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 :سپاسگزاری 

شیدن             شر را آفریده و به او قدرت اندی ست  که ب صوص خدائی ا سپاس بی پایان  مخ شکر و  ت

را در وجود انسان قرار  داده است و او  را امر به تالش و کوشش نموده   قوّههای  بالداده و توانایی

 و راهنمایانی را  برای هدایت  بشر فرستاده است. 

پس از ارادت خاضععنانه  به درهاه  خداوند بی همتا  مزا اسععت از اسععتاد ارجمند جنا  آقای     

در تهیه  این پایان نامه  مرا   صدر و رهنمودهای  دلسوزانه  که  دکتر  محسن ایزدی  بخاطر سنه  

مایی   ند  و راهن هاه      های  مورد  لطف خود قرار داد گان را از  در یت هم مزا  را نموده و  موفق

  احدیّت  خواهانم.
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  :چکیده

 .استالناده خارق اعمال مسئله اندبوده روروبه آن با خلقت بدو ازها انسان که مسائلی از یکی

 از چند اعمال اند. اینپرداخته اعمال این صدور کیفیت تحلیل به تاریخ طول در فالسفه بنابراین

 طول در ؛ فالسفهعلیّت قاعده حیث از یکی قرارهرفته اند؛ بررسی و بحث مورد فلسفه در حیث

 خارق افنال این بلکه ،کندنمی عالم را طبینی قوانین نقضالناده خارق امر کهاند کرده اثبات تاریخ

 عاا طبینی قواعد از را پایش افنال این فاعل چون عالم؛ و طبینی قواعد خارق نه هستند عادت

 به فالسفه پس .است خورده برهم منلولی علّی نظاا که رودمی توهّم این ،هذاشته فراتر مشهور و

 افنال این علّتکنند که می چون اثبات در سیر این افنال پرداخته، و علیّت بقای قاعده اثبات

 در فالسفه که دیگری حیث بنابراین آیدمی میان به انسان دیگر بُند پای باشد مادّی تواندنمی

 جردت اثبات و نفس ماهیت و قوای بررسی آنها با است نفس مبحث اندپرداخته آن به موضوع این

 که دارد را این قابلیت انسان نفس اند. یننیهرفته نتیجه را آن تمظهریّ و علیّتفا ،جامنیت آن،

 خداوند که طور همان پس .هردد قوای پروردهارش جمیع مظهر و شود خود پروردهار اتمّ مثال

 هر که برسد قدرت این به تواندمی نیز انسان ،1«کُنْ فَیکُونُ یقُولَ لَهُ ذَا أَرَادَ شَیئًا أَنْا» متنال

 پیدا اداشتد که نفسی برای طبینت اهلل. چراکه باذن شود ایجاد خارج عالم در کند تصوّر را چیزی

 تلیّقاب هستند بدنش در تأثیر ءمبدأ که همانطور او اتتصوّر بنابراین هردد.می بدن مانند کرده،

 اتتصوّر وسیله به تواندمی انسان نفس هردند. درواقع خارج درعالم تأثیر ءمبدأ که دارند را آن

 حرارتی مثالً .نماید ایجاد خارج در را اموری جسمانی انفنامت و فنل بدون و خود جازا و قوی

کنیم با استفاده از روش در این جستار سنی می دهد. شفا را بیماری یا کند ایجاد جسم در را

 را تبیین نماییم.الناده خارق تحلیلی توصیفی دیدهاه فالسفه درباره اعمال

 علیّتکرامت،  منجزه، الناده، خارق نفس، اعمال :کلیدیهای واژه

                                                           
 .28یس/ - 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 أ
 

 

فهرست مطالب    

  

 

 

 1 ........................................................................................................................................................ مقدمه

 1 ...................................................................................................................................................................... موضوع نییتب. 1

 3 .................................................................................................................................................... قیتحق هدف و ضرورت. 2

 3 ................................................................................................................................................................... قیتحق سوامت. 3

 3 .................................................................................................................................................................. قیتحق اتیفرض. 4

 4 ........................................................................................................................................................................ قیتحق روش. 5

 4 ............................................................................................................................................ هادواژهیکل و میمفاه حیتوض. 6

 8 ................................................................................................................................................. :اول فصل

