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چکیده

و تبدیل آن به افعی ،دلی ل بر حقانیت قول آورنده و رسالت او از جانب خداست و به
اصـطﻼح چه رابطهای بین یک عمل تکوینی و نبوت که یک منصـب معنوی است،
وجود دارد .ما در این مقاله در صـــددیم دﻻلت آن را به صـــورت برهانی ثابت کنیم.
ّ
اغراء به
دﻻیلی برای اثبات این مدعی مطرح شـــده اســـت؛ مانند قول مشـــهور »قبح ِ

جهل« و بیان عﻼمه طباطبایی با قاعده فلســفی » حکم اﻻمثال فی ما یجوز« .دﻻلت

معجزه بر صدق مدعی دﻻلت لفظی نیست .بهتبع دﻻلت مطابقی و تضمنی و التزامی
مورد بحث ما نیســت؛ بلکه دﻻلت آن عقلی و به صــورت برهان ّلمی اســت؛ زیرا با
درنظرگرفتن صــفات خدا مانند حکیم بودن و اینکه وجود او منزه از قبیح اســت ،و از
ّ
آنجا که این مســائل جنبه عل ی و معلولی دارد ،درنهایت به ﻻزم آن پی میبریم؛ یعنی
درواقع آوررنده این معجزات در ادعای خود راســتگوســت و ﻻزمه صــفات جمال و
جﻼل خداوند اقتضا میکند که در ادعای خود راستگو باشد .خدا هرگز چنین قدرت
فرد دروغگو نمیدهد و اگر هم بر فرض ممکن ،فردی صـــاحب
فوق العادهای را به ِ
چنین قدرتی شد ،بر خدا ﻻزم است ،مانع گمراهی بندگان شود .بیان دوم اینکه رخداد
معجزه بـه عنوان یـك خـارق عادت و ادعای ارت باط با عالم باﻻ به عنوان خرق عادت
دوم ،مطرح شــده اند و هر دو مماثل یکدیگر میباشــند .اگر اولی را پذیرفتیم ،دومی
)ادعای نزول وحی( نیز به جهت قاعده » حکم اﻷمثال فی ما یجوز وما ﻻ یجوز واحد«
* دانـش آموختـه ســطح چهـار حوزه علمیـه قم و دکتری مـذاهـب اســﻼمی دانشــگـاه ادیـان و مــذاهــب.
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موضــوع این مقاله یکی از مســائل پرپیشــینه و ر یشــهدار کﻼمی و قرآنی اســت و آن
ً
»رابطه معجزه با صدق ادعای آورنده معجزه« است و اینکه چگونه مثﻼ انداختن عصا

بالضروره پذیرفته میشود .قول کسانی که معتقدند معجزه برای اقناع عوامالناس است
و آن را حرکتی فریبکـارانـه تلقی میکنند ،با اثبات نظریه نخســـت ،شـــأن و جایگاه
معجزه را به باﻻترین درجه خود که مرتبه منطق و عقل اســـت ،ارتقا دادهایم .اگر ما
دﻻلت معجزه را برهانی ندانیم ،درواقع بر یکی از مهمترین و اســـاســـیترین مســـئله
اعتقادی خود برهان اقامه نکردهایم.
واژگان کلیدی :معجزه ،رابطه منطقی ،حسن و قبح ،عادت الله ،دﻻلت اقناعی ،دﻻلت معجزه.
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مقدمه
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موضـوع شـایسـته بیان» ،تبیین وجود رابطه بین معجزه و صدق ادعای مدعی است« که آیا یك
ّ
رابطه منطقی و به صورت »علی و معلولی« است تا مسئله جنبه »برهانی« به خود بگیرد ،به گونه ای
که هیچ گونه احتمال خﻼف در آن راه نداشته باشد و یك نوع رابطه عقلی است .گروهی از متکلمان
ّ
مسـیحی و برخی محققان اسـﻼمی دﻻلت معجزه را بر صـدق گفتار مدعی روان شناختی و اقناعی
میدانند و می گویند افراد ســادهلوح با مشــاهده کارهای شــگفتانگیز که از حیطه توان آنها بیرون
است ،مجذوب آورنده آن میشوند و به آن ایمان میآورند.
یکی از طرفداران این نظریه معروف ابنرشد اندلسی )۵۲۰ـــ۵۹۵ق( است .او معتقد است بین
دلیل و مدلول سنخیت ﻻزم است و این سنخیت در مورد معجزه وجود ندارد .او میگوید:
آنچه که سبب اقناع نوع مردم می شود این است که آن کس که توانایی راه رفتن روی آب را
دارد که عملی مافوق بشــری اســت به طریق اولی می تواند بیماریها را درمان کند که در
توان بشــر اســت .و لذا عموم مردم با دیدن معجزات انبیاء ،که خداوند آنها را دارای چنین
قوه و نیرو کرده اســت دور از ذهن نخواهـد بود کـه بتواننـد وحی الهی را دریافت کنند و
پیامبر خدا باشند )ابنرشد۱۹۸۸ ،م ،ص.(۱۸۵

خﻼصـه نظر او این اسـت که معجزه جنبه اقناعی و روانشـناختی دارد ،کسانی که معجزه را
گواه بر صدق گفتار آورنده آن میدانند ،بسان این است که عمل یك پزشکی که ّ
جراحی فوقالعاده
ً
را در بدن انســانی که کامﻼ بیســابقه باشــد ،گواه بر صــدق گفتار او در مســائل نجومی بدانند.

بنابراین شـفابخشیدن جناب مسیح  بسان عمل فوق العاده این جراح است و پذیرفتن قول مسیح

در سـایر مسائل )معاد ،دوزخ ،بهشت و (...به مثابه پذیرفتن قول جراح در مسائل نجومی است.
آن گاه نتیجه می گیرد ،اگر در قرون گذشته آوردن معجزه مایه گرایش مردم به ادعای او بوده ،جنبه
ً
روانی و اقناعی داشـته اسـت؛ زیرا کارهای خارق العاده گواه بر شـخصیت برتر او می باشد ،طبعا
گفتار او نیز پذیرفته میشود.
بیپایگی نظریه با تبیین نظریه دوم آشکار میشود.
در حـالی کـه متکلمـان پژوهشمحور اســﻼمی معتقـدنـد یك نوع رابطه منطقی و برهانی بین
معجزه و صدق گفتار او وچود دارد .ابتدا مقدمهای را یادآور میشویم که طرفین آن را پذیرفتند.
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وجود رابطه بین علت و معلول

وجود رابطه بین علت و معلول چنین استدﻻل میکند:

ً
 .۱باید بین علت و معلول یك نوع رابطه وجود داشــته باشــد؛ مثﻼ خوردن آب با رفع تشــنگی،

رابطه طبیعی دارد؛ همچنین خوردن غذا در رفع گرســنگی ،حائز چنین رابطه اســت ،به گواه اینکه
اولی جایگزین دومی و همچنین بالعکس نیست.
ّ
بدین ترتیب باید بین علت و معلول رابطه ای باشـد و به تعبیر آنان »یلزم أن یکون کل شیء
ّ
ّ
عل ة لکل شیء«.
پس از بیان پیشین اساس قاعدهای را پی میریزند و آن اینکه:
 .۲معلول واحد که بسـیط من جمیع الجهات است ،از کثیر سر نمی زند؛ زیرا اگر معلول بسیط
من جمیع الجهات باشـد و در آن هیچ نوع کثرتی وجود نداشـته باشـد ،اگر از دو علت صادر شود،
ّ
ﻻزمه صـدور آن از دو علت ،مﻼزم با وجود دو خصوصیت در معلول است؛ زیرا در بند الف گفتیم
ّ
تا بین علت و معلول رابطه خاصــی نباشــد ،معلول از آن صــادر نمی شــود .حاﻻ اگر دو علت مبدأ
صـدور واحد من جمیع الجهات باشـد ،باید در این معلول واحد دو خصـوصـیت باشد و ﻻزمه آن
خلف فرض و کثرت در معلول اســت؛ در حـالی که ما معلول را بســیط من جمیع الجهات فرض

رابطه منطقی معجزه با صدق گفتار آورنده آن

ّ
صــدرالمتألهین و پیروان مکتب او در تفســیر قاعده »الواحد ﻻیصــدر إﻻ من الواحد« بر لزوم

کردیم )مﻼصدرا۱۹۸۱ ،م ،ج ،۲ص.(۲۱۰

همانند این سـخن درباره اندیشـههای علمی نیز صـادق اسـت .باید بین یك اندیشه که آفریننده
اندیشـه دیگر اسـت ،رابطه ای وجود داشـته باشـد و عقل یك نوع مﻼزمه بین آن دو کشف کند .اگر
ّ
می گوییم »کل زوج ینقسم إلی متساویین« بدان دلیل است که واقعیت زوج با انقسام مطابق است.
ً
زوج دو موجود اسـت ،قهرا با دو انقسـام مﻼزم اسـت .بر این اساس معجزات پیامبران باید یك نوع
مﻼزم عقلی با صـدق گفتار آنان داشـته باشـد .انداختن عصـا آنگاه به صـورت مار گشتن ،چگونه
می تواند دلیل بر صـدق نبوت موسـی  باشـد .اگر رابطه ای نباشـد ،برداشت از معجزه برای صدق
١٥٢

ادعای مدعی ،بهسان قول شاعر خواهد بود که میگوید:
گنه کرد در بلخ آهنگری

به شوشتر زدند گردن مسگری
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از برخی آیات اسـتفاده میشـود که امتهای پیشـین پیامبران یك نوع رابطه بین معجزه و صدق
ً
َْ َ
گفتار او میاندیشــیدند؛ مثﻼ در این آیه قوم ثمود به پیامبر خود به نام صــالح  میگویندَ » :ما أنت
إ ﱠﻻ َب َشـ ٌر م ْث ُل َنا َف ْأت ب َآیة إ ْن ُک ْن َت م َن ﱠ
الصـ ِاد ِق َین :تو بشری مانند ما هستی ،اگر در دعوت خود راستگو
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
هستی آیت و نشانهای بیاور« )شعراء.(۱۵۴ :
گـاهی خود پیامبران پیش از آن که مردم از آنان معجزه بخواهند ،آمادگی خود را به نشــان دادن
معجزات اعﻼم میکردند .درباره حضرت موسی  چنین میخوانیم:
َ
َ ٌ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َ
ُ َ
ْ
ﱠ ْ َ َ ْ
ُ َ
اللـه ِإﻻ الح ﱠق قـد ِج ْئ ُتک ْم ِب َب ﱢینـة ِم ْن َر ﱢبک ْم فـأ ْر ِســـل َم ِع َی َب ِني
ح ِقیق علی أن ﻻ أقول علی ِ
إ ْسـ َرائ َیل * َق َال إ ْن ُک ْن َت ج ْئ َت ب َآیة َف ْأت ب َها إ ْن ُک ْن َت م َن ﱠ
الص ِاد ِق َین :ای فرعون شایسته است
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
کـه درباره خدا جز راســت نگویم ،من به ســوی شــما با برهان و آیتی از ناحیه خدایتان
آمده ام ،از این نظر ملت اسرائیل را از قید و بند رها ساز ،فرعون در پاسخ گفت اگر در این
ادعا راستگو هستی ،اعجاز خود را عملی کن )اعراف۱۰۵ :ـ.(۱۰۶

حضــرت مســیح  نیز بهســان حضــرت موســی  پیش از درخواســت معجزه ،اعﻼم آمادگی
ً َ
ُ
ُ
َ َﱢ َ ْ
می کرد .قرآن در این موقع میگویدَ » :و َر ُس ـوﻻ ِإلی َب ِني ِإ ْس ـ َر ِائیل أني قد ِج ْئ ُتک ْم ِب َآیة ِم ْن َر ﱢبک ْم» :من
رسـول خدا به سـوی بنی اسرائیل هستم و با نشانهای از جانب خدا آمده ام« )آل عمران .(۴۹ :اکنون
برای روشنترشدن بحث به نظریات برخی اندیشمندان میپردازیم.

