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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1931اردیبهشت 1:تاریخ     ةبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  1493شعبان4مصادف با:  گانه(حقیقت اعجاز)مقدمات هفت_آیه بیست و سوم موضوع جزئی:      

  05جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ  آهل للی ححمد و الّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

وید مختصری درباره حقیقت اعجاز و گمیسوره بقره که پیرامون اعجاز و تحدی سخن  32عرض کردیم به مناسبت آیه 

 دهیم.توضیح میجامعیت تحدی قرآن 

اند نظیر آن تومیقرآن است به این دلیل که کسی نمهمترین معجزه خورد هم وید هم اصل اعجاز ثابت است و گمیقرآن 

بعد ، ری یا مثل خود قرآنوَطلبد برای آوردن نظیر سوره یا سُیرد در واقع مبارز میگمیتحدی هم که صورت ، را بیاورد

اینکه چگونه ممکن است در طبیعت چیزی رخ دهد که و عجاز مطرح کردیمسخن از حقیقت ابه این مناسبت ما 

اصل و مطلب به ذکر هفت مقدمه و گفتیم مرحوم عالمه طباطبایی با  .ندکو عادت را خرق باشد قانون طبیعت برخالف 

 دیگر باقی مانده است:مقدمه ار چه، هفتگانه را بیان کردیممقدمات از مقدمه سه ، دهداین سوال پاسخ می

علت به حاکم است و هر امری در این عالم مستند اینکه در نظام هستی قانون علیت ، اصل اول درباره قانون علیت بود

  .این در قرآن هم مورد پذیرش قرار گرفته است، است

در مورد این اصل هم  .پذیرش قرآن استنیز مورد وقوع حوادث خارج از عادت و خارق عادت اینکه اصل دوم 

 مختصری توضیح دادیم و گفتیم فرق بین عادت و خارق عادت چیست.

دهد تا آنها را به خدا هم نسبت می ،ه قرآن کریم در عین نسبت دادن همه امور در عالم به علل خودشاصل سوم اینک

 توحید را اثبات کند.

 چهارم مقدمه 

یعنی انبیاء به عنوان صاحبان نفس قوی که قدرت خودشان ، بر اساس منطق قرآن نفوس انبیاء در معجزات تاثیر دارند

یعنی اگر ، د تاثیر دارندشومیرا از طهارت روحی و پاکیزگی نفس کسب کرده اند در هرچه که به عنوان معجزه نامیده 

یکی از علل و اسباب این تاثیرگذاری و خرق عادت نفس ، ندکمیحضرت موسی)ع( عصای خود را تبدیل به اژدها 

این ناشی از  بخشی از ندکمییا اگر حضرت عیسی)ع( کسی را که مدتها قبل مرده بود زنده ، د حضرت موسی استخو

برخی از آیات قرآن هم به این تاثیرگذاری ، تاثیراتی است که نفس پاک و مطهر حضرت عیسی)ع( در این ماجرا دارد

 اشاره دارند. از جمله:



842 
 

 إاِل بِآیَةٍ یَأْتِیَ أَنْ لِرَسُولٍ کَانَ وَمَا عَلَیْکَ نَقْصُصْ لَمْ مَنْ وَمِنْهُمْ عَلَیْکَ قَصَصْنَا مَنْ مِنْهُمْ قَبْلِکَ مِنْ رُسُال أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ»آیه. 1

اند معجزه ای بیاورد مگر تومیهیچ رسول و پیامبری ن 1«الْمُبْطِلُونَ هُنَالِکَ وَخَسِرَ بِالْحَقِِّ قُضِیَ اللَّهِ أَمْرُ جَاءَ فَإِذَا اللَّهِ بِإِذْنِ

 ند. شومید و مبطلین در آنجا زیانکار شومیبه حق داوری ، پس وقتی امر خداوند بیاید، به اذن خداوند

این نشانگر این است که صدور معجزه از انبیاء ، اند معجزه ای بیاورد مگر به اذن خداتومیفرماید هیچ رسولی ناینکه می

یعنی این قابلیت و قدرت اثر گذاری در نفس نبی و رسول وجود دارد ولی ، نفوس آنها استبه خاطر یک مبدئی در 

به وضوح بر توانمندی و قدرت ، اند معجزه ای بیاورد مگر به اذن خداتومیاینکه ن، تاثیر آن منوط به اذن خداوند است