 8 ......................................................................... عالم یهادهیپد در آن تیّجامع و تیّعل قاعده یبررس

 9 ......................................................................................................................................................................................... مقدّمه

 9 ................................................................................................................................................... «علّت» یواژه یمننا. 1-1

 11 ....................................................................................................................................................... تیّعل اصل نییتب. 1-2

 14 ........................................................................................................................ یمنلول و یعل ضرورت اصل نییتب. 1-3

 15 .............................................................................................................................................. اوّل یادعا اثبات. 1-3-1

 16 ............................................................................................................................................. دوّا یادعا اثبات. 1-3-2

 16 ....................................................................................................................... منلول بر علّت تقدا ای تقارن. 1-3-3

 19 .................................................................................................................................................. تیسنخ اصل نییتب. 1-4

 21 ............................................................................................................................................. علّت مختلف انقسامات. 5–1

 22 .............................................................................................................................. منده علّت و موجده علّت. 1-5-1

 23 ............................................................................................................... یمادّ و یصور ،ییغا ،یفاعل علل. 1-5-2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 ب
 

 24 .................................................................................................................................... یخارج و یداخل علّت. 1-5-3

 25 ................................................................................................................................................................... یفاعل علّت. 1-6

 22 ............................................................................................................................................ یفاعل علّت اقساا. 1-6-1

 32 .................................................................................................................................................. بالرضا فاعل. 1-6-1-2

 35 ......................................................................................................................... یمادّ و مجرّد موجودات در تیّعل. 1-2

 93 ..............................................................................................................................................: دوم فصل

 93 .............................................................................................................. یاسالم فلسفه در انسان نفس

 41 ...................................................................................................................................................................................... مقدمه

 41 ................................................................................................................................................. نفس وجود و تیماه. 2-1

 43 ........................................................................................................................... نفس وجود اثبات و فیتنر. 2-1-1

 46 ................................................................................................................................ انسان نفس وجود اثبات. 2-1-2

 42 .......................................................................................................... فالسفه کالا در انسان نفس فیتنار. 2-1-3

 49 ............................................................................................................................................ نفس فیتنر ودیق. 2-1-4

 53 ................................................................................................................................................. فلسفه در نفس یقوا. 2-2

 54 .............................................................................................................................................. نفس یقوا تندّد. 2-2-1

 54 .................................................................................................................................. نفس یقوا تندّد مالک. 2-2-2

 55 .............................................................................. انسان نفس ینبات تیثیح به مربوط یمحرکه یقوا. 2-2-3

 56 .......................................................................... انسان نفس یوانیح تیّثیح به مربوط یمحرّکه یقوا. 2-2-4

 56 ....................................................................................................................................... نفس یمدرِکه یقوا. 2-2-5

 64 ................................................................................................................................................................... نفس تجرد. 2-3

 64 ............................................................................................................................... نفس تجرد اثبات نیبراه. 2-3-1

 66............................................................................................................................................................. نفس تیمظهر. 2-4

 21 ............................................................................................................................................................... نفس تیّفاعل. 2-5

 21 .............. (یانسان نفس در فاعل هشتگانه اصناف عیجم اجتماع) یانسان نفس تیّفاعل نحوه یبررس. 2-6

 22 ...................................................................................................................................................... بالطبع فاعل. 2-6-1

 23 ..................................................................................................................................................... :بالقسر فاعل. 2-6-2

 24 ...................................................................................................................................................... :بالجبر فاعل. 2-6-3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 ج
 

 24 ................................................................................................................................................ :ریبالتّسخ فاعل. 2-6-4

 25 .....................................................................................................................................................:بالقصد فاعل. 2-6-5

 25 .................................................................................................................................................... :هیبالننا فاعل. 2-6-6

 26 ...................................................................................................................................................... :بالرّضا فاعل. 2-6-2

 22 ................................................................................................................................................... :یّبالتّجل فاعل. 2-6-8

 28 ............................................................................................................................................................. نفس تیجامن. 2-2

 88 ............................................................................................................................................. :سوم فصل

 88 ..................................................................................نفس از العادهخارق اعمال صدور یفلسف لیتحل

 83 ...................................................................................................................................................................................... مقدمه

 83 ....................................................................................................................................................................... نایس ابن. 3-1

