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 م ی قد ت 
 یمانی احمدالحسن   امام به

 شان طاهر  و طیب  بیت اهل و

  إن علینا تصدق و الکیل لنا  فأوف مزجاة ببضاعة  جئنا  و  الضر اهلنا و مسنا العزیز ایها  »یا
 المتصدقین«  یجزی الله

  پیمانه پس  .ایمآورده  ناچیز  ایسرمایه  و  است رسیده آسیب ماۀ خانواد و  ما به  ! عزیز یا »
 « .دهدمی پاداش  را  دهندگانصدقه  خدا  که کن تصدق   ما بر  و  بده  تمام ما  به را 

  معجزه  موضوع از هک این از بعد  است« بهشت   درب »جهاد  کتاب دراحمدالحسن  امام
  بسیاری مسائل  اگرچه ؛ شد گفته که  است همان حق» د: فرمای می آوردمی  میان به سخن

  برای  اندکی به  تنها  بنده ولی ؛ بگیرد  قرار  بررسی و  بحث  مورد  موضوع این  در  تا  است  باقی
  بسط  و شرح  را  آن تا گذارممی  باقی مؤمنان  برای  را  بقیه  و  نمودم، بسنده بحث   باب گشودن

 « .دهند

  من بر  را  هایم کوتاهی  و هالغزش و  کاریکم  خواهممی متعالوسبحان  خداوند از
د خالص  را  عملم خواهممی  خدا  از و  دای ببخش   خداوند برای نصرتی آن در   و گردان 
 دهد.  قرارـ احمدالحسن امامـ  امروزش  جانشین و خلیفه و یش،اولیا و ،متعالوسبحان 

 احمد  ابتسام
 





 

 

 گفتار پیش

 حیم الر   محن الر    الل   بسم

  و محمد  رب خداوند اتم   صلوات و سالم و ،است جهانیان رپوردگار خداوندنِ آ  از تنها  ستایش  و سپاس
ون و امامان ،محمد آل  ! باد مهدی 

« به معجزهبنده  را  چراکهکردم  انتخاب  تحقیق  این  کلی  ارچوبهچعنوان  «   و  معجزه  ؛ 
  با   شارتباط  و  1آن  بودننسبی  و   بودن  پذیرامکان  و  الهی  دین   در  شجایگاه  و  آن  شناخت

  باورم این   بر   بنده   و   ، شده  حقیقی  اشکاالت   و  هاپرسش  از   بسیاری  شدنمطرح   باعث  «علیت»
  تحقیق   این   ناگزیر  و  بگیرد،  انجامبرایش    علمی  تحقیقی  که  دارد   را   استحقاق  این  »معجزه«  که

  به  مؤمن   و  متعالوسبحان   خداوند   به   مؤمن  مسلمان  عنوانبه ـ   ما   درست ۀ  عقید  مسیر  در  باید 
  ، زدوده معجزه[  بارۀ]در  شدهوارد  باطل  دیعقا  و ،یابد  جریان  معجزه خصوص در  ـخلفایش

 
ها بهره عادی در چهارچوب قوانین فیزیکی از آنصورت  که در حال حاضر بهعنوان مثال: وسایل ارتباطی امروزه ـ به  1-
تواند با شخصی کند که به او گفته شود او میاما امروزه کسی تعجب نمی  ؛شدالعاده شمرده میـ در گذشته خارقبریم می

دارد و میکه هزار   دصحبت کن ش صورت مستقیم مشاهده کند بدون اینکه از جایتواند او را بهان مایل با او فاصله 
اما اکنون که ما به استفاده از آن   ؛آمدای بزرگ به شمار میالعاده و معجزهکند؛ کاری که در گذشته، خارق  حرکت 

گاهی داریم شود اساس قوانین فیزیک تفسیر می  که برهای آن ـاسباب و علت ۀایم و از زنجیر عادت کرده  دیگر آن   ،ـ آ
 است »عادی«. ایبلکه پدیده ؛آوریم را معجزه به حساب نمی
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   شود.  داده پاسخ ، شدهمطرح  شبهات  به و

  ای بر   دلیلی  درخواست  برای   یا   ـ خدا   وجود   مثلـ   غیبی   مسئلۀ  یک  به   آوردنایمان   برای
  به   معمول   طوربه   مردم  ـکلی   طوربه ـ   الهی  های حجت   از   حجتی   یا   پیامبر  یک   حقانیت 

  همان   یا  (العادهخارق یا  )  فراطبیعی چیز    یک  یعنی  پردازند؛می  «مادی  دلیل»  وجویجست
نتیجه   و   شود؛می  نامیده  «مادیۀ  معجز»  که   چیزی    برای   العادهخارق   مادی  قضیۀ    این   در 

  بسیاری   ولی  .شودمی   محسوب  «حجت»  حقانیت   ای بر   دلیلی  یا   خدا   وجود   بر   مبنی   دلیلی  هاآن
  که   کنندمی   تصور   دلیلی  هیچ   بدون  و   دارند  شمعنای  و  معجزه  از  نادرستی   درک   هاآن  از

  در   سببی  و  علت   ندارد  امکان  وجههیچ به   که  است  کننده مقهور  و  آورالزام  چیزی  »معجزه«
  قطعی«  »دلیل   افراد  این   برای به این ترتیب    و ؛  شد  تصورم  ش برای  طبیعی   قوانین   چهارچوب 

  دنبال به   و  گیرد،می  شکل  معجزه(   )یعنی  عمل  این  افتادنجریانبه   برای  خداوندۀ  مداخل  برای
 . «خداوند به  رسول داشتناتصال » ایبر   دلیلی یا  «خدا  وجود» برای  قطعی دلیلی آن

 که  اندپذیرفته   را   ایده  این  هستند  خدا   وجود  به  معتقد  که  کسانی  از  بسیاریاز سوی دیگر  
تفسیری شناسیم میما    که  قوانینی  ضمن  که  است  چیزهایی  تمام  برای  تفسیری  »الله«  ،  
  دهد می  اجازه   یا  ، دهدمی  فرمان   کند، می   دخالت  مستقیم   طوربه   وند«خدا »  گویا   یعنی   ؛ندارند 

  نه  وـ  زمان  آن ی طبیع قوانین ضمن  در  سببی هیچ  داشتنوجود تصور  بدون  مشخصی کار  که
  تفسیری که    چیزی  هر  بنابراین  .برسد  انجام  به  ـشد   خواهند  کشف  هابعد  که  قوانینی   حتی

  که   است  چیزی   همان   این  و  ، دهدمی   انجام   را   آن  که   است  کسی  خداوند   ، باشد  نداشته 
   نامند. می  «gaps the of God 1: هاشکاف  خدای» را  آن ملحدان

 
صورت پرستش  ( که از آن بهGod of the gaps:  یسی ها )به انگلشکاف  یخدا   یا ها  حفره  ی پوش، خدارخنه  ی خدا  -1

انگلشکاف )به  نWorshiping the gaps:  یسی ها  د  ی ابه مجموعه  ،است  شده  یاد  یز(  چند  گفته    ۀدربار   یدگاهاز  خدا 
  یخدا. است بشر ساخته شده یخأل علم  کردن رپُ  ی دارد که خدا برا یدها ینا رها داللت بحفره یعبارت خدا .شودیم
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  است   سخنشان  این   نمای تمام ۀ  آیین   کامل  طور به   افراد  این از سوی    ی اعتقاد بیان چنین  
  نباشد   پذیر امکان  شتفسیر   که   چیزی   هر   تفسیر  و  ، داریم   را   چیزی   هر   تفسیر  توانایی   ما   :که

  را   «یمحور معجزه»  جایگاهدر این دیدگاه    توانیدمی   شما   ترتیب[  این  ]به  و  ست!ا   وند«خدا »
  با  سازگار   تفسیری   ایپدیده   برای  دانشمندان  که  هنگامی  و   ؛بگیرید   نتیجه خدا    اثباتبرای  

  دشوار  و سختوضعیتی  در  را  این عده یابند،می خدا  وجود فرض   به نیاز  بدون طبیعی قوانین
  آن  جایگاه  و  ایمان  ایبر   قطعی   یدلیل  عنوانبه   معجزه  از  را   برداشتی  چنین  ما   د.ندهمی  قرار

  رهسپار   شکننده   و  سست  یاعتقادات  با  شدنآمیخته   سویبه   که   ی منحرف  ادیان   در   دین،  در
  وند خدا   خلفای  از  شدندور  و  منحرفۀ  نتیج  در  که  وضعیتی  هستیم؛  شاهد   اندشده

  هاییچالش   دنبالبه   هاآن   معمول  طوربه   که  صورت   این   به   ؛است  آمده  وجود   به   متعالوسبحان 
  تفسیر   ]یگانه[   «خدا »  گویند: می  یدلیل  هیچ  بدون  و  کند  شانتفسیر   تواندنمی   علم  که  گردندمی
  بر   ایفایده   و  سود  هیچ  بدون  ندا هکرد  سعی  که  هاییکتاب  بیشتر  در  که  وضعیتی  ؛است  آن

  پردازینظریه   برایش  ،علمی  دیدگاه  از  که  الحادی  بر  دارد؛  وجود  بنویسند  ردیه  علمی  الحاد
   است. شده

  علم   که  ایالعادهخارق   امور  طریق   از  خداوند   اثبات  برای  تالش  در رویکرد نادرست    این
  وجود   ی ازنیاز بی   به   ، بیابیم  قانونمند   علمی  تفسیر  یک  ما  اینکه  ضمحبه   ، کندنمی  تفسیرشان

  یک   مثل  «تفسیر»  وجود  بهتر،   بیان  به  یاـ   سبب  این  وجود  نتیجه  در  و  ؛شودمی  منجر  خدا 
  دنبال به   که  دهد، می  قرار  دشوار  و   ختوضعیتی س  در  را   تفکری  چنین  گذارپایه   ـفیزیکی   قانون

  یعنی  خدا   وجود  انکار  به  یا   ،برد   می  پناه  علمی  سبب    انکار  به  نادانی  و  جهل   جهتبه   یا  ،آن
  درست   راه  از  ]و  اشدروازه  از   را   خدا   اساس  و  اصل  از  او  زیرا   کند؛می   گیریجهت   الحاد  سویبه 

 
چون    یلسوفانیف  هاییشهدر اند  توانیرا م  یدها   ین ا  هاییشهدرومند مطرح نمود؛ اما ر   یبار هنر   ینها را نخستحفره

 پدیا فارسی()مترجم ـ منبع: سایت ویکی  .یافت یزن یومه یویدد
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  که   ا معن  این  به  ؛برود  ماورائی  سبب   سراغ  به  شود  باعث  بسا  چه  یا   ؛ است  نشناخته  شناختش[
  هرگاه   کورکورانه  شکلبه   ترتیب این  به و  دهد،می  قرار  علمی«  سبب»این    سبب    تفسیر  را   خدا 

   .است  متعالوسبحان   وندخدا عاملش    گویدمی  کندنمی   تفسیر  را   آن  علم  که  کند  پیدا   ایحفره

مطرح   نیز خداوند به متصلین  با رویارویی در غیب به ایمان برای مادیۀ معجز درخواست
  درخواست  که  هرکسی  برای  دارند  انتظار  خدا«  حجت»  از  خدا   به  نامؤمن  بیشتر  چراکه  شود؛می

  . شود  ثابت  غیب   به  بودنشمتصل   تا  بیاورد  مقهورکننده   و  روشن  هاییمعجزه   کندمی  ]معجزه[
  شانبرای ـ باشند  عاجز  تفسیرش از  یعنیـ   کند  ناتوان و عاجز   مادی نظر   از را  هاآنآنچه  بنابراین

  در  دهد رخ  ای«نشانه  و  آیه» یا  « معجزه» اگر حتی  و شود!میآوردن ایمان  ای بر  قطعی  دلیلی
 هرـ   تفسیر   وجویجست   به   نباشد   کننده مقهور   دارند   را   انتظارش  که   صورتی   آن  به   که  حالی

  گردد  نفی  آن  بودنمعجزه  نظرشان  از  که  برسد  جاآن  به  وضعیت  تا  پردازندمی  آن  برای  ـتفسیری 
  پیشین   الهی خلفای  با  که  است اینتیجه  همان  این  کنند.  انکار را  رسول  حقانیت  ، نتیجه  در  و

نیز    ـاحمدالحسن  امام  یعنیـ   امروز   الهیۀ  خلیف  مصداق  با  که  است  همانی  و  ،شده  حاصل
  تصوری  بر اساس  ایمعجزه  ایشان  از ـ دین   بزرگان  و  رجال  حتی  وـ   مردم  بیشتر  .شودمی  حاصل

  شخص   بفهمند   ترتیب   این  به  تا  کنند می  و  اندکرده  درخواست  دارند  معجزه  از خودشان    که
»  یهنگام  و  ؛است  وند خدا   به  متصل  ـواقعبهـ   یمدع   از   که  تصوری   برخالف  «معجزاتکه 

  وجویجست   به  هاآن   معاندین  ،شوندحاصل می   کننده نیستند صورتی که مقهور به   دارند  معجزه
  خداوند و پشتیبانی    یید أ ت  به  مربوط   معجزه   این  که این  از  غیر   به  پردازندمی  تفسیری   و  توضیح  هر

   . است بودهالهی«  حجت » از متعالوسبحان 

  بررسی   و  بحث   مورد   را   ش جایگاه  و   آن  تعریف   ،معجزه  تا   کرد   خواهد  تالش   پژوهش  این
  خواهد   »علیت«   ا ب  معجزه  ارتباط  به   همچنین   ؛بپردازد  آن  با   مرتبط   د یعقا   توضیح  به  و  دهد   قرار

ی  ارتباط   پرداخت؛   به   وفوربه   دینی  رجال   و  بزرگان  به  برسد  تا  ارسطو   دوران  از  هاکتاب   که   عل 
  به  نهایت   در   تا   رسد فرامی  اروپایی   ترقی  و   پیشرفت   نهضت  دوران  سپس   اند.پرداخته   تدریسش
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 .شودمی   منجر  ـ کندمی   الغا  را   علیت   که   کوانتوم   مکانیک   اکتشاف  از   پس   خصوصبه ـ   نوین   علم 

   کنم:می اشاره  مهم نکتۀ دو به  اینجا  در

  از  یجدا   ـمعجزه   یعنیـ   مسئله  این  کلیت   به   مربوط   نمود  خواهم  مطرح  چه آن  یتمام  ـ
  و   خلیفه   به   اینکه  از  است  عبارت   پژوهش  این  از   هدف  بلکه  بود؛   نخواهد   آن   نامروزی   مصداق
داشته    داللت  گرددبازمی  ایشان   علم  به  که  سطحی   در  هم  آن  ـاحمدالحسنـ   خدا   جانشین

  در   بنده  که  را   یمفاهیم  و  د یعقا  از  بسیاری  ـواقعبهـ   که  است  بوده  کسی  ایشان  چراکه  ؛باشد
  بسیاری بارۀ  در   دینی  سنتی  رایج  هایدیدگاه  و  ،نموده   تبیین  و  روشن  امکرده  مرتب   تحقیق  این

   است. داده تغییر  را  دینی  متون از

  خواهم مطرح ـ نقد و بررسی قرار دهم ۀ  بدون اینکه در بوت کهـ  دیگران های گفته  از  آنچه  ـ
 شمخالف  بنده  که  نیست   معنا   آن  به  نیز  و  ام،ده وب  موافق  آن  با بنده  که  نیست  امعن  ن ای  به  کرد

  این   در   شده مطرح مسائل    شناخت    جهتبه   تنها   کردم  خواهم  نقل   آنچه   از  برخی   بلکه   ؛ هستم
  آن  به مربوط  موضوعات  یا  معجزه  خصوص  در  که  ستا   دیگرانی یا  دین  رجال  سوی   از  زمینه 

 توان نمی   دهمنمی   هئارا   توضیحی   هیچ  هاآن  برای  بنده  اینکه   از  و  اندپرداخته   بررسی  به
  موضوعاتی  مگر ، گرفت  نتیجه را  موضوع  آن خصوص  در  بنده سوی  از  گیری موضع  گونههیچ 

  .امداده  توضیح  و کرده روشن  تحقیق  این در  که

 : نماید  1روشنگری چند ینکاتاز  داشت خواهد  سعی بنده تحقیق  و پژوهش  این

  نقل   با   همراه  دینی   دیدگاه  از   را   معجزه   تعریف   کند می  سعی  ، معجزه  تعریف   در   اول  فصل   *

 
بنده    تواند گشودن بابی برای پرسش و پاسخ باشد که ضرورتا  الزامی ندارد که »روشنگری« پاسخ باشد؛ بلکه می  -1

معصوم   ۀاست که فقط از متن صریح و محکم از ناحی  عقیدتی  ایمسئله  ]پاسخ[،  اینام؛ چراکه  برایش پاسخی نداشته
 شود.  دانسته می 
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  )مسلمانان   مختلف   هایگروه  دینی    رجال   سوی   از   پیشنهادی  هایتعریف   از   ایمجموعه   نقد  و
   کند.  مطرح (ونمسیحی  و  ،سنی و شیعه

  و   خداوند  از  که   را  معرفتی  و  شناخت   میزان  و   ،الهی  دین  در   را   معجزه  جایگاه   دوم   فصل   *
  بررسی   و   نقد  همراه  به   ،دهدمی  قرار   بررسی   و   بحث  مورد   دهد می   ارائه  ما   به  او  به   متصلین 

   . مختلف ف یطوا  از دین   رجال  هایگفته

  و  الهی  دین   در  آیا  اینکه  بارۀ در   و  ، کندمی  صحبت   1«درخواستیۀ  معجز»  از   سوم  فصل  *
   .پردازدمی  بررسی و  بحث به خیر،  یا  است  پذیرفته دین  بزرگان  نظر  از

  معجزه   که   کسانی  به  و   پردازدمی   علیت  با   معجزه   ارتباط   بررسی   و  بحث   به   چهارم   فصل   *
  توصیف   در   اشاعره   نظر   بررسی  و   بحث   به   خاص   طوربه   و   ،دهد می  پاسخ   دانند می   ناممکن   را 

ت« ارتباط   زمینه   تا  شود نقض عقلی  نظر  از تواندمی  که «متعارفی و معمول اتارتباط» با  »علی 
  که   را   نظر   این   بودن باطل  همچنین   فصل   این   .پردازدمی   گردد   فراهم  معجزات  انجام   برای

  او  اینکه  یا  کند   ایجاد   ی سبب  هیچ  بدون  را   چیزی   متعالوسبحان   وندخدا   دارد  امکان
   . نمایدمی روشن  باشد جسمانی عالم  در  اتفاقی برای مستقیم ی سبب متعالوسبحان 

  قلمداد طوراین  که  کسانی یعنیـ   اسپینوزا   مکتب  از  معجزه  کنندگان انکار   به پنجم  فصل در  *
  قوانینۀ  واسطبه   که   عادی  اموری  یا  هستند  اوهام  یا  شده،نقل   معجزات  ۀ  هم  که  کنندمی

  رویکرد   که   هیوم   مکتب   از   انکارکنندگانی  به   یا  ، دهیممی  پاسخ   ـاند پذیرفته   صورت  طبیعی
  پرده   نیستند   ناممکن  عقلی  نظر  از  معجزات  اینکه  از  ،فصل  این  همچنین   .دندار   تجربی 

   .گشایدمی غیب  دخالت برای  را  عرصه  که قطعیت« عدم» وجود با  خصوصبه   ؛داردبرمی

 
جویی  قصد بهانهمعمول به طوربه معجزاتی هستند که  «پیشنهادی ۀعجزدرخواستی یا م ۀمعجز :اقتراحی ۀ»معجز - 1

 . )مترجم(شودآوردن مطرح میمنظور سرباز زدن از ایمانو به
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  بررسی  و  بحث   مورد   ،متون   و   واقعیۀ  عرص  در  را   معجزه  ، ششم   فصل  یعنی  فصل  آخرین  *
  متداول   و  سنتی  طرح  با  مخالف  شکلیبه   دینی  متون  از  برخی  بازخوانی  به  و  دهدمی  قرار

  کنند می  تصور   هاآن   که  دینی  متون   از   دسته   آن  چه   ؛پردازدمی   دین   رجال   توسط   شدهمطرح
  ، اندشده   ایجاد  آوردنایمان  برای  که  هاییمعجزه   چه  و  ـنیست  چنین  کهآن  حال  وـ   است  معجزه

  ُشبهه   و  ابهام  با   آمیخته   و  نیستند آور  ما الز  وکننده  مقهور   همواره  معجزات  این   چگونه  اینکه  و
   . هستند

   است: شده بنا  زیر  هایپایه  بر  تحقیق  این

   .احمدالحسن امام هایکتاب  و هانوشته  •

   .احمدالحسن امام تفسیر  ا ب محمد آل روایات و کریم  قرآن •

   :پژوهش  این منابع

 . دینی مذاهب و طوائف  یدعقا های کتاب •

   .اندپرداخته  «خدا  نداشتن  یا  داشتنوجود» یا « تعلی  » به  که علمی های کتاب •

   .یافت  خواهید تحقیق  این  انتهای در   تفصیلبه  را  منابع  این که

 العالمین.  رب لله  الحمد و
 





 

 

 اول فصل

 معجزه  تعریف

  مسیحی  و   سنی  ه،شیع  ی  دین  بزرگان  نظر   از   آن  شرایط  و   معجزه   تعریف  به  فصل   این
  سبببه   دین،  در  شجایگاه  و  آن  تعریف   و  معجزه   ]مفهوم[  خصوص   در   چراکه  پردازد؛می

 . است آمده پدید  زیادی   اشکاالت اندداده  انجام الهی خلفای از دور به  هاآن  که اجتهادی 

 معجزه ۀ  واژ 
  آن  معجزه  .آیدمی  ـ»ناتوانی«  و  «ضعف»  معنایبه ـ   «عجز»  از  که  است  عبارتی  «معجزه»

  «. کنندهقطع »  یعنی   « خارق»  . باشد  نداشته   وجود   همانندش   آوردن  توانایی   که  است   چیزی 
رنده  شمشیر:  خارق    سیف  »  شودمی  گفته   سنت »  همان  »معمول«  «.کنندهقطع »  یعنی  «است  ب 

  «جبعُ »  از   «ه»عجیب   و  »اعجوبة«   و  ؛ نامند می   «هعجیب »  را   معجزه   مسیحیان   1.است  « جاری
  اتفاق  شما  ای ر ب کم  خیلی  معمول طور به که  چیزی  از آمدنشگفتیبه   یعنی  «عجب» و آیدمی
 2د.افتمی

  که  کنممی  اشاره نکته  این  به  معجزه  از  دین رجال  اصطالحی   تعاریف    به  پرداختن از  پیش
  نیامده   انجیل(  و  )تورات  جدید  و  قدیم   عهدین   در   نه   و  کریم قرآن    در   نه  وجههیچ به   معجزهۀ  واژ

 
 م.  2012مراجعه کنید به: مروان عطیة. المعجم الجامع. دار النوادر للنشر و التوضیع.  -1
 مراجعه کنید به: مروان عطیة. المعجم الجامع.   -2
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ۀ واژ است  آمده  کریم قرآن  در  آنچه  است.  صورت  همین  به وضعیت  نیر   »خارق«  بارۀ در  .است
  و  «اآلیة»ۀ  واژ  نیز   عربیۀ  ترجم  در  جدید  و  قدیم   عهد   هایکتاب   در  است.  »آیات«  و  »آیه«

  یعنی   آیات   بنابراین   1.«عالمت»  و  »نشانه«   یعنی  زبانی  نظر  از   «آیه»  است.  آمده   «االعجوبة»
  شخص »  صدق به    یا   کنندمی   داللت  متعالوسبحان   خداوند  وجود  بر   که   هاییعالمت 
ل:  شدهفرستاده    . باشد  عادی غیر لزوما     یا باشد    مادی   ندارد   هم   ضرورتی   و  دارند؛   داللت  « ُمرس 

  ن م  ه    و  ات  ُق   آی  ل  ات    خ  او  م  ض    الس   ر 
اْل   ُف   و  ال  ت 

اخ  ُکم    و  ت 
ن  س 

ل 
 
ُکم    أ ان  و  ل 

 
أ ن     و  ي  إ  ل ك    ف 

ات    ذ َٰ   آل ی 
ال   ع  ل  ین  ل    هایتان رنگ   و   هایتانزبان  اختالف   و  زمین   و   هاآسمان  آفرینش  او  های نشانه   از  )و   2م 

  ای« »نشانه   فهم   در  مردم  ولی  . (است  خردمندان  برای   هایینشانه   ،اینها   در  راستی  به   است،
  اثبات   برای  چه  و  خدا   وجود  اثبات  برای  چه  شوند،می  اختالف  دچار  کنندمی  درخواست  که

ل) شدهفرستاده   شخص    سبحان. او سوی  از ( مرس 

   :3دارند  وجود آیات  از  نوع  سه که  فرمایندمی بیان الیمانی احمدالحسن  سید

   (مکاشفه و  صادقه  رؤیای)  ملکوتی  یانروحۀ  نشان ـ1

 حکمت(  و )علم علمی ۀ  نشان ـ2

   .شودمی  نامیده « معجزه» آنچه یا  ،مادی ۀ نشان ـ3

  این  و   باشد   مادی   نوع  از   نشانه   که  دارند   انتظار  و   هستند  گرامادی   ، مردم  بیشتر   که  حالی   در
  نشانه   این  دارند   انتظار   حتی   و  ، نامندمی  «معجزه»  را   آن  که  است  اینشانه   همان

 
 ق 1414 ،چاپ سوم ،بیروت ،صادرالدار ،العربمنظور انصاری. لسان الدین ابن مراجعه کنید به: جمال  -1
 .22روم:  ۀقرآن کریم ـ سور  - 2
ـ چاپ    مهدیهای فرستادگان ـ جلد دوم ـ انتشارات انصار امام  هایی از دعوتـ روشنگریاحمدالحسن  امام    -  3
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  و  نباشد   تفسیر   قابل   وندخدا   دخالت   با  جز   رسیدنشانجام به   که   ی طور به   ؛ باشد  »مقهورکننده« 
  1. گیرندمی  نظر  در  غیب  به   اتصال برای دلیلی را  نشانه  این  ترتیب  این  به

  است؛   شده   آورده   جدید  و   قدیم   عهدین  و  کریم قرآن    متون  از   برخی   از   هایینمونه   ادامه  در 
 درخواستش   همواره  مردم  که  «مادیۀ  »نشان  معنایبه  را   « نشانه:  آیه»ۀ  واژ  که  هایینمونه 

   د: نشومی  یادآور  کنندمی

   فرماید:می کریم قرآن   در متعالوسبحان وندخدا 

ا  ـ ذ  إ  ُهم   و  ت  اء  ة   ج  اُلوا   آی 
 
ن   ق ن   ل  م 

یَٰ   ُنؤ  ت   یَٰ  ح  ت  ل   ُنؤ  ث  ا م  ي   م  وت 
ُ
ه   ُرُسُل  أ

هُ  الل   ُم  الل   ل  ع 
 
ُث  أ ی  ُل   ح  ع  ج    ی 

هُ  ت  ال  یُب   ر س  ُیص  ین    س  ذ 
ُموا   ال   ر  ج 

 
ار    أ غ  د    ص  ن  ه    ع 

اب    الل   ذ  ع  ید    و  د 
ا  ش  م  اُنوا   ب  ُکُرون   ک  م    آیتی   چون   و )  2ی 

  داده  خدا   فرستادگان  به  آنچه  نظیر  اینکه  تا  آوریمنمی   ایمان  هرگز»  گویند:می   بیاید  برایشان
  به   زودی به   دهد.   قرار  کجا  را   رسالتش   داند می  بهتر   خدا   «. شود  داده   ]نیز[   ما   به   است   شده

  عذابی   و   خواری  خدا   پیشگاه  در   کردندمی  نیرنگ   آنچه   جهتبه   شدند  گناه   مرتکب   که  کسانی
 . (رسید خواهد سخت

ا  ـ ذ  إ  ا   و  و 
 
أ ة    ر  ُرون    آی  خ  س  ت  س  اُلوا   *   ی 

 
ق ن    و  ا   إ  ذ  ال     ه َٰ ر    إ  ح  ین    س    بینندمی   اینشانه   چون  )و 3ُمب 

   .(.«نیست آشکار  یسحر  جز  این» گویند:می  و *  گیرندمی  ریشخند  به

ُقوُل   ـ ی  ین    و  ذ 
ُروا   ال   ف  ال    ک  و  ل    ل  ز 

ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ة    ع  ن    آی  ه   م   

ب  ا   ر  م  ن   ت    إ  ن 
 
ر    أ ذ      ُمن 

ُکل  ل  م    و  و 
 
اد    ق   آنان  و)  4ه 

 
شود قرار گو شناخته میآن مدعی راست   ۀوسیلدر ادامه در بخش »آیا معجزه ضمن قانون الهی که به   -  1

  هایی را که مردم انتظار دارند دلیلی برای صدق مدعی باشد بررسی خواهیم تفصیل، نشانه گیرد یا خیر؟« به می
 . کرد

 . 124کریم ـ انعام: قرآن  - 2
 . 15و  14قرآن کریم ـ صافات:  - 3
 .7قرآن کریم ـ رعد:  - 4
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  « است؟  نشده  نازل  او  بر   پروردگارش  طرف   از  آشکار  اینشانه   چرا »  گویند: می   ورزیدند   کفر  که
   . (است هدایتگری  قومی هر  برای  و ای،هشداردهنده  فقط  تو

ُقوُل   ـ ی  ین    و  ذ 
ُروا   ال   ف  ال    ک  و  ل    ل  ز 

ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ة    ع  ن    آی  ه    م   

ب  ل    ر 
ُ
ن     ق ه    إ  ُل    الل   ن    ُیض  اءُ   م  ش  ي   ی  د  ه  ی  ه    و  ی  ل    إ 

ن   اب    م  ن 
 
  نازل   او  بر   ایآیه   پروردگارش  جانب  از  چرا »  گویند:می   ورزیدند   کفر  که   کسانی  و)  1أ
  که   را   هرکس  و   کند،می  گمراه  بخواهد   که   را   کههر   خدا   راستیبه »  بگو:   «است؟  نشده

 .(« نمایدمی راه بازگردد،  [شسویبه ]

ال    ـ
 
ق ین    و  ذ 

ُمون    ال    ال   ل  ع  ال    ی  و  ا   ل  ُمن   
ل 
هُ   ُیک  و    الل  

 
ا   أ ین  ت 

 
أ ة    ت  ل ك    آی 

ذ َٰ ال    ک 
 
ین    ق ذ 

ن    ال   م    م  ه  ل  ب 
 
ل    ق ث    م 

م   ه  ل  و 
 
ت    ق ه  اب  ش  ُلوُبُهم   ت 

ُ
د   ق

 
ا  ق ن   ی   ات   ب  م   اآل ی  و  ق  ُنون   ل    با  خدا  »چرا  گفتند: اندنادان که  آنان و) 2ُیوق 

  بودند   اینان  از  پیش  که  کسانی  آید؟«نمی  ]ایمعجزه[  اینشانه   ما  برای  یا  گوید؟نمی   سخن  ما
  ها نشانه  ما که  راستیبه  د.مان  می  هم به شانهادل  گفتند.می را   ایشانۀ گفت همین  مثل  ]نیز[ 

 . (ایمساخته  روشن  کنند می یقین   که گروهی برای را 

ُقوُلون    ـ ی  ال    و  و  ل    ل  ز 
ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ة    ع  ن    آی  ه    م   

ب  ُقل    ر  ا   ف  م  ن   ُب   إ  ی  غ  ه    ال 
ل   ُروا   ل  ظ 

ت  ان  ي  ف   
ن  ُکم    إ  ع  ن    م   م 

ین   ر  ظ 
ت  ُمن    نازل  پروردگارش  سوی  از   ]ایمعجزه[  ایآیه  او  بر  »چرا   گویند:می  و)  3ال 
  از   شما   با   هم   من   که  باشید  منتظر   پس   .ستخدا   آن    از   تنها  غیب»  : بگو  شود؟«نمی 

 (. .«منتظرانم

اُلوا   ـ
 
ق ال    و  و  ل    ل   

ه    ُنز  ی  ل  ة    ع  ن    آی  ه    م   
ب  ل    ر 

ُ
ن     ق ه    إ  ر    الل   اد 

 
یَٰ   ق ل  ن    ع 

 
ل    أ  

ز 
ة    ُین  ن     آی  ک 

ل َٰ ُهم    و  ر  ث  ک 
 
  ال    أ

ُمون   ل  ع    : بگو  است؟«  نشده   نازل  او  بر  پروردگارش  جانب  از  اینشانه   »چرا   گفتند:  و)  4ی 

 
 .27قرآن کریم ـ رعد:  - 1
 . 118قرآن کریم ـ بقره:  - 2
 . 20قرآن کریم ـ یونس:  - 3
 . 37قرآن کریم ـ انعام:  - 4
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 . (.« دانندنمی  آنان  بیشتر   ولی فرستد، فرو  ]شگرف[ اینشانه  است  قادر خدا  تردید بی»

اُلوا   ـ
 
ق ا  و  م  ه  ا  م  ن  ت 

 
أ ه    ت  ن    ب  ة    م  ا  آی  ن  ر  ح  س  ت  ا  ل  ه  ا  ب  م  ُن   ف  ح  ك    ن  ین    ل  ن  م 

ُمؤ    »هرگونه   گفتند:   و)  1ب 
 . ( نیستیم  تو به  آورنده ایمان ما  ،کنی افسون را  ما اشوسیلهبه   تا بیاوری  ما برای  اینشانه 

_   ُموا س 
 
ق
 
أ ه    و 

الل   د    ب  ه  م    ج  ه  ان  م  ی 
 
ن    أ ئ 

ُهم    ل  ت  اء  ة    ج  ُنن     آی  م 
ُیؤ  ا  ل  ه  ل    ب 

ُ
ا  ق م  ن   اُت   إ  د    اآل ی  ن  ه    ع 

ا  الل   م    و 
ُرُکم   ع 

ا  ُیش  ه  ن  
 
ا   أ ذ  ت    إ  اء  ُنون    ال    ج  م 

  که   خوردند  سوگند  خدا   به  سوگندهایشان  ترینسخت   با  و)  2ُیؤ 
  اختیار   در  تنها  »معجزات،  بگو:  .آورندمی  ایمان  آن  بهقطعا     بیاید  آنان  برای  اینشانه   اگر

 . (آورندنمی   ایمان باز   بیاید  [هم  نشانه  آن] اگر که  دانیدمی  چه شما  و خداست«

   قدیم: عهد  از

  آن»  :گفت  3  «عصا» :گفت   «تو؟  دست   در  چیست   »این  :گفت  وی   به   پروردگار  پس  2(  ـ
  4  .گریخت   نزدش   از  موسی  و   شد  ماری   ،انداخت  زمین   به  را   آن  چون   و  «بینداز  زمین   بر  را 
  را   خود  دست  پس   «بگیر  را   ُدمش  و  کن   دراز  را   خود  دست»  :گفت  موسی  به   پروردگار  پسس

  خدای   ،یهوه   پروردگار  که  کنند   باور   آنکه  تا»  5  .شد  عصا  دستش  در   و  ،بگرفت   را   آن   ،کرده  دراز
  سپس  6  « شد  ظاهر   تو   رب   ، یعقوب   خدای   و   ،اسحاق   خدای   ،ابراهیم   خدای   ،ایشان   پدران

  خود   گریبانبه   دست   چون  « بگذار  نتگریبا  در  را   خود  دست»  :گفت  را   وی  دیگرباره   پروردگار
  خود   دست »  :گفت   را   وی   پسس  7  . شد  سفید  ، برف  مثل   او  دست  ک این   آورد،   بیرون  را   آن  و   برد

 مثل   ک این   آورد،   بیرون   را  آن  و   برد   باز   خود   گریبان   به  دست چون   « بگذار  خود   گریبان   به   باز   را 
  آیت   آواز  و   نکنند   تصدیق   را   تو  اگر  که   شد   خواهد   واقع  پس»  8  . بود  آمده  باز   ،بدنش   سایر 

 
 .132قرآن کریم ـ اعراف:  - 1
 . 109قرآن کریم ـ انعام:  - 2
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 1. (کرد خواهند  باور را  دوم آیت  آواز همانا  نشنوند،  را  نخستین 

  و  2 ، بدهد تو  به  ایعجوبه ا  یا آیت  و برخیزد،  یخوابۀ بینند  یا نبی  یک   تو میان در اگر 1) ـ
 شناسینمی   که  را   دیگر   خدایان  بگوید   و   دهد   خبر   را   تو   ،آن   از  و   شود  واقع   عجوبها   یا   آیت   آن  اگر

  که   زیرا   مشنو،  را   خوابۀ  بینند   یا   نبی   آن  سخنان   3  ،کنیم   عبادت   را   هاآن  و  نماییم   پیروی 
ه   پروردگار  ه   پروردگار  آیا   که   بداند   تا   کند،می   امتحان  را   شما   شما،   خدای   ،یُهو    را   خود   خدای   ، یُهو 

 2(. نمایید؟می  محبت  خود جان  تمامی به  و دل  تمامی  به 

  خواهد   پسری   ، شده   حامله  باکره   ک این   : داد  خواهد   آیتی  شما   به   خداوند   خود   ولی  14)  ـ
انوئیل  را  او نام  و  زایید  3د(. خوان خواهد عم 

  از   خود  جهتبه   آیتی»  11  :گفت  ه،کرد  خطاب  را   آحاز  دیگر  بار  پروردگار  سپس  10)  ـ
  :گفت   آحاز  12  «باال  علیین  اعلی   از  یا  بطلب   هاعمق   از  یا  را   آن  .بطلب  خدایت   پروردگار  

 4(. «.نمود نخواهم امتحان  را  پروردگار   و طلبم نمی»

   جدید:  عهد  از

  آیتی  تو   از  خواهیممی   استاد  ای   : گفتند  او  پاسخ   در  فریسیان  و  کاتبان   از   بعضی  آنگاه  38)  ـ
 5(. بینیم 

  جز  بدیشان   و   طلبند می  آیتی   ، زناکار  و   شریر   فرقه   :گفت  ایشان   به   و   داد   پاسخ   پس   39)  ـ

 
 .  4اصحاح . جسفر خرو. عهد قدیم -1
 .  13اصحاح . سفر تثنیه. عهد قدیم -2
 .  14:7اصحاح . سفر اشعیا. عهد قدیم -3
 .  7اصحاح . سفر اشعیا. عهد قدیم -4
 .  38:12. انجیل متی. عهد جدید -5
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  1(. شد  نخواهد  داده  آیتی نبی   یونس آیت

وقیان و فریسیان آنگاه 1) ـ   آیتی  تا خواستند وی از پس بیازمایند؛ را  او تا آمدند او نزد صد 
د   ایشان به  آسمانی  2(. بنمایان 

  شیعه نگاه از معجزه تعریف
  ایشان  از   پس   که   کسانی  و  طوسی   شیخ   مثل   ی متقدمین  شیعه،   مسلمانان خصوص    در
وی   خارق   چیزی»  را   معجزه   حلی،  عالمه   مثل   آمدند  ایمجموعه   به  را  آن  و   ،قلمداد «عادیۀ  ر 

 هاآن   چراکه  ؛ کند   پیدا   صالحیت  آوردن حجیت   و   احتجاج   برای   تا   کردند می  مقید   قیدها   از
  که  است   چیزی  آن  »عادی«  و  ؛ شناختند می   آوردنایمان   برای   ایپدیده   عنوانبه   را   معجزه

  خارق »  اصطالحخود     واقعدر    ؛اندکرده  عادت  آن  به  شادراک  و  مشاهدات  تکرار  طریق  از  مردم
  حدود   و  عادیۀ  رابط  فهم   در  چراکه  شود؛  برداشتسوء   دچار  بسیاری   توسط   تواندمی  عادی« 

  اطالق   در   و  دارد،   وجود  اختالف   ،رابطه   آن  شکستن  بودنممکن نا  یا  بودنپذیرامکان  و  آن
   .شودمی دیده   اختالفاتی نیز   آن بودننسبی  یا  معجزه

 طوسی:  شیخ ـ

 شرایطی:  به کند،می داللت گفتیم  ما  آنچه بر معجزه»

  یا   باشد  خداوند افعال  جمله  از  کهاین  دوم  ؛)عادی نباشد(  باشد  «العادهخارق»   کهاین  اول
  آن   مخصوص  صفت  یا  جنسمخلوقات نتوانند    سوم  ؛اشدب  داشته  جریان  او  فعلمجرای    در

 
 .  39:12. انجیل متی. عهد جدید -1
 .  1:16. انجیل متی. عهد جدید -2
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 .1« .آن با مدعی در جهت تصدیق ادعایش باشد ارتباط کهاین چهارم  و ؛را بیاورند

 حلی:  عالمه ـ

  صدق   شناخت   روش   است   واجب   او   بر  ، کرده  ذکر  را   نبی  صفات   خدا   وقتی  گویم: می»
  دستان   بر  معجزه  ظهور  ،آن  و  است  چیز  یک  تنها  که  فرماید،  بیان  هم  را  ایشان  ییگوراست  و

  چیز   نفی  یا  نباشد،  عادی  که  است  چیزی  آن  ثبوت  ، معجزه  از  ما  منظور  و  2؛است  ایشان
  یکسان   ،اعجاز  در  نفی،  و  ثبوت  زیرا  ؛باشد  داشته  سازگاری  نیز  ادعا  با  و  ،عادت  خرق  با  عادی
  ها چیز  ترینکوچک  برداشتن  از  توانا  فرد  بازداشتن  و  مار  به  عصا  شدنتبدیل  میان  و  است
 داللت   آن،  نفی  یا  عادی  کار  انجام  زیرا  ،کردیم  شرط  را عادت  خرق  .ندارد  وجود  تفاوتی  هیچ

  و   کند  نبوت  ادعای  که  کسی  زیرا  ،باشد   نیز  ادعا  اب   مطابق  گفتیم  .کند نمی  صدق  بر
  در   شود  حاصل  ناشنوایی  بعد  اما  ،کند   مستند  نابینا  شخصی  کردنمداوا  هب  را  اش معجزه

   .بود نخواهد صادق دیگر نشود مداوا هم  نابینایی که  حالی

   باشد:  داشته شرایطی باید معجزه  ناچاربه

 آن  به  نزدیک  چیزی  یا  آن  همانند    ]انجام[  از  است،  شده  مبعوث  آن  در  که  امتی  اول:
   د.باش عاجز

   باشد. او امر  به یا  متعال  وندخداسوی  از دوم:

  : عادت »  قیامت،  روز  هایشرط  رسیدنفرا  هنگام  چون  ؛باشد  تکلیف  زمان  در  سوم:

 
 . 155م ـ صفحه  1986االضواء للطباعة و النشر و التوزیع ـ چاپ دوم ـ شیخ طوسی ـ االقتصاد ـ دار  -1
 351بودن معجزه در همین کتاب صدیگر خودش در خصوص جایز   ۀاین گفته در وجوب معجزه، مخالف با گفت  -2

به خصوص   ؛سنت نیز هستاهل   ۀهای اشاعره روشن خواهد شد شبیه تعاریف اشاعر گونه که در نقل گفته  است و همان
طور که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت    کند که هماناینکه معجزه را شرطی برای بیان صدق و راستی بیان می

 اند مخالفت دارد. با متون محکم و بسیاری از علما که عدم وجوب معجزه را بیان کرده 
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وی    .رسدمی  پایان به «معمول و عادیۀ ر 

  یابد.   جریان  مسیر  همان  در  یا  دهد  رخ  نبوت  ایبر  مدعی  ادعای  دنبالبه  اینکه  چهارم:
 زمان   در  پیامبری  و  نبوت  ادعای  که  است  آن  یابد«  جریان  ریمس   همان  در»  از  بنده  منظور

  بعد   معجزه سپس  .باشد نداشته پیامبری   ادعای او از غیر کسی و باشد شده آشکار خودش
  کسی   مثل  ،دوم  شدن ظاهر  پس  .شود   ظاهر  وی  ادعای  دنبالبه  دیگریۀ  معجز  ظهور  از

گاه  ادعایش  با  معجزه  ارتباط  از  او  زیرا  ؛کند می  پیگیری  را  ادعایش  که  است  اینکه  و  است  آ
   .شود ظاهر او ادعای  دنبالبهکه ای مثل پدیده ؛شود  ظاهر ]ادعا[ آن خاطربه ]معجزه[

 1« .باشد  العادهخارق پنجم:

  به   صراحتبه   را   معجزه  که  دارد  وجود   دین  رجال  برخی  سوی  از  نیز   دیگری  نظرات  و  آرا 
  میان   که  حالی  در  ؛اندکرده  تعریف   آشناست  و  عادی   موضوعات  یا  قوانین   با   مخالفت  اینکه

  .اندشده   قائل  تفاوت  نیست  معجزه  هاآن  نظر  از  که  عادی  موضوعات  با  مخالفت  و  معجزه
 2. است خویی  تقلید مرجع و حائری  افراد این مثال

  في   الدین   أصول   کتاب  از   برگرفته   ـآوریم  می   را   حائری   کالم   از   شاهد  موضع   اینجا  در   و
  گذاشتنپا زیر   ، به این صورت که معجزه  ؛ ارتباط دارد  معجزه  تعریف   به   که   ـ   النبوة  ادلة  بحث 

 
.  لبنان.  رات االعلمي للمطبوعات ـ بیروت منشو.  کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد )تحقیق آملی(.  عالمه حلی  -1

 .  475م ـ صفحه  1988. چاپ اول
کردن. عنوان عاجزکردن، ایجاد آن بهپیدا  شدن، عجز»از نظر لغوی چند معنا برای اعجاز ذکر کرده است: فوت   -2

ُت زیدا« یعنی او را عاجز  شود »أعجز شود »أعجزه االمر الفالني« یعنی از او فوت شد و از بین رفت؛ و گفته می گفته می 
 یافتم، یا او را عاجز کردم. 

در حالی    ؛را نقض کند  طبیعی  موارد آشنایچیزی بیاورد که  ،  که مدعی منصبی از مناصب الهیایندر اصطالح یعنی  
   االسالمیة: سسة الخوئي ؤ « م.شاهدی نیز بر صدق ادعایش باشد وکه دیگران از انجامش عاجز و ناتوان باشند 

http://www.alkhoei.net/ar/Opinion/5/3 

http://www.alkhoei.net/ar/Opinion/5/3-%20%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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 1. است طبیعی قوانین

 
 طبیعی است. معنی خرق )نقض( قوانین کنم: »دلیل چهارم: اعجاز بهطور کامل نقل می در اینجا سخن وی را به -1

 ، شدن معجزه به دست مدعی دروغین نبوتکه جاریایناند؛ به بر نبوت استدالل کرده با »معجزه« علما )رحمهم الله( 
واقع نوعی نیرنگ تلقی می در  از سوی خداوند متعال  و گمراهی بمانند،  بازی  بر جهل  تا بندگانش  آنکه  شود  و حال 

  .استآن  از خداوند بسی واالتر و برتر 
ین در صورتی است که داللت و نشانۀ  البته استاد شهید ما )قدس سره( این روش استدالل را نپذیرفته و گفته است: ا

رسالت،  دروغین  به دست مدعی  آن  اجرای  صورت  این  در  باشد؛  نداشته  وجود  برای حقانیت رسول  اعجاز  از  قبلی 
مینیرنگ شمرده  باطل  قصد  به  بدون بازی  و  استدالل  نوع  این  از  قبل  رسول  حقانیت  بر  اعجازی  داللت  اما  شود. 

 گرفتن آن، ثابت شده است. نظردر 
دل   برای عامۀ مردم سادهیقینا    عنوان دفاع از »شخصیتی مشهور« ادعا کند اعجاز اوگویم: ممکن است شخصی بهمی

و واهی   پوچهای  استداللبا  همان کسانی که  خاصۀ مردم ـ  عی رسالت. در اینجاست کهداللتی است برای صدق مد
دارد؛ اینکه اگر به دست شخصی کاذب استدالل بیاورند که اعجاز از حقیقت پرده برمیحق دارند    ـشوندفریفته نمی

 سبحان جایز نیست.  جاری شود در این صورت قطعا  فریبی برای عامۀ مردم خواهد بود و این برای خداوند  
کاری،  شدن به نکتۀ فریبتر آمد، گفته شد و قبل از متوجهصورتی که پیش اما اصل داللت اعجاز بر حقانیت رسول به

آید و برای صدق خود با چیزی که  سوی ما میعنوان فرستاده از طرف شخصی به کسی که به   زیراکالمی است متین؛  
ای از اینکه آن شخص از طرف  عنوان نشانهآورد و فرستنده آن را بهی میهای خاص فرستنده است گواهاز ویژگی

ـ  است  کرده  آمده مشخص  تخودش  که  رسالتی  یا  فرستنده  ُمهر  آن أمثل  امثال  و  است  کرده  و ییدش  به صداقت  ـ 
فرستنده  مختصات  چیزی را که از  این    کنیم؛ زیرا اگر او از طرف ایشان نیامده باشدگویی او جزم و یقین پیدا می راست

  طبیعی قوانین   شکستناست چگونه از آن  خود کرده است؟! جایگاهی که اآلن ما در آن هستیم از همین قبیل است؛ 
داده شده   این تواناییبه او    خداگذار این قوانین یا شخصی که از طرف  امری است مخصوص به خالق طبیعت و قانون

نبوده باشد پس این مختصات الهی را از کجا آورده    خداآمدنش از طرف  گو نباشد و  باشد. حال اگر این رسول راست
 است؟ 

 برای اعجاز:   تصورقابل هایراه
نزد    مگر   ، و نوعی از عملکرد است که همانندی ندارد  طبیعیاینکه نقض قوانین  ای که ما به آن اشاره کردیم ـمعجزه

اموری    ها که همۀ آن   ،شودمی   توسط علما به تصویر کشیده  شدهـ به چند طریق  گفتهخالق طبیعت و نظم حاکم بر آن
 عقالنی هستند:  
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باشد و او از آنجا که    طور مستقیم از طرف خدا خواهد بهسبب آنکه رسول از خدا میاول: اینکه نقض این قوانین به

 تواند آن را نقض کند. خالق طبیعت است و قوانین آن را وضع کرده، می 
گاهی دارندجای عوامل ظاهری هستند که مردم از آنکه بهدیگری را ـ  طبیعیدوم: اینکه خداوند متعال عوامل   ـ  ها آ

عمال آنبه فرستاده  نماید. در اینجا نقض قوانین طبیعی تنها با   ها غرض را محققاش تعلیم داده باشد و رسول با ا 
  برداشتن از آن؛ مثل ابزارهای شدن ابزارهای طبیعی برای پرده شود بدون محققرسیدن به آن عوامل دیگر انجام می

که در دوران قدیم آشکار نشده بودند پرده برداشته طبیعی  بسیاری از عوامل    ازها  وسیلۀ آنآشکارسازی امروزی که به
 است.  شده

و قوت روحی که از جانب خداوند به او داده شده است. در اینجا نیز در   تصرف خود پیامبر با والیت تکوینیو سوم: دخل 
.  شوندتوانند نقض رسیدن به این والیت یا قوت روح از راه غیر از وسایل طبیعی برای رسیدن به آن، قوانین طبیعی می 

یابند طبیعتا  شخص  کشی به برخی از سطوح قوت روحانی دست می بیعی  ریاضتها با استفاده از وسایل ط اگر مرتاض
بینیم که آنچه هایی را تحمل نکرده و آن اسباب را از کسی نیاموخته است، او را چنین میای که چنین ریاضت فرستاده 

دهد، بیمار پیسی را شفا  اد را شفا می دهد؛ او کور مادرز اند انجام میداده ها انجام میتر از آنچه آنتر و بزرگرا که قوی
 کند. مردگان را به اذن خداوند زنده می  و دهد،می

 ؛کنندپردازی میاندازند و با وسایل طبیعی مردم را وادار به خیالبینیم که چشمان مردم را به توهم میساحران را می
حال آنکه   ؛اندهای طبیعی آموخته ها را از راهران آن وگهای سحر و جادوگری هستند که جادها اسلوبدر حالی که این 

کند، نه صرفا  به وهم و  خواهد، عملی می که میرا  پیماید. او واقعیت آنچه  و وسایلی را نمیها  راهچنین  »رسول« این
ترتیبانداختنخیال  این  به  م  است طبیعی    .  اولین  آن،  منانؤکه  زیرا  باشند؛  بهساحران  طبیعی  ها  وسایل  از  خوبی 

گاهی دارند:   یَٰ جادوگری آ ع  س  ا ت  ه  ن  
 
م  أ ر ه 

ح  ن  س  ه  م  ی  ل  ُل إ  ی   ُهم  ُیخ  ُی  ص  ع  اُلُهم  و  ب  ا ح  ذ  إ 
یَٰ *    ف  ة  ُموس  یف  ه  خ  س 

ف  ي ن  س  ف  ج  و 
 
أ   ف 

یَٰ *   ل  ع 
ت  اْل   ن 

 
ك  أ ن    إ 

ف  خ  ا ال  ت  ن  ا  *    ُقل  ف  م  ق  ل  ك  ت  ین  م  ي ی  ا ف  ق  م 
ل 
 
أ یَٰ و  ت 

 
ُث أ ی  ُر ح  اح  ُح الس   ل 

ال  ُیف  ر  و  اح  ُد س  ی  ُعوا ک  ن  ا ص  م  ن   ُعوا إ  ن  *    ص 
یَٰ  ُموس  اُرون  و    ه 

ب  ر  ا ب 
ن   اُلوا آم  ا ق  د  ُة ُسج   ر  ح  ي  الس   ق 

ل 
ُ
أ رشان،  دستی ها و چوبناگهان ریسمان )پس ف  ح  هایشان، بر اثر س 

مترس که    گفتیم   *  احساس کرد  ترسیموسی در خود    * پس  خزندشتاب می ها به  نمود که آن[ می]چنین   در خیال او
  اند هایشان را ببلعد؛ یقینا  آنچه را ساختهساخته  ۀآنچه را در دست راست داری بیفکن تا هم*    تو خود برتری؛راستی  به

پس ساحران به سجده درافتادند. گفتند: به پروردگار *    شود.، پیروز نمی برودهرجا    ساحراست، و    ساحرانفقط نیرنگ  
یم   فرماید:  و نیز می   ؛(ایمان آوردیم و موسی  هارون   ظ 

ر  ع 
ح  س  اُءوا ب  ج  ُبوُهم  و  ه  ر  ت  اس  اس  و  ُین  الن   ع 

 
ُروا أ ح  ا س  و  ق  ل 

 
ا أ م   ل  *  ف 

ا ن  ی  ح  و 
 
أ ی  و  ل  ی  إ  ن    ُموس 

 
ق    أ

ل 
 
اک    أ ص  ا  ع  ذ  إ 

ی    ف  ُف   ه  ق  ل  ا  ت  ُکون    م  ف 
 
أ ع    *  ی  ق  و  ق    ف  ح  ل    ال  ط  ب  ا  و  اُنوا   م  ُلون  *  ک  م  ع  ُبوا  ی  ُغل 

ال ک    ف  ُبوا   ُهن  ل  انق   و 
ین   ر  اغ  ی    ص  ق 

ل 
ُ
أ ةُ   * و  ر  ح  ین    السَّ د  اج  اُلوا  س  ا  * ق  نَّ ب    آم  ر  ین    ب  م 

ال  ع  ب    ال  ی  * ر  اُرون    ُموس  ه  دیدگان مردم    چون افکندند   )پس  و 
و به موسی وحی کردیم که: »عصایت را *    کردند و آنان را به ترس انداختند و سحری بزرگ در میان آوردند  جادورا  
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 گوید: می  حائری

  به  مختص طبیعی،  قوانیننقض    طبیعی...   قوانیننقض   معنی به  اعجاز  چهارم:  دلیل»
 به  ایشان  طرف  زا  اعجاز[   ]این  که  است  شخصی  یا  قوانین  این  گذارقانون  و  طبیعت  خالق

  مشخصات  این   نباشد صحیح خدا  طرف از  آمدنش   و  رسول  این   اگر حال باشد. شده  داده  او
  و   طبیعی  قوانین   نقض   که ـ  کردیم  اشاره  آن  به  ما  که  ایمعجزه  ...  است؟  آورده  کجا  از  را

  چند   به  ـ آن  بر  حاکم  نظم   و  طبیعت   خالق  نزد  مگر  ندارد  همانندی   که  است  عملکرد  از   نوعی
  عقالنی   اموری  هاآنۀ  هم  که  ،شود می  کشیده  تصویر  به  علما  توسط  شدهگفته  طریق  

  از   مستقیم   طوربه  خواهد می  خدا   از   رسول  آنکه  سبببه  قوانین   این  نقض  اینکه  اول  هستند: 
  ها آن  تواندمی  کرده،  وضع  را  شقوانین  و  است  طبیعت  خالق   که  آنجا  از  او  و  باشد  خدا  طرف

 1.«  ...کندمی نقض  را طبیعی قوانین که  است عملی تنها   »اعجاز«  بنابراین ..کند.  نقض را

 
کردند  پس حقیقت آشکار گردید و کارهایی که می *    به دروغ ساخته بودند فرو بلعیدکه  بینداز«؛ پس ناگهان آنچه را  

گفتند: »به پروردگار جهانیان *    و ساحران به سجده درافتادند*    خوار گردیدندو  شدند  در آنجا مغلوب    * پس  باطل شد
 .«(موسی و هارون* پروردگار  ایمان آوردیم 

ها و نه به عمل دانشمندان طبیعت از آنچه اشاره کردیم روشن شد که معجزه، نه به عمل ساحران و نه به عمل مرتاض
ها دادند عقلها را انجام میدهند که اگر قبل از آن اکتشافات آنانجام میکه به برکت علوم و اکتشافاتشان کارهایی  ـ

ثرشان، یا فرستادن ؤهای درمان مدادن بیماران با روشکردن جهان با الکتریسیته، یا شفا، مثل روشنگشت حیران می
بنابراین   ؛هاـ هیچ شباهتی نداردآوردن انسان یا چیزهای دیگر روی کرات دیگر، و امثال اینماهواره به آسمان، یا فرود

اما سحر و جادو، به وهم و خیال افکندن است نه عملی  ؛کند»اعجاز« تنها عملی است که قوانین طبیعی را نقض می
شده آموخته باشد، و همچنین  ریزیها را در دروسی مخصوص و اکتشافاتی برنامههای طبیعی که ساحر آنواقعی بر پایه

های های بسیار ناشی از ریاضت ها بعد از تحمل رنجهایی طبیعی دارند و مرتاضهایی که روش اضت اعمال ناشی از ری
 چیزی نیز  جدید اکتشافات و علوم  که گونه همان یابند؛ دست مخصوصی روحی  قدرت به  تا رسندمی هاآن به طوالنی

 «.است یافته  دست آن به طوالنی هایرنج و هاتالش از پس انسان که نیست طبیعی امور جز
 بحث دوم: أدلة النبوة. . کتاب اصول الدین در فصل دوم النبوة . مرجع تقلید حائری 1-

http://www.alhaeri.com/moalafat/osul/osol-09.html 

http://www.alhaeri.com/moalafat/osul/osol-09.html
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  وی   کالم  خصوص  در  مهمی   نکات  به   بپردازم  حائری  کالم  نقد   به   کهآن  از   پیش  جا این  در
   کنم:می اشاره

 ـاست  قوانین گذاشتنپا زیر  و خرق کهاینـ  دهدمی ارائه معجزه  برای  حائری که یتعریف ـ1
  گذاشتنپازیر   را   معجزه  که  است  مذهب  همین   علمای  از  بسیاری   دیدگاه  با  مخالف  تعریفی

  از  او  منظور   بگوید  کسی  بسا  چه   .«قوانین»  نه   دانند می  «است  معمول   و  عادی   آنچه:  عادت»
   باشد.   بودهعادی«   خالف » همان ،مأنوس  و  متداول موارد و قوانین با  مخالفت

  منابع   در  ،مأنوسات ۀ  کنند نقض   و   خارق  بر   مبنی   معجزه  از  خود   تعریف   بر   حائری   گویم:می
  النفس  تزکیة» کتاب در مثال   ؛است  کرده متمایز  « عادت خارق» از  را  آن و کرده  تأکید  دیگری

  طبیعت   خالق توسط    جز   و  است   طبیعت   قوانین   خرق   اعجاز، »  گوید: می   « الثقلین  منظور   من
  صورت  ـاللهاولیاء   از   یکی  یا   امام  پیامبر،   جمله   ازـ   است   خالق  از   ای جلوه   حقیقتا    که   کسی  یا 

  توسط   که  عجیبی  کارهای  اما  اعجاز.  نه  شودمی   نامیده  کرامت  سوم،  مورد   و  پذیرد،نمی 
  مواردی   کنندۀاین کارها نقض   چهاگر   ، شودمی  انجام   هااین  امثال   و   هاصوفی   و   هامرتاض 

  هااین   بلکه  ؛نیست  طبیعت  قوانین  کنندۀنقض   ولی  ،اندکرده  عادت  هاآن  به  مردم  که  است
  پیمودن  به  پایبند  که  انسانی  هر   و  است   طبیعت  قوانین   از  بعضی  مسیر   در   برداشتن گام ۀ  نتیج

  امثال   یا   مشرک   یا   ملحد   یا  باشد   مسلمان   اینکه   در   و  یابد می   دست   آن  به   باشد   طبیعی   روش  آن
  نقض   و  قوانین  گذاشتنپازیر   میان   او  که  کندمی   ثابت  این  و  1« .ندارد  وجود  تفاوتی  هیچ  آن

  انجام  به  توانندمی   نیز  هامرتاض   و  هاصوفی   را   عادت   خرق  اینکه   و  گذارد،می   فرق  عادت،
  عادت   نقض  گرچه  اعمال  گونهاین   زیرا   ؛شودنمی   محسوب  معجزه  او  دید  از  کار  این  و  برسانند،
 . شوندانجام می  یطبیع  قوانین برخی  اساسبر  ـاو تعبیر  طبقـ  ولی شوند می محسوب

 
 . 2009جمعیة المعارف اإلسالمیة الثقافیة. . منظور الثقلینتزکیة النفس من . مرجع تقلید حائری -1
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  اینکه  یعنی  « قوانیننقض »  از   وی   منظور   که   کندمی   روشن  خود   کالم   ۀادام  در   حائری   ـ2
  و   ،است   قوانین  این  گذارقانون   و  طبیعت  خالق   به  مخصوص  کاری  طبیعی«  قوانیننقض  »

ل  : »فرستنده  مخصوص   که   است   چیزی  آن  آوردن  او،  به   داشتناتصال   دلیل   )و   است   «مرس 
  این   و   (،استاین قوانین    از   برتر   خالق،  زیرا   است  قوانین   گذاشتنپازیر   ونقض    او  نظر   از   این

یۀ  زنجیر   هیچ   « کنندهدریافت»  که   است   ایمعجزه   ، کندمی   تعریف   او   که  ای معجزه  یعنی   عل 
ر  برایش  شدهشناخته   قوانین  ضمن   در   آن   رسیدنانجامبه   برای  که  یطور به   ؛شودنمی   متصو 

  وقهری    نوع   از  «معجزه»  یعنی   این   و   ،خدا   دخالت   مگر  کند   پیدا   تفسیری   هیچ  تواندنمی 
   . است مجبورکننده

  مستقیم«   طوربه »  قوانین این  گذاشتنپازیر   بدهیم  احتمال  ما  که  داندمی   مجاز  حائری   ـ3
  از   و  ـ1است   هایینسبت   چنین  از  باالتر   و  برتر   بسی  خداوندـ   باشد  بوده سبحان  خدای  طرف  از

  مردم   که   شود   انجام   طبیعی  ی اسباب  با   چیزهمه   که  کندمی  مطرح  را   احتمال   این  دیگر  سوی
  آن  به   معصوم  یافتن دست  یعنی  «اعجاز  وجه»به این ترتیب    و  ،اندنیافته   دست   هاآن  به   هنوز 

انجام    به  یافتندست   یا ،علماین    آوردندستبه   برای  طبیعی اسباباستفاده از    بدون قوانین،
کار  که   با   این    بدون  معصوم   که  ی طور به   ؛ نهدمی   نام   «معصوم  انی روح  قدرت »  وی   چیزی 
   . یابدمی  دست هاآن  به  طبیعی های روش  و هاریاضت   پیگیری 

  به   را   شیعه  علمای  سوی  از  شدهمطرح   تعاریف  ایبر   نقض  نکات  از  ایمجموعه   جااین  در
   : کرد خواهم بیان اختصار

  دلیلی   معجزه،   که   هاآن  اعتقاد   این   بر   است  مبتنی   دهند می  ارائه   معجزه   از   که   ی تعریف  ـ1
  راستی   و  صدق   برای   معجزه  بر اساس  احتجاج   ،هاآن  تعریف   یعنی  ؛ است  نبوت برای  مستقل

 
رسیدنش انجام تفصیل در ماهیت معجزه و اینکه آیا خداوند سبحان سبب مستقیم بهبطالن این کالم به  -1

 است خواهد آمد.  
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  شخص   صدق   ای بر   مستقل  است   دلیلی   معجزه،   که این  و  کندمی   گذاریهدف   را   پیامبری 
  ایبر   مستقل   است  دلیلی  تنهایی[ ]به   معجزه»  که   ادعا  این  برای   که   حالی  در   شده؛فرستاده 

  معجزه   اگر  که  است  قاعده  این  بر  مبنی  «دلیل»  بلکه  ؛ندارد  وجود  دلیلی  مطلقا    «مدعی  صدق
  1.است «تشخیصی نص » همان  که  بود خواهد  دیگر  دلیلی ۀ کنندیید أت  بدهد رخ 

قطعا     »]معجزه[   که  صورت   این  به  آوردنایمان   برای   عاملی   عنوانبه   معجزه  تعریف   ـ2
  امکان  که  دارد  نهفته   خود  بطن  در   را   نکته   این  «است  آنۀ  کنندنقض   و  طبیعی  قوانین  مخالف

  هایعلت   و  اسبابۀ  زنجیر   یا  دروغ  ،سحر  اوهام،  مثل)  را   دیگری  تفسیر  وجودبتواند    کسی  ندارد
ر   آن  برای   طبیعی...(    وقاهر    ایمعجزه   معجزه،  از   شودمی   باعث  مالحظه   این   و  شود   متصو 

  در   این  ؛باشد   نداشته  وجود  آن  در  ابهامی  و  شبهه  گونههیچ   که  یطور به   ؛بسازد  کنندهمجبور 
  کسی  ایمان   و   است   نشده وضع   آوردنایمان   برای  مجبورکننده،   و   قاهر ۀ  معجز  که   است  حالی

  امتحان  لغو  ـسادگیبهـ   آوردنیایمان   چنین  زیرا   شود؛نمی   پذیرفته  بیاورد  ایمان  مسیر  این  از  که
  با   البتهـ   قهافُ   که  است  اشتباهی  ترینزرگ ب  این،   و  ،است  ایمان  بر  اجبار  و  کردنوادار  و

  در   ـها آن  توسط   « عادتۀ  کنند»نقض   یا  «قانونکنندۀ  نقض»ۀ  واژ  بردنکار به   از   پوشیچشم
  نیست   « قاهر»  که  ایمعجزه  میان  هاآن   !دممر ۀ  عام  به   برسد  چه  ند،ا ه شد  گرفتار  آن

 آن  طریق  از  که  را   کسی  ایمان  خداوند  بسا  چه  و  شده  وضع  آوردنایمان   برای  که  ایمعجزهـ
  هم   مستقلی  دلیل  و  گذاردمی  باقی   غیب  به  ایمان  برای  را   مجالی   زیرا   بپذیرد؛  آوردمی  ایمان

 موضوع  کهـ   «قاهر»ۀ  معجز  و  ـدارد  وجود  آن  در  شبهه  و  ابهام  چراکه  شود؛نمی   محسوب
  که   را   کسی  ایمان  خداوند  و است  نشده  وضع  آوردنایمان   برای  اساسا    زیرا   نیست؛  ما  تحقیقی

  گذارد،نمی  باقی غیب  به  ایمان   برای  مجالی  هیچ   چراکه  پذیرد؛نمی  بیاورد ایمان  آن  طریق   از

 
« گو راست  یمدع  ییسخن حق، قانون شناسا  تفصیل در فصل دوم در بخش » مهمی است و به   ۀاین نکت   -1

 روشن خواهد شد.  
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  ـکرد   لمس   دستش  با   را   آب  که این  از   پس   دریا   شدن   شکافته ۀ  معجز  ا ب  فرعون  آوردنایمان   مثل
   . شوندنمی  قائل  تفاوتی

  مشکلی  است  قوانین  مخالف  که  تعریف   این  بر اساس  معجزه  تشخیص   در  اینجا  در  ـ3
  قوانین   مخالف   معجزه،  این  بفهمد   تواندمی   انسان   چگونه  کندنمی   روشن   حائری   . دارد  وجود
  انجام   توانند می  هامرتاض   و   هاصوفی  ـوی ۀ  گفت  طبقـ   که  نیست   هاییعادت   مخالف   و  است

  بندی دسته   بتواند  تا   شناسدمی  د نکنمی  اداره  را   جهان   که  را   قوانینی  تمامی  انسان  آیا   و  !بدهند؟
  ای بر   آن   دنبالبه   و  ؟!قوانین  از   بیرون  یک کدام  و قرار دارد    قوانین ۀ  در سیطر   یککدام   کند

  بوده  معجزه  «طبیعت قوانین  خارق » تعریف  به  توجه  با  رخداد آن که کند  حکم  معین رخدادی
  جدیدی   مشاهدات  و   کندمی  تغییر   قوانین   از  ما   فهم   بسا   چه  جسمانی  جهان   سطح   در   است؟
  های مدل   که  هستیم  شاهد  ما  و  دهد،می   تغییر  را   موجود  علمی   واقعیت  که  گیرندمی  شکل

  ناقص   ما،ۀ  گذشت  هایمدل  ؛اندبوده   ترعمومی   قوانین   از  یخاص  حالت  ماۀ  گذشت]علمی[  
  از  «معجزه»  آیا   صورت  این  در  .دن کن  تفسیر  را   مشاهدات  تمامی  اندنتوانسته   زیرا   ،اندبوده 

  دهدمی  امکان  ما   به  که  ایمشناخته   را   ترعمومی  قانونی   ما  زیرا   ، شودمی  خارج   «بودنشمعجزه»
  ای بر   معجزه  تشخیص  اشکال  عالوهبه   !؟کنیم  تفسیر  طبیعی  قوانین  طریق  از  را   معجزه  این
  اصحاب   از   ـنهند می   نام   هاآن   که  گونهآنـ   یا  باشد   مردمۀ  عام  از   چه  ؛ دارد  وجود  انسانی   هر

 . خبره اهل  و خاص

نقض    اینکه)  متعالوسبحان  وندخدا   مستقیم  دخالت  با  معجزه  بودنپذیر امکان  طرح  ـ4
  ...(شود  انجام  خداوند  توسط  مستقیم   طوربه   بخواهد  خدا   از   رسول   کهآن  سبببه   قوانین  این

  ـآیدچنانچه از ظاهر کالم وی چنین برمی ـ   آن از منظور که  صورتی در ؛است نشدنی و محال
  ؛غیبی  اسباب  سلسله  طریق  از   یا  مخلوقاتش   طریق  از  خدا   دخالت  نه  باشد  وندخدا   مستقیم  فعل

 : چراکه
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  داشته  ارتباط و  اتصال جسمانی عالم با  مستقیم طوربه  متعالی روح ندارد امکان»
  به   اینکه  تا  داشته،  تجلی  خودش  از  ترپایین   آفرینش  عوالم  تمام  در  اینکه  مگر  ؛ باشد
ک لذا  شود؛   متصل آن  به و برسد   اجسام عالم   و  نور   از  غیر چیزی   تواندنمی   جسم  محر 

  او  و   باشد؛  جسمانی  عالم   به   چیز   ترین نزدیک   باید   محرک   این   حتی   و   باشد؛  ظلمت
  ظلمتی   هیچ   آن  در  که  نوری   )یعنی  محض   نور  تواندنمی  است و  مخلوققطعا    وحتما   

  گفت  چنین   تواننمی  اساس  این   بر   است.   یافته  تجلی  ظلمت  در   او  زیرا   ؛ باشد  ندارد(   راه
  طوربه   سفلی  عالم  این   در  را   جسمی  ظلمتی(  هیچ  بدون  است  نوری  )که  خداوند  که

  آن   از  برتر  )خداوند  یشرکون  عما  الله  تعالی  بخشد،می  حرکت  آن  با  مماس  و  مستقیم
 1« .بورزند( شرک  که است

غیرعادیخارق »ۀ  کلم  ـ5 یا    کابردهای  با  است   ایکلمه   ، معجزه  تعریف برای    «العاده 
  مردمۀ  هم  برای  کلی  طور به  « عادت  با   مخالفت »  این منظور از    آیا   کندنمی   مشخص   و   ،بسیار 

  حدود   ضمن   در   اسبابی   شبرای   تواندمی   آیا   و  نه،   یا   است   شرایط  و  هامکان   و  هازمان ۀ  هم  و
  ، است  عادت  خارق   کلی  طوربه   عبارت  این   بگویند  اگر  نه.   یا  ،کرد  تصور  یا  یافت  طبیعی  قوانین

  قرار   گذشت  پیشین  نکته   در  که  ایمعجزه   تشخیص  اشکال  موقعیت   در  را   ما  صورت  این  در
  این  بفهمیم  تا   بگیرند   قرار  بررسی  مورد  هامکان  و  هازمان ۀ  هم  دارد  امکان  چگونه  دهد.می

  معجزه،   هاآن   نظر  از  چراکه  ؟است  بوده   مدعی   صدق ۀ  نشان  در نتیجه   و  ، معجزه  واقعبه   ،رخداد
   شود.می  شمرده مستقل لیلید 

  باشدالعاده  ق خار  کلی  طوربه   اینکه   معجزه  خصوص  در  که   امعن   این  بهـ   باشد   نسبی  اگر  اما
است    بلکه؛  نیست   شرط   یا   شده  حاصل   معجزه  حضورشان  در  که  کسانی   برای  تنهاکافی 

 
   .77ایستگاه سوم، صفحه  ،جلد اول ،کتاب در محضر عبد صالح ،  ناحمدالحسامام  -1
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   : دارد وجود احتمال دو صورت  این  در  ـباشد غیرعادی    است شده نقل برایشان

  واقع   برابرش  در   معجزه  این  که   کسی  که  امعن   این  به  نیست  مجبورکننده  و   قاهر  ۀمعجز  یا   ـ
مثل  )  کند  تصور  آن  برای  ممکن   تفسیر  یا  ویلأت  یک  تواندمی  شودمی   نقل  برایش  یا

علل    اسباب  از   ایزنجیره   وجود   یا  ..سحر.  ، اوهام  کننده،نقل   بودنگودروغ   برای   طبیعیو 
 ها آن  که این صورت  این  در   که  ، است پوشیدگی   و ابهام  یا  شبهه  دارای  معجزه  یعنی  آن(  تحقق 

  کنند می  مطرح  شده(فرستاده  )شخص   لمرس    صدق  ایبر   مستقل  دلیلی  عنوانبه   را   معجزه
  متعالوسبحان   وندخدا ۀ  ناحی  از   که  امری   است   ممکن  چگونه  گیرد؛می   قرار   اشکال   محل  در

  داشته   وجود  ابهامی  آن  در  اگر  زیرا  !باشد؟ بوده  مستقل  دلیل  یک است  ابهام  یا  شبهه   دارای
  متعالوسبحان   وندخدا   به  و  بدانیم   معجزه  یک   عمل  در   مستقل  طوربه   را   آنندارد    امکان  باشد

   .نماییم  صادر مدعی صدق  بر  حکم  آن،  دنبالبه  و  کنیم منسوب

  بتواند   که   باشد   محال   شده   روایت   برایش  یا   داده   روی   برابرش  در  معجزه   که  کسی  که این  یا   ـ
  و   قاهر  ، ترتیب  این  به   که   کند،   تصور   طبیعی  اسبابی   از   ایزنجیره   یا   تفسیری   شبرای

  باقی   غیب   به   ایمان   برای  مجالی   هیچ   و  بود   خواهد  آوردنایمان   ای بر   فرد ۀ  کنندمجبور 
  از  که  کسی  ایمان   و  است  نشده   وضع  آوردنایمان   برای  ،قاهرۀ  معجز  ترتیب   این  به  .گذاردنمی 

   شود.نمی پذیرفته  بیاورد  ایمان  آن طریق 

  باید   اینکه  1؛ دارد  خود  در  را   تفصیالت  برخی  اینکه  و  کنممی   اشاره  تحدی  مسئلۀ  به  انتها  در
  اینکه   یا  باشد،   معجزه   یا  آیه  به   مختص   است  الزم تنها    یا  است  عام   ، تحدی   آیا   شود   مشخص

 
."  تحدی، با عدم معارضههمراه با  ،  العادهامری خارق"گوید: »مشهور در تعریف معجزه این است:  شیخ سبحانی می   -1

همراه  "ـ فرق دارد، پس باید قید  به ادعای نبوت است همراه  در اینکه اولی برخالف کرامت،  و از آنجا که اعجاز با کرامتـ 
« شیخ جعفر  .  نیاز شده باشند...از این قید بی  " تحدی" ها با قید  هم به تعریف اضافه شود، و شاید آن  "با ادعای نبوت

 . 69ص ش.  1388چاپ هفتم  .  مؤسسة اإلمام الصادق.  3ج.  السنة و العقلاإللهیات علی هدی الکتاب و  .  سبحانی
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مخصوص    که   فرض  این  باـ   شرط  این  یاجرا   و  تحدی؟  از  است  عبارت  رسول،  ادعای  خود
  بطن   در   ، تحدی  که  است  آن  یقین  قدر   و  است،  مشکل  انبیا   معجزات  در  ـباشد   معجزه
باشد    قرار   اعجاز   به   فعل  دادننسبت    ـوصی   چه   و  باشد   نبی  چهـ   شخص   ادعای  تا داشته 

   . شود تصدیق 

 سنت اهل نگاه از معجزه تعریف
  مذهب  مذهب،  این  است؛   اشعری   عقیدتی  مذهب  پیروان  «سنتاهل »  از  بنده   منظور

 را   خودشان  کهـ   وهابیه  و  سلفیه  از  را   هاسنی   ویژه  طوربه  و  است  سنتاهل  اغلب  رسمی
  سخن   سنتاهل   اسم  به  باطل  به  که  کسانی  تا  کنممی  جدا  ـ اندنهاده   نام  جماعت(  و  سنتاهل)

گاهی  موضوع  این از    عوام  بیشتر  سفانهأمت  و  ،شوند   متمایز  گویندمی   ناگزیر   روایناز   .ندارند  آ
  جبیرینبن ا   ،عثیمینبن   ز،بابن   ،تیمیه ابن   هایگفته   و  )اشاعره(  سنتاهل   سخنان  میان  باید 

   . شویم قائل   تمایز  ـنامندمی جماعت  و سنتاهل  را  خود کهـ   وهابی سلفی  مشایخ دیگر و

 :هستند  جدا  مسلمانان از  نخستین  هایگام  همان  از  سلفی یا  وهابی

  آری؛  است.  اسالم  از  جدای  ـنخست   گام  همان  ازـ   وهابی  سلفی  دین   عقیده،  سطح  در»
  پروردگار   از  غیر   یم ی بگو  توانیم می  یا   ،است   اسالم  پروردگار   از   غیر   وهابی  سلفی   پروردگار 

 1« .است شیعه و سنتاهل

  اغلب   بلکه   ؛ندا هنکرد  ارائه  ارزشی  با   چیزهیچ   معجزه  تعریف  برای  ها()سلفی  هاآن
  بزرگ   اشکاالت  برای   حلیراه  کهاین  بدون   ، است  اشاعره   هایسنی   به   پاسخی   هاآن  های کتاب

  داشتند   کردنشانحل  در  سعی  اشاعره  که  اشکاالتی  ؛بدهند   ارائه  اشاعره  طرف  از  شدهمطرح
 

 بوک:ایشان در فیس  ۀاز صفح احمدالحسن امام  -1
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   . شدند گرفتار دیگری  اشکاالت در لیو 

   معجزه: برای  سنتاهل توسط شدهارائه  تعاریف از برخی

 سنوسی:  *

 رسول  را  آن  ؛معارضه  عدم  با   تحدی  ابهمراه    العاده،خارق  است  امری   معجزه:  حقیقت»
همراه   و ،العادهخارق  است امری کرامات: حقیقت  است. سازگار او ادعای با و کندمی ادعا

 1« .است سازگار ادعایش با و کندمی  ادعا "ولی" را آن ؛نیست معارضه  عدم یا تحدی اب

 جوینی:  *

است   العادهخارق  است،  متعال  وندخدا  افعال  »جزو   کنندۀ نقض  و  )غیرعادی( 
 2« .است نبوت ادعای بر اساس  و ،است  مستمرجاری و  ایهپدیده

 گوید: می نیز  و

  هایی ویژگی  معجزه  بدانید  سپس  ...  است،  شده  گرفته  عجزۀ  واژ  از  معجزه  اوال    :بدانید »
  ، باشد  متعال وندخدا افعال از کاری کهاین جمله از ؛شودمی  معین حدودش  هاآن با که دارد

  از ـ  باشد   معمول  روال  طبق  و  عادی   اگر  زیرا   ؛باشد  العادهخارق  معجزه  اینکه  جمله   از  و  ...
  در   دروغین  و  راستین  نبوت  مدعی  و  بدکردار،  و  کردارنیک  گناهکار،  و  نیکوکار  ـنظر  این

  کننده جدا ۀمعجز  که ایاندازه آن به صورت این در چراکه ؛بود خواهند یکسان خود ادعای
 و  مبهمۀ  نکت  این  و  ،بود   نخواهد  سودمند  دارد  بهره  گوراست  فرد  ایبر   کنندهمتمایز  و

 آن  معجزه  برای  سوم  شرط  و  ...بگوییم  سخن  اش بارهدر   این  از  بیش  تا  نیست  ایپوشیده
  شرط   این  و  ،باشد   داشته   ارتباط  شده  پدیدار  اش وسیلهبه  معجزه  که  کسی  تصدیق  با  که  است

 
   م1846. خانه المسجد النبويکتاب. الکالم. الحقائق في تعریفات مصطلحات علماء الکالم. السنوسي -1
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  به   نبی،  اینکه  جمله  از  ؛کنیم  پیدا  احاطه  هاآن  بر  باید  ناگزیر  که  دارد  نهفته  خود  در  وجوهی
  کسی   از  ایآیه   و  نشانه اگر  پس  ؛شود  ظاهرادعایش    بامطابق   معجزه  و  کند،تحدی    معجزه

 1« .  ...بود  نخواهد معجزه  ایآیه چنین  باشد بوده صامت و ساکت او که  حالی در  شد صادر

  عقیدتی   علمای  توسط  معجزه  هایتعریف   شبیه  دهندمی  ارائه  هاآن   که  یتعاریف  بنابراین
  همراه با   ، معمول(  روالۀ  کنند نقض عادی و  غیر )  العادهخارق   استامری    : اینکه  ؛ است  شیعه

  توسط   دریا  شکافتن مثل  است ی کار  انجام  یا  «امر»ۀ کلم از منظور و معارضه.  عدم  با  تحدی،
 « العادهخارق » این  سپس  ؛ آتش در   ابراهیم نسوختن  مثل  ی کار  نشدنانجام  یا  ،موسی
 برخی   و  اولیا  هایکرامت  ترتیب  این   به  و  کنندمی   مقید  «باشد  تحدی  با  همراه»  کهاین  اب  را   بودن

  کنند؛ می   خارج  معجزه،ۀ  دایر   از  دهدمی   رخ  رسوالن  بعثت  از  پیش  بعضا    که  را   هایینشانه   از
با  ولی  ،هستند  العادهخارق   اگرچه  ،دیگر  موارد    این  چراکه   برای   شانصاحبان  تحدی  همراه 

  که   دارند  معجزاتی  کنندمی  ادعا  که   یانیگودروغ  کردنمتمایز   برای   اند. همچنین نبوده   دیگران
  این   به  تا  ندا هکرد  مقید  «آن  با   معارضه  »نداشتن  ه ب  را   خود  تعریف  ،است  افتاده  اتفاق  گذشته   در

  فرعون   برابر   در  ساحران  سحر   با  موسی  که   کاری  همان  کنند؛  خارج  را   سحر   ترتیب 
   داد. انجام  (اللههلعن)

  «عادت»  است  الزم  ایشان  بر  ،ندا ه برد  کار  به   معجزه  تعریف  در  را   «عادت»  هاآن  که  جاآن  از
  روال  این نقض    معجزه،   که  کنند   تعریف   ایگونه به   را   طبیعی  و   عادی  روال  و   کنند   تعریف  نیز  را 

ی   ارتباط   قانون   اینکه   دارند؛   خاصی  دیدگاه  اشاعره   جا این  در  باشد.    مسبب   ا ب  سبب   ی  همراه  و   عل 
  قانونی   اینکه   نه   شود،   نقض  تواندمی  که   شودمی  محسوب   «عادی  »قانون  یک   معلول(   با   )علت

  ، معجزه که    است  نکته  این  اثبات  برای  این   و  ؛شود   شکسته  نتواند  عقلی  نظر   از   که  باشد  عقالنی

 
دارالکتب  . در: فصل في المعجزات و شرائطها. کتاب اإلرشاد الی قواطع اْلدلة في أصول الدین. الجوینی 1
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  و   بحث   مورد  چهارم  فصل  در   را   نکته  این   که   ؛ نیست  ناممکن  انجامش   و   است  ی شدنانجام
   داد.  خواهیم قرار  بررسی

 گوید: می « سیةالسنو البراهین م»ا  در   خود شرح  در «سنوسی» *

  با   امر  یک  ارتباط  نداشتن  یا  داشتنوجود  اثبات  آن  حقیقت  :بودنعادی  قانون  اما  و»
اساس   یکدیگر  با  دو  آن  همراهی  تکرار    اساس   بر  ،دیگر  امری   مثل   ؛است  حواس   بر 
  جهت   این  به  ؛است  عادی  حکم  یک    ایناینکه    و  ،سوزاننده است،  آتش  اینکه  به  کردنحکم

  حواس  با  آن  تکرار  زیرا  ؛است  همراه  ، آتشبا    تماس   با   سوختن   ،اجسام   از  بسیاری   در  که
  که  است  عاملی همان  آتش، کنیم حکم  نیست که امعنبه آن   این لیو  ؛است شده مشاهده

  اصل   در  معنا  این  چراکه  ؛گذاردمی  ثیرأت  است  کرده  لمس  چهآن  کردنگرم  یا  نسوزاند  در
  همراهی   و  اقتران  تنها   کند می  داللت   آن  بر   آنچه   نهایت  و  ،ندارد   آن  بودنعادی  بر  ی داللت
یعنی لمس  دو  این   میان و  ]پدیده  با یکدیگرکردن آتش    خصوص   در  اما  ؛است   سوختن[ 
  چنین   و  ندارد   زمینه  این  در  دخالتی  هیچ  عادت  شود،  مشخص  آنۀ  دهندانجام  اینکه
  همین   بر   نیز   بودنعادی  به   مربوط   قوانین   و  احکام   دیگر  و   ؛شودنمی  برداشت   آن  از   ایرابطه
  و   ،است  نوردهنده  ، خورشید  ،کنندهسیراب  آب،  و  است  سیرکننده  غذا،  مثال    است؛  منوال
  با  مقارن و همراه آثار   این فاعل از علم و نیست، شمارش قابل که هااین مانند و ،رندهبُ  چاقو
  خود    تنها   که  هستند  زبان هم  نقل   و  عقل   .شود می  حاصل  نقل   و   عقل  طریق  از   ـ تنهاـ  آثار   این

  غیر  چیزی هیچ و بیافریند  ـ کلی  طوربهـ را کائنات ۀ  هم  تواند می  ـبلندمرتبه و بزرگـ « مولی»
  در   جماعت  .ندارد  آثار  از  کدام  هر  در  ـکلی  نه  و  جزئی  نه ـ  ثیریأت  هیچ  متعالوسبحان  او  از

 را  آن  از   اثری  هر  وجود   و  پنداشتند  «عقلی»  را  آن  و  پیمودند  خطا  به  ره  عادی،  احکام  این
  یا   عادت  این  کهطوری  به  ؛برشمردند  «عادت»  ـاست  داشته  جریان  آن  بر  آنچه  جهتبهـ

 آن  همراه  به  است  شده  نهاده  ودیعه  به  آن  در  که  قدرتی  با  یاشود،  ایجاد می  خود خودی  به
  العلي   بالله   اال  قوة ال  و  حول  ال  و  ،ند اهشد  گرفتار بزرگی  مغزی سبک  در   آنان  ؛شودمی ایجاد

  زمان   تا   ـ باطن  و  ظاهر  درـ  را   «ها وسوسه  و  ها فتنه  گمراهی »   از   نجات  ،سبحان  او  از   .العظیم
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  صلی   محمد  آقایمان،  مقام  حق  به  داریم،  مسئلت  هاتسن    ترینیافتههدایت  سویبه  مرگ،
 1«.سلم و علیه الله

  اقتران »  و  کردند   تعریف   « عادتۀ  گذارندزیرپا :  عادت  »خرق  عنوانبه   را   معجزه  هاآن   کهاین
  اساس  بر   دو  آن  همراهی  تکرارۀ  واسطبه   ،عدمی  و  وجودی  امر  دو  میان   ارتباط   به   را   «عادی
   است.  ناممکن معجزه،  گویند می که ایفالسفه  ای بر  است پاسخی ،ندا ه کرد تعریف  حس

  واجب    و   ضروری  همراهی    «شدن  نقض »  «معجزه»  فهمیدیم  ما   اگر  که   صورت   ینا   هب
  و   عقلی   ایقاعده   ، علیت  که   دانستیم  سپس  و  است   ( تعلی    قانون یعنی  )  «بسب  مُ   با   بب  س  »

 دادن ارجاع   اما  شود.می   محال  معجزه  ترتیب   این  به  و  ، محال  آن،  شدننقض   است،  واجب
  برای   عملی  جایگاه  در  معجزه،  انجام   برای   را   خداوند  کردعمل  «خداوندۀ  اراد»  به   معجزه

  معجزه   خداوند   اینکه   پس  ؛ است  محال   واجب،   نقض   و  ، دهدمی  قرار   واجب  قانون    کردننقض 
   .شودمی محال  دهد ب  انجام را 

  های ال مث  بهترین  جمله  از  این  )و  نسوزاند  را   پنبه  آتش،  است  محال  مثال:  عنوانبه 
ی  همراهی جااین در  مثال   زیرا   ؛هاست(آن    دارد.  وجود سوزاندن و آتش  میان یواجبعل 

  اثبات  را   معجزه   انجام  برای   وند خدا   دخالت  بودنپذیر امکان  و   معجزه  اشاعره   کهاین  برای  و
  باشد  سوختنی   یا  ،نگیرد   صورت  سوختنی  و  باشد   ایپنبه   آن،  کنار  در   و   آتشی  جایی  مثال  )  کنند 

  همراهی و اقتران که یافتند  صورت  این به  حلیراه شود(  تبدیل خاکستر به  آتش، بدون پنبه و
ی   میان    همراهی  بنابراین  ؛کردند  قلمداد  ـعقلی   نه  وـ   عادی  قانونی  را   آن  و  ،کنند   بازتعریف  را عل 

  نه   و  ( شود  نقض   معجزه  با  تواندمی   که)  کردند  توصیف  «عادی  همراهی»  را   مسببات  و  اسباب
  به   .باشد(  محال هم  معجزه نتیجه   در و محال  آن، گذاشتنپازیر   )که عقلی  همراهی و اقتران
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  به   اندقائل   و  کنند، می  انکار  را علت و معلول    میان  ارتباط  بودنواجب  اشاعره،  تر:دقیق   بیانی
  دوهر    که  اوست  و   تواناست  هرچیزی  بر   وندخدا   زیرا   شود؛   شکسته   تواندمی   ارتباط   این   اینکه

  به   نیازی   اینکه   بدون  هم  با  را   دو   آن  که   هست  امکان  این  و   کرده  خلق   را   «مسبب  و  سبب»
  و  همراهی  ارتباط   بنابراین  کند.   خلق   باشد   برقرار   دو   آن  بین   ارتباطی   یا   د نباش   داشته   یکدیگر
  تواندمی   که  است   عادی  ارتباطی  دنشومی   درک   مشاهده  و  احساس  با   که  اموری   در   اقتران

  آتش  کهاین  بنابراین  ؛گذاشت  پا   زیر  را   آن  نتوان  که   نیست  یواجب  عقالنی    ارتباط  و  شود  شکسته
  در   را   معجزه   تفکر  این   و   ،نیست   ناممکن  بسوزد   آتش  وجود  بدون  پنبه،   کهآن  یا   نسوزاند   را   پنبه
ی ۀ اشاعر  و غزالی دهد.می  قرار  پذیر امکان امورۀ زمر    فالسفه   به  استدالل  همین  با  مذهبسن 

   1. گویندمی پاسخ 

  از   بسیاری  بنده  اعتقاد  به  اما  ؛دارد  وجود  هاآن  کالم  در   نقصی  جااین  در  کنمیم  تأکید 
  ارائه  برایش   حلیراه و  کنند نمی   درک   را  شدهمطرح   اشکال   ندا ه داد  جواب  ایشان   به   که   کسانی

  است   نموده  مطرح   خصوص  این  رد احمدالحسن    سید  آنچه  بررسی   در  که  حلیراه   دهند؛نمی 
)یا عل  مسئلۀ  ، بخش  این   در   . دانست  خواهیم ت  رابطۀ   یت    قرار  بررسی   و   بحث   مورد   را (  سبی 

  هدفتوجه ما فقط روی    جااین   در  داد.  خواهم  اختصاص  آن  به  دیگری  فصل  بلکه  ؛دهمنمی 
   اشاعره.  دید  از  معجزه فهم  و تعریف  یعنی ؛ متمرکز است قسمت این

  که  معنا   این   به  ؛ باشد  نسبی  «کنندهنقض :  خارق»  که  دانند می   جایز   اشاعره  دیگر:   سوی   از
  هم   آن  علت  و  باشد،کننده«  »نقض   مطلق  طوربه  «العادهخارق»  ندارد  ضرورتی  هاآن  نظر  از
  و  هازمانۀ  هم  ، اشخاصۀ  هم  بررسی  بودنمحال   بر   که  است  ایفالسفه   به  پاسخ   ـدیگر  بار ـ

  نبی  چهآن  آیا  بفهمیم  تا  است  الزم  هاآن   نظر  از   تحقیقی  چنین  ؛نندکمی   حکم  هامکانۀ  هم

 
ها را در جای خود، عنوان مثال به کتاب غزالی »تهافت الفالسفة« مراجعه کنید. برخی از سخنان آنبه   -1

 خواهیم آورد و مورد بحث قرار خواهیم داد.  
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 اقوامی  نظر  از  یا  دیگر  مکانی  در  یا  دیگر  زمانی  در  یا  ؟است  بوده  العادهخارق   و  معجزه  ه،آورد
  ، کنندمی   فرض  نسبی   را   «العادهخارق »  هاآن  اینکه   است؟  شدهمی   قلمداد  عادی   امری   دیگر،

دنبال  را به   هازمانۀ  هم  و  مردم ۀ  هم   بر   هاعرضۀ معجزه   وجاها    تمامی   شناخت   ضرورت   عدم
راستی    و  صدق  بر  درست  دلیلی  و  ،بوده  العادهخارق   امری  کرد  حکم  بتوان  تاخواهد داشت  

   است. آورده را  آن که باشد   پیامبری

   گوید:می  است آورده خدا  رسول که هاییمعجزه  با  تبطمر ۀ شبه به  پاسخ  در «آمدی» *

  از   بعضی  در  یا   گذشته  هایزمان  در  آن  بودنشایع  جواز  به  اینکه  یکم:وبیست  ...»
 و  ـرسدمی  نظر  به  بعید  ولی  ،است  ممکن  یعقل  نظر  از  اگرچهـاعتقاد داشته باشیم    هازمان
  مکان   و  زمان  در  است   آورده  خدا   رسول   آنچه  اینکه  از  شودنمی  مانع   باشد،   نشده   هم   نقل

  زیرا   باشد؛ بوده  عادت«  خارق» است  کرده تحدی  برایشان  آن  به  که   کسانی برابر  در   خودش
  نسبت   که  شودنمی  آن  از   مانع  ،عادی تلقی شود  مخلوقات  از  برخی   به  نسبت  چیزیاینکه  

 1« .محسوب شود العادهخارق دیگر برخی به

 شهرستانی:  *

  کسی   عادتۀ  کنند نقض نشانه،  آن  که  است  این  باشد  حجت  نشانه،   کهاین  اعتبار  وجه»
 2« .باشد بوده  او برای یعادت عادت، آن و  اوست، بر  حجت ،نشانه آن که باشد

  قرار  نبی   راستی   و  صدق   ای بر   استدالل   مرکز   در   را   معجزه  اشاعره،   که   آنجا   از   گویم: می
  پاسخ   را   هاآن  و   برخیزند  دفاع  به   فالسفه   اشکاالت  برابر   در  روش   این  به  شدند  ناچار   دادند
  نظر   از   معجزه   شد   خواهد  روشن   معجزه  خصوص  در   اشاعره  سخنان  از   که   طور  همان   . دهند

 
 .  57ص. 4ج. م2004. چاپ دوم قاهره. دارالکتب و الوثائق القومیة مرکز تحقیق التراث. أبکار اْلفکار .اآلمدي -1

 .  433ص. م2009. چاپ اول . کتاب خانه الثقافة الدینیة. نهایة االقدام في علم الکالم. الشهرستاني  -2
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  در   و  1؛ است   نبی  راستی   معرفت   برای   ضروری   و   واجب  دلیلی  و   گاهتکیه   ها،آن   از   بسیاری
ی    ارتباط   از   هاآن  تصور   همراهبه   زمینه   این   در  هاآن   نظرات  به  بعدی   هایبخش    خواهمعل 

  کنم؛ می   بسنده  شیعه   علمای   بر   شدهطرح م  نقض  همان  طرح  به  تنها   قسمت   این   در   پرداخت.
  یا   خداوند  فعل  از  که  العادهخارق   است  امری  که  بودند  شناخته  صورت  این  به  را   معجزه  کهاین
ـ   حالی  در   ؛ شودمی  جاری   خداوند  کارکرد  مجرای   در کار  آن  نظر  انجام    صفت  یا   جنساز 

   . دارد ارتباط مدعی  به ،ادعا  تصدیق برای  و  ،است ناممکن  مخلوق برای  ـآن  به  مخصوص

  این   زیرا   ؛ دارد  گیرهمه   و  کلی   تعریفی   معجزه  اشاعره،   تعریف   طبق   گویم:می   عالوهبه 
  قاهر   ، معجزه   اگر  . است  نگذاشته   فرقی  غیرقاهر   و   ( مجبورکننده)  قاهر   ۀ معجز  میان  تعریف 
  نقل   برایش  یا  واقع  برابرش  در  معجزه  که  کسی  است  ممکن  که  بود  خواهد  امعن  این  به  نباشد 

  یا   ... سحر ،اوهام ،ناقل  ییگودروغ مثل ) کند تصور آن برای ممکنی تفسیر  یا  ویلأت ،شودمی
  ؛ و است  ابهام   یا   شبهه  دارای  معجزه   یعنی  ؛ آن(  تحقق   برای  طبیعی  های علت ۀ  زنجیر   وجود

  «شدهفرستاده   شخص »  راستی  بر   مستقل   دلیلی   معجزه   که  هاآن  تصور   این   بر   صورت   این   در 
  از  معجزه   که   داد  تشخیص بتوان    ـخودخودی  به ـ   ندارد   امکان  زیرا   ؛ شودمی  وارد اشکال    است
  مدعی   ییگوراست   و  اقتصد دلیلی برای    نتیجه   در   و   است  بوده  متعالوسبحان   وندخدا   طرف
  جایی   تا  باشد  پوشیدگی  و  ابهام   و  شبهه  دارای  باید  ـفرض   طبقـ   معجزه  نوع  این  زیرا   باشد؛ 
   بماند.   باقی  امتحان و  بگذارد باقی   غیب به  ایمان برای

  شودمی   نقل  برایش  یا  دهدمی  رخ   برابرش   در   معجزه   که  کسی  برای در غیر این صورت  
  معجزه،   ترتیب  این  به  که  ؛ شودمی   محال  طبیعی  اسبابۀ  زنجیر   یا  تفسیری   هرگونه  کردنتصور 

  به ایمان برای جایگاهی هیچ و شودمی  آوردنایمان  برای  شخص آنکردن وادارعاملی برای 

 
ت است که  آن غرض از این بخش، بیان سخنان اشاعره و بیان منبع و انگیزۀ    -1 ها برای انکار ارتباط ضروری در عل 

  تفصیل آن در ادامه خواهد آمد.
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  و   است  نشده   وضع   آوردنایمان  برای   ، ایکنندهمقهور ۀ  معجز  چنین  .گذاردنمی   باقی  غیب 
  فرعون   برای  که  طور  همان  ؛شودنمی   پذیرفته  بیاورد  ایمان  آن  طریق  از  که  کسی  ایمان

  اتفاق   کرد   لمس   دستانش   با   را   آب   و   آمد  فرود   او  و   شکافت  برابرش   در   دریا   وقتی   (اللههلعن)
  ایمان   اجبار   و  قهر   روی   از  او  و   بود آور  ما الز  و   قاهر  ۀ معجز  یک  فرعون  برای   معجزه   این   . افتاد
  وند خدا   پس  .بود  نشده  مسلمان   که  حالی  در  ،نمود  تسلیم  اظهار  و  کرد  تصدیق  ،آورد

  رسیده   پایان  به   قاهر ۀ  معجز  این   با   او،   امتحان  چراکه  ؛ پذیردنمی  را   او  ایمان  هم   متعالوسبحان 
  حاصل   مردم   آوردنایمان   هدف   با   هرگز   زیرا   ؛ نیست  ما   بحث  موضوع   ایمعجزه   چنین   بود. 
   شود.نمی 

  مسیحیان نگاه از معجزه تعریف
  طبیعی  جریان   که   کنند می   تعریف  صورت   ین ا   ه ب   را  معجزه  ارتودکس،   مسیحیان  از   بعضی

  آن:   مثال  .کندمی  فعالیت  شدهشناخته   تی  علی    نظام  از  خارج  در  یا  ،گذاردمی   پا  زیر   را   عادی
 است.  شده بیان مقدس کتاب قاموس   در چهآن

  جریان   و  افتدمی  اتفاق  الهی  قدرت  به  که  است  ایحادثه»   :معجزه  هعجیب  کلمه:  شرح»
  حادثه  آن یا بوده حادثه آن سبب که را کسی بودنفرستاده وکند نقض می را  عادی طبیعی

  همیشگی   و  مرسوم  طبیعت  از   فراتر  این  و  .کند می  ثابت  است  داشته   جریان  وی  دستان  به
  ملغی   را  نظم   آن  اما  افتد، می  اتفاق  ی« طبیع  نظم   از  جلوگیری»   با   و  نیست   آن  ضد  اما  ، ماست

 که  ایگونه به ؛دارد رارق طبیعت از باالتر که است نظامی نمایاندن آن، از منظور و کندنمی
  مسلط   و  طبیعت  فوق  قدرت  تنها  وندخدا  که  آنجا  از  و  ؛است  نظام  آنتابع    ،طبیعت  نظام  خود  

  معجزات   ساخت  هب  قادر  دارد  تعلق  هاآن  به  امر  این  که  کسانی  یا  او  تنها  پس  ،است  آن  بر
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 1« . ...هستند   دروغین و ساختگی بییعجا شیطان،  بی عجا اما هستند. عجیب

 گوید: می معجزه  تعریف در   «لوکیر هربرت»

  بشر   برای  که  ای وسیله  با  الهی  غرضی  برای  را  آن  الهی  ینیروی   که   است  عملی»
  : است   شده  مشخص  و  واضح  معجزه،  بستر  و  تعریف  و  کند...می  اجرا  نیست  دسترس قابل

  دارد   مخالفت  آن  بر[   ]مسلط  طبیعی  و  متعارف  قوانین  با  که  مادی  عالم  در  ثیریأ ت  یا  حادثه
  عادی  روال مخالف یا نادر عادی، فوق  صورتبه ؛است قوانین   این از ما  شناخت از باالتر یا
 2« .است  بشر از فراتر  قدرتی آن، منبع و است همیشگی و

