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  در مسئلة داللت معجزات بر صدق نبوت
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  چكيده
انديشة ديني معجزات گواهي بين بر صدق انبياي الهي است كـه زمينـة ظهـور    در 

از نظر برخي از متكلمين و فيلسوفان مسـلمان، بـه   . كند يقين مخاطب را فراهم مي
دليل وجود رابطة منطقي ميان معجزات و ادعاي نبوت، يقين مخاطبان از نوع يقين 

شده را از نوع  عجزات، يقين يادمنطقي است اما برخي ديگر به دليل ضعف داللت م
اهللا جوادي آملي معجزات دليل عقلي بر صدق  به نظر آيت. شمارند يقين اقناعي مي

ظهور يقـين اقنـاعي ناشـي از    . اند و يقين حاصل از آن نيز يقين منطقي است نبوت
مواجهة حسي مخاطبان با معجزات و ضعف ادراك عقلي مخاطبان در كشف رابطة 

اين پژوهش به بررسي و نقد اين ديدگاه و . جزات و مدلول آن استمنطقي ميان مع
دستاورد ايـن پـژوهش نشـان    . پردازد ميزان كارآمدي آن در ظهور يقين منطقي مي

شـناختي   خواهد داد كه هرچند ديدگاه يادشده به دليـل توجـه بـه مبـاني معرفـت     
دار است امـا در  ها از نقاط قوت بسياري برخور معجزات در مقايسه با ساير ديدگاه

فرآيند تبيين داللت منطقي معجزات، تشخيص برخـي از معيارهـا بـراي مخاطبـان     
عالوه بر اين در پايان پـژوهش تـالش شـده اسـت تـا داللـت بـين        . دشوار است

  .معجزات با توجه به هدف از بعثت انبياي الهي تبيين شود
  .نات، بعثتمعجزه، داللت، يقين منطقي، يقين اقناعي، بي :ها دواژهيكل
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  مقدمه. 1
در انديشة ديني پديدة معجزه و مسائل مربوط به آن از جهات گوناگوني مورد توجـه واقـع   

هاي متفاوتي كه از آن مطرح شده است اين پديده با توجه به تعاريف و برداشت. شده است
مطالعات ديني و در حوزه  هاي كالمي و گاه از موضع برون ديني و پژوهش گاه از منظر درون

، »چيستي معجـزه «هاي گوناگوني مانند  فلسفة دين مورد نقد و بررسي قرار گرفته و پرسش
در برابر آن مطـرح  » سازگاري معجزات با قوانين طبيعي«و » امكان و اثبات وقوع معجزات«

توان به مسئلة داللت معجزات و يقـين   هاي مهم در اين زمينه مي ازجمله پرسش. شده است
اين پرسش كه در حوزة الهيات اسالمي مطرح شده . اهدة معجزات اشاره كردحاصل از مش

است با توجه به تعريف خاص معجزه در ذهن متكلمان و فيلسوفان مسلمان شـكل گرفتـه   
مطابق تعريف رايج، معجزات اموري خارق عادت هستند كه به منظور اثبـات صـدق   . است

شـيخ طوسـي،   (شـوند   بران الهي ارائه مـي ادعاي نبوت و جلب ايمان مخاطبان از سوي پيام
بـا  ). 384: 1422؛ قاضي عبدالجبار، 8/222: 1325؛ ايجي، 214، 1407؛ طوسي، 250: 1406

شـوند   توجه به اين تعريف، معجزات دليل و شاهدي براي صدق ادعاي نبوت محسوب مي
بـه ايـن    شود، درحقيقـت ايمـان   و ايماني كه در پي مواجهة مخاطبان با معجزات آشكار مي

  . حقيقت است كه اين فرد فرستادة خداي متعال است
در برابر اين تعريف از معجزات، پرسش مهمي در حوزة انديشة اسـالمي مطـرح شـده    

توانند مؤيد صدق انبيـاي الهـي باشـد؟ آيـا ميـان       كه معجزات چگونه مي است مبني بر اين
ود دارد تا بـراي مخاطبـان در   معجزات و مدلول آن در عالم واقع، رابطة عقلي و منطقي وج

اي در عـالم واقـع    كه چنين رابطه پي مواجهه با معجزات، يقين منطقي حاصل شود و يا اين
  رسد؟ اي از اقناع مي وجود ندارد و ذهن مخاطب فقط به مرتبه

متكلمان و فيلسوفان اسالمي در پاسخ به پرسش يادشده دو رويكرد كامالً مخالف اتخاذ 
ويكرد نخست ضمن تبيين رابطة عقلي ميان معجزات و مدلول آن، معجـزات  در ر. اند نموده

هاي منطقي دانسته  شوند و يقين حاصل از آن نيز از نوع يقين از نوع داليل عقلي شمرده مي
رشـد رابطـة عقلـي و منطقـي ميـان       درمقابل، برخي از فيلسوفان مسلمان مانند ابن. شود مي

بر اساس رويكرد اخير معجزات . اند ترديد قرار داده معجزات و صدق ادعاي نبوت را مورد
اي از يقين اقناعي در ايمان  و مخاطبان در مواجهه با معجزات به مرتبه اند نوعي دليل اقناعي

  .رسند مي
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شده از سوي انديشمندان ديني و نيز نقدهايي كه از سوي هر كـدام از   بندي ارائه تقسيم
رح شده است، در ظاهر ايـن دو رويكـرد را غيـر قابـل     مدافعان در برابر رويكرد مقابل مط

اهللا جـوادي آملـي دربـارة تبيـين      در ميان حكماي مسلمان، ديـدگاه آيـت  . نماياند جمع مي
داللت معجزات با توجه به جمع ميان دو رويكرد عقلي و اقناعي بـر اسـاس سـطح فهـم     

يدگاه نسـبت بـه سـاير    اهميت اين د. شود ها محسوب مي مخاطبان، متمايز از ساير ديدگاه
هاي يادشده از اين جهت است كه ضـمن تبيـين رابطـة منطقـي و ضـروري ميـان        ديدگاه

معجزات و صدق ادعاي نبوت، با تأكيد بر سطح فهم مخاطبان بدين نكتـه اساسـي اشـاره    
توانـد دليلـي بـر     كند كه عدم درك اين رابطة ضروري و منطقي از سوي مخاطبان، نمي مي

هـاي رايـج    اي است كه در هيچ كدام از ديـدگاه  اين نكته. جزات تلقي شودبودن مع اقناعي
  .مورد توجه قرار نگرفته است

در اين پژوهش ضمن مرور اجمالي و مختصر هر يك از رويكردهـاي يادشـده و داليـل    
در پايان نيز ميـزان  . اهللا جوادي آملي در اين زمينه مطرح خواهد شد ايشان، ديدگاه خاص آيت

  .گويي به مسئله داللت معجزات مورد بررسي قرار خواهد گرفت اين نظريه در پاسختوفيق 
شايان ذكر است كه در اين پژوهش هيچ كدام از رويكردهـاي رايـج در زمينـة داللـت     

گيرنـد چراكـه اوالً ايـن بررسـي و نقـد بـه        معجزات مورد بررسي و نقد تفصيلي قرار نمي
حسيني شاهرودي و فخار نوغاني (نجام شده است اي ا صورت تفصيلي در مقاالت جداگانه

