
 

 

 

 

 

 توانایی انسان کامل بر اعجاز

 اعتبار آن دربارهرازی و هیوم  و پاسخ به نقدهای فخر

 رادحسین موسوی سید

 رادیموسوسید جابر 

 چکیده

و از  رنددا معجزه دادنتوانایی بر انجام مظاهر انسان کامل، عنوان بههی، پیامبران ادیان االمطابق دیدگاه 

گیرند. اما در جهان غرب، دیوید هیوم حمالت شدیدی علیه اعتبار اثبات نبوت خویش بهره می رایبمعجزه 

بت و راسخ ما را از بین تواند اعتبار تجارب ثاشده نمیبود معجزات گزارشمعجزات مطرح کرد. وی معتقد 

گواهی مربوط به هرکدام از  ،نیهمچناند. کردهگزارش خاص روزگاری در یی ناآگاه هاملترا معجزات ببرد. 

با اندکی  را، د. این تشکیکاتکنمی اعتباریبتکیه بر این معجزات را  و همین امور دارداین معجزات، معارضاتی 

که هیوم از این  یاجهینتاست. با این تفاوت که کرده رازی هم بیان  ها قبل فخرقرن ،تربیش لیتفصتفاوت و 

طبق مبانی خود )و خصوصاً مبانی  دکوشمیرازی  معجزات است؛ اما فخر یاعتباریب، ردیگیمتشکیکات 

، ضمن بررسی و از اعتبار معجزات دفاع کند. در این مقاله هدو است( به این شبهات پاسخ دااشاعره که مذهب 

و نهایتاً شبهات کاویم میرا رازی به این تشکیکات  فخر یهاپاسخرازی و هیوم،  فخر یهادگاهیدتطبیقی 
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 . بیان مسئله1

هر کسی یکی از ساحات وجودی انسان نام برد؛  عنوان بهتوان ، میمعجزه دادناز توانایی بر انجام

اند، واجد که به مقام انسان کامل رسیده ،هیندارد، بلکه فقط بندگان برگزیده اال رااین توانایی 

شود که مظهر اسماء و صفات در اصطالح عرفان، به انسانی گفته می «انسان کامل»ند. ااین قدرت

 :1۳۶۸ )آملی،بر روی زمین خدا  فهیخل منزلهانسان کامل به . (1۲۸ :1۳ج ،1994 عربی،)ابنهی است اال

ن اسم یمل اکه مظهر اتم و اک ،املکاست. انسان  ،«ولی»از جمله  ،هیو مظهر اسماء اال (1۷9

 یند و قواکائنات تصرف ک مادهدر  خدابه اذن  تواندیمو  استه یلکت یصاحب وال ،ف استیشر

ای رسیده که به واسطه ش درآورد. این انسان کامل به مرتبهیر خویزمینی و آسمانی را تحت تسخ

معجزات و افعال خارق عادت دارد  دادنهی، توانایی بر انجاممظهربودن برای اسم والیت اال

 .(۵۷ :1۳۸۳آملی،  زادهحسن)

اند، اما با دهکرمعجزه تصریح  دادنها بر انجامن مسلمان هم به توانایی برخی انسانامتکلم

نصیرالدین )اند هکردحدّی مطرح به اینکه معجزه را همراه با قیودی چون ادعای نبوت و تتوجه 

 عنوان بهاند. معجزه هی اختصاص دادهاال ی، آن را به انبیا(۷9 :141۲ فاضل مقداد، ؛۲14 :140۷طوسی، 

یا ناقض قانون طبیعت  (۷9 :141۲فاضل مقداد،  ؛۲14: 140۷ طوسی،نصیرالدین : .کن)امری خارق عادت 

و  (11۵-۶۷ :1۳۸۸: سبحانی، نک.)ن اسالمی اچه در میان متکلم ،(۲9۲-۲۸۷ :1۳۷۷ دیگران، )پترسون و

 .شودیم محسوبل اصلی اثبات نبوت یکی از دالی ،دانان غربیاالهیدر میان ه چ

هیات طبیعی ، حمالت شدیدی علیه االشاما در قرن هجدهم، دیوید هیوم در کتب مختلف

آزادی  ،(Hume, 2007 b: 17-67)از جمله برهان نظم  ،. وی علیه بسیاری از اعتقادات دینیکردمطرح 

شبهات متعددی مطرح  (Hume, 2007 b: 78-102)و صفات کمالی خدا  (Hume, 2007 a: 84-103)اراده 

 نادیده بگیرد.هیات طبیعی در غرب نقش او را در تضعیف اال تواندینمو هیچ کسی  کرد

و اعتبار  هاآن، اعتبار معجزات، امکان کردتردید در آن از جمله اعتقادات دینی که هیوم 

اثبات کند که ما نباید هیچ اعتمادی به  کوشدمیهای معجزات است. هیوم در این زمینه گزارش

اما جالب آنکه با مشاهده کتب  به دست ما رسیده است، داشته باشیم. آنهامعجزاتی که گواهی 

ن و فیلسوفان ارخی از متکلمب ،ها قبلقرن ،راکه بسیاری از شبهات هیوم  مینیبیمکالم اسالمی 

و  (۶ :تایب)غزالی، نی چون غزالی اقبل از هیوم، متکلم هاقرن. اندکردهمطرح  ،ترمفصل ،مسلمان
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. در این میان، ندکرداعتبار معجزات تردید در  (1۸۵-1۷۳ :199۸، رشدابن) رشدابنفیلسوفانی چون 

و طبق مبانی خود  را گرد آورداین تشکیکات و شبهات  ،اشدر کتب مختلف کالمی ،رازی فخر

 پاسخ دهد.کوشید به آنها 

با است به صورت تطبیقی شبهاتی را که هیوم مطرح کرده . 1کوشیم: پیش رو میمقاله در 

 هاپاسخ دربارهملی دوباره و تأ بکاویمرازی را  فخر یهاپاسخ. ۲ کنیم؛رازی مقایسه  شبهات فخر

