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چرا قرآن معجزه است
حسین مقیسه

1

چکیده:
اگر معجزه بودن قرآن ثابت شود ،بخش زیادی از مسیر معرفت اصیی

نیا

زل

حییان  ،پیمیوده شی ه د

می ان قابت ای ه ها تفکرات م ع ه ایت نجات؛ برگ برن ه بز گ د اختیا تفکیر االییم قیرا می گییرد
برای انسانهای دا ای انصاف تقوای پذیرش د یچه معرفت نجات بخش با اطمینان گشوده خواه ش .
این نوشته برآن االت که با توجه به مسأله تح ی هما د طلب قرآن ازیک الو جمع شواه
به مثابه ش معقو

منطق  ،از الوی دیگر م توان ب ین مهم دالت یافت د هر د مو د مباحث مصادیق

موا دی ا ا انه نموده .تح ی به فصاحت بیغت ،به مثابیه شی متی ا
احساس ق ال

معنوی آدم

کن  .از دیگر الو

ا بر م انگیزد با زد دن غفلت غر  ،فطرت

د قرآن به مباحث علم  ،عرفان  ،تا یخ

د آن غوغای حاکمیت جه
جویای حق

قیرانن مختلی

 ...د کنا ام

د عصیر نیز

نییز محتواهیا کیه

ح اله انسیان ا متجلی می
د س ناخوان ه بودن پییامبر

خرافات ،ن اشتن حت یک مو د  ،نظری ضی علیم دانیش عقی کیه هیر انسیان

اقع ا متقاع م نمای .

 -1االتاد یا  ،دانشک ه الهیات ادیان ،دانشگاه شهی بهشت
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مقدمه
پیر ان تمام ادیان مذاهب که به لحاظ آما ی اکثر قریب به اتفاق انسانها هسیتن د ییک نکتیه متفیق انی
ا تباط زمین آالمان ،خلق خالق طبیعت ما اء طبیعت االیت  .خ ا نی پیامهیا تکیالیف

آن

ا د االیتای

نجات العادت انسان ،توالط فرشت گان برپیامبران از طریق آنان به الایر انسانها الان ه االت .تصیو ایین کیه
تنها انسانهای معاصر انبیاء دا ای تکالی

مسؤلیت بوده ان

نسلهای بع ی بشر فاق تکلی شیرع انی

ا امیر

نواه اله فقط ناظر به مخاطبان مستقیم مشافهان به همان خطابات بوده االت،تصو ی غلط نا د الت االیت
که د دانش اصو فقه به عنوان بحث مق م به آن پرداخته م شود .انسیان هیا د گسیتره تیا ی  ،د داشیتن
تکلی

مسؤلیت ،با انسانهای معاصر پیامبران ،شریک یکسان ان  .هرچن کم کی تکالی به حسیب مصیال

مفاال به تفا ت شریعت ها،متفا ت بوده االت " لک جعلنا منکم شرعة منهاجا .مان ه"84-
از الوی دیگر مردم به حکم عق

فطرت انسان خود د برابر ادع اهای پیام آ ی

االطه گری پیامبران از آنیان

دلی م خواالته ان پیامبران هم ی سه مطلب برای قانع کردن مردم تکیه م کرده ان
 -1انطباق آموزه ها ،پیامها تعالیم خود با عق
فطرت یگانه پرالت
اعب الذی فطرن

فطرت د ک د یافت های ا لییه ،زل

نیا انسیان  .میثی

یکتا گرای  :فاقم جهک لل ین حنیفا فطرة اهلل الت فطر الناس علیها .م ... 03-ما لی ل
الیه ترجعون ءأتخذ من د نه آلهة ...ان اذا لف ضیی مبیین .یی  . 22-ءأ بیا متفرقیون

خیر ام اهلل الواح القها یوال  .84-ضر اهلل میثی جیی فییه شیرکاء متشاکسیون.
یستویان مثی ...الزمر .24 -ایمان د الت

