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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 تعریف معجزه، ضرورت و ماهیت اعجاز

راه ایمان  .آنهاست داشتن  معجزهو  الهی اعجازانبیاءمشترک صات از مشخ   یکی دیگر

 ؛یعنی فهم و گواهی فطرت و دل است؛ یکی راه دلاست؛  آوردن به پیامبران دو راه

 برای افراداین . پذیردکند و انبیا را میت را در کالم انبیا احساس میخودش حقانی 

ن اچشم دلش دارند و دل بیدار و ضمیر روشنکسانی که ، است آگاهدل و دلدل، بیدار زنده

 کند اینوقتی پیغمبر ظهور می اًولی طبیعت؛ یماهبحث عصمت اشاره کرد در، که است باز

نها آند، هست اکثر مردم آلوده به شرک و کفر و فساد و ظلم و تباهی و زیاد نیستند افراد

ت حقانی   و اصأل مشکلی ندارند هستند که یورطقلیلی این یهعد  .ندارند و بیداری آگاهدل

از پیامبر مقداد  وابوذر غفاری  ،لذا سلمان فارسی؛ آورندو ایمان میفهمند میپیغمبر را 

که بیداردل بودند، برای پذیرفتن پیغمبر نیازی به معجزه  افرادی ند.معجزه نخواست

فقط برای این سه چهار نفر ور نبودند، پیغمبر که طا یقینأ اکثریت مردم اینم ؛ انداشتند

عای از طرفی اد  است. پیغمبر وشد که ام میمسل  هممردم  یهبقی   باید برای ،مده بودانی

به دروغ بگوید که من پیغمبرم،  فردشود ، میاست دروغین پیغمبری کردن هم ممکن

صدای وحی را و بینند ؟ مردم حضور ملک وحی را به این شخص نمیستتکلیف مردم چی

 شانکلیفاست؟ ت راستی پیغمبر به و گویدراست می واز کجا بفهمند که ا ،شنوندینم
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مد دست آعی پیغمبری که دروغ بگوید هر مد  و؟ آیا به صرف اینکه احتمال دارد استچی

، شوندور شود از پیغمبرهای حقیقی هم محروم میطاگر این ؟دنبزن اشبه سینهرد 

کمال نیازمند به انبیا  و برای رسیدن به سعادت دو جهانیکه ما اثبات کردیم بشر درحالی

هم  فرطن آعی پیغمبری زد، از هر مد  یسینه بهشود دست رد پس نمیست. الهی ا

در  ؟بپذیریماو را گفت من پیغمبرم  و مدآ سچون ما نیازمند به انبیا الهی هستیم، هر ک

. کشدیم و کار ما به انحراف میفتاعیان دروغین هم میاد و مد شی  افرادآن صورت گیر 

باید  گوید همان خدایی که پیغمبر فرستادهاینجاست که عقل می ؟چه کنیماین وسط 

عی بتواند بین پیغمبر راستین و مد  آن یوسیلههتا ب ددهمحک و معیاری به دست بشر 

و از نظر  معیار و محک معجزه است د. نام ایندروغین پیامبری تمیز و تشخیص بده

تعریف معجزه  .شود معجزه را تعریف کردبر همین اساس می است. خیلی روشن عقلی

نند امدن ملک وحی نیست که مردم نتوآمثل  است؛ کار محسوسک ؟ معجزه یستچی

که جز با نیروی  است ایالعادهکار محسوس خارق .العاده استخارق معجزه .حس کنند

یعنی کار عادی روزمره نیست که مردم انجام  ؛ط بشر قابل انجام نیستالهی توس 

ای العادهن کارهای خارقآاز  .زنندحرف می و روندخورند، راه میخوابند، میدهند؛ می می

لذا ؛ شود انجام دادجز با نیروی الهی نمی دهند،توانند انجام میافراد نیست که بعضی از 

است؛  با خدا در ارتباط وشود که ام میمسل ی فرد چنین کاری را انجام داد، براکسی اگر 

  .این معجزه است



 

