
 

 ارتباط عقل و اعجاز

 )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(
 

  ٢پسند الهه شاه، 1نجفی مرتضی ایروانی

 )١٩/٦/٩١ :يریخ پذیرش نهای ـ تا٣٠/٧/٩٠ :دریافت مقالهتاریخ (
 

 چکیده
 در عصرش، مبحثی شناخته شده میـان        یجی هر پیامبر با حرفه و هنر را         تناسب معجزه 

. نقل شده است  ) ع(این مضمون به طور مسند، اولین بار از امام هادی         . دانشمندان است 
سـند ایـن    . نسبت داده شده است   ) ع(اما به دالیلی که در متن خواهد آمد، به امام رضا          

 . خبر ضعیف است؛ در نتیجه، بررسی مضمون آن ضروری است
تناسـب  ) ع(پرسـد و امـام       معجزات پیامبران مـی     در این خبر، راوی ابتدا از دلیل تفاوت       

ج در عصر وی را برای اتمـام حجـت بـر مردمـان ضـروری        یی هر پیامبر با فن را       معجزه
در انتهای  . داند  ی حجت بر آنان می      صر نزول را تمام کننده    شمارد و فصاحت مردم ع      می

 امـا   .نمایـد   عقل را معرفـی مـی     ) ع(پرسد و امام    حدیث، راوی از حجت زمان خویش می      
ی راهکاری برای فهم دلیل رویارویی حجیت عقل و اعجاز قـرآن              برای ارائه مقاله حاضر   

های بعد از نزول اسـت،   که موهم عدم حجیت قرآن به دلیل عدم فصاحت مردمان زمان      
ـ اعم از حسی و عقلـی  ـ  به بررسی نقش عقل در حجیت معجزات  پرداختـه و بـه ایـن     

ی معجـزه مطـرح    همزمان بـا ارائـه   ـ  حتی در معجزات حسیـ رسد که عقل   نتیجه می
از سویی دیگر، با اشاره به ابعـاد  . نماید بوده و در اتمام حجیت آن، نقش بسزایی ایفا می        

گیـری    عجاز قرآن و جاودانگی اعجاز آن، حجیت آن در تمام اعـصار را نتیجـه              گوناگون ا 
 انتهای این حدیث در مقام سلب حجیت از قرآن نیست، بلکـه عقـل را بـه        ،لذا. شود  می

، مـدعیان راسـتین را از    کتـاب خـدا  ا فهـم بتواند    مینماید که     عنوان حجتی معرفی می   
  . دروغگویان بازشناسد
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 طرح مساله
بـرای پیـامبران،     ،در برابر انکارهای مخالفان   دفاعی  ضرورتی  به عنوان    هموارهمعجزه  

 چـرا کـه حکمـت    ؛انـد  ت بـوده وتفام و سطح یچیست در ،این معجزات .مطرح بوده است 
ای  به گونهبر آنها ه حجت را ر گردد کای ظاه  معجزه،الهی اقتضا دارد برای مردم هر عصر

 ایـن خبـر بعـد از        . است باره همین  در  محل بحث نیز    روایت ی شالوده. دنمایتر تمام   رسا
به دلیل فـصاحت مـردم روزگـار نـزول، تمـام            را  قرآن  گذشته،  حجت پیامبران   اشاره به   

  راوی از  ،نتهـای خبـر   در ا . نماید معرفی می ) ص( ن صدق نبی اکرم   ی حجت و مبیِّ    کننده
 این مقالـه    تمرکز بیشتر . نماید عقل را معرفی می   ) ع( رسد و امام  پ حجت روزگار خود می   

 قـرار   معجـزه به چه دلیل حجیت عقل در برابر حجیت         . نیز بر همین بخش حدیث است     
 ای چـون قـرآن      معجـزه  موجـب سـلب حجیـت از         ،آیا حجت خواندن عقل   گرفته است؟   

 بر روربعد از م؟ اند از عقل دارای حجیت بودهات بدون استمداد  معجزآیا دیگرشود؟ و  می
ای کـه از حـدیث در ذهـن ایجـاد             کـه تـصور اولیـه      گـردد   روشن می ای از مقدمات،     پاره
های بعد از نـزول از درک         ناتوانی مردمان دوره  شود؛ یعنی عدم حجیت قرآن به دلیل         می

 ، این بخش از حدیث    یافتن تأویلی مورد قبول برای    لذا  . تواند صحیح باشد   نمیاعجاز آن،   
 . نماید ضروری می

 
 متن روایت 

  بـه دو صـورت     ،پیامبر با فن رایج در عـصر اوسـت        ي هر    روایتي که بیانگر تناسب معجزه    
ایـن دو نقـل، دارای      . آشـوب شهر   مرسـل ابـن     کلیني و نقل    مسند  نقل : است روایت شده 

  .ودش  اشاره میها آن ادامه به درهای اندکي هستند که  تفاوت
 اسـت و    الکـافي  ،ترین منبع موجـود در ایـن زمینـه         يقدیم :)ق٣٢٩ .م( نقل کلیني . ١

صِـرفا یـک    ، یا مانند آثار شیخ صدوق       اند ردهآوکه حدیث را با همین متن       دیگري  مآخذ  
 ،کـافي روایـت در     .انـد  آن را از کلیني نقل کـرده      واسطه در ابتداي سند اضافه دارند و یا         

 :  استگونه این
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِيِّ عَنْ أَبِي یَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ قَـالَ              الْحُسَیْنُ  «

 لِمَا ذَا بَعَثَ اللَّهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع بِالْعَصَا وَ یَدِهِ الْبَیْـضَاءِ وَ               )ع(ابْنُ السِّکِّیتِ لِأَبِي الْحَسَنِ     
هُ عَلَیْـهِ وَ آلِـهِ وَ عَلَـى جَمِیـعِ                    آلَةِ السِّحْرِ وَ بَعَ    ثَ عِیسَى بِآلَةِ الطِّبِّ وَ بَعَثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللـَّ

الْأَنْبِیَاءِ بِالْکَلَامِ وَ الْخُطَبِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ لَمَّا بَعَثَ مُوسَـى ع کَـانَ الْغَالِـبُ عَلَـى      



 ١٣ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

تَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا لَمْ یَکُنْ فِي وُسْعِهِمْ مِثْلُهُ وَ مَا أَبْطَلَ بِهِ سِحْرَهُمْ               أَهْلِ عَصْرِهِ السِّحْرَ فَأَ   
وَ أَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عِیسَى ع فِي وَقْتٍ قَدْ ظَهَرَتْ فِیهِ الزَّمَانَاتُ وَ احْتَاجَ   

أَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ مِثْلُهُ وَ بِمَا أَحْیَـا لَهُـمُ الْمَـوْتَى وَ              النَّاسُ إِلَى الطِّبِّ فَ   
أَبْرَأَ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ص فِي وَقْتٍ      

هِ مِـنْ              غَالِبُ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ الْخُطَبَ وَ الْکَلَامَ      کَانَ الْ  وَ أَظُنُّهُ قَالَ الشِّعْرَ فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْـدِ اللـَّ
هِ                    مَوَاعِظِهِ وَ حِکَمِهِ مَا أَبْطَلَ بِهِ قَوْلَهُمْ وَ أَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ ابْنُ الـسِّکِّیتِ تَاللـَّ

 الْعَقْلُ یُعْرَفُ بِهِ الصَّادِقُ عَلَى )ع(ا رَأَیْتُ مِثْلَکَ قَطُّ فَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْیَوْمَ قَالَ فَقَالَ مَ
هِ هُـوَ الْجَـوَابُ                     .»اللَّهِ فَیُصَدِّقُهُ وَ الْکَاذِبُ عَلَى اللَّهِ فَیُکَذِّبُهُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ السِّکِّیتِ هَـذَا وَ اللـَّ

 )٢٥ـ١/٢٤ کلیني،(
، )ع(مناقب آل ابي طالـب    کتاب  آشوب در   شهر  ابن ؛)ق٥٨٨ .م(آشوب  رشه نقل ابن . ٢

اصل روایت در نقـل     .  است به نقل این روایت پرداخته     ،)ع(هادیالحسن  وبا تماما بابدر  
خبری که او نقـل      اما   ؛ داراي جزئیات کمتري است    ،قل کلیني ابن شهر آشوب نسبت به ن     

انـد، از یـک راوي       ورت جدا اتفاق افتـاده    ؛ سه ماجرا که به ص     داردسه قسمت    ، است کرده
 : اند نقل شده

و قال أبو عبد هللا الزیادي لما سم المتوکل نذر لله أن یرزقه هللا العافیة أن یتـصدق                  «
بمال کثیر فلما عوفي اختلف العلماء في المال الکثیر فقال له الحسن حاجبه إن أتیتک یا 

ین بالصواب فما لي عندك قال عشرة آالف درهم و إال ضـربتک مائـة مقرعـة                أمیر المؤمن 
 فسأله عن ذلک فقال قل له یتصدق بثمـانین درهمـا            )ع(قال قد رضیت فأتى أبا الحسن       

هُ     «فأخبر المتوکل فسأله ما العلة فأتاه فسأله قال إن هللا تعالى قال لنبیه               لَقَدْ نَـصَرَکُمُ اللـَّ
 فعددنا مواطن رسول هللا فبلغت ثمـانین موطنـا فرجـع إلیـه فـأخبره               »ةٍفِي مَواطِنَ کَثِیرَ  

و قال المتوکل البـن الـسکیت اسـأل ابـن الرضـا مـسألة                ففرح فأعطاه عشرة آالف درهم    
 بـإبراء األکمـه و      ی بالعـصا و بعـث عیـس       یعوصاء بحضرتي فسأله فقال لم بعث هللا موسـ        

 بعـث هللا    )ع(السیف فقـال أبـو الحـسن         و بعث محمدا بالقرآن و       یاألبرص و إحیاء الموت   
 أهله السحر فأتاهم مـن ذلـک مـا قهـر            ی بالعصا و الید البیضاء في زمان الغالب عل        یموس

 بـإبراء األکمـه و األبـرص و إحیـاء           یسحرهم و بهرهم و أثبت الحجة علیهم و بعث عیـس          
و األبـرص و     أهله الطب فأتاهم مـن إبـراء األکمـه           ی بإذن هللا في زمان الغالب عل      یالموت

 بإذن هللا فقهرهم و بهرهم و بعث محمدا بالقرآن و السیف في زمان الغالـب     یإحیاء الموت 
على أهله السیف و الشعر فأتاهم من القرآن الزاهر و السیف القاهر ما بهر به شعرهم و قهر  
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سیفهم و أثبت الحجة علیهم فقال ابن السکیت فمـا الحجـة اآلن قـال العقـل یعـرف بـه                     
 على هللا فیکذب فقال یحیى بن أکثم مـا البـن الـسکیت و مناظرتـه و إنمـا هـو                      الکاذب

  مسائل فأملى علي بـن محمـد ع علـى ابـن              صاحب نحو و شعر و لغة و رفع قرطاسا فیه         
ذِي عِنْـدَهُ عِلْـمٌ مِـنَ          «السکیت جوابها و أمره أن یکتب سألت عن قول هللا تعـالى            قـالَ الـَّ

ء بعـد     قال للمتوکل ما نحب أن تسأل هذا الرجل عن شـي           ١کثم فلما قرأ ابن أ    ... »الْکِتاب
. »ء بعدها إال دونها و في ظهـور علمـه تقویـة للرافـضة              مسائلي هذه و أنه ال یرد علیه شي       

 )٤٠٥ـ٤/٤٠٢ ،)ع( مناقب آل أبي طالب آشوب،ابن شهر(
نده ماجراي اول، نذر متوکل به اعطاي مال بسیار بعد از سالمتي است که بعد از درما               

) ع(اي گرفتن پاسخ بـه محـضر امـام هـادي           بر ش را شدن فقها از پاسخگویي به او، دربان      
) ٢٥، توبهال(» لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ کَثِیرَةٍ«ي   با اشاره به کریمه)ع(د و امامفرست مي

هاي  هاي نصرت الهي در جنگ     جایگاه چرا که    ؛دنمای میزان آن را هشتاد درهم تعیین مي      
 شـگفت   )ع(متوکل که گویا از پاسخ امام     .  بوده است  ، هشتاد موطن  )ص(زمان رسول هللا  

الحـسن  اي را بـا ابو  هرظمنـا در حـضور او،   خواهـد کـه      سـکیت مـي    ، از ابن   است زده شده 
همـان  ،  شـود  ه در این منـاظره رد و بـدل مـي          پرسش و پاسخي ک   .  انجام دهد  )ع(الهادي