 83 ......................................................................... یانسان نفس از عادت خارق افنال صدور امکان یبررس. 3-1-1

 84 ................................................................................................................. افنال نیا ینیطب اسرار و اسبا . 3-1-2

 82 ................................................................................................................................ نفوس ریتأث ادیازد شرط. 3-1-3

 82 .................................................................................................................................................. پاسخ و اشکال. 3-1-4

 89 ......................................................................................................................................... پرسش دو به پاسخ. 3-1-5

 94 ............................................................................................................................. عالم در بهیغر امور اسبا . 3-1-6

 95 .............................................................................................اجساا و ابدان ریسا بر نفوس ریتأث از یمثال. 3-1-2

 96 .................................................................................................................................................................. اشراق خیش. 3-2

 96 ...................................................................................................................مشاء یمبنا بر اشراق خیش نظر. 3-2-1

 99 ................................................................................................. امشراق حکمة یمبنا بر اشراق خیش نظر. 3-2-2

 111 .......................................................................................................................................................... نیصدرالمتأله. 3-3

 118 ................................................................................................................. عادات خوارق و منجزات اصول. 3-3-1

 112 .........................................................................................................شده ذکر یهانه سه صیخصا شرح. 3-3-2

 112 ........................................................................ یحسّ و ینفس ،یعقل انوار یبرا نبوت جوهر تیجامن. 3-3-3

 118 .................................................................................................... دو نیا ریغ و کهانت و نبوّت نیب فرق. 3-3-4

 121 .............................................................................................................................................. انذارات تیفیک. 3-3-5

 128 ............................................................................................................... انذارات و ها خوا  صحّت سبب. 3-3-6

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 د
 

 129 ................................................................ یبیغ صور یمشاهده در یحِکم میتقس و یعقل یضابطه. 3-3-2

 132 ................................................................................................................................................ حالاأ أضغاث. 3-3-8

 134 .................................................................................................................. میتنل و الهاا و یوح نیب فرق. 3-3-9

 135 ........................................................................................................ انسان باطن در علوا حصول وجوه. 3-3-11

 و محو لوح و محفوظ لوح قرائت و یربان یقضا و یاله یوح عالم به( ص) ینب اتّصال تیفیک. 3-3-11

 139 ............................................................................................................................................................................... اثبات

 149 ......................................................................................................................................... یریگ جهینت

 148 ........................................................................................................................................ مآخذ و منابع

Abstract .......................................................................................................................................................................... 152 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



1 

 

 

 

 مقدمه

 . تبیین موضوع 1

خلقت انسعان، مقارن با بنثت انبیاء بوده اسعت و پیامبران ضعمن ادّعای رسعالت از جانب     

ست به اعمالی    خداوند متنال، صدق هفتار خویش د زدند که می برای اثبات دعوی خود و تأیید 

ی قدرت مخاطبین خود خارج بوده اسعععت از طرف دیگر همیشعععه در طول تاریخ افراد از حیطه

ند  دیگری نیز بوده مالی را بروز       ا ها نیز از خود اع عای نبوّت، آن بدون اد که مورد   می که  ند  داد

ست که     می اطرافیانشگفت و حیرت   شر همواره آمیخته با افنالی بوده ا شدند. بنابراین زندهی ب

لذا فالسفه در طول تاریخ پیوسته اند دانستهنمی عواا مردا از انجاا آنها عاجز بوده و دلیل آنها را

 سنی نمودند تا تحلیل دقیقی از این اعمال داشته باشند. 

شععفاء و اشععارات به تحلیل این های النفس کتا ابن سععینا عالوه بر اینکه در مبحث علم 

مسأله پرداخته است؛ در نمط دهم اشارات با حفظ نظاا و ساختار متقن و منطقی مشائی خود،       

از الناده خارق صعععدور اعمالی به تحلیل برخی از این افنال پرداخته و به بهترین وجه مسعععأله       

شراق در آثار خود عالوه بر تحلیل این افنال به          شیخ ا ست. پس از وی  سی کرده ا سان را برر ان

روش مشععائی صععدور این افنال را در نظاا اشععراقی خویش نیز مورد بررسععی و واکاوی قرار داده 

 است. 

