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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  7932فروردین 72:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  7393رجب  73مصادف با:    حقیقت اعجاز _آیه بیست و سوم موضوع جزئی:      

  33جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینارهین الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  و اللعن للی اعدا
 حقیقت اعجاز

در آیه بیست و سوم نکات و مطالبی که اجماالً الزم بود مورد تعرض قرار بگیرد اشاره شد، منتهی چون این آیه اولین 

، الزم است مختصری عجاز قرآن مورد اشاره قرار گرفتهای است که در آن مسئله تحدی مطرح شده و بحث از اآیه

یعنی مسئله اعجاز قرآن و تحدّی به قرآن یا ده سوره یا مسئله اصل این ما از سئله اعجاز سخن بگوییم، هرچند درباره م

دهیم شما را به آن مباحث، اما اجماالً درباره حقیقت ارجاع میماتی تفسیر بحث کردیم، لذا یک سوره، در مباحث مقد

 نباشد.بحث که اینجا خالی از این کرد خواهیم مطالبی مطرح اعجاز و مسئله تحدی در قرآن 

قرآن به عنوان معجزه جاویدان پیامبر مطرح شده است، مکرراً هم گفتیم که جنس این معجزه با معجزات سایر انبیاء 

است، و رمز جاودانگی قرآن هم همین تفاوت دارد، مهمترین برجستگی این معجزه این است که از جنس کالم و سخن 

، مربوط به یک دوره در آن سخن مخصوصاً با عمقی که آیات قرآن دارند و جهات متعدد اعجازاست، چون کالم و 

ند، اگر قرار بود معجزه پیامبر اسالم هم همانند سایر کمیخاص نیست، بلکه در همه اعصار إلی یوم القیامة، تجلی پیدا 

اعجاز از بود که مطلبی ماند زی که از آن باقی میقهراً یک اتفاقی افتاده بود و تمام شده بود و تنها چی باشد.انبیاء 

کار مشکلی های بعد و اثبات آن در زمانواقع شود اشکال و سوال و این ممکن بود مورد تشکیک و رد کمیحکایت 

کالمی است که مشتمل بر جهات مختلف اخبار از غیب، علم طبیعی، عدم اختالف، بالغت و فصاحت و چون شد، اما می

 .اند به عنوان معجزه برای مخاطبین خود تلقی شودتومیو انسجام مطالب و امثال اینها است، این همواره  یکپارچگی

  از اعجاز یا انکار آن   نادرست سیرتف

اند جمعی از دانشمندان سعی کردههمواره  (در گذشته به شکلی و امروزه به شکل دیگری)به طور کلی اما با این همه 

را بر مبنای نگاه طبیعی و مادی تفسیر کنند، این گروه که بعضاً روشن فکران اسالمی در کشورهای  معارف قرآنی و الهی

در چهارچوب نگاه مادی و طبیعی قابل تفسیر و  نبوت و وحی و اعجاز ندمعتقد ند،عربی و حتی ایران در بین آنها هست

ادی انسان است، یعنی در مغز انسان یک ماده ای تطبیق است، از نظر اینها تمام ادراکات انسانی مربوط به خواص م

د بر این اساس نبوت از دید آنها یک نوع نبوغ فکری و صفای شومید که این ماده موجب ادراکات انسانی شومیترشح 

ذهنی است، لذا پیامبر کسی است که دارای نبوغ فکری و صفای ذهنی است، او با این سرمایه به عنوان یک مصلح 

ها و اهد مردم را از مشکالت و مشقتخومیو با همت تالش و کوشش بوده جامعه و مردم ه دنبال تکمیل اجتماعی ب
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آنگونه که هم های بشر بخشی از گرفتاری .ها نجات دهد و یک تمدنی را پایه گذاری کندها و نابسامانینگرانی

نادرست، تقلید از گذشتگان و قوانین و چفت  اند مربوط به باورهای غلط، رسوبات فکریشناس گفتهدانشمندان جامعه

