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 ده ی چک 

است که در فهم مراد و مقصود کالم خداوند بسیار    یجامعیّت قرآن از جمله مباحث بنیادین تفسیر و علوم قرآن

اند. این مقاله، دیدگاه  از قرآن استناد کرده  یتأثیرگذار است. پژوهشگران به منظور تبیین قلمرو معارف قرآن به آیات 

أَنْ یْأتُوا بِمِْثلِ هذَا   عَلى  قُْل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ اْلإِْنسُ وَ اْلجِنُّ)    مفسّران را در خصوص جامعیّت قرآن با استناد آنان به آیه

کرده و   یبررس   یتحلیل  -  یبه روش توصیف   (  88  ،)اسراء(اْلقُرْآنِ ال یْأتُونَ بِمِْثلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا

اند، اشتهنظر د  را مدّ  یکوشیده است به این مسئله که کدام تفاسیر آیه را مستند جامعیّت دانسته و چه نوع جامعیّت

جامعیّت   ۀبر جامع بودن قرآن، استفاد  یدیرین مکتب اهل بیت مبن  یهاها نشان داد به رغم آموزهیپاسخ دهد. بررس

 اند، صورت پذیرفته است. به قرآن داشته  دیاجتها  -یعلم  یمفسّران معاصر که رویکرد  ۀمزبور، بیشتر از ناحی  ۀاز آی

 : ید ی کل   واژگان 

 تحدّی ، قلمرو معارف قرآن، ، اعجاز، یموضوعر ی، تفسیبیر ترتیتفس 
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 مقدّمه   

ن و یآخر  #امبر اکرم  ینکه پیامبران و ایبودن قرآن و رسالت خاتم پ  یو فرازبان  یو فرامکان  یبا توجه به فرازمان

قانون  عنوان برنامه و    ا قرآن به ین سؤال مطرح است که آیعت است، این شری عت او آخریامبران و شرین پیبرتر

  یرا بهره مندیآن چه مقدار است؟ ز   ۀ، گستریبرخوردار است و اگر آر  جامعیّت، از  یامت کبریام قیبشر تا ق  یزندگ

ن  یبه روشن شدن قلمرو آن دارد. ا  ین آن بستگیبه معارف و قوان  یو عمل  یم علمیو تسل  ین برنامه الهیکامل از ا

سته است به قرآن مراجعه کنند و  یبا  ییهامؤمنان در چه حوزهن کرده و  ییمسلمانان تع  یبرا  یفیکه قرآن چه وظا

ر و فهم قرآن است. یمهم تفس  یاز مبان  جامعیّتا عدم اعتقاد به  ین اعتقاد  یش قرار دهند؟ همچنیا آن را داور خوی

  ی و به طور خاص در پ یاز موضوعات مهم علوم قرآن یکیقرآن به عنوان  جامعیّتن مقاله در صدد پرداختن به یا

 قرآن است.  جامعیّتاسراء و ارتباط آن با مقوله  هسور 88 ۀیدر خصوص داللت آ  مفسّراننظر  یافتن و بررسی

 یی همچون اعجاز محتوا  ین ین قلمرو تحت عناوید و ایآیات به دست میات و روایآ  یقرآن از برخ  یقلمرو موضوع

 ل طرحیر به دلیاخ  هات مورد توجه دانشمندان متقدّم و متأخّر قرار گرفته است. در سدیآ  یر برخیتفسل  یا در ذی

از    یکید  ی شده که شاتر مطرحیبه صورت جدّ   جامعیّت، بحث  ینین و معرفت دید  هد در مقولیجد  یهاشهیاند

ن،  یکارکرد د هشبهات در حوز  ین بروز برخی باشد، همچن یا عقل و وحین و یآن حل تعارض علم و د یکارکردها 

  یهاز جمله آ  یاتیقرآن به آ  جامعیّت  ه ن بحث شده است. در مسئلیشمندان مسلمان به ایشتر اندیش بیموجب گرا

 شود.یاسراء  استناد م 88انعام و   38وسف، ی 111نحل،  89

 شمندان مسلمان ی قرآن از منظر اند   جامعیّت 

قرآن    جامعیّت  ه(. دربار1/390  ،ت جامع بودن« است )صدرى افشاریفیبودن، کر  ی»فراگ  یدر لغت به معن  جامعیّت

 ه گنجاند:یل چهار نظریتوان ذیارائه شده که م  یات گوناگونینظر

 قرآن.   جامعیّت. عدم 4، یسه ایمقا جامعیّت.3قرآن،  ینسب جامعیّت. 2مطلق قرآن،  جامعیّت. 1

و امور    یت یدانند، گروه دوم قرآن را تنها در امور هدا یها منه یزم  یتمامز در  یگروه اول قرآن را در بردارنده همه چ

ن گروه  یدانند و چهارم یجامع م  یان یر کتب وحیاس با سایمورد انتظار بشر جامع دانسته، گروه سوم قرآن را در ق

 جامعیّتو برآنند که اگر    جامعیّتدانند نه   یکمال م  یز قائل شده و قرآن را دارای تما  جامعیّتن دو مفهوم کمال و  یب

 .ر است یناپذدر مورد قرآن اثبات  جامعیّتن یم ایاز کمال بدان یرا جدا

 مطلق قرآن   جامعیّت اول:    یه نظر 

علوم و فنون مختلف    یبه اصول اساس  یز است. قرآن حتین باورند که قرآن جامع همه چیه بر این نظریطرفداران ا

: یهفتم هجر  هن در سدیزمران یا  ه، عارف و شاعر پرآواز یاشاره کرده است. به قول مولوها  ز پرداخته و به آن ین

زرکشیبدرالد  .( 1293تی، دفتر چهارم/ بیمعنو  یاء است« )مثنویانب  ین نجوم و طبّ، وح ی»ا و  794)د   ین  ق( 

دائره911)د  یوطین سیالدجالل قرآنق( صاحبان دو  بزرگ علوم  ترتیتا عصر خو  یالمعارف  به  آوردهی ش،  اند: ب 

(؛ »و قد احتوى  2/181  ،یمْكِنُ اسْتِْخرَاجُهُ مِنْ...« )زرکشیءٍ إِلَّا وَینَ وَمَا مِنْ شَینَ وَاْلآخِرِیاْلقُرْآنِ عِْلمُ اْلأَوَّلِ  ی»وَفِ 

ئه و الهندسه و الجبر و المقابله و النجامه و  یائل مثل الطب و الجدل و اله]القرآن[ على علوم أخرى من علوم األو

  (.2/334، یوطیر ذلك« )سیغ
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 ل است: یات ذیات و روایاز فهم و جمع آ یندین گروه برآیدگاه اید  

 (89 )نحل، ( ء...یانًا لِِّکُلِِّ شَ یاْلکِتابَ تِبْکَ ینَزَّْلنَا عَلَ) ( و 38 )انعام، ( ء...یاْلکِتابِ مِن شَ یما فَرَّْطنَا فِ) ات: یالف( آ

أَبِیب( روا اللَّهِ  یات: عَنْ  اللَّهِ فِ  $ عَبْدِ  بَیقَالَ: »كِتَابُ  مَا  بَعْدَكُمْ وَ فَْصلُ  مَا  قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ  مَا  نَبَأُ  نَحْنُ  یهِ  نَكُمْ وَ 