تنفر از ناالپاال

جیی الیلما لرجی

هی

کفر  ... :لکن اهلل حبیب الییکم الیمیان زینیه فی

قلوبکم کره الیکم الکفر الفسوق العصیان اؤلئک هم الراش ن  .حجرات... 7-
 -2نخواالتن اجر پاداش مادی دنیوی از مردم  .ما االألکم علیه من اجر ان اجری العل
127 134

 .143 168 181ان اجری ال عل اهلل .ییون

العیالمین .بقیره

 13هیود  .11 24جیاء مین اقصیا الم ینیة جی

یسع قا یا قوم اتبعوا المراللین اتبعوا من ل یسألکم اجرا هم مهت ن  .ی

 .23قا

جی میؤمن مین آ
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فرعون یکتم ایمانه أتقتلون جی ان یقو

ب اهلل ق جاءکم بالبینات من بکم ان یک کاذبیا فعلییه کذبیه ان

یک صادقا یصبکم بعض الذی یع کم ان اهلل ل یه ی من هو مسرف کذا  .غافر .24 ،بر االاس این آیات ،پیذیرش
دعوت انبیاء به دنیای مخاطبانشان ضر نم زد آنان ا نسبت به آالیب ها ضر های یقینی ییا احتمیال  ،آگیاه
م نمودن

از این طریق نفع الود دنیا آخرت ا به آنها م دادن نه اینکه چیزی از آنها بگیرن .

 -0نشان دادن معجزه یعن عمل که از هیچ ک

د آن زمان الاخته نباش

همه د برابیرآن عیاجز نیا تیوان

باشن .
تقوای پذیرش
این اله عام  ،انسانهای زیادی ا متقاع

قانع م نموده .البته انسانهای

ا که به تعبیر قرآن تقووای پوذیرش

داشته ان ( ذلک الکتا ل یب فیه ه ی للمتقین) زیرا تا مرحله ای از تقوا د جود انسان نباش  ،از هی ایتهای
انبیاء کتب آالمان بهره من نخواه ش  .این مرحله از تقوا که شرط لزم ه ایت االت همیان تسیلیم بیودن د
برابر حق االت پذیرش آنچه مطابق عق

فطرت باش  .به تعبیری که د تفسیر المیزان ذی این آیه آم ه:

 ...ثم إن اله ایة الثانیة لما کانت بالقرآن فاله ایة األ لى قب القرآن بسبب الیمة الفطرة ...المییزان فی تفسییر
القرآن ،ج،1

81 :

کسان مو د ه ایت اله قرا م گیرن که د خودشان قابلیت لزم ا ایجاد کیرده باشین ایین حقیقیت مهیم
االاال که همان داشتن تقوای پذیرش باش به قو عیمه طباطبان د آیات متع دی تأکی ش ه:
من ال لی على أن هذه اله ایة الثانیة من اهلل البحانه فرع األ لى ،آیات کثیرة کقوله تعالى« :یُثَبِّیتُ اللهیهُ الهیذَینَ
آمَنُوا بِالْقَوْ ِ الثهابِتَ فَ الْحَیاةِ ال ُّنْیا َ فَ الْآخَرَةِ» :إبراهیم .27 -قوله تعالى« :یا أَیُّهَا الهذَینَ آمَنُوا اتهقُوا اللههَ َ آمَنُوا
بِرَالُولَهَ یُؤْتَکُمْ کَفْلَیْنِ مَنْ َحْمَتَهَ َ یَجْعَ ْ لَکُمْ نُو اً تَمْشُیونَ بِیهَ» :الح یی  .24 -قولیه تعیالى« :إِنْ تَنْصُیرُ ا اللهیهَ
یَنْصُرْکُمْ َ یُثَبِّتْ أَقْ امَکُمْ» :محم

.7 -
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قوله تعالى َ :اللههُ ل یَهْ َی الْقَوْمَ الظهالَمَینَ» :الص  .7 -قوله تعالى َ « :اللههُ ل یَهْ َی الْقَوْمَ الْفاالَیقَینَ» :الصی -
 .1إلى غیر ذلک من اآلیات همان
طبق تقسیم بندی تفسیر نمونه
افراد فاق ایمان د گر ه ان  :گر هى که د جستجوى حق ان

