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 (41/39/39تاریخ پذیرش مقاله: -93/34/39تاریخ دریافت مقاله:)

 
 چکیده

 بـه  باور که معناست بدین تفسیر، مبنایِ مثابهبه قرآن اعجاز تجویزی، نگاهی در
 چنـین  و دارد کننـد  تعیین اثری تفسیر، و سویسمت  و فرایند در قرآن اعجاز
 و موافقان پژوهان،قرآن میان در مدعا این. است معتبری تفسیر هر الزمۀ باوری،

 یـ  مـدعا از دو ح  یـن است که ا یباور مبتن ین. نوشتار حاضر بر ادارد مخالفانی
 نیسـت  چیزی تحلیل، مقام در «قرآن اعجاز»است:  یابهام و اشکال اساس یدارا
 توانـد نمـی  نیـز  یرتفسـ  ی. مبـان یسـتند ن یکسـان با هـم   اعجازکه هاییهنظر جز

 مقالـۀ . باشـد  داشـته  تفسیری ماهیتِ دیگر، تعبیر به یا تفسیر بود  و از برگرفته
 یهـا مـک   یغرا به ت« اعجاز هاییهنظر»فوق،  ۀدو نکت آوردن میان در باحاضر 
 هـا نظریـه  این از ایپار  دهد کهمی نشانو  سپاردیم یرتفس یمبان شدۀیبازنگر
 تفسـیر  بـر  مبتنـی  و مسبوق خود دیگر، ایپار  و ندارند تفسیر مقولۀ با نسبتی
اعجـاز   هاییهاز نظر یبرخ ودارد  یمختلف یهاگونه یرتفس سو، دیگر از. هستند

 خواهد بود.  یریتفس یهااز گونه یبرخ یمبنا

 
  اعجاز. هاینظریه تفسیر، انیِمب تفسیر، مک  مبانی قرآن، اعجاز ها:هکلیدواژ
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 .  جستارگشایی1
و  «یرتفسـ »و  «یرتفس یمبان» نسبت در مصداقی و موردی است یانوشتار حاضر مطالعه

قـرآن بسـنجد.    یرتفسـ  یاز مبان یکیرا به عنوان « معجز  بودن قرآن» یِمدعا خواهدیم
 :سانمبر سرانجام به زیر یهاسنجش را از رهگذر گام ینا کوشمیمن م

 یـن از موافقان و مخالفانِ ا یاپار  هایبه عبارت ،. آنگا کنمیم یینمدعا را تب نخست،
 ینطـرف  یـل و سنجشِ مـدعا و دال  یل. در ادامه به تحلکنمیاشار  م و دالیل هریک مدعا

 یرتفسـ  یاز مبان یکیاعجاز قرآن » یخواهم پرداخت و در آنجا نشان خواهم داد که مدعا
 روست.روبه یلیچه مکحظاتِ تفص ، با«قرآن است

 
 مدعا بیان . ۲

ــد ــار 4 بن ــیرپژوهان از یا. پ ــر تفس ــه معاص ــه ک ــارش ب ــاری نگ ــویزی آث ــا و 4تج  ی
 «تفسـیر  مبـانی »با عنوان  یااز مقوله 1،اندآورد  یرو تفسیر باب در 9یلیتحلـ1توصیفی

، 49؛ 441ص، 41؛ 3-9،ص۷؛ 9، ص9 ؛19-3، ص4ج، 1 نمونـه نـک:  برای ] اندکرد  یاد
ــن در 9.[1۱، 14، 13، 43، 4۱؛ 493، ص4ج ــان، ای ــر برخــی می ــه فرات ــانیِ از و رفت  مب

 و [93، 18، 3]نـک: « یموضـوع  یرتفس یمبان»به عنوان نمونه:  -یرخاص از تفس یاگونه

                                                                 
1. normative 
2. descriptive 
3. analytic 

اصـول و قواعـد    یر،تفسـ  یمبـان  یر،تفسـ  یِشناسروش یر،روش تفس یهاکه با عنوان ییها. آثار و کتاب1
ها مشخصاً و عمـدتاً  از آن ی. برخ4: گیرندیم یجا یاصل ۀو ... نگاشته شد  است، در دو دست یرتفس
دسـته از آثـار    یـن . ا«؟انـد کـرد   یرمفسران، قرآن را چگونه تفس»که  دهندیپرسش پاسخ م ینبه ا
 یـز، ن یگـر د ی. برخـ 1انـد.  داشـته  یریتفسـ  یهـا به فـرآورد   یلیـ تحل  یفیو توص ینیپس یکردیرو

 یـن ا«. کـرد؟  یرقرآن را تفس یدچگونه با»اند که: پرسش بود  یندار پاسخ به امشخصاً و عمدتاً عهد 
  [.9۱-99ص، 8]نک:  دارند یرتفس یندبه فرا یزیو تجو یشینیپ یکردیدسته از آثار رو

کـه در   یگـری د یماز مفـاه  «یرتفسـ  یمبان» یبه جااند داد  یحترج یرپژوهاناز تفس یگرد ی. البته برخ9
، 9: نک] «یراصول تفس»مفاهیمی از قبیل است، استفاد  کنند؛  یجمسلمانان را یرپژوهیِفرازبان تفس

