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اعجاز قران کریم

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

بوده  امبرانیمعجزات پ ریدر اعجاز قرآن و حدّ متکاملِ اعجاز قرآن نسبت به سا بحث
 :است که نیاست. سؤال ا

 

 کننده است؟قانع یمعجزه ،یو از چه بُعد یچه کسان یدر چه زمان و برا قرآن

 

مربوط  نیا دهد؟یخبر م ندهیاست که از اختراعات و اکتشافات آ یتنها اعجاز علم ایآ
و  یدور و دراز استتتتت که اکتشتتتتافات یهاندهیبلکه مربوط به آ ستتتتتیبه زمان نزول ن

 یقرآن برا یاعجازِ علم نیکه قرآن از آنها خبر داده، بنابر شتتتتودیانجام م یاختراعات
 .ندارد تیّ، فعل نزولشبه زمان  کیزمان نزولش و نزد

دو توافق استتتتتا توافق  یاستتتتت؟ که دارا اتیآ یِاعجاز قرآن در بُعد توافقِ معنو ای و
ست اتیآ ی. توافق درونیو توافق برون یدرون ضاد و عدمِ تناقض ا اوّالً،  در بُعدِ عدم ت

در علم  یندارد تناقض و تضتتتاد ی. چون خدا تکاملًایو در بُعد عدم تکامل استتتت  ان
تناقض دارد نه تضتتاد  ینه از نظر معنو رش،یاخ یانیوحندارد، مخصتتوصتتًا در کتابِ 

عرب  ستت،یهمگان ن یبُعد معجزه برا نیاستت که ا نیتکامل. جواب ا یدارد و نه حتّ
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مطالب را چندان  نیاستتتت ا فیتکل یگرچه در حدِّ ادنا شتتتعوریب ستتتوادِیب یابانیب
 .فهمدینم

و از  یابلغ بودن و افصتتب بودن الظاق قرآن استتت؟ که از ب بتِ بالغِ بشتتر یبر مبنا ای
هم مربوط به بُلغاء و  انیجر نیابلغ و افصتتب استتت. فهم ا یبشتتر بِیفصتتاحتِ فصتت

که اصتت ً از ب بت و  ستتوادیب شتتعوریب نیچادرنشتت یابانیفُصتتحاء استتت امّا اعراب ب
صاحت خبر  ستیهمه مکلّظان ن یقرآن برا یگونه اعجازهانیمبنا ا نیندارند. بر ا یف

 .ندهیآ یهااست چه در زمان نزول قرآن و چه در زمان یگروه خاصّ یبلکه برا

 میفهمیاعجاز است و م نیخدا ناممکن باشد؛ ا ریب یباشد که برا یزیدر قرآن چ اگر
 است یکه قرآن ربّان

که از نظر  میافتی یاستتت که اواّلً اگر در قرآن جهات نیاشتتکاالت چندگانه ا نیا پاستت 
ّان ریب ند انجام  ریکه ب میابیرا ب یزیدر قرآن چ یعنیممتنع استتتتت   یرب از ربّ نتوا

ست. و ا یکه قرآن ربّان میفهمیدهد؛( م  ادیربّ در قرآن ز ریب یجهاتِ ممتنعِ برا نیا
 یقرآن هم دارا یِوح یاستتتت و تداوم دارد. چون قرآن احکامِ متداوم استتتت، معجزه

ست. همان شد؛ در زمان یهمگان یمعجزه دیکه در زمان نزول با یطورتداوم ا  یهابا
ها، و زمان ها،نهیزم ها،نیزم یقرآن، در همه یایقرآن، جغراف  ِیبعد از نزول، در تار

 یهم از نظر احکام همگان یستیبا نقرآ یعنیتداوم باشد.  یدارا یستیکلّ مکلّظان، با
 .باشد و هم از نظر معجزات

ها ها و همه مکانهمه زمان یاستتتت م برا امبریبرخ ف پ امبرانیپ ریستتتتا معجزات
 استنبوده

 کنینبوده استتتت. ول یزمانهمه کنیبوده استتتت ول یهمگان نیشتتتیپ امبرانِیپ معجزاتِ
است و در  یاست، همه مکان یزماناست، همه یاس م همگان یرسول گرام یمعجزه

نازل و عال عدِ کلِّ افکار از  عا  نیانگیو م یبُ ما ادّ و متوستتتتر، قرآن معجزه استتتتت. 
همه استتتتت؛  یمعجزاتِ قرآن برا یکه همه دندار ییادّعا نیو قرآن هم چن میکنینم
 یکاف ید در هر زمانباشتتتت یهمگان یمتداوم قرآن یمعجزه از معجزات کیولو  ر،ینخ

 .است

 

 :میکنیشروع م حاال،

 بوده است یدرس نخوانده و امّ یآن فرد یاست که آورنده نیاعجازِ قرآن ا حداقل
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 یهرگز درس نخوانده، کتاب دانندیکه همگان از دوستتتتان و دشتتتمنان م یکستتت مث ً
شته و در اجتماعِ ب ینخوانده، کتاب و  نیترفرهنگیب ن،یسوادتریبوده، و ب سوادیننو

و  یفرهنگیو ب یستتوادیدر ب یرینظ یعنیها بودند. عرب نیمردمِ کلِّ زم نیترعقلکم
شتند. پ یعقلو کم یشعورکم سال گذراند  یاجتماع نیبزرگوار در چن غمبریندا چهل 
است که از  ( عُمُر که چهل سال16ونس،ی « فَقَد لَبِثتُ فِیكُم عُمُرًا مِن قَبلِهِ أفَ  تَعقِلُونَ»
نوشته باشد،  ییهادرس خوانده باشد، کتاب یستیبا یتا چهل سالگ یچهار سالگتسه
هرگز م مب  امکانات( و استتباب  نیستتن نیکرده باشتتد، نوشتتته باشتتد، در کلّ ا یفکر

 .سدیبنو توانستیالظبا را نم ینبوده حت یریادگی

استت م هرگز درس نخوانده و  غمبریکه پ دانستتتندیکام ً م زیکافران و مشتترکان ن یحت
 نداشته است یسواد

چه کافر، چه مستتلمان، چه  شتتناختند،یکه حضتترتش را م یمبنا که کلّ کستتان نیا بر
که آن حضرت هرگز درس نخوانده، ننوشته  شناختندیهر کس، م ای یمشرک، چه کتاب

رفت و  تجارت و ینگرفته، بلکه عمرش تا زمان چهل ستتالگ ادی یکلمه از کستت کیو 
شتتتده، محمّدِ عالم  دهینام نیبودنش محمّد ام نیبوده استتتت و در بُعدِ ام یآمد تجارت

 یِنبوده، محمّدِ عالم و دانا نبوده، فقر اعمالش و افکارش انستتتان غمبرینبوده، محمّدِ پ
 .و درست بوده است مسال

 

 بود یا بات رسالتش کاف یبرا نوشتیساده را هم م یکتاب الظبا کی غمبریپ اگر

 

نه؟  ایاعجاز هست  ایآ د،یو بگو سدیکتابِ الظبا را بنو کی یشخص حتّ نیاگر ا حاال
که الظبا را نخوانده استتت، نه خوانده استتت و نه نوشتتته استتت، و نه به گوشتتش  یکستت
 نیمعجزه استتتت، هم نیبدهد ا لیو تحو ستتتدیکتاب الظبا را بنو نیاستتتت، ا دهیرستتت
 ستتتتوادِیدر اجتماعِ ب یبشتتتتر بِما هو بشتتتتر، به طور عاد نکهیا یاستتتتت برا یانیوح
الظبا را بتواند  یحتّ یالهیوستتت چیممکن استتتت که بدون ه ریشتتتعور، بکم فرهنگِیب

