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Abstract 
To study the inimitability of the Qur’an, many Qur’anic exegetes have obviously paid 
more attention to its lexical and rhetorical features. However, it should not be forgotten 
that an important aspect of inimitability of the Qur’an can also be considered related to its 
content, which in its turn correlates to the inner meanings of the Qur’an. What can be 
deduced from the comparison shows that attention to this specific aspect of inimitability 
has been associated with strengths and weaknesses over the centuries. Accordingly, the 
present study tries through an analytical-comparative approach to examine the examples 
of the inimitability of the content of the Qur’an from the perspective of Shi’ite and Sunni 
scholars. Comparing the two viewpoints, one can recognize that although these two groups 
do not differ much in expressing the dimensions of the inimitability of the Qur’anic 
contents, the main discrepancy between them seems related to the type of attention to these 
examples. In addition, Sunni exegetes have paid more attention to this aspect in the first 
centuries, while their Shi’ite colleagues have mostly heeded these examples in 
contemporary times. Of course, a more careful study of the viewpoints of Shi’ite and Sunni 
scholars shows that there are some differences between them in the examples of contents 
and issues related to them. For example, one can refer to a case such as buṭūn (ventricles) 
of the Qur’an that, although its instances are quoted in the Sunni narrations, with a slight 
omission from the Prophet (PBUH) or his companions, do not raise a significant issue, 
however, the Shi’ites have paid special attention to it. 

Keywords: Inimitability of the Qur’an, inimitability of content, semantic inimitability, 
Shi’ite exegetes, Sunni exegetes. 
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 ن ي قي مفسران فر  د ي از د يياعجاز محتوا  قي مصاد  يقيتطب يبررس
  آباد ن ی حس   ی سمانه زارع |        ی بجدن   ی ن ی حس   ن ی حس   د ی س |          معارف   د ی مج |          واشان   ی عبدالله   ی لطفعل 
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 چكيده

  ي نوع مهم   كه ي اند، درحال توجه داشته   ي و لفظ   ي ان ي بر اعجاز ب   تر ش ي اعجاز قرآن، ب   ي از مفسران در بررس   ي ار ي بس 

ت. اين نوع اعجاز با مفاه   يي از اعجاز در قرآن، محتوا  تنتاج    ق ي چه از تطب قرآن ارتباط دارد و آن   ي درون   م ي اـس اـس

هايي همراه  مختلف، با شــدت و ضــعف   ي ها ســده   ي نوع اعجاز در ط   ن ي كه توجه به ا   دهد ي م نشــان    گردد، ي م 

  د يـ از د   يي اعـجاز محتوا   ق ي مصـــاد   ، ي ق تطبي   –   ي ل ي تحل   كرد ي پژوهش ـبا رو   ن ي اســـاس، در ا   ن ي اســـت. بر هم بوده  

  يي ابعاد اعجاز محتوا   ان ي در ب   ن، ي ق ي گفت كه مفسران فر   توان ي م   دگاه، ي دو د   ق ي است. در تطب شده    ي بررس   ن ي ق ي فر 

اـست كه    ق ي مـصاد   ن ي ها، مربوط به نوع توجه به ا آن   ي ها دگاه ي و عمده اختالف د   ارند با هم ند   ي اختالف چندان 

  عه ي در دوران معاـصر، دانـشمندان شـ   ي اند، ول ها توجه كرده به آن   تر ش ي ب   ن ي نخـست   ي ها مفـسران اهل ـسنت در ـسده 

  ز ي اختالفات ن   ي برخ   كه نـشان داد    ن، ي ق ي فر   ي ها دگاه ي د   تر ق ي عم   ي اند. بررسـ داـشته   ق ي مـصاد   ن ي به ا   ي تر توجه فزون 

ها وجود دارد؛ مثًال در مورد بطون قرآن  و مســائل مربوط به آن   يي اعجاز محتوا   ق ي درباره مصــاد   دگاه ي در دو د 

تن اين مصـاد  لم دانـس نت، با اندك اغماض از پ   ق ي كريم با وجود مـس صـحابه بحثي    (ص) يا   امبر ي در نقل اهل ـس

 است. داشته    يژه شيعه بدان اهتمام و   كه ي درحال   شود، ي مطرح نم 

    . ن ي ق ي مفسران فر   ، يي اعجاز معنا   ، يي اعجاز محتوا  م، ي اعجاز قرآن كر :  واژگان كليدي 
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  مقدمه

ده از  ت نزول    هاي ـس لمان به تحقيق در وجوه اعجاز  كريم   قرآن نخـس ران مـس  قرآن، مفـس

  ـمانـند   ـهاي لفظي و بالغي بر جنـبه   ، برخي از اين وجوه اـند.  ه ذكر نمود   ي و وجوه مختلف   پرداخـته 

ــلوب و نظم  ــاحت و بالغت، اس هاي محتوايي و معنايي  به جن  ه ب  ، دارد و برخي ديگر   تأكيد  فص

ــت ...   اعـجاز علمي، اختالف ـناـپذيري، اخـبار غيبي و   : چون  در حقيـقت برخي از   . پرداخـته اسـ

مندان  ته يكي از وجوه مهم اعجاز    عنوان به اعجاز محتوايي   ، به دانـش ي اين    اند توجه داـش و بررـس

ــمـندان بوده ـكه اهمـيت تبيين آن براي رفع اختالف مـيان  نوع اعـجاز از مـباـحث مهم مـيان دانشـ

اند،  به موـضوع اعجاز محتوايي پرداخته   ، مفـسران فريقين   كه آن مفـسران نمايان اـست. با توجه به 

بين ديدگاه م   تواند ي هايي وجود دارد كه بررسي آن م ت ها و تفاو شباهت  ها آن هاي  در ديدگاه 

پژوهش حاـضر به بررـسي تطبيقي ديدگاه   ، بر همين اـساس باـشد.    اين نوع اعجاز   باره فريقين در 

اـساـسي پژوهش،    ـسؤال و از طريق بررـسي ـسه  پردازد مي مفـسران فريقين درباره اعجاز محتوايي  

  : كند مي اين هدف را دنبال 

از   . ١   ه ترين  و مهم   محتوايي چيســـت   اعـج اي مؤلـف از محتواي   ـه دام اعـج ي نزد فريقين ـك

  است؟ 

  است؟   سير تطور پرداختن به مبحث اعجاز محتوايي نزد مفسران شيعه و سني چگونه   . ٢

  اشتراك و افتراق مبحث اعجاز محتوايي ميان مفسران فريقين چيست؟   نقاط   . ٣

  پيشينه تحقيق

با توجه   : توان گفت فريقين مي  د ي د  از   يي محتوا   اعجاز   ق ي مصــاد   ي ق ي تطب   ي بررســ   درزمينه 

ــوع  به اهميت وافر اعجاز محتوايي،   بررســـي   طور خاص اي به در هيچ كتاب يا مقاله اين موضـ

ــت  ــده اس ــتند،  با  هايي كه مرتبط پژوهش  از برخي از . انجام نش توان به مقاله  مي   اين تحقيق هس

ــريعي  «   ،از عـبدالكريم بهـجت پور و حامد معرفت نام برد كه در آن   قرآن»، تأملي بر اعـجاز تشـ

از   قرآن»، اعجاز معنوي  « اسـت. مقاله ديگر با نام   هايي از اعجاز تشـريعي را شـرح داده قسـمت 

در آن به اعجاز معنوي اشــاره    نگارندگان كه  اســت  ســجاد محمدنام پور يزدي و عباس مصــاليي 

اي كه به اين بحث  ترين مقاله تازه   اند. ه تطبيق آراي مفســران نپرداخت اما به مســأله    ، ه گذرا داشــت 
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ت اعجاز معنوي از ديدگاه « پور با نام از حميده حائري   ، پرداخته  درا» اـس . نگارنده در اين  مالـص

  است.  زاويه ديد يكي از دانشمندان بررسي كرده اعجاز معنوي را از   مقاله، 

ــتار واكاوي   چه آن  نظر  بندي جمع در پي مشـــخص،    صـــورت به ،  شـــود مي   در اين نوشـ

تطبيقي اسـت كه    صـورت به فريقين درباره مصـاديق اعجاز محتوايي    نظران صـاحب مفسـران و  

نسبت به اشتراكات و اختالفات دو فرقه در اين نوع از اعجاز    شناسانه معرفت اين امر با رويكرد  

قدسـي بودن   درنهايت و   كرده ترين مصـاديق اعجاز محتوايي را احصـا  و برجسـته   يافته  سـامان 

ــاـنده   را ـبه لـحاظ محتوا ـبه اثـبات   قرآن  ـبه اين  ـكاـمل    طور ـبه اي  ـكه در هيچ كـتاب ـيا مجـله   رسـ

  است.  صورت بررسي نشده 

  مفهوم شناسي
  . مفهوم اعجاز١

ــه ي ر ، از  ن اعـجاز از دـيد لغوـيا    آـمده   چيز ـيك و ـبه دو معـناي ـناتواني و كـناره    ع ج ز» «   شـ

 نا مفســر ). برخي از ٥٤٧ص  ،  ١٤١٦؛ راغب اصــفهاني،  ٢٣٢ص  ، ٤ج  ،  تا ي ب اســت (ابن فارس،  

ــت؛ معتقدند   ــان موجودي عاجز اس ــت زيرا پايا   كه انس  نك.(  ن كار او واماندگي و ناتواني اس

 مقابل طرف  در  ـضعف  ايجاد   معناي  به   ، لغت  در   بنابراين اعجاز   )؛ ٢٧٨ص ،  ٥ج ،  تا ي ب طبرـسي،  

در بررســي ديدگاه   . آن نيســتند  دادن  انجام ديگران قادر به   اســت كه   عملي  ، معجزه   و   اســت 

 نك.(  كننده عقل نيـست اـست كه همانند ـسحر و جادو باطل   العاده خارق  مفـسران، معجزه امرى 

ــيوطي،    ؛ ٧٢ص ،  ١ج ،  ١٤١٧طباطبايي،   ــطالحي    جهت ازاين ).  ٣ص   ، ٤ج  ،  تا ي ب سـ معناي اصـ

ي،  قرشـ   نك. . ( ـشده اـست ن بيا   قرآن   مثل  آوردن  از  انـسان ـضعف و ناتواني    ، اعجاز از ديد برخي 

  ) ٢٩٤ص ،  ٣ج   ، ١٣٧٦؛ جعفري،  ٢٦٣ص ،  ٥ج ،  ١٣٧١

  اعجاز محتوايي مفهوم  .٢

ــمـندان،   زعم ـبه محتوايي    اعـجاز  ــت   قرآن   مـفاهيم دروني   ـبا   مرتبط   دانشـ محورـهاي   و   اسـ

