بسم اهلل الرحمن الرحیم
نقش معجزه در شناخت امام  ،از منظر کالم و حدیث شیعه
محمد شهبازیان
چکیده
کلید واژه
مراد از معجزه
معجزه ،از ماده « عجز » ا ست .عجز ،یعنی ناتوانی 1و معجزه ،یعنی کاری که دیگران در مقابل آن ناتوانند
و کسی دیگر قادر به انجام آن نیست.
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بنابر روایات اهل بیت علیهم السالم معجزه ،راهی برای تشخیص درستی و نادرستی دعوت حجت الهی
از مدعیان دروغین است .امام صادق علیه السالم چنین فرمودهاند:
ابوبصیر گوید :از امام صادق علیه السالم پرسیدم« :براى چه خداوند عزّ و جلّ به انبیاء
و ر سوالنش معجزه داده ا ست؟» ح ضرت فرمودند« :تا دلیل با شد بر صدق آورنده آن
» .سپس فرمودند« :معجزه ،عالمت و ن شانه ا ست بر حقّ تعالى و آن را فقط به انبیاء و
رسوالن و حجّتهایش عطا مىفرماید ،تا راستگو از دروغگو مشخّص شود».
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خواجه نصیر الدین طوسی و عالمه حلی ،معجزه را چنین تعریف کردهاند:
معجزه ،عبارت استتتت از کارهاى عجی و غری و خارق العاده که دیگران از انجام آن
عاجز باشتتندچ چه در قستتثت اىباتى ىیعنى پیامبران کارهاى خارق العادهاى انجام دهند

 .1معجم الثقاییس اللغة ،ج ،4ص.232
 .2مجثع البحرین ،ج ،4ص24و .25
 .3علل الشرایع ،ج ،1ص.122

که دیگران از آوردن آن ناتوانندچ مثل تبدیل عصتتاى چوبین به اهدهاو و چه در قستتثت
سلبى ىیعنى کارهایى را که عادت مردم به انجام آن تعلق گرفته و به طور معثول آن را
انجام مىدهند ،پیامبران آن عادت را شتتتستتته و کارى کنند که بشتتر از انجام این فعل
معتاد عاجز شتتودچ برای مثال ،به قدرت الهى کارى کنند که یق قهرمان نامى ،از حثل
یق شثشیر ناتوان بثاندو.

4

آیت اهلل خویی نیز میفرماید:
ک سى که مقامى را از ناحیه خداوند براى خود ادعا میکند ،باید به عنوان گواه بر صدق
گفتارش ،عثلى را انجام دهد که به ظاهر بر خالف قوانین خلقت و خارج از مسیر عادى
و طبیعى ا ست و دیگران از انجام دادن آن عثل عاجز و ناتوان ه ستند .این چنین عثل
خارق العادهاى را «معجزه» و انجام دادن آن عثل را «اعجاز» مىنامند.
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هثچنین عالمه مجلسی هفت شرط را برای معجزه بر شثرده ،میگوید:
از افعال خدا یا چیزی معادل آن باشدچ  .2خارق العاده باشدچ  .3قابل معارضه نباشد ]پس سحر
و شعبده معجزه نی ستند[چ  .4هثراه با تحدی با شدچ  .5موافق با ادعا با شدچ .6تتذی کننده او
نباشدچ  .7معجزه باید متأخر یا هثراه با ادعای نبوت باشد ،نه قبل از آن ،و مشهور این است که
امور خارق العاده قبل از ادعای نبوت ،کرامات و مقدمات نبوت هستند.
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با توجه به مطال ذکر شده ،در معجزه الزم است فعل و عثلی در برابر چشثان تعدادی از مخالفان
صاح دعوت صورت پذیرد ،تا دلیلی بر حقانیت امر مدعی باشد ،و به توان درستی و نادرستی آن را
تشخیص داد.

 .4کشف الثراد ،ص .158
 .5البیان ،ىموسوعة االمام الخوئیو ،ج ،35ص .33
 .6بحار االنوار ،ج ،17ص222چ الثیزان ،ج ،1ص ،73االقتصاد فیثا یتعلق باالعتقاد ،ص250 :

امامت و معجزه
در این جا سخن این است که اگر چه معجزه برای اىبات ادعای پیغثبران الزم می باشد7اما آیا در مورد
امام نیز چنین حتثی جاری خواهد بود ؟ با توجه به اینته اختالف لفظی در به کار گیری معجزه و یا
کرامت اهثیتی در بحث ندارد و مراد تثام متتلثانىچه کسانی که از عنوان معجزه استفاده کرده اند و
چه کرامت و ،وقوع کاری خارق العادة و دور از توانایی دیگر افراد توسط امام و برای اىبات ادعای امامت
می باشد ،8برای توضیح مطل سه محور را باید توجه نثاییم .

. 7شیخ طوسی  :و ال طریق الى معرفة النبی إال بالثعجز.االقتصاد فیثا یتعلق باالعتقاد  ،ص . 250
آیت اهلل سبحانی نیز می فرماید :
و یظهر من اآلیات الواردة فی القرآن التریم أن طل اإلعجاز دلیال على صدق الثدّعی ،کان أمرا فطریا ،یطلبه الناس من األنبیاء
ت إِلَّا بَشَرٌ
عند دعواهم النبوّة و السفارة اإللهیة ،و ألجل ذلق لثّا ادّعى «صالح» علیه السالم ،النبوّة ،قوبل بجواب قومه :ما أَنْ َ
مِثْلُنا ،فَأْتِ بِآیَةٍ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّا ِدقِینَ .
و قد یخبر األنبیاء الناس بتجهزهم بالثعاجز عند طرحهم دعوى النبوة ،قبل أن یطلبها الناس منهم ،کثا قال موسى مخاطبا
ل إِنْ کُنْتَ جِئْتَ
ی بَنِی إِسْرائِیلَ* قا َ
الفراعنة :حَقِیقٌ عَلى أَنْ ال َأقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ،قَدْ جِئْتُتُمْ بِبَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّتُمْ َفأَرْسِلْ مَعِ َ
ن الصَّادِقِینَ .
بِآیَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ کُنْتَ مِ َ
و کثا جاء فی عیسى الثسیح علیه السالم ،من قوله تعالىَ :و رَسُولًا إِلى بَنِی إِسْرائِیلَ أَنِّی َقدْ جِئْتُتُمْ بِآ َیةٍ مِنْ رَبِّتُمْ .
و لتن التالم فی وجه داللة اإلعجاز على صدق قول الثدعی ،فهل هو دلیل برهانی بحیث یتون بین الثعجزة و صدق الثدّعی
رابطة منطقیة ،تستلزم األولى معها ،وجود الثانیة؟ أو هو دلیل إقناعی ،یرضی عامة الناس و سوادهم و یجل اعتقادهم بصدق
دعوى الثدّعی؟.
اإللهیات على هدى التتاب و السنة و العقل ،ج ،3ص94 :
. 8شیخ طوسی ى الغیبة  ،ص 126وو خواجه نصیرالدین ىکشف الثراد فی شرح تجرید االعتقاد ىمع التعلیقاتو ،ص351 :وبه
صراحت اعالم می کند که اختالف لفظی است  .ر.ک.إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج ،2ص310 :

 .1جواز و امکان وقوع
تردیدی در میان متتلثان شیعه وجود ندارد که کارهای خارق العاده پس از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه
وآله به ائثه دوازده گانه علیهم السالم رسیده و این امور محال نثی باشد .چرا که قرآن مجید در مورد
حضرت مریم سالم اهلل علیها به برخی کرامت ها اشاره نثوده است و در اخبار متعددی از ائثه علیهم
السالم به ویژه حضرت علی علیه السالم به این امور اشاره نثوده اند .
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شیخ مفید در این زمینه می فرماید :
فأما ظهور الثعجزات علیهم و اإلعالم فإنه من الثثتن الذی لیس بواج عقال و ال مثتنع قیاستتتا و
قد جاءت بتونه منهم ع األخبار على التظاهر و االنتشتتار فقطعت علیه من جهة الستتثع و صتتحیح
اآلىار و معی فی هذا الباب جثهور أهل اإلمامة و بنو نوبخت تخالف فیه و تأباه و کثیر من الثنتثین
إلى اإلمامیة یوجبونه عقال کثا یوجبونه لألنبیاء

10

اما ظهور معجزات وبیان آن ها از امور مثتنی استتتت که عقل آن را واج نثی داند .و از طریق
روایات می توان به وجود معجزاتی یقین نثود که در این مستتتاله عثوم عالثان شتتتیعه با نظر من
موافق هستتتتند .اال طایفه ی بنو نوبخت که از پذیرش آن برای امام ابا دارند .و تعدادی زیادی از
گرویدگان به امامیه آن را عقال واج می دانند هثانگونه که برای انبیاء الزم دانسته اند .
عالمه حلی در شرح خود به کتاب ابراهیم بن نوبخت چنین گوید :
مصنف کتاب گفته :ظاهر شدن معجزه به دست اولیاء و ائثه جایز است و دلیل آن ظهور معجزه به
دست آصف بن برخیا و حضرت مریم سالم اهلل علیها می باشد .