مکلّظان ممتاز است. ولو  یهمه یبرا شیکه در لظظ و معنا یتا چه رسد قرآن سد؛یبنو
 .مکلّظان ممتاز است یهمه یبرا یرا ندانند ول ازشیوجه امت
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 یانیکه قرآن وح کندیا بات م ن،یشتتتیپ یانیوح یهابودن قرآن نستتتبت به کتاب برتر
 است

 

ورَ ٍ مِن مِثلِهِ» هیدر آ مث ً (، 23 بقره،« وان كُنتُم فِي رَیبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلَى عَبدِنا فاتُوا بِستتُ
و مِثلِهِ در  ت،یرا قب  عرض کردم، که به دو معناستتتتتا مِثلِهِ در بشتتتتر« مِثلِهِ» یکلمه
 ستتتتت؛ین هاقرآن مما ل با آن نیا د،یاوریمُما لش را ب یمثل آن. در هر جهت یهاکتاب
شتتتتما اهل  مییگویم م،ی. مث ً اگر با اهل کتاب احتجاج کنیانیوح یهاکتاب یحتّ

 میدانیم کهنیاست، با ا یانیوح لیتورات و انج دیکه قائل انیو نصران انیهودیکتاب، 
اش( را شتتتتده فیتحر ریمحرّفش  ب ریب لِیمحرَّف هستتتتتند، ولو تورات و انج هانیا
برابرش  یحت ستتت،یقطعًا، بهتر ن ستتتیاز قرآن برتر ن د؛یکن ستتهیاو با قرآن مق دیاوریب
قرآن در لظظ و معنا  دیبرابر استتت، فرض کن دیفرض کن ای. قرآن افضتتل استتت. ستتتین

 ی که قرآن( وح کندینم تیتثب نیا ایمحرّف، آ ریب یانیوح یهابرابر استتتتت با کتاب
برتر  گرید یِآستتتمان یهاکتاب صِخال تِیّانیقرآن در بُعدِ وح نیباالتر، ا کنیاستتتت؟ ول

سبت به تورات و انج ست و ن ست برتر لیا ست. پس ا یلیخ شیکه محرّف ا  نیباالتر ا
لتِ در وح ما ِ بودِن  یانیبلکه ا باتِ وح کند؛یبودن قرآن را م یانیوح رِیب یِنظ ،یمُ

 .کندیقرآن را حداقل در مما ل بودن و حداکثر امثَل و افضل و اکمل را م

 

 کندیم یسوره بقره در درجه اول، به شخص رسول اهلل تحدّ 23 هیآ

 

را در طولِ  یوآله وسلّم( کس هیاهلل عل یا مانندِ محمّد صلّیمما لِ بشر دیفرض کن ای
که اصتتتت ً درس نخوانده و حال آنکه  دیاوریب فیتکل  ِیلِ تاردر طو ت،یّبشتتتتر  ِیتار
عرض کردم  یآورده باشد. حت گریو با درجات د غیبل ب،یعالمانه، فاض نه، فص یکتاب

کتابِ الظبا را بدون درس خواندن، و بدون نوشتتتن  یحتّ م،یکنیکه از صتتظر شتتروع م
 یانیوح یکه از کلّ کتابها یخودش معجزه است تا چه رسد به کتاب نیاگر بلد باشد ا

 .مقدّم است

 

اش چون آورنده داشتتتیهم نبود و بعضتتًا تضتتاد هم م غیو بل بیاگر قرآن فصتت یحت
 درس نخوانده، باز معجزه است
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نابر تار نیب پا فیتکل  یدر طول  تا  قرآن  نیا ف،یجهان تکل انیاز زمان نزول قرآن 
تضاد داشته  ینباشد، حتّ غینباشد، بل بیاعجاز است، ولو فص ؛یدست کم در بُعد لظظ

شته باشد ول را و نوشتن را  نیا سدینویکه م یدر بُعد نوشتن، کس یباشد، تناقض دا
عاجزانه استتتت که  انًایاعجاز اح نیاستتتت. ولو ا جازبُعد اع نینگرفته استتتت در ا ادی

 نیاگر تضتتاد و تناقض نداشتتته باشتتد ا کنیاعجاز در بُعد تضتتاد و تناقض استتت، ول
 یعلم یانیوح ایو  یبشتتر بدون تعلّم بشتتر یبُعد که برا نیخودش اعجاز استتت در ا

 .ستیحاصل ن

 

که  ییهاعلم یول ستتتین یمطلب نیدر ا خواهدیها هستتت که تعلّم نمعلم یبعضتت بله
 نیاست. بنابر ینباشد ربّان یاست، و اگر بشر یربّان ایاست  یبشر ای خواهدیتعلّم م

شر نیا صاحت یعلوم، منها یأقلِّ کمترش، منها نِیدر بُعد نخست فیکتاب قرآن  ها، ف
بدون  غمبریاستتت که پ یاستتت که کتاب نیحداقل ا ا،هعظمت یها، منهاب بت یمنها

خودش  نیکتاب را آورده! ا نیا نهایدرس خواندن، بدون نوشتتتتته بلد بودن، بدون ا
ست برا یقرآن یانیوح یمعجزه سواد و عالم و جاهل، از  سوادیکلِّ مکلّظانِ ب یا و با

 .مرحله اول نیزمان نزول تا بعد. ا

 

شوند و کتاب امبریاگر مانند پ یاست که حت نیقرآن ا یبَعد اعجازِ  یو همه عالم جمع 
 باز مثل قرآن نخواهد بود اورندیب

 

مِثلِهِ  ،یبشتتتر یمِثلِهِ علما د،یاوریدر ممکن الوجود بودن ب امبریاگر شتتتما مثل پ یحت
که  یکه امکان تعقّل و تظهّم دارد، هر کستتتت یهر کستتتت ،یمِثلِهِ هر عالم ،یجنّ یاعلم

قُل لَئِن اجتَمَعَت اإلنسُ » دیو جمع کن دیاوریرا ب یدارد، هر کستتتت یعق ن زیامکان تم
هُم لِبَعضٍ يَهِیرًا اتُواوالجِنُّ عَلَى أن ی «  بِمِثلِ هَذا القُرآنِ ال یاتُونَ بِمِثلِهِ وَلَو كانَ بَعضتتتتُ

سراء، استحاله  محال بودن( است. دو امتناع استا محال است  یبه معنا« لو(. »88 ا
با  نیکه بعدًا زنده خواهند شتتد، کلّ موجود یها، کلّ کستتانزمان کلّ مرده کیکه در 

 هی. حاال آاورندیکنند و مستتتتاعده کنند تا مثل قرآن ب تکافؤو  شتتتتوندیهم جمع م
شوند مانند قرآن نم دیگویم  اورند،یب توانندیبر فرض محال اندر محال، اگر هم جمع 
درس  چیوآله وستتتلّم( که ه هیاهلل عل یحداقل، مانند قرآن از مانند محمّد صتتتلّ یحتّ

 .اورندیست با دهیند یمعلّمِ مکتب چیسواد نداشته و ه چینخوانده و ه
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که  یکه کلّ گذشتتتتگان ستتتتیاستتتت(. مگر محال ن ی محال وقوع ستتتتین یذات محال
مثلّث  نیکه زنده خواهند شد کلًّا ا یاند، کلّ موجوداتکه زنده یاند، کل موجوداتمرده
شوند، مرده کجای سانجمع  شوند، ک سان ستندیکه زنده ن یها زنده  شوند، ک که  یزنده 

