اﻋ ﺠﺎز ﻗﺮآن

اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﮭﻢ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ،ﮐﻼم اﺳﻼﻣﯽ و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺣﻀﺮت ﷴ
)ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫ( ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ
 - ٢وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺠﺰات
 - ٢.١ﻗﺮآن ﺑﺪون ﻣﺮز زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
 - ٢.٢ﻣﻌﺠﺰه روﺣﺎﻧﯽ
 - ٢.٣ﻣﻌﺠﺰهای ﮔﻮﯾﺎ
 - ٣ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎ در ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن
 - ٣.١دﯾﺪﮔﺎه اول
 - ٣.١.١ﻧﻤﻮﻧﮫای از آﯾﺎت
 - ٣.١.٢ﻧﻈﺮ ﻏﺰاﻟﯽ و ﺳﯿﻮطﯽ
 - ٣.٢دﯾﺪﮔﺎه دوم
 - ٣.٢.١ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
 - ٣.٢.٢ﻗﻮل اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺷﺎطﺒﯽ
 - ٣.٣دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم
 - ۴ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۵ﻣﻨﺒﻊ
دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ

ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ )رﺣﻤﺔﷲﻋﻠﯿﮫ( ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدِن اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی از ﻗﺮآن ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻨﮭﺎ از راه ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ،اﻓﺮاد را دﻋﻮت ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺟﮭﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻌﺎرﺿﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
] [١طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﷴﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﯿﻌﮫ در اﺳﻼم ،ص.٩۵
آﻧﮕﺎه اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﮫی ﺷﺮﯾﻔﮫی »اﻓﻼ ﯾﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮان و ﻟﻮ ﮐﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﯿﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎ ً ﮐﺜﯿﺮا ً«
] [٢ﻧﺴﺎء/ﺳﻮره ،۴آﯾﮫ.٨٢
)آﯾﺎ در ﻗﺮآن ﺗﺪّﺑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد ،در آﻧﺎز ﺟﮭﺖ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﺎ -اﺧﺘﻼف ﻓﺮاوان ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ(.
ت آن در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺷﺎره ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫی ظﺮﯾﻒ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﺮ اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ دارد و ھﻢ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎدّ و ﺗﺤﺮﯾﻒ آﯾﺎ ِ
»ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ از راه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﮔﺮﻓﺘﺎری و آﺳﻮدﮔﯽ و ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ و ...در
ﻣﺪت  ٢٣ﺳﺎل ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﮔﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ،و ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫی ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ،ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎدّ ﺑﺴﯿﺎری در آن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،آﺧﺮ آن از اوﻟﺶ ﺑﮭﺘﺮ و ﻣﺘﺮﻗّﯽﺗﺮ ﺑﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻻزﻣﮫی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺸﺮ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ آﯾﺎت ﻣﮑﯽ آن ﺑﺎ آﯾﺎت ﻣﺪﻧﯽ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آﺧﺮش از اوﻟﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ«.
] [٣طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﷴﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﯿﻌﮫ در اﺳﻼم ،ص.٩٧
آﯾﺎت ﺗﺤﺪی ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﺪه ﮐﮫ در آنھﺎ ﺗّﺤﺪی ﺑﮫ ھﻤﮫی ﻗﺮآن ،ﺑﮫ  ١٠ﺳﻮره و ...ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﮐﺎﻓﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﷴ ﻗﺮآن را از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮ اﮔﺮ راﺳﺖ
ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ھﻢ ھﺮ ﮐﺲ ﺟﺰ ﺧﺪا را ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﮫ ﯾﺎری طﻠﺒﯿﺪ و ده ﺳﻮره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎورﯾﺪ«.
] [۴ھﻮد/ﺳﻮره ،١١آﯾﮫ.١٣
ﮐﮫ ﻋﻼﻣﮫ طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻧﯿﺪ» :آﻧﭽﮫ در ﺗّﺤﺪیھﺎ از دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻼﻣﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ،ﺑﯿﺎورد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﮫی
ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺮآن را ﺑﮫ اﻧﻀﻤﺎم ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ ﻟﻔﻈﯽ آن دارا ﺑﺎﺷﺪ.
] [۵طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﷴﺣﺴﯿﻦ ،اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن ،ص .١۶
و در اداﻣﮫ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ دارﻧﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻟﮭﺠﮫی ﻗﺮآن ،ﻟﮭﺠﮫی ﺷﯿﻮا و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ درک اﻧﺴﺎن را از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﮭﻮت و زﺑﺎن

