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 معجزه جاویدان-درس سوم

 گواه و شده نازل پیامبران خاتم بر که است الهی کتاب آخرین کریم، قرآن

 .ایشان است نبوت دلیل و

 دریابند مردم اینکه برای شد، می مبعوث خداوند سوی از یپیامبر هرگاه

 است، شده پیامبری به مأمور او طرف از و دارد ارتباط خداوند با وی که

 اذن و تأیید بدون کس هیچ که داد می انجام ای العاده خارق کارهای

 را العاده خارق کارهای این کریم قرآن. نبود آنها انجام به قادر خداوند

 آن اسالمی اندیشمندان و خواند می نبوت عالمت و نشانه یعنی «آیت»

 می آشکار امور این در افراد سایر ناتوانی و عجز زیرا نامند می معجزه را

 مشاهده قابل زمان آن مردم برای فقط گذشته، پیامبران معجزات .شود

 .است باقی نمانده آنها از اثری امروز و بود

 ویژگی معجزه آخرین پیامبر الهی

 

 معجزه داد؛ قرار کریم قرآن را اکرم پیامبر اصلی معجزه خداوند رو، این از 

 .ندارد را آن مانند آوردن توان کس هیچ که کتابی« کتاب»س جن از ای

 تحدی

 کرده پیشنهاد شک دارند، کریم قرآن بودن الهی در که کسانی به خداوند

 را آنها ناتوانی و عجز اینکه برای و بیاورند را آن همانند کتابی تا است

 اثبات برای و است داده کاهش سوره ده به را پیشنهاد دهد، این نشان

 سوره مانند سوره یک آوردن حتی پیشنهاد آنان، ناتوانی و عجز نهایت

 می« تحدی» را مبارزه به دعوت ایناست.  داده آنها به هم را قرآن های

 این در تواند نمی کس هیچ گاه، هیچ که کند می تأکید خداوند و گویند

 .بیاورد را قرآن همانند و شود پیروز مبارزه

 آن دروغ به او: گویند می آیا)« مِثلِه بِسورَةٍ فَأتوا قُل ُ افترَا یقَولونَ اَم »

 همانند سوره یک توانید می اگر: بگو است؟ داده نسبت خدا به را قرآن

 (.بیاورید را آن

: بیانگر تحدی و مبارزه طلبی/ کافران معتقد بودند پیامبر)ص( مفاهیم آیه

به خداوند نسبت می دهد/ خداوند پیشنهاد تحدی را می به دروغ قرآن را 

 دهد.

 یَأتونَ ال القُرآنِ هذَا بِمِثلِ یَأتوا اَن عَلی الجِنُّ وَ نسُاالِ اجتَمَعَتِ لَئِنِ قُل »

 جمع جن و انس تمامی اگر: بگو)« ظَهیرًا لِبَعضٍ بَعضُهُم کانَ لَو وَ بِمِثلِه

 چند هر بیاورند، را آن همانند توانند نمی بیاورند، را قرآن همانند تا شوند

 (.باشند هم پشتیبان

اشراه به تحدی/ضعف تمامی مخلوقات)انسان و اجنه( در  مفاهیم آیه:

 تحدی.

 سوره آوردن ،کریم قرآن و اسالم دادن نشان غیرالهی برای راه ترین آسان

 .است الهی کتاب این های سوره از یکی مشابه ای

 کریم قرآن اعجاز های جنبه

 

 قرار مخالفان حتی و همگان توجه مورد نزول آغاز همان از اعجاز لفظی،

 جمله ها، و ها کلمه دلنشین و موزون و آهنگ زیبا ساختار. بود گرفته

 سران که شده بود سبب اختصار وجود با تعبیرات رسایی و بیان شیرینی

 شنیدن برای کسی اگر و کنند منع قرآن شنیدن از را مردم مشرکان،

 خواندن قرآن به پیامبر، خانه دیوار پشت از رفت، یا می پیامبر نزد قرآن

 لفظی، زیبایی همین .کردند می مجازات را او داد، می فرا گوش ایشان

 تاریخ طول در قلوب و افکار در آسمانی کتاب این العاده خارق نفوذ سبب

 تأثیر تحت اندیشمندان و ادیبان خصوص به مردم از بسیاری و شده است

 .اند شده مسلمان آن

 هایی ویژگی آن مطالب و محتوا نظر از کریم قرآن لفظی، اعجاز از گذشته

 چه است، نکرده تراوش اندیشمندی قلم هیچ از دهد می نشان که دارد

آیندگان هم 
معجزه بودن آن را 

.تأیید کنند

آن را فوق توان 
.بشری بدانند

مردم زمان 
خودش به معجزه 
بودن آن اعتراف 

کنند
اعجاز لفظی

و  خداوند برای بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین•
تا مناسب ترین کلمات و عبارت ها را انتخاب کرده است
به بهترین وجه، معنای مورد نظر را برساند و دل های 

.آماده را به سوی حق جذب کند

اعجاز محتوایی

انسجام درونی در عین نزول تدریجی•

تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت•

جامعیت و همه جانبه بودن•

ذکر نکات علمی بی سابقه•
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 این. ندیده است آموزشی و ننوشته چیزی آن، از قبل که شخصی به رسد