 .یمشده علیه اعتبار معجزات پاسخی مناسب دهبه شبهات مطرح. ۳کنیم؛ 

 اعتبار معجزه راجع بهرازی  انواع تشکیکات هیوم و فخر. 2

 :اندکردهتشکیک در اعتبار معجزات رازی و هیوم از سه طریق  فخر

ر اصل امکان وقوع معجزات است. در اینجا اصل امکان عقلی وقوع طریق اول، تشکیک د

 .ردیگیمتشکیک و تردید قرار در معرض معجزات، 

 :استه قسم ، که خود بر سطریق دوم، تشکیک در داللت یقینی معجزه بر نبوت است

 .انجام شده است تشکیک در اینکه لزوماً معجزات به دست خدا. 1

 .این معجزات به جهت تصدیق پیامبر صورت گرفته است تشکیک در اینکه لزوماً. ۲

 کسی که خدا او را تصدیق کند، لزوماً شخصی صادق است. که هرتشکیک در این. ۳

که از است مرتبط بلکه به گزارشی  گردد،نمیطریق سوم تشکیک، به اصل داللت معجزه بر

 :دگنجمیمعجزات به دست ما رسیده است. شبهات این قسم در دو گروه 

 .ردیگیمرا هدف  هاگزارش گونهنیاکه اعتبار تواتر  ،شبهات سندی. 1

 .ردیگیمرا هدف  هاگزارش گونهنیاکه اعتبار ظهوری  ،شبهات داللی. ۲

 .مکان وقوعی معجزاتراجع به ارازی  تشکیکات فخر. ۳

به اعتبار معجزه شده، تشکیک و تردید در اصل امکان  راجعاولین قسم از تشکیکاتی که 

عقلی وقوع معجزات است. اصوالً بحث از وقوع افعال خارق عادت، فرع بر این است که ابتدا اثبات 

رازی  فخر .اندکردهدر این امکان عقلی تردید چراکه برخی شود خرق عادت امکان عقلی دارد، 

شود؛ زیرا اگر باب نستن معجزات، منجر به سفسطه میداکه ممکن کندیمطرح ماین اشکال را 

تبدیل به طالی خالص شود یا اینکه  هاکوهکه  محتمل استخرق عادت را باز بدانیم، هر لحظه 
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، شکسته و ضعیف مینیبیمآب دریا تبدیل به خون صرف شود یا اینکه شخصی که او را پیرمرد 

« زید»د. زمانی که اکنون بیای وجود بهپیرمرد  ورتص بهشود و همین االن فردی بدون پدر و مادر 

بینیم، از این امر ایمن نیستیم که خدا در این لحظه پیرمردی را بدون پدر و مادر، از جهت را می

دانستن صورت و شکل و طرح صورتش مانند شخصی به نام زید بیافریند و معلوم است که ممکن

این امر باطل است، باید بگوییم خرق عادات چون و  شودیمامثال این امور منجر به جهل و نادانی 

 .(9۸ :۲ج ،19۸۶رازی،  الدین)فخر ناممکن است

به عبارت دیگر، ما علم بدیهی داریم که مثالً اگر جوانی وجود داشته باشد، باید طی یک 

اگر  ... به این مرحله از جوانی رسیده باشد و و کودکی و نوجوانی و یسری مراحل خاص از جنین

دانیم؛ اما یمرا نشان از دیوانگی و جنون  شدفعه جوان شده است، سخنیککسی بگوید فردی 

 .(۳9 :۸ج ،140۷، همو) قبول امکان وجود معجزات، با این علم بدیهی ما در تنافی است

 یهاجرمام در گوید خرق و التیتن خرق عادات میدانسرازی در پاسخ به دیدگاه محال فخر

ر اجسام هم ممکن ممکن باشد، نسبت به سای یبه جسم راجعز است و حکمی که فلکی جای

 .(10۵ :۲ج ،19۸۶، همو) امور خارق عادت رخ دهد است . لذا در سایر امور هم ممکناست

، دهدیمرازی کافی نباشد؛ زیرا اوالً خرق عادتی که در معجزات رخ  پاسخ فخر رسدیمبه نظر 

ام آن مبتنی بر فلکی و خرق و التی یهاجرمقول به وجود  ندارد. ثانیاً  ام افالکربطی به خرق و التی

اکنون از دست رفته است. لذا باید پاسخی درست به اشکال  شطبیعیات قدیمی است که اعتبار

 داده شود.

، اما با توجه به میدانیماین است که ما تمام این امور را ممکن ، پاسخ صحیح به این اشکال

علوم  ،. به عبارت دیگرشودینمتبدیل ، هرگز علوم ما به جهل دهدیمندرت رخ بهاینکه معجزات 

را مشاهده نکرده باشیم و اگر  شکه مبتنی بر تجربه است، تا زمانی معتبر است که خالف ،ما

چنان ، زیرا همشودینمتبدیل معجزاتی برخالف عادت طبیعت رخ دهد، علوم تجربی ما به جهل 

 رخ ندهد، اعتماد کنیم. شتا زمانی که به صورت نادر خالف ،علومبه این  یمتوانیم

 گونهنیا، هرگز درست نیست؛ زیرا اندشدهعلوم بدیهی و ضروری شمرده  گونهنیااما اینکه 

علوم ناشی از تجارب مکرّر ما هستند و اواًل دیدگاه درست این است که مجربات، یقینی نیستند. 
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عوامل مافوق  نگذاشتنمنوط به تأثیر شانبودنپذیرفته شود، یقینی شبودنبر فرض که یقینی ثانیاً،

 طبیعی و معنوی است.

 امکان وقوعی معجزاتراجع به تشکیکات هیوم . 3

هیوم نیز به نوعی منکر امکان معجزات بود. البته وی امکان وقوعی معجزات را از ریشه رد نکرد؛ 

 میتوانینمست، دراکات و تجارب راسخ حسی ما اف اخاله معتقد شد که چون این معجزات بربلک

ای از مردم مدعی هستند که این معجزات را . هیوم معتقد بود اگرچه عدهبپذیریمرا  شانوجود

اند و احتمال خطای در حواس همیشه ، اما آنها با حواس خود، این معجزات را مشاهده کردهانددهید

هر و  وداعتماد کند و همیشه باید با احتیاط پیش ر شستواند همیشه به حواوجود دارد. انسان نمی

 بیازماید.متعدد، اعتبار این تجارب حسی را  یهاشیآزما، با دهدیماحتمال خطا در حواس  جا

باید احتماالت موافق و مخالف را سبک و سنگین کنیم تا بتوانیم ارزیابی دقیقی راجع به  هوارهم

 مسئله؛ اما از نگاه هیوم، (Hume, 2007 a: 79-80) باشیم داشتهحسی  شاهدهمدرستی یا نادرستی 

