
 
 
 
 
 
 

  مثنوي معنوي و چيستي و چرائي معجزه
 دكتر محمد مير

  استاديار دانشگاه زابل
  چكيده 

مثنوي معنوي به عنوان يكي از غني ترين و كا مل ترين متون عرفاني و آيينه دار تمام چشم اندازها و دغدغه 
با بهره گيري  –مولوي  –هاي تاريخ فرهنگي و نظام هاي گوناگون معرفتي مي باشد كه عنقاي قاف معرفت 

ي ارتقا به عالي ترين مدارج  و قصص و سيره ي انبيا در دوره -قرآن كربم –از سرچشمه ي فياض عرفان 
كمال انساني، اين اثر عظيم الهامي و آسماني را به جامعه ي بشريت هديه نموده است. يكي از موضوعات 

است كه به عنوان عمل خارق العاده و  معجزهمهم معرفتي موردتوجه مولوي در اين كتاب معارف انسان ساز 
بنا به عصمت و مقام وحي و رسالت انبيا و  –وي آدمي آيتي غيبي و پاسخي الهي به غريزه ي حقيقت ج

به منظور معرفي و تأييد راهنمايان مبعوث شده از طرف خداوند در تاريخ نبوت  -اثبات مراتب قرب آنان
براين باور است كه معجزه به اذن و  -مثنوي معنوي  –ظهور يافته است. مولوي در حماسه روحاني بشريت 

  بخشيدن تأييد انبيا و اثبات صدق دعوت آنان و مزيد اطمينان مؤمنان و حيات معنوي اراده ي خداوند براي 
 ، بر دست انبيا جاري شده است: هاي منكر و گمراهبه انسان

  )309/4انبيــا را امتحـــان كـــرده عـــدات       تـــا شده ظاهــر از ايشان معجزات                       (
  )2501/3اين است خــود         كــو ببخشــد مــرده را جــان ابــد                  (جــان جمله معجزات 

در اين مقاله ضمن بيان معاني و اقسام معجزه از نظر قرآن كريم، متون ديني ، احاديث ، روايات و ديدگاههاي 
مثنوي  -شايگان در چيستي و چرائي معجزه در گنج  -مولوي -علماي اسالمي، اعتقاد عزيز عرش نشين

  مورد بررسي قرار گرفته است.  -معنوي
 واژگان كليدي : قرآن ، انبيا ، معجزه ، مولوي ، مثنوي معنوي 
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  مقدمه
  معناي لغوي معجزه:

  از ماده عجز مشتق شده كه به معناي ضعف و ناتواني است. در لسان العرب آمده است:   معجزه
 » زْمِ والْح زُ نَقيضجفاَلْعزُ الضَعج5: ج1988(ابن منظور، » الْع(  

اند ، چنان كه  عالمان لغت ، عجز را به معناي ضعف و ناتواني در مقابل معناي قدرت و توانايي اطالق كرده
  (لغت نامه دهخدا).»  اَلْعجزُ مؤَخَّرُ الشَّي ء و الْعجزُ الضَّعف« جوهري گفته است:

توان گفت: مفهوم اصلي در مادة اين واژه چيزي مقابل قدرت  برد اين كلمه ميبا توجه به كتب لغت و كار
است، البته عجز و ناتواني داراي مراتب و مصاديق گوناگون است، همان طور كه قدرت نيز داراي مراتب 

معجزات « اسم فاعل مفرد به معني ناتوان كننده است كه جمع آن » معجزه « و » معجز« تشكيكي است. پس 
  باشد.  مي »

و بدانيد كه شما ( مشركان ) بر خداوند فرا دست » : و اعلَموا اَنَّكُم غَيرُ معجِزِي اهللا« فرمايد:  قرآن كريم مي
  ).9/2نخواهيد بود (

  »مفهوم اصطالحي اعجاز«
قوانين  اي است كه پيامبران الهي به رغم اعجاز در اصطالح كالم و تفسير ، كار شگفت و امر خارق العاده

دهند، اموري كه آدميان عادي  عادي و جاري طبيعت ، به منظور اثبات ادعاي رسالت خدايي خويش انجام مي
  اند. از انجام مانند آن ناتوان و درمانده

يد أنبيائه ليكُونَ دليالً  ٰاإلِعجاز اَمرٌ خارِقٌ للْعادة، مقْرون بالتَحدي، سالم عنِ الْمعارضَةِ، يظْهِرُ اهللاُ علي «
  ).96: ص1405(جرجاني، .» صدقِ رِسالَتهِمٰ علي

شود، در معناي حقيقي و وصفي اسم فاعل به كا  معجزه كه در اصطالح به عمل خارق العاده اطالق مي
عاجزند و  رود ، بلكه مقصود ازآن ، نفس فعل و سببي است كه ديگران از انجام دادن آن ناتوان و رنمي

  آورند.  پيامبران به اذن اهللا، آنها را براي اثبات نبوت خود مي
  قرآن مجيد و معجزه:

مرتبه  در قرآن كريم بكار رفته است. با وجود اين، در هيچ  26واژة معجزه و اعجاز و مشتقات آن حدود 
  است:» و تأخر  ضعف«كدام از آنها معناي اصطالحي معجزه مراد نيست، بلكه  مراد، معناي لغوي 

  )9/2. (فَسيحوا في الْأَرضِ اَربعةَ أَشْهرٍ و اعلَموا انَّكُم غَيرُ معجِزِي اهللاِ و أَنَّ اهللاَ مخْزِي الْكافرينَ«
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مقصود از عجز و ناتواني به اين معناست كه مردم نمي توانند خداوند متعال را عاجز و ناتوان كنند. عدم 