وجود رابطه منطقی بین اعجاز و صدق ادعای مدعی
بیان اول :مقتضی حکمت الهی
عقاید اسـﻼمی به سان منظومه ای است که پذیرفتن یك جزء آن در گرو پذیرش بقیه اجزای
آن اســت؛ بنابراین کســی نمی تواند بر جزئی از آن منظومه ،دلیل مســتقلی بخواهد که جدا از
اجزای وابســته آن باشــد .بنابراین اثبات این مطلب که بین معجزه و صــدق گفتار مدعی رابطه
ً
منطقی هست ،در گرو آن است که یك رشته قضایا را قبﻼ بپذیریم و اگر آنها مورد خدشه باشد،
استدﻻل تمام نخواهد بود.
پیشفرضهایی که بر قضیه مورد بحث سایه افکنده و به آنها بستگی دارد ،عبارتاند از:

١٥٣
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الف( جهان خدایی دارد و نظام آفرینش ساخته طبیعت نیست ،بلکه قدرتی مافوق طبیعت آن را
ب( آفریدگار جهان ،عادل و حکیم است و از فرد حکیم کار عبث صادر نمیشود.
ج( خلقت بشـر برای غرضـی است که به خود بشر بر می گردد؛ یعنی راهبری و سعادت او
در دو جهان؛ بنابراین آفریدگار جهان به ضـﻼلت و گمراهی انسـانها رضایت نمی دهد ؛ یعنی
کاری انجام نمی دهد که او را به گمراهی بیفکند ،هرچند گاهی خود انسان بر اثر خودخواهی،
راه ضﻼلت را بپ یماید.
با توجه به این مقدمات ســهگانه می توان نتیجه گرفت که اعطای قدرت فوقالعاده از جانب خدا
که از توانایی نوع بشـر بیرون است و قابل تکرار و تقلید نمی باشد ،به کسی که به دروغ ادعای نبوت
می کند با بند سـوم سازگار نیست؛ زیرا موجب گمراهی نوع مردم می شود و هرگز خدا به گمراهشدن
مردم رضــایت نمیدهد؛ به عبارت روشــنتر از یك طرف خدا بشــر را برای ســعادت دنیا و آخرت
آفریده است و برای رسیدن به این هدف پیامبرانی را اعزام کرده است .اگر مدعی نبوت در این مسیر
ّ
راسـتگو باشد ،هدف عملی شده و غرض حاصل گشته است و اگر مدعی ،دروغگو و کاذب باشد و
ً
خدا می داند که اعطای قدرت فوق توان به این فرد مایه گمراهی اســت ،طبعا چنین قدرتی را به وی
نمیدهد و اگر داده است ،حاکی از آن است که او راستگوست.

رابطه منطقی معجزه با صدق گفتار آورنده آن

آفریده و به آن نظم و نظام بخشیده است.

آنچه ما گفتیم ،توضـیح حدیثی است که امام صـادق  در پاسخ به پرسش ابیبصیر بیان فرموده
اســت .آن گاه که وی از امام می پرســد؛ چرا خدا پیامبران را با اعجاز مجهز نموده اســت؟ امام در
پاسخ فرموده است:

َ
ّ
ٌ
ً
ُ
إﻻ َ
أنبیاء ُه ورســله
والمعجزة عﻼمـة للـه ﻻ ُیعطیهـا
لیکون دلیﻼ علی صــدق َمن أتی بـه
ُ
َ
وحججه ُلیعرف به صــدق الصــادق ِمن کذب الکاذب :خداوند پیامبران خود را با معجزه
همراه نموده تا گواهی بر راسـتگویی آنان باشـد ،معجزه نشانه الهی است که خداوند آن را

١٥٤

فقط در اختیار پیامبران می گذارد ،تا در پرتو آن ،صــحت ادعای راســتگویان از بی پایگی
ّ
مدعای دروغگویان باز شناخته شود« )ابنبابویه ،۱۳۸۵ ،ج ،۱ص.(۱۲۲

ما این برهان را در دو جمله بیان میکنیم:
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 .۱خـداوند حکیم اســت و فرد حکیم نقض غرض نمی کند و بشــر را برای رســیدن به کمال
ً
ّ
میآفریند ،ولی بعدا کاری انجام نمیدهد که سد راه رسیدن بشر به آن غرض باشد.
 .۲دادن قدرت فوق العاده که جهانیان قادر به مقابله با آن نباشــند ،به فرد دروغگو نقض غرض
است و حکیم علی اﻻطﻼق از نقض غرض پیراسته است.
راهنمایی قرآن در مورد رابطه منطقی
آنچه از حضــرت امام صـــادق  نقل کردیم ،پرتوی از مفاد آیه ای اســت که خدا در این مورد
می فرماید و حاصــل آیه این اســت که اگر پیامبرانی که دارای معجزات هســتند بر فرض محال دروغ
ْ
َ ََ َ َ َ
ُ ََ َ
َ ََ
ََ َْ
بگویند ،شاهرگ آنان زده می شودَ » :ول ْو تق ﱠول عل ْی َنا َب ْعض اﻷق ِاو یل * ﻷخذنا ِم ْن ُه ِبال ِیمین * ث ﱠم لقط ْع َنا
ِ
ِ
ُْ َْ َ ََ ْ ُ ْ ْ َ َ َُْ َ
اج ِز َین» :هرگاه محمد )صلی الله علیه وآله وسلم( نسبتهای
ِمنه الو ِتین * فما ِمنکم ِمن أحد عنه ح ِ
بی اساس به ما میداد او را با قدرت هر چه تمامتر میگرفتیم ،و شاهرگ او را میزدیم و هیچ کس از

شما ،نمیتوانست مانع این کار گردد« )الحاقه۴۴ :ـ.(۴۷

این آیه آشـکارا دﻻلت دارد که هر گاه پیامبر اسـﻼم نسبت های ناروایی به خدا بدهد ،خدا از او
انتقام می گیرد و نعمت حیات را از او سـلب میکند .برخی محققان پاسخ یادشده را نیز به این شیوه
تقریر میکنند:
آنان که می گویند آوردن کار خارق العاده رابطه ای با صــدق مدعی نبوت ندارد به این نکته

توجه ندارند که معجزه یك امر خارق العاده که از انسـان های دانشـمند و ماهر سر می زند
ً
نیسـت ،بلکه خارق العاده ای اسـت که فوق قدرت انسـان یعنی منحصرا متکی به نیروی
الهی اســت .آیا ممکن اســت خداوند خارق عادتی که از عهده انســانها خارج اســت در
اختیار مدعی دروغگویی بگذارد و بندگان خود را گمراه سازد؟ آیا این امر با حکمت خدا
سـازگار است؟ این درست به این می ماند که شخصی بگوید من وکیل فﻼن کس به سوی
شما هستم ،و شاهدش این است که او مهر مخصوص خود را در اختیار من گذارده ،و آن
ً
شـخص با علم به این ادعا مهر مخصـوصـش را در اختیار او بگذارد ،مسلما این دلیل بر
قبول و رضـایت او اسـت ،و گرنه محال اسـت چنین کاری را انجام دهد )مکارم شیرازی،
 ،۱۳۸۶ج ،۸ص.(۲۸۳

١٥٥

مهم این اسـت که آیا این آیه مخصــوص پیامبر اســت یا همه انســانهایی را در بر میگیرد که به
ً
خدا نسـبت دروغ می دهند؟ مسلما آیه چنین گسترشی ندارد؛ زیرا در طول تاریخ متنبیانی آمدهاند و

١٥٥

دروغهایی به خدا نسبت دادهاند؛ اما نعمت حیات از آنها سلب نشده است.
ّ
دروغگویان بزرگ نام می برد که هزاران هزار
کتـاب های تاریخ و رجالی از وضــاعان حدیث و
ِ
دروغ به خدا بستهاند ،اما صحیح و سالم زندگی کردهاند؛ بنابراین نمیتوان گفت آیه همگان را در بر

رابطه منطقی معجزه با صدق گفتار آورنده آن

می گیرد؛ یعنی این گونه نیســت که خداوند هر نوع دروغگویی را که به او نســبت ناروایی بدهد ،از
دروغگو سلب حیات میکند ،بلکه ناظر به پیامبر اسﻼم  است با خصوصیاتی که دارد.
ّ
پیامبر اسـﻼم  دارای خصـوصـیت های بزرگی اسـت که او را به این حد رسانیده است که اگر
»العیاذبالله« نسبت ناروایی به خدا بدهد ،خدا از او سلب حیات میکند.
برخی از این ویژگیها عبارتند از:
 .۱در طول زندگی نقطه ضـعفی نداشته و سراسر حیات او با پاکی و درستی و امانت
همراه بوده است.
 .۲آیینی آورده اسـت که به طور کامل با فطرت انسان موافق بوده و عقل و خرد به تصدیق
آن پرداخته است.
 .۳آورنده معجزه ای است به نام قرآن که همه نوابغ جهان و پیافکنان سخ ن در معارضه با
آن ناتوان بودهاند.

 .۴عﻼوه بر معجزه بزرگ ،گهگـاهی بـه درخواســت هـای مردم پـاســخ گفته و کارهای
خارقالعادهای از او سر زده است.

