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103 مقاالت پوستری

ترتیب  آیات تحّدی )با تکیه بر دیدگاه های مفسران فریقین(

علیاندیده1،محمدتیموري2

andidehali@yahoo. com  ،1- دانشجوی دکتری الهیات )علوم قرآن و حدیث( دانشگاه تهران
phd. m. teymoori@gmail. com  ،2- دانشجوی دکتری الهیات )علوم قرآن و حدیث( دانشگاه اراک

چکیده
در معنای تحّدی نوعی دعوت و درخواس��ت نهفته اس��ت که ه��دف از آن آشکار نمودن عجز و 
ناتوانی رقیب یا طرف مقابل اس��ت. شروع کننده تحدی مش��رکین بودن��د که فضای هماوردی 
ایجاد نمودند و گفتند قرآن افتری، اسطوره، سحر و قول بشر است. در مقابل قرآن کریم در پنج 
آیه تحّدی کرده اس��ت. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با هدف دس��تیابی به علت همانند 
خواهی های متفاوت قرآن )کل قرآن، یک سوره وده سوره( به بررسی دیدگاه های مفسران درباره 
ترتیب آیات تحّدی پرداخته اس��ت. این نظریه ها مختلف و به س��ه دس��ته قابل تقس��یم است. 
دیدگاه نخست ترتیب آیات تحّدی را بر اساس بیان مقدار معجزه می داند. این نظریه با نقد هایی 
روبروست از جمله اینکه  ممکن است مقصود از »قرآن« و »حدیت« در آیات تحّدی معنای جنسی 
باش��د و در ص��دد بیان مقدار معجزه قرآن نباشد و نیز هیچ شاهدی در آیات قرآن مبنی بر آنکه 
نزول و به ویژه ابالغ آیات تحّدی به همان ترتیب مّد نظر مفسران از این گروه باشد وجود ندارد. 
نظریه " ترتیب نداشتن آیات تحّدی"  نیز با مناقشاتی  مانند اکتفا به ذکر متعلق تحّدی، اظهار 
عجز از شناس��ایی ترتیب منطقی آیات تحّدی، ذوقی بودن پاس��خ، نداشتن پایه و اساس محکم 
روبروست. دیدگاه " آسان تر شدن تحّدی براساس اغراض و اهداف"  مطابق با ترتیب نزول مشهور 
میان مفسران و دانشمندان علوم قرآن است. این نظریه اگر چه نقاط ابهامی مانند ناسازگاری با 
نظم طبیعی دارد اما با دالیلی از جمله ذیل آیات تحّدی که عجز بش��ر را به نشأت گرفتن قرآن 
از علم الهی و عدم اطالع بشر ربط می دهد، توجیه صحیح و معقول تعبیر مثله در آیه 13 سوره 

هود و تبیین مناسب کلمه مفتریات در این آیه تأیید می گردد. 
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