، ثانياً همچنان كه گذشت مسئلة اصلي اين پـژوهش بررسـي و نقـد    )5: 1396؛ 134: 1394
شـده بـه    اهللا جوادي آملي و ميزان توفيق اين ديدگاه در پاسـخ بـه پرسـش يـاد     ديدگاه آيت

  . صورت مستقل است
  

  ديدگاه داللت عقلي معجزات. 2
هـاي گونـاگوني بـه تبيـين رابطـة ميـان        ئالن به داللت عقلي معجزات از راهبه طور كلي قا

  . ها به قرار زير هستند اند كه مشهورترين اين راه معجزات و مدلول آن پرداخته
مطابق اين استدالل . نخست تبيين داللت معجزات بر اساس حكمت خداي متعال است

ب قرار دهد بـه نـوعي زمينـة گمراهـي     اگر خداي متعال معجزات را در اختيار مدعيان كاذ
بندگان و دور شدن آنان از مسير هدايت و سعادت را فراهم كرده است و اين امر با حكمت 

: 1406؛  بحراني، 37: 1365؛ حلي، 37: 1413مفيد، (و عدالت خداي متعال ناسازگار است 
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  ).3/95: 1412سبحاني، ، 162: 1414؛ محقق حلي، 130
جزات بر مبناي قاعدة حكم االمثال است كـه از ابتكـارات مرحـوم    دوم تبيين داللت مع
امـوري   ةكه پديدة نزول وحي از جمل آنجا ازبه نظر عالمه طباطبايي . عالمه طباطبايي است

، گنجـد  پذير نيست و در تجربيات عادي بشـر نمـي   است كه با حواس ظاهري انسان ادراك
ته باشد و در دعوي خود نيز صـادق باشـد،   هرگاه پيامبري ادعاي سخن گفتن با خدا را داش

الزمة ادعاي او اين است كه با ماوراي طبيعت اتصال و ارتباط داشته و به نيرويي الهي مؤيد 
اين نيروي الهي در انسان كامل سبب توانمندي بر انجـام امـور خـارق عـادت ماننـد      . باشد

حكم االمثال فيما يجوز « ةبه حكم قاعدمتعال است چراكه سخن گفتن با خداي  معجزات و
اگـر منظـور خـداي    . هيچ تفاوتي ميان امور خارق عادت وجود نـدارد  »و ما ال يجوز واحد

هدايت مردم از راه خارق عادت يعني نزول وحي و سخن گفتن با پيامبران اسـت،   سبحان،
بايد پديدة نبوت و وحي نيز با امر خارق عادت ديگري مانند معجزات فعلي تأييد شـود تـا   

: 1374طباطبـايي،  ( نظـر خـداي سـبحان محقـق گـردد      مردم آن را بپذيرند و هدايت مورد
 ).2/231؛ 1/134

مطابق . هاي قراردادي بشري است سوم تبيين داللت معجزات بر اساس عقالنيت داللت
هاي ضروري منطقي مانند داللت موجود حـادث   اين ديدگاه داللت معجزات از نوع داللت

در ايـن نـوع از داللـت،    . هاي قـراردادي اسـت   نيست بلكه از نوع داللتبر ايجادكننده آن 
گونه رابطة ضروري ميان  نظر از قرارداد و توافق پيشيني كه صورت گرفته است، هيچ صرف

تـوان از وجـود دال بـه     دال و مدلول وجود ندارد و فقط بر مبناي نوعي اعتبار و قرارداد مي
گونه داللتي بـر   نفسه هيچ تنهايي و في ين نظر معجزات بهبر مبناي ا. برد وجود مدلول آن پي

تأييد ادعاي نبوت ندارد و فقط بر مبناي توافقي كه ميان خـدا و پيـامبر وجـود دارد، وقـوع     
معجزات در زمان ادعاي نبوت و درخواست وقوع آن از سوي پيامبر، شـاهدي بـر صـدق    

كه عقل قادر به درك رابطـة   ه به ايناست كه با توج  نكتة قابل توجه اين. ادعاي نبوت است
هـاي   ميان طرفين قرارداد از طريق شواهد و قرائن موجود است، اين داللت از نـوع داللـت  

  ). 15/161: 1962قاضي عبدالجبار، (شود  عقلي محسوب مي
  

  ديدگاه داللت اقناعي. 3
معجـزات از   قائالن به اقناعي بودن معجزات بر اين نظر هستند كه يقين حاصل از مشـاهده 
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از نظر اين انديشمندان نقدهاي متعددي بر داللـت معجـزات   . شناختي است نوع يقين روان
تـوان بـه    ها مي كند كه از جملة آن هاي عقلي خارج مي وجود دارد كه آن را از حوزة داللت

زوال ايمان و يقين مخاطبان در مواجهه با امور شبيه «و » شكاف منطقي ميان معجزه و وحي«
  .اشاره كرد» معجزاتبه 

از منظر منتقدان ميان معجزات و وحي نوعي شكاف منطقي وجود دارد زيرا شرط مهـم  
داللت عقلي وجود سنخيت ميان دال و مدلول است در حالي كـه عقـل در تحليـل داللـت     

به عنوان نمونه نشان صدق فـردي كـه مـدعي    . معجزات، قادر به درك اين سنخيت نيست
كـه بـر امـور خـارق      است، اين است كه بيماران را معالجه كند نه ايـن توانمندي در طبابت 

عقل با مشـاهدة معالجـه بيمـار بـه يقـين      . مند باشد عادتي همچون راه رفتن روي آب توان
رسد چراكه ميان دال يعني ادعاي طبابت و مدلول آن يعني معالجه بيمار سنخيت  منطقي مي

. رفتن روي آب و ادعاي يادشده قابل درك نيستكه چنين سنخيتي ميان راه   است در حالي
رشد،  ابن(شود  بر همين اساس نيز اگر فرد حتي بر روي آب راه رود، عقل به نوعي اقناع مي

1998 :185.(  
عالوه بر اين سرگرداني مخاطبان در مواجهه با امور شبيه معجزات نيز گـواهي بـر ايـن    

بـه  . ل يا زوال يقـين منطقـي نـدارد   است كه معجزات و امور خارق عادت نقشي در حصو
گـاه از طريـق    هيچ» عدد ده بزرگتر از سه است«هايي مانند  عنوان نمونه باور يقيني به گزاره

در حالي كه اگـر كسـي   . شود نه نقض مشاهده معجزات و امور خارق عادت نه حاصل مي
كند، مخاطب  ادعاي نبوت كند و براي ادعاي خود معجزات و يا امور خارق عادت را ارائه

. شـود  همواره در شك و ترديد نسبت به اين ادعاست و يقين منطقي براي او حاصـل نمـي  
معجزاتي چون سحر  شاهد اين ادعا نيز زوال ايمان پيروان انبياي الهي در مواجهه با امور شبه

اين تغيير ايمان به واسطة امور يادشده حاكي از اين است كه داللت معجزات . و جادو است
هاي منطقي نيست چراكه همچنان كه گذشت، يقين منطقي نسـبت بـه امـري     نوع داللت از

  ).538: 1416غزالي، (ناپذير است  زوال
اهللا  هاي بعدي مقاله در ضمن تبيين ديـدگاه آيـت   ها در بخش پاسخ اين ايرادات و رد آن
  .جوادي آملي مطرح خواهد شد

