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Abstract 

Because the most well-known way to substantiate prophethood is 

through miracles, it is imperative to investigate the miracles, which is 

a critical category. for miracles, many features and descriptions have 

been provided, suggesting that a miracle is a challenging and 

extraordinary thing that ordinary human beings are incapable of 

producing the likes of which. In this connection, the difference 

between the apostles’ miracles is a subject that involves many 

theories. For some Qur’anic science scholars, the miracle of every 

prophet has originated from his perfection and virtues of his era so 

that people get to know that the conduct is different from human 

action and that it is divine and out of human power. The advocates of 

this theory, who call it the “proportion of the miracle with the time 

conditions,” refer to a narration from Imam Hadi (PBUH). This study 

first defines and states the idea of the proportion of the miracle with 

the time conditions and then produces rational and narrative reasoning 

to reject alleged reasons. From a narrative perspective, which is the 

most important reason for this subject, documented and textual critics 

are focused attention, though some reasons are brought to reject it. 
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 «تناسب معجزات با شرايط زمانه»نقد و بررسي نظريه 

 

 رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ث،یعلوم قرآن و حد اریاستاد  ستار  نیحس

  

 رانیدانشگاه کاشان، کاشان، ا ث،یعلوم قرآن و حد ارشد یکارشناس   یقصر نبیز
 

  

 چکیده
بررسی و تحقیق پیرامون  ،معجزه است ،راه ثبات نبوت نیتر شده شناختهو  نیتر معروفبا توجه به اینکه 

ی بسیار مهم است. اوصاف و مشخصات متعددی برای تشخیص معجزه از افعال مشابه ها مقولهمعجزات از 

از آوردن  ،کاری خارق عادت و مقرون به تحدی است که بشر عادی ،آنکه معجزه ازجملهبیان شده است 

یی است که پیرامون آن ها مقولهناتوان است. در این راستا تفاوت معجزات پیامبران از مثل آن عاجز و 

معجزه هر پیامبری از جنس  ،دیدگاه برخی دانشمندان علوم قرآنی از نظرات گوناگونی مطرح شده است.

تا مردم بدانند که آن عمل متفاوت از تخصص و عمل بشری  کمال و فضیلت عصر آن پیامبر بوده است

تناسب معجزه با "به این نظریه که از آن به  باورمندان ،استاست و کاری الهی و خارج از توان بشری 

گفتار پس از  نیا اند.اند؛ بیش از هر چیز مستند خود را روایتی از امام هادی ع قرار دادهیادکرده"زمانه

ردّ  دارد تا دالیل ادعایی را تالش آن؛ تعریف و بیان اندیشه تناسب معجزه با زمانه و بیان ادله عقلی و روایی

قرار گرفته  موردتوجهسندی و متنی  نقد دلیل این گزاره دانسته شده؛ نیتر مهمنماید. در بحث روایی که 

 است. در ادامه قرائنی دیگر نیز بر ابطال این گزاره ارائه شده است.

 .یشرايط زماني؛ تحد ،امبرانیپ ،معجزه :ها واژهکلید
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 مقدمه 

 عنوان بهظهور پیامبر آنان و کتاب آنان  اندازه بهبحث در باب اعجاز در بین مسلمانان قدمتی 

معجزه پیامبرشان دارد. قرآن کریم از یکسو در بیان تاریخ و سرگذشت انبیا و اقوام پیشین 

معجزه پیامبر  عنوان بهبه بیان معجزات مکرر و متعدد انبیاء پرداخته و از دیگر سو قرآن را 

و دانشمندان علوم  مفسران ؛متکلمان خود خوانده و دعوت به تحدی/همانندآوری نموده.

در باب تعریف و دالیل و نتایج آن  لیتفص بهاند و قرآنی در باب معجزه فراوان نگاشته

ی هم در کتب تفسیری و هم در کتب کالمی و نیز علوم قرآنی رو نیازا. اند گفتهسخن 

در  نیمتأخرهایی که در بین بوده است. یکی از گزاره جهموردتوبحث اعجاز همواره 

با  4است. این اندیشه که در قرن  "تناسب معجزه با زمانه"خصوص معجزه تداول یافته 

 روایتی از صدوق و کلینی

 در لغت و اصطالح معجزه .9-9

=استوارکاری/اِحکام( است. حَزم ))=ناتوانی( و نقیض  «عجز»معجزه در لغت از ماده 

( متکلمان معجزه پیامبر را به 963: 2  :ق 4444 ،منظور ابن ؛542 :4 :ق 4441 ،)فراهیدی

اثبات »ترین کارکرد آن را دانسته و مهم «ی ناتوانی دشمنان در تحدی شدهآنچه مایه»

 (29: 4931 ،فاضل مقداد( )669: 4 ق:4442،فیروزآبادی) .اند دانسته «حقانیت پیامبر

اوصاف و مشخصات متعددی برای نشان دادن معجزه و تشخیص آن از افعال مشابه 

 ،مطابق با دعوی )حلی ،کاری خارق عادت است ،آنکه معجزه ازجملهبیان شده است 

 (31: 4 :4964 ،؛ قرطبی9: 4 :ق 4451 ،؛ بالغی نجفی54: 4 :4932 ،طریحی؛ 434 :ق 4443

 :ش 4932 ،طریحی؛ 963 :4915:5 ،؛ سیوطی445 :4931 ،)فاضل مقداد ،مقرون به تحدی

؛ 31 :4  :4964 ،از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان است. )قرطبی ،( که بشر عادی54: 4

امری است برخالف  (. متأخرین تأکید دارند معجزه و اعجاز13 :4916 ،جوادی آملی

جریان عادی طبیعت که دخالت ماوراءالطبیعه در آن آشکار است؛ اما همچنان در دایره 

 (54 :طباطبائی ،415 :56 ،. )مطهرىکند یمعلّیت سیر 
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ی آن جا به و 4گفتنی است لفظ معجزه و مشتقات آن در این اصطالح در قرآن نیامده

( و... استفاده 44( و یا سلطان )ابراهیم/51قصص:)(؛ برهان 39از لفظ آیه )همانند اعراف:

 شده است.

 . کارکرد معجزه2-9

زندگی  بخش نجاتیی( آدمیان را به کارهای تنها بهمتکلمین بر این باورند که عقل انسانی )

که به داروهای سودمند برای سالمتی جسم راهنمایی  گونه همان ،کند ینمابدی راهنمایی 

 (13 :4 :غزالی ) که به اطباء نیازمندند. گونه همانبه انبیاء نیازمندند  ها انسانکند. پس نمی

ی شناخت ها راه ازجمله اما چگونه باید انبیاء را از مدعیان دروغین بازشناخت؟

 ،فیاض الهیجی) یکی تنصیص پیامبر پیشین بر نبوت شخص و دیگری عقل است. ،پیامبران

 ،راه اثبات نبوت نیتر شناخته حال نیدرعو  نیتر امعو  نیتر معروفاما (؛ 915تا  923 :4919

تأیید  اش معجزهو صداقت پیامبر با  شود یمشناخته  اش باتجربهمعجزه است. صداقت طبیب 

 (434 :ق 4443 :؛ حلی13 :4 :غزالی) .شود یم

مخالفان انبیا گاه در برابر دعوت آنان به خدای آسمان و زمین؛ آنان را بشری چون 

خود اما با انگیزه و هدفی باطل برای جلوگیری از عبادت دین اجدادی دانسته و از آنان 

 نمودند:ای آشکار/سلطان مبین میبینه درخواستبرای اثبات ادعایشان 

ْن ُذنُوبيُكْم قالَْت رُُسلُُهْم أَ ِفي اللَّهي شَ »  َر لَُكْم مي امواتي َو اْْلَرْضي يَْدُعوكُْم ليَيْغفي ري السَّ كٌّ فاطي
َرُكْم إيىل ونا َعامَّ كاَن يَْعُبُد آباُؤنا   َو يُؤَخِّ ثْلُنا تُريُدوَن أَْن تَُصدُّ ى قالُوا إيْن أَنْتُْم إيالَّ بَََشٌ مي أََجٍل ُمَسمًّ

 (41هیم/)ابرا «فَأْتُونا بيُسلْطاٍن ُمبيٍ 

این دو  تر بزرگگرفتند که چرا بر اینجا قرآن( بهانه میاعجاز )گاه در برابر همین  

َن الَْقْريَتَْيي َعظيمٍ   َو قالُوا لَْو ال نُزَِّل هَذا الُْقرْآُن َعىل»قوم نازل نشده   (94زخرف/)« َرُجٍل مي

که ناشی از روحیه استکباری  ها آنی ریگ بهانهقرآن در بعض موارد برای اعجاز از 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 و قدرت بر) شما و آمد خواهد محققا دادند وعده شما به چه هر( 494:انعام) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ  وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ 4.

