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یات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجریپارادایم   های حاکم بر نظر

   ١یگل بخش منشاد یمهد

  ٢اعرابیغالمحسین 

  چکیده

یه هــا اســت. اگــر بخــواهیم پردازی علمی بدون شک متأثر از مسائل محیطی و پیرامونی علم یا همان پارادایمهر نظر

یشه یات مربــوط بــه آن ژرفبه مسائل اعجاز قرآن و ر یم میشناسی نظر ای ماننــد رشــتهبینهــای تــوانیم از حوزهتــر بنگــر

یخ و فلس یات اعجاز قــرآن دســت پیــدا از مبانی و روشعلم مدد گرفته و با استفاده  فهتار های آن به تحلیلی جدید از نظر

یخی از مسیر تحلیل پارادایمی اســتفاده شــده و یافتــه  های آن حــاکی از آن اســتکنیم. در این تحقیق از روش تحلیل تار

یهونی زمینهافالط فلسفهکه دو پارادایم تفسیری و  ام  ساز طرح نخستین نظر
 
یــه نظ جدی در بــاب اعجــاز قــرآن یعنــی نظر

های شــعر جــاهلی و پــارادایم تر آن با کمک پارادایممعتزلی شد. این در حالی است که پارادایم تفسیری در سطح متعادل

ی دینــی، تقابــل گفتمــانی بــه مواجهــات درون رنظم القرآن جاحظ بدل شدند. در قرن چهارم و تغییــ هعلم موسیقی به نظر

یه یق تقسیم کالم بــه دو جنبــه کالم نفسی را اشعری نظر هــای کــالم ارادایمتــأثیر و هــدایت پدال و مــدلول و تحت از طر

پــذیری از پــارادیم تفســینارسطویی صادر کرد و همچنین اندیشم مسیحی و فلسفه ر اعتزالــی دان شیعی قرن پنجم با تأثیر

یات صرفهبه احیا ام و همفکرانش پرداختند.  ء نظر
 

یــات اعجــاز دروننظ هــای پــنجم تــا متنــی در قرنآنچه در تــداوم نظر

یهدوره معاصر دنبال شد تکمله های جدیدی که عبدالقاهر جرجانی در قرن پــنجم ارائــه کــرده پردازی و ایدهای بود بر نظر

  بود.
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  مقدمه-۱

عنوان وحــی الهــی یکــی از مســائل اصــلی و پربســامد بهچیستی اعجاز قرآن کریم و وجه اعجوبگی آن 

های سوم تــا پــنجم هجــری بســیار موردتوجــه متکلمــین و دانشــمندان قرنویژه در کالم اسالمی است که به

 هــای گونــاگونی دربــارهمتکلمین معتزلی، اشعری و شیعه در طول این سه قرن به بحــث گرفت.اسالمی قرار 

تــوان آنطور کلی و از لحاظ موضوع مــیها و مناظراتی که بهبحث کریم پرداختند.چیستی وجه اعجاز قرآن 

 دورهمتنی قرار داد. اگر چه در طول تــاریخ اســالمی و نیــز در برون ومتنی کلی اعجاز درون ها را در دو دسته

معاصر به اعجاز قرآن کــریم از جوانــب گونــاگون تــاریخی، تحلیلــی، علمــی و... پرداختــه شــده و زوایــای 

های اعجاز قرآن کریم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است با این حال اگر بخواهیم بــه مســائل مختلف بحث

های بــین توانیم از حوزهتر بنگریم، میتر و دقیقشناسی نظریات مربوط به آن، ژرفو ریشهاعجاز قرآن کریم 

هــای آن بــه تحلیلــی جدیــد از علم مــدد گرفتــه و بــا اســتفاده از مبــانی و روش ای مانند تاریخ و فلسفهرشته

هــا و نظریــهاید از روشقرآن کریم دست پیدا کنیم، لذا برای دستیابی به چنین تحلیلی ابتدا باعجاز نظریات 

گاهی یافته و پس از آن با استفاده از این مبانی و به کاربســتن آن در تــاریخ های مؤثر در تحلیل تاریخی علم آ

علم شــده را موردشناســایی قــرار  خاص در عرصه فکری که موجب بروز یک نظریه نظریات اسالمی، زمینه

  دهیم.

طلبد. نظریات علمی در بستر تاریخی خــود و تاریخی خود را می علمی زمینه از سویی، طرح هر نظریه

جغرافیــایی و نــاظر بــه ســایر نظریــات رقیــب، در  در تعامل با فضای اجتماعی، فرهنگی و علمی هر منطقــه

 ؛یابنــدگیرند و تطور مــیو گاه برای رفع عیوب و اشکاالت نظریات سابق شکل می رقیبواکنش به نظریات 

پردازی در باب وجه اعجاز قرآن در قرون پــنجم و بعــد در بغــداد را گیری نظریهاست که اوجبنابراین طبیعی 

النهر یــا حتــی مدینــه، کوفــه و بصــره انتظــار نباید در میان عالمان اسالمی و مفسران قرون نخست در ماوراء

ی چــون مســیلمه و کسان ، با آنکه روایات متعددی از معارضهروایناز )،۱۱۵، ص ۱۳۹۲نیا، (کریمی داشت

ع
 

م، ۱۹۵۵هشــام، ابن( در تاریخ نقل شده استو شکست ایشان طی قرن اول و دوم هجری  قرآن با ابن مقف

ابــن اعــثم کــوفی،  /۳۹۱، ص۱ق، ج۱۴۱۴عبدربــه، ابــن /۲۸۰، ص۵ق، ج۱۴۲۴جــاحظ،  /۵۷۷، ص۲ج

 آنو تبیــین وجــه اعجــاز قرآن اعجاز  گیری نظریهنشانی از شکل گاه شاهدهیچولی )، ۲۵، ص۱ق، ج۱۴۱۱

  نیستیم. طی این دو قرن

علــم اســت  فلســفه شدههای شناختهشناسی یا شناخت الگوهای حاکم بر اندیشه، یکی از روشپارادایم

گرفتــه و صورتهای گیرد. طبق پژوهشوبررسی قرار مینظریات علمی مورد بحث که با استفاده از آن ریشه

علمــی بــدون شــک متــأثر از پــردازی هر پژوهش و نظریه ،علم یخ و فلسفهتار شده در عرصهنظریات مطرح

ها و الگوهایی هستند ها، چارچوبواقع پارادایمدرها است. مسائل محیطی و پیرامونی علم یا همان پارادایم

پژوهشــگر، رونــد  شناختی و بسترهای گفتمانی، با ایجــاد الگوهــایی در اندیشــهثیر عوامل جامعهتأکه تحت

دادن بــه تحقیقات و پاسخگویی به سؤاالت را متمایل به مبــانی معرفتــی خــاص خــود قــرار داده و بــا جهــت

طور کلی هدف از ایــن . به)۲۰، ص۱۳۹۸(انصاری،  کنندهایی را به او القاء میداوریقضاوت محقق، پیش

نظریــات موجــود در بــاب اعجــاز  در زمینه دانشمندان مسلمان های حاکم بر اندیشهیافتن پارادایم ،پژوهش



 

   ۳   بخش منشادیمهدی گل/ یاعجاز قرآن تا قرن پنجم هجر  اتیحاکم بر نظر  یهامیپارادا

است. در این تحقیق از روش تحلیل تــاریخی از مســیر تحلیــل پــارادایمی  هجری ۵تا  ۳در میانه قرون  قرآن

های آن حاکی از آن است که طرح بحــث از اعجــاز قــرآن در آثــار اســالمی، موضــوعی استفاده شده و یافته

رآنی بوده است. برخالف مباحثی چون نسخ، قرائــات، نیازمنــدی متفاوت از سایر مباحث تفسیری و علوم ق

خاستگاه اعجاز قرآن امور خارج از مــتن قرآنــی و … مدنی وبه تفسیر، احرف سبعه، فضائل القرآن، مکی و 

عبارت دیگر، نخستین بذرهای اندیشه اعجاز قــرآن، نــه تفاســیر اسالمی بوده است. به جامعهحتی خارج از 

قرآنی، بلکه مجادالت کالمی در میان متکلمان اسالمی با یکــدیگر یــا ســایر ادیــان ای درونهقرآن و دغدغه

  ). Martin, Richard,1982,p. 176مطرح چون یهودیت و مسیحیت بوده است (

یخ علم و اندیشه- ۲   تار

نهدامنــهکه خود یکی از مسائل خاص و که خود یکی از مسائل خاص و اعجاز قرآن کریم اعجاز قرآن کریم   برای ارائه تبیینی دقیق و علمی در حوزهبرای ارائه تبیینی دقیق و علمی در حوزه لم دار علــم دام دار ع

یق دادن ابزارهــایی دقیــق دستدستهای دوم تا پنجم هجری است بههای دوم تا پنجم هجری است بهقرنقرن  کالم اسالمی در فاصلهکالم اسالمی در فاصله هایی دق تاریخ و علمــی از تــاریخ دادن ابزار می از  و عل

بهی تــاریخی مربــوط بــههاهابحثبحثلذا پیش از آغاز لذا پیش از آغاز   ..تواند کمک شایانی به پژوهش حاضر کندتواند کمک شایانی به پژوهش حاضر کندعلم و اندیشه میعلم و اندیشه می بوط  تاریخی مر   ی 

نایی تاریخ علم و اندیشــه ســعی خــواهیم کــرد تــا مبنــایی   های کلی و منطقی در حوزههای کلی و منطقی در حوزهبحثبحثرور رور اعجاز قرآن، با ماعجاز قرآن، با م تا مب کرد  خواهیم  سعی  شه  تاریخ علم و اندی

بهــای علمــی بــشناخت افکار و قواعد و قوانین تحول در انگارهشناخت افکار و قواعد و قوانین تحول در انگاره  علمی و روشمند را در حوزهعلمی و روشمند را در حوزه می  یم؛دســت آوریــم؛ه ه های عل ست آور   د

به تواند تحلیل تاریخی متفاوتی از برخی عقاید و نظریات علوم اســالمی را بــه شناختی که میشناختی که میجامعهجامعه  هایهایروشروش سالمی را  تواند تحلیل تاریخی متفاوتی از برخی عقاید و نظریات علوم ا

  ارمغان آورد.ارمغان آورد.

پادقــت در پــا   قت در  عههــای جامعــهرادایمرادایمد سالمی و دادواســالمی و دادو  های جام ین پارادایمســتدهای علمــی بــین ایــن پارادایما بین ا می  سایی هــا و نیــز شناســایی ستدهای عل یز شنا ها و ن

بروز ســاز بــروز کند که زمینهکند که زمینهبیشترین کمک را به شناخت دقیق تفکراتی میبیشترین کمک را به شناخت دقیق تفکراتی می  ،،های غالب و تحوالت علمیهای غالب و تحوالت علمیپارادایمپارادایم ساز 

  نظریات مختلف علمی شده است.نظریات مختلف علمی شده است.

  پارادایم و پارادایم شناسی - ٣

سمت معنای مثال و الگو اخذ شده است و از دو قســمت بهبه  ٢یونانی پارادیگمایونانی پارادیگما  کلمهکلمهای است که از ای است که از واژهواژه  ١پارادایمپارادایم معنای مثال و الگو اخذ شده است و از دو ق

تامس.اس.کوهنپارا و دیکنیمی تشکیل شده است. این اصطالح نخستین بار توسط فیزیکدان آمریکایی، تــامس.اس.کوهن   ٣پارا و دیکنیمی تشکیل شده است. این اصطالح نخستین بار توسط فیزیکدان آمریکایی، 

عهکار و تحقیقات جامعــه  استفاده قرار گرفت و پس از وی وارد حیطهاستفاده قرار گرفت و پس از وی وارد حیطههای علمی موردهای علمی مورددر کتاب ساختار انقالبدر کتاب ساختار انقالب کار و تحقیقات جام

  شناختی بدل شد. شناختی بدل شد. یستماتیک جهت مطالعات جامعهیستماتیک جهت مطالعات جامعهناسان شده و به یک متد و ابزار سناسان شده و به یک متد و ابزار سشش

حتتعریف کــرد کــه تحــت  ها و الگوهاییها و الگوهاییتوان چارچوبتوان چارچوبایم را در اصطالح میایم را در اصطالح میپارادپاراد که ت کرد  عهجامعــهتأثیر تــأثیر تعریف  شناختی، شــناختی، جام

شته و الگوهای شناختی و بســترهای گفتمــانی، بــر اندیشــه و قواعــد تفکــر دانشــمندان و عالمــان تــأثیر گذاشــته و  تأثیر گذا مان  شمندان و عال کر دان عد تف شه و قوا بر اندی مانی،  سترهای گفت الگوهای شناختی و ب

گاه، داوریههبب گاه، داوریصورت یک امر ناخودآ میامر خاص، در مسیر الگویی قرار مــیمورد یک مورد یک ها را درها را درصورت یک امر ناخودآ خود دهــد کــه خــود امر خاص، در مسیر الگویی قرار  که  هد  د

هه از شدن در یک برهــه از د و الگوهای اندیشه، پس از تولیدد و الگوهای اندیشه، پس از تولید. این قواع. این قواع))٣٧٣٧، ص، ص١٣٦٩١٣٦٩(کوهن، (کوهن،   تعیین کرده استتعیین کرده است شدن در یک بر
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2 . Παράδειγμα 

3 . Thomas S. Kuhn 
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تا زمانیأثر کــرده و تــا زمانیدانشمندان بعدی را متدانشمندان بعدی را مت  هایی، اندیشههایی، اندیشهفرضفرضعنوان پیشعنوان پیشهای بعدی تحتهای بعدی تحتزمان، در دورهزمان، در دوره کرده و  که کــه أثر 

عهاهند داد، تا در اثر عوامل جامعــهاند، همچنان به حیات خود ادامه خواند، همچنان به حیات خود ادامه خومواجه نشدهمواجه نشده  با پارادایم رقیبیبا پارادایم رقیبی شناختی شــناختی اهند داد، تا در اثر عوامل جام

