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بررسی تطبیقی دیدگاه عالمه طباطبایی و دیوید هیوم در باب معجزه
فاطمه مصلح چوکامی
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 1آموزگار مدارس ابتدایی

چکیده
در سنت اسالمی ،یكی از مباحث مهم و اساسی در خصوص معجزه ،بحث از داللت معجزه بر نبوت پيامبران است .اندیشمندان
اسالمی عمدتاً معجزه را دليل بر صدق مدعی نبوت می دانند نه بر صدق تعاليم او؛ زیرا به اعتقاد آنان رابطه اي ميان یك عمل
خارق العاده و صدق تعليمات كسی كه چنين امري را انجام داده است وجود ندارد .می توان گفت وجه مشترك دیدگاه اسالمی
در داللت معجزه ،صدق مدعی نبوت پيامبر است .دیدگاه اندیشمندان غربی در این مورد ،انسجام و روشنایی الزم را ندارد .از
ميان اندیشمندان مسلمان عالمه طباطبایی بر خالف بسياري ،راه شناخت انبيا را منحصر در معجزه می داند .و از ميان
اندیشمندان غربی نيز دیوید هيوم در تعبيرات خود معجزات را اثبات ناپذیر و نامتحمل میداند .با عنایت به به مطالب پيشتر
ذكر شده ،نگارنده در پی آن است تا با استفاده از رویكرد توصيفی _ تحليلی و از نوع كتابخانهاي و اسنادي با استفاده از ابزار
فيش برداري از كتب و مقاالت گوناگون ،به مقایسه دیدگاه این دو م تفكر بپردازد و آراي متفاوت آنان را در رابطه با موضوع
معجزه بيان كند .كه نتيجه حاصل از مقایسه بدین شرح است كه دیوید هيوم مدلول معجزه مشخصا نقض قانون طبيعت می-
داند در حالی كه عالمه طباطبایی مدلول معجزه را فقط صدق مدعی نبوت می داند.
واژههاي کلیدي :معجزه ،عالمه طباطبایی ،دیوید هيوم ،نقض قوانين طبيعت ،صدق ادعا نبوت
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 -1مقدمه
از آنجا كه معجزات معموالً مدلول و پيامد دینی دارند ،به شكل اجتناب ناپذیر با مفهوم خدا و ارتباط او با جهان پيوند یافته و
مورد توجه فيلسوفان دین واقع شده اند .دليل توجه فيلسوفان دین به این مسئله ،كشف صدق و كذب چنين پيوندي است.
نحوه ارتباط مبدا خلقت با بشر از راه «معجزه»اي كه به ادعاي دینداران به دست نبی جاري میشود ،از جمله سواالت بحث
برانگي ز در این مقوله است؛ زیرا بنابر ادعاي متدینان ،معجزه خالف جریان امور متعارف و طبيعی است و تنها در كفایت فردي
یا نيرویی است كه «خدا» ناميده میشود و بدون فرض وجود او ،بروز چنين وقایعی امكان پذیر نيست [.]1
فلسفه اسالمی ،همچون فلسفههاي یهود و مسيحی ،فلسفهاي با صبغه دینی است .فيلسوفان دینی سعی داشتند ميان مفاهيم
و تصورات فلسفی و تعاليم كتاب آسمانی سازگاري و آشتی برقرار كنند و از این رو به ابداع فلسفهاي التقاطی روي آوردند كه
در واقع صورت مهذّب و منقّح شده فلسفه هاي یونانی ،از طریق تطبيق دادن آن با مبانی اعتقادي مسلمانان بود .این امر به
ویژه در موضوعاتی مانند معاد و معجزات كه اصالتا دینیاند مشهود است [.]2تصور معجزه در اندیشه متفكران مسلمانی كه در
دوران طالیی تمدن اسالمی میزیستند ،تصور یك دست و یكسان نبوده است .دو جریان اصلی عقل گرا در جامعه اسالمی،
یعنی ك الم و فلسفه هركدام در نگاه به معجزات رهيافت متفاوت از دیگري در پيش گرفتند .این اختالف نگرش ها از اختالف