، قرآن  ناپذيري   علمي، اختالف   اعجاز ،  اخبار از غيب ،  وضع قوانين ، هدايت بـشر   چون:   ي مختلف 

  يكمال  نك. (   شـود ي م را شـامل    تنذير، مشـخص نمودن حقوق عامه و مسـائل اخالقي تبشـير و 

حاكي از آن اـست كه    ، و خـصوـصيات آن  قرآن   محتواي  ). تحقيق در ٥٩٤ص ،  ١٢٩٢دزفولي، 



 ۱۵، شماره پیاپی  ۱۴۰۱، بهار  و تابستان  ۱، شماره ۸سال   -  تفسیرتطبیقیهایپژوهش |        ۲۷۶

http://ptt.qom.ac.ir 

اســت. اين نوع از  امي بوده  فردي كه  به  رســد   چه ، ه نكرد   تراوش   كس هيچ   قلم  از   ، اين كتاب 

ــود؛ براي مـثال، مي نيز در آـثار برخي علـما دـيده    "  ي معنو اعـجاز  "ـبا عنوان    ، اعـجاز   مطهري  شـ

،  ١٣٧٦،٤مطهري،   نك. است (   را به دو گونه اعجاز لفظي و معنوي تفكيك نموده   قرآن   اعجاز 

 كريم اســت و قرآن  آن   محتواي  به  مربوط   ذاتًا قرآن   اعجاز   ، جوادي آملي ). به عقيده  ٥٤٠ص 

، ٢، ج  ١٣٩٨اســت. (جوادي آملي،  مهم   هاي حكمت  و   معارف واال  دربرگيرنده   محتوا،  ازنظر 

  ) ٤١٠ص 

  ادله اعجاز محتوايي  .٣

بــه درون  بردن  پي  محتوايي   مــايــه براي  نكتــه    ، اعجــاز  چنــد  دارد تحليــل  كــه    اهميــت 

 صورت است: ترين اين ادله بدين برجسته 

ان هدايت   ، كريم  قرآن   نزول  از   هدف - ٣-١ ياري  انـس ت. بـس اره   آيات  از   اـس به اين امر اـش

  ) ٢٠و جاثيه/   ٢جن/  ؛ ٤٤؛ فصلت/ ٥٧؛ يونس/ ٨٢اسراء/ نك.  (   . اند داشته 

ه - ٣-٢   ُروَن   اَفَال * آـي َدبَّ َاَن   َلْو   َو   اْلُقْرَءاَن   َیـتَ دِ   ِمْن   ـک هِ   َغیْر   ِعـن ُدواْ   الـلَّ هِ   َلَوـجَ ا   ِفـی *  َکِثیًرا   اْخِتَالـفً

  . شود مي   محتوا  به  مربوط   ، قرآن   آيات   در   اختالف  عدم درباره   ، ) ٣٢نساء/ ( 

ته   گري هدايت  به   قرآن   تحدي  - ٣-٣ ده   دانـس ت كه  گري و هدايت   ـش   يكي از مفاهيمي اـس

 . است يافته    تحقق  آن   هاي سوره   تر بيش  در 

  فريقين  ديد از  آن  قيمصاديي و محتوا  اعجاز  .٤

ران نيسـت؛ بلكه قرآن   اعجاز مسـأله   در اصـل وجود  انواع   در اختالف    ، اختالفي بين مفـس

) و برخي ديگر ٩٣  ص ،  ١٣٨٢سيد مرتضي،    نك. (  ي رون ي ب اعجاز است كه برخي از علما آن را 

ــته  ــفهاني،    ؛ ٩٥ص   ، ١٣٨٥زرقاني،    نك. (   اند آن را دروني دانسـ ).  ٧٢ص ،  ١٣٨١رضـــايي اصـ

ران  اد مفـس توان به اخبار از غيب،  اند كه مي گوناگوني را براي اعجاز محتوايي برـشمرده  ق ي مـص

البته توجه به اين نوع  ؛ اـشاره كرد  قرآن   ت ي جامع و    قرآن علمي، بطون   اعجاز   پذيري، اختالف نا 

ــاـحت و بالـغت   ـها آن ـبه جـهت تمركز ويژه   ، از اعـجاز در دوره متـقدـمان  بود و در   تر كم بر فصـ

ــرائيل و جعل احاديث، توجه  به دليل رواج خرافات بني   متأخران، دوره  شــد و  تربه آن بيش اس
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، به جنبه  قرآن درباره محتواي   شــرق شــناســان  باالخره در دوره معاصــر به دليل شــبهات متعدد 

  حداكثري رسيده است. 

ــير  ـكه بـناي اين پژوهش،    از آن ـجا    ــت،  تفسـ ــاديق در نـگاه فريقين اسـ تطبيقي اين مصـ

  كه مورد اتفاق فريقين است. كرده و واكاوي    را گزينش  ها آن ترين  برجسته موردي    صورت به 

  اختالف ناپذيري الف)

مصاديق اصلي در مبحث اعجاز محتوايي    ازجمله  ، كريم   قرآن ناپذيري  بر اختالف   تأكيد 

  يمفهوم  اند. اختالف ناپذيري داشــته توجه   به آن اوليه   هاي ســده از  فريقين  كه مفســران اســت 

سال نازل شده و در موضوعات    ٢٣در طول   كه اين با    قرآن بر لفظ و محتواست.   مشتمل   ي و كل 

  قرآن. خداوند خود نيز در شود ي نم تالفي در محتواي آن مشاهده اخ   هيچ   ه، مختلف سخن گفت 

  ) ٨٢دارد. (نساء/   تأكيد اين ويژگي  به 

  ناپذيري در ديدگاه مفسران شيعه  اختالف  .١

 اندكرده اختالف در آن تصـريح    نبود به جهت   قرآن بر اعجاز    ، از مفسـران شـيعه  اي عده 

ــبـحاني،   ؛ ٦٨ ص   ، ١٤٠١خويي،   ؛ ١٣ص  ،  ١ج ،  ١٤٢٠بالغي،  ـنك. (  ).  ٣٤٨، ص ٨ج   ، ١٤٢١سـ

اين    قرآن   هاي تحدي   ازجمله  دارد كه مي بيان   نسـاء  سـوره   ٨٢با اسـتناد به آيه   ، الميزان صـاحب 

 در آن اســت كه با وجود وســعت و گســتردگي موجود در معارف آن، اختالف و تناقضــي را 

  ) ٨ص ،  ١ج   ، ١٤١٧توان يافت. (طباطبايي، نمي 

ــابه آن را   اي عده    ــته   قرآن اعجاز    كننده اثبات ديگر، آيه فوق و آيات مش  نك.(   اند دانس

ــيرازي،  ه،    ي برا   ). ١٤٠ص  ،  ١ج  ،  ١٣٨٤جوادي آملي،    ؛ ٣٣٨  ، ص ٨، ج ١٣٨٦مكـارم شـ نموـن

ــي عاري بودن  ــته  قرآن از هرگونه اختالف و تناقض را يكي از وجوه تحدي   قرآن طبرس   دانس

ــت.  ْنَزَل َعَلی َعْبِدِه اْلِکَتاَب َوَلْم َیْجَعْل َلُه ِعَوًجا ل ا * ذيل آيه   چنين هم اس
َ
ِذي أ ِه الَّ )،  ١كهف/ (  * حمد ِللَّ

 ورزيده  تأكيد در پيراســتگي از اختالف    قرآن از هرگونه تناقض و اعجاز   قرآن بر عاري بودن 

(ع) نيز اين وجه از اعجاز    بيت اهل ي  تفســير ). در روايات  ٨ص ،  ١٥ج ،  تا بي اســت (طبرســي،  

  : اند فرموده   قرآن (ع) در توصيف    شود. اميرالمؤمنين ديده مي  قرآن 
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ْي«     *َو ِفیِه ِتْبَیاُن ُکلِّ شــَ
َ
ُه َال اْخِتَالَف ِفیِه، َفَقاَل ٍء* َو َذَکَر أ نَّ

َ
ُه َبْعضــًا، َو أ ُق َبْعضــُ دِّ نَّ اْلِکَتاَب ُیصــَ

ِه َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتالفًا َکِثیرًا* َو ِإَن  ْبَحاَنُه: *َو َلْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَّ ِنیٌق َو َباِطُنُه   َظاِھُرهُ  اْلقرآن  ـسُ
َ
أ

ُلَماُت ِإالَّ ِبهِ َعِمیٌق، َال َتْفَنی َعَجاِئبُ    »؛ ُه، َو َال َتْنَقِضي َغَراِئُبُه، َو َال ُتْکَشُف الظُّ

گواه بعض ديگر است    ، قرآن است و يادآوري گرديده كه بعضي  هر چيز بيان   قرآن   در « 

در آن اختالف فراوان  ، اگر از سوي خداي يكتا نيامده بود "  اختالفي در آن نيست و فرموده:   و 

؛ عجايب آن ـسپري نگردد، غرايب آن زيبا، باطن آن ژرف و ناپيداـست  آن قر ظاهر    ". يافتند مي 

  ) ١٨(شريف رضي، خ    ها جز بدان زدوده نشود». پايان نرسد و تاريكي  به 

ــيعه  ــران ش ــاره به نزول تدريجي    ، برخي از مفس ــمن اش دارند كه قوانين    تأكيد  ، قرآن ض

كنند كه  احسـاس مي   ها انسـان   همه بر دگرگوني و تكامل مبتني اسـت و    ، حاكم بر زندگي دنيا 

ــته، اين با   قرآن  ، . از طرف ديگر ترند كامل از روز قبل   ين اختالف  تر كم   كه نزول تدريجي داش

طباطبايي،    نك. (  ديگرند  ـشود، بلكه برخى مطالبش مفـسر يك در چينش كلمات آن ديده نمى 

از اختالف   قرآن احتجاج، ـصاحبان ديدگاه فوق، مـصونيت  ). بر مبناي اين ٦٦ص ،  ١ج ،  ١٤١٧

اقض  ا وجود    - را   و تـن ه اين ـب ــوـعات متنوع و در    ـك اي موقعـيت در موضـ اگون و در طي   ـه گوـن

  . اند دانسته در محتوا   قرآن دليلي بر اعجاز   - هاي متمادي نازل شده سال 

  اختالف ناپذيري در ديدگاه مفسران اهل سنت  .٢

را داراي اختالف و تناقض    قرآن   اشــتباه به هاي مغرضــان و كســاني كه  بررســي نگاشــته 

ـــته  ــان مي  ، قرآن اـند، ذـيل برخي آـيات  دانسـ وجود دارد ـكه در اين كـتاب  دـهد ـكه مواردي  نشـ

ي،    ظاهر به  ت (زركـش كه  درحالي  ؛ ) ١٧٦ص ،  ٢ج ، ق   ١٤١٠موهم وجود اختالف و تناقض اـس