این مق ا از تقوا د د آنها جود دا د کیه هیر

جا حق ا ببینن پذیرا مىشون .
گر ه دیگر افراد لجوج متعصب هوا پرالتى که نه تنها د جستجوى حق نیستن بلکه هر جا آن ا بیابن براى
خاموشکردنش تیش مىکنن .
مسل ما قرآن هر کتا آالمانى دیگر تنها به حا گر ه ا

مفی بوده هست گر ه د م از ه ایت آنها بهرهاى

نخواهن گرفت.
زمین شو هزا هرگز النب بر نیا د ،اگر چه هزا ان مرتبه با ان بر آن ببا د.
الرزمین جود انسانى نیز تا از لجاجت عناد تعصب پیاک نشیود ،بیذ هی ایت ا نمیىپیذیرد ،لیذا خ ا نی
مى فرمای  :قرآن هادى

اهنماى متقیان االت .تفسیر نمونه ،ج،1

64 :

یعن عی ه بر" فاعلیت فاع " " قابلیت قاب " نیز شرط االت ،هم د ه ایت تکوینى هم د ه ایت تشریعى
با این پیش د آم  ،معجزه اگر نگوییم مهم تیرین امیا از مهیم تیرین عوامی متقاعی کننی ه انسیانهای متعیاد
معمول د برابر انبیاء بوده االت.
اعجاز قرآن
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م دانیم که معجزات انبیاء د زمانها مکانهای خاص صو ت گرفته از طریق االناد تا یخ بای ب انها پی بیرد.
د این میان تنها قرآن کریم االت که م ع اعجاز فرا زمان

فرا مکان االت هیچ کتا آالمان دیگری چنیین

ادعای ن ا د .اگراین ادعا ثابت شود امتیاز منحصر به فردی االیت کیه حقانییت االییم پییامبر ا کیامی آشیکا
میکن  .اما چگونه م توان این ادعا ا ثابت کرد؟
به نظر م

ال دو راه برای الی ن به این مقصی پیمیودن باشی یکی تحی ی همیا د طلبی خیود قیرآن

دیگری جمع آ ی موا د مصادیق شواه
اعجازعلم

قرآنن مختل که همان جوه جنبه هیای اعجیاز قیرآن از جملیه

االت .البته این جوه مختل اعجاز هر ک ام طریق مستقل برای اثبات اعجاز قرآن بیه حسیا می

آی اما با نگاه محتاطانه ،مجموعه آنها د کنا هم ،اه برای حصو اطمینان عقل

یقین با قلب  ،محسیو

ش ه:
 -1تحدی
قرآن د چن ین مرحله گاه با ادبیات

تحریک آمیزهمآ د طلب نموده

د یک مرحله آ دن کتاب مانن قرآن ا مطرح م کن  .ق لئن اجتمعت الن

الجین علی ان ییأتوا بمثی

هذا القرآن ل یأتون بمثله لو کان بعضهم لبعض ظهیرا.االراء  .44-د مرحله د م نشیان دادن نیاتوان

عجیز

بیشتر آنان ده الو ه مانن الو قرآن طلب م کن  .ام یقولون ا فتراه ق فأتوابعشر الو مثله مفتریات ادعیوا مین
االتطعتم من د ن اهلل ان کنتم صادقین فالم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انیز بعلیم هلل ...هیود . 18 -د مرحلیه
الوم تنها یک الو ه م خواه تا نهایت ضع
تحریک آمیز تر هم هست .ان کنتم ف

ناتوان آنان ا آشیکا نمایی

اتفاقیا لحین ایین مرحلیه تنی تیر

یب مما نزلنا عل عب نا فأتوا بسو ة من مثله ادعوا شه انکم من د ن

اهلل ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا لن تفعلوا فاتقوا النا الت