 بـن   ییحیـ ،  ي سوم روایت   در پاره . ین روایت است   معجزات و بخش دوم ا     جریان تناسب 
سـکیت   ، سؤاالتي را نوشته و به ابـن       ا از شکست این مناظره خشمگین است       که گوی  أکثم
ي جـواب    یحیـي بعـد از مالحظـه       .برده و پاسـخ آورد    ) ع(دهد تا آن را به حضور امام       مي
اي   در هیچ مـسأله    گر، دی د که براي جلوگیري از تقویت شیعه      خواه ، از متوکل مي   )ع(امام

 . سؤال نشود) ع(از حضرت هادي
 اولین منبعـي  مناقباما  ،اند این سه ماجرا گرچه به طور جداگانه در دیگر مأخذ آمده    

آنها در سیاق یک روایت مشاهده شد؛ بخش مربوط به نذر متوکـل،  نقل  در آن،   است که   
نابع فقهي بـه تناسـب      ي توبه و در م      سوره ٢٥ي   درمنابع تفسیري به مناسبت تفسیر آیه     

  :آید  به دست ميهتچند نک از توجه به این روایات، ٢.باب نذر و قسم روایت شده است
ـ در تمام این روایات. ١ ـ الحسن اکتفا کرده استي ابو  جز نقل عیاشي که به کنیه     ،

                                                                                                                                                                             
ی امور با  مأمون در همه. در زمان مأمون قاضی بصره و سپس بغداد بود) ق٢٤٢ .د(  بن أکْثَمییحی. ١

د و با روی کار آمدن متوکل دوباره به او در زمان معتصم از مقامش عزل ش. کرد یحیی مشورت می
 )٨/١٣٨ زرکلي، . ( معزول شد٢٤٠کارش بازگشت و دیگر بار در سال 

، ی؛ طبرس٨/٣٠٩، یطوس؛ ٧/٤٦٣، یکلین؛ ٢/٨٤، یعیاش؛ ١/٢٨٥ ،یقم: ي این منابعند از جمله. ٢
 .١٠١/٢١٦، واراألنبحار، یمجلس؛ ٢٣/٢٩٨، یحرّعامل؛ ٢/١٩٧، یحویز؛ ٢/٣١٤جمهور، یابن اب؛ ٢/٢٥٧



 ١٥ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

 .شود مالحظه مي) ع(تصریح به نام امام هادي
 مـشابه   کـافي یـت تناسـب معجـزات در        سند هیچ کدام از این احادیث با سند روا        . ٢

 .نیست تا بتوان احتمال تقطیع از سوي کلیني را مطرح نمود
ـ وب نیـز هـست  که مطلع نقل ابن شهرآشـ طبرسي این روایت را  . ٣ هللا  ، از ابوعبـد  

 احمـد   ،یطبرسـ ( »...عن ابي عبد هللا الزیادي قال لما سم المتوکل          «: کند زیادي نقل مي  
کند؛ اول آنکه طبرسـي روایتـي را          مي مطرحاین امر، دو احتمال را       که   )٢/٢٢٤،  یبن عل 

ـ     شهر  که ابـن   و دوم اینکـه    اسـت   ده  نمـو ، تقطیـع    اي کامـل نقـل کـرده       هآشـوب بـه گون
؛ اما در  استآشوب این حدیث را همچون استادش طبرسي از زیادي روایت کرده     شهر  ابن

 . را حذف کرده استد آنهاته و سنادامه به نقل دو جریان مرتبط با آن پرداخ
یعقـوب بغـدادي نقـل      ب معجزات را بـه صـورت مرسـل از ابو          طبرسي روایت تناس  . ٤
 .)٢/٢٢٤ ،ی، احمد بن علیطبرس(نماید  مي

شـیخ   االختـصاص در  ،با همـان سـؤاالت  بخش مربوط به سؤاالت یحیي بن اکثم نیز  
ایـن   بـا     اسـت؛  آمده) ٤٧٦ ابن شعبه،  (یشعبه حران  ابن تحف العقول و  ) ٩١ مفید،( مفید

بـرد بلکـه     بن اکثم را نزد امـام نمـي       یحیي  سکیت سؤاالت    تفاوت که در این دو نقل، ابن      
 و موسي بـراي     جوید پاسخ می  ،)ع(ي در این مسائل از موسي مبرقع برادر امام هادي         یحی

      .  کنند یها را به وي امالء م رود و ایشان پاسخ مي) ع( نزد امام هادي،کسب جواب
اختالفات لفظـی انـدکی     آشوب  شهر   ابن روایت : دو روایت اصلی اینکه    ی دربارهآخر  ی   نکته

امـا بـه هـر حـال، نقـل          . نمایـد  در معنا ایجاد مـی    هایی جزئي    تفاوتکه   د روایت کلیني دار   با
کلینی به دلیل سند کامل و دقت بیشتر در مـتن، دارای اهمیـت بیـشتری اسـت؛ لـذا بحـث                 

 .شود رفته و از روایت دیگر به عنوان قرینه استفاده می شکل گخبری این  عمده درباره
 

 هاي سندي  بررسي
 مأخذ روایت . ١

 آن در   کـه سـند    اسـت،    )١/٢٤ ()ق ٣٢٩ م( کلیني »کافيال« ،ترین منبع این روایت    کهن
 یـک  ي  البته به عـالوه ـسند  نیز این حدیث با همین . گذشتاز نظر روایت متن ابتداي 

ـ واسطه در ابتدا از آثـار شـیخ   ) ٢/٧٩ (عیـون اخبـار الرضـا   و ) ١/١٢١ (علل الشرایع در  
نیـز آن را در     ) ق ٥٦٠ حـدود  .د( ابـو منـصور طبرسـي     .  آمده اسـت   )ق ٣٨١ .د(صدوق  

 نقـل  ، با همـان مـتن کلینـي       و یعقوب بغدادي  از ابو  به صورت مرسل  ) ٢/٢٢٤ (االحتجاج



 ١٣٩١بهار و تابستان ،  یکم، شمارهپنجم              مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و                                ١٦

  کردهروایت زیاديو عبد هللا بااز  به طور مرسلاما نخستین منبعي که آن را .  استکرده
  .باشد می) ق ٥٨٨ .د(آشوب شهر  ابنناقبم ،است

 
 رجال سند . ٢

دٍ             « : به این صورت است    کافيسند روایت در     دٍ عَـنْ أَحْمَـدَ بْـنِ مُحَمـَّ الْحُسَیْنُ بْـنُ مُحَمـَّ
 »...یتِ لِأَبِي الْحَسَنِ عالسَّیَّارِيِّ عَنْ أَبِي یَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ السِّکِّ

 
 حسین بن محمد )الف

شود؛ در بیشتر    دیده می  کافیحسین بن محمد نامی است که به کرّات در ابتدای اسانید            
، یاتی که او از معلّـی نقـل کـرده         در اسناد روا  .  است  بن محمد  یمُعلَّ  او راویِ  ،این سندها 

 :نامش به چند صورت آمده است
 ،١/٢٧٨،  ١/٢١٤،  ١/٢٠٧،  ١/١٥٧،  ١/٥٤،  ١/٥١  کلینـي،  :نکــ    (»حسین بن محمـد   «

           ....) و١/٤٠٨
، ١/١٩١،  ١/١٤٣،  ١/٥٤،  ١/٤٩،  ١/٣٤  کلینـي،  :ـ  کـ ن( »شـعری حسین بـن محمـد ا     «

  .) ...و ١/٤١٣، ١/٢٣٩، ١/٢٨١، ١/٢٣٠، ١/٢٠٦
    .)٢/١٣٨، ١/٤٦  کلیني،:نکـ ( »حسین بن محمد بن عامر«
 .)١/٢٠٥  کلیني،:نکـ ( » األشعریحسین بن محمد بن عامر«

 دارای   بـن محمـد بـصري      ی معلـ  دانـیم  رو مفید است که می     توجه به این نکته از آن     
 .  اسـت   آنهـا را روایـت کـرده       »حسین بن محمد بن عامر اشعری     «ب بوده که    اکتچندین  

  مـشایخ کلینـي    از» حسین بن محمد بن عـامر اشـعری        «)١٦٥ ،الفهرست،  یطوس: نکـ  (
معلـى  از    مورد ٦٤٢ در   که  است  شده واقعدر اسناد روایات     ، مورد ٨٥٩در  ش  نام و   است

توان گفت مراد   در نتیجه می.)٧/٧٩  ،رجالالمعجم ، ی خوی:نکـ (نماید   نقل میبن محمد
» شـعری حسین بن محمد بن عامر ا     «  همان  نیز در سند این روایت   » حسین بن محمد  « از

 همـان » حسین بن محمد بـن عـامر      «شود،    مي که از عبارات نجاشي برداشت      چنان .است
حسین بن محمّد « لذا نام کامل او  .)٢/١١٤ ،  تفرشي( است »حسین بن محمد بن عمران    «

محمـد  مـولي   .)٦٩  و٣/٦٨ ، حائري(  استمشایخ کلینيو از بزرگان  »بن عامر بن عمران 
دانسته  »شعريحسین بن محمد بن عمران بن أبي بکر ا« نیز او را  همان صالح مازندراني 

  .)٦٦ ،نجاشي(  وي در رجال نجاشي توثیق شده است.)١/٢٩٩ ،مازندراني( است



 ١٧ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

در علـل   : است آثار شیخ صدوق به دو صورت آمده      سند همین روایت در     نام در   اما این   
حـسین بـن     «)ع(عیـون اخبـار الرضـا     و در   ) ١/١٢١(»  علـي  حسین بن محمد بن   « الشرایع

علـل   ي تـصحیف در نـسخه    نـشانگر     که آنچه ، بر نکات باال   عالوه) ٢/٧٩( .» عامر محمد بن 
 )١/٨١( مستدرك الوسـائل  و )١/١٠٥( االنواربحارکه در نقل  موجود نزد ماست، این   الشرایعِ

  .استآمده »  عامرحسین بن محمد بن« ، این نام به صورتعیون و الشرایععلل از 
 
  اريسیّحمد بن محمد ا )ب
اهـل  شـود،    اري شـناخته مـي    ، که به سیّ   )ق٢٨٦ .د(ار   سیّ حمد بن محمد بن   اهللا  بوعبدا

 وي  )٨٠نجاشـي، (. بود) ع( آل طاهر در زمان امام حسن عسکري        و از جمله کاتبان    بصره
 و با عباراتِ    )٢٦٨ ، ؛ عالمه حلي  ٥٦٨،  ابن داود حلي  ( در کتب رجالي شیعه تضعیف شده     

طوسـي،  ( شود  توصیف مي لکثیر المراسی و   ه مجفو الروای  ، فاسد المذهب  ،ضعیف الحدیث 
هـاي   سیاري کتاب  .)١/٣٢٨  ،حائري( اند  نیز او را معتقد به تناسخ دانسته       .)٢٣ الفهرست،

کتاب ثواب القرآن، کتـاب الطـب، کتـاب         توان به     که از آن جمله مي      است زیادي نگاشته 
 .)٢٣ ، الفهرسـت ،   طوسي ؛٨٠ نجاشي،(  اشاره کرد   کتاب الغارات   و القراءات، کتاب النوادر  

  شـیخ   رجـال و در    )٦١ ،برقـي ( )ع(ي اصحاب امـام هـادي      در زمره برقي    رجالنام او در    
 ،  الرجـال ،  طوسـي (  است آمده) ع(و امام عسکري  ) ع(هادي امامصحاب  در میان ا   ،طوسي
 .)٣٩٧  و٣٨٤

، مـورد طعـن     هم تعبیر شده  » التنزیل و التحریف  « به سیاري که از آن      کتاب القراءات 
ا وجود اذعـان بـه      ب »خاتمة المستدرك «؛ محدث نوري در      است  واقع شده  برخي رجالیون 
و خـالي   نقل برخي ثقات و مؤلفان بزرگ شیعه همچون کلینـي از سـیاري              این تضعیف،   

 :ـ  کـ ن(. اسـت دانـسته    اعتبـار ایـن کتـاب        بودن این کتاب از غلو و تخلـیط را دلیـل بـر            
 ؛یات سیاري چندان خوشایند نبـود ي اعتماد محدث نوري به روا      اما نتیجه  )١١٤ـ١/١١١ 

را اعتماد بر کتبي    در فصل الخطاب    که یکي از دالیل اعتقاد محدث به تحریف قرآن          نانچ
  )٧٠، مصادر الفقه،سبحاني( .اند  سیاري دانستهکتاب القراءاتچون 

