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 شناسی های کالسیک معرفت در نظریه    
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انچی میثم قهوه             

 
ترین حجت پیامبر خاتم)ص( در اثبات دعوی رسالت و تحدی اعجاز قرآن به عنوان اساسی

دینی و به ویژه منازعات  به آن، از صدر اسالم تاکنون جایگاه مهمی در مباحثات درون
شناختی، بررسی داشته است. امروزه با توسعۀ مباحث معرفت ها کالمی و تبلیغ دین و خطابه

شناختی های کالسیک معرفتخصوص از طریق نظریهدینی نظریات اعجاز قرآن به برون
مدرن به بیان  ۀشناسی به عنوان رویکردی اساسی در فلسف اهمیتی مضاعف یافته است. معرفت

نظریات علمی و « صدق و توجیه» پردازد. در حقیقت بررسیکم و کیف معارف انسانی می
با توجه به کثرتی  رود. شمار می بهشناسی وظایف دانش معرفت ترین مهمکم و کیف آن از 

شناسی  که در کیفیت فهم اعجاز قرآن وجود دارد، نگریستن به این نظریات از منظر معرفت
های لفهؤبیان م ، ابتدا به بررسی نظریات اعجاز قرآن وخصوصکند. در این ضرورت پیدا می

های اصلی لفهؤشناختی و ذکر ممکاتب معرفت پردازیم، سپس با بیان اهمها میاصلی آن
پذیری نظریات اعجاز قرآن خواهیم پذیری نظریات، به امکان صدق و توجیهصدق و توجیه
نظریاتی محسوب  ترین مهمهای انطباق، کارکردگرایی و انسجام در معرفت، پرداخت. نظریه

اند. هر سه این نظریات برای شوند که برای بررسی در این مقاله مورد استفاده قرار گرفتهمی
. تدقیق استگرایی در نظریات توجیه نیز مطرح ارزیابی صدق کاربرد دارند اما انسجام

شناختی در خصوص اعجاز قرآن، از یک طرف پیامدهای معرفتی این دیدگاه را در  معرفت
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شناسی با مطالعات  ی دیگر، نسبت میان معرفتیاهد کرد و از سوتفاسیر قرآن روشن خو
 قرآنی را غنا خواهد بخشید. 

گرایی، کارکردگرایی، شناسی، انطباق اعجاز قرآن، تفسیر، فلسفه، معرفت 
 گرایی.انسجام

 

 مقدمه 

اهلل)ص( تا به  سولای طوالنی همزمان با عصر نزول دارد و از زمان حیات ر قرآن پیشینه اعجاز

امروز بخشی از آثار و اقوال علمای اسالمی را به خود اختصاص داده است. اعجاز در معنای عام 
ای بر نبوت در انبیای پیشین نیز موضوعیت داشته  ای است که به عنوان نشانه و شامل آن پدیده

فته است و در کالم کریم تجسم یا قرآنکامل این اعجاز در  ةاست. در زمان پیامبر خاتم، جلو
 نبی مکرم اسالم در مواجهه با مخالفان مورد ارجاع قرار گرفته است. 

نظریات اعجاز »طوالنی است، اما مقولۀ  ۀمفهومی با سابق« قرآناعجاز »درست است که مفهوم     

 خرتر از دوران صدر اول أگونه در نظر گرفت. این نظریات به دورانی متتوان اینرا نمی« قرآن
 ۀ دالت نظریات کالمی تبدیل شده بود. تا میاناگردد. دورانی که جهان اسالم به مرکز تبمی باز

نیا، یافت)کریمی قرآناعجاز  ۀتوان رویکرد قابل توجهی نسبت به مقولقرن سوم هجری نمی
 بر تفسیر، فقه، حدیث، سیره، کالم، قرآنبیشترین رویکردها در این دوران نسبت به  .(115، 1392

اعجاز  ۀنظری قرن پنجم به بعد شاهد طرح مفصاما از  .(جا همان)کید داردأملل و نحل و ادبیات ت

را باید در قرآن اعجاز  ۀدر حقیقت نخستین بذرهای اندیش .(جا همان)و شرح آن هستیمقرآن 
 مجادالت کالمی مسلمانان با یکدیگر یا سایر ادیان ادیان همچون یهودیت و مسیحیت دانست

 .(1391؛ مارتین، 121ص، نهما)
را مطرح کردند افرادی از اشاعره  قرآناعجاز  ۀفارغ از اینکه اولین دانشمندانی که نظری    

ن ااند یا برخی از متکلمق( بوده1408)اعجاز القرآنق( در کتاب 403همچون ابوبکر باقالنی)م.

ق( و ... 303علی جبائی )م. (، ابو1418)البیان و التبیینق( در کتاب 255معتزلی همچون جاحظ)م.
در  قرآناعجاز  ها در تدوین نظریاتدیدی نیست اولین گاماند، تردست به چنین کاری زده

شود در مواجهه با است. همین امر نیز موجب می یافتهفضایی کامالً متکلمانه شکل گرفته و رشد 
پذیری آنها ان توجیهتر برخورد شود و با دقت بیشتری به بررسی میزاین نظریات محتاطانه

پرداخت. به عبارت دیگر، همانند تمام نظریات با خاستگاه انسانی که احتمال خطا در آنها وجود 
 دارد، این نظریات نیز با توجه به اینکه دارای خاستگاهی انسانی هستند نیازمند بررسی و 
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ه است. البته این د. امری که تاکنون خیلی توجهی بدان نشدهستنشناسانه های معرفتواررسی
 را حاوی خاستگاه قرآنی  قرآنهی بیشتر بدان خاطر بوده است که نظریات اعجاز توجکم
پذیری این نظریات نیز ای، امکان بررسی میزان صدق و توجیهاند. اما با نقد چنین نظریهدانستهمی

 شود.میسر می
 
 قرآندر متن « قرآناعجاز » .2

کریم ذکر نشده است.  قرآنای مصطلح آن، به هیچ روی در هم در معن ، آن«اعجاز» ةواژ 
 « آیه» ةکریم یافت واژ قرآنتوان در ای که در معنای اصطالحی معجزه میترین واژه نزدیک

که در لغت به معنای « آیه»بار در متن قرآنی به کار رفته است.  382. این واژه در مجموع، است
های بسیاری معنایی در نمونه ،(167 ، ص1جبن فارس، ؛ ا441، ص8جباشد )فراهیدی، عالمت می

؛ 20/نازعات؛ 50/مومنون؛ 41/عمران آل؛ 248و73/بقرهنک: )مترادف با معنای معجزه را داراست
به معجزات انبیا از قبیل معجزات زکریا، موسی، داوود، عیسی و ... و « آیه»ها، در این نمونه .و ... (

ند در روی زمین اشاره دارد. واضح است که معجزات انبیا در های خداوهمچنین آیات و نشانه

توان کاربردی برای این رسد که نمیاند. اما به نظر میسازی شده مفهوم« آیه» ةکریم با واژ قرآن
توان های دیگری می اما گزاره ،کریم به کار رفته باشد قرآنواژه یافت که در معنای معجزه برای 

ترین این و کلیدی ترین مهمرا باید « یتحد»ة فهوم معجزه اشاره دارند. گزارخوبی به میافت که به
 ها دانست.گزاره

به  و قرآنن ادانست. در این آیات، مخاطب« تحدی»را باید در پیوندی وثیق با « اعجاز»مفهوم     
ریم را ک قرآنمانند  شوند تا بهن با پیام وحی به چالش کشیده میان و معانداشکل ویژه معارض

صورت پذیرفته است. اما در  قرآن( نسبت به تمام 88/اسراءبیاورند. این چالش، در برخی آیات )

سوره و یک سوره تقلیل پیدا کرده است.  10( به 13/هود؛ 23/بقره) قرآنبرخی دیگر از آیات 
نی گفته، تحدی را به سخآیات دیگری نیز وجود دارد که با اجمال بیشتری نسبت به آیات پیش

(. این تحدی در دوران حیات پیامبر اکرم)ص( 34و33/طورمنوط کرده است)نک:  قرآنشبیه به 
های مسلیمه، ابن مقفَّع و ...، های نافرجام، از قبیل تالش و اندکی پس از آن با معدود تالش

 (. 280، ص5ج، 1424؛ جاحظا، 577، ص 2جپاسخ ماند)نک: ابن هشام،  بی

توان قلمرو تناسب دارند، نمی« قرآناعجاز »معنایی که کامالً با مفهوم جز این دو حوزة به    
های رسد که تالشباشد. به نظر می قرآندیگری را در گفتمان قرآنی یافت که حاکی اعجاز 
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نیز کامالً بر اساس همین دو حوزة قرآنی صورت  قرآندانشمندان برای تدوین نظریات اعجاز 
مکاتب قدرتمند ادبی و کالمی که در قرون سوم تا پنجم شکل  پذیرفته است. به عبارت دیگر

مرتبط است،  قرآنکریم با مقولۀ اعجاز  قرآنای که در گرفتند، با استفاده از درونمایۀ دو حوزه

دست یازیدند. بعدها و با تکامل علوم بشری، نظریات جدیدتری  قرآنبه تدوین نظریات اعجاز 
 ند.همچون اعجاز علمی نیز پدید آمد

نظریات اعجاز، گسترش  ۀشود که یکی از وجوه بسط دامن با توجه به آنچه گفتیم آشکار می    
های علمی  که به زمینه قرآنهای معاصر از اعجاز  تلقی ۀدانش بشری بوده است. چنانکه مقایس
 علمای صدر اسالم، تمایزات قابل توجهی را به نمایش   متوجه شده است، در مقایسه با تلقی

های علمی و تدقیق و کنکاش هرچه  دانش بشری و پیدایش پیچیدگی ۀگذارد. لذا با توسعیم
بیشتر در جزئیات مسائل، اهمیت دستیابی به معنای دقیق اعجاز از یک سو و شناخت حد و مرز و 

از منظر  قرآنیابد. بررسی نظریات اعجاز  های آن از سوی دیگر اهمیت دوچندان می لفهؤم
نیازمند آن است که ابتدا به تشریح این علم و مکاتب مورد نظرمان بپردازیم.  شناختیمعرفت

های اصلی صدق و توجیه در این مکاتب، میزان صدق و توجیه نظریات لفهؤسپس بعد از بیان م

 نماییم:را با توجه به آنها بررسی می قرآناعجاز 
 
 شناسی کالسیک های معرفت نظریه .3

 ةکانت آغاز شد، هرچند توجه ویژ ۀبا فلسفمدرن در دوران  اختیشنمعرفتاستقالل مباحث 

خاستگاه  (.501صثیر اساسی داشت)وال، أبه مباحث شناسایی در این عطف توجه تالک و هیوم 
گرایی پایان قرون وسطی جست و دکارت نیز  شناسی مدرن را باید در مبارزه با شک معرفت

مدرن  ةدر دور به اثبات امکان یقین بپردازد. تالش کرده بود تا با استفاده از همین شک

گرا حقیقت را در ذهن جستند  عقل ۀو در این میان دکارت و فالسفیافت شناسی اولویت  معرفت
مدرن  ۀمکتب جدید در فلسف گرا آن را در امر عینی پیگیری کردند، اما هر دو تجربه ۀو فالسف

جان الک و دیوید هیوم با دکارتیان »یز باشد. که معرفت باید تصوراتی واضح و متما دمعتقد بودن
در مورد مالک بودن تصورات واضح و متمایز توافق دارند هر چند میان آنها در خصوص منظور 

مدرن در هر دو  ۀاز این رو فلسف (.542، صهمان)«تمایز اختالف استماز تصورهای روشن و 

با یکدیگر اشتراک دارند.  ،نیعنی ذه ،گرا در خصوص جایگاه حقیقت و عقل یگرایش تجرب
اصلی  سؤال(. چهار Steup, p.1پردازد)ه میۀ معرفت و اعتقادات موجمطالعشناسی به  معرفت
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ه . باورها چگونه موج3دانیم؟؛ چه چیز را می .2معرفت چیست؟؛  .1از:  اند عبارتشناسی معرفت
جه داشت که مراد از معرفت (. باید توibidهستند؟) موجهیک از باورهای ما کدام.4 ؛شوند؟می