 . 9الغیبة طوسی ص،125االقتصاد فیثا یتعلق باالعتقاد  ،ص  ،258کشف الثراد فی شرح تجرید االعتقاد ىمع التعلیقاتو ،ص:
.351
 . 10أوائل الثقاالت ،ص69 :

شتتارح کتاب نیز می گوید  :امامیه و تعدادی از اشتتاعره اتفاق نظر دارد که ارائه ی معجزه توستتط
اولیای خدا جایز است .
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.2لزوم آن برای امام
در مطل گذشته عنوان گردید که وقوع معجزه توسط ائثه اطهار علیهم السالم امتان پذیر است .اما
سوال بعدی در این است که آیا متتلثان و محدىین ،لزوم ارائه توسط امام معصوم را نیز قائلند ؟ به
عبارت دیگر آیا مدعی امامت در هثان ابتدای دعوت و در صورت مطالبه مردم موظف به ارائه معجزه می
باشد ؟
در تبیین این مساله باید به این نتات توجه نثود که اساسی ترین راه تعیین امام از دیدگاه شیعه امامیه
ىاىنا عشریهو نص است گاهی نیز از معجزه به عنوان طریق اىبات امامت یاد کرده اند .عبارات متتلثان
امامیه در این باره متفاوت است .برخی راه تعیین و تشخیص امام را منحصر در نص دانسته اندچ چنان که
فاضل مقداد گفته است :قال اصحابنا االمامیه :ال طریق اال النص .ابن میثم بحرانی نیز گفته است :وال
طریق الی تعیینه اال بالنص.
در عبارات برخی از متتلثان ،از نص به عنوان اصلی و از معجزه به عنوان راهی که به منزله نص و در
حتم آن است یاد شده استچ چنان که سدید الدین حثصی گفته است :فاما الطریق الی تعیین االمام
فعندنا انثا هو النص من جهته تعالی علیه او ما یقوم مقامه من الثعجز .برخی نیز از معجزه به عنوان
دلیل یا راهی برای اىبات امامت در موارد خاص تعبیر کرده اند.

 . 11إشراق الالهوت فی نقد شرح الیاقوت ،النص ،ص .441 :قال الثصنّف« :و ظهور الثعجز على أیدی األولیاء و األئثّة جائز و
دلیله ظهور الثعجز على ید آصف و مریم إلى غیر ذلق».
قال الشارح دام ظلّه « :اتّفقت اإلمامیة و جثاعة من األشاعرة على جواز الترامات و إظهار الثعجز على أیدی األئثّة و الصالحین
خالفا للثعتزلة

بر این اساس ،راه اصلی برای تعیین و تشخیص امام ،نص شرعی است ،ولی در مواردی نیز معجزه می
تواند راه گشا باشد .بدین جهت ،توانایی بر انجام کارهای خارق العاده از شرایط امام به شثار آمده است،
چنان که خواجه نصیر الدین طوسی در جایی که شرایط و ویژگی های امام را بیان کرده ،گفته است:
هفتثین شرط این است که امام بتواند معجزاتی را که بر امامت او داللت می کند انجام دهد ،زیرا در
برخی از اوقات برای شناخت صدق مدعی امامت برای مردم راهی جز معجزه وجود نخواهد داشت.
ابن میثم بحرانی نیز که منصوص بودن امام را واج دانسته و راه تعیین امام را منحصر در نص دانسته،
گفته است :امام باید بتواند آیات و کراماتی را از جان خداوند انجام دهد ،زیرا گاهی برای تصدیق ادعای
امام به آن نیاز خواهد بود :االن الحاجه قد تثس الیها فی تصدیق بعض الخلق له.
عبارات برخی از متتلثان به گونه است که معجزه به عنوان راهی مستقل و معادل نص معرفی شده
است .ابوالصالح حلبی در این باره گفته است :والسبیل الی تثییزه اال بثعجز یظهر علیه او نص یستند
الی معجز .وی در جای دیگر به چگونگی داللت معجزه بر امامت امامان دوازده گانه شیعه پرداخته و
نثونه هایی را بیان نثوده است .در کالم وی معجزه ،اصل و نص ،متفرع بر آن دانسته شده است ،وجه
آن این است که وی رهبری مورد بحث را به گونه ای مطرح کرده است که هر یق از نبوت و امامت
مصداق آن می باشد .بدیهی است چنین تصویری از رهبری الهی ،قبل از هر چیز ،از طریق معجزه قابل
اىبات است و نص آن گاه اعتبار دارد که مستند به معجزه باشدچ چنان که درباره امامت به عنوان
جانشین پیامبر چنین است ،زیرا نصوص امامت ،مستند به معجزه می باشند .با این حال ،از دیدگاه وی
معجزه به صورت طریقی مستقل و معادل صلی اهلل علیه و آله و سلم در تعیین امام مطرح شده است و
در بحث از دالیل امامت دوازده گانه شیعه نیز نخست ،معجزات و کرامات دال بر امامت آنان را بیان
کرده و سپس به بیان نصوص امامت آنان پرداخته است.
از عبارت عالمه حلی نیز به دست می آید که معجزه راهی مستقل و معادل نص در تعیین امام می باشدچ
چنان که گفته است :قالت االمامیه :االطریق الیها اال النص بقول النبی ىصلی اهلل علیه و آله و سلمو او

االمام الثعلوم امامته بالنص ،او بخلق الثعجز علی یدهچ عقیده امامیه بر این است که برای اىبات امامت،
راهی جز نص ،از پیامبر ىصلی اهلل علیه و آله و سلمو یا از امامی که امامت او با نص نبوی ىابت شده
است یا آفریدن معجزه به دست او وجود ندارد .محقق حلی نیز گفته است :قالت االمامیه :الطریق الی
تعیینه االالنص و الثعجزه.
در جثع بندی اقوال یاد شده می توان گفت از دیدگاه شیعه امامیه ،راه اصلی و اساسی در تعیین امام،
نص شرعی است و معجزه جنبه ىانوی داشته و مخصوص موارد استثنایی است ،زیرا قرآن و سنت به
عنوان دو سند معتبر شرعی در دسترس مسلثانان است و بحث امامت با توجه به اهثیت و جایگاه
برجسته ای که دارد بدون شق در کتاب و سنت مورد اهتثام قرار گرفته است .از این رو ،با وجود
نصوص قرآنی و روایی در این باره معجزه به عنوان راه ضروری تعیین امام نیست و به موارد در دسترس
نیست و معجزه اساسی ترین راه اىبات آن می باشد .بنابراین مقصود کسانی که راه اىبات امامت را
منحصر در نص شرعی دانسته اند این است که در شرایط عادی نص راه اساسی تعیین امام است.
عالوه بر این ،معجزه در حقیقت نوعی نص است ،زیرا نص دو گونه است :قولی و فعلی و معجزه ،نص
فعلی است .وقتی خداوند معجزه را در اختیار کسی که مدعی نبوت یا امامت است قرار می دهد ،ادعای
او را تایید کرده است.
فاضل مقداد که معتقد است از نظریه امامیه راه تعیین امام ،منحصر در نص می باشد ،گفته است :نص،
گاهی قولی است و گاهی فعلیچ مانند آفریدن معجزه به دست مدعی امامت ،زیرا گاهی امام برای اىبات
مدعای خود به معجزه نیاز دارد .بدین جهت الزم است امام بتواند کارهای خارق العاده انجام دهد.
حاصل آن که متتلثان امامیه در این مسئله اختالف جدی ندارندچ اگر چه عبارات آنان تفاوت هایی دیده
می شود که بیان گر نوعی اختالف نظر درباره نقش معجزه در تعیین و تشخیص امام است.