 بر تضعیف او اجمـاع دارنـد؛ در نتیجـه، روایـت او              ء رجال و فقها   علمای: نهایت اینکه 
 و  تحقیـق ،  مامقـانی : ـ  کن (.شود ای بر صحتش اقامه شود، پذیرفته نمی        قرینه بدون اینکه 
 )٧/٣٥٧،  مامقاني:استدراک



 ١٣٩١بهار و تابستان ،  یکم، شمارهپنجم              مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و                                ١٨

  یعقوب بغداديابو )ج
نام کامل  ،  اصول کافی در شرح خود بر      صالح مازندراني محمد  مولي  صدرالمتألهین و نیز    

 صـدر المتـألهین،   ( ١.دنا  و او را موثق شمرده      دانسته نباري سلمي ایزید بن حماد بن      را   او
 بـوده   مکنـي بـه ابویعقـوب   نبـاري ایزید بن حماد بن      گرچه) ١/٢٩٩،  مازندراني؛  ١/٥٤٥ 

) ٣٦٩ ،الفهرسـت ،  یطوسـ (،  و توثیق شده است    )١٨٣؛ عالمه حلي،    ٣٧٨داود حلي،    ابن(
گویا او قمی   بلکه  . باشد، در منابع مشاهده نشد    » داديیعقوب بغ ابو« اما تصریح به اینکه او    

ابن داود،   ( است  شده خوانده قمی   ،یزید بن حماد   ده است؛ چرا که فرزندش یعقوب بن      بو
 امـا نـه او و       )٣٨٠ ابن داود، (،  نقل مکان کرده است   بغداد   به    بعداً یزید و گرچه ابن  ) ٣٧٩

 یعقوب  : اینکه ،نماید  مغایرت را تأیید می     آنچه این  .اند نه پدرش به بغدادی شناخته نشده     
 روایت کـرده    )ع( و از امام جواد   ) ١٨٦ عالمه حلي، ( بوده) ع(ب امام رضا   از اصحا  بن یزید 

تواند بـا یـک واسـطه از امـام            در نتیجه، پدرش یزید بن حماد نمی       )٤٥٠،نجاشي(؛  است
    . نقل حدیث نماید)ع(هادی

چ  مامقـاني، (. بر نام و حال ابو یعقوب بغدادي دست نیافتم        : گوید مي  مامقاني عبدهللا
 اما در منابع    ؛می نیافت را نام این فرد     در منابع رجالي شیعه،    :نهایت اینکه و   )٣/٢٩ ،سنگی

التـاریخ   ،بخـاري (،  )ق٢٤٥ .م(اسحاق بن ابراهیم بـن کـامجرو        :  کساني چون  ،اهل سنت 
 بـن  ی یوسـف بـن موسـ      )٢/٣٤٦  ،حمـوي (،  )ق٢٥١ .م( سحاق بن عباد  ا )١/٣٨٠ ،الکبیر
 معـروف بـه     براهیم بن عبد الـرحمن    اسحاق بن   ا )٩/٢٨٢ ،بن حبان ا(،  )ق ٢٥٣ .م( راشد
ه براهیم بن یونس معروف ب    اسحاق بن   ا )١٩/٧٥ ،  تاریخ االسالم ،  ذهبي(،  )ق٢٥٩ .م (لؤلؤ

خطیـب  ( یوسـف بـن بـشر      و )١/٧٨ ، تقریب التهذیب  ،ابن حجر ( )ق ٣٠٤ .م( منجنیقي
 . اند  شناخته شدهیعقوب بغداديبه ابو )١٤/٣٠٠ ،بغدادي

 
  سکیت ابن  )د

و امـام  از جمله اصحاب امام جواد  ) ق٢٤٤ .م(  سکیت  بن سحاقایعقوب بن    یوسفبوا
یفـات زیـادي،    وي عالم به عربي و علم لغت بوده و داراي تأل          . است) السالمعلیهما (هادي

، کتـاب   کتـاب مـا اتفـق لفظـه و اختلـف معنـاه            ،  کتاب األلفاظ ،  إصالح المنطق  :همچون
او در رجال شیعه توثیق شـده        )٤٤٩نجاشي،  ( .است ...و کتاب المذکر و المؤنث   ،  األضداد

م معتز و مؤیـد فرزنـدان متوکـل         ابن سکیت معل  :  است و ماجراي شهادتش اینگونه آمده    

                                                                                                                                                                             
 . آورده استنباري سلميایزید بن حماد صدر المتألهین نام را به صورت . ١



 ١٩ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

 حـسن و حـسین    ترنـد یـا     ایـن دو فرزنـدم نـزد تـو عزیز         : رسید متوکل از او پ    روزی. بود
 ،)ع(بي طالـب الي بن قنبر غالم ع   ،به خدا سوگند  : یوسف پاسخ گفت   واب؟  )السالمعلیهما(

 بیرون کـشند    پشت سرش متوکل دستور داد زبانش را از       . از این دو و پدرشان بهتر است      
 .)٧/٦٢  ،حائري (و چنین کردند

 
 زیاديهللا عبدابو )  ه

، در منابع رجالي شیعه مالحظه نـشد،        آشوب است شهر  راوی خبر ابن  که  زیادي  عبد هللا   ابونام  
 »یـث جعفر بن محمد بن ل    « و   »زیاد بن محمد«  کساني چون  ت، در منابع رجالي اهل سن     لیکن

ـ ي زماني قرن سوم هجري در بازه ـ نـام  ابـن حبـان   . انـد  ه این کنیه و لقب شـناخته شـده  ب  
ابـن  ( )ق٢٥٠ حـدود  .م (یؤیـؤ ملقب به    »بصري ربیع بن زیاد بن هللا عبید بن زیاد بن محمد«

 کـرده  ي این نکته که وی گـاهي خطـا مـی          را با یادآور   )١٤٩ـ٩/١٤٨،   تهذیب التهذیب  ،حجر
 .)٣/٥٥٢،   میزان االعتـدال   ذهبي،(  است  او را تضعیف کرده     و ابن منده   دهآوردر الثقات   ،  است

 را نیـز    )٢٢/١١٧  ، تـاریخ االسـالم    ،ذهبـي ( )ق ٣٠٠  حـدود  .د(» یـث جعفر بن محمـد بـن ل      «
 .)١٠/٦٦ ي،المعاطابو( متهم دانسته استدر سماع دارقطني تضعیف کرده و 

احتمـال   نیز   .در نتیجه روایت ابن شهر آشوب، حدیثی مرسل با راوی ناشناخته است           
 کـه در ایـن      بـدانیم » ابـو عبـد هللا الـسیاری      «را تـصحیفی از     » ابو عبد هللا الزیادی   « دارد

     . مرسل با راوی ضعیف خواهیم داشتی حدیث،صورت
 

 مصدر روایت  .٣
، )ع(الحـسن هـادي    و یـا ابو     اسـت   روایت شـده   )ع(رضاالحسن  ر اینکه این حدیث از ابو     د

، تنهـا   حـاوی ایـن روایـت اسـت       رین منبع   ت در کافي که قدیمي   . وجود دارد اختالف نظر   
در آثـار شـیخ     اما  . سازد میمحتمل  را   هر دو امر     ، این واست  ده  شر  ي ابوالحسن ذک   کنیه

ایـت کلینـي و      که احتماال این تفاوت در رو       است اشاره شده ) ع(رضاالحسن  صدوق به ابو  
.  بـن محمـد اسـت      صدوق، اعمال نظر صدوق یا جعفر بن محمد بن مسرور راويِ حسین           

  اسـت  اشـاره کـرده   ) ع(رضـا م ابـو الحـسن       نیز همچون صدوق بـه نـا       منصور طبرسي ابو
منابع بعدي که این روایت را از صدوق یا طبرسي نقل  .)٢/٢٢٤ ،یاحمد بن عل طبرسي،(

رغـم    خویي علـي   هللا  تنها آیت   ١.اند دانسته) ع(الحسن رضا بورا ا ز مصدر روایت    اند نی  کرده
                                                                                                                                                                             

؛ نمازی، ١١/٢٠٣ و ١/٨١؛ نوري، ١٠؛ جزائری،١١/٧٠، ١/١٠٥ األنوار،بحارمجلسي، : نکـ برای نمونه . ١
 . ١/١٦٤؛ قرشي،١/٤٨؛ عطاردي، ٢/٢٠٦
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 .)٤١،البیان خویي،(دانسته است ) ع(ضاکافي، مصدر آن را امام رنقل روایت از 
 : است)ع(هاديالحسن  ابو،ر آنست که مصدر حدیث نشانگهتدو نکتوجه به 

اصـحاب  ملـه   ، از ج   که در این روایت مخاطب امام اسـت        )ق٢٤٤ .د( سکیت ابن )الف
آقای خـویی نیـز بـا وجـود        )٤٤٩نجاشي،  (. است) السالمعلیهما (امام جواد و امام هادي    

 تصریح رجالالمعجم  در   دانسته است،  )ع(رضا مصدر روایت را ابو الحسن       البیاناینکه در   
خـویي،   (. بوده است  )السالمعلیهما (سکیت از اصحاب امام جواد و امام هادی        دارد که ابن  

 )٢١/١٣٨  ،الرجالمعجم 
 تـصریح   رعالوه ب . ي مناسبي است   در این زمینه قرینه   روایت ابن شهر آشوب نیز       )ب

وي این روایت را در     : شود در این روایت دیده می     دیگري نیز    قرائن،  )ع(الرضا او به نام ابن   
 که به دسـتور متوکـل تـشکیل شـد، آورده          ) ع( ي ابن سکیت با امام هادي       مناظره غالب
حال آنکه شهادت امام     .)٢/٤٨٤ ،  یعقوبي( به خالفت رسید  ق   ٢٣٢ سالمتوکل در   . است
، تـاریخ االسـالم    ؛ ذهبـي،  ٦/١٣٩  سـمعاني، ( ه اسـت  واقـع شـد   ق   ٢٠٣ در سال ) ع(رضا

، یعنـي بیمـاري     ي متوکل در تشکیل ایـن منـاظره بـود          نیز ماجرایي که انگیزه    .)١٤/١٣ 
، در ابتـداي  ـ ینه راهگشاي او بودـ در این زم) ع(که پاسخ امام هادي ـ  متوکل و نذر وي
و والیت امام   ) ١٢/٧٥ و   ١١/٢٠٦   ،ابن جوزي (  رخ داد  ٢٣٤یعني در سال  دوران خالفتش   

، مـسعودي (  آغـاز گـشته   ـ )ع(همزمان بـا شـهادت امـام جـواد     ـ٢١٩از سال ) ع(هادي
  حال .)٩/٣٠٣ ،  سمعاني( داشتادامه  ق  ٢٥٤ي وفات ایشان در سال        هنگامه تا  و )٣/٤٦٤ 

کـه  دهد    می این نکته نشان  ) ٦/١٢٢  ،مقدسي( .بوده است  ق٢٤٧مرگ متوکل    آنکه سال 
 .باشد) ع(تواند امام هادي ميها  تن،الحسن در روایتابو

هللا  را بـه دلیـل وجـود ابوعبـد         بررسی سند روایـت کلینـی، ضـعف آن        : حاصل اینکه 
قیده و تفسیر و تاریخ     رو که در خبر واحدی که در باب ع         اما از آن  . دهد سیاری نتیجه می  

 بررسی  )١٥/١٥١  ،هللا  فضل :ـ  کن( ،رسیده است، مدار، قطع و یقین بر مضمونِ خبر است         
ی این بررسی، مخالفت این مـضمون         اگر نتیجه  ؛نماید و سنجش متن حدیث ضروری می     

 .گردد با ضروریات دین بود، احتمال مخدوش بودن حدیث مطرح می
 

 بررسي داللي حدیث  
کنـد   ع حجت پیامبران سؤال مي    ي علت تنوّ   درباره) ع(ابن سکیت از امام هادی    روایت،  در این   

بـر خلـق چیـست؟ و        ]خدا[امروز حجت   : پرسد  مي مهادر اد  او. دهند به او پاسخ مي   و حضرت   
 ،که به حقیقت از سـوي خداسـت       ن، کسی   ، که با آ   نماید  معرفی می   عقل آن حجت را   )ع(امام



 ٢١ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

 . گردد  شناخته و تکذیب مي، آنکه بر خدا دروغ بنددشود و شناخته و تصدیق مي
عقل به چه دلیل در برابر . این جستار نیز در همین بخش از حدیث استسؤال اصلي 

، عقـل   آیند ان که پیامبران با معجزه مي     ؟ آیا در همان زم     است اعجاز پیامبران قرار گرفته   
 چه بسا بگوییم اعجـاز  ،حجت نیست؟ نیز اگر حدیث را بر معناي ظاهري آن حمل کنیم     

