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Abstract
Miracle is a supernatural act beyond human power, which proves the truthfulness of
prophecy claim. Some Quranic verses have explained miracle and its types in the story of the
prophets. Sometimes, these verses have clearly referred to God's agency in fulfilling this
extraordinary affair, and other times regard its performance at prophet's request with the
permission of God. The present paper studies Shia and Sunni commentators’ views about
some of these verses. Some commentators separate these verses and regard God as the
performer of miracle in some cases and prophets in other cases. Other commentators,
however, have expressed their ideas based on rational and theological arguments, regardless
of the clarity of verses. Some of them regard miracles as an act of prophets and argue that the
performance of material acts by God is impossibility. Another group believes that the glorious
God is the only one who can perform miracles. The author of this paper holds that
performance of this superhuman act by the prophets, who are called human beings in the holy
Quran, is possible in the light of three principles. First, granting them with the position of
existential authority by God; second, the manifestation of divine qualities and attributes in the
position of Divine vicegerency; and third, performing miracles in the light of God’s
permission.
Key words: the agent of miracle, existential authority, Divine vicegerency,
manifestations of the qualities and attributes of God, God's permission.
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(تاریخ دریافت96/2/9 :؛ تاریخ پذیرش)96/5/8 :

چکیده
معجزه امری خارق العاده اس که اوق توان بشری و گواه صدق ادعای پیامبری اس  .برخی آیات قرآن کتر یم بته
تبییآ معجزه و نوع آن در داسران انبیاء پرداخرهاند .آیات توصیفگر معجزه به روشنی گاه از ااعلی خداوند در تحصتق ایتآ
امر اوق توان بشری سخآ میگویند و گاه تحصق آن را به خواس نبی اما بته اذن الهتی متیخواننتد .در ایتآ مصالته مواجهتۀ
مفسران ار یصیآ با شماری از ایآ آیات بررسی شده اس  .برخی به تفکیک آیات ،در بعضی موارد خداوند و در موارد دیگتر
انبیاء را ااعل معجزه میخوانند؛ اما گروه دوم بدون در نظر گرارآ صراح آیات با تکیه بر ادلته عصلتی و یتا استرداللهتای
ک می سخآ گفرهاند .دسرهای از ایشان معجزات را اعل انبیاء میخوانند و صدور ااعال مادی را از خداوند غیترممکآ متی
دانند و دسره دیگر ،تحصق معجزه را تنها از جانب ساح کبر یایی امکان پریر میداننتد .نگارنتده در ایتآ مصالته در پرتتو 3
اصل ،چگونگی تحصق امر اوق بشری را از سوی پیامبرانی که در آیات قرآن ،بشر خوانده شدهانتد ،امکتان پتریر متیدانتد:
اول ،اعطای مصام والی تکوینی به ایشان از سوی خداوند؛ دوم ،مظهر ی اوصاف و صفات الهی در جایگاه خلیفه اللهتی؛
سوم ،صدور معجزه در پرتو اذن خداوند.
کلیدواژگان :ااعل معجزه ،والی تکوینی ،خلیفة الله ،مظاهر اوصاف و صفات الهی ،اذن الهی.

 . 1استادیار علوم برآن و حدیث دانشگاه بنsaeedehgharavi@yahoo.com -
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 .1مقدمه
معجزه در لغت از ر یشۀ «عجز» و به معنلای بلن و پایلان یل

یلیء (راغلن اصلفهانی،

 ،1412ج ،4ص ،)234عللدم بللدرت (حسللینی زبیللدی ،1414 ،ج ،8ص ،)91-89بازدایللتن،
جلوگیری فوت و از دست رفتن چیزی (فیومی ،1414 ،ذی مادۀ عجز) و یافتن یا ایجاد ضلعف
در دیگری آمده است و در اصطالح ،عم و کاری خارق العاده و فوق طابلت بشلری اسلت،
ّ
همراه با تحدی و مبارزهطلبی ،بله طلوری کله نظیلر و ماننلدی بلرای آن وجلود ندایلته بایلد.
(سلیوطی ،بلیتللا ،ج ،4ص )3تحللدی طلبلی و همانندناپللذیری فع ل معجللزه در عمل بشللری
الهامبخش نرتهای است که در تعر یف آیة الله خویی از اعجاز مورد تأ کید برار گرفتله اسلت و
آن این که معجزه از سوی فردی ارائه مییود کله ادعلای منصلبی از مناصلن الهلی ملینمایلد
(ن

 :البیان ،بی تا ،ص )35و مهنتر ین هدف وبوع آن ،سند حسانیت پیلامبران الهلی اسلت تلا

مورد اعتماد مردم وابع یوند و بتوانند پیام الهی را به ایشان برسانند.
خارق العاده بودن فع معجزه از دو حیث مورد توجله و بحلث و گفتگلوی اندیشلمندان
دینی برار گرفته است .عدهای با توجه به این نرته که این افعاا عادی نیست و در دایرۀ علل و
مسببات نمیگنجند ،ف ای بحث و گفتگویی جدی را فراهن آوردند که اگر چه درخور تأمل
است ،اما موضوع این مساله نیست .هدف نگارنلده تبیلین چگلونگی وبلوع معجلزه و بحلث از
ممرن الوبوع بودن آن نیست .محور دوم که مورد بحث در این مسلاا اسلت ،بحلث و گفتگلو
دربارۀ فاع فع معجزه است که توجه ویژه اندیشمندان اسالمی را به خود جلن کرده اسلت.
برخی صدور امر خارق العاده اینچنینی را فوق بدرت بشلری دانسلته و پیلامبران را از ایلن املر
مستینی نمیدانند؛ بنابراین آن را فع الهلی ملیداننلد (نل  :بغلدادی1411،ق ،ص116؛ فخلر
رازی ،ب لیتللا ،ج ،8ص99؛ ابللن حللزم1395 ،ق ،ج ،1ص58؛ تفتللازانی1419،ق ،ج ،5ص11؛
ایجی ،بیتا ،ج ،8ص )221و در مساب  ،بع ی با تمس

به ادللۀ عسللی ،امرلان صلدور افعلاا

مادی از سوی خداوند را محاا مییمرند( .ن  :صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،8صص118 ،119
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و ج ،2ص111و 193؛ ابللنسلینا ،1414 ،ج ،3ص122؛ میردامللاد ،1314 ،ص )351بنللابراین بللر
فاعلیت پیامبران در صدور معجزه تأ کید دارند.
تأم در آموزههای برآنی و بررسی سیاق و ف ای نزوا آیلاتی کله در توصلیف معجلزات
انبیاء نازا یدهاند ،دبتی به دور از هرگونه اجتهاد و عس گرایی محِ در بر خواهد دایت ،تلا
با تعمق در گفتار الهی ،بتوان با تأنی بیشتر بله ایلن سلئوااهلا پاسلخ گفلت کله فاعل معجلزه
کیست؟ و با وجود فوق بشری بودن معجزه و عدم امران همانندآوری آن از سوی انسان بشری
از ی

سو و تأ کید آیات بر بشر بودن انبیلاء الهلی از سلوی دیگلر چگونله صلدور آن از سلوی

پیامبران امران پذیر است؟
این مساله درصدد بررسی یماری از آیات تنظین یده است که بیانگر مهنتر ین معجزاتلی
هستند که از سوی پیامبران الهی ارائه یدهاند و تفحص در خصوص هر فعل خلارق العلادهای
که در عصر انبیاء به وبوع پیوسته ،به جهت گستردگی بحث ،مجاا دیگری میطلبد.

 .2فاعل معجزه در بررسی آیات
واژۀ معجزه و مشتسات آن  26مرتبه در برآن کر ین به کار رفتله اسلت؛ املا در هلیچ یل
معنای اصطالحی معجزه اراده نشده؛ بلره بر پایۀ معنای لغلوی تأ کیلد یلده اسلت .واژههلایی
چون آیه (انعام 31،؛ عنربوت 51،؛ هود 96 ،و  ،)...ب ّینه (اعراف 13،؛ بسلره 92،؛ انعلام51 ،؛
بسره ،) 81،سللطان (ابلراهین 11،و11؛ دخلان19 ،و  ،)...برهلان (نسلاء114 ،؛ بصلص ) 32،بلر
معجزه به معنای اصطالحی و به تبیلین کللی ایلن املر دالللت دارنلد و حتلی در آیلاتی کله بله
توصیف و صدور فع خارق العاده انبیاء میپردازند ،نیز غالبا هیچکدام از ایلن واژههلا بله کلار
نرفته است .در داللت ظاهری آیات توصیفگر فع معجزات ،منشأ صدور ،گاه خداوند متعاا
است و گاه ،صدور معجزه مستسیما به نبی نسبت داده یده است که در دو دسته باب تحلی و
بررسی است.
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 .1 .2انتساب فعل معجزه به خداوند

عس در مرتبۀ اوا در مواجهه با معجزات انبیاء به دلی آن که آن را از سویی فیحدنفسله
خارقالعاده و فوق بشری می دانند و از سوی دیگر ،مطابق در یافت از حرن آیات ،انبیاء را بشر
مییمارند ،صدور این افعاا را تنها از جانن خداوند ممرن میخواننلد؛ املا از آنجلا کله درک
حرمت الهی ،ظرفیتی خداگونه میطلبلد ،عسل  ،تنهلا مفتلاح الشلر یعه اسلت و حرلن در ایلن
خصوص تنها در پرتو کالم الهی امران پذیر است .بررسی مهنتر ین آیاتی که به تبیین معجزات
میپردازند ،با محور یت انبیاء به برار ذی است:
 .1 .1 .2حضرت ابراهیم(ع)

