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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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 1غروی دهیسع دهیس

 (8/5/96تاریخ پذیرش:  ؛9/2/96افت: )تاریخ دری

 دهیچک
بته  میقرآن کتر  اتیآ یاس . برخ یامبریپ یو گواه صدق ادعا یخارق العاده اس  که اوق توان بشر یامر معجزه

 آیتخداوند در تحصتق ا  یگاه از ااعل یمعجزه به روشن گرفیتوص اتآی. اندپرداخره اءیمعجزه و نوع آن در داسران انب آییتب
 ۀمصالته مواجهت آیت. در اخواننتدیمت یاما بته اذن الهت یآن را به خواس  نب حصقو گاه ت ندگوییسخآ م یق توان بشرامر او 

 گتریموارد خداوند و در موارد د  یدر بعض ات،یآ کیبه تفک یه اس . برخشد یبررس اتیآ آیاز ا یشماربا  آیصیمفسران ار 
 یهتااستردالل ایتو  یادلته عصلتبا تکیه بر  اتیصراح  آ آون در نظر گراراما گروه دوم بد خوانند؛یرا ااعل معجزه م اءیانب

یمت رممکآیترا از خداوند غ ید و صدور ااعال مادنخوانمی اءیمعجزات را اعل انب شانیاز ا ایدسره. اندسخآ گفره یک م
 3 پرتتومصالته در  آیتگارنتده در ا. نداننتدیم ریامکان پر ییایتحصق معجزه را تنها از جانب ساح  کبر  گر،یو دسره د  دانند

: دانتدیمت رپتری امکتان ،انتدقرآن، بشر خوانده شده اتیکه در آ یامبرانیپ یاز سو  را یتحصق امر اوق بشر یاصل، چگونگ
 ؛یاللهت فهیخل گاهیدر جا یاوصاف و صفات اله  یمظهر  ،خداوند؛ دوم یاز سو  شانیبه ا ینیتکو   یمصام وال  یاعطا ،اول

 زه در پرتو اذن خداوند.صدور معج ،سوم

 .یاذن اله ،یالله، مظاهر اوصاف و صفات اله ةفیخل ،ینیتکو   یمعجزه، وال  ااعل :واژگانکلید

saeedehgharavi@yahoo.com -. استادیار علوم برآن و حدیث دانشگاه بن 1
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 مقدمه. 1
 ،ی)راغلن اصلفهان ءییل  یل انیلبلن و پا یو به معنلا« عجز» ۀشیدر لغت از ر  معجزه

ایللتن، (، بازد91-89، ص8، ج1414 ،یدیللزب ینی(، عللدم بللدرت )حسلل234، ص4، ج1412
ضلعف  جادیا ای افتنیعجز( و  ۀماد  ی، ذ1414 ،یومی)ف یزیفوت و از دست رفتن چ یریجلوگ
آمده است و در اصطالح، عم  و کاری خارق العاده و فوق طابلت بشلری اسلت،  یگریدر د 

کله نظیلر و ماننلدی بلرای آن وجلود ندایلته بایلد.  یطلبی، بله طلورهمراه با تحّدی و مبارزه
 یفعلل  معجللزه در عملل  بشللر یریو همانندناپللذ یطلبلل ی( تحللد3، ص4ج تللا،یبلل ،یوطی)سلل

برار گرفتله اسلت و  دیکأ از اعجاز مورد ت ییالله خو  ةیآ فیاست که در تعر  یابخش نرتهالهام
نمایلد کله ادعلای منصلبی از مناصلن الهلی ملی یودیارائه م یفرد یکه معجزه از سو  نیآن ا

اسلت تلا  یالهل امبرانیلپ تیهدف وبوع آن، سند حسان نیتر ( و مهن35تا، ص یب ان،ی : البن)
 برسانند. شانیرا به ا یاله امیمورد اعتماد مردم وابع یوند و بتوانند پ

 شلمندانیاند یمورد توجله و بحلث و گفتگلو  ثیالعاده بودن فع  معجزه از دو ح خارق
علل  و  ۀر یو در دا تنیس یافعاا عاد نینرته که ا نیبا توجه به ا یابرار گرفته است. عده ینید 

مل  أرا فراهن آوردند که اگر چه درخور ت یجد ییبحث و گفتگو  یف ا ،گنجندیمسببات نم
وبلوع معجلزه و بحلث از  یچگلونگ نیلیهدف نگارنلده تب نیست.مساله  نیاما موضوع ا ،است

مسلاا اسلت، بحلث و گفتگلو  نی. محور دوم که مورد بحث در استیممرن الوبوع بودن آن ن
را به خود جلن کرده اسلت.  یاسالم شمندانیاند ژهیفاع  فع  معجزه است که توجه و  دربارۀ

املر  نیلرا از ا امبرانیلدانسلته و پ یبدرت بشلر فوقرا  ینیچننیصدور امر خارق العاده ا یبرخ
؛ فخلر 116ق، ص1411،ی : بغلدادنل) داننلدیمل یآن را فع  الهل نیبنابرا ؛دانندینم یمستین

؛ 11، ص5ق، ج1419،ی؛ تفتللازان58، ص1ق، ج1395؛ ابللن حللزم، 99ص، 8ج تللا،یبلل ،یراز
امرلان صلدور افعلاا  ،یعسلل ۀللبا تمس  به اد  ی( و در مساب ، بع 221، ص8ج تا،یب ،یجیا

 118، 119، صص8، ج1368 ،المتألهین : صدر ن. )یمرندیخداوند را محاا م یاز سو  یماد
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بللر  نی( بنللابرا351، ص1314 ردامللاد،ی؛ م122، ص3، ج1414 نا،یسلل؛ ابللن193و 111، ص2و ج
 دارند.  دیکأ در صدور معجزه ت امبرانیپ تیفاعل

معجلزات  فیکله در توصل یاتیلنزوا آ یو ف ا اقیس یو بررس یبرآن یهادر آموزه م أت
محِ در بر خواهد دایت، تلا  ییگرابه دور از هرگونه اجتهاد و عس  یدبت ،اندنازا یده اءیانب

هلا پاسلخ گفلت کله فاعل  معجلزه واائسل نیلبله ا ترشیب ینأبتوان با ت ،یهبا تعمق در گفتار ال
 یانسان بشر یآن از سو  یبودن معجزه و عدم امران همانندآور یبشر فوقو با وجود  ست؟یک

 یچگونله صلدور آن از سلو  گلرید  یاز سلو  یالهل اءیلبر بشر بودن انب اتیآ دیکأ سو و ت  یاز 
 است؟  ریامران پذ امبرانیپ

 یمعجزاتل نیتر مهن انگرییده است که ب نیتنظ اتیاز آ ییمار یله درصدد بررسمسا نیا
 یااند و تفحص در خصوص هر فعل  خلارق العلادهارائه یده یاله امبرانیپ یهستند که از سو 

.  طلبدیم یگریبحث، مجاا د  یبه جهت گستردگ وسته،یبه وبوع پ اءیکه در عصر انب

 اتیآ یمعجزه در بررس فاعل. 2
  یل چیاملا در هل ؛به کار رفتله اسلت نیمرتبه در برآن کر  26معجزه و مشتسات آن  ۀژ وا

 ییهلاهیلده اسلت. واژ دیلکأ ت یلغلو  یمعنا ۀیبلره بر پا ؛معجزه اراده نشده یاصطالح یمعنا
؛ 51 ،؛ انعلام 92،؛ بسلره 13،)اعراف نهیّ و ...(، ب 96 ،؛ هود 51،؛ عنربوت 31،)انعام هیچون آ

( بلر  32،؛ بصلص114 ،و ...(، برهلان )نسلاء19 ،؛ دخلان11و 11،نیطان )ابلراه(، سلل 81،بسره
کله بله  یاتیلدر آ یاملر دالللت دارنلد و حتل نیلا یکلل نیلیو به تب یاصطالح یمعجزه به معنا

هلا بله کلار واژه نیلاز ا کدامچیه غالبا   زین ،پردازندیم اءیو صدور فع  خارق العاده انب فیتوص
گاه خداوند متعاا  ،فع  معجزات، منشأ صدور گرفیتوص اتیآ یظاهرداللت  رنرفته است. د

و   ینسبت داده یده است که در دو دسته باب  تحل یبه نب ما  یصدور معجزه مستس ،است و گاه
 است. یبررس
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 انتساب فعل معجزه به خداوند. 1. 2
حدنفسله یف ییآن که آن را از سو   یبه دل اءیاوا در مواجهه با معجزات انب ۀدر مرتب عس 

را بشر  اءیانب ات،یاز حرن آ افتیمطابق در  ،گرید  یو از سو  می دانند یالعاده و فوق بشرخارق
املا از آنجلا کله درک  خواننلد؛یافعاا را تنها از جانن خداوند ممرن م نیصدور ا ،یمارندیم

