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است کـه  ییاعجاز محتوا، مورد بحث واقع شده یو علوم قرآن ریتفس یاز وجوه اعجاز قرآن که در کتابها یکی

قرآن است و توجه  هیمرتبط با درون ما ییاعجاز محتوا. شده است ریتعب زین یاز آنان به اعجاز معنوای در نگاه عده

نـوع  نیـا شیدایـنقطـه پ، قرآن پژوهـان یبرخ عقیده. بهدارد یینقش بسزا یتاب الهکن یت ایبه آن در اثبات حقان

 صـورتبهآن تـا بـه امـروز دربـاره ر طرح مباحـث گونـاگون یسبوده و  یتوسط امام عل یقرن اول هجر، اعجاز

نسبت بـه تر م دامنهک یینگاه دانشمندان در دوره متقدمان به اعجاز محتوا، گرید انیبه ب؛ ادامه داشته است یصعود

در  عهیاز جانب مفسران شها یپرداز هیشده و غالب نظر شتریتوجه ب نیدر دوران معاصر ا. بوده است متاخراندوره 

ا افـراد بـه وقـوع ی عیوقا یکه نسبت به برخ یبیاخبار غ، عدم وجود اختالف در قرآن رینظ یهایهمؤلف چند بخش بر

 نیبنابراشود. می و بطون قرآن مطرح یبلند عرفان یمعان، قرآن تیجامع، یعلم هایگزارش، یمعارف قرآن، وستهیپ

در  نیقیآن در نگـاه فـر هایهمؤلف و ییاعجاز محتوا یبه بررس یفیتوصـ  یلیتحل یکردیبا رو کوشدمی نوشتار نیا
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  مقدمه

و معجزه الهی اسـت. دانشـمندان از  به باور مسلمانان، قرآن کریم سند رسالت پیامبر

 بـه به عنـوانقرآن اند. از این روست که اعجاز قرون اولیه به بحث اعجاز و وجوه آن پرداخته

از آنجایی کـه در طـول و  شودمبدل می گفتمان قرآن پژوهیت موضوعایکی از مباحث مهم 

تاریخ برخی از اشکاالت وارده بر قرآن ناظر به مسـائل محتـوایی بـوده، از قضـا بسـیاری از 

اند با واکـاوی محتـوای قـرآن، اعجـاز آن را در ایـن مرتبـه بـه اثبـات دانشمندان تالش کرده

امـروز بـا  برسانند. لذا موضوع این مقاله بررسی و گزارش اقدامات دانشمندان از قدیم تا بـه

تاکید بر سیر تطور اعجاز محتوایی است که در دوره متقدمان توجه به اعجاز محتوایی کمتر و 

رو دانشمندان علوم قرآنی درمـورد ایـن نـوع در دوران معاصر به اوج خود رسیده است. ازاین

صـر زمـان از آغـاز ع ریسـ دردر این مجال با کنکاش  اند کهنمودههایی ارائه اعجاز، دیدگاه

  زیر پاسخ داده شود: سؤاالتسعی شده به  تاکنوننزول 

  ؟یی دارنددگاههایددانشمندان درباره اعجاز محتوایی قرآن چه . ١

  ؟اعجاز محتوایی چیستهای همؤلف .٢

  ؟تا معاصر چه سیری داشته است دامنه اعجاز محتوایی با گذشت زمان از دوران متقدم. ٣

گفت بـا وجـود  توان، میمفسران فریقین ازمنظرایی قرآن در زمینه بررسی تطبیقی اعجاز محتو

حاضر در زمینـه محتـوای قـرآن مطـرح  درحالاهمیت فراوان اعجاز محتوایی و وجود شبهاتی که 

البتـه بـا . کامل و ویژه مـورد پـژوهش قـرار نگرفتـه اسـت طوربهای در هیچ کتاب یا مجله، است

؛ خـوریم ه اعجـاز محتـوایی مـرتبط اسـت برمـیمستقیم بـغیر جستجو در مقاالت به مطالبی که

و  1کتب از برخی، اما نگارنده به مطلبی که مشخصاً به اعجاز محتوایی پرداخته باشد دست نیافت

تحـت عنـوان تـأملی بـر اعجـاز ای مقالـه به توان، میدارند حاضر پژوهش با ارتباطی که مقاالتی

تشریعی قرآن از عبدالکریم بهجت پور و حامد معرفت در دو فصلنامه تخصصی قـرآن و علـم در 

                                                   
، معرفت، ٨٦ـ٨٥: البیان، خویی: کر.و نیز  ٦١ـ٥٥: ه با قرآنالبالغنهجارتباط ، معارف و شریعتی نیاسر: کر. .١

 . ٢٦٨ـ٢٦٦علوم قرآنی ص
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گـذرا اشـاره شـده  صورتبهنام برد که در آن به تشریح فرازهایی از اعجاز تشریعی قرآن  ٩١تیرماه

عباس مصـالیی پـور یـزدی و در اعجاز معنوی قرآن از ای با عنوان مقدمهای دیگری مقالهو  است

کـه در آن اشـارات جزئـی بـه  ٨٩سجاد محمد نام در مجله مطالعات قرآن و حدیث در زمسـتان 

که به این موضـوع پرداختـه ای ن مقالهتریجدید، اما اعجاز معنوی قرآن داشته و نگاه تطبیقی ندارد

ین در سـومین همـایش ملـی از حمیده حائری پور با نام اعجاز معنوی قرآن از دیدگاه صدرالمتاله

نویسنده در این مقاله صرفا به تشریح اعجاز معنـوی قـرآن از . است ٩٥اعجاز قرآن در اردیبهشت

بسـیار ، آنچه در این تحقیق مـورد واکـاوی قـرار گرفتـه اسـت، اما دید یک دانشمند پرداخته است

 ازمنظـرحتـوایی نگارنـده در جسـتجوی سـیر اعجـاز م ؛ یعنـیشدبامی متفاوت از مقاالت قبلی

 و مقایسـه صاحب نظران قرآنـی هایدیدگاه تطبیق به مفسران متقدم تا معاصر است که تالش شده

بـه هـدف  اعجاز محتوایی تبیین گـردد و در نهایـت هایهمؤلف بپردازد و از خالءآن یکدیگر باآنها 

  .نوآور هستحیث بدیع و  خود که اثبات قدسیت این کتاب الهی است نائل آیدکه از این

  شناسیمفهوم. ١

 ییاعجاز و در ادامه به مفهوم اعجـاز محتـوا یو اصطالح یلغو یمعنانخست قسمت  نیدر ا

  شود.یمفسران پرداخته م دگاهیاز د

  اعجاز. ١ـ١

نـاتوانی و کنـاره و انتهـای یـک  را به دو معنای ضعف و) ز ج ع( لغت شناسان اعجاز از ریشه

و ) ٥٤٧: ١٤١٦، راغـب اصـفهانی؛ ٢٣٢: ٤جتـا]، ، [بیفـارسابـنانـد (ر.ک: چیز معنی نموده

 درسـمی در پایـان بـه وامانـدگی و نـاتوانی شـود؛ چراکـهمی انسان عاجز شمرده نامفسر عقیدهبه

 کـه گرچه، شده فهمیده ناتوانی و ضعف، مفهوم عجز از لذا). ٢٨٧: ٥جتا]، ، [بیطبرسی(ر.ک: 

 و عجـز ایجاد معنایبه لغت در جهت اعجاز بدین. است هنبود عجز معنای جزء ناتوانی و ضعف

 نـاتوان و عـاجز آن آوردن از دیگـران کـه اسـت آن فعلی معجزه و است مقابل طرف در درماندگی
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طبیعـت  عـادت کـه بـر مـاوراء خارج از معجزه امری، بنابراین در بررسی دیدگاه مفسران؛ هستند

 عقل همانند سحر و جـادو نیسـتکننده ابطالمعجزه  دیگرعبارتبهو  شودمی تفسیر، تسلط یافته

از ایـن حیـث دانشـمندان قرآنـی ). ٣: ٤جتا]، ، [بیسیوطی ؛٧٢: ١ج، ١٤١٧، طباطبایی(ر.ک: 

اسـت  نـاتوان و عـاجز قـرآن ریـنظ آوردن از معنای اصطالحی اعجاز را ضعف و ناتوانی کـه بشـر

  ).٢٩٤: ٣ج، ١٣٧٦، جعفری؛ ٢٦٣: ٥ج، ١٣٧١، یقرش(ر.ک: اند  نمودهتعریف 

  اعجاز محتوایی. ١ـ٢

 محورهـای شـامل و اسـت قـرآن مایـه درون بـا محتوایی در دیدگاه دانشمندان مـرتبط اعجاز

تعیـین ، قوانین جنگ و دفاع، ترغیب، انذار، علمی اخبار، غیبی هایگزارش، قانونگذاری، هدایتی

کمـالی  (ر.ک: اسـت قـرآن محتـوای یناپـذیراختالف و مسائل تربیتی، حقوق فردی و اجتماعی

 هیچ قلم از ددهمی نشان که دارد یهایویژگی کتاب گرانقدر این محتوای). ٥٩٤: ١٢٩٢، دزفولی

 ندیـده آموزشـی و ننوشته چیزی آن از قبل شخصی که به رسد چه، است ننموده تراوش دانشمندی

 کمـک را یکـدیگرها انسـان همـه اگر که دارد قرار معنا از اوجی در چنان کریم قرآن اساساً . است

این نوع اعجاز با تعبیر اعجاز معنـوی نیـز در آثـار . بیاورند آن مانندای سوره حتی توانندنمی کنند

اعجـاز قـرآن را بـه دو نـوع اعجـاز ، شهید مطهـریبه عنوان مثال . شودمی برخی دانشمندان دیده

عالمـه  عقیـده). به٥٤٠: ٤، ج١٣٧٦، مطهـری(ر.ک:  لفظی و معنوی تقسیم بندی نموده اسـت

آرای  در، شـده تأکیـد آن بر سنت و قرآن در و است شایسته که گونهآن اعجاز محتوایی، طباطبایی

