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چکیده

بحث از اعجاز قرآن از مهم ترین دغدغه های قرآن پژوهان است که ضمن نشـر آ ـار
فراوان  ،افق های بسیاری از آن ناشناخته مانده است  .نوشتار حاضر با عنوان مصادیق اعجاز
عددی قرآن می باشد که به کنکـاش در قـرن اخیـر بـا تکیـه بـر علـوم روز چـون ریاضـی و
کامپیوتر اشارت نموده که هدف آن دست یابی به یک نتیجـه ی کلـی در میـزان صـحت و
سقم این نظریه است  .روش گردآوری پـژوهش  ،توصـیفی تحلیلـی و کتابخانـه ای کـه بـا
استفاده از کت و مجالت تخصصی علوم قرآن و نرم افزار ها تنظیم شده است .
اعجاز عددی موضوعی شگفت انگیز است که ضمن اشـکاالت فـراوان مخـتص عـدد
خاصی نیست چون هر فرد یا گروه بسته به عالقه ی خود می تواند عدد دلخواه مـال و بـه
نتای دست یابد  .نقد های بسیاری چون استفاده از رسم الخط فعلی قرآن  ،توانـایی بشـر بـر
تناسق عددی و  ...وارد است  .ماحصل پژوهش این که در نتای تشتّت آرا بـه وضـوح قابـل
مشاهده  ،لرا اطالق اعجاز بر این نظریه صحیح نبوده و منحصراً مـی تـوان آن را شـگفتی در
تناس

اعداد دانست نه این که آن را یکی از وجوه خدشه ناپریر بدانیم که دالیل مـتقن بـر

آن ارائه شده باشد.
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طرح مسأله
بخش اول :مفهوم شناسی و تاریخچه
گیرایی  ،زیبایی  ،نفوذ و تأ یر شگفت انگیز  ،شورآفرینی بی تردید از ابعاد اعجاز و از
ویژگی های بی بدیل این کتا آسمانی است  .قرآن تنها در فکر بشر نفوذ نداشـته بلکـه در
ژرفای قل

او نفوذ کرده است  .در سیزده سال آغازین اسالم در مکه  ،شمشـیر و سـلطه در

کار نبود  .در کنار خصوصیات بارز اخالقی پیامبر (ص) تنها عامل جرا قرآن بود که ایـن
بزرگترین اعجاز و در عین حال قاطع ترین پاسخ به کسانی بود که اسالم را دین شمشیر مـی
دانستند  .بدان دلیل بود که خیل عظیمی از مـردم عـر مجـرو قـرآن شـدند و قـرآن در
عمق جان و قل

های آنان نفوذ کرد  .عر معاصر با نزول قرآن هنگـام برخـورد بـا آن بـه

شدت مات و مبهوت شده و دیوانه گون گردیدند  .در آن حال مومنان و کافران فرقی با هم
نداشتند  .اینان مات ماندند و جر شـدند و ایمـان آوردنـد  ،آنـان مبهـوت شـدند  ،نـاتوان
گردیده و فرار کردند طوری که نتوانستند خود را از حوزه جرابیت قرآن بیـرون ببرنـد(.فی
ضالل القرآن)
مهم ترین شاخصه قرآن معجزه بـودن ایـن کتـا آسـمانی اسـت  .در تعریـف اعجـاز
تاکنون لغت شناسان تعاریفی را ارائه کردند که هر یـک بـه بخشـی از مفهـوم اعجـاز اشـاره
دارد  .ابتدا به مفهوم لغوی اعجاز پرداخته  ،سپس از نظر اصطالحی بررسی می گردد.
 -1معنای لغوی اعجاز

واژه عجز (ناتوانی) و مشتقات آن در قرآن شریف  35مرتبه تکرار شده است  .در همه
این موارد  ،مفهومی غیر از اعجاز قرآن می باشد  .مانند «عجوزاً» (سـورة صـافات ،آیـه ).35
مقصود ضعف و عجز در تولید فرزند است «أعجَـزتُ»( سـوره مائـده ،آیـه  )31نفـی اقتـدار
مورد نظر است .
اعجاز از ریشه عجز بوده و به معنـای بـن و پایـان یـک شـییء اسـت(ابن فارس،احمـد
( ،)2001م معجم مقاییس االغه )234 ،به معنای درماندگی  ،ناتوانی  ،انتهای همه چیز است(.
ابن منظور ،محمدبن مکرم ( )1414ه.ق ،لسان العر  )287 ،عجز بـر وزن فلـس بـوده یعنـی
ناتوان و اعجاز به معنای «عاجز کرده» آمده است (.قرشـی ،سـید علـی اکبـر )1352( ،ه .ش،
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قاموس قرآن ) 293 ،ریشه و اصل واژه معجزه تاخّر از چیزی و وقوع آن به دنبال امری است
ولی در عرف به معنای قصور و ناتوانی از انجام کاری متداول گردیـده (،راغـ
حسین بن محمد ( )1372ش ،المفردات فی غری

اصـفهانی،

القـرآن )همچنـین بـه معنـای ضـعف نیـز

آمده است که از دیگر معانی صحیح تر است (.فراهیدی ،خلیل بـن محمـد ( ،)1988العـین،
موسسه االعلمی للمطبوعات.)215 ،
-2لفظ اعجاز در قرآن

از ریشه کلمه اعجاز در قرآن  37مرتبه اسـتفاده شـده اسـت (عبـدالباقی ،فـماد ()1374
المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم ).446 ،کـه نمونـه آن در سـوره قمـر اسـتفاده شـده
است «تَنزِع الناسَ کَأَنَّهُم اعجازُ نَخلٍ مُنقَعَر»(قمر)20،
مردم را همچون تنه های نخل ریشه کن شده و از جا می کند .
همچنین در سوره «حاقه» چنین آمده است « :کَأَنَّهُم اعجازُ نَخلٍ خاوَیهٍ» (حاقه)7 ،
گویی آنها تنه نخل های میان تهی هستند .
هرچند که ریشه عجز با معانی گوناگون به صورت های مختلف بکار رفته اما نبایـد از
نظر پنهان داشته باشیم که هیپ گاه لفظ «معجزه» در قرآن بکار نرفته است .
در قرآن چهار کلمه به جای لفظ «معجزه» بکار رفته که همان معنای معجزه افـاده مـی
کند .
الف  :در داستان حضرت موسی ؛ (قصص )32 /
 :در داستان حضرت ابراهیم ؛ (ابراهیم )11 /
 :در داستان حضرت صالح ؛ (انبیاء )5 /
د  :در داستان حضرت عیسی ؛ (آل عمران )49 /
 -3معنای اصطالحی اعجاز

اَمر خارِق العادهَ  ،مَقروُن بِالتَّحدی  ،مَصُونٌ عَنِ المُعارضَه ؛ معجزه امری خارق عادت ،
مقرون به تحدّی و محفوظ از معارضه اسـت و آن یـا حسـی اسـت مثـل معجـزات قـوم بنـی
اسرائیل به خاطر کند ذهنی و کم عقلی
آنها و یا معجزات امت پیامبر اکـرم (ص) بـه خـاطر عقـل فـراوان و کمـال فهـم آنـان
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سیوطی ،جالل الدین عبدالرحّمن ( )1380االتقان فی علوم القرآن (.67 ،معجزه آن است که
فردی ادعای منصبی از مناص