قودها الناس الحجا ة اع ت للکافرین  .بقرة20 -

د جای دیگر .ام یقولون اف تراه ق فأتوا بسو ة مثله ادعوا من االتطعتم من د ن اهلل ان کنتم صادقین .ییون -
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 . 04د آخرین مرحله تعبیر الو ه نیا ده گفتا ی نظیر قرآن ا مطرح نموده .ام یقولون تقولیه بی ل یؤمنیون
فلیأتوا بح یث مثله ان کانوا صادقین .طو .28-

به تعبیر المیزان اژه ح یث د ا ین آیه ،شام مراح اله گانه پیشین یعن یک الو ه ،ده الو ه قیرآن کامی
م شود:
أما قوله «فَلْیَأْتُوا بِحَ َیثٍ مَثْلَهَ» فکأنه تح بما یعم التح یات الثیثة السابقة فإن الحی یث یعیم السیو ة العشیر
الو

القرآن کله ...المیزان ف تفسیر القرآن ،ج،13

164 :

هر چن ظاهر آیه شریفه مطابق االت با آنچه تفسیر مجمع البیان د مو داین آیه می آ د کیه مثلیه یعنی
مث القرآن :
«أَمْ یَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ» أی افتع القرآن تکذبه من تلقاء نفسه التقو تکل القو
«بَ ْ ل یُؤْمَنُونَ» أی لی

ل یقا ذلیک إل فی الکیذ

األمر کما زعموا ب ثبت أنه من عن اهلل لکنهم ل یصی قون بیذلک عنیادا حسی ا

االتکبا ا ثم ألزمهم البحانه الحجة تح اهم فقا «فَلْیَأْتُوا بِحَ َیثٍ مَثْلَهَ» أی مث القرآن ما یقا بیه فی نظمیه
فصاحته حسن بیانه براعته «إِنْ کانُوا صادَقَینَ» ف أنه تقوله محم
فلیعلموا أن محم ا

فیإذا لیم یقی

ا علیى انتییان بمثلیه

لم یتقوله من تلقاء نفسه ب هو من عن اهلل تعالى .مجمع البیان ف تفسییر القیرآن ،ج،4

. 218 :
تح ی هما د طلب قرآن یا ناظر االت به نظریه صرفه که غیر از متکلمان معتزل
ابراهیم نظام(مقیالت الالییمیین ،ابوالحسین اشیعری ،ج،1
جاحظ ( الحیوان،ج،8

اشعری اه النت ماننی

 271شیرح المقاصی  ،تفتیازان  ،ج،2

)148

 )44ابواالحق نصیب ( تمهی الصو  ،شی طوال ،

 )008ابیو االیحق االیفراین (

 )284ابن حزم ان لس (الفص  ،ابن حیزم ،ج،0

 ، )24بز گیان از شییعه نییز،

شرح المواق  ،جرجان  ،ج،4

اعجاز قرآن ا د صرفه دانسته ان از جمله شی مفی دانشمن بر جسته صاحب نیام صیاحب نظیر شییعه کیه
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کیم شیعه د االتوا ی خود ،به ا ام ا االت ( ا ای المقالت ،شی مفی  )01 ،الی مرتض علم اله ی عیالم
بز گ متکلم ق تمن شیعه ( الذخیرة ف علم الکییم ،الیی مرتضی ،
متکلم معر ف شیعه ( تقریب المعا ف ،حلب ،
الرالفصاحة ،ابن النان خفاج ،

 )074ابیو الصییح حلبی

دانشیمن

 )136ابن النان خفاج دانشمن ادیب شاعر شیعه میذهب (

 ... )44تمام این بز گان اعجاز عم ه اصل قرآن د آیات تحی ی ا همیان

صرفه دانسته ان  .متفکر بز گ شیعه خواجه نصیر ال ین طوال د تجری العتقاد چنیین آ ده :اعجیاز القیرآن
قی لفصاحته قی لاللوبه فصاحته قی لل صرفه الکی محتمی (کشی المیراد فی شیرح تجریی العتقیاد،
 )017عیمه حل نیز د شرح الخن محقق طوال  ،نظر ا ا تأیی م نمای .
بنا بر این ،این نظریه چنان که برخ القاء نموده م نماین نظریه ای الخی

