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  درس سوم  

  ی درس سومدرسنامه 

 معجزة جاویدان: 
 ؛داد و هیچ کس بدون اذن خدا قادر به این کارها نبودانجام می العادهکارهای خارق، با خدا ارتباط داردبرای اینکه مردم دریابند که وی هر پیامبری 

 نبوت نامیده شده.نشانه و عالمت به معنای آیت این کارهای خارق العاده         در قرآن کریم 

 شود.افراد در این امور آشکار میعلت: عجز و ناتوانی نامیده شده. معجزه طبق نظر اندیشمندان اسالمی                                      

 هاست.سایر پیامبران فقط برای مردم زمان خودشان قابل مشاهد بوده اما پیامبر اکرم برای همه زمان تفاوت معجزه انبیاء با معجزه پیامبر اسالم)ص(:

 
 
 
 

 

و  نزد مراکز علمیجلوه کند اما  بی عیبممکن است  برای افراد غیر متخصصکرده که  ارائههایی متناز ابتدای نزول تا کنون  مخالفان قرآن

 ای بیاورند. اند سوره. حتی به اندازة سورة کوثر هم نتوانستهمورد قبول واقع نشدهتخصّصی و اندیشمندان 

 باشد.های قرآن مییکی از سورهای مشابه آوردن سورهنشان دادن اسالم غیرالهی برای ترین راه آسانحال آنکه 

 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ض خواندن متوجه آن خواهند شد؛به محآشنایان با عربی برای بیان معارف قرآن، زیباترین کلمات را به کاربرده. ✓

 با وجود اختصار؛ رسایی تعبیراتبیان،  شیرینی ها،ها و جملهکلمه آهنگ موزونو  ساختار زیباهای لفظی: ویژگی✓

و  اندیشمندانبسیاری از  ←شد. نتیجه  نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و نفوسها سبب این زیبایی✓

 شد.می مجازاترفت، نزد پیامبر می شنیدن قرآناگر کسی برای  همچنین .مسلمان شدندتحت تأثیر آن  ادیبان

 قرار گرفت. همگان حتی مخالفاناز همان آغاز نزول مورد توجه  اعجاز لفظی✓

 . جامعیت و همه جانبه بودن؛3

 نیاز دارد،گفته است؛ برای هدایترا که انسان  ی مسائل حیاتیهمهقرن پیش نازل شده و  15در حدود ✓

 ؛نیز سخن گفته اجتماعی مسئولیتو  زندگی مادی و دنیای انسانفقط از امور معنوی و آخرت سخن نگفته بلکه از ✓

 آورده است. (قرآن)ج دارد، در کتابش: خدا، آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیا(ع)امام باقرحدیث: ✓

  اندیعنی نیازهایی که پیامبران برای آنها فرستاده شدهنیازهای مربوط به هدایت منظور از آنچه مورد نیاز است: 
بودن امّی)درس نخوانده( 

تواند دلیلی دیگر میپیامبر)ص( نیز 

 بر اعجاز قرآن باشد.

ََماَو َ} ْتلوَُکْنت  ْنََت   {...م 

نگار من که به مکتب نرفت و خط 

 ننوشت...

 :)به ترتیب(خواهدمخالفان میقرآن از تحدّی)مبارزه طلبی( : 

ه} آن بیاورند.کتابی همانند  ←دارند  شکیاین کتاب  در الهی بودناگر  . 1 مثل  َب 
تون 

 
نَاجتمعت...َالَیا ئ 

 
 {ُقلَل

 کاهش داد.ده سوره به  ←آنها عجز و ناتوانی برای نشان دادن . 2

َ}های قرآن را دادهسورهحتی یک سوره مانند پیشنهاد  ← شاننهایت عجز و ناتوانیبرای اثبات . 3 ه  ثل  ٍةَم  سور  تواَب 
 
ا  {ف 

های جنبه

 اعجاز

 قرآن

 

