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  چکیده
از در سنت اسالمی، یکی از مباحث مهـم و اساسـی در خصـوص معجـزه، بحـث      

داللت معجزه بر نبوت پیامبران است. اندیشمندان اسالمی عمدتاً معجزه را دلیل بـر  
اي میـان   دانند نه بر صدق تعالیم او؛ زیرا به اعتقاد آنان رابطه صدق مدعی نبوت می

العاده و صدق تعلیمات کسی که چنین امـري را انجـام داده اسـت     یک عمل خارق
رك دیدگاه اسالمی در داللت معجـزه، صـدق   توان گفت وجه مشت وجود ندارد. می

  مدعی نبوت پیامبر است.
در سـنت   دیدگاه اندیشمندان غربی در این مورد، انسجام و روشنایی الزم را ندارد.

شـود و فالسـفۀ    الهیاتی غربی از راه معجزه بر وجود خداوند اسـتدالل مـی  ـ  فلسفی
هاي دینی خاص گواهی  آموزهغربی تأکید دارند معجزه بر صدق و درستی تعالیم و 

شـود. از میـان اندیشـمندان     دهد و موجب رجحان یک دین بر دیـن دیگـر مـی    می
خالف بسیاري، راه شناخت انبیـا را منحصـر در معجـزه     مسلمان عالمه طباطبایی بر

برن در برخی تعبیرات خـود مـدلول    داند. و از میان اندیشمندان غربی نیز سویین می
برن در خصوص  داند. عالمه طباطبایی و سویین گر می ت معجزهمعجزه را اثبات نبو

مفهوم معجزه برخی نظرات مشترك دارند، ولی در خصوص مدلول معجزه دیـدگاه  
برن مدلول معجزه را اثبات وجود خدا و درسـتی تعـالیم    متفاوتی دارند؛ زیرا سویین

صـدق مـدعی    داند در حالی که عالمه طباطبایی مـدلول معجـزه را فقـط    پیامبر می
  داند. نبوت می
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  .برن سویین معجزه، داللت، پیامبر، عالمه طباطبایی، :ها دواژهیکل
  

  مقدمه. 1
  داللت معجزه سه رویکرد وجود دارد: مورد در ،میان اندیشمندان اسالمی و غربی

 برن)؛ سنت فلسفی کالمی مسیحی و سویین(. معجزه داللت بر وجود خدا دارد 1
نظر غالب اندیشمندان اسالمی و عالمـه  (. معجزه داللت بر صدق مدعی پیامبري دارد 2

 طباطبایی)؛
  .)برن دیدگاه اکثر دانشمندان غربی و سویین(. معجزه داللت بر صدق تعالیم انبیا دارد 3

تعـاریف   .معجزه در الهیات مسیحی، تعریفی متفاوت با معجـزه در کـالم اسـالمی دارد   
شود. یک نظریۀ شایع، معجزات را به عنـوان   زه در الهیات مسیحی یافت میمتعددي از معج

هـا را خـدا یـا موجـود      بیند کـه ایـن وقفـه    وقفه در نظم طبیعی حوادث در جهان مادي می
  کند. العاده توانایی، ایجاد می فوق

در  پژوهشی دربارة فاهمـه بشـري  دیوید هیوم در فصل دهم از کتاب خود تحت عنوان 
  گوید:  جزه میتعریف مع

معجزه را ممکن است دقیقاً به نوعی تخلف از یک قانون طبیعی از جانب ارادة خاص الهـی  
   ).Hume, 2007: 83-74یا مداخله عاملی نامرئی تعریف کرد (

 نویسد: می کلیاتی در مخالفت با کفارتوماس آکویناس نیز در کتاب خود تحت عنوان 

جزه نامید کـه بـه واسـطۀ قـدرت الهـی، جـدا از نظـم        توان مع درستی می چیزهایی را به آن
 ).169: 1387عمومی حاکم بر موجودات انجام گرفته باشد (براین، 

لذا اندیشمندان غربی با توجه به تعریفی که از معجـزه دارنـد مـدلول معجـزه را اثبـات      
رسـتی  دانند و بر اساس تحلیلی که از تعریف معجزه دارند معجزه را دال بر د وجود خدا می

اند. در صورتی که در دیدگاه اندیشمندان اسالمی معجزه، داللـت بـر    تعالیم پیامبر نیز دانسته
ها در خصـوص مفهـوم معجـزه     صدق مدعی نبوت دارد و این دیدگاه با توجه به اعتقاد آن

آید که در تعریف آنان از معجزه نیز این مطلب روشن است. آنان غالباً معجزه را  دست می به
دانند که به اذن خدا و به دست مدعی نبوت براي  العاده و فوق طاقت بشري می خارقکاري 

شود؛ لذا مدلول معجزه در دیدگاه اندیشمندان اسالمی  اثبات صدق ادعاي خویش، انجام می
بـرن، را   صدق مدعی نبوت است. ما در این مقاله دیدگاه دو اندیشمند، طباطبـایی و سـویین  
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ایم. ابتدا دیدگاه کلی دانشمندان اسالمی و غربی را توضـیح خـواهیم    مورد بررسی قرار داده
پـردازیم و وجـوه اشـتراك و افتـراق      بـرن مـی   داد سپس به دیدگاه عالمه طباطبایی و سویین

  نظرات آنان را بیان خواهیم کرد.
  

  . دیدگاه دانشمندان غربی در خصوص داللت معجزه2
زه دارند تمام رخدادهاي غیر عادي کـه در اثـر   مسیحی بر اساس تعریفی که از معج متألهین

آیـد، یـا ظهـور     شود، امدادهاي غیبی که در زندگی افراد پدید مـی  دعا و نظیر آن حاصل می
بینی که به حل برخی از معضالت فردي و اجتمـاعی   بعضی حوادث غیر قابل کنترل و پیش

را به صـورت ناگهـانی    هاي ذهنی که بعضی مشکالت علمی انجامد، یا بروز برخی بارقه می
  آورند. شمار می کند را جزو معجزات به برطرف می

اي بر اثبـات وجـود خـدا مطـرح      الهیون مسیحی، معجزه به این معنی را به عنوان مقدمه
کنند، به این بیان که این نوع معجزات و خوارق عادات مبدأ و علت مادي و طبیعی ندارند  می

  ).258: 1386غیر مادي وجود دارد (جوادي آملی،  ها علت و مبدأ پس ناگزیر براي آن
هاي اثبات وجود خدا معجزه است که  رو، در دیدگاه اندیشمندان غربی یکی از راه این از

  گوید: شود. جان هاسپرس در این باره می مطرح می» برهان معجزات«تحت عنوان 
آمیـز   کـدام معجـزه  آمیـز اسـت و    چند اختالف زیادي وجود دارد که کدام حادثه معجـزه  هر

نیست، ولی با وجود این، همگان اتفاق نظر دارند که در طول تـاریخ، معجـزات زیـادي در    
توانید علت یـک معجـزه را بـه     هاي مختلف اتفاق افتاده است. بنابراین شما چگونه می زمان

که بگوییم که خداوند در مسـیر طبیعـی حـوادث مداخلـه کـرده اسـت و        طریقی غیر از این
ده است که این امر اعجازآمیز اتفاق بیفتـد تبیـین کنیـد؟ بنـابراین، وقـوع معجـزات       باعث ش

  ).83: 1371کند که خدا وجود دارد (هاسپرس،  اثبات می

پذیرد، اما ارزش معرفتی معجـزات   قدیس آگوستین داللت معجزات بر وجود خدا را می
). 580-571: 1366ون، انگارد (ژیلس سان می و حدوث جهان را در داللت بر وجود خدا یک

یعنی به همان اندازه که حدوث عالم داللت بر وجود خدا دارد معجزات نیز به همان انـدازه  
  کند. وجود خداوند را ثابت می

کنند (جـان   جمله جان هیک از داللت معجزه بر وجود خدا دفاع می غربی از متألهیناکثر 
  کنند. را نقد می گرچه برخی از آنان مانند هیوم آن )،70: 1372هیک، 
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  برن دیدگاه سویین 1.2
اي را به مدلول معجزه اختصاص نـداده اسـت    برن در آثار خود بحث جداگانه گرچه سویین

 ولی او در مباحث نبوت خاصه مطالب مهمی در خصوص داللت معجزه مطرح کرده است.
اشت موسـع و  شمرد و دو برد او در تعریف معجزه قید معنا و مدلول دینی داشتن را مهم می

کند که به داللت معجزه بـر وجـود خداونـد و درسـتی تعـالیم       مضیق را از این قید ارائه می
توان داللت معجزه بر صـدق   پیامبر قابل تطبیق هستند به طوري که از مجموع مباحث او می