سیاق آیات یر یفۀ  51تا  61سورۀ مبارکۀ انبیاء به تبیین گفتگوی ح لرت ابلراهین(ع) بلا
منرر ین بومش میپردازد که آنان به سبن عبادت بتها مذمت می کند و به اطاعت و عبلادت
خداوند فرا میخواند؛ بنابر تبیین آیات یر یفه ،بوم سرکش ،نه تنها از عبادت بتها چشنپویلی
نمیکننلد کله بله بصلد مجلازات ابلراهین(ع) آتشلی مهیلا میکننلد و او را در آن ملیافرننلد.
(انبیاء )68،پس از برار گرفتن ابراهین(ع) در آتش ،خطاب تروینی خداوند به آتش « ُْ ْلنُ یُ ُ
نُ.
ً
ً
كنني َع ْرِا َو ََالمُ َعلى ِِ ْعوراَي َ » (انبیاء )69،وبوع معجزه را ربن میزند که خاصیت آتلش را
در سوزانندگی و نابودکنندگی از بین میبرد (ن  :المیزان ،ج ،14ص )313و محی سلوزاننده
در یرای عادی را به مأوایی أمن و خن

تبدی میکند .چگونگی وبوع این امر خواه تصلرف

در نظام علی باید یا بردایت اثر سوزانندگی از آتش (ن

 :مجملع البیلان ،ج ،1ص 81؛ روح

المعانی ،ج ،9ص )66اگرچه باب تأم است ،اما مسلئلۀ ایلن نویلتار نیسلت؛ بلرله فاعلیلت و
َ َ ًَ ُ َ َ
ارادۀ تروینی خداوند بر تحسق این امر مورد تأ کید است که از مسولله « ِِذا أَ .اِ ش ْويئُ أ َْ َیقون ل ُوه
كن َف َي ُ
ْ
کونَ » (یس )82 ،است .وبوع این امر خارق علادت در داسلتان ح لرت ابلراهین(ع) بلا
توجه به صراحت آیۀ یر یفه از سوی مفسران به طور مستسین به خداوند نسبت داده یده اسلت.
(نل

 :المیلزان ،ج ،14ص313؛ نمونلله ،ج ،13ص446؛ مجملع البیلان ،ج ،1ص81؛ التبیلان،

فاعل معجزه در نظر مفسران فریقین | 919

ب لیتللا ،ج ،1ص262؛ روح المعللانی ،ج ،9ص66؛ التحر ی لر و التنللویر ،ج ،11ص 11؛ الجللامع
الحرام السرآن ،ج ،11ص)314
 .2 .1 .2حضرت موسی(ع)

در داستان ح رت موسی(ع) رخدادهای بسیاری محسق یده است که از خوارق علادت
به یمار میآیلد و صلدور آن از بشلر علادی غیلرممرن دانسلته مییلود .اژدهلا یلدن عصلای
موسی(ع) ،ید بی اء ،جویش آب از سنگ ،یرافته یدن در یلا و بلرهن آملدن آن ،مهلنتلر ین
معجزات اوست.
أ و ب .اژدها شدن عصا و ید بیضها  :اژدها یدن عصا کار خارق العادهای اسلت
که به خواست خداوند برای اثبات نبوت موسی(ع) در برابر بوم بنی اسرائی تحسق یافتله اسلت.
این عم در بع ی آیات به ارادۀ خداونلد و در بع لی دیگلر بله موسلی(ع) نسلبت داده یلده
است .ظاهر آیات یر یفه که به تبیین اولین تحسق این معجزه میپردازند ،بیانگر آن است که این
فع با اراده و تصرف مستسین خداوند محسق یده و ح رت موسی(ع) در وبوع آن هیچ نسشی
ندایته است .پرسش خداوند نسبت به چیستی عصای موسی(ع) و آنگاه امر به انداختن عصلا
َْ
َ
بر خاکَ « :و أل ِ َعلُك» ارادۀ مستسین خداوند به تبلدی عصلا بله ملار را در پلی دارد .آنچله
َ َ َّ َ َ ْ َ ُّ َ َ َّ َ ح َّ
ً
وَُ َولوى ُم ْود ِعرا» هلراس
محسق مییود ،دور از انتظار موسی(ع) است« :فلمُ .آَُ تْتوز كأنْوُ ج
ََ ْ
موسی(ع) از این تحوا ناگهانی ،بر معجزه بودن این امر برای خود او نیز داللت دارد« :ال تخوف
َ ِّ
َو ل ْ ُی َضق ْب یُ ُمنَى» و دعوت به آرامشی که در پناه خداوند بلرای انبیلاء ربلن ملیخلورد ،دلیل
ُ َ ْ
ُ
ِّ
محرمی بر این ادعاستِِ « :ني ال َیخُف ل َد َّي ال ُم ْر ََلنَ» (نم )11،
آیات به طور ضمنی ایاره دارد که در این مرحله ،نه تنها موسی(ع) در تبدی عصا به ملار
دخالتی ندارد که این امر برای خود ایشان نیز معجزهای عظین و به دور از انتظار است .خواست
خداوند این است که به موسی(ع) بگوید ،عصای موسی(ع) تنها با ارادۀ اوست که عصاسلت و
اگر او بخواهد ،عصا به اژدها تبدی مییود؛ به همین جهلت ،ایلن اتفلاق بله موسلی(ع) توجله
میدهد که «نگو ،عصاست؛ بلره بگو ،تا تو چه بخواهی؛ اگر خواستی عصا بایلد ،عصاسلت
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و اگر خواستی مار باید مار است؛ از این رو ،فرمان داد :آن را بینداز تا معلوم یلود ،عصاسلت
یا غیر عصا؟» (تفسیر تسنین ،ج ،4ص)313-312
صراحت داللت آیۀ یر یفه بیشتر مفسلر ین را بلر آن دایلته اسلت کله خداونلد را فاعل
مستسین مار یدن عصا در این مرحله بدانند (تفسلیر کبیلر ،ج ،5ص1؛ کشلاف ،ج ،3ص351؛
نمونه ،ج ،16ص)15؛ بنابراین ،اگر چه برخی مفسران بنابر صراحت آیه و بع ی بنابر اسلتدالا
کالمی ،خداوند را فاع این معجزه میدانند ،اما ییخ طوسی ،صلدور ایلن فعل حتلی در ایلن
مرحله را از سوی موسی(ع) میخواند( .ن

 :التبیان ،بیتا ،ج ،8ص)11

مار یدن عصا در داستان ح لرت موسلی(ع) در نلزد فرعونیلان ترلرار ملییلود .در آن
مرحله با این که موسی(ع) نسبت به وبوع آن یسین دارد و نسبت به ابطاا سحر جادوگران یل
ندارد ،اما بنابر گزارش برآن از آن وابعه که ایشان را تنها رهاکنندۀ عصا میخواند ،ظاهرا تفاوتی
با آیات بب و نسشی در فاعلیت این معجزه نلداردَ :ف َوأ ْلقي َعلوُ ُ َفوإذا َويَ ُث ْض ٌ
بوَُ ُم ٌ
بوين (اعلراف،
ِ ِ
َ َْ
« )111فألقي َعلُ ُ » تنها بر رها کردن و افرندن عصا داللت دارد و نسلش دیگلری را بلرای وی
َ
َ َ
َ َْ
ََْ ُ
تبیین نمیکند .در گزاریی دیگر میفرمایدَ « :و أ ْو َح ْينُ ِِلى ُمنَي أ َْ أل ِ َعلُک ف ِإذا َِيَ تلقف مُ
َی ْأف ُک َ
نَ (اعراف )111 ،در این آیۀ یر یفه نیز ،امر خداوند مبنی بر انلداختن عصلا ظلاهرا از علدم
ِ
نسش موسی(ع) در صدور این معجزه حرایت دارد.
فرمان خداوند به موسی(ع) مبنی بلر فلرو بلردن دسلت در گر یبلان و خلارج کلردن آن و
درخشش دست ،عم خارق عادت دیگری است که در پی تبدی عصا اتفاق افتلاده اسلت .از
سیاق آیات برمیآید ،در این مورد نیز موسی(ع) تنها به آنچه خداوند دستور داده عم کرده و
از نتیجه آن بیاطالع بوده است؛ بنابراین در اولین بار این عم خلارق العلاده ،بلا ارادۀ ترلوینی
َ
َ ْ
خداوند محسق یده است و موسلی(ع) نسلبت بله تحسلق آن نسشلی نلداردَ « :وأ ِْ ِخول َی َودک ِفوى
َ ْ َ َ ْ ْ َْ َ ْ َ ْ ُ
نء» (نم )12،
جي ِبک تخ ُر ج عيه َُء ِمن غي ِر َ ٍ
تررار این معجزه در داستان مسابله با ساحران در نزد فرعون در تبیلین آیلات الهلی تفلاوتی
مشاهده نمییود .گویی در این مرحله نیز صراحت آیات بلر علدم نسلش موسلی(ع) در وبلوع
َ ََ َ َ َ ُ َ
هُء ل َّلنُظ َ
َْ ُ
رین» (اعراف)118،
مستسین معجزه داللت دارد« :و نز ع ید ف ِإذا َِيَ عي ِ ِ
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الف ،جوشیدن آب از سهن