هدف از بین بردن این با د، و نبی کسی است که ناینها باید از بین بروو لذا که در جوامع وجود داشته است هایی و بست

 د تا مردم خود را نجات دهد.شومیوارد این عرصه خویش و تکمیل نفوس بر اساس نبوغ فکری و صفای ذهنی موانع 

های فاضله در ذهن چنین انسانی است، یعنی ریشه آسمانی وحی طبق این دیدگاه در واقع نقش بستن افکار و اندیشه

بلوغ فکری است برای انسانی یک شود، بلکه القاء چیزی بر قلب نبی و پیامبر عالم باال از طور نیست که اینو نداشته 

 های خود نبی است.ها و کوششر تالشکه دارای نبوغ فکری و صفای ذهنی است و این در اث

ای که در ذهن او نقش بسته است، قهراً وقتی سخن ارت است مجموعه همان افکار فاضلهبر این اساس کتاب آسمانی عب

 آید یعنی افکاری که از هوا و هوس و غرض نفسانی و شخصی به دور است.از افکار فاضله به میان می

اداره امور طبیعی هستند، یا طبق نظر دار ند از همان قوای طبیعی که در عالم طبیعت عهدهطبق این نگاه عبارتنیز مالئکه 

ای از روح طبیعی مادی است یک مرتبههم ند، روح القدس کمیای که کماالت انسانی را به او افاضه برخی قوای نفسانیه

است از مرتبه ای از روح که افکار زشت و عبارت هم د، در این نظام فکری شیطان شومیمترشح آن که این افکار از 

 ند.کمیو انسان را به سوی کارهای زشت و ناپسند دعوت  پلید از او مترشح

بیعی و نند همه حقایق معارف الهی و دینی را بر مبنای تفسیر طکمیکه تالش کسانی است این یک چهارچوب کلی برای 

با مالحظه فرمودید در دیدگاه این جماعت، نبی، کتاب آسمانی، مالئکه، روح القدس، شیطان، همه  استوار کنند.مادی 

اینها را در ذیل  هم در مورد عرش و لوح و قلم و کرسی و بهشت و جهنم و حساب و کتابشوند. نگاه مادی تفسیر می

ای تابع مقتضیات همان دوره و در هر دورهیرند که دین گمینند و آنوقت یک نتیجه مهمی کمیهمین چهارچوب تفسیر 

 همان عصر است، و لذا باید در ادوار مختلف تغییر کند.

اند یا فاتی است که به انبیاء نسبت دادهطبق این نگاه معجزه از اساس یک امر دروغ و ناصحیح است، یعنی اینها خرا

 آن جذب کنند.هایی است که در این ناحیه صورت گرفته تا عوام را به سمت اغراق

این فکری است که چه بسا در ذهن بسیاری از افراد کم اطالع و با محاسبات عادی و مادی جا بگیرد و طرفدار پیدا 

کند، چه اینکه این اتفاق افتاده و خیلی بر این عقیده هستند که اعجاز امری است که قابل تفسیر و تصویر نیست، اینها 

فوذ بیشتر در ذهن عوام شکل گرفته است، البته اختالف نظر در این جهاتی که بیان هایی است که برای جذب و نداستان

شالوده این زیاد است، یعنی اینگونه نیست که در این موارد اتفاق نظر وجود داشته باشد، اما ین خود این افراد شد هم ب

ویژه مطالعات اسالمی دارند به وضوح های دینی به عاتی هم در حوزهبرخی از معاصرین و کسانی که مطال ینبدر فکری 

هایی که بسیاری از ما داریم و اینکه بیشتر با امور محسوس انس داریم، سطحی نگریقابل مشاهده است و متاسفانه 

 د که این نظرات حداقل شبهات و سواالتی را ایجاد کند.شومیباعث 
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سعی کرده راجع به حقیقت و به همین مناسبت کرده اشاره مرحوم عالمه طباطبایی در المیزان به نوعی به این مشکل 