الهی می نماید  ،باید به عنوان گواه صدق گفتارش عملـی را

انجام دهد  ،کاری انجام دهد که فراتر  ،برتر و خالف قوانین طبیعـت کـه دیگـران از انجـام
آن عاجز و ناتوان باشند  .چنین عمل خارق العاده ای را معجزه و انجام چنین عملی را اعجاز
می گویند ).خویی ،سید ابوالقاسم ( )1375بیان در علوم و مسائل کلی قرآن(.57،
معجزه کار شگفت  ،غیر طبیعی  ،امری خارق عـادت و بیـرون از نشـره مـاده اسـت بـا
عنایت ویژه الهی که از قدرت بشر  ،قانون های عملی و یادگیری بیرون بوده و بـرای ا بـات
ادعای پیامبران بکار گرفته می شد و این به آن معنی نیسـت کـه معجـزه مبطـل امـر عقلـی و
ضروری است .طباطبائی ،محمد حسین(.72 ،1374 ،
بعضی مفسران در البه الی تفاسـیر و علـوم قـرآن در خصـوص معجـزات انبیـاء بحـث
نموده و معجزه را مقرون به تحدّی  ،محفـوظ از معارضـه و خـارق عـادت دانسـته انـد و بـه
حسی و عقلی بودن آن اشاره کرده اند که معجزات بنی اسـرائیل را حسـی قلمـداد نمـوده و
معجزات امت اسالمی را عقلی دانسته اند)- .طی  ،سید عبدالحسین ،1378 ،اطی

البیان فـی

تفسیر القـرآن (.46 ،قـرآن کـریم خـود معجـزه  ،نـوری از ناحیـه خداسـت کـه دیـده هـای
بینندگان را به تحیّر و دهشت انداخته که همگـان نـاگریز از پـریرش آن شـده انـد  .خواجـه
نصیرالدین طوسی در تعریف معجزه می گوید « :هو بوت ما لَیسَ بِمُعتاد أو هُوَ نفـی مـا هُـوَ
بِمعتاد مع خرق العاده و مطابقه الدعوی» معجزه محقق نمودن و عملی کردن چیزی است که
تحقق آن یک امر عادی نیست  ،سل یا نفی چیـزی اسـت کـه عـادی بـوده  ،البتـه بایـد در
اعجاز عملی صورت پریرد که خارق العاده باشد ،ضمن آنکه آن عمل باید مطابق بـا همـان
ادعای اولیه او نیز باشد).عالمه حلی ،1383 ،کشف المرار فی شرح تجرید االعتقاد(.275 ،
در اینجا توجه به دو نکته ضروری است  :اول «اعجاز» به هر صورت که باشد  ،مـالزم
با تأ یر  ،تسلط  ،تفوّق و حکومـت اسـت  .دوم  :لغـت «معجـزه» در روایـات اهـل بیـت  ،بـه
معنای اصطالحی بکار رفته است  ،لرا معلوم می شود که این لغت از زمان ائمه علیـه السـالم
کاربرد داشته و به جای آیه استفاده می شد .
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بخش دوم
الف :شرایط اعجاز قرآن
با توجه به تعاریفی که از معجزه ارائه شد برای معجزه بودن یـک عمـل شـرایطی الزم
است که آن عمل معجزه شناخته شود و اگر برای معجزه یکی از شرایط فراهم نشـود بـه آن
معجزه گفته نمی شود که برای اعجاز بایستی شرایط ذیل مهیا باشد .
 -1مطابقت با ادعا

مدعی نبوت آنچه را ادعا کرده باید همان نوع را انجام دهد  ،یعنی هر عملـی را بـرای
ا بات گفتارش انجام دهد  .مثال اگر ادعای شفای فقیر نابینا را کرده  ،باید ایـن عمـل تحقّـق
پریرد  .مـدعی بایـد خـرق عـادت کنـد تـا شـاهد صـدق ادعـای آن منصـ الهـی باشـد- .
)طباطبایی ،محمد حسین ( ،)1374تفسیر المیزان(.39 ،
 -2تحدّی

مبارزه و همسان طلبی در معجزات  ،مدعی نبوت الزم است تا دیگـران را بـه مقابلـه و
همانند آوری دعوت نماید و با انجام امری خارق العاده و ا بات عجز دیگران  ،ادعای خـود
را ابت نماید)- .شریف الهیجی ،محمدبن علی ،1373 ،تفسیر شریف الهیجـی (.21 ،ماننـد
تحدّی پیامبر (ص)« :و إن کنتم فی رَی ٍ مَمّا نَزَلنا عَلی عَبِـدنا فَـأتوا بسـورَهٍ ِمـن مِثلِـهِ وادعُـوا
شهَداءَکم مِن دونِ اهللِ ان کنتم صادقین»)سوره بقره ،آیه (23و اگـر در آنچـه بـر بنـده خـود
نازل کرده ایم شک دارید  ،پس – اگر راست می گوییـد سـوره ای ماننـد آن را بیاوریـد و
گواهان خود را فرا خوانید» بنابراین هر کاری  ،گرچه بی مانند بـوده و دیگـران از انجـام آن
عاجز باشند  ،ولی اگر همراه تحدّی و هماوردطلبی نباشد معجزه به شمار نمی آیـد ).التبیـان
فی تفسیر القرآن(.103 ،
مدعی نبوت الزم است تا دیگران را به مقابله و همانندآوری دعوت نمایـد و بـا انجـام
امری فوق العاده و ا بات عجز دیگران  ،ادعای خود را ابت کند ).خویی ،ابوالقاسم ،البیان،
(.59
 -3دخالت مدعی نبوّت

اعمال و کارهایی می تواند معجزه به حسا آید که شخص مدعی نبوت آنها را برای
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ا بات حقانیت خود اقامه نماید بنـابراین امـوری گرچـه بشـر از انجـام آن عـاجز باشـد ماننـد
گردش ماه و خورشید معجزه بـه حسـا نمـی آینـد چـون بالواسـطه و از قبـل در گـردش
بودند ،پس نمی توان آن ها را معجـزه بـه حسـا آورد)- .مـودّ  ،رضـا ،13799( ،اعجـاز
قرآنی در نظر اهل عصمت و بیست نفر از علمای اسالم(.23 ،
 -4مطابقت با شرع

اگر کسی مقامی را ادعا کند که با دالیل مسلّم  ،قطعی و دینـی کـر وی در ادعـای
چنین مقامی ابت شود  ،در این صورت عمل به ظاهر خارق العـاده ای کـه انجـام مـی دهـد
دلیل بر صدق ادعای وی نبوده  ،معجزه نامیده نمی شود ماننـد ادعـای پیـامبری بعـد از خـتم
رُسُل ).همان(.58 ،
 -5برخورداری از دفاع عقلی و شرعی

معجزه پدیده ای است که تنها از راه استدالل عقلی می توان آن را ابت کرد و تعبد و
تقلید در آن تأ یر ندارد  .معجزه نباید مبطل امر عقلی و ضـروری باشـد بایـد مـورد پـریرش
شرع باشد ).بیان در علوم و مسائل کلی قرآن ،58 ،الموضوعه القرآنیه(.319 ،
-6گواه بر صدق مدعا

عمل خارق العاده بایستی گواه بر صدق مدعا باشد نه گـواه بـر کـر او  ،اگـر کسـی
منصبی را از ناحیه خداوند ادعا کند و عملی انجام دهد که دیگران از انجـام دادن آن عمـل
عاجز باشند در صورتی که این عمل شـاهد و دلیـل بـر کـر و دروغ وی گـردد  ،معجـزه
نامیده نمی شود ).همان(.99 ،
-7عاری از فنون

معجزه نباید به هیپ یک از علوم و فنون و هنرهای دقیق نظری و  ...متکی بـوده باشـد .
همچنین قابل تعلیم و تعلم نباشد  .اگر کسی عملی انجام دهد کـه بـه یکـی از علـوم و فنـون
متکی باشد آن ع مل معجزه نیست  .اگرچه دیگران از انجام آن ناتوان بوده و شـرایط دیگـر
اعجاز را دارا باشد) .همان(
 -8عجز دیگران