 نیلاو حرلن در اسلت  عهیعسل ، تنهلا مفتلاح الشلر  ،طلبلدیخداگونه م یتیظرف ،یلهحرمت ا
 معجزات نییکه به تب یاتیآ نیتر مهن یاست. بررس ریامران پذ یخصوص تنها در پرتو کالم اله

 :است  یبه برار ذ اءیانب تیبا محور  ،پردازندیم

 (ع)میحضرت ابراه. 1. 1. 2

بلا  )ع(نیح لرت ابلراه یگفتگو  نییبه تب اءیانب ۀمبارک ۀسور  61تا  51 ۀفییر  اتیآ اقیس
و به اطاعت و عبلادت  می کندها مذمت عبادت بتبه سبن  آنانازد که پردیبومش م نیمنرر 

 یپویلها چشننه تنها از عبادت بت ،بوم سرکش فه،ییر  اتیآ نییبنابر تب ؛خواندیخداوند فرا م
. افرننلدیو او را در آن ملکننلد می ایلمه یآتشل )ع(نیکله بله بصلد مجلازات ابلراه کننلدینم

ْلنُ یُ نُُ. »خداوند به آتش  ینیدر آتش، خطاب ترو  )ع(نین ابراه( پس از برار گرفت68،اءی)انب ُْ

ْعوراَيَ   ًُ َعلى ِِ الم ََ را آتلش  تیکه خاص زندی( وبوع معجزه را ربن م69،اءی)انب« كنني َعْرًِا َو 
سلوزاننده   ی( و مح313، ص14ج زان،ی : المن) بردیم نیاز ب یو نابودکنندگ یدر سوزانندگ

امر خواه تصلرف  نیوبوع ا ی. چگونگکندیم  یأمن و خن  تبد ییبه مأوا را یعاد  یدر یرا
؛ روح  81، ص1ج ان،یللب : مجملع اناز آتش ) یبردایت اثر سوزانندگ ایباید  یدر نظام عل

و  تیلبلرله فاعل ؛سلتینویلتار ن نیلا ۀلئاما مسل ،م  استأ( اگرچه باب  ت66، ص9ج ،یالمعان
َْ َیُقونَ  َلوُه »است که از مسولله  دیکأ امر مورد ت نیخداوند بر تحسق ا ینیترو  ۀاراد

َ
ًُ أ َِ َشوْيئ .ا

َ
ذا أ ِِ

 َُ بلا  )ع(نیبلراهامر خارق علادت در داسلتان ح لرت ا نی( است. وبوع ا82 ،سی) «كْن َفَيکون
به خداوند نسبت داده یده اسلت.  نیمفسران به طور مستس یاز سو  فهییر  ۀیتوجه به صراحت آ

 ان،یلل؛ التب81، ص1، جانیل؛ مجملع الب446، ص13، ج؛ نمونلله313ص، 14ج ،زانیل : المنل)
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؛ الجللامع  11، ص11، جریو التنللو  ریلل؛ التحر 66، ص9، جی؛ روح المعللان262، ص1ج تللا،یبلل
 ( 314، ص11، جالحرام السرآن

 )ع(یحضرت موس. 2. 1. 2

خوارق علادت از که  است محسق یده یاریبس رخدادهای )ع(یداستان ح رت موس در
 ی. اژدهلا یلدن عصلایلوددانسلته می رممرنیلغ یو صلدور آن از بشلر علاد آیلدبه یمار می

 نیتلر و بلرهن آملدن آن، مهلن ایلجویش آب از سنگ، یرافته یدن در   اء،یب دی، )ع(یموس
 ست.و معجزات ا

اسلت  یایدن عصا کار خارق العاده اژدها: ضها یب دیاژدها شدن عصا و  و ب. أ
اسلت.  تحسق یافتله  یاسرائ یدر برابر بوم بن)ع( یت موساثبات نبو  یکه به خواست خداوند برا

نسلبت داده یلده )ع( یبله موسل گلرید  یخداونلد و در بع ل ۀبه اراد اتیآ یعم  در بع  نیا
 نیآن است که ا انگریب پردازند،یمعجزه م نیا حسقت نیاول نییکه به تب فهییر  اتیاست. ظاهر آ

 ینسش چیدر وبوع آن ه )ع(یه و ح رت موسخداوند محسق ید نیفع  با اراده و تصرف مستس
گاه امر به انداختن عصلا و آن)ع( یموس یعصا یستیندایته است. پرسش خداوند نسبت به چ

ْلِ  َعلَُك »بر خاک: 
َ
چله دارد. آن یعصلا بله ملار را در پل  یخداوند به تبلد نیمستس ۀاراد« َو أ

ُ َ. »است: )ع( یدور از انتظار موس یود،یمحسق م وى ُموْدِعراً َفَلمَّ َح َولَّ ْوُ َجوُ نَّ
َ
َتوزُّ َكأ ْْ هلراس « آَُ َت

ال َتَخوْف : »اردداللت د زیخود او ن یامر برا نیبر معجزه بودن ا ،یتحوا ناگهان نیاز ا)ع( یموس
ْب یُ ُمنَى   یلدل ،خلوردیربلن مل اءیلانب یکه در پناه خداوند بلرا یو دعوت به آرامش« َو َلْ  ُیَضقِّ

ُلنَ: »ادعاست نیبر ا یمحرم ََ نِّي ال َیخُُف َلَديَّ اْلُمْر  ( 11،)نم « ِِ
عصا به ملار   یدر تبد)ع( یمرحله، نه تنها موس نیایاره دارد که در ا یبه طور ضمن اتیآ

و به دور از انتظار است. خواست  نیعظ یامعجزه زین شانیخود ا یامر برا نیندارد که ا یدخالت
اوست که عصاسلت و  ۀادتنها با ار )ع( یموس یعصا ،دیبگو )ع( یاست که به موس نیخداوند ا

توجله  )ع(یاتفلاق بله موسل نیلا ،جهلت نیبه هم ؛یودیم  یعصا به اژدها تبد ،اگر او بخواهد
عصاسلت  ،عصا بایلد یاگر خواست ؛یتا تو چه بخواه ،بلره بگو ؛عصاست ،نگو»که  دهدیم
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عصاسلت  ،دتا معلوم یلو  ندازیآن را بفرمان داد:  ،رو نیاز ا ؛مار باید مار است یو اگر خواست
(  313-312، ص4ج ن،یتسن ری)تفس« عصا؟ ریغ ای

کله خداونلد را فاعل  اسلت را بلر آن دایلته  نیمفسلر  ترشیب فهییر  ۀیداللت آ صراحت
؛ 351، ص3؛ کشلاف، ج1، ص5ج ر،یلکبتفسلیر مرحله بدانند ) نیمار یدن عصا در ا نیمستس

بنابر اسلتدالا  یو بع  هیمفسران بنابر صراحت آ یچه برخاگر  ،نیبنابرا ؛(15، ص16نمونه، ج
 نیلدر ا یفعل  حتل نیلصلدور ا ،یطوس خیاما ی دانند،یمعجزه م نیفاع  ا اخداوند ر  ،یکالم

 (11، ص8ج تا،یب ان،ی : التبن. )خواندیم)ع( یموس یمرحله را از سو 
. در آن یلودیترلرار مل انیلدر نلزد فرعون)ع( ییدن عصا در داستان ح لرت موسل مار
دارد و نسبت به ابطاا سحر جادوگران یل   نیسینسبت به وبوع آن  )ع(یکه موس نیمرحله با ا

 یتفاوت ظاهرا   ،خواندیم عصا ۀرا تنها رهاکنند شانیندارد، اما بنابر گزارش برآن از آن وابعه که ا
ْلقيمعجزه نلدارد:  نیا تیدر فاعل یبب  و نسش اتیبا آ

َ
ٌَ ُمبويٌن  َعلوُُ  َفوِإذا َفوأ ويَ ُثْضبوُ  ،)اعلراف َِ

ْلقي َعلُ ُ ( »111
َ
 یو یرا بلرا یگلریدارد و نسلش د داللت تنها بر رها کردن و افرندن عصا « َفأ

ل: »دیفرمایم گرید  ی. در گزاریکندینم نییتب ِِ ْوَحْينُ 
َ
يَ َتْلَقُف مُ ُمنَي ىَو أ َِ ْلِ  َعلَُک َفِإذا 

َ
َْ أ

َ
أ

 ََ ِفُکن
ْ
از علدم  بر انلداختن عصلا ظلاهرا   یامر خداوند مبن ز،ین فهییر  ۀیآ نیا ( در111 ،)اعراف َیأ

 دارد. حرایت معجزه  نیدر صدور ا )ع(ینسش موس
و خلارج کلردن آن و  بلانیبلر فلرو بلردن دسلت در گر  یمبن )ع(یخداوند به موس فرمان

