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شناسنامه ماده:
دوره

کد ماده

کارشناسی
رشته

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

اعجاز قرآن

تخصصی

2

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

2

تفسیر

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

این ماده دالیل الهی بودن قرآن و چگونگی برخورد با شبهات از طریق بررسی ادله نقلی و عقلی از منظر برون دینی و درون
دینی را بررسی می کند.
 -1آگاهی از روند پیدایش علم اعجاز
 -2آگاهی از مفهوم اعجاز
 -3بررسی اعجاز قرآن

اهداف ماده

 -4بررسی وجوه اعجاز
 -5آشنایی با دالیل الهی بودن قرآن
 -6آگاهی از چگونگی برخورد با شبهات
دانشجو پس از گذراندن این ماده بر موارد زیر قادر است:
 -1از روند پیدایش علم اعجاز آگاه شود
 -2به مفهوم اعجاز پی ببرد

دستاورد

 -3معجزه بودن قرآن رامورد نقد وبررسی قرار دهد

آموزشی

 -4وجوه اعجاز را بشناسد
 -5با دالیل الهی بودن قرآن آشنا شود
 -6با شبهات موجود در این حوزه برخورد مناسب داشته باشد

جدول ارزیابی و امتحانات:

ردیف

مورد

حداقل

حداکثر

1

تعریف ،توضیح و انواع

15٪

30٪

2

اقوال و ادله

15٪

30٪

3

مناقشه و ترجیح

20٪

40٪

4

شبهات و رد آن

10٪

20٪

60٪

120٪
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سرفصل های ماده:
موضوعات

هفته

جلسه

1

اول

تعریف اعجاز و بررسی پیدایش واژه اعجاز

دوم

بررسی تاریخ پیدایش علم اعجاز

المراجع والمصادر

مقاییس اللغة ج 4ص )232العین ج 1ص )215التعریفات ج1ص 31و
ج 1ص)219
فکرة اعجاز القرآن ص )50-7

2

3

اول

فکرة اعجاز القرآن ص )50-7اعجاز القرآن بین المعتزلة و االشاعرة
بررسی علل پیدایش علم اعجاز

ص)60-24الجامع الحکام القرآن ج 1ص)72-69کشف الظنون ج 1ص

دوم

اهداف اعجاز

)81اعجاز القرآن الکریم عند ابن تیمیة ص 100-97

اول

نقد و بررسی ادله موافقین اعجاز

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

دوم

نقد و بررسی ادله منکرین اعجاز

4

المعجزة الکبری ص  )56 -47فکرة اعجاز القرآن ص)54-51االعجاز
اول

جمع بندی مقوله اعجاز

دوم

مفهوم صرفه-ادله موافقین صرفه

5

6

والتحدی فی القرآن الکریم ص )11-7اعجاز القرآن باقالنی 40-16

الموضح عن جهة اعجاز القرآن (الصرفة)ص )106-34الفصل فی الملل
اول
دوم

ادله مخالفین صرفه
جمع بندی صرفه

و االهواء و النحل ج 1ص)87اعجاز القرآن باقالنی )26-15

اول

مفهوم اعجاز بیانی-ادله موافقین اعجاز بیانی

نقد االعجاز البالغی (احمد القبانجی) المعجزة الکبری للقرآن ص-57

ادله مخالفین اعجاز بیانی

 )121اعجاز القرآن باقالنی )26-15اعجاز القرآن و بالغة النبویة-99

دوم
7

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

اول
دوم

)105
مفهوم اعجاز غیبی -ادله موافقین اعجاز به خبر

اعجاز القرآن الکریم عند شیخ االسالم ابن تیمیة ص )177-175االعجاز

گذشته

و التحدی فی القرآن الکریم ص)17-15نقد قرآن )279-269اعجاز

ادله مخالفین اعجاز به خبر گذشته

الغیبی فی القرآن الکریم ص  104-ُ90االعجاز الغیبی فی القرآن الکریم

جمع بندی اعجاز به خبرگذشته

دراسة نقدیة تحلیلة)الموضح عن جهة اعجاز القرآن ص-117
)124معجزة الخالدة ص 314 - 280

8

اول
دوم

9

اول

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

االعجاز الغیبی فی القرآن الکریم دراسة نقدیة تحلیلة)الموضح عن جهة
اعجاز القرآن ص )124-117المعجزة الخالدة ص 314 - 280

جمع بندی اعجاز به خبرآینده

دوم

مفهوم اعجاز علمی-ادله موافقین اعجاز علمی

مفهوم االعجاز العلمی و ضوابط البحث فیه سعد الحلبوسی )وهم

ادله مخالفین اعجاز علمی

االعجاز العلمی )تفسیر العلمی لآلیات الکونیة ص)131االعجاز العلمی

جمع بندی اعجاز علمی

فی القرآن ص)201القرآن و اعجازه العلمی )81-80القرآن و علوم
االرض ص )57نظرة علمیة للکتب السماویة ص )51-50المنظار
الهندسی للقرآن الکریم)232-231اعجاز القرآن فی العلوم الجغرافیة ص
)115- 114

3

معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران  /سرفصل دروس  /رشته تفسیر  /اعجاز قرآن

اول

مفهوم اعجاز عددی -ادله موافقین

اإلعجاز العددی فی القرآن الکریم (للفیومی)ص34و36

10

دوم

ادله مخالفین و جمع بندی

اإلعجاز العددی للقرآن الکریم (نوفل )مقدمه3تا5

11

اول
دوم

منظور از مثلیت قرآن

12

اول
دوم

اثبات الهی بودن قرآن
پاسخ به شبهات

االعجاز العددی فی القرآن حقیقة ام توهم(للقدوری) مجلة الحکمة
العدد 28:ص253تا290
دو فصل نامه پژوهشهای قرآنی ،دفتر یک ،ص57تا76

کشاف،ج1ص 98تا؛99ج 2ص92؛ تفسیر الکبیر ،رازی ج1ص
96تا97؛التحریرج1صج1ص337تا339
و کتب التفاسیر االخری لآلیات التحدی
نقد قرآن (سها)؛ بسط تجربه نبوی(سروش) تاریخ القرآن(نولدکه)ج3

4