و . و اکنون تنها عقل حجـت اسـت  است ل بوده و حجیت قرآن محدود به همان عصر نزو  
. یا دست کم حجیت قرآن را نه به دلیل اعجازش، بلکه تنها به دلیل تواتر نقل آن بدانیم                 

ی نهـایی، پـردازش      حدیث و دست یابی به یک نتیجـه       از   بخشی این    برای بحث درباره  
    :نماید مقدمات ضروری میای  پاره

 
  معجزهو ضرورت  تعریف ـ١

کنـد و متـضاد بـا قـدرت          دو اصل دارد؛ اولی بر ضـعف داللـت مـی          ) عجز: (ابن فارس گوید  
گفتـه  . انـد  همـین معنـا را اراده کـرده       » عَجِـزَ عـن الـشيء     «:گویند  وقتی می  .یابد کاربرد مي 

 ،؛ راغـب ٤/١٨٩ ،ابن فارس(  عاجز شوند، وقتی از وصول و ادراک او »أعجزَني فالنٌ «: شود می
گویند که فرد در مسیری گام برداشته باشد، امـا           را آنگاه می  » عاجَزَ الرجل، و  عَجَّز « و .)٥٤٧

 و بـه معنـي      عَجُـز  ،اصل دیگـر   .)١/٢٩٧ابن سیده،   (به منتهای مقصود از آن نرسیده باشد        
 .)٣/٨٨٣جوهری، ؛ ٤/١٩٠؛ ابن فارس، ١/٢١٥ ، فراهیدي( قسمت مؤخر شيء است

 چیـزي  ،فـرد  کـه   اول گرفته شـده و بـه ایـن معناسـت     معنائیاز اصلعجاز  إاصطالح  
ادیان توحیـدی  در اصطالح این تعبیر   .)٤/٢٤ ،طریحي( بیاورد که دشمنش را عاجز گرداند     

ی عامـل ربـوبی در       شود که توسـط مداخلـه      چون اسالم و مسیحیت بر حوادثی اطالق می       
شـود و     محقـق مـی    ١، ورای نظم طبیعی مشهود     و العاده  صورت خارق   به ،روند طبیعی امور  

                                                                                                                                                                             
قرآن . موهم ضدیت معجزه با عقل نیست) ٤/٧٣ ی، حنف: نکـ (اند،  این قید چنان که برخی پنداشته. ١

وراء طبیعت در عالم طبیعت داللت دارد، ان امری خارق عادت که به تصرف مامعجزه را به عنو
قانون علیت یک ضرورت عقلی . ی ضرورت عقلی است کننده پذیرد و نه به معنی امری که باطل می

بر این ) ٣: طالقال( »قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا«ی  هآی. پذیرد است و قرآن نیز قانون علیت عام را می
داللت دارد که هر مسببی؛ اعم از اینکه به مقتضای اسباب عادی باشد یا نباشد، میزانی دارد که 

کند  بلکه ثابت می. و این نفی قانون علیت و سببیت بین اشیاء نیست. خداوند آن را مقدر کرده است
طباطبایی، : نکـ . (نماید ر دست خداوند هستند و او هر گونه اراده نماید، در آنها تصرف میکه اشیاء د

به بیان دیگر، نبود علل طبیعی، به معنی فقدان مطلق علت نیست؛ بلکه نهایتا بر عدم علل ) ٧٧ـ١/٧٣ 
یک قانون و و به تعبیر شهید مطهری، میان نقض ) ١/٢٦١  ،الفکر الخالدسبحانی، (مادی داللت دارد 

 ).٤/٤٦١ ی، مطهر(حکومت کردن یک قانون بر قانون دیگر، فرق است 
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به عبارتی معجزه نوعی تصرف و مداخله مستقیم خداونـد          . دارای معنا و داللت دینی است     
 از  ،شود که آن را به منظور آشکار سـاختن حقیقتـی           در نظام طبیعی مشهود محسوب می     

 .)٣٦ـ٣٥، البیان :ـ کن؛ نیز ٨٢، احمدی( ندک اش خارج می مسیر طبیعی
 که در صدق معجزه، سـالمت آن از معارضـه کـافی             ستا    بر این عقیده   حسن حنفی 

 طبیعـت اسـت کـه       ی از نیست؛ چرا که عدم معارضه، گاه ناشی از جهل موقت به قـوانین            
رو که مستند    حال آنکه معجزه از آن     .)٤/٧٣  ،حنفی(شمارند     می نقض آن معجزه را   مردم  

شود تـا بـا برطـرف شـدن جهـل،        ول است، معجزه نامیده نمی    به یک سبب طبیعی مجه    
شـود کـه    رو معجزه نامیده می   بلکه معجزه از آن   . نامش لغو شود و حجیتش از میان برود       

. شود و علـتش قـاهر اسـت         مستند به امری بر خالف عادت است که سببش مغلوب نمی          
 کـه مـداوای او از       مانند اینکه شفای مریض در اثر استجابت دعا کرامت اسـت در حـالی             

 .)١/٨٣ ، طباطبایی: ـ کن(شود  طریق دارو، امری عادی محسوب می
 جـز ارسـال مبلغـي از        اي  چاره ،ابالغ تکلیف هدایت خلق بر خداوند واجب است و در         

 به طور طبیعي مدعیاني دروغـین       ،از طرفي در احراز این منصب الهي      . جنس بشر نیست  
 ضروري ،تجهیز پیامبر به معجزه، از سردرگمي بشر که براي جلوگیري نیز پیدا مي شوند

مانند اینکـه   . شود  تأیید مي  این حکم عقلي با روایات نیز      )٣٧،  البیانخویي،  : ـ  کن( .است
مِن اآلیاتِ مَا مِنْ الْأَنْبِیَاء نَبِيّ إِلَّا أُعْطِيَ « : استدهآم )ص(در روایتي از رسول گرامي اسالم

ه إِلَـيَّ فَـأَرْجُو أَنْ أَکُـون                  مَا مِثْله آمَنَ عَلَیْهِ      الْبَشَر وَإِنَّمَا کَانَ الَّذِي أُوتِیته َوحْیًـا أَوْحَـاهُ اللـَّ
، ، مـسلم  ٨/١٣٨ و٦/٩٧ ،الـصحیح  ،بخاري،  ٢/٣٤١،  ابن حنبل ( »أَکْثَرهمْ تَابِعًا یَوْم الْقِیَامَة   

اتـي کـه    ، معجز  است  به معجزات تفسیر شده    ، در این حدیث   »آیات«) ٩/٤،  بیهقی،  ١/٩٣
، ابـن حجـر   (.  بـه پیـامبر ایمـان بیـاورد        ،کنـد بـا دیـدن آن       ي آن اقتضا مي    شأن بیننده 

 .)٩/٤ ،الباري فتح
 

  عقل  و معجزه ارتباطـ٢
 و معجـزات    معجزات حسي : داند ی اصلی می    دو گونه  دارایرا  ) ع(معجزات انبیاء  سیوطی

ت اما بیشتر معجزات این     اسرائیل حسی بوده اس    بنیبیشتر معجزات   او عقیده دارد     ؛عقلي
 .)٢/٣١١ سیوطي،(  است عقلی،امت

گرچـه برخـي   : کـه ست   آن ،ي این تقسیم باید مورد توجه واقع شود        اي که درباره   نکته
، اما حجت الهـي در هـیچ کـدام از آنهـا     ندا ه عقلي نام گرفت دیگرمعجزات حسي و برخي   

 به ضرورت اصل معجزه      را انعقل نه تنها انس   . بدون یاري عقل بر آدمي تمام نخواهد شد       



 ٢٣ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

ـ         :شود که   یادآور مي  وي را ، بلکه    است رهنمون گشته   هصدور معجزه از جانـب خداونـد ب
ي  این امـر بـا قاعـده      . دست کسي که امکان دارد به دروغ ادعاي نبوت کند، محال است           

 حکـیم، : ـ  کن (و در تمام اعصار یاریگر بشر بوده است        آید حسن و قبح عقلي به دست مي      
رُونَ فِـي         « ی  آیه ).١/٢٦٦ سبحانی، الفکر الخالد،  ؛  ١٢٨ ذِینَ یَتَکَبـَّ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الـَّ

.  داللت داشته باشد   مسألهست به همین     نیز ممکن ا   )١٤٦ ،عرافالا( »...الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ  
 .)٤/٧٣٦ ،مجمع البیان ،یطبرس: ـ کن(

ي عقلـي بـر کـسي        فـضیلت معجـزه   . سـد ر نقش عقل در همین مرحله به پایان نمي       
ي حسي نیز بعـد از       پوشیده نیست، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که در معجزه             

بعـد از اینکـه      ؛دار دیگر مراحل است    است که عهده   عقل   ي ادراك معجزه با حس،     مرحله
د آن عـاجز    فهمد که از انجام ماننـ      ، مي وقوف یافت فرد به معجزه علم پیدا کرده و بر آن          

ن برهـاني بـر     ي روشني که پیامبر بـه عنـوا        پس هر آیه  . کند است و به این امر یقین مي      
یابـد   شود که درمـي    اي اقامه مي   اقلي به گونه  نسان ع ، در قلب هر ا    صداقت خود ارائه کند   

توان کس دیگری    خارج است و جز پیامبري به اذن پروردگار،          ي قدرتش  این امر از حوزه   
 قوم هر پیامبر نیازي ندارند کـه ابتـدا در آوردن ماننـد آن               در نتیجه ندارد؛   آن را    آوردن

، ینکه در آوردن ماننـد آن طمـع کننـد         ، بلکه بدون ا   وشند و آنگاه خود را عاجز ببینند      بک
 ١.)٥ــ ٤، توفیـق (  از قبیل آنچه خود دارند نیـست  است،نچه او آورده آکنند که    یقین مي 

شوند و تنها راه اطالع آنها   عینی معجزات حسی نمیی حتی کسانی که موفق به مشاهده  

                                                                                                                                                                             
ي انبیاء را تنها در کنار کوشش بسیار او براي  اینکه ما ناتواني بشر از آوردن چیزي همانند معجزه. ١

؛ تنها ایم ي انبیاء برگزیده کنیم، گویا ناشي از تأثیر کلمه ایست که براي بیان بیّنه هماوردي تصور مي
اما این . ي آن کوشش کرده باشد شود که فرد از انجام امر عاجز شده است، که درباره زماني گفته مي

 را سلطان ، برهان وهآیاي نیست که وحي در این باره برگزیده باشد؛ بلکه قرآن تعبیراتي چون  کلمه
ین گونه توجیه کرد که عقل آدمی، توان این واژه را ا  البته می.)٣ توفیق،: نکـ (در این باره آورده است 

. یابد گذارد، خود را عاجز از آوردن مانند آن می طی فرآیندی که پس از دریافت معجزه پشت سر می
تر و برای دیگران بعد از ضمیمه کردن نظر متخصصان صورت  که البته این امر برای متخصصان سریع

اما . جود دارد و در حقیقت مکمل آنستدر نتیجه، حجیت عقل همراه با حجیت معجزه و. گیرد می
براي ) ص(هللا های تاریخی گویاي آنند که بعضي از مشرکان در زمان رسول اینکه برخي گزارش

عقلي برخي با  عقلي یا کم چون بي. تواند ناقض این مطلب باشد اند، نمي هماوردي با قرآن تالش کرده
گر کسي با شنیدن حقیقت درخواست عذاب کند، همانطور که ا. یقین ناشي از معجزات منافات ندارد

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ «: رساند این به حق و روشني آن ضرري نمي
 .)٣٢ ،نفالاال (»عَلَیْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ
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اخبـار   از دخالت عقل برکنار نیستند؛ چرا که در بـاب             خبر متواتر است،   ،از این معجزات  
 بـر کـذب   راویان از یک فرایند عقلی که به قطع بر عدم تبانی      پس یقین صرفا   نیز متواتر

 .)٢/١٤٤٦  ،یتهانو؛ ٨٣٥ ،رجب :ـ کن( شود حاصل میانجامد،  می
ایمـان آوردن بـه      یخواجه نصیر الدین طوسـ    ارتباط عقل و اعجاز تا بدان جاست که         

: ـ  کـ ن( شـمارد    آدمی به عقل خویش می      آوردن  واقع ایمان  دری معجزه را      نبی به واسطه  
 و تفتازانی با وجود تفکر اشعری، بر این بـاور اسـت کـه اصـال                  .)١٠٨ ،خواجه نصیرالدین 

قلی محض باطل است؛ چرا که دست کم صـدق مخبـر بایـد بـه                چیزی به عنوان دلیل ن    
برد؛  ای مقدمات عقلی بهره می در نتیجه، دلیل نقلی نیز از پاره. ی عقل تأیید گردد وسیله

