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Abstract
Semantic domain is a set of words with conceptual links that are 
characterized by a specific semantic specification. Analysis of 
these relationships and conceptual connections is one of the ways 
to achieve the minutes of meaning. "Miracle" is one of the com-
mon religious terms that is considered as one of the important top-
ics of interfaith. In this study, the term miracle was examined in 
terms of intertextual relations with analytical and descriptive meth-
od, and it was concluded that the semantic domain of "miracle" 
in the Qur'an includes words such as: "verse", "statement", "argu-
ment" and " Sultan Mobin " and In the covenants: "Ayat", "strange" 
and "strong". The word "verse" is used in common sense in all the 
heavenly books to express the connection between sign and mean-
ing, a sign that is sometimes in formative matters and sometimes 
in legislative matters as well as in sensations and rationalities. In 
fact, God has presented His creative and legislative verses to man 
with the aim of laying the groundwork for faith. An examination 
of the semantic scope of the "miracle" in the Torah and the Bible 
and the parameters obtained from the effect of its companions on 
keywords suggests that all creatures of God Almighty are "verses" 
and signs of Evin. And in this respect, there is no difference be-
tween the extraordinary works done by the prophets and the other 
creatures. In the Torah, unlike the Bible, "strength" is not a miracle 
but a factor. Also in the culture of Christianity, miracles continue 
and are not dedicated to Jesus (pbuh).
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چکیده 
حوزۀ معنایی، مجموعه ای از واژه ها با پیوندهای مفهومی اســت که مشخصۀ 
معنایی خاصی، موجب باهم آیی آن ها می شــود. تحلیل و بررسی این روابط و 
پیوندهای مفهومی، یكی از راه های دست یابی به دقایق معناست. معجزه یکی 
از اصطالحات رایج دینی اســت که به عنوان یکی از مباحث مهم بین االدیانی 
مطرح شده اســت. در این پژوهش، اصطالح معجزه برحسب روابط بینامتنی 
با روش تاریخی - تحلیلی بررســی گردیــد و این نتیجه حاصل آمد که حوزۀ 
معنایی معجزه در قرآن، شــامل واژگانی چون: »آیه، بینه، برهان و ســلطان 
مبین« و در عهدین: »آیت، عجیب و قوّت« اســت و کلمۀ  آیه با حوزۀ معنایی 
مشــترک در تمامی کتب آســمانی برای بیان ارتباط نشانه با معنا به کار رفته، 
نشانه ای که گاهی در امور تکوینی و گاهی در امور تشریعی ونیز در محسوسات 
و معقوالت اســت. درواقع خداوند، آیات تکوینی و تشریعی خود را بر انسان با 
هدف بسترســازی برای ایمان عرضه کرده است. بررسی حوزۀ معنایی معجزه 
در عهدیــن و پارامترهایی که از تأثیر هم نشــین های آن بــر کلمات کلیدی 
به دســت می آید، حاکی از آن است که تمامی مخلوقات خداوند متعال، آیات و 
نشــانه های اویند و از این لحاظ، فرقی بین کارهای خارق العاده ای که توسّط 
پیامبران انجام شــده با دیگر مخلوقات نیســت. در عهد قدیم برخالف عهد 
جدید، قوّت، معجزه نیســت، بلکه عامل به وجود آمدن آن است. همچنین در 
فرهنگ مسیحیت، معجزات ادامه داشته و به حضرت عیسی اختصاص 

ندارند.
کلیدواژه ها: حوزۀ معنایی، معجزه، قرآن، عهد قدیم و عهد جدید
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مقدمه
باتوجّه به آن که معانی برخی واژگان در طول تاریخ تطوّر معنایی می یابند و یا تحت تأثیر 
دیدگاه های کالمی و غیر کالمی، دچار ابهام می شــوند، رویکرد معناشناســی می تواند 
الیه های جدیدی از معنا را کشف کند. معناشناسی؛ دانشی است که به بررسی و مطالعۀ 
معانی در زبان های مختلف انســانی می پردازد. معناشناسی روش ها و مکاتب مختلفی 
دارد، در بین زبان شناســان متأخر، ایزوتســو مستشرق ژاپنی از روش معناشناسی برای 
روشن شدن معانی حقیقی و مورد نظر گوینده و مفاهیم آیات قرآن استفاده کرده است 
)ایزوتسو، 1394ش، 25(. روش ایزوتسو به مکتب بُن معرف است. ایزوتسو معتقد بود 
که با تحلیل معناشــناختی مفاهیم کلیدی قرآن، می توان هستی شناســی و جهان بینی 
ملموس قرآن را نه به زبان فلســفی، بلکه به زبان ســاده استخراج کرد. هدف وی آن 
اســت که با تحقیق تحلیلی و روش شناختی در مفاهیم عمده، یعنی مفاهیم و تصوراتی 
که نقش قطعی در تشــکیل نگرش قرآن به جهان دارند، وجود شناسی زنده و بالنده را 

استخراج کند.
یکی از روش های ایزوتســو، معناشناسی براســاس حوزه های معنایی است و از آن جا 
که معناشناسی ســاخت گرا برپایۀ نظریۀ حوزه های معنایی استوار است و حوزۀ معنایی 
مجموعه ای از واژه ها با پیوندهای مفهومی اســت که مشخصۀ معنایی خاصی، موجب 
باهم آیی آن ها می شود. لذا تحلیل و بررسی این روابط و پیوندهای مفهومی آن ها، ابزار 

و روشی است که به واسطۀ آن، مفهوم نهفته در متن، بهتر فهمیده می شود.
با مطالعۀ تاریخ می بینیم که واژۀ معجزه در کتب مقدّس، استعمال نشده است. در اشعار 
اعــراب جاهلی و قرآن کریم نیز این کلمات دیده نمی شــوند؛ اما با مطالعۀ کتاب های 
حدیثی می بینیم که این کلمه در بســیاری از روایات معصومین وارد شــده است. این 
روایات به گونه ای هستند که هم توسّط پیامبر و هم سایر ائمّه کلمۀ معجزه 
استعمال شده است. نگارندگان این مقاله در طرح پژوهشی تاریخ گذاری احادیث معجزه 
)دفاع شده در دانشگاه اراک در سال 1398(، مقالۀ تاریخ گذاری روایات معجزه براساس 
روش تحلیل متن و إسناد )چاپ شده در مجله علوم حدیث در سال 1399( و همچنین 
مقالۀ بررســی ســندی احادیث حاوی کلمۀ معجزه با رویکرد تاریخی )پذیرش شده در 
مجلــه پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و ســنت در ســال1400( به این نتیجه 
رســیده اند که ورود برخی از این کلمات در روایات معصومین توســط آن ذوات 
مقدس نبوده و علّت اصلی آن؛ عارضه هایی است که گریبان گیر احادیث شده است که 
ازجملۀ آن ها می توان به جعل، تفرّد، نقل به معنا، ادراج و زیادت اشاره نمود. از طرفی با 
مطالعۀ کتاب های نوشته شده در تمامی زمینه های علوم اسالمی، دیده می شود که این 
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کلمه در هیچ یک از این کتاب ها تا قبل از قرن سوّم وجود ندارد و لذا از قرن چهارم به 
بعد این کلمه در معنای مصطلح در کتاب های مختلف وارد شده است.

در قرآن کلمات »بیّنة، برهان، سلطان و آیه« و در کتب عهدین کلمات »قوّت، عجیب 
و آیــه« به جای معجزه به کار رفته انــد و اصطالح معجزه در طول تاریخ جایگزین این 
کلمات شده اســت؛ بنابراین عدم اســتعمال این واژه در کتب آسمانی و نیز مباحث و 
مسائلی كه در خوانش قرآنی این واژه در کالم اسالمی مطرح است، پژوهش و بررسی 
این واژه را ضروری می ســازد؛ زیرا از مســتندات مهمّ جاودانگی قرآن اثبات اعجاز آن 
اســت. لذا این پژوهش درصدد است با روش معناشناســی تاریخی و بر اساس مکتب 
بُن، ضمن تعیین هســتۀ معنایی واژۀ معجزه به بررسی توصیفی و تبیین جایگاه معنایی 
إعجــاز در نظام واژگانی قرآن و عهدین با تکیه بــر روابط هم معنایی بپردازد و با ارائۀ 
مؤلفه های معنایی و مفاهیم مرتبط با این واژه، به این ســؤاالت پاســخ دهد که واژۀ 
معجزه در کاربرد وحیانی در ارتباط با کدام واژه ها اســتعمال شده و سطوح و الیه های 
مختلف معنایی این واژه در کتب مقدّس کدام اســت؟ در رابطه با پیشینۀ بحث الزم به 
ذکر اســت، اگرچه پژوهش های گوناگونی درخصوص معجزه صورت گرفته است، اما 
این پژوهش ها بیشــتر پیرامون جنبه های إعجاز قرآن هستند؛ اما با مطالعۀ قرآن کریم 

