
 

  
  
  

   معتزليعبدالجبارداللت معجزه از ديدگاه قاضي 
  

  ∗∗دكتر محمد سعيدي مهر ∗                 نژاد عباس دهقاني
  

  چكيده
 معتزلي در باب مـدلول معجـزات بـر          عبدالجباردر اين مقاله ديدگاه قاضي      

 طريق مشهور متكلمـان     عبدالجبار. شود  شناسي خاص او بررسي مي     اساس روش 
 را پـيش    االهـي  يعني تمسك به حكمت      ،زه بر صدق ادعاي پيامبر    در داللت معج  

اي بـه نـام       اما طرح اين داللت در قالب داللت وضعي و پـرداختن نظريـه             ،گرفته
اين تالش وي در جهت نـشان       . كار وي را از سايرين متمايز نموده است       » مواضعه«

 خالف سـاير     وي بر  چنين  هم .رسد دادن معقوليت معجزه بسيار كارآمد به نظر مي       
تر از تصديق ادعاي پيامبر دانـسته و         متكلمان مسلمان، داللت معجزه را گسترده     

  . آن را به وجود خدا و صدق تعاليم پيامبران نيز بسط و توسعه داده است
   معتزليعبدالجبار -4    وجود خدا -3     پيامبر -2   معجزه  -1 : كليديهاي واژه

  

   مقدمه.1
 بحـث    مربـوط بـه آن  مـسايل  معجـزه و   ي  ترين بحث در حيطـه      مهم ،در سنت اسالمي  

شبهات نيز از اين ناحيه بـر معجـزه وارد           نبيشتري. باشد ميبوت پيامبران   داللت معجزه بر ن   
، ديگر معجزه شودنبوت پيامبر انكار   عقالني بين معجزه وي  زيرا اگر وجود رابطه،شده است

شود كه بايـد بـه       د مي ارويدادي نامتعارف قلمد   حداكثر   ارزش معرفتي خود را از دست داده،      
 كاربردي بيش از اين برايش متـصور نخواهـد         جايگاه و ،  تبيين علت وقوع آن پرداخت     فهم و 

  . بود
 اي وقوع معجزه را دليلـي بـر        عده. هايي وجود دارد    مدلول معجزه اختالف   ي  البته درباره 

ع معجزات بـراي وجـود خـدا برهـان          اند بر اساس وقو    اثبات وجود خدا دانسته و سعي نموده      
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اي ديگر معجزه را دليلي بر صدق ادعاي پيامبر در نبي بودنش دانسته و برخـي                  عده .بياورند

 امـا متكلمـان     1.انـد   معجزه را گواه بر صدق تعاليم پيامبر قلمداد نمـوده          ،نيز پاي فراتر نهاده   
 :، ص 4( .اند  هدران به شمار آور    دليلي براي اثبات پيامبري پيامب     فقط معجزه را    مسلمان اكثراً 

اعي بـودن ايـن داللـت بـين      نـ  البته اختالف نظـري بنيـادين مبنـي بـر برهـاني يـا اق               .)93
و ابـن    )53 - 41 :ص صـ  ،8( بزرگاني چـون فخـر رازي      انديشمندان مسلمان وجود داشته و    

 اامـ ، انـد  هشـناختي دانـست    اقناعي و رواناي هاين رابطه را رابط )379 - 378 :ص، ص 1( رشد
صدق ادعاي پيـامبران     عقالني بين معجزه و   ي    هكه به وجود رابط   اكثريت متكلمان مسلمان    

كـه  (اسـتدالل اول     2.انـد   ه دادن اين رابطه ارائه نمـود       دو استدالل اصلي براي نشان     ،اند  قائل
  .)95 : ص،4( بندي نمود توان به شكل زير صورت ميرا  )مشهورتر است

حكيم كاري كه خالف حكمـتش باشـد انجـام       خداوند  ند و   ك مي خداوند عادل ظلم ن    .1
   .دهد مين

   .خواهد مين ا رها آنكفر  گمراهي و و است ها اوند خواهان هدايت انسان خد.2
   . معجزه سندي براي صدق ادعاي پيامبر است.3
 مردم به او متمايل شـده و از         ،كند معجزه داشته باشد    مي اگر كسي كه ادعاي نبوت       .4

   .كنند مي او اطاعت
 دادن اذن قدرت معجزه و تسخير عالم تكوين به          ، اگر ادعاي مدعي نبوت كاذب باشد      .5

   .او بر خالف حكمت است
 ت خـدا و   مـ خـالف حك    اعطاي معجزه به مدعي كاذب بر      ،5 و 4 يها   گزاره  بر اساس  .6

   .باعث گمراه شدن مردم است
   .كند ميردم را نيز گمراه ندهد و م مي انجام ن خداوند بر خالف حكمت خود كاري.7

دهد و هـر مـدعي       ميخداوند معجزه را در دست مدعي كاذب نبوت قرار ن         كه     آن نتيجه
   . پيامبر استواقعاً ،نبوتي كه معجزه داشته باشد

اي حكمت خداوند نشان داده شده كـه اعطـ          با توسل به صفت عدل و      ،در اين استدالل  
كـه  (جهل بر خالف هدف خداونـد  به  بوده و اغرا اغرا به جهل   ،معجزه به مدعي كاذب نبوت    

   .باشد مي )ستها هدايت انسان
 فلـسفي  ي بر قاعـده   مبتني ، است  كه از سوي عالمه طباطبايي ارائه شده       ،استدالل دوم 

 اسـتدالل ايـن اسـت كـه     ي  خالصه.باشد مي» فيما اليجوز واحد حكم االمثال فيما يجوز و «
 . امري عجيب و غير عادي است      ،ارتباط با غيب   ابطه است و  پيامبر ادعا دارد كه با غيب در ر       

 ،خارق العـاده اسـت     دهد و معجزه نيز كاري عجيب و       مي پيامبر معجزه انجام     ،از سوي ديگر  
   كار خارق عادت يِـ پس بر كل،اده تواناستـالع ود پيامبر بر كار خارقـش ميده ـي ديـوقتلذا 
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  .)89 - 85 :ص ص،6(نيز صادق است  در ادعاي نبوتش ،قدرت دارد و در نتيجه

صـدق ادعـاي    منطقي بين معجزه و ي  براي نشان دادن وجود رابطه عبدالجباراستدالل  
 بيـان   ، اما تمايز اصلي آن بـا اسـتدالل اول         . تا حدود زيادي به استدالل اول شبيه است        ،نبي

 مواضعه هرچند   ي  نظريه. باشد مي» مواضعه« به نام    اي  ه و پرداختن نظري   مسألهمتفاوت او از    
 ،عبـدالجبار  و پردازش آن از سوي       گذاري  نام ،شود ميدر آثار برخي متكلمان ديگر نيز ديده        

 معجزه قرار ي  مواضعه را در قلب ديدگاه خود درباره       ي   نظريه عبدالجبار .منحصر به فرد است   
نظريـه   اساس ايـن   بر،ثي چون فاعل معجزهح وي در مباآراي  م تما، در حقيقت است و داده

  .يابند ميتوجيه 
  

   مواضعهي نظريه .2
 ،بشود» بر پيامبري داللت معجزه   «مستقيم وارد عنوان    طور   ه ب كه  اين قبل از    عبدالجبار

كـه  دهـد     اختصاص مي روشي   جايگاه علميِ ي و نشان دادن     شناس مبحث مشبعي را به روش    
  چيزي بـر چيـز      داللت  وي معتقد است   3. معجزه بر پيامبري جريان دارد      داللت در استداللِ 

روش دواعـي و    ) ب ،روش صحت و وجـوب    )الف :باشد ميديگر در قالب يكي از سه روش زير         
  .)152 : ص،15 : ج،7( روش مواضعه و مقاصد) ج،اختيار

  روش صحت و وجوب. 1 .2
 و  شود ميوجه دال هم محقق ن      به هيچ  ، بر چيزي داللت دارد كه اگر آن چيز نباشد         دالْ
پيوستگي تامي با مدلول      دال تعلق و   ،به عبارت ديگر   4.استيژگي روش اول     و ترين  اين مهم 

 ،قـرار نباشـد    كنيم يا اين داللت بر     پوشي   وجود دال و وجه داللت آن چشم       داشته و اگر ما از    
كه   مگر اين  ،ند وجود داشته باشد   توا مي يعني شيء ن   .خود دال هم توجيهي ندارد    يگر وجود   د

كـه اگـر     چرا ، نحـوه اسـت     به همين   آن تواناست   فاعلِ كه  اينعل بر    داللت ف  مثالً 5.دال باشد 
 است داللت فعل    چنين  هم .)همان(  ديگر انجام فعل از او جايز نخواهد بود        ،فاعل قادر نباشد  