ی عقـل دانـسته    ی صدق مخبران به کـسی کـه صـدق او بـه واسـطه      چرا که اگر سلسله   
معجزه بر صدق نبی نیـز از       وی داللت   . آید  شود منتهی نگردد، دور و تسلسل الزم می         می

 .)٢٨١ـ١/٢٨٠ ،تفتازانی: ـ کن(این گونه شمرده است 
 .زمان با حجیت معجزه وجود دارد و در حقیقت مکمل آنستمدر نتیجه، حجیت عقل ه

 

  عصرهر تناسب معجزات با فنون  ـ٣
هنـر و    بـر حـسب      ،هر پیامبر ي   معجزه شد،   مالحظهدر متن روایت مورد بحث      که    چنان
حجت الهـي    ،تا به این وسیله   . ي رسول دیگر متفاوت است      با معجزه  ،ش زمان تماع اج علم

اگـر معجـزه را بـه خـرق         « :گویـد   خویي مي  آیت هللا  آنان تمام شود؛     اي رساتر بر   به گونه 
اي که از توان سایر افراد بشر خارج است، بـدون             به گونه  ؛کنیم قوانین طبیعت تعریف مي   

آنـان تـشخیص   . المـان صـنعتِ مـشابه بـا آن اسـت          شک شناخت آن نیز مخصوص به ع      
مـادامي  اما  . دهند که انجام چه امري از قدرت بشر خارج است و کدام در توان اوست               مي

خویي، ( »ي شک به روي او گشوده است       دریچه به مبادي علم مشابه آگاه نیست،        که فرد 
  .)٤٠،البیان

اي رسـاتر      آن فن به گونـه      باید توجه داشت که گرچه حجت بر عالمان        در این زمینه  
شود، اما دیگران نیز از آن جهت که این حرفـه را از مـردم زمـان خـود فـراوان                       تمام مي 

. شـوند   اند، با ظهور معجزه به تمایز آیت نبي با آنچه نـزد دیگـران اسـت، آگـاه مـي                     دیده
 توجـه داده  » تحـدي «و  » ادراك اعجاز «همچنان که بنت الشاطی در مورد قرآن، به تمایز          

ي عربي اصیل  از آنجا که قرآن معجزه است، امر آن براي هر کسي که داراي سلیقه: است
ــراي همــه  ي کــساني کــه در عــصر بعثــت   اســت، آشــکار اســت و ادراك اعجــاز آن، ب

اي ماننـد      سـوره  آوردناما تحدي به    . اند، میسر بوده و نه فقط براي بلیغان آنها          زیسته  مي



 ٢٥ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

 ).٣٩بنت الشاطي،  (آن، فقط بر بلغاي آنها عرضه شد
 ١)ع(جعفر بن محمـد   تناسب معجزات در خبر دیگری که یعقوبي به صورت مرسل از            

خداوند متعال پیامبري را مبعوث نکرد مگر با آنچـه          : روایت کرده، با این بیان آمده است      
را بر قومي بر انگیخت که بیشتر آنها اهـل           بن عمران    یموسبر اهل زمان او غلبه داشت،       

، ملخ،  ]بیضاء[ عصا و ید  : د، لذا پیامبرش را با آنچه سحرشان را نابود کند، مثل          سحر بودن 
شپش، قورباغه، خـون، شـکافتن دریـا و انفجـار سـنگ بـراي خـروج آب و محـو شـدن                   

ي که بیشتر مردمش اهل صنعت بودند مبعوث کرد؛         نازمرا در   داود  . هاشان فرستاد  چهره
را در زمـاني     سـلیمان    .او صـوتي زیبـا عطـا کـرد        در نتیجه آهن را براي او نرم کرد و به           

 بودند؛ لذا بـاد و جـن را         لسمات وعجائب سازي و ط   برانگیخت که مردمش اهل ساختمان    
 را در زمــاني فرســتاد کــه مــردمش بیــشتر بــه طبابــت ی و عیــس.بــه تــسخیر او درآورد

ث نمـود   پرداختند؛ در نتیجه او را با زنده کردن مردگان و شفاي کوري و پیسي مبعو                مي
را در زماني که مردمش اهل کالم و سجع بودند؛ لذا او را بـا قـرآن مبـین                   ) ص(و محمد 
 .)٣٤ و ٢/٣٥  ،یعقوبي (»فرستاد
 

   اعجاز قرآنجاودانگي ـ٤
گونـه دانـسته و در خـالل آن،     انـواع معجـزات را سـه     » فعـل و انفعـال    «ابن سینا در رساله     

 و  بـوده صنفی که متعلق به فضیلت علـم        . ١ :چگونگی اعجاز قرآن را نیز یادآور شده است       
 اوعلم را بدون تعلیم و تعلم به مستعد بدهد تا از نظر علمـی بـه آنچـه                   خداوند  آنست که   

 متعلـق بـه     کـه صـنفی   . ٢. )١١٣ ،نـساء ال( »وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ    « : علم بیابد  ،بخواهد
 امـور را ببخـشد بـه        اطالع بـر غیـبِ    فضیلت تخیل قوى است؛ اینگونه که به مستعد توان          

این دو  .  )٤٩ ،هودال(» تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهَا إِلَیْکَ     «: ای که از غیب سخن گوید       گونه
ی نفس انسانی هستند و داخل در نوع تأثیر نفسانى در نفـسانى   گروه متعلق به قوه مدرکه    

حکما معتقدند اعجاز قرآن از همین دو گونه است و ایـن بـه دلیـل فـصاحت و                   . باشند  می
بالغت و نظم بدیع آن در داللت بر علوم عقلی متعلق به معرفت خداوند، مالئکـه، کتـب و                   

 .)٢٢٥ـ٢٢١ابن سینا، : ـ کن... (آینده است وم غیبی گذشته ورسوالن و عل
                                                                                                                                                                             

است، یافت ) ع(یگري جز همین نام براي اطمینان یافتن به اینکه این شخص امام صادقي د قرینه. ١
 نیز در منابع حدیثي  ـکه از نظر مضمون با روایت مورد بحث ما شباهت داردـ متن این روایت . نشد

 )ع(اما عالمه عسکري که این روایت را از همین منبع نقل کرده است، به نام امام صادق. مشاهده نشد
 ).٢/٢٨عسکري، : نکـ (تصریح نموده است 
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 شده، فصاحت و    اشارهر این خبر نیز به آن       مشهورترین وجه اعجاز قرآن، که د     گرچه  
 کـه از     اما حق اینست که قـرآن دارای وجـوه متعـددی از اعجـاز اسـت                ،بالغت آن است  

؛ ٣٠ــ ٢٨، ی باقالن:ـ کن( ستا  قرار گرفتهاندیشمندان مسلمان دیرباز تا کنون مورد توجه  
 .)...و١٤٨ـ١٤٧ ،یبغداد

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْـإِنْسُ وَ  «ی  طباطبایی در این باره به عمومیت تحدي در آیه عالمه  
» اً أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کـانَ بَعْـضُهُمْ لِـبَعْضٍ ظَهِیـر                   الْجِنُّ عَلى 

اگر تحدی تنها   : و عدم اختصاص آن به گروهی خاص استدالل کرده است         ) ٨٨ ،سراءالا(
مخاطبان تحـدی از قـومی خـاص یعنـی عـرب فـصیح       به بالغت قرآن و اسلوب آن بود،        

ی انس و     رفت؛ حال آنکه آیه، همه      جاهلی، آن هم قبل از اختالط و فساد زبان فراتر نمی          
هر صفت خاصی است که     جه اعجاز قرآن غیر از بالغت،       و. جن را مخاطب قرار داده است     

ی و  اخبار غیبـ  ،  احکام تشریعي ،  فاضلة، اخالق   حقیقي  معارفقرآن دارای آن است؛ مانند      
قرآن برای بلیغ در فصاحت و      . به آن پی نبرده بود    نزول  در هنگام   بشر  معارف دیگری که    

شناس  علمش، برای جامعه  بالغتش معجزه است، برای حکیم در حکمتش، برای عالم در           
 در  ایـشان  .)٦٠ـ١/٥٩  ،طباطبایی(...  و گذار در قوانینش   اش، برای قانون   شناسی در جامعه 

ی   ی آنها تحدی نیز کرده است، به علم، آورنـده           بیان برخی وجوه اعجاز قرآن که به همه       
رین  و تحـدی بـه بالغـت را در آخـ    پرداختهقرآن، اِخبار از غیب و عدم اختالف در قرآن          

 .)٧٢ـ١/٦٢ ، همو: ـ کن( وجه مطرح نموده است
 اعجاز بالغـی قـرآن را       ، به دلیل عدم فصاحت    های بعد  عصر مردماندر نتیجه، گرچه    

ی پیامبر ما     این بدان معنا نیست که معجزه     کنند، اما     همچون مردم عصر نزول درک نمی     
ی از اعجـاز وجـود      ی دیگر انبیاء باشد؛ چرا که در قرآن وجـوه دیگـر             نیز همچون معجزه  

دارد که از خالل آنها آگاهی به الهی بودن این معجزه برای مردم دیگر اعصار نیز حاصـل          
ی جاودان است؛ یعنی اهل هر عصری، وجهی از اعجاز آن را درک               قرآن معجزه . گردد  می
 ) ٦٨ـ٦٦هیتو، : نکـ (. برند ی آن به صداقت رسول پی می کنند و به واسطه می

 ،بـه اقتـضاي حکمـت       لـذا  ؛ذشته محدود به زمـان خـود آنهـا بـود           گ نبوت پیامبران 
ي   بـا مـشاهده    ،؛ برخـي از مـردم آن زمـان        ي آنها نیز از نظر زمـاني محـدود بـود           معجزه

مستقیم آن معجزات و برخي دیگر با دریافت خبر متواترِ شاهدان، حجت الهي را دریافت      
ي شاهد صـدق آن نیـز        جزهمع، واجب است که     اما بر شریعتي که همیشگي است     . ندکرد

ها بـاقي مانـده     بدان روي که قـرآن در عـصرها و مـصر           .)٤٦،  البیانخویي،  ( ١ابدي باشد 
                                                                                                                                                                             

 گرچه معجزات پیامبران گذشته بدان لحاظ که از: در این باره توجه به این نکته ضروری است که. ١



 ٢٧ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

 .)٤/٤٤٩، خمیني: ـ کن( استت اثبقابل ا بالوجدان براي ما  به صورت آناعجازاست، 
، فقـط بـه دلیـل       از جـنس کـالم اسـت       خـاتم پیـامبران      آیتاگر  : توان گفت  در نتیجه مي  

 که از جنس کـالم      کرد جاودان بودن این معجزه اقتضا مي      بلکه   ،مخاطب اولیه نیست  سخنوري  
 میردامـاد، : ـ  کـ ن (بوده و در عقول ثبات بیشتری دارد      تر     بادوام »ی کالمی   معجزه«؛ چرا که    باشد
محقـق سـبزواری در     . شـود    نیز نامیده می   »ي عقلي   معجزه« ، قرآن کریم   به همین لحاظ   .)٤٨١

 قولیّه بیشتر است، از معجـزات عملیّـه، چـه             را، اعتنا به معجزه    یاهل معن : ... ردنگا  این باره می  
اسـت و   » حـسّ « از التباس و وسواس نیـستند، چـه حـاکم در عملیّـات،               یمشاهدین اینها، خال  

. اسـت »  وقّـاد  ی نظـر   عقـل « قولیّه که معیّر و نقّـاد در آن،           ، به خالف معجزه   »ی عمل  عقل«معیّر  
 به پیغمبر مـا عطـا فرمـوده و بـه            ي تعال ی باقیه است، بر صفحه دهر که خدا       پس، قرآن معجزه  

 .)٤٧٤محقق سبزواری،  (»هیچ پیغمبر، معجزه باقیه کرامت نفرموده
ا أُعْطِـيَ        « :ه است  شد نقل) ص(روایتي از رسول گرامي اسالم    در   مَا مِنْ الْأَنْبِیَاء نَبِيّ إِلـَّ

 الْبَشَر وَإِنَّمَا کَانَ الَّذِي أُوتِیته وَحْیًا أَوْحَاهُ اللَّه إِلَيَّ فَـأَرْجُو أَنْ             مَا مِثْله آمَنَ عَلَیْهِ   مِن اآلیاتِ   
ابن حجر در شرح ایـن خبـر         )٨/١٣٨ ،الصحیح،  یبخار(،  »أَکُون أَکْثَرهمْ تَابِعًا یَوْم الْقِیَامَة    