در علوم  معجزه اصطالحی معنای در نه آمده ناتوانی معنای در معجزه آیه این در. شد نخواهید غالب( خدا مقدّرات

 قرآنی.
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َن الُْمرَْسلَي إيالَّ إينَُّهْم لََيأْكُلُوَن الطَّعاَم َو »کند: مشرکان است حکایتگری می وما أَرَْسلْنا قَبْلََك مي
ُوَن َو كاَن َربَُّك بَصرياً. َو قاَل  تْنًَة أَ تَْصِبي الَّذيَن  ََيُْشوَن ِفي اْْلَْسواقي َو َجَعلْنا بَْعَضُكْم ليَبْعٍض في

ا   َربَّنا لََقدي اْستَْكَِبُوا ِف  ال يَْرُجوَن ليقاَءنا لَْو ال أُنْزيَل َعلَيْنَا الَْمالئيَكُة أَْو نَرى ْم َو َعتَْوا ُعتُوًّ هي أَنُْفسي
 (54و  5فرقان؛)« كَبرياً 

از آنان  ،یی انبیاگو راستبرای شناخت صداقت و  صرفاًاما بودند کسانی که 

ما أَنْتَ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآیَةٍ » .«آیه»از پیامبر درخواست  نانیا .کردند یمه درخواست معجز

أَْن ال أَقُوَل َعىَل اللَّهي إيالَّ الَْحقَّ قَْد   َحقيٌق َعىل» «بینه»یا  ؛(424شعرا/)« إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقینَ
ْن َربُِّكْم فَأَرْسي  ئْتُُكْم بيبَيِّنٍَة مي َي بَنيجي َن   ْل َمعي ئَْت بيآيٍَة فَأْتي بيها إيْن كُنَْت مي إيْْسائيَل. قاَل إيْن كُْنَت جي

قَي. فَأَلْقى ادي َي ثُْعباٌن ُمبيٌ   الصَّ  نمودند.( می413-412اعراف ).« َعصاُه فَإيذا هي

ی از طرف ا معجزه ،بنابراین دلیل راستی نبوت پیامبر این است که بعد از ادعای نبوت

 (445 :4931،فاضل مقداد) او انجام شود.

 های معجزه . ویژگی9-9

: امتی ازجمله اند برشمردههایی چند متکلمین با تکیه بر کتاب و سنت برای معجزه ویژگی

شبیه و  ،از انجام کاری مثل ،شود یمفرستاده  ها آنی سو بهکه آن پیامبر از جانب خداوند 

به امر خداوند متعال باشد و دیگر  ،معجزه پیامبر ،نزدیک معجزه آن پیامبر ناتوان باشند

 باشد. العاده خارقدر زمان تکلیف و چهارم به دنبال ادعای نبوت او باشد و پنجم  که نیا

 (432 :ق 4443 ،حلی)

 ،تحدی و عدم معارضه نیز از دیگر خصوصیات اعجاز برشمرده شده است )قرطبی

( به این معنی که مدعی نبوت دیگران را به مقابله/تحدی و انجام نظیر آن 34 : 4 :4964

مقابله و معارضه برآیند و سرانجام  درصددعمل فراخوانده و دیگران یا تسلیم شوند و یا 

 (49 هیآ ،؛ سوره هود11آیه  ،؛ اسراء59 هیآ ،ر.ک سوره بقره) .شوند یممغلوب 

گفتیم  آنچهبنابر  ،ی معجزات بودها یژگیو ی از خصوصیات وا خالصه شده انیب آنچه

 تناسب با زمانه از ویژگی معجزات در کالم اندیشمندان و متکلمان بیان نشده است.
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 . جایگاه تناسب معجزه با زمانه2

مراد از تناسب زمانه با معجزه چیست؟ مدعیان این اندیشه بر این باورند که معجزه در هر 

عصر و مکانی باید متناسب با نمونه بارز توانمندی و هماورد طلبی همان قوم و مردم باشد. 

پزشکی در اوج است معجزه باید متناسب با همین علم  ای و بین اجتماعیاگر در زمانه مثالً

بندی و تردستی رواج و مقبولیت دارد اعجاز باید متناسب با همین سحر و چشم راگ باشد.

ای باالتر باشد. اندیشمندان و متکلمین و مفسرانی بر تناسب معجزه با سحر اما در مرتبه

ی که بعض معاصرین آن را امری ا گونه بهشرایط زمانی و مقتضیات عصری تأکید داشته 

 (.14 :4914 ،قدردان قراملکی) .اند تهدانس انکار رقابلیغمسلّم و 

 . نمونه نظریات در باب تناسب معجزه با زمانه9-2

قرطبی مؤلف الجامع الحکام القرآن در قرن هفتم بر این باور بود که معجزه انبیاء به آنچه 

فإن الله سبحانه إمنا جعل معجزات » شده:آورده می شده شناختهدر آن زمان شهرت داشته و 
فكان  ،السالم بالوجه الشهري أبرع ما يكون ِف زمان النبي الذي أراد إظهاره علیهم اْلنبياء

السحرة ِف زمان موىس عليه السالم قد انتهى إىل غايته و كذلك الطب ِف زمن عيىس عليه 
 «السالم و الفصاحة ِف زمن محمد صىل الله عليه و سلم.

 مثالً از قرطبی هم یافت. تر شیپدر  یی از اشعار و تمایل بدین نظریه راها رگه توان یم

)معروف به تفسیر  ( در تفسیر مشهورش تاج التراجم لالعاجمق 434اسفراینی )متوفی 

 السالم هیعلسحره فرعون از معارضه موسی  که ... چنان» طاهری( بدان توجه نموده است:

د عاجز بماندند و عاجز بماندند و طبیبان آن رزوگار عیسی علیه السالم از آنچه او همی آور

. دیگرانی (41: 4 :4932،)اسفراینی «گفتند راستگوی بودندپیداشده که ایشان اندر آنچه می

( و ابیاری 912-916 :4919،الهیجی )فیاض الهیجی فیاض اند.نیز بدین نکته تصریح نموده

 میان نامبردارند. ( ازاین954 :5 :ق 4412 ،)ابیارى

نمود و بروز بیشتری دارد. بالغی  ،زمانه در بین متأخرینتأکید بر تناسب معجزه با 

اند بر علم نوین کالم در نجف اشرف دانسته گذار انیبنکه او را  ق( 4925 ی)متوف ینجف

صنعت سحر و قوانین  ،امر رایج بین مصریان)ع( یموساین باور بود که در دوران حضرت 
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عت و خارج از قدرت بشری بود را در راستای این صن آنچهآنان  جاری مجرای آن بود و

انداختن عصا و مار شدن آن و سپس برگشتن )ع( یموسو لذا معجزه حضرت  شناختند یم

خارج از )ع( یموسعصا به حالت اولیه بود و این ساحران بودند که پی بردند کار حضرت 

 ،فلسطین و سوریه)ع( حیمسعصر حضرت  در قدرت بشری است و ایمان آوردند.

پزشکان بسیاری بودند و طب رواج فراوانی داشت  آنجای یونان بودند و در مستعمره

خارج از علم  آنچهکور مادرزاد و  ،شفای پیسی)ع( یسیعبنابراین معجزات حضرت 

منحصر  معارفشانکسانی که دعوت اسالم با آنان آغاز شد  ،بود و اما عرب ،پزشکی بود

بودن اعمال  العاده خارقبنابراین ؛ لی بودندبود در ادب عربی و از سایر علوم و صنایع خا

 (.4  ،4 :ق 4451 ،بالغی نجفی) .افتندی یدرنمدیگر را 

تأمل در » چنانکه یکی از نویسندگان متأخر در این خصوص بر این باور است که:

 ها آنکه همه  سازد یمی متمادی ما را به این نکته رهنمون ها سدهمعجزات پیامبران در طول 

