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 اعجاز قرآن وجوهر تاملی د

 

 

  .مصطفي احمدي رامين دارابي، هدايت نورمحمدي، سيدعباس موسوي، فرشاد درويشي،

 

 

 

امر خارق عادتى است که مقرون به تحدى باشد و از طرفى مطابق با ادعا  :»معجزه: چكيده 

خوارق عادت، رويدادهايى هستند که بر خالف عادت امور و اشيا و عملکرد معهود  «داشته باشد

آله (، معجزه وعليهاهللقرآن )وحى منزل بر قلب پبامبر اسالم صلى .قوانين طبيعى مي باشند

بزرگ او است و بر آوردن مثل آن در برخى آيات، تحدّى )همانندآورى( شده است؛ ولى تاکنون 

هاى قرآن يافت نشده و به نص قرآن، يافت نخواهد شد. وجوه اعجاز قرآن که ىپاسخى بر تحدّ

شامل اعجاز بيانى، يعنى چينش واژگان، اسلوب خاص قرآن، سازگارى حروف و معانى، تغيير 

خطاب در قرآن و اعجاز در صوت و آهنگ قرآن، اعجاز در معارف بلند آن، يعنى وسعت معارف 

بيان شده که اعجاز قرآن به همه وجوه آن در کنار  تحليل وآن، و خردمندانه بودن مطالب قر

 بررسي وجوه اعجاز پرداخته ايم.در اين مقاله، پس از تعريف معجزه، به  ،يکديگر است

 .قرآن ،اعجاز ،وجوه  ،تاملي کليد واژه:

 

 

 مقدّمه 

 .بيان نموده اند« وجوه اعجاز قرآن»در قالب عنوان  دانشمندان اسالمي براي اثبات اعجاز قرآن کريم اقوال متعددي را

بحث اعجاز، از آن جهت ضرورت دارد که دليلى بر صدق ادّعاى حقّانيت هر پيامبر و مدّعى رسالت االهى است. خواجه 

ها بوده آن راه اطمينان بر راستى هر پيامبرى، ارائه معجزه به واسطه» :گويدنصيرالدّين طوسى بر اين امر تأکيد دارد و مى

 . «است

  :فرمايدعالّمه طباطبايى نيز در اين خصوص مى

 . «اعجاز براى اثبات معارف االهى نيست؛ بلکه اعجاز هر پيامبرى براى اثبات رسالت و تصديق پيامبرى است» 

ى و کارآمدى معارف اند، و نه براى درستبدين جهت، اعجاز هر پيامبرى نه براى اثبات وجود خدا، آن چنان که برخى پنداشته

  .خود بوده؛ بلکه در اصل، براى صحت ادعاى پيامبرى او است

آله و براى همه مخاطبان وعليه اهللاعجاز قرآن نيز از آن جهت سودمند بوده و خواهد بود که نشانى بر رسالت پيامبر اسالم صلى

ترين و گوياترين معجزه پيامبر نبوت او است؛ زيرا قرآن، عالىآله ، از آغاز بعثت تاکنون، دليلى بر صدق وعليهاهللپيامبر صلى
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رود که متن آن، همچنان سالم از هر گونه تغيير و تبديل باقى مانده، و وحى االهى و آله به شمار مىوعليهاهللگرامى اسالم صلى

 .ست هم دليل بر آن وحى است و صدق درونى دارد؛ زيرا در اين خصوص، وحى دليل صدق خويش ا

 معجزه  تعاریف  مفاهيم و

(، و در قرآن نيز به همين معنا آمده است؛ 333ء است )راغب اصفهانى، به معناى پايان و بُن شى« عجز»اعجاز در لغت، از ريشه 

  :فرمايدچنان که خداوند مى

  .النَّاسَ کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍإِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحا صَرْصَرا فِي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ 

هاى نخل ها فرستاديم که مردم را همچون تنهما تندباد وحشتناك و سردى را در يك روز شوم که استمرار داشته است، بر آن

 ( 3/61کند )معرفت، کن شده، از جا مىريشه

واژه اعجاز به معناى به عجز درآوردن و ايجاد درماندگى در طرف بدين جهت در معناى عجز، ضعف در برابر قدرت به کار رفته، 

  .مقابل است

معجزه آن است که فرد مدّعى منصبى از مناصب االهى، کارى را انجام دهد که   :داردخويى در تعريف معجزه بيان مى اللّهآيت

که آن کار، گواهى بر درستى او نيز باشد من آنفراتر و برتر از قوانين طبيعت باشد و ديگران از انجام آن ناتوان باشند، ض

 (.02و  61،)قمر

امرى خارق عادت است که بر تصرّف نيروى ماوراى طبيعت، در عالم   :عالّمه طباطبايى نيز در تعريف معجزه، اعتقاد دارد

 (.33 .ص، 1401طبيعت و جهان مادّى داللت دارد، نه آن که امرى باشد که ضروريات عقلى را باطل کند )خويى، 

  :توان بر اين امر تأکيد کرد که در اعجاز، شرايط ذيل، ضرورت داردبا توجّه به تعاريف مذکور مى

   .طلبى استمعجزه همراه با تحدّى ومبارزه - 1

 

حر معجزه کارى است که ديگران بدون کمك خداوند، از انجام آن ناتوانند؛ بدين سبب، قابل تعليم و تعلّم نيست برخالف س - 2

  .و جادو و هيپنوتيزم و... که از علوم غريبه و اکتسابى هستند

 