ي  معجزه که   آنست »وْحَاهُ اللَّه إِلَيَّ  وَإِنَّمَا کَانَ الَّذِي أُوتِیته وَحْیًا أَ     «راد از مد  ان گفته: گوید مي
فَأَرْجُو أَنْ أَکُـون أَکْثَـرهمْ تَابِعًـا یَـوْم          «قرآن تا روز قیامت پایدار است؛ این معنا با عبارت           

. ي پایدار را برسـاند  ي این معجزهي فراوان و نفع عموم   تا فایده است  تعقیب شده   » الْقِیَامَة
 )١٤/١٨٦ ،فتح الباري، بن حجرا: ـ کن(

باری از قـرآن یـاد کـرد و         ) ع(امام رضا «:  از پدرش آورده است     رازي یمحمد بن موس  
قـرآن  : ی موجود در نظم آن را بزرگ شمرد و فرمـود            حجت همراه با آن و آیت و معجزه       

خداوند آن را برای یک زمان خاص قرار نـداده اسـت بلکـه              ... ریسمان محکم الهی است     
 .)٢/١٣٠ ،)ع(عیون أخبار الرضاصدوق،  (»...ستانی اراهنمای برهان و حجت بر هر انس

 
 حجیت عقل

. شـود   الهي معرفي مـي    به عنوان حجت  پیامبران  همچون  نیز   عقل   ،در متون روایي شیعه   
                                                                                                                                                                             

اند، براي ما قابل مشاهده و توصیف دقیق   نوع محسوس بوده و از لحاظ وجودي باقي نمانده
گونه ثابت  انطور که برخي معجزات نبوي ایناند؛ هم هنیستند؛ اما براي ما نیز به طریق تواتر ثابت شد

تاکنون نیز کسي نتوانسته است کاري چون اعجاز موسوي و صنع عیسوي انجام دهد، گرچه . شوند مي
به همین دلیل است که ) ٤٤٩ و ٤/٤٤٦خمیني، : نکـ . (اند طب و دیگر صنایع پیشرفت زیادي کرده

 .)٣/١٠٣٢راوندي، (ن مخصوصي تعلق ندارد معجزه به زمان و مکا: گوید راوندي مي
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همانـا  ! ای هـشام   ...«: فرماینـد  به هشام بن حکـم مـي      خطاب  ) ع(امام کاظم برای نمونه،   
 رسوالن، انبیاء   ،حجت ظاهر . نخداوند دو حجت بر مردم دارد؛ حجت ظاهر و حجت باط          

) ع(و یا در حدیثي از امام صـادق  .)١/١٦ کلیني،( »...ها هستند و ائمه و حجت باطن عقل     
 » عقـل اسـت    ،حجت خدا بر بندگان پیامبر و حجت میان بندگان و خداونـد           « :استآمده  

 .)١/٢٥، همو(
ییـر  که موجب تغ و بررسي تفاوت حجیت عقل و حجیت رسول  اخیرحدیث در شرح 

؛ ١/٨٠ ،مرآة العقول  مجلسي،: ـ  کن( است، آراء گوناگوني ابراز شده      سیاق این حدیث شده   
 عقل و پیـامبر     : اینکه ،اما آنچه مشخص است    .)١/٣٠٨،   مازندراني ؛١/١١٣ فیض کاشاني، 

 هیچ کـدام    ،؛ در این دو حدیث هم     کنند زمان حجت را بر بشر تمام مي      در کنار هم و هم    
 اما معجزه حجتي است که     . است  به زمان یا مردمي خاص نشده      از این دو حجت محدود    

؛ آنگـاه کـه رسـول همـراه بـا دعـوتي عقـل پـذیر و                  شـود  بعد از این دو حجت ارائه مـي       
وَیَرَى الَّذِینَ  « :پذیرند درنگ دعوت حق را مي      بي ،اند پسند آمد، آنها که اهل اندیشه      فطرت

 تنهـا کـساني کـه حـق     و .)٦ ،سـبأ  (»... مِنْ رَبِّکَ هُوَ الْحَـقَّ       أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَیْکَ    
لَقَدْ جِئْنَـاکُمْ بِـالْحَقِّ وَلَکِـنَّ أَکْثَـرَکُمْ لِلْحَـقِّ           « :کنند  در برابر آن ایستادگي مي     ،ندستیز

ت بلکـه   اینها نشانگر آنست که معجزه یک ضرورت تبلیغي نیس        . )٧٨ ،زخرفال( »کَارِهُونَ
روز نخـست بـا معجـزه آغـاز         ؛ پیامبران دعوت خود را از همان        عي است یک ضرورت دفا  

و اساسـا    .دهنـد  ه که با شبهات منکران روبرو شدند، معجزه ارائه مـي          ، بلکه آنگا  کنند نمي
کردند که خواهـان    درخواست معجزه مي)ع( و دیگر پیامبران)ص(کساني از پیامبر اسالم   

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَـا مِـنَ الْـأَرْضِ            « :اند  مردم بوده  ایجاد شبهه و تردید در    
 .)٢٩٢ـ٢٨٩معرفت، : ـ کن ()٩٠،سراءاال( »...یَنْبُوعًا

، گفتاری  )١٥،  سراءالا( » نَبْعَثَ رَسُولًا  یوَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّ    « ی ابن شهر آشوب ذیل آیه    
عدلیه اتفاق نظر دارند که جائز اسـت   «: سازد دارد که اهمیت بسیار حجت عقل را آشکار می        

 در  .خداوند عذاب کند؛ حال آنکه رسولی نفرستاده باشد و به تکلیف عقلی آنها اکتفا نمایـد               
 داللتی بر اینکه اگر خداوند رسولی نفرستاده باشد، جایز نیـست کـه آنهـا را بـه خـاطر                     آیه

 )٢/٧٩  ،متشابه القرآن ،شهرآشوب ابن (.» ...، وجود نداردقبائح عقلی عقاب کند
، دارد ، متن دعوت را هـم در بـر  رو که عالوه بر اعجاز شاید بتوان گفت که قرآن از آن 

 وجه اعجاز   ،اما جالب آنکه قرآن   . ورت دفاعي هم یک ضرورت تبلیغي است و هم یک ضر        
،  به حالت تشکیک مشرکان و منافقان اشـاره کـرده اسـت           که بعد از آن  و صالبت خود را     



 ٢٩ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

وَإِنْ کُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِـنْ مِثْلِـهِ وَادْعُـوا                « :دارد يبیان مـ  
 ).٢٩٢،معرفت: ـ کن() ٢٣ ،هبقرال( »للَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَشُهَدَاءَکُمْ مِنْ دُونِ ا

 در این مبحث، عقل نظـری و        مراد از عقل  : ای که نباید از نظر دور داشت، اینکه         نکته
فلسفی محض نیست؛ بلکه مراد عقل عام بشری بـا لحـاظ اصـول فطـري و قواعـد غیـر                     

 .اکتسابی آن است
 

 در انتهای حدیث قرار گرفتن حجیت عقل در برابر حجیت قرآن
 و قرآن بـه عنـوان حجـت پیـامبر            حجت پیامبران است   بیان حدیث در مقام     ابتدای این 

پرسـد و     حجت زمان خود مي    ي درباره راوی ،انتها خبر  در   . است معرفی شده ) ص(اسالم
 الْعَقْـلُ   )ع( فَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْیَـوْمَ قَـالَ فَقَـالَ            ...« :نماید  عقل را معرفي مي    )ع(امام

هُ قَالَ فَقَالَ ابْنُ السِّکِّیتِ هَـذَا       یُعْرَفُ بِهِ الصَّادِقُ عَلَى اللَّهِ فَیُصَدِّقُهُ وَ الْکَاذِبُ عَلَى اللَّهِ فَیُکَذِّبُ          
 وجه رویارویی میان اعجاز قرآن و عقل چیست؟ . »...وَ اللَّهِ هُوَ الْجَوَابُ

عقل در هر زمان و نیز هم زمان بـا روی دادن اعجـاز، حجـت                اساس آنچه گذشت،    بر
کـه از  این امر، خصوصا در مـورد قـرآن     . تکمیل داللت اعجاز یاری رسان است     بوده و در    

 لذا معرفی آن به عنوان حجت دوران بعد از عـصر            نماید؛ رخ می بیشتر  جنس کالم است،    
نزول، به معنای کاستن از حجیت قرآن به دلیل از بین رفتن قریحه و ذوق ادبی اعـراب،                  

ی  تر کردن بعد عقلی اعجاز قـرآن در ناحیـه          بلکه شاید مراد از این تقابل، پر رنگ       . نیست
که در بخش اول، تأکید بیـشتر بـر بعـد            ـ چنان   هم در کنار بعد ادبی     یم آنست؛ آن  مفاه

ـ ادبی آن بود کسانی باشد کـه  تواند راهگشای   می،های آنمفاهیمی که دقت در معیار .  
ـ اند و حال به این معجزه ایمان آورده  در زمانی که همه ادعـای اجـرای احکـام قـرآن و      

ـ پیروی از آن را دارند ی  ، وظیفـه )ص(گردند که بعـد از نبـی اکـرم    می به دنبال کسانی  
گویا بر همین اسـاس  . ی اسالمی را به عهده دارند     تبیین صحیح آیات آن و امامت جامعه      

حجت براي تـشخیص    «به  اي   اشارهرا   این بخش از حدیث   ،   اصول کافی  است که شارحان  
   :کنیم  میآنها را در ادامه نقلتي گوناگون که عبارا، البته با اند  دانسته»امام
حجت بر مردم در زمان هر کدام : فرمودهنگامی که  :)ق١٠٥٠.م (صدر المتألهین. ١
 و  ه دارد لبـ ای از جنس آنچه بر آن قوم غ         عجزهی آن نبی بوده است؛ م       معجزه) ع(بیاءاز ان 

یابند؛  معجزه در میآن ی  آورند و صدق ادعای نبی را بعد از مشاهده آنان به آن ایمان می
حـال  : جا رسید  ، کالم بدین  ی حسی بیشتر است     بیشتر مردم اطاعتشان از معجزه    چرا که   

با معجزه حضور ندارند، و دلیل نقلی برای کسب ایمـان و یقـین              مورد تأیید    که پیامبران 
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ی فـصاحت بـر مـردم غلبـه           کافی نیست، و قرآن گرچه تا کنون باقی است، لیکن غریزه          
: چنـین پاسـخ گفـت     ) ع( آن حـضرت   ست؟ و ، حجت چیـ   ندارد تا حجیت آن را دریابند     

حق از باطل و راسـت از       ی آن،     به وسیله حجت بر آنها در این زمان، فقط عقل است، که           
ی عقل، کسی را که به خدا و پیامبرش سخن درستی را     به وسیله  ؛شود  دروغ شناخته می  

ای بـه   ایـن اشـاره  . شـود    شـناخته مـی    ،بندد  دهد، از کسی که به آنها دروغ می         نسبت می 
ی  ی ایــن امــت مــسلمان دارد کــه بــه واســطه  پیــشرفت اســتعدادها و ظرافــت قریحــه

شـرح   صـدر المتـألهین،   (. انـد   نیاز شـده    ی معجزات محسوس بی     هایشان، از مشاهده    عقل
  )١/٥٥٢  ،أصول الکافي

همو در اثر دیگـرش     . توان به معنای انکار اعجاز قرآن دانست        سخن صدر المتألهین را نمی    
دانـد کـه در قـوای     اصول معجزات و کرامات را در سه خـصوصیت مـی   ، ابتدا» و المعاد  المبدأ«

ی آن علوم بدون تعلـیم بـه فـرد افاضـه      نظری و عقلی که به واسطه . ١: ی ریشه دارند    گانه  سه
قـدرت نفـس از نظـر    . ٣بینـد،   قوه متخیله که فرد با آن غیب را در بیـداری مـی  . ٢گردد،   می

ترین اجزاء نبوت را مـرتبط        و در ادامه، با فضیلت    ا. عجزات عملی است  ی م   عملی که سرچشمه  
قرآن اسـت کـه     ) ص(ی نبی ما    از این رو، بزرگترین معجزه    : افزاید  با خاصیت اول شمرده و می     

مشتمل بر معارف الهی و حقائق مبدأ و معاد اسـت بـه وجهـی کـه جـز راسـخان در علـم از                         
نفـس  . اسـت عال خارق عادت در آن خبر داده شـده           از غیب و اف     و امتش، از درک آن عاجزند    

قرآن از جمله معجزات عقلی است که ذهن عقال از درک آن ناتوان شـده و زبـان فـصیحان از                   
 )٤٨٣ـ٤٨٠، المبدأ و المعاد  صدر المتألهین،:ـ کن. (توصیف آن بازمانده است

یچ آنگاه که ابن سـکیت دانـست هـ         :)ق١٠٨١.م(  صالح مازندراني   محمد مولي. ٢
نیز دانست کـه قـرآن      و  ،  اي که به سوي خدا فراخواند نیست       عصري خالي از نبي و وصي     

