
 
 

 

  
  
  
  

  قرآندر  6معجزه پیامبر انحصار نظریه نقد
  *با رویکرد به تفاسیر معاصر

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  سید محمد علی ایازي

  آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران استادیار دانشگاه 
  محسن قمرزاده

  تهران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوي دکتري
  

  :چکیده
ي به جز قرآن نداشته ا گوید آن حضرت معجزهاي است که میپیامبر اسالم نظریه درباره
و ناصحیح بودن آن را نتیجه  نگارنده در این گفتار این نظریه را نقد و بررسی کرده. است
در این گفتار ابتدا پیشینه طرح این نظریه در میان دو گروه دانشمندان مسلمان  .گیردمی

 ین به این نظریه در قالب سه گروهادله قائل گاه آنو غیر مسلمان تحلیل شده است و 
پیامبر مورد  رد روایات معجزات پیامبر و شیوه دعوت ،آیات قرآن ناظر به اقتراحات کافران

 عبدالجبارقاضی  برخی دانشمندان مانند در این مقاله نظرات. گیردبحث و نقد قرار می
، محمد جواد مغنیه و برخی از نویسندگان فضل اهللا سید محمد حسینمعتزلی، رشید رضا، 

و گروهی دیگر بررسی  فندر آلمانی، ژورژ دوروي فرانسويمعاصر مانند علی دشتی، 
  .دشو می

  

   :ها واژهکلید
  القمر شق/ اقتراحات کافران/ معجزات پیامبر/ اعجاز

  
  بحث در قلمرو قرآن نهیشیپ

و  مسلمان دانشمندان از ايعده بین در که کالمی -قرآنی هاينظریه جمله از
 معجزه انحصار نظریه ،شود نیز بدان پرداخته می بوده و اخیراً مطرح مسلمانان غیر

                                            
 . 10/7/1393: ، تاریخ تأیید20/5/1393: تاریخ دریافت* 
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 گواه به اینان. عنوان تحدي و اثبات رسالت استبه  قرآن در 6اسالم پیامبر
 عظیم الشأن اسالم پیامبر که باورند این منابع، بر دیگر و قرآن آیات از مستنداتی

 میان اجماع بلکه ـ مشهور دیدگاه آنکه است، حال نداشته قرآن جز اي معجزه
 قرآن، بر عالوه 6مکرم نبی که است این سنی ـ و از شیعه اعم مسلمانان،
 قرآن اینکه مسلم قدر. است ردالشمس داشته و القمر شق چون دیگري معجزات

 خاصی مکان یا زمان به اختصاص که است 6جاودانه پیامبر و اصلی معجزه
 جاي قرآن به نسبت تري پایین درجه و رتبه در ایشان دیگر معجزات و ندارد

 ام« چون ،رفته کار به اسالمی دانشمندان بین قرآن مورد در که تعابیري .گیرند می
 همین در )1/123ابوزهره، (» الکبري معجزه« یا )17/159مجلسی، (» المعجزات

صورت کلی یا موردي نگاشته شده  ی در مورد نقد این نظریه بههایکتاب. استراست
عالمه شعرانی و  »راه سعادت«جعفر سبحانی، » راز بزرگ رسالت«همچون  ؛است

رغم  ولی به، خرسانموسوي از » ر و ردالشمسالقم لتی شقأمزیل لبس عن مس«
  .نقد جامع و سیر تاریخی در این آثار انجام نگرفته است ،زحمات آنها

دارد،  وجود 6پیامبر معجزات اثبات زمینه در بسیاري دالیلاز سوي دیگر 
 این از ان در پی طرح ادله قائلین به انحصار معجزه پیامبر هستند تاگنگارنداما 

 رسول معجزات به نسبت درخور ايخوبی بازتاب یافته و نتیجه ات بهینظر ،رهگذر
تقدیم زیر لذا براي نیل به این هدف، مباحث  .آید دست به 6اسالم گرامی

ادله قائلین به این نظریه  -2ریخی طرح این نظریه و تحلیل آن سیر تا -1: گردد می
  .شودبحث می بندي و ذکر چند نکته ضروري که به ترتیب جمع -3و نقد آن 

  
  در قرآن 6سیر تاریخی نظریه انحصار معجزه پیامبر -1

  :نمود تقسیم دسته دو به را نظریه این صاحبان توانمی
  

  مسلمانان )الف
 دیدگاه شماري از توان بر اساس می را مسلمانان بین در معجزه انحصار نظریه

حققان معاصر در ن آنان و برخی از روشنفکران و مامفسران قدیم و جدید و متکلم
  :نمود مطرح شاخه دو
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  قدما . اول
 ،»نظام«مانند  ؛اند القمر را انکار کرده کسانی خبر شق سده سوم در میان متکلمان

 کسانی اولین جمله از اینان .»الفوطی عمرو بن هشام« و )73نظم القرآن، (» جاحظ«
  )26 خرسان،( .نمودند رانکا را القمر شق معجزه سوم، قرن اوایل در که آیند شمار می به

اي  القمر، بلکه هر معجزه نه تنها شق که گروهی از معتزله هستند افراد پیش گفته
که معتزله منکر  بر این باورندولی برخی از بزرگان معتزله  .غیر از قرآن را منکرند

 عنوان منبع اثبات رسالت پس از دوران پیامبر بلکه آن را به ،نیستندغیر از قرآن معجزه 
  :آوردمی معجزه تعریف از پس معتزلی عبدالجبار از همین رو، قاضی .قبول ندارند

 که معجزاتى به 6محمد نبوت اثبات در ما بزرگان که است سبب این به«
 ؛اند نکرده استدالل، شود مى حضرت حاصل آن نبوت به علم از پس آنها به علم
 توان مى چگونه پس ت؛اس نبوت ثبوت بر فرع معجزات گونه این ثبوت زیرا
 فزونى سبب« و »مؤید« را معجزات این آنان داد؟ قرار نبوت بر دالیلى را آنها

 این با دیگران استدالل شنیدن طریق از که اند داده قرار کسانى »قلبى ایمان
 این و بوده معاصر 6پیامبر با که کسانى براى اما شوند، مى آشنا معجزات

 نیز آنها به که نظر این ازـ  معجزات این اند، هکرد مشاهده را معجزات گونه
 به آنها ثبوت زیرا باشند؛ مى قرآن همانند ـ کرد استدالل قرآن مثل توان مى

 آنچه ردیف در آنها به بیننده علم که ساخته خارج حکم این از را آنها مشاهده،
 در زاتمعج این به استدالل علّت، همین به. گیرد قرار ،است نبوت ثبوت بر فرع

  )152عبدالجبار، شرح االصول الخمسه، (» .است صحیح نبوت اثبات
 6مکرم نبی معجزات انکار اتهام برابر در معتزله دیدگاه از دفاع در وي

  : نویسد می
 خبر زیرا اند؛ دهنمو استدالل قرآن به تنها 6محمد نبوت اثبات در ما بزرگان «

 را آن جویى مبارزه و تحدى و است رایج و شده ثابت همگان نزد اعجاز این
 موافق، براى خواه و مخالف براى بدین روي، خواه ،کنند مى مشاهده همگان
 ابوعلى پیشوایمان که است اى عقیده همان این. شود مى حاصل علم یکسان

 آثار دیگر در و ـ امامت در راوندى ابن کتاب رد ـ االمامۀ نقض در]  جبائى[
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 که شود مدعى و آورد زبان بر را ناروا سخن این کس هر اما .است داشته اظهار
 او جهل از سخنش اند، کرده انکار را 6محمد معجزات دیگر]  معتزله[ آنان

 و اند، دانسته دلیل و معجزه نیز را قرآن غیر ما پیشوایان زیرا کرد؛ خواهد حکایت
همو، المغنی فی ( .دان نشمرده جایز را هابدان استناد مخالفان، با مناظره مقام در تنها