 3 

با  قرآناست. یک اصطالح که  معجزه را وضع کردند یاژهوعلمای علم کالم 

 1«َلَقْد َاْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلبَ يِّناتِ »؛ است مفهوم معجزه اشاره کردهبه  "آیه" و  "نهبی "های واژه

 .با نه معجزه 2«ِتْسَع آيات  »  به فرستادیمما موسی را  :گفت راجع به حضرت موسی

ه راحت متوج  که بزنم ی؛ مثالاست هم خیلی روشن داللت معجزه بر پیامبری انبیا ینحوه

در حضور سلطان یک نفر از بین  و فرمانروایی باشد و ن اینجا سلطانشوید؛ اگر اآل

جمعیت بلند شود و خطاب به مردم بگوید، آی مردم حضرت سلطان به من فرمود که به 

برای اینکه شما مطمئن باشید که این حرف را  ،شما بگویم که فالن کار را انجام بدهید

انجام ن سلطان فالن کار را ، همین اآلاست سلطان به من گفته و من از خودم در نیاوردم

مثأل همین ؛ دهدانجام نمیدر شرایط عادی سلطان  معموالً است کهکاری  که ؛دهدمی

گذارند بعد می و زمین دارندرا از سر بر می خود ن جناب حضرت سلطان تاج سلطنتاآل

اگر بعد از حرف این شخص  د.گذارنمیو روی سر خود  دارنددوباره از روی زمین بر می

، گذاشت سرش یگذاشت، بعد دوباره برداشت روو زمین تاج را از سرش برداشت سلطان 

این  اًگفته، واقعراست می شخصگیرند که این گیرند؟ نتیجه میمی ایمردم چه نتیجه

انبیا است.  انبیاء الهی هم همین یدر واقع معجزهاست.  از طرف خودش نگفتهحرف را 

بگوییم این  شما مردم خدا به ما گفته که به آی :گویندجلوی چشم خدا به مردم می

خواهید مطمئن شوید د اگر مینگویبعد هم می .انجام دهیددر زندگی خود کارها را 

وقتی این  .دهددهد را انجام میکه معموأل انجام نمی یاالعادهن خدا کار خارقهمین اآل
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 و زدهحرف نمیفهمند که به راستی شخص از جانب خودش کار انجام شد مردم می

 است. ین چیزینچ . معجزهه استگفتسخن خدا را برای ما می

ت یک قانون که قانون علی   استروشن برای شما له أاین مس چیست؟ ماهیت اعجاز 

ت نیست، بدون عل  یلذا معجزه به معنای یک پدیدهست؛ ا استثناء ناپذیرو  شمولجهان

العاده دارد، نه ت خارقیک عل   امنتهاست؛  تمعجزه خودش یکی از مصادیق قانون علی 

 است. تعل بی اینکه  معجزه

 یاشاعره برایتحلیل  یک د؛تحلیل وجود دار دو ؟تواند واقع شودوری میطمعجزه چ

 حضرت ابراهیم طوریگوییم چت میسن ؛ به علمای اشعری مذهب اهلاست تسن اهل

آتش همیشه است مگر قرار  :گویندمی آنها ؟آتش او را نسوزاند انداختند و آتش دررا 

 ت الهیبسوزاند، هیچ چیز خاصیت ثابتی ندارد، خاصیت هر چیز هر لحظه وابسته به مشی 

چون اگر شما  ؛است اشتباه سوزاننده تعریف کردید ءعنوان شیینکه شما آتش را بهاست. ا

خدا مطلقه . قدرت محدودیت قائل شدیدبرای خدا خاصیت ثابتی برای اشیاء قائل شوید، 

لذا . تواند بکندهر کاری بکند میبخواهد است، و چون قدرتش مطلقه است هر وقت 

اصأل بنای ، سوزاندبخواهد نسوزاند، نمیو  سوزاندخدا بخواهد آتش بسوزاند، میهروقت 

سبب و  یت و رابطهقانون علی  آنها .سوزنده باشد ءثابتی وجود ندارد که آتش یک شی

چیزی به ر کرده تصو  گویند اینکه بشرمی و کنندهای عالم انکار میرا بین پدیدهت ی بمسب 