ن شماها. عن أَبَا  یشما و خبر بعد از شما، و حکم ما بش از  ی(؛ کتاب خدا، در آن است خبر پ61/ 1،  ی نینَعْلَمُه«،)کل

امَهِ یوْمِ اْلقِیهِ بَدْءُ اْلخَْلقِ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى  یوَ أَنَا أَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ وَ فِ   #رَسُولُ اللَّهِ  یقُولُ: »قَدْ وَلَدَنِی  $عَبْدِ اللَّه

  وَ خَبَرُ اْلجَنَّهِ وَ خَبَرُ النَّارِ وَ خَبَرُ مَا كَانَ وَ خَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا أَْنظُرُ إِلَىهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ خَبَرُ اْلأَرْضِیوَ فِ

 آن در ندهی آ و حال ، گذشته اخبار ، نیآخر و نی ء« )همو، همانجا(. »علوم اولیانُ كُلِّ شَیهِ تِبْیقُولُ فِی؛ إِنَّ اللَّهَ  یكَفِّ
ندارد«   یتینها  آن یها  ی شگفت و اسرار (؛ »و3/73  ،یزیحو  ی؛ عروس 1/123  ،یاست« )ثعالب  شده نهاده عت یود به

نهج238/  2  ،ی نی)کل )ع گرفته فرا را زیچ همه قرآن نییتب و انی»ب (؛18خطبه  ،  البالغه ؛   ( 2/266  ،ی اشیاست« 
 انیب قرآن در هم مسئله نیا کاش  ید: ایبگو خود با و کند آرزو یزیچ انسان که نمانده  یباق  ییجا گرید که سان»آن

 (.  87 ،یشد« )قمیم

 معارف اخالق، حوزه شتر در  یاست، ب شده ق ی تحق قرآن در دانشمندان یسو از  کنون تا که یاز آنجا که موضوعات
عمل  و نظر در مسلمانان شود؛ینم مشاهده آنها انیم در یو علم یتخصص موضوعات بوده است و اتیاله و یاسالم

 قرآن عهده بر یبشر علوم ی هاگر حوزه یت در دیهدا و است  ینید مسائل منحصر در  قرآن تی هدا که  اندپنداشته
بایبا انسان و  کندیم بیترغ و قیمختلف تشو علوم  یریادگی به تنها ست. قرآنین ش یخو تیدرا و عقل بر هیتک د 

  (.75 ،یرمحمّدیکند )معرفت و م اموزد و کشفیها را بآن

باور استدست دهیعق نیا منشأ ا: کم دو  ادّعا شود قرآنینخست   است، موضوعات و مسائل هانگر همیب نکه اگر 

 شده نییتب  قرآن در چگونه کی زیف ای یمیش ، یاضیر همسئل فالن مثاًل که مطرح خواهد شد سؤاالت نیا بالفاصله
 در  که  را قرآن یروشنگر  و تین پرسش، هدایرفت از ابرون  یبرا آغاز  همان  از  ی اسالم دانشمندان رو، نیا است؟ از 

 نمودند محدود آن یندار ید و  نید حوزه به تنها است، شده مطرح مرز  حدّ ویب مطلق و صورت به متعدد ات یروا و اتیآ
ء«، یاز »کلّ ش مراد که کردند دی( تأک89  ،)نحل  «ءیش لکلّ انًایتب ک الکتابیعل نزّلنا و»  همچون:   یاتیآ ریتفس در و

الدّیالهدا أمر یف ءیش »کلّ بایه و  ت قرآن  یهدا  محتاج سعادت و نید امر در تنها بشر که استدالل نیا ن« است؛ 

 .خود را سامان دهد یش امور زندگ یخو عقل بر یهتک با تواندیم بشر هاگر حوزهید در و  است

 شبهات، و سؤاالت لیقب ن یا برابر در را کند، قرآن فرض قرآن بر طیمح و مسلّط را خود یآنکه اگر مفسّر گریدو د
 ین رو، ادّعاینشده است. از ا مطرح قرآن در یمسائل نیچن ن خواهد کردیقی پس افت، ی خواهد پاسخیب و یخال  دست

 اصوال   و نداند قرآن بر مسلّط را خود اگر مفسّر امّا .کندیمحدود م نید حوزه است« به زیچ همه انگریرا که »ب قرآن

 ان یب و تی بودن هدا  یو فرامکان  یفرازمان کردن محدود مقام در گاهچی ه ، بداند را ناممکن قرآن بر تسلط و احاطه
 آمد.  برنخواهد قرآن

از قرآن غافل    یاریق بسیف و دقایر قرآن سبب شده است که از فهم ظرایتفس  یشناس ن اشتباه در روش یهمچن

خ محمود شلتوت  ی م. شی نیبب  یمختلف علم  یها ء« بودن قرآن را در حوزهیانًا لکلّ شیم »تبیجه نتوانی م و در نتیبمان

ر  یدر تفس  یب یکند که »بکار گرفتن روش ترتی ر اذعان میخ تفسیتار  یشناس بیان آسیاز عالمان معاصر مصر در ب
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ات دستخوش  یاز آ  یبعض  یواقع  یات قرآن عدول شود و معانیح آیم صریمفاهقرآن باعث آن شده است که غالبًا از  

را  ی« است. ز یر موضوعیر، »تفسین روش تفسین باور است که بهتریبر ا  ی(. و138  ،رد« )دروزهیف قرار گیتحر

  ی و روحان  یعرفان  ی. قرآن سرتاسر گفتارهایپاسخ  یهر پرسش  یدارد و برا  ی سخن  ی»قرآن درباره هر موضوع

معنوین از  فقط  که  بگویست  ایات سخن  از  فقط  و  کید  و  بسیفیمان  متأسفانه  کند.  بحث  آن  درجات  از   یاریت 

 (. 141 ،شناسند« )هموین عنوان میکرده باشند، قرآن را با هم یمسلمانان بدون آنکه مطالعه و پژوهش

( در یکی)تفک  یبیشدن روش ترتج  یز رایه نجف اشرف نیعلم  ه د محمّدباقر صدر از استادان معاصر حوز ید سیشه

دانسته است تا آنجا که »نگذاشته است   یر و فهم ناقص فرهنگ قرآنیتفس  ییستایدر ا  یر قرآن را عامل مهمیتفس

ر  ی ها بر تفستوان گفت: قرن  یکه م  یدا کند... به طوریروز به روز رشد و نمو پ  یگر علوم اسالمیر همانند دیتفس

تفس  یجامع طبر امام فخر  یو  تفس  یراز ر  تبیو  ول   یخ طوسیان شیر  است،  اسالم  یگذشته  قرآن  ی فرهنگ    یو 

ار اندک بوده است، ]که[ در یعارضش شده، بس  یراتییر همچنان درجا زده و اگر تغینداشته و تفس  یا دستاورد تازه

- 150  ،د« )همویآیبه حساب نم  یز یدست داده است، چ  یکه به جوامع انسان  یفراوان   یهایرات و دگرگونییبرابر تغ

 ی امدهایو آثار و پ  یو روش موضوع  یبیر ترتیو روش تفس  یت را در متفاوت بودن مبانین واقعیشان علّت ای(. ا151

