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رابطه منطقی معجزه با صدق گفتار آورنده آن
  ٠٣/٠٧/١٣٩٩ تاريخ تأييد: ٠١/٠٢/١٣٩٨تاريخ دريافت: 

 *علیرضا سبحانی  ------------------------------------------ 

دهیچک
ــوع ا ــائل  یکین مقاله یموض  اســت و آن یو قرآن یدار کالمشــهیو ر  پرپیشــینهاز مس

نکه چگونه مثالً انداختن عصا یو ا است» آورنده معجزه یرابطه معجزه با صدق ادعا«
ل بر حقانیت قول آورنده و رسالت او از جانب خداست و به یدل، یل آن به افعیو تبد

، است یک منصـب معنو یو نبوت که  ینیک عمل تکو ین یب یااصـطالح چه رابطه
 .صـــورت برهانی ثابت کنیمه ما در این مقاله در صـــددیم داللت آن را ب. وجود دارد

قبح اغراِء به « قول مشـــهور مانند؛ برای اثبات این مّدعی مطرح شـــده اســـتلی یدال 
داللت  .»حکم االمثال فی ما یجوز« با قاعده فلســفی ییبیان عالمه طباطبا و» جهل

 تبع داللت مطابقی و تضمنی و التزامیبه. معجزه بر صدق مدعی داللت لفظی نیست
ــت ــورت برهان لّمی اســتداللت آن عقلی و به  بلکه؛ مورد بحث ما نیس ا زیرا ب؛ ص

و از  ،بودن و اینکه وجود او منزه از قبیح اســتدرنظرگرفتن صــفات خدا مانند حکیم
یعنی ؛ بریمپی می درنهایت به الزم آن، آنجا که این مســائل جنبه علّی و معلولی دارد

ــفات جمال و  ــت و الزمه ص ــتگوس درواقع آوررنده این معجزات در ادعای خود راس
خدا هرگز چنین قدرت . کند که در ادعای خود راستگو باشدخداوند اقتضا میجالل 

ـــاحب ، دهد و اگر هم بر فرض ممکنای را به فرِد دروغگو نمیالعادهفوق فردی ص
داد بیان دوم اینکه رخ. مانع گمراهی بندگان شود، بر خدا الزم است، چنین قدرتی شد

باط با عالم باال به عنوان خرق عادت معجزه بـه عنوان یـك خـارق عادت و ادعای ارت
ــده، دوم ــندیاند و هر دو مماثل یکدیگر ممطرح ش  یدوم، اگر اولی را پذیرفتیم. باش

» حکم األمثال فی ما یجوز وما ال یجوز واحد« نیز به جهت قاعده) ادعای نزول وحی(

                                                      
. اهــبو مــذ انیـدانشــگـاه اد  یمـذاهـب اســالم یو دکتر علمیـه قم دانـش آموختـه ســطح چهـار حوزه *

110sobhani@gmail.com 
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الناس است قول کسانی که معتقدند معجزه برای اقناع عوام. شودبالضروره پذیرفته می
ـــت، کنندو آن را حرکتی فریبکـارانـه تلقی می ـــأن و جایگاه ، با اثبات نظریه نخس ش

ـــت اگر ما . ایمارتقا داده، معجزه را به باالترین درجه خود که مرتبه منطق و عقل اس
ترین مســـئله ترین و اســـاســـیدرواقع بر یکی از مهم، داللت معجزه را برهانی ندانیم

 .ایمامه نکردهاعتقادی خود برهان اق

 .زهداللت معج، داللت اقناعی، عادت الله، حسن و قبح، رابطه منطقی، معجزه:گان کلیدیواژ 

 

مقدمه

ك که آیا ی» تبیین وجود رابطه بین معجزه و صدق ادعای مدعی است«، موضـوع شـایسـته بیان
ای ه گونهب، بگیردبه خود » برهانی« است تا مسئله جنبه» عّلی و معلولی« رابطه منطقی و به صورت

گروهی از متکلمان . که هیچ گونه احتمال خالف در آن راه نداشته باشد و یك نوع رابطه عقلی است
اقناعی  شناختی ون اسـالمی داللت معجزه را بر صـدق گفتار مّدعی روانامسـیحی و برخی محقق

ــادهدانند و میمی یند افراد س ــگفتگو ــاهده کارهای ش حیطه توان آنها بیرون  انگیز که ازلوح با مش
 .آورندشوند و به آن ایمان میمجذوب آورنده آن می، است

ــ۵۲۰( اندلسی رشدابنیکی از طرفداران این نظریه معروف  او معتقد است بین . است) ق۵۹۵ـ
 :گویداو می. دلیل و مدلول سنخیت الزم است و این سنخیت در مورد معجزه وجود ندارد

شود این است که آن کس که توانایی راه رفتن روی آب را ردم میآنچه که سبب اقناع نوع م

ــت به طریق اولی می ــری اس را درمان کند که در ها تواند بیماریدارد که عملی مافوق بش

که خداوند آنها را دارای چنین ، و لذا عموم مردم با دیدن معجزات انبیاء. توان بشــر اســت

بود کـه بتواننـد وحی الهی را دریافت کنند و  قوه و نیرو کرده اســت دور از ذهن نخواهـد

 .)۱۸۵ص، م۱۹۸۸، رشدابن( پیامبر خدا باشند

کسانی که معجزه را ، شـناختی داردکه معجزه جنبه اقناعی و روان اسـت خالصـه نظر او این
العاده بسان این است که عمل یك پزشکی که جّراحی فوق، دانندگواه بر صدق گفتار آورنده آن می

ــدبدن انســانی که کامًال بی را در ــابقه باش ــائل نجومی، س ــدق گفتار او در مس . دبدانن گواه بر ص
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 مسیحالعاده این جراح است و پذیرفتن قول بسان عمل فوق  مسیحبنابراین شـفابخشیدن جناب 
 .به مثابه پذیرفتن قول جراح در مسائل نجومی است ..).و بهشت، دوزخ، معاد( در سـایر مسائل

جنبه ، اگر در قرون گذشته آوردن معجزه مایه گرایش مردم به ادعای او بوده، گیردنتیجه میگاه آن
طبعًا ، باشدالعاده گواه بر شـخصیت برتر او میزیرا کارهای خارق؛ روانی و اقناعی داشـته اسـت

 .شودگفتار او نیز پذیرفته می
 .شودپایگی نظریه با تبیین نظریه دوم آشکار میبی

اســالمی معتقـدنـد یك نوع رابطه منطقی و برهانی بین  محورپژوهش کـه متکلمـاندر حـالی 
 .شویم که طرفین آن را پذیرفتندرا یادآور میای مقدمه ابتدا. داردوچود معجزه و صدق گفتار او 

وجود رابطه بین علت و معلول

ــیر قاعده ــدرالمتألهین و پیروان مکتب او در تفس ــدر إّال من ال« ص بر لزوم » واحدالواحد الیص
 :کندوجود رابطه بین علت و معلول چنین استدالل می

ــد. ۱ ــته باش ــنگی؛ باید بین علت و معلول یك نوع رابطه وجود داش  ،مثًال خوردن آب با رفع تش
به گواه اینکه ، حائز چنین رابطه اســت، همچنین خوردن غذا در رفع گرســنگی؛ رابطه طبیعی دارد

 .نیستاولی جایگزین دومی و همچنین بالعکس 
یلزم أن یکون کّل شیء « باشـد و به تعبیر آنانای باید بین علت و معلول رابطه بدین ترتیب

 .»عّلة لکّل شیء
 :ریزند و آن اینکهرا پی میای پس از بیان پیشین اساس قاعده

زیرا اگر معلول بسیط ؛ زندکثیر سر نمی از، معلول واحد که بسـیط من جمیع الجهات است. ۲
، اگر از دو علت صادر شود، من جمیع الجهات باشـد و در آن هیچ نوع کثرتی وجود نداشـته باشـد

زیرا در بند الف گفتیم ؛ مالزم با وجود دو خصوصیت در معلول است، الزمه صـدور آن از دو عّلت
ــد ــی نباش ــادر نمی معلول از آن، تا بین علت و معلول رابطه خاص ــودص حاال اگر دو عّلت مبدأ . ش

باید در این معلول واحد دو خصـوصـیت باشد و الزمه آن ، صـدور واحد من جمیع الجهات باشـد
در حـالی که ما معلول را بســیط من جمیع الجهات فرض ؛ خلف فرض و کثرت در معلول اســت
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 .)۲۱۰ص، ۲ج، م۱۹۸۱ ،مالصدرا( کردیم
باید بین یك اندیشه که آفریننده . علمی نیز صـادق اسـتهای همانند این سـخن درباره اندیشـه

اگر . وجود داشـته باشـد و عقل یك نوع مالزمه بین آن دو کشف کندای رابطه، اندیشـه دیگر اسـت
 .است که واقعیت زوج با انقسام مطابق است دان دلیلب» کّل زوج ینقسم إلی متساویین« گوییممی

بر این اساس معجزات پیامبران باید یك نوع . انقسـام مالزم اسـت قهرًا با دو، زوج دو موجود اسـت
ونه چگ، گاه به صـورت مار گشتنانداختن عصـا آن. مالزم عقلی با صـدق گفتار آنان داشـته باشـد

برداشت از معجزه برای صدق ، نباشـدای اگر رابطه. باشـد  موسـیتواند دلیل بر صـدق نبوت می
 :گویدواهد بود که میسان قول شاعر خهب، ادعای مدعی

 به شوشتر زدند گردن مسگری گنه کرد در بلخ آهنگری

بین معجزه و صدق  پیشـین پیامبران یك نوع رابطههای شـود که امتاز برخی آیات اسـتفاده می
ْنَت «: گویندمی  مثًال در این آیه قوم ثمود به پیامبر خود به نام صــالح؛ اندیشــیدندگفتار او می

َ
َما أ

اِدِقیَن  ِإالَّ  ِت ِبآَیة ِإْن ُکْنَت ِمَن الصـَّ
ْ
ٌر ِمْثُلَنا َفأ گو اگر در دعوت خود راست، تو بشری مانند ما هستی: َبشـَ

 .)۱۵۴: شعراء(» بیاورای هستی آیت و نشانه
دادن آمادگی خود را به نشــان، گـاهی خود پیامبران پیش از آن که مردم از آنان معجزه بخواهند