ها ناتوان است، مانند حرکت بايد به واسطه مدّعى رسالت انجام شود؛ بنابراين، امورى که بشر گرچه از انجام آنمعجزه مى -3

  .استها بدون واسطه، کار خداوند آيد؛ چون آنخورشيد، ماه و ...، معجزه کسى به حساب نمى

 

بايد مورد غفلت واقع شود که اصطالح معجزه درباره قرآن که هم اکنون مرسوم و متعارف است، در آيات قرآن اين نکته نيز نمى

بدان اشاره نشده و اين اصطالح را همانند ديگر اصطالحات کالمى و تفسيرى، متکلّمان و مفسّران از قرن سوم به بعد رايج 

  :و ... ياد کرده است مانند« بيّنه و آيه»هاى با عبارت اند و قرآن، از اعجازکرده

  .وَقَالُوا لَوْالَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِن رَّبِّهِ أَوَ لَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى
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رهاى روشن اقوام پيشين که آورد؟ بگو آيا خباى از سوى پروردگارش براى ما نمىها گفتند: چرا ]پيامبر[، معجزه و نشانهو آن

 (.633 ،ها نيامد )طه هاى آسمانى نخستين بوده است، براى آندر کتاب

  .ا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَقَدْ جِئْتُکُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * قَالَ إِنْ کُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَ

ام؛ پس فرزندان اسرائيل را همراه من وسى گفت:[ من در حقيقت، دليلى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آوردهم] 

 (.621و  621 ،آياتگويى آن را ارائه بده )اعرافاى، پس اگر راست مىاى آوردهبفرست. فرعون گفت: اگر معجزه

 قرآن، معجزه همه عصرها 

ر عصر خود باشد تا از تأثيرگذارى آن، چيزى کاسته نشود؛ بدين جهت، در عصر حضرت معجزه هر عصرى، الزم است در خو

موسى که قوم او در جادوگرى سرآمد بودند، معجزه او از جنس سحر بود و چون در عصر حضرت عيسى، علم طب، پيشرفت 

آله نيز چون فرهنگ وعليهاهللاسالم صلىقابل توجّهى داشت، معجزه او شفاى بيماران واحياى مردگان بود. در زمان بعثت پيامبر 

آله متنى زبانى بود که تفوّق پيامبرى او را ثابت وعليهاهللشعر و شاعرى و سخنورى در اوج قرار داشت، معجزه پيامبر اسالم صلى

بايد جاويدان و براى زه او مىآله ، خاتم نيز بود، معجوعليهاهللکرد و فقط براى آن روزگار نبود؛ بلکه چون پيامبر اسالم صلىمى

  .ها متناسب شدهمه اعصار باشد، نه زمانمند و مکانمند؛ بدين جهت، معجزه او با آن زمان و همه دوران

ابن سکّيت از امام هادي )ع( پرسيد: چرا خداوند متعال، معجزه پيامبر اسالم )ص( را قرآن کريم قرار داد؟ امام هادي )ع(  

سرايي بود؛ از اين جهت خداي متعال قرآن کريم را با زيباترين ر زمان پيامبر اسالم )ص( سخنوري و چکامهفرمودند: هنر رايج د

 اسلوب، نازل فرمود تا برتري اعجازآميز آن را بازشناسند.

معناي نواز بودن و بالغت به درباره معناي فصاحت و بالغت بايد گفت فصاحت به معناي شيوايي کلمات و رواني تلفظ و گوش

رسايي و گويايي است و منظور از بالغت آن است که معنايي که مورد توجه گوينده است؛ با توجه به مقتضيات حال و مقام با 

طوري که بيان آن معنا با توجه به مقتضيات حال و ترين عبارات بيان شود، بهآهنگشواترين لفظ ممکن و زيباترين و خوش

 ز آن وجه ميسر نباشد.شرايط زماني و مکاني به بهتر ا

مند و قواعد و اصولي را به منظور درك و سنجش اين دو دانشمندان علوم ادبي اين دو موضوع را تا حد بسيار زيادي ضابطه

 نشين داشتن، ارتباط مستحکمي دارد.نوازي با آهنگ دلاند، شيوايي و رواني و گوشويژگي، در گفتار انسان مشخص کرده

حت و بالغت قرآن نيز بايد گفت که آهنگ ويژه قرآن از آغاز نزول قرآن تاکنون مورد توجه بوده و حتي همچنين درباره فصا

 ديگر دانشمندان ديگر اديان را به خود جلب کرده است.

 هماهنگی معجزات با پيشرفت مردم

آوردند تا ، مي يافته و اوج گرفته بودسنخ با آنچه در زمان آنان رواج ، معجزاتي هماهنگ و هم هاي خود پيامبران براي امت

 صدق

ترين وجه اثبات شود؛ اين نکته در روايات نيز آمده است. در روايتي که از حضرت رضا ـ عليه آالف التحية مدعايشان به روشن

و عصا، والثناء ـ نقل شده، آن حضرت در پاسخ ابن سکيت که از آن حضرت سؤال کرد: چرا معجزه حضرت موسي )ع( يد بيضاء 
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و معجزه حضرت عيسي )ع( رموز مربوط به پزشکي، و معجزه پيامبر اسالم کالم و سخن بود؛ همين مطلب را ذکر فرمودند که 

ها و سخنان و چون در زمان حضرت موسي )ع( سحر و در زمان حضرت عيسي )ع( طب، و در زمان پيامبر )ص( سخن اين

اي متناسب با امر پيشرفته آن دوران به پيامبرانش ه بود، خدا در هر زمان معجزهاشعار فصيح و بليغ رواج داشته و ارتقا يافت

 عنايت فرمود.

