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 يدهكچ
سوره بقره است. اين آيات دربارة راه تحصـيل تقـوا، آفـرينش     ٢٤تا  ٢١مقالة حاضر تفسير آيات 

 عبارت است از: ها و زمين، توحيد و اثبات اعجاز قرآن است. حاصل تفسير اين آيات آسمان
كنند ولي  : راه به دست آوردن تقوا، عبادت است. موجودات عالم، خدا را تكويناً عبادت مي٢١آية 

سان بستري مناسب براي آسايش انسان و  : زمين به٢٢بندگي انسان با علم و اراده و اختيار است. آية 
هاست و با توجه به  ن و روزيآسمان همانند ساختمان عالم و مبدأ آب است و آب مبدأ اصلي گياها

ها كه حيات و بقاء انسان بدان وابسته است، انسان از شريك و مثل قرار دادن براي خـدا   اين نعمت
خواهد كه اگر در الهي بودن آن ترديد  : خداوند از معترضان و منكران قرآن مي٢٣منع شده است.آية 

آوري(تحـدي)، بـر    ن دعـوت بـه هماننـد   هاي قرآن بياورند. آيـه ضـم   اي مانند سوره دارند، سوره
اعجازقرآن داللت دارد. معجزه كاري است خارق العاده، غير وابسته به علل طبيعي، فوق توان بشر و 
مقرون به ادعاي نبوت و با ساير امور خارق العاده و نيز كرامات فرق دارد. علت مباشر معجزه، انبيا 

نظم و اسلوب منحصر به فرد، نداشـتن اخـتالف،    و علت با واسطة آن خداوند است. قرآن از جهت
ضـمن  » ولَـن تَفْعلُـواْ  « : عبـارت  ٢٤بودن آوردنده و به لحاظ معني و محتوا معجزه است. آيـة   امي

اي  دهد كه بشر هرگز نخواهد توانست سـوره  كند و خبر مي تحريك، بر اعجاز غيبي قرآن داللت مي
گيرة آن خود مردم  ول قرآن را تهديد كرده، از جهنمي كه آتشمانند قرآن بياورد. به عالوه، منكران نز

 دهد. ها هستند، بيم مي و سنگ

ها و زمين، نفي شريك از خدا، اعجاز قرآن، آيات  : تفسير سورة بقره، آفرينش آسمانها كليد واژه
 تحدي، وجوه اعجاز قرآن.
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 مقدمه
ه آنان نـه تنهـا ايمـان    كد و اينهاي منافقان اشاره ش اي از ويژگي در آيات پيشين به پاره

دانند و اگر در ظاهر ادعاي ايمان دارند، براي رسيدن  ه آن را سفاهت ميكآورند، بل نمي
سود  ار آنان به تجارت بيكوهش شدند و كرو ن به مقاصد دنيوي خودشان است. از اين

و خـدا  افـروزد   ي براي يافتن راه، آتشي ميكه در تاريكسي تشبيه شد كوضع آنان به  و
ه از ابـزار  كـ وراني دانسـته شـدند   كـ ران و الالن و كسان  گرداند، و به آن را خاموش مي

سـر   ه در نهايـت وحشـت و حيـرت بـه    كـ انـد   سانيكاي ندارند و همانند  شناخت بهره
هـا را بـه عبـادت خـويش فراخوانـده، راه       برند. در ادامه، خداوند متعال همة انسـان  مي

نـد.  ك يـد مـي  كو بر نفي هر گونه مثل و مانندي براي خـدا تأ نماياند  تحصيل تقوا را مي
اي هماننـد   آوريِ سـوره  نندگان الهي بودنِ قـرآن را، بـه هماننـد   ك ران و ترديدكسپس من

ه اگـر تـوان   كـ خواهـد   از آنـان مـي   كقرآن دعوت نموده، در ادامه با تحريـ هاي  سوره
ها هستند بترسند و ايمان  سنگه هيمة آن مردمان و كهماوردي قرآن را ندارند، از آتشي 

 بياورند.

 تفسير آيات
لَّكُملَع كُملنْ قَبينَ مالَّذ و ي خَلَقَكُمالَّذ كُمبوا ردباع ا النَّاسهيا« )؛21ره: (بقـ  تَتَّقُـونَ  يا أَي 

خويش را كه شما و پيشينيان شما را آفريده بپرستيد، باشـد كـه پرهيزگـار    خداي مردم، 
 ».دشوي

خداوند مردم را به سه دسـته تقسـيم نمـود: متقـين، كـافرين،        در ابتداي سورة بقره
ـ      ٰمنافقين؛ و در ضمن اوصاف متقين فرمود: اُولئك علي اُولئـك ه ـم وبهـن رم يـدهم 

، چون رستگاري منتهاي آرزوي هر »لعلكم تتقون«فرمايد:  ون؛ در آخر اين آيه ميحلفْمالْ
كنـد   لنفسي است، وقتي انسان اوصاف هر سه دسته را ديد، ميل پيدا مـي شخص سليم ا

فرمايـد كـه خـدا را عبـادت      دهد و مي كه جزء متقين باشد. اين آيه راه تقوا را نشان مي
 كنيد شايد پرهيزكار گرديد.
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دعوت به عبادت و پرستش خداونـد سـرلوحة دعـوت انبيـاي الهـي اسـت. قـرآن        
و «)؛36(نحـل:   نا في كُلِّ أُمةٍ رسوالً أَنِ اعبدوا اللَّه و اجتَنبوا الطَّاغُوتو لَقَد بعثْگويد:  مي

 يهر معبـود ت [را بپرستيد و از طاغو يبرانگيختيم كه خدا يپيامبر يهر آينه در هر امت
ه أَنَّه ال إِله إِالَّ أَنَا و ما أَرسلْنا منْ قَبلك منْ رسولٍ إِالَّ نُوحي إِلَي». دجويي يدور] جز خدا
كرديم  ينفرستاديم مگر آنكه به او وح يو پيش از تو هيچ پيامبر « )؛25(انبياء:  فَاعبدونِ

 .»جز من نيست، پس تنها مرا بپرستيد يخداي كه

 نكات آيه
اند، اما اينكه كدام يك از ديگري گرفتـه شـده، شـايد بتـوان      عبادت و عبد از يك ريشه

اول انسان به معناي اسمي توجه كرده اسـت و فعـل را از مفهـوم اسـمي گرفتـه      گفت: 
است. پس عبادت يعني بندگي كردن و كار بنده را انجام دادن و عبد يعني بنده. مفهومي 

انسان ديگري باشـد و مالـك    ككه از عبد بودن در اذهان است اين است كه انساني مل
عبداً مملُوكاً ال هم عبد به همين معنا آمده است:  بكوشد از او بهره برداري كند. در قرآن

لي شَيع رقْدي در زبان عربي و عرف جامعة نزول قرآن، مملوك را عبد يا 75(نحل:  ء .(
توانست مالك كارهاي اختياري بنده  ناميدند. بنابراين، مولي مي بنده و مالك را مولي مي

فه داشت در اين محدوده خود را در اختيار مولي باشد و از او بهره ببرد و بنده هم وظي
 قرار دهد، ولي در ساير جهات وجودي مالك او نبود و حق تصرف نداشت.

ترش دربارة موجودات و خصوصاً انسان نسبت به خداوند  اين مفهوم به شكل كامل
متعال صادق است؛ يعني خداوند عالوه بر اينكه مالك افعال ماست، مالك وجود مـا و  

ه داريم نيز هست، و هر شأني از شئون ما به ارادة خـدا و تحـت سـيطره و تسـلط     آنچ
اوست. هر انساني در برابر خداوند به معناي واقعي كلمه عبد است و خداوند متعال به 
تمام معنا رب اوست و كسي كه عبد شد، هر چه از او سر بزنـد، آثـار بنـدگي اوسـت.     

ة موجودات است؛ يعني هر اثـري از هـر موجـودي    اين، عبادت از آثار تكويني هم بنابر
صادر شود، از آثار مملوكيت او و ربوبيت خداوند است. نور افشاني خورشيد، حركـت  
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ها، روييدن گياهان و امثال آن همه و همه از آثار بندگي تكـويني   زمين، جاري شدن آب
و  «)؛83عمران:  (آل طَوعاً و كَرهاً و لَه أَسلَم من في السماوات و الْأَرضِموجودات است: 

[خـدا]  او  تسـليم  ها و زمين است خواه و نـاخواه  ] در آسمان چه كه [و هر حال آنكه هر
پس بـه   « )؛11(فصلت:  فَقالَ لَها و للْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَتا أَتَينا طائعين ».هستند

ولـي در   ».يا ناخواه بياييد، گفتند: فرمـانبردار آمـديم   و به زمين گفت: خواه] آسمان [آن
ميان موجودات انسان داراي امتياز خاصي است و آن اينكه افعال انساني با علـم و اراده  

شود و كمال او هم در انجام افعـال اختيـاري صـحيح اسـت. در نتيجـه،       از او صادر مي
ه اختياري باشد و نهايـت  شود ك بندگي هنگامي براي انسان موجب كمال و سعادت مي

كه حقيقت بندگي اختيـاري سراسـر وجـود او را فراگيـرد و     بينجامد سير انسان بدانجا 
اينكه  گونه استقاللي در هيچ شأني از شئون زندگي براي او باقي نماند. از اينجا سرّ  هيچ

كنـد،   علت و غايت خلقت انسان را عبادت و بنـدگي معرفـي مـي     ي از آيات شريفهكي
و پريان و آدميان  « )؛56(ذاريات:  و ما خَلَقْتُ الْجِن و الْإِنْس إِالَّ ليعبدون شود: شن ميرو

 ».] بپرستند يرا نيافريدم مگر تا مرا [به يگانگ
رسيدن به اين مقام جز از راه تمرين و كوشش در مسير بندگي خداوند ميسر نيست. 

و  إِلَيكُم يا بني آدم أَنْ ال تَعبدوا الشَّيطانَ إِنَّه لَكُم عدو مبِينٌأَ لَم أَعهد فرمايد:  خداوند مي
يمتَقسراطٌ مي هذا صوندبفرزندان آدم، آيا بـه شـما سـفارش     يا «)؛61ـ  60(يس:  أَنِ اع

ه بلكه بندة من باشيد كـ است آشكار؟  ينكردم كه شيطان را نپرستيد كه او شما را دشمن
ترين هدف انسـاني،   پس راه راست انسانيت براي رسيدن به عالي .»اين راه راست است

شود كه چرا سرلوحة دعوت همة انبيا دعوت  بندگي خداوند است و از اينجا روشن مي
به عبادت و بندگي خداي يگانه است؛ چون راه درست اين است كه انسان در همة امور 

ردي و اجتماعي راهي را كه مظهر عبوديت خداوند معنوي و مادي، اخروي و دنيوي، ف
ترش  ترينِ اديان آسماني است، خداپرستي به نحو كامل پيمايد. در اسالم كه كاملباست 

در تمام دستورها و قوانين آن آشكار است. اظهار بندگي و خضوع در برابر هيچ موجود 
 بندگي او باشد.ديگري صحيح نيست، مگر خضوعي كه به امر پروردگار و در مقام 
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. چون همة موجودات مملوك خداوند هستند و هـيچ اسـتقاللي از خـود ندارنـد،     2
گرداند، اما عبادت آنها تكويني اسـت و   تمام حقيقت آنها امر مملوكيت آنها را ظاهر مي

شود، مگر اينكـه از روي علـم، اراده و اختيـار و مقـدمات      موجب كمال براي آنها نمي
پس موجودي عبد است كه كارهاي او از روي شعور و اراده صورت  اختيار انجام گيرد.