 چون ، مهم است  جا  اينالبته توجه به وجه داللت نيز در         .)همان( متقن بر عالم بودن فاعلش    
  متقن بر عـالم بـودن فاعـلِ   لِ يعني داللت فع؛رقرار استاساس اين وجه بفقط بر اين رابطه  

 و در صورت نفي     ، فعل است  كه  اين دليل به   مثالًنه   شود و  مي از طريق اتقان حاصل      آن فقط 
  .)152 :ص ،همان( شود مي بلكه فقط اتقان نفي ،شود مي فعل نفي ن،عالم بودن فاعل

 . معرفتي باشـد   -كردي وجودي    ي رو ،مسأله در اين    عبدالجباركرد   رسد روي  ميبه نظر   
بـه    داللـت و    انتفاي تنها  نه ،وجه داللت   مدلول و  ي دال در صورت انتفاي    مقصود وي از انتفا   

 و سـياق كـالم      يادشـده ي  ها  گونه كه از مثال    ، بلكه آن  باشد مي شناخت    انتفاي ،عبارت ديگر 
 هويـت  ،بـدالجبار ع از ديـدگاه   ،حقيقـت   در . وجود شيء نيز منتفي خواهد بود      ،آيد ميوي بر 
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 ذهـن بـه داللـت     بداهتاً،باشد و با وجود آن ميكنندگي او    لتوجودي شيء همان هويت دال    

 بايـد دال  ،پس هرگاه شيء موجـود حاصـل شـود    «.شود ميموجود بين آن و مدلول منتقل    
كه تنها   شود مي نتيجه ن  مسألهلبته بايد دقت داشت كه از اين        ا .)155 : ص ،15، ج 7( »باشد

تواند بر مدلول داللت داشته باشد و با دليل ديگري به ايـن مـدلول پـي بـرده                    مييل  اين دل 
اقتضاي يك حكم فقط  تنها در جايي برقرار است كه مدلول اي هچنين رابط  چراكه   ،شود مين

 هـا   هـر كـدام از آن  ، اما در جايي كه مدلول مقتضي دو يا چنـد حكـم باشـد     ،را داشته باشد  
  .)همان( اللت داشته باشدتواند بر آن مدلول د مي

چگونـه   «.اشكالي كه بر اين روش وارد شده اين است كه اين روش مـستلزم دور اسـت            
 كه اگر فاعلش قـادر نبـود آن         اي  ه به گون  ، داللت بر قادر بودن فاعلش بكند      شود كه فعلْ   مي

معنـا  بـدين    ، قادر بودن فاعل باشد    شود كه فعل فرعِ    ميآمد؟ و اين باعث      ميفعل به وجود ن   
 بـه عبـارت     .)153 : ص ،همـان  (»شناسيم ميسپس فعل را     برده و  كه ابتدا به قادر بودن پي     

 پـس بايـد     ، قادر بودن فاعل و فرع بر آن است        سبب اشكال اين است كه وقوع فعل به         ،ديگر
 در پاسخ بـه  عبدالجبار .ببريد نه برعكس  از قادر بودن او به فعل پي ابتدا فاعل را بشناسيد و   

، ضروري نيست ترتيب در شناخت با ترتيب در واقعيتدارد كه مطابقت    مي بيان   ،شكالاين ا 
 فرع باشد و يا چيزي در واقع        ، ولي در شناخت   ،وجود اصل باشد  و  بسا چيزي در واقع      چه«و  

 ايـن تمـايز     عبـدالجبار  بدين گونه    6.» اصل محسوب شود   ، اما در شناخت   ، فرع باشد  ،و وجود 
ني جريـان دارد و ذهـن از        ي را مطرح نموده كه در هر استدالل آ         و وجود خارج   بين معرفت 

 روش  عبـدالجبار  .داند مياشكال دور را وارد ن     ،، و بدين ترتيب   شود ميمعلول به علت منتقل     
   7.داند ميهمين روش صحت و وجوب  عدل را  مباحث توحيد وي تمامي ادله

   روش دواعي و اختيار .2 .2
 :گويـد  مـي  دانسته،   االهي مربوط به عدل     مسايلمبنا در    و اين روش را اصل      عبدالجبار

تواند فعل  مي قادر است و كه اينكه خداوند با  ل كنيمتوانيم استدال مي ،اين روشبر اساس «
 چون داراي صفاتي است كـه جـاري مجـراي داعـي             ،دهد مي آن را انجام ن    ،قبيح انجام دهد  

 اين روش   ي   در وجه تسميه   عبدالجبار .)157 :ص ،همان (»براي انجام ندادن آن افعال است     
 در  كـه  كـرديم    بيان لفظ دواعي را     ،به اين خاطر در اين روش     « :گويد مياختيار   به دواعي و  

 حسن  ،ند كار خداوند  كه  اينكارهاي خداوند به صرف      وكنيم   مياستدالل   ،قبح باب حسن و  
جـز كـار حـسن انجـام        كنـد    ميش ايجاب   ا  كه دواعي   است اي  ه چون خداوند به گون    .هستند
 زيرا ،قبيح باشد  وتواند حسن نبوده     ميي نباشد فعل     اگر داع  ، مواضع  در اين  .)همان( »ندهد

نجام دهـد،  تواند هر كاري را ا مي فاعل ،وقتي داعي نباشد كه باعث انتخاب فعل خاصي شود        
  .)157: ، ص15، ج 7( چون قادر است
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 در روش   . اين روش بـا روش اول اسـت        براي نشان دادن تمايز   » اختيار«ي    آوردن كلمه 
 هرچند چيزي غيـر     ،شد مي فعل از قادر صادر      مثالً ؛كافي بود   صرف صحت  ،صحت و وجوب  

 اگـر داعـي     هرچنـد گونـه نيـست و       ايـن   در دواعي ضرورتاً   ولي .از قدرت در او وجود نداشت     
 كاركرداي همان   چيزي دار  اختيار يا    ، الزم است همراه با دواعي     ،پذيرد مي كار انجام ن   ،نباشد

 ي چون اثبات عصمت انبيا    مسايل اين روش را در      عبدالجبار .)158 :ص ،7(وجود داشته باشد  
  .)159-158:صص،همان( داند مي سمعي جاري ي  در چينش و اعتبار يافتن ادلهچنين همو 

   8روش مواضعه و مقاصد .3.2
يـن روش را روش     وي ا  .دهد روش مواضـعه اسـت      مي ارائه   عبدالجبارسومين روشي كه    

 وارد  عبـدالجبار  ،در ايـن قـسمت     .)160 :ص ،همـان ( دانـد  مياصلي جاري در داللت سمع      
 ي فهم آن را مبتني بر وجود مواضعه  ون وي سخن گفت.شود ميشناختي  برخي مباحث زبان

هم علم  ، هم بايد علم به مواضعه داشته باشيم   ،داند و معتقد است براي فهم كالم       ميپيشين  
چه باعـث    نآ ، از سوي ديگر   .)160 :ص ،همان(  مورد نظر چيست   مدلولِ  مقصود و  كه  اينبه  
 همـين وجـود     ،شـويم قائـل    سـمعي    ي   بـه ادلـه    د ما سخن را دليل به حساب آورده،       شو مي

 در كار نباشد    اي  هاگر مواضع  كه  اين براي تفهيم    عبدالجبار. )همان(علم به آن است    مواضعه و 
. نمايـد  مي داللت كالم را به داللت اشارات تمثيل         ،ي داشته باشيم  توانيم از كالم فهم    ميما ن 

كه فالن حركـت     گونه كه حركات بدني اگر مواضعه در موردشان صورت نگرفته باشد           همان«
 بـه   مـسأله  در سخن گفتن نيز      ، داللت بر چيزي نخواهد داشت     ،به معناي فالن مطلب است    

  .)161:ص ،همان(9»شود ميحاصل ن فهمي ، نباشداي هگونه است و اگر مواضع همين
افعـال  ي    كالم را ماننـد قـراردادي پيـشين دربـاره         مواضعه در    عبدالجبار ، بدين صورت 

 بـه ايـن معناسـت كـه از قبـل بـا او               ،گويـد  مي پس وقتي كسي با ديگري سخن        10.داند مي
 زيـد  :هر گاه به تو گفـتم     «: او گفته باشد   ههماهنگ كرده است و مثل اين است كه از قبل ب          

 اين كار اسـت و وقتـي ايـن          ، دوم ي   اين شخص و از كلمه     ، اول ي   مقصودم از كلمه   ،عازم شد 
 بـر  اي ه موضوع است و اگر كلمـ ي  خبار درباره  منظور اطالع دادن و ا     ،برم ميعبارت را به كار     

 ،همـان (» آيا زيد عازم شد؟ منظورم درخواست اخبار از سوي توست          :آن اضافه كردم و گفتم    
  .)161 :ص

