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Abstract
Thought reviews and critiques of thought go back to ancient Greece and Aristotle's
Poetry. Criticism aims to refine the public taste and educate the author's thought; in
the meantime, critique of the books can also improve the quality of content and
beauty. This study investigates the book "Analysis of the Immaculate Conception of
the Qur'an in the Teachings of the Qur'an and Sunnah" based on the analyticaldescriptive method. The weaknesses include lack of compelling title, typographical
errors in the form of inaccuracies in the citation, ambiguity, repetition,
generalization, lack of reference to the necessity of research, and lack of footing.
The reason for this is that some content is basic and there is no innovation in the
content category. At the same time, it has the following strengths: beautiful
calligraphy with good handwriting, annotations, and many footnotes that sometimes
show up in vague descriptions of words and expressions, and beautiful layouts.
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Besides, the design on the cover could be much more beautiful than it is, for
example, a picture of the miracle of the creation of the heavens or a picture of the
staff of Moses, which turns into a dragon. Regarding the content, it also has strong
points such as: coherence and logical order of the contents and its sequence and
specialized view on the subject of miracles.
Keywords: Holy Quran, Book Review, Miracle, Incomparability of Quran, Aspects
of Miracle
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چكیده
اندیشه نقد و نقد اندیشه به یونان باستان و بوطیقای ارسطو میرسد ،نقد بر آن است تا ذوق
عامه را تهذیب و فکر نویسنده را تربیت کند؛ در این میان نقد کتابهاای تایفی شاده مای-
تواند به تقویت کیفی محتوا و زیبایی شکلی اثر منجار شاودا ایان ها،وهح ،تحلیاق و نقاد
شکلی و محتوایی کتاب «تحلیق همانندناهذیری (اعجاز) قرآن در آموزههای قارآن و سانت»
را با روش تحلیلیاتوصیفی دنبال میکندا بر هایه یافتههای ه،وهح ،این کتااب دارای نقاا
قوتی از جمله حروفنگاری زیبا و فونت خوب ،حاشیهنگاری و هاورقیهاای بسایار اسات
که گاه در شرح و توضیح واژهها و اصطالحات مبهم خودنمایی میکندا غناای اطالعااتی و
ارزش آموزشی کتاب و قوت بعد ه،وهشی آن و همچناین کیفیات مناابو ماورد اساتفاده و
میزان امانتداری در ارجاعات کتاب نیز از دیگر نقا قوت اثر به شمار میرودا باا ایان هماه
انتخاب طرح جلد نامناسب ،رعایت نکردن معیارهای اصوفی طراحی جلاد ،تکارار مطافاب،
بیتوجهی به اطالعات و سابقه هیشینی مخاطبان ،فقدان تناسب میاان عناوان و محتاوا ،فقار
نوآوری در محتوا و غفلت از وجوه مختل اعجاز قرآن و دیدگاههای صااحبنظاران ایان
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عرصه و به طور کلی فقدان نگاه تخصصی به اعجاز قرآن ،از مهمترین نقاا ضاع
شمار میرودا

آن باه

کلیدواژهها :قرآن کریم ،نقد کتاب ،اعجاز ،همانندناهذیری قرآن  ،وجوه اعجازا

 .1مقدمه
شاید مهمترین و در عین حال هرچافحترین بعد قرآن ا به عنوان سند دیان مباارا اساالر ا
معجزه بودن آن باشدا از قرون اوفیه اسالمی ،مفسران و دانشامندان مسالمان و غیرمسالمان،
آثار مختلفی هیرامون وجوه مختل اعجاز قرآن کریم به سامان رساندهاند کاه برخای از ایان
آثار ،در قافب نظریهها و آرا و دیدگاهها و برخی دیگار در قافاب گاردآوریهاا و تفاسایر و
رسافهها و ااا عرضه شده استا برآیند این آثار نشاان از آن دارد کاه هار ه،وهشاگری از دو
جنبه ففظی و معنوی به این بُعد از کتاب افهی نگریسته است و در این میان ،مباحث مشاترا
و متفاوت فراوانی در این آثار طرح شده است که ذکر همه آنها در این مجال نمیگنجادا باا
این حال ،اطالع از ماهیت اعجاز ،وجوه و چرایی و چگونگی آن برای هر مسلمانی ،اهمیات
خاصی دارد تا بتواند از رهگذر آن ،از حقانیت مکتب و آیین خود اطمینان حاصق کندا
در سالهای اخیر ،با گسترش آموزش عافی و مراکاز دانشاگاهی و تیسایش رشاتههاای
افهیات و علور قرآن و حدیث ،استادان و مدرسان این مراکاز و رشاتههاا ،باه تایفی آثااری
فراخور نیاز دانشجویان این رشتهها رو آوردنادا فازور نگاارش آثااری منطبا باا اهاداف و
ماهیت این مراکز و رشتهها ،صاحب نظاران را بار آن داشاته تاا در آثاار تایفیفی ،تناساب باا
نیازهای مخاطبان و زمینهسازی برای هاسخگویی باه ساالا ت و شابهات را در دساتور کاار
خود قرار دهندا (اسالمی )04 :8938 ،تیسیش مراکز و شوراهای نقد متون ،گاامی در جهات
رسیدن به این اهداف به شمار میرودا گفتار حاضر با مالحظه این ضرورت ،بر آن اسات تاا
یکی از آثار مهم و هیشگار در حوزه اعجاز قارآن را از منظار اصاول و روششناسای تایفی
کتب دانشگاهی ارزیابی کندا مهمترین هرسحهای ه،وهح در قافب دو هرساح زیار طارح
شده است8 :ا مهمترین محاسن و معایب شکلی و محتاوایی کتااب تحلیاق همانندناهاذیری
قرآن در آموزههای قرآن و سنت کدار است؟ 0ا این کتاب تا چاه حاد مایتواناد انتظاارات
دانشجویان مقطو دکتری را در درس اعجاز قرآن کریم برآورده کند؟
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کتاب تحلیق همانندناهذیری (اعجاز) قرآن در آموزههای قرآن و سنت اثار حجاها ساالر
فتحاهلل نجارزادگان ،شامق  810صفحه از منشورات ساازمان مطافعاه و تادوین کتاب علاور
انسانی دانشگاهها (سمت) است که در سال  8931برای اوفین بار منتشر شاده اساتا کتااب
دارای یک مقدمه و دو بخح استا بخح اول با عنوان آموزههای اساسی در تبیین معجازات
شامق سه گفتار است که در گفتار اول به معناشناسی معجزه ،هیشینه و ضرورت ها،وهح؛ در
گفتار دور به حکمت نیاز به معجزات و در گفتار ساور باه انتظاار از معجازات مایهاردازدا
بخح دور هم با عنوان تبیین همانندناهذیری (اعجاز) و حقانیت قرآن ،شاامق هانگ گفتاار باه
شرح ذیق است :گفتار اول :ادفۀ اثبات اعجاز قرآن؛ گفتار دور :وجوه اعجااز قارآن در قارآن؛
گفتار سور :وجوه اعجاز قرآن در استنبا قرآنه،وهان؛ گفتار چهارر :فرآیند تحدی و تهدیاد
و گفتار هنجم :معناشناسی مثق و معیارهای مثلیت در آیات تحدیا

