان به ده سوره کردند و تومیانیم مثل همه این کتاب را بیاوریم، بعد که دیدند نتومیفتند ما گمیقرآن، 

 دعای اتیان به یک سوره کردند.وقتی آن هم ممکن نشد ا

 الاشک

ماند و آن اینکه اگر در اوائل بعثت ادعای اتیان به مثل قرآن داشته اند، سوال این است که اینجا فقط یک مطلب باقی می

اوائل بعثت هنوز قرآن کامل نشده بود، و اساساً در اواسط بعثت هم همینطور، لذا ادعای اتیان به مثل قرآن وجهی 

 یَأْتُونَ ال الْقُرْآنِ هَذَا بِمِثْلِ یَأْتُوا أَنْ عَلَى وَالْجِنُّ اإلنْسُ اجْتَمَعَتِ لَئِنِ »و بفرمایدنداشته تا خداوند هم در مقابل تحدی کند 

 «.بِمِثْلِهِ
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اند در اینجا مطرح شود که در اوائل بعثت چگونه ممکن بوده برخی ادعای تومیاین سوال و این اشکال علی ای حال 

 د در حالی که هنوز کتاب و قرآن کامل نشده بود.اتیان به مثل آن کتاب را داشته ان

 پاسخ

پاسخ این اشکال این است که شاید از این جهت بوده است که باالخره پیامبر این ادعا را داشته که من کتاب خدا را به 

شدند اما نفس شد و مردم مطلع مینم ولو همه آن اظهار نشده بود و به مناسبت برخی آیات بیان میکمیشما عرضه 

اینگونه بوده است، هم چنانچه در ادیان گذشته معلوم بوده است. شود یک کتابی از ناحیه خداوند نازل بود اینکه قرار 

دانستند آنچه پیامبر برای آنها خواهد آورد یک کتاب است، بر همین اساس ادعای آوردن یک کتاب لذا اینها می

انیم بیاوریم لذا تحدی هم بر همین اساس تومیواهد بیاورد ما خمیکه پیامبر  همه آنچه ،ردند که این چیزی نیستکمی

 گرفته است.صورت 

اختالف اشخاص یا اختالف ازمنه بوده است و افراد مختلف البته اینکه ما عرض کردیم اختالف در تحدی به اعتبار 

تقریبا تایید شده های تاریخی هم گزارشوسیله بردند، این کمیادعاهای مختلف داشته اند یا در زمانهای متفاوت ادعا 

ور و آیاتی را سها از برخی نام برده شده است که اینها چنین ادعاهایی کرده اند و بعضا است هرچند در برخی از کتاب

ء عالمقفع یا ابوال هایی از اینها ذکر شده است، مثال ابنهای تاریخی نمونهجعل کرده اند که مثل قرآن باشد، در گزارش

ها خیلی در مقابل پیامبر مدعی بوده اند اما این گزارشو اند که آیات و سوری را آوردهمعری، از اینها نام برده شده 

در کتابهای تاریخی حتی  کذاب بوده است، مسیلمه که ادعایی در برابر قرآن داشتهمستند نیست، از جمله کسانی 

 قابل قرآن نقل کرده اند که این هم پاسخهایی است که قرآن به آنها داده است.هایی که او آورده در منمونه

 بحث جلسه آینده

 که عرض خواهیم کرد.باقی مانده چند نکته 

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