برن در خصوص  ادعاي پیامبر را نیز برداشت کرد. لذا به طور کلی از مجموع مباحث سویین
شود که او سه مدلول براي معجزه قائـل بـود: وجـود خـدا،      معجزه چنین استنباط می مدلول

  ترتیب به این سه مورد خواهیم پرداخت. صدق مدعی نبوت، صدق تعالیم پیامبر. در ادامه به

  داللت معجزه بر وجود خدا  1.1.2
د، برن معتقد است اگر خدایی نباشد توجیه حوادث خارق عادت سخت خواهـد بـو   سویین

شـود   تـر مـی   شوند و احتمال وقوعشـان پـذیرفتنی   ولی با وجود خدا این حوادث توجیه می
)Swinburne, 2004: 291-292.(1 

دانـد و   العـاده مـی   نشدن حادثه را معیار عینی در تبیین حـوادث خـارق   برن تکرار سویین
تر بـر   يتر باشد آن نشانه و شاهد قو معتقد است هرچه نقض قانون طبیعت در معجزه بیش

  مداخلۀ خدا در طبیعت خواهد بود.
اي تبیـین   توانیم ادعا کنـیم حادثـه   یاري عینی وجود دارد که به مدد آن میمع گوید او می

برن از وقوع  که آن حادثه در شرایط مشابه تکرار نشود. ریچارد سویین طبیعی ندارد و آن این
  گیرد. ینقض قانون طبیعت در معجزات، مداخله خداوند را نتیجه م

دهندة وجود خداوند است قائـل   که نقض قانون طبیعت نشان برن دو نشانه بر این سویین
. شدید و قوي بـودن آن  2. شباهت آن حادثۀ نقض به فعل انسانی؛ 1اند از:  است که عبارت

  مند غیر مادي قابل توجیه نباشد. حادثه به طوري که وقوع آن بدون فرض عامل هوش
توان از نقض قـانون طبیعـت بـراي کسـی کـه بـه وجـود         چگونه می که او در مورد این

  گوید: خداوند اعتقاد ندارد استدالل کرد که این نقض، کار خداوند بوده است می
اي کـه بتـوان    گونـه  اوالً، آن حادثه نقض باید شباهت قوي با فعل عامل انسانی داشته باشد به

ادثه آن چنان قوي و شـدید باشـد کـه بـدون     بر اساس غایت آن را تبیین کرد، ثانیاً فعل و ح
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مند غیر مادي و توانا به صفات و خصوصیاتی که خداوند به آن شـناخته   فرض عامل هوش
 ٢).ibid: 277-278شود وقوع آن قابل توجیه نباشد ( می

اي بـر وجـود    اي که دلیـل مسـتقل و جداگانـه    برن، تفاوت میان حادثه از دیدگاه سویین
اي که چنین دلیل مستقلی نداشته باشد این است که وقتی برهـانی بـر    ثهخداوند دارد و حاد

مورد نظر مصداق مخـالف قـانون طبیعـت اسـت کـه       ۀنداشته باشد حادث وجودوجود خدا 
 اسـت، مدارانـه   که شبیه افعال غایـت  جا و از آن است توسط عامل غیر جسمانی ایجاد شده

و چـون عامـل انسـانی     ،غـایتی دارد  )طبیعـت نقض قانون (یعنی عامل آن حادثه در کارش 
  وجود آورده است. هآن را ب )خدا(وجود آورد پس یک شیء غیر مادي  تواند آن را به نمی

شده، میان صورتی که در یک حادثـه، دلیـل مسـتقل و     اساس نظرات ارائه برن بر سویین
داشـته باشـد   اي بر وجود خداوند داشته باشد و صورتی که چنـین دلیلـی وجـود ن    جداگانه

  گوید: و می شود میتفاوت قائل 
وقتی برهانی بر وجود خدا، وجود نداشته باشد حادثه مورد نظر مصداق مخـالف قـانون   

وجود آورده باشد؛  طبیعت است، هرچند دیده نشود که خداوند آن را توسط اجسام مادي به
وجـود   شرایطی به توان چنین لحاظ کرد که این حادثه در چون خداوند جسم نیست، اما می

مدارانـۀ انسـانی دارد و همچنـین بـا      آمده است که وجه شباهت بسیاري با حـوادث غایـت  
شرایط نقض قانون طبیعت نیز شباهت زیادي دارد. پس عامل آن حادثـه در کـارش غـایتی    
دارد، ولی از سوي دیگر عامل انسانی نیز توان چنین فعلی را ندارد پس یک شیء غیر مادي 

   ).ibid: 302-306وجود آورده است که همان خداست ( آن را به
کنـد صـدور    که مدلول معجزه خداوند است استدالل می برن براي نشان دادن این سویین

زیرا اگر خدایی وجـود داشـته باشـد بـراي      ؛معجزه از سوي خدا معقول و قابل قبول است
گـر   هاي کلـی جهـان نمایـان   که خداوند در الگو انسان این توقع وجود دارد که عالوه بر این

  است بلکه او باید با انجام امور خودمانی و شخصی ارتباط خودش را با انسان نشان دهد.
هاي خـود در صـدد اسـت نشـان دهـد       در کتاب» برهان معجزه«برن در مباحث  سویین

با استدالل عقلی نشـان   کند میاو سعی  است؛صدور معجزه از خداوند معقول و قابل قبول 
  گوید: . او میاست وجود خداوند دال بر معجزه هک دهد

اگر خدایی وجود داشته باشد ممکن است کسی این توقع را داشته باشد که حضورش را بـه  
نوع بشر نه صرفاً از طریق الگوهاي کلی این جهان که حتماً خودش تعیین کرده است، بلکه 

 ).Swinburne, 2004: 273اعالم دارد ( ،ها انسانا تر ب با انجام کاري خودمانی و شخصی
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  برن معتقد است که موجه است خداوند در دو مورد قانون طبیعت را نقض کند: سویین
هـا بـا دعـا     رفتارهایی که انسـان  )الف، ازجمله: در پاسخ به رفتارهاي اختیاري انسان. 1

  ؛دهند ها انجام می سایر کارهاي خوب و بدي که انسان )ب ؛کنند طلب می
زیرا اگر در جهان همۀ کارها به طور معمولی و متعارف انجام شود هیچ عالمتـی از  

یـی کـه    ها رو موجه است که خدا با انسان این شود، از تعامل خدا با بشر در آن دیده نمی
انتظار است خدا در پاسخ  پس مند آفریده است در تعاملی زنده باشد. مانند خودش هوش

ها در نظم جهان دخالت کنـد. لـذا    ها بعضی وقت بد انسان به دعا و یا کارهاي خوب و
اي متقابل بـا مـا ایجـاد کنـد و      انتظار داریم که خدا بعضی مواقع به طور مستقیم رابطه

کند؛ زیرا  تر مواقع در نظم طبیعی دخالت نمی نیازهایمان را برآورده سازد، اما خدا در بیش
بینی نخواهد بود و  هیچ قانونی قابل پیش اگر خدا در نظم امور طبیعت دخالت کند دیگر

بینی کند و دیگر تسلط خود بر خود و  تواند نتایج افعال خودش را پیش دیگر بشر نمی
  دهد. جهان اطراف را از دست می

ها مشکلی نخواهند دید که مشکالت خود را از  ند انسانکاگر خدا دعاهاي ما را اجابت 
ها کشـف کننـد کـه چـه امـوري       با پژوهش انسانهاي علمی حل کنند یعنی  طریق پژوهش

نتیجه خوب و چه اموري نتیجه بد را به دنبال خواهند داشت و لذا سعی کنند قـادر شـوند   
  امور را به نفع خود شکل دهند.

