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اعجاز معنوی قرآن کریم از دیدگاه صدرالمتالهین

حمیدهحائریپور1

 1- کارشناس ارشد فلسفه اسالمی دانشگاه اصفهان و طلبه سطح4 تفسیر تطبیقی حوزه رفیعه المصطفی تهران،
  Hamide. Haeri@gmail. com

چکیده
صدرالمتالهی��ن در آث��ار خود تالش کرده وج��ه جدیدی از اعجاز قرآن را بی��ان کند که نتیجه 
شهودات و مکاشفات شخصی او بوده و قبل از وی این مباحث به طور جامع مطرح نشده است. 
مالصدرا ادعا می کند قرآن کریم بزرگترین و باالترین معجزهای میباشد که برای بشریت امکان 
ظهور دارد و اعجازی باالتر از آن قابل تحقق نیست، لذا قرآن معجزه جاوید است و تا قیامت این 
قابلیت را دارد که بشریت از علوم و معارف آن بهرهمند گردد. این مرتبه به قرآن اختصاص دارد 
و سایر کتب آسمانی چنین جایگاهی ندارند. این وجه اعجاز که آن را »اعجازمعنوی« نامیده ایم 
بسیار باالتر و ارزشمندتر از سایر وجوه اعجاز قرآن همچون اعجاز لفظی، علمی، تشریعی و... است. 
ص��درا برای تبیین مقدمات نظریه خویش ابتدا بحث کمال ق��واي ادراکي و مراتب وجودی 
انسان و به تبع آن رتبه انبیاء و انسان کامل را مطرح می کند، سپس بحث اعجاز و تناسب معجزه 
با مرتبه وجودی رسل را بیان نموده و در نهایت به شرح اعجاز معنوی قرآن و مقایسه آن با سایر 

کتب آسمانی می پردازد. 
از دیدگاه صدرالمتالهین، در میان مخلوقات الهي، تنها در وجود انسان این قابلیت نهاده شده 
که به همه عوالم وجود احاطه یابد و بتواند عالمی عقلی مضاهی عالم عینی گردد، لذا انسان ابزار 
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شناخت همه عوالم هس��تی، اعم از عالم حس، خیال و عقل را دارا می باشد. انس��ان طالب کمال 
برای احاطه شدیدتر بر این عوالم باید هر یک از قواي ادراکي خویش را هر چه بیش��تر به کمال 

برساند و قابلیت و استعدادهای نهفته این مشاعر را به ظهور و فعلیت درآورد. 
انبیاء الهی هرسه قوه ادراکي حس و خیال و عقل را در حد کمال دارا هستند، لذا وجودشان 
نسبت به سایر انسان ها قوي تر بوده و به درجه نبوت نائل مي آیند. البته انبیاء نیز بر اساس میزان 
کمال قواي مدرکه اختالف مراتب پیدا مي کنند، هرچه مبادي ادراکي آنان قویتر و کامل تر باشد 
به رتبه باالتري از نبوت مي رسند، وحي الهي را از مرتبه باالتري دریافت مي کنند و القاء علوم و 

معارف معنوي در قلب ایشان شدیدتر است. 
معجزات انبیاء نیز نتیجه ی تکامل قوای مدرکه آنهاست؛ هرچه درجه وجودي نبي باالتر باشد 
معجزهاش از محسوس��ات فاصله گرفته و معقول تر میگ��ردد، از این رو حضرت محمد)صلي اهلل 
علی��ه و آله( که باالتری��ن مرتبه کمال مبادي ادراک خصوصاً کمال قوه عاقله را دارد معجزهاش 

قرآن کریم است که امري عقلي وعالي ترین نوع اعجاز میباشد. 
از س��وي دیگر معجزه هر نب��ي باید با احوال و میزان ادراک قومش متناس��ب باشد چرا که 
هدف اعجاز اثبات صدق ادعاي نبي و اتمام حجت بر مردم است. افراد بشر از زمان حضرت آدم 
تا خاتم)صلي اهلل علیه و آله( در حال ترقي و پیش��رفت بودند، با تکامل ملتها معجزات انبیاء نیز 
کاملتر گردید و از محسوس به معقول پیش رفت تا جائی که امت پیامبر خاتم)صلي اهلل علیه و 
آله( به مرحله اي از رشد عقالني رسیدند که توانائي و استعداد درک صحیح علوم و معارف دیني 

را پیدا کردند، لذا معجزه اي که بر آنان ارائه شد امري عقلي بود. 
انبیاء سلف معجزات ظاهري و محسوس داشتند اما قرآن کریم عالوه بر اعجاز ظاهري؛ یعني 
فصاحت و بالغت، اعجاز باطني نیز دارد و س��رشار از حقایق الهي بوده و جوامع الکلم می باشد. 
معجزات رس��ل پیش��ین تنها براي اثبات صدق ادعاي آنان بود و مقصود و معرفتي فراتر از آن 
نداشت اما قرآن کریم هدفي بسیار واالتر دارد و آن باال بردن مرتبه وجودي انسان و کامل کردن 
اوست. اگر علم را از مقوله وجود بدانیم علوم و معارف نامتناهي قرآن شدت و قوت وجودي انسان 
را افزایش مي دهد، استعدادهاي نهفته او را به فعلیت میرساند و فرد را به مقام جمعیت اسمائي 
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که در وي به ودیعت نهاده شده نزدیک تر مي گرداند، از این رو قرآن معجزه جاوید اس��ت و همه 
افراد بش��ر تا قیامت مي توانند بس��ته به قابلیت خویش از این جنبه اعجاز قرآن کریم در جهت 

تکامل وجودی خویش بهره ببرند. 
بیانات مذکور آشکار می سازد که کالم اهلل مجید برترین اعجازي است که مي تواند بر بشریت 
ارائه گردد و آوردن معجزه اي باالتر و بهتر از آن امکان پذیر نمي باشد. سایر کتب آسمانی چنین 
ویژگی ندارند؛ قرآن کالم الهی است که حقیقت آن بر قلب حضرت محمد)صلي اهلل علیه و آله( 
نازل شد و آنچه توسط جبرائیل بر ایشان وحي مي گردید تنها صورت لفظي آیات قرآن بود، اما 
نزول سایر کتب آسماني فقط به صورت الواح مکتوب یا القاء الفاظ و عبارات توسط فرشته وحي 
بود و حقیقتي وراء الفاظ ظاهري نداشت که بر قلب نبي نازل شود، از این رو هدایت آن براي خود 
انبیاء و سایر مردم یکسان بود و همه مي توانستند به طور مساوي از آن بهره ببرند، در حالي که 
در مورد قرآن این گونه نیست و هرقدر نور قرآن بیشتر بر قلب بتابد فیض بخشي آن نیز افزایش 
یافت��ه و باطن آیات آشکار میگردد، این قابلیت و ظرفیت قرآن تا روز قیامت ادامه دارد و همین 

امر رمز جاودانگی کالم اهلل مجید است. 

واژههایکلیدی:
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