عالمه از کسانی که فقط به فصاحت و بالغت بـه عنـوان ، است نشده منعکس اسالمی دانشمندان

  :یدگومی د وکنمی انتقاداند وجوه اعجاز تاکید کرده

اند به بالغـت و فصـاحت ردهکتفاء کاعجاز قرآن ا مسئلهپژوهان از صدر اول تا به امروز در دانش

ق یه از تـدبر در حقـاکـن باعث شـده یو هم اندردهکف یها تالتابها نوشته و رسالهک بارهدراینو  آن

  ).٩٤: ١٠ج، ١٤١٧، طباطبایی( قرآن و تعمق در معارف آن باز مانند

 در سـودمند مباحثی گاه وها اشاره مسلمان ابتدا علمای سخنان در وجو جست با حال نیدرع
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اما در سیر پیشرفت زمانی و بـا گسـترش علـوم مختلـف  شودمی یافت قرآن اعجاز محتوایی باب

 در، اعجـاز وجـوه از یکـی عنـوان به قرآن معارف بر سنت اهل و شیعه عالمان از اسالمی بسیاری

مهـم دانسـته  چنان آناهمیت اعجاز محتوایی را ای عدهتا آنجا که اند داشتهتأکید  وجوه سایر کنار

معارف نموده و بـر خـالف  و علوم حیث کامل معطوف اعجاز قرآن تنها از طوربهکه توجه خود را 

کـردن آن را در قیـاس بـا اعجـاز محتـوایی قابـل مطرح، اعجاز زبانی و ادبی هایسیر عرفی جنبه

 علـوم چیسـتی و اعجاز از محتوایی مدافعان اعجاز همه برداشت داشت که باید توجه اند.ندانسته

  .نیست یکسان و هسته فکری خودها شیگرابه  باتوجهقرآن گر معجزه

  متکلمانمیان  سرآغاز پیدایش مباحث اعجاز قرآن در. ٢

که آغاز پیدایش اعجاز محتـوایی بـه سـخنان امـام  شودمی ثابت، با جستجو در کتب تاریخی

چنانکه گذشت مباحث مربوط بـه اعجـاز ). ٣١٣و ح ١٨خ، سید رضی(ر.ک:  گرددمی بر یعل

قرآن در بین مسلمانان از اواخر قرن سوم ابتدا در بین متکلمان به جهـت دفـاع از صـیانت قـرآن و 

، سپس در بین مفسران به جهت توضیح ذیل آیات تحدی آغاز شده اسـت و چنانچـه خواهـد آمـد

فصاحت و بالغت سخن گفته و بـه  ازجملهلفظی قرآن  هایویژگی درمورداین دانشمندان در آغاز 

و  نظرانبصـاحاز ای پـاره که ناماند تدریج متوجه برخی از مسائل معنوی و محتوایی قرآن هم شده

  . متکلمین هر مقطع بدین شرح است

 مذهب قرن عصر متکلم فیرد مذهب قرن عصر متکلم فیرد

 یسن چهارم یخطاب 5 شیعه اول امام علی 1

 یسن چهارم یرمان 6 یسن دوم فراء  2

 عهیش پنجم دیمف خیش  7 یسن ومس ينورید بهیقت ابن 3

 یسن  پنجم باقالنی 8 یسن سوم جاحظ  4
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  و دانشمندانآن در نگاه عالمان  هایهمؤلف وتحلیل اعجاز محتوایی . ٣

اعجاز قرآن کریم مورد قبـول و توافـق متکلمـان فـریقین اسـت، امـا در وجـوه آن  اگرچه

) و ٩٣ : ١٣٨٢وجود دارد؛ برخی مفسـران آن را بیرونـی (ر.ک: سیدمرتضـی،  نظر اختالف

 ؛٢١٦ : ٢، ج١٤٠٦، اند (ر.ک: سبزواری نجفـیبرخی دیگر از مفسران، آن را درونی دانسته

 رو وجوه اعجاز قرآن کریم را به لفظی و معنایی تقسیمین) و ازا٧٢: ١٣٨١رضایی اصفهانی، 

قـرن ( نامتقـدمتوان گفت آنچه نظـر متکلمان می هایدگاهیددر تحلیل و بررسی  اند.نموده

) را بیشتر به خود معطوف داشته بحث اعجاز لفظی از حیث بالغت و فصـاحت پنجم تا یکم

اسـت کـه  داده شـدهعجاز محتوایی سوق است که این امر در سیر زمان و تدریجاٌ به سمت ا

  ها بدین قرار است:همؤلف برخی از اهم این

  یناپذیر اختالف. ٣ـ١

اند. ی آن دانسـتهناپـذیراعجـاز محتـوایی قـرآن را اختالف هایهمؤلفـ مفسران فریقین یکی از

سـبب  به همـین، ن شبهات معاندان درباره قرآن بوده استتریمهمادعای اختالف در قرآن یکی از 

مختلف همـواره جهـت نفـی وجـود اخـتالف در قـرآن سـخن گفتـه و عـدم  هایمفسران در قرن

د اولـین رسنظر میاند. بهاختالف در قرآن را به عنوان وجهی از اعجاز محتوایی مفصل بحث کرده

  :مایدفرمی آنجا که در وصف قرآن؛ است امام علی، کسی که در این زمینه رهنمودی ارائه داده

 »ًاريکِثـ اْخِتالفـًا ِهيِف َلَوَجُدوا اللَِّهريغ ِعْنِد ِمْن کاَن َلْو َو«ه فقال سبحانه يو انه الختالف ف ...
مـی خدا نازلغیر اگر قرآن از طرف: خدای سبحان فرمود. در قرآن اختالفی نیست): ٨٢/ نساء(

  ).١٨خ، سید رضی( یافتندمی اختالفات زیادی در آن، شد

دانیم کـه مفهوم کلی است و لفظ و محتوا را در برمی گیرد، البته می ناپذیری یکاختالف

قرآن درباره مسائل گوناگون ازجمله احکام و قوانین، مواعظ، اسرار آفرینش، نصایح، آداب و 

یدهای سیاسی و اجتماعی و مباحث توحید با بندگان سخن میسنن، بحث و جالب است  گو

لحاظ محتـوا و هـم لفـظ دیـده نشـده اسـت، هـم بـه که هیچ اختالفی در صدر و ذیل آیات
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یسنده در طول زندگی یکسان نیست، اما قرآن با اینکه در هرگز نوشته کهی درحال های یک نو

 َو«شود. مفسران معتقدند که آیـه ، اختالفی در محتوای آن دیده نمینازل شدهسال  ٢٣طول 
های همؤلفـ ). بیـانگر یکـی از٨٢ /(نسـاء» ًاريکِث اْخِتالفًا ِهيِف َلَوَجُدوا اللَِّهريغ ِعْنِد ِمْن کاَن َلْو

ق) در ذیل آیه فـوق بـه  ٣٧٠م ( ناپذیری است. جصاصاعجاز محتوایی قرآن یعنی اختالف

ید:کند. وی میبحث اعجاز اشاره می   گو

اختالفی که موجب تناقض یکی از دو طرف شود و اختالفی کـه موجـب : اختالف سه گونه است

این دو نوع اخـتالف در قـرآن وجـود نـدارد و همـین عـدم ...  نسبت به دیگری شود تفاوت یکی

سخن فصحاء و بلغاء هرگـاه طـوالنی شـود  ؛ چراکهاعجاز آن است هایاختالف یکی از داللت

اخـتالف تالئـم ، سومین جنبـه اخـتالف. بدون تفاوت نخواهد بود، طوالنی قرآن هایمثل سوره

اخـتالف ، تعداد آیات، ن در حسن متالئم باشد مانند اختالف قرائاتکه همه قرآ معنا. بدیناست

  ).١٨٢: ٣ج، ١٤٠٥، جصاص( احکام در ناسخ و منسوخ

(ر.ک:  اسـت شـده مطـرحاین نظر در دوران بعد در نظرات تفسیری سایر مفسران فریقین نیز 

میـان  ژگـی دراز نظر فخر رازی نیز چند وی). ٤٣٨: ١ج، ١٤٢٢، جوزیابن ؛٦٠: ١٤٠٦، باقالنی

فخر هاست (ر.ک: از تمام عیببودن است که یکی از آنها خالیتر مهماعجاز از همه  هایویژگی

هیچ متکلمـی : چنین است استدالل به این آیه از دید دانشمندان این هایپایه). ٨٧ : ١٩٨٩، رازی

خـتالف در خـواه اشـود، می گوید مگر اینکه در آن اخـتالف زیـادی مشـاهدهنمی کالمی طویل

وصف باشد و خواه در لفظ و خواه این اختالف موجب تناقض در معنـا شـود یـا شـامل مـواردی 

از طـرف ). ٧٢٦: ٣ج، ١٤٢٠، ابوحیـان(ر.ک:  ناهمسان باشد یا اینکه امکان معارضه با آن باشد

قـرآن ؛ پـس طـوالنی وجـود دارد و چنـین اختالفـاتی در آن نیسـت هایدیگر چون در قرآن سوره

، زمخشـری( ی قرآن در دوره متاخران در آثار دانشمندانی چونناپذیربحث اختالف. معجزه است

نیز به بحث عـدم  1مفسران معاصرشود. می دیده) ٩٧١: ٣ج، ١٤٠٩، راوندی؛ ٥٤٠: ١ج، ١٤٠٧

قـرآن کـریم مطالـب علمـی در : و معتقدنداند سوره نساء اشاره کرده ٨٢اختالف قرآن در ذیل آیه 

                                                   
 .١٠٦: ١٣٧٩، عرفان، ٦٨: ١٤٠١، خویی، ١٩٨: ١ج، ١٩٩٠، رشید رضار.ک:  .١



 1399، پاییز 42 هشمار، 10سال ی؛ معارف قرآن پژوهشنامه  118

ی و فلسفی دارد و بـا اینکـه مدن، قوانین سیاسی، اجتماعیات، مختلفی چون اخالقیات موضوعات

امـا هـیچ ، ورود پیدا کرده است، به بهترین وجه و اسلوب در این عرصه و در جهت بیان این علوم