 .2پیشینه تحقیق
مسیفه اعجاز قرآن ،یکی از عرصههای هرمناقشه و چافحبرانگیاز در علاور و معاارف قرآنای
است و از دیرباز دانشمندان و ه،وهشگران علور قرآنی ،مباحث درازدامنی را در ایان عرصاه
ارائه دادهاندا با این حال ،هنوز حرفهای ناگفته بسیاری نیز هسات کاه مجاال باروز و هاور
نیافتهاندا از سویی دیگر ،تالقی آرا و دیدگاههای مختل درباره وجوه اعجاز قرآن ،به ناوعی
نقد یکدیگر به شمار میرود و بر این اساس ،باب مناقشه در این حوزه همچنان باز اسات و
جای ه،وهشهای دیگری در این عرصه خاافی اساتا در ایان میاان در خصاوو موضاوع
ه،وهح حاضر ،که بررسی و نقد کتاب تحلیق همانندناهذیری (اعجاز) قارآن در آماوزههاای
قرآن و سنت است ،تاکنون ه،وهشی سامان نیافته اساتا تنهاا جلساهای باا حواور مالفا
محترر کتاب و دو تن از ناقدان به نارهای علی راد و محمدعلی محمدی در هاردیش فاارابی
دانشگاه تهران در دیماه  8931تشکیق شده اسات کاه در آن ،کتااب باه فحاات سااختاری و
محتوایی ارزیابی شده استا از آنجایی که نقد شفاهی به سبب آسیبهاایی چاون تجاماق و
برخی محذورات و همدفیها ،شاید نتواند امکان رسیدن باه نتیجاه مطلاوب را فاراهم کناد،
نویسندگان بر آن شدند فارغ از این آسیبها به بررسی و نقد کتاب اقدار کنندا
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 .3فتحاله نجارزادگان
فتحافه نجارزادگان متوفد  8991شمسی در اصفهان ،دارای مدرا کارشناسی ارشد و دکتاری
علور قرآن و عوو هیات علمی دانشگاه تهران اساتا او عاالوه بار ایان ،دارای تحصایالت
حوزوی نیز بوده و از محور اساتیدی چون محمادهادی معرفات ،جاوادی آملای ،هاشامی
شاهرودی و مصباح یزدی بهره برده اساتا از ساواب آموزشای وی مایتاوان باه تادریش
دروس اصول فلسفه ،علور قرآن ،حدیث و تفسیر در دانشکده اصولافدین و مدارس جهاانی
علور اسالمی و دانشگاه تهران اشاره کردا

وی دارای آثار متعدد ه،وهشی است و از مهمترین کتابهاای وی مایتاوان باه ساالمه
افقرآن من افتحری ا کتاب برگزیده سال  8919جمهوری اسالمی ا ،وی،گی های امار علای
(ع) ا کتاب سال 8919حوزه علمیه در بخح ترجماه ا ،مجموعاه تاراا افشایعه افقرآنای ا
حایز رتبه دور سومین همایح اهق قلام اصافهان در ساال  8910اشااره کاردا نجارزادگاان،
مالف حدود صد مقافه علمی چاپشده در نشریات داخلای و باینافمللای نیاز هسات کاه
موضوع و محتوای آنها نشاندهنده کثرت و وسعت مطافعاتی وی و در عاین حاال تسالطح
بر موضوعات قرآنی و حدیثی استا (نک)najarzadegan.ir:

 .4ارزیابی ساختاری کتاب تحلیل همانندناپذیری (اعجاز) قرآن در آموزههاای
قرآن و سنت
ساختار کتابهای درسی دانشگاهی با توجاه باه اهاداف آموزشای و ناوع درس مایتواناد
متفاوت باشدا داشتن ساختار مناسب ،تیثیر زیادی در جذابیت کتاب بارای خوانناده و نقاح
مهمی در یادگیری داردا (رضی )01 :8911 ،بنابراین اهر بیرونی کتاب ،سااختار مناساب و
منسجم ،عنوان ،فهرست مطافب و حجم آنها ،سبک و زبان مناسب ،صفحهآرایی ،هااورقیهاا
و خاتمهنویسی ،در یادگیری و کاربست محتوای اثر تیثیر فراوانای داردا (زارع برمای:8022 ،
)822
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 6.0طرح جلد
با توجه به اینکه بیشتر افراد ،کتاب را بر اساس جلد آن قواوت میکنناد و باه ناوعی اوفاین
راه ارتباطی نویسنده با خواننده ،جلد کتاب است ،فذا انتخاب طارح جلاد مناساب ،اهمیات
بسیار داردا تصاویر و فونت انتخابشده در جلد بایاد بهتارین کیفیات را داشاته باشاد و در
سریوترین زمان ممکن ،با مخاطب ارتبا برقرار کندا رنگبندی طرح روی جلد نیز بایاد باه
گونهای انتخاب شود که عنوان در آن بیشتر به چشم آیدا در طراحی روی جلد کتااب مای-
توان از روش اسرارآمیز بودن نیز استفاده کرد؛ بدین معنا که ذهن بینناده کتااب را مشا ول و
مشتاق به خواندن کتاب کندا (غالمعلی هورزرندی )91 :8933 ،همچنین باید تاا حاد امکاان
از هیچیدگی طرح ،خودداری و از طرحی ساده استفاده کردا طرح جلد کتاب مورد بحاث ،از
عالیم و تصاویر خافی است و از ترکیب دو رناگ خاکساتری در قسامت حاشایههاا و زرد
طالیی در قسمت مرکزی تشکیق شده استا با توجه به اینکاه ناوع رناگ باه کاار رفتاه در
طرح جلد بایستی با محتوای اثر مرتبط باشد و برای مثال اگار کتاابی باا موضاوع باورس و
اقتصاد باشد ،نبایستی از رنگ قرمز در آن اساتفاده کارد و بارعکش اگار کتاابی باا موضاوع
ادبیات مقاومت باشد ،معمو ً از رنگ قرمز در جلد آن استفاده میشود (همان ،)93 ،باه نظار
میرسد رنگ خاکستری و زرد به دفیق داشتن مفهور اعتبار و دانح و دوستانه و گرر باودن،
با محتوای اثر ارتبا برقرار نکرده استا بهتر بود در طرح جلد کتااب از رناگ آبای کاه باه
مفهور اعتماد ،آرامح و تفکر است و در فرهنگ اسالمی ،رناگ مقدسای اسات و از احتارار
خاصی برخوردار است ،استفاده میشد؛ زیرا رنگ آبی ،رنگ آسمان است که جایگاه خادا و
فرشتگان و موجودات هاا است و بر همین اساس است که گنبدها و مناارههاای مسااجد و
زیارتگاهها را همچون هق ارتباطی میان زمین و آسمان ،به رنگ آبی میساازندا (علایاکبارزاده،
 )09 :8914رنگ سبز نیز که به مفهور زندگی و حیات است ،جاایگزین خاوبی بارای رناگ
جلد این کتاب میتوانست باشدا
نوع قلم به کاررفته در عبارت عنوان هم نستعلی است که هر چند در بسیاری از کتااب-
ها مورد استفاده قرار میگیرد ،اما معمو ً در عنوان کتابها در طرح جلد ،از قلمهای بای زر،
بی نازنین و بی فوتوس استفاده میشود(اسالمی)40:8938،ا سادگی طرح جلد کتاب یادشاده
از فحات استفاده از اشکال و تصاویر مختل هر چند قابق توجه اسات ،اماا اگار از محتاوای
اثر دیدگاهی کلی بر روی جلد اهر میشد ،خافی از فط نبود؛ به عنوان مثال ،ذکار آیاهای
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از قرآن با موضوع اعجاز یا تصویری ساده و گویا از معجزات قرآن ،در هش زمیناه جلاد باه
خوبی میتوانست طرح جلدی اصوفی و زیبا ارایه دهدا