دلیـل صـداقت داعـي بعـد از او          ، از حجـت و       بر صداقت نبي ماست    يحجت خلق و دلیل   
چرا که قرآن فقط با تفسیر راستگویي که از جانب خداوند تأییـد شـده باشـد،    ـ ،  پرسید

ـ ي اختالفات است برطرف کننده یعرف به الصادق على هللا العقل «: ام در پاسخ فرمودام  
 بـرود و    پیـامبر زیرا که در نظر عقل ممنوع است که         » الکاذب على هللا فیکذبه    فیصدقه و 

پس هر آنکـه او نـصب کنـد صـادق اسـت و            . اي بر آنها نگمارد     خلیفه امتش را رها کرده   
 بعد از نزول کتاب     ،ي اوهام  ائبه خالي از ش   نیز به این دلیل که عقلِ     . دیگر مدعیان کاذبند  

کسي است که دانا و حکـم   هللا  یصادق عل یابد که     در مي  ،و استقرار دین و تکمیل سنت     
اگـر بـه    همچنـین .  خـالف اوسـت  بـر خـدا  کاذب کننده به احکام کتاب و سنت است و         



 ٣١ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

ـ سـت کـشیدن از منـاهي اوسـت    که تصدیق صادق و انجام اوامر او و دـ  عقلمقتضاي    
 )١/٣٠٥ ،مازندراني(. شود ، حجت بر خلق تمام ميعمل کند

گرچه دیگران نیز این بخش از حدیث را به معنای طلب حجت برای تـشخیص امـام                 
در زمانی کـه همـه ادعـای خالفـت          : اند، اما علتش همانست که پیشتر اشاره شد         دانسته

راسـتگو  ن توا جز عقل، میبا چه حجتی و عمل به احکام قرآن را دارند، ) ص( رسول خدا 
قـرآن فقـط بـا تفـسیر        «: اما اینکه مولی صالح معتقـد اسـت       ؟  را از دروغگو تشخیص داد    

صحیح » ي اختالفات است    راستگویي که از جانب خداوند تأیید شده باشد، برطرف کننده         
که بـه   بلکه حجت دانستن عقل اقتضا دارد که سطحی از معارف قرآن،            . رسد  به نظر نمی  

چنان که آیات دعوت کننـده      .  دانسته شود  با عقل انجامد،    و می شناخت راستگو از دروغگ   
عالمه طباطبایی نیـز    . به تدبر در قرآن، یکی از دالیل امکان فهم قرآن شمرده شده است            

هِ  غَیْرِ عِنْدِ مِنْ کانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ أَفَال« ی  بعد از اشاره به کریمه      فِیـهِ  لَوَجَـدُوا  اللـَّ
 : فرماید می ،)٨٢، نساءال (»کَثِیراً فاًاخْتِال

گـردد، داللتـی واضـح        آیه بر اینکه دستیابی به معارف قرآنی با تدبر و بحث ممکن می            
نماید و در مقام تحـدی بـودن آیـه، جـایی              تدبر اختالف ظاهری آیات را برطرف می      . دارد

بـاقی  ) ص( هللا  برای ارجاع فهـم معـانی آیـات بـه فهـم صـحابه، تـابعین و حتـی رسـول                    
ی   یا موافق با ظاهر لفظ است که این در نتیجـه          ) ص( گذارد؛ چرا که بیانات نبی اکرم       نمی

ی   آمد و یا موافق با ظاهر آیه نیست که این خارج از محدوده              تدبر در لفظ آیات بدست می     
 تفاصـیل  البتـه : دهـد   ایشان در ادامه تذکر مـی     . شود  تحدی است و حجت با آن تمام نمی       

: فرمایـد  توان بدست آورد؛ چنـان کـه خداونـد مـی       می) ص(تنها با بیان نبی اکرم    را   احکام
   ). ٣/٨٤طباطبایی، ) (٧، حشرال( »فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهاکُمْ ما وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آتاکُمُ وَما«

ي فصاحت بر مـردم       الیوم؛ یعني این زمان که غریزه      ):ق١٠٩١ .م( فیض کاشاني . ٣
 تنبیهـي دارد بـر پیـشرفت اسـتعدادات و     ،عقـل . ا به حجیت قرآن پي ببرند     غلبه ندارد ت  

ي معجـزات    ي عقلـشان از مـشاهده       اي که بـه واسـطه       ي این امت، به گونه      لطافت قریحه 
بـه  . [ي عـوام اسـت      ي معجـزه شـیوه      نیاز شدند چرا کـه ایمـان بـه واسـطه           محسوس بي 

رعایت آن و تمسک بـه سـنت،        آنکس که به علت علمش به کتاب هللا و          ] ي عقل  واسطه
دهد، از آنکس که به دلیل جهلش به کتاب خدا و ترك              سخن راست را به خدا نسبت مي      

ي عقـل، عامـل بـه         به واسطه . بندد، متمایز شود   آن و مخالفت با سنت، بر خدا دروغ مي        
 .)١١٢ و ١/١١٣  ،یفیض کاشان(شود  هللا و سنت از غیر آن متمایز می کتاب
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 او از سویی پـی بـردن مردمـان بعـد از عـصر        ؛رسد  اقض به نظر می   متن فیض   انسخن
 ، و از دیگـر سـو      ١شـمارد   را به دلیل عدم فصاحت آنان منتفی مـی        نزول به حجیت قرآن     

 و ایـن    .پذیرد  می حجیت عقل را به دلیل منتهی شدنش به شناسایی عامل به کتاب خدا            
ی    بـه حجیـت قـرآن بـه واسـطه          های بعد   در واقع واقع اعترافی به راهیابی مردمان دوره       

  .عقول است
) ع(ي انبیـاء    معناي سخن را از سیاق حجت و معجزه        ،)ق١١١٠.م( عالمه مجلسي . ٤

هللا و سـنت معرفـی       منصرف دانسته و عقل را حجتـي بـراي شـناخت عامـل بـه کتـاب                
توضیح بیشتر مجلسي نشانگر آن است کـه        . نماید؛ کسي که تبعیت از او واجب است        مي

مـرآة  مجلـسي،   . (دانـد  را حجتي براي تشخیص ولي امر و امام واجب االطاعه مي          او عقل   
 )١/٧٩ ،العقول
نتیجه، انتهای این حدیث در مقام سلب حجیت از قرآن نیست، بلکـه عقـل را بـه    در  

عملکـرد  تواند به فهمی از کتاب خدا نائل آیـد کـه    نماید که می عنوان حجتی معرفی می  
سـنجیده و راسـتگو را از       های قرآنی     با مالک  قرآن را دارند،     که ادعای عمل به   را  کسانی  

ـ کـه راوی همـین خبـر اسـت    ـ ابن سـکیت   . غگو تشخیص دهدودر  روایتـی را از امـام    
ـ ت استمصدر همین روایکه ـ ) ع(هادی کنـد مـراد حـدیث     کند که تأیید مـی   نقل می 

ـ   وباز ا: خدشه در حجیت قرآن نیـست     قطعا  محل بحث ما،     ن محمـد بـن   الحـسن علـي ب
: افزایـد؟ فرمـود     قرآن بر درس و بحث جز طراوت نمـی         چگونه است که  :  پرسیدم )ع(رضا

مخصوص و مردمی خاص قرار نداده است؛ در نتیجه، قرآن     یزمانزیرا خداوند آن را برای      
 ، األمـالي  ،طوسـي ( ».ت تـازه اسـت   قیامی اقوام تا روز در هر زمان جدید است و نزد همه 

٥٨١، ٥٨٠ ( 
 

 گیری جهتین
حجیت عقل در مقابل حجیت اعجاز قرآن قرار        ظاهراً  انتهای حدیث تناسب معجزات،     در  

ی راهکاری برای فهم دلیل رویارویی حجیـت عقـل و             ارائهجهت  مقاله،  این  . گرفته است 
های بعد از  که موهم عدم حجیت قرآن به دلیل عدم فصاحت مردمان زمانـ اعجاز قرآن  
پرداخته  ـ  اعم از حسی و عقلی ـ  نقش عقل در حجیت معجزاتبه بررسی ـ ،  نزول است

ـ حتی در معجزات حسیـ رسد که عقل   و به این نتیجه می ی معجـزه    همزمان بـا ارائـه   
                                                                                                                                                                             

پیرامون وجوه مختلف اعجاز قرآن و در نتیجه جـاودانگی آن           » جاودانگي اعجاز قرآن  «آنچه ذیل عنوان    . ١
 .رسد در طول اعصار مختلف از نظر گذشت، در نقد این تفکر، کافی به نظر می



 ٣٣ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

 .نماید حجیت آن، نقش بسزایی ایفا می مطرح بوده و در اتمام
ن در حجیـت آ  و جاودانگی اعجـاز آن،  با اشاره به ابعاد گوناگون قرآن    از سویی دیگر،    
 کـه انتهـای ایـن       قابل دریافت است  بنابر این مقدمات،    . شود  گیری می   تمام اعصار نتیجه  

حدیث در مقام سلب حجیت از قرآن نیـست، بلکـه عقـل را بـه عنـوان حجتـی معرفـی              
کـه ادعـای    نماید که توان دارد به فهمی از کتاب خدا نائل آید که عملکرد کسانی را                  می

را ) ص(های قرآنی سنجیده و حجت خدا بعد از نبـی اکـرم              دارند، با مالک   عمل به قرآن  
 .شناسایی نماید

 
 کتابشناسی

 .قرآن کریم. ١
 .ق١٤٠٥، قم، )ع(، انتشارات سید الشهداء عوالي الآللي، یجمهور احسائ یاب  ابن.٢
 .ق١٣٩٣آباد، ط األولي، ـ حیدر، مؤسسة الکتب الثقافیةکتاب الثقات محمد، ،بستيحبان   ابن.٣
الکتب مصطفي عبدالقادر عطا، دار : ، تحقیق تقریب التهذیب ،  ی، احمد بن عل   یحجر عسقالن  بن ا .٤

 .ق١٤١٥العلمیة، بیروت، ط الثانیة، 
 .ق١٤٠٤الفکر، ط االولي، ، دارتهذیب التهذیب، همو .٥
 .تا بی، دار احیاء الثراث العربي، ط الرابعة، فتح الباري، همو .٦
 .تا بیار صادر، بیروت، ، دالمسندحنبل، احمد،   ابن.٧
تحقیـق محمـد    بـه   ،   تـاریخ األمـم و الملـوك       یالمنـتظم فـ   ،  ی، عبدالرحمن بن عل   یجوز  ابن .٨

 .ق١٤١٢، ی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة، بیروت، ط األولیالقادر عطا و مصطفعبد
 .ق١٣٨٣، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،الرجال، حسن بن علی، یداود حل  ابن.٩

عبدالحمیـد هنـداوي،    : ، تحقیـق  المحـیط األعظـم    المحکـم و  سیده، علي بن إسماعیل،       ابن .١٠
 .م٢٠٠٠الکتب العلمیة، بیروت، دار

 .ق١٤٠٠، انتشارات بیدار، قم، الرسائلسینا،   ابن.١١
، انتـشارات   یاکبـر غفـار    یعل:  ، تصحیح تحف العقول عن آل الرسول    ، حسن،   یشعبه حران   ابن .١٢

 .ق١٤٠٤، قم، جامعه مدرسین
، مؤسـسه انتـشارات عالمـه، قـم،         )ع(مناقب آل أبي طالـب      ،  یشهرآشوب، محمد بن عل     ابن .١٣

 .ق١٣٧٩
 .ق١٤١٠ قم، چ اول،، بیدار،یحسن مصطفو: ، تحقیقمتشابه القرآن و مختلفه، همو .١٤
اب عبد الـسّالم محمـد هـارون، اتحـاد الکتـ          : ، تحقیق مقاییس اللغة معجم  ،  فارِس، احمد  ابن .١٥

 .ق١٤٢٣جا،  العرب، بی
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 .تا یجا، ب نا، بي ، بيموسوعه اقوال دارقطنيالمعاطي النوري،  ابو.١٦
 ـ  ، جمعی از نویسندگان، سـمت هایی در کالم جدید، جستار»معجزه« احمدی، محمد امین، .١٧

  .ش١٣٨١دانشگاه قم، قم، چ اول، 
 دار الکتـب العلمیـة، بیـروت، چ اول،          ابو عبد الرحمن عویضة،   : ، تعلیق إعجاز القرآن ،  ی باقالن .١٨

