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 اعجاز قرآن یکالم ۀشیاند یقرآن هاییشهر یینتب

 
 1فرزانه روحانی مشهدی

 
 (46/9/31تاریخ پذیرش مقاله : – 41/6/31) تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

 ینا« بودن یاله»و  متکلمانقرآن در اصطالح « اعجاز» یانم اندیشمندان برخی
 تشـکی   قـرآن  تآیـا  بـا  قـرآن  اعجـاز  اندیشـ   ییدر همسـو  نهاده،کتاب فرق 

قرآن در برابـر   یدفاع از اعجاز ذات یبرا دانشمندان بعضی دیگر سوی از. اندکرده
ت ندانسته و بر اجماع امّ یرا کاف یموسوم به تحدّ یات، داللت آ«صرفه» اندیش 

اعجـاز قـرآن    یکالمـ  یشـ  اند  نقش قرآن به عنـوان سرچشـم   یادارند. گو یهتک
گونـاگون قـرآن    هـای یـان هش با استناد بـه ب پژو ین. در ایستچندان شناخته ن

 یکالمـ  یـ  مذکور در تعر یهامولفه  هم ی،کتاب آسمان ینکه ا شودیروشن م
العـاده و موجـا اتمـام تجّـت     بودن، خـارق  یعالوه بر اله یعنیمعجزه را دارد؛ 

 یسـت محـدود ن  یتحدّ یاتاعجاز قرآن به آ یش اند یقرآن یش ر یجه،است. در نت
قرآن و بـر   هایتبر عبار یهدر قرآن مانند اطالق لفظ آ یگوناگون ایهبیربلکه تع

 یـز انگاوصـاف شـگفت   یگـر، د یبر خالف کتا آسـمان  پیشین یامبرانمعجزات پ
، ارجـاع بـه قـرآن دربرابـر درخواسـت      )ص(یـامبر قرآن، شهادت قرآن بر رسالت پ

 است. یکتاب آسمان ینا یاعجاز ذات یّنکافران، ... مب یمعجزه از سو

 
 وجوه اعجاز قرآن. ،صرفه ی،اعجاز قرآن، تحدّ ی،اعجاز ذات یه،آها: کلیدواژه

 
 

                                                                 
  .یبهشت یدپژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شه های قرآنسیستماستادیار گروه  .4

 Email: f_rohani@sbu.ac.ir 
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 طرح مسئله. 1
اسـتدالل   ینبا ا نهند؛یکتاب فرق م ینا« بودن یاله»قرآن و « اعجاز» یانم یشمنداناند

  یلبـه وسـ   )ع(یسـی و ع (ع)یاثبـات صـدق موسـ    یخدا بود ول یاز سو یلکه تورات و انج
بـه   یـل بلکـه اثبـات تـورات و انج    ندمعجزه نبود هاباکت ینا خودنبود و  یلتورات و انج

هرگز در برابر مخالفانش بر نـزول   )ع(ی[. موس92ج، 41] داشت یازصدق و معجزه ن یلدل
 یـاد او بـاور داشـتند، از تـورات     یکـه بـه راسـت    یارانش یانتورات اتتجاج نکرد و تنها م

نمود. اما  یتحدّ یرهعصا و غ یلمانند تبد یامور نبوت کرد به یکه ادعا ی. او زمانکردیم
  اسـت ده کـر  یاست که بدان تحـدّ  )ص(میامبرخاتپ ۀو هم معجز یهم کتاب آسمان ،قرآن

 [.611ص، 66؛41ص، 3]
دانشمندان مسلمان شکل گرفـت و   یاناز قرن سوم در م اعجاز قرآن  یشاندسویی  از

و سـخنوران   یبـان اد ی،ول و دوم هجـر ا هاین. در قریدبه اوج رس یدر قرن چهارم هجر
از  یژهو مفسّران بدون اهتمام و توجه و انو عالم قرآن اظهار عجز کرده یدر برابر هماورد
تحـدی در قـرآن را    یـات [  و آ431ص، 12] با اعجاز قرآن گذشـته  یوندکنارِ مسائل در پ

 خـدا  جانـا  زا »و اصـالت و   )ص(اکـرم  یامبرمدعای محکم قرآن بر درستی دعوی پ صرفاً
بـه   ین،نخست هاینطی قر اسالمی  برآمده در جامع هایبحثدانستند. با آن می «بودن
وجـه اعجـاز قـرآن،     یـین آن همـراه بـا تب   یدناپـذیری و تقل« اعجاز قـرآن »مفهوم  یجتدر

قـرن سـوم    یـان های گونـاگون در پا یهباره، نظر ینکرد و در ا یداتری پبندی کاملصورت
[. دو خاستگاه 491ص، 16] ارائه شد -معتزله  عموماً -لمان اسالمیهجری از جانا متک

نخسـت   هـای نپـردازی دربـاب وجـه اعجـاز قـرآن در قـر      یهو نظر یدایشبرای پ یخیتار
و مسـلمانان دربـاب    یحیانکالمی مسـ های هو مناظر هابحث: نخست گرددیبازشناسی م

  بصـره و بدـداد    کالمی معتزل های ادبی وو دوم تالش )ص(های نبوّت تضرت محمدنشانه
 [.449ص، 16]

از آنکـه   یشپ ی،اسالم  یشاند ینکه ا دهدینشان م یزاعجاز قرآن ن  یشر اندتطوّیرس
و  ی، مـذهب ینید هایبحثران باشد، برآمده از مفسّ یتداشته و مورد عنا یخاستگاه قرآن

آن در برابر معتقـدان  قر یدانشمندان در مقام دفاع از اعجاز ذات یبرخ یاست؛ تتّ یکالم
و  ینچهـارم  -امـت  اعندانسته و بر اجم یقرآن بر اعجاز را کاف یاتداللت آ یابه صرفه، گو

اعجـازقرآن    یشـ اند  به عنـوان سرچشـم   -منبع معتبر نزد دانشمندان مسلمان  ینآخر
 [.693ص، 6ج، 61؛ 661ص، 6ج، 64] کنندیم یدتاک

ـ    یشاند  سرچشم نقش قرآن و سنت به عنوان رسد،ینظر م به منـابع   یناعجـاز از ب
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کـه بـه عنـوان     یو تنهـا مـورد   یستشناخته ن ید،معتبر چهارگانه هنوز هم چندان که با
اسـت.   «یتحـدّ  یـات آ»موسوم به  یاتآ ،مورد بحث قرار گرفته اعجاز عموماً یقرآن یلدل
فـداران  طر یاز سـو  یاتآ یناست که ا ینا دیتح یاتاعجاز بر آ  یشاند نهادن بنا یاآس
 یکالمـ   یشـ اند کهی تال در شود؛یم یرقرآن تفس یاعجاز ذات یصرفه در جهت نف  ینظر

پـژوهش کوشـش    یـن متعدد و فراوان در قرآن دارد. در ا یهاو سرچشمه هایشهاعجاز، ر
جسـتجو و   نقـرآ  یاتبودن آن درآ یاعجاز قرآن و نه تنها اله  یشاند هاییشهر شود،یم
 گردد. یینتب

بـه عنـوان گـواه     ی،منصـا الهـ   ی: مدعکنندیم ی تعر گونه ینمعجزه را ا نمتکلّما
از آوردن ماننـد آن نـاتوان    یگـران العاده انجام دهد، کـه د خارق یخود، عمل یصدق ادعا

 [.92-91صص ،49؛ 692ص ،6ج، 61باشند]
 ۀفـوق دربـار   یـ  تعر یهالفهؤکه بر اعجاز قرآن اشارت دارد، م یاتیآ یاکنون با بررس

 .گیردیقرار م بررسیقرآن در خود قرآن مورد 
 

 اعجاز قرآن یشۀاند یقرآن هاییشهر. 2
دارد کـه معجـزه بـودن قـرآن در اصـطالح       یگونـاگون  هـای یاندر قرآن ب یمخداوند تک
موسوم  یاتاما درکنار آ یستند،ن یحصر هایانب ین. اگرچه همه ادهدیرا نشان م متکلمان
آثار قرآن پرداخته  یینکه به تب یاتیمربوط به اوصاف قرآن و آ یاتبا تدبّر در آ ی،به تحدّ

کـه   گویـد یسخن مـ  افرانیدر برابر ک )ص(خداکه از واکنش رسول  یاتیآ یناست، همچن
همان کارکرد معجزه در اصـطالح   ،نشان داد که قرآن توانیدرخواست معجزه داشتند، م

ر در مطلـا بـا تـدبّ    ینا یهاو نشانه یلدالدر ادامه . کندیخود اثبات م یعلم کالم را برا
 .شودیم یقرآن بررس یاتآ
 

 یشینپ یامبرانقرآن و بر معجزات پ هایعبارتبر  یهآ اطالق لفظ. 1. 2
إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ »: فرمایدیاز جمله م کند،یم یدخود تاک بخشیته بر آثار هدارقرآن هموا

  «شِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُـونَ الصاـالِحاتِ أَنَّ لَهُـمْ أَجْـراً کَبِیـراً     یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَ
: فرمایـد یو مـ  ورزدیاصـرار مـ   خود هایبودن عبارت «یتآ»بر  که همچنان[ 3]االسراء: 

 «أَکْثَرَ النَّاسِ ال یُؤْمِنُـون  تِلْ َ آیاتُ الْکِتابِ وَ الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْ َ مِنْ رَبِّ َ الْحَقُّ وَ لکِنَّ المر»
 [4]الرعد:  

ـ ئمس این معجـزه  »و « بـودن  یالهـ »  هـر دو جنبـ   هله نشانگر آن است که خداوند ب
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 یدر فرهنـ  قـرآن بـا مفهـوم کالمـ      «یـه آ» یراز دارد یتاندازه عنا ی قرآن به « بودن
 دارد.   ی نزد یوندیپ« معجزه»

 مـع، معرفـه و نکـره بـه کـار     مفـرد و ج  یهـا در صـورت  وبار در قرآن  926 یهآ ۀواژ
ــه معنــا یــهاســت. آرفتــه   [، عبــرت و114ص، 2ج ،91] عالمــت و نشــان یدر لدــت ب

 یدر فرهنــ  لدــات عربــ یــدجد یهــااســت. پــژوهش[ آمــده26ص ،41ج، 1] جماعـت 
 نسـبت  یـان لدو یریبرگرفتـه از نگـرش تفسـ    یهلفظ آ یعبرت برا یمعنا دهد،یم نشان

ـ  یبه کاربردها  یاصـل  یدر سـه معنـا   یدر فرهنـ  جـاهل   یـه واژه بـوده و آ  یـن ا یقرآن
امـر   یـ  سـوم، نشـان    یـت؛ دوم، عَلَـم و را  یـار؛ است؛ اول، نشـان منزلگـه   کاربرد داشته