 داند و آورده است: یدو مآن

ت  یواقعکند، بلکه از  یات قرآن شروع نم ی[، مفسّر کارش را از متن آیب ی]بر خالف روش ترت یر موضوعی»در تفس

را   ییهاحلسازد، و راه یره متمرکز میو غ  یا اجتماع ی  یک موضوع اعتقادیکند، و نظرش را بر   یآغاز م  یزندگ

در رابطه با   یانسان یرا که زندگ ین مشکالتیافته است و همچنیشه بشر دریکه در رابطه با آن موضوع، علم و اند

مانده است کاماًل    یقات مربوط به آن موضوع بر جایکه در تحق  یخال   یز جاهایموضوع مطرح کرده است، و ن

ش از  یست؛ پی سنده نی گر فقط در نقش مستمع و نوید  یرود، ول  یم  یات قرآنیکند، بعد به سراغ آ یم  یگردآور

را   یشمندان بشریدانشمندان و اند  ینظرهاو آماده کرده و نقطه  ید، موضوع را بررسیایآنکه به سراغ متن قرآن ب

را   ییات قرآن گفتگوی( تا بتواند با آ3  ،)فصّلت  (  علمونی  لقومٍ ًایعرب قرآنًا اتهیکتابٌ فصّلت آ)  راهم آورده است  ف

ار مفسّر است، به او پاسخ  یشه بشر که در اختی پرسد و قرآن در رابطه با محصول تجارب و اندیبرقرار کند. مفسّر م

ه کامل قرآن را  یخواهد نظریرابطه با موضوع مورد نظرش بداند و مخواهد موضوع قرآن را در  ید. مفسّر میگو یم

  ی هان رو، فرآوردهیشگاه قرآن به دست آورد. از ایبه پ  یشه بشریعلم و اند  یسه و عرضه دستاوردهای از راه مقا

با تجربیهم  یر موضوعیتفس ارتباط کامل   قرآن را از  یبررس   یاست، و نمودارها و خطوط کلّ  یات بشریشه در 

دهد، و نقطه نظر اسالم را در رابطه با آن موضوعات مشخّص  ینشان م  یشان به روشنیاز ایموضوعات مورد ن

گر به سخن یدر واقع به گفتگو نشستن با قرآن و به عبارت د  یر موضوعین جهت، کار تفسیگرداند. به همیم

ک واکنش فعّال و  یست، بلکه  ی در برابر قرآن ن  یک واکنش سلبی[  یبیر ترتیدرآوردن قرآن است، و ]مانند تفس 

آورد. حضرت امام  ین کتاب به حرکت در میق بزرگ ایاز حقا  یکیرا در جهت اکتشاف    یات قرآنیاست، و آ  یجابیا

ر به سخن درآوردن ین تعبید: »ذلک القرآن فَاستَنطِقوه«. ایفرما ید، میگو یدرباره قرآن سخن م  یوقت$ یعل

  ، است« )همو  یر موضوعیف کار تفسین توصی ن و رساتریواترین فرزند قرآن آمده است، شیقرآن که در سخن ا

 (. 30-1 ،یزنجان یو مراد یفشارک  یز نک: لسانی؛ ن152-153
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 قرآن   ی نسب   جامعیّت ه دوم: ی نظر 

ا به  نظریمعتقدان  مىین  قرآن  یگوه  ولى    جامعیّتند:  حجامعیّت دارد،  به  محدود  و  یش  انتظار  مورد  محدوده  طه 

رش  ین قلمرو قابل پذیز در همیش نجامعیّتت است،  یگر، قرآن چون براى هدایان دیت قرآن است. به بیمسؤول

نسبى حداقلى  جامعیّتنسبى حداكثرى و  جامعیّته به دو دسته طرفداران ین نظریشتر. باورمندان به ایاست و نه ب

 ی به شمار م  مفسّران ان محققان علوم قرآنى و  یها در مه ین نظریپرطرفدارتره از  ین نظر یشوند. ام مىیقرآن تقس

 . رود

 اند.   از کتاب، سنّت و عقل ارائه کرده یه دالئل متعدد و مختلفین نظریطرفداران ا

امبران است، و پس از ی، خاتم پ#امبراسالم یقرآن است، اگر  پ  جامعیّتت نبوّت،  ی: الزمه خاتمیل عقلیالف( دل

دستورها   یش جاودانگینازل نخواهد شد، معنا  یپس از و  یعتیا شریا دستور و  ی نخواهد آمد و کتاب    یامبریپ  یو

ء« بوده و از  یان کل شَیسته گفتن بوده را گفته، »ِتبْیسته آوردن بوده، آورده و آن چه بایلذا آنچه با .م استیو تعال

ایچ چیه در  اگر  اما  است،  نکرده  گذار  فرو  زمیز  راهنمایننه  ین  احکامش جاودانید  ییازمند  بود،  و جامع    یگران 

 (. 112-83 ،نبود)سروش 

اند که معتقدان   استناد کرده  یاتیش به همان آیه خوید نظرییقرآن در تأ  ینسب  جامعیّت: طرفداران  یل نقلیب( دل

ات است. ین آیشان از ایک از ایها تمسک کرده بودند، تنها نکته تفاوت در نوع برداشت هر  ز به آن یه اول نیبه نظر

اند و  کرده یمعرف  یجهان ینین اسالم را دیسبأ که قرآن و د  28قلم و   52اء، ی انب 107 یه همانند آ یاتیشان به آیا

انَ كُلِّ یاْلقُرْآنِ تِبْ  یاللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَْنزَلَ فِ: »إِنَّ  $ت مرازم از امام صادقیکنند: روایل استناد میات ذیروا

إِلَّا وَ   -اْلقُرْآنِ  یقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أُْنزِلَ فِیعَ عَبْدٌ  یسْتَطِیهِ اْلعِبَادُ حَتَّى لَا  یحْتَاجُ إِلَیئًا  یءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَیشَ

 (. 1/59 ،ینی« )کلهیهُ فِقَدْ أَْنزَلَهُ اللَّ
 ی اسه ی مقا   جامعیّت ه سوم:  ی نظر 

باشد، قرآن  یمقام جامع م  یامبران است و دارای، خاتم پ#امبر اسالمینظران معتقدند که چون پاز صاحب  یبعض

ن  یشان داده شده و به همیق و معارف به ایدارد.تمام حقا  جامعیّت  یان یگر کتب وحیسه با دیدر مقا  یز همانند وین

د  ی، سینیهمچون امام خم  یه را به بزرگانین نظریسابق را جمع کرده است. ا  ی ایکتب انب  یل قرآن تمام معانیدل

ات و یاست چندان مستدل به آ  یعرفان  یهابر آموزه   یه که مبتنین نظریاند، او... نسبت داده  یانین آشتیجالل الد

 .اندف قرآن را نمودهیکتاب شر  جامعیّتاستفاده    #اکرم  ینب  یو معنو  ین مقام عرفانییات نبوده و صرفًا با تبیروا

 قرآن   جامعیّت ه چهارم: عدم  ی نظر 

ن یندارد. ا  جامعیّت  یگونه که خود قرآن بدان اشاره کرده است وله بر آن است که قرآن کمال دارد، همانین نظریا