ب

یشه نبوده نیسیت قابی

توجه بر ال االت شای اگر نه تمام ،دالت کم بخش از حقیقت ا اج باش .
اما منظو از صرفه این االت که مردم نتوانسته نم توانن با قرآن معا ضه کنن یا به خاطر ایین کیه خ ا نی از
مردم اللب داع م کن

آنها ا از ان یشی ن د این با ه منصرف م کن  .این معنای از صرفه بیه نظیام ابیو

االحق االفراین نسبت داده ش ه ( شرح المواق  ،جرجان  ،ج،4

 )286یا ب ین جهت کیه خ ا نی علیوم

که مردم برای معا ضه با قرآن به آن احتیاج دا ن از آنها اللب م کن
معنا از صرفه ا الی مرتض

ابوالصیح حلب

المعا ف ،ابو الصیح حلب ،

) 137

آنها ا از آن علوم خال می کنی  .ایین

اختیا کرده ان ( الیذخیره ،الیی مرتضی ،

البته قانین به صرفه ادله ای هم برای اثبات نظرشان آ ده ان

ا

 ( ) 043تقرییب

کام ترین آنها د کلمات الی مرتض دی ه م

شود ( الذخیره ،صص  ) 832 831 041 041 074د ضیمن از شیبهات اشیکالت کیه د میو د ایین
نظریه گفته ش ه یا به ذهن م

الی ه پاال داده .جهت مطالعه بیشتر د این زمینه ،از جملیه کتیا " بر الی

نظریه صرفه د اعجاز قرآن " از آقای یعقو جعفری منبع خوب االت.
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بهم
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یا مراد از تح ی قرآن ،ناظر به نظریه صرفه نباش بلکه مراد از تح ی هما د طلب
این که مخالفان دگر ان یشان ،با تمام جود به می ان مبا زه م آین
به نتیجه نم

الن

مث

متعا ف برای پیامبر باشی

از تمام توان خود االتفاده م کنن

مانن قرآن ا نم توانن بیا ن  .نه اللب داع م شون

ل

نه الیلب علیوم میو د نییاز

شان د این عرصه ،اما نم توانن .
این نظر ا تع اد بیشتری از بز گان عامه خاصیه تأییی می کننی
پیشینیان معاصران بر این نظران

نظریه صرفه ا صانب د الت نم دانن .

مثل ونظیر قرآن که ب ان تح ی ش ه ،فصاحت بیغت ادب
االتحکام معنا بر کنا بودن از ضع

غالیب مفسیران عالمیان علیوم قیرآن از

کژی الست

یعن تمام جوه که برای اعجاز ذکر نموده ان

لطان زبان عرب

عایت ظران

مطالب موهون ض عق

همراه بیا علیو

ض علم خیف فطیرت االیت.

ا شام م شود.

داوران این عرصه
تشخیص این یژ گ ها خصوصیات ،توالط آحاد انسیانهای عاقی

دا ای فطیرت معتی

بی غیر

انسیان

صو ت م گیرد که غالبا برای اطمینان بیشتر ،به متخصصان شته های مربوطه مراجعه م کنن یعنی ادیبیان
آشنا با یزه کا یهای ادب

نیز فیلسوفان عا فان دانشمن ان انسان شناس .

چنانکه اعجاز علم قرآن ا دانشمن ان شاخه های علوم مربوطه م فهمنی
حقوق دانان قانون شناالان بهتر د ک م کنن

اعجیاز تشیریع

قانونگیذا ی ا

...