عصا اتفاق افتلاده اسلت. از   یتبد یاست که در پ یگریدرخشش دست، عم  خارق عادت د 
چه خداوند دستور داده عم  کرده و تنها به آن )ع(یموس زیمورد ن نیدر ا ،دیآیبرم اتیآ اقیس

 ینیترلو  ۀعم  خلارق العلاده، بلا اراد نیبار ا نیدر اول نیبنابرا ؛بوده است اطالعیآن ب جهیاز نت
ِخوْل َیوَدَک ِفوى»نلدارد:  ینسلبت بله تحسلق آن نسشل )ع(یو موسلاست خداوند محسق یده  ِْ  َوأَ

نٍء  َُ ْج َعْيَهَُء ِمْن َغْيِر   ( 12،)نم « َجْيِبَک َتْخُر
 یتفلاوت یالهل اتیلآ نیلیمعجزه در داستان مسابله با ساحران در نزد فرعون در تب نیا تررار
در وبلوع  )ع(یبلر علدم نسلش موسل اتیصراحت آ زیمرحله ن نیدر ا ییگو  .یودیمشاهده نم

َع َیَد »معجزه داللت دارد:  نیمستس ُِظریَن َو َنَز يَ َعْيهُُء ِللنَّ َِ  (118،)اعراف« ُ  َفِإذا 
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از املور در خلور توجله  )ع(یمعجلزات موسل تنلوع: آب از سهن  دنیجوشالف، 
به  ؛گرا بودندجو و حسبهانه )ع(یدارد. بوم موس تیخاص بوم او حرا یهایژگیاست و از و 

 اءیلانب گلریسلبت بله د ن یترشیمعجزات ب )ع(یبوم، موس نیاتمام حجت با ا یجهت برا نیهم
 دایته است.

آب از آن  دنیبوم و دستور خداوند به زدن عصا بلر سلنگ و جویل یآب برا درخواست
َتْسوق» :اسلت )ع(یاز معجلزات موسل گلرید  یری َْ ِذ ا ِِ ِلَقْنِموِه َفُقْلَنوُ اْضوِرْب ِعَضلوَُک  ىُمنَو ىَو 

 َْ  ًُ وِه َو ال اْلَقَجَر َفُْنَفَجَرْ  ِمْنُه اْثَنتُ َعْشَرَو َعْين ُعنا ِمْن ِ.ْزِق اللَّ ْ  ُكُلنا َو اْشَر ُْ َع نٍُس َمْشَر
ُ
ْد َعِلَ  ُكلُّ أ

ْ.ِض ُمْفِسدیَن 
َ
آب و ضلربه زننلده بله  ۀتنهلا درخواسلت کننلد (ع)ی( موس61،)بسره« َتْضَثْنا ِفي اْْل

. اکیلر مفسلران گلرددیمظهر جویش آب از سلنگ مل که است یاراده اله نیسنگ است و ا
 یهلانشلانه نیتلر و از بلزر  یالهل ۀیلزدن عصلا را عط قیلطر  ازهن آن ،افتن سنگیر نیسیفر 

؛ مجملع 591، ص4ش، ج1391 ،یآملل ی. )جلوادخواننلدیخداوند م نیمستس ۀبدرت و به اراد
؛ 528، ص3ق، ج1421،ی؛ فخلر راز332، ص1ج تلا،یبل ان،ی؛ التب251، ص1، ج1312 ان،یالب

 ( 99، ص1ق، ج1911 ر،یابن کی
و بلوم  (ع)یموس یبرا اییدن در  یرافته: و برهم آمدن ایت  شدن درشکافب، 

 اتیلآ گریاز د  ان،یو غرق فرعون ایبسته یدن در گاه در هنآن شان،یو نجات دادن ا  یاسرائ یبن
از  (ع)یافتلاده اسلت. ح لرت موسلاتفلاق  )ع(یاسلت کله در زملان نبلوت موسل یو معجزات

جهلت پلس از  نیدایت. به هم نانیبه خود اطم ینیو تر ۀاراد ِیبر تفو  یخواست خداوند مبن
خلود  نیلچلون دیلمنان را در تعس ان،یلاز دست فرعون  یاسرائ یخروج از یهر و نجات بوم بن

خداونلد مطللع  غیلدر یب تیو وال  تیها را از حمانه تنها مانند بومش م طرب نشد که آن ،دید 
ََّ َمضِ  كالَّ »ساخت  ع يَِِ ِدین يَِّ. َْ ي کاّل حلرف ردع اسلت و جملله نیلز اسلمیه و  .(62 ،)یعراء« ََ

کید است. ا  یالهل تیلوال  یاو دارد که خود را در للوا نانیاز اطم تیسخن، حرا نیهمراه با تأ
اوست و اگر  نیتسل ایدارد که در  نیسی ،و چون فرمان خداوند حرکت به سمت جلوست ندیبیم

 نیبنلابرا ؛دارد نیسلیدادن آنهلا  یرسلت و انیبر فرعون یروزیبه بازگشت باید، به پ یدستور اله
کله بلر اثلر  یکس. »داندیم افتهیاست و در هر حاا خود و بومش را نجات  یمنتظر فرمان اله
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 ی، نله تنهلا خلود هلیچ هراسلیعوام  هالك و خطر بطع ۀاحتماا خطر ترسید، اکنون با مشاهد
از خداوند بله  تیانتساا وال  سامم نیچرا که در ا ؛داردیندارد، بلره دیگران را هن از هراس باز م

« دانلد. یمل یالهل ینیترو  تیمند از مسام وال خود را بهره یو و است )ع( صورت گرفتهیموس
 (  122، ص1، ج1389 ن،یدر برآن کر  امبرانیپ ۀر یس ،یآمل ی)عبدالله جواد
 نیو مسلتس ینیوابعه، آن را با تصرف ترلو  نیدر هنگام سخن گفتن از ا فهییر  ۀیآ منطوق

ْنووُتْ  : »دانللدیخداونللد محسللق ملل
َ
ََ َو أ نووُ آَ  ِفْرَعووْن ْْ ْغَر

َ
ْنَجْينووُُكْ  َو أ

َ
نووُ ِعُکووُ  اْلَبْقووَر َفأ ْْ ْذ َفَر َو ِِ

 ََ  نیبله همل ؛کندیم ادی  یاسرائ یبر بوم بن یاله یهااز نعمت هیآ نیا اقی( س51،)بسره« َتْنُظُرو
 دیلکأ مشلاهده نشلد. ت هیلآ نیمفسران در خصوص فاع  معجزه در ا نیب یجهت اختالف نظر

ََ ) فهییر  ۀیآ یانتها ْنُتْ  َتْنُظُرو
َ
بلا  دنیبرار گرفته است. بع ی د  نیسیمورد بحث مفسران فر  (َو أ
 انیلبه فرعونرا امواج آن  خوردو بر  ایموسی یرافتن در  ارانی ،ندااند و بائ چشن را مطرح کرده

؛ 221، ص1ج ان،یلل؛ التب139، ص1، ج1411 ،ی)زمخشلر نللددید  تلا آن کلله آنلان غللرق یلدند،
، 1، ج1415 ،ی؛ روح المعلللان519، ص3، ج1421 ،ی؛ فخلللر راز251، ص1، ج1314نمونللله، 

 توانسلتندیمل ،خواستنداست که اگر می نیا هیمسصود آ ،معتسدند یاما در مساب  برخ ؛(251ص
فلرار کلردن و  موسلی سلرگرم ارانیل رایلز  ؛بایلند دهید  وابعا   که نینه ا ؛نندییدن آنان را بب رقغ

 ان،یالب : مجمعننبوده است. ) یستنیفرصت بازگشت و نگر  انیم نیبودند و در ا افتنینجات 
 اتیلآ یلحلن نروهشل زیلبب  و ن ۀیسه آ اقیبا توجه به سرسد، به نظر می( 228، ص1، ج1312

 بخلش نیلدارد و ملراد خداونلد از ا تیلحرا  یاسرائ یبر اتمام حجت خداوند به بن اتیآ د،بع
و  ایلیلرافتن در  .آن را لملس کردنلد  یاسلرائ یاست که ت  تل  بنل ین اعجازیدکشرخبه

 .را بنی اسرائی  لمس کرده بودند انیو هالک فرعون ایدر  وستنیو به هن پ  یاسرائ ینجات بن