 کنـد  یو ضوابط خود را نقض م کردهلذا خدا در مواقع ضروري در نظم طبیعت مداخله 
انـد   کـرده ابطی را براي زندگی فرزندانشان لحـاظ  درست مانند والدین مهربان که گرچه ضو

  زنند. ولی به خاطر نیاز و یا خواهش فرزندان خود گاهی اوقات آن ضوابط را به هم می
ه ب ،ند (که این مورد دوم نقضکیید أوقتی است که بخواهد صدق گفتار پیامبري را ت. 2 

بخـش مربـوط بـه داللـت     یید صدق گفتار مدعی نبوت اسـت در  أکه شاهدي بر ت دلیل این
  .)شود برن آورده می معجزه بر صدق تعالیم پیامبر در دیدگاه سویین

  ؛دکنگوید: موجه است که خداوند در دو مورد قانون طبیعت را نقض  برن می سویین
هـا بـا دعـا از خـدا      ها اعم از رفتارهایی کـه انسـان   اول در پاسخ به رفتارهاي اختیاري انسان

هـا انجـام    کنند، و یا سایر کارهاي خوب و بدي که انسـان  طلب می وقوع کارهاي خوب را
چیز مطابق قـوانین طبیعـی بـه وقـوع      دهند. یک جهان متعارف و معمولی که در آن همه می
تواند جهانی باشد که در آن خدا با نوع بشـر تعـاملی زنـده دارد. بـر اسـاس       پیوندد نمی می

منـد و   ها را ماننـد خـود موجـوداتی هـوش     آنهایی که  دوستی موجه است خداوند با انسان
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داراي اختیار آفریده، در تعاملی زنده باشد. بر این اساس ممکن است کسـی از خـدا انتظـار    
داشته باشد که در پاسخ به شرایط خاص انسان، مخصوصـاً در پاسـخ بـه یـک درخواسـت      

  ).Swinburne, 2005: 250-251براي چیزهاي خوب، بعضاً در نظم طبیعت مداخله کند (
برن در تبیین داللت معجزه بر وجود خداوند معتقد است خداوند گاهی به طـور   سویین

د لـذا مـردم در انتظـار    کن و دعاهاي آنان را اجابت می دهکرها ارتباط برقرار  مستقیم با انسان
  گوید: میچنین  وجود خداوند ةدرباردر کتاب  او آیند. می استجابت دعاي خود بر

اي شخصـی   تـر و بـر پایـه    اریم که خداوند گاهی بین ما و خود به طـور مسـتقیم  ما انتظار د
و نیازهایمان را بـرآورده سـازد. امـا     نداي متقابل برقرار سازد، تا دعاهاي ما را اجابت ک رابطه

زیرا اگر خدا چنین کند قادر  ؛کند تر موارد اصالً در نظم طبیعی دخالت نمی خداوند در بیش
بینی کنیم و لذا تسلط خود را بـر جهـان و خودمـان از     یج افعال خود را پیشنخواهیم بود نتا

هـا   یـافتن ... اجابـت کنـد انسـان     دست خواهیم داد. اگر خداوند دعاهاي ما را در مورد شـفا 
هاي علمی اقدام به حل آن کنند. قوانین طبیعی از  مشکلی نخواهند دید که از طریق پژوهش

هـا نتـایجی خـوب و برخـی دیگـر نتـایجی بـد پدیـد          پدیـده که برخی از  طریق تعیین این
کـار بگیـریم. قـوانین طبیعـی ماننـد       هها را به نفع خود ب سازند تا آن را قادر می آورند، ما می

کنند که این افعال کیفر و آن  ها بیان می شده توسط والدین، مدارس یا حکومت ضوابط وضع
ضوابط را شناسـایی کنـیم پیامـدهاي افعـال خـود را      افعال پاداش را به دنبال دارند. ما وقتی 

   .)Swinburne, 2004: 179-180( کنیم مهار می

برن با آوردن تمثیلی استدالل عقلی خود را بـر دخالـت خـدا در طبیعـت تبیـین       سویین
  گوید: ند او میک می

هـاي ویـژة فرزندانشـان     اما والدین مهربان به حق گاهی ضوابط خود را در اجابت خـواهش 
کنند (یعنی والدین اشخاصی هستند داراي رابطۀ متقابل و نه فقط دسـتگاه صـدور    نقض می

توانیم متوقع باشیم که خداوند گـاهی قـوانین و ضـوابط     ضابطه). و ما با استداللی مشابه می
  ). ibidخود را نقض کرده و در تاریخ دخالت کند (

لت معجزه بر وجـود خـدا و   گونۀ خود مبنی بر دال برن پس از استدالل تمثیل سویین
دانستن مداخله خدا در شرایط خاص در نظم جهان، مداخلۀ عامـل فراطبیعـی در    موجه

گوید هیچ شاهد تاریخی که بـه   نامد او می طبیعت و انجام معجزات را بهترین تبیین می
هاي  کننده نشان دهد خدا در طبیعت مداخله کرده است و آن پدیده طور دقیق و کفایت

کـه ایـن    وجود آورده است نداریم که بر شناخت مـا در ایـن   اقض طبیعت را بهخاص ن
که قبالً زمینۀ دینی و باور به وجود  هاي نقض قابل وقوع نیستند غلبه کند، مگر این پدیده
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تنهـا خـدا وجـود دارد بلکـه او دلیـل خـوبی بـر         خدا داشته باشیم که اثبـات کنـد: نـه   
  ساختن معجزه است. محقق

خـدا در نظـام طبیعـت و نقـض قـوانین آن       ۀخواهد ثابت کند که مداخل میبرن  سویین
عامـل  یـک   ، مداخلۀاین مداخلهجا که  از آنبه عبارت دیگر  است.بهترین تبیین وجود خدا 

منـد   که هیچ عامل هوش و با توجه به این است مند در نظم طبیعت و نقض قوانین آن هوش
منـد   ه باشد لذا این بهترین دلیل بر وجود عامل هوشاي داشت تواند چنین مداخله انسانی نمی

گوید: گرچه نقـض قـانون طبیعـت بهتـرین      ی. او ماستغیر انسانی که همان خداوند است 
کـه شـاهدي غیـر از آن داشـته باشـیم معجـزه        ولی در صورتی یستشاهد بر وجود خدا ن

زنـد:   مثـال مـی  چنـین  تواند در کنار آن شاهد، دلیل خوبی بر وجود خداوند باشد. بعـد   می
کند که آیا این فرضیه که جونز مرتکب جنایت شده است صحت  کارآگاهی دارد تحقیق می

گاه این  اگر آن وقایع صورت گرفته باشد آندهند  نشان میدارد که هایی  سرنخاو  دارد یا نه.
 اگـر حتـی   .انـد  گیرد که آن افراد جونز را نزدیک صحنه دیـده  فرضیه مورد شهادت قرار می

جونز را نزدیک صحنه جنایت دیده باشند باز هم این شاهد ضعیف بر ارتکاب جنایت  ها آن
  ثابت کند جونز مرتکب جنایت شده است. تا هستتري نیاز  لذا شواهد بیش ؛او خواهد بود

تنهایی براي اثبات وجـود خـدا کـافی     وقوع معجزه و نقض قانون طبیعت گرچه خود به
که خدا وجود دارد به موارد دیگري که داللـت بـر وجـود خـدا      اینتواند در  نیست ولی می

د، همان طوري که شهادت شاهدانی کـه جـونز را نزدیـک صـحنه جنایـت      کندارند کمک 
اند در کنار سایر شواهدي که ممکن است بر ارتکـاب جنایـت جـونز وجـود      مشاهده کرده

بـر   ها آنشهادت طور که  انهمیعنی کند.  داشته باشد به فرضیه ارتکاب جنایت او کمک می
شهادت گواهانی که نقض قوانین  یت جونز در صحنه جنایت نیز شاهد غیر مستقیم استؤر

  اند شاهد غیر مستقیم بر وجود خداوند است  طبیعت را مشاهده کرده
خـدا در شـرایط    ۀبودن مداخلـ  گونه خود مبنی بر موجه برن پس از توضیح تمثیل سویین

د و مداخلـه عامـل   کنـ  لت معجزه را بر وجود خداوند مستدل مـی خاص در نظم جهان، دال
  گوید: نامد. او می فراطبیعی را در انجام معجزات بهترین تبیین می

شود  کنم خیلی بعید است که ما در چنان مواردي که ادعاي معجزه شده یا می من فکر می
اشیم که بر شناخت ها داشته ب اي بر وقوع آن پدیده شاهد تاریخی جزئی و دقیق و کافی

هایی رخ داده باشند بچربد، مگر  که ممکن نیست چنان پدیده اي علمی مبنی بر این زمینه
تنها خداوند وجود  اي دینی و اساسی نیز داشته باشیم که اثبات کند نه که شناخت زمینه آن
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سـاختن معجـزه در ایـن موقعیـت خــاص دارد      دارد بلکـه او دلیـل خـوبی بـر محقـق     
)Swinburne, 2008:185.(  

مبنـی   دارد برن با آوردن تمثیلی در داللت معجزه بر وجود خداوند مطالبی بیان می سویین
تنهایی کافی نیست، اما به سهم خود کمـک   به )معجزه(یعنی که هرچند چنان شاهدي  بر این

توانـد   تنهایی کافی نباشد همراه بـا شـاهد دیگـر، مـی     چه شاهد دیگر خود به کند و چنان می
  .)ibid: 188( وجود خداوند را اثبات کند

  گوید: او در ادامه می
کند و  نظر بگیرید که دارد در مورد جنایتی تحقیق می از باب تشبیه و تمثیل، کارآگاهی را در

در حال بررسی این فرضیه است که شخصی به نام جانز مرتکب جنایت شده است. برخـی  
اي هستند که اگر رخ داده باشد به نوبـۀ خـود    دیدههایی که او دارد شاهد بر وقوع پ از سرنخ