آن  یرا بـرا  یـر ز یقکلمه در قـرآن مصـاد   ینا بردهایکار ی[.  بررس61ص، 6] یرمادیغ
 :  سازدیآشکار م
  .[643]البقره:  االتکاماتی[ و آ616و  33]البقره:  قرآن یاتآ .4
؛ 644]البقـره:   معجزه در اصطالح علـم کـالم   یعنی همان یامبرانپ یّناتب یاتآ .6

 .؛...[66؛ طه: 19االعراف: 
ــدهپد .9 ــای ــاق ییه ــی ،در آف ــالم طب یعن ــتع ــون ] یع  [23و  21؛ النحــل: 2: ی
 :یاتر]الــذا یبشــر  هــا و جامعــدر عـالم انســان  یالهــ یهــاســنت یعنــی ،در انفــ  یـا 
 یشـــیندر سرگذشـــت مردمـــان پ  یـــدادهایی[ ماننـــد رو111ص، 41ج، 96؛ 19 
عمـران:  ؛ آل412-21]االنعـام:   بشـر  یاتت ۀینددر آ یدادهایی[ و رو2؛ شعراء: 1: یوس ]

412-412]. 
 یعنـی  ،آن است؛ مصـداق دوم و سـوم   یمشترک هر سه مصداق فوق مصدر اله وجه

پ  قرآن  یدندتقل یر قابلغ یبشر عاد یردو براه یعیطب هاییدهو پد یامبرانمعجزات پ
[ 13عمران: ]آل یاتآ «از جانا رب بودن» یاتی،باشد؛ همانگونه که در آ ینگونها یدبا یزن

ماننـد   یـز قـرآن ن  ین[ مورد اشاره اسـت. بنـابرا  1: ر؛ الداف41]الکه : با اهلل یاتو نسبت آ
ــراف:  یموســ یعصــا ــز[ و ن13ن: عمــرا]آل یســی[ و دم ع411 و412]االع همچــون  ی

 یـاری  یهشـب  یـا [ و 91: یـ  ؛ 46]النحـل:   و... یدچون روز و شا و خورشـ  هایییدهپد
کـه خداونـد آن را   -[ 49عمـران:  ]آل منان در برابر کـافران ؤم یآساو معجزه یرمنتظرهغ

 یاز سـو  یـرآوری نظ یرقابلو غ ییخدا اییدهپد - [419:یون ] سنت خود خوانده است
آن بـا   ۀآورنـد   رابط  آن و نشان ینشانه و عالمت منشأ و مصدر اله پ  است. یبشر عاد

 ،. مراد از صدقکنندیم یاداز آن « گواه صدق» یرخداوند است، همان که متکلمان با تعب
  رسـالت از جانـا اوسـت    یافـت و در یوتـ  یقبا خداوند از طر  بطرا یدر ادعا ییراستگو
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 یکالمـ  یـ  [ همـان کـه در تعر  412 و426 ،419 ،461 ،411؛ الشـعراء:  411]االعراف: 
 .شودمی یاداز آن  «یمنصا اله مدعی»یراعجاز با تعب

 یـل چـون تـورات و انج   یشـین پ یآسمان هایبابه کت یهدر قرآن لفظ آ یگرد یسو از
؛ 11؛ المائـده:  1عمـران:  ]آل یتماننـد هـدا   یدر اوصـاف  هاباکت ینا واست اطالق نشده

 ی[ تـاو 411؛ االنعـام:  411]االعـراف:   یل[ موعظه و تفص11ده: ]المائ [، نور13القصص: 
 «یـه آ» صـورت یـن ند. در اا[ با قرآن مشترک444: ه]التوب [ و وعداهلل19اهلل]المائده: تکم

 یشـین پ یآسمان هایباکت یرابودن آن داللت ندارد ز یقرآن تنها بر اله هایبودن عبارت
کـه بـه عنـوان     هـایی یدهپد هاییژگیو یربر سا بودن «یهآ»دارند؛ بلکه  یاله یمنشأ یزن
بشـر و   یاز سـو  یآور یـر مانند عـدم امکـان نظ   ،ارائه شده است یامبرانپ یاز سو «یهآ»

داللـت   یـز ن ،دارد یبـی العاده که مبدأ غو خارق یرمادیغ یسبب یا یامر ینشانه بودن برا
 دارد.

 یبـرا  یرا مصـداق  یانآسـم  هایباکت یات،آ یبرخ یلران ذذکر است که مفسّ شایان
 یقطعـ  یـل دل دهد،یدر ادامه نشان م یاتآ ینا یلیتفص یاند اما بررسشمرده «یهآ»لفظ 
 ترند.محتمل یگرد یقموارد مصاد ینوجود ندارد؛ بلکه در همه ا یقیتطب ینبر چن

 وَاإلِنْجِیـلَ  مِـنْ   ۀَلَ التَّـوْرَا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَأَنْـزَ  نَزَّلَ عَلَیْ َ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً»( ال 
 اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَ اللَّهُ عَزِیـز   آیَاتِقَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ أَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ  بِ

 [1 و 9عمران: ]آل «ذُو انتِقَامٍ
  یـ در آ «یـات آ» یقاز مصـاد  یکـی را  یآسمان هایباکت ی،مفسران زمخشر یانم در

قـرآن و   یـات آ یـا [ اما غالا مفسـران مصـداق آن را   992ص ،4ج ،66] استفوق شمرده
عرضـه شـده از    یاتآن را عموم آ یا[ و 161ص ،6ج، 11] دانسته )ص(خاتم یامبررسالت پ

 ،9ج ،96] اندنکرده یحبه مصداق آن تصر یا[ و 446ص ،9ج، 99] شمرده یامبرانپ یسو
قــرآن و  یــتکــه ســخن از تقان یــاتآ یاق[. بــا توجــه بــه ســ491ص ،1ج، 41؛ 41ص

مفسّـران   یشترهمانگونه که ب رسدیاست، به نظر م یلآن با تورات و انج یامپ ییهمراستا
 یهـا کفر اهل کتاب نسـبت بـه قـرآن و نشـانه     «اهلل یاتکفر به آ»مراد از  ،اندکرده یانب

 باشد. خدارسول  یتتقان
وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هـادُوا وَ   یًا هُدفِیهَ  ۀَاالتَّوْرَإِنَّا أَنْزَلْنَا »( ب

 الرَّباانِیُّونَ وَ األَتْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَـال تَخْشَـوُا النَّـاسَ وَ   
 «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِ َ هُمُ الْکـافِرُونَ  رُوا بِآیاتِی ثَمَناً قَلِیالًوَ ال تَشْتَ شَوْنِاخْ

 .[11]المائده: 
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را  «یـات آ»عصر نزول و مصـداق   یهودرا  «وَ ال تَشْتَرُوا بِآیاتِی»مفسران مخاطا  اغلا
ا با توجـه  [ ام921ّص ،46ج، 41؛ 292ص ،4ج، 66؛ 911ص ،1ج ،96] اندتورات دانسته

مائـده   ۀسـور  یـات فـراز از آ  یـن د. در اکرطرح  یزن یگرید هایاتتمال توانیم یاق،به س
بـه   خـدا را از رسـول   یکه بنا داشتند، تنها اتکام گویدیسخن م یهودخداوند از کافران 

]المائـده:   داشـ بشده  ی تحر ها و توراتِآن  که مطابق خواست یرندبپذ الهیعنوان تکم 
ارجاع  یل[ اما رسول خدا آنان را به تکم خداوند در تورات اص921ص ،1ج، 11؛ 14-19

آنگـاه   ؛[111،ص1،ج96] از آن جنـاب اعـراك کردنـد    بداد و به همین جهت اهل کتـا 
 یمآن دسته از اهـل کتـاب کـه تسـل     یشو ستا یتورات اصل یامپ یتانبر تقّ یدکأضمن ت

ـ  یبـت خن را از غو سـ  نمایـد یمـ  یاتکام آن هستند، التفـات  و  کنـد یه خطـاب مـ  متوجّ
و سـپ  در  « از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشـید. : »فرمایدیم

 .کنندیتکم نم یکه بر اساس اتکام اله گویدیسخن م ینکوهش کسان
بـوده و   یلاسـت کـه در تـورات اصـ     یاتکام یات،منظور از آ رسد،یابتدا به نظر م در

صـورت امـر    ینعمل به آن را خوش نداشتند. در ا یهودو  است از آن خبر داده (ص)یامبرپ
 یـز ن یگـری اتتمال د توانی. اما میدآن را کنار نگذار یویدن یزمنافع ناچ یکه برا کندیم

 یاز اتکـام تـورات واقعـ    یـامبر همان خبـر دادن پ  یات،آ ازمنظور  ینکها و آن طرح نمود
 یدسترسـ  یبه تورات واقعـ  یهودعلماء  یم آن روز جز برخاز مرد یکس کهیاست؛ درتال

و  یـات از آ )ص(یـامبر اتکـام تـورات توسـ  پ    یانببه این ترتیا [. 39عمران: ]آل نداشت
نشانگر آن اسـت کـه تکـم محـل      یاتآ ینا ییاست. ازسو )ص(یامبرپ یتانتقّ ینشانه ها

در میـان آنـان   : »فرمایـد یبحث م یاندر پا یرابوده است ز یکسان یهودبحث، در اسالم و 
مکـن و از   یآنان پیـرو  یهاکن و از خواسته یاست داوربنابر آنچه خداوند فرو فرستاده 
اسـت بـه فتنـه    فرو فرستاده تو یاز آنچه خداوند به سو یآنان بپرهیز مبادا تو را در برخ

 یـا و  یهـ تکـم ال یقرآن تاو یاتآ تواند،یم «یاتآ»[ پ  مصداق 13]المائده:  «اندازند.
  یـ رو در آ ینباشد. از ا یلخبردادن از تورات اص  رسول خدا به واسط یتانتقّ یهانشانه

از قـرآن را هـم بـه     اییـه کـه آ  پردازدیقصاص م ۀتورات دربار یگراتکام د یبعد به افشا
 [. 11]المائده:  استخود اختصاص داده

مسـلمانان   یـز را ن« وا بِآیـاتِی وَ ال تَشْـتَرُ »بتـوان مخاطـا    یدنکته شـا  ینتوجه به ا با
 دزد دسـت و اتکام تـورات، تکـم قطـع     یهوداز ورود به بحث  یشآنکه پ یژهودانست به
یـات کـه از آ  شودیم یانبحث هم تکم قصاص ب یانو در پا استشده  یان[ ب92]المائده:

 قی[ و تصـد 12]المائده:  نسبت به تورات یلانج یقادامه بر تصد راالتکام قرآن است و د
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تکم نمودن بر اساس   لئ[ و هربار بر مس12]المائده:  یشینقرآن نسبت به هردو کتاب پ
 یـن اتکـام ا  یبرخ یموضوع سخن همانند یاق،س یندر ا یا. گوکندیم یدتاک یاتکام اله