لم که دانشــمندان جدیــد نــواقص یــک پــارادایم و علــم جای خود را به پارادایم دیگری بدهند. هنگامیجای خود را به پارادایم دیگری بدهند. هنگامی  متعدد،متعدد، پارادایم و ع یک  نواقص  ید  شمندان جد که دان

کرعلمی، سعی در رفع نواقص پارادایم کــرعادی را مشاهده کردند، با ایجاد یک انقالب عادی را مشاهده کردند، با ایجاد یک انقالب  یدی ده و پــارادایم جدیــدی علمی، سعی در رفع نواقص پارادایم  پارادایم جد ده و 

  کنند.کنند.را ایجاد میرا ایجاد می

تأثیر تــأثیر علوم در خأل به وجود نیامده، بلکه همواره تحتعلوم در خأل به وجود نیامده، بلکه همواره تحت  توان گفتتوان گفتمیمیبنابر تعریفی که از پارادایم گذشت، بنابر تعریفی که از پارادایم گذشت، 

میبنابراین مــی  دهند.دهند.تأثیر خود قرار میتأثیر خود قرار میرا تحترا تحتدانشمندان دانشمندان   هایی هستند که اندیشههایی هستند که اندیشهجامعه و پارادایمجامعه و پارادایم فت تــوان گفــت بنابراین  توان گ

شگر، در دهــد کــه فــرد پژوهشــگر، در سمتی سوق میسمتی سوق میعالم را نظم بخشیده و بهعالم را نظم بخشیده و به  اندیشهاندیشهاین شرایط اجتماعی است که این شرایط اجتماعی است که  فرد پژوه که  هد  د

تهیــافتن و پذیرفتــهراستای خواسته و نیاز آن شرایط گام بر داشته و یا حداقل برای مقبولیتراستای خواسته و نیاز آن شرایط گام بر داشته و یا حداقل برای مقبولیت شه و آراء شــدن اندیشــه و آراء یافتن و پذیرف شدن اندی

برای آن مطالبی بپردازد که مطلوب جامعه بــوده و تقاضــایی بــرای آن   اش نزد سایر دانشمندان آن رشته به طرحاش نزد سایر دانشمندان آن رشته به طرحعلمیعلمی ضایی  بوده و تقا مطالبی بپردازد که مطلوب جامعه 

  گامی خود را با پارادایم و اندیشهگامی خود را با پارادایم و اندیشهای مطالب خود را ارائه نماید که همای مطالب خود را ارائه نماید که همگونهگونههمچنین باید بههمچنین باید به  باشد.باشد.وجود داشته وجود داشته 

  ).).١٢٨١٢٨، ص ، ص ١٣٩١١٣٩١حاکم بر بافت موقعیتی به اثبات برساند (رضوی، حاکم بر بافت موقعیتی به اثبات برساند (رضوی، 

کریم، وجه اعجــاز قــرآن کــریم، در پژوهش حاضر، نظریات ارائه شده در باب در پژوهش حاضر، نظریات ارائه شده در باب  قرآن  جاز  عهمجموعــهوجه اع ستند، هــایی هســتند، گزارهگــزارهمجمو هایی ه

موس اند به تبیین علمــی و ملمــوس هایی خاص، کوشش کردههایی خاص، کوشش کردهتأثیر پارادایمتأثیر پارادایمهای دانشمندانی که تحتهای دانشمندانی که تحتبیانگر تالشبیانگر تالش می و مل اند به تبیین عل

جه رو، تحلیــل پــارادایمی نظریــات در بــاب وجــه بپردازند. ازاینبپردازند. ازاینآن آن خصلت معجزبودن خصلت معجزبودن   بین متن قرآنی وبین متن قرآنی و  رابطهرابطه باب و یات در  پارادایمی نظر یل  رو، تحل

یات بیانگر سیستم تولید معرفت در روزگار ارائه آن نظریات و شرایطی است کــه ایــن نظریــات اعجاز قرآن کریم، اعجاز قرآن کریم،  ین نظر که ا بیانگر سیستم تولید معرفت در روزگار ارائه آن نظریات و شرایطی است 

  اند. اند. در آن شکل گرفتهدر آن شکل گرفته

به شده در تبیین وجه اعجاز، بــه پژوهش، الزم است با در نظرگرفتن نظریات ارائهپژوهش، الزم است با در نظرگرفتن نظریات ارائه  با توجه به مسئلهبا توجه به مسئله سی بررســی شده در تبیین وجه اعجاز،  برر

حهــای حــبافت موقعیتی تکوین هر نظریه پرداخته و به شناخت پارادایمبافت موقعیتی تکوین هر نظریه پرداخته و به شناخت پارادایم با اکم بــرآن همــت گماشــت، آنگــاه بــا های  گاه  شت، آن مت گما برآن ه اکم 

یین گیــری و تبیــین ها بر شکلها بر شکلهای حاکم بر بافت موقعیتی آن، از تأثیر پارادایمهای حاکم بر بافت موقعیتی آن، از تأثیر پارادایمموردبحث و پارادایمموردبحث و پارادایم  تحلیل نظریهتحلیل نظریه یری و تب گ

گاهی یافت. گاهی یافت.نظریه آ   نظریه آ

جاز و برای مثال برخی از نظریات نظیر صرفه و کالم نفسی کــه دربــاره اعجــاز و  باره اع که در کریم قــرآن کــریم پذیری پــذیری همانندناهمانندنابرای مثال برخی از نظریات نظیر صرفه و کالم نفسی  قرآن 

کرده و اند، نظریاتی هستند که وجه ناهمانندی متن قرآنی را در امری ورای مــتن ملفــوظ لحــاظ کــرده و مطرح شدهمطرح شده حاظ  فوظ ل متن مل اند، نظریاتی هستند که وجه ناهمانندی متن قرآنی را در امری ورای 

فت، های شاخص مطرح نیســتند (معرفــت، عنوان نظریهعنوان نظریهبهبههرچند امروزه چندان در محافل علمی هرچند امروزه چندان در محافل علمی  ستند (معر ، ، ٢٢ق، جق، ج١٤٢٨١٤٢٨های شاخص مطرح نی

سالمی و دانشمندان جامعــه اســالمی بزرگ بزرگ علمای علمای هایی نظریه غالب بوده و از سوی هایی نظریه غالب بوده و از سوی )، اما در دوران)، اما در دوران١٠٠١٠٠- ٧٥٧٥صصصص عه ا و دانشمندان جام

یدهایــدهپردازی درباره وجه اعجاز قرآن وا داشت؟ پردازی درباره وجه اعجاز قرآن وا داشت؟ اند. اما چه امری اندیشمندان اسالمی را به نظریهاند. اما چه امری اندیشمندان اسالمی را به نظریهمطرح شدهمطرح شده   ا

ین حاکم بر تفکر اندیشمندان اسالمی در مسیر ارائه چنین نظریاتی چه بود؟ چه اموری موجبــات پــذیرش ایــن  پذیرش ا بات  حاکم بر تفکر اندیشمندان اسالمی در مسیر ارائه چنین نظریاتی چه بود؟ چه اموری موج

  نظریات را فراهم آورد؟.نظریات را فراهم آورد؟.

  



 

   ۵   بخش منشادیمهدی گل/ یاعجاز قرآن تا قرن پنجم هجر  اتیحاکم بر نظر  یهامیپارادا

  و تفسیریو تفسیری  ١رادایم اثباتیرادایم اثباتیگیری دو پاگیری دو پاشکلشکل- ٤٤

می را معرفت علمی آمــد گفتــه شــد کــه هــر معرفــت علمــی را   طور که در بخش تعریف پارادایم دربارهطور که در بخش تعریف پارادایم درباره  همانهمان فت عل هر معر که  شد  ته  مد گف معرفت علمی آ

می در توان سیســتم تولیــد معرفــت علمــی در با مبنا قراردادن منابع، میبا مبنا قراردادن منابع، می  گرفت.گرفت.عنوان یک سیستم در نظر عنوان یک سیستم در نظر بهبهتوان توان میمی فت عل ید معر ستم تول توان سی

سالمقبــل از اســالم  تقسیم نمود. در دورهتقسیم نمود. در دوره  دنیای اسالم را به قبل و بعد از تثبیت گفتمان قرآنیدنیای اسالم را به قبل و بعد از تثبیت گفتمان قرآنی بل از ا ین منــابع اصــلی ایــن   ،،ق صلی ا نابع ا م

تابسیستم عبارت از عقل جاهلی، اشعار شعراء، ســجع کاهنــان، کتــاب نان، ک سجع کاه فت هــای مقــدس ادیــان موجــود در بافــت سیستم عبارت از عقل جاهلی، اشعار شعراء،  جود در با یان مو قدس اد های م

نی، بعد از تثبیت گفتمــان اســالم، مــتن قرآنــی،   موقعیتی اسالم، داستان گذشتگان و دیگر اقوام هستند و در دورهموقعیتی اسالم، داستان گذشتگان و دیگر اقوام هستند و در دوره متن قرآ سالم،  مان ا بعد از تثبیت گفت

صاری انحصــاری زیرا گفتمان غالب در این دوره، پارادایم مرجعیت زیرا گفتمان غالب در این دوره، پارادایم مرجعیت   است؛است؛یگانه منبع معتبر علمی یگانه منبع معتبر علمی  قرآن را علمــی قــرآن را انح می  عل

ِکتــاَب ... ... ﴿هایی نظیر هایی نظیر کند و گزارهکند و گزارهمطرح نموده و این متن را مرجع یگانه و معیار معرفی میمطرح نموده و این متن را مرجع یگانه و معیار معرفی می
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ْ
پارادایم ایــن پــارادایم ) ۵۹//٦٦  (انعام:(انعام:  ﴾ِکتاٍب ُمبیٍن ِکتاٍب ُمبیٍن   َو ال َرط ین  ا

کان وهرچه از علم ماکــان و««را تقویت می نماید که را تقویت می نماید که  میمــایکون وجــود دارد را مــی  هرچه از علم ما جود دارد را  فتتــوان در قــرآن یافــتمایکون و قرآن یا بری، (طبــری، » » توان در  (ط

تی گیری از دیگر منــابع علمــی حتــی های نخست در بافت اسالمی، بهرههای نخست در بافت اسالمی، بهرهدر دههدر دهه  لذالذا) و ) و ۲۱، ص ۱۴جق، ق، ١٤١٢١٤١٢ می ح نابع عل گیری از دیگر م

  ..٢شدشدامری ناپسند و مخالف با گفتمان غالب تلقی میامری ناپسند و مخالف با گفتمان غالب تلقی می) ) روایات پیامبر(صروایات پیامبر(ص

لم و عنوان منابع علــم و منابع بهمنابع بههای دیگری قرار داشتند که بر اعتبار دیگر های دیگری قرار داشتند که بر اعتبار دیگر در برابر این گفتمان غالب، گفتماندر برابر این گفتمان غالب، گفتمان عنوان منابع ع

بار کردند. از آن جمله، گفتمانی بود که برای دیگر منابع، از جمله روایات پیامبر (ص) اعتبــار معرفت تأکید میمعرفت تأکید می کردند. از آن جمله، گفتمانی بود که برای دیگر منابع، از جمله روایات پیامبر (ص) اعت

نی را شد. البته از آنجا که این گفتمان، پارادایم گفتمان غالــب، یعنــی مرجعیــت بالمنــازع مــتن قرآنــی را قائل میقائل می متن قرآ نازع  یت بالم نی مرجع لب، یع شد. البته از آنجا که این گفتمان، پارادایم گفتمان غا

کریمیعنی پارادایم مرجعیــت علمــی قــرآن کــریم-   غالبغالبپارادایم پارادایم   ش، در سایهش، در سایهخویخوی  پذیرفته بود، برای تثبیت ایدهپذیرفته بود، برای تثبیت ایده قرآن  می  یت عل   - یعنی پارادایم مرجع

عنوان عنوان هایی از متن قرآنی بههایی از متن قرآنی بهاعتبار خود را در ذیل و طول مرجعیت قرآن یاد کرده و گزارهاعتبار خود را در ذیل و طول مرجعیت قرآن یاد کرده و گزاره  لذالذانمود و نمود و حرکت میحرکت می

  ).).١٦٧١٦٧، ص ، ص ١١تا، جتا، جشافعی، بیشافعی، بینک: نک: کرد (کرد (شاهد بر مرجعیت خویش اقامه میشاهد بر مرجعیت خویش اقامه می

بود. از رو شده بــود. از هههایی روبهایی روبت علمی انحصاری قرآن کریم با چالشت علمی انحصاری قرآن کریم با چالشدر قرن دوم، پارادایم مرجعیدر قرن دوم، پارادایم مرجعی مهنیمــهرو شده  دوم دوم   نی

چالشگفتمان رقیب، چــالشپیشروی پیشروی چراکه چراکه   ؛؛این قرن، دوران بحران آغاز شداین قرن، دوران بحران آغاز شد مان هــایی ایجــاد کــرده بــود کــه گفتمــان گفتمان رقیب،  که گفت بود  کرده  جاد  هایی ای

لوم علــوم   گفتمان رقیب، مرجعیت علمی متن قرآنی را در عرصهگفتمان رقیب، مرجعیت علمی متن قرآنی را در عرصه  مثالمثالعنوان عنوان بهبه  نبود.نبود.غالب قادر به پاسخگویی آن غالب قادر به پاسخگویی آن  ع

ها ها پوئید که از نظر آنپوئید که از نظر آنمیمیعلوم پزشکی و کشاورزی علوم پزشکی و کشاورزی   ای معرفتی را در عرصهای معرفتی را در عرصهرخنهرخنهطبیعی موردسؤال قرار داده و طبیعی موردسؤال قرار داده و 

                                                             
عی و های معتبر در عرصــه علــوم طبیعــی و تنها منبع همه شناختتنها منبع همه شناخت««شود: شود: گونه تعریف میگونه تعریف میشناسی اینشناسی این. الزم به ذکر است که پارادیم اثباتی در جامعه. الزم به ذکر است که پارادیم اثباتی در جامعه١ لوم طبی صه ع های معتبر در عر