م سروش مطرح و  یه را دکتر عبدالکرین نظری و کمال است. ا  جامعیّتبر تفاوت گذاشتن بر دو مفهوم    یمبتن  یرأ

ان کامل بودن  ی، چرا که »فرق است مجامعیّتن کمال دارد و نه  یشان معتقد است که دیاز آن دفاع کرده است. ا

د در آن یاست که هر چه بخواه   یسوپرمارکتن  ید  ییرد، گویگیز را در بر میهمه چ  یعن یو جامع بودن. جامع بودن  

 (.  107 ،شود« )سروش  یدا میپ
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مفهوم  جامعیّت اگر  د  ی جدا  یقرآن  کمال  بوسیاز  باشد  داشته  نین  اثبات  قابل  قرآن  روایله  نیست.  که  یات  ز 

ات با یاند و آنچه در روارا به کار نگرفته   جامعیّتم واژه  یگونه که اشاره کرداند همانیدهنده قرآن و وحلیتفص

  ، ینیکتاب اللّه« )کل  یه اثنان إاّل وله اصل فیختلف فیا »ما من امر  یه األمه«  یحتاجُ الیئًا  یدع شیچون »لم    یریتعاب

ن ح هماین و توضییرسد در مقام تبی ( آمده است به نظر م1/59امه« )همو،  یوم القی  یه الیحتاجون الیا »ما  ی(  1/60

 . ن کنندییباشد را اثبات و تب  جامعیّتد که همان  یجد  ینکه بخواهند مفهومین هستند و نه ای مفهوم کمال قرآن و د

ست، بلکه ی آن ن  هن است اما همیو د  ین منبع وح ین و مهمتری، قرآن اولی عیش  یز معتقدند بر طبق مبانین  یبرخ

قرآن به   یدارد، ول   جامعیّتن  ین،دیاست. بنابران  یو د  یاز وح   یز بخشین  $نیگر معصومیو د#ی سنت نبو

 جامعیّت   ییا سنت به تنهایدارد؛ امّا قرآن    جامعیّتن چون شامل قرآن و سنّت است،  ید  یعنی ندارد.    جامعیّت  ییتنها

 ندارند. 

 ن ی ق ی فر   مفسّران   ی قرآن در آرا  جامعیّت اسراء و   ه سور   88  یه آ 

 « رًایْأتُونَ بِمِْثلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْأتُوا بِمِْثلِ هذَا اْلقُرْآنِ ال  یأَنْ    قُْل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ اْلإِْنسُ وَ اْلجِنُّ عَلى» 

چند كه بعضى  اورند، هر یتوانند مثل آن را باورند، نمىین قرآن را بیند تا همانند ایبگو: اگر)تمام( انس و جنّ گرد آ

 گرى باشند.یاور دیبان و یپشت

ن  یم کرده و ایانه، متأخر و معاصر تقسیمتقدم، م  هن را به سه دوریقیر فری، تفاسینجا به منظور سهولت بررسیدر ا

ا یان آمده است  یت آن به می فیقرآن و ک  جامعیّتاز    یه بحثین آ یل ایا ذیم داد که آینکته را مورد توجه قرار خواه

م، صرف یآگاه شو   مفسّرانشه  یر عامل زمان بر اندین تأثی، همچنیو سن   یعیش  ی هادگاهین رهگذر با دیر؟ تا از ایخ

 ر. یا خیاند  ن باره ابراز کردهیدر ا یگر خود نظری در آثار د مفسّرانن ینکه اینظر از ا

 ر متقدّم )قرن اول تا پنجم( ی تفاس 

 شود.  یافت نمی جامعیّتاز بحث  یدوره، نشانن یر ایدر تفاس   

غ بودن قرآن: »بِمثل هَذَا اْلقُرْآن  ید بر بلیق( ضمن تاک  68ر ابن عباس، ابن عبّاس )دیتفس  یر المقباس فیتنو.  1

 ی برا  یكون«؛ مترادفید والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وَخبر مَا كَانَ وَمَا  یوالوعد والوع  یهِ اْلأَمر وَالنَّهْیبَالغا فِ

 (. 241/ 1، یروز آبادینًا« او )فیمع یرًا اَیرًا ذکر کرده است، »ظهیظه

 (. 2/26 ،یرًا ذکر شده است )قمیظه یبرا یر تنها مترادفین تفسی، در ای ر قمی.تفس2

  یهود مدّعی از    یان کرده که قومیه را بیق( فقط سبب نزول آ  310)د   یطبر  القرآن،  یل آیان عن تأویجامع الب.3

بمثل هذا القرآن: لئن اجتمعت اإلنس   ین قالوا لك: إنا نأتیا محمد للذیاورند: » قل  یتوانند مثل آن را ب یبودند م

 (. 107/ 15 ،عونا و ظهرا« )طبرىأتون أبدا بمثله، و لو كان بعضهم لبعض یأتوا بمثله، ال یو الجن على أن 

 انه )قرن پنجم تا قرن دهم( ی ر م ی تفاس 

امده  یان نیبه م  یسخن  جامعیّت، و نظم و فصاحت قرآن پرداخته و از  یو بالغ   یشتر به اعجاز ادب ین دوره بیر ایتفاس

 است. 

ه که انس و  یآ  تحدّیق( به جنبه    460)د  یخ طوسیشر القرآن(،  یتفس  یان فیان الجامع لعلوم القرآن )التبیالتب.1

ح نموده آنجا که گفته  ی)فصاحت، بالغت، نظم( تصر  یز به اعجاز ادبیدهد پرداخته و ن یجن را مخاطب قرار م
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قدرون على معارضته، ألنه تعالى  یذلك و ال  عجزون عنیأتوا بمثل هذا القرآن و أنهم  یللخلق ان    تحدّیاست: » 

اْلإِْنسُ وَ اْلجِنُّ« متعاونیقال »قل«   ْأتُوا بِمِْثلِ هذَا یأَنْ    »عَلى  نین متعاضدیا محمد لهؤالء الكفار »لَئِنِ اجْتَمَعَتِ 

رًا یمْ لِبَعْضٍ ظَهِ»وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُ  ه، و لعجزوا عنهیهو عل  یفصاحته و بالغته و نظمه، على الوجه الذ  یاْلقُرْآنِ« ف

 نکرده است.  یااشاره جامعیّتاما به مسئله  (،6/517 ،یأتوا بمثل هذا القرآن« )طوسیان 

اشاره نکرده و تنها به عجز    جامعیّته به  یل آیق( ذ427شابورى )دیر القرآن، ثعلبى نیان عن تفسیالكشف و الب.2

ر یألنه غ ْأتُونَ بِمِْثلِهِیم بودن قرآن دانسته است » ال یل آن را قدیجن و انس از آوردن مثل قرآن اشاره کرده و دل

 ( 6/132 ،یمخلوق« )ثعلب

ف یاست که تحر  یقرآن کتابن مطلب که  یتنها به ا  یر عرفانین تفسیدر اق(    514رى )دیلطائف االشارات، قش.3

ه یمعجزته باق  #نایه حكما، و نبیاء معجزاتهم باقیدان است اشاره نموده است: »سائر األنبینشده و معجزه جاو