 ترجمه از فقط و دانند نمی را قرآن زبان که کسانی برای اعجاز از جنبه

 .است ادراک و فهم نیز قابل کنند می استفاده ها

 قرآن آیه هزار شش از بیش اینکه با :تدریجی نزول عین در درونی انسجام

 موضوعات متنوّع درباره و شده نازل تدریج به سال 23 طول در کریم

 بلکه نیست، ناسازگاری و تعارض آن، آیات میان تنها نه است، گفته سخن

 همدیگر و دارند هماهنگی یکدیگر با بدن یک از اعضای تر دقیق آیاتش

 .کنند می تأیید را

 دوران آثار با و متفکران دانشمندان اوّلیه های نوشته و آثار که دانیم می

 های نوشته در معموالً دانشمندان رو، ازاین. است متفاوت آنها پختگی

 را خود گذشته بهای کتا بتوانند، اگر و کنند می تجدیدنظر گذشته خود

 .نمایند می اصالح

« اکَثِیرً اختِالفًا فیهِ لَوَجَدوا غَیرِاللّهِ عِندِ مِن کانَ لَو وَ القُرآنَ یَتَدَبَّرونَ اَفَال»

)آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟ اگر از سوی غیر خدا بود، اختالف فراوانی 

 در آن می یافتند.(

به بحث اعجاز محتوایی و انسجام درونی/ اگر قرآن نوشته اشاره  م آیه:مفهو

 بشر بود قطعا تناقضاتی داشت.

 از ای آمیزه حجاز مردم فرهنگ :جاهلیت دوران عقاید از تأثیرناپذیری

 قرآن وجود این، با. بود آلود شرک و خرافی رسوم و آداب و نادرست عقاید

 جاهلی آداب با شدّت به بلکه نپذیرفت، تأثیر فرهنگ این از تنها نه کریم

 موضوع از و پرداخت جامعه اصالح به و کرد آن مبارزه خرافی رسوم و

 انسان برابر حقوق معنویت و دوستی، علم خواهی، عدالت همچون هایی

 .است گفته سخن ها

 و آخرت یا معنوی، امور از فقط کتاب این :بودن جانبه همه و جامعیت

 انسان، دنیوی و مادّی زندگی از گوید؛ بلکه نمی سخن خدا با انسان رابطه

 گوید سخن می دیگر های انسان با وی رابطه و اجتماعی های مسئولیت

 .دهد می قرار اختیارش در را جانبه همه و جامع ای برنامه و

 احتیاج آن به قیامت روز تا امت که را آنچه خداوند »: فرماید می باقر امام

 آورده است. قرآن کتابش در دارد،

 نداشت جایگاهی دانش و علم که ای جامعه در :سابقه بی علمی نکات ذکر

ستاره  و شناسی گیاه شناسی، زیست فیزیک، هایی مانند رشته از خبری و

 تمام در که کند می اشاره علمی نکات برخی به کریم قرآن نبود، شناسی

 کشف دانشمندان توسط زمان مرور به بعدها و بود سابقه بی روز آن دنیای

 کریم قرآن که است آن گویای علمی، نکات قبیل این به اشاره. گردید

 علمی نکات قبیل این ذکر و سخن گفته جامعه روز آن علم از فراتر بسیار

 .متعال خداوند یعنی باشد؛ علوم همه به آگاه که است ساخته کسی از فقط

 نیرویی که دریافتند دانشمندان میالدی هجدهم قرن در :جاذبه نیروی

 خود مدار در سیارات و ستارگان نگهداری. نهادند و نام نظم حفظ عامل

 از قبلآن را ها قرن اما نیرویی که آن را نیروی جاذبه نام نهادند. است؛

 نرفتن درهم عامل را آن و داد خبر نیرو این وجود از کریم قرآن آن،

 ستو با را آسمانها خداوند،»: فرمود و معرفی کرد یکدیگر در ستارگان

 «است داشته برپا نیستند، دیدنی شما برای که نهایی

 نجومی کشفیات ترین مهم از یکی جهان، انبساط نظریه :جهان انبساط

 فوق سرعت با ها کهکشان نظریه، این طبق بر. بیستم است قرن در انسان

 آن، نتیجه در یکدیگرند که از گرفتن فاصله و حرکت حال در ای العاده

 خداوند که مطلبی. است انبساط و گسترش حال در مدام هستی جهان

 :است کرده اشاره آن کریم به قرآن در

 خود قدرت با را آسمان و)« لَموسِعونَ اِنّا وَ بِاَیدٍ بَنَیناها السَّماءَ وَ »

 (.بخشیم می وسعت را آن همواره و برافراشتیم

 رتابَالَ اِذًا بِیَمینِکَ تَخُطُّه ال وَ کِتابٍ مِن قَبلِهی مِن تَتلو کُنتَ ما وَ »

 «المُبطِلونَ

 نمی را آن خود، دست با و خواندی نمی را ای نوشته هیچ آن از پیش )و

 (.افتادند می شک به باطل صورت، اهل آن در که نوشتی

 مفاهیم آیه: امی بودن پیامبر/ الهی بودن قرآن

 شعر 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت** به غمزه مسئله آموز صد )

 (مدرس شد

 اشاره به امی بودن پیامبر و برتر بودن قران