اند. حتی اگر جانز نزدیـک   شاهد بر این فرضیه است که جانز را نزدیک صحنه جنایت دیده
کـه او مرتکـب    صحنۀ جرم هم بوده باشد، به نوبۀ خود شاهد نسبتاً ضـعیفی اسـت بـر ایـن    

ا که شهادت شاهدان، شـاهد  ج تر مورد نیاز است، اما از آن جنایت شده است. شواهدي بیش
که جانز نزدیک صحنه جنایت بوده است شاهد بر این است کـه او مرتکـب آن    است بر این

جنایت شده است. با این حال شهادت گواهان، شاهدي (غیر مستقیم) بـر ارتکـاب جنایـت    
طور شهادت گواهانی که مدعی مشاهدة نقض قـوانین طبیعـی هسـتند     توسط اوست. همین

هـایی خـود شـاهد     دادن چنـان نقـض   مستقیم بر وجود خداوند است؛ زیرا رخ شاهدي غیر
چه شاهد تام و تمامی به اندازة کافی قـوي شـود،    تري بر وجود خداوند است. چنان مستقیم

اذعان به وجود خداوند را توجیه خواهد کرد. و بنابراین، ایـن امـر کـه پدیـدة مـورد بحـث       
وجود آورده، و از این روي معجزه اسـت   د آن را بهصرفاً یک نقض نبوده است بلکه خداون

  ).189-188: 1381برن،  سویین( را نیز توجیه خواهد کرد

معجزات امور  گیرد اگر معجزات را دال بر وجود خداوند ندانیم عمالً او سپس نتیجه می
د براي تبیین آن وجـو  بدیلی ۀزیرا نظری ؛شمار خواهند آمد فاقد داللت و حتی بدون علت به

  ندارد.
  

  برن داللت معجزه بر صدق مدعی نبوت در دیدگاه سویین. 2
دانـد   در اغلب نظرات خود معجزه را دلیل بر وجود خداوند مـی  برن سویین که رغم این علی

گویـد: متعلـق    مـی  او کنـد.  تلقی میاي از بیاناتش معجزه را دال بر اثبات نبوت  ولی در پاره
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هـا و تعلیمـات    اي از آمـوزه  پـاره کـه  ت. او معتقـد اسـت   گر اس معجزه، اثبات نبوت معجزه
شـان   پیامبران براي زندگی انسان خطیر و بسیار پراهمیت است، اما راهی براي احراز صـدق 

  آور الهی (وحی) بدانیم نداریم. پیام ۀها را گفت نآکه  جز این
اسـاس نظـر   کند بـر   بودن شخصی را اثبات می ورآ به گفته او، دلیل یا دالیلی که پیام

که به تصویب نخستین شوراي واتیکان نیز رسیده است متعدد و متنوع  کویناستوماس آ
 ,Swinburne( گیـرد  اي به نام معجزه را دربر می است، اما همگی عنصر قاطع و محوري

گیرد منتها وحی در تعبیر  اعجاز را دلیل بر خود وحی می آکویناس نیز 3.)240-362 :1971
خاصی از  ةتواند نحو هاي مقدس نیست و می تعلیم آموزهخاص است او که یک مسیحی 

خاصی از  ةتجسد خداوند در او که نحو ،عیسی مسیح وار فدیهزندگی  حیات باشد. مثالً
اي آمیخته با  آید. معجزات عیسی مسیح که همان زندگی شمار می زندگی است، وحی به

 ).ibid: 299-302( بر این وحی استیا به عبارتی دلیل  تجسدمعجزه بود، حاکی از این 
که دهد.  ر وحی با یک تمثیل توضیح میآو برن داللت اعجاز را بر صدق ادعاي پیام یینسو

اگر کسی مدعی آوردن پیغامی از طرف شخص خاصی است که همگان به او دسترسی 
 که نشان دهد در آوردن پیغام خود صادق است باید حداقل دو نشـانه  ندارند، براي این

که امري که قرار است بعداً از سوي آن شخص خاص صادر شود را قبل  یکی این بیاورد:
که فقط او از آن امر خبر دارد اعالم کند، مثالً بگوید  از صدور آن امر به عنوان نشانۀ این

که ویژگی  فرستد. دوم این آن شخص خاص در آینده نزدیک فردي را به سوي شما می
شخص خاص است و افراد دیگر از آن خبر ندارنـد را بـه   منحصري که مخصوص آن 

زند دستان خود را به هم  عنوان نشانه اعالم کند، مثالً بگوید آن شخص وقتی حرف می
  دهد. یا مثالً سرش را تکان می چسباند، می

   گوید: او می
روایـی دارد   کند از طرف پادشاهی که در کشوري دوردست فرمـان  شخصی ادعا می مثالً
بینـی   است. براي تصدیق این شخص الزم اسـت پیغـام او مشـتمل بـر پـیش      وردهپیغامی آ

فقط در قدرت فهم کسی است کـه از نـزد آن پادشـاه آمـده      آناي باشد که آگاهی از  حادثه
هـاي   چندان دور، از طرف آن پادشاه قاصدي بـا ویژگـی   خبر دهد که در آینده نه است. مثالً

شود و  که عالمتی را نشان دهد که فقط نزد آن پادشاه یافت می خاص خواهد آمد. دیگر این
کـه تمثیـل فـوق در بیـان     ). ibid: 131-132( »کس دیگـر  دست آورد نه توان به از او می فقط

  برن داللت بر صدق پیامبري اوست. سویین
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توان از وقـوع نقـض قـانون طبیعـت در یـک       او در پاسخ به این پرسش که چگونه می
گویـد:   وجود آمـده اسـت مـی    یید مدعی نبوت بهأداد که آن حادثه، جهت تحادثه تشخیص 

هایی که در معجزه به معناي نقض قانون طبیعت وجـود دارد   توان از نفس ویژگی می اساساً«
  کند: برن حوادث را به دو نوع تقسیم می سویین .»فهمید که فعل خداست

  ؛دنباش ایجاد شدهنیت  عامل عقالنی همراه با قصد و ۀحوادثی که به وسیل .1
  د.نوجود آمده باش هاي طبیعی پیشینی به حوادثی که در اثر علت .2

 ،تمـایز میـان دو نـوع تبیـین    تقسیم حوادث به حوادث عقالنی و طبیعی و برن با  سویین
کنـد بـر    این داللت مـی  کند را نقض می قانون طبیعت گر معجزه در معجزه، چون قائل است

که این فعل یک حادثه طبیعی نیست بلکه داللت بر این دارد که فاعل معجـزه بـه قصـد     این
  :گوید می بارهغایت خاص (اثبات پیامبر) آن را انجام داده است. او در همین 

باشـد در برابـر    ایجـاد شـده  عامل عقالنی همراه با قصـد و نیـت    ۀاي که به وسیل حادثه
آمدن آن بـر   وجود هآید و چگونگی ب وجود می هب ییشینهاي طبیعی پ اي که در اثر علت حادثه

شود که فعل  کار گرفته می متفاوت به شود تبیینی کامالً ها، توضیح داده می اساس همین علت
هاي طبیعی و بر اساس هـدف و غـایتی کـه فاعـل در      و عاقل به جاي علت مند وشفاعل ه

شـود کـه چـرا آن     پرسش روشن میانجام آن فعل داشته است قابل تبیین است و پاسخ این 
  ).ibid: 302-306( فعل صورت گرفته است

  

  برن داللت معجزه بر صدق تعالیم پیامبر در دیدگاه سویین. 3
که  برن و برخی از اندیشمندان غربی، مانند ریچارد پورتیل و ویلیام پالی، عالوه بر این سویین

ننـد.  ک تعالیم پیامبران نیز اسـتدالل مـی   دانند از آن بر درستی معجزه را دال بر وجود خدا می
 نشـان دهنـد   وقـوع معجـزه   اسـاس  صدق تعالیم پیامبر را بر ،نهایت دراند  کردهها تالش  آن

  .)347-346: 1378(احمدي، 
هـاي دینـی خـاص، گـواهی      کید دارند معجزه بر صدق و درستی تعـالیم آمـوزه  أت ها آن

برن افـزون بـر وجـود     شود. ازجمله سویین میدهد و موجب رجحان دینی بر دین دیگر  می
شرایط دیگر در تعلیمات نبی، بر وجود معجـزه در تعلیمـات و زنـدگی شخصـی او تکیـه      

  داند. کند و آن را موجب رجحان او و تعالیمش بر دیگر ادیان می می
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اول  ؛دکندر دو مورد قانون طبیعت را نقض موجه است برن معتقد است خداوند  سویین
وقتی است که بخواهد  هاست و مورد دوم درخواست مردم و کارهاي خوب آن هب در پاسخ