ست میاز طریق شواهد تجربــی بــه دســت میهای برگرفته از تجربه حسی است که های برگرفته از تجربه حسی است که اجتماعی دادهاجتماعی داده به د بی  ندآینــداز طریق شواهد تجر ترز، (ریتــرز، » » آی یک ). شــباهت نزدیــک ٢٦٠٢٦٠، ص، ص١٣٧٩١٣٧٩(ری شباهت نزد  .(

   های حوزه علوم اسالمی سبب استفاده از این دو اصطالح در این مبحث شد.های حوزه علوم اسالمی سبب استفاده از این دو اصطالح در این مبحث شد.ه شناختی با پارادایمه شناختی با پارادایممیان مبانی این دو پارادیم جامعمیان مبانی این دو پارادیم جامع

نی های علمی قبــل از غلبــه گفتمــان قرآنــی یش از این تحت تأثیر پارادایمیش از این تحت تأثیر پارادایمنمودند خود پنمودند خود پای را ترویج میای را ترویج میالبته برخی از مسلمانانی که چنین ایدهالبته برخی از مسلمانانی که چنین ایده.  ٢ مان قرآ به گفت بل از غل های علمی ق

ید میبودند و بر لزوم استفاده از دیگر منابع برای خوانش متن قرآنی تاکیــد می لذا پارادایمنمودنــد.  لــذا پارادایمبودند و بر لزوم استفاده از دیگر منابع برای خوانش متن قرآنی تاک ند.   متن هــای مربــوط بــه خــوانش متــون را در بــاب مــتن نمود باب  تون را در  خوانش م به  بوط  های مر

شعر میمتن ادبی را منحصــر در شــعر میها ها عنوان مثال در دوره قبل از اسالم، عربعنوان مثال در دوره قبل از اسالم، عربکردند؛ بهکردند؛ بهقرآنی اعمال میقرآنی اعمال می صر در  یق دانســتند و لــذا بــرای فهــم معنــای دقیــق متن ادبی را منح نای دق هم مع برای ف لذا  ستند و  دان

هره بردند. بنابراین، در دوره بعد از اسالم نیز به هنگام خوانش متن قرآنی، از اشــعار عــرب بــرای فهــم مفــردات قرآنــی بهــره واژگان از شعر بهره میواژگان از شعر بهره می نی ب فردات قرآ هم م برای ف عرب  شعار  بردند. بنابراین، در دوره بعد از اسالم نیز به هنگام خوانش متن قرآنی، از ا

شی، شد (نــک: زرکشــی، جسته میجسته می نک: زرک مة، بی/ ابــن قدامــة، بی۲۹۳، ص، ص١١ق، جق، ج١٤١٠١٤١٠شد ( بن قدا شافعی، / همچنــین نــک: شــافعی، ۴۴ ، ص۱۲جتا، تــا، / ا نک:  نین  و و   ۱۵۵صص  ۶ق، جق، ج١٤٠٣١٤٠٣/ همچ

  ).).۱۳۷صص  ،۵ق، جق، ج١٤٠١١٤٠١بخاری، بخاری، 

  



 ۱۴۰۱ پاییز و زمستان، ۲۷شماره ، ۱۲دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  ۶

  

 

 بــر آورد و روایات پیامبر(ص) نیز ناکافی میآورد و روایات پیامبر(ص) نیز ناکافی میمتن قرآنی معرفت چندانی راجع به آن فراهم نمیمتن قرآنی معرفت چندانی راجع به آن فراهم نمی
ً
بر نمــود. مضــافا  
ً
ضافا مود. م ن

میکشاورزی اطالعات چنــدانی بــه دســت نمــی  شد که در عرصهشد که در عرصهآن، روایاتی به پیامبر(ص) نسبت داده میآن، روایاتی به پیامبر(ص) نسبت داده می ست ن به د ندانی  داد داد کشاورزی اطالعات چ

رو،گفتمان رقیب ضرورت رویرو،گفتمان رقیب ضرورت روی)، ازاین)، ازاین٩٥٩٥  ، ص، ص٧٧تا، جتا، جمسلم، بیمسلم، بی  //١٦٤١٦٤- ١٦٢١٦٢، صص ، صص ١١تا، جتا، جحنبل، بیحنبل، بیابنابن((

با انــدک توانســت گفتمــان غالــب را بــا امور علمی ترویج و تأکید کرد و اندکامور علمی ترویج و تأکید کرد و اندک  آوری به دیگر منابع را در عرصهآوری به دیگر منابع را در عرصه لب را  مان غا ست گفت ندک توان ا

به). بــه٤٤٢٤٤٢  ، ص، ص١٣٧١١٣٧١نماید (قفطی، نماید (قفطی، برخی متون طبی وادار برخی متون طبی وادار   را به ترجمهرا به ترجمهرو کرده و حکام عباسی رو کرده و حکام عباسی ههچالش روبچالش روب  .(

لب هــا، گفتمــان غالــب گیری از دیگر منابع و اعتبار علمی آنگیری از دیگر منابع و اعتبار علمی آنجریان ضرورت بهرهجریان ضرورت بهره  دنبال دوران بحران و با اشاعهدنبال دوران بحران و با اشاعه مان غا ها، گفت

  مقهور شده و انقالب علمی نهضت ترجمه شکل گرفت.مقهور شده و انقالب علمی نهضت ترجمه شکل گرفت.

مانشده در برابر گفتمــانکه گفته شد، گفتمان تثبیتکه گفته شد، گفتمان تثبیتچنانچنان تالش هــای رقیــب مقاومــت کــرده و تــالش شده در برابر گفت کرده و  مت  یب مقاو با کنــد بــا میمــیهای رق ند  ک

سی گنجاندن پارادایم گفتمان رقیب در درون خود، به حیات خویش ادامــه دهــد و لــذا وقتــی در عصــر عباســی  صر عبا تی در ع لذا وق هد و  مه د گنجاندن پارادایم گفتمان رقیب در درون خود، به حیات خویش ادا

حدودهمحــدودهترجمه روی داد، گفتمان مرجعیت انحصاری، ترجمه روی داد، گفتمان مرجعیت انحصاری،   نهضتنهضت بار پــارادایمی خــویش را توســعه داده و اعتبــار   م سعه داده و اعت خویش را تو پارادایمی 

یه کند و بدین نحو، بــا تکیــه میمیعنوان مواهب الهی معرفی عنوان مواهب الهی معرفی نابع را بهنابع را بهپذیرد و این مپذیرد و این معلمی دیگر متون علمی را میعلمی دیگر متون علمی را می با تک کند و بدین نحو، 

نوان عنــوان های متن قرآنی، همچنان خود را بههای متن قرآنی، همچنان خود را بهبودن گزارهبودن گزارهالهیالهی  گفتمانگفتمان  بر سیطرهبر سیطره بع منبــع ع یت میبالمنــازع تثبیــت میمن نازع تثب یدنمایــدبالم   نما

  ..))١٦٧١٦٧، ص، ص١١تا، جتا، جعنوان نمونه، ر.ک: شافعی، بیعنوان نمونه، ر.ک: شافعی، بی(به(به

گر شد کــه اعتبــار دیگــر اسالمی اسالمی تقابل گفتمانی یادشده در نهایت منجر به القاء گفتمانی در بافت موقعیتی تقابل گفتمانی یادشده در نهایت منجر به القاء گفتمانی در بافت موقعیتی  بار دی که اعت شد 

سمیت میمنابع در شناخت عالم هستی را بــه رســمیت می به ر جهشــناخت  و در نتیجــهمنابع در شناخت عالم هستی را  پارادایمایــن تغییــر گفتمــانی، پــارادایم  شناخت  و در نتی مانی،  یر گفت ین تغی های هــای ا

ختالف آنگفتمانی بافت موقعیتی اسالمی تعریف شد که اخــتالف آن  جدیدی در عرصهجدیدی در عرصه شهــا، ناشــگفتمانی بافت موقعیتی اسالمی تعریف شد که ا بار و ی از میــزان اعتبــار و ها، نا یزان اعت ی از م

بوداعتبار دیگــر منــابع در برابــر مــتن قرآنــی بــود  حیطهحیطه نی  متن قرآ بر  نابع در برا گر م ، ۱۳۸۹مــونتگمری،  /۸۶، ص۱۰، ج۱۳۸۲(راونــدی،   اعتبار دی

ــل، / ۵۹ص ــارادایم )۱۴، ص۱۳۶۲فاض ــه دو پ پارادایم ، ک که دو  ــده،  مدهعم ــیآن را آن را   ع ــارادایم میم ــل دو پ ــوان در ذی پارادایم ت یل دو  ــاتی««توان در ذ باتیاثب   وو  »»اث

  ..خواهد آمدخواهد آمددر ادامه، توضیح این دو اصطالح در ادامه، توضیح این دو اصطالح که که   بندی کردبندی کرددستهدسته  »»تفسیریتفسیری««

با زمــان بــا و همو هم  اشتاشتگذگذییممه ه گفتمان اعتبار مرجعیت علمی دیگر منابع، بر اعتبار مراجعی نظیر عقل صّح گفتمان اعتبار مرجعیت علمی دیگر منابع، بر اعتبار مراجعی نظیر عقل صّح  مان  ز

ید قضایای اعتقادی تأکیــد مواد مواد بودن بودن یونانی و آبای کلیسا، بر لزوم یقینییونانی و آبای کلیسا، بر لزوم یقینی  متون فلسفهمتون فلسفه  ترجمهترجمه سوی د. از ســوی ررککــمیمــیقضایای اعتقادی تأک د. از 

میاصول بنیادین اسالم را موردخدشه قــرار مــی  شدت یافته وشدت یافته واسالم اسالم دیگر تبلیغات مسیحیان و یهودیان علیِه دیگر تبلیغات مسیحیان و یهودیان علیِه  قرار    ١دادداداصول بنیادین اسالم را موردخدشه 

لزوم این سه مؤلفه، پارادایمی را در بافت موقعیتی علوم اسالمی ایجاد کرد که بر لــزوم . . ))٣٠٣٠، ص، ص١٣٧٤١٣٧٤(اولیری، (اولیری،  این سه مؤلفه، پارادایمی را در بافت موقعیتی علوم اسالمی ایجاد کرد که بر 

کید می کید میبازاندیشی و تحلیل فلسفی مبانی اسالمی تأ سؤال از دیگــر ســخن، ایــن پــارادایم بــه طــرح ســؤال از بهبــه  کرد.کرد.بازاندیشی و تحلیل فلسفی مبانی اسالمی تأ طرح  به  پارادایم  ین  سخن، ا گر  دی

حل گیری و راهکــار حــل جهتجهتهای مختلف بر مواد یقینی پرداخته و های مختلف بر مواد یقینی پرداخته و های اسالمی در عرصههای اسالمی در عرصهچگونگی ابتناء ایدهچگونگی ابتناء ایده کار  گیری و راه

ین گزارهآوربودن ایــن گزارهها ایجاد کرد. لزوم علمها ایجاد کرد. لزوم علممسائل را ارائه داده و زمینه را برای تحلیل فلسفی آنمسائل را ارائه داده و زمینه را برای تحلیل فلسفی آن به هــا، تبــدیل بــه آوربودن ا بدیل  ها، ت

سالمی هــای رایــج در بافــت اســالمی آیا دیدگاهآیا دیدگاهاینکه اینکه سؤاالتی نظیر سؤاالتی نظیر   نمود؛نمود؛ربسامد ربسامد االتی را پُ االتی را پُ یک پارادایم گشت و سؤیک پارادایم گشت و سؤ فت ا یج در با های را

بوط آور هستند؟ آیا در مسائل مربــوط های رایج در متون اسالمي یقینهای رایج در متون اسالمي یقینگزارهگزارهمبتنی بر مواد یقینی است یا خیر؟ آیا مبتنی بر مواد یقینی است یا خیر؟ آیا  آور هستند؟ آیا در مسائل مر

  گشا هستند؟ گشا هستند؟ نیز راهنیز راهعلم می کنند یا دیگر منابع علم می کنند یا دیگر منابع   اند که افادهاند که افادههای متون اسالمیهای متون اسالمیبه شناخت، تنها گزارهبه شناخت، تنها گزاره

                                                             
یی بود که توســط فالســفه آبــاء کلیــا هــم مقبولیــت یافتــه بــود و لــذا، پــارادایم لــزوم .  ١ لزوم بحث در باب مواد قضایا بخش مهمی از منطق ارسطو پارادایم  لذا،  بود و  ته  یت یاف هم مقبول یا  باء کل سفه آ سط فال یی بود که تو بحث در باب مواد قضایا بخش مهمی از منطق ارسطو

پای آور بودن مواد قضایا در نزد ایشان نیز ضرورت داشت. بنابراین، اینــان در مشــاجرات کالمــی خــویش بــا مســلمانان، بــر ایــن مســئله پــای یقینیقین سئله  ین م بر ا سلمانان،  با م خویش  می  شاجرات کال نان در م آور بودن مواد قضایا در نزد ایشان نیز ضرورت داشت. بنابراین، ای

 فشردند. فشردند. میمی



 

   ۷   بخش منشادیمهدی گل/ یاعجاز قرآن تا قرن پنجم هجر  اتیحاکم بر نظر  یهامیپارادا

نابعتبــار مرجعیــت علمــی دیگــر منــابعاعاع««پارادایم جدید یادشده که حاصل گنجاندن گفتمان پارادایم جدید یادشده که حاصل گنجاندن گفتمان  گر م می دی یت عل بار مرجع مان در گفتمــان   »»ت در گفت

یش، دو نظریه یش، دو نظریهمرجعیت انحصاری متن قرآنی بود، در گیرودار تثبیت خو یهمختلف را ایجــاد کــرد؛ نظریــه  مرجعیت انحصاری متن قرآنی بود، در گیرودار تثبیت خو کرد؛ نظر جاد  ای، ای، مختلف را ای