ق ت خدا تعل موارد مشی  در بیشترچون  است. طبیعت وجود دارد، اشتباه بشر درنام قانون 

ت آتش عل که خاطر کثرت موارد گمان کرده بهبشر گرفته به اینکه آتش بسوزاند، 

خدا در موارد بیشتری تصمیم  .چنین قانونی وجود ندارد که اصألدرحالیاست  سوزاندن
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آتش بسوزاند این به معنی قانون ثابت نیست، چون اگر شما قانون ثابت بگذارید  که گرفته

یعنی  ؛اگر بگویید آتش همیشه باید بسوزاند. شودمحدود می و خدا بندیددست خدا را می

قانونی  ذال ؛ت قائل شدیدمحدودی  خدا و برای تواند کاری کند که آتش نسوزاندخدا نمی

چیزی  ه همانهر لحظ. خاصیت آتش در سوزنده نیست ء، پس آتش اصأل شینداردوجود 

لذا اصأل بنا نبود آتش بسوزاند که حاال است؛  ق گرفتهتش تعل ن لحظه خدا مشی آاست که 

ی مسأله ؟مگر بناست همیشه آتش  بسوزاند خت؛آتش نسو در ابراهیم راپرسی چمی

 است. که تحلیل اشاعره از نظر ما باطلکنند درحالیوری تحلیل میطاین معجزه را

قدرت  برای خدا اینکه ما یالزمه .قبول ندارند این حرف را تسن اهل یشیعیان و معتزله

از همین یم. من مطلق  قائل باشیم این نیست که وجود قانون را در طبیعت انکار کن

بخواهد  هچ هر : بلهگویندمیاست؟  قدرت خدا مطلق آیا کنم،ال میؤها ساشعری مذهب

طبیعت قانون  درتواند اراده کند که خدا می آیا گویممی گویند بله ؟ میتواند بکندمی

گویم پس خود شما قدرت خدا را از مطلق تواند؛ میحاکم باشد یا نه؟ اگر بگویند نمی

تواند با اگر بگویند چرا خدا می. تواندرا نمی گویید این کارچون می؛ بودن در آوردید

پس قانون حاکم  مگویمی، طبیعت قانون حاکم باشد درقدرت مطلقش اراده کند که 

 یخدا با اراده .خدا نیست یمعنای محدود شدن ارادهیچ وجه بههطبیعت به دربودن 

آزادی اراده و  یهالزم، طبیعت قانون حاکم باشد درصددرصد آزاد خود تصمیم گرفته که 

 .مطلق بودن قدرت خدا، انکار قانون در طبیعت نیست

 طوراگر قانون ثابتی داریم که آتش باید بسوزاند، پس چ گویندمی ،گوییمکه می را این 

ه جواب داده شدگونه ال دو ؤدر پاسخ به این س؟ ندانسوز را حضرت ابراهیمآتش 
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ناخته در جهان طبیعت خبر دارند که از طریق بعضی گفتند پیامبران از رازهای ناشاست؛ 

سری عواملی است که هنوز  کی. توانند جلوی فعل و انفعاالت طبیعی را بگیرندنها میآ

توانند وارد ن عوامل میآاز طریق و  نها خبر دارندآولی  ؛بشر خبر ندارد و کشف نکرده علم