 :خوانیمچنین می  موسیدرباره حضرت . کردندمعجزات اعالم می
ْل َمِعَی َبِني  ْرســـِ

َ
أ ُکْم فـَ ة ِمْن َربِّ نـَ ْد ِجْئُتُکْم ِبَبیِّ ُقوَل َعَلی اللـِه ِإالَّ اْلَحقَّ قـَ

َ
ْن َال أ

َ
َحِقیٌق َعَلی أ

اِدِقیَن  ِت ِبَها ِإْن ُکْنَت ِمَن الصَّ
ْ
َراِئیَل * َقاَل ِإْن ُکْنَت ِجْئَت ِبآَیة َفأ ای فرعون شایسته است : ِإسـْ

من به ســوی شــما با برهان و آیتی از ناحیه خدایتان ، کـه درباره خدا جز راســت نگویم

فرعون در پاسخ گفت اگر در این ، از این نظر ملت اسرائیل را از قید و بند رها ساز، امآمده

 .)۱۰۶ـ۱۰۵: اعراف( اعجاز خود را عملی کن، ادعا راستگو هستی

ــیححضــرت  ــیســان حضــرت هنیز ب  مس اعالم آمادگی ، پیش از درخواســت معجزه  موس
ُکْم «: گویدقرآن در این موقع می. کردمی ي َقْد ِجْئُتُکْم ِبآَیة ِمْن َربِّ نِّ

َ
َراِئیَل أ ــْ وًال ِإَلی َبِني ِإس ــُ  من«: َوَرس

 اکنون .)۴۹: نآل عمرا(» ام از جانب خدا آمدهای اسرائیل هستم و با نشانه رسـول خدا به سـوی بنی
 .پردازیمترشدن بحث به نظریات برخی اندیشمندان میبرای روشن
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وجود رابطه منطقی بین اعجاز و صدق ادعای مدعی

مقتضی حکمت الهی: بیان اول

 یاست که پذیرفتن یك جزء آن در گرو پذیرش بقیه اجزاای سان منظومههعقاید اسـالمی ب
ــت دلیل مســتقلی بخواهد که جدا از ، جزئی از آن منظومهتواند بر بنابراین کســی نمی؛ آن اس

بنابراین اثبات این مطلب که بین معجزه و صــدق گفتار مدعی رابطه . وابســته آن باشــد یاجزا
 ،ن است که یك رشته قضایا را قبًال بپذیریم و اگر آنها مورد خدشه باشدآدر گرو ، هستمنطقی 

 .استدالل تمام نخواهد بود
 :اند ازعبارت، بر قضیه مورد بحث سایه افکنده و به آنها بستگی دارد هایی کهفرضپیش
بلکه قدرتی مافوق طبیعت آن را ، جهان خدایی دارد و نظام آفرینش ساخته طبیعت نیست) الف

 .آفریده و به آن نظم و نظام بخشیده است
 .شودعادل و حکیم است و از فرد حکیم کار عبث صادر نمی، آفریدگار جهان) ب
یعنی راهبری و سعادت او ؛ گرددمی خلقت بشـر برای غرضـی است که به خود بشر بر) ج

یعنی ؛ دهدها رضایت نمیبنابراین آفریدگار جهان به ضـاللت و گمراهی انسـان؛ در دو جهان
، هرچند گاهی خود انسان بر اثر خودخواهی، دهد که او را به گمراهی بیفکندکاری انجام نمی
 .یمایدراه ضاللت را بپ

از جانب خدا العاده توان نتیجه گرفت که اعطای قدرت فوقگانه میبا توجه به این مقدمات ســه
به کسی که به دروغ ادعای نبوت ، باشدکه از توانایی نوع بشـر بیرون است و قابل تکرار و تقلید نمی

شدن خدا به گمراهشود و هرگز زیرا موجب گمراهی نوع مردم می؛ کند با بند سـوم سازگار نیستمی
ــایت نمی ــن؛ دهدمردم رض ــعادت دنیا و آخرت به عبارت روش ــر را برای س تر از یك طرف خدا بش

اگر مدعی نبوت در این مسیر . آفریده است و برای رسیدن به این هدف پیامبرانی را اعزام کرده است
کاذب باشد و دروغگو و ، هدف عملی شده و غرض حاصل گشته است و اگر مّدعی، راسـتگو باشد

طبعًا چنین قدرتی را به وی ، قدرت فوق توان به این فرد مایه گمراهی اســت یداند که اعطاخدا می
 .حاکی از آن است که او راستگوست، دهد و اگر داده استنمی
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بیان فرموده  بصیرابیدر پاسخ به پرسش   امام صـادقتوضـیح حدیثی است که ، آنچه ما گفتیم
ــت ــداز امام می گاه که ویآن. اس ــت؛ پرس امام در ؟ چرا خدا پیامبران را با اعجاز مجهز نموده اس

 :پاسخ فرموده است
لیکون دلیًال علی صــدق َمن أتی بـه والمعجزُة عالمـٌة للـه ال ُیعطیهـا إّال أنبیاَءُه ورســَله 

ــدُق الصــادق ِمن کذب الکاذب خداوند پیامبران خود را با معجزه : وحجَجه لُیعرف به ص

معجزه نشانه الهی است که خداوند آن را ، نموده تا گواهی بر راسـتگویی آنان باشـد همراه

ــتگویان از بی، تا در پرتو آن، گذاردفقط در اختیار پیامبران می ــحت ادعای راس پایگی  ص

 .)۱۲۲ص، ۱ج، ۱۳۸۵ ،بابویهابن(» مّدعای دروغگویان باز شناخته شود

 :کنیمما این برهان را در دو جمله بیان می
کند و بشــر را برای رســیدن به کمال خـداوند حکیم اســت و فرد حکیم نقض غرض نمی. ۱

 .دهد که سّد راه رسیدن بشر به آن غرض باشدولی بعدًا کاری انجام نمی، آفریندمی
به فرد دروغگو نقض غرض ، که جهانیان قادر به مقابله با آن نباشــندالعاده دادن قدرت فوق. ۲

 .االطالق از نقض غرض پیراسته است علیاست و حکیم 

 راهنمایی قرآن در مورد رابطه منطقی

اســت که خدا در این مورد ای پرتوی از مفاد آیه، نقل کردیم  امام صـــادقآنچه از حضــرت 
فرماید و حاصــل آیه این اســت که اگر پیامبرانی که دارای معجزات هســتند بر فرض محال دروغ می

َخْذَنا ِمْنُه ِباْلیِمیِن * ُثمَّ َلَقَطْعَنا «: شودزده میشاهرگ آنان ، بگویند
َ
َقاِویِل * أل

َ
َل َعَلْیَنا َبْعَض األ َوَلْو َتَقوَّ

َحد َعْنُه َحاِجِزیَن  ِمْنُه اْلَوِتیَن *
َ
های نسبت) صلی الله علیه وآله وسلم( هرگاه محمد«: َفَما ِمْنُکْم ِمْن أ

زدیم و هیچ کس از و شاهرگ او را می، گرفتیممیتر درت هر چه تمامداد او را با قاساس به ما می بی
 .)۴۷ـ۴۴: الحاقه(» توانست مانع این کار گرددنمی، شما

خدا از او ، ناروایی به خدا بدهدهای گاه پیامبر اسـالم نسبت این آیه آشـکارا داللت دارد که هر
برخی محققان پاسخ یادشده را نیز به این شیوه . کندگیرد و نعمت حیات را از او سـلب میانتقام می
 :کنندتقریر می

ــدق مدعی نبوت ندارد به این نکته ای رابطهالعاده گویند آوردن کار خارقآنان که می با ص
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زند دانشـمند و ماهر سر میهای که از انسـانالعاده توجه ندارند که معجزه یك امر خارق

فوق قدرت انسـان یعنی منحصرًا متکی به نیروی اسـت که ای العاده بلکه خارق، نیسـت

ــت در . الهی اســت ــت خداوند خارق عادتی که از عهده انســانها خارج اس آیا ممکن اس

آیا این امر با حکمت خدا ؟ اختیار مدعی دروغگویی بگذارد و بندگان خود را گمراه سازد

کس به سوی  ماند که شخصی بگوید من وکیل فالناین درست به این می؟ سـازگار است

و آن ، و شاهدش این است که او مهر مخصوص خود را در اختیار من گذارده، شما هستم

مسلمًا این دلیل بر ، شـخص با علم به این ادعا مهر مخصـوصـش را در اختیار او بگذارد

 ،مکارم شیرازی( و گرنه محال اسـت چنین کاری را انجام دهد، قبول و رضـایت او اسـت

 .)۲۸۳ص، ۸ج، ۱۳۸۶

گیرد که به می بر هایی را درمهم این اسـت که آیا این آیه مخصــوص پیامبر اســت یا همه انســان
ند و ازیرا در طول تاریخ متنبیانی آمده؛ مسلمًا آیه چنین گسترشی ندارد؟ دهندخدا نسـبت دروغ می

 .اما نعمت حیات از آنها سلب نشده است؛ اندهایی به خدا نسبت دادهدروغ
یاِن بزرگ نام میتاهای کتـاب اعان حدیث و دروغگو برد که هزاران هزار ریخ و رجالی از وضــّ

 بر توان گفت آیه همگان را دربنابراین نمی؛ انداما صحیح و سالم زندگی کرده، انددروغ به خدا بسته
ــت که یعنی ؛ گیردمی ــبت ناروایی بدهداین گونه نیس از  ،خداوند هر نوع دروغگویی را که به او نس

 .است با خصوصیاتی که دارد بلکه ناظر به پیامبر اسالم ، کندسلب حیات می روغگود
 بزرگی اسـت که او را به این حّد رسانیده است که اگرهای دارای خصـوصـیت  پیامبر اسـالم

 .کندخدا از او سلب حیات می، نسبت ناروایی به خدا بدهد» العیاذبالله«
 :ازند ها عبارتبرخی از این ویژگی

در طول زندگی نقطه ضـعفی نداشته و سراسر حیات او با پاکی و درستی و امانت . ۱

 .همراه بوده است

طور کامل با فطرت انسان موافق بوده و عقل و خرد به تصدیق  آیینی آورده اسـت که به. ۲

 .آن پرداخته است

ن در معارضه با افکنان سخاست به نام قرآن که همه نوابغ جهان و پیای آورنده معجزه. ۳

 .نداآن ناتوان بوده
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مردم پـاســخ گفته و کارهای هـای گهگـاهی بـه درخواســت، عالوه بر معجزه بزرگ. ۴