سّس حکمت متنالیه به عنوان مهم     ستفاده از    صدر المتألهین مؤ سفی با ا ترین مکتب فل

و مبانی فلسفه از قبیل اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، وحدت تشکیکی موجود، حرکت     اصول 

جوهری و جسمانیه الحدوث بودن نفس، توانسته تحلیل دقیق از مسائل مختلف فلسفی از جمله 

دیگر در حل آنها اظهار عجز کرده ی مسائل غامضی را که فالسفه    حتّیمسائل نفس ارائه دهد و  
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نیز از مسععائلی اسععت که در الناده خارق هشععایی نماید؛ کیفیت صععدور اعمالهرهبودند به خوبی 

 ی مالصدرا به بهترین شکل، تبیین هردیده است. فلسفه

سرار      بنابراین با توجه به اینکه جامنه  ست تا به ا شری امروزه از یک طرف عالقمند ا ی ب

شده برایش پی ببرد و از طرف دیگ  ست که با    منجزات و خوارق عادات نقل  شاهد افرادی ا ر نیز 

تا مرتاض و جادوهر      -عناوین مختلف   ته  عارف و ولیّ هرف جاا چنین اعمالی     -از  به ان  دسعععت 

تواند می زنند و قدرت بر صعدور چنین افنالی دارند و تحلیل ناصعوا  و عوامانه از این قدرت،  می

 سبب همراهی و انحراف عواا مردا شود. 

صدور افنال  ما با دو مطلب روبرو هستیم از طرفی چون این افنال،  الناده خارق در تحلیل 

دهد و خارق این عادات هستند لذا همان عواا مردا به می بر خالف اسبا  مورد عادت مردا رخ

افتد بنابراین بررسعععی قانون علیّت و      می رود که این افنال، خارج از قانون علیّت اّتفاق       می این

کند تا ثابت کنیم که این افنال نیز نقض این قانون می ها به ما کمکپدیدهجامنیت آن در تماا  

ستند نه محال واقنی. حال که اثبات  نمی جامع را کند. به عبارت دیگر این اعمال محال عادّی ه

 کند، از طرف دیگر مسععئله مهمی که مورد توجه قرارمی کردیم این افنال از قاعده علیّت تبنیّت

ست به بیان دیگر پس از اثبات جامنیت قانون      هیرد چمی صدور این افنال ا ستی علّت و نحوه  ی

علیت، ابتدا باید فاعل)علت( این اعمال شععناخته شععود تا پس از آن بتوانیم به تحلیل دقیقی از  

ی نحوه صدور این افنال برسیم. بنابراین در این پایان نامه سنی شده تا با استفاده از آراء فالسفه 

سلمان، ابتدا   سپس  « عالمهای قاعدة علیّت و جامنیّت آن در پدیده» م مورد اثبات قرار هیرد و 

صدور این اعمال نحوه»، «شناخت و تحلیل نفس و قوای آن »با  صیرت  « ی  تبیین هردد. تا با ب

 افزایی، مانع انحراف و خرافه هرایی شده و از سوء استفاده مغرضین جلوهیری شود.
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 هدف تحقیق . ضرورت و8

صوص، در همه زمانها    الناده خارق با توجه به اهمیت اعمال سانها در این خ و کنجکاوی ان

ی درباره این اعمال و علل و اسبا  تحقق آن مطرح بوده است. به توجه به اینکه تندّدسئوامت م

 باشععد بنابراین ضععرورت دارداین مسععأله مسععتلزا انجاا یک تحقیق فلسععفی جامع و دقیقی می

سخگویی به     ها مقامت و پایانامه شند. پایان نامه پیش رو با هدف پا ضوع نیز با منطوف به این مو

کند تحقیق مناسععبی در این باره ارائه مهمترین سععئوامت ناظر بر اعمال خارق الناده، تالش می

 نماید.
 