فنون و  ،ته مشترک بودند و آن تناسب و تطابقت نوع معجزه با مقتضیات علومدر یک نک

عمل و فن سحر از خوارق )ع( یموسخوارق عصر خود است؛ مثالً در عصر حضرت 

 ،پروراند یممختلفی را در دامن خود  دستان رهیچعادات رایج و شایع بود که متخصصان و 

سحر را از غیر سحر تشخیص داده و یا سحر دیگری را  توانستند یمی آسان بهکسانی که 

ی داشت و پزشکان ا العاده فوقعلم طب و پزشکی پیشرفت  ،)ع(یسیعابطال کنند. در عصر 

را درمان کنند. در  العالج صعببا علم طب بیماران  توانستند یمحاذقی وجود داشتند که 

اما در عصر ؛ یج و در تکامل بودو یوسف نیز علم موسیقی و تعبیر خواب را)ع( داوودعصر 

ی مختلف آن نظیر شعر و ها شاخهی عربستان علوم ادبی با  رهیجز شبهظهور اسالم در 

نیز مانند معجزات پیامبران پیشین )ص( اسالمی پیامبر فصاحت در اوج تکامل بود. معجزه

امی ی کالمی در علوم ادبی عرب بود که تممطابق زمانه شدن. قرآن کریم یک معجزه

ی که بیشتر آنان بر اعجاز بودن آن اعتراف ا گونه به ،چیره و زبردستان را متوجه خود کرد

کردند و برخی دیگر به کتمان حقیقت پرداختند و یا آن حضرت را متهم به سحر و جنون 

 .(14 :4914 ،قدردان قراملکی«)کردند.
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ابن سکیت  سؤالاستاد مرتضی مطهری در بیان علت اختالف معجزات و با استناد به 

هر  نویسد:ی قرار خواهد گرفت( میموردبررسروایت مذکور در ادامه ) یهاداز امام 

: 54 ،برده متناسب بوده با عصر و زمان خودش. )مطهرىای که به کار میپیغمبری معجزه

تناسب معجزه هر پیامبری  ( نیز از454 :4916،ادی آملیجوادی آملی )جو اهلل تیآ(. 243

 .با دوران خویش سخن گفته است

 . دالیل ادعای تناسب معجزات با زمانه2-2

با بررسی و غور و جستجو در میان سخنان باورمندان به این گزاره؛ دالیل زیر قابل یادکرد 

 است:

 =رویکرد( عقلیاستحسان ). اول: 9-2-2

معجزه هر پیامبری متناسب با علوم پیشرفته در دوران آن پیامبر  ،دانشمندانبه نظر برخی 

این دانشمندان  چراکهتشخیص داده شود.  ،است؛ برای اینکه از دیگر عملیات علمی و فنی

که این امر  دهند یمکه به رموز آن تخصص آشناترند و تشخیص اند  فنمتخصص آن 

افراد عالم و دانشمند آن  فنون آن علم و لذا نه عملی برگرفته از تخصص و ،معجزه است

. راه هر نوع شک و تردیدی برای افراد کنند یمعلم زودتر از دیگران معجزه را تصدیق 

باز  ،مهارت و تخصص ندارند ،و غیر آشنا و کسانی که در علوم مشابه معجزه اطالع یب

 (65  :4961 ،موسوی خویی) .باشد یم

با رویکرد عقلی تأکید دارد. از دیدگاه  مسئلهفیاض الهیجی با تقریری دیگر بر این  

تا مردم بدانند  وی معجزه هر پیامبری از جنس کمال و فضیلت عصر آن پیامبر بوده است

که آن عمل متفاوت از آن تخصص و عمل بشری است و کاری الهی و خارج از توان 

چون ساحران بسیار بودند و علم سحر به اوج خود ع( )یموسدر زمان  که چنانبشری است. 

 ،اسباب سحر ساحران فروبردنتبدیل عصا به مار و )ع( یموسبنابراین معجزه  ،رسیده بود

فهمیدند  ،شبیه بود به سحر ساحران و چون ساحران در کمال مهارت در علم ساحری بودند

پس به سجده افتادند و  ،که عمل موسی شبیه به سحر است اما سحر و کاری بشری نیست
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شفای کور مادرزاد و  ،که زنده کردن مردگان)ع( یسیعایمان آوردند. معجزه حضرت 

کامالن طب در آن زمان بودند و دانستند که کار پزشکی برطرف کردن بیماری  ،پیسی بود

نه شفای کور مادرزاد و پیسی و بازگرداندن زندگی به  ،و بازگرداندن سالمتی است

ی او تالوت زبور بود به آهنگی در زمان داود نیز علم موسیقی بود؛ بنابراین معجزهمردگان. 

  :4919  ،فیاض الهیجی) .افتادند یممدهوش و مغشی  ،که از استماع آن وحوش و طیور

916-912) 

 ی داده:رأ« َو رَفََع بَْعَضُهْم َدَرجات»بدین نظر فخر رازی در ذیل آیه 

)ع( میابراه ،خداوند چراکهبیان تفاوت درجات و مراتب پیامبران است.  ،مراد از آن

پادشاهی و نبوت را جمع )ع( داوودو برای  را خلیل خویش و به کسی این فضیلت را نداده

انس و جن و پرندگان و بادها را مسخرش نمود و حضرت )ع( مانیسلکرد و برای 

اما در ؛ ناسخ همه شرایع دیگر را برای جن و انس مبعوث کرد و شریعتی)ص( محمد

ای متفاوت از دیگری آورده پس معجزات هر پیامبری معجزه ،نیز وجهی است معجزاتشان

در آن عصر و زمان بود از جنس سحر بود. معجزات حضرت  آنچهشبیه )ع( یموسحضرت 

در آن زمان  آنچهشبیه  ،شفا دادن کور مادرزاد و پیسی و زنده کردن مردگان ،)ع(یسیع

خطب و  ،فصاحت ،از جنس بالغت)ص( محمداما معجزه حضرت ؛ ود و آن طب بودب

قوه و عدم  ،بقا و عدم بقا ،اشعار بود. همچنین معجزات متفاوت هستند در قلت و کثرت

 (251 :6 :ق 4451،رازی نی)فخرالد قوه.

 نیتر شرفتهیپاستاد عبداهلل جوادی آملی نیز بر این باور است که: معجزه در هر عصر از 

ی طلب مبارزهتحدی و  ،ی علمی آن زمان است چون مدعی نبوت با ارائه معجزهها رتبه

و این متخصصان  شود یممقابله با او تحریک  منظور بهبنابراین انگیزه همه  ،کند یم

با تدبر در همه جوانب امر و استمداد از برخی مبادی تجربی در  توانند یمکه  نظرند صاحب

ی از راه حدس دریابند که آنچه مدعی نبوت آورده خوب به ،خصص خویشرشته مورد ت

اما با  ،شبیه بعضی از کارهای غیرعادی متخصصان در این زمینه است ظاهراًگرچه  ،است

تا آنان یا  که اعجاز نبی هرگز از سنخ کار متخصصان نیست دهد یمتأمل کافی چنین نتیجه 
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بتوانند همانند کار او را  ،ر آینده دور یا نزدیکدیگران به انتظار پیشرفت رشته تخصصی د

 (454 :4916  ،جوادی آملی) انجام دهند.

البته مدافعان این نظریه باید بدین سؤال پاسخ دهند: که آیا معجزه انبیاء برای اقناع 

همین  ازنظربوده و مردمان با تقلید  عالمان و متخصصان و صاحبان فن در میدان اعجاز

یا مخاطب معجزه تمامی مردم  اند نمودهدلیل حقانیت استفاده  عنوان بهمتخصصان از معجزه 

دیگر  از ی عالم و غیر عالم بوده است؟ ظاهر قرآن مؤیدی بر رویکرد دوم است.ها تودهو 

سو اگر رسالت و یا نبوتی داعیه خاتمیت داشته باشد باید اعجاز آن نیز بر فرض صحت این 

 باشد. ها انسانناسب با همه اعصار و ازمنه و همه ادعا مت

 روایت )نه روایات( . تکیه بر2-2-2

نقل  السالم هیعلحدیثی از امام رضا  هم آنتنها یک حدیث و  ،در تناسب معجزات با زمانه

 از همین حدیث آغاز شده است: موردبحثی اندیشه نظریه جرقه بسا چهشده است و 

ثَنا َجعَفُر بُن » دي بين حدَّ ثَنا الُْحَسْيُ بُْن ُمَحمَّ َ اللَُّه َعنُْه قاَل حدَّ دي بني َمرُسوٍر رَِضي ُمَحمَّ
كِّيتي  يِّ قَاَل: قَاَل ابُْن السِّ يَّارييُّ َعْن أَِبي يَْعُقوَب الَْبْغَدادي ثَنا أَبُو َعْبدي اللَّهي السَّ ٍر قاَل حدَّ َِبي   عامي ْلي

ْمرَانَ لياَم َذا بَ )ع( الَْحَسني الرِّضا ْحري َو )ع( َعَث اللَُّه ُموىَس بَْن عي هي الَْبيَْضاءي َو آلَةي السِّ بيالَْعَصا َو يَدي
يىَس  داً )ع( بََعَث عي إينَّ اللََّه )ع( بيالَْكاَلمي َو الُْخطَبي فََقاَل لَُه أَبُو الَْحَسني )ص( بيالطِّبِّ َو بََعَث ُمَحمَّ