 )ص(اکرم امبریپ. 3. 1. 2

بیلان  ادامله صلدور آن در یاسلت کله بررسل نیبرآن کلر  )ص(اکرم امبریپ یرسال ۀمعجز 
به آن ح رت منسوب یده اسلت کله بله  یمعجزات حس ی. عالوه بر آن، صدور بع یودمی
َُعُة َو اْنَشو َّ»امر است:  نیبر ا  یدل نیتر انشساق بمر مهن ۀیمفسران، آ یبرخ ۀدیعس َعِت السَّ َتَر ْْ ا
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ْقٌر ُمْسَتِمرح  َِ َْ َیَرْوا آَیًة ُیْضِرُضنا َو َیُقنُلنا  ِِ  تیلرواطلرق  یی( عالمه طباطبلا2-1)بمر، « اْلَقَمُر َو 
دانسلته در مرله و ببل  از هجلرت  )ص(امبریپبر دست خوانده و وبوع آن را  ادیداستان را ز  نیا

 ۀیلدالللت آ معرفلی کلرده اسلت.و مفسلران  ثیاه  حد ۀمورد اتفاق هم راآن  نیچنهناست؛ 
ْقٌر مُ » یعنی بعدی َِ َْ َیَرْوا آَیًة ُیْضِرُضنا َو َیُقنُلنا  ِِ  نیلبلر ا  یلدل نیتلر ( را مهن2)بمر، « ْسَتِمرح َو 
 نیابر وبوع  زین گریمفسران د  از یاری( بس55، ص19ق، ج1411 ،یی. )طباطباخوانده استادعا 

از معجزات را در  یگریموارد د  ن،یعالوه بر ا یکرده و بع  دیکأ ت )ص(امبریپبر دست معجزه 
؛ 218، ص1ج تلا،یبل ،ی؛ آا غلاز561، ص3ج تلا،یب ،ینوری : د ناند. )بیان نموده هیآ  یذ

، 13، ج1362ن،ی؛ امل262، ص9ج تلا،یبل ،یبروسلر ی؛ حسل162، ص21ج تلا،یابن عایلور،ب
( اگرچله 346، ص12ش، ج1364 ن،یط ؛93، ص9، ج1336 ،ی؛ مال فتح الله کایان 419ص
منرلر  شلانیابلر دسلت معجلزه  نیبر وبوع ارا  هیآاین داللت  یچون حسن، عطاء و بلخ یبرخ
 ملهیبملر بله دو نو آن هنگام است کله  دیگو یسخن م امتیروز ببارۀ در هیآ ،و معتسدند ندید

 (11، ص24، ج1312 ان،ی. )مجمع البیودیم
 یکه در پل کندیایاره م )ص(امبریپ یحس ۀباصعه به معجز  ۀدر خطب )ع(یعل رمؤمنانیام

یلدن  ملهیبله دو ن شلان،یبرابلر ا در سلتادنشیاز جا کندن درخلت و ا یبرا نیدرخواست مشرک
 دیلکأ ت املر نیلو بلر ا هیلاول یبله جلا گرید  ۀمیاز درخت و بازگشت ن یمیماندن ن یدرخت، باب

 شلانیا یبلوده و بلر معجلزه حسل )ص(امبریلامور به فرملان پ نیا ۀهم وستنیدارند که به وبوع پ
تملام  نیمشلرک موارد اگر چه حجلت را بلر نی( ا192 ۀصالح، خطب ی : صبحنداللت دارد. )

حق بوده است.  رفتنیمانع از پذ شانیاما لجاجت ا ،کردیم

 اءیانتساب معجزه به انب. 2. 2
پرداختله اسلت. وبلوع  اءیلمعجلزات انب قیبله ذکلر مصلاد  یاریبسل اتیلدر آ نیکلر  برآن

در نظلام علالن  ینیتصرف ترو  گرتیحرا امبران،یپ ایمعجزات خواه منتسن به خداوند باید و 
 تیلاز وال  یبلا اراده و اذن خداونلد در برخلوردار ایلو  یالهل تیلوال  یت که بر مبنلااس یهست
ثر ؤ جهت به اراده و اذن خداونلد نفلوس انبیلا در وبلوع آن مل نیهم هب ؛یوندیمحسق م ینیترو 
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بوده و مبدئی که در نفوس انبیا برار داده یده، فوق تمام اسباب ظاهری و غالن بر آنهلا اسلت 
 در نظام عالن است. یو اثرگذار ِیف دنیرس یکه مجرا

 )ع(وسفیحضرت . 1. 2. 2

. فرسلتادن کنلدیمل نیلیرا بله وضلوح تب )ع(وسلفیح لرت  ینیترو  ۀاحاط نیکر  برآن
اسلت کله  ریگاه امرلان پلذآن )ع(عسوبیاز دست رفته ح رت  یینایبازگرداندن ب یبرا راهنیپ
خود  راهنیپ یو به اذن اله بایدمطلع  ایاز عاببت امور و خواص ای ،یبا استفاده از علن اله یو
بر  راهنشیبر افرندن پ یبه برادران مبن )ع(وسفیچشمان پدر برار دهد. فرمان  یاسباب یفا را

 ینیبر املور ترلو  شانیپدر، به تصرف دایتن ا یینایبازگشت ب یعنیآن  ۀجینت انیصورت پدر و ب
ُبنْا ِعَقمِ »و خلق کار خارق عادت داللت دارد:  ََ ْلُقنُ  َعلوَى ي يلاْذ

َ
َذا َفأ عو ََ

َ
ِ  َعِلويًراي َوْجوِه أ

ْ
 «َیوأ

ْلَقئُه َعلَى »؛ (93،وسفی)
َ
َ َجَُء اْلَبِشيُر أ

َ
ُ أ ِه َفُْ.َتدَّ َعِليًرا َفَلمَّ ِْ  (96،وسفی« )َوْج

پلدر  یینایب دنیدر باز گردان )ع(وسفیح رت  یاراده و بدرت روح ات،یداللت آ بنابر
و  یبله جهلت عظملت روحل توانلدیمل )ع(وسلفیح لرت  یعنلی ؛ملؤثر بلوده اسلت شیخو 

تصلرف کنلد. )محملد  یو یلدر امور دن ،کرده است دایکه پ ینیترو  تیاز مسام وال  یبرخوردار
 ( 46، ص3ق، ج1415 ،یکایان ِی؛ ف266، ص12ق، ج1419 الله،ف    ن،یحس

 )ع(مانیحضرت سل. 2. 2. 2

یلام  )ع( مانیدر داستان ح رت سل در مورد وبوع امور خارق عادت نیبرآن کر  ریتعاب 
ماننلد  وانلاتیبلا زبلان ح ییآینا ان،یباد و جن ریبه تسخ توانیاست که از جمله م یاریموارد بس

کله  رشیو مسل سلتبلوده ا)ع( مانیبرآن باد مسخر سل اتیآ طبق بیاننم  و هدهد ایاره کرد. 
 نیبنلابرا ؛افلتییمل رییلو تغ نیلیتع مانینافذ سلل ۀبه اراد ،است نیو ترو  نشیاز نظام آفر  یجزئ

کله در تلوان  دادانجلام ملیرا  یبه امر خداوند کار خارق عادت شیخو  ۀبا اراد مانیسلح رت 
ت: »ستین یبشر عاد ْ.ِض الَّ

َ
لَى اْْل ْمِرِ  ِِ

َ
یَح َعُِصَفًة تْجِر  ِعأ ََ الرِّ ُ يَِو ِلُسَلْيَمُ َْ وُ ِعکولِّ  َعَُ.ْكَنُ ِفي َو ُكنَّ

بلر معجلزه بلودن و تصلرف  فهییلر  ۀیلآ نیلا نییدر تب نیسیفر  نی( مفسر 81،اءی)انب« ء َعُِلِمينيش
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، 16، ج1312،یکلرده )طبرسلل دیلکأ بللاد ت انیلدر حرکلت و جر )ع( مانیح لرت سللل ینیترلو 
، 1418 ،ی؛ گنابلاد293، ص5، ج1385ه،یلمغن؛ 351، ص3، ج1415 ،یکایلان ِی؛ ف153ص

 ر،یو التنو  ری؛ التحر 51، ص2ج تا،یی، بجاو ی؛ نوو222، ص9، ج1364 ن،ی؛ ط412، ص9ج
یم یح رت داوود نباز سوی ها کوه ریرا متفاوت از تسخ شانی( و تصرف ا91، ص11ج تا،یب

 یاملر و نهل یکلل تیلو مسهور  ادیلباد را تحلت انس« بامره یتجر» ریو با توجه دادن به تعب دانند
که فعل   دانندیامر م نیبر ا گرید  یدیکأ را ت هیدر آ  یو الم تمل کنندیذکر م مانیح رت سل

؛ ابلن 511، ص5ج تلا،یبل ،یبروسلر یاست. )حس یدهیمحسق م یبوده و با تصرف و مانیسل
 (1614، ص2، ج1422 ،؛ زحیلی91، ص11ج تا،ی؛ ابن عایور، ب483، ص3ج تا،یب به،یعج

