
  48 ـ 29ص ، 1393 سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان   _____________________________    

	 	

  
  
  

  نبوت يداللت معجزه بر صدق ادعا یقیتطب یبررس
  یئامه طباطبارشد و علّدگاه ابنیاز د

  
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/  یده فخار نوغانیوح   fakhar@ferdowsi.um.ac.ir  

  shahrudi@ferdowsi.um.ac.ir  استاد دانشگاه فردوسی مشهد/  يشاهرود ینیحس یمرتضدیس
  4/10/1393 :پذیرشـ  10/4/1393: دریافت

  دهكيچ
نشـان مخاطبـان  هبـخـود بـر صـدق نبـوت  یلـیدلمنزلۀ به یاله يایانبآن را ه کخارق عادت است  يمعجزه امرة دیپد

ان یـنبـوت اسـت. در م يآن بـا صـدق ادعـا ۀنوع داللت معجزات و رابط، بارهنیمهم در ا يهااز پرسش یکی. دهندمی
بـر عـدم تأکید  با رشدابن گر است.یدیکمخالف  امالًکنه ین زمیدر اعلّامه طباطبائی  و رشدابن دگاهید یاسالمشمندان یاند

و داللـت آن را کنـد میان معجـزات و اثبـات نبـوت را رد یـم یمنطق ۀرابط، نبوت يو ادعا یان معجزات فعلیت میسنخ
ن یقـیو ، یعقل يهان داللت را از نوع داللتیا، م االمثالکح ةبه قاعدبا استناد علّامه طباطبائی  هکیحالدر، داندیم یاقناع

 كو در یالهـ یوحـ يمـل در محتـواأت، رشد تنها راه اثبات صدق نبـوتداند. از نظر ابنیم ین منطقیقیحاصل از آن را 
تنهـا در پرتـو  یالهـ يایـاثبات صدق نبـوت انبعلّامه طباطبائی  ه از منظرکیحالدر، است يمعارف بشردیگر تفاوت آن با 

  ر است.یپذانکتحقق معجزات ام

  .رشدابن، یعالمه طباطبائ، یشناختن روانیقی، ین منطقیقی، یداللت اقناع، یداللت منطق، معجزه :هاهکلیدواژ

    

۳۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  . مقدمه۱
اسـت. قرار گرفتـه توجه کانون  یمعجزه و مسائل مربوط به آن از جهات گوناگون ةدیپد ینیدۀ شیدر اند

منظـور اثبـات صـدق بهرا آن  یاله يایانبه کخارق عادت است  يمعجزه امر، یشمندان اسالمینظر انداز 
؛ 214 ص ق،1407، همـو؛ 250ص ق،1406، ی(طوسـکننـد میمخاطبان اظهـار  يبراخود نبوت  يادعا
رش یپـذ، دگاهیـن دیـا ي). بـر مبنـا384ص ق،1422 ، عبدالجبار ی؛ قاض222ص 8ج ، م1998، رشدابن

ش یتا پـباید  یامبران الهیاز پهریک  نبوت است و يمخاطبان منوط به احراز صدق ادعاتوسط  یام الهیپ
ن اثبـات از یاست و اسبحان  يخدا ياز سو یام الهیه حامل پکند کاثبات  به مخاطبان، یام الهیاز ابالغ پ

  رد.یپذیق معجزات صورت میطر
وجـه  یبررسـ، آیندشمار میبهنبوت  يبر صدق ادعا یلیدگاه معجزات دلین دیه در اکنیبا توجه به ا

ه کـن اسـت یـابنیـادین پرسـش  ین بررسیاست. در امهم ار ینبوت بس يداللت معجزات بر صدق ادعا
ا داللت معجـزات بـر مـدلول آن از نـوع یاست؟ آ ینبوت چگونه داللت يداللت معجزات بر صدق ادعا

بـر صـدق  یل عقلـیرا دل یاله يایتوان معجزات انبیا میآ گریان دیاست؟ به ب یو منطق یعقل يهاداللت
ه کـياگونـهبه ؛وجود دارد یمنطق ۀرابطنبوت  يمعجزه و صدق ادعامیان ا ی؟ آشمار آوردبهنبوت  يادعا

ن یقـیظهـور معجـزات تنهـا اینکـه  ایـنبوتش است و  يدر ادعا یمستلزم صدق نب ظهور معجزات عقالً
  را به دنبال دارد؟ یشناختروان

ن حاصـل از یقـینـوع ، یختشـناه از منظـر معرفتکـاست مهم ن داللت از آن جهت یا یبررس
، ظهـور معجـزات ۀفلسـف، ه گذشتکهمچنان دارد. ین رابطه و داللت بستگیمعجزات به ا ةمشاهد

مخاطبـان در مواجهـه بـا  يگـر بـرایمخاطبان اسـت. بـه عبـارت د ينبوت برا ياثبات صدق ادعا
حامـل ، ب در ارتباط بـودهیبا عالم غ، معجزات ةنندکه اظهارکشود ین حاصل میقی یمعجزات نوع

، باشـد یو منطق یعقل یمخاطبان است. حال اگر داللت معجزات بر مدلول آن داللت يبرا یام الهیپ
اسـت و در اصـطالح گـذر از معجـزه بـه  ین منطقیقیز از نوع یمعجزات ن ةن حاصل از مشاهدیقی

 یو عقلـ یمنطقـ ۀمعجزه و مدلول آن رابطمیان  ۀاما اگر رابط ؛است یمنطق يگذر، گرصدق معجزه
مخاطـب در  ياسـت و بـرا یاقنـاع ینبوت داللت يز بر صدق ادعایگاه داللت معجزات نآن، نباشد

گـذر از ، شـود و در اصـطالحیصـل محا یشناختن روانیقیاز  يابا معجزات تنها مرتبهرویارویی 
  است. یشناختروان يگذر، گرمعجزه به صدق معجزه

دوم  ۀدسـتجـزو  رشـدابنو ، نـدگان گـروه اولیاز نماعلّامه طباطبـائی  یشمندان اسالمیان اندیدر م
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   ۳۱عّلامه طباطبائي  رشد وبررسي تطبيقي داللت معجزه بر صدق ادعاي نبوت از ديدگاه ابن

 رشـدابنو علّامه طباطبـائی  دگاهیان دیم یقیتطب ياسهیتا از رهگذر مقاکوشیم مین پژوهش ی. در ااست
  .کنیماشاره بارة این مسئله شمند درین دو اندیا یقیبه مواضع خالف و وفاق حق، آنان ۀادلو  یو مبان

  نيقي. اقسام ۲
معجـزات  ةن حاصـل از مشـاهدیقیبررسی ، نوع داللت معجزات یل و بررسیتحل یه هدف اصلکازآنجا
. بـه شـودمطرح  یشناختو روان ین منطقیقی ةدربار يح مختصریتوضنخست است تا بایسته الزم ، است

ب از دو علـم اسـت: نخسـت کـه مرکشود مین اطالق یقیبه آن مرتبه از  ین منطقیقیۀ مرتب، ینظر برخ
ان یـموضوع. به ب يو دوم علم به محال بودن عدم ثبوت محمول برا، موضوع يعلم به ثبوت محمول برا

ه وجـود دارد. یذب قضـکـه و هم علم به محال بودن یهم علم به صدق قض، ین منطقیقی ۀگر در مرتبید
و  کشـکـه ايگونهبه ،استیاز قضا ياهیجزم شخص به قض يابه معن یشناختن روانیقی ۀمرتب، در مقابل

ت یمحصـول وضـع، ر شده اسـتیز تعبین ین ذاتیقیه از آن به کن یقین مرتبه از ید در آن راه ندارد. ایترد
علم بـه ، ین منطقیقیو در آن بر خالف است متفاوت گوناگون افراد  شخص است و در یو درون یروان

  ).410ص  ق،1395، ست (صدریه الزم نیذب قضکمحال بودن 
م شـده اسـت. یتقسـ یشناختو روان یشناختمعرفت ۀن به دو مرتبیقی، يگریمشابه د يبندمیدر تقس

ن دارد یاز بـه تضـمین، ر شده استیز تعبین يان گزارهیقیو  ین منطقیقیه از آن به ک یشناختن معرفتیقی
ز یـبـه معرفـت و ن یابیدسـتادلۀ ، معرفت یمانند وثاقت مبان يه با توجه به اموریا توجین و ین تضمیو ا

اعتقـاد و بـاور خـود  يه فـرد بـراکشود یحاصل م ین زمانیقین مرتبه از یشود. این مییمنابع معرفت تب
نسـبت  يدیـگونه تردچین شواهد هیه با وجود اکياگونهبه ؛داشته باشدار یرا در اخت یافکشواهد الزم و 
بنـا  ینـیشـواهد و قرا ۀیـبر پا یشناختن معرفتیقیوجود نداشته باشد. موردنظر  ةگزار يبه صدق محتوا