خود را  یزن یگرد برخی. [439-4۷9، ص3] «یرتفس هایفرضیشپ»، [13-1۷،ص1۱کتاب؛ سراسر 
از  یفلسـف  یدر گفتمـان  انـد، ید و کوشـ  اندید رکشمسلمان ب یرپژوهانتفس یجاز چارچوب فرازبان را

مفـاهیمی چـون    یافتنـد؛ ن یمفهومهای و ابهام هاهبهر  ببرند تا در دام مناقش یعام و خنث یمیمفاه
ـ ،13 نک:] «یرتفس ۀینظر» یا [سراسر کتاب ،43نک:] «عوامل فهم متن» خصـوص  ه سراسر کتاب، ب

 .  [11-41ص
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بـه   -یرتفسـ  مبـانیِ  از خاص ایگونه از دیگر، برخی و -[14 ]نک: «ییروا یرتفس یمبان»
 .اندسخن گفته -سراسر کتاب[، 41 ]نک: «یککم یمبان»عنوان نمونه: 

 مبـانی »از  یفـی ابتـدا تعر  معمـوالً صورت بود  است که  بدین تفسیرپژوهانکار  روال
 یقمصـاد  بیانبه  آناند و پس از کرد  یانب یرتفس یندآن را در فرا یگا ارائه و جا «تفسیر

 ینرا چنـ  یرتفسـ  یمبـان  ،شـن رو سعیدیاند. قرآن پرداخته یرتفس یاز مبان ییهاو نمونه
هـا اسـتوار   آن یۀبر پا یرتفس یندکه فرا یاو اصول موضوعه هافرضیشپ: »کندیم یفتعر
ــ ــرددیم ــان  44ص، 4ج، 9] .«گ ــاکر مب ــدکا م ش ــ ی[ محم ــدگا د»را  یرتفس ــای و  ه

 یرو اثبـات تفسـ   یها در نفرد آن یا یرشکه پذ داندیم یردر تفس یادیبن هایفرضیشپ
 تفسـیر  فراینـد  در را هاآن عبارتی دیگر، در و[ 99ص ،4۱؛ 913، ص4، ج9] «مؤثر است

 از وی مـراد  و دانسـته  یکـی  را اصـول  و مبانی میبدی فاکر[. 13ص، 4۱] داندمی دخیل
 نیـز  تفسـیر  بنـای  آن، تفـاوت  بـا  که است تفسیر برای الزم هایزیرساخت تفسیر، مبانی

 یاییرا قضـا  یرتفسـ  یمبـان  یـز ن یو[. محمدرضـا صـف  99-91ص، 14] شـود می متفاوت
 .[48، ص 43] دارد یـادین بن یاثـر  یر،تفسـ  یهـا در چگـونگ  آن یکه اثبات و نف داندیم

، 41] دهـد مـی  قـرار  بنیـادین  هـای فـرض پـیش  معادلرا  یرتفس یمبان یاصفهان رضایی
 یـا و  یرتفسـ  یـت کـه موجود  داندیم یادینیرا اصول بن یرتفس یمبان یزن بابایی .[441ص

از  یسـندگان نو یـن ا تلقـی  یـدیم، . چنانکه ددهدیقرار م یررا تحت تأث یرواعد روش تفسق
است کـه   ینها امشتر  و مشابه است. وجه مشتر  باور آن یتا حدود «تفسیر مبانی»

 اثـری  قـرآن  تفسـیر  فراینـد  در کـه  است یاو اصول موضوعه هافرضیشپ یر،تفس یمبان
 .دارد بنیادین و فراگیر
 شـمار قـرآن بـه    یرتفس یِمبنا یه،گزار  و قضیک  در قالب یچنانچه باور یان،ب ینا با

 یرفهـم و تفسـ   یِو سمت و سـو  یندو اثباتِ آن در فرا یکه نفاست معنا  یناوالً، به ا ید،آ
 یبه معنـا  یزیتجو یکردامر در رو این یاً،و ثان 4دارد یاو گسترد  یقرآن نقش جد یاتآ

و در غیر ایـن  خود قرار دهد  یرتفس یرا مبنا یباور ینت چنکه مفسِّر، ملزم اسآن است 
 یگـا ِ شأن و جا زیرا برخوردار نخواهد بود یتاز اعتبار و مشروع یر اودادِ تفسبرونصورت، 
اسـتوار   یرِتفس یِهاها و استوانهشالود  ریزیِیپ ی،در نزد طراحانِ مبان یرتفس یِطرح مبان

 است. یرتفس یمعتبر و متقن برا یِرو مبانمعتبر، در گ یرو معتبر است و تفس

                                                                 
 نـک: ] دانسته شد  اسـت  یراختکف مفسران در تفس ۀیشر یر،تفس یر مباناختکف د یگر،د اییهاز زاو. 4

4۷، 11 ،11]. 
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را در شـمار  « اعجاز قرآن» یرپژوهان،تفس یناز ا یمصداق، برخ یینمقام تع در. 1 بند
و سـمت و   ینـد اعجـاز قـرآن در فرا   کـه معنا  بدین 4اندقلمداد کرد  یرتفس مبانیاز  یکی
و  مبنـا قرآن را  عجازا بایدقرآن  مفسررو،  ینگسترد  و ژرف دارد؛ از ا یاثر یر،تفس یسو