 عدم ترقی مخاطبان اوليه قرآن در غير فصاحت و بالغت 

مخاطبان نخستين قرآن در آيات تحدّي نيز، کساني بودند که از جهت فرهنگي و ديگر وجوه اعجاز مطرح شده در مورد قرآن، 

العاده بودن محتواي قرآن اند تا بگوييم: روي سخن در آيات تحدّي نسبت به آنان، خارقي خاصي برخوردار نبودهاز برجستگ

 داد.است؛ بلکه چنان که گذشت، فصاحت و بالغت مورد توجه آنان بود و جنبه برجسته فرهنگ ايشان را تشکيل مي

 تكيه مخالفان به همانندآوری در فصاحت و بالغت قرآن 

وي ديگر، مخالفان پيامبر و مدعيان نبوت در عصر آن حضرت و اندکي پس از آن، در مقام همانندآوري قرآن، بر اين بعد از س

هاي خود را از نظر سبك، ساختار و آهنگ، همانند قرآن ساخته و پرداخته بودند يا در مقام عجز از تکيه کرده و نمونه

اند. نسبت شاعري دادن به پيامبر نيز، از اين امر توان بشري قرآن( اشاره داشتهآوري، به چنين امري )وجه بالغت فوق همانند

 حکايت دارد.

که در آيات مختلف تحدي تعبير کرده که مثل قرآن يا حديثي مثل اين د. تحدي قرآن به مثليت در فصاحت و بالغت قرآن

شود يعني ظر مفسران و علماي کالم ما شامل بالغت مياي مثل قرآن بياوريد، اين مثليت قدر متيقنش بر حسب نقرآن يا سوره

 .تر از سخن قرآن و حتي کالمي در حد بالغت قرآن امکان نداردبليغ

ها است و خداوند متعالى به اين ها و کتاب هدايت و تربيت همه انسانقرآن، افزون بر عنايت به عصر خود، کتاب تمام دوران

  .ا عَلَيْكَ الْکِتَابَ تِبْيَانا لِکُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَوَنَزَّلْنَ :فرمايدنکته اشاره مى

ما اين کتاب ]آسمانى[ را بر تو نازل کرديم که بيانگر همه چيز، و سبب هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است 

 (.91،)نمل

  :فرمايدعالّمه طباطبايى نيز در اين خصوص مى

اى از طوايف مسلمانان اختصاصى ندارد؛ بلکه با طوايف قرآن مجيد در مطالب خود، به امتّى از امم مانند امّت عرب يا طايفه»

اى از اين طوايف به احتجاج پرداخته، آنان را به سوى معارف حقّه خود دعوت گويد ... و با هر طايفهخارج از اسالم نيز سخن مى

 (.02 ، ص.6330)طباطبايى،  «.کندمى
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 طلبى و تحدّى قرآن مبارزه

اى، تحدّى و هماوردطلبى با مخالفان و هاى هر معجزهطور که در معناشناسى معجزه بيان شد، از جمله شروط و ويژگىهمان

و معجزه  آله نازل شد، از همان آغاز، در متن آيات، خود را آيهوعليهاهللمنکران است. قرآن نيز که بر قلب پيامبر اسالم صلى

خوانده و مخالفان خود را از آن روزگار تا امروز به همانندآورى آن دعوت کرده است. خداوند متعالى در سوره عنکبوت 

  :فرمايدمى

  .أَوَلَمْ يَکْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْکِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْوَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ *  وَقَالُوا لَوْالَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا اآليَاتُ عِندَ اللّه

ها پيش خدا است و من فقط آسا[ نازل نشده است؟ بگو آن نشانههاى ]معجزهچرا بر او، از سوى پروردگارش نشانه :گفتند

و 50 ،)عنکبوتتاديم؟شود، بر تو فرو فرسوانده مىآنان خايشان بس نيست اين کتاب را که براى آشکارم. آيا براى هشداردهنده

16.) 

خواهد که اگر در درستى و االهى بودن آن ترديد ها مىها و در همه دورانقرآن در گروهى از آيات، از مخالفان، بلکه همه انسان

ديگر، همانند آن را بياورند که ه کمك يكدانند، با تمام توان، و بآله نمىوعليهاهللدارند و آن را نشانه صدق و راستى پيامبر صلى

آله ، خود نخستين کسى بود که بر وحى و وعليهاهللو هماوردطلبى ياد شده است. حضرت محمّد صلى« تحدّى»از آن به عبارت 

با وجود  (، و در برابر اوضاع سخت روزگار خود و601 ،6313گاه در آن ترديد نکرد )طباطبايى، رسالت خود ايمان داشت و هيچ

  .کردها را به تحدّى قرآن دعوت مىهمه ترديدهاى مخالفان، آن

ها، تحدّى به همه قرآن و در برخى برخى از آيات هماوردطلبى و تحدّى، در مکّه، و برخى در مدينه نازل شده، و در برخى از آن

  :ها چنين استه نظر، سير تاريخى آن( که ب01ـ  3/06: 6363به ده سوره و در برخى به يك سوره، تحدّى شده )معرفت، 