 ندارد:   یتفاوت  هستند معتقد  نآ هب  کاتولیک  مسیحیان  چهآن  با این و

  وند خدا  برای  امکان   این  ...کند نمی  تغییر  خداوند  عنایت    فراگیر  نظام    آنکه  وجود  با  و»
 عام  و  اصلی  قدرت  مالک  او  زیرا  ؛کند  عمل  شده،آفریده  تعلی    نظام  از  خارج  که  دارد  وجود

  رها   شنتایج  از  نتوان  کهـ  طبیعی  علت  یک  عنوانبه   نه  و  خود  آزاد ۀ  اراد  با  و   است  عالم  بر
  شان وجودۀ  آفرینند  و  موجودات  تمامی  سرشتۀ  آفرینند  عنوانبه  او  و  ؛کندمی  عمل  ـشد
 و مستقیم صورتبه کار این و ،کند  ایجاد کنندمی دایجا مخلوقاتش که را آنچه هر تواندمی
  نامیده   «عجیب  موارد »   وندخداۀ  العادخارق  کارهای  این  ....شودمی  انجام  مستقیمغیر
  علمی  ها از نظرکه علت آننظر  این  از    نه  است،  ناشناخته  ،ها آن  علت  زیرا.  ...  دن شومی

این    بلکه  ، ناشناخته است   این   در   ما   برای   آن،  ذات   و  3، است  وند خدا  علتش  که  دلیلبه 
  کند می  سعی  که  کسی  زیرا  د،ن شومی  نامیده  هم  جزاتمعها  این  است.  ناشناخته  زندگی،
  که   دارد   اصرار  «توما»   اما  و   ...  افتدمی  ناتوانی  و  عجز  به   بیاورد   معارضه  برای  را   آن  همانند 

دهد  می  انجام  مستقیم  طوربه  خدا  یا   بلکه  ؛کندنمی  ایجاد  روح   را   طبیعی  هایصورتۀ  هم

 
 المعارف الکتابیة المسیحیة. قاموس کتاب مقدس. دایرة -1
 .  11هربرت لوکیر. کل المعجزات في الکتاب المقدس. ص -2
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 1« .110 ،  1:2  الهوتۀ  خالص  .است طبیعت کار یا

   :خالصه طور به  هاآن تعریف  نقض  نکات

  گوید می  که  است  خودشان  اعتقاد  بر  مبتنی   دهندمی  ئها ار   معجزه  از  هاآن  که  یتعریف  ـ1
در    ؛است  رسول   صدق  و  خدا ]وجود[    برای   یمرکز  و  واجب  حتی  و  مستقل،   دلیلی  معجزه،

ۀ  عقید  طبق  . ندارد  وجود  ایشبر   دلیلی  هیچ   مطلقا    که   اشتباه  است  ایعقیده   این   حالی که
 است:  آمده المعارفرة یدا  در کرد. تصور  تواننمی  معجزه بدون را   کلیسا دین  کلیسا،

  به   یا   کنیم   انکار  را  معجزات   اگر   کنیم  گمان   که  است   آن  واضح   اشتباهات   جمله   از»
  که   داریم   اختیار  در  ی مثبت  شواهد   ما  افتد.نمی  لرزه  به  ما   ایمان   اساس  بیندازیم  ایگوشه

  تبلیغ   صدق  ایبر   ای ادله  صرفا    معجزات،  ایم.گرفته  خداوند  بخش نجات  قدرت  از  را  هاآن
ۀ  هم  بخش  نجات  که  دن کنمی  اعالم  و  ،است  اعالن  و   تبلیغ  معجزات،   خود    بلکه  نیست، 
 نیرو  همان  که  ندارد  وجود  دیگری  تبلیغ  و  اعالن  عالم،  این   در  و  ،هستند   بشری  هایبیماری

  همان   دقیقا    رسوالن،  طرف  از  رسیدهثبتبه  معجزات  که  طور  همان  باشد؛  داشته  را  توان  و
  ؛ اندقدرت منجی  زنده به انجام رسیده ایبر  دلیلی عنوانبه معجزات این است. داشته را اثر

 2« "4 ،3:3  "أع .افتاد اتفاق پطرس  توسط بود  لنگ که مردی  دادنشفا درطور که  همان

  آن  نظم   و  نقض  را   طبیعی  جریان   مسیر   ، معجزه  که   ندارند  اعتقاد  این  به   فقط  انمسیحی  ـ2
  نظم   معجزه  گویندمی  و  کنندمی  اضافه   هم  ایکلمه   آن  به  فاصله بال   بلکه  ، کندمی  متوقف   را 
  چه کندنمی  باطل را  آن ولی است طبیعی قوانین توقف معجزه، اینکه حال کند!نمی ملغی را 

  و   ؟ است  شده  انجام  معجزه  آیا  برنگردد  و   شود  متوقف  زمینۀ  جاذب  اگر   مثال    و  ! ؟دارد  معنایی
 

کنی    -1 کتاب    .Joseph Kennyژوزف  از  برگرفته  اإلسالم.  و  المسیحیة  في  المشترکة  االیمان   Summaمبادئ 

Contra Gentiles   .کویناس  توماس آ
Christian-Islamic Preambles of Faith: An Exercise in Philosophy of Religion Or Kalâm for Our Day: Modeled Council for 

Research in Values and Philosophy. 1999 – page: 137. After Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, 1–3 

 .  194 . ص5 المعارف الکتابیة. جدایرة -2
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 !؟شودنمی  گفته  جاذبه  شدنملغی  دقیقا   عمل  این  به  آیا

  ؛ است  شده  عادی  ایپدیده   تمسیحی  دیعقا   در  یتناقضات  چنین  امثال  باورم  این  بر  بنده
  ها میلیون   میان  را   آن  تناقضاتی  چنین  رغمعلی   و  است   1=1+1+1  ند کمی  ادعا   که  اعتقادی 

 1.است داده  گسترش نفر

  این   معجزه  اینکه   یا   طبیعی  قوانین   یا  نظمۀ  کنندالغا  عنوانبه   معجزه   تعریف   کلی  طوربه 
  انسان  چگونه  زیرا   کشد؛می   پیش  اشکالی  معجزه   تشخیص  برای   کند،می نقض    را   قوانین

  روایت   برایش  یا  انجام   برابرش  در   که   چیزی   بفهمد   تا   بشناسد   را   طبیعی  قوانین ۀ  هم  تواندمی
   !؟خیر  یا  است  بوده  طبیعت خرق  ،شده

  هیچ   معجزه  برای  ندارد  امکان  که  دارد  نهفته  خود  در  را[  معنا  ]این  معجزه  از  تعریف  این  ـ3
  ترتیب[   این  ]به  و  ،کرد  صورت   ...(  طبیعی  اسبابۀ  زنجیر   یا  دروغ  ، سحر  ،اوهاممثل  )  تفسیری

  برای  قاهرۀ  معجز  شد   گفته  که  طور  همان  و  ،سازدمی   [آورالزام  ]و  قاهر   ایمعجزه   ،معجزه  از
  بیاورد   ایمان  آن  طریق  از  که  کسی  ایمان  ،شود  حاصل  اگر  و  است  نشده  وضع  آوردنایمان

  به  کردنوادار  و  ،امتحان  کردنملغیی  امعنبه   ـسادگیبه ـ   این  زیرا   شود؛نمی   پذیرفته
   است.  آوردنایمان

 
آورند  کسانی که به آن ایمان می بارۀشده« و ارتباطش با معجزه و در دین مسیحی  »تحریف  خصوصدیوید هیوم در    -1

دارای    عجزات تنها در دوران پیدایش دیانت مسیحی همراه آن نبودند و حتی در دوران امروزی نیز بشر  گوید: »ممی
تواند ما را برای درستی این دیانت قانع  تنهایی نمیتواند بدون معجزه این دیانت را تصدیق کند! عقل بهعقل سلیم نمی

پیوسته از معجزه   طوربهاش  در عمق وجودی  ،ق کندتا این دیانت را تصدیکند  تحریکش می کند: هرکسی که ایمان  
]مدد می وارونه میطور بهجوید؛  را  تمام اصول عقلی  وی  که[ معجزه  ارادهی  و  و عزم  به وی میکند  که ای  بخشد 

[ به اموری معتقد می هیوم.  دارند« دیوید  عادی و تجربی در خود    مسائل  شود که شدیدترین تناقضات را برای ]نهایتا 
 . 171کاوشی در فهم بشری. فصل دهم. ص  
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  علیت   نظام  از   خارج»  کندمی   عملعلیت    قانون  از  خارج   معجزه   که   هاآنۀ  گفت  این   ـ4
  آن   دلیل   بلکه »  است   خداوند  ، آن  مستقیم   سبب   که  گفته   این   یا  «شودمی   انجام  شدهآفریده 
  الغای   یامعنبه   اولۀ  گفت  : دارد  خود  در   بزرگ   عقلی  اشکال  دو   «است  وند خدا   علتش  که  است

  قانون،   این ـ کرد  خواهیم  بحث  خودش  محل  در  که  طور  همانـ   که  حالی  در  ،استعلیت    قانون
  و   مستقیم   طور به   متعالوسبحان   خداوند   عنیی  دوم ۀ  گفت  . است  واجب  عقلی   قانون   یک 
  جسمانی  عالم   به  ،تشخلق  طریق  از   خود  از  ترپایین   ت  خلق  عوالم  در  خود  تجلی  بدون  واسطهبی

  نوری   )که  خداوند  که  گفت  چنین   تواننمی   اساس   این  بر»  :است   ممکنان  ،این   و  است  متصل
  حرکت  آن  با مماس  و  مستقیم  طوربه  سفلی  عالم  این  در  را   جسمی   ظلمتی(  هیچ  بدون  است

 .1« .بورزند( شرک که است  آن از برتر   )خداوند یشرکون  عما الله تعالی  ؛بخشدمی

   معجزه تعریف در نهایی سخن
در    طبیعی  قوانین  از   خارج   دخالتی  یعنی  ؛است   غیبی  دخالت   ،معجزه   عالم   این جاری 

  جهان  این   داخل  اسباب  از  )غیر   است   دیگری   غیبی  عوالم  از   معجزه   سبب   یعنی   ؛ جسمانی
  آن  اثر   لمس   که   است  ای معجزه   مادی ۀ  معجز  2. کنیم(می  زندگی   آن   در  ما   که   جسمانی

  متعال وسبحان  وند خدا   و  ؛است   پذیرامکان  ، جسمانی  مادی  حواس  طریق   از  مادی   صورتبه 
  در ـ  مردم  نسانیت ا  دادنقرار) بالغه  حکمتی  برای   و ضرورت  زمان  در  مگر  کندنمی   جاری را  آن

  آبروی یا زندگی حفظ ،اندهدایت  طالب که کسانی هدایت خدا، به  ایمان طریق  بر ـی آن ابتدا 
  طریقی  به  و  ...(  و  کنندگانانکار   ی گرفتار   و  سختی  افزایش  ن، امؤمن   یقین  شدنزیاد   ،یشاولیا

   نکند. نقض  را  غیب  به ایمان در  الهی سنت  که است

 
 .  54جلد اول. ص. کتاب در محضر عبد صالحاحمدالحسن.  امام  -1
 های دیگر.  جهان ـهای موازی نظریه جهان طبق ـ یا  -2
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 کرد:  تقسیم نوع دو به  توانمی را  معجزه

  نوع   این   . است  شدهوضع    آوردنایمان   برای  که  است  ایمعجزه  :قاهرغیر ۀ  معجز  ـ1
  امتحان  تا  دارد  وجود  ابهامی  یا  بههُش   آن  در   یعنی   ؛گذاردمی  باقی  غیب   برای  مجالی  معجزه،

  حاصل   برایش  معجزه   که  یشخص   دارد  امکان  که  است   آن  ،شبهه   و   ابهام  معنای   و   ،بماند   باقی
  سطح   به  توجه  باـ   یا   سحر  ،اوهام  ،ناقل   ییگودروغ   مثل   ؛بیابد  تفسیری  آن  برایاست    شده

  که  احتمال   این   )با   طبیعی  قوانین   تابع   اسباب ۀ  زنجیر   ـاند رسیده  آن  به   که   معرفتی   و  شناختی 
  بر   تفسیرهایی  چنین  ترجیح  و  ؛است(   ضعیف  بسیار  ،موارد  این  در  طبیعی  اسباب  سلسله  تحقق

   است. زورگویی  و انکار و عناد   ،حق  دعوت خصوص در  تحقیق  کردنرها  و غیبی دخالت

  ایمان   آن   طریق  از  که   کسی  ایمان   و  است   نشده وضع  آوردنایمان  برای   : قاهرۀ  معجز  ـ2
  است   « قاهر»  که این  . بود  خواهد   امتحان  لغو   ی امعنـ به سادگیبهـ  زیرا  ؛ شودنمی   پذیرفته   بیاورد 
  یا   ویل أت  یا  احتمالی  تفسیر  هیچ   آن  برای   ندارد   امکان  ،معجزهۀ  کننددریافت   ]شخص[  یعنی
  انکار   را   آن  ]بتواند[   تا   شودنمی   یافت  مجالی  هیچ  نتیجه  در  و  بیابدمحتملی    اسبابۀ  سلسل

  جاری  اشخاصی  یا  شخص  آوردنایمان   برای   وندخدا   است  محال  را   ایمعجزه   چنین  .کند
  چنین   کند.می  نقض  را   غیب   به   ایمان  برای  خداوند  سنت  صورت[  این  ]در  زیرا   نماید؛

 1: بیافتد  اتفاق  حاالتی در  ایبالغه  حکمت جهتبه  است  ممکن ایمعجزه

  نوع   این  که  کسانی  زیرا   ؛ بود  نخواهد  امتحان  لغو  صورت  این   در  که  ن، امؤمن  برایالف.  
  ن امؤمن   خود  برای  گاهی  هستند.  نامؤمن  اساسا    است  شده  حاصل  برابرشان  در  معجزه

  چه   و  نیستند،   بیهوده   و  عبث   هااین   ا  تعیطب   و  شودمی  حاصل   هایینشانه   و  کرامات  نیز 
  یا   دفع  ایشان   از   را   «بدی »  تا   شود می  حاصل   و   شده   حاصل   هاآن  برای   کرامات  بسیار 

 
انتشارات    ،«پرسندروح می  ۀبه انضمام از تو دربار   ،سالماد  یعقا»کتاب  احمدالحسن،  مراجعه کنید به کتاب امام    -1
 . 100ص م. از ابتدای  2016. ق 1437. چاپ اول صار امام مهدی ان
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   کند.  نزدیک  ایشان به را  ی«خیر »

  آوردنایمان   نزدیکی  در  هاآن  یعنی  ؛دارد  ترجیح  انکارشان  بر  ایمانشان  که  کسانی  برایب.  
 معجزه  که  کسانی  زیرا   ؛نیست  امتحان  لغو  ، معجزه  یا  آیه   این   نیز  صورت  این  در  .هستند

   هستند. مؤمن  حدودی  تا  است هشد حاصل برابرشان  در

  و   رسدمی   پایان  به   امتحان  ،صورت   این   در   . شوندمی  عذاب  آن  با   که   کافرین  برابر  درج.  
 1. شودنمی  پذیرفته  آوردمی ایمان آن،  طریق از  که کسی ایمان

  ۀ معجز  خصوص  در   که   شبهه   یا«  ابهام:  لبس»  مسئلۀ  بیشتر   توضیح   به  را   بعدی  سرفصل
   داد. خواهم اختصاص  ـشده  وضع آوردنایمان  برای کهـ  است  مادی

 مادی ۀ معجز  در «ابهام و  هشبه : لبس » معنای
  های معجزه  کنندمی   تصور ـ نیز   دینی   رجال   برخی  بلکه  مردم،ۀ  عام  فقط نهـ   مردم  از   بسیاری

  ویل أت   برای  را   مجالی  هیچ  که  یطور به   ؛اندبوده   « کنندهمجبور  و  کنندههور مق:  قاهر»  انبیا
  و   انبیا   حقانیت   برای  را   دلیلی  و  گواه  ـدید   خواهیم   دوم  فصل  در   که   طور   همان ـ   و   تابندبرنمی 

  هاآن  از   وقتی   ـاغلبـ   دلیل  همین   به   . نیست  انکارقابل   که   دهند می   شکل  پیشین   فرستادگان
  هستیم   شاهد   شودمی  پرسیده  دارند   اعتقاد   وی   به   که  کسی  بودنحجت   برای  گواه  و   دلیل  از

 دهند. می ارائه  ـنیستند  انکارقابل  کهـ  دلیلی عنوانبه  را  شدهروایت  هایمعجزه  هاآن که

 
ای باشد؛ به  شدن عذاب، معجزهشود. چه بسا در نازل شدن عذاب مربوط میاز جمله، معجزاتی است که به نازل  -1

آن را به  شده مبنی بر اینکه در آینده اتفاقی روی خواهد داد و  دادن غیبی از طرف شخص فرستاده این صورت که خبر
دادنی است از سوی کسی که آینده را  خوانی دارد؛ زیرا خبرها ربط بدهد. چنین تفسیری با ایمان به غیب هم تکذیب آن

 گرداند. قدم مینوبۀ خود مؤمنان را نیز ثابتداند، که بهمی
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 گاهیتکیه   و  پناهگاه  معجزه  ؛کنند می  تصور   که  است   چیزی  عکسبر   درست   وضعیت  ولی
  معجزه،   بلکه  ؛باشد   مستقلی  دلیل  ـخودخودی  به ـ   ندارد  امکان  و  نیست   آوردنایمان   برای

  الهی  های ت حج  از   حجتی  برای   ایمعجزه   اگر  که   ا معن  این  به   است؛  «دلیل»  برای   ییدی أت
  متعال وسبحان  وندخدا   زیرا   بگذارد؛  باقی  « غیب  به   ایمان»  برای   جایی  بایدحتما     بیفتد   اتفاق

  به   که   کندمی   توصیف   کسانی  عنوانبه   را   نامؤمن   و   شودنمی   راضی   غیب   به   ایمان   به   جز
  هدف   و  »غرض  از  چیزی   بگوید  این   از   غیر  ]سخنی[   که  کسی  و  ، آورندمی   ایمان  «غیب»

  کسی   چنین  . هستیم  امتحان  دنیای  در   ما   که  کند نمی  درک  و  است،   نفهمیده  را   «خلقت
   کند.  ملغی « امتحان دنیای» در را  «امتحان» خواهدمی

 د: فرمایمی  است« بهشت درب  ،هاد ج» کتاب دراحمدالحسن  امام

  هیچ   دیگر   نماند،   باقی   آن  در  ایشبهه   هیچ  و   باشد  چیره   و   قاهر  معجزه،   اگر  اما»
  و  زور   با   که   بود   خواهد  ایمانی  اشنتیجه   و   ماندنمی   باقی   غیب   به   ایمان   برای   مجالی

  ؛ ندارد   وجود   آن   در   اسالم   از   چیزی   و   نیست  ایمان   حقیقت،   در   که   شودمی   حاصل   اجبار
  چیزی   چنین  خواهان  خداوند   ونیست    خداوند   رضایت  مورد   که   است  شدنیتسلیم   بلکه

ا  پذیرد: نمی   را   آن  و  نیست  ن  ز  او  ج  ي  و  ن  ب  یل    ب  ائ  ر  س  ر    إ  ح  ب  ُهم    ال  ع  ب  ت 
 
أ ُن   ف  و  ع  ر  ُجُنوُدهُ   ف  ا   و  ی  غ    ب 

ا  و  د  ع  یَٰ  و  ت   ا  ح  ذ  هُ  إ  ک  ر  د 
 
ُق  أ ر  غ  ال    ال 

 
ُت  ق ن  هُ  آم  ن  

 
ه   ال   أ ل َٰ ال    إ  ي  إ  ذ 

ت   ال   ن  ه   آم  ُنو  ب  یل   ب  ائ  ر  س  ا  إ  ن 
 
أ ن   و    م 

ین   م  ل  ُمس  اسرائیل را از دریا گذراندیم، پس فرعون و لشکریانش آنان را از  بنی   و)  ال 
شدن، او را فروگرفت، گفت:  تا هنگامی که بالی غرق   دنبال کردند  و تجاوز روی ستم  

اسرائیل به او ایمان آوردند، نیست و  ایمان آوردم که هیچ معبودی جز همان که بنی 
 1« .(شدگان هستم من از تسلیم 

 
.  ق1431.  چاپ دوم.  انتشارات انصار امام مهدی.  د درب بهشت استاکتاب جهاحمدالحسن.  امام    ـ1

 . 49 ص. م2010
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  شودمی  ایجاد  آنۀ  واسطبه   که  ایمانی  ،نپذیرد  را   ویلیأ ت  هیچ  و  باشد  قاهر  معجزه،  اگر
  با   این،   و  است  بوده   ایمان  به  کردنوادار  بلکه   ، نبوده  غیب  به   ایمان   زیرا   شود؛ نمی   پذیرفته 

 : دارد منافات  «امتحان»

  شدنتسلیم   به   تن  دیگر   عبارت به   یاـ   شودمی  تسلیم  و  وردآمی   ایمان   فرعون»
  ایمان   این  و   ستین  راضی  ایمان  این  از  خدا   ولی  ؛ بمیرد  اینکه  از  پیش   [درست] ـ دهدمی

د    آآل ن    دهد:می   را   پاسخش  گونهاین   سبحان  خدای  و  پذیرد نمی   را   اسالم  و
 
ق   و 

ت   ی  ص  ُل   ع  ب 
 
ُکنت    ق ن    و  ین    م  د  س 

ُمف    عصیان   این،  از  پیش  تو   در حالی که  اکنون؟!  آیا)  ال 
بودی!فساد   از   و  کردیمی   سبب به   که   ایمانی   که   است   علت  آن  به   این   . (کنندگان 

  را   مادی   عالم   این  جز   کهـ   آنان   برای   مجالی  آید،  دست   به   مقهورکننده ۀ  معجز
  اند،آورده   ایمان   آن  به   که   آنان  بر   یا   کنند   تأویل   را   آن  تا   گذاردنمی   باقی   ـشناسند نمی 

  را   ایمان   خداوند   که  غیبی   به   ایمان  برای   مجالی   ترتیب  این   به   و ؛  نمایند  وارد  شبهه 
  پذیرفته ایمانی  چنین بنابراین   ماند.نمی  جای  بر   خواهدمی آن طریق  از  و آنۀ واسطبه 

  ایمان  و  شودمی  تلقی   اجبار  و  قهر   روی  از  بردنیپناه   ایمان،  نوع  این  چراکه  ؛شودنمی 
ل    گردد.نمی   محسوب  حقیقی ُظُرون    ه  ن  الَّ   ی  ن    إ 

 
ُهُم   أ ی  ت 

 
أ ةُ   ت  ک  الئ  م  و    ال 

 
ی    أ ت 

 
أ ک    ی  ب  و    ر 

 
  أ

ی   ت 
 
أ ُض   ی  ع  ک    آیات    ب  ب  م    ر  و  تی   ی 

 
أ ُض   ی  ع  ک    آیات    ب  ب  ُع   ال  ر  ف  ن  سا    ی  ف  م    إیماُنها  ن  ُکن    ل  ت    ت  ن  ن    آم    م 

ُل  ب 
 
و    ق

 
ت    أ ب  س  ها   فی   ک  را    إیمان  ی  ل    خ 

ُ
ُروا   ق ظ 

ت  ا  ان  نَّ ُرون    إ  ظ 
ت    که  دارند   آن  جز   انتظاری  آیا)  ُمن 

  ها آن   بر  پروردگارت  هاینشانه   از  ایپاره   یا  پروردگارت؟  یا   بیایند؟  نزدشان  فرشتگان
  ایمان  آن  از  پیش  که  کسی  ایمان  بیاید،  پروردگارت  های نشانه   برخی  که   روزی  بیاید؟

  منتظر   : بگو  داشت.  نخواهد  سودی   است  نیاورده   دست  به  خیری   ایمانش  در   یا   نیاورده 
ل    .(منتظریم   نیز   ما  که   باشید، 

ُ
م    ق و  ح    ی 

ت  ف  ُع   ال    ال  ف  ن  ین    ی  ذ 
ُروا  ال   ف  اُنُهم    ک  یم  ال    إ    ُهم    و 

ُرون   ظ    مهلتها  آن  و  ندهد  سودشان  کافران  آوردنایمان   ،گشایش   و  فتح  روز  در )  ُین 
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 1« .(نشوند  داده

  ارسال   قاهر   ایمعجزه  با   مرسلین  و  انبیا از    کدامهیچ   که  شودمی   معلوم   اساس   همین  بر
  ایمان  به  مردم  کردنوادار  خواهان  وندخدا   چراکه  د؛ کنن   آوردنایمان   به  وادار  را   مردم   تا  اندنشده

 کردنمتهم   و   تکذیب   با   همواره  ـکمی ۀ  عد  مگرـ   مردم   و   نیست،  امتحان   در   چنینی این   پیروزی   و
  در احمدالحسن    امام  .شدندمی  روروبه   مرسلین  و  انبیا  با  اتهامات  دیگر  و  جادوگری   و  سحر   به

 فرماید: می کتاب  همین 

  با قطعا     کند،   مؤمن   اجباربه   و  ناچاری   روی   از   را   مردم  خواستمی   خداوند   اگر  و»
  که نماند  باقی  کسی برای  مجالی  تا   فرستادمی  کننده ناتوان  و قاهر  معجزات انبیایش، 

اُلوا   بگوید: 
 
ان    ق ر  ح  ا   س  ر  اه  ظ    حمایت   را   یکدیگر   که   هستند   گر جادو   دو  هر )  ت 

اُث   بگویند   یا  (کنندمی غ  ض 
 
م    أ

ال  ح 
 
ل    أ

اهُ   ب  ر  ت  ل    اف  ر    ُهو    ب  اع  ا  ش  ن  ت 
 
أ ی  ل  ة    ف  آی  ا  ب  م  ل    ک  س  ر 

ُ
  أ

ُلون   و  
  پس   است.  شاعری  یا  بنددمی   که  است  دروغی  یا  ،است  پریشان  هایخواب)  اْل  

 تعالیحق   . (بیاورد  ایمعجزه   بود   شده   داده  پیشین  پیامبران  به  که  گونهآن   از  ما  برای
و    :فرمایدمی ل  اء  و  ك    ش  ُب  ن    ر  ن  آلم  ي  م  ض    ف  ر 

 
ُهم    اْل ا  ُکُل  یع  م 

نت    ج 
 
أ ف 

 
ر هُ   أ

اس    ُتک  ی  الن   ت     ح 
ُکوُنوا   ین    ی  ن  م 

  ایمان  اندزمین   روی  در  که  کسانیۀ  هم  ،بخواهد  تو  پروردگار  گرو ا )  ُمؤ 
  فرماید: می  تعالیحق   و  (؟بیاورند  ایمان  که  داریوامی  اجباربه   را   مردم  تو  آیا  آورند؛می
إ ن ان    و  ُبر    ک  ك    ک  ی  ل  اُضُهم    ع  ر  ع  ن    إ  إ 

ت    ف  ع  ط  ت  ن   اس 
 
ي    أ غ 

ت  ب  ا  ت  ق  ف  ي  ن  ض    ف  ر 
و    اْل  

 
ا   أ م  ي   ُسل     ف 

اء   م  ُهم   الس   ی  ت 
 
أ ت  ة    ف  آی  و    ب  ل  اء    و  ُهم    هُ الل     ش  ع  م  ج  ی   ل  ل  یَٰ   ع  ُهد  ال    ال  ن     ف  ُکون  ن    ت  ین    م  ل  اه  ج    اگر )  ال 

  یا   بجوی   زمین  در  نقبی  خواهی  ،است  گران  تو   بر  هاآن  برگردانیدنروی   و  اعراض
  راه   به  را   همه  ،بخواهد  خدا   اگر  بیاوری،   برایشان  ایمعجزه   تا   بنه   آسمان  بر   نردبانی 
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 1« .(شمبا  نادانان  از پس،   برد؛می راست

  زنده  قلبش   که  کسی  کردنجدا   است؛   امتحان   این   در   مردم  کردنجدا   کار   این   از   غرض
  مادی   عالم  جز  که  کسی  از  «غیب  به  مؤمن»  کردنجدا   ؛بسته  زنگار   قلبش  بر   که  کسی  از  است
  عالم   جزبه   چیزی  که[  پندارد]می  و  ببیند  آن  طریق  از  و  آن  با   را   چیزهمه   خواهدمی  و  بیند نمی 

 ندارد:  وجود  مادی

  و   داد  یت رضا  غیب،  طریق   از  ایمان   ه ب  که   است  خداوند   آن    از   ستایش   و   سپاس»
  نداد   یترضا  ماده   بر اساس   ایمان   به   و  داد   قرار   غیب   طریق   از   و  غیب   با   همراه  را   ایمان

  و   زنده  های قلب   صاحبان   وسیله  این  به  تا   نداد   قرار  ماده   طریق   از   و  ماده   با  را   آن  و
 2« .ندشو  متمایز شده،زدههر مُ  های قلب  و نابینا  یهادیده  از  بینا  هایچشم

 : و ،است امتحان دنیای  همان دنیا این  پس

  و  انبیا   ایمان   همان  که  ، است   غیب  به   صدیدر صد   ایمان  ، کامل  ایمان»
  باشد،   شده   آلوده   مادی   ایمعجزه   یا   رامتک  یا   اشاره  یا   آیه   ه ب  ایمان   هرچه   .ستاوصیا
  تأویل غیرقابل   و   کنندهتمام  ، قاهر  ، معجزه  اگر   .دارد تری پایین  مقام  و   تر پایین  ایدرجه
  که  گونه  همان  ؛شد  نخواهد  پذیرفته  شدنتسلیم   و  آوردنایمان   هنگام  این  در  باشد،
  و  شد   وارد  آن  به  و   شد  شکافته  دریا  که  هنگام  آنـ   فرعون   شدنتسلیم   و  آوردنایمان

  صد درصد   ایمانی   آوردنی، ایمان   چنین   چراکه  نشد؛   پذیرفته ـ نمود   لمس   دستش   با   را   آب
 ملغی  را   امتحان  و   گذاردنمی   باقی  غیب  برای  را   مجالی  هیچایمانی که    ؛است  مادی
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 کند.می

 فرماید: می توصیف گونهاین  را   نامؤمن خداوند

  ین ذ 
ُنون    الَّ م 

ب    ُیؤ  ی  غ  ال  یُمون    ب  ُیق  الة    و  ا  الصَّ مَّ م  اُهم    و  ن 
 
ق ز  ُقون    ر  ف    غیب   به  که  آنان)  ُین 

 (. کنندمی  انفاق ایمداده شانی روز  آنچه  از  و دارند، می  پا  به  را   نماز  و آورندمی  ایمان

  ین ذ 
ن    ال   و  ش  خ  ُهم   ی  ب   ب    ر  ی  غ  ال  ُهم  ب  ن    و  ة    م   اع  ُقون    الس   ف 

  غیب  طریق  از  که   آنان )  ُمش 
 (. اندهراسناک  قیامت   روز  از  و ترسندمی خود  پروردگار از

ا م  نَّ ُر   إ  ذ  ین    ُتن  ذ 
ن    الَّ و  ش  خ  ُهم    ی  بَّ ب    ر  ی  غ  ال  اُموا   ب 

 
ق
 
أ الة    و  ن    الصَّ م  ی   و  کَّ ز  ا   ت  م  نَّ إ 

ت    ف  یی  کَّ   ز 
ه   س 

ف  ن  ی  ل  ل  إ  یُر   ه  الل  و  ص  م    نادیده،  پروردگارشان،  از   که  ترسانیمی   را   کسانی  فقط  تو )  ال 
  همه   سرانجام   و  شده  پاک  خود   برای   شود   پاک   هرکه  و   گزارند،می   نماز  و  اندبیمناک 

 (. خداست سویبه 

 ا م  نَّ ُر   إ  ذ  ن    ُتن 
ع    م  ب  ر    اتَّ ک  ي    الذ  ش  خ  ن    و  م  ح  ب    الرَّ ی  غ  ال  هُ   ب  ر  ش  ب  ة    ف  ر  ف 

غ  م  ر    ب 
ج 
 
أ یم    و  ر 

  تو )   ک 
  بترسد.  نهان،   در   رحمان   خدای   از  و   کند   پیروی قرآن    از   که   دهیمی  بیم   را   کسی  فقط

 (. بده  مژده کریمانه  پاداشی  و آمرزش به  را  یکس چنین 

  ن ي    م  ش  ن    خ  م  ح  ب    الرَّ ی  غ  ال  اء    ب  ج  ب    و  ل  ق  یب    ب    خدای  از   نهان  در   که   را   هایی آن)  ُمن 
 (. اندآمده  کارتوبه  دلی  با  و ترسندمی  رحمان

  د ق  ا  ل  ن  ل  س  ر 
 
ا   أ ن  ات    ُرُسل  ن  ی  ب  ال  ا  ب  ن  ل  ز  ن 

 
أ ُهُم   و  ع  اب    م  ت  ک 

ان    ال  یز  م 
ال  ُقوم    و  ی  اُس   ل  ط    النَّ س  ق 

ال    ب 
ا ن  ل  ز  ن 

 
أ ید    و  د  ح  یه    ال  س    ف 

 
أ ید    ب  د 

اف    ش  ن  م  اس    ُع و  لنَّ م    ل  ل  ع  ی  ل  ن    هُ الل  و  ُصُرهُ   م  ن  هُ و    ی  ب    ُرُسل  ی  غ  ال  نَّ   ب   إ 
ي    ه  الل و 

 
یز    ق ز 

  و  کتاب  هاآن  با  و  فرستادیم   روشن  هایدلیل   با  را   فرستادگانمان ما)  ع 
  و   سخت   نیرویی   آن  در  که  را   آهن  و  دارند   پابه   را   عدالت  مردم  تا  کردیم  نازل نیز  را   ترازو

  و   او  نادیده،  به  کسی چه   بداند  خدا   تا  فرستادیم،فرو  است  مردم  برای  منافعی
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 (. است پیروزمند  و توانا خدا   که کند؛ می یاری  را   فرستادگانش

 َّن ین    إ  ذ 
ن    الَّ و  ش  خ  ُهم    ی  بَّ ب    ر  ی  غ  ال  ُهم    ب  ة    ل  ر  ف 

غ  ر    م  ج 
 
أ یر    و  ب 

  نادیده   که   کسانی  برای )  ک 
 1«.(است فراوان  مزد و آمرزش ترسند، می  پروردگارشان از

  را   غیب   به   ایمان  الهی  سنت  که   باشد  حدودی   ضمن   در   باید   ـبیاید   اگرـ   مادی   معجزه»
و    باشد   «پوشیدگی  و   »ابهام  یا   شبهه   آن  در   یعنی   2« .نکند نقض ل  اهُ  و  ن  ل  ع  ا   ج  ک  ل  اهُ   م  ن  ل  ع  ج  ُجال    ل    ر 

ا ن  س  ب  ل  ل  م    و  ه 
ی  ل  ا  ع  ُسون    م  ب 

ل  را  )  ی  او  را به ای قرار می فرشته اگر  شکل مردی  دادیم، یقینا  وی 
بر دیگران ُمشتبه می  حقیقت را همانقطعا     آوردیم، ومیدر  آنان  آنان    کنند طور که  بر خود 

  شخص    که   است  آن  معنی  به   مادی ۀ  معجز  در   شبهه   و  ابهام  وجود  و   (ساختیم ُمشتبه می 
  ، سحر  و  اوهام   یا  ، ناقل  بودن  گودروغ  مثلـ   کند   پیدا   آن  برای  ویلی أت  یا   تفسیر   تواند می  ، مقابل

  طبیعی   قوانین  تابع   علل  و  اسباب   از  ایزنجیره   دارای   یعنی  طبیعی  ایحادثه   معجزه،   که آن  یا
  که   هاییمعجزه   تمامی   در  که   است  اینتیجه   همان   این   و  ـترتیب   همین   به   ...   و   باشد   بوده 
   است.  شده حاصل اندشده وضع  آوردنایمان برای

  قاهر   معجزات،  این   آیا   اند؟کردهمی  برخورد   چگونه  انبیا  معجزات  با   مردم   ببینیم  بیایید 
  برای   مجالی  وجود  دلیلبه ـ   کهآن  یا   اند؟ه نداشت  هاآن   تصدیق  جز  راهی  که  یطور به   اندبوده 

 کنند؟  جوییبهانه  هاآن با  تا  اندداشته همراه به  هاییتراشیدلیل  همواره ـغیب 

  ال
 
ُتم    ق ن  هُ   آم  ل    ل  ب 

 
ن    ق

 
ن    أ ُکم    آذ  هُ   ل  نَّ یُرُکُم   إ  ب 

ک  ي   ل  ذ 
ُکُم   الَّ م  لَّ ر    ع  ح  نَّ   الس  ع  ط 

 
ق
ُ  
أل ُکم    ف  ی  د  ی 

 
  أ

ُکم   ُجل  ر 
 
أ ن   و  ف   م 

ال  ُکم   خ  نَّ ب  ل  ص 
ُ ْل  ي و  ل   ُجُذوع   ف 

خ  ُمنَّ  النَّ ل  ع  ت  ل  ا  و  ن  ی 
 
د   أ ش 

 
ا  أ اب  ذ  ی  ع  ق  ب 

 
أ   فرعون[ ])  3و 

 
امام  1 دعوتروشنگریاحمدالحسن.  ـ  از  دومهایی  بخش  سوم،  جلد  فرستادگان،  امام    ،های  انصار  انتشارات 
 . 22و  21 م. ص2010. ق 1431. چاپ دوم. هدیم
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  شما   به   که   شماست  بزرگ  اوقطعا     ؟آوردید  ایمان  او  به   دهمب  اجازه  شما   به   آنکه   از  پیش  آیا  گفت
 چپ  از  یکی  و  راست  از  یکی  را   پاهایتان  و  شما  هایدست  کشی ب  پس  ؛است  آموخته  سحر
  کیکدام   عذاب  بدانید   خوب  تا   آویزممی  دار   به   خرما   درخت های تنه  بر   را   شما   و   کنم می   قطع

   .(است پایدارتر   و تر سخت  ما از

  ال
 
   ق

ُ  
أل م  ن    ال  م    م  و 

 
ن    ق و  ع  ر  نَّ   ف  ا   إ  ذ  ر    ه  اح  س  یم    ل  ل 

  این   کشی ب  گفتند  فرعون  قوم  )سران  1ع 
 . داناست( ساحری  [مرد]

 اُلوا
 
ق ا  و  ه    ی  ی 

 
ُر   أ اح  ُع   السَّ ا  اد  ن  ك    ل  بَّ ا  ر  م  د    ب  ه 

ك    ع  د  ن  ا   ع  ن  نَّ ُدون    إ  ت  ُمه    ساحر!   ای  گفتند  )و  2ل 
 . (ایمیافته   هدایت واقعا   ما که بخوان  ما برای  کرده عهد  تو با  آنچه  به  را   پروردگارت

  ل ك
ذ  ا  ک  ی  م  ت 

 
ین    أ ذ 

ن    الَّ م    م  ه  ل  ب 
 
ن    ق ُسول    م  الَّ   ر  اُلوا   إ 

 
ر    ق اح  و    س 

 
ُنون    أ ج    بر   سان)بدین   3م 

 . (است  ایدیوانه   یا   ساحر   گفتند  اینکه   جز   نیامد   ای فرستاده   هیچ  بودند   هاآن   از   پیش  که   کسانی

  هاآن   که  استبوده    دلیل  این  به ـساده   خیلیـ   هاآن  توسط  هامعجزه   این   نکردنتصدیق   و
 « العادهخارق »  چیزی  گویند،می  که   طور  همان  ؛ کند  مجبورشان  کهاند  بوده  ایه زمعج  منتظر 

  و  »شبهه  هیچ  و  ببینند   واضح  صورتبه   را   آن  و  کنند،   انکارش  نتوانند  که  چیزی  خواهند،می
  عرضه   فرستادگان  و   انبیا   که   معجزاتی   ی تمام  بنابراین   ؛ باشد  نداشته   وجود   آن  در   ابهامی«

  قبل   و  شناسندنمی   دیگری  چیز   ماده   جز  هاآن  زیرا   ؛ شتهندا   ایفایده   اغلبشان   برای  اندهتداش
  . بیابند  طبیعی   سبب   و  علت  هزاران  کنند می   سعی  کنند  توجه  الهی  غیبی   دخالت  به  کهآن  از

  و   گیریموضع   و  هستند،   دنیا  این  در  خودشان  امتحان  یالغا  خواستار   هاآن  بنابراین

 
 .109ـ اعراف:  1
 .49ـ زخرف:  2
 . 52ذاریات: ـ  3
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   شود.می  تکرار  امروز به  تا   الهی هایدعوت تمام با   همواره هایشانگفته

 فرماید: می احمدالحسن  سید

  به   زیرا   نیست؛  سودمند  هاآن  برای   هم  آیددرمی  سرخ  رنگ  به   که  نیل   رود  ...»
 خاطربه   نیل  است؛  طبیعی  این،  که  بیاورند  برهان  و  دلیل   چنین  توانندمی  راحتی
  پیش   و  رود  مجرای  بر  خونین  خوردهای  و  زدۀ  نتیج  در   که  است  شده  رنگین  هاییخون

  چه   موسیاصال     گویندمی  سادگیبه   و  است؛  شده  حاصل   برسد  هاآن  به   آنکه  از
  با   را   چیزی  هر   کند  تکذیب   بخواهد  که  کسی  آنکه  حاصل  دارد؟!  قضیه   این  به  ربطی
  اند...داده   ترجیح  هدایت  و  بینایی  بر   را   گمراهی  و  کوری  هاآن  .کندتوجیه می   چیزی

.»1 

  در   خوردگانشکست  که   یطور به   ؛ دارد  وجود   ابهام«   و  شبهه »  معجزه   در   همیشه   زیرا 
 بدهند:  قرار ویز ادست را  آن توانند می امتحان

....   با   هانشانه ۀ  هم  که   است   هنگام  این   در   »...   دیگری   هرچیز  یا   سحر....   جن 
اُلوا   ببینند.   را   دردناک  عذاب  اینکه   تا  شود؛می   تأویل

 
ق ا  و  م  ه  ا  م  ن  ت 

 
أ ه    ت  ن    ب  ة    م  ا   آی  ن  ر  ح  س  ت    ل 

ا  ه  ا ب  م  ُن  ف  ح  ك   ن  ین   ل  ن  م 
ُمؤ    نآ ا ب را  ما  تا  بیاوری  ما  برای اینشانه  و آیه  هر  گفتند: و) ب 

ن    و  ( آوریمبه تو ایمان نمی   هرگز  کنی،  جادو إ  ا   و  و  ر  ة    ی  ر ُضوا   آی 
ُقوُلوا   ُیع  ی  ر    و  ح  ر    س  م 

ت    ُمس 
   (. پیوسته  است جادویی :گویند و  بگردانند  روی  ببینند،  اینشانه  و آیه  اگر و)

  چگونه   که  آورندمی   یاد  به  ایستند،می   جهنمۀ  لب  بر  کافران  که  هنگامی  و  نهایت  در  و
  ایشان   بر  ندایی  نمودند.  متهم  بودن  جادوگر  به  را   آنان  و  کردند  برخورد  فرستادگان  با
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 . 85 . صم 2010



 دیان الهی جایگاه معجزۀ مادی در ا ....................................................................... 60

 

ر    نماید:   شانخوارکننده   عاقبت   متوجه   را   آنان  تا   آیدمی ح  س 
ف 
 
ا   أ ذ  م    ه 

 
ُتم    أ ن 

 
  ال   أ

ُرون   ص     1« .(بینید؟!نمی   شما  یا  جادوست؟! این  آیا ) ُتب 

 کردن ی راهبر   ماده،   در  شدنشانور غوطه   و  شدنشانوارونه   و  ،فطرتشان  کردنآلوده   با  و
   : شودمی ساده  ـکند  دعوت  آتش  به  را  هاآن کهـ   باطلی هر به هاآن

  اندک   کلماتی بلکه  ؛ندارند نیاز  زیادی  چیز  به  گمراه  فقهای   و  فرعون  بنابراین  ...»
  و   نقص  کالم  رساندن  در  موسی  بگوید  فرعون  است   کافی  کند.می  کفایتشان  نیز

  باشد   نداشته   راه  آن  در   ایشبهه   و   شک   که   روشنیۀ  معجز  موسی  و   دارد  ایراد
  کنند می پیروی  هاآن از  مردم بیشتر  که  ببینند گمراه  فقهای  و فرعون  تا   است؛ نیاورده

 2«.هستند باقی   خردیبی  همان  بر م ئدا  طوربه   و تأسف  کمال  با و

 است  بوده رایج شان ارسال زمان  در  چهآن  با هامعجزه مشابهت

  زمان   در  که  بوده  چیزهاییمشابه    آوردند  خود  با  فرستادگان  و  انبیا  که  هاییمعجزه
  که   نبود  کسی  تنها  کرد  تبدیل  افعی  به  را   عصا  که  موسی  .است  هداشت  رواج  ارسالشان

  ؛ کردندمی   تبدیل  افعی  به  را   عصا  که  بود  ساحرانی  از  پر  او  دوران  بلکه  داد؛  انجام  کاری  چنین
[  و   کرد  تعیین  زینت  روز  در  العجلیضرب   موسی  برای  فرعون  که   بود  دلیل  همین  به  ]اصال 
  ساحران  که   را   چهآن  موسی  اژدهای  دید   ]فرعون[  وقتی  و  ؛شود  مواجه  دیگران  با  موسی  تا

  بزرگ   او  دهدمیپاسخ    سادگیبه   فرعون  ،آوردند   ایمان  ساحران  و  بلعدمی   بودند  هافکند
 !است  آموخته سحر هاآن  به  که است کسی همان یعنی ؛هاستآن

 
 . 18 های فرستادگان. جلد دوم. صهایی از دعوتامام احمدالحسن. روشنگری ـ1
 .85. جلد پنجم. صهناهای روشنگر امام احمدالحسن. کتاب پاسخ ـ2
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  هداشت  وجود  زمانش   در   که   آورد  چیزی  آن  مشابه   ایمعجزه  موسی  چرا   شما  نظر  به
  را   ـموسیـ   خدا   پیامبر  دادمی  اجازه  (اللهه لعن)  فرعون  به  وضعیت  این  که  یطور به   ؟است

   است؟ داناتر دیگران از  جادوگری و سحر  در  ـفقط ـ  او بگوید و  کند مقایسه موجود  ساحران با

  این،   و  ،بدهد   نشان  ساحران  بر  را   خود   برتری  موسی  که  بوده   آن  سبب  کنندمی   تصور  مردم
  غرض  و  ت خلق  از   غرضاصال     کند   تصور   گونهاین   که  کسی  بلکه   ؛است   حقیقت  از   دوربه   بسیار 

  تا   آمده  ]معجزه[   کندمی  تصور   و  است  نکرده  درک  را   هامعجزه  از  هدف  و  رسوالن  ارسال  از
  برای  که  دلیلی  ؛نباشد   آن  در   ابهامی  و   پوشیدگی  هیچ  که  دلیلی  کند؛   ارائه  روشن   و  واضح  دلیلی
  پرداخت؛   خواهیم  امامیه  قهایفُ   سخنان  از  برخی  به  اینجا  در  کند.  تقدیم  «یقین»  ،آوردنایمان

کنده   نیز سنتاهل  هایب اکت اینکه به   علم با    است: سخنانی چنین  از آ

 گوید: می  شیرازی  مکارم ناصر   شیخ

  هنگام   تا  دنباش  بوده  خودشان  زمان  در  علوم  بارزترین  از  پیامبران  هایمعجزه  نباید  آیا»
  خود   با  پیامبرشان  که   علمی  این  منبع  که  شود   حاصل  یقین  شانزمان  علمای  شدنناتوان

 1« است؟ بوده خداوند  داشته،

  او  .است  پذیرفته  صورت  «مادیۀ  معجز»  و  «علمی  اعجاز»  میان  بزرگی  خلط  جااین  در
  ده وب  زمانشان  در  موجود  «علوم  »  نوع  از  انبیا   «هایمعجزه»  که  داندمی   واجب  و  کندمی   فرض
  متعلق   علم   و   الهی  علمۀ  زمین  در   خداوند  حجت   که   است  واجب  ،بله   .است  اشتباه   ، این   و  ،است

  اگر  بداند. شیمی  و هندسه  ، طب که  ندارد ضرورتی  و  باشد،   ترعالم  موجود  اشخاص  از  دین  به
  آن  باید  الهی  هایحجت   که   داریم  نظراتفاق   ما  ،باشد  «علمی  اعجاز »  خصوص  در  سخن   روی

  که   است  ایگونهبه   علم  این  بودنمعجزه   و   است  «الهی  علم»  منظور   .بیاورند  زمانی  هر   در  را 
 

نمونه  ـ1 الشیرازی.  7ج  .  تفسیر  مکارم  ناصر  ابي.  شیخ  بن  علي  االمام  اول.  لبطامدرسة  سوم .  چاپ  تصحیح 
 shia.org/html-http://al ق.1426
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  که  هاییگویی گزافه  و  هاسفسطه  با  مگر  ؛باشند  ناتوان  و  عاجز  هاآن  الهی  علم  رد  از  دیگران
  اعجاز   در  دهد.نمی   فریب  اندکرده   دیگری  متوجه  را   خود  قلب   و  چشم  که  را   کسانی  از  غیر

  شمرده   باشد  علم  وجود  با  مصاحب  و  همراه  که  حتمیۀ  لفؤ م  یک  عنوانبه   »یقین«  علمی،
  بیشتر  تکبرورزی    به   را   هاآن  ،دادنپاسخ   از   هاآن   ناتوانی  و   عجز  اوقات  ی بسیار   در   زیرا   شود؛نمی 

  توانند نمی   اوقات   بیشتر  در  هستند  هاآن  مقلد  یا   پیرو  که  عوام  دیگر  اما  و  ؛دهدمی   سوق  بیشتر   و
   دهند.   تشخیص مسائل  دیگر  به  نسبت  انشنادانی   و جهل از را  هاآن  علم

  ـ...   و  شناسی زیست   ،شناسی کیهان   ، طب   مثلـ   مادی   علوم   متوجه   سخن   روی   اگر  اما
  بشود  هم  حاصل  اگر و  1؛نشود   تواندمی  و شود  حاصل  تواند  می  که  است ایمعجزه  این  ، باشد

  ؛ بود   خواهد  قاهر«ۀ  »معجز  یمعنابه   صورتاین   غیر   در  زیرا   ؛بود  نخواهد  آوریقین   هم  باز
  واقع[   ]در  این   و  ، باشد  نداشته  آوردنایمان  جز   ایچاره  ببیند  را   آن  که  هرکسی  که   یطور به 

ن    بنابراین   .شودنمی   محسوب  واقعی  ایمان  واست    افتاده  اتفاق  که  است  چیزی  به  دادنت 
  آیا  باشد.   بوده   « غیب  به   یقین»  به   یافتن دست   برای   «ایواسطه»  مادی ۀ  معجز  ندارد   امکان

 
و پاسخ نقلؤس  ـ1 از دکتر عالال  از امام احمدالحسن  ءشده  امامیه    در دروس حوزۀ مهدوی،  سالم  درس عقاید 

 دوم:   ۀنیم ،اول ۀمرحل
ای در خصوص علم معصوم مطرح است که چه بسا برای بسیاری از انصار موضع شبهه باشد؛ یعنی ه ئلپرسش: مس»

 شود؟ داند؟ یا علم معصوم بر جهت معینی از علم خالصه میچیز را میآیا معصوم همه  مثال  
است، و    وارمعجزهبه صورت  ترین علوم دنیوی؛ ولی این  ترین علوم دنیوی تا سادهعلوم است؛ از پیچیده  ۀپاسخ: هم

علوم نیز  ۀباید هم ـ حتما  که علم ادیان استسری نخواهد بود. طبیعتا  همراه با علم واجب ـسبک یو از رو علت بدون 
 ؟  داردعلوم قرار    ۀباشد، وگرنه او چگونه رهبری کند؟ و چگونه پاسخ بگوید وقتی به پاسخی نیاز داشته باشد که در حیط

گاهی داشته باشد و ... به    ، به هنگام ضرورت او حتما  باید بداند؛ مثال اگر حکومت کند باید از اقتصاد و امور دیگر آ
هستند؛ یعنی او از همان وقتی که در این عالم جسمانی متولد شده    گونهوع امور معجزهها از نولی این  ؛همین ترتیب

   شد.« مثل عصا که تبدیل به افعی  ؛آموزدکامل به او می  طوربهبلکه خداوند هنگام ضرورت  ،دانسته استها را نمیاین
 =13150http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t امام احمدالحسن.

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=13150
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  چه آن   و  آورد   موسی  چهآن  یا  کرد؟   حاصل   یقین  است   خداوند  پیامبر  موسی   که این  به  فرعون
  اینکه  جز   نداشت  وجود  او[  نظر   ]از   واقعی  تفاوت  هیچ  و  بودند   یکسان  او  نظر   در   آوردند   ساحران
  !بود؟ آموخته  سحر  هاآن به  که کسی همان ؛بود  هاآن  بزرگ موسی،

 گوید: می خویی سید

  و   گذاردمی  پا  زیر  را   طبیعی  قوانین   که  است   چیزی  ـدانستی  که  طور  همانـ  معجزه»
  از   وردآمی  الهی  سفارت  ایبر   یشاهد   عنوانبه  را  آن  ، مدعی   که  زمانی  در  بشر  افراد  دیگر

  آن   معرفت  که  است  این  ندارد  وجود  تردیدی  آن  در  که  مواردی  جمله  از  شوند.می  عاجز  آن
گاه  افراد  به  اختصاص   هر   به  عالمان  زیرا  ؛است  معجزه  آن  شبیه  که   دارد  ای حرفه  به  آ

گاه  حرفه  آن  خصوصیات   به  ، ایحرفه   و   دارند،  احاطه  بیشتر  آن  های مزیت  به   و  هستند   ترآ
  را   شآوردن  امکان  چهآن  و  است  عاجز  همانندش   آوردن  از  بشر  چهآن  بین  که  هستند  هاآن

  تصدیق   ترسریع  را   معجزه  علما  که  است  علت  همین  به   و  .شوندمی  قائل  تفاوت   دارد،
  مبادی  و اصول از که  وقتی تا  است گشوده  برایش تردیدوشک باب نادان، فرد اما ؛کنندمی
  و  اصول بر مدعی   شخص دهدمی احتمال  که  وقتی تانیز    و ،باشد نداشته گاهیآ  حرفه آن

به    اذعان  در   بنابراین  ؛است  کرده  تکیه  حرفه  آن  اهل  خواص   برای  شدهشناخته  مبادی 
  پیامبری   هر  کندمی  اقتضا  الهی  حکمت  دلیل  همین  به  کند.می  عمل  کندی  به  ،معجزه
  باشد   چیزی  و  باشد،  خودش   زمان  در  متعارف  و  شدهشناخته  حرفۀ  شبیه  که  بیاورد  ایمعجزه

  دلیل   و  ،تصدیق   ترسریع  چراکه  باشند؛  داشته  کاروسر  آن  با  بسیار  ش عصر هم  علمای  که
 1« . ...شودمی محسوب تریقوی

  دهند می  تشخیص   که  هستند  کسانی  ، حرفه  خبرگان  که  کندمی   اقرار  جااین  در   خویی  سید
  در   که  آوردمی  را   چیزی  پیامبر  دلیل  همین  به  و  است،  معجزه  آورده،  نبی  آنچه  که  فهمندمی  و

 
 .  41و  40ص. جلد پنجاه. م 1981. چاپ هشتم . منشورات انوار الهدی. البیان فی تفسیر القرآن. سید خویی ـ1
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   است.  باز تردید وشک  باب  مردم عموم  ایبر  ولی است،  مشهور  زمان  آن اهل میان

   کشاند:می  مهم پرسشی به  را   ما مطلب،  این

  ها آن  به  تا  است  شده  ارسال  شاعران  یا  پزشکان  یا  ساحران  این  برای  فقط  پیامبر  آیا
  باقی   برایشان  تردید وشک  برای  مجالی  هیچ   که  طوری   ،بدهد  ـقهری   یعنیـ   یقینی  ایمعجزه

  دیگر   های تخصص   با   دانشمندانی  حتی   یا  بمانند   باقی   مسکین  مردم،   عموم   که   حالی  در   ، نماند
  که امتیازی برخوردار باشند    همان از    ندارند   را   حق   این   هاآن  آیا  شوند؟  تردید وشک   گرفتار   هم

   !؟اندداشته دیگران

  در   کند،   متمایز  دیگران  از   را   شاعران  و  پزشکان  ،ساحران  این   متعالوسبحان   وندخدا   چرا 
  خویی  سید  چه آن  طبق ـ   این  آیا   است؟   نداده  علوم  این   یادگیری  به  دستوراصال     او  که  حالی

   است؟ عدالت ـکرده  مطرح

 گوید: می مظفر شیخ  و

  خود   خلق برای  وقتی متعال   وندخدا  که  داریم اعتقاد ما   انبیا:ۀ معجز بارۀدر  ماۀ  عقید»
  مشخص  طوربه را ها آن وبشناساند  هاآنبه  را او باید فرمایدمی منصوب رسولی و هدایتگر

  حجتی   و  دلیل  او  رسالت   برای  باید  خداوند   یعنی  مشخصا    این  و  ،فرماید   ارشاد  او  سویبه
  گردد.  کامل  رحمتش  و  ،تمام   خدا  لطف  تا  ،نماید   اقامه  ها آن  بر  را  دلیل  آن  و  فرماید  منصوب

  صادر   موجوداتۀ  تدبیرکنند  و  کائنات  خالق   از   جز   که  باشد  نوعی   از   باید  ناچاربه  دلیل   این
  جریان   به  ،هدایتگر   رسول  آن  دستان  هب  را  آن  و  (بشر  برای  انجامقابل  حد  از  فراتر  )یعنی  نشود
:  معجز »  که  است  چیزی  دلیل،  این  .باشد  او  سویبه  ایارشادکننده  و  معرف  تا  اندازد
  رساندن انجامبه از را بشر که  است ایگونهبه  زیرا ؛شودمی نامیده «معجزه»  یا «کنندهناتوان

  . کند می ناتوان آن، شبیه آوردن و آن

  اقامه   ایشان  بر  حجت  تا  کند  ظاهر  مردم  برای  ایمعجزه  باید  ناگزیر  پیامبر  عالوهبه



 65 .................................................................................................. معجزه یفتعر 

 

  و   علما  که  صورتی  به  ؛باشد  اعجازگونه  ایپدیده  مردم،  میان  در  باید  معجزه  این  پس  .شود
  معجزه،   آن  عالوه  به   .مردم  دیگر  به  رسد ب  چه  ،شوند  عاجز  انجامش  از  ، زمان  آن  در  فن  اهل
  باشد.  وی برای برهانی و ،مدعا   بر دلیلی  تا باشد نبوت ادعای با همراه  باید

  پدیده[   ]آن  شودمی  دانسته  شدند،  ناتوان  آن  انجام  از  افرادی  چنین  امثال  وقتی   پس
  آن،   صاحب  که  شودمی  دانسته  بنابراین  است.  بوده  العادهخارق  و  بشری  هایتوانایی  از  فراتر
  ظهور   وقتی  .دارد  روحانی  اتصال  کائنات  مدبر   اب  آن  انجام   برای  و   است  بشری  حد  فوق

  رسالت  و  نبوت ادعای وی  آن همراهبه و ، رسید انجام  به  شخصی برای  العادهخارقۀ معجز
  و   گفتار  برابر  در  و  بیاورند  ایمان  او  رسالت  و  ادعا  به  باید  مردم  صورت  این  در  داشت،  هم

  آورد، می  ایمان   او  به  آورد می  ایمان  که  یکس هر   ترتیب  این  به   .آورند   فرود   تعظیم  سر  او   فرمان
 شود. می کافر او به  شودمی کافر که  یهرکس و

  و   شایع  فنون  و  علوم  با   متناسب  پیامبر  هرۀ  معجز  که  بینیممی  جهت  همین  به
  چه آن  و   ساحران  سحر  که  است   عصایی   موسیۀ  معجز  است؛  خودش   زمان  ۀشدشناخته

  ، آمد  عصا  که  وقتی  و  بود،  شایع  فنی  او،  عصر  در  جادو  و  سحر  زیرا  ؛بلعید  بودند  انداخته  که  را
دانش و    از  برتر  و  ،توانایی   از  فراتر  کار  آن  دانستند   و  کرد  باطل   دادند  انجام ها  آن  که  را  چهآن

 1« . ...هاست آنمهارت 

  ها آن   که   مواردی   شد  روشن   .کندمی   کفایت   مظفر   به  پاسخ   برای   گفتیم   تر پیش   آنچه 
  کشندمی  پیش   است   داشته  وجود   انبیا   زمان  در   آنچه   با  هامعجزه  تشابه   برای   سببی   عنوانبه 

   .نیست زنیگمانه  و گوییگزافه  از فراتر  چیزی 

  ]فقط[   است  داشته   رواج  انبیا   و  رسوالن  زمان   در  چهآن  با   مادیۀ  معجز  بودن شبیه   علت
  و  امتحان برای  یعنی ؛بینند نمی   را  ماده جز که است کسانی  برای ابهام  و شبهه  آوردنوجودبه 
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  در   اینکه   نه  بماند؛  باقی  کنندگانویل أت  ویل  أت  برای  مجالی  که  است  آن  برای   و  ؛ جداسازی است
  بلکه   ؛بود   نخواهد  آوردن«»اسالم   دیگر  این  که  آورند   فرود  تسلیم  سر  ناچار به   هزمعج  برابر

 : است ناچاری  سر   از شدنتسلیم 

  تبدیل  که  عصاست ، موسی  معجزات  جمله  از  دانندمی  مردم که  طور  همان»
  از   و   ؛ بود  رایج   جادوگری   و   سحر   که   داد   رخ   زمانی  در   معجزه   این   و   شد،   افعی  به 

  از   و  ؛ بود   شایع   بسیار  طب   که  زمانی   در  است،  بیماران  شفای   ، عیسی  معجزات
 بود.   شده منتشر  و  شایع  بسیار  بالغت  که زمانی  در  است، قرآن  ، محمد  معجزات

  در را که    آنچه   با   معجزه   مشابهت   علت   ندارد،   حقیقت  از   درکی   که   کسی  اینجا   در
  بر   پیروزی  صرفا    معجزه،  از  هدف  که  کندمی  تحلیل   گونهاین   است  بوده  شایع  زمان  آن

 ولی  برساند؛   اثبات   به  را   شانناتوانی  و   عجز   تا   است  سخنوران  و  پزشکان   ساحران،
ۀ  معجز  که  است  این  ـشده   ذکرقرآن    در   اینکه   باـ   مانده  پوشیده  مردم  بر  که  حقیقتی
  را   ماده   جز   که  کسی  کردنمقهور   برای  پوشیدگی  و   شبهه   مقداری   با   همراه   مادی، 

  باید   ایمان   بلکه   ؛ دهدنمی   رضایت   مادی   ایمان   به   سبحان،  خداوند   آید. می  شناسد نمی 
 باشد.  غیب  بر  مبتنی 

  ین ذ 
ُنون    ال   م 

ب    ُیؤ  ی  غ  ال  یُمون    ب  ُیق  الة    و  ا   الص   م   م  اُهم    و  ن 
 
ق ز  ُقون    ر    به   که  آنان )  ُینف 

  انفاق  ایم،داده   شانی روز   آنچه   از   و  دارند می  پا   به  را   نماز   و  آورند می   ایمان   غیب 
 (. کنندمی

ا م  ن   ُر   إ  ن    ُتنذ 
ع    م  ب  ر    ات   ک   

ي    الذ  ش  خ  ن    و  م َٰ ح  ب    الر   ی  غ  ال  هُ   ب  ر   
ش  ب  ة    ف  ر  ف 

غ  م  ر    ب 
ج 
 
أ یم    و  ر 

  ک 
  نهان   در  رحمان  خدای   از  و  کند   پیروی قرآن    از  که  دهیمی   بیم  را   کسی  تنها   تو، )

 . (بده  بشارت  کریم  مزدی  و آمرزش به  را  کس چنین بترسد. 

  ي    من ش  ن    خ  م َٰ ح  ب    الر   ی  غ  ال  اء    ب  ج  ب    و  ل  ق  یب    ب  ن    خدای  از  نهان  در  که  را   هاییآن)  ُم 
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 .(اندآمده  کارتوبه  دلی  با  و ترسندمی  رحمان

د ق  لنا  ل  رس 
 
نا   أ نات    ُرُسل  ی  الب  لنا  ب  نز 

 
أ ُهُم   و  ع  تاب    م  المیزان    الک  قوم    و  ی  اُس   ل  سط    الن  الق    ب 

ا لن  نز 
 
أ دید    و  أس    فیه    الح  دید    ب  ُع   ش  ناف  م  اس    و  لن  م    ل  عل  ی  ل  ن   اللهُ   و  نُصُرهُ   م  هُ   ی  ُرُسل  یب    و  الغ  نَّ   ب   إ 

ي    الله   و 
 
زیز    ق   کتاب   هاآن  همراهبه   و   فرستادیم   روشن   های دلیل   با   را   پیامبرانمان   ما )  ع 

  سخت  نیرویی  آن  در  که  را  آهن  و دارند   پا  به  را  عدالت مردم  تا کردیم  نازل  نیز   را  ترازو و
  و  او  ، نادیده  به  کسی  چه  بداند   خدا   تا   ، فرستادیم  فرو  است   مردم  برای  منافعی  و

 . (است پیروزمند  و  توانا خدا  که  کندمی یاری  را  پیامبرانش 

  ایمعجزه   و  است   غیب   به  ایمان  خواهدمی  سبحان  خداوند  و است    مطلوب   آنچه
  باقی   غیب  به   ایمان  برای  میدانی  که  باشد  ایگونهبه   باید  فرستدمی   سبحان  خداوند  که

  همین   به  و  دارد  وجود  نآ  در  پوشیدگی  و  شبهه  مقداری  که  روستهمین از  و  گذارد
  . دارد  مشابهت   است  بوده   رایج   فرستادنش   زمان   درآنچه    با   مواقع   بسیاری   در   دلیل
  و ل  اهُ   و  ن  ل  ع  ا   ج  ک  ل  اهُ   م  ن  ل  ع  ج  ُجال    ل   ا   ر  ن  س  ب  ل  ل  م   و  ه 

ی  ل  ا  ع  ُسون   م   ب 
ل  ای قرار  اگر او را فرشته ) ی 

طور که    حقیقت را همانقطعا     آوردیم، و میشکل مردی در دادیم، یقینا  وی را به می
 . (ساختیمبر خود آنان ُمشتبه می کنند آنان بر دیگران ُمشتبه می

  که را    تشابهی   شناسند، نمی   ماده   جز   که  کسانی  و  گرایانمادی   دلیل   همین   به
ا   دهند:می  قرار  سقوطشان  برای  ایبهانه   دارد  وجود م   ل  اءُهُم   ف  ُق    ج  ح  ن    ال  ا   م  ن  ند    ع 
اُلوا 

 
ال    ق و  ي    ل  وت 

ُ
ل    أ ث  ا  م  ي    م  وت 

ُ
ی  أ م    ُموس  ل  و 

 
ُفُروا   أ ک  ا  ی  م  ي    ب  وت 

ُ
ی  أ ن  ُموس  ُل   م  ب 

 
اُلوا   ق

 
ان    ق ر  ح    س 

ا  ر  اه  ظ  اُلوا   ت 
 
ق ا   و  ن       إ 

ُکل  ُرون    ب  اف    چرا   : گفتند  ، آمد  آنان  سوی به   ما   جانب   از   حق   چون)   ک 
  موسی   به  آنچه   به   این   ز ا   پیش  اینان   آیا   ؟ است  نشده  داده  او  به  شده  داده  موسی   به  آنچه
  پشتیبان   که   هستند  جادو  ، دو  هر  این  که   گفتند  و  ؟ بودند  نشده   کافر  بود  شده  داده

  نان آ  برای ایبهانه  شباهت، و تشابه  این . (آوریمنمی ایمان یکهیچ  به ما  و یکدیگرند
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اُلوا   : بگویند   تا   شد
 
ان    ق ر  ح  ا   س  ر  اه  ظ    پشتیبانی   را   یکدیگر   که   هستند   جادو  دو  هر)  ت 

ا  و ( کنندمی ن      إ 
ُکل  ُرون   ب  اف   (. آوریمنمی ایمان  یک هیچ  به  ما)  ک 

  عاذرا    الشبهات  جعل  ...»  :فرماید می   منافقان  از  یکی  وصف  در   المؤمنین   امیر
 1« .«.دهد قرار خود  سقوط  برای  عذری را  شبهات  تا  ...» «.لسقطاته

  وجود   حجت   زمان   در   آنچه  ه ب  هامعجزه   بودنشبیه   از   هدف  گویند می   که   کسانی  بنابراین 
  غرض و  ،اندرفته  خطا  به کامال   است بوده هاآن بر  جستنبرتری  و دیگران کردنعاجز  داشته،

  از هدف  اند.نکرده  درکاز پایه و اساس  ، حجیت بر  استدالل دررا  معجزه جایگاه و امتحان از
  متعال وسبحان   وندخدا   اگر  بلکه  ؛نیست آوردن  ایمان برای    مردم  کردنمقهور   و   مجبور   معجزه،

 بگذارد.  باقی  غیب برای  مجالی باید  ناچار به ، نماید اقدام ایمعجزه به انجام 

  معجزات ۀ  هم که  کند   مالحظه   نماید  تدبر   انبیا   معجزات  در   که   کسی  بسا   چه   ...»
  آورد می  یی عصا  موسی   است؛   بوده  شبیه   ،داشته  گسترش  شانزمان  در   آنچه   با   انبیا 
  و   انداختندمی   را   عصاهایشان نفر هاده که  ی زمان در هم   آن  ، شودمی   مار  به  تبدیل   که

  طب   که  زمانی  در عیسی همچنین  کردند.می  تصور  افعی  صورتبه   را   هاآن  مردم
  قومی  برای  را قرآن    محمد  حضرت  و  دهدمی  شفا   را   بیماران  بود  یافته  گسترش

  با  است  آن  در  آنچه  و  معجزه  بنابراین  بودند.  شهره  شعرگویی  و  کالم   به  که  آوردمی
و    فرماید: می   متعال  خداوند  است.  همراه  شبهه   مقداری ل  اهُ   و  ن  ل  ع  کا    ج  ل  اهُ   م  ن  ل  ع  ج  ُجال    ل    ر 
ا ن  س  ب  ل  ل  م    و  ه 

ی  ل  ا   ع  ُسون    م  ب 
ل  شکل دادیم، یقینا  وی را به ای قرار می اگر او را فرشته )  ی 

  کنند ُمشتبه می طور که آنان بر دیگران    حقیقت را همان قطعا     آوردیم، ومیمردی در 
 (. ساختیمبر خود آنان ُمشتبه می

 
 . 49 و 48. ص « درب بهشت استجهاد »کتاب احمدالحسن. امام  ـ1
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  کنندگانتأویل  تأویل  برای   میدانی  که  نیست   این  برای   جز   بودن،شبیه   و   شبهه  این
  غیب   به   ایمان   برای  میدانی   تا   و   ـآورند نمی   ایمان   غیب   به   که   کسانی   همان   یعنی ـ   بماند 
  قبول   مورد  نه  و  اسالم،  نه  و  است  ایمان  نه  محض،  مادی  ایمان  وگرنه  ؛بماند  باقی

ل    فرماید:می  تعالیحق   خداوند.
ُ
م    ق و  ح    ی 

ت  ف  ُع   ال   ال  ف  ن  ین    ی  ذ 
ُروا   الَّ ف  اُنُهم    ک  یم  ال  إ    ُهم    و 

ُرون   ظ    را   هاآن  و  نرساند   سودشان   کافران  آوردنایمان   پیروزی،   و  فتح   روز   در   : بگو)   ُین 
 1« .(ندهند  مهلتشان

   نیست  کاریفریب  مادی،ۀ معجز  در  پوشیدگی و ابهام وجود

  برای   تفسیر   این  است:  مطرح   معجزه   در   پوشیدگی«   و  ابهام»  معنای  خصوص   در  ایشبهه 
  چنین   از  باالتر   بسی   وندخدا   دهد؟!می  فریب   را   مردم  متعالوسبحان   خداوند   یعنی   «پوشیدگی»

 است! هایینسبت 

  و  باشد معجزه  در پوشیدگی  و ابهام  معنای  ،ی برداشت چنین ندارد امکان که کنممی  تأکید 
  این  سازد.  گمراه  ،باطل ۀ  وسیلبه   را   هاآن  یا   ، بفریبد  را   مردم  تعالموسبحان   خدای  که  حاشا

  وادار   یعنی  سادگیبه   بلکه  است؛  باطل ۀ  وسیلبه  کردنگمراه  از  دور به   کامل  طور به   مفهوم
  بماند   باقی   مجالی  باید حتما     پس   ؛هستیم   امتحان   دنیای   در  ما  چراکه  ؛ حق   از   پیروی   ه ب  نکردن

   شود. آزموده آن در نسانا  تا

 آموزان دانش   از   خواهیدمی   و   هستید  استاد   یک   شما   کنیم   فرض   : ذهن  تقریب   برای   مثالی
 ای نمره   کنیم  فرض   .بسنجید  ایدداده   هاآن  به  که  درسی  از  را   هاآن   فهم  مایلید  و  بگیرید  امتحان

  که   را   چهآن  تا  شوند   کار  بازار  وارد  که  دهدمی   را   امکان  این  هاآن  به   داد  خواهی  هاآن  به   شما  که
  از   کدامهر   فهم   مقدار   باید  امتحان  هایال ؤس  . کنند  پیاده  واقعیت   در  ایدآموخته   هاآن   به

 
 .21ص  ،2ق  ،3های فرستادگان، ج هایی از دعوتامام احمدالحسن. روشنگری ـ1
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  بدهید،   هاآن  به   آماده  و   حاضر  صورتبه   را   هاپاسخ   شودنمی   پس  کند؛   مشخص   را   دانشجویان 
  چنین   هاآن  برای  تواننمی  باشد   داشته  هاییگزینه   که  بدهید  تیسؤاال   ها،آن  به   مثال    اگر  و

  دهند؛   پاسخ  مشخصخاص و  ۀ  گزین  یک  به فقط و فقط   بتوانند تنها  که  کرد   فراهم  را   امکانی
  دست   به   را   کامل ۀ  نمر   انآموز دانش   تمام   و  بود   نخواهد   امتحان  دیگر   صورت،   این   در   زیرا 

  به   منجر   بسا   چه   و   اندنکرده  پیاده  واقعیت   عالم   در   را   چیزی   وجههیچبه   ولی  ؛ آورد   خواهند
  این   در   ، دهید ب  ارائه   را   هاگزینه  از   ایمجموعه   اگر   د.ن شو  ی دیگر   اشخاص   نابودی   و   هالکت
ۀ  گزین  تا  باشد  برخوردار   کافی  ادراکاز    و  دهد   خرج   به   تالش  مقداری  باید   دانشجو   صورت
  ضروری   امتحان،   یک   برای  آن  وجود   و   است  پوشیدگی  و  ابهام   همان   این  بیابد؛  را   صحیح 

   . بود  نخواهد کار  در یامتحاناصال   وگرنه  ؛است

  فریبکاری  بخواهیم اگر دارد.  تفاوت باطل ۀ  وسیلبه   فریبکاری  با کامل  طوربه  موضوع  این
  به   درس  در  را   نادرستی  مورد  که  شد  خواهد  صورت   این  به  بیاوریم  قبلی  مثال  در  را   باطل   به

  اعتماد   آن  بر   داشت  خواهد  دنبالبه   اشتباه ۀ  نتیج  که  پاسخی  در   دانشجو  و   دهیم  تعلیم   دانشجو
   کند.

  شودمی   مطرح  که  است  ایشبهه   این   چون  ولی  ، است  روشن  بسیار  وضعیت  کنم می  گمان
  و   آیه   در   »لبس« ۀ  کلم   معنی  خصوص  در   که   مسلمانی  برای  اما  ؛ آوردم   جا این  در   پاسخ   با   را   آن
 اشکال احمدالحسن    امام  تفسیر  هب  اندازدمی   شبهه  به  را   ما  که  است  آن  معنایبه   «لبس»  کهاین

  سنی   و  شیعه  گروه  دو  از  را   تفاسیر   از  برخی  ،ببرد   معنا   این  از  دوربه  را   آن  دارد  سعی  و  گیردمی
ا  تعالی  و  سبحان  خدای  سخن  مورد  در ن  س  ب  ل  ل  م    »و  ه 

ی  ل  ا  ع  ُسون    م  ب 
ل  طور    حقیقت را همان  و)  « ی 

   کنم:می  نقل ( ساختیم بر خود آنان ُمشتبه می  کنندکه آنان بر دیگران ُمشتبه می 

 ها:سنی  تفسیر  از

 طبری:  تفسیر  در  *
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ا  تعالی حق سخن خصوص در  کالم» ن  س  ب  ل  ل  م   »و  ه  ی  ل  ا  ع  ُسون   م  ب 
ل   « ی 

ا  گفته  این  از  ـاو  ذکر  باد  بزرگـ  وندخدا  منظور  گوید:می  جعفرابو ن  س  ب  ل  ل  م    »و  ه  ی  ل    اگر   :«ع 
  برابر   در  تو  ایبر   شاهدی  تا  کردیممی  نازل  ایفرشته  ـمحمد  ایـ  تو  تصدیق  برای  آسمان  از

  را   او  ، باشد  تو  نبوت  حقیقت  بارۀدر   تو  های نشانه  انکارکنندگان  و  من  از   گردانانروی  این
  صورتی  همان به را  فرشته دیدن طاقت هاآن  زیرا دادیم؛می  قرار آدمبنی از مردی صورتبه

  یک   او  آیا  که  ندید فهمنمی  هاآن  پس  ؛دشمی  مشتبه  هاآن  بر  او  امر  و  ندارند  کردم  شخلق  که
  یک  او  که  کردندنمی  تصدیق  و  کردندنمی  پیدا  یقین  هاآن  پس  انسان!  یک  یا  است  فرشته
 و  تو  حقیقت  بارۀدر   که  را  ایشبهه  همان  و  نیست!«  فرشته  »این  :گفتندمی  و  است  فرشته

 . کردیممی  ایجاد ایشانبر   کنندمی ایجاد  تنبوت بر گواه و برهانت  درستی

ت  شود:می  گفته س  ب  ه  االمُر   علیهم  »ل  س    و   ،شد  )مشتبه(  پوشیده  هاآن  بر  امر:لبسا  ألب 
ست   »و  ،شود  نامفهوم  هاآنبر    امر  که  هنگامی  «گرداند  )مشتبه(  پوشیده  هاآن  بر  را  امر ب    ل 

  یا   »جامه   اسم   »اللبوس«  و  « پوشانید  کامال    او  به  و   پوشید،  را   لباس   و:  لبسا  ألبسه  الثوب 
   است. لباس« 

   اند.گفته  ایم،گفته خصوص این در ما که صورتی همان  به هم  تفسیر اهل و

  ة معاوی   گفت:  و  کرد نقل  حدیث  ما  برای  صالح  بن  عبدالله  :گفت من  هب  مثنی ـ  13089
ا  ]خداوند[:  سخن بارۀ  در   عباسابن  از  طلحه،ابی  بن  علی  از  ،صالح   بن ن  س  ب  ل  ل  م    »و  ه  ی  ل  ا   ع    م 

ُسون   ب 
ل     .ساختیممی مشتبه  هاآن برقطعا   :گفت و  کرد نقل حدیث  من  برای «ی 

 گفت:  و  کرد  نقل   حدیث  ما  برای  یزید  گفت:  و  کرد  نقل  حدیث  ما  برای  بشر  ـ  13090
ا  قتاده:  از  ، گفت  حدیث  ما  به  سعید ن  س  ب  ل  ل  م    »و  ه  ی  ل  ا  ع  ُسون    م  ب 

ل    که  یگروه   هر   :فرمایدمی  «ی 
  از  ابهام و شبهه  و کند؛ می  شبهه ]همان[ دچار  را هاآن هم  خدا کند  شبهه دچار  را خودش

   است. مردم خود

  حدیث  ما  به  مفضل بن  احمد  گفت: و  کرد  نقل  حدیث ما هب  حسین  بن محمد  ـ  13091
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ا   کرد:  نقل   حدیث   ما   برای   سدی   از  اسباط  کرد:   نقل ن  س  ب  ل  ل  م  ع    »و  ه  ی  ا   ل  ُسون    م  ب 
ل    : فرمایدمی  «ی 

 1« .آوردیممی وجود  به برایشان اند را در آن گرفتار کرده خودشان که ایشبهه همان

 طبری:  تفسیر  *

و    خدا کالم تفسیر  خصوص  در  سخن»
 
ُکم    »أ س  ب 

ل  ا  ی  ع  ی  یق    ش  ُیذ  ُکم    و  ض  ع  س    ب 
 
أ «  ب  ض  ع    »یا   ب 

  بچشاند«،   [دیگر]  برخی  به  را  شما  از  برخی   عذاب  و  اندازد   همجان    به  گروهگروه  را  شما
  ، کند می  آشوب   دچار  را  شما یعنی    فرماید:می  ـاو  یاد  باد  بلندـ  تعالیحق  گوید:می  ابوجعفر

   است. «ه»شیع آن مفرد و کند،می  فرقهفرقه یعنی

 علیه   »لبست  شماست: ۀ  گفت  این  شبیه  مثل  این  »یلبسکم«  :تعالیحقۀ  گفت  این  اما  و
  آشوب  و  آشفتگی دچار  که[  گوییمی  زمانی  را  این  ]و کردم پوشیده  او بر  را  امر یعنی  االمر«

  این  پس ؛نیست باء« کسر »با قرائت در اختالفی زیرا گردانیدم.« پوشیده او بر من »و ،شود
 و   آشفتگی  معنیبه  هم  آن  و  ،شده  یلبس«گرفته  »لبس  [ۀ]ریش  از  که  است  روشن  دلیلی
  پراکنده   احزابی   و  مختلف  هاییهوس   با   را  شما  یا  شود:می  آن  از   مراد  بنابراین  .است   ابهام

 2« .گرداند می آشفته

 

 
 م. 2001 ق،1422. هجر«. چاپ اولالچاپ و انتشار و توزیع و تبلیغات »دار . تفسیر طبری. طبری ـ1
 . 7ج . تفسیر جامع البیان . طبری ـ2
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   شیعه: منابع از و

 عیاشی:  *

  افکندند   شبهه  به   را   خودشان»  فرمود:  ابوعبدالله  گفت:  یعفور،ابی  بن  عبدالله  از»
 ایشبهه   همان   دچار   را   هاآن   :فرماید می   وندخدا   کرد.  شبهه  دچار   را   هاآن   خداوند  و

 1«.کردندمی  ایجاد خودشان که کردیم

  به   را   «معجزه  در   ابهام   و   شبهه  »وجود   مسئلۀبارۀ  در   شدهمطرح ۀ  شبه  این   پاسخ  جا این  در
   بریم.می پایان 

 آیات  افتادن خیرأ ت به یا دادنرخ علت
  نیز   و  ،شودنمی   حاصل  هستند   خواهانش  که  کسانی  تمام  برای   معجزات  که  دانندمی   همه

  شرایط  در  معجزات  چرا   شود: می   مطرح  پرسش  یک  .دندهنمی   رخ  همیشه  ]معجزات[
  در  آن  افتادن  خیرأت   به  و  زمان   یک  در  معجزه  ندادرخ   علت  ؟شوندمی  حاصل  یخصوصبه 

   چیست؟ دیگر  زمان

  این   از  مردم  شدن  مندبهره   به  چگونه  موضوع  این  که  فرمایدمی  روشناحمدالحسن    امام
  ماده   به   شدنشانمتمایل   و  شانشدنوارونه  و  شدنغافل   یا   ،آن  با  هاآن  یافتن هدایت   و  معجزات

 نکردن دفاع   سبب  که  کنممی  نقل  را   ایشان  کالم  از  شاهد   موضع  بنده  .است  وابسته
  که آن هنگام    ؛ کندرا بیان می  هااموی   تجاوز   زمان  در   «اللهبیت »  از   متعالوسبحان   وندخدا 

  کهآن  حال   و  ؛بستند   منجنیق  به  را   کعبه   که  جاآن  تا،  کنند  ویران  را   خدا ۀ  خان  خواستندمی  امویان
  با  را   هاآن  پرندگان،   این  و  فرستاد   حبشیۀ  ابره  لشکر  سویبه   را   ابابیل   پرندگان  سبحان  او

 
 . 10/ 3555 ،م1991. انتشاراتی اعلمی. چاپ اولسسه ؤم. 1تفسیر عیاشی . عیاشی ـ1
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 . کردند منع «الحرام الله بیت » کردنویران از  را  هاآن و ند کوبید )کلوخ( سجیل  از هاییسنگ 

 فرماید: می

  اتفاق   هنگامی  بلکه  پیونددنمی   وقوع  به  همیشه  وار،معجزه   محافظت    این»
  راه  به  آن، سبب به  و گیرندب پند آن از و شوند مندبهره معجزه  این از مردم که افتدمی

   هاانسان  اگر   اما  شوند.   هدایت  مستقیم
 
  و   هاعقوبت   و  هشدارها  با  و  باشند   القلب سی  ق

  و  عصیان  از  آنها  کردن  منع  نشوند  موعظه  خداوندی  روشن  آیات  یا  الهی  هایمجازات
ر   و  طغیان   چنین   و  داشت  نخواهد  معنایی   جهنم،   راه  از   آنها  اجباری  بازداشتن  نیز  و  تکب 
 .دارد منافات  زمین   این بر  انسان آزمایش و امتحان وضعیت با  چیزی 

  شدند می   مندبهره  نشانه   این  از   مردم  ـنبی  محمد  جد  ـ   عبدالمطلب  زمان   در
  و  عبدالمطلب   حرمت  به   ایمعجزه   چنین  این،   بر  عالوه   گرفتند.می  پند   آن   از  و

  از   یکی  المطلب عبد  چراکه  داشت؛   اشاره  آسمان  با  هاآن  پیوند   و  او  بیتاهل
  و   بودند   القلبقسی    مردم  (اللهه لعن)  یزید   زمان   در  ولی  بود؛  ابراهیم   اوصیای
  حرمت   همان  که  را   کعبه   از  تربزرگ   حرمت  هاآن   حتی  ؛ پذیرفتندنمی  موعظه
  مقدسش  و   پاک  بدن   و   کشتند  را   حضرت   آن  کهآن هنگام    شکستند،  بود   حسین

  پس   که  داد   توضیح  هاآن   برای  را   مطلب   این  اشخطبه  در   حسین  کردند.   ُمثله   را 
  هیچ  آن  کردنپایمال   از   یا داشت  نخواهند  ابا  حرمتیهتک   هیچ  از  هاآن  او،  کشتن  از

  از  (اللهه لعن)  یزید  لشکر  که  هنگامی  حال  این  با   داد.  نخواهند  راه  خود  به  ایواهمه
  جان  اموی  لشکر  ۀفرماند   عقبه(  بن   )مسلم  ملعون  آن  شد،  رهسپار  کعبه  سویبه   مدینه
  پیشروی  به  سکونی  ُنمیر بن ُحصین  فرماندهی با  بلکه  ؛ بازنایستادند  مردم  ولی  ،باخت
   . شد منتهی  حرم در   زبیرابن  کشتن و منجنیق با  کعبه  کوبیدن به  کار  تا  دادند ادامه

  از   ایگوشه   به  مردم  که   آنجا   از   ، مهدی  امام  زمان   در   یعنی  کار   انتهای   در
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ۀ  منص   به  دوباره  نشانه  این   گیرند، می   پند  هانشان   و  هاعقوبت   با  و  گردندبازمی   فطرت
  مدینه   از  مهدی  امام  خروج   از  پس   که  است  هنگامی  بار  این  و  رسید  خواهد  ظهور 

  معصومین  از  که  طور   همان  ـمتعال وسبحان  خداوند  حرمـ  مکه  به   او  بردنپناه   و
   .رودمی  فرو زمین  به  مکه و  مدینه بین  سفیانی لشکر است،  شده  نقل

  آن،   از  مردم  شدن   مندبهره   آن،  تأخیر  یا  نشانه  این   دادنرخ برای    علت  ترینمهم 
 ها آن  کردنتکیه   و آن  از  شانورزیدنغفلت   یا گرفتن،پند   و  آن  سبببه  شانشدنهدایت

 1«.استماده  به مسببات  و اسباب  تمام بازگردانیدن  و ماده  به

  موارد  بلکه   ؛نیست   آن  شدنحاصل   برای   دلیل   تنها   معجزه،   از  مردم   شدن   مند بهره  عالوهبه 
  از   خداوند  پشتیبانی  و  یید أت   که  انیمؤمن  یقین  شدنزیاد   جمله  از  دارد؛  وجود  نیز  دیگری  مهم

زیاد   که  را   خودشان می موجب  سبحان  خدای  به  یقینشان  مشاهده    و  بینندمی ،  شودشدن 
 . کنندمی

 فرماید: می «انهروشنگر  های»پاسخ  کتاب در یمانیاحمدالحسن  ماما

  ، کرد   زنده  و   داد  شفا   بودند   آورده   ایمان   وی   به   که  را   کسانی   از   برخی  عیسی  ...»
  و   تکذیب  و  کفر  به  جز  کافران  برای  ولی  ؛بیفزاید   مؤمنان  یقین  به  و  باشد  اینشانه   تا

 2«.نیفزود  بود شده حاصل برایشان هانشانه   آن که کسانی و  او اذیت و آزار

  در   نشدنشانحاصل  و  معین   یشرایط  در  را   معجزات  شدنحاصل   علت  بخواهیم  اگر  پس
   گوییم: می  کنیم خالصه  نکته   دو در  را  دیگر  شرایط

 
مهدی   ـ1 امام  انصار  انتشارات  دوم.  جلد  متشابهات،  کتاب  احمدالحسن.  دوم.  امام  چاپ  م.  2010.  ق 1431. 

 .28ص 
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  و   آن  از   نشدن   مندبهره   یا  ، آن  با   یافتنشان هدایت  و  معجزه   از   مردم  شدن  مندبهره  .1
   آن. به  مسببات  و  اسبابۀ هم دادنارجاع و ماده  به مردم کردنتکیه 

   ن.ا کافر  سریخیره  افزایش  و ، نامؤمن یقین شدنزیاد  .2

   است نسبی زه،ج مع در ]اجبار[ قهر
  ممکن   که  معنا   این  به  ؛است  نسبی  معجزه،  موضوع  در  «شدنناچار »  یا  اجبار[  ]و  «قهر»
  »قاهر«   دیگر  برخی  برای  ولی  ،باشد  کننده[وادار   ]و  «قاهر»  ،مردم   از  گروهی  برای  معجزه  است

 اند:داشته   شوندمی  مواجه  معجزه   با   که   یمردم  که   است  قبلی  شناخت  بر اساس   این،   و   نباشد. 