و إالّ محال  گر،یمحال استت د ستت؟یمحال ن نیزنده هستتند همه با هم جمع شتوند ا
را هم  ندگانیهستند، آ یها هم باقها را زنده کند، زندهمرده شودیخدا م ست،ین یذات

بُعد اول  پاستت  اول به  نیاستتت. ا یمحال وقوع نیا یجمع کند. ول کجایزنده کند و 
سه نیسوال(. بنابر س  آن  شد  جازاع تیّسؤال که راجع به عدم امکان عموم پا قرآن 

 .است نیجوابش ا

 

( 50 عنکبوت،« لَوال أُنزِلَ عَلَیهِ آیاتٌ مِن رَبِّهِ»چرا  ندیگویکه م یپاستت  کستتان ی ان در
 دیاندا عصا اژدها شود، عادت کرده یکلّ مکلّظانِ قبل از نزول قرآن، به معجزات بصر

که چرا  ندیگویعادت که معجزات رستتالت بود م نیا ی. از رو... لیقب نیو از ا ضتتاءیب
استتت معجزه  غمبریپ نیبزرگتر نیآخر غمبریپ نکهیبا ا اورده؟ین معجزات نیآخر غمبریپ

 .باشد نیبزرگتر دیهم با

 

 است یو عقل یرتیبص یقرآن معجزه ست،ین یدر انحصارِ معجزاتِ بصر معجزه

 

استتت که، مگر معجزات منحصتتر به معجزات  نیجهت ا کیچند جهت استتتا  جواب
 ؟یمعجزات بصر ایتر است مهم یو عقل یو علم یرتیمعجزاتِ بص ایاست؟ آ یبصر

 

 سحر وجود ندارد یشُبهه گرید یو عقل یرتیبص یمعجزه در

 

 یاش، ولامکان سحر هست، گرچه آن معجزات سحر نبوده با ادله یبصر یمعجزه در
ستتحر در آن راه ندارد  یمعرفت ،یعلم ،ی. معجزه عقلتستتیستتحر ن یعقل یدر معجزه

 .امکان سحر هست اواّلً یدر معجزات بصر یول
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 است دیجاو یموقت است و قرآن معجزه یبصر معجزات

 

استتت، معجزه  ی( زمان موستتی برا یموقّت استتت، معجزه موستت یمعجزات بصتتر ًای ان
که کتابش و  نیمعجزه رستتول آخر یول امبران،یپ ریاستتت، و ستتا یستتیزمان ع یستتیع

س مش باق ست، با فیجهان تکل انیتا پا یا شد. تداومِ  نیا دیا شته با معجزه تداوم دا
لدِ قرآن یمعجزه پ یبرا یخا تا  ظان  که  ستتتتتیممکن ن فیجهانِ تکل انِیاکلّ مکلّ
در زمانِ يهور قرآن بوده است؛  یبصر یمعجزات انًایباشد. اگر هم اح یبصر یمعجزه
 کهنیا یچرا؟ برا ستتت،ین یهم کاف شتتانیاشتتخا ِ موجود بوده استتت و برا یفقر برا

 ری(  مح48 ماتده، «مِنیمُهَ»است، و  یانیقرآن که کتاب خالد است و اکملِ کتب وح
اگر صد تا عصا اژدها بشود، صد  نیاش اکمل باشد بنابرمعجزه دیو نگهبان( است، با

 یبرا یدر چند بُعد از ابعاد اصتت ً معجزاتِ بصتتر نیمعجزه بکند همان استتت. بنابر تا

 .وجود ندارد یرسالت اس م

 

 کرده باشد یبصر یمعجزه امبریکه پ ستین نیبه ا یااشاره چیقرآن ه در

 

نبود، شقّ القمر هم  یکه بصر غمبریاست، مث ً معراج پ یهم منکر معجزات بصر قرآن
قَّ القمر»معجزه نبوده.  اعإ وإنشتتتَ بلکه  ستتتتی(، أتَتِ الستتتاعإ که ن1 قمر،« إقتربتِ الستتتّ

 یاز جمله نیا یعنیالساعإ هستم  یّکه من نب دیبگو خواهدیم غمبریاست. پ« إقترب»
قَّإ» امبریأشتتراطِ ستتاعتِ پ اگر معجزه بود؛  نکهیا یاستتت. معجزه نبوده برا« القمر نشتتَ

که در  غمبریپ نیو ب نیمشرک نیب شدیمقرّر م یساعت یعنی. بودیعبارت أتَت الساعإ م
شب  ساعت از  َشقَّ القمر»روز  ایف ن  شود ول« إن ساعإ» یب ست، در ه« إقترب ال  چیا

معجزات  کهنیا یچرا؟ برا ستتت،ین یهم بر معجزات بصتتر یااشتتاره یقرآن حتّ یجا

 .است یأدن ًایو  ان موقّت است؛ یبصر

 

 قرآن تداوم دارد یو عقل یعلم معجزات
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قرآن امام العقل  یعنیقرآن تداوم دارد و تکامل دارد.  یِو علم یمعجزاتِ عق ن یول
استتت، امام العلم استتت، امام االختراعات استتت، امام اکتشتتافات استتت. هر قدر بشتتر 

 .تر بشود قرآن جلوتر از آن استتر گردد، مکتشفتر شود، مخترعتر شود، عالمعاقل

 

ضا وجودِ ستانه  یعاقل، از معجزاتِ علم ییِموجودات ف شر هنوز به آ ست که ب قرآن ا
 است هدیکشف آن هم نرس

 

 یهستتتتت که بشتتتتر هنوز به آستتتتتانه یعلم یچند معجزه اتیاز آ هیآ کیدر  یحتّ
مَواتِ واضرضِ وَما بَثَّ فِیهِما مِن دابَّإٍ »مث ً  ده؛یهم نرستت اشهیّاول وَمِن آیاتِهِ خَلقُ الستتَّ

ها ان جانداران( در آستتم ی( وجودِ دواب29ّ،ی شتتور« وَهُوَ عَلَى جَمعِهِم إذا یَشتتاءق قَدِیرٌ
استتتنشتتان  تنظس( استتت،  یفضتتا ازمندِین« دابّه»استتت.  یکشتتف نشتتده، احتمال نوزه
اند. دوابّ کشف نشده یکشف شده ول انًایبه ماء  آب( است، ماء در آسمان اح ازمندین

 ییهاالعقول است. انسان یذو یبرا« هم» ریضم« جَمعِهِم یوَهُوَ عَلَ»هاا انسان یدر  ان
در آسمان هستند که هنوز بشر احتمالش را هم سخت است بدهد. کم کم  نیمانند زم
 ای کینزد ییو مرزها ییهااختراعات و اکتشتتافات، نمونه یِعلم و ترقّ شتترفتیدر ا ر پ

 .داستیقرآن پ یدور از اخبارِ علم

 

 سوره طور 38 هیدر آ ییویراد رندهیفرستنده و گ یهاقرآن به دکل یبایز یاشاره

 

س میدار هیها آده ما مث ً صدا و  صدا و  یهافرستنده ما،یدر انعکاس اعمال، انعکاسِ 
لطانٍ مُبِینٍ » هی. مث ً در آمایستتت لَّمٌ یَستتتتَمِعُونَ فِیهِ فَلیستِ مُستتتتَمِعُهُم بِستتتُ «  أم لَهُم ستتتُ