 ايـن   ي  بحث درباره   از ارائه و   عبدالجبارهدف  رسد   مي به نظر    ،چه بيان شد   بر اساس آن  
 به عنوان دليلي بـر صـدق ادعـاي          ، نشان دادن معقوليت اعتقاد به معجزه      ،گانه ي سه ها  روش

 در  روش  هـر سـه   پذيرفتـه بـودن      ادند  وي بـه دنبـال نـشان       ، به عبارت ديگر   .پيامبر باشد 
 روش دوم   ، حال ممكن است روش اول بيشتر در عقليـات و فلـسفه            . استدالل است  ي  حيطه

سه روش  اما هر    ،روش سوم در ادبيات و علوم قراردادي كاربرد داشته باشد          فقه و  در كالم و  
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 و اگر استداللي در يكي از اين سه مجرا جريان يابد و شرايط ايـن                اند  وثق بوده در نزد عقال م   

رازي فخـر  ادعاي كساني مانند     ،شايد بدين شيوه   .اهد بود خو قبولم ، را رعايت نمايد   ها  روش
  منطقي بين آن و اي  هكه معتقدند داللت معجزه تنها داللت اقناعي بوده و مالزم         (رشد    و ابن 

 اگـر ايـن اسـتدالل       :با اين پاسخ حداقلي جواب داده شود كه        )صدق ادعاي نبي وجود ندارد    
 رفتـار  در اعمال و  اعتقاد   استناد و قابليت   ، بوده فتنيپذير  معقول و  كم  دست ،منطقي نيست 

 بتواند نـشان دهـد كـه معجـزه در قالـب             عبدالجباراگر  رسد    مي به نظر    .عقال را داشته است   
توان معقوليت داللت    ميگاه    آن ،دهد ميگنجد و به قوانين حاكم بر آن تن          ميروش مواضعه   

جـايي    وگرنـه از آن    ،مطلوب است  البته اين حداقل     .معجزه بر صدق ادعاي پيامبر را پذيرفت      
اختيار را نيز    روش دواعي و   اختيار و   روش مواضعه را مبتني بر روش دواعي و        عبدالجباركه  

ادعا نمود كه بر اساس  توان مي ،)159 :ص ،15، ج 7(داند ميمبتني بر روش صحت و وجوب       
   . مطرح استعقالني  منطقي وكامالً اي هصدق ادعاي نبي رابط  بين معجزه و،ديدگاه وي

چگونه معجزه بر   :  داللت معجزه بر اساس روش مواضعه و مقاصد        ي  نحوه . 1. 3. 2
ان بـراي معجـزه تـصور       تو مي از سه متعلقي كه      عبدالجبار ؟داردداللت  راستي ادعاي پيامبر    

 را  )صدق پيـامبر در ادعـايش     ( اولي ،11 و وجود خدا    تعليمات پيامبر  ، يعني ادعاي نبوت   كرد،
كـه ادعـاي    كنـيم     طلـب دليـل مـي      اين است كه ما از فـردي         مسأله .ه است اشتگذبه بحث   

 چگونـه   .داند مينمايد و آن را دليل بر صدق ادعاي خود           مي ارائه   اي  ه او معجز  .پيامبري دارد 
 داللت معجزه بر صدق پيـامبر را در         جا  اين در   عبدالجبار ؟اين معجزه داللت بر صدق او دارد      

ي ذيـل   هـا   لفـه ؤ م ، در وقوع معجـزه    ، در حقيقت  .داند مييح و تام     داللتي صح  ،قالب مواضعه 
 ، از سـوي ديگـر  . فاعـل معجـزه  .4 ، مدعي نبوت  .3 ، ادعاي نبوت  .2 ، معجزه .1 :موجود است 

مواضعه نيز بدين معناست كه دو نفر با هم قرارداد كنند كه چيـزي داللـت بـر چيـز ديگـر                      
  وجود و  ،ت وضعي در منطق است كه در آن        مواضعه همان دالل   ، به عبارت ديگر   .داشته باشد 

عامـل  (، بـين خداونـد       در بحـث معجـزه     ، بر اين اسـاس    . نيز لحاظ شده است    فينتوافق طر 
كه هرگاه پيامبر ادعـاي نبـوتش را        داد شده است    چنين قرار ) مدعي نبوت ( پيامبر و )جزهعم

 وقـوع ايـن   .ي سـازد  جاراي ه معجز،تصديق پيامبر  و تأييد خداوند براي    ،به مردم اعالم نمود   
 بانگ بردارد كـه او راسـت        ،معجزه به معناي اين است كه خدا بعد از ادعاي نبوت پيامبرش           

 سـخن او شـده      نـشين    اين فعـل خداونـد جـاي       ،در واقع ! آمده است از جانب من     گويد و  مي
 تـوان آن را   مـي  امـا    ،پيامبر صورت نپذيرفته است     بين خدا و   واقعاًالبته اين مواضعه     12.است

يـابي    زيـرا راه   ، از قـول نيـز اقـوي اسـت         جـا   اين داللت معجزه در     13.بدين گونه تصوير نمود   
   .)همان(شود مي اما اين دو در فعل تصور ن، محتمل است،مجاز در قول استعاره و
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 گونه كـه قـولْ      همان فرقي ندارد و  فعلي    قولي و  تأييد كه   مسألهيان اين    در ب  عبدالجبار

 را  اي  هوقتي زيد فرسـتاد    «:گويد مي در قالب مثالي     ،يد باشد واند مؤ ت مي فعل هم    ،يد است مؤ
 تفـاوتي نـدارد     ،به نزد عمرو بفرستد و عمرو از فرستاده تقاضاي دليل براي رسالتش بنمايـد             

!  بلـه  :بگويـد  و[  كرده تأييدزيد بخواهد او را      گويم و از   مي راست   :كه او خطاب به زيد بگويد     
 دستت را   ،گويم كه از طرف تو هستم      مي اگر راست    :ه زيد بگويد   ب كه  اينيا   ]گويي ميراست  

 جـا   ايـن  فعل بر سر گذاشتن دسـت در         .بر سرت بگذار و زيد هم دستش را بر سرش بگذارد          
 جا  اين در   عبدالجبار تالش   ي  عمده .)168 :ص،  15 ج   ،7( »ن سخن زيد شده است    نشي  جاي

 فـردي   تأييـد  يعنـي    ،مـسأله يرا اصـل     ز ،سخن در داللت است     تمايز فعل و   نبودنشان دادن   
 اما داللت فعـل بـر       .امري بديهي و دال بر صداقت است       ،كالم بان و  او با ز   ي  توسط فرستنده 

   .توجه است  به اين وضوح نبوده و نيازمند تنبيه وتأييد
البتـه   .عاد و ايجـاد تنبـه دارد      ب سـعي در رفـع ايـن اسـت         ،بيان شده  در مثال    عبدالجبار

 ، خـود ،كـار  انجام   ي   بلكه نحوه  ،ت گرفته باشد   صور واقعاًداند كه مواضعه     مي ن  الزم عبدالجبار
چـه    آن ،اي صورت نگرفته باشد     هماهنگي حتي اگر قبالً  « . نوعي مواضعه است   ي  دهنده  نشان
اش بگويـد     اگر مـواليي بـه بنـده       مثالً ؛ پيشين است  ي   مواضعه ي  ه منزله يابد ب  مي وقوع   فعالً

 اگـر آب  : بنده به موال بگويدكه اين با ...! خواهم مي بدان كه آب ،نهادموقتي دستم را بر سرم   
 اين حالت ماننـد     .گيرد ميتفاوتي نداشته و مواضعه شكل      ! خواستي دستت را بر سرت بگذار     

 پس اگر پيامبر از خدا خواسـت        ...هماهنگي پيشيني در كار باشد     حالتي است كه مواضعه و    
 ي  بـه منزلـه   ] وقـوع معجـزه توسـط خـدا        [،... تصديق كنـد   اي هكه ادعايش را با انجام معجز     

  .)169 :ص ،همان( »باشد ميتصديق 
  را مـسأله  دانـستن چهـار      عبدالجبار ،براي برقراري داللت معجزه بر صدق ادعاي پيامبر       

 بدانيم معجـزه خـارج از   كه اين دوم  ، بدانيم معجزه از سوي خداست     كه  اين اول   :داند ميالزم  
پيامبر ادعاي نبـوت نمـوده باشـد و آخـر           كه     آن سوم،  )171 :ص ،همان( عادت جاريه است  

يك از اين چهار عامـل باعـث از بـين            فقدان هر  . پيامبر از خدا تقاضاي معجزه بنمايد      كه  اين
 وجود نخواهد داشت و     اي  ه ديگر مواضع  ، اگر معجزه از سوي خدا نباشد      .شود ميرفتن داللت   

  احمـد بنامـد و  ي  كـه علـي خـود را فرسـتاده    استن  مثل اي؛تصديقي صورت نخواهد بست 
 .نهـد  مـي  دسـتش را بـر سـرش    ، راستي ادعايم اين است كه اگر از او بخواهم    ي   نشانه بگويد

