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چکیده
ترین دالیل اثبات نبـوت اسـت. در میـان اندیشـمندان     در اندیشه دینی پدیده معجزات یکی از مهم

اسالمی در خصوص نوع داللت معجزات بر اثبات نبوت دو دیدگاه کلـی وجـود دارد. بـه نظـر برخـی      
گونه ر مقابل برخی از آنان بر این عقیده هستند که هیچهاي عقلی است. دداللت معجزات از نوع داللت

رابطه منطقی میان معجزه و مدلول آن وجـود نـدارد و معجـزه دلیـل اقنـاعی در صـدق ادعـاي نبـوت         
گردد. در این پژوهش تالش شده است تا دیدگاه کسانی که معجزات را دلیـل اقنـاعی بـر    محسوب می

قی میان معجزه و صدق ادعاي نبوت هستند مورد بررسی و نقـد  دانند و منکر رابطه منطاثبات نبوت می
قرار گیرد.
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مقدمه

در اندیشه دینی پدیده معجزه و مسائل مربوط به آن از جهات گوناگونی مورد توجـه واقـع   
منظـور اثبـات   ت کـه بـه  شده است. از منظر اندیشمندان اسالمی، معجزه امري خارق عادت اس

؛ 250گـردد. (شـیخ طوسـی،    صدق ادعاي نبوت از سوي انبیاء الهی براي مخاطبـان اظهـار مـی   
) البتـه ایـن تعریـف در میـان     384؛ قاضی عبدالجبار، 8/222؛ ایجی، 214خواجه نصیر طوسی، 

اي بـا ادعـ  اندیشمندان اسالمی با شرایط و قیود متفاوتی مانند خـارق عـادت بـودن، همزمـانی    
نبوت، مطابقت با ادعاي پیامبر، وقوع معجزات در زمان تکلیف و مواردي دیگر همراه است اما 
از آنجا که توجه اکثریت اندیشمندان مسلمان معطوف به کارکرد و غایت معجزات یعنی اثبـات  
صدق ادعاي نبوت است، تحدي طلبی و عـدم وجـود معـارض، قابـل تعلـیم و تعلـم نبـودن،        

اي نبوت و فراتر بودن معجزات از سطح توان عموم مخاطبان اعم از متخصصان همزمانی با ادع
ترین قیود و شرایطی است که در تعریف این پدیده ذکر شده است. معجزه فن و غیر آن از مهم

یک از مخاطبان انبیاء الهی قادر به انجام آن نیست و از سطح توان عموم اي است که هیچپدیده
توانـد  گاه کسـی نمـی  خصصان آن فن و نیز غیر متخصصان فراتر است و هیچها اعم از متانسان

مثل و مانند آن را بیاورد.
بر مبناي این دیدگاه پذیرش پیام الهی از سوي مخاطبان منوط به احراز صدق ادعاي نبـوت  

کـه  اثبات کند است و هر یک از پیامبران الهی الزم است تا پیش از ابالغ پیام الهی به مخاطبان،
پـذیرد.  حامل پیام الهی از سوي خداي متعال است و این اثبات از طریق معجزات صـورت مـی  

درواقع فلسفه ظهور معجزات، اثبات صدق ادعاي نبوت و ایجاد یقین براي مخاطبان است کـه  
اظهار کننده معجزات با عالم غیب در ارتباط بوده و حامل پیام الهی براي مخاطبان است.

مندان اسالمی در ارتباط با نوع این یقین پرسشی جدي و اساسی مطرح شده در میان اندیش
است. به نظر برخی از آنان از آنجا که داللت معجزات بر مدلول آن یعنی صدق ادعـاي نبـوت،   

یقـین منطقـی اسـت و در    داللتی عقلی است بنابراین یقین حاصـل از مشـاهده معجـزات نیـز    
گر، گذري منطقی است. در مقابل برخی دیگر بر ایـن  هاصطالح، گذر از معجزه به صدق معجز

گونه رابطه منطقی و عقلی میان معجزات و مدلول آن وجـود نـدارد و داللـت    اند که هیچعقیده
معجزات بر صدق ادعاي نبوت داللتـی اقنـاعی اسـت. بـر طبـق دیـدگاه اخیـر در مواجهـه بـا          

شود و در اصـطالح گـذر   اختی حاصل میشناي از یقین روانمعجزات براي مخاطبان تنها مرتبه
شناختی است.گر، گذري رواناز معجزه به صدق معجزه
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قائالن هر یک از دو دیدگاه یـاد شـده در تأییـد دیـدگاه خـود دالیـل متعـددي را مطـرح         

اند. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش تالش شده است تا دیدگاه کسانی کـه  نموده
دانند و منکر رابطـه منطقـی میـان معجـزه و صـدق      ناعی بر اثبات نبوت میمعجزات را دلیل اق

ادعاي نبوت هستند مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
از آنجا که هدف اصلی از تحلیل و بررسی نوع داللت معجزات، یقـین حاصـل از مشـاهده    

ی مطـرح  شناختمعجزات است الزم است در ابتدا توضیح مختصري درباره یقین منطقی و روان
گردد.

اقسام یقین
شـناختی تقسـیم شـده اسـت.     شناختی و روانبندي، یقین به دو مرتبه معرفتدر یک تقسیم

اي نیـز تعبیـر شـده اسـت نیـاز بـه       که از آن به یقین منطقی و یقین گزارهشناختییقین معرفت
رفـت، دالیـل   تضمین دارد و این تضمین و یا توجیه با توجه به اموري ماننـد وثاقـت مبـانی مع   

شـود  شود. این مرتبه از یقین زمانی حاصل مـی دستیابی به معرفت و نیز منابع معرفت تبیین می
اي کـه بـا   گونـه که فرد براي اعتقاد و باور خود شواهد الزم و کافی را در اختیار داشته باشد بـه 

داشـته  گونه تردیدي نسبت به صدق محتواي گزاره مـورد نظـر وجـود ن   وجود این شواهد هیچ
شـناختی بـر پایـه شـواهد و     هاي مخالف آن ممتنع باشد. یقـین معرفـت  باشد بلکه صدق گزاره

تـوان انتظـار داشـت کـه     قرائنی بنا شده است که در اختیار همگان است و بر این اسـاس نمـی  
اختالف زیادي در حصول و یا عدم حصول این یقین در افراد مختلف وجود داشته باشد. اگـر  

یل یک ادعا از وثاقت الزم برخوردار باشد آنگاه هیچ دلیلی وجود نخواهد داشـت  شواهد و دال
که شخصی نسبت به صدق گزاره مورد نظر تردید کند و برعکس اگر این شـواهد و دالیـل از   

وثاقت الزم برخوردار نباشد، هرگز براي کسی یقین حاصل نخواهد شد.
شناختی باور، اعتقاد و یا اطمینانی است وانشناختی است. یقین ردر مقابل، مرتبه یقین روان

کند و درباره صدق محتـواي گـزاره مـورد نظـر بـه یـک       اي پیدا میکه شخص نسبت به گزاره
رسد. قراین و شواهد حسی، کشف و شهود و یا حتی امر رازآمیـزي  اطمینان روانی و ذهنی می

یقینی نسبت بـه گـزاره مـورد    تواند سبب حصول چنین که قابل فهم براي عموم مردم نباشد می
به عبارت دیگر در مرتبه یقین اي که صدق گزاره مخالف آن نیز ممتنع نیست؛گونهنظر باشد به

یابی کند و تنها دستشناختی چگونگی حصول یقین و راه دستیابی به آن هیچ تفاوتی نمیروان
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رسـیدن بـه یقـین در افـراد     هـاي  کـه راه به چنین یقینی مهم است. بر این اساس با توجه به این

متفاوت است، این احتمال وجود دارد که براي برخی از افراد نسبت به یـک قضـیه بـه آسـانی     
که براي افراد دیگر نسبت به همان قضیه دیرتـر یقـین حاصـل شـود.     یقین حاصل شود درحالی

(kein, 62)

موضوع و علم بـه  در تعریفی دیگر مرتبه یقین منطقی عبارت از علم به ثبوت محمول براي
محال بودن نفی محمول از موضوع است. به بیان دیگر در مرتبه یقین منطقی هم علم به صـدق  

شـناختی بـه   قضیه و هم علم به محال بودن کذب قضیه وجود دارد. در مقابل، مرتبه یقین روان
ایـن  اي که شک و تردیـد در آن راه نـدارد.  گونهاي از قضایاست بهمعنی جزم شخص به قضیه

مرتبه از یقین که از آن به یقین ذاتی نیز تعبیر شده، محصول وضعیت روانی و درونـی شـخص   
و در افراد مختلف متفاوت است و در آن برخالف یقین منطقی، علـم بـه محـال بـودن کـذب      

)417-410قضیه الزم نیست. (صدر، مبانی منطقی استقراء، 
ی بودن معجزات بر این نظـر هسـتند کـه یقـین     با توجه به تعاریف یاد شده، قائالن به اقناع
شناختی است. از نظر ایـن اندیشـمندان نقـدهاي    حاصل از مشاهده معجزات از نوع یقین روان

هاي عقلـی  توان مطرح نمود که معجزات را از حوزه داللتمتعددي بر نوع داللت معجزات می
هـا در ایـن   ررسـی و نقـد آن  تـرین ایـن ایـرادات و ب   کند که در ادامه برخـی از مهـم  خارج می

خصوص بیان خواهد شد.