  ).١٤: ١ج، ١٤٢٠، بالغی(ر.ک:  لغزش و اشتباهی در این زمینه نداشته است

  مطالب استواری. ٣ـ١ـ١

انـد ی قرآن با تعبیر استواری در بیان نیز سـخن گفتهناپذیردانشمندان معاصر از اختالفبرخی 

شـماری از انـد، برخی پریشـانی و اخـتالف را بـه قـرآن نسـبت داده، در دوران معاصر و ازآنجاکه

اعجـاز  هایهمؤلفـ عنـوان یکـی از اسـتواری مطالـب قـرآن را بـهاند، دانشمندان در تالش برآمده

، تبریـزی؛ ١٩١: ١٢ج، ١٤١٧، طباطبـایی (ر.ک: دانشـمندانی چـون، به اثبات برسـانند محتوایی

مطالبی دارند که دیدگاه برخـی میان  این در) ١٤٠: ١ج، ١٣٨٤، جوادی آملی ؛٤٦٠: ٢ج، ١٤١٧

از مفسران این است که یکی از وجوه اعجاز قرآن استواری مطالب آن اسـت کـه عـالوه بـر اینکـه 

علت آن این است کـه ایـن مطالـب مـافوق تـوان بشـری و  نیز هست اپذیرنحقیقیت است خدشه

ازجملـه: کـه در موضـوعات گونـاگون باوجوداینمبحث دیگر ایـن اسـت کـه قـرآن کـریم . است

و...  حـدود، مسائل خانوادگی، معامالت، تاریخی، مسائل عبادی، مبدأ و معاد، اخالق، سیاست

مطالب قـرآن مـورد توجـه متخصصـان در هـر ، روزگارلکن با گذشت ، مطالبی ارائه نموده است

از دیـد برخـی دیگـر از ). ٨٠: ١٤٠١ ،خـوییاند (ر.ک: قرار گرفته و بر آن صحه گذاشتهای رشته

ات بخـش اسـت یه اراده خداوند و روح حکای هیه معانی عالکمفسران اعجاز قرآن برای این است 

اگر اعجاز قرآن برای بالغت آن بـود تنهـا بـرای  .ن و استوارترین عبارات آمده استیدر قالب برتر

علمـاء و ، شه دارای سر اعجاز استیه قرآن برای همه و همکا فصحاء عرب معجزه بود با آنیعرب 

معـارف ، ییشگویپ، بالغت ؛ ماننداندبه ذوق خود اعجاز قرآن را از جهتی دانسته هرکدامن یمفسر

ل و کش ؛ مانندن جهات معجزه استیاز ا یکهر . ییدلربا، اتیین و اصول حیقوان، و علوم جهانی

 معجزه خلقت در موجودات زنـده اسـت ولـی همـه یکه هر کد یآثار و خواص و نظم و نمو و تول

ه عناصر مسـتعد را فـرا آورده کات است ین سرّ حیهم. ات در عناصر استیاثر و ظهور سرّ حاینها 
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 و عناصـر بودنـدآن ن فاقـد یش از ایه پکآورد میل و نظمی درکو ش صورتبهزد و یآمو در هم می

قـرآن روح و  کـه، چنانروح و فرقـان اسـت اتیـن سـرّ حیا، سازدنار و جدا میکمستعد را بر غیر

م قـرآن دربـاره اسـرار کات محیآ. گرداندچون قابل و ناقابل را جدا و ممتاز می، ده شدهیفرقان نام

ان مبـادی و یو ب اخالقی و اجتماعی، سانی و روانیامور نف، ت و ضاللتیهدا، سعادت و شقاوت

ع و یات و آداب و تشـرکـاعمـال و آثـار مل، ات خلقت و روابط عمومی جهان و خلق و خالقیغا

طور که مالحظـه  همان). ٩٠: ١ج، ١٣٨٩، طالقانی(ر.ک:  معجزه علمی و عقلی است، نظامات

کریم از هرگونه کاستی و عیب تهی اسـت  شد دانشمندان مذکور به این نکته اذعان داشتند که قرآن

 اما در صدر و ذیل مطالب هیچ اختالفی دیده، و با اینکه در موضوعات مختلف سخن رانده است

اصال تصور وجود اخـتالف در قـرآن یـک تـوهم نادرسـت اسـت کـه ، ددهمی که نشان شودنمی

  .نشئت گرفته از عدم اندیشه صحیح در قرآن است

  اخبار از غیب. ٣ـ٢

رود و بـه کار میـبـهغیب در مقابل شهود . اخبار قرآن ازغیب است، مولفه دوم اعجاز محتوایی

ه ذیـل، ١٤١٤، منظـور(ر.ک: ابـن گـرددمی اطالق، هر آنچه از عالم محسوسات خارج است  مـادّ

قرآن مجید در بخشی از آیات درباره امور مهم مربوط به آینده و حوادث و وقایعی که بعـداً ). غیب

حوادث و سرگذشتهای پیشینیان را هم بـرای ، چنانکه از مجرای غیب، خبر داده است شودمی واقع

  :دیمافرمی لذا پس از ذکر سرگذشت نوحو  دکنمی بازگو پیامبر

از هـا این: ... هـذا َقْبِل ِمْن َقْوُمک ال َو َأْنَت َتْعَلُمها کْنَت ما کيِإَل هايُنوح ِبياْلَغ َأْنباِء ِمْن ِتْلک

 دانسـتیدنمـی را پیش از اینآنها  یم نه تو و نه قوم توکنمی خبرهای غیبی است که آن را به تو وحی

  ).٤٩ /هود( ...

در قـرآن : القرآن َنَبُأ َما َقْبَلکْم َو َخَبُر َمـا َبْعـَدکْم ...و يف: «مایـدفرمی نیز امام علی دراینجا

  ).٣١٣ح، سید رضی...» ( ندآیمی شما خبرهای پیشینیان شماست و خبرهای آنان که بعد از

به اخبار از غیب به عنوان یکی از وجوه مهـم اند اکثر دانشمندانی که در باب اعجاز سخن گفته
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اخبار از غیـب را ، تا جایی که نظام معتزلی که معتقد به صرفه بود در کنار آناند. اعجاز اشاره کرده

ایـن بعـد از ). ٨٢ : ٢ج، ١٤٢٨، معرفـت( کـرده اسـتنیز به عنوان یکی از وجوه اعجاز قلمـداد 

)، ق٤١٣( شـیخ مفیـد)، ق٤٠٦م( مورد قبول دانشمندانی چون بـاقالنی، اعجاز در دوره متقدمان

 قـرار گرفتـه اسـت کـه بـه دو نمونـه اشـاره) ق٤٧١( عبدالقاهر جرجـانی)، ق٤٦٠( شیخ طوسی

امـور غیبـی ، یکـی از آن وجـوه رد کـهدامی باقالنی سه مورد از وجوه اعجاز قرآن را بیانشود. می

امـا ، دانـدمـی» صرفه« د اعجاز قرآن را در اعتقاد بهیخ مفیش). ٥٧: ١٤٠٦، باقالنی(ر.ک:  است

مجلسـی در بحـاراالنوار دیـدگاه شـیخ مفیـد را . دانـدبی مییاخبار غ یکی از وجوه اعجاز قرآن را

ن از نظر اکثریت دانشمندان و خصوصاً شیخ اعجاز قرآ«: ن بیان کرده استیدرباره اعجاز قرآن چن

، مجلسـی» (انگیـز آن و وجـود اخبـار غیبـی در قـرآن اسـتمفید در فصاحت و بالغت شـگفت

(ر.ک:  در آثـار دانشـمندانی چـون، بحث اخبار از غیب در دوره متـأخران). ٢٢٤: ١٧ج، ١٤٠٣

ابوحیـان )؛ ٢٣٥: ١ج، ١٤١٦، جزیابن ؛٧٥: ١ج، ١٤١٨، بیضاوی؛ ٧٢١: ٨جتا]، ، [بیطبرسی

همه این مفسران به مصادیق اخبـار از غیـب در قـرآن شود. می یافت) ١٧٣: ١ج، ١٤٢٠، اندلسی

بلکه موارد دیگر و ، کندنمی فصاحت خالصه طبرسی اعجاز قرآن را فقط در نظم واند. اشاره کرده

). ١٢٦: ١جتـا]، ، [بیطبرسـی(ر.ک:  شـماردمی اخبار غیبی را نیز از وجـوه اعجـاز قـرآن ازجمله

یکی از آن وجوه را  آوردمی ان وجوه اعجاز قرآنیلمان مسلمان را در بکراوندی پس از آنکه آرای مت

احمد قرطبی معتقد به وجـوه بنمحمد). ٩٨١: ٣ج، ١٤٠٩، راوندی(ر.ک:  نددامی اخبار از غیب

، ١٤٠٨، قرطبـی.ک: (ر اخبـار از غیـب اسـتآنها  برای اعجاز قرآن است که یکی ازای چندگانه

 کـه دو نمونـه بیـانانـد، اظهـار نظـر کرده 1در دوره معاصران تعداد بیشتری از مفسـران). ٥٤: ١ج

همـان اخبـاری کـه ، در وجود اخبار غیبی در قرآن شـکی وجـود نـدارد: برخی معتقدندشود: می

بودن صـحیح، ولی گذشت زمـان، به وضعیت اجتماعی اعراب جاهلی مورد قبول آنها نبود باتوجه

دیگر وجود اخبار غیبی در قـرآن ای به باور عده). ١٦: ١ج، ١٤٢٠، بالغی (ر.ک: آن را اثبات کرد

                                                   
، ٣٥: ١٣٨٧، شـعراوی، ٩٠ص١ج، ١٣٨٩، طالقـانی، ٢٠٦: ٢ج، ١٣٤٠، قزوینی، ٩٥: ١٣٨٥، زرقانی: ک.ر .١

  ). ١٠٦: ١٣٧٩، عرفان
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 بـوده اسـتپـذیر فقط از طریق وحی و نبـوت امکانآنها  البته دسترسی به. از مسائل صادق است