 . دهدقرار  یرتفس فرضپیش
 بـه  نیسـتند.  قائـل  را جایگـاهی  چنـین  قـرآن  اعجاز برای برخی که است ذکر شایان

 و اساسـی  تـأثیر  تنهـا  نـه  قـرآن،  اعجـاز  اثبـات  و نفی» است معتقد صفوی نمونه، عنوان
 یا بودن معجز  ازیر نیست مترتب آن بر نیز جزئی اثر بلکه ندارد قرآن تفسیر در بنیادین
 کـه  پیداسـت  ناگفته[. 98، ص43] «کندنمی آن ایجاد فهم در تفاوتی هیچ قرآن، نبودن

 اعجـاز  نـافی  لزومـاً  نـه  و اسـت  تفسیر برای مبانی الزام ضرورتِ نافیِ لزوماً نه موضع، این
ایـن مقالـه آن    بحـ   مورد اصلی بنابر این مدعای 1.است جمع قابل دو هر با بلکه قرآن؛
 .«است قرآن تفسیر بایستۀ مبانیِ از یکی قرآن، اعجاز» که است
 

 دالیل بررسی. ۳
 اقامـه  مـدعا  ایـن  سـود  بـه  دلیلـی  ،«تفسـیر  بایستۀ یمثابه مبناقرآن به اعجاز» موافقان
 انـد بـود   گمـان  این بر شاید واند کرد  یتلق یهیمدعا را روشن و بد ینا یی. گواندنکرد 

 بـه  بـاور  نفـس  مدعا نیست و یـا  برای این مخالفی مفسران، و تفسیرپژوهان میان در که
احتمـال   9.دانستندقرار گیرد، کافی می «تفسیر مبانی» شمار قرآن را برای آنکه در اعجازِ

و صـرفاً در مقـام برشـمردن     یافتنـد ن یـل آن است که خود را در مقام و موضـع تعل  یگرد
اصـل   یـین ها معطوف به تبآن یصلاند و کوشش ابود  یرتفس یمبان یبرا یقمصادبرخی 

                                                                 
و اهـل سـنت در    یهمشتر  امام یککم یقرآن را در شمار مبان یراد، اعجازمند یبه عنوان نمونه، عل. 4

 ادعـا  کنـد،  ارائـه  سـتندی م که این بدون صفوی. [491-493ص ،41]نک: قرآن آورد  است یرتفس
 .[98ص، 43] انـد کـرد   قلمداد تفسیر مبانی از را قرآن اعجاز ،تفسیرپژوهان از برخی که است کرد 
انـد،  پرداخته یعلم یرکه به تفس یتمام کسان کندیادعا م ی،علم یرتفس یمبان یلدر ذ یسینف یشاد

 ،بایعط، 939ص ،الکامله االعمال ی،با استناد به کواکب 19۷ص، 1۷] اندآن قائل بود  یبه اعجاز علم
 .[431ص ،التنویر و التحریرابن عاشور،  و 191ص

 .است خارج ما بح  از قرآن، اعجاز نفی به قول نیز و مبانی نفی به قول که باشیم داشته نظر در .1

 یاز مبـان  یکـی است نشان دهد که اعجـاز قـرآن    ید خود صرفاً کوش یادعا یلراد در ذ یکه علچنان .9
 یقـرآن، مبنـا   یچرا اعجازمند کندیروشن نم اما [491-493ص ،41] است یمشتر  فرق اسکم

 دارد. یردر تفس ژرف و گسترد  یمبنا چگونه اثر یناست و ا یفرق اسکم ۀهم یرتفس
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 دلیـل  ایـن  به نیز تفسیر، مبنای مثابهبه قرآن اعجاز مخالفان امابود  است.  یرتفس یمبان
 نـدارد  تفسـیر  فرایند در فراگیری و مؤثر نقش هیچ قرآن، اعجاز به باور که اندکرد  اکتفا

را در  «یرتفسـ  یبانم» یفِتعر یهادر واقع، وجودِ مؤلفه و با این سخن [98، ص43نک: ]
 اند.کرد  ینف« اعجاز قرآن»خصوص 

 
 دالیل و مدعا سنجش و تحلیل .۴

موافقـان   و دالیل «است قرآن تفسیر بایسته یباور به اعجاز قرآن از مبان» یجا مدعاینا تا
. بیـان شـد  بـار    یـن مسـلمان در ا  یرپژوهانآورد تفسـ ر و مخالفان آن و نیز گزارشی از 

 .گیردقرار می سنجش و تحلیل مورد باب این در رپژوهانتفسی مشیِاکنون، 
 :مواجه استمشکل مهم  چهاربار  با  یندر ا یرپژوهانتفس مشیِ

 یسـته با ییاعجاز قرآن مبنا یل: به چه دلشودیپرسش آشکار م ینا با نخست، مشکل
 بایسته ییمثابه مبنااعجاز قرآن به» یمدعا نفی و اثبات گفت که بایداست؟  یرتفس یبرا

