
 بدیل ناپذیری کلمات قرآن کریم
 1لیال محمدی

 چکیده

تردید خداوند متعال که خود جمال مطلق است، سخن خود را زیبا فرو فرستاد تا نشانی از او باشد و گواهی صادق بر بی

ای ساخت کهه در وهول تهاری     جمال جمیلش و آنگاه که این زیبایی با محتوا و مضامین بلند همراه شد، از قرآن معجزه

 تغییر حتی یک کلمه از آن را پیدا نکرد.ماند و هیچ کس توانایی تبدیل و  لیبدیبهمواره 

غربهی   متفکرانی زیبایی در نگاه اندیشمندان مسلمان و در این رساله، سعی شده است ابتدا به بیان تعریفی دقیق از مقوله

ی بودن کالم، موسیقی کالم و... اشاره شود که چندبعدیی همچون تصویر آفرینی، تناسب، هامالکپرداخته شود، سپس به 

در آیها  قهرآن و    هها مالکشوند و در ادامه به بررسی این ه اجماع بزرگان علوم بالغی باعث تحقق زیبایی در کالم میب

 کنند، پرداخته شود.را به خوبی در کالم الهی آشکار می هایژگیوی شواهدی که این ارائه

ری در کالم الههی و دییهل ههر یهک از     در فصل آخر به بررسی موضوع اصلی یعنی امکان وقوع یا عدم وقوع بدیل پذی

پردازیم. قائالن به بدیل پذیری کلما  قرآن، دییلی همچهون برخهی آیها  کهه تصهرین دارنهد        قائالن به این نظریه می

های هفتگانه و... را سند اعتقاد خود ، روایا  جواز تبدیل کلما  قرآن، قرائتشدهنازلمضمون قرآن بر قلب پیامبر )ص( 

ها نیز به دییلی چون برخی آیها  و روایها    ی الهی همه را رد خواهیم کرد و ورف مقابل آنکه به حول و قوهدانند می

ی و ترکیب گزینی از وهرف خداونهد متعهال،    نیگزواژهی معیارهای جانبگ چند ترمهمهمچون آیا  حفظ و ... و از همه 

های قرآن وبق مقتضای حال، زیبایی در کلما  و عبارا  از  انتخاب واژه دنعبارتها اند. برخی از این ویژگیاستناد نموده

یی، سبک ویژه قرآن و بسیاری گو قیدقهای آن است، مثال نیترمهم جملهقرآنی که دیلت صوتی و هارمونی کلما  از 

دسهت   هها آنما تهاکنون بهه    هایی که یا تاکنون کامالً اثبا  نشده مانند اعجاز عددی و آماری کلما  قرآن و یااز ویژگی

 ی این واژگان بیش از پیش به اثبا  برسد.لیبدیبی بدیل پذیری کلما  قرآن ابطال شود و ایم، باعث شده که فرضیهنیافته
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