ترک اکثر وجه مش، اعتقاد به اخبار از غیب، همانطور که مالحظه شد). ٨٢: ١٤٠١، خویی (ر.ک:

 هر چـه از دوره متقـدمان گـذر دیگرعبارت. بهوجود دارد دراینجاتنها تفاوت کمی . مفسران است

  .توجه به اخبار از غیب خصوصا در دوره معاصر از گستره بیشتری برخوردار است، یمکنمی

  اعجاز قرآن از بعد معارف آن. ٣ـ٣

 با و ددهمی مورد بررسی قرار محتوایی جنبه از را قرآن کریم در مطروحه مسائل قرآن مـعارف

، بروجـردی(ر.ک:  مطالبی دارند نامفسراز ای پارهدر این زمینه . دارد سروکار قرآن درونی مطالب

: ٦ج، مصـباح یـزدی ؛٢٧٨: ٤ج، ١٣٨٩، طالقانی ؛٩٥: ١ج ١٤١٧، طباطبایی ؛٢: ٢ج، ١٣٦٦

درباره اعجاز محتوایی قرآن بیان داشـته و  مفصل مطالبی را طوربهقزوینی  عنوان نمونه که به). ٧٢

وی . معـارف ایـن کتـاب آسـمانی اسـت، باور ایشان بر این است که یکی از وجـوه اعجـاز قـرآن

دارد که از عهده کسی سـاخته نیسـت و ای است که معارف قرآن کریم خصوصیات ویژه باوربراین

ـ  ٣ بـر علـوم و قـوانین تشـریعبـودن ادارـ  ٢ جامعیت علوم قرآنـ  ١: ازاند عبارتها این ویژگی

(ر.ک:  عدم تناقض در علوم و معارف قرآنـ  ٥جامعیت بیانی آیات ـ  ٤اشتمال قرآن بر علم غیب

ند که معارف قرآنی از اموری است که خـارج باوربراینبرخی دیگر ). ٢٠٦: ٢ج، ١٣٤٠، قزوینی

در عین حـال ؛ است» امی« امبریه پکنیات قرآن اشاره دارد به ایاز توان بشر است و خداوند در آ

و بـر  تابی که موجب شگفتی دانشمندان شـده اسـت، کتابی آورد که مملو از معارف گرانقدر بودک

ا نباید خود آنهـا از یآ، ن معارف را از دانشمندان آن عصر آموخته بودیامی بود و اغیر فرض اینکه او

و  بودنـد خرافهآنها غرق در ، ه به گواهی تاریخکدرحالی؟ ل بهتر برخوردار بودندکآن معارف به ش

ا یـآ، ن آن روز اخذ کرده باشـدیتب عهدکتاب آسمانی خود را از کمعارف  امبریطور اگر پ همین

ن یمطالب قرآن با عهـد که یدرحال، از مباحث همان کتب باشدای دهیچک، د معارف قرآنیبانمی

شان بـه مـواردی از یا. شدبامی ن است منزهیعهده در کی خرافات ازدر تناقض است و معارف قرآن 

تـا ثابـت کنـد کـه امکـان نـدارد قـرآن  دکنمی ن قیاسیرا با عهدآنها  و دکنمی معارف قرآن اشاره
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؛ صفات خداوند که در قرآن کریم از هـر نقـص و عیبـی مبراسـت؛ مانند: برگرفته از عهدین باشد

  :دیمافرمی که گونهآن

هـود و نصـاری : یالسَّمواِت َواألْرِض کلٌّ َلُه َقاِنُتوَن يَوَلدًا ُسْبَحاَنُه َبْل َلُه َما ِف للَُّهَو َقاُلوا اتََّخَذ ا

ن یهـا و زمـه آنچـه در آسـمانکـبل، منزه است او. خداوند فرزندی برای خود گرفته است، گفتند

  .)١١٦/ بقره( ز در برابر او فروتنی دارندیچمتعلق به اوست و همه، است

ولـی او  ،ابنـدینمیها او را درچشم: ُريُف اْلَخِبيْدِرک اْلَأْبصاَر َو ُهَو اللَِّطياْلَأْبصاُر َو ُهَو  ال ُتْدِرکُه

گاه است ابدیمیرا درها چشم   ).١٠٣/ انعام( و او لطیف و آ

و مطـالبی از عهـدین را در قیـاس بـا آنهـا  خویی به تعدادی از آیات در وصف انبیاء نیز اشاره

توانـد منبـع اطالعـاتی نمـی کند که ناشی از استواری معارف قرآنی دارد و اینکـه عهـدینبیان می

معـارف قـرآن  باور است که غیرممکن است فردی حکم کند که پیـامبررسول خدا باشد و براین

. ١)؛ نتیجــه اینکــه: ٦٧و ٥٤: ١٤٠١را از وهمیــات عهــدین اخــذ نمــوده باشــد (ر.ک: خــویی، 

. از طرف فردی آمده کـه خـودش امـی و درس ٢بشری است.  هایدانشمعارف قرآن متفاوت از 

بنـابراین بخشـی از ؛ . این معارف، الهـی اسـت٤. اختالف در معارف راه ندارد. ٣نخوانده است. 

ایم دهیـنفهمهنـوز  ولـی بخشـی از آن را دکنداللت بر اعجاز قرآن میایم دهیفهماین معارف را که 

  و شاید در آینده کشف شود.

  قرآن بواطن. ٣ـ٣ـ١

 : ١٤١٦، اند (راغب اصـفهانیمعنای پنهان در برابر آشکار تلقی نمودهلغت شناسان باطن را به

ها اشاره پنهان دارد. دراینجا نیـز ) و مراد از باطن قرآن کریم را معانی دانسته که آیات قرآن به آن٥١

: همانا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی قيق و باطنه عميو ان القرآن ظاهره ان«فرماید: می امام علی

). تلقی دانشمندان علوم قرآنی در زمینه بطون قرآن دو گونـه ١٨خ(سید رضی، » ژرف و ناپیداست

باشد؛ به بیان دیگر برداشـتهای همـه ای معتقدند: بطن قرآن اشاره باطنی کتاب الله میاست: عده

 : ٢، ج١٣٨٦آید (ر.ک: دهقان، جانبه است که صرف نظر از قراین دیگر، از متن قرآن به دست می

معارفی است که خداوند متعال از آیات قرآن کریم اراده  قرآن باورند که باطن) و عده دیگر براین٢٩
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 آن کـریم) در عین حال در اصل وجود باطن برای قـر١٦ : ٢ج ،١٣٨١نموده است (ر.ک: بابایی، 

اختالفی بین دانشمندان وجود ندارد و اگر اختالفی وجود دارد در مفهوم اصلی باطن است (ر.ک: 

ـــی ـــی،  ؛١٦٩ : ٢ج ،١٩٥٧، زرکش ـــیب ؛٣٠١ : ٢٤ج ،١٤٠٣مجلس  ؛٢٧٠ : ١ج ،١٤١٥، حران

). ٩ : ١ج تا]،طوسی، [بیکردن (ر.ک: ). بعضی باطن هر آیه را عمل٧٤ : ٣ج ،١٤١٧طباطبایی، 

ای دیگـر انـدرز و موعظـه عـده ).٣٥ : ١ج ،١٤٢٠دیگر برداشت و فهمیدن (ر.ک: بغوی، برخی 

اند. اساساً دانسته) ٧ : ١ج ،١٤١٥، ) یا رمز و رموز خداوند (آلوسی١٢٢٠ : ٢ج ،١٤٢١سیوطی، (

 بـواطن از یکـی امور است؛ چون در آن از بهره گیری و هم قرآن بطون جاودانگی قرآن هم در اخذ

 تلقـی وحـدت تمام اعصـار، سـمبل در قرآن ظاهری احکام یگانگی و است وحدت قرآن، حفظ

شـود. بنـابراین در تلقـی فـرع محسـوب می آن ظـواهر و است اصل قرآن رو بواطن، ازاینشودمی

 کیـ از برآمـده یکل معرفت هر و یکل معرفت کی از برخاسته قرآن یلفظ انیب هرصاحب نظران 

 آن از معـارف همـه و است محفوظ لوح در که قرآنو بواطن  اصل به برسد تا استتر یکل معرفت

مثابه اقیانوسی است قرآن به ). باطن٦٤ـ٦٣: ٣، ج١٤١٧(ر.ک: طباطبایی،  است گرفته سرچشمه

کند در آن موجود است. برخـی معتقدنـد هـیچ که خیلی از مطالبی که حتی به فکر ما خطور نمی

) و در روز قیامت ٤١٠: ١ج ،١٣٩٨شود (ر.ک: جوادی آملی، نمیمشاهده  ی در بواطن قرآناختالف

کند برخـی آن را از پیـامبران میپندارنـد کند و وقتی از همه عبور میبه شکل انسان زیبارو جلوه می

شـوند منـد میای از شفاعت آن بهرهرسد و عدهوگروهی از شهداء، تا اینکه به محضر خداوند می

ماند ). البته فهم بطون قرآن از دسترسی افراد ناپاک مستور می٣٧: ١ج ،١٣٨٦(ر.ک: جوادی آملی، 

شوند که مهذب به تقوای الهی باشند کـه همـان راسـخان در علـم و کسانی در این مسیر موفق می

 ؛٣١: ١ج ١٣٨٦جوادی آملی،  ؛٢٨٨: ١٣٨٢قرضاوی،  ؛٩٩: ١، ج١٣٧٩هستند (ر.ک: معرفت، 

). همانطور که مالحظه شد، توجه به بطون ١٢ : ٢٦، ج١٣٧٣زی، مکارم شیرا ؛١٨٣: ١٣٨١بابایی، 

قرآن از دوره دانشمندان متقدمی چون شیخ طوسی و بغوی شروع و هر چه به دوران معاصر نزدیک 

های اعجاز محتـوایی از اقبـال بیشـتری نـزد مفسـران همؤلف شویم، بطون قرآن به عنوان یکی ازمی

  شود.برخوردار می
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  ن عالیمضامی. ٣ـ٣ـ٢