  )2/34ابواب التوحید و العدل، 
  :نویسد می باره این در روشن سعیدي

 را دلیل ترینقوي معموالً 6پیامبر حقانیت از دفاع براي معتزله متکلمان«
 رتبه در را معجزات و دانندمی حضرت آن شخصی اخالق و احوال و پیامبر تعالیم

   )88سعیدي روشن، )87 سعیدي روشن،(» .دادندمی قرار دوم
 .به هر حال سخن قاضی عبدالجبار در دفاع از مذهب خود مطرح شده است

ضی عبدالجبار معتزلی بر خالف توجیهی که قا افرادي چون صاحب ملل و نحل
که معتزله در صحت نقل معجزات غیر قرآنی تردید بر این اعتقادند  ،کند مطرح می

کالم جاحظ و  حاصل و، )1/72شهرستانی، ( اند نستهدا میو آنها را ثابت ن داشته
نه انکار  ،اگرچه در مقام اثبات رسالت باشد ؛انکار معجزات غیر قرآنی است ،نظام

  .وقوع این معجزات
  

  معاصران. دوم
این نظریه در دوران معاصر گسترش و بسط یافته  ،اشاره رفت به کهگونه  همان

  .در پی خواهد آمد است و در دو شاخه
  ن و دانشمندان علوم قرآنمفسرا .1

التحریر و «، ابن عاشور در )27، ص2ج(» التفسیر الحدیث« محمد عزه دروزه در
و سید قطب  »المنار« تفسیر در رضا و رشید عبده محمد ،)164ص، 27ج(» التنویر

سید در شیعه نیز  و ،از تفاسیر اهل سنت )3427، ص6ج(» فی ظالل القرآن«در 
و سید محمد علی ایازي در  »من وحی القرآن«تفسیر فضل اهللا در  محمد حسین

  .له معتقدندأی به این مسئصورت کلی یا جز وه درسی اعجاز در مقطع دکتري، بهجز
  روشنفکران .2
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 چون افرادي .اند آورده يرو اي نظریه چنین روشنفکران در قرن اخیر به از اي عده
بسط تجربه « در سروش کترد ،»احیاي فکر دینی در اسالم« کتاب در الهوري اقبال
، محمد »بیست و سه سال«، علی دشتی در کتاب »تر از ایدئولوژي فربه«و  »نبوي
 ،»فقه السیره«، محمد غزالی مصري در کتاب »حیات محمد«ین هیکل در کتاب نحس

 منکر یا ،»الجواهر« در و طنطاوي» فلسفه تاریخ محمد«محمد جمیل بیهم در کتاب 
  . اند نوعی توجیهی منجر به انکار نمودهاند، یا به  شده قرآن زا پیامبر غیر معجزات

  
 غیرمسلمانان )ب

 »فندر«. است شده مطرح مسیحی کشیشان و مستشرقان از برخی توسط نظریه این
 دراسۀ الحق میزان« نام به باب نوشته که ترجمه عربی آن سه در کتابی ،آلمانی کشیش
 بیان فی« عنوان با آن سوم باب .منتشر شده است »االسالم و المسیحیۀ عقائد فی مقارنۀ
 پنج از متشکل »له صحۀ ال ام صحیح هو هل بالقرآن الیه الوحی و ۀالرسال محمد ادعاء
 بحث این وارد »اعماله و محمد اوصاف« فصل مناسبت ایشان به .باشد می فصل

 و تمهس نذیر فقط من که کرده اعتراف قرآن در 6محمد خود اساساً که دشو می
 93- 89 آیات ،عنکبوت سوره 50 آیه به مستند را مطلب این وي. ندارم ايمعجزه
 :گویدمی و کند می بیان انعام سوره 110 و 190 آیات و اسراء سوره

  )201فندر، (» .قط ةًمعجز یظهر لم داًمحم انّ واضحاً یظهر یاتاآل هذه فمن«
 برداشت که نوشته 6الماس پیامبر زندگی مورد در کتابی »دوروي ژرژ مسیو«
  :است نموده بیان گونه این قرآن آیات از را خود

 در معجزه اختیار :گفت می آنان پاسخ در ،خواستند می بزرگوار معجزه این از چون«
   )5/351فخراالسالم، (» .است نشده عنایت من به نعمت این و نیست من دست

محمد ابولیله، (» لشوی«و نیز  »صدق مشکات« کتاب لفؤم »انارکلی« همچنین
  .اند نوشته زیادي که در همین راستا مطالب هستند مسیحیانی جمله از )321
 فصلی »العقل سبات او ةالمعجز« کتاب در سوري روشنفکر »طرابیشی جورج«
 استناد به را پیامبر داشتن معجزه ،آلمانی فندر مانند که »معجزه بال نبی« عنوان به دارد

  .کند می رد قرآن از آیاتی
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 6پیامبر قرآنی غیر معجزات همه که هستند افرادي شامل گفته پیش موارد
 هستند هاییمسلمان غیر جمله از» المنس« چون دیگر ايعده اما ،کنندمی انکار را
 کهانت به متهم را 6اسالم مکرم نبی و رانده سخن القمر شق معجزه به ناظر که
  .اند هکرد »منیتیزم و اسپراتیزم و هیپنوتیزم« علم از استفاده و
  

  بندي تاریخچه قائلین به انحصار جمع
  :شودچند نتیجه با نگاه به سیر تاریخی حاصل می

توان آنها را در شمار منکران نمی ،با توضیحاتی که براي معتزله گذشت -1
  .چنین نتیجه را در پی دارد هر چند عمالً ،تلقی نمود 6معجزات پیامبر

با تحلیل عقلی و ارزیابی  6ات غیر قرآنی پیامبربحث انکار کلی معجز -2
اي منابع انجام گرفته و البته در عصر حاکمیت بینش تجربی رقم خورده و سابقه

برخی از  ،هایی از تاریخهرچند در برهه ،گسترده و عمیق در بین مسلمانان ندارد
ده ها رد شتوسط مسلمان ،به دالیلی که گذشت القمر شقمعجزات پیامبر چون 

 ،از دوران اولیه اسالم تا عصر حاضر ،عموم مسلمانان اعم از شیعه و سنیاما است، 
  .اند ههمواره معتقد به معجزات نبی مکرم اسالم بود

از  ،ل متعددي داشته باشدیدالتواند میها مسلمان این بحث در بین أمنش -3
سبحانی در  جعفر .اندثر از غیر مسلمانان شدهأها متاز مسلمانجمله اینکه برخی 

 چرایی تحلیل در افرادي نیز ).493سبحانی، ( کند مینقد علی دشتی بدان اشاره 
  :اندقدیم و جدید و برخی از متکلمان نوشته مفسران برخی انکار

 این به دست دینی تفکر کردن عصري انگیزه به و نیت حسن با آقایان این شاید«
 طعنه براي کشیشان و مستشرقان از برخی نهاای از قبل بدانند باید ولی ،اند هزد کار
   )47تجري، (» .اند هشد مدعی او هجو و اسالم پیامبر بر زدن

قائل به انحصار معجزه، اعتقاد راسخ به قرآن و  هايقدر متیقن میان مسلمان -4
روش آنان نیز متفاوت از غیرمسلمانان و بیشتر جنبه استنادي . معجزه بودن آن است

، ولی ها ممکن است حتی معجزه بودن قرآن را منکر باشندر مسلمانغی اما. دارد
ست، دست به انکار هاواسطه استناد به قرآن که سند مورد قبول مسلمان بخواهند به
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که فردي مثل فندر آلمانی با توجه به  چنان ،بزنند 6سایر معجزات پیامبر
م در مورد چرایی انکار االسالفخر. اعتناست ها نیز بیحتی به قرآن مسلمان ،سوابقش