إِنْ كُلُّ مـنْ فـي   گيرد، در حالي كه قرآن عبادت را به همة موجودات نسبت داده است: 
ها و زمـين هـيچ كـس     در آسمان «)؛93(مريم:  السماوات و الْأَرضِ إِالَّ آتي الرَّحمنِ عبداً

الزمـة ايـن تعبيـر شـعور داشـتن همـة       ». وار آيد ن را بندهرحما ينيست مگر آنكه خدا
دانيم همة موجودات شعور ندارند. ايـن دو چگونـه    موجودات است، در صورتي كه مي

 قابل جمع اند؟
 توان جواب داد:  به اين سؤال به دو صورت مي

كنـيم كـه عبـادت     دانيم و ادراك نمي كنند، ولي ما نمي ) همة موجودات عبادت مي1
ء إِالَّ يسـبح بِحمـده و لكـنْ ال     و إِنْ منْ شَيفرمايد:  كه قرآن مي چگونه است؛ چنان آنها

مهبِيحونَ تَسيـاد   يرا بـه پـاك   [خـد] و هيچ چيز نيست مگر آنكـه او  « )؛44(اسراء:  تَفْقَه
ـ    ».يابيـد  يستايد و ليكن شما تسبيح آنهـا را درنمـ   يكند و م يم ادت يعنـي تسـبيح و عب

كنـد؛ چـون    اي است كه به صورت عادي حواس ما آن را درك نمـي  موجودات به گونه
ست؛ ولـي در عـين حـال گـاهي بـر       براي دريافت تسبيح آنها نارسا حواس ما ناقص و

رسد و ما آن را درك  ند و اين عبادت به ظهور مينك خالف معمول، انبيا خرق عادت مي
وآله  عليه اهللا صلي ا سنگريزه در دست پيغمبر اسالمكنيم، مانند شهادت دادن سوسمار ي مي

 به رسالت آن حضرت كه مردم هم ديدند و شنيدند.
 شعور و نسبت دادن عبادت به آنها مجازي است. اطالق عبد بر موجودات فاقد  )2
. عبادت دو اطالق دارد: گاهي به هر كاري كه از روي اطاعت خداوند انجام گيرد، 3

د؛گاهي نيز عبادت بر افعـال خاصـي ماننـد نمـاز، روزه و امثـال آن      شو عبادت گفته مي
كـه   شود. چنـان  داده مي شود و در مقابل كارهاي ديگر انسان و قسيم آنها قرار  اطالق مي
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در روايتي اوقات انسان به چهار قسـمت تقسـيم شـده اسـت: عبـادت، كـار، خـواب،        
تفريحـات و غيـر آن نيـز     تفريحات سالم. عبادت به اطـالق اول شـامل كـار، خـواب،    

شـود، كـه نـه قسـم آن      شود. در روايتي وارد شده كه عبادت به ده جزء تقسـيم مـي   مي
اين عبادت منحصر به اعمال خاصـي ماننـد نمـاز و     ..تحصيل رزق از راه مشروع است

روزه نيست. نتيجه اينكه عبادت يك اطالق عام و يك اطالق خـاص دارد و ايـن لفـظ    
 رك است.بين عام و خاص مشت

. در اين آيه ابتدا امر و دستور به عبادت آمده (اعبدوا) وسپس معبود با تعبيرهـايي  4
 ند:ك توصيف شده است كه وجه و چرايي آن امر را مدلل مي

الزمة عبوديـت، مالـك و متصـرف بـودن معبـود و ربوبيـت       است.  ربكمتعبير اول 
ابـل حتمـاً رب و مـالكي    اوست؛ يعني اگر در يك طرف عبد و بنده بـود، در طـرف مق  

 هست.
است. وصف خالقيت به اين نكته اشعار دارد كه ربوبيت نيز  الذي خلقكمتعبير دوم 

تنها سزاوار كسي است كه آفريدگار و خالق انسان است. بنابراين قائـل شـدن ربوبيـت    
ها، احبار و رهبان غلط است. خداونـد از رفتـار يهـود و نصـاري بـا علمـا و        براي بت

فرمايـد:   كنـد و مـي   چون و چرا از آنها، به شدت انتقـاد مـي   بي نشينان و اطاعت صومعه
عيرُوا إِالَّ لما أُم و مرْينَ ماب يحسالْم و ونِ اللَّهنْ دباباً مأَر مبانَههر و مهباروا  اتَّخَذُوا أَحـدب

نصـرانيِ]  داران  صـومعه [ و راهبان] وددانشمندان يه[ حبرهاآنان « ؛)31(توبه:  إِلهاً واحداً
گرفتند و حال آنكه جز اين  ييكتا به خداي يخدا يخويش و مسيح پسر مريم را به جا

 .يگانه را بپرستند يفرمان نداشتند كه خدا
است. نياكان شما را نيز خدا آفريـده اسـت؛ در نتيجـه     و الذين من قبلكمتعبير سوم 

پنداشتند  يازي ندارد و مبدأ الهي و الهامي ندارد. آنان ميرفتار و اعمال آنها هيچ گونه امت
سنت پيشينيان مقدس است و نبايد ترك شود، همان گونه كه در زمان ما هم ايـن نـوع   

فرمايد: شما و نياكانتـان از ايـن جهـت كـه      شود، ولي قرآن مي فكر كم و بيش يافت مي
 همگي مخلوق خدا هستيد، فرقي نداريد.
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جي است ولي معناي ترجي اين نيست كه مـتكلم علـم   لعل براي تر . لعلكم تتقون:5
به واقع ندارد، بلكه ترجي گاهي نسبت به گوينده، شنونده يا مقـام اسـت. در ايـن آيـه     

چنـد مـتكلم يقـين داشـته باشـد. يعنـي        مقصود آن است كه مقام، مقام ترجي است، هر
انسـان بـه سـبب عوامـل     عبادت، سبب تقواست، ولي علت تامه نيست و احتمال دارد 

 كند، تقوا نداشته باشد. ديگري در عين حال كه خدا را عبادت مي
نَ       مـ بِـه فَـأَخْرَج مـاء ماء نَ السـأَنْزَلَ م و بِناء ماءالس راشاً وف ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ

آن كسي كـه زمـين را   « )؛22(بقره:  نْتُم تَعلَمونَالثَّمرات رِزقاً لَكُم فَال تَجعلُوا للَّه أَنْداداً و أَ
براي شما بستر و آسمان را ساختمان قرار داد و از آسمان آبي فروفرستاد تا به سبب آن 

هايي از زمين بـر آورد. پـس بـراي او همتايـاني قـرار ندهيـد در        براي روزي شما ميوه
 ».دانيد كه مي حالي

 واژگان آيه
ند به معناي مثل و ضد آمده، بنابراين از لغات  ، جمعانداد .است.معناي بستر  ، بهفراش

هـايي كـه در بعضـي     اند هر دو معنا لحاظ شده، يعني مثل اضداد است؛ ولي بعضي گفته
زمخشري آمـده  و كشاف  ابن اثير نهايهتاب كدر  .جهات تضاد و مخالفت داشته باشند.

 ..ه شيء با آن متّضاد باشداست از چيزي كه در عين شباهت ب است: ند عبارت

 نكات آيه
از ي آيات شريفة قرآن با اوصاف مختلفزمين در ؛ جعل لكم االرض فراشاً و السماء بناء

وصف شده است. از دقت در معاني اين اوصاف پي  تو كفات رقرار ،،مهاد ،،قبيل فراش
 كـه بـراي زنـدگي انسـان مناسـب اسـت.       اي خلـق شـده   بريم كـه زمـين بـه گونـه     مي

انسان براي استراحت به مكاني نرم و هموار نياز دارد كه مظهر آن، بستر است. خداوند 
كند تا نرم و هموار بودن آن روشن شود.  زمين را در اين آيه به فراش و بستر وصف مي

هـا در دوران اوليـه بسـيار     ويژه براي انسـان  اگر زمين اين گونه نبود، زندگي روي آن به
 مشكل بود.
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، سـقف محفـوظ   د، و در آيات ديگر، با تعبير شدادءاءز با تعابيري مانند بنآسمان ني
در آيـه را بـه سـقف تفسـير     » بنـاء «امثال آن توصيف شده است، بعضي از مفسران  وو

انـد، ولـي    ) استشـهاد كـرده  32اند و به آية وجعلنا السـماء سـقفاً محفوظـاً (انبيـاء:     كرده
ساختمان اين عالم آسمان است و زمين به منزلة  توانيم با حفظ ظهور آيه، بگوييم كه مي

 بستري است كه در اين ساختمان گسترده شده است.
چيست؟ يك. منظور جهت علو يعني باال » السماء«مقصود از  و أنزل من السماء ماء؛

اليه و مضاف آن جهت بوده كه حذف شـده: جهـت السـماء؛     باشد؛ دو. سماء مضاف مي
شود و به تقدير گرفتن نياز نيسـت.   وييم جهت از منْ استفاده ميسه. شايد بهتر باشد بگ

 بارد. به هر صورت مقصود از سماء، باالي سر ماست؛ چون باران از باال مي
له داللت دارد بر اينكه مبدأ اصلي گياهان : اين جم. فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم3

اي را  دأ پيدايش هر موجـود زنـده  اي ديگر مب ها آب است؛ همان گونه كه در آيه و ميوه
را از  يا و هر چيز زنده«؛)30رده است: و جعلنا من الماء كل شي حي (انبياء: كآب ذكر 
 ».آورديمآب پديد 

قرار دادن براي خدا نهي  ند و مثل مله از؛ اين ج. فال تجعلوا هللا انداداً و انتم تعلمون4
وسايل زندگي او را فراهم كرده، سزاوار كرده است. آيا خداوندي كه انسان را آفريده و 

پرستش است يا كسي كه هيچ دخالتي در حدوث و بقاي انسان نـدارد؟! در حـالي كـه    
 شما به اين مطلب آگاهيد.

 شود: حاليه است و در متعلق علم چند وجه تصور مي» و انتم تعلمون«جملة 
 ناگون است.هاي گو دانيد خداوند آفرينندة شما و نعمت يك. در حالي كه مي
ها دخالتي ندارند.  دانيد معبودهاي ديگر در آفرينش شما و نعمت دو. در حالي كه مي

 اين وجه در مقايسه با وجه قبلي بهتر است.
سه. به نظر عالمه طباطبايي در اينجا متعلق خاصي منظور نيست، بلكـه منظـور ايـن    

 ..از دارد كه شما داريداست كه اندك دانشي كافي است تا انسان را از اتخاذ انداد ب
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. در آية قبل به عبادت پروردگار امر شد و اوصافي ماننـد ربكـم و خلقكـم بـراي     5
توان آن اوصاف را علت لزوم عبـادت دانسـت. در ايـن آيـه      خداوند ذكر گرديد كه مي

 هـا هايي ذكر شده كه بقاي انسـان بـر آن   براي نفي هر گونه مثل و ندي براي خدا نعمت
نويسد: آية قبل به آيات انفسي و اين آيـه بـه آيـات آفـاقي      خر رازي ميمتوقف است. ف

اشاره دارد. گويا آية اول انسان را بـه انديشـيدن در خـود و آيـة دوم بـه انديشـيدن در       
كند و نكتة تقديم آيات انفسي بر آفاقي اين است كه انسان  موجودات خارج تشويق مي

 .دساندن خدا مؤثرترندبه خودش آشناتر است و آيات انفسي در شنا
و ونن داءكُم مدواْ شُهعادو هثْلن مم ةورنَا فَأْتُواْ بِسدبلَي عا نَزَّلْنَا عمبٍ ميي رف إِن كُنتُم 

ي والَّت لُواْ فَاتَّقُواْ النَّارلَن تَفْعلُواْ وتَفْع فَإِن لَّم ينقصَاد كُنْتُم إِن ةُ    اللّهـارجالْحو ـا النَّـاسهقُود
رِينلْكَافتْ لدخـويش فـرو فرسـتاديم در     ةآنچه بر بنـد  ةبار و اگر در«)؛24-23(بقره : أُع

بياوريـد و جـز خـدا     ]همانند او (محمـد)  ييا از كس[ مانند آن يا شك و گمانيد سوره
و هرگـز نتوانيـد كـرد،     و اگر نكرديد ] خود را بخوانيد اگر راستگوييد. گواهان [و ياران

 .»كافران آماده شده، بپرهيزيد يهاست و برا اش آدميان و سنگ كه هيمه ياز آتش ،پس

 آيه واژگان
ار رفته است. ك دربارة فروفرستادن قرآن به» تنزيل و انزال«هاي  آيات قرآن واژه : درنَزَّلْنَا

ثرت وجود كمعناي  ، تنزيلاند: در  برخي از مفسران در بيان فرق ميان اين دو واژه گفته
ثرت نزول. ولي درانزال، همة آيات قرآن بـه  كثرت آيات يا به اعتبار كدارد، يا به اعتبار 

منزلة امر واحدي فرض شده است؛ بنابراين تنزيل بر نزول تدريجي و انـزال بـر نـزول    
 .دفعي داللت دارد.

