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 (1) معجزه

  (1معجزه )

 منزوی نقیعلیدکتر 
، سال دوازدهم، شمارۀ 1974، مه 1394، رجب 1353، مرداد 53و  52، مونیخ، شمارۀ کاوه مجلۀ( 1

 25 – 16دوم و سوم، برگۀ 
 

 کتاب فلسفی گرانمایۀ شما  
ً
برهان وجودی و سه  آقای پنجشیری استاد محترم دانشکدۀ ادبیات و علوم بشری کابل: اخیرا

به دستم رسید و از مطالعۀ آن لذت بردم. بررسی فصل سیزدهم آن »معجزه« مرا بر آن داشت تا این مقاله را که   1مشکل الهوت 

بفرستم شاید    مجله کاوهیک سمینار تهیه کرده بودم به فارسی پاکنویس کرده برای  به صورت سخنرانی برای    1972در سپتامبر  

تاریخ فکر خودمان مورد بحث قرار   از دیدگاه  از نظر فلسفی، و من  را شما  باشد. معجزه  برای خوانندگان آن کتاب سودمند 

 ایم.  داده

 دوستدار شما ع. ن. منزوی 

 مقدمه 

 معجزه
 گرفتن تمدن اسالم است.  سه سدۀ نخستین هجری دوران تطور و تکامل و باالخره نضج و شکل 

 
 . خ1351شیری، کابل، صفدر پنجغالمبرهان وجودی و سه مشکل الهوت،  1
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های  است که در آن دوران به صورت   1کنیم، یکی از موضوعات بسیار مهمی میمفهوم »معجزه« آن گونه که امروز ما درک  (1) معجزه

 به مفهوم امرو10/   ه4گوناگون درآمد و تنها در قرن ) 
ً
 زی شکل گرفت.  م( بود که تقریبا

شدن هر چه بیشتر به حقایق تاریخی مربوط بدین مسأله، پس هیچ گونه این مقاله کوشش ناچیزی است برای نزدیک 

 اثبات؛ یا نفی عقیدتی مذهبی، در آن منظور نبوده است. 

 از »آیت« در قرآن تا معجزۀ باقالنی
سه قرن به معنائی، کمابیش مربوط به مفهوم معجزۀ    واژۀ »آیت، عالمت، دلیل و حجت«از جمله کلماتی هستند که در آن 

 فهمیدند. میرفته است. و بیشتر، از آن معنائی مانند »نشانه«  میامروزی، به کار  

 به خداوند اضافت داده واژۀ »آیت« در قرآن بسیار به کار رفته است و در همه جا؛ یا آن که بی 
ً
اضافه است؛ و یا مستقیما

واسطۀ حرف »ج« داده شده، به کسی  شخاص فقط با به کار بردن حرف اضافۀ »ل« انجام گرفته و بی شده و اضافت آن به ا

برده است؛  میای است که خدا برای هشداردادن به کسی؛ یا کسانی به کار  اضافت نشده است و در همه جا معنی آن نشانه 

هایی از غضب خدا، و حوادث  ها را نشانه سالی و مانند آن زیرا که در زمان جاهلیت عرب، رعد، برق، صاعقه، طوفان، خشک 

 آوردند.  میضّد آن را نشانۀ رحمت او به شمار  

نشانه  نیز چنین  به سوی خلق  خدا  طرف  از  پیغمبری  آمدن  برای  سامی  انتظار  مردم  را  مردم  2داشتندمیهایی  البته   .

ها  قصود است و نه در اختیار کسی قرار دارد، حتی کسی این نشانه ها، نه دلیل قطعی بر مفهمیدند که این نشانه میهشیار،  

کردند، هیچ قدرتی برای ایجاد؛ یا رفع این حوادث نداشته؛ بلکه میرا عالمت خوشبختی؛ یا بدبختی؛ یا پیغمبری او فرض  

یرفتند و برخی شکاکانه  پذمیباورانه آن را  شمردند، پس برخی خوش میفقط خودش؛ یا کسانی این حوادث را بدو مربوط  

 نگریستند و هیچ یک دلیلی برای نفی؛ یا اثبات در دست نداشتند. میبدان  
 

 مهمی.  - متن مقاله:  1
الثانی جمادی ،  1350، مرداد  9، سال  36، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوهخ(،  1389  –  1302منزوی )  نقیعلی،  اشراق هندوايرانی و نبوت اسراييلی  2

 . 224 – 218های ، برگه1971، اوت 1391
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برعکس کلمۀ »آیت« که در قرآن بسیار است، کلمۀ »معجزه« نه تنها در قرآن نیامده؛ بلکه در آثار عربی سدۀ دوم و سوم   (1) معجزه

نمی  نیز دیده  )   1شودهجری  تنهایی10/    ه 4و در سدۀ  به  نیز  نمی   م(  کار  یا  به  یا »دلیل«  »آیت«  با کلمۀ  بیشتر  بلکه  رفته؛ 

ردیف   ابن می»عالمت«  )د:  شده است. مثال در سیرۀ  /  150اسحاق  ابن 767ق  و  )د:  م(  /  218هشام  م( و طبقات  833ق 

ناسان، در  ، چ. گروهی از خاورشالمعجم المفهرسم( لفظ »معجزه« نیامده است و بنابر آمارگیری  845ق / 230سعد )د:  ابن 

م( و  869ق /  255دارمی )د:    سننم( و  855ق /  241احمد حنبل )د:    مسندم( و  795ق /  179مالک )د:    أالموط های  کتاب

ابو داود    سنن م( و  886ق /  273ماجه )د:  ابن   سننم( و  874ق /  216مسلم )د:    صحيح م( و  869ق /  256بخاری )د:    صحيح

م( نیز این کلمه استعمال نشده  915ق /  303نسایی )د:    سننم( و  892  ق / 279ترمذی )د:    سنن م( و  888ق /  275)د:  

 است.  

  مقاالت اشعری م( و  10/    ه 4سجستانی اسماعیلی )سدۀ    اثبات النبوةم( و  939ق/  328کلینی )د:    کافی چنین در  هم 

)تألیف:    فرق الشيعةم( و  941ق /  330)د:   اما درم( این واژه دیده نمی939ق /  328نوبختی  از  همۀ این کتاب  شود،  ها 

به معنی نشانه  نهاده شده است»آیات«  یاد شده و مرادف »عالمات و »دالئل«  ابن   ، های خداوندی بسیار  سعد در  چنان که 

نهاده است  النبوة  عالمات  ویژۀ  فصلی  )د:    2طبقات  کتاب  869ق/  255و جاحظ  النبوةم(  رازی    دالئل  ابوحاتم  و  نگاشته، 

دالئل  دارد که بعدها آن را به نام    الدالئلو    اعالم النبوة م(  991ق /  381بابویه قمی )د:  و ابن   3ارد د  اعالم النبوة اسماعیلی  

از کتاب ، اما خود ابن 4اند نیز خوانده  األئمه و معجزاتهم  هایش کلمه معجزه را تنها به کار نبرده است، در  بابویه در هیچ یک 

ماوردی )د:    اعالم النبوةو    5م( 1038ق /  430ابونعیم اصفهانی )د:    دالئل النبوةم( هم چون  11  /ه   5صورتی که در آثار سدۀ ) 

 
 یاد خواهم نمود، دیده   1

ً
 شود. می اما در شعر فارسی که در ستایش یعقوب لیث صفار سروده شده و بعدا

 . 111  - 96الف،  1سعد، چ. اروپا، ج، ابنطبقات کبری 2
 نسخۀ خطی آن نزد دکتر حسین همدانی در قاهره هست.  3
 . 239، 8؛ و ج240،  2، جالذريعة 4
 چاپ شده است.  1950و   1902م( در هند به سال 1038ق /  430ابونعیم اصفهانی )د:  دالئل النبوة خالصۀ کتاب 5
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هایی  کما بیش واژۀ »معجزه« به کار رفته است و در فهرست ، 2م( 1066ق /  458بیهقی )د:    دالئل النبوةو  1م( 1058ق/  450 (1) معجزه

هایی است که  نام کتاب   معجزاتم( است و عنوان  11/    ه 5مخصوص کتب پیش از سدۀ )   اعالم و    دالئل های  عنوان   ذريعهمانند  

 اند. پس از آن تاریخ در این مسأله بحث کرده 

 فرق معنای »آیت« و معجزه 

تر از  های دو قرن و نیم اول اسالم بیشتر از ارتباط آن در قرآن، و سست شخص پیغمبر، در کتاب های الهی به  ارتباط نشانه 

از این تاریخ  ارتباط، در کتاب  م خوانده شده   ،باشد میهای بعد 
ُ
ک َربُّ اسحاق و  اند، همه را ابن یعنی چیزهایی که در قرآن آیة 

ها را در بست در اختیار  د. ولی بازهم، مانند نویسندگان دورۀ بعد، آن ان سعد به نبوت اضافت کرده عالمات النبوة نامیده ابن 

گری  ، این دانشمند زردشتی که از بوتۀ یهودیت و مسیحیت گذشته و به سنی3ربن طبری کاتب مازیار اند و ابن پیغمبر قرار نداده 

های  ها را با افسانه نبي« را به کار برده و آن باشد که جملۀ »آیات المی، نخستین کسی  4درآمده و ندیم متوکل عباسی شده است 

ها  اند. این تغییر کلمات از »آیت« به »عالمت« و »دلیل« و از آن و نویسندگان بعد از او پیروی کرده  5یهودی مقایسه کرده است 

 
 ق، چاپ شده است.1319در قاهره م( 1058ق / 450ماوردی )د:  اعالم النبوةکتاب  1
 برگه چاپ شده است. 487در  1969، به تصحیح احمد صقر در قاهره، م(1066ق / 458بیهقی )د:  دالئل النبوةکتاب  2
م اسیر شده به دست 839ق / 225ها با مردم میهنش طبرستان در برابر تاخت و تاز عرب مقاومت کرد و در  مازیار قارن قهرمانی است که سال  3

زد مردم است، نام گذاری گردد.  های این شهید که هنوز زبانها به نام قهرمانی ست یکی از موزه جالدان معتصم مردانه و سربلند جان داد. سزاوار ا

 بردن از مازیار( یاد کرده است. نامبار پادشاه میهنش )بیاز در بدری خود و حادثۀ اندوه   فردوس الحکمةدبیر او علی بن ربن طبری در مقدمۀ کتابش  

Z:  ق پیشکش متوکل عباسی نمود. این کتاب را به 236ی در دانش پزشکی کهن است که طبری آن را در  ترین کتابگسترده   فردوس الحکمة

با همراهی مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشکدۀ   1391منزوی به پارسی برگرداندیم و در بهار سال    نقیعلییاد دکتر  همراه زنده

 جمهوری رونمایی شد.رسید و در نخستین کنگرۀ گیاهان دارویی توسط ریاست طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ
 به بعد.  65، برگۀ 1973؛ و چ 29، برگۀ 1923، علی بن ربن طبری، چ 867ق / 252تألیف   الدين و الدولة 4
کردن قبر حسین علی در کربال، که یک موزۀ هنری ایرانی بود و مبارزۀ باعلم و فلسفه را در  خلیفۀ متعصبی که دشمنی خود را با هنر، در خراب  5

 یاد خواهد شد.کردن بساط معجزه های انگیزاسیون عقاید، ثبت کرده است و نقش او در پهنتشکیل دادگاه
ً
 سازی، بعدا
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ا بوده است و »عالمت«  ای است که فقط تابع ارادۀ خدبه »معجزه« با تغییر مفهوم نیز همراه بوده است. چنان که »آیت« حادثه  (1) معجزه

 نیز همان است. 

لیکن »معجزه« اصوال عملی است غیر طبیعی و خارق عادت و پاره کنندۀ    ؛اما نظر پیغمبر هم کمی در آن موثر بوده اس

سلسلۀ علل و معلوالت که پیغمبر نبا به ارادۀ خویش و برای مغلوب کردن منطق مخالف و اثبات پیغمبر بودن خودش انجام  

 داده است. می

این تکامل و تغییر الفاظ و معانی در چند سدۀ نخستین اسالم، در جهت تعمیق ایمان عامه همیشه از طرف دستگاه  

های حکومت خود  شده است تا پایه میخلیفگان و فقیهان سنی و متکلمان یهودی و مسیحی مستشار دربار خالفت، رهبری  

های مسلمان )از صوفیان تا قدریان و ُغالت( که  ود استوار سازند. و در برابر گنوسیست را که مبتنی بر جانشینی سادۀ پیغمبر ب

 . کردندمیگیری خلیفگان مخالفت ورزیده و مبارزه  مخالف این رژیم بودند، همواره با این سیرو جهت 

 معجزه به جای »آیت« 
پس از آن که علی بن ربن مستشار مسیحی متوکل    نشینی مخالفان آغاز شد و اما باالخره زور خلیفه بر منطق چربید و عقب 

، مسألۀ حلول  1گفت: قدرت محمد از همۀ پیغمبران به جز مسیح بیشتر بوده است ق(  252)نگارش:    الدين و الدولة در کتاب  

 الهوت در ناسوت، میان باسوادهای دربار خلیفه مطرح گشت.  

و شاید بتوان   2یابد میآسا حلول کند، قدرتی معجزههرگاه الهوت در جسمی   م( گفت:934ق/ 322شلمغانی کشتۀ )

بعد از    ،کنندگان واژۀ »معجزه« بدین معنی باشند ترین استعمال قدیم   3م( 922ق /  310حدس زد که این مرد و طبری )د:  

به    قرآنظاهر    را نگاشت و در آن معجزاتی را که در   البدء و التاريخ م(  966ق /  355بینیم که در ) میایشان مطهر مقدسی را  

های  اسرائیل نسبت داده شده است، یاد نمود و گفتار مسلمانان منکر معجزه را نیز در تفسیر و تأویل چنان عبارتپیغمبران بنی 

 
 .46، برگۀ 1973، چ الدين و الدولة 1
 . 301، 1، یاقوت حموی، چ مرگلیوث، جمعجم األدباء 2
 . 193  -192، صص 4ق، ج1324، محمد بن جریر طبری، چ  جامع البيانسورۀ عمران،  49تفسیر آیۀ  3
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هایی به نام  به کار بردند، و کتاب   قرآنبه طوری که یاد خواهم کرد، شرح داد، سپس متکلمان درباری این واژه را در بارۀ    قرآن (1) معجزه

م( و دیگری از خطابی  994ق/  384ها، یکی نگارش رمانی علی بن عیسی )د: ترین این کتاب نگاشتند. از قدیم  رآن اعجاز الق

ق /  471م( و چهارمین از جرجانی )د:  1013ق /  403م( و سومین از باقالنی )د:  998ق /  388بستی حمد بن محمد )د:  

 .  1م( چاپ شده است 1078

)م   همدانی  معتزلی  در  1024  /ق415عبدالجبار  النبوة م(  دالئل  کلمه   2تثبيت  بیشتر  »معجزات«  کلمۀ  جای  های  به 

آورد و نشان  میکردنش با »آیات«  برد و واژۀ »معجزه« را تنها در چند جا آن هم با ردیفمی»آیات« و »اعالم« و »دالئل« به کار  

، اما همین مرد در معجزاتنهاده است نه    دالئلز  فهم نبوده است و نام کتاب را نی دهد که معنای »معجزه« هنور همگان می

تألیف کرده، فصلی مخصوص معجزات ساخته است و    3شرح االصول الخمسة کتاب دیگرش   از کتاب پیشین   بعد 
ً
که ظاهرا

همه جا »معجزه« استعمال    اعالم النبوةم( در  1058ق/  450شود، اما ماوردی )د:  میکلمۀ آیات و دالئل در آن جا کمتر دیده  

 کند. می

 

 
م(، 998ق /  883؛ خطابی بستی حمد بن محمد )د:  16  –  17م(، برگۀ  994ق/  384، رمانی، علی بن عیسی )د:  ثالث رسائل في اعجاز القرآن  1

ابوبکر باقالنی )د:    اعجاز القرآنتصحیح و مقدمه از خلف و زغلول، چ مصر؛ و    144  -   105م(، برگۀ  1078ق /  471؛ جرجانی)د:  104  -  67برگۀ  

 چاپ شده است.  1963م( با مقدمه و تصحیح احمد صقر، مصر، 1013ق / 403
به عنوان جزء اول در    1966م( با تصحیح دکتر عبدالکریم عثمان در بیروت  1024  ق/415عبدالجبار معتزلی همدانی )م   تثبيت دالئل النبوة  2

 برگه چاپ شده است.  303
 . 573 - 568م، برگۀ 1965، چ شرح األصول الخمسةهمدانی،  3
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 باقالنی و معجزه  (1) معجزه
بود که چون عضدالدوله او را به مجلس سلطنتی دعوت کرد، او  م( مرد سخت ُسنی  1013ق /  403ابوبکر باقالنی )د:  

بر بساط ایشان ننهم میرا مخلوق و خدا را نادیدنی    قرآنپاسخ داد: این دیلمان، رافضی و کافرند،   ، ولی  1شمرند، من پای 

 .  2باالخره رفت و بویهیان را نیز »مباقلی« ساخت 

مسعود )د: سالم نامید. او نخستین بار برای معجزه تئوری ساخت. اگر ابن باقالنی را باید در حقیقت »پدر معجزه« در ا 

گر آن باشد،  کننده و سنجش طبری نخستین تدوین   3م( را نخستین داستان سرای معجزه بشناسیم و علی بن ربن 652ق /  32

 .  4شناسی نگاشته است باقالنی نخستین تئوریسین آن بوده است. او کتابی مخصوص معجزه 

معجزه عمل خرق عادت است    کند:میوی در این کتاب تعریف معجزه را به گفتۀ خودش از امم دیگر! چنین نقل  

بودن  پیغمبر  اثبات  به منظور  پیغمیر  انجام    که  و    5دهد میخویش  ثنویان، دو سلسلۀ علل  و چون به خاطر داشته باشیم که 

و در برابر ایشان یهود و نصارا بودند   6شمردند میها را ممتنع  دانستند، هرگونه خرق آن سلسلهمیمعلوالت خیر و شر را جبری  

م دانست که باقالنی این کتاب را تحت تاثیر افکار  دادند، خواهی میهایی به پیغمبران خود نسبت  که معجزات و خرق عادت 

 
 .21 -  20م، برگۀ 1963، باقالنی، چ اعجاز القرآنمقدمۀ احمد صقر بر  1
رازی در    2 برگۀ  النقضعبدالجلیل  لق  597،  واژه این  مقابل  را در  و گویا آن  ُسنیان داده است  به  را  باشد که  ب  و مناقبی ساخته  های فضایلی 

 گرد شیعی و دومین لقب همکار ُسنی ایشان بوده است.ها لقب واعظان دوره نخستین آن
 متن مقاله: ابن. 3
به وسیلۀ ریچارد یوسف مکارثی، از پدران یسوعی بغداد تصحیح و با مقدمه    البيان عن الفرق بين المعجزات و الکرامات و السحر این کتاب به نام    4

 برگه چاپ شده است.  28+  180م در  1958ها در بیروت و فهرست
 .50م، برگۀ 1958، ابوبکر باقالنی، چ  البيان عن الفرق بين المعجزات 5
،  1351، سال دهم، شماره دوم و سوم، مردادماه  42و    41، شمارۀ ردیف  ، مونیخ، مجلۀ کاوهمنزوی  نقیعلی ،  مقالۀ قضا و قدر در ادبيات فارسی  6

 . I – XIV، برگۀ 1972، اوت 1392الثانی جمادی 
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را نمی  (1) معجزه ّیت 
ّ
او مانند مؤمنان اهل کتاب قانون عل و نصارا نگاشته است.  یهود  را عادت  سامی اهل کتاب،  پذیرد و سلسلۀ علل 

 .  1ها نیز با یکدیگر تفاوت دارند نامیده، گوید: عادت 

و میان معجزه و    2و حدیث اثبات نموده است   قرآنز با استدالل به ظاهر  او در این کتاب نه تنها »معجزه«؛ بلکه سحر را نی 

ها  هایی نظری نهاده که عماًل قابل استفاده نیستند، سپس برای آن که مسیحیان، از معجزات مسیح که در قرآن بدان سحر فرق 

شود، اما ادعای  مینبوت با معجزه ثابت  اعتراف شده برای الوهیت او استفاده ننمایند، باقالنی قانونی ساخته است که: ادعای  

ها خود نادانسته ارکان معجزه را متزلزل ساخته و  و با این رفتار پس از متفاوت شمردن عادت   3گرددالوهیت بدان ثابت نمی 

 های خویش را پنبه کرده است. رشته

 مردم و باور معجزه 
( و »معجزه« و »خرق ه 3  –   2های سده ) و »دلیل« در کتاب   و »عالمت«  قرآنهای »آیت« در  چون با تکامل و تغییر اصطالح

کردند، توجه  میها را هضم  بایستی این مفهوم میعادت« در کتب بعد از آن آشنا شدیم، اینک باید اندکی به تودۀ مردم که  

 نماییم. 

 سه گروه عمده: توان از نظر دیدشان، نسبت به خرق عادت، به  میمردم زیر سلطۀ اسالم را در آن دوره،  

 آریایی؛   -

 عرب؛ -

اهل کتاب تقسیم نمود، پس ما باید سابقۀ طرز فکر هر یک از این سه گروه و طرز برخورد ایشان را با نظم و افکار نوین    -

 آن روزی بررسی نماییم:

 
 . 54  - 52، باقالنی، همان چاپ، برگۀ  البيان 1
 . 92  - 77همان جا، برگۀ  2
 . 105همان جا، برگۀ  3



 

 

 

 و معجزه  یباقالن و معجزه  یهایی ا یالف: آر 

 

9 

 های و معجزهآریایی :الف (1) معجزه
شان پیرو افکار اشراق هندوایرانی، مبتنی بر  مردم آریایی ساکن میان رود ِسند تا فرات در عهد ساسانی مانند گذشتۀ کهن 

 های خرافاتی آن بودند.  دوآلیزم )ثنویت( با پوسته 

  1چنان که آمیزش افکار نئوافالطونی با یهودیت، در فلسطین، مسیحیت را به وجود آورد در سدۀ پیش و پس از میالد، هم 

نئوافالطونی، موجب گرایش اشراف روحانی دورۀ اشکانی و  آمیزش توحید عددی یهود با گنوسیسزم دوآلیست ایرانی و افکار 

 روحانیان زردشتی دربار، در دورۀ ساسانی به نوعی توحید گردید. 