دیدگاه عبدالملک جوینی
عبدالملک جوینی از جمله متکلمان اسالمی است که منکر داللت عقلی معجزات اسـت. از  

فرضی بر مـدلول خـود داللـت    نظر جوینی، داللت عقلی بعینه و بدون در نظر گرفتن هیچ پیش
تواند وقوع آن پدیده گاه نمیبر امري داشته باشد، عقل هیچاي داللت عقلی کند و اگر پدیدهمی

عنـوان نمونـه هـر حـادثی بـر وجـود محـدث و        را بدون داللت بر مـدلولش تصـور کنـد. بـه    
گاه قادر نیست که وجود حادث را بدون محدث تصـور  اش داللت دارد و عقل هیچپدیدآورنده
یابـد.  ا در ارتباط با صدق نبـوت درنمـی  که در وقوع معجزات، عقل چنین داللتی رکند درحالی

البداهـه از سـوي خـداي    اگر معجزه تبدیل عصا به اژدها با دعوت انبیاء الهی قرین نباشد و فی
تنهایی هیچ داللتی بر مدلول مورد نظر یعنی صدق نبوت نـدارد و  متعال در طبیعت رخ دهد، به

)132(جوینی، هاي عقلی خارج است.بر همین اساس معجزه از حوزه داللت
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ترین ایراداتی است که بر داللت منطقی معجزات مطرح شده ایـن  ایراد جوینی از جمله مهم
نفسه داللتی بـر اثبـات   است. در این ایراد، امور خارق عادت در حکم ملزوم عامی است که فی

صـدق نبـوت درك   نبوت ندارد و عقل لزوماً پیوند و ربطی را میان امر خارق عـادت و اثبـات   
کند.نمی

که پدیـده معجـزه ماننـد پدیـده وحـی      در پاسخ به این اشکال باید گفت که با توجه به این
امري خارج از توان بشري است و درك منشأ آن و چگـونگی تحقـق آن در جهـان طبیعـت از     

عقلـی  هاي راحتی مانند سایر داللتها فراتر است، شاید نتوان بهسطح درك و فهم عموم انسان
چه بتوان اثبات نمود کـه از نظـر عقلـی محـال     به کشف این رابطه منطقی دست یافت اما چنان

توان از نظر منطقی معجـزات را  است که معجزه در اختیار غیر از انبیاء الهی قرار گیرد، آنگاه می
ملزوم خاص نبوت دانست. در تبیین این رابطه منطقی توجه به چند نکته ضروري است.

که فلسفه ظهور معجزات در حقیقت جلب ایمان مخاطبـان اسـت. مخاطبـان در    ایننخست 
کردند تا به درستی و صـدق ادعـاي آنـان    مواجهه با دعوت انبیاء الهی، از آنان طلب معجزه می

یقین حاصل کنند. خداي متعال نیز معجزات را به عنوان آیتی بین تنها در اختیار انبیاء الهی قرار 
ها با مشاهده این معجزات به نبوت فرستادگان الهی ایمـان آورنـد. بـا    موم انسانداده است تا ع

که فلسفه ظهور معجزات جلب ایمان مخاطبان اسـت، اگـر خـداي متعـال توانـایی      توجه به این
اظهار معجزات را در اختیار مدعیان دروغین نبوت قرار دهد در حقیقت سبب اغراء به جهـل و  

هدایت الهی شده است.گمراهی مخاطبان در مسیر
از سوي دیگر اغراء به جهل و گمراه نمودن بندگان از سوي خداي متعال امري محال است 
چراکه گمراه نمودن دیگران یا از سر جهل است و یا از سر نیاز که این امر بـا در نظـر گـرفتن    

پایان او از نظر عقلی محال است.غناي محض خداي متعال و حکمت بی
که امکان گمراه نمودن بندگان از سـوي خـداي متعـال امتنـاع     با توجه به اینبر این اساس

عقلی دارد، اظهار معجزات به دست مدعی کاذب نبوت نیز امري محال است چراکه از مصادیق 
بنابراین محال است که معجزات جز به دست انبیاء الهـی آشـکار گـردد و    اغراء به جهل است؛

ملزوم خاص نبوت است و داللت آن بر اثبـات نبـوت، داللتـی    این بدان معناست که معجزات 
منطقی و عقلی خواهد بود.

در برابر تبیین یاد شده ممکن است این پرسش اساسی را مطرح نمود که اگر اغراء به جهل 
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از سوي خداي متعال محال است، چرا در مواردي که مدعیان کاذب با استفاده از اموري چـون  

یابد. به گردند، این ممانعت از سوي خداوند تحقق نمیهی بندگان میسحر و جادو سبب گمرا
گونه که خداي متعال با آشکار نکردن معجزه بر دستان مـدعی کـاذب نبـوت،    تعبیر دیگر همان

گردد الزم است با ناتوان ساختن مدعی کاذب از انجام امـوري  مانع از اغراء به جهل بندگان می
گمراهی خلق گردد.مثل سحر و جادو نیز مانع از

هـایی  توان گفت که اموري مانند سحر و جادو از جملـه پدیـده  در پاسخ به این پرسش می
شود که در توان بشر است و با تمرین و ریاضـت و تعلـیم و تعلـم قابـل وصـول      محسوب می

که اموري که در سطح توان بشر است مربـوط بـه حـوزه طبیعـت اسـت،      است. با توجه به این
امکان تحقیق و تفحص درباره آن و اطالع از منشاء چنین اموري کامالً ممکن است. به بنابراین

همین خاطر جستجو درباره صدق و یا کذب چنین اموري در توان بشر است و خـداي متعـال   
توانـد  ها گذاشته است. عامل مهمی که مـی تحقیق در خصوص چنین مواردي را به عهده انسان

ها قادر بـه انجـام کـاري    کس از انسانکمک نماید این است که هیچهابه تشخیص عموم انسان
شبیه معجزات نیست. در واقع راه تشخیص عموم مخاطبان کـه از منشـاء فراطبیعـی معجـزات     

ناپذیري و آموزش ناپذیري است. در واقع پیامبران الهی آگاه نیستند، معارض نداشتن و شکست
اند.از این حقیقت آگاه نمودهبا تحدي به طور ضمنی مخاطبان خود را 

الزم به ذکر است که محال بودن اظهار معجزات به دست مدعیان نبـوت بـه معنـاي محـال     
که خداي متعال توان اظهار معجزات به عبارت دیگر الزمه اینبودن اظهار سحر و جادو نیست؛

ر گونـه سـحر و   سپارد، ناتوان ساختن آنـان از انجـام هـ   را به دست مدعیان دروغین نبوت نمی
جادو نیست. سحر و جادو کامالً متفاوت از معجزات است و راه تشخیص آن نیز با توجـه بـه   
شرایطی که ذکر شد مشخص است. بر همین اساس اگر کسی بـا سـحر و جـادو گمـراه شـود      

توان آن را از مصادیق اغراء به جهل از دانست.نمی

دیدگاه غزالی
کند که وقوع امور خارق یقین منطقی بدین نکته اشاره میغزالی ضمن بیان و تعریف مرتبه 

توانـد  چیزي نمیعنوان نمونه هیچعادت در حصول و یا زوال یقین منطقی هیچ نقشی ندارد. به
از انسان سلب کند و اگـر کسـی ادعـا    » عدد سه کمتر از عدد ده است«یقین به این گزاره را که 

و در اثبات ادعاي خود امور خارق عادتی مانند تبدیل » عدد سه بیشتر از عدد ده است«کند که 
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سنگ به طال و یا تبدیل عصا به اژدها را انجام دهد باز یقین به محال بودن گزاره مورد نظـر از  

)538شود. (غزالی، المنقذ من الضالل، انسان سلب نمی
مارش بیـرون  از نظر غزالی معجزات به تنهایی و بدون در نظر گرفتن قرائن بسیار که از شـ 

تواند داللتی بر صدق نبوت داشته باشد چراکه همواره گمان سحر و تصرف در قـوه  است، نمی
لُّ «خیال در مورد این افعال وجود دارد و ازآنجاکه بر اساس آیـه   نْ یضـ مـ یشـاءي ود نْ یهـ مـ

، هدایت و ضاللت بـه دسـت خـداي متعـال اسـت، مخاطـب در ایـن تردیـد         )8(فاطر: » یشاء
رگردان است که شاید این معجزات از جمله امور خارق عادتی اسـت کـه خـداي متعـال بـه      س

منظور اضالل بندگان بر دستان فرد مدعی کاذب نبوت آشـکار سـاخته اسـت. (غزالـی، همـان،      
557(

ایراد دیگر غزالی بر معجزات، عدم سنخیت میان معجزات و اثبات نبوت اسـت. اسـتناد بـه    
نبوت همانند این است که فردي براي اثبـات ادعـاي خـود در حفـظ     وقوع معجزات در اثبات