 :تنلوع معجلزات موسلی(ع) از املور در خلور توجله

است و از ویژگیهای خاص بوم او حرایت دارد .بوم موسی(ع) بهانهجو و حسگرا بودند؛ به
همین جهت برای اتمام حجت با این بوم ،موسی(ع) معجزات بیشتری نسلبت بله دیگلر انبیلاء
دایته است.
درخواست آب برای بوم و دستور خداوند به زدن عصا بلر سلنگ و جویلیدن آب از آن
َ
َ ْ ََُْ ْ ْ
َ
ورب ِع َضلوُک
یری دیگلر از معجلزات موسلی(ع) اسلتَ « :و ِِ ِذ ْاَت ْسوقى ُم
نَوى ِلقن ِم ِوه فقلنوُ اض ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ً َ ْ َ َ ُ ُّ ُ
َّ
ْ
ْ ُ ُُ
َ
َ
َ
نُس َمش َر َعْ ْ كلنا َو اش َر ُعنا ِم ْن ِْ .ز ِق الل ِوه َو ال
أ
القجر فُنف َجر ِمنه اثنتُ عشرو عينُ ْد ع ِل كل ٍ
َت ْض َث ْنا في ْاْل ْ.ض ُم ْفس َ
دین» (بسره )61،موسی(ع) تنهلا درخواسلت کننلدۀ آب و ضلربه زننلده بله
ِ
ِ ِ
سنگ است و این اراده الهی است که مظهر جویش آب از سلنگ ملیگلردد .اکیلر مفسلران

فر یسین یرافتن سنگ ،آنهن از طر یلق زدن عصلا را عطیلۀ الهلی و از بلزر تلر ین نشلانههلای
بدرت و به ارادۀ مستسین خداوند میخواننلد( .جلوادی آمللی1391 ،ش ،ج ،4ص591؛ مجملع
البیان ،1312 ،ج ،1ص251؛ التبیان ،بلیتلا ،ج ،1ص332؛ فخلر رازی1421،ق ،ج ،3ص528؛
ابن کییر1911 ،ق ،ج ،1ص)99
ب ،شکافت شدن دریا و برهم آمدن :یرافته یدن در یا برای موسی(ع) و بلوم
بنی اسرائی و نجات دادن ایشان ،آنگاه در هنبسته یدن در یا و غرق فرعونیان ،از دیگر آیلات
و معجزاتی اسلت کله در زملان نبلوت موسلی(ع) اتفلاق افتلاده اسلت .ح لرت موسلی(ع) از
خواست خداوند مبنی بر تفویِ ارادۀ تروینی به خود اطمینان دایت .به همین جهلت پلس از
خروج از یهر و نجات بوم بنی اسرائی از دست فرعونیلان ،چلون دیلمنان را در تعسیلن خلود
دید ،نه تنها مانند بومش م طرب نشد که آنها را از حمایت و والیت بیدر یلغ خداونلد مطللع
َّ
ّ
َ
ساخت «كال ِِ ََّ َم ِضيَ َ .عيِّ ََيْ ِدین» (یعراء .)62 ،کال حلرف ردع اسلت و جملله نیلز اسلمیه و
همراه با تأکید است .این سخن ،حرایت از اطمینان او دارد که خود را در للوای والیلت الهلی
میبیند و چون فرمان خداوند حرکت به سمت جلوست ،یسین دارد که در یا تسلین اوست و اگر
دستور الهی به بازگشت باید ،به پیروزی بر فرعونیان و یرسلت دادن آنهلا یسلین دارد؛ بنلابراین
منتظر فرمان الهی است و در هر حاا خود و بومش را نجات یافته میداند« .کسی کله بلر اثلر
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احتماا خطر ترسید ،اکنون با مشاهدۀ عوام هالك و خطر بطعی ،نله تنهلا خلود هلیچ هراسلی
ندارد ،بلره دیگران را هن از هراس باز میدارد؛ چرا که در این مسام انتساا والیت از خداوند بله
موسی(ع) صورت گرفته است و وی خود را بهرهمند از مسام والیت تروینی الهلی ملی دانلد».
(عبدالله جوادی آملی ،سیرۀ پیامبران در برآن کر ین ،1389 ،ج ،1ص)122
منطوق آیۀ یر یفه در هنگام سخن گفتن از این وابعه ،آن را با تصرف ترلوینی و مسلتسین
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َْ ْ َ َ َْ َ ْ ُ
وُك ْ َو َأ ْغ َر ْْنووُ آ َ ف ْر َعو ْون ََ َو َأ ْنو ُوت ْ
خداونللد محسللق م لیدانللد« :و ِِذ فرْنووُ ِعک و البقوور فأنجينو
ِ
َت ْن ُظ ُر َ
وَ» (بسره )51،سیاق این آیه از نعمتهای الهی بر بوم بنی اسرائی یاد میکند؛ بله هملین
جهت اختالف نظری بین مفسران در خصوص فاع معجزه در این آیله مشلاهده نشلد .تأ کیلد
انتهای آیۀ یر یفه ( َو َأ ْن ُت ْ َت ْن ُظ ُر َ
وَ) مورد بحث مفسران فر یسین برار گرفته است .بع ی دیدن بلا
چشن را مطرح کردهاند و بائ اند ،یاران موسی یرافتن در یا و برخورد امواج آن را به فرعونیلان
تلا آن کلله آنلان غللرق یلدند ،دیدنللد (زمخشلری ،1411 ،ج ،1ص139؛ التبیلان ،ج ،1ص221؛
نمونللله ،1314 ،ج ،1ص251؛ فخلللر رازی ،1421 ،ج ،3ص519؛ روح المعلللانی ،1415 ،ج،1
ص)251؛ اما در مساب برخی معتسدند ،مسصود آیه این است که اگر میخواستند ،ملیتوانسلتند
غرق یدن آنان را ببینند؛ نه این که وابعا دیده بایلند؛ ز یلرا یلاران موسلی سلرگرم فلرار کلردن و
نجات یافتن بودند و در این میان فرصت بازگشت و نگر یستنی نبوده است( .ن

 :مجمعالبیان،

 ،1312ج ،1ص )228به نظر میرسد ،با توجه به سیاق سه آیۀ بب و نیلز لحلن نروهشلی آیلات
بعد ،آیات بر اتمام حجت خداوند به بنی اسرائی حرایلت دارد و ملراد خداونلد از ایلن بخلش
بهرخکشیدن اعجازی است که ت

تل

بنلی اسلرائی آن را لملس کردنلد .یلرافتن در یلا و

نجات بنی اسرائی و به هن پیوستن در یا و هالک فرعونیان را بنی اسرائی لمس کرده بودند.
 .3 .1 .2پیامبر اکرم(ص)

معجزۀ رسالی پیامبر اکرم(ص) برآن کلر ین اسلت کله بررسلی صلدور آن در ادامله بیلان
مییود .عالوه بر آن ،صدور بع ی معجزات حسی به آن ح رت منسوب یده اسلت کله بله
الس َُع ُة َو ْان َشو َّ
عسیدۀ برخی مفسران ،آیۀ انشساق بمر مهنتر ین دلی بر این امر استْ « :اْ َت َر َعت َّ
ِ
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ً
ُ ُ
ُ
َْ
َ
الق َم ُر َو ِِ َْ َی َر ْوا َآیة ُی ْض ِرضنا َو َیقنلنا َِ ْق ٌر ُم ْست ِم حر» (بمر )2-1 ،عالمه طباطبلایی طلرق روایلت

این داستان را ز یاد خوانده و وبوع آن را بر دست پیامبر(ص) در مرله و ببل از هجلرت دانسلته

است؛ هنچنین آن را مورد اتفاق همۀ اه حدیث و مفسلران معرفلی کلرده اسلت .دالللت آیلۀ
ً
ُ ُ
ُ
َ
بعدی یعنی « َو ِِ َْ َی َر ْوا َآیة ُی ْض ِرضنا َو َیقنلنا َِ ْق ٌر ُم ْست ِم حر» (بمر )2 ،را مهنتلر ین دلیل بلر ایلن
ادعا خوانده است( .طباطبایی1411 ،ق ،ج ،19ص )55بسیاری از مفسران دیگر نیز بر وبوع این
معجزه بر دست پیامبر(ص) تأ کید کرده و بع ی عالوه بر این ،موارد دیگری از معجزات را در
ذی آیه بیان نمودهاند( .ن  :دینوری ،بیتلا ،ج ،3ص561؛ آا غلازی ،بلیتلا ،ج ،1ص218؛
ابن عایلور،بیتلا ،ج ،21ص162؛ حسلی بروسلری ،بلیتلا ،ج ،9ص262؛ املین ،1362،ج،13
ص 419؛ مال فتح الله کایانی ،1336 ،ج ،9ص93؛ طین1364 ،ش ،ج ،12ص )346اگرچله
برخی چون حسن ،عطاء و بلخی داللت این آیه را بر وبوع این معجلزه بلر دسلت ایشلان منرلر
یدند و معتسدند ،آیه دربارۀ روز بیامت سخن میگوید و آن هنگام است کله بملر بله دو نیمله
مییود( .مجمع البیان ،1312 ،ج ،24ص)11
امیرمؤمنان علی(ع) در خطبۀ باصعه به معجزۀ حسی پیامبر(ص) ایاره میکند که در پلی
درخواست مشرکین برای از جا کندن درخلت و ایسلتادنش در برابلر ایشلان ،بله دو نیمله یلدن
درخت ،بابی ماندن نیمی از درخت و بازگشت نیمۀ دیگر بله جلای اولیله و بلر ایلن املر تأ کیلد
دارند که به وبوع پیوستن همۀ این امور به فرملان پیلامبر(ص) بلوده و بلر معجلزه حسلی ایشلان
داللت دارد( .ن  :صبحی صالح ،خطبۀ  )192این موارد اگر چه حجلت را بلر مشلرکین تملام
میکرد ،اما لجاجت ایشان مانع از پذیرفتن حق بوده است.
 .2 .2انتساب معجزه به انبیاء