 2.0عنوان کتاب
عنوان هر اثر جلوهای از هویت آن و فشردهای منوبط از محتوای آن اساتا (حار،ی:8918 ،
 )82هر چند عنوان یک ه،وهح از کلماتی محدود شکق مییابد ،اما ایان کلماات در جلاب
نظر و توجه و حتی در میزان یادگیری و فروش اثار نیاز تیثیرگاذار اساتا صااحبنظاران،
اصوفی چون جزئی بودن ،گویایی ،اختصار ،دق،ت و جاذابیتت را بارای عنااوین آثاار علمای،
ضروری برشمردهاندا (خاکی )82 :8932 ،در عنوان بایستی از آوردن واژههاای «بررسایااا»،
«تحقی دربارهااا»« ،مطافعهااا» و ااا تا حد امکان خودداری کرد؛ زیرا ه،وهشی که انجاار مای-
شود ،خود بررسی و مطافعه علمی موضوع استا (فتوحی )809 :8911 ،باا نگااه باه عناوان
کتاب مورد بحث ،احساس میشود نویسنده تالش کرده جذابیت و طرح تازه موضوع ماورد
بررسی خود را نشان دهد ،اما استفاده از واژه «تحلیق» در عنوان کتاب ،بجا نیسات؛ چارا کاه
اساس هدف موف ،محترر در اثر خود ،تحلیق بوده استا نکته دیگری که با نگااه باه عناوان
کتاب به ذهن میرسد کاربرد واژه «همانندناهاذیری» اساتا هار چناد نویسانده خواساته باا
استفاده از این واژه ،ادبیات متمایزی در موضوع اعجاز قرآن ارایه دهد ،اما ایان کلماه نمای-
تواند جایگزین خوبی برای واژه اعجاز باشدا به نظر میرسد همانندناهاذیری را بتاوان بارای
هر اثری که برای اوفین بار خل میشود ،به کار برد ،اما زمانی که مشابه و نمونه هیشارفته آن
توفید شد ،آن اثر قبلی از حیتز همانندناهذیری ساقط مایشاودا ماثالً وقتای بارای اوفاین باار
هواهیما اختراع شد ،ذهن بشر ،آن را همانندناهذیر قلمداد میکرد ،اما با هیشرفت تکنوفاوژی و
توفید هواهیماهای هیشرفته ،کاربرد مفهور همانندناهذیری برای آن بیمورد استا فذا باه سابب
توافقی که عمور برای معجزه بودن قرآن دارند ،هیچ واژه ای بهتر از «اعجاز» برای قارآن زیباا
و رسا نمینمایدا ذکر واژه «سنت» در عنوان کتاب نیز این انتظار را ایجااد کارده کاه موف،ا
محترر هم از روایات شیعه و هم از روایات اهق سنت بهره بگیارد ،در حاافی کاه صارفاً باه
روایات شیعه بسنده نموده استا
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 3.0صفحه آرایی و زبان نگارش
از برجستهترین خاصیتهای اهری این کتاب ،میتوان به زبان نوشتاری صاریح و گویاا و
صفحهآرایی زیبای آن اشاره کردا قلم به کاررفته در کتاب ،قلمی مناسب برای متن فارسای و
خواناستا هاراگرافبندیهای بجا و کوتاه ا جز در مواردی اندا که هاراگرافهای طاو نی
و خستهکننده ،در صفحات 89و80و01و  48و 40خودنمایی میکند ا اندازه تیترهاا و مثاال-
های عربی که با فونتی ضخیم و متفاوت از متن فارسی در سراسر کتاب چشمنوازی میکناد
و جملهبندیهای مطلوب کتاب که اغلب کوتاه ،زودیاب و آسانفهم اسات ،جلاوه ااهری
مطلوبی به کتاب بخشیده استا تورفتگیهاای ابتادای هااراگرافهاای دور باه بعاد در هار
صفحه به خوبی اعمال شده استا فاصله بین خطو  8/84سانتیمتر استا در سر صفحههاا
نار فصق و عنوان زیرمجموعهها درج شده استا زیرنویشهای هار صافحه باا قلام ریزتار
نوشته شده و هر صفحه از  00سطر تشکیق شده است که برای کتابهاای باا قطاو وزیاری
مناسب استا حاشیهگذاریهای هر صفحه از چهار سمت به صاورت کاماق رعایات شاده
استا اغال تایپی بسیار نادر و کمی بیشتر از تعداد انگشتان یک دست اساتا تنهاا نکتاهای
که هیشنهاد میشود ،این است که آیات شری داخق هرانتز گقدار قارار داده شاود تاا نماای
کتاب زیباتر شودا