ما با توجله ا ،دیگو یدر حرکت باد سخن م )ع(مانیسل ینیهر چند از تصرف ترو  هیآ نیا
املور را بله اذن  نیلهمله ا ،ایلاره دارد )ع(داوود ریببل  کله بله تسلخ ۀیبا آ ینیو همنش اقیبه س

 بلهو خللق معجلزات،  ینیدر املور ترلو  اءیلتسل  و تصرف انب نیبنابرا ؛داندیخداوند محسق م
   است. شانیخداوند به ا یمعط ینیترو  تیو وال  یجهت اذن اله

چه اند که هرآنخوانده یده مانیح رت سل ریدر تسخ زین نایجن گرید  اتیدر آ نیهمنن
وهِ  َمون َیْضَموُل َعويْن  َو ِموَن اْلِجون: »کردنلدیاطاعت و امتیاا م خواستیاو از آنها م عِّ .َ َِ ... َیَدْیوِه ِعوِإْذ

ََ َلُه َمُ َیَشُء کله  دیلآیبلر مل فهییلر  اتیمفسران از آ یبرخ ۀدی( به عس12-13 اتیآ ،)سبا« َیْضَمُلن
از  نیلو ا کردنلدیکلار مل یو یخلود بلرا  یلرغلن میبودند و عل یو ریدر تسخ یجن نیاطیی

، 3تلا، جیبل ،ینلوری؛ د 2111، ص3، ج1422)زحیللی،  خوانلده یلده اسلت. مانیمعجزات سل
، 11، ج1364 ن،یل؛ ط511، ص3ج تلا،یبل ،ی؛ آا غاز243، ص4، ج1418،ی اوی؛ ب132ص
 (382، ص8ج تا،یب ،ی؛ طوس549ص

 نیتعللل ،یللودیمشللاهده ملل )ع(مانیکلله در داسللتان ح للرت سللل یگللریعللادت د  خللارق
وُُس »مورچه است:  یصدا و گفتگو  دنیین زیو ن ریالطمنطق وُ النَّ َْ یُّ

َ
َِ َو َُْ  یُ أ َُ ِاُو َلْيمُ َُ َو َوِ.َ  

َتْنْا َعلَى 
َ
َذا أ ْير...َحتىَّ ِِ ْمنُ َمْنِطَ  الطَّ َُلْت  ُعلِّ َْ ْمِل  ِِ النَّ ُکْ   َوا ُخُلنْا َمَسِکَنُکْ  اَل یْقِطَمنَّ ِْ ْمُل ا ُ النَّ َْ یُّ

َ
َنْمَلٌة َیأ

ْ  اَل َیْشُضُروَ َُ ُ  َو  ُِ َُ َو ُجُنن َلْيَمُ دو نمونله از خلوارق علادت  ،اتیلآ نی( در ا18و  16 ،)نم « َُ
ردم، به مل ریعلن منطق الط انییده است. از منظر مفسران، با توجه به ب انیب )ع(مانیح رت سل
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مورچله بلا توجله بله علدم  یگفتگلو  دنیآورد و ین )ع(مانیآن را در یمار معجزات سل توانیم
؛ 353، ص3، ج1411 ،ی. )زمخشللررودیبلله یللمار ملل یمللردم از کرامللات و یاظهللار آن بللرا

 (539، ص9، ج1368 ،یهدمشل یبمل ؛334، ص1، ج1312 ،ی؛ طبرس14، ج1411،ییطباطبا
محسلق یلده و  )ع(مانیاست که با تصرف ح رت سل یخارق عادتبه هر حاا هر دو امر، کار 

 سرزده است. یاز و

)ع(یسیحضرت ع. 3. 2. 2

 نیگذیللته اسللت. در بللرآن کللر  اءیللانب گللریمتفللاوت از د  )ع(یسللیح للرت ع معجللزات
کله تنهلا فعل   ینسبت دادن امور .یده است یمعرف یاله یصفات فعل یمظهر برخ )ع(یسیع

و ترامل  روح او دارد. او مظهلر  ینشلان از وسلعت وجلود )ع(یسیبه ع ،یودییمرده م یاله
هسلتند کله  یاز اسلمائ یو یاف ییخالق، مح ن،یمیاا عالن الغ برای .است یالهصفات  یبع 

؛ 1، ج 1389،یآمللل یعبدالللله جللوادنلل : ) بللدان متصللف بللوده اسللت )ع(یسللیح للرت ع
کلور ملادرزاد، زنلده  یاامور خارق العاده چون یلف یآن ح رت موفق به خلق برخ .(361ص

 نیخصوص بر ا نیدر ا اتیآ حیید. تصر  یگل یادادن پرنده اتیو ح دنیکردن مردگان و آفر 
 )ع(یسیع ینیبه و تصرف در امور ترو خاّل  ۀاراد ،یباطن یرویموارد از ن نیامر داللت دارد که ا

ْيَئو: »ردیگیسرچشمه م یبه اذن اله َْ ويِن َك ْذ َتْخُلوُ  ِموَن الطِّ ْيوِر ِعوِإْذنيَو ِِ َُ  ِة الطَّ َفَتوْنُفُخ فيْوُ َفَتُکون
ْيرًا ِعِإْذني ْعَرَص ِعِإْذني َِ

َ
ْكَمَه َو اْْل

َ
ُج اْلَمْنتى َو ُتْبِرُئ اْْل ْذ ُتْخِر  نیلا ریتعاب .(111 ،)مائده« ِعِإْذني َو ِِ

ه تلو زنلد ،یتو یلفا داد ،یتو خلق کرد» یعنی )ع(یسیدر خطاب خدا به ح رت ع فهییر  ۀیآ
 : نللرسللاند. )یبلله اثبللات ملل یو یرا بللرا ینیدر امللورات ترللو  تیللوال  مسللاموجللود  «یکللرد

؛ 348، ص3، ج1336،ی؛ کایلان414، ص3، ج1312،ی؛ طبرس453، ص4، ج1418،یگناباد
 ( 519، ص1ج تا،یب ،ینوری؛ د 391، ص6ج تا،یب ،یآا غاز

دادن بله  اتیو ح ع()یسیرا فع  ع دنیدم یبع  یگل ۀدادن به پرند اتیخصوص ح در
، 2، ج1991 ،ی؛ طنطلاو285، ص1ج تلا،یبل ،ی : بالغلنل. )داننلدیپرنده را فع  خداوند مل

 ی( در مسابلل  بع لل392، ص1، ج1414 ،ی، یللوکان228، ص8، ج1421،ی؛ فخللر راز113ص
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منظلور  ،دارند و معتسدنلد دیکأ ت )ع(یسیبه ع ینیترو  تیوال  یاعطا بر فه،ییر  ۀیآ طبقمفسران 
 ؛است که خداونلد بله او اعطلا کلرده اسلت ینیترو  ۀاز اراد هیبلره کنا ؛ستین دنیدماز نفخ، 

پس به اذن خدا پرنده ید و پرواز  ؛اراده کرد که پرنده یود یو که نیبر ا ،داللت دارد هیپس آ
 ( 63-62، ص2، ج1416 ،ی : سبزوارنکرد. )

و  )ع(یسلیرا فع  ع یماریبر موضع ب دنیمفسران دست کش یبرخ ،مارانیب ییفا بارۀدر
، 2، ج1991 ،یطنطللاو ؛218، ص3، ج1364 ن،یلل)ط خواننللدییللفا دادن را فعلل  خداونللد ملل

و فع  خداونلد  )ع(یسیع یزنده کردن مردگان را با دعا زیو ن مارانیب ییفا ی( و بع 113ص
؛ 364، ص1، ج1411 ،ی؛ زمخشللر228، ص8، ج1421 ،ی. )فخللر رازداننللدیملل ریپللذامرللان

( در 112، ص1، ج1411 ،یلللی؛ زح81، ص4، ج1312 ،ی؛ طبرسلل285، ص1ج ،تللایبلل ،یبالغلل
از  ینایل )ع(یسیاز عرا افعاا  نیو صدور ا خوانده هیرا خالف ظاهر آ ریتفس نیا یمساب ، بع 

که بتواند در  دهدیرا به انسان م یگاه خداوند چنان بدرت . به نظر آنانانددانسته ینیترو  تیوال 
، 9، ج1386 : مرلارم، نرا به هن بزند. ) یبگذارد و اسباب عاد ریتأث عتیو طب نشیعالن آفر 

کلردن زنلده ،خوانندیم )ع(یسیرا فع  ع مارانیب ییفاعالوه بر این که  ی( بع 163ل 151ص
 یینرته که خلق ابتدا نیبر ا دیکأ و با ت دانندیم )ع(یسیو به دست ع یبه اذن اله زیمردگان را ن

از  یرا حاک فهییر  ۀیتررار اذن در آ است، داده یده )ع(یسیبه ع یلها تیخلق مجدد به عنا ای
ح لرت   یلدل نیبه هم نیست؛ آسانتوده مردم  یبرا )ع(یسیکه تحم  معجزات ع داندیآن م