اســت.  را مبرا از اختالف دانســته    كريم   قرآن آشــكارا  ه نســاء،  ســوره مبارك   ٨٢در آيه  خداوند 

در مواردي  - ي متعددي را در توضيح آيات  تفسير كتب    ، مفسران اهل سنت نيز در طول تاريخ 

ــت   - اي با ديگر آيات تـعارض ظاهري دارد كه ظاهر آيه  اند كه با وجود اختالف ظاهري  ه نـگاشـ

ــونـيت   اع از مصـ ه دـف ان ـب ه و آـن ـــت داشـ از   قرآن برخي آـيات، در حقيـقت چنين چيزي وجود ـن

ــاص در قرن چهارم  ، مثال  براي   اند؛ اختالف و تناقض پرداخته  ــاء   ٨٢ ه ي آ در ذيل   ، جصـ به   ، نسـ

  گويد: . وي مي كند مي اشاره    قرآن بحث اختالف ناپذيري 
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اختالفي كه موجب تناقض يكي از دو طرف شـود و اختالفي    «اختالف سـه نوع اسـت:   

موجود نيســت.   قرآن كه موجب تفاوت يكي نســبت به ديگري شــود. اين دو نوع اختالف در 

 ؛ مثلمتالئم در حســـن باشـــد  قرآن يعني تمام  ن گونه اختالف، اختالف تالئم اســـت؛ ســـومي 

  ) ١٨٢ص  ، ٣ج  ،  ١٤٠٥جصاص،  (   . ها و اختالف احكام» اختالف قرائات، تعداد آيه 

ــران  د برخي از مفسـ ه در دوران بـع ا اين    ، ـب ارنظرـه اره در   اظـه ذيري   ـب اـپ ـن  قرآن  اختالف 

ه  د پرداخـت د فخر ٤٣٨ص  ،  ١ج  ،  ١٤٢٢ابن جوزي،    ـنك. (   اـن يكي از وجوه مهم    ، رازي   ). از دـي

  ) ٨٧، ص  ١٩٨٩نك. فخر رازي،  (  است.   همان تهي بودن آن از اختالف   ، اعجاز 

ــتدالل به آيه هاي  پايه  ــا   ٨٢اس ــران  ء نس ــمندي كالم  از ديد مفس ــت: هيچ دانش چنين اس

ــهود  در آن اختالف فراواني    كه اين گويد جز  طوالني نمي  ــت مش ــد و    - اس خواه در الفاظ باش

  ) ٧٢٦ص ، ٣ج  ،  ١٤٢٠ابوحيان،   نك. خواه اين اختالف تناقض در معنا را برساند. ( 

ـــنت،   ران مـتأخ در دوره   قرآن   بـحث اختالف ـناـپذيري    ــراني چون    در آـثار   اـهل سـ مفسـ

). در دوره معاـصر نيز برخي معتقدند  ٥٤٠ص  ، ج ا، ١٤٠٧(زمخـشري،    ـشود مي ديده    زمخـشري 

  ، ١٤٠٨  ســيد قطب،   نك. (   اى وجود دارد و هماهنگى ويژه   خواني هم ها،  ســوره   كه ميان اجزاي 

ــت و با   قرآن بنابراين    )؛ ٥٣ص  ــوعات مختلف به   كه اين از هرگونه اختالف تهي اسـ در موضـ

  گردد كهمي اســتنباط    طور اين  شــود و اختالفي در آن مشــاهده نمي   هيچ   ه، ايراد ســخن پرداخت 

ــور وجود اختالف در   اصــًال ــار مختلف   قرآن تص ــنت در طي اعص جايگاهي    در نگاه اهل س

  است.   ه نداشت 

ــد، هر دو فر   طور هـمان    ٨٢ـبه آـيه    ، قرآن يق، در اثـبات اختالف ـناـپذيري  ـكه مالحـظه شـ

ــك   ــاء تمس ــته نس ــدت به مربوط  ، ، اما تفاوتي كه وجود دارد اند جس ــعف توجه به اين    ش و ض

از جانب دانـشمندان اهل ـسنت   به موـضوع اختالف ناپذيري،   ين توجه تر بيش اـست كه    ق ي مـصاد 

  تربيش وضوع در دوره معاصر مفـسران شيعه به اين م   كه درحالي   ؛ اـست   متأخران مربوط به دوره 

  . اند پرداخته 
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  اخبار از غيب  ب) 

اـست. غيب در برابر ـشهود به كار    قرآن در   وجود اعجاز محتوايي   ازجمله   ، اخبار از غيب 

ه هر  مي  ارج اســـت، مربوط    ـچه آن رود و ـب ــوســـات ـخ اي محسـ ــود مي از دنـي ابن    ـنك. (   شـ

ــين و پـيامبران خويش  قرآن   ـخداوـند در   ، ذـيل ـماده غـيب). ١٤١٤منظور،  ، از زـندگي اقوام پيشـ

ــتـ  ــال   و   ه پرده برداشـ ــد اطرافـيانش خبرـهايي از پـيامبر اسـ   چنين همداده و    م، احوال وي و مـقاصـ

ت. اخبار غيبي   آينده بيان نموده درباره  خبرهايي را  ع  قرآن اـس ه موـض ران   غالبًا در ـس توجه مفـس

  : ا جلب كرده است ر 

ينيان را بازگو    ، در بخـشي از اخبار غيبي  قرآن گذـشتگان:   ، دوره اول    كندمي حوادث پيـش

ْنباِء  ِمْن   ِتْلَك *   : فرمايد مي ع) نوح ( بينيم پس از ذكر ســرگذشــت  و لذا مي 
َ
 ما  ِإَلْیَك   ُنوحیھا  اْلَغْیِب   أ

ْنَت   َتْعَلُمھا   ُکْنَت 
َ
ها از خبرهاي غيبي اسـت كه آن را اين «   )؛ ٤٩  (هود/  . * ...   ھذا  َقْبِل  ِمْن  َقْوُمَك  ال  َو  أ

ه تو وحي مي  ه قوم تو    ؛ كنيم ـب ه تو و ـن ا آن ـن ل اعـجاز اين  نمي   ازاين پيش را    ـه د...». دلـي ــتـي دانسـ

  . اند بيان فرموده ، چنين مطالبي را آموزش ديدن ص) بدون  (   امبر ي پ خبرها اين است كه 

اـست.   اخباري را در اختيار رـسولش گذاـشته  دوره حاـضر: در اين دوره نيز خداوند  دوم، 

ــوره توبه مي  ُئُھْم ِبما ِفي ُقُلوِبِھْم  َیْحَذُر اْلُمناِفُقوَن * فرمايد: در سـ وَرٌة ُتَنبِّ ــُ َل َعَلْیِھْم سـ ْن ُتَنزَّ
َ
  /(توبه*  أ

هايـشان  اي بر ـضدـشان نازل ـشود كه آنان را از اـسراري كه در دل ـسوره   كه اين منافقان از )؛ « ٦٤

ـبه   ه معجز   ، اين نوع اخـبار   ـكه اين . دلـيل  كنـند» ، اظـهار ترس و نگراني مي ود دارد آـگاه نـماـيد وج 

  . برداشته است ص) پرده  (  از اتفاقات عصر پيامبر   قرآن اين است كه    آيد شمار مي 

درباره امور مهم مربوط به   ، در بخـشي از آياتش  قرآن اخبار غيب مربوط به آينده:   ـسوم، 

ومُ   ُغِلَبِت فرمايد: * . مثالً در ســوره روم مي اســت  آينده خبر داده  ْرِض َو ُھْم ِمْن َبْعِد   الرُّ
َ
ْدَنی اْأل

َ
ِفي أ

َیْغِلُبوَن  ترين ـسرزمين و آنان پس از روميان مغلوب ـشدند، در نزديك ؛ « ) ٣- ٢  *؛ (روم/ َغَلِبِھْم ـسَ

  . خواهند شد» وز زودي پير مغلوب شدنشان به 

  غيبي در ديدگاه مفسران شيعه  اخبار  .١

اند. در يكي از اين  كرده تصــريح   قرآن ي شــيعه، بر موضــوع اخبار غيبي  تفســير روايات  

  فرمايند: (ع) مي   روايات، اميرالمؤمنين 
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 َما َقْبَلُکْم َو َخَبُر َما َبْعَدُکْم ... « 
ُ
ــم  قرآن در «  »؛ و فی القرآن َنَبأ ــينيان شـ ــت و خبرهاي پيشـ اسـ

  ) ٣١٣حكمت  ،  البالغه نهج (  آيند...). بعد از شما مي  كه ان خبرهاي آن 

ـشيخ طوـسي و طبرسي ديده   : اين وجه از اعجاز در دوره متقدمان، در آثار علمايي چون   

طبرـسي در ـشمارش وجوه    ). ٧٢١ص  ، ٨ج  ،  تا ي ب   ، طبرـسي   ؛ ١٧٢ص ،  ١٤٠٠(طوـسي،    ـشود مي 

ــاـحت آن  ـبه نظم و   ، قرآن اعـجاز     بلـكه اخـبار از غـيب را نيز از وجوه اعـجاز  كـند، نمي اكتـفا  فصـ

ــي،   ـنك. (   كـند مي قلـمداد   قرآن  ). در دوران ١١٠ص ،  ٦و ج  ١٢٦و  ٢٦ص ، ١ج  ،  ـتا ي ب   طبرسـ

، ١ج  ،  ١٣٨٩؛ طالقاني،  ٦٠ص ،  ١ج ،  ١٤١٧نك. طباطبايي،  (  از مفسران   تري فزون   عده  ، معاصر 

در سـير اين بحث، برخي    . اند به ايراد سـخن پرداخته ، ) ١٣١ص  ، ١مكارم شـيرازي، ج    ؛ ٩٠ص 

ــت   قرآن معتـقدـند: در دوران ـجاهلي، وجود اخـبار غيبي در   مورد اتـفاق اعراب نبود، اـما ـگذشـ

). يا عده ديگر ١٦ص ، ١ج  ،  ١٤٢٠بالغي،    نك. (  گار بر ـصداقت آن اخبار ـصحه گذاـشت روز 

  ،)٩حجر/   ؛ ٦٧؛ مائده/ ٣٤؛ مريم/ ١٠٢نك. يوـسف/ بـسيارى ( در آيات  بر اين باورند كه خداوند 

اره فرموده و به بـشر اعالم كر از غي   ي به اخبار  اـست كه اگر در معجزه بودن اين كتاب   ده ب اـش

تمل بر اخبار از غيب  ـشك داريد، كتابى بياوريد كه مانن    ،١٤١٧طباطبايي،   نك. باـشد ( د آن مـش

ته   قرآن   ر غيبي را يكي از وجوه اعجاز اخبا   ، الميزان ). صـاحب ٦٤ ، ص ١ج  ان   دانـس ت. ايـش اـس