[ و مـراد از  12]المائده:  است ینسه د ینا یرواندر روش پ یهاسه کتاب با وجود تفاوت
 هاست.  مشابهت ینلّ بر ادا یعبارات قرآن یات،آ

 وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ وَ ال تَکُونُوا أَوالَ کـافِرٍ بِـهِ وَ ال تَشْـتَرُوا بِآیـاتی    »( ج
 .[14بقره: ال] «ثَمَناً قَلیالً وَ إِیاایَ فَاتَّقُونِ

قرار داده و از آنان اهل کتاب را مورد خطاب  یرااست ز یشینپ  یمفسّر آ یزفوق ن  آی
و  یاورنـد ب یمانا کند،یم یقخواسته به آنچه از جانا خدا نازل شده و کتاب آنان را تصد

همان مطالا نازل شـده   یاله یاتمراد از آ یناندک نفروشند. بنابرا یرا به بها یاله یاتآ
بت بـه  است که نس یلخدا از تورات اص إخبار رسول یعنی ،قرآن درآنان  هایباکت ؤیّدم

قابل طرح است که مـراد از   یزاتتمال ن ین[. ا431ص ،4ج، 99] بود یاعموم مردم در غ
اسـت و بـا    یـان نما یشـان است کـه در گفتـار و کـردار ا    خدا رسول یتانتقّ  نشان یات،آ
 .[431]الشعراء:  کتاب مقدس هماهن  است گویییشپ

یَحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أَسْـفاراً بِـئْ َ مَثَـلُ     ثُما لَمْ ۀَمَثَلُ الَّذِینَ تُمِّلُوا التَّوْرا»( د
 .[1]الجمعه: «الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ

ــنا در ــهآ ی ــ ی ــدم پا یاقدر س ــدیع ــود یبن ــورات  یه ــه ت  [ از622ص ،43ج، 96] ب
ـ  گویـد یسخن مـ  یاله یاتآ یاتکذ  را بـه طـور عـام    «یـات آ»ران مصـداق  . اغلـا مفسّ
[ 1ص ،41ج ،91؛ 21ص ،62ج ،99] استه کردمشاهده  یهودکه  یّناتی، تجج و بیلدال

 داننــد امــای[ مــ191ص ،1ج، 66] خــدا ســولت نبــوت رصــحّ یهــاو از جملــه نشــانه
ـ بـا تـورات در آ   «یـات آ» یـق تطب رسـد، یبه نظـر نمـ    یـان ب یآنچنـان کـه راز   -فـوق   ی

ــرده ــال صــح -اســتک ــینباشــد. او در تب یحیاتتم ــنا ی ــ ی ــال م ــدیاتتم ــرا: زگوی  ی
[ در 111،ص91ج،41انـد ] کـرده  یا، درواقـع تـورات را تکـذ   )ص(محمّـد  یابا تکذ یهود
ـ  ینا ربناب کهیتال  ینرسـول خـدا اسـت و نـه تـورات. بنـابرا       یا،ل تکـذ ق اوّسخن متعلّ

 هـای رتادا و تطـابق صـفات او بـا بشـ    رسـول خـ   یـت انتقّ یهـا نشـانه  «یـات آ»مراد از 
؛ کردنـد  یاله رسـول خـدا را تکـذ   ئمسـ  یـن با وجود علم بـه ا  یهودتورات است که کفار 

ــنْ لَهُــمْ »: فرمایــدیهمانگونــه کــه مــ ــمْ یَکُ ــ ًأَ وَ لَ ــرائِیلَ آیَ ــهُ عُلَمــاءُ بَنِــی إِسْ  «أَنْ یَعْلَمَ
 .[431]الشعراء:
کُمْ رُسُل  مِنْکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکُمْ آیاتی فَمَنِ اتَّقی وَ أَصْلَحَ فَـال  یا بَنی آدَمَ إِمّا یَأْتِیَنَّ»(  هـ

 .[91]االعراف:  «خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ
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اسـت.   شـده  یـان ب« قصـص »  یشاز ر یرسوالن با فعل یاز سو یاتآ  ارائ یه،آ ینا در
 یدر بـاب افتعـال بـه معنـا     یشهر ینا است، یروو دنباله یّتفعل در اصل تبع ینا یمعنا
معنا بـه کـار    ینهمراه شود، در هم« عن»کردن خبر است و هرگاه با ترف اضافه یتروا

 «ا...ائِهَــنَقُـصُّ عَلَیْــ َ مِـنْ أَنْبَ   یتِلْــ َ الْقُـر »  یـ آ نــدمان [226ص ،9، ج44] اسـت رفتـه 
اسـت،  تفصیل آیات دانستهرا بیان و  «قصّ»منظور از یزن ی[ عالمه طباطبائ414]االعراف:

[. امـا در  22، ص2ج ،96] اظهـار  یقطع هست و هم معنـا  یچون در این کلمه هم معنا
ـ  یاری[. بسـ 424، ص2ج ،11] اسـت شده سیرتف یات،آ  نمونه به عرض یرتفس ران از مفسّ
 ؛416، ص6ج ،66؛ 691، ص41ج ،41] اندآن را واضح دانسته به آن اشاره نکرده یمعنا
 یـن ا یدو اتتمال را در معنا ی،چون طبر ی[. اما برخ24، ص1ج ،11؛ 936، ص1، ج91

 یآنچـه از سـو   یراست یهانشانه یو معرّف ابکت یاتتالوت آ :اندفعل رسوالن روا دانسته
 [. 461، ص2ج ،99] اندخدا آورده

 یـات، صدق و تالوت آ یهانشانه یمعرف یات،آ یانب یات،آ  عرض یچهار معنا یانم در
ـ   یشـین به جمالت کتا رسـوالن پ  «یهآ»ر مستلزم اطالق لفظ آخ یمعنا ا سـه  اسـت. امّ
 یـات کـردن آ یمعرفـ  یـا عرضـه   یـا  یـان ب یراز یست؛همراه ن یالزام ینبا چن یگرد یمعنا

قرار  یندگانآ یبرا «یهآ»که خداوند آن را  ینشیپ یهاتسرگذشت امّ یتبه روا تواندیم
هـا  قصه یانب یبرا« قصّ» آنکه کاربرد فعل یژهه وکند؛ ب[ اشاره2 شعراء: ؛1 :یوس ] داده
اسـت، همانگونـه    یعقلـ  یلدال یا یارائه معجزات تس یتر از کاربرد آن برامحتمل یاربس

[ بـه کـار رفتـه اسـت.     414]االعـراف:  «...هـا نَقُصُّ عَلَیْ َ مِنْ أَنْبائِ تِلْ َ الْقُرى»  یکه در آ
 ینـدگان عالوه بر آنکه موجا عبـرت آ  یشینسرگذشت اقوام پ یانبودن ب یهضمن آنکه آ

 یـرا در دعوتشـان و بـه اصـطالح معجـزه باشـد ز      یـامبران پ یراسـت   نشان تواندیاست، م
 نبـود  یمردمان عصـر رسـوالن قابـل دسترسـ     یبرا یعادّ یقاخبار به طر یناز ا یاریبس
 [.41ص ،43]

ـ  یَقُصُّ» ۀدربار« تالوت کلمات» یریتفسیدگاه صورت تنها دین ادر   «یاتِونَ عَلَـیْکُمْ آیَ
در رقابت  رسدیاست که به نظر م یشینپ یبه کلمات کتا آسمان یهموجا اطالق لفظ آ

« تـالوت کلمـات  »بـه   یراتتمال تفس «یشینسرگذشت اقوام پ یانب»یری تفس یدگاهبا د
ـ  یاز جهت هماهنگ یراز گرددی تضع  هـا یـدگاه د یربـا سـا   یو سـازگار « قـصّ »فعـل   اب
 ت.اس تری ضع

... وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ یَأْتِکُمْ رُسُل  مِنْکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیاتِ رَبِّکُمْ وَ یُنْـذِرُونَکُمْ  »و(  
 .[14 ]الزمر: «لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا...
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م از آنـان  است که دربانـان جهـنّ   یامتفوق در مقام وص  تالت کافران در روز ق  آی
پروردگارتـان را بـر شـما     یـات که آ یامداز جن  خودتان برشما ن یرسوالن یاآ پرسند،یم

آنگونه که  اگر، است شده رسوالن نسبت داده  به هم یاتتالوت کند. از آنجا که تالوت آ
قرائـت آن و گـاه    یگاه برا ،کاررودبه یآسمان هایباکت یتالوت تنها براگوید، یراغا م

 یکتـا آسـمان   هـای صـورت بـه عبـارت    [ در آن26ص ،41] عمل به دستورات آن یبرا
 است.  اطالق شده «یهآ»لفظ  یزن یشینپ

 29 یشـه ر ایـن  [.491ص ،2، ج91] اسـت  یرویو پ یّتتبع« تلو» یشهر یاصل یمعنا
 یـروی پ یقـرآن و در معنـا   یـات تـالوت آ  ی،آسـمان  یهـا تالوت کتـاب  یبار در قرآن برا

ذکـر   اییـژه و یتالوت قرآن معنا یبرا یانلدو یخاست. بر کاررفته[ به41هود:  ؛6:]القمر
  انـد یـادکرده از آن  یشـه ر ی ایناز کاربردها یکی انبه عنو یرویپ ینکرده و در کنار معنا

مسـتلزم   یشـه، ر یـ  از  یدجد ییمعنا ی[. از آنجا که ورود کاربردها4262ص ،1، ج44]
 ی، چه قرابت و شباهتاست، الزم است روشن شود یشهر یاصل یبا معنا یو شباهت یوندپ
 یخود بـه جـا   مدر کال یمو خواندن قرآن وجود دارد که خداوند تک یرویمفهوم پ یانم

 یشـه ر یـن کاربرد ا یلآنست که دل فارس بر. ابنکندیتالوت استفاده م ۀقرائت از واژ ۀواژ
 [.  اما492، ص1] شودیم خوانده یگرد  یآ یدر پ اییهاست که آ ینخواندن ا یدر معنا
بـا   یـا بـا جسـم    یرودنبالـه  یادارد،  داللت یّتتالت از تبع بر سه «یتل» گوید،یراغا م

 یونـد پ یـل مطالـا دل  یـن ا [.26ص ،41] ر در معنابا خواندن و تدبّ یاو  وراتدست یرویپ
در  یـات فـارس آ ابن یلدر دل یراز سازد،یرا روشن نم یرویپ یتالوت قرآن با معنا یمعنا

 یـل دل یـز . راغا نیاتاست و نه آ یاتآ یفاعل تالوت قار کهیدرتال د،آینیم یکدیگر یپ
را  یهفرضـ  ینا توانیواژه، ماین  یقرآن یبه کاربردها اجعها با مر. امّکندینم یانب یروشن