  

  لت معجزاتاهللا جوادي آملي در تبيين دال ديدگاه آيت. 4
از نظـر ايشـان   . اهللا جـوادي آملـي ديـدگاه متفـاوتي دارد     در ميان حكماي مسـلمان آيـت  
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كه اولين مواجهة مخاطبـان بـا    معجزات دليل عقلي بر اثبات نبوت است اما با توجه به اين
معجزات مواجهة حسي است، توقف در مرتبة حس و عدم ورود به مرحلة عقلـي سـبب   

پيش از بيان تفصـيلي  . هاي اقناعي محسوب شود ت از نوع داللتشود تا داللت معجزا مي
اين ديدگاه، الزم است در ابتداي بحث برخي از مقدمات و مبـاني الزم در بحـث داللـت    

  . معجزات مطرح شود
  

  تعريف معجزه 1.4
معجزه مانند سـحر و جـادو    هاي شبه اي خارق عادت است كه از تمامي پديده معجزه پديده
معجزه سند صدق مـدعيان مقـام نبـوت و امامـت اسـت و عامـل ظهـور آن         .متمايز است

در مقام تمثيل همچنان كه بـدن انسـان   . درحقيقت مقام عصمت و واليت انسان كامل است
در اختيار روح اوست، قلمرو اعجاز نيز تحت واليت نفس پاك و قدسـي صـاحب اعجـاز    

جـوادي آملـي،   (يم و تعلـم نيسـت   از اين رو معجزات قابل تعلـ . است و از آن تمرد ندارد
1386 :4/200.(  

قسم نخست اموري است كه از عهدة . به طور كلي امور خارق عادت بر دو قسم هستند
ها نيـز قـادر بـه انجـام آن نيسـتند چراكـه نيـاز بـه          بشر عادي خارج نيست اما عموم انسان

نيـز بـه سـبب     وجه خارق عادت بودن آن. هاي دروني دارد هاي نفساني و تهذيب رياضت
سـحر،  . هاسـت  هاي وصول به آن در بين عمـوم انسـان   نامتعارف بودن و ناشناخته بودن راه

اين امـور قابـل   . شوند هايي از اين قسم محسوب مي االرض نمونه خواني و طي جادو، ذهن
قسـم دوم امـوري   . يابي است تعليم و تعلم است و با تالش و كوشش قابل وصول و دست

از مرتبة توان بشر به طور كلي خارج است و موهبتي است كـه از جانـب    هستند كه اساساً
معجزات انبياي الهي و كرامات خاص اولياي . شود هاي خاص عطا مي خداي متعال به انسان
اين قسم از امور خارق عادت در انديشة ديني آيه و در تعبير كالمي . الهي از اين قبيل است

آيات الهي گاه مستور و نامحسوس است و ). 5/700: ب 1389جوادي آملي، (معجزه است 
معجزات فعلي از قبيل تبديل شدن عصا به اژدهـا از جملـة آيـات    . گاه مشهود و محسوس

معجـزة نامحسـوس ماننـد    . محسوس و مشهود و دريافت وحي الهي از آيات مستور است
ميزان معقول علم غيب و گزارش از آن كه معيار محسوسي براي صحت آن نيست و فقط با 

ين است در حالي كه معجـزات محسـوس ماننـد ناقـه     ربيغتوان به امكان آن پي برد، آية  مي
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بـه  . صالح و شفاي كور مادرزاد و مواردي مانند آن به دليل محسوس بودن، آية بـين اسـت  
نظـران اختصـاص    تعبير ديگر آية بين عبارت از معجزهة انكارناپذيري است كه به صـاحب 

  ).14/322: ج 1389جوادي آملي، (توانند آن را ببينند و بپذيرند  مه ميندارد و ه
  
  اهميت معجزات در اثبات نبوت 2.4

ترين راه براي اثبات صدق نبوت اسـت امـا جـاي طـرح ايـن       هرچند كه معجزات معروف
كـه شـناخت    پرسش اساسي وجود دارد كه آيا معجزات يگانه راه اثبات نبوت است يا ايـن 

  پذير است؟ از راهي به جز معجزات نيز امكان انبياي الهي
هـاي بـديل ديگـري در     چـه راه  پاسخ اين پرسش از اين جهت اهميت دارد كـه چنـان  
گاه داللت عقلي معجزات امري  شناخت انبياي الهي به جز معجزات وجود نداشته باشد، آن

ل خطـاي  ضروري است؛ زيرا در غير اين صورت داللت اقناعي معجزات بـه منزلـة احتمـا   
اين نكته مبنـاي  . مخاطبان در شناخت انبياي الهي و ترديد در صدق انبياي الهي خواهد بود

تواند باشد كه در بخش نتيجـة نهـايي بـدان     بسيار مهمي در تبيين داللت عقلي معجزات مي
  .اشاره خواهد شد

انـد  تو به نظر برخي معجزات يگانه معيار شناخت پيامبران است و هيچ امر ديگري نمـي 
: 1382؛ استرآبادي، 96: 1373؛ فياض الهيجي، 250: 1406شيخ طوسي، (جانشين آن شود 

 ). 135: 1416؛ جويني، 3/28

هـاي شـناخت    در مقابل ديدگاه پيشين، برخي بر اين نظر هستند كه معجزه يكـي از راه 
تـوان   مي ها از جملة اين راه. هاي ديگري نيز براي اين شناخت وجود دارد پيامبر است و راه

: 1417؛ خـرازي،  259: 1412سبحاني، (به بشارت پيامبر پيشين به ظهور پيامبر بعد از خود 
؛ 2/162: 1377مطهـري،  (هاي منحصر به فرد پيـامبران   و توجه به برخي از ويژگي) 1/244

رشد،  ابن(و توجه به محتواي وحي ) 1/51: تا ؛ فيض كاشاني، بي144: 1377اقبال الهوري، 
  .اشاره كرد) 556: 1416؛ غزالي، 186: 1998

اهللا جوادي آملي بر اين نظر هستند كه معجزات يگانه شاهد صدق نبـوت نيسـت    آيت
براي نمونه تصريح انبيـاي  . تواند به كشف اين حقيقت كمك كند هاي متعددي مي بلكه راه

) 4/201: 1386جـوادي آملـي،   (هـا اسـت    پيشين به نبوت پيامبران بعدي از جملة اين راه
كه معجزات كاشف از مقام عصـمت انبيـا و اوليـاي الهـي اسـت،       همچنين با توجه به اين
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هاي ديگري مانند شهود معصومانة عصمت يا تصـريح يـك انسـان     عالوه بر معجزات راه
جـوادي آملـي،   (تواند كاشف از ايـن حقيقـت باشـد     معصوم به عصمت فرد ديگر نيز مي

  ).4/411: الف 1389
هايي چون بشارت انبياي پيشـين و يـا    ل اين است كه در عين حال كه راهنكتة قابل تأم

هايي كـه اوالً بـه انبيـاي     تواند معيار شناخت پيامبر باشد اما براي انسان شهود معصومانه مي
پيش از خود دسترسي ندارند و ثانياً از مقام شهود در تشخيص عصمت برخوردار نيسـتند،  