ــاره نموده و بيان قرآن در اثبات اين وجه از اعجاز معنوي   ــته ، به موضـــوع تحدي اشـ كه    داشـ

است    ديگران اعالم فرموده خداوند در آيات فراواني، به خبرهاي غيبي خود تحدي نموده و به  

، كتابي همانند آن بياورند كه مـشتمل بر اخبار  كه اگر ـشكي در آـسماني بودن اين كتاب دارند 

  ) ٦٤ص  ، ١ج  ،  ١٤١٧(طباطبايي،   . غيبي باشد 

اند كه  دانـسته كريم  قرآن برخي از مفـسران ـشيعه نيز اعجاز غيبي را پيوـست اعجاز علمي 

ــتي  ـــيده  ديگران نـماـيد ـكه بر پـيامبر (ص) و را در هر دو، بـيان مي   ـخداوـند امور نـهاني هسـ   پوشـ

دهد كه برخي  نـشان مي   ، ). بررـسي ديدگاه مفـسران ـشيعه ٢٥٦ص ،  ٦ج ،  ١٣٩٣اـست (معرفت، 

ــير ـبا   ـها آن از    آننيز در پي اثـبات معجزه بودن اخـبار غيبي    كريم   قرآن   مـفاهيم و واژـگان   تفسـ

َتَطْعَنا َلَخَرْجَنا جوادي آملي ذيل آيه * اند؛ ازجمله  براي پيامبر (ص) بوده  ِه َلِو اسـْ َیْحِلُفوَن ِبالَلّ َوسـَ
ُھْم َلَکاِذُبوَن  ُه َیْعَلُم ِإَنّ ُھْم َوالَلّ ْنُفســَ

َ
خداوند در اين آيه،  ، تصــريح دارند كه ) ٤٢* (توبه/ َمَعُکْم ُیْھِلُکوَن أ
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يي  ها آن ؛ اما گرديد بازمي  رويد و سـالم اين خبر غيبي را به رسـول اكرم (ص) داد كه شـما مي 

كه ماندند و شــما را ياري نرســاندند، پس از بازگشــت شــما ســوگند دروغ خواهند خورد كه  

ــتـند بـيايـند؛ بـنابراين جمـله « نمي  ــيحلفون ـباهللا» توانسـ اي براي پـيامبر  غـيب و معجزه اخـبار از    ، سـ

ــو  ــان ـبا ـقاطعـيت ـبه مردم ابالغ نمود   گردد؛ ب مي محسـ افـقان در آيـنده ـكه اين منـ   ـند چون ايشـ

  ) ١٥٠ص  ،  ١٣٨٩(جوادي آملي،   اتفاق افتاد.   زودي به كنند و اين واقعه نيز سوگند ياد مي 

 قرآنمفســران شــيعه به وجود اخبار از غيب در تر  بيش   كه گذشــت،   طور همان بنابراين    

د  ه كيفـيت؛ آن بين    تـفاوت موجود   و   معتـقد بودـن ــت ـن يعني در دوره   ـها، مربوط ـبه كمـيت اسـ

و با نزديك شــدن به دوران معاصــر، اين توجه به شــده  تر كم توجه به اخبار از غيب    ، ن متقدما 

  است.   جنبه حداكثري خود نزد مفسران شيعه رسيده 

  . اخبار غيبي در ديدگاه مفسران اهل سنت٢

نت كه توجهي در بيش  ته تر متفكران اهل ـس اند، اخبار  خور در مورد اعجاز محتوايي داـش

ي معتزلي  تفســير از غيب را از وجوه مهم اعجاز محتوايي تلقي كرده تا جايي كه حتي ديدگاه 

اد   ه ـكه اعتـق ه ـب ــرـف ار ســـاير وجوه قرآن مطرح كرد   صـ ار از غـيب را نيز در كـن داشـــت، اخـب

ير زماني ).  ١٤٤ص ،  ١٣٩٣(رافعي،    دوره متقدمان، برخي از دانـشمندان اين وجه از اعجاز در ـس

بودن   فقط ـبه جـهت دارا  قرآن اعـجاز  ـكه  اـند  گـمان كرده  اي ذيرفتـند. ـبه اعتـقاد خـطابى، ـعده را پـ 

ــت. وى اداـمه مي  دـهد ـكه تردـيدي وجود ـندارد اين اخـبار از وجوه اعـجاز  خبرـهاى غيبى اسـ

). باقالني  ٢٣ص ،  ١٩٧٦ها تعميم داد (نك. خلف اهللا،  تمام ـسوره توان به اـست؛ ولى نمي  قرآن 

 اسـت (نك. عنوان يكي از وجوه اعجاز آورده منداني اسـت كه اخبار از غيب را به نيز از دانشـ 

ـــتاب    مـتأخران در دوره    ، غـيب   اخـبار از  بـحث ). ٥٧ص ،  ١٤٠٦  ، ـباقالنى  ي گرفـته و در تر بيش شـ

؛ ابوحيان اندلســي، ٧٥ص ، ١ج  ،  ١٤١٨نك. بيضــاوي،  ( شــود  مي يافت   برخي دانشــمندان آثار 

ــيوطي،    ؛ ١٧٣ص ،  ١ج ،  ١٤٢٠ يكي از وجوه اعـجاز    ، ). اخـبار از غـيب ١٨٠ص ، ١ج  ،  ١٤٠٨سـ

هِ . وي در تفسير آيه * است زمخشرى   ازنظر  ْنِزَل ِبِعْلِم اللَّ
ُ
ما أ نَّ

َ
  : گويد ) مى ١٤/ هود (  * َفاْعَلُموا أ

كه بشر هيچ راهى به   يعنى خبرهاى غيبى  ؛ جز خداوند از آن آگاه نيست   چه آن «يعنى با   

  ) ٢٦٢، ص  ٢ج    ، ١٤٠٧، است». (زمخشري  آن ندارد، همراه 
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  شود برد، اخبار از غيب را نيز يادآور مي قرطبى در ميان وجوه مختلفي كه براى اعجاز نام مي   

ـــيد قـطب نيز به اخبار از غيب معتقد اســـت. وي موضـــوع ٥٤ص  ،  ١ج    ، ١٤٠٨نك. قرطبي،  (  ). سـ

  ، ١٤٠٨ ، كند (ســـيد قطب اطالعى مي داند و از كيفيت آن اظهار بى يب مي خلقت آدم را اخبار از غ 

را نيز كه در عالم طبيعت، براى بشــر مجهول اســت، حكم امور  چه ). وي همه آن ٢١٣٨، ص  ٤ج  

). برخي ديگر، فرشـــتـگان را موجوداتي از ـعالم غـيب ١١١٥، ص ٢هـمان، ج نـهد ( غيبي بر آن مي 

). اين ٢٦، ص  ١ج    ، ١٩٩٠، رشـيد رضـا ( كنند  ها خودداري مي ن دانسـته، از سـخن درباره حقيقت آ 

ـسير توجه به اخبار از غيب، در طول اعـصار ادامه داـشته و تقريبًا تمام مفـسران اهل ـسنت راجع به آن  

؛  ٦٣٩ص    ، ١ج  ، ١٤٠٧؛ زمخـشرى،  ٣٧٧، ص  ١٠  ج   ، ١٤١٢اند. (نك. طبرى، اظهارنظر جدي داـشته 

  ) ٤٩ص  ،  ٢٨ج  تا،  مراغي، بي   ؛ ١٥١، ص  ٦، ج  ١٤١٥آلوسى،  

  قرآن بواطن ج)

اي   ، قرآن بواطن   از معـن اب يكي ديگر از وجوه اعـج اطن براي   اســـت.   ي اين كـت وجود ـب

ات   ات   ازنظر ثبوتى ممكن و    ازنظر ،  قرآن آـي اتى نيز رواـيات متواتر دال بر آن اســـت و آـي اثـب

  داشـته،  اشـاره  قرآن   بواطن  (ع) در روايتي به   اميرالمؤمنين ). نحل   / ٨٩بر آن تأكيد دارند (  قرآن 

  فرمايد: مي 

َراجــاً «    ــِ ُدُه َو َبْحراً  َال  سـ َتَوقــُّ ْدَرُك  َیْخُبو  یــُ خ غـه البال نهج » (  َقْعُرهُ  َال  چراغ   قرآن « )؛  ١٨٩  ، 

ي نمي  ت كه فروغ و تابش آن به خاموـش ر  فروزاني اـس ت كه فكر بـش گرايد و دريايي عميق اـس

  . رسد» به عمق و ژرفاي آن نمي 

ــت ـكه    اين كـتاب، بر اعـجاز محتوايي    قرآن در حقيـقت دلـيل اطالق بطون    قرآنآن اسـ

 حل مبهمات و مشــكالت آن  كتب بشــري نيســت كه هنگام تفســير و تبيين آن،   همانند ســاير 

  شـــينيان از درك آن بازمانده باشـــند.اي در آن يافت كه پي بتوان نكته   ندرت به   چنين گردد. هم 

تمام محتواي آن   تفســـير و ســـطحي نيســـت كه بتوان به شـــرح و    بعدي تك يك كتاب   قرآن 

ــمـندان   ــت ـكه دانشـ ـها  آن تبيين    طي قرون متـمادي ـبه پرداـخت، بلـكه داراي ابـعاد متـعددي اسـ

ــتخراج    ها آن مختلفي از   و مـعاني   پرداخـته  ــفـيات  و هنوز هم مي  اند كرده اسـ توان در آن به كشـ
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اي اسـت قطره   اندازه به اسـت، برداشـت شـده  قرآن از   چه آن تازه دسـت يافت. در حقيقت همه 

  در برابر دريا و چه اعجازي باالتر از اين است. 