هایی انجام گرفت. گروهی  و برای یافتن مفهومی عام که بتواند دو اصل متضاد روشنایی و تاریکی را در برگیرد، کوشش 

 آن دو عنصر برگزیدند ثواشه )مکان( را و گروهی زروان )زمان( را  
ّ

. و این عقیدت دوم که به زروانی شهرت  2به مثابۀ بستر حل

، گسترش دامنۀ این مذهب را  4گسترش بیشتر یافت. و اگر حدیث »التسبوا الدهر فاّن الدهر هو الله« از محمد باشد   3داشت 

 .5شمردند مین را زادۀ فکر آهورا مزدا  م( زردشتیان شیطا9ق/ 3دهد. تا آن جا که در سدۀ ) میتا جزیره العرب نشان  

 
الثانی ، جمادی 1350، مرداد  9، سال  36، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوهخ(،  1389  –  1302منزوی )  نقیعلی،  اشراق هندوايرانی و نبوت اسراييلی  1

 . 224 – 218های ، برگه1971، اوت 1391

،  I – XIV، برگۀ  1972، اوت  1392الثانی  ، جمادی 1351مردادماه    ،، سال دهم، شماره دوم و سوم42و    41ردیف  شمارۀ  ، مونیخ،  مجلۀ کاوه

 منزوی.  نقیعلی، در ادبيات فارسی  مقالۀ قضا و قدر
 . 66 - 65 برگۀق، 1348چ   ،یايران یهایبين در بارۀ جهان  هایبررس  یبرخ 2

،  XIV –I، برگۀ  1972، اوت 1392الثانی  ، جمادی 1351مردادماه    ،، سال دهم، شماره دوم و سوم42و    41ردیف شمارۀ  ، مونیخ،  مجلۀ کاوه  3

 منزوی.   نقیعلی، مقالۀ قضا و قدر در ادبيات فارسی

،  11، سال 48و  47؛ مجلۀ کاوه، شمارۀ  35  –   26، برگۀ  1352، نوروز  11، سال  46و    45منزوی، مجلۀ کاوه، شمارۀ    نقیعلی (،  2( )1نامه )حج

 . 70  – 60، برگۀ 1352نوروز 

 «.دهر»در واژۀ   یاثیر جزر، ابنةالنهاي 4
 . 99برگۀ بیرونی،  ،ةآثار الباقيو  ؛44برگۀ م، 1923چ  ،ق(252)نگارش:  ة الدين و الدول ی،ربن طبرابن 5
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توده  (1) معجزه ایران نفوذی چندان نمی با این همه گویا این مذهب، در  به دوآلیزم قدیمی خود پای های مردم  بند  داشته، مردم 

ده  ها بوهای اقتصادی همین دوآلیزم شدید آن اند و شاید یکی از دالیل گسترش سریع مانویان و مزدکیان، گذشته از جنبهبوده 

 باشد. 

 های توحیدگراکنفرانس
های  ها و مجمع کردند، تشکیل کنفرانس ها که ساسانیان برای گردانیدن ثنویت به توحید از آن استفاده  می یکی از راه 

 شد.  میها تصمیماتی در این جهت گرفته عالی مذهبی بود که در آن 

م(  272  -   241ام برد. شاپور ) انجمن آتشکدۀ »آذرفرنیغ پیروزگر« را در الرستان ن  توان:می ها  برای نمونه از این کنفرانس 

 این انجمن را از موبدان تشکیل داد، ایشان موبدان موبد ارداویراف را مأمور کردند.  

به بهشت    خليعه ميردامادو    خلسۀ سهروردیو    معراج محمد و    رويای يوحنا و    خلسۀ افالطيناو با یک معراج؛ یا خلسه مانند  

و پس از این معراج بود که دادگاهی به ریاست »گریتر« تشکیل شد و مانی   1و دوزخ سفر نمود، و نتیجۀ توحیدگرا به دست آورد

توان به نسبت میان مسیحیت و یهودیت تشبیه می. نسبت افکار مانوی را به زردشتی زروانی،  2ثنوی را محکوم به اعدام کرد 

 بینیم. میگری  گری و سنی ر اسالم میان شیعیکرد. که مانند آن را د

م(  379 -   309تشکیل انجمن »آذرپاد ماراسپندان« بود که شاپور ذواالکتاف )  های توحیدگرا:دومین نمونۀ آن کوشش 

 .  3های توحیدی در آن آشکار است نسکی در آورد که گرایش 21تشکیل دادو اوستا را به صورت 

 
  -   43  برگۀق،  1343چ مشهد    ی،استاد زبان پهلو   یپژد و از دکتر رحیم عفیف  ه«نامارداویراف ۀ »و مقدم  106برگۀ  ،  ق 1348  ،هایبررس   یبرخ  1

44 . 

هندوايرانی و نبوت  اشراق  ،  224  –  218های  ، برگه1971، اوت  1391الثانی  ، جمادی 1350، مرداد  9، سال  36، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوه  2

 . 220. نک: برگۀ خ(1389 – 1302منزوی ) نقیعلی، اسراييلی
 .  109 ق، برگۀ1348 ،هایبررس  یبرخ 3
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 بندیسازی و مباهله معجزه (1) معجزه
استنباط   درستی  »مباهله« آذرپاد  مجلس  نوعی  تشکیل  با  را  خویش  بعدها  1های  و  بخشید  قطعیت  »ورسرد«  یا  ؛ 

های اسرائیلی جلوه دادند. این »ور«های گرم و سرد  هایی در بارۀ آن مجلس بافتند و آن را به صورت »ورگرم«؛ یا معجزه افسانه 

با دو قسم معجزۀ »علمی و عملی« اسممیرا    یاد خواهم کرد،  توان 
ً
اعیلیان و »قولی و فعلی« خواجه نصیر طوسی که بعدا

 مقایسه نمود. 

گردید  میها بود که در میان ارتباط پادشاهان با خدا که به صورت اشراق هندی )تخیل( تصور شاید پس از این کنفرانس 

 ز قایل شدند.  شد، تمی میو میان ارتباط پیغمبران با خدا که به وسیله وحی اسرائیلی تصور  

م( در یک محاوره میان زردشت و آهورامزدا، این دو نوع ارتباط را از یکدیگر جدا نشان  1153ق /  548شهرستانی )د:  

است  معجزه  2داده  پیغمبری  یهود،  از  تقلید  به  ایران  در  زردشت  که  بود  بعد  به  تاریخ  این  از  که  زد  بتوان حدس  شاید  مند و 

 ای عرب و یهود فراهم گردید.  الله، جّد افسانه تحاد او با ابراهیم خلیلشده باشد و مقدمات اشناخته

ها برای اثبات توحید عددی، نتوانسته بود  بندیها و مباهله سازیها و آن معجزه ولی هم چنان که یادکردم، این کنفرانس 

م مزدک بر پایۀ دوآلیزم اشراقی ضّد روحانیان  روح گنوسیسزم ـ دوآلیزم را در تودۀ ملت نابود سازد تا آن جا دو قرن بعد نیز قیا

 های رژیم را لرزانید. م پایه 525  -  494های موحد زردشتی دربار ساسانی، در سال 

 پس از آمدن عرب 
اگر افکاری را که پیش از یورش عرب بر عراق و ایران در این منطقه رایج بود، با افکار بعد از یورش مقایسه نماییم، خواهیم  

تا که  باغ دید  و  سرشان  خشکی پشت  و  گرسنگی  از  ناشی  ایشان  نیروی  نداشتند،  در دست  یورش چیزی  هنگام  و  زیان  ها 

داشتند؛ زیرا که  های روبرویشان بوده است. سلفیان فاتح مانند پسرعموهای یهودیشان کوچکترین گام در راه تبلیغ برنمی گنج

عرضه برای  مدت چیزی  نداشتند.  ویران کردن  از  پس  ) کردها  تیسفون  عرب 635ن  آمیزش  و  دیدن  م(  و  آریایی  مردم  با  ها 
 

 . شودمی دیده    68برگۀ  ، 48مارۀ  ش  ،مجلۀ کاوه «سرد  رو »یا  ی؛بندتاریخچه مباهله  یبرا 1
 . 240 ،1ج مصر،  ی، چ گیالنملل و نحل ی،شهرستان 2
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م( و  656  -  644، و پس از پیشنهادهای مکرر سرداران فاتح به عثمان ) انجيلو    توراتمانی و    ارتنگو    زندو    اوستا های  کتاب (1) معجزه

 او  
ً
ه کلی ممنوع بود و هنوز نیز  را به صورت امروزی جمع کرده به ایران فرستاد تازه تفسیر و ترجمۀ آن ب  قرآن امتناع وی اخیرا

های جمعه، آن هم در درون مسجد و به زبان عربی و برای  ها منحصر بود به خطبهباشد. تبلیغات عرب مینزد ُسنیان حرام  

 دادند. گرفت و هیچ نامسلمان را بدان جا راه نمی میهای مهاجر انجام  عرب 

ستدند. اگر کسی بخواهد زهر جزیه و  میها  آمیزترین راه شکل و اهانت خواستند و آن را به بدترین میتازیان از مردم جزیه  

؛ البته نه تاريخ طبریهای خراج و متن  های جسمی و روحی آن را با فاصلۀ چهارده قرن بچشد، باید کتاب دردها و شکنجه

ها، گرچه نامسلمان بودند به  از عرب مآبانه بلعمی را که تاریخ را مسخ کرده است، بررسی نماید. طبق دستور عمر  ترجمۀ سنی 

شد و شاید همین سبب شد که تا امروز بیش از ده درصد اعراب نامسلمان  اند جزیه خواسته نمی عنوان آن که پشتیبانان اسالم 

نی  کردن از جزیه، مسلماچیز برای شانه خالی ها چنین نسبتی نیست. باری دهقانان بی اند، در صورتی که در میان فارس مانده 

از کاهش در آمد جزیه در پذیرش اسالم اشکال  برای جلوگیری  کردند و هر روز  میتراشی  آغاز کردند، ولی غارتگران سلفی 

و   1ها افزودند کردن مردم بر شرط کردند، سپس حفظ مقداری از متن قرآن بدون ترجمه را برای عرب میتر برقرار  شرایط سخت 

داشتند. اما مردم باز هم به اسالم رغبت داشتند  ول مسلمانی مردم، جزیه را از مردم بر نمی در برخی موارد حکام حتی پس از قب 

 های روانی جزیه کاسته گردد.  تا الاقل از شکنجه

م( داستان شکایت بیست  718ق /  100گیری در پذیرش اسالم تا چند قرن ادامه داشت. طبری در حوادث سال ) سخت 

شد،و بیست هزار دیگر که فرمانروای عرب حاضر به قبول  ه بیگاری از ایشان برداشته نمی هزار خراسانی مسلمان شده را ک

 اسالم ایشان نبود، ثبت کرده است.  

هایی در ماوراءالنهر هست که از شهرهای عربستان بزرگتر است، اما حق ایجاد دیه   م( گوید:10/   ه 4مقدس در سدۀ )

 .2مسجد جامع ندارند 

 
 . 1508 ،9ج ،چ اروپا، افست تهران ،كالرسل و الملو تاريخ  ی،طبر 1
 . 282 برگۀ ی،مقدس  2
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خواستن و دنبال معجزه  شد، دیگر جایی برای دلیل میها روبرو  شدن یک آریایی با این دشواری با این وضع که مسلمان  (1) معجزه

گشتن نبود. این وظیفۀ ایرانی بود که ثابت کند که ایمانش حقیقی است و برای فرار از جزیه نیست! لذا خودش از هر راه که  

د و مقداری از اصول علم کالم قرن بعد روی همین نیازها  نمومیهایی برای حقانیت حکومت جدید جستجو  توانست دلیل می

 پدیدار گشت. 

شد، و بازگشت او از اسالم  میخود مسلمان بزرگ اما نسل جدیدی که در این خانوادۀ مسلمان شده به وجود آمد، خودبه 

زی به معجزه خواستن نداشت. در  در اصطالح فقهی ارتداد فطری نامیده شده و توبه ناپذیر و با قتلش توام بود، پس او نیز نیا

های بعد دانشمندانی در میان همین ملت به وجود آمدند که با حفظ همان افکار گنوستیک و اشراق هندوایرانی در قالب  نسل 

دیدند و پیروزی  میدانستند، در دست عرب  میتوحید اشراقی تربیت شده بودند. اینان قدرت حکومت را که عالمت فرۀ ایزدی  

م( محمد بن مخلد پیروزی یعقوب لیث را هم معجزۀ اسالم نامیده  9/    ه 3شمردند، چنان که در سدۀ ) میا معجزۀ اسالم  عرب ر 

 است: 

  1به کنش و به منش و به گوشت    معجز مکی تویی  

م( غلبۀ اسالم را دلیل صحت آن شمرده 867ق /  252)نگارش  الدين و الدولة و علی بن ربن طبری در باب هفتم کتابش  

  2آالیشی محمد و خاندانش و برخی از اهل ُصفه هایی از حسن سلوک و خلق انسانی و بی است. عالوه بر این مردم نقل قول 

و دست  فتوحات  از  پیش  گنج که  به  مردم  یازی  زبان  از  بودند  ُمرده  ایران،  سخت میهای  و شنیدند،  از    زیستی  ناشی  تقشف 

 شدند. میها معتقد  آالیشی حمل کرده به مردگان آن افتادگی و جهل امیران و خلیفگان عرب را بر پارسایی و بی عقب

ها، به مردم ایران و عراق فهمانید، که فرماندهانی که کشورشان اما فشار طاقت فرسای اقتصادی ناشی از تحمل انواع جزیه 

اند و اکنون نیز خاندان  ها با او جنگیده اند، همگی دشمنان محمد هستند و هر یک سال کردهرا به نام دین محمد تصاحب  

 
 .212 برگۀ ،تاريخ سيستان 1
،  1971، دسامبر 1350، آذرماه  9، سال 38منزوی، مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ  نقیعلی ، اشراق در سدۀ هفتم ميالدی . 618 ،38 وه،کانک:  2

 . 626 - 618، برگۀ 1391شوال 
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شدن مردم  اند و روش ستمکاری اشراف ساسانی را پیشه ساخته، از مسلمان محمد را کنارزده خود را جانشین او قلمداد کرده  (1) معجزه

ر عرب را در حال نماز در مسجد محاصره کرده، به جرم  کنند، تا بیشتر بچاپند و مسلمانان غی میو ساختن مسجدها جلوگیری  

 .  1کنندمیآن که جزیه بدهکارند قتل عام  

ها برای آن بوده است که حکومت از دست نژاد آریایی به دست سامیان در آید، و زبان به عربی گردد؛ گویی همۀ این یورش 

اندک  از لذا مردم  را بدوش کشیده، غیر  و    اندک پرچم خاندان محمد  پارسایان اهل ُصفه  از  محمد و چند تن انگشت شمار 

 خاندان محمد، همۀ سران عرب را مرتد از اسالم و دوزخی اعالم نمودند. 

 ها و معجزهب. عرب
سال پیغمبری محمد، مسلمانان هیچ گاه کلمۀ »معجزه« را هم نشنیدند؛ زیرا که اگر این دوره را به دو بخش    23در دروۀ 

 سیدن، و پس از آن تقسیم نماییم، خواهیم دید که: ر پیش از به قدرت 

 رسیدن دوران نخست، پیش از به قدرت 
شمردکه به دلش افتاده و الهام شده که  میمحمد در دوران نخست، خود را مانند یکی از انبیای یهود، یک انسان معمولی  

 .  2پرستی ناشایسته است و خداوند یکتا است بت 

گویانی بودند که  دانیم که انبیا نزد یهود پیش می.  3چون یونس برتر شمرد را از یک نبی ساده، هم او حتی حاضر نبود خود  

ای  ها و اساطیر یهود از محمد آیت و نشانه ها تحت تأثیر خرافه و هرگاه برخی از عرب   4شدند میدر دربارها برای این کار استخدام  

کردن شمرد. شانه خالیمیا خارج از اختیار پیغمبر و مخصوص به ارادۀ خدا  خواستند، او با کمال صراحت پیدایش آیت ر می

 
 .  326برگۀ چ اهلوردت،   ،یانساب بالذر 1

 . 110آیۀ  ی،سورۀ کهف، مک 2
 . 111 ،3ج  ،البدء و التاريخ ی،مطهر مقدس  3
 .  3- 2: 7ملوک 2، سفر تورات 4
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؛ و رعد  109و    37های  ، آیه6توان: به سورۀ انعام، شمیشود، و از آن جمله  میمحمد از آوردن نشانه در قرآن فراوان دیده   (1) معجزه

 . 1اشارت نمود   51 -  50، 29؛ و عنکبوت ش93  – 90و   59،  17؛ و اسرا ش7،  13ش

 
1  Z  :  آَیًة وَ   وَ :  37، آیت  6قرآن کریم، سورۀ انعام، شمارۀ 

َ
ل ْن ُیَنِزّ

َ
ٰی أ

َ
اِدٌر َعل

َ
َه ق

َّ
 ِإَنّ الل

ْ
ل

ُ
ِه ۚ ق ْیِه آَیٌة ِمْن َرِبّ

َ
 َعل

َ
ل  ُنِزّ

َ
ْوال

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ُموَن ﴿  ق

َ
 َیْعل

َ
ْکَثَرُهْم ال

َ
ِکَنّ أ

َٰ
  ﴾37ل

 شد؟ بگو: ی مپروردگارش بر او نازل   یاز سو چه خوب بود که آیتی و گفتند:  /
ً
 دانند.  ینم یشترشانب ینازل کند، ول آیتیخدا قدرت دارد که  یقینا

Z : وَ  :109، آیت  6سورۀ انعام، شمارۀ  
َّ
َما اْْلَیاُت ِعْنَد الل  ِإَنّ

ْ
ل

ُ
ُیْؤِمُنَنّ ِبَها ۚ ق

َ
ِئْن َجاَءْتُهْم آَیٌة ل

َ
ْیَماِنِهْم ل

َ
ِه َجْهَد أ

َّ
َسُموا ِبالل

ْ
ق

َ
ِعرُ  ِه ۖ وَ أ

ْ
ا َجاَءْت  َما ُیش

َ
َها ِإذ َنّ

َ
ُکْم أ

 ُیْؤِمُنوَن ﴿
َ

 به آن ا  ید،آنان آ  یدلخواهشان برا  نشانۀبه خدا سوگند خوردند که اگر  را    یشانسوگندها  ینترسخت /    ﴾109ال
ً
آورند، بگو:    یم  یمانقطعا

 آورند.  ینم یمانا یاید،است که اگر آن معجزه هم ب ینا یقتحق یست؟چ یقتکه حق دانیدی خداست، و شما چه م دسترسدر  تنها هانشانه

Z  :  ْنَت ُمْنِذٌر ۖ وَ   وَ   : 7، آیت  13سورۀ رعد، شمارۀ
َ
َما أ ِه ۗ ِإَنّ ْیِه آَیٌة ِمْن َرِبّ

َ
 َعل

َ
ْنِزل

ُ
 أ

َ
ْوال

َ
ِذیَن َکَفُروا ل

َّ
 ال

ُ
ْوٍم َهاٍد ﴿  َیُقول

َ
 ق

ّ
ِل

ُ
: چرا از یندگو ی و کافران م  ﴾7ِلک

 . هستی یاکنندهیتهدا ی هر قوم ی برا وای دهنده یمبر او نازل نشده؟ تو فقط بآیتی پروردگارش  یسو 

Z : وَن ۚ وَ  وَ : 59 آیت ،17مارۀ ش  ، اسراسورۀ
ُ
ل َوّ

َ ْ
َب ِبَها اْل

َّ
ْن َکذ

َ
 أ

َّ
 ِباْْلَیاِت ِإال

َ
ْن ُنْرِسل

َ
ُموا ِبَها ۚ وَ  َما َمَنَعَنا أ

َ
َظل

َ
َة ُمْبِصَرًة ف

َ
اق ُموَد الَنّ

َ
 ِباْلَْیاِت  آَتْیَنا ث

ُ
َما ُنْرِسل

 َتْخِویًفا ﴿
َّ

ناقه   ،کردند و به قوم ثمود  یبرا تکذ  آیاتآن    یشینیان،پ  ین کهجز ا  ،باز نداشت  آیاتما را از فرستادن    یز،چ   یچ![ هیامبرپ  یو ]ا/    ﴾59ِإال

 . یمفرستی هشداردادن به مردم م یبرا تنهارا  آیات به آن ستم کردند و ما  یروشن بود، ول آیتیکه  یمداد

Z : وا93 - 90آیت ، 17 ۀاسرا، شمار  ۀسور
ُ
ال

َ
ْرِض َیْنُبوًعا ﴿  : َو ق

َ ْ
َنا ِمَن اْل

َ
ٰی َتْفُجَر ل َك َحَتّ

َ
ْن ُنْؤِمَن ل

َ
وْ /   ﴾90ل

َ
ٌة ِمْن َنِخیٍل وَ   أ َك َجَنّ

َ
وَن ل

ُ
َر   َتک ُتَفِجّ

َ
ِعَنٍب ف

َها َتْفِجیًرا ﴿
َ
ل

َ
ْنَهاَر ِخال

َ ْ
وْ   ﴾91اْل

َ
ِه وَ   أ

َّ
ِتَي ِبالل

ْ
ْو َتأ

َ
ْیَنا ِکَسًفا أ

َ
َماَء َکَما َزَعْمَت َعل  ﴿  ُتْسِقَط الَسّ

ً
ِبیال

َ
ِة ق

َ
ِئک

َ
َمال

ْ
وْ   ﴾92ال

َ
ٰی ِفي    / أ

َ
ْو َتْرق

َ
َك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف أ

َ
وَن ل

ُ
َیک

َماِء وَ  ْیَنا ِکَتاًبا َنْقَرُؤُه   الَسّ
َ
 َعل

َ
ل ٰی ُتَنِزّ َك َحَتّ ْن ُنْؤِمَن ِلُرِقِیّ

َ
 ﴿ ۗل

ً
ًرا َرُسوال

َ
 َبش

َّ
 ُکْنُت ِإال

ْ
ي َهل  ُسْبَحاَن َرِبّ

ْ
ل

ُ
  مگر آن   یم،آورینم  یمانگفتند: ما به تو ا  و/    ﴾93 ق

  (91. )یها نهرها روان کنآن   یاز درختان خرما و انگور باشد که از البه ال   یتو باغ  یبرا  / یا  (90)  یپر آب و جوشان روان ساز  یاچشمه  ینکه از زم

در    یاتو باشد،    یاز طال برا  یاخانه   یا  (92. )یما آور  یروخدا و فرشتگان را روبه  یا  یفکنی؛پاره بر سر ما بپاره   یاا آن گونه که گمان کردهآسمان ر   یا

  ی من جز بشر  یا آ  .منّزه است!! بگو: پروردگارم  یمکه آن را بخوان  یبر ما نازل کن  یاکه نوشته  تا آن  یمکن  ی و باال رفتنت را باور نم  ی، آسمان باال رو

 (93فرستاده هستم؟ )

Z  :ِه وَ   وَ :  51  –  50آیات  ،  29مارۀ  ش   ،عنکبوت  سورۀ
َّ
َما اْْلَیاُت ِعْنَد الل  ِإَنّ