بنابراين تبيين داللـت عقلـي   . البدل ندارد وت است و عليمعجزه يگانه راه شناخت صدق نب
  .معجزات بسيار حائز اهميت است

  
  مراتب يقين مخاطبان در مواجهه با معجزات 3.4

. ها با توجه به مراتب ادراكشان متفاوت اسـت  به طور كلي يقين به صدق نبوت براي انسان
ها به واسطة شهود  صرف نظر از وجود معجزات، يقين به صدق نبوت براي برخي از انسان

شود در  شود و داليل عقلي يا نقلي كه در مرتبة بعد از اين شهود اقامه مي عرفاني حاصل مي
اما بـراي عمـوم   . است كه در مرتبة قبل از راه شهود مكشوف شده استحكم تأييد چيزي 

هـاي گونـاگوني تحقـق     الهي است و اين تنصـيص از راه  صيتنصها از راه تصريح و  انسان
براي نمونه يا توسط پيامبر معصومي كه نبوت او پيش از اين ثابت شـده اسـت بـه    . يابد مي

. شـود  وسـط معجـزات محقـق مـي    نبوت شخص ديگري تصريح شـود يـا ايـن تصـريح ت    
جـوادي  (درحقيقت معجزات كه تنصيص فعلي است به منزلة تنصيص قولي خداوند است 

  ). 4/201: 1386آملي، 
ايمان به صدق نبوت از راه معجزات نيز با توجه به مراتـب ادراكـي مخاطبـان متفـاوت     

از مشاهدة اعجاز  .مرتبه از يقين دست يابند گونه نيست كه همة مخاطبان به يك است و اين
نخست مرتبـة يقـين اقنـاعي و دوم مرتبـة     . شود دو مرتبه از يقين براي مخاطبان حاصل مي

  .يقين منطقي است

  تبيين مرتبة يقين اقناعي معجزات 1.3.4
شناختي است كه مخاطب فقط با استناد به  نخستين مرتبه از يقين، مرتبة يقين اقناعي و روان

اي غيرعـادي بـه    يز مشاهده تحول و دگرگوني در پديـده حس و احساس تغير صورت و ن
جا كه بر مقدمات عقلي و برهـاني بنـا    اين مرتبه از يقين از آن. آورد نبوت يك فرد ايمان مي
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شـود و   دگرگـون مـي   انـد  راحتي با مشاهده افعالي كه در ظاهر شبيه معجزات نشده است به
اسـرائيل   شود مانند برخي از افراد بني ميراحتي جانشين آن  ايمان به مدعيان كاذب نبوت به

ايمان آوردند اما از ) عليه السالم(كه با مشاهده معجزه تبديل عصا به مار به حضرت موسي 
جا كه اين ايمان فقط مستند به حس بود در مواجهـه بـا گوسـالة سـامري دوام چنـداني       آن

  ).109/ 1: 1388جوادي آملي، (نياورد 
هـاي حصـول يقـين بـراي      شناسي و راه ن تبيين مباني معرفتاهللا جوادي آملي ضم آيت

كند كه يقين حاصل از مشاهده معجزات بـدون   انسان غيرمعصوم بر اين نكته مهم تأكيد مي
محوريت عقل نظري و اقامة برهان عقلـي و ارجـاع محسـوس بـه معقـول، در حـد يقـين        

با استناد به عقـل نظـري،    شناختي است و احتمال زوال و دگرگوني آن وجود دارد اما روان
  .اين يقين در مرتبة يقين عقلي خواهد بود

كه امكان حصول يقين منطقي نسبت بـه اصـول اعتقـادي ديـن بـراي       توضيح بيشتر اين
نخست از طريق داليل نقلي مانند خبر متواتر و . پذير است انسان غيرمعصوم از دو راه امكان

ه داليل غيرنقلي كه شامل داليل حسي و تجربي، يا خبر محفوف به قرائن قطعي و دوم از را
  . برهان عقلي و كشف و شهود عرفاني است
هاي يادشده، فقط با استعانت از برهان عقلي است  نكتة قابل توجه اين است كه همة راه

تواند زمينة حصول يقين منطقي را فراهم كند در غير اين صورت اكتفاي صرف به هر  كه مي
  .شده براي حصول يقين منطقي مفيد نخواهد بودهاي ذكر يك از راه

پذير است كه اعتبار خبر متـواتر كـه    حصول يقين منطقي از راه داليل نقلي زماني امكان
كه اصل حجيت و اعتبـار   پذير است، چنان ترين روش نقلي است به پشتوانة عقل امكان مهم

 .م پيروي از آن مرجـع اسـت  شود، به استناد عقل و حكم به لزو كسي كه خبر از او نقل مي
ضرورت رجوع دليل حسي و تجربي به عقل بدين سبب است كه اعتبـار حـس بـه قيـاس     

  .پنهاني است كه سبب تمايز استقراي ناقص و غيرمفيد از يقين است
گـر در حـين مشـاهده، بـه دليـل       در حوزة كشف و شهود برهاني نيز هرچنـد مشـاهده  

دهد اما پس از شهود، احتمال خالف در  ت را نميحضوري بودن احتمال خطاي در مكاشفا
در اين صورت معيار سنجش اين مكاشفه يـا بـه دليـل    . ذهن انسان غيرمعصوم وجود دارد

  .معتبر عقلي است و يا به دليل معتبر نقلي كه بازگشت آن نيز به عقل است
عرفت هاي كسب م بر اين اساس حصول هرگونه يقين منطقي و تغيرناپذير در حوزه راه

پذير است و در غير اين صورت، يگانه دستاورد ايـن   بشري با مراجعه به عقل برهاني امكان
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  ).409/ 4: الف 1389، جوادي آملي(ها، يقين اقناعي خواهد بود  راه
زوال ايمان حاصل از معجزات نيز به دليل اكتفا به ادراك حسي و تجربي از معجزات و 

اسرائيل در مواجهه بـا   نمونة بارز اين امر در تلون قوم بني. عدم ارجاع به برهان عقلي است
خاطر رخ داد كه ايمان آنان از هيچ كدام از  دگرگوني ايمان آنان بدين. گوساله سامري است

) عليه السالم(هاي وصول به يقين منطقي مانند نقل معتبر در تأييد نبوت حضرت موسي  راه
ه بر اين اكتفا به مشاهدة حسـي معجـزات بـدون    عالو. و يا شهود عرفاني حاصل نشده بود

مشابه، ها و فنون  استناد به تحليل عقلي براي شناخت هويت اعجاز و تمايز آن از ساير رشته
نظـر   يكسان بـه ) عليه السالم(سبب شد تا سحر گوسالة سامري با معجزات حضرت موسي 

كه خداي متعـال آن را  در حالي كه شناخت صحيح مستند به برهان عقلي از معجزات . آيد
تنها اجازة رقابـت   اي از يقين منطقي را به دنبال دارد كه نه آيت بين معرفي كرده است، مرتبه

نمونـة ايـن   . شدني نيست ترين شرايط نيز زائل دهد بلكه در سخت سحر با معجزات را نمي
هديد بـه  ان فرعون مشاهده كرد كه حتي در شرايط سخت تحراستوان در ايمان  يقين را مي

جـوادي آملـي،   (زائـل نشـد   ) عليه السالم(مرگ، يقين آنان نسبت به نبوت حضرت موسي 
  ).410/ 4: الف 1389