  برداشته   عده  همان   از   فقط   توبه   خاص،   گروهی  بر   قاهر  آیات   نزول   هنگام»
  گروه،   یک  برای   است  ممکن  است؛   گونه   همین   نیز   عمومی  آیات   خصوص   در   شود.می

 عنوانبهـ   پیش   از  که   شناختی  و   معلومات   دلیلبه   دیگر  گروهی  برای   و  باشد   قاهر 
1«شود.ن  محسوب قاهر   است رسیده هاآن  به خدا  طرف  از ـآنان  بر  حجت

 
 . 414پرسش .  جم جلد پنانه. های روشنگر کتاب پاسخاحمدالحسن. امام  ـ1



 

 

 دوم  فصل

 او به ینمتصل یا خدا شناخت و  معجزه

  سطح   در   چهـ   کندمی  مشخص  متعالوسبحان   وندخدا   دین  در  را   معجزه  جایگاه  فصل،   این
  های پرسش  به اساسا   و ـاو به متصلین درستیصداقت و  شناخت در چه و خدا  وجود شناخت

   دهد:می  پاسخ   بعدی

   است؟ چقدر  دهدمی  ما به   مادیۀ معجز  که معرفتی  و شناخت  مقدار

  ؟گذاردمی  اختیار در  را  متعالوسبحان   خدای  شناخت امکان معجزه آیا

   ؟شناساندمی  ما به  را  خدا  وجود معجزه،  آیا

   آورد؟ می ارمغان به  ما  برای  را  خداوند  به  یقین   معجزه آیا

   کند؟می  ثابت ما  برای  را  خدا  به  متصل  مدعی   راستی  و صدق  معجزه،  آیا

   است؟ [ رسول] حقانیت  ایبر  یمستقل  دلیل آیا  و ؟ است واجب معجزه آیا

  خدا هب داللت و مادیۀ  معجز 
  ارمغان  به   ما   برای   متعال وسبحان  وند خدا   به   نسبت  »شناختی«  هیچ   مادی،ۀ  معجز

  روشن   ادامه  در  که  طور  همان  و  بشناساند؟ ما  به  را  غیب  ،ماده  است  ممکن  چگونه  .آوردنمی 
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  اثبات  برای  حتی  نه  و  ،متعالوسبحان   وندخدا   »وجود«  اثبات  برای  حتی  معجزه  شد،  خواهد
   .ندارد محوریتی هیچ  ،مخلوقاتش از برخی  با او داشتناتصال

  ، نیست   قاهر  داشتیم  بیان  آنچه   طبق  که  ایمعجزهـ   بیاورد  ایمان  معجزه  طریق   از  که  کسی
  ـ بگذارد  باقی  غیب   به   ایمان  برای   مجالی  که  ایگونهبه   ،دارد  وجود  شبهه  یا  ابهام  آن  در  و

  و  بود   نخواهد  غیب  به  ایمان  باشد   این  جز  اگر  که  ؛ نیست  معجزه  طریق   از  صددرصد  ایمانش
 پذیرد:  نمی  را  یایمان  چنین  متعالوسبحان وندخدا 

  یدا پ  دست  کامل  پاسخ  به   هاآن  که   است  ینا   آنان   یمانا   شدنیرفته پذ   علت»
  که  کسی  ماننده  یعنی  اند؛یافته   دست  هاپاسخ   از   یبرخ  به  تنها   بلکه  ؛اندنکرده
  امتحان  ی  هاپرسش  به   دادنپاسخ   برای   تا   یدهیم   او  به   یی هانشانه   و  هایی راهنما

  ه ک  است  یگری د شخص    از   تر یین پا   ی سطح  در   هرچند  شخصی  چنین  .کنی  مکشکُ 
  چراکه  شود؛یم  یرفتهپذ  یزن  او  پاسخ  نهایت،  در  یول  ،است   داده  پاسخ  یکمک   هیچ  بدون
  قدری  با هرچندـ   که  دارد   وجود   معرفت  و  شناخت   یا اندازه  به فرد این  در  که  شد   ثابت 

  امتحان  دیگر   عبارتبه   .بدهد   را   پاسخ  به   یافتن دست  توانایی   او  به   ـمساعدت   و  کمک
  تا  است   نگرفته  قرار  آنان  وی جل  امتحان  یهاپرسش  پاسخ   و   نشده  منتفی  افراد  این

 1« .اندنشده   خارج   امتحان   از   آنان   ترتیب   این   به   و  ، باشد  نداشته   ی ارزش  هیچ   شان پاسخ

  که است  کسی از  ترپایین  ، شده  کمک  او به   سؤال  به  دادنپاسخ   در  که  کسیۀ درجقطعا   و
  نرود  باال  معرفت   هایپله   از   وارتقا نیابد    غیب  با  ایمانش  اگر  و  است  داده  جواب  کمک،   بدون

  ایمان  ]که  سادگی  همان  به  که  هست  آن  امکان  و  گرددبرمی  عقب  به  راحتیبه   صورت  این   در
ۀ  قص   مثل   دارد؛  وجود  بسیاری  هایداستان   ما  روی   پیش  در  بخورد.  فریب   باطل  با  [است  هآورد

 
 . 102و  101 صامام احمدالحسن. کتاب عقاید اسالم.   ـ1
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  و   نپردازند  متعالوسبحان   وندخدا   از   تصویرسازی  به  هانآ  نشد   باعث  هامعجزه  اسرائیل.بنی 
  نیست،   مکانیۀ  محدود  در  و  ـنیست   چنین  هرگز  وـ   نیست  جسم  متعالوسبحان   وندخدا   اینکه
کرده بودند    عبور   دریا   ازچند صباحی نبود که    اسرائیلبنی   بنابراین  است.  مکان  خالق   او  بلکه

ُلك    : کند  نمایان  رؤیت   قابل   خدایی  برایشان  خواستند  موسی   خدا   پیامبر  از  که
 
أ س  ُل   ی  ه 

 
  أ

اب   ت  ک 
ن    ال 

 
ل    أ ز  م    ُتن  ه 

ی  ل  ا  ع  اب  ت  ن    ک  اء    م  م  د    السَّ ق  ُلوا   ف 
 
أ ی  س  ر    ُموس  ب  ک 

 
ن    أ ل ك    م 

اُلوا   ذ  ق  ا   ف  ن  ر 
 
ه    أ ة    اللَّ ر  ه    ج 

ُهُم  ت  ذ  خ 
 
أ ةُ   ف  ق  اع  م    الصَّ ه  م 

ُظل  ُذوا   ُثمَّ   ب  خ  ل    اتَّ ج  ع 
ن    ال  د    م  ع  ا  ب  ُهُم   م  ت  اء  اُت   ج  ن  ی  ب  ا  ال  ن  و  ف  ع  ن    ف  ل ك    ع 

ا   ذ  ن  ی  آت    و 
ی ا   ُموس  ان  ط  ا  ُسل  ین    برای   جا()یک   کتابی   آسمان  از   که   کنند می   درخواست  تو   از   کتاب   اهل)  1ُمب 

  به   را   خدا   گفتند:   و  بودند  هکرد  این   از  باالتر  درخواستی  نیز  موسی   از  همانا  ؛ آوری  فرود  آنان
  همه  آن  از   پس  .گرفتفرو   را   آنان  صاعقه   ستمشان  و  ظلم   سبب به   پس  . بنما  آشکار   ما  چشم
  ]گناه[   این  از  ما  باز  .کردند  اختیار  پرستش[  ]برای  را   گوساله  باز  ،آمد  برایشان  که  روشن  آیات

 . ( داشتیم ارزانی آشکار حجتی موسی به   و درگذشتیم

  عبودیت   به   را   گوساله  و   تافتندر ب  روی   هارون  از   شد،   غایب   موسی  که   زمانی  و
ذ    !برگرفتند إ  ا   و  ن  د  اع  ی   و  ین    ُموس  ع  ب  ر 

 
ة    أ ل  ی  ُتُم   ُثمَّ   ل  ذ  خ  ل    اتَّ ج  ع 

ن    ال  ه    م  د  ع  ُتم    ب  ن 
 
أ ُمون    و  ال 

  )و   2ظ 
  در  ، گرفتیدبر   [ پرستش  به ]   را   گوساله   شما   سپس  ؛ گذاشتیم  قرار   شب  چهل   موسی   با   که   آنگاه
   . بودید(  ستمکار خود،  که حالی

   : استگفته  سخن  موضوع  اینۀ دربار  «سیاست و  الهوت»  کتاب در  3اسپینوزا 

 
 .153 آیه:ء. سوره نسا. قرآن کریم  ـ1
 . 51سوره بقره: آیه: . قرآن کریم  ـ2
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هلند   یلسوفف(  ۱۶۷۷  یهفور   ۲۱درگذشته   بزرگ  یکی  یو   بود.  یپرتغال  ی  سفارد  یهودی  با اصالت    یمشهور    ین تر از 
شمار  در قرن هجدهم به  یعصر روشنگر   نیزو    یاز ظهور نقد مذهبسینه فلسفه قرن هفدهم و زم  یانو جبرگرا  یانخردگرا 

 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  .رودیم
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  ـ نکند  حفظ  لغزش[  ]از  را  هاآن  خداوند  حب  و  خداوند  صحیح  شناخت  اگرـ  مردم  و»
  باطل   خدایان  پرستندمی  را   یقی حق  خدایان  که   سهولتی   همان  به   معجزات  طریق  از   توانندمی

  که   طور  همانـ  معجزاتشان  تمامی  وجود  با  اسرائیلبنی  دیگر  سوی  از  و  ...  کنند  پرستش  را
  باور   وقتی  و  باشند،  داشته  خداۀ  دربار   صحیح  تفکری  نتوانستند  ـدهندمی  نشان  رویدادها

 و  تفکر  و  خواستند،  مشاهدهقابل  خدایی  هارون  از  است  رفته  میانشان  از  موسی  کردند  پیدا
  یک   در   ـ آورننگ  چقدرـ  بودند   آورده  پدید   بسیار   معجزات    این  تمامی    طریق  از   که  ایاندیشه
 1« !متمثل گردید گوساله

  بلکه   ؛بدهد   خدا  به  نسبت معرفتی  هیچ  ما  به معجزه ندارد امکان که  معتقد است اسپینوزا 
  های گفته   از   برخی  آورد.می  ارمغان   به   ما   برای   را   نظم   و   قوانین  ، خدا   به نسبت    معرفت شناخت و  

   : شودمی حضور  تقدیم  اوست اعتقاد  بیانگر  که سیاست و الهوت کتاب  از  اسپینوزا 

  فهم   و  درک   حدود  از  فراتر  که  عملی  کارکرد  از  یعنیـ  معجزه  طریق  از  توانیمنمی  ما»
  است   طبیعت  و  خداوند  به  مربوط  که  دیگری  هرچیز  یا  او  وجود  یا  خداوند  ماهیت  از  ـستما

گاهی   حدود   وندخدا  دانیممی  وقتی  ما  زیرا  ؛است  حالت  این  عکس  وضعیت  بلکه  ؛یابیم  آ
  همان  شودمی انجام طبیعت در که کارکردی و است، داده نظم و فرموده معین را چیزهمه
  ، هستند الهی هایی خواسته و ازلی  دستوراتی طبیعی قوانین اینکه و خداست،  ماهیت نتایج

  ما   معرفت  و شناخت هرقدر  که  کنیم گیرینتیجه حتمی   طوربه شود می  الزم  صورت این در
 علت   بر  آن  اعتماد  چگونگی  از  ما  تصور  روشنی  و  شود  بیشتر  طبیعی  یاشیا  به  نسبت

اساس   رخداد  پیوستنوقوعبه  چگونگی  و  نخستین   شود،   بیشتر  ازلی  طبیعی    قوانین  بر 
 2« شود.می  بیشتر نیز او هایخواسته و خدا به  نسبت معرفت و شناخت 

  شناسیم می  را  ها آن  مشخص   طوربه  و  روشنیبه  که  کارکردهایی  ، ما  ذهن  خصوص  در»

 
 . 210ص . م2015. چاپ اول. چاپ و نشر دار التنویر بیروت ۀسسؤم.  الهوت و سیاست. فصل ششم . اسپینوزا ـ1
 .  218ص: .  فصل ششم . الهوت و سیاست. اسپینوزا ـ2
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گاهی  گونههیچ ها آن از  کلی  طور به که  کارکردهایی  با مقایسه  درـ هستند    سزاوارتر ـنداریم آ
  این   اینکه  رغمعلی  ؛گردانیمباز   خداوندۀ  اراد  به  را  هاآن  ونامیده شوند    الهی  کارکردهایکه  

د   و  انگیزدمیبر  را   خیاالت  ،دومی   مورد ر    که   مادامی   کشاند؛می  حماقت  به  را   مردم  خ 
 که   باشد  عاملی  تنها  شناسیممی  را  هاآن  مشخص  طوربه  و  روشنیبه  که  طبیعی   کارکردهای

  تمام  روشنیبه او اوامر و اوۀ اراد از و دهدمی  ارائه را  خدا معرفت   و شناخت ترینکامل ما  به
 1« .دارد برمی پرده ما برای

  مطلقا    ،آوریم  دست  به  اینتیجه  معجزات،  از  بتوانیم  ما  اگر  حتی  آن،  بر  عالوه  و»
  هیچ   و  ،محدود  است  عملی  معجزه،  زیرا  ؛بگیریم  نتیجه را  خدا وجود  معجزات از  توانیمنمی

  میان   تفاوتی  هیچ  وجود   به  جااین  در  بنده  و  ...  ؛محدود  توانی  و  قدرت  بر  مگر  ندارد  داللتی
  تصدیق   نتیجه  در  و  ...   کنمنمی  اعتراف  « طبیعت  خارق  »عمل  و  « طبیعت  با  متناقض  عمل»

  را  ما  و کنیم  شک  چیزی هر  به  نسبت که  دهد می  قرار  جایگاهی   در  را ما  ، معجزه  بر اساس 
 2« .کشاندمی الحاد به

  و  خدا«   »ماهیت  میان  او  حتی   و  دارد   اعتقاد   طبیعت   قوانین   بودنازلی  به   «اسپینوزا »
  او  نظر   از   نتیجه  در  و  است  کرده  ایجادانسجام    نوعی  ـشخود  تعبیر   طبقـ   «طبیعت  ماهیت»

  گیری جه نتی  این   طبیعتا    که   ؛ است  متعالوسبحان   خداوند  شناخت   همان  طبیعت،   شناخت 
  متعالوسبحان   وند خدا   »ماهیت«  که   دارند   شایستگی   قوانین   این   عمل،   در   آیا   . است  نادرست 

  گفته   این  ندارم  باور  باشند؟!  خداوند  حقیقت  خود    هاآن  کهآن  به   برسد  چه  ؟!دهندب   تعلیم  ما  به  را 
   باشد.  درست

 . شویم قائل تمایز « سبحان وندخدا  وجود  »شناخت و «خدا  »شناخت  میان باید ما
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  و  آورددرمی   حرکت به  کنیممی ادراکش ما  که را  جهانی  که ی قوانین  در لتأم   و ر تدب   ا  تعیطب
  تدبر   و  کند،می  داللت  حکیم  و  هدفمندۀ  دهندنظم  و  گذارقانون  وجود  بر ،در آن  موجود  نظام

  وجود  یعنی   ؛ رساندمی  خدا«  »وجود  شناخت   به  را   ما  ،آن  در   تعصب  از   دوربه   و  طرفانه بی
  را   ما   که  ندارد  ضرورتی   دارانه«»جانب   تحقیق    اما؛  حکیم  و  هدفمند  ایدهندهنظم   و  گذارقانون 

  دارند   وجود  علوم   دیگر   و  شناسکیهان   شناس،زیست   دانشمند  بسیار   چه   ؛برساند   نتیجه  این   به
 .1. هستند متعالوسبحان وند خدا  وجود  منکر و ملحد  که

  اساس   از   ، رساندمی  او  ۀاراد  و  خداوند   حقیقت   شناخت  به  را   ما  قوانین   این  بگوییم  اینکه  اما
  . دانست  خواهیم   را   معرفت  و   شناخت این    به   رسیدن   چگونگی  بعدی   قسمت   در   ؛ است  نادرست 

  وجود  ایبر   دلیلی  ندارد   صالحیت  معجزه  کهاین  یا   کلی،   طوربه   معجزه   انکار   خصوص   در  اما
  ـدانستیم   را   معجزه  معنی  وقتیـ   زودیبه   خصوص  این  در   ، باشد  متعالوسبحان  وندخدا 

   نیست.   ممکننا  کاری معجزه،  اینکه و کرد خواهیم  روشن را   معجزه بودن پذیرامکان

  هاعلت  و اسباب ۀزنجیر  در غیبی دخالت است، همراه »عادی«  رخدادهایی با که معجزه
  کار    این  تحققۀ  دربار   پرسیدن  به   منجر   که   ی طور به   ؛دارد  خود   در   هدفمند  شکلیبه   را 

  ـاست  اندک  آن  احتمال  میزان  اینکه  وجود  باـ   محتمل  البته  و  عادی«  »غیر  ،«گونه»معجزه
  تحقیق   برای   کاتالیزوری  تواند می  ، بیفتد  اتفاق  اگر  ـخودخودی  به ـ   معجزه   بنابراین  ؛شودمی
  عبارت   به   یا   بکشد؛  پیش  را   غیبی   عوالم  وجود   یا   غیب   وجود  احتمال   و   شود   « غیب»  بارۀ در 

  کند.می   مطرح  را   جسمانی  عالم  و  ماده  از   غیر دیگری  چیز وجود   احتمال  کلی،   طوربه   :دیگر
  غیب ۀ  دربار   وجوجست   و  تحقیق   به   تواند می  معجزه   بگوییم:   توانیم می   ـدیگر   تعبیر   بهـ   بنابراین

  را   آن  قابلیت   شخص  اگر  ؛است  جواببه    رسیدن  برای   مساعدتی  و  کمک  یعنی  ؛کند   کمک

 
توانیم از افرادی همچون برتراند راسل، استیون هاوکینگ، ریچارد داوکینز، از جمله این دانشمندان خداناباور می  -1

 الرنس کراوس، راجر پنروز و ... بسیاری افراد دیگر نام برد. )مترجم(
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ل  از  را   چشمانش   که   باشد  داشته   سنت   که  باشد   ایگونه به   باید   آمادگی[  ]این   و  بشوید،   ماده  و  گ 
   نکند.  نقض  آوردن«ایمان » در  را  خداوند

 خدا وجود بر دلیل
  خداوند   به   نسبت   یشناخت  هیچ   معجزه   چگونه   که   شد  روشن   ما   برای   اینکه   به   توجه   با 

  صورت   به  او  داشتنوجود  برای  شناختی  حتی  نه  و  دهدنمی  قرار  ما  اختیار  در  متعالوسبحان 
  ، شودنمی   محسوب  تمام  و  مستقل  دلیل   معجزه  اگر  کنیم  روشن   است  الزم  بنابراین  مستقل،

   ؟است چیزیچه  متعالوسبحان  خداوند وجود  ایبر   نشانه و دلیل  پس

  شاهد    ب  یغا   حقیقت  وجود   تصدیق   برای  روش  دو  که  اندکرده  روشناحمدالحسن    امام
 : دارد  وجود (متعالوسبحان  خداوند ) عالم  این ۀ آورندوجودبه 

  را  خود  گوش  نیست  منطقی  که  بپذیرد را   این باید انسانی  هر  ......  وحی راه اول:»
  که   کسانی  به  لجاجت  و  عناد  سر    از  سپس  و  دبازدار    دیوار  پشت  صدای  شنیدن  از

  باز  را   خود  گوش  است  الزم  ابتدا   زیرا   نیست؛  دیوارپشت این    چیزی  بگوید:  شنوندمی
  توانممی   نشنیدم،  شنیدند،   هاآن  که   را   آنچه   اگر  هنگام  آن   در  و  کنم   شنیدنۀ  اراد  و

   ندارد.   وجود دیوار  پشت  چیزی که  کنم حکم چنین 

  تصدیق  آن  سرآغاز  است.   برتر  و   اصلی  راه  همان  وحیۀ  طریق  که   است  این   حقیقت
  معرفت   یعنی  تصدیق  از   پس  مراحل  به   ولی  است،  سبحان(  خدای  )یا  حقیقت  وجود  به

  از   شنیدن  برای   آمادگی  با  راه  این   آغاز   شود.می   کشیده  نیز  است(   آفرینش   علت   )که
د   با  پس  آن  از   و  شودمی  شروع  حقیقت   جهان  این  که  حقیقتی  آن  برای   اخالص   و  تجر 

  حکیم   حقیقت  آن  از   مستقیم  طوربه   انسان  روح  که  رسدمی   جایی  تا   کرده،   ایجاد  را 
  معرفت  سمتبه   را   خود   سفر  پس  آن  از  و  شود  ثابت  حکمت  و  وجود   برایش  و  بشنود، 
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  جسمانی   عالم  این  ظلمت   و  تاریکی   به   مردم  بیشتر   متأسفانه   اما  ........   کندمی   آغاز
  را   راه  این  نتیجه   در  نمایند.می   غفلت  پروردگارشان  از  و  کنندمی   اعتماد  آن  بر  و  متمایل 

  ـ الهی  اولیای   و  فرستادگان  انبیا،   مانند   ـ اندک    گروهی  جز   است،   وحی  راه   همان   که
  جانشینی  یا  واسطه  راه  آدم  فرزندان  دیگر  برای   خداوند  سبب  همین  به   پیمایند. نمی 

  گشایش   با   ترتیب   این   به   بشناساند.  هاآن   به  و  برساند ]به مقصد[    را   هاآن   تا  است  گشوده
  واجب  شناختش  که   ایکننده جانشین   آن  با   مرتبط  که   دیگر   اصل  دو   واسطه،   راه  این

  رسالتی   دیگری  و  )خلیفه(   جانشین  خود  یکی  اصل:  دو  این   شود؛می   آشکار  نیز  است
 کند. می  حمل خود  با  شناخت برای  جانشین آن که است

  صفات  اثبات   و   حقیقت  یا   خدا   وجود  اثبات به    که  است   طریقی  این   ، عقلی  راه  دوم:
ق   ـاست   آفرینش  علت   کهـ   را   حقیقی  معرفت   اما  ؛پردازدمی   کریم قرآن    سازد.نمی  محق 
  جهان   در  انسان  که  حکمتی  و  نظام  دلیل   مانند  است؛  پرداخته  عقلیۀ  ادل  از  برخی  به

 1«است«... دنامول   »عدم، که  برهان  این نیز  و بیند می

  مگرـ   مردم  که   جاآن  از  و   ؛است  «وحی  »راه  ، غیب  وجود  شناخت   برای   اصلی   راه  بنابراین
  متعالوسبحان   وندخدا   ،برندمی  پناه  آن  به  ،کرده   اعتماد  ماده  به  و  کنندمی  کوتاهی ـ اندکیۀ  عد

  به   معرفت   و   شناخت   در   که  )اشخاصی   الهی  خلفای   از   استفاده  با   یواسط  طریق   مردم   برای
   شود.می  شناخته   متعالوسبحان  خداوند  آنانۀ  وسیلبه   و  ،ه استگشود  (اندیافته   دست  یپیروز 

  استنباط  طریق  از  متعارف،  و  عادی  رویدادهای  در   تدبرۀ  وسیلبه   ، ینعقال  راه  ،دوم  راه
د، می  حکم  حوادث  این   بر   که  است  قوانینی    حکمت   و  )سیستم(   نظامۀ  از طریق مشاهد  و  ران 

[   زیرا   آورد؛ می   فراهم  ما   برای  را   محدودی   شناخت   عقلی  طریق   این   .است   شناخت  ]صرفا 
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  محسوب   است  آفرینش   علت   که   حقیقی  معرفت   و   شناخت  آن  و   است  تصدیق   یا   «وجود»
  وندخدا   »وجود   معرفت  به   توانیم می  ـتنها ـ   مسیر   ایناز    عبور  با  بنابراین   .شودنمی 

   برسیم. «متعالوسبحان 

 کنیم: می ذکر را  آن از  هایینمونه   ت،اس زیاد  ،تفکر  و تدبر  مدح در ،روایات و

  ابوالحسن   :است  روایت  حکم،   بن  هشام  از   ،ما  اصحاب  از  بعضی از  اشعری،  عبداللهااب  از
افراد    به  خود  کتاب   در  تعالیوتبارک   خداوند   هشام،  ای»  :فرمود   من  به  جعفر  بن  موسی
ین   عبادی فبشر : فرمایدمی  و است داده  بشارت م یفه   وعاقل  ذ 

ُعون    الَّ م 
ت  س  ل   ی  و  ق  ُعون   ال  ب 

تَّ ی    ف 
هُ  ن  س  ح 

 
ك    أ ئ 

ول 
ُ
ین    أ ذ 

اُهُم   الَّ د  هُ   ه  ك    اللَّ ئ 
ول 

ُ
أ وُلو  ُهم    و 

ُ
اب    أ ب  ل 

  آنان   ؛ بندگانم  به  بده   بشارت  پس )  اْل  
  شانهدایت  خداوند  که  هستند  کسانی  آنان  .کنندمی   تبعیت  آن  بهترین  از  و  شنوندمی  را   گفته  که

د  صاحبان همان آنان و است کرده ر     .(هستند  خ 

  با  را  پیامبران  و نمود،   کامل مردم  بر  هاعقل  با   را  ها حجت تعالیوتبارک  خداوند  ! هشام ای
  : فرمایدمی  .کرد  راهنمایی  خود   ربوبیت  سویبه   را   هاآن  ها نشانه   با   و  داد،   نصرت  «بیان»
  ُهُکم ل  ه    إ  ل  د    إ  اح  ه    ال    و  ل  الَّ   إ  ُن   ُهو    إ  م  ح  یُم   الرَّ ح  نَّ   الرَّ ي   إ  ق    ف 

ل  ات    خ  او  م  ض    السَّ ر 
اْل   ف    و 

ال  ت 
اخ  ل    و 

ی    اللَّ
ار   ه  النَّ ك    و  ُفل  ال  ي  و  ت 

ر ي  الَّ
ج  ي  ت  ر    ف 

ح  ب  ا  ال  م  ُع   ب  ف  ن  اس    ی  ا  النَّ م  ل    و  ز  ن 
 
هُ   أ ن    اللَّ اء    م  م  ن    السَّ اء    م  ا  م  ی  ح 

 
أ ه    ف    ب 

ض   ر 
د    اْل   ع  ا   ب  ه  ت  و  ثَّ   م  ب  ا   و  یه  ن    ف  ة    ُکل    م  ابَّ یف    د  ر 

ص  ت  اح    و  ی  اب    الر  ح  السَّ ر    و 
خَّ ُمس  ن    ال  ی  اء    ب  م    السَّ

ض   ر 
اْل   ات    و  م    آل ی  و  ق  ُلون    ل  ق  ع    خداوندی   هیچ  او  جز  که  است   اییگانه   خدای  شما   خدای)   ی 

آسمانبی   است.  مهربان  و  بخشایشگر   او  .نیست آفرینش  در  و  تردید  زمین  و  آمد ورفت ها 
ند و بارانی که خدا از آسمان نازل کرده  ا هایی که در دریاها به سود مردم روانروز و کشتی وشب
ای پراکنده  اش زنده ساخته و در آن از هر نوع جنبنده آن زمین را پس از مردگی  ۀوسیلو به

ر میان آسمان و زمین، نشانه  ابر  مسخ  برای گروهی که  هایی است  کرده و گرداندن بادها و 
   . (اندیشندمی
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  شود[   روشن]   تا  است  داده  قرار  شخود  شناخت  برای  اینشانه   را   آن  وندخدا   !هشام  ای
ر    : فرمایدمی  پس   ؛ د ندار   تدبیرگری   که خَّ س  ُکُم   و  ل    ل  ی  ار    اللَّ ه  النَّ س    و  م  الشَّ ر    و  م  ق  ال  ُجوُم   و  الن    و 

ات   ر  خَّ ر ه    ُمس 
م 
 
أ نَّ   ب  ي  إ  ل ك    ف 

ات    ذ  م    آل ی  و  ق  ُلون    ل  ق  ع    شما   برای   را   ماه  و  خورشید  و   روز  و  شب  و)  ی 
  تعقل  که   مردمی   برای   این،   در   مسلما    اند. شده   ر مسخ    او  فرمان  به   ستارگان   و   گردانید   رمسخ  

   . (دارد وجود  هایینشانه   کنندمی

ي   ُهو    : ایدفرممی  و ذ 
ُکم    الَّ ق  ل  ن    خ  اب    م  ن    ُثمَّ   ُتر  ة    م 

ف  ن    ُثمَّ   ُنط  ة    م 
ق  ل  ر ُجُکم    ُثمَّ   ع 

ال    ُیخ  ف    ُثمَّ   ط 
ُلُغوا  ب  ت  ُکم    ل  ُشدَّ

 
ُکوُنوا   ُثمَّ   أ ت  ا   ل  ُکم    ُشُیوخ  ن  م  ن    و  ی   م  فَّ و  ن    ُیت  ُل   م  ب 

 
ُلُغوا   ق ب  ت  ل  ال    و  ج 

 
ی  أ مًّ ُکم    ُمس  لَّ ع  ل    و 

ُلون   ق  ع    خون   از  سپس   ،اینطفه   از   سپس   ، آفرید  خاکی  از   را   شما   که  است  کسی  همان  او)  ت 
  و برسید  خود  قوت  کمال  به   تا  ، آوردمی  بیرون کودکی [ صورتبه ]  را   شما  بعد   و ، آفرید  ایبسته 

  شده   مقرر   که  مدتی   به   تا   و  ،میردمی   زودتر   که   تهس  کسی  شما  میان  از  و   ،شوید   سالمند  سپس
 .( کنید تعقل  که باشد   ؛برسید  است

ف    فی  ان   :ید فرمامی  و
ال  ت 

ل    اخ 
ی  ار    اللَّ ه  النَّ ا  و  م  ل    و  ز  ن 

 
هُ   أ ن    اللَّ اء    م  م  ن    السَّ ق    م  ز  ا   ر  ی  ح 

 
أ ه    ف    ب 

ض   ر 
د   اْل   ع  ا  ب  ه  ت  و  یف   م  ر 

ص  ت  اح   و  ی  ات    الر  م   آی  و  ق  ُلون   ل  ق  ع    آنچه  و  روز  و  شب آمدنپیاپی در  همانا ) ی 
  است  گردانیده زنده مرگش از  پس را  زمین آن [وسیله] به و  آورده  فرود  آسمان از روزی از خدا 

 1« .(است هایینشانه  اندیشند می که  مردمی برای  بادها گردش  در و

  دالیل   و  ، کندمی  دعوت  معرفت   و  شناخت  به   را   ما  متعالوسبحان   وند خدا   بنابراین
   .دهدمیتوضیح   را  درست هایپاسخ ۀ دربار   تحقیق  و تفکر و  تدبر و  ها()نشانه 

  خدا   وجود  از   ما  که  نیست  معنا  این  به   « قوانین  از  استفاده  با  تفسیر»  که  کنممی  خاطرنشان
  ؛ کندمی   داللت  هدفمند   گذاریقانون   وجود   بر هدف،  و  قانون و  نظام  وجود   زیرا  ؛شویم   نیازبی
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  میدان   ـاست  نکرده  مسدود  را   هاآن   ،علم  کهـ   «مفتوح و باز  »سرآغازهای   وجود  که  طور   همان
  کندمی   آغاز  را   چیزهمه   که   خدایی  وجود  به  نیاز  مانع  و  گذاردمی   باز  دیگران  و  ما  برای  را 

 شود:نمی 

  جهانی  تفسیر  یا  دارد  نهفته  خود  در  جهان  این  که  یقوانین  استنباط  و  جووجست»
  که بود  نخواهد  معنا  این  به  هرگز  علمی،  قوانین  بر اساس  کنیم می زندگی  آن  در  ما  که
  "باز  و  مفتوح  سرآغازهای"  وجود  .هستیم  نیازبی  اهداف  و  سرآغازها  بارۀدر   تحقیق  از  ما
  به  را   ما   هم   "اهداف"  وجود   و   د،کشان  می   آن  از   قبل ۀ  دربار   تحقیق   و   وجوجست  به  را   ما

  و   شواهد   به   را   ما  ها[]این   نتیجه   در   و   کشاند،می   سرآغازها   این ورای    درباره   تحقیق 
  توهم"  کتاب   در   که  است  اینکته   همان  این   و  ؛ درسان  می   وند خدا   وجود  ای بر   دالیلی

   پرداختم.  آن بررسی  و بحث به  "خداییبی

  است   هدفمند  تکامل،   که   شد  ثابت  "زندگی  و  حیات"  چهارچوب   در  کتاب[  این  ]در
  و   ،دارد  قرار  "هدف  آن"  ورای  در  که  است  خداوندی وجود  برای  روشن  اینشانه   این  و

  منتهی   خدا   به  نهایت  در   ، وضعیت  که   کردم  ثابت   نیز   کیهان   کل  خصوص   در   نیز 
  از علمی الحاد پردازاننظریه  که نتایجی کردم بیان  علمیۀ ادل با روشنیبه  و شود؛می
  که است  کرده تالش  کتاب چندین در  "داوکینز ریچارد"  است. نادرست  زنندمی دم آن

  "خداییبی   توهم "  درکتاب   بنده   ولی  دهد،   توضیح  تکامل،   ورای   در  را   هدف  نبودن
  اثبات   از  پسـ  آن  دنبالبه   و  ،کردم   ثابت  تکامل  برایرا    هدف   وجود  ـدقیق   صورتیبه ـ

 1«.شودمی ثابت  هم  خدا  وجود  ـهدف

  »وجود  بر   واضح  اینشانه   و  دلیل   را   « قوانین  بودن  هدفمند   و  قوانین »  که   است  چیزی   این   و
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  ش بودن  هدفمند   و   تکامل   قانون    زمینی،   زندگی  سطح   در   دهد.می  قرار   تعالیوسبحانه   خداوند«
 باشد.  داشته  وجود  حکیم و هدفمند  ]شخصی[ آن پس    در شودمی  باعث

  توهم "  کتاب   در   خداوند   وجود   اثبات   برای   که  را   دلیلی   بخواهد   شخصی  اگر»
  است  عبارت "دلیل این " ،بشناسد  کردم مطرح زمینی زندگانی   خصوص در  "خداییبی
  طوربه   "خداییبی توهم "   کتاب  در  را   دلیل  این  بنده  و   "است  مندهدف  ،تکامل"  اینکه  از

  را   برتر   مندیهوش  ابزار  ساخت   تکامل،   چگونه   که  نمودم   روشن  و   کردم  بیان  مفصل
یعنی  ـ   هااسلحه   تمامی  بر   و   ست بقا  ابزار   برترین   مندی، هوش   چراکه  ؛ است  گرفته   هدف
 1« .دارد برتری ـی بیولوژیک  بقای   هایسالح دیگر 

 هاآن  ورای   در آنچه  و  هدفمندی و بخشینظم   ،گذاریقانون خصوص  در   تحقیق  بنابراین
  این   و   رساند، می   خدا   وجود  برای   دالیلی   به   را   ما   ، هاسرآغاز   خصوص   در   تحقیق   و   است   نهفته 

  مردم   که  چیزی   هر  یا  قوانین[  ]زیرپاگذارنده  « قوانین  خارق»   یا  «العادهخارق »بارۀ  در   تحقیق 
و به این ترتیب    بگیرند   نظر  در  ییآسامعجزه   ۀبیهود  کار  را   آن  تا  نیست  کنند  تفسیرش  توانندنمی 

با    تا  نداریم  هم  نیازی  و  نداریم،  «هاشکاف   خدای »  به  اعتقادی  ما   .کنند  اثبات   را   خدا   وجود
  وند خدا   وجود   اثبات   برای   ایمعجزه   ، رویداد  آن  بگوییم ندارند    تفسیری   که   چیزهاییاستفاده از  

 : است متعالوسبحان 

  دارند   وجود   مواردی  یا  د ندار   وجود   نشده  تفسیر  اموری  که  کنیم   ثابت  نداریم   نیاز  ما»
  دارد  وجود  ایحفره  یا  هاشکاف  یا   ،کند  انتفسیرش  است   نتوانسته   امروز  به   تا   علم   که
  آنجا   از  بگوییم  ـعلتی  هیچ  بدونـ   در نتیجه  تا  کند،  پر  را   آن  نتوانسته  امروز  به   تا  علم  که
  به  نیاز  ما  کند   پر  را   آنتواند  نمی   امروز  علم   که  دارد  وجود   شکافی  و  حفره  که
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  قطعی   اثبات  به  را   ما   هرگز  روش،  این  کند!  پر  را   شکافآن    تا   داریم   خدایی  گرفتنفرض 
 1«.رساند نمی خدا  وجود

 مدعی  صدق بر  آن داللت  و  مادی ۀ معجز 

  تحقیق  الهی  های حجت  از   حجتی  یا  وصی  یا   پیامبر   یک  دعوت   خصوص  در  که   کسی  غالبا  
  به   ـواقعبه ـ   او  که   کند  تصدیق  تا  کندمی   سؤال  کراماتش  و  معجزات  از   ـکلی   طوربه ـ   کندمی
   . یا خیر است متصل  متعالوسبحان وندخدا 

   گیرد:می  سرچشمه نادرست هاییزمینه پیش  از  یدرخواست چنین  کنممی  تأکید و

  پیشنهاد   حتی   اینکه  و  است؛  معجزه  درخواست  ی که دارند حقوق  جمله  از  دارند   باور   هاآن  .1
   داد. خواهیم  پاسخ  درخواستی«ۀ معجز» فصل  در را  نکته  این که کنند؛ مطرح هم را  آن

   بیاورد.   معجزه   باید حتما     گوراست   مدعی   یعنی   ؛ است   الزم  دلیلی   ، معجزه  دارند   باور   هاآن   .2

  نتوانکه    ایگونه   به  ؛باشد   آورالزام  و  قاهر  آشکار،  روشن،  ،معجزه  این  دارند  انتظار  هاآن  .3
  از   غرض  آوردن، ایمان  به   کردنوادار  که این  وجود   با   ود؛ نم  تصور  آن  برای   ویلی أت  یا   تفسیر   هیچ 

  تمامی و  شود لغو امتحان  ندارد امکان نتیجه   در  و  هستیم امتحان دنیای  در  ما  .نیست خلقت
  برای  مجالی  و  غیب  برای  جایگاهی  ـاهمعجزه   در  حتیـ   باید  بلکه  !شود  داده  مکلف  به  هاپاسخ 

   بماند. باقی   تکلیف و امتحان

  برای   خدا   ثابت  قانون  یا  سنت»  ضمن  در  آیا  یعنی  ؛است  واجب  ـواقعا  ـ   معجزه  آیا  پس
  آورده   معجزه   اگر   و  ؟گیردمی  قرار « کاذب  انمدعی  از   کردنشان  جدا   و   صادق  ان مدعی  شناخت
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  کفایت   آوردنایمان   برای  تنهاییبه   معجزه  آیا   یعنی   شود؟می  شمرده   ی مستقل  دلیل  آیا   شود
   کند؟می

  شناخته   حجت   آن   طریق  از   که را    «قانونی»  باید   ابتدا   شده طرح م  پرسش   به   پاسخ   برای
   باید:  بگیرد قرار  قانون  این چهارچوب در چیزی کهآن برای  بشناسیم.  شودمی

  نپذیرد   تخلف   ادعا، ۀ  لحظ  نخستین   ابتدای   همان   از   و   شرایط   هر   در   و  زمان   هر   در   :اول
  تمام  دسترس  در   نیز  و  ،این قانون دچار تغییر و دگرگونی نشود  و  باشد[ حاضر  و  فراهم  ]یعنی

 باشد.  مکلفان

  راستین   مدعی  از   غیر  یعنی   ؛ شوددیگر منطبق نبر کس    ، راستین  مدعی   از  غیر   از  :دوم  و
   بیاورد. را  آن نتواند کسی

  شخصی  هر  باید  که  ثابت  است   قانونی  کنندگان،ادعا   شناخت  برای  الهی  سنت  [چراکه]
  باطلی  مدعی  هیچ   و  بیاورد  را   آن  کندمی  ادعا که    نخستینیۀ لحظ  همان  از   و  کندمی  ادعا  که

   . کنداستفاده  آناز  نتواند

  معجزه وجوب عدم یا  وجوب در را  مختلف هایگروه دی عقا  فقهای  سخنان کهاین از پیش
  جایگاه  خصوص در را  نهایی  سخن کنم،  بیان ، خیر یا است  یمستقل دلیل معجزه، آیا کهنای و

  دارم.می  بیان اندکرده تقدیماحمدالحسن   امام که ایادله بر  تکیه   با  خدا  دین  در  معجزه

  الهی دین در  معجزه جایگاه خصوص در نهایی سخن
  اسالم   د یعقا  کتاب  دراحمدالحسن    امام  ،معجزه   به  مربوط  دیعقا   بررسی  و  بحث  از  پس
 : نمایدمی خالصه صورت این به  متعالوسبحان   وند خدا  دین  در  را  معجزه جایگاه

  و   ،کنندهتأیید   ات،زمعج  اینکه  از  است  عبارت   خداوند   یند   در  اتمعجز  یگاهجا»
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  پیدا   ]معنا   یگر د  یلدال   کنار   در  گرفتنقرار   با   و  ، هستند  مستقلیرغ   یلدل  خودخودی  به 
  ]درواقع[  یاید، ب  است  دلیل  خودخودی  به   که  یلیدل  با  همراه  معجزه  اگر  یعنی  کنند[؛می

  به  مردم  یقتشو  و   یقین  افزایش  خدا   یند   در  آن  یگاه جا   و  بود  خواهد  یازن  از  یشب
  را   "نص"  یلدلکه    ایخلیفه   همان  بود؛  خواهد  ینشزم  در  خدا ۀ  یفخل  به   آوردنیمانا 

 1« .است آورده

  یا  واجب قانونی  را  معجزه که کسانی ایبر   را  نقض نکات از برخی  خالصه طوربه   جااین  در
   :نمایم می  تقدیم   کنندمی  قلمداد شدهفرستاده  شخص   صدق بر  داللت برای  کافی

  و   انبیا ۀ  هم  یید أت   برای  خود   هایکتاب   در   وند خدا قطعا     بود   قانون  یک   معجزه،   اگر   .1
 را  آن  یا  کردمی  معرفی  عام  قانونی  عنوانبه   را   آن  یا  فرمودمی  بیان  را   معجزه  اوصیا،  و  مرسلین

  نادرست   این،   و  ؛ نمودمی  ذکر   داشت  وجود   آدم  یعنی  خلیفه  آن   در  که   یروز   نخستین   از
  ذکر   ایمعجزه  هیچ  ـشعیب  و  لوط   مثلـ   انبیا  از  بسیاری   برای  سبحان  خداوند  .است
  مثلـ   اندنبوده   هدایت  برای  یا  حجیت   جایگاه  در   است   کرده  ذکر   هاییمعجزه   اگر   یا   فرماید نمی 

  استحقاق   و   تکذیب   از   بعد  که   اندبوده   هاییمعجزه   و   ـنوح  طوفان   مانند   ، عذاب  های معجزه
  و  ایشان   نیکویۀ  سیر   هایش[کتاب   در   سبحان  ]خداوند  که  حالی  در   آمدند؛ می  عذاب

   .است شده  یادآور  را  خدا  فطرت  به  بازگشت  و حق به  دعوتشان

   فرماید:می فرستادگان« های دعوت  از  هایی»روشنگری کتاب دراحمدالحسن  امام

  آورده   شانراستی  اثبات   برای  ابراهیم  یا  نوح که  ایمعجزه   خصوص   در  قرآن»
  است   پیامبران   دعوت  بر   تأییدی   معجزه،   چراکه   است؛  نیاورده   میان  به   سخنی   باشند 

ت   اثبات   برای   نه    بوده   فطرت   به   بازگشت  برای   آنان  دعوت   دعوت.  درستی   و   صح 
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  آن  بر   مردم   که  است  فطرتی  چراکه  ندارد؛  دلیل   به  نیازی  خداوندی   فطرت   و  است
  و  او  تقدیس   و   تسبیح  و   یگانه   خداوند   پرستش   و   حق   همان   یعنی   اند؛شده   سرشته
  است؛   شده   سرشته  آن  داشتندوست   بر   انسان   که  ایکریمانه   اخالق   به   شدنآراسته

 1« خدا؟! رنگ از بهتر  رنگی چه و  خدایی، رنگ

  زیرا   شود؛ آورده ادعاۀ لحظ ن نخستی از است واجب پس ، باشد قانون یک معجزه، اگر .2
  اختالف   دچار   و باید فراهم و مهیا باشد،    باشد   بوده   که   موقعیتی   هر   در   مکلف   هر  برای   قانون 

  انبیا  به  نیاوردن ایمان  برای  کنندگانتکذیب   تمامی  صورتاین  غیر   در   شود؛ نمی   هم  دگرگونی  و
  از   قبل  هاآن   از   شخصی  اگر   و  بیاورد؛   معجزه   وی   که   زمان  آن   تا  داشت  خواهند  بهانه   و  عذر 

  ؛است  معذور   متعال وسبحان  وند خدا   نزد   صورت   این   در   ، یابد  وفات   کند   درک   را   معجزه   کهاین
ُموا   فرماید: می  کریم قرآن    در  متعالوسبحان   وندخدا   زیرا   ؛ است  نادرست قطعا     این   و س 

 
ق
 
أ   و 

ه  
اللَّ د    ب  ه  م    ج  ه  ان  م  ی 

 
ن    أ ئ 

ُهم    ل  ت  اء  ة    ج  ُننَّ   آی  م 
ُیؤ  ا   ل  ه  ل    ب 

ُ
ا   ق م  نَّ اُت   إ  د    اآل ی  ن  ه    ع 

ا  اللَّ م  ُرُکم    و  ع 
ا   ُیش  ه  نَّ

 
ا   أ ذ   إ 

ت   اء  ُنون    ال    ج  م 
  ای معجزه   اگر  که  کردند   یاد  سوگند   خدا   به  سوگندهایشان  ترینسخت   با  )و  2ُیؤ 

  چه  شما   و   خداست  اختیار   در   تنها   معجزات   بگو   آورند. می   ایمان   نآ  ه بحتما     بیاید   آنان   برای
 . نیاورند(  ایمان شاید بیاید [ هم معجزه] اگر  که دانیدمی

  درخواست   کریم قرآن    در   متعالوسبحان   وند خدا   چرا   باشد،   قانون   یک   معجزه،   اگر   .3
اُلوا   فرماید: می  تعالیحق   ؟ پذیردنمی  است   کرده  درخواست   معجزه   که   را   کسی

 
ق ال    و  و  ل    ل  ز 

ن 
ُ
  أ

ه   ی  ل  ات    ع  ن    آی  ه    م  ب  ل    ر 
ُ
ا  ق م  نَّ اُت   إ  د    اآل ی  ن  ه    ع 

ا  اللَّ م  نَّ إ  ا   و  ن 
 
یر    أ ذ 

ین    ن    جانب   از  چرا   گفتند   )و  3ُمب 
  خداست  نزد فقط هانشانه  آن بگو  است؟ نشده نازل  او بر  [آسامعجزه ] هایینشانه   پروردگارش

 
 .  13ص: . جلد اول. های فرستادگانهایی از دعوتروشنگریاحمدالحسن. امام  ـ1
 . 109آیه: . انعام ۀسور . قرآن کریم  ـ2
 . 50آیه: . سوره عنکبوت. قرآن کریم  ـ3
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 .آشکارم( ایهشداردهنده تنها  من و

  که   را   چه آن  و   وضعیتشان  داده،   را   پاسخشان  متعالوسبحان  وندخدا   که   ایعده   این   و
  و   دانند می  شرط  و  واجب  را   آیه   شدنحاصل   اینان  است؛  فرموده   روشن   اندکرده  درخواست

ل    ...  دهد:می   پاسخ  ایشان  به  ـتمام   روشنیبه ـ   هم  خداوند
ُ
ا  ق م  نَّ اُت   إ  د    اآل ی  ن  ه    ع 

ا  اللَّ م  نَّ إ  ا   و  ن 
 
  أ

یر   ذ 
ین   ن    بنابراین  .(آشکارم ایهشداردهنده  تنها  من  و خداست  نزد فقط هانشانه  آن بگو ) ُمب 

  او  که   نیست  شرط   آشکار(   ایهشداردهنده   همان   یعنی )   شدهفرستاده   شخص   تصدیق   برای
  ایمعجزه   بگذارد   قرار   که  نیست   کسی  هم  ـشدهفرستاده   شخص  یعنیـ   او  و  بیاورد   ایآیه

ا   است   متعالوسبحان   وند خدا   دست  به   معجزه،   و  نشانه   بلکه  ؛ بیاورد م  نَّ اُت   إ  د    اآل ی  ن  ه    ع 
  اللَّ

  کند.نمی   اجرا   نخواهد   اگر  و   کندمی  اجرا   را   آن   بخواهد  اگر  و  خداست(   نزد   فقط  هانشانه   )آن
  سخن   این   وگرنه  ؛ شوندنمی  محسوب   حق  صاحب  شناخت  برای   یشرط  آیات،  بنابراین

ا  :داشت  خواهد  معناییدیگر    تعالیحق م  نَّ إ  ا  و  ن 
 
یر    أ ذ 

ین    ن    ایهشداردهنده   تنها  من  )و   ُمب 
 .آشکارم(

  رد  ]و  داده  پاسخقرآن    در  را   معجزه  کنندگاندرخواست  متعالوسبحان   وندخدا   بنابراین
  از  دهند ارائه  مادی  دلیلی  و نشانه  ، غیب  به   خود  دعوت   ]صدق[ برای  اینکه  زیرا   ؛ [است کرده
  بر  دلیل   ترین بزرگ »  حقیقت  در   چراکه  ؛ نیست  فرستادگان  و انبیا   ضروی   و  الزم  کارهای   جمله 
  همان   کوزه   از   و  است؛  پاکشان  اخالق   و  آنان   مبارک ۀ  سیر   و  رفتار  پیامبران،   ییگوراست  و  صدق
 1« .اوست در که تراود برون

  که   کنندمی   ادعا  ، آوردمی  میان  به  سخن   آنان  از  متعالوسبحان   وند خدا   که  کسانی   این  .4
ُموا   آورد  خواهند   ایمان  آن  بهقطعا     شود  حاصل  برایشان  ایآیه  اگر س 

 
ق
 
أ ه    و 

اللَّ د    ب  ه  م    ج  ه  ان  م  ی 
 
  أ
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ن   ئ 
ُهم   ل  ت  اء  ة   ج  ُننَّ  آی  م 

ُیؤ  ا ل  ه    اگر  که کردند  یاد   سوگند خدا  به  سوگندهایشان  ترینسخت  با   )و ب 
  نشانه«   و  آیه»  فقط  افراد  این  یعنی  ؛آورند(می  ایمان  آن  بهحتما     بیاید  آنان  برای  ایمعجزه

  باید   بیاوردباید  حتما     رسول  شخص  که  اینشانه   آن  کنندمی  تصور  بلکه  ؛کنندنمی   درخواست
  کنند، می   مشخصخودشان    را   آن  نوعاینکه    یا  ،باشد  آوردنایمان   به   وادارکننده   و  کنندهمقهور 

   آورند.می  ایمان آیه آن به  که هستند  مطمئن خود گمان  به هاآن دلیل  همین به و

  اگر حتی که است فرموده  روشن برایشان و داده  پاسخ ایشان به  متعالوسبحان  وندخدا  و
  ـنیست   دعوت  حقانیت  شدنروشن  برای   شرطی معجزه  کهآن  باـ  شود  حاصل  هم  ( معجزه)  آیه

  و  قاهر  هرگز  یعنی بود؛  نخواهد  کنندمی   شرط  و  گیرندمی  فرض  هاآن  که  صورتی  آن  به  هرگز
ا  :نیست  ایمان   ه ب  وادارکننده م  ُرُکم    و  ع 

ا   ُیش  ه  نَّ
 
ا   أ ذ  ت    إ  اء  ُنون    ال    ج  م 

  که   دانیدمی   چه  شما   )و  ُیؤ 
  که  است   فرموده  روشن   متعالوسبحان   وندخدا   و   ؛نیاورند(   ایمان  شاید  بیاید  [هم   معجزه]  اگر
  خصوصیت،   این  و   دارد  وجود   [ ابهام  و   شبهه  و   پوشیدگی  ]یعنی  »لبس«  « نشانه  و  آیه »  در

و    : است  حکمت   و قرآن    با  موافق ل  ا   و  ن  ل  زَّ ك    ن  ی  ل  ا   ع  اب  ت  ي  ک  اس    ف  ط  ر  ُسوهُ   ق  م  ل  م    ف  یه  د  ی 
 
أ ال    ب  ق  ین    ل  ذ 

  الَّ
ُروا  ف  ن    ک  ا   إ  ذ  الَّ   ه  ر    إ  ح  ین    س  اُلوا   *   ُمب 

 
ق ال    و  و  ل    ل  ز 

ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ك    ع  ل  و    م  ل  ا  و  ن  ل  ز  ن 

 
ا  أ ک  ل  ي    م  ُقض  ُر   ل  م 

  ال    ُثمَّ   اْل  
ُرون   ظ  و    *   ُین  ل  ن    و  ل  ع  ا   اهُ ج  ک  ل  اهُ   م  ن  ل  ع  ج  ُجال    ل  ا   ر  ن  س  ب  ل  ل  م    و  ه 

ی  ل  ا  ع  ُسون    م  ب 
ل    نوشته   مکتوبی،   اگر  و )  1ی 

 کافرانقطعا     کردندمی  لمس  خود   های دست   با   را   آن  آنان  و   کردیممی   نازل   تو  بر   کاغذ،   بر
  است؟«   نشده  نازل  او  بر  ایفرشته   »چرا   گفتند:  و   *  « نیست  آشکار   یسحر   جز  »این  گفتند:می

  اگر  و   *  یافتند نمی   مهلت   هاآن   سپس  بود؛   شده  تمام  کارقطعا     آوردیم می   فرود  ایفرشته   اگر  و
  هاآن  بر   را   کار   و   دادیممی  قرار   مردی   صورت[  ]به   را   اوقطعا     دادیم می  قرار   ایفرشته   را   او

  معجزه   اگر  صورت  این  غیر   در  .( دکننمی   شبهه  خود  که  گونه  همان   ساختیم،می  مشتبه
 ـگذاردنمی   باقی   امتحان  و  غیب   برای   جایی   هیچ   که   ایمعجزه  یعنیـ   مقهورکننده   صورتبه 
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  فرعون   که   ایمعجزه   همان  مثل   شود؛ نمی   پذیرفته  ایمان   ایمعجزه   چنین   با   هرگز  شود   حاصل
  ـبود   شده  بزرگ  کوهی  همچون  کهـ   را   دریایی   آب   و  دید   را   آن  که این  از   بعد و  دید  خود  چشم   به
ا  آورد!   ایمان  کرد  لمس  دستانش   با ن  ز  او  ج  ي و  ن  ب  یل    ب  ائ  ر  س  ر    إ  ح  ب  ُهم    ال  ع  ب  ت 

 
أ ُن   ف  و  ع  ر  ُجُنوُدهُ   ف  ا  و  ی  غ    ب 

ا  و  د  ع  ی  و  تَّ ا   ح  ذ  هُ   إ  ک  ر  د 
 
ُق   أ ر  غ  ال    ال 

 
ُت   ق ن  هُ   آم  نَّ

 
ه    ال    أ ل  الَّ   إ  ي  إ  ذ 

ت    الَّ ن  ه    آم  ُنو   ب  یل    ب  ائ  ر  س  ا   إ  ن 
 
أ ن    و    م 

ین   م  ل  ُمس    ستم   روی   ازـ   سپاهیانش  و   فرعون  پس   . گذراندیم  دریا   از  را   اسرائیل   فرزندان  و )  1ال 
  که  آوردم   ایمان  گفت  کرد.  درک   را   شدنغرق   که  هنگام   آن  تا   ، کردند  دنبال   را   آنان  ـ تجاوز   و

 . (مشدگانتسلیم   از  من   و  نیست  آوردند   ناایم   او  به  اسرائیل  فرزندان  که  ن هما  جز   معبودی  هیچ

  شان خود  که  زمانی   در  یا   خودشان   هوای   و   خواست  مطابق  ایآیه   حقیقت   در   هاآن   پس
  مشخص   را   آن  تجزئیا  و  آن  وقت  آن،  چگونگی  ،آیه  هاآن  یعنی  ؛خواهندمی  کنندمی  اراده
  خصوصیات   این   ]با   را   آن  فرستاده  اگر   که   کنندمی   مشخص  ترتیب  این   به   و   کنندمی

ُموا   آورند:می   ایمان  که  خورندمی  قسم  حتی  و  آورد  خواهند  ایمان  بیاورد  شده[خواسته س 
 
ق
 
أ   و 

ه  
الل   د    ب  ه  م    ج  ه  ان  م  ی 

 
ن    أ ئ 

ُهم    ل  ت  اء  ة    ج  ُنن     آی  م 
ُیؤ  ا  ل  ه    سوگند   خدا   به  سوگندهایشان  ترینسخت   با  و)  ب 

  ]خداوند[   و  ؛ آورند(می  ایمان   آن  به قطعا     بیاید   آنان  برای   اینشانه   اگر  که  خوردند 
 هرگونه  او  و  است  خدا   دست  به  هانشانه   و  آیات  که  دهدمی  چنین  را   هاآن   پاسخ  متعالوسبحان 

  برای   جاییکه    ماند  خواهد  باقی  صورتیبه   معجزه  آمدن  وضعیت  و  آوردمی  را   هاآن   بخواهد  که
  امتحان   وجود   وقرآن    از  دور به   و  حکمت  از  دور به   صورت  این  غیر   در  که  بماند،   باقی  کفر   یا  ایمان
   . بود  خواهد زمین این  روی

  صورت   این   در  زیرا   ؛باشد   مردم  ایمان   برای   راهی  تنهاییبه   تواندنمی   مادیۀ  معجز  .5
  ایمان   غیب   به   ما  خواهدمی  متعالوسبحان   وند خدا   بود.   خواهد  تناقض   دارای   خود خودی  به 
  از   آن،  از  باالتر  و  ؟!کرد  پیدا   شناخت  غیب   به  ماده   طریق  از  توانمی   چگونه  حال  ؛وریم بیا 
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   !آورما الز و  قهری مادی   دلیل   طریق 

 د: فرمایمی  یمانیاحمدالحسن  امام

  خداوند   حتی   و   باشد  مردم   آوردنایمان   راه   تواندنمی   تنهایی به   ،مادی ۀ  معجز  اما»
  طوربه   شدمی   پذیرفته  ایمانی  چنین  اگر  .شودنمی   راضی  محضی  مادی  ایمان  چنین  به

  مورد   ـ بود   تأویل غیرقابل  که   قاهر   مادی ۀ  معجزۀ  مشاهد  از  پسـ   فرعون  ایمان  قطع
  کوهی   چونهم   پاره،  هر   که  دید   او  و  ، دریا  شکافتن ۀ  معجز  همان  ؛شدمی   واقع  قبول 

ُت   گفت:   و   نمود  لمس  دستانش   با   را   آن  و  شد   عظیم  ن  هُ   آم  نَّ
 
ه    ال   أ ل  الَّ   إ  ي   إ  ذ 

ت    الَّ ن  ه    آم    ب 
ُنو  رائیل    ب  س  ا   إ  ن 

 
أ ن    و  ین    م  م  ل  ُمس    فرزندان   که  نهما  جز   معبودی  هیچ   که  آوردم   ایمان)   ال 

  را   ایمانی  چنین   خداوند   ولی   ؛ (مشدگانتسلیم   از   من   و  نیست   آوردند   ن اایم  او   به  اسرائیل
د    آآل ن    : کندنمی   قبول 

 
ق ت    و  ی  ص  ُل   ع  ب 

 
ت    ق ُکن  ن    و  ین    م  د  س 

ُمف    حالی  در   اکنون؟  آیا)  ال 
 . بودی!( مفسدان از و  کردیمی  عصیان این،  از پیش  تو  که

  کنند:   تفکر   تا   باشد،   مردم   برای   ایآیه   تا   گذاشت  باقی   را   فرعون  بدن   خداوند   و
  م و  ی  ال  یك    ف  ج  ك    ُنن  ن 

د  ب  ُکون    ب  ت  ن    ل  م  ك    ل  ف  ل  ة    خ  نَّ   آی  إ  یرا    و  ث 
ن    ک  اس    م  ن    النَّ ا   ع  ن  ات    آی 

ُلون   اف  غ    عبرتی   مانند می  تو  از  پس   که  آنان  برای  تا  کنیممی  حفظ   را   تو  بدن  امروز،)  ل 
  آیه   این  از  کمیۀ  عد   ولی  ؛اند( غافل   ما   آیات  از  مردم  از  بسیاری  آنکه  حال  و  باشی،

یرا   و  بردند  نفع  و   شدند  مندبهره  ث 
ن    ک  اس    م  ن    النَّ ا  ع  ن  ات  ُلون    آی  اف  غ    مردم   از   بسیاری) ل 

 1«.اند(غافل  ما  آیات از

  ایمان،  و   است، «  او:  »هو   همان   غیب   زیرا   ؛ بماند   باقی   غیب   برای   جایی   باید   ناگزیر  پس
ین  ا   فرماید: می   متعالوسبحان   وند خدا   . دارد  تعلق   «او»  به   فقط ذ 

ُنون    لَّ م 
ب    ُیؤ  ی  غ  ال  یُمون    ب  ُیق    و 
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ة   ال  ا  الصَّ مَّ م  اُهم    و  ن 
 
ق ز  ُقون    ر  ف    از   و  دارندمی   پا   ه ب  را   نماز   و  آورند می   ایمان  غیب   به  که  آنان)  1ُین 

ا   فرماید:می  نیز   و   ؛( کنندمی   انفاق  ایمداده  شانروزی   آنچه م  نَّ ُر   إ  ذ  ن    ُتن 
ع    م  ب  ر    اتَّ ک  ي    الذ  ش  خ    و 

ن   م  ح  ب    الرَّ ی  غ  ال  هُ   ب  ر  ش  ب  ة    ف  ر  ف 
غ  م  ر    ب 

ج 
 
أ یم    و  ر 

  که   است  ]سودمند[   کسی  برای   تنها   تو   دادنبیم )   2ک 
  به  را[ کسی ین]چن  پس ؛بترسد  غیب   در رحمان  ]خدای[ از و کند پیروی   را  [حق کتاب] ذکر

   .(دهب   بشارت  کریمانه پاداشی و آمرزش

  ایمان  پذیرفتن   و  مردم  از   بعضی  برابر  در  مقهورکننده  و  آشکار  ،واضح  هاییمعجزه   اجرای  .6
  از   برتر   بسی  خداوند   ؛ آوردمی   وارد  تعالی  خدای   عدل   به   اشکالی  ، معجزه  آن  طریق   از  هاآن

  و   بدهد  شخص   یک  به  را   پاسخۀ  هم  وند خدا   است  ممکن  چطور  !است  هایینسبت   چنین 
  ]در   و  ، برسد  خداوند  رضایت  و  بهشت  به  و  شود  پیروز   امتحان  در   تا   کند   لغو  را   وی  امتحان
  اگر  و  شود  امتحان  هم  او   ده،نش  جاری   ش برابر   در   معجزه  این   که   دیگری  شخص  مقابل[

  کننده مجبور   و  قاهر  ،معجزه  که  حالی  در  فقط  اشکال  این  ؟گردد  آتش  وارد  بخورد  شکست
  امتحان   ایمعجزه   چنین  نکند،   ایمان  به  وادار  که  ایمعجزه  خصوص   در  اما  ؛است   مطرح  باشد

  کسانی   طبیعتا    و  ،گذاردمی  باقی   امتحان  برای   مجالی  زیرا   ؛ کندنمی   ملغی   کامل  صورتبه   را 
  ]کمک   این  به   که  است  کسانی  از  کمتر  شانبهره   اندیافته   دست  ی مساعدت  و  کمک   چنین   به  که

  که  وقتی  تا  اخالص   و  عمل  ،علم  با  هاآن  ارتقای  امکان  کهآن   وجود  با  ؛اندنرسیده   [مساعدت  و
   .دارد  وجود هستند  امتحان دنیا  در

  نشده   اهنآ  به   مساعدتی   چنین اصال     که   هستند   کسانی  چرا   شود:  گفته   است  ممکن   نیز   و
  در  ؟کند کمک  هاآن به   ،خپاس  به  رسیدن  برای  تا است نشده جاری  ایمعجزه  هیچ برایشان و

   گویم: می پاسخ 
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  برابرشان   در  معجزه  که  کسانی  برای  افتاده،  اتفاق  که  ایمعجزه  کردنروایت   :نخست
  بررسی  و  تحقیق  به  ،احتمالی  زیان   دفعباید برای    را   هاآنحتما     و  است  حجت   ، نشده  حاصل

  لجاجت   و  انکار  و  تکذیب   جز  هاآن   وضعیت  و  گیریموضع  صورت  این   غیر  در  و  کند،  وادار  دقیق 
   بود. خواهدن

  کمک   با   را   ها آن  توانستمی   که  دید ی م  ـاندک   هرچند ـ  خیری   هاآن   در   وند خدا   اگر   :دوم
 هاآن   برای  اگر  ولی  ؛دادمی  یاری   را   هاآنقطعا     کند،   غیب  به ایمانۀ  آماد  ،ناپذیر تأویل ۀ  معجز

  صرفا    است،  توهمات   است،  کذاب  است،  ساحر   گفتند:می  هاآن قطعا     بود  آورده  ایمعجزه
نَّ   ...و  است  بوده   طبیعی  ایحادثه  ین    إ  ذ 

ت    الَّ قَّ م    ح  ه 
ی  ل  ُت   ع  م  ل 

ك    ک  ب  ُنون    ال    ر  م 
و    *   ُیؤ  ل  ُهم    و  ت  اء    ج 

ة   ُکل   ی آی  تَّ ُوا  ح  ر  اب   ی  ذ  ع  یم   ال  ل 
  بر  ]حکم عذاب[ پروردگارت  سخن که کسانی  حقیقت )در 1اْل  

آنان بیاید تا آن زمان    ها برایها و معجزهنشانه   ۀ گرچه هم  *  آورندنمی   ایمان  یافته،  تحقق   آنان
ُهم    ، (که عذاب دردناک را ببینند  ن  م  ن    و  ُع   م  م 

ت  س  ك    ی  ی  ل  ا   إ  ن  ل  ع  ج  ی  و  ل  م    ع  ه  ُلوب 
ُ
ة    ق نَّ ک 

 
ن    أ

 
ُهوهُ   أ ق  ف    ی 

ي ف  م   و  ه  ان 
ا  آذ  ر 

 
ق ن   و  إ  ا  و  و  ر  ة   ُکلَّ  ی  ُنوا  ال    آی  م 

ا  ُیؤ  ه  ی  ب  تَّ ا  ح  ذ  اُءوك   إ  ك   ج  ُلون  اد  ُقوُل   ُیج  ین   ی  ذ 
ُروا  الَّ ف  ن   ک   إ 

ا  ذ  الَّ   ه  یُر   إ  اط  س 
 
ین    أ ل  وَّ

  بر   ما   که  حالی  در   دهندمی   فرا   گوش  تو   به   آنان   از  برخی  )و  2اْل  
  اگر  و  [ایمداده   قرار]   سنگینی  هایشانگوش   در  و  نفهمند  را   آن  تا   ایمافکنده   هاپرده   هایشاندل
  .کنندمی   جدال  تو  با  آیندمی  تو  نزد  وقتی  که  آنجا  تا  آورندنمی   ایمان   آن  به   ببینند   را   ایمعجزه  هر

   .(نیست  پیشینیان   هایافسانه  جز  چیزی [ کتاب] این گویند می  ورزیدند  کفر که کسانی

اتفاق    معجزهبرابرشان    در  کهکسانی  مثل همان  نیز    افراداین  با    چرا   شود:   پرسیده  بسا  چه  و
   ؟رفتار نشد کردند آن را انکار  و افتاد 

  کار و لطف اضافه انجام  در واقع  برای این افراد،  کار ]یعنی انجام معجزه[    این   گویم:می
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باز  شد  عرضه می  او  ه بمعجزه    اگرحتی    و  ؛ کندنمی   قبول   را   « لطفآن  »  که است    کسیدر حق  
نتیجه حاصل می    تا  دهد ب   رخ   هاآن   از  برخی  برای   معجزه   که این  نتیجه   در   و   ؛ شدهم همان 

در    ،ه استداد  رخ   برابرشان در  معجزه   که  هستند   هاییهمین   مثل   هم   هاآن ۀ  بقی  شود روشن  
  کردند   جووجست  غیب[   از  غیر ]  ی تفسیر   نوع   هر   برایش  و  کردند  ویل أت  و  تفسیر   را   آن  حالی که

  حجت اتمام   برای   هاآن  از  بعضی  بر   ]معجزه[  کردنه ئارا   بنابراین  .کندهیچ اشکالی وارد نمی 
   است.  بوده

 لی و 

  همین  ـ ندارد   راه  آن  در  هم  تبدیلی  و  تغییر  گویی  کهـ   مردم  بیشتر  انتخاب  متأسفانه»
  را   غیب   به   ایمان  بخواهند   هاآن  اگر   حتی   و   ؛ است  آن   در   آنچه   و  است   جسمانی   عالم

  ؛بپذیرد  صورت   جسمانی  عالم   همین   طریق   از   آوردن ایمان   این   ندا مایل   ها  آن  برگزینند 
انه  که  آنگاه  لذا    تناقض   در  باشد،  مادی ۀ  معجز  یک   غیب، ۀ  شناسانند  خواهندمی  مصر 

  و  چیره معجزه،  این که ورزند می اصرار مواقع بسیاری  در   حتی شوند. می  گرفتار بزرگی
  غیب   خواهندمی هاآن   بنابراین  ؛ باشد  نداشته   راه  آن  در   یتشکیک  و  تأویل   و   باشد  قاهر 

ت  به   را  [    شان،ادعای  مورد   ایمان ۀ  عرص  در  لذا   کنند؛   تبدیل   محض  جسمانی  ]نسبت 
  به   آوردنایمان   برای  خود   درخواست   این   هاآن  حال   این   با   و   است  صفر   غیب،  به  ایمان
  هاآن   آنچه  در   شکارآ  تناقض  متوجه  آیا  حال   شمارند.برمی   شرعی  و  صحیح   را   غیب

  اگر   شوید؟می  ـغیب  به   ایمان  یعنیـ   کندمی  طلب  هاآن  از  خدا   آنچه  و  طلبندمی
  این   احوال  در   و  است   حقیقی  غیب  همان   متعالوسبحان  خدای   که   باشیم  فهمیده

 هابت ۀ  بند  صددر صد   همگی  هااین   که   یافت   درخواهیمقطعا     بنگریم،   نیک   نیز   افراد
د   را   خود   هاآن   و   ؛ هستند   ـجسمانی   عالم   همان  یا ـ   تربزرگ   بت   این   عبادت   به  مقی 
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 1«.اندکرده

  حتی  اشخاص،   از  بسیاری  رایب  کرامات  و  معجزه   وقوع  که  باشم   داشته  اشاره   است  الزم
  و ،انکار را  آن سادگیبه  هاآن زیرا  ؛شودنمی  هم وجوجست و  تحقیق  برای ایانگیزه  به منجر

  ، معجزه  در  ـکردیم   تأکید  که  طور  نهماـ   زیرا   کنند؛می  تراشیعلت   دیگری   هرچیز  با  برایش
 عنوان به   همچنان  «امتحان»  تا   دارد  وجود   ویل(أت  برای  مجالی  بگوییم  )یا  غیب  برای  مجالی

   بماند.   باقیامتحان  یک

 د: فرمایمیاحمدالحسن  امام

  است؛   مادیۀ  نشان  از  گردانیدنروی  رودمی   انتظار  آنچه  که  است  این  حقیقت»
  رو ایناز  شد؛ حاصل گردانیروی  ملکوتی آفاقی   و نفسانی هاینشانه  از که  طور همان

  خداوند   کلمات  و  متعالوسبحان   خداوند  غیب  و  هاآسمان  ملکوت    کنندگان  تکذیب   که
 تعالی حق   هستند.  ایشدهوارونه   هایانسان  یقین   و   قطع  طوربه   صادقه،  رؤیای   در

ر ُف   فرماید: می
ص 

 
أ ن    س  ي    ع  ات  ین    آی  ذ 

ُرون    الَّ بَّ ک  ت  ي   ی  ض    ف  ر 
ر    اْل  

ی  غ  ق    ب  ح  ن    ال  إ  ا   و  و  ر    ُکلَّ   ی 
ة   ُنوا   ال  آی  م 

ا  ُیؤ  ه  ن    ب  إ  ا   و  و  ر  یل    ی  ب 
د    س 

ش  ُذوهُ   ال  الر  خ  تَّ یال    ی  ب 
ن    س  إ  ا   و  و  ر  یل    ی  ب 

ي    س  غ  ُذوهُ   ال  خ  تَّ   ی 
یال   ب 

ل ك    س 
ُهم    ذ  نَّ

 
أ ُبوا   ب  ذَّ ا   ک  ن  آیات  اُنوا   ب  ک  ا  و  ه  ن  ین    ع  ل  اف  را که در روی  به )  غ  زودی کسانی 

ر میزمین به  ای  دارم که اگر هر آیه کنند از ]فهم[ آیاتم بازمیناحق گردنکشی و تکب 
آورند و چون راه هدایت را مشاهده کنند، آن را راه و رسم  را ببینند، به آن ایمان نمی 

سبب آن  زندگی نگیرند و اگر راه گمراهی را ببینند، آن را راه و روش خود گیرند؛ این به 
   (.خبر بودند ها غافل و بی است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن

  که   دلیل  این  به  است؛  شده  محقق  هاآن  بر  عذابۀ  کلم  که  هستند  کسانی  هااین
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  به   و   نهادند  فرستادگان  دهان   بر   سکوت  انگشت  و  نمودند  تکذیب   را   خداوند   کلمات
ال   نسپردند.   گوش  شان حکمت  و   سخنان نَّ   و  ُکون  ن    ت  ین    م  ذ 

ُبوا   الَّ ذَّ آیات    ک  ُکون    الله    ب  ت    ف 
ن   ین    م  ر  اس  خ  نَّ   *  ال  ین    إ  ذ 

ت    الَّ قَّ م    ح  ه 
ی  ل  ُت   ع  م  ل 

ك    ک  ب  ُنون    ال  ر  م 
و    *   ُیؤ  ل  ُهم    و  ت  اء  ة    ُکل    ج    آی 

ی تَّ ُوا  ح  ر  اب   ی  ذ  ع  یم   ال  ل 
و هرگز از کسانی مباش که آیات ما را تکذیب کردند که از  ) اْل  

ثابت    *   زیانکاران خواهی شد. و  آنان محقق  بر  پروردگارت  مسلما  کسانی که عذاب 
ها برای آنان بیاید تا آن زمان که  ها و معجزهنه گرچه همه نشا  *   آورندشده، ایمان نمی 

 .1« ...(عذاب دردناک را ببینند 

  این   ، آوردند  ایمان  هاآن  طریق   از   و   دیدند  را   معجزات  که   کسانی   از   بسیاری   همچنین 
  های امت  در   ]وضعیت[   این  نداشت.  ایمن  مستقیم  صراط  از   انحراف  از  را   هاآن  معجزات

 .دارد ادامه  نیز امروز  به  تا  و  است بوده پیشین 

 شیعه  عقاید در معجزه جایگاه
 واجب   ولی  بیفتد   اتفاق  تواندمی   ،معجزه   که  ند نکمی  بیان  شیعه   عقاید  های ب اکت  بیشتر 

  در   تنها   اما  شود، می  شناخته   « نص»  با   حجت،  که   است  آن  شیعه  اعتقادی   اصل  پس   . نیست
  شود  شناخته معجزه توسط فقط تواندمی خدا ۀ خلیف آیا اینکه دارد: وجود اختالف مسئله یک

 نیست. اختالفی معجزه،  طریق  از شناخت نبودن واجب در  اما ؛ یا خیر

 گوید:می  طوسی شیخ •

  امامت   زیرا  ؛کند  ظاهر  ایمعجزه  امامی،  هر  دست  به  وندخدا  نیست  الزم  بنابراین  ...»
  شناخت   برای  راهی  بدانیم  وقتی  اما   ؛شود  شناخته  دیگریۀ  طریق  به   یا  نص  با  تواند می  او
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  نبی   مانند  او  حالت  و  شودمی  واجب  معجزه  اظهار  ،معجزه  طریق  از  مگر  نیست  امامتش
  منافع   که   را   پیامبری  است  الزم  که  طور   همان  بشناسیم  را   او  است   الزم  ما  بر   زیرا  بود؛   خواهد

   بشناسیم. بر عهده دارد را ما

  نص   دیگری،  نبی  بر  او  وشناخته باشیم    معجزه  با  را  پیامبر  یک  نبوت  کنیم  فرض  اگر
  نبی   دست  به  معجزه  شدنظاهر  به  نیازی  صورت  این  در   ،کند  بیان  صراحتبه  را  آن  و  آورد
  نص   با که طور همان ؛است نبی او که هداد یاد ما به اول پیامبر گوییم:می زیرا ؛نداریم دوم
 . 1«.ندارد معجزه به احتیاجی ایشان و دانیممی را دیگر امامی تامام علی، امام

  دلیلی   ، نبی  ای بر   «تشخیصی  متن :  نص »  وجود   که  کند می   روشن  طوسی   شیخ   اینجا   در
  ـ طور خالصه به ـ   یعنی  این  و  ،نیست   ضروری   و  الزم  وی،  همراهبه   معجزه  وجود  و  است  کافی
  دلیل  ـتنهایی به ـ  معجزه  که  کندمی   تصور  چنین  حال،  این  با  ؛نیست  واجب  ،معجزه  وجود

 . است اشتباه  سخن  این ـشد  گفته که  طور همانـ  و  ؛است حجیت  رایب یمستقل

 گوید: می حلی  عالمه •

  شخصی   دستبه  معجزه  اگر   پس  ؛است  پیامبر  مخصوص   ادعا،   با   همراه  معجزه»
  فهمیم، می  را  او  صدق  داشت  نبوت  یادعا  اگر  ؛نه  یا  کند می  نبوت  ادعای  او  یا  شد،  ظاهر
  نبوت   ادعای  اگر  و   است،  قبیح  ـین عقال  نظر  ازـ  گودروغ  دستبه  معجزه  شدنآشکار  چون
  کند، نمی  نبوت  بر  داللت   ،ابتدا  همان  در  معجزه  بنابراین  .کنیمنمی  بودنشنبی  به  حکم  نکرد
  بر   داللت  معجزه  ،باشد   نبوت  ادعای  با  همراه  اگر  پس  دارد؛  داللت  مدعا  صدق  بر  بلکه

که  کنندهادعا  تصدیق است  است   نبوت  ادعایای    هر  ایبر   معجزه  نیست   الزم   و  ،کرده 
  صالح   شخص   یا   نبوت   مدعی  ایبر   تنها   را   آن  اظهار   ما   زیرا   شود؛  ظاهر   صادقی  شخص

  صادقی،   خبررسان    هر  برای  این  و  دانیممی  جایز  هاآن  برای  داشتیگرامی  و  اکرام  عنوانبه
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  و   شود،می  حاصل  نبوت  ادعای  بودنهمراه  و  همعجز  با   پیامبر  ویژگی  .شود نمی  حاصل
  در   دیگری  شخص  اگر   اینکه  و  دیگر،  کسهیچ  نه  و  ستاو  به  مخصوص  خصوصیتی  این

  که  گونه  همان  .باشد  شریک  او  با  چیزهمه  در  او  که  کندمی  الزم   د باش  شریک  او  با  معجزه
  ، الزم و ضروری نیست  انبیا   از  ماعتی ج   توسط  همعجز  ظهور  با  اعجاز ۀ  مرتب  و  کاهش شأن
 1« . ضروری نیست نیز صالحین  دستبه معجزه  ظهور کاهش شأن

حتما     او  شودمی  ظاهر  شخصی  دستبه   معجزه  وقتی  که  کندمی  بیان  حلی   عالمه  اینجا  در
  الزم  ولی  . بود  خواهد  صادق   ترتیب   این   به   کند   نبوت   ادعای   وی   اگر   پس  بود؛   خواهد  صادق 
  یا  جایز  بلکه نیست  واجب معجزه  یعنی  این  و   بیاورد،  معجزه ،راستینی   نبوت  مدعی   هر   نیست
 مستقلی   دلیل  را   همعجز  او   کهاین  است:  شده  گرفتار  نقصی  در  وی  ولی  است.  پذیرامکان

  دلیل   و   ؛شودمی   پذیر امکان  شود   ثابت   مدعی   صدق  معجزه   با  تنها   که این  ترتیب   این   به   و   داندمی
  نظر  از  ،گودروغ   شخص   دستبه   معجزه  شدنظاهر   اینکه  از  است   عبارت  خصوص   این   در   وی

   است.  قبیح  عقالنی

 گوید: می  سبحانی شیخ •

   معجزهۀ  کنندنفی آیات مفاد»

  یکی  اعجاز  آری، .است  نبوت ادعای اثبات  برای ها راه از یکی معجزه  که  نیست شکی
 دیگر  طریق  دو  که است  شده  ثابت  "کالمی  تحقیقات  "  در   و  نیست،  راه  تنها  ولی  هاستراه  از

  : دارد وجود نبوت ادعای اثبات برای

  خاتم  نبی  نبوت  به  که  طور  همان  ؛بعدی  پیامبر  نبوت  به  سابق  پیامبر  تصریح  اول:
   ... است  شده تصریح انجیل و تورات  در
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  او   کتاب  محتوای  و  او  شریعت  و  نبوت   مدعی  زندگانی  از  شواهد،   و  قرائنۀ  مالحظ  دوم:
  راه   تنها  لیو   هاستراه  از  یکی  اعجاز  بنابراین  و  ...  او  عادات  و  سوابق  و  اخالق  و  اصحاب  و

 1«  ... .نیست

  ؛ شود  شناخته   دعوت  صدق  تا   نیست   راه  تنها   معجزه  آوردن  که   کندمی   روشن  سبحانی  شیخ 
  انبیای   طرف   از   او  بر   تشخیصی  متن   و   نص   آن   اولین   دارد:  وجود  نیز   دیگری   شواهد   بلکه

  نیست   واجب  و  است   پذیرامکان  معجزه،   یعنی   نباشد   راه  نها ت  زهمعج   اگر  بنابراین  است.  گذشته
 ـخود خودی  بهـ   معجزه  که  پنداردمی  گذشتگان،  ماننده   نیز  ایشان  ولی  بیاورند.   معجزه  هاحجت

  است.  مدعی  صدق ایبر   یمستقل دلیل

   : که ندنکمی بیان   شیعه اعتقادی های باکت  که شویممی متوجه  ترتیب  این  به

  که   طور   همانـ   و  نیست،  واجب  هاحجت   ایبر   ]آوردنش[  لیو   ،است   ممکن  ، معجزه  ـ
 . است محکم  متون و عقل  موافق و  درست نکته، این  ـشد  روشن

  یاجرا   که  است  آن  مطلب  این   ایبر   هاآن   دلیل  و  ،است  یمستقل  دلیل  ـتنهایی به ـ   معجزه  ـ
 گودروغ   فرد  دستبه   معجزه  اگر  چراکه  ؛است   قبیح  ـعقلی  نظر  ازـ  گودروغ  دستبه   معجزه
   . بود خواهد مردم گمراهی باعث   شود جاری

  قبیح   ،گودروغ   شخص  دستبه   مادی ۀ  معجز  شدنجاری   بله،   است.  ی اشتباه  سخن   این
  کسی  برای   باید  معجزه   صورت  این   در   یعنی   است؛   معجزه   تشخیص  خود    مشکل،   ولی  ؛است

  به   کنندهوادار   و  « قاهر»  باید  یعنی  این   و  شود؛   ظاهر   کامل  وضوح   با   شودمی   روروبه   آن  با   که
  آورده  ایمان  برای  که  است  ایمعجزه   است  بحث  این  موضوع  که  ایمعجزه   ولی  ؛باشد  ایمان

  یعنی   نباشد؛  کنندهمقهور   باید  ایمعجزه   چنین  ؛آیدمی   احتجاج  برای  که  ایمعجزه   شود؛می
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   نشود.   نقض « غیب  به  ایمان» برای  الهی  سنت  تا   باشد  داشته  وجود  شبهه  یا ابهام  آن، در  باید 

  این   بر   مبنی   مگر  ،ندارد   محلی   ،معجزه   خصوص  در   یوریس   و  یحل  سخن  اما»
  در  ایشبهه   و   ابهام  هیچ   که   بیاید   ایپدیده   صورتبه  آوردنش   هنگام   معجزه  که   باشد 

  ین ا   و   شود   محسوب  معجزه   ، شوندمی  مواجه  آن  با   که   کسانی   برای   تا   نباشد   آن
  که  کسی  ایمان   آنۀ  واسطبه   که   ییهامعجزه   برای  واقعیت   در   که  است   خصوصیتی

  باید  معجزه  چراکه  ؛ ندارد  وجود  شود  پذیرفته  افتدمی   اتفاق   برابرش  در  معجزه
  غیب   به   ایمان   مجال  تا   باشد  داشته   وجود  پوشیدگی  و  ابهام  آن  در   و  باشد   ناکشبهه 

 شود... . ن منتفی

  ین ا   در   تا  شد  باعث   و  شدند  روروبه   آن  با   فقها   ینا   که  یمشکل  که  است   ینا   حقیقت
  سبببه  کسی  اگر  که   ریقاهۀ  معجز  ینب  توانند ینم  آنان  که  است  ین ا   یفتندب   اشتباه

  شکافتن   هنگام  ی موس  توسط   کهچنانـ   یستن  یرفته پذ  یمانشا   ، یاوردب   یمانا   آن
  ، یاوردب   یمانا   آن  سببه ب  کسی  اگر  که   یقاهر   یرغۀ  معجز  با ـ داد   روی   فرعون  رایب  یا در 

  هنگام   ساحران  رای ب  که   طور   همان   ؛ شوند  قایل  ایز تم  ، است  یرفته پذ   یمانش ا 
  مردم  که  را   آنان  یعصاها   مار   آن  و  افتاد  اتفاق  مار  به   یموس  یعصا  شدنیل تبد 
  موضوع   کهـ   دومۀ  معجز   این   . یدبلع   ، یدنددیم  حرکت  حال  در  های مار   صورتبه   را   هاآن

  کسانی   ی برا   و  ،دارد  وجود  پوشیدگی  و  ابهام  آن  در  و  است  مشتبه  ـهست   هم  ما  بحث
  1« .شودنمی  محسوب صددرصدی واضح   آشکار  ۀ معجز شوند یم روبه رو آن با  که
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  سنتاهل دیعقا در معجزه جایگاه
  برای   معجزه  بودنواجب  اول  دیدگاه  اند:شده  تقسیم  دیدگاه  دو  به  معجزه  وجوب  در  اشاعره

  طریقی  و  نبوت   مدعی  هر   برای  ضروری  امری  : دانندمی  اصلی  دلیل  را   معجزه  هاآن  ؛ است  نبی
 غزالی  دارد  اعتقاد  دیدگاه این  به   که  کسانی  جمله   از  کند.می  متمایز   گودروغ  از  را   گوراست  که

  معجزات  وجود ، نبی صدق  یا  حجیت  شناخت  برای  راه تنها   که است  معتقد دوم  دیدگاه .است
  از   . کنندمی  اضافه ها را به معجزه  آن   که   شود  انجام  تواندمی  هم   دیگری   امور  با   بلکه  ؛ نیست
   .است شهرستانی دارد اعتقادی چنین  که کسانی  جمله

 گوید: می  «الکالم علم  فی االقدام نهایة » در  شهرستانی  •

  به   نسبت  مردم  برای  است  الزم  بلکه  ؛شودنمی  خالصه  معجزات  در  تنها  ،شناخت   راه»
گاهی   ،نبی   یی گوراست  و  صدق   تا   ندارد   معجزه  به نیازی  مدعی   شخص   . شود  ایجاد   علمو    آ
 العادهخارق  کارهای  از  غیر  هایینشانه  مردم  برای  تواندمی  او  ؛شود  دانسته  اش ییگوراست
و کردار  مقال  و  حالۀ  قرین  حکم  به  شخصی  یک  برای  اما  ؛بیاورد گفتار  به  نیز    ()با توجه 

  ای قرینه  بسا  چه  شوند.نمی  محصور  راه  یک  در  تنها  قرائن،  و  ؛شود  روشن  نبی  صدق  تواندمی
  شایستگی که  از کسی یا ؛نباشد آورعلم دیگر، شخصی برای و باشد آورعلم شخصی، برای

  طور   همان  ؛شودمی  دانسته  او  راستی  نتیجه  در   و  دهدشنیده بشود خبر میدارد سخنانش  
  ، « دهممی  قرار  جانشینی  زمین  در  من:خلیفة  االرض  فی  جاعل  انی»  داد:  خبر  مالئکه  به  که

  برای  او تصدیق ـاسما تعلیم با  چه و دادنخبر با چهـ شد ثابت  برایشان او صدق که زمانی و
  شده   ثابت   دلیلی  به  او   صدق  که  کسی   وقتی  و   ؛شودمی  الزم  آیدمی  ایشاناز    بعد   که   هرکسی

یعنی  ]   او  تصدیق  دهد،ب  خبر   شودمی  جانشینش  که  دیگری  یگو راست  شخص  از  است
  شود.می واجب  نیز  جانشین[ شخص

  صورت   همین   به  نیز  آیدمی  او  از  بعد   که  کسی   به  گوراست  فرد  هر  بشارت  خبر  وضعیت
  اگر   پس  ...  است،  شمارش   حد    از  بیش  انجیل  و  تورات  در  حضرت  آن  هاینشانه  و  ...است
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  شده   گفته   قبل   از  ایشان  ای بر   که  هایی نشانه  همان  ،کردنمی  ظاهر   ایمعجزه  گاههیچ  پیامبر
  برای   حق   کردنآشکار  برای  تنها   ایشان  معجزات  دلیل  همین  به  و   بود،  کافی   برایشان   بود

ی  افراد   گو راست  افراد  از  خبرهایی  با زیرا  ؛نصاری  و  هودیی  کتاب اهل  نه  است  بوده  عرب  ام 
 1« .بود  شده ثابت  هاآن برای دلیل و برهان قبل[ ]از

   «: المقاصد» در  تفتازانی •

ثابت  شودیاثبات م   یخبر کس  یلۀوسنبوت به» به دروغ معصوم که  شده است نسبت 
  دادن خبر  انندم  و  ـ السالمعلیهـ  ما  پیامبر  نبوت  بارۀدر   انجیل  و  تورات  متون  انندم  ؛است

 2« السالمعلیهم یوشع و کالب هارون، نبوت به ـالسالمعلیهـ موسی

 : او نظر  از معجزه  که است کرده  روشن و 

بارۀ در   و  ،داشته  صالحیت  دلیل  یک  عنوانبه  ـکامل  طوربهـ  که  است  چیزی  بر  تکیه  »با
 3« .باشد   حجت  نا منکر   بر  ـاست  نبوده  کتابی  یا  نبی  او  از   قبل  که  پیامبری  حتیـ  پیامبری  هر

 «: کالم علم در  هایی»توقفگاه کتاب در «ایجی» •

  اخالق   و  آن،  اتمام  از  بعد  و  دعوت  طول  در  نبوت،  از  قبل  ایشان  احوال  به  استدالل»
 « .کندمی ساکت را قهرمانان  که وی اتاقدام و اش،حکیمانه  احکام و ایشان، عظیم

 است:  گفته سوم  گذرگاه در و

 4« .انجیل و تورات در ـالسالمعلیهـ ایشان نبوت بارۀدر  گذشته  انبیای دادن»خبر
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  الله  صلیـ   نبی  نبوت  برای  معجزه  بر اساس  استداللمسلک    که  است  کرده  تأکید  وی  اما
  و  هاشک   از  برخی   و  سابق های  مسلک  کردنبیان   از   بعد  و  ،« است  اساس »پایه و    ـسلم   و  علیه 

 : گویدها وجود دارد می که نسبت به آن تردیدهایی

  ها این  و  است،  ایشان  دستبه  معجزه  دنشظاهر  شودمی  اعتماد  آن  به  که  اصلی  »دلیل
 1« .کید بیشتر استأ ت  و تکمیل برای یدیگر  هوجو

  و   هکرد  پذیر امکان  معجزه  طریق   از  تنها   را   حجت   شناخت  که   اشاعره  های سنی   عالوهبه 
  متون  با   ها آن  چراکه  است؛   تربزرگ   ایشان   بر   اشکال   ، ندا هدانست   « دلیل»  اساس   و   پایه   را   آن

  سودی   نه  که   اندکرده  قلمداد  اموری   را   الهی  علم   و   انبیا  متون   و   کرده،  مخالفت  محکم
   زیانی!  نه و رسانند می

 باقالنی:  •

  معجزات   اظهار  جمله  از  هست، (علیه  الله  صلی)  خدا  رسول  مخصوص  که  اموری  اما»
  ...  است تعالی  خداوند  طرف از رسالت  ادعایقضیه مربوط به  چراکه  ؛است ایشان دستبه

 ایآیه کهآن مگر بود  نخواهد ایچاره  ...  کرد منزلت این  ۀشایست را  او خداوند که  زمانی پس
  تمایز م  گودروغ  گویغیب  از  را  ایشان  ،آنۀ  واسطبه  مکلفین  تا  شود  ظاهر   ایشان  دستبه

  ای بر   یدیگر   دلیل  گونه،معجزه  آیات  و  ها نشانه  جز  کهاین  بر  اندشده  متفق  و  ...   کنند
  2« .ندارد وجود رسالت ادعای در کاذب و صادق میان  دادنتمایز

 
 همان مصدر.   -1
ها، کاهنی، سحر و جادوگری، و نارنجات )افسونگری(.  روشنگری از فرق میان معجزات، کرمامات، حیله.  جوینی-2

 . 37م. ص  1988. الکتبة الشرقیة 
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 جوینی:  •

   ندارد. وجود نبی صدق ایبر  معجزه  از غیر  به دلیلی  فصل:»

   ؟نمود اقامه نبی  صدق بر معجزه از  غیر به دلیلی توانمی آیا شود: گفته  اگر پس

  و   صدق  بر  دلیلی  تا  است  ارزشمند  آنقدر  که  چیزی  زیرا  ؛است  ممکننا  این  گوییم:می
 العادهخارق  یا  ،است  عادی  ]کاری[  یا  :نیست   خارج  حال   دو  از  باشد،  رسول  ییگوراست
  بنابراین   و  بود   خواهند  یکسان  بدکردار  و  نیکوکار   آن  در  که  باشد  عادی  نوع  از  اگر  .است

 اینکه  بدون  است  محال   باشد،  العادهخارق  اگر  و  ؛شود  گرفته  نظر  در  دلیل  که  است  محال
  وجود   تقدیر  ابتدا  همان  از  زیرا  ؛شود  گرفته  نظر  در  دلیلعنوان  به  باشد  نبوت  ادعای  به  متعلق

 یادعا  بهناگزیر چیزی باید به    اگر  پس  .است  جایز  متعال  خداوند فعل  از  ایالعادهخارق  هر
 1« .است  معجزهحتما    چیز  آن ،تعلق داشته باشد نبوت 

   دهد:می  توضیح  را  نبی صدق  شناخت  راه  «السنوسیه البراهین ام» شرح  در سنوسی و

 گوید: می  سنوسی •

قطعا     نگویند  راست   اگر  هاآن  السالم:  و  الصالة  علیهم  ایشان  صدق  وجوب  برهان  اما»
  معجزات   با  ایشان،  تصدیق  فرمایدمی  که  باشد  دروغ  متعال  ]خداوند[  خبر  که  شودمی  الزم
  گفت.  راست کرد ابالغ من از آنچه هر در  من بندۀ :است هفرمود و ، شده نازل

  از   بعد  آنچه  و  رسالتشان  ادعای  در  السالم   و  الصالة  علیهم  رسوالن  صدق  برهان  این
  خداوند   که  ایمعجزه  که:  است  آن  برهان  این  ۀنتیج  و  ،است  کنندمی  ابالغ  خلق  به  آن

  ، رسالت  تحدی  همراهبه   العادهخارق  است  کاری  و  کرده  خلق  خود  رسوالن  دستبه  متعال
  : فرمایدمی  که  آیدمی  فرود  جلوعز  موالیمان  سخن  مقاممرتبه و    از  ،همعارضهمراه عدم  به

 
 . 311جوینی. االرشاد الی قواطع االدله فی اصول الدین. ص -1
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  باشد   جایز  رسوالن  بر  کذب   اگر   حال  ." گفت  راست  کرد  ابالغ   من  از  آنچه  هر   در   من   بندۀ"
  بر  کذب و است کذب کاذب، شخص تصدیق زیرا ؛شودمی  جایز نیز متعال وندخدا بر کذب

  با   موافق  خبر  و  خداست  علم  موافق  متعال  خدای   خبر  چراکه  ؛است  محال  ،متعال  خدای
  ما   نظر  . نیستو راستی    صدق  جز   متعال   وندخدا  خبر  پس   . است  درست   و  راست حتما     علم

  انجام   ما  گفتار   زیرا  ؛است  نیکوتر  و  بهتر  دیگر  برخی   سخن  با  مقایسه  در  معجزه  تعریف  در
  مثل ـ  کاری  نشدنانجام  و  ـانگشتان  میان  از  آب  شدنورشعله  المث   عنوانبهـ  عمل

  با   بودنهمراه"  قیدبا    و  شود،می  شامل  را  ـالسالم  و  الصالة  علیه  ابراهیم  آتش  نسوزاندن
  ایجاد   وی  تبعثسازی  زمینه  برای  که  انبیا  بعثت  از  پیش  هاینشانه  و  اولیا  کراماتاز    "تحدی

  برای   دلیلی   را  گذشته  در  کسیۀ  معجز  گودروغ  فرد  کهاین   از  نیز  و  کند،می  اجتناب  اندشده
  معنی   .شودرا نیز شامل نمی  بازیشعبده  و  سحر  "همعارض عدم"  قید با  نیز  و  ،اعالم کند   خود

  زبان   هب  چه  و  حال  زبان  به   چه  باشد؛  او  صدق   بر  دلیل   که  ایالعادهخارق  ادعای  یعنی  تحدی
  برای   متعال   خداوند   از   او   توسط  معجزه  درخواست   و  رسول  رسالت   ادعای  برای   علما   .گفتار 
  صداقت   این  و  شود  واضح  رسوالن  صدق   بر   آن  داللت  تا  اندزده  مثالی  خود  صدق  دادننشان

  در  مردی که است قرار این از مطلب این مثال  اندگفته  هاآن شود. شناخته ضرورتا   راستی و
 او که   کند  ادعا  جماعتی حضور در  پادشاهسمع و نظر   معرض در  و  برخیزد  پادشاهی  مجلس
  خالف   پادشاه،  بگوید  او  و  بخواهند   دلیل  او   از  آنها   و  است  آنها   سویبه  پادشاه  این ۀ  فرستاد

  خیزد برمی  خود  تخت  روی  از   مرتبه  سه  پادشاه  بگوید  مثال    کرد  خواهد  عمل  خود  معمولۀ  روی
  پادشاه   توسط کار  این  انجام  که  بود نخواهد  شکی شود  انجام  کار   این اگر  حال . نشیندمی و

گاهی  و  علم  و  است  بوده  او  تصدیق  و  رسول  اجابت  برای   رسول   این  ییگوراست  برای  را  الزم  آ
  ، رسیده   آنها  به  تواتر  به  ش خبر   ولی  اندندیده  یا  ،ند اهدید  پادشاه  از  را  کار  این  که  کسانی  برای

  هیچ   السالم،  و  ةالصال  علیهم  رسوالن  احوال  با  مثال  این   بودنمطابق  در   و  ؛کندتامین می
  ، کند نمی  شک  ایشان  راستی  و  صدق  در  کسی   صورت  این  در  ندارد.   وجود  تردیدیوشک
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 1« .باشد زده  ُمهر  قلبشان بر خداوند  که آنان مگر

   اشاعره: اعتقادی هایکتاب  بنابراین

  معجزه،   که  است  آن  صحیح  نظر   و  دارند؛   اختالف  ،جایز یا   است  واجب  معجزه   اینکه  در   ـ
  با   ـ شد  روشن  که   طور  همانـ   دانند می  باجو   را   آن  که  کسانی  و  ، نیست  واجب  لیو   است   زیجا

  نبی  صدق   برای   منطقی   استدالل  یک   سنوسی   . کنندمخالفت می   ثابت   و   محکم   متون   و   عقل
  : که  است  گذاشته   بنا  این  بر   را   ی صغر ۀ  مقدم  و  است  اول  نوع  از  یقیاس  که استداللی    ؛آوردمی

  خداوند   که   هرکسی  و»  کبری: ۀ  مقدم  و  «.کندمی   جاری   رسوالن  دستان   به   را   معجزه   ،وندخدا »
  چنین  او   برای   هم   نتیجه   ترتیب   این   به   که   «.است  صادق   کند   جاری   دستانش  به   را   معجزه

ۀ  ماد  زیرا   است؛  مغالطه  ،کرده   ریزیپایه   وی   آنچه   اما   «.هستند  گوراست   رسوالن»  شود:می
  آن ابتدا  است  الزم و است  نادرست(ۀ گزار  )یک   «کاذبهۀ قضی» یک   صغری( )ماده  آن قیاسی 

  معجزات   رسوالنۀ  هم  اینکه  زیرا   ؛باشد   ناپذیر مردود  که  ایگونه  به  ،کند   ثابت  قطعی  دلیل  با  را 
  صدق   شواهد  و  دالیل   وجویجست   به  است  واجب  او  بر   بنابراین  نیست.  صحیح  باشند   آورده

  ؛ اندآورده   معجزه  رسوالنۀ  هم  کند   تصور  اینکه  تا  بگردد،   اند[نداشته   معجزه  ]که  دیگر  رسوالن
  و  دن نباش ویلأتقابل   که یطور به  ، باشند آور الزام و قاهر نوع  از باید   معجزات صورت این در که

  قیاسش   تا  است  بوده  معجزه  یک   ،عمل  آن  که  دهد ب  تشخیص  ـتمام   روشنیبه ـ   مقابل   شخص
  خداوند   و  آیندنمی   آوردنایمان  برای   ـکردیم   بیان  قبال    چهچنانـ   معجزات  این  و  باشد،  درست
   پذیرد.نمی  آورند می ایمان  هاآن ۀ واسط به که را  کسانی ایمان

  و   صدق   برای   مستقل  و  صحیح  دلیلی  عنوانبه   معجزه  بودنمعتبر   بر  هاکتاب   این   ـ
  مسلمانان   که   عقالنی  ۀقاعد  همان   بر  و   دارند  نظراتفاق   ،شده فرستاده  شخص  ییگوراست
 استداللشان   شد   بیان   قبال    که   تناقضی   همان   و   ، نموده  استدالل  اند کرده  استدالل   نآ  ه ب  شیعه
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   کند.می  نقض را 

 گو دروغ   از  و  شناخته  صادق  مدعی  آن،  بر اساس  تا  اندنداده  ارائه  مانعی  و  جامع  قانون  هیچ  ـ 
  « صادق  مدعی  از  هایی»بشارت  با  و  «علم»  با  نبی   که  «داندمی  جایز »  شهرستانی  شود.  جدا 

  آن  به که    کسانی   ای بر   این   و   ـآینده   انبیای   بر   گذشته   ی انبیا   از   متونی   وجود   یعنیـ   شود   شناخته 
  معجزات   دلیل  همین   به  و  است،  کافی  هاآن   برای  خودخودی  به   و  ،آورالزام  دارند  اعتقاد  انبیا

ی  افراد  برای  حق  کردنآشکار »  بر  است  شده  خالصه  پیامبر    و   ودیهی کتاب  اهل  نه   ،عرب  ام 
ی  افراد  زیرا   1؛ نصاری« ی« در اختیار   ام    لیو   ؛شود   ایشان استدالل آورده ر ب  آن   با  تا   ندارند   »نص 

  دچار   که  نیستند  هم  اشاعره  تنها   )و  است   اشاعره  هایسنی  برای   بزرگی  اشتباه  و  2نادرست   ،این
  شناخته   نبی   اشوسیله به   تا   ندارد  وجود   «قانونی»  هاآن  ظرن   از   زیرا   ؛ (اندشده   خطایی   چنین 
  نظر   از   )یا   حجت   شناخت   برای   بتوان   و   باشد   پذیر ناتغییر   که   « مانع  و   جامع  ی قانون»  یعنی  شود؛ 

  عبارت  و  ،اندگسترده   و  وسیع  احتماالتۀ  دامنها[  ]از نظر آن   بلکه  ؛ ردک  تکیه  آن  به  نبی(  هاآن
  کند می  اعتراف  شهرستانی   خود  حتی  تشخیص[.  ]برای  «هاتوانایی   و  »امکانات  وجود  از  است

  به   خاص   قانون  یا  دلیل  ،هرکسی  برای  است  ممکن  و  است  «نسبی»  حجت  شناخت  راه  که
  و   باشد  آورعلم   شخصی،  برای  ایقرینه   بسا  چه»  :گویدمی  بعد  و  باشد  داشته  وجود  او  خود

  وند خدا   حکمت خصوص    در   بزرگی  اشکال   ، این  اما   «.نباشد  آورعلم   دیگر،   شخصی  برای
  خصش  یک  از   پیروی  به  را   ما  متعالوسبحان   وندخدا   چطور  زیرا   کشد؛می   پیش  متعالوسبحان 
  ولی نماید  و مؤاخذه می  دهدمی   قرار  حساب  مورد  او  از  نکردنپیروی   ایبر   و  کندمی   تکلیف

 
 .  437و  436ص: . نهایة االقدام فی علم الکالم. انیشهرست -1
ـ »دلیل« خواهد بود. و به چندین صورت می تواند باشد: ممکن  طور که روشن خواهد شد  همانتشخیصی ـ   نص  -2

متعال با وصورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد، و ممکن است تصریحی از خداوند سبحاناست متنی از حجت سابق به
های من به کتاب ؤکند که مصادقه باشد یا چیزی که شاید خدا با آن با هر انسانی صحبت کند، و فرقی نمی یای  ؤر

 . خیرگذشته بوده باشد یا  
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  همان  بهـ   متعالوسبحان   وند خدا   دارد  امکان  آیا   !؟بشناسیم  را   او  تا   کندنمی  بیان   راهی  برایمان
  همین   به  را   )وضعیت  باشد  کرده  رها  کوهانش  بر  را   شتر  افسار ـ کنند می  تصور   هاسنی  که  روشی

شناخت مدعی«    قانون»  دارد  امکان  آیا  و   کند!  چنین  خدا   که  حاشا   و  باشد(؟!   کرده  رها   صورت
  وندخدا   حکمت  کهاین  نتیجه  کند؟   تغییر   مکان،   و  زمان   و   مکلف،  افراد   به   توجه   با  ـچنین این ـ

  ، قانون  آنۀ  وسیلبه   تا   باشد وجود داشته    تعالموسبحان   خدای  طرف   از   قانونی  تا   کندمی   اقتضا
  اساس و  اصل در  باید  قانون این  و  ، گردد جدا  دروغین  مدعی از  و شود  شناخته راستین  مدعی

  زمانی   اولین  از  نیز  و  نکند  تغییر  مکان،  یا  زمان  تغییر  یا  مکلفین  تغییر  با  و  باشد  ثابت  شخود
  بر   نیتمب   و  نسبی  تواندنمی  قانون  این  و  ؛باشد   بوده  موجود  اندداشته   وجود  مکلفین  که

   باشد.  بوده  کنند نمی  حاصل  یقین و علم  که هاییامکان و احتماالت 

 وهابی سلفیهۀ عقید در معجزه جایگاه
  کسانی  ؛آورممی  را   )وهابی(  سلفیه  نظرات از  برخی  ابتدا   مسیحیان،  د یعقا  بررسی از  پیش

که    را   چیزی  آن  از   غیر  هاآن   یعنی  ؛هستند   جدا   مسلمانانۀ  بقی   از   ،قدم   نخستین  همان  در  که
  معجزه  به  تنها  را   صادق  نبی   شناخت  راه  هاوهابی   کنند.می   پرستش  کنیممی  عبادت   ما

  آنان  کهآن  وجود  با   نیست،  واجب  ـها آن  نظر  ازـ   معجزه  یعنی  این  و  کنند،نمی  منحصر
  دیگر  کالم   نقد   هاآن   جهتو  و  تالش ۀ  هم  زیرا   ؛ ندا هنکرد  ارائه  یمانع  و  جامع   قانون   وجههیچبه 

  با  .کنند  معرفی  سنتاهلصورت کالمی،  به   را   شانخود  تنها  ـباطل   بهـ   تا  است  بوده  هاگروه
  همان   و   است  مدعی   صدق  بر   ی مستقل  و  صحیح   دلیل  معجزه،  که   دارند   اعتقاد   هاآن   وجود  این

 ولی   است   دلیل  برای   ییدی أ ت  معجزه   .شودمی   منطبق  هاآن  بر  شد  تقدیم   تر   پیش   که  هاییپاسخ 
    نیست.   رسول راستی  و صدق ایبر   مستقل دلیلی
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 العز:ابی ابن نوشته طحاویه  العقیده شرح •

  ولی   ؛است  معجزاتۀ  واسطهب  انبیا  نبوت    اثبات    نظر،  و  کالم  اهل   نظر  از   مشهورۀ  طریق»
  هایی راه  از  استفاده  با  را  عقیده  این  و  شناسندنمی  معجزه با  جز را  انبیا  نبوت هاآن  از  بسیاری
  محسوب  صحیحی  دلیل معجزات که نیست شکی و ... کنندمی  اثبات مغشوش  و پریشان

  ترین گوراست  تنها   را  نبوت   . شودنمی  محدود  معجزات  به   تنها  « دلیل»  ولی   شوند، می
  بر   تنها  دو  این  ]تشخیص[  و  ؛یانگودروغ  ترینگودروغ  یا  کندمی  ادعا  یانگوراست
 آن و دارد برمی پرده هاآن از گروه  دو این احوال قرائن . د شومی  مشتبه جاهالن  ترینجاهل

  های راه  گودروغ  از  گوراست  تشخیص  نبوت،  ادعای  از  تر پایین  سطحی  در  .شناساندمی  را  دو
 1!«نبوت ادعای به  برسد چه  ،دارد زیادی

 گوید: می  همچنین یو  •

گاهی  دشمنانشان  و  اولیا  ،انبیا  احوال   از  تواتر  با  وقتی  امروز  ما  و»   یقینا    ،ایمیافته  آ
گاهی  و   علم  این  و  ،اند بوده  حقیقی  یانیگوراست  آنان  که  ایمدانسته   متعددی   وجوه  از  آ
  ؛شودمی  حاصل

  رسوا  دیگران و  بود، خواهد هاآن آن   از پیروزی که اند داده خبر هاامت به آنان جمله: از
   است. آنان آن   از ]نیکو[  عاقبت و شوند، می

  دشمنانشان  اینکه و است داده هاآن به شانپیروزی  از خداوند که  خبرهایی جمله: از و
  مثل ـ  باشیم  دانسته  است   هشد  حاصل  ایشان  برای  که  را  آنچه   ما   اگر   .شوند می  نابود
 را  رسوالن  بودن  گوراست  ـاحواالتشان  بقیه  و  نوح،  قوم  شدنغرق   و  فرعون،  شدنغرق

   .ایمدانسته
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  برایش   باشد  داشته   شناخت  رسوالن  احوال  جزئیات   و  شرایع  از  که  کسی  جمله:  از  و
  جاهل   یگو دروغ  از  اموری  چنین  مثل  و  هستند،  خالیق  داناترین  هااین  شودمی  روشن

  راهنمایی   نیز  و  اندآورده  خیر  و  هدایت  و  مصلحت  و  رحمت  از   هاآنآنچه    در  .شودنمی  حاصل
  زیان   ایشان  به   که  چیزهایی   از   کردنشانمنع  و  رساندمی  نفع   ایشان  به  که  اموری   به  خلق

  و   خیر  هدف  کهـ  نیکوکار   رحیم  شخص  از  مگر  هااین  که  شودمی  روشن  ،رساند می
 1« .شود نمی  صادر ـدارد خلق  برای رسانیمنفعت

  کسی چه   برای   نوح،ۀ  کنند تکذیب   قوم  تهالک  یا   فرعون  شدنغرق   شومنمی   متوجه   بنده 
  با   که  کسانی   اند؟!شده   غرق  هاآن   خود    که   حالی  در   بود   خواهد  «ییگوراست   اثبات ۀ  معجز»

  شدند   هالک   چیزی   همان  با   کردند   تکذیب  که   کسانی  و  اند بوده  مؤمن   ـاصل   درـ  اندبوده  انبیا 
  این  بنابراین  است!  نامیده  موسی  حقانیت  برای  آسامعجزه  «دلیل»  را   آن  وهابیت  که

  تشخیص در  کامل طوربه   هاآن  .است نبوده هاآن آوردنایمان برای معجزاتیاصال   معجزات
  معجزات  و   ـشود نمی   هدایتشان  باعث   و   شوند می  عذاب   کافران  هاآن   با   کهـ   عذاب   معجزات

 چراکه  ، نیست هدایتشان  برای   و  است  شده   حاصل  انمؤمن یقین  شدنزیاد  برای  کهـ   نامؤمن
  نیست   آورالزام  واند  وضع شده   ایمان  برای  کهـ   مادی   معجزات  و  ـاندبوده   مؤمن  اصل  در  آنان

  زیرا   شودنمی   پذیرفته  شصاحب   ایمان  کهـ   قاهر  ۀمعجز  و  ـدارد  وجود  هاآن  در  ابهام  و  شبهه  و
   .کنند[می  مخلوط هم  با را  هااین  ]و  شوندمی  اشتباه دچار ـکندمی  ملغی را  امتحان

  منحصر   معجزه  در  «دلیل»  گویندمی  هاآن  اینکه  زیرا   ؛کنممی   بسنده  مقدار  همین  به  بنده
  طرح   هیچ  آنان   ولی  ؛ کنند  رد   را   )اشاعره(  هایسنی   که  است  بوده   این  برای  فقط  ،شودنمی 

  تا  ندا هنداد  ارائه   شود  شناخته  کاذب   از   صادق  آن  با   که   «مانع  و   جامع  ی قانون»  برای   محکمی
   دهیم.   ادامه بیشتر  را  مبحث این  بتوانیم
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 ان مسیحی دیعقا در معجزه جایگاه
  :گیردمی  قرار  مرکزی جایگاهی در »معجزه« کنیسه اعتقاد  در

 گوید:می  لوکیر  برتهر 

 جهان  وارد  گناهۀ  وسیلبه  ـدهدمی  گواهی  روشنیبه  طبیعت  که  طور  همانـ  تشویش»
  ... ببخشد پایان  تشویش  این   به تا  دهد   انجام   آسامعجزه دخالتی   باید حتما    خداوند و  شود می
  صحیح   دالیلی  معجزات،  که  است  آن  مقدس   کتاب  معجزات   مهم  هایویژگی  از  واقعبه

  وجود   ایمعجزه  هیچ  بدون  حقیقی  اعالنی  اگر  بنابراین  ؛هستند  الهی  دعوت  ناعال  برای
 اعالن  بر دلیلی تنها معجزات،  زیرا اشت؛د خواهد قرار  تردیدوشک معرض  در باشد، داشته
  که   بخشی  عنوانبه  معجزات  و  ...شودمی  شمرده  اعالن  خود  ـ  خودخودی  بهـ  بلکه  ؛نیست

ۀ کلم  مقدس،  کتاب  که  کندمی  تقدیم  نکته  این  برای  دلیلی  ،شودنمی  جدا  مقدس   کتاب  از
  یم ستتواننمی  ما  شدنمی  شامل  را  معجزاتی  اگر  و  است،  شده  وحی  آن  با  که  است  خداوند

  وجود   قاطعی  دلیل  یعنی  معجزات  نبودن  بنابراین  کنیم.  قبول  غیرعادی  کتابی  عنوانبه  را  آن
 1« .است بوده خدا سوی از کتاب  این که ندارد

 کند: می  اقامه برهان او« حقیقت» بر  و  آشکار، را  خدا   صفت  معجزه، که پندارند می  آنها

  را  خدا  صفت ـهستند  شجالل و خدا   قدرت  ایبر  نمادهایی و  عالمات که ـ هااین و  »...
  صورت   این  غیر  )در  دن شومی  تنیده  دین  حقایق  با  د،ن کنمی  اقامه  برهان  او  حقیقت  بر  ،بیان
  عجیب   کارهای  خداوند  .دن آیمی  مناسب  فرصتی  در  و  (بود  خواهد  دهندهفریب  عجیب    کار

 2« . دهدنمی انجام مقدس، ی اهداف  و مهم  یدالیل هب  مگر را خود

  معجزه   تعریف   در   لوکیر  شمارند. برمی  رسول  راستی   بر  مستقل  دلیلی   را   معجزه  هاآن  و
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 گوید: می

  کند می  نقض  را   عادی  طبیعی  مجرای  و  دهدمی  رخ  الهی  قدرت  با  که  است  ایحادثه»
  است  شده جاری وی  دستان هب حادثه  آن یا بوده، حادثه آن سبب که را  کسی بودنرسول و

 1« .دهد می نشان

  ـخاص   یصفت  باـ   )یسوع(  عیسی  معجزات  که  اندرسیده   اعتقاد  این  به   هاآن  حتی
 اوست:  الوهیت بر  دلیلی

  ربوبیت   بر  دلیلی  و  ،فردبهمنحصر  یسوع  معجزات  از  بسیاری  که  است  روشن  بسیار  و»
 2« .است   انسان  خداوند   همان  او  که اندنکته  این  برای  ممتاز و  برجسته اینشانه  و  هستند  او

   دهد:ب  انجام معجزاتی تواند  می هم  شیطان  که  کنند می تصور هاآن حال  عین   در و

  حق  توانندمی  هستند اوۀ سیطر  تحت  که  کسانی و  شیطان ،پیچیده و  مبهم ی روش به»
 3« .بدهند نشان را  معجزات انجام توانایی یعنی کنند؛ جعل  را الهی

  این   از   برخی   . ددار   خود  در   بسیاری   باطل   مسائل   و   تناقضات   ،کلیسا   اعتقاد   بنابراین 
   :شودمی حضور  تقدیم  تناقضات 

  که   طور  همانـ   این   و  ، است  رسول  ایبر   یمستقل  دلیل  معجزه،  دارد  اعتقاد  کلیسا •
  « دلیل»  بر   اضافه  ییید أ ت  ـبیاید   اگرـ   معجزه  بلکه  ؛است  نادرست  ـشد   گفته  ترپیش 

  دلیل   معجزه،  ندارد  امکان  بنابراین  .است  ـبشارت  یا  )نص(  تشخیصی  متنیعنی  ـ
  ابهام   گونههیچ   که   یطور به   ؛باشد   آورالزام  و  قاهر   نوع   از   که  وقتی  مگر  باشد   مستقلی
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  آوردنایمان   برای  خدا   را   ی معجزات  چنین  د ندار   امکان  و  نپذیرد   را   تردیدیوشک   یا
  ملغی   امتحان  دنیای  در  را   امتحان  ـسادگیبهـ   ای[معجزه   ]چنین  زیرا   کند؛  اجرا 
  برای   مجالی  تا  باشد   داشته  وجود  ایشبهه   و  ابهام  باید  معجزات،   در  بنابراین  کند.می

  کتاب   معجزات  در  که  است   مقصودی  همان  این  و  بماند؛   باقی  آن  در   غیب  به  ایمان
  ارزش"  عنوان  تحت  او  کتاب   های فصل  از  یکی  دراست:»  شده  حاصل  مقدس

گوستینوس"  گذارثیر أت  عبارت  "ترنش"  "عقیده از  دفاع  عنوانبه  معجزات   آورد می را  "آ
  انجام  نامؤمنغیر  برای   اساسا    و  کنند می   هدایت  ایمان  سویبه   را   ما   معجزات"  که
 از  ییک   ـمثال   عنوانبهـ   کند  اثبات  خواهدمی  "ترنش"  که  رطوهمان   یول  "؛دنشومی

  ز ا   یکی   او   .شد  باعث   را   متفاوتی   های شواکن  داد  انجام   عیسی  که   معجزاتی
  همه   برابر   در  را یکسانی    خارجی  حقیقت  اینجا   ر د   ما  . بود  هکرد  بیدار  ا ر   مردگان

  رفتند   ایعده  و  آوردند  یمانا   ایعده   است؛  هبود  متفاوت   چقدر  ثیرأ ت  ولی  ،نیمیبمی
  . شنیدم  آسمان  از  را   "صداهایی  (46  و  45  : 11  یو:)   .رساندند  فریسیان  به  را   خبر  و

  ؛ بود  ناواضح  و  کنندهخسته   هاآن   برای   صدا   و  است  رعد   صداهای   هااین   گفتند   برخی
  پسرش   بر  هاآن  با   پدر  که  هستند  داهاییص  هاینا   دانستند  دیگران  که  حالی  در

  برای   مجالی  وجود  دلیلبه   ، مختلف  های العملعکس   این   و  1،«."دهدمی  گواهی
   .شودآورده می ایمان  برای  که  است ایمعجزه  در   ضروری ابهام   و شبهه 

  کندمی   اشاره  خدا   به  که  اساسی   موجود  آن  که  است  مشخص  هان آ  تییدعق  سخن   از •
  خالف   ، این  و  تاس  واجب  معجزه،   یعنی  ؛ است  العاده خارق   عمل   و   معجزه   همان
  یوحنا   خدا   پیامبر   جمله  از   ؛ نداشتند  معجزه  که   مدندآ  ایی ی انب  . است  مقدس   کتاب
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  لیکن )  بود   پیامبر  اینکه   وجود   با  ،1( نداد  انجام   هم   معجزه   یک   حتی   یوحنا )  : (یحیی )
  همان   را؛   نبی   از  برتر   و  ، گویممی   شما   به   آری،   مبران؟اپی  ؟ رفتید  بیرون  چه   جهتبه 

  را   خود ۀ  فرشت  تو   روی   پیش  در   من   اینک   شده:  نوشته   اشدرباره   که   است  کسی
 2(. سازد  مهیا  تو  پیشاپیش    را  تو  راه تا  فرستادم 

  الهوت  کردنآشکار   همان  مسیح  سید  معجزات    که  دارند  اعتقاد  مسیحیان •
  که   آورد  معجزاتی  نیز  مسیح  سید  .است  باطلقطعا     ،نای  و  است  بوده  او  مطلق

  به   ایمان  در   تعالموسبحان   خدای  قانون  ـمرسلین   و   یا انب   دیگر   معجزات   مانند هـ
  کییتار   و  نورۀ  آمیز  و  ،متعالوسبحان   وندخدا   مخلوقۀ  بند  او  کرد.نمی  نقض   را   غیب
  در   هانآۀ  عقید  به   پاسخ   جزئیات   .باشد   نداشته   ظلمتی  هیچ   که  نیست   نوری  و  ،است

  طور به احمدالحسن    سید   توحید   کتاب   در   ، مسیح  سید   مطلق   الوهیت   خصوص
 است. مدهآ مفصل

  یدالیل  . دارد  دقااعت   معجزات  انجام   ای بر   دروغین   ی یا انب  و   شیاطین   توانایی   به   کلیسا   •
  یا   نبی  شما  میان  در  وقتی)  :دارد  وجود  بارهاین در  قدیم  عهد  در  مقدس  کتاب  از

  یا  نشانه  اگر  حتی  و  2  کرد  عطا  آورت شگف  کاری  یا   نشانه   تو  به   و   دمآ  خوابۀ  بینند
  دیگری   خدایان  پس    در  بیاییم  :گفتمی   تو  هب  آنۀ  دربار   که  داد  رخ   شگفت  یکار 

  ر پیامب  نآ  کالم  3  شناسینمی   را   هاآن  تو   که ]خدایانی[    ؛کنیم   بندگی  را   هاآن   و  برویم
  ببیند  تا  آزمایدمی  را   شما   شما،   خدای  پروردگار،   زیرا   ؛ نکن  گوش  را   یاؤر  آنۀ  بینند  یا

  پشت   در   یا آ   4  دارید؟   دوست   جانتان،   با   و   هایتانقلب   با   را   خدایتان  پروردگار   آیا
 او  های وصیت   و  کنید ی م  پرهیزکاری  را   او  تنها  و  کنید می   حرکت  خدایتان   ،پروردگار 

 
 . 41 :10 انجیل یوحنا -1
 . 10 –  9: 11اصحاح . انجیل متی -2
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  ملحق   او  به  و  کنیدمی  بندگی  را   او  تنها  و  شنویدمی  را   او  صدای  و  کنید می  نگهبانی  را 
  ،پروردگار   پشت  در   زیرا   شود می  کشته   خواب  آنۀ  بینند  یا   نبی  آن   و  5  شوید؟می

  بیرون  بندگی  سرزمین  از  را   شما   و  کرد  خارج  مصر  سرزمین   از  را   شما   که  ،شما   خدای
  آن  در   داد  فرمان  ،خدایتان   ، پروردگار   که  راهی   از  را   شما  تا   ، گویدمی   باطل   سخن   وردآ

 1(. کنید نزاع  خود میان  در  شر   با  شما  پس  ؛ کند بیرون کنید  سلوک

  23  شودمی   کوتاه  روزها  آن  برگزیدگان،  خاطربه   ولی  ... )  است:  آمده  جدید  عهد  در  و
  تصدیق   را   او  آنجاست  یا   اینجا   مسیح  اینک   گفت  شما   به   کسی  اگر  زمان،  آن  در

  های نشانه   و  خاست  برخواهند   گودروغ  انبیای  و  دروغین   مسیحیان  زیرا   24  نکنید 
 2(. کنند  گمراه نیز  را  برگزیدگان شود  ممکن اگر تا  دهند می عجایبی  و  عظیم

  از   آن  یزیتم  و  یشیطان ۀ  معجز  قطعی    تشخیص  اشکال   برابر   در   را   مسیحیان   این،
  ها آن  .دهدمی  قرار  ـنباشد   آن  در  ابهامی  و  شبهه   هیچ  که  ی طور بهـ   خدا ۀ  معجز

ۀ  معجز  از  الهیۀ  معجزۀ  کنندمتمایز را    ضوابط  این  و  دهند می  ما   به   دیگری   ضوابط
  فرستاده   ارسال  ایبر   مستقل  و  درست  دلیلی  را   معجزه  زیرا   ؛ کنندمعرفی می   شیطانی

  یعنی  ـسادگیبه ـ   این  و  دهندمی  قرار  است  مطلق  الهوت  مسیح  اینکه  حتی  و
   نیست. مستقل دلیلی  ،معجزه

 گوید: می  سؤال جواب در   شنوده پاپ

  ای   بگوید  من  به  هرکس   نیست.  عبادت  و  ایمان  فقط  مهم"   گفت  هاآن  به  عیسی»
  پدر  خواست و اراده هرکس بلکه ؛شودمین وارد هاآسمان ملکوت به پروردگار! ای پروردگار!