ْ
ل

ُ
ِه ۖ ق ْیِه آَیاٌت ِمْن َرِبّ

َ
 َعل

َ
ْنِزل

ُ
 أ

َ
ْوال

َ
وا ل

ُ
ال

َ
َنا َنِذیٌر ُمِبیٌن ﴿  ق

َ
َما أ گفتند: چرا /    ﴾50ِإَنّ

 (50. )روشنگرم یادهندهیمخداست و من فقط ب تنها نزد آیات ینشود. بگو: ایبر او نازل نم هاییو نشانه آیاتپروردگارش  یاز سو 

 



 

 

 

 دن ی رساز به قدرت  شی نخست، پ دوران  دوم ۀدور 

 

16 

های گوناگونی در ذهن افراد بروز کرده، هر یک را به  ها و نشانه ها و عالمت ری در نخستین دوران پیغمبری محمد انگیزهآ (1) معجزه

او   طرف  به  مخصوص،  راهی  از  و  کشش میصورتی  این  در  عقده کشانید.  فامیلی،  ها،  و  مالی  وضع  افراد  روانی  های 

 .  1ها عامل دیگر موثر بوده است های طبقاتی، ملی، نژادی، رنگ پوست و ده نارضایتی 

م( که در عراق و خراسان به علم جدل  9/    ه 3، عموی علی بن سهل بن ربن طبری، در سدۀ ) ابوزکار یحیی بن نعمان

شهرت داشته، در کتابش گفته است: هیچ یک از مردان و زنان مهاجر و انصار، از یاران محمد با دلیل و آیتی، بدو ایمان نیاورده 

 .  2بودند 

 ظن و سادگی بوده است.  ایمان بیشتر عربان به محمد از روی تلقین و ُحسن  القضات از غزالی نقل کند:عین

 ای محمد! تو را به خدا! تو پیغمبری؟  چنان که روزی یک عرب نزد وی آمده، گفت:

درخواست معجزه  نیز بی و حتی سلمان  3آری والله! و آن عرب به همین سوگند قانع شده مسلمان شد  محمد پاسخ داد: 

 .4به محمد ایمان آورده است 

 دورۀ دوم
در این دوره که مسلمانان به قدرت رسیده بودند، نبوت به مفهوم ایرانی آن )قطب عالم و پادشاه کشور( نزدیکتر از مفهوم  

َه  میقدرت(  یهودیش )پیشگوی پرهیزکار بی
َّ
ِطیُعوا الل

َ
  بود و هنگامی که محمد در مدینه گفت: أ

َ
ُسول ِطیُعوا الَرّ

َ
ْمِر  َو أ

َ ْ
وِلي اْل

ُ
َو أ

 
ْم 

َ
َول

َ
َرْحَمًة وَ   أ

َ
ِلَك ل

َٰ
ْیِهْم ۚ ِإَنّ ِفي ذ

َ
ٰی َعل

َ
ِکَتاَب ُیْتل

ْ
ْیَك ال

َ
َنا َعل

ْ
ْنَزل

َ
ا أ َنّ

َ
ِفِهْم أ

ْ
 یو[ برا  یابند؟   ی م  یو نقص  یبقرآن ع  ]در   / آیا   ﴾51ِذْکَرٰی ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن ﴿  َیک

  یه و ما  یژهاست ]و  یکتاب رحمت  ین! همانا در ایم؟شود بر تو نازل کرد  یکتاب را که ]همواره[ بر آنان خوانده م  ین نبوده است که ما ا  یآنان کاف

 ( 51آورند. ) یم یمانکه ا یمردم  یبرا ی[ و پند یادآوری 
 . 619 ،36مارۀ ش  وه،کا 1
 . 189 ، برگۀ1973، چ 124 ، برگۀ1923چ   ،م(867 /  ق 252 :لیفأ)ت ة الدين و الدول ی،ربن طبرابن 2
 . 456 -  455  ،2ج، القضاتعينهای نامه  3
 .87برگۀ  ،االسالم يااللحاد ف چ در   ،يديهؤ مجلس ماز  519م(، مجلس  1077ق/  470 د:) یالدین داع شیراز يید فؤ الم 4
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ْم  (1) معجزه
ُ
یا   ؛داشت. مردم مختار بودند. خدا و پیغمبر و فرمانروایتان را مطیع باشید! دیگر کسی نیازی به استدالل و معجزه نمی 1ِمْنک

و یا مسلمان شوند و این خود مردم بودند که   ؛ و یا به منطقۀ اسالم درآمده جزیه بدهند ؛ در خارج منطقۀ حکومت اسالم بمانند

بلکه از    ؛ شدند و از این روی نه تنها در قرآن کلمه معجزه نیامدهمییافتند و مسلمان  میکننده  شدن منطقی قانع برای مسلمان 

نیز کسی پیغمبر  انگشت   یاران  تن  به دروغه  شمار که بجز چند  و شیعه  انگشت وسیلۀ معتزله  هیچ کس    ،اندنما شده گویی 

 های یهود به محمد نسبت نداده است. ای از نوع افسانه معجزه

 گذشته از ُغ 
ّ
ّیت و معجزه بودند الت و اسماعیلیان که به کل

ّ
  های دیگر اسالمهر یک از فرقه   ،2ی منکر هرگونه خرق قانون عل

 های بعد زیر دوگونه فشار:  اند و سپس در قرن رسد، در آغاز کار منکر معجزه بودهمیکه تاریخشان به قرن اول  

 ؛ فشار مادی خلیفگان   -1

های خوارج  ترین فرقه اند. چنان که اباظیان که از قدیم ها شده فشار معنوی یهود و نصارا، مجبور به پذیرش آن افسانه   - 2 

گفتند: ادعای محمد، که من پیغمبر هستم، خود دلیل  میشود،  ن نوع فکر عربی صحرا در ایشان دیده میتریبودند، و ساده 

تا سدۀ سوم کرامیان همین ر   3کافی برای پیغمبری او است  ابوالحسن  و حتی بزرگ  4داشتندمیی را  أو  ترین تئولگ سنیان 

ه است و تنها شاگرد شاگردان وی، باقالنی، چنان که دیدیم،  در موضوع معجزه بحث ننمود  م( اصالً 941  /   ق330د:  اشعری ) 

میزی دکان خلیفگان پهن کرد و تازه پس از آن که خلیفگان و فقیهان سنی دربارشان، اصل معجزه  آبساط معجزه را برای رنگ 

  ؛ ی استفاده نرفته است کردن کسها به عنوان دلیل برای مسلمان گاه از معجزه را جزو عقاید مسلمانان جا کردند، بازهم هیچ 

 
1  Z  :  َه وَ   :59، آیت  4نساء، شمارۀ  سورۀ

َّ
ِطیُعوا الل

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ُیّ

َ
 وَ   َیا أ

َ
ُسول ِطیُعوا الَرّ

َ
ِه وَ   أ

َّ
ی الل

َ
وُه ِإل ُرُدّ

َ
ِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء ف

َ
ْم ۖ ف

ُ
ْمِر ِمْنک

َ ْ
وِلي اْل

ُ
  أ

ِه وَ 
َّ
ُسوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالل َیْوِم اْلِْخِر ۚ  الَرّ

ْ
 ﴿ال

ً
ِویال

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ِلَك َخْیٌر َوأ

َٰ
و صاحبان امر خودتان اطاعت   یامبراز پ  و! از خدا اطاعت  یماناهل ا  یا/    ﴾59 ذ

  تر فرجامنیکشما بهتر واز    یبراکار    ینا  واگذارید؛  یامبرآن را  به خدا و پ   ید،دار  یمانا  یامتاگر به خدا و روز ق  ید،نزاع داشت  یزی. و اگر درباره چیدکن

 ( 59است. )
 . 6 - 5م، برگۀ  1966چ بیروت  ،م(10ق/ 4)سدۀ  یسجستان، ةاثبات النبو  2
 .  106 ، برگۀم(1037ق/ 429 د:) ی، بغدادالفرق بين الفرق  3
 . 222 ، برگۀجان هما ی،بغداد، الفرق  4
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های علم کالم گنجانیدند  کردن آنان در کتاب ای یهود و نصارا و برای مجاب های افسانه ها را تنها برای مقابلت با معجزه بلکه آن  (1) معجزه

جانشینی  سوادی که تنها هنرشان  تر برای توجیه وجوب اطاعت مردم از خلیفگان بیها را سیاه کردند و از آن مهم و اوراق آن 

بردند و گرنه جواب یهود و نصارا را اسماعیلیان منکر معجزه از اسالم به مراتب از  میکار  ه  ب  ،بودمیمند  چنان پیغمبر معجزه 

 تر بوده است. نیان بیشتر و معقول ُس 

ها آیه متشابه ند ده مان  ،کندمییید  أهای یهود و نصارا ت های قرآن را که به ظاهر معجزهمسلمانان منکر معجزه برخی عبارت

نمودند، نه  میکردند. ایشان برتری اسالم را بر ادیان دیگر در برتری قوانین آن جستجو میویل أت  ،دیگر چنان که خواهیم دید 

 های یارانش. ها و کتابسوزی فریب و نه در تیغ عمر و چپاول های کودک در معجزه 

 ج. اهل کتاب و معجزه
داشتند یهود و میه حکومت اسالم در چهار قرن اول هجری نظری خاص در بارۀ معجزه  سومین گروه از مردم زیر سلط

ریشگی دو زبان عربی و عبری با کتاب مقدس ایشان  شان، به سبب هم ها پیش از اسالم در شبه جزیره نصارا بودند و چون عرب 

 بودند، ایشان را اهل کتاب لقب داده بودند.   خبرریشگی بی های هندی و فارسی به سبب دوری و نا هم آشنا شده، و از کتاب 

کنند و همان گونه که پیشتر  میکرده و  میاز یهود پیروی    ل دیگر، کامالً ئلۀ معجزه برخالف بسیاری مسا أمسیحیان در مس

رفت  اساطیری خود محکم   1اشارت  انبیای  سلسلۀ  به  یهود  ّیت  ایمان 
ّ
عل قانون  از  پُ میتر  و صحراهای  سبود  مار  نقب  ر  و  ینا 

ای این  ر طمطراقی برای پیغمبران افسانهمعجزۀ پُ   ،رودمیشمار  ه  مارگیری را که هنوز هم هنر جالب توجه بومیان فلسطین ب

 قوم ساخته بود.  

ها بافته بودند، در نخستین سدۀ  این گونه معجزه   ۀصد سال پیش از میالد، دربار ن هایی که سینه به سینه از پاشاخ و برگ 

ای به نام یسوع ناصری  های نوین دربارۀ نجارزاده ها در آمیخت و با افزودن افسانه میالدی در جنوب اروپا با خرافات میترائیست 

 
 .219 ، برگۀ36ش وه،کا 1
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ها نیز  آن سامان   ها دراین افسانه   ،و پس از مهاجرت یهود از فلسطین به حجاز و یمن و عراق  1خود گرفت ه  شکل جدیدی ب (1) معجزه

های مرقیونی و دیصانی  ، مذهب 3های هندوایرانی های یهودی و مسیحی با افسانه و در عراق در اثر آمیزش افسانه   2پخش شد 

 وجود آمد و به وسیلۀ آنان مقداری از افکار اسرائیلی به درون ایران در آمده تا مرزهای چین پیش رفت. ه و مانوی ب

شت، این افکار اشراف زردشتی را به سوی توحید عددی کشانید، تا آن جا که کرتیر موبدان موبد  چنان که گذ در ایران هم 

بودایی و مانوی )دوآلیزم( را در ردیف مبارزه با یهود و نصارا    ،برهمایی  ،م( در کتیبۀ نقش رستم مبارزه با افکار هند293  -  242) 

ها اثر ژرف نداشت،  شت این گرایش به توحید عددی در میان توده چنان که گذو گرچه هم   4از افتخارات خود برشمرده است 

 ولی بهر حال اثر داشته است. 

*** 

 بقیه در شمارۀ آینده 

  

 
 . 220همان جا، برگۀ  1
 . 221همان جا، برگۀ  2
م( قابل  373  -306کورش افرام )  یسریان  یمجموعۀ سرودها  یهندو ایران  یهای با خیالباف   ییهود  یهاای از آمیزش معجزه نمونه  یبررس   یبرا  3

در صدر اسالم، در عراق   ی و  یهار از معجزات ترسایان است. چنین کتابشده، پُ   یمسیح  یاین فیلسوف کرد زردشت  یهااستفاده است. کتاب

 . 90 - 76برگۀ  1970ا، چ بیروت ن، ابو ةرامیاْل  ةدب اللغأت )تاریخ اس گشتهمی  دستدست به 
به    ، 108  برگۀ  خ،1348چ    خ(، تهران،1368  –   1295ی، احسان طبری ) ایران  های اجتماعی در ها و جنبشیبینجهان   بارۀدر  های بررس   یبرخ  4

 . یتمدن ايراندر خ( 1263  – 1285)بهنام  ینقل از دکتر عیس
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 (2) معجزه

 (2معجزه )
چهارم،   ۀ، سال دوازدهم، شمار1974، سپتامبر  1394، رمضان  1353، مهر  54  ۀشمار  یخ، کاوه، مون  ۀمجل

 44 – 32 ۀبرگ

 آمیزش سه گروه در عراق
عراق در سدۀ هفتم، در مجامع علمی تیسفون سورا، بابل، در میان ایرانیان مانوی و مزدکی که    هنگام یورش تازیان بر

و  بودند،  عادت  خرق  هرگونه  خد   منکر  با  ارتباط  اشراق  آخرین  در  یعنی  خیال،  و  خلسه  و  اندیشه  در  بشریت،  حفظ  با  را  ا 

افسانهمی پیغمبران  به  یهود و مسیحیان که معجزاتی  نیز مقمیای خویش نسبت  شمردند، در میان  و  دان زردشتی لدادند، 

ها  یورش اعراب، این بحث دادند، جنگ قلمی برپا بود. با  ها نسبت میها و آذرپاد ماراسپندان به زردشت   « ورگرم»ایشان که  

 خاموش شد و چراغ مدرسه
ً
دو طرف متخاصم در عراق، طرف    ها در مدت جنگ فروخفت و پس از آغاز دورۀ آرامش، برموقتا

 ها افزوده شده بودند. یعنی عرب  ،سوم 

های اعجازآمیز ایشان افسانه اسرائیل اعالم نموده،  محمد در دورانی از پیغمبری، خود را طرفدار پیغمبران بنی که  جا    از آن 

ها و ایرانیان مسلمان شده، در  سرایی، برای جلب رضایت اهل کتاب در قرآن آورده بود، عرب و داستان   را به صورت مثال و رمز 

 برابر اهل کتاب دچار مشکل جدلی گردیدند.  

شما چه گویید؟ و    ، راف نموده استها اعت ها داشتند که محمد در قرآن بدان : پیغمبران ما معجزه گفتندمی اهل کتاب  

 چه دارید؟.  

ویل کتب مقدس را دربارۀ أها، در برابر اعتراض متفاوت بود. ایرانیان که راه تفسیر و تواکنش ایرانیان مسلمان شده و عرب 

های جبرنما و  آیه ها را مانند  های متشابه قرآنی زده، آن اوستا به دست پیروان مانی و مزدک آزموده بودند، دست به تقسیر آیه 

 ها را در همین مقال خواهیم دید.  ویل أای از این تویل اعالم کردند. ما گوشه أالت مجسم و مشبه واجب 



 

 

 

 دن ی رساز به قدرت  شی نخست، پ دوران  وه در عراقسه گر  زشی آم

 

21 

سازی نداشتند و  اما دستگاه خلیفگان عرب و سلفیان دربارشان، که در آغاز کار و دورۀ جنگ نیازی به استدالل و معجزه  (2) معجزه

گونه تفسیر قرآن را زندیقی   بدانشان سخت به ظاهر عبارت کتب مقدس چسبیده، هر مانند ساسانیان و موهم  ، در دورۀ آرامش

های  نامیدند، اینان ناچار شدند با کمک ایرانیانی که علم خود در اختیار خلیفه نهاده بودند در برابر معجزهگری می و مانوی 

از کردند. هرچه فاصلۀ زمانی مرگ محمد بیشتر  سازی آغیهود، دست به عمل متقابل زده، برای محمد و سران فاتح عرب معجزه 

 شد. میفزوده  اسرایان  ها و داستان شمارۀ داستان  گشت، بر میو فاصلۀ مکانی فتوحات افزون  

چون عمر او را به کوفه   ، م( باشد. او از یاران محمد بود 652 / ق 32 د:مسعود ) سرایان ابن ترین چنین داستان شاید قدیم 

القمر را برای محمد  به نزاع اهل کتاب با مانویان و دیگر زندیقان منکر معجزه آگاهی یافت و داستان شق فرستاد، در آن جا  

 اختراع کرد و با این کار دل عمر را به دست آورد.  

 ( معتزلی  ابن   836  /   ق221  د:نظام  همواره  شق م(  داستان  مخترع  را  این  مسعود  سبب  به  را  او  کرده،  معرفی  القمر 

 .  1اسق و منافق خوانده است سازی فدروغ

   . 2مچ او گرفته شده است ،  يکصد و پنجاه يار ساختگی محمد سازان سیف بن عمر است که در کتاب  نمونۀ دیگر این معجزه 

نما، َوْهب بن  چون ابوهریره، عایشه، کعب االحبار یهودی مسلمان   ، سازی را در اشخاصیهای دیگر از این معجزه نمونه 

از فارس ه  از زردشتی به یهودی ُمَنِبّ گری در آمده و در حجاز به مسلمانی گرویده است و بسیار مانند ایشان را  های یمن که 

 توان یاد کرد.  می

 
 . 319 برگۀ، الفرق بين الفرق  ،م(1037 /  ق 429  د:بغدادی ) 1
 . 723 ،39شکاوه،  2
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نمودن بسیاری  های مستقل در بارۀ مفتضح ، کتاب 2د امروز جدنیان مت و نیز ُس   1شیعیان چه در گذشته و چه در عصر حاضر  (2) معجزه

 اند که سزاوار است از عربی به فارسی ترجمه شود.سازان نگاشتهپردازان و تاریخ از این دروغ 

 ادگی دانشمندان مسلمان غیر سنی تایس
  که   گونه  همان اشراقیان آریایی    ی: حشو   انیسلف  ی سازدر برابر معجزه   یسن  ریدانشمندان مسلمان غ  یستادگ یا

آنان، در مس  برابر ادعاهای یهود و مسیحیان و مقلدان زردشتی  از آمدن عرب، در  ایستادگی  أپیش  لۀ معجزه و خرق عادت 

 ها به عراق و ایران نیز به مبارزۀ خویش ادامه دادند.  نمودند، پس از آمدن عرب می

   ، شدندمیایشان پس از آن که مسلمان  
َ
کرده، برابر  مییید  أباطنیان، معتزله، صوفیه و شیعه را ت  الت، ریان، ُغ َد نظریات ق

 رداختند.  پهای جدید تازیان به مقاومت میتراشی سازی و معجزه افسانه 

ادعا  گفتند:میاینان   ایشان حجها عالمت درستی  به اصطالح  پیغمبر، که  به اصطالح  3یا خواجۀ زروان   ؛الزمان   ة ی  و 

امام، شاه»فارابی   قانون میخوانده    «پیشوا و    ملک،  نیکویی است که  شد، همانا  به دروغ میهای  نیازی  و  و خرق  نهد  بافی 

 نمایی ندارد. عادت

 
معرفی کتاب ]  خمسون:  (734-   732  برگۀ،  39ش  وه،)کا  يکصد و پنجاه يار ساختگیاز ایران باید از آقای عسکری ساوجی نویسندۀ کتاب    1

 برگۀ،  1350، بهمن  9، س  39، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوهمنزوی،    نقیعلی[،  »خمسون و مائه صحابی مختلق« يکصد و پنجاه صحابی ساختگی

 قاضی دادگستری لبنان نام برد.  ،و از لبنان باید از آقای هاشم معروف 734 - 732

 .های آقای محمود ابوریه از شیوخ ازهر نام برد برای نمونه باید از کتاب 2
 نقیعلی،  قضا و قدر در ادبيات فارسی (.IIIو   VIII،  42  وه، شمارۀ)کا  دادندیمخود    یشوایم( به پ7/    ه1)  ۀدر سد  یسانیان است که ک   یلقب  3

 . 168، پس از برگۀ XIV – Iها با اعداد رومی خ، شمارگان برگه1351، مرداد  10، س42 -41، مونیخ، شمارۀ مجلۀ کاوهمنزوی،  
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 دیدگاه فرق اسالمی و اندیشمندان دربارۀ معحزه (2) معجزه
 ه  قدریان ب

ّ
  ،کردن سنگالقمر، تسبیح شق ایشان  های اولیا و معجزات انبیا و حتی معجزات محمد بودند.  ی منکر کرامت کل

ای واالتر آوردن قوانین  شمردند و برای محمد معجزه آسا نمی پذیرفتند و حتی قرآن را معجزهجوشیدن آب از انگشتان را نمی

 .1دانستند الزم نمی  ، نیکو

نیان متعصب در خود حرم  مون عباسی بود و آخر کار به دست ُس أقبیلۀ نمیر، استاد هارون و م  بن االشرس، موالی   ةثمام

 .  2مکه کشته شد 

 .  3هیچ پیغمبر نیازی به خرق عادت ندارد  گفت:میاو مانند قدریان  

 م( خواهرزادۀ ابوالهذیل عالف موال و بصری بود.  836 / ق 221  د:نظام معتزلی ) 

وی قرآن را    .نمودمیالقمر را تکذیب  به محمد نسبت داده شود، مانند شق   هاو هرگونه خرق عادت و از جمله آن چه را ک

 . 4نامید نیز معجزه نمی 

 ها منافات دارد.  گویی ها و گزافه بافی اوه یروح اسالم با این  گفت:میاو  

 .  5کردمیالقمر معرفی کرده و به همین اتهام او را فاسق اعالم  مسعود را سازندۀ داستان شق و ابن ا

 
 .345  - 344 ۀ، برگالفرق  ينالفرق ب ی،بغداد 1
 . 175  -172 برگۀجا،  همان 2
 . 344همان جا، برگۀ  3
 . 345 -344؛  132  -131 برگۀجا،  همان 4
 . 319 ۀهمان جا، برگ 5
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هایی را که از یمن رسیده بود و به قول شیعیان مسعود با علم و شستن او کتاب باید یادآور شوم که سوابق دشمنی ابن  (2) معجزه

 . 1سازدمیمکن  اند، باور چنین اتهام را بر وی م شامل فضایل اهل بیت بوده 

باید به    ،2قرآن الهام الهی است و لیکن حجت نیست   گفتند:می   ، جاحظقول  بنابر    معتزلیبرخی از شاگردان نظام  