برآن کلر ین در آیلات بسلیاری بله ذکلر مصلادیق معجلزات انبیلاء پرداختله اسلت .وبلوع
معجزات خواه منتسن به خداوند باید و یا پیامبران ،حرایتگر تصرف تروینی در نظلام علالن
هستی است که بر مبنلای والیلت الهلی و یلا بلا اراده و اذن خداونلد در برخلورداری از والیلت
تروینی محسق مییوند؛ به همین جهت به اراده و اذن خداونلد نفلوس انبیلا در وبلوع آن ملؤثر
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بوده و مبدئی که در نفوس انبیا برار داده یده ،فوق تمام اسباب ظاهری و غالن بر آنهلا اسلت
که مجرای رسیدن فیِ و اثرگذاری در نظام عالن است.
 .1 .2 .2حضرت یوسف(ع)

برآن کر ین احاطۀ تروینی ح لرت یوسلف(ع) را بله وضلوح تبیلین ملیکنلد .فرسلتادن
پیراهن برای بازگرداندن بینایی از دست رفته ح رت یعسوب(ع) آنگاه امرلان پلذیر اسلت کله
وی با استفاده از علن الهی ،از عاببت امور و خواص اییا مطلع باید و به اذن الهی پیراهن خود
را اسباب یفای چشمان پدر برار دهد .فرمان یوسف(ع) به برادران مبنی بر افرندن پیراهنش بر
صورت پدر و بیان نتیجۀ آن یعنی بازگشت بینایی پدر ،به تصرف دایتن ایشان بر املور ترلوینی
ْ
َ
َُْ ْ
نا ع َقميلي ََ َذا َف َأ ْل ُقن ُ َ
لوى َو ْج ِوه أعوي َیوأ َعل ً
َ
ويرا»
ع
و خلق کار خارق عادت داللت دارد« :اذَب ِ ِ
ِ ِ
َ َ
(یوسف)93،؛ « َف َل َّمُ َأَ َج َُء ْال َبش ُير َأ ْل َق ُ
ئه َع َلى َو ْج ِْ ِه ف ُْ.ت َّد َع ِل ًيرا» (یوسف)96،
ِ
بنابر داللت آیات ،اراده و بدرت روحی ح رت یوسف(ع) در باز گردانیدن بینایی پلدر
خویش ملؤثر بلوده اسلت؛ یعنلی ح لرت یوسلف(ع) ملیتوانلد بله جهلت عظملت روحلی و
برخورداری از مسام والیت تروینی که پیدا کرده است ،در امور دنیلوی تصلرف کنلد( .محملد
حسین ،ف

الله1419 ،ق ،ج ،12ص266؛ فیِ کایانی1415 ،ق ،ج ،3ص)46

 .2 .2 .2حضرت سلیمان(ع)

تعابیر برآن کر ین در مورد وبوع امور خارق عادت در داستان ح رت سلیمان(ع) یلام
موارد بسیاری است که از جمله میتوان به تسخیر باد و جنیان ،آینایی بلا زبلان حیوانلات ماننلد
نم و هدهد ایاره کرد .طبق بیان آیات برآن باد مسخر سلیمان(ع) بلوده اسلت و مسلیرش کله
جزئی از نظام آفر ینش و تروین است ،به ارادۀ نافذ سللیمان تعیلین و تغییلر ملییافلت؛ بنلابراین
ح رت سلیمان با ارادۀ خویش به امر خداوند کار خارق عادتی را انجلام ملیداد کله در تلوان
َ
َْ
ْ َ ُ
َ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ ً
َّ
ِّ
ُصفة ْتج ِر ِعأ ْم ِر ِ ِِ َلى اْل ِْ .ض التيِ َع َُ.ك َنُ ِفيُْ َو ك َّنوُ ِعکول
بشر عادی نیست« :و ِلسليمَُ الر یح ع ِ
شيء َع ُِل ِمين» (انبیاء )81،مفسر ین فر یسین در تبیین ایلن آیلۀ یلر یفه بلر معجلزه بلودن و تصلرف
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ترلوینی ح لرت سلللیمان(ع) در حرکلت و جر یلان بللاد تأ کیلد کلرده (طبرسلی ،1312،ج،16
ص153؛ فیِ کایلانی ،1415 ،ج ،3ص351؛ مغنیله ،1385،ج ،5ص293؛ گنابلادی،1418 ،
ج ،9ص412؛ طین ،1364 ،ج ،9ص222؛ نووی جاوی ،بیتا ،ج ،2ص51؛ التحر یر و التنویر،
بیتا ،ج ،11ص )91و تصرف ایشان را متفاوت از تسخیر کوهها از سوی ح رت داوود نبی می
دانند و با توجه دادن به تعبیر «تجری بامره» باد را تحلت انسیلاد و مسهور یلت کللی املر و نهلی
ح رت سلیمان ذکر میکنند و الم تملی

در آیه را تأ کیدی دیگر بر این امر میدانند که فعل

سلیمان بوده و با تصرف وی محسق مییده است( .حسی بروسلری ،بلیتلا ،ج ،5ص511؛ ابلن
عجیبه ،بیتا ،ج ،3ص483؛ ابن عایور ،بیتا ،ج ،11ص91؛ زحیلی ،1422 ،ج ،2ص)1614
این آیه هر چند از تصرف تروینی سلیمان(ع) در حرکت باد سخن میگوید ،اما با توجله
به سیاق و همنشینی با آیۀ ببل کله بله تسلخیر داوود(ع) ایلاره دارد ،همله ایلن املور را بله اذن
خداوند محسق میداند؛ بنابراین تسل و تصرف انبیلاء در املور ترلوینی و خللق معجلزات ،بله
جهت اذن الهی و والیت تروینی معطی خداوند به ایشان است.
همننین در آیات دیگر جنیان نیز در تسخیر ح رت سلیمان خوانده یدهاند که هرآنچه
ْ
او از آنها میخواست اطاعت و امتیاا میکردنلدَ « :و م َون ْالجون َمون َی ْض َم ُول َع ْ
وين َی َد ْی ِوه ِع ِوإذ َِ َِّ .ع ِوه...
ِ
ِ
ََُْ َ َ
َ
نَ ل ُه َمُ َیشُء» (سبا ،آیات  )12-13به عسیدۀ برخی مفسران از آیات یلر یفه بلر ملیآیلد کله
یضمل
ییاطین جنی در تسخیر وی بودند و علیرغلن میل خلود بلرای وی کلار ملیکردنلد و ایلن از
معجزات سلیمان خوانلده یلده اسلت( .زحیللی ،1422 ،ج ،3ص2111؛ دینلوری ،بلیتلا ،ج،3
ص132؛ بی اوی ،1418،ج ،4ص243؛ آا غازی ،بلیتلا ،ج ،3ص511؛ طیلن ،1364 ،ج،11
ص549؛ طوسی ،بیتا ،ج ،8ص)382
خللارق عللادت دیگللری کلله در داسللتان ح للرت سلللیمان(ع) مشللاهده ملییللود ،تعللین
منطقالطیر و نیز ینیدن صدا و گفتگوی مورچه استَ « :و َوَ َُ َ .ل ْي ُ
مَُ ُ
ِاو َِ َو ُْ َ یُ َأ ُّی َْوُ َّالن ُ
وُس
ِ
ُ ِّ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ ُّ َ َّ ْ ُ ْ ُ ُ ْ
نا َم َسک َن ُک ْ َال ْیقط َم َّن ُک ْ
علمنُ من ِط الطير...حتى ِِذا أتنا على و ِاِ النم ِل ُْلت نملة یأیُْ النمل اِخل
ِ
ِ
ُ َْ َ ُ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ
نِ ُ َو َ ْ ال َیش ُض ُروَ» (نم  16 ،و  )18در این آیلات ،دو نمونله از خلوارق علادت
َليمَُ و جن
ح رت سلیمان(ع) بیان یده است .از منظر مفسران ،با توجه به بیان علن منطق الطیر به ملردم،
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میتوان آن را در یمار معجزات سلیمان(ع) آورد و ینیدن گفتگلوی مورچله بلا توجله بله علدم
اظهللار آن بللرای مللردم از کرامللات وی بلله یللمار ملیرود( .زمخشللری ،1411 ،ج ،3ص353؛
طباطبایی ،1411،ج14؛ طبرسی ،1312 ،ج ،1ص334؛ بملی مشلهدی ،1368 ،ج ،9ص)539
به هر حاا هر دو امر ،کار خارق عادتی است که با تصرف ح رت سلیمان(ع) محسلق یلده و
از وی سرزده است.
 .3 .2 .2حضرت عیسی(ع)