مبانی فكري آنها در اصول نظري و آبشخورهاي فكري متفاوت آنان نشأت میگرفت [ .]2از این رو در بين آراي متفكران اعم از
مسلمان و غير مسلمان در خصوص مدلول معجزه می توان سه دیدگاه را اصطياد نمود؛ برخی معجزه را دليلی بر وجود خداوند
دانستهاند ،برخی از داللت آن بر درستی تعاليم پيامبران دفاع می كنند و برخی آن را دليل بر صدق ادعاي نبی می دانند []3
[ .]4كه عالمه طباطبایی از جملة اندیشمندان اسالمی است كه مدلول معجزه را اثبات صدق مدعی پيامبري دانسته است و بر
این دیدگاه تأكيد خاصی دارد .عالمه طباطبایی ،چگونگی رابطة عقلی بين معجزه و نحوة داللت آن را مورد توجه قرار داده است
و قائل است به اي نكه رابطة ضروري بين حقانيت ادعاي نبی و اقامة معجزه در دست مدعی نبوت ،با داشتن همة شرایطی كه
براي تحقق معجزات الزم است وجود دارد .او معتقد است كه معجزات به مثابة یك برهان عقلی بر نبوت داللت دارد و چنين
نيست كه معجزه فقط دليل اقناعی بر حقانيت نبی باشد [.]5
این در حالی است كه تا اینجا در تعریف معجزه سخن از نقض قانون طبيعت نيست و معناي معجزه با نوعی داللت
دینی همراه است و آنچه تحقق یافته ،تصرف و مداخله مستقيم خداوند در نظام طبيعی مشهود ،به منظور آشكار ساختن
حقيقت است؛ اما هيوم با تعریف معجزه به «امر ناقض قانون طبيعت» این بحث را به سوي چالش جدیدي سوق می دهد [.]1
دیوید هيوم به عنوان یك متفكر تجربه گرا به مقتضاي دیدگاهش همه امور را در حصار تنگ تجربه و حس محدود كرده است،
و تنها اموري را اثبات پذیر می داند كه قابل آزمودن باشد ،از این رو چون معجزه را با مبانی فكري خودناسازگار دانسته به انكار
آن روي آورده است [ .]6براین اساس حوادثی واقعی خواهند بود كه در چارچوب نظم عقالنی عالم قابل درك باشند و در این
حالت ،عالم طبيعتی كه هيوم تجربهگرا بر آن نظر میافكند ،عالمی نخواهد بود كه در آن مداخلهي خدا لحاظ شده باشد و
هرآنچه كه قابل تجربه و قا بل رویت باشد ،خواهيم توانست آن را در قالب برهان درآوریم و الغير .بدین ترتيب هيوم خدا را از
صحنهي طبيعت كنار  ،زیرا خدا نمیتواند همانند دیگر یافتههاي تجربیمان تحت شناخت و سيطره ذهن درآید و نتيجهي این
امر رد معجزه از طرف وي ميشود.در چنين حالتی وقتی تصوري دینی با انگارههاي فلسفی در تعارض باشد ،فيلسوفان به
توجيه آن تصور دینی و تطبيق آن با مفروضات فلسفی می پردازد حتی اگر در این مسير ماهيت آن تصور دچار انقالب شود یا
آراي فلسفی فيلسوف دچار تناقض گردد [ .]2از این رو این موضوع كه دراصل مسئلهاي دینی شناخته میشود و اهل دین در
علم كالم از آن گفت وگو می كنند ،فارغ از دین و ایمان ،موضوع تامل فلسفی فالسفه جدید نيز واقع شده است .این مقوله از
جمله مسائلی است كه همواره در معرض جديترین شبهات واقع شده و تحليلهاي گوناگونی از آن به عمل آمده و از زوایا و
دیدگاههاي متفاوت به آن نگریسته شده است [.]6
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نوشتار حاضر تالشی است در تحليل و تفسير یكی از مبانی و زیر ساختهاي اندیشهي دینی تحت عنوان معجزه.