نْدي اللَّهي )ع( وىَس تَبَارََك َو تََعاىَل لاَمَّ بََعَث مُ  ْن عي ْحَر فَأَتَاُهْم مي كَاَن االغلَُب َعىَل أَْهلي َعْْصيهي السِّ
َة َعلَيْ  ْحرَُهْم َو أَثْبََت بيهي الُْحجَّ َا أَبْطََل بيهي سي ثْلُُه َو ِبي ْم مي هي َا لَْم يَُكْن ِفي ُوْسعي ْم َو إينَّ َعزَّ َو َجلَّ ِبي هي

يىَس  اللََّه تَبَارََك َو تََعاىَل  َو اْحتَاَج النَّاُس إيىَل   ِفي َوقٍْت قَْد ظََهرَْت فييهي الزََّمانَاُت )ع( بََعَث عي
َا أَْحيَا لَُهُم الَْموْ  ثْلُُه َو ِبي ْنَدُهْم مي َا لَْم يَُكْن عي نْدي اللَّهي َعزَّ َو َجلَّ ِبي ْن عي ََت َو أَبَْرأَ الطِّبِّ فَأَتَاُهْم مي

ْم َو إينَّ اللََّه تَبَارََك َو تََعاىَل بََعَث اْْلَكَْمَه َو اْْلَبَْر  َة َعلَيْهي َص بيإيْذني اللَّهي تََعاىَل َو أَثْبََت بيهي الُْحجَّ
داً  ْعَر   ِفي َوقٍْت كَاَن االغلَُب َعىَل أَْهلي َعْْصيهي الُْخطََب َو الَْكاَلمَ )ص( ُمَحمَّ َو أَظُنُُّه قَاَل و الشِّ

ْن کيتابي  َة فَأَتَاُهْم مي هي َما أَبْطََل بيهي قَْولَُهْم َو أَثَْبَت بيهي الُْحجَّ هي َو أحَكامي ظي اللَّهي َعزَّ َو َجلَّ و َمَواعي
ُة َعىَل الَْخلْقي الْيَْومَ  ثْلََك الَیوَم قَطُّ فَاَم الُْحجَّ كِّيتي تَاللَّهي َما َرأَيُْت مي ْم فََقاَل ابُْن السِّ )ع( فََقاَل  َعلَيْهي

كِّيتي َهَذا الَْعْقُل يُ  بُُه فََقاَل ابُْن السِّ ُب َعىَل اللَّهي فَيَُكذِّ قُُه َو الَْكاذي ُق َعىَل اللَّهي فَيَُصدِّ ادي ْعرَُف بيهي الصَّ
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؛ 26-24 :4 :ق 4453 ،کلینىبا اندکی اختالف؛ و  11 :5 : 4931 ،ابن بابویه) .«َو اللَّهي الَْجَواُب 

 (499-495 :5 :ق 4419 ،طبرسى

عرض کرد: چرا )ع( رضا: ابن سکیت به حضرت دیگو یمابی یعقوب بغدادی 

را به طب )ع( یسیعید بیضا و اسباب سحر مبعوث فرمود و  ،را به عصا)ع( یموسی تعال حق

خداوند  که یوقتفرمودند: )ع( رضارا به کالم فصیح مبعوث کرد. حضرت )ص( محمدو 

لب افعال اهل زمان او ساحری و جادوگری اغ ،را به پیامبری مبعوث کرد)ع( یموسمتعال 

نزد ایشان نبود و سحر آنان را  ،بود. پس از نزد خدا چیزی برای ایشان آورد که مثل آن

عیسی را در وقتی به پیامبری برانگیخت  ؛ وکرد یمو حجت را بر آنان ثابت  کرد یمباطل 

از نزد خدا چیزی برای )ع( یسیعپس  ،که آفات زیاد بود و مردم نیازمند به طب بودند

معجزه آن  چراکه ،مانند آن را بیاورند توانستند ینمایشان آورد که مثل آن نزد آنان نبود و 

حضرت زنده کردن مرده و شفای کور مادرزاد و پیسی به اذن خداوند متعال بود و به این 

ید که را در زمانی مبعوث گردان)ص( محمدی تعال حقسبب حجت بر ایشان اثبات فرمود. 

اغلب افعال اهل عصر او خطب و سخنوری بود و گمانم آن است که فرمود شعر بود. پس 

از برای ایشان از کتاب خدا و مواعظ و احکام آورد و قول آنان را باطل کرد و )ص( محمد

حجت را بر آنان اثبات فرمود. ابن سکیت عرض کرد: به خدا سوگند که هرگز مثل تویی 

که  فرمودند: عقل)ع( رضاپس حجت بر خلق امروز چیست؟ حضرت  در این زمانه ندیدم.

ی و نیز کن یمپس تصدیقش  دیگو یمی کسی را که نسبت به خدا راست شناس یمبه آن 

ی. ابن سکیت کن یمپس تکذیبش  ،دیگو یمرا که نسبت به خدا دروغ  کس آنی شناس یم

 عرض کرد: به خدا سوگند که همین جواب است.

بیان و تقریر در اصل تناسب معجزه با  نیتر کهنتا آنجا که جستجو شد این سخن 

 زمانه است.
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 . نقد سندی حدیث9-2-2-2

و ابو  4در سلسله سند این حدیث افرادی ثقه همچون حسین بن محمد بن عامر هرچند

اما وجود افرادی مجهول و غیر ثقه و گاه  9و ابن سکیت وجود دارند 5یعقوب بغدادی

 اع از اعتبار سندی این حدیث کاسته است.وض

داللتی بر وثاقت وی  از مشایخ صدوق است اما هرچندجعفر بن محمد بن مسرور 

 (451 :4 :ق 4413 ،موسوی خوییوجود ندارد. )

است. أبوعبداهلل سیاری )احمد بن محمد بن سیار(؛  نیب نیدراسیاری نامبردارترین فرد 

( در 162 :5 : 4969 ،بوده است. )کشی)ع( یعسگردر زمان امام حسن  ،از بزرگان ظاهریه

)=امام )ع( در أصحاب أبی الحسن الثالث علی بن محمد رجال طوسی نام وی هم

)ع( أبی محمد الحسن بن علی بن محمد بن علی الرضا ( و هم در بین اصحاب)ع(هادی

 (933 و 919 : 4939 ،( آمده است. )طوسی)ع(یعسکر)=امام حسن 

تصریحات رجالیون در تضعیف و عدم توثیق او مجالی برای اطمینان بدو برجای 

کثیر المراسیل دانسته و به  ،مجفو الروایة ،فاسد المذهب ،. او را ضعیف الحدیثگذارد ینم

؛ ابن 519:ق 4444 ،؛ حلى11: 4962،نجاشیاند )اعراض امامیه از روایات او توجه داده

( وی از غالیانی است که خود را از اصحاب 524 :4:ق 4416 ،عسقالنی؛ 459: 4945 :داود

( کتاب القراءات او از 553 :54 :ق 4413 :موسوی خویی. )کرد یمقلمداد )ع( امام هادی

مصادر اصلی روایاتی است که در تحریف قرآن توسط برخی از افراد نادان به آن استدالل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (66 : 4962نجاشی، ؛ 36 :6 :ق 4413، موسوی خویی. از مشایخ کلینی است. )4

أصحاب امام »( یعقوب از 421، ص ش 4962)نجاشی، . اند نمودهاو را به ثقه و صدوق در علم رجال توصیف  5.

: 55 :ق 4413. )موسوی خویی، کند یماحمد بن محمد سیاری نیز از او روایت  (416 :ق 4444بود )حلى، « رضا)ع(

13) 

 (522:،3 : تا یبی، )زر کل (هـ 544–416) تیسک. یعقوب بن اسحاق 9

 :4945و ابن داود،  443 : 4962کتب بسیاری دارد. )نجاشی، در علم و زبان عربی آثار و  .اند دانستهاو را ثقه 

 :ق 4413در کتب تاریخ مشهور است. )بنگرید به موسوی خویی،  تیب اهل(؛ داستان شهادت او در راه دوستی با 933

51: 453) 
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 4(253 : 4914 ،جعفریان) شده است.