سر   خود علي دست بر    ، اما به جاي احمد    ،اه از احمد بخواهد كه دستش را بر سر گذارد         گ آن
علـي و   بـين ادعـاي   اي هچ رابط هيجا ايندر  ! يا محمد دست بر سر احمد نهد        و احمد گذارد 

   14.و هيچ تصديقي صورت نگرفته استشخص احمد تصور نخواهد شد 
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رساني به عباد داللت بـر        رزق مثالً ؟ندا   دال بر صدق پيامبران    االهي افعال   ي   اما آيا همه  

حاصـل   بايـد شـروط بعـدي هـم          جا  اين در   . پيامبر خاصي دارد؟ جواب منفي است      پيامبريِ
 فعلي كه توسط خـدا بعـد از ادعـاي نبـوت پيـامبر واقـع                 فقط .عه برقرار شود  شوند تا مواض  

 ، اگر شخصي دستش را بر سـرش بگـذارد         مثالً «؛شود داللت بر صدق ادعاي پيامبر دارد       مي
 اين دست بر سر گذاردن      ،كس ادعاي فرستادگي از سوي او را مطرح نكرده         كه هيچ  در حالي 

 ،مقارنت دست بر سر گذاردن بـا آن        صورت وجود ادعا و   حامل داللتي نخواهد بود و تنها در        
 پيـامبر بايـد از خداونـد طلـب          ،از سوي ديگر   .)168 :ص،  15، ج 7(( »شود ميقرار  داللت بر 

 الزم جا اينه در  البت. صدق ادعاي او را نشان دهد     ،تصديق كرده و بخواهد خدا با انجام كاري       
كـه وقـوع كلـي فعلـي بـراي       هـد و همـين    نيست كه پيامبر وقوع فعل خاصي را از خدا بخوا         

  .)171 :ص ،همان ( داللت ايجاد خواهد گشت،تصديق را تقاضا كند
درخواسـت نبـي     توسط خدا صورت گرفته و بعد از ادعا وهرچند ، هيچ فعلي،در نهايت 

 زيرا در ؛باشدت  خارق عادكه اين مگر ، داللت بر صدق ادعاي پيامبر نخواهد داشت،هم باشد
  پيـامبر انجـام شـده باشـد    تأييـد توان پي برد كـه بـراي    مي ن،خارق عادت نباشد  كه   صورتي

ها اگـر   الا بار :اگر پيامبر بگويد   «:توان مطلب را چنين روشن نمود كه       مي .)170 :ص ،همان(
 خورشيد را در زمان خودش از مطلعش برون آور و آن را             ،ام صادق هستم   در ادعاي پيامبري  

 براي ما اين علم حاصل نخواهد ...گرما را در وقت خود بفرست ودر مسيرش سير ده و سرما    
پس  .)171 - 170 :صص ،همان( »اند  هشد كه اين امور عادي براي تصديق پيامبر انجام شد         

 براي تصديق پيامبر انجام شـده     كه  معجزه بايد به صورتي باشد كه براي ما علم حاصل شود            
 و داللـت بـين فعـل خـدا و           )171: همـان، ص  ( شودن به ادعاي نبي دانسته       تا تعلق آ   است

  . دعاي نبي برقرار باشدا
 براي معقوليت داللت معجزه بر صدق ادعاي پيـامبر در قالـب             عبدالجباركنون  چه تا  آن
دانيم كه تبيين هـر      مي .يند داللت معجزه بود   ايضاح فرا   مواضعه بيان نمود تبيين و     ي  نظريه
 ، براي يك واقعـه    . مبين صحت نظر فرد نخواهد بود      ،دنقض باش  بي  و صنق  سازوار و كم   اندازه
 بـا واقـع راسـت       ها   اما تنها يكي از اين تبيين      ، مختلفي ارائه نمود   ي سازوارِ ها  توان تبيين  مي
 بـه نظـر     .پـذير باشـد     اثبـات  ،عقالني داشـته   دليلي   ،آيد و آن تبييني است كه براي خود        مي
 جواز فعل قبيح از      و نبودن  االهي حكمت   ه با تمسك به عدل و      سعي كرد  عبدالجباررسد   مي

 در صدد بيـان سـخني       عبدالجبار ، در حقيقت  . را به سامان برساند    مسأله اين   ،سوي خداوند 
 . براي اثبات داللت معجزه،در استدالل متكلمان  »  به جهل  يقبح اغرا « ي   مقدمه مشابهاست  

 ،معجزه بر صدق ادعاي نبي     داللت   ، مواضعه و در نتيجه    دارد كه ضمانت اجراييِ    ميوي بيان   
يا امري كه وجهي از وجوه       جايز نيست مرتكب قبيح و    « خداوندي كه    ،حكمت خداوند است  
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 ،15، ج 7(( »مـشابه آن را انجـام دهـد        تنها بايد فعل واجب و     قبح در آن وجود دارد بشود و      

 ،تيجـه  قصد از سوي خداوند در انجام معجزه و در ن           احتمال نبودنِ  ، بر اين اساس   .)176 :ص
براي او   بندي از سوي حكيمي كه فريب و چشم      « زيرا اين كار     ،شود مي داللت منتفي    فقدانِ

 ، اذعان كنيم كه مقصود خداوند از انجام معجزهمسأله پس بايد بدين   ؛جايز نيست واقع شده   
 در پـسِ كه    آن  وقوع معجزه بدون   ، در حقيقت  .)180 :ص ،همان(» تصديق پيامبر بوده است   

كـه    در حـالي   ،تلبيس است   نوعي فريفتن بندگان و    ، و تصديق وجود داشته باشد     آن مواضعه 
   .شود ميفعل محكم از او صادر   چون حكيم است و،ستاخداوند از اين امور مبرّ

 نظريات و آراي    براي تبيين بيشتر   عبدالجبار: ها  اشكاالت مخالفان و رد آن    . 2. 3. 2
مطلـب در   گونه بيـان      اين .گيرد خ را در پيش مي    پاس  مبتني بر پرسش و    اي  ه شيو ،شا  كالمي

و  هشـرح االصـول الخمـس      ،العـدل  المغني في ابواب التوحيـد و       يعني هر سه كتاب مهم او،    
 مختـارش و    ي   او پـس از بيـان نظريـه        .شـود  مـي  ديـده    )ص( نبينا محمد  هتثبيت دالئل نبو  

 ،ه شخص خاصي نبوده پردازد كه منسوب ب    مييي  ها   به پرسش  ،ايرادهاي مخالفان خود بر آن    
نيز وي بدين منوال عمل نمـوده  » مواضعه« در مبحث  .هستند ذهن پرشور خودش     ي  زاييده
   :پردازيم مي ها  آنترين مهم برخي از االت بسياري مطرح نموده كه به بيان و سؤاست

كه معجزه كار    توان فهميد  ميشود اين است كه چگونه       ميي كه مطرح    سؤالاولين  ) الف
 . مواضعه حاضر هـستند     طرفين ،ي مربوط به مواضعه   ها  ثالدر م كه     آن  توضيح ؟ستخداوند ا 

اش اين است كه      من از طرف شخص الف هستم و نشانه        :گويد ميآور    وقتي پيام  ،سبببدين  
گـذارد و    مـي بينيم كه او دسـتش را بـر سـر            مي ما   ،گذارد مياو االن دستش را روي سرش       

 .اما در مورد معجزه، خداوند براي ما حاضر نيست     .است خودش   شكي هم نداريم كه اين كارِ     
 در  عبـدالجبار  ؟از كجا معلوم اين كار توسط فرد ديگري غير از خداوند انجام نگرفتـه باشـد               

 ،فهميم كه از سوي خداسـت      مي اين كار معجزه است      كه  ايناز  « :دارد مي چنين بيان    ،پاسخ
 باعث ، تعذر ديگران از انجام. ...اين كار نيستنددانيم ساير موجودات قادر به انجام  ميزيرا ما  
باشد مي ها   موجود قادري متفاوت با آن     اثبات     علـم ماسـت، در      نِنـشي    جـاي  و ايـن دريافـت

 جلـد  ،همـان ( » از فالن كـس سـر زد    بينيم اين كار خاص    ميند و   مواردي كه طرفين حاضر   
  .) با تصرف170 :ص ،15

 ديگـري رخ  سـؤال  ،ز سـوي خداونـد اسـت   متوجـه شـديم معجـزه ا    كـه      آن پس از ) ب
 ، از كجا معلـوم قـصد      ؟ قصد خدا از انجام معجزه تصديق پيامبر بوده است         واقعاً آيا   :نمايد مي

 جـا  ايـن  در  ،مانند سخن كه حقيقت و مجاز دارد       نيت ديگري پشت اين كار نبوده و       غرض و 
 در  عبـدالجبار  ؟ه باشـد  مراد بـود   )رسد ميچه كه در ظاهر به نظر        غير از آن  (هم امري ديگر    