و ترجمۀ  کتاب های عهدین، اثری از این کلمه دیده نمی شود. 
درخصوص معجزه و مباحث معناشناســی، به صورت مجّزا مقاالت بسیار زیادی نوشته 
شــده است، اما مباحث مربوط به معناشناســی و روایات معجزه فقط توسّط نگارندگان 
این مقاله کار شــده است که تحت عناوین مختلف ازجمله؛ پایان نامۀ کارشناسی ارشد 
»بررسی حوزۀ معنایی معجزه در قرآن«، طرح پژوهشی »تاریخ گذاری احادیث معجزه«، 
مقاله های »تاریخ گذاری روایات معجزه براساس روش تحلیل متن و إسناد«، »بررسی 
نظریــۀ إعجازالخطی قرآن کریم«، »نقد و بررســی تعاریف مســلمانان از معجزه«، 
»معناشناســی ســلطان در قرآن با تأکید بر روابط همنشــینی و جانشینی«، »بررسی 
تطبیقی دیدگاه های مختلف درمورد واژۀ بیّنه با رویکرد معناشناسی ایزوتسو«، »بررسی 
فقه الحدیثی احادیث حاوی کلمۀ معجزه«، »بررسی سندی احادیث حاوی کلمۀ معجزه 
با رویکرد تاریخی« و »معناشناســی آیه در قرآن در پرتو روابط همنشینی و جانشینی« 
چاپ شده اند. از این روی فقدان اثری که به بررسی این حوزۀ معنایی در قرآن و عهدین 
به صورت تطبیقی پراخته باشــد، احساس می شــود و لذا ضرورت امر، نگارنده را برآن 

داشت تا به بررسی تطبیقی حوزۀ معنایی معجزه در قرآن و عهدین بپردازد.

1- معجزه در بافت زبانی متون مقدّس
اصطالح معجزه حاصل اندیشــۀ إعجاز قرآن است و این اصطالح در هیچ یک از آیات 



100

سال ششم
شمارة دوم
پیاپی: 12
پاییز و زمستان
1400

قرآن به چشــم نمی خورد، اگرچه مشــتّقات این کلمه 19 بار در 18 آیه در غیر معنای 
اصطالحی به کار رفته اســت، حوزۀ معنایی معجزه در قرآن، شامل کلماتی چون: »آیه: 

آیات، بینه: بینات، برهان: برهانان و سلطان: سلطان مبین« است.
 و عیســی در عهدین با الفاظ مختلف، بارها به معجزات حضرت موســی 
اشــاره شده اســت. حوزۀ معنایی معجزه در عهدین شامل کلمات گوناگونی است. این 
حوزۀ معنایی عبارت است از: »آیه: آیات، عجیب: عجایب و قوّت: قوّات«. عالمه بالغی 
نیز می نویسد: »کلمۀ معجزه در عهدین به کار نرفته و به جای آن کلمات )آیت، عجایب 
و قوّت( اســتعمال شــده اســت« )بالغی، 1405: 350(. »در کتاب مقدس واژه های 
مســتعمل در معنای معجزه »اتوت« به زبان عبری و »سِــمیا«1 به زبان یونانی است 
و آیــات و »خوارق رمزگونه« را به عبری »موفتیــم« و به یونانی »تِراته«2 می نامیدند 
)گروهی از نویســندگان فرانســوی، 1986: 748(. همچنین به »کار بزرگ« )مزمور: 
21: 106(. »قدرت مهیب« )خروج: 10:34(، مخصوصً به واژه ی »شــگفتی ها« که در 
عبری »فیلی« و »نیفال« )خروج: 11: 15( هســتند، معجزه می گفتند. این لفظ اخیر به 
اعمالی اشــاره دارد که از قدرت انسان خارج بوده و فقط خدا از عهدۀ آن بر آمده است 
)مزمور: 10: 86(. بدین وســیله خداوند بزرگی و جالل و جبروت خویش را نشــان داده 

است )الویان: 3: 10(.
برخی دیگر از پژوهشــگران نوشته اند: واژۀ معجزه در اسالم و »میراکل«3 در غرب، بر 
رویدادهای خارق العاده اطالق می شود و در هر دو حوزه، واژۀ مورد استفاده، با واژه هایی 
که در متون مقدّس به این رویدادها اطالق شــده متفاوت اســت )محمدی و دیگران، 
1385(. به عنــوان نمونــه، در یکی از بندهای عهد جدید، زمانی کــه برخی از مردم از 
حضرت عیسی معجزاتی طلب می کنند و ایشان درخواست آن ها را اجابت 

نمی کند، به صورت ذیل ترجمه شده است:
»فرقه شــریر و زناکار آیتی می طلبند و بدیشان جز آیت یونس نبی داده نخواهد شد« 

)متی: 39: 12(.
در این متن، به جای کلمۀ معجزه از کلمۀ آیت اســتفاده شــده است، به عنوان نمونه: 
»نسلی شرور و زناکار همچنان به دنبال عالمت هستند، اما به غیر از عالمت یونس به 

آن ها عالمتی داده نمی شود«4

1.semia
2.terate
3. miracle
4.A wicked and adulterous generation keeps on seeking for a sign but no sign will be given it 
except the sign of Jonah.
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در برخی منابع که به بررســی واژه های مشترک بین قرآن و کتاب مقدّس پرداخته اند، 
واژۀ معجزه جزء واژگانی اســت که در کتب مقدّس استفاده شده است )هاکس، 1394: 
598 ؛ دنیزماســون، 1389: 1/ 276 به نقل از قدردان قراملکی، 1381: 32(. به همین 
دلیل برخی معتقدند که این واژه جزو ادبیات مسیحیت بوده و قرآن از آن استفاده نکرده 

است )شریعتی، 1385: 1/ 85(.

2- حوزۀ معنایی معجزه در قرآن
بررســی مفهوم معجزه در ارتباط با ســایر مفاهیم نزدیک به آن، تکمیل کنندۀ تصویر 
ســاختمان درونی آن است. برای دستیابی به این هدف، روش تحلیل مفهومی انتخاب 
شده تا عناصر معنایی این مفهوم، روابط میان این عناصر و روابط میان کل این مفهوم 
با ســایر مفاهیمی که به گونه ای بــا آن ارتباط دارند، مورد کاوش قــرار گیرد؛ ازجمله 
مهم ترین روابط مفهومی در ســطح واژگان، هم معنایی، روابط هم نشــینی و جانشینی 
است که در تحلیل معنایی معجزه در قرآن کریم نیز کاربرد دارد؛ بنابراین برای دستیابی 
به مفهوم درونی واژۀ معجزه باید از روابط اســتفاده کرد و ازسوی دیگر، به سبب ارتباط 
واژگان با یکدیگر و اهمیت بررسی آن در سطح جمله و متن، روابط هم نشینی، جانشینی 
و نیز سیاق واژه را نیز واکاوی نمود تا به مؤلفه های معنایی آن دست یافت. در ادامه به 
بررســی واژگان جانشین کلمۀ معجزه در قرآن پرداخته می شود و این سیر پژوهش در 

مورد کلمات جانشین معجزه در عهدین نیز دنبال می شود.

2-1- آیه
کلمۀ آیه، 86 بار به صورت مفرد و یک بار به صورت تثنیه و 295 بار به صورت جمع، در 
قرآن به کار رفته اســت. همۀ موارد کاربرد، به صورت اسم هستند و هیچ مشتق فعلی از 
آن در قرآن به کار نرفته است. درخصوص اصالت، ریشۀ لغوی و معنای واژۀ آیه نظرات 

گوناگونی، وجود دارد.
برخــی معتقدند عرب ها این واژه را از یهودیان گرفته اند، اما بیشــتر احتمال می رود که 
این واژه از طریق مسیحیان سریانی زبان، به آن ها رسیده باشد )جفری، 1372: 1/ 93(. 