 :نویسد میها توسط غیر مسلمان 6معجزات پیامبر
 6از حضرت عیسی را بر پیامبر اسالمامتی خواستند اوالًبه این وسیله می«

را مورد  6نبوت حضرت محمد ثانیاً ،ثابت کنند که معجزات زیادي آورد
  )5/351فخراالسالم، (» .دتشکیک قرار دهن

  
  ار معجزه قرآن براي پیامبر ادله قائلین به انحص

طور عمده در دو  ادله قائلین به این نظریه براي رد معجزات غیر قرآنی پیامبر به
نگارنده مباحث خود را . و اثباتی قابل طرح است) امکان عقلی و علمی( مقام ثبوتی

 هایی مانند بحث در مقام ثبوتی در کتاب. است حول ادله قائلین در مقام اثبات برده
لتی شق القمر و رد أمزیل اللبس عن مس«شعرانی و  ابوالحسن» اه سعادتر«

مقاالت بسیاري در  عالوه هب. مطرح شده است سید محمد مهدي خرسان» الشمس
رو از  ازاین. زمینه مسائل و شبهات حول ثبوت و امکان معجزات بحث شده است

  . پوشیم بحث در این مورد چشم می
  باشدار در مقام اثبات متشکل از سه دسته میانحصادله قائلین به نظریه 

  
  استفاده از آیات اقتراحی براي اثبات انحصار . 1

استناد به  ،6عنوان تنها معجزة پیامبر ترین ادلۀ قائالن به انحصار قرآن به مهم
 طبق 6پیامبرتوضیح اینکه  .آیاتی موسوم به آیات معجزات اقتراحی است

 پیشنهاد یکى مثالً .نمودنمی اى العاده خارق ه امردرخواست مخاطبان خود مبادرت ب
 طال را مکه هاى کوه بخواهد که پیامبر دیگرى کند، آب هاى چشمه ساختن خارج
 صورت به را معجزه ترتیب این به و به آسمان را از او بخواهد، سومى صعود کند،

مکارم ( نندبخوا ساحرش اینها همه دیدن از بعد تازه و درآورند، ارزشى بى بازیچه
در جدولی آورده شده تا فضاي  اي از این آیات اقتراحینمونه .)16/315 یرازي،ش

  .ادله قائالن مشخص شود
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  جدول آیات اقتراحی
  نوع درخواست  اقتراح کننده  آیه

قَالَ و ينونَ لَا الَّذلَمعي ا لَا لَونكلَّمي اللَّه ا أَوينأْتةٌ تَءاي كلَقَا كَذَال 
ينن الَّذهِم ملثْلَ قَبم هِملقَو شاتتهب مهقُلُوب ا قَدنيب اتاالَي 

  )118/بقره(يوقنونَ  لقَومٍ
کفار و 
  مشرکان

  دیدار مستقیم با خدا - 1
 طور مستقیم بر آنها نزول آیه و نشانه به - 2

يئلُكلُ سابِ أَهتلَ أَن الْكّرتلَيه تعا مابتك ناءِ  ممالس
  نزول کتاب از آسمان بر آنها  اهل کتاب  )153/ءنسا(

لَ لولَا قَالُواْ وزن هلَيةٌ عن َءايم هبإِنَّ قُلْ ر اللَّه رقَاد لىلَ أَن عّرتي 
  )37/انعام(يعلَمونَ  لَا أَكْثرهم ولَكن َءايةً

کافران و 
  مشرکان

پیامبر  هت معجزه غیر از معجزاتی کدرخواس
  ارائه داده است

قُولُونَ وي أُنزِلَ لَا لَو هلَيةٌ عن َءايم هبا فَقُلْ رمإِن بيالْغ لَّهل 
  )20/یونس( الْمنتظرِين من معكُم   إِىنّ فَانتظرواْ

کافران و 
  مشرکان

یامبر پ هدرخواست معجزه غیر از معجزاتی ک
  ارائه داده است

إِذَا و هِم لَمأْتت ةقَالُواْ بِاي ا لَا لَوهتيبتا قُلْ اجمإِن بِعا أَتى موحإِىلَ ي    
يؤمنونَ  لِّقَومٍ رحمةٌ و هدى و ربكُم من بصائر هذَا   رىب من

  )203/اعراف(
کافران و 
  مشرکان

کنند  معجزه و وحی ذکر می خیرأهنگام ت
  سازي اي از خود نمی معجزه پس چرا

 اللَّه و نذير أَنت إِنما ملَك معه جاَء أَو كَنز علَيه أُنزِلَ ال لَو يقُولُوا
  )12/هود(وكيلٌ  ٍء شي كُلِّ  على

کافران و 
  مشرکان

  نج از آسمانگنزول  - 1
  امبرهمراه بودن فرشته با پی - 2

قُولُ وي ينواْ الَّذكَفَر أُنزِلَ لَا لَو هلَيةٌ عن ءَايم هبا رمإِن أَنت رنذم و 
  )7/رعد(هاد  قَومٍ لكلّ

کافران و 
  مشرکان

پیامبر  هدرخواست معجزه غیر از معجزاتی ک
  ارائه داده است

قَالُواْ و اا يى أَيهلَ الَّذزن هلَيع الذِّكْر كونٌ إِننجلَم* ا لَّوا مينأْتت 
 و   بِاحلْق إِلَّا ئكَةَاالْملَ نرتّلُ ما *الصادقني من كُنت إِن ئكَةابِالْملَ

  )6- 8/حجر(منظَرِين  إِذًا كاَنواْ ما
کافران و 
  نزول فرشتگان بر آنها  مشرکان

ا وا منعنلَ أَن مسرن اتأَن إِلَّا بِاالَي ا كَذَّبِ َلُونالْأَو ا ونيَءات 
وداقَةَ ثَمةً النرصبواْ ما فَظَلَمِ ا ولُ مسرن اتختَوِيفًا  إِلَّا بِاالَي

  )59/اسراء(
کافران و 
  مشرکان

هاي  آیات در آیه اشاره به درخواست
  جویانه بهانه

لَن قَالُواْ و نمؤن لَك ىتح  رفْجا تلَن نضِ ما الْأَروعنبي* أَو 
 خلَالَها راالْأَنه فَتفَجر عنبٍ و خنيلٍ من جنةٌ لَك تكُونَ
   تأْتىِ أَو كسفًا علَينا زعمت كَما السماَء تسقطَ أَو *تفْجِريا

بِاللَّه لَ واالْمقَبِيالً ئكَة* كُونَ أَوي لَك تين بم فرخز أَو قىرت  
 قُلْ نقْرؤه كتابا علَينا ترتّلَ  حىت لرقيك نؤمن لَن و السماِء ىفِ

  )90- 93/اسراء(رسولًا  بشرا إِلَّا كُنت هلْ   رىب سبحانَ

کافران و 
  مشرکان

  پر آببیرون آوردن چشمۀ  - 1
داشتن باغی از خرما و انگور در منطقۀ  - 2

سنگالخی اطراف مکه که از وسط آن نهري 
  .عبور کند

  فرود آمدن قطعه سنگ از آسمان - 3
  روي ما باشد هخدا و فرشتگان روب - 4

  کاخی از طال - 5
  صعود به آسمان - 6

  نزول کتابی غیر از قرآن از آسمان - 7
ال قالُوا وأْتينا لَوي ةبِآي نم هبر لَمأَو هِمأْتةُ تنيي ما بف فحپیامبر  هدرخواست معجزه غیر از معجزاتی ککافران و  الص
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  ارائه داده است  مشرکان  )133/طه(الْأُوىل 