شناسي معجزات و تبيين اين داللـت بـر اسـاس ارجـاع بـه       تأمل در تبيين مباني معرفت
برهان عقلي، پاسخ مهمي است به ايراد كساني كه يقين حاصل از برهان عقلي را بـر يقـين   

  . دهند صل از مشاهده معجزات ترجيح و برتري ميحا

  تبيين مرتبة يقين منطقي 2.3.4
دومين مرتبه از يقين، يقين منطقي است كه مخاطب از مرحلة مواجهة حسي عبور كـرده و  

در واقع اگر . در طي چند مرحله با استناد به عقل به درك داللت عقلي معجزات دست يابد
فتواي عقل برهاني آخـرين مرجـع   . به استناد تفكر عقلي است نما است اي حق معجزه، آيينه

. كنـد  گيري است هرچند مبادي تصديقي آن را دليل نقلي يا اعجاز حسي تأمين مـي  تصميم
اين امر نيز بدان سبب است كه تا تالزم ضروري بـين اعجـاز و صـحت دعـوت و صـدق      

ود و اين امري آشكار است كه تنهايي سند تام ايمان نخواهد ب دعوي نباشد، هرگز معجزه به
براي رسيدن  ).105/ 5: ب 1389، جوادي آملي(تبيين اين تالزم بر عهدة عقل برهاني است 

مرحلة نخست درك تفاوت . استي ضرور مرحله سهي طاز راه مشاهده معجزات،  نيقي به
مرحلة دوم تشـخيص  . اي مانند سحر، شعبده و طلسم است ماهوي معجزات با علوم غريبه
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معجزه متفـاوت   كه يك حادثه يا پديده مشخص، مصداقي از معجزه است و با امور شبه اين
  . است و باالخره مرحلة سوم تحليل تالزم عقلي ميان معجزه و صدق ادعاي نبوت است

درواقع با پيمودن اين سه مرحله است كه ايمان بـه نبـوت انبيـاي الهـي از راه مشـاهدة      
منطقـي خواهـد     ج شده و يقين حاصل از آن از سنخ يقينمعجزات، از اتكاي به حس خار

بر اين اساس محورهاي احتجاج عقـل در حـوزة   ). 406/ 4: الف 1389، جوادي آملي(بود 
هـا بـه    داللت برهاني معجزات در سه حوزه قابل بررسي است كه در ادامه به هر كدام از آن

  . صورت تفصيلي اشاره خواهد شد
  ي معجزات با علوم غريبهدرك تفاوت ماهو 1.2.3.4

نخستين وظيفة مهم عقل در تبيين داللت منطقي معجزات، ارائه معياري بـراي تمـايز ميـان    
اين تمايز و تفاوت از سه وجه قابـل بررسـي   . معجزات از اموري مانند سحر و جادو است

 . است

 كه توليدات ارادة ساحران و كاهنان در محدودة شعاع وجـودي نفـس آنـان    نخست اين
گيرد، مبتال به نواقصي مانند محـدوديت، خـالف    است و چون از علم غيرصحيح نشأت مي

كه معجزات انبيا و اولياي الهي با توجه بـه ارادة    پذيري است در حالي واقع بودن و شكست
ناپذيري متصف است كه اين امر   اليزال الهي به كماالتي مانند اطالق، مطابقت با واقع و نفوذ

  .تردگي شعاع وجودي آنان استبه دليل گس
كـه در معجـزة    كه معجزه تأثير در عالم خارج و تغيير واقعيت است به طـوري   دوم اين

شود اما در عمل سحر غالبـاً   حقيقتاً چوب به اژدها تبديل مي) عليه السالم(حضرت موسي 
و شود و به دنبال تصرف در خيال مخاطب، حاالتي چون اميد  در خيال مخاطب تصرف مي

به تعبير ديگر معجزه و سحر هر دو بـه تـأثير   . آيد وجود مي نشاط و يا هراس و غم در او به
كـه    اراده مربوط است اما تأثير اراده در سحر محدود به خيال خود و ديگران است در حالي

گونه كـه نفـس    تأثير ارادة انسان كامل به دليل گسترة واليتش بر مجموع عالم است و همان
  . بدن واليت دارد، مجموع عالم نيز در حكم بدن انسان كامل از حيث تصرف است انسان بر

كه سحر دانشي بشـري اسـت كـه از موضـوع، محمـول و مبـادي تصـوري و         سوم اين
كـه    تصديقي مشخصي برخوردار است و به همين خاطر قابل تعليم و تعلم است در حـالي 

كامل و برخاسته از مرتبة واليت و تصرف كه ناشي از قدرت روح انسان  معجزه به دليل اين
: ب 1389، جـوادي آملـي  (او در مراتب عالم هستي است، قابل انتقال بـه ديگـران نيسـت    
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تواند نحوة شكافته شدن مـاه، سـرد شـدن آتـش بـر       كس نمي به عنوان نمونه هيچ). 5/701
  . الهي فراگيرد و شكافته شدن دريا را از انبياي) عليه السالم(وجود مبارك حضرت ابراهيم 

همچنين اسم اعظم الهي كه علم به آن سبب توانايي بر انجـام بسـياري از امـور خـارق     
عادت است فقط از سنخ الفاظ و عبارات نيست كه با تلفظ و يا خطـور آن در ذهـن بتـوان    
افعالي را انجام داد بلكه اين اسم درحقيقت مقامي از مراتـب عـوالم تكـوين اسـت كـه در      

يابد و ظهور لفظي  ظهور مي) عليهم السالم(كامل مانند انبياي الهي و اهل بيت  وجود انسان
شـود   اين اسم فقط زماني كه از وجود مبارك انسان كامل اظهار شود، منشأ آثار خـاص مـي  

اين در حالي است كه در علوم غريبـه، سـحر، جـادو و    ). 5/702: ب 1389، جوادي آملي(
  . كند مربوطه كفايت مي موارد مشابه آن فقط دانستن علم

  تشخيص مصداق معجزه 2.2.3.4
چـه بـر دسـت     دومين وظيفة عقل در حصول يقين منطقي تشخيص اين مهم اسـت كـه آن  

مدعي نبوت به عنوان معجزه ظاهر شده است، حقيقتاً مصداقي از معجزه است يا خيـر؟ بـا   
ست كه خداي متعال اذن شده، معجزه در مقام ثبوت عبارت از امري ا توجه به تعاريف ارائه

تـرين   كه معجزات از جـنس پيشـرفته   با توجه به اين. تحقق همتاي او يا برتر از آن را ندهد
هاي علمي در هر دوره است، عقل با مشاهده معجزات و مراجعه به متخصصان همان  رشته

تواند به اين نكته واقف شود كـه گرچـه معجـزات ظـاهراً شـبيه برخـي از        رشته علمي مي
دهد كه  رهاي غيرعادي متخصصان در اين زمينه است اما تأمل كافي متخصصان نشان ميكا
چه مدعي نبوت به عنوان معجزه و شاهدي بر صدق ادعايش آورده اسـت از سـنخ كـار     آن

. توان از پيشرفت عقل تجربي انتظار تحقق چنين كـاري را داشـت   متخصصان نيست و نمي
 ـ هـاي عـادي و غيرعـادي بشـري     از راه است اما عادتـاً ـ  الوجود  در واقع معجزه ذاتاً ممكن