معجللزات ح للرت عیسلی(ع) متفللاوت از دیگللر انبی لاء گذیللته اسللت .در بللرآن کللر ین
عیسی(ع) مظهر برخی صفات فعلی الهی معرفی یده است .نسبت دادن اموری کله تنهلا فعل
الهی یمرده مییود ،به عیسی(ع) نشلان از وسلعت وجلودی و ترامل روح او دارد .او مظهلر
بع ی صفات الهی است .برای میاا عالن الغین ،خالق ،محیی و یافی از اسلمائی هسلتند کله
ح للرت عیس لی(ع) بللدان متصللف بللوده اسللت (ن ل  :عبدالللله ج لوادی آمل لی ،1389،ج 1؛
ص .)361آن ح رت موفق به خلق برخی امور خارق العاده چون یلفای کلور ملادرزاد ،زنلده
کردن مردگان و آفر یدن و حیات دادن پرندهای گلی ید .تصر یح آیات در این خصوص بر این
ّ
امر داللت دارد که این موارد از نیروی باطنی ،ارادۀ خالبه و تصرف در امور تروینی عیسی(ع)
الطوين َك َْ ْي َئوة َّ
به اذن الهی سرچشمه میگیردَ « :و ِ ْذ َت ْخ ُلو ُ م َون ِّ
الط ْيور عوإ ْذني َف َت ْون ُف ُخ فيْوُ َف َت ُک ُ
ونَ
ِ
ِ
َ ِ
ِِِ
ِ
َْْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ ً ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ِ ْيرا ِع ِإذني َو ت ْب ِر ُئ اْل ك َم َه َو اْل ْع َرص ِع ِإذني و ِِذ تخ ِر ج الم ْنتى ِع ِإذني» (مائده .)111 ،تعابیر ایلن
آیۀ یر یفه در خطاب خدا به ح رت عیسی(ع) یعنی «تو خلق کردی ،تو یلفا دادی ،تلو زنلده
کللردی» وجللود مسللام والیلت در امللورات ترللوینی را بللرای وی بلله اثبللات ملیرسللاند( .نل :
گنابادی ،1418،ج ،4ص453؛ طبرسی ،1312،ج ،3ص414؛ کایلانی ،1336،ج ،3ص348؛
آا غازی ،بیتا ،ج ،6ص391؛ دینوری ،بیتا ،ج ،1ص)519
در خصوص حیات دادن به پرندۀ گلی بع ی دمیدن را فع عیسی(ع) و حیات دادن بله
پرنده را فع خداوند ملیداننلد( .نل  :بالغلی ،بلیتلا ،ج ،1ص285؛ طنطلاوی ،1991 ،ج،2
ص113؛ فخللر رازی ،1421،ج ،8ص ،228یللوکانی ،1414 ،ج ،1ص )392در مسابلل بع للی
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مفسران طبق آیۀ یر یفه ،بر اعطای والیت تروینی به عیسی(ع) تأ کید دارند و معتسدنلد ،منظلور
از نفخ ،دمیدن نیست؛ بلره کنایه از ارادۀ تروینی است که خداونلد بله او اعطلا کلرده اسلت؛
پس آیه داللت دارد ،بر این که وی اراده کرد که پرنده یود؛ پس به اذن خدا پرنده ید و پرواز
کرد( .ن

 :سبزواری ،1416 ،ج ،2ص)63-62

دربارۀ یفای بیماران ،برخی مفسران دست کشیدن بر موضع بیماری را فع عیسلی(ع) و
یللفا دادن را فع ل خداونللد ملیخواننللد (طیلن ،1364 ،ج ،3ص218؛ طنطللاوی ،1991 ،ج،2
ص )113و بع ی یفای بیماران و نیز زنده کردن مردگان را با دعای عیسی(ع) و فع خداونلد
امرللانپللذیر م لیداننللد( .فخللر رازی ،1421 ،ج ،8ص228؛ زمخشللری ،1411 ،ج ،1ص364؛
بالغلی ،بلیتللا ،ج ،1ص285؛ طبرسلی ،1312 ،ج ،4ص81؛ زحیللی ،1411 ،ج ،1ص )112در
مساب  ،بع ی این تفسیر را خالف ظاهر آیه خوانده و صدور این افعاا را از عیسی(ع) نایلی از
والیت تروینی دانستهاند .به نظر آنان گاه خداوند چنان بدرتی را به انسان میدهد که بتواند در
عالن آفر ینش و طبیعت تأثیر بگذارد و اسباب عادی را به هن بزند( .ن

 :مرلارم ،1386 ،ج،9

ص151ل  )163بع ی عالوه بر این که یفای بیماران را فع عیسی(ع) میخوانند ،زنلدهکلردن
مردگان را نیز به اذن الهی و به دست عیسی(ع) میدانند و با تأ کید بر این نرته که خلق ابتدایی
یا خلق مجدد به عنایت الهی به عیسی(ع) داده یده است ،تررار اذن در آیۀ یر یفه را حاکی از
آن میداند که تحم معجزات عیسی(ع) برای توده مردم آسان نیست؛ به همین دلیل ح لرت
بارها به اذن الله بودن معجزاتش را یادآوری میکنلد تلا از سلویی ملردم ایلن معجلزات را نشلانه
رسالت او بدانند و از سوی دیگر توهن تیلیث و فرزند خدا بودن یر نگیلرد( .جلوادی آمللی،
ّ
 ،1389ج  ،14ص315و )328از منظر نظام علی ،عیسی(ع) به اذن پروردگار پرنده آفر یلده و از
منظر توحید افعالی ،عیسی(ع) مأذون به دمیدن بود؛ ولی زنده یدن پرنده به امر «کن» بود کله
در این مورد از آن به اذن الهی یاد یده است( .ن  :جوادی آملی ،1389 ،ج ،14ص)326
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 .4 .2 .2حضرت محمد(ص)

معجزۀ پیامبر اکرم(ص) از بالن حس خارج و بر پایۀ عس استوار یلد .کمتلر ین تفلاوت
این معجزۀ عظین آن است که عالوه بر اثبات نبلوت ایشلان ،دربردارنلدۀ آخلر ین و جلامعتلر ین
بوانین و دستورالعم های الهی است که تمام حسیست بوده و برای فهن بشر مادی در بالن ماده
نزوا یافته است .خصوصیت ویژۀ این معجزۀ الهی که اندیشۀ عسالیلی را فرازملانی و فرامرلانی
مجذوب و محسور خود میسازد ،سبن یده اسلت ،بلیش از دیگلر معجلزات ملورد تحلدی و
مبارزه طلبی برار گیرد .نرتۀ درخور توجه آن اسلت کله آورنلدۀ آن کله صلادر اوا و واالتلر ین
مسام انسانی است ،نیز از تحدی مسلتنینی نشلده اسلت؛ بله عبلارت دیگلر او نیلز بلادر نیسلت،
کالمی چون کالم الهلی بیلاورد .تحلدی در آیلات متعلددی بله چشلن میخلورد .خداونلد در
ْ َُ ُ
ّ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ِّ ُ
وَ الل ِه»َ « ،و ْاِ ُعنا شْ َداءك ِّمون
فراخوان همانندآوری با عباراتی چون «واِعنا م ِن اَتطضت من ِ ِ
ّ
َ
ُُ
ُ
وَ الل ِه»َ « ،ع ْضهْ ْ ِل َب ْض ٍض ظ ِْ ًيرا» در آیات  38یونس 13 ،هود 23 ،بسره و  88اسلراء بلر علدم
ِ ِ
وبوع آن ،از سوی غیلر تأ کیلد دارد و دامنلۀ ایلن غیلر ،هملۀ موجلودات غیلر خلویش را در بلر
میگیرد .از سوی دیگر در آیۀ  24سورۀ بسره بر اندیشۀ هماننلدآوری موجلودات بله غیلر خلود،
َ َْ ُ
َ َ َْ ُ
خ بطالن کشیده و نتیجۀ تحدی را مورد تأ کید برار داده است« :ف ِإ َْ ل ْ تف َضلونا َو ل ْون تف َضلونا»؛
بنابراین پیامبر اکرم(ص) از این امر استیناء نیست و حتی ایشان نیلز بلادر بله ترلرار ایلن معجلزه
نیست؛ اما نرتۀ در خور تأم ظرفیت عظلین پیلامبر اکلرم (ص) اسلت کله بللن او ظلرف ایلن
َ َْ َ
حسیست عظین یده و در ین بدر ،تمام حسیست برآن بر او نزوا یافته استَ « :و َمُ َی ْضلو ُ تأ ِو یل ُوه
ْ ْ
الراَ ُخ َ
ِ َّال َّالل ُه َو َّ
نَ فى ال ِضل ِ » (آا عمران)1 ،
ِ
ِ
ِ
در خصللوص صللدور ایلن معجللزه از سللوی خداونللد و عللدم دخالللت پیلامبر اکللرم(ص)
اختالف نظری بین مفسران وجود ندارد و فر یسین بر این امر اتفاق نظر دارند.