. 12امامت در بینش اسالمی  ،ص
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افزون بر آنچه ذکر شد باید توجه داشت که عقل نه تنها دلیلی بر عدم لزوم معجزه برای امام ذکر نثی
کند بلته می تواند در مواقعی داللت بر لزوم معجزه نیز بنثاید  .چرا که هثان ادله ی مورد استفاده در
اىبات اعجاز برای انبیاء ،در این جا نیز به کار می رود .تنها مانعی که برخی در این مسیر شثرده اند
وجود نص صریح بر امامت است یعنی شیعیان می توانستند از طریق نص صریح پیامبر بر حضرت علی
علیه السالم و از طریق ایشان بر امام بعدی ،امام خود را شناسایی نثایند و نیازی به معجزه نثی باشد .
عدم اهثیت این مانع در حالی است که :
اوال :ما معتقد هستیم که برای هر پیغثبری از جان پیامبر قبلی نصی و دلیل وجود داشته است و بنا بر
تعبیر قرآن -به ویژه درباره حضرت محثد صلی اهلل علیه وآله -این نص چنان آشتار بوده که مانند
13
پس دراین مساله ائثه علیهم السالم با
فرزندان خود حضرت محثد صلی اهلل علیه وآله را می شناختند .

پیغثبر تفاوتی ندارند  .و اگر بخواهیم وجود نص را دلیل بر عدم نیاز به معجزه بدانیم در مورد انبیاء نیز
عدم معجزه صادق خواهد بود چدر حالیته هیچ متتلثی چنین نگفته است .
ىانیا  :در زمان ائثه علیهم السالم نیز اینچنین نبوده که امر امامت و وصایت امام قبل به فرد بعد از خود
آنچنان آشتار باشد که کسی دچار تردید نگردد بلته تعدادی از افراد دچار خلط شده و از طریق معجزه
نجات می یافتند .چنانچه شیخ طوسی در مورد تعدادی از یاران امام کاظم علیه السالم که پس از وفات
ایشان دچار حیرت شده بودند چنین می فرماید :
معجزاتى که به دست مبارک امام رضا علیه السّالم ظاهر شده و داللت بر صحّت امامت آن حضرت
مىکند و در کت

شیعه آمده است نیز عقیده فرقه واقفیه را باطل مىکند .به خاطر هثین کرامات

و معجزات بود که تعدادى از معتقدین به واقفیهچ مثل:

ن آتَیْناهُ ُم الْتِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَثا یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُم .البقرة 146
 . 13الَّذِی َ

«عبد الرّحثن بن حجّاج» و «رفاعة بن موسى» و «یونس بن یعقوب» و «جثیل بن دارج» و «حثاد
بن عی سى» و دیگران از اعتقاد باطل شان برگ شتند ،اینها از ا صحاب پدر امام ر ضا علیهثا ال سّ الم
بودند و در مورد امام رضا علیه السّالم شقّ کرده و سپس توبه کردند.
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ىالثا  :نتته ای که در عبارت های ابن قبه رازی ،شیخ طوسی و دیگر متتلثان یافت می گردد این است
که اگر چه با وجود نص نیازی به ارائه معجزه از طرف امام نثی باشد اما اگر نص کافی نبود و ایجاد
شبهه ای صورت پذیرد باید امام علیه السالم معجزاتی را نشان دهند .
ابن قبه در پاسخ به این سوال معتزله که چگونه حضرت مهدی علیه السالم را در زمان ظهور خواهید
شناخت ،معجزه را راه شناسایی ذکر می کند و آن را بر ارائه نص ترجیح داده و می گوید :
و امّا این قول ایشتتان که چون ظاهر شتتود از کجا معلوم مىشتتود که او محثّد بن -حستتن بن علیّ
علیهم السّالم است؟
 ...جواب دیگر آن ا ست که مثتن ا ست معجزهاى ظاهر سازد تا بر امامت او داللت دا شته با شد و
این جواب دوم مورد اعتثاد ماستتت و به مخالفین خود بدان پاستتخ مىگوئیم ،گرچه جواب اوّل نیز
صحیح است.
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سپس به این بحث می پردازد که اگر چه آوردن معجزه در نگاه اول لزوم ندارد ،اما اگر تردید با نص حل
نشود الزم است که امام اظهار معجزه نثایند .

 14الغیبة ص  .و یبطل ذلق أیضا ما ظهر من الثعجزات على ید الرضا ع الدالة على صحة إمامته و هی مذکورة فی التت .
و ألجلها رجع جثاعة من القول بالوقف مثل عبد الرحثن بن الحجاج و رفاعة بن موسى و یونس بن یعقوب و جثیل بن
دراج و حثاد بن عیسى و غیرهم و هؤالء من أصحاب أبیه الذین شتوا فیه ىم رجعوا.
. 15کثال الدین ج 1ص .61و أما قولهم إذا ظهر فتیف یعلم أنه محثد بن الحسن بن علی ع فالجواب فی ذلق أنه قد یجوز
بنقل من تج بنقله الحجة من أولیائه کثا صحت إمامته عندنا بنقلهم.و جواب آخر و هو أنه قد یجوز أن یظهر معجزا یدل
على ذلق و هذا الجواب الثانی هو الذی نعتثد علیه و نجی الخصوم به و إن کان األول صحیحا

و اگر معتزله بگویند :از کجا مىدانید که اقامه معجزه براى اىبات آنته فرزند امام حستتن عستتترىّ
علیهثا السّ الم امام است ،بهترین راه است؟ مىگوئیم :ما نثىدانیم که او در آن حال حتثا بایستى
اظ هار معجزه ک ند ،بل ته مىگوئیم که بر او جایز مىدانیم که چنین ک ند ،و اگر هیچ راه دیگرى
موجود نبا شد بناچار براى اىبات حجّت چنین خواهد کرد ،و اگر انجام کارى ضرورى با شد ،آن کار
واج خواهد بود و اگر واج باشتتد صتتالح خواهد بود و فستتادى در آن نیستتت ،و ما مىدانیم که
انبیاء علیهم ال سّ الم در مواقع خاصّ اقامه معجزه مىکردند و هر روز و هر ساعتى و براى هر ک سى
که مىخواستتتت استتتالم بیاورد اظهار معجزه نثىکردند ،بلته هر وقت اراده خداوند بر آن تعلّق
مىگرفت و آن را صالح مىدانست معجزه صورت مىگرفت.
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هثین سخن را شیخ طوسی نیز مطرح نثوده اند :
ما نیز اعتقاد داریم که اگر چه ن صو صی بر اىبات امامت در فرزند امام یازدهم با عنوان مهدی علیه
السالم وجود دارد ،و ادله قطعیه داللت بر امامت دوازده نفر بعداز حضرت محثد صلی اهلل علیه وآله
و سلم نثوده ا ست ،اما به دلیل فا صله زمانی با امام قبل و عدم دریافت کالم م ستقیم ای شان ،در
تطبیق مصتتداق مانند فرد بدون نص شتتثرده می شتتویم و نصتتی شتتفاهی بر این مطل در اختیار

 . 16کثال الدین و تثام النعثة ،ج ،1ص . :فإن قالت الثعتزلة فبأی شیء تعلثون أن إقامة من تدعون إمامته الثعجز على أنه ابن
الحسن بن علی ع أصلح قلنا لهم لسنا نعلم أنه ال بد من إقامة الثعجز فی تلق الحال و إنثا نجوز ذلق اللهم إال أن یتون ال
داللة غیر الثعجز فیتون ال بد منه إلىبات الحجة و إذا کان ال بد منه کان واجبا و ما کان واجبا کان صالحا ال فسادا و قد علثنا
أن األنبیاء ع قد أقاموا الثعجزات فی وقت دون وقت و لم یقیثوها فی کل یوم و وقت و لحظة و طرفة و عند کل محتج علیهم
مثن أراد اإلسالم بل فی وقت دون وقت على حس ما یعلم اهلل عز و جل من الصالح و قد حتى اهلل عز و جل عن الثشرکین
أنهم سألوا نبیه ص أن یرقى فی السثاء و أن یسقط السثاء علیهم کسفا أو ینزل علیهم کتابا یقرءونه و غیر ذلق مثا فی اآلیة
فثا فعل ذلق بهم و سألوه أن یحیی لهم قصی بن کالب و أن ینقل عنهم جبال تهامة فثا أجابهم إلیه و إن کان ع قد أقام لهم
غیر ذلق من الثعجزات و کذا حتم ما سألت الثعتزلة عنه و یقال لهم کثا قالوا لنا لم نترک أوضح الحجج و أبین األدلة من
تترر الثعجزات و االستظهار بتثرة الدالالت

نداریم .لذا زمانه ی ما هثان زمانه ای استتت که ضتترورت به هثراه داشتتتن معجزه برای امام مهدی
علیه السالم را ایجاب می کند .
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با این توضیحات مشخص می گردد که در میان کلثات متتلثان نیز تنافی وجود ندارد چچرا که اگر نص
آشتار بر امامی وجود دارد و افراد مستقیثا از امام قبل سخن را شنیده اند  ،دیگر نیازی به معجزه نیست
اما اگر افراد در زمانی باشند که تشخیص مصداق مشتل می گردد ضرورت ارائه معجزه را می توان اىبات
18

نثود .