 لفظی)ظاهری(

 محتوایی)معنوی(

ال}. انسجام درونی در عین نزول تدریجی؛1 ف  ََا  رون  بَّ د  ت  دوا...َی  ج  و 
 
ََل الفاًََفیه  ثیراًََاْخت   {ک  

 تجدید نظر و اصالحشان فرق دارد و معموالً های اولیّه دانشمندان با دوران کمال و پختگیآثار و نوشته✓

موضوعات سال به تدریج نازل شده و از  23آیه با اینکه در طول  6000شود  اما قرآن با بیش از می

 ؛کنندتأیید میدارد و همدیگر را  هماهنگی و انسجامتر از اعضای بدن سخن گفته ولی آیاتش دقیق متنوعی

مبارزه طلبی قرآن 

 شامل هر دو جنبة

 شوداعجاز می

 . تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت؛2

 ؛دهدمردم را تحت تأثیر قرار میگویند که میفرهنگ به مجموعه افکار و عقاید و آداب و رسوم در هر دوره، ✓

قرآن با اینکه در عصر جاهلیت نازل شد اما نه تنها از عقاید خرافی جاهلیت تأثیر نپذیرفت بلکه به شدت با ✓

 هاانساندوستی، معنویت و حقوق برابر خواهی، علمطرح مسائلی مثل عدالتنمونه: ها مبارزه نیز کرد؛ آن

 سابقه؛. ذکر نکات علمی بی4

توسط  بعدها اشاره کرده که نکات علمیهای علمی خبری نبود، قرآن به برخی ای از علم و رشتهدر جامعه✓

 فراتر بودن قرآن و علم خداوند از علم آن روز جامعه است.بیانگر گردید. این مطلب  کشفدانشمندان 

 را عامل درهم نرفتن ستارگان بیان کرد در حالیکه تا قبل از جاذبة بین ستارگانقرآن  . نیروی جاذبه؛1نمونه: ✓

 اند.قف آسمان چسبیدهکردند ستارگان به سدانشمندان فکر می 18قرن                                   

سمان}قرآن :                              
آ
 {های  یَکهَبرایَشماَدیدنیَنیستند،َبرَپاَداشتهَاستهاَراَباَستونخداوند،َا

 20ترین اکتشافات در قرن ها از هم به طور مدام. از مهمیعنی فاصله گرفتن کهکشان . انبساط جهان؛2              

َ}قرآن :                                       موِسعون 
 
ّناَل َوَا  ید 

 {وَالسماءَبنیناهاَبا 

 هم قابل درک ناآشنایان با عربیاین جنبه برای   
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 چند نکته: 
 دوستی تأکید زیادی شده است. از جمله:در قرآن کریم به تعقل، تفکر و علمنکته اول: 

 تبیین و دلیل ←بار  132فکر        ←بار  18     عقل ←بار  49     گوش دادن و توجه ←بار  185      علم ←بار  770بیش از 

 باشد. زیرا در آن جامعه خبری از علم و تعقل نبود.میتأثیرناپذیری از عقاید جاهلیت همگی نشان دهندة 

 باشد:میتأثیر ناپذیری از عقاید جاهلیت چند آیه دیگر نیز در قرآن وجود دارد که بیانگر نکته دوم: 

 قائل است. حیات پاکیزهبا ایمانِ دارای عمل صالح  هر مرد و زنشد. اما قرآن برای و دیگر نقاط جهان کرامت زنان نادیده گرفته می در جامعه عربستانـ 1

 کند.را ضایع نمی هیچ مرد و زنیفرماید: عمل در جای دیگری میـ 2

 زن تأکید کرد.کرامت و عفت بخشیده است و بر استقالل به زن مالکیت قائل است. در حقوق خانوادگی و اجتماعی قرآن برای زن ـ 3

  آیات درس سومو نکات ترجمه 

ْمَ}(:38یونس/) -1 ََا  قولون  راُهََی  تواَُقْلََافت 
 
ا ٍةََف  سور  ََب  ه  ْثل   {م 

 بیاورید آن همانند سوره یک توانیدمی اگر: بگو است بسته افترا خداوند به[ را قرآن پیامبر]گویندمی :ترجمه