اساسی این است که معجزه نقض قوانین طبیعت است، در حالی که تجارب ما به صورت راسخ و 

میرند، سُرب می هاانسان همهکه  دهدیمثابت قوانین طبیعی را نشان داده است. تجارب ما نشان 

. شودیمآب خاموش  لهیوسسوزاند و به ماند، آتش چوب را میتواند خود به خود معلق در هوا بنمی

همه تجارب راسخ ما هستند و معقول نیست که بگوییم امری اعجازآور این تجارب راسخ را از  نهایا

 .(Hume, 2007 a: 82-83) بردیمبین 

از تجارب عادی ما  ترمحکمپذیرد که اگر دلیلی رغم تردید در امکان معجزات، میعلی ،هیوم

هیچ گواهی برای  ،توانیم امکان وقوع معجزات را بپذیریم. به عبارت دیگروجود داشته باشد، می

آمیزتر معجزه شباشد که بطالن یاگونه بهاثبات اعتبار معجزه کافی نیست، مگر اینکه شهادت آن 

سازی متقابل براهین وجود جایی، نابوداز واقعیتی باشد که قرار است اثبات شود. حتی در چنین 

متناسب با آن میزان قوتی که بعد از کسرکردن دهد میبه ما اطمینانی  صرفاًو برهان راجح  رددا

 .ماندیمبرهان مرجوح باقی 

گوید هرگاه کسی به من بگوید که او انسانی را دیده که زنده شده است، من بالفاصله هیوم می

تر است یا اینکه محتمل چنین چیزیگیرم که آیا احتمال وقوع با خودم این مطلب را در نظر می
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معجزه را در مقابل  هرفریبد یا اینکه خودش فریب خورده باشد. من بآن شخص بخواهد مرا 

. من رمیگیمم را مکدام، تصمی و مطابق با میزان قدرت ترجیح هر دهمیمای دیگر قرار معجزه

باشد که  یاواقعهتر از آمیزرم. اگر کذب شهادت او معجزهشمتر را مردود میهمیشه معجزه بزرگ

ر آمیزتمعجزه گاهچیهرا بپذیرم. اما قبول معجزات ش سخن توانمیم، در این صورت کندیماو بیان 

 .(Hume, 2007 a: 83)نیست  آنهااز رد 

بحث حواس و  دردرست نباشد.  یوم از جهات مختلفیه هایاستدالل رسدیمبه نظر 

احتمال  کردند،یمخ نقل یدر طول تار یمعدود فرادا ایفرد  کرا فقط یمعجزات، اگر معجزات 

د گوناگون موافق و یعقاحواس افراد گوناگون با را معجزات  یخطا در آن وجود داشت. اما وقت

ه معجزات مخالف کاست رده کوم گمان یشود. هیت میتقو ش، اعتباردکننیممخالف نقل 

ده است. کرمشاهده آن را ه حواس مردم کست، بلیند؛ ولی در واقع معجزه، مخالف حواس ناحواس

 یعین طبیقوانرا یند. زکیجاد نمیا یلکچ مشین هم هیاست و ا یعین طبیمعجزه مخالف قوان البته

نند کا اثبات ی یرا نف یعیفراطب یر عوامل معنویثتوانند تأیود را دارند و هرگز نمخاص خ دامنه

ست یانسان ن یاز مشاهدات حس یاجز مجموعه یزیچ یعید. اساساً قواعد طبیایش بیپ یتا تعارض

عت ی، طبیعاده در حالت و روال کدهد ینشان م صرفاً ، یعیخاص طب واقعه یکرّر کو وقوع م

م یریجه را بگین نتیواقعه ا یکرر کم از وقوع میتوانینم ،نین واقعه خاص را دارد. بنابرایا یاقتضا

 :سدینویم یفتد. سبحانیشه و در همه حاالت اتفاق بید همین واقعه بایه اک

 یینارسا ن،یمعنای ا یند، ولکان یت معجزه را بیه واقعکنارساتر از آن است  ین علمیقوان

؛ ی... رسالت علم اثبات است نه نف ست؛یتعارض علم و اعجاز ن یبه معنا یو ناهماهنگ

ند، کرا اثبات  یاجهینت تواندیمو آزمون فقط  کندیمه کیرا علم به تجربه و آزمون تیز

ضد  یه داروهاید: در سایگویند. مثالً مک یرا نف یاهیقض تواندینمحق ندارد و  یول

ن یرد، اما عامل معالجه منحصر به اکادشده را معالجه ی یماریب توانیمروب سل یکم

و خارج از قلمرو تجربه  یخص اگر آن عامل معنوگر باألیا با عامل دیست و ا داروها

رون است ی، از رسالت علم بیین نفیچن یکرد، کن کشهیرا ر یمارین بیتوان ایباشد، نم

 .(۲۳9: 1ج ،1۳۸۶، ی)سبحان

ه با کم ینکن سخن را مطرح یندارد تا ا یمعجزات با علم و حواس تعارضه وقوع کنیخالصه ا

ای حسی روی داده است. ا معجزه؛ بلکه در معجزات هم مشاهدهیوجود تعارض، علم مقدم است 
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دهد که یک چیز در یک زمان به دو صورت مشاهده شود، اما در معجزات، تعارض، زمانی رخ می

 های دیگر متفاوت است.انی خاص، با مشاهدات زمانحسی معجزات در زم مشاهده صرفاً 

 رازی در داللت یقینی معجزات تشکیکات فخر. 4

است. در این قسمت هیوم تشکیک کرده  تشکیکداللت یقینی معجزات،  راجع بهرازی  فخر

. فخر رازی داللت برهانی معجزه بر صدق ادعای نبی را متوقف بر سه کندینمخاصی را مطرح 

 داند:می چیز

 ن معجزات به دست خدا انجام شده است.یا .الف

 امبر انجام شده است.یق پیتصد منظورن معجزات به یا .ب

 است.  یند، او شخص صادقکقش یه خدا تصدکرا  یسک هر .ج

 .(49۵ :1411رازی،  الدین)فخریدهایی وجود دارد ر سه تردراجع به هاما 

وم، به داللت معجزه بعد از گفت شرط اول به فاعل معجزه و شرط دوم و س توانیم ،در واقع

که فاعل  کندیم. شرط اول اثبات شودیممربوط  ،خدا از طریق فاعلیت شگرفتن وقوعمفروغ

هی، دلیل بر صدق پیامبر کند که این فعل االمعجزات خدا است و شرط دوم و سوم اثبات می

کند که ممکن است شود و این مسئله را مطرح میاین شروط می رازی در ادامه، وارد است. فخر