  سپس  (21:17 )متی "[ شودمی هاآسمان ملکوت وارد]  دهد انجام است آسمان در که مرا
 

 .13اصحاح  ،سفر تثنیه ،عهد قدیم -1
 .24اصحاح  ،انجیل متی  ،عهد جدید -2
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  گویی   و  ، کندمی  تکمیل   را  معجزات   انجام  و  شیاطین   اخراج   و   نبوت  بارۀ در   خود  سخن
  انجام   بلکه  ؛نیست  معجزات   انجام  و  نبوت   حتی   و  نماز  و  ایمان  فقط  ،مسئله   گوید:می

  خواهند   من   به   روز  ن آ  در  بسیاری"  : فرمایدمی  چنیناین  و  ؛است  پروردگار  ۀاراد  و  خواست
  نکردیم   بیرون  را  هاشیطان  تو  نامهب  و  ندادیم  خبر  تو  نامبه  یاآ  پروردگار!  ای  پروردگار!  ای  گفت

  من   که  مکنمی  تصریح  هاآن  برای  زمان  آن  در  و  ...نساختیم؟  را   بسیاری  نیروهای  تو  نامهب  و
  پس   (23  و  22:7  متی  )انجیل  "!گناهکاران  ای  ،بروید  من  نزد  از  ،ماهنشناخت  را  شما  هرگز
  هر   بر  ؛کندمی  عمل  آن   به  و  است  شنیده  را  وصیت  که  است  کسی  بر  هااینۀ  هم  در  تمرکز

اساس   که  ی هرکس  بر   ...(17:7  )متی  بدهد   نیکو  های میوه  که   است   درختی   خواست   بر 
  کسی   و  است  گناهکاران  نابودی   ، دیگر  جهت  از  و   ؛کندمی عمل  هاست آسمان  در  که پدری

  آتش   در  و  بریده  ندهد  نیکوۀ  میو  که  درختی  هر"   ترتیب  این  به  و  ،نکند   عمل  و  بشنود  که
 1« .( 7:20 )متی "شناسیدمی شانهایازمیوه از را ها آن" (7:19 )متی "شود می افکنده

  وارد  که   را   کسی  حتی  ـ متون  این   بر اساس ـ   بسیار   نیروهای   ایجاد   و  معجزات   انجام   بنابراین 
  یا   رسول   یا   نبی ۀ  نشان  ـلقمست   طور بهـ   اینکه   به   برسد   چه   کند؛ نمی   مشخص   شودمی   ملکوت

   باشد.   بوده اله

 که  کسی  برای  هانشانه   و  آیات   انجام  یا  معجزه  آوردن  از  مسیح  سید •
  این   و  ؛است  کرده  خودداری  بیازماید  آن  با  را   مسیح  خواهدمی  یا  کندمی  شرط  را   آن

جایز   و  ،نیست  واجب  معجزه  دهدمی  نشان  ودرخواستی  ۀ  معجز  نبودنهمچنین 
  فریسیان   و   کاتبان  از  گروهی  زمان   آن   در  38)  .شودمی   روشن   نیز   مردم  خواهدلبه 

  و  داد پاسخ  او 39 نیم. ی بب اینشانه  تو   از خواهیممی معلم!  ای  گفتند: و  دادند  پاسخ 
ۀ  نشان  جز  اینشانه   هاآن   به  و  طلبد می  نشانه   ،فاسق  و  بدکار   نسل   گفت:  هاآن   به

  پس   ؛ بود  ماهی  شکم  در  شب   سه   و   روز  سه  یونس  زیرا   40شودنمی   داده   نبی  یونس 
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  پس )  1(. بود  خواهد  شب   سه  و   روز  سه   برای   زمین  قلب   در   گونه  همین  انسان،
  آسمان   از   اینشانه   او  از   و   بگویند   سخن   او  با   کوشیدند  و   رفتند   بیرون  فریسیان
  یا نشانه   نسل این چرا  : گفت و کشید آه دل ته از  پس  12بیازمایند.  را  او تا  بخواهند

  و   2«شودنمی   داده  ای نشانه   نسل  این   به   هرگز  گویم: می   شما   به   حقبه   خواهد؟می
  نده کنمقهور   معجزاتی  هاآن  که   بود   آن  تمعجزا   این  آوردن  از  او   خودداری  دلیل

که  بودند   ه دید  عیسی  از  که  معجزاتی  مثل نه    ،خواستندمی معجزاتی    ها آن  در ؛ 
برای    غیب   برای   مجالی   تا   داشت  وجود  تفسیر   در   اشتباه  و   شبهه   برای   مجالی
   بماند. باقی آوردن، ایمان

 گو راست مدعی شناسایی  قانون ،حق سخن
  که  ی رسوالن  و  انبیا   شناخت   برای   الهی  قانون   ، متعدد  موارد  در احمدالحسن    امام
 3.است کرده بیانرا   هستند خداوند  خلفای

  خلفایش   از   پیروی   به   را   خود   بندگان  کهـ   متعالوسبحان   وندخدا   ،الهی  حکمت   مقتضایبه 
  کرده   بیان  را   هاآن  ز یتمی  و  شناخت  راه  باید  ـآزماید می  خلفایش  با   را   هاآن   و  است  کرده  مکلف

  همان   از   باید  قانون  این  .وضع نماید  زمان  هر  در  خلیفه  شناخت  برای  قانونی  باید  ناگزیر  و  باشد
  خواهند  بهانه و عذر مردم وگرنه   ؛باشد بوده  موجود اندداشته وجود مکلفان آن در که یاول روز

  که  زمانی  در   ابلیس  یقین   قدر   نبودند.   برخوردار  گودروغ   از  گوراست بازشناسی    توانایی  از   که  آورد
  و  کریم قرآن    به  اگر  و  بود  مکلف   داد  قرار  خود  جانشین   و  خلیفه  را   آدم   ،متعالوسبحان   وندخدا 

 
 40تا 38 تیا آ ،12اصحاح  ،انجیل متی  ،عهد جدید -1
 12و11آیات  ،8اصحاح  ،انجیل مرقس  ،جدیدعهد  -2
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  قانون   های حلقه  که  دارد  وجود  نکته  سه  بینیممی  کنیم   مراجعه  افتاد  اتفاق  روز  آن  در   آنچه
   کند:می  مشخص را  حجت شناخت برای الهی

   .کندمی مشخص صراحتبه  را  آدم خدا  وصیت:  یا  تشخیصی متن . 1

عجز   علم،  این  و  آموخت  آدم  به  را   هانام ۀ  هم  متعالوسبحان  وندخدا   حکمت:  و  علم.  2
   . نشان داد  را  (کند  لعنتش  خدا ) ابلیس  و  فرشتگانو ناتوانی  

  او   بر  داد  فرمان  فرشتگان  به   :متعالوسبحان  وندخدا   حاکمیت  و   »البیعة لله«  پرچم .  3
  وند خدا   امر  به   که  بود  کسی  از   پذیریفرمان   و  اطاعت  ه،سجد  این  و  کنند  سجده

   .بود  شده سجده  او بر  متعالوسبحان 

  وارد   تغییری   هیچ   آن،  اصول  در   و  ست خدا   جانشین   شناخت  قانون  همان   قانون،   این   و
  وصیت   به   ـبود   آدم  برای   مستقیم  صورتبه   تشخیصی  متن  یعنیـ   آن  بند   نخستین  .است  نشده

  . غیرمستقیم   چه   و  مستقیم   صورتبه   چه   یافت؛  تغییر   او  از   بعدۀ  خلیف  به   خدا ۀ  خلیف  از  بشارت   یا
  از   که  باشدوجود داشته    الهی  ضمانتی  باید  غیرمستقیم(   صورتبه   وصیت   )یعنی  دوم  حالت  در

  بر   خدا  طرف از مستقیم  متن وجود  نیز این و کند جلوگیری  باطل  افراد توسط متن  این  ادعای
  به   نیز   را   ن امؤمنغیر  حتی  و  است   مردم  ۀ هم  برای  املک  برهانی  و  کندنمی   نقض   را   خلفایش

  سانان  هر   با   متعالوسبحان  وند خدا   چگونه   اما  کند. می  ملزم  پیشین  انبیای   هایبشارت 
  ، صادقه  یها رؤیا  با  غیب  طریق  از   کند؟  تصریح  خود   جانشین  و  خلیفه  به  و  بگوید  سخن

 . غیبی  هایراه  دیگر و مکاشفات

  منظور،   و  ؛بیاورند   را   شمشابه   توانندنمی   دیگران  که  است  الهی  علم  و،ا   طرف  از  دوم  بند
  طبیعتا    است  ممکن   که  علومی  1؛ شودنمی  شامل   را   علوم   کلی  طور به   و  است   دین  به   متعلق   علم  

 
  ۀدرس عقاید امامیه مرحل  در دروس حوزۀ مهدوی  الحسنسالم از امام احمد  ءشده از دکتر عالال و پاسخ نقلؤس  -1
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  خدا ۀ  خلیفکه    واجبی  یعلم  روش   به   نه  و   است  پذیر امکان  معجزه  روش   به   ولی  بداند   هم   را   آن
 . باشد متصف  آن به

  که  است   مردم ۀ  هم   برخالف   خدا   ۀ خلیف  توسط   « لله  ةالبیع »  پرچم   برافراشتن   ، سوم   بند 
  از   یمظهر   هر  یا  دیکتاتوری  یا  دموکراسی  یا   ۀجامع  یا  «ما»   انتخاب  یا  «من»  انتخاب  پرچم

  تشخیص   متن   یعنیـ   الهی  قانون  از   غیر  یروش  بر اساس  که  کنند می  بلند   را   مردم  تسلط   مظاهر
 1. است ـ)نص( 

  معجزه   که  شد  بیان  دلیل  با   واضحۀ  نتیج  و  شد  روشن  حجت  شناخت  قانون  ،ترتیب  این  به
  کهـ   حجت   شناخت  الهی  نوانق  ضمن   در   و  نیست   ایمان  برای   هم  شرطی  و  نیست  واجب

  در   ما   منظور  که   دهممی  توجه دیگر  بار   .گیردنمی   قرار   ـدسترس  در  همواره  و  است   تغییرناپذیر
  که  چیزی   معنیبه   معجزهخصوص    در   سخن  کلی  طوربه   وگرنه   ، است  مادیۀ  معجز  اینجا 

 همان ـ   ،است  ملکوتی  آیات  و  علمی  هاینشانه   شامل  و  بیاورند   را   شمشابه  توانندنمی  دیگران
 . گیردمی قرار  حجت  شناخت  قانون ضمن  در شود که می  تأکید  ـشد  بیان که  طور

 
 دوم:   ۀاول نیم

ای در خصوص علم معصوم مطرح است که چه بسا برای بسیاری از انصار موضع شبهه باشد؛ یعنی له ئش: مسپرس»
 شود؟ داند؟ یا علم معصوم بر جهت معینی از علم خالصه میچیز را میآیا معصوم همه  مثال  

است، و    وارمعجزهصورت  بهترین علوم دنیوی؛ ولی این  ترین علوم دنیوی تا سادهعلوم است؛ از پیچیده  ۀپاسخ: هم
علوم نیز  ۀباید هم ـ حتما  که علم ادیان استسری نخواهد بود. طبیعتا  همراه با علم واجب ـسبک یو از رو علت بدون 

 ؟  داردعلوم قرار    ۀقتی به پاسخی نیاز داشته باشد که در حیطباشد، وگرنه او چگونه رهبری کند؟ و چگونه پاسخ بگوید و
گاهی داشته باشد و ... به همین   به هنگام ضرورت او حتما  باید بداند؛ مثال   اگر حکومت کند باید از اقتصاد و امور دیگر آ

ها را  سمانی متولد شده اینهستند؛ یعنی او از همان وقتی که در این عالم ج  گونهها از نوع امور معجزهولی این ؛ترتیب
 شد.« مثل عصا که تبدیل به افعی  ؛آموزدکامل به او می طوربهبلکه خداوند هنگام ضرورت  ؛دانسته استنمی

 =13150http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t امام احمد الحسن.
 . 100تا  67الحسن، ص توانید مراجعه کنید به کتاب عقاید اسالم سید احمدبرای جزئیات بیشتر می  -1
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   معجزه و مهدی  امام
  است  کسی  او  1؛ است  بوده   غایب   پیش  سال   هزار   از   بیش  از   الحسن  بن   محمد  مهدی   امام

  معجزات  او  کنندمی  تصور  نیز   بسیاری  و  ،د ندار   اعتقاد  اشدوباره   ظهور  به  یانشیع  تمام  که
  به   بناـ   تفکر  این   شد   روشن  اکنون   کند.   مقهور   خودش   برابر  در  را   جهان   که   آوردمی   قاهری 

  ؛ است  ممکن  بلکه  نیست   واجب  معجزه  است.  باطل قطعا    ـ کردیم  بیان  تحقیق  این   در  که  عللی
  زیرا   ؛ بیاورد  قاهر   مادی ۀ  معجز  مردم   نآوردایمان   برای   متعالوسبحان   وند خدا   ندارد   امکان  و

  امام   شناخت  راه  امتحان،   لغو  با   و  است  امتحان  کردنملغی  معنیبه   ـساده  خیلیـ   این
  . شودمی  مسدود   بیاورد  قاهرۀ  معجز  شانبرای  هستند  منتظر  که   کسانی  برای   مهدی

 آمد. نخواهد هرگز ایمعجزه  چنین  بنابراین

از   قبل  که  اساس  و  شودمی   ظاهر  مهدی   امامحجتی    )نص(   تشخیصی  متن  بر 
  اول   مهدی  همان  حجت، این  .شناساندکند و میامام مهدی را معرفی می  ، کندمی  استدالل

 . است شده توصیف  یمانی  عنوانبه   روایات در  که است گانهدوازده  نومهدی  از

  . نیست  یمانی   پرچم   از  گرترهدایت   پرچمی   هاپرچم   در»  است:  آمده  باقر  از  روایت   در
  کرد   خروج   یمانی  وقتی  پس  ؛ کندمی  دعوت   صاحبتان   سویبه   زیرا   ، است  هدایت  پرچم  آن

  کرد   خروج  یمانی   وقتی   و  ؛ شودمی  حرام   یمسلمان  هر   برای   و   مردم  ای بر  اسلحه  فرش و  خرید 
 او  از که    نیست   جایز   مسلمانی   هیچ   بر  و   است  هدیت   پرچم  او  پرچم   زیرا   ، بشتاب  او  سویبه 

  دعوت   مستقیم   راه  و  حق  سوی به   او  زیرا   ؛است  آتش   اهل  از  کند   چنین  هرکس  و  کند   سرپیچی 
 2«.کندمی

 
 صورت مکانی نیست. صورت تجلی، مرفوع شده است و رفع ایشان بهیعنی به  -1
 . 264 ص ،کتاب غیبت ،محمد ابن ابراهیم نعمانی -2
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  دارد  هادره   این  از  بعضی  میان   در   غیبتی  امر  این  صاحب»   است:  روایت  باقر  امام  از  و
  ههمرا   که   آن کارگزاری   ،او  خروج  از   پیش   آنکه   تا   ـ کرد  اشاره   طوی ذی   ۀ ناحی   به  خود   دست   ا ب   وـ

  نفر  چند  اینجا  در  شما  گوید:می  و  کندمی  دیدار  او  یاران  برخی  با  و  آیدمی  است   بوده  او  با
  را   خود   صاحب  اگر  ایدچگونه   گوید:می   هستیم.  مرد  چهل  حدود  : گویندمی  هاآن   هستید؟
 جاه جاب   را   هاآن  او   با   همراه  بایستند   ما   برابر   در   هاکوه   اگر   ،سوگند   خدا   به   گویند: می  ببینید؟ 

  خود   و سران  برگزیدگان  از  تن  ده   گویدمی   و  آیدیم  هاآن   سویبه   باز   بعد  شب   سپس  .نیمکیم
  را   خود  صاحب  آنکه  تا  بردمی  را   هاآن   پس  .را به او نشان می دهند  هاآن   و  ؛کنید  انتخاب  را 

 1«.دهدمی  را  بعدی شبۀ وعد هان آ به  و ، کنندمی  دیدار

 
 -معجم احادیث امام مهدی  ،  341ص  -52ج    -االنواربحار    ،  56ص  -2ج  -تفسیر عیاشی  ،  187ص  -غیبت نعمانی1
 . 2ص -5ج



 

 

 سوم فصل

 درخواستیۀ  معجز 

ــ   یبرا  معجزه  ندارد امکان  باانجام معجزه   وحاصــل شــود،    کند  تقاضــارا  نآ  که یهرکس
  متعالوـسبحان وندخدا   دـستبه معجزه  بلکه  ؛نیـست مردم  توـسط کردنمـشخصدرخواـست و 

ــت  با  و خواهدل  به  نه  ،کندمی  اجرا   را  آن هبالغ  حکمتی  جهتبه و  بخواهد او که  زمان  هر و اس
 هایدرخواـست  تحقق  عدم  بنابراین  ؛مردم خواـستطبق در   نه وـشخص  فرـستاده،   درخواـست

  .است نبوده خدا  طرف از او که نیست آن معنیبه ،رسول توسط معجزه

  و  شیعه   علمای  نظر  از  که  است  عقیدتی  ایمسئله   مردم،  درخواست  هب  و  خواهدلۀ  معجز
  به   و  درخواست  با  معجزه  کهاین  ، عقاید  دانشمندان  و  است  شده  رد  مسیحیان   حتی   و  سنتاهل

  کنند ی م  شرط   معجزه  خصوص   در   آنچه   بلکه   ؛ دانندنمی شرط  را    شود انجام    مردم  پیشنهاد 
 همراه   و  العادهخارق   که  تاس   آن  ـشد   روشن  آنان  نگاه  از  معجزه  هایتعریف   در  که  طور  همان ـ

  درخواست  به  ،معجزه   که  شودنمی   دیده  ی شرط  چنین  و  باشد   تحدی   و  حجیت   یا  نبوت  ادعای   با
 . انجام شده باشد فمکل   افراد توسط  کردنمشخص  با  یا مردم خواهدل  به و

  جهت   در   و   حکمت  وجود  دلیلبه   شوند  حاصل   الهی  هایدعوت   در  اگر  هانشانه   و  معجزات
  های سهو  و  هوا   کردنراضی  ی برا   و  شوند   هدایت  خلق   ،آن  بر اساس  تا   است   غایتی  و  هدف
 فرماید:  میاحمدالحسن  امام نیست. هان آ ایرزوهآ یا مردم

  این  در   دهد؛   رخ   باشد   خواهانش   که   هرکسی  برای   معجزه   که   نیست   گونهاین»
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  قدرت   آن  دلیلبه  اجبار،   سر    از و    قهری  ایمانی  ؛آوردندمی  ایمان  مردمۀ  هم  صورت
  چیزی   وضعیتی   چنین   ندارند.   را   آن  با   مقابله  توان  و  تاب  و   بینندمی  که است    ایقاهره

  وآوردن  اسالم  و،  است   پیوسته  وقوع  به   که  اتفاقی  برابر   در  شدنتسلیم   جزنیست  
 1« .  است...  غیب  همان  خداوند،  که  حالی  در   ؛شودنمی  محسوب  غیب  به  شدنتسلیم 

  دینی متون در درخواستیۀ معجز 
  ی خلفا و  ، متعالوسبحان وند خدا  از  که  را  کسی  ،ایاترو   و آسمانی  های کتاب  ، کریم نآقر 

  از  ای مجموعه   قسمت   این   در  . دهدمی  ر قرا   نکوهش   مورد   کندمی  هایی معجزه   درخواست  خدا 
   دارد:  وجود معجزه برای  درخواست  نوع دو  آوریم.می نکته این گواه عنوانبه  را  متون

 یا فرشته   او  با   همراه  اینکه  : مثل  ؛ کنندمی   تعیین  مشخص  و  دقیق   طور به   را   نشانه   هانآ.  1
  کریم قرآن    در   متعالوسبحان  وندخدا   بیاید.   فرود   آسمان  از   سنگیپاره   هان آ  بر   یا   ، دیای ب

اُلوا   : فرمایدمی
 
ق ن    و  ن    ل  م 

ك    ُنؤ  یَٰ   ل  ت   ُجر    ح  ف  ا   ت  ن  ن    ل  ض    م  ر 
ا  اْل   ُبوع  ن  و    *  ی 

 
ُکون    أ ك    ت  ة    ل  ن   ن    ج    م 

یل   خ  ب    ن  ن  ع  ر    و   
ج  ُتف  ار    ف  ه  ن 

ا  اْل   ه  ل  ال  ا   خ  یر  ج  ف  و    *   ت 
 
ط    أ ق  اء    ُتس  م  ا   الس   م  ت    ک  م  ع  ا   ز  ن  ی  ل  ا  ع  ف  س  و    ک 

 
ي    أ ت 

 
أ   ت 

ه  
الل   ة    ب 

ک  ئ 
ال  م  ال  یال    و  ب 

 
و    *  ق

 
ُکون    أ ك    ی  ت    ل  ی  ن    ب  ُرف    م  و    ُزخ 

 
یَٰ   أ

 
ق ر  ي  ت  اء    ف  م  ن    الس   ل  ن    و  م 

ك    ُنؤ  ی   ُرق  یَٰ   ل  ت     ح 
ل    

ز 
ا  ُتن  ن  ی  ل  ا ع  اب  ت  ُؤهُ   ک  ر  ق  ل   ن 

ُ
ان   ق ح  ي ُسب   

ب  ل   ر  ُت  ه  ال    ُکن  ا  إ  ر  ش  ُسوال   ب  ا *  ر  م  ع   و  ن  اس   م  ن   الن  
 
ُنوا  أ م 

ذ   ُیؤ    إ 
ُهُم  اء  یَٰ   ج  ُهد  ال     ال  ن    إ 

 
اُلوا   أ

 
ث    ق ع  ب 

 
هُ   أ ا   الل   ر  ش  ُسوال    ب  ل    *   ر 

ُ
و    ق ان    ل  ي   ک  ض    ف  ر 

ة    اْل   ک  ئ 
ال  ُشون    م  م    ی 

ین   ن   ئ  م  ا  ُمط  ن  ل  ز   ن  م    ل  ه 
ی  ل  ن    ع  اء    م  م  ا  الس   ک  ل  ُسوال    م  ل    *  ر 

ُ
یَٰ   ق ف  ه    ک 

الل   ا   ب  ید  ه 
ي  ش  ن  ی  ُکم    ب  ن  ی  ب  هُ   و  ن   ان    إ    ک 

ه   اد  ب  ع  ا   ب  یر  ب 
ی  خ  ص  ا ب    ما   برای  زمین  از   که  زمان  آن  تا   آورد  نخواهیم  ایمان   تو   به   هرگز  گفتند   )و  2ر 
  کنی*   ی جار   رودهایی   هاآن  میان  در  و  باشی  داشته   انگور   و  نخل  از   باغی  یا  بگشایی*   ایچشمه

 
 . 21ص ،3ج ،فرستادگان هایاز دعوت هاییروشنگری ،امام احمد الحسن -1
 .96تا  90سوره اسراء: . قرآن کریم  -2
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  را   ن فرشتگا  و  خدا   یا   ، ورییاب  فرود  ما   بر   ـکنیمی   ادعا  که   گونهآنـ   را   آسمان   از   سنگیه ر پا  یا
  هرگز  و ،بروی باال انآسم در یا  ،یباش  هشتدا  زینت  و طال از ایخانه  یا  * آوری حاضر ما برای

  ارگپرورد   بگو   .بخوانیم  را   ن آ  و  بفرستی  فرو  کتابی  ما  بر  آنکه  تا  آوریم نمی   ناایم  رفتنتباال   به
  سویبه  هدایت  یوقت  و  * هستم؟  شدهفرستاده   اننسا   یک  جز   من  آیا  ؛است  منزه  و  پاک  ،من

  عنوانبه   را   انسانی  خدا   ایآ   گفتند  آنکه  مگر  نشد  هاآن  آوردنایمان   از  مانع  چیزی  ،آمد  مردم
قطعا     رفتند می  راه   ینانماط  با   که   ودند ب   نی فرشتگا  ، زمین  در   اگر  بگو   *   ؟ فرستدمی   رسول

  وند خدا   شما  و  من  میان  بگو  *   فرستادیممی  فرو  هان آ  بر  آسمان  از  رسول  عنوانبه   را   ایته شفر 
گاه بندگانش  بر او همواره که ؛است کافی گواه عنوانبه     . (بیناست  آ

  و ل  ا  و  ن  ل  ز   ك    ن  ی  ل  ا   ع  اب  ت  ي  ک  اس    ف  ط  ر  ُسوهُ   ق  م  ل  م    ف  یه  د  ی 
 
أ ال    ب  ق  ین    ل  ذ 

ُروا   ال   ف  ن    ک  ا   إ  ذ  ال     ه َٰ ر    إ  ح   س 
ین   اُلوا  *  ُمب 

 
ق ال   و  و  ل   ل  ز 

ن 
ُ
ه   أ ی  ل  ك   ع  ل  و    م  ل  ا و  ن  ل  ز  ن 

 
ا أ ک  ل  ي   م  ُقض  ُر  ل  م 

ُرون    ال   ُثم    اْل   ظ  و   * ُین  ل  اهُ  و  ن  ل  ع  ا  ج  ک  ل    م 
اهُ  ن  ل  ع  ج  ُجال    ل  ا   ر  ن  س  ب  ل  ل  م    و  ه 

ی  ل  ا   ع  ُسون    م  ب 
ل    کردیممی  نازل   تو   بر   کاغذ،   بر   نوشته   مکتوبی،   اگر  و )  1ی 

  آشکار   یسحر   جز   این  گفتند: می   کافرانقطعا     کردندمی  لمس  خود  هایدست   با   را   آن  آنان،  و
  به  کار قطعا     فرستادیم می  فرو  ایفرشته   اگر  و   ؟نیامد  فرود  ایفرشته   او  بر   چرا   گفتند   و  *   نیست 
دادیم، یقینا  وی را  ای قرار می اگر او را فرشته   * شدند نمی  داده  مهلت   سپس   و   رسیدمی   پایان 

  کنند طور که آنان بر دیگران ُمشتبه می   همانحقیقت را  قطعا     آوردیم، ومیشکل مردی در به 
 . (ساختیمبر خود آنان ُمشتبه می

  ك ل   ع  ل  ار ك   ف  ض    ت  ع  ا  ب  یَٰ   م  ك    ُیوح  ی  ل  ق    إ  ائ 
ض  ه   و  ُرك    ب  د  ن    ص 

 
ُقوُلوا   أ ال    ی  و  ل    ل  ز 

ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ز    ع  ن  و    ک 

 
اء    أ   ج 

هُ  ع  ك    م  ل  ا   م  م  ن   ت    إ  ن 
 
یر    أ ذ 

هُ   ن  الل   یَٰ   و  ل      ع 
ء    ُکل  ي  ک    ش    سویت به   که   را   آنچه   از   برخی  تو   مبادا   پس)   2یل  و 

  او   بر  گنجی  »چرا   گویند:می   اینکه  از  ،گردد  تنگ  نآ  هب  اتسینه   و  گویی  کتر   شودمی  وحی

 
 . 9تا  7انعام: . قرآن کریم  -1
 . 12هود:  -2
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  چیزی   هر  بر  خدا   و  ای،هشداردهندهفقط    تو  است؟«  نیامده  او  با  ایفرشته   یا  نشده  فرستاده  فرو
   .(است  نگهبان

  ال
 
ق ین    و  ذ 

ُجون    ال    ال   ر  ا  ی  ن  اء  ق  ال    ل  و  ل    ل  ز 
ن 
ُ
ا   أ ن  ی  ل  ةُ   ع  ک  ئ 

ال  م  و    ال 
 
یَٰ   أ ر  ا   ن  ن  ب   د    ر 

ق  ُروا   ل  ب  ک  ت  ي   اس    ف 
م   ه  ُفس  ن 

 
ا   أ و  ت  ع  ا   و  ا   ُعُتو   یر  ب 

  ما  بر   فرشتگان  ا ر چ  گفتند   ندارند   ما   دیدار   به   امیدی   که   کسانی  و )  1ک 
  سخت   و  ورزیدند   تکبر  خود  وجود  در   هاآن  راستی   به   . بینیمنمی  را   خود   پروردگار    یا   نیامدند،   فرود

 . (کردند یسرکش

 اُلوا
 
ق ال    و  ا   م  ذ  ُسول    ه َٰ ُکُل   الر  

 
أ ام    ی  ع  ي  الط   ش  م  ی  ي   و  اق    ف  و  س 

ال    اْل   و  ل    ل  ز 
ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ك    إ  ل  ُکون    م  ی  هُ   ف  ع    م 

ا  یر  ذ 
و    *  ن 

 
یَٰ   أ ق  ه    ُیل  ی  ل  ز    إ  ن  و    ک 

 
ُکوُن   أ هُ   ت  ة    ل  ن   ُکُل   ج 

 
أ ا  ی  ه  ن  ال    م 

 
ق ُمون    و  ال 

ن    الظ   ُعون    إ  ب 
ت   ال     ت  ُجال    إ    ر 

ا  ُحور  س   چرا   !؟رودمی   راه  بازارها   در   و   خوردمی  غذا   که  است   ایفرستاده  چه  این   گفتند   و)  2م 
  افکنده   شسویبه   گنجی  چرا   یا   *  ! ؟باشد  دهندههشدار   وی  همراه  تا  نشد  نازل  ایفرشته   او  بر

  پیروی  را  شدهافسون  مردی جز شما  گفتند ستمکاران و !؟بخورد نآ از که ندارد باغی یا  نشد،
 . (کنیدمی ن

  مانهـ   و   ورندیاب   ایمان  تا   یدیاب   مادی   ـمعجزه   یعنیـ   نشانه  یک   که   دهندمی   پیشنهاد  یا  .2
  آور الزام  و  قاهر  نوع  از  شانبرای  معجزه   این  دارند رانتظا   ـکردیم   روشن   و  گفتیم   ترپیش   که   طور
 فرماید: می  متعالوسبحان وند خدا  .کنند تأویل  را  آن نتوانند  یعنی ؛ باشد

 اُلوا
 
ق ال    و  و  ل    ل  ز 

ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ات    ع  ن    آی  ه    م   

ب  ل    ر 
ُ
ا   ق م  ن   اُت   إ  د    اآل ی  ن  ه    ع 

ا   الل   م  ن   إ  ا   و  ن 
 
یر    أ ذ 

  )و  3ین  ُمب    ن 
  فقط من    و   ،خداست   نزد  تنها   هانشانه   بگو  ؟هنشد  نازل   او  ر ب  پروردگارش  از  هایی نشانه   چرا   گفتند

 
 . 21فرقان:  -1
 . 8و  7فرقان:  -2
 . 50عنکبوت:  -3
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 . (هستم شکارآ ایدهنده هشدار

 ُقوُل ی  ین    و  ذ 
ُروا   ال   ف  ال    ک  و  ل    ل  ز 

ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ة    ع  ن    آی  ه    م   

ب  ا   ر  م  ن   ت    إ  ن 
 
ر    أ ذ      ُمن 

ُکل  ل  م    و  و 
 
اد    ق   نیکسا   )و  1ه 

  ای،دهنده هشدار   فقط تو    ؟ هنشد  نازل   ش ار پروردگ  از  اینشانه   او  ر ب  چرا   ؛ گویندمی   شدند   کافر   که
 . (دارد گری تای هد ،قومی هر و

  ُقوُلون ی  ال    و  و  ل    ل  ز 
ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ة    ع  ن    آی  ه    م   

ب  ُقل    ر  ا  ف  م  ن   ُب   إ  ی  غ  ه    ال 
ل   ُروا   ل  ظ 

ت  ان  ي  ف   
ن  ُکم    إ  ع  ن    م   م 

ین   ر  ظ 
ت  ُمن    فقط   غیب   بگو  ؟ هنشد  نازل  او  بر   پروردگارش  سوی  از  اینشانه   چرا   گویند می  )و  2ال 

 . انم(منتظر  از  شما با هم  من که  باشید  منتظر پس  .خداست ن  آ زا 

 ُقوُل ی  ین    و  ذ 
ُروا   ال   ف  ال    ک  و  ل    ل  ز 

ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ة    ع  ن    آی  ه    م   

ب  ل    ر 
ُ
ن     ق ه    إ  ُل    الل   ن    ُیض  اءُ   م  ش  ي   ی  د  ه  ی  ه    و  ی  ل  ن    إ    م 

اب   ن 
 
  ؟ است  نیامده   فرود   پروردگارش  از   اینشانه   او  بر   چرا   گویند می  شدند  کافر  که   کسانی   )و  3أ

 . (نماید می   راه  بازگردد  که  را   هرکس  و  ،کندمی  هگمرا   بخواهد  که  را   هرکس  خدا   که  راستیبه   بگو

 ُموا س 
 
ق
 
أ ه    و 

الل   د    ب  ه  م    ج  ه  ان  م  ی 
 
ن    أ ئ 

ُهم    ل  ت  اء  ة    ج  ُنن     آی  م 
ُیؤ  ا   ل  ه  ل    ب 

ُ
ن     ق اإ  اُت   م  د    اآل ی  ن  ه    ع 

ا  الل   م    و 
ُرُکم   ع 

ا  ُیش  ه  ن  
 
ا   أ ذ  ت    إ  اء  ُنون    ال    ج  م 

  که   خوردند  سوگند  خدا   به  سوگندهایشان  ترینسخت   با  و)  4ُیؤ 
  خداست.  اختیار   در   تنها   هانشانه   بگو:   . آورندمی   ایمان  نآ  هبحتما     بیاید  آنان   برای   اینشانه   اگر

 . (آورند نمی   ایمان باز بیاید  [هم  ]معجزه اگر  که دانیدمی  چه  شما و

 اُلوا
 
ق ال    و  و  ل    ل  ز 

ن 
ُ
ه    أ ی  ل  ات    ع  ن    آی  ه    م   

ب  ل    ر 
ُ
ا   ق م  ن   اُت   إ  د    اآل ی  ن  ه    ع 

ا   الل   م  ن   إ  ا   و  ن 
 
یر    أ ذ 

  )و  5ین  ُمب    ن 
  فقط من    و   ،خداست   نزد  تنها   هانشانه   بگو  ه؟نشد  نازل   او  ر ب  پروردگارش  از  هایی نشانه   چرا   گفتند

 
 .7رعد:  -1
 . 20یونس:  -2
 .27رعد:  -3
 . 109انعام:  -4
 . 50عنکبوت:  -5
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 . (هستم  شکارآ ایهشداردهنده 

  دهدمی   فرمان  شمبر ا پی  به   و  دهدمی   پاسخ  هادرخواست  و  پیشنهادات  این  به  کریمقرآن    و
  منزه  من  پروردگار » «،خداست آن   از  فقط  غیب » «، ستا  وندخدا  نزد   تنها  هانشانه » : بگوید که

  وابسته   معجزه«   یا   »نشانه   ]آمدن[   یعنی   این   و   « است؟  پیامبر   که   هستم   انسانی   جز   من   آیا   ؛است
  وندخدا   .مردم  درخواست  با   هن   وشده  فرستاده  شخص  درخواست  با   نه   ، ستا   وندخدا   فرمان  به

  با  که  ایگونهبه   ؛آوردمی  الهی  حکمتی  جهتبه   و  بخواهد  که  یزمان  هر  را   آن  متعالوسبحان 
  از  )معجزه(  نشانه   که   دارند  انتظار   هان آ  ولی  ؛ باشد  سازگار   ،غیب   به   آوردنایمان   در   خدا   سنت 

  اگر  که   کنند می  یاد   را   سوگندها  ترین سخت   رو   همین   از   ؛ باشد   اجباری   و   مقهورکننده   نوع
  کردند  یاد  سوگند  خدا  به  سوگندها ترین سخت  با  و » : وردآ د نخواه ایمان  بیاید  برایشان  ]نشانه[ 

  کند می  روشن   متعالوسبحان  وندا خد  لیو   «ندور آمی  ایمانقطعا     یایدب   برایشان  نشانه   اگر  که
  می ن  ایمان  بیاید  اگر  که  دانیدمی   چه  شما  و»  نیاورند  ایمان  که  دارد  امکان  بیاید  نشانه  آن  اگر

  و  ،گذاردمی   ی باق غیب  به  ایمان   برای  مجالی  و   ستنی  مقهورکننده   ،معجزه   آن  چراکه  «؛ آورند
  صورتبه  را  او دادیم،یم قرار  یا فرشته را  او اگر و» دارد: وجود ابهامی یا شبهه نشانه، نآ در

  مشتبه   آنان  بر  سازندیم   مشتبه  خودشان  که  گونه  همانقطعا     و  ساختیمیم  یمرد
 « .ساختیمیم

؛  کنممی   روایت  کامل  طور به   را   محمد  حضرت  خدا   رسول  از  مهم   بسیار   حدیثی  ادامه  در
 است. کرده  جمع جایک   را  روایی و قرآنی  عقلی،  دلیل  حدیث  این  زیرا 

 فرمود:  قریش   سران از یکی به  خدا  رسول فرمود:  امام

  ای چشمه  ما  برای   زمین  از  تا  آورد  نخواهیم  ایمان  هرگز"  که  تو  سخن  این  اما  و»
  ای کرده  درخواست  چیزهایی  خداۀ  فرستاد  محمد  از   تو  : گفتی  آنچه  نیاپا  تا   "بجوشانی 

  و   بود،  نخواهد  او  نبوت  ایر ب  برهانی  ،بیاورد  هم  اگر  که  است  چیزهایی  هانآۀ  جمل  از  که
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  که   ی چیز  با  و  بشمارد  غنیمت   را  جاهالن   جهل که    است  آن  از   ترمرتبه  بلند   خدا  لسو ر 
است    یچیز  هانآۀ  جمل  از  کند؛  استدالل  برایشان  ندارد  وجود  برهانی  و  دلیل  هیچ  آن،  در
  را   ها حجت  و  هابرهان  بود.  خواهد  همراهش   به  هم  تو  ت هالکقطعا     بیاورد  برایت   اگر  که

  ها آن  با  اینکه  نه  ،شوند  ایمان  بهپایبند    هاآنۀ  وسیلبه  خدا  بندگان  تا  وردآمی  دلیل  این  به  تنها
  نسبت   ،جهانیان  ارپروردگ   که   حالی  در   دادی!  پیشنهاد   را   خود تهالک   فقط تو  شوند.   هالک 

  که   طور آنـ  را  هانآ   اینکه  نه   ،است   داناتر  ها آن  مصالح  به  و   ،ترمهربان  خود  بندگان  به
   کند. هالک ـکنندمی درخواست خودشان

  همین   زمین  از  تا  آورد  نخواهیم  ایمان  هرگز"  عبدالله!  ای  تو  سخن  اما  :فرمود  که  آنجا  تا
  را   زمینش  است.  کوهستانی  و  یاصخره  ،سنگالخ  مکه  "،بجوشانی  ایچشمه  ما  برای  مکه
  درخواست   را  این  تو   .داریم  نیاز  ها[]چشمهاین    به  ما  کن.  جاری  هاچشمه  آن  در  و  بکن

گاهی  متعال  ونداخد  دلیل  و  انهشن  از  که  یحال   در  کردی   تو   نظر  به  آیا  !عبدالله  ای  نداری،  آ
 را  طائفمگر    ؟!شدممی  محسوب  نبی  دلیل  همین  به  آیا  دادممی  انجام  را  کار  این  من  اگر
  نبود   سخت  و  خراب  جاهایی   فئطا  درمگر    !؟یاهندید  هست   هایی بستان  و  ها باغ  نآ  در   که
  و   کردی یجار  هاچشمه  ها نآ  در  و  کردی تمیز  و  یزد شخم   و  کردیاصالح   را   هاآن  تو  که

  وجود   هم  تو  به  شبیه  دیگری  کسان   یا آ  ود:رمف  پیامبر  .بله  گفت  ؟داشتی  نگاه  شانیمخف
  پس   .نه  گفت  ؟ایدشده  انبیا  زا  هاآن  و  تو  بترتی  این  به  آیا  :ودرمف  پیامبر  .بله  گفت  ؟دارند

  محمد   برای  برهانی   کردمی  چنین  نبوتش  اثبات  برای  محمد   اگر   دلیل  همین   به  : ودرمف
  نخواهیم   ایمان  تو  به  هرگز  گفتیمی  که  است  آن  شبیه  درست  خواسته  نای   شد.نمیمحسوب  

  غذا   خورند می  غذا  مردم   که  طور  همان  حتی  یا  بروی  راه  زمین  روی  و  برخیزی   آنکه  مگر  آورد
   بخوری.

  وری خب   نآ  از  که   باشی   داشته  انگور  و  نخل  از   باغی  یا"  عبدالله!  ای   تو  سخن  این   اما   و
  هایی باغ  ، خودت  و  تو  دوستان  مگر   ، "کنی   ی جار   نهرهایی   ها آن  میان  در   و   بدهی  هم  ما  به  و
  و   دهیدمی  هم  دیگران  به  هاآن  از  و  خوریدمی  هانآ  از  که  یدار ند  طائف  در  انگور  و  نخل  از
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  : ودرمف  .نه  گفت  اید؟ شده  پیامبر  شما  ترتیب  این  به  یاآ   ؟کنیدمی  یجار   نهرها  میانشان  در
  همان   به   هادرخواست  این  اگر  که  کنید می  درخواست  خدا   رسول  از  ار   یچیزهای   چرا  پس

  داشت؟! نمی  او  راستی  و  صدق  بر   داللتی  هیچ  شدمی  عملی  خواهیدمی  شما  که  صورتی
  این   در  رازی  ؛بود  او  یی گودروغۀ  نشان  دادنشانانجام  دادمی  انجام   را  کارها   این  او  اگر   بلکه

  با را    ضعیفان  و  نیست  هانآ  در  برهانیاصال     که  آورد  می  برهان  یچیز  ا ب  او  صورت
  و   برتر  جهانیان  پروردگارۀ  فرستاد  که  حالی  در  ؛فریفتمی  دینشان  و  عقلاستفاده از[  ]سوء
 است!  هایی نسبت چنین  از باالتر

  که   گونهآنـ  را  آسمان  از   ایقطعه  یا "  تو  سخن   این  اما   و  ود:مفر   خدا  ل سو ر   سپس
  سمان آ  از  ایپاره  که  ببینند  اگر  لیو "  گفتی  تو  خود  و  "بیفکنی  ما  بر ـ کردی  ادعا  خودت  زعمبه

  هالکت  باعث  اشم  روی آسمان افتادنپایین و  "است متراکم ی ابر  گویندمی کند می سقوط
  نابود   را او تو    خواهیمی خدا  لسو ر   از  درخواستی   چنین  با   تو بنابراین  . شدمی شما  مرگ  و

  هالک  را   تو  و  کند[  نابود  را  تو  ]که   است   آن  از   ترمهربان  جهانیان  پروردگارۀ  فرستاد  و   ،کند 
  رشیامبپ   ایبر   وندخدا  هایبرهان  و  نمایاندمی  تو  به  را  خداوند  هایبرهان  او  ولی  ؛کندمین

آنچه    و  باشد  شایسته  تواندمیآنچه    از   بندگان  زیرا  ؛ستنی  بندگان  پیشنهاد  به  وابسته  تنها
گاهی  ،اد سف  از   نیز  و  نیست   زمجا  اوۀ  یحنا   از  انجامش   دیگر[   سوی  ]از  و   ندارند،  آ

  ناممکن   شدنشانانجام  که  نجاآ  تا هستند    متضاد  وپراکنده و متعدد    نیز  هاآن  های درخواست
  ا شم  بر  آسمان  دهیمی  پیشنهاد  تو  شود  انجام  توانستمی  همه  هایدرخواست  اگر  شود.می

  سوی به  زمین   بلکه  ،نکند   سقوط  ا شم  بر   انسمآ  که   کندمی  درخواست  دیگری  و  فروبیفتد 
  را   یکدیگر  و  دارند  قرار   یکدیگر  با  تضاد  در  هااین  .بیفتد   نآ  روی  آسمان  و  برود  باال  آسمان

  ی چیز  بر اساس   را  خود  تدبیر  وندخدا  و  ؛است  ممکننا  پیوستنشانوقوعبه  و  کنندمی  نقض
 . کندنمی  ریزیپایه باشد محال که

 برای   شداروی  که  ایدیده  را  پزشکی  آیا  ـعبدالله  ای ـ  و  فرمود:  خدا  لسو ر   سپس
 برایشان را یکار  آن فقط او بلکه ؟باشد بوده هانآ خواست به و پیشنهاد بر اساس  ،بیماران
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  آن   از  چه  و  باشد  داشته   دوست  را  نآ  بیمار  چه  ؛بداند  هاآن  صالح  به  که  دهدمی  انجام
  اگر   حال  ؛ستاشم  پزشک  هم  وندخدا  و  هستید  بیماران  همان  شما  د.باش   داشته  کراهت

را درمان  شما    ]باز[  کنید  سرکشی  او  علیه  اگر  و  کندمیدرمان   راشما    بدهید  او  یو دار   به  تن
 !کندمی

  مدعی   ادعای ای بر   نهبی    خصوص  در  حاکمان  از   حاکمی دیدی  کی  ـعبدالله  ای ـ  بعد  و 
  ؟! باشد کرده واجب او بر را  امریکرده است  ادعا او هلیع که یکس  پیشنهاد اساس بر  ،حق

  ثابت   کسی  هیچ  برای  حقی  نه  و  دیگری  شخص  برای  کسیهیچ  ادعای  نه  صورت  این  در
   .داشتمین  وجود تفاوتی گودروغ و گوراست و ،مظلوم  و ظالم میان و ،د وشمین

  ر حاض  من  برابر  دررا    فرشتگان  و  خدا  یا"  تو  سخن  این  اما  عبدالله!  ای  فرمود:  سپس
  ر گاپرورد   که ستنی  پوشیده .است تمحاال   از این "ببینیم را هاآن و شوند رودررو ما با  تا  وریاب

  بگیرد   قرار  چیزی  برابر  در  و  کند  حرکت  ،برود  و  بیاید  تا  ستنی  هاآفریده  مانند  ـجلوعزـ  من
  ی چیز   این  و  ایدخواسته  را  یمحال  کار  خواسته،  این  با  شما  که  راستیبه  بدهند.  چیزی  او  به  تا

  نه   و  شنوندمی  نه  که  است  خودتان  ناقص  و  ضعیف  هایبت  صفت  خوانیمیفرا  نآ  به  که
 . رسانندمین دیگری کس  هیچ نه و شما به سودیهیچ  نه و دانندمی نه  و بینندمی

  و  مکه  در  امالکی  و  طائف  در  یهای باغ  و  حاصلخیر  هایزمین  تومگر    !عبدالله  ای
  طور به]  خودت  را  هانآ  احوال  تمامی    یاآ  :فرمود  .بله  گفت  ؟نداری  هاآن  ایبر   نیخادما 

  فیران. س  با گفت  کارگزارانت؟  و  خودت   میان سفیرانیۀ  وسیل هب  یا ،کنیمی نظارت  مستقیم[ 
  نظارت  این  در  را  شما  بگویند   سفیرانت  به تو  خادمان  و  کارگران اگر  کنیمی تصور  یاآ  :فرمود

[ اینکه مگر  کنیمنمی یقدتص   چیزی  همان و ببینیم را او تا بیاید امیهابی ابن عبدالله  ]خود 
  ها نآ  یا  ،دانیمی  مجاز   هانآ  برای  را  این  تو  یاآ  بشنویم،  کنیدمی  نقل  او  از  شفاهی  شما  که  را

مگر نه    بدهند؟  انجام  باید  کاری   چه   سفیران  ،حال  فرمود:  .نه  گفت   کنند؟   چنین  توانندمی
 و  صدق  به  را  هاآن  تا  دهندب  نشان  هان آ  به  درست  یا نشانه  توطرف    ازباید    کهاست    این

  کنند؟   تصدیق  را  ها آن  دشو  واجب  کارگزارانت  بر  بترتی  این  به  و  کنند  هدایت  خود  راستی
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  بشنود   را  هاآنۀ  خواست  نکهآ  از  بعد  تو  سفیر  اگر  کنیمی  چه  !عبدالله  ای  :فرمود  .بله  گفت
  یا آ  !بیایی  هم  خودت  که  اندخواسته  هاآن  ؛برویم  هم  با  تا  برخیز  بگوید  و  بازگردد  تو  سویبه

  نه   و  من  مشاور  نه  ، تیهس  منۀ  فرستاد  فقط  تو  گوییمین  او  به  و  نیست  وت   نظر  مخالف  این
  پیشنهادی   جهانیان  پروردگارۀ  فرستاد  هب  که  شده  چه  پس  :دوفرم  بله.  گفت  ؟  من  به  امرکننده

  تو ۀ فرستاد  از تو کشاورزان و کارگران نیست   شایسته که  کنی می درخواستی او از  و دهیمی
 به  و بخواهد ش ار پروردگ  از خواهیمی  خداۀ فرستاد از چگونه و کنند، درخواست شانسویبه
  و   کشاورزان  برای  ات فرستادهبارۀ  در   تو   خود    که  حالی  در  کند  نهی   را  او  و  دهد ب  فرمان  او

ۀ  هم  کردنباطل  برای  قاطع  است  نیبرها  این ـ عبدالله  ای   ـ  و  ؟!پسندینمی  چنین  کارگرانت
 . کردی بیان هایتدرخواست در که  یچیزهای آن

  . طال   از  یعنی  که  "باشی  اشتهد  آالتزیور   از  ایخانه  یا"  ـعبدالله  ایـ  تو  سخن  این  اما  و
  فرمود:   .بله  :گفت  ؟داشت   زیورآالت  و  طال  از  هاییخانه  ،مصر  عزیز  که  است  هنرسید  تو  به  یاآ

  این   باشد  داشته  نبوت  محمد  اگر  ترتیب  همین  به  فرمود:  .نه  :گفت  شد؟  رپیامب  نآ  با  آیا
 . کنداستفاده نمیسوء  تو  نادانیاز    ،خدا  هایبرهان  داشتن  با  محمد  و  ،نیست  ضروری  شبرای

  گی بند   به  هرگز "   گفتی  سپس  و  روی"ب  باال   آسمان  در  "یا ـعبدالله  ایـ  تو  سخن   این   اما  و
  رفتن باال  !عبدالله  ای  ". بخوانیم  را  آن  تا  بفرستی  فرو  کتابی  ما  ایبر   آنکه  تا  داد  نخواهیم  تن  تو
  ]فقط[  اگر  که  یاهدکر   ف اعترا  خودت  وقتی   و  است  نآ   از  آمدن پایین  از  تر سخت  آسمان  در

  تا " گفتی  سپس   بود.  خواهد  طورهمینهم    توآمدن  پایین  حکم  ، وریآنمی  ایمان  بروم  باال
 ایمان  تو  به  آیا  دانمنمی  هم  نآ  از  پس  و  بخوانیم  را  آن  تا  بفرستی  فرو  کتابی  ما  ایبر   آنکه
  بر   که  خدا  برهان  و  حجت  با  تو  که  داری  راراق  عبدالله!  ای  پس  ." ورمآمین  ایمان  یا  ورمآمی

  اولیای   دست  هب  را تو  وندخدا  آنکه  مگر یار ند  انیمدر  تو  پس  ؛کنیمی نیشم د  شده  اقامه  تو
تو    آنچه  تمامی  کردنباطل  برای  وندخدا  .کند  مجازات  ـدوزخ  فرشتگان  و  هاانسان  ازـ  خود

  من   پروردگار  محمد!  ای  بگو  :فرمود  وندخدا  آنگاه  .است  فرستاده  حکمتی  دی،کر   مطرح
  است   دور   چقدر  من  پروردگار  ؟ هستم  ،شدهفرستاده  که  بشر   یک  جز  من  یاآ  ؛است  منزه  و  پاک 
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 درخواست  او  از  ودهند  می  پیشنهاد  او  به  نادان  افراد  که  ایگونه  آن  به  را  هاچیز   تمام  اینکه  از
  هستم   انسان  یک  جز  من  آیا  و  ؛ددهب  انجام   ـغیرمجاز  چه  و  دن باش  بوده  مجاز  چهـ  کنندمی
  حجت   کردنبرپا  مگر   دهم  انجام  نیست  الزم  دیگری  کار  و  ؟امدهآم   فرستاده  عنوانبه  که

  نه   و  کنم  نهی  را  او  و  دهمب   فرمان  خود  روردگارپ  هب  نباید  من  و  ـفرموده  عطا  من  به  کهـ  خدا
  پادشاه   که   بود  خواهم  ایفرستاده  همانند  صورت   این  در  که   ؛بکنم  او  به   ایاشاره  حتی

  را  آنچه که دهد می  فرمان او به  و هبازگشت پادشاه سویبه  او و ه،فرستاد مخالفانش  سویبه
 1« .بدهد  انجام اندخواسته و کرده مطرح  هاآن که

  او  از   هاآن  که   حالی  در  ؛ کندمی   بیان  را   ان فریسی  با   مسیح   ید س  داستان   جدید   عهد
  او  از  و  بگویند  سخن  او  با کوشیدند  و  رفتند   بیرون  فریسیان پس)   :کنندمی  رخواستد  معجزه

  نسل  این چرا  :گفت و کشید آه دل ته    از پس 12بیازمایند.  را  او تا بخواهند آسمان از اینشانه 
 2(. شودنمی   داده اینشانه نسل  این به  هرگز گویم: می شما به  حقبه  خواهد؟می یا نشانه 

  خواهیم می  معلم!  ای  گفتند:  و  دادند  پاسخ  فریسیان  و  کاتبان   از  گروهی  زمان  آن  در  38)
  و  طلبد می  نشانه  ،فاسق   و بدکار   نسل   گفت:  هاآن   به  و  داد  پاسخ   او  39 نیم.یبب   اینشانه   تو   از
  در  شب  سه  و  روز  سه  یونس  زیرا   40.  شودنمی   داده  نبی  یونسۀ  نشان   جز  اینشانه   هاآن  به

 3(. بود خواهد شب  سه  و روز سه  برای  زمین   قلب در گونه  همین انسان، پس  ؛ بود ماهی شکم

  کنم: می   اشاره  آن  به  که  مانده  باقی   )معجزه(  نشانه   درخواست  خصوص  در  دیگرۀ  نکت   یک
  سبحان   وند خدا   از   اینه شان  ، متعالوسبحان   وند خدا   وجود  به   مؤمن   شخص   که   دارد  امکان

  و   او  میان  رابطه  یک   این  .کند   هدایت   ( لسو ر )  شدهفرستاده   شخص   ت نیحقا  به  را   او  تا   بخواهد

 
 . 35تا  32.ص:  ق1380. 1 ج. احتجاج. شیخ طبرسی -1
 . 12و11آیات   -8اصحاح  -انجیل مرقس -عهد جدید -2
 40-38 تیاآ -12اصحاح  -انجیل متی -عهد جدید -3
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  این   و   ، ستنی  اشفرستاده  و   خدا   برابر   در  تحدی   یا  آزمون  هیچ  و   است   متعالوسبحان   وندخدا 
 دارد.  تفاوت  ـپردازیم می آن بررسی و  بحث به فصل  این ر د ما کهـ   درخواستی«ۀ »معجز با

   انبیا توسط  معجزه انجام  نپذیرفنتن  و   پذیرفنت میان تعارض 
  ده ر خ  محمد  حضرت  خدا   ر پیامب  ه ب  که   کسانی  برای  تواندمی   که  دارد  وجود  اشکالی

  طرح م  کنند می   وارد  اشکال  الهی  دین   ـکلی   طوربه ـ   یا   عیسی   به   که   کسانی  یا   گیرندمی
  و   ، دنآور می   معجزه  ،برخی  بر را ب  در   ( یاانب  یعنی )   هاآن  د نگویمی   که  ی متونمیان    چگونه  شود:
 کنیم؟  ایجاد سازگاری کنند می امتناع  یگرد  برخی برابر  در  معجزه  وردنآ  از نیز  گاهی

  پیامبر  نبوت  و  اسالم  ه ب قرآن    آیات  بر اساسـ   که   کنندمی   مطرح  دیرا اف  را   اشکال  این
 محمد  حضرت  خدا   لسو ر   که  دنکنمی   بیان  تیاآ  این  زیرا   گیرند؛ می  خرده  محمد  حضرت

آوردن    هایدرخواست به  سوی    نشانه مربوط    و   یات آ  که   گفته  این  با  پذیرد،نمی   را   هاآناز 
 شدهنقل   تاریخی    معجزات   انجام   با   آیات   این   کنندمی   تصور   هاآن  و   است؛   وند خدا   نزد   ،معجزات

 هستند.  تعارض در  حضرت آن از

  هیچ   دهدمی   اننش  است  هکرد  بیان  «اسالم  عقاید »  کتاب  در احمدالحسن    امام  که  پاسخی
قرار    خدا   قانون  چهارچوب   ر د  که   هستند   معجزاتی  ، پیشین  معجزات  دارد.   وجود   تعارضی

 هاآن   که  معجزاتی  اما  ؛آوردنایمان   در  غیب  یبرا   مجالی  ذاشتنگی باق  ضرورت   گیرند؛ یعنیمی
 : ند نکمی ملغی را  حانامت که هستند  آورالزام و صریح معجزاتی  کنندمی درخواست

  رسول   یامبری پ  بودنیح صح  و   اسالم   به   که   کسانی  نظر   از   وضوع م  ین ا   یقت حق  در»
  تعارضی   کمدست    و  شودمی   محسوب  آشکار  تعارضی  ،کنند می  وارد  طعنه   خدا 

  یبرا   معجزات  افتادناتفاق   یادعا   بارۀدر   شدهنقل  مطالب  و  یقرآن  متن  میان  آشکار
 معجزات   چراکه  ندارد؛  وجود  تعارضی  یچه  که  است  این   واقعیت  یول  ؛است  محمد 
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  یمانی ا   یعنی  گیرند؛ می   قرار  یبغ   به   یمان ا   برای   یاله  سنت  و  عام   قانون  چهارچوب  در
  جمله   ازـ  فرستادگان  که  یمعجزات  یجهنت  در  .است  یبغ  به  یمانا   ،شودمی   پذیرفته  که

  معجزات   ، آورندیم   شوندی م  دعوت   یمانا   به   که   انیمخالف  برای   ـمحمد   حضرت
  درخواست  ی قاهر  معجزات  ، انکارکنندگان  که  یحال در  ؛نیستند   ویل أتقابل غیر  و  قاهر

 1« !نباشد نداشته   وجود هاآن در  ایشبهه  هیچ  که  کنندیم

  انجیل   که  هنگامی  همان  در   افتاد.   اتفاق   عیسی  برای  که  است  همانی  مشابه  این  و
  روایت   انجیل   که   گونه  همان  ـ   او  دهد، می  ام انج  عیسی  که   کندمی   نقل   را   معجزاتی

  ناپذیر ویل أت  و   قاهرۀ  معجز  هاآن  چراکه  ؛ بیاورد  اینشانه   انفریسی   برای   که   پذیردنمی   ـکندمی
 : متون این  در  . دآم نخواهد هرگز ایمعجزه  چنین  و خواهندمی

  کنند می  درخواست  انآن   که   (یا عجزه م)  ای یه آ  که  است   شده   تأکید   متن   دو   هر   در»
  و   قاهر)  دیگر  ینوع   از  یا معجزه   هاآن  که  است  ین ا   آن  یمعنا   و  ،آمد  نخواهد

  صورت   این  غیر  در  ؛کنندیم  درخواست  است  آمده  که  ییهامعجزه   از  یرغ   (ناپذیرتأویل 
  که   دارد   وجود  متونی   یلانج  در   آنکه  حال   ؛شودی م  متناقض  یلانج   در   یسی ع  سخنان 

 2« .است افتاده اتفاق ( یمعجزات) یاتی آ  کنندی م یانب

   ببینند؟ را آن مردمۀ هم باید بدهد رخ  معجزه اگر یاآ
  شود می  محسوب  برهان  نیز  است  شده  روایت  برایش  معجزه[  ]آن  که  کسی  ایبر   معجزه

  سوق   حق   دعوت   بارۀ در   کنکاش   و   تحقیق   و  حق   دعوت  به  شدننزدیک   سمتبه   را   او  باید   و
  یگواه  است  افتاده   اتفاق   که   ایمعجزه   ه ب  ـافراد   دیگر   وـ  ان مؤمن  که   ی بار   هر   ولی  . بدهد

 
 . 103ص: .  کتاب عقاید اسالماحمدالحسن. امام  -1
 . 106ص: .  کتاب عقاید اسالماحمدالحسن. امام  -2
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  انکار  ی برا   د نکنمی  تصور  که   د ندهمی  پاسخی  هاآن  از   ی بسیار  که   هستیم  شاهد   ما   دهندمی
  و  ،کنم   تصدیق  را   آن  توانمنمی  نتیجه   در   و  ندیدم  را   معجزه  این  خودم   که  من  است:  افیک
 .  ...  و کنند می نقل  دروغ به ـ خودۀ عقید ترویج   برایـ  نقالنا

  مردم ۀ  هم  نیست   الزم   و   نیست   قاهر   بدهد   روی   یاشخاص  هدایت   ی برا   اگر   عجزهم  ولی
  جز   را   انبیا  دیگر  یا  عیسی  خدا   ر پیامب  یا  محمد  حضرت  خدا   رسول  معجزات  .ببینند  را   نآ

 فرماید: می یمانیاحمدالحسن   امام .نکردند مشاهده ـخود  چشم با  ـ  مردم از اندکی

  ندید   محمد  حضرت  دست   در  را   هاسنگریزه   تسبیح  دیگری   کس  ُحذیفه  جز  ...»
  دیگری کس  انصارش، و  اصحاب  جز  و نکرد  صحبت  گرگ  با یهودی   یک  جز  کسی و

  کافران   از   اندکی  جز  را   درخت   رفتن راه  و  نشنید   را   خدا   رسول  خاطره ب  درخت ۀ  ساقۀ  گری
  سایر   و   معبدما   گوسفند   شیر   دوشیدن   صورت   همین   به  و   ندید   دیگری   کس  قریش 

 1« .است پیوسته  وقوع  به دعوت،   این در  نیز  هااین  شبیه  موارد و را؛ ایشان معجزات

  دست   در  هانآ  و  برداشت  ریزهسنگ  مشتی  پیامبر  که  تاس  شده  روایت  نسا  از»
  تسبیح   به  نیز  او  دست   در  و  ریخت  یعل   دست  در  را  ها آن  سپس  گفتند.   تسبیح  ایشان

  . شنیدیم   هاآن   هایدست  در  را  هاریزهسنگ  نآ  تسبیح  یصدا  ما  که  یطور به  ؛درآمدند
 2«. نگفتند تسبیح ما  هایدست در یول  ریختند ما  دستان  در را هاآن سپس

 گوید: می  انصاری جابر

  های سنگ  از  مشتی  ایشان  .بودیم  نشسته  ایشان  گرداگرد  پیامبر  مسجد  در  روزی»

 
 .80ص  1ج انه. های روشنگر پاسخ، احمدالحسنامام  -1
ل  ئ و بیهقی در دال  10/ح252:41و   42/ ح377:17بحار االنوار . مجلسی،  47/1. خرائج و جرائح. قطب راوندی -2

/ 304:2ص کبری ئو سیوطی در خصا132:6النهایه بدایه و الکثیر در و ابنآن را روایت کرده است  65 -64:6 ةالنبو
 آورده است. نعیم و بیهقی واز بزار و طبرانی در معجم اوسط و اب
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  و   گشودند   تسبیح  به  زبان  حضرت  آن  دست  در  همگی  ها یزهر سنگ  و  برداشت   را  مسجد 
 1« .انداخت مسجد در خودشان جای  در هاآن حضرت نآ سپس

  گفت:  ما   به   خدری  ابوسعید   از   ابونضره،   از   حدانی،   فضل  بن   ابوالقاسم   گفت:  ما   به   یزید 
  . گرفت  گرگ   از  را   آن  و  رفت  گوسفند  دنبالبه   چوپان  .گرفت  را   آن  و  پرید  گوسفندی  روی  گرگی
  من  برای   خدا   که  مرا   روزی  این   ترسی؟نمی   خدا   از  آیا   :گفت  و  نشست  خود  دم   روی  گرگ

  . گویدمی  سخن   من  با   انسان  مثل  گرگ  که  واعجبا   :گفت  چوپان  ؟گیریمی   تسا   فرستاده 
  مردم  با  گذشته خبرهای از  مدینه  در محمد !نگویم؟ تو  به   ترعجیب  چیزی یا آ : گفت گرگ

  سپس  .برد  ایگوشه   به  را   هاآن  و  شد  شهر  وارد  تا   راند  را   گوسفندان  چوپان،   .گفتمی  سخن
  مسجد   در  و  داد   فرمان   خدا   رسول   پس  .داد  خبر  ایشان  به  را[   ]ماجرا   او  و   آمد  اللهرسول
  هانآ  به   نیز  او  و  ؛ بده  خبر  هاآن   به  :گفت  چوپان   به   و   رفت  بیرون  سپس   شد.   داده  ندا   نماز   برای
  محمد   جان   که   کسی  به   سوگند  و  است؛   هگفت   راست  او»  فرمود:   خدا   رسول   پس س   .داد  خبر

  سختی   بارۀ در   و   ، بگویند   سخن   مردم   با   درندگان  آنکه   تا   شودنمی   پا بر   قیامت   اوست  دست   به 
  سخن   او  با  کردند  او  از  بعد  اوۀ  خانواد  آنچه   بارۀدر   و   ،د نبزن  حرف  او  با  ردم    کفش  بند   و  اشتازیانه 

 2«.د نگویب

  که  است   روایت   العابدینزین   و  کعب  بن   بی اُ   و  عباس ابن   و  انصاری   جابر   و  هریره واب  از
  منبری  او  برای   شدند   زیاد  مردم  یوقت  .خواندمی   خطبه  یدرخت ۀ  تن  روی   مدینه   در  پیامبر 

  شد  خم  او  سویبه   دشومی  خم  شتر  که  طور  همان  درختۀ  تن   .رفتند  او  سویبه   و  ساختند  مهیا
  .زدمی   جه ض  گرفتمی ن  رامآ  که   کودکی  ماننده  شد   همراه  او   با  و  رفت   ایشان  سویبه   وقتی  و

 
 40/ح411:17. بحار االنوار. مجلسی و 248/ج159:1الخرائج و الجرائح. الدین راوندیقطب  -1
آن  42/6بیهقی در دالیل  کرده است وروایت  476/4 فتنالدر قسمتی از آن را و ترمذی  84و83/3 :مسند احمد -2

را روایت کرده و صحیح دانسته و گفته است: سندش صحیح است و شاهد هم دارد و از وجهی دیگر از ابوسعید نیز 
 روایت کرده است. 
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  آغوش   در  را   او  اگر»  فرمود:  و  گرفت  آغوش  در  را   او  خدا   رسول  که  است  آمده  یروایت  در
 صدا  را   او  رپیامب  که  است  آمده  دیگر  ایتیرو   در  و  «.زدمی  جهض  قیامت   روز  تا  گرفتممی ن

 1. گرفت خود  آغوش در را  آن و گذاشت زمین بر  سر  و کرد رو او کرد.

  گوسفند  کتف ،انداخت او جلوی را  گوسفند وقتی ... است آمده صدوق شیخ دروایت در و
  مسموم  من   که  !نخور  مرا   و  نکن   حرکت  یعنی  ؛بایست   !محمد  ای  :گفت  درآمده،   صدا   به

  کنی؟   چنین  شد  باعث  چیزیه چ  گفت:  او  به  و  فراخواند  را   خود  کنیز  خدا   لسو ر   پس  .هستم
  باشد   جادوگر   یا   گودروغ  گرا   و   ،رساند می ن  نییاز   او  به  باشد  رپیامب   او  اگر   گفتم  خودم   ه ب  :گفت
 2.امکرده  راحت ششر   از  را  خود  قوم

  روایت   شبرای  که  یکس  برای  و  ندا هکرد  نقل   مردم  از   ایعده   که  هستند   معجزاتی  هااین
  بگیرد  پند  تا  کند  کمکاو    به   وکند    وادار  را   او  است  الزم  و  شوندمی   محسوب  حجت  است  هشد

   بشناسد.   را  لسو ر  و

  شیعه عقیدتی ایهکتاب در درخواستیۀ معجز 
  هستند   خود  خواهدل  درخواستیۀ  معجز  خواهان  که  را   نیکسا   نیز  شیعه  عقاید   هایبکتا
 . کندمی مذمت

 گوید: می سبحانی  محقق

  ؟ دهد ب انجام کنندمی درخواست او از مردم که را ایمعجزه هر است الزم  رپیامب بر آیا»

 
 . 49/ح380:17االنوار مجلسی بحار ،  چاپ نجف اشرف 81080:1طالب مناقب آل ابی . شوبآابن شهر -1
ق. با استناد از اصبغ بن نباته از امام  1417.  چاپ اول.  سسه بعثت ؤ، مرکز چاپ و نشر م135امالی صدوق: ص    -2

 . 7/ ح  396و  395: 17االنوار بحار . و از امالی: مجلسی ، علی
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  معجزات   و  باشد  داشته  خود  دعوت  درستی  ایر ب  ایکنندهثابت  دالیل  او  است  الزمفقط    یا
  آن   یمرض  و  غرض  هیچ  بدون  و  است  حقیقت  خواهان  که  یهرکس   رایببخشی  روشنی
  پیشنهادهای   با  منطبق  معجزات  آن  چه  ؟برساند  یقینتا قطع و    کند   درخواست   را  معجزه

 . باشد بوده هادرخواست نآ مخالف یا ،باشد است شده فرستاه  شانسویبه وی که  نیکسا

  و  1نفس   اطمینان  باعث  که  سدر ب  حدی  به  پیامبر  معجزات  است  واجب  دیگر  عبارت  به
 قصد را آن  و است حقیقت  خواهان که باشد یهرکس یبرا وی رسالت به یقین شدنحاصل

 . بدهد انجام دشومی خواسته  او از که را هرچهحتما    رپیامب نیست الزم و ؛کندمی

  باشد   شواهدی  و  دالیل  با  همراه  نبوت  ادعای  که  نیست   الزم  این  از  بیش   ی عقل  نظر  از
  کافی   وا  ی راست  و  صدق  به  اذعان  برای  و  کند  اثبات  سبحان   ایخد  با  را   پیامبر  ارتباط  که

  و  ی عقل نظر  از نهـ  دلیلی  هیچ  ، دهدب  انجام باید  شودمی خواسته   او از هرچه  اینکه اما ؛باشد
  باید   یامبرپ  آنچه  دشومی  شنرو  اینجا  زا  .ندارد   وجود  الزامی  چنین  برای  ـیشرع  نظر  از  نه

  را   افراد  تکتک  باید  او  اینکه  اما  ؛است  مردم  کردمقانع  برای  اقدام  ـمجموع  درـ  بدهد  انجام
  برایش   دلیلی   هیچ  نماید،   اجرا  را  افراد   تکتک  هایدرخواست  و  کند  قانع   جداگانه  طوربه

  موسی   به  سبحان  وندخدا  . دهدمی  گواهی  ادعا  این  بر  پیامبران  زندگی  و  ،ندارد   وجود
  تعالی حق  سخن  در  که  فرمود   عطا  را  هایینشانه  مسیح  به  و  داد  شنروۀ  نشان  هنُ   ـاللهکلیمـ

  به    و  دمممی  او  در  پس  ؛فرینمآمی  پرنده  شکلبه  چیزی  ،لگ    از   شما  برای  من): ستا  آمده
  رمان ف   به  را  مردگان  و  دهممی  شفا   را  پیسی  دچار  فرد  و  کور  و  ،د شومیای  پرنده  خدا  اذن
  خبر   اشم  به  کنیدمی  ذخیره  خود  هایخانه  در  آنچه  از  و  خوریدمی  چهآن  از  و  کنممی  زنده  خدا
 2« . ...(باشید داشته ایمان اگر ؛هست شما برای ییاه نشانه آن، در که راستیبه دهم.می

 
تر تقدیم  کننده نباشد تا کارکردی برای ایمان داشته باشد، پیشبودن معجزه و اینکه معجز باید مقهورپاسخ به واجب  -1

 .شد
 .امام صادق ۀسسؤم. 4ج . مفاهیم قرآن. جعفر سبحانی -2
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 گوید: می شیرازی  مکارم  شیخ

 : یدرخواست معجزات -3

  این با    و  بوده  خودشان  نظردم   که  است  معجزاتی  درخواست  همیشه  انبیا  مخالفان  روش 
  به   را  ها آن  و  بکاهند  شانبزرگی  و  معجزات  ارزش   از  ـ سو  یک   از ـ  د نیدشکومی  خود   عمل

  داشته   اختیار  در  انبیا  دعوت  نپذیرفتن  برای  ویزیادست  ،دیگر  سوی  از  و  ،بکشانند  ابتذال
  اندکی   که  گونه   همانـ  و  ...ندادند  تن  ییهاچینیهسدسی  چنین  به  هرگز   انبیا   ولی   باشند؛ 

 و  هوا   و  »خواست   با   مطابق  تا  نیست   انبیا  اختیار   به  جزهعم  ـدیدیم  هانآ  پاسخ   در  تر، پیش
 بیاوریم   خواهیدمی  شما  آنچه  به  مطابق  ایمعجزه  ساعت  هر  و  روز  هر  و  و  باشد«  شما  هوس 

 1« . ...است خارج ما اختیار از و خداست فرمان به  ـتنهاـ معجزات بلکه ...

 خویی:  محقق

 شود: می نکته  چند کردیم نیاب مبحث  این در ما آنچه تمامیۀ  خالص و»

  دیده   «نآقر   از  غیر  به  دیگر    معجزات»   نفی   برایقرآن    یات آ  از  داللتی  و   نشانه  هیچ   - 1
  دشمن   که  معجزاتی  این   وجود  ایبر دارد    وجود  شواهدیقرآن    آیات  تمامی  در  هبلک  ؛شودنمی
   کند.  نفی را هاآن کوشدمی

  دست   به  تنها  و   باشد  بوده  خدا   رسول  اختیار  در  که  نیست  کاری  ،معجزه  انجام  -2
 2« . ...است سبحان وندخدا

 رسیم:  می نتیجه   دو به  پس

  طبق  نه  معجزات. است شده  رد ـکامل طور بهـ   دعقای ایهکتاب  در درخواستی معجزات ـ

 
 436ص 12ج . کتاب منزل خدا ،تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی -1
 101ص. نآبیان در تفسیر قر . خویی -2
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 . مکلفین پیشنهاد و خواسته طبق نه و آیدمی  لسو ر ۀ خواست

  تاسدرخو   هیچ   بدون  است   الزم  ، شود  ظاهر   بودنحجت  ادعای  با  همراه  معجزه  وقتهر   ـ
   .شود تحقیق  اشباره در  یپیشنهاد  و

 سنت اهل عقیدتی هایکتاب در درخواستیۀ معجز 
 : شهرستانی  نظر  به

  و   ،بیاورد   ختصاصیا   ایمعجزه  د راافۀ  هم  و  مردمۀ  هم  برای   نیست   واجب  پیامبر   بر»
  او   از  درستیبه  که  کسی  سخنداشتن  نسبتاعتبار    ،شد  مشخص  وی  یراست   و  صدق  اگر

  ، است  دیگری  شخص  هر  داشتن بهنسبت  اعتبار  همانند    کندمی  نقل ]یعنی بینندۀ معجزه[  
  تواتر   و  او  خبر  رساندن  با  این  و  است  دیگریۀ  نقط  در  که کسی مثلـ  رسول  خود  زمان  در  چه

  و   خبر  انتقال   خبر،  نقل  با   که  ده، فرستا  از  بعد  زمان  در  چه  و  شودـمی  انجام   او  به  خبر
 1« .شود می  انجام خبر  بودنشایع

  از   بنابراین  ؛ دهد  انجام  را   مردم  از  کدامهر   هایدرخواست  ست ین  واجب  او  بر  یعنی  این  و
  خودش،   زمان  در  چه   ،شود  نقل  تواتر  به  است  کافی   فقط  ،معجزه  خصوص  در  شهرستانی،  نظر

  دیگر.   یهازمان  در  چه و

 
 434ص. الکالم االقدام فی علم  ةنهای. شهرستانی -1
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  مسیحیان عقیدتی هایکتاب در درخواستیۀ معجز 
 گوید:می  ی فکر  نتونیوس آ کشیش

 او  آورد؟می  معجزه  کسانی  چه  یبرا  ولی  ،نداشت  معجزه   انجام  برای  مانعی  ،مسیح   و»
  کرده  جزم   را   خود  عزم  هااین  ولی  ؛شود  آوردنش ایمان  باعث  که   آوردمی  کسی   برای  را  معجزه

  مبارزه   به  را  مسیح  ـایستادگی  و  دشمنی   باـ  که  بودند   آمده  بلکه  ؛نیاورند  ایمان  که  د بودن
  خود   پیش  از  را  چیزی  ها آنقطعا     ،داد می  انجام  ای()معجزه  اینهانش  او  اگر  حتی  و  ند؛ببطل

 آنان  برای  را  معجزه  دادنانجام  او  روایناز  کنند؛  مقاومت  برابرش   در  تا   بودند  کرده  اختراع 
  بنا   ـ معجزات  انجام  با  نه   وـ  موزش آ   با  را   خود  ملکوت  اددمی  ترجیح   مسیح   و  ... پذیرفتنمی

  1« .ندیدند  که حالی  در آوردند ایمان  هک کسانی حال به  خوشا کند:

  ذهبی  حناوی»  سخن   ، جدید   هدع  ـ   مقدس   کتاب   شرح   در   «ملطی  یعقوب   سیتادر »  پدر  و
 :کندمی  نقل را  «الفم

  که   بود  این  برای   تنها  بلکه  ؛ورندیاب  ایمان  تا  کردند نمی  نشانه  درخواست  ها»آن
  ها نآ  برای قطعا     داشتند  را  ایمان  پذیرش   گیماد آ  کنندگانمقاومت  اگر  !کنند  دستگیرش

 2« .داد می  انجام ایمعجزه

  در   کنند، می   رد  را   درخواستی  معجزات   که  محکمی   و  بسیار   متون   وجود   به   توجه   با  بنابراین
  بسیار،   سفأت  با   ولی  ؛است  مردود  درخواستی، ۀ  معجز  ،آسمانی  ادیان  به  معتقدان  اعتقادات

  به  درست   بازنداشت؛   بخواهند   معجزه  شاناوصیای  و   رسوالن  و   انبیا   از   اینکه   از   را   مردم   این
   خواهند.می  چنیناحمدالحسن  امام از  زامرو  که صورتی همان

 
  Interpretations-takla.org/pub_Bible-http://stی:فکر  یسآنتون  یشکش. یدهد جدع. شرح کتاب مقدس -1
 ی: ملط یعقوب سی تادر پدر . یدعهد جد. شرح کتاب مقدس -2

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible 

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/HolyBible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-16.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/02-Engil-Morkos/Tafseer-Engeel-Markos__01-Chapter-08.html
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 باشد  مادیۀ معجز  با  همراه ، عذاب  که است وندخدا  سنت

  متعالوسبحان   وندخدا   سویبه   که  حالی   در  ، خدا   حجت  ـکلی   طوربه ـ   یا   رسول   یا   پیامبر 
  که   حالی  در   ؛ آیدمی  رذایل   انداختن   دور به   و  انه کریم  اخالق   به[  ]گرویدن  برای   کند،می   دعوت
  ایبر ـ   ملکوتی  و  یعلم  روشن  هاینشانه   را   الگو  این  و  دهدمی   ارائه  اخالق   این   برای  الگویی
ل   از  را   خود  چشمان  که  یهرکس  نکردنتصدیق   برای  مردم  ولی  ؛د نکنمی  ییدأت   ـباشد   شسته  گ 

  حالی   در   ورزند؛ می   اصرار  مادی ۀ  نشان  یا   معجزه   آوردن   به   و   آورندمی  بسیار   هایبهانه   و   عذر   وی
  کتاب   در  یمانیاحمدالحسن    امام  .دارد  وجود  عذاب  ای،معجزه   چنین   تکذیب  درون  در  که

 فرماید: می فرستادگان هایدعوت  ز ا  هاییروشنگری

 (: ی )ماد  یجسمانۀ نشان»

 کردنداغ  ینکها   با  ؛است  کردنداغ  درمان،   ینآخر   و  است  درمان  ینآخر   این
 انسان! نه  و است یوانح  مخصوص

صرار  و  درخواست   با  هانشانه   ینا   معموال     از   پس  البته  پذیرند؛ یم  صورت  مردم  ا 
  و   کردند  یعذرتراش  فرستادگان،  نکردنیق تصد  یبرا   یواه  یهابهانه   و  عذر   با  ینکها 

نُفس  یهانشانه   و  شدند   روروبه   هاآن   با   شانیله وسبه   که را    یا کوبنده   و  قاطع   یلدال    یا 
  تا  یرفتند،نپذ فرمود آشکار هایده آفر  یبرا  متعالوسبحان خداوند کهرا  یبزرگ یآفاق و

  و  یید أ ت  است،   فرموده  ارسال  فساد   اصالح   ی برا   که  را   فرستادگانشان  و   یااول  دعوت
ال    کنند.  یق تصد

 
ق ین    و  ذ 

ُمون    ال  الَّ ل  ع  ال  ی  و  ا  ل  ُمن  ل  و    اللهُ   ُیک 
 
ا   أ ین  ت 

 
أ ة    ت  ل ك    آی 

ذ  ال    ک 
 
ین    ق ذ 

  الَّ
ن   ل    م  ب 

 
م  ق ل    ه  ث  م    م  ه  ل  و 

 
ت    ق ه  اب  ش  ُلوُبُهم    ت 

ُ
د    ق

 
ا   ق نَّ یَّ م    اآل یات    ب  و  ق  ُنون    ل  و کسانی که  )  ُیوق 

گاه  ای برای ما  گوید یا نشانه و معجزهخدا با ما سخن نمی ند، گفتند: چرا  ا نادان و ناآ
هایشان  شبیه هم است.  ایشان را گفتند؛ دل   ۀ آید؟ گذشتگان آنان نیز مانند گفتنمی 
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 1« ...(ها را برای اهل باور بیان کرده ایم.تحقیقا  ما نشانه 

  عذاب  شدننازل   ،متعالوسبحان   وندخدا   قانون  طبق   ،مادی ۀ  معجز  کردنتکذیب   این  و
  کنند  تکذیب   را   خودشان   ی درخواست  مادی ۀ  معجز  مردم  اینکه  محض به   گرداند.می  الزم   را 

  از   هاییروشنگری   کتاب   در   یمانیاحمدالحسن    امام  شود.می   نازل   آنان  بر   عذاب
 فرماید:می  فرستادگان هایدعوت 

  همراه  عذاب، ـ ی مادۀ  نشان   و   یه آۀ  مرحل  یعنیـ  هانشانه  یانی  پاۀ  مرحل  ین ا   در  و  ...»
ه    :فرماید یم  یتعال حق   .بود  خواهد  نشانه   ین ا   با ذ  ةُ   ه 

 
اق ُکم    الله    ن  ة    ل  ا  آی  ُروه  ذ  ُکل    ف 

 
أ   ت 

ي ض    ف  ر 
 
ال   الله    أ ا   و  وه  س  م  ُسوء    ت  ُکم    ب  ُخذ 

 
أ ی  اب    ف  ذ  یم    ع  ل 

 
  برایتان   خدا   شترماده  )این   أ

  که   نرسانید   او   به  ی آسیب  هیچ   و   بچرد   خدا   زمین   در  تا   کنید  رهایش   است،   یا نشانه 
دبه   و   گرفت(   خواهد   فرا   را   شما   دردآور   یعذاب   در   گیریموضع   و نشانه  ین ا   یب تکذ مجر 
ه    : شودیم  فرستاده   عذاب  آن،   برابر ذ  ةُ   ه 

 
اق ُکم    الله    ن  ة    ل  ُرو  آی  ذ  اف  ُکل    ه 

 
أ ي  ت  ض    ف  ر 

 
  الله    أ

ال ا  و  وه  س  م  ُسوء    ت  ُکم    ب  ُخذ 
 
أ ی  اب    ف  ذ  یب    ع  ر 

 
  است  یا نشانه   و  خداوند  شترماده   )این  ق

پس بگذاریدش در زمین خدا بچرد، و هیچ آسیب و گزندی به او نرسانید    شما.   یبرا 
 2« .(هنگام شما را خواهد گرفتکه عذابی زود 

 فرماید: می  تشابهاتم  ابکت در و

ت»   عذاب   خود   دل    در   مادی، ۀ  معجز  که   است   این  متعالوسبحان   خداوند   سن 
ت   بلکه  ؛شود   نازل  عذاب  آن  تکذیبش،  محضبه   و   باشد  داشته   خداوند   سن 

ت   بر  عذاب  شدننازل   ،متعالوسبحان    دروغ  را   فرستادگان  که  است  هاییام 

 
 17 ص 2 ج. های فرستادگاناز دعوت هاییروشنگریاحمدالحسن. امام  -1
 17 ص 2 ج. های فرستادگاناز دعوت هاییروشنگریاحمدالحسن. امام  -2
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  هاآن  برای   را   هدایت  و  تبلیغ   هایشیوه   تمام   فرستاده  اینکه   از   پس   ]البته[   ؛شمارند می
  عذابی   جز   نبود   چیزی   هاآن ۀ  معجز  . هود  و  نوح   وضعیت  همانند    گیرد؛ می  کار   به

 1« کردند. تکذیب   را  هاآن که شد  هاییامت  نابودی باعث  که

  راه  دو   ،متعالوسبحان   وند ا خد  قانون  بر اساس   که   فرمایدمی  روشن احمدالحسن    امام  و
 : کنممی نقل اینجا  در را  نآ بر  شاهد  و ؛ دارد وجود عذاب  این کردنمتوقف  برای

  بر   ی مبن  متعال وسبحان  خداوند   از   او  درخواست  و   فرستاده  ی دعا   نخست:»
ف آن یت هدا  و یغتبل   به که ی امت از عذاب برداشتن  .  ...است شده مکل 

  امت   جانب  از استغفار   و   توبه   شود، یم  عذاب   شدنبرداشته   باعث  که   راه دوم  اما  و
 2«.است

  خود غضب  از  را  ما  اینکه و  خواستاریم، را  دنیا  و  دین   در عافیت   ،متعالوسبحان  وند ا خد از
   بدارد! امان در
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 چهارم  فصل

 علیّت و  معجزه

 علیّت و معجزه اشکال
  ایپدیده   ،معجزه  اگر  : دارد  وجودعلیت    با  شارتباط  و  معجزه   با  ارتباط  در  یعقل  یاشکال

  واجب  ،علیت که یحال در  ؛استعلیت  قانون گذاشتنپا ر یز معنی به  ، باشدو علت  سبب بدون
  ، معجزه  اگر  پس  شود.می  ممکن نا  معجزه،   ترتیب  این  به  .ستین   ممکن  آننقض    و  است

تی    گذاشتنپا ر یز    نخواهد  رخ   هرگز  معجزه   کنندی م  حکم   شبودنجب وا   هب   عاقالن  که   باشدعلی 
 داد.

  ادامه   امروز   به  تا  گذشته  ی هاقرن  یط  همواره  ،معجزهبودن  پذیر امکان  از  گیریاشکال
  میخواه  هامعجزه   انکار   ی برایهایاستدالل و بررسی    بحث  به  یبعد   فصل  در   .است  داشته

  نی ا   در  که  یدتیعق  یهابحث  نی تر مهم   وعلیت    و  معجزه  میان  ارتباط  به  را   فصل  نیا   .پرداخت
   .میدهی م اختصاص است پذیرفته صورت  زمینه 

 هاشعریا نظر  از معجزه بودنممکننا اشکالپاسخ به 
  تکرار  ،ندا ه شناخت  العادهخارق کاری    عنوانبه   را   معجزه   کهـ   اشعری   مسلمانان

  حکم   بیترت   ن یا   به  و  ؛اندکرده  تعریف   ت«عاد»  را   حس  طریق  از  شدهمشاهدههای  وابستگی
  جه ی نت  در  و  ؛است   «یعاد» از نوع    ،شدهمشاهده   مسبب    و  سبب  میان  شهودی  ارتباط  که  کردند
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  که  باشد   صورت  این  به   مثال  عنوانبه   تواندمیکردن  نقض  این  و   ،نقض کرد  را   آن  توانیم
 «معلولی»  که  یحال  در   باشد  داشته  وجود   «علت تام»  ا ی  شود  جادیا   «علت»  بدون  «معلول»

  تواند می  عقلی  طوربه   و  است  ی عاد  یارتباط  ،دو  ن یا   میان  ارتباط  پس   باشد.  نداشته   وجود
 . شود نقض

 :دیگوی م «الفالسفه تهافت » خود  کتاب  در یغزال

  که   چیزی   و  شودمی  نامیده  «علت  / سبب»  معمول  طوربه  آنچه   میان  وابستگی »
  نیست   چنین  مورد  دو  هر   در  بلکه  ؛ستین   یضرور   ما   نظر  از  شود می  نامیده  « معلول  / »مسبب

  و   این، معنی ]وجود[  به  آن، ]وجود[    و   باشدمعنای ]وجود[ دیگری  به  ، ]وجود[ یکی  که
  ی گر ید  ینف   متضمن  یکی   ینف   نیز  و  ، یگر ید  اثبات ۀ  کنندنیتضم  هاآن  از  ی کی  اثبات   اینکه
 هاآن  از  یکی  نبودن  و  ستین  یضرور   یگر ید  وجود  یبرا   هاآن  از  یک ی  وجود  بنابراین  باشد.

  سوختن   ،خوردن  و  یر یس   ،دنی نوش  و  ی تشنگ  مانند  ؛ستین  یضرور   یگر ید   نبودن  یبرا  نیز
  بیماری   ،دارو  خوردن  و  شفا  ،گردن  دنیبر   و  مرگ  ،د یخورش   طلوع  و  نور  ،آتش  با  تماس   و

  ، ی پزشک هایحوزه در وابستگی مشاهدات گرید برایوضعیت   و ،مسهل خوردن و اسهال
   .نیز به همین صورت است  هاحرفه و صنایع ،نجوم

  به   را  هاآن  که  است  سبحان   وندخدا  یقبل  ر یتقد  جهت به  ، دو  آن  میان  وابستگی   پس
 از  نشود که یطور به باشد بوده یضررو  خود،خودی  به نکهیا نه ،است دهیآفر  یکدیگر دنبال

  ی کس   گردن،  دنی بر   بدون  و  شود  ریس  یکس   خوردن،  بدون  است  ممکن  بلکه  ؛برود  انیم
  مسائل   دیگر  برای  ترتیب   همین   به  و   ،ابد ی   ادامه  زندگی  ن، گرد  دن یبر   وجود   با   ی حت  و   ردیبم

  1« . یکدیگر به وابسته
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 : دیگوی م کتاب همان در یغزال و

  ها آن  مخالفت  و  شود... می  شامل  را  ی ار یبس  علوم  شودیم  خوانده  طبیعیات   آنچه  اما »
  ن یا  تمامی   از  مسئله  چهار  در   تنها  ما  و  نیست،  الزامی   علوم  نی ا  ازبخشی    با  ی شرع  نظر  از

   :میکنیم  مخالفت هاآن با علوم

  میان   کائنات   در  شدهمشاهده  وابستگی    ن یا  اینکه  به  کنند می  حکم  هاآن  اینکه  :اول
  بدون   سبب  ایجاد  که  یطور به  ؛است  یضرور   وابستگی  و  یهمراه   یک  ب، مسب  و  اسباب 
 1«. است  پذیرامکان نه و است شدنی نه سبب، بدون  مسبب  ایجاد و مسبب

  نکهی ا   به  رابطه   این  بر  کردنحکم   با  را یز   ؛ شودیم  روشن  « تی  عل »  مسئلۀ  در  نزاع  لیدل  و
  قرار  ممکنناۀ  حوز   در  «معجزه»  شودیم  باعث  است  یضرو   و  واجب  و  ینعقال  ارتباط  یک

 بگیرد: 

  کنند می  نقض  را  عادت  که  یی هامعجزه  اثبات  رایز   ؛است  الزم  نزاعاول،    ۀدر وهل  و»
  و   است  آن  خالفبر   ـماه  ردنکمهی ن  دو  و  مردگان  کردنزنده  ،اژدها  به  اعص  شدنلیتبد  مثل ـ

  کارها   این  تمامی  انجام  شود  گرفته  نظر  در   یضرور ۀ  الزم  یک  عنوانبه  یعاد  ی مجار   اگر
 2« .شود می  ممکننا

  ارتباط  انکار  و  بودن«ی عاد »  قانونبارۀ  در   السنوسیه«  البراهین  »ام  در  یسنوس  نظر  ترپیش 
 . شد تقدیم  ـاست اشعریان ۀ هم روش  و مذهب کهـ معلول   و علت   میان ی ضرور 

  در   را   آن  را یز   ،سازدیم  پذیرامکان  ایپدیده   را   آن  عقلی  نظر  از  کهـ   معجزه  ی برا   ف یتعر   نیا 
  :دهدمی   سوق   دیگر  تنگنایی  به   را   معجزه   ـدهدمی   قرار   واجب  ی  ضرو   حکم    با  خالفنامۀ  حوز 

  ممکن نا  کامل   طوربه   ن یا   و  شود؛   ایجاد علت    بدونمعلول    که  کشدمی   پیش   را   امکان  این   اینکه
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 : از است عبارت «علیت» تعریف  !است

 دادنرخ   یا   شدنحادث   باعث   که   دارد  علتی   و  سبب   تغییری،   و   حادثه  هر   یعنی»
  عدم  که   است  آن مستلزم   آن  نقض  زیرا   است؛   حتمی   قانونی   علیت   شود. می  تغییر   آن

  د مول  نا  مطلق   عدم  اینکه  است.   محال  چیزی  چنین   که   یحال  در  ؛باشد   دمول    ،مطلق
  حکم   روشنیبه   عقل  ندارد.   نیاز  اثبات   و   پردازینظریه   به   و است    ات بدیهی  ز ا   ،است

  طوربه   مطلق   عدم  زیرا   ؛ باشد   تولیدکننده   تواندنمی   خودخودی  به   مطلق  عدم  که  کندمی
  صادر   چیزی  آن  از  که  نمود   تصور  تواننمی   بنابراین  و  است  تموجودی    فاقد   کامل
 1«شود.