تمرکـز ، دانشـمندان متقـدم. اعجاز محتوایی اسـت هایهمؤلف مضامین عالی به عنوان یکی از

بـه مبحـث اعجـاز  بر سایر وجوه اعجاز قـرآن و خصوصـاً فصـاحت و بالغـت بـود وآنها  اصلی

دلیل آن این است که در دوره متقدمان وجه شاخص ، کردندنمی عنوان اصل نگاه محتوایی قرآن به

و نه اثری از بود ادبی بود و نه خبری از نقدهای محتوایی به قرآن  هایس اعجاز همان جنبهو ملمو

 محتوایی آن بود که بخواهند پاسخ انتقـادات هایمستشرقان و اشکاالت متعدد آنان به قرآن و جنبه

وجهـی عنوان  طبیعی است که بیشتر همتشان پرداختن به فصاحت و بالغت قرآن به، را بدهندآنها 

شـود. می کمرنگ موضوع اعجاز محتـوایی دیـده طورآنها به البته در البالی سخنان. از اعجاز بود

در عصر متأخران نسبت به دوره قبل خودش یعنی عصر متقدمان ، توجه به بعد مضامین عالی قرآن

بـه اعجـاز گستره بیشتر و جایگاه بهتری پیدا نموده است و دانشمندان این دوره بیشتر از متقـدمان 

 تریآن از دامنـه وسـیع هایهمؤلفـ طـوری کـه توجـه بـه اعجـاز محتـوایی واند محتوایی پرداخته

(ر.ک: ابـن معتقدند که اعجاز قرآن به معـانی آن اسـت دانشمندانبرخی از . برخوردار شده است

اینــک بــه چنــد مــورد از ). ١٢: ٢ج، ١٣٦٦، لهین شــیرازیدرالمتأصــ ؛١٠٦: ١ج، ١٤٢٢، عطیـه

حـاوی معـانی  ند که قرآن کـریمباورای براینعدهشود: می ی دانشمندان اشارهدگاههاید نتریمهم

برخـی ). ٤٦٣: ١ج، ١٤١٤، شـوکانی ؛٥: ١٤١٦، راغـب اصـفهانی(ر.ک:  سرشار و عظیم است

و... (ر.ک:  وعیـد، وعـد، نهـی، دیگر معتقدند اعجاز قرآن به محتوا و مضمون است یعنی در امر

از دیدگاه برخی دیگر یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم معانی ظریف آن ) و ٦٨: تا][بی، فیروزآبادی

، شربینی(ر.ک:  و در نهایت اعجاز در ساخت و محتواها است و همچنین دربرداشتن اسرار دانش

 طوربــهمتـأخران  هایدیــدگاه، بـرخالف دوره متقـدمان، کـه بیـان شــد طــور همـان). ٢: تـا][بی

نگره اعجـاز محتـوایی  شودمی استنباط طوراینعجاز محتوایی قرآن اشاره دارد که به ا تریملموس

نزد دانشمندان متأخر شتاب بیشتری گرفته است و دلیل آن این است که مسلمانان انـدک انـدک از 

 عـالوه بـر ایـن خرافـات بنـی، ظهور و بروز پیدا کـردها روش درست فاصله گرفته و انواع بدعت

اینجا بود که گرایشـها ، احادیث رواج پیدا کرد که حق از باطل قابل تشخیص نبوداسرائیل و جعل 
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  .به سمت اعجاز محتوایی بیشتر از گذشته نمود پیدا کرد

  ی بلند عرفانیمعان. ٣ـ٣ـ٣

نـام علمـی اسـت از علـوم الهـی کـه موضـوع آن  اصـطالحاً عرفان در لغت یعنی شـناخت و 

ه ذیـل، ١٣٧٧، دهخـدا( شناخت خدا و صفات اوسـت ، در زمینـه معـانی عرفـانی). عرفـان مـادّ

مطالبی ارائـه ) ١: ١٦ج، ١٣٧٣، سجادی ؛٤٢٩: ٢٣ج، ١٣٧٦، مطهری (ر.ک: دانشمندانی چون

معانی بلنـد « قرآنن وجه از اعجاز تری، مهمنمونه از دید برخی از دانشمندان عنوان بهکه اند نموده

ه محـیط آن کـفرسـتاده شـد  قرآن در شرایطی فـروتاب کاست و دیدگاه آنها این است که » عرفانی

دند و سر اعجاز قرآن در این است کـه ایـن برمی عصر غبارآلود و افراد جاهل در آن روزگار به سر

عنوان مثال مطالب عرفانی کـه قـرآن آورد حتـی فیلسـوفانی مثـل  به، سابقه آوردبی معارفی، کتاب

آنهـا دربـاره ؛ بودند از دستیابی به آن ناتوان بودنـد افالطون و ارسطو که از فالسفه سرآمد آن عصر

 چنان مطالب نغز از حقایق و لطایف بیان ند که قرآن کریم آنباوربراینق عرفانی قرآن یمنزلت حقا

د و این اعجاز بزرگ این کتـاب آسـمانی اسـت و کنمی زده رد که عقول اهل عرفان را شگفتدامی

عالوه بر اذعان به بزرگی ایـن کتـاب از آوردن مثـل آن ، نی قرآنجنبه عرفا خاطربهمعتقدند که بشر 

خودش ویژگی اعجازش را به بشـریت در ، احساس ناتوانی نموده است و باور دارند که قرآن کریم

حتـی در و  بـا ایـن کتـاب را ندارنـد مثل بهتمام دورانها اعالم نموده که انس و جن توانایی مقابله 

ند که هر فردی مانند آن کتاب را بیاورد همگـی تسـلیم کنمی مسلمان اعالم هایزمان ما هم ملت

هــل عرفــان از دیــد برخــی دیگــر از دانشــمندان ا). ٢٤: ١٣٧١، خمینــی(ر.ک:  او خواهنــد شــد

مراتب استعداد و  به، زان موفقیت آنانمی ولی؛ به باطن آن پی ببرند، ل ظاهر قرآنیاند با تأوخواسته

ق. ض بستگی داردیافت فیبرای در نشایمقدار قابلیت ا برخـی انـد؛ برخی نسبتاً و برخی کامالً موفّ

ص آن یـگجهـت، عرفـانی مطالب هایاز ویژگی وند ز کامالً ناموفق و گمراهین  سـویبهری مشـخّ

بنـابراین ). ٣٦٩: ٢ج، ١٣٩١، معرفـت(ر.ک:  ارم اخالق اسـتکبه مشدن ب نفس و آراستهیتهذ

مطالب عرفانی آورده شده از سوی قـرآن مایـه ـ  ١: خش حائز اهمیت استذکر چند نکته در این ب
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فالسفه مشهور مثل ارسطو و افالطون هم در برابـر مطالـب عرفـانی قـرآن ـ  ٢. شگفتی شده است

 ٤. اخالقی در انسان اسـت هایتیقابلاز ثمرات اعجاز عرفانی رشد ـ  ٣ اند.نمودهاحساس عجز 

 در این زمینـه ادعـایی دارد هرکسباب آوردن مطالب عرفانی همسنگ قرآن هنوز هم باز است و ـ 

  .به آن ادعا جامه عمل بپوشاند ولی تاکنون فردی به موفقیتی در این زمینه نائل نشده است دتوانمی

  علمی اعجاز. ٣ـ٤

. از علمی آن اسـتاعج، یکی از وجوه اعجاز قرآن که بیشتر در دوران معاصر به آن توجه شده

اعجاز علمی یعنـی . شیمی و علوم انسانی است، فیزیک، علوم تجربی مثل زیست، منظور از علم

قبل از نزول قرآن از آن مطلـع نبـوده اسـت و  کس چیهقرآن کریم از مطلبی علمی سخن گفته که 

نظـر ، لفـانی دارداعجاز علمی قرآن موافقـان و مخا اند.برداشتهبعدها دانشمندان از اسرار آن پرده 

بـرای فهـم بهتـر آیـات  توانمی معتدل در اعجاز علمی قرآن این است که از قطعیات علوم تجربی

از دانشمندان معاصر در مطالعه ابعاد اعجاز قـرآن بـه اعجـاز علمـی اشـاره ای عده. قرآن بهره برد

ــد کرده ــهان ــوانمی ک ــه ت ــایی (ر.ک: ب ــریعتی ؛٢٧٥: ١٤ج، ١٤١٧، طباطب ؛ ١١: ١ج، ١٣٤٦، ش

عنـوان نمونـه  بـه؛ اشـاره کـرد) ١١٠: ١٠ج، ١٣٧٣، مکارم شـیرازی؛ ١٠٥: ١ج، ١٣٨٩، طالقانی

ی اسـت کـه مـا از هایدیدگاه برخی دانشمندان این است که اعجاز علمی قـرآن مربـوط بـه اشـاره

یم و گرنه هدف اصلی قرآن بیان مسائل علمـی نبـوده اسـت زیـرا شومی البالی آیات قرآن متوجه

و  سعادت و خوشبختی به انسان است هایراه اددادنن هدفش یتریمهماست و  کنندهرآن هدایتق

یم به این دلیل است که ایـن سـخنان کنمی اگر گاهی در این کتاب شریف به مسائل علمی برخورد

از منبع ذات الیزال الهی سرچشمه گرفته است و البته طبیعی است هر استادی حتی اگـر نخواسـته 

کـه  شـودمی از البالی گفتـارش عبـاراتی بیـان، صرفاً در رشته تخصصی خود سخن بگوید باشد

 مثل اینکه یک فقیه وقتـی دربـاره یـک موضـوع عـادی سـخنرانی. ناشی از رشته تخصصی اوست

نـد کـه او فقیـه اسـت کنمی برداشت طوراینکسانی که با فقه مأنوس هستند از جمالتش ، دکنمی

اشارات علمی قرآن نیز چنین اسـت و . او در ادبیاتش مشخص شودبودن فقیهحتی اگر نخواسته که 
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از اشارات علمی که در کتـب ای اینک به نمونه. مسائل نبوده است گونهاینهدف اصلی قرآن بیان 

، و زمـینها رتق و فتـق آسـمان: که عبارتند از شودمی یافت اشاره توانمی اندیشمندان علوم قرآنی