الوجود است و همين تشخيص امتناع توسط متخصصان، معيار تشخيص معجـزات از   ممتنع
و نـه  ـ البته اين تشخيص نيز ضمن استمداد از مبادي تجربي همان رشـته   . امور مشابه است

  ).204 :1386، جوادي آملي(از راه حدس است  ـ تجربة پيامبرشناسي
  تحليل تالزم عقلي ميان معجزه و صدق ادعاي نبوت 3.2.3.4
اهللا جوادي آملي قداست روح انسان كامل در مقام علم حضوري، سـبب شـهود    به نظر آيت

معصومانه معارف غيبي و اسرار هستي اسـت و در مقـام قـدرت، سـبب تصـرف در نظـام       
معجزات از اين جهت عقالً . دهد رخ ميكيهاني است و البته هر دو مقام به اذن و ارادة الهي 
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تأييدي بر ادعاي نبوت است كه نيل به مقام نبوت امـري غيرعـادي اسـت و دعـوي آن را     
كند كه از سنخ خارق عادت باشد و چون معجزات از سنخ امـور خـارق    چيزي تصديق مي

پـي  توان به خارق عادت بـودن آن   عادتي است كه با مراجعه به متخصصان همان رشته مي
تواند تأييدكنندة وصول به مقام نبوت كه آن نيز امري خارق عادت است باشـد   برد پس مي

كرامت و معجزه دو چهرة بيروني واليت است و نفسـي  ). 5/698: ب1389، جوادي آملي(
كند و نظـام   كه به مقام واليت رسيده باشد توان تأثير در عالم تكوين را به اذن الهي پيدا مي

  . اين واليت به منزلة بدن انساني براي روح اوستهستي به دليل 
  

  نقد و يبررس. 5
 بـه  نسـبت  نظر چند از معجزات يعقل داللت نييتب در يآمل يجواد اهللا تيآ دگاهيد هرچند

 يهـا  پرسـش  از يبرخـ  حال نيع در اما است برخوردار يشتريب تيجامع از ها دگاهيد ريسا
 قوت نقاط ابتدا قيتحق نيا ادامه در منظور نيهم به. دكر مطرح توان يم آن برابر در را يجد
  . شد خواهد مطرح آن بر وارد ينقدها از يبرخ آن از پس و دگاهيد نيا

  
  معجزات يمنطق داللت نييتب در يآمل يجواد اهللا تيآ يةنظر قوت نقاط يبررس 1.5
 معجـزات  داللـت  نيـي تب در ياسـالم  نيمتكلم و لسوفانيف يسو از كه ييها دگاهيد انيم در

 از دو جهـت  هـا  دگاهيـ د ريسـا  در مقايسه با يآمل يجواد اهللا تيآ دگاهيد است، شده مطرح
 مبدأ وحدت اساس بر قدرت و علم انيم يمنطق رابطة نييتب جهت از نخست. دارد تياهم
 حيتوضـ  به ادامه در. است معجزات داللت درك در مخاطبان يادراك مراتب به توجه دوم و
  .شد خواهد پرداخته موارد نيا از كدام هر

 تبيين رابطة منطقي ميان علم و قدرت بر اساس وحدت مبدأ 1.1.5

ترين نكات در داللت عقلي، تبيين رابطة منطقي ميان قدرت و علـم در داللـت    يكي از مهم
اهللا جوادي آملي بر اساس مالزمـت ميـان قداسـت روح     معجزات است كه در ديدگاه آيت

صومانه حقايق غيبي در مرتبـة علـم حضـوري و تصـرف در نظـام      انسان كامل با شهود مع
  .كيهاني در مرتبة قدرت است

كه از منظر منتقدان، معجزات از سنخ قدرت و وحـي الهـي از جـنس علـم      توضيح اين
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تواند داللتي بر دريافت وحـي از سـوي خـداي متعـال      است و بنابراين انجام معجزات نمي
عجزات همانند اثبات توانمندي در پزشكي با اسـتناد بـه   اثبات صدق نبوت از طريق م. باشد

همچنان كه توانايي راه رفتن شخصي بر روي آب دليلي بر . ادعاي راه رفتن روي آب است
اگـر كسـي   . گونه است آگاهي او از مسائل پزشكي نيست، در مورد دريافت وحي نيز همين

فت وحي الهي نيـز توانمنـد باشـد    قادر به انجام معجزات باشد هيچ دليلي ندارد كه بر دريا
رشد اين امر نيز بـه دليـل وجـود شـكاف منطقـي ميـان        از نظر ابن). 185: 1998رشد،  ابن(

تنهـا چنـين شـكاف     اهللا جـوادي آملـي نـه    معجزات و وحي است در حالي كه از منظر آيت
ن منطقي ميان معجزه و وحي وجود ندارد بلكه اين دو پديده مـالزم يكـديگر هسـتند و ايـ    

مالزمت بر مبناي قداست روح انسان كامل كه ناشي از مرتبة عصمت و واليت اوست تبيين 
قداست روح انسان كامل در مقام علم حضوري، ). 5/105: ب 1389، جوادي آملي(شود  مي

سبب شهود معصومانة معارف غيبي و اسرار هستي است و در مقام قدرت، سـبب تصـرف   
  . دهد دو مقام به اذن و ارادة الهي رخ مي در نظام كيهاني است و البته هر

هاي انسان كامل به ويژگي ديگري كـه   درواقع در تبيين يادشده از طريق يكي از ويژگي
كه اين دو امر مـالزم بـه    شود و با توجه به اين مالزم با همان ويژگي اول است پي برده مي

هـاي يادشـده در رد داللـت     اً مثالغالب. گردد مبدأ واحد ارتباط دارد، چنين داللتي برقرار مي
عقلي معجزات استناد به مواردي دارد كه دو منبع متفاوت از يكـديگر دارد و بـراي همـين    

رشد بر داللت عقلي معجزات بـا اسـتناد بـه مثـال      براي نمونه ايراد ابن. قابل پذيرش نيست
هـاي حصـول    ههايي است كـه را  از جملة مثال) 185: 1998رشد،  ابن(طبابت و حفظ قرآن 

اين مثال به مثابة اين پرسش است كه آيا كسـي  . مندي در هر يك جدا از ديگري است توان
كيلويي را بلند كند، بر حـل مسـائل پيچيـده و دشـوار علمـي       200كه قادر است يك وزنة 
دهد كه  فرد بايـد   كيلويي نشان مي 200مندي فرد در بلند كردن وزنة  تواناست؟ طبيعتاً توان

مندي در پاسخ به  هاي ناظر بر قدرت را انجام داده باشد و اين امر هيچ تالزمي با توان تمرين
اين دو قدرت در ايـن فـرد، از دو مبـدأ متفـاوت حاصـل      . هاي پيچيده علمي ندارد پرسش

اما در . تواند داشته باشد گونه داللتي بر ديگري نمي شود و بنابراين قدرت انجام يكي هيچ مي
لت معجزات، به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش هستيم كه آيا مبـدئي  مسير كشف دال

كه قدرت انجام امور خارق عادت را به مدعي نبوت عطا كرده است، همان مبدأ نيز علم بر 
چه در ادعاي نبوت مطـرح شـده    امور غيبي و ماوراي طبيعت را به او داده است يا خير؟ آن