  .أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل الَّ يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن کَانُوا صَادِقِينَ 

 (.33و  33(: 10گويند، سخنى مثل آن بياورند )طور )گويند، آن را بر بافته. ]نه[ بلکه باور ندارند؛ پس اگر راست مىيا مى

  .إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللّه 

اوريد و غير از گوييد، ده سوره بر ساخته شده، مانند آن بيگويند اين ]قرآن[ را به دروغ ساخته است. بگو اگر راست مىيا مى

 (.63،توانيد فرا خوانيد )هودخدا هر که را مى

إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا  نِ اللّهوَإِنْ کُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ مِنْ دُو» 

  .عَلُوا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِينَوَلَنْ تَفْ

اى مانند آن بياوريد و گواهان خود )غير گوييد، سورهو اگر در آن چه بر بنده خود نازل کرديم، شك داريد، پس اگر راست مى

ها هستند، و براى کافران توانيد کرد(، از آن آتشى که سوختش مردم و سنگىخدا( را فرا خوانيد؛ پس اگر نکرديد )و هرگز نم

 (.03و  03،آماده شده، بپرهيزيد )بقره 

ها را به دو گروه تقسيم توان آنطور کلّى مىکه اشاره شد، فراوانند؛ امّا ب وجوه اعجاز قرآن، از نظر دانشمندان مسلمان، چنان

 کرد.

شود که براى آگاهى از آن تسلّط بر زبان عربى ضرورت دارد و الفاظ و ظاهر قرآن مربوط مىوجوهى که به ساختار  :نخست 

 (6363عرب جاهلى به خوبى آن را دريافته است )معرفت، 
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ها براى ناآشنايان با ظرايف زبان ادبى عربى نيز مقدور شود و آگاهى از آنوجوهى که به محتوا و مفاهيم قرآن مربوط مى:دوم  

 است. 

تر بوده، اعجاز بيانى پژوهان، از همه مشهورتر و مهمکه از قبل بين قرآن نخستين وجه، بين وجوه اعجاز قرآن و آن : اعجاز بيانى

که متعارف عصر نزول  اى به سابقه نزول قرآن دارد. همانهاى بيانى آن است، که سابقهو نزول قرآن همراه با فصاحت و شگفتى

خوبى آن را دريافته و بر آن معترف شده و اين وجه افزون بر فصيحان و بليغان عرب، براى ديگران نيز بوده و عرب جاهلى به 

اند، هنگام آگاهى از داورى مورد قبول واقع شده؛ زيرا، گر چه، اعجاز بيانى آن را از همه زواياى و با علم تفصيلى در نيافته

ها در برابر آن، آنان نيز سر تسليم فرود آورده و قرآن و خضوع و فروتنى آنهاى لفظى استادان برجسته بالغت، در مورد زيبايى

 .اندبا کمال ادب، عظمت قرآن را از نظر ادبى ستوده

شود؛ زيرا قرآن، افزون بر گستره ، به الفاظ و ظاهر قرآن مربوط مىوران اسالمى استرد توافق انديشهاعجاز بيانى قرآن که مو

هايى است که مخاطب خود را خود، با ظاهرى زيبا و شاداب با انسان سخن گفته، و مشحون از دلربايى مانندفکر و تشريع بى

بخش، دلنشين و بيدارگر و برخاسته از عواطف  دهنده و آرام کند. متن قرآن، آراسته و دلربا، بشارتسرمست نشاط و سرور مى

دارد. متن آسمانى قرآن، نه و او را از هر چه غير او است، بازمىو احساساتى است که خواننده خود را مسخّر خويش ساخته، 

همتا و آن هم در دورانى که فصاحت و بالغت بديل و بىشعر بود و نه نثر و برخاسته از کلمات و هندسه زبان عربى؛ امّا بى

ان شد؛ در دورانى که شعر مانند داشت و در آن حال که اوج فصاحت و سخنورى بود، قرآن سبب شگفتى همگعرب، ظهورى بى

شود، قرآن برترى خويش را و نثر عرب، در قلمرو رشد و تعالى بود و از آن پس تاکنون، همچنان آن اشعار مورد تمسّك واقع مى

 :سراى عرب را در پى داشت که گفتنمايان کرد و اعتراف بزرگانى چون وليد بن مغيره، امير سخن

مانند )قرآن(، نه شعر است و نه سحر؛ بلکه کالم خدا است ... ؛ زيرا حالوت و طراوتى دارد که بىآله و عليهاهللسخن محمّد صلى

 (1343،نظير است. )حاکم نيشابورىو بى

شود که کالم معجزه آسا، محال باشد و اين گفته، مانند ها ساخته و قريحه آدمى است، باعث نمىها و زبانصرف اين که واژه

 د.برکار مىتر از کسى باشد که آن را بهبايد شجاعگويد: آهنگرى که سازنده شمشير است، مىىکالم کسى است که م

 آفاق اعجاز قرآن 

گردد و نه آله ، به متن قرآن باز مىوعليهاهللترين اعجاز پيامبر اسالم صلىبين دانشمندان مسلمان، اختالفى نيست که مهم

آله نازل کرد؛ در حالى که هم وحى، و هم دليل وحى است؛ امّا اين وعليهاهللامبر صلىبيرون متن، و خداوند، قرآن را بر پي

ها وجود داشته است که جهت اعجاز قرآن در چيست، و چه خصوصياتى در قرآن وجود دارد که آن را پرسش همواره بين آن