معجزه می بایست کاری باشد که دیگران بدون استعانت از خداوند متعال تـوان انجـام
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آن را نداشته باشند اگر معجزه امری باشد که دیگران با واسطه غیر و یا تعلیم و فراگیری آن
کار را انجام دهند معجزه به شمار نمی آیـد) .قمـی ،علـی بـن ابـراهیم ،)1367( ،ش ،تفسـیر
قمی(.130 ،
ب :وجوه اعجاز
قرآن کریم آخرین سروش آسمانی بر آخرین پیامبر خداست که جهانیان را بـه نـور و
کمال هدایت کرد  .قرآن نه فقط یک کتا بلکه یک معجـزه و نشـانه صـدق پیـامبر (ص)
می باشد  .از اینرو اعجاز قرآن از همان اوائل ظهور اسالم مورد توجـه مسـلمانان و مخالفـان
آنها قرار گرفت  .اعجاز قرآن دارای ابعاد متفاوتی است که با گرشت زمان  ،وجـوه فـراوان
تری از اعجاز قرآن حاصل می شود مثل فصـاحت  ،بالغـت  ،اخبـار غیبـی  ،اعجـاز بیـانی ،
اعجاز ادبی  ،بالغی و  ...که در این بخـش بـه بیـان نظـرات دانشـمندان شـیعی و اهـل تسـنن
میپردازیم :
 -9از نظر بالغت

فصاحت و بالغت عبارت است از سالست کالم و ارتبا معـانی بـا یکـدیگر و حسـن
نظم)-حسینی ،شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد ،1363 ،تفسـیر ا ناعشـری (.34 ،کلمـات ،
حروف و موافقت کالم با فطرت و نداشتن تکلّف در افاده مقاصـد و بـه آسـانی وارد شـدن
معانی در خاطر و استعمال کـردن الفـاظی کـه شایسـته افـاده معـانی مقصـوده باشـد ).فـیض
کاشانی ،مالمحسن 1418 ،ق ،االصفی فی تفسیر القرآن (.533 ،اشتمال قرآن بر نظـم و وزن
عجی

و اسلوبی که غیر از اسلو بلغاء و فصحا است  ،اسلوبی که در آن زمان معمول نبود

و کامال بدیع و بی سابقه است  .بالغت و فصاحت سخن سرایان هیپ وقت به بالغـت قـرآن
نرسید و احدی از اهل بیان در این مطال شک نکردند ).قرشی ،سید علی اکبـر 1371 ،ش،
قاموس قرآن (.265 ،قرآن با بالغتی القاء مط

می کند که دیگـران از القـاء مطلـ

و بیـان

آن عاجزند ).قرطبی ،محمدبن احمد 1364 ،ش ،الجامع االحکـام القـرآن (.52-54 ،برخـی
اعجاز بالغی قرآن را در دو جنبه لفظی یا زیبایی و معنوی یـا فکـری علمـی دانسـته انـد کـه
قرآن کریم بشر را با آن تحدّی کرده و داللت معجزه را داللت عقلی و استداللی می داننـد.
)-مطهری ،مرتضی ،1383 ،یادداشتهای استاد مطهری(.369 ،
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قرآن تنها با اسلو لفظ خود تحدّی نمی کند بلکه با جهـات معنـوی خـود نیـز ماننـد
جهات لفظی  ،تحدّی و دعوی اعجاز می نماید  .سازمان وسیع معارف اعتقادی  ،اخالقـی و
قوانین عملی فردی و اجتماعی اسالم که اصول و کلیات آن در قـرآن مجیـد اسـت  .تنظـیم
غیرقابل خدشه و تضاد و تناقض ناپریر آن از عهده بشر بیرون است و خاصه به دست کسـی
که در شرایطی همانند شرایط زندگی پیامبر اکرم (ص) قرار گرفته باشد)- .قرآن در اسـالم
« )200اَم یَقولون افتریهُ قل فَأتوا بِعَشرٍ سُوَرِ مِثِلهِ مُفتَریتٍ وادعُوا مَنِ اسـتَطَعتم مِـن دونِ اهلل إن
کنتم صدقِینَ» (هود آیه (.13یا می گویند  :این [قرآن[ را به دروغ سـاخته اسـت  ،بگـو اگـر
راست می گویید ده سوره مانند آن بیاورید و غیر از خدا هر که را می توانید فرا خوانیـد  .و
«اَم یَقولــونَ افتریــهُ قــل فــأتوا بِســورهٍ مِثلِــهِ وادعُــوا مَــنِ اســتَطَعتم مِــن دُونِ اهللِ إن کنــتم
صادِقین»)یونس ،آیه (.38یا می گویند  :آن را به دروغ ساخته است ؟ بگو اگـر راسـت مـی
گویید سوره ای مانند آن بیاورید و هر که را جز خدا می توانید  ،فرا خوانیـد .مـی فرماینـد :
این دو آیه مکی هستند و در آنها به نظم و بالغت قرآن تحدّی شـده بـود)- .محلـی ،جـالل
الدین ،جالل الدین سبوطی 1216 ،ق ،تفسیر الجاللین(.226 ،چون تنهـا بهـره ای کـه عـر
داشت مسرله سخن دانی و بالغت عر بود  .زمـان  ،چنـان بالغتـی را قبـل و بعـد از ایشـان
سراغ ندارد ولی اینان دعوت قرآن را جز با شـانه خـالی کـردن و اظهـار عجـز بیشـتر پاسـخ
ندادند و هیپ راهی نیافتند ).فضل اهلل ،سید محمد حسین ،1419 ،تفسـیر مِـن وَحـی القـرآن،
 (.227چنان که خود قرآن در این باره می فرماید « :اَال إِنَّهم یَثنَونَ صُـدُورهُم لِیَسـتَخفوا مِنـهُ
اَال حینَ یَستَغشَونَ ِیابَهُم یَعلَمُ ما یُسِرّونَ وَ ما یُعلِنونَ إنَّهُ عَلیمٌ بِراتِ الصُّدُورِ»)-هود(5/
آگاه باشید که آنان(منافقان) دلها را از خدا برمی گردانند تا خود را از او پنهـان دارنـد
آگاه باش آنان که جامه هایشان را بر سر می کشند [خدا] آنچه را نهفته و آنچـه را آشـکار ،
می داند او بر دل های حق محققا آگاه است .
این تحدّی تا کنون ادامه دارد هنوز کسی نتوانسته کتابی نظیر آن بیـاورد و اگـر کسـی
به میدان آمده خود را رسوا و مفتضح نموده است (المیزان ،جلـد ،1ص -101مراجعـه کنیـد
به تفسیر هدایت).456 ،هر کس که بهره از عربیّت و علم فصاحت و بالغت داشته و کلمات
فصحا و بلغاء عر را تتبّع نمـوده در صـورتی کـه آیـات قـرآن را بـا آن هـا مقایسـه کنـد ،
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فصاحت  ،بالغت  ،روانی  ،ساللت  ،شیرینی و مالحت قرآن به خوبی بـرای وی ظـاهر مـی
شود و در می یابد که هیپ کالمی از فصیح ترین شعراء و خطباء عر حتـی کلمـات دیگـر
پیغمبر (ص) از مواعظ و خط

و کلمات قصـار و همچنـین خطـ

نهـ البالغـه و کلمـات

سایر ائمه اطهار صلوات اهلل علیهم اجمعین (با این که در کمال فصاحت و بالغت بوده)
نمی توانند در مقابل قرآن عرضه اندام بکننـد اگـر جملـه ای از قـرآن در میـان صـدها
جمله از کلمات دیگر قرار گیرد مانند ستاره ای مجزا می درخشد  ،تمام آیـات  ،جمـالت ،
آن هم در لفظ و اسلو و نظم کالم مرت

و روی میزان فصاحت و بالغت استوار گردیـده

(بانوی اصفهانی ،سیده نصرت امین 1361 ،ش ،مخزن العرفان فی تفسیر القـرآن).175و ایـن
حقیقتی است راجع به جمیع الفاظ و معانی قرآن و اگر چنین کنند سالست و حـالوت خـود
را از دست می دهند(- .رهنما ،زین العابدین 1346 ،ش ،تفسیر راهنما).13 ،
 -10از جهت شخصی که بر او نازل شده (نبی امّی)