 دشواری تنفس بـا افـزایش ارتفـاع و پوشـش هـوایی حـافظ زمـین، استواری زمین درها نقش کوه

دیدگاه برخی دانشمندان این است کـه قـرآن در صـدر اسـالم بـه ). ٣٤٢: ١٣٨٩، معرفت(ر.ک: 

آوری اشاره نموده که در زمـان خـودش راه یـافتن بـه آن مطالـب جـز از راه  مطالب علمی حیرت

خصوصــاً بــرای مـردم جاهــل آن روز کــه محـروم از انــواع علــوم ، ســور نبــوده اسـتمی وحیـانی

اند دانشمندان پرده از اسـرار آن علـوم برداشـته جیتدر بهآور بود و  این مطالب شگفتدیدن ،بودند

ه کـاین درحالی اسـت. د آنها را درک نمایدتوانمی طوری که بشریت با پیشرفت علم و تحوالت آن

مـی کا در مواردی بـا یا اجمال و ، یا اشاره، یصراحت ش بهیل پسا١٤٠٠مباحث علمی را  قرآن آن

  اند:اشاره کرده اتیآ ی از آنیهاآنها به نمونه. ر نموده استکذ، حیان و توضیب

م و ین را گسـتراندیزم: َمْوُزوٍن ٍءيَش کلِّ ِمْن هايف َأْنَبْتنا َو يَرواِس هايف نايَأْلَق َو َمَدْدناها اْلَأْرَض َو. «١

فه بـه یه شریآ). ١٩ /حجر» (میاندیدر آن روای اه سنجیدهیم و از هر گیندکهای استوار افوهکدر آن 

ی از اجزایـی هرچیـزدر روی زمین اشاره دارد یعنی  بودن هرچیزسنجیده، استوار و پابرجاای کوهه

گـری یشـی د، اسـته شـودکا یـمی بر آن اضـافه شـده که اگر کلی کبا وزن مخصوصی است به ش

ه بـه لقـاح ) ک٢٢ /حجر(» و بادها را باردارکننده فرستادیم: َلواِقح اَحيالرِّ َأْرَسْلَنا َو. «٢. خواهد شد

دو هـا وهمی و در آن از تمـامی: نياْثَنـ ِنيَزْوَج هايف َجَعَل الثََّمراِت کلِّ ِمْن َو. «٣. دکنـمی بادها اشاره

). ٩١: ١٤٠١، خـویی(ر.ک:  اهـان اسـتین گیبت در یه اشاره به زوج) ک١٣ /رعد» (دیجفت آفر

سـراغ علـم بـرویم مسـیر دشـواری در پـیش ، اگر بخواهیم برای اسـتنباط محتـوای قـرآن نیبنابرا

دقیـق و  ثانیـاً اگـر بـا علـم، دلیل آن این است که نظریات علمی حالـت ثبـات ندارنـدایم، گرفته

کار شایسته است به شرطی که از کلمـاتی  از مسائل مبهم را روشن کنیم اینای ستیم پارهتوانمیحت

، که بوی قطعیت دارد استفاده نکنیم تا اگر در یک زمانی تغییراتی در یک نظریه علمی وضـع شـد

  .چهره مقدس قرآن مجید مخدوش نگردد
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  قرآن جامعیت. ٣ـ٥

 مباحـث . ازجملـهاسـت آسـمانی و وحیـانی ن متنتریو ناب برانگیزترین اعجاب میرکقرآن 

ت، دارد نقش آن تفسیر و فهم چگونگی در که قرآن شناخت به مربوط مبنایی است که  قرآن جامعیّ

را نیـز و...  سیاسـت، خ و قصـصیتار، اخالق، دیعقا، احکام، علومازجمله: موضوعات مختلف 

ت درمورد بحثشود. می شامل  بـوده پژوهـان قـرآن و مفّسـران توّجـه مـورد دیرباز از قرآن جامعیّ

ر آنچـه امـام یـنظ یاتیـروا. ده اسـتیـان گردیـات بیـات و روایـت آن توسط آیاصل جامع. است

  :دیمافرمی صادق

ِه يَتاُج ِإَلْحيئًا يٍء َحتَّى َو اللَِّه َما َتَرک اللَُّه َشياَن کلِّ َشيِتْب اْلُقْرآِن يِف َأْنَزَل َو َتَعاَلى َتَباَرک اللََّه ِإَن
: هيـاْلُقْرآِن ـ ِإلَّا َو َقْد َأْنَزَلـُه اللَّـُه ِف يُقوُل َلْو کاَن َهَذا ُأْنِزَل ِفيَع َعْبٌد يْسَتِطياْلِعَباُد َحتَّى َلا 

است  بوده از مردمیمورد ن هک زییچ! سوگند خدا به است ردهک انیب را زییهرچ خداوند در قرآن

گاه. شدمی نازل د در قرآنیبا است مطلب درست د اگرفالنینگو سیک تا، نگذارده مک ! دیباش آ

  ).٣٠: ١ج، ق١٤١٦، بحرانی» (است ردهک نازل خدا درآن را بشر هاییازمندین همه

 اعـراف)، ١١١ یوسـف/( یوسـف)، ٢٧ زمـر/( ه زمـرکـمبار هایهمانند آنچه در سوره یاتیو آ

 بـه قائـل یگروه. ستندیده نیعقان همت مفسرین جامعیدر نوع ا، اما آمده است) و... ٥٢ اعراف/(

ت  فهم و ادراک نوعی توانمی که آنچه تمام قرآن در کهاند گرفته نتیجه واند شده قرآن مطلق جامعیّ

، سـیوطی :ک.ر( اسـت نـاتوان آن شـناختن از ما درک و عقل اگر چه، دارد وجود، نمود پیدا آن به

الــی البرهــان در زرکشـی). ٢٧٥: ٢ج ،١٣٦٤ ــه ایــن دیگــری وگــروه احیــاءالعلوم در وغزّ  را نظریّ

 فقـط، آمـده قرآن در) دین علم از غیر( علوم از بحثی اگر که اعتقاد دارند گریدای عدهاند. پذیرفته

برخـی دربـاره ). ٤٩٨: ٢ج ،١٣٨١، ذهبـی(ر.ک:  اسـت دکیـتا مـورد آن وهـدایتی تربیتی جنبه

او از  جامعیت قرآن معتقدند رسالت قرآن منحصر در آراستن انسـان بـه فضـایل اخالقـی و دوری

برای زنـدگی اجتمـاعی انسـان نیـز برنامـه ، فردی هایاین کتاب عالوه بر جنبه ؛ زیرارذایل نیست

، معارف و شـریعتی نیاسـر(ر.ک:  قانون اساسی برای اداره جامعه اسالمی استمثابه بهقرآن . دارد

ت یـجامعـ  ١: ن شرح استیری قرآن بدیت و فراگیاز دیدگاه برخی دیگر ابعاد جامع). ٦١: ١٣٩٥
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ه به همـه کت أقوم دارد یتابی هدا، کآموز استتهکن نیاو  نسبت به قلمروهای زندگیبودن ریو فراگ

ـ  ٣. غرائـز و عواطـف، عقل، فطرت: ابعاد وجودی انساندادن مورد هدایت قرارـ  ٢. ابعاد بنگرد

ـ  ٤. اسـتهـا زمان ر همـهیـرد و فراگیپذچ مرز زمانی نمییقرآن هها: نسبت به زمانبودن ریفراگ

ی در یایـا جغرافیـقرآن چون انسان را بدون توجه به هر مرز نـژادی ها: نسبت به مکانبودن رییفراگ

: ١٣٧٩، عرفان(ر.ک:  ردیپذی را نمییایچ مرز جغرافیشود و هطی نمییمحدود به مح، نظر گرفته

ت نش بهیب نوع تفاوت البته با). ١٥٧ ، نتیجـه در و آیـات از یاریبسـ تفسیر چگونگی، قرآن جامعیّ

 زندگی در آن آفرینی نقش زانمی و قرآن از استفاده قابل احکام و رهنمودها قوانین و محدوده ترسیم

بنابراین قرآن در تمام ابعـاد جامعیـت ). ٦٥٥: ٢ج، ١٣٨٩، امامی( بود خواهد متفاوت نیز انسان

، فـردی هایقـرآن در زمینـه شـود؛ زیـرانمی طوری که این جامعیت در شـرایع دیگـر دیـده، دارد

خی و اقتصادی برنامه جامع دارد و جالب ایـن یتار، اخالقی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

و جوامـع انسـانی مـدیون قـرآن و  است که نه محدود به زمانی مشخص است و نه مکان خاصـی

ندارند و این عظمـت و اعجـاز  از شرایع و کتب آسمانی چنین ادعایی یکهیچراهنمایی اوست و 

، بنابراین بر خالف دوره متقدمان که کمتر به اعجاز محتوایی پرداخته شـده بـود. اندرسمی قرآن را

در دوران ، فرسـایی نمـوده بودنـد یا در دوره متأخران که دانشمندان بیشـتری در ایـن مبحـث قلـم

؛ رآن بـه اوج خـود رسـیده اسـتمعاصر پرداختن به مباحث محتوایی در زمینه اعجاز محتوایی قـ

ما را بـه ، معارف قرآن و معانی بلند عرفانی، جامعیت قرآن، عناوینی از قبیل استواری مطالب قرآن

ن تریعنـوان یکـی از اصـلی سازد که علما در این عصر به اعجاز محتـوایی بـهمی این نکته رهنمون

معاصر توجه بـه اعجـاز محتـوایی قـرآن علت اینکه در دوران و  نگرندمی وجه از وجوه اعجاز قرآن

 هایقرآن کـریم مـورد هجمـه، اوج گرفته است این است که در این دوران بیشتر از هر زمان دیگر

انـد و سـعی کردهاند عنوان مثال برخی از مستشرقان اشکاالتی به قرآن گرفته به، انتقادی قرار گرفته

به اعجاز محتوایی قرآن در دوران معاصر به دلیـل لذا پرداختن ، قرآن را کتابی پرتناقض جلوه دهند