در این نوشتار كوشش شده است تا به تبيين و مقایسه ي این مسئله از دیدگاه دو متفكر نامداركه یكی عالمه طباطبایی و
دیگري دیوید هيوم فيلسوف تجربه گراي انگليسی است پرداخته شود.

 -2اهمیت و ضرورت
در فرهنگ دینی ما معجزه نامی آشنا و پدیده اي مهم و ضروري است كه بخشی از باورهاي دینی برآن تكيه دارد.
معجزه از واژه هایی است كه تنها اختصاص به فرهنگ دینی ما نداشته ،بلكه در همه ادیان الهی وجود دارد و زیربناي برخی
باورهاي دینی را تشكيل می دهد [ .]7معجزه رویدادي است كه با علوم فكري تبيين ناپذیر بوده و به كلی از حيطة علم
حصولی خارج است؛ یعنی نمی توان روش آن را از راه تعليم و تعلم در اختيار دیگران گذاشت [ .]8به گونهاي كه معجزه به
عنوان فعلی از افعال خداي تعالی می باشد ،كه متمایز و متباین با فعل مخلوق است [. ]9از این رو هدف از اعجاز ایمان و یقين
به صدق گفتار پيامبر است .برخی افراد ممكن است ،بدون نياز به اعجاز ،رسالت و پيامبري رسول را قبول نماید و با طهارت و
پاكی باطن كه در وجود خود دارند ،صداقت و درستی آن را تصدیق نمایند كه در این صورت نيازي به آوردن معجزه براي آنان
نخواهد بود .اما همه انسان ها ،یكسان نيستند ،برخی از آنها به آسانی نمی توانند به هر شخصی ایمان بياورد تا شواهدصدق
براي آنان روشن نشود ،ایمان نخواهند آورد .این دس ته از افراد تا یقين به صدق و درستی پيامبران پيدا نكنند ،وظيفه اطاعت از
آنان را نيز ندارد و لذا طبيعی است كه از مدعی پيامبري ،درخواست معجزه نمایند تا به ارتباط وي با جهان غيب ،علم و یقين
حاصل نمایند و بري آنها روشن شود كه او فرد عادي نيست ،بلكه مبعوث از طرف خداست[.]10
از این رو اگرچه مسئله اعجازهميشه با دعوي نبوت همراه بوده و همواره به عنوان یكی از مهمترین دالیل اثبات
ادیان الهی و گواه صدق شخص مدعی پيامبري بوده است ،اما غالباً در هاله اي از ابهام قرار داشته و شبهات و تشكيكات فراوانی
بر آن وارد شده است [ .]11لذا با دقت وتعمق در ماهيت اعجاز و همچنين كندوكاو در نظام حاكم بر طبيعت به این نكته می
رسيم كه تعریف شفاف از معجزه چندان هم سهل و آسان نيست و این موضوع شایسته مطالعه بيشتر است؛ زیرا با شبهه و
جرح در اصل وجود معجزه و داللت آن برصدق نبوت ،حقانيت واعتبار آن حداقل در نزد اكثر مردم كه ایمان آنان مستند به
اعجاز است ،متزلزل خواهد شد .از آن جا كه پيامبران از جمله پيامبر اسالم در بيان صدق گفتار خود از معجزه مدد گرفتهاند
الزم است به طور علمی و عقلی به بررسی ماهيت معجزه و پرداخته شود تا بتوانيم در برابر شبهه افكنان ،پاسخ مناسب و عقلی
ارائه كنيم.

 -3اهداف تحقیق
نظر به اینكه كه «اعتقاد به معجزه» بخشی از ضروریات دین تلقی می شود ،و در عين اینكه براي تمامی مردم اعم
_الهی و مادي گرا_ تقریباً واژهاي آشناست ،میتواند یكی از مصادیق متعددي باشد كه بی شك مورد پذیرش همگان نيست.
لذا مطالعه مبناهایی كه اجازه پذیرش یا عدم پذیرش آن را می دهند ،ضرورت می یابد؛ ضمنا هدف از این مطالعهي مقایسهاي
نشان دادن این مطلب است كه چگونه رویكردهاي متفاوت ،مجال پذیرش یا عدم پذیرش یك اعتقادات را فراهم می سازند.