 د.شوش وگانه مخدسهمعجزه از جهت این شروط 

که شرط اول در معجزات وجود  کندیمرازی این اشکال را مطرح  ، فخربه شرط اول راجع

 ندارد؛ یعنی با وجود احتماالت زیر ممکن است فاعل معجزه خدا نباشد:

که مغایر با ماهیات دیگر است، قدرت بر کاری داشته است که  ،پیامبرشاید نفس ناطقه  -

را ندارند. حتی اگر بگوییم پیامبر نفس ناطقه خاصی نداشته است، شاید  شدادندیگران توانایی انجام

 ها، آن توانایی را ندارند.ر بدنمبر خصوصیت خاصی داشته که سایمزاج بدن پیا

حیوانی خاصی است که این آثار عجیب را به وجود  شاید جسم پیامبر، جسم نباتی یا -

 این کار را ندارند. دادنافراد توانایی انجام سایرافراد آن جسم را ندارند،  سایرو چون  دآوریم

بسیار  چیزیین چن. دهندیمشاید جن و شیاطین، یا ارواح فلکی به پیامبر این قدرت را  -

 .(49۶ :همان) دهندیم؛ زیرا پیامبران بسیاری از اخبار خود را به مالئکه نسبت محتمل است
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هیچ مؤثری  دیگویم ،دهدیمغیرخدا انجام  راکه معجزه  ،رازی در مقابل این احتمال فخر 

اعتبار خود  ،ین وجوهگرفتن انحصار اثر در خدا، تمام ابا فرض ،جز قدرت خدا وجود ندارد. بنابراین

رازی فاقد اعتبار باشد، زیرا  پاسخ فخر رسدیمبه نظر  .(10۵: ۲ج ،19۸۶، همو) دهندیمرا از دست 

  تفسیر شود: تواندیمهیچ موجودی جز خدا، به دو گونه  مؤثرنبودن قاعده

و علل معدّه هیچ نقشی در  استتفسیر اول از آن اشاعره است که مطابق آن خدا فاعل تمام اشیا 

  گردد.و در واقع به جبرگرایی برمی یستاین جهان ندارند. واضح است که این تفسیر معقول ن

، تنها تأثیر استقاللی را منحصر شودیمکه مطابق اصول حکمت متعالیه پذیرفته  ،تفسیر دیگر

 .کندحسوب میداند و علل معّده را دارای تأثیر مدر خدا می

یر گرچه درست است، اما مشکل اینجا است که مطابق این تفسیر، این احتمال این تفس

عواملی چون کمک اجنّه یا شیاطین رخ داده باشد، و برای رفع از طریق که این معجزات  هست

 این احتماالت نیاز به پاسخ دیگری است که در ادامه خواهد آمد.

کند که ممکن است از دو جهت می، فخر رازی این اشکال را مطرح به شرط دوم راجع

 معجزات به جهت تصدیق پیامبر انجام نشده باشد:

اگر غرض از  ،جهت اول این است که بدون شک خود معجزه، همان تصدیق نیست. بنابراین

 معجزه، تصدیق نباشد، معجزه داللتی بر تصدیق ندارد. خصوصاً با توجه به اینکه طبق مبنای فخر

 .یستنی اشاعره( افعال خدا دارای غرض رازی )یعنی همان مبنا

فرض بپذیریم که فعل معجزه با قصد خاصی بوده است، ولی ممکن است  بر ،کهجهت دوم این

بلکه قصد دیگری در کار بوده و اثبات انحصار قصد خدا در  از آن، تصدیق پیامبر نباشد، مقصود

ست قصد اعجاز بدان جهت باشد، تصدیق پیامبر، نیازمند دلیل است. احتماالت دیگری که ممکن ا

 ند از:اعبارت

 این کار ممکن است ابتدای یک عادت باشد. -

 رسیده است. این کار ممکن است تکرار عادتی تکراری باشد که زمان آن فرا -

 دیگر از عالم باشد. یانقطهدر  یاین معجزه، کرامت ولی خدا یا معجزه پیامبر دیگر -

قبل از  د؛ مانند حاالتی که برای حضرت محمداین معجزه ارهاص پیامبر دیگری باش -

 بعثتش ظاهر شده و مانند نوری که در پیشانی پدر ایشان بوده است.
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که خدا امور متشابهی را به  طورهمانن باشد؛ معجزه به سبب امتحان عقول مکلفااین  -

 .(49۸-49۷ :1411رازی،  الدین)فخر جهت امتحان عقول، نازل کرده است

رازی در مقابل این احتمال که خدا ممکن است کاری را بدون غرض و هدف خاصی  فخر

تفاوت وجود دارد. ما ادعا « شده و معروفشیء شناخته»و « علت»بین  دیگویمانجام داده باشد، 

وقوع این افعال خارق عادت  مییگویمکه معجزه به غرض تصدیق انجام شده است، بلکه  میکنینم

صدیق کرده بر این است که خدا با این کار فعل معجزه را ت ایبعد از ادعای نبوت، داللت و نشانه

 .(10۵ :۲ج ،19۸۶، همو)است 

زیرا اگر بپذیریم که خدا کاری  .رازی به این اشکال درست نیست پاسخ فخر رسدیمبه نظر 

که وقوع این افعال داللت بر تصدیق پیامبر دارد؟!  میفهمیمدهد، از کجا را بدون غرض انجام می

، هیچ علمی نداریم که وقوع این افعال دهدیمبا قبول اینکه خدا کارهایش را بدون غرض انجام 

 بر تصدیق نبوت باشد. یانشانهداللت و 

ذات و کماالت خدا مقتضی این  رسدیمبه نظر در حکمت متعالیه پذیرفته شده،  کهچنان

است که خدا کارهایش را به صورت عبث انجام ندهد، بلکه از همه کارهایش غرض و هدفی داشته 

 .گرددیمباشد که در درجه اول به ذات خدا و در درجه دوم به مخلوقات بر

کند که طبق مبنای حسن و قبح رازی این احتمال را مطرح می ، فخربه شرط سوم راجع

)نه شیعه و معتزله( به آن معتقدند، ممکن است خدا وی را رازی  که اشاعره و خود فخر ،شرعی

خدا جایز بدانیم که خالق کفر و  دربارهصادق نباشد، زیرا اگر  شتصدیق کند ولی پیامبر در ادعای

