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اعجاز قرآن به مثابه یکی از مبانی تفسیر قرآن؛ تحلیل و داوری
سید هدایت جلیلی
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(تاریخ دریافت مقاله -39/34/93:تاریخ پذیرش مقاله)39/39/41:

چکیده
در نگاهی تجویزی ،اعجاز قرآن بهمثابه مبنایِ تفسیر ،بدین معناست که باور بـه
اعجاز قرآن در فرایند و سمت و سوی تفسیر ،اثری تعیینکننـد دارد و چنـین
باوری ،الزمۀ هر تفسیر معتبری است .این مدعا در میان قرآنپژوهان ،موافقان و
مخالفانی دارد .نوشتار حاضر بر این باور مبتنی است که ایـن مـدعا از دو حیـ
دارای ابهام و اشکال اساسی است« :اعجاز قرآن» در مقام تحلیل ،چیزی نیسـت
جز نظریههای اعجازکه با هـم یکسـان نیسـتند .مبـانی تفسـیر نیـز نمـیتوانـد
برگرفته از تفسیر بود و یا به تعبیر دیگر ،ماهیتِ تفسیری داشـته باشـد .مقالـۀ
حاضر با در میان آوردن دو نکتۀ فوق« ،نظریههای اعجاز» را به تیغ مـک هـای
بازنگریشدۀ مبانی تفسیر میسپارد و نشان میدهد که پار ای از این نظریـههـا
نسبتی با مقولۀ تفسیر ندارند و پار ای دیگر ،خود مسبوق و مبتنـی بـر تفسـیر
هستند .از دیگر سو ،تفسیر گونههای مختلفی دارد و برخی از نظریههای اعجـاز
مبنای برخی از گونههای تفسیری خواهد بود.
کلیدواژهها :اعجاز قرآن ،مبانی تفسیر ،مک

مبانیِ تفسیر ،نظریههای اعجاز.

 .4استادیارگرو علوم قرآن و حدی دانشگا خوارزمی تهران.

Email: jalilish@gmail.com
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 .1جستارگشایی
نوشتار حاضر مطالعهای است موردی و مصداقی در نسبت «مبانی تفسیر» و «تفسـیر» و
میخواهد مدعایِ «معجز بودن قرآن» را به عنوان یکی از مبانی تفسـیر قـرآن بسـنجد.
من میکوشم این سنجش را از رهگذر گامهای زیر به سرانجام برسانم:
نخست ،مدعا را تبیین میکنم .آنگا  ،به عبارتهای پار ای از موافقان و مخالفانِ ایـن
مدعا و دالیل هریک اشار میکنم .در ادامه به تحلیل و سنجشِ مـدعا و دالیـل طـرفین
خواهم پرداخت و در آنجا نشان خواهم داد که مدعای «اعجاز قرآن یکی از مبانی تفسـیر
قرآن است» ،با چه مکحظاتِ تفصیلی روبهروست.
 .۲بیان مدعا
و یــا
بنــد  .4پــار ای از تفســیرپژوهان معاصــر کــه بــه نگــارش آثــاری
توصیفی1ـتحلیلی 9در باب تفسیر روی آورد اند 1،از مقولهای با عنوان «مبـانی تفسـیر»
یاد کرد اند [برای نمونـه نـک ،1 :ج ،4ص19-3؛  ،9ص9؛ ،۷ص3-9؛  ،41ص441؛ ،49
ج ،4ص493؛  9.]1۱ ،14 ،13 ،43 ،4۱در ایــن میــان ،برخــی فراتــر رفتــه و از مبــانیِ
گونهای خاص از تفسیر -به عنوان نمونه« :مبانی تفسیر موضـوعی» [نـک ]93 ،18 ،3:و
تجــویزی4

1. normative
2. descriptive
3. analytic

 .1آثار و کتابهایی که با عنوانهای روش تفسیر ،روششناسیِ تفسـیر ،مبـانی تفسـیر ،اصـول و قواعـد
تفسیر و  ...نگاشته شد است ،در دو دستۀ اصلی جای میگیرند .4 :برخی از آنها مشخصاً و عمـدتاً
به این پرسش پاسخ میدهند که «مفسران ،قرآن را چگونه تفسیر کـرد انـد؟» .ایـن دسـته از آثـار
رویکردی پسینی و توصیفی ـ تحلیلی به فـرآورد هـای تفسـیری داشـتهانـد .1 .برخـی دیگـر نیـز،
مشخصاً و عمدتاً عهد دار پاسخ به این پرسش بود اند که« :چگونه باید قرآن را تفسیر کـرد؟» .ایـن
دسته از آثار رویکردی پیشینی و تجویزی به فرایند تفسیر دارند [نک ،8 :ص.]9۱-99
 .9البته برخی دیگر از تفسیرپژوهان ترجیح داد اند به جای «مبانی تفسـیر» از مفـاهیم دیگـری کـه در
فرازبان تفسیرپژوهیِ مسلمانان رایج است ،استفاد کنند؛ مفاهیمی از قبیل «اصول تفسیر» [نک ،9:
سراسر کتاب؛ ،1۱ص« ،]13-1۷پیشفرضهای تفسیر» [ ،3ص .]439-4۷9برخی دیگر نیز خود را
از چارچوب فرازبان رایج تفسیرپژوهان مسلمان برکشید اند و کوشـید انـد ،در گفتمـانی فلسـفی از
مفاهیمی عام و خنثی بهر ببرند تا در دام مناقشهها و ابهامهای مفهومی نیافتنـد؛ مفـاهیمی چـون
«عوامل فهم متن» [نک ،43:سراسر کتاب] یا «نظریۀ تفسیر» [نک،13 :سراسر کتاب ،بـه خصـوص
ص.]11-41