تفاوت از آن گذشته،  اصطالحي معجزه در قرآن مجيد به اين معنا نيست كه كتاب آسماني بياستعمال معناي 
از زواياي » برهان«و » سلطان«، »بينه و بينات«، »آيه و آيات«بلكه قرآن با ذكر واژه هاي جايگزين معجزه چون 

كتاب مقدس، برگزيدن  ي جالب و درخور تأمل در اينمختلف به بحث و تبيين اعجاز پرداخته است. نكته
باشد؛ به اين صورت ي اعجاز است كه درآنها بار و ارزش معرفتي اعجاز مورد توجه ميها در مقوله اين واژه

كه تنها بر » معجزه« ي كه براي بيان و توصيف اعجاز پيامبران پيشين و پيامبر اسالم، به جاي استعمال واژه
كند، از عناويني استفاده شده است كه عالوه بر داللت  امبر داللت ميعجز و ناتواني ديگران در مقابل تحدي پي

ي معجزه با عالم ربوبي و غيب نيز داللت صريح داشته باشد و با توجه به بر معناي فوق ، بر ارتباط آورنده
است جايگاه تعقل و معرفت، مردم را به تعقّل و تفكر وادارد كه اين دليل بر نگرش معرفتي قرآن بر اعجاز 

  ).427، 4: ج1387(مطهري، 
  كاربرد واژه معجزه در روايات اسالمي

و لغات » معجزه«هاي مختلفي مانند  مردم زمان پيامبر و ائمه نيز از واژه معجزه در حديث نبوي و ائمه:
) و در محضر پيامبر (ص» معجزه« ي اند و سئواالتشان را در مقولة اعجاز با واژه كرده جايگزين آن استفاده مي

  كردند. پيامبر اكرم (ص) در پاسخ مخالفان فرمود: السالم مطرح ميائمه عليهم
ات الَّتي لَيست في طَبائعِ الْبشَرِ الَّذينَ قَد علمتُم ضَمائرَ ٰإِنَّما بعثَ اهللا بشراً و أَظْهرَ علي يده الْـمعجِز« 

زِكُمجونَ بِعلَمفَتَع قُلُوبِكُم . جِزَهعم أَنَّه بِه ا جاءم245؛ 17: ج1358(مجلسي، » ع.(  
  ).17، ص10(همان: ج» ات الْباهرَهٰإِنَّ لَنا حجةً هي الْمعجِز«حضرت علي(ع) نيز درباره معجزات فرمود:  
  معجزه از ديدگاه عالمان اسالمي و اهل كالم  

ث كالمي شد و عالمان دين تعريفهاي متعددي براي آن بيان با تطور علم كالم، اصطالح معجزه وارد مباح
خارق «داشتند، لكن نظرات آنان تفاوت عمده و جوهري با يكديگر نداشته و همگي در تعريف اعجاز به 

  اند.اند و تنها در بعضي از جزئيات و شرايط آن اختالف نظر داشتهمتّفق القول بوده» العاده بودن آن
رفا دراين عرصه و طرح سازگاري يا ناسازگاري اعجاز با اصل علّيت ، اختالف با ورود فالسفه و ع

شود، چنان كه متكلمي چون غزالي ، فالسفه را به دليل پذيرفتن اصل علّيت  ها و مباني نمايان مي برداشت
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(غزالي، كند كه وقوع و توجيه معجزات با اصل علّيت ناسازگار است.  دهد و تأكيد مي مورد هجمه قرار مي
1363 :114-111.(  

  اصطالح اعجاز از ديدگاه عالمان غربي:
اي از حوادث  سازي مجموعه انگيز، معنادار و هماهنگي و هم عالمان غربي نيز اصطالح اعجاز را؛ امري شگفت

ني ) متفكر آلما1965- 1886( پل تيليشاند:  ناپذير بيان كرده العاده و تبيين براي پديد آمدن امر مطلوب، خارق
شود (قدردان  به معناي شگفتي آفرين و محير العقول استعمال مي  Miracleگويد: اعجاز دراصطالح  مي

  ).64: 1381قراملكي، 
  اجزا و شرايط اعجاز

  شود: بعد از تبيين كلي اصطالح اعجاز از منظر عالمان اسالمي ، اجزا و شرايط اعجاز بررسي مي
بودن آن است. اين قيد، قيد الزم » خارق العاده« يا »  عادت خالف« ركن اصلي اعجاز خالف عادت:  - 1

  العاده آمده است. كار يا عمل خارق –اعجاز است كه در تعريف اعجاز 
فعل خدا: اشاعره كه منكر علّيت هستند، معتقدند كه معجزه فعل مستقيم خداوند بوده و پيامبران درآن  -2

). اكثر متكلمان 152: 1369ريفشان بر معجزه آشكار است. (جويني، تأثير و نقشي ندارند. اين اعتقاد از تعا
كنند. اين گروه هر چند مانند اشاعره منكر موثريت و فاعليت غير اماميه نيز اعجاز را فعل خدا تعريف مي

اشد، نه خداوند نيستند، اما معتقدند كه براي اثبات نبوت و ارتباط مدعي آن با خداوند، بايد اعجاز، فعل خدا ب
ي پيامبران را تفويض و فعل مدعي، تا داللت آن تمام شود. عالمه مجلسي استناد معجزات به قدرت و اراده

  ).143، 3: ج1363كند (مجلسي، كفر صريح توصيف مي
اعجاز فعل يا رويدادي است كه نه تنها خارق العاده است، بلكه بايد مطابق ادعاي مدعي  مطابقت با ادعا: - 3

تواند آب اندك چاه را بالفور زياد كند و چنين نيز شود ،  نبوت نيز باشد، مثالً اگر مدعي نبوت ادعا كند كه مي
چنان كه در  -كلّي خشك شد ادعا مطابق مدعي خواهد بود. اما اگر آب چاه به همان صورت ماند يا به