به راستی عجی

است که کتابی در چهـارده قـرن قبـل بـر زبـان مردمـی امّـی و درس

ناخوانــده در میــان مردمــی بــی ســواد و مــنحط جــاری شــود و در عصــر ترقـی علــوم حتــی
دانشمندان غیر مسلمان ممالک متمدن از خاور و باختر را را به تحسین و اعجـا وا دارد تـا
ستایش های بسیار از محاسـن و مزایـای فـراوان آن نماینـد بـا آنکـه دشـمنان زیـاد از همـان
ممالک و به ویژه دستگاه های تبلیغاتی آنها چندین قرن به تـوهین  ،افتـراء  ،تهمـت و ناسـزا
مشغول و اذهان عموم را درباره قرآن مشو نموده مردم را از آن منصـرف و نسـبت بـه آن
بدبین کرده باشند  ،هم اکنون دولت های مقتدرشان در نابودی اسالم و قرآن می کوشـند و
با آن که مسلمانان ضعیف و فاقد تبلیغات منظم و مجهز دینی هسـتند ایـن کتـا عجیـ

بـه

خودی خود افکار را مسخر و دل ها را مجرو نموده پیش می رود و پیروانش بـدون هـیپ
طمع مادی همواره روز افزون می باشند  .آیا این خـود معجـزه ای بـزرس و شـگفت انگیـز
نیست؟!(نجفی ،محمد جواد1398 ،ق ،تفسیر آسان ).99 ،قرآن نیز بشر را  ،به شخص رسول
خدا که آورنده قرآن است  ،تحدّی کرده است  ،به شخصی که امّی و درس ناخوانده و نزد
کســی تعلــیم ندیــده بــود و کتــابی کــه او آورده  ،هــم الفــاظش معجــزه اســت هــم معــانی و
محتوایش فوق العـاده اسـت ( .بالغـی ،سـید عبـدالحجت 1386 ،ق ،حجـه التفاسـیر و بـالغ
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االکسیر ).39 ،خداوند در قرآن می فرماید « :قل لَو شاءَاهلل ما تَلَوتـه عَلَـیکم وَ ال اَدرئکـم بِـهِ
فَقَد لَبِثَت فیکم عَمراً مِن قَبلِهِ اَفَالتَعقِلون» یونس 16/بگو اگر خدا می خواست آن را بـر شـما
نمــی خوانــدم  ،و [خــدا] شــما را بــدان آگــاه نمــی گردانیــد  ،قطعــا پــیش از [آوردن] آن ،
روزگاری در میان شما به سر برده ام  ،آیا فکر نمی کنید ؟
پیامبر (ص) سالها در بین مردم بود و برتری محسوسی بـر دیگـران نداشـت تـا آن کـه
ادعای رسالت نمود و مردم را بـه آوردن هماننـد قـرآن  ،تحـدّی و دعـوت نمـود و آنهـا از
آوردن مانند آن عاجز شدند و فردی جرأت نکرد در مقام معارضه با آن برآید و هیپ عاقـل
و خردمندی یارای خود ندید که چنین کـاری بنمایـد  .از اینـرو شـخص پیـامبر (ص) بـا آن
ویژگی های شخصی که داشت مورد تحدّی است که اگـر کسـی مـی توانـد چنـین قرآنـی
بیاورد) .تقفی تهرانی ،محمد 1389 ،ق(.126،
این کتا افکار فالسفه و دانشمندان را به خود جر و متفکرین شرق و غـر عـالم
را مبهوت و متحیّر س اخته است و این تفوق بـر افکـار و اندیشـه هـا تـا قیامـت ادامـه خواهـد
داشت و پایان نخواهد پریرفت و این خود از بـزرس تـرین جنبـه هـای اعجـاز قـرآن مجیـد
است که به اراده الهی صـورت پـریرفت) .فـیض کاشـانی ،مـال محسـن«(.514 1418 ،و إِذا
قَضی اَمراً فِأَنّما یَقول لَهُ کن فَیَکون»(-بقره ).117/و چـون بـه کـاری اراده فرمایـد فقـط مـی
گوید [موجود] باش پس [فورا موجود] می شـود  .آری قـرآن خـدای جهـان هسـتی را ایـن
چنین توصیف می کند آیا برای یک فرد که امی و درس ناخوانـده باشـد و در یـک محـیط
منحط و جاهلی زندگی کند  ،ممکن است که این چنین معارف دقیق علمی و حقایق جال
فلســفی را در آن چنــان ســطح عــالی در

و بیــان کنــد؟!) بیــان در علــوم و مســائل کلــی

قرآن(.87،
 -11اعجاز علمی قرآن

تجلیل و تمجیـدی کـه قـرآن مجیـد از علـم و دانـش نمـوده نظیـر آن در هـیپ کتـا
آسمانی دیگر یافت نمی شـود) .قـرآن در اسـالم ،ص (.55قـرآن بزرگتـرین معجـزه تـاریخ
علمی در روی زمین است کـه از اول دنیـا تـاکنون نظیـری نداشـته و در آینـده نیـز نخواهـد
داشت  ،مراد از اعجاز علمی قرآن بیان آیاتی است که مشتمل بر رازگویی علمی باشد یعنی
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مطلبی علمی که قبل از نزول آیـه کسـی از آن اطالعـی نداشـته اسـت) .رضـائی اصـفهانی،
محمدعلی (.274 ، ،1383 ،به طوری که مدت ها بعد از نزول آیه مطل

علمی کشف شـود

و این مسأله علمی طوری باشد که با وسایل عادی که در اختیار بشر عصـر نـزول بـوده قابـل
اکتســا نباشــد ).تفســیر آســان ،60 1398 ،عاشــورا ،محمــدبن طــاهر ،التحریــر و التنویــد،
(.18امروزه کتا های مستقلی در مورد اعجاز علمی قرآن نوشته شده است کـه بسـیاری از
آیات قرآن را موافق آخرین کشفیات علوم طبیعی و فلکی جدید تفسیر نموده اند ).رافعـی،
مصطفی صادق(.195 1361 ،
نه تنها مسلمان ها چنین مطالبی درباره قرآن گفته اند بلکه محققـین اروپـا و مستشـرقین
منصف نیز به این حقایق گواهی داده اند  .واجـ

اسـت اعتـراف کنـیم کـه علـوم طبیعـی ،

فلکی  ،فلسفه و ریاضیات که در اروپا او گرفت عموما از قرآن اقتباس شـده اسـت  .بلکـه
باید گفت  :اروپا شهری برای اسالم است و کتا های نوشته شده در ط

جدید بـر مبنـای

قرآن و اسالم است ).تفسـیر نـوین 61 ،و  (.62قـرآن بـه واسـطه آیـه شـریفه «وَنَزَّلنـا عَلَیـکَ
الکتا َ تِبیاناً لِکلِّ شیءٍ و هُدَیً وً رًحمَهً و بُشری لِلمُسلِمین» (-نحل).89/و این کتـا را کـه
روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود  ،رحمت و بشارتگری اسـت بـر تـو نـازل
کردیم  .در قرآن تمام علومی که برای تکامل و قر بشر نیـاز اسـت(-موسـوی سـبزواری،
سید عبداالعلی 1409 ،ق ،مواه
همه مطال

الرحمان فی تفسیر القرآن).142،

فلسفی  ،اخالقی  ،قوانین دینی  ،سیاسی و اجتماعی و هر چیز دیگری کـه

انسان ها در مرحله عمل بدان نیازمندند  ،در خود جای داده است قرآن کریم خودش ضمن
بقاء  ،همه معارفش را تض مین کرده و آن ها را نه تنهـا صـالح بـرای تمـامی نسـل هـای بشـر
دانسته و عجی

است که تمام معـارفش بـر اسـاس فطـرت و اصـل توحیـد بنـا شـده اسـت .