 کار برده است.  ه خاطر داشت که چون در زمان جاحظ هنوز کلمۀ »معجزه« متداول نشده بود، او حجت را به جای آن ب

 گفتند:م( می 864  /  ق250  د:ای( )فوطی و شاگردش عباد صیمری )کمره پیروان معتزلی نظام هم چون هشام 

زیرا که  ؛  توانند دلیل پیغمبری باشد القمر نمیپیمایی بر روی آب و شق راه   ، چون مار ساختن عصا، شکافتن دریاکارهایی هم 

 .3اند ها اعراض هستند و علتی مادی داشته این 

 . 4ردند شممیگری  معتزله، سحر را فقط یک حیله

ترین نوع خود  م( فیلسوف شیعی کاشان، اعتراضاتی بر معجزه دارد که کهن   859ق/    245راوندی احمد بن یحیی )م  

 ها یاد خواهد شد. باشد و در عنوان تشکیک می

 نمود.  میم( معجزات را مسخره  869 / ق 255 د:جاحظ ) 

   . خندیدمیگفتن قورباغه و کبوتر  شاخ شیطان، تسبیح  ،حوت   دب قتیبه آردکه جاحظ به داستان کابن 

بایستی پس  میاگر حجراالسود از آسمان سفید پایین آمده و از تماس با دست مشرکان سیاه شده باشد،    گفت:می و نیز  

 .5شدی شدن مشرکان، دو باره سفید میاز مسلمان 

 
 در بار   یاست، ول  19  ۀبرگ  ،يحالکافي و الصحلبنان در کتاب    یدادگستر  یهاشم معروف، قاض  ینظر آقا  ینا  1

ً
که   ییهاکتاب  یاتمحتو   ۀظاهرا

  یل از فضا  یشب  یرانیهند و ا  یبرسد، احتمال علوم اشراق  ینهبوده است، و به مد  یرانیهندوا  یکه مرکز انتشار افکار اشراق  یمنم( از  7/    ه 1)  ۀدر سد

 بودند. یامیختهمساله مانند دوران بعد هم در ن ینکه هنوز ا یراز باشد؛یم یتاهل ب
 .9  - 8 ۀبرگ ی،، باقالناعجاز القرآناش بر در مقدمه  ربه نقل احمد صق 147 ۀ، جاحظ، برگحج النبوة 2
 . 162  - 161 ۀبرگ ی،دادغ، بالفرق  ينالفرق ب، 167، 2م(، ج941ق /  330)د:  یاشعر ،يينمقاالت االسالم 3
 . 115،  2ج یاشعر ،يينمقاالت االسالم 4
 .   27، 46 ۀ، شمار کاوه،؛ 72-  71 ۀق، برگ1326چ مصر،   یبه،قتابن ،يثمختلف الحد يلتأونک:  5
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 زهجدیدگاه صوفیان دربارۀ مع (2) معجزه
برابر   آن دوران در  از ترس  ؛اندیشۀ »معجزه«، دکتر غنیدربارۀ مقاومت صوفیان  از قش  ؛یا  تقلید  به  یا  نما  ری صوفی ی و 

دهد  میدر صورتی که شواهد زیر نشان    ،1دادند گوید: در سدۀ نخستین، صوفیان به معجزه اهمیت نمی میگرا، چنین  نیُس 

 کردند. اینک چند گواه:  میبلکه با این اندیشه مبارزه   ؛دادندکه صوفیان کهن، نه این که به معجزه اهمیت نمی 

 رود!  میفالن شخص، در یک شب به مکه   م( را گفتند:874 /  ق 261 د:بایزید بسطامی )

 رود.  میشیطان هم در یک لحظه با لعنت خدا از مشرق به مغرب   گفت:

   دهند!مینگیزتر انجام  اگفت: ماهی در زیر آب و مرغ در هوا کاری شگفت   ،رودمیفالنی، بر روی آب راه    و چون شنید که:

نیز گفت: بر آب گسترده  و  را دیدید سجاده  را نبینید، فریب    ؛اگر کسی  او  و بد  اعمال نیک  تا  یا در هوا نشسته است 

و با فرقی    «معجزۀ عملی »و    «معجزۀ علمی»با تقسیم اسماعیلی    «خرق عادت »یا    «؛کردار»مخورید! این مقایسۀ بایزید میان  

می  عادت«  »خرق  و  »آیت«  میان  قدریان  سنجش  که  قابل  آن مینهادند،  همۀ  و  به  باشد  ساسانی    «ورگرم »و    «ورسرد »ها 

 گردد.میبر 

برابر نهادن استقامت و کرامت نیز اشارت به همان   . نه صاحب کرامت  ، صاحب استقامت باش  گفت:می ی  نابوعلی جوزجا

 گفتۀ بایزید است. 

 شود! تر نمی   روی و پایتمیایم که تو بر روی آب راه  شنیده  م( را گفتند:896 /  ق283 د:ی )سهل شوشتر

 ذن مسجد پرسید!  ؤاز خادم م  گفت:

   . خفه شدی ، و گرش نرسیدیمی ، حوض افتاده  کردن بروزی سهل هنگام غسل  ذن گفت:ؤ م ، چون پرسیدند

   .2بتوانی صفتی بد از خودت دور سازی ست که ا  ترین کرامت آن بزرگ  گفت:میو نیز سهل  

 
 . 261 - 260، 2ج  ی،، دکتر قاسم غنتصوف يختار - 1
 . 163 ۀبرگ یری،قش ،يهقشر  ۀرسال 2
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ساخت و جانش داد،    زر   سورۀ اعراف، سامری با  148آیۀ  ظاهر  مقصود از گوساله زرین که بنابر    گوید:میو نیز سهل   (2) معجزه

 . 2نه گوسالۀ واقعی  ،1باشد میایشان    «نفس تبهکار » همانا 

 فالنی، باکرامت، ماهی سه رطلی را از آب بگرفت!  جنید گفتند: هب

 . 3گزید میای کاش مار بود و او را   گفت:

   .رودمیفالنی روی آب راه   م( گفتند:940 /  ق328 د:به عبدالله مرتعش نیشابوری )

 . 4به نظر من مخالفت با نفس )روان تبهکار( دشوارتر از راه پیمایی بر روی هوا است  گفت:

صادقانه و صاف و ساده منکر معجزه و قدرت بر اعجاز  ضمیر، که مانند محمد  باید به یادداشت که همین صوفیان صافی 

گرا هر یک دارای  نی درباری و به دست صوفی نمایان سنت بودند، پس از چند قرن، در اثر فشار دولت خلیفگان و فقیهان ُس 

)   مثالً   ، چندین معجزه شدند این صوفی ُس   1072  /  ق 465  د:قشیری نیشابوری  زده دربارۀ داستان سهل شوشتری  نت م( 

 دهد که:  میچنین توضیح  

   .5گفت میداشت و این سخنان را برای شکسته نفسی  میسهل شوشتری قدرت خرق عادت   گفت:میابوعلی دقاق  

 
( 1نامه )حج  .84،  45نک: کاوه، ش  یشترب  یلتفص  یاست. برا  یایی آر  یتثنو   یهامانده )دل( از ته   یکوکارروان تبهکار )نفس( در برابر روان ن  1

،  1352، نوروز  11، سال  48و    47  ۀکاوه، شمار   ۀ؛ مجل35  –  26  ۀ، برگ1352، نوروز  11، سال  46و    45  ۀکاوه، شمار   ۀمجل   ی،منزو  نقیعلی(،  2)

 . 70 – 60 ۀبرگ
    وَ :  147  یت، آ7اعراف، ش  ۀسور :  Zم(،  1021ق/  412)د:    یشابورین  یسلم  ،يرالتفس  يقحقا  2

ً
ِهْم ِعْجال َبْعِدِه ِمْن ُحِلِیّ ْوُم ُموَسٰی ِمْن 

َ
 ق

َ
َخذ اَتّ

ُمُهْم وَ 
ّ
ِل

َ
 ُیک

َ
ُه ال َنّ

َ
ْم َیَرْوا أ

َ
ل
َ
ُه ُخَواٌر ۚ أ

َ
وُه وَ   َجَسًدا ل

ُ
َخذ  ۘ اَتّ

ً
 َیْهِدیِهْم َسِبیال

َ
که    یامجسمه گوسالهرفتن او به طور سینا  از    پس  یم موس و قو /    َکاُنوا َظاِلِمیَن   ال

 یها را به راهو آن   گویدی نم  یها سخنبا آن  روحی که آن مجسمه ب  یدندند  یا. آ یدندخود ساخته و پرست  یورهایداشت از طال و ز   ی و خوار  ییصدا

 ستمکار بودند.   یگرفتند و مردم را آن گوساله یپ  لیو  یدند،د یآر کند؟ینم یتهدا
 . 296 –  163 ۀبرگ یریه،قش ،يريهقش  ۀرسال 3
 . 26 ۀهمان جا، برگ 4
 .  172 ۀهمان جا، برگ 5
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 .1در آغاز کار، منکر هرگونه خرق عادت و آمد و شد مالئکه نزد پیغمبر بودند  باطنیان، (2) معجزه

   م( 10/    ه 4ف اسماعیلی )سدۀ  سجستانی، ابو یعقوب فیلسو 
ً
از قدرت    خرق عادت را ممتنع ذاتی شمرده که اصوال

 .  2همه چیز بیرون است 

فقیهان حشوی سلفی قرار    ، زیر فشار خلیفگان ومعتزلی  باری اسماعیلیان پس از سجستانی، مانند معتزله پس از نظام 

کردند، چنان که  میلیکن باز هم آن را طبق اصول علمی )علم آن روز( تفسیر   ؛ گرفته، مجبور شدند که اصل معجزه را بپذیرند

 داد.  میم( انجام  11/  ه 5)  ۀ سینا در سدابن 

وسیلۀ راه طبیعی  ه  همگی ب  ، غمبران رخ داده استی گویند: تمام آن چه به دست پمیباطنیان ملعون    گوید:میباقالنی  

بلکه خداوند راه کار را به    ؛معنی استمعنی خرق عادت بی ه  اند و معجزه بخبر بوده بی   و علمی انجام گرفته، اما مردم از آن 

زیرا که خرق نظام طبیعت نه برای پیغمبری و نه برای دیگران ممکن نیست و اگر   ؛آموختآموخت و به دیگران نمی میپیغمبر 

سوادی  اطالعی او از راه عمل بوده است، مانند ناتوانی بی تواند کاری مانند کار پیغمبر انجام دهد، به دلیل بی ناپیغمبر، نمی 

 .  3از نوشتن 

 .4ترتیب داده است  ،ها هستندر معتزله و باطنیان که منکر آن ب  و جادو و رّد  فصلی ویژۀ اثبات سحر   لبيانا باقالنی در

 ها تشکیک در معجزه
بلکه   ؛ نی حشوی دربارها، مجرد انکار خشک و خالی نبودفقیهان ُس   مقاومت دانشمندان در برابر معجزه سازی خلیفگان و 

ند که همگی به دست نگهبانان جهل خلیفه ها نگاشت ها ترتیب داده مقاله و رساله زن، بحث گول برای ابطال آن موهومات بچه 

 ها، به دست ما نرسیده است. بر آن  هایی در کتب رّد پاره گفتهها، و تکهرست هها در فو یارانش از میان رفته، جز نام آن 

 
 . 295 ۀبرگ ی،، بغدادالفرق  ينالفرق ب 1
 . 6  - 5 برگۀ، 1966، سجستانی، چ بیروت، ةاثبات النبو  2
 .  81  - 78بند  ،م1958چ ابوبکر باقالنی، ، المعجزات و الکرامات نالبيان عن الفرق بي 3

 . 103 - 92جا، بند  همان 4
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م(  859  /  ق245  د:ترین فیلسوف مسلمان که برخی از اعتراضات او بر خرق عادت به دست ما رسیده ، راوندی ) قدیم  (2) معجزه

باشد. او منکر معجزه بود و قرآن را الهام خدواند و از نوع الهام عمومی به همۀ هنرمندان و کالم آن را انشای محمد پیغامبر می

 نیان او را ملحد و برهمنی و ... بخوانند.  دانست و همین عقیدت کافی بود که ُس می

، چنین  1بر راوندی نگاشته است   االنتصار( به عنوان  م912  /  ق 300پیرامون    د:گرا ) ای که خیاط معتزلی سنت یه از رّد 

 ةزمّردبه دلیل این که او در کتاب    نیان اما ُس   ،کرده است مینماید که راوندی دانشمندی شیعی بوده و از امامان شیعه دفاع  می

نقل کرده را  برهمنان  انکار خرق عادت، هملحدش خواندند. برخی دلیل  ،اقوال  و  نقد  را در  الله شیرازی داعی  ةب های وی 

ها  آورده است و پل کرواس آن   ةيديؤ مجالس ماز کتابش    522تا    517های  م( در مجلس 1077  /  ق470  د:گرا ) اسماعیلی سنت 

 . 3بند آورده است   26ها را در  چاپ کرد و عبد الرحمان بدوی آن   1934سال   ، 4. جR. S. Oکرده و در مجلۀ  2نویس نورا 

 از طرف مسیحیان چون علی بن ربن طبری  9/    ه 3دانشمند شیعی سدۀ )  های این  اعتراض
ً
م( برخرافۀ خرق عادت مرتبا

جوزی، فخر رازی، و نیز از طرف  خرم، غزالی، ابن نیانی چون باقالنی، بغدادی، ابن ملکا و سعدیه، و ُس و یهودیانی چون ابن 

ادیان امروزه،    م اما علو  ، ها قرار گرفتها و تهمت رد ناسزاگویی مو  ،هایشان نشینیپس از عقب   ،امامیان   12خود اسماعیلیان و  

دهد که در زندان نگهبانان جهل خلیفه زجرکش شد. و  میسرایی خالی کرده، حق را به آن دانشمند  شانه از زیر بار همه یاوه 

ریزی  مشغول پایه  ة الدين و الدول  لیف کتابأربن زردشتی مسیحی شده از راه تشاید در همان روزها که متوکل خلیفه با کمک ابن 

 دادند. میهایش جان  دکان معجزه بود، راوندی و دانشمندان شیعی و گنوسیست دیگر در زندان 

 
 . 1957و بیروت  ؛ 1925، خیاط، عبدالرحیم بن محمد، چ نیبرگ، قاهره  االنتصار 1
 . برنویسمتن مقاله:  2
 .188  - 175 برگۀ، 1945مصر    ی، عبد الرحمان بدو االسالم، يمن تاریخ االلحاد ف ةدراسات اسالمی 3
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 های قرآنتفسیر داستان  (2) معجزه
معجزه  برابر  در  و  آغاز،  قرن  چند  در  را  اسالم  دانشمندان  مقاومت  که  واکنون  خلیفگان  سلفی    سازی  حشوی  فقیهان 

سرایی قرآن، که به صورت ظاهر معجزات یهود  های داستان ینک باید چگونگی برخورد ایشان را با برخی آیه دربارشان دیدیم، ا

 بررسی کنیم.   ، و نصارا را پذیرفته است

شمردند، گنگی، یعنی متشابه بودن میبرخالف ادعای پوچ ظاهریان سلفی، که ظاهر همۀ الفاظ قرآن را قابل استناد  

به طوری که خود قرآن هم آیات قرآنی به دو بخش محکم    ، خود پیغمبر نیز آشکار شده بود  تی در زمان های قرآن، حبرخی آیه 

م( چند کتاب در تفسیر مشکالت قرآن باقی مانده  9  /  ه 3و از سدۀ )   1نیاز از تفسیر و متشابه نیازمند تفسیر گردیده است بی 

 است.  

 میی از قرآن را مخالف علوم روزگار  در طول تاریخ، هرگاه مسلمانان دانشمند، ظاهر آیت 
ً
آن را طبق اصل شیعی    یافتند، فورا

ت بطلمیوسی  أهای مخالف هی م( طبری آیه 10/  ه 4در سدۀ )   کردند، مثالً میویل در ستون متشابهات نهاده، تفسیر أوجوب ت

 ویل نمودند. أت  ،دیدند ت کپرنیک أها را که مخالف هی الدین شهرستانی آن ةم( هب 20/ ه 14را و در سدۀ ) 

دیدند، در میهای غیرطبیعی  کردند، ایشان آیاتی را که مشتمل بر داستان شیعیان منکر معجزه نیز کاری جز این نمی 

کردند. اینک من نمونۀ برخی از آن تفسیرها را به ترتیب تاریخ زندگی مفسران در این جا  میشمار متشابهات نهاده، تفسیر  

 آورم: می

 
1  Z  :    ،ِکَتاِب وَ   :7  آیت،  3  ، شمارۀسورۀ عمرانقرآن کریم

ْ
ُمّ ال

ُ
َماٌت ُهَنّ أ

َ
ِکَتاَب ِمْنُه آَیاٌت ُمْحک

ْ
ْیَك ال

َ
 َعل

َ
ْنَزل

َ
ِذي أ

َّ
ِذیَن ِفي    ُهَو ال

َّ
ا ال َمّ

َ
أ
َ
اِبَهاٌت ۖ ف

َ
َخُر ُمَتش

ُ
أ

ِفْتَنِة وَ 
ْ
اَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء ال

َ
ِبُعوَن َما َتش َیَتّ

َ
وِبِهْم َزْیٌغ ف

ُ
ل

ُ
ِویِلِه ۗ وَ  ق

ْ
ُه ۗ وَ  اْبِتَغاَء َتأ

َّ
 الل

َّ
ُه ِإال

َ
ِویل

ْ
ُم َتأ

َ
َنا ۗ وَ  َما َیْعل  ِمْن ِعْنِد َرِبّ

ٌّ
ا ِبِه ُکل وَن آَمَنّ

ُ
ِم َیُقول

ْ
ِعل

ْ
اِسُخوَن ِفي ال ُر   الَرّ َکّ

َّ
َما َیذ

َباِب ﴿
ْ
ل
َ ْ
و اْل

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
  یگرد  یاند، و بخشل و اساس کتابها اص آن،  محکم است  یاتاز آن کتاب، آ  یکتاب را بر تو نازل کرد که بخش  یناوست که ا/    ﴾7ِإال

  یقی و حق  یواقع  یرکه تفس   کنند، و حال آنی م  یرویمتشابه پ  یاتاز آ  یزیانگفتنه  یکه در قلوبشان انحراف است برا  یکسان  یول  ،متشابه است  یاتآ

همه ]چه محکم، چه    یم،آورد  یمانما به آن ا:  یندگو   یم  دانند واند، نمیینشدستان در بچیرهاستوار در دانش و    هایی کهو آنها را جز خدا  آن

   (7شوند. )ی را[ جز صاحبان خرد متذّکر نم یقتحق ینپروردگار ماست. و ]ا یمتشابه[ از سو 
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های ایشان  مقصود از مسخ شده یهود به بوزینه مسخ دل   بقره، گوید:   65م( در تفسیر آیۀ  719  /   ق 102  د:مجاهد ) (2) معجزه

 .1( تفسير بيضاویاست نه تن ایشان )نقل از  

 ویل کرده است. أگوسالۀ سامری را چنان که دیدیم ت م( 896 /  ق283د: سهل شوشتری )

 صحاح سته مانند    ،ترین اصول چهارگانۀ شیعه است و چنان که گذشت که قدیم   کافیلف  ؤ م( م939  /  ق328  د:کلینی )

مقصود خرق عادت    ، کار رفته استه  ب  گوید: هر جا در قرن کلمۀ »آیت«میاز واژۀ »معجزه« خالی است، در فصلی مخصوص  

 . 2بلکه مقصود خود پیشوا، امام یا پیغمبر است  ؛نبوده

آیۀ    م( 1021  /  ق412  د:سلمی نیشابوری ) )   4انعام   3و    3بقره   18نیز در تفسیر خود  از واسطی صوفی    د: را به نقل 

ها، شیعه نزد گنوسیست   ،نیان به معنی خرق عادت استپس »آیت« که نزد ُس   ،گونه تفسیر کرده است  م( همین932  /  ق320

هنوز نیز ما شیعیان به آخوندهای    معنی مظهر خدا، یا نمایندۀ خدا، و باالخره به معنی پیشوا است، چنان کهه  و صوفیه، ب

 شمردند.  میهای ما  نیان آن را از بدعتدهیم، و ُس می « الله  ةآی» بلندمرتبۀ خود لقب 

لیف کرد که اسالم را از ترهات  أ م( به گفتۀ خودش برای آن ت966  /  ق 355را در )   التاريخ  البدء و مطهر مقدسی، کتاب  

های غیرطبیعی ور را ملحد خوانند و از گفتگو در بارۀ شتر پرنده )داستان انسان اندیشه لوحان نجات دهد و مردمی را که هر  ساده

 .5ایمان را هم بکوبد برند، بیدارسازی و از طرفی شکاکان بی میها، بیش از تاریخ واقعی لذت  نما( و قصۀ خواب و معجزه 

 
1 Z : ُهْم ُکوُنوا  وَ : 65، آیت 2سورۀ بقره، شمارۀ

َ
َنا ل

ْ
ُقل

َ
ْبِت ف ْم ِفي الَسّ

ُ
ِذیَن اْعَتَدْوا ِمْنک

َّ
َقْد َعِلْمُتُم ال

َ
شما سرگذشِت  ید ترد یب/  ﴾65ِقَرَدًة َخاِسِئیَن ﴿ل

 (65. )ییدخوار و رانده شده درآ ینگانیکه به صورت بوز یمزد یبکه به آنان نه یددانست یدندورز یانعص نافرمانی کردند ورا که در روز شنبه  یکسان
 . 107، 1ج  ،ق 1388چ تهران  ،کافی ،کلینی 2
3 Z : َیْرِجُعوَن ﴿ :18، آیت 2سورۀ بقره، شمارۀ 

َ
ُهْم ال

َ
ٌم ُعْمٌي ف

ْ
 ( 18گردند. )یسبب آنان بازنم ینکر و الل و کورند، به ا ﴾18ُصٌمّ ُبک

4  Z  : ِذیَن َکَفُروا ِإْن    وَ   : 7  یت، آ6  ۀ، شمار انعام  ۀسور
َّ
 ال

َ
َقال

َ
ْیِدیِهْم ل

َ
َمُسوُه ِبأ

َ
ل

َ
ْیَك ِکَتاًبا ِفي ِقْرَطاٍس ف

َ
َنا َعل

ْ
ل ْو َنَزّ

َ
 ِسْحٌر ُمِبیٌن ﴿ل

َّ
ا ِإال

َ
ذ و اگر ما  /    ﴾7َهٰ

  یست.آشکار ن ییجز جادو ین: ایندگو یم یشگانکه آنان آن را با دست خود لمس کنند، باز کفرپ  یمبر تو نازل کن یاحه فص  یرو یانوشته
 . 4 ،1ج ،افست تهران ،(1919 - 1899چ پاریس ) ،، مطهر مقدسیالبدء و التاريخ 5
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نامد، موافق  میالعلوم  عقل زمان خودش( که آن را ام   هایی را بپذیرد که با عقل )البتهکوشد تا تنها معجزهمیاو همیشه   (2) معجزه