  در ديدگاه مفسران شيعه  قرآنبواطن    .١

  صـورتبه اند كه آيات اي قلمداد كرده را آن معاني  مجيد  قرآن باطن    ، دانشـمندان شـيعه 

  : فرمايد مي د. امام علي (ع)  ن نهاني به آن اشاره دار 

هري زيبا و باطني ژرف و داراي ظا   قرآن همانا  قرآن ظاهره انيق و باطـنه عميق»؛ « و ان ال «   

ت»  ي، خ ناپيداـس يد رـض ت، بلكه منظور از عمق معاني، حالت معماگونه    ) ١٨ . (ـس  قرآن آن نيـس

اسـت كه كلمات آن در كمال  و هسـتي را در آياتي مطرح نموده  انسـان همه مسـائل مربوط به 

  ) ٢٦٦ص ،  ١٣٧٣(جعفري،   . اند سادگي و زيبايي ادا شده 

اسـت، اما در مفهوم اصـلي باطن    مورد اتفاق مفسـران شـيعه  ، قرآن  اصـل وجود باطن در 

، ٣، ج  ١٤١٧طـباطـبايي،    ؛ ٢٧٠ص    ، ١، ج  ١٤١٥،  حرانى ب   ـنك. (   ـها اختالف وجود دارد آن بين  

، عدم ايســتايي آن قرآن هاى وجود معاني باطني  يكى از حكمت كه  بعضــي معتقدند    ). ٧٤ص 

ــت  ــى   نك. (   در طي زمان اس ــي باطن هر آيه را عمل نمود   ). ٨٦، ص ١، ج ١٣٨٠، عياش ن بعض

ـست از اهللا  فهمى ا  قرآن باطن برخي ديگر، ديد ). از  ٩، ص  ١، ج  تا بي طوـسى،    نك. دانند ( مي 

ص ، ١، ج  ١٤١٨،  قاســمى ؛  ٢٨، ص ١، ج  ١٤١٨،  فيض كاشــاني (  براى دانســتن منظور او 

  كهاين است. هيچ حرفى از آن نيست، مگر    بر هفت حرف نازل شده   قرآن   ، از ديد برخي  ). ٥١

ت و علم ظاهر و باطن نزد على بن  ت   طالب ابي داراى ظاهر و باطنى اـس ، ١، ج  ١٤٠٤(قمي،   اـس

ات    ). ٢٠ص   ام آـي د تـم دـن ان،  (   بطن دارد   قرآن برخي معتـق ارزادـگ ك. نـج و  )  ٦١ص  ،  ١٣٨٣ـن

  ) ٢٨ ، ص ٣ج   ، ١٤٢٨ معرفت،   نك. . ( اند دانسته برخي ديگر نيز بطن را به معناى تأويل 

ــوًال   ــت  بطون   فقط درگرفتن   قرآن جاودانه بودن    اص  آن از   بهره گرفتن  بلكه در   ؛ آن نيس

  شــود؛فرع محســوب مي   آن   ظواهر   و   اســت   اصــل  ، قرآن   بواطن   رو ازاين .  هســت كارها نيز   در 

 معرفت هر   و   ي كل  معرفت   ك ي  از   ت گرفته نـشا  ، قرآن   ي لفظ  ان ي ب  هر   ، بنابراين از ديد دانـشمندان 

ــده   ، ي كل  ــت   تر ي كل  معرفت   ك ي  از   اخذش ــود ناي   قرآن  بطون  به  تا   اس   محفوظ لوح  در  كه   ل ش

هرگز اختالفى بين بواطن  كه  ). برخي معتقدند ٦٤- ٦٣ص ،  ٣ج ،  ١٤١٧طباطبايي،    (نك.   اـست 
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ت و اگر از نزد  وجود ندارد؛ زيرا مراتب درونى آن مانند مظاهر بيرونى  قرآن  خن خداـس اش ـس

ازل مي  ــد غير ـخدا ـن ًا  ، شـ ابراين تـمام مـطاـلب   حتـم ــت؛ بـن ا هم اختالف داشـ ات    قرآن   ـب از جـه

ــت. (   گوـناگون هـماهـنگ ـبا ـيك    ) ٤١٠و  ١٢٨ص  ، ١، ج  ١٣٩٨وادي آملي،  ج   ـنك. ديگر اسـ

ت كه فقط م  يعه اين اـس خ دهند توان مي عصـومان ديدگاه ـش بهات را پاـس آنان عالم    چراكه   ؛ ند ـش

  ) ٦٠ص  ،  ١٣٨٣نك. نجارزادگان،  هستند. (  قرآن حقيقي به 

يخ طوـسي    قرآن كه ديده ـشد، توجه به بطون   طور همان    ران متقدم، امثال ـش از دوره مفـس

  د. ان داشته   قرآن ي بر بطون تر بيش   وجه و مفسران شيعه در دوران معاصر ت   شده است آغاز 

  در ديدگاه مفسران اهل سنت قرآن. بواطن  ٢

ـــنت   ــران اـهل سـ ه  مفسـ ات نيز ـب اطن براي آـي اق   قرآن   وجود ـب د اتـف   ـنك.(   نظر دارـن

ــي،   ؛ ١١٥ص   ، ١ج  ،  ١٤١٢ي، طبر  اختالفاتي در مفهوم باطن    البته   )؛ ٧ص ، ١، ج  ١٤١٥آلوس

). برخي مفهوم باطن را برداـشت و  ١٦٩ص ،  ٢ج   ، ١٩٥٧،  زركـشى  نك. (  ها وجود دارد آن بين  

)  ١٢٢٠ص  ، ٢، ج  ١٤٢١سيوطى، موعظه ( اندرز و    ، برخي ) ٣٥، ص  ١ج  ، ١٤٢٠فهميدن (بغوي، 

ــي   و برخي ديگر  ــران تلقي نموده   ) ٧، ص  ١ج    ، ١٤١٥  ، رمز و راز (آلوسـ د. برخي از مفسـ اـن

  : ه پيامبر (ص) فرمود   اند كه آورده 

اسـت. هر حرفي از آن داراي ظاهر و باطن اسـت و هر  بر هفت حرف نازل شـده   «قرآن 

  ، مقدمه) ١٤١٢،  طبرى (   . » حرفي حدي دارد و هر حدي نيز ديدگاهى 

ــران نيز بر اين باورند كه اعجاز    ابن    نك. (   به دليل معاني آن اســـت  قرآن   برخي از مفسـ

ــمـند  لب  قرآن  ـكه اي ديگر معتـقدـند  ). ـعده ١٠٦ص ، ١ج  ، ١٤٢٢عطـيه،   ريز از مـعاني واال و ارزشـ

). برخي مثل ابن  ٤٦٣ص ،  ١ج ،  ١٤١٤شـوكاني،    ؛ ٥ص ،  ١٤١٦نك. راغب اصـفهاني،  (   اسـت 

ه  بطون براي    ، تيمـي انكـار مي   قرآن وجود  د را  ك. (   كنـن و  )  ٤١، ص  ٢ج    ، ١٤٢٠رازى،   فخر   ـن

اطن براي آـيات   د برخي ديگر ـبه وجود ـب ــي ديگر ٢٨، ص  ٢ج    ، ١٣٨١، (ذهبي   معتـقدـن ). بعضـ

ــته   قرآن هاي اعجاز  يكي از جنبه  ــربيني،   نك. (   اند را معاني ظريف آن دانس به ).  ٢ص  ، تا ي ب ش

ــت   ، قرآن   يكي از وجوه اعـجاز   ـباور برخي ديگر،  ـچه آن    - دـقت در زيـبايي بـيان مـعاني اسـ
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ا گمراهي.   ــد ـي اشـ ت ـب داـي الي و در حوزه ـه ه خـي ــد و ـچ اشـ ا امري حقيقي ـب ك.( معـن  ـن

  ) ٥٤ص  ، ١ج    ، ١٤٢٦دراز، 

  علمي اعجاز د)

از   كريم   قرآن اســت. اعجاز علمي يعني    ديگر از اعجاز محتوايي   مصــداق  ، اعجاز علمي 

اين نوع از  اســت.   علمي پرده برداشــته كه كســي قبل از نزول وحي از آن آگاه نبوده   ي اســرار 

ــت ـهاى اخير ـجايـگاه ممـتازي پـيدا  اعـجاز، در قرن  ــد كرد و  كرده اسـ ؛ چون علوم تجربي رشـ

رار  كار نمود. عده  قرآن علمى   اـس تند.و عده   قرآن اي موافق اعجاز علمي  را آـش   اي مخالف هـس

ــت ـكه مي  قرآن نظر مـياـنه در اعـجاز علمي   ــتنـباط  اين اسـ ــاـئل قطعي علوم براي اسـ توان از مسـ

  تر آيات استفاده كرد. عميق 

  . اعجاز علمي در ديدگاه مفسران شيعه١

يعه    قرآن   اعجاز علمي   مـسأله  يار در ميان مفـسران معاـصر ـش ته اهميت    بـس و بـسياري از   داـش

ــوع پرداخته  ــافى، ٧٠، ص  ٢، ج  ١٤٠٤قمى،    نك. (   اند آنان به اين موضـ ، ص ١، ج ١٤١٨؛ صـ

، ج ١٤٠٦ـصادقى،   ؛ ١١ص  ، ١ج  ،  ١٣٤٦؛ ـشريعتي،  ٣٦٥، ص  ٢، ج  ١٣٨٣؛ عروـسي حويزي، ٥٧

ــيـعه د ). ٣٤١، ص  ٢٩ ــران شـ ـبا توـجه ـبه   قرآن   اعـجاز علمي معتـقدـند ـكه   رـباره گروهي از مفسـ

ــت كه تـمامي تـعاليم آن نيز در جـهت تـعالي و   ــل كـتاب هدايت آدمي اسـ هدف نزول، در اصـ

تعالي و تربيت آدمي، اشــاراتي گذرا به   منظور به در برخي آيات،   حال بااين تربيت بشــر اســت. 

  ) ٥٠ص ، ٤ج  ،  ١٣٩٤. (معرفت، است   قرآن اعجاز علمي    دهنده نشان كه   ه مسائل علمي داشت 

تاي هم  ريفه * اين بحث   راـس ير آيه ـش ماواِت ِبَغْیِر َعَمٍد  ، برخي در تفـس ِذي َرَفَع السـَّ ُه الَّ اللَّ
ــت كه «خدا [همان  ؛ ) ٢رعد/ ( *  َتَرْوَنھا  ــى اس ــمان ] كس ــتون را بدون    ها آس ها را آن كه   هايي س

  گويند: مي  نموده،  قرآن اشاره به اعجاز علمي   ، » مشاهده كنيد برافراشت 

اـست كه از وجود قوه جاذبه و دافعه   بنا كرده  هاى قابل ديد يعنى آـسمان را بدون ـستون « 

ــال پيش پرده برداشــ  قرآن دهد و  بين كرات خبر مي  ــت  ته از اين قانون در حدود هزار س .  » اس

  ) ١١٠ ، ص ١٠ ، ج ١٣٧٣مكارم شيرازي،   نك. ( 
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ــت ـكه     ا اين اسـ مـطاـلب علمى  ـبه  در دوران ـجاهلـيت،    قرآن عقـيده برخي ديگر از علـم

،  ١٤٠١خويي،    نك. (   اـست   كه اعجاب مردم آن دوران را برانگيخته  اـشاره كرده آوري  ـشگفت 

علوم بخواهيم محتواي آيات را بفهميم، مســير ســختي را انتخاب    واســطه به ). لذا اگر ٩١ص 

تند؛ فرـضيات علمي   ايم؛ دليلش اين اـست كه اوًالكرده  اگر   ثانيًا  از ويژگي ثبات برخوردار نيـس

ممدوح اـست، به ـشرطي كه   ، بتواند بعـضي از مبهمات امور را با علوم قطعي برطرف كند  انـسان 