را از وﺻﻒ آن اﻟﮑﻦ و زﺑﻮن ﻣﯽﺳﺎزد .ﻧﮫ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻧﺜﺮ ،ﺑﻠﮑﮫ اﺳﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ َورای ھﺮ دو ﮐﮫ ﺟﺬﺑﮫ و ﮐﺸﺸﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﺷﻌﺮ و رواﻧﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﻧﺜﺮ را دارد ...ﺳﺎزﻣﺎن وﺳﯿﻊ ﻣﻌﺎرف
ﺻﮫ ﺑﮫ
اﻋﺘﻘﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﻼم ﮐﮫ اﺻﻮل و ﮐﻠﯿﺎت آن در ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﮫ ،و ﺗﻀﺎد و ﺗﻨﺎﻗﺾﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آن ،از ﻋﮭﺪهی ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ ،ﺧﺎ ّ
دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﮐﺮم )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ«.
] [۶طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﷴﺣﺴﯿﻦ ،ﻗﺮآن در اﺳﻼم ،ج ،١ص.١٧٧

وﺟﮫ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺠﺰات

ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ٣اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺠﺰات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم دارد:
← ﻗﺮآن ﺑﺪون ﻣﺮز زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن
ﮐﺎرھﺎی اﻋﺠﺎزآﻣﯿﺰی ﮐﮫ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﺎ ً در داﯾﺮهی ﻣﻌﯿﻨﯽ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻗﺮار دارد ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( در ﮔﺎھﻮاره ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ
ﻣﻮﺳﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( از درﯾﺎ ﻣﯽﮔﺬرد اﯾﻦ اﻣﻮر ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده در ﻣﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از زﻣﺎن و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪهی ﺧﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ و ﻧﺎظﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺟﻨﺒﮫ )ﺣﺴﯽ( ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻗﺮآن اﯾﻦ دو اﺷﮑﺎل داﯾﺮهی ﻣﺤﺪود زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ -را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ،ﻣﺎ از ﻗﺮآن ھﻤﺎﻧﻄﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﯾﺎران ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﮫ
ﻣﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ داده ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدم اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﻢ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در وﺿﻊ اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺠﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺮآن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان و روم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
← ﻣﻌﺠﺰه روﺣﺎﻧﯽ
اﻣﻮر ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای ﮐﮫ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﮫ دﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻨﺒﮫی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .زﻧﺪه ﮐﺮدن ﻣﺮده ،ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج و ...و ھﻤﮫ ﺟﻨﺒﮫ ﺟﺴﻤﯽ دارﻧﺪ .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش اﻧﺴﺎن را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن ﮐﮫ از ھﻤﯿﻦ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﮫ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ در ﺑﺮدارد ﮐﮫ در اﻋﻤﺎق دل و ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻌﺠﺰهای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻐﺰھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ و ارواح اﻧﺴﺎنھﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد.
← ﻣﻌﺠﺰهای ﮔﻮﯾﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﺮاه ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﻋﺠﺎز آنھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را دﻋﻮت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺠﺰات آنھﺎ ﺧﻮد زﺑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و ﮔﻔﺘﺎر اﯾﺸﺎن آن را
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﻗﺮآن ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ .ﺧﻮدش ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫوﺳﻠّﻢ( ھﻤﭽﻮن زﻣﺎن ﺣﯿﺎت او ﺑﮫ دﻋﻮت ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽدھﺪ.
ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﺎ در ﻋﻠﻢ ﻗﺮآن

داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی در ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﺮآن ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم اﺳﺮار و رﻣﻮز ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﮐﺸﻒ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﮫ دﯾﮕﺮی از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮﻣﯽ ﭼﻮن ﻓﯿﺰﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ
ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ و ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﯿﺎن ﮔﺸﺘﮫ ﺟﮭﺖ ﻧﺸﺎن دادن درﺳﺘﯽھﺎ و ﺑﺪیھﺎ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد اﻋﺠﺎز و ﻣﺤﺘﻮای ﻗﺮآن ،ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﮫ دﯾﺪﮔﺎه
اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.
← دﯾﺪﮔﺎه اول
ﻧﮕﺎه اول ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮآن ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﻨﺪ.
ھﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن را در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﯾﮏ طﺮف ﺑﮫ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاھﺐ و ﻣﺴﺎﻟﮏ دﯾﮕﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮآن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ و
از طﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮانﺑﮭﺎﯾﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎزهای ﻧﯿﺴﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺰ دارای ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﮔﺮوه از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ آﯾﺎت ﮐﮫ رﻣﺰ و اﺳﺮار ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮنھﺎ و ﮐﺸﻔﯿﺎت
ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ در ﻗﺮآن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن ،ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن را ﻧﺪارد ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺮده از اﺳﺮار
اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﯽدارد.
←← ﻧﻤﻮﻧﮫای از آﯾﺎت
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن »اﻟّﺸﻤﺲ و اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺤﺴﺒﺎن« و »واﻟﻘﻤﺮ ﻗﺪّرﻧﺎه ﻣﻨﺎزل َﺣﺘ ﱠﯽ َﻋﺎدَ َﮐﺎْﻟﻌُْﺮُﺟﻮِن اْﻟﻘَِﺪﯾِﻢ« و »اﻟﻢ ﺗﺮ اّن ﷲ ﯾﻮﻟﺞ اﻟﻠّﯿﻞ ﻓﯽ اﻟﻨّﮭﺎر .«...در واﻗﻊ اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ،ﮐﺴﻮف و ﺧﺴﻮف و ﺷﺐ و روز را ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﺌﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ را ﺑﺪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در
ﻗﺮنھﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﺎ آﯾﮫ دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺟﻮد دارد .در آﯾﺎت  ۶اﻟﯽ  ٨ﺳﻮره اﻧﻔﻄﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻏّﺮک ﺑﺮﺑّﮏ اﻟﮑﺮﯾﻢ اﻟﺬّی ﺧﻠﻘﮏ ﻓﺴّﻮاک
ﻓﻌﺪﻟﮏ ﻓﯽای ﺻﻮره ّﻣﺎ ﺷﺎء رّﮐﺒﮏ« .ای اﻧﺴﺎن! ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﺮﯾﻤﺖ ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ؟! ھﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﺎﻣﺎن داد و ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺖ و در ھﺮ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ظﺎھﺮ و ﺑﺎطﻦ و ﻋﺪد و اﻧﻮاع و ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ در ﻗﺮآن
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