. جاسـت بـه  و معقول باوری، چنین برای دلیل مطالبۀ و است دلیل نیازمند ،«تفسیر برای
 مـدعا  اصـل  به صرفاً قرآن، تفسیر مبانی بیان مقام در تفسیرپژوهان که است این واقعیت
 اثرگـذاریِ  چندوچونِ و مکانیسم و اندبرنیامد  «تدلیل» و «تبیین» مقام در و اندپرداخته

. کننـد  برطرف را نقیصه این باید تفسیرپژوهان. اندنکرد  روشن را تفسیر فرایند در مبانی
 ، یعنـی هم محمـول و اعجاز قرآن ، یعنی هم موضوعاست و  این از دارترریشه مشکل، اما

ـ    یانب ینبا ا .دچار مشکل است یرتفس یمبان « اعجـاز قـرآن  »ۀ اشکال دوم نـا ر بـه مقول
 است.

 یمبنـا  قـرآن،  اعجـاز  از تلقـی  کـدام : شـود یش آشکار مـ پرس ینبا ا یزدوم ن مشکل
ـ فارغ از قبول   یرتفس یبرا ییمثابه مبنا به اعجاز قرآن به باور است؟قرآن  تفسیر بایستۀ

که به سود  یموجود و محتمل یلدال یتنامعقول یا یتِفارغ از معقول یزمدعا و ن ینو انکار ا
 یبه روشن ابهامو تا از  استمبهم  ومجمل  یامرـ اساساً باور به   شودیآن اقامه م یانو ز

 یـل دل ۀو نـه اقامـ  اسـت  قبول آن، موجّه و معقول  نه ردّ و یاید،درن یلبه تفص اجمالو از 
 .بخشیجهردّ و قبول آن، کارآمد و نت یبرا

: بـا کـدام   شـود یپرسش آشکار مـ  ینو با ا است «تفسیر مبانی» به نا رسوم  مشکل
اسـت؟  ششـکال و    یرتفسـ  یاعجـاز قـرآن در شـمار مبـان     یر،تفسـ  یاز مبان یو تلق یارمع

 مـورد  مـدعای انـد،  ارائه کـرد   «یرتفس یمبان»از  یرپژوهانکه تفس یفیدر تعر یناکارآمد
 .است کرد  کُند را استدالل تیغ و بسته باب این در داوری را را  و کرد  ترتیر  را بح 



 4931های قرآن و حدی ، سال چهل و هشتم، شمار  دوم، پاییز و زمستان پژوهش 48۱

چـه نـوع    یستۀبا مبانیِ از قرآن اعجاز :شودمی آشکار پرسش این با نیز چهارم مشکل
ــناســت؟  یریتفســ ــرض ای ــامکً ف ــول ک ــه اســت معق ــه ک ــانی تفســیری، هرگون  و مب
 اعجـاز  هـای نظریـه  همۀ به تفسیری گونۀ یک است ممکن و دارد خاصی هایفرضپیش
 .  باشد نداشته ابتنا و اتکا

 .پردازیممی اخیر موارد یاد شدۀ یینو تب یلتحل در ادامه، به
 

 «قرآن اعجاز» ۀمقول دراجمال و ابهام . 1. ۴
جـز   یسـت ن یـزی چ یـل، مجمـل و مـبهم اسـت و در مقـام تحل     یمفهـوم « قرآن اعجاز»

مسلمانان شکل گرفته است. بـاور بـه اعجـاز     یِپژوهقرآن یخکه در تار یاعجاز هاییهنظر
بـاور بـه اعجـاز    » ۀرو، گزار یناعجاز است. از ا هاییهاز نظر یکیدر واقع باور به  یزقرآن ن

پرسـش مواجـه اسـت:     یـن با ا یل،، در مقام تحل«قرآن است تفسیر بایستۀ یقرآن از مبان
 یمرا هم در نظر داشـته باشـ   یناست؟ ا تفسیر بایستۀ یاعجاز از مبان یهباور به کدام نظر

 یـن تفاوت دارد. از ا یگریو حکم هر کدام با د یستندن یکساناعجاز با هم  هاییهکه نظر
نخسـت   یـد ، با«قرآن است یرتفس یباور به اعجاز قرآن از مبان»است  یکه مدع یکس رو،

اعجـاز را   هـا، یهاز نظر یا. پار یدآن برآ یهگا  در مقام توجخود را روشن کند، آن یمدعا
 هـای یـه از متن قرآن. نظر یروندر ب یگر،د یاو پار  کنندیدر درون متن قرآن جستجو م

 مـتن اعجاز قرآن را در صورت و زبان  یبرخ یستند؛ن یکسان یزن ننا ر به درون متن قرآ
 زبـان  و صورت در را اعجاز که هاآن حتی. آن محتوای و معنا در دیگر برخی و جویندمی
خـتم   یـز جـا ن  ینبـد  هـا، تفـاوت  ایـن  و نیسـتند  سـو هم و سخنهم نیز جویندمی متن

مـورد بحـ  مـا     ۀدر گزار «قرآن ازاعج»که مفهوم  کنیمیمکحظه م ین،. بنابراشوندینم
 مجمل و مبهم است.