شهادت گواه متخصصان علوم ،برای عامه مردم که دا ای آن تخصص نیستن  ،حجیت اعتبیا عقلی
دا د نظیر همه موا دی که د فع حوانج نیازها ،غیر متخصص به متخصص مراجعه می کنی
اعتماد عرف

عقل

حت شرع

م نمای  -دلی عم ه تقلی از مجته

عرفی

بیه تشیخیص ا

فقیه د حوزه فیر ع فقهی

دینی ،

همین حکم عق به لز م تبعیت غیر متخصص از متخصص االت .بنا بر این اگر متخصصان د موا د مربوطه ،ب
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نظیر بودن قرآن ا اذعان نماین برای دیگران هم که به صو ت میو دی بیا د ک جزنییات قیاد بیه تشیخیص
نباشن ،حجت معتبر خواه بود.
با این همه چنان که اشا ه ش  ،اعجاز اله بودن قرآن برای عموم مردم تا حی د زییادی قابی د ک د یافیت
االت مراد از آیات پیشین که با عنوان آیات تح ی شناخته م شون بیش از این نیست کیه خ ا نی حجیت ا
تمام م کن  ،نه دعوا دا د ،نه مجادله م کن

نه اصرا دا د که انسان به ز ایمان بیا د ،که اگر م خواالیت،

اه های بسیا آالان تر بهتری داشت .از شأن خ ای ِ ا هم به د االت که بیا آفریی ه هیای خیود ،ا د مبیا زه
شود .فقط دلی

برهان االت ل آ ده تا بهانه آنان ا پاال ده که:

اگر م گویی پیامبراز جانب ما نیست ،این الخنان ا از خودش د آ ده ،شما هیم نظییر آن ا از خودتیان د
بیا ی تا معلوم کنی که ا از جانب ما نیست د غ م گوی  .ل اگر نتوانستی  ،ب انی که ا از جانب ماالت.
این نکته ظری

فاخر ا نیز نبای از نظر د داشت که بنا نیست د این دنیا پرده ها کنا بر د غیب ایین عیالم

تب ی به شهادت گردد گرنه مجال برای انتخا

آزمایش باق نخواه مان د حال که فلسفه اصیل خلقیت

این عالم کسب کما اختیا ی به برکت اختیا انتخا

محاالبات مرجحات عقل

انسان االت .امو بیه گونیه

ای تنظیم ش ه که ایمان به غیب ص ق کن  .الم ذلک الکتا ل یب فیه ه ی للمتقین الذین یومنون بالغیوب
ا

الو ه بقره  .غالبا این معن د جای ص ق م کن که اه بهانه جوی باز باش  .وَلَوْ شَاءَ اللَّوه لَجَمَََُومْ

عَلَى الُْدَىٰ ٰ فَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِینَ انَام – 52
ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلُم جمیَا أفأنت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنین یونس 99 -
َلَوْ شَاءَ َبُُّکَ لَجَعَ َ النَُّاسَ أُمَُّةً َاحَ َةً هود – ... 114
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 -5جمع شواهد وقرائن
اگر انسان طالب حقیقت ،جوه مختل اعجاز ا برای اطمینان یقین به خ ای بودن قرآن ،کاف نبینی
دالت کم م توان همه آنها ا به عنوان مجموعه شواه
به این مجموعه از شواهد ،شای

ن انی ،

قرانن اطمینان بخش یقین آ  ،د نظر آ د .با توجیه

الی ن به نتیجه چن ان مشک نباش :

 -اظها نظر قرآ ن د بسیا ی از مسان علم ،الیاال  ،اجتماع  ،اخیق ،عرفان  ،فلسیف  ،انشناالی

 ...علی

غم پیشرفتهای که د این ح د  11قرن گذشته خ داده هیچ مو دی از کشفیات قطع بشر آشکا ا بیه طیو
شن ،آموزه ها دالتا دهای قرآن ا نقض د نکرده.
 -شگفت های ادب قرآن که با توجه به محیط نز

فرهنگ حاکم بر آن ،د ح اعجاز تلق ش ه بحث اعجیاز

ادب قرآن دالت کم از قرن د م هجری د کتابهای " مجاز القرآن " ابو عبی ه معمر بن مثن

کتا " معیان

القرآن " یحی بن زیاد فراء قاب پیگیری االت آثا فرا ان د این زمینه د اختیا االت.
 -امتیاز یژه قرآن د مباحث عرفان