 -4سواالت تحقیق
 -4-1جایگاه معجزه از نظر عالمه طباطبایی چگونه است؟
 -4-2جایگاه معجزه در تفكر هيوم چگونه است؟
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 -5پیشینه تحقیق
در این زمينه تحقيقات بسياري صورت گرفته است كه خود دال بر اهميت موضوع است .براي نمونه محققان
زیادي دیدگاه فالسفه اسالمی و غربی را در باب معجزه مطالعه كرده اند كه به شرح زیر است:
كتابها:
اشتهاردي ،علی پناه ( )1389در كتاب "حقيقت معجزه از انبياء و ائمه عليه السالم" ،درفصل اول به معناي معجزه و شرایط
آن ،در فصل دوم برخی از معجزات مخصوص پيامبر خاتم صلی اهلل عليه و آله و سلم و اهل بيت معصوم عليهم السالم را بيان
نمود ،در فصل سوم وجوه اعجاز قرآن مجيد را بررسی نمود  ،درفصل چهارم وجود اعجاز را در بيان معصومين عليهم السالم را
تشریح كرد ،درفصل پنجم چند حدیث نورانی در بيان فضيلت اهل بيت عليهم السالم دیده میشود و فصل ششم هفتاد كلمه
ي قصار و حكمت آميز از رسول گرامی اسالم صلی اهلل عليه آورده شده است.
سيد رضا مؤدب( )1379در كتاب" اعجاز القران در نظریه اهل بيت عصمت (ع) و بيست نفر از علماي بزرگ اسالم" ،پس از
ذكر اقوال اهل بيت عصمت و طهارت در خصوص اعجاز قرآن و وجوه مختلف آن به بررسی دیدگاه بيست تن از
علماي بزرگ اسالم همچون عالمه طباطبایی ،امام خمينی ،عالمه بالغی و ...پرداخته و وجوه مخالف اعجاز را از
دیدگاه آنان مورد بررسی قرار داده است.
جاناتان لو ،ادوارد ( )1386كتاب راهنماي جستار در باب فاهمه بشري جان الك به ترجمه ابوالفضل حقيري قزوینی ،پس از
شرحی كوتاه از زندگی الك و زمينة تاریخی نگارش كتاب جستار ،به شرح و تفسير متن جستار و اندیشههاي اساسی مطرح در
آن پرداخته و نقش و اهميت كنونی آراي الك براي مباحث جاري فلسفه بيان میكند.
هيوم ،دیوید ( )1975دركتاب تحقيقی در1مورد درك انسانی ،به پرسشهاي اصلی زندگی و دانش بشري میپردازد ودر این
تحقيق منشأ و فرآیندهاي تفكر انسان را در نظر می گيرد و به این نتيجه واضح می رسد كه ما نمی توانيم هيچ درك نهایی از
جهان فيزیكی یا در واقع ذهن خود مان داشته باشيم .در هر دو حوزه ،ما باید به یادگيري غریزي از تجربه ،شناخت ماهيت
حيوانی و طبيعت خود وابسته باشيم.
هيوم ،دیوید ( )2007دركتاب گفتگوهاي مربوط به دین طبيعی ،نمونه گفتگوي فلسفی از زمان گفتگوهاي افالطون را در این
كتاب جمعآوري كرده است .چندین نوشته كوتاه دیگر هيوم در مورد دین ،و با انتخاب هاي مختصري از آثار پير بيل  ،كه هم
بر دیدگاه هيوم درباره دین و هم بر سبك دیالكتيكی دیالوگ ها تأثير گذاشت ،ارائه می كند.
پایان نامه ها:

1

Hume D

2

Pierre Bayle
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محمدي ،عبدالحكيم ( )1391در پایان نامه كارشناسی ارشد خود تحت عنوان« بررسی تطبيقی معجزه در اندیشه اسالمی و
غربی» ،دیدگاه آموزه هاي اسالمی و غربی درباره ماهيت معجزه و امكان آن با یكدیگر مقایسه ،و مبانی معرفت شناسی آنان در
تبيين حقيقت معجزه و ویژگیهاي آن واكاوي كرده است.