 .از او سر زده استای العادهخارق

ها را به خدا جذب شـخصـی با این مشـخصـات و ممیزات که سـراسـر زندگی او قلوب انسان
گاه پیامبر یا هر  بنابراین هر. شــودســلب حیات میحتمًا از او ، اگر بـه خدا دروغ ببندد، کنـدمی

شود این آیه شامل او می، اگر نسبت ناروا بدهد، سان پیامبر بودههپیشین ب هایتشـخصی که در ام
 .و نکته آن روشن است

کند و اگر او منصف را به خود جذب میهای زیرا شرایط حاکم بر چنین مرد ممتازی نوع انسان
شود چنین قدرت و موقعیت مایه گمراهی مردم می یاعطا، دق و راستگو نباشددر ادعای نبوت صـا

 .دهدچنین کاری را انجام نمی، هاستو خدای حکیم که خواهان سعادت انسان

شبهه

یِل « فرقه بهائی با آیه مبارکه َقاِو
َ
َل َعَلْیَنا َبْعَض األ » قطه اولین« بر صحت دعوی نبوت ..».َوَلْو َتَقوَّ

 :گویدمی مروج آنان ابوالفضل گلپایگانی *.کنننداستدالل می ،»قدساجمال « و
تقریبًا » جمال اقدس« در مدت هفت سال و» نقطه اولی« بر صغیر و کبیر معلوم است که

محمد باب شیرازی کتابی به  یعنی علی( چهل سـال به همین سـؤال بر آن متمسك بودند

آورده و آنها را با ادعای » ایقان« و» اقدس« نامو حسینعلی نوری بهاء کتابی به » بیان« نام

 ،یگلپایگان( اگر دروغگو بودند باید خدا جان آنها را گیرد) نبوت به خدا نسبت داده است

 .)۲۴۰ص، ]تابی[

 ؛آیه ناظر به هر دروغگو نیست، همان طوری که یادآور شدیم. پاسـخ این استدالل روشن است
سان شرایط پیامبر داشته باشد و این دو نفر فاقد هر نوع هکه شـرایطی ب اسـت دروغگویی، بلکه مراد

 :نویسدیکی از محققان در این مورد می. نقطه قوتی بودند که مایه جذب آنها شود
این همـان مـذهبی اســت که در پناه دولت زورگوی روس تزاری به وجود آمد و حمایت 

به اتهام قصد به جان شاه » بهاءالله« که وقتی گذار آن به حّدی رسیدمأموران بیگانه از پایه
                                                      

ــیدعلی * ــیرازیس ــتبنیان» باب« ملقب به محمد ش ه نقط« توان بهاز القاب وی می، گذار جنبش باب در ایران اس
 . اشاره کرد» شمس حقیقت« و» اولی
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ه باید بهاءالل: «سفیر روس در نامه خود به صدر اعظم وقت چنین نوشت، دسـتگیر گردید

بسیار بکوشی و اگر آسیبی به بهاءالله » امانت« را از طرف من پذیرایی کنی و در حفظ این

، نبیل زرندی( بودشــخص تو مسـئول ســفارت روس خواهی ، رخ دهدای برسـد و حادثه

  .)۴۶۸ص، تلخیص تاریخ نبیل زرندی

یددر این باره می سـبحانیالله آیت بودن این فرقه مارکدار شك و آیا با این وضع در ساختگی: گو
ــای حکمت خود عمل ؟ ماندتردیدی می ــت که به مقتض آیا با این دالیل روشــن باز بر خدا الزم اس

جای چنین ِاعمال قدرت جایی ، نه؟ رهبران نشاندار آنها را بگیردکند و دسـتی از غیب درآید و جان 
ر نباشــند و ایمان و  اســت که مردم در فحص خود کوتاهی نکنند و در پیمودن راه خطا و غلط مقصــّ

ایان پدر این صــورت اســت که باید لطف و عنایت بی. گرویدن آنان روی موازین عقلی انجام بگیرد
ــامل حال مردم گردد و  ــدخدا ش ــاد و گمراهی را که حتی عاقالن فکور و ، به هر قیمتی باش ماده فس

و یا مسلك » نقطه اولی« از میان بردارد و این شـرایط هرگز در آیین، اندازدمتوجه را نیز به اشـتباه می
نماها و بودن این آیینوجود ندارد و هر فردی با یك نظر سطحی بر ساختگی» بهاءالله« سراپا خرافی

 .)۱۲۴ص، ۱۳۷۴، سبحانی( بردطع و استوار مخالفین آنها پی میدالیل قا
گردیم و به اقوال برخی از علما باز می) اقتضــای حکمت الهی( در اینجـا بـه ادامـه بیـان اول

 .خواهیم کرد اشاره

نلمااع هایدیدگاه

را ) برهان حکمت( مشــهور علمای امامّیه همین نظر -در بیان اول-با توجه به مطالب یادشــده 
 :کنیمعلمای امامّیه اشاره می سخنانبه برخی از  کنوناند و امطرح کرده

، این مطلب ضروری است: «گویددر مقام پاسخ به پرسشی می) ق۴۱۳توفای م( شـیخ مفید. ۱
این کار عمًال تصــدیق پیامبر . اعجاز کار خداســت. کنیمولی ما به آن اشــاره می؛ نیاز به دلیل ندارد

زیرا محال است خدا دروغگو را تصدیق ؛ او راستگوست، خدا او را تصدیق کنداسـت و هر کس که 
 .)۳۷ص، ق۱۴۱۳، شیخ مفید(» کند

اعجـاز همراه بـا ادعای نبوت : «نظیر همین ســخن را دارد) ق۷۲۶توفـای م( عالمـه حلّی. ۲
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او  دانیم کهمی، اگر ادعای نبوت کرد، اگر معجزه به وسیله کسی ظاهر شد. مخصـوص پیامبر است
 .)۱۶۲ص، ۱۳۸۲، حلی(» زیرا دادن معجزه به دست انسان دروغگو عقًال قبیح است؛ راستگوست

ــاهده همراه ادعای نبوت به : «گویدمی) ق۶۹۹یا  ۶۷۹توفای م( میثمابن. ۳ خود به هنگام مش
الزمه آن این اســت که خدا آدم دروغگو را ، اگر او دروغگو باشــد. شــودتصــدیق پیامبر کشــیده می

یق کرده و تصدیق انسان دروغگو مالزم با این است که خدا مردم را به قبیح فراخوانده است و تصـد
هرگز قادر بر چنین ، شود که اگر آورنده معجزه دروغگو بودنتیجه گرفته می. آن بر خدا جایز نیسـت

 .)۱۳۰ص، ق۱۴۰۶، میثمابن(» اعجاز نبود
آورنده معجزه در ادعای نبوت دروغگو اگر : «معتقد است) ق۸۲۶توفایم( فاضل مقداد. ۴
زیرا الزمه آن این است که خدا افراد مکلف را به پیروی از انسان ؛ پذیر نیستاین امکان، باشد

، ۱۳۶۵، فاضل مقداد(» شوداز حکیم صادر نمی، کاذب فراخوانده اسـت و این کار قبیح است

 .)۳۷ص
 :گویدمی) ق۱۳۹۳توفای م( شعرانیعالمه . ۵

نبوت بـه معجزه آن اســت که گویند معجزه را خداوند بر دســت پیغمبران جاری اثبـات 

بعید نیست که خداوند تعالی خوارق عاداتی ، گاه کسی دعوی پیغمبری نکند کند و هرمی

 ،اما اگر کسی دعوی پیغمبری کند به دروغ. از او به مردم بنماید و فضـل او را آشـکار کند

شود و چون سبب گمراهی مردم می؛ اظهار نخواهد کردخدای تعالی بر دسـت او معجزه 

. دهندپذیرند و احکام غیر خدا را رواج میبه پیغمبری می، راستی پیغمبر نیست آن را که به

ــت ــدیق خداوند اس ــپس دعوی پیغمبری و اظهار معجزه دلیل تص ــعرانی( س ، ۱۳۷۶ ،ش

 .)۴۹۴ص

زیرا ؛ اه بر صــدق گفتار مدعی اســتاعجاز گو) «ق۱۴۱۳ توفایم( خوئیالله آیت به باور. ۶
پذیر دادن او امکانچنین کاری جز با عنایت خدا و قدرت. اعجاز نوعی خرق قوانین طبیعی اســت

ی آن این است که خدا با دادن چنین قدرت بر دروغگو امعن، اگر مدعی نبوت دروغگو باشد. نیست
 .)۳۵ص، ۱۳۹۵، خویی(» مردم را به جهالت فراخوانده و این بر خدا محال است
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خالصه بیان اول

کند که دیگران از انجام آن عاجز و را ارائه میای گـاه مـدعی نبوت برای ادعای خود معجزه هر
چون این ؛ فهمیم که او با عالم غیب ارتباط داشـته و در ادعای خود راستگو استمی، ناتوان باشـند

شود که ادعای از اینجا معلوم می، گرفتهدر طول زمان در اختیار هیچ کسـی قرار نالعاده قدرت فوق
کند که درباره زیرا حکمـت و خیرخواهی خـداونـد متعـال ایجاب می. او مورد تـأییـد خـداســت

از ســکوت : گیریمنتیجه می. تفاوت باشـدنباید بی، باشـدها میدروغگویی که مایه گمراهی انسـان
 .شودصحت ادعای مدعی کشف می، خداوند

بلکه با ضــمیمه اینکه ، ردمعجزه مســتقیمًا داللت بر حقانیت مدعی ندا توان گفتدرواقع می
رابطه منطقی . شــودحقانیت قول مدعی ثابت می، شــودمی» اغراء به جهل« ســکوت خدا منتهی به

. کندیعنی ضـرورت منطقی با این بیان که وجود معجزه بالضرورة داللت بر صدق مدعی نبّوت می
ــمیمه این گزاره ک ــت افراد دروغگو قرار گیرده خدای حکیم اجازه نمیالبته با ض . دهد معجزه به دس

 .بریمپس ما از جود معجزه بالضروره به حقانیت سخنان مدعی نبوت پی می

 بیان دوم

در بخش پیشــین در تبیین رابطه منطقی بین اعجاز و صــدق ادعا از کلمات نوع متکلمان بهره 
قدر عالمه ولی مفســر عالي؛ کنندیان نخســت تکیه میگرفته شــده و متکلمان غالبًا روی همان ب