 . سواالت تحقیق9

 سئوال اصلی: 

 چیست؟ از انسانالناده خارق تحلیل فلسفی صدور اعمال

 سئوامت فرعی: 

 چیست؟الناده خارق علت وقوع اعمال -1

 دارد؟الناده خارق انسان چه تأثیری در تحقق اعمال -2

ن توان از ایمنجزه انبیاء اسعععت، چه تبیینی میالناده خارق با توجه به اینکه بارزترین اعمال -3

 اعمال ارائه نمود؟

 . فرضیات تحقیق4

از انسععان خداوند و علت قریب آنها نفس الناده خارق اعمالاز منظر فلسععفی علت بنید  -1

 اوست.
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سفی هیچ موجود مادی نمی  -2 شد؛ اما باتوجه تواند علت موجده پدیدهبنابر تحلیل فل  ها با

به تجرد نفس و همسععنخی آن با مجردات و نیز بنابر ومیت و خالفتی که خداوند به او 

 باشد.الناده خارق ء صدور اعمالمنشأتواند اعطاء نموده می

انسان  از نفسالناده خارق بهترین تبیین درباره منجزه انبیاء تبیین کیفیت صدور اعمال -3

 است. 

 . روش تحقیق5

ستفاده از    ستخراج مطالب مرتبط و تنظیم آنها و ا در این پایان نامه با مراجنه به منابع و ا

 ایم.ختهآن پردای روش توصیفی و تحلیلی به تدوین فصول سه هانه

 ها. توضیح مفاهیم و کلیدواژه6

 مادّی :

سفه ماده به موجودی هفته می        ست. در فل سو  به ماده ا سم من شود که زمینه   مادی ا

ست و از این روی     شد چنانکه خاک زمینه پیدایش هیاهان و جانوران ا پیدایش موجود دیگری با

به مننای واژه مایه در زبان مننای فلسععفی این کلمه متضععمن مننای اضععافه و نسععبت و نزدیک 

 فارسی است.

سبتی با ماده        شیائی بکار میرود که ن حاصل آنکه واژه مادی در اصطالح فالسفه در مورد ا

شد و هاهی بمننای عاا   شته موجودیت آنها نیازمند به ماده و مایه قبلی با  تری بکار می جهان دا

 1یبا مساوی با کلمه جسمانی است.شود و از نظر استنمال تقررود که شامل خود ماده هم می
 

 

 

 مجرد :

                                                           
 .142، ص2، چاپ شانزدهم، انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل، ج آموزش فلسفهر.ک: محمد تقی مصباح یزدی،  -1
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رود و منظور این اسععت که موجودی  ی بکار میدر اصععطالح فالسععفه بمننای مقابل مادّ

شد در واقع واژه مجرد ب  ست    مننای غیر مادّه دارای ویژهیهای امور مادی نبا سمانی ا ی و غیر ج

 1باشد. های اجساا می یننی چیزی که نه خودش جسم است و نه از قبیل صفات و ویژهی

 نفس :

 معنای لغوی :

سیم دملت می   « نفس» صل لغت برخروج ن ش کند و تنفس نیز به همین مننا میدر ا د. با

«  قتل فالن نفسه »های لغت، بیشتر به مننی ذات و حقیقت شی آمده است،    واژه نفس در کتا 

  2یننی ذات و حقیقت خودش را هالک کرد.

 

 

 معنای اصطالحی :

شود؛ تنریفی که به نفس از منظر  دو هونه تنریف یافت می فالسفه در مورد نفس در کالا 

 است؛ در نگرد و تنریف دیگر از حیث اینکه جوهری مستقل و قائم به ذاتمی جسماش به عالقه

سم         ست و بالتبع این دو جوهر )نفس و ج سم آلی ا صورت جوهری برای ج  (صورت اوّل نفس 

مرکّبی هستند که همان موجود زنده است و در حالت دوّا هر کداا    جوهربرای  هیومو  صورت 

 3.از نفس و جسم جوهر مستقلی هستند

در واقع باید هفت که این نفس یک چیز بیشتر نیست، اما هاهی به جنبه متنلّق بودن آن 

بدن شععود و هاهی به جنبه وجود جوهری آن که امری غیر از وجود تنلّق آن به به بدن، نظر می

را تنریف کنیم،  «انّب»آوریم: اهر ما بخواهیم اسععت. برای روشععن شععدن این دو جنبه مثالی می 

یا  ءه بناا کسی است کدر تنریف آن استفاده کنیم، مثالً بگوییم: بنّ  «ءبنا»باید از مفهوا لزوما می