←← ﻧﻈﺮ ﻏﺰاﻟﯽ و ﺳﯿﻮطﯽ
ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮماﻟﺪﯾﻦ آورده اﺳﺖ ﮐﮫ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﻮم اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺮآن ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﺪ «.ھﻤﭽﻨﯿﻦ او در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ» :رﯾﺸﮫھﺎی
ﻋﻠﻮم اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ از ﻗﺮآن ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻮطﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف »اﻻﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن« در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻗﺮآن ﺣﺎوی ﺟﻤﯿﻊ داﻧﺶھﺎﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮّ» :ﻣﺎ ﻓّﺮطﻨﺎ ﻓﯽ اﻟﮑﺘﺎب ﻣﻦ
ﺷﯽٍء« و »...ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﯿﮏ ﺗﺒﯿﺎﻧﺎ ً ﻟﮑﻞ ﺷﯽء «...اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺮآن ﻋﻠﻮم ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ را در ﺑﺮ دارد .آنﮔﺎه ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را در ﺑﺮ دارد .ھﯿﭻ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ
اﺳﺎﺳﯽ از ﻋﻠﻮم را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ در ﻗﺮآن ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺮآن ﺟﮭﺎت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ،اﺷﯿﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﻖ و اﺷﯿﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ،
اﺑﺘﺪای ﺧﻠﻘﺖ و ...ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ و ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن آورده اﺳﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻗﺪرت
درک و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﺑﺮ آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
← دﯾﺪﮔﺎه دوم
ﻗﺮآن را ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .دﯾﺪﮔﺎه اول ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﺪم و ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﺖ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ
را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ از ﺧﺮاﻓﮫﭘﺮﺳﺘﯽ دور ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺟﮭﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ طﺒﯿﻌﺖ ،ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﮫ اﻧﺴﺎن و ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا روﺷﻦ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﮫ ﺧﺪا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻗﺮآن ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ را ﺑﮫ ﺗﻔﻀﯿﻼت و ﻓﺮﻣﻮلھﺎی آﻧﮭﺎ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﯿﺮ در ﻣﻠﮑﻮت و ﺗﻔﮑﺮ در ﺻﻨﻊ اﻟﮭﯽ دارد ،ﺗﺎ ﺑﮫ ھﺪف ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺰﮐﯿﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ ،ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﺎن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﻗﺮآن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و ھﺪاﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
←← ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻗﺮآن ﻋﻠﻮم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ در ھﺪاﯾﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﮫ راه درﺳﺘﯽ و راﺳﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ و ﻣﺴﯿﺮ
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری و ﺧﯿﺮ را از راه زﺷﺘﯽ و ﺑﺪیھﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﺑﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﮫ اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻌﯿﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .در
ﻗﺮآن ﯾﮏ ﺳﺮی اﺣﮑﺎم اﻟﮭﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ آرﻣﺎنھﺎی واﻗﻌﯽ آن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ھﺪف ﻗﺮآن،
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﮫ ﻣﻌﺎرف ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ و اﺣﺴﺎس دارد و ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ و طﺒﯿﻌﯽ
را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .ﺑﮫﻋﻼوه اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻻزﻣﮫ ﻻﯾﻨﻔﮏ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
←← ﻗﻮل اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺷﺎطﺒﯽ
اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺷﺎطﺒﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺎت ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺳﺨﺖ دﯾﺪﮔﺎه اول اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ،اطﻼﻋﺎﺗﺸﺎن
درﺑﺎره ﻗﺮآن ﺑﯿﺶ از ﻋﺎﻟﻤﺎن اﻣﺮوزی ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ درﺑﺎره اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﻋﻠﻮم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ ﻗﺮآن ﺣﺎوی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ
ﮔﺮوه ،آﯾﺎت و ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن از ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ آورده ﺑﺮای درک ﺑﮭﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ و ﺑﺮای ﺑﯿﺎن واﺿﺢﺗﺮ ﺑﻮده و آﻧﮭﺎ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ھﺪاﯾﺖ و ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن و ﻋﺒﺎدات و ﻓﺮاﯾﺾ
دﯾﻨﯽ رﺑﻂ دادهاﻧﺪ.
← دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم
دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻮم در واﻗﻊ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه اول و دوم اﺳﺖ .ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﺸﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﻔﮑﺮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ھﺮﮔﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ﺻﻠﯽﷲﻋﻠﯿﮫوآﻟﮫوﺳﻠّﻢ( ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﺠﻮم را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ھﺬف ﻧﺰول ﻗﺮآن ھﺪاﯾﺖ و
رھﺒﺮی ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﺪا و رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ و ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ رھﺒﺮی ﺑﺸﺮ ﺑﮫ ﻣﺒﺪا و ﻣﻌﺎد ،ﭘﺮده از اﺳﺮاری ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮل اﺧﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ از آن
آﮔﺎه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
] [٧روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﺎﻟﺖ ،ﺷﻤﺎره  ،٧٣٠۵ﺗﺎرﯾﺦ  ،١۴/۴/٩٠ص .١٨

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﷴﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﯿﻌﮫ در اﺳﻼم ،ص.٩۵
 ↑ .٢ﻧﺴﺎء/ﺳﻮره ،۴آﯾﮫ.٨٢
 ↑ .٣طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﷴﺣﺴﯿﻦ ،ﺷﯿﻌﮫ در اﺳﻼم ،ص.٩٧
 ↑ .۴ھﻮد/ﺳﻮره ،١١آﯾﮫ.١٣
 ↑ .۵طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﷴﺣﺴﯿﻦ ،اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن ،ص .١۶
 ↑ .۶طﺒﺎطﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﷴﺣﺴﯿﻦ ،ﻗﺮآن در اﺳﻼم ،ج ،١ص.١٧٧
 ↑ .٧روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﺎﻟﺖ ،ﺷﻤﺎره  ،٧٣٠۵ﺗﺎرﯾﺦ  ،١۴/۴/٩٠ص .١٨

ﻣﻨﺒﻊ

ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﯿﺎن.
ﺳﺎﯾﺖ ﭘﮋوھﮫ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﻋﺠﺎز ﻗﺮآن« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩۵/١٢/١٣
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