یهانگاشت و نظریــهمیمیدیگر منابع را در عرض منبع قرآنی معتبر دیگر منابع را در عرض منبع قرآنی معتبر  بر دیگــر، منــابع را در طــول مــتن قرآنــی معتبــر   انگاشت و نظر نی معت متن قرآ طول  نابع را در  گر، م دی

نوط میافتادن از سوی مــتن قرآنــی منــوط میها را به مقبولها را به مقبولهای علمی آنهای علمی آندانسته و اعتبار گزارهدانسته و اعتبار گزاره نی م متن قرآ ین دو کــرد. تفــاوت ایــن دو افتادن از سوی  فاوت ا کرد. ت

  شود. شود. تفسیری شد که در ذیل بیان میتفسیری شد که در ذیل بیان می  وو  نظریه در عمل موجب تمایز مبنایی دو پارادایم اثباتینظریه در عمل موجب تمایز مبنایی دو پارادایم اثباتی

لمدر بافت اسالمی، علــم  »»اتیاتیپارادایم اثبپارادایم اثب««شناختی شناختی مبنای معرفتمبنای معرفت قینآور و یقــیندر بافت اسالمی، ع نی و هــای قرآنــی و بودن گزارهبــودن گزارهآورآورآور و ی های قرآ

بودهنحوی که شناخت عالم هستی، بر مبنا و محور این متون بــودهروایات پیامبر(ص) و اجماع سلف است بهروایات پیامبر(ص) و اجماع سلف است به و و   ١نحوی که شناخت عالم هستی، بر مبنا و محور این متون 

قل دلیلی از نقل و یــا عقــل   ها، معنای ظاهری بوده و تنها در صورت اقامهها، معنای ظاهری بوده و تنها در صورت اقامهاصل و اساس در فهم معنای این متناصل و اساس در فهم معنای این متن یا ع دلیلی از نقل و 

برای متون بــرای این این ای از ای از چنین به هنگام نبودن گزارهچنین به هنگام نبودن گزارهشود. همشود. همهای متون یادشده عدول میهای متون یادشده عدول میاست که از ظاهر گزارهاست که از ظاهر گزاره متون 

غالب در این متون، برای استنباط دیدگاه غالب در این متون، برای استنباط دیدگاه   ایدهایدهگیری از گیری از و باید با بهرهو باید با بهره  ٢شناخت، این فقدان، فقدان ظاهری بودهشناخت، این فقدان، فقدان ظاهری بوده

  شوند.شوند.عنوان منبعی در عرض متون اسالمی تلقی نمیعنوان منبعی در عرض متون اسالمی تلقی نمیاختی نظیر عقل، بهاختی نظیر عقل، بهمعتبر تالش نمود و دیگر منابع شنمعتبر تالش نمود و دیگر منابع شن

های قرآنی و های قرآنی و بودن گزارهبودن گزارهآورآورآور و یقینآور و یقیندر بافت اسالمی، علمدر بافت اسالمی، علم  ٣»»پارادایم تفسیریپارادایم تفسیری««  مبنای معرفت شناختیمبنای معرفت شناختی

عالم های موردنیــاز بــرای شــناخت عــالم بیان تمامی و جملگی گزارهبیان تمامی و جملگی گزارهبه به روایات پیامبر(ص) است، البته این متون روایات پیامبر(ص) است، البته این متون  شناخت  برای  یاز  های موردن

نابراین ها در مسیر این شناخت وجود نداشــته، بنــابراین های آنهای آنامکان دسترسی به همگی گزارهامکان دسترسی به همگی گزاره  یایاهستی نپرداخته و هستی نپرداخته و  شته، ب ها در مسیر این شناخت وجود ندا

سب معنای متناســب متون متون دیگر منابع نظیر عقل نیز در کنار این متون معتبر و الزم بوده و اصل در فهم معنای این دیگر منابع نظیر عقل نیز در کنار این متون معتبر و الزم بوده و اصل در فهم معنای این  معنای متنا

سالمی عنــوان یــک منبــع شــناختی در عــرض متــون اســالمی بوده، چراکه عقل بهبوده، چراکه عقل بهبا دیگر منابع شناخت، نظیر عقل با دیگر منابع شناخت، نظیر عقل  تون ا عرض م شناختی در  بع  یک من نوان  ع

پارادایم را و تفسیری، رویکرد هــر یــک از ایــن دو پــارادایم را اثباتی اثباتی شناسی در پارادایم شناسی در پارادایم شد. مبانی معرفتشد. مبانی معرفتمحسوب میمحسوب می ین دو  یک از ا هر  و تفسیری، رویکرد 

بهکرد، لذا بسته بــهراهبری میراهبری می گروهنــوع نگــاه پــارادایمی و فلســفی هریــک از گــروه  کرد، لذا بسته  یک از  سفی هر پارادایمی و فل گاه  کرد هــا، مبــانی، منــابع و رویکــرد نوع ن نابع و روی بانی، م ها، م

  شد.شد.ن برای حل مسائل علمی متفاوت مین برای حل مسائل علمی متفاوت میدانشمندادانشمندا

  اسالمیاسالمی  ییتحول پارادایمی در جامعهتحول پارادایمی در جامعه  - ١١- ٤٤

سالمی با بیانی که گذشت روشن گردید که اختالف در مبانی در پارادایم اثبــاتی و تفســیری در جهــان اســالمی  هان ا سیری در ج باتی و تف با بیانی که گذشت روشن گردید که اختالف در مبانی در پارادایم اث

گرایی را پدید آورد. این دو پارادایم گرایی را پدید آورد. این دو پارادایم عقلعقلو و گرایی گرایی ظاهرظاهراساس اختالف دو رویکرد کلی در اسالم یعنی رویکرد اساس اختالف دو رویکرد کلی در اسالم یعنی رویکرد 

                                                             
ید راهشما بایــد راه« « از ابوحنیفه نقل شده که در استفتاء در باب مسائل عقلی کالمی گفته است: از ابوحنیفه نقل شده که در استفتاء در باب مسائل عقلی کالمی گفته است:   .  ١ بدعتی وروش پیشــینیان را دنبــال کنیــد و از هــر بــدعتی شما با هر  ید و از  بال کن شینیان را دن وروش پی

یوسف می» » برحذر باشید برحذر باشید  یوسف مییا ابو ید: یا ابو ید: گو ستهرکس که دین را از راه علم کالم بخواهد یاد بگیرد زندیق شــده اســت««گو شده ا قری، (مقــری، » » هرکس که دین را از راه علم کالم بخواهد یاد بگیرد زندیق  صصق، صــص١٤١٧١٤١٧(م -۸۵ق، 

۹۱.( 

شد غیرممکن است که پیامبر به امتش احکام طهارت را آموخته باشد ولی توحیــد را نیاموختــه باشــد ««که شافعی از مالک نقل می کند که که شافعی از مالک نقل می کند که چنان چنان . ٢ ته با ید را نیاموخ غیرممکن است که پیامبر به امتش احکام طهارت را آموخته باشد ولی توح

  ). ). ۹۲ق، صق، ص١٤١٧١٤١٧(نک: مقری، (نک: مقری، ...» ...» 

بلجـاي قـرارگرفتن در واقعیت از قبــلدر رویکرد تفسیرگرایی، انسان با برخورداري از قـدرت معناسـازي و تأویـل ، بـهدر رویکرد تفسیرگرایی، انسان با برخورداري از قـدرت معناسـازي و تأویـل ، بـه. . ٣ لق شــده، بــه خلــق تعیینتعیین  جـاي قـرارگرفتن در واقعیت از ق به خ شده، 

یت میواقعیــت می صالت درون بهپــردازد. اصــالت درون بهواقع بهجـــاي بیـــرون، اصــالت انســان بــهپردازد. ا سان  صالت ان یـرون، ا بهجاي محــیط و اصــالت دالئــل انســانی بــهجـاي ب سانی  ئل ان صالت دال حیط و ا طی، از جاي عمــل محیطــی، از جاي م مل محی جاي ع

خود را در واقع در پارادایم تفسیری بر خالف پــارادایم اثبــاتی، شــخص خــود را   ).).٩٩، ص، ص١٣٨٩١٣٨٩آید (خیری، آید (خیری، هـاي ایـن رویکرد به حساب میهـاي ایـن رویکرد به حساب میشاخصشاخص شخص  باتی،  پارادایم اث در واقع در پارادایم تفسیری بر خالف 

به گیرد و آن را در عــرض ســایر منــابع بــه بیند بلکه از دیگر منابع همچون عقل بهره میبیند بلکه از دیگر منابع همچون عقل بهره میشده مانند قرآن و روایات نمیشده مانند قرآن و روایات نمیمنابع از قبل تعیینمنابع از قبل تعیین  محدود بهمحدود به نابع  سایر م عرض  گیرد و آن را در 

   آورد.آورد.حساب میحساب می

   



 ۱۴۰۱ پاییز و زمستان، ۲۷شماره ، ۱۲دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  ۸

  

 

سوق وســویی ســوق سمتسمت  مسیر حرکت اندیشمندان اسالمی را بهمسیر حرکت اندیشمندان اسالمی را به  ،،تفکرتفکر  نحوهنحوهعنوان دو سیستم اندیشه و دو نوع عنوان دو سیستم اندیشه و دو نوع بهبه سویی  و

یای آمد. با گذشت زمان و تحوالت جدیــد در دنیــای میمیحساب حساب   ههدادند که از اهداف ارکان اساسی پارادایم بدادند که از اهداف ارکان اساسی پارادایم بمیمی ید در دن آمد. با گذشت زمان و تحوالت جد

عهروی جامعــه  های معرفتی خود نیازهای جدیدی را پیِش های معرفتی خود نیازهای جدیدی را پیِش حیطهحیطه  توسعهتوسعه  اسالم هرکدام از دو پارادایم بااسالم هرکدام از دو پارادایم با سالمی اســالمی   روی جام ا

نهو دانشمندان اسالمی گشودند. نیازهای جدیدی که پارادایم تفسیری در دنیــای اســالم بــه وجــود آورد زمینــه جود آورد زمی به و سالم  یای ا   و دانشمندان اسالمی گشودند. نیازهای جدیدی که پارادایم تفسیری در دن

مد آنچه در ادامه خواهــد آمــد . . وجود آوردوجود آورد  ترین تحول علمی قرون متقدم را بهترین تحول علمی قرون متقدم را بهترین و اساسیترین و اساسیایجاد مهمایجاد مهم هد آ یین و تبیــین و آنچه در ادامه خوا تب

  . . بسط تغییرات و تحوالت پارادایمی جهان اسالم تا رسیدن به دوره نهضت ترجمه استبسط تغییرات و تحوالت پارادایمی جهان اسالم تا رسیدن به دوره نهضت ترجمه است

  فتوحاتفتوحات  های علم اسالمی پیش از دورههای علم اسالمی پیش از دورهارادایمارادایمپپ  - ٢٢- ٤٤

جود های علمی بــه وجــود علم و پارادایمعلم و پارادایم  گیری در عرصهگیری در عرصهعربستان تحوالت چشمعربستان تحوالت چشم  جزیرهجزیرهبا ورود اسالم به شبهبا ورود اسالم به شبه به و های علمی 

جاد بدون شک آیات وحیانی قرآن کریم بود که بــا ایجــاد کرد کرد چیزی که نقش اساسی را در این زمینه ایفا چیزی که نقش اساسی را در این زمینه ایفا آمد و آنآمد و آن با ای بدون شک آیات وحیانی قرآن کریم بود که 

یات آن را پارادایم علمی را فراهم نمود. این پارادایم علمی، قرآن کــریم و آیــات آن را یک یک ایجاد ایجاد   گفتمانی قدرتمند زمینهگفتمانی قدرتمند زمینه کریم و آ پارادایم علمی را فراهم نمود. این پارادایم علمی، قرآن 

برکرد و بر ایــن اســاس قــرآن را بــرمیمیعنوان مرجع علم و دانایی معرفی عنوان مرجع علم و دانایی معرفی بهبه قرآن را  ساس  ین ا جوع ای مســلمانان محــل رجــوع کرد و بر ا حل ر سلمانان م سائل مســائل ای م م

نهمدینــهمعنوی معنوی   گیری فضای دینیگیری فضای دینیتوان در شکلتوان در شکلقرار داده بود. تبلور اجتماعی این پارادایم را میقرار داده بود. تبلور اجتماعی این پارادایم را می  ١علمیعلمی پس از پــس از   مدی

ستقرار عصر نزول شاهد بود. چه اینکــه یکــی از نخســتین اقــدامات پیــامبر اکــرم (ص) در مدینــه پــس از اســتقرار  پس از ا نه  کرم (ص) در مدی یامبر ا قدامات پ ستین ا کی از نخ که ی عصر نزول شاهد بود. چه این

کریم ). قــرآن کــریم ٣٧٣٧ش، صش، ص١٣٧٩١٣٧٩بود (رکنی، بود (رکنی، حکومت اسالمی آموزش قرآن کریم و تعلیم آن به نومسلمانان حکومت اسالمی آموزش قرآن کریم و تعلیم آن به نومسلمانان  قرآن   .(

میتبع آن، پارادایم علمــیاز این طریق، گفتمان قدرتمند خود را ایجاد کرده و بهاز این طریق، گفتمان قدرتمند خود را ایجاد کرده و به لم در مرجعیــت انحصــاری علــم در   تبع آن، پارادایم عل صاری ع یت انح مرجع

به قرآن شکل گرفت. این در حالی بود که پیش از نزول قرآن، مرجعیت علمی در عربستان با متــون مربــوط بــه  بوط  تون مر قرآن شکل گرفت. این در حالی بود که پیش از نزول قرآن، مرجعیت علمی در عربستان با م

  شاعران پیش از اسالم بود.شاعران پیش از اسالم بود.های های کاهنان و خطبهکاهنان و خطبه