ثأل ترکیبات . مفعل و انفعاالت شوند و جلوی اثربخشی یک چیز را بگیرند یچرخه

 مالند ومی خود به بدنآن را سینما  انکاربدل درست شده کهپماد  صورتبه ییشیمیایی

ا سوزد؛ ام می و وجودش آتش گرفته یکه همه است صورت ظاهر این روند.می وسط آتش

 است. افراد با علم کشف کرده ناست که اآل بیعیاین یک عامل ط. سوزدالواقع نمیفی

گویند می و دنسوزنمی روند ومی آتش داخلکنند می نتبه های ضد حریقی که لباس

به کمک  و طبیعت خبر دارند یسری رازهای ناشناختهاز یکهستند و  ورطانبیا هم این

حضرت  .دهندمی شوند و مسیر را تغییرفعل و انفعاالت می ین عوامل وارد چرخهآ

ی این رازها افراد این ؛کنیمال میؤاز این اشخاص س هم این گونه بود.  ابراهیم

یا باید بگویند از دانشمندان و علمای زمان خود یاد گرفتند طبیعت را از کجا خبر دارند؟ 

نها یاد داده، از خود آچرا؟ چون کسی که به  ،شوداین را بگویند مشکل زیاد می اگرکه 

تواند بهتر از اینها انجام فرد می و آن ؛ پس کار اینها معجزه نیستاست ها بهتر بلداین

یاد نگرفتند؛ ناچار باید بگویند خدا از  دپس یقینأ از دانشمندان و علمای زمان خو، دهد

چرا شما لقمه را دور سرت  است ورطگوییم اگر اینمی است.نها آگاهی داده آراه غیب به 

نها یاد آای از جهان طبیعت را به گویی خدا از راه غیب رازهای ناشناختهمی ؟نیاچرخمی

م ه فعل و انفعاالت طبیعی را به یتوانند چرخهداده، که اینها به کمک این قوانین می

توانند این کار را قدرتی داده که میاز غیب نها آکه بگویی خدا به  است تر اینراحت .بزنند
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کنند، انبیا از طریق عوامل ناشناخته طبیعی عمل نمیاست.  انجام دهند و درست همین

 و با کنندقرار داده عمل می آنهاهایی که خدا در روح و جان انبیا از طریق قدرت

م هعمل را به یشوند و چرخهعمل می یهای متافیزیکی و روحی وارد چرخه قدرت

اثر  ان فیزیک و جهان مادهروی جه تواندمی عوامل متافیزیکی رگویند مگمی. زنند می

 ادنیای علم بسیاری از مصادیق این ر درن تواند، همین اآلگوییم بله که میمی بگذارد؟

ن کارهای بسیار ارزشمندی شده که با پزشکی اآل یرشتهدر مثأل ؛ کنندیید میأت

های گزارشو  های علمیفیلمخود من . کنندهای روحی بیماران را درمان می قدرت

تخت خوابیده بوده و  یمثأل فلج بوده، بیست سال رو که طرف دیدم ی زیادیمستند علم

بیماری که است.  از طریق روان درمانی این بیمار را معالجه کرده وآقای روانکاو آمده 

قطع امید کرده  ...پزشکای مغز و اعصاب و  یها و همهرادیولوژیست ،هافیزیوتراپ یهمه

پس . معالجه کرده بودند او را که از طریق روان درمانیدیدم سرطانی را  بیمار یحت د. بودن

 ی هندی است؛هادیگرش کارهای مرتاض ییا نمونه. تواند اثر بگذاردقدرت روحی می

کار فیزیکی  کند.و آن را خم می کندهن نگاه میآیرت کهزار متری به ی یفاصلهاز مثأل 

ن بزرگی آهن به آرتی توانستد نمیرسیهم می دستش اگر رسیدن نمیآدستش به  ،نکرد

با قدرت روحی  وجود دارد و است؛ انکار قابل العاده غیرکارهای خارق وجود این .را خم کند

 انبیا هم همین . ماجرایروی فیزیک اثر بگذارد تواندمی شود، پس متافیزیکانجام می

گذارند و کارهای ه اثر میماد  انبیا هم با یک نیروی متافیزیکی روی جهان فیزیک واست. 

  .دهندالعاده انجام میخارق

مْ  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل ُمَحمَّ