اعجاز قرآن به مثابه یکی از مبانی تفسیر قرآن؛ تحلیل و داوری

489

«مبانی تفسیر روایی» [نک -]14 :و برخی دیگر ،از گونهای خاص از مبـانیِ تفسـیر -بـه
عنوان نمونه« :مبانی ککمی» [نک ،41 :سراسر کتاب] -سخن گفتهاند.
روال کار تفسیرپژوهان بدین صورت بود است که معمـوالً ابتـدا تعریفـی از «مبـانی
تفسیر» ارائه و جایگا آن را در فرایند تفسیر بیان کرد اند و پس از آن به بیان مصـادیق
و نمونههایی از مبانی تفسیر قرآن پرداختهاند .سعیدی روشـن ،مبـانی تفسـیر را چنـین
تعریف میکند« :پیشفرضها و اصول موضوعهای که فرایند تفسیر بر پایۀ آنهـا اسـتوار
مــیگــردد ،9[ ».ج ،4ص ]44محمــدکا م شــاکر مبــانی تفســیر را «دیــدگا هــا و
پیشفرضهای بنیادی در تفسیر میداند که پذیرش یا رد آنها در نفی و اثبـات تفسـیر
مؤثر است» [ ،9ج ،4ص913؛  ،4۱ص ]99و در عبارتی دیگر ،آنها را در فراینـد تفسـیر
دخیل میداند [ ،4۱ص .]13فاکر میبدی مبانی و اصـول را یکـی دانسـته و مـراد وی از
مبانی تفسیر ،زیرساختهای الزم برای تفسیر است که بـا تفـاوت آن ،بنـای تفسـیر نیـز
متفاوت میشـود [ ،14ص .]99-91محمدرضـا صـفوی نیـز مبـانی تفسـیر را قضـایایی
میداند که اثبات و نفی آنهـا در چگـونگی تفسـیر ،اثـری بنیـادین دارد [ ،43ص .]48
رضایی اصفهانی مبانی تفسیر را معادل پـیشفـرضهـای بنیـادین قـرار مـیدهـد [،41
ص .]441بابایی نیز مبانی تفسیر را اصول بنیادینی میداند کـه موجودیـت تفسـیر و یـا
قواعد روش تفسیر را تحت تأثیر قرار میدهد .چنانکه دیـدیم ،تلقـی ایـن نویسـندگان از
«مبانی تفسیر» تا حدودی مشتر و مشابه است .وجه مشتر باور آنها این است کـه
مبانی تفسیر ،پیشفرضها و اصول موضوعهای است کـه در فراینـد تفسـیر قـرآن اثـری
فراگیر و بنیادین دارد.
با این بیان ،چنانچه باوری در قالب یک گزار و قضیه ،مبنایِ تفسیر قـرآن بـه شـمار
آید ،اوالً ،به این معنا است که نفی و اثباتِ آن در فرایند و سمت و سـویِ فهـم و تفسـیر
آیات قرآن نقش جدی و گسترد ای دارد 4و ثانیاً ،این امر در رویکرد تجویزی به معنـای
آن است که مفسِّر ،ملزم است چنین باوری را مبنای تفسیر خود قرار دهد و در غیر ایـن
صورت ،بروندادِ تفسیر او از اعتبار و مشروعیت برخوردار نخواهد بود زیرا شأن و جایگـا ِ
طرح مبانیِ تفسیر در نزد طراحانِ مبانی ،پیریزیِ شالود ها و استوانههایِ تفسیرِ اسـتوار
و معتبر است و تفسیر معتبر ،در گرو مبانیِ معتبر و متقن برای تفسیر است.
 .4از زاویهای دیگر ،اختکف در مبانی تفسیر ،ریشۀ اختکف مفسران در تفسیر دانسته شد اسـت [نـک:
.]11 ،11 ،4۷
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بند  .1در مقام تعیین مصداق ،برخی از این تفسیرپژوهان« ،اعجاز قرآن» را در شـمار
یکی از مبانی تفسیر قلمداد کرد اند 4بدین معنا کـه اعجـاز قـرآن در فراینـد و سـمت و
سوی تفسیر ،اثری گسترد و ژرف دارد؛ از این رو ،مفسر قرآن باید اعجاز قرآن را مبنـا و
پیشفرض تفسیر قرار دهد.
شایان ذکر است که برخی برای اعجاز قـرآن چنـین جایگـاهی را قائـل نیسـتند .بـه
عنوان نمونه ،صفوی معتقد است «نفی و اثبـات اعجـاز قـرآن ،نـه تنهـا تـأثیر اساسـی و
بنیادین در تفسیر قرآن ندارد بلکه اثر جزئی نیز بر آن مترتب نیست زیرا معجز بودن یا
نبودن قرآن ،هیچ تفاوتی در فهم آن ایجاد نمیکند» [ ،43ص .]98ناگفته پیداسـت کـه