محمود رامیار، آن را عبری می داند )رامیار، 1369: 1/ 550(.
خلیل بن احمد آن را ذیل ریشــۀ )أ ی ی( آورده اســت )فراهیدی، 1367: 8/ 441(؛ 
به نظر برخی دیگر این کلمه از ریشــۀ )و أ ی( می باشــد )ابن درید، 1988: 250(. قول 
دیگری هم آن را از مادّۀ )أ أ ی( می داند که ابن فارس به آن اشاره می کند )ابن فارس، 
1404: 168( اما برخی از متأّخرین مادّۀ )أ وَ ی ِـ( را ترجیح داده اند )مصطفوی، 1360: 

.)173
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برخــالف اختالفاتی که درمورد اصالت و اشــتقاق این لفظ وجود دارد، اغلب اهل لغت 
معنی اصلی این کلمه را »عالمت و نشــانه« دانســته و بعضی هم مثل راغب، صفت 
»واضح و آشکار بودن« را به آن افزوده اند )راغب اصفهانی، 1374: 28(. البته به  ندرت 
دو معنی جماعت و عجیب را هم برای این ریشه ذکر کرده اند )فیروزآبادی، 1376: 1/ 
85( اما در هیچ کدام به رابطۀ بین ریشۀ اشتقاق و معنی اشاره نشده است. نشانه بودن 
آیه را ایزوتسو نیز با روش معناشناسی خود اثبات کرده است و در آن جا به ترسیم شبکۀ 

معنایی آن می پردازد )ایزوتسو، 1361: 177-168(.
آن چه در این جا اهمّیت دارد این اســت که همیشه آیه فرع است و راهی برای رسیدن 
به یک چیز دیگر اســت به عبارت دیگر، آن چیز اصل و آیه فرع بر آن است. مهم ترین 

ْیُل  آیه ای که این حقیقت را بیان می دارد، آیه 37 ســوره فّصلت اســت: }َوِمْن آَياِتِه اللَّ
اُه  ِذي َخَلَقُهنَّ ِإن ُكنُتْ ِإيَّ ِ الَّ ُدوا لِلَّ َقَمِر َواْســجُ ــْمِس َوَل ِلْ ُدوا ِلشَّ ــْمُس َواْلَقَمُر َل َتْسجُ َهاُر َوالشَّ َوالنَّ

َتْعُبُدوَن{ که در این جا نیز معنای باطنی را عبادت خداوند یکتا می داند.
موضوع و متعلّق »آیه بودن«، از دیدگاه قرآن بســیار متنوّع و گســترده است درنتیجه 
بررســی تمامی هم نشــین های آیه نیز در یک مقاله نمی گنجد، اما درمجموع می توان 
گفت در نگاه قرآن، تمام ماســوی اهلل آیه و نشانه حضرت حقّ هستند تا با دیدن آن ها 
پی به ذات باری تعالی و اسماء و صفات و افعال او ببرند. اگر به جزئی از کتب آسمانی، 
آیه گفته می شــود به این علّت اســت که مضمون آن بیان آیــات تکوینی و معارف و 

احکامی اســت که نشــانۀ خداســت )طباطبایی، 1374: 18/ 162(. با توجّه به دو آیۀ 
}ســنمهي آياتنا ف اآلفــاق و ف انفســهم...{ )فّصلت/ 53( و }و ف الرض آيات لموقنني و 
ف انفســكم...{ )ذاریات/ 20-21( می توان کل مخلوقات را در دو قســم آفاقی و انفسی 

جای داد )طبرسی، 1363: 5/ 19(.
در این دســته بندی، خداوند متعال معجزات را نیز »آیه: آیات« می نامد. یعنی آن ها هم 
زیرمجموعۀ مخلوقات خداوندی هســتند، از این روی نه در خلق و نه در هدف، با سایر 

َماَواِت  ُروَن ِف َخْلِق السَّ َفكَّ مخلوقات فرقی نمی کنند. از طرفی با دّقت در سه آیۀ }َوَيَ
ُروَن  ُروا ِف َأنُفِســِهْم{ )روم/ 8( و }َتَتَفكَّ َفكَّ َواَلْرِض{ )آل عمران/ 191( و }َأَوَلْ َيَ
ْنَیا َواآلِخَرِة{ )بقره/ 219-220(، چنین حاصل می شــود که خداوند متعال در تمام  ِف الدُّ
ایــن مخلوقات می خواهد که ما از طریق »تفّکر« به او ایمان بیاوریم. »مشــاهدۀ خدا 
به قلب با مشــاهدۀ آیات او به دست مى دهد، زیرا آیت بدان جهت كه آیت است به جز 
صاحب آیت را حكایت نمى كند و از خودش هیچ حكایتى ندارد« )طباطبایی، 1374:19/ 
51(. پس می توان نتیجه گرفت که ذواآلیۀ تمام مخلوقات، خداوند متعال است و مدلول 

همگی آن ها ایمان به او از طریق تفّکر می باشد.
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با توجه به تعریف معجزه، یعنی »امر خارق عادتی که همراه با تحدّی بوده و ســالم از 
معارضه باشــد« )ســیوطی، 1392: 2/ 238( و مقایسۀ آن با تعریف آیه در قرآن کریم، 
می فهمیم که بین کلمات معجزه و آیه رابطۀ عموم و خصوص مطلق برقرار است. یعنی 

هر معجزه ای، آیه است ولی آیاتی وجود دارند که معجزه نیستند. 

2-2- برهان
کلمۀ برهان با مشــتقات آن 8 بار در قرآن کریم به کار رفته اســت. »برخی قائلند که 
برهان ازجمله واژگان فارسی معرّب بوده و اصل آن در فارسی، بُرّان؛ به معنای قطع کننده 
می باشــد. از این رو برهان عبارت است از آن چه که بدان مخاصمه قطع شده و حجّت با 

آن پایان می پذیرد« )ابوهالل عسکری، 1412: 49(.
برخی آن را مصــدر رباعی مجرد از »َبَهــَن يَرِهــُن« گرفته )راغب اصفهانی، 1374: 1/ 
263(، برخــی دیگر آن را بر وزن ُفعالن از مادۀ »البرهه« دانســته )آلوســی، 1415: 
10/ 285( و برخی دیگر معتقدند برهان مصدر ثالثی مجرد از »َبِرَه يَرُه« اســت )راغب 
اصفهانــی، همان(. اغلب لغویان برهان را به معنای »حجّــت و دلیل« گرفته اند، ولی 
به دلیل این که کلمات »برهان، حجّت و اســتدالل« می توانند در یک حوزۀ معنایی قرار 
بگیرند، الزم است که تفاوت های آن ها نیز بیان شود. فرق بین برهان و »حجّة« را باید 
از مــادّۀ اصلى آن دو پیدا كرد. »حجّ« در اصل به  معنای قصد اســت و برهان در اصل 
به معنای روشــنى و بیان می باشــد. بنابراین، دلیل را به  واسطۀ روشن بودن، برهان و 

به واسطۀ داللت بر مقصود، »حجّة« می گویند )قرشی، 1371: 1/ 190(. 
آیات قرآن کریم فقط سه معجزه را برهان معرفی می کند. این سه معجزه عبارت اند از: 

ُكْ َوَأنَزْلَنا ِإَلْیُكْم ُنًرا  بِّ ن رَّ َهاٌن مِّ اُس َقْد َجاءُك ُبْ ا النَّ َ قرآن، معجزه عصاء و ید بیضاء؛ }َيا َأيُّ
َک ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه{ )قصص/ 32(.  بِّ َهاَناِن ِمن رَّ ِبيًنا{ )نساء/ 174(؛ }َفَذاِنَک ُبْ مُّ

نام گذاری این ســه معجزه به برهان به این علت اســت که دارای ویژگی های خاّصی 
هستند یعنی از جانب پروردگار متعال )بدون درخواست شخِص نبی، یا مردم( به شخِص 
رسول، داده شــده اند، در مقام احتجاج با مخاطبان، مورد استفاده قرار گرفته اند، آن هم 
مخاطبانی که ادّعای هم آوردی دارند، به گونه ای واضح از مشاهدات وگزاره های بدیهی 

یقینی هستند که به ادراک حسّی درمی آید و افادۀ یقین می کنند.

2-3- بیّنه
واژه بیّنه مونث »بین« و صفت مشبهه از ریشۀ »بانَ، یبین، بیانً« و جمع آن »بیّنات« 
است. مادّۀ »بیّن« به معنای انکشاف و وضوح بعد از ابهام است )مصطفوی، 1360: 1/ 
366(. بینه در اصطالح به  معنای دلیل شــرعی، برهان واضح و حجّت شرعی است. از 
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آن به امارۀ شــرعی نیز تعبیر می کنند که حکایت از واقع می نماید )زمخشری، 1399: 
35(. در معنای اصطالحی واژۀ بیّنه، تفاوت هایی وجود دارد.