در چنـدانی ه اخـتالف کـتـوان انتظـار داشـت یاسـاس نمنیاو برار همگان است یه در اختکشده است 
ادعـا از  یـکادلـۀ ن در افراد مختلف وجود داشته باشد. اگر شـواهد و یقین یصول اا عدم حیحصول و 

 ةنسبت بـه صـدق گـزار یه شخصکوجود نخواهد داشت  یلیچ دلیگاه هآن، وثاقت الزم برخوردار باشد
 یسـک يهرگز بـرا، دناز وثاقت الزم برخوردار نباشادله ن شواهد و یاگر ا، سکند و برعکد یتردموردنظر 

  حاصل نخواهد شد. نیقی
ا یـاعتقـاد و ، بـاورعبـارت اسـت از  یشـناختن روانیقـیاسـت.  یشناختن روانیقیۀ مرتب، در مقابل

 یـکبـه مـوردنظر  گـزاره يصـدق محتـوا ةند و دربـارکیدا میپ ياه شخص نسبت به گزارهک ینانیاطم

۳۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

ه قابـل کـ يزیامر رازآم یا حتیشف و شهود و ک، ین و شواهد حسیرسد. قرایم یو ذهن ینان روانیاطم
گزاره باشـد. بـه عبـارت یک نسبت به  ینیقین ید سبب حصول چننتوانیم، م مردم نباشدوعم يفهم برا

 و تنهـانـدارد  یچ تفاوتیبه آن ه یابین و راه دستیقیحصول  یچگونگ یشناختن روانیقی ۀدر مرتب، گرید
ن در افـراد یقـیدن بـه یرسـ يهـاراهاینکـه  ن اساس با توجـه بـهیمهم است. بر ا ینیقین یبه چندستیابی 

ن حاصـل یقـی یآسانه بهیقض یکاز افراد نسبت به  یبرخ يه براکن احتمال وجود دارد یا، متفاوت است
  ).62، ص 2000د (کین، پدید آین یقیرتر یه دیگر نسبت به همان قضیافراد د يه براکیحالدر، شود

را در مخاطـب  یشـناختن روانیقیجاد یا ۀنید زمنتوانیم یاقناعادلۀ ، ه گذشتک یحیبا توجه به توض
بـه ، گریت افراد متفاوت است. به عبارت دیبا توجه به ظرف، نیقین مرتبه از یه البته ظهور اکآورند فراهم 
از  ید در ظهـور مراتبـننـتوایمدیگر  یاقناعادلۀ ، دنشویم ین منطقیقیه منجر به ک ین عقلیبراه ياستثنا

ت افـراد یـن با توجه به ظرفیقین مرتبه از یا، ه گذشتکو همچنانباشند ثر ؤدر افراد م یشناختن روانیقی
  متفاوت است.

  نبوت يرابطه معجزه و صدق ادعابارة در رشدابندگاه ي. د۳
ن معجزه و صدق نبوت ایم يو ضرور یارتباط منطق، ان وقوع آنکرش معجزات و امین پذیدر ع رشدابن
لمـان در اثبـات کمعتقـد اسـت روش مت يشمارد. ویم یاقناع يهاو آن را از نوع داللتند کیار مکرا ان

توان معجـزات را یل نمین دلیبرخوردار است و به هم یاساس یراداتیاز ا، نبوت بر اساس وقوع معجزات
  کرد.یم خواه یل بررسیبه تفصرا رادات ین ای. در ادامه اشمار آوردبه ایاثبات نبوت انب يبرا یلیدل

  نايرادات ابن رشد به ديدگاه متكلما. ۳ـ۱
  ا ادعايل و مدلول يان دليت ميعدم سنخ. ۳ـ۱ـ۱

ست. به نظـر ل و مدعایان دلیت میعدم سنخ، ق معجزاتیراد در اثبات نبوت از طریاترین مهم ن وینخست
داللـت ، جهتن یوجود ندارد و به هم ايیمنطق ۀچ رابطینبوت ه يان معجزات و صدق ادعایم رشدابن

نبـوت از راه معجـزات هماننـد  ياست. اثبات صدق ادعـا یاقناع یداللت، بر صدق نبوت یمعجزات فعل
ه قـادر اسـت کـند کادعا ، هايماریدر درمان ب ياثبات طبابت خود و توانمند يبرا یه شخصکن است یا

آب و  يراه رفتن بـر رو انیم یو عقل یگونه ارتباط منطقچیه عقل هکاست  یهیآب راه برود. بد يبر رو
تـوان آن یباز هم نم، آب باشد ياگر شخص قادر به راه رفتن بر رو یند و حتکینم كدر يماریدرمان ب

طبابـت تنهـا بـا  يشـود. ادعـایقـانع م ین عمل به نـوعیا ةدانست و عقل تنها با مشاهد یعقل یلیرا دل
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   ۳۳عّلامه طباطبائي  رشد وبررسي تطبيقي داللت معجزه بر صدق ادعاي نبوت از ديدگاه ابن

 يمـداوا ةاست. عقـل بـا مشـاهدپذیر اثباتاز نظر عقلی ، است کیپزشوظیفۀ ویژة ه ک »يماریب يمداوا«
ز صـادق یـنبـوت ن بارةدرمسئله  نیند. اکیم به صدق طبابت فرد مکح یآسانبه کمار توسط پزشیب یک

اقنـاع اسـت. آنچـه سـبب اقنـاع  یتنها نوع یم به صدق نبوت بر اساس وقوع معجزات فعلکاست و ح
فراتـر از تـوان  یه عملـکـ(آب را  ياه رفتن بر رور ییه تواناک یسکه کن است یشود ایها معموم انسان

قـدرت بشـر اسـت  ةدر حـوز يه امـرکـمـاران یبر درمان ب یق اولیبه طر، داشته باشد) بشر است يعاد
ه کـ یسـکه کن است یا یمعجزات فعل ةگمان عموم مردم با مشاهد، ن اساسیتوانمند خواهد بود. بر هم

افـت یدر ییه از توانـاکـسـت ید نیـبع، رده استکاو را بر انجام فعل خارق عادت توانمند سبحان  يخدا
  ).185ص، م1998، رشدز برخوردار باشد (ابنیعت بر اساس آن نیو وضع شر یاله یوح

  لمانكمت يل اقناعيتمث. ۳ـ۱ـ۲

و معجـزات بـدان ان نبـوت یـم ۀن رابطـییلمان در تبکغلب متاه کاست  یمتوجه مثال رشدابنگر یراد دیا
 امیـه حامـل پکـپادشـاه هسـتند  ياز سو يام فرستادهکدر ح یاله يایادشده انبینند. در مثال کیاستناد م

اثبـات  يه فرسـتاده بـراکـاسـت  ياهمانند نشـانه یالهي ایقوم است. معجزات انب یکافراد  يبرا یمهم
ننـد کین حاصل میقیآن نشانه  ةمشاهد ت خود از جانب پادشاه به همراه دارد و مردم بایمورأرسالت و م

ان شـده یـنما يهان مثال بر اساس نشـانهی). در ا173ص، خود صادق است (همان ين فرد در دعویه اک
بـه عمـوم  ه پادشـاه شخصـاًکـنیبرد. نخست ا یاو پ يتوان به صدق ادعایاز دو راه م، فرستاده ياز سو
مـن را بـه همـراه ویژة م یفالن عالمت مشخص از عال یه هر گاه شخصکند کن مطلب را ابالغ یمردم ا
ن یـپادشـاه ا ۀیـه عـادت و روکنند کشف که مردم خود کنیدوم ا؛ من است ةه او فرستادکد یبدان، داشت
  گذارد.یار فرستادگانش مین نوع خاص از عالمت و نشانه را تنها در اختیه اکاست 

نبـوت و معجـزات  ۀان رابطـیـم ین عقلـییتوان به تبینم یلین تمثیبا استناد به چن رشدابناما از نظر 
ادشـده از دو راه ابـالغ ی. در مثال ندامتفاوت امالًکن دو مثال ین در ایقیحصول  يهاه راهک؛ چراپرداخت

عالمـت  یسـکه هر گـاه کد ین رسیقین یتوان به ایمردم متوسط شف عادت پادشاه کپادشاه و  یعموم
بـارة در ینـیقین یبه چنـه رسیدن کیحال؛ درپادشاه است ةفرستاد او قطعاً، داشتپادشاه را به همراه ویژه 

از  یبرخـدسـت بهوقـوع معجـزات «ه که ین قضین به ایقیست. یر نیپذانکشده امادی يهامعجزات از راه
عت یه همـان راه شـرکسبحان  يخدا یاز راه ابالغ عموم» ها عالمت خاص نبوت و رسالت استانسان
ن وقـوع آن هنـوز یش از ظهور معجـزات و در حـیه پکن است یرا فرض بر ایز ؛ن استکرممیغ، است

ه ین قضـیـرش ایز پـذیـرفت. از راه عقـل نین مبنـا را پـذیـعت اثبات نشده است تا با استناد به آن ایشر