شـخصـی با این مشـخصـات و ممیزات که سـراسـر زندگی او قلوب انسانها را به خدا جذب
ً
می کنـد ،اگر بـه خدا دروغ ببندد ،حتما از او ســلب حیات می شــود .بنابراین هر گاه پیامبر یا هر
شـخصی که در امت های پیشین بهسان پیامبر بوده ،اگر نسبت ناروا بدهد ،این آیه شامل او می شود
و نکته آن روشن است.
زیرا شرایط حاکم بر چنین مرد ممتازی نوع انسان های منصف را به خود جذب می کند و اگر او
١٥٦

در ادعای نبوت صـادق و راستگو نباشد ،اعطای چنین قدرت و موقعیت مایه گمراهی مردم می شود
و خدای حکیم که خواهان سعادت انسانهاست ،چنین کاری را انجام نمیدهد.
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شبهه

َ ََ َ َ َ َ َ ََ
فرقه بهائی با آیه مبارکه » َول ْو تق ﱠول عل ْینا َب ْعض اﻷق ِاو یل «...بر صحت دعوی نبوت »نقطه اولی«
ِ
و »جمال اقدس« ،استدﻻل میکننند *.مروج آنان ابوالفضل گلپایگانی میگوید:

ً
بر صغیر و کبیر معلوم است که »نقطه اولی« در مدت هفت سال و »جمال اقدس« تقریبا
چهل سـال به همین سـؤال بر آن متمسك بودند )یعنی علی محمد باب شیرازی کتابی به

نام »بیان« و حسینعلی نوری بهاء کتابی به نام »اقدس« و »ایقان« آورده و آنها را با ادعای
نبوت به خدا نسبت داده است( اگر دروغگو بودند باید خدا جان آنها را گیرد )گلپایگانی،
]بیتا[ ،ص.(۲۴۰

پاسـخ این استدﻻل روشن است .همان طوری که یادآور شدیم ،آیه ناظر به هر دروغگو نیست؛
بلکه مراد ،دروغگویی اسـت که شـرایطی بهسان شرایط پیامبر داشته باشد و این دو نفر فاقد هر نوع
نقطه قوتی بودند که مایه جذب آنها شود .یکی از محققان در این مورد مینویسد:
این همـان مـذهبی اســت که در پناه دولت زورگوی روس تزاری به وجود آمد و حمایت
ّ
مأموران بیگانه از پایهگذار آن به حدی رسید که وقتی »بهاءالله« به اتهام قصد به جان شاه
* ســیدعلی محمد شــیرازی ملقب به »باب« بنیانگذار جنبش باب در ایران اســت ،از القاب وی میتوان به »نقطه
اولی« و »شمس حقیقت« اشاره کرد.

دسـتگیر گردید ،سفیر روس در نامه خود به صدر اعظم وقت چنین نوشت» :باید بهاءالله
را از طرف من پذیرایی کنی و در حفظ این »امانت« بسیار بکوشی و اگر آسیبی به بهاءالله
برسـد و حادثهای رخ دهد ،شــخص تو مسـئول ســفارت روس خواهی بود )نبیل زرندی،
تلخیص تاریخ نبیل زرندی ،ص.(۴۶۸

آیتالله سـبحانی در این باره میگوید :آیا با این وضع در ساختگی بودن این فرقه مارکدار شك و
تردیدی میماند؟ آیا با این دﻻیل روشــن باز بر خدا ﻻزم اســت که به مقتضــای حکمت خود عمل
کند و دسـتی از غیب درآید و جان رهبران نشاندار آنها را بگیرد؟ نه ،جای چنین ِاعمال قدرت جایی
اســت که مردم در فحص خود کوتاهی نکنند و در پیمودن راه خطا و غلط ّ
مقص ـر نباشــند و ایمان و
گرویدن آنان روی موازین عقلی انجام بگیرد .در این صــورت اســت که باید لطف و عنایت بیپایان
خدا شــامل حال مردم گردد و به هر قیمتی باشــد ،ماده فســاد و گمراهی را که حتی عاقﻼن فکور و
سراپا خرافی »بهاءالله« وجود ندارد و هر فردی با یك نظر سطحی بر ساختگیبودن این آییننماها و
دﻻیل قاطع و استوار مخالفین آنها پی میبرد )سبحانی ،۱۳۷۴ ،ص.(۱۲۴

در اینجـا بـه ادامـه بیـان اول )اقتضــای حکمت الهی( باز می گردیم و به اقوال برخی از علما
اشاره خواهیم کرد.
دیدگاههای عالمان
با توجه به مطالب یادشــده -در بیان اول -مشــهور علمای ّ
امامیه همین نظر )برهان حکمت( را
مطرح کردهاند و اکنون به برخی از سخنان علمای ّ
امامیه اشاره میکنیم:
 .۱شـیخ مفید )متوفای ۴۱۳ق( در مقام پاسخ به پرسشی میگوید» :این مطلب ضروری است،
ً
نیاز به دلیل ندارد؛ ولی ما به آن اشــاره میکنیم .اعجاز کار خداســت .این کار عمﻼ تصــدیق پیامبر
اسـت و هر کس که خدا او را تصدیق کند ،او راستگوست؛ زیرا محال است خدا دروغگو را تصدیق
کند« )شیخ مفید۱۴۱۳ ،ق ،ص.(۳۷
ّ
 .۲عﻼمـه حلی )متوفـای ۷۲۶ق( نظیر همین ســخن را دارد» :اعجـاز همراه بـا ادعای نبوت

١٥٧

رابطه منطقی معجزه با صدق گفتار آورنده آن

متوجه را نیز به اشـتباه میاندازد ،از میان بردارد و این شـرایط هرگز در آیین »نقطه اولی« و یا مسلك

١٥٧

مخصـوص پیامبر است .اگر معجزه به وسیله کسی ظاهر شد ،اگر ادعای نبوت کرد ،می دانیم که او
ً
راستگوست؛ زیرا دادن معجزه به دست انسان دروغگو عقﻼ قبیح است« )حلی ،۱۳۸۲ ،ص.(۱۶۲
 .۳ابنمیثم )متوفای  ۶۷۹یا ۶۹۹ق( می گوید» :خود به هنگام مشــاهده همراه ادعای نبوت به
تصــدیق پیامبر کشــیده میشــود .اگر او دروغگو باشــد ،ﻻزمه آن این اســت که خدا آدم دروغگو را
تصـدیق کرده و تصدیق انسان دروغگو مﻼزم با این است که خدا مردم را به قبیح فراخوانده است و
آن بر خدا جایز نیسـت .نتیجه گرفته می شود که اگر آورنده معجزه دروغگو بود ،هرگز قادر بر چنین
اعجاز نبود« )ابنمیثم۱۴۰۶ ،ق ،ص.(۱۳۰
١٥٨

 .۴فاضل مقداد )متوفای۸۲۶ق( معتقد است » :اگر آورنده معجزه در ادعای نبوت دروغگو
باشد ،این امکانپذیر نیست ؛ زیرا ﻻزمه آن این است که خدا افراد مکلف را به پیروی از انسان
کاذب فراخوانده اسـت و این کار قبیح است ،از حکیم صادر نمی شود« ) فاضل مقداد،۱۳۶۵ ،
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ص.(۳۷

 .۵عﻼمه شعرانی )متوفای ۱۳۹۳ق( میگوید:
اثبـات نبوت بـه معجزه آن اســت که گویند معجزه را خداوند بر دســت پیغمبران جاری
میکند و هر گاه کسی دعوی پیغمبری نکند ،بعید نیست که خداوند تعالی خوارق عاداتی
از او به مردم بنماید و فضـل او را آشـکار کند .اما اگر کسی دعوی پیغمبری کند به دروغ،
خدای تعالی بر دسـت او معجزه اظهار نخواهد کرد؛ چون سبب گمراهی مردم می شود و
آن را که به راستی پیغمبر نیست ،به پیغمبری میپذیرند و احکام غیر خدا را رواج میدهند.
ســپس دعوی پیغمبری و اظهار معجزه دلیل تصــدیق خداوند اســت )شــعرانی،۱۳۷۶ ،
ص.(۴۹۴

 .۶به باور آیت الله خوئی )متوفای ۱۴۱۳ق( »اعجاز گواه بر صــدق گفتار مدعی اســت؛ زیرا
اعجاز نوعی خرق قوانین طبیعی اســت .چنین کاری جز با عنایت خدا و قدرت دادن او امکان پذیر
نیست .اگر مدعی نبوت دروغگو باشد ،معنای آن این است که خدا با دادن چنین قدرت بر دروغگو
مردم را به جهالت فراخوانده و این بر خدا محال است« )خویی ،۱۳۹۵ ،ص.(۳۵

خﻼصه بیان اول
هر گـاه مـدعی نبوت برای ادعای خود معجزه ای را ارائه می کند که دیگران از انجام آن عاجز و
ناتوان باشـند ،می فهمیم که او با عالم غیب ارتباط داشـته و در ادعای خود راستگو است؛ چون این
قدرت فوق العاده در طول زمان در اختیار هیچ کسـی قرار نگرفته ،از اینجا معلوم می شود که ادعای
او مورد تـأییـد خـداســت .زیرا حکمـت و خیرخواهی خـداونـد متعـال ایجاب می کند که درباره
دروغگویی که مایه گمراهی انسـانها میباشـد ،نباید بیتفاوت باشـد .نتیجه میگیریم :از ســکوت
خداوند ،صحت ادعای مدعی کشف میشود.
ً
درواقع می توان گفت معجزه مســتقیما دﻻلت بر حقانیت مدعی ندارد ،بلکه با ضــمیمه اینکه
ســکوت خدا منتهی به »اغراء به جهل« میشــود ،حقانیت قول مدعی ثابت میشــود .رابطه منطقی
یعنی ضـرورت منطقی با این بیان که وجود معجزه بالضرورة دﻻلت بر صدق مدعی ّ
نبوت می کند.
پس ما از جود معجزه بالضروره به حقانیت سخنان مدعی نبوت پی میبریم.