؛ زيرا در تمام آيات که به اعجاز قرآن و تحدّى آن توان پاسخ اين پرسش را يافتمانند کرده. از متن آيات هم به درستى نمىبى

پرداخته است، اشاره بر جهت خاصّى نکرده و فقط در تحدّى قرآن، آوردن به مانند آن را خواسته است )تحدّى قرآن، همين 

اند )معرفت، شده مقاله(، و بدين جهت، دانشمندان قرآن پژوه درباره چگونگى اعجاز قرآن، دچار معرکه آرا و تفاوت نظر فراوان

 .کند تا آن جا که سيوطى براى اعجاز قرآن، بيش از سى وجه ذکر مى(  135ـ  636،ص.6363
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ها را به دو گروه توان آن، چنان که اشاره شد، فراوانند؛ امّا به طور کلّى مىوجوه اعجاز قرآن، از نظر دانشمندان مسلمان

 :تقسيم کرد

که براى آگاهى از آن تسلّط بر زبان عربى ضرورت دارد  شودمى مربوط وجوهى که به ساختار الفاظ و ظاهر قرآن الف: –

شود و (. دوم وجوهى که به محتوا و مفاهيم قرآن مربوط مى66،ص.6363و عرب جاهلى به خوبى آن را دريافته است )معرفت، 

 .بى عربى نيز مقدور است ها براى ناآشنايان با ظرايف زبان ادآگاهى از آن

هر يك از آن دو گروه نيز اقسامى دارد که به اعجاز بيانى، اعجاز در صوت و آهنگ قرآن و اعجاز در معارف بلند آن، اشاره 

  .خواهد شد

راى الزم است اين نکته را نيز يادآورى کنيم که اعجاز بيانى، يکى از وجوه اعجاز قرآن است که البتّه دريافت مستقيم آن ب

  :گويدخويى در اين خصوص مى اللّهتر است. آيتهنرمندان وجوه ادبى و بيانى، ملموس

حال آن که روشن شد قرآن، معجزه االهى در بالغت و اسلوب آن است، بدان که اعجاز آن منحصر به آن نيست؛ بلکه قرآن، 

 (31 ،ص.6326اگون است )خويى، آله از جهات گونوعليهاهللمعجزه ربانى و برهان صدق بر پيامبر صلى

  :گويدعالّمه طباطبايى نيز مى

اگر اعجاز قرآن، فقط بالغت آن باشد، با توجّه به اين که غير عرب از آن آشنايى ندارد، تحدّى غيرعرب، بى معنا خواهد بود؛ در 

  (.هود 63: ذيل آيه 6313حالى که دعوت به تحدّى، عام است )طباطبايى، 

 (.99 ،)اسراء « لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ االْءِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ »به دليل آيه 

 ب. اعجاز در صوت و آهنگ قرآن 

قرآن مجيد با وجود گستردگى مطالب و تنوّع آن،  .دومين وجه از وجوه مربوط به متن قرآن، آهنگ و صوت دلرباى آن است

کند که بى همتا است. از منظر رد که شنيدن آن، هر چند مکرّر، غوغايى در جان و روح آدمى ايجاد مىچنان آواى دلنشينى دا

ها، فراهم شده که در شنونده جاذبه هاى قرآنى، چنان از ترکيب حروف و هجاها و گزينش آنشناسان، آوا و طنين واژهزبان

ديده نشده و تاکنون هيچ لحن روحانى و معنوى نتوانسته با قرآن از آور دارد. اين آهنگ در هيچ نثرى مانند و تأثير شگفتبى

  :گويدرافعى در اين خصوص مى .ها برابرى کندنظر زيبايى و جاذبه و تحمّل آهنگ

کند و هنگامى که بر معانى آن نيز آگاهى حاصل گوش دادن به قرائت قرآن، در دل انسان، نشاط و معنويت خاصّى را ايجاد مى

 (.699 ص. ،6313آفريد )رافعى، العاده در درون انسان مىثيرى فوقشود، تأ

داند و آن را نه قابل وصف، بلکه فقط قابل درك هاى قرآن مىترين شگفتىسکّاکى، اعجاز صوتى و جاذبه آهنگ آن را از مهم

با صوت بخوانيد؛ زيرا صوت، زينت قرآن  آله هم روايت شده که قرآن راوعليهاهلل(. از پيامبر صلى006تا: شمرد )سکاکى، بىمى

القرآن، در اين وجه، دراز نيز از عالمان معاصر در کتاب النباءالعظيم، نظرات جديده فى (. عبداللّه163، ص.6399است )کلينى، 

در خود دهى، شود، گوش جان مىترى کرده و معتقد است: وقتى به قرائت قرآن که با ترتيب و تجويد خوانده مىدقّت بيش

شود؛ زيبايى و موسيقى که در شعر و نثر يابى که از هيچ کالم ديگرى، چنين حالتى براى تو ايجاد نمىلذّتى عجيب را مى

شود و اين همان زيبايى نهاده شده در کلمات قرآن است که حتّى براى غير اعراب نيز نيست و در آن ماللتى يافت نمى
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القرآن، به زواياى اعجاز صوتى (. سيّد قطب نيز در کتاب التصوير الفنى فى620 ص.، 6312دراز،  محسوس است )عبداللّه

هاى نظم و اسلوب آن دانسته و معتقد است: موسيقى داخلى قرآن که قابل درك است، نه مانند و از ويژگىپرداخته و آن را بى