 اسـت کـه رسـول    یـن قرآن ا یاتقرائت آ یاطالق لفظ تالوت برا یلمطرح ساخت که دل
از  -[42 :یامـ  ]الق دهـد یدسـتور مـ   یشانبه ا همانگونه که خداوند -یاتدر قرائت آخدا 
از  یـد قرآن با یاتدر قرائت آ یزمومنان ن خواند ویخود نم یشو از پ کردیم یّتتبع یوت

[ و از اتکام و دسـتورات آن  429ص ،4ج ،66] نکنند ی آن را تحر کرده و یتتبعایشان 
 [.63]فاطر: کنند یرویپ

از دو  یکـی تداقل بـه عنـوان    ،بقره 464  یر آواژه د ینا یردر تفس نیز راناکثر مفسّ
 انـد و برخی نیز به تدیث استشهاد کـرده « یتبعونه تق اتباعه»اند: گفته یاتتمال یمعنا

 ،4، ج91 ؛144ص ،4ج ،99 ؛91ص ،1ج ،41 ؛444ص ،4ج ،61 ؛163ص ،4ج ،16]
 [.114ص
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متلـوّ » رسـد، یبـه نظـر مـ    شود،یهمراه م «یعل»  با ترف اضاف این واژه آنجا که اما
خداونـد بـر    یاز سـو  یـات که از تالوت آ یاتیمانند آ شود،یفراخوانده م یرویبه پ «علیه

 [.12 عمران:آل ؛463 ]البقره: گویدیبر مردم سخن م خدا رسول یو از سو خدا رسول
ملـ  و سـلطنت    یـه عل یاطینشـ  گویـد مـی بقـره   416  یآ یلدر ذ یعالمه طباطبائ

بـه  « تتلـو » یبـرا  «یاجعـل و تکـذ  » یدجد یمعنا کردند ویاده ماستف از سحر یمانسل
 یرسا یمعنا برا ین[ اما ا691، ص4ج ،96] استآمدهدستبه «یعل»با ترف  یهتعد یلدل

 در قرآن، نادرست است. «یعل»فعل با ترف  ینا یکاربردها
ل فعـ  یبـرا  «خوانـدن  یـروی به پ» یبا در نظر گرفتن معناو  گفتهیشپ  یفرض رب بنا

کردنـد کـه    یـروی پ یـزی : از آن چشـود یمعنـا مـ   چنـین بقره  416  یآ ،...« یعل یتل»
تاصل اسـتراق   یزاز آن بکشانند و آن چ یرویرا به پ یمانمل  سل خواستندیم یاطینش

 یررا تسـخ  یمانآن ملـ  سـل    یلتند به وسـ خواسیو رموز سحر بود که م یاطینسمع ش
 به کـار رفتـه   یاطینسحر ش یفعل برا ینبقره ا 416  یهمانگونه که در آ ینکنند.  بنابرا

 یها بـرا و نشانه یاتاز آ یرویپ یدعوت از مردم برا یبر مردم به معنا یاتتالوت آ ،است
 کتـا  هـای رتو نـه فقـ  عبـا    یـات انـواع آ   به هم تواندیاست و م اآلیهیبه ذ یدنرس

از کلمـات   یرغ یزیبر چ یهآ فوق لفظ یاتآ  در هم یجهنت در اشاره داشته باشد. یآسمان
 آن به وص  یاست که فرازها یقرآن تنها کتاب اله یعنی ،استاطالق شده یشینپ کتا

 اش باشد.آورنده یراست یبرا یادرآمده تا نشانه «یاتآ»
 

 انگیز قرآن. اوصاف شگفت2. 2
جـزات  بـه مع  یهشب یو مادّ یتسّ یزانگآثار شگفت ،اشارات قرآن یمفسران از بعض یبرخ
اشـارات   یـن از ا یانمونه یرز  یاند. دو آگرفتهیجه قرآن نت یرا برا یشینپ یامبرانپ یتسّ

 هستند:
 
 کوه یدنفروپاش. 4. 6. 6
جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَـدِّعاً مِـنْ خَشْـیَ ِ اللَّـهِ وَ تِلْـ َ الْأَمْثـالُ        لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى»

 .[64 ]الحشر: «لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَنَضْرِبُها 

شـدن   یشگفت چـون متالشـ   اییدهمنان به پدؤقرآن بر دل م یفوق اثرگذار  یآ در
 تـوان یپـ  مـ   ؛[91ص ،62، ج99 ؛664ص ،43، ج96] اسـت شده یهو تشب یلکوه تمث

 اییـده دو عظمت بـا پ  یاست که از لحاظ شگفت یدادیقرآن رو یگرفت آثار معنو یجهنت
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گونـه  همـان  -قرآن  ینمعادل و مشابه است و ا یشینپ یامبرانپ یاز جن  معجزات تسّ
 .شودیمحسوب م العادهارقخ اییدهپد -است شده یدمعجزه  ق یکالم ی که در تعر

 
 آمدن مردگان سخن به ین وشدن زمها، شکافتهآمدن کوهردبه ترکت .6. 6. 6
 مْرُ جَمِیعـاً بَلْ لِلَّهِ األَ رَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ األَرْكُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتىوَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّ»
 .[94]الرعد:  «...

 یتذف درقرآن است، آثار شـگفت  یجازا یصنعت ادب یاهاز نمونه یکیفوق که   درآی
 یـا گو شـده اسـت،  ط ذکـر ن جواب شر شده اما یانب یشرط یاقرآن در قالا جمله ۀدربار

 اند:  شرط دو اتتمال را مطرح کرده جواب یینران در تبجواب شرط روشن است. مفسّ
 ،99] گشـتند یبود، باز به خداوند رتمان کافر مـ  یزانگشگفت ینگونها یاگر قرآنال ( 

 [.913، ص44ج ،96 ؛916، ص46ج
 ؛619، ص2، ج91] بـود قرآن  ینبود، آن قرآن هم یزانگشگفت ینگونها یاگر قرآنب( 

 [.163، ص6ج ،66
و درتالـت   شـود یم یقرآن نف یناز ا یه،شگفت مذکور در آ هاییژگیتالت اول و در
 ینقرآن معادل چنـ  یآنکه عظمت و شگفت یاشده به قرآن نسبت داده  هایژگیو ایندوم 
 [. 913، ص44ج ،96] است شده قرار داده یاوصاف
بـا وجـود    فرمایـد یکه مـ  است آمده دست به یشپ  یل جواب شرط از آاوّ یرتفس در

 یاقس ینو ا [91]الرعد:ورزندیم ن کفراآنان به رتم ،تدر امّ یارسال رسول و تالوت وت
ـ    معنا را به دست ینااست تا بعد شده   یجواب شرط در آ یبرا یاینهقر  یدهـد کـه تتّ

یـن ا . دریدورز آنان کفر خواهند شود، به آنان عرضه یاعج هاییژگیو ینبا ا یاگر قرآن
و آثـار   هـا یژگـی و یهآ ینا یگر،دیا از نگاهامّ شودیمی آثار از قرآن موجود نف ینصورت ا

دانسـته  ینشدن زمـ مردگان و شکافته گفتن چون سخن یآثار ی ردقرآن را هم یمعنو
آثـار شـگفت هـم     یـن با ا یکه  اگر قرآن گیردیم یجهاز کفر کافران به قرآن نت یراز است

ـ   ینقرآن معادل ا یعنی آوردند؛ینم یمانوجودداشت، باز ا و  فتشـگ  یآثـار   ی،آثـار تسّ
است همانگونه  یانگاشتن چنان آثار تسّ یدهمعادل نادآن گرفتن  یدهدارد که ناد یمعنو

در  امـا  دارد. یاسـتنباط  ینچنـ  تجـر 41و  41انعـام و   1یـات  [ از آ1ص ،2]یکه باقالن
یسـت  ن از قرآن شگفت یآثار ینآنکه چن یاست برای اینهقر یههمان آ  داما ،دومیر تفس
 آمـد.  خواهـد یـد  قرآن پد  یلآثار به وس ینامر به دست خداست و هر زمان امرکند ا یراز

ـ  یاشگفت  یگرفت، قرآن آثار یجهنت توانیم بنابراین  یـامبران پ یاز جن  معجزات تسّ
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از  یاریجهـت بسـ   یندارد. به هم یزانگدازه شگفتو به همان ان یگرد یاز جنس یا یشینپ
[ همانگونـه کـه   61 المـدثر:  ؛1 االتقـاف:  ؛19 ]سـبا:  خواندنـد یقرآن را سحر م ،کافران

 [.441]المائده: شمردندیرا سحر م یشینپ یامبرانو پ )ع(یمعجزات موس
 

 رسول یتانکالم قرآن بر حقّ یقشهادت خداوند از طر. ۳. 2
[ و رســالت 2 ]االتقـاف:  نـد از قــرآن در پاسـخ بــه منکـران قــرآن   چ یــاتیخداونـد در آ 

؛ 19 ]الرعـد:  کنـد یمـ  استناد یکاف یلیعنوان دل بر شهادت خود به رسالت به ،)ص(پیامبر
 [.16 العنکبوت: ؛32 االسراء: ؛422 النساء: ؛13 النساء:

ـ    یشهادت خداوند بر رسـالت بـه معنـا    ،رانمفسّ ینظر برخبنابر  ه اظهـار معجـزات ب
، 66؛ 11ص ،43ج ،41] و صدق دعـوت اوسـت   یتاناست که نشان تقّخدا  دست رسول

   یـ آ یردر تفسـ  ی[. اما عالمه طباطبائ421ص ،1ج ،9 ؛136ص ،4ج همان، ؛192ص ،6ج
دانسـته و   یامبررعد، شهادت خداوند را همان نزول قرآن به عنوان معجزه بر پ ۀآخر سور

گفتار در این سوره بیان ایـن جهـت بـود کـه کفـار        زمین: »گویدیم یشیندر نقد نظر پ
درخواسـت   )ص(خـدا و لـذا از رسـول   داننـد ینم یاله یند و آن را آیتامنکر تقیقت کتاب

چند نوبـت ایـن معنـا را از     آیاتشکردند، چنانکه در این سوره در خالل یآن م غیر یآیت
استشـهاد   هاد کند. پـ  قطعـاً  معنا ندارد با همان راه استش ینبنابرا ،ار تکایت نمود...کفّ

به قرآن است و استناد به قرآن هم از این جهت است که قرآن آیت و معجـزه بـر صـدق    
کـه  نای دهـد و بـا  یاست که به رسالت آن جناب شهادت م یاله کالم یرسالت است، یعن
کالم است، دیگر چـه معنـا دارد     شده و قرآن هم معجزه و هم از مقول به قرآن استشهاد

بـدانیم. عـالوه بـر اینکـه      یفعل گرفته و آن را شـهادت مجـاز    ما شهادت را از مقول که
از قـول و   یاقـوا  ،تعالى بر صـدق رسـالت  ی ممکن است قبول نکنیم که داللت فعل خدا

است که آنچـه در   این ‟بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ کَفىˮ  جمل یکالم او باشد. پ  معنا
شـهادت   صـورت یندرا« بر رسالت است. یاله شهادت ،قرآن در باره تصدیق رسالت آمده

 دارد. کالم خود در قرآن بر اعجاز قرآن داللت  یلاهلل به وسرسول یتانخداوند به تقّ
اوسـت، در کنـار    که علم به کتاب نـزد  یکس یگواهرعد،  19  یبنابر مفاد آ همچنین

 علـم »مـراد از   ۀاسـت. مفسـران دربـار    یکـاف  )ص(خـاتم  یـامبر رسالت پ ییدد در تاخداون
که مراد از کتاب قـرآن  آن یکی .اندمطرح کرده یگوناگون هایلو اتتما هایدگاهد «الکتاب
و  )ص(یـامبر و بر رسـالت پ  کندیعلم به قرآن دارد، اعجاز آن را درک م رکهه یعنیاست؛ 
ــتتقان ــوت او گــواه  ی ــ یدع  ،1ج ،9 ؛192ص ،6ج ،66 ؛11ص ،43ج ،41] هــددیم
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قرآن بر اعجـاز   یبر فرازها «اتیآ»اطالق عنوان  ز،ین یریتفس دگاهید نینابر اب[. 421ص
 آن داللت دارد.