بیان دوم
در بخش پیشــین در تبیین رابطه منطقی بین اعجاز و صــدق ادعا از کلمات نوع متکلمان بهره
ً
گرفته شــده و متکلمان غالبا روی همان بیان نخســت تکیه می کنند؛ ولی مفســر عالي قدر عﻼمه
طبـاطبـایی طرح جـدیـدی را ریخته و بیان دیگری دارند .او می فرماید :منکران نبوت به پیامبران دو
اعتراض داشتند )طباطبائی۱۳۹۳ ،ق ،ج ،۱ص۸۲ـ :(۸۵

 .۱شما بشر هستید و امتیازی بر ما ندارید
اعتراض نخسـت آنان این بود که شـما بشـر هسـتید ،وجهی ندارد که شما دارای چنین امتیازی
باشـید و ما نباشـیم ،اگر بنا باشد بر انسان وحی شود ،بر ما نیز باید وحی نازل گردد .پیامبران به آنها
پاســخ می دادند :نبوت یك موهبت الهی بوده و نصــیب بندگان مخصــوص خدا می شــود و هرگز

١٥٩
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البته با ضــمیمه این گزاره که خدای حکیم اجازه نمی دهد معجزه به دســت افراد دروغگو قرار گیرد.

١٥٩

صـحیح نیسـت که همه مردم در تمام امتیازات یکسان و برابر باشند .اعتراض کفار و پاسخ پیامبران
در آیه زیر موجود است:

َْ
َ ُ ْ َُْ ْ ﱠ َ َ ٌ َُْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ﱡ َ َ َ َ ُ ُ َ َُْ َ
صـ د ون ا ع ﱠم ا ک ان َی ْع ُب د َآب اؤ ن ا ف أ ت ون ا ِب ُس ل ط ان
ق ال وا ِإ ن أ ن ت م ِإ ﻻ ب شـ ر ِم ث ل ن ا ت ِر ید ون أ ن ت
ُم ب ین * َق َال ْت َل ُه ْم ُر ُس ُل ُه ْم إ ْن َن ْح ُن إ ﱠﻻ َب َش ٌر م ْث ُل ُک ْم َو َل ک ﱠن َ
الله َی ُم ﱡن َع َل ی َم ْن َی َش ُاء م نْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِع َب ِاد ِه  :امم گذشته به پیامبران چنین اعتراض کرده که شما نیز بشری مانند ما هستید،
نظر شما این است که ما را از روش پدرانمان که پرستش بتهاست ،باز دارید ،پیامبران
در پاسخ چنین گفتند :آری ،درس ت است که ما بشری مانند شما هستیم ،ولی خدا بر

١٦٠

هر کـدام از بنـدگـان خود بخواهـد منـت می گذارد و او را برای ابﻼغ پیام های خود
انتخاب میکند )ابراهیم ۱۰ :ـ.(۱۱
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پیامبران در جواب این اعتراض میگفتند :این ّمنتی اســت که از ناحیه خداوند بر بندگان خاص
ً
خود نهاده شده است و اختصاص این موهبت عقﻼ هیچ اشکالی ندارد.
 .۲نزول وحی خارقالعاده است ،دلیل بر وجود آن چیست؟
پیامبران الهی مدعی بودند وحی الهی بر آنان نازل می شود و رسالت آنان از طرف خدا بر همین
اســاس اســت و درحقیقت یك ادعا بیش نداشــتند و آن اینکه ما طرف وحی الهی هســتیم و از این
طریق بر هدایت شما برانگیخته شدیم.
معترضـان می گفتند وحی یك ادراك خارق العاده اسـت نه ادراك حسـی است و نه ادراك عقلی.
دلیل بر اینکه شـما واجد چنین ادراك مرموزی هسـتید ،چیست؟ زیرا شما خواه ناخواه از یك رشته
حقایق آگاه می شوید و به مردم ابﻼغ می کنید بدون اینکه این آگاهی ها را از طریق حواس درك کنید
یا با برهان عقلی ثابت نمایید ،برای داشــتن چنین ادراك ،کار خارق العاده ای انجام دهید که بتوان با
مشاهده آن ،امکان تصدیق بر خارقالعادهای که ادعا میکنید فراهم آید.
چنین اعتراضــی رنـگ منطقی داشــت؛ تو گویی معترضــان به دنبال دریافت حقیقت بودند و
می گفتنـد یا باید ما نیز همان ادراك مرموز را دارا باشــیم یا اینکه کار خارق العاده ای را در معرض
تماشا قرار دهید که بتوان از این طریق به تصدیق خارقالعاده دیگر راه یافت.
ّ
از این جهـت پیامبران دســت به اعجاز زده و به اذن الهی در حد معین کارهای خارق العاده ای

انجام می دادند که مردم بتواند با دیدن یك مشابه به مشابه دیگر پی ببرند و از این طریق ارتباط خود
را با عالم غیب ثابت کنند و اطمینان مردم را نسبت به خارقالعادهای به نام »وحی« جلب نمایند.
آنچه گفته شد عصاره بیان عﻼمه طباطبایی که به صورت گسترده گفته است )طباطبایی ،المیزان،

ج ،۱صص ۸۲و .(۸۵

قاعده »حکم اﻷمثال«
عﻼمه طباطبایی با اســتناد به قاعده عقلی »حکم اﻻمثال فیما یجوز و ما ﻻیجوز« به تبیین عقلی
رابطـه خـداونـد بـا انبیا می پردازد و معجزات را چه از نوع فعلی و چه از نوع معرفتی ،در حکم ِمثل
می شــمارد .بر اســاس این قاعده ،اشــیای همانند ،دارای حکمی واحدند -اعم از اینکه حکم مثبت

١٦١
١٦١

باشــد یا منفی؛ بنابراین اگر موجودی به حکمی از احکام محکوم شــود ،موجود دیگری که همانند
ج ،۱۳ص(۴۱۲؛ یعنی وقتی فـاعلی بر انجـام یـك فعـل خاص و فوق العاده )معجزه( قادر باشــد،
ً
ضرورتا بر انجام کار فوقالعاده دیگری -مانند دریافت وحی -توانایی خواهد داشت و لذا معجزه به
استناد قاعده حکم اﻷمثال بالضرورة گفتار مدعی را تصدیق میکند.
ســؤال  :۱آیا می توان »معجزات« و »پدیده وحی« را در حکم دو ِمثل دانســت تا از طریق قاعده

حکم اﻻمثال ،صدق نبوت را از معجزات فعلی پیامبر اثبات کرد.

پاسـخ آن روشـن است .مردم با درخواست منطقی که از انبیا داشتند ،به این باور می رسیدند که
این رخداد امری خارج از توان بشـر عادی اسـت و حاکی از ارتباط معنوی با عالم غیب است؛ پس
ادعـای دیگر او )وحی( نیز ثـابـت می شــود؛ چراکه هر دو به نوعی خرق عادت اســت .اگر یکی
)معجزه( صـادق شـد دیگری )وحی( نیز محکوم به صـدق اسـت .درواقع بازگشت استدﻻل با این
قاعده همانندی و ّ
مثلیت معجزات با وحی است.
در تکمیل مطلب باید گفت »تشـابه« غیر از تماثل اسـت .اگر حکمی در مشـابهی صدق کرد،
دلیل بر صدق آن در مشابه دیگر نیست؛ زیرا ممکن است حکم از آن خصوصیتی باشد که در مشابه
نخست است؛ ولی مشابه دوم فاقد آن خصوصیت است )هر گردی ،گردو نیست(؛ اما اگر حکم در
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موجود اول اســت ،به همان حکم محکوم می شــود )دینانی ،۱۳۸۰ ،ج ،۱ص /۱۷۱مطهری،۱۳۷۳ ،

ً
مماثل ثابت شـد ،مسـلما در مماثل دیگر نیز صــدق میکند؛ زیرا فرض این اســت که هر دو از یك
ماهیت و یك حقیقت برخوردارند و لذا نبود حکم در مماثل نخست و عدم آن در مماثل دوم ترجیح
بﻼمرجح است.
اکنون برای توضــیح این مطلـب ،بحثی را کـه در شــنـاخـت مطرح می کنند ،در اینجا یادآور
میشـویم .از نظر حکیمان استقرا مفید یقین نیست ،مگر اینکه استقرای کامل باشد .در این صورت
اســتقرا عنوان مشــیر به عنوان بررســی تك تك افراد خواهد بود نه عنوان مؤثر .در حالی که تجربه و
آزمایش یکی از عوامل آفریننده یقین اســت و علت آن این اســت که تجربه و آزمایش هرچند روی
١٦٢

افراد معینی صــورت می گیرد نه روی همه افراد ،اما از آنجا که افراد دیگر با افراد مورد آزمون از هر
ً
جهت مماثل می باشـند ،قهرا به قوه خرد ،حکم بر تمام افراد گسترش پیدا می کند؛ زیرا جهت ندارد
که دو چیز از هر جهت مماثل هم باشــند ،اما حکم به فرد معینی مخصــوص باشــد؛ لذا در فلســفه
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اســﻼمی قاعده ای به شــرح زیر داریم» :حکم اﻷمثال فی ما یجوز وما ﻻ یجوز واحد« و لذا نتیجه
تمام آزمون های جهان کلی اسـت و اگر در موردی تخلف صورت گیرد ،به این علت است که مورد
از هر جهـت ،مثـل مورد آزمون نبوده یـا اگر هم ممـاثـل و همـان بوده ،مـانعی در کار بوده اســت
)سبحانی ،۱۳۸۲ ،ص.(۱۳۳

ً
از این بیان روشـن می شود که بیان عﻼمه کامﻼ علمی است؛ زیرا وحی الهی که خارج از ادراك
ً
حسـی و عقلی است و کامﻼ خارقالعاده و از حدود قدرت علمی انسان بیرون است ،با قرآن مجید
ً
که از جهاتی خارقالعاده و از توان مقابل بیرون میباشــد ،کامﻼ از نظر ماهیت یکســاناند ،هرچند

از نظر خصـوصـیت گوناگون می باشند و قاعده »حکم اﻻمثال فی ما یجوز وفی ما ﻻ یجوز« بر این
ً
مورد کامﻼ حاکم است.
ســؤال :۲در گذشــته در عین اینکه معجزه گواه بر ارتباط آورنده آن با ماورای طبیعت اســت ،به
صـورت گسـترده سـخن گفته شـد .آیا اعجاز عﻼوه بر آنکه نشـانه ارتباط او با عالم جهان باﻻست،
دلیل بر »نزول وحی« بر او میشود یا خیر؟
برخی در اینجـا از قـاعده »حکم اﻷمثال« بهره می گیرند و خرق عادت را در موردی )اعجاز(
دلیـل بر قدرت بر خرق عادت دیگر )وحی( می دانند و مورد را از مصــادیق »حکم اﻷمثال فی ما
ً
یجوز وفی ما ﻻ یجوز واحد« میدانند .مســلما این نظر چندان اســتوار نیســت؛ زیرا مﻼزمه بین دو