 ریمکّه بود و وز ینیاشتتراف د سیکه رئ دیعبداهلل بِن حُمَ  یاستتت شتت ادمی( 38 طور،
از قرآن  یاتازه زی. گظتش که شما چمیکردیقضاء بود، از اعلم علما بود با هم بحث م

أم لَهُم سُلَّمٌ یَستَمِعُونَ فِیهِ » هیآ نیاش تازه است، گظت مث ً اگظتم که قرآن همه د؟یدار
لطانٍ مُبِینٍ استتتت و  «هیف ستتتتمعونی» دیتوجه کن  یگظتم شتتت« فَلیاتِ مُستتتتَمِعُهُم بِستتتُ

ست بر ا لیدل «هیف». ستین یپس نردبان حسّ  ست،ین «هیلع عونستمی» ستماع  کهنیا ا
نه بر نردبان، پس ا  یهاها و دکلبر نردبان کندیداللت م هیآ نیدر نردبان استتتتت 

گظتم در هر  دم،ینرستت نجای. گظت من چهل ستتال در قرآن فکر کردم به ایصتتوت رندهیگ
 .صورت
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 قیاز کلّ خ  فیزمان تکل انیقرآن تا پا یِو عقل یو علم یرتیو ابعادِ بصتتتت معجزات
 مقدم است

 

بشتتر، هم  یِو عقل یعلم شتترفتِیکرده استتت که در ا رِ پ نیرا تدو یعلم یمطالب قرآن
مطتتالتتب  اش،یظیمطتتالتتب تکل اش،یهم مطتتالتتب علم اش،یو معرفت یمطتتالتتب عقل

استتتتت که قرآن  البد نیاستتتتت. بنابر نیو مکتشتتتتظ نیفون کلّ افکار مخترع اش،یکَون
چون  کنیدر زمان نزول است. ول رنداشته باشد، که اگر داشته باشد فق یمعجزه بصر
کلّ جنّ و انس، عالم و  یبرا ف،یتکل انیهاستتت تا پاقرآن( شتتامل کلّ زمان ی معجزه

قل و ب عا هل،  قل، مخترع و ب ریجا باالتر ریعا عاد، در  کلِّ اب حلِ  نیمخترع، در  مرا
استتتت، معجزاتِ  یرتیدر کلّ مراحل، که معجزاتِ بصتتت ،یمعنو ،یلظظ ،یعلم ،یعق ن

 .است، بر کلّ مقدّم است یو علم یق نع

 

 ردینقطه بر قرآن اشکال بگ کی ینتوانسته است حت یطول چهارده قرن هنوز کس در

 

نقطه بر قرآن نتوانسته بلر  کی یکس حتّ چیه گذردیتاکنون در چهارده قرن که م و
شکاالت گرانیو د یروتیمانند حدّاد ب . بله،ردیبگ شان  یول رندیگیم یا شکاالت جواب ا

. شتتودیها داده مقرآن جواب اشتتکاالت آن اتی. از خود آشتتودیاز خود قرآن داده م
از  ی. قرآن حتّستیبر قرآن ن یادب یاشکالِ حتّ کی ر،زِبَ کی ر،یز کینقطه،  کیهنوز 

 .یاعجاز است تا چه رسد از نظر معنو یو لظظ ینظر قِشر

 

 از مراتب اعجاز قرآن است یبا فطرت و عقل در گذر زمان و عدم تضادّ معنو تطابق

 

با فطرت ینظر معنو از با عقلتطابق  با علمها،   کی نیو مطلق ا ریّمتغ ریب یهاها، 
در طول  ًایبوده است اوّالً،  ان سوادیکه ب یا شخصیو لظظ یاعجاز. عدم تضادّ معنو

فرار و قرار، در کلّ ابعادِ متضادّ و  ،یو ناراحت یو سه سال جنگ و صلب، راحت ستیب
که  ستیممکن ن نیا ،یهم از نظر معنو یسخن گظته، هم از نظر لظظ کسانیمتناقض 

 .نباشد یربان
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ستتال 23اما قرآن در طول  راندیدر حاالت گوناگون ستتخنان مختلف بر زبان م بشتتر
 است یو لظظ ییام معناانسج یدارا

 

در حاالتِ مختلف، گوناگون  ا یو متناقض الح ا یمتکامل، بشتتتتر متضتتتتادّ الح بشتتتترِ
خوب است،  یواعظ در حالت عاد کی. سخن گظتن دیگوی. گوناگون سخن مفهمدیم

صبان  نیصحبت کنم! بنابر توانمینم روم،یمنبر نم دیگویم یعاد ریو ب تیّدر حال ع
از  یو متضتتتاد موجب استتتت که حت قضمتنا یهانهیحاالتِ متضتتتاد و متناقض و زم

باال، کج، درستتت، تا چه  ن،ییلحاق لظظ انستتان گوناگون صتتحبت کند، کوتاه، بلند، پا
 چیها » «تیمِثلَ ما أوذ یٌّنب یما أوذ»بزرگوار که  غمبریپ کنیول ،یرستتتد از نظر معنو

که آن حضتترت شتتد در عهد  ییهاتیّ، اذ«نشتتد تیشتتدم، اذ تیچه من اذمثل آن ینب
َدَن ،یکّم کم بود و  شیهایها که راحتها، جنگکتک ها،تیّفرارها، اذ ،یدر عهد م

کلِّ ا ادیز شیهایناراحت ظاقِ قرآن نیبود، در  کلِّ ال حل، در  نا یمرا  یقرآن یو مع

 .است یربّان نیسخن گظته، ا کسانی

 

از ربّ و  یاو نشتتتتانه هیچرا که هر جمله از قرآن، آ مییگویقرآن جمله نم اتیآ به
 بودن آن است یربّان

 

ست ولذا شاهدِ نخ سته. چطور؟  تیّانیشاهد بر وح نیترو مهم نیخدا خود را  قرآن دان
مقدار  نیاز ا شتتریبود، ب دایاگر خدا پ یعنی ر،ینخ م؟یشتنویم م؟ینیبیمگر ما خدا را م
 هیاستتت. آ اتیاش آقرآن خودش که جم تش، همه از یعنی داستتت،ینبود که قرآنش پ

نشتتانه. تمام الظاق  یعنی تیاستتت. آ اتی. آستتتین لهنشتتانه استتت، جم هیچه؟ آ یعنی
 ریممکن الوجود بودن، و ب ریبودن و ب یربّان یهانشتتتتانه یعنیاستتتتت،  اتیآ یقرآن
شر ست. بنابر یب صاحت، از نظر ب بت، از نظر  نیبودن ا در کل، الظاق قرآن از نظر ف

تکامل کلًّا  دمدر عدم تضتتاد، عدم تناقض، عدم تحافت، ع ،یاصتتل الظاق، از نظر معان
 .است فیقرآن شر یبودن أع  یانیبر وح یلیدل

 

وَر، ترت ف،یتسل ب،یقرآن، ترت در  یانیتمام وح ات،یآ بیستتتور، ترت بیجمع، استتتماءِ ستتتُ
 است
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 ،یو معنو یکه متکامل استتتتت در بُعدِ اعجاز علم یقرآن نیاگر ستتتتؤال بشتتتتود که ا و
آخر  مییگوی. ممیاوریب رونیآن را ب فیاز تحر دیشتتتده، و با فیتحر ندیگویم یگروه

ست، چون اگر  فیعدم تحر یِقطع یادلّه یقرآن، از جمله یِبودنِ وح یانیبودن و پا ا
نابر فیتحر کام قرآن، هم  رود،یم نیاز ب نقرآ یمعجزه نیبشتتتتود ب لت اح هم دال