 

 قرآن در انذار و ارجاع کافران خواستار معجزه به قرآن یّتتمام. ۴. 2

ـ  از جـ  یادرخواسـت معجـزه   خدا که از رسول یقرآن در برابر کسان  ین  معجـزات تسّ
کتاب بـه عنـوان نشـانه و گـواه      ینا یتکتاب ارجاع داده و بر کفا ینداشتند، آنان را به ا

فـراوان در قـرآن،    یـات بنـابر آ  . همچنـین [14-11]العنکبوت: استکرده  یدتاک اوصدق 
 یـد بـودن قـرآن تاک   یرکه بر نـذ  یاتیمانند آ ،است تجّتقرآن موجا اتمام یاتآ یدنشن
قرآن را به گوش  یاتآ دهدیخدا فرمان م [ و به رسول431 الشعراء: ؛4 لفرقان:]ا کندیم

نـور را از آثـار تـالوت     یکه خروج از ظلمات به سـو  یاتیآ یا[ 2 ]التوبه: مشرکان برساند
قائـل   یاثـر  ینچن )ع(سیمعجزات مو یهمانگونه که برا [44 ]الطالق: است قرآن شمرده

بـر اعجـاز قـرآن     تـوان یمـ  یـات آ ینآنست که با استناد به ابر یباقالن .[1 :یم]ابراه است
و  یت مردم نـازل شـده اسـت   هدا یکه قرآن برا دهدیخداوند خبر م یرااستدالل نمود ز

مگـر آنکـه    یسـت ن تشد مگر آنکه قرآن تجّت باشد و قرآن تجّ امر ممکن نخواهد ینا
عه آغاز ه با تروف مقطّک هاییسوره  که هم کندیعا مسپ  ادّو [ 3ص ،3] معجزه باشد

پ  از اشاره بـه فـرود   من ؤم ۀاند. مثال در سورمطلا سخن گفته ینفراوان از ا شوند،یم
 کندیاهلل مذمت م یاتمجادله در آ یل[، کافران را به دل6 ]غافر: آمدن کتاب از جانا اهلل

[ و 2-1 ]غـافر:  کنـد یم یادنسبت به رسوالن  یشینپ یهاامت یاتکذاز [ سپ  1]غافر:
[ آنگاه از القاء روح قـرآن بـا   46-1]غافر: کندیماشاره یاتبه عاقبت مومنان و کافران به آ

روح قرآن را  ینهم ی. باقالننمایدیم و سخن را به آغاز کالم وصل کندیم یادهدف انذار 
ـ  یـان و معجـزات و ب  یاتمخالفان آ عاقبت. دوباره پ  از ذکر شمردیسبا انذار م ل مفصّ

ـ    یلدل یات،و مواجهه مردم با آ )ع(ین موسداستا ر عناد و مجادله دربرابـر معجـزات را تکبّ
اسـت و کـافران در برابـر     ت قـرآن تمـام  تجّ دهدیکفر نشان م  یشو با ذکر ر خواندیم

پ  از ذکر  دامهاست. در ا ندارند و جهل آنان مانع از فهم برهان قرآن شده یتقرآن تجّ
 یعـذر  یچکـه هنگـام ظهـور آن هـ     گویـد یسخن م یاتیره از آسو یاندر پا یدتوت یاتآ

 یـات [. او در آ21]غـافر:  شـد  خواهـد  و هالک واقع برداشته ی بود، تکل نخواهدیرفته پذ
برهـان و   ،قـرآن  یـات آ دهـد، یمـ  و نشان کندیرا دنبال م یهدف ینچن یزلت نفصّ ۀسور
 کـه قـرآن لزومـاً    گیـرد یم یجهله نتأمس یناست و از ایت هدا یبرا یکامل و کاف یتجّت

 ین[. بنـابرا 41-41ص ،3] شوندیم معجزات با هدف اتمام تجت ارائه یرامعجزه است؛ ز
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موجـا  و العـاده  خـارق  یشین،پ یامبرانو همچون معجزات پ )ص(خاتمیامبرپ ۀقرآن معجز
 یـا  یقرآن به واسـطه آثـار معنـو    ه بودنالعادت است، اگرچه ممکن است خارقتجّاتمام

درک اسـت و از جـن    قابـل  یباشد که در هـر عصـر و زمـان    یگرد یو جهات یبیاخبار غ
 ،و محدود به زمـان رخـداد آن اسـت    شودیکه از راه تواسّ درک می خوارق عادات مادّ

 [.113ص ،9ج ،66 ؛621ص ،2ج ،2نباشد ]
 
 های قرآنحدّی به سورهت. ۵. 2

 یـا کـه سـخن، سـوره     کنـد یدعـوت مـ  چند از قرآن، خداوند از منکران قـرآن   یاتیدر آ
 ؛61-69 البقـره:  ؛92 :یـون   ؛49 هـود:  ؛91و99 ]الطـور:  بیاورندمانند قرآن  ییهاسوره

کتـاب از   یـن بدانند که ا یدبا ،اگر نتوانستند فرمایدیسپ  م .[13 ؛ القصص:22 االسراء:
ـ ا از یدر برخـ  .[41 ]هـود:  است نازل شده یعلم اله سجانا خداوند و بر اسا  یـات آ نی
بـه ماننـد    ینخواهـد توانسـت کالمـ    یکه هرگز بشردهد یخبر م یخداوند به طور قطع

 [.22 االسراء: ؛61-69 ]البقره: قرآن ارائه دهد
نظـر   اند. بنابرموسوم شده یتحدّ یاتبه آ یعرب یبه جهت مشابهت با رسم یاتآ این

 یتحـدّ   رسـید، مسـئل   که جدل مخالفان درباره قرآن به اوج خود یقان، زمانمحقّ یبرخ
کـرد و از آنـان   مـی متّصـ    یشـد و آیـات قـرآن پیوسـته مشـرکان را بـه نـاتوان        مطرح

آن  یهـا هماننـد سـوره   یاقرآن یا سـوره  برای یگویند همانندیخواست اگر راست میم
سوره بقره نازل شد و پـ    اتبیاورند. این مسئله ادامه یافت تا اوایل دوران مدینه که آی

ترتیـا  همانند قرآن آشکار گشت و بـدین  یااعراب از آوردن سوره  هم یه ناتواناز آن ک
شد و بر آنان الزم آمد به صدق معجـزه اعتـراف کننـد، بـدان جـدل       تجّت بر آنان تمام

 [.431ص ،92] دادعقیم پایان
اخـتالف نظـر    یاز جهـات گونـاگون   یشـمندان اند یانم یتحدّ یاتآ ییندر تب اگرچه
ـ  [2] وجود دارد  یـات را آ یشـه اند یـن ا یامّا عموم معتقدان به اعجاز قرآن، خاستگاه قرآن

 یـات آ ینبه ا ،دانشمندان یاناعجاز قرآن م یهاسرآغاز بحث یافتن یو برا دانسته یتحدّ
 [.12] اندم مراجعه نمودهمتقدّ یریدر کتا تفس

سـوره   ی  یاناکتاب مثل قرآن، ده سوره و در پ ی از  یاتآ ینا یزمان یراز س برخی
براســاس  ی[ و برخـ 432، ص42 ؛911، ص6ج ،66 ؛441، ص6، ج64] کننـد یدفـاع مـ  

از کتـاب   یتفاوت تدّ مورد تحـد  یلو دل پذیرندیرا نم یریس یننزول چن یاترت یاتروا
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، 4ج همان، ؛429،ص41ج ،96] سوره امین[ و مض4224، ص1، ج61] نزول یرا در فضا
 .کنندی[ جستجو م421ص

 یگونـاگون اسـت. برخـ    یشـمول مخاطبـان تحـدّ    ۀیـر دا ۀدربـار  هایدگاهد ینهمچن
و انـ  در همـه اعصـار بـا هرگونـه و رتبـه از تـوان و         را همه افراد جنّ یمخاطا تحدّ

 یـژه تنها عرب عصر نـزول و بـه و   یگرا گروه د[ ام41ّ ؛21ص ،4ج ،96] دانندیص متخصّ
 یو معتقدند، اعجاز در هـر عصـر   دانندیم یاتآ ینعرب آن دوران را مخاطا ا یحانفص

کننـد نـدارد و   یمـ  یکه در ی  دوران یا زمان خاص زندگ یبپاست و اختصاص به مردم
هـا صـاتبان   اند، بدان سبا است که آنبوده یاگر اعراب عصر بعثت تنها مخاطبان تحدّ

ن در کردنـد. بنـابرای  یبوده و اسرار بیان و بالغت آن را درک م یزبان عرب یاین زبان یعن
 یسـخنوران عـرب عصـر بعثـت در آوردن هماننـد      یقرآن آنچه معیار است ناتوان یتحدّ
آنکه از این مسئله چنین اسـتنباط شـود کـه داللـت اعجـاز آن بـر       ی قرآن است، ب یبرا

 اسـت صحّت نبوّت، خاصّ ی  عصر معیّن و نه سایر اعصار، و خاصّ اعراب و نه غیر عرب 
و انـذار و اتمـام تجـت قـرآن      یتهـدا   بـه آنکـه جنبـ    با توجه کهیدرتال ؛[21ص،92]

 باشد. ها برقرارانسان  همواره و نسبت به هم یدبا یزقرآن ن یاست، تحدی همچنان باق
ـ  یلفظـ هـای  به جنبـه  یاست که برخ یوجه مورد تحدّ یگرد اختالف ـ  یو ادب ه توجّ