  مرجعیت کاهنان پیش از اسالممرجعیت کاهنان پیش از اسالم  - ١١- ٢٢- ٤٤

میرسالت، مذهب و دین نمودار مــی  چهرهچهرهطور کلی هنر، عرفان و اخالق در سه طور کلی هنر، عرفان و اخالق در سه بهبه که شــوند و از آنجــایی کــه رسالت، مذهب و دین نمودار  جایی  شوند و از آن

شتراک هــا را دارای نقــاط اشــتراک توان آنتــوان آنی در مخاطب خود هستند، میی در مخاطب خود هستند، میارارهنر و وحی هر دو در پی ایجاد تأثیرگذهنر و وحی هر دو در پی ایجاد تأثیرگذ قاط ا ها را دارای ن

حت مهمی دانست. چیزی که بیش از همه روح و روان اعراب جاهلی را به خود مشــغول داشــته و آنــان را تحــت  نان را ت شته و آ شغول دا مهمی دانست. چیزی که بیش از همه روح و روان اعراب جاهلی را به خود م

َهنه). کاهنان و متون ). کاهنان و متون ٢٨٦٢٨٦ش، ص ش، ص ١٣٧٦١٣٧٦الشاطی، الشاطی، کاهنان بود (بنتکاهنان بود (بنتداد، سجع داد، سجع تأثیر قرار میتأثیر قرار می
َ
َهنهک
َ
سالم پیش از اســالم   ک پیش از ا

ست. گیری برخی از عقاید مهم و تأثیرگذار بر اعراب پــیش از اســالم دانســت. را باید دارای نقشی جدی در شکلرا باید دارای نقشی جدی در شکل سالم دان پیش از ا گیری برخی از عقاید مهم و تأثیرگذار بر اعراب 

َهنه در دورهها و پارادایمها و پارادایمگفتمانگفتمان
َ
َهنه در دورههایی که متون مسّجع این ک
َ
جاد پیش از نزول قرآن کریم ایجــاد   هایی که متون مسّجع این ک نهمــی کــرد، زمینــهپیش از نزول قرآن کریم ای کرد، زمی می 

َهنه، احبار و راهبان مسیحی اعتبــار و ساز ایجاد عقاید و باورهای مهمی در بین اعراب میساز ایجاد عقاید و باورهای مهمی در بین اعراب می
َ
بار و شد. اعراب برای ک َهنه، احبار و راهبان مسیحی اعت
َ
شد. اعراب برای ک

لی، جــواد علــی، کردند (کردند (ها مراجعه میها مراجعه میحوادث آینده به این گروهحوادث آینده به این گروهپیشگویی پیشگویی ها برای ها برای ای قائل بودند. آنای قائل بودند. آنویژهویژهجایگاه جایگاه  جواد ع

سروده)، از این روی برخی برآننــد کــه ســروده١٧١١٧١  ش، صش، ص١٣٧٩١٣٧٩کورانی، کورانی، / / ٣٤٠٣٤٠، ص، ص١٢١٢ق، جق، ج١٤١٣١٤١٣ که  ند  نان های کاهنــان )، از این روی برخی برآن های کاه

صر عرفــانی و وحیــانی را بــرای اعــراب عصــر   جاهلیت، چنان بوده که جای خالی تجربهجاهلیت، چنان بوده که جای خالی تجربه  دورهدورهپیش از اسالم در پیش از اسالم در  عراب ع برای ا یانی را  فانی و وح عر

یا اطالع مکه برای نخستین بار پیامبر اکرم (ص) را شــاعر یــا کرده است. لذا برخی از اعراب بیکرده است. لذا برخی از اعراب بیجاهلی پر میجاهلی پر می شاعر  اطالع مکه برای نخستین بار پیامبر اکرم (ص) را 

                                                             
  ) ) ٨٩٨٩//١٦١٦/ نحل: / نحل: ٥٩٥٩//٦٦. مراد از علم، تمامی علوم مورد نیاز برای هدایت بشری است (نک: انعام: . مراد از علم، تمامی علوم مورد نیاز برای هدایت بشری است (نک: انعام: ١



 

   ۹   بخش منشادیمهدی گل/ یاعجاز قرآن تا قرن پنجم هجر  اتیحاکم بر نظر  یهامیپارادا

شعار دند و این در حالی بود که کسانی که اشعار کاهنان را شنیده بودند، بر تفاوت میان اشــعار کرکرکاهن قلمداد میکاهن قلمداد می دند و این در حالی بود که کسانی که اشعار کاهنان را شنیده بودند، بر تفاوت میان ا

تراف آنــان بــا آیــات قــرآن اعتــراف  قرآن اع یات  با آ نان  شتند (داشــتند (آ سیدقطب، ســیدقطب،   //٤٢٤٢، ص، ص٢٩٢٩و جو ج  ٧٨٧٨، ص، ص١٩١٩ق، جق، ج١٤١٢١٤١٢بری، بــری، نک: طنــک: طدا

  ).).١١٠١١٠ش، صش، ص١٣٧٩١٣٧٩مؤدب، مؤدب،   //٢٤٥٢٤٥، ص، ص٦٦ق، جق، ج١٤٢٥١٤٢٥

  مرجعیت علمی قرآن در قرن نخستمرجعیت علمی قرآن در قرن نخست  - ٢٢- ٢٢- ٤٤

چار تغییرعلمی و گفتمان های غالب را در بین اعــراب دچــار تغییرنزول قرآن کریم فضای نزول قرآن کریم فضای  عراب د سی تحــول اساســی ووعلمی و گفتمان های غالب را در بین ا حول اسا   کرد.کــرد.ت

همترین این تغییر و تحوالت ایــن بــود کــه قــرآن توانســت ضــمن درهــممهممهم ضمن در ست  قرآن توان که  بود  ین  بار و شکســتن بــازار کاهنــان و احبــار و ترین این تغییر و تحوالت ا نان و اح بازار کاه ستن  شک

بهعلوم مورد نیاز معرفی کند. در قرآن کریم بــهتمامی تمامی عنوان مرجع عنوان مرجع بهبهپیشگویان مختلف، آیات وحیانی را پیشگویان مختلف، آیات وحیانی را  طور طــور علوم مورد نیاز معرفی کند. در قرآن کریم 

ند آن کریم چنین استدالل مــی کنــد صریح به این مسئله اشاره شده است. قرصریح به این مسئله اشاره شده است. قرطور طور و در برخی از آیات بهو در برخی از آیات به  ضمنیضمنی می ک آن کریم چنین استدالل 
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  نهضت ترجمه و انقالب علمی بزرگ در دنیای اسالمنهضت ترجمه و انقالب علمی بزرگ در دنیای اسالم  - ٣٣- ٤٤

سرزمین دادن به بازار کهنــه و پیشــگویان در ســرزمین پس از تحول مهمی که مرجعیت علمی قرآن کریم در پایانپس از تحول مهمی که مرجعیت علمی قرآن کریم در پایان شگویان در  نه و پی دادن به بازار که

قوع ترین تحول پارادایمی علم در جهان اسالم، در قرن سوم هجــری بــه وقــوع عربی به وجود آورد، دومین و مهمعربی به وجود آورد، دومین و مهم به و جری  ترین تحول پارادایمی علم در جهان اسالم، در قرن سوم ه

پارادایمهــای علمــی تغییــر داد و پــارادایممسلمین را راجع به علم و ماهیت فعالیتمسلمین را راجع به علم و ماهیت فعالیت  تحولی که اندیشهتحولی که اندیشه  پیوست.پیوست. یر داد و  می تغی های هــای های عل

جهعلوم عقالنی و غیرعقالنی پیش روی مســلمین گشــود. ایــن تحــول در درجــه  جدیدی را در عرصهجدیدی را در عرصه حول در در ین ت شود. ا سلمین گ ست نخســت   علوم عقالنی و غیرعقالنی پیش روی م نخ

ضت نهضــت دوران دوران (فرهنگ و تمدن یونانی) به جهان اسالم بود که در (فرهنگ و تمدن یونانی) به جهان اسالم بود که در   ١وم یونانی و فرهنگ هلنیوم یونانی و فرهنگ هلنیحاصل ورود علحاصل ورود عل نه

بروز بــروز   مستقیم و غیرمستقیم زمینهمستقیم و غیرمستقیم زمینهطورطورهایی که بههایی که بهعظیم ترجمه در قرن سوم به وقوع پیوست، فرهنگ و اندیشهعظیم ترجمه در قرن سوم به وقوع پیوست، فرهنگ و اندیشه

فارغ از ایجاد کــرد. امــا فــارغ از الله الله هایی را راجع به برخی از مسائل کالن اسالمی مانند ماهیت کالمهایی را راجع به برخی از مسائل کالن اسالمی مانند ماهیت کالمبحث و جدلبحث و جدل ما  کرد. ا ایجاد 

شهاسالم راه یافت، اندیشــهجهان جهان ها و مجادالتی که به ها و مجادالتی که به این بحثاین بحث حتمســلمین و دانشــمندان مســلمان تحــت  اسالم راه یافت، اندی سلمان ت شمندان م سلمین و دان تأثیر تــأثیر م

ضوع کــه موضــوع   بودبودتفکر و اندیشیدن فلسفی در امور کلی و مابعدالطبیعه تفکر و اندیشیدن فلسفی در امور کلی و مابعدالطبیعه   نحوهنحوهدیگری نیز واقع شد و آن دیگری نیز واقع شد و آن   مسئلهمسئله که مو

صاری، (انصــاری،   آمدآمدعلم فلسفه به حساب میعلم فلسفه به حساب می کری و . در کنــار آثــار فلســفی یونــانی، جریــان فکــری و ))٦٦٥٥، ص، ص١٣٩٨١٣٩٨(ان یان ف نانی، جر سفی یو ثار فل نار آ . در ک

ند و آن پارادایمی جدیــد غافــل مانــد و آن   اندیشهاندیشهعقیدتی بسیار مهم دیگری نیز وجود داشت که نباید از تأثیر آن در عقیدتی بسیار مهم دیگری نیز وجود داشت که نباید از تأثیر آن در  فل ما ید غا پارادایمی جد

عهمعتزلی بود. با مطالعــهمتکلمان متکلمان تأثیر جریان کالم مسیحی در عالم اسالمی و در بین نخستین تأثیر جریان کالم مسیحی در عالم اسالمی و در بین نخستین  کالم جریــان کــالم   معتزلی بود. با مطال یان  جر

ها انتقالجریان کالم مســیحی تنهــا انتقال توان دریافت کهتوان دریافت کهمیمیای کلیسا ای کلیسا آبآب  فلسفهفلسفهمسیحی و مسیحی و  سیحی تن ندهدهنــدهجریان کالم م های هــای صرف آموزهصــرف آموزه  ده

کالم فلسفی یونانی بــود. کــالم   اندیشهاندیشههمراه داشت که مأخوذ از همراه داشت که مأخوذ از   کلیسا و مسیحیت نبود بلکه مسائلی را با خود بهکلیسا و مسیحیت نبود بلکه مسائلی را با خود به بود.  فلسفی یونانی 

نگ نوافالطــونی و فرهنــگ   فلسفهفلسفههای های ها و اندیشهها و اندیشهتأثیر آموزهتأثیر آموزههایی مهم از تاریخ مسیحیت تحتهایی مهم از تاریخ مسیحیت تحتمسیحی در دورهمسیحی در دوره طونی و فره نوافال

طرحفلســفی طــرح  اندیشهاندیشهتأثیر تأثیر شدت تحتشدت تحتطوری که برخی از مسائل اصلی آن بهطوری که برخی از مسائل اصلی آن بههلنی قرار داشته بههلنی قرار داشته به سفی  شده ریــزی شــده فل یزی  ر
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 ۱۴۰۱ پاییز و زمستان، ۲۷شماره ، ۱۲دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  ۱۰

  

 

یان گرا در اسالم، در بطن این دو جریــان عنوان نخستین جریان کالمی عقلعنوان نخستین جریان کالمی عقلبهبهجریان کالمی معتزله جریان کالمی معتزله   روروازاینازاینبود. بود.  گرا در اسالم، در بطن این دو جر

  ..١ری کردری کردگذاگذاپایهپایهمهم تاریخی، عمده مسائل کالمی خود را مهم تاریخی، عمده مسائل کالمی خود را 

یان مسیحی یونانی- ۴- ۴   جر

گرفــت، در اعجاز قرآن کــریم در میــان محافــل معتزلــی صــورت مــی هایی که دربارهطور عمده بحثبه

تــوان نــوعی مــیای بود که به عالم اسالمی وارد شده بــود و بــههای بیگانهفضای کالمی و در تناظر با اندیشه

ای مطــرح شــد کــه مسائل کالمی، در مقابله و مواجهه با اندیشــهها نیز درست همانند دیگر گفت این بحث

پیش از این در عالم اسالمی وجود داشت. حال می تــوانیم ایــن ســؤال را  مطــرح کنــیم کــه در ایــن فضــای 

کالم الهی و کتــاب آســمانی صــورت گرفتــه بــود کــه  هایی در تناظر با مسئلهکالمی، چه اندیشه و یا اندیشه

گرفتــه میــان کــالم کرد؟ اهم مسائل کالمی شکلبل کالمی علمای اسالمی را اقتضاء میواکنش علمی و تقا

  توان در موضوعات ذیل دانست:اسالمی و کالم مسیحی را می

نظر مسیحیان درباره خدا و توحید، تجسیم خدا در عقیده پسر بودن مسیح، الوهیــت عیســی و مســائلی  

  ).ThomasDavid,2001,pp.230-231از این قبیل (

 اندیشه
 
نوعی به کالم الهی و یا کتاب مقــدس مربــوط شــود را بایــد در میــان مســیحیان و هایی که بهیقینا

تعابیر و تفاســیر دینــی  ،یونانی پیش از این فلسفههای پاردایمگرفتن از یهودیانی جستجو کرد که خود با الهام

گیــری م جدیدی به عــالم اســالمی و همچنــین شــکلو الهیاتی از این فلسفه را ارائه کرده بودند. با ورود علو