را بعا :از طرف دیگر نیز برخی متتلثین در اىبات عصثت فردی نیاز به تایید آن فرد از جان امام قبل را
مطرح می کنند .یعنی اگر برای ما اىبات گردد که امام علی علیه السالم جانشین معصوم بعد از حضرت
محثد صلی اهلل علیه وآله می باشد ،و مستقیم بیان نثایند که پس از من حسن علیه السالم امام است
برای شنوندگان حجت تثام بوده و الزم است از این امام تبعیت نثایند .اما اگر دستیابی به این مطل
ىبه دلیل عدم حضور امام قبل و نص شفاهی و مستقیم بر امام بعدو وجود نداشته باشد ،الزم است از
طریق معجزه چنین مطلبی را به دست آوریم و معجزه یتی از راههای فهم عصثت می باشد .لذا شیخ
طوسی در کالمی بدین مضثون می فرماید :

. 17االقتصاد الهادی الی طریق الرشاد ص .160فعلى هذا ال یلزم ان یظهر اللّه على ید کل امام معجزا ألنه یجوز ان نعلم إمامته
بنص أو طریق آخر و متى فرضنا انه ال طریق الى معرفة امامه إال الثعجز وج اظهار ذلق علیه و جرى مجرى النبی سواء ،ألنه
ال بد لنا من معرفته کثا ال بد لنا من معرفة النبی الثتحثل لثصالحنا
. 18دیگر متتلثین شیعه نیز چنین سخنی را مطرح کرده اند  .ابی الصالح حلبی به صراحت می گوید :
ال بد فی حال ظهوره الخاص و العام من معجز یقترن به لیعلم الخاص و العام من شیعته و غیرهم عند تأمله کونه الحجة
تعیینه إذ کان النص الثتقدم من التتاب و السنة و االعتبار العقلی داللة على إمامته و تخصیص الحجة على الجثلة و ال
طریق ألحد من الثتلفین منها إلى تعیینه و کذلق وج ظهور الثعجز مقترنا بظهوره ع .تقری الثعارف ص 456

امام باید معصوم باشد و از طرفی تشخیص عصثت با حس و شهود مقدور نیست .لذا عصثت با ادله
ای مانند نص صریح بر عصثت از معصوم قبلی ،یا معجزه اىبات می گردد .
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هثسو با نظر متتلثان ،محدىین شیعه نیز لزوم معجزه را برای امام معصوم متذکر شده و در مواردی که
راهی جز آن نباشد این عثل را الزم می دانند  .از 20این روی در روایات متعددی اهل بیت علیهم السالم
 21در پرسش از این مطل که آیا شثا دارای معجزه هستید
در زمان خود معجزاتی را ارائه می دادند و
چنین فرموده اند :
به امام باقرىعو عرض کردم« :آیا شتتثا وارر رستتول خداىصو هستتتید؟» فرمود :آری .عرض کردم:
رستتتول خداىصو وارر هثه انبیاء بود؟ آیا آنچه را آنان می دانستتتتند ،رستتتول خداىصو نیز می
دانستتت؟ فرمود :آری .عرض کردم :پس شتتثا می توانید مرده را زنده کنید و کور و بیثار مبتال به
پی سی را خوب نثایید؟ فرمود :آری .سپس به من فرمود :نزدیق بیا ،نزدیق رفتم ،د ست مبارکش
را بر صورت و چشم من کشید ،خورشید ،آسثان ،زمین ،خانه ها و هرچه را که در آنجا بود دیدم،
سپس به من فرمود« :آیا دو ست داری هثین گونه بینا با شی ،تا هثچون سایر مردم در قیامت به
 . 19تلخیص الشافی ج 1ص .276مثا یدل على ذلق :أن االمام اذا وجبت عصثته بثا قدمناه من األدلة و کانت العصثة غیر
مدرکة بالحواس ،فیستفاد العلم بها من جهتها ،و لم یتن أیضا علیها دلیل یوصل الى العلم بحال من کان علیها ،فیتوصل
إلیها بالنظر فی األدلة -فال بد -مع صحة هذه الجثلة -من وجوب النص على االمام بعینه أو اظهار الثعجز -القائم مقامه-
علیه.

 . 20کثال الدین و تثام النعثة ،ج ،2ص ،662 :اخلصال ،ج ،2ص ،428 :حبار األنوار  ،ج ،27ص،30 :
املسرتشد يف إمامة علي بن أيب طالب عليه السالم ،ص ، 404 :معاين األخبار ،النص ،ص27 :

. 21اگر چه در مورد متن و محتوای برخی معجزات و نسبت آن ها به ائثه علیهم السالم اشتاالتی وارد است اما از مجثوع گزارش
های موجود اصل وجود عثلی اعجازی از ائثه علیهم السالم اىبات می گردد .جهت دیدن نثونه معجزات ر.ک .تقری الثعارف،
ص174 :

حساب و کتاب الهی کشیده شوی ،و یا ىبه حال اوّلت برگردیو و به طور خالص ىو بی دغدغهو وارد
بهشتتت شتتوی؟» عرض کردم می خواهم به هثان حال قبل برگردم ،دستتت مبارکش را بر صتتورتم
کشتتید ،دوباره نابینا شتتدم ،این ماجرا را برای ابن عثیرىیتی از شتتاگردان مثتاز امامو نقل کردم ،او
گفت« :گواهی می دهم که حادىهىصدور کرامت از امام باقرو حق است ،چنان که روز روشن است».
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و در روایت دیگر کالم حضرت علی علیه السالم اشعار به لزوم معجزه برای مدعی امامت دارد و به جبابه
ی والبیه چنین دستور می دهند :
حبابه والبیه ىنام زنى است از والبه یثنو گوید :امیر الثؤمنین علیه السالم را در محل پیش قراوالن
ل شتر دیدم  ...باو عر ضتردم :دلیل بر امامت شثا چی ست ؟ فرمود :آن سنگ را بیاور -و با د ست
ا شاره به سنگی کرد -آن را نزدش آوردم ،پس با خاتثش آن را مهر کرد و سپس بثن فرمود :اى
حبابه :هر گاه کسى ادعاى امامت کرد و توانست چنان که دیدى مهر کند ،بدان که او امامیست که
اطاعتش واج است و نیز امام هر چه را بخواهد ،از او پنهان نگردد.
حبابه گوید :من رفتم تا زمانى که امیر الثؤمنین علیه السالم وفات کرد ،نزد امام حسن علیه السالم
آمدم ،زمانى که آن حضتترت در مستتند امیر الثؤمنین علیه الستتالم نشتتستتته و مردم از او ستتؤال
میتردند .فرمود :اى حبابه والبیه عرضتتتتردم :آرى ،موالى منچ فرمود :آنچه هثراه دارى بیاور ،من
آن سنگریزه را باو دادم ،حضرت براى من بر آن مهر نهاد چنان که امیر الثؤمنین علیه السالم مهر
نهاد.