 
 «یرتفس یمبان»در  . إشکال۲. ۴

 یمبـان » یـف در تعر یو اساسـ  یاصـل  ۀمسلمان آمد، مؤلفـ  یرپژوهانآنچه که از تفس بنابر
 یـن، . گرچـه ا اسـت  یرتفسـ  یو سمت و سو ینددر فرا یرو فراگ یجد یاثرگذار ،«یرتفس

شـود تـا   میامر موجب  ینو هم یستن یاما هرگز کافاست  یرتفس یمبان یشرط الزم برا
 یرتفسـ  یسـطور، مبـان   یـن الزم باشد. بـه بـاور راقـم ا    یتِمانعفاقد  یر،تفس یمبان یفتعر

که نشـان دهـد    یارهاییها و معشاخصه ۀبر ارائ یمبتن یفیاست؛ بازتعر یفبازتعر یازمندن
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ها و از شاخصه یکی. یرخ ی،یزواقع شود و چه چ یرتفس یمبنا تواندیاساساً م یزیچه چ
 «تفسـیری » توانـد ینمـ  یرتفسـ  یاست که مبـان  ینا کنند یینمهم و تع یاربسیارهای مع

 یریتفس یتِماهدارای  یگر،د یربه تعب یا یرو برگرفته از تفس برآمد  تواندنمی یعنی ،باشد
لحـا    ریتفسـ  یمبان یشاخصه و مک  را برا ینمستلزم دور باطل است. اگر ازیرا  باشد

 یرتفسـ  یدر شمار مبان توانندیمآیا که  ی ح آن اعجاز قرآن از هاییهنظر یتِوضع یم،کن
 یتیاساسـاً مـاه   ،اعجـاز  هـای یـه نظر یاچرا کـه پـار    شودیم روشن یر،خ یا یرندقرار بگ

 .  یرنددارند و برآمد  از تفس یریتفس
اعجـاز  » یعنـی  ،نوشتار ی ایناصل ۀفوق را در خصوص مسئل ۀلوازم دو نکتباید  اکنون
 هـای یـه نظر» یعنـی  یم؛بـه کـار ببنـد    «قـرآن  یرتفس بایستۀ یاز مبان یکیمثابه قرآن به

 یـک کـدام   شودتا آشکار  یمبسپار یرتفس یمبان شدۀیبازنگر یهامک  یغرا به ت« اعجاز
 .ینندبنش «یرتفس یمبان» یگا در جا توانندیاعجاز م هاییهاز نظر
 

 تفسیر مبنایِ مثابهبه  جازاع های. نظریه۵

اعجـاز   هـای یهنظر» به« تفسیر بایستۀ یمثابه مبنا اعجاز قرآن به»شد بیان که  همچنان
 یـک بهیک یداعجاز با هاییه. لذا نظرشودتبدیل می« تفسیر بایستۀ یمبنا مثابه قرآن به

کـدام   ینـیم بب خـواهیم یمرحله از کـار، مـ   ینشوند. در ا ید سنج یرتفس یبه مثابه مبنا
 .آید شماربه  قرآن تفسیر بایستۀ یاز مبان تواندیاز اعجاز قرآن م یتلق
 
 تفسیر مبنای مثابهبه  صرفه .1. ۵

 و از ایـن رو  [19۷-199، ص1] کنـد می جستجو متن بیرون در را اعجاز وجه نظریه این
از سوی دیگـر   ارتباطی نداشته باشد. متن تفسیر مقولۀ با رودمی گمان نخستین، نگا  در

 یعنـی  عـادی،  بشـر  کـه  نیسـت  چنـان  قرآنـی  مـتن  نظریـه،  این با توجه به آنکه مطابق
 یـن کـه ا  کـرد اذعـان   بایـد [ ۱1، ص4، ج48؛ 9، ج4] بیاورد را آن مثل نتواند غیرپیامبر

ـ   یو اجمال یاز تصور کل یخال یهنظر صـرفه   یـه در بـنِ نظر  یسـت و ن یدر باب مـتن قرآن
ـ  یزمتمـا  یمتن یمتن قرآن ،تصور ینامطابق ود دارد. وج یاز متن قرآن یتصور  یکلـ ه و ب

اسـت   یـن آورد. پرسـش ا  یدآن پد یبرا یهمانند توانیو چنان است که م یستن یگر،د
 یـن کـه ا آیا جز این است ـ از کجا نشأت گرفته است؟   یو اجمال یتصور ـ ولو کل  ینکه ا

 یـان بـه ب  ؟با متن قرآن استمواجهه از بر شناخت و در  حاصل  یتصور مسبوق و مبتن
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ـ  یفرهنگ یِسو، و شناخت و برآورد توانمند یکدر  و شناخت از متن، از  یگر،د  یو ادب
مـتن   گویـد یکه م اییهصرفه شد  است؛ نظر یۀنظر سازِینهسو، زم یگراز د ی،عرب ۀجامع
ر  و د یان،ب ین. با ایایدآن برن یبرا یآوردن مانند ۀکه عرب از عهد یستچنان ن یقرآن

عکـس؛ چـرا کـه مسـبوق بـه فهـم و       صرفه است، نه به یهنظر یِشناخت متن قرآن مبنا
 است. یرتفس
 