 (.ibid, p.2)های معرفتاست و نه دیگر گونه 1«ایمعرفت گزاره»در اینجا 
 

 معرفتهای  لفهؤم

ما در ، ا(Campbell, p. 209-211«)2موجهباور صادق »معرفت از نظر افالطون عبارت است از 

پیش از آن مد نظر  ،گرفتهچنانکه در قرن بیستم مورد توجه قرار  شناسی، توجیه آنتاریخ معرفت
نظریات پیرامون صدق و توجیه را  (. پیش از اینکه بخواهیم اهم37صنبوده است)فیومرتن، 

 مطرح کنیم الزم است ابتدا مرادمان از سه رکن اصلی معرفت را تبیین نماییم:
« معرفت»ت صورفاعل شناسا باید به گزارة مورد نظر اعتقاد و باور داشته باشد و در غیر این: باور

باور نیست و باید فرد  ای لزوماًهر دانسته(. باید توجه داشت که Steup, p.3پدید نخواهد آمد)

تواند دارای مراتب  باور می» گزارة مورد نظر داشته باشد. به عبارت دیگربه صدق  نوعی اطمینان
ندگی خود زارید که توانید به چیزی باوری نه خیلی شدید داشته باشید. شما باورهایی د باشد: می

اید. همچنین باورهایی دارید که در زندگی شما نقش بس اندکی  آنها استوار کرده ۀرا بر پای
عینی معرفت را  طشرط ذهنی معرفت است، اما شر ،باور بنابراین، (.112ص)هاسپرس،  ددارن

شیم، در این خصوص اگر تنها چیزی را بدانیم اما به آن باور نداشته با (.جا همان)اند  صدق خوانده

 عصر به خانه 7معرفت نخواهیم داشت، برای مثال من ممکن است بدانم پدرم مثل هر روز ساعت 
 له باور نداشته باشم. ئاما به این مس ،آید می

(. Steup, p.3)معرفت باید صادق باشد یا اینکه دانسته شود که امکان ندارد ناصحیح باشد :صدق
توان ای نیز وجود داشته باشد اما آن گزاره ناصحیح باشد نمیقوی ای اعتقادحتی اگر به گزاره

و با مطابقت با واقعیت خارجی خصوصیتی غیر ذهنی است زیرا صدق ؛ (ibid)معرفت خواند را آن
صدق و کذب از  کهراسل در خصوص صدق معتقد است،(. 113صآید)هاسپرس، بدست می

خاصیتی خارجی و غیر ذهنی  ،ه یک معنیخواص اعتقادات است ولی معهذا از یک حیث و ب

 زیرا شرط صدق و حقیقت عقیده غیر از خود عقیده است و چیزی که در تحقق آن ،است
گوییم  وقتی ما می(. 162ص)راسل، مدخلیت دارد ذهن نیست بلکه متعلقات عقیده و ذهن است

ست و صادق است. م که محتوای آن فارغ از باوری که دارم دریم، یعنی باوری داریمعرفت دار
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)هاسپرس، شود با معیارهای صدق و توجیه آن ممکن می ،نکه یک باور صادق است یا نهیاما ا

 .(118ص

به عبارت (. Steup, p.3)باشد موجهشود که یک باور صادق، زمانی به معرفت منتهی می :توجیه
(. ibid, p.4)ندشو میحمایت شوند که از طریق استدالل  می محسوبباورها زمانی معرفت  ،دیگر

آن باور صادق ۀ توجیه معرفت که نتیج ؟باید بداند که چگونه می داند فاعل شناسابه این معنا که 

دانم که  فرض کنید من می .محصول نشان دادن این است که باور صادق است، موجه است
پیما در هوا و در چه ساعتی پرواز خواهد کرد و این معرفت صادق هم باشد 212 ةهواپیمای شمار

کند و من  می اعت پروازسهمان ساعت پرواز کند اما اگر کسی از من بپرسد چرا هواپیما در این 
اگر ما معتقدیم باورمان صادق است باید بگوییم  ؟ام نم آیا من معرفت واقعی داشتهاد بگویم نمی

اند  واندهخنیز توجیه را دالیل و بینه (. 118ص؟)هاسپرس، دارد این صدق چه معیار و معنایی
« آنیس»و « پاکسون»، «لرر»گرا مثل درونشناسان (. باید توجه داشت که معرفت40ص)فیورتمن، 

، «آرمسترانگ»مانند گرا شناسان برونو معرفت 3بالمعارضبه جای توجیه از  «سواین»و 

 (.118صکنند)طالبی، استفاده 4قجای آن از موث بهاند  داده حبه دالیلی ترجی« سوسا»، «درسک»
توانیم  که ما از صدق داریم و نمی دانست نوعی تببین مبتنی بر معنایی را توجیهبنابراین باید 

بگوییم توجیه اثبات است. ما در توجیه نشان می دهیم باور صادقمان چرا صادق است و این بر 
 معیاری از حقیقت مبتنی خواهد بود. 

 
 سیکشناسی کال در معرفت نظریات صدق و توجیه . اهم4

ه داشت که ارتباط . باید توجشد نصدق عنواتوجیه و تا بدین جای بحث، اهمیت معیارهای 

ن آن است (. این ارتباط متضمAudi, p.245-246عمیقی بین توجیه و صدق نظریات وجود دارد)
های ما در  اکنشی باشند به قضاوتو روندکه استانداردهایی که برای تعیین میزان توجیه به کار می

با توجه به این  (. ibid, p.246)تباط با اینکه استانداردهای ما تمایل به تولید باورهای صادق دارندار
پذیری نظریات تواند راه را برای توجیههای نظری از جهت صدق میارتباط عمیق، بررسی گزاره

ریات صدق نیز تا حد زیادی هموار نماید. البته این ارتباط عمیق موجب شده است که برخی از نظ

این نظریات  ترین مهمکار روند. نظریۀ انسجام از پذیری نظریات نیز بهبه طور مشترک برای توجیه
،(. البته توجه به این نکته ضروری است که نظریات توجیه Steup, p.114; Audi, p.248است)نک: 

جزء  6مبناگرایی و 5گراییشوند. انسجامگرا تقسیم میگرا و برونعمدتاً به دو دستۀ کلی درون
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 آیند می  حساب گرا بهنیز جزء نظریات برون 8گراییو طبیعت 7گراییوثاقت و گرانظریات درون
(Audi, p.219-250 بنابراین ما در این مقاله .) ،جهت اینکه بررسی صدق نظریات اعجاز نیز به

و  10کارکردگرایی ،9گرایی انطباقرسید، با در نظر گرفتن سه نظریۀ مطرح  ضروری به نظر می

 نماییم و سپس با استفاده از نظریۀ ابتدا صدق این نظریات را بررسی می گراییانسجام
ه قرار خواهیم داد. بنابراین از نظریات پذیری آنها را نیز مورد مداقیهگرایی، میزان توجانسجام

ریات و سپس ظنماییم. اینک به توضیح این نتوجیه تنها به یکی از نظرات مطرح اکتفا می
 نماییم:مبادرت می قرآننظریات اعجاز  ها در اهمکاربست آن

 
 «گرایی انطباق». 1. 4

ن آن است که یک باور در صورتی صادق است که با واقعیت خارجی گرایی متضمانطباق

های از گزاره (. در این نظریه، صدق با استفادهSteup, p.5; Audi, p.246 مطابقت داشته باشد)
 ای از (. بنابراین در این نظریه با گونهAudi, p.246رسد)از فاعل شناسا به اثبات می خارج

ای که در این نظریه وجود دارد در معنای (. اما مشکل جدیibidرو هستیم) هگرایی روبواقع

عریف را ت« واقعیت»و چگونگی مطابقت با واقع نهفته است. ضمن اینکه اگر بخواهیم « واقعیت»
ای از دور مواجه ر نخواهد بود. بنابراین در این معیار با گونهمیس« صدق»ون توضیح کنیم بد

 (.Steup, p.6خواهیم بود)نک: 
تحقق آن تعبیر معنای معرفت در جهان خارج  و مدعی معرفت ةمراد از مطابقت میان یک گزار    

های تجربی به  اما خود این انطباق همواره راحت نیست، این تطابق در خصوص گزاره ،است
های غیر تجربی اعم از تاریخی، فلسفی، هنری و ...  گیرد اما در خصوص گزاره آسانی صورت می

 .(119صهاسپرس، ) انطباق سخن به میان آورد ۀتوان به راحتی از نظری نمی

بر اساس این نظریه برای آنکه بدانیم یک معرفت باور صادق موجهی است باید انطباق معرفت     
دهد را به نمایش بگذاریم. در این معنا پیش فرض آن است که  چه معرفت از آن خبر میبا آن

  تجربی مسلک ۀتواند باشد؟ فالسف متعلق معرفت در خارج وجود دارد. حال مراد از خارج چه می
االمر، به  اسالمی ذیل عنوان نفس ۀاند حال آنکه فالسف غربی آن را همان مکان عینی گرفته

االمر نسبت به . نفس(109-122ص حسینی، یی جدا از هم اشاره دارند)نک: حاجیاالمرها نفس

 دارای توسعۀ معنایی است و موارد دیگری چون: ظرف ثبوت موضوعات ذهنی« واقعیت»
 که امکان تحقق عینی خارجی را نداشته باشد در بر را جودهای موضوعی و هر موضوعی و
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طابقت هر قضیه با محکی عنه آن باید مورد بررسی قرار (. بنابراین نظریه، مجا همانگیرد)می
، در قرآنبگیرد. نظر حکمای اسالمی از این جهت مورد توجه است که در غالب نظریات اعجاز 

پذیر نیست و با قضایایی انتزاعی و ذهنی سروکار داریم. همین  نظر گرفتن واقعیت خارجی امکان

 ،آنها با توجه به نظریات کالسیک بسیار پیچیده شود شود بررسی میزان مطابقتامر نیز موجب می
 ها باشد.آن ةتواند تبیین کننداما نظریۀ اسالمی مطابقت تا حد زیادی می

 
 گرایی کارکرد. 2. 4

( یا در عمل کار Steup, p.6متضمن آن است که باور در صورتی صحیح است که مفید باشد )

برای « مفید»قید (. ibid)است که در عمل موفق باشد مراد از کار کردن آن  (.Audi, p.246)کند 
 و رو بود که مفید نیست هتوان با باور صادقی روب روست: از قبیل اینکه می هباور با اشکاالتی روب

. (Steup, p.6)توان باور کاذبی را برای شخص در نظر گرفت که برای او مفید است در مقابل می
از این « کار کردن»به این معنا دارای قائلینی است. شاید قید ، معیار کارکردگرایی این با وجود

 جهت اشکاالت کمتری داشته باشد.