معا ف بلن

عمیق توحی ی که به تعبییر امیام خمینی

حتی فیالیفه

بز گ یونان مث ا الطو افیطون نیز از الی ن به آنها عاجز بودن  .مسانل ماننی زنی ه بیودن همیه موجیودات
جهان حقایق توحی ی که د آیات ششگانه الو ه ح ی

نیز الو ه توحی :ق هو اهلل اح  ...آم ه که به حسیب

ایت ،برای متعمقان آخر الزمان ناز ش ه .این جامعیت قرآن د ه ایت معا ف بلنی توحیی ی از مهیم تیرین
جوه اعجاز قرآن بسیا بالتر از جه اعجاز ادب آن االت اختصاص به عر زبانان نیز نی ا د " تفسییر الیو ه
حم  ،صحیفه امام خمین "
 -ام

د س نا خوان ه بودن پیامبر به اعتراف د الت دشمن .ب تردیی صی

چنیان الیخنان از انسیان کیه

نوشتن هم نم دانسته معجزه االت.
 -موا دی از اعجاز علم قرآن یعن بیان االرا ی از آفرینش نظیر:
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آیات  18 10الو ه مومنون د مو د چگونگ ایجاد تکون جنین انسان
آیه  80الو ه نو د چگونگ شک گرفتن تگرگ
آیه  03الو ه انبیاء د د مو د نظریه بیگ بنگ انفجا ا لیه کاینات نیز منشأ حیات بودن آ نسبت بیه هیر
موجود زن ه ای
آیه  44الو ه نم د مو د حرکت ضع

انتقال زمین حرکت جابجای منطقه ای موضع کوهها

موا د دیگری از این قبی .
د مراکزی مانن پژ هشک ه اعجاز قرآن دانشگاه شهی بهشت

انجمن اعجاز علم قیرآن بیه صیو ت علمی

منصفانه ،ادعاهای که د زمینه اعجاز علم قرآن جود دا د ا بر ال می کننی

صیحی

ناد الت آنها ا به بحث تباد نظر متخصصان شته های دانشگاه میرتبط می گذا نی

الیقیم د الیت
طبعیا آثیا برکیات

زیادی هم داشته دا د.
 موا دی از اخبا غیب نسبت به گذشته های قب از نزاحیانا آثا ی از آن حوادث ،قرنها پ

از خبر دادن قرآن ،توالط دانشمن ان محققان مختل  ،کش

نظیر طوفان نوح ع که د جنگ جهان ا
حقانیت االیم االت کش ش ه تفصی

قرآن که از دالترس میردم عصیر نیز

خیا ج بیوده
تأیی ش ه

قطعات از بقایای کشت نوح با نوشته های بر آن که نشیان دهنی ه
اقعه د کتا " عل

پیامبران " از حکیم الیالکوت آم ه.

 اخبا غیب نسبت به حوادث که بع ا خ داده نظیر:آیات ا

الو ه م پیر زی م ها بر ایران

آیات  81 88الو ه قمر خبر شکست کفا د جنگ ب م تها قب از قوع آن جنگ
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خبر از مرگ ابولهب همسرش د حا کفر شرک د الو ه تبت ی ا اب لهب تب.
آیه  27الو ه فت

خبر از فت مکه به االیم گر ی ن مردم :لق ص ق اهلل الوله الر نیابالحق...

خبر از ناتوان بشر د مقابله با قران که د آیات تح ی پیشین گذشت.

نتیجه
به نظر م

ال عی ه بر تح ی قرآن ،اگر چنانکه گذشت ،تک تک این موا د ا هم دلی

حجت ج اگانه بیرای

اه یاب به حقانیت قرآن بشری نبودن آن د نظر نگیریم ،مجموعه آنها د کنا یک یگر به عنوان جمع شیواه
قرانن ،م توان انسان منص

جویای حق ا به نتیجه لزم برالان

معجزه بودن قرآن ا آشکا نمای .

منابع
1عیمه طباطبا نئ ،المیزان ف تفسیر القرآن.
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پیامبران

13

www.SID.ir