چه شعر نيست، وزنى دارد که داراى جاذبه است، و هاى قرآن به دست آمده و قرآن گرقابل شرح، از بافت الفاظ و ترکيب جمله

  .مند استها تفاوت دارد مطمئنيم که از نظامى خاصّ بهرهگرچه اسلوب موسيقى قرآن در سوره

 ج. اعجاز در معارف بلند قرآن 

ترين وجه اعجاز مهم بديل آن است که از پيامبر امّى رسيد. شايد بتوان گفت:سومين وجه از وجوه اعجاز قرآن، معارف بلند و بى

قرآن که سبب رمز جاودانگى آن شده، محتوا و معارف متعالى آن است؛ معارفى که در هيچ کتابى، حتّى کتاب مقدّس )خويى، 

چنين متقن ديده نشده است؛ معارفى که ويژگى اتقان و خردپذيرى دارد و مطابق با ( به اين وسعت و اين11ـ  12 ، ص.6326

ستيزى ى و در گستره وسيع، نظامند و منطقى و نه مکانمند و زمانمند، بلکه بر مدار هدايت انسان و جهلسرشت و فطرت انسان

گذارد؛ زيرا هر بشرى گر چه تيزهوش و ترديد بر آسمانى بودن آن مُهر تأييد مىنگرد، بىشکل گرفته است و هر کس در آن مى

گذارد، عمر اثر به درازاى عمر خودش نخواهد بود و پس از حداکثر، يك  نابغه باشد، در صورتى که اثرى مکتوب از خود بر جاى

شود و اين فقط قرآن است که پس از حدود پانزده قرن، همچنان با صالبت و استوارى گيرى و نقد واقع مىقرن، مورد خرده

همتا شده و تعالى بشر معجزه بىهاى تدوين شده، درخشان و منوّر، استوار و ماندگار، براى رشد درخشد و بين همه کتابمى

 است. 

قرآن از ابعاد و زوايا مختلف،معجزه به شمار ميرود و اعجاز آن اختصاصي به فصاحت و بالغت ندارد.برخي از اين ابعاد را قرآن به 

قرآن  کرده است.برخي ديگر نيز وجود دارند که در مورد آنها تحدي خاصي در« تحدي»صراحت بيان نموده و در مورد آنها 

 .است البته اين موارد به صورت عام،مشمول آيات تحدّي ميشوند صورت نگرفته

قرآن کريم در آيه مورد بحث، و آياتى ديگر،  03آيه  -بقره  «...عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ إِنْ کُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى» 

و معجزه است، و استدالل کرده به اينکه اگر قبول نداريد، مانند يك سوره از آن را بياوريد، و اين  ادعاء کرده است بر اينکه آيت

دعوى قرآن بحسب حقيقت به دو دعوى منحل ميشود، يکى اينکه بطور کلى معجزه و خارق عادت وجود دارد، و دوم اينکه 

وم ثابت شود، قهرا دعوى اولى هم ثابت شده، و بهمين قرآن يکى از مصاديق آن معجزات است، و معلوم است که اگر دعوى د

جهت قرآن کريم هم در مقام اثبات دعوى اولى بر نيامد، و تنها اکتفاء کرد باثبات دعوى دوم، و اينکه خودش معجزه است و بر 

 .را گرفت دعوى خود استدالل کرد به مسئله تحدى، و تعجيز، و وقتى بشر نتوانست نظير آن را بياورد هر دو نتيجه

آن، رابطه آشکاري دارد و به بيان ديگر اثبات اعجاز قرآن در « وجوه اعجاز»صحبت از ثابت کردن اعجاز قرآن کريم با مسئله 

 آن است. « وجوه و ابعاد اعجاز »گرو شناخت 
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  دیدگاهها درباره جهت اعجاز قرآن 

توان در يازده ديدگاه خالصه ها را ميبوده است ولي اين نظريههاي متفاوتي از زمانهاي قديم مطرح در اين مورد آراء و نظريه

کنيم، و اگر يك نفر در مورد چند ديدگاه نظر کنيم و به مهمترين طرفداران هر ديدگاه اشاره ميکرد، که ما به آنها اشاره مي

 کنيم:مثبت دارد او را در همه موارد ذکر مي

 : فصاحت و بالغت -

بي است به طوري که فصيح بودن آن در حد اعالي فصاحت و بليغ و رسا بودن آن نيز کامل است به يعني قرآن يك معجزه اد

ين نظريه شايد مشهورترين )ا طوري که در قبل و بعد از ظهور اسالم هيچ شعر يا خطبه و کالم عربي به پايه آن نرسيده است.

ق(  113ـ السکاکي )م 6اند ميتوان از اين افراد نام برد: فتهديدگاه در باب اعجاز قرآن است و از جمله کساني که آن را پذير

اهلل سيد استاد آية -3(630 .صق(. )همان، 6333ـ شيخ محمد حسين آل کاشف الغطاء )0( 611ـ611 .)مفتاح العلوم ، ص

  (6331 ،022 .ص)تاريخ و علوم قرآن،، ابوالفضل ميرمحمدي در کتاب تاريخ و علوم قرآن، )معاصر(

 :سبك و نظم خاص قرآن -

هر چند قرآن از حروف و کلمات معمولي زبان عرب تشکيل شده است اما نظم خاص خود و تأليف منحصر به فرد آن در 

 ترکيبات کالمي ان معجزه است يعني سبك خاص آن، نه شعر، نه نظم است بلکه کالمي خاص است که قابل تقليد نيست.