ز آيـات بـا اينكـه    ل است؛ زيرا در بعضـي ا كاما اثبات اين مطلب در همة موارد مش
أَفَغَير اللّه أَبتَغـي   استفاده شده است. نظير:» انزال«تكثير و تدريج در نظر است، از تعبير 

 را بـه  خـدا  غيـر [بگـو:] آيـا   « )؛114(انعـام:  حكَما وهو الَّذي أَنَزَلَ إِلَيكُم الْكتَاب مفَصَّالً
شـما   يبـه سـو   تفضـيل يافتـه  ب را ست كه ايـن كتـا  كسي ا آنكه او خواهم باب يداور
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 لـةً وقَالَ الَّذين كَفَـروا لَولَـا نُـزِّلَ علَيـه الْقُـرآن جم     در آية و از سوي ديگر » فروفرستاد؟
مـا  كار رفته اسـت؛  ك ه نزول دفعي مراد است، تعبير تنزيل بهكبا اين )32(فرقان: » واحدةً

في الْكتَابِ أَن إِذَا سمعتُم آيات اللّه يكَفَر بِها ويستَهزَأُ بِهـا   وقَد نَزَّلَ علَيكُمه در آية ك اين
رِهغَي يثدي حخُوضُواْ فتَّي يح مهعواْ مده بـه نـزول مطلـب    كـ ) با اين40(نساء:  فَالَ تَقْع

 ..استار رفته ك به» نزّل«واحدي اشاره شده، واژة 
ه گفته شود انـزال فقـط   كن است آگذاري ميان آن دو واژه  رقدر فتر  تر وجه پذيرفته

ردن (متعدي نزول) داللت دارد و در مفهوم آن، دفعي بودن يا تـدريجي  كبر اصل نازل 
ثرت نهفته نيست و از اين رو با همة اوصـاف يـاد شـده سـازگار     كبودن، و وحدت يا 

(و نه تـدريج) اسـت.    ثرتكدال برمعناي » تفعيل«است، ولي تنزيل به مناسبت ساخت 
ثرت در مفعول) يا به لحاظ تعدد مراتب نزول ك(اين كثرت يا به لحاظ تعدد آيات است 

اي از  ه ميان مرتبة حقيقي قرآن(مرتبـه كثرت در فعل). در لحاظ دوم به دليل اينك(نوعي 
، هم استفاده از واژة تنزيل ، علم الهي) تا مرتبة الفاظ و مفاهيم، فاصلة زيادي وجود دارد

آيه يا يك مطلب، و هم در مورد نزول مجموع قرآن، خواه به عنوان  كدر مورد نزول ي
 .ت.واحد اعتباري يا حقيقي صحيح اس كي

توان گفت: انزال و تنزيل هر دو متعدي نـزول و از   در صورت نپذيرفتن اين نظر مي
ه كـ بينيم  و مير به جاي ديگري صحيح است؛ از اينكي اند و استعمال هر قبيل مترادفان

اي ديگـر بـا تعبيـر انـزال يـاد       سوره با واژة تنزيـل و در سـوره   كموضوع در ي كاز ي
  ) و آيـة شـريفة  37(انعـام:   وقَالُواْ لَوالَ نُزِّلَ علَيه آيـةٌ مـن ربـه   شود. مانند آية شريفة  مي

هبن رةٌ مآي هلَيالَ أُنزِلَ علَو قُولُونيان را مبني كه هر دو آيه اعتراض مشرك) 20: (يونس و
 .نند.ك مياي بر پيامبر از سوي خدا نازل نشده است، مطرح  ه چرا آيهكبراين

دهنده است و شهادت بـه معنـاي    گواهياهد است. شاهد به معناي جمع ش شهداء،
موضوع صادر شود، چه علم ياد شـده بـا بصـيرت     كه از روي علم به يكالمي است ك

 .ر.د يا ديده و بصرحاصل شو
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 .به معناي سنگ است. ، جمع حجرحجاره
 ..ردن آتش استكاي آتشگيره و وسيلة روشن ، به معنوقود

 تحدي در قرآن
ه برخي مفسران گفته اند ـ ايـن اسـت كـه نـزول      كشأن نزول اين دو آيه ـ همان گونه  

ر قرآن از طـرف  رو گفتند: اگ ران واقع شده بود؛ از اينكتدريجي قرآن مورد اعتراض من
شود؟ آيه در مقام جـواب بـه آنـان نـازل شـده و       باره نازل نمي كخداست پس چرا ي

فرموده اگر در امر نزول قرآن از سوي خدا ترديد داريد و واقعاً در مقام تحقيق هسـتيد،  
 ..هاي قرآن بياوريد سوره مانند سوره كپس ي

هـاي   قـرآن بـه گونـه    آيات مورد بحث از جمله آيات تحدي است. آيات تحدي در
ل كـ مورد بـه آوردن مثـل و    كمختلف، عرب را به همانندآوري فراخوانده است. در ي

قُل لَّئنِ اجتَمعت اِإلنس والْجِن علَي أَن يأْتُواْ بِمثْلِ هـذَا الْقُـرآن  ه است: قرآن تحدي شد
بگـو: اگـر آدميـان و پريـان     «) ؛88(اسـراء:   ظَهِيرا الَ يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعضُهم لبعضٍ

يـار و   يهرچنـد برخـ   آورند نمي را مانند آن ،رندوبيا را مانند اين قرآنههم آيند تا گرد
خواهد كه اگر قرآن را معجزه الهي  در جاي ديگر از بشر مي .»باشند ي ديگرخبر پشتيبان

م يقُولُون افْتَراه قُلْ فَأْتُواْ بِعشْرِ سورٍ مثْله أَ: هاي قرآن بياورد داند، ده سوره مانند سوره نمي
ينقصَاد إِن كُنتُم اللّه ونن دتُم متَطَعنِ اسواْ معادو اتيفْتَرـ  13(هود:  م  ك) و گاهي بـه ي

مثْلـه وادعـواْ مـنِ    أَم يقُولُون افْتَراه قُـلْ فَـأْتُواْ بِسـورة    فرمايد:  كند و مي سوره تحدي مي
ينقصَاد إِن كُنتُم اللّه ونن دتُم متَطَع38ونس: (ي اس(. 

ران كـ آميز است و از چند جهت من كاين دو آيه عالوه بر تحدي داراي لحن تحري
سـوره   كجاي همة قرآن و ده سوره از آن، به ي طرف به كدارد. از ي مي را به معارضه وا

شـود. ايـن گونـه     وثر مـي كـ وتاه مانند عصر و هاي ك تي شامل سورهه حكتحدي نموده 
ه در فن فصاحت و كآميز است؛ مخصوصاً در مقابل مردمي  كامالً تحريكطلبي  معارضه

بالغت تخصص داشتند و در شعر گفتن درميان عرب سـر آمـد بودنـد و در حميـت و     



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ١٨

براي مبارزه بـا رسـول   ه حاضر شدند كساني كعصبيت زبانزد اقوام و ملل بودند؛ همان 
ان خـويش  كـ اري دست بزنند و حتـي حاضـر شـدند بـا فرزنـدان و نزدي     كخدا به هر 

ي كوچكـ هـاي دراز، سـورة    توانستند هرچند در طول سال بجنگند، چنين مردمي اگر مي
اري صورت كدادند و اگر چنين  ار را انجام ميكهاي قرآن بياورند، قطعاً اين  مانند سوره

شمار اسالم در  شد. نيز دشمنان بي ط برجسته بر پيشاني تاريخ ثبت ميگرفت با خطو مي
ه باشد، به كه مؤونة آن هر اندازه كاري كردند؛ ك اري اقدام ميكهاي بعدي به چنين  قرن

 رسيد. وقوع پيوست، نمي ه در زمان صالح الدين ايوبي بهكهاي صليبي  هزينة جنگ

 تحدي، تحريك و تهديد
ي از دو نيروي ترس و اميد است. تمايل كي كدهد با تحري نجام مياري را اكانسان هر 

اري كـ اري خالي از دو نيرو نيست يا بـه سـبب خطـر و تـرس دسـت از      كبشر به هر 
ـ   از ايـن  .دهـد.  اري را انجام ميكشد يا براي نفع و اميد به نفع، ك مي  كرو بـراي تحري

ريم نيز به هر كآيات فراواني از قرآن رد. در كاستفاده توان  انسان به ايمان، از دو نيرو مي
پـس خـدا   «)؛213دو نيرو اشاره شده است: فَبعثَ اللّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ ومنـذرِينَ (بقـره:   

 إِن أَنَـاْ إِالَّ نَـذير وبشـير لِّقَـومٍ يؤمنُـون     ». كننـده  پيامبران را برانگيخت نويددهنـده و بـيم  
 .»كه ايمـان بياورنـد نيسـتم    يمردم يبرا دهنده  دهنده و نويد جز بيم من «)؛188(اعراف: 

]  همانـا [خوانـدن  «) ؛97(مـريم:   فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانِك لتُبشِّر بِه الْمتَّقين وتُنذر بِه قَوما لُّدا
 يو گروهـ  يهـ را به زبان تو آسان ساختيم تا پرهيزگـاران را بـدان مـژده د    ]قرآن[اين 

 .»يده گر را بدان بيم ستيزه
فرمايـد: اگـر قبـول     كند، مي ه خداوند تحدي ميكدر آيات محل بحث نيز پس از اين

توانيد مانند آن را بياوريد، پس، از عذاب سخت خدا  ه قرآن معجزه است و نميكداريد 
نـد:  ك كريـ تحتهديد نيز نموده است تا مردم را بيشـتر   ، بترسيد. يعني عالوه بر تحدي

و منكران را به آتش تهديد كـرده   آيه معارضان .فَاتَّقُواْ النَّار الَّتي وقُودها النَّاس والْحجارة
ننـد، در توصـيف آن   كه آن را خـاموش  كـ ر باشـند  كـ ساني در فكن است كو چون مم
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ردن آن به هـيچ وجـه   كها هستند و خاموش  گيرة آن خود مردم و سنگ فرمايد: آتش مي
آيـد؛   مـي  كه از سنگ پديدن نيست؛ نه با سنگ و نه با هيچ چيز ديگر. آتشي است كمم

ورتر  ين آتش با سنگ شعلهشوند، ا هاي معمولي كه با سنگ خاموش مي بر خالف آتش
 .گردد مي

»ها سنگ«به » مردم«وجه ضميمه شدن 
چـه ارتبـاطي   انـد.   معرفي شده» ها سنگ« و» مردمان«گيرة آتش جهنم  در آية اخير، آتش
ضميمه شده است؟ در پاسخ به اين » حجاره«به » ناس«هاست و چرا  ميان مردم و سنگ
 رد:كتوان طرح  سؤال سه وجه مي

پرستي بـوده اسـت و مـردم، يـا      و بت ك. چون سبب عمده در گمراهي مردم، شر1
معبـود،  اند. در آخرت اين هردو  ه از سنگ بودهكهايي را  پرستيدند يا بت ها را مي انسان

 اند. وقود آتش جهنم
ردن ايـن  كـ ها هستند. ضميمه  ها و مراد از حجاره، بت پرست . مقصود از ناس، بت2

 ؛سوزند؛ مي ها) هر دو ها)و معبود (بت ه عابد (انسانكته اشاره دارد كدو به هم، به اين ن
همانا شما «)؛98(انبياء:  جهنَّمإِنَّكُم و ما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه حصب  فرمايد: ه ميك چنان

 .»دوزخيد زمهي ]بتان=[پرستيد  يو آنچه جز خدا م
شوند از لحـاظ   ه سبب گمراهي افراد ديگر ميكهايي  ه انسانك. اشاره به اين است 3

ه در آياتي ديگر همرديف بـا چهارپايـان قـرار    ك ها هستند؛ چنان رديف سنگ ارزش، هم
اينـان   )؛179(اعـراف:  كَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولَـئك هم الْغَـافلُونَ   أُولَـئك« اند: داده شده

 . »غافالن اند هم اينان ،ترند بلكه گمراه ،دان بسان چارپايان
وجه اقامه  كبر ديگري ترجيح ندارد و دليل قاطعي به نفع ي كي وجوه ياد شده هيچ

ها  مراد از حجاره، بتاين است كه  اند رفتهه عمدة مفسران پذيكنشده است. تنها مطلبي 
 ها هستند. نندگاني مانند فرعونكو مراد از ناس، گمراه 
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 وجود بالفعل جهنم
افران آماده كه جهنم براي كآيد  بر مي» أُعدت للْكَافرِينَ«اند از جملة  برخي مفسران گفته

رم كـ ه رسـول ا كـ نمـا اي كشده و در حال حاضر موجود است. اين مطلب مسلّم اسـت  
در معراج بهشت و جهنم را مالحظه فرمود. اما در اينجا پرسشي مطرح  وآله عليه اهللا صلي

اني است پر از آتش، پس طبق آيه نبايـد اآلن موجـود   كشود و آن اينكه اگر جهنم م مي
 ها هستند. شود و هيزم آن آتش انسان ايجاد ميها  وسيلة انسان باشد؛ زيرا آتش آن به

 توان پاسخ داد: سش را دو گونه مياين پر
ه اآلن موجـود  كـ . مقصود از وجود بالفعل جهنم، وجود ظرف و محـل آن اسـت   1

 آيد. ميپديد است ولي آتش آن بعداً 
هـا موجـود    . بر اساس تجسم اعمال، جهنم و آتش آن همين حاال در باطن انسـان 2

نـا، عـذاب و   ايـن مب هاي خبيث مردم اسـت. روي   است. آتش، همان اعمال بد و باطن
 ست.نعمت، خود كارهاي ما

ه كـ نسـاء   ةسـور  دهـم از ماننـد آيـه   ؛ نـد ا ي از آيات و روايات مؤيد اين وجـه بعض
إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامي ظُلْما إِنَّما يأْكُلُون في بطُونِهِم نَـارا وسيصْـلَون   فرمايد:  مي

جـز ايـن نيسـت كـه در      ،خورند ييتيمان را به ستم مهاي  كه مال يكسانهمانا «؛ سعيرا
 .»دخورند و زودا كه به آتش افروخته دوزخ در آين يم فرو يهاشان آتش شكم

. صورت ديگري به نام قالب مثالي يا برزخي دارد )انسان در عالم ديگر (عالم مثال)
خورد. پرستش بـت در آن   تش ميخورد، آن قالب مثالي آ وقتي در اين دنيا مال يتيم مي

افي از عـالم بـرزخ و مثـال    كشود و ما اطالع  صورت سوختن با بت مجسم مي  عالم به
 نداريم.