این موضع ،نه لزوماً نافیِ ضرورتِ الزام مبانی برای تفسیر اسـت و نـه لزومـاً نـافی اعجـاز
قرآن؛ بلکه با هر دو قابل جمع است 1.بنابر این مدعای اصلی مورد بحـ ایـن مقالـه آن
است که «اعجاز قرآن ،یکی از مبانیِ بایستۀ تفسیر قرآن است».
 .۳بررسی دالیل
موافقان «اعجاز قرآن بهمثابه مبنای بایستۀ تفسـیر» ،دلیلـی بـه سـود ایـن مـدعا اقامـه
نکرد اند .گویی این مدعا را روشن و بدیهی تلقی کرد اند و شاید بر این گمـان بـود انـد
که در میان تفسیرپژوهان و مفسران ،مخالفی برای این مدعا نیست و یـا نفـس بـاور بـه
اعجازِ قرآن را برای آنکه در شمار «مبانی تفسیر» قرار گیرد ،کافی میدانستند 9.احتمـال
دیگر آن است که خود را در مقام و موضـع تعلیـل نیافتنـد و صـرفاً در مقـام برشـمردن
برخی مصادیق برای مبانی تفسیر بود اند و کوشش اصلی آنها معطوف به تبیـین اصـل
 .4به عنوان نمونه ،علی راد ،اعجازمندی قرآن را در شمار مبانی ککمی مشتر امامیه و اهـل سـنت در
تفسیر قرآن آورد است [نک ،41:ص .]491-493صفوی بدون این که مسـتندی ارائـه کنـد ،ادعـا
کرد است که برخی از تفسیرپژوهان ،اعجاز قرآن را از مبانی تفسیر قلمداد کـرد انـد [ ،43ص.]98
شادی نفیسی در ذیل مبانی تفسیر علمی ،ادعا میکند تمام کسانی که به تفسیر علمی پرداختهانـد،
به اعجاز علمی آن قائل بود اند [ ،1۷ص 19۷با استناد به کواکبی ،االعمال الکامله ،ص ،939طبایع،
ص 191و ابن عاشور ،التحریر و التنویر ،ص.]431
 .1در نظر داشته باشیم که قول به نفی مبانی و نیز قول به نفی اعجاز قرآن ،از بح ما خارج است.
 .9چنانکه علی راد در ذیل ادعای خود صرفاً کوشید است نشان دهد که اعجـاز قـرآن یکـی از مبـانی
مشتر فرق اسکمی است [ ،41ص ]491-493اما روشن نمیکند چرا اعجازمندی قـرآن ،مبنـای
تفسیر همۀ فرق اسکمی است و این مبنا چگونه اثری ژرف و گسترد در تفسیر دارد.
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مبانی تفسیر بود است .اما مخالفان اعجاز قرآن بهمثابه مبنای تفسیر ،نیز به ایـن دلیـل
اکتفا کرد اند که باور به اعجاز قرآن ،هیچ نقش مؤثر و فراگیری در فرایند تفسـیر نـدارد
[نک ،43 :ص ]98و با این سخن در واقع ،وجودِ مؤلفههای تعریفِ «مبانی تفسـیر» را در
خصوص «اعجاز قرآن» نفی کرد اند.
 .۴تحلیل و سنجش مدعا و دالیل
تا اینجا مدعای «باور به اعجاز قرآن از مبانی بایسته تفسیر قرآن است» و دالیل موافقـان
و مخالفان آن و نیز گزارشی از ر آورد تفسـیرپژوهان مسـلمان در ایـن بـار بیـان شـد.
اکنون ،مشیِ تفسیرپژوهان در این باب مورد تحلیل و سنجش قرار میگیرد.
مشیِ تفسیرپژوهان در این بار با چهار مشکل مهم مواجه است:
مشکل نخست ،با این پرسش آشکار میشود :به چه دلیل اعجاز قرآن مبنایی بایسـته
برای تفسیر است؟ باید گفت که نفی و اثبات مدعای «اعجاز قرآن بهمثابه مبنایی بایسته
برای تفسیر» ،نیازمند دلیل است و مطالبۀ دلیل برای چنین باوری ،معقول و بـهجاسـت.
واقعیت این است که تفسیرپژوهان در مقام بیان مبانی تفسیر قرآن ،صرفاً به اصـل مـدعا
پرداختهاند و در مقام «تبیین» و «تدلیل» برنیامد اند و مکانیسم و چندوچونِ اثرگـذاریِ
مبانی در فرایند تفسیر را روشن نکرد اند .تفسیرپژوهان باید این نقیصه را برطرف کننـد.
اما مشکل ،ریشهدارتر از این است و هم موضوع ،یعنی اعجاز قرآن و هم محمـول ،یعنـی