و ترکيبات آگاهي دارد و بهترين آنها را انتخاب کرده است ولي ما نه علم کامل الهي را  چرا که خداوند از همه حروف و کلمات

 .توانيم مثل او سخني بگوئيمداريم و نه قدرت او را و لذا نمي

 : شيرینی و جذبه خاص یا موسيقی خاص قرآن یا روحانيت قرآن -

واضح بود به طوري که مشرکين عرب، مردم رااز گوش دادن از همان اوايل بعثت پيامبر)ص( تأثير شگرف قرآن در قلوب مردم 

 کردند تا جذب کالم الهي نشوند و شيريني آن را نچشند.به قرآن منع مي

شود که برخي از متأخران مصر و ايران به آن تمايل خوانده مي« موسيقي قرآن» و همين مطلب امروزه گاهي، تحت عنوان

از جمله ) ن معجزه است و ديگران از آوردن کالمي که چنين تأثيري داشته باشد عاجزند.گويند اين جنبه از قرادارند. و مي

ص ـ سيد قطب )همان،0.( 39، ص 3التمهيد، ج  ) (ق 399ـ ابن سليمان البستي )م 6کساني که قائل به اين سخن است: 

  .(621ـ استاد مصطفي محمود)همان، ص 3.( 623

 :د امیمعارف عالی الهی قرآن از یك فر -

شود متوجه وقتي معارف قرآن در زمينه توحيد و صفات خدا با ديگر کتابهاي آسماني و سخنان فالسفه و حکما، مقايسه مي

نمايد. و ديگران از آوردن معارفي مثل آن عاجزند و اين در حالي ها را متحير ميشويم که قرآن چيز ديگري است که عقلمي

البيان في  )سواد ( بيان شده است قائل اين سخن آية اهلل خوئي )ره( است.فرد امّي ) بياست که همه اين معارف توسط يك 

 (631، ص 3و التمهيد، ج  16ـ33تفسير القرآن، المقدمه، ص 
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 قوانين محكم قرآن: -

ورد بلکه نظام تشريع و قانون گذاري قرآن از چنان متانت و استواري برخوردار است که هيچ کس قادر نيست مثل آن را بيا

شوند. شود و خود ناچار به تغيير آن ميگذارند پس از گذشت چندي اشکاالت و سستي آن آشکار ميها هر قانوني که ميانسان

پردازد دنيا را هم فراموش کند و در جايي که به آخرت ميبراي مثال قرآن به نظام عدل و وسط، برادري و علم دعوت مي

 .، ص3و التمهيد، ج  16ـ33 .البيان في تفسير القرآن، المقدمه، ص ) .آية اهلل خوئي )ره( استکند . قائل اين سخن نيز نمي

631 ) 

 خبرهای غيبی از گذشته و آینده: -

قرآن در موارد متعددي از اقوام گذشته که اثري از آنها نبود مثل قوم لوط و عاد و ثمود و ... سخن گفته است و اکتشافات بعدي 

بيني شکست ايران راند مثل پيشکند. و يا در مواردي از مسائل آينده سخن ميشناسان اين مسائل را اثبات کرده و ميباستان

از جمله قائلين اين ديدگاه اين اين اخبار غيبي است که بشر عادي از آوردن مثل آن عاجز است .  از روم که به وقوع پيوست .

 .(13، ص 3التمهيد، ج ) (ق 133الراوندي )م  الدين  ـ القطب6افراد هستند: 

 (630ق( )همان، ص  6333ـ شيخ محمد حسين آل کاشف الغطاء )م 0 

 

 ) اعجاز علمی(: اسرار خلقت در قرآن

از ابعاد اعجاز قرآن که در چند قرن اخير ظاهر شد و بسياري از متخصصان علوم را به شگفتي واداشت و برخي يکي 

هاي قرآن در مورد مسايل علمي مثل: زوجيت گياهان و حرکت اند همان گزارهنظران علوم قرآن بدان تصريح کردهصاحب

ز نزول قرآن بدان مطالب علمي دسترسي نداشتند. يا به نظريه ها بعد اخورشيد و زمين است. در حالي که انسانها تا قرن

  بطلميوسي که برخالف آنهاست، معتقد بودند.

 

 ) عدم اختالف در قرآن( : استقامت بيان 

سال بر پيامبر )ص( نازل شد که گاهي در شرايط جنگ، صلح، سفر و ... بود ولي با اين حال اختالف و تناقضي  03قرآن در طي 

قرآني وجود ندارد. در حالي که اگر يك نويسنده در طي چند سال مشغول نوشتن باشد گاهي در ابتدا و انتها و  در بيانات

 خورد.مطالب داخل نوشته تناقضاتي به چشم مي

تواند مثل قرآن اينگونه سخن گويد. از جمله کساني که اين نظريه را رساند که هيچ انساني نمياين مطلب، اعجاز قرآن را مي

 اند آيه اهلل خوئي)ره( در البيان است . پذيرفته

 راز اعجاز قرآن

اي مثل آن بياورد. رمز اين قرن هنوز کسي نتوانسته است به تحدي )مبارزه طلبي ( قرآن پاسخ دهد و سورهچرا پس از چهارده