(ترجمه المیزان ).98 ،آیه شریفه «وَال رَط ٍ و ال یابِسٍ الّا فی کِتا ٍ مُبینِ»(انعام)59/هیپ تر و
خشکی نیست مگر آنکه در کتابی بیان گر  ،ضـبط اسـت  .و آیـات دیگـر تحـدّی بـه علـم و
معرفت کرده است ).طنطاوی ،سید محمـد ،التفسـیر الوسـیط لِلقـرآن الکـریم(.267 1441 ،
چون هر کس در متن تعلیمات عالیه اسالم سیر کند  ،اعم از آن کلیاتی که قرآن ذکر کـرده
و جزئیاتی که به مضمون آیه شریفه «وَ ماءَ اتیکم الرَّسُـول فَخـروهُ وَ مـا نَهـیکم عَنـهُ فـانتَهُوا»
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)حشر (7/و آنچه را فرستاده [او] به شما داده آن را یاد بگیریـد و از آنچـه شـما را بازداشـت
بازایستید  .از پیامبر (ص) رسیده است که قرآن در بردارنده هر موضوعی اعم از کوچـک و
بزر

می باشد) .سیوطی ،جالل الدین(.13 ،1425 ،

 -12از نظر هماهنگی و سالست قرآن از هرگونه تناقض و ناسازگاری

از جمله تحدّی های قرآن  ،آن است که قرآن با آن وسعت و گستردگی در معارف و
مطال

آن  ،نه تنها اختالف و تناقضـی در آن نمـی تـوان یافـت ).نخجـوانی ،نعمـت اهلل بـن

محمود 161 ،همچنین مراجعه شود به قرشی ،علی اکبر ،1377 ،تفسیر احسن الحدیث 73 ،و
المیزان  (.103بلکه آیـات آن همـدیگر را تأییـد مـی کننـد و مکمـل یکدیگرنـد ).طبـری،
ابوجعفر محمدبن جریر1414 ،ق ،جامع البیان فی تفسیر القرآن(.114 ،خداوند مـی فرمایـد :
«اَفَال یَتَدبّرونَ القرآنَ و َلو کـانَ مِـن عِنـدَاهللِ لَوَجُـدوا فیـهِ اختِالفـاً کثیـراً») نسـاء (82/آیـا در
[معانی] قرآن نمی اندیشند ؟ اگر از جان

غیر خدا بـود قطعـا در آن اخـتالف بسـیاری مـی

یافتند  .قانون حاکم در حیات مادی  ،قانون تحول و تکامل اسـت از جملـه انسـان  ،افعـال و
آ ار او که به کمک فکر و اندیشه شکل گرفته اسـت و هـر یـک از مـا خـود را از روز قبـل
کامل تر می بیند  .از طرفی قرآن هم به تدری نازل شده و گاهی در مکه  ،گـاهی در مدینـه
و در شرایط متفاوت ولی با این همه کوچکترین اختالفی در وضع و ترتی

مطال

آن دیده

نمی شود  .بلکه برخی مفسر برخی دیگر می باشد و اگر از نزد غیر خدا بـود  ،همـواره نظـم
الفاظ آن از نظر خوبی و حسن  ،دچار دگرگونی می شد و معنایش از نظـر صـحّت و اتقـان
متغایر می گشت  .قرآن مجید در تمام شرون و امور زندگی انسان ها به طـور وسـیع و دامنـه
دار وارد شده  ،در این موارد سخن گفته و تشریع و قانون گراری نموده است  ،با ایـن حـال
کوجک ترین اختالف و تناقض در آن مشاهده نشده اسـت ).مواهـ

الرحمـان فـی تفسـیر

القرآن(.132 ،قرآن در تمامی علوم وارد شده و با بهترین شیوه و در سطح عالی به بیان آنهـا
پرداخته است و در بیان هیپ یک از علوم دچـار ناسـازگاری نشـده اسـت ).بالغـی نجفـی ،
محمد جواد  )1420( ،ق  ،آالء الرَّحمن فی تفسیر القرآن  (12 ،البته خود قرآن نیز در آیاتی
بر این امر تأکید می نماید .
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 -13منظر تمدن سازی (تشریع و قانون گذاری)

یکی دیگر از ابعاد اعجاز قرآن  ،تمدن آفرینـی آن اسـت ).قرطبـی ،محمـدبن احمـد،
 1364ش ،الجامع الحکام القرآن الکریم(.52-54 ،سنگ بنای تمدن عبارت است از قـوانین
شایسته اجتماعی  ،سازمان و تشـکیالت اجتمـاعی و حکـومتی سـالم  .ابعـاد گسـترده قـرآن
کریم بر کسی پوشیده نیست  .یکی از این ابعاد حوزه تشریعی آن است بدین معنا که احکام
شرعی قرآن دارای ویژگی هایی است که هیپ بشـری قـادر بـه عرضـه هـم آوری بـرای آن
نیست  .قوانین قرآن با عقل و فطرت سازگار است و به تمام جنبه های انسـانی توجـه دارد و
در عین حال از هر گونه تناقضی مبرا است  .با توجه به این اصول در می یابیم که اساس ایـن
تشریع دینی توحید است).ترجمه المیزان(.180 ،
قرآن مهم ترین نقـش را در ایجـاد تمـدن سـالم داشـته اسـت  .چـون سـازنده تـرین و
شایسته ترین قوانین اجتماعی را ارائه کرده است  .بهترین سازمان های اجتماعی و حکـومتی
را بر پا کرده  ،عادالنه ترین ارتباطات اجتماعی را شکل داده به تبعیضات نژادی قومی پایـان
داده  ،خشونت ها و جنگ های قبیله ای را پایان بخشیده و زمینه های رشد  ،تربیت و تعـالی
اجتماعی را پدید اورده است) .مواه

الرحمن فی تفسیر القرآن(.132 ،

وجه دیگر در اعجاز عام قرآن مربو به تبیین و ترسیم یک جامـه مـدنی )مصـطفوی،
حسن ،1380 ،تفسیر روشن(.133 ،بر اساس عدالت در قرآن است  .اگر نظری به تمدن های
آن زمان شود و شریعت های آن ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد عظمـت تمـدن قـرآن
بیشتر روشن می گردد  .اعجاز قرآن در تشریع ممتاز و به واسـطه وحـی الهـی شـکل گرفتـه
است ).االء الرّحمن(.13 ،این یک حقیقت مسلم و تاریخی است که قبل از طلـوع خورشـید
تابنا

اسالم دورانی بود تاریک  ،وحشت زا  ،مردمش در جهل و نادانی و انحطـا علمـی

و اخالقی بودند  .این ها قسمتی از عادات زشت عر بود ولی زمانی کـه نـور محمـد (ص)
در مکّه درخشید و آفتا اسالم از جزیرۃ العر سـر زد دل هـای تاریـک مـردم جـاهلی بـا
معارف الهی روشن و از آلودگی ها پا

گردید  .یگانه پرستی جایگزین بت پرسـتی شـد .

نادانی جای خود را به دانش داد  ،رذایل اخالقی به اوصـاف نیـک  ،اخـتالف و دشـمنی بـه
محبت و دوستی مبدل گردیـد  .ملتـی متحـد شـکل گرفـت کـه توانسـت نفـوذ خـود را در
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سرتاسر جهان گسترش دهد  .پرچم علم  ،تمدن و انسانیت و تقوا را در تمـام دنیـا بـه اهتـزاز
درآورد ).بیان در علوم و مسائل کلی قرآن (.106 ،بی تردید قرآن برای گروه خاصـی نـازل
نشـده  ،بلکـه کتـابی جهـانی اسـت « ،لِیَکـونَ للِعـالَمینَ نـریراً») فرقـان( 1/تـا بـرای جهانیـان
هشداردهنده ای باشد  .بنابراین باید مراد خود را به نحوی عرضه دارد که همـه انسـان هـا تـا
روز قیامت آن را در

کنند و به بهترین شـکل  ،معـارف عقلـی و مفـاهیم معنـوی را بـرای

توده مردم تبیین کنند ).محمد قاسمی ،حمید ،1382 ،تمثیالت قرآن (.10 ،
ویژگی های تشریفات قرآن عبارتنـد از نبـود تنـاقض میـان قـوانین قـرآن  ،سـازگاری
قوانین قرآن با عقل و فطرت  ،توافق قوانین قرآن با علم  ،جامعیت قوانین قرآن بـه گونـه ای
که همه ابعاد زندگی انسان را در بر گرفته و در هر زمان و مکانی پاسخ گـوی نیازهـای بشـر
می باشد  .عرضه و نهادینه شدن قوانین آن در مدت بسیار کوتاه بیست و سـه سـاله  ،عرضـه
آن از زبان شخص درس ناخوانـده  ،عرضـه آن در فضـایی کـه زمینـه و شـرایط الزم بـرای
تدوین چنین قوانینی فراهم نبود از جمله مهمات می باشند.
http://guran.Journal.com/science.index.php option.com
 -14از نقطه نظر اخبار غیبی

خداوند در آیات بسیاری به خبرهای غیبی خود تحدّی نمـوده اسـت و بـه بشـر اعـالم
کرده  ،اگر در آسمانی بودن این کتا تردیـد داریـد  ،کتـابی نظیـر آن  ،مشـتمل بـر اخبـار
غیببی بیاورید) المیزان  ،101معتر

االقران فی اعجاز القرآن (.12 ،مانند ««تِلـکَ مِـن أنبـاءِ

الغَیَ

نوحیها إِلَیکَ ما کنتُ تَعلَمُها أنتَ وَ ال قومُکَ مِن قَبلِ هَـرَا )» ...هـود( 49/از خبرهـای

غی

است که پیش از آنکه آن را به تو وحی می کنیم تو و قومت هیپ از آن آگاه نبودیـد .