خالف عادت است، اما به   هر چند عمل مزبور امري، -ي كذّاب گزارش شده است جريان ادعاي مسيلمه
  ).507، 3: ج1362توان آن را اعجاز ناميد (پاينده،  دليل عدم مطابقت ادعا با مدعي نبوت نمي

شرط ديگراعجاز است، به اين معنا كه مدعي تحدي و عدم معارضه ، دو  تحدي و عدم امكان  معارضه: - 4
دهد، به اين عمل خود بسنده نكرده و ديگران را به مقابله و  انجام مي نبوت با اين كه يك عمل خارق العاده ،

شوند، چنان كه در تحدي  خواند ( تحدي ). اما سرانجام مغلوب مدعي نبوت مي انجام نظير آن فرا مي
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ها را به مارها ، واقعاً يا ظاهراً  طناب مقام معارضه برآمده و با انجام عمل سحر،  حضرت موسي ، ساحران در

ي آنها را بلعيد و ساحران به نبوت حضرت همه –اژدهاي منقلب از عصا  -ي موسي تبديل كردند، اما معجزه
  موسي ايمان آوردند.

اند؛ به  عجاز ، جزء شرط اعجاز ذكر كردهمتكلمان عالوه بر شرايط تحدي، تقارن آن را با ا مقارن تحدي: - 5
اين بيان كه وقوع معجزه بايد در زمان تحدي و ادعاي نبوت و متصل به آن تحقّق يابد، نه پيش از ادعا و نه 

توان در  اي كه نمي پس از آن ؛ مثالً به مجرّد ادعاي تبديل عصا به مار، آن عمل واقعيت عيني پيدا كند، به گونه
  ).255، 8آن را به عنوان معجزه، دليلي بر نبوت تفسير كرد. (ايجي، ج صورت تأخير

انديشمندان ديني در شرط عدم توانايي انسان بر انجام دادن مانند معجزه اتفاق  خارج از قدرت انسان: - 6
ز و نظر دارند و معتقدند، معجزه آن است كه بشر مطلقاً از انجام دادن آن معذور باشد و به اصطالح از حي

 دايرة امكان و قدرت او خارج باشد.

برخي از صاحب نظران ، بر شرايط اعجاز، شرط وقوع آن در زمان تكليف ، يعني حيات زمان تكليف:   - 7
مانند زلزله،  –اند با اين شرط ، خوارق عاداتي را كه در عالم آخرت  اند و خواسته دنيوي را اضافه كرده

شود ، از شمول اين قانون تعريف اعجاز خارج نمايند. (تفتازاني،  ميواقع  –شكافتن خورشيد و ستارگان 
  ).13، 5: ج1305

  اقسام معجزه
معجزات پيامبران را برحسب جهات مختلف ، مانند حسي و عقلي بودن ، زمان ، فاعل ، منشأ صدور و غايت 

  اند: به اقسام ذيل تقسيم بندي كرده
  فعلي و عدمي: - 1

هستند كه در آنها نوعي فعل وجود دارد، مانند: سخن گرفتن سنگريزه و تبديل  قسم اول (فعلي) معجزاتي
  عصا به اژدها.

قسم دوم (عدمي) معجزاتي هستند كه در ظاهر، فعلي تحقق نيافته است، بلكه صرف امر عدمي است. مانند 
  رفتن يا حركت دست يا سخن گفتن براي شخص سالم و قادر.  عدم توانايي به راه

  ب نوع تصرّف ( واقعي ، خيالي ، عقلي):به حس - 2
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كند  اي است كه درآن پيامبر واقعاً در امور حسي و مادي طبيعت ، دخل و تصرّف مي ي واقعي، معجزهمعجزه
  ).493: ج اول، 1375شود (ابن سينا،  و موجب خالف طبيعت و حس مي

نمايد ، بلكه در  اصل فعلي كه معجزه ميشود كه پيامبر درآن، نه در  اي اطالق مي ي خيالي به معجزهمعجزه
  ). 380: 1372كند ( الهيجي،  حس مشترك وقوه متخيلة مخاطبان و مشاهده كنندگان دخل و تصرّف مي

ي عقلي اعجازي است كه خارق العاده بودن آن نه به خرق عادت و حسيات و تصرّف فعلي و معجزه
 -گردد، مثالً آوردن كتابي ي انسان بر ميعقلي شناخته شدهفيزيكي، بلكه به خرق قوانين و اصول علمي و 

  ).14، 2: ج1364(فخر رازي،  -قرآن مجيد
  
  به اعتبار فاعل ( خدا، مالئكه ، پيامبر ) : - 3

بنا به آراء اشاعره و برخي متكلمان معاصر، معجزات فعل مستقيم خداوند يا فرشتگان است و بعضي از اماميه 
واقعي پيامبران در صدور اعجاز را مصداق تفويض و سلب سلطنت الهي و در نتيجه نيز قول به فاعليت 

كنند. فالسفه اسالمي و گروهي از متكلمان، معجزات را فعل انبياء توصيف  مخالف توحيد افعالي ذكر مي
ارند، به كنند و معتقدند كه پيامبران با اتّكاء به نيروي نفس خويش كه از قدرت فوق العاده الهي برخورد مي

ي آنان با معجزه رابطة تكويني و از نوع علّت و معلول زنند و در حقيقت رابطه اذن الهي دست به اعجاز مي
  ).421، ص3: ج1405است (ابن عربي، 

  به اعتبار منشأ صدور ( قوة نظري و عملي): - 4
وه نظري يا عقلي به دليل نفس انساني داراي دوقوه و جهت به نام قوة نظري و قوة عملي است. پيامبران باق