 كَما بِاية فَلْيأْتنا شاعر هو بلْ هاافْتر بلِ مِاأَحلَ أَضغاثُ قَالُواْ بلْ
  )5/انبیاء(لْأَولُونَ ا أُرسلَ

کافران و 
  مشرکان

 ياي از نوع معجزات انبیا آوردن معجزه
  گذشته

لَا قَالُواْ وأُنزِلَ لَو هلَيع اتن ءَايم هبا قُلْ رمإِن اتاالَي ندع اللَّه و 
پیامبر  هی کدرخواست معجزه غیر از معجزات    )50/عنکبوت(مبِني  نذير أَنا إِنما

  ارائه داده است
  

  درخواست کنندگان
البته . روشن است امتناع پیامبر از آوردن معجزه کامالً ،بر اساس جدول فوق

سیاق آیات نشان . استاز ناحیۀ اهل کتاب و کافران مطالبه شده درخواست معجزه 
که خود اینان کسانی هستند که امیدي به هدایت آنها نبوده و  دهد می

  . جویی و یا گریز از حق بوده است هاي آنان با قصد بهانه تدرخواس
  هانوع درخواست

نامعین و جدول فوق  در برخی از آیات 6معجزات درخواستی از پیامبر
، 20/، یونس37/مانند انعام ؛استصورت کلی بیان شده  به صرفاً آنها درخواست

   .50/عنکبوت
مانند  ؛به درخواست معین است ناظر نیزبرخی از اقتراحات کافران و معاندان 

 .7/، رعد59، اسراء118/بقره
  استدالل قائلین به انحصار معجزه به آیات

صورت  که به اند هقائالن به انحصار بر اساس آیات جدول، ادلۀ خود را بیان کرد
  :آید میشمارشی در ادامه 

یان آنها زیرا پیشین ؛مندي اتیان معجزة دیگر خبر داده استخدا از عدم فایده -1
شود که استفاده می رو ازاین. ولی ایمان نیاوردند ،هایی داشتندخواستنیز چنین در

عنوان معجزه کافی  جز قرآن بیاورد و این کتاب به خواهد معجزه دیگري بهخدا نمی
  )32ایازي، . ()118/بقره(است 
این . خواهند که کتابی از آسمان برایشان بیاوردمی 6اهل کتاب از پیامبر - 2

مشرکان از پیامبر در سوره اسراء آمده است، یا اینکه  درخواست یا مانند درخواست
پیامبر پاسخ . آید تا آنها ایمان بیاورند دکتابی از آسمان فرو ،در پرتو اعجاز پیامبر
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. )153/نساء( اي نداشته است ایشان جز قرآن معجزهدهد که نداده، پس نشان میمثبتی 
  )81دشتی، (

  :گویددر کتاب خود میدشتی  - 3
  )82همان، (» .بین درخواست مشرکان و پاسخ خدا تالزم ندارد«

  :گوید میفندر 
خواسته از آوردن معجزه سر  »یعلَمونَ الَ أَکْثرَهم لکنو«با جمله  6محمد«

  )409فندر، (» .خواسته معجزه بیاوردچون نمی ،باز بزند
یا  دشو مینجی بر او نازل ندر پاسخ سؤال آنها که چرا گ 6پیامبر -4
 .چون معجزه نداشته است ؛فقط باید بگوید من نذیرم ،آیداي با او نمیفرشته

  )82دشتی، (
در این آیه عذر . آوردخدا در هر جا براي نیاوردن معجزه یک جور عذر می -5

نیز  .کندنیاوردن معجزه را تکذیب پیشینیان مثل داستان ناقه و پی کردن آن ذکر می
  :کندگونه بیان میخویی وجه استدالل آنها را این ید ابوالقاسمس

شود که پیامبر اسالم جز قرآن  از این آیه چنین استفاده مى: گویند اینها مى«
که خداوند معجزاتى جز قرآن به وى نداد، عجزه دیگرى نداشته است و علت اینم

د، تکذیب ش ده مىهاى گذشته معجزاتى را که براى آنان فرستا این است که ملت
 )117خویی، (» .رفتند ها نمىنمودند و زیر بار آن مى

  
  ها لنقد استدال

ضروري است مطرح گردد که معجزه  ،هاقبل از پرداختن به بررسی استدالل
چند مطلب در بر این اساس  .شودبراي اثبات رابطه پیامبران با جهان غیب انجام می

  .باید لحاظ شود ارائه معجزه انبیا
بر پیامبران الزم نیست هر معجزه درخواستی را عملی کنند، زیرا معجزه از  )لفا

  .گیردهدف اصلی خود خارج شده و بازیچه معاندان قرار می
  .یابد که در دایره ممکنات باشددر خواست مردم فقط زمانی تحقق می )ب
فقط در صورتی ممکن است که افراد  6پاسخ مثبت از ناحیه پیامبر )ج

  .اي بر آن مترتب گرددو ثمرهبوده جو در بین آنها  حقیقت
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 .شودهر نوع تصرف در جهان آفرینش فقط بر اساس اذن الهی انجام می )د
  )493، سبحانی(

  
  مروري بر دو آیه اصلی 

ابتدا به نقد مستقیم آنها  ،نظر رسید ها کلیدي بهاز آنجا که دو آیه در استدالل
  .گردد یمپرداخته و سپس نقد کلی ارائه 

وما منَعنَا أَنْ نُرْسلَ بِاآلیات إِال أَنْ کَذَّب بِها األولُونَ وآتَینَا ثَمود النَّاقَۀَ مبصرَةً {: 1 آیه
  .)59/ءاسرا( }فَظَلَموا بِها وما نُرْسلُ بِاآلیات إِال تَخْوِیفًا

. لین به انحصار استترین مستندات قائاین آیه یکی از کلیدي :نقد و بررسی
  .شودچند پاسخ در جهت نقد استدالل پیش گفته عرضه می رو ازاین

یانه جو بهانهمنع مطلق معجزات نیست، بلکه اقتراحات  »باآلیات«مراد از  )الف
  :دارد میگونه بیان خویی نیز فهم خود را از آیه این سید ابوالقاسم. کفار است

کند که مشرکان به هواى نفس و  را انکار مىاین آیه تنها آن گروه از معجزات «
نمودند و از این درخواست  اى از رسول خدا درخواست مى دلخواه خویش معجزه

ـ این آیه تنها وقوع این گروه از معجزات را . جز ایذا و مسخره هدفى نداشتند
» .نه همه معجزات را ،کند انکار مى ـ نامند مى» معجزات اقتراحى«ها را که آن

 )117ی، خوی(

 :کند مراد از آیات در اینجا، مطلق معجزات نیست میشواهدي که داللت 
 ،باشدمطلق معجزات نمی ،دهد که مراد از آیاتسیاق آیات نشان می: 1 شاهد

و إِنْ منْ {: گوید جا که مىى مربوط به عذاب و هالکت است، آنآیه قبل اوالً چون
کُوها قَبلهنُ مۀٍ إِلَّا نَحتابِ قَرْیی الْکف کیداً کانَ ذلذاباً شَدوها عذِّبعم ۀِ أَویاممِ الْقولَ ی

  ).58/اسراء( }مسطُوراً
در خود آیه مورد بحث نیز از معجزه قوم ثمود که پس از آن، عذاب و بال ثانیاً 

  .گردیده، اسمى به میان آمده است بر آنان نازل
آیه با چون هاى خطر و ترس نامیده شده،  نشانه این معجزات در انتهاي آیه ثالثاً

  . پایان پذیرفته است »و ما نُرْسلُ بِالْآیات إِلَّا تَخْوِیفاً«  جمله
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منظور آیه شریفه از آیات و  که شود از مجموع این قراین چنین استفاده مى
مستلزم  آنهاهمان معجزات اقتراحى و پیشنهادى است که انکار  ،معجزات ممنوعه