تشكري ،مریم )1389( .در پایان نامه كارشناسی ارشد خود تحت عنوان« تبيين فلسفی معجزه از دیدگاه مالصدرا و عالمة
طباطبایی» ،تبيين فلسفی اعجاز و رابطه آن با عليت در دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبایی میپردازد كه مالصدرا سبب
معجزات را در قدرت نفوس قدسی انبياء و تأثير آنها بر طبيعت اشياء جست و جو می كند در حالی كه در دیدگاه عالمه
طباطبایی چون تفسير جدیدي از واقعيت ،عليت و فاعليت حق و رابطه او با انسان و جهان ارائه می شود ،نه تنها تبيين فلسفی
معجزه تغيير می كند ،حتی در تعریف حقيقت معجزه هم با بيان جدیدي مواجه می شویم.
قدیمی ،معصومه ( )1391در پایان نامه كارشناسی ارشد خود تحت عنوان« مقایسه دیدگاه غزالی و هيوم درباره معجزه»،
معجزه را عنوان یك رویداد خارق العاده از مهمترین مسائل وحيانی ادیان میداندكه برخی از متفكران مسلمان مانند غزالی در
مورد این مسأله رویكردي مثبت داشته اند و موافق امكان و اثبات پذیري وقوع معجزات بودند در حالی كه دیوید هيوم ،به انكار
رابطه ضروري عليّت روي آورده  ،و معجزات را اثبات ناپذیر و نامحتمل می داند.
مقاله ها:
موسوي راد و همكاران ( )1399در مقاله اي تحت عنوان" توانایی انسان كامل بر اعجاز و پاسخ به نقدهاي فخر رازي و هيوم
درباره اعتبار آن" به بررسی تطبيقی دیدگاههاي فخر رازي و هيوم و پاسخ هاي فخر رازي به تشكيكات مربوط به معجزات و
نقد شبهات هيوم میپردازد.

نصر اللهی ،حسين(  )1392در مقاله اي تحت عنوان" بازخوانی تعریف هيوم از معجزه ،ضمن خوانشی جدید از قوانين
طبيعت" از تعریفات هيوم دفاع میكند و برخی انتقادات به این تعریفات وي را پاسخ میدهد .همچنين نشان میدهد اگرچه
تعریف هيوم از معجزه صحيح است اما نگرش او به قوانين طبيعت شهوداً نمیتواند تأیيد شود.
یزدانی ،عباس و همكار( )1394در مقاله اي تحت عنوان" نقد و بررسی معجزه بر اثبات وجود خدا از دیدگاه فيلسوفان دین
مغرب زمين" به دنبال این است كه نشان دهد اوالً «معجزه» مفهومی خودمتناقض نيست؛ لذا نمی توان با استناد به
ناسازگاري درونی مفهوم ،امكان وقوع آن را زیر سوال برد؛ ثانياً در صورت فراهم بودن شرایطی می توان پذیرفت كه معجزاتی
رخ داده اند؛ ثالثاً از ميان وقایع معجزه گون برخی را می توان دال بر وجود خداوند دانست ،هرچند كه داللت گري پاره اي
دیگر محل بحث است.
دپارتمان اولبونجو  -اوليفووي ( )2019در مقاله اي تحت 3
عنوان" بررسی عدم امكان معجزه اثر دیوید هيوم" یك رویكرد
ارزیابی انتقادي را براي نقد استدالل هيوم عليه معجزه ،به خصوص استدالل او از قوانين طبيعت ،اتخاذ میكند و نتيجه
میگيرد كه استداللهاي هيوم براي رد احتمال معجزه غيرقابل توجيه است ،زیرا معجزه به عنوان یك پدیده فرا طبيعی
نمیتواند در معرض تحقيقات تجربی قرار گيرد .
4
عنوان" هيوم در مورد معجزات" به بحث در مورد پرونده دیوید هیوم علیه عقالنیت باور
تيلور ،جيمز ( )2007در مقاله اي تحت
به معجزات ادامه میدهند و مقدمات اصلی استدالل هیوم را توضیح میدهد و در مورد انتقادات آنها بحث میکند.