  بدون  را معلول    ، متعالوسبحان   وندخدا   دارد  امکان  که  است  آن  اشاعره   سخنۀ  الزم
   :شودی م برداشت چنین  هاآن  سخن  از  و ؛ند ی افر یبعلتش  

  ی سبب  چ یه   بدون  و  عدم  از   را )معلول(    مسبب  وندخدا   که  است  ن یا   هاآن  منظور  ا ی.  1
   .است باطل   عقلی[ نظر  ]از ن یا  و ؛ است مولد مطلق،  عدم یعنی  نی ا  و ؛ند یآفر ی م)علتی( 

  اگر  حال   . هستند  گری د   مخلوقات  ا ی  فرشتگان  آن،   سبب  که   است  نیا   هاآن   منظور  ا ی.  2
  این  در  ، است  یضرو   وابستگی   یک  مسبب،   وسبب    آن  میان   یهمراه  و  وابستگی   ند یبگو

  ی دعا  نوع  از   وابستگی،  این   ند ی بگو  اگر   و   ؛اندکرده   نقض  را   خود   ن ینخست   سخن   صورت
  است  آن  عالوه بر  نی ا   گرداند.یبرم  اولۀ  نقط به  را   ما  صورت   این   در  ،است  پذیرامکان  و

 صورتبه   را   هاآن  که  شوندشمرده نمی   یاسباب  جمله  از  (گر ید  ی روهاین   ا ی)  تگانفرش  که
   .میدهیم  شانیهمراه به  حکم  یعاد  صورتبه  ا ی  میکنی م مشاهده ی عاد

  رخ   ی جسمان  عالم   دررخدادی که    ی برا   م یمستق   سبب  که   است  ن یا   هاآن   منظور   ای .  3
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  ی خطرناک  سخن   و  ،باطل   هم   سخن   ن یا   که   است؛   متعالوسبحان   وندخدا   خود   دهدیم
  می خواه روشنبعدی   قسمت در مفصل طوربه  را   نکته این  .دارد  ارتباط دی توح  با که است

  .کرد

ت    بارۀدر   اشاعره  سخن  جهینت  در   یک ی  به  را   هاآن  ـکند   فکر   هاآن  مانند  که  هرکس  وـ علی 
  ی هردو   و  ؛است  میمستق فاعل خدا،  ای ؛است  دمول    مطلق،  عدم   :رساند یم  باطل  سخن  دو  از
  بین   در  را   خود  کنندیم  دفاع  یالهۀ  معجز  از  که  دینی  رجال  را یز   هستند؛   باطل  سخنان  نیا 

 :انددیده  خاب تان  دو از یکی

  جه ینت   در   و  ، استعلیت  ۀ  گذارندپار یز   معجزه   و  است  یضرور   و  الزم  ،یعقل  نظر  ازعلیت    ا یـ  
 ؛ شودمی  ممکننا

  در   ؛است   یضرو ر یغ  مسبب،   با   سبب   وابستگی  و  کندمی  نقض  را   عادت  معجزه،  نکهیا   ا یـ  
   است. ممکننا نیز   نیا  و  ؛شودیم مولد ـهاآن  دید  ازـ  مطلق عدم جهی نت

 ست؟ یچ حلراه پس

  از   .دهندب   پاسخ  هانآ  توسط علیت    انکار  و  اشاعره  هب  دندی کوش  مسلمان  لسوفانیف  از  یبرخ
  واضح  آن،   عنوان  از   و  کرد لیف أت   « التهافت  تهافت»نام  به   یکتاب   که  است   رشدابن   هاآن ۀ  جمل

   است.  نوشته «الفالسفه  تهافت» یغزال کتاب  به  پاسخ برای  را   کتاب ن یا  که است

 : دیگوی م رشدابن

 1« .هاستانسان عتیطب  از  دوربه و زیانگشگفت اریبس  یسخن  اسباب، انکار»

 : دیگویم که  اآنج تا
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  و   دندار   وجود  یمسببات   و  اسباب  که  آوردمی  وجود  به  را  یتی وضع  ،منطق  صنعت»
  ن چنی  بردنبیناز  بنابراین؛  شاناسباب  شناخت  باشود مگر  کامل شناخته نمی  طوربه  مسببات

  که   گرداند می  الزم  دیدگاهی   چنین  برد.می  بین  از  را  علم  و  است  علمۀ  کنندباطل  مفاهیمی 
 بلکه   ؛باشد  نداشته  وجودصورت حقیقی  به  مشخصی  چیز هیچ  ،علمی  اساس   و  پایه  نظر  از

  و   یبرهان  هیچ  اساسا    صورت،  این  در  است؛  گمانی  و  ظنی   صورتبه  باشد  موجود  هم  اگر
  شکل   هاآن  از  هابرهان  که  1" یذات   محموالت"  هایگزاره  و  داشت،  نخواهد  وجود  یحد   هیچ

 2« .دنرومی میان  از دن ر یگ یم

  دشوارعلیت    انکار  با  ،متعال وسبحان  وند خدا   وجود   بر  استدالل  چگونه   که   کندی م  شنرو  و
 :شودیم

  نخواهد   وجود  ه تکن  نی ا  بر  داللتی  هیچ   ،ی بی ترت  نه  و   باشد  ]سیستمی[  نظامی  نه  اگر »
  ، ب یترت  رایز   ؛است  آفریده  اراده  و  قصد  با  که  دن دار   میعال    فاعل    موجودات،  نیا  که  داشت

  صادر   حکمت  و  علم  از  زهایچ   نیا  دهدیم  نشان  ،ها علت  برها  معلول  یبنا  و  سیستم
  طرف   از  که  کشدمی  پیش   را   امکان  این  دیدگاه  دو  این  از   یکی  دانستنجایز  اما   و  اند؛شده
 3« .باشد بوده میحک  ریغ یفاعل

 : دیگویم ز ین و

 اینکه   به شود  منجر که شود  وارد   ها آن  بر   یع یطب  اسباب  خصوص  در   ی سخن  دند ی ترس»
  ، است ساخته یک ،عت یطب دانستندیم اگر و !است شده جادیا یع یطب سبب یک از جهان

  داللت سازنده  با این خصوصیت به    موجود  یک  از  که  ندارد   وجود   چیزی  هیچ   قوانین  در  و
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  به   کهرا    موجوداتی  از  یبزرگ  بخش  کندمی  ینف  را  عتی طب  که  یکس   دانستندیمقطعا     ،کند 
 1« .است کرده ی نف کنندمی داللت  داناۀ سازند

  این   و  دهدی م  نشانعلیت    به   را   او  اعتقاد   ـروشنیبه ـ   یغزال  به  پاسخ  در   رشدابن   سخن
به این معناست که این    ـروشنیبهـ   نی ا   و  ؛ است  واجب  و   یضرور   و   یلقع  قانون یک    رابطه،

  ارائه   ما به    م یرسی م  آن  به   که   یا جه ی نت  ای بر   پاسخی   ا یآ  یول  شود؛   نقض   تواندنمی قانون،  
  درکی،  و  فهم  چنین  پس   ،است نقض علیت  معنای به   معجزه کنیم  تصور   اگر  چراکه ؟دهدیم

 گرداند.می ناممکن عقلی  نظر  از را  معجزه

  ( معجزه  یند ا فر   جمله  از  و )  یاله  امور   او  را یز   رود؛می  طفره  پاسخ   از  یسادگبه   او  معتقدم   بنده 
  جایگاهی   هیچ   ترتیب  این  به   و  است  یانسان  عقل  از  باالتر  که  دهدی م  قرار  ی امور   جمله  از  را 

 : نداردعلیت  بررسی  و  بحث  در

  است   ی اله  یامور   آن،  سرمنشأ   که  است  آن  شود  گفته   عجزهم  بارۀ در   دی با  آنچه  پس»
  آن   به  باید  ناگزیر  شناسدینم  را  آن  اسباب  که  یکس  پس  دارد؛  قرار  یانسان  عقل  فوق  که

 2« .کند اعتراف

  که   هستند  اموری   ،آسامعجزه   امور  که   شودمی  برداشت  چنین  او  سخن   از   همچنین
  از   بعد  حال  کند.نمی  بیان  هم  را   سبب  نوع  او  عالوه  به   ؛نیست  هدششناخته   انشسبب

خیلی  ـ   ی عنیاین    ؟ خیر  ا ی  شودمی   محسوب  معجزه   هم  باز  معجزه  ا یآ  اسباب،   این   شدنشناخته 
 است. نکرده حل  را  مشکل او ـساده

  ، بله  . بگیرد  قرار  قانون  ن یا ۀ  سیطر   در   هم   معجزه   د یبا  پس   باشد   ی ضرور   « علیت»  اگر

 
 . 89 ص. مناهج االدله.  شدر ابن -1
 . 294 ص. تهافت التهافت.  رشدابن -2
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  ؛ باشد   داشته  یسبب  دی باحتما     بلکه  ؛ باشد  نداشته   یسببعلت و    هیچ   که  ست ین  یز یچ  معجزه
د  مطلق،  عدم   یعنی  آن  انکار   و  است  یعقل  قانون  یک  «علیت»  را یز    نظر   از  ن یا   و  ،است  مول 

  ، است  میمستق   فاعل  وند،خدا   اینکه  به  اعتقاد  که  صورت  همان  به  درست   ؛ است  باطل  یعقل
   است.  یباطل سخن

 عهیش نظر  از معجزه بودنممکننا اشکالپاسخ به 
  انجام   جهینت  در   ؛نیست  عقل ۀ  کنندنقض   و  است   «عادت»  خرق   ، عهیش   نظر   از   معجزه

  د یگوی م  شیعه   . ددار   اختالف   « علیت»قانون    در   سنتاهل  با   عه یش   نیست.   ممکن نا  معجزه،
  جاد یا  علت   بدون  معلول،  یک   که است  ممکن ریغ  بنابراین   ؛است  نی عقال قانون   یک   «علیت»

 .شود

   :دیگوی م یسبحان جعفر  خیش

  اجتماع "  مثل  ؛دن یآیم   حساب   به  عقل  با(  مغایر  )یا  کنندهنقض  که  دارند  وجود  اموری»
  دارند   وجود  نیز  یگر ید  امور  دیگر.  مشابه  امور  و  "علت  بدون  معلول  وجود"  ،"نقیضین  ارتفاع  و

  ی مجار   و  متعارف  زاتی تجه  و  ابزارها  بر اساس   یعنی  کنند؛می  تمخالف  یعاد  نی قوان  با  که
  وجود   یعاد  وقلمر   از   رونیب   یگر ید  یابزارها  اگر  یول  ؛دنشو یم  شمرده  ممکننا  ،ی عیطب

  مثال   عنوانبه  ؛شودیم  دهی نام  معجزه  امور،  این  .ستی ن   محال  یعقل  نظر  از  باشد  داشته
  در   ،دارد  قرار  اولی  مکان   از   دور   که  یگر ید  مکان  به  مکان  یک   از   بزرگ   جسم   یک  حرکت 

  ز ا   عادی،  ابزارهای  و  وسایل   بدون  البته   و   نکند  تجاوز   زدنهمبرچشم یک  از   که   زمانیمدت
  جرایی ما   چنین مواردی  ۀجمل  از  .است  محال  یعاد  نظر  از  یول   ،ستین  ممکننا  یعقل  نظر

 شده   داده  او  به  کتاب  از  علمی  که  شخصی  آن  اینکه  فرماید؛می  حکایت  کریمقرآن    که  است
  آن   ،آوردمی  شام  سرزمین  به  یمن  نیسرزم  از  را  ـسباۀ  ملکـ  سیبلق  تخت  و  خیزدبرمی  بود
  بنابراین   .متعارف  یماد   زاتیتجه  از  کدامهیچ  از  استفاده  بدون  و  زدنهمبرچشم  یک  در  هم



ت جزه و علمع  159 ................................................................................................ ی 

 

 1« .را عقل نه  کندمی نقض را "عادت" که است کاری ، معجزه انجام

   یعلم تیواقع و نی قوان ،معجزه 
  طور به ـ  ن یقوان  باعلیت    ارتباط و باشد؟ داشته  ضروری  یسبب  معجزه، است  ممکن چگونه

 است؟  چگونه ـخاص  طور بهـ   یعیطب نیقوان  و ـکلی

  مشاهدات   قیطر   از  را   سیستم   نیا   ما  . است  یهانیک  نظام  نجایا   در  قانون  از   من  منظور
  آنچه   قی طر   از  را   سیستم  نیا   از  ایگوشه   ما  می بگو  است  تردرست   ای  ؛میکنی م  درک  یپدر یپ

  قوانین   یعنی  ؛کنیم   سازیمدل   را   آن  کنیممی   تالش  سپس  ؛میکنی م  درک  میکنیم  مشاهده
  ما   همچنین   .کند  ییشگوی پ  بتواند   و  ،ر یتفس  را   مشاهدات  تا   کنیم  وضع  ریاضی  معادالت  و
منطق    قوانین  میتوانیم قالب  در    قانون    اینکه  یبرا   یول  ؛ کنیم  بندی فرمول   ،ریاضیرا 

  ی تجرب  ق یطر   از  د یبا  شمار آیدبه   یعیطب  ای  یک یز یف   قانون  یک  نوین  علم  نظر  از  آمدهدستبه 
 کند.  ییشگویپ  ـی ئجز صورتبه   هرچندـ  بتواند   و شود اثبات

  قانون   ما  ایآ  یول  ؛گرفت  نظر  در  قانون  نقض  توانمی  را   شدهادراک   سائل  م  از  یار یبس   آری،
  روز   هر   ما  که   یحال  در   ایآ  و  ؟ شناسیممی   کندمی   تفسیر  را   قانون  که   مدلی  آن  ا ی  ؟می شناسیم  را 

  مثال   یک   توانم می  م؟ ی شناسی م  را   ی هانیک   ن یقوان  تمامی    ، می کنیم  کشف   ی د یجد  مشاهدات
  که   ی گر ید  ن ی قوان  وجود   جه ینت  در   و  گر ید   یهاجهان   وجود  مسئلۀ   مثال   عنوان  به   بزنم؛ 

 . باشند داشته   تعامل ما  جهانبا   توانندمی

  که  ایشونده تکرار  مشاهدات  در  ما  بر   اشیتجل  ق یطر   از  جز  را   قانون   ا ی  ی هانی ک  سیستم  ما
  که   مدلی  ای   ادراک  که  آنجا  از  جهی نت  در  ؛می شناسی نم  میکنی م  درک  خود  یهایر یگاندازه   با

 
 . 259و  258ص.  چاپ هشتم . یسسه انتشارات اسالمؤم. اتیدر اله ییگوهاو گفت . یعفر سبحانج -1
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 مجموعه   بر   ی مبتن  ناقص    استقرای  یک   واقع   در  گذاریممی  بنیان  سیستم  ا ی  قانون  برای
  یی شگویپ  و  ر یتفس  تواندیم  استقرا   همین   بر اساس   کنیم می  بنا   که   مدلی   و  ماست   مشاهدات

  در نتیجه   و  اندوده نب  زیچهمه   ری تفس  به  قادر  شدهایجاد   هایمدل  که  است  آمده  پیش  اریبس  .کند
  ؛ کند  ر یتفس  را   بعدی   د یجد  مشاهدات  بتواند   که  تری کلی   مدل  اند؛ شده   تبدیل   ترعام   مدلی   به

 1. نینشت یا  عام  ت ینسب و  وتنین ۀ جاذب قانون   ماجرای مانند 

  ای   ن یقوان   با   مخالف   که  ایپدیده   دادنرخ   میان   اینکه   کنم:  خاطرنشان   را   نکته   یک   مایلم 
  معجزه   .دارد  وجود  تفاوت  است  «مدل»  مخالف  که   ایپدیده   دادنرخ   با  ،است   یهانیک  سیستم 
  داشته  تمخالف  است  هکرد  جادیا   ما  یمشاهدات  هایمدل  که  یمل ع  تیواقع  با  است  ممکن

  نکه ی ا   به  توجه  با  ؛است  برخوردار   ی قانون  اسباب   و  علل   از  یا ره یزنجاز    همواره  یول  ، باشد
 . گرفت درنظر  یماد  علل و اسباب  به محدود فقط را  علل  و اسباب توانی نم

 عنوان به ـ   (عادت   ا ی)  ک ی کالس  قانون  بر اساس  ماده  :مطلب   شدن  ترروشن   یبرا   یمثال
 راحتی به   پدیده  این وقوع  ذرات،  سطح  در که  ی حال در  ؛ کند  عبور   وارید  انی م از  تواندنمی  ـمثال 

  که نیا   احتمال   یحت  .شودیم  ده ینام  2« یکوانتوم  زنیتونل »  که  است  ایپدیده   و  است  پذیرامکان
 

توسط   ۱۹۱۵گرانش است که در سال    یبرا  یهندس  اییه( نظر General relativity:  یسیعام )به انگل  یتنسب   -1
خاص و    یتنسب  یه  بر نظر   یمیتعم  یهنظر   ین است. ا  ین نو  یزیکگرانش در ف  ی کنون  یفمنتشر شد و توص  ینشتینآلبرت ا

جهان ن  یقانون  توص  یوتونگرانش  که  ب  اییکپارچه  یفاست  گرانش  ارائه  – فضا  یهندس  یژگیو  یک  عنوانهاز  زمان 
 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی  .دهدیم
سد  یکدر  یادیبن ۀذر  یکزدن تونل یکوانتوم آیند( به فر Quantum tunneling: یسی)به انگل یکوانتوم یزنونلت -2

  ی براـ  یزیکیف  ۀیدپد  ینمهم در چند ۀیدپد  یناشاره دارد. ا  ـیست ذره قادر به عبور از آن ن  یک،که از نظر کالسـ   یلپتانس
 ی کاربردها  ین. همچن خوردیبه چشم م  ـافتد یاتفاق م  یدمثل خورش  یکه در ستارگان  یاهسته   یهادر واکنش   مثال
الکترون  یمهم ادوات  د  یکیدر  تونل  یتونل  یودمانند  قطع  یزندارد.  عدم  اصل  با  داده    یحتوض  یزنبرگها  یتمعموال  

از   یکی  یکوانتوم  یزنگفت تونل   توان یو م  شوندی م  یفتوص  یدهپد  ینکوانتوم حول ا  یکمکان  یم . در واقع مفاه شودیم
 پدیا فارسی()مترجم ـ منبع: ویکی  ذره است.ـ موج یدوگانگ  یتخاص ۀکوانتوم و نشان یکمکان یادیبن هاییژگیو
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  امکان  این  و   احتمال  این  بلکه   ؛ نیست  صفر  بیفتد،   اتفاق  ایپدیده   چنین  بزرگ   جسم   یک  برای
 . ستین صفر یول  است اندک  اریبس  احتمال نیا  اینکه رغم علی و دارد وجود  آن برای

  مدل   به   وابسته   واقعیت   ای )  علمی   مدل   بر   ی مبتن  ت یواقع  ان یب   و   شتریب  شدنروشن   یبرا 
  توضیح  «بزرگ  یطراح»  خود   کتاب   در   «نگی هاوک  »استیون   پروفسور   که  را   مطلبی  ( یعلم
  »واقعیت  واننع  با  خود  کتاب   سوم  فصل  در   هاوکینگ  استوین   کنم.می  نقل  است  داده

  و   ،وجود  و   تیواقع  مفهومۀ  دربار   متفکران  و  لسوفانیفمیان    یاختالف  لئمسا  به   چیست«
  از  یبرخ ازهایی  مدل ۀ  ارائ  از   پس   و  ، پردازدیم  ناظر  از  مستقل  ی  خارج  وجود  و  قت یحق  مفهوم

 که:  رسدیم نجا ی ا  به ،ت یواقعۀ دربار  شدهپذیرفته  و  مختلف ادراکات

  ، دهد یم  نشان  را  آن  که  مدلی  ای  آن،  ادراک   از  مستقل  مفهوم   یک   عنوانبه  قت،یحق»
 « .ندارد موجودیتی

 Model-Dependent:  مدل   به  وابسته  گرایی»واقع  را   آن  و  کندی م  مطرح  را   یدگاهید  سپس

Realism) 1. نامدی م 

  مدل«   »یک   از   است  عبارت  جهان  ادراک  ا ی  یک یز یف   اتینظر   تمامی  چهارچوب،  ن یا   در  
  ی اجزا که    نیقوان  از  یا مجموعه  و  شود( می  بندی فرمول   یا  نوشته  اتیاض یر   زبان  با   معموال  )که

 . دهدیم ربط یکدیگر  به  را  مشاهدات و مدل

  عت  یطب   خصوص   در   (افالطون   زمان   از )  ی فلسف  جدال  به  فصل  همان  در   « نگیهاوک»
  ؛ کندیم  مطرح  را   یکدیگر  با  متعارض  یفلسف  دیدگاه  دو  او  .پردازدیم  گراییواقع  و  قتیحق

  ( antirealism  سم یرئالی)آنت  گرا واقع   ضد  مکتب  و  ، سو  کی   از  (realism  سم یرئال)  گرا واقع   مکتب

 
 55و  54ص. 2011سال . بزرگ یطراح. نگیهاوک   نویاست -1

Hawking, Stephen, The grand design, Random House Digital, Inc. 2011 
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  طوربه   مدل«  به  وابسته  گرایی  »واقعۀ  اید  چگونه  که  کندیم  روشن  او  سپس  .گرید  یسو   از
  مدل«   به  وابسته  گرایی»واقع  چهارچوب  را یز   کند؛می   اجتناب  اختالف  و  جدال  ن یا   از  بنیادین 
  فقط   است   مهم  آنچه   بلکه  ؛کشدنمی   پیش   را   مدل   یک  واقعیت  خصوص  در   پرسش
   است. مشاهده با  مدل  بودنسازگار 

  د باش   ازگار س  مشاهده  با  جزئیاتشان  تمامی  که  باشد  داشته  وجود  متفاوت  مدل  دو  اگر
  و   ؛است  ی گر ید   از  تریقی حق  ا ی  تر یواقع  هانآ  از   کیکدام  که   کرد  حکم  بتوان  نیست  ممکن

  استفاده   دو  آن  از  هرکدام  از  توانیم  ـعلمی   مقتضیات  به  توجه   باـ   «نگی هاوک»ۀ  ینظر   طبق
  و   ا یاش  ادراک   روش   با   که  است  ی علم  چهارچوب  یک   مدل«  به  وابسته  گرایی»واقع  پس   کرد.

  همان   « نگی هاوک  ن ویاست»  نظر   از   هاتوصیف   ا ی  ادراکات  ن یا   و  1، است   سازگار   هاآن   توصیف 
 2. شناخت  را  هاآن توانیم که  هستند یا گانه ی  قیحقا

  «موجود  ا ی  وجود»  فی تعر   و  قبول« قابل   »مدل  فی تعر   : پردازدی م  مسئله  دو   به  او  سپس
  3،شودی م  گرفته  نظر  در  خوب  واقعیت،  بیانگر  مدل    یک  «نگی هاوک»  نظر  به  .خودش  نظر  طبق

   کند: برآورده را  زیر  شرایط اگر

 ؛ باشد زیبا  و  ساده -1

 ؛ باشد داشته  کمی پذیر تعدیل  و تنظیم  قابل   یا  تصادفی عناصر  -2

 ؛ کند  تفسیر را  هاآن  و باشد داشته  مطابقت ، موجود مشاهدات تمام با  -3

  مشاهدات اگر  که  یطور به  ؛ بدهد نده ی آ مشاهدات ۀ دربار  دقیقی های پیشگویی   بتواند -4

 
 . 58: ص. 2011سال . بزرگ یطراح. نگیهاوک   نیواست -1
 . 208: ص. 2011سال . بزرگ یطراح. نگیهاوک   نیواست -2
 . 64: ص. 2011سال . بزرگ یطراح. نگیهاوک   نیواست -3
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 .شود  مشخص  مدل  نادرستی  باشند  مدل هایپیشگویی   مخالف آتی

  »مدل    در   که  ی زیهرچ  د یگویم  او  ، دهدمی   ارائه  »وجود«  برای   که   یفیتعر   خصوص   در   اما
  های »مدل   از  یکی  در  که  چیزهایی  تمام   و  است  »موجود«  یک  شودمی  شناسایی  شده«پذیرفته 
  همانـ   چراکه  ؛دن ندار   یقتیحق  را یز   ،نیست  هاآن  به  یاز ین  واقع  در  دنشومی نوارد    شده«پذیرفته 

  مدل   از   مستقل  واقعیتی   »هیچ  ، نگیهاوک  نویاست   پروفسور  نظر   از  ـشد   گفته  ترپیش   که   طور
 ندارد«.  وجود

  »مدل«   آن   خود   و  باشد   داشته   وجود   «نی مع  »مدل   یک   در  د یبا   او   نظر   از   « موجود»  یک   پس
  قادر   ـانکار   و   تردید   رویکرد   با ـ   و   کند   ر یتفس  را   هاآزمایش   و   مشاهدات  ، باشد   قبول قابل   باید   نیز 
   کرد.  کنترل و آزمود  را  هاآن بتوان که  باشد هاییپیشگویی   به

  اجتناب   آن  از  کمدست    یاـ  کندمی  حل  مدل  به  وابسته  گراییواقع  که  دیگری  »مشکل
  حالی   در  ،غذاخوری  میز  یک  که  بود   مطمئن  توانمی  چگونه  است.   "وجود "  معنی   ـکندمی
  که   چیزهایی  اینکه  دارد؟  وجود  هنوز  ببینیم  را  آن  توانیمنمی  و  ایمشده  خارج  اتاق  از  که

  پروتون ۀ  دهندتشکیل  ذرات  شودمی  گفته  که هاکوارک   و  هاالکترون  مثلـ  ببینیم  توانیمنمی
 با  آن  در  که  کرد  تصوررا    مدلی  توانمی  دهد؟می  معنایی  چه  دارند  وجود  ـهستند  نوترون  و

  از   اما  ؛گردد  پدیدار  دوباره  محل  همان  در  درست  ما  بازگشت  با   و  شود  ناپدید  میز  ، اتاق  ترک
  در   که  آیدمی  پیش  سؤال   این  و  بود  خواهد  آورشگفت  و  عجیب  مدلی،  چنین   دیگر،  سوی
  با   چگونه  افتد؟می  اتفاقی   چه  ـسقف  ریختن  فرو  صورت  در  مثال  ـ  اتاق  از   رفتنبیرون  زمان

  حقیقت  اینۀ  دربار  توانمی "شودمی ناپدید  میز  اتاق   از  من   شدنخارج با"   مدل   گرفتننظردر
  نه،   یا  شودمی  ظاهر  سقف  آوار  زیر  شکسته  صورتبه  میز   اتاق،  به  بازگشت  با  دیگر  بار  که

  رسد می  نظر  به  ترساده  بسیار  است«  مانده  باقی   مستقر  »میز   آن  در  که  مدلی  گرفت؟  تصمیم
 بیشتر.  نه و ، گفت  توانمی که است  چیزی تمام این  دارد. مطابقت نیز مشاهدات با و

  تواند می  و  است  کارآمدی  مدل   الکترون،  یت،ؤرقابلغیر  زیراتمی    ذرات   خصوص  در
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  در   نورانی  نقاط  نیز  و  (Bubble Chamber)  ابر  اتاقک   در  ذرات  ردیابی  قبیل  از  مشاهداتی
  توضیح   را  دیگر  هایپدیده  از   بسیاری  طورهمین  و  (Cathode Ray Tube)  کاتودی  المپ

 .  دهد...می

  های ویژگی  توصیف  برای  است  مدلی   ـیتؤرقابلغیر  ذرات   از   دیگر   یکیـ  کوارک 
  تجمع   از   هانوترون  و  ها پروتون  شود می  گفته  اگرچه  اتم. ۀ  هست  در  هانوترون  و  هاپروتون
  نیروی   زیرا  دید؛  تنهایی به  را  کوارک  یک  تواننمی  هرگز  ولی  ،اند شده  تشکیل  ها کوارک 

  آزاد  و تنها های کوارک   بنابراین؛ یابدمی  افزایش هاآن اسازیدباج ها کوارک  بین بستگی هم
  مدل   به  وابسته  گراییواقع  مطابقت  وجود،  این  با  باشند...  داشه  وجود  طبیعت  در  نند توانمی

  ما  مشاهدات  با  که  "است   موجودی" کوارک  بگوییم  که دهدمی  ما  به  را  امکان  این  سادگیبه
 1« .دارد  مطابقت ای هسته زیر ذرات  رفتار چگونگی از

  قبول   قابل  مدل »  همان  که   صورت این    به   »واقعیت«   از   « نگی هاوک»  ف یتعر   با   بنده   عتا  یطب
  دور به   ما  بحث موضوع مورد    از  را یز   ؛ستم ین   او  با  بحث  صدد  در   اینجا  در  و  نیستم   موافق  «است

  از  وی   تعریف   دارد   اهمیت  من   برای   هاوکینگ   شده توسط ۀ مطرحاید  در  که   چیزی  یول  است؛
 یول  ، دباش   داشته   تمخالف  « مدل»  با  است  ممکن   «معجزه»  : میگویم  و   است،  »مدل«

  مدل   با  که   یا مشاهده  »معجزه«، و  میان   د یبا   ما   نجا ی ا   در  ماند.می   باقی   قانونمند  همچنان 
  را   مشاهده   ن یا   تواندی م  که  کشاندیم  ی گر ید  مدل   ساختن   به   را   ما   بعدا    و  کند می  تمخالف
 . شویم قائل  تفاوت ، کند ر یتفس مشاهدات  دیگر  با همراه

  ـنباشد   چه  و  باشد  بوده  انسان  دخالت  با  چهـ   است  مخالف  «مدل»  یک  با  که  یا مشاهده
  کنند   ییدأ ت  را   هانآ  د نبتوان  که   بسازیم   یی هاه یفرض  دهد می  اجازه  ما  به   ن یا   و  شود   تکرار   تواندیم
  ، ترکامل   صورتبه   و  است  تکرار  قابل   مشاهدات    علم،   موضوع  د. ن بگیر   را   تکذیبشان   جلوی   و
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  ن یهمچن   ؛است  »آزمایش«  همان  یعنی  انسان،  کنترل  تحت  یا  دخالت  با  تکرار  قابل  مشاهدات  
  در   فضا   رصد  مثل  ؛ندارد  یخالتد  ،شانتکرار   در   انسان  که  ردیگیدربرم  هم  را   یمشاهدات

  قابل   ا ی شونده تکرار  مشاهدات با  را  اصول و  ن یقوان  کندمی  تالش علم  بنابراین   .یشناسهان یک
  نکند   نقض   را   هاآن   یگر ی د ۀ  مشاهد  که  ی زمان  تا   اصول   ا ی  ن یقوان  ن یا   واستخراج کند    ،تکرار

 . ماند د نخواه باقی درست

  1. نیست  تکرار  قابل  ،یع یطب  طیشرا   همان  تکرار  با   یمشاهدات  ای   یتجرب  روش  با  معجزه  یول
  در  را   خدا   سنت   که   یا گونه  به   ؛ است  ی حکمت  دلیلبه   و   هدفمند   ی  بیغ   دخالت   با   ،معجزه

  و   ؛م یهست   امتحان  یا یدن در  ما  را یز  ؛نکند   نقض   آوردنمانی ا   برای  یبیغ   مجال  گذاشتنی باق
  گر ید یعیطب  اسباب  از  یا ره یزنج با  معجزه  از آمدهدست به ۀ ج ی نت ست، ین  مکن مریغ  عالوه به
  در  زنده  سلول   بازتولید   مثلـ   یعیطب  طیشرا   ر ییتغ   با   ا ی  مندی( هوش  )یعنی   انسان  دخالت  با  و

 شود. محقق  ـی امروز  یهاشگاهیآزما

  و   تکامل  به  رو  دستور    در  نی قوان  برخی  وجود  ه ب  که   کنمیم  خاطرنشان   را   یمهم  مسئلۀ
  در  که   ؛کند   مخالفت   یکدیگر  با   توانندمی   ن یقوان  ی نیمع   هایت حال  در   شود.می   مربوط   هدفمند 

  اجرا   یئجز   صورتبه   دو   هر   ا ی  شود،ی م  متوقف   ی گر ید  و  انجام   هاآن   از   یک ی  یا   صورت   این
  و   بودنقانونمند   با   ن، یا   و  ؛ شودی م  انجام  یسوم  قانون   و   شوندی م  متوقف  دو   هر   ا ی  ، دنشویم

  توهم»  کتاب  دراحمدالحسن    ماما   .ستین  تناقض  در  «یاساسکلی و    قانون»  نی ا   یهدفمند 
 : فرمایدیم «ییخدا یب

  خواه  و  باشد  دولت   یک  یحکمران  یبرا   یاساس  قانون  خواه  ی،اساس  قانون  هر»
  یبرخ  در  و  بعضا    که  است   چند  یمقررات  متضمن  خاص،  ی کار   یاجرا   ی برا   ینی قوان
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  اجرا   هاآن  از   یکی  ین بنابرا   نباشد.   خوانهم   ین قوان  یگر د  با   است   ممکن   خاص   نقاط 
  به   هاآن   ی دو   هر  یا   ،ماند یم  معطل   دارد  قرار   بخش  ین ا   در   که  یگری د   و  شودیم

  ی سوم  قانون   اشکال،   ین ا   حل   ی برا   و   شدهمعطل  دو  هر   یا   ، ندشوی م  اجرا   یجزئ  صورت
  است  ینی قوانۀ  مجموع  ی، اساس  قانون   ...   و   شودیم   یده گنجان  ی اساس  قانون   ین ا   در 
 را   آن  و  گرفت  خرده  آن  از  توانی نم  و  شده  وضع  خاص  یعمل  یاجرا   سهولت  یبرا   که
  نه   و   شده  آن  باعث  پذیرنده  در   نقص   کهـ   استثنایی  یجزئ   بخش  یک   با   تعاملش  یلدلبه 
 1« .آورد شمار   به  یرهدفمند غ "اصلیۀ سازند" یا  "بخشنده "  در اشکال وجود دلیلبه 

   است یحتم یقانون تیّ عل
  هادانک یز ی ف  به  برسد  تا  ن ید  بزرگان   و  2، دی جد  و   می قد  فیلسوفان  توسط   ت«ی  »عل   مسئلۀ

علیت    به  دهیشکل  در   ی ار یبس  اختالفات  3.است  گرفته   قرار   بررسی   و  بحث   مورد  همواره
ت(    وجود  «علیت» خود  اثبات  در  ی حت و  ، (مسبب و سبب علت و معلول )  میان ارتباط و )سببی 

 دارد.

  و   سبب  ر،یی تغ  ای  حادثه  هر  نکهیا   یمعنبه   را   علیت   اصل  ، بحث  نی ا   در  ما  که  است  روشن
  تفاوت  ـآمد  خواهد  که  طور  همانـ   جبرگرایی  و  علیت  میاننیز    و  میکنی م  مطرح  دارد  علتی
  معجزه   بر   و   شودمی   شامل  است   4عدم   به   مسبوق   که   را   ی زیچ  هر   علیت   قانون   . شویممی   قائل 

 
 . 208 صپاورقی  ،ییخدایکتاب توهم ب ،احمدالحسنامام  -1
 پذیرد.عنوان یک قانون عقلی نمی را بهعلیت مثل»هیوم« که  -2
کامل از    طوربهخواهد  می   کوانتوم  کیمکان»:  دیگویبور م.  ستالغو شده  »علیت«  کوانتوم،    کیتا آنجا که در مکان  -3

ی    ۀشیاند و  اند؛  جهانی گرایش پیدا کردهچند  ۀینظر به    علیت،  ریتفس  رایبای دیگر  عدهو    «شود.خالی    کیکالسعل 
 پردازی کرده است. « آن را نظریهاورت ویه»که ای نظریه

عبارت دیگر موجودی که وجودش آغازی دارد.  داشتن، عدم بوده است و بهیعنی پیش از وجود مسبوق به عدم،    -4
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  ت ی  سبب قانون  پس دارد. انطباق  ـرودی نم رونیب  قانون نیا  از  شد  گفته که طور همان  کهـ  هم
  هنگام   نی د  مردان  توسط  چه  کرد؛  الغا  را   آن  توانی نم  و  است  ناپذیر اجتناب   و   یحتم  ت،یعل  ای

  پیکار   هادیانت   با   معجزه   قی طر   از   که  ی نا ملحد  توسط  چه   و   ،معجزات   خصوص  در   راندنسخن 
  پرداختن   ای   کوانتوم   کی ز یف   به   پرداختن  هنگام  هادانک یز یف  از  یبرخ  توسط  ی حت  نه   و   کنندمی
 . شد بزرگ انفجار  باعث که  یکوانتوم های ناپایداری   به

  علیت   الغای  را یز   ؛است  ی عقالن  بلکه  ، ستین   ی تجرب  فقط  »علیت«   قانون   بودنحتمی   لیدل
  عدم از  خواهد آمد که    وجود  به  امکان  این  :شودی م  منجر  ممکننا  ایجه ی نت  به  ـیسادگبه ـ

د   مطلق،  عدم  یعنی  ن یا   و  دهد  رخ  ـعلتی   و  سبب  هیچ  بدونـ   یر ییتغ  ای  حادثه  ،مطلق   مول 
  ی وجود  هیچ   ندارد  امکان  ـ خودخودی  بهـ   مطلق  عدم   از  .است  بدیهیات  مخالف  البته  که  ،است

 . ندارد  وجود آن در  «موجودیتی» هیچ  را یز  ؛ شود دیتول

 : دیفرمایماحمدالحسن  امام

  یا   شدنحادث  باعث  که   دارد  علتی   و  سبب   تغییری،   و  حادثه   هر   یعنی   علیت: »
  است   آن  مستلزم  آن  نقض  زیرا   است؛  حتمی  قانونی  علیت  شود.می   تغییر  آن  دادنرخ 
  مطلق   عدم   اینکه  است.   محال   چیزی   چنین   که   یحال  در   ؛ باشد  مولد   مطلق   عدم   که
 روشنیبه   عقل  ندارد.  نیاز  اثبات  و  پردازینظریه   به  و  است  اتبدیهی   زا   ،است  دمول  نا

  مطلق  عدم   زیرا   ؛باشد  تولیدکننده  تواند نمی خودخودی  به  مطلق  عدم   که کند می حکم
  صادر   چیزی  آن   از  که  نمود   تصور   تواننمی   بنابراین   و  است   موجودیت  فاقد   کامل   طوربه 

 1«شود.

 
   ششم(فصل   ،خدایی)مترجم، برگرفته از کتاب توهم بی

 . 574ص  ،ییخدا یتوهم ب  ،احمدالحسنامام  -1



 دیان الهی جایگاه معجزۀ مادی در ا ..................................................................... 168

 

  یا   فقدان  یمعنبه   هرگز  ندانیم   را   ینیمع  ز یچ  جادیا   علت  ما  اگر  باشیم  داشته  توجه  باید
  فرماید می احمدالحسن    امام  که   طور   همان   و   بود   نخواهد  سبب   و  علت   این   نداشتن وجود

 است: ی حتم ، دلیل دو  به »علیت«

د عدم، دیگوی م  که   ی، عقل  ل یدل  اول:   شیءۀ  کننداعطا   تواندنمی   شیء   فاقد و  ، ست ا   نامول 
 . باشد

  تمام   دارد.   تکیه   ـ است  د ی جد  علوم   اساس   و  پایه   کهـ   مشاهده  بر   که   ی علم  ل یدل  :دوم
  که   است  نداشته   سابقه  هرگز  و  هستند  علیت   قانون  تابع   ،شدهمشاهده   و  شدهرصد   های ده یپد
  از   توانینم  و   ،باشد   نبوده  علیت   قانون  تابع   یکوانتوم  رخدادهای  از   باالتر  سطح  در  یا ده یپد
 شد.  ل غاف مشاهدات نی ا  ۀجی نت

 : دیفرمایماحمدالحسن  امام

  واقع  در  .حلراه   یک  نه  است،  حلراه ۀ  ئارا   از  فرار  واقع  در  علیت  ابطال  ولی  ...»
  به   کند،می  مطرح  کوانتوم  مکانیک  آنچه  در  بزرگی  فلسفی  و  عقلی  صنق  علیت  ابطال
  باطل   و   ملغی  علیت  که  پذیرد نمی   عقل   و   است  ات بدیهی از   علیت  قانون   رود.می   شمار 
  اینتیجه   بتواند  تا  ندارد  وجود  عدم  در   ماهیتی  هیچ  و  است  دمول  نا  عدم،  زیرا   ؛شود

 . باشد شیءۀ  اعطاکنند نیست قادر   ،شیء  فاقد  بگوییم  توانیممی  یا ؛ کند حاصل

  این   پیدایش  دلیل  که  است  این  ،داشت  ابراز  توانمی   اینجا  در  آنچه  نهایت
  ، است  مجهول  کنیم،می   زندگی  آن  در  ما  که   کیهانی  مرزهای   در   کوانتومی  رویدادهای

  چراکه  ؛ ندارد  وجود  سببی   و  علت   مطلقا    که   نیست  این   سر   بر   سخن   اصوال    و
  دلیل   ناقض   تنها نه   مسئله  این  .نیست  پذیرامکان  ،سبب   بدون  چیزی   شدنحادث
  سطح   در   کیهان  این  در  ما  مشاهدات  یا  شدهرصد   هایپدیده   تمام  بر   بلکه  ،است  عقلی
  استوار   مشاهدهۀ  پای   بر  دانش  .کشدمی  بطالن   خط  نیز   کوانتومی  رویدادهای  از  باالتر
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  بنابراین  دارند.  علمی  هایتئوری   از  بسیاری  اثبات   در  زیادی  تأثیر  مشاهدات  این  و  است
  مطلب  این  مؤید   کهـ   کنیممی   زندگی  آن  رد   که  کیهانی   در  مشاهداتۀ  نتیج  از  تواننمی 

  چنین  توانمی   نهایت  در  ورزیم.  غفلت  ـدارد  وجود  علتی  رویدادی،  هر  برای  که  است
  هر   به   قضیه   این  یا  ندارد  علم   به   ربطی   موضوع   این  یا   هاآن   از  برخی  باور   در  که  گفت

 1«.الحاد بازارگرمی   و ترویج برای  است ی فرآیند   واقع در بدهد،  رخ   که صورتی

 : دیگویم کتاب  مانه در  ز ین و

  نچنی   زیرا   ؛ندهست   علت  بدونقطعا     کوانتومی  رویدادهای  این  گفت  تواننمی»
  تمام   در  را   آن  ما   کمدست    یا  کندمی   حکم  نآ  به   عقل  که   علیتی  واقعیت  با   حکمی

  پردازی یه نظر   این   ضمن  در  .است  تعارض   در   ، هستیم  شاهد  خود   پیرامون  های پدیده 
  هستی،   و  وجود   تمام  اینکه   ای بر   یقینی   که   مادام  و   دارد  زنیا   قطعی  اثبات   برای   دلیلی  به

  دلیلی   چنین  ،شودن   حاصل  کنیم، می   زندگی  آندر    ما  که  است  کیهانی  همین  فقط
  و  نظری   دانانفیزیک  از  بسیاری   که  است  حالی  در   این  .داشت  نخواهد   وجود

  این   از   برخی   که   احتمال   این   با   را   چندجهانی   های تئوری   امروزه   شناسان، کیهان 
 2«.اندنموده  عرضه  و مطرح  ،تأثیرگذارند   دیگر برخی  بر هاجهان

  و   علل   این   تمامی   یول  ،دارد   یبسب عامل و    ، معجزه  هر  .است  قانون   ن یا   تابع   نیز   معجزه 
  ماده   در  فقط  را   اسباب  و  عوامل  تمامی  توانی نم  بنابراین  ؛گیرندنمی   قرار  ماده  ضمن  در  اسباب

  ندارد   کانما   را یز   ؛ ستین   معجزهانجام    برای   می مستقعامل    ، وندخدا   همچنین  . کرد  خالصه
  ترن ییپا  یهاجهان   تمامی  رد   خود  یتجل  بدون  ـباشد   که  صورتی  هر  بهـ   ی علو   یموجود   یک
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 1. شود متصل ما یجسمان عالم  ه ب خودش،  از

  یادآور   نکته   دو   قالب  در   را   امداشته   بیان   تاکنون  آنچه با    مخالف  افراطی  دیدگاه   دو  اینجا   در
 شوم:می

بات  و  اسباب  تمام  ـ   که  است  دیدگاهی  این  باشند؛  مادی  باید  الزاما    ها(معلول  و  )علت  مسبَّ
 کنند. می  مطرح  خداناباوران معمول طوربه 

  این   ای؛واسطه   هیچ  بدون  ،باشد   معجزه  کارکرد  در   مستقیم   سبب  تواندمی  خداوند   ـ
نین از  برخی که  است دیدگاهی  کنند. می مطرح  متدی 

  ی بعد   قسمت   به   را   دومۀ  نکت   بررسی   و   بحث   و   ، کنیممی   بررسی  را   اولۀ  نکت  ،ادامه  در 
 خواهیم کرد.  موکول

   باشد؟ یماد باید شهیهم «سبب» ایآ
  ملحدان  به  فقط   وضعیت  این  .گردانندی مبر  ماده   به  را   مسببات   و  اسبابۀ  هم  ،ملحدان

  ، حال  عیندر    و  دارند  اقرار  سبحان  وندخدا   وجود  به  مردم  از  یار یبس  هک بل  ؛شودنمی   خالصه
  ؛ اندکرده  آلوده  را   خود  فطرت  هاآن  و  است  پوشانده  را   آنان  هایچشم   ل،گ    .هستند  گرا ی ماد
  آن  به   را   عوامل  و   علل   تمامی  و   نند یبی م  را   ماده   فقط  و  نند یبی نم  را   ب یغ  [ ال  ص]ا   که   یطور به 
  باشد   مخالف   هاآن   راسخ  ت اعتقادا   با   مثال    که  بیفتد   اتفاق  یا حادثه   اگر   و  گردانند یمبر

 
او    م ییگوی و م دهیم  نسبت می سبحان    وندرا به خدا  یناتوانعجز و  که ما  اند  چنین برداشت کرده کالم    نیاز ا  یبرخ  -1
این موضوع ربطی به  .  اتصال برقرار کندما    یتر، با جهان جسماننییپا  یهاجهانتمام  خود در    یبدون تجل  تواند  ینم

پذیرنده    فرد  قدرت  و  به توانایی  بلکه    ؛هایی است( نداردنسبت متعال )که بسیار باالتر از چنین    وندو قدرت خدا  ییتوانا 
که  عوالم خلقت با ـ که نوری است که هیچ ظلمتی در آن راه نداردـ متعالوسبحان وندخدا م یمستقتصال ا ارتباط دارد.

 آن معبود سبحان است.  یبقافقط و  ت،خلق م عوال یفنا یمعنبههستند نور و ظلمت   ۀآمیز



ت معجزه و عل  171 ................................................................................................ ی 

 

 . آورندمی ی هیتوج  ی زیچ  هربرای  و  کنندی م لیو أت که  می نیبیم

  بر اساس   ود خ  علل  و  اسباب ۀ  زنجیر   ا ب  د یبا  یماد   سطح  در   موجود   ریی تغ  ای  رخداد  :میگویم
  هانیک  سرآغاز به    کنیم می  زندگی   آن   در   که   کیهانی   این ۀ  کنند م یتنظ   ق ی دق  ن یقوان  و  روها ین

  انفجار   به  منجر   که  بود  یکوانتوم  هایناپایداری   ای   بزرگ  انفجار  با  هانیک  نی ا   سرآغاز  بازگردد.
  مطلق   خأل   از   هااین   . باشد  داشته   ی سببعامل و    د یبا   ناگزیر   ،یکوانتوم  حوادث   ن یا   و   ، شد  بزرگ 

 : آمدند «وجود» از سرشار  یکوانتوم ی فضا  یک از  بلکه  ؛ندا امده ین

 عنوان به   . باشد  علت   از   نیاز بی  اصلی    علت    یا   اصیل  سبب   وجود ۀ  دربار   باید   موضوع»
  که   را   آن  از   قبل   علتی   وجود   ا، ابتد  در   جاذبه   قانون   داشتنوجود   فرض   مثال 

  ذرات  از  الزاما    گرانش  Mۀ  نظری  طبق  چراکه  ؛سازدمی  الزامی  است  بوده   اشپدیدآورنده
  هاپوسته   یا  هاریسمان  یا   ذرات  این  و  شودمی   ناشی  گراویتون  هایریسمان   یا  گراویتون

  تسلسل   این   و  باشند  برخوردار   است،   آورده  وجود  به   را   هاآن  که   علتی  از  بایدقطعا   
  پیدایش   علت  جاذبه،  قانون  که  یابنددرمی  چنین  هااین   اگر  دارد.  ادامه  همچنان

  ید ؤ م  عکس  بر   بلکه  ؛ نیست   وند خدا   وجود   نافی   مطلب  این   است،   صفر   زمان   در   هستی
  انفجار  با  آغازش  اینکه  و   اندکرده   اثبات   را   مادی   عالم حدوث  ها این   زیرا   ؛ ستاو  وجود
اساس   و  بزرگ    داللت  قانونگذار   وجود   بر   خود   قوانین   این   و   است  وده ب  قوانینی   بر 

  ادامه   بزرگ  انفجار  زا   قبل  تا  تسلسل  این  که  اندکرده  ثابت  هااین   ترتیب  ینا   به  .کندمی
  همان   ازلی  علت  این   : گوییممی   ما  شود.   متوقف  و  منتهی  ازلی  علت   به  که این  تا   دارد

 1« .است متعالوسبحان خداوند

  «یبی غ  سبب »  یک  به  را   ما حتما     یجسمان  عالم   ن یا   در   علل   و  اسباب ۀ  ر یزنج   بنابراین
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  نهایت   در  تا رساندیم  یگر ید  یبی غ  اسباب  از  ایزنجیره   به  را   ما  ـتر دقیق   بیان  بهـ   ا ی  رساندیم
  ـجهانی چند   ی هاه ینظر   به  توجه   باـ   «یبیغ »  از  ما   منظور  .می برس  یازل  یاصل  علت  و  سبب  به

  آن  به   و  است   خودمان  یمانجس  و   یماد   هانی ک  از   ریغ   یگر ید  ی هاهانیک  ا ی  ی هاجهان
  یک یز یمتافتفکر    و  یپرداز ال یخ   نوعی  این  کنند،  متهم  را   ما  برخی  است  ممکن  که  صورتی

  همین  فقط   یا  ماده   هستی،  و   وجود  تمام   که   است  نشده   حاصل  یقینی   چنین   امروز   به   تا   . ستین
 : یمکنمی زندگی آن در ما  که باشد  کیهانی 

  که  است   کیهانی   همین   فقط   هستی،   و   وجود   تمام  که این  ای بر   یقینی   که   مادام  و»
  حالی  در  این  .داشت  نخواهد  وجود  ی دلیل  چنین   ،شودن   حاصل  یم کنمی  زندگی   آندر    ما

  هایتئوری   امروزه  شناسان،کیهان   و  نظری   دانانفیزیک   از  بسیاری   که  است
  مطرح   تأثیرگذارند،   دیگر  برخی  بر  هاجهان   این  از  برخی  که  احتمال   این   با  را   چندجهانی 

 1«.اندنموده  عرضه و

  امکان پس  ؛شودیم شامل  هم  را  معجزه  این و  دارد علتی  و سبب ر،ییتغ  ا ی حادثه  هر پس
  ان ی م  در   را   ی بیغ   یدخالت  ، معجزه  و   ؛ برود  رون یب  علیت   ناپذیر اجتناب   قانون  از   معجزه  ندارد 
 .دهدی م نشان  یماد  اسبابۀ ر یزنج

  از   که   ییروهاین   با   را   دخالت   این   توانی م  است؟  پذیر امکان  یبی غ  دخالت  ن یا   چگونه   اما
  تماس   در   ما   جهان  با  مثال  عنوانبه   که  ی گر ید   یهاهان یک  ر یتاث  با   ای   کندمی   عبور  هاهان یک

  همین  چهارچوب   در   کهـ   «مکانـزمان »  ابعاد   با   تماس   ما   منظور  عتا  یطب   و  ؛ داد  نشان   هستند 
مثال به ـ   توان ی م  روش   همین   به   همچنین   . ستین   ـ گیرندمی   قرار  هانیک   امکانـ  عنوان 
  همین  از ریغ ی گر ید جهان در  نفس نکهی ا  وجود با  شد؛ متوجه را  جسم بر سنف   گذاشتنر ی ثأت
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  یی خدا ی ب  توهم  کتاب  در احمدالحسن    امام  . میکنیم  یزندگ  آن  درما    که   است  یماد   یجسمان
 : فرمایدیم

  در   نفس  کهاین  ؛است  ساده  لشیدل  ؟بینیمنمی   مان انچشم  با  را   نفس  ما  چرا   یول»
  اما  .دارد  قرار   م یبر می   سر  به   آن   در  ما  که   یماد   جسمانی    جهان   از   ری غ  ، یگر ید   عالم
  حداقل موضوع،  این  علمی تفسیر   بگذارد؟  اثر  ما  کالبد  روی  تواند می چگونه  نفس  این

  خواهد   داده  توضیح  ششم   فصل   در   که  ها، کیهان  بین   ۀعبورکنند  نیروهای   طریق   از
  بگذارد  تأثیر   دیگر   جهان   بر   جهان  یک  که وجود دارد    امکان  این   . است  پذیرامکان  شد،

ی  تماس  بدون   دیگر   جهان  موجودات  بر   جهان  یک  موجودات  یا   تأثیر   مادی،  حس 
نُفس  عالم  تأثیرگذاریۀ  نحو  توانیم می   راه  این  از   بگذارند.   در   که  را   مادی  جهان  این   بر  ا 

 1«. نماییم درک  کنیم،می زندگی آن

 : فرمایدمی ز ین و

  ما  .حلراه  کی   نه   است،  حلراه ۀ  ارائ  از  فرار  واقع  در  تیعل   الغای  من   نظر  به»
  که   بیاوریم   دلیل   است  کرده   مطرح   رت و  ا    هیو   که   ایایده  طریق   از  توانیم می  سادگیبه 

 ها ن آ  از  برخی  است  ممکن  که   است  دیگری  هایکیهان  داشتنوجود   همان  دلیل،   این
  آثاری   از  ندا عبارت   کوانتومی   هایناپایداری   صورت  این  در  باشد؛  اثرگذار  دیگر  برخی  بر
 2«.هاجهان  بین   در کنندهعبور  آثار  یا   ما جهان مجاور جهان از

ۀ  حادث هر  و معجزه  میان ی تفاوت  چه گفت:  و  کرد  اعتراض و  احتجاج بنده  بر   هاآن از  یک ی
  یازل  و  ل یاص  سبب  به  را   ما   دو  هر   و  د ندار   اسباب   از  ایزنجیره  دو   هر  اگر   ،دارد  وجود  گرید
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  آن  به   را   تحقیق   نی ا   یبعد   عنوان  که   افتم ی  ت یاهم  پر   چنان  را   پرسش   ن یا   بنده   د؟ نرسانیم
   .دهمی م اختصاص

   باشد؟ معجزه  برای  میمستق سبب  وند خدا  است ممکن ایآ

انجام    کنندیم  تصور  داراندین   از  یبرخ   متعالوسبحان  وندخدا   خود    ،معجزه عامل 
  می مستق  صورتبه   که   است  یکس  همان   متعالوسبحان   وندخدا   ی عنی  ؛ است   می مستق  صورتبه 

  به  ا ی  کند   راهنمایی  شخود  سویبه   تا   بیفتد   اتفاق   ایپدیده   شودی م  باعث   و   کندی م  دخالت
  اسباب   هر   ی برا   ایواسطه  هیچ   وجود   و  نماید   داللت  مخلوقاتش  از  ی ک ی  با   ش خود  اتصال

 . ندستین متصور را  یگر ید

 است.  نادرست برداشت  یک  نیز  ن یا  :م ییگویم ما

 که ـ   م یحک   یازل  علت   یک  به   که   دارد   وجود   اسباب   و   علل  از   ایزنجیره   که   است   آن  قتیحق
 . شودمی منتهی  ـاست متعالوسبحان خداوند  همان

  که   یا گونه به   شود؛ یم  منطبق   نیز   ی ماد  جهان  ن یا   در   ر ییتغ   ا ی رویداد  هر   ایبر   فرآیند   نیا 
  عبارت به   ای  رساند  خواهد  «بزرگ   انفجار»  به  را   ما  ی ماد  سطح  در  علل  و  اسباباز    ایزنجیره 

دمی   جاذبه   قانون  به   را   ما   M  (M-Theory)ۀ  ینظر   بر اساس  دیگر ۀ  نوببه ـ   نیز   جاذبه   یول  ؛ رسان 
  یهاسمان یر   ای  تونیوگرا   ذرات  از  متشکل  جاذبه  Mۀ  نظری  طبق  دارد.  نیاز  سبب  و  علت  به ـ خود
  و   د نباش   داشته   خود   وجود  ی برا علت و عاملی    د یبا   خود ۀ  نوببه  نیز   ذرات  این   که  است  تونیوگرا 
یۀ  زنجیر   ب یترت  همین   به   ؛ رسدیم  یازل  ل یاص  علت ا ی  یاصل  سبب   به آنکه  تا  ابدییم  ادامه   عل 

  علت   و   سبب  یعنی  ن یا   شد.  روشناحمدالحسن    امام  پیشین  سخن  در  که به همان صورتی  
  برای   یل اص  سبب   ترتیب   این   به   و   است  متعالوسبحان   خداوند  ر،ییتغ   ا ی  رویداد   هر   یلاص

  به  نه   یول  ، است  متعالوسبحان  وند خدا   ـ جهان  تمام   در   حادثه   هر   سبب   مثل   درست ـ   معجزه
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 متعالوسبحان   وند خدا   مخلوق  که   علل،  و  اسباب از    ایزنجیره   ق یطر   از   بلکه  ؛م یمستق  صورت
 : از  اندعبارت   علل  و اسباب این هستند. 

  پدید   را   هاآن  ، اسباب  و  علل   از  ایزنجیره   که   است   ییهای انرژ   و  نیروها   ،مواد»
 1« شود.می یمتنه ، سبحان خداوند ی عنی یاصل مسبب  به  زنجیره  این  که ،اندآورده 

  و   ،متعالوسبحان   وندخدا   از   مستمر  طوربه   را   شخود  ی وجود  نور   دارد  وجود   که  زیهرچ
  وند خدا   . میمستق   صورت  به   نه  یول  ،ردیگیم  متعالوسبحان   وندخدا   از  را   ش وجود  استمرار
 :داردی نمبرپا را  آن خودش  ا ی ند ی آفر ینم واسطهبی و  مستقیم طوربه  متعالوسبحان 

ۀ  برپادارند  یا   خلقۀ  یدآورندپد  یم مستق   طوربه   خداوند  که   یست ن  ین ا   مقصود  البته»
اء  فرموده:قرآن    در   که   است   همان  مراد  بلکه   ؛است  آن م  الس   ا   و  اه  ن  ی  ن  د    ب  ی 

 
أ ا   ب  ن   إ    و 

ُعون   ُموس    (. یمهست  دهنده وسعت  ما   که  حقا    و  یم برافراشت  یدستان   با   را   آسمان  )و   ل 
  یا   اسباب   یعنی   ینجاا   در  "دست:  ید أ "  است.  منزه  یواقع  دستان  داشتن  از  وندخدا 

 2« .است آورده  ید پد را  هاآن  سبحان خداوند که یکارگزاران

اء م  الس   ا   و  اه  ن  ی  ن  د    ب  ی 
 
أ ا   ب  ن   إ  ُعون    و  ُموس    حقا    و  یم برافراشت  ی دستان  با   را   آسمان   )و   ل 

  و   علل  یعنی  است؛  شده  بنا   "ییهادست   با"  آسمان  یعنی   ( یمهست   دهندهوسعت   ما  که
  برافراشته   را   آسمان  هاهمان   و  شده،   مسبب  را   هاآن  خداوند   که  دارد  وجود  یاسباب
 3«.است

  متعالوسبحان   وندخدا   ست ین  ممکن   چرا   است:   کرده  مطرح   را   سؤال  ن یا   هاآن   از  یک ی
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  معجزه   که  است   این   نه   مگر   باشد؟   معجزه  ی برا   میمستق  ی سبب  و   ند یافر یب  مستقیم  طوربه 
  صورتبه  خودش  او  که  ستین  ا معن  آن   به نی ا   ای آ  است؟!  متعالوسبحان   وند خدا   برای داللتی  

  وند خدا   ا یآ  ؟ داشته باشد  داللت  او  بر   معجزه   که  کند یم  دخالت  یا گونه به   معجزه   در   م یمستق
  به   ازمند ین   چرا   و   کند؟  نی چن  توانسته نمی   ـ کند   برپا   را   یز یچ  هر   است   قادر  کهـ   سبحان
 !برسد؟ یر ییتغ  یا  دهی پد  هر ا ی نش یآفر  به  شامر  تا  است ده وب  اسباب و  علل از ایزنجیره 

  ندارد  متعال  وند خدا   قدرت و  یی توانا با   ی ارتباط  هیچ   ، وضعیت  این   که   شودمی   یادآور   :اول
  ارتباط   »پذیرنده«  ییتوانا  و  قدرت  به  بلکه  ؛(است  هایینسبت   چنین  از  تربزرگ   و  باالتر  اریبس  او)

  که ـ   خلقت  عوالم  در  ـیک ی تار   و  ظلمت  بدون  است  ینور   کهـ   وندخدا   میمستق  دخالت  .دارد
ماندن  باقی  و  ،تخلق عوالم  ی افن ش یامعن را یز  نیست؛  پذیر امکان ـهستند  ظلمت  و نور   بیترک

 است.  سبحان معبود  آن ـفقط ـ

  شده   یمتجلاز خود    ترن ییپا  عوالم  تمامی  در   آنکه   بدون  تواندی نم  یا مرتبهبلند   موجود  چیه
  که   شود   ی ز یچ  محرک   ترتیب  این   به   و  گردد   متصل   ی جسمان  عالم   ه ب  م یمستق  صورتبه   باشد 

  ـنباشد   آن  در  یک یتار   هیچ  که  ستین  ینور   و  است  هم  با  یک یتار   و  نور  کهـ   یجسمان  عالم  در
   .باشد نیز ی جسمان عالم  به  ممکن  ز یچ نی تر ک یزدن  باید  همچنین ؛ دارد قرار

  مطلق   یقتحق  به  مخلوق   ترین یک نزد  همان  یا   مطلق   یقت  حق  از   شدهصادر»
  . یگرید   نه  و  بود  خواهد  یاول  همان  صورت،  ینا   یرغ   در  چراکه  ؛شود  تکرار  تواندی نم
  از   یا   دورتر   مطلق   یقت حق  از  یاول  به  نسبت  ید با   اوست  از   پس که  ی مخلوق  رو  ین هم   از

  مخلوق   خلقت  در  واسط  حد  اول  مخلوق  یجه،نت   در  باشد.  تریین پا  مرتبه  و  مقام  نظر
ال   :" دستم  دو با"  است   فرموده   یتعالحق   که   طور   همان   یا   ، است  دوم

 
ا   ق یُس   ی  ل  ب  ا   إ    م 

ك   ع  ن  ن    م 
 
ُجد    أ س  ا  ت  م  ُت   ل  ق  ل  ي     خ  د  ی  ت    ب  ر  ب  ک  ت  س 

 
م    أ

 
ت    أ ن    ُکن  ین    م  ال  ع    ابلیس،   یا   )گفت:  ال 

  آیا  کرد؟  منع   آفریدم  خود   دست   دو  با   من   آنچه  برابر  در  ردنکسجده   از   را   تو   چیزچه
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  با  یسه مقا  در   اول  مخلوق  یب ترت   ین ا   به   و  ( ی؟ بود  مقامانیعال  از   یا  یفروخت  یبزرگ
  " خدا   دست"  ینسوم  با  یسهمقا  در  دوم  مخلوق  نیز  و  شودیم  یتلق  "خداوند  دست"  ،دوم

  که   طور  همانـ   هادست   کهبل  ،ندارد   وجود  دست  دو  یا  یک  یگر،د  عبارتبه   ؛شودیم
اء  : یارندبس  ـفرماید یم  یتعالحق م  الس   ا   و  اه  ن  ی  ن  د    ب  ی 

 
أ ا   ب  ن   إ  ُعون    و  ُموس  )و آسمان را با    ل 

 1« .(یم هست دهنده و حقا  که ما وسعت یمبرافراشت ی دستان

 : دیفرمایماحمدالحسن  امام همچنین

  داشته  ارتباط  و  اتصال   یجسمان  عالم  با  یممستق  طوربه   تواندی نم  یمتعال  روح»
  نهایت   در   تا   داشته،   ی تجل  خودش   از   تریین پا   ینش آفر   عوالم  تمام   در   که ینا   مگر   ، باشد

ک   لذا   شود؛   متصل  آن  به  و   برسد  اجسام  عالم   به   نور   از   یرغ   یزیچ  تواندی نم  جسم  محر 
  او  و   باشد؛  یجسمان  عالم   به  یز چ  ترین نزدیک   ید با  محرک  ین ا   ی حت  و   باشد؛   ظلمت   و

  راه   آن  در   ی ظلمت  یچ ه   که  ی نور   یعنی )   محض   نور   تواندی نم  بوده،   مخلوق قطعا     وحتما   
  گفت  ین چن  توانینم   اساس   ین ا   بر   است.   یافته   یتجل  ظلمت   در  او  یرا ز   ؛ باشد  ندارد( 

  طوربه   یسفل  عالم  ین ا   در  را   یجسم  (ی ظلمت  یچه  بدون  است  ینور   )که  خداوند  که
  آن  از   برتر   )خداوند  یشرکون  عما   الله  ی تعال  ؛ بخشدیم   حرکت   آن  با   مماس  و   یممستق
 بورزند(.  شرک  که است

  ینش، آفر   عالم  در  سبحان  ی خدا   ی وجود   یتماه  که   شودیم  آشکار   ین چن   بلکه
  گونهین ا   و  اندیافته   ظهور   یظلمان  عوالم  در   موجودات  آن،ۀ  واسطبه   که   اوست  نور  وجود

  وجود   ینشآفر   عوالم  در  ـیظلمت  یچ ه  بدون  است  ینور   کهـ   سبحان  خداوند   که  یستن
  و   بود  خواهد  ظلمت  با  شدهیخته آم  ورین  او  صورت  ینا   در  که  ؛باشد   داشته  حضور  و
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  و  ینشآفر   عوالم  ی فنا   آن،  یمعنا   صورت  ینا   در  یرا ز   است!  یرممکنغ  و   محال  ینا 
 بود. خواهد است،  یدهآفر  او که  یمخلوقات بدون  سبحان خداوند ی بقا

  برخوردار   ییباال   یار بس   یتاهم  از  ید توح  و  یدهعق  در  یقتحق  و   معنا  ین ا   فهمیدن
  : مکان  کل  یف  موجود   الله  ان"  که  گفته   ینا   یمعنا  سازدی م  روشن  چراکه  ؛است

ۀ  هم  در   مطلق،   الهوت   که   یستن  معنا  ینا   به   "دارد  حضور  ی مکان  هر  در   خداوند
  در  مطلق  الهوت  حلول   معنیبه  شما   سخن   صورت،  ینا   در  یرا ز   ؛ دارد حضور  هامکان

  محال   شد،  یانب  قبال    که  طور  همان  یزیچ  ینچن  و  بود  خواهد  موجودات  و  مخلوقات
 با  را   آن  که  یهنگام  ینشآفر   عوالم  در  خدا   وجود  که  است  آن  یقتحق  بلکه  است؛
 1«.است موجودات در او یتجل  همان  ید، گردان ظاهر نورش

  معجزه  همچنان معجزه  علت، و سبب شناخت از بعد ایآ
 ماند؟ یم  یباق

  عللی   و   اسباب   سلسله  د یبا  و   است  علیت   قانون نیز در سیطرۀ    معجزه   که نیا   به   ما  اعتراف
  معنایی  چه  :کشدمی  پیش   آید می  ادامه  در   کهرا    یاشکال  شودب   آن  وقوع  به   منجر   تا  باشد  داشته

 ؟ بماند  باقی معجزه همچنان دارند  قرار ورایش  در   که اسبابی شناخت از  بعد  معجزه که دارد

  ی ماد   عالم  ا ی  یجسمان  عالم  به  را   مسببات   و  علل  تمامی  که  گرددی برم  یکس  به  اشکال  نیا 
  ما  زیرا   نداریم؛ وضعیتی چنین ما که حالی در ؛گرداندیمبر یعیطب  عوامل به  دیگر عبارت به  ای
  وجود   ی متعدد   ی هاجهان  ای   هاهان یک   بلکه  ،ست ین  یجسمان  عالم  فقط  «وجود»  : مییگویم

دارند  هم  هاهان یک  از  عبورکننده  یروهاین   نیز  و  دندار    را   ی بیغ  دخالتۀ  اجاز   نی ا   و  ، وجود 
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 .کندمی  فراهم  هدفمند و  منظم مند،قانون صورتبه 

  علت  د یبا  معجزه،  و  است یعقل  قانون یک  و وری ضر  »علیت« که م ی کرد انی ب کلی  طوربه 
  ی ماد  عالم   به   منحصر   فقط  را   اسباب   و  علل   ما   که  نکته  این  به  توجه  با  ،باشد   داشته  یسبب  و

  . میکنیم  یزندگ  آن  در  که  است  یجسمان  عالم  این   از  تربزرگ  اریبس  «وجود»  را یز   ،دانیمی نم
  ا ی  ب یغ   عوالم  از  علل   و  اسباب  از  یا ره یزنج  ی عنی  ی بیغ  یدخالت   معجزه،  اسباب ۀ  سلسل  در

  و  منظم   ، قانونمند  دخالت  ن یا   و   دارد،   وجود   گر ید  ی هاهانیک  از   ـجهانی چند ۀ  نظری  طبق ـ
  ی جسمان  عالم  در  رویدادی  یوقتـ   میمستق   سبب  که  می ر یپذی نم  را   گفته  این  و  است  هدفمند

  در  چه  و   ی عادۀ  دی پد  یک  خصوص   در   چه  باشد؛   متعالوسبحان   وند خدا   خود    ـدهد ب   رخ 
  را یز   ؛ است  هایینسبت   چنین  از  تر بزرگ   و   برتر   بسی   وندخدا   ،ساآمعجزه   رویداد   یک   خصوص

  خواهد   سبحان  وندخدا   بقای  و  خلقت  عوالم  یفنا   ـشد   روشن  که  طور  همان ـ   گفته  ن یا   یمعنا
 دیگر.   چیز هیچ نه و بود، 

 ست؟ یچ  یگر ی د رویداد  و  دهیپد هر   و  ، معجزه میان فرق

  هر   و   معجزه   میان  فرق  پس   ، باشد  داشته   ی سبب  باید   معجزهحتما     و  است   الزم   اگر   حال
   ست؟ یچ یگر ید رویداد

  شود، یم  دگرگون  و   افتدیم  اتفاق   هرچه   و  دارد   وجود  هانیک   در  هرچه  که   است  آن  واقعیت
  ق یطر  از  را  متعالوسبحان  وند خدا  وجود  است  الزم  و  ،است متعالوسبحان  وندخدا  به  وابسته

 : دی فرمایماحمدالحسن  امام کند. اثبات  ما  رایب  یعقل لیدل

  هرچیز  از   قبل  و  هرچیز   از   بعد   هرچیز،   با   هرچیز،   در   را   خدا   باید  شما   از   کدام  هر»
  را   چیزهمه   تا  شود،  برداشته   برابرش  از   هاپرده   و  بشناسد  را   خدا   که  جایی  تا  ،ببیند 

  سبحان  مؤثر  بر  دلیل را  )خلقت(   آثار  شما  دیگر صورت این  در  که ؛ ببیند  خدا ۀ واسطبه 
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 دانست.  خواهید  آثار بر  دلیل  را  او بلکه ، برشمرد  نخواهید

  تو   به  خود  وجود    در   که  یآثار   به   من  چگونه  ...   فرماید:میحسین  امام
  تو از آن     که  دارد  ی ظهور   تو  از  یرغ   یموجود   یاآ  کنم؟  استدالل  تو  وجود    بر  اندمحتاج 
  به  تا   یبود   پنهان   نظرها  از  یک   تو   باشد؟ تو  شدنظاهر سبب  و  تو  مظهر  بتواند  و  نباشد 

  و  آثار  تا  ی بود   دور   ما  از  ی ک   و کند؟!  یی راهنما تو  به  که ی باش داشته  یاز ن  برهان  و  یلدل
  یان ز   و   ، است  کور  بیند ی نم  خود   همراه  را   تو   که   اییدهد   برساند؟!  تو  به   را   ما   ،مخلوقات 

 1«. ندارد...  یا بهره  تو  محبت از که یا بنده  آن قلب   یدهد

  ماده   و  جسم   با  امتحان  یا یدن  در  ما  را یز   ؛است  ار یبس  کوشش  و  تالش  ازمند ین  کار  این  و
  ای هپاسخ   تا  است  حانمتا   نی ا   در  یبزرگ  اعدت سم  و  کمک  معجزه  یول  ؛میا شده   ده یپوش

  که   آنجا   تا   ، است  کمتر   ،نآ   در   ب یغ   مجال   باشد   رومندتر ین معجزه    هرچه   و   ، دهد  ه ارائ  را   درست
  و   ،است  هدفمند  و  درک  صاحب  ،ی بیغ   یرو ین   وجودۀ  دهندنشان که  رسدیم  قاهرۀ  معجز  به
  حوادث  سطح   در   یحت  پس  .کندیم  لغو   را   امتحان  و  بود   خواهد  آورالزام  معجزه   نیا   زمان   نآ  در

  تا   بماند  یباق  ل یوأت  ا ی  ری تفس  امکان  باید  ـهستند   مانیا   برای  یموضوع  کهـ   ساآمعجزه
 باشد. ن  مانیا  بر  کنندهوادار

  نگاه   آن  سقوط   به  و  کندمی   پرتاب  زمین  روی  سنگی  مثال  عنوانبه   »الف«  شخص  یوقت
  و   است  کرده  عادت   ایمشاهده  نیچن   به  او  ،است  مشخص  مسیر   یک  با  مطابق  که  کندمی
  و   کند  تکرار  دوباره   ی، تجرب  روش   با   را   خودۀ  مشاهد  تا   دهدیم  را   امکان  ن یا   او  به  تجربیات  این

 مکان  و  کند  ریتفس  را   آن  سرعت  و  حرکت  ،کیز یف   نینوا ق  از  گیریبهره   با  تواندی م  ترتیب  این  به
  هر   در  را   نآ  سرعت   ندا تو می   که  طور   همان   ؛کند  بینیشیپ   مشخص   طوربه   را   سنگ   سقوط
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  ؛ باشد   یکاف  ایعده   یبرا   ر یتفس  ن یا   بسا   چه   . نماید  بینیپیش  پیمود   خواهد  که   یر یمس  و  لحظه
  ن یقوان  نیا   وجود   سبب  و  علتۀ  ر بادر   و   کنندی نم  بسنده  نآ   به  گرید   یبرخ  ـخوشبختانه ـ  یول

  ؛ است  هکرد  جاد یا   را  جاذبه قانون یزچیچه   ـمشخص   طوربهـ   پرسند می  و   ،کنند یم  جووپرس
  چه   . کند  سفر   تر دور   هایی جا به  رویدادها   علل  یجو وجست  برای   که   کندمی   وادار   را   علم   ن یا   و

  ش یدا یپ  ای  نیزم   ن یا   روی  یزندگ   شیدا ی پ  به  را   ما  مثال    ؛ برساند  یماد   اسبابۀ  زنجیر   به  را   ما  بسا
بر    نآ  جاد ی ا   احتمال   که   است  یا ده یپد   که   برساند   ن یزم  نی ا   روی   بر   بردار خودنسخه   نیاول

  ،هانیک عمر  ی حت و  است ناممکن   و صفر  حد  در  حتی  و  فی ضع  ار یبس  ، عتیطب  ن یقوان  اساس
  تا   ،آن  از  دورتر  به  را   ما  است  ممکن  و  ، نیست  کافی  طبیعی  صورتبه   نآ  تحقق  امکان  برای

  بزرگ   انفجار  باعث  که  ببرد  یکوانتوم  هایناپایداری   ا ی  بزرگ  انفجار  تا  یعنی  ،هستی  پیدایش
  ی ماد   هانیک  همین   سرآغاز  تنها   بلکه   ، ستین   سرآغاز  ـخودخودی  بهـ  که  رویدادی  ؛است  شده

ۀ  زنجیر  این و دارد ازین ـگری د یجهان از مسببی یعنیـ   یبیغ مسبب  یک به  شدخو که ،ماست
  تا   ـاست  کرده   انیب   ییخدا یب  توهم   کتاب  دراحمدالحسن    امام  که   طور  مانهـ   علل   و  اسباب

   .ابد ییم ادامه «یازل ی  اصل سبب» به  دنیرس

  وند خدا   طرف  از   که  کرده   ادعا   یشخص   : میکن   تصور  ی گر ید  جهت  از  بیایید   حال
  و  د یا یب او  زمان  در   موجود  ین ید   شخصیت   فالن   سپس   و   ،است  شده  فرستاده  متعالوسبحان 

  نچه آ  ای بر   وند خدا   طرف  از   نشانه  و  گواهی  یک   حتی   و  بگوید   ناسزا   او  به  و  کند   ب یتکذ  را   او
  او  و  کند   سقوط   سرش   روی  یسنگ   لحظه   همان  در   کنید  تصور   حال  کند.   درخواست   گویدمی

  و   جاد ی ا   احتمال   ی ول  ،ستی ن  ممکن نا  ی عیطب  ن یقوان  نظر   از  خودخودی  به   ده یپد  ن یا   . شدبکُ   را 
  اثبات   از   بعد  که  یا گونهبه   ؛است  ف یضع  ار ی بس  ، فرستاده  شخص  ن یا   دعوت   با   آن  ی زمانهم

  این   بگوییم  اینکه  جایبه  کندمی  اجرا   را   یامور   چنین  که  یبی غ  یدخالت  وجود  ،خدا   وجود
ۀ  حادث  نیا   دل    در  پس  .داشت  خواهد  برتری  است،  بوده  تصادفی   رخداد  یک  صرفا    پدیده،
  کوشش   و  تالش  ،آن  به  توجه  که  یا گونه به   ؛ دارد  وجود  کید نز  یبی غۀ  مداخل  یک  ،آسامعجزه
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دمی   الزم  « عادت»  همان  ای  یعاد  حوادث  به  نسبت  را   یکمتر   ار یبس   ترسان آ  را   امتحان  و  گردان 
  اتفاق   ندرت به   غیبی   دخالت  این   و  کندمی   داللت  غیبی  دخالت   به  معجزه،  پس  .سازدیم

  کند؛ نمی   مداخله   کارها  در  طبیعی،  اسباب   طریق   از   جز   به  متعالوسبحان  خداوند   زیرا   ؛ افتدمی
  عادی،  حوادث با  مقایسه  در   معجزه وقوع  ، روایناز  ! نادر  حاالتی در  و  هبالغ حکمتی  برای  مگر

  محسوب  معجزه   برای   ذاتی  تعریف  و  است   نتیجه   یک   تنها  این  و  افتد می   اتفاق  ندرتبه 
 .شودنمی 

  آن  ساختنمتمایز  وکردن جدا  و است،  معجزه  رویداد،  یک  آیا  بدهیم  تشخیص  اینکه  ولی 
  رویدادهای   با   ممکن   زمانیهم   از  ساختن متمایز  یا   ،صورت قطعی و یقینیبه   عادی   حوادث  از

  مستقل   طوربه   و  خودخودی  به   ،است   شده  جاری  آوردنیمان ا   برای   معجزه   که   حالتی  در   عادی،
  باقی  شبهه  و  ابهام  برای  مجالی   و  عرصه  همواره  ،ایمعجزه  چنین  زیرا   نیست؛  پذیرامکان

  .گذاردمی

 



 

 

 پنجم صلف

 معجزات  انکار

 معجزات  انکار
مقبولیت    و  مصداقیت  ر محورب  ـاساسا  ـ   معجزه  ی  فلسف  مناقشات  و  هابحث   اصلی  محور

  صورت ـکنند می اشاره معجزه به  دیجد و م یقد عهد دو در کهـ  یحی مس و دیهوی متون یبرخ
  طوربهـ   و  هشدگفته   یهامعجزه  که  اندداشته   وجود  یفکر   اناتیجر   از  یار یبس  و  است،  پذیرفته

  وند ا خد  به  انمؤمن  و  ملحدان  گروه  دو  هر  اند.کرده   انکار  را   معجزه  آمدنپدید   امکان  ـکلی
  طور به   را   معجزه  ایعده   که  تفاوت  این  با   ؛دارند   وجود  فکری  جریانات  این   در  متعالوسبحان 

  فیتوص   را   معجزات  که   نی متو   اندگفته   ایعده   است،   ناممکن  اندگفته   و   کرده  انکار   کلی
  اند، ه شد  فی تحر   متون  این  ا ی  نیست   ظاهر  معنای  منظورشان  و  هستند   لیو أت  ـواقع درـ   اندکرده

  اطمینان   با  توانی نم  ای  ،کرد  یابیعلت   و  ری تفس  یعیطب  صورتی به خوببه  را   معجزات  توانیم  یا
  .اندده ی رس ما  به  هاشهادت  ق یطر   از  چراکه پذیرفت  را  معجزات این

 معجزه   و نوزایسپا
  مورد   «استی س  و  الهوت»  خود  کتاب  ششم   فصل  در  را   معجزه ۀ  یقض   1« نوزا ی سپا   باروخ»

 
و از    ،قرن هفدهم   لسوفانیف  نتری و از مهم   یهلند   لسوففیBaruch Spinoza  (1632-1677  )  نوزایسپاباروخ    -1

 . ستاو ایهکتاب نتریاز مهم  «استیالهوت و س » .که اقدام به نقد کتاب مقدس کردند استی کسان نیمشهورتر 
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 است. داده  رقرا   بررسی و  بحث

  ن یقوان  :می کن  خالصه  ریز   صورت   به  معجزه  انکار  برای  را   «نوزا یسپ»ا   استدالل   میتوانیم
  « عتیطب  ت یماه»  خود    مثل  درست   هستند،   خدا   خواستۀ  دهندنشان   و   یازل  ینیقوان   ، عتیطب
  از  و   است  عتیطب   ین قوان  گذاشتن پار یز   معجزه   که  آنجا   از  و  ؛ ستا   وندخدا   تیاه م  همان  که

 . بیفتد  اتفاق معجزه ندارد  امکان پس  ،شود  نقض تواند نمیخداوند ۀ اراد که  آنجا

  تکیه   متعالوسبحان   وند خدا ۀ  اراد  و  عتیطب  ینقوان  یگ یکپارچ  به  خود  استدالل  در  یو 
 .ستا  کرده

 : دیگوی م «نوزا یسپ ا  باروخ»

  ، داده  رخ  عتیطب  نظام  و  نیقوان  طبق واقعا   چیز، نآ ا ی ز یچ  نیا  :دی گویم  کتاب یوقت »
  تصور   عموم   که  طورآنـ  یا  ، بازمانده  "دادنانجام"  از   یگاه   عت یطب  که  است   لی دل  نیا  به  نه
 1« .است شده خارج خود  نظام از ـکنندیم

 :دیگوی م کرده،  توصیف را  معجزات به  مردم عموم   اتاعتقاد یو 

  کند می  حرکت  خود  یعاد  ری مس  بر  عتیطب  که  یزمان  تا  خدا  کنندیم   گمان  مردم  عموم»
  عت یطب  بودنفاعل  ،دهد   انجام  یکار   خدا  یوقت  برعکس  و  دهد،نمی  انجام  عتیطب   در  یکار 

  را   روین   دو  مشخص  طوربه  هاآن  اساس   این   بر  .شودیم   باطل   ، طبیعت  ی عیطب  هایعلت  و
  ی زهایچ  قدرت  و  ،خدا   قدرت  کشند:می  تصویر  به  است   متمایز  دیگری  از  هرکدام  که
ۀ  واسطبهکه    مخلوقاتش  یا   خداوند   آنچه ۀ  سیطر   در  ـینحو   به ـ  نیرو  دومین  اگرچه   و  ؛ یعیطب
  دهند( می  ترجیح  را  تصوری  چنین  مردم  رت بیش  حاضر  حال  در  )که  دارد  قرار  کنندمی  حکم  او

  شناختی   هیچ  هاآن  ، خداوند  معنای  نیز  و  ،قدرت  آن  یا   قدرت  این   معنای  خصوص  در   اما
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  قدرت "   و  ،است   بزرگ  پادشاه  یک   قدرت  مثل   "اول   قدرت"  کنندمی  تصور  اینکه  جز  ،ندارند
ی  عیطب  حوادث  مردم  عموم  بنابراین  .است  اسرارآمیز  و  مرموز  نیروی  یک  مثل  هم  "طبیعت

  زها یچ  یعیطب هایعلت دهندیم  حیترج و نامندمی خدا ایکاره ای معجزات را العادهخارق
گاهی  هیچ  کهصحبت کنند    چیزهاییبارۀ  در   فقط  دارند  تمایل  و  نشناسند  را   ها آن  از  ایآ

 1« .  ندارند...

 : دی گویم «فلسفه المعارفة ر یدا » در را  استدالل  همین  شبیه نیز  «ولتر»

  معجزه  دیدگاه،  این  از  است.  یابد   و  ناپذیرر ییتغ  ی  اله  ی  اض یر   نیان و ق  از  تخطی  ،معجزه»
  بتواند   حال   عین  در  و  باشد  ناپذیرر ییتغ  یقانون   ندارد  امکان  رایز   ؛دهدیم  نشان  را   یتناقض 
 2« شود. نقض

  معنای به   معجزه  از  او  فی تعر   و  شود  نقض   توانند نمی   ی،ع یطب  قانون   کندمی  فرض   او  اینکه
 .کندمی   ناممکن   ابتدا   همان  از   را   معجزه  ، شود   نقض   است   محال  که   است  ی زیچ  کردننقض 

 : ویدگی م همچنین یو 

  ... بگذارد  پا  ری ز   را  هاآن  سپس  و  کند  وضع  ین یقوان  ، مطلق  میحکۀ  نندیآفر   است  محال»
  ی عنیـ  عظیم  کاروساز  نیا  ابتدا  همان  از  ـستتوانا  و  میحک   کهـ  وندخدا  که  است  یه یبد  یول
  و   عتیطب  در  یی هابی ع  اگر  بنابراین  ؛است  کرده  تنظیم  کامل  طور به  و  یخوب به  را  ـهانیک

 هیچ   و  است  بوده  ختهیر   ابتدا  همان  از  را   آنۀ  شنق  و  طرح  خداوند  باشد  داشته  وجود  ماده
  3« .دهدب  ریی تغ نآ در را یزیچ  که داردن یل یدل

 
   213 ص. فصل ششم . استی الهوت و س. نوزای سپا -1
 شخصی(:  ۀ)ترجم فصل اول معجزه. 20 ج. المعارف فلسفهةر یدا .ولتر  -2

https://books.google.com/books?id=esDz 0rPJhfsC 
 منبع قبلی.  -3

https://books.google.com/books?id=esDz%200rPJhfsC


 دیان الهی جایگاه معجزۀ مادی در ا ..................................................................... 186

 

تواند  می  اگر   مطلق  میحک   وند دا خ  کرد:   خالصه  ریز   صورت  به   را   او  اشکاالت  توانیم
  تا   ندی افر یب  ترکامل   ینیقوان  هوانستتی نم  یاآ  ،کند   نقض  است  کرده  وضع  خودش   که  را   ینیقوان
  نشاکردنباطل   و   ن یقوان   نقض   اگر   ! ؟شود  شامل   دهد ب   انجام  خواهدیم  که   را   چیزی   هر

  قانون   وجود که بود  نخواهد  معنا این  به اآی  ،است متعالوسبحان وندخدا  وجود  برای اینشانه 
  را   ما   ، تفکر  و  بخشی نظم   و   ن یقوان  نباید  مگر  ! ؟ندارد  متعالوسبحان   وند خدا   وجود   بر  داللتی

  ، نی قوان  همین   نگذاشتپار یز   چگونه   پس   ؟!کند  یی راهنما  متعال وسبحان  وند خدا   وجود  به 
 ! باشد؟ متعالوسبحان  وندخدا  وجودۀ دهندنشان  ندا تو می

  کند یم کار  «یعیطب» اسباب  با  وند خدا  که  دهدمی نشان را   او اعتقاد این ،نوزا یسپ ا  سخن
  ؛ است   عتیطب   اعمال   همان  نیز   وندخدا   اعمال  و  وند، خدا   ی کارها  همان   ،عت یطب  اعمال   و

  نی ا   که  دن باش  ینیقوان   طبق  و  یماد   صرفا    باید  ،او  دگاهید  طبق   ها«علت   و   »اسباب  بنابراین
  ، اسباب   نکهی ا   به  دارد  اعتقاد  او  که  نظر   این  از  او  سخن  یول  دارد؛  انیجر   هاآن   بر اساس  هانیک

  ی زندگ  نآ  در  که  یجسمان  عالم  همین  در  «وجود»  کردنمنحصر  و  هستند  یعیطب  و  یماد  فقط
 .ستی ن  درست  ، عتیطب  و ماده  به هاعلت و  اسبابۀ هم ارجاع  و میکنیم

  وجود چیزی    ، عتیطب از   ری غ  که   د شو  گرفته   فرض   ندارد  امکان:  اسپینوزا   نظرات ه ب  خ سپا
  بلکه  ؛د نشو  ریتفس  طبیعت  ق یطر   از  هاعلت   و  اسباب  تمامی   ناگزیر   ترتیب  این   به   و  باشد   نداشته

  ی نی قوان  و  ،د ندار   وجود  یکدیگر  روی   بر  گذاریر یث أت  امکان  با  ییهاهان ی ک  و  عوالم  داریم  اعتقاد  ما
  ؛د ندهیم  ل شکیت  را   هدفمند  و  تکامل  به  روۀ  نامنظام   و  اساسی  قانون  یک  که   دارند  وجود  نیز 

  و   بگیرند  قرار   تعارض   در   دیگریک   با   نیقوان   ین مع  ییهاحالت  در  که   دارد  وجود  امکان  این   پس
  ، دن شو  اجرا   یئجز   صورتبه  دو هر  ا ی بماند،  معطل  ی گر ید  و شود  اجرا   هاآن   از  ی ک ی  نتیجه  در

  ن یا   بودنهدفمند   وبودن  د نقانونم  با   نیا   و  ؛شود  اجرا   یسوم  نقانو  و  د نبمان  معطل  دو  هر  ای
 . ستین  تناقض در  اساسی قانون 
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 : د یفرمایم ییخدا یب  توهم   بکتا دراحمدالحسن  ماما

  خواه  و  باشد  دولت   یک  یحکمران  یبرا   یاساس  قانون  خواه  ی،اساس  قانون  هر  »
  یبرخ  در  و  بعضا    که  است   چند  یمقررات  متضمن  خاص،  ی کار   یاجرا   ی برا   ینی قوان

  اجرا   هاآن  از   یکی  ین بنابرا   نباشد.   خوانهم   ین قوان  یگر د  با   است   ممکن   خاص   نقاط 
  به   هاآن   ی دو   هر  یا   ،ماند یم  معطل   دارد  قرار   بخش  ین ا   در   که  یگری د   و  شودیم

  ی سوم  قانون   اشکال،   ین ا   حل   ی برا   و   شدهمعطل  دو  هر   یا   ، ندشوی م  اجرا   یجزئ  صورت
  است  ینی قوانۀ  مجموع  ی، اساس  قانون   ...   و   شودیم   یده گنجان  ی اساس  قانون   ین ا   در 
 را   آن  و  گرفت  خرده  آن  از  توانی نم  و  شده  وضع  خاص  یعمل  یاجرا   سهولت  یبرا   که
  نه   و   شده  آن  باعث  پذیرنده  در   نقص   کهـ   استثنایی  یجزئ   بخش  یک   با   تعاملش  یلدلبه 
 1« .آورد شمار   به  یرهدفمند غ "اصلیۀ سازند" یا " بخشنده "  در اشکال وجود دلیلبه 

 بگذارد.   پا  ری ز  را  آن و  باشد داشته  تعارض  ،یاله اساسی قانون  نی ا  با  ندارد امکان معجزه

  ی گر ید  نوع   ـشود می  فهمیده   آن   از  معجزه  دادنرخ   کهـ  ینی د  متن بازخوانی    ای بر   اسپینوزا 
 :د یگویم او .دهدی م ارائهرا  نقد  از

  گمان   مردم  و  اند افتاده  اتفاق   واقعبه  که   است  شده  نقل  کتاب  از  یادیز   ی زهای چ»
  و   لیای خ  اموری  و  اهای ؤر  جز  چیزی  هااین  یول  است؛  بوده   صورت  همین  به  واقعا    کنندمی

  موجود برترین    که  او   یحال  )در  سمانآ  از  وندخدا  دنآمنایی پ  مثل  مواردی  اند؛نبوده  واهی
  تش آ  با  که  حالی  در   آمد   فرود  وندخدابه این دلیل که    نا یس  وهک  از  دود  رفتنباال  و  ...است(
  قت یحق و  ...آتشین  اسبانی  بر  و  ینتشآۀ  اراب  در  سمانآ  به   اس یال  رفتنباال  و  ،بود   شده  احاطه

  که   داندیم  ،باشد  داشته  یعمومهای  دانش  از  فراتر  یشناخت اندک   هرکس  که  است  آن
  یافت   یمکان  هیچ  در  و  دشومین   ساکن  ،کندینم   حرکت  ،ندارد  چپ  ای  راست  دست  وندخدا
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 . دارد را تکماال  تمامی  ش خود   ذات در  و انتهاستیب  ،مطلق صورتبه او بلکه ؛شودنمی

گاهی  و  علم  من  نظر  به   ی ذهن   ادراکات  با  که  شودمی  فراهم  کسانی  برای  تنها  نآ  به  آ
  ی برا  یخارج   حواس   که  ی شهود  ادراکات   دنبالبه  نه  ،کنندمی  قضاوت  چیزهاۀ  دربار   خالص

  مجسم   ییخدا   که  هنگام  آن  دهند،می  انجام  عموم  که  کاری  همان  کشند؛می  تصویر  به  وی
  د ب گن  روی  را  خود  تخت  و  است  برخوردار  سلطنت  اقتدار  از  که  خدایی  ؛کنندیم  درست  را

  ی ادیز ۀ  فاصل  که  ندارد  اعتقاد  جاهل  که  یاگونه  به  ؛کندیم   استوار  ستارگان  از  باالتر  یآسمان
 1« .باشد داشته نیزم  از

 : میگوی م نوزا ی سپا  سخن ۀ ادام در

  معجزات   وقوع  که  متنی  مثلـ   د نباش   دروغین   و  جعلی   ،معجزات  از   یبرخ دارد  امکان  ، بله
  و  ـاست   تعارض  در  روایی  و  یعقل  دلیل   با  این  که  کند،می  ان یب  را   آوردنان یما   منظوربه   قاهر

  چند   شانباره در   که  یخی تار   حوادث  در  خصوص  به   ؛ باشند  شدهف ی تحر   متونی  دارد  امکان
  که   باشند   شده   انجام   یعیطب   عوامل   و  اسباب   با   معجزات  اینکه  ا ی  ؛ دارد  وجود  متفاوت   تیروا 

  نی ا   یا  ـ آدم  انسان  نی نخست   بدن  دنیآفر   مثلـ   ستا   وندخدا   ی کارها  از  شکبی   نیز   این
  مثال   عنوانبه   . دنکنیم  اشاره  است  دشوار   درکشان  که   یامور   به   گونهرمز   صورت   به  متون
  وند خدا   که  حالی  در  ،دارد  وجود  می کر قرآن    در  که  است  یمتن   ،خدا   آمدن  ای  ،خدا   آمدنفرود
  امام  که  طور  همانـ   متن  این  از  منظور  بلکه  برود؛  و  بیاید  که   است  آن  از  برتر  و  باالتر  بسی

  مخلوق  او و محمد خدا  امبریپ  او ؛است «خلق در »خدای ـاست کرده روشناحمدالحسن 
  خدای تمثیل که آنجا  تا  دی ورز  اخالص  متعالوسبحان  وندخدا  یبرا  که است سبحان  وندخدا 

   شد.  خلق در

ل    فرماید: می   تعالی  حق» ُظُرون    ه  ن  ال     ی  ن    إ 
 
ُهُم   أ ی  ت 

 
أ ل    یف    اللهُ   ی 

ن    ُظل  ام    م  م  غ    و    ال 
 

 . 223 ص. فصل ششم . استی الهوت و س. نوزای سپا -1
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ةُ  ک  ئ 
ال  م  ض    و    ال 

ُ
ُر   ی  ق م 

ی  و    اْل   ل  ُع   الله    إ  ج  ُموُر   ُتر 
ُ   با   خدا   که  هستند   آن  منتظر   ینانا   یا)آ   اْل 

  کارهاۀ هم آنکه حال شود؟  یکسره کار  و یاید ب نزدشان ابر  از یبانی سا یر ز   در  فرشتگان
 . (شود؟یم یده بازگردان خداوند  به

  که   است   خلق(  در  ی)خدا   محمد  حضرت  آیدیم   ابر  از   یبانیسا   یرز   در  که  کسی
 الله( ه )لعن  یسابل  و   است  نور   از  اییزه ن  دستش  در   که  یحال  در   ،آیدی م  رجعت  زمان   در
ه  رفتن  و  آمدن  و  شدنمجسم  از  سبحان  خداوند  .کشدیم  را    یا   حرکت  و  است،  منز 

 . شودیم محسوب مخلوق  صفات از شدوآمد

  که   یدمشن  صادق   امام  از   است:  شده   نقل  ی خثعم  عمرو   بن   یمعبدالکر   از
ي)  کرد:  عرض  خداوند  به  یسابل "  :فرمودیم ن  ر  نظ 

 
ی  أ ل  م    إ  و  ُثون    ی  ع    که   یروز   تا  مرا :  ُیب 

  از   تو )   فرمود:   و  یرفتنپذ  را   اوۀ  خواست  سبحان  یخدا   .(ده   مهلت   شوند، ی م  یخته برانگ 
  یسابل   رسدب  فرا   معلوم   وقت  روز  که  یزمان  .(معلوم  وقت  روز  تا  ی،شدگاندادهمهلت 

  . شوندی م  یدارپد   روز   آن  تا  آدم  حضرت  ینشآفر   زمان  از  هوادارانش  تمام  با  (اللههلعن)
 . دهدیم انجام  یرالمؤمنینام که  است ی رجعت ین آخر  هنگام آن

  ی، آر   فرمود:   گیرد؟یم  صورت   بار  ین چند  عترج  یاآ  کردم:   عرض  حضرت  آن  به
  ینکه ا   مگر  یست ن  یقرن  یچ ه   در  یشواییپ   و  امام   یچه  . مرتبه خواهد بود  چند قطعا     رجعت

  خداوند  تا   کنند، یم   رجعت  او  با   خودش   زمان  تبهکار  ی هاانسان   و  یکوکارن  و  مؤمن  افراد
  یرالمؤمنینام  برسد،  فرا   معلوم  روز  که   زمان  آن  .یردبگ   انتقام   کافر   از   مؤمنۀ  یلوسبه 
  ینی زم  در   آنان  یعادگاهم  و  آیند، ی م  یز ن  هوادارانش  و  یسابل   و  دارد   رجعت   خود   یاران  با
  یکدیگر   با   آنان  دارد.  قرار  شماۀ  کوف   یک نزد  که  "روحا"  نامبه   است   فرات  هایین زم  از

  ییگو   است.  سابقه ی ب  یده، آفر   را   یانجهان  خداوند   که  ی زمان  از   که   کنند یم  ی نبرد   چنان
  ینی نشعقب   و  گردند ی برم  عقب   به   گام   صد   که  نگرمی م  یعل  یرالمؤمنینام  یاران  به
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  ین ا   در   است.   شده  فرات  داخل  آنان   ی پاها   از   یقسمت  که   بینم ی م  ییگو   و  کنند یم
ل    ی ف  )  هنگام

ن    ُظل  ام    م  م  غ  ةُ   و    ال  ک  ئ 
ال  م  ض    و    ال 

ُ
ُر   ی  ق م 

  از   یبانی سا  یر ز   در   رشتگان ف  با :  اْل  
ار  (شود   یکسره  کار  و   یایدب   نزدشان  ابر   ی حال  در  آیدیم  فرود  خدا   رسول  ،عزوجل  جب 
  عقب   به  نگردیم  حضرت  آن  به  یسابل  که  یهنگام  دارد.  دست  در  نور  از  یسالح  که
  آنکه  حال  و  ی برو   خواهی ی م  کجا   گویند یم  او   به   یارانش  . نشیندیم  عقب   و   گرددیبرم
ن   )  :گویدی م  یس ابل  ی؟ ا شده   یروز پ  تو  ر   ی إ 

 
ن    ال   ما  ی أ و  ر  ن     ت  خاُف   یإ 

 
ب     الله    أ م    ر 

عال  :  ین  ال 
  رسول دارم(.  یم ب  یان جهان  پروردگار  خدا  از  من  بینید ی نم  شما  که  بینم یم را  یزی چ من
  یس ابل  هالکت  که  آوردیم  فرود  او  کتف  دو  یانمای  نیزه   و  شودیم  یردرگ  او  با  خدا 

  عزوجل   یخدا  فقط  زمان،  ینا  در داشت. خواهد یپ  در را  او هواداران تمام هالکت و
  چهار وچهل   مدت  یرالمؤمنینام  و   شودی نم  یدهورز   شرک   او  به   و  شودی م  عبادت 

  پسر  فرزند  هزار  یعل یروپ  و  یعه ش مرد  هر  از  که  آنجا تا  ؛ کندی م حکومت سال  هزار
  کنار در  مدهامتان(  )الجنتان فامیاه س  سرسبز باغ دو هنگام  ین ا  در  و آید، یم وجود  به

 «شود.ی م یدار پد ـبخواهد  خدا  که  گونهآنـ  اطرافش و کوفه  مسجد

  ، محمد  حضرت  آمدن   و  نزول   و   هبوط  که   داردیم  یان ب   وضوحبه   یت روا   این
ه  هبوط  و  آمدن  از   خداوند  و  است  متعالوسبحان   خداوند  هبوط  همان   است.   منز 
ل    : یهآ  از   منظور  ُظُرون    ه  ن  ال     ی  ن    إ 

 
ُهُم   أ ی  ت 

 
أ ل    ی ف    اللهُ   ی 

ن    ُظل  ام    م  م  غ  ةُ   و    ال  ک  ئ 
ال  م  ض    و    ال 

ُ
  ی  ق

 
ُر اْل   ی و   م  ل  ُع  الله    إ  ج  ُموُر  ُتر 

ُ   یر ز  در  فرشتگان با  خدا  که هستند آن منتظر ینانا  یا )آ اْل 
  خداوند   به   کارها   ۀ هم   آنکه   حال   شود؟   یکسره  کار  و   یاید ب  نزدشان  ابر   از   یبانیسا

  یر ز   در  محمد  حضرت  که   ندمنتظر   ینانا   یاآ  که  است   ینا   ( شودیم  یده بازگردان
  یرالمؤمنین ام  که  است  محمدآل   و  محمدۀ  دربار   یهآ  ینا   یاید؟ ب  ابر   زا   یبانیسا
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 1«.هستند  یشان ا ۀ جمل  از  قائم و یعل

  است  کرده  ان یب احمدالحسن    امام  آنچه  به   ه توج  با  ،آسمان  به  اس یال  صعود   مسئلۀ  اما
  ی ارتباط  و  است  یتجل  نوع  از  رفتیباال   بلکه  ،ستین  «یمکان»  وعن  از  «صعود»  که  شودیم  روشن

  با  صعود  ن یا   از   تعبیری   واقع  در  دینی  متون   . ندارد  جهان   این   مکان  ـزمان   ابعاد   در   حرکت   با
 . دکن  نمایان  ما ذهن  در  را  ا معناین  دنتوا می  کهاست  تیا عبار 

  کرده،   بیان  اول  جلد  « صالح  عبد  محضر   »در  کتاب  درلحسن  احمدا   امام  را   « رفع»  یامعن
 : است ه ساخت روشن ییخدا ی ب توهم  کتاب در را  آن ی علم ی معنا و

  قرار  آن  از   تر یینپا  که   ییهاعالم   یعنی   ی ُسفل  عوالم  در   جسد   به  متصل   روح   هر»
 2« .دارد ی تجل    برخوردارند  یشتریب  ظلمت از  و دارند

  ی تجل  یول  ، باشد  نداشته   جسم   ین هم   همانند   یماد   جسم   یک   شخص،   یعنی  رفع»
  یعنی  ؛باشد  مانده  ی باق  یشبرا   ی ماد  جسم  ینا   وجود  از  باالتر  یا مرتبه   در  یجسم  و

  ین باالتر   کن  فرض  دارد؛  یینیپا   و  باال  یری،بگ   دست  در  را   کاغذۀ  برگ  یک  اآلن  اگر
  عالم   ینا   در  او  یمرئ   جسم   آن،ۀ  قطن  ترین یین پا  و   انسان  سنف    همان  کاغذۀ  نقط

  کن   تصور  حال  باشد.  انسان  وجود   مثابهبه   هم  کاغذۀ  برگ  ینا   و   ،است  یجسمان
  از   یادیز   یار بس  تعداد  از   کاغذ  ورق   ینا   و  دارند  وجود یکوچک   یاربس  ی مواز   یهاقطعه

  و  " یرمرئیغ "  یاتتجل   یگر د  از   ندا عبارت   قطعات   ینا   است.   شده   یل تشک   قطعات   ینا 
 اول.  آسمان ی انتها تا  انسان "انینفس  یرغ"

  که   ورقه،   قسمت   ترین یین پا  در   انسان   وجود   حذف  از   است   عبارت   " رفع"  اکنون

 
 . 42ص:  ،کتاب توحیداحمدالحسن. امام  -1
 .53ص  1ج ، در محضر عبد صالحاحمدالحسن. امام  -2
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  داشته   ظهور   و  یتجل  ،نقطه   ترینیین پا   از   باالتر   متریسانت   یک   ـمثال  ـ   او  شودیم  باعث 
  در   او  وجود   و  ندارد  یتی موجود   او  برگه، ۀ  نقط  ترین یینپا   تا   متری سانت  یک   ین ا   از   باشد. 