را تصدیق  گوقبیح نباشد، چرا ممکن ندانیم که خدا انسان دروغ چیزین چنیفواحش باشد و 

 .(499 :1411، همو) کند؟

خدا کسی را تصدیق کند ولی وی واقعاً صادق  بساچهرازی در مقابل این احتمال که  فخر

، اما ما چون علم ضروری به افعال خدا داریم که اگر هستگوید اگرچه این احتمال نباشد می

کسی را تصدیق کند وی ضرورتًا صادق است، امکان عقلی خالف آن ضرری به این امر وارد 

 .(10۷-10۶ :۲ج ،19۸۶، )همو کندینم

رازی درست نباشد؛ زیرا همین که احتمال بدهیم خدا کسی را تصدیق  پاسخ فخر رسدیمبه نظر 

رود. ما زمانی علم ضروری گو باشد، علم ضروری ما به افعال خدا از بین میکند ولی وی در واقع دروغ
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به داللت فعل معجزه بر صدق ادعای نبوت داریم که بگوییم عقاًل محال است خدا مدّعی کاذب را 

 ، دیگر علم ضروری وجود ندارد.شند، اما با پذیرش احتمال خالفکتصدیق 

خدا کسی را تصدیق کند ولی وی واقعاً  بساچهپاسخ درست به این احتمال که  رسدیمبه نظر 

ل مختلف )و از جمله ینای اشاعره است؛ یعنی اینکه باید بگوییم به دالصادق نباشد، نقد اصل مب

هر فعلی نسبت به خدا ممکن  دادناین دلیل که با پذیرش دیدگاه حسن و قبح شرعی، انجام

 توان نظریه اشاعره مبنی بر حسن و قبح شرعی را بپذیریم.( به هیچ صورت نمیشودیم

توان گفت این کند، میمطرح می گانهسهشروط  دربارهرازی  التی که فخردر مقابل احتما

 یاآورد، نشانهیه معجزه مک یاحتماالت همه ناشی از نفهمیدن حقیقت معجزه است. وقتی فرد

 .د از طرف خدا باشدین نشانه بایه اک میکنیمن یقیعاجز است،  شه بشر از آوردنکآورد یرا م

 ید منشائین معجزه بایپس حتماً ا .ن معجزه عاجز استیه بشر از آوردن اکن است یرا فرض بر ایز

 داشته باشد. یالوه

 طور بهه کم ییم و بگویوارد شو« قبح اضالل مردم»ق قاعده یاز طر میتوانیم نکهیاعالوه بر 

 یعرف یقیطرهم را ق ین طریا و دانندیمنبوت  یمدع یبر صدق ادعا یلیمردم معجزه را دل یعاد

 یهمت االکداشت، حین میدروغ ییادعا ین فردینون اگر چنکا .نبوت یمدع یرش ادعایپذ یبرا

اورد. یمردم را فراهم ن یندهد تا موجبات گمراه یقدرت معجزه را به و ه خداکرد کیاقتضا م

ل یه خدا باشد اما دلیا از ناحی اشده خدا نبیاز ناحاش نبوت دارد، اگر معجزه یادعا یفرد یوقت

 العادهخارقار کن یا دادننشدن مردم، قدرت بر انجامگمراه ید براینباشد، خدا باامبر یق پیبر تصد

 :گویدمیرد. سید مرتضی یبگ یرا از و

که خدا این امر خارق عادت را به سببی غیر  هستتواند بگوید که این امکان کسی نمی

از تصدیق مدعی نبوت )مثل مصلحتی خاص( انجام داده است؛ زیرا این کار همان قدر 

قبیح است که خدا کسی را با کالمش تصدیق کند ولی غرضش از تصدیق امری غیر از 

 .(۳۳1 :1411)سید مرتضی،  خود تصدیق )مثل مصلحتی خاص( باشد

شده، این احتماالت را احتماالتی سوفسطایی ی نیز در نقد تشکیکات مطرحطوس الدیننصیر

 بارهدر ،لیچارد پورتیر .(۳۵۷-۳۵۶ :140۵طوسی، نصیرالدین ) داندیمو خالف فهم عمومی از معجزات 

 :گویدیم ،ر از خدا رخ داده باشدیغ یمعجزه به سبب عوامل بساچهه کن احتمال یا
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با  دهدیمرخواه( اجازه یم و محب )خکیا خداوند حیآ هک هست یالمکن پرسش یا یجا

 یاواقعهن یچن بسا، انسان گمراه شود؟ چهترکوچک یعیعوامل فراطب ازمعجزه  صدور

 ده حق به وجود آوردیرا در برابر عق معضلیا ید شو یده باطلیش عقیدایموجب پ

(Purtill, 1999: 204). 

 های معجزاتگزارشرازی در اعتبار  تشکیکات فخر. 5

ن، اگر ما خودمان اکه طبق نگاه مخالف شودیممطرح  پرسشاز اعتبار معجزات، این  تبعد از فراغ

از ، اما این معجزات بپذیریمتوانستیم اعتبار معجزات را کردیم، شاید میمعجزات را مشاهده می

که آن را فاقد هست به آن احتماالتی راجع گواهی و گزارش مردم به دست ما رسیده و طریق 

اشکال اصلی این است که ما هیچ کدام از این معجزات را مشاهده  کند.اعتبار کافی برای ما می

های معجزات ها و گواهیبا گزارش فقطایم و راهی برای علم به این معجزات نداریم؛ زیرا ما نکرده

ما را به گمان و ظنّ  فقطکه ؛ بلآوردینمها برای ما علم و یقین به بار مواجهیم و این گزارش

 .(۷۵ :۲ج ،19۸۶رازی،  الدین)فخر اعتباری ندارد ،امور گونهنیاو گمان هم در  رساندیم

 گیرد.تردید قرار در معرض  تواندیماز دو جهت سندی و داللی  هاگزارشاعتبار این 

تا نشان دهند که  اندهکردلی را مطرح کدام دالی رازی هر از جهت سندی هیوم و فخر

 تکیه و اعتماد کنیم. هاآنبر  میتوانینمو ما  استهای رسیده از معجزات فاقد اعتبار کافی گزارش

متواتر  صورت بهمعجزات منوط به این است که معجزات  هایاعتبار گزارش دیگویمرازی  فخر

ها متواتر را در حدّ یقینی بدانیم. اما از جهاتی چند این گزارش هایبه ما برسند و ما اعتبار گزارش

 ند:دارها اعتبار یقینی نو گواهی

  :که تمام افراد تواتر، دروغ گفته باشند. زیرا هستاین احتمال  -

به  راجعکه دروغ گفته باشند، این احتمال  محتمل استتک افراد این اجتماع وقتی در تک .1

 . هستحال اجتماع آنها هم 

، سیاه باشند، کل مجموعه هم متصف مجموعهیک کدام از افراد  اگر هر اندگفتهمتکلمان  .۲

مجموعه را  یکگویی در هر کدام از افراد اگر ما امکان دروغ ،. به همین نحوشودیمبه سیاهی 

 .هستگویی به کل هم همین احتمال دروغ راجعممکن بدانیم، 
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، یا بدون سبب. در هر صورت ،سبب خدا است یا به سبب انسانگویی یا به اراده بر دروغ -

به کل افراد  راجعکدام از افراد ممکن است،  که در حق هر طورهمان ،گوییاین اسباب اراده دروغ

 هم امکان دارد.