 .5ارزیابی محتوایی کتاب
کتاب حاضر در یک مجموعه  810صفحهای شاامق درآماد و در دو بخاح ،ساازمان یافتاه
استا بخح اول با عنوان «آموزههای اساسی در تبیین معجزات» در سه گفتاار و بخاح دور
با عنوان «تبیین همانندناهذیری (اعجاز) وحقانیتت قرآن» در هنگ گفتار ساماندهی شده استا
مالف محترر در جلسه نقدی که با حواور دو تان از اسااتید ایان رشاته تشاکیق شاد،
مدعی نوآوریهایی بیسابقه در کتاب شدندا این ه،وهح تالش میکند مدعای ایشان را بار
اساس برخی مالففههای ارزیابی کتب درسی دانشگاهی بررسی کندا
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 6.6جامعیت و روزآمدی کتاب
منظور از جامعیت یک اثر آن است که مباحث آن بیشترین هوشح ممکن را در هارداختن باه
مباحث و منابو مرتبط با محور بحث خود داشاته باشادا هار چناد در عماق از هایچ اثاری
نمیتوان انتظار جامعیتت به معنای کامق آن داشت ،اما دساتکام مایتاوان انتظاار جامعیات
نسبی را از آن داشتا به این معنا که بیشتر مخاطبان اثر ،با مطافعه آن ،به اغلب مباحث ماورد
نظر دست یابندا (رضی )00:8911 ،نویسنده در این اثر تالش نموده باا ارائاه طرحای ناو در
مسیف ه اعجاز قرآن و اثبات آن ،از تکارار مطافاب مناابو هیشاین خاودداری کنادا نگااهی باه
فهرست مطافب کتاب ،حاکی از آن است که نویسانده تاا حادود زیاادی توانساته جامعیتات
نسبی را به دست آوردا گفتار دور از بخح اول «حکمت نیااز باه معجازات» ،باه هماراه دو
فصق زیرمجموعهاش ،از جمله مطافب جدیدی است که این اثر در مقایساه باا مناابو مشاابه
داردا با این حال ،مطاب انتظاری که از عنوان کتاب ایجاد میشود ،زر بود نویسانده هاش از
تعری معجزه ،وجوه و انواع اعجازهای قرآنی را بررسی می کرد و آنگااه وارد تحلیاقهاای
بعدی میشدا از این رو طبا تعریفای کاه از جامعیتات کتااب ارائاه شاد ،وجاوه مختلا
موضوعی در این اثر به خوبی هوشح داده نشده استا عالوه بر آن ،کاربرد کلمه «سان،ت» در
عنوان هم این انتظار را ایجاد کرده که نویسنده محترر فصلی را باه مقوفاه اعجااز از دیادگاه
سنت اختصاو دهد که در متن کتاب ،به این مهم توجتهی نشده استا نمود سان،ت در ایان
کتاب بسیار کمسو و ناچیز است به حدتی که اگر این واژه از عنوان حذف شود ،هیگ خللای
در ساختار فعلی کتاب ایجاد نمیشودا
یکی از موف،فههای مهم در ارزیابی جامعیت یاک اثار ،شناساایی و بهارهمنادی موف،ا از
مجل،ات و موف،فان هسته رشته خود استا با نگاهی به منابو یادشده در هایان کتاب ،هیچ اثاری
از مجالت علمی دیده نمی شودا با ایان حاال ،کثارت مناابو ایان کتااب یکای از امتیاازات
برجسته آن تلق،ی مایشاود و اساتفاده از مناابو مهمای همچاون فکاره اعجااز افقارآن نعایم
افحمصی ،اعجاز افقرآن مصطفی رافعی نشان از توجه موف ،محترر به موف،فان هسته داردا
موف،فه دیگر در ارزیابی جامعیت یک اثر ،فراتر رفتن آن اثر در مقایساه باا آثاار مشاابه در
زمینه موضوعی استا (منصاوریان )82:8930 ،گفتاار اول و ساور از بخاح اول ،در اغلاب
منابو نگاشتهشده در موضوع اعجاز ،وجود دارد و ناوآوری خاصای در آن دیاده نمایشاودا
گفتار اول ،سور ،چهارر و هنجم از بخح دور نیز به طور کلی در اکثر منابو از جملاه اعجااز
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افقرآن فوق حسن عباس و مباحث فی اعجاز افقرآن مصاطفی مسالم وجاود داردا بناابراین
میتوان نتیجه گرفت موضوع اعجاز قرآن ،که محور کتاب حاضار اسات ،نتوانساته تاا حاد
مطلوب تحو ت موضوعی رشته مورد بررسی خود را نشان دهدا از ایان رو هیشانهاد مای-
شود نویسنده با مراجعه به آخرین یافتههای موجود در مجموعه مقاا ت سامینارها و مناابو
افکترونیکی ،محتوای کتاب را روزآمد و جامعیتت آن را به حدتی قابق قبول برساندا

 2.6توان استنادی کتاب
منظور از توان استنادی یک اثر این است که مطافب آن چگونه و با چه کیفیتات و کمیتتای در
مقایسه با منابو هیشین با موضوع مشابه ،نوشته شاده اساتا افبت،اه هایچ اثاری نمایتواناد در
فوایی خافی و به صورتی ناگهانی توفید شود و نویسنده هم نمیتواند تمامیتت آن را یکساره
متعل به خود بداند ،وفی افزودن مطلب و محتوایی تازه به مطافب آثار هیشین انتظاری اسات
که از آثار تیفیفی و تحقیقی همیشه مطرح استا کثرت ه،وهحهاای نویسانده کتااب ماورد
بحث ،حاکی از وسعت اطالعاتی وی و تسلطح به منابو و مدارا موجاود در زمیناه علاور
قرآنی است و این مقوفه ،در منابو مورد استفاده کتاب خاود را نشاان داده اساتا اساتناد باه
حدود  882منبو در کتابی  812صفحهای که آثار معتبر فراوانی در بالی آنهاا مشااهد مای-
شود ،توان و ارزش اسنتادی کتاب را با برده استا هرچند برخی منابو باا موضاوع اعجااز
نیز وجود دارد که استفاده و مراجعه موف ،محترر بدانها خافی از فطا نباود؛ همچاون آثاار
فوق حسن عباس ،مصطفی مسلم واااا ،که در این کتاب م فول ماناده اساتا آثاار هساته و

تیثیرگذار مرتبط هیشین همچاون فکره اعجاز القرآن نعیم الحمصی ،البرهاان فای عماال القارآن
زرکشی ،اعجاز القرآن باقالنی و االعجاز فی دراسات السااققی عبادافکریم خطیاب بارهاا در
این اثر مورد استناد بوده و در غنای مطلب موثر بوده استا
از دیگرموففههایی که در توان استنادی کتاب تیثیر مثبت داشته ،امانتداری در اساتفاده از
منابو مختل استا نویسنده ،ارجاعات و استنادات خود را با نهایت دقت و وساواس انجاار
داده و اثر خود را در این خاصایت برجساته نماوده اساتا اماا یاک نموناه از بایدقتای از
ارجاعات در صفحه  0مشاهده میشود؛ آنجا که باه نقاق از ابانفاارس ماینویساد« :ع.ج.ز
أصالن صحیحان یدلّ أحدهما عمی الضعف و اآلخر عمی مؤخر الشای »ا (نجارزادگاان:8931 ،
 )0حال اگر به کتاب ترتیب مقاییش افل ه مراجعه کنیم ،میبینایم کاه چناین اسات« :العای و
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الجیم و الزا أصالن صحیحان یدلّ أحدهما عمی الضعف و اآلخر عمای ماؤخر الشای »ا (ابان-
فارس)088 :8900 ،؛ همانطور که مشاهده میشاود ،ابانفاارس «العای و الجایم والازا ااا»
آورده ،اما نویسنده محترر حروف را خالصه کرده و به جای حرف عط واو ،نقطه گذاشاته
استا از طرفی هم در ترجمه این عبارت کمی بیدق،تی شده اسات« :عجاز کلماه صاحیح از
دو ریشه است :یکای بار ضاع و نااتوانی و دیگاری بار آخار هار چیازی د فات داردا»
(نجارزادگان )0 :8931 ،در حافیکه با دقت در ترتیب مقاییش افل ه و خواندن مقدماه کتااب
متوجه میشویم که منظور ابنفارس از أصالن صحیحان ،دو معنای اصلی جدا از هام اسات
نه دو ریشه؛ چراکه ففظ دو ریشه داشتن بارای واژهای در زباان عربای ،مخاطاب را باه ایان
مسیفه رهنمون میشود که مثالً «عجز» یک باار از ریشاه «عَجَاز» اسات و باار دور از ریشاه
فرضاً «زعگ» استا در حافیکه مقصود ابنفارس این اسات کاه واژه دارای دو معنای اصالی
است که ارتباطی با یکدیگر ندارندا وقتی ابنفارس میگوید« :له أصالن»؛ یعنای آن کلماه در
آغاز برای دو معنای مستقق و بیارتبا با هم وضو شده استا (طیب حساینی)40 :8930 ،ا
بنابراین با دریافت درست مقصود نویسنده ،ابهار از ترجمه زدوده میشودا
از جمله سالا ت مهمی که باید در ارزیابی توان استنادی یک منبو مالا قرار گیارد ،ایان
است که تا چه میزان نویسنده به آراء موافقان و مخاففان موضوع خاود توجاه داشاته اسات؟
(نک :منصوریان)1:8930،ا یکی از ناقدان در جلسه نقد شفاهی این کتاب میگوید:
من تالش کردهار ذهنم را در نقد این اثر فراتر از افهیات شیعی ببرر ،فاذا تصاور کاردهار
که این نقد نه در قم و هردیش فارابی ،بلکه در مرکز و گفتمان دیگاری فاارغ از افهیاات
شیعه در حال نقد استا وی با بیان اینکه من برای هرهیز از همدفیهای ناخواسته کاه در
نقد رخ میدهد ،به ارزیابی و خوانح متن هرداختهار ،افزود :سالال من این است که ایان
اثر چه میزان در ذهن یک فرد غیرمسلمان کارآماد اساتا افبتاه اگار گفتاه شاود بارای
غیرمسلمانان نوشته نشده ،نقد من بر بااد اساتا ایان ناقاد باا بیاان اینکاه ایشاان نگااه
بینافمللی دارند ،تصریح کرد :انتظار دارر که در چاپ و ویراست بعدی ت ییراتی باا ایان
نگااه بیاان شاود تااا یاک خوانناده غیرمسالمان بتوانااد از آن بهاره بارده و اقنااع شااود
))hawzanews.com/877597ا