های علمی و عقیدتی الهیات مســیحی و یهــودی از دو طریــق توانســت عصر طالیی علم در اسالم، پارادایم

هایی که از فرهنگ هلنی به دنیای اســالم کتاب ترجمهاسالمی نزدیک سازد؛ یکی از طریق  خود را به اندیشه

طریق حضور مسیحیان و یهودیانی که خود با ارائه و طرح برخی مسائل در جامعهوارد شده بود و دیگری از 

ــرای بحث  ,Martin( دار در کــالم اســالمی فــراهم کردنــدهــایی مفصــل و دامنــهی اســالمی زمینــه را ب

Richard,1982,p. 176 .(  

را  و حدوث و قدم کالم الهی کالم اللهمسیحیان بودند که مسائلی مانند  صخاطور بهکتاب از میان اهل

اسالمی، هرچند گروهی در اقلیت بودند، امــا سرزمین علمای مسیحی در  انداختند.در میان مسلمین به راه 

هــا برخــی طبیعی است که در مواجهه با مسلمین بخواهند از عقاید خود دفاع کرده و حتی در برخی منــاظره

هــایی از ســوی ســاز تقابــلخــود زمینــه ،اسالمی ید در جامعهکردن این عقاعقاید خود را تبلیغ کنند. مطرح

بــودن کردنــد، قــدیممسلمین شد. برای مثال یکی از مسائل مهمی که مسیحیان در عالم اسالمی مطــرح مــی

ســنت کــه در واقــع اهــل ٣میان مسیحیان داشــت. در ٢»لوگوسبودن قدیم« عقیدهکالم الهی بود که ریشه در 
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دار در تــاریخ اندیشــه فلســفی و الهیــاتی اســت. ولفســون مــورخ و فیلســوف بودن لوگوس بحثی مفصــل و دامنــه.  الزم به ذکر است که قدیم٣

یابی برخی از این مسائل الهیاتی در فرهنــگ مســیحی و یهــودی، بــه بیــان و تشــریح ریشهن زمینه ضمن های خود در ایپژوهشیهودی در سیر 

پــردازد، وی همچنــین در کتــاب فلســفه علــم کــالم معتقــد اســت بســیاری از ها با تفکــر یونــانی میها و همچنین ارتباط آنآنماهیت فلسفی 



 

   ۱۱   بخش منشادیمهدی گل/ یاعجاز قرآن تا قرن پنجم هجر  اتیحاکم بر نظر  یهامیپارادا

ای ازلی معتقــد بودنــد، قرآن بودند، همانند مسیحیان که برای مسیح مانند خداوند جنبهبودن جانبداران ازلی

، معتزلــه ضــمن مخالفــت بــا ایــن مسیحیانازلی خداگونه را برای قرآن کریم قائل شدند. در مقابل  این جنبه

  رأی بر آن بودند که قرآن کریم مخلوق بوده و صفت ازلی الهی را دارا نیست. 

بودن تورات نزد یهودیــان و لوگــوس نــزد اندیشه قدمت کالم الهی از اعتقاد به قدیماست د ونسینگ معتق

گیری در مقابــل های معتزله راجع به حدوث قرآن را یک جبههپردازیمسیحیان نشأت گرفته است. وی نظریه

  ).Ibid,1967,p. 239داند (مسیحی می این اندیشه

های یکــی از اســقف ١تــوان بــه تیمــوتی اولاسالمی مــی در جامعهای از حضور مسیحیان عنوان نمونهبه

ارسطویی را در یکــی  وی ضمن آموزش عالی آبای کلیسا، فلسفه کرد.مسیحی اشاره  دیدهکارآزموده و تعلیم

المثــل فی ).Thomas David,2001,p. 515( های مسیحی شهر شوش در عراق دریافتــه بــوداز صومعه

: گویـــدق) بــه وي مـي169- ۱۵۸باللـــه (حکومـــت: خلیفـه عباســـي المهـــدي ي خود بـاوی در گفتگو

هاي رســوالن، بــه واســطه معجــزات و تمـامي کلمـات خداونـد در تـورات، کتـب انبیـاء، انجیـل و نوشته«

» اي مؤیــد کلمــات کتــاب مقــدس شــما نیســتاند. امــا هــیچ معجـــزه و یـــا نشــانهها تأییــد شــدهنشــانه

)Griffith,1999,1,p.392.(  

دورانی که نهضت عظیم ترجمــه روی داد، معتزلیــان وابســته بــه همان در فضای حکومت عباسیان و در 

 در مرکز اینگونه اتفاقات مهم بودند و منــاظرات جدیــدی توســط تیمــوتی اول بــا 
 
دربار خلفای عباسی کامال

 
 
ارســطویی و از متکلمــین  لســفهطرف مناظره تیموتی شخصی آگاه و زبردست به ف خلفا شکل گرفت. ظاهرا

بینــی هــم هســت پــیش طور که قابل همان ).F.Glei.Reinhold,2009,v1,p.519اسالمی بوده است (

پســرداربودن خــدا بــود؛  هــا دربــارهعقایــد کفرآمیــز آن ،ین با مسیحیانملمسترین و بزرگترین مشکل اصلی

خلفای عباسی در مناظراتشان با تیمــوتی، بــار دیگــر ایــن ایــراد را بــه  الخصوص در این دورهمسلمین و علی

نظر این دسته از متکلمــین مســیحی ). هرچند بهGeorg Timothy,2009,p.56کنند (مسیحیان وارد می

اســت کــه بــین اهــل اختالفاتی های تاریخی این دسته، ناظر به همانانتقاداتی وارد است اما برخی از بحث

 ).۱۲۹- ۱۲۳، صص۱۳۹۲نیا، کریمینک: داشت (لیون وجود حدیث با معتز

  الله توسط عقاید مسیحیکالم مسئلهگیری شکل - ۵- ۴

تــوان چنــین نتیجــه مسیحیان مــیگفته میان مسلمانان و شده در مناظرات پیشبا دقت در مباحث مطرح

بــروز دادنــد؛ گروهــی از گرفت که مسلمین در تقابل و مواجهه با چنین مباحثی دو واکنش متفاوت از خــود 

هــا پرداختنــد امــا در کنــار کالمی مسئله به تقابل و نفی مسیحیت و عقایــد آن مسلمین با در نظرگرفتن جنبه

 از معتزلــه بودنــد، بــه ایــن مباحث کالمی، بحث
 
های فلسفی هم وجود داشــت کــه گــروه دیگــر کــه عمــدتا

ای آمیختــهن گروه از مسیحیان مطرح مــی کردنــد، های فلسفی توجه بیشتری نشان دادند. مسائلی که ایجنبه

                                                                                                                                                           
ای در علم کالم و تفکــر فلســفی مســیحیان و یهودیــانی دارد کــه خــود بــا تفکــرات و همسائلی که در علم کالم اسالمی مطرح شد درواقع پیشین

 See: Wolfson,1997, PP. 235-243 خوبی آشنایی داشتند.بهپارادایم فلسفی یونانی 

1  . Timothy I  
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 شــاخه  فلسفهدرواقع متکلمین مسیحی پیش از این با  .از فلسفه یونانی و کالم مسیحی بود
 
یونــان خصوصــا

ارسطویی آن آشنایی کامل داشته و در این زمینه بر معتزلیانی که بعدها بــا علــوم یونــانی آشــنا شــدند،  فلسفه

  تقدم داشتند. 

گیری مناظرات جدی میان مسیحیان و مسلمانان در دربار عباســی از ســویی و همچنــین زمانی شکلهم

گیــری عظیم ترجمه و ورود علوم یونانی به عالم اســالمی از ســوی دیگــر موجــب شــکلنهضت گیری شکل

  مآب بود.تأثیر تفکر فلسفی یونانیشدت تحتای که بهفلسفی معتزله شد، حلقه حلقه

یه - ۵   متنیاعجاز برون نظر

گرایــان معتزلــی در قــرن ای در قالب پارادایم تفسیری است که توسط عقلمتنی نظریهاعجاز برون نظریه

سوم هجری مطرح شده است. اساس این نظریه بر این مسئله قرار دارد که اعجاز قــرآن امــری در ورای مــتن 

گیــرد کــه طبــق پــارادایم ســنتی مــیای قــرار طور کلی در تقابل با اندیشــهملفوظ ظاهری است. این نظریه به

های بارز متن عربی آن لحاظ کــرده و وجــه اعجــوبگی آن را در نظــم اسالمی اعجاز قرآن کریم را در ویژگی

ام معتزلــی عنوان نمونه می. بهکندخاص آیات قرآنی توصیف می
 
 پرداز در زمینــهرا نخســتین نظریــهتــوان نظ

  متنی قرآن به حساب آورد.جاز بروناع

ام معتزلی و پارادایم جدید - ۱- ۵
 

  نظ

 
 

اعجــاز قــرآن محســوب  پرداز در زمینــههـ ق) نخستین نظریــه ۲۳۱ام (م ابو اسحاق ابراهیم بن سیار نظ

شود و نظریه صرفه در تبیین اعجاز قرآن منسوب به اوست. هرچند که از وی کتاب مستقلی در این زمینه می

های او از طریــق برخــی های وی جملگی از بین رفته است اما نقل ســخنان و گفتــهدست نیست و کتابدر 

 دیگر می
 

وی  .ام بسیار به جدل عالقــه داشــتتواند ما را به شناختی اجمالی از آراء و نظریات وی برساند. نظ

تــوان بــه مــیاســت، از جملــه  عالوه بر مجادله با صاحبان دیگر ادیان، به بحث با علمای اسالم نیز پرداختــه

مباحثه او با سوفسطاییان، منانیه (مانویها)، دیصانیه و بیش از همه با دهریه که در سرزمین اســالمی پراکنــده 

  ).۱۳۷، ص۱۳۹۰کرد (جهانگیری، شده بودند، اشاره 

بــا  هفلسفی بودند در مواجهــ در بافت موقعیتی اسالم، معتزلیانی که نمایندگان پارادایم تفسیری در حوزه

پژوهــی آبای کلیسا یا همان کالم مسیحیت یونانی، از سویی با روش و رویکــردی نــو در عرصــه دیــن فلسفه

عقالنی مبانی دینی واقف شدند. سؤاالتی کــه  رو شده و از سویی دیگر، بر ضرورت تفکر به منظور ارائههروب

داد سلمان قرارداده و روشــی را کــه بــرای پاســخ پیشــنهاد مــیپارادایم کالم مسیحی پیش روی اندیشمندان م

گاهی از منابع فلسفی متکلمان مسیحی فزونی یابد. به هــای کتــاب دنبــال ایــن امــرموجب شد تقاضا برای آ

خــوانش آن متــون، در پرتــو  فلسفی چندی که در دوران مأمون عباســی انتشــار یافتــه و معتزلیــان بــه مطالعــه

یونــانی، کــالم مســیحی و پــارادایم اثبــاتی،  پرداختند، در فضای ارتباطی پارادایم فلسفهپارادایم تفسیری می

  ).۳۰ ، ص۱تا، ج(شهرستانی، بی علمی خاصی را سامان دادند شاخه



 

   ۱۳   بخش منشادیمهدی گل/ یاعجاز قرآن تا قرن پنجم هجر  اتیحاکم بر نظر  یهامیپارادا

 های اثباتی، فلســفهدر این اوان که پارادایم تفسیری در حال تثبیت خود بود، با توجه به برخورد با پارادایم

هــا را های چندی شد که معیار تقسیم ایــن الیــهیونانی و کالم مسیحی، دستخوش تغییراتی شده و دارای الیه

  های فلسفه یونانی دانست.گیری از ایدهتوان در جایگاه عقل و اعتبار معرفتی آن و بهرهمی

  
 

اعتبــار عقــل را  برده حیطــهآید کــه نــامام نقل شده، چنین برمیدر این میان، با توجه به نظریاتی که از نظ

کرده، چنانکه با مطالعه متون فلســفی، ع دانسته و در اتخاذ رویکرد علمی، بینشی آگاهانه را جستجو میموس  

. از نظریــات ١و تفکر فلســفی اســالمی را تــرویج داد نمودبسیاری از مباحث فلسفی را وارد در دنیای اسالم 

 
 

هــای فلســفه یونــانی نبــوده بلکــه ســعی کــرده ا، مترجم و ناقل دیدگاهآید او تنهام چنین بر مینقل شده از نظ

(جــاحظ،  خوانشی اسالمی از این علوم ارائه کند. وی در مواردی چند با فلسفه یونانی مخالفت کرده اســت

تــا، اســت (شهرســتانی، بیهایش از فالسفه بــوده )، ولی همواره متهم به اخذ دیدگاه۲۸ ، ص۲ق، ج۱۴۲۴

  ).۶۶۱ ، ص۳ق، ج۱۳۲۵ایجی،  /۵۱، ص ۱ج

 مسئلهراوندی اشعری به نقل از ابن
 

گویــد: مــیوی  توجــه اســت.دهد که جالــب ام نسبت میای را به نظ

  گمانکه به - گروهی «
 

معتقدند که کالم الهی کالمی در هواست و خواننــده قــرآن بــا قرائــت  - ام باشدمن نظ

  . »شودمیکند و پس از آن کالم شنیده مانع آن را مرتفع می
 
ام قــرآن ابن راوندی نقل می کند که به عقیده نظ

 )۶۰۴م، ص۱۹۸۰(اشــعری،  آیــددرتواند به صورت مرد یا حیــوان جسدی دارد که می
 
ام بــه ایــن . پــس نظ

مسئله عقیده دارد که زبان قرآن  ملفوظ در صورت مادی آن قابل تغییر شکل اســت، پــس بــا اســتناد بــه  ایــن 

 
 

 نظ
 
کند. این عقیده ای مثالی در نظر گرفته که صورت مادی از آن تبعیت میبرای قرآن جنبهام مطلب احتماال

، ۱تــا، جلــوق اســت (شهرســتانی، بیمانند سخن ابو بکر االعصم است که اعتقاد داشت قرآن جســدی مخ

 ). ۷۶ص

 
 

توانــد بــدان دســت نامد از جنس صوت بوده و قاری قرآن با قرائت مــیام آن را جسم میاین کالم که نظ

شود همان صــوت پراکنــده در هواســت حــال آنکــه آنچــه نــزد در نظر وی حقیقت آنچه قرائت می کند.پیدا 

ام ۱۹۱م، ص۱۹۸۰کالم الهی نیست (اشــعری،خوانیم دارای حقیقت ماست و ما می
 
). بــر ایــن اســاس نظ

الهی بسیار نزدیــک اســت و دارای  دهد که هرچند به تبیین افالطونی از کالمای درمورد کالم الهی مینظریه

ای قوی در تفکر فلســفی برخــی از یهودیــان و مســیحیان بــوده اســت امــا در برخــی مــوارد بــه تبیــین پیشینه

 
 

ام نیز همانند افالطونیان وجود مستقل پیشــینی را بــرای کــالم الهــی مــیارسطویی شباهت بیشتری دارد. نظ

هــای مختلــف را بــه تــن کنــد و در آن تواند لباس زبــانم میپذیرد و حتی همانند ایشان معتقد است این کال

را در مکان مثــالی  ). اما وی بر خالف ایشان، آن۱۹۱م، ص۱۹۸۰مکان حضور یابد (اشعری،واحد در چند 

گیــرد و بــر همــین اســاس کــالم الهــی را دهد بلکه برای آن حقیقت کلی مکانی مادی را در نظر میقرار نمی

  جسم معرفی می کند. 