 .3جمعبندی آراء در زمینۀ فاعل معجزه
در پاسخ به سئواا کیستی فاع فع معجزه ،اکیر مفسران به تصر یح و گاه غیرمستسین بلا
توجه به داللت دستۀ اوا آیات ،معجزه را به خداوند نسبت دادند و با توجه به آیات دسلتۀ دوم،
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آن را به پیامبران منسوب ساختند .در این میان ،دو دیدگاه دیگر باب طرح و بررسی است که بلا
تأوی آیات و یا تحلت حاکمیلت عسل و بلدون در نظلر گلرفتن صلراحت آیلات در دو دسلتۀ
پیشگفته ،بع ی صدور همۀ معجزات را به پیلامبران نسلبت دادنلد و گلروه دوم ،همله را فعل
الهی یمردند .اندیشمندان و مفسران فیلسوف ،دستۀ اوا این صاحن نظران به یلمار ملیرونلد
که به طور کلی صدور هرگونه معجزه را از جانن خداونلد ملردود یلمردند و آن را فعل انبیلاء
خواندند .بع ی از ایشان با تمس

به ادلۀ عسلی ،امران صدور افعاا مادی از سوی خداوند را

محاا دانسلتند( .نل  :صلدرالمتألهین ،1368 ،ج ،8صلص 119و  118و ج ،2ص111و 193؛
ابنسینا ،1414 ،ج ،3ص122؛ میرداماد ،1314 ،ص )351از این منظر معجلزات ،املوری ملادی
هستند و مجرد محلِ ،عللت مبایلر در اسلباب ملادی نیسلتند و فاعل مبایلر افعلاا ملادی و
طبیعی ،بوای جسمانی است( .ن  :صدرالمتألهین ،1368 ،ج ،8صص119و)118
عالوه بر این ،انتساب حوادث جزئیۀ متجدده بدون واسلطۀ اسلباب و علل طبیعلی را بله
خداوند مستلزم تجلدد و حلدوث دانسلتند و بطلالن آن را املری بلدیهی خواندنلد( .سلبحانی،
1413ق ،ج ،3ص ،16پاوربی)
باعدۀ «الواحد» از منظر برخی دیگر از این دسلته ،دلیل محرملی در اثبلات ایلن نظر یله
است؛ بنابر این اص  ،از مجرد محِ ،تنها ی

معلوا صلادر ملییلود کله صلادر اوا اسلت؛

بنابراین باعده ،صدور افعاا مادی بله طلور مسلتسین و مبایلر از خداونلد ،محلاا اسلت (نل :
ابنسینا ،1414 ،ج ،3ص122؛ میرداملاد ،1314 ،ص351؛ صلدرالمتألهین ،ج ،2ص111و)193
از این منظر ،معجزه خصوصا معجزات مادی از حرن این باعده مستینی نیستند.
دستۀ دوم را مفسران و اندیشمندان مترلن تشری میدهند کله تملامی معجلزات را فعل
خداوند مییمرند و بع ی فربههای اه تسنن فراتر از این نظر ،فاع همۀ افعاا صادره از بشر
را نیز خداوند متعاا میدانند( .فخر رازی ،بیتلا ،ج ،8ص )99از ایلن منظلر هلیچ ملؤثری جلز
خداوند وجود ندارد و معجزه نیز از این امر مستنیی نیست و بطعا صادر از خداونلد اسلت .ایلن
دیدگاه در میان برخی مترلمین امامیه طرفدارانی دارد .آنان صدور خارق عادت را تنهلا سلزاوار
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خداوند میدانند ،تا آنجا که عالمه مجلسی استناد معجلزه بله پیلامبران را کفلر صلر یح دانسلته
است( .ن

 :مجلسی ،1363 ،ج ،13ص)143

 .4رأی مختار در زمینۀ فاعل معجزه
داللت آیات حرایتگر معجزه در دو دسته مورد بررسی ،بلر عنلاوین ملورد اسلتناد ،هلر
چند صر یح و بدیهی است ،اما دارای یدت و ضعف است .صر یحتر ین آیۀ ملورد اسلتدالا در
دستۀ اوا ،آیۀ  11سورۀ نم است .خداوند در این آیۀ یر یفه خطاب به موسلی(ع) ملیفرمایلد:
ُ َ
َّ
َْ
َ ََ
َ َ ْ ِّ
َ ْ َ َ َ َّ
ً َ ِّ
« َو أل ِ َعلُک فل َّمُ َ.آَُ تْت ُّز كأنُْ َج حَُ َولى ُم ْد ِعرا َو ل ْ ُی َضق ْب یُ ُمنَى ال تخوف ِِنوي ال َیخوُف ل َود َّي
ْال ُم ْر ََ ُول َ
نَ» .همانطور که گذیت ،مفردات آیلۀ یلر یفه بلر علدم اطلالع ح لرت موسلی(ع)
نسبت به تحسق این معجزه داللت دارد و در این مرحله ،این عم برای خود وی نیز غاف گیرانه
ََ ْ
َ ِّ
بوده و بر معجزه بودن این عم برای وی حرایت دایته اسلت« :لو ْ ُی َضق ْوب یوُ ُمنَوى ال تخوف»؛
بنابراین داللت صر یح آیه بر صدور فع معجزه از سوی خداوند محرز است.
دستۀ دوم آیات مورد بررسی نیز هر چند بر صدور فع معجزه از انبیلاء دالللت دارد ،املا
در این دسته و داللت بر استناد فع به انبیاء نیز یدت و ضعف مشاهده مییلود .صلر یحتلر ین
آیه در این خصوص ،آیۀ  111سورۀ مائده است .خداوند در این آیۀ یر یفه خطاب به عیسلی(ع)
ََُ ُ َ ْ ً
ْ ََ ُُْ
میفرمایدَ « :و ِ ْذ َت ْخ ُل ُ م َون ِّ
ورا عوإ ْذني َو ُت ْ
الط َ َ ْ َ َّ ْ
ور ُئ
ب
ِ
ِ
ور ِع ِوإذني فتونفخ فيْوُ فتکونَ ِي ِ ِ
ِ
ِ
وين كْيئ ِوة الطي ِ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ
ْ
َ
ْ
اْل كمه و اْلعرص ِع ِإذني و ِِذ تخ ِر ج المنتى ِع ِإذني» .خلق و یفا و زنده کردن هر سه کلار فلوق
العاده خداگونه است که به اذن خداوند ،عیسی(ع) بادر بر این امر گردید.
بنایراین در پاسخ به سئواا اوا مبنی بر کیستی فاع معجزه بلا اسلتناد بله دو دسلته آیلات
مورد بحث میتوان گفت در مراحلی مستسیما خداوند و در مراحلی دیگر فعل پیلامبران اسلت.
پاسخ به سئواا دوم در خصوص چگونگی امران صدور فع فوق توان بشری از سوی انبیاء در
گرو توجه به سه نرته است:
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 .1 .4اعطای والیت تکوینی به انبیاء

والیت در نظام والیت تروینی برآنی ،اوال و بالذات منحصلرا و مسلتسال از آن خداسلت.
اتیان معجزه از سوی انبیاء به اذن الهی که امری خارج از توان بشری است ،بر اعطای این مسلام
از سوی خداوند به پیامبران حرایت دارد .این امر با توجه بله اسلتعداد بلالسوه انسلان و نایلی از
جایگاه خاص وی در نظام خلست یعنی خلیفۀ الهی است .دبت در خطاب الهی به مالئرله در
َْ
َ َ ً
ٌ
این خصوص «إنى َج ُِعل فى اْل ِْ .ض خ ِليفوة» (بسره )31 ،حرایت از آن دارد که خالفلت انسلان
ِ
کام  ،محدود به تصرف در امور مادی نیسلت ،بلرله «او خلیفلة اللله در همله علوالن غیبلی و
یهودی است و تعبیر في األرض ایاره به این دارد که مبدأ انسان در بوس صعودّ ،
ماده ارضی و
نیز جایگاه بدن عنصری او ،زمین است و حرکت وی از ماده و زمین آغاز مییلود» (عبداللله،
جوادی آملی ،1389 ،ج ، 3ص )39و رو به صعود دارد .در این مسام ،انسلان کامل نیرویلی را
در فع و حرکت خود مییابد که از طابت نوع بشر خارج است .صدور همه خوارق عادات از
انسان باذن الله از اینجا منشأ میگیرد.
بهرهمندی انسان کام از والیت تروینی مراتن و درجلاتی دارد کله تلابع سلعۀ وجلودی
اوست؛ بنابراین اگر چه والیت تروینی انبیاء محدود به اتیلان معجلزات ملادی نیسلت ،املا ایلن
تفاوت درجات ایشان در بررسی آیات مشهود است که رو به کماا دارد.
ترمذی برای والیت سه مرتبه ذکر کرده است .این مراتن که در بیان بسیاری از عرفلا نیلز
آمده است ،عبارتاند از :تلوین ،تمرین و ترلوین( .ترملذی ،1965 ،ص )413تللوین در نلزد
اه عرفان عبارت است از دگرگونی بنده در احوالش و از حالی به حالی گشتن او و نیز تحلوا
بلن میان کشف و احتجاب حق که در نتیجه غیبت و ظهور صفات نفلس بلر سلال
مییود .در حسیست اگر امری بین سال
منسطع یود ،سال