اگر ، یت پیدا کند نیازمند اذن خداوند استمنتهی اگر بخواهد فعلیت و عین، ندکمیتاثیرگذاری نفس رسول و نبی داللت 

یعنی اینها آمادگی دارند و ، «اللَّهِ بِإِذْنِ إِال یَأْتِیَ ال» این نبود که نفوس انبیاء چنین قدرتی دارند معنا نداشت که بگوید

رگذاری را انند این تاثیتومیاین نفوس محقق شود است و فقط اذن خدا مانده است و وقتی اذن خدا مهیا همه چیز 

 .داشته باشند

یعنی کلمه ما درباره بندگان مرسل ما سبقت ، 3«الْمَنْصُورُونَ  لَهُمُ إِنَّهُمْ * الْمُرْسَلِینَ لِعِبَادِنَا کَلِمَتُنَا سَبَقَتْ وَلَقَدْ »آیه  .2

منتهی ، وجود دارداین آمادی و قدرت و توانایی در مرسل و نبی لذا گویا ، یافتند که ایشان تنها یاری خواهند شد

پس این هم یک مطلبی است که در ، معجزه از آن سر بزندو ند که در مواردی خرق عادت کمیخداوند اینها را یاری 

 نبیاء در معجزات تاثیرگذار هستند.قرآن بر آن تاکید شده است که نفوس ا

 پنجممقدمه 

، دهدانبیاء نسبت میدهد به خود خدا هم نسبت میزکیه و نفوس  خداوند متعال در قرآن همانطور که معجزات را به انبیاء

ردد که خداوند متعال گمیها به علت العلل بر علل و اسبابی دارد که نهایت این علت، یعنی معجزه هم مثل سایر اتفاقات

  است. مثل:

در حقیقت یعنی ...«  اللَّهِ بِإِذْنِ إاِل بِآیَةٍ یَأْتِیَ أَنْ لِرَسُولٍ کَانَ وَمَا»...، بر این مطلب داللت دارد نسوره مؤم 87آیه  .1

هم معجزه ، ندکمیاین آیه هر دو جهت را بیان ، ندکمیاساس صدور معجزه از نبی و مرسل و پیامبر را منوط به اذن خدا 

 .م به خداوند تبارک و تعالیرا به نفوس انبیاء نسبت داده و ه

 * سَبِیال رَبِِّهِ إِلَى اتَّخَذَ شَاءَ فَمَنْ تَذْکِرَةٌ هَذِهِ إِنَّ»اند بر این مطلب داللت کند این آیه استتومیآیه دیگری که به نوعی  .2

پس هرکس که به ، به درستی که قرآن هشداری است همانا و، 2« حَکِیمًا عَلِیمًا کَانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ یَشَاءَ أَنْ إاِل تَشَاءُونَ وَمَا

یعنی آنها « اللَّهُ یَشَاءَ أَنْ إِال تَشَاءُونَ وَمَا »اند این کار را انجام دهد ولیتومیسوی پروردگار خود راهی را انتخاب کند 
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خداوند تبارک و تعالی این نسبت دادن هر راهی از جمله معجزه به ، نند مگر اینکه خدا بخواهدکمیراهی را انتخاب ن

 است.

 ششممقدمه 

یک دسته از اسباب ، اسباب دو دسته هستندگویا یعنی ، دشومیدهد که هرگز مغلوب نقرآن معجزه را به سببی نسبت می

مریض مثال اگر کسی به دنبال شفای ، ندشومیاما یک دسته از اسباب هیچگاه مغلوب ن، و ممکن است مغلوب شوند

ند کمیدارو و دوا یک سببی است که به عالج مریض کمک ، ندکمیبرای عالج او از دارو و نسخه هایی استفاده ، باشد

بینید مریضی در لذا شما گاهی می، ولی احتمال دارد که این معالجه و دارو و دوا مغلوب یک سبب قویتر از خود شود

بر سایر اسباب که ند تا زمانی کمیه برای بهبودی او تالش به این دلیل است که آن سببی کد. این شومیمرضش خوب ن

مثال یک ، دشومیاما زمانی که این سبب مغلوب یک سبب قویتر از خودش ، روداین رو به بهبودی می، مرض غلبه دارد