مریکایی اسه متفکر  و دیوئی جیمز ،پیرس«. کند حقیقت چیزی است که کار می» ،بر این اساس   
ئم های مطابقت و تال ای مطرح کردند که واجد عناصر تئوری گونه پراگماتیستی صدق را به ۀنظری

معنای یک مفهوم بر اساس اشاره و ارجاع »گوید:  بود. آنها به تبع یک اصل پراگماتیستی که می
در خصوص تعریف و ارائه معنای  ،«تطبیقات آن امکان دارد« عملی»به پیامدهای تجربی و 

دانیم در عمل  ای را صادق می هم به موارد استعمال آن توجه دارند. باید دید وقتی جمله« صدق»
 گوید: ما به  پیرس در جواب می(. 124)هاسپرس، ص ه تفاوتی با حالت قبلی خود داردچ

رسیم و دیگر از شک و  هنگام اطالق صدق به یک عقیده یا گزاره در واقع به پایان جستجو می

(. مراد از کار کردن 46)جوادی، صتردید خارج و نسبت به آن حالت اعتماد و یقین داریم 
که در خصوص عمل خود دارد را را ظریه در عمل مفید باشد و ادعاهایی معرفت آن است که ن

 برآورده سازد. 
توان به صدق آن دست یافت و برای  بر اساس این معیار صدق، با سنجش عملی گزاره می    

فردا با هواپیما خواهم »توجیه باید فایده و عملی بودن آن را نشان داد. از این رو اگر من بگویم 

معرفت است، باید این گزاره در عمل اتفاق بیفتد، هر چند ممکن است نوعی نزدیکی  یک« رفت
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تر از  تر و گسترده در میان نظریه انطباق و کارکردگرایی وجود داشته باشد، اما انطباق عام
 کند.  کارکردگرایی است و کارکرد تنها نوعی از عینیت را مطرح می

 
 گرایی انسجام. 3. 4

صدق یا توجیه مورد نظر قرار بگیرد )برای نظریۀ انسجام  ۀتواند به عنوان نظریگرایی میانسجام

(. در اینجا سعی Steup, p.248, 249؛ برای نظریۀ انسجام صدق نک: Audi, p.8, 109توجیه نک: 
 کنیم این نظریه را از هر دو جهت صدق و انسجام مورد نظر قرار دهیم:می

 های یک گزاره در صورتی صادق است که با دیگر گزاره بر این اساس، نظریة انسجام صدق:

(. بنابراین مراد از انسجام یا همخواری این است که Steup, p.249سنخ خود سازگار باشد)هم
ها با  میان گزاره  همخوانی»همساز باشد.  های صادق دیگر منطقاً ای صادق است که با گزاره  گزاره

یید أتنها با یکدیگر همسازند بلکه دو به دو یکدیگر را ت رد که نهها ارتباط دا ای از گزاره مجموعه
 «دهند ای برای یکدیگر به دست می متضمن یکدیگر نیستند بلکه قرینه کنند؛ آنها منطقاً می

 .(121هاسپرس، ص)

 اصولی لحاظ از و است( correlated whole) همبسته کل واقعیت، یک»گرایان معتقدند  انسجام    
 عمل در است، گرچه پذیر امکانها  انسان اذهان برای ای همبسته کل چنین فهم و رکد نظری و

 ۀاحاط واقعیت کل بر توانیم نمی عمالً و نداریم مطلق علمها  انسان ما زیرا است؛ دشوار بسیار
 باشد بسیاریهای  واقعیت است ممکن. کنیم درک را آن از بخشی قادریم فقط بلکه بیابیم علمی

 شناسایی قابل ما اذهان برای که واقعیت از بخشی همان البته. نشود آگاه آن از هنیذ هرگز که
 و شناختی هستی استقالل. است آن از جزئی نیست، بلکه مستقل و مجزا واقعیت کل است، از

 (.88صزاده،  )فتحی «نیست پذیر امکان واقعیت کل از واقعیت از بخشی شناختی معرفت

 قتی صادق خواهد بود که شما بتوانید انسجام آن را با دیگر معارفی بر این اساس معرفت و    
پردازد که  که دارید نشان دهید و امر ناصادق امری است که به نقض باورهای دیگر صادقی می

 واقعیت وجود دارد.  ةدر بار
 ۀ شوند. نظریمیگرا تقسیمگرا و بروننظریات توجیه به دو دستۀ درون نظریة انسجام توجیه:

  گراییگرا نیز شامل واقعشوند. نظریۀ درونگرایی میگرا شامل مبناگرایی و انسجامدرون

(. در حقیقت اگر توجیه را امری ذهنی و آگاهی فاعل شناسا را به آن الزم Audi, p.85شود)می
الزم  را آنامری بیرون از ذهن بدانیم و آگاهی از  را آننگر و اگر بدانیم، دیدگاهی درون
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(. در این نظریه، 73و72صنگر نسبت به توجیه خواهیم داشت)کشفی، نشمریم، دیدگاهی برون
 شوند، باورها و روابط منسجم میان باورها محدود می11عوامل توجیه به قوانین بدیهی معرفتی

(Audi, p.85). یتمام این عوامل نیز درون فاعل شناسا قابل دست(ابی هستندibidدر مبنا .)گرایی با 

شدن آنها به هیچ گزاره دیگری وابسته نیست  موجهرو هستیم که  هروب 12یموجههای خودگزاره
 شود. شدن آنها می موجههاست که موجب گرایی روابط منسجم میان گزارهاما در انسجام

  2، ب2ب ةکنندموجه 1مواجه باشیم، ب 3و ب 2، ب1های ببه عنوان مثال اگر با گزاره
ه داشت (. باید توجibid, p. 115 خواهد بود)نک:  1ب ةکنند موجهنیز  3ب و 3ب ةکنندموجه

13گرایی دارای سرشتی همبستهکه توجیه در انسجام
و سیستماتیک است؛ یعنی باورها در صورتی  

 هستند که در سراسر زمینۀ یک سیستم منسجم در ارتباط با همدیگر قرار بگیرند موجه
(ibid, p. 116سه شاخ .)روابط استلزامی؛  .1توان برشمرد: گرایی میرا برای انسجاماصلی  ۀ 

 1ممکن باشد بنااستلزام دارد که  2در صورتی با ب 1روابط تبیینی. ب .3سازگاری منطقی؛  .2
(. اما سازگاری در صورتی است که تمام زیرسیستم ibid, p. 117) کاذب 2صادق باشد و ب

(. در نظریات 77ص)کشفی،  ی با یکدیگر نداشته باشند( و هیچ تناقضibid, p. 118) صادق باشند

. (77و76ص، همانای حداقلی است)ای حداکثری و سازگاری نظریهانسجام، استلزام نظریه
شود که یک باور به تبیین دیگر باورها بپردازد. به عنوان مثال ق میانسجام از نوع تبیین زمانی محق

 گزارة زیر مواجه باشیم:  3وقتی با 
 او سوزن را گم کرد و به دست خود آسیب زد؛ .الف

 او فحش داد و به صندلی لگد زد؛. ب

 او مست بود. .ج
، همانپردازد)پردازد. گزارة ج نیز به تبیین گزارة الف میب می ةگزارة الف به تبیین گزار    

ها جیه گزارهنظریاتی هستند که برای تبیین نوع انسجام در تو ترین مهماین سه نظریه، از  (.119ص
ابتدا صدق آنها را بر اساس سه نظریۀ  اعجاز قرآناند. اینک با طرح نظریات معیار مطرح شده

نظریات  کنم و سپس با توجه به اهمگرایی بررسی میگرایی، کارکردگرایی و انسجامانطباق
 کنیم:انسجام توجیه، موجه بودن آنها را بررسی می

 
 قرآننظریات معیار اعجاز  ارزیابی میزان صدق و توجیه. 5

 بیش از آنکه دارای « قرآناعجاز »در بخش ابتدایی این مقاله به تبیین این مطلب پرداختیم که 
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 را آنشناسانۀ خاستگاه قرآنی باشد، حاوی خاستگاهی متکلمانه است. همین امر نیز بررسی معرفت
ه بیان اهمّ این نظریات نگر بکنیم تا با یک رویکرد کلسازد. اینک تالش میضروری می

دق و ظریات، به ارزیابی آنها از جهت صهای هر یک از این نلفهؤترین مبپردازیم و با بیان اصلی

 توجیه مبادرت نماییم.
 
 صرفه . 1. 5

ام مطرح ابراهیم نظابتدا را صرفه دانست. این نظریه  ۀرا باید نظری قرآناولین نظریه پیرامون اعجاز 
ق عادتی ندارد اما از حیث بالغت و نظم ویژگی خار قرآنطلب بود که د و حاوی این مکر

(. این اندیشه 58، ص1جسازد)نک: آن منصرف می خداوند دواعی افراد را برای آوردن به مثل
از آنجا که متن قرآنی برای »در پیوندی عمیق است. در حقیقت  قرآنبا نگرش معتزله به حدوث 

به ذاته حاوی جوانب ادبی  قرآنآید، الفاظ موجود در مار میخداوند امری عرضی و حادث به ش
(. از نگاه این 133صنیا، ؛ به نقل ازکریمی225-226صابوالحسن اشعری،  و فوق بشری نیست)

باشد؛ زیرا در تاریخ عرب بسیار  قرآنتواند وجه اعجاز به تنهایی نمی« قرآننظم »پردازان، نظریه

اند. این معنا پرداختهمی بسیار باال به بیان مطالبی سخیف و گاها بیرخ داده است که شاعران با نظ
نیز برای آنها کار پیچیده و غیرممکنی  قرآندهد که آوردن نظمی همچون نظم تجربیات نشان می

 (. 46-47صنبوده است)نک: شریف مرتضی، 
به صرفه حائز اهمیت توجه به یک اختالف بسیار مهم میان معتزلیان در اعتقاد و عدم اعتقاد     

است؛ این اختالف بسیار مهم میان معتزلیان بصره و بغداد قابل رصد است. معتزلیان نخستین بغداد، 
)نک. دانستندرا به جهت وجود مانعی از جانب خداوند می قرآنبه صرفه اعتقاد داشتند و اعجاز 

ا در مقابل معتزلیان بصره . ام(131، ص1392نیا،   ؛ به نقل از کریمی542-543، ص 2011توماس، 

اعتقاد داشتند و این کتاب را همانند دیگر معجزات انبیا، معجزه و آیت « قرآننظم »به نظریۀ 
« قرآننظم »و به عبارت دیگر  قرآندانستند. از این رو اعجاز را در زبان موجود رسول اکرم می

. این اختالف از آن ا، پیشین(نی  ؛ به نقل از کریمی542-543، ص1، ج1980)مارتین، دانستند می
 اعتقاد به دو نظریۀ رقیب و متضادهای کالمی در فرضثیر پیشأنماید که میزان تجهت مهم می

دارد تا برای ارزیابی دهد. این گزارة تاریخی ما را بر آن میهم را در یک فرقۀ کالمی نشان می

دینی و با استفاده از های درونگزاره، بیش از آنکه بخواهیم به سراغ قرآننظریۀ صرفه و یا نظم 
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های کالمی که مولد فرضیت پیشموجهو سنت برویم، باید به میزان  قرآنهای موجود در گزاره
 اند بپردازیم.این نظریات بوده

 
 و نظریات صدق و توجیه« صرفه»

 ت؛  از حیث بالغت و نظم خارق عادت نیس قرآن .1لفه اصلی است: ؤرفه حاوی دو مـص ۀیـرنظ

 ۀسازد. اینکه با استفاده از سه نظریخداوند دواعی افراد را برای آوردن به مثل آن منصرف می .2
گرایی به ارزیابی میزان صدق و توجیه گرایی، کارکردگرایی و انسجاممورد نظرمان، یعنی: انطباق

 پردازیم:آن می

ظریه بنابر کیفیت مواجهۀ علما و لفۀ اول این نؤگرایی: مطابق واقع بودن مصرفه و انطباق .الف
ام، سید مرتضی و بسیاری از متفاوت بوده است. ادبایی چون نظ دانشمندان ادبیات و اهل لغت

اند. دانستهمنتفی می را آناند اما بسیاری دیگر نیز دانستهمنطبق با واقعیت خارجی می را آنمعتزله 
از جهت  قرآنآنها برای برتری مطلق دهد که شواهد ن صرفه نشان میابررسی شواهد مخالف

 ۀلفؤرسد. اما بررسی و ارزیابی منظر نمیفصاحت و بالغت و نظم بر دیگر کتب ادبی کافی به

ممکن باشد؛ زیرا ارزیابی اینکه آیا خداوند انگیزة افراد را برای آوردن نادوم بسیار سخت و شاید 
 ممکن است.نابرگردانده  قرآنبه مثل 

تواند توجیه خوبی برای فایده و کارکرد اصلی صرفه آن است که می ردگرایی:صرفه و کارک .ب
باشد. توضیح آنکه مدعیان صرفه وقتی در  قرآنگو نبودن افراد به تحدی خداوند در پاسخ

بسیار مهمی  سؤالدیدند با از نظر فصاحت و بالغت خارق عادت نمی را آن قرآنمواجهۀ با 
 ترین مهمنیاروده است؟  قرآنمانند س چرا با این وجود کسی بهآن اینکه پ و رو بودند هروب

با جبر و تقدیر الهی گره بزنند. غیر قابل ارزیابی  را آنداشت این بود که  را آنپاسخی که امکان 

رسد که بتوان به آورد. به نظر نمیبودن تقدیر الهی نیز سکوت و شاید اقناع مستشکل را پدید می
 و کارکرد جدلی بتوان فایدة دیگری را برای آن برشمرد.غیر از این فایده 