فَمن يعملْ : بيند نه جزاي آن را) مي(ه انسان عمل خود راكنيز ظاهر آيات اين است 
ثْقَالَ ذَرلْ ممعن يمو هرا يرخَي ةثْقَالَ ذَرمة هرا يه سنگ ذر پس هر كه هم« ؛)8ـ7(زلزال: شَر

در روايتـي از   .»كند آن را ببينـد  يبد يا سنگ ذره كند آن را ببيند و هر كه هم ينيكي ا 
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دهـد، ده درخـت در بهشـت     مي ه انسان انجامكه با هر تسبيحي كرسول خدا نقل شده 
 ود.ش تبديل مي يعني تسبيح به درخت ؛؛آيد وجود ميه براي او ب

آوري و داللت بر اعجاز رد بحث، عالوه بر دعوت به همانندآية مواينكه  ته ديگركن
خبري » ولَن تَفْعلُواْ«باشد؛ زيرا جملة  اعجاز نيز مي ل قرآن، مشتمل بر وجهي از وجوهك

هـاي قـرآن    اي همانند سـوره  بشر هرگز نخواهد توانست سورهة اينكه بارغيبي است در
 ند.ك را تأييد مي ه قرن زمان آنبياورد. گذشت چهارد

 اعجاز قرآن
ه كـ ند ك گويد و اثبات مي بقره با صراحت از معجزه بودن قرآن سخن مي 24و  23آيات 

توانـد هماننـد قـرآن يـا      ه توان داشته باشد نيز نميكقرآن معجزه است و بشر هر اندازه 
 ةم قـرآن را معجـز  ه اسـال كـ اي از آن را بياورد. بنابراين جاي ترديد نيسـت   حتي سوره

لـم حضـرت   كنـار معجزاتـي ماننـد ت   كداند و آن را در  مي وآله عليه اهللا صليپيامبراسالم 
دن مدست آن حضرت و بيرون آ زاد به ور مادركعيسي عليه السالم در گهواره، شفا يافتن 

 دهد. السالم و امثال آن قرار مي حضرت صالح عليهبه دستور وه كشتر از دل 

 العاده و تفاوت آن با ساير امور خارقحقيقت اعجاز 
لمـان  كهايي بوده است. مت يفيت وقوع معجزه، از دير باز بحثكدربارة حقيقت اعجاز و 

به دنبال اين بوده اند تا جنس و فصل معجزه را به دست بياورند و به اصطالح تعريفـي  
يم. شـناخت  نـ ك ر مـي كـ اي ذ جامع و مانع از آن ارائه دهند. براي شناخت معجزه مقدمه

هرچيز يا از راه شناخت خواص، لوازم و آثار است يا از راه شناخت ماهيت و به وسيلة 
ه در عالم ماده و امور تجربـي، بسـياري از   كجنس و فصل. بشر با تجربه دريافته است 

آيند. برخي عوامل شناخته شـده   ميپديد سلسله علل و عواملي  كموجودات به دنبال ي
ـ  مي به مرور زمان و بر اثر تجربه شناختهاست و برخي عوامل  مثـال آتـش    رايشوند. ب

شـد   چندين علت داشته باشد. ابتدا خيال ميپيدايش آن ن است كه ممكاي است  پديده
ه علـل  كشف شد كآيد. ولي بعداً  ه آتش تنها از برخورد دو سنگ گوگرد به وجود ميك
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ه اسراري در كفهماند  ب مياست. اين مطل كاكي از علل آن اصطكديگري هم دارد و ي
ه بشر از آنهـا اطالعـي نداشـته اسـت. از پيـدايش تـدريجي علـل و        كعالم وجود دارد 
ن اسـت  كشف نشده و ممكه علل فراواني هنوز بر انسان كتوان فهميد  شناختن آنها مي

ي وجـود داشـته باشـد يـا     يرات ديگـر چيزهـا  كـ ن است در كشود. مثالً مم شف كبعداً 
سـي بـا   كنيم. حال اگـر  كه ما نتوانسته باشيم آنها را مهار كموجود باشد امواجي در جو 

پديده دسـت يافـت و آن علـت بـراي ديگـران       كتالش زياد به برخي علل و عوامل ي
، خواهنـد  بكوشـند شود؛ زيرا اگر ديگران نيـز   معلوم نبود، اين كار معجزه محسوب نمي

 توانست به آنچه وي رسيده، برسند.
نيم و كه از عوامل و علل طبيعي استفاده صنعتي كبه اين معنا نيست همچنين معجزه 

اري براي ديگـران  كزيرا چنين ؛ سي قبل از ما نساخته باشدكه كوجود بياوريم  چيزي به
دهند، معجـزه   ه ديگران بتوانند خود آن يا مشابه آن را انجام كارهايي كان دارد و كنيز ام

 نيست.
اري انجـام  كـ وفا شود و كيا فن خاصي استعدادشان شنيز اگر افراد خاصي در علم 

بـا  ه ديگران نيـز  ه باشند، اين هم معجزه نيست؛ چراكه ديگران توان آن را نداشتكدهند 
مثال، در مسـابقات   رايتمرين خواهند توانست مانند و حتي بهتر از آن را انجام دهند. ب

بـرداري برتـري    ند وزنهاي خاص مان توجهي در رشتهدر خور طور  ه فردي بهكورزشي 
 ،تواند مانند او را انجام دهد سي نميكند، گرچه كش ورد وزنه برداري را ميكيابد و ر مي

ن اسـت  كچون علت آن در دست بشر است و مم ؛ولي اين نوع پيشرفت معجزه نيست
 تر نيز بردارد. هاي سنگين ار وزنهكتمرين در اين با س ديگري ك

» خـط  «رشته از فنـون مثـل نوشـتن     كه در يكتند ساني هسكهمچنين در هر زمان 
ار از آن كه صدور آن كولي اين بدين معنا نيست  ،شوند نند و سرآمد ميك ترقي پيدا مي

ه وسيلة آن در دست مـردم اسـت،   كنويسي چيزي است  افراد معجزه است؛ زيرا خوش
ه محال نيسـت  البت .ن است براي برخي ميسر نباشدكمنتها به دليل تفاوت استعدادها مم

 بنويسد.» خط مير«ه بهتر از كاي پيدا شود  نويسنده
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ه در ظاهر بـراي مـا خـارق العـاده     كاما امور غير مادي مانند سحر يا عمل مرتاضان 
ر اثر تجربه به به كسلسله علل غير مادي دارد  كي است، مثل تبديل طناب به مار، ظاهراً

لفاظ ساحران با دنياي خارج وجود دارد، ما برند. حال چه ارتباطي ميان ا آثار آن پي مي
ار سـاحر اگـر تـأثيري در حقيقـت     كـ ه كدانيم آن است  ه ميكدانيم. حداقل چيزي  نمي

ه قـرآن  كـ  چنانر دارد. ردن چشم اشخاص تأثيكاجسام نداشته باشد، حداقل در منحرف 
پس ناگاه «)؛ 66(طه:  حرِهم أَنَّها تَسعيفَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخَيلُ إِلَيه من س :فرمايد مي

چنـان وانمـود شـد كـه      ]يموسـ [آنان به او  يشان از جادويها دستي و چوب ها ريسمان
مارهايي پنداشتند  ميت داده بودند و مردم كهايي را حر ساحران فرعون طناب .»دوند يم

ها در خـارج تـأثير   ه برخي از سـحر كم است عالوه، اين مطلب مسلّ نند. بهك مي تكحر
دهنـد،   ارهاي انجام ميكدارد و صرف تصرف در خيال نيست. همچنين برخي مرتاضان 

ايـن   .آيـد.  مثل خبردادن از آينده و گذشته و جاهاي دور و حرفشان هم درست درمـي 
ان صدور كولي چون راه رسيدن به آن معلوم است و از افراد ديگر ام ،مادي نيست امو 
 آيد. زه به حساب نميمعجيك  هيچ ، دارد

 فرق معجزه با سحر و عمل مرتاضان
ثير أن است تحت تأثير علل قويتر مادي و معنوي قرار بگيرند و تـ كامور ياد شده مم. 1

ردنـد و  كبندي  كه چشمست بخورند، مانند سحرة فرعون كخود را از دست بدهند و ش
را انداخت، همـه را  طناب را به صورت مار نشان دادند، اما وقتي حضرت موسي عصا 

شود،  نمي گاه مغلوب واقع لوب علت ديگري شد. ولي معجزه هيچبلعيد و علت آنها مغ
 (مجادلـه:  كَتَب اللَّه لَأَغْلبن أَنَا ورسلي إِن اللَّه قَوِي عزِيـزٌ فرمايد:  ميقرآن ه كهمان گونه 

همانا خدا  .پيروز خواهيم شد است كه من و فرستادگانم البته حكم كرده وندخدا«؛ )21
 ». همتاست يب ينيرومند و توانا

ة نيسـت و فقـط معلـول اراد   پـذير   تعلـيم و تعلـم  معجزه برخالف امور ياد شـده  . 2
 .خدواند است

 ه اثر قطعي ندارد.كبر خالف سحر  ،اثر معجزه قطعي است. 3
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 معجزه و كرامت
بـه شـمار   معجـزه   ،شـود  ديـده مـي   اواالهي و افراد با تقو يهمچنين كراماتي كه از اوليا

ارهـاي خـارق العـاده انجـام     ك. بسياري از افراد با تقوا به واسطه توجه به خـدا  آيد نمي
ا به خدا انجام شود، نه به وسيلة تمرين و رياضت كارها، تنها با اتكدهند كه اگر اين  مي

ليهم السالم و ه از ائمه عكارهايي كشود، نظير  رامت گفته ميكو تضعيف جسم، به آنها 
ه كـ شـود   اي گفتـه مـي   به امور خارق العاده» رامتك«زند. بنابراين  برخي مقربين سر مي

ل باشند) تنها بـه وسـيلة توجـه بـه خـدا،      ئه براي خود قدرتي قاي الهي(بدون اينكاوليا
دهند. چنين اموري از نظر ماهيت با معجزه فرقي ندارد  قدرت خدا و اذن الهي انجام مي

 ..ه مقرون به ادعاي نبوت نيستكرقش با معجزه اين است و تنها ف
ي بودن ماهيـت  كه گويا يكاند  ردهكاي تعريف  گونه برخي از دانشمندان معجزه را به

اري كـ اند: معجـزه   گفته ،رو از اين؛ اند العاده ديگررا پذيرفته معجزه با هرگونه امور خارق
، همراه با ادعاي نبوت اسـت؛ ولـي   ه براي ديگران ميسور نيستكه عالوه بر اينكاست 

ه قدرت سـحر را  كند، به دليل قاعدة لطف بر خدا الزم است كاگر ساحر ادعاي نبوت 
نـد و  كذيب نمايد يـا سـحر وي را باطـل    كاز او بگيرد يا پيامبري را بفرستد تا وي را ت

 ر دهد.كفرق سحر و معجزه را تذ
ن كعلل مادي سر بزند و نيز مم ن است ازكاند: امور مادي مم بعضي ديگر هم گفته

است از خداوند سر بزند. اگر علت امر مادي خداوند بود، معجزه است وگرنـه معجـزه   
ايـن   كار پزشـ كـ حضرت عيسي عليه السالم بـا   ةنيست. طبق اين تعريف، فرق معجز

ولـي حضـرت    ،دهـد  مـي  با استفاده از علل طبيعي و علوم تجربي شفا كه پزشكاست 
 لهي.عيسي با قدرت ا

 ان آنكحقيقت معجزه و ام
سي قادر به انجام آن نيست، ابـزار  كه به علل طبيعي بستگي ندارد، كاري است كمعجزه 

 آن دست بشر نيست و مقرون به ادعاي نبوت است.
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ديالً اللَّه تَب ةتَجِد لسنَّ فَلَنفرمايد:  كه خداوند ميال مطرح شود كممكن است اين اش
ل تَجِد لَن نَّوسوِيالً ةتَح و ينياب يهرگز دگرگون يخدا سنت براي پس«؛ )43(فاطر: اللَّه ،
گـاه تغييـر    اين آيه سنت خداوند هـيچ . بر اساس »ينياب يتغييرهرگز  يخدا براي سنت

آيد يا علت موجود باشـد و  پديد ن است معلولي بدون علت كپس چگونه مم ؛يابد نمي
 معلول موجود نباشد؟

ه علل برخي حوادث براي ما مجهول بوده و بعداً كه همان گونه كست جواب اين ا
ن اسـت  كـ شف شده است و علل برخي ديگر نيز هنوز مجهول اسـت، معجـزات مم  ك

سـت.  ست. علل معجزات هميشه در دسـت خدا ه براي ما مجهول اكعللي داشته باشند 
ه كـ بل ،نيسـت پيامبر و معالجة طبيب فقط در ادعـاي نبـوت   به دست فرق شفاي بيمار 

زيـرا علـل معجـزات در دسـت خداسـت. در قـرآن        ،معالجه، با سنخ اعجاز فـرق دارد 
معجزات پيامبران يا مستقيم به خداوند نسبت داده شده يا به اذن اهللا اضافه شده اسـت.  