غالب فقها بیّنه را به  معنای همان دو شاهد می دانند و می گویند در غیر این صورت نیاز 
به دلیــل دارد )ابن ادریس حلّــی، 1390: 1/ 382(. در این بین برخی همچون خویی 
)ره( و لنکرانــی )ره( نظــر متفاوتی دارند. آن ها معتقدند که واژۀ بیّنه در زبان شــرع و 
متشــرّعه به معنایی که فقهای امروز به کار می برند، به کار نرفته اســت. یعنی حقیقت، 
شرعیه و متشرعه ندارد )خویی، 1364: 2/ 66 و لنکرانی، 1392: 1/ 465(. شهید صدر 

می نویسد: »بینه در روایات به معنای شاهد نیست« )صدر، 1420: 9/ 9(.
کلمۀ بیّنه 19 بار به صورت مفرد و 52 بار به صورت جمع و در بیشــتر از 15 مورد در 
قرآن کریم ذکر شــده اســت و آن به معنای واضح و ظاهر است که افادۀ علم و یقین 
نماید )مرعشــی، 1380: 1/ 360(. این لغت در قــرآن به همان معنای لغوی آن یعنی 
روشــن، آشــکار، دلیل، مدرک و گواه آمده و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کار 

رفته است )طبرسی، 1363: 3/ 4-1(. 
لــذا بیّنه در حوزۀ  معنایی معجزه در قرآن، ارائۀ دلیلی معتبر اســت برای اثبات حقیقتی 
که شــخص پیامبر در برابر منکِران آن حقیقت مدّعی آن اســت، با فرض این که آن 
حقیقت برای مخاطبان مجهول و شــبهه ناک بوده و بعــد از ارائۀ بیّنه، به گونه ای افادۀ 
علــم و یقین نماید که حجّت را بر مخاطبان تمام کند. برای نمونه، در آیۀ 34 ســورۀ 
َناِت{، یوسف را نیز با کلمۀ بینات هم نشین  غافر }َوَلَقْد َجاءُكْ ُيُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيِّ
می کند، ولی آن چیزهای خارق عادتی که امروزه از معجزه در اذهان عمومی وجود دارد، 
با کارهایی که حضرت یوسف انجام داده کاماًل متفاوت است. ایشان تعبیر خواب، 
علم نبوّت، بصیرت و... داشــته که قرآن این ها را بینه نامیده است. ولی امروزه ما آن ها 
را معجزه نمی نامیم. در نتیجه می توان بیان کرد »بینات« اعمّ از »معجزات« می باشند 
و به معنای واضح کردن یک امر مجهول هســتند برای کسانی که فهم آن امر برایشان 

مبهم است. زمانی که بینه آورده می شود، دیگر جایی برای ابهام باقی نمی گذارد.

2-4- سلطان
کلمۀ سلطان با مشتقات آن 37 بار در قرآن کریم به کار رفته است. درخصوص اصالت، 
ریشــۀ لغوی و معنای واژۀ سلطان نیز همانند آیه و برهان نظرات گوناگونی وجود دارد. 
آرتور جفری معتقد اســت لغویان مســلمان دربارۀ واژۀ قرآنی سلطان که می خواستند 
آن را مشــتق از »سلیط« بدانند، ســرگردان بودند. اشپرنگر به درســتی آن را واژه ای 
بیگانه دانســته که از زبان آرامی قرض گرفته شده اســت )جفری، 1372: 261(. این 
درحالی است که اکثر مسلمانان، این کلمه را اصالتً عربی می دانند. برخی آن را از ریشۀ 
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»س،ل،ط« به معنای قوّه و قهر می دانند )ابن فارس، 1404: 3/ 95(. برخی دیگر، آن 
را مشتق از »سَلَطنَ«، به معنای قوّت گرفته اند )طریحی، 1375: 225(. برخی سلطان 
را مشــتق از »ســلیط«، به معنای »هر چیزی که نور می دهــد« گرفته اند )ابن منظور، 
1414: 7/ 320-321(. در نهایت برخی از واژه شناســان برای واژه ســلطان، مصداق 
»حجّت« را اصیل تر از مفهوم »سلطه و غلبه و قهر« دانسته اند؛ بنابراین مدّعی شده اند 
به فرد زمام دار نیز از آن رو ســلطان گفته می شــود که وی »حجّت خدا در روی زمین 

است« )زبیدی، 1414: 10/ 292(.
در آیات 9 الی 11 سورۀ ابراهیم آمده است که پیامبران با »بیّنات« به سوی قومشان رفتند؛ 
ولی آن ها ایمان نیاوردند و گفتند که مگر »سلطان مبینی« برای ما بیاورید که در نهایت 
پیامبران می گویند ما نمی توانیم بدون اجازۀ خداوند »سلطانی« ارائه دهیم. اگر قرار باشد 
که همۀ آیات، »بینات«، برهان و سلطان را معجزه بنامیم، دیگر وجهی برای این سه آیه 
باقی نمی ماند. زیرا بینه عام تر از »معجزات خارق العاده« است. هدف از سلطان نیز همانند 
»بینات« و... نیست. لذا در سلطان مخاطبان، دیگر به دنبال ایمان آوردن از طریق »نشانه: 
آیه«، »دالیل روشــن و معتبر: بینه« و »احتجاج: برهان« نیســتند. در این جا، مخاطبان 
معجزه ای می خواهند که از روی قهر بر آن ها غلبه کرده به گونه ای  که اگر خودشــان هم 
نخواهنــد دیگر نتوانند که ایمان نیاورند. ولــی از آن جایی که هدف خداوند، ایمان آوردن 

بندگان از روی عجز نیست، هیچ گاه معجزه ای از نوع سلطان رخ نداده است.
در طول تاریخ، فقط در یک مورد معجزه ای به نام ســلطان مبین رخ داده است، آن هم 
مربوط به ماجرای غرق شدن فرعونیان توسّط حضرت موسی در رود نیل است؛ 
ِبنٍي{ )ذاریات/ 38(. البته سلطان مبین زمانی  }َوِف ُموَس ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإىَل ِفْرَعْوَن ِبُسْلَطاٍن مُّ
رخ می دهــد که آیات، »براهیــن« و »بینات« گوناگونی رخ داده باشــد و پس از آن 
مــردم ایمان نیاورند. از این روی قرآن کریم بقیۀ عذاب هایی را که نازل کرده اســت 
با لفظ آیه خطاب می کند نه ســلطان مبین. حتی طوفان نوح که بسیار بزرگ تر 
از شکافته شــدن رود نیل است آیه است. قرآن کریم، یک بار دیگر سلطان مبین را در 
اختیار حضرت موسی قرار می دهد که ایشان قبل از اجرای آن منصرف می شود. 
زمانی که ایشــان به کوه طور می روند، پس از برگشــت می بیند که بنی اسرائیل پس از 
دیدن آن همه آیات، »براهین«، »بینات« و سلطان مبین دوباره مشرک شده اند، دستور 
می دهــد که یکدیگر را از بین ببرند، لذا قبل از شــروع نــزاع از این تصمیم منصرف 

َماء َفَقْد َسَأُلوْا ُموَس َأْكَرَ ِمن  َن السَّ ْ ِكَتاًبا مِّ
َل َعَلْهِ می شود. }َیْســَأُلَک َأْهُل اْلِكَتاِب َأن ُتَنزِّ

َناُت  ُ اْلَبيِّ َل ِمن َبْعِد َما َجاءْتُ ُذوْا اْلِعجْ خَ اِعَقُة ِبُظْلِمِهْم ُثَّ اتَّ ُ الصَّ َذِلَک َفَقاُلوْا َأِرَنا الّلِ َجْهَرًة َفَأَخَذْتُ
ِبيًنا{ )نساء/ 153(. َنا ُموَس ُسْلَطاًنا مُّ َفَعَفْوَنا َعن َذِلَک َوآَتْ
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3. حوزۀ معنایی معجزه در عهد عتیق
یکی از ثمرات بررســی حوزه های معنایی، اســتنباط معانی براســاس الفاظ تأثیر گذاِر 
موجود در آن حوزۀ معنایی اســت، در ادامه به بررســی حوزۀ معنایی معجزه در عهدین 

پرداخته می شود:

3-1- آیت
اکثر موارد اســتعمال آیــه در عهد قدیم، معجزه های خلقی و ایجادی اســت که قابل 
مشــاهده بوده و توسّط حضرت موســی انجام گرفته اند، همانند؛ »و تا آن چه در 
مصر کردم و آیات خود را که در میان ایشان ظاهر ساختم، به گوش پسرت و پسر پسرت 
بازگویی تا بدانید که من یهوه هســتم« )خروج: 2: 10(. همچنین به معنای یک سری 
کارهای خارق عادت نیز به کار رفته که توسط غیر انبیاء انجام می شود. همانند؛ »آن که 
آیات کاذبان را باطل می ســازد و جادوگــران را احمق می گرداند و حکیمان را به  عقب 
بر می گرداند و علم ایشــان را به جهالت تبدیل می کند« )اشعیا: 25: 44(. در برخی از 
کاربردها نیز واژۀ آیات به معنای تمامی  مخلوقات خداوند اســت. همانند؛ »و خدا گفت: 
نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمان ها و روزها و 