نقد شـبهات معاصـران بـه سـاحت قـرآن ، غنای مطالب آن، نقش آن در ظاهرسازی معارف قرآن

بـه وجـوه کردن ضمن اینکه توجـه. بیشتر شده است، کریم و دفاع از حریم قرآن در برابر مخالفان
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اما اگـر وجـه اعجـاز را ، اندرسمی ل به اثباتو ملها این کتاب را برای همه قومیت، محتوایی قرآن

اثبـات شـده و سـایر ها زبان این نوع اعجاز فقط برای عرب، منحصر در فصاحت و بالغت بدانیم

  .ملل از درک اعجاز قرآن عاجز خواهند بود

  نتیجه

شود کـه مفهـوم اعجـاز محتـوایی در قـرن اول از ن این نکته اثبات میبا مراجعه به آرای مفسرا

به خود گرفته، طـوری کـه در دوره  تریکاملمطرح و در قرون بعد شکل بهتر و  نب امام علیجا

توان یافت که موضوع اعجاز محتوایی را در تفاسیر مطرح نکرده باشـد. معاصر کمتر مفسری را می

های ادبی بود و خبـری از کلی در دوره متقدمان وجه شاخص و ملموس اعجاز، همان جنبه طوربه

لـذا  انـد.نمودهای محتوایی به قرآن نبود، طبیعی است مفسران کمتر به اعجاز محتوایی توجه نقده

زیـرا آنهـا ؛ بیشتر همتشان پرداختن به فصاحت و بالغت قـرآن بـه عنـوان وجهـی از اعجـاز بـود

در کردند، امـا متخصص در این امر بودند و این جنبه از اعجاز قرآن را بهتر از سایر وجوه درک می

علیه محتوای قرآن بیشـتر شـد، توجـه بـه ها هجمهو بخصوص در دوران معاصر که  نامتأخردوره 

های اعجاز محتوایی در دوران متقدمان، اخبار همؤلف ازجملهاعجاز محتوایی هم بیشتر شده است. 

علمـی،  اعجـازناپذیری، مضامین عالی و در دوران معاصر، از غیب، در دوران متاخران، اختالف

قـرآن و اسـتواری مطالـب قـرآن اسـت.  تیـجامعی بلند عرفانی، معارف قرآن، بطون قـرآن، معان

  به ترتیب قرن بدین شرح است:اند دادهدانشمندانی که درمورد اعجاز محتوایی نظریاتی ارائه 

 دوره مذهب مفسر نام ردیف قرن دوره مذهب مفسر نام ردیف

  17  4  متقدم  سنی  جصاص  1
محمد جواد 

  مغنیه
  معاصر  شیعه

  معاصر  سنی  سید قطب  18  5  متقدم  سنی  باقالنی  2

  معاصر  شیعه  بروجردي  19  5  متقدم  شیعه  شیخ مفید  3

  معاصر  شیعه  خویی  20  5  متقدم  سنی  ابن حزم اندلسی  4
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  معاصر  شیعه مجتبی قزوینی  21  6  متقدم  سنی  ابن عطیه  5

  22  6  متاخر  شیعه  طبرسی  6
 تقی محمد

 شریعتی
  معاصر  شیعه

  معاصر  شیعه طباطبایی  23  6  متاخر  شیعه  راوندي  7

  معاصر  شیعه طالقانی  24  6  متاخر  سنی  راغب اصفهانی  8

  معاصر  شیعه خمینی  25  7  متاخر  سنی  فخر رازي  9

  معاصر  شیعه مطهري  26  7  متاخر  سنی  قرطبی  10

  معاصر  شیعه معرفت  27  7  متاخر  سنی  بیضاوي  11

  معاصر  شیعه عرفان حسن  28  8  متاخر  سنی  ابن جزي  12

  29  8  متاخر  سنی  ابوحیان اندلسی  13
سید جعفر 
  سجادي

  معاصر  شیعه

  معاصر  شیعه جوادي آملی  30  10  متاخر  سنی  سیوطی  14

  معاصر  شیعه  یزدي مصباح  31  11  متاخر  شیعه  صدرالمتالهین  15

  32  13  متاخر  سنی  شوکانی  16
رضایی 
  اصفهانی

  معاصر  شیعه

  
   



 1399، پاییز 42 هشمار، 10سال ی؛ معارف قرآن پژوهشنامه  132

  

  منابع

یم .١ انتشـارات تـالوت وابسـته بـه : تهـران. ترجمـه حسـین انصـاریان). ١٣٩٠. (قرآن کر

  .سازمان دارالقرآن الکریم

ه فرهنگی تحقیقاتی . قم: مؤسسترجمه محمد دشتی. البالغهنهج). ١٣٨٢. (رضیسید  .٢

  .ینمؤمنامیرال

 علـی تحقیـق العظیم.القـرآن تفسـیر فـی المعانیروحق). ١٤١٥. (محمود، سیدآلوسی .٣

  .کتب العلمیه: دارالبیروت. ةیعط عبدالباری

، دارالکتــب العلمیــه: بیــروت المعــانی.روحق). ١٤١٥. (عبداللــهبنمحمــود، آلوســی .٤

  .منشورات محمد علی بیضون

. خالـدی عبدالله قیتحق. التنزیل لعلوم التسهیلق). ١٤١٦. (احمدبنمحمد، جزیابن .٥

  .رقماألیاببنرقماألدار: بیروت

ــی زادالمســیرق). ١٤٢٢. (علــیبنعبــدالرحمن، جــوزیابــن .٦ ــتحق التفســیر.علم ف  قی

  .الکتب العربی: داربیروت. یالمهد عبدالرزاق

: بیــروت نحــل.وال هــواءواأل  الملــلفی الفصــلق). ١٤١٦. (احمــدبنعلــی، حــزمابــن .٧

  .العلمیه دارالکتب

  .التاریخ : مؤسسةبیروت. ریتنووال ریالتحرتا]. . [بیطاهربنمحمد، عاشورابن .٨

: بیـروت العزیز.الکتـاب تفسـیر فـی المحررالـوجیزق). ١٤٢٢. (عبـدالحق، عطیـهابن .٩

  .کتب العلمیهدارال

  .سالمی: مکتبة األعالم اإلقم. اللغةمقائیس معجمتا]. . [بیاحمد، فارسابن .١٠

 نشـر: دارالفکر للطباعـة والبیروت العرب.لسانق). ١٤١٤،. (مکرم، محمدبنمنظورابن .١١

  .توزیعوال
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ــة إعجــازاتم). ٢٠٠١. (رفیــق، ابوالســعود .١٢ : دمشــق. القــرآنفی رقمیــة و علمیــه حدیث

  .دارالمعرفه

یم.القرآن مزایـا إلـی إرشادالسلیمم). ١٩٢٨. (محمد، ابوالسعود .١٣  : المطبعـةقـاهره الکـر

  .المصریه

 محمـد یصدق تحقیق التفسیر.فی البحرالمحیطق). ١٤٢٠. (یوسفبنمحمد، ابوحیان .١٤

  .فکردارال :بیروت . لیجم

 مطبوعـات انتشـارات: قـم حمیـده. قـرآن: اخـالق فرهنگ). ١٣٨٩. (عبدالنبی، امامی .١٥

  .دینی

یعه.مصباح شرح اسالمی عرفان). ١٣٨٦. (حسین، انصاریان .١٦   .دارالعرفان: قم الشر

 علـوم تـبک نیتـدو و مطالعه سازمان قم: .تفسیری مکاتب). ١٣٨١. (برکاعلی، ییبابا .١٧

  ).سمتها (دانشگاه انسانی

  .الثقافیهالکتب: مؤسسة بیروت إعجازالقرآن.ق). ١٤٠٦. (ابوبکر، باقالنی .١٨

، مرکـز الطباعـة البعثـه : مؤسسةقم. البرهان فی تفسیرالقرآنق). ١٤١٥. (هاشم، بحرانی .١٩

  .نشروال

  .صدر انتشارات: تهران. جامع تفسیر). ١٣٦٦. (ابراهیم، سیدبروجردی .٢٠

  .العربی: دار إحیاء التراثبیروت التنزیل.معالمق). ١٤٢٠. (مسعودبنحسین، بغوی .٢١

  .بعثت بنیاد: قم. تفسیرالقرآن فی آالءالرحمنق). ١٤٢٠. (محمدجواد، بالغی .٢٢

 محمــد تحقیــق أســرارالتأویل. و أنوارالتنزیــلق). ١٤١٨. (عمــربناللــه، عبدبیضــاوی .٢٣

  العربی.: دار إحیاء التراثبیروت. المرعشلی عبدالرحمن

 النشـر : مؤسسـةقـم مساوی.وال المحاسنمعجمق). ١٤١٧. (ابوطالب، تبریزی تجلیل .٢٤

  .سالمیاإل

. قمحـاوی محمدصـادق تحقیـق القرآن.أحکـامق). ١٤٠٥. (علـیبناحمد، جصاص .٢٥

  العربی.إحیاء التراثدار : بیروت
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  .ه انتشارات هجرتمؤسس. قم: تفسیر کوثر)، ١٣٧٦. (وبقع، یجعفری .٢٦

  .اسراء نشر: قم. قرآن در نقرآ). ١٣٨٤. (عبدالله، آملی جوادی .٢٧

  .مرکز بین المللی نشر اسراء. قم. اندیشه سرچشمه). ١٣٨٦. (عبدالله، آملی جوادی .٢٨

  ،مرکز بین المللی نشر اسراءقم:  .تسنیم). ١٣٩٨. (عبدالله، آملی جوادی .٢٩

  .سالم: دارالقاهره التفسیر.فی األساسق). ١٤٢٤. (سعید، حوی .٣٠

  .معارف: دارالمصر. إعجازالقرآن بیانتا]. . [بیمیابراهبنمحمد مانیابوسل، خطابی .٣١

 امـام آثـار نشـر و میتنظـ مؤسسه: تهران الصالة.آداب). ١٣٧٢. (اللهروح، سیدنییخم .٣٢