محتوای بیان ناقد محترر به خوبی حاکی از آن است که مالف ،در موضوعات این کتااب
به نظرات مخاففان موضوع که همان اعجاز قرآن است ،عنایتی ننموده و تمار تالشاح بار آن
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بوده تا اعجاز قرآن را از دید قرآن به بحث و بررسی بنشیندا در میان منابو این اثار ،مساتندی
که در آن به مخاففت با موضوع اعجاز قرآن هرداختاه شاده باشاد ،مشااهده نمای شاودا در
فصول و بخحهای مختل کتاب هم هیچ مطلبی از مخاففان اعجاز قارآن و کساانی کاه در
موضوع اعجاز قرآن شبههافکنی نموده و آن را به چافح کشیدهاند ،دیده نمایشاودا بناابراین
هیشنهاد میشود بررسی مجدد این موضوع و حداقق بررسی سیر تااریخی اعجااز از دیادگاه
مخاففان و به وی،ه نظرات برخی مستشرقان در این خصوو ،در ویراستهای بعادی کتااب
فحات شود تا ارزش استنادی کتاب تقویت شودا
طب نظر یکی از داوران محترر ،نویسنده در کتاب حاضار دارای قلام علمای و خاافی از
حشو و زوائد استا مطافب سریو و فخت بیان شده استا (همان) و آنچه این وی،گای را در
کتاب بیح از هیح زیباتر کرده ،ارجاعات و توضایحات فاراوان در هااورقیهاای صافحات
استا این عمق باعث شده تا مطافب و جمالت کوتاهتر شده و یاادگیری بارای خواننادگان
آسانتر شود و هرجا که نیاز به فهم بیحتر است ،به هاورقی رجوع کندا اضافه بر آن با مناابو
بیشتر در حوزه آن مطلب آشنا شودا

 3.6طرح سؤالهای نو و گشودن افقهای تازه
کتابهای درسی دانشگاهی نباید فقط وسیلهای بارای نقاق و انتقاال داناح باه خواننادگان
باشد ،بلکه باید مطافب آن سالافهای جدیدی در ذهن دانشجویان ایجاد کند و اف هاای تاازه-
ای هیح روی آنان بگشایدا این هدف از طری برانگیختن حش کنجکااوی و کاوشاگری در
دانشجویان و آموزش تفکر انتقادی به آنان تحق مییابدا (رضی )09:8911،در کتااب ماورد
بحث ،نویسنده محترر به خوبی به ایان مهام واقا باوده و در درآماد کتااب ماینویساد:
«دانشجو باید به جای حفظ و ازبر کردن مطافب به کااوش و تفکار روی بیااورد و خل،اقیات
خود را در هاسخ به نقا ابهار و چافحها به نمایح گذارد ااا» (نک :درآمد کتاب) نویسانده،
خود برای رسیدن به هدف ،در هایان هر مبحث ،بخشی را تحات عناوان «ها،وهح» آورده و
در آن سالا تی را در رابطه با موضوع بحث ،مطارح نماوده اساتا ایان عماق باعاث شاده
خواننده با مهمترین مسائق ه،وهشی مرتبط با هر موضوع آشنا و باه ناوعی آدرس ه،وهشای
دریافت کندا هر چند برخی از سالا ت مطرحشده در این بخحها ،ارزش ه،وهشای جادی
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ندارد؛ برای نمونه ،سالالهایی که با آیا شروع میشود و هاسخ آن بلی یاا خیار اسات ،ارزش
ه،وهشی نداردا سالال ه،وهشی باید به مسیفه و کیفیت بپردازد و فرآیندگرا باشدا
یکی دیگر از نکاتی که در این میان به محتاوای کتااب ضاربه زده اسات ،تکارار برخای
مطافب بدون مالحظه مقار و بی توجاه باه مخاطاب اساتا بساته باه ناوع مخاطاب و ناوع
آموزش ،تکرار مطافب یا مفاهیم میتواند مفید باشد یا فایدهای بر آن مترتب نشود؛ ماثالً اگار
مخاطبان کتاب ،در مراحق آغازین آموزشی باشند و به اعتباری نسبت باه خبار خاافیافاذهن
باشند ،عقق ایجاب میکند که مطافب تکرار شوند ،در حافی که مخاطبان کتاب ماورد بحاث،
دانشجویان دکتری رشته علور قرآن هستند و تکرار مطافاب ابتادائی باعاث خساتگی ایشاان
شده و عالقه آنها را به درس و کالس کم خواهد کردا مباحث مربو به آیاات تحادتی در
گفتار اول از صفحه  48تا  01و گفتار چهارر از صفحه  803تا  808بخح دور کتااب تکارار
شده استا همچنین حدود یک سور مطافب کتاب باه بحاثهاای بادیهی اعجااز از جملاه
تعری ف وی و اصطالحی اعجاز ،معجزه و علق نیاز به معجزه اختصااو داده شاده اساتا
این مباحث هام در دوره کارشناسای وهام در دوره ارشاد دروس مربوطاه مطارح شاده و
دانشجویان به وضوح با آن آشنایی دارندا فذا طرح این مباحاث ،آن هام باا ایان حجام ،باه
تازگی محتوایی و اف نگرانه کتاب خلق وارد نموده استا هیشنهاد میشاود نویسانده محتارر
در چاپهای بعدی درباره این بخحها تجدید نظر نمایندا