ی ْبنِ الْحَتَمِ عَنْ مُثَنًّى
ن أَحْثَدَ بْنِ مُحَثَّدٍ عَنْ عَلِ ِّ
. 22التافی  ،ج 1ص  ، 470بصائر الدرجات ،ج 1ص .269عِدَّ ٌة مِنْ أَصْحَابِنَا عَ ْ
الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ أَنْتُمْ وَرَ َىةُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَارِرُ
ل نَعَ ْم بِإِذْنِ اللَّهِ
ص قَا َ
ت فَ َأنْتُمْ تَ ْقدِرُونَ عَلَى أَنْ تُحْیُوا الْثَوْتَى وَ تُبْرِءُوا الْأَکْثَهَ وَ الْأَبْرَ َ
ل مَا عَلِثُوا قَالَ لِی نَ َعمْ قُلْ ُ
الْأَنْبِیَاءِ عَ ِلمَ کُ َّ
ی فَ َأبْصَرْتُ الشَّثْسَ وَ السَّثَاءَ وَ الْأَرْضَ َو الْبُیُوتَ وَ
ی ادْنُ مِنِّی یَا أَبَا مُحَثَّدٍ َفدَنَوْتُ مِنْهُ فَثَسَحَ عَلَى وَجْهِی َو عَلَى عَیْنَ َّ
ىُمَّ قَالَ لِ َ
ح ُّ أَنْ تَتُونَ هَتَذَا وَ لَقَ مَا لِلنَّاسِ وَ عَلَیْقَ مَا عَلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَ ْو تَعُودَ کَثَا کُنْتَ وَ لَقَ
کُلَّ شَیْءٍ فِی الْبَلَدِ ىُ َّم قَالَ لِی أَ تُ ِ
الْجَنَّةُ خَالِصاً قُلْتُ أَعُودُ کَثَا کُنْتُ َفثَسَحَ عَلَى عَیْنَیَّ فَ ُعدْتُ کَثَا کُنْتُ قَالَ فَحَدَّىْتُ ابْنَ أَبِی عُثَیْرٍ بِهَذَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا
حَقٌّ کَثَا أَنَّ النَّهَارَ حَقٌّ.

سپس نزد حسین علیه السالم آمدم ،زمانى که در مسجد پیغثبر صلّى اللَّه علیه و آله بود ،مرا پیش
خواند وخوش آمد گفت ،سپس فرمود :در میان ن شانه امامت آنچه را هم تو میخواهى ه ست ،دلیل
امامت را میخواهى؟ گفتم :آرى ،آقاى من! فرمود :آنچه هثراه دارى بیاور ،سنگریزه را بآن ح ضرت
دادم ،او هم براى من بر آن مهر نهاد.
سپس نزد على بن الحسین علیه السالم آمدم و از پیرى بآنجا رسیده بودم که مرا رعشه گرفته بود
و من آن زمان  113سال براى خود میشثردم .آن حضرت را دیدم رکوع و سجود میتند و مشغول
عبادتست .من از دریافت نشانه امامت مأیوس شدم حضرت با انگشت سبابه بثن اشاره کرد ،جوانى
من برگ شت ،گفتم :آقاى من از دنیا چقدر گذ شته و چقدر باقى مانده؟ فرمود :اما ن سبت بگذ شته
آرى و اما نستتبت بباقیثانده ،نه ىگذشتتته را میتوان معلوم کرد ولى باقیثانده را کستتى را نثیداندو
سپس فرمود :آنچه هثراه دارى بیاور .من سنگریزه را باو دادم ،حضرت بر آن مهر نهاد.
سپس آن را بامام باقر علیه ال سالم دادم او هم برایم مهر کرد سپس نزد امام صادق علیه ال سالم
آمدم او هم برایم مهر کرد :سپس خدمت ابو الحسن موسى بن جعفر علیه السالم آمدم ،او هم برایم
مهر کرد ،سپس خدمت ح ضرت ر ضا علیه ال سالم آمدم ،او هم برایم مهر کرد و چنانچه محثد بن
هشام نقل کرده ،لبابه بعد از آن  9ماه دیگر هم زنده بود.
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ی مُحَثَّدِ بْنِ إِسْثَاعِیلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْثَدَ ْبنِ الْقَاسِمِ الْعِجْلِیِّ عَنْ
ن أَبِی عَلِ ٍّ
. 23التافی ج 1صَ .346علِیُّ بْنُ مُحَ َّثدٍ عَ ْ
ن مُحَثَّدِ بْنِ ُخدَاهِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ْبنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْ ِد اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ َعنْ عَبْدِ الْتَرِی ِم بْنِ عَثْرٍو
أَحْثَدَ بْنِ یَحْیَى الْثَعْرُوفِ بِتُرْ ٍد عَ ْ
الْخَثْعَثِیِّ عَنْ حَبَابَةَ الْوَالِبِیَّةِ قَالَتْ َرأَیْتُ أَمِیرَ الْثُؤْمِنِینَ ع فِی شُرْطَةِ الْخَثِیسِ  ...فَقُلْتُ لَهُ یَا أَمِیرَ الْثُؤْمِنِینَ مَا دَلَالَةُ الْإِمَامَةِ
یَرْحَثُقَ اللَّهُ قَالَتْ فَقَالَ ائْتِینِی بِتِ ْلقِ الْحَصَاةِ وَ أَشَارَ بِ َیدِهِ إِلَى حَصَا ٍة فَأَتَیْتُهُ بِهَا فَطَبَعَ لِی فِیهَا بِخَاتَثِهِ ُىمَّ قَالَ لِی یَا حَبَابَةُ إِذَا
ادَّعَى ُمدَّعٍ الْإِمَامَةَ فَ َقدَرَ أَنْ یَطْبَعَ َکثَا رَأَیْتِ فَاعْلَثِی َأنَّهُ إِمَامٌ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ وَ الْإِمَامُ لَا یَعْزُبُ عَنْهُ شَیْءٌ ُیرِیدُهُ قَالَتْ ُىمَّ انْصَرَفْتُ
حَتَّى قُبِضَ أَمِیرُ الْثُؤْمِنِینَ ع فَجِئْتُ إِلَى الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی مَجْلِسِ أَمِیرِ الْثُؤْمِنِینَ ع وَ النَّاسُ یَسْأَلُونَهُ فَقَالَ یَا حَبَابَةُ الْوَالِبِیَّةُ
فَقُلْتُ نَعَ ْم یَا مَوْلَایَ فَقَالَ هَاتِی مَا َمعَقِ قَالَ فَ َأعْطَیْتُهُ فَطَبَعَ فِیهَا کَثَا طَبَعَ أَمِیرُ الْثُؤْمِنِینَ ع قَالَتْ ىُمَّ أَتَ ْیتُ الْحُسَیْنَ ع وَ هُوَ فِی
مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَرَّبَ وَ رَحَّ َ ىُمَّ قَالَ لِی إِنَفِی الدَّلَالَةِ دَلِیلًا َعلَى مَا تُرِیدِینَ أَ فَتُرِیدِینَ دَلَالَةَ الْإِمَامَةِ فَقُلْتُ نَعَ ْم یَا سَیِّدِی
ی الْتِبَرُ إِلَى أَنْ أُرْعِشْتُ وَ أَنَا أَ ُعدُّ
غ بِ َ
ی بْنَ الْحُسَیْنِ ع وَ َقدْ بَلَ َ
ت ىُمَّ أَتَیْتُ عَلِ َّ
فَقَالَ هَاتِی مَا مَعَقِ فَنَاوَلْتُهُ الْحَصَا َة فَطَبَعَ لِی فِیهَا قَالَ ْ
ت
ی بِالسَّبَّابَةِ فَعَا َد إِلَیَّ شَبَابِی قَالَ ْ
یَوْمَئِذٍ مِائَةً وَ ىَلَارَ عَشْرَةَ سَنَةً فَرَأَیْ ُتهُ رَاکِعاً وَ سَاجِداً وَ مَشْغُولًا بِالْعِبَادَ ِة فَیَئِسْتُ مِنَ الدَّلَالَةِ َفأَوْ َمأَ إِلَ َّ
ق فَ َأعْطَیْتُهُ
ل لِی هَاتِی مَا مَعَ ِ
ت ىُمَّ قَا َ
فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی کَ ْم مَضَى مِنَ ال ُّدنْیَا وَ کَ ْم بَقِیَ فَقَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَنَعَ ْم وَ أَمَّا مَا بَ ِقیَ َفلَا قَالَ ْ

و شیخ طوسی در مورد معجزات ذکر شده در مورد حضرت مهدی علیه السالم در دوران غیبت صغری
می فرماید :
و أما ظهور الثعجزات الدالة على صحة إمامته فی زمان الغیبة فهی أکثر من أن تحصى غیر أنا نذکر
طرفا منها.
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در مورد ظاهر شدن معجزاتى از حضرت ولى عصر علیه ال سّالم در زمان غیبت که داللت بر صحّت
امامت ای شان دارد ،اخبار ب سیار زیادى ا ست به حدّى که قابل شثارش نی ست و ما فقط تعدادى از
آنها را متذکر مىشویم.