توانند عالم به امور غيبي شوند و با ادراك حدسي و خيالي ، كالم الهي را  اتّصال به عالم عقول و مجرّدات مي
شنيده و فرشتگان را مشاهده كنند، آنان با قوة عملي يا محركه خود كه در پرتو آن نفس به كمال تأثير و ايجاد 

د دست به اعجاز فعلي و انواع تصرّف در تكوينيات بزنند كه در اصطالح از توانن در خارج رسيده است، مي
  ).341: 1360شود (صدرالمتألهين،  ياد مي» واليت تكويني « آن به 

  به اعتبار امكان صدور آن از ديگران  - 5
  ند:ا اعجاز و نوع عمل خارق العاده را به اعتبار و با توجه به فاعل آن ، به اقسام ذيل تقسيم كرده

  شود. اي كه تنها از پيامبر صادر مي عمل خارق العاده معجزه :
  شود و درآن ادعاي نبوتي نيست. خرق عادتي است كه از اولياي خاص الهي صادر مي كرامت :
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  به كرامت و خرق عادتي است كه براي رهايي از مشكالت و بال يا از عوام مردم  معونه:

  شود. صادر مي
گيرد، مانند خوارق عاداتي كه از  اي است كه بر خالف مقصود فاعل انجام مي دهعمل خارق العا اهانه:

ي كذاب گزارش شده است، مانند ادعاي وي مبني بر افزودن آب چاه ، با انداختن آب دهان خود، كه مسيلمه
  ).73، 5: ج1305ي آن خشك شدن آب چاه بود (تفتازاني، نتيجه

  ز)به اعتبار زمان ( ارهاص و اعجا - 6
اي است كه از سوي پيامبر يا متعلق به او پيش از ادعاي نبوت صادر و واقع  ارهاص عمل خارق العاده

شود، مثالً سخن گفتن حضرت عيسي در گهواره. اما اگر امر خارق العاده ، مقارن به زمان ادعاي رسالت و  مي
تعبير مي شود (همان: » معجزه«صطالح به يا متأخّر از آن باشد، در صورت دارا بودن شرايط ديگر، از آن در ا

  ). 13، 5ج
  به اعتبار امكان (تعذر جنس و وصف) - 7

از عهده و توان انسان خارج است، اما  -زنده كردن مردگان -انجام دادن برخي از معجزات از كوچك و بزرگ
ناقص در حيزّ انجام برخي ديگر از معجزات نه به شكل اعجاز و خاص، بلكه بعضي جزئيات آن به صورت 

امكاني انسان مي گنجد؛ مانند طي االرض يا حمل كردن يا نگه داشتن شيء سنگين، مانند كوه كه انجام آن به 
صورت خفيف براي انسان مقدور است. مثالً بعضي از اولياي الهي مي توانند طي االرض نمايند كه بنا به 

  مكان ديگر است. ي اهل معرفت، مستلزم اعدام جسم مادي و خلق آن درگفته
هاي تو در توي قوانين حاكم بر طبيعت، در مقابل عالم  مولوي معتقد است كه بعد زمان و مكان و حلقه 

گيرد و اولياي  صورت مي» المكان«و » الزمان«تواند پديد آورد. سير روحي در  روحاني كمترين مانعي نمي
مدت و قوانين حاكم بر آن نيستند. هر گاه روح به  الهي كه از نظر روحي نيرومند هستند، اسير زنجير ماده و

دهد و خواص روحاني خود را بدان سرايت  انوار الهي روشن شود، جسم را نيز تحت تصرف خود قرار مي
  رهد:  دهد و در نتيجه، از قيد زمان مي مي

  كـي مفـــازه زفت آيــد با مفــاز  نيست بر اين كـاروان اين ره دراز   
  جسـم، طبــع دل بگيـرد زامتنــان  مي رود در هر زمـان  دل به كعبـه  
  چه دراز و كوته آنجا كه خـداست؟  اين دراز و كوتهي مر جسم راست  
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  رفتنش بي فرسـخ و بي ميـل كـرد   چون خدا مـر جسم را تبديـل كرد  
  ).531/4-34(مولوي،           

  به اعتبار غايت: - 8
بوت و اتّصال مدعي آن به عالم ربوبي  است كه مي توان به عصاي عمده و اصلي ترين غايت اعجاز ، تأييد ن

ي پيامبر اسالم اشاره كرد. مولوي موسي ، شكافتن ماه ، قرآن مجيد و حركت درخت از موضع خود به اشاره
  داند: ترين گواه بر صدق دعوي انبيا و اوليا مي معجزه را صادق

  ان چرا نازل شديمعجزه و بره  گـر نـه انكار آمـدي از هر بدي  
  كي كند قاضي، تقاضـاي گـواه  خصم منكر تا نشد مصداق خـواه  
  بهر صدق مـدعي در بي شكـي  معجـزه همچون گواه آمـد زكـي   
  معجزه مي داد حق و مي نواخت  طعن چون مي آمد از هر ناشناخت  

  )4348/6 -9(مولوي،             
كرد و مردم از تأثير  جماداتي نظير عصا، دريا و ماه اصابت مي مولوي به معجزات اوليه انبيا اشاره دارد كه به

ي جمادات به قلب  واسطه شدند و معتقد است كه اگر تصرف والئي رسول الهي بي آن متحول و متأثر مي
  تر خواهد بود:آدمي تعلق گيرد، تأثير آن عميق

  يا عصا يا بحر يا شقُّ القمر  معجزه كـĤن بر جمـادي زد اثر  
  متّصل گردد به پنهان رابطـه  را بر جان زند، بي واسطه  گر تو  

  )1303/6-4(همان،               
    اهداف و اثرات معجزه

برخي معجزات صرفاً براي مومنان و رفع حاجت آنان واقع مي الف) رفع نياز مومنان و تقويت ايمان آنان: 
) و انزال منّ و سلوي 26)، شكافتن دريا (شعرا/60شوند، مانند جاري ساختن آب از سنگ (سوره بقره/