همین طور آیات دیگری که سرگرشت های انبیاء گرشته و امت های آنهـا و آیـاتی کـه از
آینده خبر می دهد( .تفسیر آسان  1398ق ).323 ،یا حوادث بزرس جهان اسـالم را پـس از
نزول وحی ترسیم می کند و آن حوادث بعد از نزول واقع شده است  .چنین آیاتی در قـرآن
تکرار شده است  .اخباری که ظاهرا قبول آنها مشکل بود و با توجه به وضعیت اجتماعی آن
وقت  ،صحیح به نظر نمی رسید ولی بعدها روشن شد که آنها صحیح و درست بوده است و
همه آنها پس از مدتی به وقوع پیو سته  ،هـیپ کـدام از آنهـا خـالف واقـع نگردیـده اسـت(.

جستاری در اعجاز عددی در قرآن کریم 117 /

گنابادی ،سلطان محمد 1408 ،ق ،تفسیر بیان ،السعاده فی مقامات العبـادَه ).213 ،البتـه جـای
تردید نیست که این اخبار از غی

و پیشگویی است که جز طریق وحی ،راهی بر آن نیسـت

مانند پیش گویی پیروزی روم بر ایران  ،پیش گویی پیروزی اسالم در برابر دشـمنان  ،پـیش
گویی سرنوشت ابوله

و همسرش و  ...از این نمونه اند .

 -15از منظر بیان مطالب اخالقی

قرآن کریم خود را کتا تربیت  ،تزکیه و تهـری
چنان مطال

معرفـی کـرده اسـت  .قـرآن  ،آن

تربیتی و اخالقی ارزشمند و فاضله ای را بیان کرده که خارق العـاده اسـت و از

آن زمان تا کنون کتابی به زیبایی قرآن نیامده است .
قبل از عصر نزول قرآن  ،اخالق و تربیت در پایین تریت سطح خود بود که معجزه ای
بس مهم بود (.اآلء الرحمن ،1 ،ص ).14پیامبر اکرم (ص) رسالت خود را در تمـام مکـارم
اخالقی عنوان نمـوده و خـود را اسـوه حسـنه بـرای رسـیدن بـه کمـاالت اخالقـی و انسـانی
توصیف نموده اند «لَقَد کانَ لَکم فِی رَسول اهللِ اسوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَن کانَ یَرجُوا اهلل وَ الیَومَ اآلخـر
وَ ذَکَرَ اهلل کثیراً»( احزا  )21/قطعا برای شما در[ اقتدا به ] رسـول خـدا سرمشـقی نیکوسـت
برای آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می کند  .پیامبر (ص)
اسوه حسنه و نیکوست  .یعنی بهترین رهبر و مونس یعنی مقتدی به است و مـی تـوان گفـت
خود آن جنا اسوه است بلکه در او صفتی است کـه جـا دارد مـردم بـه وی در آن صـفت
اقتدا کنند و آن عبـارت اسـت از مواسـاۃ ؛ یعنـی خـود را برتـر از مـردم نمـی دانـد (.تفسـیر
کشاف).531 ،
 -16از منظر آسان فهمی (همه فهمی)

یکی دیگر از ابعاد اعجاز قرآن  ،آسان فهمی قرآن است  .قرآن شریف کانون آسـانی
هاست (.معتر

االقران فی اعجاز القرآن ،1 ،ص ).12فهم  ،حفظ و قوانینش آسان اسـت

ضمن اینکه غنی ترین کتا جهان است (.الجامع االحکام القـرآن ).53-54 ،ایـن مسـأله در
سوره قمر چهار بار تأکید شده است «وَ لَقَد یَسَّرنَا القرآنَ لِلرَّکرِ فَهَـل مِـن مُـدَّکِر»( قمـر)17/
قطعا قـرآن را بـرای پنـدآموزی آسـان کـرده ایـم  ،پـس آیـا پندگیرنـده ای هسـت ؟! فهـم
مقاصدش برای عامه و خاصه عمیق و آسان است  .هر یک به قـدر فهـم خـود چیـزی از آن
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می فهمد (.فخرالدین رازی ،ابو عبداهلل محمدبن عمر 1440 ،ق ،مفاتیح الغی  ).301 ،ممکن
است مراد از آن این باشد که حقایق عالیه و مقاصد بلنـدش را کـه بلنـدتر از افـق فهـم هـای
عادی است در مرحله القاء در قال

عباراتی عربی آوردیم تـا فهـم عامـه مـردم آن را در

کند  .هم چنان که این معنا از آیه «إِنَا جَعَلناهُ قرآناً عَرَبیّاً لَعَلَّکم تَعقِلـونَ و إنَّـهُ فـی امل الکِتـا
لَدَینا لَعَلیُّ حَکیمٌ»( سورة زخرف 3/و ).2استفاده می شود (.ترجمه المیزان).613 ،
 -17صرفه

صرفه در لغت به معنی باز گرداندن و روی گرداندن چیزی از حالتی بـه حالـت دیگـر
است(المفردات فی غری

القرآن ،ص).287؛ مانند آیه شریفه « :صَرَفَ اهلل قلـوبَهم»( مجمـع

البیان فی التفسیر القرآن ،2 ،ص ).135خدا دل هایشان را [از حق] برگرداند  .در اصـطالح
نیز به معنی صرف و منع از ابطال و همانندآوری آیات قرآن است (.مجمع البیان فی التفسـیر
القرآن ،2 ،ص ).135با توجه به آیات تحدّی کـه در قـرآن کـریم آمـده اسـت  ،خداونـد
مردم را به معارضه با قرآن طلبیده تا ده سوره و حتی یک سوره از سوره های ماننـد آن را از
پیش خود بسازند  .اما تاکنون کسی نتوانسته است چنین کاری کند  .طرفداران نظریه صـرفه
می گویند  :اینکه تاکنون مردم نتوانسته انـد بـا قـرآن معارضـه کننـد  ،علـت آن فصـاحت ،
بالغت  ،نظم و اسلو قرآن نبود  ،بلکه عامل اصلی آن بود که خداوند با قدرت خود فکـر
آنها را از این کـار منصـرف کـرده و آن هـا را از معارضـه بازداشـته اسـت  .یعنـی خداونـد
مستقیما در مسأله دخالت کرده و از معارضه مردم با قرآن جلوگیری نموده اسـت (.التمهیـد
فی علوم القرآن ).140 ،آنها از این عمل تعبیـر بـه «صـرفه» مـی کننـد کـه بـه معنـای صـرفه
انصراف و منع می باشد  .قائلین به صرفه در اصل مفهوم این اصطالح اتفاق نظر دارنـد ولـی
در اینکه خداوند چگونـه از معارضـه مـردم جلـوگیری مـی کنـد راه هـای مختلفـی را ارائـه
میدهند .
الف  :خداوند از مردم سل

داعی می کند ؛ به این معنی که عقول مردم را از اینکه بـه

فکر معارضه با قرآن بیفتند باز می دارد و آنها از اندیشیدن در این باره منصـرف مـی کنـد و
در اراده آنها تصرف می کند که این معجزه پیامبر بود .
 :خداوند علومی را که مردم برای معارضه بـا قـرآن بـه آن احتیـا داشـتند از آنهـا
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سل کرد .
 :مردم هم داعی بر معارضه و علـوم مـورد نیـاز آن را داشـتند امـا قـدرت و توانـایی
معارضه از آنان سل

شده  ،و خداوند قدرت انجام معارضه را از آنها سل

کرده بود .