بـر   ، همـراهش نباشـد    ي خاصـ  داللـت  تصديق هرگاه قرينه و    «:گويد مي ،سؤالپاسخ به اين    



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 

60
 داللـت  كـه قرينـه و     در صـورتي فقـط  .شود ميو خالف آن تصور ن    شود ميحمل  موضوع له   

توان گفت كه در معناي مجـازي بـه كـار رفتـه يـا وجـه                  مي ، به همراه تصديق باشد    يخاص
توان آن را حمل بر مجـاز       مي ن  به همراه نداشته باشد،    اي  ه اما اگر تصديق قرين    .ارداستعاري د 

حـال كـه     ... چيزي فهميـد   )جل و عز  ( شود از سخنان خداوند    مي ن ، زيرا در اين صورت    ،كرد
معجـزه    در معجزه نيز وضعيت به همين صورت خواهد بود و حتـي            ،گونه است  تصديق بدين 
 حقيقـت   ي   مواضعه در آن ماننـد طريقـه       ي  زيرا طريقه  ،تر است   از تصديق قوي   ،در اين مورد  

در صـورتي  (  خالي از قرينـه ونه كه بايد تصديقِگ  پس همان.يابد مياست و مجاز در آن راه ن  
، 7( »گونه اسـت    همين مسأله در معجزات نيز     ، بر ظاهر حمل گردد    )از حكيم صادر شود    كه
  .)تصرف  با دخل و173 - 172 :صص ،15ج

 : اساسـي را مطـرح كـرده اسـت    ي  دو نكته، در پاسخ اين پرسش  عبدالجبار ،در حقيقت 
و  ها   نوشته ها،   اين است كه ما آدميان در صحبت       ،شناختي دارد   زبان ي   كه صبغه  ،اولين نكته 

 اگـر كـسي     مـثالً  ؛دانيم ميديگر را دال بر معناي حقيقي         سخن يك  ،ها  به طور كلي تخاطب   
 را مـشاهده    اي  پنجـه  كنيم كه حيوان جنگلي قوي     ميچنين برداشت   !  شيري را ديدم   :بگويد

 امكـان تخاطـب از      ،گونه نباشد و ما كالم ديگران را حمل بر مجاز كنـيم             اگر اين  .كرده است 
 اي  هو آن هم وقتي قرينـ       در مواردي اندك    فقط . به وجود نخواهد آمد    اي  هبين رفته و مفاهم   

 شيري : اگر فردي بگويد  مثالً ؛ مجاز خواهيم نمود    آن سخن را حمل بر     ،به همراه سخن باشد   
 بـه ايـن نكتـه منتقـل     ، تيرانـدازي كـردن  ي  با توجه به قرينه   ! كرد ميرا ديدم كه تيراندازي     

 اراده نموده    معنايي مجازي  ،ه كار برده و از آن     له ب  وضعشويم كه او لفظ شير را در غير ما         مي
 به همـين صـورت      مسأله  عملي است،  اي  ه قاضي معتقد است در معجزه نيز كه مواضع        .است
 حمـل بـر     ، به همراهش نيـست    اي  ه چون قرين  ، كه صورت پذيرفته   اي  ه يعني معجز  ؛باشد مي

مانـد كـه     مـي  پس ديگر شكي در اين باقي ن       .شود مي فعلي پيامبر    تأييد يعني   ،معناي اصلي 
   . تصديق پيامبر بوده استم معجزهغرض از انجا
 وي . كالمـي اسـت  -فرضـي عقلـي    دارد پـيش  مـي  بيان جبارعبدال دومي كه ي اما نكته 

 موجود ، به عبارت ديگر  .كنيم  حكيم را حمل بر معناي حقيقي مي       ما سخن موجود   :گويد مي
گيرد و افعـالي كـه انجـام         ميماتي كه به كار     ل از ك  ،حكيم براي نيل به اغراض و اهداف خود       

گاه براي اشاره بـه معنـاي        نمايد و هيچ   يمله اصلي را اراده       معناي حقيقي و موضوع    ،دهد مي
مخاطـب بـه     ، زيـرا مقـصودش حاصـل نـشده        ،گيرد مي كالم را بدون قرينه به كار ن       ،مجازي

 خداوند نيـز موجـودي حكـيم و         .مطلب تفطن نخواهد يافت و نقض غرض پيش خواهد آمد         
 ،نـه باشـد    كالم و افعال او هرگاه خـالي از قري          پس مسلماً  ،ستها  حكمت او باالترين حكمت   

   .حمل بر معناي حقيقي و نه مجازي خواهد شد
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 تأييد مستشكل سعي نموده نشان دهد بين        ، است ي كه مطرح شده   سؤالدر سومين   ) ج

 سـبب بـدين    . فعلي در قالب معجزه تفـاوت وجـود دارد         تأييدكالمي يا تصديق با مواضعه و       
 كه تصديق مالزم بـا ادعـا         تفاوت اين دو در اين است      .توان حكم اين دو را يكي دانست       مين

 اما  ،ي نداريم  تصديق ابتداي  ، به عبارت ديگر   .پذيرد مياست و بدون ادعا معنا ندارد و صورت ن        
توان معجزه را در حكم تصديق       مي ن ، وجود اين تفاوت   دليل به   .تواند ابتدايي باشد   ميمعجزه  
  .)173 :ص ،15، ج7( دانست
توانـد   مـي  در صـورتي     فقط علي   .گونه دارند  ادعا و تصديق حالتي تضايف    كه     آن توضيح 

كـه حـسن       امـا در صـورتي     ،بگويد حرف حسن درست است كه حسن سخني گفتـه باشـد           
 در  البتـه  . وجود و معنايي نخواهـد داشـت        تصديقْ ،ده باشد ي نكر سخني نرانده باشد و ادعاي    

ي نداشـته و    ا  بدين معنا كه معجزه با دعوي چنين همراهـي         ، نيست  اين تالزم برقرار   ،معجزه
 ايـن بـدين     .15دار هـم باشـد    معنا و ممكن است معجزه بدون وجود دعوي نيز صورت پذيرد        

 قضيه اين است كه معجزه در       و حداقلِ  معناست كه بين دعوي و معجزه تالزمي وجود ندارد        
بـه    كليـت و   موجب نبود اين  . دون آن باشد   ب مواضعي دعوي و در     تأييدتواند در    مي جاهايي
 در پاسخ بـه ايـن       عبدالجبار .شود مي داللت معجزه     نداشتنِ ،ود يقين و در نهايت    نب ،تبع آن 
كنـد بـا     مـي  ابتدا مدعاي مستشكل را پذيرفته و سعي         :نمايد مي به دو شيوه برخورد      ،اشكال

 باز هم داللت معجزه بر صدق ادعاي پيـامبر بـاقي            ،مثالي نشان دهد كه با وجود اين تفاوت       
 وقتي ادعاي پيـامبر و     درست است،  ه در مورد معجزه گفتيد      آن چندهر «:گويد مي وي   .است

 امـري جـاري مجـراي مواضـعه شـكل           ،بر معجزه پيشي گيرد   طلب معجزه توسط او از خدا       
گونه كه دست بـر سـر نهـادن           همان . تصديق دانسته شود   ي  گيرد كه ناچار بايد به منزله      مي
خواهد كه با    مينمايد و از او      مي مطرح    وقتي رسول او به سوي عمرو ادعاي رسالتش را         ،زيد

در  گونـه كـه    همـان و   تصديق اسـت     ي  به منزله  ، رسالت او را نشان دهد     ،بر سر نهادن   دست
 مسأله در معجزه نيز اين      ، دست بر سر نهد    ،طلب توانست بدون تقدم دعوي و     مي زيد   جا  اين
  .)173 :ص ،همان ( » استفتنيپذير

 دست بر سر نهادن     مالزمتنداشتن   كه   طور دهد همان  مي نشان   ، با اين مثال   عبدالجبار
 داللت دست بر سـر       باعث نبودن  ،زيد با ادعاي رسولش و احتمال صدور آن به صورت مكرر          

 نداشتن مالزمت باعـث      در معجزه هم   ،شود مي ن سولشنهادن وي در اين موضع بر رسالت ر       
 ،گونـه كـه اشـاره كـرديم        مـان  امـا ه   .شود مي داللت معجزه بر صدق ادعاي پيامبر ن       نداشتن

 بـدين  ،كنـد  مـي اتخاذ   مي دوي شيوه  بدين اندازه قانع نشده و، در اثبات نظر خود  عبدالجبار
 ادعاي مالزمت    منكر وقوع معجزه بدون تقدم ادعاي نبي شده و تقريباً          ،معنا كه به طور كلي    