  .باشد ول عذاب مىنز
هیچ  6آید پیامبریا جنس است که الزم می »اآلیات«الم در  الف و: 2 شاهد

یا جمع و استغراقی است که همان  ،اي بر صدق نبوت خود نداشته باشدمعجزه
که  یمنظور از این آیاتبر این اساس  .باشدو یا عهد می ،آیدمحذور قبل پیش می

د، آیات مخصوص و معینى بوده است که از طرف کن را انکار مى آنهاقرآن وقوع 
 .گردید مشرکین براى ایذاى پیامبر و از روى هوا و هوس درخواست مى

گردید، در  اگر تکذیب و انکار مشرکین از آوردن تمام معجزات مانع مى: 3 شاهد
باشد، نازل  ترین معجزات پیامبر اسالم مى این صورت قرآن مجید هم که یکى از مهم

بنابراین . ماند زیرا در صورت اطالق و کلیت جایى براى این استثنا باقى نمى ؛شد نمى
منظور از معجزات ممنوعه، گروهى از معجزات است، نه همه معجزات و منظور از 

 .یانه مشرکان استجو بهانههاى  آن گروه نیز معجزات اقتراحى و درخواست
 جهتبدین . ه شودآوردن معجزتواند مانع از  تکذیب ملل گذشته نمى )ب
  :یدگو طباطبایی در مورد اینکه چه عاملی مانع ارسال معجزات شده، می عالمه

ن و منع نه تکذیب آیات و معجزات توسط پیشینیا ،خداست »ما منعنا«مانع در «
 .»واهللا یحکم والمعقب لحکمه«فوق بشر دارد و خداست که اشاره به قدرتی ما

 گونه هیچ پیشنهادى آیات که آنجا از :ین کنیمگونه تبی پس ناگزیریم آیه را این
 برده نمى نفعى آن از کس هیچ کلى طور هب و پیشنهاد صاحبان و نداشته مصلحتى

 را آیات آن تعالى خداى نظر این از آوردند، نمى ایمان به آن یک هیچ و
  )13/135طباطبایی، (» .نفرستاد

  : نویسد می ییخو مرحوم آیت اهللانیز 
ا در موردى اقتضا کند که براى هدایت مردم در دست پیامبرش اگر حکمت خد«

تواند مانع از آن  صورت تکذیب ملل گذشته نمى اى ظاهر نماید، در این معجزه
خالف حکمت خویش رفتار خداوند براى تکذیب دیگران بر اوالًزیرا  ؛شود
از  ،ددتوانست از فرستادن معجزه مانع گر اگر تکذیب مردم مى و ثانیاً ،کند نمى



  

 

88  

  
ستم

ل بی
سا

/ 
اره

شم
 1/ 

اپی
پی

74/ 
هار

ب
 

13
94

 

ماند مقتضى دوم که درخواست  بنابراین مى .گردید فرستادن پیامبر نیز مانع مى
مردم باشد؛ یعنى مردم بعد از دیدن آیات و معجزات و بعد از اتمام حجت، 

نمودند،  دلخواه خود، درخواست معجزات مىه دوباره از روى هواى نفس و ب
جویانه خوددارى  بهانه خداوند هم از نشان دادن چنین معجزات اقتراحى و

  )117خویی، (» .نمود مى
 و ترساندن ،آیات فرستادن در حکمت یعنى »تَخْوِیفاً إِلَّا بِالْآیات نُرْسلُ ما و« )ج
 را استیصال عذاب خود دنبال به که باشد آیاتى از آیت آن اگر حال بود، مردم انذار
 و است، آخرت در تشآ عذاب و دنیا در هالکت به تخویف آن در تخویف ،دارد
  .است آخرت عقوبت به انذار و تخویف آنها از تخویف ،نباشد آیات آن از اگر

 کمتر عذاب اینکه به باشد وحشت و خوف ایجاد »تخویف« از مراد نیست بعید
 آیه در تخوف معناى آیه این در تخویف بنابراین .دهد نشان ایشان به را استیصال از
}أَو مذَهأْخلى يع  فوخفَإِنَّ ت كُمبر فؤلَر يمحبرگشت و داشت، خواهد را) 47/نحل( }ر 

 چون فرستیم، نمى را ایشان اقتراحى آیات ما که شود مى این به آیه معناى
 به ،فرستیم مى را آیاتى اگر و ببریم، بین از آنها را استیصال عذاب با خواهیم نمى

 با وقت آن و کنیم متوجه ، ایشان را هایشان دل در ترس ایجاد با که است این منظور
  .بهراسند تر سخت هاى عذاب از ،آن دیدن

أَو تكُونَ لَك جنةٌ من نخيلٍ وعنبٍ * وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتى تفْجر لَنا من األرضِ ينبوعا { :2 آیۀ
فْجِريا تاللَهخ ارهاألن فَجِّرقَبِيال *افَت كَةالئالْمو بِاللَّه يأْتت فًا أَوسا كنلَيع تمعا زاَء كَممطَ السقست أَو*  أَو

سبحانَ ربِّي  نقْرؤه قُلْ يكُونَ لَك بيت من زخرف أَو ترقَى في السماِء ولَن نؤمن لرقيِّك حتى تنزِّلَ علَينا كتابا
  .)90-93/ءاسرا( }هلْ كُنت إِال بشرا رسوال

ما هرگز : گروهی از مشرکان از پیامبر معجزات زیر را خواستند و چنین گفتند
از این سرزمین براي ما  -1 :آوریم تا این امور را انجام دهی میبه تو ایمان ن

ها داشته باشی که در میان آن ها ها و تاك یا باغی از نخل -2. اي بشکافی چشمه
. پاره بیفکنی هاي آسمان را بر سر ما پاره یا سنگ -3 .جاري سازي ب راآنهرهاي 

یا به  -6. اي از طال داشته باشی یا خانه -5. یا خدا و فرشتگان را نشان دهی -4
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که از آسمان براي ، مگر اینآوریم میوي و هرگز با صعود به آسمان ایمان نآسمان ر
  .کتابی بیاوري و ما آن را بخوانیمما 

  
  نقد و بررسی استدالل

  :ها وجود ندارد براي آوردن اعجاز شرایطی الزم است که در این درخواست
مثل نشان دادن خدا یا  ؛ها امور غیر ممکن است بعضی از این درخواست )الف

د استا. که یکی از شرایط اعجاز این است که از ممکنات باشد در حالی ،فرشته
   :نویسد میمطهري در این باره 

یک  حساب معجزه نیست، یک قسمتش که اصالً ،آنچه که در اینجا آمده است«
این . »رو کن هخدا را با فرشتگان بیاور با ما روب«امر محال است، از جمله اینکه 

هایش  و همچنین بعضى قسمت. گیرد که معجزه به آن تعلق نمى یک امر محال است
اى خطاب به ما با امضاى خدا  برو به آسمان، از آنجا نامه«: گوید معناست؛ مى بى

اگر کسى این مقدار قدرت داشته . یک آدم دیوانه باید چنین حرفى بزند. »بیاور
تواند به دست خودش هم  باشد که خودش را ببرد باال از شما مخفى کند، مى

. ام ز طرف خدا آوردهاى بنویسد، امضاى خدا را هم پایینش بگذارد و بگوید ا نامه
  )4/373مطهري، (» .کند از احمقىِ درخواست کننده حکایت مى

مثل چشمه  ؛بر صدق نبوت نداردداللتی  اساساً ها برخی از این درخواست )ب
حال  .اي از طال داشتن باغستانی از خرما و انگور و خانهاز زمین بیرون آوردن، 

هدف آنها از این جنس . آنکه معجزه باید شاهد صدق بر پیامبري باشد
بایست داراي مکنت  می 6بر اساس آیات دیگر این بود که پیامبر ها درخواست