3
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ماوسون ،تيم ( )1987در مقاله اي تحت 5
عنوان" معجزات و قوانين طبيعت" استدالل میشود كه معجزات را نباید به صورت

نقض قوانين طبيعی تعریف كرد .آنها باید به عنوان نشانههایی از اراده خاص خدا یا دیگر عوامل مافوق طبيعی تعریف شوند.
اسلوپيك ،كریس( )1995در مقاله اي تحت عنوان" تفسير جدیدي از «معجزات» هيوم" به این نتایج رسيده است كه از نظر
هيوم ،اصوالً شهادت براي اثبات معجزه غيرممكن است ،و عنصر ضروري در استدالل هيوم این ادعا است كه معجزه بنا به
تعریف نقض قوانين است.
كروسكال ،ویليام ( )1988در مقاله اي تحت 6عنوان" معجزات و آمار :فرض اتفاقی استقالل" پس از بحث اوليه در مورد آمار و
مذهب ،خطاب به معجزات ،به ویژه نقد هيوم و پاسخ به آن می پردازد.

 -6مبانی نظري
در زبان عربی واژه معجزه از مصدر اعجاز مصدر باب افعال از ریشه« عجز» به معناي ضعف و ناتوانی و نقيض حزم است [.]12

عجز به معناي از دست دادن و عاجز یافتن شخص است كه اسم فاعل آن «عاجز» به معناي ناتوان است [ .]13همچنين به این
معناست كه انسان عملی را انجام دهد كه دیگري از انجام آن ناتوان باشد در برخی از منابع لغت نيز به معناي درمانده و ناتوان
ساختن شخص به كار رفته است.
معادل كلمه انگليسی معجزه در تفكر غربی ” ” miracleاست .ریشه التينی این كلمه ” ” miraculumاست كه
معادل كلمه یونانی آن در عهد جدید ” ” tepasو معادل عبري آن در عهد قدیم ” ” KSPمی باشد [ .]4معجزه در عرف عام
بر حوادثی شگفتآور ،فوق قدرت بشر ،خارج از جریان عادت طبيعت و حوادث فراطبيعی( (supernatural eventاطالق می
شود .اما در مسيحيت صرفاً در خصوص حوادثی به كار می رود كه عامل فراطبيعی داشته باشد ،و به این وسيله معنا و مفهوم
دینی یافته و بر هر حادثه شگفتآوري اطالق نمی شود [.]4
معناي اصطالحی معجزه در اندیشه متفكران اسالمی و مغرب زمين
در تعریف اصطالحی معجزه ،بر آنيم كه این واژه را در اصطالح متفكران اسالمی و مغرب زمين كنكاش كنيم؛ چرا
كه نوع تعریفی كه در اینباره ارائه كردهاند ،سهم بهسزایی در شناخت دیدگاههاي ایشان نسبت به این امر دارد.
 -5-1معجزه در دیدگاه متفكران اسالمی
در این قسمت از مقاله پيش رو ،به واكاوي جایگاه معجزه نزد دانشمندان اسالم (اماميه ،اشاعره و معتزله) پرداخته خواهد شد.