منکران نبوت به پیامبران دو : فرمایداو می. طرح جـدیـدی را ریخته و بیان دیگری دارند طبـاطبـایی
 :)۸۵ـ ۸۲ص، ۱ج، ق۱۳۹۳، طباطبائی( اعتراض داشتند

شما بشر هستید و امتیازی بر ما ندارید. ۱

وجهی ندارد که شما دارای چنین امتیازی ، بشـر هسـتیداعتراض نخسـت آنان این بود که شـما 
بران به آنها پیام. بر ما نیز باید وحی نازل گردد، اگر بنا باشد بر انسان وحی شود، باشـید و ما نباشـیم

ــخ می ــوص خدا می: دادندپاس ــیب بندگان مخص ــود و هرگز نبوت یك موهبت الهی بوده و نص ش
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ان اعتراض کفار و پاسخ پیامبر. ازات یکسان و برابر باشندصـحیح نیسـت که همه مردم در تمام امتی
 :در آیه زیر موجود است

َط  ُسْل ا ِب ُتوَن
ْ
أ َنا َف اُؤ ْعُبُد آَب ا َکاَن َی وَنا َعمَّ دُّ ْن َتصـُ

َ
َنا ُتِریُدوَن أ ٌر ِمْثُل ُتْم ِإالَّ َبشـَ ْن

َ
ن اَقاُلوا ِإْن أ

اَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإْن َنْحُن ِإالَّ  َشٌر ِمْثُلُکْم َوَلِکنَّ اللَه َیُمنُّ َعَلی َمْن َیَشاُء ِمْن  ُمِبین * َق َب

 ،امم گذشته به پیامبران چنین اعتراض کرده که شما نیز بشری مانند ما هستید: ِعَباِدهِ 

ران پیامب، باز دارید، نظر شما این است که ما را از روش پدرانمان که پرستش بتهاست

ر ولی خدا ب، ت است که ما بشری مانند شما هستیمدرس، آری: در پاسخ چنین گفتند

های خود گذارد و او را برای ابالغ پیامهر کـدام از بنـدگـان خود بخواهـد منـت می

 .)۱۱ـ ۱۰: ابراهیم( کندانتخاب می

ــت که از ناحیه خداوند بر بندگان خاص : گفتندپیامبران در جواب این اعتراض می این مّنتی اس
 .اختصاص این موهبت عقًال هیچ اشکالی ندارد خود نهاده شده است و

 ؟چیست آن وجود بر دلیل، العاده استنزول وحی خارق. ۲

شود و رسالت آنان از طرف خدا بر همین پیامبران الهی مدعی بودند وحی الهی بر آنان نازل می
ــتیم و از  ــتند و آن اینکه ما طرف وحی الهی هس ــت و درحقیقت یك ادعا بیش نداش ــاس اس این اس

 .طریق بر هدایت شما برانگیخته شدیم
. اسـت نه ادراك حسـی است و نه ادراك عقلیالعاده گفتند وحی یك ادراك خارقمعترضـان می

ناخواه از یك رشته  زیرا شما خواه؟ چیست، دلیل بر اینکه شـما واجد چنین ادراك مرموزی هسـتید
گاه می ها را از طریق حواس درك کنید اینکه این آگاهیکنید بدون شوید و به مردم ابالغ میحقایق آ

ــتن چنین ادراك، یا با برهان عقلی ثابت نمایید انجام دهید که بتوان با ای العادهکار خارق، برای داش
 .کنید فراهم آیدکه ادعا میای العادهامکان تصدیق بر خارق، مشاهده آن

نبال دریافت حقیقت بودند و تو گویی معترضــان به د؛ رنـگ منطقی داشــت یچنین اعتراضــ
را در معرض ای العاده گفتنـد یا باید ما نیز همان ادراك مرموز را دارا باشــیم یا اینکه کار خارقمی

 .دیگر راه یافتالعاده تماشا قرار دهید که بتوان از این طریق به تصدیق خارق
ای العادهکارهای خارقاز این جهـت پیامبران دســت به اعجاز زده و به اذن الهی در حّد معین 
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دادند که مردم بتواند با دیدن یك مشابه به مشابه دیگر پی ببرند و از این طریق ارتباط خود انجام می
 .جلب نمایند» وحی« نام بهای العادهرا با عالم غیب ثابت کنند و اطمینان مردم را نسبت به خارق

، المیزان، اییطباطب( ت گسترده گفته استآنچه گفته شد عصاره بیان عالمه طباطبایی که به صور

 .)۸۵و  ۸۲صص، ۱ج

 »حکم األمثال« قاعده

ــتناد به قاعده عقلی طباطباییعالمه  ن عقلی به تبیی» ما الیجوز حکم االمثال فیما یجوز و« با اس
در حکم ِمثل ، پردازد و معجزات را چه از نوع فعلی و چه از نوع معرفتیرابطـه خـداونـد بـا انبیا می

اعم از اینکه حکم مثبت - واحدند دارای حکمی، همانند یاشــیا، بر اســاس این قاعده. شــماردمی
موجود دیگری که همانند ، بنابراین اگر موجودی به حکمی از احکام محکوم شــود؛ باشــد یا منفی

، ۱۳۷۳، مطهری /۱۷۱ص، ۱ج، ۱۳۸۰، دینانی( شــودبه همان حکم محکوم می، موجود اول اســت

، قادر باشــد) معجزه( العادهیعنی وقتی فـاعلی بر انجـام یـك فعـل خاص و فوق ؛)۴۱۲ص، ۱۳ج
توانایی خواهد داشت و لذا معجزه به  -مانند دریافت وحی-دیگری العاده ضرورتًا بر انجام کار فوق

 .کنداستناد قاعده حکم األمثال بالضرورة گفتار مدعی را تصدیق می
را در حکم دو ِمثل دانســت تا از طریق قاعده » ده وحیپدی« و» معجزات« توانآیا می: ۱ســؤال 

 .صدق نبوت را از معجزات فعلی پیامبر اثبات کرد، حکم االمثال
رسیدند که به این باور می، مردم با درخواست منطقی که از انبیا داشتند. پاسـخ آن روشـن است

پس ؛ با عالم غیب استاین رخداد امری خارج از توان بشـر عادی اسـت و حاکی از ارتباط معنوی 
 اگر یکی. نوعی خرق عادت اســتچراکه هر دو به؛ شــودنیز ثـابـت می) وحی( ادعـای دیگر او

درواقع بازگشت استدالل با این . نیز محکوم به صـدق اسـت) وحی( صـادق شـد دیگری) معجزه(
 .قاعده همانندی و مثلّیت معجزات با وحی است

 ،اگر حکمی در مشـابهی صدق کرد. تماثل اسـت زا غیر» تشـابه« در تکمیل مطلب باید گفت
زیرا ممکن است حکم از آن خصوصیتی باشد که در مشابه ؛ دلیل بر صدق آن در مشابه دیگر نیست

اما اگر حکم در  ؛)گردو نیست، هر گردی( ولی مشابه دوم فاقد آن خصوصیت است؛ نخست است
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زیرا فرض این اســت که هر دو از یك  ؛کندمسـلمًا در مماثل دیگر نیز صــدق می، مماثل ثابت شـد
ماهیت و یك حقیقت برخوردارند و لذا نبود حکم در مماثل نخست و عدم آن در مماثل دوم ترجیح 

 .بالمرجح است
در اینجا یادآور ، کنندبحثی را کـه در شــنـاخـت مطرح می، برای توضــیح این مطلـب کنونا

یممی صورت  در این. کامل باشد یمگر اینکه استقرا، از نظر حکیمان استقرا مفید یقین نیست. شـو
ــی تك ــیر به عنوان بررس ــتقرا عنوان مش در حالی که تجربه و . تك افراد خواهد بود نه عنوان مؤثراس

ــت که تجربه و آزمایش هرچند روی  ــت و علت آن این اس آزمایش یکی از عوامل آفریننده یقین اس
اما از آنجا که افراد دیگر با افراد مورد آزمون از هر ، گیرد نه روی همه افرادافراد معینی صــورت می

زیرا جهت ندارد ؛ کندحکم بر تمام افراد گسترش پیدا می، قهرًا به قوه خرد، باشـندجهت مماثل می
لذا در فلســفه ؛ اما حکم به فرد معینی مخصــوص باشــد، که دو چیز از هر جهت مماثل هم باشــند

ــالمی قاعده ــرح زیر داریم ایاس و لذا نتیجه » حکم األمثال فی ما یجوز وما ال یجوز واحد«: به ش
به این علت است که مورد ، جهان کلی اسـت و اگر در موردی تخلف صورت گیردهای تمام آزمون

 مـانعی در کار بوده اســت، مثـل مورد آزمون نبوده یـا اگر هم ممـاثـل و همـان بوده، از هر جهـت
 .)۱۳۳ص، ۱۳۸۲، سبحانی(

زیرا وحی الهی که خارج از ادراك ؛ شود که بیان عالمه کامًال علمی استروشـن میاز این بیان 
با قرآن مجید ، و از حدود قدرت علمی انسان بیرون استالعاده حسـی و عقلی است و کامًال خارق

هرچند ، نداکامًال از نظر ماهیت یکســان، باشــدو از توان مقابل بیرون میالعاده که از جهاتی خارق
بر این » حکم االمثال فی ما یجوز وفی ما ال یجوز« باشند و قاعدهنظر خصـوصـیت گوناگون میاز 

 .مورد کامًال حاکم است
ــؤال ــته در عین اینکه معجزه گواه بر ارتباط آورنده آن با ماورا: ۲س ــت یدر گذش ه ب، طبیعت اس

 ،عالم جهان باالست آیا اعجاز عالوه بر آنکه نشـانه ارتباط او با. صـورت گسـترده سـخن گفته شـد
 ؟شود یا خیربر او می» نزول وحی« دلیل بر

) اعجاز( گیرند و خرق عادت را در موردیبهره می» حکم األمثال« برخی در اینجـا از قـاعده
حکم األمثال فی ما « دانند و مورد را از مصــادیقمی) وحی( دلیـل بر قدرت بر خرق عادت دیگر