  .پس انجام آن کار لغو خواهد بود .و قدرت مادي باشد
و دنبال  هجو نبود هاي حقیقت درخواست کنندگان در مقابل پیامبر انسان )ج

دلیلی براي رو  ازاین .ت و تفریح براي دیدن کارهاي شبیه ساحران بودندجلجا
  .آوردن معجزه براي اینان نبود

این جنس معجزات در صورت آمدن و عدم  ،همین سوره 59بر اساس آیه  )د
  .ندشو میسبب نزول عذاب  ،درخواست کنندگانتمکین 
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  هاهمه استدالل نقد کلی به
، بسا ممکن است که دهداگر پیامبر به درخواست آنان ترتیب اثر نمی )الف

  .خاطر این بوده که شرایط اعجاز وجود نداشته است به
هدف بسیاري از آیات این است که پیامبر صاحب قدرت غیبی نیست و  )ب

معجزه نداشته  اختیاري از خود ندارد و این غیر از آن است که بگویند پیامبر مطلقاً
  .ی امکانفنه ن ،کنددر این صورت این آیات نفی وقوع می. است
ه در صورت انکار و تکذیب موجب هالکت و عذاب خواهد شد، اى ک معجزه )ج

  .اند را درخواست کرده یگرچه مشرکین چنین معجزات ،براى امت اسالمى داده نشده
کند، باید به اندازه اثبات ادعاى خویش معجزه  کسى که ادعاى نبوت مى )د

تمام حجت نبوت خود را براى همه ثابت و روشن سازد و ا ،نشان دهد و از این راه
و  ،نه بر خداوند الزم است که به پیامبرش معجزه دهد تر از این مقدارولى بیش ،کند

نه بر پیامبر الزم است که شاهد و گواه بیاورد و هر چه مردم به دلخواه خود 
  .درخواست معجزه کردند، جواب مثبت دهد

  :دشو میبند کالم ذهبی در نقد صاحب المنار ذکر  در پایان این
د نجد صاحب المنار یذهب فى معجزات النبى صلى اللّه علیه و سلم مذهبا و لق«

بعیدا، فیقرر أنه ال معجزة للنبى صلى اللّه علیه و سلم غیر القرآن الکریم، و ینکر 
بعض معجزاته الکونیۀ، و یتأول ما یشهد لها من آیات، و یجحد صحۀ ما یقوم بإثباتها 

یات الکونیۀ، فهو فى نظره إکرام للنبى من عن األحادیث، و ما یسلمه من بعض اآل
  )2/586ذهبی، ( ».، أو الحجۀ على صدق دعوتهربه، و لیس من قبیل المعجزة

  
  6رآنی عدم انحصار معجزات پیامبرشواهد ق

د، فقط به قرآن شوکه در قرآن براي پیامبر ذکر شده یا ثابت می یهایمعجزه
  :آید در پی می چند نمونه. محدود نیستند

 }وإِنْ يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا سحر مستمر *اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر{ :در آیه القمرشق -1
کند یا نه؟ پاسخ این است داللت می آیا آیه بر معجزه: ؤال این استس. )1-2/قمر(

  :کند میکه به چند دلیل داللت 
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توان به مستقبل حملش کرد و  میجهت ن ست و بیماضی ا» وانشق«فعل  )الف
: ال شودؤممکن است س .افتد میگفت مراد حادثۀ قیامت است که در آینده اتفاق 

وجه تناسب نزدیکی قیامت با دونیم شدن ماه به دست پیامبر چیست؟ پاسخ روشن 
م قیامت است، به یو عال »اشراط«چون انشقاق قمر و ظهور پیامبر خاتم از  ،است

م قیامت محقق گردیده است، یین دلیل عطف به هم شدند و از نظر قرآن عالا
 }أَشْراطُها جاء فَقَد بغْتَۀً تَأْتیهم أَنْ الساعۀَ إِالَّ ینْظُرُونَ فَهلْ{ :فرماید میکه  چنان

 عالمات و ؟رسد فرا آنان بر ناگاه به رستاخیز که برند مى انتظار این جز]  کافران[ آیا« )18/محمد(
   ».است آمده پدید اینک آن

باشد،  میي نشانه است و این غیر از قرآن امعن در آیه دوم به» آیه«مقصود از  )ب
لفظ  ،جاي دیدن ، مناسب بود که بهو اگر مقصود قرآن بود »یروا« گوید میچون 

  .آمد مینزول و یا مانند آن 
است، چون  رفته کار به رالقم شقاز ناحیه کفار براي  »سحر مستمر«عبارت  )ج

چون در آن  ،راي آخرتبباشد، نه  مینیم شدن ماه در این جهان ظرف و زمان دو
  .وقت کسی مجال این سخن را ندارد

چون عالمه  یست که به نظر مفسرانفراوانی اید این برداشت، روایات ؤم )د
  .بسیار و متواتر تلقی شده است ،طباطبایی و آلوسی

العاده است که فقط از کسی چون پیامبر  ک کار خارقی 6معراج پیامبر -2
د و این قضیه در دو سوره اسراء و نجم مطرح شو میمحقق  ،که وصل به غیب است

  .شده است
برخی از آیات قرآن داللت بر این مطلب دارد که هر موقع پیامبر گرامی  -3

ي مطالبه یی کرده و معجزه دیگرجو بهانهیا آنان  ،زداسالم دست به معجزه می
 }اللَّه رسلُ   أُوتىِ ما مثْلَ  نُؤْتى  حتى نُّؤْمنَ لَن قَالُواْ ءایۀٌ جاءتْهم إِذَا و{ کردند؛ می

وإِذَا { پرداختند؛ مى ریشخند خوانده و بهو یا آن معجزات را سحر  ،)124/انعام(
  ).14-15/ صافات( }سحرٌ مبِینٌ وقَالُوا إِنْ هذَا إِال *رأَوا آیۀً یستَسخرُونَ

مرحوم  .و نکره بودن معجزه گواه بر این است که مقصود قرآن نیست »رأوا«کلمه 
 »معناست یک به دو هر »استسخر« و »سخر« کلمه« :گوید مى البیان مجمعطبرسی در 
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 آسا معجزه آیتى مشرکین این چون و«: شود مى چنین آیه معناى وى، گفتار نتیجه در و
  )8/440طبرسی، (» .کنند مى استهزا را آن بینند، مى را خدا معجزه آیات زا

معجزات  ،داند و مقصود از آن می »بینات«برخی از آیات پیامبر را داراي  -4
نَات کَیف یهدي اللَّه قَوما کَفَرُوا بعد إِیمانهِم وشَهِدوا أَنَّ الرَّسولَ حقٌّ وجاءهم الْبیِّ{ ؛است

باید توجه داشت به دلیل استعمال  .)86/آل عمران( }واللَّه ال یهدي الْقَوم الظَّالمینَ
مراد از بینات در  ،العاده قرآن در خصوص معجزات و امور خارقدر  »بینات«واژه 

 ثُم{، )87/رهبق( }الْبینَات مرْیم ابنَ عیسى ءاتَینَا{آیاتی مثل  ؛نجا نیز معجزات استیا
 }بِالْبینَات رسلُهم جاءتهم لَقَد{و  )153/نساء( }الْبینَات جاءتْهم ما بعد من الْعجلَ اتخَّذُواْ

 ).101/اعراف(
  

 6رد روایات معجزات پیامبر

  بیان نظرات مخالفان تعدد معجزات پیامبر
التحریر و ( ، ابن عاشور)2/276التفسیر الحدیث، ( برخی چون محمد عزه دروزه

تفسیر المنار، ( رشید رضا ،)6/3427فی ظالل القرآن، ( ، سید قطب)27/164التنویر، 
و  23اعجاز قرآن، ( و ایازي )21/278من وحی القرآن، ( عالمه فضل اهللا ،)11/333
کند، از می 6براین باورند که روایاتی که داللت بر اثبات معجزات پیامبر )49