 تفسیر مبنای مثابه به آن، آورندۀ حیث از قرآن اعجاز. ۲. ۵

و نسبت به چنـدوچون مـتن    کندیمتن جستجو م یرونوجه اعجاز را در ب یزن یهنظر این
 یطشـرا  دانسـت زیـرا  متن  یرتفس یمثابه مبنا به توان آن رایرو، نم ینساکت است. از ا

در خـود مـتن    گویـد یم یحاًتلو یهنظر ینا ییمبگو ندارد مگر آنکهمبنا بودن را  یالزم برا
 نفـی  شـی،،  نیست زیرا اثبات پذیرفته چندان سخن، این که شودنمی ید د یوجه اعجاز

 4قـرآن  آیه یک از مناقشه بلقا تفسیری نظریه، این مبنای این، بر افزون .کندنمی عدا ما
بـودن در تعـارض    یرتفسـ  یِمبنـا  یهـا و با مک  یربه تفس قو مسبو یمتک و در نتیجه

 است.
 
 تفسیر مبنای مثابه به درونی، اختالف عدم حیث از قرآن اعجاز. ۳. ۵

، 19؛ 39-34، ص44] نـدارد  را  اخـتکف  قرآنـی  متن در که است آن نظریه این مدعای
گـزار ، آشـکارا    یناست. باور به ا یدرون یفاقد ناسازگار ی،برخ یره تعبب و[ 499، ص1ج
 یـن داشته باشد اما سخن در ا یاساس یقرآن اثر یرتفس یسووو سمت ینددر فرا تواندیم

مدعا از کجا اخذ شد   ینا یست؟چ یمتن قرآن یدرون یاست که مستند باور به ناسازگار
اسـت بـه    یبرد؟ کاف یآن پ یو نادرست یبه درست توانیم یاست؟ و چگونه و از چه راه

 یِاز مبـان  توانـد یمعنـا مـ   ینها پاسخ داد  شود تا آشکار شود اعجاز قرآن به اپرسش ینا
 نه.  یا یدبه شمار آ یرتفس

 وَلَـو   الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ أَفَک»: آیۀ به. 4: است پذیرامکان را  دو از هاپرسش این به پاسخ
مضـمون   ینبـه همـ   یـک نزد یـاتی آ یا 1«کَثِیرًا اخْتِکفًا فِیهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَی رِ عِنْدِ مِنْ کَانَ

 یـل و تحل ی. از رهگذر بررس1که در قرآن اختکف را  ندارد  یریمبگ یجهو نت یماستناد کن

                                                                 
 .19 :بقر  .4

 .81 :نسا، .1
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مـتن را    یـن در ا یناسـازگار  یاکه اختکف  یمبرس یجهنت ینجانبه و جامع قرآن به اهمه
 دارد.  ن

آن  یرو مسبوق به قـرآن و فهـم و تفسـ    یمتک ،گفت که هر دو را  توانیم روشنیبه
از  تواندیاعجاز قرآن به معنا نم یم،لحا  کرد یرتفس یمبان یکه برا یاست لذا بنابر مکک

 قلمداد گردد.   یرتفس یمبان
 لحـا   یـد با را نکتـه  دو اسـت،  شـد   استناد قرآن آیۀ به آن در که نخست را  دربارۀ

 لـذا  و اسـت  قـرآن  از تفسـیری  و فهـم  به متکی و مسبوق آیات، هر استنادی به. 4: کرد
 را  از کـه  شـود مـی  داد  قرآن ارجـاع  به مخاطب آیه، خود در. 1. دارد تفسیری ماهیتی

 و فهـم  جـز  مـاهیتی  تـدبر،  مگـر  و نـدارد  را  اختکف قرآن در که دریابد آن، در «تدبر»
 یا سازگاری باب در حکم و قرآن جامع بررسی و تحلیل دوم، یعنی را  اما و !دارد؟ تفسیر

 بنـابراین،  .نیسـت  مقـدور  و میسر آن تفسیر و فهم رهگذر از جز قرآن نیز در ناسازگاری
 اسـت،  تفسـیر  به مسبوق و مبتنی که آنجا از معنا این به اعجاز که گرفت نتیجه توانمی
 .باشد تفسیر مبنایِ تواندنمی

 
 تفسیر مبنای مثابهبه  بیان، حیث از قرآن عجاز. ا۴. ۵

بکغـت و   یهـا که جنبهگیرد میقرار  یمختلف هاییهنظر یان،ب ی ِاعجاز قرآن از ح ذیلِ
 در را قـرآن  شـود و اعجـاز  شـامل مـی   را قرآن نظم و چینش و اسلوب و سبک ،فصاحت

 در ،تفـاوت  و وعتنـ  رغمبه ها. این نظریه[1۷4-19۷، ص1] کنندمی جستجو متن درون
نـه اینکـه    «گوید؟می چگونه قرآن» که هستند این به اینکه نا ر آن و مشترکند امر یک

 به معطوف عمدتاً مسلمانان میان در تفسیر که است حالی در این. «گوید؟می چه قرآن»
 یـان اسـت کـه در م   یریتفسـ  یـتِ تـابع ماه  یـز ن یرتفسـ  یمبان و[ ۱] است دوم پرسش

