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چکیده
بیشتر قرآن پژوهان اذعان دارند که در قرآن، اصطالح معجزه نیامده است و جای آن، آیه و بینه 
و برهان و... آمده اس��ت و قبول دارند اندیش��ه اعجاز پس از قرآن بس��ط بیشتری یافته و مسائل 
بیشتری را در دل خود طرح کرده است، اما این گونه تفاوت ها را چندان ژرف و بنیادین و درخور 
توجه و حساسیت نمی بینند. حقیقت آن است که تفاوت و تحول میان اندیشه قرآنی و پساقرآنی 
در باب اعجاز قرآن در حد تفاوت گفتمانی اس��ت. مهم تری��ن و اصلی ترین شاخصه جهان نگری 
قرآن، آیت اندیشی است. در این جهان نگری همه هستی حتی رخدادهای اعجاز آمیز آیه و نمود 
پروردگار اس��ت؛ اما در گفتمان پس��اقرآنی این جهان نگری در پس زمینه اندیشه ها و نظریه های 
اعجاز حضور ندارد و جای آن را گفتمان جدلی کالمی پر کرده اس��ت و عنوان »معجزه« بس��یار 
متناس��ب و سازگار با گفتمان جدلی کالمی است. آیات در گفتمان قرآنی، کارکردی توحیدی و 
خداشناسانه دارند؛ تجلی اسما و صفات خداوند هستند اما معجزات در گفتمان پساقرآنی، در ذیل 
نبوت طرح می شوند و کارکردشان اثبات صدق نبی است و این، چرخِش مهم و معناداری است. 
گفتمان قرآنی، با عنایت به موقعیت تاریخی و شرایط مخاطبان، دغدغه توحیدی داشت و مسئله 
اصلی آن توحید و ربوبیت بود؛ اما گفتمان پس��اقرآنی، با عنایت به ظهور نبوت جدید و دغدغه 
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51 مطالعات بنیادین اعجاز قرآن کریم

شکل گیری و تثبیت و گس��ترش دین جدید و چالش با ادیان و نبوت های پیرامونی و پیش��ین، 
طبیعی اس��ت که امکانات، ظرفیت ها و توجه خود را به مقوله نبوت و کتاب معطوف و متمرکز 
کند. از این رو، در چنین هنگامه ای هیچ مناقش��ه درخور توجهی در باب توحید رخ نمی دهد که 
الزم آید آیات و نمودهای بی شمار خداوندی را پیش چشم منکران بیاورند. لذا اندیشه اعجاز برای 
تثبیت نبوت و دین جدیدی به کار گرفته می شود و در این بس��تر تاریخی، قرآن معجزه پیامبر 
خاتم یا معجزه ختمیه قلمداد می شود. آشکار اس��ت که به لحاظ تاریخی گفتمان پس��اقرآنی در 
باب اعجاز، مسبوق و متأخر از گفتمان قرآنی در باب اعجاز است. با این حال، از آن رو که ذهنیت 
غالب و حاکم در س��پهر باور مسلمانان، از آِن گفتمان پساقرآنی است، بهتر آن است که اندیشه 
اعجاز در گفتمان پساقرآنی را به اجمال مرور کنیم، آن گاه شاخصه های اعجاز در گفتمان قرآنی را 

بیان کرده و در گام نهایی، نشان دهیم این دو گفتمان چه تفاوت های چشم گیری دارند. 
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