بسیار اندک  قرآنمیزان سازگاری این نظریه با دیگر نظریات اعجاز  گرایی:صرفه و انسجام .ج
بدانیم. البته این تعارض مطلق نیست؛  قرآناست. مسلماً این نظریه را باید در تعارض با نظریۀ نظم 

، به طور کامل با نظم در قرآناحت و بالغت و نظم متمایز در مولفۀ اول صرفه، یعنی نبود فص

سازگاری داشته است و افرادی چون رمّانی  قرآندوم در مواردی با نظم  ۀلفؤتعارض است. اما م
دانند اما فرد میرا منحصر به قرآنمعتقدند و هم به صرفه. یعنی نظم  قرآناز این جهت هم به نظم 
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داند. بنابراین از جهت سته به مانند این نظم را بیاورد از جهت صرفه میدلیل اینکه چرا کسی نتوان
ن آقرسازی دیگر نظریات اعجاز تواند در مواردی به تبیین و موجهصرفه می ۀنیز نظری« تبیین»

 شود.بپردازد. اما استلزام ضروری میان نظریۀ صرفه و دیگر نظریات دیده نمی
 إخبار از غیب. 2. 5

 به عنوان وجهی  را آنوجه مهم دیگری است که بسیاری از دانشمندان اسالمی « باخبار از غی»

، 1971؛ باقالنی، 23-24صاند )به عنوان نمونه نک: خطابی،  از وجوه اعجاز قرآن پذیرفته
(. گرچه برخی 204و203ص؛ رشیدرضا، 228ص؛ زرکشی، 116ص؛ شریف مرتضی، 48-51ص

 اند اما سید مرتضی به رد دالئل برشمرده قرآنعجاز این وجه از اعجاز را طریق انحصاری ا

 رد)شریف مرتضی، ـشمرمیـب قرآناز ـرای اعجـتری را بلـوه محتمـرداخته و وجـراد پـن افـای
 (.124-116ص

وجود نداشته  قرآنباید توجه داشت که با وجودی که اختالفی بر سر معجزه بودن اخبار غیبی     
 اند جداً کم است. شریف مرتضی ضمناً به شاهد برای آن برشمردهیاتی که به عنوان آاست، 

 اما »گوید: برای إخبار از غیب می قرآنشاهد از  6این نکته اشاره کرده و بعد از آوردن 

(. افرادی چون 122ص، همان«)بسیار زیاد است قرآناخبار پیامبر)ص( از غیب در بیرون از 
 اند آیات زیادی را قائلند نیز نتوانسته قرآنی این وجه از خطابی و باقالنی که اهمیت زیادی برا

 آیه را برای این وجه از اعجاز به عنوان شاهد بیان  10به عنوان شاهد ذکر کنند. باقالنی تنها 
به عنوان « بالغت»(. خطابی نیز با ذکر شواهد اندکی به سرعت به سراغ وجه جا همانکند)می

 (. 23-24صرود)نک: خطابی، می قرآنوجه اعجاز  ترین مهم
ل مستحکم و استواری یاما در تبیین و توجیه وجه اعجاز بودن إخبار از غیبب نیز شاهد دال    

 ؛ رشید رضا، 228ص؛ زرکشی، جا همـاناند)اوردهـرای آن نیـداللی بـدتاً یا استـستیم. عمـنی

، 1971اند)نک: باقالنی، سته( یا تنها امی بودن پیامبر)ص( را دلیلی بر صحت آن دان203-204ص
 (. توجیهات سید مرتضی نیز نه تنها کمکی به تقویت اعجاز بودن إخبار از غیب 48-51ص

کند. آنجا که شریف مرتضی پس از تقسیم اخبار غیبی کند، بلکه آن را به شدت تضعیف مینمی
و سپس  14داندرا منتفی میبه إخبار از آینده و إخبار از گذشته، ابتدا معجزه بودن إخبار از آینده 

نیز در ارتباط با اخبار مرتبط با گذشته، با توجه به آنکه آنها همان وقایعی بودند که در افواه 

یابی بوده وجهی برای معجزه بودن آنها ن نیز وجود داشته و در کتب پیشین نیز قابل دستامعاصر
عنوان مصادیق این دست از اعجاز (. شاید تعداد آیات اندکی که به جا همانگیرد)در نظر نمی



 95، پاییز ، سال شانزدهم، شمارة چهل و هشتمآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

و توجیهات  دادنددانشمندان اسالمی زیاد مورد توجه قرار ن زیرامطرح شده دلیل مهمی بوده 
توان از را نمی« اعجاز از غیب». بنابراین شده استخوبی نیز برای اثبات چنین اعجازی مطرح ن

چون: صرفه، نظم، انسجام و هم قرآنعرض دیگر نظریات اعجاز ای همنظر میزان اهمیت نظریه

 اعجاز علمی دانست.
 
 و نظریات صدق و توجیه« إخبار از غیب»

وجود ندارد اما آیات اندکی که به  قرآنگرچه تقریباً اختالفی در پذیرش این قسم از اعجاز 
وجود دارد موجب شده است تا کمتر مورد توجه  قرآن« إخبار از غیب»عنوان شاهد برای نظریۀ 

 اسالمی باشد. دانشمندان
در دورانی  باید گفت که این انطباق عمدتاً« گراییانطباق»در خصوص ارزیابی این نظریه با     

دورتر از دوران پیامبر اتفاق افتاده است. بنابراین تحقق عینی این اخبار در دوران پیامبر نبوده است 
ن جهت در ارتباط با این گروه به لذا انطباق آن برای مردم معاصر پیامبر منتفی خواهد بود. از ای

ر نخواهد بود. اما برای افرادی که پس از تحقق این دق آن نیز میسدلیل عدم امکان انطباق، ص

نیز صدق آن منتَج خواهد بود. در  اخبار غیبی وجود دارند، انطباق آن سخت نبوده و عمدتاً
اشاره کرد. به « إخبار از غیب اعجاز بودن»نیز باید به فایده و کارکرد « کارکردگرایی»خصوص 

منان به اسالم ؤمنان و جذب غیر مؤرسد که به غیر از فواید متکلمانه در افزودن به ایمان منظر نمی
 گونه برشمرد.شناختی را برای اینبتوان فواید و کارکردهای معرفت

اخبار غیبی « گاریساز»باید گفت که میزان « إخبار از غیب»نظریۀ « انسجام»اما از جهت میزان     
های قرآنی با های قابل توجهی از تناقض روایتبا تاریخ بسیار باالست. تاکنون گزارش قرآن

و تاریخ نیز نیازمند  قرآنتاریخ دیده نشده است. بررسی میزان استلزام ضروری میان اخبار غیبی 

از منتَج بودن  شدهی هایی که تاکنون بررسجانبه است. اما غالب گزارهای تفصیلی و همهبررسی
و دیگر  قرآنها و اخبار غیبی موجود در خوبی نیز میان گزاره« تبیین»این استلزام حکایت دارد. 

 شود.آثار تاریخی دیده می
 
 قرآننظم . 3. 5

 دانست. شهرت این  قرآنترین نظریه در حوزة اعجاز را مستحکم« قرآننظم »شاید بتوان نظریۀ 
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کردن آن ارائه شده  موجههایی که برای همچنین میزان نسبتاً باالی استداللنظریه در میان علما و 
 .استدالئل استحکام باالی آن  ترین مهماست از 

خود به تبیین و  15نظم القرآن، در کتاب استن شاخص نظریۀ صرفه اجاحظ که یکی از منتقد    

دیگر دانشمندانی است  از جهت نظم مخصوص آن پرداخته است. خطابی از قرآنتشریح اعجاز 
(. ابن ندیم فهرستی از 27صدارد)خطابی،  قرآنفرد ای بر نظم خاص و منحصر بهکه تاکید ویژه

اند را ارائه کرده است)ابن ندیم، تالیف شده القرآنآثار متعددی که در قرن سوم با عنوان نظم 
ز القرآن فی نظمه و تالیفه اعجااثر جاحظ،  نظم القرآناز:  اند عبارت(. برخی از این آثار 41ص

 البیان عن بعض الشعر مع فصاحه القرآناثر ابن االخشید،  نظم القرآناثر محمدبن یزید واسطی، 

حدی است که عمدة صاحبنظران (. اهمیت این نظریه بهجا همان)...بن جعفر برجلی واثر حسن
؛ باقالنی، 1991)نک: خطابی، انددر آثار خود به تفصیل به حدود و ثغور آن پرداخته قرآناعجاز 

ق(. آنچه بیشتر در این آثار 1331؛ جرجانی، 1400؛ طوسی، 1971؛ ابو هالل عسکری،  1971
هم در  ، آنقرآنکه بر بُعد فصاحت و بالغت است ای کید ویژهأبدان پرداخته شده عبارت از ت

اند به بوده قرآنعجاز بالغی ها عالوه بر اینکه در مقام اثبات ااست. این کتابشده اعلی مرتبۀ آن 

به نسبت  قرآنشوند. اینکه های مستحکمی برای علم فصاحت و بالغت محسوب میعنوان بنیان
فردی برخوردار بوده، مطلب بسیار مهمی است که های پیش از خود از نظم منحصر بهدیگر کتاب

اهمیت است این است که  توان تردیدی در آن داشت اما آنچه که اینجا برای ما بسیار حائزنمی
اند تبیین ند. این نقیصه آن است که هیچ کدام نتوانستهدارتمام این آثار یک نقیصۀ بسیار مهم 

ها نیز پنهان نبوده است. ارائه کنند. این موضوع البته از نگاه خود آن قرآنخوبی از اعجاز بالغی 

انی مدعی بود گونه که رم کریم آن قرآنبه عنوان مثال باقالنی به کیفیت اثبات اعجاز بالغی 
( اما خود او نیز 107-110ص، 1971دانست)نک: باقالنی، امکان ناپذیر می را آنانتقاد کرده و 

است تبیین درستی از این موضوع ارائه کند و اذعان اهل لغت عرب به این امر را به قادر نبوده 
نقیصه موجب شده است که شیخ  (. شاید همین113ص، همانکند) عنوان دلیل خود ارائه می

را بیاورند به عدم آگاهی آنها به  قرآناند به مانند نظم طوسی در تبیین اینکه چرا دیگران نتوانسته
تواند خیلی (. واضح است که چنین توجیهی نمی175 ص، هماناستناد کرده است) قرآننظم 
اه امکان آن نیز برای آنان میسّر یافتند آنگمیعلم و آگاهی باشد زیرا اگر به چنین نظمی  موجه

 شد. مگر اینکه تنها دلیل عدم چنین اتفاقی را صرفه در نظر بگیریم.می
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قطب الدین راوندی یکی از دانشمندانی است که توانسته است در این ارتباط تبیین خوبی ارائه     
نند: مفردات الفاظ، های کالم بلیغ مانماید. او معتقد است که با در نظر گرفتن برخی از ویژگی

فرد توان به نظم منحصر بهآن با دیگر متون می ۀو مقایس قرآنترکیب آنها، فواصل آیات و ... در 

شمرد که هر یک ویژگی را بر میده (. او سپس 1003صکریم دست یافت)نک: راوندی،  قرآن
 قرآنظم منحصر به فرد ها از دیدگاه او نشود. اولین این ویژگیشمرده می قرآنامتیاز مهمی برای 

(. البته نقیصۀ مهمی که هنوز در دیدگاه افرادی همچون راوندی وجود 1004ص، همان)است
 کریم کافی است اما به  قرآنفرد دارد این است که نکات آنها برای اثبات نظم منحصر به

کند. رند ارائه نمیرا بیاو قرآنتوانند به مانند نظم روی تبیین درستی از اینکه چرا دیگران نمیهیچ

تواند پاسخگو باشد اما به نحو در حقیقت استدالل او به نحو پیشینی و به نسبت آثار گذشتگان می
 پَسینی و در ارتباط با آثاری که بعداً تالیف خواهند شد معیوب است. 