معجلزات را نشلانه  نیلملردم ا ییتلا از سلو  کنلدیم یادآوریبارها به اذن الله بودن معجزاتش را 
 ،یآملل ی. )جلوادردیلو فرزند خدا بودن یر  نگ ثیتوهن تیل گرید  یرسالت او بدانند و از سو 

از و  دهیلبه اذن پروردگار پرنده آفر  )ع(یسیع ،ی( از منظر نظام علّ 328و315، ص14، ج 1389
بود کله « کن»زنده یدن پرنده به امر  یول ؛بود دنیمأذون به دم )ع(یسیع ،یافعال دیتوحمنظر 

   (326، ص14، ج1389 ،یآمل ی : جوادنه است. )ید ادی یمورد از آن به اذن اله نیدر ا
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   )ص(حضرت محمد. 4. 2. 2

تفلاوت  نی. کمتلر یلدعس  استوار  ۀیاز بالن حس خارج و بر پا )ص(اکرم امبریپمعجزۀ 
 نیتلر و جلامع نیآخلر  ۀدربردارنلد شلان،یآن است که عالوه بر اثبات نبلوت ا نیعظ ۀمعجز  نیا

در بالن ماده  یفهن بشر ماد یو برا ودهب ستیتمام حس است که یاله یهاو دستورالعم  نیبوان
 یو فرامرلان یرا فرازملان یلیعسال ۀشیکه اند یاله ۀمعجز  نیا ۀژ یو  تیاست. خصوص افتهینزوا 

و  یمعجلزات ملورد تحلد گلریاز د  شیبلاسلت، سبن یده  ،سازدیمجذوب و محسور خود م
 نیآن کله صلادر اوا و واالتلر  ۀنلددرخور توجه آن اسلت کله آور  ۀ. نرتردیبرار گ یمبارزه طلب
 ،سلتیبلادر ن زیلاو ن گلریبله عبلارت د  ؛نشلده اسلت یمسلتنین یاز تحد زین ،است یمسام انسان

. خداونلد در خلوردبله چشلن می یمتعلدد اتیلدر آ ی. تحلداوردیلب یچون کالم الهل یکالم
َِ »چون  یبا عبارات یفراخوان همانندآور و ُِ ن  َتَطْضُت  مِّ َْ ُعنْا َمِن ا ِْ ون »، «الّلهِ  َوا َداءُك  مِّ َْ ُعنْا ُش ِْ َوا

َِ الّلهِ  و
يًرا»، «ُِ ِْ ْ  ِلَبْضٍض َظ ُْ اسلراء بلر علدم  88بسره و  23هود،  13 ونس،ی 38 اتیدر آ« َعْضُه

را در بلر  شیخلو  ریلموجلودات غ ۀهمل ،ریلغ نیلا ۀدارد و دامنل دیلکأ ت ریلغ یوبوع آن، از سو 
خلود،  ریلغه موجلودات بل یهماننلدآور ۀشیبر اندبسره  ۀور س 24 ۀیدر آ گرید  ی. از سو ردیگیم

َْ َلْ  َتْفَضُلونا َو َلوْن َتْفَضُلونا: »داده استبرار  دیکأ را مورد ت یتحد ۀجیو نت دهیخ  بطالن کش  ؛«َفِإ
 معجلزه نیلبلادر بله ترلرار ا زیلن شانیا یو حت یستامر استیناء ن نیاز ا )ص(اکرم امبریپ نیبنابرا

 نیلاسلت کله بللن او ظلرف ا )ص(اکلرم  امبریلپ نیعظل تی  ظرفمأدر خور ت ۀاما نرت ؛ستین
یَلوُه »است:  افتهیبرآن بر او نزوا  ستیحستمام  ،یده و در ین بدر نیعظ ستیحس ِو

ْ
َو َمُ َیْضَلوُ  َتأ

هُ  الَّ اللَّ ََ فِى اْلِضْلِ   ِِ ُخن َِ ا  (1آا عمران، « )َو الرَّ
 )ص(اکللرم امبریللپخداونللد و عللدم دخالللت  یمعجللزه از سللو  نیللخصللوص صللدور ا در

 امر اتفاق نظر دارند. نیبر ا نیسیو فر  ردمفسران وجود ندا نیب یاختالف نظر

 فاعل معجزه ۀدر زمین آراءبندی جمع. 3
بلا  نیرمستسیو گاه غ حیفاع  فع  معجزه، اکیر مفسران به تصر  یستیواا کئپاسخ به س در

دوم،  ۀدسلت اتیآبا توجه به و  ادندنسبت دمعجزه را به خداوند  ات،یاوا آ ۀتوجه به داللت دست
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است که بلا  یباب  طرح و بررس گرید  دگاهیدو د  ،انیم نی. در امنسوب ساختند امبرانیپبه آن را 
ۀ در دو دسلت اتیلعسل  و بلدون در نظلر گلرفتن صلراحت آ تیلتحلت حاکم ایو  اتیآ  یو أت

دوم، همله را فعل   و گلروه نسلبت دادنلد امبرانیلمعجزات را به پ ۀصدور هم ی، بع گفتهپیش
 رونلدیصاحن نظران به یلمار مل نیاوا ا ۀدست لسوف،یو مفسران ف شمندانی. اندیمردند یاله

 اءیلو آن را فعل  انب ندیلمردمعجزه را از جانن خداونلد ملردود  نهصدور هرگو  یکه به طور کل
داوند را خ یاز سو  یامران صدور افعاا ماد ،یعسل ۀبا تمس  به ادل شانیاز ا ی. بع خواندند

؛ 193و 111، ص2و ج 118 و 119، صلص8، ج1368 ،المتألهین : صلدر نل. )دانسلتندمحاا 
 یملاد یمنظر معجلزات، املور نی( از ا351، ص1314 رداماد،ی؛ م122، ص3، ج1414 نا،یسابن

و  یو فاعل  مبایلر افعلاا ملاد یسلتندن یهستند و مجرد محلِ، عللت مبایلر در اسلباب ملاد
 (  118و119، صص8، ج1368 ،المتألهین : صدر نت. )اس یجسمان یبوا ،یعیطب

 بلهرا  یعلیاسلباب و علل  طب ۀمتجدده بدون واسلط ۀیانتساب حوادث جزئ ن،یعالوه بر ا
 ،ی)سلبحان .خواندنلد یهیبلد یو بطلالن آن را املر ندخداوند مستلزم تجلدد و حلدوث دانسلت

 (ی، پاورب16، ص3ق، ج1413
 هیلنظر  نیلدر اثبلات ا یمحرمل  یلدسلته، دل نیااز  گرید  یاز منظر برخ «الواحد» ۀباعد

 ؛کله صلادر اوا اسلت یلودیمعلوا صلادر مل  یاص ، از مجرد محِ، تنها  نیبنابر ا ؛است
 : نلو مبایلر از خداونلد، محلاا اسلت ) نیبله طلور مسلتس یباعده، صدور افعاا ماد نیبنابرا
( 193و111، ص2ج ،المتألهین؛ صلدر 351، ص1314 رداملاد،یم؛ 122، ص3، ج1414 نا،یسابن
.  ستندین یباعده مستین نیاز حرن ا یمعجزات ماد منظر، معجزه خصوصا   نیاز ا

معجلزات را فعل   یکله تملام دهندیم  یمترلن تشر شمندانیدوم را مفسران و اند ۀدست
افعاا صادره از بشر  ۀنظر، فاع  هم نیاه  تسنن فراتر از ا یهافربه یو بع  یمرندیخداوند م

جلز  یملؤثر چیمنظلر هل نیل( از ا99، ص8ج تلا،یب ،ی. )فخر رازدانندیداوند متعاا مخ زیرا ن
 نیلصادر از خداونلد اسلت. ا و بطعا   نیست یامر مستنی نیاز ا زیو معجزه ن نداردخداوند وجود 

صدور خارق عادت را تنهلا سلزاوار  رد. آناندا یطرفداران هیامام نیمترلم یبرخ انیدر م دگاهید 
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دانسلته  حیرا کفلر صلر  امبرانیلاستناد معجلزه بله پ یجا که عالمه مجلستا آن انند،دیخداوند م
 (  143، ص13، ج1363 ،یمجلس : ناست. )

 در زمینۀ فاعل معجزه مختار یرأ. 4
هلر  ،ملورد اسلتناد نیبلر عنلاو  ،یمعجزه در دو دسته مورد بررس گرتیحرا اتیآ داللت

ملورد اسلتدالا در  ۀیآ نیتر حیعف است. صر یدت و ض یاما دارا ،است یهیو بد حیچند صر 
: دیلفرمایمل )ع(یخطاب به موسل فهییر  ۀیآ نینم  است. خداوند در ا ۀسور  11 ۀیاوا، آ ۀدست