خارق عادت )معجزه و نزول وحی( نیســت که از وجود یکی ،وجود دیگری را اســتنتاج کنیم؛ به
ً
عبارت دیگر اگر فرضـا انجام یك خارق عادت را دلیل بر امکان خرق عادت دیگر بدانیم ،از صرف
امکان بر خرق عادت دیگر ،قدرت بالفعل بر آن استنتاج نمی شود )قدردان قراملکی ،معجزه در قلمرو
عقل و دین ،ص.(۲۳۴

بـاید در اینجا راه دیگری را پیمود و آن راه حکمت الهی اســت؛ یعنی همان دلیلی که بر ارتباط
آورنده معجزه با عالم غیب دانســته شــد ،همان دلیل هم می تواند صــدق ادعای او را بر نزول وحی
ثـابـت کند و آن اینکه حکمت الهی بر این تعلق گرفته که انســان ها را به راه حق هدایت کند .دادن
چنین قدرت به دسـت کسـی که به ادعای وحی غیر صـادق است ،با حکمت الهی سازگار نیست و
آیه قرآن بر این نیز شاهد است )حاقه.(۴۴ :

اعجاز ،سند یك حقیقت است و بس
اعجاز پیامبران فقط ســندی اســت برای ارتباط آنان با عالم غیب و وســیلهای اســت برای جلب
اطمینان مردم نســبت به رســالت و نبوت آنان و بیش از آن دﻻلتی در آن نیســت .از این بیان روشــن
می شـود ،معارف و احکامی که پیامبران برای سـعادت بشـر می آورند ،بر دو نوع است :گاهی جنبه
ّ
تعبـد دارد و باید آن را پذیرفت ،مانند بســیاری از احکام عملی که در علم فقه از آن یاد می شــود.
گـاهی نیز جنبه عقیدتی دارند که باید در اثبات آنان از دلیل و برهان کمك بگیرند و تنها اعجاز ،در
ً
ّ
صـحت معارف و عقاید کافی نیسـت؛ مثﻼ برای وحدانیت و صـفات خدا بر اعجاز تکیه نمیشود،

ّ
بلکه بر ادله عقلی تکیه میکنند.

قرآن درباره اثبات وجود خداوند می فرمایدَ » :أفي الله َشــ ﱞك َفاطر ﱠ
الســ َم َاو َ َ ْ
ض :آیا در
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ات واﻷر ِ

وجود خداوند شك و تردید است ]در صورتی که او آفریننده آسمان ها و زمین است[ و این آسمان و
زمین برافراشته ،بیخالق نخواهد بود« )ابراهیم .(۱۰ :همچنین در وحدانیت خداوند و ابطال هر نوع
َ
َ ْ َ َ َ َ ٌ ﱠ ُ ََ َ َ
الله لف َس ـدتا :اگر در آســمانها و زمین
شــرك و دوگانگی در عالم میفرماید» :لو کان ِف ِیهما ِآلهة ِإﻻ
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شــایان یادآوری اســت رســالت اعجاز در اثبات نبوت خﻼصــه می شــود؛ اما محتوای نبوت
ً
خصوصا در مورد اصول و معارف ،باید با برهان ثابت شود اکنون سخن در این رابطه اینگونه است:

١٦٣

خـدایـانی وجود داشــت ،هر آینـه نظم جهـان به فســاد می گرایید« )انبیاء .(۲۲ :همچنین درباره
محکومکردن بت پرستی که بسیاری از مردم جاهلیت را مشغول خود ساخته بود ،میفرماید:

ﱠَ ُ
َ
َ َْ
ْ َُ َ َ ُ َ َُْ
ً َ ْ ُُ َ َ
َ
َواتخذوا ِم ْن ُد ِون ِه آ ِل َهة ﻻ َیخلقون ش ْی ًئا َو ُه ْم ُیخلقون َوﻻ َی ْم ِلکون ِﻷنف ِس ِه ْم ض را َوﻻ نف ًعا َوﻻ
َُُ
ُ َ ً َ َ
َی ْم ِلکون َم ْوتـا َوﻻ ح َی ًاة َوﻻ نشــ ًورا :بت پرســتان به یك رشــته معبودهایی گرویده اند که
نمی توانند چیزی را خلق کنند و خود مخلوق دیگران اند ،هرگز قدرتی ندارند که ضرری را
از خود دفع کننـد و یـا نفعی را بـه ســوی خود جلـب کننـد و اختیـاردار مرگ و حیات و

زندهشدن خود نیستند« )فرقان.(۳ :
١٦٤

قرآن درباره نفی پندار الوهیت حضــرت مســیح  بهترین برهان را یادآور می شــود و از اینکه از

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

مـادری متولد شــده و هر دو برای رفع نیازهای زندگی غذا می خورند ،بهترین دلیل اســت که آنها
ﱠ
ْ
َ
ٌ َْ َ َ ْ
مخلوق اند و سـهمی از الوهیت و خدایی ندارندَ » :ما ال َم ِس ُیح ْاب ُن َم ْر َی َم ِإﻻ َر ُسول قد خلت ِم ْن ق ْب ِل ِه
ﱡ ُ ُ َ ُ ﱡ ُ ﱢ َ ٌ َ َ َ ْ ُ َ ﱠ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َُﱢ ُ َ ُ ُ َ
ات :مسیح فرزند مریم ،رسولی است
الرسل وأمه ِصدیقة کانا یأ کﻼ ِن الطعام انظر کیف نبین لهم اﻵی ِ
که پیش از وی ،رســوﻻنی نیز آمده اند و مادر او نیز زن پاکدامن و راســتگویی اســت ،هر دو غذا
میخورند ،بنگر چگونه دلیل را برای مردم بیان میکنیم«.
ً
اصوﻻ معارف نورانی قرآن ،سراسر همراه با برهان روشن و گاهی به صورت اشاره همراه است و
هرگز انبیا به وســیله اعجاز بر حقانیت آنها اثبات نکرده اند .درواقع هرچند برخی معارف ارائه شــده
ّ
توسـط انبیاء با ادله عقلي و براهین قابل اثبات اسـت ،این دلیل بر حقانیت صدق گفتار نبی در همه
موارد نمی شــود .تنها گواه بر صــدق مدعی ّ
نبوت با معجزات ثابت می شــود و عقﻼنی بودن معارف
ارائهشــده توســط انبیا ،شــاهدی بر وحیانی بودن و ارتباط نبی با عالم غیب دارد .عﻼمه طباطبایی در
رسالهای تحت عنوان »اعجاز از دیدگاه قرآن« میگوید:
]گاهی[ گفته می شــود معجزه برای قانع کردن عوام الناس اســت ،چون عقلشــان از درك
حقایق عقلی قاصــر و ناتوان اســت ،اما خواص و اهل اطﻼع نیازی به معجزه ندارند .در
پاســخ باید گفت هرگز پیامبران معجزه را برای اثبات معارف ارزنده مربوط به مبدأ و معاد
نیاورده و در صــدد بر نیامده اند که مســائلی را از معارف عقلی ،چون توحید و معاد را با
اعجاز ثابت کنند ،بلکه در اثبات آ نها به حجت عقل اکتفا کرده و از طریق استدﻻل عقلی
با آنها سخن گفتهاند )طباطبایی ،۱۳۸۷ ،ج ،۳ص.(۲۱۳

ً
عامه مردم چون خوشبین و صـاف درون اند ،با مشاهده خارق عادتی سریعا به حقانیت و
حـدس تصــدق دعوی نبوت می کننـد؛ در حالی که میان آوردن خارق عادت و صــدق
محتویات دعوت ،مﻼزمهای نیسـت؛ ولی خواص اعتباری به این حسن ظنها ندارد بلکه
از راه براهین قاطعه حقانیت مواد دعوت را اثبات نموده و اخذ می کنند .درحقیقت کســی
ً
که این شبهه را مطرح کرده ،از یك نکته اساسی غفلت نموده است و آن این است که اصﻼ
معجزه ارتباطی با اصول شرایع و ادیان الهی که یك سلسله معارف روشن عقلی میباشند،
ندارد .هرگز پیغمبری برای اثبات توحید یا معاد یا نبوت عامه و نظایر آنها دست به معجزه
نزده است و کسی از امم انبیا برای قبول محتویات دعوت انبیا معجزه ای درخواست نکرده
اســت و اگر کســی به این خیال بیفتد نادانی اســت که سـزاوار پاســخ نیســت .این معنا از
بیانات قرآن بسـیار واضـح اسـت .قرآن شـریف ،اصـول معارف اسﻼم و سایر محتویات

١٦٥
١٦٥

دعوت حقه را با استدﻻل های برهانی و در موارد خاصی به حسب مناسبت با جدل یا پند
عقل و قرآن ،ص /۲۲همو ،مجموعه رسائل ،ج ،۱ص.(۲۵۹
البته در مقابل این دیدگاه ،برخی از کشیشان مسیحی از آن جانبداری کرده اند .قدیس آ کونیاس

و جـان ﻻك معتقـدنـد معجزه بر صــدق آموزه هـایی کـه ادیان مختلف در آن اختﻼف دارند ،مانند
آموزه هـای الوهیـت ) (Divinityدﻻلت می کند .ســـوئین برن تﻼش می کند تجســد خداوند در
حضـرت مسـیح و نفی خاتمیت پیامبر اسـﻼم  را با ادعای انحصـار معجزات به حضـرت عیسی

اثبات کند .در جای دیگر در صـدد است نحوه نیایش و عبادت عشای ّربانی را با معجزات حضـرت

عیسی به تنهایی اثبات کند )احمدی ،۱۳۸۹ ،ص.(۳۴۵
خﻼصه
در این بیـان رخداد معجزه به عنوان یك خارق عادت و ادعای ارتباط با عالم باﻻ به عنوان خرق
عادت دوم مطرح شــده اند و هر دو مماثل یکدیگر میباشــند .اگر اولی را پذیرفتیم ،دومی )ادعای
نزول وحی( نیز به جهت قاعده »حکم اﻷمثال فی ما یجوز و ما ﻻیجوز واحد« بالضــروره پذیرفته
ً
می شـود؛ به عبارت دیگر اگر کسی توانایی برای انجام یك خرق عادت داشته باشد ،ضرورتا توانایی

رابطه منطقی معجزه با صدق گفتار آورنده آن

و اندرز فرمود و از انبیای گذشـته نیز همین نوع نقل کرده است )طباطبایی ،اعجاز از نظر

بر انجام خرق عادت دیگر نیز خواهد داشــت؛ به بیان ســوم اگر کســی توانایی ارائه معجزه را دارد،
ً
توانـایی ارتبـاط بـا عـالم غیب را نیز دارد .طبعا ارتباط با عالم غیب همان چیزی اســت که نبی در
مرحله نخست در صدد اثبات آن میباشد.