مبانی تفسیر دچار مشکل است .با این بیان اشکال دوم نـا ر بـه مقولـۀ «اعجـاز قـرآن»
است.
مشکل دوم نیز با این پرسش آشکار مـیشـود :کـدام تلقـی از اعجـاز قـرآن ،مبنـای
بایستۀ تفسیر قرآن است؟ باور به اعجاز قرآن به مثابه مبنایی برای تفسیر ـ فارغ از قبول
و انکار این مدعا و نیز فارغ از معقولیتِ یا نامعقولیت دالیل موجود و محتملی که به سود
و زیان آن اقامه میشود ـ اساساً باور به امری مجمل و مبهم است و تا از ابهام به روشنی
و از اجمال به تفصیل درنیاید ،نه ردّ و قبول آن ،موجّه و معقول اسـت و نـه اقامـۀ دلیـل
برای ردّ و قبول آن ،کارآمد و نتیجهبخش.
مشکل سوم نا ر به «مبانی تفسیر» است و با این پرسش آشکار مـیشـود :بـا کـدام
معیار و تلقی از مبانی تفسـیر ،اعجـاز قـرآن در شـمار مبـانی تفسـیر اسـت؟ ششـکال و
ناکارآمدی در تعریفی که تفسیرپژوهان از «مبانی تفسیر» ارائه کـرد انـد ،مـدعای مـورد
بح را تیر تر کرد و را داوری را در این باب بسته و تیغ استدالل را کُند کرد است.
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مشکل چهارم نیز با این پرسش آشکار میشود :اعجاز قرآن از مبانیِ بایستۀ چـه نـوع
تفســیری اســت؟ ایــن فــرض کــامکً معقــول اســت کــه هرگونــه تفســیری ،مبــانی و
پیشفرضهای خاصی دارد و ممکن است یک گونۀ تفسیری به همۀ نظریـههـای اعجـاز
اتکا و ابتنا نداشته باشد.
در ادامه ،به تحلیل و تبیین موارد یاد شدۀ اخیر میپردازیم.
 .1 .۴اجمال و ابهام در مقولۀ «اعجاز قرآن»
«اعجاز قرآن» مفهـومی مجمـل و مـبهم اسـت و در مقـام تحلیـل ،چیـزی نیسـت جـز
نظریههای اعجازی که در تاریخ قرآنپژوهیِ مسلمانان شکل گرفته است .بـاور بـه اعجـاز
قرآن نیز در واقع باور به یکی از نظریههای اعجاز است .از این رو ،گزارۀ «بـاور بـه اعجـاز
قرآن از مبانی بایستۀ تفسیر قرآن است» ،در مقام تحلیل ،با ایـن پرسـش مواجـه اسـت:
باور به کدام نظریه اعجاز از مبانی بایستۀ تفسیر است؟ این را هم در نظر داشـته باشـیم
که نظریههای اعجاز با هم یکسان نیستند و حکم هر کدام با دیگری تفاوت دارد .از ایـن
رو ،کسی که مدعی است «باور به اعجاز قرآن از مبانی تفسیر قرآن است» ،بایـد نخسـت
مدعای خود را روشن کند ،آنگا در مقام توجیه آن برآید .پار ای از نظریههـا ،اعجـاز را
در درون متن قرآن جستجو میکنند و پار ای دیگر ،در بیرون از متن قرآن .نظریـههـای
نا ر به درون متن قرآن نیز یکسان نیستند؛ برخی اعجاز قرآن را در صورت و زبان مـتن
میجویند و برخی دیگر در معنا و محتوای آن .حتی آن ها که اعجاز را در صورت و زبـان
متن میجویند نیز همسخن و همسـو نیسـتند و ایـن تفـاوتهـا ،بـدین جـا نیـز خـتم
نمیشوند .بنابراین ،مکحظه میکنیم که مفهوم «اعجاز قرآن» در گزارۀ مـورد بحـ مـا
مجمل و مبهم است.
 .۲ .۴إشکال در «مبانی تفسیر»
بنابر آنچه که از تفسیرپژوهان مسلمان آمد ،مؤلفـۀ اصـلی و اساسـی در تعریـف «مبـانی
تفسیر» ،اثرگذاری جدی و فراگیر در فرایند و سمت و سوی تفسـیر اسـت .گرچـه ایـن،
شرط الزم برای مبانی تفسیر است اما هرگز کافی نیست و همین امر موجب میشـود تـا
تعریف مبانی تفسیر ،فاقد مانعیتِ الزم باشد .بـه بـاور راقـم ایـن سـطور ،مبـانی تفسـیر
نیازمند بازتعریف است؛ بازتعریفی مبتنی بر ارائۀ شاخصهها و معیارهایی که نشـان دهـد