 
 

 ام، کالم مثالی می تواند چندین بروز کالمی دیگر ولو در آن  واحد داشبر اساس عقیده نظ
 
ته باشــد. مــثال

شده از سوی پیامبران  بــا کــالم الهــی گرفتــه شــده از خــدا عصر بروز یابد. البته کالم منتقلبرای پیامبران هم

                                                             
، تــانــدیم، بینــک: ابــن( دهــدمیو االعــراض و... را بــه او نســبت ندیم آثار فلسفی چنــدی از جملــه کتــاب المنطــق، کتــاب الجــواهر . ابن١

   ).۳۰۰ص
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وت پراکنــده در هــوا کــه جــوهر اســت متفاوت است زیرا قرائت و کالم آدمی از سنخ عرض بوده و با آن صــ

دهند مباین است. بنابراین، پیامبران  محتوای آن صوت مسموع را از طریق کتب آسمانی به انسانها انتقال می

نه این که آن صوت مسموع را انتقال دهند و در نتیجه، پیامبر اسالم نیز محتوای کالم الهی را از طریــق قــرآن 

گونــه کــه تن قرآنی با قرائت قرآن از حجاب الفاظ گذر کرده و کالم حــادث را آنبه مردم رسانیده و خواننده م

  ). ۱۹۱م، ص۱۹۸۰شنود (اشعری،ی بوده میبرای پیامبرشنیدن

ام برگرفته از پارادایم تفسیری و در ارتباط با پارادایم اثباتی و پارادایم فلســفه
 

یونــانی و آبــای  یبنابراین، نظ

ماهیت کالم الهی و متن قرآنــی ارائــه کــرده اســت. حاصــل کــار پــارادایم فــوق در  یای دربارهکلیسا نظریه

  ینظریه
 

کند نخست این بود که او وجود هرگونه مزیت و برتری را از کالم زمینی وحی نفی می ام در وهلهنظ

را حقیقتــی مــیتبع این پارادایم، وحــی پندارد. وی حتی بهالعاده بودن میو آن را عاری از هرگونه وجه خارق

  یتواند لباس هر زبانی را به تن کند. لذا اندیشهداند که می
 

 وجود اعجاز بالغی برای نظ
 
توانــد نمــی ام، ماهیتا

ی بدان صورت گرفتــه اســت، 
 

در متن قرآنی وجود داشته باشد. لذا او در بیان دلیل برتری متن قرآنی که تحد

کیــد قــرار مــی تصرفات خداوند را به عنوان وجود ازلی همیشه   رو نظریــهدهــد و ازایــنهمراه با متن مــورد تأ

  .)۱۹۱م، ص۱۹۸۰(نک: اشعری، دهدصرفه را در وجه اعجاز قرآن ارائه می

  پارادایم های جهان تشیع در قرن پنجم - ۲- ۵

از میان متکلمین شیعه در قرن پنجم شیخ مفید، سید مرتضی و همچنین شیخ طوسی به وجــه صــرفه در 

اعجاز قرآن کریم معتقدند. شیخ مفید معتقد بود جهت اعجاز قرآن در این است کــه خداونــد مــانع اعــراب 

اب را از آوردن ماننــد ها توانایی این را داشتند، خداوند ایــن نــاتوانی اعــرشد هرچند آنمیفصیح در این کار 

   ).۶۳ق، ص۱۴۱۳مفید، (قرآن دلیلی بر صدق نبوت آن حضرت قرار داده است 

خود و در بخشی به نام جهت داللت قرآن بــر نبــوت نبــی اکــرم (ص) » الذخیره«سید مرتضی در کتاب 

لب دارند را از آنان سقائل است که خداوند علومی را که اعراب برای آوردن متنی فصیح مانند قرآن بدان نیاز 

  ).۱۷۸ق، ص۱۴۱۱مرتضی، کند (شریفمی

ای مفید برای یک بحث کالمی است. وی  از صــرفه استفاده سید مرتضی از نظریه صرفه به عنوان نظریه 

 دانــدرا در صــرفه میاعجــاز ای در پاسخ شبهات مغرضین یاد کرده و بهترین پاسخ به شبهات عنوان نظریهبه

   ).۳۸۵ق، ص۱۴۱۱مرتضی، (شریف

هــای عمــده آن دوران را دو پــارادایم اثبــاتی و تفســیری همان گونه که در مباحث قبل بیــان شــد، پارادایم

 گرچــه. ها در میزان اعتبار بخشی به حوزه عقالنیت در عرصه علم بــوددادند که تفاوت اساسی آنتشکیل می

 پارادایم تفسیری نزد شخصیت
 

شد و اعتقــاداتی نظیــر انکــار افراطی آن دنبال میام به شکل هایی همچون نظ

گرایــی های بعد این پارادایم با اعتدالاما در دوره)، ۱۲۹م، ص ۱۹۷۷(بغدادی، اخبار متواتر را در پی داشت 

آمــدن افرادی مانند جاحظ و همچنین ابوالحسن اشعری پیگیری شد. هرچند پس از افول اعتزال و روی کــار 

گرایی اعتزالی خبری نبود اما در واقع این پارادایم تفسیری بود که در دو جبهه بــه کــار قلاشاعره به ظاهر از ع

 خود ادامه می
 
گرایــی هــای عقــلبــه ســنت داد؛ نخست در بین اشاعره پس از ابوالحسن اشعری کــه مجــددا



 

   ۱۵   بخش منشادیمهدی گل/ یاعجاز قرآن تا قرن پنجم هجر  اتیحاکم بر نظر  یهامیپارادا

الــی درآمدنــد و معتزلی بازگشتند و حتی در مسائلی مانند حدوث و قدم قرآن کریم از در آشتی با عقاید اعتز

  ، مدخل اشاعره).۱۴، ج۱۳۸۶واحد معرفی کردند (پاکتچی،  هر دو نظریه را توصیفی از یک مسئله

های شیعی جهان اسالم بــود. پــارادایم داد حوزهدومین جایی که پارادایم تفسیری به حیات خود ادامه می

 به واسطه
 
علمــی  گیری حــوزهو پــس از شــکل برخی از معتزلیون بغداد مذکور به شکل اعتزالی آن خصوصا

بغداد به میان شیعیان منتقل شد. از قرن چهارم به بعد هر دو گروه اخشیدیه و بهشمیه که نماینــدگان مکاتــب 

هــای اعتزالــی و بصری و بغدادی معتزله بودند به بغداد مهاجرت کردند. از ایــن دوران بــه بعــد اهــم فعالیت

). متکلمــین شــیعی کــه در قــرن ۸- ۷ ، صــص۱۳۷۲مکدرموت، پذیرفت (مکاتب آن در بغداد صورت می

پنجم هجری حضوری فعال و پر رنگ در بغداد داشتند از مکاتب کالمی اعتزال و پــارادایم تفســیری ایشــان 

نــک: ( کردنــدشــد اخــذ مــیاعتزالی که برپا می چه اینکه این عقاید را از مکاتب مختلفی ،تأثیر فراوان بردند

البته سید مرتضی بیش از شیخ مفید به جانبداری از اصول کلی پــارادایم تفســیری  ).۷ق، ص۱۴۰۷طوسی، 

  ).۶، ص۱۳۷۲شد (مکدرموت، معتقد بود و بیش از شیخ مفید به عقاید اعتزالی نزدیک 

روی آوردند و این در حــالی اعتزالی لذا به این ترتیب شیعیان قرن پنجم به جانبداری از پارادایم تفسیری 

روی ازایــن .های اثباتی در مکتب حدیثی قم قــرار داشــتایم تفسیری شیعیان در تقابل با پارادایمبود که پاراد

به این معنــا کــه در تقابــل بــا جریــان  کردند؛روندی متفاوت با روند حاکم بر جریان اعتزال قرن پنجم اتخاذ 

 
 

پارادایم تفسیری پرداختنــد  ای ازالت شیعه، به احیاء الیهظاهرگرای شیعه در مکتب قم و همچنین مکاتب غ

 که پیش
 

. این بازگشت را بیشتر در افکــار و آراء ســید مرتضــی مــی١ام معتزلی شاهد آن بودیمتر از این نزد نظ

توان شاهد بود چراکه وی نزدیکی بیشتری با آراء اعتزالی داشت و احیاء این سنت عقالنــی را بــیش از شــیخ 

ین دو متکلم شیعی بــا احیــاء پــارادایم تفســیری اعتزالــی بــه عقایــد دانست. امفید برای جهان تشیع الزم می

عبارت دیگر عقاید و نظریات شــیخ مفیــد بهمتفاوتی دست یافتند که جهان علمی تشیع اقتضاء آن را داشت. 

و سید مرتضی نمودی از کارکرد پارادایم تفسیری شیعی با توجه به نیازهــا و اقتضــائات علمــی جهــان تشــیع 

  بود.

  حوزه پارادایم تفسیری نزد اشعری - ۳- ۵

اشعری در استفاده از پارادایم فلسفی ید طوالیی داشــته و تبحــر او در ایــن زمینــه چشــمگیر اســت. وی 

 »اللمــع« . برای مثال در کتاب کالمیمانند معتزله عمل کرده و حتی از فلسفه افالطونی نیز بهره جسته است

پردازد. وی برای استدالل بر وجود ذات الهــی، اثبات وجود خدا میهای رایج فلسفی به خود از طریق برهان

کند ثابــت کنــد کــه جهــان حــادث اســت و از آنجــا کــه هــر حــادثی نیازمنــد با برهان اتقان صنع تالش می

                                                             
یــن .  از جمله مهم ترین و تأثیرگذارترین عقایدی که با توجه به پارادایم تفسیری نمود پیدا کرد مسئله عدم اعتبــار و حجیــت خبــر واحــد نــزد ا١

م، ۱۹۹۸ی، / شــریف مرتضــ۵۱۷و  ۲۰۳ق، ص ۱۴۰۵/ شــریف مرتضــی، ۴۵-۴۴ق،صــص  ۱۴۱۴دو عالم شیعی است (نک: شیخ مفیــد، 

) شیخ مفید و سید مرتضی با تاثیر پذیری از پارادایم تفسیری اعتزالی به تعریفی متفاوت از چیســتی علــم دســت یافتنــد کــه ۳۵۱-۳۴۹صص 

همین امر زمینه اختالف ایشان با محدثین مکتب قم و همچنین شخصیتی مانند شیخ طوسی را فراهم آورد، هر چند شیخ طوســی نیــز یکــی از 

  اش متأثر از برخی از پارادایم های ظاهر گرایی شده بود. سید در بغداد بود اما به دلیل سابقه ایرانیمعاصرین 

  



 ۱۴۰۱ پاییز و زمستان، ۲۷شماره ، ۱۲دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  ۱۶

  

 

جهان نیز به وجود آفریدگاری مدبر نیازمند است. اما از دیگر سو، از آنجا که تغییــر و  استآفریدگاری مدبر 

گیــرد کــه رود، نتیجــه مــیهــای حــادث بــه شــمار مــیتواند واقع شود و از ویژگیر حادث نمیتکامل جز د

 قدیم است و موجودات جهان 
 
 همگــی مخلــوق هســتند - دلیل وجود تغییر و تکاملبه–آفریدگار هستی قطعا

  ، مدخل اشعری).۹، ج۱۳۷۹انواری،  /۱۸ ص تا،اشعری، بی(نک: 

 اشعری در استفاده از مبانی 
 

استفاده از عقــل و مبــانی فلســفی را خــالی از ام پارادایم اعتزالی همچون نظ

  .دیدمیاشکال 
 

ام و به پیروی از او پارادایمی را پذیرفت که اعجــاز قــرآن را خــارج از مــتن لذا او نیز مانند نظ

، مبنــایی کرد با این تفاوت که او در تحلیل چگونگی وقوع اعجاز برون متنــی قــرآن کــریمقرآنی توصیف می

 
 

ام - وی برای کالم دو جنبه وجودی قائل شده و در تبیینی افالطونی ام داشت.متفاوت از نظ
 
 - بــر خــالف نظ

ثــل، کــالم الهــی را دارای دو برای این دو کالم رابطه دال و مدلول تعریف کرده است. وی متــأثر از ایــده ی م 

خواند و دیگری جنبه صوری یا همــان صــورت را کالم نفسی می دانست؛ یکی جنبه مثالی که او آنجنبه می

. اشــعری بــر اســاس پــارادایم )۱۰، ص۱ق، ج۱۳۹۷(اشعری،  لفظی کالم که در کالم وحی نازل شده است

دهــد و کــالم وحیــانی ای مثالی در نظر گرفت که حقیقت کالم را تشکیل میگفته برای کالم الهی جنبهپیش

ید. لذا وی درباره اعجاز قرآن معتقد است که آن اعجازی که مردم آتنها نمود و رونوشتی از آن به حساب می

به آن، مورد تحدی قرار گرفتند و بدین وسیله از آنان خواسته شد تا همانند قرآن بیاورند، همان چیــزی اســت 

آن گاه از او جدا نشده و به ما نازل نگشته و مــا هرگــز یعنی همان کالم قدیمی که هیچ ؛که همیشه با خدا بوده

ربــط بــا پــارادایم ). همچنین اعتقاد به قدیم بودن کالم الهی نیز بی۱۰، ص۳تا، جحزم، بیایم (ابنرا نشنیده 

  فلسفه  افالطونی و تبیین کالمی از آن نبود.