ته باـشد تا اگر ها را ادعاي قطعي بودن آن دانش  آـسيبي   ، آن علوم دچار تغيير ـشدند   احيانًانداـش

  وارد نشود.   كريم   قرآن به چهره  

  . اعجاز علمي در ديدگاه مفسران اهل سنت٢

دهد كه بسياري از مفسران اهل سنت به اعجاز  بررسي منابع تفسيري اهل سنت، نشان مي 

،  ٢٢ج ،  ١٤٢٠؛ فخر رازي، ٦٢٨ص ،  ٢، ج ١٤٠٧اند (نك. زمخشـرى، علمي قرآن توجه داشـته 

ــا، ١٣٠ص  ، ٨، ج  ١٣٥٦؛ طنطاوى،  ٣٨٠ص  ، ٢٠٠١؛ ابوحجر،  ١٦٣ص  ــيد رض ، ج ١٩٩٠؛ رش

  : ها، چند ديدگاه در اين زمينه غالب است ) كه در ميان نظريات آن ٣٩٥ص ،  ٧

امور دقيق و ظريف   در برگرفتن   واســـطه به  قرآن  اين باور اســـت كه  بر  ديدگاه نخســـت   

  ، مقدمه) ٢٠٠١نك. ابوالسعود،  است. ( علمي معجزه  

ــوص به علم نزد همه و  براي مســأله    قرآن   باورند كه برخي ديگر بر اين     ــلمانان   خص مس

ــت.   ان، اهمـيت ممـتازي ـقاـئل اسـ ا   ـبه عقـيده آـن ــت ـت قرآن ـبه دنـبال اثـبات عـجاـيب خلـقت اسـ

ــلـماـنان را ـبه  ــازد (ـنك. طنـطاوي،  اش ره آـگاهي از حـقايق مـعاني مسـ ص   ، ٢ج   ، ١٣٥٦نمون سـ

ـــتاي ديدگاه خويش درباره اعـجاز علمي قرآن، تالش  ٤٣ ــمـندان، در راسـ ). اين گروه از دانشـ

كنند معجزات پيامبران ازجمله معجزه حضـرت موسـي (ع) را از جنبه علمي بررسـي نمايند مي 

مه از آن  (   ي موسـ و معتقدند وقتي   نگ زد و دوازده چـش ا را بر ـس د، ع) عـص ربه   جاري ـش اين ـض

ــه  ــگفتي را زد تا انديش ــاي ش ــوند. ها، محو تماش ــراني كه بر ديدگاه فوق   هاي آفرينش ش مفس

تند، مـسلمانان را به جـست  كنند تا در مورد جهان بينديـشند و به اين  وجوي علوم تـشويق مي هـس

ع) هســتند (نك. طنطاوي،  (   ي موســ منزله عصــاي حضــرت  ســنگ به   درك برســند كه كوه و 

بر   كنند معجزات مطروحه مثل ـسرد ـشدن آتش اي ديگر تالش مي عده   ). ٧٠ص   ، ٢ج   ، ١٣٥٦
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د، فرمان الهي و  ع) را معجزه بنامند و معتقدند كه آن (   م ي ابراه  چه باعث خاموش ـشدن آتش ـش

  ) ٩ص   ، ١٣٨٧  اعجاز بود نه باران. (نك. شعراوي، 

  قرآن جامعيت ه)

  فهميدن   در  نقش مهمي   اـست كه   قرآن   ـشناخت   با  موـضوعات مرتبط   يكي از  ، قرآن   جامعيت 

ــاـئل اجتـماعي، عـقاـيد،    آن  ــوـعات گوـناگوني ازجمـله: اخالق، علوم، مسـ دارد. اين ـجامعـيت، موضـ

اريخ را دربر مي  مختلف توـجه    ـهاي گيرد. دانشـــمـندان ـبه اين ـجامعـيت، در طول دوره احـكام و ـت

  ) ٨٩ ه ي آ است. (نك. سوره نحل، زمينه آشكارا سخن به ميان آورده  در اين  قرآن   اند و داشته 

، اما ه آن نيز مطرح بود ازجمله مباحثي اســت كه در آغاز نزول  ، قرآن   موضــوع جامعيت 

اـست. پيـشينه بحث درباره    درباره كيفيت و نوع آن ميان مفـسران مـسلمان اختالف وجود داـشته 

ـــحاـبه و اـمام علي    قرآن،   ـجامعـيت  ص ،  ١ج  ،  ١٣٦٢كليني،    ـنك. گردد ( برمي   (ع) ـبه زـمان صـ

ــو ؛ ) ٦٠ ــي در اين زميـنه اـما موضـ ــاسـ ــت ـكه ـهاي  ، حيـطه ع اسـ ــران   آن و كيفـيت آن اسـ مفسـ

ــران فريقين، در پي  دارـند   ـباره دراين ـهاي متـفاوتي  دـيدـگاه  ـكه در اداـمه ـبا تفكـيك دـيدـگاه مفسـ

  . ايم برآمده به اين پرسش   گويي پاسخ 

  فسران شيعهدر ديدگاه م قرآن. جامعيت  ١

  تفســيرترين لوازم اصــلي   ازجمله ي شــيعه،  تفســير در ديدگاه   ، قرآن اعتقاد به جامعيت  

. بر  اند داشــته توجه    آغازين تفســير، به آن گردد و مفســران شــيعه از همان قرون محســوب مي 

ــاس نيز مي  ــير بينيم در روايات  همين اس ــوع جامعيت   ، (ع)   بيت اهل ي  تفس   تأكيد  قرآن بر موض

  است:   آمده  قرآن   ي از امام علي (ع) درباره جامعيت تفسير در روايتي    ؛ ازجمله است  گرديده 

ــبحانه یقول «  ْي  و الّله سـ ــَ ْطنا ِفي اْلِکتاِب ِمْن شـ ــی )  ٣٨انعام، (   * ٍء *ما َفرَّ »؛  ء و فیه تبیان لکل شـ

ــبـحان مى «    چيزهـمه و در آن احـكام    چيز فروـگذار نكرديم از هيچ   قرآن   فرـماـيد: در ـخداوـند سـ

  ) ١٨، خطبه  . (سيد رضي شده است» بيان 

  است:   در روايتي ديگر آمده   چنين هم   

ــى   قرآن «ـفانّ فى ال    ان ـكلّ شـ ان    قرآن در  « ؛  ء؛ فـيه علم االّولين و اآلخرين» بـي ه بـي   چيزهـم

  ) ٦٨ص   ، ١٤١٠  وفى، (ك .  » است. در آن دانش پيشينيان و پسينيان وجود دارد   آمده 
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  : فرمايندمي قرآنع) نيز در تبيين جامعيت صادق (امام  

  موردنياز كه  چيزى در ـسوگند!   خدا  به  اـست.  تبيين كرده  قرآن را در   چيز همه  «خداوند   

 نازل  قرآن بايد در  اـست  موـضوع ـصحيح  نگويد اگر فالن  كـسى  تا  كوتاهي نكرده  ه بود  مردم 

  ) ٣٠ص  ، ١ج  ،  ١٤١٥بحراني،    نك. (   . » شد مى 

  وجود دارد:  ، دو ديدگاه قرآن جامعيت  تفسير شيعه درباره   در 

ــت. برخي    قرآن چه جامعـيت مطلق: يعني  - ١-١ در جنبه هدايتي و چه غير آن، جامع اسـ

چه    - دسترسي است قابل اين است كه تمام علوم در آن    قرآن يكي از امتيازات خاص   ، معتقدند 

هايي كه هنوز بر بشـر مكشـوف  ل حاضـر به آن راه يافته و چه دانش در حا   آن علومي كه بشـر 

  ) ١٩٤ص ،  ٦ج تا،  ؛ جعفري، بي ١٦١ص ،  ١٣٧٣نك. شيرازي،  است. (   نشده 

كه  اين جامعيت در امور هدايتي: گروهي ديگر از مفســران شــيعه، با اســتدالل به - ١-٢

  اند. ايتي و تربيتي دانسته را تنها مربوط به امور هد  آن كتاب هدايت بشر است، جامعيت   قرآن 

طوري كه اين    در ابعاد مختلف جامعيت دارد؛   قرآن   بنابراين طبق ديدگاه تفـسيري ـشيعه، 

ــت؛ جامعيت در  ــهود نيس ــت،  ازجمله هاي مختلف  در زمينه  قرآن  زيرا  اديان ديگر مش ــياس : س

  چهآن موضــوعات اجتماعي، فردي و فرهنگي برنامه جامع دارد و  و    تاريخ، اقتصــاد، فرهنگ 

ــي   كند، مي مهم جلوه  ــت كه به زمان و مكان خاصـ ــود؛ بنابراين همين  محدود نمي   اين اسـ شـ

  داند. را داراي ويژگي اعجاز مي   قرآن   خصوصيات، 

  در ديدگاه مفسران اهل سنت  قرآن. جامعيت ٢

ي نظريات  ير بررـس نت تفـس ان مي   ، ي اهل ـس ران اين فرقه، د كه ده نـش ل   مفـس   جامعيت اـص

ان بر عده   نيسـتند؛   عقيده هم ، اما در نوع اين جامعيت  دارند قبول  را  قرآن    تجامعي   اي ديدگاهـش

ت   قرآن  مطلق  يري  هاي  ديدگاه   اند. مطلق بودن را نپذيرفته اين  در مقابل، برخي ديگر   و   اـس تفـس

  عبارتند از:  آنان 

ران معتقدند كه برخي از جامعيت حداقلي:  - ٢-١ الم بر امور اخروي    تأكيد  مفـس رع اـس ـش

ــريـفه *  ــت ـنه دنيوي و ـبه آـيه شـ ُدونِ اسـ ْنَس ِإَالّ ِلَیْعبـُ ُت اْلِجَنّ َواْإلِ ا َخَلقـْ ــتـناد٥٦/ (ذارـيات * َومـَ   ) اسـ

  ) ٩٠ص  ، ٦ج  ، ق   ١٣٨٣؛ دراز، ٤٥٤ص  ، ٧ج  آلوسي،  (   كنند. مي 
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 در  علوم مختلف   از   مـطالبي   ر ـبدين معـنا ـكه اگ ـجامعـيت در امور ديني و ـهدايتي:    - ٢-٢

ــت   موردنظر  آن   و ـهدايتي   وـجه تربيتي   فقط   آـمده،   قرآن  ص ،  ٢ ج   ، ١٣٨١(ـنك. ذهبي،    اسـ

ت   چه آن را مشـتمل بر    قرآن . برخي جامعيت  ) ٤٩٨ اعم از حالل و    - براي هدايت بشـر الزم اـس

  ) ١٠٩ص ، ٤ج  ، ق   ١٤١٢(طبري،  .  اند دانسته - حرام، هدايت و ضاللت و ...  