۳۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

، ق شده اسـتیه رسالتشان تصدک یسانکه کند ک كه عقل به دفعات فراوان درکنیجز ا، ستیر نیپذانکام
  ).174صم، 1998، رشداند (ابنبهره بودهیم بین عالیگران از ایرا در دست داشتند و د یمین عالینچ

  لمانكشده در استدالل متمسلم انگاشتههاي ش فرضيپ. ۳ـ۱ـ۳

مسـلم انگاشـتن ، لمـان در اثبـات صـدق نبـوت از راه معجـزاتکمت یراد اساسـیا رشدابنبه نظر 
ل کیلمـان از دو مقدمـه تشـکد اسـت. اسـتدالل متیمورد ترد یعقله از نظر کاست  ییهافرضشیپ

، خـدا ةفرسـتاد، ه توان معجزه داردکس کهر . 2 ؛معجزه دارد، رسالت ین فرد مدعیا. 1 شده است:
  است. یو نب

  ند.دیتردکانون  يهر دو مقدمه تا حدبا این حال 
ن افعـال بـر اسـاس یـصـدور اه کن است یبر ا یرش آن مبتنیاست و پذ یحس ايمقدمه. اول ۀمقدم

دوم  ۀرش مقدمـیپذ ال مخاطب نباشد.یخ ةر در قویثأا سحر و تیت مواد و یا خاصیبه یاز فنون غر یآگاه
ن معجـزات تنهـا یـه وقـوع اکـنیا اًیـوجود دارند و ثان یامبرانیه پکبپذیریم  ه اوالًکن است یبر ا یز مبتنین

و ظهـور  ایتنها بر اساس اعتراف به رسالت انبیادشده  ۀمقدم اساسنیامبران صادق است. برایمنحصر به پ
رش یپـذ يخبـر يایقضـا یژگـیاسـت و و يخبر ايهیقض، ن مقدمهیه اکپذیرفتنی است؛ چرا، معجزات

اسـت  یمبتن» عالم حادث است« يخبر ۀینمونه قضبراي است.  یوجود موضوع و محمول به طور ضمن
  ).175ص، (همان» است محدث موجود«و » ستعالم محدث ا« ۀیبر دو قض

امبران یـانحصار معجـزات بـه پ«و » ایاعتراف به وجود انب« یعنی، ادشدهی يهر دو مبنا، رشدابنبه نظر 
  د است.یاز نظر عقل مورد ترد» صادق
 يامـر، نـزد عقـل یل عدم منـع عقلـیه وقوع رسالت را به دلک يمقدرپرسش در پاسخ به  يو

 يجـواز، منظـور از جـواز یگاه: دو نوع استبر ز بودن یه جاکند کیان میب، داندیز مین و جاکمم
مرتبـه و  یـکده در یـده است و عقل با مشاهده وجـود آن پدیپد یکعت یه برخاسته از طبکاست 

نمونـه عقـل پـس از براي دهد. یا عدم وجود آن میم به جواز وجود کح، گرید ۀفقدان آن در مرتب
ن اسـت کـن است ببارد و ممکه باران ممکرد یگیجه میگونه نتنیا، عتیباران در طب ةدیپد ةمشاهد

منظـور از  یاما گاه؛ امر است یک، »وجوب«و » انکام«ان ید عقل میترد، ن نوع از جوازینبارد. در ا
ن حالـت یـاز جهل عقل نسبت به اصل وقوع آن است و در ا یناش، دهیپد یکم عقل به جواز کح

ه عقـل نسـبت بـه کـر ازآنجایـامر است. در حالت اخ یکوقوع » امتناع«و » انکام«ان ید عقل میترد
نـد کیان آن مـکگر امیر دیا به تعبیم به جواز وقوع آن و کح، ندارد یگونه آگاهچیاصل وقوع آن ه
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م کـح، نـدکبه وجود نبوت اعتراف  یسکاساس اگر نین امر با صورت اول متفاوت است. برایه اک
ن امـر یه اکن باور باشد یبر اکند ار کنبوت را ان یسکاما اگر  ؛ع اول خواهد بودبه جواز نبوت از نو

د یـن تردیم به جواز نبوت از نوع دوم است. اکح، دهینرس ید حسییأت ۀهنوز اثبات نشده و به مرتب
  ).176ص، ز وجود دارد (همانیاصل وقوع معجزات ن بارةدر

ن پرسـش یـطـرح ا يباز هـم جـا، رسالت و معجزهرش اصل وقوع یبا فرض پذ ین حتیعالوه بر ا
خداسـت؟  ةامبر و فرسـتادیس معجزه داشته باشد پکه هر کتوان گفت یم ییه بر اساس چه مبناکهست 

رش یاز پـذپـیش عت یه اصل شرک؛ چراستیر نیپذانکن پرسش از راه شرع امیه پاسخ به اکاست  یهیبد
است. راه تجربـه  یعت از باب خوداثباتیشر يه بر مبنایقضن یم به اکاست و حناپذیر اثبات، مزبور يمبنا
دسـت بـهه کـ ياه معجـزهکـه مشاهده شود کنیمگر ا، ه باشدین قضین به ایقید یتواند مفیز نمیرار نکو ت

ن یـ. تنهـا در انیسـتس جز آنان قادر به انجـام آن کچیست و هآنها تنها منحصر به، ار شدهکامبران آشیپ
ن اثبـات یـا يبرا يگریو راه دند اقاطع بر نبوت یعالمت، ه معجزاتکرفت ین پذتوایه مکصورت است 

  وجود ندارد.
ان وقـوع کـه امکـن اسـت یـن وجه داللت معجزات ایین در تبیلمکمت یراد اساسیاگوید می رشدابن

د یـه تردکـ(ان کاول ام يبا معنا) ا عدم وقوع معجزه استیجهل به اصل وقوع  يه به معناک(معجزات را 
ه معجـزه داشـته کـس کـهـر «ه که را ین قضیو بر اساس آن ااند کردهخلط ) ان استکان وجوب و امیم

ه معجـزات کـاسـت پـذیرفتنی  یادشده تنها در صورتی ۀیاند. قضمسلم انگاشته يامر» امبر استیپ، باشد
ن یچنـ، عـادتب و خـارق یـعج يهادهیپدخود ه در کحال آن ند؛بر وجود نبوت باش یل قاطعیبنفسه دل

در انجـام  ايين توانمنـدیه از چنـکـ یسک هکفرض شین پیوجود ندارد و تنها با در نظر گرفتن ا یداللت
بـر  یلیتوان معجزات را دلیم، دیگویه دروغ نمکاست  یانسان فاضل، امور خارق عادت برخوردار است
د رسـالت و انحصـار وقـوع خارق عادت تنها با فرض وجو ةدیپد، گریوجود نبوت دانست. به عبارت د

 یگونـه داللتـچیه، شدهادی يهافرضشیداللت بر نبوت دارد و بدون در نظر گرفتن پ، امبرانیمعجزه به پ
  معجزات وجود ندارد. خوددر 

قـادر بـه درمـان  یسـکاسـت و اگـر  کیاز افعال خاص پزش يماریب يه مداواکاساس همچناننیابر
ن یـگونه است و عقل بـدون انیز همیرسالت ن بارةدر، ندکیبودن او م کم به پزشکباشد عقل ح يماریب
سـت یان معجزه و نبوت نیم یارتباط عقل كقادر به در، »از افعال نبوت است یکیمعجزه «ه کفرض شیپ
  ).176ص، همان(

۳۶     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

  امبرانيانحصار معجزات به پناپذيرفتني ند يابر. ۳ـ۱ـ۴

ه کـ یعادت امور خارقدیگر ه کن است یا» امبرانیمعجزات به پانحصار «فرض شیپ ۀالزم رشدابنبه نظر 
گونـه چیه، شـودیسـاحران و مرتاضـان انجـام متوسط ، ترنییدر مراتب پا یا حتیو  یاله يایاولتوسط 

اي و عقلـی یشـرع يچ مبنـایز از هـیـن اصـل نیـرش ایه پـذکـیدرحـالباشند؛ بر نبوت نداشته  یداللت
 يمعجـزات بـا ادعـا یزمـانهم، ادشدهیاز محذور  ییرها يلمان براکمت سببن یست. به همیبرخوردار ن

 یالهـ يایـاز اول یکیگر چنانچه یاند. به عبارت دداللت معجزات دانسته ینبوت را از جمله شروط اساس
از جانـب او مطـرح  یرسـالت يگونه ادعاچین عمل هین وقوع ایرا انجام دهد و در ح یعمل خارق عادت

 يایـگو یادشده بـه طـور ضـمنیبر نبوت او دانست. شرط  یلیار را دلکن یتوان وقوع اینم، نشده باشد
ه کـن اسـت یداللت آن بر نبوت ا ۀست و الزمین یاله يایه وقوع معجزات تنها منحصر به انبکن است یا

 و بدون در نظر گـرفتن شـروط ییتنهاجه اعمال خارق عادت بهید. در نتشورسالت همراه  يبا ادعا حتماً
  ).177ص، هماند (نبر نبوت ندار یداللت، شدهادی