َح َولَّ » ُْ َجُ نَّ
َ
َتزُّ َكأ ْْ ُ َ.آَُ َت ْلِ  َعلَُک َفَلمَّ

َ
ْب یُ ُمنَ ىَو أ وي ال َیخوُُف َلوَد  ىُمْدِعرًا َو َلْ  ُیَضقِّ نِّ يَّ ال َتَخوْف ِِ

 ََ وُلن ََ  )ع(یبلر علدم اطلالع ح لرت موسل فهییلر  ۀیلطور که گذیت، مفردات آهمان«. اْلُمْر
 رانهیگغاف  زین یخود و یعم  برا نیا ،مرحله نیا رمعجزه داللت دارد و د نینسبت به تحسق ا

وْب یوُ ُمنَو» دایته اسلت: تیحرا یو یعم  برا نیبوده و بر معجزه بودن ا  ؛«ال َتَخوْف  ىَلوْ  ُیَضقِّ
 خداوند محرز است. از سوی بر صدور فع  معجزه  هیآ حیداللت صر  نیبنابرا

املا  ،دالللت دارد اءیلهر چند بر صدور فع  معجزه از انب زین یمورد بررس اتیدوم آۀ دست
 نیتلر حی. صلر یلودییدت و ضعف مشاهده م زین اءیدسته و داللت بر استناد فع  به انب نیدر ا

 )ع(یسلیخطاب به ع فهییر  ۀیآ نیمائده است. خداوند در ا ۀسور  111 ۀیآ ،خصوص نیدر ا هیآ
ْيوِر ِعوِإْذني: »دیفرمایم ْيَئوِة الطَّ َْ ويِن َك ْذ َتْخُلُ  ِموَن الطِّ ْيورًا ِعوِإْذني َو ِِ َِ  َُ َو ُتْبوِرُئ  َفَتوْنُفُخ فيْوُ َفَتُکون

ْعَرَص ِعِإْذني
َ
ْكَمَه َو اْْل

َ
ُج اْلَمْنتى اْْل ْذ ُتْخِر خلق و یفا و زنده کردن هر سه کلار فلوق  .«ِإْذنيعِ  َو ِِ

  .دیامر گرد  نیبادر بر ا )ع(یسیبه اذن خداوند، ع هالعاده خداگونه است ک
 اتیلفاع  معجزه بلا اسلتناد بله دو دسلته آ یستیبر ک یواا اوا مبنئدر پاسخ به س نیرایبنا

اسلت.  امبرانیلفعل  پ گرید  یخداوند و در مراحل ما  یمستس یگفت در مراحل توانیم بحث مورد
در  اءیانب یاز سو  یامران صدور فع  فوق توان بشر یواا دوم در خصوص چگونگئپاسخ به س

 گرو توجه به سه نرته است:
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   اءیبه انب ینیتکو تیوال یاعطا. 1. 4
و بالذات منحصلرا  و مسلتسال از آن خداسلت.  برآنی، اوال   ینیترو  تیدر نظام وال  والیت

مسلام  نیا یبر اعطا ،است یخارج از توان بشر یکه امر یبه اذن اله اءیانبوی از سمعجزه  انیات
از  یامر با توجه بله اسلتعداد بلالسوه انسلان و نایل نیدارد. ا تیحرا امبرانیخداوند به پ یاز سو 

به مالئرله در  یاست. دبت در خطاب اله یاله ۀفیخل یعنیدر نظام خلست  یخاص و گاهیجا
ْ.ِض َخِليَفوًة نى َجُعِ إ  »خصوص  نیا

َ
از آن دارد که خالفلت انسلان  تی( حرا31بسره، « )ٌل فِى اْْل

و  یاو خلیفلة اللله در همله علوالن غیبل»بلرله  سلت،ین یکام ، محدود به تصرف در امور ماد
و  یفي األرض ایاره به این دارد که مبدأ انسان در بوس صعود، ماّده ارض یراست و تعب ییهود

)عبداللله، « یلودیاز ماده و زمین آغاز م یاو، زمین است و حرکت و ینیز جایگاه بدن عنصر
را  یمسام، انسلان کامل  نیرویل نی( و رو به صعود دارد. در ا39، ص 3ج، 1389 ،یآمل یجواد

که از طابت نوع بشر خارج است. صدور همه خوارق عادات از  ابدییدر فع  و حرکت خود م
 .  ردیگیم أمنش نجایانسان باذن الله از ا

 یوجلود ۀدارد کله تلابع سلع یمراتن و درجلات ینیترو  تیانسان کام  از وال  یمندبهره
 نیلاملا ا ،سلتین یمعجلزات ملاد انیلمحدود به ات اءیانب ینیترو  تیاگر چه وال  نیبنابرا ؛اوست

 مشهود است که رو به کماا دارد.  اتیآ یدر بررس شانیتفاوت درجات ا
 زیلاز عرفلا ن یاریبس انیمراتن که در ب نیا ر کرده است.سه مرتبه ذک تیوال  یبرا یترمذ

در نلزد  نی( تللو 413، ص1965 ،ی. )ترملذنیو ترلو  نیتمر ن،یند از: تلو اآمده است، عبارت
تحلوا  زیگشتن او و ن یبه حال یبنده در احوالش و از حال یاه  عرفان عبارت است از دگرگون

و ظهور صفات نفلس بلر سلال  علارض  بتیغ جهیکشف و احتجاب حق که در نت انیبلن م
کله کشلف  امعن نیبه ا ،سال  و مسام کشف حاجن گردد نیب یاگر امر ستی. در حسیودیم

کله بله  ی( و هنگلام619، ص1311 ،یصلریگلردد )بیمل نیمنسطع یود، سال  وارد مسام تللو 
جلود به اعتبار فنا در احلدیت و  نفس،( 122، ص1361 ،یری. )بشابدییم نیبرسد، تمر ستیحس

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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او یلد، او سلمع و  رو بعد از آن که حلق، سلمع و بصل رسدیبه مسام برب فرائِ م نواف  برب
 افتلهیمسلام دسلت  نیکه به ا ی( کس112، ص1381 ،یانی. )آیتگرددیدرت حق مبصر و ید و ب

بینلد و جلز حلق یموجود است، جلز حلق نمل یاله یدارد که به وجود یاست و چشن و گوی
در این مسام بیننده، یلنونده و  یگوید؛ یعنینیز جز صدق نم ،که چنین باید یینود و زبانینم

از تعینات مسیده خود در او ظلاهر  یخداوند به حسن تعیناست که  یعبد سالر محبوب گوینده
 (416، ص3، ج1389 ،یآمل ییده است. )جواد

از  ،و مسلام یلوند گلاهیکله موفلق بله کسلن کلدام جامنزلگلاه بنلابر آن نیدر ا زین اءیانب
را بله لحلاظ صلاحبان آن،  تیلعرفاء، وال  یرو بع  نیاز ا ؛گردندیبرخوردار م تیدرجات وال 
 ؛اسلت اءیلاسلت و مخلتص خلاتن انب یالهلوت تیلکله وال  یعظم تیاند: وال دانسته چهار بسن

 یوسلطا کله ملرلوت تیوال  ؛است افتهیاختصاص  اءیانب گریو به د  تاس یکبرا که جبروت تیوال 
منلان علارف اسلت. ؤاسلت و خلاص م یناسوت تیصغرا که وال  تیو وال  استیاول یاست و برا

 (565، ص5، ج1311 ،یبدی)م
 یو عللن یلهود نیسیعبد، از چنان  یسیحس گاهیبه جا دنیتام و رس یساس با بندگا نیا بر

رغلن  یو علل اسلتمصلون  یانیآن از هر گونه گنلاه، خطلا و نسل ۀکه به واسط یودیمند مبهره
گردد.  ریو بد نیتا مظهر تام خداوند عل رساندیظهور م ۀمسام عصمت را به منص ار،یدایتن اخت

و  اسلت یو متخّللق بله اخلالق الهل یو مستلدر بله بلدرت الهل یبه علن الهعالن » بهمرت نیدر ا
را اراده  یهر انسان است که هر کار یاو، همانند محدوده بدن برا یمحدوده جهان تروین برا

هلن در ذات )بله اصلطالح  یتواند آن را انجام دهلد و چنلین انسلان کلاملیبه اذن خدا م ،کند
خلیفة الّله است؛ ذات و صلفاتش  یو آثار عین یوصاف فعلهن در ا و یحریمان( و اوصاف ذات

 ،یآملل ی)جلواد« خلیفه ذات و صفات خداست و افعاا و آثارش خلیفه افعاا و آثار خداست.
اسلت و نله در  یالهل تیلنه در علرض وال  ،اءیانب ینیترو  تیرو وال  نی( از ا21، ص3، ج1389