زیرا مالزمه بین دو ؛ مســلمًا این نظر چندان اســتوار نیســت. ننددامی» یجوز وفی ما ال یجوز واحد
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به ؛ وجود دیگری را اســتنتاج کنیم، نیســت که از وجود یکی) نزول وحی و معجزه( خارق عادت
از صرف ، عبارت دیگر اگر فرضـًا انجام یك خارق عادت را دلیل بر امکان خرق عادت دیگر بدانیم

معجزه در قلمرو ، قدردان قراملکی( شودبالفعل بر آن استنتاج نمیقدرت ، امکان بر خرق عادت دیگر

 .)۲۳۴ص، عقل و دین
یعنی همان دلیلی که بر ارتباط ؛ بـاید در اینجا راه دیگری را پیمود و آن راه حکمت الهی اســت

ــد ــته ش ــدق ادعای او را بر نزول وحی همان دلیل هم می، آورنده معجزه با عالم غیب دانس تواند ص
 دادن. ها را به راه حق هدایت کندکند و آن اینکه حکمت الهی بر این تعلق گرفته که انســانثـابـت 

با حکمت الهی سازگار نیست و ، صـادق است دسـت کسـی که به ادعای وحی غیر چنین قدرت به
 .)۴۴: حاقه( آیه قرآن بر این نیز شاهد است

ــت ــایان یادآوری اس ــه می ش ــالت اعجاز در اثبات نبوت خالص ــودرس اما محتوای نبوت ؛ ش
 :تاینگونه اس سخن در این رابطه کنونباید با برهان ثابت شود ا، خصوصًا در مورد اصول و معارف

سند یك حقیقت است و بس، اعجاز

اســت برای جلب ای اعجاز پیامبران فقط ســندی اســت برای ارتباط آنان با عالم غیب و وســیله
 از این بیان روشــن. آنان و بیش از آن داللتی در آن نیســتاطمینان مردم نســبت به رســالت و نبوت 

گاهی جنبه : بر دو نوع است، آورندکه پیامبران برای سـعادت بشـر می معارف و احکامی، شـودمی
د دارد و باید آن را پذیرفت . شــودمانند بســیاری از احکام عملی که در علم فقه از آن یاد می، تعبـّ

در  ،که باید در اثبات آنان از دلیل و برهان کمك بگیرند و تنها اعجازجنبه عقیدتی دارند  نیز گـاهی
، شودمثًال برای وحدانیت و صـفات خدا بر اعجاز تکیه نمی؛ صـّحت معارف و عقاید کافی نیسـت

 .کنندبلکه بر ادّله عقلی تکیه می
َم «: فرمایدقرآن درباره اثبات وجود خداوند می كٌّ َفاِطِر الســَّ ِفي اللِه شــَ

َ
ْرِض أ

َ
آیا در : اَواِت َواأل

و این آسمان و  ]ها و زمین استدر صورتی که او آفریننده آسمان[وجود خداوند شك و تردید است 
در وحدانیت خداوند و ابطال هر نوع همچنین  .)۱۰: ابراهیم(» خالق نخواهد بودبی، زمین برافراشته

َدَتاَلْو َکاَن «: فرمایدشــرك و دوگانگی در عاَلم می ها و زمین اگر در آســمان: ِفیِهَما آِلَهٌة ِإالَّ اللُه َلَفســَ
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همچنین درباره  .)۲۲: انبیاء(» گراییدآینـه نظم جهـان به فســاد می هر، خـدایـانی وجود داشــت
 :فرمایدمی، پرستی که بسیاری از مردم جاهلیت را مشغول خود ساخته بودکردن بتمحکوم

َخُذوا ِمْن ُدوِنِه آ ا َوَال َنْفًعا َوَال َواتَّ ْنُفِسِهْم َضر
َ
ِلَهًة َال َیْخُلُقوَن َشْیًئا َوُهْم ُیْخَلُقوَن َوَال َیْمِلُکوَن ِأل

وًرا ا َوَال َحَیاًة َوَال ُنشــُ اند که پرســتان به یك رشــته معبودهایی گرویدهبت: َیْمِلُکوَن َمْوتـً

هرگز قدرتی ندارند که ضرری را  ،نداتوانند چیزی را خلق کنند و خود مخلوق دیگراننمی

از خود دفع کننـد و یـا نفعی را بـه ســوی خود جلـب کننـد و اختیـاردار مرگ و حیات و 

 .)۳: فرقان(» شدن خود نیستندزنده

از شــود و از اینکه بهترین برهان را یادآور می  مســیحقرآن درباره نفی پندار الوهیت حضــرت 
بهترین دلیل اســت که آنها ، خورندنیازهای زندگی غذا میمـادری متولد شــده و هر دو برای رفع 

َما اْلَمِسیُح اْبُن َمْرَیَم ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه «: ند و سـهمی از الوهیت و خدایی ندارندامخلوق
ُن َلهُ  َعاَم اْنُظْر َکْیَف ُنَبیِّ ُکَالِن الطَّ

ْ
یَقٌة َکاَنا َیأ ُه ِصدِّ مُّ

ُ
ُسُل َوأ ست رسولی ا، مسیح فرزند مریم: ُم اآلَیاِت الرُّ

هر دو غذا ، اند و مادر او نیز زن پاکدامن و راســتگویی اســترســوالنی نیز آمده، که پیش از وی
 .»کنیمبنگر چگونه دلیل را برای مردم بیان می، خورندمی

راه است و سراسر همراه با برهان روشن و گاهی به صورت اشاره هم، اصوًال معارف نورانی قرآن
ــیله اعجاز بر حقانیت آنها اثبات نکرده ــده درواقع هرچند برخی معارف ارائه. اندهرگز انبیا به وس ش

مه این دلیل بر حقانیت صدق گفتار نبی در ه، ادّله عقلي و براهین قابل اثبات اسـت باتوسـط انبیاء 
ــودموارد نمی بودن معارف د و عقالنیشــوتنها گواه بر صــدق مدعی نبّوت با معجزات ثابت می. ش

در  اییطباطب عالمه. بودن و ارتباط نبی با عالم غیب داردشــاهدی بر وحیانی، شــده توســط انبیاارائه
یدمی» اعجاز از دیدگاه قرآن« تحت عنوانای رساله  :گو

ــود معجزه برای قانعگفته می ]گاهی[ ــت کردن عوامش ــان از درك ، الناس اس چون عقلش

ــر و ــت حقایق عقلی قاص در . اما خواص و اهل اطالع نیازی به معجزه ندارند، ناتوان اس

پاســخ باید گفت هرگز پیامبران معجزه را برای اثبات معارف ارزنده مربوط به مبدأ و معاد 

ــدد بر نیاورده و در ــائلی را از معارف عقلینیامده ص چون توحید و معاد را با ، اند که مس

نها به حجت عقل اکتفا کرده و از طریق استدالل عقلی بلکه در اثبات آ، اعجاز ثابت کنند

 .)۲۱۳ص، ۳ج، ۱۳۸۷، طباطبایی( اندبا آنها سخن گفته
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با مشاهده خارق عادتی سریعًا به حقانیت و ، ندادرونبین و صـافعامه مردم چون خوش

در حالی که میان آوردن خارق عادت و صــدق ؛ کننـدحـدس تصــدق دعوی نبوت می

ها ندارد بلکه ولی خواص اعتباری به این حسن ظن؛ نیسـتای مالزمه، محتویات دعوت

ــی . کننداز راه براهین قاطعه حقانیت مواد دعوت را اثبات نموده و اخذ می درحقیقت کس

از یك نکته اساسی غفلت نموده است و آن این است که اصًال ، که این شبهه را مطرح کرده

، باشندالهی که یك سلسله معارف روشن عقلی میمعجزه ارتباطی با اصول شرایع و ادیان 

جزه دست به مع هرگز پیغمبری برای اثبات توحید یا معاد یا نبوت عامه و نظایر آنها. ندارد

درخواست نکرده ای نزده است و کسی از امم انبیا برای قبول محتویات دعوت انبیا معجزه

این معنا از . وار پاســخ نیســتاســت و اگر کســی به این خیال بیفتد نادانی اســت که ســزا

اصـول معارف اسالم و سایر محتویات ، قرآن شـریف. بیانات قرآن بسـیار واضـح اسـت

برهانی و در موارد خاصی به حسب مناسبت با جدل یا پند های دعوت حقه را با استدالل

ر ظاعجاز از ن، طباطبایی( و اندرز فرمود و از انبیای گذشـته نیز همین نوع نقل کرده است

 .)۲۵۹ص، ۱ج، مجموعه رسائل، همو /۲۲ص، عقل و قرآن

کونی. اندبرخی از کشیشان مسیحی از آن جانبداری کرده، البته در مقابل این دیدگاه  اسقدیس آ
مانند ، هـایی کـه ادیان مختلف در آن اختالف دارندمعتقـدنـد معجزه بر صــدق آموزه جـان الكو 

ـــوئین برن. کندداللت می) Divinity( الوهیـتهـای آموزه کند تجســد خداوند در تالش می س
 عیسیرا با ادعای انحصـار معجزات به حضـرت   و نفی خاتمیت پیامبر اسـالم مسـیححضـرت 
 حضـرتدر جای دیگر در صـدد است نحوه نیایش و عبادت عشای رّبانی را با معجزات . اثبات کند

 .)۳۴۵ص، ۱۳۸۹، احمدی( اثبات کند به تنهایی عیسی

خالصه

در این بیـان رخداد معجزه به عنوان یك خارق عادت و ادعای ارتباط با عالم باال به عنوان خرق 
ــده ــنداند و هر دو مماثل یکدیگر میعادت دوم مطرح ش ادعای (  دومی، اگر اولی را پذیرفتیم. باش

یرفته بالضــروره پذ» ما الیجوز واحد حکم األمثال فی ما یجوز و« نیز به جهت قاعده) نزول وحی
وانایی ضرورتًا ت، به عبارت دیگر اگر کسی توانایی برای انجام یك خرق عادت داشته باشد؛ شـودمی
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ــت ــومبه بیان ؛ بر انجام خرق عادت دیگر نیز خواهد داش ــی توانایی ارائه معجزه را دارد س  ،اگر کس
ی اســت که نبی در طبعًا ارتباط با عالم غیب همان چیز. توانـایی ارتبـاط بـا عـالم غیب را نیز دارد