[ و 41] هکرد یدآن تاک یبخش یتهدا هاییژگیبر معارف قرآن و و یگرد ینموده و گروه
 ،4ج ،96انـد ] کـرده اشـاره  یقرآن به عنوان وجه مورد تحـدّ  ۀآورندهای یژگیبه و یبرخ
 [.12ص

و در  عمـده  یکردوجه اعجاز قرآن را در شش رو ۀموجود دربار یاتنظر ۀعمد توانمی
 خالصه نمود: ذیرش اعجاز ذاتی قرآن به شرح زیرقالا دو دیدگاه پذیرش یا عدم پ

 
 نقرآ یاعجاز ذات یرشپذعدم  (ال 
ممتـاز   هـای یژگیاعتقاد به صرفه به عنوان تنها وجه اعجاز قرآن ضمن ارج نهادن به و .4

 .[69] و... یاو اخبار از غ یعقرآن دربالغت و تشر
 
 قرآن یاعجاز ذات یرشپذ( ب
 .[92، 63، 61، 3] یو بالغ یادب یهامنحصر دانستن وجه اعجاز در جنبه .6

 یبخشـ یتو هدا ییبر وجه محتوا یدو تاک یبه عنوان وجه فرع یبالغ وجه یرشپذ .9
 .[14 ؛41] یبه عنوان وجه اصل
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ــذ .1 ــدد، هر  یرشپ ــوه متع ــ وج ــرا ی ــاطب یب ــا تخصّــ  یمخ ــه ص درب  آن وج
 .[21،ص4،ج96]

اعجـاز   یّنمب توانندیم یوجوه متعدد در کنار هم که تنها به شرط همراه یرشپذ .1
 [ 94 ؛41] ییتنها جه بههر و یتباشند و عدم کفا

ـ    یرقـرآن بـا سـا    ۀوجه اوصاف آورنـد  یشرط همراه .2  ،4ج ،96] یوجـوه اعجـاز ذات
 [29ص

اعجـاز    یشم اندرا مُلهِ یتحدّ یاتآ  -صرفه  یبه جز طرفداران نظر -هاگروه یناتمام 
ـ  بـا اعتـراف   یـز صـرفه ن   یـ طرفـداران نظر  .اندقرآن دانسته یدالّ بر اعجاز ذاتقرآن و   هب

 انـد، بـه  دانسـته  «یاله رفصَ» در، فصاتت و نظم قرآن،  اعجاز قرآن را یادب هاییبرتر
ـ   یالهـ  ۀمعنا که ارادینا [. 621ص ،69] گـردد یقـرآن مـ   یق همـآورد بـرا  مـانع از تحقّ

 اند.مودهن معجزه وارد ی را در تعر یبا تحدّ یشرط همراه یزمان نمتکلّ
 :اندکرده استناد یهقرآن به دو آ یجاز ذاتاع یصرفه در نف  یطرفداران نظر

 إِالَّ هـذا  إِنْ هـذا  مِثْـلَ  لَقُلْنـا  نَشـاءُ  لَـوْ  سَـمِعْنا  قَـدْ  قالُوا آیاتُنا عَلَیْهِمْ تُتْلى إِذا وَ»: ال 
 .[94نـفال: اال] «األَوالینَ أَساطیرُ
 ال آیَـ ٍ  کُـلَّ  یَـرَوْا  إِنْ وَ الْحَـقِّ  دَیْرِبِ األَرْكِ فِی یَتَکَبارُونَ الَّذینَ آیاتِیَ عَنْ سَأَصْرِفُ»: ب
 سَـبیالً  یَتَّخِـذُوهُ  الدَیِّ سَبیلَ یَرَوْا إِنْ وَ سَبیالً یَتَّخِذُوهُ ال الرُّشْدِ سَبیلَ یَرَوْا إِنْ وَ بِها یُؤْمِنُوا
 [.412عراف: اال] «غافِلینَ عَنْها کانُوا وَ بِآیاتِنا کَذَّبُوا بِأَنَّهُمْ ذلِ َ

جهـت داشـته    یـن تـام در ا  یداللتـ  توانـد یقرآن نم  با توجه به مجموع یاتآ این اما
گرچه نـقل قـول معاندان است و قـرآن بـه صـراتت بـه ابطـال آن      انفال  94  یآ»باشد. 

اسـت   باطل آنـان  یعاهااز ادّ یبعض یکه تاو 96تا  91 یات، اما در مجموع از آنپرداخته
اسـت و پـ  از نـزول     یسـوره مدن یـنکه ا به ویژه ؛بردیآنان پ  تبه بطالن گف توانیم

بـار هـم    ی  یبرا چند سال ینت ااست، پ  چگونه در مدّ نازل شده یتحدّ یاتآ  هم
متناسـا بـا    یزناعراف  412  یآ داللت .نبردندیخـود پ ییتجربه نکردند و به عدم تـوانا

ـ کتت کـه افـراد م  اس آن یهبلکه مقصود از صرفه در آ یستصرفه ن مذها  بـه  ر و معانـد بّ
و  دهنـد یمــ  دسـت  را از یالهــ یــات  و فهـم آ  یمـان ا یـق جهت اعمـال فاسدشـان توف  

و  یطبرسـ  ی،طبـر  نچـو  یرانمفسّ گردد،یها مآن یانص «یمکافات ضاللتِ» یقتدرتق
 .[21ص ،93] .«اندیرفتهرا پذ معنا ینا یضاویب

 یو الهـ  یآسـمان کتاب ینمذکور، بر اعجاز ا  گانپنج یهاقرآن به گونه یاتآ یجهنت در
 یقـرآن کـاف   یرا بر اعجاز ذاتـ  یتحدّ یاتدارد و اگر طرفداران صرفه استدالل به آ داللت
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قـرآن در   یگـر د یـان سخن گفتن از اجماع امت، به چهارگونه ب یندانند، الزم است به جا
اسـتنباط   ۀاسـتناد آنـان و نحـو   مورد  یقرآن یلضمن آنکه دال شوند، ارجاع داده بارهین ا

 .یستن یحصح یاتآ ینآنان از ا
 

 در قرآن یوجه تحدّ .4. 1. 6
 ،بحث بـوده  محلّ یشمنداناند یاناعجاز در م گفتمان یدایشکه از آغاز پ یاز مسائل یکی
و  یقرآن از چه جهت معجزه است و هماننـد  ینکها یعنی وجوه اعجاز قرآن است؛ یاوجه 

ـ است. اوّ قرآن یژگیناظر به کدام و یحدّت یاتدر آ یّتثلمِ کـه دربـاب    هـایی یـه نظر ینل
ناظر  شد، مسلمان ارائه یشمنداناند یاز سو جریه قرن سوم یانقرآن در پا وجوه اعجاز

ـ 492ص ،16] بـود  یاوجه صرفه، نظم قرآن و اخبار از غ به سه  یا پـ  از آن برخـ  [ امّ
 یپنج وجه بـرا  وی از س یوطیکه س ییجاتا  یدندوجوه کوش یندانشمندان در گسترش ا

عـد از ابعـاد اعجـاز قـرآن را     بُ یـ   و هشـتاد  یناصـفها  یی[ و رضا62] کندیم یاداعجاز 
 بـر اعجـاز   هایژگیو ینا  داللت هم یدرست در یشمندان[. اند42] است دهکر یآورجمع

. یسـتند داسـتان ن هم شود،یم قرآن شمرده قرآن که در آثار مختل  به عنوان وجه اعجاز
قرآن  ینبا معارف و مضام یونددر پ یاوابسته به الفاظ قرآن  یا ینگاه کل ی وجوه در  ینا

  که هم یسه وجه کلّ یناز ا ی قرآن هستند. هر  ۀو اتوال آورند یتناظر به شخص یاو 
قـرآن اسـت تـا     یـات قابل عرضه بـه آ  دهد،یقرآن را پوشش م یمذکور برا یوجوه تحدّ

 .یرخ یا شمردیخود م  اعجازگون هاییژگیوجوه را از و ینقرآن ا یاشود آروشن 
 

 یو ادب یوجه لفظ
 خطـابی  رمـانی و  جرجـانی،  بـاقالنی،  همچـون اعجـاز قـرآن،    ۀاز محققان تـوز  بسیاری
اسـت،   یـین و تب ییشناسـا قابـل  یعلوم بالغ یلهقرآن که به وس یو معنو ینات لفظمحسّ

 هـای سـوره ماننـد  بـه  یاقرآن را دعوت به آوردن سورهی حدو ت وجه اعجاز قرآن شمرده
وجـه را   یـن ا ی[. برخـ 411ص،92] اندآن دانسته و نظم یبالغ هاییباییقرآن از جهت ز

 انـد وجـوه را برشـمرده  یر سـا  هـای یتنها وجه مورد اجماع دانشـمندان دانسـته و کاسـت   
فصاتت، بالغت، نظم، چون  یوجه با اصطالتات ین[. ا22ص،91؛693ص،62؛13ص،92]

جنبـه از قـرآن و    یـن ا یانگرکه ب یاتیاست. اکنون آشده یادقرآن  یقهطر وسب ، اسلوب 
 شد. خواهدی آن است، بررس ه بودنالعادخارق
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 یزبان یواییو ش روانی
[، 419 النحـل:  ؛431 بـودن زبـان قرآن]الشـعراء:    یعرببه  در آیات چندی از قرآن کریم

ی ناراسـت گن  نبودن و بـدون   و[4 النمل:؛ 4 الحجر: ؛23 :ی ن]بودن آ و روشنگر ینمب
 منسوب به العرب دانسـته را  یمنظور لفظ عرب است. ابنآن اشاره شده  [62 ]الزمر:بودن 
 اسـت  هکـرد معنـا   یدر برابر اعجم یحرا به کالم فص آن راغااما [ 122، ص4ج ،1] است

چنانچـه    دهد. تالیم لت  نشانفصّ 11  یواژه در آ ینا د[ همانگونه که کاربر41،994]
فصـاتت و   ی،زبان هاییبر برتر یاتآ ینا یم،بدان یحصح یعرب ۀواژ یرا برا یحفص یمعنا
 [.1ص ،3] داردکالم قرآن داللت یواییش
 

 یژهو اسلوب
 ؛1 ؛ االتقـاف: 19 ]سـبا:  خواندنـد یکـاهن مـ   یـا را سـاتر   یامبرکه پ یکسان در ردّ قرآن

 یکاهنانه بلکه کالمـ  شاعرانه و نه سجع خود را نه از جن  شعر یانسب  ب ،[61 المدثر:
 ؛ الشـعراء: 19-11 ]الحاقه: است )ص(یامبربر پ ینام ۀفرستاد یکه تاصل وتداند یم یژهو

اسـت  ییدی و تا کشدیه بودن سب  قرآن را به رخ میژو یسخن به نوع ین[. ا436-649
؛ 961ص ،63] داننـد یم یو وجه تحدّ یدتقلر قابل یقرآن را غ ۀیژکه اسلوب و یبر کسان