داللـت معجـزه بـر صـدق ، ه در بحث اثبات نبـوتکن مطلب است یان ایدرصدد ب رشدابندر واقع 
 يچ مبنـایهـمزبـور ه اصـل کـیحـالدر، رفته شده استیپذ یفرض و اصل اساسشیپ یکمنزلۀ به نبوت
فـرض ماننـد انحصـار معجـزات بـه شین پیـلـوازم ادیگر ز ین اساس نیندارد. بر هم ايیعقلی و شرع

را از جملـه  یر نبیدست غه امور خارق عادت بر نبوت و عدم ظهور معجزه بدیگر عدم داللت ، امبرانیپ
  ند.مخاطب دار يبرا یاقناع ۀشتر جنبیه بکداند یاز راه عقل و شرع م ناپذیراثبات يهافرضشیپ

  بر عدم داللت معجزات بر اثبات نبوت ينيدشواهد درون. ۵ـ۳

گـاه چیه امبریـرامات و معجزات پکند. کیمتأکید  رمکامبر ایپ ةریدگاه خود بر سید دییأدر ت رشدابن
ره و حـاالت ین افعـال در ضـمن سـیـمان مخاطب نبوده اسـت و ایبه قصد دعوت به رسالت و جلب ا

  اشاره کرد:ات قرآن یاز آ یبرخان به تودر تأیید این سخن می. نداانجام شده امبریپ
رَ عِنَـبٍ وَ نَخیلٍ مِنْ جَنَّۀٌ لَکَ تَکُونَ أَوْ یَنْبُوعاً الْأَرْضِ مِنَ لَنا تَفْجُرَ حَتَّى لَکَ نُؤْمِنَ لَنْ قالُوا وَ«  الْأَنْهـارَ فَتُفَجـِّ

 مِـنْ بَیْتٌ لَکَ یَکُونَ أَوْ قَبیالً الْمَالئِکَۀِ وَ بِاللَّهِ تَأْتِیَ أَوْ کِسَفاً عَلَیْنا زَعَمْتَ کَما السَّماءَ تُسْقِطَ أَوْ تَفْجیراً خِاللَها
ی سُبْحانَ قُلْ نَقْرَؤُهُ کِتاباً عَلَیْنا تُنَزِّلَ حَتَّى لِرُقِیِّکَ نُؤْمِنَ لَنْ وَ السَّماءِ فِی تَرْقى أَوْ زُخْرُفٍ  إِالَّ کُنْـتُ هَـلْ رَبـِّ

  .)93ـ90(اسراء:  »رَسُوالً بَشَراً
انجـام عمـل ، مـان خـودیا يافـراد بـراپرشـماري ه در موارد کیند ن ادعایشاهد ا یبه نوعگونه آیات این

، رشـد(ابنکـرد میاما آن حضرت درخواسـت آنـان را رد  ،ردندکیتقاضا م امبریرا از پ ياالعادهخارق
  ).178ص، م1998
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  رشدابندگاه يراه اثبات نبوت از د. ۳ـ۲

همـان وضـع یعنـی ، ق انجام فعل خاص نبوتیتنها از طر، ه راه اثبات نبوتکن باور است یبر ا رشدابن
امبر یـبـر صـدق نبـوت پ قتـاًیحق هکـ يان اساس تنها معجزهیاست. بر هم یاله یعت بر اساس وحیشر

حـق  يها را بـه سـوز تنها بـا قـرآن عمـوم انسـانیم است و آن حضرت نیرکقرآن ، داللت دارد رمکا
ه راه اثبـات معجـزه کـقابـل طـرح اسـت بنیادین ن پرسش یا یدگاهیدچنین اما در برابر کرد؛ میدعوت 

  ست؟یچ امبریداللت آن بر نبوت پ یبودن قرآن و چگونگ
ان یـل صدق نبوت به طور عـام در ضـمن بیدل بارةدگاه خود را درید، ن پرسشیبا توجه به ا رشدابن

  ند:کیدو اصل مطرح م
سـت. ین يدیـمعلوم اسـت و در آن ترد يامر، اندیه فرستادگان الهک ییهاه وجود انسانکنینخست ا

ن امـر یـنند. اکیعرضه م یم انسانیو نه تعال یاله یعت را بر اساس وحیه شرکهستند  یسانک یاله يایانب
ن امـر یـبـر اعـه یالطبامـور مـاوراءان رکـجـز منبمردم  ۀمورد اتفاق عموم مردم است و هم، ل تواتریبه دل
ه موجـب کـ ياسـتهیها را به اعتقادات و اعمال شاانسان یق وحیها از طرانسانبرخی ه کنظر دارند اتفاق

د. دهنـیمـپرهیـز سته یرشایو از اعتقادات نادرست و اعمال غکنند میمال آنان است دعوت کسعادت و 
 یکگـران در آن شـریه دکـاسـت یبانویژة ، ن فعلیاست و ا یاله یبر اساس وح ین اوامر و نواهیاهمۀ 

  ).179ص ، همانستند (ین
ه بـر اسـاس کس کهر ، ستایفعل مخصوص انب، عتیه وضع شرکنیبا توجه به ا، بر اساس اصل دوم

ن اصـل مـورد قبـول فطـرت انسـان و یـخداسـت. ا ةامبر و فرسـتادیند پکرا وضع  یعتیشر، یاله یوح
ه کـس کـاسـت و هـر  کیپزشـ ۀفعل مخصوص حرف يماریه درمان بکرا همچنانیز ؛است ناپذیردیترد

 یعت بـر اسـاس وحـیوضع شـر بارةدر، توان داشتیدر طبابت او نم يدیند تردکرا رفع  يماریبتواند ب
  نخواهد داشت. ين فردیدر نبوت چن يدیگونه تردچیم است و عقل هکن اصل حایز این یاله

زیـر  اتیـآ ينـد. بـه نظـر وکیاستناد م یقرآنادشده به شواهد یاز دو اصل هریک  دییأدر ت رشدابن
  اند:تأییدي بر اصل وجود انبیاي الهی

 وَیَعْقُـوبَ وَإِسْحاقَ وَإِسْماعیلَ إِبْراهیمَ إِلى وَأَوْحَیْنا بَعْدِهِ مِنْ النَّبِیِّینَ وَ نُوحٍ إِلى أَوْحَیْنا کَما إِلَیْکَ أَوْحَیْنا إِنَّا«
 قَبْـلُ مِنْ عَلَیْکَ قَصَصْناهُمْ قَدْ وَرُسُالً زَبُوراً داوُدَ وَآتَیْنا وَسُلَیْمانَ وَهارُونَ وَیُونُسَ وَأَیُّوبَ وَعیسى الْأَسْباطِ وَ

لِ مِـنَ بِـدْعاً کُنْـتُ ما قُلْ« ؛)163ـ164(نساء: » تَکْلیماً مُوسى اللَّهُ وَکَلَّمَ عَلَیْکَ نَقْصُصْهُمْ لَمْ وَرُسُالً ُ » الرُّسـ
  )9 :احقاف(

  اصل دوم هستند: زیر تأییدکنندةات ین آیهمچن

۳۸     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 جـاءَکُمُ قَـدْ النَّاسُ أَیُّهَا یا« ؛)174(نساء:  »مُبیناً نُوراً إِلَیْکُمْ أَنْزَلْنا وَ رَبِّکُمْ مِنْ بُرْهانٌ جاءَکُمْ قَدْ النَّاسُ أَیُّهَا یا«
 عَلیمـاً اللَّهُ کانَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی ما لِلَّهِ فَإِنَّ تَکْفُرُوا إِنْ وَ لَکُمْ خَیْراً فَآمِنُوا رَبِّکُمْ مِنْ بِالْحَقِّ الرَّسُولُ
 مِـنْ أُنْـزِلَ مـا وَ إِلَیْـکَ أُنْزِلَ بِما یُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَ مِنْهُمْ الْعِلْمِ فِی الرَّاسِخُونَ لکِنِ« ؛)170(نساء:  »حَکیماً
نُؤْتیهِمْ أُولئِـکَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ وَ الزَّکاةَ الْمُؤْتُونَ وَ الصَّالةَ الْمُقیمینَ وَ قَبْلِکَ َ  »عَظیمـاً أَجْـراً سـ

هیداً بِاللَّهِ کَفى وَ یَشْهَدُونَ الْمَالئِکَۀُ وَ بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ إِلَیْکَ أَنْزَلَ بِما یَشْهَدُ اللَّهُ لکِنِ« ؛)162(نساء:  َ (نسـاء:  »شـ
  ).180صم، 1998، رشد) (ابن166

صـدق سـخن افـراد در  كمطرح است و آن مـال رشدابندگاه ین دیدر برابر ابنیادین  یاما باز هم پرسش
، یالهـ یافت وحـیفرد در در يه ادعاکتوان مطمئن بود یجا مکاز ، گریاست. به عبارت د یافت وحیدر