آور نیسـت  قرآن به انجام امور خارق عادتی مانند تبدیل عصا به اژدها اقدام کند. ایـن راه یقـین  
گونه فریبی در کار نباشـد نهایتـاً   زیرا ممکن است در آن حقه و فریبی باشد و بر فرض که هیچ

دارد و فراتر از این نقشـی  مخاطب را به حیرت و تعجب وا میمشاهده چنین کار خارق عادتی
در حصول یقین براي مخاطب در زمینه ادعاي یاد شده نـدارد. (غزالـی، القسـطاس المسـتقیم،     

201(
بررسی و نقد

عنوان یک متکلم اشعري، جایز دانسـتن اضـالل بنـدگان از سـوي     اوالً مبناي ایراد غزالی به
که گمراه نمودن بندگان توسط معجزات از سوي خداي متعال امتناع خداي متعال است درحالی

بنابراین با ابطال این مبناي نادرست، اصل تردید قابل رفع خواهد بود. ثانیاً تردید و عقلی دارد؛
سرگردانی مخاطب در تبیین نوع داللت معجزات نقشی ندارد و آنچه در تبیین نوع داللت بایـد  

بطه میان دال و مدلول است. رابطه منطقی معجزات بـا در نظـر گـرفتن    بدان توجه نمود، نوع را
فلسفه ظهور معجزات و نیز با توجه به امتناع عقلی گمراه نمودن بندگان از سوي خداي متعـال  
قابل تبیین است و در این رابطه میزان شک و تردید مخاطب نقشی ندارد. عالوه بر این امـوري  

وري است که در حوزه مقدورات بشري است و امکان تحقیق و مانند سحر و جادو از جمله ام
تفحص درباره آن وجود دارد.

ثالثاً این آیه به ضاللت ثانویه و از سر اختیار اشاره دارد و گمـراه نمـودن بنـدگان از سـوي     
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خداي متعال با هدف نبوت در تعارض است.

مـدلول آن یعنـی اثبـات    ایراد دیگر غزالی بر داللت معجزات، سنخیت نداشتن معجزات با
تفصیل بیان شده است، بررسـی و  رشد نیز بهکه این ایراد در آراء ابننبوت است. با توجه به این

رشد بیان خواهد شد.نقد آن در ضمن نقد آراء ابن

دیدگاه ابن رشد
تفصیل در میان اندیشمندان اسالمی، ابن رشد نسبت به سایرین مسئله داللت معجزات را به

تري بیان کرده است. وي در عین پذیرش معجـزات و امکـان وقـوع آن، ارتبـاط منطقـی و      بیش
دهـد و آن را از نـوع   ضروري بین معجزه و صدق نبوت را از چند جهت مورد نقـد قـرار مـی   

رشد بر داللـت عقلـی معجـزات از تفصـیل بیشـتري      شمارد. انتقادات ابنهاي اقناعی میداللت
ها مطرح خواهـد  ترین آنرهیز از اطاله کالم، تنها به برخی از مهمبرخوردار است که به جهت پ

شد. برخی از این نقدها به قرار زیر است:
گونه سنخیتی میان دلیل و مدلول وجود ندارد الف. در داللت معجزات بر اثبات نبوت، هیچ

نمنـدي  و اثبات صدق ادعاي نبوت از راه معجزات همانند این است که شخصی براي اثبات توا
ها، ادعا کند که قادر است بر روي آب راه برود. بدیهی اسـت کـه عقـل    خود در درمان بیماري

کنـد و  گونه ارتباط منطقی و عقلی میان راه رفتن بر روي آب و درمـان بیمـاري درك نمـی   هیچ
توان آن را دلیلی عقلی دانسـت  حتی اگر شخص قادر به راه رفتن بر روي آب باشد باز هم نمی

شود. ادعاي طبابـت تنهـا بـا درمـان کـه فعـل       قل تنها با مشاهده این عمل به نوعی قانع میو ع
خاص پزشکی است، قابل اثبات عقلی است و عقل با مشاهده مداواي یک بیمار توسط پزشک 

کند. این مسئله در مورد نبوت نیز صادق است و حکـم  به راحتی حکم به صدق طبابت فرد می
وقوع معجزات فعلی تنها نـوعی اقنـاع اسـت. گمـان عمـوم مـردم بـا        به صدق نبوت بر اساس

مشاهده معجزات فعلی این است که کسی که خداي متعال او را بر انجـام فعـل خـارق عـادت     
توانمند کرده است بعید نیست که از توانایی دریافت وحی الهی و وضع شریعت بـر اسـاس آن   

)185نیز برخوردار باشد. (ابن رشد، 
رشد بر مقدمه استداللی است که متکلمان اسالمی در داللت معجزات، آن دوم ابنب. ایراد

این فرد مدعی رسالت «اند. استدالل متکلمان از دو مقدمه فرض اساسی پذیرفتهعنوان پیشرا به
امـا  تشکیل شده اسـت؛ » هر کس معجزه داشته باشد پیامبر و فرستاده خداست«و » معجزه دارد
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تـوان  توان طرح نمود این است که بر چه مبنـایی مـی  ر برابر مقدمه دوم میپرسش اساسی که د

است که پاسـخ  پذیرفت که هر کس که معجزه داشته باشد فرستاده خدا و رسول است؟ بدیهی
پذیر نیست چراکه اصل شریعت قبل از پذیرش مبناي مـذکور،  به این پرسش از راه شرع امکان

ن قضـیه بـر مبنـاي شـریعت، از بـاب خوداثبـاتی اسـت و        غیر قابل اثبات است و حکم بـه ایـ  
استداللی که بر اساس این مقدمه تشکیل شود به نوعی گرفتار دور است. راه تجربه و تکرار نیز 

اي کـه بـر دسـت    که مشاهده شـود کـه معجـزه   تواند مفید یقین به این قضیه باشد مگر ایننمی
کس جز آنان قادر به انجام آن نیست. تنها و هیچها است پیامبران آشکار شده تنها منحصر به آن

توان پذیرفت که معجزات عالمـت قـاطعی بـر نبـوت اسـت و راه      در این صورت است که می
)175دیگري براي این اثبات وجود ندارد. (همان، 

بـه  » انحصار معجـزات بـه پیـامبران   «رشد این است که اگر اصل ج. سومین ایراد از نظر ابن
گاه الزمه آن این است که سایر امور خارق عادتی که بـه  فرض پذیرفته شود، آنعنوان یک پیش

گونـه  شـود هـیچ  تر ساحران و مرتاضـان انجـام مـی   دست اولیاء الهی و یا حتی در مراتب پایین
که پذیرش این اصل نیز از هـیچ مبنـاي عقلـی و شـرعی     داللتی بر نبوت نداشته باشد؛ در حالی

ین خاطر متکلمان براي رهایی از محذور یاد شده، همزمانی معجزات با برخوردار نیست. به هم
به عبارت دیگر چنانچه یکی اند؛ادعاي نبوت را از جمله شروط اساسی داللت معجزات دانسته

گونـه ادعـاي   از اولیاء الهی عمل خارق عادتی را انجام دهد و در حین وقـوع ایـن عمـل هـیچ    
توان وقوع این کار را دلیلـی بـر نبـوت او دانسـت.     شد، نمیرسالتی از جانب او مطرح نشده با

شرط یاد شده به طور ضمنی گویاي این است که وقوع معجزات تنها منحصـر بـه انبیـاء الهـی     
نیست و الزمه داللت آن بر نبوت این است که حتماً با ادعاي رسـالت همـراه گـردد. درنتیجـه     

فتن شروط یاد شده داللتـی بـر نبـوت نـدارد.     اعمال خارق عادت به تنهایی و بدون در نظر گر
)177(همان، 

رشد استناد به برخی از شواهد درون دینی مانند آیات قـرآن و سـیره   د. چهارمین شاهد ابن
رشد ظهور کرامـات و معجـزات از سـوي    پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) است. به نظر ابن

ه به قصد دعوت به رسالت و جلـب ایمـان مخاطـب    گاپیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) هیچ
نبوده است و این افعال در ضمن سیره و حاالت پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) انجام شده 

گر این است کـه در مـوارد متعـددي    ) به وضوح بیان90-93است. برخی از آیات قرآن (اسراء: 
را از پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و سلم) تقاضا اي العادهافراد براي ایمان خود، انجام عمل خارق
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کردند اما آن حضرت با تأکید بر جنبه بشري خود، تقاضاي آنان را رد نموده و تنها بر وحی می

) در حقیقت وضـع  178کردند. (همان، ترین دلیل در اثبات نبوت است تأکید میالهی که روشن
اي اسـت کـه   لهـی اسـت و تنهـا معجـزه    شریعت بر اساس وحی الهی فعل مخصـوص انبیـاء ا  

که آیات قرآن شاهدي بر این دیدگاه است. تواند دلیل قاطعی بر نبوت انبیاء الهی باشد چنانمی
)174؛ نساء: 9؛ احقاف: 163-164(نساء: 

بررسی و نقد
توان گفت:در پاسخ به این ایرادات می

اداتی است کـه بیشـتر در قالـب    ترین ایرالف. عدم سنخیت میان دلیل و مدعا از جمله مهم
هـا بیـان شـده    اي که بر اسـاس مثـال  اما باید توجه داشت که مقایسههایی بیان شده است؛مثال

ها است، مقایسه صحیحی نیست. اوال ادعاي حفظ قرآن و یا ادعاي توانمندي در درمان بیماري
تشـخیص اسـت و بـه    هاي بشري قابـل  از جمله اموري است که صدق و کذب آن کامالً از راه

تـر و  یک از شواهد یاد شده مانند راه رفتن بر روي آب و یـا امـوري عجیـب   همین خاطر هیچ
آور باشد. تواند براي مخاطب یقینانگیزتر از آن در اثبات صدق دعاوي مطرح شده، نمیشگفت
آن از جملـه  ها و یا حفظ قـر که اموري مانند درمان بیماريهاي یاد شده با توجه به ایندر مثال

هـا  هایی است که نحوه حصول آن براي عموم مردم کامالً شناخته شده است و همه انسانپدیده
گـاه  توان پزشک شد و یا قرآن را حفظ کرد به همین خاطر نیز عقل هیچدانند که چگونه میمی

دهـد بـه یقـین    انگیزي که مخاطب براي اثبات ادعـاي خـود انجـام مـی    با مشاهده امور شگفت
نخواهد رسید.