از کتاب قرائات  ،اکثر روایاتی که شیخ نوری نقل کرده»نویسد:  عالمه عسکری می

 ها آن: افترا زد و روایات را دسّ و جعل نمود و اسنادی برای تیب اهلسیاری است. او به 

روایات او را نقل و وارد کتب احادیث  ،. محدثینداد یم: نسبت تیب اهلو به  ساخت یم

محدثینی مثل شیخ نوری در اثبات تحریف قرآن به روایات : نمودند و تیب اهلمکتب 

 (529-541 :9 ،)عسکری.« اند کردهاستشهاد 

گوینده  عنوان به)ع( رضادیگر آن است که در اکثر موارد نام امام  ذکر قابلنکته 

مگر در کافی که ابی الحسن تنها  ،(11 :5 : 4931 ،هیبابو ابنحدیث در کتب آمده است. )

برخی حدیث را از امام  اند نوشتهیی که بر کافی ها ترجمهو جالب است که در  آمده

محققان متأخر بر این باورند که  اند؛ اما دانسته)ع( کاظمو حتی برخی از امام )ع( رضا

را درک نکرده است. )ع( هشتماست و ابن سکیت زمان امام )ع( هادیحدیث از امام 

 5ی(پاورق 24 :4   :ق 4453،صحیح نیست. )کلینى)ع( امامبنابراین استناد سخن به آن 

)ع( رضافرجام سخن آنکه مشهور بین علما این است که حدیث را از احادیث امام 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 احمدی محمدحسننگارش « غالت و اندیشه تحریف قرآن»برای اطالعات بیشتر بنگرید به مقاله  4.

 ل مذکور چنین است:دالی 5.

آورده ولی قید رضا زائد «. الحسن الرضا)ع(  ألبی»دلیل اول: صدوق در عیون اخبارالرضا و علل الشرایع با لفظ: 

کان  " ابن السکیت همان یعقوب بن إسحاق السکّیت، نحوی معروف است که در رجال نجاشی آمده که چراکهاست، 

در کالم  "ابی الحسن"وظاهر "الحسن علیهما السّالم ... و قتله المتوکّل ألجل التشیّعمتقدّماً عند أبی جعفر الثانی و أبی 

بعید  544ابن سکیت متوفی  اوالًکه  کند یماست و این تأیید  "أبوالحسن الثالث علیّ بن محمّد الهادی)ع( "نجاشی، 

رده باشد و روایت از ایشان نقل رحلت نمودند را درک ک 519که در سال  "موالنا أبو الحسن الرضا)ع(  "است که

 کند. )فیستبعد جدّاً إدراک ابن السکّیت إیّاه علیه السالم(

، یعقوب بن السکّیت النحوی از أبی 4519و  4515، ح 54، المجلس 211دلیل دوم: در أمالی طوسی، ص 

 کرده است. تیرواالحسن علیّ بن محمّد بن الرضا)ع( 

و قال المتوکّل البن : »دیگو یم؛ از او 494، ص 4ز ابن شهرآشوب، ج دلیل سوم: در مناقب آل أبی طالب ا

سپس مضمون خبر را « بالعصا؟موسى)ع( مسألة عوصاء بحضرتی، فسأله، فقال: لم بعث اللَّه الرضا)ع( السکّیت: اسأل ابن 

الثالث)ع( أبوالحسن  "هماندر این سند  "أبی الحسن" که منظور از رسد یم. در پایان به این نتیجه کند یمبا تفضیل نقل 

 ی(پاورق 22ص ، 4 ج، ق 4453، است. )کلینى "



 7911پاییز  | 04شماره | یازدهم سال | ریسراج مُن يفصلنامه علم | 77

صدور این روایت از  ،است)ع( یهادابن سکیت از اصحاب امام  که نیاو با قبول  دانند یم

بدانیم و ابن )ع( یهاداما اگر حدیث را از امام ؛ است قبول رقابلیغغیرممکن و )ع( رضاامام 

نقل کرده باشد؛ ابویعقوب بغدادی که راوی بعد از )ع( یهادسکیت آن را از حضرت امام 

و بر این اساس او  ادشدهی)ع( جوادو راوی امام )ع( رضااز اصحاب امام  ،ابن سکیت است

که راوی حدیث  بوده نه بعد از اوو قبل از ابن سکیت )ع( یهاددر زمان امامان قبل از امام 

 شود.از او باشد. پس در این صورت نیز ضعفی دیگر بر سند حدیث عارض می

 ما را به اعراض از روایت دعوت تتبع در اوصاف راویان در کتب رجالی رو نیازا

 .داند ینمو سند آن را دارای اعتبار کافی  کند یم

 . نقد متنی2-2-2-2

در زمانی به پیامبری )ع( یموساین است که حضرت  میهمف یمآنچه از ظاهر حدیث 

برانگیخته شد که سحر رواج داشت و معجزه آن حضرت نیز متناسب با همان سحر بود و 

مردم نیاز به طب داشتند و معجزه آن حضرت نیز با نیاز آن  ،)ع(یسیعدر زمان حضرت 

نیز شعر و سخنوری رواج داشت )ص( مردم هماهنگ بود و در زمان حضرت محمد

اما در همین حدیث دو دیدگاه در بحث تناسب وجود ؛ معجزه ایشان قرآن بود جهت نیازا

 دارد:

در  تناسب به)ص( محمدو )ع( یموستناسب با شرایط زمانی: در مورد حضرت  -4

 آنچه در آن زمان رواج داشته اشاره شده است

با نیاز مردم آن زمان  تناسب به)ع( یسیع تناسب با نیاز زمانی: اما در مورد حضرت -5

 اشاره شده است.

 ،اند داشتهیی و سخنانی هم که در این مورد ها برداشتنویسندگان و متفکران نیز در 

گاه بر تناسب معجزه با نیاز مردم و در بیشتر موارد تناسب با آنچه در آن زمان رایج بوده 

طب یونانی )ع( یسیعدر زمان حضرت »خویی معتقدند که:  اهلل تیآاشاره شده است. مثالً 

 ،دادند یمی را انجام زیانگ رتیحی ها معجزهبه اوج عظمت خود رسیده بود و اطبا 

ی یونان بودند علم طب از رواج و رونق ها مستعمرهمخصوصاً در سوریه و فلسطین که از 
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علم طب و  ،قراملکی نظراز( همچنین 65  : 4961 ،موسوی خویی« )خاصی برخوردار بود.

  ،ی داشت. )قدردان قراملکیا العاده فوقپیشرفت )ع( یسیعپزشکی در عصر حضرت 

4914 :  14) 

را نه توسعه و پیشرفت پزشکی که رواج )ع( عیسیاما دیگران دلیل معجزات طبی 

دانند. احمد بهشتی در مقاله خود در ذیل این بیماری در بین مردم و نیاز به درمان آن می

ی مزمن بود و ها یماریبمشکل عمده مردم )ع( یسیعدر زمان حضرت ": سدینو یمحدیث 

و مردم به  کرد یممردم نفوذ  ودل جاندر  ،کرد یمامراض را درمان  گونه نیاهر کس 

و مردم به او  گرفت یمقرار  موردتوجه اش العاده خارقو کارهای  بردند یمعظمت او پی 

معرفت نیز پزشکان ماهر  اهلل تیآ ازنظر( و 416 تا 439  : 4919 ،بهشتی) ."آوردند یمایمان 

( متن 19  : 4914 ،دور بودند. )قدردان قراملکی ،)ع(یسیعاز منطقه پیامبری حضرت 

 به پزشکی دارد.)ع( یسیعحدیث نیز دال بر نیاز مردم زمان حضرت 

گواه بر نیاز  ،شواهد بیشتر اگرچهبنابراین در این زمینه دو دیدگاه مختلف وجود دارد 
پزشکی در آن زمان. اگر  تا اوج و رشد باشد یمبه پزشکی )ع( یسیعمردم زمان حضرت 

برای  ،این دلیل عقلی که تناسب معجزه با تخصص رایج زمان خودش بوده ،باشد نیچن نیا

 .ماند ینمپابرجا  ،معجزه را درک کنند و ایمان آورند ،دانایان آن فن که نیا
قرار  دیموردتردضرورت تطابق و تناسب معجزات با خوارق زمانه را »معرفت  اهلل تیآ

از کوه و دور بودن )ع( صالحو برای تأیید مدعای خویش به خلق شتر حضرت  اند داده
الت آن حضرت از منطقه رس)ع( یسیعمنطقه سکنای اطبای حاذق در عصر حضرت 

که تناسبی با زمانه  اند نمودهاشاره )ع( صالحایشان به معجزه حضرت .« اند کردهاستشهاد 

را نیز دور از منطقه )ع( یسیعمنطقه پزشکان در دوران حضرت  که نیا تر مهمنداشته و 
  : 4914  ،قدردان قراملکی) .اند نمودهو تناسب را از اساس رد  اند دانستهرسالت آن حضرت 

19.). 