پاسخی به این شبهات باشد، چون این یک اساس نادرستی است، هیچکدام از این مقوالت با مطالبی مطرح تا اعجاز 

، لذا های دینی و قرآنی و روایی ما قطعا با این نگاه مخالف هستندتفسیرهایی که از آنها شده قابل قبول نیست و آموزه

قرآن، درباره داده شده است، هرچند نیاز است که بیش از این به این مسئله پرداخته شود، هایی هم به این شبهات جواب

 د.شومیزیاد مطرح  سوال انبیاء، بهشت و جهنم و عالم برزخ و

 گانهمقدمات هفت

طوالنی است، ما یک اجمالی از این مطلب را که  بحث مرحوم عالمه طباطبایی در مورد حقیقت اعجاز در اینجا نسبتاً

وار مقدماتی را که ایشان بر اساس آن مقدمات به دنبال تبیین حقیقت نیم و فهرستکمیمفید و قابل استفاده است عرض 

 ءاهلل خود شما تعقیب خواهید کرد. شانیم، و تفصیل بیشتر را انکمیبیان شند را بامیاعجاز 

 اصل است:تقریبا هفت اند کردهدرباره حقیقت اعجاز مطرح یشان او مقدماتی که اصول 

ند به علت است، هر مطلب اول و مقدمه اول مربوط به قانون علیت است، اینکه به طور کلی همه امور در این عالم مست .7

عالم بر قانون علت و اس این د، اسشومیدهد بدون علت نو کاری که کسی انجام میآید ای که بوجود میاتفاق و حادثه

ند، این قانون قهراً توسط قرآن هم پذیرفته شده است و در جای کمیاستوار است، هیچ معلولی بدون علت تحقق پیدا ن معلول

بعضی از آنها معنوی بلکه لزوما این اسباب و علل مادی نیستند هر چند جای قرآن به این اسباب و علل اشاره شده است 

باشد عواملی هم مادی و هم او سختی معیشت شود و یا سعه در معیشت و رزق و روزی  که انسان گرفتارشند، مثال اینبامی

ان رزق و روزی خود را تومیتنبلی کند نمعنوی دخیل هستند، یکی از عوامل مادی کار نکردن و تنبلی است، طبیعتاً کسی که 

یرد، نه اینکه لزوما تالش و کوشش گمیقهراً ثمره بهتری  ندکمیبه درستی و به خوبی تامین کند، کسی که تالش و کوشش 

ند اما چون از نظر فکری کمیاهد هم تدبیر، مثال کسی از صبح تا شام تالش خومیعامل اصلی باشد، هم تالش و کوشش 

رسد، پس اینکه به هر حال کار و تالش تاثیر دارد این قابل انکار ضعیف است یا تدبیر ندارد یا تجربه ندارد به جایی نمی

نیست، تنبلی هم در اینکه تنگدستی بر انسان عارض شود تاثیر دارد. همینطور بعضی از امور معنوی در کاستن یا افزودن 

ی صدقه داد لزوماً د، ولی معنای آن نیست که اگر هر کسشومیرزق و روزی تاثیر دارد، مثال صدقه باعث زیادی روزی 

 .روزی او زیاد شود اینها همه اجزاء علت تامه تاثیرگذار در رزق و روزی است

گیرد را در بر نمیعلل مادی فقط این قانون  .پس قانون علیت بر این جهان حاکم است و قرآن هم آن را پذیرفته است

نوی تاثیرگذار در این عالم هستند، رائی و معد، تردیدی نیست که بعضی از امور ماوشومیبلکه شامل علل معنوی هم 

ها برای ما محسوس نباشد اما اصل علیت آن قابل انکار نیست، خداوند تبارک و تعالی مثال ممکن است خیلی از علت