جا». رودیم نیقرآن از ب یمعجزه َهُ عِوَ َل ل إنّا » لیاز قب یاتی( و آ1 کهف،« وَلَم یَجع
قرآن بر  کهنیاست بر ا لیدل گرید یاتی( و آ9 حجر،« نَحنُ نَزَّلنا الذِّكرَ وانّا لَهُ لَحافِظُونَ

ُسوَرش،  ظش،یتسل بش،یشده، ترتهمان است که نازل  یادیادلّه ز یمبنا جمعش، اسماءِ 

 .است یانیتمام وح اتش،یآ بیسورش، ترت بیترت

 

ست تا مؤمن یانیوح یهاکتاب فیتحر یجلو خدا عاقل به دنبال  نیسابق را نگرفته ا
 بگردند یحجّت اله

 

شود چرا تحر یقبل یامّا در مورد کتابها و سؤال ب ض میگویشده؟ م فیاگر   یخدا بع
آتش  ی. مث ً جلوردیگیشتتر را نم یاوقات جلو یو بعضتت ردیگیشتتر را م یوقتها جلو
الس م( را نگرفت.  هی علنیکشته شدن امام حس یجلو یرا خدا گرفت ول میزدنِ ابراه
کشته شدنش را  یالس م( بوده اما جلو هی علمیهدر بُعدِ عصمت فون ابرا نیامام حس

ها را کتاب ریستتتتا فِیتحر یجلو یآن را گرفته ولقر فیتحر ینگرفت. حاال خدا جلو
نشتتده بود،  فیتحر لیجهت آن استتت که اگر تورات و انج کینگرفته از چند جهتا 

 هخودشتتان اعتراف دارند ک یوقت کنیول شتتدی ابت نم یو نصتتار هودیحجّت از نظر 
نابر ونیلیم کیصتتتتدهزار تا  لیتورات و انج مجبورند تظحُّص کنند،  نیبلر دارد! ب

 .را یخالص یِکنند، گردش کنند، بگردند وح شیتظت

 

که خدا بشتتتر را بدون  نیمتد ریب یو عق  نیّمتد یمستتتلّم استتتت نزد کلّ عق  چون
 یِکه مخلوط استتتت با وح یکه متداخل استتتت، حجّت ی. حجّتگذاردینم یحجّت باق

 نیا یبر مبنا نی. بنابرستتتیبلر قابل قبول ن یهابا حرف ،یطانیشتت یِبا وح ،یبشتتر
 فیتحر یجلو کنینگرفته ول لینجرا در کتاب تورات و ا فیتحر یحکمت، خدا جلو

ابلغ بودن، افصتتتب بودن، اعرف  لشیاصتتت یقرآن را گرفته استتتت در چند مبنا، که مبنا
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که  ،یو معنو یبودن و در کلّ جهات افضتتتتلِ مطلق بودن قرآن استتتتت از نظر لظظ
 .متداوم هم هست یمتداوم است، همانطور که احکامش متداوم است معجزه یزهمعج

 

 ورحمإ اهلل وبرکاته کمیعل والسّ م

 

 هاپرسش

 

 [ست؟یکه شق القمر معجزه رسول ن دییفرمایشما م]

 

 بوده است یاالقمر واقع شده است اما حتمًا معجزه نبوده بلکه نشانه شق

 

اقتربت »که  میهم دار ریرا در تظستتتت نیاستتتتت. ا یعاگر معجزه استتتتت معجزه فر یعنی
ساعت قبل از قرار شقُّ  کیاست. مث ً  کیساعت نزد یعنیچه؟  یعنی، اقتربت «الّساعإ

. ستتیخودش تخلُّف استت، تخلّف که معجزه ن نی. استتیکه معجزه ن نیالقمر شتود، ا
شرک نیاگر ا ساعتِ قرار م ّساعإ» دیبود با غمبریپبا  نیساعت،  وَقَعَتِ » رینخ ای« دَنَتِ ال

ّساعإ ّساعإ وإنَشقَّ القمر» دیبا ای، «ال ُضوا » کهنیا ی. برابودیم« أتَتِ ال وان یَرَوا آیَإً یُعرِ
ستَمِرٌّ از اشکال ساده است  ست؛یمعجزه ن یدر بُعدِ اصل نی(. ا2 قمر،« وَیَقُولُوا ِسحرٌ مُ

همه  یبرا دند،یکه د یکسان یبرا ست؟یک یرااست، معجزه ب زهمعج یدر بُعدِ فرع یول

 .ستین

 

 .که واقع شده است ستین ینشده؟[ ت واقع شده است. شک ای]واقع شده 

 

 .است یکاف نیاست[ ت هم هیآ کی نیفقر هم میکه دار یلی]ما دل

 

 [است امتیاشاره به ساعتِ ق دیهم شا هیآ نیا]
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ساعتِ ق یبعدِ اصل کیدرست است. دو بُعد است،  بله بُعدِ  کیاست.  امتیاست که 
ساعت قرارداد یساعت قرارداد یفرع ست.  ساعتِ قرارداد را قبول  یا ست. اگر  فرع ا
ست هم دل م،یکن ساعت لیشقّ القمر هم معجزه ا ست، ولبر اخت ف   یمعجزه کنیها

ست، در افق  یانهمگ دیِصرف بود با یاگرمعجزه ست،یصرف ن شد، آفان مختلف ا با
همه  یاشتتخا  خا  استتت برا یفقر برا دندیکه طبق قرارداد بودند، د یمکّه گروه

 .ستین

 

 همه یا بات نبوّتش است[ ت برا یبرا غمبری]معجزه پ

 

 [معجزه باشد؟ تواندینم نیپس ا]

 

نشقان است. ا یاست؛ گاه معجزه همگان یمعجزه گاه وقت دینیخا  است، بب یمعجزه
 یاشخا  خاصّ  یخا  برا یِوقت یاست. معجزه یوقت یقمر اگر معجزه باشد معجزه

معجزه بودن شتتقّ القمر  یقاطع برا لیما دل م،یندار نانیرا هم ما اطم نیا یاستتت. ول
. دندیآن را د یمعجزه باشد که گروه نیا اعتاقتراب س یهیفقر مگر در حاش میندار

 ی. معجزهستتتتتین یعموم یمعجزه یول دند،یدر مکّه طبق قرارداد د یگروه خاصتتتتّ 
 یمعجزه همگان دیقرآن با نی. بنابرستتتیهرگز ن یهمگان یصتتد درصتتدِ کلّ یِاستت م

شد و معجزه شته با ص یهمگان یدا صر یرتیقرآن معجزه ب ست و ب معجزه  ست،ین یا

 .است یوقت یبصر

 

 جیرا یعیامور طب یدر بعضتتت مینیبیآمده، بعد ما م هیآ یمعجزه در قرآن با واژه نیا]
خدا  ینشتتتتانه نیا مییبگو میتوانیم ایآ ن،یمتعقّل یبرا ن،یمتظکّر یاستتتتت برا هیآ کی

شان بدهد؟  خواهدیخودش م اعجاز هم درونش هست.  یمعنا نیهم یعنیاعجاز را ن
استتت، ماه به دنبال او دارد  انید در آستتمان در جریخورشتت دیگویکه م یموقع دینیبب

بشتتر  یعنیچه؟  یعنی تیآ نیخوب ا ن،یمتعقّل یاستتت برا یاتیآ نیو ا کندیحرکت م

 [خودش معجزه است نیرا بکند، ا یکار نیچن تواندینم
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اخبار را  نیاستتتتت، کلّش ا اتیآ اتشیقرآن کلّ آ ،یعیتشتتتتر ایاستتتتت  ینیتکو ای تیآ
 ینیتکو اتِینه. پس هم آ دهد؟یاخبار را م نیا« قل هو اهلل أحد» ایمث ً آ دهد؟یم