 آيا علم بشر ناکافي است؟ توانند فراگيرند؟ها ، زبان عرب و قواعد آن را نميعجز و ناتواني در چيست؟ آيا انسان
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انداخته است. در پاسخ به اين پرسش « صرفه» نظران را به دامن همين پرسش مشکل است که برخي از متفکران و صاحب

توان اينگونه گفت: قرآن کالمي است که از جهات و ابعاد گوناگون معجزه است قرآن کتابي است با الفاظ محدود و معاني مي

 ن کتابي است با الفاظ عربي معمولي اما در اوج فصاحت و بالغت که مثل آن وجود ندارد.قرآبسيار و عالي،

تشکيل شده است پس اگر کسي بخواهد کتابي مثل قرآن بياورد « لفظ، معنا و نظم » قرآن مثل هر کتاب ديگر از سه عنصر 

 بايد حداقل سه شرط داشته باشد:

 ... داشته باشد بطوري که بتواند بهترين و مناسبترين آنها در هر جمله به کار بندد.ها و ها، فعلـ علم به تمام الفاظ، اسم6

 

ها و ... را بفهمد تا بتواند در موقع سخن گفتن بهترين و مناسبترين معنا را در مورد ها ، فعلالفاظ، اسمتمام  معنيِ م به ـ عل0

 مقصود خود ارائه دهد.

 

ترين آنها را براي کالم خويش اني داشته باشد تا بتواند در مواقع لزوم بهترين و مناسبعلم به تمام وجوه نظم کلمات و مع -3

 انتخاب کند.

 

نهايت )به اصطالح رياضي ( را از آنجا که اين ) الفاظ، معاني، نظم آنها ( هنگامي که در همديگر ضرب شوند يك مجموعه بي 

هن در مورد همه اين امور براي يك انسان مقدور نيست. عالوه بر آنکه دهند . لذا تسلط و احاطه بر آنها و حضور ذتشکيل مي

 طلبد که در دسترس بشر نيست.مطالب و محتواي عالي قرآن و اسرار علمي و جهات ديگر آن، خود، علومي ديگر را مي

در نظر گيرد و کتابي  تواند اين مجموعه را يکجاپس تنها خداست که بر همه چيز احاطه دارد و علم او نامحدود است و مي

 «ان اهلل علي کل شيء قدير» ترين معاني و بهترين نظم را استفاده کند: ترين الفاظ، صحيحبوجود آورد که فصيح

رسد که سر عجز انسان درآوردن مثل قرآن و راز اعجاز اين کتاب الهي در محدوديت علم و عقل آري به نظر مي(621بقره ،  )

 (.91اسراء ،  ) «و ما اوتيتم من العلم االقليالً » بشر و نامحدود بودن علم و عقل خدا نهفته است: 

تواند، اسرار الفاظ، معاني و تر و عميق گردد، بهتر ميو از اين روست که هر چه علم بشر بيشتر رشد کند و عقل و تفکر او قوي

 شود، ولي هيچگاه قادر نخواهد بود، مثل آن را بياورد.نظم قرآن را دريابد و بر اعجاب او نسبت به اين کتاب آسماني افزوده مي

 .(99اسراء ، ) «م لبعض ظهيراً قل لئن اجتمعت االنس و الجن علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله و لوکان بعضه» 

بگو اگر تمام انسان و جن جمع شوند تا مثل اين قرآن را بياورند، نخواهند توانست و لو آنکه برخي آنها به کمك ديگران » 

 «.بشتابند.
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 گيری:نتيجه

طلبي قرآن همه و جهت تحدي و مبارزه اعجاز قرآن ابعاد متعددي مثل فصاحت، بالغت، محتوا، اخبار غيبي و ... دارد. وجه

و اعجاز آن اختصاصي به فصاحت و بالغت ندارد.برخي از اين ابعاد را قرآن به صراحت بيان نموده و در  ،وجوه اعجاز قرآن است

اين است البته  کرده است.برخي ديگر نيز وجود دارند که در مورد آنها تحدي خاصي در قرآن صورت نگرفته« تحدي»مورد آنها 

 .موارد به صورت عام،مشمول آيات تحدّي ميشوند

قرآن معجزه جاويدان پيامبر اسالم و سند زنده حقانيت راه اوست. قرآن عزيز تنها معجزه حاضر در عصر ماست که گواه هميشه 

ي را بر اساس البته جهات اعجاز قرآن نسبت به مخاطبين مختلف، متفاوت است و هر کس .صادق اسالم و راهنماي انسانها است

گردد. و طلبد. هر چند اعجاز قرآن و تحدي آن شامل همه زمانها ميتخصص و استعداد او و در همان زمينه به مبارزه مي

همينکه در طول چهارده قرن کسي نتوانسته مثل قرآن را بياورد، اعجاز قرآن و حقانيت و صداقت پيامبر اسالم )ص( ثابت 

 شود.مي

شود؛ زيرا قرآن، افزون بر گستره وران اسالمى است، به الفاظ و ظاهر قرآن مربوط مىمورد توافق انديشه اعجاز بيانى قرآن که

هايى است که مخاطب خود را مانند خود، با ظاهرى زيبا و شاداب با انسان سخن گفته، و مشحون از دلربايىفکر و تشريع بى

بخش، دلنشين و بيدارگر و برخاسته از عواطف  دهنده و آرام با، بشارتکند. متن قرآن، آراسته و دلرسرمست نشاط و سرور مى

 دارد. و احساساتى است که خواننده خود را مسخّر خويش ساخته، و او را از هر چه غير او است، بازمى
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