گویی وجود داشته باشد، باید برای حالت تواتر، عدد اگر در حالت انفراد، احتمال دروغ -

 .(۸۳-۸1 همان:) حالی که چنین عددی وجود نداردمعینی ذکر شود، در 

طبقات وجود داشته باشد؛ ولی  همهکه این تواتر در  دهدیمعلم به تواتر در صورتی رخ  -

 تا یقین پیدا کنیم که تواتر در این طبقات وجود داشته است. میشناسینمما تمام طبقات میانی را 

 بسیاریو معجزات  اندشدهکه در شرق و غرب پراکنده  مینیبیمرا  هایمجوسما امروز  -

کنندگان(، وی پیامبر با وجود اینکه نزد مسلمانان )طبق ادعای شبهه ،کنندیماز زردشت نقل 

اند، این جمله را بینیم یهودیانی که در شرق و غرب پراکنده شدهمی ،چنین. همالهی نبوده است

 نیزشود. منسوخ نمی گاهچیهکه وی گفته است شریعت من  دنکنیمنقل  از حضرت موسی

ند و حضرت اقائل به تثلیث و اندشدهکه در شرق و غرب پراکنده  مینیبیمی را بسیاریهودیان 

به  گویند حضرت عیسیدانند و میمی را سومین شخص تثلیث و فرزند خدا عیسی

 است.شده دست یهودیان به صلیب کشیده 

که به صورت متواتر به دست ما رسیده است. اکنون اگر تواتر  است هاییگزارش هانیا همه

حالی که مطابق دیدگاه اسالم، همه  در ،نداصحیح هامفید علم باشد، باید بگوییم همه این گزارش

رخ  ند و اگر تواتر مفید علم باشد، در این صورت طعن در نبوّت پیامبرااینها دروغ و اشتباه

که متواترات مفید  شودیمصحیح نیستند، نتیجه این ها اگر کسی بگوید این گزارش و ؛دهدیم

 علم و یقین نیستند.

داریم؛ در  هاآنند که ما دلیل عقلی علیه اممکن است گفته شود این اقوال از این جهت باطل

  ، ما دلیلی بر بطالن رسالت ایشان نداریم.به تواتر رسالت حضرت محمد راجعحالی که 

زیرا نشان  .کندیمن تواتر را تقویت اگوید این دیدگاه نظر منکررازی می فخر ،در مقابل

تواتر فاقد  ،وجود دارد. بنابراین شکه در جایی تواتر حاصل شده، اما دلیل قطعی بر بطالن دهدیم

 دیآیماگر خبر متواتر، گزارشی از امور گذشته باشد، در آن احتمالی به وجود  اعتبار کافی است.

دروغی را گفته و  کسیابتدا بسا چهکه مانع از حصول قطع و یقین است. احتمال این است که 
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 ییهانمونه اکنونگیر شده است. ما همبعد از مدتی این خبر دروغ بین مردم شهرت یافته و عالم

گذشته هم  یهازمانر زمان کنونی ممکن باشد، در د بینیم و اگر احتمال وقوعشیاز این را م

 این احتمال وجود داشته است.

رازی  فخر بودنش آشکار خواهد شد.واقعاً دروغ باشد، نهایتاً دروغ گفته شود اگر چیزی شاید

 .(۸۶-۸۳ :همان) بودن این خبر برای ما کشف خواهد شددروغگوید دلیلی نداریم که لزوماٌ زمانی می

؛ است طرح شدهمهای معجزه مجموعه شبهاتی بود که از جهت گزارش نهایا ،به هر صورت

 کندیمرازی این شبهه را مطرح  است. فخر شدهاما اعتبار این معجزات از جهت داللی هم نقد 

این کالمی است که احتمال « فالنی نماینده من به سوی شما است» دیگویمکه وقتی کسی به ما 

 میتوانینمرا از معنای ظاهرش برگرداند. اگر مطلب چنین باشد  توان آنوجود دارد و می شتأویل

بگوییم داللت این الفاظ بر نبوت، داللتی قطعی است؛ بلکه باید بگوییم داللت این الفاظ بر حصول 

 .(۶۵ :۸ج ،140۷، همو) نبوت، داللتی ظنّی است

معجزات انجام شده، پاسخ خاصی  یهایگواهها و گزارش دربارهبه تشکیکاتی که رازی  فخر

 وی در اینجا پاسخ بگوییم: گانهششدهد. لذا الزم است به تشکیکات نمی

اول، باید همیشه بین حالت اجتماع و حالت انفراد تمییز قائل شویم. درست  شبههبه  راجع

 ،باشنددروغ گفته  تککدام از افراد به صورت تک که هر هستاست که در حالت انفراد این امکان 

ی که با وقوع تواتر، احتمال تا زمان شودیماما هر چه جمعیت افزایش پیدا کند، این احتمال کم 

سیاه باشند، کل مجموعه  کدام از افراد یک مجموعه اگر هر»به نزدیک صفر برسد. اما مثال  خالف

تک اجع به تکربودن جا ندارد؛ زیرا در این مثال سیاهربطی به این« شودیمهم متصف به سیاهی 

. اما دورآینمبودن افراد افزایش پیدا کند یا نه، تفاوتی به وجود و اینکه سیاه شودمیافراد لحاظ 

 .شودو نزدیک به صفر می رودیمگویی تمام افراد از بین در مثال ما با افزایش افراد، احتمال دروغ