سال ها باشند« )پیدایش: 14: 1(. 
 از بررســی هم نشین های این واژه در عهد قدیم می فهمیم که در همۀ موارد، خود آیه 
هدف نیســت، بلکه ذواآلیه هدف اســت. هدف از آوردن این نشانه ها در آن جایی که 

توسط نبی انجام گرفته برای این است که خدا را بشناسند و به او ایمان بیاورند.
در ســه بند از عهد قدیم، دقیقً لفظ بنی اسرائیل هم نشین آیه شده و در بندهای دیگر 
لفظ شــما و ایشان آمده که منظور از آن بنی اســرائیل می باشد و در بندهای دیگر نیز 
همین مفهوم اســتفاده می شود. در ســه بند دیگر نیز برای سرزمین های مصر و کوش 
و بابل آورده شــده اند و هیچ صحبتی از همۀ انســان ها نیست. ولی در آیات، با الفاظی 
همچــون تمامی زمین )تثنیــه: 3: 11( جمیع بندگان )نحیما: 10: 9( آمده اســت که 
می توان نتیجه گرفت، منظور از آیه معجزه هایی از حضرت موســی می باشد که 
فقط برای بنی اســرائیل آمده اســت و منظور از آیات؛ معجزه هایی است که بخشی از 
آن ها برای بنی اســرائیل و برخی دیگر برای جمیع بندگان اســت. همچنین منظور از 
آیات فقط اعمال خارق العاده ای نیســت که توســط پیامبر بــرای اثبات ادّعای نبوّتش 
باشد؛ بلکه در برخی موارد، منظور از آن ارائۀ الگویی برای انجام اعمال صالح و بندگی 
خداست )اشــعیا: 18: 8(. آیه و آیات فقط توسط پیغمبران صورت نگرفته، بلکه گاهی 

غیر پیغمبران نیز آیاتی را ظاهر می کردند.
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3-2- قوّت
واژه قوّت 262 بار در عهد قدیم به کار رفته اســت. در این بین در 10 بند از عهد قدیم 
منظور از آن، عاملی از طرف خداوند اســت که موجب کارهای خارق العاده جهت تأیید 
پیغمبرانش می شــود. همانند؛ »و موســی به قوم گفت: این روز را که از مصر از خانۀ 
غالمی بیرون آمدید، یاد دارید، زیرا خداوند شــما را به قوّت دست از آن جا بیرون آورد، 
پس نان خمیر، خورده نشــود« )خــروج: 3: 13( و همچنین بندهای: )خروج: 14: 13(، 
)خروج: 16: 13(، )خروج: 11: 32(، )ســفر تثنیه: 37: 4(، )سفر تثنیه: 29: 9(، )داوران: 

14: 6(، )دوّم پادشاهان: 36: 17(، )مزامیر: 4: 78( و )مزامیر: 42: 78(.
در 8 مــورد این مضمون را رســانیده که خداوند با قدرت خود شــما را از مصر بیرون 
آورده و منظور، آن کارهای خارق العاده ای بوده که موجب رهایی بنی اسرائیل از دست 
فرعونیان شــده است. پر واضح است که آن موارد، همان اموری است که امروزه آن را 
معجــزه می نامند. ولی می بینیم که آن موارد را قوّت ننامیده، بلکه »عامل« آن را قوّتِ 

خداوند بیان می کند.
در بندهای )اشــعیا: 30: 2-3( آمده: »که برای فرود شدن به مصر عزیمت می کنند، اما 
از دهان من ســوال نمی نمایند و به قوّت فرعون پناه می گیرند و به ســایه  مصر اعتماد 
دارند.« از این بندها نیز می توان نتیجه گرفت که فرعون نیز دارای قوّت است، ولی این 
قوّت خداســت که چیره می شود و پایان کار اعتماد به قوّت فرعون، خجالت و رسوایی 

است و اعتماد به قوّت خداوند، رهایی از ظلم و ستم و پیروزی است.
در چند مورد از این بندها جملۀ  »به  خاطر داشــتن و به یاد داشــتن« را ذکر کرده، لذا 
منظور این است که نباید کارهایی را که خداوند جهت نجات بندگانش و تأیید پیغمبران 
انجــام داده را از یاد بــرد و در دیگر بندها نیز با مضامینی همچون »این کارها را برای 
فرزندانمان پنهان نخواهیم کرد، بــرای آیندگان بازگو خواهیم کرد، برای کارهایی که 
خداوند برایتان انجام داده سجده کنید« که همۀ این ها مستلزم به یاد داشتن و فراموش 
نکردن آن کارها بوده است و همچنین بازگو نمودن این مطالب، آثاری هم چون دیدن 

آن را باید به دنبال داشته باشد.

3-3- عجیب
واژۀ عجیب 64 بار در عهد قدیم به کار رفته اســت. غالــب معانی که برای آن به کار 
رفته عبارتند از؛ امری شــگفت که انسان سبب آن را نشناخته و به تعجب واداشته شود، 
نظیر »تا چوب فراوان برای من مهیا ســازند؛ زیرا خانه ای که من بنا می کنم عظیم و 
عجیب خواهد بود.« )دوّم تواریخ: 9: 2(. در برخی از بندها به معنای یک سری کارهای 
خارق العاده اســت که توســط فرشتگان الهی انجام می شــود. بنگرید به؛ »پس مانوح 
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گوســاله و هدیه آردی را گرفته، بر آن ســنگ برای خداوند گذرانید و فرشــته کاری 
عجیب کرد و مانوح و زنش می دیدنــد« )داوران: 19: 13(. در بندهایی دیگر به معنای 
تمامی اعمال شــگفت آوری اســت که از خداوند در همه مخلوقات رخ می دهد »او را 
بسرایید برای او تسبیح بخوانید. در تمامی کارهای عجیب او تفکر نمایید« )اوّل تواریخ 
ایام: 9: 16(. در نهایت به معنای معجزه های خلقی و ایجادی اســت که توسّط حضرت 
موســی برای بنی اســرائیل به صورت مقطعی و با خرق عادت انجام شده است. 
هماننــد؛ »گفت: اینک عهدی می بندم و در نظر تمامی قوم تو کارهای عجیب می کنم 

که در تمامی جهان و در جمیع امّت ها کرده نشده باشد« )خروج: 10: 34(.
واژۀ عجایــب نیز 11 بار در عهد قدیم به کار رفته اســت. غالــب معانی که برای آن 
به کار رفته عبارتند از: معجزه های خلقی و ایجادی و با خرق عادت که توســط حضرت 
موســی انجام می شود. همانند؛ »پس دست خود را دراز خواهم کرد و مصر را به 
همــه عجایب خود که در میانش به ظهور می آورم خواهم زد و بعد از آن شــما را رها 
خواهــد کرد« )خروج: 20: 3( و همچنین به معنای یک ســری کارهای خارق عادت که 
توسط غیر انبیاء انجام می شود همانند؛ »من مصلحت دانستم که آیات و عجایبی را که 
خدای تعالی به من بیان نموده است بیان نمایم« )دانیال: 2: 4(. در برخی دیگر از بندها 
به معنای تمامی مخلوقات پروردگار عظیم است. همانند؛ »که اعمال عظیم و بی قیاس 

می کند و عجایب بی شمار« )ایوب: 9: 5(.
در برخی فرازها تمامی مخلوقات را عجایب می نامد و در فرازی دیگر شکافته شدن دریا 
بر روی بنی اسرائیل و آزادی آن ها در برابر فرعونیان را نیز عجایب نامیده است. مطلب 
بسیار مهمّی که در این جا نهفته این است که فرقی بین این دو امر، برای خداوند متعال 
وجود ندارد و هدف هر دو آن ها ایمان آوردن به خداوند اســت. مطلب دیگری که قابل 
ذکر اســت، این است که این عجایب توسط غیر پیامبران و مخالفان آن ها نیز به وجود 
آمده است. نکته دیگر که به عنوان یک پارامتر می توان به آن استناد کرد، این است که 
ویژگی مشــترک تمامی این امور، خارق العاده و عجیب بودن آن هاست. یعنی از جمله 