 3/5) براي بني اسرائيل و همچنين ياري رساندن فرشتگان به مسلمانان در جنگ هاي پيامبر (قرآن: 567(بقره/
بر اين باور است كه معجزه در مثل و اثربخشي چون بحري است كه عارفان و اولياء اهللا در ). مولوي 124 –

هاي كامل را آدميان  اين درياي معجزات از هالكت در امان هستند. جذبات روحي و تصرفات معنوي انسان
  تابند.  نگر برنمي سطحي

  مرغ آبي در وي آمن از هالك  معجزه بحر است ناقص مرغ خاك
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  ليك قدرت بخش جان همدمي  بخش جـــان هــر نامحـرمي عجـزْ

  )1309/6-10(مولوي،           
ي   مرده و پژمردهداند كه دل موالنا رسالت و جان معجزه را نشاط و حيات جاويدان بخشيدن به مردگاني مي

  روحي هستند:
  كو ببخشـد مرده را جان ابد  جان جملة معجزات اين است خود  

  )2501/3(همان:           
  اقتراح كفار و معاندان

كفار و معاندان از روي عناد ، از پيامبران تقاضاي انواع و اقسام اعجاز مي كردند، اما پيامبران در مقام اجابت، 
نمي توانستند هر آن چه آنان مي خواهند، امتثال كنند. از طرفي ديگر، نمي توانستند به تمامي درخواستها 

و نوع درخواست ، به بعضي از تقاضاها پاسخ مثبت مي دادند. موالنا سبب پاسخ منفي دهند، لذا به تناسب 
ستيزان  ظهور معجزات و خوارق عادت را مورد امتحان قرارگرفتن انبيا از طرف دشمنان و منكران و حق

  داند: مي
  تا شده ظاهر از ايشان، معجزات  انبيا را امتحان كرده عدات  

  )4/-309(همان:         
  

  انحراف معاندان
هر چند هدف  اصلي اعجاز ، راهنمايي و هدايت است ، اما خداوند در حق انسانهاي معاند و لجوج كه از 
خدا و پيامبران الهي روي بر گردانده اند و اميدي به هدايت و نجات آنها نيست، معجزه هايي به منظور 

تعبير مي شود. مولوي در » راجاستد«انحراف و ضاللت بيشتر آنان مي فرستد كه در اصطالح كالمي از آن به 
  گويد: تأييد اين مطلب مي

  زير پا بنهــاد از جهـــل و عمي  همچنـان نمــرود آن الطـاف را   
  كبر و دعــوي خدايــي مي كند  اين زمـان كافر شد و ره مـي زند  
  با سـه كركس تا كند با من قتـال  رفته ســوي آسمـان با جــالل   

  )4845/6 -48(همان،       
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  ارهاب و عذاب معاندان
ارهاب و عذاب دنيوي مخالفان و معاندان، آخرين مرحله اي است كه پيامبران در برخي از مواقع مجبور مي 
شدند با درخواست از خداوند و ياري او به خوارق عادات روي بياورند، تا بعضي يا تمام قوم و مخالفان 

آن ، انواع باليا نظير خشكسالي، طوفان و زلزله بود كه به وسيله ي بارز خود را با آن مواجه گردانند كه نمونه
). موالنا در تأييد اين 78-133پيامبران پيشين در مورد قوم آنان ، به مرحله اجرا درآمده است (سوره اعراف/ 

مطلب كه بعضي از انبيا مثل حضرت نوح، هود و صالح براي ترساندن و عذاب دنيوي قوم منكر و مخالف و 
  گويد:اند خويش، از خداوند عذاب طلب كردند، ميمع

  آب حق را داشتند از حق دريغ      ناقه اهللا آب خورد از جوي و ميغ
  شد كميني در هالك طالحــان      ي صالح چـو جسم صالحـانناقه

  خونبهاي اشتري شهـري درست       شحنه ي قهر خدا زيشان بجست
  )2507/1 -9(مولوي:         

  كه بر اعداشان به كين قهار شد      دريا يار شد نوح و موسي را نه
  پس جهـاني را چرا بر هم زدي      گر نبــودي نوح شيـر سـرمدي

  )1840/1- 41(مولوي: 
  تا بـداني كانبيا را نازكيست      ي عـاد و ثمود از بهـر چيستقصه

  شد بيــان عـزّ نفس ناطقـه      اين نشان خسف و قذف و صاعقه
  )3307/1 -8(مولوي: 

  فاعل معجزه
در مبحث اجزا و شرايط اعجاز (معجزه فعل خداوند) آراء برخي از متكلمان اشعري و اماميه ذكر شد كه 
- جهت تكميل بحث، آراء و نظرات بعضي ديگر از متكلمان و حكماي اسالمي و ائمه مورد بررسي قرار مي

  گيرد:
  اعجاز فعل پيامبران

متكلمان، معجزات را فعل انبيا توصيف مي كنند و معتقدند كه پيامبران ي اسالمي، حكما و گروهي از فالسفه
با اتكا به نيروي نفس خود كه بر اثر تهذيب، از قدرت فوق العاده و الهي برخوردارند، دست به اعجاز مي 

  ي آنان با معجزه رابطه تكويني و از نوع علّت و معلول بوده است. زدند و در حقيقت ، رابطه
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ي حس، حافظه و تعقّل انسان به نفس ناطقه بر  مي گردد كه خداوند آن را در ستگاه اصلي قوهمبدأ و خا

سرشت انسان به وديعه نهاده است. هر قدر نفس انسان رو به كمال و عالم معنا و مجردات باشد و از عالم 
فظه، تعقّل) افزايش ماديات و ماده روي برگرداند ، به همين ميزان قدرت نفس در سه جهت مزبور (حسي، حا