  است؟ یاله یبر وح یمبتن یعتیعت او شریصادق است و شر ییادعا
ه صـدق نبـوت بـر کـن نظر اسـت یند و بر اکیار را مطرح میدو معاین پرسش در پاسخ به  رشدابن
ه هنـوز کـ ییهادهیاز وجود امور و پد یاله يایه انبکنینخست ا: است پذیرصیار تشخین دو معیاساس ا

در خـارج محقـق هـا ویژگیشـده بـا همـان نیـین امـور در وقـت تعیـدهند و ایرخ نداده است خبر م
از راه ، شـانیا يهـایز امـر و نهیـدهنـد و نیخبـر م هـااز آن یالهـي ایه انبک یه معارفکنیادوم  ؛دنشویم

 يهـاشـده از راهسـبکز از علوم و معـارف یمتما امالًکو  اندامدهیندست به يمات بشریها و تعلآموزش
تنهـا از نـوع خـرق عـادت در وضـع ، دارد یه بر نبوت داللت عقلک ی. در واقع خرق عادتهستند يبشر
 یتنهـا نـوع، ایـافته شـدن درکامور خارق عـادت ماننـد شـدیگر است و  یاله یعت بر اساس وحیشر

تنهـا نـد ریه از سـنخ اخکـ یبر نبوت ندارد. امور خارق عـادت يعت است و داللت ضروریتصرف در طب
نـد ایالهـ يایبر نبوت انب يدییأشاهد و تمنزلۀ به ،باشند یاساس وحعت بر یه به همراه وضع شرک یزمان
  ند.بر نبوت ندارداللتی ، عتیو بدون وضع شر ییتنهاو به

و دانـد می یو فعلـ یدو قسـم علمـبـر ا معجـزات را یـادشده امور خارق عادت یل یبا تحل رشدابن
ل یـدل ییتنهـااما نوع دوم بـهند؛ دار یله تنها نوع اول از معجزات بر صدق نبوت داللت عقکمعتقد است 

، شـوندن یقـر یاله یعت بر اساس وحیوضع شر یعنی، نوع اول ةه با معجزک یو تنها زماننیستند نبوت 
  ).181ص ، همان(هستند بر نبوت  يدییأشاهد و ت

  رشدابندگاه يد يبررس نقد و

نـوع  بـارةدره طباطبـائی امـعلّو  رشـدابندگاه یـد یقیتطب ین پژوهش بررسیا یچند هدف اصلهر
الزم و  رشـدابندگاه یـد بـارةات درکاز ن یان برخیب، قین تطبیاما مقدم بر ا ؛داللت معجزات است

  است. يضرور
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  بررسي اشكال اول. ۴ـ۱
ه کـتـوان گفـت ینبوت م يان معجزات و ادعایت میعدم سنخبارة در رشدابنراد ین ایدر پاسخ به نخست

در درمـان  يتوانمنـد يادعـا اوالً. ستین یحیصح ۀسیمقا، ان شده استیها بمثاله بر اساس ک ياسهیمقا
اسـت و بـه  پذیرصیتشـخ يبشر يهااز راه امالًکذب آن که صدق و کاست  ياز جمله امور، هايماریب

تر و بیــعج يا امــوریــآب و  يادشــده ماننــد راه رفــتن بــر رویاز شــواهد  یــکچیهــســبب ن یهمــ
د. در نآور باشـنیقـیمخاطـب  يد بـرانـتوانینم، شدهمطرح يدر اثبات صدق دعاوزتر از آن یانگشگفت

 ةه نحـوکـ انـدییهادهیهـا از جملـه پديماریماننـد درمـان ب يامـوراینکـه  با توجـه بـهمزبور  يهامثال
 کتـوان پزشـیه چگونه مکدانند یها مانسان ۀشده است و همشناخته امالًکعموم مردم  يبرا شانحصول

دهـد بـه یخـود انجـام م ياثبات ادعا يه مخاطب براک يزیانگامور شگفت ةگاه با مشاهدچیعقل ه، شد
اسـت و چـون مخاطـب  یتجربـ يهااز راه يماریدرمان ب کار پزشکگر یر دید. به تعبین نخواهد رسیقی
 يشـده را بـراادیاز شـواهد  یـکچین عقل او هیبنابرا، دشوآگاه  یدرمان او از راه تجرب ةویتواند از شیم

  رد.یپذینم يماریدر درمان ب يتوانمند يادعا
از سطح توان عمـوم مـردم فراتـر  آن اساساً یت چگونگیفکیو  یافت وحیدراین در حالی است که 

از سـطح تـوان عمـوم مـردم بـاالتر  هاه انجام آنک، مانند معجزات يز تنها امورین اساس نیاست و بر هم
اعجـاب همگـان  ۀیـه ماک یز و خارق عادتیانگهر امر شگفت و نه صرفاً باشندد آن یمؤ توانندیم، است

 يریناپذسـتکم و تعلـم نبـودن و شیقابل تعل، مهم معجزات يهایژگیاز جمله و، سببن یباشد. به هم
  د.ننکیز میمتما، ندزیانگه اعجابک ياموردیگر معجزات را از ، هایژگین ویادوي ه هر کست هاآن

شـده ادی يهـایژگیو يبـر مبنـا، ل و مـدعا در بحـث معجـزات و نبـوتیان دلیت میدر واقع سنخ
آب و  يد. راه رفتن بـر رونادشده وجود نداری يهادام از مثالکچیدر ه یژگین دو ویاست و اپذیر نییتب
ژه یـو يهـانیو تمر ینفسـان يهااضـتیه افـراد بـا رکـنـد ايگر از جمله امـوریآور دا هر امر شگفتی
، تعلـم م ویو نه با تعل، سخت و دشوار يهانیگاه نه با تمرچیاما معجزات ه ؛را انجام دهندآنها  توانندیم

  .ندستین یافتنیدست
ه تنهـا کـان شـده اسـت یب یدرستبه امالًک رشدابنته در نظر کن نیل و مدعا ایان دلیت میسنخدربارة 

تـه مهـم کن نین حال بـدیدر ع رشدابناما ؛ د صدق نبوت باشدیؤتواند میه مکفعل خاص نبوت است 
م و تعلـم نبـودن و فراتـر یمانند قابل تعلـ یخاص يهایژگیل ویه معجزه به دلکنداشته است  یافکتوجه 

فعـل خـاص  قتاًیو حقاست ز یگر متمایامور خارق عادت د ۀاز هم امالًک، بودن از سطح توان عموم مردم

۴۰     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

 امالًک، ل و مدلول در موضوع معجزات و اثبات نبوتین دلایت میاساس سنخنیبراآید. میشمار به نبوت
  است. پذیرنییتب

  . بررسي اشكال دوم۴ـ۲
در نقـد  يدوگانـه دارد. و یموضـع، وقـوع نبـوت یان عقلـکـو ام ایاعتراف به وجود انب بارةدر رشدابن
ان و کـان امیـعقـل مه کـداند یم يانشدهاثبات يهافرضشیا را از جمله پیاعتراف به وجود انب، لمانکمت

دانـد یمعلوم م يرا امر یاله يایدگاه خود وجود انبیان دیه در بکیحالدر ؛استد یدر تردامتناع وقوع آن 
  ل تواتر مورد اتفاق عموم مردم است.یه به دلک

ان یـخـود او در ب، داللت توان معجـزه بـر نبـوت دارده نسبت به کپرشماري رادات یغم اربه رشدابن
صـدق سـخن افـراد در  كمـال رشـدابندگاه یمعترف است. در داین اصل به  یطور ضمندگاهش به ید

رود. یشـمار مـق معجـزات بـهیب از مصـادیـب اسـت و اخبـار از غیـاخبـار از غ، یاله یافت وحیدر
هـر «ه کـه ین قضـیباز هم ا، اندار صدق نبوتیمع یدگاه تنها معجزات علمین دیدر اهرچند  اساسنیبرا
ق معجزه تنهـا یره مصادیه داک؛ هرچند شده استپذیرفته » ستة خداو فرستاد یه دارد نبس توان معجزک

  .استاز معجزات ویژه  یمنحصر به نوع

  سوم بررسي اشكال. ۴ـ۳
دام از کـچیهـ قتـاًیحقاینکـه  نخستت دارد: ضرور یاساس ۀتکتوجه به دو ن رشدابنال سوم کدر نقد اش

تر بـه دسـت مرتاضـان و سـاحران انجـام نییا در مراتب پـایو  یاله يایاولتوسط ه ک یامور خارق عادت
مقـدورات  ةشـده در حـوزادیه امور کاست سبب ن بدان یو ا، دنبر نبوت ندار یگونه داللتچیه، شوندمی

 ین حتـیـ. عـالوه بـر اپذیرنـدتحققن یاضت و تمریه گذشت با رکچنانو هماند يبشر يهايو توانمند
، مقـدورات آنـان اسـت ةدر حـوزـ  راماتکتر قیر دقیو به تعبـ  ه انجام معجزاتکمعصوم  يایاولبارة در
  از مقومات معجزه است. يه تحدکاست  ین امر مسلمیو ا ندستین ين امور همراه با تحدیاز ا یکچیه