گویی در تمام افراد دروغ ، اگرچه سببشدکه در پاسخ قبلی ذکر چنانبه شبهه دوم، راجع 

مختلف  یهاتیملو عقاید و  هااین افراد با گرایش همهتک وجود دارد، اما اینکه به صورت تک

 احتمالی غیرمعقول است. دروغ بگویند، ایزمان راجع به مسئلههم
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که برای تواتر عدد معینی را مشخص کنیم، زیرا  نیستبه شبهه سوم، هیچ ضرورتی  راجع

طش باید یای با توجه به تمام شرار نسبت به حاالت مختلف متفاوت است. هر مسئلهعدد توات

 .شودیمط باعث اختالف این عدد یلحاظ شود و طبیعی است که اختالف شرا

طبقات، یک روایت متواتر باشد،  همهشرط تواتر این است که در گرچه به شبهه چهارم، راجع 

 ، این شرط اتفاق افتاده است.مثل رسالت حضرت محمد ،اما معتقدیم در بعضی مسائل

شود. زیرا شرط تواتر این است که پاسخ شبهه پنجم با توجه به پاسخ شبهه چهارم روشن می

این است که این است آنچه یقینی فوق  یهامثالدر ها و طبقات، تواتر رخ داده باشد. در تمام نسل

ارد، اما دلیلی نداریم که در طبقات اول هم این تواتر وجود ها و طبقات کنونی وجود دتواتر در نسل

ل تاریخی یتواتر وجود دارد. مثالً دالفقدان ل تاریخی قطعی بر یدال آنهاداشته باشد؛ بلکه در بعضی از 

 در میان مسیحیان پدید آمده است. که عقیده به تثلیث، بعد از حضرت عیسی هست

علم یقینی به تواتر در  رسالت حضرت محمد ظیررخی امور نششم، در ب شبههبه  راجع

 شود.احتماالت منتفی می گونهنیامراحل،  همهمراحل وجود دارد و با علم به تواتر در  همه

این است که  معجزه، پاسخ یهایگواهها و بودن داللت گزارشبه احتمال ظنی راجعاما 

شود، داللت ضمیمه می چیزیگرچه داللت ظهورات کالم، ظنّی است، اما وقتی قرائن دیگری به 

کند. اگر کسی بحث معجزه را در بحث پیامبران و دلیل صدق آنها مطرح آن را نصّی و قطعی می

که  کند و در این میان کسان دیگری هم با همین زمینه فکری وی را تصدیق کنند، معلوم است

بودن ظهورات صرف ظنّی ،عالوهبه شود.داللت به حدّ نصّ رسیده و احتمال تأویل در آن داده نمی

 اندهای معجزه نیست، بلکه اعتبار این نوع ظنون را عقال پذیرفتهاعتباری گزارشکالم، به معنای بی

 کنند.امور به آن تکیه می همهو در 

 معجزاتهای تشکیکات هیوم در اعتبار گزارش. 6

. وی با این تردیدها کندمی تشکیکمعجزات  یهاگزارشاعتبار  در هیوم هم از چندین جهت

تر است و معقول نیست با وجود تردیدهای محتمل شاثبات کند که رد معجزه از قبول خواهدیم

 ، بپذیریم:استکه خالف تجارب عادی ما  ،های معجزات، این معجزات رادر گزارش بسیار

فرهیخته  یهاانسانکنیم که تعداد کافی از را پیدا نمی یامعجزهدر طول تاریخ هیچ 

 گونهچیهخوش که مطمئن شویم این افراد دست یاگونه بهد، نده باشکرگزارش آن را 
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به آنها  راجعاند که اند کسانی بودهاند. افرادی که معجزات را گزارش کردهتوهمی نشده

که در یا اینرود که خود فریب خورده باشند یا دچار توهم شده باشند این احتمال می

 .(Hume, 2007 a: 84)دادن دیگران باشند صدد فریب

در  هاگزارشدر میان ملل جاهل به وقوع پیوسته و اگر هم این  گی،هم ،اخبار مافوق طبیعی

که آنها گزارش خود را از اقوام  شودیممیان قومی متمدن روایت شده باشد، بعد از تحقیق معلوم 

، میشویمتر چه به زمان حال نزدیک ست که هرههم  دلیلاند. به همین جاهل و وحشی گرفته

بب گذشته مردم به س یهازمانن است که در آدهنده ن نشانو ای مینیبیمکمتر این معجزات را 

. این امور باعث ایجاد (Hume, ۲00۷ a: 86-87) انددهکررا گزارش  هامعجزهبافی این میل به خیال

علنی و در بخش مشهوری از  یاگونه بهمعجزات  .شودیم هاگزارشمانی قوی بر ضد اعتبار این گ

که برای معجزات گزارش وضعیتی معجزات یقین کنیم.  گونهنیااند تا ما به وقوع دنیا رخ نداده

 .(Hume, ۲00۷ a: 84)یقین پیدا کنیم  شانشود که ما به وقوعمی آن، مانع از شده

وجود دارد. مردم  العادهخارقبه پذیرفتن و گزارش امور عجیب و  یها گرایش و میلدر انسان

ی است که پذیرند و این شوق و میلی همگاناعجازآمیز مسافران را می یهاگزارشبا حرص و ولع 

کنندگان وجود دارد و هم کسانی که این گرفته است. این میل، هم در گزارش وجود انسان را فرا

شوند، میل به زودباوری دارند. این میل به تخیل یا عواطف، بسیاری از اوقات بر را می هاگزارش

ولی بعد از  در طول تاریخ ثبت و ضبط شده، بسیارمعجزات لذا  شود.عقل و فاهمه ما چیره می

همین امر  میل بشر به تخیالت اعجازآمیز است.رویداد، ثابت شده است. علت این  شانمدتی کذب

 چیهمعجزه داشته باشیم و نتوانیم قاطعانه  یهاگزارش همهظنی کلی به ما سوء شودیمموجب 

 .(Hume, ۲00۷ a: 84-86)را بپذیریم  کدام

دیگری  شماریبمربوط به معجزه و حوادث عجیب و غریب، شاهدان  یهاگزارشتمام با 

که در هر دینی  یامعجزهبرد. هر ها را از بین میشو این امور اعتبار این گزار اندکردهمخالفت 

معجزاتی  ،که با دین دیگر مغایر است. بنابراین کندیمشود، نظام خاص اعتقادی را اثبات یافت می

شود، مخالف با معجزات ادیان دیگر است و همین شاهد بر بطالن ادیان ادعا میکه در هر کدام از 

 .(Hume, ۲00۷ a: 87-88)مطلق معجزات است 



 1399بهار و تابستان ، 43 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

124 

تر فصلمرازی  است که فخر یاشبههچهارم هیوم دقیقًا عین همان  شبههواضح است که 

 مطرح کرده بود.