مواردی هستند که تعجّب مردم را وا می دارند.
از بررســی حوزۀ معنایی معجزه در عهد قدیم و پارامترهایی که از تأثیر هم نشین های 
آن بر کلمات کلیدی به دســت می آید، می توان نتیجه گرفت: تمامی مخلوقات خداوند 
متعال، آیات و نشانه های او هستند که با تفّکر در آن ها می بایست به او ایمان بیاوریم. 
در این بین هیچ فرقی بین کارهای خارق العاده ای که توسّط پیامبران انجام شده با دیگر 
مخلوقات نیست. ویژگی مشترک همه مخلوقات خداوند، عجیب بودن آن هاست، یعنی 
کارهایی که انســان نحوۀ به وجود آمــدن آن را نمی داند. همان طوری که ما نمی دانیم 
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که انســان چگونه از خاک به وجود می آید، از طریقه به وجود آمدن مار توسط عصاء نیز 
بی خبریم. در عهد قدیم، فاعل تمامی این کارها را خدا می داند و هدف از آن را ایمان به 
 خداوند معرفی می کند و هیچ خبری از اثبات صدق ادّعای رسالت حضرت موسی
نیست، زیرا ایشان بیشترین معجزه را در طول تاریخ انجام داده است و بسیاری از آن ها 
نیز برای بنی اســرائیلی بودند که همگی به پیامبری او اعتقاد داشــتند و اثبات صدق 
ادعای رســالت، بعد از سال های متمادی که از رسالت ایشان گذشته است دلیلی 
بدون مدّعاست. درضمن در ماجرای حضرت موسی ما شاهد این مطلب هستیم 
که ســاحران نیز چوب دســتی های خود را به مار تبدیل می کنند. در بندهای مختلف، 
بروز آیت، آیات، عجیب و عجایب را به غیر از خدا نیز نســبت می دهد و هدف از آن ها 

را امتحان خلق معرفی می کند. 

4- حوزۀ معنایی معجزه در عهد جدید
در این بخش حوزه معنایی معجزه در عهد جدید بررسی می شود.

4-1- آیت
واژۀ آیت 11 بار در عهد جدید به کار رفته اســت که در 10 مورد مخاطبان، از حضرت 
عیسی درخواست نموده اند معجزه ای آسمانی برای آن ها بیاورد. همانند؛ »آن گاه 
فریسیان و صدوقیان نزد او آمده، از روی امتحان از وی خواستند که آیتی آسمانی برای 

ایشان ظاهر سازد« )متی: 1: 16(.
واژۀ آیات نیز 17 بار در عهد جدید به کار رفته است. غالب معانی که برای آن استعمال 
 شده، معجزه های خلقی و ایجادی و یا خرق عادت است که توسط حضرت عیسی
انجام می گرفته اســت. همانند؛ »به دراز کردن دست خود، به جهت شفا دادن و جاری 
کردن آیات به نام بنده قدّوس خود عیســی« )رسوالن: 30: 4(، به معنای معجزه های 
خلقــی و ایجادی همراه با خرق عادت که توســط غیر پیامبــران )منحرفان( به وجود 
می آیند. همانند؛ »از آن رو که مسیحیان دروغ و انبیای کذبه ظاهر شده، آیات و عجایب 
از ایشــان صادر خواهد شد« )مرقس: 22: 13( و »که ظهور او به عمل شیطان است با 
هــر نوع قوّت و آیات و عجایب دروغ« )دوّم تســالونیکیان: 9: 2(. همچنین به معنای 
معجزه های خلقی و ایجادی همراه با خرق عادت که توســط حواریون )رسوالن( برای 
ایمان آوردن مردم به عهد جدید آورده می شد. همانند؛ »و این آیات همراه ایمان داران 
خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبان های تازه حرف زنند« )مرقس: 

.)16 :17
آیه را فقط حضرت عیســی انجام داده است، ولی آیات را عالوه بر او، )رسوالن( 
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حواریون و منحرفان نیز انجام می دادند. حضرت عیســی به درخواســتِ آوردنِ 
آیه، همواره جواب منفی داده اســت. ولی در آیات می بینیم که پدری برای شفای پسر 
مریضش درخواست کرد و حضرت عیسی می گوید: »اگر آیات و عالمات نبینید 

همانا ایمان نیاورید« )یوحنا: 48: 4( و بچه او را شفا داده است. 
مخاطبان از حضرت عیســی می خواستند که آیتی آســمانی برایشان بیاورد، از 
این مطلب می فهمیم همه معجزه های حضرت عیســی زمینی بوده اند، همچون 
زنده کردن مردگان و شــفای بیماران و... ولی آن ها باتوجه بــه اّطالعاتی که قباًل از 
معجزه های پیغمبران بنی اسرائیل داشته اند که در برخی موارد از آسمان برای آن ها آیه 
نازل شــده )همانند ارزاق الهی همچون مرغ بریان و...(، از ایشان همانند آن را 

خواستار بودند. 

4-2- قوّت
واژۀ قوّت 103 بار در عهد جدید به کار رفته است. غالب معانی که برای آن استعمال شده 
اســت بدین شرح می باشد: در 11 مورد از آن ها، منظور از قوّت؛ کارهای خارق العاده ای 
است که حضرت عیسی انجام داده است. همانند؛ »فی الفور عیسی از خود دانست 
که قوّتی از او صادر گشــته« )مرقس: 30: 5(. در 7 مورد دیگر کارهای خارق العاده ی 
حواریون که شامل شفای مریضان و پایمال کردن قدرت دشمنان و اقامه کردن حجّت 
بر یهودیان اســت همانند؛ »پس دوازده شاگرد خود را طلبیده، به ایشان قوّت و قدرت 

بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود« )لوقا: 1: 9(.
در ســه مورد، کارهای خارق العاده را به غیر مؤمنان و حتی دشــمنان خدا نیز نســبت 
می دهد، ازجمله در )رسوالن: 8: 9-10( آمده که: »اما مردی شمعون نام، قبل از آن در 
آن قریه بود که جادوگری می نمود و اهل سامره را متحیر می ساخت و خود را شخصی 
بزرگ می نمود، به حدّی که خرد و بزرگ گوش داده و می گفتند این است قدرت عظیم 
خدا که در بندهای بعدی می گوید او ایمان می آوَرَد؛ یعنی او در زمان کفرش مریضان را 
شفا  داده است. پس می توان نتیجه گرفت که در فرهنگ عهد جدید کارهای خارق العاده 

فقط متعلق به حضرت عیسی نبوده است.
 در فرهنگ مســیحیت، معجزات هنوز ادامه دارند و مخصوص حضرت عیســی
نیســتند. از این روی معتقدند که حتی امروزه کشیشــان نیز می تواننــد معجزه کنند. 
لــذا از بندهای عهد جدید بــر می آید که کارهای خارق العاده ی آن ها نشــانه ای برای 
آیندگان نیستند و هیچ اثری از نشانه بودن آن به میان نیاورده است، بلکه خود کارهای 
خارق العاده هنوز ادامه دارند. این کارهای خارق العاده فقط مخصوص مومنان نیســتند، 
بلکه دشمنان خدا نیز می توانند از این کارها انجام دهند. در عهد قدیم خود قوّت معجزه 
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نیســت، بلکه عامل به وجود آمدن آن است، ولی در عهد جدید خود قوّت معجزه است، 
ولی در نهایت عامل به وجود آمدن آن خدا و مسیح است. 