 [.491ص ،92 ؛693، ص62
 

 بر دل تاثیرگذاری
قـرآن بـر قلـوب     یـات تـالوت آ  یمعنـو  اثرخداوند متعال از  یمچند از قرآن کر یاتیآ در

آن  یو در پـ  یت ایشـان و خشـ آنـان  [ و لرزش پوسـت  6 ]االنفال:یمانا یادمومنان و ازد
 یقلبـ  اثـر  ینشد، گاه ا یاد کهو چنان گویدی[ سخن م69]الزمر: اهآن و آرامش یناناطم

 است]الحشـر: شـده  یهشدن مردگان تشب ندهها و زچون شکافته شدن کوه یبه آثار شگفت
آن را  الهـی کـافران در مواجهـه بـا کـالم      یبه نقل قرآن، برخ ین[. همچن94 الرعد: ؛64

 یـن [. ا61 المـدثر:   ؛9 :یـاء ]االنب داردیـت  آنـان تکا  یزدگـ اند که از شگفتسحر خوانده
ر یآثار برخاسته از بالغت قـرآن اسـت کـه جـان و دل مخاطـا را تسـخ       یایگو هاتعبیر

 شـمرد یآن مـ  یقرآن را وجـه تحـدّ   یکالم یاست که اثرگذار یدگاهید ؤیدو م کندیم
 [.693، ص62 ؛ 961ص ،63 ؛414ص ،92]
 

 یآمار نظم
اسـت، تکـرار    کردهقان را به خود جلاتوجه محقّ یراخ یهاکه در سال هاییبحثاز  یکی
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یـاد  از آن  یعـدد  بـا عنـوان اعجـاز    یکـه برخـ   یابه گونـه  ،معنادار الفاظ در قرآن است
 انـد قـرآن دانسـته   و نشانگر اعجـاز  یاز وجوه تحدّ یکیالفاظ را  یاند و تناسا آمارکرده

 ؛3 :ین]مطفّف «کتاب مرقوم»  یاست، آ یعدد که مستند اعجاز یاتیاز آ یکی[. 92 ؛11]
 مـراد از کتـاب   دهـد یمنشان نیسوره مطفف یاقس  مطالع کهی [. در تال46] [ است61

م درآمده، اعمال آنان است؛ همانگونه کـه از  اعمال بندگان است و آنچه به رقَ  مرقوم، نام
 ]الکهـ :  اسـت نمـوده یاد  یمالرقآنان با عنوان اصحاب یاصحاب که  به خاطر ثبت اسام

 ۀبـه انـداز   یاءاشـ   کـه از نـزول همـ   تجر  64  یآ رسدینظرم[. به612ص ،49ج ،96 ؛3
هسـت و   یـز شامل الفاظ و عبـارات قـرآن ن   گوید،یم سخن یاله از خزائن ینمعلوم و مع

 ها در قرآن است.و تکرار آن الفاظکاربست  ۀشد تساب یربر تقد یّدیمو
 

 یو علم یوجه معرفت
اشـاره   اعجاز به عنـوان وجـه اعجـاز مـورد      یشاند یریگکه از آغاز شکل یاز وجوه یکی

[ بـه علـم   2 ]الفرقان: سرّ یخداوند دانا، یعنی است یاازغ نظران بوده، وجه اخبارصاتا
ـ   41 ]هـود:  استیدهخبرداده که بر بشر پوش یخود از مطالب نامحدود ه بـه  [. امـا بـا توجّ

 قـرآن را شـامل   ییمحتـوا  هـای یبرتـر   هم تواندیوجه مین ا یا،مختل  غهای ری تع
 یاانسان و  که نسبت به تواسّ یزیچ یعنی ،باشد ینسب یاغ یا،. چنانچه مراد ازغباشد

کـه   یـاتی صـورت آ  یندر ا ؛است یدهپوش یخاص زمان و مکان محدود درنسبت به انسان
سـخن از   یـرا بـود ز  دخواهـ  یـا غ از اخبار یقاز مصاد یکیاست، ی علم هایهاشار یتاو
ه بود یدهقرآن بر انسان پوش است که در زمان نزولیعی طب هاییدهدر پد هایییکاریزهر

 شـده  آشـکار او  ایبر ی،و تجرب یدانش تسّ  و گسترش دامن فناوریعلم و  یشرفتو با پ
آن بـر مردمـان عصـر نـزول      یهااز بخش یاریسرگذشت رسوالن که بس یناست. همچن

 یـدادهای رو یبرخـ  ۀقـرآن دربـار   ۀق شدمحقّ هاییشگوییپ یز[ و ن13]هود: هدپنهان بو
خبـر   رسـد، ینظـر مـ  [. به11، ص49] است دستین ا از [4 ]روم: )ص(اکرم روزگار رسول
دو  ین[ به همـ 19 ]فصلت: قرآن در آفاق و انف  یتتقان یهاو نشانه یاتآشکار شدن آ

 [. 111ص ،41ج ،96] مورد اشاره دارد
 یهـا یـده قرآن نسبت بـه پد  یانبلکه ب هایدهجهت خداوند نه فق  خود پد ینمه به

 یـان و ب [6 الرعـد:  ؛1 :یـون   ؛31 ]االنعـام:  خوانـده  یـت آ یـژه را بارها به طـور و  یعیطب
و قـوم او آن را   یـامبر [ که پ11 عمران:]آل داندیم یبیغ ییسرگذشت رسوالن را خبرها

 .[1 :یوس ] شمردیم هایتآ یبه طورخاص تاو [ و آن را13 ]هود: انددانستهینم
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درنظـر  « السـماوات و االرك  یاغ» قرآن یرمطلق و به تعبیارا به مفهوم غ یاغ اگر
در آن صـورت   اسـت، یده پوشـ  نیـز  از فرشتگان یتت بقره 99  یشهادت آ که به یریمبگ
را بـه   یامـت ق یـدادهای خداوند و رو هاییژگیو گوید ویکه ازمبدأ و معاد سخن م یاتیآ

هستند  یاخبار از علوم ینبود. ا خواهد یاازغبار اخ یقاز جمله مصاد کشد نیزیم یرتصو
 یبرخبر این اساس [. 9البقره:  ؛449 ]نساء: یستندن یدسترس قابل یوتیق طر که جز از

که خود  یادر غ یمفهوم یبرا یانشانه» اند:کرده ی تعر چنین را یتآ ۀواژ یشمنداناند
بـودن   یـت صـورت آ  یـن [ در ا216ص ،62ج ،19] «شهود را ندارد. المان تضور در عامک

وص  مبـدأ و   یاتآ ینا و بنابر هست یزن یبیغ یماز مفاه ییهانشانه یانب یبه معنا قرآن
 یـل است. اگرچه بـه دل یت جهت آ ینو مَلَ  از ا همچون جنّ یفرامادّ هاییدهمعاد و پد

 مصداق را وجـه  یننتوان ا یدشا ،  بشرمعارف توسّ دسته ازن یا آزمایییامکان راستعدم
 اعجاز دانست.

 از وجـه اخبـار   یقیاعجازپژوهـان، مصـاد   یاندرب ییمحتوا وجوه اعجاز  هم یجهدرنت 
مبـدأ و معـاد را    ۀقـرآن دربـار   یبیاخبـارغ  ،نمونـه  عنـوان  . بـه شـوند یمـ  شمرده یاازغ

 یـدادهای رو ۀدربار گویییشپ یاگذشتگان  قصص ۀدربار یبیغ [، اخبار91] یاعجازمعرفت
و  ینـده آ یـدادهای رو ۀدربـار  گـویی یشپـ  یا یبی[، اخبارغ11] یخیتارعجاز عصرنزول را ا

 یعلمـ  را اعجـاز  ینشآفـر  اسرار ۀدربار یبی[، اخبارغ61] یپژوهیندهآ آخرالزمان را اعجاز
دسـتورات قـرآن در    انسـان و  یو اجتماع یفرد یزندگ اسرار ۀدربار یبیغ [ و  اخبار41]
 .اندیده[ نام1]یعیرا اعجازتشر ینهزم ینا

 
 ی(و امّ ینرسول ام)ه وجه آورند

ـ »در یرران با ارجـاع ضـم  مفسّ برخی ـ ثْمِ نْمِ  یبرخـ  یتحـدّ  یـات در آ )ص(یـامبر بـه پ « هِلِ
انـد،  گرفتـه یجـه  قرآن دانسـته و نت  «بودنی الهیّد مو» یهارا از نشانه ایشان هاییژگیو

ـ  اسـت کـه   را آورده قـرآن  یاست که مرد آن تیث از یرتحدّد یّتمثل سـواد و درس یب
ـ    یعال ارفندیده و این معی تعلیمبوده و نخوانده  سـابقه و  یو گرانبها و بیانـات بـدیع و ب

 یـامبر پ هایتتال یگر،د ی[. برخ12ص ،4ج ،96] است از مردم نگرفته یاتد متقن را از
 انـد قـرآن گرفتـه   «بـودن ی الهـ یّـد  مو»  [ را نشـان 411ره:]البق یوت یافتدر انتظار و در

 یّـد مو یـز ن یـان اد هـای تبـا بشـار   خـدا  رسول هاییژگیبسا تطابق و چه .[612ص،69]
 ایینهموارد تنها به عنوان قر ینه داشت اتوجّ یدا با[ ام431ّ باشد]الشعرا: یشانا یتانتقّ

 .کندینمرا ثابت قرآن اعجاز ییتنها به  ییچدارد و هبودن قرآن داللتی بر اله ی،خارج
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 نتایج. ۳
 خـاتم نـه  یـامبر  پ یآسمان کتاب شود،یم از قرآن روشن یگوناگون یاتبا استفاده از آ .4

موجـا اتمـام   دعوت او و یتانتقّ  العاده و نشانو ازجانا خداست، بلکه خارق یتنها اله
تر و معتبرتـر از اجمـاع   آن دارد که مهمقر در یشهاعجازقرآن ر  یشاند یعنی ،ستا تجّت

 است. امت دانشمندان
شـده   قرآن اطالقهای و بر عبارت یشینپیامبران معجزات پ درقرآن بر «یهآ»ۀ واژ .6
لفظ بـر مفهـوم   ین امر نشانگر داللت ا یننرفته و ا کار به یآسمان هایباکتیگر د یو برا

 است.ه بودن العادمعجزه و خارق
هـا  بردل و جان انسـان  یمعنو یا یمادّ یزانگکتاب آثار شگفتینقرآن، ایات آ نابرب .9

شـدن  همچون شکافته یشین،پ یامبرانپ یمعجزات تسّ یزانگآثار شگفت  یپادارد که هم
 شدن مردگان و... است. و زنده یادر