 معتقدنـد خداونـد     يا  هدارد كه عـد    ميوي بيان    .نمايد ميبي با معجزه را مطرح      بين دعوي ن  
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تر دهد تا رنج مكلف را بيـش       ميمعجزاتي بدون سبقت ادعاي پيامبر را به طور ابتدايي انجام           

 .)173 :ص ،15، ج 7( دهـد  مـي انجـام    ا ايـن كـار ر     ... بدان گونه كه در مورد شـهوت و        ،كند
  اطمينانسلب نيست و باعث فتني پذيرييد كه چنين ادعا   كن  ميصراحت بيان   به   عبدالجبار

معجزه چنـين احتمـالي     ي    ، اگر درباره   از سوي ديگر   .شود ميبه خداوند و تجويز قبايح بر او        
 وي  چنـين   هـم  ؟)174 :ص ،همـان ( تصديق چنين نباشد     ي  باره از كجا معلوم كه در     ،بدهيم

 ، در تقويـت شـهوت     چراكـه  «، قياس مع الفارق اسـت     ، كه تمثيل معجزه به شهوت     گويد  مي
 مفـسده وجـود دارد كـه همـان از بـين رفـتن               ، ابتـدايي  ي  معجـزه  اما در    ، نيست اي  همفسد

  .)همان(» نسبت به تمام ادله است اطمينان
 ابتدايي به   ي   بر اين نكته اصرار دارد كه پذيرش معجزه        جا  اين در   عبدالجبار ،در حقيقت 

چـه در     آن .آيـد  مي بر خدا منجر شده و با مبادي عدليه راست ن          )همان( تجويز قبيح و كذب   
 .ديگـر اسـت    دهـد تفكيـك دو معنـاي جـواز از يـك            مي را نشان    عبدالجبار دقت نظر    جا  اين

 ذاتـي  ي  پذير و جـايز اسـت و اسـتحاله         ي ابتدايي امكان    پذيرد كه وقوع معجزه    مي عبدالجبار
 )يعنـي حكـيم بـودن او      (پنداريم   مي خدا   ي   اما معتقد است با توجه به آنچه ما درباره         ،ندارد

چـه مـسلم اسـت        آن 16. وقوعي دارد  ي  ايي ممكن نخواهد بود و استحاله      ابتد ي  صدور معجزه 
 ، اشـكال را پاسـخ دهـد       ، مواضعه ي   نظريه ي  تواند بر پايه   مي نيز ن  جا  اين در   عبدالجبار كه  اين

تمام اتكاي آن بـراي   تر يك تبيين است وي مواضعه بيش  نظريه،تر گفتيم  كه پيش  زيرا چنان 
   .باشد مي به جهل از سوي خداوند  جواز اغرا و نداشتنيااله بر دوش اصل حكمت ،اثبات
 بـين   ي  شود اين است كه ما از كجا به وجود مواضـعه           ميي كه مطرح    سؤال چهارمين   )د
پيـامبر در بحـث       وجـود مواضـعه بـين خـدا و         ،به عبارت ديگر   .بريم مي  پيامبرش پي  خدا و 

ي برخـي ايـن ادعـا را نادرسـت           حتـ  . است  نيازمند دليل  ،تأييديك ادعا و براي     فقط  معجزه  
 داللـت وضـعي را      ، وجـود نداشـته    اي  ه هيچ نوع مواضع   ،در جريان معجزه   معتقدنددانسته و   

بـاره    وي در ايـن    . استاد شهيد مرتضي مطهري در اين زمره اسـت         . راهي نيست  مسألهبدين  
 .يطبعـ  ايـ  يوضـع  نـه  اسـت  يعقلـ  ،نبوت بر معجزه داللت كه داشت توجه دياب «:گويد مي
 قـسم  سـه  بـه  ،)آن منـشأ  نظر از (استقرار حكم به را داللت ،يمنطق كتب در كه آن حيتوض
 وضع آن سبب كه است يداللت يوضع داللت. يعقل .3 ،يطبع .2 ،يوضع .1: اند هكرد ميتقس
 از اسـت،  وضـع  از يناشـ  كـه  اي  همالزم از يآگاه اي وضع به علم با. است قرارداد تابع و بوده
 ميـ عال و يمعـان  بـر  الفـاظ  داللـت  داللـت  از نـوع  نيا مثال. شود مي برده لمدلو به يپ دال

 كردن قرارداد ،داللت از قسم نيا نفكيال لوازم از. است آن به مخصوص مقررات بر يرانندگ
 يبـرا  عقال، عرف در. است آن بودن يثيح و ياعتبار جه،ينت در و وضع از يآگاه ،)مواضعه(

 ياجتمـاع  يزنـدگ  كـردن  آسان و گرانيد به اميپ انتقال ولتسه و ياجتماع ارتباط يبرقرار
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 بـر  معجـزه  لـت دال كـه  اسـت  روشـن . شود  مي بار اعتبارات گونه نيا بر يواقع آثار و رفتهيپذ

 بـه  يقرارداد و اعتبار قبالً و ستين كار در اي  همواضع چراكه ،ستين قسم نيا از هرگز ،نبوت
 كـه  آن يب پوشد، مي تحقق لباس ،واقع ساحت در يامر بلكه رد،يگ مين صورت معجزه داللت
 ياقتـضا  حـسب  بـر  آن، در كه يطبع داللت .باشد داشته يقبل يقرارداد اي يذهن اي  هسابق
 طبـع  شـود،  مـي  بـرده  يپـ  يكس يدرمان و يعيطب حاالت به يخارج آثار ادراك از عت،يطب
 رنـگ  راتييـ تغ لمث( يعيطب عالمت كي از ،هايي  وضعيت نيچن در. است آن يمقتض  ميآد

 ،آن در كـه  ،يشرمـسار  بـر  چهـره  رنگ يسرخ داللت همانند م،يبر مي مدلول به يپ )چهره
. اسـت  شـده  حاصـل  شانيا يبرا تجربه اثر در هم  آن و است يآدم عتيطب از يناش مالزمه
 يگـاه  بلكـه  ست،يـ ن يشگيـ هم و عـام  ،ملزوم و الزم انيم تقارن ،يطبع ي  مالزمه در البته
 و يرياسـتثناپذ  پـس . گـردد  مـي  مختلف ،مردم عيطبا يگوناگون اثر در زين و دكن مي تخلّف

 كـه  داسـت يپ ناگفتـه  داللـت،  از قـسم  نيا مفهوم به توجه با. دارد راه ااقتض آن در اختالف
 حـاالت  بـروز  و ظهـور  زيـ ن و نـشده  يناشـ  يگريد كسان اي آورندگان طبع از هرگز معجزات

 بـه  ،اسـت  عقـل  آن سبب كه است يعقل داللت دالالت از سوم قسم. باشد مين افراد يِعيطب
 بـه  انتقـال  عقالً دال درك و است يذات ،مدلول و دال يخارج وجود نيب داللت كه معنا نيا

 واحـد  يعلتـ  كـه  يمعلول دو نيب اي معلول و علت نيب مالزمه نوع نيا. دارد يپ در را مدلول
 از يناشـ  ايـ  يقـرارداد  نـه  اسـت  ينيتكـو  يا  هرابط مدلول و دال ي  رابطه و دارد وجود دارند
 مـصنوع  از ايـ ) رونده( مؤثر به) پا يجا( اثر از بردن  يپ قسم نيا معروف مثال. طبع ياقتضا

 بـودنِ  يعقلـ  محـال  به توجه با ،كند درك را يزيچ صورت عقلْ يوقت مثالً اي است صنع به
 ايـ  تجربـه  بـه  يازين كه آن يب ،برد مي آن داشتن علت به يپ علت، بدون حادث امرِ شيدايپ

  .)218 :ص ،10( باشد داشته قرارداد
 ماننـد  لب كالم ايشان اين است كه داللت معجزه بر صدق ادعاي نبي داللتـي عقلـي و             

 در موضـع   بـرده، سـؤال  را زيـر   عبـدالجبار  نظر   اين نظر صراحتاً   .داللت معلول بر علت است    
عجزه را داللتي وضـعي دانـسته و        مداللت   عبدالجبار ،كه اشاره شد    چنان .دهد ميضعف قرار   

رسـد   مي به نظر    .نمايد ميداللت معلول بر علت را در چارچوب روش صحت و وجوب مطرح             
 كه  اين ويژه  به ، مبني بر جريان معجزه در قالب مواضعه سخني درست باشد          عبدالجبارادعاي  

 ،7( جـزه وجـود نـدارد      در جريـان مع    اي واقعي   رها اشاره نموده كه مواضعه     خود با  عبدالجبار
 .توان گفت حرف استاد مطهري نيز درست است    مي ،از سوي ديگر   .)168 و   161 :ص ،همان