 (. 2/368 ،رىیقشنا« )یع

البَ.4 البیمَجمعُ  )مجمع  القرآن  لعلوم  فیان  ابوعل یتفس  یان  القرآن(،  بن حسن طبرس  یر  به   یفضل  خ  یشمعروف 

: »قُْل لَئِنِ  ن بإعجاز القرآن فقال یق( به نقل از ابن عباس آورده است: احتج سبحانه على المشرك  548)د  یطبرس

عَلى اْلجِنُّ  وَ  اْلإِْنسُ  اْلقُرْآنِ ال  یأَنْ    اجْتَمَعَتِ  بِمِْثلِ هذَا  بِمِْثلِهِ«؛ معناه قل  یْأتُوا  لئن  یْأتُونَ  الكفار:  ا محمد لهؤالء 

الج القرآن فین على أن  ین متعاضدین متعاوناجتمعت اإلنس و  فصاحته و بالغته و نظمه على   یأتوا بمثل هذا 

و    یا من البالغه و الدرجه القصوى من حسن النظم و جوده المعانیالطبقه العل  ی ها من كونه فیهو عل  یالوجوه الت

نهما  ین ما بیشكل على السامعیب العباره و الخلو من التناقض و اللفظ المسخوط و المعنى الدخول على حد  یتهذ

  تحدّی نا«. از عبارات فوق،  یمع  یرًا« أی»وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِ  أتوا بمثله یمن التفاوت لعجزوا عن ذلك و لم  

 ی حیتوض یه بعدیر آیشان در ادامه و در تفسید. ایآ یاختالف برم)فصاحت و بالغت و نظم( و عدم  یو اعجاز ادب

هذَا اْلقُرْآنِ مِنْ كُلِّ    یا و آخرت است: »وَ لَقَدْ صَرَّْفنا لِلنَّاِس فِیقرآن در امر دن  جامعیّتانگر اعتقاد او به  یدارد که ب

حتاجون یه من الدالئل و األمثال و العبر و األحكام و ما  یحتاج إلیهذا القرآن من كل ما    ینا لهم فیمَثَلٍ« معناه لقد ب

 (. 6/676 ،یها« )طبرسی تفكروا فیاهم لینهم و دنید یه فیإل

التنز .5 بَغَو لیمعالم  ابومحمد حس  ی،  التنزق(  516)د  یشافع هیفقو   محدّثن بن مسعود،  یفَرّاء،  ل که یدر معالم 

  ی سخن  جامعیّتداند، اما از  یم میح کرده و قرآن را قدیتصر یبیو غ یاست، به اعجاز ادب یکالم  -ییروا یریتفس

بِمِْثلِهِی ال  »اورده است:   یان نیبه م رًا، عونا و مظاهرا،  یقدرون على ذلك، وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِی، ال  ْأتُونَ 

ف و اإلخبار عن  یالنظم و التأل  یهذا فكذبهم اللّه تعالى، فالقرآن معجز فن قال الكفار: لو نشاء لقلنا مثل  یفنزلت ح

ر مخلوق و لو كان مخلوقا ألتوا بمثله«  یشبه كالم الخلق، ألنه غیأعلى طبقات المبالغه ال    یوب، و هو كالم فیالغ

 (. 3/161 ،ی)بغو

 -اجتهادى  -ر که كالمىین تفسیق( در ا  556)د، ابوالفتوح رازى  رالقرآنی.روض الجنان و روح الجنان فى تفس6

»اگر جنّ و انس   ن نکات اشاره کرده است:یه به ایل آیاست ذ  یبه زبان فارس   یع یر شین تفسیترو کهن  اخالقى  

م، از حكم  ی ن قرآن را به انواع فرستادیارند و نتوانند آوردن. ما ایارند، نین بیمجتمع شوند بر آن كه تا قرآنى مانند ا

ن مردمان ابا كردند و سر باز  یشتریده او عامّ بود، جز آن است كه بیثال و مواعظ قصص و اخبار و نواهى تا فاو ام
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م، ین قرآن را به انواع فرستادی(. از عبارت » ما ا12/287  ،ی زدند، الّا آنان كه كافر باشند و جحود كنند« )ابوالفتوح راز 

ست  ید، اما معلوم نیآیبر م  جامعیّت  یده او عامّ بود« نوعینواهى تا فااز حكم و امثال و مواعظ قصص و اخبار و  

 را مد نظر داشته است. یتیدر امور هدا جامعیّتا یرفته یمطلق را پذ جامعیّتشان یا

هذا الباب أن نقول    ی»و المختار عندنا فه به معجزه بودن قرآن  یر آیدر تفس  ق(  606)د  یفخر راز ب،  یح الغیمفات.  7

كون فإن كان معجزا فقد حصل المطلوب« و عجز انسان در مقابل  یكون معجزا أو ال  ینفسه إما أن    یالقرآن ف

معارضته«    تحدّی البشر عن  راز   یمطلب  جامعیّتدرباره    ی، ول اشاره کردهقرآن »بأن عجز    ، ینگفته است )فخر 

21 /406 .) 

  - كالمى  -ادبى   -ىیر رواین تفسیق( در ا  542ه اندلسى )دیز، ابن عطیالكتاب العزر  یز فى تفسی. المحرر الوج8

معارضه القرآن    یاشاره کرده است: »و العجز ف  یو اعجاز ادب  تحدّیتنها به  ه،  یاجتهادى، پس از ذکر سبب نزول آ 

اللّه عز و جل، و البشر مقصر  تصف بها إال  ی ال    یه، و عله ذلك اإلحاطه التیالنظم و الرصف لمعان   یإنما وقع ف 

 (. 3/484 ،هیان و الغفله و أنواع النقص« )ابن عطیضروره بالجهل و النس

كالمى فقط   -ادبى و بالغى -ر اجتهادىیز در تفسی ق( ن 538زمخشرى )دل، ی.الكشاف عن حقائق غوامض التنز9

بالغته و حسن نظمه و   یذا القرآن ف أتوا بمثل هیلو تظاهروا على أن    به معجزه بودن قرآن اشاره کرده است: »

 (. 2/692 ،ی)زمخشران بمثله« یان لعجزوا عن اإلتیهم العرب العاربه أرباب البیفه، و فیتأل

نتوانستند    ی ار ینکه جن و انس با وجود تعاضد و همیل ایز دلیق( ن  691)د  یضاویل، بیل و أسرار التأوی.أنوار التنز01

اورده است: »قُْل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ  یان نیقرآن به م  جامعیّتاز    یآن دانسته، اما صحبت  یاورند اعجاز ادبیمثل قرآن را ب

البالغه و حسن النظم و كمال المعنى. وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ   یف  ْأتُوا بِمِْثلِ هذَا اْلقُرْآنِیأَنْ    اْلإِْنسُ وَ اْلجِنُّ عَلى

 (. 3/266 ،ی ضاویان به« )بیرًا و لو تظاهروا على اإلتیظَهِ

ه به اعجاز یل آیذ  یش فقهیر با گراین تفسیدر ا  یه مالکیق( مفسّر و فق  671)د  یقُرطُب الجامع ألحكام القرآن،  .11