ء مسائل جز حجت نیست، چون معجزه داشتن انبیادر اعتقادات  ،خبار آحادجمله ا
فضل . توان با صرف چند خبر آن را به اثبات رساند میآید و ن میشمار  اعتقادي به

  :نگارداهللا در این باره می
 بعضها رواة یکن لم التی األخبار هذه خالل من التواتر إحراز نستطیع ال ولکننا«

 نقلوه أنهم یعنی مما علیه، شهودا لیکونوا المفروض االنشقاق زمن فی موجودین
 ال آحاد أخبار منها یجعل قد الذي األمر وثاقتهم، نعرف ال آخرین أشخاص عن

 على التسالم یکون قد و األصول، علم فی قرر کما األمور، هذه مثل بها تثبت
 الثانیۀ اآلیۀ نأ أساس على اآلیۀ معنى فی التفسیري االجتهاد من ناشئا قبولها
 على ال الخبري، المضمون توثیق فی القرآن على االعتماد فیکون ذلک، تفسر
  )21/278فضل اهللا، (» .الخبر طبیعۀ
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  قد و بررسین

  :شودبراي پاسخ به این استدالل مواردي عرضه می
این مطلب  براي اثبات. خبر واحد نیستند 6روایات دال بر اعجاز پیامبر -1

  :که در ادامه می آید شوداکتفا می به چهار شاهد
 6النبی معجزات مورد در شبهه دفع و ترویج جهت در علما :شاهد اول

رفاعی، ( اند هپرداخت عقلی و نقلی ادله ذکر به آنجا در وهاي زیادي نوشته  کتاب
اثبات « در کتابشیخ حر عاملی از دانشمندان بزرگ شیعه مرحوم . )267-270

هزار حدیث پیرامون پیامبر اسالم و  بیستحدود  »معجزاتالهداه بالنصوص و ال
 شیعیکتاب  142کند که این احادیث را از  میسایر پیشوایان با هفتاد هزار سند نقل 

منبع سنی به شیوه  223منبع شیعی و  50نیز  ،سنی به صورت مستقیم کتاب 24و 
به لحاظ سندي را یات توان تمام روا مین البته .گرفته استبر) با واسطه(غیر مستقیم 

  . ولی چنین نیست که همۀ این روایات قابل استناد نباشند ،دانست صحیح
د، نباش میاز علماي اهل دقتی که در زمینه حدیث صاحب نظر : شاهد دوم

  :نویسد می 6ایشان در مورد روایات معجزات پیامبر .ی استیخومرحوم 
 - عجزات منه، و قد ألّف المسلمونأخبار المسلمین المتواترة الدالۀ على صدور الم«

  )105خویی، ( ».مؤلفات کثیرة - على اختالف مللهم و نحلهم فی هذه المعجزات
  :نگارد میسلف  يدر مورد فضیلت تواتر معجزات پیامبر نسبت به انبیا ایشان

: األخبار جهتان من االمتیاز على أخبار أهل الکتاب بمعجزات أنبیائهم و لهذه«
ء إذا قرب زمانه کان تحصیل الجزم بوقوعه  قرب الزمان، فإن الشی: الجهۀ االولى

الذین  6کثرة الرواة، فإن أصحاب النبی: الجهۀ الثانیۀ .أیسر منه إذا بعد زمانه
إسرائیل، و من المؤمنین بعیسى  من بنی -بالوف المرّات - شاهدوا معجزاته أکثر

   )106همان، ( ».الناقلین لمعجزاتهما
  : گیردو بعد نتیجه می

پس اگر ادعاى تواتر و نقل زیاد درباره معجزات حضرت موسى و حضرت «
عیسى صحیح باشد، باید نقل تواتر درباره معجزات حضرت رسول به طریق اولى 
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  )همان(» .و صددرصد صحیح باشد
 القمر شقاهل سنت در مورد معجزه  مفسر و محدثآلوسی از : شاهد سوم

  :نویسد می
 غیر هو: فقیل تواتره فی اختلف و کثیرة، االنشقاق فی ۀالصحیح األحادیث و«

 ابن العالمۀ اختاره الذي هو و متواتر أنه الشریفی المواقف شرح فی و متواتر،
 القمر انشقاق أن عندي الصحیح: الحاجب ابن لمختصر شرحه فی قال السبکی
 شتى طرق من غیرهما و الصحیحین فی مروي القرآن فی علیه منصوص متواتر
 روایات فی أحادیثه جاءت قد و باختصار، انتهى تواتره فی یمترى ال بحیث

 ابن و أنس و وجهه تعالى اللّه کرم علی منهم الصحابۀ من جماعۀ عن صحیحۀ
 لم من منهم إن نعم غیرهم، و عمر ابن و مطعم بن جبیر و حذیفۀ و عباس ابن و سعود
 أو أربع ابن کان فإنه کأنس و ذاك إذ مولودا یکن لم فإنه عباس کابن ذلک یحضر
  )14/71آلوسی، ( ».یخفى ال کما الخبر صحۀ فی یطعن ال هذا و بالمدینۀ، خمس

  :یدگو میدر همین مورد  عالمه طباطبایی نیز
 على المفسرون و الحدیث أهل اتفق و ذلک، على الروایات استفاضت قد و«

  )19/55طباطبایی، ( ».قیل کما قبولها
مجلسی، ( داند اخبار آحاد را در حوزه غیر فقه حجت نمی باید دانست که وي

را مستند به  6و از طرفی ایشان معجزه پیامبر )6/336تعلیقه عالمه طباطبایی، 
توان نتیجه گرفت که این اخبار در  می رو ازاین ،نماید می تفسیر القمر شقروایات 

  .نظر عالمه طباطبایی آحاد نیستند
لو تواتر اجمالی، باید بحث شود اخبار آحادي فرض عدم صحت تواتر و به -2

 ،الشمسو رد القمر شق خصوص به ،کند مین زیادي بر وقوعشان صدق یکه قرا
زیرا خبر واحد محفوف به قرینه مثل اخبار  ؛دلیلی بر عدم پذیرششان وجود ندارد

   1.شان نیست متواتر شکی در حجیت
د یحتی در عقا ي شرایطعلما قائل به حجیت اخبار آحاد دارا از برخی -3

   .)158-1/156جوادي آملی، : رك( هستند
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اخبار وارده به لحاظ سندي، داللی، عقلی یا تاریخی مورد  فرض اساساً بر بنا -4
ها مسکوت  ، اثبات معجزهافتد میاتفاقی که  نهایتدر این صورت  ،مناقشه باشند

راي اثبات انحصار مستند روایی ب انحصار، مستدلیناما از سوي دیگر  .شودمی
در قرآن ندارند، پس رد معجزات پیامبر از طریق سنت قابل  6معجزه پیامبر
   .اثبات نیست

  
  6شیوه دعوت پیامبر

تفاوت  6برخی از قائلین به انحصار بر این باورند که ماهیت کار پیامبر
  :مستند قولشان شامل نکات زیر است. ماهوي با کار دیگر انبیا دارد

دهند و  میقول خود را به قرآن و همان آیات اقتراحی ارجاع : قرآن استناد به -1
ایازي، ( نظري منفی دارد 6با معجزات حسی براي پیامبر گویند قرآن اساساً می

  . که نقد این برداشت گذشت )58، تقریرات درس اعجاز
چیزي را که  در واقع هر :ثر از فضاي ماديأاستناد به یک برداشت عرفی مت -2
خواهند عقالنی و منطقی بنگرند می ،اي فکري جدید همخوانی نداشته باشدبا فض