علارض

و مسام کشف حاجن گردد ،به این معنا کله کشلف

وارد مسام تللوین ملیگلردد (بیصلری ،1311 ،ص )619و هنگلامی کله بله

حسیست برسد ،تمرین مییابد( .بشیری ،1361 ،ص )122نفس ،به اعتبار فنا در احلدیت وجلود
و بسای به اص هستی حسیسی و تحصلی مسلام صلحو بعلد از محلو و تمرلین بعلد از تللوین و
استیفای جمیع مراتن و مسامات و نی به مراتن فتوح و تحصی درجات و بعد از تحصی مسلام
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برب نواف به مسام برب فرائِ میرسد و بعد از آن که حلق ،سلمع و بصلر او یلد ،او سلمع و
بصر و ید و بدرت حق میگردد( .آیتیانی ،1381 ،ص )112کسی که به این مسلام دسلت یافتله
است و چشن و گویی دارد که به وجودی الهی موجود است ،جلز حلق نملیبینلد و جلز حلق
نمیینود و زبانی که چنین باید ،نیز جز صدق نمیگوید؛ یعنی در این مسام بیننده ،یلنونده و
گوینده عبد سالر محبوبی است که خداوند به حسن تعینی از تعینات مسیده خود در او ظلاهر
یده است( .جوادی آملی ،1389 ،ج ،3ص)416
انبیاء نیز در این منزلگلاه بنلابر آنکله موفلق بله کسلن کلدام جایگلاه و مسلام یلوند ،از
درجات والیت برخوردار میگردند؛ از این رو بع ی عرفاء ،والیلت را بله لحلاظ صلاحبان آن،
چهار بسن دانستهاند :والیت عظمی کله والیلت الهلوتی اسلت و مخلتص خلاتن انبیلاء اسلت؛
والیت کبرا که جبروتی است و به دیگر انبیاء اختصاص یافته است؛ والیت وسلطا کله ملرلوتی
است و برای اولیاست و والیت صغرا که والیت ناسوتی اسلت و خلاص مؤمنلان علارف اسلت.
(میبدی ،1311 ،ج ،5ص)565
بر این اساس با بندگی تام و رسیدن به جایگاه حسیسی عبد ،از چنان یسین و عللن یلهودی
بهرهمند مییود که به واسطۀ آن از هر گونه گنلاه ،خطلا و نسلیانی مصلون اسلت و عللی رغلن
دایتن اختیار ،مسام عصمت را به منصۀ ظهور میرساند تا مظهر تام خداوند علین و بدیر گردد.
ّ
در این مرتبه «عالن به علن الهی و مستلدر بله بلدرت الهلی و متخللق بله اخلالق الهلی اسلت و
محدوده جهان تروین برای او ،همانند محدوده بدن برای هر انسان است که هر کاری را اراده
کند ،به اذن خدا میتواند آن را انجام دهلد و چنلین انسلان کلاملی هلن در ذات (بله اصلطالح
ّ
حریمان) و اوصاف ذاتی و هن در اوصاف فعلی و آثار عینی خلیفة الله است؛ ذات و صلفاتش
خلیفه ذات و صفات خداست و افعاا و آثارش خلیفه افعاا و آثار خداست( ».جلوادی آمللی،
 ،1389ج ،3ص )21از این رو والیت تروینی انبیاء ،نه در علرض والیلت الهلی اسلت و نله در
طوا آن؛ بلره مظهر والیت خداوند است .دلی این امر آن است کله «خداونلد احلد و صلمد،
خارج از حد و حصر است و چون بی حد است ،هرگز به مسطع خاصی محدود نمییلود تلا از
آن مسطع به بعد نوبت به والیت ولی دیگری برسد؛ لذا آننه از والیت که به دیگلران اسلناد داده
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مییود ،مظهر والیت خداوند است؛ یعنی والیت تروینی و تشر یعی هر ولیی در حسیست مظهلر
والیت حق است؛ به این معنلا کله آن یلخص مجللی و والیلت خداونلد متجللی در آن مجللی
است( ».جوادی آملی ،1311 ،ص)154
 .2 .4خلیفة الله مظهر اسماء و صفات الهی

تجلی وجود در عالن تروین ،از مجرای نظام اسماء و صفات الهی امرلان پلذیر اسلت و
اسماء الهی ،سبن ایجاد عالن هستی است و نسبت میان این اسماء با اسمای اییاء عالن ،نسبت
میان ایجاد و وجود دانسته یده است؛ بنابراین حسایق عالن وجود همان اسماء تنلزا یافتله الهلی
اسللت( .نل  :صللدر المتللألهین ،1365 ،ج ،2ص324؛ جلوادی آمل لی ،1389 ،ج ،3ص213؛
اندلسی ،ج ،1ص234؛ آلوسی ،1415 ،ج ،1ص )226ظهلور اوصلاف الهلی در باللن اوصلاف
ذاتی و افعاا هر ی منشأ امور و حسایسی از نظام هستی است .صفات فعلی ،دو حیییلت دارد:
حیییت انتساب به مخلوق که از این نظر ّمتصف بله بیلود زملانی و مرلانی ملییلود و حیییلت
انتساب به خداوند خالق که از این نظر منسلخ از زمان و مران است؛ به هملین جهلت صلفات
فعلی خداوند منطسۀ ممنوعه ندارد و راهی است که ممرنات در آن سلیر ملیکننلد؛ چنلان کله
ّ
برآن برای فریتگان در این محدوده مساماتی چون تدبیر امور و توفی نفوس را ثابلت ملیدانلد و
برای انسان کام نیز چنین مسامی هست و بحلث مظهریلت در هملین محلدوده صلفات فعللی
است( .ن

 :جوادی آمللی ،1383 ،ص )491بنلابراین اوصلاف فعللی خداونلد هملواره مظهلر

میطلبند و ظهور تام اوصاف فعلی ،مسام مظهر یت اسن اعظن الهی را به وجلود ملیآورد و ایلن
مظهر یت کام و تام ،منشأ احاطه و والیت نسبت به تمام مظاهر نلابص دیگلر اسلت .وجلودی
که مظهر تام اسماء الهی است ،صادر اوا ،عس اوا یا همان انسان کام است؛ بر این اسلاس،
بابلیت دستیابی به مسام والیت تروینی را داراست .به برکت آن ایراف به مراتن عالن هسلتی و
ظرفیت درک انواع مدرکات و تصرف در جمیع یئون عالن هستی حاصل مییلود .ایلن مرتبلۀ
وجودی او را از فریتگان که در مسامی معلوم متوبفاند ،متمایز میسازدَ « :و َموُ م َّنوُ ِ َّال َل ُوه َم َق ٌ
وُم
ِ ِ
ُ
َّم ْضلنم» (صافات)164 ،
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بنابراین اسمای حسنای الهی ،حسایق عالن هستی هستند که عالن به وجود آنها بلوام یافتله
و پابرجاست .تعلین اسماء به خلیفة الله به منزلۀ ظهور این اسلماء در اوسلت کله بله وی تلوان و
یأنیت جانشینی خداوند را در روی زمین داده است .تعلین این اسماء که منشأ افاضلۀ وجلود از
سوی خداوند و ارکان و پایههای وجودی اییاء و حوادث عالن هسلتی هسلتند ،منشلأ بلدرت و
سبن تصرفات تروینی خلیفة الله است.
 .3 .4صدور معجزات در پرتو اذن الهی

اذن خداوند آخر ین جزء علت تامه در تحسق هر فعلی است .بدیهی اسلت ،ایلن املر بلر
همۀ افعاا صادره از سوی موجودات جر یان دارد و اختیار انسان در عم  ،با اذن الهلی محلدود
نمییود؛ ز یرا اذن خداوند به اختیار انسان تعلق گرفته است .در بررسی آیات معجزه منتسن به
ح رت عیسی(ع) تأ کید بر وبوع معجزه به اذن الهی مشهود است .ایلن املر از دو منظلر بابل
تأم است .اوا ،آنکله اذن ،فسل مخلتص بله معجلزۀ عیسلی(ع) نیسلت و در صلدور تملامی
معجزات ،یر و منشأ اثر است؛ بنابراین انجام معجزه «مستسال در اختیار پیامبر نیسلت کله هلر
زمان اراده کرد ،صادر یود .دوم ،تأ کید بلر اذن در فعل عیسلی(ع) هملانطلور کله در ضلمن
بررسی آیه ،مورد تأ کید برار گرفت ،به دلی صدور افعالی است که از نظر عسلی تنها از ساحت
کبر یایی ممرن الوبوع است و این تأ کید ،توهن تیلیث و فرزند خدا بودن را برطلرف ملیسلازد.
آیه الله حسن زاده آملی مراد از اذن خداوند را در این جایگاه ،همان مشیت نافذه ملیدانلد کله
در ضمیر انسان سال

متصرف در ماده کائنات موجود است و در کالم عرفلا از آن بله «مسلام

کن» تعبیر مییود( .حسلن زاده آمللی1384 ،ش ،ص )16ایلن کلالم برگرفتله از ایلن حلدیث
بدسی است که فرمود« :یُعن آِم خلقتک للبقُء وانُ حي ال امن اِضنوي فيموُ امرتوک و انتوه عموُ
ً
نْيتک ،اجضلک مثلي حيُ ال تمن » (نوری ،بیتا ،ج ،11ص .)258روایات اینچنینلی بله وضلوح
بیانگر مسام «کن» برای انسان کاملی است که در حر ین والیت الهی ورود یافتله اسلت و چلون
محرم آن حر ین است ،به اذن الهی آننه را که اراده کند ،ایجاد و به انجام میرساند.
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 .5نتیجهگیری
آیلات اولیلۀ توصلیف معجلزه در عصللر انبیلاء ،تمامیلت تحسلق آن را بلله خداونلد نسللبت
ملیدهنللد .در داسللتان ح للرت ابللراهین(ع) آننلله بلله وبللوع ملیپیونللدد ،کللامال بللدون اطللالع
ابراهین(ع) و خارج از ارادۀ وی بوده است و آرام آرام بدرت انبیاء و میزان سهن ایشان در خللق
معجزه رو به فزونی مینهد .در داستان ح رت موسی(ع) ابتدا خداوند مصلدر صلدور معجلزه
است و آنگاه که موسی(ع) از بدرت خویش به اذن الهی در تصرف امور و والیت تروینیاش
مطمئن مییود ،خود ،منشأ صدور و خلق معجزهای میگردد که فوق توان بشلری اسلت .ایلن
تفوق در زمان ح رت عیسی(ع) به اوج میرسد؛ به نحلوی کله عیسلی(ع) بله توصلیف بلرآن
کر ین دست به خلسی خداگونه میزند و مخاطن الهی برار میگیرد.
سیر صعودی توانبخشی انبیاء بر والیت تروینی و آ گاهی ایشان بله عللن الرتلاب ،ریلد
جامعۀ انسانی را نیز در پی دایته است؛ به نحوی که انسانها را برای نزوا دین و آیین خاتن کله
امالرتاب است و تمام حسیست ،مهیا میکند .معجزۀ این آیین بر ادراک حسلی غلبله دارد و بلر
زمان و مران فائق است و درک اعجاز آن نیازمند همراهی آورنده نیست و نیز تنها بلرای اثبلات
نبوت نیست؛ بلره عالوه بر آن ،راهنما به کماا وجودی است.