 1«.شود ترروشن یت برا  یر تصو  تا آوردم ت یبرا  را  مثال ینا  ود.شیم ی ملغ مرتبه، ینا 

  دقیق   طور به   را   « رفع»  یمعن  خواهدی م  هرکس  و   آوردم   شاهد  عنوانبه   فقط   را   فوق   مطالب
  توهم »  کتاب  ششم  فصل  زین  و  «صالح  عبد  محضر  »در  کتاب  اول  جلد  به  تواندیم  کند  درک

  شده   ان یب  «یجهانچند ۀ  ینظر »  از   استفاده   با  رفع   ی علم  یمعن  آن  در  که  کند   مراجعه  «ییخدا یب
 است.

 معجزه  و ومیه
  ن یقوان اصول و    که  دلیل  این  به را    معجزات  2« ومیه   دیوی د »  خداناباور  یاسکاتلند   لسوف یف

 
 .57ص  1ج . در محضر عبد صالحاحمدالحسن، امام  -1
 ( فیلسوف، اقتصاددان و مورخ اسکاتلندی. 1711  - 1776) David Humeدیوید هیوم  -2
و از   یاسکاتلند   یلسوفان( از ف۱۷۷۶اوت۲۵درگذشته    –   ۱۷۱۱مه۷  ۀ)زاد  (David Hume:  یسی )به انگل  یومه  یویدد*  

تقر   ییگرا مکتب تجربه  یشروانپ ا   یلسوفانف  ۀهم  یبا  بود.  اتفاق  ینبر  او بزرگنکته  که  دارند    یخ تار   یلسوفف  ین تر نظر 
او بر    .پذیرمیکفر خود را م  یمبگو  یدکه به الحاد متهم شد گفت: با  یزمان  یاست. و   بوده  ییگراو مکتب تجربه  یتانیابر 

... وی در    کرد.  یدارب  یسم من را از خواب ُدگمات  یومجمله  کانت معروف است که: ه   ینگذاشت؛ و ا  یاریبس   یرکانت تأث
خاطر  دینی در زمان پیغمبران معموال  به  اعتقاداتزدن از پذیرفتن  ردن دین و سربازنک قبول خصوص دین گفته است: »

یا مسخرهتوجیه بتواند حتی یک  اما امروزه گمان نمی   ؛است  بودن معجزات بودهناپذیر بودن  کنم شخص خردمندی 
  ی هستند و در جهان واقع  یذهن   صرفا    یامور   ،یو زشت   یباییز « از نظر هیوم،  .دلیل مناسب برای توجیه دین داشته باشد

( سوق  یسمت )وجود اصول اخالق ین آنچه بشر را به ا ؛ ودر انسان وجود نداشته و ندارد یوجود ندارند. سرشت اخالق
است، احساس ماست،   یقتحاصل شده و آنچه حق یجزئ یهااست که از مثال  یکل گیرییجهنت یکاست، تنها  داده 

در    «رتراند راسل»ب  دارد.  یو صرفا  منشأ احساس  یستاخالق در اصل فلسفه ن  ۀفلسف  یوماز نظر ه  .یاخالق  یارزش  نه
 یومکه ه یاالتؤو مسائل و س کشاندیبست مما را به بن یواقع یمعنابه یومفلسفه  ه گوید یغرب م ۀفلسف یخکتاب تار 
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  انکار  کنندمی   نقض  ـهستند   مشاهده  تکرار  به  محکوم  ی  عاد  ن یقوان  او  نظر  از  کهـ   را   عتیطب
  بیشتری   ل احتما  که   را   آنچه  وی   که گیرد  اعتقاد او از این رویکرد وی سرچشمه می   .است  کرده
 اندازد.ی م دوربه  ،دارد  کمتری احتمال  و ستآسامعجزه  شتریب  که  را  چیزی و ،رد یپذیم دارد

 : دیگویم«بشری م هف  خصوص در  کاوشی» خود  کتاب در هیوم

  ن ی مت  یاتجربه  صورتبه  ن،یقوان  نیا  که  آنجا  از  و  ؛است   عتیطب  قوانین  نقض  معجزه،»
  یع یطب  کارکرد  به  ، معجزات  از  یامعجزه  علیه  ل،یدلپس    ،اندشده  وضع  رییتغ قابلریغ  و

 برهان  هرآن،  ۀ  وسیلتوانیم بهکه می  است  یکاف  یااندازهبه  که  کارکردی  گردد؛برمی  ورام
بکشیم  را  هبتجر   از  آمدهدستبه تصویر    و   عتیطب   یمجرا  چوب ر چها  در  کارها  اگر   ...به 

  د یبا   رونیااز  .کند...  ایجاد  را  ایمعجزه  که  ندارد  وجود  چیزی   پس  شودمی  انجام  همیشگی
  « ده یپد»  ست ین  ستهیشا  وگرنه  ،دهد  رخ  ییآسامعجزهۀ  حادث   هر  برابر  در  یپ دریپ   یی هاتجربه

 و   کامل   یل یدل  ،همگونی  و  شباهت  این  باشد  پیدرپی  آزمون،  و  تجربه  یوقت   و  ؛بگیرد  نام
  کردن باطل  .خواهد بود   یامعجزه  گونههر   وجود   علیه  رویدادها   طبیعت  از  برگرفته  م  یمستق
ۀ  جی نت  .باشد  آن  زا   برتر  که  مخالف   ی لی دل  با   مگر  ،نیست  پذیرامکان  معجزه  تصدیق  و  دلیل 

  ی اگواهیهیچ  "  :اینکه   ( کنیم  توجهبه آن    دی با  و  است  عام  ایقاعده  که)  واضحروشن و  
باشد    ایگونهکند مگر اینکه آن گواهی بهکفایت نمیمعجزه  یک  برای  آوردن  دلیل  تهج

معجزهکه   از  تکذیبش  باشدواقعهآساتر  می  ای  تالش  گواهی  آن  برایش  که  حجتی  کند 
حتی  بیاورد  و  این  ،  میدر  تخریب  را  یکدیگر  دالیل  نیز  فقط  صورت  برتر  دلیل   و  کنند، 

ت  ا  متناسب ب  ،دهد میبه ما    اطمینانی  که بعد از تفریق  استدالل فروتر، باقی  آن میزان از قو 
  اول   من  ،است  شده  زنده  ،مردهیک    بوده،  شاهد  او  دهدیم  خبر  من  به  یکس   یوقت   ".ماندمی

  به   مرا  و  کند  مغالطه  من  برای  شخص  این  اینکه  :ستا   شتریب  احتمالش  کدام  کنمیم  فکر

 
 Treatise of)  یآدم  یعتساله درباره  طبرا ر   یوماثر ه  ینتر اند. راسل مهم مانده  یمطرح کرده هنوز هم بدون پاسخ باق

Human Natureمترجم( .داندی( م( 
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  اتفاق   واقعا    شد  داده  خبرش  که  یاواقعه  ای  اند،انداخته  اشتباه  به  را  او  هاآن  ای  ندازد، بی  اشتباه
اساس  و   دهممی  قرار  سنجشۀ  بوت  در  را  گر ید  موضوعات  و  معجزه  و  ؛است  افتاده   بر 
  همواره   و  کنم،می  اتخاذ  را  میتصم   دهدمی  برتری  دیگری  به  نسبت  را  یکی  که  هایییافته
  خبر   نآ  از  او  که  یاواقعه  از  او  شهادت  بی تکذ  اگر  اما  ؛کنمیم   انکار  را  همعجز  نیتر بزرگ

  ادعا کند باور تواند  او می،  صورت )و نه قبل از آن(   ینفقط در ا   ،باشد   تراعجازگونه  دهدیم
 1« .مرا تحت فرمان داردو اعتقاد 

  احتمال   از  بیشتر   ،معجزه  به  شهادت  بیتکذ   احتمال  کند  اثبات   است  کرده  تالش   هیوم
 است.  معجزه  خود تحقق

  عت یطب ن یقوان  نقض معجزه، :می کن خالصه ر یز  صورتبه  را   ومیه  استدالل می توان یم ما
  ل یدل  و  ؛ ندارد  ییاستثنا   عادت،  و  آزمون  ،تجربه   لیدله ب  که  است  نظامی  ،عت یطب  قانون  و  است

  ن یا   حال )  باشد قدرتمندتر    تواندی نم  شهادت،نبودن  دروغ  ای بر   تجربه   و   آزمون  بر   مبتنی 
  درستی   برای   آزمون   لیدل   درستی  احتمال»  یعنی  ؛( باشد  بوده   که   صورتی  هر  به  شهادت
  ن یقوان  در  استثنا  وجود  عدم  بر  آزمون  لیدل  درستی  احتمال»  یمساو   ای  ترکوچک   «شهادت

  احتمال  پس   ، ندارد  وجود  معجزه   برای   شهادت   جز   ی گر ید  ل یدل   که  آنجا   از   و   «است  عت یطب
  معجزه  دادنروی   احتمال   از   بیشتر   ا ی  ی مساو   شه یهم   معجزه  برای   « شهادت  و  گواهی  »ابطال

بیشتر  احتمال روی   بایدحتما     شدن«قی تصد »برای    که  حالی  در  ؛است   ؛ بشوددادن معجزه 
  ستین   ی ز یچ  را یز  ندارد  وجود  شهادت   بر اساس   یا معجزه   چ یه   ق یتصد   امکان  هرگز   بنابراین

 کند.  هیتوج  را  آن که

 : میگویم

 
و   151م. فصل دهم. ص  2008.  چاپ اول.  کارگروه ترجمه عربی.  کاوشی در خصوص فهم بشری.  دیوید هیوم  -1
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  معجزه   نبودن   یا   بودنر ی پذنامکا  در  ، دارد  که  یا ی تجرب  رویکرد وجود    با  وم یه  خود   .1
رویکرد  ،معجزه   قی تصد  چگونگی  بارۀدر   بلکه  کند؛ی نم  ایاقشه نم   که   چیزی   قی تصد  با 

  برابر  در   معجزه  وقوع   احتمال  بسا  چه  و   پردازد،می   بررسی  و   بحث   به  ،است   شتریب  شاحتمال
  برگزیند.   را   ترقوی   احتمال  وی  که   آنجا  تا   ، باشد  ف یضع  ار یبس  باشد  افته ین  تحقق  که   احتمال  این

  نیز   ترپیش   که طور    همانـ   معجزه   م یکن   ثابت  میخواهی م  ما  را یز   ؛است   یکاف  ما   ی برا   همین 
  ممکن نا  و  بیفتد  اتفاق  دارد  احتمال  احتمال،  بودنفیضع  با  یحت  و  ستین   ممکننا  ـدیدم 

  ندارد؛   است  شده   گفته  او  به  معجزه  خبر  که  یکس  قی تصد  روش  با  ارتباطی  هیچ  نی ا   و  ستین
  ا ی  او  یخلفا   ت یحقان  یبرا  یا  ،خدا   وجود  ایبر  استدالل  مرکز  در  را   یماد ۀ  عجزم  ما   اساسا    را یز 

  ا ی  نید  مردان  از  یار یبس  که   صورتی  آن  به   ؛م یدهی نم  قرار  هستند  متصل  خدا   هب  که  یکسان
  مستقلیۀ  نشان  و  دلیل  معجزه  و  ،دهند می  انجام  نادرست  یصورت به   مردم  عمومـ  طور کلیبه ـ

  نادر   موارد  در  فقط  متعالوسبحان  وندخدا   را   عجزه م  .ستین  انسبح  یخدا   با  شخص  اتصال  بر
  در   متعالوسبحان   وندخدا   سنت  با  که  یشکلبه   هبالغ  یحکمت  یبرا   و  خاص  ییهاحالت  در  و
  وند خدا   وجود   برای  «لیدل »  پس  .دهدی م  انجام  باشد  نداشته   تناقض  ب یغ  به  مانیا 

  لیدل  و  پابرجاست،   همچنان  ،معجزهداشتن یا نداشتن  وجود  از  یپوشچشم   با  متعالوسبحان 
  متن »  همان  یا  »نص«  هستند  متصل  متعالوسبحان   وندخدا   با   که   یکسان  ایبر   مستقل

  محسوب  ل یدل  خود    و   است  ل یدل  بر   د ییأت  دهد ب  رخ   هم   معجزه   اگر   و  است،   تشخیصی«
 .شودنمی 

  تحقق   ،یکدیگرمتضاد    احتماالت   وضع  با  رویدادی  که  نمی بی نم  ن یا   در  یاشکال  بنده  .2
  شما   به  را   معجزه  تحقق  که   یکس  مثال    (نباشد   چه  و  باشد  معجزه  به  متعلقرویداد  )چه  ابدی
  شما   آنکه  برای  حال  باشد.  خورده  بیفر   خودش   ای   دهدب   بیفر   را   شما   بخواهد  رساندیم

  به  و او به  که  باشد دهی رس شما به یکس طرف از کمدست   خبرش دیبا  کنی  تصدیق را  رویدادی
  شما   که  شود  این  از  مانع  ـکلی  طوربه ـ   که  یطور به   ؛یباش  داشته  نانی اطم  کارها  در  اشداوری 
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  و   مکرر  صورتبه   یخبر   مثال  عنوانبه   است؛   داده  فریب   را   او  کسی  بگویی   یا   کنی  تکذیب   را   او
  بر   همگی  افراد  این   که  شود  آن  از   مانع   معمول   تر صوبه   که  یا گونه   به   ؛ برسد  شما  به   متواتر
  مثال    باشد؛   کرده  دهیجهت را    هاآنۀ  هم  که   است  نبوده   یهدف   را یز   ؛ باشند  کرده  تبانی   دروغ

   باشند.  ده یند را  گریهمد  قبال    و بوده مختلف  حاالت و  هانه یزمش یپ  ،هازبان   ، شهرها از

  باید   «ومیه»  و  است  «لیدل»  ازمندی ن  قطعی  تکذیب  است.  نادرست   قطعی،  بی تکذ  .3
  معجزه   بودنر یپذامکان  احتمال  که  ی زمان  تا  و  کند  حفظ  را   ی بیغ   دخالت  ا ی  معجزه   احتمال

  با  بیغ  اتصال و بی غ وجود ایبر  شدهطرح م ل یدال   در و بگذارد باز   را  تحقیق  باب  نباشد صفر
   .بپردازد وجوجست و  تحقیق  به مردم

  بار   ک ی  فقط  نی زم  ۀار یس   روی  و  است   نادر   اریبس  ایواقعه  ن، یزم  روی  بر  ات یح  ش یدا یپ   .4
  ن یزم  روی  یزندگ  که  است  آموخته  ما  به   ما  ات یتجرب  و  هاآزمون   تمامی    و  است  افتهی  تحقق
  که   همانندساز یک موجود    شیدا ی پ  احتمال   و  است  نداده  رخ  یعیطب  صورتبه   گذشته   در  هرگز
  که است اندک حدی آن به تا کند یبردار نسخه  یعیطب کامال   صورتبه  خودشاز روی  بتواند

  آنکه   ی جابه   ؛ داد  ترجیح   ـآن  ر یتفس  یبرا   خدا   وجود   فرض  از   بعدـ   را   یبی غ  دخالت  توانیم
  یعیطب   ط یشرا   در  همسرپشت    صورتبه   تحقق،قابل ر یغ  و   یالیخ  ی هافرض   از  یا ره یزنج

  ش یدا یپ  .نباشد  ممکن  شتحقق   ی برا   هم  هانیک   عمر  یحت  که  یطور به   ،شود   گرفته  فرض
  در   یبیغ   یدخالت  د یباحتما     و  دهدب   رخ  یعیطب  صورتبه   % 100  ندارد  امکان  نیزم   روی  یزندگ
  یا   افتادناتفاق   جادیا   دانستن  یبرا   و  است  مشاهدهقابل   «معجزه»  ن یا   .باشد  بوده   کار

  دارد  اعتقاد   آن  به   که  کسی  ای بر   رویکرد  نی ا   پس  ندارد.   گواهی  و   شهادت  به   نیازی  نیفتادنش
  . نکند  قی تصد  را   یعیطب  صورتبه   نی زم  روی  بر  یزندگ  شیدا ی پ  بودنر یپذامکان  گرداندمی  الزم

  انجام   تصادفی  صورتبه   تواندمی   عتیطب  که  است  ی زیچ  آن  از   تربزرگ   ار یبس   ایمعجزه  چنین
   دهد.ی م نشان را  یب یغ  یدخالت  رویداد این  پس  بدهد؛ 
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   معجزه و «نزیداوک»
  توضیح   ی برا   یکافۀ  ادل  بودنش  ملحد   رغمعلی   ومیه  «نز ی داوک  چاردیر »   پروفسور  نظر  به
ۀ معجز»  یطراحاو پذیرفته که    ییگو  و  ندارد  اختیار  در  رسندبه نظر می  چیز چنین چرا همه   اینکه

  است   یکساو    خود    ،تکامل  لطف    به   کندی م  تصور   نز ی داوک  .است  شده   انجام  خدا   توسط   «تخلق
  کتاب   از   ییهاقسمت   در   معجزه   خصوص  در  وی  .داردکافی را در اختیار    ل یدل  این   امروز  که

 : دیوگیم « نایناب   سازساعت » خود

 ها معجزه  و منشأها»

  هبلک  ؛تندیسن  العادهخارق  اموری  امیمنیم  معجزه  را  هانآ  معموال    ام  هک  یدادهاییرو  ...
اصال     راگ  معجزه  یگر،د  عبارتبه  ؛اندلنامحتم  کمابیش  دادهای ی رو  فیط   کی   از  ی جزئ

  ات حی توض  در  ما   ... .است  هدبو  بزرگ  شانس  یک  افتادناتفاق  تنها  د، باش   ته داش  وجود
  .... الزم  حد  از  بیش  مقدار  نه  البته  ؛بپذیریم  را  شانس  از  معینی  مقدار  توانیم می  خودمان 

  ۀ مجسم  یک   راگ   است.  برانگیزحیرت  العادهفوق  یول  د ده یم   رخ   هک  تاس  اقی اتف  ،زهمعج
  را   نآ  یدبا  ما  دهد،ب  تکان  ما  یبرا  را  دستش  هانناگ  تاس   رمرم  نگس  از  هک  یممر   رتحض
  مرمر   سنگ   که  است   نآ  از   ی حاک  ما   ۀ تجرب  و  شدان  تمامی  چون   ؛میبدان   معجزه  یک

  برانم   زبان بررا  کلماتی  چنین  هلحظ ینهم  در راگ  نم  .د باش  تهداش اری رفت ینچن   تواندینم
  آسمانی ۀ  صاعق  واقعا    دقیقه همان در  اگر   و  " کندمی  برخورد  من   به  صاعقه لحظه  همین در"

  ـ واقع   درـ   علم   نکهیا  با  ...است  افتاده  اتفاق  معجزه  که  شد  خواهد  تصور  کند  برخورد  من  به
  مورد   دو  نیا  ایبر   . کندنمی  بندیطبقه  هاممکنناۀ  دست  در  یکل  طوربه  را  هانیا  کدامچیه

 1« .است ف یضع اریبس شاناحتمال که شودیم حکم  سادگیبه نیز

  رویدادهاییبارۀ  در ما    ،موارد  بسیاری در    بنابراین  ؛گیردمی  درنظر   نسبی  را   « معجزه»  نزیداوک
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  طوری   ما   مغز  را یز   ؛اندبوده   معجزه   گوییم می  افتند می   اتفاق   »شانسی«  یا  »اتفاقی«   صورتبه   که
  اریبس  هایزمان مدت   با  ارتباط  در   که  وقتی   را   مخاطرات  ای  احتماالت   که  است   شده  یطراح
  ما   یهاچشم   نکهیا   مثل  درست )  نکند  درک  است  کرده  عادت  که  باشد  چیزی  از  تری طوالن
  به  ن یا   یول  ( ببیند را   رنگ   نامبه  سیالکترومغناط  امواج  از   ین یمع   هایطیف   تا  اندشده  یطراح

  اندک   قدری به   دادنشانروی   احتمال  بلکه   ؛هستند   ممکننا  رخدادها   این   که   ست ین  امعن  آن
  فصل  از  که  وی  سخنان  این   شود.می   ناممکن  طبیعی  صورتبه   شدنشانمحقق  که  است

  ن ی زم  روی   یزندگ  شیدا یپ   مسئلۀ  وی  تا است  بوده  ایمقدمهنقل شد،    ها«معجزه  و  »منشأها
  در  و ،ینسب یا معجزه یول  است معجزه این بله، دیگویم او .دهد قرار بررسی  و بحث مورد را 

 بیفتد.   اتفاق تواندمی  نیزم ۀ ار ی س و هستی  شیدا یپ  برای نجومی اعداد حدود  ضمن

  ی عاطف  ادراکات  بر  تکیه  از   را   ما   (ی عقل  ا ی)  ی اضیر   صورتبه   تماالت اح  حساب  معتقدم   بنده 
  هرگز   ما   دهد.می   انجام   نزیداوک  که   است  ی کار   همان   ن یا   و  داردبازمی   احتماالت ارزیابی    برای

متوجه به  است    احتماالت   حساب  طبق  چیزی  کهاینشدن  محض    داورینشدنی،    ایشدنی 
  ز ن یداوکروی سخن با    اینجا  در   کرد.  خواهیم  حکم  ارقام  و  اعداد  به   توجه  با  بلکه  ؛کنیمنمی 

  در   اندک   اریبس   آن  احتمال  دارم  اعتقاد  که  ایپدیده   ؛است  «ن یزم   روی  زندگی  شیدا یپ »  بارۀدر 
  چهارچوب   در  کند   بردارینسخه   خودش  از   که  موجودی  آمدنوجودبه   احتمال  است.  صفر  حد

 عنوانه ب   «نزیداوک»  یالگو   بر اساس  که  طوری   است؛  ممکننا  حد   در  شناسیممی  ما  که  زمانی 
  .کند  داللت یبیغ  دخالت به   که  دارد  شایستگی  یطور به   ؛شودیم  شناخته  معجزه  نیتر بزرگ 

  که  کندی م  انیب  آن  در  و  1است  هکرد  انیب   اعداد  بااحمدالحسن    امام  که  است  اینکته   نیا 
  کور   صورتبه   را   صفر  تعدادی  تا   دهدمی   خرج  به  خود  از  یعلمر یغ   هاییتالش   نزیداوک  چگونه

  را   آن   بتواند   که   برسد   عددی   به   نهایت   در  د یشا   تا  کند   کم   یالیخ   یهافرض   با   و  تصادفی   و
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  خودمان   یحاتتوض   در  ما»  :است  گفته  نزی داوک  خود  که  طور  همان  را یز   بدهد؛  جلوه  قبولقابل 
  که   آنجا  از  ولی  «.الزم  حد  از  بیش  مقدار  نه  البته  بپذیریم؛  را   شانس  از  معینی  مقدار  توانیممی

  ـاست   الزم حد    از   تر بزرگ  بسیار   واقع   در  وـ   است   الزم حد    از   ش یب  آمدهدست به   مقدار
  رویدادها   که  هست  یکس  اینکه  و  1است   معجزه  یک   واقعا    و  است   یبیغ   یدخالتۀ  دهندنشان

   .است انداخته  انیجر  به ب یترت  نی ا  به را 

 ست ین  ممکن نا یعلم  نظر  از پدر   بدون ی سیع والدت

  اناباوراندخ  و  است  بوده  نیآفر جدل   یا مسئله   همواره  پدر،   بدون  یسیع   تولدۀ  معجز
  «خدا   توهم »  کتاب   در   «نزی داوک  چارد یر »  مثال   عنوانبه   . رندیگی م  اشکال  آن   بر   خاص   شکلیبه 

  که   ادعا   نی ا   با  را   یا معجزه  هر   حتی  و  کندی م  ینف  کلی   طوربه   را   ی تولد   چنین   وقوع  امکان
 .کندی م در  ـسادگیبهـ   است ناپذیر امکان رویدادی

بارۀ  در   ملحدان  که  را   ی اشکاالت  از  یبرخ  «ییخدا ی ب  توهم»  کتاب  دراحمدالحسن    امام
  که  اشکالی  . دهدیم  قرار   بررسی   و   بحث  مورد   کنند ی م  مطرح  پدر   بدون  یسیع   تولد   مسئلۀ

  به   را یز   است؛  ناممکن  علمی  نظر  از   کار  این  گویدمی  خالصه  طوربه   کنندمی  مطرح  هاآن
   دارد:  احتجاج ر یز   موضوعات

  یکامل  تعداد  آن،  در  که  سلولی  یعنی  ؛باشد  داشته  وجود  کامل  تخم   سلول  یک   د یبا -1
 دارد.  وجود  هاموکروموز   تعدد  نصف   تخمک،   در   که  است  یع یطب  و  باشد   موجود   هاکروموزوم  از

  خودی  خودبه   سلول  این   را یز   ؛کند   می تقس  به  شروع  تا  شود   کی تحر   تخم  سلول  د یبا -2

 
ی که از طریق اسباب و قوانین جریان نداشته طور به  ،گویم معجزه، همان دخالت مستقیم غیبی استبنده نمی   -1

 باشد!
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   . دارد نیاز  کی تحر   به   بلکه  ؛کندی نم  می تقس به شروع

  ، باشد  شده   جاد ی ا   نثؤم  جنس   از   که   باشد وجود داشته    ی کامل  تخم   سلول   اگر   یحت -3
  در  دیبا  که  xy  کروموزوم  سلول  این   در  را یز   ؛مذکر  نه   شد،  خواهد   متولد  نثؤ م  یک  نهایت  در

 ندارد.   وجود باشد داشته  وجود  مذکر ی هاسلول

  یکس  وند خدا   داد  دنخواه  پاسخ  یسیع  تولد  داستان   به   مؤمن   و   خدا   به   مؤمن   افراد  تمام 
  ن یا   البته   که  ، کند  ممکن  را   ممکننا  و  ، جادیا   یمعجزات  تواندی م  او  و  دی آفر   را   یسیع  که  است
  امام   بلکه  اند؛ ادهند  پاسخ  صورت   این  به  الحسنحمدا   امام  اما  ؛ستین   ی علم  پاسخ   یک

  و  بحث  مورد   را   شود   متولد  پدر   بدونتواند  می   مذکر  فرزند   یک  علمی  نظر   از   اینکهاحمدالحسن  
   .کنمیم اشاره آن نکات  یبرخ به  ـاختصاربه ـ  نجا یا  در   و است داده قرار  بررسی

:  مردانه  هورمون  سندرم»  با مثال    توانی م  را   مونث   یهاسلول   از  مذکر  جنس   دی تول  مسئلۀ
  ن یا   در   .کرد  ر یتفس  «Androgen insensitivity syndrome  اندروژن   به  ت یحساس  عدم  سندرم
کامل    طور به   سندرم   این  . دارد  نث ؤم  ظاهر   یول  است  مذکر  یک یژنت   نظر  از  ، مبتال  فرد  سندرم

  نث ؤم  ظاهری   نظر   از  ولی است  xy  ژنتیکی  نظر   از   کهرا  ی  مذکر   جنین آمدن  وجوداحتمال به 
به   ،مبتال  فرد  آن، در و  دهدب رخ   ینادر   حالت که دارد وجود امکان این و دهدمی نشاناست 

 : تبدیل شود ی اسلتن کامل ی هااندام با  یثؤنم

  ماده   جنس  ینا   ی هاسلول   از   پسر   آمدنوجودبه  امکان  مسئلۀ   یب ترت  ین ا   به   و»
 «.کندی م ییدتأ را  آن یز ن  علم و بوده یعی طب ، نر جنس دخالت بدون

 کند: می ان یباحمدالحسن  امام

ۀ  شدمطرح   اشکاالتۀ  هم   اما  است؛   یعیطب   کامال    مسئله   ن یا   م ییگونمی   ما»
  را   هاآن  از  یبرخ  توان می  و  رودنمی   شمار  به   یعلم  و  یعقل  محاالت  جزو  ن،یشیپ
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 «.نمود تفسیر  ی علماز نظر   یراحتبه 

  تقسیم  بعد  و  شود  دیتول  کامل  یهاموکروموز   با  تخم  سلول  یک   که این  خصوص  در  اما 
 : بیفتد  اتفاق

  یدارا   ن، یمع  تخمک   ک ی   و  فتد یب  اتفاق  ی تئور   نظر  از   است  ممکن   مسئله   نیا »
  مجموعه   با   زن   که   ، آن  نادر   موارد  در   خصوصا    ؛ باشد  کامل   هایکروموزوم
 «.شودمی  افت ی  XY46 هایکروموزوم

  گذاریثیر أ تطریق    از  تواند می  کار   این   ،شدنم یتقس  یبرا   تخم   سلول  کی تحر   مسئلۀ  اما
  بیفتد.  اتفاق  ما  بر  ـدهند می  قرار  ر یثأ ت  تحت   مستمر  طوربه   را   ما   یهابدن   کهـ   یطیمح   یپرتوها 

  با   شدنم یتقس  ایبر   هاسلول  ک یتحر   یبرا   یساز همانند  یهاشگاه یآزما  در   پدیده  نیا   از
 .شودمی  استفاده ی خارج محرک

  وند خدا   ،ند یافر ی ب  مذکر  نث،ؤم  از  تواندی م  وندخدا   گویدنمی  صرفا  احمدالحسن    امام  بنابراین
  این   از   سخنان  گر ید  و   ،کند  وضع  قوانینی   زمان  هر  در  تواندیم  ا خد  ،اورد یب  یمعجزات  تواندیم

 : کندمیبیان  بلکه رانند؛ می  زبان  بر  ینی د مردان معمول  طوربه   که دست

  ل یدال   با   یخوببه   توانمی   و  هستند  مردود  یهمگ   شدهگفته   اشکاالت  بنابراین »
 1«.داد ح یتوض  را  هاآن  یعلم

  ییخدا یب  توهم   کتاب  به   تواندمی   کند   پیدا   اطالع  کامل  پاسخ   از  دهخوا می  که  یکس
   . نماید مراجعه

 
 . 191تا  189صفحات اقتباساتی پراکنده از . ییخدا یکتاب توهم ب.احمدالحسن امام  -1
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   معجزه انکار برای گرید هایاستدالل
  و   کنندی م  مطرح  معجزه  بودننر ی پذامکان  خصوص  در   ی گر ید  هایاستدالل   ،یبرخ

  «ومیه »  افراد  این ۀ  جمل  از  ؛ انداتفاق افتاده   ماندهعقب   ی هاجامعه  در   بیشتر   معجزات  ندیگویم
 : کندیم ح یتصر هستند. »توالند«   1« توالند جان» و

  در   نداهبود  یوحش   و  نادان  ،ها ملت  هرگاه  که  است   توجهقابل  اریبس  نکته  این»
  2« .اندداشته بیشتری فراوانی دست این از هاییحکایت

  که   یاله  ن ید   در  شدهارائه   یهامعجزه   میان دارد    وجود  بزرگی  آمیختگیهمدر   نجا ی ا   در
  خود   باطل   د یعقا   اثبات   ی برا   هااسطوره   و   خرافات   که  ی نیدروغ  موارد  و   ، ست ما  تحقیق   موضوع

  با  ،یاله  ن ید   .اندکرده  روایت  د نشنومی   را   هاآن  که   یانکس  در  وحشت  و   ترس  احساس  جادیا   یا
  نکته   این   یح ضتو  کهـ   است  شده   ثابت   یعقل  ل یدل   و  ی وح  لیدل  با   بلکه  ، نشده  ثابت   «معجزات»

  در   چه   و  بستند   فرو  لی دال   ن یا   دنی د  از   را   خود  چشمان  مردم  که   آنجا   از   و  ـ شد   تقدیم   ترپیش 
  ا یانب  کنند،  اثبات  است یب ی غ که  را   آنچه تا  هستند  و  بوده معجزات دنبال به  امروز  چه  و  گذشته

  به   را   تمدن  و  دندیکش  رونیب  ینادان  و  افتادگیعقب   از  را   مردم  که  کسانی  همانـ  رسوالن  و
  ن ی سرزم  در   ی سومر   تمدن  یعنی   ، شناخت   ن ی زم  که   یمدن ت  ن ی نخست  )از   آوردند   ارمغان

  را   هاآن  درخواست   این   در   موجود   ایرادات  همواره   ـ ( دارد  قرار  ی فعل  عراق   در   که   ن یالنهر ن یب
  وادررا    هاآن   تا   اورند یب  کننده مقهور   ی معجزات  هاآن  ی برا   که   اندنپذیرفته   همواره   و   اندکرده   روشن

  با   رسوالن  و  ای انبکه    ندنکیم  ان یب  ینید   نمتو  از   یار یبس  که  بینیممی  رونیا از   ؛کند   مان یا   به
  خرده  است  معجزه  خواهان  که  کسی  بر  بلکه  ؛اوردند ین   ایمعجزه  و  کردندنمی   استدالل  معجزه

 
توالند  -1 )Toland John)  جان  مارس  1670نوامبر30(  تا  ف 1722م.  متولد  عقل   یلسوف(  و  کتاب  یرلند،اگرای  ها 

 ه است. نوشت یند ۀو فلسف یاسیس ۀفلسف بارۀدر  یاریبس تنشریا
2- Toland John, 1702, Christionary Not Mysterious p: 148 شخصی. ۀترجم 
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  دروغین   باشد  تعارض   در   بی غ  به   مان یا   در   خدا   سنت   با   که   یمتن   هر   ترتیب[   این   ]به  د. رفتنگمی
  .است

  زندگی  یا ه عجام  انیم  در   وی  که  یحال  در  ؛ آمد  فرود  محمد   خدا   امبریپ  بر  میکر   نآقر 
 یکس  ـمحمد  خدا   امبریپ  یعنیـ   او  و  بودند  ماندهعقب   و  نادان  هاآن   از  ی ار یبس  که  کردمی
  ، کردندمی   درخواست  معجزه  او  از   پیوسته  هاآن  . بیاموزد  حکمت  و  علم   هاآن   به  تا  آمد  که   بود
  ای کننده مقهور ۀ  معجز  چی ه  ـکندی م  اشاره  می کر قرآن    متون  که  طور  همانـ  حضرت  آن  ولی

  را  هاآن تا  ـند ا هکرد تیروا   را  هاآن ی ار یبس کهـ  داد  نشان قاهرر یغ  یمعجزات یول ؛ نداد هاآن  به
  ؛ بود  شده  ثابت  «صریح  متن  :نص »  با  که  او  دعوت  بر  باشد  ید ییأ ت  و  دهد   یار ی  امتحان  در

   .شود نقض  ب یغ  به  مانی ا  در متعالوسبحان  وندخدا  سنت آنکه بدون

 کهـ   وتن ین  اسحاق  مانند   بزرگ  دانشمندان  از  یبرخ  که  هستیم  شاهد   ـگر ید  ی سو   ازـ   نیز   ما
 1. است پرداخته  بسیاری  یبی غ امور  به  خود یهاکتاب در  ـکرد  وضع را  جاذبه  قانون 

 موهوم  یهامعجزه
  ن یدروغ  متون  .ستین   معجزه  واقعا    ،شناسندمی  معجزه  عنوانبه   را   آن  مردم  که  زیچهر 

  بررسی   ششم  فصل  در  را   هاآن  از  یبرخ  ما  که  دارد  وجود  یمتشابه   ای  شدهف یتحر   ،شدهنقل

 
  ا یم یک  گفتیداشت و م  ایمیبه ک  ی ادیاو توجه ز مبنی بر اینکه    دهدیارائه مشواهدی    وتنین  یهانوشته دست ...    -1

 انیو آن را روح  رفتیمفروبه عمق آن    ایمی در تصور ک  دهد و در واقعی را نشان م  عتیطب  یبرا  گونهو رمز   یعلم  یر یتفس
 . کردیتصور م

Newton's manuscripts provide evidence that he gave considerable thought to alchemy as emblematic 
of a purely scientific explanation of nature and was in fact deeply involved in conceiving alchemy as 
spiritual." F. Calian, "Some Modern Controversies on the Historiography of Alchemy" in Annual of 
Medieval Studies at CEU (2010), 186 
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  بافنداز خودشان به هم می   را   ییهامعجزه   نیز   دارند  یباطل  دیعقا   که  یافراد  یبرخ  .کرد  میخواه
  لیدل  را   طبیعت[  نظام   یا   ]قانون  «»ناقض    ا ی  «معجزه»  و   بدهند،  جلوه  مقبول   را   خود  د یعقا   تا
  چه   ،باشد   اندشده  انحراف  دچار   که  یآسمان  انی اد  از  چه   ؛کنند می   قلمداد  خود  عقاید   یدرست  بر
  ی راست  ایبر   دلیلی  مستقل  صورتبه   ندارد   امکان  معجزه  که  می کرد  انیب   ل یدل  با   ما   !گرید  انیاد

  عبث   هامعجزه   پس  ؛است  لیدل  برای   ید ییأ ت  ،د یای ب  هم  راگ  و  بدهد   ارائه  یا ده یعق ای  شخص
  اگر   و  شودی م  اثبات   ل یدال  با   که   یا ده یعق  میان   است   ی ار یبس فرق  بنابراین   ؛ ستندین   هوده ی ب  و

  یک   ایجاد  هاآن  از  منظور   که   موهوم  ی هامعجزه   و  ،است  شدیی أت   ی برا   آوردیم  یمعجزات
   ندارد.  وجود برایش  یلیدل چ یه  که است  نوظهوریۀ دیعق

 عنوان به   یخیتار   قیتحق  برابر  در   که  است  ی نیدروغ  معجزات  یبرخ  از  ییهامثال   هانیا 
 آورد: نمی  مقاومت تاب  اش،درستی  برای  ی شهادت

  گفت:   ما  به  سلیمان  بن  عبدالله  داد:   خبر  احمد«  بن  »عمر  من  به  علی  بن  عبدالوهاب  ـ
 به  ازهر  بن  عمرو  گفت:  ما  به  موصلی  هلمس  بن  خطاب  گفت:  ما  به  الوزان  محمد  بن  ایوب

  و   خواند  خطبه  نهیمد  در   یروز   ( عنهاللهیرض)  عمر  عمر:ابن  از   نافع،  از  مالک،  از   گفت:  ما
 کرده  ستم  بخواهد   یچوپان  ،گرگ  از  هرکس  برو.  باال  کوه   از  !«میزن  بن   ةیسار »  یا  :گفت

  ا آی   :گفتند  یعل  به  مردم  عراق؟!  در  هیسار   !؟هیسار   :گفتند  او  به  گوید:  روای  است.
  : گفت یعل خواند؟!می  خطبه منبر بر که یحال در !هیسار  یا دی گویم  عمر که یاهدی نشند

  جز   «.رفت  رونیب  همان  از  آنکه  مگر  نشد  وارد  یزیچ  در  او  !دی کن  رها  را  عمر  شما!  بر  ایو »
 1« .رفتم باال کوه از  و دمیشن  را  عمر یصدا :گفت و آمد  «هیسار » که  نگذشت ی اندک

  گفت:   ما  به  اسحاق  بن  محمد  :گفت  ما  به  مخلد  بن  محمد  :گفت  بکرو اب  بن  محمد  ـ
او   به  که  کسی  از  حجاج،  بن  قیس  از  گفت:  من  به  لهیعهابن  گفت:  ما  به  حصال  بن  عبدالله

 
 .67ح ، 9شرح اصول اعتقاد اهل سنت و جماعت. ج . الله بن الحسن بن منصور طبریابوالقاسم هبة -1
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  دهم  ماه  در او .آمدند عاص بن عمرو سویبه مردمش کردم  فتح را مصر  یقتو :است گفته
  یک   بامگر    شودنمی  جاری  امسال  ما  لین   !ریام  یا  :گفتند  .شد   وارد  یقبط   یهاماه  از

 و   باکره  یزیکن   نزدبه  بگذرد  ماه  نیا  از  شب  دوازده  وقتی  گفتند  ؟چگونه  گفت:  .قربانی
 او  به  را  لباس   و  نت ی ز   نیبهتر   و  میکن یم  یراض  را  او   نیوالد  و  رفت  میخواه  نشیوالد

  کارهایی جمله  از ن یا  گفت:  هاآن به عمرو .میانداز یم  لین  رود در را او سپس و میپوشانیم
  ، دهم   ماه  :گفت  کرد.   ویران  را  خودش  از  قبل  رسوم  اسالم  .وجود ندارد   اسالم   در  که  است

  زیاد،   نه  و  کم  نه  ،نداشت  یانیجر   هیچ  ل،ی ن  که  یحال  در  کردند  سپری  را  دوازدهم  و  یازدهم
  عمر   بهماجرا را    دید  چنانآن  را  اوضاع  عمرو  چون  .کنند  تخلیه  را  آنجا  خواستند  که  آنجا  تا

  از   قبل  رسوم  اسالم  و  یرساند   انجام  به  را  خودت  کار  تو  داد:  پاسخ  او  .نوشت  خطاب  بن
 به   را  آن  ام؛کرده  ارسال   تو  به  امنامه  همین  داخل  کاغذی  من  است.  کرده  ویران  را  خودش

 نوشته   آن  در  کرد.  بازش   و  برداشت  را  برگه  آن  رسید  عمرو  به  عمرۀ  نام  یوقت  .ندازیب  لین  درون
  ان یجر   خودت  قدرت  با  قبال    اگر  بعد:  اما  مصر،  لین  به  نیمؤمن رالیام  عمر  خدا ۀ  بند  ازبود:
  واحد   یخدا  از  آوردمی  حرکت  به  را  تو  قهار  واحد  یخدا  اگر  و  باش   نداشته  انیجر   ی،داشت
د انیجر   به را تو میخواه یم  قهار ر   1«. آو 

 : یفاطم اللهن یلدا معز زمان  در  مقطم  کوه انتقال » ـ

  هرکس  .میگویم  شما به را قتیحق حقیقت،) گفت: لیانج  در )عیسی( یسوع پروردگار
 آن  از  تربزرگ  یحت  و  دهدیم   انجام  هم  او  دهمیم  انجام  من  که یاعمال  اوردی ب  مانیا  من  به
  دوران   در   یسوع  پروردگار  شد.  انجام  واقعا    نیا  و  (12:14  وی)   (.دهد یم  انجام  را

  مقطم  کوه  او  نام  با  ،انمؤمن  که  یحال   در  نکرد.  جاهجاب  را  یکوه   ،ن یزم   روی  بودنشیجسمان 
آن    که  شد  خواستار  را  انجیل  صحت  اثبات  ییسایکل   از  اللهنیلدازعم  .کردند  جاهجاب  را در 

  کوه   نیا به دی داشت ایمان یخردل ۀدانۀ انداز به شما اگر  .میگویم  شما به را حق): آمده است
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(.  نبود  ممکن نا   شما  برای  ی زیچ  و  شد یم   منتقل   او  و  شو   منتقل  آنجا   به   نجایا  از   د ی گفتیم
  ، شود  ی خال  آن  از  سا یکل   د یبا   و  است   شده  فیتحر   ل یانج  صورت  این  غیر  در  و   (20:17  ت )م

  با  خراز سمعان یدعا  با کوه و افتی تحقق لیانج گفتار  عمل، در شمشیر. با شده اگر حتی
  زد می  اد یفر   امت  هرگاه  و   شد  جاهجاب  شان،یکش  و  کاهنان  و  ها اسقف  و  آبرام   پاپ  حضور 

  حرکت   برابرشان  در  و  رفتیم  باال  کوه  کردندیم   سجده  و  «کن(  رحم  آقا)  سونیال یر یک»
  در   شدنشجاهجاب  زمان  در  رایز   ؛شد  خوانده  «مقطم»  نامه ب  کوه  آن  خ،یتار   نیا  زا  .کردیم

  ما  و کندیم  ادی را  معجزه  نیا سال هر  ما  ی  قبط یسایکل  .گرفت   قرار  شدنیمتالش  معرض
 1«.م یکن یم   ادی را بزرگۀ معجز نیا و میر یگ یم  زهرو  تولد،ۀ روز  از قبل روز سه

 معجزه   و ،قطعیت ،بودنیتصادف
که   آنجا    است   ممکن   پس   ، نیست  قاهر   ، شده  وضع  آوردن مانی ا   برای   که   ی ا معجزهاز 

  ،ست ین  ی ممکنریغکار    ،معجزه   پس تأویل یا تفسیر   ؛ کنند   دا ی پ  شبرای  یلی وأت  ا ی   ر یتفس  ای عده
  وقوعش   احتمال   که   ایپدیده  معنیبه ـ   معجزه   شدنمحقق   ایعده   . است  پذیر امکان   بلکه

  ممکن   احتماالت   از   ناچیز  احتمال   نی هم  تحقق  به   منوط  را   ـ2است   ضعیف  بسیار   بسیار 
  یتصادف  صورتبه   صرفا    بلکه  ؛ست ین  یقانون  چ یه   تابع   معجزه  دادنروی   ، ی عنی  این   و   کنند؛ یم
 . پذیردمی صورت ممکن احتمال  میان از

 : دیگوی م «نای ناب سازساعت » کتاب در «نزی داوک چاردیر »  پروفسور

 ها معجزه  و »منشأها

 
  ای بر   یملموس  ی ماد  ۀنشان  ایآ  ، برنابا  لانجی  خرافه  ،دسکتاب مق  یدرست  بارۀاالت در ؤکتاب س.  عقوبیپدر    یحلم  -1

 وجود دارد؟  کتاب مقدس یو درستقدرت 
 مثل فیلسوف هیوم و پروفسور ریچارد داوکینز.  -2
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  هبلک  یستند؛العاده نخارقاموری    امیمنیها را معجزه ممعموال  آن  ام  هک  یدادهاییرو  ...
کمابیشرو  یفط   یکاز    ی جزئ دبه  ؛اندنامحتمل  یدادهای  اگ  یگر،عبارت  اصال     رمعجزه 

اتفاق  د، باش   ته داشوجود   استتنها  بوده  بزرگ  شانس  یک  توض...  .افتادن  در  یحات  ما 
از  خودمان می معینی  را  توانیم مقدار  الزم....  شانس  از حد  بیش  نه مقدار  البته  بپذیریم؛ 

  ۀ مجسم  یک   راست. اگ برانگیز  حیرتالعاده  ی فوقول  د ده یرخ م   هک  تاس  اقی اتف  زه،معج
آن را    یدباما  دهد،  بما تکان    یدستش را برا  ت ناگهاناس   ررمم   نگاز س  هک  یممر   رتحض
بدان   یک حاک  تجربۀ   و  شدانتمامی  چون    یم؛معجزه  مرمر    ی ما  سنگ  که  است  آن  از 

چنین کلماتی را بر زبان برانم    هلحظ یندر هم ن اگر. مد باش  تهداش اری رفت ینتواند چن ینم
اگر در همان دقیقه واقعا  صاعقۀ آسمانی  و    کند" "در همین لحظه صاعقه به من برخورد می

  ـ واقع   درـ   علم   نکهیا  با..  .به من برخورد کند تصور خواهد شد که معجزه اتفاق افتاده است
  مورد   دو  نیا  ایبر   . کندبندی نمیطبقه  هاممکندر دستۀ نا  یکل  طوربه  را  هانیا  کدامچیه

 1« .است ف یضع اریبس شاناحتمال که شودیم حکمسادگی  نیز به

  تحقق  و   ،یتصادف  ایپدیده   تحقق   برای   را   حدی   که  کرد  خواهیم  تالش   ادامه  در   حال
 . می ابیب  ،ی بیغ عامل و سبب بر  کننده داللتۀ معجز

  صورتبه   ن، ی مع  رخدادی  ییشگویپ   بودن  ممکن »نا  صورتبه   را   «بودنی تصادف»  یبرخ
  قطعیت«   »عدم   و   «بودنی تصادف»  مفهوم   دو در درک    اشتباه   نی ا   و  کنند یم  تعریف   «یقطع

 توان نمی   که  رخدادیۀ  دربار   کردنصحبت   ی برا   «بودنی تصادف»  عبارت  از   بارها  است.
  تعریف   چگونگی  که  حالی  در   ؛ شودمی   استفاده  داشت   انتظار  قطعی  طوربه   را   افتادنشاتفاق

  حاالت،  از   ی ا مجموعه   توانمی  ، ی تصادف  ن ی قوان  در   را یز   ؛ است  مهم   « یقطع  طور به »  عبارت 
  طور به   م یتوانی نم  ما  یول  ؛ کرد  بینیپیش   را   احتماالت  این   ی  اضیر   حساب  ی حت  و  احتماالت 

  این   برای  کیکالس   مثال  یک   داد.  خواهد  رخ  هانآاز    یکما کد  م یبفهم  مشخص   و  دقیق
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  ما   . است  شدهحاصل ۀ  جینت  قرائت   و  یوجهشش   تاس   یک  ای   سکه   یک   انداختن   تعریف 
  آوردندستبه   احتمال   باشد  ه تنداش  یمشکل  تاس   اگر  و   دارد   وجود   حالت   شش  م یدانیم

  انداختن   به   شروع  اگر   ما   ی عنی  احتمال   ن یا   و   داشت   خواهیم  را   شش   تا   یک   د اعدا   از   هریک 
  هرکدام  ـ باشد   کافی  که  حدی به   اد ی ز   اریبس  تعداد  بگوییم   توانیم می   ایـ   بکنیم   ت ینها یب  تا   تاس 

  تاس  حرکت  توانی نم  عمل  در   ایآ  یول  شد.  خواهد  ظاهر  یکسانی  فراوانی  با  تاس   روی  اعداد  از
 کرد؟  یی شگویپ  آورد میخواه دست به   شسقوط از بعد  که را  یا جه ی نت  آن دنبالبه   و هوا  در را 

  به   ما  که  یا جه ینت   و  است  یقیدق   یک یز ی ف  نیقوان  تابع  جسم،  حرکت  که  است  آن  واقعیت
  های محدودیت   ـکلی   طوربهـ   یا  اولیه  شرایطۀ  اضافبه   ،ن یقوان  نیا   به  وابسته  آوریممی  دست
  د ی د  از   ، می باش  داشته  باال  توان  با   یی وترهایکامپ   و  دقیق   سنسورهای  ما  اگر   حال   است.  اولیه
  ف یتوص  ی تصادف  را  حرکت  ن یا  ما  نکه یا  . میکن  یی شگویپ  را  شدهحاصل ۀ جینت   م یتوانیم ی نظر 

  به   گرددبرمی   ، کنیم می  بنا   احتماالت   ن یقوان  بر اساس  را   خود  مدل   دیگر   عبارت به   ا ی  م یکنیم
گاهی    ی های تکنولوژ   در   ما   دقت   بودنکم   به   ا ی  بینی، پیش   در   ثر ؤ م  عوامل  و  قانون   از   ما   ناآ
  وجود   قطعیتی  هیچ  و  است  متفاوت  کلی  طوربه   وضعیت  کوانتوم،  کیمکان   در  اما  شده؛استفاده

گاهی  میزان  با   ی ارتباط  هیچ   وضعیت   این  و  ندارد    بلکه   ندارد؛   ی ر یگاندازه   لی وسا  ا ی  قانون  از   ما   آ
  نیز   آزمایش   هایزنبرگ،  قطعیت   عدم  اصل  طبق   و  است  ی اضیر ۀ  جینت  یک   ،حاصل
   کند.می  ییدأ ت را  نبودن قطعی

  بر   جهان   بله   میگویم  ،م یده   قرار  «بودن  »قطعی  برابر   در   را   « بودنیتصادف»  ما   اگر  حال
ۀ  اراد  برای  ز ین  و  بیغ  دخالت  ی برا   را   یمجال  نیا   و  نیستگرا  ر جب  کوانتوم،  کیمکان  اساس

  اینکه   و  دیگشایم  معجزه  انجام  بودنر یپذامکان  ی برا   را   یمجال  جه ینت   در  و  کندی م  باز  آزاد،
 . ستین  ممکننا  ـجهان  نیا  ن یقوان  طبقـ  معجزه

  مقابل   در   ی مفهوم  « یتصادف»  عبارت   از   ی، بسیار ۀ  عد  نظر   از   دارم   اعتقاد  یول
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  تابع   که  کنیممی   توصیف  تصادفی  را   چیزی   ما  ترتیب  این  به  ؛شودمی  برداشت  بودن«»قانونمند 
 نباشد.  ـت احتماال  بر مبتنی یقانون یحتـ   یقانون  چیه

  ما   اگر  عتا  یطب   شود؟   دا ی پ   جهان   ن یا   در   مفهوم   ن یا   با   یبودن ی تصادف  دارد  امکان  ایآ  یول
  که   یکس  کنیم.  حکم  بودنی تصادف  به   یقین   و  قطع   با   م یتوانی نم  م یکن  دا یپ   را   قانون  می نتوان
  چنین   را یز   ؛ است  نبوده   مندقانون  بگوید   ندارد  حق   کندمی ن  دا یپ   ن یمع  ی ز یچ  ی برا   را   یقانون
  نبودن  یا  بودنتصادفی   در  بگوییم  توانیممی   صرفا    بلکه  ؛است  اثبات  ازمندین   خودش  نیز  یحکم
یت   قانون »  کمدست    دارم   اعتقاد   بنده   یول  دارد؛   وجود   تردید وشک   برای   و   دارد   وجود   « یعقل  عل 

 است.   کافی   دارد   قرار   علیت   قانون   یعنی   قانون،   یکۀ  سیطر   در  ـکمدست  ـ   ز یچهمه   که این  ان یب

 : دیگویم 1« لبور   لیما »

 « میشناس ینم  را هاآن  ما  که ین یقوان یعنی  بودن،یتصادف »

"Le hasard, ce sont les lois que nous ne connaissons pas". Émile Borel 

اثبات وجود خدا   بعدـ   رونیا از انجام رخدادی  بود  خواهد  یمنطق  ـاز    شاحتمال  که   برای 
و گواهی   ت ادشه  جایگاه  در   خصوصبه   شود،  گرفته  فرضدخالت غیبی    است  فیضع  ار یبس

فرستاده   و   است  صورت   همین  به   ی قبل  مثال  در   وضعیت  که  طور  همان   ؛[ ]برای 
  وند خدا   وجودبه  اصال     که   کسی  اما  است.  اثبات  ازمندین  هم  قضیه  دانستننی تصادف

  ارجاع احمدالحسن    امامنوشتۀ    «ییخدا ی ب  توهم »  کتاب   به   ا ر   او   ندارد،   ایمان  متعالوسبحان 
  چه  و  ن یزم سطح  در   چهـ را   خدا   وجود  ای بر   ل یدل  و  کند  مطالعه  کامل  طوربه  را   آن  تا  دهمیم

 بشناسد.  ـم یکنی م یزندگ آن در که جهانی  پیدایش سطح  در

 
  ۀ یو متخصص نظر  سیپار  و استاد دانشگاه علوم در یفرانسو دان یاضیر  Émile Borel (1871-1956) امیل بورل -1

 توابع و احتماالت بود.
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 کندمی باز اراده یآزاد و بیغ دخالت یبرا  را عرصه ،قطعیت عدم

جبرگرایی(    قطعیت   قطعی   صورتبه   را   ندهیآ  و   گذشته   م یتوانی م  ینظر   دی د  از   ی عنی)یا 
  را  ندهآی  و گذشته توانیممی  می بدانرا  هانیک در  ذرات تمام مکان و سرعت اگر یعنی  ؛می بشناس

  جایگاهی  و  ندارد   وجود   بی غ  دخالت  و   بی غ  ی برا   جایی   یعن ی  ن یا   و   ؛م یبشناس   ی قطع  طوربه 
 .دهدمی  ارائه کی کالس ک یز یف  که است  تصویری  نیا  ندارد.  وجود  نیز  معجزه یبرا 

  یریگاندازه   و   یین تع  دقت،   با   یزچهمه   یک کالس  یزیک ف  یا   یوتنی ن  یزیک ف  در»
  ما   ین بنابرا   ندارد؛  یی جا  آن   در  ید، ترد   و   شک  و  احتمال   اسمبه   یزی چ   و  شودیم
  که   شد   باعث   یژگیو  ینا   .یمکن  یین تع  دقت  با   را   اجسام  یت موقع  و   سرعت  توانیمیم

  ی و   اساس  ینا   بر  دهد.  گسترش  ممکن  حد  یشترین ب   تا  را   یوتنن  یک مکان  الپالس
  و   حرکت  اندازه   یا  سرعت   ما   اگر   آن  طبق   که  نهاد؛   یان بن  را   خود   ییجبرگرا ۀ  قاعد
  را  آن یت موقع و سرعت توانیمیم یم، بدان   ینمع یزمان در  جهان دررا  ذره هر  یتموقع

  انیم،بد  را   ینده آ  توانیمی م  ما  یعنی   یم؛کن   بینییشپ   ینده آ  و   گذشته  در  هازمان   تمام   در
  یگرد  یند،فرآ  ینا   در  که  است  واضح  است.  ییجبرگرا   به  موسومۀ  ی نظر   همان  ینا   و

  ییر تغ را  یاقضا  و کند دخالت  امور در بخواهد که ماندی نم یباق خدا  و یبغ  یبرا  ییجا
  امور   که  آنجا   از  ندارد.  یدخالت  آن  در  یکس  و  است  یحتم   و  ی جبر   ماجرا،  چراکه  ؛دهد

  ی حت  رود،ی م  یشپ   است   شده  یینتع  یشپ   از   که   یریناپذ ناب اجت  های یان پا  سمتبه 
 . ماندینم ی باق  ییجا  یزن  انسانۀ اراد یبرا 

  یعلم  ییجبرگرا ۀ  یشاند  به  یزیکیف   هاییه نظر   یگر د  و  یوتن ن  ین قوان  موفقیت"
  آن  الپالس   یزمارک  یفرانسو   دانشمند   ،نوزدهم ۀ  سد  آغاز   در   بار   ین نخست   که   ید انجام

  در   را   جهان  ذراتۀ  هم  سرعت   و   یتموقع   ما   اگر  داشت  اظهار   الپالس   نمود.   بازگو   را 
  در  را  جهان یتوضع که دهدیم را  امکاناین  ما  به  یزیکف  ین قوان  یم،بدان لحظه  یک



 211 ................................................................................................. انکار معجزات 

 

  اگر  دیگر  عبارت  به  .کنیم  یینتع  یندهآ  در  چه  و  گذشته   در  چه  یگریدۀ  لحظ  هر
 2«1. "یمکن  بینییش پ  را  ینده آ یمبتوان  یدبا  اصوال   باشد،  یح صح  یعلم ییجبرگرا 

  امور،   پس   ؛کندیم  لغو  را   ب یغ  دخالت  ای  خدا   دخالت  امکان  )قطعیت(  جبرگرایی  به  اعتقاد
  آزادۀ  اراد  ، جبرگرایی  را یز   ؛دهد ب  ر ییتغ   را   ها آن  تواندی نم  ـانسان  یحتـ   کسهیچ   و  هستند   قطعی
  این  با ـ   را   معجزه   بودنپذیر امکان  کامل  طوربه   ، قطعیت  به  اعتقاد   .کندی م  لغو  هم   را   انسان

  ولی   ؛کندمی   نفی  ـاست  آمده   دیگری  جهان  از  آن  سبب   که  است  غیبی   دخالتی  که  توصیف 
  جبری ـاست  کرده ثابت کوانتوم مکانیک  آنچه طبقـ   کنیممی زندگی آن در  ما که جهانی  این

  نظر   از  که  است  یا مسئله  این   و  ندارد  وجود  جبرگرایی  که  است  کرده  ثابت  علم  هامروز   .نیست
  یا دروازه  قطعیت   عدم   ن یا   نتیجه   در   و  است   کرده  یید أت  را   آن  نیز  آزمایش   و  شده   ثابت   ی اضیر 
 : دیگشای م بیغ  دخالت  ای  متعالوسبحان  وندخدا  دخالت  یبرا  را 

  طور به   توانیم ی نم  ما   دارد،   یطره س  یزیک ف  بر   امروزه  که  کوانتوم   یک مکان   در  یول»
  جهان؛   ذرات  تمام  به  برسد  چه  ،کنیم   مشخص  را   ذره   یک  یتموقع  و  سرعت  دقیق 
  مکان   هر  در   تواندی م  ذره  یک   است.  شدهدگرگون  و  متفاوت   یکل    به   یا قضا  ینبنابرا 

  یک مکان   در  باشد.  برخوردار  اییاحتمال  سرعت  هر  از  و  باشد   داشته  قرار  اییاحتمال
  ؛یستن   فراهم   یندهآ  یق دق   شناخت   امکان  یعنی  ؛ندارد  وجود   مطلق  ییجبرگرا   کوانتوم،

  ی باق  کوانتوم  یکمکان  در   ییجبرگرا   از  آنچه  دارد.  وجود  احتمال  یک  از   یشب  یرا ز 
 ...سازدی م فراهم  موج تابع گسترش که  است یزی چ  همان ماند،یم

  ی باق یوتنین  یزیکف  ییجبرگرا   یبرا   یمجال  کوانتوم،  یکمکان   از  پس  قطع  طوربه 
  و  یوتن ن   یزیک ف  با   فقط  خود، ۀ  روزمر   یزندگ  در  مردم  اغلب   چند  هر  ؛ است  نمانده

 
 . 98ص  ، جهان در پوست گردو ،منبع: هاوکینگ -1
 . 461 و 460ص   ،خداییتوهم بی  ،احمدالحسنامام  -2
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  کرد  ادعا   ین چن  توانیم  کوانتوم   یک مکان  از   پس  یاآ   یول  ؛ دارند  ییآشنا  آن  ییجبرگرا 
 1«است؟! بوده   واقعیت و یقتحق ین ع  دانند،یم مردم آنچه  که

  دخالت  برای فرصتی قانونمند    ، این  و   ندارد  وجود   »قطعیت«  کوانتوم   مکانیک   طبق   بنابراین
 .گذاردمی  باز معجزه  رسیدنانجامبه   برای  را  عرصه نیز  و گشایدمی  غیب

 
 . 461و  460ص  ، خداییتوهم بیاحمدالحسن،  امام  -1



 

 

 ششم فصل

 متون  درک تا  تیواقع از ،معجزه

  در   ؛ دهندمی   جلوه   آسامعجزه   را   متون   ن یا   ، ی نید  متون  از   ی سنت  ی هاقرائت   از   یار یبس
   :امکان دارد  رسدمی  مشام  به  معجزه  بوی   هاآن  از   که  یمتون  .ستین  گونهن یا   شهیهم  که  یحال

  قاهر  ی هامعجزه  وقوع  که   یمتون  مانند   ؛باشند   شدهفی تحر   ای  یندروغ  جعلی،   یمتون  ـ1
  ل  یدل  مخالف    چیزی  چنین   که  حالی  در  ؛کنند می  بیان   صراحت  به  را   مانیا   کردنواجب  یبرا 

  مخالف  فرد   ندارد   امکان  یعنی ـ شد   گفته   تر پیش   که   طور   همانـ   ر هقا  یمعن  . است  ی متن  و   یعقل
  ؛ نشده  وضع   آوردنمان ی ا   برای  بیفتد   اتفاق  هاییمعجزه   چنین   اگر  و   بیاید   یلیو أت  ا ی  ری ستف  برایش

 هان آ  ن یقی  و  پذیرد می   صورت  ، هستند  مؤمن   اصل   در   که   کسانی  برابر   در   یا   شود  انجام   اگر   بلکه
  مان ی ا   نآ  ق یطر   از   که  یکس  مان یا   صورت   این   در   که  ،کافران  بر را ب  در  ا ی  دهد، می   افزایش  را 
ۀ  معجز  در   ـباد   او  بر   خدا   عنت ل  کهـ   فرعون   خصوص  در   که  طور   همان   ؛ ست ین  ه رفتیپذ   ورد یا ب

  را  آوری الزام و  قاهرۀ معجز ، دینی متن  اگر  و  آمد؛ دست به  اینتیجه  چنین  ا یدر  شدنشکافته 
  ا ی  ن یدروغ  متنی  چنین  است،  شده  وضع  آوردنایمان  برای  که  حالی  در   بکشد  تصویر  به

 دارند.  وضعیتی چنین م یقد عهد  در   متون از  بسیاری  که  طور همان  ؛است هشدف ی تحر 

  طبق   هاآن  معنای   ای   دن شو  درک   ی گر ید  صورت   به   است  ممکن   و  هستند   متشابه   ی متون  ـ2
  و  است(  هایینسبت   چنین  از  برتر   بسی  )خداوند  خدا   آمدنفرود   مثل  ؛نباشد  ظاهرشان

   .یمهد  امام  ا ی  یسیع ا ی ایلیا  شدنع رف

  ؛است   دشوار  جسمانی  عالم   یا   کیهانی   سیستم   این  درونی  ر ظنا  برای   شاندرک  که  ی امور   ـ3



 دیان الهی جایگاه معجزۀ مادی در ا ..................................................................... 214

 

   .نوح   یطوالن عمر مثل

  بدن  نش یفر آ  مثل   ؛ دهدی م  انجام   ی عیطب  اسباب   با   متعالوسبحان   وند خدا   که   یی کارها  ـ4
  سوی   از  یکار   بلکه  ؛ندارد  داللتی  معجزه  به  وجههیچ به   متن  این  .آدم  ،انسان  نخستین

  وند خدا   یکارها  از  .است  گرفته  انجام  شدهر یتفس  ی  ماد  نیقوان  با  که  است  وندخدا 
  برداشت  تواننمی   «باش»   دیگوی م  یز یچ  به   که  ، نآقر   در   تعالیحق   سخن  ا ی  متعالوسبحان 

  ن یقوان  مخالف   حتی  نه   و  اندشده   انجام  ناگهانی  طوربه توان گفت  نمی   و  اندبوده   معجزه  که  کرد
   .باشندبوده  

  ناگزیر   صورت   این   در  که  ، باشد  شده   وضع   آوردنمان ای   برایبودن یعنی  ه زمعج  بر   یداللت ـ 5
 . بماند  یباق مانیا  یبرا  یمجال تا  باشد   داشته وجود  ابهام و شبهه  ،نآ در  د یبا

  به   کنیم،   درک را از طریق آن    ینی د  متن   است  الزم  که  یروش  ح ی توض از  پس  فصل نی ا   در
 .پرداخت  میخواه متون  ن یا  از ییهانمونه 

 ؟ میبفهم  چگونه را ینید متون
قرآن    از  ، ندی  رجال  برداشت  اگر  :کندمی   خودنمایی  اهمیت  نهایت    در  پرسشی  اینجا  در

  درـ   فهمندمی   معجزه  عنوانبه   را   متون  از  ی برخ  هاآن   و  است  بوده   اشتباه   ی نید   متون  و  م یکر 
نبوده   که  یحال برداشت می  و  ـاند چنین    با  که  بوده   یا معجزه   ،دمآ  نش یآفر که  کنند  چنین 

  ه کرد  حرکت  به   وادار  را   آن  و   ه ساخت  ی لگ    قالبی  که   صورت  این   به ـ   ه شد  انجام   وند خدا   قدرت 
  وضعیت  و  ،ده یرس  نآ  به  امروز   علم  که  است  وردیا دست  مخالفقطعا     نیا   که  یحال  در  ـاست

  درک   را   متون  نی ا   یموانتیم   هن چگو  ماپس    ،است   صورت  همین  به  نیز  دیگر  متون  از  بسیاری
  یک کندمی  تالش که   شخصی امروز بسا  چه  کند؟ ل یوأت  را  متون  دارد حق  یکس چه و ؟ کنیم

  وندخدا   فعل  عنوانبه   را   آن   ای  آوردمی   شمار  به  معجزه  را   نآ  ،کند   ل یوأت  را   ینی د  ینمت
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  نیزما   بسا   چه   یول  ؛ باشد  موافق   نیز   ایمیافته   دست  نآ  به   که   یعلم  با   حتی  که  شمارد برمی
  وی   آنچه  که  شوند  آشکار  یگر ید  ورام  ای  شود،  خنده  اسباب  ،ینی د  مرد  نی ا   لیوأت  که  برسد

  متون   ن یا   متعالوسبحان   وند ا خد  ای آ  پس  .شود   ساقط   اعتبارۀ  درج  از  کلیبه   است  کرده  ویل أت
  یهرکس  اختیار  در   که  است  بوده  صورت  این   به  ای  نفهمد؟  را   هاآن  کسی  که  کرده  ایجاد  طوری  را 

  و  ؟کند  ریزیپایه   یباطل  دی عقا  هان آ  بر اساس  و  کند  ریتفس  را   هانآ  بخواهد  هرطور  تا  باشد
  کنند؟   تکفیر  باشد  مخالف  هاآنۀ  عقید  با  که  را   هرکسی  که  بروند  پیش  آنجا  تا   بسا   چه  حتی

 آمد!  پیش  دی خورش دور   به  نی مز چرخش با  رویارویی   در یوسط قرون  در که وضعیتی  همان

 : کندمی  سؤال آن از  «نزیداوک چارد یر » که است اینکته  نیا 

  کدام   و  ، دارد  مصداق متنی    نظر  از  بخش  ام دک   رندیگیم   میتصم  چگونه  هاآن  یول»
 1« است؟ بوده هیتشب  بخش

  ادامه  کا ینجلآ  ی سایکل   ر د  برال یل  جناح   از   ی حیمس  یک   با   را   خود   یگو و گفت   سپس
 :دهدیم

  انکار   را   معجزات  ،ی سیانگل   شیکش  یک  انو عنبه  شما  کن  روتص  :ینزداوک  چاردیر »
 باشد.  نداشته تناقض شما هایگفته  با تا  است الزم  تو ایبر  این، دارم اعتقاد و یکن ینم

قطعا     دادیم  انجام  هزمعج  پیوسته  مانز  ولط رد اد خ  ر گ ا   کنممی تصور  بنده  :یمسیح 
  چیزی   هیچ  که  (؟شد مین   عجایب  سرزمیناین جهان    ا آی)  میکرد  یم   ی زندگ   ی جهان  ر د  ما

 .. .کنیم بحث گراییعقل بارۀدر  توانستیمنمی شما  و من  و ،شد یم ن ین یب شیپ  قابل

  توان مین و دار د وجود معجزات یبرا باالیی حد یدار  اعتقاد شما ایگو  :نزی داوک چاردیر 
   . میکردیم  یزندگ آشفته  یجهان  در ما وگرنه ،کرد  تجاوز نآ از

 
  https://www.youtube.com/watch  .38 قهی دق. مانیا روسیو. بخش دوم. مستند اصل شرور -1

https://www.youtube.com/watch?v=xbqkO7dtEZY
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  زمان   طول  در هامعجزه اگر  ولی  ؛میکن  مشخص  را باال  حد  ن یا  میتوان مین   ما :یح یمس
   .شد می ممکننا  یتبشر  یزندگ افتادمی اتفاق میخواستیم  ما  وقت هر و

  شما   ؟ چطور  عذرا   مریم  دتوال   مثل  بزرگی  معجزات  خصوص  در   :ینزداوک   چاردیر 
   ؟ارید ینظر  چه بارهنیادر

  واقعا    من  یعنی  کند؛  یبرابر   ی سیع  بدن  صعود  با  مثال    نیا   کنممین   تصور  :یح یمس
که   تی حیمس  در   یجوهر   یامر   ،مرگ  از  پس  ی سیع  بدن  رفتنباال  که  دارم  مانیا   است 

   عذراست. میمر  والدت  از التراب یطح س دراعتقاد دارم 

  ی برخ   از  که  است  انگیزشگفت  ایایده  این  نظرم  به  :کندیم  کامل  نزکیداو   چاردیر   سپس
اساس   یول  ؛میینما  رها  را  دیگر  یبرخ  و  میکن  پیروی  مقدس   ابکت  یهاداستان   کدام   بر 
  جوامع   در درست یا نادرست را    امور  ، مقدس   کتاب  ازتوانیم  می  ما  اگر  م؟یکن   انتخاب  مقیاس 
 1«م؟یکن خسته مقدس   کتاب  با را خودمان چرااصال    ،میکن   انتخاب امروزی

  را   هاآن  ی ار ی بس  که  دارد  یمتون  از  دسته   آن  فهم   با  میمستق  یرتباطا   نز،یداوک  مهم  سؤال
  مون ی م  به  شدنمسخ  ا ی  دمآ  نش یفر آ  به  مربوط   متن   اگر  حال   کنند. می  محسوب  «معجزه»
عنوان ظهور  به   ا ر   ا هنآ  مردم  عموم   و   ن ید   مردان  ی برخ  که  ی گر یدمسائل    بسیاری   و   خوک   و

  چگونه   ما   پس   نباشند،   گونهاین   ولی  ،ندا کرده   نقض  را   قوانین   که کنند    یم  یر تفس  یمعجزات
 ؟ باشیم داشته متون نی ا  از درکی میتوانیم

  جواب   فهم  ی برا   را   یاساس  و  ایپایه   موضوعاتی  مبین می  الزمبه این پرسش    پاسخ   یبرا 
ُت  ما و   د یآفر  «معرفت» ی برا  را  ما  متعالوسبحان  وندخدا  نمایم: روشن ق  ل  نَّ  خ  ج  ن س   و   ال   

  اإل 
الَّ  ُبُدونل    إ    محمدل آ  از  ریتفس  در  و   بپرستند(  مرا   ینکها   یبرا   مگر  یافریدمن  را   انس  و  )جن  یع 

 
 . 39:30ـ  38 قهی دق. مانیا روسیو. بخش دوم. مستند اصل شرور -1



 217 ........................................................................... تا درک متون  یتمعجزه، از واقع

 

 : م یبرس  معرفت نیا  به  تا  میا شده  سرشته ما و « بشناسند  مرا  »تا ی عنی است آمده

  یدن شن  از  را   یشهاگوش   که  یستن   یمنطق  ینا   که  یردبپذ  را   ینا   یدبا  یانسان  هر»
  ید بگو  شنوندیم  که  یکسان  به   لجاجت   و   عناد  سر    از  سپس   و  بازدارد  یوار د  پشت   یصدا 

  بشنوم  کنم   یسع  و   کنم  باز  را   خود   گوش   است  الزم  ابتدا   یرا ز   یست؛ ن  یوارد  پشت  یزی چ
  که   کنم   حکم   ین چن  توانمی م  یدم، نشن   یدند شن   اهآن  که  را   آنچه   اگر   هنگام  آن  در   و
   ندارد. وجود  یوارد  پشت یزی چ

  یقتصد  آن  سرآغاز  است.   برتر  و   یاصل  راه  همان  یوحۀ  یقطر   که   است  ین ا   حقیقت
  معرفت   یعنی  یقتصد  از   پس  مراحل  به   یول  است،  سبحان(  یخدا   یا)   یقتحق  وجود  به

  از   یدنشن   ی برا   یآمادگ   با  راه  ین ا   آغاز .  شودی م  یدهکش  یزن   است(   ینش آفر   علت   )که
د   با  پس  آن  از   و  شودیم  شروع  یقتحق   جهان  ینا   که  یقتیحق  آن  ی برا   اخالص   و  تجر 

  یم حک   یقتحق  آن  از   یممستق  طوربه   انسان  روح  که  رسدی م  ییجا  تا   کرده،   یجادا   را 
  معرفت  سمتبه   را   خود   سفر  پس  آن  از  و  شود  ثابت  حکمت  و  وجود   یشبرا   و  بشنود، 

 کند....ی م آغاز

شوند  می  یل متما  ی جسمان  عالم   ین ا   ظلمت   و  یکیتار   به   مردم   یشترب   متأسفانه   اما
  همان   کهـ   را   راه  ینا   یجه نت   در   ورزند؛ی م  غفلت   پروردگارشان  از   و  کنند یم  اعتماد   آن  بر   و

  . پیمایندی نم  ـیاله  یایاول  و  فرستادگان  یا،انب   مانند   ـ  یگروه  اندک  جز  ـاست  یوح  راه
  تا است گشوده ینیجانش یا واسطه راه آدم فرزندان یگر د یبرا  خداوند سبب ینهم  به

  اصل  دو   واسطه،  راه  ین ا   یش گشا  با  یب ترت  ین ا   به  بشناساند.  هاآن   به   و   برساند  را   هاآن
  شود؛ یم  آشکار  یزن  ـاست  واجب  شناختش  که  گمارندۀ جانشین  آن  با  مرتبط  کهـ   یگرد
  ی برا   ین جانش  آن  که  ت اس  ی رسالت  یگری د   و  ( یفه)خل  ین جانش  خود   یکی  اصل:  دو   ینا 
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 1«.  ...کندی م حمل  خود با  "شناخت"

  را   هارسالت   آن  و   ، فرستاد  ما   ی برا   هایی رسالت   با   ، متعالوسبحان   وند خدا   را   واسطه  نیا 
  به   را   هاآن  تا   د یبرگز   را   ن یمع   ی افراد  ما   انی م  از   بلکه  ؛ نفرستادما  ۀ  هم  برای   مستقیم[   طوربه ]

 شدن نازل  برای  را  هاآن که دند ی رس اخالص  از ی بلند ۀ  مرتب  چنان  به  افراد  نی ا  را یز   ؛برسانند  ما
  معرفت   از  ییباال   مراتب  به  و  کردیم  ستهیشا  خودشان  به  متعالوسبحان  وند خدا   طرف  از  قی توف

  ی اعال  لث  م    و  یاله  رسالت  حامالن  هاآن   پس  .یافتند  دست  یاله  اخالق  هب  شدنآراسته  و
  حامالن  هاآن   د.وشنمی   شامل   را   یمعان  ی حت  و  کلمات   فقط  »رسالت«  نی ا   بودند.  تیانسان
  ها آن  با   اههمر   که   مقدس  کلمات   این   وشوند،    خلق  انیم  در   خدا   صورت  تا هستند    یرسالت

  ن ی ا   .ستین   یاله  افراد   نیا   از  جدا   و  است  گرانید   به  خدا   رسالت  رساندن   یبرا   یا له یوس  دیآیم
بود  از  ایمجموعه از  فراتر    ، افراداین    وجود   بدون  ،س مقد    کلمات   نخواهند    که   کلمات 

  ی هدف  یبرا   را   هاآن  مردم،  و چه بسا  ،فهمدینم  کسهیچ   را   شانمعانی  یحت  و  شانقتیحق
  را   دینی«  »متن  که   هستند  یاله  درا اف  همین   بنابراین  .بگیرند  کار  به   رسالت   خود    از   دور  کامال
  و   ،اندگرفته   قرار  خطاب   مورد  رسالت   با   که   هستند   کسانی  هاآن  را یز   کنند؛ می   محکم   و  روشن
  را   آن  اسرار  که  هستند  یکسان   همان  و  هستند  آن  حمل  دارعهده   که  هستند  یکسان  همان
  ، دهندی م  نشان  را   مقدس  متون   هم   هاآن   و  کند می  اشاره   هاآن  به   مقدس   متون  .کنندمی   درک

  هاآن  ـپذیرنده   وجود  شرطبه ـ  زمان  در  مستمر  یا مجموعه   ساسبر ا  و  کنندی م  نییتب  را   هاآن
 . کنندی م حکمم را 

  «متون»  که  یکسان  آن  :گویممی   ـدانمی م  تیاهم   نهایت  در  را   آن  کهـ   حیتوض   ن یا   از  بعد
  حمل   ی برا   را   هاآن   متعالوسبحان   وند خدا   که   هستند   یاله   افراد  همین   کنند یم  ر یتفس  را 

ن کاری  یبه چن   که   دارد  حق  حتی  نه  و  وظیفه دارد  یکس  نه  و  ، دیبرگز   خلق،   سویبه   رسالتش

 
 . 14تا  9ص . سالمعقاید ااحمدالحسن. امام  -1
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  امروز   او  و را آورده    ل یدال   که   است   احمد  ای  اول  ی مهد   آشکار،  فرد   ن یا   امروز   و   ،جسارت نماید 
  ان یم  در   را   معرفت   و   شناخت  و  کند، می   شان حکمم  و  روشن،  و  آشکار   ما   برای   را   « متون  »این
  آنچه   تمامی  و  است  حرف  هفتوبیست   علم »  است:  تیروا   عبداللهااب  از  گستراند.یم  مردم

  قیام   ما   قائم   ی وقت  . ندا هدی نفهم  را   حرف   دو  جز   امروز   تا   مردم  و   است  حرف   دو   آوردند   رسوالن
  را   حرف  دو   این   و   کندی م  پراکنده   مردم   ان یم  در   را   آن   و  آورد یم  رون یب را   حرف   پنج وست یب کند
 1« .سازد منتشر  را  حرف هفتوست یب  تا  کندمی ضمیمه  آن به  نیز 

  را   هاآن  دیتوانینم  یول  م،یبگو   شما  یبرا   تا  دارم  یار یبس  امور  من)  فرمود:  یسیع  و
  را یز   ؛کندی م  تیهدا   ،حق  جمیع  به  را   شما  او  دیای ب  حق  روح  آن  یوقت  اما  ؛ دیکن   حملت  اکنون

  را   شما  و  کندمی   تکلم  است  دهیشن   که  را   آنچه  هرفقط    بلکه  ؛دیگوی نم  سخن  خود  طرف  از  او
به شما    و   ردیگی مبر  دارم   من  آنچه   از   او  را یز   ؛داردی م  بزرگ   مرا   او  .دهدمی   خبر   ی ار یبس  امور   هب

 2(. دهدی م خبر

 ینف  را  سبحان  یخدا   وجود  خدا،  عمل  ین عیطب  رن یتفس  ایآ
 ؟کندیم 

  آن   یبرخ  که  رویدادی   ی برا   احتمالی   ی عامل  کشف   و  جادیا   ی برا   تالش   شود   تصور   اینکه
  ی از ینیب  ای  او  قدرت  کردن  اثربی   ای  خدا   وجود  کردن  اثربی   به  معنی  به  دانندیم  یالهۀ  معجز  را 
  در  که  دارد وجود  هامعجزه در  اندازه  همان به قدرتش  و وندخدا  . نیست  درست ستاو وجود از
  و   تامل  از  استفاده   با   ما  و  دارد  وجود   معمول  طبیعی  قوانین  با  مطابق   امور   انداختن  جریان  به

  ن یقوان   هاآن   در   که   یی استثنا  طی شرا   در   فقط   نه   وـ   ط یشرا   تمامی  در   م یتوانی م  ی عقل  ل یدل  و   تفکر

 
 . 336 ص 52 ج. بحار االنوار. یمجلس -1
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  آن  از   باالتر  و  رومندتر ین  که  هست   یکس  می بفهم  تا   یابیم  دست  قتیحق  ن یا   به   ـدنگردمی   نقض
  تا   است   نیقوان  در  رتدب    به  دعوت  قرآن،  در  متعالوسبحان   وند خدا   کالم  جان  است!  نیقوان

  . ستین   شده  شناخته   شانسبب   که  چیزهایی  مورد   در  تدبر  یبرا   فقط  نه  و  شود،  شناخته  شوجود
  اسباب   و  عوامل  تمامی    نکهیا   نه   و   میکنی م  ینف  را   هامعجزه   ما   که   ستین   ی معن  آن  به  هرگز  نیا 

مورد    یول  ؛میگردانی مبر  ماده  هب   فقط  را  برداشتی  درکدر  می  یسطح  و    که کنیم  صحبت 
  اشتراک  یکدیگر   با  ینی د  متون   یبرخ  در  شقیمصاد   و  معجزه  ی معن  مورد  در  مردم  از   یار یبس

  هستند  معجزه   کنند می   فکر  غیب   به  انمؤمن   که   ی متون  تمام   که   نیست   اینگونه   بنابراین   . دارند
 . باشندبوده  صورت  همین  به

 معجزه  و «شودیم  موجود پس  باش،: کونی  ف   نکُ»
  مردم که دارند  وجود ین ی د متون از ی ار ی بس د یجد و  میقد  عهد در ای  اتیروا  ، میکر قرآن  در

  بدون  ،العادهخارق   صورتبه   را   هاآن  وند خدا   ی عنی  ؛ شناسندی م  معجزه  عنوانبه   را   هاآن
  انسان  نش یآفر  و هانیک نشیآفر  به  مربوط متون مثل  ؛است کرده اجرا  یعیطب اسباب سلسله

  یز یچ  اگر  متعالوسبحان   وند خدا   که   کنند  استدالل   چنین   ی ار یبس  بسا   چه   و  ؛ واناتیح  و
 فیکون(: )کن  شودی م موجود پس باش،   دیگوی م آن به  بخواهد،

  ُهو ي   و  ذ 
ق    ال   ل  ات    خ  او  م  ض    الس   ر 

اْل       و 
ق 

ح  ال  م    ب  و  ی  ُقوُل   و  ُکوُن   ُکن    ی  ی  ُلهُ  ف  و 
 
ُق    ق ح  هُ   ال  ل  ُك   و  ُمل    ال 

م   و  ُخ   ی  ف  ي  ُین  ور    ف  ُم   الُص  ال  ب    ع  ی  غ  ة    ال  اد  ه  الش   ُهو    و  یُم   و  ک 
ح  یُر   ال  ب 

خ    هاآسمان  که  است  کسی  او  و)  1ال 
  راست  سخنش   شود؛می   موجود   پس   »باش«،   گوید می  که  هرگاه   و   آفرید،   حقبه   را   زمین  و

  است؛  شهود  و  غیب   ۀدانند  اوست؛   ن  آ  از  رواییفرمان   شود،  دمیده   صور  در  که   روزی  و  است؛

 
 . 73انعام:  -1



 221 ........................................................................... تا درک متون  یتمعجزه، از واقع

 

گاه  حکیم اوست و  . (آ

 ا م  ن   ا   إ  ُلن  و 
 
ء    ق ي  ا   ل ش  ذ  اهُ   إ  ن  د  ر 

 
ن    أ

 
ُقول    أ هُ   ن  ُکوُن   ُکن    ل  ی    همین   کنیم   اراده  را   چیزی   که   آنگاه )  1ف 

 . (شودمی  موجود پس »باش«،  گوییم می  آن به که قدر 

ا م  ن   ُرهُ   إ  م 
 
ا   أ ذ  اد    إ  ر 

 
ا   أ ئ  ی  ن    ش 

 
ُقول    أ هُ   ی  ُکوُن   ُکن    ل  ی    فرمانش   فرماید  اراده  چیزی   به   چون )  2ف 

 . (شودمی  موجود پس »باش«؛  گویدمی  که بس  ین هم

 یُع د  ات    ب  او  م  ض    الس   ر 
اْل   ا   و  ذ  إ  یَٰ   و  ض 

 
ا   ق ر  م 

 
ا   أ م  ن   إ 

ُقوُل   ف  هُ   ی  ُکوُن   ُکن    ل  ی    ۀ آورندپدید )  3ف 
  موجود   پس ،»باش«  گویدمی  که  همین  فقط فرماید  اراده  کاری  به  چون  و  زمین،  و  هاآسمان

 . (شودمی

  ي   ُهو ذ 
ي  ال   ی 

یُت   ُیح  ُیم  ا   و  ذ  إ 
یَٰ   ف  ض 

 
ا   ق ر  م 

 
ا   أ م  ن   إ 

ُقوُل   ف  هُ   ی  ُکوُن   ُکن    ل  ی    کسی  همان   او)  4ف 
  گوید می  آن  به  که  قدر  همین  کند   حکم  کاری   به   چون  و  میراند،می  و  کندمی   زنده  که  است

 .(شودمی  موجود  پس  ،»باش«

   ن ل    إ  ث  یَٰ   م  یس  د    ع  ن  ه    ع 
ل    الل  

ث  م  م    ک  هُ   آد  ق  ل  ن    خ  اب    م  ال    ُثم     ُتر 
 
هُ   ق ُکوُن   ُکن    ل  ی    راستی ه ب)  5ف 

ثل   که ثل  همچون  خدا   نزد   عیسی   م    ه ب  سپس   آفرید؛   ک خا   از  را   او  []که   است  آدم   []خلقت   م 
 .شد(  موجود  پس،  »باش« گفت وا 

ا ان    م  ه    ک 
ل   ن    ل 

 
ذ   أ خ  ت   ن    ی  د    م 

ل  هُ   و  ان  ح  ا   ُسب  ذ  یَٰ   إ  ض 
 
ا   ق ر  م 

 
ا  أ م  ن   إ 

ُقوُل  ف  هُ   ی  ُکوُن   ُکن   ل  ی    را   خدا )  6ف 
 

 . 40نحل:  1
 . 82یس:  -2
 . 117بقره:  -3
 . 68غافر:  -4
 .59عمران: آل  -5
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ه   برگیرد.  فرزندی  که  نسزد   گوید می   آن  به  که  قدر   همین  کند  اراده  را   کاری  چون  او؛  است  منز 
 .(شودمی  موجود  پس  «،باش»

  ت ال 
 
    ق

ب  یَٰ   ر  ن  
 
ُکوُن   أ د    ل ي  ی  ل  م    و  ل  ي  و  ن  س  س  م  ر    ی  ش  ال    ب 

 
ل ك    ق

ذ َٰ هُ   ک  ُلُق   الل   خ  ا   ی  اءُ   م  ش  ا   ی  ذ  یَٰ   إ  ض 
 
  ق

ا  ر  م 
 
ا  أ م  ن   إ 

ُقوُل  ف  هُ  ی  ُکوُن  ُکن   ل  ی    در   بود خواهد فرزندی  مرا   چگونه  »پروردگارا،  گفت:  [مریم )] 1ف 
  هرچه  خدا   «[پروردگار  ]کار  است  »چنین   گفت:  است؟«  نکرده  لمس  مرا   بشری  هیچ  که  حالی

  موجود   پس ،  »باش«  گوید می  آن  به   فقط  دهد  فرمان  کاری  به   چون   آفریند؛می   بخواهد
 . شود(می

  «شودی م  موجود   پس ، باش: کونیف  کن »  خدا ۀ  کلم  با   هستی   در  زیچهمه   ، بله  :میگویم
  ا معن  آن   به  ن یا   یول  ؛ است  متعالوسبحان   وند خدا   به  قائم   هاجهان  در   چیزهمه   و   یابد می   انیجر 

  بدونـ   م یمستق  صورتبه   او  ا ی  ستا   بوده   هاآن   می مستق  سبب  متعالوسبحان   وندخدا   که   ستین
  با   کارها   که  را   قتیحق  نی ا   ،کلمه   ن یا   .کندیم  مداخله  هاآن  انجام  ی برا   ـاسباب   از  ایزنجیره 
  صورتبه   باشد  معجزه  کاری  اگر  که  دهدنمی   نشان  و  کندی نم  ینف  شودیم  انجام  اسباب
  منسوب   ش خود  به   را   کارها  از  یا مجموعه   متعال وسبحان  وند خدا   .است  شده   جاد یا   یناگهان

  شان میمستق  سبب  آنکه  بدون  ای  وارمعجزه  صورتبه   هاآن  میدانی م  نا  ی قی  ما  که  حالی  در  کندیم
 : باشیم  داشته درنگی م یکر قرآن   کلمات نی ا  در بیایید  .اندنشده  جاد یا  باشیم  شناخته  را 

  ُتم ی 
 
أ ر  ف 

 
ا   أ ُنون    م  ُتم    *   ُتم  ن 

 
أ
 
هُ   أ ُلُقون  خ  م    ت 

 
ُن   أ ح  ُقون    ن  ال 

خ  ُتم    ...   *ال  ی 
 
أ ر  ف 

 
ا  أ ُرُثون    م  ح  ُتم    *   ت  ن 

 
أ
 
  أ

هُ  ُعون  ر  ز  م   ت 
 
ُن   أ ح  ُعون   ن  ار  ُتُم  ...  *   الزَّ ی 

 
أ ر  ف 

 
اء   أ م  ي  ال  ذ 

ُبون   الَّ ر  ش  ُتم   *  ت  ن 
 
أ
 
ُتُموهُ  أ ل  ز  ن 

 
ن   أ ن   م  ُمز  م   ال 

 
ُن  أ ح    ن 

ُلون   ز 
ُمن  ُتُم   ...   *   ال  ی 

 
أ ر  ف 

 
ار    أ ي  النَّ ت 

ُتم    *   ُتوُرون   الَّ ن 
 
أ
 
ُتم    أ

 
أ ش  ن 

 
ا   أ ه  ت  ر  ج  م    ش 

 
ُن   أ ح  ُئون    ن  ش  ُمن    آنچه  آیا )  2ال 

  ایم؟آفریننده  ما یا کنیدمی خلق را  آن شما  آیا * اید؟دیده  ریزیدمی فرو [نطفه صورتبه  ]که را 
 

 .47عمران: آل  -1
 واقعه. ۀسور  ،قرآن کریم  -2



 223 ........................................................................... تا درک متون  یتمعجزه، از واقع

 

  *  ؟رویانیممی  که ماییم یا  ،رویانید می را  آن شما  آیا * ؟ایددیده کنید،می  شتک   را  آنچه آیا ... *
  ما   یا   اید، آورده   فرود  زا باران  ابر   از   را   آن   شما   آیا   *   اید؟دیده  نوشید می  که   را   آبی   آیا   ...