 يهانمونـه، دنشـویمرتاضان و سـاحران انجـام متوسط ه کر امور خارق عادت یگر سایبه عبارت د
امـا ؛ از آن را انجـام دهنـد ییهانمونـه، ن حـوزهیتوانند با ورود به ایز میگران نید و دندار یمشابه فراوان
 یخود آنان است و حتـ یه در عصر خود آنان منحصر به فرد آنان بوده تنها اختصاصکامبران یمعجزات پ

هـم معجـزات و هـم امـور خـارق ند هرچ ز توان انجام آن را ندارند. در واقعین افراد به آنان نیتریکنزد

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



   ۴۱عّلامه طباطبائي  رشد وبررسي تطبيقي داللت معجزه بر صدق ادعاي نبوت از ديدگاه ابن

ده یـن دو پدیـان ایـه مکـ یتفـاوت، هسـتندرون یعموم مردم ب ییتوانا ةعادت مانند سحر و جادو از حوز
امـا  ؛آن را انجـام دهـدتواند ینمامبر یس جز پکچیو هندارد مشابه  ۀه معجزه نمونکن است یوجود دارد ا

  ست.ه با آموزش قابل رواج اکفن است  یکسحر و جادو 
 یمشـابه يهامعجـزات و غلبـه آن بـر نمونـه يریناپـذسـتکش، ه اشاره شدکچنانن همیعالوه بر ا

عمـوم مـردم هرچند  گشا باشد. در واقعنه راهین زمیعموم مردم در ا يتواند برایهمچون سحر و جادو م
معجـزه بـر  ۀغلبـ، شـوندیم یهم در برابر معجزات و هم در برابر سحر و جادو دچار اعجـاب و شـگفت

معجـزات در برابـر  يریناپذسـتکند. در واقع شکین ابهام را از ذهن مخاطب برطرف میسحر و جادو ا
 است. يبشر يهايتوانمند ةگر بر فراتر بودن معجزات از حوزید يشاهد، سحر و جادو

 امـوردیگـر را از  یقـیص معجـزات حقیتشخ ییشده تواناادی يهااگر مخاطبان از راه ین حتیهمچن
، مت خداوند و محال بودن اغرا بـه جهـلکباز هم با توجه به ح، مشابه مانند سحر و جادو نداشته باشند

نمونـه اگـر بـراي ار سـازد. کن نبوت را بر همگان آشیدروغ یذب مدعکه کند کیم لطف خداوند اقتضا
ن ادعـا یـر ام در برابـکوت حاکس، م را داشته باشدکحا یندگینما يادعا يومت فردکدر قلمرو ح یسک

  اوست. يذب ادعاک ۀم نشانکو اعتراض حا، ن ادعایصحت ا ۀنشان
 ۀمعجزات الزم است و اساساً ینیوکت ينبوت امر يوقوع معجزات با ادعا یزمانهماینکه  دوممطلب 

رسـیدن  ۀشود و الزمیار مکامبر آشیدست پتنها به ، سبحان يخدا ياز سو یالهه ه معجزکند؛ چراانبوت
معجـزات از  يز ماهویعدم توجه به تما رشدابن یراد اساسیقدرت بر انجام معجزه است. ا، نبوتبه مقام 

 رشـدابناز نظـر  یزمانن امر سبب شده است تا شرط همیخارق عادت است و هم رامات و امورکدیگر 
آینـد؛ میشـمار بهبـر اثبـات نبـوت  یلـیآن معجـزات دل ۀواسـطهه بکشود  یتلق يقرارداد يامرمنزلۀ به
  سازد.یز میمتمادیگر را از امور  هانفسه آنیه فکاست  ياگونهت معجزات بهیماه ه اساساًکیحالدر

اغلـب ه کـنخست از راه نظـر در خـود معجـزات : ر استیپذانکز از دو راه امین تمایالبته شناخت ا
م و تعلـم نبـودن و یهمچـون قابـل تعلـ ییهاسـت و دوم توجـه بـه نشـانهیسـر نیها معموم انسان يبرا
  است. پذیرصیها تشخعموم انسان ير براین راه اخیه اک، يریناپذستکش

  بررسی اشکال چهارم. 4ـ4

ه بـر خـالف کـن نظر است یان مثال فرستاده و پادشاه با معجزات بر ایم یقیتطب ۀسیدر مقا رشدابن
ه همان راه شرع است و نه کپروردگار  ینه از راه ابالغ عموم، در مواجهه با معجزات، مثال معروف
ه کـرسـد یاما به نظر م؛ پروردگار است ةن فرد فرستادیه اکد ین رسیقین یتوان به ایاز راه عقل نم

۴۲     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

ت معجـزات بـه یـه ماهکـن است ین وجود دارد و آن ایقین مرتبه از یبه ارسیدن ز در ین یراه سوم
نفس معجـزات ، گریپروردگار دارد. به عبارت د ينفسه داللت بر ارسال از سویه فکاست  ياگونه
ن یه در تحقق اکرساند ین میقینان و ین اطمیمخاطب را به ا، امور مقدور بشردیگر آن با  ۀسیو مقا

ه کـاست  یهین امر بدیثر است. البته اؤم ان بشریمعمول در م يهايفراتر از توانمندأیی مبد، دهیپد
 ۀه فراتر از همکآن  ۀن مرتبیتریو عالند متعدد یمراتب يبشر داراامور خارق عادت و فراتر از توان 

از مـوارد  یدر برخـ يبسـا مخاطبـان عـاداست و چـه یاله يایانبویژة ، است يبشر يهايتوانمند
ن یـمهم ا ۀتکاما ن ؛ح قائل شوندیصح يزیان امور خارق عادت مقدور بشر و معجزات تماینتوانند م

شـف عـادت و کا یپروردگار و پیشین از به ابالغ یبدون ن، با معجزات ه مخاطبان در مواجههکاست 
ه کـرسـند ین میقـین مرتبه از یبد، یاله يایخاص به انب يادر اختصاص نشانهسبحان  يخدا ۀیرو

ه انحصـار راه کتوان گفت یاساس منیاؤثر است. برفراتر از توان بشر م ییرویده نین پدیدر تحقق ا
  .ستیح نیصحشده یادن به دو راه یقیوصول به 
ه تـوان معجـزه کس کهر «که ه یقضاین بر  رشدابنرادات یه اکتوان گفت یم یلین تحلیچن يبر مبنا

م کـه حین قضیتوان به صدق ایم، هده معجزیپدخود مل در أست و از تیوارد ن» فرستاده خدا است، دارد
ها انسـانتوسـط ن موضـوع یـرر اکـم ۀا تجربـیه وابسته به شرع و ین قضیگر صدق اید. به عبارت دکر

 یاولـ يایاز قضـا ینید یشناسمعرفت ةه را در حوزین قضیتوان ایم، شدهادیل یست و با توجه به تحلین
بـه » نیّب«ه ک؛ چرال استین تحلید ایؤم یبه نوع، میرکدر قرآن » ناتیب«معجزات به  ۀیدانست. وجه تسم

  ).7احقاف:  ؛36قصص:  ؛101ار است (اسراء: کنفسه روشن و آشیه فکشود میاطالق  يامر

  نبوت يو صدق ادعا معجزه ةرابطبارة درعّلامه طباطبائي  دگاهي. د۵
ده اسـت. بـه کـر یاعجاز را بررس یارزش داللت ۀمسئل هکاست  یشمندانیز از جمله اندین یامه طباطبائعلّ

اسـت  یلـیمعجزه تنها دل ةدیمنحصر در ظهور معجزات است و پد یاله يایراه اثبات نبوت انب امهعلّنظر 
  کرد.نبوت را اثبات  يتوان با استناد به آن صدق ادعایه مک

  بر صدق نبوته معجز یداللت منطق. 5ـ1

، سـتیعمـوم مـردم ن يبـرا یل اقناعیدله ه معجزکده است ین عقیبر ا رشدابنبر خالف  یامه طباطبائعلّ
ف مخاطـب عـام و خـاص یـهر دو ط ين برایقید یه مفکدر اثبات نبوت است  یل عقلیدله در واقع کبل
 كدر ییه توانـاکـ( يعـاد يهاها اعـم از انسـانعموم انسان يبراه گر معجزی. به عبارت دآیدشمار میبه
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   ۴۳عّلامه طباطبائي  رشد وبررسي تطبيقي داللت معجزه بر صدق ادعاي نبوت از ديدگاه ابن

 یین توانـایـه از اکـ یسانک(ز مخاطبان خاص یو ن )را ندارند ین منطقیو براه یده عقلیچیپ يهااستدالل
  آور است.نیقیند) برخوردار