اعجاز قرآن به مثابه یکی از مبانی تفسیر قرآن؛ تحلیل و داوری

48۷

چه چیزی اساساً میتواند مبنای تفسیر واقع شود و چه چیزی ،خیر .یکی از شاخصهها و
معیارهای بسیار مهم و تعیینکنند این است که مبـانی تفسـیر نمـیتوانـد «تفسـیری»
باشد ،یعنی نمیتواند برآمد و برگرفته از تفسیر یا به تعبیر دیگر ،دارای ماهیتِ تفسیری
باشد زیرا مستلزم دور باطل است .اگر این شاخصه و مک را برای مبانی تفسـیر لحـا
کنیم ،وضعیتِ نظریههای اعجاز قرآن از آن حی که آیا میتوانند در شمار مبانی تفسـیر
قرار بگیرند یا خیر ،روشن میشود چرا کـه پـار ای نظریـههـای اعجـاز ،اساسـاً مـاهیتی
تفسیری دارند و برآمد از تفسیرند.
اکنون باید لوازم دو نکتۀ فوق را در خصوص مسئلۀ اصلی این نوشتار ،یعنـی «اعجـاز
قرآن بهمثابه یکی از مبانی بایستۀ تفسیر قـرآن» بـه کـار ببنـدیم؛ یعنـی «نظریـههـای
اعجاز» را به تیغ مک های بازنگریشدۀ مبانی تفسیر بسپاریم تا آشکار شود کـدام یـک
از نظریههای اعجاز میتوانند در جایگا «مبانی تفسیر» بنشینند.
 .۵نظریههای اعجاز به مثابه مبنایِ تفسیر
همچنان که بیان شد «اعجاز قرآن به مثابه مبنای بایستۀ تفسیر» به «نظریههـای اعجـاز
قرآن به مثابه مبنای بایستۀ تفسیر» تبدیل می شود .لذا نظریههای اعجاز باید یکبهیـک
به مثابه مبنای تفسیر سنجید شوند .در این مرحله از کـار ،مـیخـواهیم ببینـیم کـدام
تلقی از اعجاز قرآن میتواند از مبانی بایستۀ تفسیر قرآن به شمار آید.
 .1 .۵صرفه به مثابه مبنای تفسیر
این نظریه وجه اعجاز را در بیرون متن جستجو میکنـد [ ،1ص ]19۷-199و از ایـن رو
در نگا نخستین ،گمان میرود با مقولۀ تفسیر متن ارتباطی نداشته باشد .از سوی دیگـر
با توجه به آنکه مطابق این نظریـه ،مـتن قرآنـی چنـان نیسـت کـه بشـر عـادی ،یعنـی
غیرپیامبر نتواند مثل آن را بیاورد [ ،4ج9؛  ،48ج ،4ص ]۱1بایـد اذعـان کـرد کـه ایـن
نظریه خالی از تصور کلی و اجمالی در باب مـتن قرآنـی نیسـت و در بـنِ نظریـه صـرفه
تصوری از متن قرآنی وجود دارد .مطابق این تصور ،متن قرآنی متنی متمـایز و بـه کلـی
دیگر ،نیست و چنان است که میتوان همانندی برای آن پدید آورد .پرسـش ایـن اسـت
که این تصور ـ ولو کلی و اجمالی ـ از کجا نشأت گرفته است؟ آیا جز این است کـه ایـن
تصور مسبوق و مبتنی بر شناخت و در حاصل از مواجهه با متن قرآن است؟ بـه بیـان