معجزه از منظر علماي اماميه
شيخ مفيد در تعریف معجزه می نویسد« :معجزه امري خارقالعاده است كه مطابق با دعوا بوده ،مقرون به تحدي
می باشد و خلق از آوردن مثل آن ،متعّذرند .]14[ ».خواجه نصيرالدین طوسی در كشف المراد در این باره اینگونه قلم می زند«:
ثبوت آن چه كه معتاد نيست یا نفی آنچه كه معتاد است ،همراه با خرق عادت و مطابقت به دعوا» محقق خویی ،صاحب تقسير
البيان معتقد است:
معجزه در اصطالح این است كه مدعی منصبی از مناصب الهی ،براي صدق دعواي خود ،چيزي را بياورد كه نواميس طبيعت
را خرق كند و غير او از آوردن آن عاجز باشند [.]16[ ]15
البته سيدمرتضی ،ابوصالح حلبی ،محقق بحرانی و فاضل مقداد نيز تعاریفی را ارائه دادهاند [.]20[ ]19[ ]18[ ]17
5
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معجزه از منظر علماي اشاعره
ابوالحسن اشعري درباره معجزه می نویسد « :معجزه فعلی است خارق عادت ،مقترن به تحدي ،سليم از معارضه
كه از حيث قرینه ،نازل منزله تصدیق قولی می باشد» [ .]21شریف جرجانی آن را اینگونه شرح می دهد « :معجزه امریست
خارق عادت ،داعی بر خير و سعادت .مقرون بر دعوي نبوت كه از آن قصد می شود راستی كسی كه ادعاي رسالت من جانب
اهلل دارد»[]22نویسنده كتاب شرح المواقف در تعریف این واژه آورده است:
معجزه به حسب اصطالح ،نزد ما عبارت است از آن چه كه قصد می شود به سبب آن اظهار كسی كه ادّعی او رسول خداست و
براي آن هفت شرط است كه از آن شروع اینكه آن فعل ،فعل الهی باشد یا قائم مقام فعلی الهی و خارق عادت باشد و.]23[ ...
معجزه از منظر علماي معتزله
متكلم مشهورمعتزلی قاضی عبدالجبار در تعریف این اصطالح معتقد است:
حقيقت معجزه این است كه از جانب خداوند واقع گردد ،حقيقتاً یا تقدیرا و به سبب آن عادت نقض می گردد و ...مردم از
آوردن مثل آن در جنس یا صفت معذور باشند و بر سبيل تصدیق مدعی نبوت ،اختصاص به او داشته باشد[.]24
تعریف معجزه از نظر محمد حسين طباطبایی
طباطبایی نيز در تعریف معجزه می گوید «:معجزه امري خارق عادت است كه بر تصرف نيروي ماوراي طبيعت در
عالم طبيعت و جهان مادي داللت دارد نه آن كه امري باشد كه ضروریات عقلی را باطل كند .]25[ ».لذا از نظر عالمه
طباطبایی اعجاز براي اثبات معارف االهی نيست ،بلكه اعجاز هر پيامبري براي اثبات رسالت و تصدیق پيامبري است« .معجزه
عبارت است از امري خارج عادت كه داللت كند ،ماوراي طبيعت در طبيعت و امور مادي تصرف كرده است .و این به آن معنا
نيست كه معجزه مبطل عقلی و ضروري است»[.]25
ایشان درباره ماهيت معجزه معتقد است كه معجزه خرق عادت و دخالت در نظام عادي عليت است ،نه دخالت در
اصل نظام سببيت .بنابراین ،هر معجزه اي كه رخ می دهد ،گرچه بر اساس نظام عادي سببيت نمی توان توجيهش كرد ،اما این
بدان معنا نيست كه این حادثه بدون علت و سبب است ،بلكه سبب عميقتر و پنهانی وجود دارد كه منشاء پيدایش آن شده
است:
معجزه همانند سایر امور خارق العاده از اسباب عادي خالی نيست و مانند امور عادي محتاج به سببی طبيعی است و هر دو
سببی باطنی غير آنچه ،مسبب میدانيم دارند .تنها فرقی كه ميان امور عادي و امور خارق العاده وجود دارد ،این است كه امور
عادي مسبب از اسباب ظاهري و عادي آن اسباب هم مقارن با اسبابی باطنی و حقيقی هستند ،و آن اسباب حقيقی توأم با
اراده خدا و امر او هستند ،كه گاهی آن اسباب با اسباب ظاهري هماهنگی نمیكند و در نتيجه سبب ظاهري از سببيت میافتد