ست، هم آ شر اتِیا ست. آ یعیت شر اتیا ست ک ًّ، و آ یعیت ضًا.  ینیتکو اتیا ست بع ا
 .منافات ندارد

 

 یعنی نیا ،یعیاست هم تشر ینیتکو اتیهم آ ندیگویکه م نیهر دو هست، ا دانمیم]

 [معجزه؟

 

 یعنیهر دو بعد.  ع،یخدا امکان ندارد مکمّل باشد هم در تشر ریب ن،یهم در تکو یعنی

 .عیهم در تشر نیمعجزه است. قرآن معجزه است، هم در تکو یپس مجزه رو

 

 [هم کلًّا معجزه است ینیتکو اتیقرآن تک تک معجزه است، آ اتیتمام آ یعنی]

 

 [ستیمعجزه ن یبه معنا هیحال در همه جا آ نیاما با ا]

 

سم بله، سمت اتیاز آ یتدر ق ست در ق معجزه  ینیتکو اتی. آستیمعجزه ن یمعجزه ه
 !؟کندیخدا معجزه م ایآ نکهیا یبرا ستین

 

و  لیکه رخ داده مث ً ل یامور نیا کندیکه مطرح م یاستتت که موقع نیمن ستتؤالم ا]
 [دارد یتحدّ یعنیاند، نهار در حال گردش

 

 تِیاستتت. آ ینیتکو تیآ نیا «إٌیله آ ءٍیکُلُّ شتت یف»ا بات نبوت استتت. و  یبرا معجزه
است  لیقرآن دل یِعیمعجزاتِ تشر اتِیآ کنیدالِّ بر وجود خدا است، درست است؟ ول

 .دارد عیبر تشر لیدل نیدارد و ا نیبر تکو لیدل نیبودنش، پس ا یانیبر وح

 

 [معجزه شودیم نیدارد، خوب ا یهم تحدّ ینیتکو اتیدارد، آ یتحدّ نیا]



15 

 

 

 .... نهکندیخدا؟ خدا که معجزه نم یمعجزه ؟یک معجزه

 

 .ستیاست![ ت آن که اعجاز ن تیّو ربان تشی]ا بات الوه

 

 ا بات نبوت و رسالت است یبرا اعجاز

 

ت  یعنی]اعجاز  خدا عاجز است. حاال، ما در مقامِ ا باتِ نبوّت بحث از  ریب یعنیچه؟[ 
 .میکنیاعجاز م

 

 [...تیّو الوه تیّا بات ربّان یدارد، هم برا تیّاعجاز عموم ست،یا بات نبوّت تنها ن]

 

استتت و ا بات  یهم هستتت. ا باتِ نبوّت؛ ا بات وح تیّنبوّت استتت؛ ا بات الوه ا بات
ا بات نبوّت  یما بحثمان در اعجاز، اعجازِ برا نیو ا بات آخرت استتتتت. بنابر تیربّان

 اتیا بات نبوّت آ یاعجاز برا یلاستتتتت و ینیتکو اتیآ تیّاستتتتت، اعجازِ ا بات ربّان
 .است یعیتشر

 

 [میبه هر دو اط ن کن میتوانیرا م هیپس آ]

 

و  یعیجاها فقر تشتتر یاستتت، بعضتت ینیجاها فقر تکو یبعضتت یدو هستتت منته هر
 اتِیآ نیهر دوستتتت. بنابر ای یعیتشتتتر ای ینیتکو ایاوقات هر دو استتتت ]..[  یبعضتتت
ا باتِ  یقرآن هم برا یِنیتکو اتِیا بات رستتالت استتت و آ یقرآن برا یِانیوح یِعیتشتتر

 .است تیّا بات الوه یهم رسالت است و هم برا

 

 [است امبریا بات خود پ یاز معجزات برا یسوال است که بعض کی نجایفقر ا]
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 ..هاحرف نیو ا یو موس یسیع یرسالت است مثل معجزه ا باتِ

 

که کتاب  شدهیا بات رسالت بوده و بعد از آن معلوم م یگذشته برا امبرانیپ معجزات
 است یها وحآن

 

 [امبر؟یرسالت پ ایاست  امبریا بات خود پ یبرا هانیا]

 

ا بات نبوّت  یبُعد برا کیبودنش استتتتت  یانیا بات وح یبعد برا کیبعد استتتتت،  دو

 .«نی* إنّکَ لَمِنَ المُرسَل مِی* والقُرآنِ الحَکِ سی»رسول است؛ دو بُعد است. 

 

 بودنِ آن است یانیرسوالن، خودِ قرآن ا باتگر وح ریمعجزات سا برعکس

 

 [تر از آن بُعد استبه نظر من آن بُعدِ ا باتِ رسالت، أکمَل]

 

حث وح نه، نا یانیب بات م یانیوح یِبودن أحکَم استتتتت؛ بر مب ندیبودن، ا  که  ک

 .و رسالت است یاش صاحب وحآورنده

 

ا بات رستتتالت  یبرا یوقت کیاستتتت،  امبریا بات خود پ یمعجزه برا یوقت کی یعنی]

 [است امبریپ

 

در بُعد  امبریرستتتتالت؟ ا بات خود پ ریدر بُعد ب ایدر بُعد رستتتتالت  امبریخود پ ا بات
اوّل ا بات  باشد؛یهم هست م غمبریبودن که فون پ یانیا بات وح یرسالت هست، ول

نابر ریاز ب اتیآ نیمحال استتتتت که ا ینعیاستتتتت  یوح کندیم  نیخدا باشتتتتد، ب
 .است یوح نیاش، رسولِ اآورنده

 

 [ ...کرد دایعصا جان پ ایشد  ضاءیب د،ی نیا یخوب وقت]
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بودن خود و  یانی. قرآن وحستتتتتین ازین یگرید یبودن قرآن به معجزه یانیوح یبرا
 کندیرا  ابت م غمبریرسالت پ

 

سالت م آن سالت م اء،یمعجزات انب دینی. ببکندیفقر ا بات ر بطور  کندیفقر ا بات ر
در کار  یگرید یمعجزه کند،یدر قرآن، خودِ قرآن ا باتِ رستتتتالت م یمنظصتتتتل. ول

. خود قرآن استتت. و لذا ستتتیدر کار ن یگرید یرتینه بصتت ینه معجزات بصتتر ستتت،ین
تابَ والظُرقانَ  واذ» ستتتتتندیفرقان ن گریقرآن فرقان استتتتت کتب د ى الكِ «  آتَینا مُوستتتتَ

کتاب و فرقان داده شتتد. فرقان معجزاتش استتت، کتاب که کتاب  ی( به موستت53 بقره،

 .است

ا بات  یمعجزه برا نیا یوقت کیتسمُّل استتت که  یجا شتتتریبحث ب نیبه نظر من در ا]
شخص به نام نب ست و  یشخص یوقت نه، برا کیهست.  یخودِ آن  ست که آمده ا ا

 [را به مردم یاب غ بکند رسالت قبل خواهدیم

 .همان بُعد اول هست که ا بات رسالت است گریاست د نیهم اءیانب معجزات

 [است ینب نیعصا اژدها شد ا نیکه ا یوقت]

 تیانیو وح تیحقان یگریمعجزه باشتتند چون معجزات د ستتتیالزم ن لیو انج تورات
 ها را ا بات کرده استآن

 