  پدیدار   را   ش درخت  شما   آیا  *  ؟ایددیده   افروزیدبرمی   که  را   آتشی   آن  آیا  ...  *   ایم؟فرودآورنده 
 ( ایم؟پدیدآورنده  ما  یا اید،کرده

  کند می  زراعت ، ندی آفر ی م که است یکس خودش که کندی م انیب  متعالوسبحان  وندخدا 
  یعنی  هااین   ا یآ  : نجاستیا   سؤال   و  . ..  و  رویاندمی  را   درخت   ،آوردی م  وفر   ابر  از   را   آب  رویاند، می  و

 آسامعجزه   شکلبه   ،م یمستق  صورتبه   و   شود؟ی م  انجام   یاسباب   هیچ   بدون  کارها   ن یا   تمامی 
 نه. قطعا     ؟شودیم انجام متعالوسبحان  وندخدا  توسط

  و  اهیگ  آمدنپدید   مراحل  از  دانیم، میرا    کودک  آمدنوجودبه   مراحل  حاضر   حال  در  ما
گاهی  درخت   ی عنی  ؛شودی م نازل   ابر از  چگونه م یدانیم و  داریم   اطالع هاآب  نقش از  داریم،  آ

  ن یقوان  طبق   هاپدیده  افتادناتفاق   برای   هاعلت   و  اسباب   ترتیبۀ  مجموع   از   ما  ـخالصه   طوربه ـ
گاهی  ،ی هانیک   تدبر   ن یقوان   ن یا   در   واهدخمی   ما   از   ـروشنیبه ـ   متعالوسبحان   وند خدا   . داریم  آ

  نکه ی ا   نه   ، کشاندیم  شانواضع  و   آفریدگار   معرفت   و  شناخت   سویبه   را   ما   ها آن  اینکه   و   م یکن
  به  مستقیم  طوربه   را   هاپدیده  و  بگیریم  نادیده  را   اسباب  بخواهد  ما  از  متعالوسبحان   وندخدا 
  ، باش :  کونیف  کن»ۀ  کلم  بر  یکس  ست ین  درست  بنابراین  ؛می ده  نسبت  متعالوسبحان  وندخدا 
  دخالت   با  ای  بوده،  معجزهمذکور،    کارآن    نکهیا   اثبات   یبرا   م،ی کر قرآن    در  «شودی م  موجود  پس

 کند.  تکیه است شده  انجام متعالوسبحان  وند خدا  میمستق

قطعا     است،  داده  ما   به  لباس   و   خوراکی  متعالوسبحان   وند خدا   م ییگویم  ی وقت  ما  پس  
  در   متعالوسبحان   وندخدا   طرف  از  یناگهان  صورتبه   روزی  و   رزق  نیا   که  ستین  نیا   ما  منظور

  ی وقت و ؛ باشد  شده نآ جادی ا  باعث اسباب از ایزنجیره  اینکه بدون ، است شده پدیدار  ما برابر
  می ندار   انتظار   صورت   همین   به   ، فرماید  عطا   یروز   ما   به   م یخواهیم  متعالوسبحان   وند خدا   از
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  م یدانی م  ما  ، می خور یم  که  ینان  خصوص   در   شود.   ظاهر  ما  برابر  در  چیز«»هیچ   از  ی روز   این
  و  ، است  شده   ه یته  گندم  ی هادانه   از  آرد   و  آرد   از   ریخم   و  ، میا کرده   کار  آن  یبها   ۀی ته  یبرا 

  دست   به   گندم  هایدانه   شدنب آسیا  از   گندم  آرد  است.  شده  انجام   آتش   با  ]نان[  شدنپخته 
  و   ،کند   رشد   تا   کشدیم  طول  هاماه   که  گندمی   ؛اندشده   درو  قبالکه    گندمی  هایدانه   ؛آمده
  وند خدا   ست؛ا   ینیس  وندر   من  مقابل  در  نان  ،اکنون  و  ...  و  برویاند  را   آن  تا  باردیم  باران

  متعالوسبحان   او  خود    که  میدار   اعتقاد  و  کنیممی  اقرار  و  م یکنی م  سپاس  را   متعالوسبحان 
  کار   این  که  میباش   داشته  اعتقاد  ما  آنکهبی   ،است  هداد  یروز   ما  به  که  است  یکس  همان

  آن   و  پذیرفته،   صورت   اسباب   از   یا ره یزنج  طول   در   بلکه   است؛  شده   انجام   ی ناگهان  صورتبه 
  روزی ما به  که  یا هسلسل  ن یا  از جزئی  هر  و است داده توان  و  روین  ما به  متعالوسبحان  معبود

 پابرجاست. خدا  توان  و روین  با ، رسانده

  از   بلکه   ؛ م ییگوی نم  سخن  ، خودش  خاص    های ویژگی   با  معجزه   خصوص   در   نجا ی ا   در   ما  
  وند خدا   به   اسباب، سلسله  ق یطر   از   که  کارهایی   پس  .میی گوی م  سخن   وند خدا   ی کارها

  به را  هاآن  میمستق صورتبه   سبحان او که نیست  امعن آن به  میدهی م نسبت متعالوسبحان 
  ی هاکار   همان  «شودیم  موجود   پس  باش،:  فیکون  »کن  خدا   کالم  و  باشد،  رسانده  انجام

  برداشت  ها فق  از   ی برخ  که  طور   همانـ   که   ستین   ا معن  آن  به   ضرورتا    و  است   عام   صورتبه   وندخدا 
 او  و   سازدمی  جاری   شاسباب   با  را   امور   وندخدا   !کندمی  نقض  را   «عادت»  ـکنند می

 :ومتعالسبحان 

  بالغه.  یحکمت  برای  و  ضرورت  هنگام  مگر  ،کندینم  مداخله   یعیطب  قانون  در»
  . اوردیب   یا معجزه  و  کند  دخالت  ،شخود   یایاول  شرافت   حفظ  ی برا   است  ممکن

  که   باشد  یکسان  تی هدا   برای   ی سبب  یوقت  وصخص به  دارد؛  وجود  ی حکمت  ، بارهنیا در 
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 1« .هستند تیهدا  خواهان

ۀ العادخارق  یرو ین که  ستین  امعن آن به  «شودیم موجود پس باش : فیکون »کنۀ کلم و
  الزم   .شوند  جاری   العادهخارق  یصورتبه   امور   فیکون«  »کنۀ  کلم   با   تا   است   کرده  دخالت  خدا 

 العاده خارق  ـ ا معن  ن یا   به ـ   دهدی م  ی رو   ما   اطراف  در  آنچه   هر   کنم ی م  تأکید  بنده  که  است   ذکر   به
  از   بعد و  زیهرچ  در  ،زیهرچ از  قبل   را   متعالوسبحان   وندخدا   که  است  یکس  دل«»کور  و  است
  ، ایمکرده   عادت  آن  به   ما   که  ایرویه  آن  طبق   امور   کههنگامی    آن  فقط   نه   و   ، ندیبی نم زیهرچ

 . شوندنمی   جاری

 : فرمایدمی « فاتحهۀ سور  ریتفس  از یا گزیده» کتاب دراحمدالحسن  امام

  دارو  یچ ه   و  است  متعالوسبحان   خداوند   ی،واقعۀ  شفادهند  که  ید فهم   بنده   اگر»
  یریتأث  یچ ه  پزشک  و  دارو  و  ، خداوند]ارادۀ[    به  مگر  یستن  کارساز  یپزشک   یچه  و

  مصرف  دارو  و  رودی م  پزشک   ش یپ  ،ید فرما   اراده  ینچن   خداوند   اگر  داشت  نخواهند
  خواهد   خداوند   از   جستنی ر یا  همان   ،اهن یا   از   جستنیاری   در این صورت،   و   کندیم

  را   خداوند   جز   بنده  ین ا   است،   شده   یت روا ائمه  از   که   نه گو  همان   چراکه  بود؛ 
  با  همراه و آن از بعد و آن از قبل را  خداوند ینکها  مگر یدمند را  یزیچ یچه" :بیند ی نم
  2".« یدمد آن

 
  http://vb.almahdyoon.org/showthread: های اعتقادیپرسش از  یکی  بارۀدر احمدالحسن امام پاسخ  -1
م.    2010.  ق 1431  ،چاپ دوم ،انتشارات انصار امام مهدی  ،فاتحه  ۀای از تفسیر سور گزیده  احمدالحسن،امام    -2
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 معجزه  و آدم نشیآفر
  وند خدا   که  ب یترت   نی ا   به   ؛ بود  خاک   از  آدم   نشیآفر   کنند یم  تصور   مردم  عموم

  انسان  ن یا   و  دی دم  آن  در  سپس  ساخت،  انسان  شکلبه   ن یگل  یا مجسمه   متعالوسبحان 
  در   اسباب   بدون  و   یناگهان  و  العادهخارق   صورتبه   هم   یس یع   و   شد!  آدم  و   کرد  حرکت

  فیکون(.   )کن  شد  موجود  او  پس  باش،  شد   گفته  او  به   که  صورت  این  به   شد،   ده یآفر   مریم  رحم
  به   هم   یا فه یطا  هر   از  دینی  یعلما   یبرخ  بلکه  ،ست ین  مردمۀ  عام به محدود  فقط   ده یعق  نیا 

 : دیگویم که  یدر یح  کمال مثل ؛دارند  اعتقاد آن

 1« . ...ای عبور کندمرحله  هیچاینکه از  بدون یعن ی ؛شد دهیآفر  "کونیف  کن"  با آدم»

 است:  آمده یسن  جواب و سؤال  تیسا  در  ز ین و

  ی بزرگتکبر و   متعال  وندخدا  قدرت  بر چیزی   هیچ : شانیر یگ جهت  و اتیآ ن یا یمعن »
  خود   سازهستی  فرمان  با  و  دهدیم  انجام  را  آن  ،کند  یکار   بخواهد  ی وقت  پس  .فروشدنمی

  ؛افتدینم  ریخأت  به است  خواسته وندخدا  که  یزیچ  آن  و   ؛ندی آفر یم   را  آن  ـ"باش :کن"   یعنیـ
 2« .شودیم  جادیا فورا   بلکه

 : دیگوی م «ریلوک هربرت » یحیمس و

  حمله   ـانسان  و  هانیک  خلقت  یعنیـ  مقدس   کتاب  در   معجزه  نخستین  به   "ی"هکسل »
ربارۀ  د تکامل، بی ترت نیا به و ؛افتی تکامل بلکه ،نشد دهی آفر  نیزم"  :دیگویم  چنین کرده،

 نفس  ما،  عقل  و  اهانسان  ما  لهمج   از  کنندیم یزندگ   نی زم  روی  که  یاهان یگ   و  واناتیحۀ  هم

 
  یثحد  بارۀاهل سنت و جماعت در   یعلما  یریگ(، موضع2011)  یدریکمال ح  یرسم  یتشده از سانقلپاسخ    -1

 /14057/10/2011http://alhaydari.com/ar یت:سااز   ید«آدم را بر صورت خود آفر »خداوند 
 /223959http://islamqa.info/arال و جواب سنی: ؤسایت س -2
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  فرسایی قلم  به  اک شک    دانشمند  نیا  سپس  «.پیوست  وقوع  به  نیز  ما  یهابدن  و  ما،  زغم  ما،
  چهار   صورتبهـ  دیگر  تکامل،   محصول   انسان  »  :د یگویم   کنایه   و  طعنه   با   داده،  ادامه  خود

  پدر   بازوان  میان  در  ی پناهگاه  دنبالبه  تا  گریزد نمی  ش خود فرد بودن  بهمنحصر  از   ـپاودست
  کتاب   انیب   یهکسل  مین یب یم   نجایا  در  ."بپردازد  وجوجستبه    است  هدی آفر   را  او  که  یاله

 1« کندیم  رد را  خدا  سوی از مقدس 

ن     :فرماید ی م  متعالوسبحان  خداوند ل    إ  ث  یَٰ   م  یس  د    ع  ن  ه    ع 
ل    الل  

ث  م  م    ک  هُ   آد  ق  ل  ن    خ  اب    م    ُتر 
ال    ُثم   

 
هُ   ق ُکوُن   ُکن    ل  ی  ثل  که  راستیه ب)  2ف  ثل  همچون  خدا   نزد  عیسی  م   است  آدم  []خلقت   م 
  «کونیف  کن»ۀ  کلم  پس  . شد(  موجود  پس  »باش«  گفت  وا   ه ب   سپس  آفرید؛  کخا   از  را   او  []که
  یناگهان  ،کار   که  ستین   امعن  نی ا   به  ضرورتا    یسیع   نشیآفر   در  چه  و  آدم  نشیآفر   در  چه

  را   یممکننا  کار   متعالوسبحان  وند خدا   تا   ، است  شده   انجام  العادهخارق   صورتبه کامال     و
  یسیع  با   آدم  ؛ستی ن  تطابققطعا     دگیر، ک ی  با   دو   نیا   تقارن   از  منظور   باشد.  کرده  ممکن

  مادر   از   فقط   آدم  که   حالی  در   ، شد  ده یآفر   مادر   از   فقط   یسیع   خدا   پیامبر  : بود  متفاوت
  که  است  این ه یآ از  منظور  ی عنی ن، ی ا  و است «یاجمال» صورتبه  تقارن،  این  پس  ؛نشد  ده یآفر 
  یدخالت  هم  آدم  نش یفر آ  در   که  طور   همان   ؛داشت   وجود  ی اله  یدخالت  ،یسیع   نشی آفر   در
 داشت.  وجود یاله

  ه کرد  اثبات   ـ یک یژنت   ل یدال   جمله   ازـ   ل یدال   و  شواهد   از   ی ار یبس  با   ، علم   آنکه  از   بعد   هامروز 
  که   است   بوده  ات یح   ۀگانی  بذریک  تنها    ن یزم   روی   ۀزند  موجوداتۀ  هم  سرمنشأ   که  است

  بسیار   دگرگونی    و  تنوع   این  آمدنوجودبه   باعث  و   گرفته،  پیش  در  را   متعددی   یتکامل  هایندیا فر 
  درک  چنین  بر  ماندنباقی  ،است  شده  می نی بیم  نی زم  روی  امروز  که  یموجودات  زندگی  در

 
 . 19ص  .معجزات در کتاب مقدس ۀهم. ر یهربرت لوک -1
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 . بود خواهد دشوار  و سخت  ،متون برای  ی سطح یلیو أت و نادرست 

  بود   ستهیشا  که  شد  جادیا   یبدن  تا  گذاشت  سر  پشت  را   یتکامل ۀ  رحلم  نی چند  آدم،  نشیآفر 
  شتر یب ۀ  مطالع  برای  .شد  متصل  بدن  آن  به  آدم  نفس  و  ؛شود   متصل  آن  به  «یانسان  سنف  »

  ینی د  متن   چ یه    1. نمایید  مراجعه  الحسناحمد  امام  «ییخدا ی ب  توهم »  کتاب   به  توانیدمی
  بدن   خلقت   جهینت  در   ؛باشد  تعارض   در   تکامل   ۀ ینظر   با   که  ندارد   وجود  ایشدهثابت   و  محکم
  ـکنند می   درک  را   ینید   متن  که  سطحی   طریق   همان  بهـ   و  است  نبوده  نش یآفر ۀ  معجز  انسان،

 است. نشده  انجام  متعالوسبحان وند خدا  م یمستق دخالت  با

 « !دیباش شدهرانده  هاییبوزینه: خاسئین قردة  »کونوا

ا  :فرمایدمی  متعالوسبحان   خداوند م   ل  ا   ف  و  ت  ن    ع  ا  ع  هُ   ُنُهوا   م  ن  ا  ع  ن  ل 
ُ
ُهم    ق ة    ُکوُنوا   ل  د  ر    ق 

ین   ئ  اس    بوزینگانی  گفتیم:  آنان به  کردند،  سرپیچی  بودند   شده نهی  آن از  آنچه  از  چون و )  2خ 
 . (باشید  شدهرانده

  د ق  ل  ُتُم   و  م  ل 
ین    ع  ذ 

ا   ال   و  د  ت  ُکم    اع  ن  ي  م  ت    ف  ب  ا   الس   ن  ُقل  ُهم    ف  ة    ُکوُنوا   ل  د  ر  ین    ق  ئ  اس    آن  و)  3خ 
  ایشان  پس   ؛شناختید   خوبیبه   کردند   تجاوز   خدا[   فرمان  ]از  شنبه   روز   در   که   را   شما   از   کسانی

 . (باشید  طردشده بوزینگانی  گفتیم:  را 

  کرد مسخ را   انسان متعالوسبحان  وند خدا  کنندی م تصور  ـی سطح صورتبهـ   مردم بیشتر 
  ی ار ی بس  بسا  چه  و  ،کرد  لی تبد   دیگر  های گونه   ای   شامپانزهۀ  گون   از   یمونی م  به  بارهیک به  را   او  و
  هاآن  و  است   نداشته  وجود  اصل  در   ها[]یعنی میمون  جانوریۀ  گون  ن یا   کنند ی م  تصور  هاآن  از
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  هیچ   میدانی م  ـیقطع  صورتبهـ   یعلم  نظر  از  اکنون  ما  یول  ؛هستند   شدهمسخ   یکافران  فقط
ۀ  شاخ  دو  مدرن  انسان  و  شامپانزه   و  ،باشد   انسان  اششهیر   و  اصل  که   ندارد  وجود   یمونیم

  دیگر   بر  وضعیت  این و اندشده جدا  یکدیگر   از قبل  سال  هاونیل یم که  هستند متفاوت  ی  تکامل
 است.  منطبق نیز   ینخست یهامون ی م ی هاگونه

  وند خدا   و  هداد  رخ  یا معجزه   که  شود  درک  چنین   دینی«  متن»  است  ممکن  ا یآ  حال
  ا ی  ؟است  هکرد  لیتبد   مونیم  به  را   کافران  از  یا مجموعه   ی ناگهان  صورتبه   متعالوسبحان 

  کتاب  در احمدالحسن    امام  را   آن   که   را در خود دارد   ن یا   از   تر ق ی عم  مفهومی  الهی«  ی نید   متن»
 : است هکرد ان یب ییخدا ی ب توهم 

  آن   ؛هست  هم  کریم  و  محسن  بلکه  عادل،  تنها نه   و  .است  عادل  چیزهمه   در  خدا »
 او  ل یدل  نیهم   به  . نیست  آن  به  بردنی پ  یارای  را   ما  فهم  و  درک  که  حد  نآ  هب  تا  هم

  ار ی اخت  که   است  آن  خدا   مجازات   ن ی دتر یشد  بلکه  ؛ رساندنمی   آزار   یکسبه    گاهچ یه
  . است  یآدم  یابد   تهالک  آن  امد یپ  معموال    که  دهدمی   خودش   دست   به   را   انسان

د    : متعال   وند خدا   سخن  نی ا   یمعنا ق  ل  ُتُم   و  م  ل 
ین    ع  ذ 

ا   ال   و  د  ت  ُکم    اع  ن  ي   م  ت    ف  ب  ا  الس   ن  ُقل    ف 
ُهم   ة    ُکوُنوا   ل  د  ر  ین    ق  ئ  اس    خود   حد  از  شنبه   روز   آن  در   که  را   گروه  آن   دیا شناخته  و)  1خ 

  : سخن  نیا   و  ( شوید  طردشده   ینگانی بوز   : میکرد  خطاب  هاآن   به  پس  کردند،  تجاوز
  ل
ُ
ل    ق ُئُکم    ه  ب  ن 

ُ
ر    أ ش  ن    ب  ة    ل ك  ذ َٰ   م  ُثوب  د    م  ن  ه    ع 

ن    اللَّ هُ   م  ن  ع  هُ   ل  ب    اللَّ ض  غ  ه    و  ی  ل  ل    ع  ع  ج  ُهُم   و  ن    م 
ة   د  ر  ق 

یر   ال  از  ن  خ  ال  د   و  ب  ع  اُغوت   و  ول َٰ  الطَّ
ُ
ك  أ ر   ئ  ا ش  ان  ک  ل    م  ض 

 
أ ن   و  اء   ع  و  یل   س  ب 

بگو: آیا  ) 2السَّ
شما را از کسانی که کیفرشان نزد خدا بدتر است، خبر دهم؟ کسانی که خدا لعنتشان  

به  آنان را  از  آنان خشم گرفته، و برخی  بر  بوزینه و خوک درآورده، و  کرده، و  صورت 
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  و ( ترند ند که جایگاه و منزلتشان بدتر و از راه راست گمراها طاغوت را پرستیدند؛ اینان ا 
ا   :که   سخن  نیا  مَّ ل  ا   ف  و  ت  ن    ع  ا  ع  هُ   ُنُهوا   م  ن  ا   ع  ن  ل 

ُ
ُهم    ق ة    ُکوُنوا   ل  د  ر  ین    ق  ئ  اس    چون   و)  1خ 

  ینگانی بوز   : میگفت  کردند،   یچی سرپ  ،بودند   کرده  منعشان  آن  از  که  ی زیچ  کردنترک   از
  ایی انسان  روح   و   نداختند ا   د خو  دستان   از   را   دها یکل  هاآن   که  است   ن یا   ( د یشو  مطرود

  آن   آوردندستبه   در   را   شانیا   و  داده  جریان  آدم  حضرت  پدرشان  در  خدا   که  را 
  به   بنابراین   ؛ ماند  یباق  ها آن  در   یوانیح   روح   فقط   و  دادند   کف   از   بود،   فرموده   ب یترغ

ت  و حیوانی اصل  بازگشتند.   کنندنمی   درک را   یسخن هیچ که  خود بهیمی 

م   علم   بارۀ در   باقر  ابوجعفر   از   : دیگومی  جابر    : فرمودند  پاسخ  در  . کردم  سؤال   عال 
  ات،یح  روح   مان، ی ا   روح   القدس،روح   : دارد  وجود   روح  پنج   ا یاوص  و  ا یانب   در  ،جابر   یا »

  در  آنچه   تا  عرش   زیر  در  آنچه   القدسروح   با  ایشان  !جابر   ی ا   . شهوت  روح  و  قوت  روح
  حوادث   دچار  گرید  روح  چهار  آن  !جابر  یا »  :فرمود  سپس  «.دانندمی   است  نیزم  زیر

 2«.پردازدنمی  لعب و  لهو به   هرگز که القدسروح  مگر ، دنشومی یدگرگون و

  ا ی  و  گرید  روح  سه  ،شود  سلب  او  از  ایمان  روح  ای   نباشد  او  در  مانیا   روح  که  یکس
  در  که است نفسانی  یوانیح ابعاد همان نی ا  و ماند؛می  یباق یو  در  روح گرید  عدبُ  سه

  هاآن  مسخ  واقع  در   .داشت  نخواهد  ایی برتر   هیچ  خوک  و  مونی م  بر  صورت  نیا 
  به   که  شانیهاتی واقع  به  و  شیخو  اصل  به  شانی ا   بازگشت  از  بود   خواهد  عبارت

  خداوند   .اندبرگزیده   را   آن  در   ماندنی باق  د خو  اریاخت  به  و  نداشتند   ل یتما  آن  گذاشتنکنار 
 : دیبمان  ی باق شی خو  بودنمون یم  حالت همان به  دی فرمامی آنان  به  خطاب قرآن  در

 
 .۱۶۶ ۀاعراف، آی ۀقرآن کریم، سور  -1
 . ۲۷۲، ص ۱کلینی، کافی، ج  -2



 231 ........................................................................... تا درک متون  یتمعجزه، از واقع

 

 ا ن  ُقل  ُهم    ف  ة    ُکوُنوا   ل  د  ر  ین    ق  ئ  اس    ی نگانی بوز   م یکرد   خطاب  هاآن   به   پس )  1خ 
 (. شوید شدهطرد

  ل ع  ج  ُهُم   و  ن  ة    م  د  ر  ق 
یر    ال  از  ن  خ  ال    دهیگردان  خوک  و  نهیبوز   را   یبعض   شانیا   از  و)  2و 

 (.است

  م
 
ُب   أ س  ح  ن     ت 

 
ُهم    أ ر  ث  ک 

 
ُعون    أ م  س  و    ی 

 
ُلون    أ ق  ع  ن    ی  ال     ُهم    إ  ام    إ  ع  ن 

اْل   ل    ک  ُل    ُهم    ب  ض 
 
  أ

یال   ب 
  چون  نانی ا   فهمند؟می   و  شنوند می   نشانی شتر یب   که  یا کرده   گمان  ا ی)  3س 

 (. ترندگمراه  هم انیچارپا   از  بلکه ستند،ین  شیب  یانیارپاهچ

  دارند   یآدم  جسم  که  یکسان  یبرخۀ  دربار   وندخدا   که   یدفهم   توانمی  ات یآ  نیا   از
  اگر  .ندهست  انیارپا هچ  از  ترگمراه   یحت  و  رپاهاچ  و  خوک  و  مونیم  هان یا   که  فرمایدمی
  ی هاکرم  یتانبرا   توانممی   یدبخواه  را   یوانیح  قیمصاد  به  "ال  یسب   اضل  "  از  یر یتفس
  تکاملۀ  مقول  نجای ا   در  بنابراین   . ببرم  نام  را   هاعقرب  و   هاسوسک   حشرات،  ، ییابتدا 
  از   است   ممکن  دارد  یانسان  یجسم  که   یموجود   نی ا   .است  مطرح   ینفسان  ای  یروح

  و   مانیا   روح   از   و   شود   انسان   یک   تا   کند   پیدا   تکامل  و  ی ترق  قدر آن  ی روح  لحاظ
  فقط  که  برود  قهقرا   به   قدرآن   است  ممکن  دیگر،  یسو   از   .گردد  مندبهره   القدسروح

  ؛ بخزد   هاسطح   نی فروتر   به  یحت  ای   مونی م  همانند  د؛نبمان  یباق  او  در  یوانیح  ارواح
  : است  محدود  بدنش  یهاسوراخ   به  فقط  درکشان  بسا  چه  که  ییهاکرم  همانند
  .یجنس  اعمال  یبرا   یسوراخ  و  فضوالت   خروج  یبرا   یسوراخ  غذا،  یبرا   یسوراخ
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 1« شود. گونهن ی هم زین  انسان است ممکن اوقات یگاه سفانه أمت

 انسان  شدنل یتبد   یامعنبه   ،خوک   ای  مونیم   به  شدنمسخ  یمعن  که  شد   روشن  بنابراین
  است که به این معن بلکه  ؛ست ین  مین یبی م اکنون که صورتی  همان به  خوک و مونیم شکلبه 

  قتا  یحق   که  شوندی م  موجودی  در نتیجه   و  گردندی برم  خود  یوانیح  و  ی جسماناصول    به  هاآن
  بسا   چه  بلکه   کند؛ ی نم  زیمتما   ان،یارپاه چ  و  خوک   و   مونیم  و  وانات یحۀ  یبق  از  را   هاآن  ی زیچ
  شارکان  که   دارد  وجود  اجسام  یبرا  یتکامل  که   طور  همان  برسند.  هم   انی چهارپا  از  ترن ییپا  به

  ا ی  یحانرو  یتکامل  از  دارد  یانسان  جسم  که  یا زنده   موجود  این   ،است  وراثت   و  انتخاب  ز،ی تما
  و مانی ا  روح از و شود انسان یک  و ابدی تکامل تواندیم که آنجا  تا  ؛است برخوردار  هم ینفسان
  بسنده   یوانیح  ارواح  به  و  برود  قهقرا   به  تواندی م  گرید  یسو   از  و  گردد،  برخوردار  قدسالروح
 آن  احمدالحسن  امام  که  است  علم   با  موافق   و  ،ینی د  متن   با  موافق  و  ،ی مترق  معنا،   ن یا   و  ؛کند

 شدن مسخ ۀ  معجز  معنای به   وجههیچ به   و  ،است  کرده  انی ب  «ییخدا ی ب  متوه »  کتاب  در  را 
 . ستین هامون ی م بدن  به کافران

 نوح یطوالن زندگی
  سال   1000  از   کمتر   سال   50  مدتبه   نوح  خدا   امبریپ  که   کرده است  انی ب  می کر   نآقر 

د    کرد:  اقامت  سال[  950یعنی  ] ق  ل  ا  و  ن  ل  س  ر 
 
ا  أ یَٰ   ُنوح  ل  ه    إ  م  و 

 
ث    ق ب 

ل  م    ف  یه  ف    ف  ل 
 
ة    أ ن  ال     س  ین    إ  س  م    خ 

ا ام  ُهُم   ع  ذ  خ 
 
أ اُن   ف  وف  ُهم    الُط  ُمون    و  ال 

  در   پس  ؛فرستادیم   قومش  سویبه   را   نوح  راستی،به   و)  2ظ 
  حالی   در  را   هاآن   طوفان  تا کرد،  اقامت  و   ماند  سال   50  کسر با  سال   1000  مدتبه   آنان   میان

 . (گرفتفرا   بودند  ستمکار که
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  عمل   در  ایآ  باشد   ممکن  اگر  و  کند؟   عمر   قدر ن یا   یانسان  است   ممکن  یعلم  نظر  از  ایآ
  که  د یبنگر  بگوید  و  کند استدالل آن به   نوح  که  بود یا معجزه این ا یآ و است؟  افته ی تحقق 

  متعالوسبحان  وندخدا   طرف  از  شدهفرستاده   امبری پ  من  پس  م،ا ه کرد  عمر  سال  همه   نیا   من
 هستم؟!

  طول   هب   نوح  و   می ن یبی نم  ،شدهثابت   متون   در  چیزی   چنین   ما   که  است   این   واقعیت
  به   وی  با  خصوصیت  نیا بارۀ  در   نیز  کردندیم  یزندگ  او  با  که  یکسان  و  نکرد  استدالل  عمرش

  کردند ی م  یزندگ  وی  اطراف  که  ی کسان  تمام  ا یآ  ؟چیست  واقعیت   پس  پرداختند. نمی   بحث
  یمل ع  نظر  ازاین مطلب    شودمی  الزم  باشد  طورن یا   اگر  داشتند؟  یطوالن  قدر  همین  ییعمرها

  اریبس  کندیم  ی زندگ  اکنون  که  ی انسان  شودی م  سبب   که   شود  پیدا   یجهش  امروز   و   گردد  ثابت 
  نظر  از  نیا   یول  ؛اندکردهمی   زندگی  قبل  سال  هزاران  کهزندگی کند    ییهاانسان  از  ترکوتاه 
  از   پیش  و  نوح   زمان  در   انسان  که   داندیم  یقطع  صورتبه   علم  اکنون  .است  نشده   ثابت   یعلم
  است. کردهمی ن  یزندگ آن، به ک ینزد حتی یا  سال هزار آن،

  تردیدی  هیچ  است.   شدهشناخته   دقتبه   علمی   نظر   از   گذشته  در   انسان   عمر  »اما
  های علت   دانشمندان  است.   شدهشناخته   دقت به   انسانی  ژنوم   امروزه   که   ندارد  وجود

  پیر   هاسلول   زمانی  چه  در  و  چرا   اینکه  و  فهمندمی  و  شناسندمی  خوبیبه   را   ژنتیکی
  استفاده   با   تا   دارند  بررسی   دست   در   تحقیقاتی   آنان   .رودمی  بین   از   انسان  بدن   و   شوندمی

  هدف  این  به  روزی   است   ممکن  و  کنند   ترطوالنی   را   انسان   عمر   ژنتیکی  هایجهش   از
  و   نوح  زمان  در  انسان  دانندمی  قطعی  صورتبه   دانشمندان  نتیجه  در  ؛یابند   دست

  ما  اینکه   مثل درست    است؛  نداشته   آن  به   نزدیک   حتی  یا  سالههزار   عمر  آن،   از  قبل 
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 1« . دانیم... می دقت به  داریم،  دست در که را  کشیخط  طول

  هامروز   دانشمندان  و  ست ین   ممکننا  یعلم  نظر  از  کند،  یزندگ  ی طوالن  یمدت  یکس  نکهیا 
  یک یژنت   جهش  یک  به  بتوانند  یروز   است  ممکن   و  دانندیم  را   هاسلول   شدنر یپ  یک یتژن  عامل
  وندخدا   و  ستین   ممکننا  ی علم  نظر   از   نی ا   و  کند  یطوالن  را   عمر  بتواند   که  یابند  دست

یک  صورت معجزهبه   که   بیترت   نیا   به  ؛کند  اجرا   را   معجزه  نیا   تواندمی  متعالوسبحان  وار 
 بیاید. وجود  به بتواند   یک یژنت جهش

  و   سال[  1000]  مدت  این  تا   هرگزانسان    تاکنون  که  کندی م  انیب   انسان  یک یژنت  خیتار 
  است   ممکن   ، بله  است.   شدهابت ث  ی علم  نظر   از   ن یا   و   ،نکرده  ی زندگ  آن   به   ک ینزد   عددی   یحت

  ـشد  گفته که  طور همانـ  ن یا  و کند  یطوالن را  او عمر و دهدب  رخ فرد  یک در  یک تیژن  یجهش
  هاانسان ۀ  هم  عمومی  وضعیت  یول  ؛دهد ب  رخ  ندهیآ  در   تواندمی  و  ست ین  ممکننا  یعلم  نظر  از

 . شدیم مطلع می آن از ک یژنت   علم در  امروز  بزرگ شرفت یپ  با  وگرنه  ؛ست ینگونه  این

 ؟است هبود نوح  به  مخصوص ایمعجزه ن یا  ا یآ ؟است هداد  روی  چه حال

  در   را   یا معجزه   نیچن   متعالوسبحان   وندخدا   است  ممکن  بودنر یپذامکان  نظر  از
  مسیر  در  ،راه  ی ابتدا   در  ت،ی انسان  دادنقرار  آن،  از   هدف  که نماید   جاری   استثنایی  هایحالت

   است: فرموده ان یباحمدالحسن   امام که است اینکته  نی ا  و ؛باشد   بوده مانیا 

  انطباق   موجود  علمی  هایواقعیت   با  که  لیئمسا  دیگر و  نوح  عمر   مسئلۀ  »اما
  اختصاربهـ   توانیممی   ما  چون  ؛کند   اشکال  دچار  را   خدا   وجود  اثبات   تواندنمی   ندارد،
  از   برخی گرچه  ؛دهد  انجام  را   معجزاتی  خداوند   که  ندارد  اشکالی  هیچ   بگوییم:  ـبسیار 

 
 بوک: یس ف ۀدر صفح پاسخی در  ،احمدالحسنامام  -1
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  استثنایی   حاالتی   معجزات  این   زیرا   ؛ باشند  موجود   علمی   های واقعیت   مخالف   هاآن
  به  ایمان   مسیر   در   راه   ابتدای   در   انسان  انسانیت   دادنقرار   هاآن   از   هدف   که   هستند 
 1« .است هستی خالق   خدای  

  حدود   نوح  اگر  .ه باشدافتاد  اتفاق  نوح  خدا   پیامبر  برای   که   ستین  یز یچ  ،نیا   یول
  ن ی ا   بودند  دیده   هانسل  یط  را   ن یا   بودند  او  با  که  یکسان  و  دبو  کرده  یزندگ  سال  1000
  همچنان   او  و  گذشتیم  نسل   30  باید  کمدست    و  شدمی  محسوب  هاآن   یبرا   بزرگ   ایمعجزه

  وجود   از  هاآن   نکهی ا   خصوصبه   شد؛ یم  هاآن   برای  بزرگیۀ  معجز  ن،یا   و  بود   زنده  هنوز 
  کند   شانکمک   ی طوالن  عمر  ر یتفس  در   د نتوا می  که   یگر ی د  عوامل  و   یک یژنت   ی هاجهش

عمر طوالنی    باقطعا     ،داشت  ییآسامعجزه  یطوالن  عمر  چنین   نوح   واقعا    اگر  نداشتند. اطالعی  
  دیدی م  خود   قوم  طرف  از  را   هاسرزنش   و   استهزا   آن  ی وقت  و   ، آوردیم  برهان   شان یا   بر  ،خود

  .کردیم  اثبات  آن ق یطر  از را   خود نبوت 

 او  با   را   نوح  قوم  وگویگفت  و   بحث  هرگز  ، می کن  جوو جست   ی نید  متون  در   اگر  ما  یول
  ر یس  در   ی تفاوت  چ یه   خودشان  هاآن   ی عنی  ن یا   و   کنیم نمی  مشاهده  عمرش  طول   مسئلۀ   بارۀ در 

  با  یتقر   همه  و  معمول،   سال  همان  سال  و  متعارف  روز  همان  روز،   .کردندنمی   مالحظه  زمان
  یزندگ  م یکنی م  یزندگ  امروز  ما   که   است   ی زیچ   به   نزدیک   که  یی هاسال   همان ۀ  انداز به 
 : کنممی خالی است نوشتهاحمدالحسن   امام آنچه  یبرا  را  عرصه  جانیا  در  کردند.یم

  که  هستند هاییقضیه  بلکه ؛نیست معجزه اساسا   امور این از بعضی عالوهبه  ...»
م زبان  که کسانی برای  فهمشان   عوالم که کسانی زیرا   است؛ دشوار  دانندنمی  را  متکل 

 دانند. نمی  نیز را قرآن   زبان شناسند، نمی  ـشده نازل آنجا  از قرآن  کهـ  را  باالیی 
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  از   خارجی  ناظر  یک  آنچه  کنم:  عرض  باید  اختصاربه   مسئله  علمی  توضیح  برای
  مثال    است.  متفاوت  بیندمی   داخلی  ناظر  یک   آنچه  با  بیند، می  فیزیکی  سیستم   یک

  درون   که   ناظری  های گیریاندازه   فیزیکی،   سیستم   یک   در   انقباض  یا  انبساط   هنگام
  چراکه  ؛شودمی   متفاوت  خارجی   ناظر   هایگیری اندازه  با   کامل   طوربه   دارد   قرار   سیستم 

  انقباض  و  انبساط   مشمول   نتیجه   در   و   است  سیستم   از   جزئی   خودش  داخلی  ناظر 
  و   انبساط  همین  مشمول  نیز  او  گیریاندازه  عوامل  و  اسباب  پس  .شودمی   سیستم
  که  را   ی تغییر   هرگونه  نتواند   او  شودمی  باعث   فرآیند  این  بود.   خواهد  سیستم   انقباض

 بگیرد.  اندازه یا  بشناسد گذاردمی  ثیرأت  سیستم  کل روی

  نخواهد   مانعی  باشد  داشته  نفسانی  زندگی  یک  ما  مثل  موجود  آن  خود  اگر  البته
  افزایش  سرعت،   تغییر  وی   جهانی   سیستم  در   که   کند  احساس  هم   خودش   که  داشت
  مردم  از   بسیاری   امروز   که   همچنان  است؛  آمده  وجود  به   سرعتی   کاهش   یا  سرعت

  گیری اندازه  را   زمان  وقتی  هاآن   اینکه  با   است؛   گرفته   شتاب   زمان   کنند می  احساس
 کنند. نمی  پیدا   تغییر  از اینشانه   کنندمی

  زندگی  اتاق   یک  در  انسانی  کنیممی  فرض   زنم:می  مثالی  نکته  این  توضیح   برای
 او   از   دارد.   اختیار   در   طول   گیریاندازه   برای   کشخط   مانند   ایوسیله   و  کندمی
  گیریاندازه   دارد  قرار  اتاق   در  کهرا    میز   یک   طولکش  با استفاده از آن خط   خواهیممی

 یکسان  صورتبه   است،  آن  در  آنچه  و  اتاق  گیریاندازه  این  از  پس  کنیممی  فرض  کند.
  طول   دوباره  بخواهیم  شخص  آن  از  اگر  حال  شوند.  منبسط   نسبت  یک  به  ابعادۀ  هم  در
  هیچ   وی  گیریاندازه  دید   خواهیم   ،کند   مقایسه   اولیه  مقدار  با   و  گیریاندازه   را   میز  آن

 و  است  شده  منبسط  نیز  کشخط   خود  چراکه  دهد؛نمی  نشان  میز  طول  در  را   تغییری
 است.  یافته افزایش کشخط  طول  نسبت   همان به  نیز میز  ابعاد
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  که   ناظری  های گیریاندازه   فهمید   توانمی   شد،   روشن   مطلب   این   که   حال
  مشاهده  را   جهان  این  کنیم،می   زندگی  آن  در   ما  که  جهانی   سیستم  از  خارج  از  تواندمی

  متفاوت  کنیم می  زندگی   عالم   این   درون  که   ما  خود  هایگیری اندازه   باقطعا     کند،
  زمان   اینکه  مثلـ   کند   تغییر  کلی  طوربه   مادی  جهان  رفتار   اگر  پس   بود.  خواهد

  ـ شود   تندتر   یا   کندتر   ترساده   بیان  به  یا  منقبض،  یا   منبسط  جهان(   چهارم  عدبُ   عنوان)به 
  را   آن  یا   بگیریم  اندازه  را   تغییر  این  توانیم نمی   کنیممی   زندگی  جهان  این   درون  که  ما

  زندگی  آن  در  ما  که  کیهانی  سیستم    از  بیرون  از  تواندمی  که  ناظری   اما  بدهیم؛   تشخیص
  بسیار   ما   های گیریاندازه   با   که   داد  خواهد   ارقامی   ما  به   ، کند   مشاهده   را   آن  کنیم می

 بود.  خواهد متفاوت

  خداوند   مثال  )  خارجی  ناظر  که  کندمی  روشن  ما  برای   اختصاربه   موضوع  این
  یا   کنید  سؤال  هاآن  از  قومش  و  نوح   عمر  بارۀدر   که  هنگامی  فرشتگان(  یا  سبحان

  سیستم   این  داخل  در  شما  آنچه   با   که  دهند می  عددی   شما  به   بگویند،   سخن   خودشان
 آن  از  که  هنگامی  همچنین  بود.  خواهد  متفاوت  بسیار  ایدکرده   گیریاندازه  آفرینش

  مقایسه  قبل  سال  15000  انسان  عمر  با  را   امروزی  انسان  عمر  بخواهی  خارجی  ناظر
  هستید[   سیستم   داخل  ]که  شما  اینکه  وجود  با   ؛داد  خواهد  مختلفی  اعداد  شما  به  کند،
  آن  در   ما   که  مادی  چهارچوب   در   آن  هایگیری اندازه  در  را   ملموسی  اختالف  هیچ

 1«.کنید نمی   مشاهده کنیم می زندگی

  تقدیم   ن یقوان  ا ی  علم   با  موافق  و  دینی  متن  با  موافق  یر یتفس  نجایا   دراحمدالحسن    امام
  واقعیت   با   مخالف  را   یمعجزات  وند خدا   اگر  داشت  نخواهد  وجود  یاشکال  نکهیا   وجود  با   ؛کندمی

  در  یآدم  تی انسان  دادنقرار  هاآن   از  منظور   که  کند  اجرا   استثنایی   یحاالت  عنوانبه   علمی
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  در   وند خدا   تسن    با  آنکه  بدون  ؛ باشد  متعالوسبحان  وندخدا   به  ایمان  سویبه   برداشتنگام
   باشد. ناسازگار  غیب،  به ایمان

 شکافت!  هم از ،ماه  و
ت    : دیفرمای م  م یکر قرآن    در   متعالوسبحان   وندخدا  ب  ر  ت 

 
ةُ   اق اع  ق     الس   ش  ان  ُر   و  م  ق    )روز   1ال 

 . (شکافت هم  از  ماه و  شد ک ینزد  امت یق

  رسول ۀ  معجز  به   ه ی آ  این  ـ شدهروایت   آثار   برخی  محتوای  به  توجه   باـ   دارند   اعتقاد   ی ار یبس
  ی ماد ایمعجزه  با  رویداد  نی ا  که بپردازیم نکته این  بیان به  آنکه از  شیپ  دارد. داللت خدا 
که    آنبه  ـ   نداشته  سابقه  گزر ه  و   ،ندارد  یارتباط  هیچ  است   داده  رخ  گذشته   در  که صورتی 

هر دو گروه شیعه و سنی روایت شده است به خیال  های  ای از محتوای آثاری که در کتابعده
 : کنیم ابتدا برخی از این آثار را روایت می شود، شکافته ماه  ـاندخود برداشت کرده 

 : ی طبر  ریتفس  ،سنتاهل  منابع  از

  پاره  دو  ماه و فرماید:می  ـثنائه جلـ وند خدا ( شد شکافته ماه  و)  خداوند:  سخن این و»
  به   هجرتش  از  قبل  و  مکه  در  خدا  رسول  زمان  در  که  است   ایواقعه  بارۀدر   نیا  و  ؛شد
  نیز   امبریپ  پس  ؛خواستند  یانشانه  او  از  مکه  اهل   کافران  بود.  داده  روی  نهی مد
  نشان   هاآن  به  ـنبوتش  قتیحق و  شسخن  ی راست  ایبر  یانهنشا   عنوانبهـ  را  ماه  شدنپارهدو

  ی سحر   ن یا  گفتند   و  نمودند   ب یتکذ  و  کردند  اعراض  هاآن  ،داد   نشان  هاآن  به  ی وقت  پس  ؛داد
  یانشانه اگر و) :فرمود  ـثنائه جلـ وندخدا و است؛ هکرد  سحر را ما  محمد و مستمر، است

 « .( مستمر است یسحر   ندی گویم  و گردانندبرمی روی نندی بب

 
 . 1قمر:  -1
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  نظر  همین  نیز تأویل  اهل  و  کردیم،  بیان ما  که  است  بوده صورت  همین به  شدهوارد  آثار
 اند. داشته را

 اند:کرده بیان ویلأت اهل آنچه از ایگزیده اند.کرده بیان را آن ،شدهتیروا آثار

  هاآن  به  مالک  بن  انس»  گفت:  ما  به  قتاده  از  سعید  گفت:  ما  به  یزید  گفت:  ما  به  بشر
  ی انشانه  هاآن  به  کردند   درخواست   سلم(  و  علیه  الله  لیص)  خدا رسول  از  مکه  اهل  که  گفت
 « . مرتبه...  دو ؛داد نشان  هاآن به را ماه  شدنشکافته نیز  حضرت آن پس  .دهدب نشان

  عروبه ابی  بن   سعید  گفت:   ما   به   مفضل  بن  بشر  گفت:  من   به   زبیع  بن  عبدالله  بن   محمد
  سلم(   و  علیه   الله  لی ص )  خدا   رسول  از  مکه  اهل»  مالک:  بن   انس  از  قتاده،  از   گفت:   ما   به

 آن   تا   ،شد   نیمه  دو  که  داد  نشان  را  ماه  پس  .دهد  نشان  یانشانه  هاآن  به  دندکر   درخواست
 «. دیدند پاره دوآن  میان  آتشی که  حد

  عبدالله،   از  معمر،ابی  از  ابراهیم،  از  اعمش،  از  :گفت  ما  به  معاویه  گفت:  من  به  ابوسائب
  سلم(   و  علیه  الله  لی ص )  خدا   رسول  همراه  انم    در   ما  که  یحال   در   ؛شد  پاره  دو  ماه»   گفت:

آنجا  ؛میبود   ، فرمود  سلم(  و  علیه  الله  لیص)   خدا  رسول  .رفتند   کوه  پشت  ایعده  که  تا 
 « .دی دهب  شهادت

  سماک،   از  گفت:  ما  به  اسباط  گفت:  ما  به  حماد   بن  عمرو  : گفت  من   به  عماره  بن   محمد
 دیدم  ماه  شکاف  میان  از  را  الرحمه[]جبل  کوه  »من  :گفت  عبدالله،  از  اسود،  از  ابراهیم،  از

 « . شد پاره دو که  وقتی

  علی  از گفت:  ما به هندابی بن داوود گفت: ما به االعلی عبد گفت:  ما به علی بن نصر
  شده   چنان  گفت:  یا  ؛شکافت  هجرت،  از  قبل  ماه»  گفت:   عباس،ابن  از  طلحه،ابی  بن

 « . است...

  زمان   در  ماه»  مجاهد:  از   لیث،   از   ،ان سنابی  از   گفت:  ما   به   مهران  گفت:   ما   به  حمید ابن
  ! بکرواب  یا  فرمود:  بکرواب   به  امبریپ  پس  .شد  پاره  دو  سلم(  و  علیه  الله  )صلی  خدا  رسول
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 1«. شود شکافته تا است هکرد جادو را ماه  او :گفتند  مشرکان و ؛بده شهادت

 : است شده وارد  نیز بیتاهل  به  منسوب  روایاتی ماه، شدنشکافته  مسئلۀ  درباره 

ماه   و  *  شد  کی نزد  امتیق  *  مهربان  ۀبخشند  یخدا   نام  به)  :فرمایدمی  تعالی»حق
  است   یسحر   ندیگو یم   و  گردانندیمبر  یرو   آن  از  نندیبب   یانشانه  اگر  و  *  شد  شکافته
 (. مستمر 

  به  هشام بن محمد گفت: ما به اجری ابان بن حسن بن حبیب گفت: ابراهیم بن علی
  : فرمود  من(  )به  ـ صادق  امامـ  ابوعبدالله   گفت:  ما   به  یونس  :گفت  محمد  گفت:  ما

  : گفتند  امبریپ به و شدند جمع حجهیذ  چهاردهم شب در عقبه اصحاب از مرد چهارده
  ست؟ یچ   شب   نیا  در   تو ۀ  نشان  پس  است؛  داشته  یانشانه  آنکه  مگر  ، نبوده  یامبر یپ   هیچ 

  به   یدار  منزلتی  و قدر  پروردگارت   نزد  تو  اگر  :گفتند ؟دی خواه یم چه  شما   : فرمود امبریپ
  سالم   تو   به  خدا  محمد!  یا  :گفت  و  آمد  فرود  ل یئجبر   پس  شود.پاره    دو  ات  بده  فرمان  ماه

  سرش  پس  .باشد  تو  فرمان  مطیع  که  امداده  فرمان  چیز  همه  به  من  :دی گویم  تو  به  و  کندیم
  شکر ۀ  سجد  امبریپ   پس  شد.   پاره  دو  ماه  و  شود  پاره  دوتا    داد  فرمان  ماه  به   و  کرد  بلند  را

  هم   هاآن  و  کرد  بلند  سر  امبریپ   سپس  .کردند   سجده  نیز  ماۀ  عیش  و  آورد،  جابه  را[  ]خدا
 همان   به  بازگشت  ماه  و  بود؛  که  صورتی  همان  به  بازگردد  [ماه]  :گفتند  سپس  .کردند  بلند  سر

  سجده  پیامبر  شکافت. و کرد امر او پس بشکافد! سرش :دگفتن  سپس .بود که  صورتی
  ی وقت  محمد!  یا  : گفتند  سپس  کردند.   سجده  هم  ما  شیعیان  و  گفت؛  خدا  شکر  و  کرد
  مشابه   اگر   پس  ؛دندی د  چه  امشب  که  م یپرسیم   هانآ  از  ندی آیم   من ی  و  شام   از  ما  رانیسف

  م یدید   ما  هک  طورآن  اگر  و  یهست  تپروردگار   طرف  از  تو  میدان یم   باشند  دهی د  میدی د  ما  آنچه
  وند خدا  پس  .یکرد  سحر  آن  با  را  ما  که  بوده  یسحر   این   که  دانست  خواهیم  باشند،  دهی ند
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 1« .سوره انی پا تا  ... شد کینزد  امتیق  زمان :فرمود نازل

 . کنمی م بسنده  تیروا   یک  همین به  ـاختصاربهـ  و

  است،   افتاده   اتفاق   رسالت زمان در   نشانه   این   دهد   نشان که   نیست  چیزی   کالم   ظاهر   در
  ای بر   نیز   یبرهان  و   احتجاج   چ یه   آن  در   و   باشد   بوده   یجسمان  یا یدن   در   که   ستین   معلوم   ی حت  و

  احتمال   و  ، امبریپ  یراست  و  صدق  برای  باشد  ایمعجزه  تا   ندارد   وجود   محمد   نبوت 
ۀ  معجز  یک  عنوانبه   را   آن  ی ار ی بساما    ؛ نیستند   ی نیق ی  و  دارد  وجود نیز    ات یروا   این   بودنجعلی
  یبرخ  که  است   آن  تر بزرگ  بت یمص   یول  ؛ کنند می  محسوب  امبریپ   نبوت   برای   بزرگ 
  ادعا   و  ـکرد   خواهم  تقدیم  را   درست   سخنان  ادامه  در  کهـ   رانندمی   زبان  بر   خرافی  انی سخن

  ی علم  اعجاز   نام به   را   نیا   و   ، کرده  اثبات   را   معجزه   ن یا   ، نوین  علم   ا ی  « ناسا»  تی سا  : کنندیم
 . کنندمی مطرح  کریم قرآن 

  م یکر قرآن    یعلم  اعجاز  اثبات  یمدع  که  دنکنیم  عرضه  ییهات یسا  را   یخراف  کلمات  نیا 
  باشد.   یاله  نی د  از   دفاع  آنکه  یجابه   ،است  الهی  دین   به   توهین  متأسفانه  کار  این   و  !هستند
  چیزهایی بارۀ  در   هاآن   هایپردازی دروغ  ازمندین   متعالوسبحان  وند خدا که    است  آن  واقعیت

  حضرت  خدا   امبر یپ   و  ،ستین   نهندمی   نام  خدا   وجود  اثبات  یبرا   یمعجزات  ای  اعجاز  که
   کند. ثابت  را  ش نبوت وسیله  این  به  تا  ندارد  نیازی  هاآن  به نیز  محمد

  تقدیم   ـی قرآن  معجزات  ئت یه   سیئر ـ  ینابلس  راتب   محمد   المعارفة ر یدا   از   هاقسمت   یبرخ
 : شودمی حضور

  مستقیم   پخش  گویو گفت  در   ناآل  نشاند.   انگلستان  تلویزیون   جلوی   مرا  »پروردگارم 
 و  انگلیسی   مجری  میان  وگوییگفت  ـنداشت  دین   با   ارتباطیاصال     کهـ  انگلستان  تلویزیون

 
 م. 1404چاپ دوم. . انتشاراتی دار الکتاب ۀسس ؤم. 341: 1علی بن ابراهیم قمی  -1
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 مطالعه  را  ماه  داخلی  آرایش  ما  است...  جریان  در  آمریکا  فضایی  دانشمندان  از  تن  سه
  مردم   تا  کردیممی  هزینه  را  پول  این  برابر  دو  حتی   اگر  که  شدیم  حقیقتی  متوجه  ما  کردیم.می
  حقیقت  این پرسیدم: هاآن از کرد.نمی تصدیق را ما کسهیچ کنیم قانع آن درستی برایرا 

  آن   ...است  هپیوست  هم  به  سپس  و  هشد  پاره  ود  گذشته  در  روزی  ماه،  این  :گفتند  چیست؟
  نشسته که    صندلی  روی  از  ناگهان  :گویدمی  ـانگلستان  یاسالم   حزب  یسئر ـ  مسلمان  مرد

 ه داد  رخ  محمد  برای  قبل  سال  1400  که  است  ایمعجزه  این  :گفتم  و  جهیدم  بودم
 ... . است

 ! گرامی برادران ای

  پیامبران،   دیگر  همانند  و  دارند،  وجود   زمان  طول  در  که دارد  علمی   معجزاتی پیامبر
  در   و  انددیده  را  هاآن  که  بوده  یانکس   برای  حسی  معجزات  این  دارد.  هم  حسی  معجزاتی 

  از   نوین  علم  را  حسی  معجزات  این  که  است  این  توجهموضوع قابل  ولی  ؛است  آمدهقرآن  
  از   شدن  جدا  از  بعد  را  خوردهجوش همبه  هایصخره  ماه،  در  کهـ  فضا  پیشگامان  طریق

 2، 1« .کندمی اثبات  ـانددیده یکدیگر

  کنند؛ می   مسخره  را قرآن    مسئله  این   دادن  قرار   ویز ادست  با   علمی   نظر  از   ملحدان  اکنون
  قطعی   و  صددر صد   صورتبه   علم   که  حالی   در  ،است   شده  پاره  دو  ـواقعا  ـ   ماه   گویدمی قرآن    زیرا 

به  اشرسمی   سایت  در   ناسا   پاسخ   این  است!  نشده  پاره  دو  ماه  که  کندمی   اثبات   این   راجع 
 است:  موضوع

Evidence of the moon having been split in two 
You’ve already answered this question in August 2009 but I’d like to go into more detail. 
This website: 

 
 =sssid=1372&sid=&ssid=104&id=10084http://nabulsi.com/blue/ar/art.php?art&1373سایت:  -1
 المعارف نابلسی.دایرة -2

http://nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=10084&id=104&sid=&ssid=1372&sssid=1373
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http://www.mastikorner.com/forum/islamic-picx/6843-miracle-prophet-muhammad-
p-b-u-h.html claims that Allah split the Moon in two at the request of the Prophet 
Mohammed and that there is a split on the Moon documented by American scientists that 
goes right around it which is evidence of the miracle. Is there any truth to any of these 
claims? 
)) My recommendation is to not believe everything you read on the internet. Peer-
reviewed papers are the only scientifically valid sources of information out there. No 
current scientific evidence reports that the Moon was split into two (or more) parts and 
then reassembled at any point in the past. 
Brad Bailey 
NLSI Staff Scientist 

June 21، 20101 (( 

 است  شده پاره دو ماه  دهدمی نشان که  شواهدی»

  یات ئ جز  مایلم  من  ولی   ؛ایداده  پاسخ   2009  گوستآ   در   پرسش   این  به  شما   پرسش:
 زیر  سایت .کنم بیان را بیشتری

http://www.mastikorner.com/forum/islamic-picx 

  شکافی   و  کرد  یمهن  دو  را  ماه  محمد،  پیامبر  درخواست  به  پاسخ  در  وندخدا  کندمی  ادعا
  ، شده   کشیدهدور ماه    دور تا  و  مستند   آمریکایی  مندان دانشۀ  وسیلبه  که  دارد  وجود   ماه  در   هم
   دارد؟ وجود ادعاها  این در واقعیتی هیچ  آیا .است  معجزه این برای گواهی و شاهد که

  نکن.   باور  خوانیمی  اینترنت  در  که  را  هرچیزی  که  است  نیا  منۀ  توصی  :پاسخ
  منتشر   اینترنت  در  که   است  اطالعاتی  برای  معتبر  علمی  بعا من  تنها  کارشناسی  هایمقاله

  و   شده  تقسیم  بیشتر(  )یا  قطعه  دو  به  گذشته  در  ماه  اینکه  برای  حاضر  حال  در  شوند.می

 
1- two-split-been-having-moon-http://lunarscience.nasa.gov/?question=evidence 

http://www.mastikorner.com/forum/islamic-picx/6843-miracle-prophet-muhammad-p-b-u-h.html
http://lunarscience.nasa.gov/?question=evidence-moon-having-been-split-two
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   است. نشده  منتشر  علمی گزارش  یا  شواهد  گونههیچ  ،باشد شده هم سر دوباره

 بیلی  برد

 NLSI (The NASA Lunar Science Institude ) علمی هیئت عضو 

 « 2010  سال ژانویه 21

بارۀ  در   شانگزاف  ادعاهای  و  رسدمی  پایان  به  مردم  برای  هاآن  کاریفریب   ترتیب  این  به
  ه پیوست  هم  به  سپس  و  شده  پاره  دو  ماه  که  اندکرده   ثابت  ـدیگران  نیز  وـ   ناسا  دانشمندان  اینکه
 رسد. می  خود خط  آخر به  ،است

  پیوسته   هم   به   سپس  و  شده  پاره  دو  ماه  است   ممکن  آیا  ببینیم  علمی  نظر   از  بیایید   حال
  دو  ماه  وقتی  عام  نسبیت   طبق   باشد.  داده  رخ  واقعا    شدنپارهدو  این  کنیم   تصور  بیاییم  باشد؟

  بوده   که  جهتی  هر   درـ   شدندور   این  و  شود  جاجابه   شخود  جای   از  باید   زمین  شودمی   نیمه 
  است  داشته   وجود   دیگری ۀ  معجز  آیا   حال   . شد  خواهد  زمین   روی   حیات   نابودی   باعث   ـباشد 

  باشد؟   نداشته   زمین   روی  اثری   تا   کند   جلوگیری   مکانـزمان  منحنی  در   ی تغییر   گونه هر   از   که
  زمان   آن  در  جهان  در  موجود  هایامت   باشد  داده  رخ  شدندوپاره   این  ـواقعبه ـ  اگر  عالوهبه 
  و  هامصری   ،هاعراقی  کردند.می  گزارش  را   آنقطعا     ـهاامت  دیگر  و  روم  و  هند  و  چین  مثلـ

ن  قبل  سال  هزاران  را   شناسیستاره   علم  هاچینی    چینی   و  مصری  ،عراقی  آثار  و  بودند  کرده  مدو 
  هزاران  هاسومری   که   است  شده   پیدا   کاملی  شمسی ۀ  منظوم  حتی   و  دارد   وجود   حاضر   حال   در 

  اثر   این   ،آلمان  برلین   شهر  در  Vorderasiatischesۀ  موز   در  .اندکرده   ترسیم  را   آن  قبل  سال
  گرددمیبر میالد از قبل  سال 2500 دقیقا   و سومری تمدن  به  قدمتش  که دارد وجود تاریخی

  حضرت  خدا   رسول   زمان  رد   .شودمی   دیده  واضح  و  کامل  صورتبه  شمسیۀ  منظوم  آن،  در  و
  شناسی ستاره  علم   تدوین   در  ـیونانی   و  فارسی   تمدن   مثلـ   هاتمدن   از   بسیاری   محمد

  اثری   هیچ   ـدارد   شناسیستاره  علم  در   رویداد  این  که   اهمیتی   رغمعلیـ   ولی  ؛داشتند   مداومت
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 است. نرسیده   ما به  باشد   پیوسته هم  به بعدا    و شده پاره  دو ماه  کهاین از

  واقعا    را   آن  دادنروی   که   اثری   هیچ  زیرا   ندارد؛   وجود  ای معجزه   کنونی،   زمان   در   بنابراین 
  ؛ نه هیچ اثر تاریخی است و    دست   در   شدن دوپاره  این   از   علمی   اثر   هیچ نه    . ندارد  وجود   کند   اثبات 

  که   نداشتند  اختیار  در  ابزاری  هیچ  بودند،  محمد  حضرت  خدا   رسول  زمان  در  که  کسانی  اما
  نتیجه  در   ؛ است شده  جادو  هایشانچشم  اینکه  یا   ، بوده واقعی شدندوپاره  این  آیا  شوند  متوجه 

این واقعه    ص و ص خ  در  ترتیب  این   به   و   است،   هشدنمی   محسوب  قاهر   ایمعجزه   هاآن   برای
  صدق   اثبات  برای   مادی  ایمعجزه  القمر«»شق اینکه    و  ؛شودتأویل    بایدگفت    توانفقط می

 . یابدفیصله می  است بوده محمد حضرت خدا  پیامبر 

  نگاه   با  داراندین   که  دارد  سطحی   درک  این   برخالف  دیگری  یا معن  ،شدهوارد   متن  بنابراین
  نیست   واجب کسی هیچ  بر  که  حالی در   ؛ کنندمی  پیدا  اعتقاد  آن  به  دین  رجال  اغلب  تفاسیر  به 
  و   خلفا   یعنی  الهی  افرادی  مگر  ، کند  ویلأت  و  تفسیر   را   دینی  متن  که  ندارد   هم   حقی  هیچ   و

  به   نیز  دنشومی   درک  اشتباه  صورتبه   که   متشابه  متون  از  بسیاری  وضعیت  .خدا   جانشینان
  به   مراجعه  بدون  کلمات،   و   هاعبارت   به  توجه  با  متون  تفسیر  بر  اصرار  است.  صورت  همین 

  ی بسیار   تشریعی  و  عقیدتی  انحرافات  به  منجر  که  است  اشتباهی  زمان،  هر  در   خدا   خلفای
  1.شودمی

 
مثال   -1 این  بیان  و  دوبارهشرح  بازخوانی  بهها،  که  است  دینی  میراث  از  خداوند  ای  مستقیم  دخالت  عنوان 

یا چیزهایی است که   ،شده استها درک می اسباب و علت  رسیدن کاری بدون زنجیرۀانجامهمتعال برای بوسبحان 
ویل و تفسیر دارند و أـ یا تت سخدا به ما رسیده ا  ۀتوجه به آنچه از خلیفبا  ها ـدر حالی که این  ؛شدهمعجزه دانسته می 

 شان دشوار بوده است. ن نیستند، یا اموری هستند که درکشاهمان معنای ظاهری 
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   ایلیا صعود
  گرفت را  یش ردا  یلیا ا  و  8 برد...   آسمان  به   گردباد  در   را  یلیا ا  تا  نمود  اراده  پروردگار  چون  و  1)

  یخشک   به یشاندو  هر  و  شد   شکافته   سوآن   و  سوین ا   به  آب و  زد   آب  به   را   آن  و  یچاند پ  را   آن  و
  شوم   ه گرفت  تو  از  ینکها   از  قبل  گفت:  یشع  به   یلیاا   کردند،  عبور  که  یهنگام  و  9  نمودند   عبور 
  من   بر  تو   روح   مضاعف   یبنص   گفت:   یشع  پس  بخواه.  دهم،   انجام  یتبرا   خواهییم  را   آنچه
  تو   نزد  از  من  که  یهنگام  اگر   پس  !ینمود   طلب   یبزرگ  درخواست  گفت:  یلیا ا   پس   10  شود

  راه  دو  ینا   چون  و  11  شد.  نخواهد  وگرنه  ،شد   خواهد  ینچن  تو   یبرا   ینی،بب   مرا   شوم،یم  گرفته
  ییجدا   ینشانب    و  کردند  نزول   اسبان  و  ین آتشۀ  اراب  ناگهان  کردند،ی م  بتصح  و  رفتند یم

  یاد فر   او  و  دیدیم  را   صحنه  ینا   یشع  و  12  رفت  باال  آسمان  به  گردباد  در  یلیاا   پس  انداخت.
 1(. ...یدند را  او یگرد و سوارانش!  و یل اسرائۀ اراب پدر!   پدر! :زدیم

  مسیح  سید   رفع   و  و   شده   بیان  روایات   در  که  الحسن  بن محمد  مهدی   امام  «رفع»
ذ    :هستند   ایلیا  صعود  مشابه  نیز   است  شده  بیانقرآن    در  که ال    إ 

 
هُ   ق ا   الل   یَٰ   ی  یس  ي  ع   

ن  یك    إ   
ف  و    ُمت 

ُعك   اف  ر  ي     و  ل  ُرك    إ   
ه 

ُمط  ن    و  ین    م  ذ 
ُروا   ال   ف  ُل   ک  اع  ج  ین    و  ذ 

ُعوك    ال   ب  ق    ات   و  ین    ف  ذ 
ف    ال   یَٰ   ُروا ک  ل  م    إ  و  ة    ی  ام  ی  ق 

  ال 
ي     ُثم    ل  ُعُکم    إ  ج  ر  ُکُم   م  ح 

 
أ ُکم    ف  ن  ی  ا  ب  یم  ُتم    ف  یه    ُکن  ُفون    ف  ل 

ت  خ    گفت:   خدا   که  هنگام  آن]به یاد آر[  )  2ت 
  اندورزیده   کفر   که  کسانی   از   را   تو   و  برم، می  باال   خویش  سویبه   و   برگرفته   را   تو   من  ! عیسی  »ای

  کافر   که  کسانی   از  باالتر  اندکرده   پیروی  تو  از  که  را   کسانی  رستاخیز  روز  تا  و  گردانم،می   کپا 
  اختالف   آن   سر   بر   آنچه   در   پس   ؛ است  من   سوی به   شما   فرجام  سپس   ؛ دهممی  قرار   اند شده
 . (کرد خواهم داوری شما  میان کردیدمی

 
 سفر دوم پادشاهان. . عهد قدیم . کتاب مقدس -1
 .55عمران: آل  -2
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  که  نیست   طوراین   یعنی  نیست؛   مکانی   رفع   ـ شد   بیان   که  طور   همانـ   « رفع»  از   منظور   و
  ؛ برود آنخارج از  یا   جویۀ الی به  آسامعجزه  طوربه   و برود باال  جاذبه جهت خالف  در وی  بدن
  مکانی   در  حرکت  به   ارتباطی  و  است   دیگر  های کیهان  یا   دیگر  هایجهان   به   « یتجل    رفع »  بلکه

   ندارد.  ـاست جهان  این  ابعاد  از کهـ

  پروردگار آمدنفرود و آمدن
ل    : فرمایدمی   تعالیحق ُظُرون    ه  ن  ال     ی  ن    إ 

 
ُهُم   أ ی  ت 

 
أ هُ   ی  ي  الل   ل    ف 

ن    ُظل  ام    م  م  غ  ال    ال  ةُ و  ک  ئ 
ال    م 

ي   ض 
ُ
ق ُر  و  م 

ی اْل   ل  إ  ه   و 
ُع  الل   ج  ُموُر  ُتر 

ُ   فرشتگان،  و خدا  که است این از غیر آنان انتظار مگر) 1اْل 
  خدا   سویبه   کارها   و  شود؟  یکسره  []داوری   کار   و  بیایند   آنان  سویبه   ابر   از  هاییسایبان   در

 . (شودمی  بازگردانده

  برکت  اسراییلبنی   بر  آن  با   مرگش  از  پیش  ـخدا   مردـ  موسی  که  است   برکتی  همان  این  و  1)
  از   و  درخشید  فاران  کوه  از و  کرد   روشن  را   هاآن  آتش  با  و  آمد  سینا   از  پروردگار  گفت  پس  2  داد

  را   ملت  پس   3  بود   هاآن  برای   یشریعت  تشآ  ش راست  سمت  در   و  آمد   مقدس  هایسرزمین 
  و   اندنشسته   تو   پاهای   نزد  هاآن   که   حالی  در   ، هستند  تو   دست  در   قدیسانۀ  هم   دارم.   دوست

 2(. پذیرندمی را   تو  سخنان

  است   « خلق  در   خدای»   منظور   بلکه  برود؛   و  بیاید   که   است  آن   از   است  تر بزرگ   بسیار   وندخدا 
  وند خدا ۀ  آفرید  او  .است  محمد  خدا   پیامبر  ، منظور  کریم،قرآن    قبلی  متن   در  و

ل   که   آنجا   تا   ورزید   اخالص   متعالوسبحان   وندخدا   برای   که   است   متعالوسبحان  ث    در   ی خدا   م 
  . است مخلوق  صفات  هااین و است  منزه  حرکت،  و رفتن  و  آمدن  از  سبحان وند خدا  . شد خلق
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  در  را   نکته   این احمدالحسن    امام  و   هستند  محمد   و  عیسی   و   موسی  افراد   این  تورات،   متن   در
 1.است آورده سمات  دعای  متن تفسیر

  آتشۀ معجز  و  میابراه
ا  عبارت  از ن  ل 

ُ
ا   ق اُر   ی  ي  ن  ا   ُکون  د  ر  ا  ب  م  ال  س  یَٰ   و  ل  یم    ع  اه  ر  ب    م،یابراه  بر   ! آتش  یا   می گفت  و)  2إ 

  از  م یمستق  ی فرمان  که   کنندمی   درک   طورن ی ا   یار یبس  ،م یکر قرآن    در  باش(   سالمت  و  سرد
  قانون  ترتیب   این   به   و   شود  سوزاننده ر یغ  آتش،   تا   است بوده    متعالوسبحان   وند خدا   طرف

ۀ  کلم با  و  شود  خارج  بودن سوزاننده  حالت  از  آتش  که  صورت  این  به   یعنی گردد؛  نقض  ی هانیک
 نسوزاند.  را  می ابراه بدن  ،«باش» ،وندخدا 

  هدایتش  و رشد  ابراهیم به آن، از  پیش حقیقت،  در  و)  :فرماید می  متعالوسبحان خداوند
  شما   که   هاییمجسمه   »این  گفت:   قومش  و  خود   پدر   به  که  آنگاه  *  بودیم   دانا  او  به   ما  و  دادیم   را 

  گفت:   *   «.یافتیم  هاآن  پرستندگان  را   خود  »پدران  گفتند:   *   « چیستند؟  ایدشده   هاآن  مالزم
  یا   ایآورده   ما   برای را   حق »آیا   گفتند:  *   «.یدا ه بود  آشکاری   گمراهی  در  پدرانتان  و  شما   »قطعا  

  همان است، زمین و هاآسمان پروردگار  ، شما پروردگار بلکه  [ »]نه  گفت:  * «؟کنیمی شوخی
  پس   که   خدا   به   سوگند   و  *  گواهانم   از  []واقعیت   این   بر  من   و  است،   آورده   پدید   را   هاآن  که  کسی

  را   هابت ۀ  هم  و  *  «.کرد  خواهم  تدبیری هایتان  بت   کار  در قطعا     رفتید،   و  کردید  پشت  آنکه  از
  ما  خدایان   با   که  کسی»  گفتند:  *   کنند   رجوع  او  به هاآن  تا  شان،بزرگ بت  جزبه  شکست  درهم
آن   *   .«است  ستمکار   بسیار   همانا   کرده   چنین  از  بدی گفتند: »شنیدیم جوانی،  ]به  یاد  ها   ]

  بیاورید،  مردم  دیدگان  برابر  در   را   او  »پس   گفتند:  * شود.«  کرد که به او ابراهیم گفته می می
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  *   «کردی؟  چنین   ما  خدایان  با  تو  آیا   ابراهیم،  »ای  گفتند:   *   «.دهند  شهادت   آنان   که   باشد
  *   گویندمی   سخن  اگر  کنید  سؤال  هااین   از  شما  .است  کرده  هاآن  بزرگ  را   کار  این  بلکه  گفت:

  گفتند:[   ]و   شدند  سرافکنده  سپس  *  «.ستمکارید  شما   که  راستیبه »  گفتند:   ،آمده  خود   به   سپ
  را   چیزی  خدا   جایبه   شما  آیا   گفت:   *  « .گویندنمی   سخن  هااین   که   ایدانسته   تو   »قطعا  

  می   خدا   جایبه   آنچه  بر  و   شما  بر  ُاف  *  ندارد؟  شما  برای  ضرری   و  نفع  هیچ  که  پرستید می
  و   بسوزانید  را   او  کنید،  کاری  خواهید[]می   »اگر  گفتند:  *   اندیشید؟نمی   آیا  پس  پرستید؛

  بر  و  *  !«باش  سالمت  و  سرد  ابراهیم   بر آتش!  ای»  گفتیم: پس *  «.دهید  یاری  را  خدایانتان
  سوی به   را   لوط   و  او  و  *   دادیم   قرار  زیانکارترین  را   آنان  پس  . گرفتند  کار   به   سنگین   نیرنگی  او  ضد
  را   یعقوب  و  اسحاق   و   *   دادیم  نجات   بودیم  نهاده   برکت   آن  در   جهانیان   برای   که   سرزمینی   آن

  دادیم   قرار  پیشوایانی  را   آنان  و  *  دادیم   قرار  شایستگان  از  را   همه  و  بخشودیم  او  به  افزون  عطایی
  و   نماز   برپاداشتن   و  ک نی  کارهای   دادنانجام   ایشان  به   و   کردند،می   هدایت   ما   فرمان  به   که

 1(. بودند  ما  ۀپرستند آنان  و ، کردیم وحی را  زکات دادن

  ت یروا را    یا معجزه انجام    که   است  ن یمرسل   و  ا یانب   ار  یبس  ی هاداستان   از   یک ی  ماجرا   نیا 
  فرمان   که  کنند می  و   دندکر ی م  تصور   چنین   را   حادثه   نیا   انمؤمن  از   ی ار ی بس  بسا   چه   ؛کندیم

  به   آتش   تا   است   بوده  ی هانی ک  ن یقوان  نقض را نسوزاند    میابراه  اینکه   یبرا   آتش   به  وندخدا 
  از   میابراه  خدا   امبری پ  جهی نت  در  و  نکنند  اثر  یهانیک  نیقوان  و  شود  سوزانندهر یغ  بی ترت  نیا 

  :دقت کنیم   حادثه  این   در  شتر یب   اگر  . یابد  رهایی  بسوزانند   را   او  خواستندیم  که   ینکساۀ  سیدس
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  ن ی قوان  نقض واقعا     نی ا   ایآ   :می بپرس  و  « .باش  سالمت  و  سرد  میابراه  بر   آتش!  ی ا   میگفت»
  شده   سوختن قابل ر یغ میابراه  بدن   ا یآ  ا ی  است؟   شده  سوزاننده ر یغ  آتش   ای آ  است؟ده  وب  ی هانیک

  یهانیک  قانون  تنگذاشپا ری ز   بدون  آتش،  از  م یابراه  نجات  کنیم  تصور  ست ین  ممکن   ایآ  است؟
 ؟ باشد  کرده جدا  آتش  از را  وی  که مانعی ۀلیوسبه   مثال   ؛باشد   بوده

  و  متوقف   ن یقوان   که   ستین   ا معن  ن ی ا   به   او  فرمان  ا ی  خدا   سخن   فهمد ی م  عاقل   بنده   نظر   به 
  تمامی   فهم   از  ما   یول  ؛ شوندمی  جاری   یهانیک  مرسوم   نیقوان  بر اساس   کارها   بلکه   ؛ شود  نقض

  در  ما   که  ی ماد   هانی ک  همین  چهارچوب   در  فقط  «وجود»  که  خصوصبه   ؛م یهست   ناتوان  هاآن
   .شودخالصه نمی م یکنیم یزندگ آن

 : فرمایدیم « فاتحه ۀسور  ریتفس  از ای»گزیده کتاب دراحمدالحسن  امام

  یعنی  ؛ داندمی  منتفی روز  این  در  ، دارد ی شفاعت که  را  کسی شفاعت  یه آ این  حتی»
  در   شفاعت  اصوال    که  یابیممی در  بیندیشیم   خوبیبه   وضعیت   این  در   اگر  .. .مرگ  روز  در

  الهی   قوانین   و  تکوینی  نظام   ض نق  مستلزم  چراکه  نیست؛   تصور قابل   ی حالت  چنین 
  مگر   ،ایمندیده   را   شدنشاننقض   زمین،   این   در   انسانی  مسیر  طول   در   که   قوانینی  ؛است

  نسوختن   مانند  ؛خداوند  وجود   اثبات   جهت به   هم   آن  ، نادر  و   خاص   های حالت   در
  از  چیزی شویم عمیق نیز وضعیت این در اگر اینکه وجود با  ،آتش توسط ابراهیم

  نیز   ابراهیم   بدن  و  بود  ندهسوز   ابراهیم   تش  آ   شاید  ؛بینیمنمی   آن  در  تکوینی  قانون  خرق
 1«.باشد  شده  جدا  حجابی  با  یا   شده دور  آن  از  ایوسیله  به  ولی ، سوختنقابل 

 خدا   ی نب  . نبود  لیدل ۀ  اقام  و  استدالل   مقام  در  نمرود،  آتش  از  می ها ابر   نجاتۀ  حادث
  که   آنگاه  »   :بود  کرده  مناظره  هاآن  با  و  ه آورد  برهان   قومش ایبر  و  بود   ه شکست  را   هابت   قبال  
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  *   «چیستند؟  ایدشده  هاآن  مالزم  شما  که  هاییمجسمه   »این  گفت:  قومش  و  خود  پدر  به
  گمراهی  در  پدرانتان  و  شما  »قطعا    گفت:   *  «.یافتیم  هاآن  پرستندگان   را   خود  »پدران  گفتند:

 [»]نه   گفت:  *  «؟کنیمی شوخی  یا   ایآورده   ما  برای   را   حق »آیا  گفتند:   *  «.یدا ه بود  آشکاری
  است،   آورده  پدید   را   هاآن  که  کسی  همان  است،   زمین   و  هاآسمان  پروردگار   ، شما  پروردگار   بلکه

قطعا     رفتید،   و  کردید   پشت  آنکه  از   پس  که  خدا   به   سوگند  و  *  گواهانم  از   []واقعیت   این   بر  من  و
  پرستید می  را   چیزی   خدا   جای به   شما  آیا  گفت:  [...]  «.کرد  خواهم  تدبیریهایتان  بت   کار   در
  آیا   پس   پرستید؛   می  خدا   جایبه   آنچه   بر   و   شما  بر  ُاف  *  ندارد؟  شما   برای   ضرری   و  نفع   هیچ   که

  از   بعد  و  بود  داده  او  انجام  آنچه  عقوبت  عنوانبه   گرفتند  می تصم  هاآن  و  1« اندیشید؟نمی 
  در  او  دنسوزانزنده   با  او  کردنساکت   جز   یپاسخ  آنکه  از  بعد  و  لیدلۀ  اقام  و  هایشاستدالل

  . داد  نجات   را   او  یاسباب  با  نیز   متعالوسبحان   وند خدا   و  ، ندازندیب   آتش   در   را   او  ،نداشتند   آتش
  خدا   امبر یپ   من   افتمی  نجات  آن  از   اگر  پس  ؛د ینداز یب   آتش  در   مرا   نگفت  هاآن   به  میابراه

 اشی راست و نبوت  افتی نجات آن از  اگر و شود آتش وارد نخواستند او از  نیز او قوم و هستم!
  هاآن  ی برا   ش نبوت  تا   شود آتش  وارد  و  کند   موافقت  هاآن   با  میابراه  سپس  و  شودیم  ثابت 

   گردد! اثبات

  ه نبود  می ابراه  تیحقان   اثبات   مقام  در   حادثه،  این   که  است   روشن   و  واضح   اریبس  بنابراین
  تیحقان   که  بگیرد  نظر  در  یا معجزه  عنوانبه  را   آن  بخواهد  یکس  اگر  یعنیـ   نیا   و  است
  استدالل  گاهیجا  در  حادثه  ن یا   دهد  نشان  که  دارد  ازین   یلیدل  به  ـ شودیم  اثبات   آن  با  میابراه

  خدا   پیامبر   نجات   برای  ایمعجزه   ، حادثه  ن یا   صورت،   هر  به  یول  ؛است  بوده   آوریبرهان   و
  قانون   کردنمتوقف   است  داده   رخ   آنچه   که   ست ین  طورن یا   ضرورتا    و   است   بوده   میابراه

  ی عنی  ؛ باشد  شده  جدا   آتش از  واسطه  یک   ا ب  میابراه  است  ممکن   بلکه ؛باشد  بوده یهانیک
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  ممکننا  ی علم  نظر   از   و   است  پذیر امکان  ن ی ا   و  ؛ باشد   شده  حفظ   آتش   از   عاملی ۀ  وسیلبه   او
   .ستین

 قاهر ر یغ یهامعجزه
  یبرا   هامعجزه   از  یا مجموعه   چگونه  دنکنی م  انیب  که دارد   وجود  یاتیآ  نیز  می قد  عهد  در

  به ؛اندبرداشته  پرده هامعجزه  این   در   ابهام  و   شبهه  وجود   از و   ، شد  انجام  مصر  در   لیئاسرا ی بن
   .است ه نبود  آورالزام و قاهر هاآن ی برا که  ایگونه

 ی رشق باد و ملخ

  ن یسرزم  بر  هاملخ   تا  کن  دراز   مصر  ن یزم  بر  را   خود   دست  :گفت  ی موس  به  پروردگار   سپس)
  خود   یعصا   یموس  پس  د.نبخور   اندمانده   باقی  تگرگ  از  که را   ن یزم نباتانۀ هم  و   برآیند  مصر

  ن یزم  بر  یشرق  باد  شب،  آنۀ  هم  و  روز  آنۀ  هم  پروردگار   پس  .کرد  بلند   مصر  نی سرزم  بر  را 
  مصر  ن ی زمسر ۀ  هم  بر   هاملخ  پس   آورد.  خود   با  را   هاملخ   ،یشرق   باد  شد   صبح  چون   و  ،وزاند

  ل قب که  طوری ، دشوار و سخت بسیار  ایگونهبه   ند؛گرفت یجا  آن، ی مرزهاۀ هم در  و  برآمدند
  آنکه   تا   ند پوشاند   را   ن یزمۀ  هم   روی   هاآن   . نشد  ن ی چن  هم   آن  از   بعد  و   نبود  ملخ   چنین این   آن،   از
  بود   مانده  باقی  سرما   از  که  را   درختان  یهاوه یمۀ  هم  و  نیزم   نباتاتۀ  هم   و  شد   اهی س  ، نیزم

  باقی  مصر  ن یزم ۀ  هم  در   صحرا   نبات  هیچ  و  درختان   بر  یسبز   زیچهیچ   که  آنجا   تا  ،خوردند 
  و   ،شما   ی خدا   پروردگار،   به  من   گفت  و  فراخواند  عا  یسر   را   هارون  و  ی موس  ،فرعون  پس  نماند.

  دعا   تان، ی خدا   ،پروردگار  هارگد   به  و  دیدرگذر   من  گناه  از   بار  نیا   فقط  اکنون  و  ؛کردم  ستم  شما   به
  پروردگار  ه ادرگ  به  و  رفت  رونیب  فرعون  نزد  از  یموس  پس  .ردی برگ  من  از  را   مرگ   ن یا   فقط  تا  دیکن

  به   را   هاآن  و   برداشت   را   هاملخ   و   فرستاد   د یشد  ار یبس  و   یغرب  ی باد  ، پروردگار  پس   . خواند  نماز 
  را   فرعون   قلب   پروردگار،   یول  ؛ نماند  ی باق  مصر  ی مرزها ۀ  هم  در  ملخ   ک ی  یحت  و  انداخت   ا یدر 
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 1کرد(.ن  آزاد را  لیئاسرا ی بن  و کرد سخت

  و   ناگهانی  طوربه   ـآمد  فرود   لیئاسرا ی بن  بر   که  بود  ییهانشانه   از  کهـ   هاملخ   این   بنابراین
  نکه یا   به  شد  منجر   و  د یوز   یرومند ین   ی  شرق  یباد  بلکه  ؛امدین   فرود  آسمان  از  اسباب  بدون

  هاملخ   نی ا   ندیبگو  هاآن  تا   باشد  شبهه   و  ابهام   جای  تواندمی   ن یا   برسند.   مصر  به   هاملخ
  سویبه   و  کرد   دور  مصر  نی سرزم   از   را   هاملخ   که   ی باد  ترتیب   همین   به   و   ند آمد  ی عیطب  صورتبه 
  برداشت   را   هاملخ   و  فرستاد  د یشد  اریبس  و   یغرب  یباد   ،پروردگار  پس)   : بود  یعیطب  نیز  راند   ا یدر 
 2(. نماند  یباق   مصر یمرزها ۀ هم  در  ملخ  کی  یحت و انداخت ا یدر  به  را  هاآن و

 حامم ۀ کور  خاکست  و  پوستی  هایجوش 

  پس )  : کرد  گرفتار   مصر  در   را   ان یچهارپا  و   مردم  که   پوستی  ی هاجوش   و   تاول ۀ  معجز
  ؛کرد  پرتاب آسمان  به  را  آن یموس و ستادند یا  فرعون  یجلو   و برداشتند  را  حمامۀ کور  خاکستر

  م یکنی م  مالحظه  نجایا   در   3(. شد   انی چهارپا  در  و  مردم   در  ییهاجوش   و   ملدُ   به   لیتبد   پس
  ر یتفس  چیه   تا  ندنشد   جادیا   یناگهان  طوربه   هادمل  و  جوش  و  ،ستین قاهر    ،معجزه   نیا   چگونه

  حمامۀ  کور   خاکستر  هارون  و  یموس  ـم ی قد  عهد  بر اساسـ   بلکه  ؛نکنند   دا یپ   شیبرا   ویلیأت  و
  د یشا   که  باشد  داشته  خود در  را   ابهام  و  شبهه  این  تواندمی  که  ،کردند  پرتاب آسمان  سویبه  را 
  است.  داشته  خود درون را  هادمل  و هاتاول   این عامل ( تنور  )یا حمامۀ کور  اکسترخ
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   مردگان کردنزنده

 یول  ؛ آورد  که   بود  یمعجزات  و  هانشانه   هان یا   و  کرد   زنده  را   مردگان  یسیع  خدا   امبر یپ
  عهد   متون  به   اگر  . ندگذاشتیم  ی باق  شبهه   و  ابهام  یبرا   را   یمجال   و  ندنبود  کننده مجبور   و  قاهر

  نی ا   دنیگوی م  متون  ن یا   ـاست  کرده  انیب  را   مردگان  کردنزنده  داستان  کهـ   کنیم  مراجعه  دیجد
  سپس  و  بودند،  پوسیده  و  شدهدفن  و  مرده هاآن  نکهی ا  نه ه،بود  هاآن  رگم از  بعد  یاندک حادثه 

 . باشد کرده زنده  را  هاآن

  : گفتند  و  آمدند  او  سویبه   کنیسه  سیئر ۀ  خان  از  گفتیم   سخن  هنوز  او  که  یحال  در  و)
  ی سخن  آن   زمان   همان   در   یسیع   پس   ؟دهیمی   زحمت   را   استاد  چرا   دیگر  است؛   ه مرد  تو   دختر 

  پطرس  جز یکس به  و  !اوریب  مانیا  فقط  ، نترس :گفت کنیسه س یئر  به  و د یشن شد گفته که را 
  همه   و  آمد  کنیسه   سیئر   ۀ خان  به  و  ند یا یب   شراههم  نداد   اجازه  عقوب، ی  برادر  وحنای  و   عقوبی  و
  ناله   چرا   : گفت  آنها  به  و  شد  وارد  پس  کنند.می   نوحه  ار یبس  و  ستند یگر ی م  هستند،  ناالن  دید   را 

  را   همه   او  . گرفتند  سخرهبه    را   او  است.  ده یخواب  بلکه   نمرده  دختر   این  ؟ گرییدمی   و  کنیدمی
  یحال  در  شد  وارد  و  ؛رفت   بودند  شهمراه  که  یکسان  و  دختر  آن  مادر  و  پدر  نزد  به  و  کرد  رونیب

  معنی که  قومی«ثای طل» :گفت او به  و گرفت  را  کودک دست  . بود  دهیخواب پهلو   به  دختر آن که
  آن   افتاد.  راه  به   و  شد  بلند   دختر  آن  فورا    و  «!برخیز  گویممی  تو  به  دختر،  یا »  شودمی  آن

  سفارش  اریبس  آنها   به  پس ؛شدند   شگفت  در  اریبس همه  پس  . بود  سالهدوازده   یدختر   ،کودک
 1(. بخورد تا  بدهند  خوراکی او به گفت و نشود  داربر خ  ن،یا  از یکس که کرد

  : گفت  و  نموده  سجده  را   او  و  آمد  سیئر   که  گفتیم  ایشان  به  را   انسخن  این  هنوز  او  و)
  در   آمد  یسیع  شود.  زنده  تا  بگذار  او  بر  را   خود  دست   و  ایب  یول  ؛ مرد  اکنون  نیهم   من  دختر
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  دچار  قبل سال دوازده از که  بود یزن زمان آن در و .بودند شهمراه  شاگردانش و او که حالی
  فقط   اگر  بود   گفته   خود  با  را یز   نمود؛   لمس   را   او  ردای   دامن    و  مدآ  وی   پس    در   .بود  ی ز یخونر 

  باش   مطمئن  :گفت  و  انداخت  نظر   وی   به   و  برگشت  یسیع  ام.یافته   شفا  کنم،   لمس  را   او  لباس
 1(. افتی  شفا ـساعت  همان درـ  زن آن  و ؛داد  شفا را  تو   تمانیا  دختر!  یا 

  یوزباشی   . شد  کفرناحوم  وارد  کرد  کامل  مردم  گوش  در   را   خود  سخنانۀ  هم  چون  و)
  که   نی هم  پس  گرامی.  و  عزیز   برایش  و  بود   موت   به   رو   که  داشت   غالمی  نفر(   صد   ۀ)فرماند

  شفا   را   غالمش   و   دی ایب   بخواهند  او  از   تا   فرستاد   وی  نزد  را   هود ی   بزرگان  د، ی شن  ی سیع  بارۀ در 
  که  دارد   شایستگی  او  که  کردند   خواهش  او  از  اصرار  با   رفتند  ی سیع  نزد   که  ن یهم   پس   . دهدب

  یسیع   پس . است  ساخته را   کنیسه   ما   برای   و   دارد دوست  را  ما   امت    او  را یز   کند؛   چنین   برایش
  هاآن  و  فرستاد  وی   نزد  را   خود   دوستان  ،یوزباشی  بود،ن   خانه  از  دور   چندان  یوقت  و  رفت   هاآن  با
 رو ن یا از   .درآیی  من  سقف  ر یز   تا  ستم ین   آنۀ  ستیشا  من  را یز   . نکش  زحمت   آقا  یا   : گفتند  او  به

  نیز   من  را یز   .ابدی  شفا  من  غالم   تا  بگو  یا کلمه   یول  ؛ می ایب   تو  سویبه   نم یبی نم  سته یشا   را   خود
  م یگویم  یکی  به  رو  نیا   از  و  ، دارم  فرمانم  تحت   نیز  لشکریانی  و  فرمان  تحت  هستم  شخصی

  او  و  کن  نیچن   میگویم  خود  غالم  به  و  ، دیآیم  او  و  ایب  میگوی م  یگر ید  به  و  ،رودیم  او  و  برو
  اشپی  در  که  جماعتی آن سویبه  و  شد  زدهشگفت  دی شن را   ن یا  ی سیع چون  و . کندیم ن یچن

 .امنیافته   مقدار  این   به   یمان ی ا   ل یئاسرا   در   م یگویم  شما   به  : گفت  و   گرداند   روی  آمدندمی
  یشهر   به   بعد   روز   در  بود. افته ی  شفا   که  دندید   را   ار یمب غالم  آن   و  بازگشتند   خانه  به   فرستادگان

  شهمراه به  یار یبس جمع  و شاگردانش از یار یبس که حالی  در  ؛شدیم ده ینام  نیئ نا  که رفت
  مادرش   فرزند  تنها  او  ؛شدیم  حمل  که  بود  یا مرده  د یرس  شهرۀ  درواز   به  چون  پس  . رفتندمی
  را   او  پروردگار،  چون  پس  .بودند   شهر   از  ی ار یبس  جمع  اوهمراه    و  بود  مردهشوهر   یزن  او  و  بود
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 پس   .کرد  لمس  را   مرده  و   آمد  نزدیک  و  ،نکن  هیگر   گفت  او  به  و  سوخت  شیبرا   دلش  دید
  به  شروع  و  نشست  مرده  آن  پس  .زیبرخ  میگویم  تو  به  جوان!  یا   :گفت  . ستادندیا   آن  حامالن

  یدکنانجتم  را   خدا   و  فراگرفت  را   همه  خوف  پس  فرستاد.  مادرش  نزد   را   او  و  کرد  گفتنسخن 
دربارۀ    خبر   ن یا   و  .است  هکرد  ییجودل   ملتش   از  خدا   و  آمده  ما  نمیا  در   بزرگ  یامبر یپ   گفتندمی

وقایع  این    شاگردان یحیی او را از جمیع و    ؛ دی چیپ   اطراف  مناطقۀ  هم  در  و  ه یهودیۀ  هم  در  او
 1(. مطلع ساختند

  باال  متون   در   مردگان   کردنزنده   مشترکوجه   یمکنی م  مشاهده  که   طور   همان»
  خاک  به   هنوز   و  بود   نگذشته   هاآن  مردن  از   کوتاه   ساعت   چند  از   بیش  که   است  ینا 

  بر  که   کسی  دلیل ینهم  به   . «رفت  یا دن  از   اکنونهم دخترم »  مثال   ؛بودند   نشده  سپرده
  هوشیب  افراد  ینا   که  کند  استدالل  اندتو یم  یسادگبه   است  سوار  شبهه  مرکب

 2« .بتراشند دیگری هر عذر  بود   داده رخ که  یا معجزه از جوییعیب  یبرا  یا ،ندا ه بود

  و   قاهر   معجزه،   که   کنند می  روایت   ل یانج   یا   تورات  در  که   ی متون  خصوص   در   اما
  را   خودشان  هم  انیحیمس یحت  و   می دار ن   هاآن  یدرستبه  یاعتقاد   ما   است،  بوده  مجبورکننده

  از  بیش  هاآن  را یز   ؛ کامل داشته باشند اعتقاد    از نظر لفظی  متون   تمامی  به دانند که  ملزم نمی 
  هاآن  از   یبرخ  ـکمدست  ـ   کنم یم  تأکید   پس  .دارند  تمعجزا   ا ی  حوادثبارۀ  در   یخیتار   متن  کی

  در   وحنای  انجیل   و  یمت  لی انج  متن  دو  هر   بودندرست   بر   مثال    توانی نم  پس  ؛ ستین   ق یدق
    . کرد اعتماد هستند مخالف  یکدیگر  با  که یحال
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   آسامن  از یی صداها

  ن یا   یول  ؛د نکنیم  تی روا   آسمان  از   ییصداها  دنیشن  از   دیجد   عهد  در   فراوانی  آیات
  رعد   صورتبه   فقط   را   آن  ایعده   و  است   نبوده  واضح  همه  برای  شده،شنیده   یصداها

 : شنوندیم

باز جالل  و    که جالل دادم  یددر رساز آسمان    ییصدا   خود را جالل بده! ناگاهپدر اسم    یا )
  و   «.است  ه داد  رخ   ی رعد »  : گفتند  ، دند ی شن  و   بودند   ستادهی ا   که   ی جمع  آن  پس   .خواهم داد

  ستین   من   خاطر به   گفت:   و   داد   پاسخ   یسیع   !«گفت  سخن   او  با   یا فرشته »  : گفتند  گرانید
  ن یا   س یئر   اکنون  است.  جهان  ن یا   داوری    نوناک  . شماست  خاطر   به   بلکه   آمد،   صدا   این  که

 1(. کشید  خواهم  خود   سویبه   را   همه   ، بروم  باال  نی زم  از   اگر  من  و  شود.می   افکنده  رونیب   جهان

 

   است. نبوده  کننده مجبور  و قاهر معجزه،  ن یا  یعنی این و

 معصوم  یبرا یصفات  نه و  هستند مرشوط  یی هانشانه ،معجزات

 و  داشتند  را   العادهخارق   صفاتی  انتظار  مردم  از  یار یبس  یان سم آ  یهارسالت   خ  یتار   طول  در
  نی ا   ما  .است  معصوم  او  که  اورند یب   مانیا   تا  باشد   معصوم  در   باید   صفات   این  که  کردندمی  شرط

  استدالل   ی اتیروا   هب  هاآن  از  یبرخ  و  هستیم  شاهد   نیز  تی مرجع  نید  روانیپ  نزد  را   دهیعق
  در  صفات   نی ا   وجود  ایبر   هاآن   درخواستۀ  کننده یتوج  روایات،  این   کنند ی م  تصور  و   کنندیم

  ـمثال  ـ   هاآن   از   یبرخ  بینیم می  ما   س پ  . باشد  داشته   ت یحج   ای   عصمت  ی ادعا  که   است  یهرکس
  نب ی ز »ماجرای    ت یروا   با   و   ؛ خورندی نم  را   او   م ینداز یب   درندگان  وی لج  را   امام  اگر   : دنیگویم
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  یا   معصوم  خواهندیم  همچنین  .آورندی م  دلیل  خود  سخن  این  برای  1رضا  امام  با  «هابکذ  
  ، بگذارد  سنگ  روی  بر  و  زمین  در   یاثر   رود،یم  راه  نیزم  روی  هرگاه  و  باشد  نداشته  هیسا  حجت

  اعتقاد   که  ایالعادهخارق   معجزات  گرید  و  ، دیبگو   سخن  جهان  هایگویش   ا ی  هازبان  تمام  هب
  اینکه  نه؛  شودی نم جدا  او از هرگز که ی طور به  ؛هستند  معصوم با  همراه و مالزم صفات دارند
  با  همراه  تواندمی   یا   نشوند   گاهی  و   بشوند   حاصل   است   ممکن  گاهی  که   باشند   یمعجزات  فقط

 د. ننباش  دیگری با و د نباش حجتی

  چنین  دوباره  امروز   را   اینان   و  بودند   خدا   رسول  همراه  گذشته  در  افراد  این»
  ابلیس  روش  مانند ه   اوصیا  و  پیامبران  ارزیابی   و  نقد  در  روششان  و  راه  که  مبینی می

  بر   خدا  حجت  یا  معصوم گوید: می روشنیبه  که ابلیس دیرین   شرو و  راه همان ؛است
  از   فراتر   ی قدرت  از  یعنی   باشد؛   دیگران  از   برتر  ـ یظاهر   های مالک   طبق ـ   باید   خلق

  ، درخواست کند  که  یهرکس  برای  مثال  عنوانبه   کهی طور به   ؛ باشد  برخوردار   معمول

 
بر    ها امام رضااز روز  یخواندم که روز   یعمان  یم مر   بن  یسیدر کتاب ع   گویدی حافظ م  نصریبن اب  ابوالفضل  -  1

ابه« که ادعا م  ینب»ز   کهیمأمون وارد شد، در حال او دعا کرده تا روز   ی برا  یاست و عل  طالبیاب    دختر    کردیکذ 
گفت: »به خواهرت سالم کن.« حضرت فرمود: »به خدا سوگند،  رضا مامزنده بماند، نزد او بود. مأمون به ا یامتق

  بن یو عل یستهم گفت: »به خدا سوگند، او برادر من ن  ینب.« ز یستپدر او ن طالبیاب  بن  یعلو  یستاو خواهر من ن
  بر گوشتمان    یتحضرت فرمود: »ما اهل ب  «یست؟ سخن شما چ  ینا  یل»دل  .« مأمون گفت:یستپدر او ن  طالبیاب

.«  کنندیم  یدرندگان از خوردن گوشتش خوددار   ید،اگر راست بگو  ینداز،درندگان ب  یشدرندگان حرام است، او را پ
.« در  .« حضرت فرمود: »باشدیگفت  یا)امام رضا( آغاز کن.« مأمون گفت: »سخن منصفانه  یخش  ینگفت: »با ا  ینبز 
رفت.   یینها پاآن  یسو به  غذا کردند و امام رضا  هیایرا گشودند، آنان را م  یوحش  یواناتح  یگاهجا  بحال در   ینا

  یان فرود آوردند. حضرت م  یم که چشم آنان به حضرت افتاد، همه دم تکان دادند و در برابر حضرت سر  تعظ  یهنگام
 یناز ا  ؛رد امتناع کاو  برود؛ اما    ییندستور داد او پا  ینبها دو رکعت نماز خواند و از آنجا خارج شد. آنگاه مأمون به ز آن

 )مترجم(  ها هم او را خوردند!آنو افکندند،  تاناو یح یشرو، او را گرفتند، پ
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 1« .باشند  ناتوان  شانجام   ز ا   همه  که  باشد  کارهایی  انجام  به   قادر  و  دهد  ارائه  ایمعجزه

  ی تی روا   از  روشی  چنین   با  اعتقادات  که   کنیم  درک   یضرور   یا مقدمه  عنوانبه   باید  ما
  ؛ شودی نم  گرفته   ده یعق   یتیروا   هر   از  بنابراین   ؛باشد   ت یواقع  مخالف  اگر   یحت  ؛ شودی نم  گرفته بر 

  چنین ن یا   به   عه یش  دی عقا  یعلما   از  کدامهیچ   که  حالی  در   و  ؛شود   حاصل  نیق ی  و  قطع  دیبا   بلکه
  این   به   هاآن   اساس  کدام  ر ب  و  چگونه   پس   است،   ه تنداش  اعتقاد   ـ آورند یم  هاآن   کهـ   یتیروا 

  با   هم   آنـ   ی دتی عق  ایمسئله   در   هات یروا   ن ی ا   اساس  و   پایه   کدام  بر   و   ؟ندا ه شد  معتقد   روایات
  کنند ی م  رد  را   هات یروا   نیا   هم   هاآن   یعلما   حتی  ؟انده شد  گرفته   کار   به   ـاهمیت   از  درجه   این

  شهیهم   پیامبران  اگر  هست.  هم  تیواقع  مخالف  و  است  گرید  اتیروا   مخالف  هاروایت  این  و
  دیگر  معجزات  به   نیازی  چه   دیگر   باشند  داشته   خود   با   همراه  را   معجزات  ن یا   زمان   طول   در   و

  به   ی از ی ن چه  دیگر  گذاشتی م اثر سنگ روی  فرعون   قصر  در یموس رفتن  راه اگر  دارند؟!
  ر یث أت  سنگ در هاآن یهاگام  که است چنین ایاوص و ایانب  روش و رهیس ایآ !داشت؟ عصا

  صفات   از   این   ا یآ  و   !کنند؟  خراب  را هایشان  خانه   کف    شوند یم   مردمۀ  خان  وارد  ی وقت  و   بگذارد
  لباس  که  بار   هر   ا ی  !ندارد؟ ه یسا  هم   هاآن   ی هالباس   ا یآ  و  !باشند؟  نداشته  ه یسا   که  هاستآن

 ! شود؟یم ه یسا فاقد  هم  آن دهند می ر ییتغ  را  خود

  گفته.   پاسخ  دهی عق  نی ا   بارۀدر   مفصل  طوربه   اسالم«  »عقاید  کتاب  دراحمدالحسن    امام
   : کنمیم خالصه  نکته  چند در را  آن بنده   و ،است مفصل ، خصوص نی ا  در ایشان سخن

ل    است:   م یکر قرآن    مخالف  ده یعق   نی ا   :نخست
ُ
ا  ق م  ن   ا   إ  ن 

 
ر    أ ش  ُلُکم    ب  ث  یَٰ   م  ي     ُیوح  ل  ا  إ  م  ن  

 
  أ

ُهُکم   ل َٰ ه    إ  ل َٰ د    إ  اح  ن    و  م  ان    ف  ُجو   ک  ر  اء    ی  ق  ه    ل   
ب  ل    ر  م  ع  ی  ل  ال    ف  م  ا   ع  ح  ال  ال    ص  ر ك    و 

ة    ُیش  اد  ب  ع  ه    ب   
ب  ا   ر  د  ح 

 
  2أ

ثل هم من  بگو:)   خدایی  شما خدای که شودمی وحی من به که ،هستم  بشر  یک  فقط شما  م 
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 کس هیچ   و  بپردازد،   شایسته   کار   به   باید  دارد  امید  خود   پروردگار   لقای   به   هرکس   پس  یگانه.   است
 . (نسازد ک شری پروردگارش   پرستش  در را 

  چگونه اگر چنین باشد    ؛است  متعالوسبحان   وندخدا   لتا عد  مخالف  ده،یعق  نیا   :دوم
فان  از  یبرخ معصومی که قرار است با او آزموده    همراه  به   که  حالی  در   ،داده است  ی برتر   را   مکل 

 ! ؟به حال خودشان رها کرده است را  گرانید  و ،داده  یشگ یهم قاهر   ۀمعجزیک شوند  

  که این  به   است  ی از ین   چه  . است  مخالف   متعالوسبحان   وندخدا   حکمت   با   ده یعق   نی ا   :سوم
  انبیا   به  همیشگی  صورتبه  ـشرایط   بهوابسته    معجزات  جایبه ـ   را   معجزات  از   یار یبس  وندخدا 

 بدهد؟  اوصیا و

  او کندی م ثابت  را یز  ؛ کندی م ه یتوج  را  نیحس امام قاتالن  عملکرد ده، ی عق ن یا  : چهارم
 است! نبوده  امام

 قرآن ۀ معجز 
  «یمادۀ  معجز»  میی گویم  سخن  العادهخارق   ای  معجزهبارۀ  در   یوقت  پژوهش  این   در  بسا  چه

ۀ  بار در   موجود  توهمات  از  ی ار یبس  بردنانیماز   ی برا   ن یا   ودر کانون توجه قرار داشته باشد،  
  بارۀدر   نیز   و  ی ملکوت  ی هانشانه   ا ی  یملکوت  ۀمعجز  بارۀ در   تر پیش   .است  بوده مادی  ۀ  معجز
  ای بر   ی لیدل  هااین   ـ شد   روشن  که   طور  همانـ   و  م یگفت   سخن  یعلم  معجزات   ای   هانشانه 
  در   شوند.می  محسوب  حق  صاحب   شناخت  قانون  ارکان  جزو  حتی  و  هستند  دعوت  تیحقان

  های دعوت   از  هایییروشنگر »  کتاب  در  الحسناحمد  امام  ،یعلم  یهانشانه   خصوص
   : فرمایدمی فرستادگان«
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 : یعلمۀ نشان»

  م یه  ک  ُیز  ُمُهُم   و  ل  ُیع  اب    و  ت  ک 
ة    ال  م  ک  ح 

ال    اگرچه   ،بیاموزد  حکمتشان  و   کتاب  )و   و 
 . بودند(  آشکار یگمراه در  آن از  پیش

  فرستادگان  ی هادعوت  یز تما وجه  ین تر مهم  یر، تدب  ُحسن  و حکمت  و  علم  بسا  چه
  و   گویندی م  سخن  آن  از  فرستادگان  که  یاله  حکمت  ین ب   مردم  یشترب  یول  باشد؛ 

  با   آن،ۀ  واسطبه   ـمتعالوسبحان   خداوند   راه  راهزنانـ   یگمراه  یعلما   که  یا سفسطه
  یبرخ  که   گونهآن  یز تما  عدم   ین ا   شوند. ی نم  قائل  یزی تما  کنند، ی م  مخالفت  یشانا 

م   یا   کنند ی م  ادعا  مردم   ؛ یستن   حکمت   یصتشخ   بودنسخت   یلدلبه   اند،شده   متوه 
لط  ین ا   یلدل   ینتر مهم   بلکه   را   خود  فطرت  مردم،  که  است   ینا   یختگیآمهمدر   و   خ 
  و  یطانش  خردی  یب   ین ب   یا   یر ش   و  شراب  ین ب  که  اندشده  یناییناب   همچون  و  کرده  آلوده

  یت وضع  تأسف   کمال  با   و  شوند ی نم  قائل   یزی تما  متعالوسبحان   خداوند   حکمت
 1« است! بوده  گونهین ا  زمان،  هر  در مردم یشتر ب

  و  ؛است ر یتدب سنُح  و  حکمت  ،علم  : دهندیم ارائه فرستادگان و ا یانب ۀ هم  که ی زیچ
  کرده  منتشر   خود  ی هاکتاب  در   را   آن  از  ی ار ی بس  و   ،ارائهاحمدالحسن    امام  که  است   یهمان  نیا 

  سفانه أمت  دهد.ب  پاسخ   هاآن  به  است  نتوانسته  ـامروز   نه  و  گذشته   در  نهـ  کسهیچ   و  ،است
  را  لگ   دهند ی نم ی فرصت خود به  و دهندب  تمییز ینادان  از را  حکمت توانند ی نم  مردم از یار یبس
  علم   از   یز یچ  این،   عتا  یطب  و  ؛باشند   داشته   خود  در  را   ییتوانا  نیا   تا   ند ی بشو  خود   چشمان  از

  گویی پاسخ   بر  هاآن  از  هرکدام  یناتوان  و  ،استشده  ثابت   او  حکمت  و  علم   .کاهدی نم  خدا ۀ  فیخل
ه  واقعیت  این  بر ها،آن  در یقیحق  اختالف  و تناقض   جادی ا  ای  آن به  گذارد.می صح 
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  خصوص   در  یحت  .افتاد  اتفاق  نیز  محمد   اعظم   امبری پ  زمان   در   که   است  یز یچ  نیا 
  علم   وقرآن    حکمت   ندتوا یم   مسلمانان  از   ک یکدام  ! آورندیم   مان یا آن حضرت    به   که   یکسان

  یعلم  یا معجزه قرآن    نکهیا   به   هاآن   مان یا   ا یآ  د؟ ده ب  زی یتم  و  ند ک  مشخص   را   آن  در   موجود
قرآن   که  دارند  اعتقاد  واقعبه   هاآن  ای آ  است؟ها بوده  آن  نیازی بی ۀ  یما  ای  ؟ستهاآن  راثیم  است
  ن یا   به  فقط   ای   ؟است  متعالوسبحان   وند خدا   طرف  از  کندیم   ثابت  که   تاس  یعلمۀ  معجز  یک

 دارند؟  اعتقادی ن یچن اندداشته  اعتقادی چنین  که دیدند  را  خود  پدران  که لیدل

 : فرمایدیماحمدالحسن  امام 

  اند:رسیده   آن  به   مسلمانان   که   وضعیتی   شدنروشن   برای   ، لمثا   عنوانبه»
  ولی  اند؛پذیرفته   را   این  مسلمانان ۀ  هم  و  آورد  معجزه  عنوانبه   را قرآن    محمد

  امروز   اگر  است؟   گونهمعجزه   اینشانه   و   آیه   قرآن،   هک  دهد ب  تشخیص  تواندمی  کسیچه
  قرآنی  ۀ  سور   همراهش  که   حالی  در  آید  فرود  زمین   به  و  بیاید   عبدالله  بن   محمد
  توانند می   مسلمانان  آیا  است،  آورده  متعالوسبحان   خداوند  سوی  از  که  باشد  یجدید 

  ؟ است  بوده  متعالوسبحان  خداوند  سوی  از  کنند   یقین  و  بدهند  تشخیص  را   سوره  این
  بی   است؟  محمد  همان  آورده،  را   آن  که  شخصی  که  شود  ثابت   برایشان  نتیجه  در  و

  م عال    چه  اند؛بهرهبی  تشخیص  چنین  توانایی   از   مسلمانان  بیشتر  گویم:می   تردیدی  هیچ
  این   هاآن  باشند؛   نکرده   آلوده   را   شان فطرت  که   هاییمسلمان  مگر  جاهل؛   چه   و   باشند 

  سبحان   خداوند  جانب  از  ایآیه   بفهمند   و   دهند   تشخیص  را   سوره   این   که  دارند   را   توانایی 
 . نیست معمولی و عادی  فردی آورده،  را  سوره این  که  فردی در نتیجه  و است

  عبدالله  بن  محمد  امروز   اگر   که  است   این   شودمی  حاصل   که   اینتیجه   بنابراین
قطعا     و  آورند نمی   ایمان  او  به   و  شوند می   کافر   ایشان   به   مسلمانان  بیشتر   بیاورد،   را قرآن  
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 1«.گودروغ  و جادوگر گویند: می

  ی قبل  امامان  علم   واحمدالحسن    امام  علم  توانندنمی   مردم  رشتیب   امروز   ،بی ترت  نیهم   به  و
  علم  که  حالی  در   آمدند  حضرت  آن  از  بعد   محمد  خدا   امبریپ   جانشینان  .دهند  تشخیص   را 

  ا ی مقتول  هاآن   نهایت  در   آنکه  تا  کردندمی  پشت   هان آ  به  همواره  مردم   لیو   ،بود   شان نزدقرآن  
  جاری  برایشان   مردم  های اشک   آن  از   بعد   و  کردندمی   تسلیم  آفرین جان   به   جان   ،مسموم

  ؛ کردندیم  رفتار  صورت  همین  به  نیز  مدندآیم  هانآ  از  بعد  که  نیکسا  ا ب  دوباره  لیو   ؛شدمی
 و   کرد  لمس  را   شانیهاقلب  خدا   سخنان  و  الودندین  را   خود  سرشت   که  عدۀ بسیار اندکی  مگر

 . شد باراشک  شانچشمان و دند ی د الفاظ ورای  در   را  قیقاح

 : فرمایدمیاحمدالحسن  امام

نَّ ...    : فرمایدیم  یتعالحق   ...» د  ج  ت  ل  ُهم    و  ب  ر 
 
ق
 
ة    أ دَّ و  ین    م  ذ 

لَّ ُنوا   ل  ین    آم  ذ 
اُلوا   الَّ

 
ا  ق نَّ   إ 

ی  ار  ص  ل ك    ن 
نَّ   ذ 

 
أ ُهم    ب  ن  ین    م  یس  س  انا    ق  ب  ُره  ُهم    و  نَّ

 
أ ُرون  ال  و  ب 

ک  ت  س  ا   *   ی  ذ  إ  ُعوا   و  م  ا  س  ل    م  ز 
ن 
ُ
ی  أ ل    إ 

ُسول   ی  الرَّ ر  ُهم    ت  ُین  ع 
 
یُض   أ ف 

ن    ت  ع    م 
م  ا   الدَّ مَّ ُفوا   م  ر  ن    ع  ق    م  ح  ُقوُلون    ال  ا   ی  ن  بَّ ا  ر  نَّ ا   آم  ن  ُتب  اک  ع    ف    م 

ین   د  اه  نزدیک )  الشَّ البته  که  و  یابی  می  کسانی  را  مؤمنان  با  دوستی  در  ترینشان 
آنان کشیشان   از  این واقعیت برای آن است که گروهی  گفتند: ما نصرانی هستیم. 