آید. او معجزه را امری نسبی شمرده گوید: برخی کارها هنگامی و در برخی جاها معجزه است و در جای دیگر و وقت دیگر  

 .1معجزه نیست 

  قرآننما و غیرطبیعی  ه های معجز گرایان گنوسیست و شیعی آن روز، برای داستان این مرد برخی از تفسیرها را که عقل

های غیرطبیعی هم چون طوفان نوح و  پذیرند و داستان گوید: برخی از مردم معجزه را نمی   ،برای ما ثبت کرده  ،اندآوردهمی

او )هود   را تفسیر  38:  11ُعمر هزار ساله  و ثمود  آنان    2کنندمی( و درازی قد مردم عاد  آورده است:  و در جای دیگر چنین 

زیرا که پیغمبر اسالم هم گفت:    ؛د: مقصود از سفینۀ نوح دین او است و هزار سال عمر دین او است نه عمر خودشگوین می

  ،خاندان من میان شما هم چون کشتی نوح هستند، هر کس به کشتی در آید رهایی یابد و هر آن کس که دور ماند هالک گردد

و ظاهر استدالل این مفسر،    3نماید ح را به همین شیوه تفسیر میهای قرآن در بارۀ طوفان نو یک عبارتسپس مقدسی یک 

   .رساند میبودن او را  شیعی

کنند که خدا دشمنان ابراهیم را از انداختن  میسردشدن آتش ابراهیم را چنین تفسیر   سپس در جای دیگر چنین آرد:

   . او در آتش منصرف کرد

 کنند.  میابراهیم دارویی بر آتش پاشید تا آن را خاموش کرد، آن چنان که هندوان   و دیگری گفته است:

دن او است، و سرد شدن آتش به معنی مغلوب شدن مقصود از آتش، اتحاد دشمنان ابراهیم بر سوزانی   و دیگران گویند:

 .  4باشد میهای منطقی ایشان در برابر استدالل 

 
 .تر گذشت مقایسه شود( که پیش54 - 52 برگۀ، البيانها )، این گفته با نظریۀ باقالنی، تفاوت و عادت176  - 175، 4ج ،جا همان 1
 .18 -  17،  3، جالبدء و التاريخ 2
3  Z  : ْوِمِه َسِخُروا ِمنْ   :83  یت، آ11  ۀ، شمار هود  ۀسور

َ
 ِمْن ق

ٌ َ
ْیِه َمَل

َ
َما َمَرّ َعل

َّ
َك َو ُکل

ْ
ُفل

ْ
ْم َکَما َتْسَخُروَن َو َیْصَنُع ال

ُ
ا َنْسَخُر ِمْنک ِإَنّ

َ
ا ف  ِإْن َتْسَخُروا ِمَنّ

َ
ال

َ
ُه ۚ ق

. گفت: اگر شما ما گرفتندی به مسخره م ااو ر  کردند،یاز ]اشراف و سراِن[ قومش بر او عبور م  یساخت و هرگاه گروه یرا م ی﴾ / و ]نوح[ کشت38﴿

 ما هم شما را همان گونه که ما را مسخره م ید،کن یرا مسخره م 
ً
 کرد. یممسخره خواه کنید،ی مسلما

 . 22، 3ج ،جا همان 4
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برخی گویند: مقصود از شتری که صالح از سنگ بیرون آورد   آرد: می( چنین  73:  6در قصۀ صالح و شترش )اعراف   (2) معجزه

استدالل مخالفان خود را باطل نمود و این که  دلیل و حجت و برهان صالح است و این که شتر همۀ آب چشمه را نوشید، یعنی  

 . 1های او عناد ورزیدند کردند، یعنی در برابر دلیل قوم صالح شتر را پی

های پوچ فرعونیان های روشن موسی، بهانه دلیل  و در بارۀ داستان عصای موسی که مارهای جاودان را خورد، گویند:

 .2را خورد، یعنی باطل نمود 

ها در تاریکی شکم ماهی زنده ماند و سپس سالم بیرون آمد، گویند: مقصود از ظلمات  یونس که مدت  و در بارۀ افسانۀ

 .3شکم ماهی، تاریکی جهل و نادانی است 

 
 عربی(.در احوال ابن  ،، جامینفحات االنسآتش ابراهیم، به غضب نمرود بر ابراهیم تفسیر شده است )  فتوحات مکيه، و در  55،  3ج  ،جا  همان  1

ْم بَ   وَ   :73  یت، آ6  ۀ، شمار اعراف  ۀسور :  Zنک:  
ُ
ْد َجاَءْتک

َ
ٍه َغْیُرُه ۖ ق

َٰ
ْم ِمْن ِإل

ُ
ک

َ
َه َما ل

َّ
ْوِم اْعُبُدوا الل

َ
 َیا ق

َ
ال

َ
َخاُهْم َصاِلًحا ۗ ق

َ
ُموَد أ

َ
ٰی ث

َ
ُة  ِإل

َ
ِذِه َناق ْم ۖ َهٰ

ُ
ک َنٌة ِمْن َرِبّ ِیّ

ِه ۖ وَ 
َّ
ْرِض الل

َ
 ِفي أ

ْ
ُکل

ْ
ُروَها َتأ

َ
ذ

َ
ْم آَیًة ۖ ف

ُ
ک

َ
ِه ل

َّ
وَها ِبُس   الل  َتَمُسّ

َ
ِلیٌم ﴿ال

َ
اٌب أ

َ
ُکْم َعذ

َ
ُخذ

ْ
َیأ

َ
  ی گفت: ا   یم،قوم ثمود، برادرشان صالح را فرستاد  یو به سو /    ﴾73وٍء ف

[ خدا  یماده شتر ]از سو   ینروشن از جانب پروردگارتان آمده است، ا  یلیشما دل  یبرا  یست،ن  ی که شما را جز او معبود  یدقوم من! خدا را بپرست

دردناک شما را    ی که عذاب  ید به او نرسان  یو آزار و گزند   بخورد خدا    ینتا در زم  ید من[ است، پس او را واگذار]بر صدق رسالت    ی شما نشانه ا  یبرا

 (73خواهد گرفت. )
 .44 -  42،  3ج  ،البدء و التاريخ 2
 . 112، 3جا، ج همان 3
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باشد و مقصود از مرغ میهمان معدن مس    1( 12:  34  أمقصود از چشمۀ مس در )سب   گفتند:می و در بارۀ قصۀ سلیمان   (2) معجزه

گزار سلیمان بوده است، مردی سبک رفتار و تیزرو بوده است و مقصود از مورچگان که سخن  که خبر   2( 20:  27ل  نمهدهد ) 

باشد و مقصود  میکردند، مردمی درشت اندام تندخو  نوا، و مقصود از جن که خدمت سلیمان همی های مردم بی گفتند توده 

 . 3از باد که در خدمت سلیمان بود، هیبت سلیمانی و وسعت کشور او است 

های ابابیل که سنگ آتشین بر سر حبشیان مقصود از مرغ   گفتند:می ر داستان لشکرکشی حبشیان به حجاز،  و د 

 .5بله کرد آ ست که خدا مهاجمان حبشی را دچار وبا و ا آن  4( 4 -  3: 105یل  فریختند ) 

ایشان معجزات پیغمبر ما را نیز معجزات گذشتگان تفسیر کرده گویند: هنگامی که قریش    گوید:می و نیز مطهر مقدسی  

  ؛ نه معجزه و آن کس که قریشیان را راهنمایی کرد شیطان نبود  ، محمد را در غار محاصره کردند، عصبانیت مانع دید ایشان شد

 . 6بلکه یکی از گمنامان قریش بود

 . 7به آسمان رفت نه تن او، و با این که مقصود رفعت مقام و مرتبت بوده است روح محمد   و در داستان اسرا گویند:

 
1 Z : َها َشْهٌر وَ  وَ  :12 یت، آ34 ۀ، شمار سبأ ۀسور یَح ُغُدُوّ ْیَماَن الِرّ

َ
ِقْطِر ۖ وَ  ِلُسل

ْ
ُه َعْیَن ال

َ
َنا ل

ْ
َسل

َ
ِه ۖ   َرَواُحَها َشْهٌر ۖ َوأ ِن َرِبّ

ْ
 َبْیَن َیَدْیِه ِبِإذ

ُ
ِجِنّ َمْن َیْعَمل

ْ
ِمَن ال

ِعیِر ﴿  وَ  اِب الَسّ
َ

ُه ِمْن َعذ
ْ
ْمِرَنا ُنِذق

َ
 ِمْنُهْم َعْن أ

ْ
ماه و رفتن   یکاهش ]به اندازه[  [، که رفتن صبح گیم]مسّخر و رام کرد  یمانسل  یو باد را برا/    ﴾12َمْن َیِزغ

کردند، و هر کدام از ی از جن به اذن پروردگارش نزد او کار م  یو گروه  یم، او روان ساخت  یماه بود؛ و چشمه مس را برا  یکشام گاهش ]به اندازه[  

 (12. )یمچشاندیبه او م سوزانکرد از عذاب  یم  یچیآنان از فرمان ما سرپ
2  Z  : َغاِئِبیَن ﴿  وَ   :20  یتآ،  27  ۀ، شمار نمل  ۀسور

ْ
ْم َکاَن ِمَن ال

َ
ُهْدُهَد أ

ْ
َری ال

َ
 أ

َ
 َما ِلَي ال

َ
َقال

َ
ْیَر ف َد الَطّ پرندگان شد پس   یایجو   یمانو سل/    ﴾ 20َتَفَقّ

 (20است؟ ) یباناز غا یا[ ینمب یهست و او را نم یا]آ ینمب یگفت: مرا چه شده که هدهد را نم
 .109،  3، جالبدء و التاريخ 3
4  Z  : وَ   :4  -  3  یت، آ105  ۀ، شمار فیل  ۀور س  ﴿ 

َ
َباِبیل

َ
ْیِهْم َطْیًرا أ

َ
 َعل

َ
ْرَسل

َ
( َتْرِمیِهْم ِبِحَجاَرٍة  3دسته پرندگانی ابابیل فرستاد )ها دستهو بر سر آن/    ﴾3أ

یٍل ﴿  (4افکندند )ل ]سخت[ می هایی از گِ ﴾ بر آنان سنگ4ِمْن ِسجِّ
 . 187، ص 3، جالبدء و التاريخ 5
 . 173، 4جا، ج همان 6
 . 13، 3جا، ج همان 7
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 کنند.میهای قرآن را چنین تفسیر  ایشان همۀ داستان  سپس گوید: (2) معجزه

 ( ویل  أ امور معنوی ته  یابیم که بسیاری از معجزات پیغمبران را بمیم( را  1021  /  ق412پس از مطهر مقدسی، سلمی 

 .  1کندمیکردن مرده را به معنی داناساختن جاهل تفسیر  زنده  122: 6و انعام  28:  2رۀ آیۀ بقره کند. چنان که در بامی

تفسیر کرده   «دل »کردن  برای زنده   «نفس »کردن یک مرده را به معنی کشتن  کشتن یک گاو برای زنده   73:  2و نیز در بقره  

 .  3ام ( توضیح داده 84: 45  شمارۀ  وه، و این همان ثنویت مانوی است که در )کا 2است 

 .  4نیز این آیه را همین گونه تفسیر کرده است   میبدی

 
1 Z : ِه وَ  :82 یت، آ2 ۀ، شمار بقره ۀسور

َّ
ُفُروَن ِبالل

ْ
ْیِه ُتْرَجُعوَن ﴿ َکْیَف َتک

َ
َمّ ِإل

ُ
ْم ث

ُ
َمّ ُیْحِییک

ُ
ْم ث

ُ
َمّ ُیِمیُتک

ُ
ْحَیاُکْم ۖ ث

َ
أ
َ
ْمَواًتا ف

َ
چگونه به خدا کفر /  ﴾28ُکْنُتْم أ

او بازگردانده    یکند، سپس به سو ی آن گاه دوباره زنده م  یراند،میسپس شما را م  ید،بخش  یاتپس شما را ح  ید،که مرده بود  یدر حال  ید ورز  یم

 ( 28. )یدشو ی م

Z  : وَ   :122  یت، آ6  ۀ، شمار انعام  ۀسور
َ
ْحَیْیَناُه وَ   أ

َ
أ
َ
اِس َکَمْن   َمْن َکاَن َمْیًتا ف ُه ُنوًرا َیْمِشي ِبِه ِفي الَنّ

َ
ل َنا 

ْ
ْیَس ِبَخاِرٍج ِمْنَها ۚ    َجَعل

َ
َماِت ل

ُ
ل ُه ِفي الُظّ

ُ
َمَثل

وَن ﴿
ُ
اِفِریَن َما َکاُنوا َیْعَمل

َ
ک

ْ
َن ِلل ِلَك ُزِیّ

َٰ
مردم    یانتا در پرتو آن در م  یمقرار داد   ینور  یو  یو برا  یم،که مرده بود و ما او را زنده کرد  یکس  یاآ/    ﴾122َکذ

 ( 122دادند، آراسته شد. )ی چه انجام م کافران آن یبرا هگون ین! ایست؟ن یشدن یرونهاست و از آن بیکی است که در تار یحرکت کند، مانند کس
2  Z  : َمْوَتٰی وَ   :73  یت، آ2  ۀ، شمار بقره  ۀسور

ْ
ُه ال

َّ
ِلَك ُیْحِیي الل

َٰ
َنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضَها ۚ َکذ

ْ
ُقل

َ
ْم آیَ   ف

ُ
وَن ﴿ُیِریک

ُ
ْم َتْعِقل

ُ
ک

َّ
َعل

َ
از آن   یا: پارهیم پس گفت/    ﴾73اِتِه ل

. یندیشیدتا ب  دهد،ی[ خود را به شما نشان مّیت]قدرت و ربوب  ِی هاکند و نشانهی گونه زنده م  ینخدا مردگان را ا  ید.]گاو ذبح شده[ را به مقتول بزن

(73) 
،  11، سال  48و    47، شمارۀ  مجلۀ کاوه؛  35  –   26، برگۀ  1352، نوروز  11، سال  46و    45، شمارۀ  مجلۀ کاوهمنزوی،    نقیعلی (،  2( )1)  نامهحج  3

 . 70  – 60، برگۀ 1352نوروز 

 . 239،  10، میبدی، چ حکمت جکشف االسرار 4
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فرودآمدن مالئکه را برای یاری به محمد در جنگ، از قول امام صادق )ع( امام ششم   1( 40:  9وبه  تو نیز سلمی در آیۀ )  (2) معجزه

   است.  به معنی قوت قلب محمد تفسیر کرده ،شیعه

های قدیمی است که  مقصود از لشکریان خدا برای کمک مسلمانان، همانا بیان داستان   گوید:  2( 120:  10و در )هود  

 شود.  میموجب قوت قلب جنگجویان  

 آیات را به معنی پیری و جوانی گرفته است.   3( 59: 17و در )اسرا، 

 .  4ه است اصحاب کهف در غار قرب، بخواب فنا رفتند، و این واقعه حسی نبود گوید:می(  9: 18و در )کهف 

 : کندمییت را سه بار تفسیر  ر آم( ه1126  / ق 520)نگارش  سرار کشف األ بینیم که در میپس از سلمی، میبدی را  

 
1  Z  : ْخَرَجُه    :40  یت، آ9  ۀ، شمار توبه  ۀسور

َ
 أ

ْ
ُه ِإذ

َّ
َقْد َنَصَرُه الل

َ
 َتْنُصُروُه ف

َّ
َه ِإال

َّ
 َتْحَزْن ِإَنّ الل

َ
 ِلَصاِحِبِه ال

ُ
 َیُقول

ْ
َغاِر ِإذ

ْ
 ُهَما ِفي ال

ْ
َنْیِن ِإذ

ْ
اِنَي اث

َ
ِذیَن َکَفُروا ث

َّ
ال

ِذیَن َکَفُروا ا
َّ
 َکِلَمَة ال

َ
ْم َتَرْوَها َوَجَعل

َ
َدُه ِبُجُنوٍد ل َیّ

َ
ْیِه َوأ

َ
ُه َسِکیَنَتُه َعل

َّ
 الل

َ
ْنَزل

َ
أ
َ
ٰی ۗ َوَکلِ َمَعَنا ۖ ف

َ
ْفل ُه َعِزیٌز َحِکیٌم ﴿لُسّ

َّ
َیا ۗ َوالل

ْ
ُعل

ْ
ِه ِهَي ال

َّ
  یاری را    یامبراگر پ/    ﴾40َمُة الل

   ید،نده
ً
از دو تن بود، آن زمان هر    یکیکه    یکردند در حال  یرونشکه کافران از مکه ب  یداد هنگام  یاریدهد؛ چنان که او را  ی م  یاری خدا او را    یقینا

پ  دامراهش گفت: اندوه به خود راه مده خدا با ماست. پس خکه به ه  یدو در غار بودند، همان زمان با    یامبرآرامش خود را بر  او را  نازل کرد، و 

  یر ناپذشکست  یتر قرار داد و شعار خداست که شعار واالتر و برتر است و خدا تواناساخت، و شعار کافران را پست  یرومند ن  یدید،که شما ند  یانیلشکر

 (40است. ) یمو حک
2  Z  : َؤاَدَك ۚ وَ   وَ   :120 یت، آ10  ۀ، شمار هود  ۀسور

ُ
ُت ِبِه ف ُسِل َما ُنَثِبّ ْنَباِء الُرّ

َ
ْیَك ِمْن أ

َ
 َنُقُصّ َعل

ًّ
َحُقّ وَ   ُکال

ْ
ِذِه ال ُمْؤِمِنیَن    َمْوِعَظٌة وَ   َجاَءَك ِفي َهٰ

ْ
ِذْکَرٰی ِلل

 ین تو در ا یو برا  یم،است که دل تو را به آن پابرجا و استوار کن  یقتیحق  خوانیم،یم  یترا که برا  یامبرانپ  یهااز سرگذشت  یو هر سرگذشت/    ﴾120﴿

 ( 120آمده است. ) یبردن مؤمنان پند و تذّکربهره یها حق و براسرگذشت
3  Z  : َب ِبَها    وَ   :59  یت، آ17  ۀ، شمار اسرا  ۀسور

َّ
ْن َکذ

َ
 أ

َّ
 ِباْْلَیاِت ِإال

َ
ْن ُنْرِسل

َ
ُموا ِبَها ۚ وَ َما َمَنَعَنا أ

َ
َظل

َ
َة ُمْبِصَرًة ف

َ
اق ُموَد الَنّ

َ
وَن ۚ َوآَتْیَنا ث

ُ
ل َوّ

َ ْ
 ِباْْلَیاِت    اْل

ُ
َما ُنْرِسل

 َتْخِویًفا ﴿
َّ

که   یمکردند و به قوم ثمود ناقه داد  یبآن معجزات را تکذ  یشینیان،پ  ینکهما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز ا  یز،چ  یچو ه/    ﴾59ِإال

 (59. )یمفرست یهشدار دادن به مردم نم  یبه آن ستم کردند و ما معجزات را جز برا یوشن بود، ولر  یمعجزه ا
کردن آن برای چاپ مشغول است. برای سلمی تهیه کرده در بیروت به تصحیح و آماده   حقايق التفسيرنویسندۀ این سطور پنج نسخۀ عکسی از    4

شدۀ حالج و بسطامی  نیشدۀ این کتاب هستند. چنان که خود سلمی نیز ُس نیعربی ُس دی و ابن لیفات میبأشناسانیدن این کتاب باید بگویم که ت

 است. 
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 ؛اول تحت اللفظ برای عوام مردم  - (2) معجزه

 ؛دومین بار برای متوسطان  -

   . و بار سوم برای عارفان  -

 .  1از بیشتر معجزات سلب کرده است وی در این سومین بار، مانند همۀ اشراقیان معنی خرق عادت را  

ای  تفسیر خود را دو درجه  یرسد. این صوفی اندلس میم(  1240  /  ق 638  د:عربی ) پس از سلمی و میبدی، نوبت ابن 

 )در برابر سه درجۀ میبدی(.   2ساخته است 

براق محمد را به معنی نفس  ویل نموده و عصای موسی و خر عیسی و  أوی داستان انداختن مادر موسی، او را در رود نیل ت

   .کندمیتر رفتار  عربی محافظه کارانه البته ابن   است؛  حیوانی ایشان دانسته

ما معجزات را نیز قبول داریم، ولی باز،    گوید:می (  73:  7ویل داستان ناقۀ صالح که از سنگ در آمد )اعراف  أو از تا

و مائده    49:  3ل، و روح دمیدن در آن )عمران  افسانۀ یهودی خلقت جهان در شش روز، و داستان پرنده ساختن عیسی از گِ 

 .  3ویل کرده است أ( را ت11: 5
 

 در ده جلد چاپ شده است.  1959 - 950خ،  1339 - 30های این تفسیر فارسی در تهران به سال 1
ق پخش شده است. برخی در نسبت  1291م در بیروت از روی چاپ هند  1968در دو جلد به سال  عربی  تفسیر کامل قرآن منسوب به ابن  2

عربی گوید: ابنمی   کشف الظنوندهند. چلبی در  می م( نسبت  1329  /   ق 730  د:آورده آن را به مال عبدالرزاق کاشانی )  شکعربی  کتاب به ابن

 نیم قرن اول قرآن را تفسیر کرده است. 
3  Z  : یِن َکَهیْ   وَ   :49  یت، آ3  ۀ ، شمار عمران  ۀسور ْم ِمَن الِطّ

ُ
ک

َ
ُق ل

ُ
ْخل

َ
ي أ ِنّ

َ
ْم ۖ أ

ُ
ک ْم ِبآَیٍة ِمْن َرِبّ

ُ
ْد ِجْئُتک

َ
ي ق ِنّ

َ
 أ

َ
ٰی َبِني ِإْسَراِئیل

َ
 ِإل

ً
ْنُفُخ ِفیِه َرُسوال

َ
أ
َ
ْیِر ف َئِة الَطّ

 
ُ
َیک

َ
ْکَمَه وَ ف

َ ْ
ْبِرُئ اْل

ُ
ِه ۖ َوأ

َّ
ِن الل

ْ
ْبَرَص وَ  وُن َطْیًرا ِبِإذ

َ ْ
ِه ۖ وَ  اْل

َّ
ِن الل

ْ
َمْوَتٰی ِبِإذ

ْ
ْحِیي ال

ُ
وَن وَ  أ

ُ
ُکل

ْ
ْم ِبَما َتأ

ُ
ُئک َنِبّ

ُ
ْم ِإْن ُکْنُتْم  أ

ُ
ک

َ
ِلَك َْلَیًة ل

َٰ
ْم ۚ ِإَنّ ِفي ذ

ُ
ِخُروَن ِفي ُبُیوِتک َما َتَدّ

شما  یام؛ من از ِگل براآورده یاشما نشانه یپروردگارتان برا یفرستد که من از سو یم یلاسرائ یبن یبه سو  یامبریرسالت و پو به /  ﴾49ُمْؤِمِنیَن ﴿