حقـق  ارش چيزي جز درخواست تكگويد خدايا اين مريض را شفا بده،  ه ميكپيامبري 
و إِذْ تَخْلُـق  فرمايد:  ة حضرت عيسي بن مريم ميدربارة معجز هك ارادة الهي نيست. چنان

رالْأَب و هالْأَكْم رِئتُب راً بِإِذْنِي وطَي يها فَتَكُونرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نصَ بِإِذْنِي م
ـ  اه كه به فرمان مو آنگ «؛ )110(مائده:بِإِذْنِي  و إِذْ تُخْرِج الْموتي سـان پرنـده   ه ن از گـل ب

مـادرزاد و   يشـد، و نابينـا   مي يا پس به فرمان من پرنده ،يدميد يو در آن م يساخت يم
». يساخت يو آنگاه كه مردگان را به فرمان من زنده م يداد يپيس را به فرمان من بهبود م

از طريق ارتباط  و تنهاآيد و قابل تعلم نيست  دست نميه ه معجزه با تعليم بخالصه اينك
 پذير است. با خداوند امكان

 آن ةفاعل معجزه و واسط
 دو نظر در دو طرف افراط و تفريط وجود دارد: ،يستكه فاعل معجزه در اينك

ار كـ . به اعتقاد برخي مفسران معجزه علت طبيعي دارد. نظام طبيعت به نفـع انبيـا   1
بـا  نبي گشته است. برخي از اين علل رده و علل طبيعي معجزه مقرون با ادعاي نبوت ك
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ه مقرون با كالسالم از دريا  شده، مانند گذشتن حضرت موسي عليهشف كپيشرفت علوم 
ـ هـا واقـع شـده،     ه بـر امـت  كهايي  علت طبيعي جزر و مد بوده است. يا عذاب اثـر   رب

تـا  از معجزات گرچه علت طبيعي دارنـد،   فشان يا زلزله بوده است؛ و برخي ديگر آتش
فَأَرسـلْنَا إِلَيهـا روحنَـا فَتَمثَّـلَ لَهـا بشَـرًا       «اسـت، ماننـد:    شف نشـده كه حال علت آنها ب

درسـت   ياو چـون آدميـ   يرا بدو فرستاديم و بـرا  پس ما روح خود«؛ )17(مريم: سوِيا
ه زن بـدون مـرد   كـ ند كن است علوم طبيعي در آينده اثبات كالبته مم. اندام نمودار شد

 ..شف شودكشود و علت طبيعي تولد عيسي نيز  يآبستن م
. اشاعره معتقدند در جهان هيچ علتي جز خدا وجود نـدارد و آنچـه را مـا علـت     2

شـماريم.   ه چون عادت خدا بر آن جاري شده، آن را علت ميكبل ،دانيم علت نيست مي
ه چنـين  كشود، ارادة خدا تعلق گرفته  زنيم و آتش روشن مي بريت ميكمثال وقتي براي 

ه وقتي آتش روشن است، حرارت نيز كشود و نيز عادت خدا بر اين جاري شده است 
عليه السالم بر طبق عادت عمل  خاطر حضرت ابراهيم ن است خداوند بهكباشد ولي مم

شـد از يـخ    ي است (اگر عادت خدا جـاري مـي  كند. نسبت آتش و يخ به حرارت يكن
ت درست نيست و علت هـر چيـز و از جملـه    شد). بنابراين اصل علي حرارت توليد مي

 .معجزه خداوند است.
انجامد زيرا معتقد به علت طبيعي  ار معجزه ميكاين دو قول يا تفريطي است و به ان

ند، در حـالي  ك ار ميكداشتن معجزه است؛ يا افراطي است و از اساس اصل عليت را ان
نيم و اگر اصل عليت را ك مي ه ما اصل دين و وجود خداوند را از راه اصل عليت ثابتك

 مسدود بدانيم. شناسي رابكشيم و راه خدابرهان در علوم دست  ةبايد از اقامنپذيريم، 
 كه:ن است آباره  اين ي و نظر صحيح درأر

 ه روابطـي بـا هـم دارنـد    كـ بينـيم   هايي در جهـان مـي   بالوجدان علت و معلول اوالً
ــد مــيكارپــذير و ان ــد:  نيســتند. خداون ــلِّ  فَأَفرماي ــن كُ م ــه ــا بِ ــاء فَأَخْرَجنَ الْم ــه ــا بِ نزَلْنَ

رَاتآنگاه آب را به آن سرزمين فروفرستيم، پس با آن آب از هر گونه «؛ )57(اعراف: الثَّم
 .»بيرون آريم يا ميوه
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ي به علت طبيعي نيست. كه متكه معجزاتي در جهان وجود دارد كي نداريم كش ثانياً
ولي چون برهان دانستيم،  واسطة معجزات مي علت بي وند رااگر محذور عقلي نبود، خدا

ه اگر خداوند علت چيزي بود، آن چيز، نبايد به چيز ديگر احتيـاجي  كعقلي اقامه شده 
ه كـ در حـالي   ،ترين موجودات باشد و در نتيجه ابدي باشد املكداشته باشد و نيز، بايد 

زات مسـتقيماً بـه خـدا منسـوب     معجزات چنين نيستند. از سوي ديگر در قرآن نيز معج
ار انبيـا بـا اذن   كـ ه كـ دهـد   ر مـي كتـذ قرآن اند. البته  ه به انبيا نسبت داده شدهكبل ،نشده

 هـا ند و علـت مباشـر آن  توان گفت: معجـزات معلـول هسـت    خداوند است. در نتيجه مي
 شان خداوند است. شايد مقام قرب الهي انبيا به خداوند علت علت با واسطهو پيامبران 

 ه بتوانند معجزه را انجام دهند.كند ك و تشعشعي ايجاد مي
هاي ديگر عللي دارد. قسمتي از علل معجزه مادي است  بنابراين معجزه، مانند معلول

ا بـه قـدرت و ارادة   كـ و قسمتي از علل آن غيرمادي و براي مـا مجهـول اسـت و بـا ات    
معجزه في  لت طبيعي و ماديِ. در قرآن وجود عدپذيرد خداوند و ارتباط با او انجام مي

بوده است.  كشده است. مثالً وجود آدم وابسته به علت طبيعي يعني خاپذيرفته الجمله 
گفت آدم را از گل  خداوند علت آن بود، نبايد ميفقط اگر معجزه علت مادي نداشت و 

عليه السالم عصـا امـري مـادي اسـت و در معجـزه       حضرت موسي ة. در معجزآفريديم
أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآية من ربكُم أَنِّي أَخْلُق لَكُم مـن  فرمايد:  سي عليه السالم ميحضرت عي

اللّه ا بِإِذْنرطَي كُونفَي يهرِ فَأَنفُخُ فالطَّي ئَةيهمانا شما را نشانه و «؛ )49عمران:  (آلالطِّينِ كَه
 يا سان پرنـده ه برايتان از گل ب وندمان خدابه خواست و فر ؛ام آورده خدايتاناز  يحجت

 ،. ايجاد پرنده بدون علـت مـادي نبـوده   »شود يم يا دمم پس پرنده يسازم و در آن م يم
افي نيسـت. عـالوه بـر علـت     كـ علت طبيعي  ،ه از گل درست شده است. البته تنهاكبل

ه كـ م است ته الزكطبيعي، علت غير مادي و دخالت اذني هم الزم است. يادآوري اين ن
 آورندة امور و علل مادي نيز خداوند است.پديد 

واسطه معجزات  دهد و علت بي انجام نميبه صورت مستقيم پس خداوند معجزه را 
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اي الزم است و اين واسطه بايد با خدا ارتباط داشته باشد و بـا اذن   ه واسطهكبل ،نيست
 آيد. مي برفرشتگان و  ار تنها از دست پيامبرانكند و اين كخدا معجزه را ايجاد 

 معناي اذن الهي در معجزه
سـت و اذن داشـتن بـه معجـزه     مام افعال عـادي انسـان بـه اذن خدا   تدرست است كه 
ست و بـا مشـيت الهـي انجـام     وارهاي عادي انسان در اختيار اكولي  ،اختصاص ندارد

دا، اصـال  خـ  ةبدون توجـ جلو آن را بگيرد، اما تواند  گيرد؛ يعني اگر خدا بخواهد مي مي
ه هـر  كـ در اختيار پيـامبر نيسـت    و انجام آن مستقالًصورت گيرد ن نيست معجزه كمم

ه قدرت نفساني پيامبر در وقت توجـه بـه خـدا علـت     كوقت بخواهد معجزه بياورد، بل
خداوند پشـتيبان اوسـت،    ةه بداند ارادكپيامبر در صورتي . به سخن ديگر، معجزه است

ه از برخـي پيـامبران معجـزه    كـ ي آيات بيـان شـده اسـت    ند. در بعضكتواند معجزه  مي
در پاسخ گفته اند: ما بشري مانند شما هستيم؛ يعني دستوري آنها  اند و ردهكدرخواست 

قالَتْ لَهم رسلُهم إِن نَحن إِالَّ بشَر مـثْلُكُم و لكـن   از خداوند براي معجزه نرسيده است: 
(ابـراهيم:  يشاُء من عباده و ما كان لَنا أَن نَأْتيكُم بِسلْطان إِالَّ بِـإِذْن اللَّـه   من  اللَّه يمن علي

مانند شما نيستيم و ليكن خدا بر هر كه از  يافرادپيامبرانشان به آنها گفتند: ما جز «؛ )11
ـ نهد. و ما را نسزد كه شـما را   ي] منت م بندگان خويش بخواهد [به نعمت نبوت  يحجت

 ».آريم جز به خواست و فرمان خدا

 وجوه اعجاز قرآن
شـود.   ه از آن به وجوه اعجاز قرآن ياد مـي كريم از جهات مختلف معجزه است كقرآن 

 ند از:ا اين وجوه عبارت

 فرد . نظم و اسلوب منحصر به١
صرف نظر از معنا و مفهوم آن، معجزه است. با توجه  ،الفاظ قرآن از نظر نظم و اسلوب

اي از مطالب مربوط به هم با  سوره به معناي مجموعه كه يكه حد نصاب اعجاز قرآن ب
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، مقصود از اعجـاز لفظـي قـرآن    ت و در برخي آيات به آن تحدي شدهنظمي خاص اس
ه مقصـود نظـم خـاص و اسـلوب     كـ بل ،الفاظ قرآن معجزه باشد كت كه تكاين نيست 

آيه يا جملة قرآن  كه مانند يكته است اي نگف لذا در هيچ آيه ؛منحصر به فرد قرآن است
ه به سوره تحدي نموده است. در همين آيات مـورد بحـث فرمـوده اسـت:     كبياوريد بل

هثْلم نم ةورفَأْتُوا بِس. 

 اختالفنداشتن . هماهنگي و ٢
أَفَـالَ  فرمايـد:   ه مـي كـ  چنـان ؛ نواخت بودن معجزه استكلفظ و معناي قرآن از جهت ي

ونربتَدا  ييـرالَفًا كَثاخْت يهواْ فدجلَو رِ اللّهغَي ندع نم كَان لَوو آنآيـا در  «؛ )82نسـاء:  (الْقُر
بسـيار   يو نـاهمگون  يبود در آن ناسازگار يانديشند؟ و اگر از نزد غير خدا م يقرآن نم

 .»يافتند يم
ند. اگر قرآن ك يروي ميامل پكيابد و از قانون ت امل ميكارهاي بشري با گذر زمان تك

سال 23ه در طول شد، ولي قرآن با اينك كامل واقع ميار بشر بود، بايد مشمول قانون تك
نواخـت و  كنازل شده است، مطالـب آن از نظـر لفـظ و معنـا و فصـاحت و بالغـت ي      

ه در آخـر نـازل شـده، فـرق و     كـ ه در ابتدا نازل شده با آياتي كاست و آياتي  هماهنگ
 د.اختالفي ندارن

ها تحت تأثير احساسات، عواطف، شهوت و غضـب و   از سوي ديگر، سخنان انسان
اري انساني باشـد، بايـد حـاالت مختلـف انسـان در      كگيرد. اگر قرآن  امثال آن قرار مي

ـ     ثير گذاشـته و مـذاق آيـات آن    أجنگ، صلح، غضب، عطوفـت و غيـره در آيـات آن ت
، هيچ تأثيري در قرآن نداشـته  وآله عليه اهللا صليه حاالت پيامبر كمتفاوت باشد، در حالي 

 است.
شـود.   مـي  ه در قرآن اختالفاتي مانند ناسخ و منسوخ ديـده كن است گفته شود كمم

يا أَيها الَّذين ءامنـواْ الَ تَقْربـواْ الصَّـالَةَ    فرمايد:  اي مي شرب خمر در آيه ةمثال دربارراي ب
ايـد، در   كـه ايمـان آورده   يكسـان  يا«؛ )43(نساء:  اْ ما تَقُولُونوأَنتُم سكَاري حتَّي تَعلَمو
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. بـر اسـاس ايـن    »گوييد يبه نماز نزديك مگرديد تا بدانيد چه ممست هستيد كه  يحال
بـا آن   آيه، شرب خمر تنها در نماز حرام بوده است. پس از مدتي در آية ديگر صـريحاً 