ا بات رسالت  یمعجزه برا نکهیا یکه تورات معجزه باشد، چرا؟ برا ستیالزم ن نیبنابر
 یاست. ول یانیوح دیهرچه بگو گریشد د یاست، ا باتِ رسالتِ با وجودِ معجزه بصر

با قرآن.  شتتتود؟یا بات رستتتالت م یزیندارد با چه چ یحستتت یاکرم که معجزه غمبریپ
 .غمبریاست بر رسالت پ لیخود قرآن دل

 

در ک مش تناقض  تواندیکس نم چیاستتتتت که ه نیاعجاز ا لیاز دل یکیکه  دیگظت]

 [ستیکه ن یمحال ذات نینباشد و ا

 

 است یخدا محال ذات ریب یاخت ف و تکامل در آراء و نظرات، برا عدم
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 .... ولو اعلم علماء که دیبکن داینظر از علماء پ کیهست. شما  چرا

 

 [...باشد دیشا مینکرد دایچون پ ست،یکه ن یذات ،یوقوع شودیم نیخب ا]

و  ریرپذیّبا ذات اهلل متظاوت است. ذات اهلل تغ قیذات خ  کهنیا یهم هست برا یذات
ذات خ ئق کلًّا متحَوِّل استتت. تحوّلِ حداقل  یول ستتتین یبه حال یو حال ریتبدّل پذ

ست، بعدش کمال به  ضاد ا ست، بعدش ت ست، حداکثرش تناقض ا از کمال به اکمل ا
تناقض و تضتتاد  ستتت،یکمال و اکمل ن ظته،ستتخن گ کستتانیخدا  کنیاکمل استتت. ول

( اخت ف ولو 82 نستتتاء «وَلَو كانَ مِن عِندِ بَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اختِ فًا كَثِیرًا» ستتتتین
ست که ربّان نیبر ا لیاخت ف دل کی در  یاخت ف گونهچیقرآن که ه کنیول ستین یا

 ،یلظظ ،یتکامل ،یتناقض ،یضادياهر و باطن ندارد، اخت ف تکامل ندارد، اخت ف ت
ست بر ا لیدل نیندارد ا یمعنو ست چون کننده ی وح اشیموح نکهیا اش( فقر خدا
است که  یطور که محال ذات. هماندیاست که بدون اخت ف نگو یخدا محال ذات ریب
خدا فعلِ خدا شتتود، که فعل خدا  ریاستتت که فعل ب یخدا، خدا شتتود، محال ذات ریب

 .شودخدا  ریفعل ب

 

 [هم در ک مشان تناقض هست؟ نیخود معصوم یعنی]

 

 تکامل ندارداست و  کسانیهم در پرتو قرآن است که ک مشان  نیمعصوم

 

 .اخت ف نداشتنشان با اتکا به قرآن است( یعنیدر بُعد قرآن است.   نیا

 

 [در پرتو قرآن است؟ ینعی]

 قل اصتتغر در پرتو  قل اکبر استتت که تناقض ندارد. و إلّا اگر  قل  نیا نکهیا ی. برابله
 نیتکامل داشتند. حداقل تکامل را داشتند، بنابر یبودند ول گرانیاکبر نبود، باالتر از د

قابل انکار( استتت بر  ریقاطعِ ال مَرَدَّ لَه  ب لِیدر قرآن، دل یاخت ف چیعدم وجود ه نیا
خدا هر که باشتتتتد و هر چه  ریباشتتتتد. چون ب تواندیخدا نم ری( بندهی گو ائلق نکهیا
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ما، نظرش  در ط مل دارد، ولو اعلمِ عل کا قل ت حدا مان( فرن مباشتتتتد،  ندیول ز . ک
فرن  چیستتال ه 23( در یستتال! نظرات  کستت 23نظراتش در چند روز تا چه رستتد در 

جنّ و انستتان جمع شتتوند  کلّ. اگر ستتتیقائل بشتتر ن نیا کهنیاستتت بر ا لینکردن دل
 رینداشتتتته باشتتتد، ب یتکامل چیو ه یاخت ف چیکه در آن ه اورندیب یکتاب توانندینم

 .ممکن است

 [شده است عیسر یعلّت معلول ایدارد و  یروند علّت و معلول معجزه]

امکانِ وقوع دارد اما انجام آن در آن زمان  یاز نظر علم امبرانیپ یبصتتتتر معجزات
 خدا ناممکن است ریب یبرا

که اژدها شتتتتدنِ عصتتتتا امکان  دیمث ً فرض کن م؛یموضتتتتوع را بحث کن نیا دیبا بله،
 یروز کی دیشا یعنیبشود تا باالخره اژدها شود   دارد، عصا چه بشود، چه یطوالن

 ریعصتتا آنًا اژدها بشتتود ب کنیکار را انجام دهد(، ول نیا یمراحل یبشتتر بتواند با ط
تحوّلِ عصا  یتحوّل عصا به اژدهاست. ول علول،است. م یممکن است. علّت، اراده اله

 .ممکن است ریب نیلحظه(، ا کیحالت   کیآن،  کیبه اژدها در 

 [شده است؟ یدیجد زیچ کینه  ایشده  عیمنظور روند دراز مدّت سر یعنی]

شود، ا اواّلً صا اژدها  صد. مث ً ع  نیروند درازمدّت در بُعدِ امکانِ وقوع، فقر چند در
که  یدر هزارم کی نیدر هزارش ممکن استتت. حاال ا کیدر بُعد چند هزار ستتال هم 

در  کیدر کار باشتتتد؛ اگر طول مدّت در کار نباشتتتد  یطول و مدّت دیممکن استتتت با
 ...سوسک شود ایاژدها شود  که عصا آنًا ستیهم ممکن ن تینهایب

سبت به ا مییبگو شودینم] صا زمان را لحاق کن نین ش نیبه ارتباط ا یول میع با  اءیا
کند  دایتحوّل پ نیتا ا میکن عیستتر نیصتترفًا زمان را بر ا یعنیعصتتا توجه نشتتود،  نیا

 [نکند دایاطرافش تحول پ یول

 

 خدا ناممکن باشد ریب یاست که برا یبلکه امر ستیامر محال ن یبه معنا معجزه

 

کارِ محال  یعنیکردند معجزه  الیخ های. بعضستیهر صورت، معجزه امرِ محال ن در
ست! نخ ست ول ر،یرا ممکن کردن ا ست  یفقر امکانِ اله یممکن ا دارد. معجزه آن ا

 .دارد یکه فقر امکان اله
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 ه؟یبداء است[ ت بداء چ می]بگو

 

خدا ممکن  ریکه ب ی[ تتتتتتتت تحوّلمیکرد جادیدر آن ا یتحوّل کیرا  یزیچ کی یعنی]

 ...کند جادیا ستین

 

است که  نیهست، هم نشیکه در آفر ینظام علّت و معلول نیاست که هم نی]منظور ا
ست؟[ تتتتت بله هم دیجد زیچ کی ایشده؟  عیسر سر نیا ست   امکان(  نیشده. هم عیا
 ای. آشتتودیمحال م نی امکان( نباشتتد ا نیاگر هم یعنیشتتده،  یاستتت که ربّان یبشتتر

 معلول اص ً ممکن است؟ جادیبدون علّت، ا

 

 علت و معلول است؟ ستمیاز س ریب ستمیاست[ ت س گرید ستمیس کی دی]شا

 

 [که هست نیاز ا ریب ستمیس کینه، ]

 