اما دریافت وحی و چگونگی آن اساساً از سطح توان عموم مردم فراتـر اسـت و بـر همـین     
اساس نیز تنها اموري مانند معجزات که انجـام آن از سـطح تـوان عمـوم مـردم بـاالتر اسـت،        

انگیز و خارق عادتی که مایه اعجـاب همگـان   تواند مؤید آن باشد و نه صرفاً هر امر شگفتمی
هـاي مهـم معجـزات قابـل تعلـیم و تعلـم نبـودن و        . به همـین خـاطر از جملـه ویژگـی    باشد

برانگیـز  ناپذیري آن است که هر دو این ویژگی معجزات را از سایر اموري که اعجـاب شکست
کند.است متمایز می

هـاي یـاد   در واقع سنخیت میان دلیل و مدعا در بحث معجزات و نبوت، بر مبنـاي ویژگـی  
هاي یاد شده وجود ندارد. راه رفـتن  کدام از مثالیین است و این دو ویژگی در هیچشده قابل تب

هاي نفسـانی  آور دیگر از جمله اموري است که افراد با ریاضتبر روي آب و یا هر امر شگفت
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هاي سـخت و  گاه نه با تمرینها را انجام دهند اما معجزات هیچتوانند آنهاي ویژه میو تمرین

یافتنی نیست.تعلم دسته با تعلیم ودشوار و ن
آیـد و تنهـا انبیـاء    هاي عـادي برنمـی  یک از انسانگونه که دریافت وحی از عهده هیچهمان
بنـابراین مؤیـد نبـوت تنهـا     گونه اسـت؛ مند باشند، معجزات نیز همینتوانند از آن بهرهالهی می
هـا  یـک از انسـان  و از تـوان هـیچ  فـرد بـوده  تواند باشد که مانند اصل نبوت منحصربهامري می

گـردد، تنهـا حیـرت    به عبارت دیگر آنچه موجـب حصـول یقـین در مخاطـب مـی     آید؛برنمی
مخاطبان از فعل معجزات نیست چراکه این حیرت در برابر سحر و جادو نیز وجود دارد. آنچه 

فرد بـودن و  صربهمانند بودن معجزات، منحکند بیحقیقتاً ایمان مخاطب را به پیامبران جلب می
هاي بشري است. سر تناسب معجزات در هر عصر با امور رایـج  فراتر بودن انجام آن از توانایی

مانند بـودن فعـل معجـزه و    در آن دوره این است که مردم در مقایسه با افعال شبیه به آن به بی
آورند.فرد بودن آن ایمان میمنحصربه

تـوان  یان درمان بیماري و راه رفتن بـر روي آب نمـی  هاي یاد شده واقعا سنخیتی مدر مثال
ها اعم از عموم مـردم  یافت اما در جریان نبوت انبیاء ظهور معجزات از وجه ناتوانی همه انسان

و متخصصان در همان فن، سبب جلب ایمان مخاطب است.
در خصوص سنخیت میان دلیل و مدعا این نکته در منظر اندیشـمندان اسـالمی ماننـد ابـن    

توانـد مؤیـد صـدق    درستی بیان شده است که تنها فعل خاص نبوت است که مـی رشد کامالً به
نبوت باشد، اما در عین حال بدین نکته مهـم توجـه کـافی نشـده اسـت کـه معجـزه بـه دلیـل          

هاي خاصی مانند قابل تعلیم و تعلم نبودن و فراتر بودن از سـطح تـوان بشـر، کـامالً از     ویژگی
گردد. بر ایـن  ادت دیگر متمایز بوده و حقیقتاً فعل خاص نبوت محسوب میهمه امور خارق ع

اساس سنخیت میان دلیل و مدلول در موضوع معجزات و اثبات نبوت کامالً قابل تبیین است.
کند. معجزه فعل انبیاء الهی معجزه آیتی بین است که به روشنی بر نبوت پیامبران داللت می

نظیر بودن یک فعل داللت مانند بودن و بیبنابراین بیاعل است؛است و فعل از مراتب وجود ف
که سخنان انبیاء الهـی کـه از منشـاء    تواند داشته باشد. همچنانمانند بودن فاعل آن میتام بر بی

نظیر است و هیچ کالمی یاراي مقابلـه  وحیانی برخوردار است در میان تمامی سخنان بشري بی
عجزات نیز که فعل خاص انبیاء الهی است از همـین ویژگـی برخـوردار    با کالم آنان را ندارد، م

است و هیچ انسان دیگري یاراي انجام چنین فعلی یا مقابله و هماوردي با آن را ندارد.
هر کس کـه معجـزه   «توان گفت که هرچند پذیرش مقدمه رشد میب. در نقد ایراد دوم ابن
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ی بر راه شرع و تجربه و تکـرار نیسـت امـا بـه نظـر      مبتن» داشته باشد پیامبر و فرستاده خداست

نفسه داللت بـر ارسـال از سـوي پروردگـار     اي است که فیگونهرسد که ماهیت معجزات بهمی
به عبارت دیگر نفس معجزات و مقایسه آن با سایر امور مقدور بشر مخاطـب را بـه ایـن    دارد؛

هاي معمول در میان ائی فراتر از توانمنديرساند که در تحقق این پدیده، مبداطمینان و یقین می
بشر، مؤثر است. البته این امر بدیهی است که امور خـارق عـادت و فراتـر از تـوان بشـر داراي      

هـاي بشـري اسـت،    کـه فراتـر از همـه توانمنـدي    ترین مرتبـه آن مراتب متعددي است و عالی
وارد نتوانند میان امور خـارق  بسا مخاطبان عادي در برخی از ممخصوص انبیاء الهی است و چه

عادت مقدور بشر و معجزات تمایز صحیحی قائل شوند اما نکته مهم این است که مخاطبان در 
مواجهه با معجزات بدون نیاز به ابالغ قبلی پروردگار و یا کشف عادت و رویه خداي متعال در 

که در تحقـق ایـن پدیـده    رسنداي خاص به انبیاء الهی، بدین مرتبه از یقین میاختصاص نشانه
توان گفت که انحصار راه وصول به یقین نیرویی فراتر از توان بشر مؤثر است. بر این اساس می

به دو راه مذکور صحیح نیست و راه سومی نیز در این خصوص قابل تصور است کـه توضـیح   
آن گذشت.

توان به صدق ، میتوان گفت که از تأمل در نفس پدیده معجزاتبر مبناي چنین تحلیلی می
به عبارت دیگر صدق این قضیه وابسته به شرع و یـا تجربـه مکـرر ایـن     این قضیه حکم نمود؛

توان ایـن قضـیه را در حـوزه    ها نیست و با توجه به تحلیل یاد شده، میموضوع از سوي انسان
کریم، به در قرآن » بینات«شناسی دینی از قضایاي اولی دانست. وجه تسمیه معجزات به معرفت

نفسه روشن و آشـکار  گردد که فیبه امري اطالق می» بین«نوعی مؤید این تحلیل است چراکه 
).7؛ احقاف: 36؛ قصص: 101است (اسراء: 

رشد توجه به چند نکته اساسی ضروري است.ج. در نقد اشکال سوم ابن
قت است کـه  رشد شرط همزمانی ادعاي نبوت و ظهور معجزات گویاي این حقیاز نظر ابن

نفسه داللتی بر نبوت ندارد. به بیان دیگر اگر پیامبري در هنگـام اظهـار معجـزات،    معجزات فی
گاه با مشاهده معجزه او بـه پیـامبري او یقـین    ادعاي نبوت خویش را اعالم نکند، مخاطب هیچ

نبـوت  گونـه داللتـی بـر   نفسه هیچگر این است که معجزات فیپیدا نخواهد کرد و این امر بیان
ندارد. این بدان معناست که از نظر او هیچ تفاوتی میان معجزات، کرامت اولیاء الهی و یا سـایر  

شـود نخواهـد بـود و تنهـا     امور خارق عادتی که در مراتب دیگر بر دست ساحران انجـام مـی  
شود تا آن فعل خارق عـادت معجـزه نامیـده    همزمانی اعالم نبوت با یک فعل خاص سبب می
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شود.