لَّذين ءامنواْ إِنَّما الْخَمر والْميسر واَألنصَاب واَألزْالَم يا أَيها افرمايد:  شود و مي مخالفت مي
وهتَنِبفَاج طَانلِ الشَّيمع نم سايـد، همانـا   كـه ايمـان آورده   يكسان يا«)؛ 90(مائده:  رِج 

و  ]كردنـد  يمـ  يشـمردند و بـر آن قربـان    يكه مقدس مهايي  با سنگ[=و قمار و بتها  مي
 .»قرعه، پليد و از كار شيطان است. پس، از آن بپرهيزيد، باشد كه رستگار شويد يتيرها

ايد مـال   دست آوردهه فرمايد ربا نخوريد و آنچه تا حال ب ه ابتدا ميكيا در مورد ربا 
پس هر كـه  «؛ )275بقرة: ( فَلَه ما سلَف  يخودتان است: فَمنْ جاءه موعظَةٌ منْ ربه فَانْتَه

بعـد   ».اوسـت ] باز ايستاد، آنچه گذشـت از آن   يرسيد و [از رباخواربه او پند خداوند 
فَإِن لَم تَفْعلُوا فَـأْذَنُوا بِحـربٍ مـن اللَّـه و     فرمايد:  كند و مي حرام اعالم مي آن را صريحاً

و اگر [رها] «؛ )279: هبقر( تُظْلَمونرسوله و إِن تُبتُم فَلَكُم رؤس أَموالكُم ال تَظْلمون و ال
شما از آن  يها نكنيد پس بدانيد كه با خدا و پيامبر او در جنگيد و اگر توبه كنيد سرمايه

 .»كنند يكنيد، و نه بر شما ستم م يكه نه ستم م يشماست، در حال
 ،شود ه ناسخ و منسوخ طبق اصول محاوره، اختالف محسوب نميكپاسخ اين است 

از موقتي  ، م منسوخكخداي متعال در نسخ آيات قرآني در هنگام جعل حآنكه  ژهبه وي
مصـالحي،  سـبب  ولي به  ،بودن آن آگاه بوده و تصميم بر نسخ آن در آينده داشته است

رده است. به اين ترتيب ناسخ و منسوخ قرآن نظيـر  كم منسوخ را بيان نكموقتي بودن ح
 ، م شود و پس از پايـان يـافتن زمـان آن   مي به صورت موقت اعالكه حكموردي است 

مـي را متنـاقض و   كس چنـين دو ح كـ ه هيچ كم جديدي جعل شود. روشن است كح
اخـتالف  فقـدان  دانـد. بنـابراين نسـخ ضـرري بـه همـاهنگي و        ديگر نميكمخالف با ي

بيان تدريجي حرمت شرب خمر بر اسـاس مصـالح عقاليـي بـود و      مثالً زند؛ زيرا نمي
آن پـذيرش  هاي ملت بايد به صورت تدريجي باشد تـا آمـادگي    ستهي از خواكحذف ي

 ..حاصل شود
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تب آسماني ديگر نيز اگر به صورت تـدريجي بـر   كاختالف دربارة نبودن البته وجه 
ـ   كدر حالي  ،شدند جاري بود پيامبران نازل مي مرتبـه   كه تورات به صـورت الـواح و ي

چيزي در دست نيست. بنـابراين وجـه   يفيت نزول انجيل نيز كنازل شده است و دربارة 
 زيرا نزولش تدريجي بوده است.؛ اختالف منحصر به قرآن استفقدان 

 . امي بودن آورنده٣
درس نخوانـده و  رم صـلوات اهللا عليـه و آلـه    كـ به شهادت تاريخ و آيات قرآن، پيامبر ا

كُنْتَ تَـدرِي مـا الْكتـاب و ال     و كَذلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا ما تب نرفته بود:كم
يرا بـه تـو وحـ    ]قـرآن [= يو همچنين از فرمان خـويش روحـ  «؛ )52(شوري:  الْإِيمان 

ما كُنتَ تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ ولَـا   و. »كه كتاب و ايمان چيست يدانست يكرديم. تو نم
هـيچ   ]قـرآن [=و تـو پـيش از آن   « ؛)48بـوت:  ك(عن ونتَخُطُّه بِيمينِك إِذًا لَّارتَاب الْمبطلُ

و  ناگـر نوشـت  [ ، كـه آنگـاه  ينوشـت  يو نه آن را به دست خود م يخواند ينم يا نوشته
. بنـابراين آوردن چنـين   افتادنـد  يگرايان به شك مـ  كجروان و باطل ]يدانست يم نخواند

 تب نرفته، معجزه است.كمطالبي از فردي درس ناخوانده و م
راهـب شـامي،   رم اين مطالب را از ديگراني مثـل سـلمان،   كپيامبر ا: گفتند يبرخي م

ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُونَ إِنَّما يعلِّمه فرمايد:  قرآن در پاسخ ميصهيب رومي آموخته است. 
رَبِيانٌ عسـذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يانُ الَّذشَرٌ لِّسبِينٌ بو هـر آينـه   «؛ )103(نحل:  م

زبان آن كس كه [اين قـرآن را] بـه او    .آموزد يبه او م يبشرگويند:  يدانيم كه آنان م يم
اسـاس   بـر  .»روشن است يعرب] به زبان  دهند گنگ و نارساست و اين [قرآن ينسبت م

رف و محتويـات  عربي بلد نبودند. ثانياً، اگر آن حضرت معـا  يآيه، اوالً، نامبردگان انشا
چه ايـن معـارف در   الب الفاظي بيان داشته است، چنانو در ق برگرفتهقرآن را از ديگران 

س كه هيچ كاختيار فرد ديگري نيز قرار بگيرد، بايد بتواند همانند قرآن بياورد؛ در حالي 
 ..اري نيست. پس قرآن معجزه استكرا ياراي چنين 
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 . اعجاز محتوايي٤
معجزه اسـت؛ يعنـي   ـ نيز  صرف نظر از الفاظ آن ـ   توا و معنيقرآن مجيد از جهت مح

ا به قدرت الهي چنين معاني و معارف بلندي بياورد و صـدور  كتواند بدون ات سي نميك
اين وجـه از اعجـاز    انسان، صرف نظر از امي بودن آن، معجزه است. كاين معاني از ي

 قرآن جهات گوناگوني دارد:

 گويي الف) غيب
ه در كهاي گذشته است  از احوال امت اعجاز محتوايي قرآن خبردادن آن ي از جهاتكي

در دست نيست، و نيز خبردادن از آينـده  از آن ي كهيچ تاريخي ضبط نشده و هيچ مدر
ذَلك منْ أَنباء الْغَيبِ نُوحيه إِلَيك  فرمايد: مثال ميبراي ن نيست. كه براي بشر عادي ممك

هِميلَد ا كُنتمو      ـا كُنـتمو مـرْيكْفُـلُ مي ـمهأَي مهلْقُون أَقْالَمونَ   إِذْ يـمخْتَصإِذْ ي هِميلَـد 
كنـيم و تـو نـزد آنـان      يمـ  يغيب است كه به تو وحـ  ياين از خبرها«؛ )44عمران:  (آل
افكندند كه كدامشان سرپرست مريم شود  ي] م خويش [به قرعه يها آنگاه كه قلم ينبود

 ».كردند يآنگاه كه ستيزه و كشمكش م يزدشان نبودو تو ن
وَن الـدبر (قمـر:          مي يا ع ويولـُّ مـالْج َزمهي ٌر سـ نتَصـم يـعمُن ج قُولُوَن نَحـي فرمايد: َأم

آن جمـع   يزود هستيم هميار يا انتقام گيرنـده، بـه   يگويند: ما گروه يبلكه م«؛ )45ـ44
 .»گريزند يم ،كرده خورند و پشت يشكست م

فرمايد: واللّه يعصـمك مـنَ    مي وآله عليه اهللا صليدر بارة مصون بودن حضرت رسول 
 .»دارد يو خدا تو را از [فتنه و گزند] مردم نگاه م« ؛)67النَّاسِ (مائده: 

م الْأَرضِ وه يفرمايد: غُلبت الرُّوم في أَدنَ مي كدربارة پيروزي روميان در آيندة نزدي
تـرين سـرزمين     روميان در نزديـك « ؛)3ـ2من بعد غَلَبِهِم سيغْلبونَ في بِضْعِ سنينَ (روم: 

مغلوب شدند، و آنان پس از آنكه مغلوب شدند به زودي پيروز شـوند، در چنـد سـال    
 ]». [آينده

إِن شَـاء اللَّـه ءامنـينَ     فرمايد: لَتَدخُلُنَّ الْمسجِد الْحـرَام  رم ميكپيروزي پيامبر ا ةدربار
 .»الحرام درخواهيد آمد گمان به خواست خدا با خاطري آسوده به مسجد بي«؛ )27(فتح: 
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: إِنَّـا نَحـنُ نَزَّلْنَـا    خـوانيم  مي و محفوظ ماندن قرآن از دستبرد و تحريفايمن دربارة 
را فرو فرستاديم، و هر آينه  ]قرآن[ همانا ما اين ذكر« ؛)9(حجر:  الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ

 .»ما نگاهدار آنيم
ـ   ه نمونهكبشر توان آوردن همانند قرآن را ندارد اينكه  يا اخبار از  23 ةاش همـين آي

اسـت،  بسـيار  فَإِن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ. به هر حال ماننـد ايـن آيـات     سوره بقره است
 اند. طور دقيق شمرده نشده گرچه به

 بخش وضع قوانين سعادت )ب
رده كـ قوانيني وضـع   امثال اينهاسياسي، نظامي و  ،قرآن از نظر اجتماعي، فردي، اخالقي

ه غير قابل نقض كصورتي  وضع اين قوانين در آن زمان، بهكه ضامن سعادت بشر است. 
 ، بـه طـور  برخي اين قوانين را قبول ندارندبا آنكه و دور از تناقض باشد، معجزه است. 

 م اين قوانين براي سعادت بشر الزم است.مسلّ

 اعجاز علمي قرآن )ج
ـ نادرست  ،قرآنبا جديدي  ةفرضيمطابق دانستنِ بدون استثنا هر  سـو   كاست؛ زيرا از ي

انـد و ممكـن اسـت در     ها، مانند فرضية تبدل انواع داروين، به اثبات نرسيده اين فرضيه
ن كتـاب هيئـت، شـيمي، فيزيـك و     آينده خالف آن ثابـت شـود. از سـوي ديگـر قـرآ     

شناسي نيست، بلكه كتاب هدايت است. بـا ايـن حـال مسـلّماً قـرآن در ضـمن        زيست
علمـي نيـز اشـاره نمـوده اسـت كـه بـر خـالف قـوانين علـوم           معارف خود به برخي مطالب 

هـاي   رفتـه گفتـه   مختلف آن زمان بود و پيامبر اكرم بر مطالب خويش اصرار نمود تـا اينكـه رفتـه   
ن به اثبات رسيد. علومي كه قرآن به آنها اشاره كرده ويژة يك علـم خـاص نيسـت،    قرآ

 شود: بلكه قرآن در موضوعات مختلف مطالبي بيان كرده كه به برخي از آنها اشاره مي

 شناسي كيهاناول:  ةنمون
ه زمـين  كـ شناسي در زمان نزول قرآن، نظرية بطلميوس بود  كيهانم در بحث كنظرية حا

رده و دور آن هـوا  كرة زمين را هوا احاطه كه دور كگفت  مي دانست و مي المز عكرا مر
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(قمـر،   كروي بـه نـام افـال   كـ نيم به هفت جرم شفاف و كرا آتش و اگر از آتش عبور 
 كالبروج (فل كها فلرسيم و باالتر از اين ي، زحل) ميعطارد، زهره، شمس، مريخ، مشتر

االطلـس   كنهم به نام فل كو بعد از آن فله جايگاه همة ستارگان است كثوابت) است 
چيـزي   ستاره و انتهاي عالم ماده است و بـاالتر و مـاوراي آنهـا    بي يكه فلكقرار دارد، 

عبـور   كتواند از الي اين افـال  نيز معتقد بودند چيزي نمي وجود ندارد (الخأل و المأل).
 گرداند. ا خود ميند آنها را بك مي تكحر كولي چون فل ،ت ندارندكب حركواكند و ك

با بطلميوس مختصر اختالفي داشتند  كالبته برخي دانشمندان آن زمان در تعداد افال
ـ  مي و ولي در اصل با او موافق بودند ،دانستند را بيش از اين مي كافال عدد و  ه گفتند نُ
 جزئي وجود دارد. كلي و بيست و هفت فلك كفل

سي جرأت مخالفت با آن را كه كده بود ركار مردم رسوخ كاين نظريه به قدري در اف
 ه برخي از مفسران نيز تحت تأثير اين عقيـده واقـع شـده بودنـد و    كبه طوري  ،نداشت

ثوابـت   كبطلميوسي است و فلـ  كهمان هفت فل» سبع سماوات«ه مراد از كگفتند  مي
 اطلس همان عرش است. كرسي و فلكهمان 

رده كـ ناي  اشـاره  كگفته و بـه افـال  قرآن در مقابل اين نظريه از هفت آسمان سخن 
 است.