و    بخشم؛ی را بهبود م  یسیبه پ  یو کور مادرزاد و مبتال  دشو ی م  یاخدا پرنده   ّیتَدمم که به اراده و مشی و در آن م  سازمی به شکل پرنده م  یزیچ

 اگر مؤمن باش یخبر م یدکنی م  یرهذخ  یتانهاچه در خانه   و آن  یدخوریچه م  کنم؛ و شما را از آن  یمردگان را به ِاذن خدا زنده م
ً
 ینا  یددهم؛ مسلما

 ( 49) .است یاشما نشانه یبرا
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برخی چون مطهر مقدسی و  اند و  یا صوفی بوده   ؛بینیم همۀ این مفسران، مسلمان، و بیشتر ایشان شیعیمیچنان که   (2) معجزه

ها را به  اند تا آن اند و کوشیده ویل آیات داستانی اقدام کرده أعربی با اظهار وفاداری به سنت و انتقاد از باطنیان باز خود به تابن 

مردم  لفان،  ؤمعنی معقول و طبیعی بازگردانند، به طوری که قوانین طبیعت را نقض نکنند. این تناقض در کردار و گفتار این م

باشد. فحاشی  میم( 13تا    10/  ه 7تا    4های ) ویل در قرن أناپذیربودن عمل تفسیر و تهم چون ایشان، نشانۀ ضرورت اجتناب 

 نی بوده است. ویل و باطنیان همه از روی ترس و تقیه از مذهب حاکم ُس أایشان نیز به اهل ت

 چگونه معجزه بر دانشمندان تحمیل شد؟  
ها،  های علمی ایرانیان، گنوسیست های داستانی قرآن، و همه کوشش عقول و منطقی، از عبارت با همۀ این تفسیرهای م

های حشویان سلفی  ردازی پها و دروغ زورگویی   الت، باطنیان، اسماعیلیان معتزله و حتی دوازده امامیان، در مقابله بایان، ُغ رقد

م(  13/  ه 7، در برابر دو عامل از پای در آمدند و پس از سدۀ ) وفقیهان دربار خلیفگان، باالخره دانشمندان گنوسیست مسلمان 

 ه سازی بخرافات معجزه 
ّ
 ی ماسید و جزو عقاید عموم مسلمانان شناخته شد. این دو عامل عبارت بودند از:  کل

 ؛ هافشار مادی دولت   -1

 فشار معنوی یهود و نصارا.   -2

 
Z  : ُکْر نِ   :110  یت، آ5  ۀ، شمار مائده  ۀسور

ْ
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 یدم،بخش  ییروح القدس توانا  یلهکن، آن گاه که تو را به وس   یاد! نعمتم را بر خود و بر مادرت  یمبن مر  یسیع  یکه خدا فرمود: ا   ی هنگام/   ﴾110﴿

که به اذن من از ِگل،   یآموختم، و هنگام  یلو تورات و انجو آن گاه که تو را کتاب و حکمت    ی،سخن گفت  یسال  یانکه با مردم در گهواره و در م

را به اذن من شفا   یسشد، و کور مادر زاد و شخص پ  ی زنده م  یو به فرمان من پرنده ا  یدی دم  ی پس در آن م  ی،ساخت  ی به شکل پرنده م  ی مجسمه ا

از تو بازداشتم،    ی روشن آورد  یلآنان دال   یکه برا   یرا هنگام  یلسرائا  یو آن گاه که بن  ی،آورد  یم  یرونکه مردگان را به اجازه من ب  یو زمان  دادی،ی م

 ( 110. )یستآشکار ن یجز افسون ینکه از آنان کافر شدند، گفتند: ا یپس کسان
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 ـ فشار مادی دولت خلیفگان 1 (2) معجزه
آورد و در نتیجه شکل  مینفی معجزه نبوت را به صورت سادۀ اشراق عمومی در    1( 320:  43همان طور که گذشت )کا  

داشتند،  گونه هنری، جز جانشینی آن پیغمبر نمی  قانونی حکومت خلیفگان عرب، که برخالف شاهان ساسانی، ادعای هیچ

در محو این مقاومت و قلع و قمع دانشمندان کوشیدند. با چماق تکفیر،    دولتیان با تمام نیروی خود   ،روشد. ازاین میمتزلزل  

 2( 42و    223:  36  وه، شمارۀ کردند )کامیسوزی، منکران معجزه و آثار ایشان را نابود  ریدن، کتاب سوزی، دست و پا بُ قتل، زنده 

خواران که منطق  اده نموده، به دست این جیره و برای آن که معجزه را در شمار عقاید اسالم در آورند از متکلمان درباری استف

بازی و اثبات نظریات دولتی قرار داده بودند، اصل »معجزه« اثبات گردید، و  جامد ارسطو را به طور مجرد وسیلۀ دجالی و جدل 

ه وارد کرده بودند،  همۀ آن اعتراضات عقلی، مبتنی بر واقعیات و پراتیک زندگی، و آزمایش روزانه را که راوندی و دیگران بر معجز 

و نمونه  بودند،  آیات قرآن کرده  از  از کلینی، مطهر مقدسی، سلمی، میبدی،  و هم چنین همۀ تفسیرهای معقول که  را  اش 

ق ارسطو  ط پرستان، نسبت به هر چه نام من عربی نقل کردیم مردود شناختند. و به حق کینۀ مقدسی، در دل عرفا و حقیقت ابن 

 .  3( 82 -  81: 45 وه، شمارۀ تا ابد خاموش نخواهد شد )کا ه شن ساختند، کمشاء دارد، رو ۀو فلسف

نی  دنبال ایشان حشویان سلفی و متکلمان ُس ه فریبی و دجالی بزرگ را متکلمان یهودی و مسیحی و بپیشگامی این عوام 

کردن  ایم، اشخاص زیر نیز در پهنهدعهده گرفتند، غیر از آنان که تاکنون نام بر ه خوار دربار خلیفگان بودند، بکه همگی جیره

 اند:  ثر داشته ؤ نقش م ، این بساط

 
مدينۀ فاضلۀ ،  329  -320، برگۀ  1372، سپتامبر  1392خ، شعبان  1351، شمارۀ چهار، مهرماه  10، مونیخ، سال  43  ردیف  ، شمارۀمجلۀ کاوه  1

 منزوی.  نقیعلی، فارابی
اشراق هندوايرانی و نبوت ،  224  –  218های  ، برگه1971، اوت  1391الثانی  ، جمادی 1350، مرداد  9، مونیخ، سال  36، شمارۀ  مجلۀ کاوه  2

 خ(. 1389 – 1302منزوی ) نقییعل، اسراييلی

قضا و  ، مقالۀ  I – XIV، برگۀ  1972/ اوت    1392الثانی  / جمادی   1351، سال دهم، شماره دوم و سوم، مردادماه  42  -41، شمارۀ  مجلۀ کاوه

 منزوی.  نقیعلی  قدر در ادبيات فارسی،
 منزوی. نقیعلی، های ايشانسلسله و برخی ويژگی صوفيان بی، 88  – 77، برگۀ 1352، نوروز 11، سال  45، شمارۀ  مجلۀ کاوه 3
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ربن طبری   - (2) معجزه یاد خواهم کرد1علی بن سهل  این  از  بعد  ودر کتاب    ، ، مستشار مسیحی متوکل خلیفه که   ةالدول   الدين 

 . ( ق252نگارش:  ) 

 . اصول الدين م( در  1037 / ق 429 د:بغدادی )   -

 .2المعتبرم( در  1152 /  ق547 د:نما ) ملکا یهودی مسلمان ابن   -

 . تلبيس ابليسم( در 1201  / ق 598 د:جوزی ) ابن   -

 م( در بسیار از آثارش.1209 /  ق 606 د:فخرالدین رازی )   -

پس از یهود و مسیحیان و سنیان سلفی و اشعری، نوبت به معتزله رسید، این گروه که قهرمانانی هم چون نظام و ثمامه 

سازی یاد کردیم. و  بود، دو قرن بعد عبدالجبار معتزلی را بیرون داد که آثارش را در کمک به بساط معجزه یاد شده بیرون داده 

خواست از زیر ساطور خلیفگان بدر  میامامی و اسماعیلی رسید. خالصه هر گروهی که    دوازدهپس از معتزله نوبت به شیعه  

بر مخالفان آن کتاب بیرون داد، و از گذشتگان    پذیرفت و در اثبات آن و رّد رود، بر صفحۀ روزگار باقی ماند، »معجزه« را به شکلی  

 »معتزله، نظام و یارانش را  خود تبری جست. مثالً 
َ
 نامیدند.   «الت ُغ »خواندند، و شیعه، گذشتگان خویش را   «ری َد ق

گرایان قل عسفه و  بیشتر شبهاتی که فخر رازی اشعری در کتب خویش بر فال   گوید:می جالب توجه است که شهروزی 

م(  1169ق/    565  د:رالدین بیهقی شیعی ) ی ملکا کسی است که ظهملکای یهودی گرفته است. ابن وارد ساخته است، از ابن 

سینا، بیشتر  ابن   اشاراتدانیم، خواجه طوسی در شرح خود بر  . و چنان که می3نگاشته است   المعتبربر او و کتابش    کتابی در رّد 

 
 .ربن طبری بن علی بن سهلمتن مقاله:  1
 .  188 منزوی، برگۀ نقیعلیآقابزرگ تهرانی، تصحیح ، ثقات العيون ؛ و212، ص  50چ، مرگلیوث، ج ،معجم االدباءیاقوت حموی،  2
او پزشک یهودی دربار مستنجد خلیفه بود مسلمان شد، اما نگذارد که فرزندانش مسلمان شوند، و برای آن که از ارث محروم نگردند کاله   3

 در دو جلد، دیده شود.  1938چ؛ حیدرآباد  ،المعتبرشرعی ساخت، مقدمۀ کتابش 
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م( کتابی در محاکمه میان خواجه  1364 /  ق 766 د:ملکا را جواب داده است. و قطب الدین رازی ) ی و ابن اعتراضات فخر راز (2) معجزه

 .  1نصیر طوسی فیلسوف شیعی و فخرالدین رازی متکلم سنی نگاشته است 

از دست ُس  مانند همیشه حتی  بر مردم،  قبوالندن »معجزه«  برای  نیز  بردن در کتاب نیان  فروگذاری  های مردان مشهور 

برد و به جای  میکار  ه  ب  «عارف »واژۀ    «نبی »با اصرار و تعهد به جای کلمۀ    اشارتسینا که در سراسر کتاب  : ابن نکردند، مثالً 

از    28بینیم در بند  میکند، ناگهان  میاستعمال  «  آیدمیکاری که به نظر غیرطبیعی  »یا جملۀ    ؛ »معجزه« واژه »خرق عادت«

   . گوید: معجزات از آن انبیا و کرامات از آن اولیا استمیتاب  کآن  10نمط  

ُس  آن  که  خوشبختانه  ابن مینی  شهرت  از  سبک خواست  کند،  استفاده  »معجزه«  اندیشۀ  اثبات  برای  شناسی  سینا 

 . سینا بر کتابش بیفزایددانست تا این چند جمله را با همان سبک و اصطالحات ابن نمی 

 سازی. کردن بساط معجزه ی مادی خلیفگان برای پهن ای از فشارهااین بود گوشه 

 فشار معنوی یهودی و نصارا -2
الت و اسماعیلیان دومین عامل که »معجزه« را وارد عقاید مسلمانان کرد، فشار تبلیغاتی اهل کتاب بود. توضیح آن که: ُغ 

 
َ
در واقع نیز مذهب آنان    لیشمردند، ومیا کافر  نیان ایشان ر ریان و دیگر منکران »معجزه« همگی مسلمان بودند، گر چه ُس َد و ق

 دانستند.  لیکن بهرحال ایشان در مسلمانی خود شک نمی   ؛هایی داشتنیان فرق تر بود و با خرافات عامیانۀ ُس علمی و فلسفی 

 
شارح    یدر علم منطق و کالم و فلسفه. و  یعهق( از دانشمندان ش 766  -   647)  یراز  ینالدبقط  ینی،ورام  یراز  اییه محمد بو   فرزنداحمد    1

سهرورد اشراق  کتاب    یحکمت  باست.  د  اوست.  نگاشتۀ  ینترمهم  االشارات  یشرح  ينالمحاکمات  راز  میان  یاوراو  فخر  شرح  خواجه    یدو  و 

  ینا س دفاع از ابن  شرح اشارات خواجهاست و    يناس اشارات ابنبر    یانتقاد  یشرح  ی، است. شرح فخر رازکرده    یناسابن  اشاراتبر    یطوس   یرالدیننص

 . کندی و محاکمه م  یدو داور ینا یانکتاب م یندر ا یو نقد شرح فخر است. راز
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و به مستشاری گرفتن علی بن    1م( 861  /   ق 247  د:از طرف دیگر پس از روی کار آمدن متوکل خلیفۀ متعصب عباسی )  (2) معجزه

سوادی محمد را  که در آن بی   2م( 867  /  ق252نگارش:  را در )   ةالدين و الدولربن طبری مسیحی را و تالیف کردن او کتاب  

تر، مورد گفتگو  دانستند قدیم بودن قرآن را که از پنجاه سال پیش میرا قدیم    « کلمه»نیان به تقلید از یهود که  تثبیت کرد، ُس 

. و چون بسیاری  3( IX:42  وه، شمارۀ د، عقیدۀ رسمی شناختند و با این عقیده نقش محمد را در انشای قرآن از میان بردند )کابو

اسرائیل به صورت ظاهر در قرآن تکرار شده است،  از اساطیر یهود، مانند مسالۀ آغاز جهان و معجزات منسوب به انبیای بنی 

زیرا که از طرفی یهود و نصارا    ؛کم از میان برفتر برابر قدرت خلیفگان ضعیف گشت و کم د  « معجزات»امکان ایستادگی منکران  

طرفی    ز ها اعتراف کرده است، شما چه دارید؟ و اداشتند و محمد بدان میآوردند که: پیغمبران ما معجزه  میبه مسلمانان فشار  

 نما را از دانشمندان مسلمان سلب کرده بودند.  عجزه های مویل آیه أنی دربارش حق هرگونه تفقیهان ُس   دیگر، خلیفه و

اهل کتاب بازمانده بود، و پس از آن که    ادعای معجزه برای محمد یگانه راه بود که جلو مسلمانان، برای رّد   در نتیجه: 

، معجزه به صورت یکی از معتقدات عمومی  5و دربارۀ معجزه بودن قرآن نگاشت   4باقالنی دو کتاب خود را در اثبات سحر و جادو 

 سازی هر یک برای رهبران خویش مسابقه نهادند.  نی در معجزه ، سپس شیعه و ُس سیدما
 

وران را به نوشتن توبه نامه و تنفرنامه و نوشتن کتاب مطابق های انگیزیسیون عقاید او اندیشه تعصب این خلیفه تا آن جا بود که نه تنها دادگاه   1

ده بود، علی را در کربال که دست هنرمندان گنوسیست آریایی تزیین کر بن  بلکه مانند نجدیان امروز آرامگاه حسین    ؛کردندمیعقیدت او مجبور  

 ش کرده است.شیعه را نیز زهرکُ  11و   10خراب کرده قبر او را آب بست. گویند امامان 
نخستین بار با تصحیح و اندکی تعلیق از مغنانه در قاهره به سال ، م(867  /  ق 252نگارش: )علی فرزند سهل ربن طبری  الدين و الدولةکتاب  2

سفانه، ألیکن مت  ؛چاپ کرد  برگه  239ی عادل نویهض با افزودن تعلیقات تاریخی آن را از نو در  در بیروت آقا   م1973چاپ شد، سپس به سال    م1923

 ننمود.، گونه اشارتی به چاپ و تصحیح و حتی تعلیقات چاپ اول که از آن استفاده کرده بود هیچ
، قضا و قدر در ادبیات 168، پس از برگۀ   I –XIVها با اعداد رومی  خ، شمارگان برگه1351، مرداد 10، مونیخ، س42و  41مجلۀ کاوه، شمارۀ    3

 منزوی.   نقیعلیفارسی، 
در بیروت چاپ شده    1958به تصحیح و مقدمۀ مبشران یسوعی بغداد در    البيان عن الفرق بين المعجزات و الکرامات و السحراین کتاب به نام    4

 است. 
 چاپ شده است.  1963نیز به تصحیح احمد صقر با مقدمه و تعلیقات، در مصر به سال  بودن قرآنمعجزه  این کتاب 5
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 عقب نشینی با مقاومت  (2) معجزه
نیست که تکامل    سازان آشنا شدیم، بدای با چگونگی تکامل عقیدۀ »معجزه« و ادعاهای روزافزون معجزه تا اندازهاینک که  

ها گرچه  نشینیشود نیز بررسی نماییم. این عقب مینشینی مرتب دیده  معکوس عقیدۀ مخالفان معجزه را که به صورت عقب 

 ه« همراه بوده است.  لیکن بهرحال با پذیرش اصل »معجز  ؛مقاومت نبودبی 

آدم و کتاب با گرم  اندک شدن تنور  انکار  سوزی خلفا،  امکان  و  آاندک  از دانشمندان مسلمان سلب گردید،  شکار معجزه 

ها را  های گوناگون و پوشیده بیان دارند. من در این جا چند صورت از آن منکران معجزه مجبور شدند نظریات خود را به صورت 

 کنم: مییاد  

 
 

 یان رد  ق
و خرق عادتقدریان   پیغمبر الزم شمرده  برای  را  آیت  نهاده،  و »خرق عادت« فرق  »آیت«  باطل    ، میان  را  یعنی معجزه 

 شمردند.  می

 1.53برای پیغمبر غیر از آوردن نظام بهتر معجزه الزم نیست  گفتند:میایشان  

دیدند. این فرق بعدها نزد صوفیان، مانند بایزید بسطامی  اینان دعوت به نیکوکاری را »آیت« دانسته و »خرق عادت« نمی

 همۀ آن   « ایستادگی دانشمندان »شود، که در عنوان  میو جوزجانی نیز دیده  
ً
  « ورگرم» ها تکامل یافتۀ نظریۀ  یاد کرده شد و ظاهرا

 ساسانیان باشد.  « ورسرد»و 

 یان ضابا

 .2درستی گفتار محمد خود حجت و دلیل و آیت او است و نیاری به خرق عادت ندارد  گفتند:می یان نیز  ضباا

 .3کردند مینیز همین نظر را تایید    و کرامیان

 
 . 344 ، برگۀبغدادی، الفرق بین الفرق  1
 . 106 برگۀجا،  همان 2
 . 222 برگۀجا،  همان 3
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  (2) معجزه
َ
نی )مذهب رسمی  پرست، مغلوب شده و به روز خلیفگان، از جامعۀ ُس ریان در برابر حشویان سلف َد اما در سدۀ سوم، ق

کریا رازی  محمد ز بودن خرق عادت، به بزرگانی هم چون نظام، راوندی، ایرانشهری،  ه فدولتی آن وقت( طرد شدند و نظریه خرا

مترادف شناخته    « معجزت»منحصر گردید و در سدۀ چهارم معجزه به صورت یکی از عقاید اساسی درآمد و دو کلمه »آیت« و  

 شد. 

کاری گراییده، در گری و محافظه نیهای فارس و دیلم به حکومت رسیدند، به ُس م( که فئودال 10  /  ه 4در اواخر سدۀ ) 

م( در ری با هرگونه فکر اشراقی  995ق/    385وفقیهانش همکاری آغاز کردند. صاحب عباد طالقانی )م    هسازی با خلیفمعجزه

و در بغداد و شیراز، باقالنی   1( 77:  45  ، شمارۀوهگرایی کشانید )کانیکرد و دیلمیان را از راه معتزلی به ُس میو فلسفی مبارزه  

 داد.  میاشعری، به اتکای خلیفه همان کار را به صورتی بدتر انجام  

ها بسنده کرده عقاید قشری باقالنی  گانه بر ستون 12امامان    م زنی، و نوشتن اسگری خود به سینهدیلمیان نیز از شیعی 

گرایی شیعیان بدان جا کشیده که شیخ مفید بغدادی  نی ثیر این جریان، کار ُس أترا بر افکار شیعیان، مسلط ساختند و تحت  

م( که خود از نویسندگان اصول چهارگانۀ شیعه است  991  /  ق381  د:بابویه قمی ) ابن   ۀعتقادنامام( بر  1022  /  ق413  د:) 

بافی دست باقالنی اشعری را به پشت بست و چنان  ه فو در بعضی موارد در خرا 2نگاشت  نامهتصحيح( 440: 44 وه، شمارۀ)کا

کاری، سلجوقیان را به  ت یافت تا با توطئهأبویه، خلیفۀ عرب جر های دیلمیان آل کاری و نرمش دانیم در اثر این محافظهمیکه 

ن بویهیان تعطیل شده بود، به دست این ترکان  سوزی را، که مدتی در زماو کتاب   3م( بر ایشان مسلط کرد 1055  /  ق 447سال ) 

 مست از سرگرفت.  

 
 . 77، 45مارۀ کاوه، ش  1
 م چاپ شده است. 1939ق، 1358در تبریز، به سال ق( 413)د: مفید شیخ  تصحيح االعتقادو  ؛بابویه مکررابن ،صدوق  اعتقادات 2
 .448  - 447های الجوزی حوادث سالابن منتظماثیر؛ و ابن کامل 3
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 تفسیر سینایی معجزه  (2) معجزه
زیست، ناچار  میزده  سینا، فیلسوف عالی قدری که در چنان شرایط در دربار منتسب به خلیفگان عرب و بویهیان سنی ابن 

سره نفی کند، آن را به صورت علمی )البته معجزه را یک کوشید تا به جای آن که  میاو    ،روازاین   .بود، رای ایشان را در نظر گیرد 

گونه تفسیر    ( البته این V: 42  وه، شمارۀ علم آن روز( طوری تجزیه و تحلیل کند که به قانون علت و معلول لطمه وارد نیاید )کا

لیکن با در نظر گرفتن    ؛گذشت، نزد باطنیان و اسماعیلیان سابقه داشته است  «ایستادگی دانشمندان » چنان که زیر عنوان  

سینا نیز با این  ت تفسیر معجزه از راه قانون باقی نمانده بود و ابن أ زیست کسی را جر میسینا در آن محیط در شرایطی که ابن 

باری تفسیر سینایی معجزه، که خود نیازمند    فداکاری وضع خویش را به خطر انداخت و کرسی وزارت را به زندان تبدیل کرد.