تـوان مطـرح نمـود و آن عبـارت از ایـن اسـت کـه        برابر این نقد، پرسشی جدي را میدر
نظر از همزمانی یک امر خارق عادت با ادعاي نبوت، آیا هیچ معیاري وجود ندارد تا بـر  صرف

اساس آن بتوان میان امور خارق عادت، تمایزي قائل شد؟ بـه عبـارت دیگـر آیـا مخاطبـان در      
هـا تشـخیص   تواننـد میـان آن  گونه تفاوت و تمـایزي را نمـی  ادت هیچمواجهه با امور خارق ع

دهند؟ آیا هیچ راهی براي مخاطبان وجود نـدارد کـه تفـاوت میـان امـور خـارق عـادت را از        
اگـر  یکدیگر تشخیص دهند و تنها همزمانی با ادعاي نبوت معیار تمایز این امور اسـت؟ قطعـاً  

پذیر است و تنهـا  چنین معیاري را بتوان یافت، اصل انحصار معجزات به انبیاء الهی کامالً تبیین
معیار همزمانی با ادعاي نبوت، وجه تمایز معجزات از سایر امور خارق عادت نخواهد بود.

معجزات و برخی از کرامـات اولیـاء الهـی    ناپذیري معجزات است.این معیار همان آموزش
هاي اهـل  ترین تفاوت با سحر ساحران و نیز کرامتتعلیم و تعلم نیست و این خود بزرگقابل

رشد عدم توجه به تمایز ماهوي ایـن دو  ریاضت از مؤمنان و پرهیزگاران است. ایراد اساسی ابن
قسم از امور خارق عادت است و همین امر سبب شده است تا شرط همزمانی از نظر ابن رشد 

واسطه آن معجزات دلیلی بر اثبـات نبـوت محسـوب    قراردادي تلقی گردد که بهبه عنوان امري
ماننـد نـزول   –که اساساً ماهیت معجزات و برخی از کرامات اولیاء خاص الهی شود درحالیمی

-مائده آسمانی براي حضرت مریم سالم اهللا علیها و یا معجزات امامان معصوم علـیهم السـالم   
سـازد و در  نفسه آن را از سایر امور متمـایز مـی  اي است که فیگونهبهبه دلیل آموزش ناپذیري

گیرد.انحصار پیامبران و اولیاء خاص الهی قرار می
بندي کلی دو دسته از امور خارق عادت وجود دارد. دسته اول که مطلقاً پس در یک تقسیم

ی از کرامات خاص مربوط قابل تعلیم و تعلم نیست و این شامل معجزات انبیاء الهی و نیز برخ
به اولیاء الهی است. دسته دوم امور خارق عادتی که قابل تعلیم و تعلم اسـت. بـر ایـن اسـاس     

اي از امور خارق عادت وجود دارد که بر مبناي مالك اخیـر حقیقتـاً در انحصـار انبیـاء و     دسته
بهره هستند.اولیاء خاص الهی است و سایرین از آن بی

ت معجزات انبیاء الهی که با ادعاي نبوت قرین است و کرامات خاص اما در خصوص تفاو
توان در نظر گرفت.کدام قابل آموزش نیست دو احتمال را میاولیاء الهی که هیچ

احتمال نخست آن است که ایـن معجـزات و کرامـات خـاص حقیقتـاً و در ذات خـود بـا        
بسـا غیـرممکن   شـوار و چـه  یکدیگر متفاوت است اما تشخیص آن براي مخاطب عام کـاري د 
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تواننـد بـه   است و تنها کسانی که نسبت به نفس و مراتب آن احاطه و آگاهی کامـل دارنـد مـی   

چنین تشخیصی دست یابند. در این احتمال فـرض انحصـار معجـزات بـه انبیـاء الهـی کـامالً        
پذیر است هرچند براي اکثریت مخاطبان این تفاوت غیر قابل فهم است.تبیین

که معجزات و کرامات خاص اولیاء الهی از نظر منشاء و داللت با یکدیگر دیگر ایناحتمال 
ها تفـاوت قائـل   توان میان آنتفاوتی ندارد و تنها به واسطه انضمام به ادعاي نبوت است که می

شد. این نتیجه بدان معنا نیست که این سنخ از معجزات و کرامـات، داللتـی بـر صـدق ادعـاي      
ه منظور این است که هم معجزات و هم کرامـات خـاص اولیـاء الهـی از نظـر      نبوت ندارد بلک

اما از سوي دیگر باید توجـه داشـت کـه طهـارت نفسـانی      داللت در یک مرتبه وجودي است؛
گاه مخاطبان اولیاء خاص الهی مانع از طرح ادعاي نبوت از سوي آنان است و از همین رو هیچ

لهی دچار تردیـد و سـرگردانی در تشـخیص مصـداق نبـی      در مواجهه با کرامات خاص اولیاء ا
گاه کرامت آنان بـه قصـد   گاه داعیه نبوت ندارند و از این جهت هیچشوند. اولیاء الهی هیچنمی

عادتی که قابل تعلیم و تعلـم  اثبات صدق ادعاي نبوت نیست. بر اساس این تحلیل، امور خارق
ر انحصار پیامبران الهی است.نیست و دلیلی بر صدق ادعاي نبوت است تنها د

رشد در انکار داللت عقلی معجزات، استناد به برخی از آیات قرآنی است د. شاهد دیگر ابن
که در آن به رد تقاضاهاي گوناگون مخاطبان در خصوص انجام برخی از اعمال خـارق عـادت   

ت. هرچند ظهـور  اشاره دارد. پاسخ به این ایراد درگرو فهم صحیح از فلسفه ظهور معجزات اس
معجزات در حقیقت به قصد جلب ایمان مخاطب است اما این امر بدان معنا نیست کـه پدیـده   

هاي متنوع برخاسته از امیال و آرزوهـاي بشـري باشـد. ایـن     معجزه ابزاري براي تحقق خواسته
نکته در اندیشه متفکرانی چون شهید مطهري به درستی بیان شده است کـه پیـامبران تـا حـدي     

آورند که ثابت شود آنان فرستادگان خدا هستند و زمانی که با ظهور معجزات خاص عجزه میم
آنان، حجت بر مـردم تمـام گـردد، پـس از آن هـیچ الزامـی بـراي اظهـار معجـزات در برابـر           

هاي گوناگون مردم ندارند. عالوه بر این بـه نظـر شـهید مطهـري پـذیرش تقاضـاهاي       خواسته
گردد. (مطهـري،  معجزات سبب پایین آمدن شأن حقیقی انبیاء الهی میگوناگون مردم در اظهار

26 /196(
توان گفت که تنها حداقلی از تقاضاي معجزاتی که حقیقتاً به قصـد کشـف   به طور کلی می

گیرد اما سـایر تقاضـاهایی   حقیقت طلب شده باشد، از سوي خداي متعال مورد اجابت قرار می
شـود. حتـی در برخـی از    افع مادي باشد مورد پذیرش واقع نمیکه به هدف تأمین برخی از من
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کنـد و آنـان را   موارد نیز خداي متعال تقاضاي معجزات را به منظور کشف حقیقت اجابت نمی

کند بدین خاطر که اظهار خارق عـادت در حقیقـت   به معجزات پیشین انبیاء الهی راهنمایی می
یست و از آنجا که در جهان طبیعت همه کارهـا  هاي طبیعی نتحقق اموري است که موافق سنت

و از جمله جلب ایمان مخاطبان باید از مجراي علل و عوامل طبیعی محقق شـود، بنـابراین بـه    
شود.حداقل از معجزات اکتفا می

الدین آمديدیدگاه سیف
منزله اي قراردادي بر نبوت انبیاء داللت دارد و به گونهالدین آمدي معجزات بهاز نظر سیف

تصدیق لفظی در تأیید نبوت نبی است. در داللت قراردادي تنها بر اساس قرارداد و توافق میان 
ها، یک پدیده دال بر پدیده دیگر است و هیچ منشاء دیگري ندارد. داللـت قـراردادي بـر    انسان

و دو قسم است. نخست داللتی که مبتنی بر تصدیق لفظی است و دوم داللتی که بواسطه قرائن 
منزله نوعی تصدیق لفظـی اسـت. مثـال    گردد و این قرائن و شواهد بهشواهد موجود کشف می

براي نوع اول از داللت قراردادي این است که پادشاهی به مردم صراحتاً اعالم کنـد کـه هرگـاه    
رسانی را براي شما داشت، تنها زمانی ادعاي او معتبر خواهد بـود  کسی از سوي من ادعاي پیام

در تأیید سخن او سه بار از جاي خود برخاسته و بنشینم. در این حالت پادشاه صـراحتاً  که من
در هنگـام چنـین   -یعنـی سـه مرتبـه برخاسـتن و نشسـتن     –کند که رفتار خاص من اعالم می

ادعایی، تأییدي بر صدق این فرد است. مثال نوع دوم داللت قراردادي این اسـت کـه شخصـی    
ادشاه است و از پادشاه بخواهد کـه در تأییـد ادعـاي او مخـالف عـادت      ادعا کند که فرستاده پ

اش سه بار از جاي خود برخیزد و بنشیند. اگر پادشاه درخواست ایـن فـرد را اجابـت    همیشگی
اش این کار را انجام دهد بدان معناست کـه  کرده و مطابق خواسته او بر خالف عادت همیشگی

ده است هرچند کـه پـیش از ایـن ادعـا بـه چنـین توافـق و        فرد مزبور را در ادعایش تأیید نمو
گردد. در قراردادي تصریح نشده بود و این قراداد تنها از روي شواهد و قرائن موجود درك می

حقیقت اجابت درخواستی که مخالف عادت همیشگی پادشاه است، از سوي پادشـاه بـه منزلـه    
تصدیق لفظی است.