 .6منابع
.1

برآن کر ین.

 .2نهج البالغه ،صبحی صالح.
 .3آیتیانی ،سید جالاالدین(1381ش) .یرح بر زاد المسافر ،بن :بی نا ،چاپ سوم.
 .4آا غازی ،عبدالسادر(بی تا) .بیان المعانی ،دمشق :التربی.
 .5آلوسی ،محمود(1415ق) .روح المعانی فی تفسیر السرآن العظین ،بیروت :دارالرتن العلمیة ،چاپ اوا.
 .6ابن حزم(1395ق) .الفص فی المل و االهواء و النح  ،بیروت :دارالمعرفة.
 .1ابن سینا ،ابوعلی حسین(1414ق) .ایارات (یرح محسق طوسی و حاییه فخر رازی) ،بن :کتابخانۀ آیة الله
مرعشی.
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 .8ابن عایور ،محمد بن طاهر(بی تا) .التحر یر و التنویر ،بیجا :بینا.
 .9ابن عجیبة ،احمد(بی تا) .البحر المدید فی تفسیر السرآن المجید ،باهره :حسن عباس زکی.
 .11ابن کییر ،اسماعی بن عمر(1911م) .تفسیر السرآن العظین ،بیروت :دارالمعرفة.
 .11امین ،سیده نصرت(1362ش) .مخزن العرفان ،اصفهان :چاپ نشا .
 .12اندلسی ،ابوحیان محمد بن یوسف(1421ق) .البحر المحی فی التفسیر ،بیروت :دارالفرر.
 .13ایجی ،باضی ع دالدین(بی تا) .یرح الموابف ،بن :انتشارات رضوی.
 .14بغدادی ،عبدالساهر(1411ق) .اصوا الدین ،بیروت :دارالرتن العلمیة.
 .15بالغی ،محمد جواد(بی تا) .آالء الرحمن فی تفسیر السرآن ،بن :مرتبة الوجدانی.
 .16بی اوی ،عبدالله بن عمر(1418ق) .انوار التنزی و اسرار التأوی  ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .11ترمذی ،ابو عبدالله محمد بن علی(1965م) .ختن االولیاء ،عیمان اسماعی یحیی ،بیروت :المطبعة الراتولیریة
 .18تفتازانی ،سعدالدین(1419ق) .یرح المساصد ،بن :انتشارات رضی.
 .19جوادی آملی ،عبدالله(1389م) .تفسیر تسنین ،بن :اسراء.
 .21جوادی آملی ،عبدالله(1383ش) .توحید در برآن ،بن :اسراء ،چاپ اوا.
 .21جوادی آملی ،عبدالله(1389ش) .سیرۀ پیامبران در برآن ،بن :اسراء.
 .22جوادی آملی ،عبدالله(1381ش) .سیرۀ رسوا اکرم(ص) در برآن ،بن :اسراء.
 .23جوادی آملی ،عبدالله(1311ش) .والیت در برآن ،بن :اسراء ،چاپ پنجن.
 .24حسن زاده آملی ،حسن(1384ش) .والیت تروینی ،بن :الف،الم،مین ،چاپ دوم.
 .25حسینی زبیدی ،محمد مرت ی(1414ق) .تاج العروس من جواهر الساموس ،بیروت :بینا ،چاپ اوا.
 .26حسی بروسوی ،اسماعی (بی تا) .تفسیر روح البیان ،بیروت :دارالفرر.
 .21خویی ،ابوالساسن(بی تا) .البیان فی تفسیر السرآن ،بن :موسسة احیاء آثار االمام الخویی.
 .28دینوری ،عبدالله بن محمد(بی تا) .تفسیر ابن وهن المسمی الواضح فی تفسیر السرآن الرر ین ،بیروت :دارالرتن
العلمیة.
 .29راغن اصفهانی ،حسین بن محمد(1412ق) .المفردات فی غر ین السرآن ،بیروت :دارالعلن الدار الشامیة ،چاپ
اوا.
 .31زحیلی ،وهبة بن مصطفی(1422ق) .تفسیر الوسی  ،بیروت :دارالفرر.
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 .31زمخشری ،محمود بن عمر(1411ق) .الرشاف عن حسائق التنزی و عیون االباوی فی وجوه التأوی  ،بیروت :دار
احیاء التراث العربی.
 .32سبحانی ،جعفر(1413ق) .االلهیات( ،به بلن :محمد مری) ،بن :المرکز العالمی للدراسات االسالمیة.
 .33سبزواری ،محمد(1416ق) .الجدید فی تفسیر السرآن المجید ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
 .34سیوطی ،جالا الدین عبدالرحمن(بی تا) .االتسان فی علوم السرآن ،بیجا :دارالرتن العربی.
 .35یوکانی ،محمد(1414ق) .فتح السدیر ،دمشق :دار ابن کییر.
 .36صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهین(1368ش) .الحرمة المتعالیة ،بن :انتشارات مصطفوی.
 .31صدرالمتألهین ،محمد بن ابراهین (1365ش) .تفسیر السرآن الرر ین ،بن :بیدار ،چاپ دوم.
 .38طباطبایی ،محمد حسین(1411ق) .المیزان فی تفسیر السرآن ،بن :انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ
بن.
 .39طبرسی ،ف

بن حسن(1312ش) .مجمع البیان فی تفسیر السرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم.

 .41طنطاوی ،محمد سید(1991م) .التفسیر الوسی للسرآن الرر ین ،باهر  :نه ة مصر.
 .41طوسی ،محمد بن حسن(بی تا) .التبیان فی تفسیر السرآن ،بیروت :دار الحدیث التراث العربی.
 .42طین ،عبدالحسین(1364ش) .أطین البیان في تفسیر السرآن ،تهران :انتشارات اسالمی.
 .43فخر رازی ،ابوعبدالله محمد بن عمر(1421ق) .مفاتیح الغین ،بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 .44فخر رازی ،ابوعبدالله محمد بن عمر(بی تا) .المطالن العالیة ،بن :انتشارات رضی.
 .45ف

الله ،محمد حسین(1419ق) .من وحی السرآن ،بیروت :دارالمالک لطباعة و النشر.

 .46فیِ کایانی ،محسن(1415ق) .تفسیر الصافی ،تهران :صدر.
 .41فیومی ،احمد بن محمد(1414ق) .المصباح المنیر فی غر ین الشرح الربیر للرافعی ،بن :موسسة دارالهجر  ،چاپ
دوم.
 .48برطبی ،محمد بن احمد(1364ش) .الجامع الحرام السرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو ،چاپ اوا.
 .49بشیری ،ابوالساسن عبدالرر ین(1361ش) .الرسالة السشیر یة ،تهران :چاپ بدیع الزمان فروزانفر.
 .51بمی مشهدی ،محمد بن محمد رضا(1368ش) .تفسیر کنز الدبائق و بحر الغرائن ،تهران :سازمان چاپ و
انتشارات وزارت اریاد اسالمی.
 .51بیصری ،داود بن محمود(1311ش) .یرح مسدمۀ بیصری بر فصوص الحرن ،تهران :امیرکبیر.
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 .52کایانی ،مال فتح الله(1336ش) .تفسیر منهج الصادبین فی الزام المخالفین ،تهران :کتابفرویی محمد حسن
علمی.
 .53گنابادی ،سلطان محمد(1418ق) .تفسیر بیان السعاد فی مسامات العباد  ،بیروت :موسسة االعلمی للمطبوعات.
 .54مجلسی ،محمد تسی(1364ش) .مرآه العسوا ،تهران :دار الرتن االسالمیة.
 .55مغنیه ،محمد جواد(1385ش) .تفسیر الرایف ،بن :بوستان کتاب ،چاپ اوا.
 .56مرارم ییرازی ،ناصر(1314ش) .تفسیر نمونه ،تهران :دارالرتن االسالمیه ،چاپ اوا.
 .51مرارم ییرازی ،ناصر(1386ش) .آیات والیت در برآن ،بن :نس جوان ،چاپ سوم.
 .58میبدی ،رییدالدین احمد بن ابی سعد(1311ش) .کشف األسرار و عد األبرار ،تهران :انتشارات امیر کبیر.
 .59میرداماد ،محمد بن محمد(1314ش) .السبسات ،تعلیق و تصحیح :دکتر مهدی محسق ،تهران :دانشگاه تهران.
 .61نوری ،حسین بن محمد(بی تا) .مستدرک الوسائ و مستنب المسائ  ،بیروت :موسسة آا البیت(ع) الحیاء التراث
العربی.
 .61نووی جاوی ،محمد بن عمر(بی تا) .مراح لبید لرشف معنی السرآن المجید ،بیروت :دارالرتن العلمیة.