اءَ تخْـرُجْ جَیْبِکَ فىِ یَدَكَ اسْلُکْ«ات یر آیدر ضمن تفس یامه طباطبائعلّ َ وءٍ غَیـرِ مِـنْ بَیْضـ ُ  وَ سـ
کَ مِن بُرْهاَنَانِ فَذَانِکَ الرَّهْبِ مِنَ جَنَاحَکَ إِلَیْکَ اضْمُمْ  قَوْمًـا کَـانُواْ إِنَّهُـمْ مَلَایْـهِ وَ فِرْعَـوْنَ إِلـىَ رَّبـِّ

اسُ أَیُّهَـا یا«) و 271ص ، 8ج، 1374، ی(طباطبائ )32(قصص: » فَسِقِینَ  مِـنْ بُرْهـانٌ جـاءَکُمْ قَـدْ النـَّ
معجـزات را هماننـد برهـان ، )248ص ، 5ج ، (همـان، )174(نسـاء: » مُبیناً نُوراً إِلَیْکُمْ وَأَنْزَلْنا رَبِّکُمْ

ه کشود یگفته م یسلطان است و به سبب يابرهان به معنعلّامه طباطبائی  شمارد. به نظریآور منیقی
م برهـان یرکـن جهـت در قـرآن یـز از ایتسلط دارد و معجزه ن یآور باشد. برهان بر قلب آدمنیقی

  ).173ص ، 11ج ، آور است (هماننیقیه کده شده است ینام

  صدق نبوت داللت معجزه بر ۀرابط ین عقلییتب. 5ـ2
ل بـه یقا، نبوت هستند ير داللت معجزات بر صدق ادعاکه منک یسانکدگاه یبر خالف د یطباطبائ امهعلّ

  ان معجزات و نبوت است.یم یمنطق ۀرابط
: نش نشـان دادنـدکـدو نوع وا یاله يایران نبوت در مواجهه با دعوت انبکمن، ه طباطبائیامعلّبه نظر 

ار کـدر ان، يبشـر يهاشباهت آنان بـا عمـوم مـردم در جنبـهو انبیاي الهی  بر بشر بودنتأکید  با یگروه
عـت را در نفـس خـود یطب يها ارتبـاط بـا مـاوراه عموم انسانکد ساختنال را مطرح کن اشیا اینبوت انب

چ ین هـیهسـتند بنـابرا یو معمـول يعاد ییهار مردم انسانیز مانند ساین ایانباینکه  ابند و با توجه بهیینم
 ياز راه مـاورا یانیـمعـارف وح كخـاص قـادر بـه در يان عموم مردم تنهـا افـرادیاز مه کندارد  یلیدل
بـا انبیـاي الهـی  شـباهت يران بر مبنـاکار منکن نوع از انیاز قرآن ناظر به ا يات متعددیعت باشند. آیطب
  است. يبشر يهار مردم در جنبهیسا

 ینــترسـالت را م، خـود يبشـر يهـابـر جنبـهتأکید  ضمن، الکن اشیز در پاسخ به این یاله يایانب
چ محـذور یها هـاز انسـان یه اختصـاص آن بـه برخـکـانـد ردهک یمعرفسبحان  يخدا يخاص از سو

  ).44ص ، 1362، ؛ همو42ص ، 12ج  ؛134ص ، 1ج، 1374، یرا به دنبال ندارد (طباطبائ ايیعقل
 رسـالت و نبـوت از يادعـاه در برابـر کن بود یاانبیاي الهی  دوم مردم در مقابل دعوتواکنش 
نبـوت و  يات قرآن ادعـایه همان معجزات است. مطابق آکردند ک یلیطلب شاهد و دلانبیاي الهی 

واسـطه یبـه صـورت باواسـطه و بسـبحان  يو سخن گفتن با خدا یوح يرسالت همواره با ادعا
انسـان  يه با حـواس ظـاهرکاست  ياز جمله امور ینزول وح ةدیه پدکمطرح شده است و ازآنجا

۴۴     ،۱۳۹۳دوم، پاييز و زمستان  شمارهپنجم،  سال  

ال کاز دو جهـت مـورد اشـسـبب ن یبه هم، گنجدیبشر نم يات عادیست و در تجربین پذیركادرا
سـخن مخاطـب و  یبـر نـزول وحـ یلـیچه دلانبیاي الهی  اینکه نخست: شودیعموم مردم واقع م

ه کـند اياز جمله امور، عتیبا خدا و وضع شر وگوو گفت ینزول وحاینکه  گرید؛ دارندبودن خدا
ز یـعلت و معلول ن يجار ةشدن شناختهیقوان، و عالوه بر آن ندستیبشر ملموس و محسوس ن يبرا
سـخن گفـتن بـا خـدا را داشـته باشـد و در  يادعـا يامبریاساس هر گاه پنیابر. کنندمیرا رد  هاآن

ه عت اتصال و ارتبـاط داشـتیطب يه با ماوراکن است یاو ا يادعا ۀالزم، ز صادق باشدیخود ن يدعو
ند و بـر سـخن گفـتن بـا کتواند خرق عادت یآن م ۀواسطهه بکد باشد یؤم یاله ییرویباشد و به ن

  توانا باشد.، خارق عادت است يه امرکسبحان  يخدا
گو وه عمل خارق عـادت گفـتکهمچنان، باشدبرخوردار رو ین نیاز ا يامبرین امر اگر پیبا توجه به ا

سـر ین و مکـاو مم يد بـرایـز بایـاعمال خارق عـادت ندیگر انجام ، سر استین و مکاو مم يبا خدا برا
ان امـور خـارق یم یچ تفاوتیه، »جوز واحدی ال جوز و مایما یم االمثال فکح«م قاعده که به حک؛ چراباشد

و  ینـزول وحـ یعنـیت مـردم از راه خـارق عـادت یهدا، سبحان يعادت وجود ندارد. اگر منظور خدا
ماننـد معجـزات  يگـریز با امر خارق عـادت دین ینبوت و وحة دید پدیبا، استامبران یسخن گفتن با پ

، 1ج، 1374، همـومحقق گـردد (سبحان  يخداموردنظر  تیرند و هداید شود تا مردم آن را بپذییأت یفعل
  ).231ص ، 2ج؛ 134ص 

ه کـبل، سـتین یانیـمعـارف وح يت محتوایحقان، اندگرفتهال کاشبدان ران کگر آنچه منیبه عبارت د
ز معجـزات را یـامبران نیـعت است. پیطب يارتباط و اتصال با ماورا ینوعمنزلۀ به ،ینزول وح ةدیاصل پد

از  یه بخـش مهمـکـکردند؛ چرانمیاظهار  یاز راه وحشده ۀ نازلاثبات معارف حق ايبر يشاهدمنزلۀ به
ه معجزات در واقـع کبل؛ داردبه معجزات ن یاجیاحت، اثبات ياست و برا یو عقل یبرهان، یانیمعارف وح
 عـت اسـتیطبي در ارتبـاط و اتصـال بـا مـاوراانبیـاي الهـی  گفتـار یبر صـدق و راسـت یلیشاهد و دل

  ).42ص ، 1362، طباطبائی(

  انحصار اثبات صدق نبوت از راه معجزات. 5ـ3

بر اصـل نبـوت  يدییتأقت یچون معجزات در حقعلّامه طباطبائی  ه از نظرکن است یاخور تأمل در ۀتکن
بـاز اثبـات ، ن معـارفیـبودن ا یو برهان یوح يمحتوا یان اثبات عقالنکبا وجود ام ین حتیبنابرا، است

توانـد یگاه نمچیه یانیمعارف وح یر است و اثبات عقلیپذانکتنها در پرتو معجزات ام ایصدق نبوت انب
جـدا از اثبـات  یلـینبـوت دل يادعـااثبات صدق ، گریان دیامبر باشد. به بیپ یکبر صدق نبوت  يشاهد
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   ۴۵عّلامه طباطبائي  رشد وبررسي تطبيقي داللت معجزه بر صدق ادعاي نبوت از ديدگاه ابن

 معـارفبتـوان و باشد  یامبر عقالنیپ یکعت یشراینکه  طلبد و تنها به صرفیم یانیت معارف وحیحقان
و  یوحـمبـدأ ارتبـاط بـا بارة او را در يتوان ادعاینم، دکراثبات  ین عقلیرا با براه یاز راه وحشده نازل

، 1378، طباطبـائی؛ 43ص ، همانرفت (یپذ یام الهیانتقال پ يبراسبحان  يافتن از جانب خدایت یمورأم
معـارف  یاثبـات عقلـعلّامـه طباطبـائی  گـر از نظـری). به عبارت د129ص ، 1ج، 1374، همو؛ 145ص 
ن ارتبـاط تنهـا بـا یـباشـد و اسـبحان  يبا خدا یوح ةآورندبر ارتباط يتواند شاهدیگاه نمچیه یانیوح

مبعـوث شـده سـبحان  يند از جانـب خـداکیه ادعا مک یاست. شخص پذیراثبات یتحقق معجزات فعل
 يه خـداکـاسـت  يامعجـزه، نـهین زمیـن ارتباط داشته باشد و تنها شـاهد در ایبر ا يد شاهدیبا، است