 علم مـا    ي  مسأله در   ، در حقيقت   است نقل شده  معجزه از ايشان     مورد داللت عقليِ  چه در    آن
ـ اي هي رابطـ  نبـ تأييـد  بـريم معجـزه و   مي ما پي  كه  اين .شود مينما   به مواضعه روي   ب  در قال

 كـه  ايـن  ما بـا توجـه بـه    . بر اساس روش صحت و وجوب و داللت عقلي است          ،مواضعه دارند 
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 به  . در كار بوده است    اي  هبريم كه مواضع   مي پي   ،كند مي به جهل ن   خداوند حكيم است و اغرا    

 ،دانيـد بـين خـدا و پيـامبر         مـي گونه شـما    چكه  است  كل اشكال نموده    تش مس ،عبارت ديگر 
تـوانيم ادعـاي داللـت وضـعي داشـته باشـيم كـه               مـي  وقتـي    .استقراردادي صورت گرفته    

تـوانيم از قـول      مـي  جـا   ايـن  در   . وجود نـدارد   قراردادي جا  اين اما در    ، موجود باشد  قراردادي
 واقعي بين خدا و نبي وجود نداشته و اين داللت اي  مواضعه چنين بگوييم كه اوالً ،عبدالجبار

 .بـريم  مـي  پي به وجـود ايـن مواضـعه        ،كمت خداوند  از طريق ح    ثانياً ؛در حكم مواضعه است   
 ، علم به وجود داللـت ي نحوه رسد استاد مطهري غير از خلط وجود داللت و     ميالبته به نظر    

گويند مـا چنـين قـرارداد        ميزيرا ايشان   ،  اند  ه اشتباه شد  ردر تعيين طرفين مواضعه نيز دچا     
و  نه بين ما و خدا       قرارداد كه اين    ليدر حا  جزه دال بر صدق ادعاي نبي باشد،      نكرديم كه مع  
 جريـان دارد و مـا از طريـق    )آن هم نه به نحو واقعي(پيامبر   بلكه بين خدا و   ،نه پيامبر و ما   

  . شويم ميبه وجود اين داللت متفطن عقلي 
  برابـر در( وجـه عقلـي     داللت معجـزه بـه هـيچ     ،عبدالجبار بر اساس ديدگاه     ، در نهايت 

دوم را بـراي      روش اول و   ، خـود  ي  گانـه   سه  روشيِ بنديِ ساس تقسيم  وي بر ا   . نيست )وضعي
شود كه داللت معجزه مانند داللـت فعـل بـر قـادر بـودن فـاعلش                  مين«: پسندد ميمعجزه ن 

 .)164 :ص ،همـان ( »ح كه چيزي را بر خـدا واجـب بـدانيم      قب  و مانند روش حسن و     ...باشد
خداونـد اسـت،     ي  مـسأله   فقط در  ها  ن روش  اي كاربرد صرف  ، براي اين تعذر   عبدالجباردليل  

كاري را  خواهد   مي خداوند   ،اما در معجزه   ،17 داشته باشد   در ماجرا نقشي   كه ديگري   بدون آن 
» باشـد  مـي پس بايد راه سومي اتخاذ شود كه همان روش مواضـعه            «براي پيامبر انجام دهد     

  .)همان(
  18مدلول معجزه. 3

 برخـي معجـزه را      .سه ديدگاه اصلي مطرح است     ، مدلول معجزه چيست   كه  اين ي  درباره
 مسيحيان مطـرح     كالميِ -كرد در سنت فلسفي       اين روي  .اند  هدليلي بر وجود خداوند دانست    

و ريچـارد    )70 :ص ،12(و در دوران معاصر نيـز فيلـسوفاني چـون جـان هيـك               است  بوده  
 : صص ،11(هاسپرز  م و فيلسوفاني مانند هيو، از سوي ديگر.اند هسويين برن از آن دفاع نمود

 چنـداني  ي كرد سـابقه   اين روي، در ميان مسلمانان.اند هيي وارد نمود ها   بر آن نقد   )88 - 83
 بدان پرداختـه    ،انيس الموحدين  مرحوم مالمهدي نراقي در كتاب       ،براي نخستين بار   ندارد و 
  .)81 :ص ،3(است 

 ،بسيار شـايع اسـت     مانمتكلمان مسل   كه در ميان   ،كرد دوم در باب مدلول معجزه      روي
 مباحث  تر اشاره شد،    كه پيش   چنان .اعتقاد به داللت معجزات بر صدق ادعاي پيامبران است        

 وضعي بـودنش در      يا منطقي يا اقناعي بودن آن و عقلي       ،مختلفي چون چگونگي اين داللت    
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ا آيـ  كه  اين شود مي از ديگر مباحثي كه در اين بخش مطرح          .است نزاع    محل ،ميان متكلمان 

 معجزه بـر    كه  اينبه عبارتي نبوت خاصه است يا        و همين پيامبر  مدلول معجزه صدق ادعاي   
  ؟هم داللت دارد نبوت عامه
 ،بين متفكران غربي    در .داند مي تعاليم پيامبران     مدلول معجزه را درستيِ    كرد سوم  روي

صـدق تعـاليم     نشان دهنـد اثبـات       اند  هدكرپالي سعي    و ويليام  ، ريچارد پورتيل  ،سويين برن 
كـرد در     اما ايـن روي    .)347 - 346 :صص،  1(  متكي بر وقوع معجزه است     ،پيامبر در نهايت  

 معجـزه ارتبـاطي بـا       كـه اصـالً   « معتقدند   ها   آن . اعتبار چنداني ندارد   ،تكلمان مسلمان نزد م 
 :ص ،5(» باشـند نـدارد    مـي  كه يك سلسله معارف روشن عقلي        ،االهياصول شرايع و اديان     

ي مـسلمانان در مقايـسه بـا    ي دينها تر آموزه بيش ديدگاه با خردپذيريِ اتخاذ اين  .)23 و 22
 برخي معجـزه    ،يادشده ي  گانه ي سه ها  كرد غير از روي   .رسد ميارتباط به نظر ن     بي ،مسيحيان

 ،همـان ( قدرت خـدا   علم و  و )58 :ص ،همان( توحيد،  )60 :ص،  9( را دال بر عصمت پيامبر    
   .اند هدانست ) 59 :ص

 مـدلول اصـلي معجـزه را درسـتي          ، نيز چونان ساير متكلمان مسلمان     عبدالجبارقاضي  
 اما در مورد داللت معجزه بـر وجـود   ،كه به تفصيل از آن سخن گفتيم  داند ميادعاي پيامبر   

 به عنوان استدالل معجزه ارائه      يدليل مستقل  ،كتبش قاضي در داليل اثبات خدا در        ،خداوند
 در پاسـخ بـه يكـي از اشـكاالت واردشـده بـر               ،المغنـي  كتاب   ي  عجزه در مبحث م   .دهد مين

 .توان استداللي براي وجـود خداونـد پرداخـت         ميمطلبي را بيان نموده كه از آن         ،اش نظريه
ع پيوسـته   و معجزه فعلي است كه در عالم واقع به وق         .1 :گونه است   بدين عبدالجباراستدالل  

 حادث توانمنـدي ايجـاد      يك از موجودات    هيچ .3 ؛رد دا اي  ه ايجادكنند اي  ه هر پديد  .2 ؛است
معجزه را  ) غير حادث  (ها  كننده متفاوت با ساير ايجاد    اي  هكنند پس ايجاد  .4 ؛معجزه را ندارند  
 ،7(  همان خداوند اسـت    حادثْ  غير ي  كننده اين ايجاد  ،عبدالجبار از ديدگاه    .انجام داده است  

ليل را استداللي مستقل بـراي اثبـات وجـود          صراحت اين د  به   عبدالجبار .)170 :ص ،15 :ج
شباهت زيادي بـا اسـتدالل سـويين بـرن در            عبدالجبار اين دليلِ . 20و19)همان( داند ميخدا  

 توجيـه   ، سويين برن معتقد است اگر خدايي نباشد       .اثبات وجود خدا از طريق معجزات دارد      
   توجيه يافته و احتمال وادثْـ اين ح،د بود و با وجود خداـعادت سخت خواه  ارقـحوادث خ

  .)292 - 291: صص، 13( شود ميتر  وقوعشان پذيرفتني
 معجزه با ساير كارهاي متعذر بر بـشر تفـاوتي نـدارد و              ،مخفي نيست كه در اين حالت     

 ،ه مـا قـدرت بـر ايجادشـان نـداريم          كـ  هـا    مگس و ساير پديـده     ، ماه ،ورشيدطور كه خ   همان
 ايـن   ،بـه نظـر    . معجزه نيز داللـت بـر وجـود خـدا دارد           ،توانند داللت بر وجود خدا كنند      مي

شـود   تواند قلمداد  مي از برهان حدوث و عليت       اي  هيا رقيق  استدالل مصداقي از برهان نظم و     
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-247:صصـ ،2(اين استدالل نيـز وارد خواهـدبود        اشكاالت وارد بر آن براهين بر      ،كه بالطبع 