 . شواهد و دالیلی دیگر در نظریه تناسب9
 ،عالوه بر آنچه آمد دالیل و قرائن دیگری وجود دارد که از انضمام آن به یکدیگر
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 :ازجمله .شود یمی نظریه تناسب بیش از بیش متزلزل ها استوانه

 . تناسب در معجزه نه معجزات9-9
آمده این تناسب فقط در معجزه مشهور  آنچهحتی اگر هم تناسب را قبول کنیم طبق 

و  اند داشتهنیز  ،معجزی غیر از قرآن)ص( اهلل رسولکه  گونه هماناست.  قبول قابل ،پیامبران

. اند داشتهغیر از سحر معجزاتی دیگر  ،)ع(یموسغیر از شفای بیماران و هم )ع( یسیعهم 
در روایات ذکر شده است. و بسیاری دیگر از آن  ی از این معجزات در قرآن کریما گوشه

در قرآن کریم: نورانی شدن دست  ،)ع(یموسمعجزات غیر از سحرِ حضرت  ازجمله
(؛ 69شعراء/) لین( شکافته شدن 41/45؛ نمل/413/411؛ اعراف/94/95)قصص  ،حضرت

مائده( از گل  441) ،در گاهواره ،: سخن گفتن با مردم)ع( عیسیغیر از طبابتِ حضرت 
( خبر دادن از اسرار نهانی مردم )مثالً از غذاهایی عمران آل 43مائده؛  441) ،پرنده ساختن
( و غیر از عمران آل 43.( )داد یمدقیقاً خبر  اند کردهذخیره  آنچهیا  اند خوردهکه اشخاص 

 ( قابل یادکرد است.اسرا 4معراج ) –( قمر 4) القمر شق: )ص( محمدقرآنِ حضرت 
قرآنی که پیش  ،دو نوع است: اول: قرآن ،)ص(محمدمعجزات پیامبر ما حضرت 

( و دوم: معجزات فراوان دیگری 6 :تا یب :راوندی) روی ماست و انکارش غیرممکن است.
؛ 11 :4 ،غزالی؛411 :ق 4443  ،)حلی ،همچون؛ جوشیدن آب از بین انگشتان آن حضرت

 زبان یبسخن گفتن جانوران  ،تسبیح سنگریزه ،( انشقاق قمر449 :4931  ،فاضل مقداد

 ،( سیر کردن افرادی بسیار با غذایی کم449 :4931  :؛ فاضل مقداد11 :4  :)ابوحامد غزالی
( این معجزات 449 :4931 ،مستجاب شدن دعای او )فاضل مقداد ،خبر دادن از امور غیبی

؛ 911 : 4919  ،فیاض الهیجی) فروان است و از هزار مورد نیز بیشتر است.)ص( اکرمپیامبر 
 (449 :4931  ،فاضل مقداد

کتاب عزیزی است که باطل در آن راه  ،)ص(امبریپالبته برترین و واالترین معجزات 

  ،؛ )فاضل مقدادگردد ینمی آن روشن  لهیوس بهمگر  ها یکیتارو  شود ینمکهنه  ،ابدی ینم
 توان معارضه با آن را ندارد. کس چیه( قرآن عظیمی که 449 :4931

که در روایات )ص( محمدو حضرت )ع( یسیعحضرت  ،)ع(یموسبنابراین حضرت 
طبق آیات  ،در باب تناسب با زمانه یاد شده است ها آنو نظرات مختلف تنها از یک معجزه 
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و هیچ فردی تناسب با زمانه را در مورد دیگر معجزات  اند داشتهشریفه معجزات دیگری نیز 
تناسب عام و  که نیاو این خود گواه و شاهدی است بر  4آن بزرگواران ذکر نکرده است

 فراگیر بر همه معجزات نیست.

 . تناسب در سه پیامبر نه همه انبیاء2-9
که فقط به این چند پیامبر اشاره  فقط به این چند معجزه تنها نهاین تناسب در همه موارد 

 ها نمونهو  ها مثالاما  ،شود یمعام در باب همه انبیا مطرح  صورت به اگرچه ؛ وشده است

است و فقط به )ص( اهلل رسولو )ع( یسیعو )ع( یموس گانه سهفقط در خصوص انبیای 
مثال زده شده است. آیا این )ص( اهلل رسولو بالغت )ع( یسویعو طبابت )ع( یموسوسحر 

 ،پیامبری در باب اولوالعزم بوده؟ در مورد کدام ا قاعدهتناسب در مورد سایر انبیاء نبوده و یا 
قرآن و حتی روایات در تناسب با زمانه  بر هیتکیی با ها نمونه توان یم ادشدهسه پیامبر ی جز به

 پیدا نمود؟

که در علم الدرایه آمده است: یکی از دالیل در نقد یک حدیث از دیگر سو چنان
و  مخالفت آن با واقعیات تاریخی است. ادعای تناسب معجزه با زمانه با واقعیت

 5ی تاریخی همخوانی ندارد.ها شگزار

و  معجزه با زمانه نیز فقط چند معجزه مطرح شده است تناسب بهدر حدیث مربوط 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 . بنگرید به ضمیمه شماره یک.4

برای مثال در من الیحضره الفقیه در باب الصوم چند حدیث آمده است با این مضمون که ماه رمضان کمتر از سی  5.

 :شود ینمروز 

 أبی عبداهلل)ع( قال: شهر رمضان ثالثون یوما ال ینقص أبدا.فی روایة محمّد بن سنان عن خذیفة بن منصور عن  -

و فی روایة حذیفة بن منصور عن معاذ بن کثیر و یقال له معاذ بن مسلم الهراء عن أبی عبداهلل)ع( قال: شهرُ  -

 رَمَضانَ ثاَلثونَ یوماً ال یَنقُصُ و اهللِ أبَداً

 وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ قَالَ ثَلَاثِینَ یَوْماً  عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ سَأَلَ أَبُو بَصِیرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ)ع(-

روی عن یاسر الخادم قال: قلت للرضا)ع( هل یکون شهر رمضان تسعة و عشرین یوما؟ فقال: إنَّ شَهرَ رمضانَ ال 

 (434-463: 5 :ق 4449)ابن بابویه،  یَنقُصُ مِن ثَالثیِنَ یَوماً أبَداً.

 :نیاز نیست. )حسینی طباطبائی ها آنغلط بودن این احادیث، بر عالم و عامی آشکار است و به تحقیق در اسناد 

31) 
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موارد بسیاری مخالف با این حدیث  ،اگر بخواهیم تناسب را عام و فراگیر در نظر بگیریم

وجود دارد. در مورد معجزات پیامبران دیگر و معجزات دیگر همان پیامبران )حضرت 

گواهی  تواند یم( چنین تناسبی وجود ندارد و این خود )ص( محمد ،)ع(یسیع ،)ع(یموس

 بر رد حدیث مذکور باشد.

رواج )ع( صالح( در زمان حضرت 39اعراف/ ،64آیا بیرون آمدن شتر از کوه )هود/

در زمان  القمر شق( یا 33/11؛ انبیا سبا 41))ع( داوودگردیدن پرندگان با  آواز همداشته یا 

 ؟!!)ص( اهلل رسول

ی مضاعف در رد نظریه ا نهیقر؛ )ص( اکرم امبریپ. جاودانه بودن رسالت 9-9

 تناسب

؛ 31 :4 : 4964 :. )قرطبیشود ینمتا روز قیامت نسخ )ص( محمدنبوت و پیامبری حضرت 

و تا صبح  ی روزگار جاودان استها صفحه( و این شریعت بر 963 :5 :4915 ،سیوطی

تا  ی عقلی جاودانی اختصاص یافته استمعجزه ،بنابراین به این شریعت ،قیامت باقی

( و خداوند سبحان معجزه پیامبر 963 :5 :4915  ،صاحبان بصیرت آن را ببینند. )سیوطی

( و به قولی دیگر 259 :6 :ق 4451 ،رازی نیفخرالد« )باقیه الی آخر الدهر»را )ص( اکرم

( 963 :5 :4915 ،؛ سیوطی31 :4 : 4964  ،است. )قرطبیمستمر تا دامنه قیامت قرار داده 

؛ 31 :4 : 4964  ،معجزه پیامبران دیگر فانی و دارای زمان انقضا هستند. )قرطبی که یدرحال