یخی استدالل برای برتری ادبی یک متن نسبت به دیگر متون، بیش از آنکه با یک استدالل تار    
و یا کالمی میسّر باشد، از طریق ارجاع به تاثیر منحصر به فرد آن متن ادبی در نفوس قابل پذیرش 

مشهود است.  قرآناست. این نقیصۀ بسیار مهمی است که در غالب نظریات اعجاز ادبی 

استدالالت بیش از حد کالمی و تاریخی در کتب بالغی موجب شده است تا برخی از اهل 
 هم کنندشدن از دایرة هنری و ذوق ادبی متتقاد پرداخته و کتب بالغی را به دور بالغت به ان

یکی از  قرآن(. از نظر ایشان محدود شدن هدف علم بالغت به اثبات اعجاز 270ص)الخولی، 
(. از شاگردان امین الخولی، عایشه بنت الشاطی، جزء معدود جا هماندالیل مهم این نقیصه است)

، به سجع پرداخته و با مد نظر قرار دادن برخی از سور قرآنسبک ویژه  ۀزمین افرادی است که در

(. 1404خوبی توانسته است چنین نظمی را به نمایش بگذارد)نک: بنت الشاطی، ، بهقرآنمکی 
ن این نظریات در توجیه اهای ناکام صاحببه تالش قرآنکاوش در غالب نظریات ادبی اعجاز 

رو باشد که در تکامل تاریخی علم بالغت، در آغاز دارد. شاید از همین اشاره قرآناعجاز بالغی 
شود دیگر تطبیق عنوان رفته میا هر چه که پیشرا در عناوین این آثار یافت ام« اعجاز»توان می

ر بیش از اینکه بیان کنندة شود. آثار متاختر و دورتر میختها س اعجاز بر محتوای این کتاب
 .استد، تفصیل یک متن ادبی معیار و استاندارد باشن قرآناعجاز 

اند و به جز تبیین ابزارهای الزم برای تقریباً تمام آثار از این دست نیز به همین شیوه پیش رفته    

نسبت به  قرآنفرد همچنین بیان نظم منحصر به و قرآنسنجش فصاحت و بالغت و کاربرد آن در 
اند. در حقیقت گام نهایی برای اثبات اعجاز ادبی ادهکارهای گذشتگان کار دیگری انجام ند
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با دیگر متون و نمایش تمایز  قرآنکریم که عبارت است از مقایسۀ سطح بالغی و ادبی  قرآن
 اساسی آن با دیگر کتُب هیچ گاه برداشته نشده است.

 
 )اعجاز بیانی( و نظریات صدق و توجیهقرآننظم 

در واکنشی به نظریۀ صرفه « قرآننظم »دیدیم که نظریۀ  طباق:)اعجاز بیانی( و نظریة انقرآننظم 

خواستند نشان دهند که فصاحت، بالغت، نظم ویژة آن و مطرح شد. معتقدان به این نظریه می
ها اوالً قابل ادراک است و ثانیاً کسی نیز توان  برتری مطلق آن از این جهات نسبت به دیگر کتاب

 ندارد. را آنآوردن به مثل 

گرایی بررسی کنیم، باید توجه کنیم که اوالً آیا  اگر بخواهیم صدق این نظریه را با معیار انطباق    
باید  منطبق بر اصول فصاحت و بالغت در زبان عرب است و یا خیر؟ ثانیاً قرآناعجاز بیانی 

ی است های به لحاظ ادبی فراتر از توان و امکان قرآنبررسی کنیم که آیا فصاحت، بالغت و نظم 
واند با دو شیوه قیاسی یا ت ها را خلق کند؟ در این معنا این امر می تواند آن که یک فرد انسانی می

 ی صورت بگیرد. استقرای

چیست؟ آیا مراد  قرآناز سوئی دیگر باید مشخص کنیم که مراد از خارج، در بررسی انطباق     
ها  زبان ۀرا به هم قرآناعجاز بیانی توان  مصادیقی از ادب عربی است که وجود دارد و یا می

توان تنها آن را در ادب عرب  برای هر بیانی است و نمی« قرآناعجاز بیانی »تسری داد و گفت: 
سخنی گفت. ممکن است گفته  قرآنتوان به فصاحت و بالغت  بیان کرد و در هیچ زبانی نمی

 ضوابط زبان عرب در نظر گرفت. با اصول و  قرآنرا باید تطبیق آیات  قرآنشود انطباق اعجاز 
من مؤ من و غیرؤ، مطابق واقع است، آیا م«اعجاز بیانی دارد قرآن»اگر ما بر آن باشیم که گزارة     

توان وجود و یا عدم وجود ایمان را در کسی  بر اعجاز بودن آن توافق خواهند داشت؟ و آیا می

ای خود مسلمانان نیز در انطباق چنین گزاره دهد در نظر نگرفت؟ مسلماً که این تطبیق را انجام می
گونه که در تفصیل نظریه نیز گفته شد، قائلین به صرفه اساساً چنین  با واقع اتفاق نظر ندارند. همان

بر دیگر متون از جهت فصاحت و بالغت و نظم صحیح  قرآنچیزی را نادرست دانسته و برتری 
ای که این نظریه باید بر اند واقعیت خارجیگاه نتوانستههیچ دانند. اما قائلین به اعجاز بیانی نیزنمی

آن مبتنی باشد را نمایش دهند. این ناتوانی در حدّی بوده است که شخصی چون رمّانی با 

توانند به مانند این متن را معتقد است اما دلیل اینکه چرا دیگران نمی قرآنوجودیکه به نظم ویژة 
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که اهتمام  (. شخصی چون باقالنی نیز با وجودی109-111صبیاورند صرفه دانسته است)رمانی، 
 در این راه کامالً ناکام بوده است.  ،زیادی به نمایش این واقعیت خارجی داشته است

د تا اعجاز بیانی را با رسد که غالباً مفسران قرآن و علمای اسالمی تالش کرده باشن به نظر می    

بیان کنند. چون با اعتقاد « اصول فصاحت»و یا « نظر ادیبان عرب»نوعی انطباق این معرفت با 
له را ئگرایی اتخاذ شده است، تا این مس ادیبان منطبق است. اما رویکرد دیگری که ذیل انطباق

 قرآنلیف و نظم أت»و  «قرآننظم مخصوص »الدین رواندی است که به  توجیه کند متعلق به قطب
نشان دهد اما  قرآنة خوبی توانسته شواهدی را برای نظم ویژاشاره دارد. راوندی به« در کنار هم

را بیاورد کامالً ناکافی است. در حقیقت او  قرآنمانند نظم تواند بهشواهد او برای اینکه کسی نمی

کار در این  ترین مهماشد نشان بدهد. ای را که این مطلب با آن مطابق بنتوانسته واقعیت خارجی
زمینه در دوران معاصر و در مکتب امین الخولی و شاگردان او محقَّق شده است. این افراد نیز با 

اند اما باز شواهد کافی برای عدم امکان دیگران اشاره کرده قرآنتفصیل بیشتری به نظم ویژه 
 شود.برای آوردن به مثل آن دیده نمی

نحوی دیگر و با استفاده از نظریۀ انطباق، صدق اعجاز بیانی را نتیجه گرفت. اید بتوان بهالبته ش    

را اعجاز بیانی بگیریم: در  قرآنفرض است که مراد از اعجاز گیری با این پیشالبته این نتیجه
قعیت کنیم که معرفت با آن انطباق دارد در این صورت وا نظریه انطباق ما به امری عینی اشاره می

به عنوان امری که بشر تاکنون نتوانسته است نظیر آن را بیاورد نوعی معجزه خواهد بود. در  قرآن
 قرآنتوان گفت در عینیت کسی نتوانسته است که کتابی مانند  نیز می قرآنمورد اعجاز بیانی 

ه عبارت دیگر گیرد، ب جا به سنخی اشاره دارد که قرآن در ذیل آن قرار می در این« مانند»بیاورد. 

که در درازنای تاریخ بتوانند به  قرآننیستند و متونی مانند  قرآنرُمان، شعر، نمایشنامه و ... مانند 
انسانی در تاریخ،  ۀاند و در عینیت تولید متن یا جامع چنین جایگاه تمدنی برسند وجود نداشته

 گرایی توجیه کرد.  انطباق توان آن را با نوعی معرفت است و می قرآناعتقاد به اعجاز بیانی 
 کارکردگرایی یک نظریه را در صورتی صادق  )اعجاز بیانی( و نظریة کارکردگرایی:قرآننظم 

درستی کار کند. گزاره ما اینجا عبارت است توان دانست که آن نظریه بتواند مفید باشد یا بهمی
که ابتدا باید به آن پاسخ مهمی  سؤال«. [ معجزه استقرآن]یا فصاحت و بالغت قرآننظم »از: 

تواند کارکرد و گفت این است که: مفید بودن یا کارکرد این گزاره چیست؟ این گزاره ابتدا می

فایدة متکلمانه داشته باشد. فایدة متکلمانۀ آن هم اثبات نبوت پیامبر اکرم)ص( است. از این جهت 
خوبی تبیین نشده ایدة این گزاره بهشناختی فا از جهت معرفتاید این گزاره را مفید دانست. امب
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معجزه که  سنخ از نظریات گرفته شده است اما حد است. البته فواید ادبی متعددی تاکنون از این
 گذارد. ای را به نمایش نمیشناختی ویژهدر گزاره به آن اشاره شده است، فایدة معرفت

قابل تصور است اما ممکن است مانند منان ؤاین فوایدی که تاکنون بدان اشاره کردیم برای م    

منان نیز مفید ؤبرای غیر م قرآنگرایانه این بحث پیش بیاید که آیا اعجاز بیانی  نظریه انسجام
 گذاشت؟ ثیر نمیأبه لحاظ بیانی متنی عادی و نه معجزه بود، بر مخاطبان ت قرآناست؟ یا اگر 

گرایی را نقد کرد، به این معنا که  کارکرد بر اساس قرآنتوان صدق باور به اعجاز  می در ایجا    
بما هو  قرآنکند که  له اشاره میئخود به این مس قرآنله مفید نیست. ئها این مس انسان ۀبرای هم

(. 82/إسراءموجب هدایت نیست و ممکن است، برخی از کافران را گمراهی بیافزاید)نک:  قرآن

که در کل آن مستتر است، موجبات  قرآنی اما در عمل نتیجه نشان داده است که اعجاز بیان
توان به صورت مشروط، که اگر  ها را در صدر اسالم فراهم آورده است و می هدایت برخی انسان

مند خواهد بود، مشکل  کارآمد و فایده قرآندر فرد یا افراد فراهم باشد،  قرآنمندی  شرایط فایده
 عملی آن نتیجه گرفت. « ةفاید»وجه به را با ت قرآنوارد شده را حل کرد و اعجاز بیانی 

برای  قرآنکریم که هدایت  قرآن ةحایز اهمیت این است که این آموز ۀدر عین حال، نکت    

توان  ن است، تنها از وجه هدایتی مطرح شده است. لذا کارکرد اعجاز بیانی را میابرخی از مخاطب
دارد و به نوعی ادعای  بازمی قرآنبی با سل ۀرا از مواجه قرآناینگونه تقریر نمود که مخالفان 

توان گفت، اعجاز  کند. به همین جهت، در نگاه کارکردگرا می غیرالهی بودن این متن را طرد می
به هدف غایی  در صورتی که هماوردی برای ارائه متنی مشابه آن یافت نشود، عمالً قرآنبیانی 

 ست یافته است. است، د قرآنخود که همان طرد ادعای بشری بودن متن 

در طول تاریخ بروز کرده است که البته هیچ یک از آنها از  قرآنهایی از تالش مخالفان  نمونه    
خود راه ابطال  قرآنرا نداشته است. از این منظر،  قرآننظر مومنان تا به امروز قدرت هماوردی با 

نی ارائه کنند که حایز این اعجاز را پیش روی مخالفان قرار داده است که اگر بتوانند مت
 توانند مدعی غیرالهی بودن آن شوند. باشد، می قرآنهای بیانی  ویژگی

بایست گرایی میبا توجه به اینکه در نظریۀ انسجامگرایی:  )اعجاز بیانی( و نظریة انسجامقرآننظم 
نجا نیز های آن سیستم مورد نظر قرار بگیرد، در ایسیستمی وجود داشته باشد که انسجام گزاره

را در نظر بگیریم کدام است؟ اگر  قرآنخواهیم انسجام اعجاز بیانی باید ببینیم سیستمی که می

باشد، انسجام در  قرآنمراد ما از این سیستم، نظریۀ اعجاز بیانی در کنار دیگر نظریات اعجاز 
. و با استنظریه معنای اقلی آن هم رخ نخواهد داد. به این معنا که نظریۀ صرفه در تناقض با این 
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 وجود این ناسازگاری، صدق انسجامی نیز منتفی خواهد بود. اما این نظریه با دیگر 
 ای ندارد. اما استلزام )یعنی معنای حداکثری انسجام( نیز میان آنها تنافی قرآننظریات اعجاز 

 شود.دیده نمی

قرار دارند، از این جهت  قرآنها و آیاتی باشند که درون اگر سیستم مورد نظر ما گزاره    
در  قرآنشود؛ به این معنا که فصاحت، بالغت و نظم کریم دیده می قرآنسازگاری خوبی در 

 قرآنهای ای که از این جهت در تناقض با دیگر گزارهتمام این متن قابل مشاهده است و گزاره
هده کرد. نظریۀ تبیین نیز توان در این سیستم مشاشود. اما استلزام ضروری را نمیباشد دیده نمی

قرآنی در فصاحت، بالغت و نظم های در اینجا کارآمد نخواهد بود؛ یعنی اینکه بگوییم گزاره

توانند یکدیگر را توضیح دهند تاکنون مورد نظر قرار نگرفته و  ن یکدیگر هستند و میمبی
 شواهدی برای اثبات آن ارائه نشده است. 