ــود ـبه آن درك  قرآن   در   ـكه   هر چيزي   ، معتـقدـند  مطلق: اين گروه ـجامعـيت    - ٢-٣  و بشـ

اي از آن امور ناتوان  البته ممكن اـست عقل ما در ـشناخت پاره   ديدن اـست؛ قابل  نمود،  پيدا   فهم 

بر اين باورند كه همه علوم   ، . در حقيقت اين گروه ) ٢٧٥ص ،  ٢ج    ، ١٣٦٤  سيوطي،   نك. (  باشد 

  ) ١٨٢ص ،  ٢ج ،  ٢٠٠١نك. زركشي،  است. (   نهفته  قرآن  در 

  فريقين  هاي ديدگاهاشتراك و افتراق   وجوه

ــي   ــران فريقين   هاي ديدگاه در تحليل و بررس ــت   توان ي م   مفس تمركز   تر بيش   : اظهار داش

  صــورتبه ان و  در گذر زم مســأله   كه اين  اســتوار بوده   قرآن بر فصــاحت و بالغت    ن ا متقدم 

اســت. اعجاز محتوايي از منظر دانشــمندان   به ســمت اعجاز محتوايي كشــيده شــده   ، تدريجي 

ثر و اظهارنظر در اين زمينه  از حيث توجه و خلق ا   ارزشــمندي ) موضــوع ٥- ١اوليه (  هاي ســده 

نوع از اعجاز همان مباحث ادبي بود. پس   ترين مهم   ، متقدمان  ازنظر علتش اين اســت كه    نبود؛ 

و نه اثري از مغرـضان باـشد  قرآن نه خبري از نقدهاي محتوايي به   ، طبيعي اـست در چنين زماني 

ــاـحت و بالـغت    ـها آن وـقت   تر بيش بـنابراين   محتواي آن؛  و ايرادات فراوان آـنان ـبه   قرآنـبه فصـ

ها نـسبت به اين وجه  اي در اين كار داـشتند و درك آن ها تخـصص ويژه زيرا آن   ـشد؛ مـصروف 

در خالل ـسخنان   لو اندك مطالبي از اعجاز محتوايي و   تر از ـساير وجوه بود. البته بيش   از اعجاز 

  شود. مي ديده ها آن 

ــد و   تر بيش ،  قرآن ـها درـباره اعـجاز محتوايي  دـيدـگاه   )، ١٤- ٦مـتأخران (قرن  در دوره   شـ

ـشان خود در دوره متقدمان  كي اي در اين خـصوص نـسبت به هم رـشد فزاينده  ، مفـسران اين دوره 

تند؛ زيرا  رائيل و جعل احاديث  در اين دوران، خرافات بني  داـش كه  طوري   رواج يافته بود، به اـس

ها  گرايش  وسوي سمت بنابراين با وجود مسائلي كه مطرح شد،   شناسايي نبود؛ حق از باطل قابل 

متفاوت   كامًال در دوران معاصــر   مســأله اما  ؛  چرخش پيدا كرد  قرآن   مطالب محتوايي   ســوي به 
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در اين عصــر،   ؛ زيرا اســت   به حداكثر رســيده   قرآن اســت و توجه مفســران به اعجاز محتوايي  

منان انتقادات   بهات  اـست  اي ديگر بوده از هر دوره   تر بيش  قرآن كريم نـسبت به ـساحت    دـش . ـش

ي ا ي گو   و ادعاي تناقض مطالب آن در عـصر حاـضر،  قرآن درباره محتواي    متعدد ـشرق ـشناـسان 

ويژه آن در   تأثير به دليل   ، ش درباره اعجاز محتوايي در دوران كنوني است؛ لذا كاو اين مطلب 

، نقد اـشكاالت منتقدان و دفاع اين كتاب ، غني ـشدن موـضوعات  قرآن آـشكار ـساختن معارف 

  است.   تر از قبل شده ، افزون ورزان غرض در برابر   قرآن  از حرمت 

توان اظهار داشـت كه دانشـمندان  ن مي هاي فريقي نقاط اشـتراك و افتراق ديدگاه   درباره 

ان اختالف  امعـيت  فريقين در بـي ار از غـيب، ـج اـپذيري، اخـب  قرآن  ، اعـجاز علمي و بطون قرآن ـن

ضــعف توجه به اين مصــاديق اســت كه  و    شــدت  به   ، اختالف چنداني ندارند و عمده اختالف 

اصـر، دانشـمندان  تر بوده ولي در دوران مع ها بيش هاي نخسـت به آن توجه اهل سـنت در سـده 

 قرآندر بطون  اند، اما مســأله ها توجه نشــان داده تر از اهل ســنت به آن شــيعه بســيار پررنگ 

  ؛ ٤٩ / نحل  نك. به بعـضي از آيات (  ، قرآن متفاوت اـست و هر دو فريق براى اثبات وجود بطون 

).  ١٧، ص ١ج   ، ١٤١٥، آلوســي ؛  ٢٥٤ص    ، ١٣٩٦رجبى،  اند (نك. ) اســتناد كرده ١١١ / يوســف 

ابع    قرآن هر دو، وجود بطون براى    ازنظر  اتي در مـن ــلم اســـت. رواـي ــيعى ( امرى مسـ   ـنك. شـ

بر وجود   ) است كه ٢٢، ص  ١، ج  ١٤١٢طبرى،  نك. سنت ( و اهل   ) ٨٦، ص  ١ج   ١٣٨٠عياشى، 

نت برخالف  اـست كه در روايات اهل سـ ج  . تفاوت در اين داللت دارد  قرآن بطون براى آيات 

يعه، توـضيحى درب  يك مورد از   جز به ـشود  از پيامبر (ص) يا ـصحابه ديده نمي   قرآن بطون اره  ـش

  ،١٤١٤، سيوطي   نك. ( ، تأويل آن و ظهر آن، تالوت است» قرآن گويد: «... بطن  عباس كه مى ابن 

مشـتركي در معناي بطون ديده  نكات   ، هاى فريقين ). در بررسـى تطبيقى ديدگاه ١٥٠ص ،  ٢ج 

  : ازجمله .  شود مي 

  ) ١٨١، ص  ١٣٧٢خمينى،  از مبدأ اعال تا عالم طبيعت. (نك.   قرآن مراتب تنزيلى   معناى   به   . ١  

  ) ٣٩٨، ص  ٣ج    ، ١٤١٧شاطبى، ؛  ٢٨  ، ص ٣ج    ، ١٤٢٨ معرفت، به معناى تأويل (نك.   بطن   . ٢  

  ) ٦١ص ،  ١٣٨٣نجارزادگان،    نك. (  بطون براى تمام آيات.   وجود   . ٣  
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يعه با اهل  معصـومان تنها مرجع حقيقي    تشـيع، به باور  سـنت در اين اسـت كه  تفاوت ـش

). نظر شيعه  ٦٠ص  همان،  نك. (   هستند   قرآن عالم به   ها آن و   ند ي آ ي م به شمار براي دفع شبهات  

تند و خداوند   معـصومان (ع)، زيرا   ت؛ تر اسـ جا به عقل نزديك   در اين  مقرب درگاه الهي هـس

ــت  ها آن غيب و علم را در اختيار    هاي ســرچشــمه   چهآن امام بايد به    چراكه   ؛ قرار داده اس

د با علوم  توان مي گرنه ن داـشته باـشد و   براي پاـسداـشت دين از تحريف الزم اـست، علم لدني 

بهات بدهد. نكته ديگر  تي به ـش  قرآن  وجود بطون براي   ابن تيميه   كه اين اكتـسابي پاـسخ درـس

ده داشـــت  اورده از اـهل علم چنين چيزي ن   كس هيچ   را منكر بود و عقـي  فخر  ـنك. اســـت (   ـي

ــد:  مى   ـباره دراين ذهبي    ـكه درـحالي   )؛ ٤١، ص ٢ج   ، ١٤٢٠رازى،   قرآن  گويـند: ه مى اـماميـ « نويسـ

اطنى دارد.  اهرى و ـب ا نيز آن را مى   ـظ ه ـم ذيريم اين حقيقتى اســـت ـك ات    ؛ ـپ ا رواـي چون نزد ـم

اند  شده و گفته ه بر حد اين روايات متوقف ن امامي  كه آن وجود دارد ... نهايت   باره دراين صحيح 

  ) ٢٨، ص  ٢ج    ، ١٣٨١، بطن دارد». (ذهبي   ٧٧ قرآن 

  نتيجه

بررـسي  تطبيقي   ه ـشكل از ديدگاه مفـسران فريقين ب  قرآن   اعجاز محتوايي   ، در اين نوـشتار 

ه با عناوين اعجاز  عنوان عامي است ك   ، . نتايج اين پژوهش نشان داد كه اعجاز محتوايي گرديد 

ــموني و  ــده  معنوي، مضـ ــت. اين نوع از اعجاز،  معارفي نيز تعبير شـ  قرآن با مفاهيم دروني   اسـ

ــر، اخـبار غيبي،    ارتـباط دارد  و ابـعاد و محورـهاي مختلفي هـمانـند اختالف ـناـپذيري، ـهداـيت بشـ

  . شود مي  شامل قرآني و ... را اعجاز علمي، معارف 

ــران فريقين در برخورد ـبا اعـجاز محتوايي  ــي رويكرد مفسـ ــان داد    ، قرآن   بررسـ   ـكهنشـ

به اعجاز محتوايي    تر كم ،  قرآن بالغي و لفظي   هاي جنبه بر   تر بيش به دليل توجه   ، مفسران متقدم 

اما در ميان مفســران متأخر فريقين، گرايش به ســمت بررســي اعجاز محتوايي  اند؛  داشــته توجه  

يي كه  ها از گذشــته شــد و در دوران معاصــر نيز به دليل رواج شــبهات و گرايش   تر بيش  قرآن 

تطبيق    كه آن ضــمن    اســت؛ شــده توجه    تر بيش ، به اعجاز محتوايي  اهاي غير الهي دارند محتو 

نشان داد كه در دوران معاصر،   ، اعجاز محتوايي مسأله    شدت و ضعف توجه مفسران دو فرقه به 

  اند. داشته مسأله  ي به اين تر بيش مفسران شيعه توجه  
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اعجاز    هاي جنبه در بررســي    ، ن فريقين مفســرا   كه آن تحقيق حاضــر نشــان داد با وجود  

ـــباـهت  قرآن   محتوايي  ـها نيز اختالـفاتي  در برخي جنـبه  اـند، اي زـيادي در دـيدـگاه بوده هـ داراي شـ

ــته  ــاحب   تر ش ي ب مثال،  اند؛ براي داش ــيعي   نظران ص ــومان ( معتقدند   ، ش ند به دفع توان مي ع)  معص

، حال گيرد مي ـسرچـشمه   ها آن از علم و معرفت    ، آيات الهي   تفـسير ـشبهات بپردازند و آبـشخور  