 داشته است. ح یف قرآن تصریو عدم تحر

قرآن اشاره کرده: »ذكر ما منحه   یبه اعجاز و جاودانگ ق(،   745)د  یان اندلسیابوح ر، یط فى التفسیالبحر المح.21

ان بمثله«، و جن و انس را از  یعجز العالم عن اإلت  یبقاء الدهر، و هو القرآن الذ  یل على نبوّته الباقیتعالى من الدل

ان بسوره  ینزل به و بلغاؤهم عجزوا عن اإلت  یاست: »و إذا كان فصحاء اللسان الذ آوردن مثل آن ناتوان دانسته  

 (. 7/111ان، یْأتُونَ بِمِْثلِهِ« )ابوحیال  ه یواحده مثله« و » و لو تعاون الثقالن عل

ان سبب نزول: »سبب یضمن بادبى خود    -ىیر روایق( در تفس  876ثعالبى )در القرآن،  ی.جواهر الحسان فى تفس31

ر هذا القرآن، فإنا نقدر یبه غیه غریه و سلّم: لو جئتنا بآیصلّى اللّه عل  یش قالوا للنبیه أنّ جماعه من قریذه اآله

ح یتصر  ی ب یو غ  یع الخالئق«. به اعجاز ادب ی ز لجمیه المصرّحه بالتعجیء بمثله، فنزلت هذه اآلینحن على المج

 (. 496/ 3 ،یکرده است )ثعالب 

 زدهم( ی )قرن دهم تا س ر متأخّر  ی تفاس 

بگو اى محمد »لَئِنِ اجْتَمَعَتِ   »قُلْ   د:یگو یم   یر عرفانین تفسیق( در ا  910ه، كاشفى سبزوارى )دی. مواهب عِل1

ْأتُوا« بر آنكه  یأَنْ    شانى و اتفاق كنند »عَلىیان كه تو مبعوث بدی« و پر»وَ اْلجِنُ  انی« اگر جمع شوند آدماْلإِْنسُ
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ارند، مثل آن را در فصاحت و بالغت و حسن نظم و كمال معنى یعنى بین قرآن  ی بمانند ا  ارند »بِمِْثلِ هذَا اْلقُرْآنِ«یب

نان فصحا و بلغا و عرفاء هستند« یان ایها با آنكه در من صفتیارند مانند او را درین  ْأتُونَ بِمِْثلِهِ«ی»ال    بی و اخبار از غ

 قرآن ندارد.  جامعیّتبر  ی(. گفته او داللت 629 ،یسبزوار  ی)کاشف 

آمده است:   ه یل آیر ذین تفسیدر ا  ،ین محلیق( و جالل الد911وطى )دین سیالد ن، نگاشته جاللیر الجاللی.تفس2

ْأتُونَ بِمِْثلِهِ وَ لَوْ كانَ یالفصاحه و البالغه ال    یف  ْأتُوا بِمِْثلِ هذَا اْلقُرْآنِ یأَنْ    » قُْل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ اْلإِْنسُ وَ اْلجِنُّ عَلى

هذَا اْلقُرْآنِ مِنْ كُلِّ    ینا لِلنَّاِس فِینا نزل ردا لقولهم و لو نشاء لقلنا مثل هذا وَ لَقَدْ صَرَّْفنا بیرًا معیبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِ

  أهل مكه إِلَّا كُفُورًا جحودا للحق«   یأ   أَْكثَرُ النَّاِس  تعظوا فَأَبىیمثال من جنس كل مثل ل  یصفه لمحذوف أ  مَثَلٍ 

 (. 294 ،یو محلّ  یوطی)س

آورده:   $یالرضا به نقل از امام علون اخبار  ی ه، از عیل آیذ  ییر رواین تفسیق( در ا1112)د  یزین، حوینور الثقل.3

ه را دال بر  یآ  $ع العرب« و به نقل از امام رضایتداولها جمی  ی»ان اهلل تعالى نزل هذا القرآن بهذه الحروف الت

 یصحبت   جامعیّت« اما از  نظمه  یه المعجزه فی ه، و اال یوما فعظم الحجه فیاعجاز قرآن دانسته است: »انه ذكر القرآن  

 (. 3/221 ،یزیحو یاورده است )عروسیان نیم به

 ر معاصر )قرن چهاردهم( ی تفاس 

را در حوزه لفظ و معنا و فصاحت    تحدّیه،  ی ل آیذ  یین طباطباید محمدحسیس  علّامهر القرآن،  یزان فى تفسیالم.1

أن    یظاهره ف  یه تحد ظاهر، و هیاآل  ینکرده است: »و ف  جامعیّتبه بحث    یاچ اشاره یو بالغت دانسته، اما ه

 تحدّی شان  یع ما للقرآن من صفات الكمال الراجعه إلى لفظه و معناه ال بفصاحته و بالغته وحدها«. ایبجم  تحدّیال

ها باز است: ها و همه انسان ها و زمانهمه مکان  یبرا  تحدّیداند، بلکه باب   یرا منحصر در جامعه آن روز نم

وم فال أثر منهم، و  یقد انقرضت العرب العرباء أعالم الفصاحه و البالغه الو    تحدّیدوام ال  یه ظاهره فی»على أن اآل

 (. 13/201 ،یالقرآن باق على إعجازه متحد بنفسه كما كان« )طباطبائ 

کند که قرآن   ین بحث را مطرح مید و ایگشای را با عنوان »اعجاز القرآن« م  یبقره، مبحث   هسور  23ه  یل آی ذ  علّامه

استدالل بر معجزه بودن آن محسوب    یاها به گونه چنان که همه آنکرده، آن   تحدّیبه اعجازش    یات مختلفیدر آ

ه، همگان ین آیاسراء است، چه در ا  88ه  یمربوط به آ  تحدّین مراتب  یترد: عام یگو یشوند. سپس در ادامه میم

ت و  یجزالت در اسلوب، به هر خصوصو    یانی فراخوانده، و عالوه بر بالغت ب  یاعم از جن و انس را به همانندآور 

، و علوم و  یبیغ ین، خبرهای، اخالق فاضله، احکام و قوانیقیکه قرآن در بر دارد، اعم از معارف حق یاژهیصفت و

 .نموده است تحدّیر آن یمعارف نامکشوف و غ

اش تمام  ره یمعنا دارد که دا  ینسبت به جن و انس در صورت  تحدّیت  یکند که عموم یدر ادامه اضافه م  علّامه

ن اساس،  یرد. بر ایها وجود دارد، در برگدر آن  ییجورا که امکان تفاضل و سبقت  ییهانهیها و زم یژگ یاوصاف و و

عالم علوم   یعالم در علمش، و برا  یم در حکمتش، و برایحک  یغ و سخنور در بالغتش، و برایفرد بل  یقرآن برا

است یاهل س  یشان، و برایگذاردانان در قانون گذاران و حقوققانون   یدر تخصص خاص خودش، و برا  یاجتماع

بدان   یان در آنچه به صورت همگانیتمام جهان  یشان، و براان در حکومتیحاکمان و وال  یشان، و برااستیدر س
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تواند   یمانند آن را نم  یان، معجزه است و کس یب، اختالف در حکم و علم و بیمانند غافت،  یتوانند   یدست نم 