4-3- عجیب
واژۀ عجیب 6 بار در عهد جدید به کار رفته اســت. غالب معانی آن، در دو حوزه به کار 
رفته اســت. به معنای معجزه های خلقــی و ایجادی و با خرق عادت توســط حضرت 
عیســی. همانند؛ »و حیرت همه را فرو گرفت و خدا را تمجید می نمودند و خوف 
بر ایشان مستولی شده، گفتند: »امروز چیزهای عجیب دیدیم« )لوقا: 26: 5(. به معنای 
تمامی اعمال که از خداوند سر می زند و شگفت آور هستند در مورد همه مخلوقات الهی 
همانند؛ »عیسی بدیشــان گفت: »مگر در کتب هرگز نخوانده اید این که سنگی را که 
معمارانش رد نمودند، همان ســر زاویه شده است. این از جانب خداوند آمد و در نظر ما 

عجیب است« )متی: 42: 21(.
واژۀ عجایب 4 بار در عهد جدید به کار رفته اســت. غالب معانی که برای آن به کار رفته 
است، بدین شــرح اســت: معجزه های خلقی و ایجادی و با خرق عادت توسط حضرت 
عیسی. همانند؛ »اما رؤسای کهنه و کاتبان چون عجایبی که از او صادر می گشت 
و کودکان را که در هیکل فریاد برآورده، »هوشیعانا پسر داودا« می گفتند دیدند، غضبناک 
گشته«  )متی: 15: 21(. به معنای نشانه های عجیبی که منشأ آن ها از آسمان است. همانند؛ 
»و از بــاال در افــالک، عجایب و از پایین در زمین، آیــات را از خون و آتش و بخار دود 
به ظهور آورم« )رســوالن: 19: 2(. همچنین به معنای معجزه های خلقی و ایجادی همراه 
با خرق عادت که توســط غیر پیامبران )منحرفان( به وجود می آیند. همانند؛ »که ظهور او 

به عمل شیطان است با هر نوع قوّت و آیات و عجایب دروغ« )دوّم تسالونیکیان: 9: 2(.
از بررســی حوزۀ معنایی معجزه در عهد جدید می توان نتیجه گرفت: تمامی مخلوقات 
خداوند متعال، جزء عجایب هستند. در این بین هیچ فرقی میان معجزات و غیر از آن ها 
نیست. در عهد جدید فاعل معجزات را شخِص انجام دهنده ی آن معرفی می کند، ولی 
هدف از آن ها را ایمان آوردن به خداوند می داند. معجزات، در فرهنگ مسیحیت دارای 
عنصر تعجیزی نیســتند و اغلب حالت تبشیری و مثبت هستند. همچنین این معجزات 

هنوز هم ادامه دارند و حتی توسّط غیر مومنان هم انجام می گیرند.
در نتیجــه مواردی کــه از تحلیل پارامترهای حوزۀ معنایی معجزه در عهدین بدســت 
می آید بدین شــرح اســت: 1- کاری که از علم الهی نشأت بگیرد. 2- توسط برخی از 
انبیاء به فعلیت در آید )گاهی با خرق عادت و گاهی بدون آن(. 3- در همۀ آن ها انسان 
را به تعجّب می دارد )زیرا انسان از نحوه به وجود آمدن آن ها بی اّطالع است(. 4- همراه 
با نصرت الهی و پیروزی بر دشمنان گردد. 5- موجب جلب اعتماد و اطمینان مردم به 
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ارتباط پیامبر با خدا گردد.

5- تفاوت معجزه از دیدگاه مسلمانان، یهودیان با مسیحیان
مسلمانان و علمای یهود در معنا و مفهوم معجزه باوری مشترک دارند و معجزه را عملی 
خــارق العاده می دانند که پیامبر با انجــام دادن آن، صدق گفتارش را اثبات می کند و 
مردم از آوردن آن ناتوانند و آن دلیل و شــاهدی اســت بر قدرت خداوند، به جز شرط 
علمای یهود که معتقدند معجزه باید در زمان ادعای نبوت باشــد و قران این شــرط را 
قبول ندارد، زیرا از دیدگاه قرآن، هرگاه کســی برای مقام نبوت برگزیده شود، او تا آخر 
عمرش نبی اســت و ازخطا و گناه مصون است و خداوند معجزه را در اختیار هیچ کس 

دیگری قرار نمی دهد.
در مســیحیت معجزه، مکاشــفه ای مخصوص از حضور و قدرت خداوند و اثبات کننده 
وجود و عالقه و محبت او نســبت به بندگان اســت. معجزات مســیح بر مبنای اظهار 
محبت بوده، نه این که می خواســته عجز مردم را از آوردن نظیر آن نشــان دهد، بلکه 
معجزاتش لطف و محبت بی پایان خداست تا دیگران را توانا سازد که به عیسی مسیح 
ایمان آورند )مرقس34: 55-25(، از این رو »فریســیان« که خواســتار معجزه بودند، 
ولی نمی خواســتند به او ایمان آورند، عیسی معجزه ای به آنها نشان نداد و گفت: فقط 
مردم بدکار و بی ایمان طالب معجزات ...هســتند )متی 12: 39( البته در عهد جدید در 
برخی از موارد نیز آمده اســت که مسیح برای اثبات گفتارش مبنی بر این که او توانایی 
بخشیدن گناه بشر را دارد، معجزه انجام داد و افلیجی را شفا داد )مرقس 12: 8-12(.

مثاًل زمانی که از آیات موسی یاد شده، نوشته شده؛ »آیات را در زمین مصر ظاهر 
کرد«. از این بند و بند »و از باال در افالک، عجایب و از پایین در زمین، آیات را به ظهور 
آورم« )رسوالن: 19: 2( می توان نتیجه گرفت که منظور از عجایب، نشانه های آسمانی 
و منظور از آیات، نشــانه های زمینی اســت. درنهایت آیات را همراه کسانی می داند که 
ایمان آورده و هدف از آن را ثابت کردن کالم معرفی می کند، همانند: »و ایشان بیرون 
رفته، در هر جا موعظه می کردند و خداوند با ایشــان کار می کرد و به آیاتی که همراه 

ایشان می بود، کالم را ثابت می گردانید« )مرقس: 20: 16(.
در عهدیــن همۀ پیامبران، برای اثبات صدق رســالت خود معجــزه نیاورده اند، چراکه 
رســالت فقط از طریق معجزه ثابت نمی شود. در بند 41 باب 10 انجیل یوحنا آمده که 
یوحنــا یک آیت هم برای مردم نیاورد. با آن که مطابق بند 9 باب 11 انجیل متی و بند 
26 باب 7 انجیل لوقا مســیح گفته است: یوحنا پیامبر و بزرگتر از پیامبر است و 
مطابــق بند 28 باب 7 انجیل لوقا: در بین مردم پیامبری بزرگتر از او نیســت و تمامی 
قبایل بنی اســرائیل به استثنای کســانی که به نام دین از دنیا ارتزاق می کنند اطمینان 
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داشتند که وی پیامبر است.

6- مقایسۀ تطبیقی جانشین های معجزه در کتاب های آسمانی
در کتاب های آسمانی، نه فقط برای مفهوم معجزه، بلکه برای مفاهیم و مضامینی دیگر 
نیز از الفاظ »آیه: آیات، بینه: بینات، برهان: برهانان، ســلطان مبین، عجیب: عجایب و 

قوّت: قوّات« استفاده شده است.
الفــاظ آیت و قوّت و عجیب تفاوت های مبنایی با یکدیگر دارند. همان گونه که علمای 
بالغت می گویند هیــچ دو کلمه ی مترادفی کاماًل با هم برابر نیســتند، در کتاب های 
عهدین نیز مشــاهده می شود که در برخی موارد این ســه کلمه و در جاهای دیگر دو 
لفظ از آن ها در کنار یکدیگر قرار گرفته است. در دو بند از عهد قدیم آمده است: »من 
مصلحت دانستم که آیات و عجایبی را که خدای تعالی به من نموده است بیان نمایم« 
)دانیال: 4: 2( و »اوست که نجات می دهد و می رهاند و آیات و عجایب را در آسمان و 
در زمین ظاهر می سازد و اوست که دانیال را از چنگ شیران رهایی داده است« )دانیال: 
6: 28(. در سه بند از عهد جدید نیز آمده است: »و از باال در افالک، عجایب و از پایین 
در زمین، آیات را از خون و آتش و بخار دود به ظهور آورم« )رسوالن: 19: 2(، »آن گاه 
آن بی دین، ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند، او را به نفس دهان خود هالک خواهد 
کرد و به تجلّی ظهور خویش او را نابود خواهد ســاخت که ظهور او به عمل شــیطان 
است با هرنوع قوّت و آیات و عجایب دروغ« )دوّم تسالونیکیان: 2: 8-9( و »ای مردان 
اسرائیلی این سخنان را بشنوید. عیسی ناصری مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن 
گشت به قوّات و عجایب و آیاتی که خدا در میان شما از او صادر گردانید، چنان که خود 

می دانید )رسوالن: 22: 2(.
منظور از آیه در قرآن نیز تمامی مخلوقات آفاقی و انفســی خداوند هســتند که برای 
بازگو نمودن ذواآلیه به وجود آمده اند و معجزات نیز جزئی از آن ها می باشــند. از طرفی 
برهان؛ معجزاتی هســتند که در مقام احتجاج با مخاطبانی که ادّعای هم آوردی دارند، 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند و فقط »قرآن، عصاء و ید بیضاء« این ویژگی ها را دارند. 
»بینات« نیز عبارتند از؛ ارائه دلیلی معتبری، برای اثبات حقیقتی که شــخص پیامبر در 
برابر منکِران آن حقیقت مدّعی آن اســت. با فرض این که آن حقیقت برای مخاطبان 
مجهول و شــبهه ناک بوده و بعد از ارائه بینه، به گونــه ای افاده علم و یقین نماید که 
حجّت را بر مخاطبــان تمام کند. ازاین روی تمامی معجــزات خارق العاده و غیر آن و 
همچنین بیانات و اســتدالل های پیامبران و تمامــی کارهایی که موجب ایمان آوردن 