کردن زیرا که معنی کالسیک »معجزه« همانا پاره  ؛باشدمیمقالۀ جداگانه و مفصل است، در حقیقت خود نوعی انکار معجزه  

ّیت را نفیرشتۀ علل و معلوالت است، و کسانی چون باقالنی و غزالی که درست به »معجزه« قایل بوده
ّ
اند.  کردهمی  اند، قانون عل

ّیت با اثبات معجزه جور نمی 
ّ
کار بردن کلمۀ  ه  از ب  اشارت های خود به ویژه در  سینا در کتاب آید. با این همه ابن اثبات قانون عل

 .1»معجزه« جز در یک جا که در اصالت آن نیز شک توان داشت، به کلی خودداری کرده است 

 معجزۀ علمی و عملی 
گرایی نامیده، حتی اسماعیلیان که تا سدۀ چهارم در انکار هرگونه خرق عادت  نیآن را سدۀ ُس   توان میدر سدۀ پنجم که 

فرق میان » را به صورت    « فرق میان آیت و معجزه» پایدار مانده بودند، ناچار شده، برای یافتن راه گریز از پذیرش خرافات نظریۀ  

 نیان خالص کنند.  خود را زیر پتک تکفیر ُس  « علمی معجزۀ»تبدیل کنند تا به قبول  « معجزۀ علمی و معجزۀ عملی

م(  1077  /   ق 470  د:الله داعی شیرازی ) ةله را چنین مطرح کرده است، هب أشناسم، مسمیترین اسماعیلی را که  قدیم 

 است.  

 
 در همین مقاله دیده شود.  «فشار مادی»عنوان  1
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   ةيديؤ مجالس موی در   (2) معجزه
ً
پذیرفت، ولی  ، این دو نوع معجزه را  1منکر خرق عادت بود   برخالف سلف خود سجستانی که علنا

دلی چون  لی )خرق عادت( ترجیح دارد و صاحب ماو گفت: معجزۀ علمی که همان دعوت به نظام اصلح است، بر معجزه ع

 . 2سلمان به معجزۀ علمی محمد بسنده کرده، معجزۀ عملی از وی نخواست 

 قدرت و علم  
فرق نموده، معجزه عملی را قدرت و معجزۀ  م( نیز اشارتی کوتاه و مبهم بدین  1131  /  ق525القضات همدانی )کشتۀ  عین

 .  3علمی را علم نامیده است 

 گذار  معجزه و قانون 
عوام الناس به معجزات استدالل کنند، و خواص مردم به    گوید:میم(  1198  /  ق595  د:رشد، فیلسوف اندلس ) ابن 

 گذاری و نظام اصلح پیغمبر چشم دارند.  قانون 

سینا برای  های ابن ها موجب عقوبت است، اما کوشش معجزات را باید دربست پذیرفت، چون شک در آن   گوید:می سپس  

 . 4جا و بیهوده است کردن معجزه بی یلمع

 آخرین جرقۀ روشنایی
جرقۀ روشنایی خردگرایانه در تفسیر معجزه خواند، که م( را آخرین  1283  /  ق672  د:توان نظر خواجه نصیر طوسی ) می

نی بر اندیشۀ مردم، در هم ریخته شدن  ت حشویان ُس اولی دولت مستعجل بود. پس از دو قرن تسلط خراف  ، خوش درخشید

 
 .  6 -  5، برگۀ 1966، چ بیروت اثبات النبوه ،م(10  / ه4سجستانی )سدۀ  1
 مجلۀ مطالعات شرقی ( آن را در  522  -  517های  کرواس مجلس  )پل  19نسخۀ خطی دکتر حسین همدانی در قاهره، مجلس    ،يديهؤ مجالس م  2

 تجدید چاپ کرده است.  ،االلحاد فی االسالمچاپ کرده، و عبدالرحمان بدوی همان را در 
 .  624 - 623، بند  2ج ،، چ بیروتالقضاتعينهای نامه  3

 . 516  - 514 برگۀ، 1930چ بیروت رشد، ابن، تهافت التهافت 4
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و تعبد رها  ها را از بند تقلید  برای مدتی کوتاه اندیشه ]رویداد و[  م(  1208  /   ق 656پرور خلیفگان در بغداد به سال ) کاخ جهل  (2) معجزه

بنیان  که  جا  آن  تا  گرفت،  درخشیدن  فلسفه  پرتو  و  جر ساخت  مراغه  دانشگاه  ابن أگذار  افکار  نمود،  و  ت  کند،  زنده  را  سینا 

)   ، اییی ن م( و ُس 1252  /  ق 547  د:ملکا ) ربن، و یهودیانی چون ابن های مسیحیانی چون ابن کاری خراب    د:چون فخر رازی 

 .  1ای جبران کند اندازه م( را تا 1209 /  ق606

سینا از نظر علمی )علم آن روز( مورد تفسیر قرار داد و مانند صوفیان و اسماعیلیان و ساسانیان او معجزه را دو باره مانند ابن 

ساسانی و   «سرد و گرم »های  کاربردن اصطالح ه  دادن خود، از بلیکن برای جدا نشان  ؛آن را به دو قسم سرد و گرم تقسیم نمود

استعمال نموده    « معجزۀ قولی و معجزۀ فعلی »های تازۀ  ها اصطالح اسماعیلی خودداری کرده، به جای آن   « علمی و عملی »

 است.  

دهند، اما مردم عامی به معجزات فعلی  مییعنی دعوت به نظام اصلح را ترجیح    ، خواص مردم معجزۀ قولی   گوید:میاو  

ال معجزۀ فعلی )یعنی خرق عادت( به تنهایی برای اثبات پیغمبر بودن کسی کافی  گوید: اصو میگردند، سپس  میزودتر رام  

 .  2شود نیست، چون از سحر و جادو تمیز داده نمی 

ذکر نام او آورده گوید: عوام  همین گفتۀ خواجۀ طوسی را بی  کاشفم( در 1284 /  ق683 د:الله ) ةبن هب  کمونه سعد ابن 

 .  3پسندند میمعجزۀ فعلی و خواص معجزۀ قولی را  

را از شیعه و اسماعیلیه گرفته به    «قولی   /معجزه علمی  »کمونه برای اولین بار مفهوم  شویم که ابن میدر این جا متوجه  

های انبیای  یعنی همان افسانه   «،فعلی  / معجزۀ علمی  »زیرا که در مذهب یهودی تا آن تاریخ جز    ؛مذهب یهودی وارد کرده است 

 اساطیری، معجزۀ دیگری شناخته نبوده است. 

 
 در همین مقاله دیده شود.  «فشار مادی»عنوان  1
 . 372، 3ج  19ق، 1379چ تهران ، 9، نمط شرح اشارت ،خواجه نصیر طوسی 2
 نسخۀ عکسی خودم در بیروت. 95، برگ 5383نسخۀ خطی مجلس شورای ملی تهران، ش   ،کمونهابن، الکاشف 3
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باری متأسفانه این درخشش خردگرایی دیر نپایید. پس از خواجه نصیر تا دورۀ رنسانس ایران در حدود اطالعات من کسی   (2) معجزه

شدن مذهب شیعه،  بلکه به مجرد رسمی   ؛و یا معجزه را مانند او تفسیر نماید  ؛او بنگاردآغاز و انجام  چون  ت نکرد، کتابی هم أجر 

گرایی آغاز  نی کاری و ُس خان مغول، بزرگان شیعه که به مقاماتی رسیده بودند، درست مانند دورۀ بویهیان محافظه در دورۀ غازان 

  م( 1067  /  ق460  د:سازی با نظر شیخ طوسی ) م( در بارۀ هنر مجسه 1326  /   ق726  د:نمودند. مقایسۀ فتوای عالمه حلی ) 

و نیز مقایسۀ نظر عالمه در معجزه با نظر خواجۀ طوسی که در باال گذشت، این    1ام( آورده 32  ، برگۀ46  ، شمارۀوهکه در )کا

باید شیعیان سه قرن اول    ،بندی کنیم بخواهم درجه و چنانچه   دهدمیگرایی شیعیان به حکومت رسیده را بخوبی نشان نیُس 

سفانه  أرا علوی شیعیان دیلمی را معتزلی و شیعیان عهد غازانی را اشعری و شیعیان عهددوم صفویه را حنبلی بنامیم، آری مت 

 ها. رسیدن نهضت نت به حکومت چنین است ُس 

های متزلزل تحکیم موقعیت نی نیز به فکر  های ُس پرور خلیفه در بغداد، فئودال از طرف دیگر، پس از سقوط دربار جهل 

شدند، تمام کوشش خود را در راه بسط خرافات و  میشدۀ خویش افتادند، افرادی از ایشان که به وزارت امیران مغول گماشته  

  نفائس الفنون المعارف  ة کردند. قاضی نورالله شوشتری در احوال آملی مؤلف دانشمند دائر میمبارزه با علم و فلسفه صرف  

  ق 756  د:نیان متعصب را زیر نظر قاضی عضد ایجی ) ُس   از   که خواجه رشیدالدین طبیب وزیر الیجایتو، دوازده تن  آورده است،

بوده  وادار کرده    ، نما به منظور صورت منطقی بخشیدن به خرافات مانند اساطیر معجزههایی فلسفی لیف کتاب أت  ه م( ب1355  /

 است.  

گیر  نی چشم نمایان شیعی و ُس مسابقۀ سالوسی و ریا و ظاهرپرستی میان عالم م( به بعد، 13  / ه 7خالصه آن که از سدۀ ) 

 د. شبامی

 
 ۀ، برگ1352، نوروز  11، سال  48و    47  ۀکاوه، شمار   ۀ(؛ مجل1)  ۀنام، حج35  –  26  ۀ، برگ1352، نوروز  11، سال  46و    45  ۀکاوه، شمار   ۀمجل  1

 نقی علی،  دربارۀ هنر نقاشی در ايران،  6خ، فروردین، برگۀ  1353، مونیخ، سال  51مجلۀ کاوه، شمارۀ  ؛  یمنزو  نقیعلی(،  2)  ۀنام، حج70  –   60

 منزوی. 
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 فورمول عامیانۀ معجزه در عصر حاضر  (2) معجزه
ُس  بارۀ معجزه روزبه روز تقویت گردید، تا به وضع امروز رسید. تهانوی در  آری، نظریۀ  الفنوننی در    کشاف اصطالحات 

 :زیرا که ؛گونه است  م( آن را به شکل زیر فورموله نموده است: خرق عادت شش1745  / ق 1185  نگارش:) 

 ؛ دهدمییا به دست کافر رخ  الف(   -

 ؛نامیده شود  «اعانه»یا که اگر مخالف ادعایش در آید    -

 ؛خوانده شود  «مکر و استدراج »و اگر موافق ادعایش سر زند  -

 : و یا به دست مسلمان رخ دهدب(  -

 ؛نامیده شود « معونه»کننده جاهل باشد پس اگر خرق عادت   -

 ؛ و اگر عارف بود، پس در صورتی که بعد از ادعای نبوت سر زند »معجزه« نام دارد -

 ؛خوانده شود « ارهاص»باشد   و اگر پیش از ادعای نبوت  -

 نامیده شود.   «کرامت »و اگر اصوال صاحبش ادعایی نداشته باشد   -

 بندی تهانوی ای در بارۀ تقسیمنکته 
 های یاد شده جالب توجه است:  نی نهاده شده است، معنی اصطالح بندی که برپایۀ تئولوژی ُس در این تقسیم 

 سازد. میمنین است که کافر را رسوا  ؤکمک خدا به م  :اعانه
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دهد تا ایشان را با مکر و خدعه میکننده که کافر است و به پیروانش در باغ سبز نشان  خدا به خرق عادت   :مکر و استدراج (2) معجزه

 آیۀ    1( 44:  68و قلم    128:  7)اعراف    «ون مسنستدرجهم من حیث الیعل»ر آیۀ  به جهنم بکشاند. این معنی از ظاه
ً
  و »و ظاهرا

 گرفته شده است.  2( 54: 3)عمران   « الله خیر الماکرین

 نیت جاهل. سن ن جاهل است، به احترام ُح مکمک خدا به مؤ :معونه

 سازد. میمردم را از آوردن مثل آن عاجز   :معجزه

 برای صوفیان.  « شطح»زدگی است، در اظهار خرق عادت پیش از وقت مناسب، مانند شتاب  :ارهاص

 نماید. میبخششی است که خدا به صاحب آن    :کرامت

  

 
1 Z :موَن﴿ :128 ،7 ، شمارۀاعرافسورۀ

َ
 ال َیعل

ُ
بوا ِبآیاِتنا َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحیث

َّ
ذیَن َکذ

َّ
 یجکردند، به تدر  یبما را تکذ یاتها که آو آن/  ﴾182َوال

 کرد.  یمگرفتار مجازاتشان خواه  دانند،یکه نم یاز جائ

Z  :ْرِني وَ   :44  ،68  ، شمارۀقلم  سورۀ
َ

ذ
َ
ُموَن ﴿  ف

َ
 َیْعل

َ
 ال

ُ
َحِدیِث ۖ َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْیث

ْ
ا ال

َ
ذ ُب ِبَهٰ

ّ
ِذ

َ
قرآن را انکار   ینکه ا  یپس مرا با کسان/    ﴾44َمْن ُیک

 (44) یم؛کشانی عذاب[ م یدانند ]به سو  یاز آن جا که نم یجما آنان را به تدر ی ودکنند واگذار، به ز  یم
2 Z : ُروا وَ   وَ  :44، 3 ۀ، شمار عمران ۀسور

َ
ُه ۖ وَ  َمک

َّ
َر الل

َ
َماِکِریَن ﴿ َمک

ْ
ُه َخْیُر ال

َّ
 ین را داد و خدا بهتر یرنگشانن یزدند، و خدا هم جزا یرنگو ن/  ﴾54الل

 (54زنندگان است. ) یرنگن ۀجزادهند



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب

 

50 

 نامه کتاب (2) معجزه

 مقالهنمایۀ کتاب و 

) آثار الباقية عن القرون الخالية ابوریحان محمد فرزند احمد بیرونی  آثار 440  –   363،     ق(، تصحیح زاخائو، بنیاد ترجمۀ 

 خ. 1321م؛ دیگر: به کوشش اکبر داناسرشت، 1869شرقی،  

(، چ بیروت، فصل هشتم، مقالۀ پنجم؛ دیگر:  م10/    ه 4، سجستانی ابویعقوب اسحاق فرزند احمد )سدۀ  اثبات النبوة

النبوات ابویعقوب سجستانی، تصحیح ویلفرد مادلونگ و پل واکراثبات  با مقدمۀ حسن انصاری، کتاب    م؛1966، بیروت،  ، 

 خ. 1395رایزن، تهران، 

   . مانی رتنگا

وی، ژینیو، فیلیپ، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار،  لهن پ ت ه ممرج ی، ت سوی ی، آوان سوی ن رف(، ح هامرازنارداوي )   هامن رافارداوي 

 خ. 1372ن، چاپ اول: راهه، ت س رانی ف اسن شران ن ای مجن و ان ی عانتشارات م 

نامه،  خ؛ ارداویراف 1391(، ترجمه دکتر رحیم عفیفی، انتشارات توس،  بهشت و دوزخ در آيين مزديسنی)   ارداويرافنامه

 خ.  1343برگه،   164تحقیق رحیم عفیفی، دانشگاه مشهد،  

 خ.  1325، محمد معین،  نامهارداويراف 

 خ. 1314، ترجمه از رشید یاسمی،تیبهشت و دوزخ در آيين مزديس؛ یا  هامن رافارداوي 

 خ. 1381ق(، پژوهش مجتبی زارعی، بوستان کتاب، قم، 428 –  370سینا، حسین ) ، ابوعلی ابن اإلشارات و التنبيهات

،  1971، دسامبر  1350، آذرماه  9، سال  38  ۀ کاوه، مونیخ، شمار   ۀمجل  ی،منزو  یعلینق  ی،هفتم میالد  ۀاشراق در سد 

 . 626 -618 ۀ، برگ1391شوال  

الدين ) اصول  تمیمی  بغدادی  طاهر  فرزند  عبدالقاهر  البغدادیة،  التبصرة  ترکیه،  م1037/    ق429،  استانبول  چاپ   ،)

 ق. 1401ق، چاپ دوم دارالکتب العلمیة، بیروت، 1356



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه بکتا

 

51 

صدوق،  (2) معجزه فا  اعتقادات  االمام  یا   يةاالمام  ين د  ي العتقادات  صدوق    ،يةاعتقادات  دارالمفید،  ق(،  381)د:    یهبابو ابنشیخ 

   1416بیروت،  

 . م 1963احمد صقر، مصر،   یحم( با مقدمه و تصح1013ق /  403)د:  یابوبکر باقالن  ، القرآن  اعجاز

 ق.1319، قاهره، م( 1058ق/ 450ماوردی )د:  عالم النبوة ا

 م(  991ق / 381)د:  یقم  یهبابوابن ،  دالئل األئمه و معجزاتهم  ،الدالئل و   اعالم النبوة 

، دار و مکتبة الهالل، م( 1058  -  974  /  ق450  -  364  ماوردی )د:  ، ابوالحسن علی فرزند محمد فرزند حبيباعالم النبوة

   م.1989ق / 1409بیروت،  

 . حسین همدانی در قاهره ، نزد نسخۀ خطی ، ابوحاتم رازی اسماعیلی، اعالم النبوة

 ق.1319قاهره ، م( 1058ق /  450)د:   یماورد ، اعالم النبوة

و   ) انجامآغاز  تهران،  672  -   597، خواجه نصیرالدین طوسی محمد فرزند محمد فرزند حسن،  خ؛ تصحیح 1335ق(، 

 خ. 1374زاده آملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ چهارم، حسن حسن 

ابن   االنتصار،  علی  الرد  عليهم،  و  الطعن  و  المسلمين  علی  الکذب  من  به  قصد  ما  الملحد  معتزلی،  الروندي  خیاط 

فرزند عثمان )د:  اب فرزند محمد  تعلیق و مقدمه912ق /  300والحسین عبدالرحیم  نگاری هنریک ساموئیل  م(، تصحیح، 

 م. 1981دارقابس، بیروت،  م؛ و1957بیروت،  م؛ دیگر:1925نیبرگ، قاهره، 

   . انجيل

ری )د:  ، أحمد فرزند یحیا فرزند جابر فرزند  جمل من أنساب األشراف؛ یا  أنساب األشراف البالذري
ُ

ذ
َ

َبال ق(، 279داود 

 م، سیزده جلد. 1996ق /  1417پژوهش سهیل زکار و ریاض زرکلی، دارالفکر، بیروت، چاپ نخست، چاپ اهلوردت؛ 

التنزأ الت أ و    يل نوار  بیضاوی    ، يضاویب  ير تفس،  يل وأسرار  محمد  فرزند  عمر  ابوالقاسم  فرزند  عبدالله  ابوسعید  ناصرالدین 

 ق. 1282م؛ بوالق مصر، 1894م؛ کارگلیوث، لندن، 1878م(، فالیشر، الیپزیگ،  1286ق /  685شیرازی شافعی )د: 

   . اوستا
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التاريخ  (2) معجزه و  /  355نگارش:  )   البدء  ابونصرم( 966ق  پاریس،  مقدسی  طاهرفرزند    مطهر   ،  هوار،  کلمان  چاپ   ،1899  ،

 خ. 1374 م؛ افست تهران؛ آفرینش و تاریخ برگردان به پارسی محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران،1919

جنبش  هاینیبجهان   ۀ دربار   های بررس   ی برخ  ا  ی اجتماع  ی هاو  طبر  یرانی،در  تهران،  1368  –   1295)   ی احسان  خ(، 

 . خ1348

 خ. 1351کابل،   یری،شصفدر پنج ، غالم و سه مشکل الهوت یبرهان وجود 

  یسوعی از پدران    ی،مکارث   یوسف  یچاردر  یلۀبه وسابوبکر باقالنی،    ، المعجزات و الکرامات و السحر  ينعن الفرق ب  يانالب 

 برگه.  28+  180 ، م1958  یروتب،  هاو با مقدمه و فهرست  یحبغداد تصح

مبشران از    ی، مکارث  یوسف  یچاردر  ۀو مقدم  یحبه تصح  ، ابوبکر باقالنی،المعجزات و الکرامات و السحر  ينعن الفرق ب  يانالب 

 . م1958  ، چاپ بیروت،بغداد   یسوعی

 . م 1970 یروت ابونا، چ ب ،يةأدب اللغة اآلرام يختار

 . 1945، عبدالرحمان بدوی، مصر، تاريخ االلحاد في االسالم

ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب    ، تاريُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك، تاريخ االَُمِم و الُملوك، تاريخ الطبری

م(، برگردان ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، تهران،  923-839ق /  310  -   224طبری آملی مازندرانی، جریر طبری ) 

جلد، انتشارات    16خ؛ چاپ سوم،  1353جلد،    16خ؛ چاپ دیگر: ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ،  1352جلد    15

 خ. 1365تا  1362اساطیر، تهران، 

بلعمی  ابوالفضل محم  نامه،تاريخ ،  تاريخ  فرزند  )د:  ابوعلی محمد  بلعمی  عبدالله  فرزند  تصحیح محمدتقی  363د  ق(، 

 خ. 1341خ(، به کوشش محمد پروین گنابادی، تهران،  1330 –  1265الشعراء بهار ) ملک

ی، انتشارات زّوار، تهران، ، دکتر قاسم غن آن از صدر اسالم تا عصر حافظ  ۀتطّورات و تحّوالت مختلف،  تصوف در اسالم  يخ تار

 خ. 1380

خ؛ انتشارات معین،  1366الشعراء، انتشارات پدیدۀ خاور، تهران،  ناشناس، تصحیح محمدتقی بهار ملک ،  يستانس  يختار

 خ. 1381تهران،  
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) قت ابن   ،يث مختلف الحد   يلتأو (2) معجزه فرزند مسلم دینوری  العلمیة،  ق1326چ مصر،    ق(،276  –   212یبه عبدالله  ؛ دارالکتب 

 م. 1985ق / 1406بیروت،  

  -   324الجبار فرزند أحمد فرزند عبدالجبار همدانی اسدآبادی، أبوالحسین المعتزلی ) ، قاضی عبدتثبيت دالئل النبوة

، جزء  1966  یروت عثمان در ب  یم دکتر عبدالکر  یح با تصح؛  ق1427م(، دارالمصطفی، قاهره، مصر،  1024  –   936ق /  415

 برگه.   303اول، 

 م.  1939 /  ق1358 یز، تبر ، ق( 413)د:  یدمف یخش االعتقاد  يحتصح

ق؛ 1329م(، چاپ بوالق،  922ق /  310، محمد فرزند جریر طبری )د:  تفسير طبری، جامع البيان عن تأويل القرآن

 م. 1974ق /  1394م؛ پژوهش محمود محمد شاکر، قاهره، 1957دیگر: مصطفی سقا، قاهره،  

 م.  1968یروت، ب، دو جلد ق؛ 1291چاپ هند،    ی،عربابن ،  قرآن يرتفس

 . م( 1329ق / 730)د:  ی مال عبدالرزاق کاشان تفسیر قرآن،

ابليس ابن تلبيس  ابوالفرج  ابلیس،  تلبیس  ناموس  کشف  ابلیس،  تلبیس  کشف  ابلیس،  تلبیس  في  الناموس  جوزی،  ، 

ق؛ برگردان علیرضا ذکاوتی قراگزلو، مرکز نشر دانشگاهی،  1368ق و 1347ق(، قاهره، 597  –  508عبدالرحمان فرزند علی ) 

 خ. 1368تهران،  

 . خ( 1263  –  1285بهنام )  یسی عیرانی، تمدن ا

چاپ بیروت،  م(،1198  –   1126ق /  595  –   520رشد، ابوالولید محمد فرزند احمد فرزند اندلسی ) ، ابن تهافت التهافت 

 . 1964تصحیح سلیمان دنیا. مصر  م؛1930

   .تورات 

القرون  ي ف  يونثقات الع الشأطبقات  ،  سادس  تهران  ،يعةعالم  ) آقابزرگ    ی،منزو  نقی علی  یح تصح  خ(،1348  –  1255ی 

 م. 1972بیروت، دارالکتب العربی، 
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حمد بن محمد    یبست   ی؛ خطاب16  –   17  ۀم(، برگ994ق/  384)د:    یسیبن ع  یعل  ی، ، رمانثالث رسائل في اعجاز القرآن (2) معجزه

ه از خلف و زغلول،  و مقدم  یح تصح 144 - 105 ۀم(، برگ1078ق / 471)د: ی؛ جرجان104 - 67 ۀم(، برگ998ق /  388)د:  

   .چ مصر 

الّنبّوة، )ُحَجج(  ة  )د:    ُحَجّ فرزند بحر  نقل احمد صقر در مقدمه   . م( 869ق/  255جاحظ عمرو  القرآن،  به  اعجاز  بر  اش 

 . ی باقالن

  ۀکاوه، شمار   ۀ ؛ مجل35  –   26  ۀ، برگ1352، نوروز  11، سال  46و    45  ۀ کاوه، شمار   ۀ مجل  ی،منزو  نقیعلی (،  2( ) 1)   نامهحج 

 . 70 –  60 ۀ، برگ1352، نوروز 11، سال 48و  47

می نیشابوری   ،حقايق التفسير
َ
 م(. 1021ق /  412)د:  ابوعبدالرحمان محمد فرزند حسین ُسل

 خرده اوستا، به کوشش رشید شهمردان؛ به کوشش ابراهیم پورداود. 