هـاي قـراردادي   که داللت معجزات، از نوع دوم داللـت الدین آمدي بر این نظر است سیف
است و به منزله تصدیق لفظی در تأیید ادعاي رسالت انبیاء الهی از سوي خداي متعـال اسـت.   
در حقیقت پیامبران در هنگام اعالم ادعـاي رسـالت، بـراي تأییـد ایـن ادعـا از خـداي متعـال         

جریان عادي طبیعت نیست. اجابت ایـن  کنند که تحقق آن مطابق بااي را درخواست میمعجزه
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اي بر تأیید ادعاي رسالت از جانب خداي متعـال و بـه   درخواست از سوي خداي متعال، نشانه

)4/25منزله این است که خداي متعال صراحتاً نبوت شخص را تأیید کند. (آمدي، 
بررسی و نقد

اي ف فرستاده و پادشاه، مقایسهالدین آمدي با استناد به تمثیل معرواندیشمندانی مانند سیف
هـاي  اند و داللت معجـزات را بـا ایـن مقایسـه از نـوع داللـت      را برمبناي این تمثیل انجام داده

اند و از آنجا که در حـوزه امـور بشـري، قـرارداد از امـور اعتبـاري محسـوب        قراردادي دانسته
عجزات را خـارج از حـوزه   گونه داللت عقلی در نفس االمر نیست داللت مشود و مبین هیچمی

اند. در پاسخ به این ایراد نیز توجه به نکاتی چنـد الزم اسـت. نخسـت    هاي عقلی دانستهداللت
که در نظریه آمدي هیچ دلیل عقلی براي این مطلب ارائه نشده است و تنها با استناد به مثال این

اند. بـدیهی  نبیاء معرفی کردهیاد شده، معجزات را به منزله تصدیق لفظی خداي متعال در تأیید ا
است که چون در حوزه روابط انسانی قراردادهاي لفظی و اموري که در حکـم ایـن قراردادهـا    
است، بیانگر ارتباط منطقی میان دال و مدلول نیست، بر مبناي این مقایسه داللت معجزات نیـز  

اسی بر این دیـدگاه ایـن   که نقد اسدر حوزه امور اعتباري و قراردادي واقع خواهد شد. درحالی
است که بر فرض که معجزات به منزله تصدیق لفظی از سوي خداي متعال باشد، این تصـدیق  

که سـخن خـداي متعـال    مبین نوعی رابطه تکوینی میان معجزه و مدلول آن است زیرا همچنان
ـ     وع بیان عین واقع است و خبر او از عالم واقع، خبر از حاق واقعیت و عـین حقیقـت اسـت، ن

قراردادهاي خداي متعال نیز متفاوت از حوزه اعتباریات انسان است. در اندیشه دینی این نکتـه  
هاي اخروي که خداي متعال در قرآن بدان وعده داده است بیان ها و عقابدر خصوص پاداش

ها و وعیدها از سنخ قرارداد نیست بلکه آنچه در رابطه با نتایج عمل در شده است که این وعده
قالب پاداش و عقاب بیان شده است، حقیقتاً عین عمل است. در این خصوص تصریح خـداي  

نماید امـا ایـن سـخن    متعال به پاداش و عقاب هرچند در ظاهر در حکم بیان نوعی قرارداد می
توان گفـت کـه   بیان عین واقعیت و رابطه تکوینی میان عمل و نتیجه آن است. بر این اساس می

به منزله تصدیق لفظی خداي متعال در تائید انبیاء الهی محسـوب شـود بـاز    حتی اگر معجزات 
توان آن را از سنخ امور قراردادي و اعتباري بشري حساب نمود.هم نمی

دیدگاه مالصدرا
مالصدرا در ضمن شرح احادیث مربوط به مقام انبیاء و اولیاء الهی و نقش آنـان در ظهـور   

معرفتی اعجاز را در مقایسه با براهین عقلـی مـورد بررسـی    طور ضمنی ارزشایمان حقیقی، به



151معجزاتیداللت اقناعهیو نقد نظریبررس1394پاییز و زمستان
هاي الهی با توجه بـه سـطح درك مخاطبـان دو مرتبـه     بندي حجتدهد. در یک تقسیمقرار می

است. نخست حجت ظاهري که همان معجزه است و دوم حجت باطنی که عبارت از برهـان و  
اسـت و عمـوم مـردم از آن    دلیل عقلی است. حجت ظاهري مربـوط بـه مرتبـه ادراك حسـی     

هـاي نـاب اسـت. تـأثیر     که حجت باطنی مربـوط بـه صـاحبان عقـل    شوند درحالیمند میبهره
اي است که یک معجزه بیشـتر از هـزاران دلیـل    گونهمعجزات محسوس بر نفوس عوام مردم به

هـاي متعـالی ایـن   که در مورد صـاحبان عقـل  عقلی در اقناع مخاطب عام اثرگذار است درحالی
قضیه به عکس بوده و یک برهان عقلی در ظهور ایمان یقینی از هزاران معجـزه ظـاهري ماننـد    

تبدیل عصا به اژدها تأثیر بیشتري دارد.
به نظر مالصدرا ایمان عموم مردم بر اساس مشـاهده معجـزات، ایمـان ظـاهري اسـت کـه       

ت کسانی کـه بـا مشـاهده    که اکثریچندان یقینی نبوده و از پشتوانه عقلی برخوردار نیست چنان
السالم) به او ایمان آورده بودنـد ایمـان خـود را در مواجهـه بـا      معجزات حضرت موسی (علیه

گوساله سامري از دست دادند. بر این اساس انبیاء و اولیاء الهـی بـا معجـزات و کراماتشـان در     
م کـه بـراهین عقلـی در حکـ    ها و شاهدان الهـی بـر خلـق خـدا هسـتند درحـالی      حکم حجت

)390/ 2بر ذوات پاك اولیاء الهی است. (صدرالمتالهین، هاي الهیحجت
بررسی و نقد

کنـد و تنهـا بـا    اوالً مالصدرا هیچ توضیحی در خصوص اقناعی بودن معجزات مطرح نمی
ها از ایمـان در مواجهـه بـا سـحر چنـین دیـدگاهی را مطـرح        استناد به بازگشت اکثریت انسان

قطعـاً مخـاطبی کـه    االمر وابسته به رفتار مخاطبان نیست.ین در مرتبه نفسسازد. ثانیاً نوع یقمی
رسد که غیرقابـل زوال  توانایی تشخیص سحر و معجزات را از یکدیگر دارد به مرتبه یقینی می

است. نمونه تاریخی معروف در همین زمینه ایمان سحره فرعـون اسـت کـه بـه دلیـل قـدرت       
حضرت موسی ایمان آوردند. بنابراین ایـن دیـدگاه کـه    تشخیص میان سحر و معجزه به نبوت

طورکلی دلیل اقناعی براي عموم مردم اسـت، قابـل پـذیرش نیسـت چراکـه ایمـان       معجزات به
دهد که معجزات نیز همانند براهین عقلـی در  سحره فرعون نقضی بر این ادعا است و نشان می

ظهور ایمان یقینی براي مخاطب مؤثر است.