ولـي قـرآن بـا صـراحت از     دانستند،  ماه و خورشيد را ثابت ميدانشمندان آن زمان، 
و هو الَّـذي خَلَـقَ اللَّيـلَ و    ت ماه و خورشيد سخن به ميان آورده و فرموده است: كحر

الْقَم و سالشَّم و النَّهارحبسي ي فَلَكروز و و اوست كه شـب و  «؛ 333(انبياء:  ونَرَ كُلٌّ ف
. امروزه نيز در علوم جديد ثابت »شناورند يا يك در چرخهخورشيد و ماه را آفريد، هر

 .اند. تكه ماه و خورشيد در حركشده 
. ولي قرآن آسـمان  دانست خرق و التيام و جسماني ميغير قابل را  كافالبطلميوس 

ي السماء وهـي  إِلَ يثُم استَو: انسته و فرموده استرا از جنس دخان (گاز) و جسماني د
. امـروزه نيـز ايـن    »سپس به آسمان پرداخت كه به شكل دود بـود «؛ )11(فصلت: دخَانٌ

به اين  ،آمده استپديد از تودة گاز ها  ه آسمانكمطلب در علوم جديد ثابت شده است 
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ر اثر فشار كم ب كمبوده است و  كتحرآفرينش، فضا پر از گاز داغ و م يه در ابتداكنحو 
هـا متفـاوت و مختلـف بـوده اسـت       انكـ م شده و چـون فشـار م  كاثر و متراكجوي مت
 آمده است.پديد ديگر كال مختلف و متمايز از يكبا اشاي از كرات  مجموعه

شناسـي   يهـان كه در آن زمـان در  كـ رده كتة جديدي اشاره كعالوه بر اين، قرآن به ن
 ؛)47(ذاريـات:   بِأَيـد وإِنَّـا لَموسـعونَ    مـوده اسـت: والسـماء بنَينَاهـا    سابقه نداشـت؛ فر 

. برخـي  ]»ايـم  دهنـده  يـا گسـترش  [ آينه ما توانـاييم سمان را به نيرو برافراشتيم و هرو آ«
ه كگفتند مقصود آيه اين است  ردند؛ مثالً ميك مفسران، تأويل نامناسبي براي آيه بيان مي

دادن آسمان  ن در حال وسعتفرمايد: ما اآل كه خداوند ميدرحالي  .د.رآسمان وسعت دا
ــارة ســحاب  ــي يهســتيم. دانشــمندان متخصــص درب ــا م ــه  ه ــاده روز ب ــالم م ــد: ع  گوين

شان ديگر كهكها  ه ميليونكتر در عالم هزاران بلشود و به عبارت واضح ميتر  روز وسيع
ه در فضـاي دور  كـ وجود آمـده   هايي قوي به پوكتلس .در فضاي نامتناهي وجود دارد

هـا هسـتند و    شانكهكها نيز از  ه اينكاند  ي را به صورت ابر ديدهكوچكهاي  هكدست ل
هـا   رد سـحابي كـ ه ادعا كسي بود نخستين كشناس)  تر هابل (هيئتكسحابي نام دارند. د

ه آنها با نسـبت معينـي بـه    كتوان تشخيص داد  شوند و به آساني مي م از ما دور ميك كم
و رود  ه عالم ماده رو به وسعت مـي كنند و نتيجه گرفت ك ت ميكطرف محيط دايره حر

قابـل  ، ه بعـداً ثابـت شـده   كـ اين نظريه شود.  تر مي بزرگ ،نندك ه باد ميكي كنكمانند باد
 ..تطبيق بر آيه است

، ايستادگي قرآن در مقابل دانشمندان بر قرآن صرف نظر از جهت تطبيق علوم جديد
به  ؛اعجاز و تحسين برانگيز است ، نظرية جديد و با شهامت بيان داشتن آن وقت و بيان

 ه درس نخوانده و خواندن و نوشتن بلد نبوده است.كسي زبان كخصوص از 

 دوم: زوجيت ةنمون
بشر تنها به زوجيت حيوانات و برخي گياهان مانند درخت خرما معتقد بود. قرآن در آن 

رده و فرموده است: ومن كُلِّ شَـيء خَلَقْنَـا   كيد كچيز تأزمان به زوجيت فراگير در همه 
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جوتَذَكَّرُونَ ز لَّكُمنِ لَعيجفت ديگـر  يكه يك[ دو گونه يو از هر چيز«؛ )49(ذاريات: ي 
اين نظريه ثابـت نشـده   كه در گذشته  ».آفريديم، باشد كه ياد كنيد و پند گيريد ] ـ است

 ،زدنـد  مـي  را به موجودات زنده تخصيص يـا تقييـد   برخي از مفسران اين زوجيت ،بود
ه كـ بل ،ه بر اساس آيه نه تنها همة گياهان و حيوانـات داراي نرومـاده هسـتند   كدرحالي 

دال بـر ايـن   » من كُلِّ شَيء«كنند. تعبير  جمادات نيز از قانون زوجيت فراگير پيروي مي
ترين واحد مـاده   كوچكي ه حتك حقيقت است. در علم جديد نيز به اثبات رسيده است

يل شده كبار مثبت) و پروتون (بار منفي) تشاتم از دو ذرة ريز تر به نام الكترون (به نام 
ه بـراي  كعالم ديگر جفت است  كگويد اين عالم با ي جديد ديگري ميتشاف كاست. ا

 با آيه موافقت دارد.نيز نيست و اين مطلب  كما قابل در

 ياهاسوم: موج در اعماق در ةنمون
در اندازد.  كشتي را به تالطم ميه كشود  ايجاد امواجي در سطح درياها ميسبب عواملي 

ست و در اعماق درياهـا مـوجي وجـود    پنداشتند موج فقط در سطح درياها ميآن زمان 
مـوج   أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُّجي يغْشَاه موج من فَوقـه ندارد. قرآن در قالب مثال فرمود: 

 يج كه پيوسته موجاژرف و بسيار مو ياست در دريايهايي  يا مانند تاريكي«؛ )40 (نور:
ه داراي كـ ي يبر اساس اين آيه، در درياها ».ديگر است يآن موج يآن را بپوشاند و باال

ـ  ك، دو موج يعمق است زيـر  ا و ديگـري در عمـق دريـا وجـود دارد.     ي در سـطح دري
از نظر علـم نيـز بـه اثبـات     كته رسيدند. اين موضوع به اين نتر  و روشنبهتر ها  ييدريا

 رسيده است.

 چهارم: تلقيح ابرها ةنمون
اءاء ممنَ السفَأَنزَلْنَا م حاقلَو احلْنَا الرِّيسأَرينَ وبِخَازِن لَه ا أَنتُممو وهنَاكُمقَي؛ )22(حجر: فَأَس

شما را از آن سـيراب  ، ي فروفرستادهاديم، و از آسمان آبو ما بادها را بارداركننده فرست«
نندگي باد، كتلقيح هاي سابق  در زمان». كننده و نگاهدار آن نيستيد ساختيم و شما ذخيره

پاشد و موجـب   برخي گياهان نر را بر گياهان ماده مي ةه باد، گردكشد  به اين تفسير مي
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ه در آيه مطرح شده كدن باد و آمدن باران شود. ولي با توجه به فرستا ميآنها  بارورشدن
ه كبل ،رسد آيه با تلقيح گياهان ارتباطي ندارد است و تناسب ميان باد و باران، به نظر مي

تريسيتة منفـي هسـتند و بـاد    كه ابرها داراي الكبا اين توضيح ؛ با تلقيح ابر مرتبط است
، ابرها بارور و باران توليـد  رسند تريسيتة مثبت است و وقتي اين دو به هم ميكداراي ال

 شود. مي

 پنجم: زندگي جمعي حيوانات ةنمون
قرآن مجيد زندگي . نندك حيوانات به صورت انفرادي زندگي مي پنداشتند ميدر آن زمان 

نوعان خود  اري با همكها به هم حيوانات را اجتماعي دانست؛ يعني آنها نيز همانند انسان
 ؛)38(انعـام:  في اَألرضِ والَ طَائرٍ يطير بِجنَاحيه إِالَّ أُمم أَمثَالُكُم... وما من دآبةنياز دارند: 

كه به دو بال خويش بپرد مگر آنكه  يا در زمين نيست و نه هيچ پرنده يا و هيچ جنبده«
علم نيز بر ايـن مسـئله صـحه گذاشـت و دانشـمنداني ماننـد        .»مانند شمايند يهاي گروه

ه برخـي حيوانـات   كـ موريس مترلنيگ در ضمن مطالعات خود متوجه شدند  داروين و
نند و حيوانات ك گو ميو تري دارند و حتي برخي از حيوانات باهم گفت يالت منظمكتش

بـر خـالف    ؛حتي مورچه صـدا دارد  ،ات خاصي دارندكبراي فهماندن مطالب خود حر
ردند. البتـه  ك ر تصور ميكون فار و بدكحيوانات را موجوداتي خودكه پيشين هاي  نظريه

 ه قرآنكه فقط ادعا اين است كبل ،ر يا نفي آن براي حيوانات نيستيمكما در مقام اثبات ف
بـدون  در آن زمان، نند و تصريح به اين مطلب ك گويد حيوانات اجتماعي زندگي مي مي

 ن نيست.كا به وحي ممكات

 ششم: خلقت انسان ةنمون
ولي قرآن خلقت انسـان را   ،باورهاي ديگري وجود داشتتر در بارة خلقت انسان  پيش

در » علق«واژة  ؛)2رده است: خَلَقَ الْإِنسانَ منْ علَقٍ(علق: كدانسته و چنين بيان » علق«از 
ه مني مـرد، حـاوي سـلول    كدر علوم تجربي به اثبات رسيده  .ست.لغت به معناي زالو

ها كي از اينه يكحدي مانند زالوست  ه از نظر عمل تاكجنسي ريزي به نام اسپرم است 
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 نطفـه منعقـد   ،يب يافتـه كو با اوول تر ودش ميزن وارد  كر اثر عمل زناشويي در تخمب
 شود. مي

ه تطبيق آيات قرآني بر علوم جديد از دو جهت، معجزه بودن قـرآن  كته آخر اينكو ن
ه در كـ رده كـ طرح قرآن حقايق ياد شده را چهارده قرن قبل اينكه  اول :ندك را اثبات مي

عقيـدة  اينكـه   دارد. دوم آن زمان به اثبات نرسيده بود و علوم امروزي از آن پرده برمـي 
جديـد پافشـاري   بـاور  دانشمندان آن زمان خالف عقيدة قرآن بود و قرآن با شهامت بر 

 نمود.

 گيري نتيجه
 سورة بقره از اين قرار است: 24الي  21حاصل تفسير و توضيح آيات

ه سرلوحة دعـوت تمـام پيـامبران الهـي     ك، عبادت است دست آوردن تقوا راه به. 1
لمه عبد اسـت و خداونـد بـه تمـام     كباشد.هر انساني نسبت به خدا به معناي واقعي  مي

 وجود، افعال و تمام شئون اوست. كزيرا مال ؛معني رب اوست

از  ،ويني است و هر اثري از هر موجودي صـادر شـود  كعبادت موجودات عالم ت. 2
يت اوست. البته در ميان موجودات، انسـان بـا علـم و اراده، خـدا را بنـدگي      كآثار مملو

 مال او هم در همين بندگي اختياري است.كند و ك مي

با توجه به مالزم بودن عبادت بـا برخـورداري از شـعور، نسـبت عبـادت همـة       . 3
دات براي ما موجودات عالم به خداوند متعال مجازي است و يا چگونگي عبادت موجو

 مشخص نيست.
هـا   دستور به عبادت با توصيف خداوند به رب و خالق مدلل شده و ربوبيت بت. 4

 و احبار و رهبان و غير خدا نفي شده است.

ه مناسب زنـدگي انسـان باشـد و    كنرم و هموار آفريده شده است   ةزمين به گون. 5
درآن گسـترده اسـت.    سان ساختمان عالم است كه زمـين چـون بسـتري   ه آسمان نيز ب

هاسـت و بـا توجـه بـه ايـن       ست و آب مبدأ اصـلي گياهـان و روزي  آسمان مبدأ آب ا
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و مثـل   كانسان بدان وابسته است، خداوند انسان را از شري يه حيات و بقاها ك نعمت
حاليه است 22 ةدر انتهاي آي» و انتم تعلمون« ةرده است. جملكقرار دادن براي خدا منع 

قرار ندهيد  كافي است تا براي خدا شريكدانشي  كه اندكداللت دارد  و بر اين مطلب
 و شما آن را داريد.