و استحكام مي يابد. در پرتو همين اصل است كه ما از انسانهايي كه از دنيا و ماديات بريده اند، خوارق 
  ).220، 2: ج1376زند (مطهري، عادات متعددي سر مي

ي يا قوة مصوره و مخيله پيامبر به قدري قوي است كه در حال بيدار« مي نويسد:» الشواهد الربوبيه«صاحب 
ي عالم مثال را دارد و با اتّصال به آن، مي تواند از امور گذشته و آينده آگاه شود. با خواب ، توانايي مشاهده

اين قوه است كه پيامبران مي توانند فرشته حامل وحي يا كتاب الهي و اشباح برزخي را مشاهده يا صداي غير 
  ». مستقيم خداوند را استماع كنند

ي پيامبر ، محصول تهذيب و صفاي نفس است كه در پرتو آن، نفس پيامبر ي عاقلهما قوها« او مي گويد: 
مشابه روح اعظم مي شود و به صرف اراده، به عالم غيب و مأل اعال متصل شده و علوم لدني آن به پيامبران 

  ).341: 1360ين، (صدرالمتأله» كندي مقرب الهي را مشاهده ميافاضه مي شود. بدين سان پيامبر، مالئكه
ي حكماي اسالمي در اصل توجيه و تبيين معجزات با اتكا به نيروي نفس مدعي نبوت و نتيجه قواي سه گانه

آن اختالفي ندارند، اما در تبيين موردي برخي از معجزات ، تقريرات و آراي مختلفي دارند. بعضي معتقدند 
د. برخي بر اين عقيده اند كه اعجاز پيامبر تصرّف وي نه كه پيامبر در اصل ماده و متعلق معجزه تصرّف مي كن
ي مخيله مشاهده كنندگان، اعم از بينايي و شنوايي است در متعلق واقعي معجزه، بلكه در حس مشترك وقوه

معجزاتي كه تصرّف در اصل «). گروهي قائل به تفصيل هستند و مي گويند: 417، 13: ج1406(ابن عربي، 
رسد ، مانند شكافتن ماه ، آنها را معلول تصرّف پيامبر در قواي ادراكي  كل و بعيد به نظر ميي آنها مشماده

» دانندمخاطبان توصيف مي كنند و معجزات ديگر را معلول تصرّف در اصل متعلّق و ماده آنها مي
  ).381: 1372(الهيجي،

منوط به اذن خداي سبحان است و  آوردن معجزه از هر پيغمبري كه فرض شود،عالمه طباطبايي مي گويد: 
آوردن و صدور معجزه از انبياء به خاطر مبدئي است مؤثر كه در نفوس شريفه آنان موجود است و بكار 

تمامي امور خارق العاده(سحر، معجزه و كرامت) «افتادن و تأثيرش منوط به اذن خداست. وي اضافه مي كند: 
آيد ، همه به مبادي نفساني مستند است و اين مبدأ در  ميو ساير خصالي كه با رياضت و مجاهده بدست 

). ظواهر 124-125: ج اول، 1380(الميزان، » نفوس انبيا و اوليا مبدئي مافوق تمامي اسباب ظاهري است
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  برخي آيات قرآن كريم نيز اعجاز را به فعل پيامبران استناد مي دهد كه از آنها چنين بر 
وارق عادت نقش تكويني داشته اند، هر چند قدرت و تصرّف فوق با اتكا به آيد كه پيامبران در خلق خمي

  ).3/49 -13/38اذن و نيروي الهي انجام مي گيرد (قرآن، 
ي درك حقيقت جايگاه انبيا را، رها شدن از قيد شأن و مقام پيامبران را برتر از افالك دانسته و الزمهمولوي 

  محسوسات مي داند:
  هست از افالك و اخترها برون  و مرسلـون كـار و بـار انبيا  
  وآنگهان نظّاره كن آن كار و بار  تو برون رو هم زافالك و دوار  

  )3445/6 -46( مولوي، 
ي فعاليت حواس را هاي دروني انبيا را مايه ي حيات و جاودانگي طالبان معنا دانسته و دامنهمولوي نغمه

    داند:محدود به امور حسي مي
  طالبـان را زآن حيــات بي بهاست  در درون هم نغمه هاستانبيا را   
   باشد نجس  نشنود آن نغمه ها را گوش حس كز ستمها گوش حس  

  )1919/1-20(مولوي، 
  اعجاز فعل خدا و پيامبر

بر اساس اين نظريه، برخي معجزات معلول و متأثِّر نفوس پيامبران و برخي ديگر فعل مباشر خداوند است كه 
ني بر تفصيل مي دانند و طرفداران نظريه فوق براي اثبات مدعاي خود به آياتي استناد مي كنند كه آن را مبت

 -نرم شدن آهن براي داوود -ظواهر آنها دالّ بر استناد برخي معجزات مانند : سرد شدن آتش براي ابراهيم 
ي  سوره 78م در آيه توقف رود و جاري شدن آب از سنگ براي موسي، به خود خداوند است. قرآن كري

غافر، تصريح بر اين حقيقت دارد كه پيامبران و بلكه هيچ كس در فعل خويش مستقل نيست. همه هر چه 
دارند ، مشمول خواست تكويني و هستي آفريني خداست. از سوي ديگر اشاره بر اين مطلب دارد كه مجراي 

؛ چه اين كه اگر كار » اذن اهللا«است، البته با قيد  تحقق اعجاز، نفس پيامبران است و اعجاز ، كار خود پيامبران
). حاصل آن كه خداوند متعال ، فاعل 3/49واسطه خود خداوند مي بود، نيازمند اذن نبود (قرآن: مستقيم و بي