نتیجه ای که از دیدگاه قائلین به صرفه گرفته می شـود ایـن اسـت کـه قـرآن از همـین
حروف و کلمات تشکیل شده و حروف و کلمات در اختیار همـه قـرار دارد و چـون مـواد
خام در اختیار همه است ساختن جمالتی مانند قرآن محاالت نخواهد بود  ،فقـط احتیـا بـه
علومی دارد که دستیابی به آن نیز از محاالت نیسـت  .زمـانی کـه مـا قائـل شـدیم بـه اینکـه
خداوند همه را از آوردن مانند قرآن باز می دارد و علوم الزمه را از آنها سل

می کنـد ایـن

صرفه شامل همه موجودات می شود .
 -18از منظر اعتدال در قرآن

قرآن روش اعتدال و میانه روی در پیش گرفته و از هر گونه افـرا و تفـریط اجتنـا
نموده و آن را برای انسان ها یک امر ضروری دانسته است  .قرآن با زبان آسـان از خداونـد
راه اعتدال و خالی از اعوجا و روش دور از افرا و تفـریط را مـی طلبـد  .قـرآن در تمـام
ابعاد و امور زندگی راه اعتدال و میانه روی را در پیش پای می گرارد  ،برخی از جنبه هـای
اعجـاز اعتـدال و میانـه روی در قـانون گـراری و دسـتورات اخالقـی در قـرآن عبارتنــد از :
اعتدال در عفو و بخشش  ،انتقام اعتدال در جنبه های مادی و معنـوی  ،اقتصـاد  ،اعتـدال در
انتخا همسر و اعتدال در معاشرت (.بیان در علوم و مسایل کلی قرآن)108 ،1374 ،
 -19از منظر جذابیت قرآن و آرامش بخشیدن به دل ها

وجه دیگر اعجاز قرآن کریم  ،زیبایی(تفسیر آسان ،1 ،ص).40و جـرابیت روحـی و
معنوی آن است که خردها را مجرو و دل و جان ها را شـیفته خـود مـی سـازد (.معتـر
االقرآن فی اعجاز القرآن).12 ،هیپ سخنی چه از نثر چـه از نظـم مثـل قـرآن نیسـت  ،قـرآن
زمانی که به گوش می رسد در خاطره ها لرت و شیرینی بیان و معنی بـه وجـود مـی آورد .
جان ها را بشارت می دهد  .دل ها به وسـیله آن بـاز و روشـن مـی شـود (.ترجمـه و تحقیـق
مفردات الفاظ قرآن).28 ،
تا این که از بهره اش آن گونه نصیبی بهره می برد که از نا آرامی دور می شود  .تـأ یر
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قرآن در نفوس خوانندگان غیر قابل وصف است  .قرآن تمام لهجـه هـا و لغـت هـای چهـل
گانه عر را که یگانه وسیله افتخار و غرور هر یک از صاحبان آنها بوده تحت الشعاع قـرار
داد (.تفسیر راهنما).13،و توانست چنین ساختمان بزرس اجتماعی کـه اختصـاص بـه قـوم و
نژاد معین نداشت تا سر حد وحدت و برادری جهانی به وجود آورد  .در عصر و محیطی که
جز جنبه حماسه شخصی و قومی و قبیله ای چیـز دیگـری در میـان نبـود (.ترجمـه و تحقیـق
مفردات الفاظ قرآن ).21از همان لحظات نخستین سوره های کوچک قرآنی که نه متضـمن
امور غیبی نه دانش بشری و نه تشریعی است  ،تنها نفوذ و تأ یر آیات بود که عر زبانـان را
مسحور کرد  ،جربه و گیرایی قرآن باعث ایمان آوردن آنها شـد و ایـن گونـه اعـرا را بـه
دامان اسالم آورد (.قط

سید ،1359 ،آفرینش هنری در قرآن).25 ،

جرابیت و زیبایی قرآن  ،تأ یر آن بر نفـوس بیگانگـان و مستشـرقان کـه در امـر قـرآن
پژوهی قدم هایی برداشته اند مطرح شده و مورد اقرار و اعتراف آنان می باشد و این بخـاطر
زیبایی اسلو و روش خاص و ممتاز قرآن است که جان شنوندگان را اسیر خود می سـازد
و همین جرابیت بی نظیر قرآن بود که مخالفان آن را سحر می دانستند و در برابرش سکوت
اختیار می کردند (.زمانی ،محمد حسن ،1388 ،مستشرقان و قرآن ،نقـد و بررسـی آراء قـم،
ممسسه بوستان کتا  ،چاپ سوم ،ص).305
 -20اعجاز مطلق

اعجاز مطلق قرآن یعنی خطا وحیانی و تحدّی قرآن مجید برای انسان و اجنّه نیسـت
 ،برای گروه  ،طبقه و قشر خاصی نیست( .سبزواری نجفی ،محمدبن حبی

اهلل ،ارشاد اذهان

الی تفسیر القرآن ).313 ،عمومیت خطا تحدّی حکایت از آن دارد که خداوند همگـان را
به همانندآوری دعوت کرده است  ،لرا قرآن برای همه معجزه است و اختصـاص بـه گـروه
خاصی ندارد  ،غیر از بالغت قرآن  ،جهت خاص دیگری به تنهایی  ،مانند معارف  ،اخـالق
و  ...مورد نظر قرآن نیست چون هر یک از آن جهات را گـروه خاصـی از انـس و جـن مـی
فهمند (.مغنیه ،محمدجواد ،بی نا التفسیر المبین ).376 ،
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 -21اعجاز در آهنگ  ،موسیقی و آفرینش های هنری قرآن

باید اعتراف کرد کـه انتخـا کلمـات و حتـی حـروف در قـرآن کـریم بـرای معـانی
گوناگونی از لحاظ آهنگ و موسیقی کامال حسا شـده اسـت( .صـادق رافعـی ،مصـطفی،
 ،1421تاریخ العر  ،بیروت).325 ،الفاظ قرآن در شدّت و رخوت  ،ترقیق  ،تفخیم با معانی
آن متناس

اسـت (.طالقـانی ،سـید محمـود1362 ،ش ،پرتـوی از قـرآن ).101نظـم آهنـگ

واژگانی قرآن چنان زیبا شکوهمند و ترکی

کلمات و حروف در قرآن بر اسـاس موسـیقی

خاص است که با معانی آن هماهنگ می باشد  .آفرینش های هنری در قرآن سبک برجسته
ای در قدرت حاضر آوردن صحنه هـا و در تعبیـر رویـارویی دارد  .انگـار صـحنه هـا آمـاده
است و در جلو دیدگان مجسم است  .این مرحله عبارت است بود از بیان اعجاز بیان اعجـاز
قرآن از مجرا و قال

نقد ادبی و علم موسیقی جدید و تصاویر فنی بدیع کـه در مجمـوع بـه

اعجاز هنری موسوم است  .باید برای بررسـی تعبیـر ایـن کتـا جلیـل از راه و روش نـوینی
وارد شد و از بیان اصول همگانی  ،از جمال فنی و هنری قرآنی آن طور که هست بـه تـالش
پرداخت و از سیمانگاری های مخصوص قرآن که امتیاز بخش این جمال است آن را از هـر
جمالی که تاکنون از ادبیات عر یاد دارد ممتاز می گردانـد و اعجـاز فنـی و هنـری تفسـیر
می کند آن هم تفسیری که از ایـن سـیماگری هـای بـی نظیـر در قـرآن کـریم اسـت یـاری
میشود( .آفرینش هنری در قرآن ،ص).49
سید قط