 معاصر با آن معجزهخته یفره یهاانسان رااست معجزات  یتوان گفت وی مدعدر نقد هیوم می

 یهاانسانچه  اند،کردهمشاهده  یافراد گوناگون راه در واقع معجزات ک ی. در حالاندکردهگزارش ن

ان ین باخالفمگاه را ن. معجزات هر دوره اا مخالفین اموافق یو چه حت هاانسان سایرخته و چه یفره

در  و بسیاری از این معجزات در ملل پیشرفته آن زمان )مثل معجزه حضرت موسی انددهکر

را  یحضرت موس معجزه. بردیمن یبودن آنها را از بمصر( رخ داده و این امور، احتمال توهّم

ند. اعجاز قرآن ات بودهیص سحر از واقعیه قادر به تشخکردند کن آن زمان مشاهده ان ساحریبهتر

نها ی. ااندتصدیق کردهاند، بوده ایشانمخالف  یه حتک ،امبریزمان پ یهان عربیترحیفص را نیز

ن افراد یه موجب بهت و تعجب اکبوده  یواقع یه معجزات امرک استن یمطمئن بر ا یانهیهمه قر

 یک فقطنند. اساساً اگر کرا باور  یرت، هر سخنیحس تعجب و ح سببه به کنیشده است؛ نه ایم

 ید جای، شاکردندیمدر نقاطی دوردست نقل  یمک عدهه آن را کم یداشتیخ میمعجزه در طول تار

های معجزه در ن احتماالت بود، اما با وجود تعدّد معجزات و تعدد مشاهدات معجزه و گزارشیا

در مصری که مرکز سحر بوده  های پیشرفته آن زمان )مثل مشاهده معجزه حضرت موسیملت

یا معجزه قرآن در کشوری که مرکز  ،در ملتی که مرکز طبابت بوده ات حضرت عیسییا معجز

 رسد.ین احتماالت به حد نزدیک به صفر میفنون ادبی و بالغی بوده(، ا

ه هرگز ک یدر حال ،گر استید معجزهناقض  یامعجزهرده است هر کوم گمان یدر ادامه ه

امبران ناقض ین پیدام از اکو اثبات نبوّت هر  اندانجام دادهامبران یپ راست. معجزات ین نیچن

 ،نبوت پیامبران پیشین است. بنابراین کنندهلیتکمدهنده و ست، بلکه ادامهین یگریامبر دینبوّت پ

 ست.یگر نید یامبریبه دست پدیگر  ایهرگز ناقض وجود معجزه یامبریبه دست پ ایوقوع معجزه

 نتیجه

ای که رازی را به دو مسیر متفاوت کشانده است. نتیجه هیوم و فخر ،تشکیکات مربوط به معجزه

 درباره ،اشکاالت کردنطرحم، نفی اعتبار معجزات است. وی بعد از ردیگیمهیوم از این تشکیکات 

 :سدینویماعتبار معجزات 
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مربوط به معجزات، هرگز به حد  یهاشهادتکه هیچ کدام از  دشویمآشکار  ،در مجموع

ها ؛ و اینکه حتی اگر فرض کنیم این شهادترسدینم)تا چه برسد به حد دلیل(  احتمال

گرفته شده که از نفس طبیعت همان واقعیتی  ،ل دیگرییند، این دلیل با دالادر حد دلیل

های که به گواهی تجربه است فقط .استکه معجزه در پی اثبات آن است، در تناقض 

بخشد و همین تجربه است که ما را به قوانین طبیعت مطمئن اعتبار می هاانسان

حلی نداریم ند، ما راهاها با هم در تعارضزمانی که این دو نوع گواهی ،. بنابراینسازدیم

و نظری را مطابق احتمالی که از بقیه  نیماحتمال یکی( را از دیگری کسر ک)مگر اینکه 

انتخاب کنیم. ولی مطابق با اصلی که توضیح دادیم، این  ، به نفع یک طرفماندیمباقی 

. و بنابراین ما شودیمکسر )با مالحظه ادیان مشهور( منجر به نفی تمام معجزات 

سیس کنیم که هیچ گواهی انسانی دارای چنان قوتی نیست که أتوانیم حکمی را تمی

 .(:Hume, ۲00۷ a 9۲) اعتقادی بسازد نظاممعجزات را اثبات کند و آن را بنایی برای 

اعتبار  تواندینمرازی به نتیجه هیوم نرسیده و معتقد است این شبهات  در مقابل، فخر

 نویسد:دار کند. وی میمعجزات را خدشه

آیا این علم  :اند کهبدان که علمای ما راجع به علم حاصل از تواتر، دچار اختالف شده

بدیهی است یا نظری؟ قول مختار این است که این علم بدیهی است. زیرا علم بدیهی، 

د، در نظر انسان تشکیک نشود و نچقدر دیگران در آن تشکیک کن علمی است که هر

اطمینان  تواندینماین شبهات،  اًکه یقین مینیبیمکنیم ما وقتی به این شبهات نگاه می

آید، شود علمی که از تواتر به دست مینتیجه می ،کند. بنابراین دارشهخدو یقین ما را 

رازی،  الدین)فخر را از بین ببرد بودنشتواند بدیهیعلمی بدیهی است و این شبهات نمی

 .(۸۷-۸۶ :۲ج ،19۸۶

ها قبل قرن ،تربه شکلی دیگر و به صورتی تفصیلی را، این است که شبهات هیوم مهم نکته

گیرند، متفاوت است. هیوم ای که این دو از این شبهات میاما نتیجه ،ده بودکررازی مطرح  فخر

 ندکمیرازی معجزات را از اعتبار ساقط ن اما فخر ،دانداعتباری معجزات مینتیجه این شبهات را بی

 فخر یهاپاسخ رسدیمچه به نظر اگر .دهدطبق مبانی خود به این شبهات پاسخ  کوشدمیو 

رازی و چه  چه شبهات فخر شکیباما  بسیار دارد،اشکاالت  رازی به شبهات مربوط به معجزه

 باقی و پابرجا است. چنانهماعتبار یقینی معجزات و  داردعقالنی  یهاپاسخشبهات هیوم همه 
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