ه داشت در نظر بگیریم، باید توج« قرآنی هاینظم گزاره»نظرمان را در نهایت اگر سیستم مورد     
 های ن بوده است. نگاهاناها مهم مسلمهمیشه یکی از دغدغه« قرآننظم »که مقولۀ انسجام 

های مختلفی را برای نبود چنین دانند و نمونهچنین انسجامی را صائب نمی دینی عمدتاًبرون

هایی نیز توان تنها رویکرد دانست. نگاهچنین عدم انسجامی را نمیاند. اما انسجامی مطرح کرده
فرد های بسیار خوبی از نظم منحصر بهاند تبیینوجود دارد که به وسیلۀ رویکردهای مدرن توانسته

 ارائه نمایند و این متن را از این جهت بسیار منسجم ارزیابی کنند )نک. آقایی، الف(.  قرآن

 
 بر انسجام اعجاز مبتنی. 4. 5

 قرآن[ معانى] در کَثیرًا؛ آیا اخْتالَفًا فیه لَوَجَدُواْ اللّه غَیْر عند منْ کَانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ أَفاَلَ»
 (. 82/نساء )«یافتند مى بسیارى اختالف آن در قطعاً بود خدا غیر جانب از اگر اندیشند نمى

دعای خود ابرای اثبات  را آن قرآناز بودن انسجام ای است که مدعیان اعجترین آیهیکلید
از جانب غیر خداوند بود در آن اختالف  قرآناند. این آیه متضمّن آن است که اگر مطرح کرده

داللت داشته باشد مشروط به آن است که  قرآنشد. اینکه این آیه بر انسجام فراوانی یافت می
 قرآنصفت احترازی بگیریم،  را آننه احترازی. اگر برای اختالف، تبیینی باشد و « کثیرا»صفت 

 کریم اختالف زیاد را از خود منتفی کرده است و نه مطلق اختالف را.

را یکی  قرآنشریفه، انسجام درونی  ۀبرخی از علمای اسالمی با استناد به همین آیاین وجود با     
ائی اولین شخصی باشد که نبود رسد که ابو هاشم جباند. به نظر می از وجوه اعجاز دانسته
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(. بسیاری از 328 صرا وجهی از وجوه اعجاز دانسته باشد)نک: عبد الجبار،  قرآنناسازگاری در 
خران نیز به پیروی از او، اعتقاد به اعجاز از نظر انسجام را مطرح کرده و به تفصیل أمتقدمان و مت
؛ زمخشری، 387ص؛ عبد الجبار، 60-62ص، 1971اند)به عنوان نمونه نک: باقالنی، آن پرداخته

(. عموم این مفسران معتقدند 20، ص5ج؛ طباطبایی،971-972، ص3ج؛ راوندی، 540، ص1ج
بر اعجاز آن است. یعنی امکان ندارد شخص  کریم دالقرآن که نبود اختالف و تناقض در 

ا تدوین کند. عالمه ی از انسجام رباشد که بتواند متنی با چنین حد دیگری توانایی این را داشته
و فاصلۀ نسبتا زیادی  قرآنطباطبایی در توضیح این نظریه بیان داشته است که تدریجی بودن نزول 

نماید. مضاف بر که میان نزول آیات وجود داشته، چنین انسجامی را به امری خارق العاده می

 مکمل دیگر آیات  توان یافت که موید وای آیات بسیاری را میاینکه با وجود چنین فاصله
 (.20، ص5جباشند)طباطبایی، می

انسجام، مخالفان سرسختی نیز دارد. بسیاری از مفسران نیز به  ۀالبته باید توجه داشت که نظری    
ها وجود ندارد. مفسرانی اند که تناقضی هم در آنلیف متونی اشاره کردهأالوصول بودن تسهل

( 152، ص10ج( و فخر رازی )126، ص3جبرسی )(، ط271، ص3جتا، چون: شیخ طوسی )بی

لیفات بدون تناقضی را یافت. أدانند که در سخن برخی از عالمان نیز بتوان ترا محتمل می این
هایی کوتاه، سخنانی خالی از سوره خصی بتواند در حدهمچنین این احتمال وجود دارد که ش

ل است که بسیاری از فُصیحان و بلیغان تناقض را بیان کند. کَما اینکه این امکان بسیار محتم
را بتوان وجهی  قرآنبتوانند سخنانی بدون تناقض را بیان کنند. بنابراین اینکه راه نیافتن تناقض در 

 نماید.نمی موجهدانست از دیدگاه این طیف از مفسران منطقی و  قرآناز وجوه اعجاز 

 
 و نظریات صدق و توجیه« ت انسجاماز جه قرآناعجاز »

دانست. علت  قرآنای مستحکم و اصلی در میان نظریات اعجاز توان نظریهنظریۀ انسجام را نمی 
ای که به عنوان شاهد مورد نظر است، مورد آن نیز واضح است، اوالً برداشت مفسران از آیه

شود  دیده نمی قرآناختالف است و اساساً اینکه این آیه متضمن آن باشد که هیچ اختالفی در 
وجود ندارد،  قرآنل مناقشه است. ثانیاً بر فرض اینکه آیه تضمن آن باشد که هیچ اختالفی در قاب

اند، اینکه شخص دیگری نیز بتواند متنی بدون گونه که بسیاری از عالمان نیز تصریح کرده همان

 اختالف و تعارض بیاورد بسیار محتمل است.
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اختالف نداشتن آیات قرآنی . 1قابل بررسی است: دو گزاره « گراییانطباق»بنابراین از جهت     
با یکدیگر: اگر مواردی چون ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید و ... را نیز اختالف به حساب بیاوریم، 

صورت انطباق خوبی وجود دارد و آیات متعارض به  شود. در غیر این چنین انطباقی دیده نمی

اند وجود داشته باشد که در آن اختالف وجود توهیچ متن دیگری نمی .2شود؛ ندرت یافت می
: مسلماً این گزاره با واقعیت خارجی انطباق ندارد و بسیاری متون قابل دسترس است شته باشدندا

 که در آنها هیچ تعارض و اختالفی وجود ندارد.
ف در است که نبود اختال سؤالارزیابی این نظریه از منظر کارکردگرایی مالزم با پاسخ به این     

رود آن است که انتظاراتی که از هر متنی مینخستین ؟ یکی از داردچه فایده و کارکردی  قرآن

ای بسیار مهم است که کارکرد چنین نظریه اختالف و تناقض در آن وجود نداشته باشد. باوجودی
 باشد. اما بسیار بدیهی و ابتدایی نیز می

 ۀگرایی بسیار واضح و روشن است. با توجه به نظریاما ارزیابی این نظریه از جهت انسجام    
و در صورتی که این است فرض این قسم از اعجاز ، نبود اختالف و تناقض پیش«سازگاری»

و « استلزام ضروری»سازگاری وجود نداشته باشد این اعجاز نیز منتفی خواهد بود. اما از جهت 

 نماید.معنا میو بی امکان بررسی اعجاز انسجام بسیار سخت بوده« تبیین»
 
 اعجاز علمی. 5. 5

دهد که  نشان میبا دستاوردهای جدید علمی  قرآنتطبیق ، قرآنبنابر اعتقاد قائلین به اعجاز علمی 

مورد  . وجود چنین اعجازی در این آیه شریفه تلویحاًاعجاز استدر این زمینه نیز واجد  قرآن
 یَکْف أَوَلَمْ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَنفُسهمْ وَفی الْآفَاق یف آیَاتنَا اشاره قرار گرفته است: سَنُریهمْ

 هایشان دل در و[ گوناگون ى]ها افق در را خود هاى نشانه زودى شَهیدٌ؛ به شَیْءٍ کُلّ عَلَى أَنَّهُ برَبّکَ

 که تنیس کافى آیا است حق خود او که گردد روشن برایشان تا نمود خواهیم بدیشان
 (. 53 /فصلت «)است چیزى هر شاهد خود پروردگارت

شریفه، آیات متعدد قرآنی به موضوعاتی اشاره دارند که قابل تطبیق بر علوم  ۀعالوه بر این آی    
 خورشید، نیروی حرکت به توان می قرآن علمی اعجاز مهم های نمونه طبیعی و انسانی است. از

اشاره کرد. بررسی سیر تاریخی  انسان خلقت مراحل ترتیباشیا و  ابرها، زوجیت جاذبه، لقاح

معاصر  ةحاکی آن است که این نظریه کامالً متاثر از دوران مدرن و متعلق به دور قرآناعجاز 
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ای را مشاهده کرد. اینک با بررسی های اصلی چنین نظریهلفهؤتوان ماست و پیش از آن نمی
 پردازیم:یاصلی این نظریه م ۀلفؤگذرایی به بیان م

، آسمان را با توجه به هیئت بطلمیوسی تفسیر کرده و قرآنابن سینا بدون هیچ ارجاعی به متن     

داند. او همچنین تمام ، که همان فلک نهم بطلمیوسی است، می«فلک اقصی»عرش خداوند را 
یحاً (. پس از او، شیخ طوسی صر143صسینا،  کند )ابناجسام را ذیل فلک قمر جایگذاری می

کروی بودن کره زمین را به چالش کشیده و اعتقاد ابو علی جبائی مبنی بر مسطح بودن زمین را 
(. فارغ از این اشارات گذرا، پرداختن به مباحث 99-100، ص1جپذیرفته است)نک: طوسی، 

اً تبیان» نحلسوره  89 ۀو علم را باید در مباحث غزالی یافت. او با توجه به آی قرآننظری ارتباط 

از همۀ علوم وجود دارد. البته او از  قرآنپردازد که در به بیان این مطلب می« لکلّ شیء
علوم فعل الهی محسوب ۀ استدالالت کالمی نیز برای این مهم استفاده کرده و با این ادعا که هم

  خود مبادرت کرده است ۀنیز شرحی از افعال الهی است، به استحکام نظری قرآنشوند و می
 (.341، ص1 ج)

ین مفسری در نظر گرفت که تالش کرده در آیاتی که ظرفیت نخستاما فخر رازی را باید     

، 17جرخی مباحث علمی بپردازد)نک: رازی، ـه بـال بـد، به اجمـمی را دارنـباحث علـم
(. لیکن باید توجه داشت که طرح این مباحث علمی 457-460، ص9ج، همو؛ 188-193ص

بیش از آنکه با نگرشی علمی باشد دارای رویکردی متکلمانه است. در حقیقت توسط فخر رازی 
های بسیاری است خواهد به اثبات این امر بپردازد که خلقت و کیفیت آن دارای پیچیدگیاو می