یک سبب قویتری  د کهشومینتیجه این ، اند از بین برودتومین ودارآلودگی و ویروسی در بدن این بیمار است که با این 

اما گاهی از اوقات اسباب به حدی قوی هستند که غلبه بر سایر ، در اینجا ظهور کرده و این مانع بهبودی شده است

ند و آن کمیوقتی مثال حضرت عیسی برای یک جذامی دعا ، اند بر اینها غلبه کندتومیاسباب دارند و هیچ سببی ن

است از اسباب برای شفا و معالجه ولی از اسبابی است که عامل آن هیچوقت ند این یک سببی کمیجذامی شفا پیدا 

پس معجزه معموال زمانی و در موردی است که این سبب هیچگاه مغلوب سببی قویتر از خودش ، دشومیمغلوب ن

 د.شومیتر باشد قهراً مغلوب تر از خودش وجود ندارد و إال اگر سبب قوید چون اساساً سببی قویشومین

 هفتممقدمه 

ممکن است کسی سوال کند ، فرق است بین این دو، نه یک دلیل عامیانه، داندقرآن معجزه را برهان حقانیت رسالت می

اند اهل علم و دانشمندان و خواص را متقاعد کند اما برای عموم مردم چه بسا قانع تومیفقط  مثل قرآن، یکه معجزات

اما چه بسا اعجاز ، از معجزات برای عوام هم قابل درک است برخی، درک آن استچون فهم اعجاز فرع ، کننده نباشد

، های اخالقی و برخی از امور دیگرفته شده و احکام و توصیهاینکه این سخنان گ، قرآن برای عوام قابل درک نباشد

اینها چه بسا برای ، دارد ها و قصصی که در قرآن آمده و حتی اسلوبهای خاص کالمی که آنها هم شکل اعجازداستان

مردم عادی و عامی به عنوان یک دلیل پذیرفته نشود اما کسی که اهل علم و دانش است و با اسلوبهای مختلف کالمی 

او چه بسا بتواند این را به عنوان یک برهان و دلیل برای رسالت پیامبر و ، آشنا است و به محتوای قرآن آگاهی دارد

لذا قرآن تاکید دارد بر اینکه معجزه در ، اما در مورد مردم عادی اینگونه نیست، قبول کند ،اوند استاینکه او فرستاده خد

ند من کمیاینکه پیامبر ادعا ، مهم این است که این حقانیت ثابت شود، واقع یک برهانی است برای حقانیت رسالت

پس ، عا باید دلیل بیاوریم و مهمترین دلیل معجزه استبرای اثبات این اد، رسول خدا هستم و رسالت از طرف خدا دارم

وید این یک گمیلذا ، حال این حقانیت رسالت را ممکن است عوام درک نکنند، معجزه برای اثبات حقانیت رسالت است

 دلیل عامیانه نیست بلکه برهانی است بر حقانیت رسالت.



851 
 

اند اعجاز تلقی تومیچگونه ، اند برای عوام دلیل باشدتومیاینجا ممکن است کسی اشکال کند که چیزی که ن اشکال:

 اند به عوام کند؟تومیشود و اصوال چه کمکی 

عوام با اینکه مهم اقناع لذا ، نندکمیرا رد آن عموم مردم به ادنی مناسبتی دلیلی را میپذیرند و به ادنی مناسبتی  پاسخ:

این قابلیت را داشته باشد که کسی که با آن مواجه ، اینکه حق باشد ،است اما مهمتر از آن خود حقانیت رسالت است

 .بداندآن د بتواند آن را به عنوان یک دلیل بر رسالت آورنده شومی

وقتی این مطالب کنار هم قرار بگیرد حقیقت اعجاز ، این مطالب هفتگانه ای است که مرحوم عالمه در اینجا ذکر کرده اند

 د.شومیمعلوم 

 هنتیج

، حقیقت اعجاز در واقع چیزی خارج از قانون علیت نیست، خالصه بیان کنیمبه صورت اگر بخواهیم حقیقت اعجاز را 

محدود است  (نه همه محسوسات)منتهی به این دلیل که سطح ارتباط ما با نظام علی و معلولی فقط به برخی محسوسات 

اعجاز قطعا در چهارچوب همین قانون علیت در حالی که ، استمستثنی از قانون علیت مسئله د که این شومیگمان 