  .)Swinburne, 2005: 286( ندکیید أپیامبري را ت يها آموزه
مسیحی را  ةبرن با استناد به معجزات منحصر در عیسی مسیح، دو آموز ریچارد سویین

یـه بـراي حضـرت    مسیح و نفی نبوت ختم درداند: یکی تجسد خداوند  قابل اثبات می
نیایش، حضور مرتب و منظم در غشاي ربانی است نه  ةشیوکه  این يمحمد (ص) و دیگر

ـ  نمازهاي یومیه، یعنی معجزات مسیح را دلیل بر صدق تعالیم او می  ,Swinburneد (دان

1971: 299-302.(   
این کـارکرد را  «گوید که معجزات عیسی مسیح  صراحت می برن در جاي دیگر به سویین

گوید حقیقـت   چه می خاص خداوند بوده است و آن ةدهند مسیح، فرستاد ارند که نشان مید
  ). Swinburne, 1995: 15( »دارد

توان گفت معجزه از دیدگاه این اندیشمند، هم بـر صـدق نبـوت و هـم بـر       بنابراین می
  کند. گر داللت می صدق تعالیم معجزه

دارد در صورتی  تعالیم پیامبر اظهار میبرن براي اثبات داللت معجزه بر صدق  سویین
که خدایی وجود دارد و این خدا خیر محض است و لذا بایـد بـا    که قائل شویم به این

هاي خود را آشکار کند، این دخالـت را بـا    مداخلۀ خود در زندگی بشر حقانیت آموزه
رستی تعالیم دهد تا بر مردم آشکار شود که فرستادة او در ادعاي د آوردن معجزه نشان می

  خود صادق است.
جاهـل   انـد  ل که بسیار بـراي او حیـاتی  ئبرن معتقد است که انسان به برخی مسا سویین

است و راه علمی و فلسفی نیز براي فهم آن مسائل وجود نـدارد از قبیـل، حقیقـت جهـان،     
یت توان فضل و عنا که چگونه می در این جهان، این یستهموقعیت انسان در جهان، زیستن با

توان خداوند را پرستید و اطاعت او را به جاي  خداوند را به خود جلب کرد، به چه نحو می
توان به سعادت ابدي در حیات واپسین دست  می گونهآورد، حیات واپسین چگونه است، چ

از مجـاري عـادي    لذا صدق جزئیات و تفاصیل عقایـد مـذاهب و ادیـان، یـا اساسـاً      .یافت
کـم   آید. این در حـالی اسـت کـه دسـت     دست می سختی به ست یا بهنیافتنی ا معرفت، دست

اي از تعالیم در سعادت انسان نقش به سزایی دارند. بنابراین، اگر خداوند وجود داشـته   پاره
رود کـه در تـاریخ انسـانی بـه منظـور       باشد و بر اساس تعریف، خیر محض باشد توقع می

  ). ibid: 302( همان معجزه است ن حقایق مداخله کند این مداخلهآکردن  آشکار
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دانست خداوند در قـوانین   موجه می که برن مورد دومی را طور که گذشت، سویین همان
هـاي پیـامبري را    بخواهـد آمـوزه   این بود که خداوندند و آن را نقض کند کطبیعت مداخله 

  :ندکیید أت
عمال برخی پیـامبران را  در نظم طبیعی دخالت کند تا تعالیم و یا ا اًخداوند ممکن است بعض

 یید و امضا قرار دهد و نشان دهد که آن تعالیم و اعمال تعالیم، اعمـال الهـی هسـتند   أمورد ت
)Swinburne, 2004: 286.(   

 ؛یید و توفیق ادعاي پیامبر اسـت أاین به معناي ت اًاي انجام دهد مسلم اگر خداوند معجزه
ها نیـز   تواند انجام دهد و عرف عام اکثر فرهنگ زیرا معجزه کاري است که فقط خداوند می

وقتی که پـس از   آورد. مخصوصاً حساب می معجزه را به عنوان عاملی براي توفیق پیامبران به
  ). Swinburne, 1992: 94( بینی وقوعش اتفاق بیفتد درخواست یا پیش

  گوید: او می
تـوان بـا آن درسـتی تعـالیم یـک پیـامبر را        رونی] شواهد بیرونی که مـی [عالوه بر شواهد د

  ). ibid( هاي شخصی پیامبر و دیگري معجزه است تشخیص داد، یکی ویژگی

  
  داللت معجزه ربارةدیدگاه دانشمندان اسالمی د. 3

غربـی دارد.   ۀمعجزه در دیدگاه اندیشمندان اسالمی تعریف متفاوتی با معجزه از منظر فالسف
 ةاز دیدگاه اندیشمندان اسالمی معجزه کاري فوق طاقت بشري اسـت کـه بـا عنایـت ویـژ     

گیرد و مطابق با  خداوند، به دست مدعی نبوت، براي اثبات صدق مدعاي خویش انجام می
  است. تحديمدعاي مدعی نبوت و همراه با 

 ها آند که یک دیدگاه غالب ان کردهه ئاما اندیشمندان غربی تعاریف متعددي از معجزه ارا
بیننـد کـه    این است که معجزات را به عنوان وقفه در نظم طبیعی حوادث در جهان مادي می

  کند. ایجاد می ییالعاده توانا ها را خدا یا موجود فوق این وقفه
 مـدلول ثیر مهمی در أندان اسالمی و غربی تمتفاوت در تعریف معجزه از دو منظر اندیش

  معجزه از دو دیدگاه گذاشته است.
پـس از قبـول    با توجه به تعریفی که از معجزه وجود دارد از دیدگاه دانشمندان اسالمی،

لزوم نبوت و ارسال رسل از سوي خدا براي هدایت بشر، ازجمله مسائلی که به طور جدي 
صـدق   ، این اسـت کـه اثبـات   استدر برابر یک انسان جویاي حقیقت در این مسیر مطرح 
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اعجـاز بـه عنـوان     ۀدعوي نبوت چگونه و از چه راهی ممکن و میسر است. بحث از مسـئل 
 ۀگیرد؛ زیـرا از جملـ   یابد و شکل می یک راه شناخت یا اثبات آن در همین راستا اهمیت می

و  شده اسـت راه اثبات آن مطرح  یگانهاموري که به عنوان راه اثبات نبوت، و به نظر برخی، 
  معجزه است. ۀلئرد بحث و نظر واقع شده مسبه طور جدي مو

منطقی بین معجـزه و اثبـات وجـود     ۀرابط شمندان اسالمی معموالًیتوان گفت اند لذا می
برند. یعنی پس از اثبات  ها از معجزه براي اثبات نبوت خاصه بهره می پذیرند. آن خدا را نمی

پیـامبري افـراد معینـی، از     وجود خدا و ضرورت بعثت پیامبران و نبوت عامه، بـراي اثبـات  
  گیرند. معجزه مدد می

اش مبنی بر  داللت معجزه به عنوان یک وسیله و راه براي اثبات صدق مدعاي آورندهلذا 
  د.شو نبوت او، بررسی و ارزیابی می

و عقلی است که یـا از طریـق مفهـوم     یهاي شناخت بشر از خدا راه استدالل از راه ییک
اخیـر  که در ایـن روش   گیرد صورت میر مانند براهین معجزات وجود خدا یا از طریق دیگ

کننـد. بـراهین    تعـالی اقـدام مـی    اثبات حق رايگاهی از طریق وجود معینی مانند معجزات ب
ناپذیر مانند استجابت دعـا،   بینی معجزات در صددند تا از طریق معجزات و رخدادهاي پیش

هـاي خـارق عـادت دیگـري بـه       ذیر و تجربهناپ بینی هاي پیش شفاي بیماران، پیدایش پدیده
طبیعـت و   يبـا پـذیرش مـاورا    فقـط ها  که توجیه این پدیدهمعنا  اثبات خدا بپردازند؛ بدین

  .)247تا:  پذیر است (جوادي آملی، بی وجود خداوند متعال امکان
شخصی که از طریـق معجـزات و کرامـات، بـر وجـود       هااز میان دانشمندان اسالمی، تن

  ).58-53: 1362محمد مهدي نراقی است (نراقی،  خداوند دلیل آورده است مال
: اگر بازگشت این براهین به براهینـی ماننـد   گوید یاستاد جوادي آملی در همین رابطه م

ه وجوب و امکان نباشد، هرگز صـالحیت اثبـات واجـب را نخواهنـد داشـت. کسـانی کـ       
مربوط به این حوادث به صورت یقین  يها رخدادهاي غیر عادي را نیازموده باشند و تجربه