بعضي از معجزات است و پيامبران در آن نقشي تكويني ندارند، اما نقش تكويني خداوند، از طريق تصرّف در 
ي روشن عصا طبيعي و فرا طبيعي فعليت مي يابد. براي تاييد و اثبات آن مي توان به دو معجزه علل و اسباب

و يد بيضاي حضرت موسي اشاره كرد. با تأمل در آيات متعدد به نظر مي رسد كه آن دو نه فعل خود موسي 
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سبت مي دهد كه البته كه فعل الهي بودند بر خالف بعضي معجزات ديگر كه قرآن آنها را به خود پيامبران ن
به خود » آيات الكبري«داوري و تأييد معجزات با خداوند است. خداوند معجزات بزرگ موسي را به عنوان  

  داند:). مولوي لطف حق را باعث گلستان شدن آتش بر ابراهيم خليل مي20/23استناد مي دهد: (قرآن، 
  يختكو هزاران لطف بر ارواح ر    در پناه لطف حق بايد گريخت
  آب و آتش مر تو را گردد سپاه    تـا پناه يـابي، آنگه چـون پنـاه

  )1839/1 - 40(مولوي:             
-وار از آتش امراض و هواهاي نفساني ميمعتقد است كه آنان كه ابراهيم –مولوي  -عنقاي قاف معرفت

  ي خداوند بر جهند و بر اثر لطف و يارگذرند، پاك و رسته از نفسانيات، از آتش سالم بيرون مي
  شوند: ي عناصر حاكم ميهمه

  زآتش امراض بگذر چون خليل    چون كه موصوفي به اوصاف خليل
  اي عناصر مر مزاجت را غالم    گردد آتش بر تو هم برد و سالم

  )9/3- 10(مولوي:           
قائل شود كه شأن و جهتي براي خود ي حق چنان در مشيت خدا مستغرق ميمولوي نيز در اين كه بنده

  ي توحيد افعالي، بنده آلتي بيش نيست، مي گويد: نيست و بنا به مسأله
  بنــده حقــم نــه مأمـور تنم  گفت من تيغ از پي حق مي زنم  
  فعل من بر دين من باشد گوا  شيـر حقـم نيستـم شيــر هـوا  
  من چو تيغم و آن زننده آفتاب   در حـراب رميت اذ رميتُم مـا  

  )3787/1-92(مولوي:  
كه البته با توجه به نظر موالنا، مفهوم اين ابيات، جبر به معني مصطلح آن نيست و با عقايد جبريه منافات 

توان دارد. اكثر معجزات پيامبران را كه براي اثبات مدعاي خود و در مقام تحدي و معارضه بوده است، را مي
اهللا). پيامبران در كنار معجزات خود، همواره از خوارق عادات  جزء فعل خودشان تفسير كرد (البته به اذن

الهي با غايات مختلف مانند سرد شدن آتش براي ابراهيم ، تولدهاي خالف عادت، انزال مائده و يا نصرت 
 :1381اند (قدردان، تعبير مي شود، برخوردار بوده» معجزه عرفي« آسماني و معراج پيامبر اسالم، كه در آنها به 

56.(  
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آخرين معجزه اي كه در غير بشري بودن آن ترديدي نيست ، كتاب آسماني و جاوداني قرآن كريم است كه 
  بنا بر قول مشهور، الفاظ آن نه كالم نبوي ، بلكه كالم الهي است.
  اعجاز خرق عادت و فعل مستقيم خدا( جمع عادت و استثنا)

عالم امكان است و پايايي و توالي حوادث و امور را صرف اين ديدگاه از اساس منكر وجود نظام علّيت در  
داند كه بين اين امور هيچ رابطة تكويني و علّي و معمولي وجود  و مشيت و فعل مستقيم الهي مي» عادت«

ندارد، مثالً عادت الهي بر اين تعلق گرفته است كه آتش همراه احراق و سوزاندن باشد ولي البته امكان اين 
هاي  ي آتش با برودت و سردي عجين گردد. خداوند متعال به ندرت برخالف عادت و خواستاست كه روز

تعلّق گرفته است، هر چند » عادت« اش بر تدبير نظام جهان مطابق  كند و اراده عمومي و كلّي خود عمل مي
حضرت ابراهيم  كند؛ مثالً در معجزة در موارد نادر ، مانند معجزات، خداوند بر خالف عادت معمول عمل مي

« ، خواست الهي بر عدم احراق آتش و برودت آن تعلق گرفت. بنابر اين اعجاز خرق علّيت نيست، بلكه 
ديگر است. به عبارت ديگر ، معجزه استثنا و توقف امر   پيشين و جايگزين شدن عادت و سنّت» خرق عادت

اين ديدگاه قرار دارند كه با طرح  عادت پيشين و جانشيني سنت جديد است. اشاعره در رأس طرفداران
هاي عالم امكان  منكر نظام علّيت و طرفدار مداخلة مستقيم الهي در همة عرصه» عادت« ي معروف نظريه

هاي نفي اصل علّيت را توجيه معجزات  هستند. امام محمد غزالي از برجستگان اين مكتب ، يكي از انگيزه
: 1363پذيرش علّيت، راه توجيهي براي معجزات نخواهد ماند (غزالي،  كند و بر اين باور است كه با ذكر مي

). محي الدين بن عربي برخي از معجزات ، مانند تبديل عصا به مار را استناد به خدا مي داند و دليل آن 236
  ).421، 3: ج1405را خوف و فرار موسي ذكر مي كند (ابن عربي، 

  ي اطهارنظر ائمه
اند. مطابق اين  ترسيم كرده» تَفْويض بلْ اَمرٌ بينَ الْاَمرينِ ٰجبرَ و الٰال«ديگري را به نام  ي اطهار منظرائمه

