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 :مادهشناسنامه 

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 2 نظری 2 تخصصی اعجاز قرآن  کارشناسی

 تفسیر رشته

 کار در کالس -مطالعات کتاب خانه ای  -محاضره روش تدریس

 تعریف ماده
 درون و ینید برون منظر از یعقل و ینقل ادله یبررس قیطر از شبهات با برخورد یچگونگ و قرآن بودن یاله لیدال ماده نیا

 .را بررسی می کند ینید

 اهداف ماده

 آگاهی از روند پیدایش علم اعجاز -1
 آگاهی از مفهوم  اعجاز  -2
 بررسی اعجاز قرآن -3
 بررسی وجوه اعجاز -4
 آشنایی با دالیل الهی بودن قرآن  -5
 آگاهی از چگونگی برخورد با شبهات  -6

 

دستاورد 

 آموزشی

  است:دانشجو پس از گذراندن این ماده بر موارد زیر قادر 

 شود از روند پیدایش علم اعجاز آگاه -1
 به مفهوم اعجاز پی ببرد  -2
 معجزه بودن قرآن رامورد نقد وبررسی قرار دهد -3
 بشناسدوجوه اعجاز را  -4
 شود با دالیل الهی بودن قرآن آشنا -5
 با شبهات موجود در این حوزه برخورد مناسب داشته باشد  -6

 
 

 :جدول ارزیابی و امتحانات

 توضیحات حداکثر حداقل مورد ردیف
  ٪30 ٪15 تعریف، توضیح و انواع 1

  ٪30 ٪15 اقوال و ادله 2

  ٪40 ٪20 مناقشه و ترجیح 3
  ٪20 ٪10 شبهات و رد آن 4

  60٪ 120٪  
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 مراجع و مصادر:

 .م1979 -الفکر هارون دار محمد عبدالسالم: ،معجم مقاییس اللغة،المحقق الرازی، القزوینی زکریاء ،احمد بن فارس ابن .1

 ومکتبة السامرائی،دار إبراهیم د المخزومی، مهدی د: التحقیق ،العین، تمیم بن عمرو بن أحمد بن الخلیل الرحمن عبد فراهیدی ، أبو .2
 الهالل

 العلمیة الکتب الناشردار بإشراف العلماء من جماعة وصححه ضبطه ،التعریفات، الشریف الزین علی بن محمد بن جرجانی ، علی .3
 لبنان- بیروت

 1986 الثالثة،: اإلسکندریة،الطبعة – المعارف منشاة سلطان، اعجاز القرآن بین المعتزلة و االشاعرة، منیر .4
تحقیق: أحمد ،الجامع ألحکام القرآن ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبی بکر بن فرح األنصاری الخزرجی شمس الدین  قرطبی، .5

 م 1964 -هـ 1384الطبعة: الثانیة، ،القاهرة -دار الکتب المصریة  ،البردونی وإبراهیم أطفیش
الناشر: مکتبة المثنى بغداد تاریخ ، لظنون عن أسامی الکتب والفنونکشف ا ،مصطفى بن عبد اهلل کاتب جلبی القسطنطینی ،حاجی خلیفة .6

 م1941النشر: 
 الناشر: دار الفکر العربی،المعجزة الکبرى القرآن ،محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد  ابو زهرة، .7
الطبعة: الخامسة، ،مصر –الناشر: دار المعارف ،المحقق: السید أحمد صقر ،إعجاز القرآن للباقالنی ،أبو بکر محمد بن الطیب  الباقالنی، .8

 م1997
 2000الطبعة: األولى، ،بیروت –الناشر: دار الکتب العلمیة ، إعجاز القرآن و البالغة النبویة ،مصطفى صادق الرافعی، .9

لناشر: مکتبة ، والنحلالفصل فی الملل واألهواء ، أبو محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسی القرطبی  ابن حزم الظاهری، .10
 القاهرة –الخانجی 

 2003/  1424الطبعة: األولى، ، دمشق –الناشر: دار اقراء ،إعجاز القرآن فی العلوم الجغرافیة ،محمد  مختار عرفات .11
 2000نجم العبدلی،فاروق الشیخ عبدالشیخ، نظرة العلمیة للکتب السماویة،بغداد ،دار الکتب و الوثائق، .12

 2001العبیدی،خالد،المنظار الهندسی للقرآن الکریم،عمان اردن،دار المسیرة،الطبعة االولی،فائق  .13