البتـه در این بیان نیز همانند بیان قبلی »وجود معجزه گواه بر صــدق ادعای ّ
نبوت اســت« نیز

حاکم اســت .البته با ضــمیمه این گزاره که »خدای حکیم اجازه نمی دهد معجزه در دســت افراد
ً
دروغگو و کاذب قرار بگیرد« و به اصطﻼح »اغراء به جهل« بر خداوند حکیم عقﻼ قبیح است.
دﻻلت معجزه بر صــدق ادعای مدعی یك دﻻلت عقلی اســت و دﻻلت آن ّلمی اســت -که از
١٦٦

علت به معلول پی میبریم .با درنظرگرفتن صــفات خدا مانند حکیم بودن خدا و اینکه وجود او ّ
منزه
ّ
از قبیح اســت و این مســائل جنبه علی دارد ،پی به ﻻزم آن می بریم و آن اینکه آورنده معجزه خود

راستگو و ﻻزمه آن صفات ،صدق گفتار اوست.
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نظریه اشاعره در دﻻلت معجزه بر صدق ادعای ّ
نبوت
گروه اشـاعره در حالی که معتقدند اعجاز پیامبران گواه بر صـدق گفتار آنهاست ،رابطه ای
منطقی و برهانی بین اعجاز و صـدق گفتار قایل نیستند ،بلکه از راه دیگر وارد می شوند و آنکه
می گویند ســیره خدا بر این جاری شــده که پیوســته معجزه را به دســت افراد راســتگو داده و به
دســت افراد دروغگو نداده اســت )خوئی ،البیان فی تفســیر القرآن ،به نقل از :روزبهان اشــعری،

ص .(۳۹پایه نظریه آنان این اســت که حســن و قبح ع قلی را نپذیرفته و عقل را ناتوان تر از آن
دانسته اند که زیبایی و نازیبایی افعال را درك کند.
از این جهت داوری عقل را که »دادن معجزه به دســت آدم کاذب قبیح اســت« نپذیرفته ،ناچار
شدند مسئله »عادت الله« را مطرح کنند و شگفت اینکه اگر کسی توانایی خرد را بر شناسایی حسن
و قبح افعال ناتوان بداند ،نمیتواند معرفتی از معارف ثابت کند.
عدلیه میگو ید :دادن معجزه به دست افراد کاذب ،امر قبیح است و ساحت خداوند از کار
قبیح ّ
منزه اســت و به عبارت دیگر ،عدلیه به حســن و قبح عقلی معتقدند و اینکه خرد کارهای
ً
باید و نبایدها را به روشنی درك می کند و در این قسمت فرقی بین واجب و ممکن نیست؛ مثﻼ

می گوید پاداش نیکی به نیکی در همه جا و بر همه زیباست ،خواه فاعل ممکن باشد یا واجب،
پاسـخ نیکی به بدی نازیباست در همه جا و بر همه .ولی اشاعره منکر حسن و قبح عقلی اند و
می گویند خرد را یارای درك بایدها و نبایدها نیست و در عین حال میگویند ،خدا هرگز معجزه
را به دســت افراد کاذب نمی دهد .وقتی از آنان ســؤال می شــود از کجا چنین کاری را انجام
نمی دهد ،می گویند ســیره خدا بر این جاری شــده اســت که پیوســته معجزه را به دســت افراد
راستگو داده و به دست افراد دروغگو نداده است )خوئی ،سیدابوالقاسم ،البیان في تفسیر القرآن،
به نقل از :روزبهان اشعری ،قرن دهم ،ص.(۳۹

روزبهان * در پاسـخ به این اشکال که »اگر داوری عقل را بپذیریم که قبیح است خداوند معجزه
ّ
را در اختیار فرد کاذب بگذارد ،واﻻ تشخیص فرد راستگو از دروغگو ناممکن خواهد بود« ،این گونه
پاسـخ میدهد» :صدور امر قبیح از خدا اگرچه ممکن و بیمانع است ،ولی عادت و مشیت خدا بر
دروغگویان ظاهر نمیشود« )خویی ،مرزهای اعجاز ،ص ۳۵ـ .(۳۶

نقد
ً
اوﻻ عادتی را که روزبهان آن را ادعا کرده ،از »غیر محسـوسات« است و با حواس ظاهریه قابل
ً
درك نیسـت؛ پس لزوما تنها درك این از طریق عقل خواهد بود .اگر ما بپذیریم عقل از درك حسن و
قبح اشـیا عاجز اسـت ،هیچ گاه نمیتوانیم به چنین عادتی پی ببریم .از کجا بفهمیم که مشیت خدا
از روز نخست بر چنین عادتی تعلق گرفته است.
ً
ثانیا اگر انجام و ترك یك کار از نظر عقل یکسـان باشد ،چه مانعی دارد خداوند از آنجا که قادر
مطلق است ،عادت و ّ
مشیت خود را عوض کند و متنبیان دروغگو را نیز بر انجام معجزه توانا سازد.
ً
ثالثا پذیرش چنین عادتی مستلزم این است که پیامبران گذشته را راستگو بدانیم؛ بنابراین کسانی
کـه انبیـای پیشــین را نپـذیرفتـه انـد ،قبول چنین عادتی برای آنان ممکن نخواهد بود؛ چرا که هنوز
* فضـل بن روزبهان خنجی )متوفای ۹۱۹ق( که از مشـاهیر علمای اهل سـنت و پیرو مکتب اشاعره و منکر حسن و
ّ
قبح عقلی اســت ،مؤلف کتـاب ابطال نهج الباطل أو اهمال کشــف الباطل که در ّرد نهج الحق عﻼمه حلی آرا و
نظریات پدر خود »روزبهان« را زیاد نقل میکند.
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رابطه منطقی معجزه با صدق گفتار آورنده آن

این تعلق گرفته که معجزه را فقط در اختیار مدعیان راســتگو قرار بدهد و هیچ گاه معجزه به وســیله
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نپذیرفتهاند معجزه در اختیار پیامبران راستگو قرار میگیرد.
ً
رابعا تحصــیل چنین ســنتی از جانب خدا نیاز به مرور زمان دارد که در برهه هایی معجزه را به
ً
دست افراد راستگو داده و به غیر آنان پرهیز نداده است ،مسلما صدها سال ﻻزم است که چنین سیره
از خدا کشف شود .در چنین موقع تکلیف مردم در این برهه که هنوز سیره و عادت خدا ثابت نشده
اسـت ،چیسـت؟ چگونه بفهمند خدا نبی اول و دوم که دارای معجزهاند ،صادق و راستگو میباشند
)خوئی۱۳۹۵ ،ق ،ص.(۳۹

شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دگر
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پاسخ به برخی اشکاﻻت بر دﻻلت منطقی اعجاز بر نبوت
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 .۱اشکاﻻت ابنرشد
ابن رشـد دﻻلت قرآن را بر صـدق گفتار مدعی که نزول وحی می باشد ،می پذیرد و معتقد است
دال و مدلول با هم ســنخیت دارند؛ اما دﻻلت دیگر معجزه ها را بر نبوت نمی پذیرد و می گوید این
پذیرش به سـان این اسـت که توانایی انسانی را بر راه رفتن روی آب ،دلیل بر صحت ادعای نبوت او
بدانیم .گفتار او این گونه است:
ّ
الف( عدم سنخیت میان دلیل و مدعی

ّ
حقانیت
در دﻻلت اعجاز بر صـدق دعوت هیچ سخنیتی میان دال و مدلول وجود ندارد .اثبات
قول مدعی به وســیله معجزه همانند این اســت که کســی برای اثبات شــایســتگی خود برای درمان
ّ
بیمـاری هـا ادعـا کند که می تواند روی آب راه برود .مدلول )تبحر او در علم طب( تنها با معالجه
بیماران صـعب العﻼج که کسـی قادر به درمان آن نباشد ،ثابت می شود .حتی اگر چنین فردی بتواند
روی آب راه برود ،دﻻلت عقلی بر مدعی او نیســت .مردم با دیدن معجزات انبیا که عملی فراتر از
توان بشــری اســت ،اقنـاع می شــدنـد که او از توانایی قدرت فوق العاده دیگری )دریافت وحی(
برخوردار است )ابنرشد۱۹۹۸ ،م ،ص.(۱۸۵

نقد و بررسی

کﻼم ابن رشـــد ناظر به نفی رابطه طبیعی و ّ
مادی اســت .البته بین راه رفتن روی آب ،ارتباطی با

آگاهی از طب نیســت؛ زیرا رابطه آن دو با هم باید رابطه مادی باشــد و چنین رابطه ای میان این دو
نیست؛ حتی بشر در طول زندگی هیچ نوعی پیوندی میان این دو به دست نیاورده است.
اما مقصـود ما از رابطه ،رابطه غیر طبیعی و غیر ّ
مادی است و آن یك محاسبه عقﻼنی است.
معجزه هر پیامبر در هر عصــری ،مناســب فن رایج آن زمان می باشــد .هر گاه مدعی نبوت کاری
انجام دهد که تمام اسـتادان سرآمد آن فن در برابر آن ،اظهار عجز و ناتوانی کنند ،چاره ای نیست
ً
که علت این عمل را در ماورای قوانین طبیعی جسـتوجو کنیم .مسلما این عامل غیر طبیعی جز
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خدا کســی دیگر نخواهد بود .تصــور اینکه ممکن اســت علتی غیر از خدا داشــته باشــد ،چندان
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ضـرری به مسـئله نمی رساند؛ چراکه موجود امکانی از نظر وجود و فعل وابس ته به واجب الوجود
چنین فردی راســـتگو نبوده ،چنین قدرتی را خداوند حکیم در اختیار او قرار نمی داد .از این بیان
روشن می شود مراد از رابطه بین معجزه پیامبر و نبوت او یك محاسبه عق ﻼنی است نه رابطه مانند
آتش و حرارت یا آب و برودت.
ً
اصــوﻻ باید دید رابطه منطقی در هر مورد متفاوت میباشــد .در موضــوعات طبیعی باید رابطه،
رابطـه طبیعی بـاشــد؛ لـذا در مثالی که گفت» :من می توانم روی آب راه بروم« نمی تواند دلیل بر
آگاهی او از طبابت باشد؛ چون هر دو طرف قضیه امر طبیعی است و باید رابطه همسنخ باشد؛ ولی
دربـاره اعجـاز یـك طرف امر طبیعی اســـت و طرف دیگر یـك امر غیبی اســـت کـه همـان کـار
خارق العاده ای اســت که خداوند در اختیارش قرار داده و دیگران از انجام آن عاجزند ،در این مورد
هم باید رابطه متناسبی میان دو طرف جستوجو کرد و آن همان محاسبه عقلی است.
اگر بخواهیم مسئله را ترسیم کنیم ،چنین میگوییم:
الف( کار فوقالعاده که دیگران عاجزند.
ب( حاکی از یك قدرت غیبی است.
ج( خدای حکیم این قدرت غیبی را به حکم حکمت در اختیار راســتگو قرار می دهد نه
دروغگو.