 0.6توان آموزشی کتاب
زمانی که صحبت از نقد کتب درسی میشود ،میبایست به این نکته واقا باود کاه اوفاین
هدف کتب درسی ،به وی،ه کتب درسی دانشگاهی ،انتقال هیاار آموزشای اسات؛ باه عباارت
دیگر در نقد کتب درسی دانشگاهی نمیتوان و نباید بُعد آموزشی آن را نادیده گرفتا (نیلای
احمدآبادی )008:8930 ،در رعایت اصول و ابعاد آموزشی کُتُاب ،صااحبنظاران نکااتی را
مطرح کرده اند (همان )002،که گفتار حاضر تالش خواهد کرد کاربسات آنهاا را در کتااب
یادشده مورد مداق،ه قرار دهدا

تحلیل و نقد کتاب تحلیل همانندناپذیری ( ...عسگر بابازاده اقدم و دیگران) 601

 5.4.1توجه به ویژگیهای مخاطبان
منظور از وی،گیهای مخاطبان ،هیحدانستههاا یاا داناح موجاود یادگیرنادگان (مخاطباان و
کسانی که کتاب برای آنها نگاشته شده) در رابطه با موضوع استا سبک یادگیری مخاطباان،
هوش ،سطح شناخت و رشد آنها در این بخح جای میگیردا
مطاب سخن ناشر این کتاب ،اثر یادشاده بارای دانشاجویان مقطاو دکتاری علاور قارآن
تیفی شده است و مخاطبان اصلی اث ر ،ایشاان هساتندا حاال بایاد دیاد محتاوای کتااب باا
اطالعات قبلی و هیحآموخته های آناان در مقااطو تحصایلی قبلای چاه ارتبااطی دارد؟ آیاا
آموختهها و مطافعات قبلی آنان را تکمیق میکناد و معلومااتی باه معلوماات قبلای آناان در
حوزه اعجاز میافزاید؟ به نظر مایرساد نگااهی باه مناابو درسای و سرفصاق دروس دوره
کارشناسی ارشد این رشته ،هاسخ این سالال را بدهدا در سرفصق دروس مقطو ارشاد رشاته
علور قرآنی ابالغی وزارت علور  ،8930/0/92و ،0دروس سیر تطور وجاوه اعجااز قارآن،
اعجاز قرآن ،اعجاز علمی قرآن 8و 0و بررسی نظریه صارفه و آیاات تحادتی ،هار کادار باه
ارزش  0واحد تعری شده استا نگاهی به سرفصقهای ایان دروس( ،در صافحات  90تاا
 09این ابالغیه) و مقایسه آن با فهرست مطافب کتاب مورد بحث نشان از آن دارد کاه کتااب
یادشده وی،گیهای مخاطبان را رعایت ننموده است و چنانچه این کتااب بارای دانشاجویان
مقطو ارشد معرفی شود ،بهتر استا

 2.4.1جلب و حفظ توجه مخاطبان
برانگیختن توجه مخاطبان از هیحشر های هر نوع یاادگیری اسات و در اغلاب فهرساتهای
یادگیری جزو اوفین موارد ذکر میشودا برای جلب توجه در هیارهای نوشتاری ،میتاوان باه
مواردی از قبیق طول جملهها ،طول هاراگرافهاا ،شاکق و رناگ حاروف ،طریا طراحای،
تواد یا کنتراست رنگ اشاره کردا صاحبنظران حوزه آموزش و روانشناسی از ایان هدیاده
تحت عنوان مالففه خوانایی یاد کردهاند و نظریه خوانایی متن را ارایاه دادهانادا آناان قابلیات
خوانایی را از نکات مهم در فرایند آموزش دانسته و بر این باورند که اگر متنای فاقاد چناین
قابلیتتی باشد ،فراگیر ،مطلب را بدون درا ،فقط حفظ خواهد کردا بناابراین چناین محتاوایی
به سرخوردگی فراگیر و فقدان اعتماد به نفش در وی منجر خواهد شادا (ملکای)08:8910،
درباره رعایت این مالف،فه در کتاب مورد بحث ،به جارأت مایتاوان ادعاا کارد کاه نویسانده
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محترر به خوبی از عه ده این مهام برآماده و اساتادی خاود را نشاان داده اساتا اساتفاده از
جمالت کوتاه و ساده ،علیرغم اینکه مخاطبانح دانشجویان دکتاری باودهاناد و هااراگراف-
های کوتاه و قابق درا نقح مالثری در این زمینه ایفا کرده استا هر جا هم کاه نقاق قاوفی
آمده ،با عبارتهایی کوتاه ،توضیح داده شده و این کار باعث شده که ماتن اصالی و منقاول
به خوبی از هم تفکیک شودا هنر معل،می نویسنده آنجا بیشتر خودنماایی مایکناد کاه بارای
توضیح بیشتر برخی مفاهیم و اصطالحات ،با ارجاع به هااورقی ،جماالت و بنادهای کوتااه
درست شده و هیشاهیح خواننده را از خستگی رهانیده استا عالوه بر آن ،واژگان خااوت از
قبیق اسامی خاو و اشخاو ،با قلم ایتافیک مشخص شاده و ااهر ماتن کتااب را بسایار
چشمنواز و زیبا ساخته استا

 5.4.1ایجاد فرصت تأمل و درک مطلب برای خوانندگان
کتاب دانشگاهی ماهیتتی آموزشی دارد و قرار است دانح ،تخصص یا مهاارت مشخصای را
به خواننده بیاموزد یا او را به هیگیاری موضاوع تشاوی کنادا بناابراین فحان و شایوه بیاان
نویسنده باید تا آنجا که ممکن است با نظریههای یادگیری و توصیههای علمی این نظریاههاا
همخوانی داشته باشدا هرسحهای زیر میتواند در ارزیابی این معیاار ،ماالثر باشادا ماثالً آیاا
نویسنده به هرسحهای هرتکرار خوانندگان اندیشیده است؟ تاا چاه میازان مخاطاب اصالی
بدون نیاز به کمک ،میتواند مطافب کتاب را درا کند؟ آیاا تمارینهاای عملای و مساایلی
برای تفک،ر در کتاب موجود است؟ و آیا برای آشنایی مخاطباان باا مفااهیم خااو ،واژگاان
تخصصی تعری شده است؟ (منصوریان )80:8930،به عبارت دیگر ،آیاا نویسانده باه فکار
ایجاد فرصت تیمتق و درا مطلب برای مخاطب بوده اسات؟ موف،ا  ،ایان کاار را باا طارح
نکات و سالا ت چافحبرانگیز برای مخاطبان و ایجاد شرایط تیمتق نقاداناه و شارح و بساط
بیحتر ،باید انجار دهد و زمینه را برای یادگیری مخاطبان فراهم کندا
اگر موف ، ،خود مدرس و معل،م در زمینه موضوعی خااو باشاد و بخواهاد دسات باه
تیفی بزند ،اثر وی به سبب تجربه و آشانایی باا کلیتاات موضاوع و نیازهاای مخاطباان ،باه
احتمال زیاد ،اثری قابق قبول از فحات آموزشی خواهد بودا اگر نگاهی به ساابقه تحصایلی و
آموزشی نگارنده کتاب مورد بحث بیندازیم ،خواهیم دید که ایشان هم ساابقه تحصایالتی و
هم سابقه تیفی و ه،وهح در زمینه اعجاز قرآن را دارد و تسلط وی باه ایان حاوزه کاامالً
مشهود استا بنابراین با نیاز مخاطبان به طور کامق آشنا بوده و در هایان هر فصق ،بخشای را
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تحت عنوان «ه،وهح» گنجانده و سالا تی را برای ایجاد فرصت تیمق و ها،وهح مخاطباان
قرار داده استا اغلب این سالا ت ،هرسحهایی دقی و ه،وهشی اسات و باعاث مای شاود
خوانندگان به مطافعه بیشتر سوق هیدا کرده و با مراجعه به مناابو دیگار ،اطالعاات خاود را
توسعه دهندا افبته چنانچه مالف ،محتارر موضاوع و تحلیاق برخای ساالا ت را در باالی
مباحث کتاب مطرح مینمود ،ارزش اطالعاتی و تحلیلی کتاب بیحتر از هیح میشدا