از  هایش،یگونگونه ۀبا هم یانیاعجاز ب هاییهرو، نظر ینگرفته است. از امسلمانان شکل 
 یو سـمت و سـو   ینـد و در فرا یستندن «گوید؟یقرآن چه م»آنجا که معطوف به پرسشِ 

 قلمداد شوند. یرتفس یِمبنا توانندینم کنند،ینم یفاا ینقش یرتفس
 
 تفسیر بنایِم مثابهبه  غیب، از اخبار حیث از قرآن . اعجاز۵. ۵

 ایـن [ 31-39، ص44پژوهـان روشـن اسـت. ]   قـرآن  ۀهمـ  یاعجاز برا یۀنظر ینا یمدعا
قـرآن سـر و کـار     یعکو  با محتـوا . بهجویدیم یاعجاز را در درون متن قرآن ،هم یهنظر
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را  اعجـاز  یـن ا شـود یاست که چطـور مـ   ینقرآن. اما سخن در ا یاندارد نه با صورت و ب
   یست؟اعجاز چ یناحراز ا یِشناسروشو  در  کرد
 باشـیم  داشـته  باور فرضپیش این به سو، یک از که است این منطقی و معقول روش

 باشـیم  بـاور  ایـن  بر نیز و است بود  شهادت و غیب عالم از شخبار مقام در قرآنی متن که
 مقـامی  در نـه  و اسـت  بـود   آشـکار  و نهان از شخبار متضمن مشخص، آیۀ آن یا این که

 در را انتظـار مفسـر   کـه  مهمـی هسـتند   هـای فـرض پیش و هاتلقی هرکدام هااین. دیگر
 کـه  اسـت  رویکـرد  ایـن  بـا  مفسـر  و دهـد مـی  سامان قرآنی متن با اشتفسیری مواجهۀ
 اخبار به باید مفسر سو، دیگر از. چیندمی متن شاخسار از را غیبی اخبار نام به ایخوشه
 یـک  وقـوع  و بنشـیند  آیند  انتظار در یا یابد دست تاریخ در متقن اسناد بر متکی معتبر
 غیبـی  اخبـار  بـه  ها،این نهادن هم کنار در با تا باشد شاهد را ایشبهه و شک بی رخداد
 وجـه  از خالی اعتبار، و کامیابی و توفیق فرض با شناسیروش این. دهد قرآنی حکم متن

نیـز   اعجـازی  چنـین  بـه  باور رو، این از. است تفسیر با مکزم و مسبوق نیست و تفسیری
 .باشد تفسیر مبانی شمار از تواندنمی

 را قـرآن  مـتن  از انـدکی  بخـش  وضـعیت،  بهتـرین  در اعجـاز،  نظریـۀ  ایـن  عـکو ، به
 در ایـن  اسـت؟  غیبـی  اخبار متضمن قرآن صد در چند مگر. را قرآن همۀ نه گیردفرامی
 آن اثـر  بودن فراگیر شود، یتلق تفسیر مبنای باور، و اصل یک اینکه شرط که است حالی

اساساً نقـش   یب،باور به اخبار از غ رودیگذشته، گمان نم هاینا از .است تفسیر فرایند در
 ـ داشته باشد. یبینا ر به اخبار غ یاتآ یقرآن ـ حت یردر فهم و تفس یو اثر
 

 تفسیر مبنایمثابه  علوّ محتوا، به یثح از قرآن . اعجاز۶. ۵
و از علوّ معارف، احکـام   دانندیآن م یاعجاز قرآن را معطوف به محتوا ،هایهاز نظر برخی

 نیسـت،  ژرفـی  معارف و حقایق چنین عرضه یارای را بشری یچه ی آن و اینکههاو آموز 
امر باور  ینا هب یاشک و شبهه هیچبی که فرض بر[ 499، ص1، ج19. ]گویندسخن می
و  یـق عم یاثر یمتن قرآن یردر فهم و تفس یباور ینکه چن یریمبپذ یو حت یمداشته باش

 یبـرا  یصـفت  یناحراز چن یشناساگر از روش یزن یهنظر یندارد، اما در خصوص ا یرفراگ
 یچهـ  ،و غـور در آن  یر قـرآن که جز فهـم و تفسـ   یابیممیدر یم،جو کنوپرس یمتن قرآن

 ایـن  پرسـش  حـال  وجود نـدارد. قرآن  یقحقا یو ژرفاعالی معارف علوّ در   رایب یراه
 توانـد نمی هم نظریه این لذا است؟ بود  استوار مبانی کدام بر تفسیر و فهم است که این

 .باشد تفسیر شروط ذکر شد  برای مبانی متضمن
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 تفسیر مبنای مثابهبه  نفسی . اعجاز۷. ۵
 هانظریه این. کنندمی جووجست مخاطب در را قرآنی متن اعجاز وجه هانظریه از ایپار 

 برخـی  وصـف  غیرقابـل  و ناگهـانی  و ژرف تحـوالتِ  بـه  عمدتاً و دارد مختلف هایروایت
 یوجـود  یهـا ب احـوال و چـرخش  و تقلّ 4دارند تکیه متن قاریان و مستمعان مخاطبان،