.3معجزه بودن یق عثل خارق العاده باید قطعی باشد .
نتته ای که هیچ گاه نباید فراموش نثود این است که آنچه را فرد مدعی به عثوم مردم نشان می دهد
الزم است توسط اهل فن ،معجزه بودنش اىبات گردد.چرا که مثتن است فردی در ظاهر کاری خارق
العاده انجام دهد و عثوم مردم به دلیل دوری از صفای باطن و یا شگفت زدگی های افراطی دچار
سردرگثی شده و آن عثل را کاری معجزه آسا بنامند .در این صورت است که باید فرد ارائه دهنده ی
معجزه ،برای اهل فن اعجاز خود را اىبات نثاید .در تاریخ متعدد از این دروغ پردازی ها وجود داشته که
افرادی را با کارهای عجی مشغول نثوده و ادعاهای امامت و نبوت مطرح گردیده است .اما این عالثان
دینی و دانایان معارف اسالمی بوده که دست این افراد را رو کرده و دروغ آنان را به جامعه نثایش داده
اند .به هثین دلیل در آیات الهی توجه گردیده که مردم دوران فرعون عثل ساحران را خارق العاده می
دانستند اما خود ساحران پس از انداخته شدن عصای موسوی متوجه تفاوت عثل ایشان با چشم بندی

الْحَصَاةَ فَطَبَعَ لِی فِیهَا ُىمَّ أَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَطَبَعَ لِی فِیهَا ىُ َّم أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَطَبَعَ لِی فِیهَا ىُمَّ أَتَ ْیتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع
طبَعَ لِی فِیهَا وَ عَاشَتْ حَبَابَةُ بَعْدَ ذَ ِلقَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ عَلَى مَا َذکَرَ مُحَثَّ ُد بْنُ هِشَامٍ.
فَطَبَعَ لِی فِیهَا ىُ َّم أَتَیْتُ الرِّضَا ع فَ َ
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های خود شدند ،و در این جا متخصص امر سحر متوجه می گردد که کار موسی علیه السالم فارغ از
جادو می باشد .
لذا شیخ طوسی می فرماید :
أقوى ما یعلل به ذلق إن اإلمام إذا ظهر و ال یعلم شخصه و عینه من حیث الثشاهدة فال بد من أن
یظهر علیه علم معجز یدل على صدقه و العلم بتون الشیء معجزا یحتاج إلى نظر
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بنابراین قوىترین دلیلى که به آن ا ستدالل مى شود این ا ست که وقتى امام ظهور کرد و شخص
ای شان از نظر م شاهده و رؤیت شناخته ن شد ،به ناچار باید معجزاتى را بر مردم ظاهر و آ شتار کند
که داللت بر صتتداقت امام کند و از طرفى علم به اینکه این عثلى که از امام صتتادر شتتده معجزه
هست یا نه ،نیازمند به تأمل و دقت دارد .
آیا هر خبری از اسرار زندگی معجزه نامیده می شود؟
درتعریف معجزه این معیار ارائه گردید  ،عثلی است که فردی توانایی آوردن مانند آن یا باطل نثودنش
را ندارد .پس اگر مطلبی از کسی ارائه گردید که دیگران نیز بتوانند مانند آن را ارائه دهند این مطل
دلیل بر تثام بودن حجت نیست .جهت تبیین بحث الزم است نثونه ای را ذکر نثاییم .
در روایات بیان شده است که ائثه علیهم السالم از برخی وقایع اتفاق افتاده در گذشته و یا آنهایی که در
آینده رخ خواهد داد اطالعاتی به یاران خود ارائه داده اند .پرسش این است که آیا صرف ارائه این
اطالعات داللت بر حقانیت می نثاید ؟آیا اگر هر فردی از زندگانی من و دیگری اطالعاتی مخفی را ارائه
داد باید او را فردی الهی دانست ؟
پاسخ اولیه این است که خیر .آنچه در مورد اهل بیت علیهم السالم معجزه نامیده می شود زنده کردن
مردگان و یا کارهایی است که دیگران قابلیت انجام آن را ندارند چنانچه در مورد امام کاظم علیه السالم
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این مطل نقل شده است 26.اما ارائه ی اخباری از محیط پیرامون اگر چه از شرایط امامت می باشد
لتن دلیل تام و کامل بر اىبات امامت فردی شثرده نثی گردد  .به عبارت دیگر این مطل از شروط الزم
هست اما شرط کافی نثی باشد.هثانگونه که دارا بودن صفت شجاعت برای امام الزم است اما هر فرد
شجاعی الزاما امام نیست .
و در گذشته تذکر دادیم که این آگاهی کفایت ننثوده ولذا اهل بیت علیهم السالم نسبت بدان هشدار
داده اند .
مُحَثَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْثَدَ بْنِ مُحَثَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْ ٍ قَالَ سَثِعْتُ
شرِقِ وَ الْثَغْرِبِ فَإِذَا َسأَلْتَهُ
سثَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ الْثَ ْ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ آیَةَ الْتَذَّابِ بِأَنْ یُخْبِرَکَ خَبَرَ ال َّ
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عَنْ حَرَامِ اللَّهِ وَ حَلَالِهِ لَمْ یَتُنْ عِنْدَهُ شَیْء

معاویه بن وه گوید :شنیدم از حضرت صادق علیه ال سّالم که میفرمود :نشانه دروغگو اینست که
ازآسثان و زمین و مشرق و مغرب خبر میدهد ،ولى آنگاه که از حرام و حالل خدا از او بپرسى نثی
تواند پاسخ دهد.
عالمه مجلسی در شرح آن می فرماید :
و این نشتتتانه کذب مدعی استتتت چرا که اگر علثش را از راه وحی و الهام الهی گرفته بود قطعا از
حالل و حرام نیز اطالع دا شت .و خدای حتیم و دانا به مردم آنچه را که نیاز دارند ارائه می دهد و

ن عَ ِلیِّ بْنِ الْحَتَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْثُغِیرَةِ قَالَ :مَرَّ الْعَبْ ُد الصَّالِحُ
ن أَحْثَدَ بْنِ مُحَثَّدٍ عَ ْ
ن أَصْحَابِنَا عَ ْ
. 26التافی ج 1ص .484عِ َّدةٌ مِ ْ
ی تَبْتِی َو صِبْیَانُهَا حَوْلَهَا یَبْتُونَ وَ قَ ْد مَاتَتْ لَهَا بَقَرَةٌ فَدَنَا مِنْهَا ىُ َّم قَالَ لَهَا مَا یُبْتِیقِ یَا أَمَةَ اللَّهِ قَالَتْ یَا عَبْدَ اللَّهِ
بِامْرَأَةٍ بِثِنًى وَ هِ َ
إِنَّ لَنَا صِبْیَاناً یَتَامَى َو کَانَتْ لِی بَقَرَةٌ مَعِیشَتِی َو مَعِیشَةُ صِبْیَانِی کَانَ ِمنْهَا وَ َقدْ مَاتَتْ وَ بَقِیتُ مُنْقَطَع ًا بِی وَ بِوُلْدِی لَا حِیلَةَ لَنَا
ع یَدَ ُه هُنَیْئَةً وَ حَرَّکَ
ل لَقِ أَنْ أُحْیِیَهَا لَقِ فَأُلْهِثَتْ أَنْ قَالَتْ َنعَمْ یَا عَبْدَ اللَّهِ فَتَنَحَّى وَ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ ىُمَّ رَفَ َ
فَقَالَ یَا أَمَةَ اللَّهِ هَ ْ
شَفَتَیْهِ ىُمَّ قَامَ فَصَوَّتَ بِالْبَقَرَةِ فَنَخَسَهَا نَخْسَةً أَوْ ضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ فَاسْتَوَتْ عَلَى ا ْلأَرْضِ قَائِثَةً فَلَثَّا نَظَرْتِ الْثَرْأَةُ إِلَى الْبَقَرَةِ صَاحَتْ َو
قَالَتْ عِیسَى ابْنُ مَرْیَ َم وَ رَبِّ الْتَعْبَةِ فَخَالَطَ النَّاسَ َو صَارَ بَیْنَهُمْ وَ مَضَى ع.
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اگر کسی از طریق وصایت و اخذ از نبی نیز به علومی رسیده باشد باز در علم به حالل و حرام الهی
تخصتتص دارد .پس علم به حقایق عالم به صتتورت الهی جز با تقوا و تهذی نفس و دوری از رذائل
اخالقی و پایبندی به حالل و اجتناب از حرام حاصتل نثی شتود .و اگر کستی از اخبار پنهانی خبر
28

دهد ولی علم به حالل و حرام نداشته باشد قطعا دروغ گوست .