 (. 1/59 ،هموت اعجاز خود از تمام جهات است )یعموم یاورد. پس قرآن مدعیب

ابند، ی  یو برتر  ا جن بتوانند در آن امکان فضل یا مجموعه افراد انسان  ی، هر آنچه که آحاد  علّامهن، به نظر  یبنابرا

  ی معرفت   یجد   یها نهین سخن بدان معناست که قرآن در تمام زمیاسراء است. ا  88ه  یدر آ  تحدّیت  یمشمول عموم

کننده اعجازش در    عام آن اثبات  تحدّیاست. پس    یدارد که فوق همانندآور  ی ر است، مطالبیکه بشر با آن درگ

 ی معرفت   یهانه یقرآن، اشتمال آن بر همه زم  ی هماوردطلبن  یت این رو، الزمه عمومیاد شده است. از ایتمام جهات  

دارند که    یاناتیگر بید  یاتیل آیذ  علّامهآن در تمام جهات است؛ البته    جامعیّتگر  یبشر، و به عبارت د  یو مهارت

 .قرآن قرار گرفته است  جامعیّتگر در باب یه دی مستند سه قسم نظر

س ألفاظا و  ی»فهذا القرآن ل  یهاز آ  تحدّیضمن برداشت اعجاز و  ق(  1385د بن قطب )دیس  .فى ظالل القرآن،2

 جامعیّت صنعوه«،  یعجز المخلوقون أن  یبدعه اللّه  یحاكوها. إنما هو كسائر ما  یحاول اإلنس و الجن أن  یعبارات  

اه كامل(. و از آنجا  یمنهج حات کامل دانسته است )و القرآن بعد ذلك  یرفته، چرا که قرآن را منهج حیقرآن را پذ

با فطرتهم  یا اجتماع ی  یفرد  ینه زندگ یطلبد، قرآن چه در زمیهم م  ین کافیکامل قوان  یکه زندگ  هو مطابق 

ره یب عن حسابه احتمال من االحتماالت الكثی غین متشابهات را »فال  یاحتماالت را هم در نظر داشته است، همچن

تر را که خداوند به احوال بشر از همه آگاه یاه الجماعه«، ز یاه الفرد و حیح  یه فو ال مالبسه من المالبسات المتعارض

 (. 4/2250 ،دقطبیاست )س

ده است: »و  ی را فهم  یو علم  ی، اعجاز لفظ تحدّیه  یاز آ  ق(1393ر، ابن عاشور محمد بن طاهر )دیر و التنویالتحر.3

بالعجز على اإلتتحدّی بالمماثله للقرآن:  یزی ن ال  یالذن أعرضوا عنه و هم  یان بمثله للذیا  المراد  دهم إال خسارا و 

«  یو العلم یإعجاز القرآن اللفظ ینواح یو اآلداب و الشرائع، و ه یمجموع الفصاحه و البالغه و المعان یالمماثله ف

نباشد.  ن آن یامروز  یاصطالح ی، معنای(. البته ممکن است منظور ابن عاشور از کاربرد علم14/160  ،)ابن عاشور

ن صورت مفهوم  یو... باشد که در ا   یو انسان  ینیو معارف د  یاعم از علم تجرب  یبه معنا  یگر، علمیبه عبارت د

 رساند. یرا م جامعیّت

 ی گاه واال ی انگر منزلت و جایه بینکه آین ایق( معتقد است در ع1390ب )دیم خطیر القرآنى للقرآن، عبدالکری.التفس4

ى یحینال، و أنه روح من أمر اللّه،  یال    ینا كاشفا عن قدر هذا القرآن، و عن علوّه الذایكون ذلك بیقرآن است: »ل

کنند که مغفول کافران مانده است: »تلك   یم  یار معرّفیبس  یموارد علم  یموات القلوب و النفوس«، قرآن را حاو 

د ین بر اعجاز قرآن تاکیالمشركون«. او همچنر، قد غفل عنه  یر كثیر، و خیه من علم غزیاإلشاره الداله على ما ف

ه لإلنس و الجنّ، أبد تحدّیاورده است: »هو معجزه قاهره میان نیبه م  جامعیّتاز    یکرده است، اما بحث مستقل

عام   یقرار گرفته چه به معنا  یار که مورد توجه ویبس  ی(. البته روشن است که موارد علم545/ 8  ،ب ی)خطالدهر«  

 رساند. یقرآن بوده و اجمااًل اشتمال آن بر علوم پنهان را م  جامعیّتاز  ی، بخشیخاص علم تجرب یو چه به معنا

تفاسی.تفس5 از  نمونه،  معاصر شیر  فارس قرآن  یعیر  زبان  تألیبه  آی ،  مکارم شاهلل  ت یف  گروه یراز یناصر  از    یو 

  .است  یتیو ترب  یتیهدا  یهاش به جنبهیبودن و گرا  یو اجتماع  یآن عصر  یژگیون  یترسندگان است و مهم ینو
ان را اعم از كوچك و بزرگ، ید و همه جهانیگوه مورد بحث با صراحت از اعجاز قرآن سخن مىیل آیر ذین تفسیا
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ر  یمورخان، نوابغ و غر انسانى، دانشمندان، فالسفه، ادباء،  یها و حتى موجودات عاقل غر عرب، انسان یعرب و غ

د قرآن سخن یكند اگر فكر مى یگونوابغ، خالصه همه را بدون استثناء دعوت به مقابله با قرآن كرده است و مى

د و هر گاه بعد از تالش و كوشش یاورید، همانند آن را بیست و ساخته مغز بشر است، شما هم که انسان هستیخدا ن

 ل بر معجزه بودن قرآن است. ین دلیبهتر  نید، ایافتیهمگانى، خود را ناتوان 

اى از انواع  ن قرآن از هر نمونه ید: » ما براى مردم در ایگوداند، آنجا که مى یم  جامعیّترا دال بر    یه بعدیشان آیا

ن یده است: » براستى اگونه آمن یهذَا اْلقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ«؛ در ادامه ا  یم: »وَ لَقَدْ صَرَّْفنا لِلنَّاِس فِ یان كردیمعارف ب

ن  ین كتاب آسمانى، هم دالئل متیب است، چرا كه در ا یات قرآن، آن هم از انسانى درس نخوانده، عجیتنوع محتو

هاى  یازمندین و استوار بر اساس نیان احكام متینه عقائد آمده و هم بیهاى مخصوصش در زم یكارزه یعقلى با ر

دهنده دارگر، دلچسب، تكانیز، بیانگجانیر، هیخى قرآن در نوع خود بى نظیتارهاى  ها، هم بحثنه یبشر در همه زم

كند كه باران بهار با  هاى آماده همان كار را مىش كه با دل یو خالى از هر گونه خرافه است و هم مباحث اخالق

اقل در آن زمان دارد كه حد  قى برمىیهاى مرده! مسائل علمى كه در قرآن مطرح شده، پرده از روى حقانیزم

و جاودانه بودن قرآن،    یر، به جهانین تفسی(. در مجموع ا12/274  ،چ دانشمند شناخته نشده بود« )مکارمیبراى ه

 رفته است. یآن را پذ جامعیّتر آن اشاره کرده و یو اعجاز فراگ  تحدّی

عموم و شامل همه   یقابل استفاده برا،  به زبان ساده و روان و قرآناز  یاجتماع -یلیتحل یریتفسر نور، یتفس. 6