خداونلد احلد و صلمد، »ر آن است کله ام نی  ایخداوند است. دل تیبلره مظهر وال  ؛طوا آن
تلا از  یلودیمحدود نم یهرگز به مسطع خاص ،حد است یخارج از حد و حصر است و چون ب

اسلناد داده  گلرانیکه به د  تیلذا آننه از وال  ؛برسد یگرید  یول تیآن مسطع به بعد نوبت به وال 
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مظهلر  ستیدر حس ییلهر و  یعیو تشر  ینیترو  تیوال  یعنی ؛خداوند است تیمظهر وال  یود،یم
 یدر آن مجلل یخداونلد متجلل تیلو وال  یکله آن یلخص مجلل امعنل نیبه ا ؛حق است تیوال 

 (154، ص1311 ،یآمل ی)جواد.« است

 یالله مظهر اسماء و صفات اله ةفیخل. 2. 4
اسلت و  ریامرلان پلذ ینظام اسماء و صفات اله یاز مجرا ن،یوجود در عالن ترو  یتجل
عالن، نسبت  اءیای یاسماء با اسما نیا انیو نسبت م است یعالن هست دجایسبن ا ،یاسماء اله

 یالهل افتلهیعالن وجود همان اسماء تنلزا  قیحسا نیبنابرا ؛و وجود دانسته یده است جادیا انیم
؛ 213، ص3ج، 1389 ،یآمللل ی؛ جللواد324، ص2، ج1365 ،المتللألهین صللدر : نللاسللت. )

در باللن اوصلاف  یظهلور اوصلاف الهل (226، ص1، ج1415 ،ی؛ آلوس234ص ،1ج ،یاندلس
 :، دو حیییلت داردیاست. صفات  فعل یاز نظام هست یسیمنشأ امور و حسا  یو افعاا هر  یذات

یلود و حیییلت یمل یو مرلان یبله بیلود زملان مّتصفحیییت انتساب به مخلوق که از این نظر 
جهلت صلفات  نیبه همل ؛انتساب به خداوند خالق که از این نظر منسلخ از زمان و مران است

چنلان کله  ؛کننلدیاست که ممرنات در آن سلیر مل یممنوعه ندارد و راه ۀخداوند منطس یفعل
دانلد و ینفوس را ثابلت مل یچون تدبیر امور و توفّ  یفریتگان در این محدوده مسامات یبرآن برا

 یهست و بحلث مظهریلت در هملین محلدوده صلفات فعلل یانسان کام  نیز چنین مسام یبرا
خداونلد هملواره مظهلر  یاوصلاف فعلل نی( بنلابرا491، ص1383 ،یآملل ی : جوادناست. )

 نیلاو  آوردیرا به وجلود مل یاسن اعظن اله تیمسام مظهر  ،یو ظهور تام اوصاف فعل طلبندیم
 یاسلت. وجلود گلرینسبت به تمام مظاهر نلابص د  تیاحاطه و وال  أکام  و تام، منش تیمظهر 

اسلاس،  نیبر ا ؛همان انسان کام  است ایصادر اوا، عس  اوا  ،است یکه مظهر تام اسماء اله
و  یبه برکت آن ایراف به مراتن عالن هسلت .را داراست ینیترو  تیبه مسام وال  یابیدست تیبابل
 ایلن مرتبلۀ. یلودحاصل  می ییئون عالن هست عیدرک انواع مدرکات و تصرف در جم تیظرف

الَّ َلوُه َمَقوٌُم : »سازد، متمایز میندامعلوم متوبف یاو را از فریتگان که در مسام یوجود وُ ِِ
َو َموُ ِمنَّ

ْضُلنم  ( 164)صافات، « مَّ
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 افتلهیهستند که عالن به وجود آنها بلوام  یعالن هست قیحسا ،یاله یاحسن یاسما نیبنابرا
تلوان و  یاسلماء در اوسلت کله بله و نیا ظهور ۀالله به منزل ةفیاسماء به خل نیتعل .و پابرجاست

وجلود از  ۀافاضل أاسماء که منش نیا نیداده است. تعل نیزم یخداوند را در رو ینیجانش تییأن
بلدرت و  أهسلتند، منشل یو حوادث عالن هسلت اءیای یوجود یهاهیو ارکان و پا داوندخ یسو 

 الله است. ةفیخل ینیسبن تصرفات ترو 

  یصدور معجزات در پرتو اذن اله. 3. 4
املر بلر  نیلا ،اسلت یهیاست. بد یجزء علت تامه در تحسق هر فعل نیاذن خداوند آخر  

محلدود  یانسان در عم ، با اذن الهل اریدارد و اخت انیموجودات جر  یافعاا صادره از سو  ۀهم
معجزه منتسن به  اتیآ یانسان تعلق گرفته است. در بررس اریاذن خداوند به اخت رایز  ؛یودینم

املر از دو منظلر بابل   نیلمشهود است. ا یعجزه به اذن الهبر وبوع م دیکأ ت )ع(یسیح رت ع
 یو در صلدور تملام یسلتن )ع(یسلیع ۀکله اذن، فسل  مخلتص بله معجلز آن ،م  است. اواأت

کله هلر  سلتین امبریپ اریدر اخت مستسال  »انجام معجزه  نیبنابرا ؛معجزات، یر  و منشأ اثر است
طلور کله در ضلمن هملان )ع(یسلیر فعل  عبلر اذن د دیکأ ت ،یود. دوم صادر ،زمان اراده کرد

تنها از ساحت  یاست که از نظر عسل یصدور افعال  یبه دل ،برار گرفت دیکأ مورد ت ،هیآ یبررس
. سلازدیو فرزند خدا بودن را برطلرف مل ثیتوهن تیل د،یکأ ت نیممرن الوبوع است و ا ییایکبر 

کله  دانلدیهمان مشیت نافذه مل ،گاهیدر این جارا مراد از اذن خداوند  یلالله حسن زاده آم هیآ
مسلام »انسان سال   متصرف در ماده کائنات موجود است و در کالم عرفلا از آن بله  ریدر ضم

حلدیث ایلن کلالم برگرفتله از  نیل( ا16ش، ص1384 ،ی. )حسلن زاده آمللیودیمتعبیر « کن
انتوه عموُ  امرتوک و فيموُ يیُعن آِم خلقتک للبقُء وانُ حي ال امن  اِضنو»است که فرمود:  یبدس

ًُ ال تمن  ياجضلک مثل ،نْيتک بله وضلوح  ینلیچننیا اتیروا .(258، ص11ج تا،یب ،ی)نور« حي
و چلون  اسلت افتلهیورود  یاله تیوال  نیاست که در حر  یانسان کامل یبرا« کن»مسام  انگریب

 .اندرسیو به انجام م جادیآننه را که اراده کند، ا یاست، به اذن اله نیمحرم آن حر 



 917 | نیقیفاعل معجزه در نظر مفسران فر

 یریگجهینت. 5
تحسلق آن را بلله خداونلد نسللبت  تیللتمام اء،یلمعجلزه در عصللر انب فیتوصلل ۀیلاول اتیلآ

بللدون اطللالع  کللامال   ،ونللددیپیآننلله بلله وبللوع ملل )ع(نی. در داسللتان ح للرت ابللراهدهنللدیملل
در خللق  شانیسهن ا زانیو م اءیبوده است و آرام آرام بدرت انب یو ۀو خارج از اراد)ع( نیابراه

ابتدا خداوند مصلدر صلدور معجلزه  )ع(ی. در داستان ح رت موسنهدیم یرو به فزون عجزهم
 اشینیترو  تیدر تصرف امور و وال  یبه اذن اله شیاز بدرت خو  )ع(یگاه که موساست و آن

 نیلاسلت. ا یکه فوق توان بشلر گرددیم یاصدور و خلق معجزه أخود، منش ،یودیمطمئن م
بلرآن  فیبله توصل )ع(یسلیکله ع یبه نحلو  ؛رسدیبه اوج م )ع(یسیتفوق در زمان ح رت ع

  .ردیگیبرار م یو مخاطن اله زندیخداگونه م یدست به خلس نیکر 
گاه ینیترو  تیبر وال  اءیانب یبخشتوان یصعود ریس بله عللن الرتلاب، ریلد  شانیا یو آ

خاتن کله  نییو آ نیوا د نز  یها را براکه انسان یبه نحو  ؛دایته است یدر پ زیرا ن یانسان ۀجامع
و بلر  ردغلبله دا یبر ادراک حسل نییآمعجزۀ این . کندیم ایمه ست،یالرتاب است و تمام حسام

اثبلات  یبلراتنها نیز  نیست وآورنده  یهمراه ازمندیو درک اعجاز آن ن استزمان و مران فائق 
 است. یبه کماا وجودعالوه بر آن، راهنما بلره  نیست؛نبوت 
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