488

پژوهشهای قرآن و حدی  ،سال چهل و هشتم ،شمار دوم ،پاییز و زمستان 4931

دیگر ،در و شناخت از متن ،از یک سو ،و شناخت و برآورد توانمندیِ فرهنگی و ادبـی
جامعۀ عربی ،از دیگر سو ،زمینهسازِ نظریۀ صرفه شد است؛ نظریهای که میگویـد مـتن
قرآنی چنان نیست که عرب از عهدۀ آوردن مانندی برای آن برنیاید .با این بیان ،در و
شناخت متن قرآن مبنایِ نظریه صرفه است ،نه بهعکـس؛ چـرا کـه مسـبوق بـه فهـم و
تفسیر است.
 .۲ .۵اعجاز قرآن از حیث آورندۀ آن ،به مثابه مبنای تفسیر
این نظریه نیز وجه اعجاز را در بیرون متن جستجو میکند و نسبت به چنـدوچون مـتن
ساکت است .از این رو ،نمیتوان آن را به مثابه مبنای تفسیر متن دانسـت زیـرا شـرایط
الزم برای مبنا بودن را ندارد مگر آنکه بگوییم این نظریه تلویحاً میگویـد در خـود مـتن
وجه اعجازی دید نمیشود که این سخن ،چندان پذیرفته نیست زیرا اثبات شـی ،،نفـی
ما عدا نمیکند .افزون بر این ،مبنای این نظریه ،تفسیری قابل مناقشه از یک آیه قـرآن4
و در نتیجه متکی و مسبوق به تفسیر و با مک هـای مبنـایِ تفسـیر بـودن در تعـارض
است.
 .۳ .۵اعجاز قرآن از حیث عدم اختالف درونی ،به مثابه مبنای تفسیر
مدعای این نظریه آن است که در متن قرآنـی اخـتکف را نـدارد [ ،44ص39-34؛ ،19
ج ،1ص ]499و به تعبیر برخی ،فاقد ناسازگاری درونی است .باور به این گـزار  ،آشـکارا
میتواند در فرایند و سمتوسوی تفسیر قرآن اثری اساسی داشته باشد اما سخن در ایـن
است که مستند باور به ناسازگاری درونی متن قرآنی چیست؟ این مدعا از کجا اخذ شد
است؟ و چگونه و از چه راهی میتوان به درستی و نادرستی آن پی برد؟ کافی اسـت بـه
این پرسشها پاسخ داد شود تا آشکار شود اعجاز قرآن به این معنـا مـیتوانـد از مبـانیِ
تفسیر به شمار آید یا نه.
پاسخ به این پرسشها از دو را امکانپذیر است .4 :به آیۀ« :أَفَک یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَـو
کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِکفًا کَثِیرًا» 1یا آیـاتی نزدیـک بـه همـین مضـمون
استناد کنیم و نتیجه بگیریم که در قرآن اختکف را ندارد  .1از رهگذر بررسی و تحلیـل
 .4بقر .19 :
 .1نسا.81 :،
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همهجانبه و جامع قرآن به این نتیجه برسیم که اختکف یا ناسـازگاری در ایـن مـتن را
ندارد.
بهروشنی میتوان گفت که هر دو را  ،متکی و مسبوق به قـرآن و فهـم و تفسـیر آن
است لذا بنابر مککی که برای مبانی تفسیر لحا کردیم ،اعجاز قرآن به معنا نمیتواند از
مبانی تفسیر قلمداد گردد.
دربارۀ را نخست که در آن به آیۀ قرآن استناد شـد اسـت ،دو نکتـه را بایـد لحـا
کرد .4 :هر استنادی به آیات ،مسبوق و متکی به فهـم و تفسـیری از قـرآن اسـت و لـذا
ماهیتی تفسیری دارد .1 .در خود آیه ،مخاطب به قرآن ارجـاع داد مـیشـود کـه از را
«تدبر» در آن ،دریابد که در قرآن اختکف را نـدارد و مگـر تـدبر ،مـاهیتی جـز فهـم و
تفسیر دارد؟! و اما را دوم ،یعنی تحلیل و بررسی جامع قرآن و حکم در باب سازگاری یا
ناسازگاری در قرآن نیز جز از رهگذر فهم و تفسیر آن میسر و مقـدور نیسـت .بنـابراین،
میتوان نتیجه گرفت که اعجاز به این معنا از آنجا که مبتنی و مسبوق به تفسـیر اسـت،
نمیتواند مبنایِ تفسیر باشد.
 .۴ .۵اعجاز قرآن از حیث بیان ،به مثابه مبنای تفسیر
ذیلِ اعجاز قرآن از حی ِ بیان ،نظریههای مختلفی قرار میگیرد که جنبههـای بکغـت و
فصاحت ،سبک و اسلوب و چینش و نظم قرآن را شـامل مـی شـود و اعجـاز قـرآن را در
درون متن جستجو میکنند [ ،1ص .]1۷4-19۷این نظریه ها بهرغم تنـوع و تفـاوت  ،در