که فقط خداوند قادر به فهم و بیان آن است و علم انسانی از فهم تفصیل آن قاصر است. بنابراین 

توان تفسیر علمی به معنای حقیقی آن دانست. بررسی اجمالی را نیز نمی رویکرد فخر رازی
های قرآنی دهد که رویکرد موجبه و اثباتی نسبت به علم با استفاده از یافتهتفاسیر متقدم نشان می

 گاه وجود نداشته است. هیچ
و علم  قرآنرتباط یکی دیگر از رویکردهای مهمی که در ارتباط با توجه دانشمندان متقدم به ا    

 های مهمی که در این بندی علوم است. یکی از انگیزهقابل ذکر است، توجه آنها به طبقه
و علوم دینی در کنار دیگر علوم است. این  قرآنها قابل مشاهده است، توجه به جایگاه بندیطبقه

رد بلکه میتواند نه تنها تعارضی با علم ندا قرآنجایگاه در ضمن خود حاوی این مطلب است که 

(. کاربرد 1370ها نک: محقق، بندیید آن نیز باشد)برای آگاهی از این طبقهؤمکمل و حتی م
ای بر این مطلب است که وسیع دانشمندان اسالمی از مفاهیم علوم انسانی و تجربی نیز شاهد قوی
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م اسالمی محسوب های مهم دوران متقدپیوند مفاهیم قرآنی و دینی با دیگر علوم یکی از دغدغه
(. اما باید توجه داشت که 1366شده است)برای نگاهی تفصیلی به این کاربردها نک: میشو، می

 اند.و علم به دنبال اثبات اعجاز علمی قرآن نبوده قرآنهیچ یک از این آثار نیز در نمایش ارتباط 

رد. افرادی چون علت اصلی ظهور تفاسیر علمی را باید در دوران مدرن و روشنگری جستجو ک
نخستین الدین افغانی و محمد عبده در مصر و سر احمدخان هندی را در هند باید از سید جمال

گیری از رویکردهای علمی و فلسفی مدرن غربی به ایجاد تحول و ر و وامافرادی دانست که با تأث
ماعی محسوب های سید جمال عمدتاً اجت تغییر در جوامع اسالمی دست یازیدند. گرچه فعالیت

دست  قرآنشوند، اما محمد عبده و سراحمد خان به ایجاد تغییرهای بنیادین در مبانی تفسیر  می

ثر از دنیای مدرن به دنبال نمایش این مطلب بود که میان أگرایی متزدند. محمد عبده با عقل
، 8جید رضا، نمونه ر.ک:رش عنوان به)های علوم جدید تعارضی وجود نداردمفاهیم قرآنی و یافته

ت محسوب پرداخت که از نگاه او خرافاهایی میویل گزارهأرو او صراحتاً به تاز همین (.409ص
ویلی است که او أها ت یکی از ده (236-238، ص1ج، همانبه میکروب ) شدند. تعبیر او از جنمی

 ی نیز با احمدخان هند یدبا علوم جدید بیان کرده است. س قرآننشان دادن عدم تعارض  برای

    ای مشابه شیوه او به گاه ارتباط علمی خاصی با محمد عبده نداشت اما با شیوهوجودی که هیچ
 پرداخت.می قرآنتفسیر 

دنبال این مطلب  هگرا دانست. طبیعت گرا بدان معنا که او باحمدخان را نیز باید یک طبیعتیدس    
رو او مذهب را (. از همین281، ص3جن، است که علوم طبیعی با دین تعارضی ندارد)احمدخا

 (. از نگاه او خداوند نیز 251، ص13ج، هماندانست)جزئی از طبیعت مادرزادی انسان می

 (. او معتقد است که پیامبران نیز پیامبر زاده 148صهمان، تنها بوسیله طبیعت قابل شناخت است)
 ند چنین خصوصیتی را به او میرند. هر کسی نیز که خداوکنند و میشوند، زندگی میمی

 همان، اهدا کند یا دارای خصوصیت راهنمایی و آموزش اخالقی انسان گردد پیامبر است)
 نگرانه است. او در این ارتباط فرد و تاویل(. اما تبیین او از جبرئیل بسیار منحصر به66-68ص

برانه وجود ندارد. همین استعداد ای به جز استعداد پیاممیان پیامبر و خداوند هیچ واسطه»گوید: می
(. نگاه 68صهمان، «)شوداست که در زبان شرع جبرئیل خوانده می« ناموس اکبر»پیامبرانه یا 

های طبیعی و ماوراء احمدخان منبعث از اهتمام او برای تبیین تمام گزارهیدگرایانۀ سطبیعت

 وجود دارد.  قرآنای است که در الطبیعه
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احمدخان را تفسیر علمی دانست؛ زیرا یدکه نباید نوع نگاه محمد عبده و س باید توجه داشت    
باشد، نمایش عدم تعارض مفاهیم  قرآنهای علمی در اهتمام آنها بیش از آنکه نشان دادن گزاره

لفۀ اصلی ؤتوان به عنوان کلیدواژه و مهای عقلی دنیای مدرن است. آنچه میقرآنی با گزاره

سال  1400وردهای جدید علوم تجربی اب آورد عبارت است از اینکه: دستتفاسیر علمی به حسا
توان در آثار این دو  ای را نمیبینی شده بوده است. چنین کلیدواژهکریم پیش قرآنپیش در 

ریز مبانی نظری رویکرد تفسیر علمی به روشنفکر معاصر یافت. اما شایسته است که آنها را پایه
 د که جریان اصلی این گونۀ از تفسیر در جهان اسالم پدید آمد.آورد. پس از این بوشمار

کشف االسرار النورانیه القرآنیه فی ما یتعلق باالجرام السّماویه و األرضیه و الحیوانات و تفسیر     
ن تفسیر نخستی( از پزشکی با نام محمدبن احمدبن اسکندرانی را باید 1297)الجواهر المعدنیه

های قرآنی، حتی با ادنی ی آن دانست. او در این کتاب به تفصیل به گزارهعلمی به معنای حقیق

وردهای بشری دوران خود، به اپردازد و با تطبیق آنها جدیدترین دستارتباط با مباحث علمی می
لیف این کتاب، أاسکندرانی از ت ةانگیز ترین مهمپردازد. می قرآنکشف اسرار و اعجاز علمی 

تا( )بیالجواهرتفسیر علمی پس از او را باید  ترین مهم(. 7ص، همانود)ب قرآناثبات اعجاز 

از علم باشد، به دنبال  قرآنهای دنبال پیشگوییطنطاوی دانست. طنطاوی بیش از آنکه به
با  قرآنگرایانۀ (. او با تطبیق آیات طبیعت3صبازگرداندن دوران اقتدار و ارتقاء مسلمانان است)

علمی  هایهای قوی علمی تشویق کند. تفسیر برای حرکترا تا مسلمانان  علوم جدید بر آن است
وردهای جدید علوم ااند: دستتوان برشمرد که با مضمون مشترکی تالیف شدهبسیار دیگری می

 اند عبارتبینی شده بوده است. برخی از این تفاسیر کریم پیش قرآنسال پیش در  1400تجربی 

، احمد حنفی؛ عزیز اسماعیل؛ معجزه القرآن فی وصف الکائناتاالسالم و الطب، عبد الاز: 
 ، عبد الرزاق نوفل و ... .االعجاز العددی

ز ا اند عبارتهای اصلی نظریۀ تفسیر علمی شود که گزارهبا توجه به آنچه گفتیم مشخص می    
نوعی از  ند، ثانیاًهایی مرتبط با علوم تجربی یا انسانی باش ن گزارهاینکه اوال آیات مورد نظر متضم

صورت  قرآناعجاز  ۀیی در آنها وجود داشته باشد. البته تاکنون نقدهای متعددی به نظریپیشگو
(. اهم Dallal, 2004رو کرده است)نک: هها را با مشکل اساسی روبسازی آنموجهگرفته است که 

شناسی قابل دفاع واژهغالب تفاسیر علمی از نظر  .1از:  اند عبارتاین اشکاالت بر تفسیر علمی 

قابل فهم  .3شوند؛  سیاق الفاظ و اسباب نزول در عمدة این نظریات نادیده گرفته می .2نیست؛ 
ن نخستینش مطابق باشد، اما در تفاسیر علمی، امستلزم آن است که با افق فکری مخاطب قرآنبودن 
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می ناقص و مشروط اطالعات عل .4شود؛ نظر میکلی صرفاز افق فکری مردم عصر نزول به
کتاب علمی  قرآن .5کند؛ خاصی محدود می ةرا به دور قرآناست بنابراین استنباط از این طریق 

 (.جا هماننیست بلکه کتاب هدایت است)

 
 و نظریات صدق و توجیه« اعجاز علمی»

رای بدان اشاره شد، دو گزارة اساسی را ب قرآنلی که در نظریات اعجاز علمی با توجه به سیر تحو
شود و  ای فرعی برای تفسیر علمی محسوب میتوان برشمرد. گزارة اول گزارهاین نظریه می

مفاهیم قرآنی هیچ تعارض و »م حوزة معنایی دقیق آن است. گزارة اول این است که گزارة دو

وردهای جدید علوم ادست»دوم عبارت است از  ةو گزار« های علمی و مدرن ندارندتنافی با گزاره
صدق و توجیه این دو گزاره «. بینی شده بوده است.کریم پیش قرآنسال پیش در  1400بی تجر

 کنیم:را با سه نظریۀ مورد نظرمان بررسی می
های مفاهیم قرآنی هیچ تعارض و تنافی با گزاره»اول:  ةگزار گرایی:انطباق ةو نظری« اعجاز علمی»

دهد که خوبی نشان میت گرفت بهبررسی که در بخش پیش صور«. علمی و مدرن ندارند
اند ویالتی دست زدهأمفسرانی چون سید احمدخان، محمد عبده و ... برای نمایش این انطباق به ت

با علم  قرآنکه مورد قبول هیچ یک از دو طرف نیست. البته این عدم انطباق به این معنا نیست که 

شویم برای اثبات  اشد، مجبور میمتعارض است. اگر علم مورد نظر ما علمی پوزیتیویستی ب
هایی را که امکان تبیین تجربی ندارند بخواهیم به اصالت قرآنی دست به دامن علم شویم و گزاره

این وسیله تبیین کنیم. اما نقایص و اشکاالت اساسی رویکرد پوزیتیویستی آشکار شده است. 
وجود ندارد. لذا اگر  قرآنجربی های غیر تبنابراین نیازی به ارائه تبیین تجربی برای گزاره

بخواهیم مطابقت این نظریه را تنها بر اساس آنچه مدعیان آن مد نظرشان بوده بررسی کنیم، قطعاً 

 انطباقی وجود نخواهد داشت. 
بینی شده کریم پیش قرآنسال پیش در  1400وردهای جدید علوم تجربی ادست»گزارة دوم:     

گیرد. از  قرار می« إخبار از غیب»یک گزارة علمی باشد، در زمرة این گزاره بیش از آنکه « بود.
شود. این جهت نیز نکاتی که پیرامون اخبار از غیب گفته شد، در مورد اعجاز علمی نیز مطرح می

علم تشکیل داده  را آنطور خاص، چون اعجاز علمی، ترکیبی اضافی است که جزء دوم اما به

نماییم، میزان انطباق نیز متغییر خواهد بود. اگر مراد ما از ارائه می است، بنا به تعریفی که از علم
همانی میان یعنی علوم تجربی باشد، که عمدتاً نیز همین معنا نظر است، اثبات این Scienceعلم، 
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خاطر های موجود در علم بسیار صعب و سخت است. این سختی بههای قرآنی و گزارهگزاره
و زبان علم است. زبان علم زبانی دقّی، جزئی و بدون ابهام  قرآنان زبان اختالف زبانی زیاد می

، حاوی انواع مختلف صنایع ادبی، کلّی و همراه با ابهامات و قرآناست. اما در مقابل زبان 

های تجربی دست راحتی به انطباق این مفاهیم با گزارهتوان بهایهامات فراوان است. چگونه می
توان یافت که امکان چنین انطباقی هایی را میسیار پیچیده است. البته گزارهیافت؟ چنین کاری ب