 یانیـبـر وح يتوانـد شـاهدیعت تنها میشر يمحتوا یسازد. اثبات عقالنیار مکبر دستان او آشسبحان 
  باشد.سبحان  يبا خدا یوح ةآورندبر ارتباط يبودن آن و نه شاهد

  يامه طباطبائدگاه عّليد ينقد و بررس. ۶

ن یـیبـه تب» جـوزی ال جـوز و مـایمـا یم االمثال فکح« یعقل ةبا استناد به قاعدعلّامه طباطبائی  هکبینیم می
م مثـل کـدر ح یرفتو چه از نوع مع یپردازد و معجزات را چه از نوع فعلیمخداوند با انبیا  ۀرابط یعقل

م ماننـد آن کح، ءیم هر شکواحد هستند و ح یمکح يا همانند دارایاش، ن قاعدهیشمارد. بر اساس ایم
، ه ماننـد موجـود اول اسـتک يگریموجود د، شودوم کام محکاز اح یمکبه ح يز هست. اگر موجودین

  ).171ص، 1ج، 1380، ینانیدابراهیمی وم خواهد شد (کم محکبه همان ح
بـارة م درکن حیه اکن است یاکرد د بدان توجه ین قاعده بایه در استناد به اک یار مهمیبس ۀتکن
اسـت. در واقـع  يجـار نیـز ندارنـد یگونه اختالفـچیه در ذات خود مانند هم هستند و هک يامور

 تیـماه؛ از لحاظ ذات با هم نداشته باشند یچ تفاوتیه هکم مثل باشند کدر حتوانند می ییهادهیپد
سان باشد و فقـط دو فـرد از یکز یه در آن هستند نک یطیو شراآنها  يماالت ثانوک؛ باشد یکیآنها 
، برخـوردار باشـد یتیا خاصیو  یژگین دو ذات از ویاز ا یکین صورت اگر یذات باشند. در ا یک

، ياسـت (مطهـر یم اولکوم به همان حکبرخوردار خواهد بود و مح یژگیز از همان ویگر نیفرد د
  ).412ص ، 13ج ، 1377

 ةدیـو پد یا معجزات فعلیه آکن است یاساخت توان مطرح یه مک یپرسش مهم، ن امریبا توجه به ا
 ةدیـت بـا پدیـاز نظـر ذات و ماه یمعجـزات فعلـ قتاًیا حقیم دو مثل دانست؟ آکتوان در حیرا م یوح
م کـح« ةندارند تـا بـا اسـتناد بـه قاعـدگر یدیکچ جهت با یاز ه یچ تفاوتین دو هیو اند اسانیک یوح

انگر یـب، آمدهعلّامه طباطبائی  انی؟ آنچه در بکرداثبات  یصدق نبوت را از راه معجزات فعلبتوان » االمثال
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ن عمل از حـوزه یه اکرسند ین میقین مرتبه از یبد یه عموم مردم در مواجهه با معجزات فعلکن است یا
ز یـگـر او نید يعت در ارتباط اسـت. پـس ادعـایطب يزه با ماورامعج ةخارج است و آورند يتوان بشر

و هـم  یه هـم وحـکـ؛ چراصادق اسـت یدر معجزات فعل ين توانمندیاسبب به یافت وحیبر در یمبن
ه کـکـرد توان اثبـات ینم یآسانه بهککرد د توجه یبابا این حال مثل هم هستند.  ةدیدو پد یمعجزات فعل

گر ندارند. تنهـا یدیکبا  یچ تفاوتیت هیامثال هستند و از نظر ذات و ماهم کدر ح یو معجزات فعل یوح
ه هـر دو خـرق کـن اسـت یـا) معجـزاتدیگـر و  یوحـ(ده یـن دو پدیان ایم يو همانند كوجه اشترا

توانـد ینم كن وجـه اشـترایـامـا تنهـا اند؛ فراتر يبشر يهاییتوانا ۀاز مرتب، ترقیر دقیو به تعبند اعادت
علّامـه  هرچنـد گـریجهـات باشـد. بـه عبـارت د ۀاز همـ یو وح یمعجزات فعل يهمانند يبرا ییمبنا

ن یـه در اکـ ياتـهکن، معجـزات پرداختـه اسـت ین داللت عقلییبه تب یعقلاي بر اساس قاعدهطباطبائی 
گفتنـی اسـت.  یوح ةدیو پد یت معجزات فعلیو مثل يشتر دارد اثبات همانندیح بیاز به توضیاستدالل ن

ن یـایـادآوري ه تنهـا کـبل، معجـزات یدر داللت عقلـامه علّرد نظر نه ، تهکن نیان ایه غرض از بکاست 
و  یت معجـزات فعلـیـو مثل يل دارد و چنانچه بتوان هماننـدیمکاز به تینمزبور ه استدالل کته است کن

  معجزات باشد. یداللت عقل ةنندکنییتواند تبین استدالل میا، دکرن ییرا تب یوح ةدیپد
ه جـدا کـگر است یداي مسئله، یه انحصار راه اثبات نبوت به معجزات فعلککرد د توجه یان بایدر پا

 یتنهـا از راه معجـزات فعلـمطلب را که آیـا ن یرد. ایمل قرار گأتکانون تواند یاز نوع داللت معجزات م
ت یـحقان، امبریـپیـک بـودن  یماننـد امـ يشـواهداینکـه  ای، افتینبوت دست  يتوان به صدق ادعایم

ع ین بـودن و بـدیامـ، ییگـوامبران مانند راستیپ یتیشخص يهایژگیاز و یبه همراه برخ یوح يمحتوا
 یبـر ارتبـاط بـا خـدا تلقـ یداتیؤد منتوانیز مین یان نزول وحکدر زمان و م یوح یمتعال يبودن محتوا

  کرد. یمستقل بررس یدر پژوهشباید ، دنشو

  گيريجهينت
انگر یـآن بـا صـدق نبـوت ب ۀو رابطه نوع داللت معجزدربارة علّامه طباطبائی  و رشدابندگاه یمل در دأت
بـارة در، نبـوت اسـت يبر صدق ادعـا یلیدله معجز، ینیشمند دین دو اندیاز نظر اهرچند  هکن است یا
ن یـدگاه ایـان دین تفاوت میترمهم وجود دارد.آنان دگاه یان دیم یو اساس يجد يهان موضوع تفاوتیا

و  یان معجـزات فعلـیـت میبر عـدم سـنختأکید  با رشدابنشمند در نوع داللت معجزات است. یدو اند
ان یـم یمنطقـ ۀرابطـ، لمان در داللـت معجـزاتکرش متیمورد پذ یاز مبان یز نقد برخینبوت و ن يادعا
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   ۴۷عّلامه طباطبائي  رشد وبررسي تطبيقي داللت معجزه بر صدق ادعاي نبوت از ديدگاه ابن

 ،. در مقابـلدانـدیم یاقناع يهاند و داللت معجزات را از نوع داللتکیمعجزات و صدق نبوت را رد م
ن یـن اییم االمثال به تبکح ةداند و با استناد به قاعدیم ین داللت را از نوع داللت منطقیاعلّامه طباطبائی 

  .پردازدمیرابطه 
از  یانیـق وحیص حقایتشخ كه قدرت درکمتناسب با عامه مردم است  یفعل ةمعجز رشدابناز نظر 
در اسـت.  یشـناختن روانیقـیاز  ینـوع، معجـزات مواجهه بان حاصل از یقیرا ندارند و  يمعارف بشر

و افـراد  یعقلـ كها اعـم از صـاحبان درانسـانهمـۀ ، مخاطـب معجـزاتعلّامه طباطبائی  به نظر، مقابل
  است. ین منطقیقی، شودیمخاطبان حاصل م يه از مشاهده معجزات براک ینیقیو اند يعاد

 ةتنهـا معجـز، یالهـ یافـت وحـیدر يبا ادعـا یمعجزات فعلان یت میبر عدم سنختأکید  با رشدابن
مـل در أگـر تنهـا از تیان دیـداند. به بیم یاله یعت بر اساس وحیاثبات نبوت را وضع شر يمتناسب برا

 یپـانبیاي الهی  توان به صدق نبوتیم يمعارف بشردیگر آن با  يتفاوت جد كعت و دریشر يمحتوا
 یا تنهـا در پرتـو تحقـق معجـزات فعلـیـاثبـات صـدق نبـوت انبباطبائی علّامه ط ه به نظرکیحال؛ دربرد
نـازل معـارف تـوان اینکـه میو است  یامبر عقالنیپ یکعت یشراینکه  ر است و تنها به صرفیپذانکام

و  یوحـ أارتباط بـا مبـداو را دربارة  يتوان ادعاینم، کردبتوان اثبات  ین عقلیبا براهرا  یاز راه وحشده 
  رفت.یپذ یام الهیانتقال پ يبراسبحان  يافتن از جانب خدایت یمامور
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