و چون آنچه را که بر پیامبر    *   . ورزندو آنان تکبر نمی   اند، ترسدانشمند و عابدان خدا 
اند، لبریز  از حق شناخته   سبب آنچه بینی به بشنوند، دیدگانشان را می   ، اسالم نازل شده

می  اشک  می از  زمر شود،  در  را  ما  پس  آوردیم،  ایمان  پروردگارا!  گواهان   ۀگویند: 
 . (بنویس

  بالغت   ی، ربان  راهبان   و  یشکش  ی علما  ینا   آوردنیمانا   علت  که  ید مپندار   چنین
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  باعث  که   است  نهفته الفاظ  ینا   یورا   که   بود  یقیحقا  بلکه   است؛   بوده قرآن   اسلوب   یا
  شدنآشکار   بر  یلیدل  هاآن  امثال  و  افراد  ینا   شود.  اشک   از  پر  آنان  یهاچشم   شد

  الفاظ  و  ها پوسته   ه ب  فقط   را   علمش   که   کسی  آن  نه   هستند؛   آدمی بن  ی برا قرآن    اعجاز 
 است.  کرده محدود

ا   : فرمایدی م  یتعالحق م  ي   و  و 
ت  س  اءُ   ی  ی  ح 

ال  اْل   اُت   و  و  م 
نَّ   اْل   ُع   الله    إ  م  ن    ُیس  اءُ   م  ش    ی 

ا م  ت    و  ن 
 
ع    أ م  ُمس  ن    ب  ي   م  ُقُبور    ف    را   هرکه   خدا   نیستند.   یکسان  مردگان  و   زندگان  )و  ال 

 . (شنوا سازی اند فرورفته   توانی کسانی را که در گورهاو تو نمی سازد،می  شنوا  خواهدب

  و ساحران همان ها آن نمود؟!  آشکار  آدمی بن ی برا   را  یموسۀ معجز یکسچه
م  معجزه،   آن  دانستند  یوقت  که  بودند  یجادوگران   از   یقتیحق  بلکه   نبوده،  یالخ   و  توه 

ر است، بوده  یان جهان پروردگار   جانب  1« .درافتادند سجده  به  و  یدندنورز   تکب 

 و   از نظر لفظی  قرآن،ۀ  معجز  بکشند  ریتصو   به  دنخواهیم  نگری سطح  درا اف  نچه آ  برخالف
  وند ا خد  . است  آن  از   ترق یعم   بلکه   ؛ست ین  نآ  اعداد  و  ارقام   با   یباز   صرفا    و  ی، بالغت

و    : دی فرمایم  متعالوسبحان  ل  ن     و 
 
ا   أ آن  ر 

ُ
ت    ق ر  ه    ُسی   اُل   ب  ب  ج  و    ال 

 
ت    أ ع   

ط 
ُ
ه    ق ُض   ب  ر 

و    اْل  
 
م    أ  

ه    ُکل    ب 
یَٰ  ت  و  م  ه    ل  ب    ال 

ل   ُر   ل  م 
ی  اْل   م 

اج  م    ع  ل  ف 
 
س    أ

 
أ ی  ین    ی  ذ 

ُنوا   ال   ن    آم 
 
و    أ اءُ   ل  ش  هُ   ی  ی  الل   د  ه  اس    ل  ا  الن   یع  م 

ال    ج  اُل   و  ز    ی 
ین   ذ 

ُروا   ال   ف  یُبُهم    ک  ا   ُتص  م  ُعوا   ب  ن  ة    ص  ع  ار 
 
و    ق

 
ُحُل    أ ا   ت  یب  ر 

 
ن    ق م    م  ار ه  یَٰ   د  ت   ي    ح  ت 

 
أ دُ   ی  ع  ه    و 

ن     الل   ه    إ    ال    الل  
ُف  ل 

یع    ُیخ  م 
پاره  آمدند، یا زمین پاره ها به حرکت میآن کوه   ۀ وسیلو اگر قرآنی بود که به )  2اد  ال 

  ۀ کرد[ بلکه همشد ]باز هم در آنان اثر نمی آن با مردگان سخن گفته می   ۀوسیل، یا به شدمی
خواست اند که اگر خدا می اند، ندانسته کارها فقط در اختیار خداست. آیا کسانی که ایمان آورده 

 
 م. ص 2010  ،ق 1431.  چاپ سوم.  یامام مهد ر  انتشارات انصا،  جلد دوم،  گوسالهکتاب    ،احمدالحسنامام    -1
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پیوسته به ]سزای و کسانی که کافر شده   !کرد؟مردم را هدایت می   ۀهم اند  [ آنچه کردهاند 
د.  رسخدا فرا   ۀآید، تا وعدهایشان فرود می خانه   ک رسد یا نزدیای به آنان میمصیبت کوبنده 

 .( کندتردید خدا ُخلف وعده نمی بی

  ن آ  خواندنش  هنگام  مؤمن  سنف    اطمینان  و   آرامش  و  ، است  یباطن  و   نی نفسا  قرآن،   اعجاز 
  آیاتش   از  یبرخ  که  کندیم   دییأت  و  ،هاستنه سیۀ  دهندشفا  که   کندیم  د ییأ ت  و   ،کندی م  دییأت  را 

 . دنگذار می ثیر أ ت ـاننسا  بدن مثلـ   یماد  حتی  و یکوتلم  موجودات بر  د نشو خوانده یوقت





 

 

 پژوهش این پایان

  ییخطاها  کردنروشن  و  ،ینی د  و  یعلم  نظر  از  یمادۀ  معجز  بررسی  ،پژوهش  نیا   عضومو
  ی اله نی د در  مادی ۀ معجز گاه یجا فهم   در ملحدان ا ی ن ید مردان ،مردم عوام  از برخی که  بود

 . ندشوی م شگرفتار 

  یعیطب   نینقوا   از  رونی ب   یدخالت  ای  ، یبیغ   دخالت  از  است  عبارت  «معجزه»  که  می دیفهم 
ۀ  معجز  .ستا   گرید   یبیغ  یهاجهان  از  ،نآانجام    سببعامل و    نیعی  ؛یمانجس  عالم  نیا 

  احساس  ی جسمان  ی ماد  حواس  ق یطر   از  را   آن  مادی  ثیرأت  توانیم  که  است  یا معجزه   ی، ماد
  مثلـ   هبالغ  یحکمت  جهتبه   و  ضرورت  هنگام   جز  متعالوسبحان   وندا خد  را   معجزه  .کرد
  که   یکسان  ت یهدا   برای ای  ، خدا   به  مانی ا   مسیر  بر ،راهش  یابتدا   در  آدمی  ت  یانسان  دادنقرار

  ، نامؤمن   ن یقی  شدند یاز   ای   ،ش یایاول  شرافت   ای  یزندگ  حفظ  جهتبه   ای   ، هستند  تیهدا   خواهان
  که  سازد می  جاری   یروش  به   را   آن   و   فرماید نمی   ی جار   ـ و...  منکران  لغزش   و   آزار  افزایش   ا ی

 . نکند نقض بی غ به  مان یا  در  را   خدا  سنت

  برای   و  نیست  کنندهاجبار   که  قاهرر یغ  معجزه  :شوندمی  تقسیم  گروه  دو  به  معجزات
  در  ایشبهه  یا  ابهام یعنی ؛گذاردی م یباق ب یغ یبرا  را  یمجال و است شده وضع آوردنایمان

  یعنی   شبهه   و   ابهام   وجود  . بماند  ی باق  امتحان  صورتبه   همچنان  ، امتحان  تا  دارد   وجود  نآ
  ر یتفس  ی برا   یراه  ندتوا یم  ـاست   یافته  دست  آن  به که  یمعرفت  سطح  به توجه باـ   مقابل  طرف

  ، یعیطب   نی قوان  علل  و  اسباب  از  ایره یزنج  ای  ،سحر  ای  ،توهمات  ا ی  ،نده یگو  یی  گودروغ   مثال  ـ  آن
   . دابیب  ـ...  یا

  وضع   آوردنمان یا   برای  که  است  ـآور الزام  و  مجبورکننده  یعنیـ   قاهرۀ  معجز  ،دوم  نوع
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  و   آزمون  لغو  ی امعنبه   را یز   ؛ ستین  رفتهیپذ  اوردیب   مانیا   آن  قی طر   از  که  یکس  مانیا   و  شودنمی 
  ری تفس  تواندنمی   وجههیچ به  مقابل  طرف  یعنی   است  آورامالز و  قاهر  نکهی ا   .خواهد بود  امتحان

  چ یه   جهی نت  در  و  ابدیب  نآ  ی برا   را   احتمالی  هایعلت  و  عوامل  از  ایزنجیره   ای  یاحتمال  ویلیأت   یا
  ی برا   وندخدا   ردا ند  امکان  را   یا معجزه   نی چن  .کند   پیدا   تواند نمی   آن  انکار  برای  یمجال

  . کندیم  نقض   ، بیغ   به  مانیا   در  را   خدا   سنت  یرا ز   نماید؛  یجار   یدرا اف  ا ی  فرد   آوردنمانیا 
  در   ـکنندمی  رد  را   آن  که  فراوانی  محکم  متون  وجود  دلیلبهـ   یشنهاد یپ  و  درخواستیۀ  معجز

 .است ودمرد  یانسمآ انی اد احبانص دیعقا

دانستیم     وند ا خد  بارۀدر   معرفتی   و   شناخت   هیچ   ـتنهایی به ـ  معجزه  کههمچنین 
بپردازیم    آن  ۀ مطالع  به  مجرد  صورتبه   اگرـ   یهانیک  ن یقوان   بلکه  ؛دهدمی ن   ما   به   متعالوسبحان 

  اما  ؛ کند  اثبات  ما  برای  را   خدا   وجود  تواندی م  صرفا    ـکنیم   تحقیق  شاهداف  و  سرآغازها  بارۀدر   و
  ، زمان   ره  در  خدا   جانشین  و  فهیخل  یعنی  ،شرسالت  حامل  و  الگو  قیطر   از  خداوند«  »شناخت

 . شودمی حاصل

  و صدق  شناخت برای ی مرکز ی نقش ـعام   صورتبهـ   یماد ۀ معجز که  یمدی فهم همچنین 
  که   دارند   وجود  هاییو نشانه   تای آ  و  یاله  ینقانو   کند.نمی   بازی   ا دخ  با   اتصال   ی  مدع  یراست

ۀ  هم   برای   قانون   این   .سازدمی  ز ی متما  باطل   ان یمدع   گردی   از   را   او و    ورد آی م  حق   صاحب
 . ستین  قانون این  یدها بن  زا  ه معجز و است؛  دسترس  در   همیشه و است جاری  مدعیان

  برای   یحاالت  در  را   آن  متعالوسبحان   وند خدا   است  ممکن  و   ستا   پذیرامکان  ،معجزه 
  ل یدل  و  ستین   آوردنمانیا  ایبر   مردم  کردنوادار  یبرا   هرگز  یول  ؛ کند  یجار   مانهیحک   یهدف

  ، خدا   نی د  در   معجزه  گاهی جا  شود.نمی   محسوبنیز    فرستاده  یراست  و   صدق  ایر ب  مستقلی
  و   نی قی  افزایش   رای ب  هزمعج   بنابراین  ؛ است  ـتشخیصی  متن یید  أ ت  یعنی ـ   ل یدلۀ  کنندد یی أت

 را  دلیل  آن  که  کسانیهمان    یعنی  است؛  وندخدا   یخلفا  به  آوردنمان یا   هب   مردم  قیتشو
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 .اندآورده 

  علتی  هیچ   که  نیست   ای پدیده   معجزه،   که   م یرسید   نکته  این   به   پژوهش   ن ی ا   در   همچنین 
  وجود   نآ  با   مخالفت  امکان  و  است   یحتم  ی  عقل  ن قانو  یک  ،ت علی    قانون  را یز   باشد؛  نداشته 

  ما  سبحان  وندخدا   را یز  ؛یمندان   را   آن  علت  و  سبب  همیشه  ما  که  ستین یزی چ  معجزه،  د.ار ند
  ی زی چ  معجزهنیز    و  خواند؛فرامی   تدبر  و  معرفت   به  بلکه  ؛کندینم  دعوت  ینادان  و  جهل  به  را 

  مرتبه بلند   موجود  یک   زیرا   ؛ باشد   متعالوسبحان   وندخدا   انجامش  میمستق   عامل  که  نیست
  طوربه   باشد  داشته  تجلی  دارد  قرار  آن  از  ترپایین   که  عوالمی  تمام  در  اینکه  بدون  تواندمی ن

  یجسمان  عالم   این  در  یزی چ  ک محر    ترتیب  این  به   تا   کند   برقرار  اتصال   نیجسما   عالم  اب  مستقیم
می   ؛ باشد   . نباشد  نآ  در   ی ک اریت  هیچ   که   ی نور   نه است،    ی ک یتار   و   ر نو   از   ایآمیزه   که   عال 

  باشد   هداشت  مادی اسباب و علل از ایزنجیره  فقط  ،معجزه  که  ستین  نی ا  ما ر منظو همچنین
  که   ندارد  وجود  ایعلمی   دلیل   هیچ  .کرد  خالصه   ماده   در  را   علل  و  اسباب   تمامی  توانی نم  و
  وجود  .باشد   منحصر  میکن   یم  یزندگ  آن  در  ما  که  یماد  هانی ک  همین  به  فقط  «وجود»
ۀ  نظری  طبق  مثال   عنوانبهرا    آن  توانی م  و  دیگشای م  یبیغ  عامل   ی ا بر   را   لیمجا  ،یماد ریغ

  در  که  گرید  یهاهان یک  رات یثأ ت  ای  هاهان ی ک  از  کنندهعبور   یروها ین  دخالت  با  جهانی،چند 
   .داد توضیح  هستند  ما هانیک با  تماس 

  ، نوزا یاسپ   مثلـ   کنند می  انکار   کلی   طوربه   را   جزاتمع  که   یمنکران  از  ی برخ  به   ن یهمچن 
  نممک نا  و   است   پذیرامکان  ی، عقل  نظر  از   معجزه   که   م یکرد  انی ب  و   م یداد   خ سپا  ـنز ی داوک  و  وم یه
  به   توجه  با  خصوص  به  ؛کرد   یابیعلت   ی،علم  صورتبه  را   هانآ  از  یبرخ  توانی م  و  ،ستین

 .یدگشایم یجسمان  عالم  در  ب یغ  دخالت یبرا  را  یمجال که ت یقطع عدم ۀ ینظر 

  جعلی  ،ن یروغد   متون، این   از   برخی  . میپرداخت   ینی د  متون  مختلف  ی هاقرائت   به   انتها   در
  ۀمعجز  از  یرغـ   یگر ید  روش  به  توانندمیو    هستند  متشابه  گرید  یبرخ  و  ،اندشده ف حریت  ای
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  اند شده   وضع  مان یا   برای  که  فرستادگان   و  یاانب  از  یمعجزات  به   سپس  . شوند  تفسیر   ـی ماد
  که   برخوردارند  ایشبهه   و  ابهام  از  و   هستند  قاهرر یغ  هاآنۀ  هم  چگونه  نکهیا   و  م یپرداخت
 است.  ضروری ایمان، برای شدهوضع ۀ معجز در  شوجود

 . امآورده  را   الحسناحمد   امام  یبیغ   یهانشانه   از  یبرخ  بنده «دو  وستی پ»  در  انتها  در
  داده رخ گذشته نیمرسل و یاانب  و یاله یهاحجت  با که  ی زیچ  مشابه و موثق هایینشانه 
  بر   شانداللت  و  هاآن  تواندمی ن  هاآن  جزاتمع  و  نیشاا   به  معتقد   فرد  که  یا گونه به   ؛است

  و  ، را در پیش گرفته  «هوا   دو   و   بام  یک روش »  نکه آ  مگر  ؛ کند  بی تکذ  را احمدالحسن    ت نیحقا
  برای   محرکی   ـکمدست  ـ   معجزات  این   بسا  چه  باشد.   خودش  هوس  و  هوا   میزانش  و  مالک

 ایشانۀ  ادل  دیگر  و  ایشان  علمی  معجزات  و  ایشان  دعوت  بارۀدر   بیشتر  تحقیق  برای  ایعده
 باشد. 

  ینهم  ـندارد   راه   آن  در  هم   یلیتبد  و   ییرتغ   ییگو  که ـ   مردم  اکثر   انتخاب   متأسفانه »
  ینندبرگز   را  یبغ  به   یمانا  بخواهند  هاآن   اگر  یحت  و  است،   یاتشمحتو  و  یجسمان  عالم

  ی وقت  یبترت   ین ا  به   شود؛  انجام   یجسمان   عالم   ین هم  یقطر   از   آوردن یمان ا  خواهند یم
انه    گرفتار  ی بزرگ  تناقض   در   باشد،  ی مادۀ  معجز  یک   یب،غۀ  شناسانند  خواهندی م  مصر 

  و   باشد  آورالزام   و  قاهر  معجزه،  ینا  که   ورزندی م  اصرار   مواقع   یاریبس  در  ی حت  .شوندیم
ت جسمان   به   را  یبغ  خواهند یم  هاآن   ین بنابرا  ؛باشد  نداشته   راه  آن  در  یکتشک  و  یلتأو   ی 

  با  و   است  صفر  یب،غ   به   یمانا  شان،ادعای  مورد  یمان  ا ۀ  عرص  در  لذا  کنند؛  یل تبد  محض
  ی شرع  و   یحصح  یب غ  به   آوردن یمان ا  ی برارا    خود   درخواست   ین ا  هاآن   حال  ین ا

 هاآن   آنچه   در   یعلن  و  آشکار   تناقض   یزان م   چه   شویدی م   متوجه   یاآ  حال  .شمارندی برم
  یدهفهم   راگ  دارد؟  وجود ـ یبغ  به   یمانا  یعنیـ   کندیم  طلب  هاآن   از  خدا  آنچه   و  طلبندیم

  یک ن یز ن  افراد ین ا احوال  در و  است  یقیحق   یبغ همان متعالوسبحان  یخدا که   یمباش
دمق   را   خود   هاآن   هستند.  پرستبت   صددر صد   یهمگ  هاین ا  که   یافت  یم درخواه  یم،بنگر    ی 
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 1«.اندکرده  یماد  عالم  همان یا تربزرگ  بت ینا عبادت  به 

 وحده  لله والحمد

 
 .29ص ، 4ج  انه،ر های روشنگ پاسخاحمدالحسن،  امام  -1





 

 

 1 پیوست

 معجزه  برای کورانی درخواست به پاسخ

  ، معجزه  اینکه  بر  مبنی  شیعه  عقیدتی  های کتاب   در   واضح  تصریح  وجود  با   بسیار،   سف أت  با
  محسوب   کافی  یدلیل  ،«نص»  حق،ۀ  کننددعوت   شناخت   یبرا   اینکه  و  ،نیست   ضروری  و  الزم
  یا احمدالحسن    امام   دعوت  یعنی ـ   حق   دعوت   تکذیب  از   که  بینیم می  را   دین   مردان  شود،می

  از   و   کنند نمی   حیا   و  شرم   ـوفاتش   شب   در   محمد  خدا   رسول  وصیت   در   شده ذکر   اول  مهدی 
  سر  پشت   را   خدا   کتاب  اینان  . دانندمی   حجت  شناخت  راه  تنها   را   معجزه   و  خواهندمی  معجزه  او

  متمایل   خداست  خلفای  به   حسادت   از  پر  که  خود  نفسانی  های خواست  به  و  اندانداخته   خود
  ؛ کنند   پیروی  است  هداد  برتری  اخالصش  خاطربه   را   او  وندخدا   که  کسی  از  پذیرند نمی   و  اندشده
  جز  آن،   از   بعد   که   ایمعجزه  ؛ شوند  اطاعت   به   وادار   ،قاهر  ایمعجزه   با   خواهندمی   بلکه

  امتحان   دنیای  در   ـ خردیبی  روی  ازـ   امتحان   لغو  یعنی   این  و   ندارند   دیگری  راه  شدن،تسلیم 
  است.

  هستند؛   ی قهر   یا معجزه   خواستار   که   یابیمیم  ین چن   را   هاآن   یر، مس  طول   در»
  هاآن  بر   را   فرستاده  شخص  ی برتر   و  سازد   وادار  آوردنیمان ا   به  را   هاآن   که  یا معجزه
  شخص   آن  یبرا   نگزاردنسجده   یا  گزاردنسجده   یاراخت  یجهنت  در  که  گرداند؛  واجب

 بود.  ین چن  یسابل و  فرشتگان ی برا  که  طور همان  ؛ نگذارد ی باق  یشانبرا  را  فرستاده 

  ة ی  ُلوُبُهم    اله 
ُ
وا   و    ق ر  س 

 
ی  أ و  ج  ذین    النَّ ُموا   الَّ ل  ل    ظ  الَّ   هذا   ه  ر    إ  ش  ُلُکم    ب  ث     م 

 
ُتون    أ

 
أ ت    ف 

ر   ح  ُتم    و    الس  ن 
 
ُرون    أ ص    که   آنان  و   است؛  مشغول   لهو  به   یشانهادل   که  یحال   )در   ُتب 
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  آنکه   با  یاآ   ماست؟ش   همچون  ی بشر   جز   شخص  ینا   یاآ  برخاستند:  نجوا   به  کردند  ستم
 !(. روید؟ی م جادو و سحر  سراغ به  همچنان بینید، یم

  در   امتحان  لغو  خواستار  خود  خردانۀیب  درخواست  ینا   با   هاآن  خالصه  طوربه 
 1«.است ادراک  ضعف و خردیی ب  یت  نها ین، ا  و شوندی م امتحان یایدن

  را   ش سفید  ریش  خواستاحمدالحسن    امام  از   که  است  «کورانی  علی»  افراد  این   از  یکی
  است  ه نوشت  مهدی  امام  احادیث  بارۀدر   کورانی   کهمطالبی    همه   این   دانمنمی   و  2!کند  سیاه

  شما   سویبه   مدعی   اگر  اینکه  :شودمی   انجام   سطر   دو  با   تنها  حلراه  اگر  ، ای داردچه فایده 
   کند! سیاه را  شما  ریش  بخواهید او از آمد

  آن  در  یتحول  و ییر تغ  هرگز که  یاله سنت از  یانمونه  عنوانبه ـ  پرسش  یک  تنها »
  کند؛ی م  یتکفا  کنندی م  درک  آن  با  که  دارند  یقلب  که  یکسان  یادآوری یبرا   ـندارد  راه

معجزه  علیاز حضرت    کهی  حال  در شخصی    :ینکها    به   ، کندی م  یا درخواست 
امام   ۀو فرستاد یوص  از که یکس با ، هست مو تار   چند من یشر   در گویدیم یعل

  چه   ، کن  یاه س  را   یدمسف  یش ر   گویدی مکند و به او  یمعجزه درخواست م     یمهد 
 دارد؟!  ی تفاوت ه چ خواسته آن با  خواسته  ینا  دارد؟  یفرق

  ذین   قال   و ُجون   ال  الَّ ر  نا  ی  قاء  و   ل  ل   ال  ل  ز 
ن 
ُ
ا  أ ن  ی  ل  ةُ  ع  ک  الئ  م  و   ال 

 
ری   أ نا   ن  بَّ د   ر 

ق  ُروا  ل  ب  ک  ت    اس 
م    في ه  ُفس  ن 

 
ا   و    أ و  ت  ا   ع  بیرا    ُعُتوًّ م    *  ک  و  ن    ی  و  ر  ة    ی  ک  الئ  م  ری   ال  ال  ذ    ُبش  ئ  م  و  مین    ی  ر 

ُمج  ل  ُقوُلون    و    ل    ی 
را   ج  ُجورا    ح  ح  نا   و    *   م  م  د 

 
لی  ق ُلوا   ما   إ  م 

ن    ع  ل    م 
م  ناهُ   ع  ل  ع  ج  باء    ف  ُثورا    ه  ن    که   کسانی   )و   م 

  را   پروردگارمان  یا  نشدند  نازل  ما  بر   فرشتگان  »چرا   گفتند:  ندارند   امید  ما   یدارد   به

 
 الحرام. محرم ۀخطباحمدالحسن. امام  -1
 مستند خواهیم آورد.  طوربهدر ادامه سخن وی را  -2
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  که   روزی  *  کردند  سرکشی  سخت   و  ورزیدند   تکبر  خود  بارۀدر قطعا     بینیم؟«نمی 
  ید ممنوع   و  دور   گویند:  و  بود،   نخواهد   بشارتی   را   گناهکاران  روز   آن  ببینند  را   شتگانفر 
  همچون  را   همه   و  پرداخت   یم خواه  اند داده  انجام   که  ی اعمال  به   ما   و  *   خدا   رحمت   از

 1« .ساخت( یمخواه پراکنده  هوا  در  غبار 

  خواست   و  شود   هالک  شارون  کرد   درخواست  وی   بلکه   ؛نبود   ی کوران  درخواست  تنها  این،   و
  و   اعتراف  به  هادرخواست  این  دوی   هر  2. شود  منع  کوثرالۀ  شبک   در   هایشدر برنامه حضور    از
  نتیجه   و   ،پرداخت   میخواه  هااین   به   دیگر   جایی   در   ما   خدا   خواست  به   و  شد   محقق  او  خود   یید أت

  اگر   حتی  کندمی  معجزه  درخواست  که  کسی  شود؛می  حاصل  اوقات  اغلب   در  که  شد  همان
  دیدار   که  اوست  رسمی  سایت  کارگزاران    خود  سخن  این  آورد.نمی   ایمان  شود  محقق  معجزه
 : کندمی  توصیف چنین  را  3« مشتت حیدر» با  جمعه

  دقت   دوباره  گفتم  آنچه  در  حیدر!  شیخ  ای   کنم:می  تمام   گونهاین  را   خود  سخن   و  »...
  ای نامه  خواست  تو  از   و  دیدی  را  امام   هرگاه  پس  معذورم!  توۀ  نام  گرفتنتحویل  از  من  .کن

  تا   ببیند  ایمعجزه  اینکه  مگر  ،بگیرد  اینامه  نپذیرفت  فالنی  :بگو  او  به  بفرستی  من  برای
 باشد.  نامه راستی و من  راستی بر دلیلی

 خواهی؟ می ایمعجزه چه  خوب! بسیار :گفت  سرعتبه حیدر 

 ریش اینکه خواست: حالج از (اللهرحمه) صدوق  پدر که ایمعجزه همان گفتم: او به
 4« . داشتم... جوانی در که بازگردانی رنگی همان به  مرا سفید

 
 الحرام. محرم ۀخطباحمدالحسن. امام  -1
 آمده است.  دواسناد این معجزه در پیوست  -2
 بود که مرتد شد. احمدالحسن  یکی از پیروان امام   -3
 . 48ص  ،چاپ دوم، بصرهدجال کتاب  ،کورانی -4
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  حسین ۀ  مکاتب  بارۀدر   تاریخی  نظر  از  که  کندمی  اشاره  ایواقعه  به  کورانی  است  مشخص
 : است شده روایت  نوبختی  علی بن   اسماعیل سهل واب با  ( ق 309 - 244) حالج  منصور بن

  هبة   ابونصر  از  نوح،  بن  علی  بن  احمد  ابوالعباس   از  داد،  خبر  ما  به  یمابراه  بن  »حسین
  متعال  وندخدا  وقتی گفت: عمری، ابوجعفر دختر کلثوم ام دختر پسر  ،کاتب محمدبن  الله

  خطور   چنین او ذهن به کند خوار  و رسوا را او  و فرماید آشکار  را  حالج امر  حقیقت  کرد اراده
  فریب   زود  که  است  کسانی  جمله  از  هم  )رض(  نوبختی  علی  بن  اسماعیل  سهلواب  که  کرد

 فرستاد   او  سراغ  به   را   کسی  بنابراین  شود.می  او  نیرنگ  و  حیلهۀ  فریفت  و  خوردمی  را  او  کلک
  که   دیگرانی  مانند   نیز  هل وساب  که  کردمی   گمان  و   کرد  دعوت  خودش  به  را   او  و

  خودش  سمتبه  را  او  دائما    روایناز   ؛ است  نادان  و   جاهل   بود،   ضعیف   ایمانشان
  ابوسهل   کهینا  یلدل  به  کرد.یم  القا  او  به  را  خودش   یهایلهح   حوصله،   و  ی آرام  با  و   ید،کشیم

 یگاه جا  ادب،  و  علم  به  هاآن  یانم  در  و  بود،  یممتاز   و  خوب  یتموقع  یدارا  مردم  نظر  در
  من  نوشت:  سهلو اب  ی برا  یانامه  در   و   کرد، بیان  آرام  و   آرام   را  یلهح ینبنابرا  ؛ داشت  ی خاص

  سوی به  را  جاهل   و اطالعکم افراد  ادعا  ینهم با  نخست  او.  هستم الزمانصاحب  یلوک
  مأموریت  من نوشت: سهلواب به نامه در و برد باالتر را  ادعا یمدت از بعد .کشاندیم  خودش 

  قلبت  کهینا  تا دهمب  انجام یتبرا یخواه یم  که  یکمکو   یاری هر  که  دهمب یغام پ تو  به دارم
 . یباش  نداشته یدتردوشک من  نیابت در  و گرفته آرام

  شده،   ظاهر   تو   از   که  یمعجزات   و   کرامات  مقابل  در  من  که  داد   یغامپ   او  به  سهلابو
  و   یلم  یاربس   یزانمکن   به  من   کهینا  .است  سهل  و  آسان  یاربس  تو  یبرا  که  دارم  ییاستدعا
  از   مرا  محاسنم  یدیسف  و  یریپ   اما  هستند،  من  کنار  در  هاآن  از  نفر  چند  و  دارم،  محبت

  یدی سف  کهینا  تا  کنم   خضاب  جمعه  هر   ید با  ینبنابرا  ؛است  کرده  دور  هاآن  با  معاشرت
  متحمل   را  یادیز   مشقت  هم  خضاب  خصوص  در  و  نشود،  معلوم  هاآن  یبرا  محاسنم

  یقت حق  صورت  ینا  یرغ  در  کنم،  پنهان  هاآن  از  را  مسئله  ینا  یدبا  کهینا  یلدل  به  ؛شومیم
  که   شود یم   موجب   مسئله   ینا   و  شوند،یم   موضوع  متوجه  هاآن  و  شود   یم   آشکار  من  امر
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  از  مرا خواهدیم دلم هجران. به وصالم و شود  مبدل دوری به یشانا  به نسبت من  یکینزد
  اطاعت   وقت  آن  ؛یکن   سیاه  را  محاسنم   ،کرده  یازن یب  ی سخت  و  مشقت  ینا  و  کردنخضاب

 عالوه   ؛کنمیم   دعوت  تو  سمتبه  هم  را  مردم  و  شوم،یم   قائل  تو  اعتقاد  به  و  یرمپذیم  را  تو
 دارد.  همراهبه یاری  تو یبرا و یرتبص من یبرا عمل ینا  یبده  انجام را کار ین ا اگر این بر

  جذب   و  نگارینامه  در   یدفهم   ید،شن  را  ابوسهل   جواب   و  او  کالم   ینا  حالج   وقتی 
  جواب   یگرد  ینبنابرا  ؛است  کرده  ینادان   سهل واب  به  اعتقادش   اظهار  در  و  کرده خطا سهلواب
  ماجرا،   ینا  از  بعد  . نفرستاد  او  سویبه  کییپ  یچه  یگرد  و  یدکش  او  از  طمع  دست  و  نداد  را  او

 یگران د  خنده  موجب  و  کرد یم   بازگو   را  آن  و  قلن    مجالس  در  او  از  را   یتحکا  ینا   ابوسهل
  یقت حق  که  شد   باعث  امر  ینهم   و   کرد  یدا پ   تشهر   کوچک  و  بزرگ  نزد  مسئله  ینا  شد.می
 1« .شدند ربیزا او از یعهش و شده معلوم  حالج امر

 صدوق:  شیخ  پدر با   حالجۀ شدروایت  تاریخی  ماجرای اما

 بابویه   بن   موسی  بن  حسین   بن  علی  بن   حسین   عبداللهواب  از  داد،   خبر   من  به  »جماعت 
  و   ابوالحسن  نزدیکان  به   و  آمد   قم  شهر   به   حالج   پسر  که   کرد   روایت  صدوق[   شیخ   ]برادر

  و  فرستاده  من  گفت:می و  کرد  دعوت خودش   سویبه را  هاآن  و  نوشت  نامه  ابوالحسن  خود
 هستم.   امام یلوک

  نامه   ۀآورند  به  نامه،دعوت  کردنپاره  ضمن  یدرس  ]ابوالحسن[  پدرم  دست  به  نامه  وقتی
 است؟  کشانده هاینادان   ینا به را تو  یزیچچه گفت:

  ما  مرد ینا گفت: ـاوست  یپسرعمو  یا پسرعمه گفت کنمیم گمان من کهـ نامه ۀآورند
 و   یدندخند  او  حرف  به  آنجا  در  ینحاضر   ۀهم  ی؟کن یم  پاره  را  نامه  چرا  پس  کرده،  دعوت  ار 

 کردند.  مسخره را او

 
 . 402ص  ق،1423چاپ اول. . انتشارات فجر. غیبت . شیخ طوسی -1
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  اشخانهتجارت  و  دکان  به  غالمانش  و  دوستان  از  تن  چند  با  و  شد  بلند  پدرم  آن  از  بعد
  حضور   آنجا  در  که  یکسان ۀ  هم بود،  آنجا  اش خانهتجارت  که  شد  یساختمان  وارد  یوقت  رفت.

  یش سرجا  که  نفر  یک   جزهب  شدند،  بلند  یشانجا  از  و  ند کرد  تواضع  پدرم   به  نسبت  داشتند
  رسم   و  عادت  طبق  نشست،  که  ینهم  شناخت.  ینم  را  او  پدرم  و  نشد،  بلند  وبود    نشسته

ار،  ب   و  دفتر  تج    حضار   از   یکی  به  رو  موقع  ینهم   در   .کند   کتاب  و  حساب  تا  برداشت   را  مرک 
  کرد   پدرم   به   رو  و  شد  مسئله ینا  متوجه   مرد دادند.  جوابش  و   کرد  سؤال   مرد آن  بارۀدر   کرده،

 او  متوجه  پدرم  ی؟کن یم   سؤال   یگراند  از  من   ۀدربار   چرا  .هستم  ینجاا  خودم   من  :گفت  و
  نکردم.   سؤال  خودت  از  بود،  نظرم  در  شما   یبرا  که  یاحترام   ی وبزرگ   جهتبه  گفت:  و  شد

 مرد   آن  پس  :گفت  او  به  پدرم  ی؟کن یم  پاره  را  امنامه  خودم  حضور  در  حال[  ینا  ]با  گفت:  او
 یی؟ تو  ]حالج[

  دشمن   که  حالج  .کن[  یرون]ب   یگردنپس    و  لگد  با  را  او  گفت:  یغالم   به  خطاب  سپس
  کند،   لعنتت  خدا  گفت:  او  به  پدرم  [ینح   ینهم   ]در  .رفت  یرونب  خانه  از  بود  رسولش  و  خدا
  یرون ب  یگردن پس    با   را  ی و   و  نرفت   یرونب   خودش   او  :گفت  کهینا   یا  ی؟کن یم  معجزات  یادعا

 1« .یدیمند قم شهر در را او آن از بعد  .انداخت

   جهت: چند  از  کورانی به  پاسخ  و

  از   نظرصرفـ   باشد  کرده   درخواستی  چنین  واقعا    نوبختی  و   باشد  درست   خبر   این  اگر -1
 کس هیچ   نه   و  تو   نه  و   است  کرده   اشتباه   بسیار   او  ـحالج   ادعای   بودن دروغ  یا   راست
  از  غیر   روشی  و  راه   خدا   های حجت   از   حجتی  یا   سفیر   شناخت  برای   نیستید   مجاز

  همان  به  ؛اندازدمی  دوزخ  آتش  به  را   تو  باشد  خطا  اگر  زیرا   کنید؛  انتخاب  معصومین
  عمل  پذیرند می  را   تو   سخن   که  کسانی   از  بسیاری   و  تو   حاضر   حال   در   که   صورتی

 
 . 403غیبت: ص . شیخ طوسی -1
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  کنی.می

  بداند  بخواهد   که   شخصی   هر   و   است،   داشته   حضور  سوم،   و   دوم  سفیر  زمان   در   حالج  -2
  پیش  از  اینکه نه ؛ بپرسد   موجود  سفیر  از  باید  خیر،  یا است  مهدی امام وکیل  او آیا

   کند.  ابداع است  نفرستاده ایشانبر   دلیلی وندخدا  که خردانهبی  هاییروش  خود،

  حجتی بلکه  ؛نیست الحسن بن  محمد  مهدی  امام وکیل فقطاحمدالحسن  امام -3
  حضرت  خدا   رسول  وصیت  در   که   است  اول  مهدی   همان   و   وند،خدا   هایحجت   از

  شودمی  انجام ایالهی قانون همان طریق از او ختشنا و ؛است  شده یاد  محمد
  اهل  و  است  فرموده  وضع  هایشحجت   شناسایی   برای   متعالوسبحان   وندخدا   که

   .اندفرموده  تأکید  آن بر متعدد  های مناسبت  در بیت

  خبر   این  در  شدهبیان  درخواست    از  را   خود  بیزاری  بتواند  شخصی  ندارم  اعتقاد  بنده -4
  چیزی  از  نیز  و  (دارد   وجود  شبودنجعلی   احتمال  حال،  هر  به  که  خبری )  کند  پنهان 

  غرض   ،کننده درخواست  که   آنجا   ؛ کندمی  تکرار   ییحیا  و  شرم   هیچ   بدون   کورانی   که
که    یمن در مقابل کرامات و معجزات»  :کندمی  بیانمحاسنش    رنگ  تغییر  از  را   خود

که من به  ینا   .است  سهل   آسان و   یار تو بس  ی دارم که برا   یی از تو ظاهر شده، استدعا
و   یری ها در کنار من هستند، اما پ و محبت دارم، و چند نفر از آن یلم  یاربس یزانم کن

محاسنم سف آن   یدی  با  معاشرت  از  استمرا  کرده  دور  جمعه    ید با  ینبنابرا   ؛ ها  هر 
نشود، و در خصوص خضاب    معلوم   هاآن  ی محاسنم برا   یدیکه سفینخضاب کنم تا ا 

  ها پنهانمسئله را از آن   ینا   یدکه با ینا   یل به دل  ؛شومی را متحمل م  یادیهم مشقت ز 
غ  کنم،  حق  ین ا   یردر  میقت  صورت  آشکار  من  آن   ی امر  و  موضوع  شود  متوجه  ها 

مبدل    دوری  به  یشانمن نسبت به ا   یکیشود که نزد ی مسئله موجب م  ین شوند، و ا یم
  یمشقت و سخت  ین کردن و ا خواهد مرا از خضاب ی شود و وصالم به هجران. دلم م
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  خدا   هایحجت   شناسایی  است  ممکن  آیا   «.  ...یکن   سیاه  نم را محاس  ، کرده  یازنیب
  راجعون. الیه انا  و لله  انا ! باشد؟  گونهاین

 : شوند بیدار  غافلین  که باشد  ؛ کنممی  بسنده مردم بهاحمدالحسن  امام از نصیحتی   به

  ید، بخوان   خودتان  ندهند.   یب فر   را   شما  یروانشانپ  و  یگمراه  یعلما   مردم!  یا »
 کسی یچ ه   به  بشناسد.  را   حقیقت  خودتان  و  یاموزیدبـ  ید،کـن   دقت  ید،کن  وجوجست

  ؛ شد  یدخواه  یـمانپش  فردا   که  یرد؛بگ   یمتصم  شما  آخرت  یبرا   تا   یدنکـن  یهتک 
نا   قاُلوا   و    داشت:  نخواهد  ی سود  یمانیپش  کهیحالدر  بَّ ا  ر  نَّ نا  إ  ع  ط 

 
نا  أ ت  نا   و    ساد  راء    ُکب 

ا ون  ل  ض 
 
أ بیال   ف    اطاعت   خود  بزرگان  و  یان آقا  از  تنها  ما  پروردگارا!  : گویندی م  و)  السَّ

 . کردند( گمراه را  ما هاآن  پس یم؛ کرد

  دلسوز   که  است  یکس  یحتنص   سوگند،   خدا   به  و  شماست؛   یبرا   من  یحتنص   این
  از  را   چوپان   و   یدکن  دقت   و  یندیشیدب  یکن  آن  در  پس  ؛شماست   به  مهربان  شماست، 

 « . ید... ده  یصتشخ هاگرگ 



 

 

 2 پیوست

 الحسناحمد امام دعوت در مادی ۀمعجز 

  وند خدا   کالم  پرتو  در  و  ،واجب  نه  است  پذیرامکان  معجزه،   کردیم  ثابت  آنکه  از  بعد
  پیوست   این   در   ،ساختیم   روشن  را   معجزه  از  نهایی   هدف  و  غرض  ،جانشینانش   و  متعالوسبحان 

  ها آنۀ  وسیلبه   متعالوسبحان  وند خدا   که آورد    خواهیم  را   مادی  معجزات  برخی  از  هایینمونه 
  مستنداتۀ  ارائ  با   هاآن   از  برخی   به   فقط   اینجا   در   . نمود  یاری   دعوتش   در   را احمدالحسن    امام

 گواهی   اوبه    که  مکاشفاتی  و  یاهاؤر  مثل  ملکوتی  هایمعجزه  بر  عالوه  بنابراین  ؛کنیممی   بسنده
  حضرت   خدا   رسول   وصیت  یعنی ـ   ظاهری   متن   با   سازگاری   و   موافقت  به   توجه   با   و  د ندهمی

  بر   عالوه  و  ایشان،   بر  تسا   تصریحیکه    ـاست  یگمراه  از  امتۀ  نگهدارند  که محمد
  هم   مادی  آیات  و  هانشانه   است،  الهی  هایحجت   شناخت قانون  از  دوم  بند  که  علمی  زاعجا
 است.  ایشان دعوت برای  ی یید أت  که دارند  وجود

  با  کههستند    معجزاتی  مشابه  و  دندهمی   رخ  همواره  و  ند زیاد  بسیار  ،مادی  معجزات  این
  که  کسی  ندارد  امکان  و  دندشمی  حاصل  اوصیا  و  فرستادگان  ، انبیا  یعنی   خدا   های حجت

یید  أت  ایبر   دلیلی  عنوانبه  هاآن   برای  را   معجزات  آن  و  باشد   داشته   اعتقاد   ایشان  به
  حقانیت   ییدأت   برای  دلیلی  را   هاآن   یا  کند   تکذیب  را   هامعجزه  این  بشمارد،  معتبر  شانحقانیت

  به   فقط  اینجا   در  بنده  کردم  بیان   ترپیش   که   طور  همان   و  ؛نکند   محسوباحمدالحسن    امام
 کرد.  خواهم بسندهمستنداتی دارند  که  یمعجزات از برخی

  ایمعجزه   ـعمل   درـ احمدالحسن    امام  آیا »  کنم:  روشن  را   مهم  مسئلۀ   مایلم   آن  از  پیش   اما
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   «است؟ داشته  عرضه مراجع به

   است؟ داشته  عرضه  مراجع  به ایمعجزه احمدالحسن  امام آیا

  مراجع   به   ابتدا   همان   در  الحسناحمد   سید   کنند می  تصور   اشتباه به   برخی»
  و   است  گذاشته  مراجعۀ  عهد  بر  را   آن  چگونگی  کردنمشخص   و  داشته  عرضه  معجزه

  درخواست   و  دهند می   پیشنهاد  هاآن   که  است   ایخواسته  همان   اجرای  ایشان  نقش
  »در   کتاب   در  یمانیاحمدالحسن    امام  که   است  صورتیبه   واقعیت   ولی  کنند؛ می

 : است فرموده  بیان  دوم  جلد «صالح عبد  محضر

  را  خود  درخواست  که  یمگفت  مراجع  از  یبرخ  به  ما  معجزه،ۀ  یقض   خصوص  »در
  حجت  ینکها   بر  یندنما  یح تصر   ی رسم  اییانیه ب   صدور   با  و  کنند   مکتوب   و   مستند

 .شودی م شناخته  معجزهۀ یلوسبه 

  ییگوپاسخ   و  شدند  معجزه  خواستار  که   بودند  مراجع  ینا   ابتدا   که   داشت  توجه   باید 
  فقط  و  ندارند   یتیجد   و  هستند   گودروغ  یا  هاآن  که  بود نکته    ین ا   یان ب   ی برا   هاآن   به
  طور به   ما   که  شد   روشن   آن  از   پس  یه قض   ینا   و  بکشانند   یراههب   به   را   مردم  خواهندیم

  هم   اگر  یا   زدند؛   باز  سر  ییگوپاسخ   از  هاآن   و  یمداد  قرار   خطاب  مورد   را   هاآن  یرسم
  در  نمودند،یم  مستند   را   خود  درخواست  و  نوشتندیم  یرسم  اییانیه ب  و  دادندی م  پاسخ
  معجزه  به   را   حجت  شناخت   راه  هاآن   یرا ز   ؛ داشتند ی برم  پرده   خود   ی نادان  از   واقع

  شناخت   ی]برا   کهبل  ؛ یستن  ممکن  راه  تنها   معجزه  که  ی حال  در  اند،کرده   منحصر
 دارد.  وجود یمختلف یهاراه  خدا[ حجت

  ما   ی برا   ینکها   مگر   ،آوریم ینم  یمان ا   گفتند:   مردم  به   هاآن   ی وکال  و  مراجع
  و   مستند   به  منوط  را   درخواست  ین ا   یرش پذ احمدالحسن    . یاوردب   یا معجزه
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 موضوع:  دو شدنآشکار  هدف  با کرد، شانیتقاضا کردنمکتوب

  نسازند   منتشر  مردم  ین ب   و  یسند ننو   را   خودۀ  خواست  اگر  و  هستند  گودروغ  هاآن  :اول
 .شودی م یاننما  شاندروغ

  شودی م  شناخته  نص  با   حجت   که   یاعتقاد   اصل  ین ا   با   و  اندنادان  هاآن  :دوم
  مورد   ی موضوع  ،نه   یا   شناخت  معجزه   با  توانی م  را   حجت   یا آ  ینکه ا   . کنندیم  مخالفت
  معجزه   اظهار   را   حجت  شناخت   راه  تنها   مراجع  که   است  چگونه   حال  است؛   اختالف

 !دانند؟یم

  و  آمده احمدالحسن    گویندیم  دروغبه   که   است  یکسان  از   یبرخ  به   پاسخ   این
  درخواست   او  از  خواهندیم  یا معجزه   هر   که  است  گفته  مراجع  به  ابتدا   همان  از  خودش

 1« .کنند

  امام آنچه  و  شدند  معجزه خواستار  ابتدا  همان  در  که  بودند  کسانی  مراجعاز  برخی بنابراین 
  هرچه   هاآن  پاسخ   و   ، کنند مکتوب   را   خود   درخواست که  بود  این   ـصرفا  ـ   خواستاحمدالحسن  

 بود.  هاآن دروغ  و بودنباطل کردنروشن  برایکار   این باشد

  معجزه   دارند   اعتقاد  که   هستند   نادان  افرادی   هاآن  که   شودمی   روشن   دادند   پاسخ   اگر -
   است. حجت  شناخت برای  ضروری  و واجب راهی

 گو دروغ   هاآن  که   شودمی   روشن  ـنداند   پاسخ   هم  واقعا    کهـ   ندهند   پاسخی   اگر  و -
   هستند. 

 
م. 2010.  ق  1431چاپ اول.  .  انتشارات انصار امام مهدی.  2جلد  .  در محضر عبد صالح احمدالحسن.  امام    -1

 . 44و  43ص: 
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  آن   ۀپروند  دیگر  اآلن  و  مشخص  امروز  هاآن   نادانی  و  ییگودروغ  مسئلۀ  ترتیب،   این   به  و
 است.  شده بسته

  امام   به  دادندشنام  از  بعد  روز  چند  خطیب،  تهالک
 احمدالحسن  

  مسجد   ترینبزرگ   در  «شکری  علی»  نامبه   میمعم    بصره،  در  الحراممحرم   نهم  شب  در
  امام   تکفیر  و  دشنام   به   شروع  و   بجنگد   حسین  پسر   با  تا   رفت   یحسین  منبر   بر   شهر

  هفته یک  از کمتر در آن از  پس  نمود. تحریک  او ضد بر را  عراق حکومت و کرداحمدالحسن 
  آن   در  کهـ   ناگهانی   تصادف  یک  در  22/12/20101  با  مطابق  الحراممحرم ۀ  نیم  از   پیش  و

که   ؛ شد  هالک   ـبود   شده متالشی    شسر  به    اتومبیل  آن  در   که  ودب   کسی  تنها   او  در حالی 
 . هالکت رسید

  امام   علیه   را   او  آمیزتحریک   ۀ خطب  که   دارد  وجود  ویی ئوید   سایت، وب   چندین  در
  کمال   سایتوب   هاآنۀ  جمل  از  و  دهدمی   نشان  روز  شش  از  بعد  را   تشهالک  خبر  واحمدالحسن  

 2.است کرده بیان را  آن خودش  که  است حیدری 

 فرماید:می الحسن احمد امام 

  ، خطیب  هالکت  جمله  از  است؛  شده  حاصل  دعوت  این  در  معجزاتی  و  هانشانه »
  اظهار   او  بر  و  گفت  دشناماحمدالحسن    به  اینکه  از   پس  شخص  این  شکری.  علی

 
 )مترجم(  .هجری شمسی 1389دی1 -1
معروف »علی شکری«وی  ئوید  -2 امام    هالکت خطیب  به  دادن  از دشنام  روز پس  امام  احمدالحسن  چند  منبر  بر 

  :https://www.youtube.com/watch?v=kDH7ev3fdKsحسین

https://www.youtube.com/watch?v=kDH7ev3fdKs
https://www.youtube.com/watch?v=kDH7ev3fdKs
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  گرفت.  گواه  خودۀ  کرد  و  فتهگ  بر   را   خدا   نفر  هزاران  برابر   در   و  منبر   فراز  بر   کرد  برتری 
 ای نشانه   را   او  و   کند  هالکش   ، روز   چند فقط    طی  و   ندهد   مهلت   او  به   خواست  خداوند

  سودی  دیگری ۀ  معجز  هیچ   نگیرد   پند   واقعه  این   از   که  کسی  دهد.   قرار   عالم   اهل   برای
  کسی   هالکت  و  ظالم  این  هالکت   بیندارد    وجود  تفاوتی  چه   داشت.  نخواهد  حالش  به

  بین است    فرقی   چه  و   برخاست؟  خدا   رسول  با   تحدی  به   و  کرد  عذاب   درخواست  که
  و دادند  دشنام  را  حسین ،عاشورا  روز  در  که  کسانی هالکت  و ستمگر  این  هالکت

  او   و  ندهد   مهلت   او  به   خواست  خداوند  است؟  آتش  فرجامش  که  کردند   تحدی   وی   با
  آتش   خودش   و   کند  سقوط   آتش   در  که   شد  این  وی  عاقبت   و   دهد  قرار  اینشانه   را 

  از  خدا   کنند می  بیان  که  هستند   هایینشانه   هااین   تمامی  دارم   اعتقاد   بنده   بگیرد!
  هستند   من  اولیای  ، افراد  این  بگوید  هانشانه   و   آیات این   با   تا  کندمی   دفاع  خود   اولیای

  شکری   علی  شیخ  شکر  را   خدا   دهم.می  گواهی  هاآن  برای   ـیگانه   یکتای   خدایـ   من  و
  کرد  درخواست را  خدا  گواهی منبر فراز از  ـکردند  زاری و شیون  برایش  شما مراجع کهـ
ۀ  معجزۀ  نشان  با   منافقان،  میل   برخالف   و   نداد  مهلت  او  به   خداوند   گرفت.   شاهد  را   خدا   و

  جدم  و  خدا   رسول  جدم  برای   که  طور   همان   و  داد  گواهی  من  برای   آشکار  و  واضح
  برای   خداوند  و  شد؛  چنیناین   نیز  من  برای   شد  حاصل  آنان(  بر  خدا   )صلوات  حسین

  موجود   تصویری   صورتبه   و   سند  با   نشانه،  این   است.  کافی   شما   و  من   میان   شهادت 
 1« مطلع شوید. آن از توانید می شما  و است

  جز   متعالوسبحان   وندخدا   کهبنگرید    «شکری  علی»   دشنام  زمان  و  وفات  زمان  به
  که  نبود   اینشانه   همان  این  آیا   نیست؟   روشن   اینشانه   این   آیا   نداد.   مهلت   او  به   اندک   روزهایی 

 
 شان بوکفیس ۀدر صفح احمدالحسن پاسخ امام  -1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/495934523787549
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  حسین  امام  بارۀدر   بعدا    و  ،کرد  هالک  را   حضرت  آن  دشمان  و  داد  رخ   خدا   رسول  برای
  دشمنان   و  خدا   رسول  دشمنان  اینکه  وجود  با   کرد؟  هالک  را   ایشان  دشمان  و  داد  رخ  هم

  اینشانه   را   آن  خدا   امروز   ولی  ، شدند  هالک   ـنبود   اندک   کهـ  زمانی مدت   از   بعد   حسین  امام
   .نمود  هالک روز چند  از  پس تنها  را   شخص این که  ی طور به  ؛ داد قرار  واضح و روشن

 زندگی به کودک بازگشت
  در  ؛ شد  پیدا   رود   کنار   ساعت   چند   از   بعد   و   افتاد   رودخانه   در   «سعدون  علی »  عراقی   کودک

  او  مرگ   پزشکان،   و  شد   منتقل  بیمارستان  به  او  . بود]داخل آب[    پایین   به   رو   شصورت  که  حالی
  ایمعجزه  وندخدا  از  وا  .نداشتاحمدالحسن   امام به اعتقادی   کودک  این  پدر  .کردند اعالم را 

  و  مرگش   از  بعد  ساعت   چند   را   کودک   آن  سبحان   وند خدا   .دهد  شفا   را   ش کودکخدا    تا   خواست
   .کرد زنده  است مرده که  بودند  کرده یقین پزشکان آنکه از  بعد

 را   آن  «الدیار»  ایماهوارهۀ  شبک   و  دارد  وجود   تصویر  و  صدا   با  ماجرا   جزئیات  وییئوید   در
  ایمان  آنۀ واسطه ب بسیاری  و کنند می نقل  عراق  در مردم که است ایمعجزه  این کرد. پخش
 1. آوردند

  را   ه معجز  این   روایت   اینجا  در  افتاد.  اتفاق   انبیا  با   که است  معجزاتی   مشابه   معجزه   این
 کنم: می  نقل  شد حاصل عیسی خدا  پیامبر  برای که

  : گفت  و  نموده  سجده  را   او  و  آمد  سئیر   که  گفتیم  ان را به ایشانسخناو هنوز این  و  )
  در   آمد  یسیع  شود.  زنده  تا  بگذار  او  بر  را   خود  دست   و  ایب  یول  ؛ مرد  اکنون  نیهم   من  دختر

 
بعد از مرگ   ی بازگشت کودک به زندگ ه تا بکنند مصاحبه میکودک  ییکه در آن، با پدر و دا یار الد ۀ از شبک   وییئیدو -1

د او را به حق احمدالحسن ه بود تاآن بود که پدر کودک به درگاه خدا دعا کرد پس ازین شهادت دهند و ا  . بازگردان 
https://www.youtube.com/watch?t=3308&v=1bMcri-0ums 

https://www.youtube.com/watch?t=3308&v=1-bMcri0ums
https://www.youtube.com/watch?t=3308&v=1-bMcri0ums
https://www.youtube.com/watch?t=3308&v=1-bMcri0ums
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  دچار  قبل سال دوازده ازکه ی بود  در آن زمان زن و .بودند ششاگردانش همراه  و او که حالی
  فقط   اگر  بود   گفته   خود  با  را یز   نمود؛   لمس   را   او  ردای   دامن    و  مدآ  وی   پس    در .  بود  ی ز یخونر 

  باش   مطمئن  :گفت  و  انداخت  نظر   وی   به   و  برگشت  یسیع  ام.یافته   شفا  کنم،   لمس  را   او  لباس
 1(. افتی  شفا ـساعت  همان درـ  زن آن  و ؛داد  شفا را  تو   تمانیا  دختر!  یا 

 سپرد  جان  تب  اثر  بر  آنکه از بعد شیرخوار حیدرن  کردنزنده

 است:  کرده منتشرالدیار  ایماهواره شبکه که ایمعجزه

  میان   »درۀ  برنام  هایقسمت   از  یکی  در  الدیار  ایماهواره  شبکه  16/4/20122  تاریخ   در
 از   و  کردی م  کار  پرستار  عنوانبه   وی  .کرد  دیدار  أ«ابونب  عسکر/  رحیم  صالح  سید»  با  مردم«

  گفتیم  سخن   بزرگ،  یکرامت   و  معجزه   بارۀدر   و  بود   الحسناحمد   سید   دعوت   به  نامؤمن
  اتفاق   است  مرده   بود  هشد  اعالم  آنکه  از   پس   زندگی  به  ـحیدر ـ   ششیرخوار   کودک   بازگشت  با   که

  دعوت  به   رحیم   صالح  سید  آوردنایمان   ابتدای  در   واقعه  این  و   بود  هماه11  حیدر   . بود  افتاده
  او  گردید.  اعضا  و  عضالتاسپاسم    دچار   آن  اثر  در   که  شد  تبی   دچار  حیدر  افتاد.  اتفاق  یمانی 

  را   کودک  «عوادی  اسامه  کترد »  متخصص  پزشک  و  بردند  بیمارستان  به   وضعیت  همین  در  را 
  .است  مرده  چون  ، بگیرد  تحویل   را   ششیرخوار   گفتند  شپدر   به  و  نمود  اعالم  را   شوفات  و  معاینه

  بیمارستان   کارمندان  و  پرستاران  از  تعدادی   و   خودش   حضور  در   را   کودکش   که  کرد   اصرار  پدر 
  تأکید  کودک   مرگ  بر  گیهم   و  ،کند   معاینه   شنزدیکان  و  کودک   خویشاوندان  از   تعدادی  و

   کردند.

  داد   سوگند احمدالحسن    سید   حق   به   را   خدا   و   برداشت   دعا   به   دست   خداوند   درگاه   به   پدر 

 
 . 22تا  18: 9ی مت لیانج . دی عهد جد -1
 )مترجم(. 1391فروردین28 -2
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  به  و  عطسه( )پنج  کرد  عطسه  کودک  کرد   دعا  پدر   که  همین  بازگرداند.   پسرش   به  را   زندگی  که
 .بازگشت زندگی به  کودک آن ،الحسناحمد  سید ۀ واسطه ب  خدا  از  استعانت و دعا  برکت

 رسطان  بیامرین  از شفا
  ی طور به   ؛ شد  شدیدی  ضعف   دچار  م2000  سال  در  میسان  استان  از   «حطاب  بشار »  استاد

  محمد »  دکتر   به  آنکه  تا  ؛شدند   ناتوان  اشبیماری   تشخیص   از  پزشکان   از   بسیاری   ابتدا   در   که
  نمود  وجه ت  بسیار  وی  به  و  بود   یمشهور   و  بزرگ  پزشک  او  .کرد  مراجعه  کربال  در   «شریفی  علی

  او  شد  متوجه  آزمایشات  اینۀ  وسیلبه   و  داد  انجام  روز   ده  مدتبه   را   هاییبررسی   و  آزمایشات  و
  متخصص   «االخصایی  ابراهیم  حسان»  دکتر  .است  شده  مبتال  فاوینل  ددُغ   سرطان  به

ه  تشخیص   این   بر   ،تحقیقات   تمام   مجدد   بررسی   از   پس   بغداد  در  ی خون  های بیماری    صح 
  .گذاشت

  وی   حال  درمان   سال  دو  حدود  از  بعد  و  کرد  شروع  را   درمانییشیم  «حطاب  بشار »  استاد
  .گذاشت  وخامت   به   رو   وی  سالمتی    و  کرد  عود   شدتبه   وی   بیماری   اما  ؛ گذاشت  بهبودی   به   رو

  درمان  از  پزشکان  کرد.  منتقل  ل باب   بیمارستان  به  را   او  و  بود  او  کار   پیگیر   « صادق  ء عال»  دکتر
  خودش   که  گونهآنـ   و   هشد  ناامید   درمان   از  جدی   صورتبه  هم   بشار   خود    و   شدند  ناامید   وی

 بود.   مرگ انتظارچشم  تقریبا   ـدهدمی گواهی

  به الحسن احمد  سید دعوت ـراقع در صدام حکومت سقوط از پیشـ   روزها همان در
 شفا   الحسناحمد   سید  برکت  به  شایدتا    شد  امیدوار  آن  از  بعد  و  آورد  ایمان  او  .رسید  بشار

  . از راه رسید  یالهۀ  معجز  ـالحسناحمد   سید ـ   منجی  به   بشار  ایمان   فضل   به  نیز   عمل  در  و  ابد ی
  اثری   گونه هر   رفتن بین   از خاطربه  پزشکان  و   او  و  ،داد   انجام  بیشتری   معاینات   بشار  آن،  از   بعد

   العالمین. ب ر  لله الحمد  و ؛ شدند زدهشگفت  سرطان، از
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  هب   مراجعه  با  توانیدمی  و  است   موجود  مستند  صورتبه   تصویر  و  صدا   با  حطاب  بشار  گواهی
  خود    با   توانید می   نیز   و  ؛ مطلع شویداز آن    مهدی  امام  انصار   سایت   در   معجزه   مستندات

برای هرکس که    آمادگی  ایشان  و  کنید  برقرار   ارتباط   بشار  استاد   از وی درخواست کند دارد 
   شهادت بدهد. 

 افلیج  شفای
 را   1ین عسکری  امامین  زیارت   و  بود   سامرا   در   خود   انصار  از  یکی  بااحمدالحسن    سید

روی صندلی    ها سوار ماشین شدند وآن   .گرفتندبازگشت به بغداد  سپس تصمیم به    .داد  انجام
  سختی به   که   فلج   پای   و   دست  با   ی بیمار   جوانهمراه   به   که   الیح  در   ، مردیپیر  . تندسنش  عقب

  وضعیت   .ندنشست   ماشین  هایصندلی   روی   و  شدندماشین    وارد  کند  صحبت  توانستمی
  کسی   ...شدمی   خم  او  روی  پدرش  و   بنشیند   درست   توانستنمی   زیرا   ؛ بود  سخت  بسیار   بیمار، 

  سؤال  پدرش  از   بیمار  بارۀ در   و   داد  فلج   جوان  آن  به   را   خود   جای  و  شد   بلند   بود   سید  همراه  که
  برای   تا   رویممی   ینمؤمنامیرال  زیارت  به  ما  و  است   شده  بیمار   قبل  اندکی  او  گفت  پدر   کرد.

  موصل   استان  از  ما   :گفت  پدر   هستید؟   استان  کدام   از  شما  پرسید:   بخواهیم.   شفا  پسرم
  رسیدند   راهۀ  نیم  به  آنکه   تا  خواند  فلج   جوان  بر  را   نی آقر   آیات   برخیاحمدالحسن    سید   ... هستیم.

  او  و  بده  حرکت  را   دستت   گفت  جوان  به احمدالحسن    سید   کرد.  توقف  گاهاستراحت  در  ماشین  و
  بیرون  جوان  ای  گفت  یشانا   به  ...داد  حرکت  او  و  بده  حرکت  را   پاهایت  گفت  ...داد  حرکت  را   آن
  خدا   اذن  به   تو   ،بیا   پایین  گفت  او  به   دیگر   بار  احمد   سید   توانم. نمی   گفت   زبان  لکنت   با   او  .برو
  برخی   و   برداشت  آبیاحمدالحسن    سید  سپس   کرد.  حرکت  به  شروع  و   آمد  پایین   او  توانی.می

  طور به   جوان  و  ؛ بشوی   آب  با   را   پاهایت   گفت  او   به   سپس   ؛ خواند  آن  بر   را   کریم قرآن    های سوره   از

 
 علی بن محمد امام دهم، و محمد بن علی امام یازدهم. )مترجم( -1
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  از  ایعده  . دادند ادامه ین مؤمن امیرال حرم  سمتبه   خود  سفر  به  ها آن سپس  و  یافت  شفا  کامل
 1. دهندمی گواهی حادثه این  ه ب انمؤمن

 نزول   درخواست  و  یامنی  به  دادندشنام  از  بعد  خیص  
  خودش بر بعذا

  و  منتشر  احمدالحسن  امام  علیه  یآمیزتوهین   و  زشت  ۀاعالمی  2صرخی  حسنی  محمود
  امام   با   جانبه ک ی   صورتبه   و   ، کرد  تحریک   مهدی  امام  انصار   علیه   را   خود   پیروان

 گو دروغ   اگر  که   کرد  دعا   خودش  علیه  سپس   ؛ داد  دشنامرا    ایشان   و  کرد  مباهله   احمدالحسن
 بیاید.  فرود  خودش بر   آسمان از  عذابی  باشد

هوایی  به   عراقی  وهای ر نی  هفته،  چند  از  بعد   تنها    و   انصار  و  صرخیۀ  خان   بهصورت 
  منجر   گرفتهصورت   هایدرگیری   که   کردند   نقل   جهانی   های شبکه  و   کردند   حمله   ش دفترهای

  و   خانه  کامل   سوختن  و  تن   400  حدود  شدنمجروح  و  او  پیروان  از  نفر  125  هالکت   به
 . شد شدنشانویران و ش دفترهای

  که  دارد   وجود   تصویر   و  صدا   با  و ئوید  چندین   داد.  شهادت   حق   برای   ومتعالسبحان   وندخدا 
  عذاب نزول  برای   متعالوسبحان  وند خدا  از  را  او درخواست  و احمدالحسن  امام به  را  او دشنام 

  تصویر   به   داد  رخ   پیروانش  و  او  برای  بعدا    که  را   حوادثی  سپس  و  اندرسانده   ثبت  به   خودش   بر
 3.کشندمی

 
 . شده است ، بیانانتشارات انصار امام مهدی، حادثه در کتاب کرامات و غیبیاتاین  -1
 مرجع دینی عراقی. -2
 zIs2https://www.youtube.com/watch?v=HqmqGgYشدن عذاب بر صرخی: مستند نازل -3

https://www.youtube.com/watch?v=HqmqGgY2zIs
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 اضافهاحمدالحسن    امام  دیگر  بسیار  کرامات  و  آیات  به  که  است  روشن  اینشانه   این،  و
 .است حسینامام  و محمد حضرت  هاینشانه  مشابه  و شودمی

  حضرت  خدا ۀ  فرستاد  برای   را   هانشانه   آن  که  کسانی  با   متعالوسبحان   وندخدا   پس
  را   هانشانه   همین   اگر   ،شد  خواهد  مواجه  چگونه   شمارند می  معتبر   حسینامام    و  محمد
  معتبر   مهدی  امامۀ  رستادف  و  وصیاحمدالحسن    امام  حق،   صاحب   برای  اینشانه   امروز

 کردننابود   و  گذشته  در  خدا   توسط  ا خد  اولیای  دشمنان   کردننابود   میان  تفاوتی  آیا   ؟نشمارند
  اولیای   حسین  و  محمد  دادمی   نشان  آیات   آن  چرا   ؟دارد   دوجو  شا ولی  دشمنان   امروز
   !ست؟ا  وندخدا  ولی   یمانی  که  نباشد  آن ایبر   دلیلی هانشانه  این  امروز  ولی ،اندبوده  خدا 

احمدالحسن   امام  از  که  ایمعجزه  دو  به  کورانی  اعتاف
 کرد درخواست

  است؛   کرده  اعتراف  الحسناحمد   امامۀ  معجز  دو   به  ـصوتی   صورتبه ـ   کورانی
  صورتبه   «کوثر»ال  تلویزیونی ۀ  شبک   در  «موعود  مهدی»ۀ  برنام  در  خودش   که  معجزاتی
 است. ه کرد درخواست مستقیم

  در   ـداشت  حضور  آن  در  منظم  طوربه  کهـ   پالتاک  روم  در  کورانی  ،صوتی  دنمست   این  در
  بود   کرده  درخواست  تلویزیونیۀ  برنام  در   ش خود  که   معجزه  دو  به   بیننده  600  از   بیش   برابر

 کند.می اعتراف

  خود    که  کندمی  اعتراف  الحسناحمد   امام  از  زهجمع   دو  به  1پالتاک ۀ  برنام  در  کورانی

 
های گروهی صوتی وجود دارند که بعضی از  ای برای ارتباطات اجتماعی است. در این برنامه، گپپالتاک برنامه  -1

 . های سیاسی و مذهب نیز هست شخصیت ها میزبان آن
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بود کرد  درخواست  خودش ۀ  برنام  در  او  د.بو   کردهرا مطرح    شاندرخواست  کورانی   امام   اگر  ه 
.  کند  پیدا   حضور  کوثرالۀ  شبک   در  دیگر  نتواند  او  که  کند   کاری  باید  است  حق  احمدالحسن

  بیانات   از   هاآن  خشم   دلیلبه  ، رخیص    جماعت  توسط   ایران  گریکنسول  کشیدنآتشدنبال به به 
 انو پیر   که  بود  حالی  در  این  و  شد  منع  شبکه  این  در  حضور  از  سال  یکاو    ها،آنعلیه    شدیگر 

  کامل   سال  یک  وی  شد  باعث  حادثه  این   نداشتند.  سوزیآتش  این  در   نقش  هیچاحمدالحسن  
  مجدد   حضور ۀ  اجاز   او  به   معجزه،  این  درخواست  از   بعد   و   باشد  داشته   حضور   شبکه  این   در   نتواند 

  « موعود  مهدی»ۀ  برنام  در  وی  حضور  بیشتر  یا  سال  یک  مدتبه   و  ،نشد  داده  شبکه  این  در
  . کنندمی یید  أصراحت تبه   د بودن   مذکور ۀ  برنام  پیگیر   که   کسانیۀ  هم  را   این   و   صورت نپذیرفت 

  و   کرد  درخواست  او  خود    که  بود  اینشانه  اتفاق  این   و  شدمی پخش هفته  هر  تقریبا   برنامه  این
   . شد محقق

  شد  هالک بالینی  مرگ با  مدتی از بعد  شارون و ،بود شارون تکهال او دوم درخواست اما
  مرگ   گفت  و  گفت  دروغ  ابتدا   در   کورانی  یافت.  تحقق   هم  دومۀ  معجز  و  ، دداننمی   همه  را   این  و
  در   بعدا    لیو   ؛کند   فرار  خودش  سخن  از   تا  ،است  گفته  را   شارون  اشتباها    و  خواسته  را   «اولمرت»

  بود   دومۀ نشان  این  .است  بوده   شارون  همان  او  درخواست  که  کندمی  اعتراف  تلویزیونیۀ  برنام
  روم   در  کورانی  اعتراف  صوتی    فایل   و  کرد  درخواست  زندهۀ  برنام   در   مستقیم   صورتبه   وی  که

  خود   که  اینشانه   دو   بارۀدر   رومۀ  بینند  600  از  بیش   برابر  در  ـ« الحق  مع   علی»  نام   با ـ   پالتاک 
  1مطلع شوند.  آن از  توانندمی  همه و است موجود بود   کرده درخواست وی

 
معجزکورا  -1 دو  به  خودش  احمد  ۀنی  برنام  الحسنامام  در  وی  خود  شبک   ۀ که  در  موعود«  الکوثر    ۀ »مهدی 

 _=FbfbujawA-https://www.youtube.com/watch?vکند: درخواست کرده بود اعتراف می

https://www.youtube.com/watch?v=_-FbfbujawA
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  مهدی   بر  وی  تعدی   و  توهین  از  بعد  را  عرعور  وندخدا
 کندمی  رسوا  ،الحسناحمد

  شیخ   و   مهدی  امام  انصار   بین   تصویری   هاییمناظرهق  1431  سال   رمضان  ماه   در
  این   در  شد.  برگزار  ـدارد  سلفی  گرایش  کهـ  «صفا»  ایماهوارهۀ  شبک   در  « عرعور  عدنان»  سلفی

  او   از   و  کرد   تجاوز   ایشان  بر   و   گفت  ناسزا احمدالحسن    امام  به   « عرعور  عدنان »  مناظره
  .داشت  گرایش   عرعور   سلفی  شیخ   به   کامل  طور به   نیز   برنامه   مجری   .خواست  آشکار   ایمعجزه

  جهانیان  برای   اینشانه   را   او   و  کرد   خوار   و  رسوا   را   او   وندخدا   که   نگذشت   سال   یک   از   بیش 
 نمود. 

  کارهایی   او  که   شد  منتشر  « عرعور  عدنان»  از  ایهماهوار   هایشبکه   در  یموثق  اخباری
  انجام   را   حقبی  و  زشت  یکارها  این  قبل  سال  هاده   از  وی  اینکه  و  دهدمی   انجام  یراخالقیغ

  برهه  آن  در  ولی  ؛ است  داشته  خبر  هاکار   این  از  سال  هاهد  کهوجود داشته    هم  کسی  و  دادهمی
  کرده   اوزتج  الحسناحمد  مهدی  بر  وی  که  بود  جهت  آن  به  این  و  نمود  رسوا   را   وی  خداوند

  معجزهاحمدالحسن    امام  از  و  بود   طلبیده  همبارز   به  و  داده  دشنام  قبل  رمضان    ماه  در   را   ایشان  و
  افرادی   در   را   خود   های ونشانه   است  حکیم   ،متعالوسبحان  وند خدا   و   !بود؟  خواسته
  وی  به و طلبندمی مبارزه به را احمدالحسن  امام هاآن اینکه از بعد  دهد،می قرار شدهشناخته 
 .کنند می  توهین 

  و   شد   بسته   ،تعدی   و  توهین   این   از   پس   روز   چند   نیز   «صفا»  شبکه  خود    دیگر:   مسئلۀ   یک 
 1.است موجود  هم معجزه این  وی ئوید

 
درخواست    و  الحسنمهدی امام احمدکمتر از یک سال از توهین و تجاوزش به  خداوند عرعور را پس از گذشت    -1

 کند: علنی از ایشان، با گناه »لواط« رسوا می ۀمعجز
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  وصابیال پیشانی روی کافر نام
  مهدی  امام  انصار  از   «احمد  شوقی »  مهندس  میان  که   1432  سال   های مناظره  طی

  صفا   ۀشبک   در  «کلمه»ۀ  برنام  در   «وصابیال  خالد»  سلفی  شیخ  و  ،الحسن  احمد  امام  پیروان  از
  فحش   ایشان  به   و   کرد  توهین احمدالحسن    امام  ه ب  «وصابیال  خالد»  سلفی   شیخ   ، داشت  جریان 

 که  ایعمامه   هاینخ   و  داد  قرار  او  پیشانی  روی  را   ایآیه   متعالوسبحان   وندخدا   .گفت  ناسزا   و
 1. داد نشان  را  کافرۀ کلم واضح، شکلبه   سرداشت روی

 2(. تیزبینان  برای  است هایینشانه   این، در  که راستیبه )

  به  و  دهندمی  دشنام  که  را  کسانیۀ  هم  خدا  چرا
  ؟کندمنی هالک کنندمی تعرض  خدا هایحجت

  تعدی   و  توهین   از  پسـ   عراق   در  یدین  بزرگان   برخی  هالکت   برای   معجزه   دو  از   بعد
  خطور   ایعده   ذهن  در   پرسش  این   است  ممکن   ـ شد   نقل که  احمدالحسن    امام  بر   شانعلنی 
  هالک کنندی م تعرض خدا  یهاحجت  به و دهند یم دشنام که را  ی کسانۀ هم خدا  چرا  کند:

 کند؟ی نم

 فرماید: می  پرسش این  به  پاسخ در الحسناحمد امام

  با   حکمت   این  و   خداست   به   من   بودن متصل  اثبات   معجزه،   از   حکمت   زیرا »

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ec 

کافر را روی پیشانی وی    ۀکلم  ا انصار امام مهدیاو ب  ۀالوصابی، در طول مناظر   ،سلفی  یخش  ۀهای عمامنخ  -1
 https://youtu.be/HDGlxUOdCZcنویستند: می

 .75 ،حجر -2

https://www.youtube.com/watch?v=Ec
https://youtu.be/HDGlxUOdCZc
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  حسین   امام  با   عاشورا   روز   در   که   را   کسانی ۀ  هم   خدا   است.  هشد  محقق  نفر  یک  هالکت
  فرماید می   هالک  را   کسانی  تنها   بلکه   ؛ فرمایدنمی  هالک  معجزهۀ  وسیلبه   کردند   پیکار 

  ترینبزرگ   که این  رغمعلیـ   را   حرمله   یا  شمر   خداوند  حتی  .باشند  اینشانه   خواهدمی  که
 کردنمتهم   و  دادن،دشنام   جمله  ازـ   رساندند  انجام  به  حسین  امام  حق  در  را   هابدی 
   .فرمایدنمی  هالک ـاست  آتش اهل اینکه  به  وی

  خداوندـ   بدان  پس  خواهی،می   خودت   به   مخصوص  یا نشانه   شما   کهاین  اما
  و   خلفا  ـفرماید   اتآراسته   عقل   زینت   به   و  بدارد   استوار  را   هایت گام   دهد،   تتوفیق 

  ها چهارراه  دارمیدان  هایپهلوان  نه   و  سیرک   بازیگر  نه   هستند   دلقک   نه  خدا   جانشینان
س   که  دهند   انجام  کارهایی  و  هاحرکت   تا   هاخیابان   و ف    کند!   حبس  هاسینه   در   را   ن 

  سوی   از  اینشانه   معجزه،  که  است  این  گفت  توانمی   معجزه  بارۀدر   آنچه   نهایت
  اولیای   از  یکی  ،شده  حاصل   برایش  معجزه  که  کسی  کندمی   ثابت  و  ستا   وندخدا 
  حق   دعوت  این  در  امر  این  فرماید.می   ییدأت  را   او  و  دفاع  او  از  خدا   اینکه  و  ستا   وندخدا 

  افتاد.   اتفاق  شکری  علی  شیخ  برای  که  ایواقعه   در  جمله  از  ؛است   شده  محقق  بارها
  فرمود   هالک   را   او  خداوند   وقتی   و  بود   قم   و   نجفۀ  حوز   در   شدهشناخته   یتی شخص   او

 ! کردند زاری  و  شیون برایش فقها  برخی

قرآن    در  خداوند  که  باش  هوشیار  بدارد!  استوار  را   هایتگام   و  دهد  تتوفیق  خداوند
  انجام  معجزاتی  وقتی  حتی  روهمین از   ؛است   غیب  به  ایمان  خواهان    او  فرموده  تصریح

  ی معجزات  را   هاآن  و  گذاردمی   باقی  غیب   به  ایمان  برای  مجالی  معجزات   این   در   دهدمی
  یا نشانه   او  اگر  دهد.نمی   قرار  ـگذارندنمی   باقی  غیب  به  ایمان  برای  مجالی  کهـ   قهری 
  در   که   را   کسی  ایمان  دهد  انجام   ـگذاردنمی   باقی  غیب  به   ایمان  برای   جایی   کهـ   قهری 

  معروفقرآن    در   فرعونۀ  قص   . پذیرفت  نخواهدباشد    آورده   ایمان  اینشانه   چنین   اثر
  که   نشانه  بودنقهری   مگر  ،ندارد   وجود   فرعون  ایمان  نشدنپذیرفته   برای   علتی  و  است
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  کتاب   در   مفصل  طوربه   را   مطلب   این   بنده  و   ؛ بود  نگذاشته   باقی  غیب   برای   مجالی
 .یکن مراجعه توانیمی ؛امکرده بیان  «یونسۀ سور  از ایآیه  تفسیر»

  یمجال  هکـ   بود  قهری   انفرادی  ی هامعجزه   با  مردم  آوردنمانیا   خواهان  خدا   اگر
قطعا     محمد   حضرت  خدا ۀ  فرستاد  ـدنگذار ینم   یباق  ب یغ   به  مانیا   یبرا 

  داشتیم  لیگس  ش یخو  زمان  مانکحا   سویبه   انفرادی  معجزات  با  را   خود  فرستادگان
  طال  ایقطعه   به   را   اسبش   و  ستاد یا یم  م کحا   برابر   در  یا فرستاده   هر   ـمثال   عنوانبهـ   و
  آن   اگر  .دارد  نگه  خود  نزد  را   معجزه  نیا   تا  خواستیم  مکحا   از  و  ردکی م  لیتبد   آهن  ای

  اروپا   ای   رانیا   در   مردم   سایر   و  آوردند ی م  مانیا   هاآنقطعا     ردکیم  چنین   فرستاده 
  محمد  حضرت  ـکمدست  ـ   ای  .یافتمی   فیصله  ار ک  و  آوردندیم  مانی ا   بارهیکبه 

  را قرآن    خداوند   ا ی  ی! عرب  زبان   به   نه   نوشتی م  مانکحا   آن   زبان  طبق   را   خود  یهانامه 
  حجت  اتمام  یبرا  ار ک  نی ا   ایآ  !زبان  صد  به   کمدست   ای   فرمودی م  نازل  هازبان ۀ  هم  به
  ارک آش  یا نشانه   رساندمی   انجام   به   را   ییارها ک  چنین   اگر   که  نبود؟   استوارتر   مردم   بر
  اگر   شدمی  خوب  چه  ـکمدست  ـ   ای  شدی م  خدا   به  بودنشمتصل   و  محمد  یبرا 

  یبرا   را   ار ک  ن یا   هینک ا   ی جابه   ،فرمود یم  ترجمه   هازبان ۀ  هم  به   را قرآن    محمد 
 صورتبه   یسیانگلۀ  ترجم   نیچند   نتیجه   در  که  ندک  رها  یشخص   یاجتهادها  شدنوارد

  ن یا   از   یبرخ  هاینک   خصوصبه   بماند!   باقی   ما   برای  متضاد   و   متفاوت  هایترجمه 
  سخن   هازبان ۀ  هم  به   امامان  و  محمد   هک  ندیگویم  شما  به  منبر  ی باال  بر  هاگودروغ

  حضرت   مثال    آیا  !؟اندنکرده   ترجمه   را قرآن    ائمه   و  خدا   رسول  چرا   پس  گفتند؛می
  آنان  ساحت  از هایینسبت   چنین اند؟!بوده  بخیل  آنان( بر  خدا  )صلوات  ائمه  و  محمد

  داشتند  از ین  آن  به   شدتبه   رعرب یغ  هک  حالی   در قرآن    ردنکترجمه   ا ی  است!  دور به   بسی
  تا  شودنمی  محسوب  یافک  زمانی   ،سال   پنجاه وستی دو   حدود  ا ی  نبود؟!  متک ح  موافق
  زبان،   صدها  به   شخص  یک  تسلط   هینک ا   ای  نند؟!ک  ترجمه  به  اقدام  ائمه   و  خدا   رسول
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 ؟!شودنمی محسوب  زمان طول  در  استوار و  امل ک یحجت و  ارک آش ایمعجزه

 وجود   خدا   اگر  ندیگوی م  یوقت  نا ملحد  از  یار یبس  هک  دهمیم  نانی اطم  شما  به  من
  مانیا   او  به  تا   دهدنمی   ارائه  خود   وجود   اثبات  یبرا   کیوچکۀ  معجز  ما   یبرا   چرا   دارد

  چاردیر   پروفسور   از  ابت ی ن  به  نجا ی ا   در   بنده   ند. یگوی م  راست   امال  ک  د خو  گفتار   در   م، یاور یب
  دست   خداوند  چرا   د:یگویم  او  نم. کیم  هئارا   معجزه  ی برا   یدرخواست  نز، کیداو 

  قطع   بدنشان  اعضای   از   یبخش  یوقتـ   ستان یدوز   مثل   را   ن ی متد  انسان ۀ  شدقطع
  خدا  وجود  به   مؤمن  ه ک شما  ا یآ م؟! ین ک ق یتصد  را  وجودش تا  آورد ی نمدر  نو   از  ـشودیم

  ند؟کی نم  اجابت  را   او  درخواست  خدا   چرا   یدهب   ح یتوض  او  به  یتوانیم  یهست
مؤمنهم  به   خطاب  او  درخواست   معجزات   به  که  است  کسانی   به  خصوصبه   انۀ 

  و  دارند  ایمان  اندیشیدن[و    ای برای تفکرگونه هزینه ]معجزاتی خالی از هر   مجانی
  هرگونه   از  خالی  ایمانی  هرچند   بیاورند؛   ایمان  فقط  مردم  تا  زنندمی  آتش  و  آب  به   را   خود

 ! باشد بوده  ب یغ  یبرا  مجالی

  و   بیاورد  را   شانی درخواستۀ  معجز  شانیبرا   دی بااحمدالحسن    ندیگویم  هک  یسانک
  به  هکـ   پروردگارشان  از  یا معجزه   خودشان  است  الزم  ست،ین  حق   بر  نکند  چنین  اگر

  بنده   از  تواناتر   پروردگار دارم  اعتقاد  بنده   !دهند ه ئارا  نز کیداو  پروفسور  به  ـ دارند  مان یا  او
  نز کی داو  دکتر  هاآن خود  قانون  طبق   کندنمی  ه ئارا  نزکیداو  ی برا   یا معجزه  اگر و  است
:  الحاد"  دارند  قبولش  هاآن   خود  که  ایقاعده  همان  طبق   و  ،دارد   حق  صددر صد
  ی  طانیش   قانون  نی ا   ا ی  ؟!رندیپذیم  را   جهی نت  نیا   هاآن  ایآ   .است  صحیح  کامال    "خداییبی
 1« !؟دارد کاربرد احمدالحسن  با   ییارویرو  در فقط هاآن

 
  .10313https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan: بوکیسف ۀدر صفح احمدالحسن امام پاسخ  -1

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313
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  امام  معجزات  از  ییهاشهادت   مداوم،  طوربه   و  همیشه  بلکه   ؛ستندین   معجزات  تمام  هانیا 
  که   کسانی  ؛دارد  وجود  مختلف  یهازبان   و  متعدد  یهامکان  از  یافرادتوسط    احمدالحسن

  گفتندروغ  برای  را   هاآن  تبانی   که   یطور به   ؛باشند   داشته  ارتباط   یکدیگر  با   نداشته   سابقه
  دعوت  ن یا   بارۀدر   تحقیق   و  وجوجست   به   را   مردم   باید   معجزات  ن ی ا   کمدست    و   ، ندکمی  ناممکن 

   . کند وادار حق

  امام  ، ابدی  شفا  احمدالحسن  امام  به   آوردنمان یا   شرط  عنوانبه   خواهدیم  که  یکس  اما
 : فرمایدمی او بارۀدر احمدالحسن 

 خواهد ی م او ایآ  که بپرسد  خودش  از  د یبا  هم  شخص ن یا  و  بپرس  خودت  از  »شما
  همانـ   او  و   کند  یرو یپ   حق   از  خواهدیم  اگر  ! ابد؟ی  شفا  دهخوا یم  ا ی  ، کند  یرو یپ  حق  از

  او  یبرا   ـی مانی ۀ  یان یب  یعنیـ   آمد  که  ایه یان یب   نیآخر   ،است  هوشیار   ـییگوی م  که  طور
  و   است   ی کاف  او  ی برا   اندده ید   مردم   از   ی ار ی بس  تعداد  که   ی رؤیای  هزاران  و   است   یکاف
  و  بودند  سرطان  به  مبتال  هاآن   از  یبرخ  ؛است  یکاف  او  ی برا   انصار  از   یمارانیب   یشفا
  خود   هایصحبت   و  است   موجود   اکنون  وقایع   این   شرح   و  داشتند   دکننده یناام  یحالت
  سبببه   که  دهدیم   شهادت  خدا   برابر  در  بیمار   شخص  و  دارد   وجود  هم  بیماران  این

 . است افتهی شفا  حق دعوت نیا  به   مانشیا 

  ؛ است  ناتوان  هم   اکنون  و  ستمبتال  اطفال  فلج  بیماری  به   که   هست  انصار  از  یک ی
  با  و  لا امو   با  و  ،است  بوده  خدا   دعوت  به  مؤمن  ،صدام  طاغوت  دوران  از  که  حالی  در

  و   کندمی   یفشانجان   دعوت   ن یا   در   دارد،   توان  در  هرچه   با   و  ش خود  ناتوان  بدن
 ما ه دینشن  او  از  هرگز  بنده  و  ؛ دارد  ن یقی  کامال    یحال  در  ،ورزدمی   مجاهدت  و  اخالص

 بخواهد.   یدرمان و شفا کشد،می که  ییهارنج  خاطربه 

  پاداش  ی و یدن  یزندگ  نیا   در   ـمان ی ا   از  شیپ   و  عمل  از  ش یپ  یحتـ   شما   که  حالی  در
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 « !دیخواهیم

  .داشت  اختصاصاحمدالحسن    امام  دعوت  در  معجزه  قیمصاد  یبرخ  به  وستی پ  نیا 
  و  مداوم  طوربه   و  ، است  بوده  ار ی بس  ی مانی   دعوت   در   ـمعجزات  گر ید  بر   عالوهـ   ی مادۀ  معجز
  ؛ افتندمی   اتفاق   ه است شد  حاصل   گذشته  رسوالن   و   ای انب  و  ی اله  یهاحجت   با   آنچه   مشابه

  این   ندارد   امکان  باشد   داشته  اعتقاد   شان معجزات  و  الهی  های حجت   به  که  کسی  که   یا گونهبه 
  اقرار   نکه آ  مگر  بداند؛  دروغ  ،الحسناحمد   تیحقان   بر   را   شانداللت  ای   کند   ب یتکذ  را   معجزات

  باور   و است، میراث یک صرفا   او،ۀ دی عق و گرفته،  پیش  در را  هوا  دو و بام  یک  سیاست  او کند
  ی برهان  تا  م یکرد  بسنده   است  بوده   مستند   کامل   طوربه   که  معجزاتی  به   فقط   ما  ! ستین  خودش

  تا  باشد  افراد  ایبر   محرکی  ـکمدست  ـ   دیشا   ای  ،است  معجزات  دنبالبه   که  یکس  ایبر   باشد
 . بپردازند جووجست و تحقیق  به  ش لیدال  دیگر  و یعلم   اعجاز و ایشان دعوت  بارۀ در 





 

 

 پژوهش  این منابع

 های مقدسکتاب

 .کریمقرآن  1.

 .قدیم عهد  مقدس کتاب  2.

 .جدید  عهد  مقدس کتاب  3.

 الحسناحمد  مامهای اکتاب

بی   کتابالحسن،  احمدامام    4. نشانه توهم  م  هایخدایی،  هستی،  در  ۀ  سسؤپروردگار 
 م.2013. ق1434صبح(، چاپ اول، ۀ )ستار  الصباح نجمة اراتی انتش

پرسند، انتشارات  اسالم، به پیوست از تو درباره روح می   د ی عقا  کتاب ،  احمدالحسنامام    5.
 م.2016 ق. 1437، چاپ اول، انصار امام مهدی

احمد  6. انتشار   کتاب   الحسن،امام  اول،  جلد  صالح،  عبد  محضر  امام  ا در  انصار  ت 
 .م2010  ق، 1431، چاپ اول، مهدی

احمد   7. انتشار   کتاب  الحسن،امام  دوم،  جلد  صالح،  عبد  محضر  امام  ا در  انصار  ت 
 .م2010  ق، 1431، چاپ اول، مهدی

احمد   8. دعوت روشنگری   کتابالحسن،  امام  از  فرسهایی  اول،  های  جلد  تادگان، 
 .م2010 ق،1431 ، چاپ سوم، انتشارات انصار امام مهدی

احمد   9. دعوت روشنگری   کتاب الحسن،  امام  از  دوم،  هایی  جلد  فرستادگان،  های 
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 .م2010 ق،1431 ، چاپ سوم، انتشارات انصار امام مهدی

فرستادگان، جلد سوم قسمت  های  هایی از دعوت روشنگری   کتاب الحسن،  امام احمد   10.
 .م2010 ق، 1431 ، چاپ سوم،دوم، انتشارات انصار امام مهدی 

،  رات انصار امام مهدیشت است، انتشا جهاد درب به  کتاب الحسن،  امام احمد   11.
 .م2010 ق، 1431 چاپ دوم،

احمد   12. روشنگر پاسخ  کتاب الحسن،  امام  امام  انه های  انصار  انتشارات  اول،  جلد   ،
 .م2010  ق،1431 ، چاپ دوم، مهدی

احمدالحسن،    13. روشنگر پاسخ  کتابامام  امام  انههای  انصار  انتشارات  پنجم،  جلد   ،
 .م2010  ق،1431 ، چاپ دوم، مهدی

احمدالحسن،    14. روشنگر پاسخ  کتاب امام  امام  انههای  انصار  انتشارات  ششم،  جلد   ،
 .م2010  ق،1431 ، چاپ دوم، مهدی

احمدالحسن،    15. امام مهدی  کتاب امام  انصار  انتشارات  ، چاپ  حواری سیزدهم، 
 م. 2012ق، 1433 اول،

، چاپ  ساله، جلد دوم، انتشارات انصار امام مهدیو گ  کتابامام احمدالحسن،    16.
 .م2010 ق،1431 دوم،

احمدالحسن،    17. مهدی  کتاب امام  امام  انصار  انتشارات  سوم،  جلد  ،  متشابهات، 
 .م2010 ق، 1431 ،چاپ دوم

، چاپ  متشابهات، جلد دوم، انتشارات انصار امام مهدی  کتابامام احمدالحسن،    18.
 .م2010 ق،1431 دوم،
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احمدالحسن،    19. سور گزیده   کتاب امام  تفسیر  از  امام  ۀ  ای  انصار  انتشارات  فاتحه، 
 .م2010  ق،1431 ، چاپ دوم، مهدی

 ق. 1432الحرام، محرم امام احمدالحسن، خطبه محرم  20.
https://almahdyoon.org/arabic/documents/audio/saed/khetab-mo7arram.mp3 

   بوکرسمی فیس ۀ امام احمد الحسن، صفح 21.
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313 

دیدار در خصوص الحاد با سید احمدالحسن، شبکه المنقذ العالمی، قسمت  ۀ  برنام  22.
 2015اول، دسامبر 

https://www.youtube.com/watch?v=O2ottFGdRLE 

 های انصار امام مهدیکتاب

 .یبشار الفیصلشده توسط  ، گردآوری غیبیات  کتاب کرامات و 23.
https://almahdyoon.org/arabic/documents/books-Ansar/Karamat-wa-ghaybiyat.pdf 

 های امامیه کتاب

  منشورات    ، االعتقاد  تجرید  شرح   في   المراد  کشف  ،  عالمه حل(  یحل  مطهر   ن ب  حسن  24.
 .م1988 چاپ اول ،لبنان  ،بیروت ، للمطبوعات االعلمي  مؤسسة

چاپ   ، الهدی رأنوا  منشورات ،القرآن تفسیر في  البیان ی،خوئ ی موسو  القاسمبو ا  سید  25.
 .م1981 هشتم

  االعلمي  مؤسسة  منشورات  ، المیزان  تفسیر  ،طباطبائي  حسینمحمد   سید   26.
 .م1997  چاپ اول، ،للمطبوعات 

https://almahdyoon.org/arabic/documents/audio/saed/khetab-mo7arram.mp3
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313
https://www.youtube.com/watch?v=O2ottFGdRLE
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اول،   ،الرضي  الشریف   منشورات  ،االحتجاج   ی،طبرس  احمد  منصور  شیخ  27.   چاپ 
 .ق1380

  داراْلضواء  ، باالعتقاد  یتعلق  فیما   االقتصاد  ،طوسي  حسن  بن  محمد  أبوجعفر  شیخ   28.
 .م1986 چاپ دوم، ، والتوزیع والنشر للطباعة

  والنشر   للطباعة  الفجر  منشورات  ،غیبت  ،یطوس  حسن  بن  محمد  بوجعفرا   شیخ   29.
 .ق 1423 چاپ اول،  ، والتوزیع

 .ق1380 چاپ اول، ه،االمامی عقائد  ،مظفر رضا محمد شیخ 30.

  مؤسسة   ، گوهایی در الهیات(و )گفت  اإللهیات  في  محاضرات  ی، سبحان  جعفر  شیخ   31.
 .ق1421 چاپ هشتم، ،اإلسالمي النشر

چاپ  ،  طالبیبا   بن   یلعامام    ۀمدرس  ی، تفسیر نمونه،شیراز   مکارم   ناصر  شیخ  32.
 .ق1426 اول، ویراست سوم، 

 : 2009   ،اسالمینفس از دیدگاه ثقلین، انجمن فرهنگی معارف    ۀتزکی  ی،حائر   مرجع  33.
http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-indexes.php?p=lib&bid=53&pid=1 

دوم  ل فص در    الدین   صول ا   کتاب  ،ی حائر   مرجع  34. مبحث  نبوت  نبوت  :دوم     : ادله 
.html09-http://www.alhaeri.com/moalafat/osul/osol 

چاپ   مرکز امالی، ، )صدوقشیخ ( ی قم بابویه   ابن حسین بن  ی عل بن محمد بوجعفرا  35.
 .ق1417 و نشر بعثت، چاپ اول،

سسه انتشاراتی اعلمی،  ؤم  ، یعیاش  تفسیر   ی، عیاش  مسعود  بن   محمد  بوالنصرا   شیخ   36.
 .م1991 چاپ اول،

http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-indexes.php?p=lib&bid=53&pid=1
http://www.alhaeri.com/moalafat/osul/osol-09.html
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سوم،   ، اإلسالمیة  الکتب   دار  ی،کاف  صولا   ی،کلین   یعقوب  بن  محمد   شیخ  37.   چاپ 
 ق. 1388

 .م1983  چاپ اول،  ،العربي  التراث  إحیاء  دار  ،نواراال بحار   ی، مجلس  باقرمحمد   ه عالم  38.

  :چاپخانه  صادق امام    ه مؤسس  ، جلد چهارم   ،قرآن  مفاهیم  ی، سبحان  جعفر   محقق   39.
 شده.چاپ  ۀنسخ  یاز رو  یصوت ۀخ سناعتماد، 

  چاپ و نشر و توزیع   هسس ؤم  ، الکبری  هدایة   ی، خصیب  حمدان   بن   حسین   بوعبدالله ا   40.
 .م1991 چاپ چهارم،  ،البالغ

  چاپ سوم،   ،الکتاب  دار  بنیاد چاپ و نشر  ، یقم  تفسیر  ی،قم   براهیم ا   بن  یعل  بوحسنا   41.
 .م1404

 ق. 1409  تحقیقات اسالمی، چاپ اول،  معتمج انبیا،    قصص  ی،راوند   اللهفضل  سید  42.

 : چاپ دوم ه،بصر   دجال ی،عامل یکوران ی عل 43.
http://www.alameli.net/file/869/download?token=7j0deM49 

 سنت اهلکتاب های 

کتابخانه  ، الحقائق فی تعریفات مصطلحات علماء الکالم،  سنوسیبن یوسف    د محم  44.
 م. 1846، یمسجد نبو 

http://www.achaari.ma/Article.aspx?C=5710 

کتابخانه    .يسنوس  بشرح  صغری  سنوسي   البراهین  ما   ی،سنوس  یوسف   بن   محمد  45.
 .م2009 بیروت  علمی، 

فرهنگی دینی، چاپ    ۀ کتابخان  ،الکالم  علم   في  االقدام  نهایة  ی، شهرستان  عبدالکریم   46.

http://www.alameli.net/file/869/download?token=7j0deM49
http://www.achaari.ma/Article.aspx?C=5710
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 .م2009 اول،

مرکز    ، اْلفکار  ابکار   ی،مد آ  الدینسیف   47. ملی،  کتابخانه  و  اسناد  خانه  دوم،  جلد 
 .م2004 ه، قاهر ، چاپ دوم،  التراث تحقیقاتی 

 .م2000 چاپ دوم، ،النموذجیة  التوفیق دار  ،اإلنصاف کتاب ی،باقالن بوبکر ا  48.

  والسحر  والکهانة   والحیل  والکرامات  المعجزات  بین   الفرق  عن   البیان   ی، باقالن  بوبکر ا   49.
 .م1958 کتابخانه شرقی، ، والنارنجات

  دنیای کتاب،   ،والجماعة   السنة  أهل  عقائد  قواعد  في  اْلدلة  لمع  ی،جوین  الملك  عبد  50.
 م.1987ق، 1407 ، ، چاپ دوملبنان

کتاب    ۀ خان  ، الدین  أصول  في  اْلدلة  قواطع  إلی  اإلرشاد  کتاب  ی، جوین  الملكعبد   51.
 .م1995 علمی، چاپ اول، 

تبلیغات   ی، طبر   تفسیر  ی،طبر   جریر   بن  محمد  52. توزیع و  انتشار و  ،  دار هجر  چاپ و 
 م. 2001ق، 1422 چاپ اول،

 .م1997 چاپ اول، ،بیروت   ،الجیلدار  ،الکالم علم  في المواقف ایجی،  الدینعضد  53.

ق،  1401  ، النعمانیة   المعارفدار   ، المقاصد   شرح  ی، تفتزان  عمر   بن   مسعود   الدینسعد   54.
 م.1981

 .چاپ چهارم ،مصر  ه، قاهر   المعارف،دار  ،الفالسفة تهافت  ی،غزال محمد  بوحامد ا  55.

 .م2001  ، العلمیة الکتب دار  ، التهافت تهافت  ،رشد  بن محمد  الولید بو ا  56.

 .م2001 ،  العربیة الوحدة دراسات  مرکز ، اْلدلة مناهج ،رشد  بن محمد  الولید بو ا  57.

چاپ و    ۀسسؤم  ، الطحاویة  العقیدة  شرح  ی،دمشق  العزبيا   بن   محمد   بن   ی عل  بن  یعل  58.
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توزیع و ترجم   ق، 1426  ، چاپ اول مصر  ، )نشر دفتر اسالمی  ۀ زیرشاخ(  السالم  دار   ۀ نشر و 
 .م2005

 /https://nabulsi.com/web ینابلس ه موسوع ، ینابلس راتب  محمد .59

 ان های مسیحیکتاب

 مقدس  کتابفرهنگ  ی، مسیح کتاب المعارفرة یدا  60.
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-

Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html 

 :سؤال جوابدر  ، شنودپاپ  61.
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-

Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/046-Sinners-Making-Miracles.html 

  ودیع  ادوارد  ۀترجم   ،مقدس  کتابدر    معجزاتتمام    Herbert Lockyer  لوکیر  هربرت  62.
 .م1999چاپ اول  الثقافة دار ، المسیح عبد

، مبانی مشترک ایمان در مسیحیت و اسالم، برگرفته از    Joseph Kenny  یکن  ف وز ژ   63.
 Christian-Islamic Preambles of Faith: An .یکوینا   توما  Summa Contra Gentilesکتاب  

Exercise in Philosophy of Religion Or Kalâm for Our Day : Modeled After Thomas 
Aquinas, Summa Contra Gentiles, 1 - 3 Council for Research in Values and Philosophy, 

1999 – page: 137 . 

 ی فکر   نطونیوسپدر آ ، جدید عهد ، مقدس کتاب  شرح  64.
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-

Testament/Father-Antonious-Fekry/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-
Chapter-16.html 

https://nabulsi.com/web/
https://nabulsi.com/web/
https://nabulsi.com/web/
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/Kamous-Al-Engeel-index.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/046-Sinners-Making-Miracles.html
http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/046-Sinners-Making-Miracles.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-16.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-16.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/01-Engeel-Matta/Tafseer-Engil-Mata__01-Chapter-16.html
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 ی ملط یعقوب تادرس کشیش  ، جدید عهد ، مقدس کتاب  شرح  65.
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-

Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/02-Engil-Morkos/Tafseer-Engeel-
Markos__01-Chapter-08.html 

 های عمومی کتاب

یئت عمومی  ه  ، یفهم  إبراهیم   مصطفی  .دساز نابینا، ترجمه  ساعت ریچارد داوکینز،    66.
 م. 2002کتاب مصر، 

 ، کتاب طرح بزرگ گ استیون هاوکین 67.
Hawking, Stephen. The grand design. Random House Digital, Inc., 2011. 

   م. 2008، اول ۀعربی، ترجم  ۀدیوید هیوم، کاوشی در ادراک بشری، سازمان ترجم 68.

بیروت، چاپ  ۀ  سسؤای در الهوت و سیاست، ماسپینوزا، رساله   باروخ   69. چاپ و نشر 
 م. 2015اول، 

 . Dictionnaire philosophique portatif, Voltaire .المعارف فلسفی ولتردایرة  70.

https://books.google.com/books?id=esDz0rPJhfsC 

سوم،  ۀ  سسؤم  ،العربلسانانصاری،    منظور  بن   الدینجمال   71. چاپ  بیروت،  صادر، 
 ق. 1414

 م.  2012فرهنگ جامع، چاپ و نشر نوادر،   یه، عط مروان 72.

 

 . العالمین رب  لله والحمد

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/02-Engil-Morkos/Tafseer-Engeel-Markos__01-Chapter-08.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/02-Engil-Morkos/Tafseer-Engeel-Markos__01-Chapter-08.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/02-Engil-Morkos/Tafseer-Engeel-Markos__01-Chapter-08.html
https://books.google.com/books?id=esDz0rPJhfsC