ـ   در اصل وقایع یاد توانند یها منتقل نشده باشد م به آن فـرض پـذیرش    هشده تردید کننـد، ب
زیـرا اسـتناد بـه     ؛ها به واجب و اثبات خداوند محل تردید است شده، استناد آن حوادث یاد

بـودن حـوادث    ام خواهد بود که اوالً اصل علیت مورد اذعان باشد و معلـول واجب، وقتی ت
ها بینجامد  به ایجاد آن تواند یطبیعی و غیر طبیعی که م يها ثانیاً تمام راه ،شده محرز باشد یاد

درنظـر گرفتـه    شده به استثناي علیـت واجـب   تصویر يها راه ۀد و ثالثاً علیت همشوتصویر 
؛ البته پس از دانند یه، تام مخاصنطقی معجزه را فقط براي اثبات نبوت ایشان داللت م شوند.
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پـس از   فقـط معجزه به لحـاظ منطقـی،    گوید یایشان م .پذیرش بسیاري از اصول موضوعه
اثبات یا پذیرش بسیاري از اصول موضوعه، مانند وجوب واجب، ضـرورت وجـود نبـی و    

نبوت پیامبري خاص که داعیه نبوت دارد  بر ،ها ی و هدایت انسانیمعرفت دین براي راهنما
اساس این اصول، معجزه هرگز مخالف علیت یا ناسازگار با قوانین ساري  . برندک یداللت م

. اگـر معجـزه   ندک ی، بلکه خود به عنوان یک قانون و سنت ضروري عمل میستدر هستی ن
صـورت، بـا   فه و اتفاق حکم خواهد شد کـه در ایـن   دارق اصل علیت باشد به جواز صخ

ورود اتفاق به عالم، راه استدالل و برهان بر اصل وجود خداوند نیـز مسـدود خواهـد شـد     
  .)261-257: 1386(جوادي آملی، 

  
  دیدگاه عالمه طباطبایی 1.3

  داللت معجزه بر اثبات وجود خدا در دیدگاه عالمه طباطبایی 1.1.3
تـر از آن   اند و کم معجزات را دلیل بر صدق مدعی نبوت گرفته ،تر اندیشمندان اسالمی بیش

  کند: گونه تعریف می عالمه طباطبایی معجزه را این .اند کردهبر وجود خدا استدالل 
ن آکردن کالمی که کسی نتواند نظیر آن کار را انجام دهـد، یـا هماننـد     هئدادن کار یا ارا انجام

کـه پیغمبـران بـراي اثبـات نبـوت خـویش        عجـایبی ت و کالم را بیان کند. بنابراین، به آیـا 
 ،کس نتواند مثـل آن را بیـاورد   گویند؛ یعنی امري خارق عادت که هیچ آوردند معجزه می می

ناپـذیري   شکسـت  بـه علـل غیـر عـاديِ     جزء شرور نباشد، و ثانیاً البته خارق عادتی که اوالً
  .)9 :1362اشد (طباطبایی، با تحدي و دعوي پیامبري همراه ب مستند باشد و ثالثاً

بـین معجـزه و    ۀعقل، در خصوص چگـونگی رابطـ   عالمه طباطبایی معتقد است: ظاهراً
پذیرد  او داللت معجزه بر وجود خدا را نیز نمی بیند. نمی تالزمیحقانیت ادعاي رسالت پیامبر، 

  .)129-145 :1363(طباطبایی،  گوید معجزه فقط بر صدق مدعی نبوت داللت دارد و می
شود،  ه میئالعاده، که از سوي فردي خاص ارا خارق ةگاهی به معجزه به عنوان یک پدید

اسـت بـا   بر این نظر  شود و ها و اصول دیگر نگاه می فرض بدون هر گونه مشخصات، پیش
قطع نظر از هر اصل و حقیقت دیگري به بررسی داللت آن بر چیزي خـارج از آن پرداختـه   

آن و یا خارج  ةورندآبر وجود نیرویی عظیم و شگرف در  فقطشود. در این صورت معجزه 
  از او داللت دارد.
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  داللت معجزه بر صدق ادعاي پیامبر در دیدگاه عالمه طباطبایی 2.1.3
اي است که داللت بر صدق ادعاي نبی دارد. خداوند حکیم، براي  العاده خارقفعل معجزه 

نـد. امـا   کهـا را فـراهم    سعادت انسـان  ۀهدایت مردم، پیامبرانی برانگیخته است تا زمین
هاست. یعنی منطقاً باید راهی براي  بردن از تعالیم پیامبران الهی، منوط به شناخت آن بهره

ها محقق شود. اندیشمندان  شد تا هدف از برانگیختگی آنشناخت پیامبران وجود داشته با
 ا راه راهاین اند که یکی از  براي شناخت پیامبران معرفی کرده گوناگونیهاي  اسالمی راه

  .دانند یمعجزه م
اندیشمندانی است که راه شـناخت پیـامبران و اثبـات رسـالت      ۀعالمه طباطبایی از جمل

و معتقدنـد   دانند ی. اگر متکلمان معجزه را دلیل بر نبوت مداند یها را منحصر در معجزه م آن
کـه معجـزه نـه     دهـد  یعقلی وجود دارد. عالمه طباطبایی نشان مـ  ۀبین معجزه و نبوت رابط

 کنـد  یدلیلی عامیانه، بلکه برهانی بر حقانیت رسالت است و چگونگی این داللت را تبیین م
  .)129-145 :1363(طباطبایی، 
داللت آن را مورد توجه قـرار   ةعقلی بین معجزه و نحو ۀطباطبایی، چگونگی رابطعالمه 

معجزه در دست مدعی نبـوت بـا    ۀضروري بین اقام ۀکه رابط و قائل است به ایناست داده 
شرایطی که براي تحقیق معجزات الزم است و حقانیت ادعاي نبی وجـود دارد.   ۀداشتن هم

یک برهان عقلی بر نبوت داللت دارد و چنین نیست که  ۀباو معتقد است که معجزات به مثا
  باشد. نبی دلیل اقناعی بر حقانیت فقطمعجزه 

اي میان معجزه و نبوت بیاید و بیـان   منطقی و عقلی ۀعالمه طباطبایی کوشیده است رابط
 اي وجـود دارد؟  قبح اعزاي به جهل و امثال آن چنین رابطـه  ةکند آیا مقدم بر استناد به قاعد

  .)86–85و  82: 1417(طباطبایی، 
معجـزه   ة: آورنـد گویـد  یتکوین بـین معجـزه و نبـوت مـ     ۀرابط ربارةعالمه طباطبایی د
ه ب تکوین برقرار است ۀبودن را الزم دارد یعنی بین نبی و معجزه، رابط صالحیت تکوین نبی

جـاري  اي کـه بـه دسـت او     زیرا معجزه ؛که صدور این عمل از غیر او ممکن نیست طوري
 توانـد  یگو این صـالحیت را نـدارد پـس نمـ     و اذن خاص الهی است دروغ هبه اراد شود یم

  .)86–84: همان( در قولش صادق است آورد یکه معجزه م معجزه را ارائه دهد. بنابراین، آن
مدعی است که اتصال خاصـی بـه عـالم غیـب و      کند یرسالت م وتکسی که دعوي نب

  وحی و تکلیم الهی، دستوراتی براي مردم دریافت داشته است. ۀساحت ربوبی دارد و به واسط
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زیـرا افـراد   ؛ رق عادت استخبه خودي خود یک نوع  ،کند یکه مدعی نبوت ادعا م این
که مانند مدعی نبوت نوعیت و هویت انسانی دارند از چنـین ادراك و شـعوري    دیگر با این

و باشـد  دسـت آمـده    راه حواس بـه  خبرند و از طرف دیگر مدعا نیز چیزي نیست که از بی
  ند.کنتیجه دعوي مدعی را تصدیق  ، و درکند و مشاهده کس بتواند آن را درك همه

یـا   :دو راه را بپیمایـد ایـن  باید یکـی از   تروشن است که براي حل مشکل، مدعی نبو
به دیگران نیز نشـان دهـد تـا از حقانیـت      گیرد یو فرام کند میچه را که خودش مشاهده  آن

انجام دهد تا معلوم شود اتصال به عـالم   يیا یک خارق عادت دیگر ،دعویش اطمینان یابند
عالمی که نسبت به جهان مـا حکومـت مطلقـه دارد وابسـته اسـت       هو ب است ربوبی داشته
  ).259-260 :1362 (طباطبایی،

عوي مدعی نبـوت) راهـی جـز آوردن    روشن شد که براي اثبات نبوت خاصه (صدق د
خـواص نیـز    کننـد  یکه عوام مردم از معجزه اسـتفاده مـ   د چنانشمعجزه نیست و نیز معلوم 