بدان معتقد نيـستند. تفاوت ديگر اين اـست كه    ها آن اين نظر در اهل ـسنت مطرح نـشده و    كه آن 

ـثل ـبا اين تـفاوت ـكه برخي م   ، را قبول دارـند  قرآن اكثرـيت هر دو فرـقه وجود بطون براي آـيات  

  مورد اتفاق مطلق شيعه است. مسأله   اما اين   كنند مي را انكار  قرآن  وجود بطون براي   ، ابن تيميه 
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  بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.  ، لسان العرب   ، ق)  ۱۴۱۴مکرم (   بن   منظور، محمد ابن 
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  بیروت: دارالمدار االسالمی.  ، المیزان العلمی للقرآن فی التفسیر ، م)  ۲۰۰۱احمد عمر (  ، ابوحجر 
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  العربی. دار احیاءالتراث   ، بیروت: معالم التنزیل  ، ق)  ۱۴۲۰مسعود ( ی، حسین بن  بغو 

  بعثت.   بنیاد  قم:  ، القرآن  تفسیر  فی   الرحمان  آالء  تفسیر   ، ق)  ۱۴۲۰محمدجواد (  ، ی بالغ 

ه  ی ضـــاو ی ب  دالـل ــیر    ، ق)   ۱۴۱۸( بن عمر  ، عـب ل   انوار تفس ــرار   و   التنزـی ل   اس أوـی د :  تحقیق   ، الـت دالرحمـ   محـم  نا عـب

  بیروت: دار احیاء التراث العربی.  ، المرعشلی 

ــاص  ــادق   محمد : تحقیق  ، القرآن  تفســیر احکام  ، ق)  ۱۴۰۵(  ی عل   بن  ، احمد جص ت: دار احیاء بیرو   ، قمحاوی   ص

  . التراث العربی 

 . ، قم: نشر فرهنگ اسالمی البالغه نهج شرح و تفسیر  ، ش)  ۱۳۷۳(   ی محمدتق ،  ی جعفر 

  . موسسه انتشارات هجرت  قم:   ، تفسیر کوثر   ، ش)  ۱۳۷۶یعقوب ( ،  ی جعفر 

  . المللی نشر اسراء بین مرکز   قم: ،  تفسیر تسنیم  ، ) ش  ۱۳۹۸عبدالله (  ، جوادی آملی 

  . دارالمعارف  قاهره: ،  اعجازالقرآن ثالث رسائل فی  ، م)  ۱۹۷۶زغلول ( محمد و محمد    الله  خلف 

  . سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی مؤ   ، تهران: آداب الصالة   ، ) ش  ۱۳۷۲الله ( روح ، خمینی 
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  . الهدی انوار  : جا بی  ، القرآن   تفسیر  فی   البیان  ، ق)   ۱۴۰۱ابوالقاسم (   ، یی خو 

 . التوزیع  و   للنشر   دارالقلم  : جا بی   ، النباالعظیم  ، ق)  ۱۴۲۶عبدالله (   بن   محمد  ، دراز 

  . ، بیروت: دار احیاء التراث العربی التفسیر و المفسرون   ، ش)  ۱۳۸۱(   ن ی محمدحس   ی، ذهب 

  . دارالعلم   بیروت:  ، القرآن  الفاظ   مفردات  ، ق)   ۱۴۱۶محمد (   بن   حسین   اصفهانی،   راغب 

  . ، بیروت: دار الکتاب العربی اعجاز القرآن و البالغة النبویه  ، ق)  ۱۳۹۳صادق ( ی، مصطفی رافع 

  . قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه  ، شناسی تفسیر قرآن روش ،  ش)  ۱۳۹۶محمود (   ، رجبی 

  . للکتاب  العامه   المصریه  الهیئه  مصر:   ، تفسیر المنار ، م)  ۱۹۹۰محمد ( ،  رشید رضا 

 تفـسیر  های پژوهش   انتـشارات   رـشت:   ، قرآن   علمی  اعجاز  در   پژوهـشی   ، ش)  ۱۳۸۱(   ی محمدعل  اـصفهانی،   یی رـضا 

  قرآن.  علوم  و 

ن آرمین،   ، العرفان فی علوم القرآن مناهل   ، ش)  ۱۳۸۵(  م ی عبدالعظ محمد    ، ی زرقان  پژوهشـگاه    : تهران  ترجمه محـس

  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

  . العربیه   الکتب  احیاء   دار   بیروت:   ، القرآن   علوم  فی  البرهان  ، م)  ۱۹۵۷عبدالله (   محمد بن   بدرالدین  ، ی زرکش 

 بیروت: دار الکتب العربی. ، التنزیل   غوامض   حقائق   عن   تفسیر الکشاف   ، ق)  ۱۴۰۷عمر ( ، محمود بن  ی زمخشر 

 . ع) الصادق ( قم: موسسه االمام  ، ، مفاهیم القرآن ) ق  ۱۴۲۱جعفر ( ،  ی سبحان 

  . دارالشروق   نشر : روت ی ب  ، القرآن   ضالل  ی ف   ر ی تفس  ، ق)  ۱۴۰۸قطب (   د ی س 

  . دارالکتاب العربی ، بیروت: االتقان فی علوم القرآن   ، ق)  ۱۴۲۱الدین ( ی، جالل وط ی س 

  . ، بیروت: دارالفکر الدر المنثور  تفسیر   ، ق)  ۱۴۱۴(  ن ی الد سیوطی، جالل 

  دار ابن عفان.  ، عربستان: ، موافقات ) ق   ۱۴۱۷(  ی موس   ابن   ، شاطبی 

  . المصریه  المطبعه  قاهره:  ، المنیر   السراج  ، ) تا (بی   محمد   ، ی ن ی شرب

  . اسالمی   فرهنگ   نشر   دفتر   تهران:  ، نوین  تفسیر  ، ش)  ۱۳۴۶(   ی محمدتق  ، ی عت ی شر 

  . تبیان  قم:   ، القرآن   معجزه  ، ش)  ۱۳۸۷(  ی متول   محمد  ، ی شعراو 

  . الطیب  دارالکلم   بیروت:   ، القدیر  تفسیر فتح   ، ق)  ۱۴۱۴(   ی عل   محمد بن  ، ی شوکان 

  ، تهران: نشر فرهنگ اسالمی. الفرقان فی تفسیر القرآن ،  ق)  ۱۴۰۶محمد (  تهرانی،  صادقی 

  . ایران   معاصر   تاریخ   مطالعات   تهران: موسسه   ، قرآن  از   پرتوی  تفسیر  ، ق)  ۱۳۸۹محمود (   سید  ، ی طالقان 

  علمیه.  حوزه   مدرسین  جامعه   انتشارات   دفتر   قم:  ، القرآن  تفسیر   فی  المیزان ، ق)   ۱۴۱۷(  ن ی محمدحس سید    یی، طباطبا 

  . المعرفه دار  بیروت:   ، البیان مجمع تفسیر  ، ) تا بی حسن (   بن   فضل  ، طبرسی 

  . بیروت: دارالفکر ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،  ق)  ۱۴۱۲(  ر ی جر ، ابن  ی طبر 

  . دارالکتب العلمیه  بیروت:  ، الجواهر فی تفسیر القرآن ، ش)  ۱۳۵۶(  ی جوهر   ی طنطاو 

  . ستون چهل مکتبه جامع   ، تهران: االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد  ، ق)   ۱۴۰۰حسن ( ی، محمد بن  طوس 
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ن  ی، محمد بن حـس یر   ، ) تا (بی   طوـس یر  فی   التبیان تفـس یر عاملی  احمد : تحقیق  ، القرآن  تفـس ، بیروت: دار احیاء قـص

  . التراث العربی 

  . قم: مطبعه العلمیه ، تفسیر نور الثقلین ، ق)  ۱۳۸۳جمعه ( علی بن    عبد   حویزی،   ی عروس 

ــ الهدی، ســید  علم  ــاری قمی، الموضــح عن جهه اعجاز القرآن ،  ش)  ۱۳۸۲(   ی مرتض ، تحقیق محمدرضــا انص

  . های آستان قدس رضوی پژوهش بنیاد    مشهد: 

  مکتبه العلمیه االسالمیه.   ، تهران: العیاشی  تفسیر  ، ق)  ۱۳۸۰مسعود ( ، محمد بن  ی اش ی ع 

 العلمیه.  الکتب   دار   تهران:  ، کبیر  تفسیر  ، ق)   ۱۴۲۰عمر ( رازی، محمد بن    فخر 

  مکتبه الصدر.   تهران:  ، تفسیر صافی ، ق)   ۱۴۱۸محسن ( ، مال  کاشانی  ض ی ف 

  . ، بیروت: دار الکتب العلمیه تفسیر قاسمی   ، ق)  ۱۴۱۸(  ن ی الد محمد جمال ی،  قاسم 

 . ، تهران: دار الکتب االسالمیه قرآن   قاموس  ، ش)  ۱۳۷۱اکبر ( علی ، سید  ی قرش 

  . العلمیه   الکتب   دار   بیروت:  ، القرآن  الحکام  الجامع  تفسیر   ، ق)  ۱۴۰۸محمد (   ، ی قرطب 

  . قم: نشر دارالکتاب ، تفسیر قمی ،  ق)  ۱۴۰۴(   م ی ابراه ، علی بن  قمی 

  . تهران: دارالکتب االسالمیه  اکبر غفاری، ، تصحیح علی الکافی  ، ق)  ۱۴۰۷(  عقوب ی، محمد بن ی ن ی کل 

  . اسوه   نشر   تهران:   ، قرآن   شناخت   ، ش)  ۱۳۷۰(  ی عل   دزفولی،  ی کمال 

  . ، تهران: موسسه الطبع و النشر تفسیر فرات ، ق)  ۱۴۱۰فرات ( ، ی کوف 

  بیروت: دار احیاء التراث العربی.  ، المراغی   فسیر ت   ، ) تا بی (  ی مصطف ی، احمد بن  مراغ 

  . صدرا   انتشارات   تهران:   ، آثار   مجموعه  ، ش)  ۱۳۷۶(  ی مرتض  ، ی مطهر 

  تمهید.   فرهنگی   موسسه   قم:  ، قرآنی   علوم   ، ش)   ۱۳۹۱(   ی محمدهاد  ، معرفت 

 االسالمیه.   دارالکتب   تهران:   ، نمونه   تفسیر  ، ش)  ۱۳۷۳ناصر (  شیرازی،   مکارم 

  . کتب االسالمیه تهران: دارال   ، پیام قرآن  ، ش)  ۱۳۸۶ناصر (  شیرازی،   مکارم 

 . مرکز جهانی علوم اسالمی  : قم   تفسیر تطبیقی،   ، ش)  ۱۳۸۳الله ( ، فتح نجارزادگان 
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