در نگاه آنها از یک  6دیگر معجزات پیامبر ،و چون به استثناي معجزه قرآن
اقبال الهورى  .دهند میماهیت حسی غیر عقالیی برخوردار است، مورد انکار قرار 

  : گوید میقبال مطهري در تقریر کالم ا مرتضی. از جملۀ گروه دوم است
اش تعلق دارد به  پیامبر اسالم در یک مقطع تاریخى قرار گرفته است که گذشته«

به . اش تعلق دارد به دوره علم و منطق بشریت دوره کودکى و توحش بشر و آینده
 و اصوالً. هاى دیگر تفاوت دارد این دلیل ماهیت وحى پیغمبر آخرالزمان با وحی

  .نکه مردم را وارد مرحله تعقل و منطق کندپیغمبر اسالم آمد براى ای
 ،پیغمبر اسالم از نظر منشأ کارش که وحى است: دهد که اقبال الهورى ادامه مى

تعلق دارد به دوره گذشته و از نظر روح رسالتش که دعوت به عقل و منطق و 
از . تعلق دارد به دوره آینده ،علم و تجربه و آزمایش و پند گرفتن از تاریخ است

ظر اقبال فلسفه ختم نبوت هم همین است؛ یعنى بیان گذشته دو مطلب را به دنبال ن
نیازى از معجزه؛ یعنى با آمدن این  یکى ختم نبوت و دوم بى: دهد خود نتیجه مى
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اى براى  نوع نبوت و رسالت که نبوت و رسالت ختمیه است، نه بعد از این، زمینه
ى به معجزه است؛ زیرا معجزه مربوط نبوت و رسالت دیگرى است و نه دیگر نیاز

این بیانى است که اقبال طرح کرده و بعضى از . هاى گذشته بوده است به دوره
  )26/192مطهري، ( ».اند نویسندگان اسالمى نیز آن را پیروى نموده

  

  نقد و بررسی
. در دوران بلوغ بشر نیازي به معجزه نیستکه خالصه کالم اقبال این است 

  :دشو میر این کالم دیده چند مالحظه د
ملحق به دوران کودکی بشر هستند یا ملحق به  6آیا مردم زمان پیامبر -1

هاي مردم  حظه شواهد مختلف تاریخی و ویژگیدوران بلوغ فکري بشر؟ با مال
 که حداقل بخش قابل توجهی از شود میگرفته  زمان رسول گرامی اسالم نتیجه

شان ی بشر هستند و پیامبر براي هدایتران کودکملحق به دو زمان رسول اسالم مردم
  .باشد می هایی از جنس سایر انبیا نیازمند روش

به بعد تا زمان حاضر ماهیت  6دوران زمان پیامبراز فرض بر اینکه  -2
، عقالنی نبوده است اید اثبات کنند ماهیت دیگر انبیاآنها ب. وحی تغییر کرده است

صورت مستدل  هآید که آنها نیز ب میدست  هگذشته ب يهاي انبیا حال آنکه از استدالل
  .)مثل سوره اعراف( اند هو عقالنی با مردمانشان سخن گفت

معجزه که از آن . آوري است عنی پیام وحی و این غیر از معجزهماهیت وحی ی -3
و اینکه این  6یعنی نشانه صدق گفتار پیامبر ،تعبیر شده است »آیه«در قرآن به 

در واقع پیام شخص هر چه هم که عقالیی . وت با غیب ارتباط داردشخص مدعی نب
شود و براي اثبات ارتباط با غیب نیازمند عنوان شخص نابغه مطرح می نهایت به ،باشد

نیازمند معجزه از ناحیه  ،در نتیجه انسان در هر دورانی که باشد. باشد مینشانه صدق 
  .غ فکري و معجزات نیستپس منافاتی میان دوران بلو ،ستامدعی نبوت 

  
  بندي جمع

  :است زیربه شرح  ،آید میدست  نتایجی که در مقاله به
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نظریه این دهد که معتزله در قرن سوم به سیر تاریخی این نظریه نشان می -1
ضی عبدالجبار در جهت تصحیح در ادامه بزرگانی همچون قا هرچند ،معتقد بودند

  .آمدندآن بر
نگاران مسلمان اعم انحصار معجزه میان مفسران، تاریخدر قرن معاصر نظریه  -2

  .خصوص در میان اهل سنت و خاورشناسان رواج یافته است به ،از مفسر و روشنفکر
آیات اقتراحی هستند که اثبات مدعاي آنها  ،ترین ادلۀ قائلین به انحصار مهم -3

 ،معجزهاتیان رسول نیست و براي  دستکند معجزه به  میبلکه اثبات  ،نیست
  .هاي آنها موجود نبوده استشرایطی الزم است که در مقابل درخواست

در مورد سایر معجزات نبی و  فراوانرد روایات (دو دلیل دیگر مستدلین  -4
  .هر دو مردود شمرده شده و پاسخ آنها داده شد )شیوة دعوت پیامبر

  
  بیان چند نکتۀ ضروري

صورت  ن مطلب که ضرورت دارد بهاما بر ای ،باشدتحدي قوام معجزه می -1
با تحدي  6معجزات دیگر پیامبر رو ازاینقولی مطرح گردد، دلیلی وجود ندارد؛ 

البته برخی از اعمال پیامبر قبل از . همراه بوده، لکن از جنس قولی نبوده است
که در جهت اثبات رسالت ایشان ) کرامت( و نیز در حین رسالت) ارهاص( رسالت

  .خارجند 6دایره اعجاز پیامبراز  ،عرضه نشده
 ،جز قرآن به آنهاولى همه  ،معجزات پیامبر اسالم گرچه فراوان هستند -2

نبوده است و این گونه  ههیچ یک جاودان و داشتهایشان اختصاص به زمان خود 
  .نبودن یکسان و برابرند هعجزات پیامبران گذشته، در جاودانمعجزات با م

ی و اقتراحی یبه دو دسته ابتدا 6ات پیامبرمعجز ،بندي در یک تقسیم -3
منابع معتبر مثل کتب اربعه و که در درخت جا کردن  هو جاب القمر شقمانند  ـ اثباتی
ند و معجزات اقتراحی شو میتقسیم  ـ صورت صریح ذکر شده است البالغه به نهج

معجزات  غیر اثباتی که پیامبر بنا بر مباحث پیش گفته آنها را نپذیرفت، از دایره
  .دپیامبر خارجن
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  :نوشت پی
» لتی شق القمر و رد الشمسأمزیل اللبس عن مس«خواننده گرامی را به کتاب . 1

  .له را جمع نموده استأاین کتاب قراین زیادي بر این مس. دهم ارجاع می
  

  :منابع و مآخذ
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 .ق1376تونس، دارالسحنون للنشر و التوزیع، التحریر و التنویر، ابن عاشور، طاهر؛  .2
 .1392 نا، بی قم،، اعجاز قرآن، سید محمد علی؛ ایازي .3
 .ش1380دفتر انتشارات اسالمی، ، قم، هاي پیامبران ها و هدایت آیتابوالقاسم؛  ،تجري .4
 .ش1378م، نشر اسراء، قتفسیر تسنیم، جوادي آملی، عبداهللا؛  .5
مؤسسه االعلمی، ، بیروت اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات،، محمد حسن؛ حر عاملی  .6
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 .ق1426قم، مؤسسۀ احیاء آثار امام الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن،  خویی، سید ابولقاسم؛ .7
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 .ق1381بیروت، دار احیاء التراث العربی،  ،التفسیر و المفسرونمحمد حسین؛ ذهبی،  .10

 .ق1411بیروت، دار احیاء التراث العربی،  ،تفسیر المنار؛ رشید رضا .11
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 .ش1386تهران، انتشارات مرتضوي،  ،ادتاه سعر، ابوالحسن؛ شعرانی  .16
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