یه - ۶   متنیهای اعجاز دروننظر

ماننــد صــرفه متنــی متنی قرآن کریم درست همزمان با طرح نظریات اعجاز برونهای اعجاز دروننظریه

 
 

صــرفه را در وجــه اعجــوبگی قــرآن کــریم مطــرح کــرد  ام معتزلی نظریهارائه شد. از همان ابتدای امر که نظ

های کالمی و عقیدتی در درون معتزله آغاز شد. جاحظ، ادیب و متکلم سرشــناس معتزلــی و نخستین تقابل

 
 

القــرآن عنــوان نظــماعجــاز ادبــی را تحــت هاستادش نظریــ نظریهام برای نخستین بار و در تقابل با شاگرد نظ

القرآن جاحظ در زمــان خــود نظم پارادایمی بحثی مفصل و طوالنی دارد. نظریه مطرح کرد که خود در زمینه

متنــی اعجاز ادبی بدل گشت، طوری که طرفداران اعجاز درون زمینهها بعد به نظریه  غالب در و حتی تا قرن

را در بسط و تکامل آن مصروف کردند. تا آنکه در قرن پنجم هجری عبــد القــاهر همت خود  قرآن تنها وجهه

  اعجاز ادبی قرآن را فراهم کرد.  تحول در نظریه مسائلی جدید در این حوزه زمینه جرجانی با ارائه

  تفسیری جاحظ و پارادایم اعتدال یافته - ۱- ۶

 چند هر
 

تبیینــی جــامع از چیســتی ماهیــت  اعتزالی، ســعی در ارائــهام با مبنا قراردادن پارادایم تفسیری نظ

جدید در نگاه منتقــدین بــه عقایــد  صرفه بود و این نظریه کالم الهی داشت که یکی از نتایج این تبیین، نظریه

کالم مسیحی و یهودی شباهت بیشتری داشت تا عقاید اسالمی و منتقدین با توجــه بــه فضــای گفتمــانی آن 

 
 
ای دیگــر گونــهکردند اما برای جاحظ اوضــاع بهخنان او را مخالف گفتمان اسالمی تلقی میس دوران، اساسا



 

   ۱۷   بخش منشادیمهدی گل/ یاعجاز قرآن تا قرن پنجم هجر  اتیحاکم بر نظر  یهامیپارادا

  خورد.رقم 
 

دینــی واکــنش نشــان دهــد، همــت ام و همفکرانش بیش از اینکه به مسائل برونوی بر خالف نظ

توان به وضوح مشاهده کــرد کــه آثار جاحظ می استاد خود کرد. با مطالعه خود را صرف نقد و بررسی نظریه

مبــانی عقالنــی را در  محور پارادایم تفسیری، حیطــهاعتدال فلسفی اعتزال و متأثر از الیه وی بر خالف حلقه

 داند. ازاینعلم کافی ندانسته و تبعیت از سنن اسالمی را در این زمینه شرط می
 

کنــد ام تبعیت نمیروی از نظ

کنــد کــه هایی استفاده مــیدهد و از پارادایمهای اسالمی را محور اساسی کار خود قرار میتو پیروی از سن

، ۳م، ج۱۹۶۴جــاحظ، ( توانــایی بیشــتری در تحکــیم مبــانی ســنت اســالمی و عقایــد ســلف دارا هســتند

  . )۲۲۹ص

بــانی تــوان گــاهی در آشــتی بــا برخــی مرویکرد اعتدال محور جاحظ در اتخاذ پارادایم تفســیری را مــی

پارادایم اثباتی و استفاده از پارادایم تفسیری در صورت نیاز دانست. آشتی جاحظ بــا پــارادایم اثبــاتی را مــی

 توان در بازگشت وی به گفتمان سنت اسالمی و مبنا قراردادن آن دانست اما نمی
 
متــأثر  توان جــاحظ را کــامال

عقــل را در کنــار منــابع اســالمی  یگــر معتزلــه حیطــهاز پارادایم اثباتی قلمداد کرد، چراکه وی به تبعیت از د

 می حجت
 

عقالنــی را نمــیام به هیچ وجه همراهی منابع اسالمی و مبانی دانست. این در حالی است که نظ

داند که تنها منحصر بــه قــرآن از این رو جاحظ اعجاز قرآن را در متن قرآن و نظم مخصوص آن می پذیرفت.

نظــم  نظریهوی در  .)۳۰۴، ص۱ق، ج۱۴۲۳(جاحظ،  شوداثری از آن دیده نمی بوده و در دیگر متون بالغی

خود کوشیده تا راهی پیدا کند تا سبک قرآن را از نظر نوع و بالغت آن از دیگر انواع بشری جدا کند. جــاحظ 

ریــف او، هم پیوسته باشــد. در تعمعانی به  حاملای که نظم قرآن را تنها در شکل گسترده آن می بیند به گونه

ای از کالم است. در نگاه وی نظم قــرآن و ســبک تواند مبتنی بر یک یا دو کلمه باشد بلکه در گسترهنظم نمی

نظم آن نوعی خاص از نظم است که با نظم و سبک خاص بلیغان و ادیبان و شاعران و هــر نــوع مــتن بشــری 

  ).۲۰۱- ۱۹۹ ، صص۱۳۸۶است (کواز، متفاوت 

یه نظم وعبدالقاهر جرجانی  - ۲- ۶   پارادایم نظر

پردازان اعجاز بالغی است کــه نبــوغ و تســلط گذارترین نظریهترین و تأثیرق) از مهمهـ ۴۷۱مجرجانی (

اند (زرکلــی، او به علوم ادبی، او را در ردیف بهترین ادیبان این فن قرار داده، وی را واضع علوم بالغت دانسته

معتزلــی بالغــت  ای اشعری بود که در تقابل با نظریــهاعجاز جرجانی نظریه نظریه). ۴۸ ، ص۴م، ج۲۰۰۲

 نظریه قاضی عبد
 
الجبار معتزلی صادر شده بــود. درواقــع ســخنان و عقایــد جدیــد جرجــانی خــط خصوصا

پردازانی همچون جاحظ، رمانی، باقالنی، عبــدالجبار و... بــود. گــروه بطالنی علمی و محکم در برابر نظریه

ه تبعیت از پارادایم نظم القرآن جاحظ نظریات خود را بر ترکیب بدیع کلمــات و عبــارات بنــا نهــاده نخست ب

متنی و بالغی قرآن را در کالم فصیح و ترکیــب خــاص عبــارات جســتجو مــی  بودند و بر این اساس اعجوبه

نظم  در زمانی نظریه جرجانی بود.کردند حال آنکه نزد جرجانی ترکیب معنا و عبارت دلیل برتری کالم بلیغ 

دیدند و این خــالف مکتــب جرجــانی بــود ای قبل از او اعجاز قرآن را در واژگان میخود را بیان کرد که عده

). ۲۳۸ ، ص۱۳۸۶معمــول اســت (کــواز، چون در مکتب او کلمات همان داللتی را دارا بودند که در زبــان 

ای شعر جــاهلی معتقــد اســت قــرآن در مرتبــهجرجانی ضمن الگوگیری از شعر عرب و بازگشت به گفتمان 

تواند به درکش نائل شود بلکه تنها کسی که شعر عرب را بشناســد عالی از فصاحت قرار دارد که هرکسی نمی
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). وی در تداوم این سنت و با بازنگری در روایات ۴۲تا، صآن را درک کند (جرجانی، بیتواند به درستی می

دهــد (ابــنرار میالقرآن مورداستفاده قــعنوان متمم و مکمل ایده نظمذبیانی را بهو اشعار جاهلی شیوه نابغه 

  ).۱۸۴تا، صطیفور، بی

تا اینجا مشخص شد که جرجانی، جاحظ و همچنین اکثر بالغیون معتزلــی و غیرمعتزلــی در پیــروی از 

کریم را با توجه به گفتمــان متنی قرآن دروناعجاز گفتمان سنت شعر جاهلی اتفاق نظر دارند و پارادایم کلی 

پذیرند و برای دریافتن چیستی بالغت به این سنن مراجعــه مــی کننــد، های سلف میشعر جاهلی و پارادایم

بــهبــودن مــتن قرآنــی را  این پارادایمی است که جاحظ و جرجانی در آن اتفاق نظر دارند. ایشان اعجــازآمیز

و ادبی خــود بالغی های اند لذا در بررسیجاهلی پذیرفتهعنوان یک عنصر جدانشدنی از گفتمان سنت شعر 

 بودن متن قرآن کریم به کــار بســتنداعجازتمام تالش و کوشش خود را برای بیان دلیل اصلی وجود زیبایی و 

  . )۴۲تا، ص(جرجانی، بی

  گیرینتیجه

رویی ایــن اعجاز قرآن کریم از قرن ســوم مــورد اهتمــام جــدی دانشــمندان معتزلــی قــرار گرفــت. رویــا

های ورود های اسالمی یکی از دالیل و انگیزهوارد به سرزمینهای تازهاندیشمندان با پرسشگری ادیان و فرقه

ســاز اسالم (ص) بود. آنچــه زمینــهپیامبر حقانیت نبوت  کنندهعنوان سند اثباتبهبه بحث اعجاز قرآن کریم 

سیستم تفکر درمورد اعجــاز قــرآن کــریم و دو تقسیم دانشمندان اسالمی به دو گروه و ایجاد دو نوع اندیشه و 

بنــدی حاصــل گیری دو پارادایم اثباتی و تفسیری بــود. ایــن تقســیممسائل کالمی جامعه اسالمی شد، شکل

هــای در ذیل آن، گروهی بر ســنتآمده درمورد مرجعیت علمی قرآن کریم بود که وجودتغییرات گفتمانی به 

عنوان مرجعــی معتبــر در هفشردند و گروه دیگر عقل را نیز بآور پای میعنوان تنها مرجع معتبر علمهاسالمی ب

  بردار گشتند.عنوان پارادایم اثباتی و گروه دوم به پارادایم تفسیری نامبهکردند. گروه نخست علم تلقی می

  
 

عقــل در علــوم قائــل بــود، بــه  ای که برای حیطــهپارادایم تفسیری با توسعه یندهعنوان نماهام معتزلی بنظ

تــرین عنــوان مهــمهآوری وی به علوم فلسفی یونانی بالله روی آورد. با توجه به رویمسئله کالم تحقیق درباره

افالطــونی  فلســفهدهــد بــر مبــانی الله و وجه اعجاز آن ارائه میعنصر تفکر عقالنی، تفسیری که وی از کالم

  قرار گرفت.

ثیر پــذیری تأاشعری است. وی با  پردازانی که به اعجاز برون متنی قرآن کریم معتقد شدنداز دیگر نظریه

و با پیــروی از  شداز عقاید کالم مسیحی که در آراء اهل حدیث هم تبلور یافته بود به قدمت قرآن کریم قائل 

ارسطویی با تقسیم کالم الهــی بــه دو جنبــه دال و مــدلول زمینــه  دادن فلسفهقراریونانی و مبنا  پارادایم فلسفه

  لفظی و نفسی تقسیم کرد. الله را به دو گونهکالمتقسیم 

 
 

 استادش پردازی ام نوبت به جاحظ معتزلی رسید که در تقابل با نظریهپس از نظ
 

خــود را در  ام، نظریــهنظ

بــهجاحظ  با پیر کرد.اعجاز قرآن کریم بیان  هــای متنــی وی از گفتمان سنتی اسالمی و شــعر جــاهلی اعجو

هــای علمــی خــود ســعی در دهــد و در بررســیعنوان اصل اساسی، محور کار خود قرار مــیهقرآن کریم را ب

کــه در ســنت اســالمی  عنوان وجوه زیبایی شناختی متن و نقــد مــتنههای متنی قرآن کریم بشناخت اعجوبه

متکلمین معتزلی نوبت به واضع علوم بالغــی یعنــی عبــد القــاهر  نتیجهاز تالش بینماید. پس رایج بوده می



 

   ۱۹   بخش منشادیمهدی گل/ یاعجاز قرآن تا قرن پنجم هجر  اتیحاکم بر نظر  یهامیپارادا

 ،القــرآن جــاحظجرجانی رسید تا با بازنگری اساسی در علــم بالغــت و همچنــین رهــایی از پــارادایم نظــم

او ترین ویژگی جرجانی کــه تر از چیستی اعجاز در نظم خاص قرآنی ارائه دهد. مهمتر و علمیتعریفی دقیق

هــای کالمــی رایــج در آن روزگــار کند، جدایی کامــل او از اندیشــهپردازان بالغی متمایز میرا از سایر نظریه

 .بعــدی قــرار داد است. وی با چنین رویکردی اعجاز را برخالف معتزله در معنــا شــمرد و لفــظ را در مرتبــه

ادبــی جرجــانی در زمینــه  أثیر نظریــهضمن اینکه فصاحت را هنر گوینده معرفی کرد نه ویژگی برتر زبــان. تــ

 نظریــهها پس از وی طرفداران نظریات اعجاز ادبی قرآن کریم نتوانستند به قدری بود که تا قرناعجاز قرآن به

  وی ایرادی وارد کنند بلکه تا جای ممکن در بسط و تکامل آن کوشیدند.
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