 انـذار از  یفهوظ یت و اداتجّ قرآن را در اتمام یاتآ یدنقرآن، شن در یفراوان یاتآ .1
ـ  اتمـام  متکلمـان،  یـدگاه د کـه بنـابر   ییآنجـا  و از داندیمی کاف خدا رسول یسو ت تجّ

قـرآن   اعجـاز  یکالمـ   یشـ بـر اند  توانیم یاتآ ینا است؛ پ  بنابر معجزه  مستلزم ارائ
 د.کر استدالل

 یـات دانشـمندان دربـاره آ   یـان گوناگون م یهاکه ازجنبه یوجود اختالف فراوان با .1
اگرچـه   داننـد یقرآن مـ  اعجاز  یشرا ملهم اند یتحدّ یاتها آآن  دارد، هم وجود یتحدّ

 .دانندینم یقرآن کافی ذات را دراثبات اعجاز یاتآ ینصرفه ا  یطرفداران نظر
ی ذات اعجاز ینف یقرآن برا یاتصرفه از آ یهو استنباط طرفداران نظر یقرآن یلدال .2

 قرآن مخدوش است. 
وجـوه مـذکور     اعجازقرآن، هم یآورنده برا صفات و یاغ از اخبار یانی،وجه ب سه .1

وجـوه  یـن  ا ازیـ   قـرآن بـر هر   از یدمتعدّ یاتاست و آ اعجاز را شامل یهاپژوهش در
 است. گانه گواهسه

 
 منابع

 قرآن [. 4]
، ، تهـران یمکرواژگان قرآن از یتعداد یابیمعادل و یواکاو (.4931) آذرتاش آذرنوش، [. 6]

 دانشگاه تهران. یجهاد دانشگاه
دارالکتـا  یـروت،  ب ،تفسیر القرآن العظیم یف یروح المعان ق(.4141) محمود ،یآلوس [. 9]
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 العلمیه.

 دانشـگاه  معرفـت،   ینـ آ ،«قـرآن  یعیاعجـاز تشـر  ». (4923) محمدرضـا نـژاد،  ابراهیم [. 1]
 .421-491صص ،61شماره شهیدبهشتی،

 و یعسـکر  یعلـ  یـا: ترت ،اللدـه  یی مقا یاترت (.4921) اتمدین الحسوابفارس، ابن [. 1]
 انتشارات توزه و دانشگاه.قم،  ی،مسجدیدر ت

 دار الکتـا العلمیـ :  ، بیروت، یمالقرآن العظ یرتفس (.4143) عمربنیلاسماعکثیر، ابن [. 2]
 منشورات محمد علی بیضون.

 .یهالعلمدارالکتایروت، ، بالعربلسان (.4162) مکرممحمدبن منظور،ابن [. 1]
موسوم  یاتآ ینزولیرنقل و نقد س درمح  عقل و یتحد» (.4934) زهرهم، مقداخوان [. 2]

 یددانشگاه شه ،اعجاز قرآن ۀپژوهشکدایران، تهران،  ،کریماعجازقرآن یشهما ین، اول«آن به
 .431-416ص ی،بهشت

دارالکتـا یـروت،  ب ،چاپ دوم ،اعجاز القرآن (.4163) یاالط بن محمدبکر باقالنی، ابو [. 3]
  .یهالعلم

، 4شمارهینه، تهران، سف ،«یمدر وجه اعجاز قرآن کر یقتحق». (4926) منصورهلوان، پ [. 41]
 .41-1صص

یـروت،  ب ،، الطبع  الرابعـ  ی و صحاح العربتاج اللده  (.4162تماد)بنیلاسماعجوهری،  [. 44]
 . یالعرب التراثیاء اتدار 

ز، اللهـی، شـیرا  یـت آ ید محمـد تقـی  ، ترجمـه سـ  قـرآن  اعجاز (.4921) رشادخلیفه،  [. 46]
 .یرازانتشارات دانشگاه ش

موسسـ  اتیـاء آثـار االمـام     ، قـم،  یرالقرآنتفسیف یانالب(. تای)ب ید ابوالقاسمسخویی،  [. 49]
 .یالخوئ

التراث  یاءدار اتیروت، ب ،، الطبع  الثالث یرالکب یرالتفس (.4161) محمد بن عمررازی،  [. 41]
 .  یالعرب

یــروت، ب ،بعــ  الخامســ ، الطالمفــردات(.4162)محمــدبــن ین تســ ،یاصــفهان راغــا [. 41]
 .   دارالمعرفه

 .یهالکتا العرب ، داری النبو  اعجاز القرآن و البالغصادق،  یمصطفرافعی،  [. 42]
 ،«قـرآن ی علمـ  اعجـاز  یهـا چـالش  و یستیچ» (.4923) یمحمدعلاصفهانی، رضایی  [. 41]

 .11-44صص ،1مارهشتهران،  قرآن و علم،
ی موضـوع ه دانشـنام  ،«آن ابعـاد  قـرآن و  اعجـاز » (.تابی) یمحمدعلاصفهانی، رضایی  [. 42]

 :مرکز فرهن  ومعارف قرآن. یاسالم فرهن  پژوهشگاه علوم وقم، قرآن، 

 هنر.دانشگاه، تهران، یشناس باستان قرآن و (.4934) اتمدرهبری،  [. 43]
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، قـرآن  دری الهـ یامبران و سرگذشت پ ع()یامام مهد (.4936) فرزانهمشهدی، روتانی [. 61]
 .یرمنانتشارات، تهران

 دارالمعرف .بیروت،  ،علوم القرآنی ف البرهان(. 4141بن عبداهلل) محمدزرکشی،  [. 64]
الطبعـ  الثالثـ ،    ،التنزیـل  غـوام  تقـائق  عن الکشاف  ق(.4111) محمودزمخشری،  [. 66]

 دار الکتاب العربی.یروت،ب
 ،القـرآن  جهـ  اعجـاز   عـن  الموضـح  (.4163)یالموسو الحسین بنی علی، مرتضسید  [. 69]

 .یرضو قدس نشر آستان و موسسه چاپمشهد، چاپ دوم، 
 الکتـاب  داربیـروت،   ،القـرآن  علـوم ی فـ  االتقان (.4164) ینالدجالل ابوبکرسیوطی،  [. 61]

 .یالعرب
تضـرت  یعموم کتابخانه، قم، یر بالماثورتفسالیف المنثور الدر (.4111) ---------- [. 61]

 نجفى.مرعشىالعظمىاهللآیت

 .،دارالفکرالعربىترک األقران فی إعجاز القرآنمع (.تای)ب ---------- [. 62]
 دار الشروق.یروت، ب ،91الطبع ،القرآنظاللی ف(.4161) قطایدبنسشاذلی،  [. 61]
 دارالشروق. بیروت،،القرآنیف یالفن یرالتفس (.4141) ---------- [. 62]
 .یالرض منشورات قم، ،چاپ پنجم ،علوم القرآن یمباتث ف (.4916) صبحی صالح [. 63]
 بیـروت،  ،التفسـیر  لمحات فی علوم القرآن واتجاهـات  (.4141)یلطف بن محمدصباغ،  [. 91]

 .یاالسالم المکتا
ـ ،«یـد قـرآن مج  یـدگاه دانش از د یمرزها(.»4934) یرضاعلپور، طالا [. 94]  یشهمـا  یناول

 .یبهشت یددانشگاه شه ،پژوهشکده اعجازقرآنتهران،،کریماعجاز قرآن
یـروت،  ب ،،چـاپ دوم یرالقرآنسـ تف یفـ  یزانالم(،4931) یدمحمدتسینسطباطبائی،  [. 96]

 .للمطبوعاتمؤسس  األعلمی
 دارالمعرفه.بیروت،  ،تفسیر القرآن یجامع البیان ف (.4146) یرجرمحمدبنطبری،  [. 99]
 التـراث یـاء  ات داربیـروت،   ،التبیان فی تفسـیرالقرآن  (،تای)ب تسنمحمدبنطوسی،  [. 91]

 .یالعرب
شناسـی،  یعه، شـ «عجـاز قـرآن  بـه ا  )ره(ینـی نگـرش امـام خم  » (.4921) اتمدعابدی،  [. 91]

 .11-61صص ،41شماره
 دارالمعارف. قاهره، ،الطبع  الثانی  ،للقرآن یانیالب العجازا (،4111) الشاطئبنت یشهعا [. 92]
 انتشارات هجرت.، قم ،اپ دوم، چالعینکتاب (.4141) اتمد بن خلیلفراهیدی،  [. 91]
 .یالقدس  مکتبه، قاهر ،القرآنی فی العدد االعجاز (.4166) یدصالحسعالفیومی،  [. 92]
 قـــم،یـــد، نامــه مف  ،«صـــرفه یـــهبــه نظر  ینگرشـــ» (.4911) کـــاظمزاده،قاضــی  [. 93]

 .12-93صص،9شماره
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تهـران،   ،الدرائـا  بحـر  و الـدقائق  کنـز  (.4922) درضـا ممح بن محمدمشهدی، قمی  [. 11]
 .یوارشاداسالموزارت فرهن 

 ،«ینیخم ماما منظر از یمکر قرآن یعرفان اعجاز» (.4934) ید خاور عباسسکاظمی،  [. 14]
ــ ــا یناول ــرآن  یشهم ــاز ق ــریماعج ــران،  ،ک ــازقرآن، ته ــکده اعج ــه  پژوهش ــگاه ش ید دانش
 .23-21صصی،بهشت

آن  وجـوه یـین  تب و قـرآن  اعجازیه نظر ینتکوهاییشهر». (4936) یمرتضنیا، کریمی [. 16]
 ،4شـماره  ،12سـال ، دانشـگاه تهـران  یث، تهـران،  تـد  و قرآن یهاپژوهش ،«نخستدرقرون
 .411-449صص

 .انتشارات صدراتهران،  آثار، (. مجموعه4922) ی، مرتضیمطهر [. 19]

 تهــران،چــاپ دهــم،  ،نمونــه یرتفســ (،4914) یســندگاننو ازی جمعــ و ناصــرمکارم، [. 11]
 .یهدارالکتا االسالم

 چهـارم، سـال قـم،   قـرآن و علـم،   ،«قـرآن  یخیتـار  اعجـاز » (.4923) یدرضاسمودب،  [. 11]
 .34-23، ص1شماره

یر سـ  وهـا  ینـه زم اعجـاز: یشـ   اند» (.4939) یدیشهروح اهلل  ی،محمدعلراد، مهدوی [. 12]
 ،4،دوره4سـال ، دانشگاه تهـران  یفاراب ین، قم، پردی ثقل پژوهشنامه ،«سومقرن آن تا تطوّر
 .431-423، صص6شماره

یـروت،  ب الطبعـ  الخامسـ ،   ،الکریمللقرآناإلعجاز العددی  (.4111) عبدالرزاقالنوفل،  [. 11]
 .یالعرب دارالکتاب