واحد يعني قداست روح انسان كامل و در مرتبـة بـاالتر   است، استناد علم و قدرت به مبدأ 
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به همين خاطر نيز توانايي انجام امور خارق عادتي كه از عهـده و تـوان   . خداي متعال است
هر انساني در مرتبة طبيعت بشري خارج است، داللت بر آگاهي از علـوم غيبـي و مـاوراي    

در . مرتبة طبيعت غيرممكن استهاي عادي حصول دانش در  طبيعت دارد كه آن هم از راه
اهللا جوادي آملي اين نكته با استناد هر دو پديـده بـه مرتبـة واليـت و عصـمت       انديشة آيت

شناسي و با تكيه بر مباني  هرچند كه از وجه هستي. انسان كامل مورد توجه قرار گرفته است
اساً اين سخن كـه  كه اس توضيح بيشتر اين. حكمت متعاليه نيز اين مالزمت قابل تبيين است

براي داللت معجزات بر صدق نبوت بايد پيوند ميان علم و قدرت برقرار شود، مبنايي ندارد 
كه در مبدأ ايـن   زيرا اوالً علم و قدرت دو حقيقت متفاوت و متباين از يكديگر نيستند چنان

علـم  . دو حقيقت، يعني خداي متعال، نيـز علـم عـين قـدرت و قـدرت عـين علـم اسـت        
به تعبير حكمت متعاليه، وجود . ونه امر وجودي است كه قدرت نيز عين وجود استگ همان

؛ يعني اوالً مصاديق وجود و )1420:298صدرالدين شيرازي، (اند  و كماالت وجودي مساوق
كه از همان حيثيت  سوم اين. اند علم و قدرت با يكديگر برابرند و ثانياً اين مصاديق مشترك

مصداق قـدرت و از همـان حيثيـت كـه مصـداق قـدرت هسـتند،        كه مصداق علم هستند، 
  .مصداق علم هستند

توجه به مراتب ادراكي مخاطبان و يقين حاصل از مواجهه با معجزات بـا توجـه بـه     2.1.5
 سطح مرتبة ادراكي

از جملة نكات قابل توجه در ديدگاه يادشده، تبيين نوع يقين حاصل از مواجهة معجزات با 
پيش از اين ذكر شد كه مدافعان ديدگاه داللت عقلي، . اكي مخاطبان استتوجه به سطح ادر

يقــين حاصــل از مشــاهده معجــزات را يقــين منطقــي و منتقــدان از نــوع يقــين اقنــاعي و 
اهللا جـوادي   ديـدگاه آيـت  . اند كه ناشي از ضعف داللت معجزات است شناختي دانسته روان

ها به لحاظ توجـه بـه مراتـب ادراكـي      دگاهآملي در تبيين دالت معجزات نسبت به ساير دي
مخاطبان و يقين حاصل از مواجهه با معجزات با توجه به سطح مرتبة ادراكـي از جامعيـت   

در . گيرد بيشتري برخوردار است به طوري كه هم يقين اقناعي و هم يقين منطقي را دربر مي
نبوت دارند و ثانياً حصول اهللا جوادي آملي، اوالً معجزات داللت عقلي بر صدق  انديشة آيت

يقين اقناعي در مواجهه با معجزات ناشي از توقف در مرتبة ادراك حسـي و عـدم مواجهـه    
بـر ايـن اسـاس تزلـزل ايمـان مخاطبـان در رويـارويي بـا امـور          . عقالني با معجزات است

 بـر  دليلـي  و اسـت  داللـت  اين معجزات به دليل ضعف مخاطبان در درك تالزم عقلي شبه
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  .نيست لتدال ضعف
  

  نظريه اين بر وارد نقدهاي از برخي 2.5
 تـا  ديـدگاه  اين كه است ضروري حدي تا نيز پرسش اين طرح يادشده، قوت نقاط كنار در
 سـطح  از برتـر  هـاي  انسـان  حتـي  مخاطبـان  بـراي  منطقي يقين كشف در تواند مي حد چه

 از تبيينـي  هر پيوسته مخاطبان ايمان در معجزات داللت اهميت باشد؟ مؤثر عادي مخاطبان
 مضـاعف  زمـاني  ضـرورت  ايـن . سـازد  مـي  مواجه جدي پرسش اين با را معجزات داللت

 مخاطبان ايمان تحقق در كه هايي راه تمامي ميان از باشيم داشته توجه نكته بدين كه شود مي
 واسـطه   بـي  را آن كـه  مخاطباني عموم براي هم معجزات باشد، مؤثر تواند مي الهي انبياي به

 نقـش  يابنـد،  مـي  آگـاهي  بـدان  معتبـر  نقل طريق از كه مخاطباني براي هم و كنند مي درك
 از برخـي  بـه  توجـه  با منطقي يقين به وصول يادشده ديدگاه در اساس اين بر. دارد اي ويژه

 كه است ترديد محل حدي تا است، شده ذكر آملي جوادي اهللا آيت ديدگاه در كه معيارهايي
  .شود مي اشاره ها آن از برخي به ادامه در

 درك معجـزات،  داللت تبيين در منطقي يقين به وصول مراحل از يكي گذشت كه چنان
 و ذات شـناخت  كـه  ايـن  به توجه با اما است آن شبيه امور و معجزات ميان ماهوي تفاوت
 تفاوت درك نمايد، مي غيرممكن و ناشدني بلكه سخت بسيار ها پديده و اشيا حقيقي ماهيت
 هـاي  پديـده  و الهـي  انبياي فعل معجزات، هرچند. است ترديد محل نيز پديده دو اين ذاتي
 ماهيت و ذات بودن ناشناختني به توجه با اما است نفس رياضت و تمرين نتيجة معجزه شبه

 وصول قابل راحتي به شناخت اين - آن غير و معجزات از اعم - ها انسان عموم براي ها پديده
 مدعيان و واقع عالم در انبياي تأثير قلمرو در تفاوت« مانند معيارهايي خاطر همين به. نيست

 عـدم « ،»معجـزات  ناپذيري شكست« چون هايي ويژگي نيز و »خيال عالم در نبوت دروغين
 معجـزات  شـناخت  امكان اما. است گرفته قرار تأكيد مورد »واقع با مطابقت« و »محدوديت

 مخاطبـان  عمـوم  عهدة از و است تأمل محل نيز معيارها اين اساس بر عادي مخاطبان براي
  . آيد برنمي

 پديـدة  يـك  بـا  مواجهه لحظة در فرد چه آن كه امر اين تشخيص و شناخت نمونه براي
 يـا  و اسـت  داده رخ واقع عالم در حقيقتاً كه است تأثيري نتيجة كند مي ادراك عادت خارق
 در كه است اي پيچيده مباحث جملة از است، گرفته شكل مخاطب خيال قوة در فقط كه اين
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  . است شده توجه بدان كمتر شناسي معرفت حوزة
 ماننــد معيارهــايي اســاس بــر آن مشــابه امــور از معجــزات تشــخيص ايــن بــر عــالوه
 نمونـه  بـراي . اسـت  تأمـل  محـل  حدي تا نيز واقع با مطابقت يا و اطالق ناپذيري، شكست
 ميسـر  زماني فقط ناپذيري شكست معيار اساس بر معجزات شبه از صحيح معجزة تشخيص
 فرعـون،  سـاحران  سحر بطالن. شود واقع يكديگر با تقابل در پديده دو اين كه بود خواهد
) السـالم  عليه( موسي حضرت معجزة با مقايسه در كه شد آشكار مخاطبان براي زماني فقط
 عـادي  مخاطبـان  براي يادشده هاي ويژگي گاه هيچ تطبيق و مقايسه اين بدون و گرفت قرار
  . نبود تشخيص قابل