، است و لذا برای شناسایی آن    مفهوا اضافی ا یک سازد و علّت آن اینست که بنّ  ساختمان را می 

                                                           
 .143، ص همانر.ک: محمد تقی مصباح یزدی،  -1
    .233، ص6، انتشارات اد  حوزه، جلسان العربمحمد بن مکرا ابن منظور،  -2

 .512 -516، ص2والنشر، ج الدراسات موسسه عربیه انتشارات ،نفس مدخل الفلسفة موسوعة عبدالرحمن بدوی، -3 
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ضافه )بنا    سبت آن با متنلّق ا شخص بنّ    ءدر نظر هرفتن ن ست. حال، همین  ضروری ا ر ا عالوه ب( 

ا، ما مفهوا انسععان را نیز نیز هسععت. ولی آیا با شععناخت تنریف بنّ  انسععانا بودن، این جنبه بنّ

 1توانیم بشناسیم؟می

گی اند که تقریبا همدر بیان تنریف مفصل از نفس، حکمای اسالمی تنریفی از نفس آورده

 الفاظ ایشعان در بیان مقصعود هوناهون اسعت. آن تنریف این    در آن اتّفاق نظر دارند، هرچه هاهاً

 2.«کمال اوّل برای جسم طبینی آلی دارای حیات بالقوة است ،نفس»هونه است: 

 معجزه :

 تعریف لغوی :

سی، ناتوان         ست و مننای اعجاز به فار سم فاعل از اعجاز ا صطالح اهل اد ، ا منجزه به ا

یننی کسععی سععخنی بگوید، یا عملی انجاا دهد، که هر کس نتواند چنان سععخنی  ;کردن اسععت

توان امور بسععیاری را یافت می را انجاا دهد. از این رو، بنا بر مننای لغویبگوید یا مثل آن عمل 

توانند بیاورند، مانند سحر، کهانت  نمی شود و دیگران مانند آن را می که از بنضی اشخاص ظاهر  

ها   و البته تماا این  اند  دهد( منجزه می هیرد و خبرمی و تسعععخیر )مثل این که از جن کمک    

 اسععت که افرادی که از این امور خفیه و صععنایع بی بهره اند،ای اسععبا  و علل خفیهمتحقق به 

 3کنند که اینها منجزه حقیقی است .می توانند مثل آن را بیاورند و چه بسا خیالنمی
 

 تعریف اصطالحی : 

را که ممکن و  ای الناده خارق  منجزه این اسعععت که پیغمبری به اجازه و امر خداوند کار       

هیرد و افراد دیگر هرچند دانشعمند و  می مطابق با عقل اسعت و بر اسعاس علتی نامریی صعورت   

 4دهد.می توانند انجاا دهند برای اثبات نبوت خویش از خود نشاننمی متفکر و نابغه باشند،

  

                                                           
 .21کتا ، ص چاپ پنجم، انتشارات بوستان ،الشفاء کتاب من النفس سینا، ابن -1 

 .342ص ،2ج، دینی انتشارات مطبوعات ،التنبیهات و االشارات شرح طوسی، نصیر الدینخواجه  -2 

 .2 – 9، ص 1، چاپ چهارا، نشر مشهد، ج کرامات رضویهر. ک: علی اکبر مروج امسالا،  - 3

 .264 - 268، ص 1362، انتشارات حکمت، قم، درسهایی از اصول عقاید اسالمیغالمحسین رحیمی اصفهانی،  -4 
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 کرامت :

هویند، چنانکه هاهى از     « کرامت »البته اهر خرق عادت مقترن به دعوت نباشعععد آن را      

صدور مى  شود. و     اولیاء اهلل  شتبه به منجزه ن ست م یابد و چون کرامات اولیاء مقترن به دعوت نی

  1چون صدورش نه از راه اسبا  عادیّه است، با فرض کثرت از حدّ خرق عادت بدر نرود.

 

 :ه العادخارق عمل

هایی اطالق       کار به  غت  عادت در ل ندارد.     می خرق  عادت تحققش امکان  که در   2شعععود 

هردد می اطالقالناده خارق را داشععته باشععند اعمال خصععوصععیّتبنابراین به تماا افنالی که این 

 مانند منجزه، کرامت، سحر و...