)ص( اکرم( بنابراین نبوت پیامبر 259 :6 :ق 4451،؛ فخرالدین رازی963 :5 : 4915،سیوطی

اگر تناسب با زمانه از خصوصیات معجزه  حضرت است. بعدازآنی ها زمانی برای همه

چراکه دعوت ایشان جهانی  ،چندان مناسب نیست ،)ص(اهلل رسولاست این نکته در بالغت 

 اما تبحر و آشنایی مخاطبان در ادوار بعد متناسب با اعجاز بیانی قرآن نیست. ،است و ابدی

 . معجزات مشترك انبیاء؛ شاهدی دیگر بر رد نظریه تناسب0-9

که با توجه به وجود  شود یماز سویی دیگر در بین رسوالن الهی معجزات مشترکی مشاهده 

تواند گواه بر گزاره ادعایی تناسب معجزه با زمانه باشد. زمانی و مکانی نمی متفاوتشرایط 
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 ی از این معجزات مشابه در جدول زیر ارائه شده است.ا نمونه

 . پیامبران و معجزات9جدول 

 عجزهم پیامبران

4جوشیدن دوازده چشمه )ص( محمد –)ع( یموس
 

5شفا دادن دردمندان از مرضشان )ص( محمّد –)ع( عیسى
 

9شفا دادن کور )ص( محمّد –)ع( عیسى
 

4زنده کردن مرده )ص( محمد -)ع( حزقیل – -)ع( عیسى
 

2پرندگان ،واناتیبا حصحبت کردن  )ص( محمد -)ع( مانیسل
 

6خبردادن از اسرار نهانی مردم )ص( محمد –)ع( یسیع
 

پیامبر  ،ی شبیه معجزها معجزهپس باید پیامبرانی که  اند داشتهاگر معجزات با زمانه تناسب 

 ازنظریی که ها زمانتشابه زمانی نیز داشته باشند یعنی یا در یک زمان یا در  ،دیگر دارند

ی رد نظریه تناسب نشانه تواند یمباشند. عدم این تشابه  ،اشتراکاتی دارند ،تناسب با معجزه

 معجزات با زمانه باشد.

 . دالیل تفاوت معجزات0

و  ها عتیشرچیست؟ آیا قلمرو  ها تفاوتجای این پرسش باز است که راز این  هرحال به»

بوده است؟ یا موقعیت و توان معنوی و روحانی  ها تفاوتخصوصیات هر یک باعث این 

آورندگان معجزات؟ و یا مقتضای عصر و فنون رایج روزگار و میزان فهم و درک 

 دکنندهییتأآیت  عنوان بهقدرت اعجاز را خداوند  که آنبا توجه به  ،مخاطبان؟ هر چه هست

فعلی از خداوند  هیچ که نیاو با یادآوری  به همراه برگزیدگان خویش قرار داده است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .415 :4 : 4914طبرسى،  ؛444 :ش 4931؛ راوندی، 449 : 4966فتال نیشابوری،  .4

 .431: 4 :  4914، طبرسى، 444 :ش 4931. راوندی، 5

 .433 :4 :4914؛ طبرسى، 939 و444 : 4931. راوندی، 9

 .461ص ، 4 : 4931یه، بابو ابن. 4

 .461 :4 : 4931یه، بابو ابن .2

 .214 ،4 : 4914. طبرسى، 6
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حکمتی نهفته را جستجو  ها تفاوتباید ورای این  ،ردیگ ینمانجام  حکمت یبو  گزاف به

معجزات انبیا را مناسب با شعاع دعوت  ،نمود. آنچه مسلم است آن است که خدای حکیم

 ،در شرایط ویژه و مخاطبان آن پیامبر ها آناز  هرکدامی قرار داده است که ا گونه بهآنان و 

 : 4933  ،سعیدی روشن«)را داشته باشد. حجت اتماماثر الزم برای معرفی حقیقت از باطل و 

412) 

با شرایع ناشی  ،از حکمت تناسب معجزات ،گفت گزینش نوع معجزه توان یم درواقع

ی ها معجزه ،ی محدود بودها جامعهی روزگار معین و یا . رسالت پیامبران پیشین ویژهشود یم

 همان(.) ه زمان محدود و مقتضای نیاز همان قوم و مخاطبان است.آنان نیز ویژ

ی مختلفی همچون ها علت ،بالغی نیز در آالء الرحمن در مورد علل تفاوت معجزات

 (4 :4  :ق 4451،. )بالغی نجفیکند یماختالف مردم در خَلق و خُلق و دانش آنان بیان 

اختالف معجزات را مبتنی بر اختالف در نبوت و  ،عالمه حلی در باب حادی عشر

 شریعت دانسته:

مانند بیماری  ،ابدی یماختالف روزگار و مردم اختالف  حسب بهچون مصالح مردم »

اختالف مزاج او در  حسب بهکه احوال او در )چگونگی( معالجه و به کاربردن داروها 

 کنند یمی او را به چیزی معالجه زمان که ینحو به شود یمحاالت گوناگون بیماری مختلف 

اختالف  حسب بهنبوت و شریعت نیز  ،شود یمی او بدان در وقت دیگر ناممکن که معالجه

 (445 :4931 ،)فاضل مقداد «.گردد یممختلف  اشخاصشانو  روزگارانشانمصالح خلق در 

است. از تفاوت و استعداد انبیاء دانسته  شهید مطهری نیز تفاوت معجزات را ناشی از

 و نیرو و قدرت اوست دهد یمفعل همان شخصی است که آن را انجام  ،دید وی معجزه

یعنی خداوند این قدرت را به یک انسان داده است و آن ؛ دهد یمکه این کار را انجام 

 به استعدادهای انسانی گردد یبرممعجزه  درواقع. پس کند یمانسان است که چنین کاری را 

ی در طورکل بهانجام بدهد.  تواند یمکه چنین کاری را  یا هیپابه  رسد یمکه یک انسان 

 هم آنالبته خود  ،ی خرق عادت باشدی قوها تااندازهی وجود دارد که ا قوهانسان یک 

 (423 : 4911  ،قانونی دارد ولی برخالف قانون مادی این جهان. )مطهرى
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 ن و تفاوت نفوس ایشان است.ناشی از تفاوت خود پیامبرا ،بنابراین تفاوت معجزات

 برآیند

زمان در برخی کتب  باگذشتبوده است و  تأمل قابلتفاوت در معجزات پیامبران موضوعی 

علوم قرآنی وارد شده است و در این راستا حدیثی با این موضوع نیز مورد استناد است که 

و راز این تفاوت را تناسب با  داند یم ها مکانو  ها زمانتفاوت معجزات را ناشی از تفاوت 

 .کند یمزمانه برای فهم معجزه بیان 

: که مردم بفهمند کار اند نمودهمطرح  گونه نیادالیل تناسب معجزه با زمانه را  ازجمله

بنابراین ؛ بودن آن عمل را دریابند العاده خارقنیست و معجزه و  ها آنپیامبر از جنس کار 

اعتراف به این است که معجزات برای  درواقع ،ای فهم مردمقبول تناسب معجزه با زمانه بر

با عام بودن معجزات و  ،و درک بود است. این سخن فهم قابلافراد و گروه خاصی 

 عمومیت مخاطبان انبیاء همخوانی ندارد.

 در یک نگاه کلی ادعای تناسب معجزات با زمانه به دالیل زیر مقبول نیست:

 کتاب الهی.عدم دلیل بر این ادعا در -4

 این نکته را ثابت کرد ،بررسی سندی حدیث چراکهدلیل روایی آن مردود است -5

ی آن ها یکاستکه حدیث از صحت سندی کافی برخوردار نیست. نقد متنی حدیث نیز بر 

 .دیافزا یم

 چنین ادعایی با واقعیت تاریخی مخالف است. -9

 ضمیمه پاپانی؛ جدول تناسب معجزات با زمانه

قرآن استخراج  ،معجزات برخی از پیامبران را از آیات کالم خدای عزوجل نجایادر 

 .میا نموده
 . معجزات برخی از پیامبران2جدول 

 معجزه نام پیامبر

 )ع(یموس
( 41/45؛ نمل/413/411؛ اعراف/94/95قصص اژدها شدن عصا ـ نورانی شدن دست حضرت ـ )

 (69شکافته شدن نیل )شعراء/
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 معجزه نام پیامبر

 (39اعراف/ ،64آمدن شتر از کوه )هود/بیرون  )ع(صالح

 )ع(داوود
نرم شدن آهن در دست داوود  ،گردیدن پرندگان با داوود و ذکر و تسبیح خداوند همراه ایشان آواز هم

 (33/11؛ انبیا سبا 41) و زره ساختن او

 )ع(سلیمان

عظیمی از  مسخر ساختن باد برای حضرت سلیمان و روان ساختن چشمه مس )مذاب( و تسخیر گروه