کاشانیدیدگاه فیض
فیض کاشانی با تأثیرپذیري از مالصدرا در بیان مراتب وجـود انسـان کامـل و نیـز مراتـب      
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ها در شناخت حقیقت بر این نظر است که هر یک از مراتب وجودي پیـامبر،  درك و فهم انسان

معجزه متناسب با خود را دارد و معجزات فعلی، تنها یک قسم از این معجزات است کـه بـراي   
آور است.هایی که قدرت درك مراتب باالتر معجزات را ندارند، یقینانعموم انس
ترین معجزه پیامبران مربوط به قوه نظري نفس است که به دلیل صفا و پاکی، شـبیه بـه   مهم

تواند به راحتی به این مرتبـه متصـل   مرتبه روح اعظم است و نفس پیامبر هرگاه که بخواهد می
لدنی بر نفس نبی بدون واسـطه تعلـیم بشـري اسـت. مرتبـه دوم      شود و نتیجه آن افاضه علوم 

معجزات مربوط به قوه متخیله است. کمال و شدت قوه خیال در انسـان کامـل سـبب مشـاهده     
هاي مثالی غیبی در مرتبه خیال، شنیدن اصوات ملکـوتی و  عالم غیب در بیداري، تمثل صورت

مرتبـه خیـال اسـت کـه نتیجـه آن آگـاهی از       القاء امور غیبی و اخبار جزئی از عالم ملکوت بر
حوادث گذشته و آینده است. آخرین مرتبه از معجزات که شامل معجزات حسی است مربـوط  

ترین معجزات در این مرتبه، تأثیر در عـالم مـاده   به قواي حسی و تحریکی است. از جمله مهم
هـایی  اسـت. پدیـده  واسطه برطرف کردن صورتی خاص و جایگزینی صورتی دیگر بر مـاده  به

هـاي  مانند تبدیل هوا به ابرهاي متراکم، نزول بـاران و یـا وقـوع زلزلـه بـه منظـور تنبیـه امـت        
گر و طاغی از این نوع معجزات است. قوت و شدت وجودي این مرتبـه از نفـس نبـی،    عصیان

اجابت درخواست و دعاي اوست و به همین سبب اسـت  سبب اطاعت عالم ملک و ملکوت و
نمایـد و حیوانـات در برابـر او مطیـع و     دهـد، تشـنگان را سـیراب مـی    اران را شـفا مـی  که بیم
)201گردند. (فیض کاشانی، بردار میفرمان

شمارند تر میها مرتبه اخیر از معجزات را نسبت به سایر مراتب معجزات عظیمعموم انسان
وت و شـدت بیشـتري   زیرا مرتبه قواي حسی و جسمانی در آنان نسبت به سـایر مراتـب از قـ   

برخوردار است. همچنین آگاهی از امور گذشته و آینده نیز که مربـوط بـه مرتبـه خیـال اسـت      
کـه در نـزد   نمایـد درحـالی  تـر مـی  نسبت به مرتبه اول از معجزات در نظر عموم مردم عجیـب 

تـرین مرتبـه معجـزات، افاضـه     صاحبان عقل و خرد عکس این قضیه کامالً صادق است و مهم
لدنی بر نفس نبی بدون واسطه و تعلیم بشري است که مربوط به کمال قوه نظري است و علوم

پس از معجزات مرتبه خیال و مرتبه حس در درجه دوم و سوم قرار دارند. (همان)
شود. اگر این امور خارق عادت مربوط به قوه خیال و حس به دو نوع خیر و شر تقسیم می

غیر الهی باشد، این نوع از امور خارق عادت از نوع شر اسـت  قوا تحت تأثیر نیروهاي شریر و
مانند اخبار غیبی که در نزد برخی از کاهنان و مستنطقین است و یا امور خارق عادتی که تحت 
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شود. در مقابل اگر منشاء این قوا نفوس پاك انبیاء الهـی  تأثیر نفوس شریر در این عالم واقع می

کنـد.  و در قلمرو معجزات است کـه بـر صـدق نبـوت داللـت مـی      باشد، این امور از نوع خیر 
(همان)

بندي بیانگر این است که از نظر فـیض دو مرتبـه اخیـر از معجـزات بـه تنهـایی       این تقسیم
داللت تام بر صدق نبوت نخواهد داشت چراکه ممکن است منشاء امور یـاد شـده نفـس پـاك     

اي شریر در این عالم به وقوع پیوسته باشد. حـال  انبیاء الهی نباشد و این امور تحت تأثیر نیروه
که تشخیص منشاء این امور خـارق عـادت بـراي عمـوم مـردم دشـوار اسـت و        با توجه به این

مخاطب در مواجهه با این امور قادر به تشخیص منشاء الهی یا غیر الهـی آن نیسـت، یقـین بـه     
پذیر نیست. (همان)ها امکانصدق نبوت از راه معجزات اخیر براي عموم انسان

بررسی و نقد
ها در تشـخیص میـان معجـزات و سـایر     فیض کاشانی مانند غزالی، سرگردانی عموم انسان

دانـد. البتـه منشـاء ایـن     امور خارق عادت مانند سحر را شاهدي بر عدم داللـت معجـزات مـی   
ز جمله امور سرگردانی از نگاه فیض کاشانی که گمراه نمودن بندگان از سوي خداي متعال را ا

داند، ضعف شناخت مخاطبان در تشخیص منشـاء حقیقـی معجـزات و امـوري     محال عقلی می
مانند سحر و جادو است. اما باید توجه داشت که تردید و سـرگردانی مخاطـب در تبیـین نـوع     

چه در تبیین نوع داللت باید بدان توجه نمود، نوع رابطه میان داللت معجزات نقشی ندارد و آن
و مدلول است. رابطه منطقی معجزات با در نظر گرفتن فلسـفه ظهـور معجـزات و نیـز بـا      دال 

توجه به امتناع عقلی گمراه نمودن بندگان از سوي خداي متعـال قابـل تبیـین اسـت و در ایـن      
رابطه میزان شک و تردید مخاطب نقشی ندارد.

ات اسـت و در  از نظر فیض نیز این تردید ناشـی از عـدم شـناخت منشـاء حقیقـی معجـز      
کـه گذشـت امکـان    صورت حصول شناخت، این تردید به یقین تبدیل خواهـد شـد. همچنـان   

هاي طبیعی باشد وجود دارد تحقیق و تفحص درباره همه اموري که در حوزه طبیعت و قدرت
توانـد مؤیـدي بـر    آیند اما این امر نمـی هاي عادي در پی کشف منشاء آن برنمیو اگرچه انسان

منطقی باشد. ناتوانی مخاطب در تشخیص منشاء معجزات، شاهدي بر عدم داللـت  عدم داللت
تـوان بـه درك ایـن داللـت     منطقی معجزات نیست چراکه در مقابل ناتوانی عموم مخاطبان، می

حتی اگر تنها متخصصان این فـن،  منطقی از سوي متخصصان این فن اشاره نمود. به بیان دیگر
ند و ایمان سایر مخاطبان تنها از سر حیرت و اعجاب باشد، داللت قادر به درك این داللت باش
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منطقی معجزات زیر سؤال نخواهد رفت.

توان در خصوص نوع یقـین حاصـل از مشـاهده معجـزات     البته در این خصوص که آیا می
هـا را از نـوع   قائل به تبعیض شد و یقین متخصصان فن را از نوع یقین منطقی و عمـوم انسـان  

عنـوان  شناختی محسوب نمود، جاي تأمل وجود دارد. در قرآن کـریم، از معجـزه بـه   نیقین روا
شناسی دینی، داللت معجـزات  آیت بین یاد شده است و این بدان معناست که در حوزه معرفت

ات در بر اثبات نبوت داللتی بین و آشکار است. بین بودن داللت معجزات همانند بداهت یقینی
حیح آن، موجب تصدیق آن است و اگر مخاطب در تصدیق برخـی از  منطق است که تصور ص

قضایاي یقینی، دچار تردید است ناشی از عدم درك صحیح از تصور موضوع و محمول قضـیه  
چنان که ناتوانی مخاطب از درك تصور صحیح موضوع و محمول در قضایاي بدیهی، است. هم

شناسـی دینـی   در حـوزه معرفـت  شاهدي بر غیریقینی بـودن آن نیسـت، حکـم معجـزات نیـز     
گونه است.همین

دیدگاه شهید صدر
شهید صدر در ضمن بحث از ارزش مدرکات عقل عملی و بررسی و نقد قاعـده حسـن و   
قبح عقلی، مساله داللت معجزات را مورد بررسی قرار داده و در پاسخ بـه اشـکال کسـانی کـه     

بر قاعده حسن و قبح عقلی غیـر ممکـن   واسطه معجزات و بدون ابتناءاثبات صدق نبوت را به
تواند مبتنی بـر  واسطه معجزات نمیدانند، بر این عقیده است که اساساً اثبات صدق نبوت بهمی

باشـد  -یعنی قبح کذب و گمراه کردن بندگان از مسیر هدایت الهـی  -مقدمات عقلی یاد شده 
کذب و اغراء به جهل، داللت بر نفسه و بدون در نظر گرفتن قاعده قبحچراکه اگر معجزات فی

نبوت فرد صاحب معجزه داشته باشد بدین معناست که در اثبات نبوت نیازي به ایـن مقـدمات   
که داللت معجـزات  نفسه بر صدق نبوت داللت دارد. اما درصورتیعقلی نیست و معجزات فی

ورت حتـی در  پـذیر نباشـد، در ایـن صـ    واسطه ضمیمه شدن به این مقدمات عقلی امکانجز به
ها، باز هم دال بر نبوت نیست زیرا صورت پذیرش مقدمات عقلی مذکور و ضمیمه شدن به آن

پذیرش مقدماتی مانند قبیح بودن اظهـار معجـزات بـر دسـت     این استدالل به نوعی دور است.
مدعی دروغین نبوت، مبتنی بر فعلیت داللت معجزات بر صدق نبوت در مرحله قبل و مقدم بر 

کـه ظهـور   توان گفـت نفسه دال بر نبوت باشد آنگاه میت. به بیان دیگر اگر معجزات فیآن اس
معجزه بر دستان فرد کاذب امري قبیح است و موجب گمراهی بندگان از مسـیر هـدایت الهـی    
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معنـا  واسـطه معجـزات، بـی   گو بـه گردد اما اگر این داللت نباشد، قبیح بودن تأیید فرد دروغمی