 .باشدمرحله نخست در صدد اثبات آن می
یز ن» وجود معجزه گواه بر صــدق ادعای نبّوت اســت« البتـه در این بیان نیز همانند بیان قبلی

دهد معجزه در دســت افراد خدای حکیم اجازه نمی« البته با ضــمیمه این گزاره که. حاکم اســت
 .بر خداوند حکیم عقًال قبیح است» اغراء به جهل« و به اصطالح» دروغگو و کاذب قرار بگیرد

ــت و داللت آن لّمی اســت  که از -داللت معجزه بر صــدق ادعای مدعی یك داللت عقلی اس
ــفات خدا مانند حکیم. بریمعلت به معلول پی می بودن خدا و اینکه وجود او منّزه با درنظرگرفتن ص

بریم و آن اینکه آورنده معجزه خود الزم آن می پی به، از قبیح اســت و این مســائل جنبه عّلی دارد
 .صدق گفتار اوست، راستگو و الزمه آن صفات

نظریه اشاعره در داللت معجزه بر صدق ادعای نبّوت

ای رابطه، گروه اشـاعره در حالی که معتقدند اعجاز پیامبران گواه بر صـدق گفتار آنهاست
شوند و آنکه بلکه از راه دیگر وارد می، نیستندل یمنطقی و برهانی بین اعجاز و صـدق گفتار قا

گویند ســیره خدا بر این جاری شــده که پیوســته معجزه را به دســت افراد راســتگو داده و به می
ــت ــت افراد دروغگو نداده اس ــیر القرآن، خوئی( دس ــعری: به نقل از، البیان فی تفس  ،روزبهان اش

ــن و قبح ع .)۳۹ص آن  تر ازقلی را نپذیرفته و عقل را ناتوانپایه نظریه آنان این اســت که حس
 .اند که زیبایی و نازیبایی افعال را درك کنددانسته

ــت« از این جهت داوری عقل را که ــت آدم کاذب قبیح اس ناچار ، نپذیرفته» دادن معجزه به دس
سن حرا مطرح کنند و شگفت اینکه اگر کسی توانایی خرد را بر شناسایی » عادت الله« شدند مسئله

 .تواند معرفتی از معارف ثابت کندنمی، و قبح افعال ناتوان بداند
یدعدلیه می امر قبیح است و ساحت خداوند از کار ، دست افراد کاذب دادن معجزه به: گو

عدلیه به حســن و قبح عقلی معتقدند و اینکه خرد کارهای ، قبیح منّزه اســت و به عبارت دیگر
مثًال ؛ کند و در این قسمت فرقی بین واجب و ممکن نیسترك میروشنی دباید و نبایدها را به
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ید پاداش نیکی به نیکی در همه جا و بر همه زیباستمی  ،خواه فاعل ممکن باشد یا واجب، گو
ند و اولی اشاعره منکر حسن و قبح عقلی. پاسـخ نیکی به بدی نازیباست در همه جا و بر همه

یند خرد را یارای درك بایدها می یندو نبایدها نیست و در عین حال میگو خدا هرگز معجزه ، گو
ــت افراد کاذب نمی را به شــود از کجا چنین کاری را انجام وقتی از آنان ســؤال می. دهددس
یند ســیره خدا بر این جاری شــده اســت که پیوســته معجزه را بهمی، دهدنمی ــت افراد  گو دس

، رآنالبیان في تفسیر الق، سیدابوالقاسم، خوئی( راستگو داده و به دست افراد دروغگو نداده است

 .)۳۹ص، قرن دهم، روزبهان اشعری: به نقل از
اگر داوری عقل را بپذیریم که قبیح است خداوند معجزه « در پاسـخ به این اشکال که * روزبهان

ونه این گ ،»واّال تشخیص فرد راستگو از دروغگو ناممکن خواهد بود، را در اختیار فرد کاذب بگذارد
ولی عادت و مشیت خدا بر ، مانع استصدور امر قبیح از خدا اگرچه ممکن و بی: «دهدپاسـخ می

ــتگو قرار بدهد و هیچ ــی این تعلق گرفته که معجزه را فقط در اختیار مدعیان راس له گاه معجزه به وس
 .)۳۶ـ  ۳۵ص، مرزهای اعجاز، خویی(» شوددروغگویان ظاهر نمی

نقد

است و با حواس ظاهریه قابل » محسـوسات غیر« از، ا که روزبهان آن را ادعا کردهاوًال عادتی ر
اگر ما بپذیریم عقل از درك حسن و . پس لزومًا تنها درك این از طریق عقل خواهد بود؛ درك نیسـت

از کجا بفهمیم که مشیت خدا . توانیم به چنین عادتی پی ببریمگاه نمی هیچ، قبح اشـیا عاجز اسـت
 .نخست بر چنین عادتی تعلق گرفته استاز روز 

چه مانعی دارد خداوند از آنجا که قادر ، ثانیًا اگر انجام و ترك یك کار از نظر عقل یکسـان باشد
 .متنبیان دروغگو را نیز بر انجام معجزه توانا سازد و عادت و مشّیت خود را عوض کند، مطلق است

بنابراین کسانی  ؛پیامبران گذشته را راستگو بدانیمثالثًا پذیرش چنین عادتی مستلزم این است که 
وز چرا که هن؛ قبول چنین عادتی برای آنان ممکن نخواهد بود، انـدپیشــین را نپـذیرفتـه یکـه انبیـا

                                                      
که از مشـاهیر علمای اهل سـنت و پیرو مکتب اشاعره و منکر حسن و ) ق۹۱۹توفای م( فضـل بن روزبهان خنجی *

مؤلف کتـاب ابطال نهج الباطل أو اهمال کشــف الباطل که در رّد نهج الحق عالمه حّلی آرا و ، عقلی اســتقبح 
 . کندرا زیاد نقل می» روزبهان« نظریات پدر خود



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۳
ار 

 به
/

۱۴
۰۱

  

١٦٨ 

 .گیرداند معجزه در اختیار پیامبران راستگو قرار مینپذیرفته
هایی معجزه را به در برههاز جانب خدا نیاز به مرور زمان دارد که  یرابعًا تحصــیل چنین ســنت

مسلمًا صدها سال الزم است که چنین سیره ، دست افراد راستگو داده و به غیر آنان پرهیز نداده است
در چنین موقع تکلیف مردم در این برهه که هنوز سیره و عادت خدا ثابت نشده . از خدا کشف شود

 باشندصادق و راستگو می، ندازهچگونه بفهمند خدا نبی اول و دوم که دارای معج؟ چیسـت، اسـت
 .)۳۹ص، ق۱۳۹۵، خوئی(

 این زمان بگذار تا وقت دگر شرح این هجران و این خون جگر

پاسخ به برخی اشکاالت بر داللت منطقی اعجاز بر نبوت

رشداشکاالت ابن. ۱

پذیرد و معتقد است می، باشدداللت قرآن را بر صـدق گفتار مدعی که نزول وحی می رشـدابن
گوید این پذیرد و میها را بر نبوت نمیاما داللت دیگر معجزه؛ دال و مدلول با هم ســنخیت دارند

دلیل بر صحت ادعای نبوت او ، رفتن روی آبسـان این اسـت که توانایی انسانی را بر راههپذیرش ب
 :است این گونه گفتار او. بدانیم

 عدم سنخیت میان دلیل و مّدعی) الف

اثبات حقانّیت . بر صـدق دعوت هیچ سخنیتی میان دال و مدلول وجود ندارد در داللت اعجاز
ــتگی خود برای درمان  ــت که کســی برای اثبات شــایس ــیله معجزه همانند این اس قول مدعی به وس

تنها با معالجه ) تبّحر او در علم طب( مدلول. تواند روی آب راه برودهـا ادعـا کند که میبیمـاری
حتی اگر چنین فردی بتواند . شودثابت می، که کسـی قادر به درمان آن نباشدالعالج بیماران صـعب

مردم با دیدن معجزات انبیا که عملی فراتر از . داللت عقلی بر مدعی او نیســت، روی آب راه برود
) دریافت وحی( دیگریالعاده شــدنـد که او از توانایی قدرت فوقاقنـاع می، توان بشــری اســت

 .)۱۸۵ص، م۱۹۹۸، رشدابن( برخوردار است
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 نقد و بررسی

ـــدابنکالم  ی با ارتباط، رفتن روی آبالبته بین راه. ناظر به نفی رابطه طبیعی و ماّدی اســت رش
ــت گاهی از طب نیس ــد و چنین رابطه؛ آ میان این دو ای زیرا رابطه آن دو با هم باید رابطه مادی باش

 .این دو به دست نیاورده است حتی بشر در طول زندگی هیچ نوعی پیوندی میان؛ نیست
 .ماّدی است و آن یك محاسبه عقالنی است طبیعی و غیر رابطه غیر، اما مقصـود ما از رابطه

گاه مدعی نبوت کاری  هر. باشــدمناســب فن رایج آن زمان می، معجزه هر پیامبر در هر عصــری
نیست ای چاره، ناتوانی کننداظهار عجز و ، انجام دهد که تمام اسـتادان سرآمد آن فن در برابر آن

طبیعی جز  مسلمًا این عامل غیر. وجو کنیمقوانین طبیعی جسـت یکه علت این عمل را در ماورا
چندان ، تصــور اینکه ممکن اســت علتی غیر از خدا داشــته باشــد. خدا کســی دیگر نخواهد بود

الوجود ته به واجبچراکه موجود امکانی از نظر وجود و فعل وابس؛ رساندضـرری به مسـئله نمی
الوجود منتهی گردد و اگر ها باید به واجبزیرا به حکم بطالن تســلســل همه نوع فعالیت؛ اســت

از این بیان . دادچنین قدرتی را خداوند حکیم در اختیار او قرار نمی، چنین فردی راســـتگو نبوده
 النی است نه رابطه مانندشود مراد از رابطه بین معجزه پیامبر و نبوت او یك محاسبه عقروشن می

 .آتش و حرارت یا آب و برودت
، در موضــوعات طبیعی باید رابطه. باشــداصــوًال باید دید رابطه منطقی در هر مورد متفاوت می

تواند دلیل بر نمی» توانم روی آب راه بروممن می«: لـذا در مثالی که گفت؛ رابطـه طبیعی بـاشــد
ولی  ؛سنخ باشدطرف قضیه امر طبیعی است و باید رابطه همچون هر دو ؛ آگاهی او از طبابت باشد