  .)262(همان:  کنند یهمان استفاده را م
لوح بـود درحقیقـت    بینی مردمان ساده از راه خوش فقطمعجزه  بودن چه دلیل و اگر چنان

و حکیم که از هر گزاف و بیهوده منـزه اسـت چنـین     یمدلیل گزافی بود و هرگز خداوند عل
    .)262 :(همان کرد یدریافت گزافی را اجابت نم

. او دانـد  یدر دیدگاه عالمه طباطبایی قرآن کریم معجزه را برهان بر حقانیـت رسـالت مـ   
اي میـان معجـزه و    و آن ایـن اسـت کـه چـه رابطـه      آید یجا سؤالی پیش م : در اینگوید یم

 ،بینـد  یمـی میـان آن دو نمـ   زکه عقـل آدمـی هـیچ تال    با این ؟رسالت هستحقانیت ادعاي 
العـاده انجـام دهـد، وگرنـه      بگوید باید کارهاي خـارق  است: اگر مدعی رسالت رگوید ینم

تا باشد، و از ظاهر قرآن  دو دو تا چهار حتی اگرهمه باطل است،  است معارفی را که آورده
جـا سـخن از    اي را اثبـات کنـد چـون هـر     چنـین مالزمـه   خواهد یکه نم آید یم کریم هم بر

بـه   السـالم  یهمعلـ جمعی از انبیا چون هود و صالح و موسی و عیسی و محمـد   يها داستان
، که بعد از انتشـار دعـوت، مـردم از ایشـان     کند یمعجزاتشان را هم ذکر م است میان آورده

چـه را خواسـته    نآایشـان هـم   و معجزه و آیتی خواستند تا بر حقیقت دعوتشان داللت کند 
  بودند آوردند.

، همچنان کـه  شدند یبسا در اول بعثت و قبل از درخواست مردم معجزاتی را دارا م و اي
عصا و  ةگزیند معجز خداي تعالی به نقل از قرآن کریم در شبی که موسی را به رسالت برمی

ـ  کـه  کند یم). و از عیسی (ع) نقل 42: را به او و هارون داد (طه ءید بیضا آل  ةسـور  49 ۀآی
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و همچنین قبل از انتشار دعوت اسـالم قـرآن را بـه عنـوان معجـزه بـه وي        عمران را فرمود
  ).129-130: 1417 ،یاند (طباطبای داده

خدا است و خدا از طریـق وحـی یـا بـدون واسـطه       ةفرستاد کند یآري کسی که ادعا م
العـاده   ادعاي امـري خـارق   شود یزل ماي به سوي او نا یا فرشته گوید یوحی با وي سخن م

چون وحی و امثـال آن از سـنخ ادراکـات ظـاهري و بـاطنی کـه عامـه مـردم آن را          ؛کند یم
نیست، بلکه ادراکی است مستور از نظر عامه مردم، و اگر این  یابند یو در خود م شناسند یم

 شـود  یادعا صحیح باشد معلوم است که از غیب و ماوراي طبیعت تصرفاتی در نفس وي م
  .شود یرو م هکار شدید مردم روبنو به همین جهت با ا

، بـا  اسـت  که ادعاي نبوت و رسالت از هر نبی و رسولی که قرآن نقل کـرده  توضیح این
است که هـیچ یـک از حـواس     مطلبیو این همراه است گویی با خدا  ادعاي وحی و سخن

انسان را با آن آشنا سازد، و درنتیجـه از   تواند ین آشنایی ندارد و تجربه نمآظاهري انسان با 
که شما انبیا چه دلیلی بر ایـن ادعـا داریـد کـه      اول این ؛شود یدو جهت مورد اشکال واقع م

که ما دلیل بر نبود چنین چیزي داریم و آن این اسـت کـه    ، دوم اینشود یم وحی بر ما نازل
دینی اسـت،   هاي یتهمان تشریع قوانین و ترب که آن يها گوي با خدا و دنبالهو وحی و گفت

، کنـد  یهمه از اموري است که براي بشر قابل لمس نیست و بشر آن را در خود احساس نم
نیز منکر آن اسـت پـس ایـن ادعـا، ادعـاي بـر امـري         و قانون جاري در اسباب و مسببات

  .داند یالعاده است که قانون عمومی علیت آن را جایز نم خارق
گو هم باشد، الزمـه   راست اش  بنابراین اگر پیغمبري چنین ادعایی بکند و در دعوي

طبیعت اتصال و رابطه داشته باشد و مؤید به نیرویـی   ياش این است که با ماورا دعوي
عادت را خرق کند، و وقتی یک پیغمبـر داراي نیرویـی    تواند یی باشد که آن نیرو ماله

چون فرقی  ؛نظر ما را هم بتواند بیاورد باید معجزه مورد کند یاست که عادت را خرق م
اگر منظور خـدا   .یکی است مثالالعاده نیست و حکم ا العاده و این خارق میان آن خارق

العاده، یعنی از راه نبوت و وحی است، باید این نبوت و وحی  هدایت مردم از طرق خارق
دیگري تأیید کند تا مردم آن را بپذیرنـد و او بـه منظـور خـود برسـد       ةالعاد را با خارق
  ).134: 1363(طباطبایی، 

حکم االمثـال فـی یجـوز و فـی ال     « ةاستدالل عالمه طباطبایی در این خصوص بر قاعد
که پیامبر ادعـا دارد کـه بـا غیـب در رابطـه       نظر به این گوید یم. او است مبتنی »یجوز واحد

نـد و  کلذا پیامبر باید ایـن ادعـا را اثبـات     استالعاده  است و ارتباط با غیب نیز امري خارق
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العـاده   براي این منظور نیاز است که او معجزه انجام دهد و معجزه نیـز خـود امـري خـارق    
پیـامبر بـر کـار     شـود  ید داشـت کـه وقتـی دیـده مـ     است، که این نتیجه را به دنبال خواهـ 

العـاده قـدرت خواهـد داشـت لـذا در ادعـاي        امور خارق ۀالعاده تواناست پس بر کلی خارق
  .)89-85: 1417نبوتش نیز صادق است (طباطبایی، 

  داللت معجزه بر صدق تعالیم پیامبر در دیدگاه عالمه طباطبایی 3.2.3
ند که معجزه گواه بر اصل نبوت و پدیده وحـی اسـت و   ا کردهاندیشمندان اسالمی تصریح 

  د.کرتوان از آن بر صحت اصول و معارف وحیانی استدالل  نمی
  گوید: عالمه طباطبایی می

از طریق عقل و خرد قابل اثبات  ههدف پیامبران از معجزه این نبود که اصول و معارفی را ک
حقانیت تمام گفتارهاي خود حتی آن قسـمت کـه    ۀاست به مردم بقبوالنند و معجزه را نشان

  ).83-82 همان:توانند از راه اقامه دلیل قانع سازند بگیرند ( می

و میان حقانیـت مـدعاي    ،معجزه ،اي میان آوردن خارق عادت که عقل مالزمه نظر به این
نه خاص. بیند. لذا درحقیقت معجزه دلیلی است عامی  انبیا (مانند توحید و معاد و غیره) نمی

یقـین بـه    خارق عـادتی سـریعاً   ة، با مشاهدهستنددرون  صاف بین و عامه مردم چون خوش
کنند در حالی که میـان آوردن خـارق عـادت و     حقانیت و حدس به صدق دعوي نبوت می

هـا   اي نیست. ولـی خـواص اعتبـاري بـه ایـن حسـن ظـن        زمهصدق محتویات دعوت مال
حقیقـت   . درکننـد  مـی حقانیت دعوت (پیامبر) را اثبات  ،ع، بلکه از راه براهینی قاطدهند مین

معجزه  است و آن این است که اصالً افلاساسی غ ۀاز یک نکت کند می ه راهکسی که این شب
انـد نـدارد. هرگـز     ارتباطی به اصول شرایع و ادیان الهی که یک سلسله معارف روشن عقلی

و  است ها دست به معجزه نزده و نظایر آنپیغمبري براي اثبات توحید یا معاد یا نبوت عامه 
اي درخواسـت نکـرده اسـت و     کسی از امم انبیا نیز براي قبول محتویات دعوت انبیا معجزه

کـه اگـر بـا وجـود      چنـان  ؛سزاوار پاسخ نیست هاگر کسی به این خیال بیفتد نادانی است ک
خی از معاصـرین  که بر کرده است نظیر آنلغوي معجزه، معجزه دیگري بخواهد درخواست 

  .)259-260 :(همانخواستند  دیگري می ةمعجزپیغمبر اسالمی با وجود قرآن شریف 
مبـدا و معـاد    ةبودن معارفی که انبیـا و رسـل دربـار    لذا عالوه بر نبودن مالزمه میان حق