 . 1950و  1902  ،د هن  ،م( 1038ق /  430)د:  یاصفهان  یم ابونع کتاب دالئل النبوة   ۀخالص

 . خلسۀ افالطين

   . خلسۀ سهروردی

 خليعه ميرداماد

 برگه.   420،  1968خ(، چاپ بیروت، 1386 –  1293، مرتضی عسکری ) خمسون و مائة صحابي مختلق

منزوی، مجلۀ کاوه،   نقی علی خمسون، معرفی کتاب »خمسون و مائه صحابی مختلق« یکصد و پنجاه صحابی ساختگی، 

 . 734 - 732، برگۀ 1392حجۀ  ، ذی1972، فوریه  1350، بهمن  9سال  ،39مونیخ، شمارۀ 

 . م1945مصر   ی،، عبد الرحمان بدو االلحاد في االسالم  يخ من تار يةدراسات اسالم

 برگه.   487  م، 1969قاهره،   ، احمد صقر یح م(، تصح1066ق /  458)د:  یهقیب ، ابوبکر دالئل النبوة

 م. 1950و  1902، هند،م( 1038ق / 430ابونعیم اصفهانی )د:  ، دالئل النبوة

؛ به  م1923قاهره    ،از مغنانه   یقو تعل  یحتصحی،  فرزند سهل ربن طبر  یم(، عل867ق /  252نگارش:  )   و الدولة  ينالد

 برگه.  239  ،م1973  بیروت  یهض، عادل نو کوشش 
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منزوی، چاپخانه مجلس،    نقیعلی دیو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    - ، الجزء الثامن، دائره  الذريعة إلی تصانيف الشيعة (2) معجزه

 م. 1950ق /  1369خ / 1329تهران،  

ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،   –، الجزء الثاني، اْلساری و الغلول  الذريعة إلی تصانيف الشيعة

 م. 1936ق / 1355خ / 1315

الدین و معلم ، محمد شرف ايضاح المکنون في الذيل علی کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون:  کشف الظنونذيل 

 ق. 1366و  1364م /  1947و  1945ترکیه  – رفعت بیلکه کلیشی، چاپ استانبول 

زی 438)نگارش:    يه قشر  ۀرسال عبدالکر   االسالم ن ق(،  قش  فرزند   یم ابوالقاسم  فروزانفر یع بد  یح تصحیری،  هوازن    الزمان 

 خ. 1361، تهران   یفرهنگ  ی. انتشارات علمخ( 1349 –  1276) 

   . رويای يوحنا

 ق(. 261 –  198، احمد راوندی ) ةالزمرد

 . زند

(، تصحیح و  م 887  -  824  /ق  273  -   209)   ماجه قزوینی، ابن   محمد فرزند یزید َرَبعی   ، حافظ ابوعبداللهماجهسنن ابن 

ار عّواد معرو
ّ

 م. 1998ق / 1418ف، دارالجیل، بیروت،  تحقیق بش

ق 275)د:  سلیمان فرزند اشعث سجستانی  ابو داود   ی،السنن للخطاب لم معا  بکتا  من  راتمختا  مشهو بها داود، ابي  سنن

 . 2007ق /  1427بیروت، ، دار الفکر  يو الدراسات ف یقالعطار؛ اشراف مکتب التوث یلجم  ی صدق یقتحق،  م( 888 /

به کوشش  م(.  915ق /  303، ابوعبدالرحمان احمد فرزند شعیب نسائی ) یالمجتن   او،   ،یلمجتب با   ی المسم   یئالنسا   سنن

 . 2001ق /  1421، دارالفکر، بیروت، رعطا  یل جم ی صدق

به کوشش احمد محمد  ، م( 892  -   825  ق /279 - 210)   ، ابوعیسی محمد فرزند عیسیالجامع الصحيح،  سنن ترمذی

 . م1938ق/1357قاهره،  یگران،شاکر و د

، تحقیق حسین سلیم م( 869ق /  255  -  181)   ابومحمد عبدالله فرزند عبدالرحمان فرزند فضل فرزند بهرام   دارمی  سنن

 . 2000ق / 1421اسدی دارانی، دارالمغني، ریاض، 
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نسايی (2) معجزه السنن،  سنن  من  الصغری،  المجتبی  ) السنن  نسائی  علی  فرزند  شعیب  فرزند  احمد  ابوعبدالرحمان   ،215  -  

 ق(، تحقیق ابوطاهر زبیر علی زئی؛ دیگر: بیت اْلفکار الدولیة، ریاض.  309

 م؛  1985ق/1405، ذهبی، محمد فرزند احمد، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، سير اعالم النبالء 

ق(، تصحیح  150  –  85اسحاق مطلبی، محمد فرزند اسحاق فرزند یسار ) بن ، ا السير و المغازي، کتاب  إسحاقسيرة ابن 

 ق. 1398سهیل زکار، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 

 م.  1936ق /  1355هشام، به کوشش مصطفی سقا و دیگران، قاهره، ، ابن السيرة النبوية

الله رسول  ابن   سيرة  )د:  )ص(،  شمارۀ،  218هشام  به  سپهساالر  خطی،  نسخۀ  سدۀ  1579ق(  فهرست  ه 7،  نک:   ،

 . 124، 5سپهساالر، ج

 ق(. 683کمونه عزالدوله سعد فرزند منصور )د:  ، ابن شرح اشارات شيخ الرئيس ابوعلی

 . ق1379 ، ، چ تهران 9نمط   ی، طوس یرشرح اشارت، خواجه نص

ان، قاهره،  ق(، تصحیح عبدالکریم عثم415، عبدالجبار فرزند احمد قاضی معتزلی همدانی )د:  شرح االصول الخمسة

 ق. 1432تصحیح سمیر مصطفی رباب، داراحیاء التراث العربی، بیروت،  م؛ 1965چاپ ق؛  1384

ّياِمه ،  صحيح بخاری
َ
ه )ص( َو ُسَننه و ا

ّ
مور َرسول الل

ُ
ُمْخَتَصر ِمْن ا

ْ
ُمْسَند الّصحيح ال

ْ
جامُع ال

ْ
ل
َ
، حافظ ابوعبدالله محمد فرزند  ا

 م. 1932ق(، چاپ مصر، 256–194زند بردزبه بخاری ) اسماعیل فرزند ابراهیم فرزند مغیرة فر 

مسلم  الصحيح،  صحيح  ) الجامع  قشیری  نیشابوری  حجاج  فرزند  مسلم  ابوالحسین  حافظ  261  –  206،  نصحیح  ق(، 

 ق. 1334تا   1329های طرابلسی اسماعیل فرزند احمد، دارالطباعة العامرة، استانبول، سال 

– 168م(، ابوعبدالله محمد فرزند سعد فرزند َمِنیع ) 822ق /  207)د:    اقدیسعد و ، ابن طبقات الکبری،  سعدطبقات ابن 

 م(، دار صادر، بیروت.   845 -  784ق /   230

الع،  يعةعالم الشأطبقات   القرون  ي ف  يونثقات  تهران،  سادس  ) آقابزرگ    ی،منزو  نقی علی  یح تصح  خ(،1348  –  1255ی 

 م. 1972بیروت، دارالکتب العربی، 
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م،  1928ق(، پژوهش محمد زبیر صدیقی، چ برلین،  260، علی فرزند سهل ربن طبری )د:  الطبة في  فردوس الحکم (2) معجزه

  نقیعلیق؛ برگردان 1416م=1996آلمان  –ی معهد تاریخ العلوم العربیه االسالمیه، زیر نظر دانشگاه فرانکفورت  چاپ دوباره 

 خ. 1391انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  ذاکر، مرکز تحقیقیات طب سنتی و مفردات پزشکی دو محمدابراهیم  منزوی

يَعة م؛ برگردان  1931(، هلموت ریتر، مطبعه دولت، استانبول،  ه4، ابومحمد حسن فرزند موسی َنوَبختی )سدۀ  ِفَرُق الِشّ

 خ. 1325محمدجواد مشکور، تهران، 

ق(، تصحیح 429اینی بغدادی )د:  ، عبدالقاهر فرزند طاهر فرزند محّمد اسفر الفرق بين الفرق و بيان فرقة الناجية منهم 

قاهره،   بدر،  /  1910محمد  قاهره،  1328م  الکوثری،  بیروت،  1948ق؛ چاپ دیگر: تصحیح محمد  م؛  1977م؛ داراْلفاق 

 ق. 1408م / 1987خ؛ دارالجیل، بیروت، لبنان، 1330برگردان محمدجواد مشکور،  

 قرآن

فارس ادبيات  و قدر در  خ، شمارگان  1351، مرداد  10، س42  - 41  ۀ ، مونیخ، شمار کاوه   ۀ مجل  ی،منزو  یعلینق  ،ی قضا 

 . 168 ۀ، پس از برگXIV – I  یها با اعداد رومبرگه

  ی مجلس شورا   یخط  ۀ، نسخق( 683کمونه )د:  عّزالدوله، سعد فرزند منصور ابن   کمونهابن   ، الجديد في الحکمة  ،لکاشفا

یتکه تصحیح  اشم  ینهمادلونگ، زاب  یلفردو به کوشش    یروت؛ب  در]منزوی[  خودم    یعکس  ۀنسخ  95، برگ  5383تهران، ش    یمل

 . خ1387یران، تهران، حکمت و فلسفه ا  یموسسه پژوهش یوسف ثانی، حامد ناجی اصفهانی، 

شامل احادیث متفرقه، ابوجعفر    روضٔه کافی حاوی روایات فقهی؛    فروع کافی شامل روایات اعتقادی؛    اصول کافی :  الکافي

اکبر غفاری، دار الکتب االسالمیه، (، پژوهش علیم939/    ق329االسالم کلینی رازی )د:  محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق ثقه 

 ق. 1379

التاريخ في  ابن الکامل  جزری،  فرزند محمد شیبانی  ابوالحسن علی  عزالدین   ، ( دار  630  -  555اثیر  جلد،  ق(، سیزده 

 .م1965ق / 1385، بیروت، الصاد
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به  النقضکتاب   (2) معجزه معروف  الروافض،  فضائح  بعض  نقض  فی  النواصب  مثالب  فرزند  بعض  ابوالحسین  فرزند  عبدالجلیل   ،

الدین حسینی محدث ارموی، تهران، چاپخانۀ  نگاری سید جالل ق(، تصحیح، تعلیق، مقدمه560الفضل قزوینی رازی )ز:  ابو 

 خ. 1358ر، تصحیح محدث ارموی، انجمن آثار ملی ایران،  خ؛ چاپ دیگ1331ق /  1371سپهر، 

 . م( 869ق/ 255)د:  عمرو فرزند بحر جاحظ   دالئل النبوةکتاب 

تصحیح احمد صقر در قاهره،  ،  م( 1066ق /  458)د:  ، ابوبکر بیهقی  و معرفة احوال صاحب الشريعة  دالئل النبوة کتاب  

 خ. 1361دامغانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ترجمه محمد مهدوی  ؛برگه 487در   1969

مکتبة ،  ق( 1185)د:    تهانوی   ، محمدعلی فرزند علیم( 1745  /ق  1158  نگارش: )   و العلوم  کشاف اصطالحات الفنون

 م. 1996لبنان ناشرون، بیروت، 

حکمت، انتشارات دانشگاه  ابوالفضل رشیدالدین میبدی، چاپ   ، م( 1126 /  ق 520  :)نگارش و عدة االبرار  سرار کشف األ 

 م، ده جلد. 1959  –  1950خ / 1339 –  1330تهران،  

الفنون و  الکتب  اسامی  عن  الظنون  ) الکشف  چلبی  کاتب  عبدالله  فرزند  مصطفی  خلیفه  حاجی  ق(، 1067  –  1017، 

 ق. 1360م / 1941الدین یالتقا و معلم رفعت بیلگه کلیسی، استانبول، ترکیه، پژوهش محمد شرف 

 . قاهره  ی، همدان ین حس  نزد ی خط  ۀنسخ، م( 1077ق/ 470)د:   یرازیداع ش ین في الد  یدالمؤ  ،يديةمجالس مؤ 

(، قاهره،  1077  –   1000ق /  470  -  390الدین ابونصر هبةالله فرزند حسین شیرازی اسماعیلی  في   ، مؤیدمجالس مؤيديه

1949 . 

 م. 1934سال   ، 4. جR. S. O مجلۀ

، اشراق  224  –   218  ی ها، برگه1971، اوت  1391  الثانی ی، جماد1350، مرداد  9سال    خ،ی ، مون36  ۀ کاوه، شمار   ۀمجل

 خ(. 1389 –  1302)  یمنزو یعلینق  ی،و نبوت اسراییل یهندوایران

 I  ۀ، برگ 1972/ اوت    1392  الثانیی / جماد  1351، سال دهم، شماره دوم و سوم، مردادماه  42  -41  ۀکاوه، شمار   مجلۀ

– XIVی منزو نقیعلی  ی، فارس  یاتقضا و قدر در ادب ۀ ، مقال. 
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شمار   ۀمجل (2) معجزه سال  ردیف  45  ۀ کاوه،  نوروز  11،  برگ 1352،  ب 88  –   77  ۀ،  صوفیان  برخ  سلسلهی ،  ایشان،    هایی ویژگ  ی و 

 .یمنزو یعلینق

  - 320  ۀ، برگ1372، سپتامبر  1392خ، شعبان  1351چهار، مهرماه    ۀ، شمار 10سال    یخ،، مون43  یفرد  ۀکاوه، شمار   ۀمجل

 . یمنزو نقیعلی ی،فاراب   ۀفاضل  ینۀ، مد329

،  224  –  218  یها، برگه 1971، اوت  1391  الثانیی ، جماد1350، مرداد  9، سال  36  ۀ ردیفشمار   یخ، کاوه، مون  ۀمجل

 .220 ۀخ(. نک: برگ1389 –  1302)  یمنزو یعلینق ی،و نبوت اسراییل ی اشراق هندوایران

خمسون ]معرفی کتاب »خمسون و    ،734  –   732  برگۀ،  خ1350، بهمن  نهم 9  ال ، س39  ردیف  ، مونیخ، شمارۀکاوهمجلۀ  

 منزوی.  نقیعلیمائه صحابی مختلق« یکصد و پنجاه صحابی ساختگی[، 

، اوت  1392  الثانیی ، جماد1351، سال دهم، شماره دوم و سوم، مردادماه  42و    41  یفرد  ۀ شمار   یخ،ه، مونکاو  مجلۀ

 . یمنزو نقیعلی ی، فارس یات قضا و قدر در ادب ۀ ، مقالI – XIV ۀ، برگ1972

، سال دوازدهم، شمارۀ دوم و سوم، برگۀ 1993، مه  1394، رجب  1353، مرداد  53و    52  ردیف  ، مونیخ، شمارۀکاوه  مجلۀ

 منزوی.  نقیعلی (، 1)  معجزه ، 25 –  16

، سال دوازدهم، شمارۀ دوم و سوم، برگۀ 1993، مه  1394، رجب  1353، مرداد  53و    52  ردیف  مونیخ، شمارۀمجلۀ کاوه،  

16  – 25 . 

  ،44  –  32، سال دوازدهم، شمارۀ چهارم، برگۀ  1974، سپتامبر  1394، رمضان  1353، مهر  54مجلۀ کاوه، مونیخ، شمارۀ  

 خ(. 1389 –  1302منزوی )  نقیعلی(، 2() 1)  معجزه
 ۀ، برگ1352، نوروز  11، سال  48و    47  ۀ کاوه، شمار   ۀ(؛ مجل 1)  ۀنام، حج35  –   26  ۀ، برگ1352، نوروز  11، سال  46و    45  ۀکاوه، شمار   ۀ مجل

، علینقی  دربارۀ هنر نقاشی در ايران،  6خ، فروردین، برگۀ  1353، مونیخ، سال  51مجلۀ کاوه، شمارۀ  ؛  یمنزو   نقی علی (،  2)  ۀنام، حج 70  –   60

 منزوی. 
 هبةالله داعی اسماعیلی به کوشش پل کراوس.  یدیةمجالس مؤ هایی از بخش  ، یمطالعات شرق ۀمجل
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ق(، تصحیح و تحقیق  241  -   164، ابوعبدالله احمد فرزند محمد فرزند حنبل فرزند هالل شیبانی مروزی ) حنبلد ابن مسن  (2) معجزه

الرسالة،   تن دیگر، مؤسسة  و هفت  کامل خراط، هیثم عبدالغفور  نعیم عرقسوسی،  لحام، عادل مرشد، محمد  سعید محمد 

 م. 1996ق / 1416بیروت،  

الحکمة  المعتبر ه  ،  في 
ّ
بغداد   فرزند   یعلفرزند  هبةالل ابوالبرکات  /  547  -   454) ی  ملکا  مجلس،  ،  م( 1152ق  مطبعة 

 خ. 1373م؛ افست و گردآوری فتحعلی اکبری، دانشگاه اصفهان، 1938، حیدرآباد، دکن،  دائرةالمعارف العثمانیة

، سال دوازدهم، شمارۀ دوم و  1993، مه 1394، رجب 1353، مرداد  53و   52، مونیخ، شمارۀ کاوه  مجلۀ (، 2() 1معجزه ) 

، سال دوازدهم، شمارۀ چهارم،  1974، سپتامبر  1394، رمضان  1353، مهر  54، مونیخ، شمارۀ  مجلۀ کاوه؛  25  –   16سوم، برگۀ  

 . 44  – 32برگۀ 

 . م 1963  ،در مصر یقات، احمد صقر با مقدمه و تعل یحتصح ، معجزه قرآن

م؛  1909م؛ قاهره  1907لیدن،    ث، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیو األديبإرشاد األريب إلی معرفة  ؛ یا  معجم األدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

 . گروهی از خاورشناسان  اپ، چ المعجم المفهرس

   . معراج محمد

ين، 
ّ
المصل اختالف  و  االسالمّيين  اشعری   مقاالت  اشعری،  مقاالت  اسماعیل  فرزند  /  330)د:    علی  چاپ  م( 941ق   ،

 .م1980ق / 1400هلموت ریتر، ویسبادن 

الِنَحل و  ل 
َ
) الِمل شهرستانی  عبدالکریم  فرزند  محمد  مصر،  548  –   479،  چاپ  دارالمعرفة  1945ق(،  دیگر:  چاپ  م؛ 

م(، ترجمۀ  1153ق /  548، شهرستانی )د:  ملل و نحلم؛ دیگری پژوهش گیالنی؛  1972للطباعة و النشر، بیروت، لبنان،  

 صدر ترکه اصفهانی. 

ق(، تصحیح و پژوهش نعیم 597  -  510عبدالرحمان فرزند علی ) جوزی،  ، ابوالفرج ابن الملوك  المنتظم في تاريخ األمم و 

 م.1992ق /  1412زرزور، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

   ق.1423، به کوشش صدقی جمیل عطار، دارالفکر، بیروت، م( 795ق / 179)د:   فرزند انس  مالک أ الموط 
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 . 1968وت منزوی و عفیف عسیران، بیر  نقیعلی ، تصحیح القضاتهای عين نامه (2) معجزه

م، سپس تهران، انتشارات اساطیر،  1972منزوی، جلد دوم، عفیف عسیران، بیروت،    نقیعلی ،  القضاتهای عين نامه

 خ. 1377

 خ. 1377منزوی، جلد سوم، تهران، انتشارات اساطیر،  نقیعلی، القضاتهای عين نامه

م، سپس تهران، انتشارات اساطیر،  1969منزوی، جلد یکم، عفیف عسیران، بیروت،    نقیعلی ،  القضات های عين نامه

 خ. 1377

ق( مجدالدین مبارک فرزند محمد فرزند عبدالواحد شیبانی  606اثیر جزری )د:  ، ابن ث و األثري ب الحدية في غر يالنها

 خ. 1367ن، قم، موصلی رجالی، تصحیح محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، انتشارات اسماعیلیا
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