دربـاره اعجـاز یـك طرف امر طبیعی اســـت و طرف دیگر یـك امر غیبی اســـت کـه همـان کـار 
ــت که خداوند در اختیارش قرار داده و دیگران از انجام آن عاجزندای العادهخارق در این مورد ، اس

 .جو کرد و آن همان محاسبه عقلی استوهم باید رابطه متناسبی میان دو طرف جست
 :گوییمچنین می، اگر بخواهیم مسئله را ترسیم کنیم

 .که دیگران عاجزندالعاده کار فوق) الف

 .حاکی از یك قدرت غیبی است) ب

دهد نه خدای حکیم این قدرت غیبی را به حکم حکمت در اختیار راســتگو قرار می) ج

 .دروغگو



 

 

ره 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت

یس
ل ب

سا
۱۰

۳
ار 

 به
/

۱۴
۰۱

  

١٧٠ 

 شودمی وارد خدشه هافرضبر پیش. ۲. ۱

 :کنندبه دو مقدمه اشاره می، متکلمان برای اثبات رسالت مدعی
 .در اختیار داردای این فرد مدعی رسالت است و معجزه. ۱

 .نبّی خداست، هر کسی که معجزه در اختیار اوست. ۲

ــکال  ــما از کجا می رشـــدابناش ــت که ش ــت دارد« گوییداین اس نبّی ، هر کس معجزه در دس
مستلزم دور است و اگر از تجربه و تکرار به این نتیجه ، اگر از طریق شرع پاسخ بگویید .»خداسـت

 .)۱۷۵ص، همان( نخواهد بود) شناختی معرفت( دیگر مفید یقین منطقی، رسیدمی

 نقد و بررسی

یکی  :دو راه بیشتر نیست) صـاحب معجزه پیامبر اسـت( تصـور کرده برای اخذ نتیجه رشـدابن
رد بلکه راه سومی وجود دا؛ دور است و دیگری تجربه که مفید یقین منطقی نیستشـرع که مستلزم 

دهد که دســت فرد دروغگو نمی معجزه را به، خداوند حکیم: و آن محاســبه عقلی اســت و آن اینکه
زیرا او خواهان سعادت و رستگاری مردم است و این خواسته در صورت ؛ مایه گمراهی مردم باشـد

طبعًا باید گفت با درنظرگرفتن حکمت و اینکه خواهان . شودنبوت حاصل نمیبودن مدعی دروغگو
 .گویدآورنده معجزه راستگو بوده و دروغ نمی، سعادت بشر است

 نبوت یافزودن شرط همراه با ادعا. ۳. ۱

» گیردمعجزه فقط در اختیار مدعی رسالت قرار می« این است که اصل رشدابنسـومین اشکال 
نبوت  یقید همراه با ادعا، کار مرتاضـان را شـامل نشود، سـحر، یر امور مثل کراماتبرای اینکه سـا

ــودشــود و نتیجه این میهمراه با ادعای خود به آن افزوده می گیرد که معجزه زمانی صــورت می: ش
ولی مقرون به ، انگیزی از کسـی مشـاهده شدهمراه با دعوی رسـالت باشـد و لذا اگر کار شـگفت

، کندتنهایی داللت بر نبوت نمیبهالعاده بنابراین کارهای خارق. دلیل بر نبوت نیست، دعوت نباشد
 .)۱۷۷ص، همان( مگر اینکه پس از اعجاز مدعی نبوت باشد

 نقد و بررسی

ر اثر بالهی  یاســت که نفوس طاهره انبیا و اولیا دلیل به این، افزودن شــرطی به نام مدعی نبوت
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شاید بتوان گفت سنخ معجزات و کرامات اولیا همگی . ون هستندکَ قادر به تصـرف در ، طاعت خدا
. است سـماویند و آن تصـرف در امور ااز حیث داللت در یك مرتبه وجودی و هر دو از یك مقوله

ات اند تا کرام گاهی بدون داشتن منصب و گاهی با داشتن منصب و لذا متکلمان این شرط را افزوده
، گاه بدون اذن خداوند الهی که هیچ یآنجا که به خاطر طهارت نفس اولیااز معجزه جدا شــود و از 

 .صرف کرامت داللت بر نبوت نیست، اندکنند و هیچ گاه داعیه رسالت نداشتهادعای رسـالت نمی
ماهّیت آن را از معجزات و ، بودن این امورسـحر ساحران حساب دیگری دارد و آن اینکه قابل تعلیم

 .بودن دعوت در آنجا مطرح نیستزد و مقارنساکرامات جدا می

 معجزه برای اثبات دعوت نیست. ۴. ۱

این است که فلسفه وجودی معجزات پیامبران به قصد دعوت و طلب  رشدابناشکال دیگر 
کردند از پیغمبر طلب معجزه می، بلکه برخی مسلمانان برای ایمان خود، ایمان مخاطب نبوده

 به آیات ســوره رشــدابنســپس . کردخواســته آنان را اجابت نمی، و آن حضــرت در اکثر موارد
 *.کنداستناد می» اسراء«

 نقد و بررسی

. دهدگواهی می رشدابنبررسـی تاریخ درخواسـت معجزه از منظر قرآن و تاریخ بر خالف نظر 
ِت «: گفتنددرخواسـت معجزه برای کسـب صدق دعوت آنان بوده و لذا می، پیشـین یاما در انبیا

ْ
َفأ

اِدِقین ای معجزه، يهست اگر در گفتار خود صـادق ):گفتندخطاب به انبیا می[: ِبآَیة ِإْن ُکْنَت ِمَن الصـَّ
اِدِقیَن « اگر مؤمن بودند دیگر .)۱۵۴: شعراء(» برایمان بیاور  .چه معنا دارد» ِإْن ُکْنَت ِمَن الصَّ

 ،که قریش در آستانه ایمان نبودندترین دلیل است روشـن» القمر شـق« در تاریخ پیامبر مسـئله

                                                      
ٌة ِمْن َنِخیل * َك َجنَّ ْو َتُکوَن لـَ

َ
ا * أ ْرِض َیْنُبوعـً

َ
ا ِمَن األ ی َتْفُجَر َلنـَ َك َحتَّ اُلوا َلْن ُنْؤِمَن لـَ ْنَهاَر ِخَالَلَها  َوقـَ

َ
َر األ َوِعَنب َفُتَفجِّ

ْو 
َ
ِتَی ِباللِه َواْلَمَالِئَکِة َقِبیًال * أ

ْ
ْو َتأ

َ
ًفا أ ــَ َماَء َکَما َزَعْمَت َعَلْیَنا ِکس ــَّ ِقَط الس ــْ ْو ُتس

َ
  َتْفِجیًرا * أ

َ
ْو َیُکوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرف أ

َماِء َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِقیِّ  ي َهْل ُکْنُت ِإالَّ َبَشًرا َرُسوالً َتْرَقی ِفي السَّ َل َعَلْیَنا ِکَتاًبا َنْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّ ی ُتَنزِّ ـ ۹۰: إسراء( َك َحتَّ
ُلوَن «: قوله تعالی و) ۹۳ وَّ

َ
َب ِبَها األ ْن َکذَّ

َ
ْن ُنْرِسَل ِباْالَیاِت ِإالَّ أ

َ
 ). ۵۹: إسراء» (َوَما َمَنَعَنا أ

ُتوا «: فقال تعالی. الناس وتحداهم به هو الکتاب العزیزوإّنما الذي دعا به  
ْ
ْن َیأ

َ
ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اِإلْنُس َواْلِجنُّ َعَلی أ

ُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َکاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعض َظِهیًرا
ْ
ُتوا ِبَعْشِر ُسَور «: قال و) ۸۸: إسراء(» ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن َال َیأ

ْ
» ِمْثِلِه ُمْفَتَرَیاتَفأ

 ). ۱۷۸ص ، م۱۹۹۸، رشدابن). (۱۳: هود(
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آورند که ثابت شــود پیامبران تا زمانی معجزه می. خواســتند به واقعیت برســندبلکه از این طریق می
برای اظهار معجزه  هیچ الزامی، شــدآنان فرســتادگان خدایند و زمانی که حجت بر مردم تمام می

 معجزه امر، طبق روال خود سپری شود از آنجا که مشـیت الهی بر این اسـت قانون طبیعت. نیسـت
 .ساختندپیشین توجه می یرایجی میان انبیا نبوده و مردم را به معجزات انبیا

اشکاالت فخر رازی بر داللت منطقی معجزه. ۲

) ق۶۰۶توفای م( فخر رازیدر کتاب نقد المحصــل از ) ق۶۷۲ توفایم( خواجه نصــیر طوســی
 :گیردداللت معجزه مورد بررسی قرار می المشککین سه اشکال بر معروف به امام

معجزه معلول نفس نبّی است. ۱. ۲

 ؛احتمال دارد کار از آن پیامبر باشد، کار خداست، هرگز دلیل نداریم که کار پیامبر: گویداو می
زیرا احتمال هست نفس نبی با دیگر نفوس از نظر ماهیت مختلف باشد و بر چیزی توانایی پیدا کند 

 ،اگر بگوییم نفس نبی با نفس دیگران وحدت ماهوی دارد ....بر آن توانایی نداشته باشند که دیگران
سـخن را به بدن نبی منتقل کنیم و بگوییم بدن او دارای خصوصیتی است که دیگران ، ممکن اسـت

ــیت ــوص ــیر( ندادهد که دیگران از آنها ناتوانلذا کارهایی را انجام می؛ ندافاقد این خص ، خواجه نص

 .)۳۵۳ص، ۲ج، ق۱۴۰۵
ولی چون ، دسـت یافته که منشـأ آثار عجیب و غریب شـده باشد ممکن اسـت نبی بر جسـمی

 .انداز معارضه با آن عاجز مانده، ندااطالعدیگران از جسم و خواص آن بی
ــاید هم انبیا ــیاطین ش ــط نیروهای ش او را در این امور غریبه ، مالئکه یا ارواح فلکی، جن، توس

 .باشند یاری کرده
زیرا همگی حیوان ناطق و ؛ اختالف ماهوی نفس نبوی با دیگران مسـلمًا منتفی است: مالحظه

شوند و در غیر این صورت اختالف از دیگر جانداران جدا می» نفس ناطقه« به اصـطالح به وسـیله
 .دانیم او انسان استدر حالی که همگی می، شود نبی نوعی دیگر باشدماهوی سبب می