ه انزال فقط بر اصل نـازل  كنظر صحيح اين است » تنزيل«و » انزال«در فرق ميان . 6
وحـدت يـا   و  ردن(متعدي نزول) داللت دارد و در مفهوم آن دفعي يا تـدريجي بـودن  ك
ثرت (و نه تدريج) كمعناي » تفعيل«ة يل به مناسبت صيغولي در تنز ،ثرت نهفته نيستك

نـد.  ا انزال و تنزيل هـر دو متعـدي نـزول و از قبيـل مترادفـان     اينكه  لحاظ شده است يا
ه تنزيل را به معناي نزول تدريجي و انـزال را بـه معنـاي    كنظر برخي مفسران  ،بنابراين

 نيست.پذيرفته اند،  نزول دفعي دانسته
دارد و بـا عبـارت    ضمن تحدي، بر اعجاز قـرآن داللـت   هبقر ةورس24و 23آيات. 7

كنـد. تـرس و اميـد دو عامـل از عوامـل       مخاطبان را به شدت تحريك مي» ولَن تَفْعلُواْ«
فَاتَّقُواْ النَّار الَّتـي وقُودهـا النَّـاس    « ةدر انسان است. جملآوردن ايمان براي ايجاد انگيزه 

هـا   ه هيزمش خود مردم و سنگكآتشي  ؛ترساند را از عذاب آتش مي رانكمن »والْحجارةُ
 ن نيست.كردن آن به هيچ وجه ممكهستند و خاموش 

افران آماده شده و اآلن موجود است. كجهنم براي » أُعدت للْكَافرِينَ«طبق عبارت . 8
هـا   بـه وسـيلة انسـان    آتش جهنم، »وقُودها النَّاس والْحجارةُ« از سوي ديگر طبق عبارت

يـا   :تـوان داد  بنابراين نبايد اآلن موجود باشد. از اين شبهه دو جواب مي ؛شود ايجاد مي
مراد از وجود جهنم، وجود بالفعل ظرف و محل آن است. يا بر اساس تجسـم اعمـال،   

ها موجود است و آيات و رواياتي مؤيد اين  جهنم و آتش آن همين حاال در باطن انسان
باشد. اين دو آيه از آيات تحدي و دال بر از سوي خـدا بـودن قـرآن اسـت و      وجه مي

توانـد   ه توان داشته باشد نيز نمـي كه قرآن معجزه است و بشر هر اندازه كند ك اثبات مي
 اي همانند آن را بياورد. سوره
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سي قادر بـه  كه به علل طبيعي بستگي ندارد و كاي است  ار خارق العادهكمعجزه . 9
ت و ابزار آن دست بشر نيست و مقرون به ادعاي نبوت است و با سحر و عمل آن نيس

گـاه تحـت تـأثير علـل ديگـر (مـادي و معنـوي) قـرار          مرتاضان فرق دارد. معجزه هيچ
بر خالف سـحر و  ؛ به عالوه، اثرش قطعي است .گيرد. نيز قابل تعليم و تعلم نيست نمي

الهـي بـه    يه از اوليـا كـ اي  ارق العـاده به عنوان امر خ» رامتك«عمل مرتاضان. همچنين
شود غير از معجزه است و فرقش بـا   توجه به خدا، قدرت و اذن الهي صادر مية واسط

 ه مقرون به ادعاي نبوت نيست.كمعجزه اين است 
10 .آن و خداونـد   اشرِبم علت معجزه خداوند يا انبيا با اذن خدا هستند و انبيا علت
مباشر بايد با خدا ارتباط داشته باشد و با اذن  ةمعجز ةاسطو و با واسطة آن است. علت

مـام افعـال عـادي    آيد. البته گرچه ت مي ار تنها از پيامبران بركند و اين كخدا آن را ايجاد 
ارهـاي عـادي   كست و اذن داشتن به معجزه اختصـاص نـدارد، ولـي    انسان به اذن خدا

 ن نيست انجام شود.كه خدا مماما معجزه بدون توج ،انسان در اختيار انسان است

ازجمله از جهت: الف) نظم ؛ ريم از وجوه و جهات مختلف معجزه استكقرآن . 11
د)  ؛ج) امي بودن آوردنـده ؛ اختالفنداشتن ب) هماهنگي و  ؛و اسلوب منحصر به فرد

از جهـت خبـر دادن از امـور     .1قسم اخير نيز جهات مختلفـي دارد:   .و مضمون امحتو
از جهت اشـتمال بـر    .3 ؛جهت اشتمال بر قوانين و مقررات سعادت آفريناز  .2 ؛غيبي

 . شناسي، زوجيت موجودات، خلقت انسان و... كيهان ةحقايق علمي مختلف در زمين
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  ____________________________________________ ها نوشت پي
و  ٩ ، ص١٠٠، ج بحاراألنوارفي طلبِ الحالل (محمدباقر مجلسي،  تسعة اجزاءاهللا عليه وآله: الْعبادةُ عشرةُ أجزاء  . قال صلي١

 ).١٣٩ص  ،األخبار جامعالدين شعيري،  ؛ تاج١٨

، ذيل مادة فرش (الفراش: مصدر فرش يفـرش. فرشـت الفـراش: بسـطته، و     العين. خليل ابن احمد فراهيدي، ترتيب کتاب ٢
 االرض: فراش االنام).

 . همان ذيل ماده ندد (الند: ما كان مثل الشيء يضاده في اموره).٣
، ذيل مادة ندد (الند، اليقال اال للمثل المخـالف المنـاوي)؛ زمخشـري،    النهاية في غريب الحديث و االثرني، اثير الشيبا . ابن٤

(االنداد جمع ند بالكسر و هو مثل الشيء الذي يضاده في اموره، و ينـاده   ٩٥، ص ١، ج الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
 اي يخالفه).

 . آية محل بحث.٥
 ).٦(نبأ:  الْأَرضَ مهاداأَ لَم نجْعلِ . ٦
 ).٦٤(غافر:  اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرضَ قَرارا و السماَء بِنَاًء. ٧
 ).٢٥(مرسالت:  أَ لَم نجْعلِ الْأَرضَ كفَاتًا. ٨
 .٦٤. آية محل بحث و نيز سوره غافر آية ٩

 ).١٢ (نبأ: و بنَينَا فَوقَكُم سبعا شدادا. ١٠
 ).٣٢(انبياء:  و جعلْنَا السماَء سقْفًا محْفُوظًا. ١١
 .٥٦، ص ١، ج الميزان في تفسير القرآن . محمدحسين طباطبايي،١٢
 .١١٢، ص ١، ج التفسير الكبير. ر.ک: محمد بن عمر فخرالدين رازي، ١٣
 .١٥، ص ٢ ، جالميزان في تفسير القرآن. ر.ک: محمد حسين طباطبائي، ١٤
 .١٠٢،ص١، جقرآن شناسي.ک: محمد تقي مصباح، . ر١٥
 .١٠٣ـ١٠٢، ص١. ر.ک: همان، ج١٦
 .١٠٣، ص١. ر.ك: همان ج١٧
 ، ذيل مادة شهد.مفردات الفاظ القرآنحسين بن محمد راغب اصفهاني،  . ابولقاسم١٨
 شود که اولي جمع کثرت و دومي جمع قلت است. جمع بسته مي» احجار«و » حجاره«به » حجر«. همان، ١٩
 ).و كل ما أُوقدتْ به، فهو وقُودمادة وقد ( ،لسان العرب . محمد بن مکرم ابن منظور،٢٠
أنـوار   ،عبداهللا بـن عمـر بيضـاوي   /  ٩٧، ص١ ، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،زمخشريبن عمر محمود . ر.ک: ٢١

 .۸۴ص ، ۱  ج ،القرآن العزيزالوجيز في تفسير   ،علي بن حسين عاملي/  ٥٧، ص ١ ج ،التنزيل و أسرار التأويل
گيرد، ولي آنان ضرر را در دوري از قرب خدا و نفع را در قـرب خـدا    . اين قانون کلي انبيا و اولياي الهي را نيز در بر مي٢٢
 دانند. مي
 .٣٥٣، ص ٢ ، جالتفسيرالکبير . محمد بن عمر فخرالدين رازي،٢٣
کنند که عالمي ميان  تعبير مي» عالم مثال«سفه از عالم برزخ به . فال١٧٧ص ٢، جآموزش فلسفه. ر.ک: محمدتقي مصباح، ٢٤

 ).٣٢١، صنهاية الحکمهعالم عقل و عالم ماده و طبيعت است (سيد محمد حسين طباطبائي، 
 ، باب التسبيح والتهليل والتكبير.٥٠٦، ص ٢، ج الكافي. محمد بن يعقوب كليني، ٢٥
بيند مرتاضي است که  گرداند، مي زند سرش را برمي ه بود. کسي او را صدا ميگفت برادرم به هندوستان رفت . فرد موثقي مي٢٦
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پرسد كه سؤال آخرش دربارة خانواده خودش بود. مرتاض در جـواب   در کنار راه نشسته است. برادرم مطالبي از مرتاض مي
ر شهري نوراني است و امشـب  اي در خانة شما کوزه را شکسته است. برادرت د گويد: مادرت در اتاق نشسته است، بچه مي

بيند هرچه گفته بود درسـت   گردد به ايران، مي کند و وقتي برمي شود. او آن تاريخ را ثبت مي تأثيراتي در زندگي او حاصل مي
 است. برادرش در مشهد معمم شده بود.

رانق جا گذاشتم، و متوجه نشدم تا رفتيم. من کتاب دعايم را در خ اي از يزد به مشهد مي گفت با قافله ها مي . يکي از يزدي٢٧
رفتيم، متذکر شدم. وقتي با شيخ در ميان گذاشتم، ايشان فرمودند: تو برو حرم،  علي اصفهاني به حرم مي وقتي که با شيخ حسن

آورم و فوري رفت و آورد. من با تعجب به شيخ خيره شده بودم، چون مرا در حال تعجب ديد، براي اينکه  روم و مي من مي
خواهد يک حبه قنـد را کـه روي زمـين     ور کنم، گفت: اآلن در منزل شما بستگانت مشغول خوردن چايي هستند، فالني ميبا

کنند. من تاريخ آ  گردند ولي پيدا نمي است، بردارد. اين آن حبه قند است و حبه قند را به من داد و گفت آنها اآلن دنبال اين مي
 گونه بود که شيخ خبر داده بود. گشتم، از اتفاق آن روز پرسيدم، همانروز را ثبت کردم. وقتي به يزد بر ن

راه و راهنمـا  . براي تفصيل مطلب دربارة ضرورت، حقيقت، قلمرو وجوه اعجاز قرآن ر.ک: محمـدتقي مصـباح يـزدي،    ٢٨
 .٣٠٠-٢٠٠ص١، ج قرآن شناسيو نيز، همو،  ١٣١ـ ٥٧، صشناسي

، مقدمـه و  ١، ترجمة محمد تقي فخر داعي گيالني، ج و هو الهدي و الفرقان تفسير القرآن. ر.ک: سيداحمد خان هندي، ٢٩
هايي در باالي کوهستان (بـا   سورة بقره را به يافتن چشمه ٦٠. وي جوشيدن آب از ضرب عصاي موسي در آية ١١٩ـ  ٨٨ص

 ).١٣١و  ١٣٠تأويل ضرب به حرکت و حجر به کوهستان) دانسته است (همان، ص
و قاضـي   ١٥٧، ص محصل افکار المتقـدمين و المتـأخرين  ر دربارة ديدگاه اشاعره ر.ک: فخر رازي، . براي تفصيل بيشت٣٠

 .٦١، صاالنصاف فيما يجب اعتقاده و ال يجوز الجهل بهابوبکر باقالني، 
رچه . معلول مادي نيازمند علت مادي و غير مادي است؛ تنها، علت مادي براي تحقق آن کافي نيست. مانند وجود آدم که گ٣١

مادي است، بدون علت غير مادي امکان تحقق ندارد؛ هم ماده الزم دارد و هم علت غير مادي که اين دومي در اختيـار بشـر   
 قرار نگرفته است.

 .٢٣٤ـ٢٢١، ص١، جقرآن شناسي. براي تفصيل مطلب: ر.ک: محمد تقي مصباح يزدي، ٣٢
 .٢٧١ـ٢٥٧، ص ١. براي توضيح بيشتر ر.ك: همان، ج ٣٣
 سورة يس آمده است. ٤٠اين تعبير در آية  . مشابه٣٤
 .١٨٨، ص ٢٨ ، جالتفسير الكبير. براي نمونه ر.ک: محمد بن عمر فخرالدين رازي، ٣٥
، التفسير المبين؛ محمدجواد مغنيه در کتاب ٧٣ـ٦٥، المجلد الثاني، الجزء الثالث صالتکامل في االسالم. ر.ک: احمد امين، ٣٦
 ن نکته را متذکر شده است.اي أحمد أمينبه نقل از  ٦٩٥،ص
، مـادة  المصباح المنير(احمد بن محمد، فيومي،  ء أسود يشبه الدود يكون بالماء فإذا شربته الدابة تعلّق بحلقها العلق: شي. ٣٧

 علق).
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