ديدگاه، تأثير اسباب در اشياء و اختيار آدمي در افعال خود، قابل انكار نيست، لكن نكتة قابل توجه، قرار 
توحيد افعالي ناسازگار نباشد، بلكه در طول ندادن قدرت و تأثير آن در عرض فاعليت خداوند است تا با 

فاعليت الهي است. در پرتو همين ديدگاه اگر كوچكترين فعل انساني ، حتي پيامبر را به خود وي با قطع نظر 
از فاعليت طولي الهي نسبت دهيم ، با توحيد افعالي ناسازگار خواهد بود، اما اگر عمل خارق العاده انسان 

را با لحاظ فاعليت طولي الهي به خود وي استناد كنيم ، نه تنها مصداق تفويض نيست ،  كامل مانند پيامبر
خواهد بود. اذن الهي در مورد اعجاز تنها به معناي تجويز و تاييد صرف كه امري » امر بين االمرين«بلكه عين 
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لعاده براي آورنده اعتباري باشد، نيست، بلكه يك جهت اذن الهي، همان اعطاي نفس قدسي و قدرت خارق ا

معجزه است. و به نظر مي رسد اضافه متعدد اذن به خداوند در آيات مزبور براي از بين بردن توهم استقالل 
  تعبير » تفويض«باشد كه از آن به پيامبران در اصل خوارق عادات مي

اي براي ا وسيله). مولوي در تأييد اين كه اسباب و سنّت ظاهري و حقيقي تنه84: 1377شود (مطهري، مي
انديشي دست بردارند، كند تا خلق از سادهظهور قدرت و مشيت الهي است و گاه قدرت الهي خرق عادت مي

  گويد: مي
  طـالبان را زير ايـن ازرق تتق  سنّتي بنهاد و اسباب و طرق  
  گاه قدرت خارق سنّت شود  بيشتر احـوال بـر سنّت رود  
  كرده خـرق عادت معجزه باز  سنّت و عــادت نهاده با مـزه  

  )1543/5-45(مولوي، 
گويد مولوي هرگز حاكميت سبب و مسبب و علت و معلول را در نظام طبيعت نفي نكرده است، بلكه او مي

هر چند قانون علت و معلول وجود دارد و امري واقعي است، اما در جهان هستي يك سلسله قوانين و عللي 
و بر حسب باطن گاه قانون علت و معلول و يا سبب و مسبب را از كار است كه ظاهراً بر ما پوشيده است 

ي حجابي اندازد. وي معتقد است كه نبايد به علل و اسباب ظاهري توجه كرد، زيرا اين اسباب به منزلهمي
  دارد: االسباب بازمياست كه تو را از شناخت مسبب

  كويـن از عــدمآب رويــانيد ت  بلكـه بي علّت و بيرون زيـن حـِكَم  
  اي در سبب از جهل بر چفسيده  اي تـو ز طفلي چـون سببهـا ديـده  
ب غـافلـي   بـسها زآن مايلي  سـوي اين روپوش  بـــا سببــهـا از م  

  )3151/3-3(مولوي: 
***  

  كĤن نگنجد در ضمير و عقل ما  صـــد هــــــزاران معجـــزات انبيـا  
  نيستـها را قابليت از كجــاست  ستنيـست از اسبـاب ، تصـريف خدا  

  )1540/5-41(همان، 
  نتيجه
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ي فوق بشري و ي دوسويه است كه از يك جهت جنبهالعاده يك پديدهمعجزه به عنوان عمل خارق -
ماورايي دارد، يعني آن نوع قدرت الهامي و الهي كه در انبيا وجود دارد و اين قدرت مختص برگزيدگان الهي 

تابد و قابل معارضه نيست و با كران الهي است و هيچ گونه محدوديتي را برنمينيروي بيبوده و مستند به 
ي بشري دارد و از نظر ماهيت و هاي نفس بشري قابل مقايسه نيست و از طرفي ديگر جنبهنبوغ و توانايي

و الهام و رهنمود  –ي وجودي هر يك ي موجودات به اقتضاي رتبههدايتي براي همه –حقيقت با هدايت 
  دروني مسانخ است.

ي عنقاي ) در ارزش معرفتي معجزه و عقيده13/38ي رعد (نظر به مفاد آيات متعدد قرآن از جمله سوره -
مثنوي معنوي مبني بر استناد اعجاز به امر و  –ي بزرگ روحاني بشريت مولوي در حماسه –قاف معرفت 

داراي درجه  –توسط حضرت حق  –ه عنوان انسانهاي كامل و هدايت شده تأييد الهي به فعل پيامبران، انبياء ب
اند و هم به اذن و مقام خاصي هستند كه به موجب اين جايگاه هم با مالئكه ارتباط داشته و حامل وحي بوده
 اي به نامالعادهاهللا جهت صدق دعوي، تقويت ايمان مومنان، اقتراح و ارهاب و عذاب معاندان اعمال خارق

  اند. معجزه به دست آنان صادر شده است كه ديگر افراد بشر از انجام آن عاجز بوده
مولوي با توجه به مشرب عالي عرفاني خويش مبني بر اينكه در جهان طبيعت نظامي به نام عليت و سببيت  -

د قدرت ظاهري و حقيقي جاري است و رويدادها و معجزات، نمود و ظهور اسماي الهي هستند، در تأيي
  گويد: ي ايشان چنين ميالعاده و الهي پيامبران و جايگاه و قدرت نفس ناطقهفوق

  ها آنِ اوستمنصب خرق سبب    آن كه بيرون از طبايع جان اوست
  )1832/2(مولوي:  

د    غفلت از تن بود چون تن روح شد بينــد او اســرار را بي هيــچ بـ  
 )3565/3(مولوي:               
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