 

 مزاج :

ر انکسار و فنل و انفنال عناص  مزاج کیفیتی است متوسط و متشابه که از تفاعل و کسر و     

ست و این کیفیت وحدانی بین دو طرف افراط و تفریط          ضی ا ست کیفیت امر عر شده ا صل  حا

واقع اسععت و چون امر متصععل واحدی اسععت قابل تقسععیم به حدود غیر متناهی اسععت و به این 

در عین حال  نامتناهی وجود دارد. وهای اعتبار که قابل تقسععیم به امور غیر متناهی اسععت مزاج

زید یک مزاج دارد که متوسععط بین افراط و تفریط اسععت در رحم مادرش که بود مزاج حیوانی  

شد باز مزاج حیوانی           شد و نیرومند هم که  شد بالغ  صبی  شد  شته هنگامی که متولد  ا راش دا

و  داشته است هرهاه مزاج از دو طرف افراط یا تفریط خارج شود در واقع از آن مزاج خارج شده     

 3خواهد مرد.

 

 

                                                           
 .95، چاپ اول، ص گوهر مرادفیاض مهیجى،  ملّاعبدالرزّاق  - 1
 ، انتشارات دانشگاه تهران، ماده خرق.لغت نامه دهخداعلی اکبردهخدا،  - 2
، )ویرایش و تنظیم ف.فنا(، چاپ اول، موسسه انتشارات حکمت های شرح منظومه حکیم سبزواریدرسسید رضی شیرازی،  - 3

 . 621ص  ،1ج 
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 :اولفصل 

 عالمهای ت آن در پدیدهو جامعیّ علیّتقاعده بررسی 
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 مقدّمه

شر  فکر که مباحثی مهمترین از یکی شغول  خود به همواره را ب شته  م ست  دا سئله  ا   م

ست  علیّت سان  که چرا ا ست  مواجه اتیاتّفاق با همواره خود زندهی در ان  او کنجکاو ذهن که ا

شد میها آن علّت فهم خواهان سائلی  ترینمهم از یکی .با شر  که م   کردن پیدا پی در همواره ب

 اینالناده خارق اعمال صدور  تحلیل در لذا ،باشد میالناده خارق اعمال است  بوده آن برای علّت

ثابت هردد تا ها پدیدهی جامنیت قانون علیت برای همه ابتدا که اسععتای پایه و مهم مسععئله

 عمل بلکه نیسععت عالم طبینی قوانین نقض اعمال این صععدور که شععود بدین طریق اثبات

 است. مردا عادت مورد و مشهور قوانین ناقض النادهخارق

 

 «علّت»ی . معنای واژه1-1 

صوّر  سانی از  ت ست    دارد این« علّت»ی که هر ان ست که وجود دهنده به منلول ا که ای بطهرا ؛ا

 دریافت   علّت و منلول برقرار اسعععت این اسعععت که منلول واقنیت و وجود خود را از     علّت بین 

 ی اعم به کاردر مننای علّتهاهی  ؛یننی وجود دهنده به شئ  علّت، پس در این اصطالح  .کندمی

ات و مندّ ،به این مننا علّت .وجود یافتن آن به آن نیازمند اسععتهرچیزی که شععئ در  :رودمی

، شامل اجزای  مرکّب باشد ؛ همانطور که اهر منلول هیردمی یافتن شئ را نیز در بر د شرایط وجو 

 بر را نیز درل شویم آن  ئغایی قا علّت؛ و همچنین اهر به واقنیت وی نیز هست ی تشکیل دهنده 

هریک ی غایت و نیز دربارهی ز شرایط و مندّات و همچنین دربارههریک ای بارهزیرا در ؛هیردمی

شکیل دهنده از اج ست که هفت     ی زای ت ست ا شئ در شئ به آن نیازمند    واقنیت  شود وجود  ه 

، بر شرایط و مندات و  جود دهندهی در آن اعتبار شده است  که خاصیت و  اوّلولی تنریف  .است 

ی ، بلکه تنها بر آن چیزواقنیت شئ صادق نیستی کیل دهندههمچنین بر غایت و بر اجزای تش

هاهی به  «علّت»پس لبٌ سخن اینکه   .شود می نامیده «فاعلی علّت» صادق است که در اصطالح   
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