 دشـوارتري  معيار نيز واقع با مطابقت عدم يا مطابقت معيار اساس بر معجزات تشخيص
 فقـط  شناسي معرفت منظر از تشخيص اين. آمد برنخواهد مخاطبان عموم عهدة از كه است
 احاطـه  آن بـر  و بشناسـد  درسـتي  به را آن مراتب و واقعيت كه است پذير امكان كسي براي
 معجـزه،  شبه امور و كامل انسان واليت و عصمت مرتبة از ناشي معجزات، اگر. باشد داشته

 عادي مخاطبان اكثريت براي صورت اين در است؛ نبوت مدعيان نفساني نيروي از برخاسته
 تشخيص ندارند، احاطه انسان نفس باالتر مراتب بر و هستند حسي ادراك مرتبة در فقط كه
 چگونـه  عـادي  مخاطـب  بـراي  ديگـر  تعبير بود؟ به خواهد پذير امكان چگونه مطابقت اين

 مرتبـه  بدين و دهد مطابقت آن از برخاسته واقعيت با را عادت خارق پديدة كه است ممكن
 يا است نبوت مدعي شخص نفساني مرتبة از برخاسته پديده، اين كه يابد دست شناخت از

   است؟ كامل انسان واليت و عصمت مقام از ناشي
 ديـ با زيـ ن يعلمـ  متخصصان از استمداد با معجزه مصداق صيتشخ ةمرحل در نيهمچن

 محـال  و واقـع  بـا  مطابقت به نيقي آن در كهـ   يمنطق نيقي ةمرتب به وصول كه داشت توجه
 حيتصـر  بـه . است ديترد مورد يحد تا يتجرب حدس راه از ـ است شرط آن، خالف بودن

 دانـش  شـده  شـناخته  يها راه از معجزات تحقق بودن محال صيتشخ يآمل يجواد اهللا تيآ
 كـه  اسـت  نيـ ا دگاهيد نيا ةالزم. است ريپذ امكان يتجرب و يعلم حدس قيطر از ،يبشر

 است نشده آشكار انسان بر معجزات انجام راز كنون تا يعلم يها شرفتيپ وجود با هرچند
 تحقـق  تيـ فيك از يبشـر  علم نده،يآ در كه است محفوظ احتمال نيا عقل يبرا همواره اما

 زيست در نفسه يف اما است فيضع اريبس ياحتمال حد در هرچند امر نيا. دشو آگاه معجزات
 نيا بر. دكر لحاظ يقبول قابل عقلي احتمال عنوان به توان يم ن راآ نيبنابرا و ستين عقل با

  .است ديترد محل يحد تا يمنطق نيقي به وصول ادشده،ي احتمال وجود با و اساس
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  گيري جهينت. 6
 معجزات بودن بين. است شده ياد الهي بين آيات عنوان به معجزات از پيوسته ديني متون در
 راهـي  كـه  شـود مي محسوب روشني ادلة جمله از كه معناست بدان شناسي معرفت منظر از

 لحـاظ  به آملي جوادي اهللا آيت ديدگاه. است بديهي هايگزاره مانند و نيست آن انكار براي
 همچنـان  امـا  است توجه قابل منطقي يقين تبيين در معجزات شناسي معرفت مباني به توجه
 از برخـي  بـه  توجـه  با معجزات ماهوي تفاوت تشخيص و درك شد، اشاره اين از پيش كه

خيال، بين  قوة در تصرف يا واقع عالم بر تأثيرگذاري تفاوت درك مانند نظر مورد معيارهاي
كه هـم   با توجه به اين. سازد بودن داللت معجزات را تا حد زيادي براي مخاطبان دشوار مي

هايي فراتر از مراتـب درك و تـوان بشـر هسـتند،      وحي و هم معجزه هر دو از جملة پديده
به تعبيـر  . توان به دنبال كشف اين رابطه بر اساس شناخت ذات و ماهيت معجزات بود نمي

ط كساني كه قادر به ادراك وحي و انجام معجزات هستند قادر به درك ذات اين دو ديگر فق
منـد   معجـزات ماننـد سـحر تـوان     حتي در مورد افرادي كه بر انجام امور شبه. پديده هستند

  . دهد هستند، اين شناخت از وجه سلبي آن رخ مي
ذير است كه از جملـة  پ هاي ديگري نيز امكان رسد داللت بين معجزات از راه به نظر مي

  .توان به هدف از بعثت پيامبران اشاره كرد و در ادامه بدان اشاره خواهد شد ها مي اين راه
هدف از بعثت پيامبران، هدايت به مراتب ناشناخته عوالم هست و اتمـام حجـت بـر    . 1
اندازة نقش حكيمـان و فيلسـوفان و ديگـر عالمـان اسـت يـا         اين هدف يا به. هاست انسان

پس بايد چيزي فراتر . ها باشد، نبوت نيست اگر به اندازه حكيمان و مانند آن. نحصر به فردم
  يابد؛ اين هدف جز از طريق ايمان به پيامبران تحقق نمي. از آن باشد

اگر . هدف از معجزات يا اثبات حجيت پيامبران است يا اثبات صدق و عصمت آنان. 2
ها نيز بسنده است و اثبات صدق  شناختي آن روان هدف، اثبات حجيت پيامبران باشد، صدق

هـا   هاي الهي كه اطمينان عرفي به آن منطقي ضرورت ندارد مانند اثبات حجيت همة حجت
توانـد داللـت    در اين صورت داللت معجزات نيز مي. ها بسنده است براي اثبات حجيت آن

  .شناختي باشد اقناعي و روان
پيامبران تا جايي است كه عقل برهاني يا تجربـي آن را  اما در اين فرض، لزوم پيروي از 

امـا  . پذير و موجه مانند عقايد، اخـالق و زنـدگي اجتمـاعي    كند يعني حوزة برهان تأييد مي
ها در حوزة امور عبادي به معني خاص ضرورت نخواهـد داشـت؛ زيـرا ايـن      پيروي از آن
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هـاي نبـوي،    تـرين بخـش آمـوزه    مدر حالي كه مه. پذير پذير است نه تجربه حوزه نه برهان
عبادات به معني خاص است و فقط همين بخش است كه تماماً تأسيسي است و حتي اگـر  

باشد وجه تأسيسي آن عبـادت اسـت نـه وجـه تـاريخي آن كـه مـثالً در          پيشينه هم داشته
  هاي پيامبران پيشين هم آمده است؛ آموزه
تـرين   شـناختي باشـد، مهـم    اعي و روانپس اگر داللت معجزات بر نبوت پيامبران اقن. 3

ها قابل اثبات نيست و ضرورت پيروي ندارد و اين خالف فـرض و   هاي آن بخش از آموزه
  .نقض غرض و هدف الهي از بعثت پيامبران است
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