درباره اعجاز هنری قرآن نظریات بدیعی دارد که کمتر در آ ار دیگر قـرآن

پژوهان دیده می شود  .بدین جهت باید او را کاشف اعجـاز هنـری قـرآن دانسـت  .از میـان
متقدمین تنها کسی که به گونـه ای کـم رنـگ از ایـن جنبـه اعجـاز سـخن گفتـه عبـدالقاهر
جرجانی ( 371ھ ) بوده است  .از نظر او اولین باری که عر با جمال هنری قرآن آشنا شد
زمانی بود که در عمـق احساسـاتش فـرو رفـت و جـانش را تکـان داد(.سـید قطـ  ،بـی نـا،
مشاهده القیامه فی القرآن).8،
سید قط

با هدف به نمایش گراشتن و به تصویر کشیدن نمایش هنری در قـرآن  ،در

سال  1939میالدی به نگارش سلسله مقاالتی پرداخت که بعدها آن ها را به عنوان «التصـویر
الفنی فی القرآن» منتشر کرد  .این کتا از این جهت نیز معجـزه اسـت چـون کـه بـا الفـاظ
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تصاویری بدیع آفریده که برای همگان قابل در

است او تصویر فنی را ابزاری دانشـمند و

خاص در اسلو بیان ق رآنی می داند  .او می گوید قرآن معانی انتزاعی را بـه مـدد تصـاویر
محسوس و خیال انگیز می نمایاند و بازار حاالت نفسانی و حوادث محسوس و مناظر مـورد
نظر را چون نمونه های انسانی و طبایع بشـری از طریـق تصـویر تفهـیم مـی کنـد (.آفـرینش
هنری در قرآن ،ص).49
تصویر عبارت است از قانون اساسی و زیربنایی در تعبیر و بیان قرآن  ،از دیدگاه سـید،
آفرینش تصاویر شگفت آور هنری قـرآن  ،مهمتـرین وجـه اعجـاز قـرآن اسـت و مجموعـه
الفاظ و آیات ریشه در این تصویر آفرینی دارد (.تصویر فنی ،ص).58
وجوه یاد شده  ،اهم وجوه اعجاز قرآن از نگاه مفسران و عالمان علـوم قرآنـی شـیعه و
اهل سنت بوده و بقیه وجوه یاد شده در نگاه آنان را می توان در این مـوارد ادغـام دانسـت .
آنچه مهم است و از ادبیات برخی از دانشمندان برداشت می شود این است کـه آنـان در
واحدی از بحث وجوه اعجاز قرآن نداشته و اعجاز قرآن را در مواردی بیـان داشـته انـد کـه
شاید به عنوان وجه تحدّی پیامبر اکرم (ص)  ،در میـان مسـلمانان صـدر اسـالم مسـأله نبـوده
است  ،و ضرورت ایجا می نماید که دانشمندان معاصر در جاودانگی قرآن نگاه جدیـدی
طرح نموده و جاذبه همیشگی آن را بیان نمایند .
روش تحقیق
روش علمی تحقیق حاضر با جمع آوری اطالعات مستقیم از طریق قرآن  ،در پـاره ای
موارد استفاده از مطال
آوری مطال

کت

مختلف در این زمینه ،مقاالت ،رساله هـا ،سـایت هـا بـه جمـع

پرداخته ،لرا روشی که برای تحقیق این رساله برگزیده شده توصیفی ،تحلیلی

و کتابخانه ای بوده که به بررسی نقطـه نظـرات موافقـان و مخالفـان اعجـاز عـددی پرداختـه
اســت .روش گــردآوری اطالعــات مربــو بــه ایــن رســاله :کتابخانــه ای ،ابــزار گــردآوری
اطالعات فیش برداری و به ندرت استفاده از پایگاههای اینترنتی میباشد.
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نتیجه گیری
 -1چون اعجاز عددی بر پایه عدد  ،شمارش حروف  ،کلمات و آیات قرآن بنـا شـده
است الزمه اش این است که اصول و پایه های آن ابت و قطعـی باشـند تـا نتـای صـحیح و
شمارش خالی از اشکال باشد  .ولی اختالفات علمای علوم قرآن در تعـداد آیـات  ،جایگـاه
شماره آیات  ،اختالف در قرائـت قـرآن  ،اخـتالف و تنـاقض در رسـم الخـط قـرآن باعـث
پیدایش نظرات گوناگون می گردد که هر کـدام بـرای ا بـات نظـرات خـود دالیـل روایـی
دارند  ،بنابراین با سرفصل قرار دادن این نظرات تکیه بـر یـک نـوع قرائـت و رسـم الخـط و
ترتی

آیات صحیح نیست .
 -2با توجه به نتای حاصله از تحقیقات اعجاز عددی می تـوان گفـت کـه نتـای  ،در

برخی موارد صحیح می باشد و می توان از آن به عنوان شگفتی های قرآن یـاد نمـود  ،الزم
به ذکر است که این نتای فراگیر نیست و نمی شود آن را به کل قرآن تعمیم داد .
 -3بیان نتای اشتباه  ،تکلف آمیز  ،غیرعلمی و مخالف با نص قرآن بـه واسـطه اعجـاز
عددی نه تنها بر عظمت اعجاز قرآن نمی افزاید بلکه سب تضعیف قرآن توسـط شـکاکان ،
مستشرقان و ملحدان می شود .
 -4از روش های محاسباتی تحقیقات اعجاز عـددی قـرآن  ،اسـتفاده از روش حسـا
الجمل می باشد  ،این روش اقتباس شده از یهود در صدر اسالم بوده که فاقد جایگاه علمـی
 ،شرعی و عقلی است که نتای حاصل از آن خدشه دار است .
 -5قرآن در پایان سوره کهف مردم را از پی گیری جزئیات در ایـن داسـتان منـع مـی
نماید  ،از مردم انتظار دارد که نتای و هدف داستان را مد نظر قرار دهند زیـرا قـرآن کتـا
هدایت و راهنمایی بشریت به سر منزل کمال بوده و چنین تحقیقات نـاقص هـیپ کمکـی بـه
هدایت بشر نمی نماید .
 -6بدیهی است هر نوع تغییر در تعداد حروف  ،کلمات  ،آیات و رسم الخـط بـا آراء
مختلف هیپ تأ یری در وجوه اعجاز قرآن اعم از اعجاز بیانی  ،تشریعی و علمی ندارد  ،اگر
هم داشته باشد بسیار محدود و ناچیز است ولی کوچـک تـرین تغییـر در هـر یـک از مـوارد
اختالفی باعث به هم ریختن کل محاسبات و نتای حاصله در اعجاز عددی می گردد .
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 -7آنچه در طول این مدت عنوان شده برخی از موارد جزئی در تحقیقات مورد تأییـد
بوده  ،شاید بتوان در آینده تحقیقات اعجاز عددی با نتای علمی و ضـابطه منـد تـر و دور از
خطا و هرگونه اشتباه دست یافت .
محدودیت تحقیق
با توجه به اینکه کمتر کاری است که بدون مشکل انجام گیرد  ،لرا نارسایی هایی فـرا
روی این تحقیق بوده که در تأخیر و کیفیت آن نقش داشته است بـرخالف آنچـه کـه پـیش
بینی می شد در مراحل فراهم سازی با محدودیت هایی مواجه شدیم کـه مهـم تـرین آن هـا
عبارتند از :
عدم دسترسی به کتابخانه های بزرس و ممانعت برخی از مسرولین کتابخانه از ورود به
داخل مخازن جهت تورّق کت
فقدان پیشینه مناس

و استخرا مطال

که به صورت فنی و دقیق به موضوع پرداخته باشد .

عمده ترین مشکل  ،نبود کتابهایی در خصوص اعجاز عددی در کتابخانه های اطراف
حتی داخل کشور است چون عمده تحقیقـات در ایـن زمینـه در کشـورهای عربـی مسـلمان
صورت گرفته که تا کنون کتابهایشان ترجمه و در دسترس قرار نگرفته اند .
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