ر، یمؤلّف تفس  یقرائتاست.    یآن در زندگ   یکوتاه و کاربرد   یها امیآن پ  یژگین ویتربوده و مهم میقرآن کرات  یآ

م، یما هم اگر بخواه (؛31 ،گفتند: »لَوْ نَشاءُ لَقُْلنا مِْثلَ هذا« )انفالداند كه مىیه را پاسخى است به سخن كفّار میآ

هاست كه  اى مثل خود)تحّدى(، قرنن دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونهی م و ایاوریم مثل قرآن را بیتوانمى

شان یهادشمنى  هاى الحادى، با همهكتاب و مكتبز دشمنان عرب زبان از اهل یجواب مانده است و تا كنون نبى

همتاى قرآن، عبارت است هاى بىژگىیاورند. ویاند مثل قرآن را بنتوانسته هاى گوناگون، ت قدرتیبا اسالم و حما

ن  یها را دارد، هم بهترن داستان یدهد، هم بهترنده مىینكه هم معجزه است، هم روان و متنوّع، هم خبر از آیاز ا

ها و نهیزم  اخروى در همهوى و  یازهاى فردى و اجتماعى، دنیمسائل و ن  همه  كنندهانیدعوت را دارد، هم ب  وهیش

 (. 5/114 ،یهاست )قرائتدر تمام زمان

ها  نهیزم  وى و اخروى در همهیازهاى فردى و اجتماعى، دنیهمه مسائل و ن  ان كنندهی... هم ب  شان »یان ایاز ظاهر ب

 قرآن قائل است. یمطلق برا جامعیّتد که یآ ین برمیچنهاست« و در تمام زمان

داند، آنجا که   یه میک آیرا شامل    تحدّیر،  ین تفسیدر ا  یتهران  یر القرآن بالقرآن، محمّد صادقیتفس.الفرقان فى  7

 ی س فقط القرآن كله، و إن كان أعضله، بل و بأبعاضه ما یه لیگفته است: »و المثل المتحدى ف

ه، و كل جمله من  یها إلهالداله بنفسها على آن   یه هیه اإللهیث اآلیه تامه، حیسمى قرآنا كسوره مثل الكوثر، ام و آ

 ان المثل تشمله كما تشمل سوره و عشرا و الى كله«. یبإت تحدّیه فالیالقرآن آ

اللفظ و المعنى« و مختص به  یها تعم جانبیدانسته، » كما المماثله المتحدى ف یو معنو یرا لفظ تحدّین یهمچن

 تحدّی ا« و مخاطب  یتحدون به لفظیس كلهم عربا  یداند که صرفا لفظ آن را معجزه بداند » ل یها نمعرب زبان

، و بعض من الجن مع جنه، ام انس  رًا« بعض من اإلنس مع أنسه یانس و جن هستند »وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِ
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  ، ی تهران  یْأتُونَ بِمِْثلِهِ« )صادق یالمكان، و لو كرسوا طاقاتهم كلها »ال  طول الزمان و عرضمع جن، و لو تظاهروا  

القرآن كافیا  ه(. از جمل17/340 عقل من    یحقل من الحقول و ا  یا  یه لكل انس و جان فیشان »ان معجزه 

مطلق    جامعیّتدانسته اما    یجن و انس کاف  ی د که قرآن را برایآین بر مید« چنیالعقول لمن القى السمع و هو شه

هاست. بنابر نهیزم یا در تمامی، یتیجن و انس در امور هدا یاز هاید، چرا که مشخص نکرده که نیآ یاز آن بر نم

است که از قرن چهاردهم به بعد،   ید ینه بحث جدین زمیها در ادگاهید  یم بندیو تقس  جامعیّتآنچه گذشت، بحث  

ل یذ  ییطباطبا  علّامهده است.  یظالل القرآن مطرح گرد  یف  ی ر سنّیز تفسیزان، نمونه و نور و نیالم  یعی ر شیدر تفاس

گر، آنجا که بحث اعجاز را مطرح کرده است دامنه  ید  یاتیل آی نگفته است، اما ذ  یزیچ  جامعیّتاسراء از    88  یهآ

  جامعیّتچهارگانه را در بحث از    یهادگاه یشان همه دید ایتوان فهم یکه میشانده، طورک  جامعیّتبحث را به  

ر یاند. آنچه در تفاس اسراء مطرح کرده  89و  88ات  یر آیمطلق را در تفس  جامعیّتز یر نمونه و نور نیقبول دارند. تفس

ا یگر و  ید  یاتیر آیچه بسا در تفسه بوده و  یدر خصوص آ   مفسّرانگر نظر  ه ذکر شده است صرفا نشانین آیل ایذ

شود   یا عدم آن برداشت میو    جامعیّتها،  که از مجموع آن  یان مطالبیا بیو    جامعیّتگرشان به بحث  یدر آثار د

 پرداخته باشند.

 

 ی ر ی جه گ ی نت 

افت و از  یرا در جامعیّتتوان مفهوم  یاسراء( م 88ه یل آید قطب )ذیظالل القرآن س یر فیر، تنها از تفسیان تفاسیاز م

اند   ا اشاره کردهیح و یان، نمونه و الفرقان به جامع بودن قرآن، تصریزان، مجمع البیر نور، المیز، تفسین یع یر شیتفاس

 باشند.یر مربوط به دوران معاصر مین تفاسیه ایان بقیکه به جز مجمع الب

اند، به  رفتهیر پذیشگامان خود تاثیاز پ مفسّران یادیهماره و تا حدود ز ن است که یانگر ایر نمایخ تفسی تار یبررس

 اند.انجام نداده یاجتهاد یر متقدم خود بسنده کرده و کارینه تنها به نقل قول از تفاسین زمیگر، در ایعبارت د

و به چالش  یر اسالمیدر جوامع غ یها رشد و توسعه علوم بشرن آن ید مهمتریکه شا یل متعددیبه دال  جامعیّتواژه 

 ر کاربرد داشته است.ین بوده است، در قرون اخیدفاع از د یبرا متدیّنانن و تالش یده شدن دیکش

ا  ی یه به لحاظ زمانین آیدر ا تحدّیو اعجاز است که البته چون  تحدّیبر  مفسّرانه از منظر عموم  ین داللت آیشتریب

گر  یمطلب دارد، به عبارت د یمعرفت یهانهید که پس قرآن در تمام زمیآ یگونه من یا یعام است، به نظر برخ یمکان

 دارد.  جامعیّت

  علّامهچون  یاز بشر دانسته و برخ یه علوم و مسائل مورد نیقرآن را حاوى كل جامعیّتمفهوم  یوطیهمچون س یبرخ

  دانند. یم یتیرا تنها در امور هدا جامعیّت یطباطبائ
« آن است  نیز« و » كامل بودن د یان هرچیدانند و گفته اند: منظور قرآن از »ب ینم جامعیّتبا  یکمال را مساو یبرخ

ان داشته  یگر اصول را بیاست، به عبارت دكرده  زىیرهیو پاعت است، براى ما طرح ینه شریكه قرآن هر آنچه را در زم

 استخراج فروع از آن را بر عهده بشر گذارده است.و 
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