رابطه منطقی معجزه با صدق گفتار آورنده آن

اســت؛ زیرا به حکم بطﻼن تســلســل همه نوع فعالیت ها باید به واجب الوجود منتهی گردد و اگر

 .۲ .۱بر پیشفرضها خدشه وارد میشود

متکلمان برای اثبات رسالت مدعی ،به دو مقدمه اشاره میکنند:
 .۱این فرد مدعی رسالت است و معجزهای در اختیار دارد.
 .۲هر کسی که معجزه در اختیار اوستّ ،
نبی خداست.

اشــکال ابن رشـــد این اســت که شــما از کجا می گویید »هر کس معجزه در دســت داردّ ،
نبی
خداسـت« .اگر از طریق شرع پاسخ بگویید ،مستلزم دور است و اگر از تجربه و تکرار به این نتیجه
میرسید ،دیگر مفید یقین منطقی )معرفت شناختی( نخواهد بود )همان ،ص.(۱۷۵
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نقد و بررسی

ابن رشـد تصـور کرده برای اخذ نتیجه )صـاحب معجزه پیامبر اسـت( دو راه بیشتر نیست :یکی
سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

شـرع که مستلزم دور است و دیگری تجربه که مفید یقین منطقی نیست؛ بلکه راه سومی وجود دا رد
و آن محاســبه عقلی اســت و آن اینکه :خداوند حکیم ،معجزه را به دســت فرد دروغگو نمیدهد که
مایه گمراهی مردم باشـد؛ زیرا او خواهان سعادت و رستگاری مردم است و این خواسته در صورت
ً
دروغگو بودن مدعی نبوت حاصل نمی شود .طبعا باید گفت با درنظرگرفتن حکمت و اینکه خواهان
سعادت بشر است ،آورنده معجزه راستگو بوده و دروغ نمیگوید.
 .۳ .۱افزودن شرط همراه با ادعای نبوت

سـومین اشکال ابنرشد این است که اصل »معجزه فقط در اختیار مدعی رسالت قرار می گیرد«
برای اینکه سـایر امور مثل کرامات ،سـحر ،کار مرتاضـان را شـامل نشود ،قید همراه با ادعای نبوت
همراه با ادعای خود به آن افزوده میشــود و نتیجه این میشــود :معجزه زمانی صــورت میگیرد که
همراه با دعوی رسـالت باشـد و لذا اگر کار شـگفت انگیزی از کسـی مشـاهده شد ،ولی مقرون به
دعوت نباشد ،دلیل بر نبوت نیست .بنابراین کارهای خارق العاده به تنهایی دﻻلت بر نبوت نمی کند،
مگر اینکه پس از اعجاز مدعی نبوت باشد )همان ،ص.(۱۷۷
نقد و بررسی

افزودن شــرطی به نام مدعی نبوت ،به این دلیل اســت که نفوس طاهره انبیا و اولیای الهی بر اثر

َ
طاعت خدا ،قادر به تصـرف در کون هستند .شاید بتوان گفت سنخ معجزات و کرامات اولیا همگی
از حیث دﻻلت در یك مرتبه وجودی و هر دو از یك مقوله اند و آن تصـرف در امور سـماوی است.
گاهی بدون داشتن منصب و گاهی با داشتن منصب و لذا متکلمان این شرط را افزوده اند تا کرامات
از معجزه جدا شــود و از آنجا که به خاطر طهارت نفس اولیای الهی که هیچ گاه بدون اذن خداوند،
ادعای رسـالت نمی کنند و هیچ گاه داعیه رسالت نداشته اند ،صرف کرامت دﻻلت بر نبوت نیست.
سـحر ساحران حساب دیگری دارد و آن اینکه قابل تعلیم بودن این امورّ ،
ماهیت آن را از معجزات و
کرامات جدا میسازد و مقارنبودن دعوت در آنجا مطرح نیست.
 .۴ .۱معجزه برای اثبات دعوت نیست

اشکال دیگر ابن رشد این است که فلسفه وجودی معجزات پیامبران به قصد دعوت و طلب
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ایمان مخاطب نبوده ،بلکه برخی مسلمانان برای ایمان خود ،از پیغمبر طلب معجزه می کردند
»اسراء« استناد میکند.

*

نقد و بررسی

بررسـی تاریخ درخواسـت معجزه از منظر قرآن و تاریخ بر خﻼف نظر ابن رشد گواهی می دهد.
َْ
اما در انبیای پیشـین ،درخواسـت معجزه برای کسـب صدق دعوت آنان بوده و لذا میگفتند» :فأ ِت
ب َآیة إ ْن ُک ْن َت م َن ﱠ
الصـ ِاد ِقین] :خطاب به انبیا میگفتند (:اگر در گفتار خود صـادق هستي ،معجزهای
ِ
ِ ِ
ْ ُْ َ
ﱠ
َ
َ
برایمان بیاور« )شعراء .(۱۵۴ :اگر مؤمن بودند دیگر » ِإن کنت ِمن الص ِاد ِقین« چه معنا دارد.
در تاریخ پیامبر مسـئله »شـق القمر« روشـن ترین دلیل است که قریش در آستانه ایمان نبودند،
ََ
َ َ
َْ
َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ﱠ َ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ً َ َ ُ َ َ َ ٌ َ
وعـا * أ ْو تکون لـك َج ﱠنة ِم ْن ن ِخیل َو ِع َنب ف ُتف ﱢج َر اﻷن َه َار ِخﻼل َها
* وقـالوا لن نؤمن لـك حتی تفجر لنـا من اﻷرض ینب
َ ْ ً َ ْ ُ ِْ َ ﱠ َ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ َ ً َ ْ َ ْ
َ ْ َ َ َ َ ً َْ َ ُ َ
ون َل َك َب ْی ٌت م ْن ُز ْخ ُرف َأوْ
َ
الله والمﻼ ِئکة قبیﻼ * أو یک
تف ِجیرا * أو تســ ِقط الســماء کما زعم
ت ع َلینا َ ِکســفا أو ْتأ ِتی ِ ُب ْ ِ
ًِ
َ ِ ِ ْ ُ ُ ﱠ َ
َ
ُ
َ
َ ُ
َت ْر َقی في ﱠ
الس َم ِاء َول ْن ن ْؤ ِم َن ِل ُر ِق ﱢیك َح ﱠتی ت َن ﱢزل َعل ْی َنا ِک َت ًابا نق َر ُؤ ُه قل ُس ْب َحان َر ﱢبي َهل ک ْنت ِإﻻ َبش ًرا َر ُسوﻻ )إسراء۹۰ :ـ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َْ
ﱠ َ ْ َ ﱠ َ َ َﱠ ُ َ
ات ِإﻻ أن کذب ِبها اﻷولون« )إسراء.(۵۹ :
 (۹۳و قوله تعالی» :وما منعنا أن نر ِسل ِباﻻی
ِ
ْ
ُْ َ
َ َ ْ ُْ
ْ
ّ
وإنما الذي دعا به الناس وتحداهم به هو الکتاب العزیز .فقال تعالی» :قل ل ِئن ْاج َت َم َع ِت ِاﻹن ُس َوال ِج ﱡن َعلی أن َیأتوا
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ِب ِمثل َهذا الق ْر ِآن ﻻ َیأتون ِب ِمث ِل ِه َول ْو کان َب ْعض ُه ْم ِل َب ْعض ظ ِه ًیرا« )إسراء (۸۸ :و قال» :فأتوا ِب َعش ِر ُس َور ِمث ِل ِه ُمف َت َر َیات«
ِ
)هود) .(۱۳ :ابنرشد۱۹۹۸ ،م ،ص .(۱۷۸
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و آن حضــرت در اکثر موارد ،خواســته آنان را اجابت نمی کرد .ســپس ابن رشــد به آیات ســوره

بلکه از این طریق میخواســتند به واقعیت برســند .پیامبران تا زمانی معجزه میآورند که ثابت شــود
آنان فرســتادگان خدایند و زمانی که حجت بر مردم تمام می شــد ،هیچ الزامی برای اظهار معجزه
نیسـت .از آنجا که مشـیت الهی بر این اسـت قانون طبیعت طبق روال خود سپری شود ،معجزه امر
رایجی میان انبیا نبوده و مردم را به معجزات انبیای پیشین توجه میساختند.
 .۲اشکاﻻت فخر رازی بر دﻻلت منطقی معجزه
خواجه نصــیر طوســی )متوفای ۶۷۲ق( در کتاب نقد المحصــل از فخر رازی )متوفای ۶۰۶ق(
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معروف به امام المشککین سه اشکال بر دﻻلت معجزه مورد بررسی قرار میگیرد:
 .۱ .۲معجزه معلول نفس ّ
نبی است

سال بیست و هفتم /شماره  /۱۰۳بهار ۱۴۰۱

او می گوید :هرگز دلیل نداریم که کار پیامبر ،کار خداست ،احتمال دارد کار از آن پیامبر باشد؛
زیرا احتمال هست نفس نبی با دیگر نفوس از نظر ماهیت مختلف باشد و بر چیزی توانایی پیدا کند
که دیگران بر آن توانایی نداشته باشند ....اگر بگوییم نفس نبی با نفس دیگران وحدت ماهوی دارد،
ممکن اسـت ،سـخن را به بدن نبی منتقل کنیم و بگوییم بدن او دارای خصوصیتی است که دیگران
فاقد این خصــوصــیت اند؛ لذا کارهایی را انجام می دهد که دیگران از آنها ناتواناند )خواجه نصــیر،
۱۴۰۵ق ،ج ،۲ص.(۳۵۳

ممکن اسـت نبی بر جسـمی دسـت یافته که منشـأ آثار عجیب و غریب شـده باشد ،ولی چون
دیگران از جسم و خواص آن بیاطﻼعاند ،از معارضه با آن عاجز ماندهاند.
شــاید هم انبیا توســط نیروهای شــیاطین ،جن ،مﻼئکه یا ارواح فلکی ،او را در این امور غریبه
یاری کرده باشند.
ً
مﻼحظه :اختﻼف ماهوی نفس نبوی با دیگران مسـلما منتفی است؛ زیرا همگی حیوان ناطق و
به اصـطﻼح به وسـیله »نفس ناطقه« از دیگر جانداران جدا می شوند و در غیر این صورت اختﻼف
ماهوی سبب میشود نبی نوعی دیگر باشد ،در حالی که همگی میدانیم او انسان است.
ّ
اختﻼف در بدن از نظر ضعف و شدت قابل تصور است؛ زیرا همه انسانها از نظر توانایی بدنی
یکسـان نیسـتند؛ اما توانایی بدنی در معجزه کارسـاز نیسـت؛ زیرا فرض این است که در یك لحظه