 سبا( 45جن )

 (43نمل ) حکومت سلیمان بر جن و پرندگان

 (51/ 41نمل درک کالم مورچگان و گفتگوی با هدهد )

 )ع(عیسی

یا  العالج صعبی ها یماریبدرمان  ،مائده( از گل پرنده ساختن 441) ،در گاهواره ،سخن گفتن با مردم

 ،ه برص )پیشی( زنده کردن مردگان به فرمان خداعالج )بهبود بخشیدن کور مادرزاد و مبتال ب رقابلیغ

یا  اند خوردهمثالً از غذاهایی که اشخاص )( خبر دادن از اسرار نهانی مردم عمران آل 43مائده؛  441)

 (عمران آل 43.( )داد یمدقیقاً خبر  اند کردهذخیره  آنچه

 قرآن کریم و معجزات دیگر –( اسرا 4معراج ) –( قمر 4) القمر شق )ص(محمد

ORCID 
Hossein Sattar  http://orcid.org/0000-0002-5501-5686 

Zeinab Ghasri  http://orcid.org/0000-0003-4617-5060 
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 منابع
 قرآن کریم

 ،چاپ اول ،تحقیق مهدی الجوردی ،عیون اخبار الرضا ،(ش 4931 . )محمد بن علی ،هیبابو ابن

 نشر جهان. ،تهران

 ،چاپ دوم ،غفاری اکبر یعلتحقیق  ،من ال یحضره الفقیه ،(ق 4449. )_______________

 دفتر انتشارات اسالمی. ،قم

 ،چاپ سوم ،میردامادی نیالد جمالتحقیق  ،لسان العرب ،(ق 4444. )محمد بن مکرم ،ابن منظور

 دارصادر. ،بیروت

 مؤسسه سجل العرب. ،قاهره ،بی چا ،سوعةالقرآنیهمو ،(ق 4412. )ابراهیم ،ابیارى

تحقیق  ،تاج التراجم فی تفسیر القرآن لالعاجم ،(ش 4932. )ابوالمظفر شاهفور بن طاهر ،اسفراینی

 انتشارات علمی و فرهنگی. ،تهران ،چاپ اول ،علی اکبر الهی خراسانی-نجیب مایل هروی

 بنیاد بعثت. ،قم ،چاپ اول ،آالء الرحمن فی تفسیر القرآن ،(ق 4451. )محمدجواد ،بالغی نجفی

پاییز و زمستان  ،مقاله دیدگاه امام رضا درباره معجزه و شرایط متغیر زمان (.4919. )احمد ،بهشتی

 .36دفتر  ،ها یبررسمقاالت و  ،ش 4919

چاپ  ،بررسی تطبیقی مسائل وحی و نبوت از دیدگاه قرآن و عهدین ،(ش 4915. )اعظم ،پرچم

 کنکاش. ،اصفهان ،اول

انتشارات  ،قم ،چاپ ششم ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،(ش 4914. )رسول ،جعفریان

 انصاریان.

 ،قم ،چاپ ششم ،"قرآن در قرآن"تفسیر موضوعی قرآن کریم  ،(ش 4916. )عبداهلل ،جوادی آملی

 نشراسرا.

اینترنتی از  نسخه ،نقد کتب حدیث ،بررسی روایات ساختگی تا(. . )بیمصطفی ،حسینی طباطبائی

 سایت:
https://www.kotobdigital.com 

تحقیق  ،المراد فی شرح تجرید االعتقاد کشف ،(ق 4443. )حسن بن یوسف نیالد جمال ،حلی

 مؤسسه نشر اسالمی. ،قم ،چاپ هشتم ،حسن زاد آملی

چاپ  ،بحرالعلوم محمدصادقتصحیح  ،رجال ابن داود ،(ش 4945. )حسن بن علیّ بن داود ،حلی

 . انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،اول
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ترجمه محمدصادق نجمی و  ،بیان در علوم و مسائل کلی قرآن ،(ش 4961. )ابوالقاسم ،خوئی

 مجمع ذخایراسالمی. ،قم ،بی چا ،هاشم هریسی

 .جا یب ،چاپ سوم ،االعالم (.تا یب). خیرالدین ،زرکلی

موسسه فرهنگی دانش و  ،تهران ،چاپ اول ،معجزه شناسی ،(ش 4933. )محمدباقر ،سعیدی روشن

 اندیشه اسالمی.

ترجمه مهدی حائری  ،االتقان فی علوم القرآن ،(ش 4915. )عبدالرحمن نیالد جالل ،سیوطی

 انتشارات امیرکبیر. ،تهران ،چاپ چهارم ،قزوینی

مؤسسة األعلمی  ،بیروت(لبنان )، المیزان فی تفسیر القرآن ،(ق 4415. )سیدمحمدحسین ،طباطبائی

  للمطبوعات

چاپ  ،تحقیق محمدباقر خرسان ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،(ق 4419. )احمد بن على ،طبرسى

 نشر مرتضى. ،مشهد ،اول

 ،تهران ،چاپ سوم ،تحقیق سیداحمدحسینی ،مجمع البحرین ،(ش 4932. )فخرالدین ،طریحی

 ی مرتضوی.فروش کتاب

 ،چاپ سوم ،تحقیق جواد قیومی اصفهانی ، رجال الطوسی ،(ش 4939. ) محمد بن حسن ،طوسى

 مؤسسه نشر اسالمی. ، قم

مؤسسه االعلمی  ،بیروت ،چاپ سوم ،لسان المیزان ،(ق 4416. )حجربنعلیاحمدبن ،عسقالنی

 للمطبوعات.

 .القرآن الکریم و روایات المدرستین ،عسکری

با  ،متن و ترجمه باب الحادی عشر از عالمه حلی ،(ش 4931. )مقداد بن عبداهلل ،فاضل مقداد

 انتشارات اساطیر. ،تهران ،چاپ سوم ،حلبی اصغر یعلترجمه 

 ،چاپ اول ،ترجمه مهدوی دامغانی ،روضة الواعظین ،(ش 4966. )محمد بن احمد ،فتال نیشابوری

 نشر نی. ،تهران

دار احیاء  ،بیروت ،چاپ سوم ،مفاتیح الغیب ،(ق 451. )عمرابوعبداهلل محمدبن ،فخرالدین رازی

 التراث العربی.

 انتشارات هجرت. ،قم ،چاپ دوم ،العین ،(ق 4441. )خلیل بن احمد ،فراهیدی

 نشر سایه. ،تهران ،چاپ اول ،گوهر مراد ،(ش 4919. )عبدالرزاق بن علی ،فیاض الهیجی
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دار الکتب العلمیة، ،چاپ اول،بیروت،قاموس المحیط (،ق 4442 .) عقوبیمحمد بن  ،یروزآبادیف

 منشورات محمد علی بیضون

بوستان  ،قم ،چاپ اول ،معجزه در قلمروعقل و دین ،(ش 4914. )محمدحسن ،قدردان قراملکی

 کتاب.

انتشارات  ،تهران ،چاپ اول ،الجامع الحکام القرآن ،(ش 4964. )محمد بن احمد ،قرطبی

 .ناصرخسرو

 ،قم ،بی چا ،تصحیح اسداهلل ربانی ،الخرایج و الجرایج (.تا یب. )سعید بن هبةاهلل ،راوندی نیالد قطب

 انتشارات مصطفوی.

 ،تحقیق مهدی رجایی ،اختیار معرفة الرجال-رجال الکشی ،(ش 4969. )محمد بن عمر ،کشى

 . مؤسسه آل البیت ، قم ، چاپ اول

 . دارالحدیث ، قم ، چاپ اول ،الکافی (.4453. ) محمد بن یعقوب بن اسحاق ،کلینى

دار احیاء التراث  ، بیروت ، چاپ دوم ،بحاراالنوار ،(ق 4419. )محمد باقربن محمدتقى ،مجلسى

 . العربی

 انتشارات اسالمی. ،قم ،چاپ دوم ،ی اعجاز معصومینها جلوه ،(ش 4931. )حسینغالم ،محرمی

 .56و  54ج مجموعه آثار  ،مرتضی ،مطهری

 انتشارات صدرا. ،قم ،چاپ هفتم ،نبوت ،(ش 4911. )مرتضی ،مطهری

 الزهراء. ،بیروت ،چاپ چهارم ،الحدیث رجال معجم ،(ق 4413. )ابوالقاسم ،موسوی خویی

 موسسه نشر اسالمی. ،قم ،چاپ ششم ،رجال نجاشی ،(ش 4962. )احمد بن علی ،نجاشی
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