یک امر مشترکند و آن اینکه نا ر به این هستند که «قرآن چگونه میگوید؟» نـه اینکـه
«قرآن چه میگوید؟» .این در حالی است که تفسیر در میان مسلمانان عمدتاً معطوف به
پرسش دوم است [ ]۱و مبانی تفسـیر نیـز تـابع ماهیـتِ تفسـیری اسـت کـه در میـان
مسلمانان شکل گرفته است .از این رو ،نظریههای اعجاز بیانی با همۀ گونهگونیهایش ،از
آنجا که معطوف به پرسشِ «قرآن چه میگوید؟» نیستند و در فراینـد و سـمت و سـوی
تفسیر نقشی ایفا نمیکنند ،نمیتوانند مبنایِ تفسیر قلمداد شوند.
 .۵ .۵اعجاز قرآن از حیث اخبار از غیب ،به مثابه مبنایِ تفسیر
مدعای این نظریۀ اعجاز برای همـۀ قـرآنپژوهـان روشـن اسـت ،44[ .ص ]31-39ایـن
نظریه هم ،اعجاز را در درون متن قرآنی میجوید .بهعکو با محتـوای قـرآن سـر و کـار
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دارد نه با صورت و بیان قرآن .اما سخن در این است که چطـور مـیشـود ایـن اعجـاز را
در کرد و روششناسیِ احراز این اعجاز چیست؟
روش معقول و منطقی این است که از یک سو ،به این پیشفرض باور داشـته باشـیم
که متن قرآنی در مقام شخبار از عالم غیب و شهادت بود است و نیز بر ایـن بـاور باشـیم
که این یا آن آیۀ مشخص ،متضمن شخبار از نهان و آشـکار بـود اسـت و نـه در مقـامی
دیگر .اینها هرکدام تلقیها و پیشفـرضهـای مهمـی هسـتند کـه انتظـار مفسـر را در
مواجهۀ تفسیریاش با متن قرآنی سامان مـیدهـد و مفسـر بـا ایـن رویکـرد اسـت کـه
خوشهای به نام اخبار غیبی را از شاخسار متن میچیند .از دیگر سو ،مفسر باید به اخبار
معتبر متکی بر اسناد متقن در تاریخ دست یابد یا در انتظار آیند بنشـیند و وقـوع یـک
رخداد بی شک و شبههای را شاهد باشد تا با در کنار هم نهادن اینها ،بـه اخبـار غیبـی
متن قرآنی حکم دهد .این روششناسی با فرض توفیق و کامیابی و اعتبار ،خالی از وجـه
تفسیری نیست و مسبوق و مکزم با تفسیر است .از این رو ،باور بـه چنـین اعجـازی نیـز
نمیتواند از شمار مبانی تفسیر باشد.
بهعـکو  ،ایـن نظریـۀ اعجـاز ،در بهتـرین وضـعیت ،بخـش انـدکی از مـتن قـرآن را
فرامیگیرد نه همۀ قرآن را .مگر چند در صد قرآن متضمن اخبار غیبـی اسـت؟ ایـن در
حالی است که شرط اینکه یک اصل و باور ،مبنای تفسیر تلقی شود ،فراگیر بودن اثـر آن
در فرایند تفسیر است .از اینها گذشته ،گمان نمیرود باور به اخبار از غیب ،اساساً نقـش
و اثری در فهم و تفسیر قرآن ـ حتی آیات نا ر به اخبار غیبی ـ داشته باشد.
 .۶ .۵اعجاز قرآن از حیث علوّ محتوا ،به مثابه مبنای تفسیر
برخی از نظریهها ،اعجاز قرآن را معطوف به محتوای آن میدانند و از علوّ معارف ،احکـام
و آموز های آن و اینکه هیچ بشری را یارای عرضه چنین حقایق و معارف ژرفـی نیسـت،
سخن میگویند ،19[ .ج ،1ص ]499بر فرض که بیهیچ شک و شبههای به این امر باور
داشته باشیم و حتی بپذیریم که چنین باوری در فهم و تفسیر متن قرآنی اثری عمیـق و
فراگیر دارد ،اما در خصوص این نظریه نیز اگر از روششناسی احراز چنین صـفتی بـرای
متن قرآنی پرسوجو کنیم ،درمییابیم که جز فهـم و تفسـیر قـرآن و غـور در آن ،هـیچ
راهی برای در علوّ معارف عالی و ژرفای حقایق قرآن وجود نـدارد .حـال پرسـش ایـن
است که این فهم و تفسیر بر کدام مبانی استوار بود است؟ لذا این نظریه هم نمیتوانـد
متضمن شروط ذکر شد برای مبانی تفسیر باشد.
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 .۷ .۵اعجاز نفسی به مثابه مبنای تفسیر
پار ای از نظریهها وجه اعجاز متن قرآنی را در مخاطب جستوجو میکنند .این نظریهها