 محمد اسماعیل ابراهیم،القرآن و اعجازه العلمی،القاهره،دار الفکر العربی .14

 1994محمد سمیح عافیة،القرآن و علوم االرض،الزهراء لالعالم العربی الطبعة االولی، .15

 آلیات الکونیة،مصر ،دار المعارف،الطبعة االولیحنفی ،احمد،تفسیر العلمی ل .16

 1989أرناووط ،محمد السید،اعجاز العلمی فی القرآن،القاهرة،مکتبة مدبولی، .17

االعجاز والتحدی فی القرآن الکریم،جمع و تحقیق الشیخ قاسم الهاشمی،بیروت موسسة االعلمی للمطبوعات  طباطبایی،محمد حسین، .18
 2002،الطبعة االولی 

 1980فکرة اعجاز القرآن من البعثة النبویة الی عصرنا الحاضر،بیروت ،موسسة الرسالة،الطبعة الثانیة، نعیم،الحمصی ، .19
 هـ1427اعجاز القرآن الکریم عند ابن تیمیة،الریاض ،مکتبة دار المنهاج،الطبعة االولی  العواجی،محمد بن عبدالعزیز، .20
رآن الکریم دراسة نقدیة تحلیلة،رسالة ماجستر،کلیة دراسات العلیا فی جامعة نجاح عمر محمد راجح،عمر ابو لیل، االعجاز الغیبی فی الق .21

 2014الوطنی نابلس،
 1994عتر،حسن ضیاءالدین،المعجزة الخالدة،بیروت،دار البشائر االسالمی،الطبعة الثالثة، .22
،تحقیق "بالصرفة"القرآن المعروف شریف المرتضی،ابو القاسم علی بن حسین بن موسی الموسوی البغدادی،الموضح عن جهة اعجاز  .23

 هـ.ش1384محمد رضا االنصاری القمی؛مشهد ،مجمع بحوث االسالمی،
 2005منتصر ،خالد،وهم االعجاز العلمی،القاهرة ،دار العین للنشر،الطبعة االولی، .24

 دار: الناشر، سالم زغلول محمد. د اهلل، خلف محمد: المحقق البستی الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان الخطلبی،أبو .25
 م1976 الثالثة،: بمصر،الطبعة المعارف

 1: األجزاء عدد2006/  1422: النشر عام قاهرة – القدسى مکتبة: ،الناشر الکریم القرآن فی العددی صالح،اإلعجاز . الفیومى سعید26
 1987/  1407: النشر عام،بیروت – العربى الکتاب دار: الناشر،نوفل الرزاق عبد ، الکریم للقرآن العددی اإلعجاز، . نوفل 27
 . قدوری الحمد، غانم،االعجاز العددی فی القرآن حقیقة ام توهم،الناشر :مجلة الحکمة،28
 .1388سال 76تا57. پهاوان منصور وشفیعی سعید، دو فصل نامه پژوهش های قرآنی ،دفتر یک ،ص29
 http://uupload.irنقد  قرأن  ‘.سها 30

 1392ناشر: طیف نگار ؛ چاپ ششم  سروش عبدالکریم؛ بسط تجربه نبوی،. 31
 .وزاره الشوو ن واالوقاف بمصرناشر: ترجمه :رضا محمد الدقیقی،الکه ،تاریخ القرآن ، د. تیو دورنول32
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 سرفصل های ماده:

 المراجع والمصادر موضوعات جلسه هفته

 اول 1
 

و  31ص1(التعریفات ج215ص  1(العین ج232ص  4مقاییس اللغة ج بررسی پیدایش واژه اعجازاعجاز و تعریف 
 ( 219ص 1ج

 (50-7فکرة اعجاز القرآن ص 
 
 دوم

 
 بررسی تاریخ پیدایش علم اعجاز

(اعجاز القرآن بین المعتزلة و االشاعرة 50-7فکرة اعجاز القرآن ص 
 (60-24ص

 اول 2
 
 دوم

 
 اعجاز بررسی علل پیدایش علم

 اهداف اعجاز

(اعجاز القرآن بین المعتزلة و االشاعرة 50-7فکرة اعجاز القرآن ص 
ص  1(کشف الظنون ج72-69ص 1(الجامع الحکام القرآن ج60-24ص
 100-97(اعجاز القرآن الکریم عند ابن تیمیة ص 81