 .ق١٤٢١
 .تا بی، المکتبة اإلسالمیة، دیار بکر، ترکیا، التاریخ الکبیریل، ع بخاري، محمد بن اسما.١٩
 .تا بی الفکر، بیروت،، دارصحیحال، همو .٢٠
 . ق١٣٨٣، انتشارات دانشگاه تهران، الرجالاحمد بن محمد،  ، ی برق .٢١
ابـراهیم محمـد رمـضان، دار و        : ، تحقیـق  )أصول الـدین  ( أصول اإلیمان ،  ، عبدالقاهر ی بغداد .٢٢

 . م٢٠٠٣مکتبة الهالل، بیروت، 
 . م١٩٧١المعارف، قاهره، ، داراإلعجاز البیاني للقرآنالرحمن،  بنت الشاطي، عائشه عبد.٢٣
 .تا بیالفکر، بیروت، ، دارالسنن الکبری بیهقی، احمد بن حسین، .٢٤
عبد الرحمن عمیره، الشریف الرضي، افست قم،       : ، تحقیق شرح المقاصد لدین،  ای، سعد  تفتازان .٢٥

 .ق١٤٠٩چ اول، 
 .ق١٤١٨اول،  ، قم، چ )ع(، مؤسسه آل البیتنقد الرجال بن حسین، ی، مصطفی تفرش.٢٦
 .تا ی بجامعة األزهر،، إعجاز القرآن الکریم بالصرفة ، توفیق، محمود.٢٧
 ط االولـی،  ، مکتبـة لبنـان ناشـرون، بیـروت،          حات الفنون کشاف اصطال ،  یعل، محمد ی تهانو .٢٨

 .م١٩٩٦
، مکتبـة لبنـان ناشـرون،       موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب     ،  دیگران جبر، فرید و     .٢٩

 .م١٩٩٦ ط االولی،بیروت، 
 .تا یجا، ب نا، بی ، بیالنور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلینهللا،   جزائری، نعمت.٣٠
احمد بن عبدالغفور : ، تحقیقالصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه  اسماعیل بن حماد،      جوهری، .٣١

 .ق١٤٠٧العلم للمالیین، بیروت، ط الرابعه، عطار، دار
 اول، ، قـم، چ     )ع(، مؤسـسه آل البیـت      المقال یمنته، محمد بن اسماعیل،     ی مازندران ی حائر .٣٢

 .ق١٤١٦
 مؤسـسه   ، تحصیل مـسائل الـشریعة     یالشیعة إل تفصیل وسائل   ، محمد بن حسن،     ی حرّ عامل  .٣٣

 .ق١٤٠٩اول،  ، قم، چ )ع(البیت آل
 . م١٩٧٩، مؤسسه آل البیت، ط الثانیة، األصول العامة للفقه المقارن حکیم، محمد تقي، .٣٤
 .م١٩٩٥، بیروت، دار صادر، ط الثانیة، معجم البلدان، یاقوت بن عبد هللا، ی حمو.٣٥
، ی محالتــیهاشــم رســول: ، تحقیــقتفــسیر نــور الثقلــینعــه،  بــن جمی، عبــد علــی حــویز.٣٦

 .ق١٤١٥اسماعیلیان، قم، چ چهارم، 



 ٣٥ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

 .تا ، مکتبة مدبولي، قاهره، بی الثورةیمن العقیدة إل، حسن، یحنف .٣٧
الکتـب  مـصطفي عبـدالقادر عطـا، دار      : حقیـق ، ت تاریخ بغداد  خطیب بغدادي، احمد بن علي،       .٣٨

 .   ق١٤١٧العلمیة، بیروت، ط االولي، 
، مؤسسه تنظیم و نـشر آثـار امـام خمینـي، چ اول،              تفسیر القرآن الکریم   خمیني، مصطفي،    .٣٩

 .  ش١٣٧٦
، تهـران، چ اول،     یایوانـف، جـام   : ، تـصحیح  )روضـة التـسلیم   ( تصوّرات،  یطوسخواجه نصیر    .٤٠

 . ش١٣٦٣
 . م١٩٧٥لي، ، دار الزهراء، بیروت، ط االو تفسیر القرآنیالبیان ف، ابوالقاسم، ی خوی.٤١
 . ق١٤١٣نا، ط الخامسة،  ، بيمعجم رجال الحدیث، همو .٤٢
الکتـاب  ی، بیـروت، دار   عمر عبدالسالم تدمر  : ، تحقیق تاریخ االسالم ، محمد بن احمد،     ی ذهب .٤٣

  .ق١٤١٣، ط الثانیة، یالعرب
 . تا یعلي محمد بجاوي، دار المعرفة، بیروت، ب: ، تحقیقمیزان االعتدال، همو .٤٤
ـ ، دارالعلـم المفردات في غریـب القـرآن  ، حسین بن محمد، یراغب اصفهان .٤٥  الـدار الـشامیة،    

 .ق١٤١٢بیروت، چ اول،  ـ دمشق
 . ق١٤٠٩، قم، )عج(ی ، مؤسسه امام مهدالخرائج و الجرائح، قطب الدین، یراوند    .٤٦
 . م١٩٨٩العلم للمالیین، بیروت، ط الثامنة، ، داراألعالم، خیر الدین، ی زرکل.٤٧
 .ق١٤١٩اول،  األضواء، بیروت، چ ، دارمصادر الفقه اإلسالمي و منابعه، جعفر، یسبحان .٤٨
 .ق١٤٢٥، قم، چ اول، )ع(، مؤسسه امام صادقالفکر الخالد في بیان العقائد، همو .٤٩
لـس  ، مج ی معلمـ  یالرحمن بـن یحیـ    عبد: ، تحقیق األنساب، عبد الکریم بن محمد،      ی سمعان .٥٠

 .ق١٣٨٢، ی، ط األولکنف العثمانیة، حیدر آبادالمعار دائرة
سـعید منـدوب،    : ، تحقیـق  اإلتقـان فـي علـوم القـرآن        سیوطي، جالل الدین عبد الـرحمن،        .٥١

 . ق١٤١٦، یالفکر، لبنان، ط األولدار
محمـد خواجـوی،    : ، تحقیـق  شـرح أصـول الکـافي     ، محمد بن ابـراهیم،      یالدین شیراز  صدر .٥٢

 .ش١٣٨٣، تهران، چ اول، یهنگمؤسسه مطالعات و تحقیقات فر
 .   ق١٣٨٦، مکتبة الحیدریة، نجف، علل الشرائعصدوق، محمد بن علي،   .٥٣
 .ق١٣٧٨، انتشارات جهان، )ع(الرضا عیون أخبار، همو. ٥٤
پـنجم،   ، مکتبة النشر اإلسـالمي، قـم، چ       المیزان في تفسیر القرآن   حسین،  ی، محمد  طباطبای .٥٥

 .ق١٤١٧
 .ق١٣٨٦محمد باقر خرسان، دار النعمان، نجف، : ، تحقیقاإلحتجاج، یعل، احمد بن ی طبرس.٥٦
 .ش١٣٧٢، انتشارات ناصر خسرو، تهران، چ سوم، مجمع البیان، فضل بن حسن، ی طبرس.٥٧
 .ش١٣٧٥، تهران، چ سوم، ی مرتضوی، کتابفروشمجمع البحرینالدین، ، فخري طریح.٥٨
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 .ق١٤١٤دارالثقافة، قم، ، انتشارات األمالي، محمد بن حسن، ی طوس.٥٩
 .ق١٤٠٧چهارم،  ، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، چ تهذیب األحکام، همو. ٦٠
 . ق١٤١٥ جامعه مدرسین، ی، انتشارات اسالمرجالال، همو .٦١
  .تا بی، المکتبة المرتضویة، نجف، الفهرست، همو .٦٢
الـدین، قـم، ط الثانیـة،        ، کلیـة اصـول    عقائد اإلسالم مـن القـرآن الکـریم        عسکري، مرتضي،    .٦٣

 .ق١٤١٨
 .ق١٤٠٦، )ع(، المؤتمر العالمی اإلمام الرضا)ع(مسند االمام الرضاهللا،  عطاردي، عزیز.٦٤
الـذخائر، قـم،    ، دار خالصة األقوال في معرفـة أحـوال الرجـال        ، حسن بن یوسف،     یحل  عالمه    .٦٥

 .ق١٤١١
، چاپخانه علمیـه،    ی محالت ی رسول هاشم: ، تحقیق  العیاشی تفسیر، محمد بن مسعود،     یعیاش .٦٦

 .ق١٣٨٠تهران، 
 .ق١٤١٠، انتشارات هجرت، قم، چ دوم،کتاب العین، خلیل بن احمد، ی فراهید.٦٧
 .ق١٤١٩ بیروت، چ دوم، ،المالك، دار القرآنیتفسیر من وح محمد حسین، ،فضل هللا .٦٨
اول،   ، اصـفهان، چ   )ع(ي، کتابخانه امیر المؤمنین عل    الوافيمحسن،  بن  ، محمد   ی فیض کاشان  .٦٩

 .ق١٤٠٦
 .تا بی، منشورات سعید بن جبیر، )ع(حیاة االمام الرضا قرشي، باقر شریف، .٧٠
الکتاب، قم، چ چهـارم،     ، دار یطیب جزایر  سید :تحقیق،  يتفسیر القم بن ابراهیم،   ی، علي    قم .٧١

 .ش١٣٦٧
  . ش ١٣٦٥الکتب اإلسالمیة، تهران،  دار،الکافي، محمد بن یعقوب، ی کلین.٧٢
: تـصحیح الحسن شـعراني،    میرزا ابو : ، تعلیق شرح اصول الکافي  صالح،   مازندراني، مولي محمد   .٧٣

 .تا ، بيجا نا، بي اکبر غفاری، بي علی
، مامقـاني   محیي الدین  :تحقیق و استدراك  ،  علم الرجال  في المقال تنقیح،  عبدهللای،  مامقان .٧٤

 .تا ، بي إلحیاء التراث)ع( مؤسسة آل البیت
 .تا ، چ سنگی، بيعلم الرجال في المقال تنقیح، همو .٧٥
 .ق١٤٠٤ مؤسسة الوفاء، بیروت، ،بحار األنوارباقر، ی، محمد مجلس.٧٦
 .ق١٤٠٤الکتب اإلسالمیة، تهران، چ دوم، ، دارمرآة العقول، همو .٧٧
، قــم، چ اول، ی، مطبوعــات دینــیکــریم فیــض: ، تــصحیحاســرار الحکــم، ی محقــق ســبزوار.٧٨

 .ش١٣٨٣
اسعد داغر، دار الهجـرة،     : یق، تحق مروج الذهب و معادن الجوهر     بن الحسین،    ی مسعودي، عل  .٧٩

 .ق١٤٠٩چ دوم، قم، 
 .تا ، تهران، بی، انتشارات صدرامجموعه آثار، مرتضی، ی مطهر.٨٠



 ٣٧ )پژوهشی در حدیث تناسب معجزات(ارتباط عقل و اعجاز 

 . ش١٣٨٣، التمهید، قم، چ پنجم، علوم قرآني معرفت، محمد هادي، .٨١
 شیخ  ی، انتشارات کنگره جهان   یاکبر غفار  یعل:  ، تصحیح تصاصاإلخ،   مفید، محمد بن محمد    .٨٢

 . ق١٤١٣مفید، قم، 
 .تا یبور سعید، مکتبة الثقافة الدینیة، ب،  التاریخالبدء و ، مطهر بن طاهر، ی مقدس.٨٣
 محقق و دیگـران، انتـشارات دانـشگاه    ی، به اهتمام دکتر مهدالقبساتباقر،   میرداماد، محمد  .٨٤

 . ش١٣٦٧ دوم، تهران، تهران، چ
 .ق ١٤٠٧، انتشارات جامعه مدرسین، قم، الرجال، ي، احمد بن علی نجاش.٨٥
 .ق١٤١٩، انتشارات جامعه مدرسین، قم،  البحارةمستدرک سفین نمازی، علی، .٨٦
 .تا الفکر، بیروت، بیدار، الصحیحنیشابوری، مسلم بن حجاج، . ٨٧
 .تا اول، بی ، قم، چ )ع(ل البیت، مؤسسه آخاتمة المستدركحسین، ی، میرزا نور.٨٨
 .ق ١٤٠٨، قم، )ع(، مؤسسه آل البیتمستدرك الوسائل، همو .٨٩
، موسـسة الرسـاله، بیـروت، چ        المعجزة القرآنیة اإلعجاز العلمي و الغیبي     حسن،  هیتو، محمد  .٩٠

 .ق١٤٢١چهارم، 
 .تا بیصادر، بیروت، ، داریتاریخ الیعقوب یعقوب، ی، احمد بن أبی یعقوب.٩١
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