ها از نظر توانایی بدنی زیرا همه انسان؛ در بدن از نظر ضعف و شّدت قابل تصور است اختالف
زیرا فرض این است که در یك لحظه ؛ اما توانایی بدنی در معجزه کارسـاز نیسـت؛ یکسـان نیسـتند
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این نوع کارها . انجام گیرد، چوب خشــك به صــورت مار یا کار نشــدنی مثل اینکه ِگل حیوان شــود
 .نیست) از لحاظ شدت و ضعف( توانایی بدنیمحصول 

غریبی داشته باشد های احتمال اینکه نبی بر گیاهی و حیوانی دست یافته که دارای چنین ویژگی
ــت ــت که نوع اعجاز را پیامبر معین کند؛ نیز منتفی اس ــورتی اس ولی غالبًا نوع اعجاز را ؛ زیرا در ص

گاه نبوده تا وسیله آن را فراهم کنند کردند و نبّی از درخواستمخاطبان تعیین می  .آنان آ
نیز مردود ، کننددر مرحله سوم گفت که جن و شیاطین او را در این راه کمك می فخر رازیآنچه 

مردگان یا آفریدن مرغ  یبر احیا تزیرا اقتدار جن و شیاطین بسیار محدود است و هرگز قدر؛ است
 .القمر ندارند زنده و شق

که خدا این کار را به عنوان تصدیق نبی انجام داده استثابت شود : ۲. ۲

کند که غرض ن است که معجزه در صورتی بر نبوت آورنده آن داللت میآحاصـل این اشـکال 
در حالی که از نظر مکتب اشاعره افعال خدا همراه ، خداوند از اسـتجابت دعای او تصـدیق او باشد

ــت ــت خدا کاری را انجام؛ با غرض نیس ــت ، دهد ممکن اس ــدیق و ممکن اس ولی نه به عنوان تص
 .خداوند از خلق آن هیچ غرضی نداشته باشد

از کجا معلوم هدف . کنیم خدا کاری را به عنوان هدفی انجام داده استگذشته بر این فرض می
 ممکن اســت. محصــول کرامت و معجزه نبی دیگری باشــد، شــاید این رخداد. تصــدیق نبی باشــد

 ؛باشـد که بعدًا مبعوث خواهد شـد و شاید برای امتحان عقوِل مکلفان باشد نبی دیگری» ارهاص«
 .)۳۵۳ص، ق۱۴۰۵، نصیر خواجه( که انزال آیات متشابه به این غرض بوده است همچنان

باشد و افراد عابث بودن فعل خدا میمالزم با عبث، تصـویر فعل خدا مجرد از غرض: مالحظه
ــت و خداوند اندو لغوکار فاقد کمال توان گفت خدا دعای چگونه می، مّنان جمیل و مظهر کمال اس

 .اما غرض تصدیق آن نبوده است، پیامبر را مستجاب کرده
این اسـتجابت دعای او مجرد از تصـدیق او سـبب اضالل بندگان است و آن از شأن  ازگذشـته 
ان اگر کفر: ْم َوَال َیْرَضی ِلِعَباِدِه اْلُکْفَر ِإْن َتْکُفُروا َفِإنَّ اللَه َغني َعْنکُ «: فرمایدکه میچنان؛ خدا نیسـت

 .)۷: زمر(» پسنددنیاز است و هرگز کفران را بر بندگان نمی کنید خداوند از شما بی
و مســلمًا دادن یك قدرت بر فرد دروغگو یك پذیرش کفر بر  ســتاو پذیرای کفر بر بندگان نی
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در نبوت » ارهاص. «ده استشـخلط مبحث  دچار فخر رازی نیز له ارهاصئمسـ در. بندگان اسـت
ارهاص پیش از زمان . نه از نبوت فرد دیگری که در آینده خواهد آمد، کندآورنـده خود حکایت می

 .)۱۳ص، ۵ج، شرح المقاصد، تفتازانی( طلبی استدعوت و بدون تحدی و مبارزه

از کجا معلوم خدا او را تصدیق کند او در گفتارش راستگوست. ۳. ۲

ــکال میوی  یددر بیان این اش ــدیق کرد: گو ــت، از کجا معلوم که خدا او را تص ــتگوس . او راس
چه مانعی دارد فرد کاذب را تصدیق ، آفرینده کفر و گناهان است -از نظر مکتب اشاعره-خدایی که 

 .)۳۵۳ص، همان( کند
خدا د و بدهن ترین افعال را به خدا نسبتکسانی که حسن و قبح را منکر باشند و قبیح: مالحظه

 .د خدا دروغگو را تصدیق کندنممکن است بگوی، بدانندترین افعال آفریننده کفر و وقیح را
مقصود از آن مثال قراردادی . کنداشکال می، وی در پایان به استدالل قراردادی که معروف است

، گویدمی، این اسـت که فردی ادعای نمایندگی از پادشـاه دارد و در مجلسـی که او نشــسـته اسـت
نشانه نص بر راستگویی من این است که از ، اگر من در این ادعای وکالت راسـتگو هستم، پادشـاها

ــتن ملك از جای خودش همراه بر : گویدمی فخر رازیدر این موقع . جای خودتان برخیزید برخاس
 .دردی بود که بر او عارض شد و لذا از جای خود برخاست

ك اینکه مل ازگذشــته ، میلیارد احتمال که قابل توجه نیســت البته این احتمالی اســت در یك
ك خاطر ی بلکه به، توانســت بگوید مردم برخاســتن من جنبه تصــدیقی نداردمی، زبانش بســته نبود

 .رشته ناراحتی داخلی است

اشکال شهید صدر بر داللت منطقی معجزه. ۳

ــدرشــهید  داللت معجزه بر نبوت «: یدگودر نفی رابطه منطقی بین معجزه و ثبوت نبوت می ص
ی حت، چون در این صورت؛ تواند متوقف بر قاعده عقلی قبح کذب و قبح اغرای به جهل باشـدنمی

ــد ــدمعجزه نمی، اگر این قاعده مورد قبول هم باش به دلیل اینکه این ؛ تواند دلیل بر نبوت مدعی باش
کند که اگر مثًال خداوند حکیم یمصداق خود را در خارج معین نم، کبرای کّلی که کذب قبیح است

ــت مدعی نبوت ــد، با اظهار معجزه در دس ــدیق نکرده باش ــده ، او را تص مرتکب اغرای به جهل ش
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کننده شــدن این کبرای کّلی بر نبوت معجزهچون فرض این اســت که معجزه بدون ضــمیمه؛ اســت
بح ای کلی قبح کذب و قبنابراین توقف داللت معجزه بر نبوت مدعی نبوت بر کبر. کندداللت نمی

ــت -که برای فریب مردم خالف واقع را به آنها بگوید-اغرای به جهل  ــتلزم دور اس زیرا از یك ؛ مس
متوقف بر فعلیت داللت معجزه بر نبوت ، ســو فعلیت کبرای عقلی قبح اغرای به جهل و قبح کذب

ــوی دیگر فعلیت داللت معجزه بر فعلیت کبرای مذکور می ــد و از س ــتباش  ،احمدی(» متوقف اس

 .)۳۸۵ص، ۱۳۸۹
و » اکرم العالم« اگر مولی بگوید. کندصغری خود را ثابت نمی، حاصـل تقریر این است کبری

ــت یا نه ــك کرد و عالمنمی، درباره فردی تردید کنیم که عالم اس ــل دلیل تمس بودن او را توان به اص
ــغری را از جای دیگر به، ثابت کرد ــخیص ص ــت بلکه باید تش  در اینجا هم کبری کّلی. بیاوریم دس

شود آورنده معجزه کاذب یا صادق دلیل نمی، کذب قبیح و اغراء به جهل نیز مانند کذب قبیح است
 .به نحوی که بیان شد، زیرا این مستلزم دور است؛ باشد

یا : در آنجا دو احتمال همســو هســت. تفاوت دارد» العلماء اکرم« مورد بحث با مثال: مالحظه
ــغری را ثابت نمیاعالم  ــت و کبری یکی از این دو ص ــت یا عالم نیس در حالی که در مورد ؛ کندس

 .شودطرف دیگر قطعًا ثابت می، بحث یك طرف محال است
چون این وجه محال است و بین ؛ با حکمت خدا سازگار نیست، توضـیح اینکه اگر کاذب باشد

 .شودراستگو بودن است ثابت میطبعًا طرف دوم که ، سلب و ایجاب واسطه نیست

 گیرینتیجه

 :اند ازعبارت مبانی ما در این رساله
در مبانی ( و اعتقاد به حســن و قبح عقلی) یختدر مبـانی خـداشــنا( بودن خـداحکیمـــــ 

ز عوامل ا) یختشنادر مبانی هستی( طبیعت یو تقسـیم هسـتی به طبیعت و ماورا) شـناختیارزش
 .ین رساله بوده استگیری در امهم برای نتیجه

داللت ، درباره نحوه داللت معجزه بر صدق ادعای مدعی باید روشن کرد که آیا این داللت ـــ
داللت آن مطابقی است یا تضمنی یا التزامی و اگر داللت آن ، اگر لفظی است. لفظی است یا عقلی
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برهانی إّنی است که  بریم یاآیا به صـورت برهان لّم است که از علت به معلول پی می، عقلی اسـت
 .بریماز معلول به علت پی می

که درباره آن در یکی از ســه شــیوه رســالت -معجزه لفظی نیســت ، اصــوًال داللت: نتیجه اینکه
تن زیرا با درنظرگرف؛ بلکه داللت آن عقلی است و از میان دو قسم داللت لّمی است -سخن بگوییم

 ،این مسائل که جنبه عّلی دارد، او منزه از قبیح استبودن خدا و این وجود صفات خدا مانند حکیم
بریم و آن اینکه آورنده معجزه در ادعای خود راسـتگوست و الزمه آن صفات و آن پی به الزم آن می

ه در مقابل قول کسانی ک-بودن داللت معجزه صـدق گفتار اوسـت و درواقع با اثبات برهانی، مبانی
ارتقا داده و برای ) عقل و منطق( ترین درجه ممکنیرا به عال رتبه آنم -دانندرا اقناعی می داللت آن

 .ایمترین مسئله اعتقادی خود دلیل و برهان اقامه کردهترین و اساسییکی از مهم
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