  : پیام و نکات 

مَْ) دهد.آن را به دروغ به خدا نسبت می (ص)و پیامبر گفتند قرآن کالم خدا نیستمیاین بود که  (ص)پیامبر های مخالفانتهمتیکی از . 1 ََا  قولون  راُهََی   (افت 

تواای مثل آن بیاورد.)قرآن شک دارد، سوره الهی بودنخواهد هرکه در قرآن در مقابل مخالفان است. و میتحدّی)مبارزه طلبی( آیه بیانگر . 2
 
ا ٍةََف  سور  ْنََب  (َم  ه  ْثل   ؛م 

 

ََُقل}(:88اسرا/) -2 ن  ئ 
 
ََل ت  ع  م  ْنُسََاْجت  ََو ََاال  نُّ لیَالج  ْنََع 

 
تواَا

 
ا ََی  ْثل  م  اَب  ََهذ  ن 

آ
ََالَالُقْرا تون 

 
ا ََی  ه  ْثل  م  وََْو ََب 

 
ََل ْعُضُهمَکان  ْعٍضََب  ب  هیراًََل   {ظ 

 .باشند هم پشتیبان چند هر بیاورند، را آن همانند توانندنمی بیاورند، را قرآن همانند تا شوند جمع جن و انس تمامی اگر: بگو ترجمه:

  : پیام و نکات 

 باشد.میجاودانگی اعجاز قرآن)ناتوانی همیشگی جن و انس( بیانگر « ال یأتون بمثله»عبارت. 1

 ناتوانی آنان در آوردن قرآن.است بر  تأکیدیطبق آیه، اینکه تمام جن و انس با هم قادر به آوردن مثل قرآن نیستند، . 2
 

ال}(:82نساء/) -3 ف  ََا  رون  بَّ د  ت  ََی  ن 
آ
ُقْرا
ْ
وََْو ََال

 
ََل ْنََکان  ََم  ْند  ْیرَ َع 

دواَهللا ََغ  ج  و 
 
ََل الفاًََفیه  ثیراًََاْخت   {ک  

 .یافتندمی را بسیاری اختالف آن در قطعاً بود، خدا غیر جانب از اگر و اندیشندنمی قرآن در آیا پس :ترجمه

  : پیام و نکات 

 باشد؛قرآن کریم میاعجاز محتوایی باشد که از دالیل میانسجام درونی در عین نزول تدریجی آیه بیانگر . 1

 کند؛تدبّر)تفکر عمیق( داند که در آن طبق آیه کسی قرآن را دارای هماهنگی و انسجام می. 2

 

ََماَو َ}(:48عنکبوت/)-4 ْتلوَُکْنت  ْنََت  هَم  ْبل 
ْنََق  تاٍبََم  هَو ََک   ُخطُّ ََالت  ک  مین  ی  ََاذاًََب  ْرتاب 

 
ََال لون  ُمْبط 

ْ
َ{ال

 .افتادندمی شک به کجروان صورت آن در که نوشتىنمى را آن خود دست با و خواندىنمی هاى نوشت هیچ آن از پیش و :ترجمه

  : پیام و نکات 

ََماَوَ )خوانْدای مینه از روی نوشتهاست. اینگونه که: پیامبر)ص(  پیامبر)ص(امّی بودن آیه بیانگر . 1 ْتلوَُکْنت  ْنَ...َت  تاٍبََم  ه)ای داشتنه خود نوشته( ک  
ُّ
ُخط ََالت  ک  مین  ی   ( ب 

ََاذاًَکنند.)تردید حقانیت قرآن درگان( کج اندیشان)کجروان / باطل پیشهاگر اینچنین نبود، جای داشت که . 2 ْرتاب 
 
ََال لون  ُمْبط 

ْ
 (ال

 ارتباط معنایی دارد؛« نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت / به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد»* آیه با بیت