 اول 3
 
 دوم

 نقد و بررسی ادله موافقین اعجاز
 

  نقد و بررسی ادله منکرین اعجاز

(االعجاز 54-51فکرة اعجاز القرآن ص (56 -47المعجزة الکبری ص 
 40-16(اعجاز القرآن باقالنی 11-7والتحدی فی القرآن الکریم ص 

 
 

4  
 اول
 دوم

 
 جمع بندی مقوله اعجاز

 ادله موافقین صرفه-مفهوم صرفه

(االعجاز 54-51فکرة اعجاز القرآن ص (56 -47المعجزة الکبری ص 
 40-16(اعجاز القرآن باقالنی 11-7القرآن الکریم ص والتحدی فی 

 
 

5  
 اول
 دوم

 
 ادله مخالفین صرفه
 جمع بندی صرفه

( الفصل فی الملل 106-34الموضح عن جهة اعجاز القرآن )الصرفة(ص
 (26-15(اعجاز القرآن باقالنی 87ص 1و االهواء و النحل ج

 اول 6
 
 دوم

  ادله موافقین اعجاز بیانی-مفهوم اعجاز بیانی 
  دله مخالفین اعجاز بیانیا

-57نقد االعجاز البالغی )احمد القبانجی( المعجزة الکبری للقرآن ص
-99(اعجاز القرآن و بالغة النبویة26-15( اعجاز القرآن باقالنی 121
105) 

 اول 7
 
 دوم

 ادله موافقین اعجاز به خبر-مفهوم اعجاز غیبی 
  گذشته

  ادله مخالفین اعجاز به خبر گذشته
 جمع بندی اعجاز به خبرگذشته

(االعجاز 177-175اعجاز القرآن الکریم عند شیخ االسالم ابن تیمیة ص 
(اعجاز 279-269(نقد قرآن 17-15و التحدی فی القرآن الکریم ص

االعجاز الغیبی فی القرآن الکریم  104ُ-90الغیبی فی القرآن الکریم ص 
-117اسة نقدیة تحلیلة(الموضح عن جهة اعجاز القرآن صدر

314 - 280(معجزة الخالدة ص 124  

 اول 8
 دوم

 ادله موافقین اعجاز به خبر آینده
   ادله مخالفین اعجاز به خبر آینده

 جمع بندی اعجاز به خبرآینده

االعجاز الغیبی فی القرآن الکریم دراسة نقدیة تحلیلة(الموضح عن جهة 
 314 - 280معجزة الخالدة ص ال (124-117القرآن صاعجاز 

 اول 9
 
 دوم

   ادله موافقین اعجاز علمی-مفهوم اعجاز علمی
 ادله مخالفین اعجاز علمی
 جمع بندی اعجاز علمی

عجاز العلمی و ضوابط البحث فیه سعد الحلبوسی (وهم مفهوم اال
(االعجاز العلمی 131صاالعجاز العلمی (تفسیر العلمی لآلیات الکونیة 

(القرآن و علوم 81-80(القرآن و اعجازه العلمی 201فی القرآن ص
(المنظار 51-50(نظرة علمیة للکتب السماویة ص 57االرض ص 

(اعجاز القرآن فی العلوم الجغرافیة ص 232-231الهندسی للقرآن الکریم
114 -115) 
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 اول 10
 دوم

 ادله موافقین -مفهوم اعجاز عددی
 و جمع بندی لفینادله مخا

 36و34ص(للفیومی) الکریم القرآن فی العددی اإلعجاز
 5تا3)نوفل (مقدمه الکریم للقرآن العددی اإلعجاز

االعجاز العددی فی القرآن حقیقة ام توهم)للقدوری( مجلة الحکمة 
 290تا253ص 28العدد:

 76تا57دو فصل نامه پژوهشهای قرآنی ،دفتر یک ،ص
 

 اول 11
 دوم

 
   مثلیت قرآن منظور از

 

 
ص 1؛ تفسیر الکبیر، رازی ج92ص 2ج99تا؛98ص 1کشاف،ج

 339تا337ص1جص1؛التحریرج97تا96
 تحدیالیات االخری لآلتفاسیر الکتب و 
 

 اول 12
 دوم

 اثبات الهی بودن قرآن
 پاسخ به شبهات 

  3)نولدکه(جقرآنالتاریخ  )سروش(بسط تجربه نبوی؛ )سها(نقد قرآن 