روایتهای مختلف دارد و عمدتاً بـه تحـوالتِ ژرف و ناگهـانی و غیرقابـل وصـف برخـی
مخاطبان ،مستمعان و قاریان متن تکیه دارند 4و تقلّب احـوال و چـرخشهـای وجـودی
مستمعان را راز اعجاز قرآن میدانند .اما اعجاز به این معنا نیز با قلمـرو متعـارف تفسـیر
نسبتی ندارد و اساساً و به لحا موضوع ،نمیتواند بهمثابـه مبنـایی بـرای تفسـیر تلقـی
شود.
 .۸ .۵اعجاز فنی به مثابه مبنای تفسیر
نظریههای اعجاز فنی که اعجاز عددی را با همۀ گونهها و روایتهـای مختلـف آن در بـر
میگیرد[ ،49ص ]199-113نیز اساساً در فراینـد و سـمت و سـوی جریـان متعـارف و
شناخته شدۀ تفسیر اثری ندارد و ا نمیتوان آن را در شمار مبانی تفسیر دانست.
در نمونههای هشتگانۀ فوق که بهمثابه بخشی از نظریههـای اعجـاز آوردیـم ،نشـان
دادیم باور به کدام یک از نظریهها در باب اعجاز قرآن ،میتواند بهعنوانِ «مبنایِ تفسـیر»
قلمداد شود .حاصل مطالعۀ ما نشان داد که پـار ای از ایـن نظریـههـا نسـبتی بـا مقولـه
تفسیر پیدا نمیکنند و پار ای دیگر ،خود مسبوق و مبتنی بر تفسیر هستند و لذا فـرض
مبنایِ تفسیر برای آنها مستلزم دور منطقی خواهد بود و الجرم ،باطل.
 .۶نظریههای اعجاز و گونههای تفسیر
حقیقت این است که در بخش پیشین بح  ،ما یک سوی این معادله را از اجمال و ابهام
درآوردیم و به نحو تفصیلی گشودیم؛ یعنی اعجاز قرآن را بـه نظریـههـای اعجـاز منحـل
کردیم و سپس ،این نظریهها را بـه آزمـونِ «مبنـایِ تفسـیر» بـودن  -آن هـم بـا تلقـی
اصکحشدۀ آن -سپردیم .اما یک سوی دیگر این معادلـه همچنـان مجمـل مانـد اسـت؛
یعنی عنصرِ «تفسیر» در اصطکحِ «مبانی تفسیر» ناگشـود مانـد وهنـوز از اجمـال بـه
تفصیل در نیامد است .به گوا تاریخ تفسیر ،تفسیر گونههای مختلفی دارد که هر کـدام
از این گونهها بر مبانی ،روش ،منابع و سازوکارهایی استوار است و اهـداف و کارکردهـای
متفاوت و متمایزی دارد .در این میان ،این سخن معقول اسـت کـه بگـوییم نظریـههـای
 .4خطابی بستی و سید قطب از جمله کسانیاند که به این نظریه قائلند [ ،19ص .]93
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مختلف اعجاز باید با گونههای مختلف تفسیری نسبتسنجی شوند تا روشن شـود کـدام
نظریۀ اعجاز ،مبنایِ بایستۀ کدام گونۀ تفسیری میتواند باشد؟ این نسبتسنجی از عهد
و حوصلۀ این نوشتار خارج است و مجال دیگری میطلبد؛ اما آنچه مسلّم مینمایـد ایـن
است که برخی از نظریههای اعجاز ،مبنای برخی از گونههای تفسـیری خواهـد بـود .بـه
عنوان مثال ،شایسته است اعجاز علمی قرآن ،بهمثابه مبنایِ بایستۀ تفسیر علمـی قـرآن
مورد سنجش و پرسش قرار گیرد [ ،1ج ،4ص ]19۷-19۱و اعجاز ادبی قرآن ،بـه مثابـه
مبنایِ تفسیر ادبی قرآن مورد سنجش و پرسش قرار گیرد.
 .۷سخن پایانی
تأمکت ما در این نوشتار ،بح را در موقعیتی جدید و بسیار متفاوت از موقعیت نخسـت
قرار میدهد .اکنون صورت مسئله بسیار روشن شد است :در یک سو ،نظریههای اعجـاز
قرآن قرار دارند که هر کدام تصویری متمایز از این معجزۀ الهی ارائه میکنند و در سوی
دیگر ،گونههای گوناگون تفسیر که هر کدام از حی مبانی و روش و  ...از دیگری متمایز
هستند .در کنار این دو امر ،تلقیِ اصکحشد ای از «مبانی تفسیر» نیز در اختیار ما است.
اکنون میتوان پرسش اصلی را به روشنی چنین طرح کـرد« :کـدام نظریـۀ اعجـاز بایـد
پیشفرضِ غیرتفسیریِ کدام گونۀ تفسیری قلمداد شود؟»
همۀ کوشش ما در این نوشتار رسیدن به پرسشی شفاف و روشن بود .امید آنکه ایـن
کوشش قرین توفیق بود و شرایط منطقی برای پاسخ بـه ایـن پرسـش را فـراهم کـرد
باشد.
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