نفسه در ذات معجزات تحقق داشـته باشـد   ا و در مرتبه قبل این داللت باید فیاست چراکه ابتد
تا تحقق خالف آن به نوعی کذب و اغراء به جهـل محسـوب گـردد. چنـین اسـتداللی از ایـن       

سو داللت معجزات، مبتنی بر کبـراي عقلـی قـبح    شود که در آن از یکجهت دور محسوب می
یگر قبح این مقدمه عقلی، مبتنی بر داللت معجزات بر کذب و اغراء به جهل است و از سوي د

صدق نبوت است.
نفسه داللت عقلی و برهانی و تام ندارد و تنها از منظر فهـم  به نظر شهید صدر معجزات فی

عرفی و عوامانه است که معجزات دلیلی بر صـدق نبـوت اسـت. (صـدر، الـدروس فـی علـم        
)1/136االصول، 

بررسی و نقد
چنـان  که هـم پذیر است. نخست اینعقلی و منطقی معجزات از دو وجه امکانتبیین داللت 

نفسـه بـر نبـوت    اي اسـت کـه فـی   گونـه که شهید صدر نیز بدان اشاره نموده است معجزات به
صاحب معجزه داللت دارد و در این صورت داللت آن مبتنی بر هیچ مقدمه دیگري نیست. بـه  

مطرح شده است معجزه امـري بـین اسـت کـه بـه روشـنی       چنان که در قرآن نیز بیان دیگر هم
رسند. البته در وصول به این نوع از یقین مواجهه مسـتقیم  مخاطبان در مواجهه با آن به یقین می

و نیز قدرت درك شناخت معجزات شرط اساسی است.
ر اما از وجه دیگر استناد به قاعده قبح کذب و گمراه نمودن بندگان از سوي خداي متعال د

کـه در نقـدهاي پیشـین    تبیین داللت معجزات، سبب دوري بودن استدالل نیست بلکه همچنـان 
توان اثبات نمود گذشت، با استناد به امتناع عقلی گمراه نمودن بندگان از سوي خداي متعال می

که معجزات ملزوم خاص نبوت است و رابطه عقلی و منطقی معجزات با اثبات نبوت را تبیـین  
نمود.

فرض مورد قبول نیست بلکـه  عنوان پیشبیان دیگر در مرحله نخست داللت معجزات بهبه 
فرض اصلی این است که پدیده معجزه اساساً امري است که هم انجام آن و هم فهم منشاء پیش

واسطه و فرض بین و بدیهی که همگان بیآن فراتر از حوزه توان بشر است. بر اساس این پیش
کننـد، اگـر خـداي متعـال معجـزات را کـه       مقدمـه دیگـري آن را درك مـی   بدون نیاز به درك

چگونگی تحقق آن فراتر از فهم عرفی بشر است بر دستان مدعیان دروغین نبوت آشکار سـازد  
آنگاه الزمه آن این است که هیچ راهی بـراي تشـخیص پیـامبر حقیقـی نباشـد و قطعـاً ایـن از        
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وضیحاتی که پیش از این گذشت امتناع عقلی دارد.مصادیق اغراء به جهل است که بر اساس ت

فرض و با ضمیمه شدن آن به مقدمه امتناع عقلی گمراه نمودن بنـدگان از  بر مبناي این پیش
توان اثبات نمود که معجزات الزمه خاص نبوت است.سوي خداي متعال است که می

دیدگاه دکتر شریعتی
سایر معجزات فعلی پیـامبران، مسـاله ارزش   دکتر شریعتی در ضمن بررسی برتري قرآن بر

داللت اعجاز را مورد بررسی قرار داده اسـت. از نظـر دکتـر شـریعتی ظهـور معجـزات فعلـی        
متناسب با سطح فکري بشري است کـه تنهـا امـور خـالف عقـل و حـس در احساسـات وي        

ه ماوراء طبیعت و هایی که از مدنیت دورترند بیشتر شیفتتأثیرگذار بوده است. در حقیقت انسان
ها بدین خاطر است. به همین امور غیبی هستند و رواج خرافات نیز در میان این گروه از انسان

خاطر پیامبران که مبناي رسالتشان بر ایمان به غیب نهـاده شـده اسـت بایـد بیشـتر از دیگـران       
عینـی  صاحب معجزات باشند چراکه پدیده اعجاز بیش از منطق و علم و حقیقت محسـوس و  

هایی تأثیرگذار بوده است. اما این جریـان در مـورد پیـامبر گرامـی اسـالم      در ایمان چنین انسان
حضرت محمد (صلی اهللا علیه و آله و سلم) استثناء است و معجزه ایشان نه از نـوع معجـزات   

اي کـه خردمنـدتر و   اي اسـت کـه هـر جامعـه    فعلی بلکه از نوع کتاب است. قرآن تنها معجـزه 
تر درك خواهد تر است، وجه اعجاز آن را بهتر و عمیقندتر است و از نظر تمدن پیشرفتهدانشم

)502-506کرد. (شریعتی، 
بررسی و نقد

هرچند در خصوص معجزه قرآن، نزول حقایق علمی بر قلب پیامبر (صلی اهللا علیه و آله و 
هـا از ایـن معجـزه    نسلم) و ظهور آن در قالب الفاظ و عبارات سبب شده است تا عموم انسـا 

توان دلیلـی بـر تفـاوت نـوع داللـت معجـزات       مند گردند، اما این امر را نمیجاودان الهی بهره
دانست. شاهد این امر این است که از منظر درون دینی تمامی معجـزات آیـت بـین بـر اثبـات      

ت فعلی نبوت هستند و این بدان معناست که در بین بودن و وضوح داللت، تفاوتی میان معجزا
آن وجود ندارد. همچنان که پیش از این گذشت، سبب ایمـان مخاطبـان تنهـا حیـرت و     و غیر

اعجاب در برابر معجزات نیست چراکه این شگفتی در مواجهه با اموري چـون سـحر و جـادو    
گـردد  گردد. آنچه در همه معجزات سبب جلب ایمان مخاطبـان مـی  نیز براي مخاطب ایجاد می

ناپذیري معجـزات  هاي بشر در حوزه طبیعت، شکستپدیده از سطح توانمنديفراتر بودن این 
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هاي یاد شده در میان همـه  که ویژگیو غیر تعلیمی بودن آن است. بر این اساس با توجه به این

انواع معجزات مشترك است، تغییر معجزات فعلی به معجزه علمی قـرآن سـبب تغییـر در نـوع     
ین مخاطب نخواهد بود.تبع آن نوع یقداللت آن و به

باید توجه داشت که تبیین یاد شده هرگز به معناي نفی برتري معجزه قرآن نسبت به سـایر  
معجزات نیست. قرآن مجید که کالم حضرت حق و نازل شده از علم الیتنـاهی خـداي متعـال    

صر و زمان نهایتی که در آن است، فراتر از انحصار به عهاي معنایی بیاست، به دلیل وجود الیه
اي از محتواي آیات آن قابل استنباط است و ایـن یکـی از   مشخصی است و همواره معانی تازه

وجوه تمایز قرآن از سایر معجزات است. عالوه بر این وجوه دیگري از آن مانند نظم ریاضـی،  
هـاي منحصـر بـه فـرد ایـن      نظم موسیقایی، تناسب آیات، فصاحت و بالغت همگی از ویژگی

لهی است که شاید نتوان در سـایر معجـزات مشـاهده نمـود. امـا در عـین حـال همـه         معجزه ا
اند که مخاطب در مواجهـه بـا آن   گونهمعجزات چه از نوع معجزات فعلی و چه غیر از آن، این

یابد.به شرط عدم وجود برخی از موانع در ظهور ایمان، به یقین دست می

گیرينتیجه
تـرین  ت که از دیدگاه قائالن به داللت اقناعی معجزات، مهمتوان گفدر یک بررسی کلی می

نفسه معجزات بر صدق نبوت، عدم سنخیت نقدها بر داللت معجزات عبارت از عدم داللت فی
میان دلیل و مـدعا، اعتبـاري و قـراردادي دانسـتن داللـت معجـزات، سـرگردانی مخاطـب در         

مخاطب در مواجهه بـا امـوري ماننـد    عادت، زوال ایمانتشخیص میان معجزات و امور خارق
سحر و جادو، مبتنی بودن دلیل معجزات بر برخی از مقدمات اثبات نشده و استناد به برخـی از  

شواهد درون دینی است.
دهد که ایرادات یاد شده تأمل در مجموعه ایرادات و بررسی و نقدهاي انجام شده نشان می

مهم عقلی مانند ممتنع بودن اضالل بندگان از سوي بیشتر به سبب عدم توجه به برخی از مبانی
خداي متعال، توجه نداشتن به فلسفه ظهور معجزات، یکسان انگاشتن معجزات با اموري ماننـد  

هـاي خـاص معجـزه ماننـد غیرقابـل تعلـیم بـودن و        سحر و جادو و توجه نداشتن به ویژگـی 
هاي مطـرح شـده بـر داللـت     کـه نقـد  ناپذیري است. بر همین اساس با توجـه بـه ایـن   شکست

معجزات از ایرادات جدي و اساسی برخوردار است نظریه داللت اقناعی معجزات قابـل قبـول   
نماید.نمی
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