 .6میزان مطابقت محتوای علمی کتاب با مبانی و اصول اسالمی
فحوای کتب درسی دانشگاهی در جمهاوری اساالمی ایاران ،اهمیتات فراوانای در اساالمی
سازی دانشگاهها و عملیااتی کاردن اهاداف دساتانادرکاران اماور آموزشای ،ه،وهشای و
فرهنگی داردا محتوای کتاب حاضر نیز بررسی اعجاز قرآن ،باه عناوان ساند حقانیات دیان
مبارا اسالر است و از این جهات ،کماک شاایانی باه افازایح اطالعاات دینای و قرآنای
عالقمندان علور اسالمی می نمایدا روش تقریباً متفاوت نویسنده در مقایساه باا آثاار مشاابه
قبلی در جای خود قابق توجه است و در نهایت اعجااز قارآن را از زاویاه دیگاری بررسای
میکند ،اما بهتر بود به تناسب عنوان اثر ،اعجااز را از دیادگاه روایات و حادیث نیاز بیشاتر
بررسی میکردا این کار مایتوانسات اطالعاات خواننادگان را در حاوزه اعجااز از دیادگاه
روایت بیشتر کندا

 .7میزان مطابقت اثر با سرفصلهای مصاوب وزار علاوو و کااربرد اثار در
برنامه آموزشی
اصو ً تدوین کتاب درسی بر مبنای برنامه درسی صورت مایهاذیردا برناماه درسای اسااس
تدوین کتاب درسی و معیار کارآمدی و اثربخشی آن اساتا بهتارین کتااب درسای ،کتاابی
است که به بهترین شیوه ممکن بتواند اهداف برنامه درسی را محق سازدا بناابراین نویسانده
باید دقیقاً مشخص نماید که کتاب درسی مورد نظر مرباو باه کادار برناماه درسای اساتا
(بختیاری )01:8938 ،طب ا هار نویسنده محترر کتاب ،اثر مورد بحاث یاک کتااب درسای
است و برای دانشجویان رشته افهیات گارایح علاور قارآن در مقطاو دکتاری باه ارزش دو
واحد تیفی شده استا (نجارزادگان:8931 ،مقدماه) سرفصاق ابالغای مورخاه 8930/8/92
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وزارت علور تحقیقات و فنآوری برای مقطو دکتری رشاته علاور قارآن و حادیث ،ر وس
مباحث این درس را در سه حوزه کلیات( ،شامق مفهورشناسی ،هیشینه ،ارتباا علام اعجااز
با سایر علور قرآن اعم از وحی و نزول ،علور بالغت ،علم کالر و نقح اعجاز در حجیات و
اعتبار آن)؛ مباحث اصلی (شامق تبیین چگونگی طرح قارآن از موضاوع اعجااز ،تحادی در
قرآن ،معارضه با قرآن و مدعیان نبوت ،وجوه اعجاز اعم از نظم ،صرفه ،اسالوب ،معاارف و
نظامات و تشریو ،بالغت ،حقای و اسرار آفرینح ،اخبارغیبی ،وجوه بالغی ،ادبی و علمای)؛
و مباحث فرعی (شامق نقد شبهات معاصران در حوزه مباحث اعجاز قارآن کاریم و تحلیاق
اجمافی اهم آثار مرتبط با اعجاز قرآن کریم) هیحبینی کرده استا (سرفصاق ابالغای وزارت
علور ،تحقیقات و فانآوری؛ باازنگری شاده دانشاگاه تهاران؛  )89:8930نگااهی کوتااه باه
فهرست مطافب اثر یادشده حاکی از فراموش شدن بسیاری از مباحث ابالغی مصوب اساتا
اگر بپذیریم که به طور کلی اعجاز قرآن را به دو حوزه معرفتی و زبانی میتوان تقسایم کارد،
مباحث زبانی قرآن از فحات اعجاز و جنبههای مختل آن ،رفیتهای آموزشی و ه،وهشای
فراوانی دارد که میتوان دانشجویان دکتری و مخاطبان این کتاب را با آن آشنا نمودا از ایان-
رو جنبههای اعجازه،وهی زبانی قرآن از قبیق اعجاز صرفی ،نحاوی ،بالغای ،معناشناسای و
حوزههای زبانشناسی قرآن ،در این اثر کامالً م فول مانده و نویسنده محترر توجهی باه آنهاا
معطوف نداشته استا نویسندگان گفتار حاضر حداقق به سبب تجربه چندی که در تادریش
این درس و میزان عالقمندی دانشجویان به طرح این مباحث در کالس داشاتهاناد ،هیشانهاد
میکنند این جنبه از مباحث در این اثر گنجانده شاودا بارای ایان کاار مایتاوان از اساتادان
برجسته زبان و ادبیات عربی آشنا به مباحث زبانشناسی کمک گرفتا در غیر اینصورت ،باا
اذعان به ارزشهای فراوان محتوایی این کتاب میبایست یاادآور شاد کاه مباحاث مفهاور-
شناسی ف وی و اصاطالحی معجازه ،تحادی و معارضاه باا قارآن تاا حادود زیاادی بارای
دانشجویان دکتری از بدیهیات است و آنان در دوره کارشناسای ارشاد هماین مباحاث را در
چهار واحد درس نقد و تحقی در اعجاز قرآن و وجوه آن ساپری کاردهانادا فاذا ضارورت
دارد به اقتوای حال مخاطب ،مباحث تطبیقی و عملیاتیتر از اعجاز قرآن را باه دانشاجویان
دکتری تعلیم دهدا به وی،ه اینکه نویسنده محترر یکی از اهداف تیفی کتاب خاود را ساوق
دادن دانشجویان به ه،وهح در حوزه اعجاز قرآن بیان کرده استا
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 .8ضرور پژوهشی
هر کار علمی برای هیشبرد اهداف آن ،باید ضرورت ه،وهشی داشته باشاد؛ چاه در صاورت
فقدان ضرورت ،کار ه،وهشی عبث خواهد شدا در این راستا تبیین سالا ت ها،وهح کماک
شایانی به نمایاندن ضرورت ه،وهح میکندا چیزی کاه در کتااب ماورد بحاث ،تاا حادی
شاهد آن هستیم که چه بسا سبب آن ،جزئی بودن سالا ت ها،وهح باشاد؛ باه طاوری کاه
نویسنده از صفحه  83تا  08حدود  80سالال در زیر عنوان ه،وهح ذکر میکندا با ایان حاال
بخشی از این سالا ت( ،در حدود شح سالال) با آیا شروع میشود که نااگزیر هاساخ آنهاا
بله یا خیر استا اینگونه سالا ت ،اهمیت کار ه،وهشی را به حاشایه مایکشااند؛ ساوا تی
نظیر «آیا معجزه امری خارقافعاده یا ناقض قانون طبیعت است؟ یا آیاا معجازه از نظار قارآن
تنها برای راستیآزمایی آورندۀ آن است؟ و ااا» نمیتواند چندان در تبیین ضرورت هارداختن
به این موضوع ،کارآمد باشد؛ زیرا نمایتاوان باا ساالا ت ساطحی و جزئای باه اهمیات و
ضرورت ه،وهح رسیدا