 شود تقریباً غیر قابل انطباق است.وجود دارد اما عموم مفاهیمی که در این ارتباط گفته می

کند و افراد همچون امین الخولی نیز بدان می دشوارنکتۀ بسیار مهم دیگری که انطباق را بسیار     
سال پیش به آن اشاره  1400 قرآنشود قرآنی که ادعا می اند این است که گزارهردهاشاره ک

کرده است، آیا در همان زمان نیز با این معنای جدید و اشاره به نظریۀ علمی قابل فهم بوده است؟ 
کرده  فهمیده و بدان اشاره می گونه بوده است که باید حتی یک نفر چنین چیزی را می اگر این

قرآنی در آن زمان قابل انطباق به  ۀدهد که آیشود نشان می اما اینکه چنین چیزی دیده نمی است.
 علمی نبوده است و اساساً چنین انطباقی نیز مراد خداوند نبوده است.  ۀنظری

برای تعیین میزان صدق کارکردگرایانۀ این نظریه، باید میزان  و کارکردگرایی:« قرآناعجاز علمی »

 که پیش از این گفتیم مورد بررسی قرار دهیم. را ای دو گزارهمفید بودن 
فایدة این «. های علمی و مدرن ندارندمفاهیم قرآنی هیچ تعارض و تنافی با گزاره»گزاره اول:     

ای برای چنین انطباقی گزاره چیست؟ در مورد میزان انطباق آن مشخص شد که موانع جدی
فایدة آن نیز خیلی بجا در مورد بسیار سخت باشد مسلماً بحث  که انطباق آن وجود دارد. زمانی

 های علمی وجود نداشته باشد نخواهد بود. البته اینکه تعارضی میان مفاهیم قرآنی و گزاره

طور تواند فواید متکلمانه زیادی داشته باشد. دکتر موریس بوکای یکی از افرادی است که بهمی
جود و با عهدین قرآننگریسته است و ضمن مقایسۀ  قرآن خاص از این منظر به آیات علمی

را فایدة بسیار مهمی  قرآنتعارضات بسیار در عهدین و در مقابل عدم وجود تعارض جدی در 
که عمدتاً نیز  قرآنچنینی پیرامون  (. آثار اینBucaille, 2003برای الهی بودن آن دانسته است)نک:

است نشان دهندة فواید حداقلی است که در ارتباط با این از جانب غیر مسلمانان صورت پذیرفته 
 توان بیان کرد. گزاره می

بینی شده کریم پیش قرآنسال پیش در  1400وردهای جدید علوم تجربی ادست»گزارة دوم:     

فایدة و کارکردی که باید در این گزاره به دنبال آن باشیم چه چیزی باید باشد؟ اگر از «. بود
ای از آن انتظار داشت. به شناختیتوان فایدة معرفتناختی بنگریم، عمدتاً نمیشجهت معرفت
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اکنون در علمی از علوم تجربی یا انسانی به اثبات که هم قرآنای در کشف گزاره ،عبارت دیگر
تواند چیزی به علم بیافزاید و نه ممکن رسیده است یا هنوز مورد ابطال قرار نگرفته است، نه می

تواند های مبتنی بر علم میما را نسبت به آیه تغییری بدهد. اما در موارد معدودی نگاه است فهم

ابهامات و ایهاماتی را از برخی آیات برطرف نماید. برخی نیز مدعی هستند که این امکان وجود 
ز دارد که اشارات قرآنی بتوانند به دستیابی به نظریات علمی جدید منجَر شوند. اگر بتوان یکی ا

این دو فایده را برای تفسیر علمی مشاهده کرد، صدق کارکردگرایانه بر آن منطبق خواهد بود، 
 رسد که این شکل از صدق منتفی خواهد بود.صورت به نظر میدر غیر این

 

 گرایی و انسجام« قرآناعجاز علمی »

متشکل از  د، سیستمی استشوکریم در آن باید بررسی  قرآنسیستمی که انسجام اعجاز علمی 
مد نظر ما باشد و نبود تعارض میان « سازگاری»های علمی مرتبط. اگر نظریۀ آیات قرآنی و گزاره

 ای وجود دارد. های قرآنی و علمی را در نظر بگیریم، تا حد زیادی چنین سازگاریگزاره
یل اینکه ای را یافت که صریحاً مخالف قوانین علمی اثبات شده باشد. دلتوان آیهسختی میبه

و  قرآنای است که میان زبان چنین تعارضی را به طور مطلق نفی نکردیم، اختالف زبانی اساسی

وجود دارد موجب شده است تا در تاریخ  قرآنزبان علم وجود دارد. اجمال و ابهامی که در زبان 
لم است. منتسب کنند که مخالف صریح ع قرآناسالم برخی از دانشمندان اسالمی نظریاتی را به 

 ادعای شیخ طوسی به پیروی از ابوعلی جبائی بر مسطح بودن زمین و نفی کروی بودن آن 
توان هایی را نمی(. چنین تعارض99، ص1جتا، ها است)نک: طوسی، بیای از این تعارضنمونه

لم، زبانی دارای ایهام و احیاناً ابهام است و همچون زبان ع قرآنمنتسب کرد؛ زیرا زبان  قرآنبه 
اند برخی کریم مسطح بودن زمین را استنباط کرده قرآنگونه که برخی از  دقّی نیست. لذا همان

اند. اگر تعارضی نیز هست در برداشت مفسران دیگر نیز از آن کروی بودن را برداشت کرده

 است و نه نصوص قرآنی. 
ارزیابی نظریۀ اعجاز  شودو علم وجود دارد موجب می قرآناختالف زبانی که میان زبان     

منتج نباشد. بسیار سخت است که بتوان مدعی شد که هر « استلزام ضروری»از جهت  قرآنعلمی 
توان صحیح دهد. این نوع از انسجام را نمیای علمی را نتیجه میضرورتا گزاره قرآناشاره علمی 

ظریات علمی مبیّن و ، را در موارد معدودی که ن«تبیین»دانست. اما نوع سوم انسجام، یعنی 
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طور کلی و در غالب موارد حتی هستند قابل تصور است. اما به قرآندهنده اشارات علمی توضیح
 شود.های قرآنی و علمی دیده نمیارتباط تبیینی و توضیحی نیز میان گزاره

  ظاممثل ن قرآنهای عـلمی قـابل اسـتنباط از  نظام»ناظر بر  قرآناگر بگوییم اعجاز علمی     

است در این صورت باید بتوانیم نشان « باشند مثل آن عـاجز  و ... که  سیاسی، اقتصادی، تربیتی
های علمی  وجود دارد که سازگار با عجز نظام قرآنی از های عـلمی قـابل اسـتنباط نظامدهیم که 

قد باشیم صادق را داشته باشیم که معت« ب»در علم « الف» ةای علمی نظیر گزار است. اگر ما گزاره
« الف»از صدور گزاره « ب»بندی که علم  دیگری داشته باشیم به این صورت  ةاست، باید گزار

دوم را نداشته باشیم، سازگاری نخواهیم داشت. اما صورت بندی اینکه  ةعاجز است، اگر ما گزار

صادره به تواند مرزبندی نامشخصی با مغالطه م عاجز است می« الف» ةاز صدور گزار« ب»علم 
تواند این گزاره را  به این معنا می قرآنمطلوب داشته باشد به این معنا که مدعی اعجاز علمی 

در این معنا به  قرآن ۀرا توجیه کند. کل مناقش قرآنصادق بداند و در نتیجه صدق اعجاز علمی 
در علوم که  قرآنهای علمی قابل استنباط از  این مسئله باز خواهد گشت که آیا ما وجود نظام

 پذیریم؟ خود علوم از ارائه آن عاجز باشند را می

 
  نتیجه

وارد زیر را تبیین تواند مخوبی میبه قرآناعجاز  . ارزیابی میزان صدق و توجیه نظریات معیار1
را دارند؛ ق با آنخارج که امکان انطبا ها با واقعیتنسبت این نظریات با یکدیگر؛ نسبت آنکند: 

رقیب و همچنین سیستمی که در  های نظریاتها با گزاره آن های اصلیی گزارهمیزان سازگار
 ها در سیستمی که در آن قرار دارند؛ شوند و میزان تبیین آنآن تعریف می

گرایی، دق مد نظر ما بوده است عبارتند از: انطباقشناختی که برای صترین مکاتب معرفت مهم .2

گرایی را مد نظر انسجام ا در میان مکاتب توجیه، تنها مکتبگرایی. امایی و انسجامکارکردگر
  ؛قرار دادیم

نیز عبارتند از: صرفه، إخبار از غیب، انسجام، نظم)اعجاز بیانی(  قرآناعجاز  ترین نظریات مهم .3
 و اعجاز علمی؛

د که دهشناختی نشان میدق و توجیه معرفتریه اعجاز با توجه به معیارهای صنظ 5بررسی این  .4

نظریه إخبار از غیب بیشترین انطباق را با واقعیت خارجی داشته است. انطباق نظریه صرفه بسیار 
اند. دانستهرا مطابق و برخی دیگر غیر مطابق می ها بوده است و برخی آنفرضمتناسب با پیش
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مطابقت انطباق نظریه انسجام بسیار عادی و مطابق انتظار بوده است. اما دالیل برای نمایش 
خارجی نظریۀ نظم بسیار کم و محدود بوده است. تفاوت گفتمانی و زبانی قرآن و علم نیز امکان 

 ای روبرو کرده است؛تطابق اعجاز علمی را با موانع جدی

ه و کارکرد کارکرد و مفید بودن نشان داد که فاید . همچنین بررسی این نظریات از جهت5
بوده است. کارکردی که احیاناً  قرآنه همانندی برای صرفه، توجیه چرایی عدم ارائ اصلی

بدان  قرآنآوردی عرب با هم رت نداشتن توجیهات الزم برای عدممعتقدین به نظم نیز در صو
إخبار از غیب عمدتاً کالمی، یعنی تثبیت قلوب مومنین و ایجاد انگیزه  اند. کارکردکردهاستناد می

متکلمانه برای اثبات نبوت  بوده است. نظم نیز غالباً فواید برای دعوت غیر مسلمانان به اسالم،

خوبی توانسته است به غنای ادبیات و پیامبر اکرم)ص( داشته است اما فارغ از بُعد اعجازی آن، به
شناسانه  جز موارد معدودی که کارکردهای معرفتبالغت اسالمی بیافزاید. اما اعجاز علمی به

 غالب موارد تنها تطبیقی است که چیزی بر طرفین این تطبیق  توان برای آن برشمرد، درمی
 چون إخبار از غیب برخورد کرد؛توان همافزاید و در بهترین حالت با آن مینمی

در نهایت بررسی این نظریات از جهت انسجام متضمن آن است که: صرفه بیشترین ناسازگاری  .6

لفه دوم صرفه یعنی، صرفِ ؤباشد در عین حال در میای مقابل آن مرا با نظریۀ نظم داشته و نظریه
شود. میزان سازگاری دیده می قرآن، با برخی معتقدین به نظمِ قرآندواعی برای آوردن به مثلِ 

ه است. در نظریه نظم، های تاریخی عمدتاً منتَج و موجهسازگاری إخبار از غیب نیز با گزار
شود اما جهتِ نظم، فصاحت و بالغت دیده میهای قرآنی از سازگاری خوبی میانِ گزاره

نیز با توجه به اینکه « نظیریه اعجاز انسجام»شود. در نظریۀ نظم مشاهده نمی« استلزام ضروری»

رسد که تحقق انسجام در آن بدیهی کامالً با نظریۀ انسجام صدق و توجیه مطابقت دارد به نظر می
علمی محقق شده  عددی عدم سازگاری آن با نظریاتدر موارد مت« میاعجاز عل»باشد. اما نظریه 

را به عنوان ضعفی  توان آناست که البته این عدم سازگاری ناشی از برداشت مفسران است و نمی
 امکان تبیین متقابل میان نظریات تبیین نیز در موارد معدودی قلمداد کرد. از جهت قرآننسبت به 

 طور عمومی چنین تبیینی وجود نداشته است. اما بهوجود داشته است  قرآنهای علمی و گزاره
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