 د.شومیدر یک کاری اثری قرار داده که اگر آن کار انجام نشود قهراً آن اثر بر این مترتب ن
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افتد که خارق عادت است، یعنی اینگونه نیست که همه اتفاقات مطلب دوم اینکه در این عالم بعضی از حوادث اتفاق می .7

اساساً فرق عادت و خارق عادت در همین است  .بر آن استقرار یافته و قابل درک و لمس باشدبه نحوی باشند که عادت 

نار و آتش سبب سوزاندن است، شما این آتش را کنار شیئی که قابلیت مثال ند، شومیها اسباب مادی دیده که در عادت

د، این متعارف و عادت است، این شومیبینید، آتش علت برای سوختن یک شیئ اشتعال دارد بگذارید تاثیر آن را می

مورد خارق است، اما در محسوس و قابل دیدن یا حس کردن  ،اسباب مادی و تاثیرات آن در اموری که عادت هستند

عادت و معجزات اینگونه نیست در این موارد اسباب آن و تاثیرات آن را ممکن است ما نبینیم، ما فقط جلوه یا معلول را 

بینیم، و چون ای زنده شد، اما اینکه چه چیزی سبب شد که این مرده زنده شود این را نمیبینیم مردهبینیم، مثال میمی

سطح قابل رؤیت از نظام علّی و معلولی طبیعی سرو کار دارند هرچه که از این د صرفاً با عالمان تجربی به حسب علم خو

قابل فهم نیست که اتفاقی بیفتد و یک عمل و کاری از کسی سر آنان برای نند. کمیچهارچوب و مسیر خارج باشد انکار 

بینند نند چون علت آن را نمیکمیمعجزه را انکار لذا  .بزند اما در عین حال علت آن دیده نشود و یا تاثیر آن مشهود نباشد

 اهند مسائل را دریابند و تحلیل کنند.خومیخود حس و تجربه نند، و دائما با کمیو درک ن

و هم به ریشه آن، به عبارت دیگر شده به طور کلی در قرآن هم به حوادث مادی توجه مقدمه سوم این است که  .9

 همه قرآن یعنیدهد. دهد و هم آن را به خدا نسبت میهای مادی خودش نسبت میعلتقرآن هم حوادث مادی را به 

 که داریم زیادی آیات ما است، نموده منتهی خدا به را امور این توحید اثبات برای اما کرده علت به مستند را امور

 و امور استناد هم پس است، کرده معرفی خداوند را االسباب مسبب و العلل علت و امور همه مبداء و امور همه سرانجام

 خداوند هم آن و نیست بیشتر چیز یک العلل علت حقیقت در اینکه هم و آمده قرآن در علت به انسانی کارهای و افعال

علت باران را ابرها ذکر  مثال، اینکه هحوادث مادی در قرآن بعضا ذکر شدهای علت. است توحید معنای این  و است،

اینکه بدانید خلق وامر  1«وَاألمْرُ الْخَلْقُ لَهُ أَال»آیهیا مثال در کرده است، اما در عین حال به خداوند هم نسبت داده است، 

 ، به این مطلب اشاره شده است.2«قل کلٌّ من عند اهلل»و کارها دست خداوند است، و یا آیه

و دوم اینکه ما هم حوادث عادی داریم و  اساس این نظام و عالم تابع نظام علت و معلول استپس مقدمه اول این بود که 

هم خارق عادت و غیر عادی، این هم قابل انکار نیست، تفاوت بین عادت و خارق عادت را هم ذکر کردیم، و سوم اینکه 

 دهد.عین حال آنها را به خدا هم نسبت میند اما در کمیهای خود قرآن در عین اینکه حوادث مادی را مستند به علت

 بحث جلسه آینده

در نهایت یک جمع بندی از حقیقت اعجاز دارند که عرض خواهیم وجود دارد و سپس ایشان چهار اصل و قاعده دیگر 

 کرد.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»
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