مردم شده است را بینه می گویند. 
در برخی از آیات قرآن، کلمات آیه، بینه، برهان و سلطان به گونه ای با یکدیگر هم نشین 
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شده اند که از این هم نشینی می توان تفاوت آن ها با هم و یا میزان شمول معنایی آن ها 
را بدست آورد. در برخی از آیات، کلمۀ آیات با سلطان هم نشین شده است: }َوَلَقْد َأْرَسْلَنا 
ِبنٍي{ )هود/ 96(. شیخ طوسی در تفاوت این دو عبارت می نویسد:  ُموَس ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُّ
گرچه هر دو لفظ به  معنای حجّت هستند؛ اما سلطان عطف به آیات شده واین به خاطر 
اختالف این دو واژه با یک دیگر است )شیخ طوسی، بی تا: 6/ 58(. البته ایشان در بیان 
مراد آن ها، هیچ گونه اشــاره ای به سلطان مبین نکرده و لذا معتقد است: آیه به حُجّتی 
گفته می شــود که از جهت اعتبار مدّنظر است؛ لکن سلطان به حجّتی گفته می شود که 
از جهت قدرت بســیار برای غلبه بر باطل مدّنظر است )شیخ طوسی، همان(. طبرسی 
نیز به تبعیت از شــیخ طوســی دارای چنین دیدگاهی است )طبرسی، 1363: 5/ 290(. 
در این آیه نُه معجزه حضرت موســی را »آیاتنا« می نامد. از طرفی می دانیم که 

قرآن، معجزات »عصاء و ید بیضاء« را »برهانان« می نامد. ولی در آیه: }اْسُلْک َيَدَك ِف 
َک  بِّ َهاَناِن ِمن رَّ ْهِب َفَذاِنَک ُبْ ُرْج َبْیَضاَء ِمْن َغْرِ ُســوٍء َواْضُمْم ِإَلْیَک َجَناَحَک ِمــَن الرَّ َجْیِبَک َتخْ
َعُل َلُكَما ُسْلَطاًنا  ْ َكُنا َقْوًما َفاِســِقنَي .... َقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَأِخیَک َوَنجْ ُ ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه ِإنَّ
َبَعُكَما اْلَغاِلُبوَن{ )غافر/ 32-35(. می بینیم که همان  ُلوَن ِإَلْیُكَما ِبآَياِتَنا َأنُتَ َوَمِن اتَّ َفــاَل َيِ

دو معجزه را نیز »آیاتنا« معرفی می کند. 
در رابطــه با اســتعمال کلمات قوّت و عجیب در قرآن کریــم در حوزۀ معنایی معجزه 
باید متذکر شــد در قرآن کریم درمورد بنی اسرائیل نیز در چند آیه از لفظ قوّت استفاده 

َناُك  وَر ُخُذوْا َما آَتْ می کند. آن جا که می فرماید: }َوِإْذ َأَخْذَنا ِمیَثاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الطُّ
ُقوَن{ )بقره/ 63(. در این آیه به بنی اســرائیل می گوید  ُكْم َتتَّ وْا َمــا ِفیــِه َلَعلَّ ٍة َواْذُكُ ِبُقــوَّ
توراتی را که بعد از میقات به موســی داده شــده است، با قوّت بگیرند. البته این 
ماجرا هم زمان با برکندن کوه طور و باال نگه داشــتن آن بر سر بنی اسرائیل است که 

این ماجرا نیز از معجزات است.
ًبا{ )کهف/ 9(، خداوند  ِقمِي َكُنا ِمْن آَياِتَنــا َعجَ در آیه ی }َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصَحــاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
می فرماید: نشــانه های ما »آیاتنــا« در ماجرای کهف و رقیم کــه از امور خارق العاده 
می باشــند، زیاد شگفت انگیز نیســتند، بلكه در امور الهى و خدایى چیزهایى هست كه 

ا ِإنَّ  وٌز َوَهَذا َبْعِلي َشْيخً عظیم تر و تعجّب آورتر از آن است. در آیه }َقاَلْت َيا َوْيَلیَت َأَأِلُد َوَأَنْا َعجُ
یٌب{ )هود/ 72( نیز همسر حضرت ابراهیم كه با توجه به سن زیاد  َهَذا َلَشْيٌء َعجِ
خود و همســرش سخت از دارا شــدن فرزند مأیوس و نومید بود، با لحن بسیار تعجب 
آمیزى »فریاد كشــید كه اى واى بر من! آیا مــن فرزند مى آورم در حالى كه پیرزنم و 

شوهرم نیز پیر اســت، این مسأله بسیار عجیبى اســت.« همچنین در آیه}ُقــْل ُأوِحَي 
ْلَحِديِث  ًبا{)جن/ 1(، در آیه }َأَفِمْن َهــَذا ا ْعَنا ُقْرآًنــا َعجَ ــا َسِ ــنِّ َفَقاُلوا ِإنَّ ْلجِ َن ا ــُه اْســَتَمَع َنَفٌر مِّ ِإَلَّ َأنَّ



115

ین
هد

و ع
ن 

قرآ
در 

زه 
عج

ی م
نای

مع
زه  

حو
ی 

بیق
تط

ی 
رس

بر

The sixty year
Second number

Consective 12
Autumn & Winter

2021 - 2022

ُبوَن{ )نجم/ 59( نیز قرآن را مایۀ تعجّب انسان ها می داند. َتْعجَ

نتیجه 
کلمۀ معجزه هیچ گونه اســتعمالی در قرآن نداشــته است و لذا اصطالحی است برآمده 
از اندیشۀ اعجاز قرآن که توسّط علمای معتزله برای مباحث کالمی وضع شده است. 

کلمۀ آیه تقریبً با حوزۀ معنایی مشــترک در تمامی کتب آسمانی به کار رفته است؛ اما 
کلمۀ قوّت فقط در عهد جدید در حوزۀ معنایی معجزه اســتعمال شــده است و در عهد 
قدیم چنین معنای مصطلحی اســتفاده نمی شود؛ اما کلمۀ عجیب در عهد قدیم و عهد 

جدید در حوزۀ معنایی معجزه به کار رفته است. 
از تحلیــل حوزۀ معنایی معجزه در قرآن و عهدین، می توان شــبکۀ معنایی آن را بدین 

صورت ترسیم نمود.
به شــیوه های مختلفی مانند ارتباط اشــراقی و اندراجی، می توان معنای واژۀ معجزه و 
روابط مفهومی آن را تبیین کرد، ارتباط اشــراقی آن، حاکــی از ارتباط مفهوم کانونی 
با ســایر مفاهیم پیرامونی اســت که در مورد این واژه، مفهوم کانونی نشانه و عالمت 
اســت. در ارتباط اندراجی، رابطه ای از نوع سلسله مراتب، وجود دارد که در آن برخی از 
مفاهیم در ذیل مفهومی دیگر قرار می گیرد و بعد یا ابعادی از آن را تشــکیل می دهد، 
تحلیل مفهوم معجزه نشــان می دهد که کلمات جانشــین معجزه در قرآن: »آیه، بینه، 
برهان و ســلطان مبین« و در عهدین: »آیت، عجیب و قوّت« می باشــند. ازاین روی 
تمامی مخلوقات خداوند، نشــانه ای جهت پی بردن به او و ایمان به دین الهی هستند. 
پیامبران نیز برای نیل به این هدف که انسان ها همواره در آن اختالف داشته اند، مبعوث 
شــدند. لذا تمامی نشانه هایی که در جهان وجود دارد و انسان می تواند با تفّکر در آن ها 
به این هدف برســد، آیه نامیده می شــوند و از این حیث که انسان علّت خلق آن ها را 
نمی داند عجیب هستند؛ اما هرگونه دلیل معتبری که توسّط پیامبران برای از بین بردن 
مجهوالت ذهنی انسان ها استفاده شده است بینه نامیده می شود )چه خارق العاده و چه 
غیر آن(، در این بین اگر به هم آوردی و احتجاج نیاز باشــد برهان آورده می شــود. در 
نهایــت اگر برای افرادی همه آیات، »بینات« و »براهین« آورده شــود و بازهم ایمان 

نیاورند سلطان مبین نازل شده و منکران را از بین می برد.
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