 تفسـیر  متعـارف  قلمـرو  با نیز معنا این به اما اعجاز. دانندیمستمعان را راز اعجاز قرآن م
 تلقـی  تفسـیر  بـرای  مبنـایی  مثابـه به تواندلحا  موضوع، نمی به و اساساً و ندارد نسبتی

 .شود
 
 یرتفس یمثابه مبنابه  ی. اعجاز فن۸. ۵

در بـر   آن مختلـف  هـای یتروا و هاگونه همۀ با را عددی اعجاز که فنی اعجاز هاینظریه
متعـارف و   یـان جر یو سـمت و سـو   ینـد اساساً در فرا نیز[ 199-113، ص49]گیردیم

 دانست.    یرتفس یدر شمار مبان ن راتوان آیا نم و ندارد یاثر یرتفس ۀدشناخته ش
 نشـان  آوردیـم،  اعجـاز  هـای نظریه از بخشی مثابهبه که فوق گانۀهشت هاینمونه در
 «تفسـیر  مبنایِ» عنوانِبه تواندمی قرآن، اعجاز باب در هانظریه از یککدام به باور دادیم
 مقولـه  بـا  نسـبتی  هـا نظریـه  ایـن  از ایپـار   که داد نشان ما ۀمطالع حاصل. شود قلمداد
 فـرض  لذا و هستند تفسیر بر مبتنی و مسبوق خود دیگر، ایپار  و کنندنمی پیدا تفسیر
 .باطل الجرم، و بود خواهد منطقی دور مستلزم هاآن برای تفسیر مبنایِ
 

 تفسیر هایگونه و اعجاز هاینظریه. ۶
 ابهام و اجمال از را معادله این سوی یک ما بح ، پیشین بخش رد که است این حقیقت

اعجـاز منحـل    هـای نظریـه  بـه  را قرآن اعجاز یعنی گشودیم؛ تفصیلی نحو به و درآوردیم
 تلقـی  بـا  هـم  آن - بـودن  «تفسـیر  مبنـایِ » آزمـونِ  بـه  را هانظریه این سپس، و کردیم
ـ  این دیگر سوی یک اما. سپردیم -آن شدۀاصکح  اسـت؛  مانـد   مجمـل  همچنـان  همعادل
 بـه  اجمـال  از هنـوز و مانـد   ناگشـود   «تفسیر مبانی» اصطکحِ در «تفسیر» عنصرِ یعنی

 کـدام  هر که دارد مختلفی هایگونه تفسیر تفسیر، تاریخ گوا  به. است نیامد  در تفصیل
 ردهـای کارک و اهـداف  و است استوار سازوکارهایی و منابع روش، مبانی، بر هاگونه این از

 هـای نظریـه  بگـوییم  کـه  اسـت  معقول سخن این میان، این در. دارد متمایزی و متفاوت

                                                                 
 [.93 ص، 19] قائلند یهنظر ینکه به ا اندیقطب از جمله کسان یدو س یبست یخطاب .4
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 کـدام  شـود  روشن تا شوند سنجینسبت تفسیری مختلف هایگونه با باید اعجاز مختلف
از عهد   یسنجنسبت ایند؟ اشتواند بمی یریتفس ۀکدام گون یستۀبا یِمبنا اعجاز، نظریۀ

 یـن ا نمایـد یاما آنچه مسلّم م طلبد؛یم یگریرج است و مجال دنوشتار خا ینا ۀو حوصل
 بـه خواهـد بـود.    یریتفسـ  یهااز گونه یبرخ یمبنا ،اعجاز هاییهاز نظر برخیکه  است

 قـرآن  علمـی  تفسیر بایستۀ مبنایِ مثابهبه قرآن، علمی اعجاز است شایسته مثال، عنوان
مثابـه   قرآن، بـه  یاعجاز ادب و [19۷-19۱، ص4، ج1] گیرد قرار پرسش و سنجش مورد
 .یردقرآن مورد سنجش و پرسش قرار گ یادب یرتفس یِمبنا

 
 یانیسخن پا. ۷

 نخسـت  موقعیت از متفاوت بسیار و جدید موقعیتی در را بح  نوشتار، این در ما تأمکت
 اعجـاز  هاییهسو، نظر یک در: است شد  روشن بسیار مسئله صورت اکنون. دهدمی قرار

 یدر سو و کنندمی ارائه الهی معجزۀ این از متمایز تصویری کدام هر کهرار دارند ق قرآن
 یزمتما یگرید ازو روش و ...  یمبان ی ح ازکه هر کدام  یرگون تفساگون هایگونه یگر،د

ست. ا ما یاردر اخت یزن «یرتفس یمبان»از  یاشد اصکح یِدو امر، تلق ینهستند. در کنار ا
 بایـد  اعجـاز  نظریـۀ  کـدام »طرح کـرد:   به روشنی چنین  را اصلی پرسش توانمی اکنون
 «شود؟ قلمداد تفسیری گونۀ کدام غیرتفسیریِ فرضِپیش

 یـن اآنکه  یدو روشن بود. ام شفاف پرسشی به رسیدن نوشتار این در ما کوشش همۀ
پرسـش را فـراهم کـرد      یـن ا بـه پاسخ  یبرا یمنطق یطبود  و شرا یقتوف ینکوشش قر

 .شدبا
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