248(.  
 در عبـارتي    عبـدالجبار  ، بر تعـاليم انبيـا      يعني داللت معجزه   ،كرد سوم  اما در مورد روي   

سـاير   هرگاه خداوند بخواهد بر صـدق رسـول در ادعـاي نبـوت و              «:چنين بيان نموده است   
 از عبـارت   .)164 :ص ،7( »]دهـد  ميبه او معجزه     [...نمايد داللت كند   چيزهايي كه ابالغ مي   

 دال بر درستي تعـاليم       معجزه را  عبدالجبارشود كه    مي چنين برداشت    ،»ديهؤفي ساير ما ي   «
 جواز ظهور معجـزه بـه دسـت         نداشتن وي در بحث     چنين  هم .داند ميو اعمال پيامبران نيز     

 در  هـا    تـصديق آن   ،كنـد كـه هـدف از دادن معجـزه بـه پيـامبران              مي بيان   ،نبي غير مرسل  
 اما ايـن بـدان   22.)244 :ص ،همان( دارند مي بيان ها  يي است كه براي اصالح انسان     ها  آموزه

 ، بلكه در حقيقـت    ،داند مي مدلول اصلي معجزه را تعاليم پيامبران        عبدالجبارمعنا نيست كه    
در  ، معجزه همان صدق پيـامبر در ادعـاي نبـوتش اسـت            ي  واسطه  مدلول بي  ،از ديدگاه وي  

 ها   تعاليم آن  ، معجزه و هدف اصلي از فهم صدق ادعاي پيامبران         ي  مدلول با واسطه  كه    حالي
شده توسط   ما معجزه را دال بر مطالب بيان       «:شكافد مي را چنين    مسأله اين   رعبدالجبا .است

 امـا وقتـي ايـن       .دانيم مي بلكه فقط آن را دال بر ادعاي نبوت و رسالتش            ،...دانيم ميپيامبر ن 
 بـه ايـن مطلـب منتقـل         ،بـه طـور ضـمني      ،داللت واقع شد و فهميديم او از سوي خداست        

  .)تلخيص  با تصرف و221 :ص ،همان(» ت استشويم كه تعاليم وي نيز درس مي
 سخن واضحي ندارد و موضـعي       عبدالجبار داللت معجزه بر عصمت پيامبران نيز        در باب 

اش   آورنـده  معجـزه داللـت بـر عـصمت        «:اند  ه اما به قول كساني كه گفت      ،اتخاذ ننموده است  
   .ده استنكر اعتراضي )218 :ص ،همان( »دارد

  

  گيري نتيجه .4
 در داللت معجزه تـا حـدود زيـادي بـا نظـر سـاير متكلمـان                  عبدالجباريدگاه  هرچند د 

 در رويـارويي آشـكار بـا        عبدالجبار در بخش تبيين     ، اثبات يكسان است   ي  در حيطه  مسلمان
قلمـداد   و نـه عقلـي    ي   داللت معجـزه بـر مـدلولش را داللـت وضـع            ،ساير متكلمان مسلمان  

  ده و ـري نشـگي  پيارـعبدالجبان بعد از ـكلمان مسلمتكار در آثار ساير متـاين اب .ايدــنم مي
   . مواضعه به دست فراموشي سپرده شده استي نظريه

 ديـدگاه او بـا سـاير متفكـران اسـالمي تفـاوت              ، مـدلول معجـزه    باب در   ،از سوي ديگر  
 ،صدق تعاليم انبيا    داللت معجزه بر وجود خدا و      موضوع در دو    خصوصبه   گير داشته و   چشم
 او اولين انديـشمند     .سويين برن نزديك است    ه متفكران مسيحي مانند آكويناس و     تر ب  بيش

   .مسلمان است كه از برهان معجزه براي اثبات وجود خدا استفاده نموده است
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 ،تواند به طور حداقلي در بخـش تبيـين         مي در داللت معجزه     عبدالجبار ديدگاه   ،در كل 

  عقالنيـت و ،االهـي  با تمـسك بـه حكمـت    ،تدر بخش اثبا معقوليت معجزه را نشان داده و   
   .ادعاي پيامبر را نشان دهد زه و منطقي بين معجي وجود رابطه

  

  ها يادداشت
  .  چنين ديدگاهي وجود نداشته است تقريباً،اندر ميان مسلمان .1
سـتني بـه دو اسـتدالل        اسـتدالل فروكا   5، ولـي    اند   استدالل دانسته  5ها را تا      برخي اين استدالل   .2
  .400 – 370 :ص، 7 :ك. ن. صلي استا

 :صبـه طـور جداگانـه در      »  المعجزات علـي النبـوات     ه دالله في وج « فصلي را با عنوان      عبدالجبار .3
 همان كتاب، بـه     167 تا   152 :صاما قبل از آن در       ،مطرح كرده  المغني كتاب   15 به بعد جلد     168

  . پردازد شناختي مي مبحث روش
  ).152 :ص، همان( صح يدل علي ما لواله لما. 4
  ).155 :ص ،همان( اال يوجد اال ويجب كونه داال .5
همان، (ع في نفسه قد يكون العلم به اصال  و ما هو فرل في نفسه قد يكون العلم به فرعا     فما هو اص   .6

  ).153 :ص
  ).157 :ص، همان(و علي هذا الوجه نبني جميع االدله العقليه في التوحيد والعدل . 7
د داشـته    است كه در آن بايد قصدي مطابق بـا وضـع وجـو             سببقصد در اين روش، بدين      آوردن  . 8

  .162 :ص، همان: ك. ن. باشد
 پيـشيني وجـود داشـته       ي   بايد مواضعه  ،دارد كه هم در حركات و هم در الفاظ         مي بيان   عبدالجبار .9

بـه حركـت   برتري بسياري  تمايز و ،ناگونباشد، اما نبايد اين نكته مغفول بماند كه كالم از جهات گو       
ميـزه  انما يفارق الكالم الحركات من حيث تتسع وجوهه و وجوه وقوعه التـساع الحـروف المت                «.دارد

 لـصحه  هـا فيختلـف فيهـا لـذلك النظـام و           التقـديم و التـاخير في      بعضها من بعض و كثرتها و صـحه       
 يتخللهـا و  جتمـاع و حـصول مـا        اال االنفراد و  االختالف في مواضع الكلمات منها بالتقديم و التاخير و        

  ).160 :ص، 15 :، ج7( » عليهالتعاقب الحركات المختلفه
   ).260 :صهمان، ( في االفعال لمواطاه كاالن المواضعه. 10
 ،9 :ك. ن( انـد  هقدرت خدا نيز دانـست   علم و، عصمت پيامبر ،بعضي معجزه را دال بر توحيد خدا       .11
  .)59 :ص
   .)161 :ص ،7: ك. ن(يق بالقول  تصدتنزل المعجزات منزله. 12
  .)همان( واضعه المتقدمه علي التصديق المبمنزله. 13
 ، بلكه كار خدا است اين است كه آن كار معجـزه بـوده             ، نيست ها   كاري كار انسان   كه  اينراه فهم   . 14

 البتـه انجـام كـاري توسـط خـدا در      . عاجز باشند،چه در جنس و چه در صفت،  از انجام آن   ها  انسان
 اين است كه ما راهـي بـراي         مسأله، اما   توانست داللت را برقرار سازد     مي ،ورتي كه معجزه هم نبود    ص

   . كار خداست و نه ساير موجودات نداشتيمكه اين كار اينفهم 
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  ).173 :ص ،همان( يا در زمان قيامت ،مثل ابتداي شروع عادت. 15
 و اآلخـر علـي مـا تقتـضي          .ح اال به و معه     احدهما علي ما ال يص     ،ان الفعل قد يدل من وجهين     « .16

  ).175 :ص ،همان(» معه الحكمه اال يحصل اال به و
   .)همان( الن ذلك اليتاتي في حال الغير. 17
 معجـزه از    )الـف  : شده اسـت   لحاظ  قيود زير  ،دهد مي براي معجزه ارائه     عبدالجبارتعريفي كه   در   .18

 هـا  انـسان   انجـام آن بـراي سـاير   ) ج،تصه باشـد  ناقض عادت مخ)ب ،سوي خدا يا در حكم آن باشد      
 )ه ، اختصاص به مدعي نبوت داشته باشد به صورتي كه به تـصديق او منجـر شـود                 )د ،ممكن نباشد 

  .)99 :، ص7(بعد از ادعاي نبوت باشد 
   . االستدالل علي اثبات القديم تعاليفصار ذلك في بابه بمنزله .19
  .)83 :ص ،3 :ك. ن(نراقي دارد ير اول استدالل مرحوم اين استدالل شباهت زيادي با تقر .20
  .ها صدقه بما تحمله من مصالح االمه لكي يعرف ب.21
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