 .9نتیجهگیری
کتاب درسی دارای وی،گی های گوناگونی اسات کاه موفقیات نسابی در آن باه چگاونگی
سازگاری بخح های مختل آن با اصول نگارش کتاب های درسای داردا کتااب "تحلیاق
همانندناهذیری(اعجاز)قرآن در آموزه های قرآن وسنت" ،تالشی برای تبیین وتحلیاق اعجااز
قرآن برای دانشجویان وعالقمندان حوزه مربوطه بوده استابا نگاهی انتقادی باه اثار حاضار
ومطابقت ان با اصول ومعیارهای نگارش کتاب دانشگاهی برخی نقا ضع و قاوت بارای
کتاب یاد شده به ذهن می رسد که جهت تقویت کتاب هیشانهاد مای گاردد:ااز جملاه نقاا
ضع آن عبارتند از8 :ا طرح جلد آن بخاطر عدر رعایت رنگ هاای متناساب باا محتاوا و
موضوع کتاب و نیز عدر رعایت ساختار هندسی و اشکال بکار رفته در اهر وعدر نگاارش
خالصه ای کوتاه از محتوای اصلی یا اشاره باه هویات موفا و نگارناده کتاابا 0ا فقادان
عنوان جذاب به دفیق کاربرد واژه ی زائدی همچون تحلیق که محتوا بادان اشااره مای کناد
واستفاده از واژه همانندناهذیری به جاای واژه اعجااز کاه خااو قارآن اسات و باه ناوعی
انحصار کاربرد واژه اعجاز را در خصوو قرآن از بین برده استا 9ا تکارار مطافاب وکلای-
گویی؛ طب بررسی نویسندگان ه،وهح حاضر ،که با مراجعه به فهرست مطافاب و محتاوای
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هر کدار از عناوین مشخص شد؛ فهرست بیح از 12درصد محتاوای کتااب ،تکارار مطافاب
منابو هیشین در خصوو اعجاز قرآن ومسایق مربو بدان استااین نقیصه باعاث شاده کاه
تفکر انتقادی هم در کتاب ضاعی باشاد و نهایتا ًا نتواناد تفکار انتقاادی را در دانشاجویان
تقویت کند؛اغلب سوا ت مطرح شده در هایان مباحث کتاب بُعد مسافه ه،وهی نداشاته ویاا
سوا تی بدیهی اند یا سوا تی که جوابشان بله یا خیار اسات،نهایتا ایان ضاع در تقویات
تفکر انتقادی و افزایح میزان کیفیت یادگیری دانشجویان تاثیر گاذار خواهاد باودا 0ا عادر
اشاره به ضرورت ه،وهح ،نویسنده محترر در مقدماه کتااب هایچ اشااره ای باه ضارورت
تحقی نداشته وذکر ننموده که در ازای منابو فراوانی که در خصاوو اعجااز قارآن نگاشاته
شده است ،انجاار ایان تحقیا چاه ضارورتی داشاته و چاه حلقاه مفقاوده ای از مباحاث
وتحقیقات هیرامون اعجاز قرآن را هیدا و تکمیق می کندا4ا عدر تفکیک مباحث کتاب مبتنای
بر عنوان ارایه شده؛ عنوان کتاب تحلیق همانند ناهذیری قرآن در آموزه هاای قارآن و سانت
است؛ از این رو انتظار می رفت در بخشی جداگانه ،به تحلیق اعجااز قارآن در آماوزه هاای
سنت بپردازد که متیسفانه به این مهم هرداخت ننموده استا
در کنار نقا ضع یاد شده برخی نقا قوت آن عبارتناد از 8:ا حاروفنگااری زیباا و
فونت خوب بهمراه حاشیهنگاری و هاورقیهای بسیار که گاه در شارح و توضایح واژههاا و
اصطالحات مبهم خودنمایی میکندا 0ا صفحهآرایی زیبا و چشم نواز که با هااراگراف بنادی
های متناسب و بجا خواننده را مجذوب خود نموده ومباحث با این نوع هاراگراف بنادی باه
خوبی از هم متمایز و در سیر متناسبی قرار دارندا 9ا در زمینه محتوا هام مطافاب منساجم،
سلسلهوار و منظم آورده شده است ،هر کدار از مباحث به نوعی هایح نیااز آموزشای بارای
مباحث بعدی است؛این حُسن منجر به تقویت تفکر سیستمی مخاطباان نیاز مای گردد؛زیارا
همانطور که می دانیم اگر نویسنده به ایجاد تفکر سیستمی در اثر خاود تاالش نمایاد باعاث
انسجار ذهن خوانندگان شاده و راحات تار هیچیادگی هاای یاک مساافه را درا خواهناد
نمودانهایتاً از این طری توان آموزشی کتاب با تر رفته و برای عالقمندان مطافعاه در حاوزه
اعجاز قرآن ،کتاب آموزشی مناسبی محسوب می شودا 0ا از دیگر محاسن ایان اثار اساتناد
دهی با و امانت داری آن است؛ چرا که مالف باا ارجااع باه مناابو غافبا ًا معتبار و اصایق،
محتوای آن را قابق اعتماد قرار داده اساتادر هایاان دو هیشانهاد از ساوی نویساندگان مقافاه
حاضر خطاب به موف محترر ارایه میشود8:ا برای تقویات بایح تار محتاوا ،نویسانده باه
آخرین یافتههای موجود در مجموعه مقا ت سمینارها و منابو افکترونیکی،مراجعاه کناد وآن
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را روزآمدتر نموده و جامعیتت آن را ارتقا دهدا .2برای تدریش درس «اعجاز قارآن کاریم» از
منابعی با زبان اصلی (عربی) بهره گرفته شود تا ضمن آشانایی دانشاجو باا زباان عربای باه
عنوان زبان قرآن ،مقدمات فهم متون به زبان اصلی نیاز فاراهم گارددا هیشانهاد نویساندگان،
کتاب فکره إعجااز القارآن ما البعااه الهبایاه إلای عصارنا الحاعار از نعایم الحمصای ،مای
باشدا9اشاهد مثال ها ونمونه هایی از اعجاز قارآن در قافاب اففاات وواژگاان وتحلیاق هاای
هیرامون آن ارایه شودازیرا همانطور که می دانیم اعجاز قارآن در دو بُعاد ففظای و محتاوایی
است،که نویسنده محترر تنها به اعجاز ازجنبه محتوایی هرداخته واز جنباه ففظای غافاق باوده
استا
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