هاي روشن و واضح است، و این  اند تمام بر طبق برهان معارفی که انبیا آورده اند اصالً آورده
 انـد: اصـالً   کند. به همین جهت بعضی گفته نیاز می براهین هر عالم و بصیري را از معجزه بی
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کـه حقـایق و    شـان قاصـر اسـت از ایـن     الناس است چون عقـل  کردن عوام معجزه براي قانع
مردم کـه در پـذیرفتن معـارف آسـمانی هـیچ       ۀمعارف عقلی را درك کنند، به خالف خاص

جواب این اشکال این است که انبیا و رسل هـیچ  بر این اساس،  احتیاجی به معجزه ندارند.
خواستند بـا آوردن معجـزه    اند و نمی اي را براي اثبات معارف خود نیاورده یک، هیچ معجزه

ها به  نآکند اثبات کنند و در اثبات  ها حکم می توحید و معاد را که عقل خودش به آن ۀمسئل
که بـراي   ر ساختند. نه ایناطریق نظر و استدالل هوشیحجت عقل اکتفا کردند و مردم را از 

معجزه را از این بابت آوردند که مـردم   هاثبات این معارف متوسل به معجزه شده باشند بلک
  .)130: همانببرند ( شان پی از ایشان درخواست آن را کردند تا به حقانیت دعوي

دهـد   دم به ایشان اجازه نمیکه عقل مر حق چنین درخواستی هم نداشتند براي این ها آن
دنبال هر ادعایی را بگیرند و زمام عقاید خود را به دست هر کس بسـپارند، بلکـه بایـد بـه     

  .)131: همانخدا آمده است ( ۀکسی ایمان بیاورند که یقین داشته باشند از ناحی
بخواهنـد  اي  هاي انبیا را وادار کرد تا از پیغمبر خود معجزه است که امت لتیو این آن ع

، نـه  اسـت  تا مصدق نبوتشان باشد و منظورشان از درخواست معجزه، تصدیق نبوت بـوده 
 ،خواندند داللـت کنـد چـون آن معـارف     اي که بشر را بدان می که بر صدق معارف حقه این

  است، و احتیاج به معجزه ندارد. یمانند توحید و معاد، همه برهان
معجزه بیاورد مثل این است که مردي از طرف  ها از پیامبرشان که درخواست امت ۀمسئل

بزرگ یک قوم پیامی براي آن قوم بیاورد که در آن پیام اوامر و نـواهی آن بـزرگ هسـت و    
کـه بزرگشـان از ایـن دسـتورات جـز خیـر و صـالح آنـان را          مردم هم ایمان دارند به ایـن 

آورنده احکام و دستورات بزرگ قوم را براي قـوم   پیام که ینهمدر چنین فرضی  ،خواهد نمی
. بـا  مردم به حقانیت آن دستورات ایمان پیدا کنند تاند کافی است کبیان کند و آن را برهانی 

 راسـتی از طـرف آن بـزرگ آمـده     آورنده به ها براي اثبات این معنا که پیام آن برهان این حال
گویی بزرگ ما  خواهند که از کجا می لیل میلذا مردم اول از او شاهد و د ؛کافی نیست است

؟ درست است که احکامی که بـراي مـا خوانـدي همـه     است تو را به سوي ما گسیل داشته
کـه   صحیح است، اما باید اثبات کنی که این احکام دستورات بـزرگ مـا اسـت یـا بـه ایـن      

عالمت دیگـري کـه    ات باشد و یا که مهر او را در ذیل نامه خط او را بیاوري، یا به این دست
  .)134: هماناسیم (نما آن را بش

در دیدگاه عالمه طباطبایی تالزمی بین معجزه و حقانیت ادعاي رسالت که درباره مبدأ و 
که اصالً معجزه ارتباطی به اصـول شـرایع و    اند وجود ندارد. او قائل است به این معاد آورده
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اند تمـام   ارد، بلکه معارفی که انبیا آوردهاند ند ادیان الهی که یک سلسله معارف روشن عقلی
هـا   بر طبق برهان روشن و واضح است. معجزات پیامبران به این جهت بود کـه مـردم از آن  

شان پی ببرنـد و یقـین کننـد کـه از      کردند تا به حقانیت دعوي درخواست خارق عادت می
  .اند ناحیه خدا آمده

  
  گیري نتیجه. 4

ري نزد اندیشمندان اسالمی و غربی اسـت و در ادیـان از   بحث معجزه یکی از مباحث محو
که یکی از اعتقـادات محـوري مؤمنـان در ادیـان،      طوريه اهمیت خاصی برخوردار است ب

تحقق معجزه از سوي خداوند است. از دیدگاه اندیشمندان و متکلمان اسالمی، معجزه پیوند 
امبري متوقف بـر آوردن معجـزه   زیرا تضمین صدق مدعی پی ؛و ارتباط اساسی با نبوت دارد

. متکلمان اسالمی همواره در تبیین و تنقیح معجزه و کیفیـت داللـت آن   استاز سوي پیامبر 
اند. برخی از اندیشـمندان   هاي منتقدان پرداخته بر صدق مدعی پیامبري و رفع و دفع اشکال

بیننـد   زم میاسالمی ضرورت پیامبري را با ضرورت ایجاد معجزه از سوي مدعی نبوت متال
چنـین   ۀهاسـت لـذا الزمـ    نبوت هدایت و راهنمـایی انسـان   ۀکه فلسف و معتقدند نظر به این

هدایتی برخورداري شخص پیـامبر از کمـاالت و فضـایل عـالی اسـت کـه دیگـران بـه آن         
بـاور بـه پیـامبريِ پیـامبر، او را      بـراي  مردم این اسـت کـه   ۀدسترسی ندارند. همچنین وظیف

راه براي کشف صدق پیامبر ظهور خرق عادت از سـوي پیـامبر اسـت بـه      یگانهبشناسند و 
ها از انجام آن عاجز و یاراي مقابلـه بـا آن را نداشـته باشـند. عالمـه       انسان ۀاي که هم گونه

اندیشمندان اسالمی است که مدلول معجزه را اثبات صدق مدعی پیامبري  ۀطباطبایی از جمل
  د خاصی دارد.و بر این دیدگاه تأکی است دانسته

دانند که نـاقض نظـام طبیعـت     تر، معجزه را فعل خرق عادتی می اندیشمندان غربی بیش
اندیشمندان غربی  ۀبرن از جمل سویین .و داللت بر اثبات وجود خدا و تعالیم انبیا دارد است

است که گرچه در طرح مباحث معجزه تفکیک دقیقی بین داللت معجزه بـر صـدق ادعـاي    
ولـی از   اسـت  دهکـر ها را در ضمن هم بیـان   و آن است ق تعالیم او قائل نشدهپیامبر و صد

توان نظر او را مبنی بر داللت معجزه بر وجود خـدا و صـدق تعـالیم     مضامین آثار ایشان می
دست آورد گرچه در برخی عبارات او، داللت معجزه بر صدق مدعی پیـامبري نیـز    هپیامبر ب

  شود. فهمیده می
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داند و براي انتساب  ر معجزه از خداوند را امري معقول و قابل پذیرش میبرن صدو سویین
  هاي عقالنی قائل است. معجزه به خداوند و داللت آن بر وجود خداوند استدالل

عالمه آید که  دست می ههاي آن دو ب دیدگاه ۀاز بررسی نظرات این دو اندیشمند و مقایس
بهترین دلیل  دعاي پیامبر تأکید دارد و معجزه راداللت معجزه بر صدق ا بسیار بر طباطبایی

برن نیز در این مورد معجزه را دلیل مناسب براي  داند. سویین براي اثبات ادعاي پیامبر می
 که قائل است برن عالوه بر آن، سویین داند. اثبات وجود خدا و درستی ادعاي نبوت می

عقلی  ۀعالمه طباطبایی، چگونگی رابط .کند داللت میمعجزه بر درستی تعالیم پیامبري نیز 
 ۀکه رابط و قائل است به این است داللت آن را مورد توجه قرار داده ةبین معجزه و نحو

 ۀبا داشتن هم ،معجزه در دست مدعی نبوت ۀاقامو حقانیت ادعاي نبی ضروري بین 
 ۀبه مثابوجود دارد. او معتقد است که معجزات  شرایطی که براي تحقق معجزات الزم است

دلیل اقناعی بر حقانیت  فقطیک برهان عقلی بر نبوت داللت دارد و چنین نیست که معجزه 
الب تمثیل و یا قبرن نیز براي اثبات ادعاي خود مباحث مربوطه را در  نبی باشد سویین

گرچه بر صدق مدعی نبوت داللت دارد   تا نشان دهد معجزه است استدالل آورده برهان و
  داللت بر وجود خدا و درستی تعالیم پیامبر دارد. تر ولی بیش
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