چوب خشــك به صــورت مار یا کار نشــدنی مثل اینکه ِگل حیوان شــود ،انجام گیرد .این نوع کارها
محصول توانایی بدنی )از لحاظ شدت و ضعف( نیست.
احتمال اینکه نبی بر گیاهی و حیوانی دست یافته که دارای چنین ویژگی های غریبی داشته باشد
ً
نیز منتفی اســت؛ زیرا در صــورتی اســت که نوع اعجاز را پیامبر معین کند؛ ولی غالبا نوع اعجاز را
مخاطبان تعیین میکردند و ّ
نبی از درخواست آنان آگاه نبوده تا وسیله آن را فراهم کنند.
آنچه فخر رازی در مرحله سوم گفت که جن و شیاطین او را در این راه کمك میکنند ،نیز مردود
است؛ زیرا اقتدار جن و شیاطین بسیار محدود است و هرگز قدرت بر احیای مردگان یا آفریدن مرغ
زنده و شق القمر ندارند.
 :۲ .۲ثابت شود که خدا این کار را به عنوان تصدیق نبی انجام داده است
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حاصـل این اشـکال آن است که معجزه در صورتی بر نبوت آورنده آن دﻻلت می کند که غرض
با غرض نیســت؛ ممکن اســت خدا کاری را انجام دهد ،ولی نه به عنوان تصــدیق و ممکن اســت
خداوند از خلق آن هیچ غرضی نداشته باشد.
گذشته بر این فرض می کنیم خدا کاری را به عنوان هدفی انجام داده است .از کجا معلوم هدف
تصــدیق نبی باشــد .شــاید این رخداد ،محصــول کرامت و معجزه نبی دیگری باشــد .ممکن اســت
ً
عقول مکلفان باشد؛
»ارهاص« نبی دیگری باشـد که بعدا مبعوث خواهد شـد و شاید برای امتحان ِ
همچنان که انزال آیات متشابه به این غرض بوده است )خواجه نصیر۱۴۰۵ ،ق ،ص.(۳۵۳
مﻼحظه :تصـویر فعل خدا مجرد از غرض ،مﻼزم با عبث بودن فعل خدا می باشد و افراد عابث
و لغوکار فاقد کمال اند و خداوند ّمنان جمیل و مظهر کمال اســت ،چگونه می توان گفت خدا دعای
پیامبر را مستجاب کرده ،اما غرض تصدیق آن نبوده است.
گذشـته از این اسـتجابت دعای او مجرد از تصـدیق او سـبب اضﻼل بندگان است و آن از شأن
ْ ُْ
ْ َ ُْ ُ َ ﱠ َ َ َْ ُ َ َ
الله غني عنک ْم َوﻻ َی ْرضی ِل ِع َب ِاد ِه الکف َر :اگر کفران
خدا نیسـت؛ چنان که می فرمایدِ » :إن تکفروا ف ِإن
کنید خداوند از شما بی نیاز است و هرگز کفران را بر بندگان نمیپسندد« )زمر.(۷ :
ً
او پذیرای کفر بر بندگان نیســت و مســلما دادن یك قدرت بر فرد دروغگو یك پذیرش کفر بر
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خداوند از اسـتجابت دعای او تصـدیق او باشد ،در حالی که از نظر مکتب اشاعره افعال خدا همراه

بندگان اسـت .در مسـئله ارهاص نیز فخر رازی دچار خلط مبحث شـده است» .ارهاص« در نبوت
آورنـده خود حکایت می کند ،نه از نبوت فرد دیگری که در آینده خواهد آمد .ارهاص پیش از زمان
دعوت و بدون تحدی و مبارزهطلبی است )تفتازانی ،شرح المقاصد ،ج ،۵ص.(۱۳
 .۳ .۲از کجا معلوم خدا او را تصدیق کند او در گفتارش راستگوست

وی در بیان این اشــکال می گوید :از کجا معلوم که خدا او را تصــدیق کرد ،او راســتگوســت.
خدایی که -از نظر مکتب اشاعره -آفرینده کفر و گناهان است ،چه مانعی دارد فرد کاذب را تصدیق
١٧٤

کند )همان ،ص.(۳۵۳

مﻼحظه :کسانی که حسن و قبح را منکر باشند و قبیح ترین افعال را به خدا نسبت بدهند و خدا
را آفریننده کفر و وقیحترین افعال بدانند ،ممکن است بگویند خدا دروغگو را تصدیق کند.
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وی در پایان به استدﻻل قراردادی که معروف است ،اشکال میکند .مقصود از آن مثال قراردادی
این اسـت که فردی ادعای نمایندگی از پادشـاه دارد و در مجلسـی که او نشــسـته اسـت ،میگوید،
پادشـاها ،اگر من در این ادعای وکالت راسـتگو هستم ،نشانه نص بر راستگویی من این است که از
جای خودتان برخیزید .در این موقع فخر رازی می گوید :برخاســتن ملك از جای خودش همراه بر
دردی بود که بر او عارض شد و لذا از جای خود برخاست.
البته این احتمالی اســت در یك میلیارد احتمال که قابل توجه نیســت ،گذشــته از اینکه ملك
زبانش بســته نبود ،می توانســت بگوید مردم برخاســتن من جنبه تصــدیقی ندارد ،بلکه به خاطر یك
رشته ناراحتی داخلی است.
 .۳اشکال شهید صدر بر دﻻلت منطقی معجزه
شــهید صــدر در نفی رابطه منطقی بین معجزه و ثبوت نبوت میگو ید» :دﻻلت معجزه بر نبوت
نمی تواند متوقف بر قاعده عقلی قبح کذب و قبح اغرای به جهل باشـد؛ چون در این صورت ،حتی
اگر این قاعده مورد قبول هم باشــد ،معجزه نمیتواند دلیل بر نبوت مدعی باشــد؛ به دلیل اینکه این
ّ
ً
کبرای کلی که کذب قبیح است ،مصداق خود را در خارج معین نمیکند که اگر مثﻼ خداوند حکیم
با اظهار معجزه در دســت مدعی نبوت ،او را تصــدیق نکرده باشــد ،مرتکب اغرای به جهل شــده

ّ
اســت؛ چون فرض این اســت که معجزه بدون ضــمیمه شــدن این کبرای کلی بر نبوت معجزهکننده
دﻻلت نمی کند .بنابراین توقف دﻻلت معجزه بر نبوت مدعی نبوت بر کبرای کلی قبح کذب و قبح
اغرای به جهل -که برای فریب مردم خﻼف واقع را به آنها بگوید -مســتلزم دور اســت؛ زیرا از یك
ســو فعلیت کبرای عقلی قبح اغرای به جهل و قبح کذب ،متوقف بر فعلیت دﻻلت معجزه بر نبوت
می باشــد و از ســوی دیگر فعلیت دﻻلت معجزه بر فعلیت کبرای مذکور متوقف اســت« )احمدی،
 ،۱۳۸۹ص.(۳۸۵

حاصـل تقریر این است کبری ،صغری خود را ثابت نمی کند .اگر مولی بگوید »اکرم العالم« و
درباره فردی تردید کنیم که عالم اســت یا نه ،نمی توان به اصــل دلیل تمســك کرد و عالم بودن او را
ّ
ثابت کرد ،بلکه باید تشــخیص صــغری را از جای دیگر به دســت بیاوریم .در اینجا هم کبری کلی
کذب قبیح و اغراء به جهل نیز مانند کذب قبیح است ،دلیل نمی شود آورنده معجزه کاذب یا صادق
مﻼحظه :مورد بحث با مثال »اکرم العلماء« تفاوت دارد .در آنجا دو احتمال همســو هســت :یا
عالم اســت یا عالم نیســت و کبری یکی از این دو صــغری را ثابت نمی کند؛ در حالی که در مورد
ً
بحث یك طرف محال است ،طرف دیگر قطعا ثابت میشود.
توضـیح اینکه اگر کاذب باشد ،با حکمت خدا سازگار نیست؛ چون این وجه محال است و بین
ً
سلب و ایجاب واسطه نیست ،طبعا طرف دوم که راستگو بودن است ثابت میشود.

نتیجهگیری
مبانی ما در این رساله عبارتاند از:
ـــــ حکیم بودن خـدا )در مبـانی خـداشــناختی( و اعتقاد به حســن و قبح عقلی )در مبانی
ارزش شـناختی( و تقسـیم هسـتی به طبیعت و ماورای طبیعت )در مبانی هستی شناختی( از عوامل
مهم برای نتیجهگیری در این رساله بوده است.
ـــ درباره نحوه دﻻلت معجزه بر صدق ادعای مدعی باید روشن کرد که آیا این دﻻلت ،دﻻلت
لفظی است یا عقلی .اگر لفظی است ،دﻻلت آن مطابقی است یا تضمنی یا التزامی و اگر دﻻلت آن
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باشد؛ زیرا این مستلزم دور است ،به نحوی که بیان شد.

١٧٥

ّ
عقلی اسـت ،آیا به صـورت برهان ّلم است که از علت به معلول پی می بریم یا برهانی إنی است که
از معلول به علت پی میبریم.
ً
نتیجه اینکه :اصــوﻻ دﻻلت ،معجزه لفظی نیســت -که درباره آن در یکی از ســه شــیوه رســالت
سخن بگوییم -بلکه دﻻلت آن عقلی است و از میان دو قسم دﻻلت ّلمی است؛ زیرا با درنظرگرفتن
ّ
صفات خدا مانند حکیم بودن خدا و این وجود او منزه از قبیح است ،این مسائل که جنبه علی دارد،
پی به ﻻزم آن می بریم و آن اینکه آورنده معجزه در ادعای خود راسـتگوست و ﻻزمه آن صفات و آن
مبانی ،صـدق گفتار اوسـت و درواقع با اثبات برهانی بودن دﻻلت معجزه -در مقابل قول کسانی که
١٧٦

دﻻلت آن را اقناعی میدانند -مرتبه آن را به عالیترین درجه ممکن )عقل و منطق( ارتقا داده و برای
یکی از مهمترین و اساسی ترین مسئله اعتقادی خود دلیل و برهان اقامه کردهایم.
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