ها همانطوری که در سایر علت و معلول، نجد و به همین جهت است که برای نفوس انبیاء هم تاثیر قائل شده اندگمی

، جود داردها وبرای معجزه هم یکسری علت، دشومیها به خدا ختم یک سری اسباب اثرگذار هستند و نهایتاً همه سبب

نیم کمیبینیم و گمان نیم و نمیکمیها گاهی تاثیرگذاریشان آنقدر سریع است که ما وسائط آن را درک نمنتهی این علت

ما کیفیت ، مثال از جمله چیزهایی که مؤثر در معجزه است نفس نبی است، که از قاعده علیت و معلولیت خارج است

بینیم آتش ما می، علت احراق آتش است، اما خیلی راحت علت احراق را میفهمیم ،تاثیرگذاری نفس پیامبر را نمیبینیم

در معجزه همه این وسائط وجود دارد منتهی گاهی ، سوختن معلول آتش است، چگونه یک شیئ دیگر را میسوزاند

، نیمکمیوسائط را لمس ن بینیم یا نقشها را نمیاست که ما این سرعت تاثیرگذاریسریع آنقدر تاثیرگذاری این وسائط 

علل مادی آن حتی شاید ، این از علل غیر مادی و معنوی است کیفیت تاثیر نفس نبی برای قابل لمس و حس نیست.

 .هم برای ما سرعتش قابل درک نباشد

اصل و اساس آن هم به اذن خدا است و ، یردگمیپس در اعجاز به حسب واقع چیزی خارج از قانون علیت صورت ن

اگر ما این تصویر و تفسیر را از اعجاز ارائه دهیم ، علت العلل معجزه خداست همانطور که در همه امور اینگونه است

 ها مخصوصاً اشکاالتی که برخی روشنفکران متأخر و معاصر مطرح کرده انددیگر جایی برای خیلی از اشکاالت و شبهه

تمام حقایق امور و معارف دین و معارف الهی را بر مبنای نگاه  اهدخومیجلسه قبل گفتیم کسی که )، ماندباقی نمی

یک چیزی است که عده ای است یعنی وید که دروغ گمیرسد اند و لذا وقتی به معجزه میتومیمادی تفسیر کند قطعا ن

مسئله معجزه دروغ و  به هر حال .(در حالی که اینگونه نیستاند کردهآن را درست کنند  برای اینکه بتوانند عوام را قانع

آن هم به این دلیل که ما تاثیرگذاری علل معنوی یا حتی مادی ، هرچند خرق عادت است، خارج از قانون علیت نیست
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د ممکن است در یک سیر تکوینی این اتفاق بیفتد ولی سرعت شومیمثال اینکه عصا تبدیل به اژدها ، بینیمرا نمی

نفس نبی این توانایی و این قدرت را دارد که این ، دشومیکأن خارج عادت دیده ها به حدی است که تاثیرگذاری علت

لذا بدون اینکه بخواهیم همه معارف الهی را با ابزار و روش برخی از این ، ها را پشت سر هم به سرعت محقق کندعلت

م هستی که یک نظام علت و معتقدیم که این یک امری است که در چهارچوب همین نظا، کنیمتفسیر منور الفکرها 

 نجد و البته اذن الهی و اینکه خداوند متعال علت العلل همه امور است روشن است و قابل انکار نیست.گمیمعلولی است 

ند کمیطلبد و تحدی فقط در مورد تحدی عرض کنیم که قبال هم اشاره کردیم که خداوند متعال در این آیه که مبارز می

وجوه اعجاز قرآن را ما در بحث مقدمات تفسیر توضیح ، سوره این تحدی دارای یک جامعیت استبه ده سوره یا یک 

این تحدی هم به عدم ، ند که سوره ای مثل این سوره بیاوریدکمیاجمال آن این است که وقتی قرآن تحدی ، دادیم

که در قرآن وجود دارد و هم به  اختالف است و هم به بالغت است و هم به اخبار از غیب است و هم به علمی است

که استثنایی کند وجود دهد تا قرآن را یک همه اینها دست به دست هم می، فردی است که قرآن بر وی نازل شده است

 نیست. ،را بیاوردآن قابل اینکه کسی مثل 

 بحث جلسه آینده

 «لِلْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُوا تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ»آیه بیست و چهارم

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للِّ»