الزم است جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی در این جا نثونه هایی از رخدادهای عجی در
دوران گذشته را نقل نثاییم تا آشتار گردد که هر فرد ارائه دهنده ی کاری خارق العاده نثی تواند
صادق باشد و ما نیز نباید به راحتی هر ادعایی را معجزه قلثداد نثاییم .
ابوالثعالی محثد حسینی علوی ى485قودر کتاب خود فصلی را در این مورد تهیه نثوده و می گوید :
باب پنجم در پ یدا کردن ح تا یات و نوادر گروهى که بیرون آ مد ند و دعوى هاى م حال کرد ند،
گروهى دعوى خدائى و گروهى دعوى پیغامبرى
[ -1مسیلثة]
گویند که چون یاران م سیلثه از و معجزه طل دا شتند او تخم مرغى در شی شه به ای شان نثود و
گفت :این تخم مرغ را در این شتتیشتته من کردهام .و ایشتتان ازو بستتیار تعج کردند و آن حیله
چنانستتت که چون خایه مرغ را در ستترکه ترش نهند چند شتتبانه روز نرم شتتود چنانته به ستتوراخ
شیشه در توان کرد .و چون آب سرد بر آن ریزند به حال اصلى باز آید و این ظاهر و معلوم است...
[فرد دیگر ]خیر الراعى
کتابی ست که آن را کتاب «مقاالت» خوانند .فرازآرنده آن کتاب ،ابو عی سى بن هارون الورّاق .گوید
که در عهد ایالت و حتومت ستتتلیثان بن عبد الثلق االموى مردى بیرون آمد که او را جهودان
«رعنا» مىخواندند اما به «راعى» معروفتر بود .خلقى از جهودان به او گرد آمدند و او خلق را به
زهد و پارسایى و ترک مظالم دعوت کرد و گفت :من مقدمه مهدیم و خلق را به دین یهودى خواند
و شتتتیعه او از جهت او دعواها و برهانهاى عظیم کردند و گفتند :روزى در خانه نثاز کرد چوب آن
خانه هثه سبز [شد] و برگ برآورد .و گفتند در یق روز او را به چند شهر دیدند و به تاریخ آن روز
از شهرها نامه آمد .و گفتند او را در دمشق به زندان کردند و هر روز به نزدیق او خوردنى یافتند .و
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یق روز از آنجا غای شتتد و در زندان هثچنان بستتته بود و چون جهودان او را بستتیار رنجه کردند
ناپیدا گشت و خلقى از یهودان به او گرویدند و هنوز از طبقه او هستند.
اخبار حسین بن منصور بن محثى حلّاج
اما این حستتین حلّاج یقچند حالجى کرد و بعد از آن خدمت خانقاه صتتوفیان کرد و شتتاگرد ابو
االدیان صوفى بود در مته و علم طامات صوفیان از او آموخت  ...و به هندوستان رفت و شش سال
آنجا ماند و نیر نجات و مخاریق و احتیالها آموخت و دعوى علم کیثیا کرد و پنجاه مرد با او متفق
شتتدند  ...و عبد اللّه محثّد اصتتفهانى روایت کند که حستتین حلّاج قصتتد اصتتفهان کرد و به هشتتت
فرستتنگى اصتتفهان نزول نثود با جثاعتى از یاران خود و جاى فراخ و خوش گرفت و کار خود آنجا
ساخت .پس نامهاى نوشت به اعیان اصفهان و ایشان را به خود خواند و گفت :حق نزدیق شثا آمد.
خلقى رو به او نهادند .یتى از اعیان اصفهان به دیدن او آمد و سخن او شنید و گفت :مرا از کرامات
و برها [نها] ى خود یتى بنثا! ح سین گفت :برهان ب سیار ا ست لیتن حاال یتى به تو بنثایم .پس
غالمى که در پیش او بود گفت :ما را بزغالهاى فربه بخر و بیاور! غالم رفت و بزغالهاى فربه آورد
ابلق .حلّاج فرمود در حضتتتور او بزغاله را کشتتتتند و پوستتتت کندند .و هم در مقابل او تنورى بود
[فرمود] تا آن تنور را تافتند و بزغاله را در آن تنور گذاشتتتند و ستتر تنور را گل گرفتند پس چون
زمانى دیر برآمد ا صفهانى رفت و سر تنور را باز کرد .چون مالحظه نثود افتاد و بیهوش شد .چون
به هوش آمد حلّاج بخندید .پرستتید که ترا چه شتتد؟ گفت :آن بزغاله را بعینها زنده مىبینم در آن
تنور که در کنار ستتبزه چرا مىکند و از پیش حلّاج بیرون دوید چون مدهوشتتان ،گندهپیرى که در
آن هثسایگى بود به او بر خورد و آب بر وى زد تا به هوش بازآمد ،گفت:
اى جان مادر مگر آن بزغاله دیدهاى؟ گفت :آرى .گفت :زنهار که به آن فریفته ن شوى که آن حیلت
و زرق است که آن زرّاق نثوده .دست اصفهانى گرفت و در سراى خود آورد که پهلوى سراى حلّاج
بود ،به او نثود که زیر آن تنور سوراخى فراخ نثوده آنگاه که بزغاله را ک شتند و به تنور آویختند و
ستتر تنور را به گل گرفتند ،از طرف من کستتان او آمدند ،آتش و آن بزغاله را ازین ستتوراخ بیرون
کشیدند و گیاه سبز آوردند و درین تنور نهادند و هم بدان رنگ این بزغاله را به دست آورده بودند
در آنجا کردند و ستتوراخ را درستتت کردند .آنگاه ترا فرمود که ستتر تنور را باز کردى .گندهپیر چون
این حال به اصفهانى نثود ،او به حال خود بازآمد و دانست که هثه افعال او زرق و حیله است.
فردی مدعی در دوران مامون

دیگر ،مردى نزد مأمون آمده گفت :پیغثبرم .و مأمون گفت :هر پیغثبر را معجزه و برهانیستتتت،
معجزه تو چیست؟ آن مرد سنگ سیاهى از آستین به در آورد و طشتى خواست و پر از آب کرد و
آن را در آن آب گذاشت .این سنگ بر روى آب ایستاد .مأمون فرمود از سنگهاى مثقّله ب ساط یتى
آوردند و به آن مرد گفت :این ستتتنگ را بیازماى تا دعوى ترا بدانیم! آن مرد گفت :ترا بر من این
حتم نی ست ،چرا که چون مو سى به فرعون معجزه نثود ،فرعون نگفت که ع صاى دیگر بیاورند تا
معجزه خود در عصاى دیگر بنثاید .مأمون خندید و گفت :مرد ظریفى مىنثایى ،مىشود که دست
از این دعوى باطل بازدارى و از ما عطایى بگیرى و بروى؟ آن مرد ساعتى سر در زیر افتند و زمانى
تفتر کرد و گفت :انعام خداوند خوشتر از بار نبوّت کشیدنست ،خاصه در روزگار چنین پادشاه .پس
صله گرفت و رفت.
فردی در دوران مامون
[دیگر]  ،روزى مردى به در سراى مأمون آمد و گفت« :انا نبىّ اللّه» .او را پیش مأمون بردند .پرسید
که چه دعوى مىکنى؟ گفت :دعوى نبوّت .گفت :معجزه تو چیست؟ گفت:
معجزه من آنته حاال در آستتثان هیچ آىار باران و ابر مىبینى؟ گفت :نى ،امروز روزخوشتتیستتت و
پر صفا .گفت :هم اکنون اگر خواهى ابر و باران و صاعقه کنم به من مقرّ آیى ،یا پنجهزار درم صله
دهى؟ مأمون گفت :صوابست .آن مرد طشت و آب و صابون طل کرد.
چون آوردند پس شتتتستتتتن رخت آغاز کرد .ناگاه ابرى عظیم و باد پدید آمد و باران تند آغاز کرد.
مأمون خندید و گفت که :حال چیستتتت؟ گفت :یا امیر! از آن روز که من به عقل آمدهام تا امروز،
هیچ وقت ق صد جامه شستن نتردهام که باد و باران و صاعقه نیامده باشد ،چنانته جامه من تر در
خانه مانده استتت و یق شتتبانروز در خانه ماندهام ،چون حال بر این منوال بود گفتم این را معجزه
سازم و نزدیق امیر آیم ،تا از او انعامى یابم .مأمون دو هزار درم به او داد و گفت :زنهار که در روزى
که من قصتتد شتتتار دارم جامه نشتتویى! آن مرد به او گفت :اگر پنجهزار درم مىدهى به این عثل
مىنثایم و الّا در روزگار شتار رخت مىشویم و طوفانى بر تو و لشتر تو فرو مىآورم .مأمون خندید
و پنج هزار درم به او داد.
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 . 29بیان األدیان در شرح ادیان و مذاه جاهلى و اسالمى ،ص94-67 :