است. کما  یاله یبه اراده یعنیاست.  یعلل اله ست،ین یعلل ممکنه و علل خَلق بله،
شَ  نکهیا ش ءیخدا ال مِن  ممکن  ریخدا ب ریذاتًا از ب نیا ست؟یچ نیرا، ا ءیخلق کرد 

 کون،یَکرد. کُن فَ ءیکرد شتتت جادیرا ا ءیرا  نه از عدم( ال مِن شتتتَ  ءیاستتتت؛ ال مِن شتتتَ 
 نیماده در عالم است ]..[ در کُن مخاطب ا نینخست یِعلموجودِ  ست؟یمخاطب کُن چ

 .کرد دایپ یکرد و وجودِ فعل دایاست که تحوّل پ یوجودِ علم

 ستتتت،یعلت و معلولِ مخصتتتو  ما ن یگظت علّت و معلول هستتتت ول توانیم یعنی]

 [ماست یعلم یطهیخارج از ح

ربّ استتت. بُعدِ دوم،  یبُعد، اراده کیدر دو بُعد استتتا  یاستتت، علّت ربّان یربّان علّتِ
را صتتتد  نیدر هزارها، ا کیدر بُعدِ احتماالت  کند،یکه زمانِ بلند را کوتاه م یااراده

 .دهدیدر درصد انجام م

دالّ بر وجود حضتتتترت  نیبهتر نبود؟ ا شتتتتدیاگر انجام نم لیتورات و انج فیتحر]

 [...رفتندیپذیبهتر م هانیو ا دشینم فیاگر تحر شدیرسول م
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 ریبشارت وجود دارد اما اهل کتاب ز 60شده هنوز حدود  فیتحر لیتورات و انج در
 روندیبار نم

 

ها وجود دارد. در در آن یشتتتتده هنوز بشتتتتارات فیتحر لیتورات و انج نکهیبا ا اواّلً
را اگر  فیتحر یجلو ًایهستتت.  ان لیتوراتِ محرَّف، حدود شتتصتتت بشتتارت دل نیهم

 دیندارد چرا با یبیکتابِ ما که ع گظتندیبود، م شتریها بآن یحجّت برا گرفتیخدا م
شتتده در آن بلر استتت، ب  حجّت هستتتند،  فیحرحاال که ت نیبنابر م؟یمستتلمان شتتو

 فیتحر اشنهیزم ستتتت؟یچ اشنهیدنبال حجّت بگردند. دنبال حجّت گشتتتتن زم دیبا
ست. نم لیتورات و انج ش مییبگو میخواهیا ست،  ست، ول طانیخوب ا  یکارش بد ا

 اشجهینت یاست. نظرش بد است ول یاهلل هستند کار خوب یکه سالک إل یکسان یبرا
 .اهلل است یسلوک إل

ا گرید اندیهستتتند؟[ تتتتتتت وح اءیکه از گظتار انب ایهستتتند  یوح لیتورات و انج ای]آ
 ...و« ...یموس یإل نایاوح»

ش ی]پس اگر وح شد[ تتتتت ا فیها انحراف و تحردر آن دیند نبابا شر  نیبا انحراف را ب

 .درست کرده است

 [...قرآن ما محظوط هست ایآن وقت آ]

نگهبان و حاکم و  یعنیاستتتت  «مِنیمُهَ» ن،یشتتتیپ یانیوح یهانستتتبت به کتاب قرآن

 .ریمح

و نگهبان( استتتت؛  ری مح منی. منتها قرآن که مهستتتتین یمحظوق استتتت، شتتتک بله،
یهِ» َّذِي اختَلَظُوا فِ  لیدر تورات و انج یاخت فات انگرِی( قرآن ب64 نحل،« لِتُبَیِّنَ لَهُم ال

و روز  دیرا در شتتتش روز آفر نیکه خدا آستتتمان و زم دیگویاستتتت. مث ً در تورات م
مَ»که  دیگویهظتم خستتتته شتتتد و رها کرد! قرآن در ستتتوره ن م واِت وَلَقَد خَلَقنا الستتتَّ

نا مِن لُغُوبٍ تَّإِ أیّامٍ وَما مَستتَّ . و کندیم یریگ(، بلر38 ن،« واضرضَ وَما بَینَهُما فِي ستتِ
امکانِ  شتتد،یم فیاستتت. اگر در قرآن تحر فینقضِ تکل قتیدر قرآن، در حق فیتحر
 .رفتیم نیاز ب فیتکل نیقرآن بود؛ بنابر اتیدر آ فیتحر

که قائل به  ندیگویم م،یدیکه خدمتشان رس انیاز آقا یمسئله است که بعض کی نیا]
 [!!میقائل به کم شدن از قرآن هست میستیدر قرآن ن ادیازد فیتحر
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نه؟ کم شتتتدن معارف احکام را کم  ایاحکام قرآن را  کندی( کم مایآ اتیشتتتدن  آ کم
و چه کم شدن هر دو  ادیچه إزد م،یکنیبحث م نینه؟ حاال إن شاء اهلل در ا ای کندیم

در  ستتتت؟یکامل چ یناقص؟ پس وح یبه وح میما مکلّف هستتتت اینقصتتتان هستتتت، آ
ست و و یِکه اآلن وح لیتورات و انج ست و با وح یِحناقص ا شر ا خدا، مخلوط  یِب

ست ا صل لیتورات و انج ایبگردند،  مانیا یمجبورند بر مبنا هانیا  ایکنند  دایرا پ یا
 فِیاستتت. حجّت در تحر تریحجّت قو نیا نیکنند. بنابر دایپ یانیستترتاستتر وح یکتاب

ند. پس  تریقو یو نصتتتتار هودی یبرا لیتورات و انج بال قرآن بگرد که دن استتتتت 
 .است یشتریب ریخالص تقص یِانیدر نگشتنِ دنبالِ کتابِ وح رشانیتقص

در آن فتر   ایو تورات و نزول خودِ قرآن، آ لیانج فیتحر نِی( بیآن فَتر   زمان خال]
مام بوده  عد از تحر یعنینه؟  ایحجّت ت ما م لیانج فیب که  مینیبیو تورات، خوب 

 [تمام بوده؟ هانیحجّت بر ا ایآ امدهیکتاب قرآن هم ن

اما نکردند، و  کردندیدرست را از نادرست جدا م دیاهل کتاب قبل از قرآن با یعلما
 میجدا کن بیرا از صح یجعل ثیاحاد دیاآلن هم ما با

استتتتت  نیّاستتتتت. ب نیِّمحرَّف، بَ رِیاز ب لیمحرّفِ تورات و انج اتِیآ کهنیا یبرا بله،
ها ا هایمنت نا ناتیّب اتِیآ یعنی. روندیبار نم ریز ن عاد در  دیتوح یبر مب و نبوّت و م

 شتتتتر،یاستتتت، زحمت ب ادتریفهمش زحمتش ز یاستتتت، منتها برا نیّب لیتورات و انج
کار را بکنند مثل  نی. اگر اکنندیکار را نم نیو ا استتتتالزم  ادتریکوشتتتش و کاوش ز

هم دارد، اگر ما همه را  بیبلر دارد و صتتتتح تِیکه در بحار االنوار روا دیفرض کن
راه  یو قرآن یو علم یعق ن بِیصتتتح یاگر بر مبنا کنیاستتتت، ول ریتقصتتت میقبول کن

کتاب  نی ا هاستتتتنیبر همه اکه نقد « البحار یبو ٌ ف»به کتاب  میرستتتیم م،یبرو
    ...(باشدیم یو سن عهیش ثیبر کتب حد یاست که نقد یاهلل صادق تیآ ینوشته