  .نییخم

 انقـالب فرهنگـی کمـدار زکـمر: تهـران. نـور صحیفه). ١٣٦٤. (الله، سیدروحخمینی .٣٣

  .اسالمی

 ادیـبن فرهنگـی معاونـت: تهـران رحمـانی. هـایجلوه). ١٣٧١. (الله، سیدروحخمینی .٣٤

  .دیشه

 امـام آثـار نشـر و تنظـیم ه: مؤسستهران األسرار.کشف). ١٣٧٨. (الله، سیدروحخمینی .٣٥

  .خمینی

  .نوارالهدی]: أجا[بی تفسیرالقرآن. فی البیانق). ١٤٠١. (القاسم، سیدابوخویی .٣٦

  .توزیعوال للنشر دارالقلم]: جا. [بیالنبأ العظیمق). ١٤٢٦. (عبداللهبنمحمد، دراز .٣٧

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران نامه.لغت). ١٣٧٧. (اکبر، علیدهخدا .٣٨

  .انتشارات حرم: قم. نسیم رحمت). ١٣٨٦. (اکبر، دهقان .٣٩

  العربی.إحیاء التراثدار  :بیروت التفسیر والمفسرون.). ١٣٨١. (حسین، محمدذهبی .٤٠

  .دارالعلم: بیروت القرآن.ألفاظ مفرداتق). ١٤١٦. (محمدبنحسین، اصفهانی راغب .٤١

  ).عج(مهدی امام ه: مؤسسقم. جرائحوال الخرائجق). ١٤٠٩. (اللههبهبنسعید، راوندی .٤٢

  .للکتاب العامة لمصریةا : الهیئةمصر. تفسیر المنارم). ١٩٩٠. (محمد، رشیدرضا .٤٣

: رشــت قــرآن. علمــی اعجــاز در پژوهشــی). ١٣٨١. (محمــدعلی، اصــفهانی رضــایی .٤٤
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  .قرآن علوم و تفسیر هایپژوهش انتشارات

 هـایپـژوهش انتشـارات: قم. مهر قرآن تفسیر). ١٣٨٧. (علی، محمدرضایی اصفهانی .٤٥

  .قرآن علوم و تفسیر

  .معارف: دارالمصر إعجازالقرآن. فی النکتم). ١٩٥٥. (عیسیبنعلی، رمانی .٤٦

  .کیهان انتشارات: تهران. قرآن ترجمه). ١٣٤٩. (العابدینزین، رهنما .٤٧

یعةوال العقیـدةفی التفسـیرالمنیرق). ١٤١٨. (مصـطفیبنوهبـه، زحیلی .٤٨ . مـنهجوال شـر

  .فکر المعاصر: دارالبیروت

ترجمـه محسـن  .القرآنالعرفـان فـی علـوممناهل). ١٣٨٥. (محمد عبدالعظیم، زرقانی .٤٩

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. آرمین

 دار: بیـروت القرآن.علـوم فـی البرهـانم). ١٩٥٧. (عبداللهمحمدبن بدرالدین، زرکشی .٥٠

  .العربیهالکتب حیاءإ

: بیـروت التنزیـل.غوامض حقائق عن الکشافق). ١٤٠٧. (عمربنمحمود، زمخشری .٥١

  .کتب العربیدارال

 المجیـد.الجدیـد فـی تفسـیر القرآن ق).١٤٠٦. (اللهحبیببنمحمد، سبزواری نجفی .٥٢

  .لمطبوعاتدارالتعارف ل: بیروت

  .کوروش انتشارات]: جا. [بیاسالمی معارف فرهنگ). ١٣٧٣. (جعفر، سیدیسجاد .٥٣

 دارالکتـب: بیـروت. إعجـازالقرآن فی اإلقران معترکق). ١٤٠٨. (الدین، جاللسیوطی .٥٤

  .العلمیه

  .دارالکتاب العربی: بیروت القرآن.اإلتقان فی علومق). ١٤٢١. (الدین، جاللسیوطی .٥٥

بنـا کـالم معـانی بعـض معرفـة علـی اإلعانهفی المنیرالسراجتا]. . [بیمحمد، شربینی .٥٦  ر

  .المصریه : المطبعةقاهره. الحکیم

  .اسالمی فرهنگ نشر دفتر: تهران. نوین تفسیر). ١٣٤٦. (محمدتقی، شریعتی .٥٧

  .تبیان: قم معجزةالقرآن.). ١٣٨٧. (متولی محمد، شعراوی .٥٨
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  .الطیب دارالکلم: بیروت. القدیر فتحق). ١٤١٤. (علیمحمدبن، شوکانی .٥٩

یم.تفسیر القرآن). ١٣٦٦. (ابراهیممحمدبن، شیرازی لهینصدرالمتأ .٦٠  انتشـارات: قم الکر

  .بیدار

 معاصـر تاریخ مطالعات ه: مؤسستهران. قرآن از پرتوی). ١٣٨٩. (محمود، سیدطالقانی .٦١

  .ایران

 جامعه انتشارات دفتر: قم تفسیرالقرآن. فی المیزانق). ١٤١٧. (محمدحسین، طباطبایی .٦٢

  .علمیه حوزه مدرسین

  .معرفه: دارالروتیب القرآن.لعلوم البیانمجمعتا]. . [بیحسنبنفضل، طبرسی .٦٣

 القـرآن.فی شـرح األمثـال فـی الحنـان عونق). ١٤٢٥. (ی احمد عبدالعالعل، طهاوی .٦٤

  .کتب العلمیه: دارالبیروت

. عـاملی ریقصـ احمـد تحقیـق تفسیرالقرآن. فی التبیانتا]. . [بیحسنبنمحمد، طوسی .٦٥

  العربی.إحیاء التراثدار : بیروت

  اسالمی. معارف و تاریخ مطالعات . تهران: دفترکریم قرآن در اعجاز). ١٣٧٩عرفان، حسن. ( .٦٦

رضا تحقیق محمد الموضح عن جهة إعجازالقرآن.). ١٣٨٢. (مرتضی، سیدالهدیعلم .٦٧

  .های آستان قدس رضویبنیاد پژوهش: مشهد. انصاری قمی

  .هیالعلم تب: دارالکتهران. کبیر تفسیر). ق١٤٢٠. (عمربنمحمد، رازی فخر .٦٨

 المکتـب: قـاهره اإلعجـاز. درایة فی االیجاز نهایةم). ١٩٨٩. (عمرمحمدبن، فخر رازی .٦٩

  .الثقافی

 الکتـاب لطایف فی التمییزذوی بصائرتا]. . [بییعقوبمحمدبن مجدالدین، فیروزآبادی .٧٠

  .سالمیاإلالتراث حیاءإ لجنة سالمیهاإل للشئون علیاأل المجلس: مصر العزیز.

  .بیدار انتشارات: قم الیقین.علمق). ١٤١٨. (مرتضی شاه محمدبن، کاشانی فیض .٧١

  .کتب العلمیه: دارالبیروت التأویل.محاسنق). ١٤١٨. (الدین، محمد جمالقاسمی .٧٢

  .سالمیه: دارالکتب اإلتهران قرآن. قاموس). ١٣٧١. (اکبر، سیدعلیقرشی .٧٣
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نشـر : تهران. ترجمه عبدالعزیز سلیمی .قرآن منشور زندگی). ١٣٨٢. (یوسف، رضاویق .٧٤

  .احسان

  .هیالعلم تب: دارالکروتیب القرآن.ألحکام الجامعق). ١٤٠٨. (محمد، قرطبی .٧٥

  ].نا: [بیقم. توحیدالقرآن فی الفرقانبیان). ١٣٤٠. (مجتبی، خراسانی قزوینی .٧٦

  .اسوه نشر: تهران. قرآن شناخت). ١٣٧٠. (علی، دزفولی کمالی .٧٧

  .الوفاء: مؤسسة بیروت بحاراألنوار.ق). ١٤٠٣. (محمدباقر، مجلسی .٧٨

  العربی.إحیاء التراثدار : بیروت المراغی. تفسیرتا]. . [بیمصطفیبناحمد، مراغی .٧٩

یم قـرآن دایرةالمعـارف). ١٣٨٢. (قرآن معارف و فرهنگ زکمر .٨٠  تبلیغـات دفتـر: قـم. کـر

  .علمیه قم حوزه یاسالم

 و آموزشـی همؤسسـ انتشـارات: قـم قـرآن. معـارفتـا]. . [بیمحمدتقی، یزدی مصباح .٨١

  .خمینی امام پژوهشی

  .صدرا انتشارات: تهران. آثار مجموعه). ١٣٧٦. (مرتضی، مطهری .٨٢

: تهـران البالغـه بـا قـرآن.ارتبـاط نهج). ١٣٩٥. (مجید و حامد شریعتی نیاسر، معارف .٨٣

  .انتشارات سمت

  .]نا]: [بیجا[بی عدل.وال التوحیدأبواب فی المغنیتا]. . [بیعبدالجبار، معتزلی .٨٤

  .التمهید فرهنگی ه: مؤسسقم مفسران. و تفسیر). ١٣٧٩. (هادی، محمدمعرفت .٨٥

  .تمهید فرهنگی ه: مؤسسقم. قرآنی علوم). ١٣٩١. (محمدهادی، معرفت .٨٦

  .سالمیاإل النشر : مؤسسةقم التمهید.تلخیصق). ١٤٢٨. (هادی، محمدمعرفت .٨٧

  .سالمیه: دارالکتب اإلتهران. الکاشف تفسیرق). ١٤٢٤. (جواد، محمدمغنیه .٨٨

  .سالمیهاإل دارالکتب: تهران. نمونه تفسیر). ١٣٧٣. (ناصر، شیرازی مکارم .٨٩

  .الوفاء : مؤسسةبیروت. تفسیرالقرآن فی البیانمناهجق). ١٤٠٠. (باقر، محمدملکی .٩٠

 الفرقان.رغائب و القرآنغرائب تفسیرق). ١٤١٦. (محمدبنالدین حسن، نظامنیشابوری .٩١

  .کتب العلمیه: دارالبیروت
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