اّلل :أن أييت امل ّدعي ملنصب من املناصب اإلهليّة مبا خيرق نواميس الطبيعة و يعجز عنه غريه
عرفها السيّد اخلوئي رمحه ّ
و ّ
شاهدا على صدق دعواه ،و إّّنا يكون املعجز شاهدا على صدق ذلك امل ّدعي إذا أمكن أن يكون صادقا يف تلك
نب أو إمام معلوم العصمة ،فال يكون
الدعوى و ّأما إذا امتنع صدقه يف دعواه حبكم العقل ،أو حبكم النقل الثابت عن ّ
يسمى معجزا يف االصطالح و إن عجز البشر عن أمثاله.
ذلك شاهدا على الصدق و ال ّ
مثال األول :ما إذا ّادعى أحد أنّه إله ،فإ ّن هذه الدعوى يستحيل أن تكون صادقة حبكم العقل ،للرباهني الصحيحة
الدالّة على استحالة ذلك.
______________________________
( )1انظر اخلرائج و اجلرائح .974 :3
نوادر املعجزات يف مناقب األئمة اهلداة عليهم السالم ،ص13 :
نب
و مثال الثاين :ما إذا ّادعى أحد ّ
نب اإلسالم ،فإ ّن هذه الدعوى كاذبة قطعا حبكم النقل املقطوع بثبوته عن ّ
النبوة بعد ّ
النبوات ،و إذا كانت الدعوى ابطلة قطعا فما ذا يفيد الشاهد إذا أقامه
نبوته خامتة ّ
اإلسالم و عن خلفائه املعصومني أب ّن ّ
جل شأنه أن يبطل ذلك بعد حكم العقل ابستحالة دعواه ،أو شهادة النقل ببطالهنا.
امل ّدعي؟ و ال جيب على ّ
اّلل ّ
هذا و قد يدعي أحد منصبا إهليا مثّ أييت بشيء يعجز عنه غريه من البشر و يكون ذلك الشيء شاهدا على كذب
أمر يده
امل ّدعى ،كما يروى أ ّن «مسيلمة الك ّذاب» تفل يف بئر قليل املاء ليكثر ماؤها فغار مجيع ما فيها من املاء ،و أنّه ّ
صب حنكه  .فإذا ّادعى
صب مسح رأسه ،و لثغ ّ
على رءوس صبيان بين حنيفة و حنّكهم فأصاب القرع ّ
كل ّ
كل ّ
يسمى ذلك معجزا يف
امل ّدعي مبثل هذا الشاهد ال جيب على ّ
اّلل أن يبطله ،فإ ّن يف هذا كفاية إلبطال دعواه ،و ال ّ
3
1
االصطالح .
اخلوئي :إ ّن السفارة اإلهليّة من املناصب العظيمة اليت يكثر هلا امل ّدعون ،أو يرغب يف احلصول عليها الراغبون،
قال السيّد
ّ
املضل ابهلادي ،و إذن فال ب ّد مل ّدعي السفارة أن يقيم شاهدا واضحا
و نتيجة هذا يشتبه الصادق ابلكاذب ،و خيتلط ّ
يدل على صدقه يف الدعوى ،و أمانته يف التبليغ ،و ال يكون هذا الشاهد من األفعال العادية اليت ميكن غريه أن أييت
ّ
بنظريها ،فينحصر الطريق مبا خيرق النواميس الطبيعيّة
البیان فی تسیر القرآن

أعقل الناس و املراد ابألعقل أجودهم رأاي و أعلمهم ابلسياسة .و جيب أن يكون على صورة غري منفرة و ال مشينة .و
جيب أن يكون منصوصا عليه أو يكون له معجز ألنه قد ثبت أنه معصوم و العصمة ال تدرك حسا و ال مشاهدة
 )1 ( 30انظر الكامل في التاریخ .138 :2
 )2 ( 31انظر البیان في تفسیر القرآن.33 -32 :

0

فيجب أن ينص عليه إما ابملعجز أو إبخبار النب ص فإذا ثبت ذلك جيب أن يكون اإلمام أمري املؤمنني مث احلسن مث
احلسني مث علي
روضة الواعظني و بصرية املتعظني (ط  -القدمية) ،ج ،1ص89 :

و إعالم الورى أبعالم اهلدى (ط  -القدمية) ،النص ،ص157 :
منتخب األنوار املضيئة يف ذكر القائم احلجة عليه السالم ،النص ،ص75 :

و رابعها :و هو الذي عليه املرتضى قدس سره قال أوال حنن ال نقطع على أنه ال يظهر جلميع أوليائه فإن هذا األمر
مغيب عنا و ال يعرف كل منا إال حال نفسه فإذا جوزان ظهوره هلم كما جوزان غيبته عنهم فنقول يف علة غيبته عنهم إن
اإلمام عند ظهوره من الغيبة إّنا مييز شخصه كما يعرف عينه ابملعجز الذي يظهر على يده ألن النصوص الدالة على
إمامته ال متيز شخصه من غريه كما ميزت أشخاص آابئه و املعجز إّنا يعلم داللته بضرب من االستدالل و الشبه تدخل
يف ذلك فال ميتنع أن يكون كل من مل يظهر له من أوليائه فإن املعلوم من حاله أنه مىت ظهر له قصر يف النظر يف معجزة
اعالم الوری ص 471
اخلرائج و اجلرائح ،ج ،3ص974 :

ال َحدَّثَنَا بَكُمر بم ُن َعمب ِد
َمحَ ُد بم ُن َمَي َي بم ِن َزَك ِرَّاي الم َقطَّا ُن قَ َ
اّللُ َعمنهُ قَ َ
َمحَ ُد بم ُن ُُمَ َّم ِد بم ِن ا مهلَميثَِم المعِ مجلِ ُّي َر ِض َي َّ
ال َحدَّثَنَا أ م
َحدَّثَنَا أ م
ال حدَّثَنَا َمتِيم بن ُُبلُ ٍ
اّللِ بم ِن َحبِ ٍ
اّللِ َج مع َف ِر بم ِن ُُمَ َّم ٍد ع
ول قَ َ
ال َحدَّثَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ َع من ُسلَمي َما َن بم ِن ِم مهَرا َن َع من أَِيب َعمب ِد َّ
َّ
ُ مُ م
يب قَ َ َ
ِ
ال :ع مشر ِخص ٍال ِمن ِص َف ِ
اهم َِّّللِ و أ مَعلَمهم بِ ِكتَ ِ
ات مِ
وص َو أَ من يَ ُكو َن أ مَعلَ َم الن ِ
اّللِ َو
اب َّ
اإل َم ِام المع م
ص َمةُ َو الن ُ
قَ َ َ ُ َ م
ُّص ُ
َّاس َو أَتم َق ُ م َ َ ُ م
ِ
ِ
أَ من ي ُكو َن ِ
ِ ِ َّ ِ ِ
يفءٌ َو يََرى ِم من
َ
َ
يل َو تَنَ َام َعمينُهُ َو َال يَنَ َام قَ ملبُهُ َو َال يَ ُكو َن لَهُ َم
صاح َ
ب الم َوصيَّة الظاهَرة َو يَ ُكو َن لَهُ الم ُم معجُز َو الدَّل ُ
ِ
ني ي َديهِ.
ِ
ِ
َخ ملفه َك َما يََرى م من بَم ِ َ م