و آن امري عادي موجود نمی شود ،چون اراده و امر خدا بدان تعلق نگرفته .به خالف امور خارق العاده كه چه در ناحيه شرور،
مانند سحر و كهانت ،و چه خيرات ،چون استجابت دعا و امثال آن ،و چه معجزات ،مستند به اسباب طبيعی عادي نيستند ،بلكه
مستند به اسباب طبيعی غيرعادي ا ند ،یعنی اسبابی كه براي عموم قابل لمس نيست ،و آن اسباب طبيعی غير عادي نيز مقارن
با سبب حقيقی و باطنی ،و در آخر مستند به اذن و اراده خدا هستند و تفاوتی كه ميان سحر و كهانت از یك طرف و استجابت
دعا و كرامات اوليا و معجزات انبيا از طرفی دیگر هست ،این است كه در اولی اسباب غير طبيعی مغلوب میشوند ،ولی در دو
قسم اخير نمیشود[.]26
در نظر طباطبایی ،معجزهي عادت و دخالت در نظام عادي عليت است ،نه اصل نظام عليت [ .]26وي بر اساس
عقالنيت فلسفی به واكاوي و تحليل موضوعات كالمی قرآن میپردازد .تاكيد او بر هماهنگی عصمت با اختيار ،سازوكار ارائه
شده از سوي وي براي شفاعت مبنی بر حكومت و نيز قراردادن شفاعت از مصادیق سببيت ،تفكيك جهت وجود و جهت صدور
و دو نوع فاعليت در بحث جبر و اختيار ،و همچنين تاكيد بر نقش اراده پيامبر در تحقق معجزه با استناد به نظام عليت،
نمونههایی از تاثيرپذیري وي از عقالنيت فلسفی است[.]26
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-5-2معجزه در دیدگاه متفكران مغرب زمين
پس از بيان دیدگاه متفكران اسالمی در مورد مسئله اعجاز ،اكنون براي تتميم كالم در این باره ،به بيان تعاریف
متفكران مغرب زمين از معجزه ،در چهار عنوان خواهيم پرداخت.
معجزه نقض قانون طبيعت
این تعریف كه در دیدگاه غالب فالسفه مغرب زمين در مورد معجزه به كار میرود ،معجزه را ناقض نظم طبيعی
دانسته ،آن را استثنایی می داند كه با مداخله عامل فوق طبيعی حاصل می شود .هيوم در تعریف معجزه آشكارا بر مفهوم نقض
قانون طبيعت و تخلف از آن تاكيد كرده است:
 ....معجزه نقض قانون طبيعت است و از آن جا كه تجربه راسخ و غيرقابل تغيير این قوانين را اثبات كرده است ،دليل بر ضد
معجزه در حاق واقع به همان اندازه تمام است كه هر برهان تجربیاي بتوان تصور كرد ....
معجزه میتواند دقيقا چنين تعریف شود :تخلف از یك قانون طبيعت به وسيله اراده خواست خدا یا به وسيله یك عامل نامرئی
[.]27

معجزه بدین معنا از زمان هيوم به بعد مورد توجه برخی فيلسوفان قرار گرفته ،از موضوعات مهم فلسفه دین به حساب آمده
است و غالبا این تعریف از معجزه را پذیرفته اند .از ميان معاصران نيز پيش از همه ریچارد سوین برن ،بر مفهوم نقض قانون
طبيعت تاكيد كرده و اذعان داشته است هر اندازه معجزه عجيب و غریب تر و نقض قانون طبيعت در آن آشكار تر باشد ،بهتر
می تواند مالك عينی و قابل سنجش براي اثبات حقانيت دین خاص ارائه دهد[.]28
معجزه حادثه معنادار در تقارن غيرمعمول رویدادها
در ت عریف قبلی بر این شرط تاكيد شد كه خارق عادت بودن حادثه اعجاز آميز باید در حدي باشد كه بتوانيم آن را
نقض قانون طبيعت به حساب آوریم .اما در این ميان برخی از فالسفه دین این شرط را ناصواب دانستهاند و اذعان داشتند كه
این شرط بدون جهت محدودیت ایجاد كرده و میتوا ن حوادثی را نشان دهيم كه براي برخی از انسانها علیرغم اینكه با علل
و عوامل طبيعی وقوع آنها قابل تبيين است ،معجزه به حساب میآید .آر .اف .هلند معتقد است كه فعل مستقيم 7و معجزه
آميز خداوند را نباید به گونهاي تلقی كرد كه هيچ تبيين طبيعی مقبولی ندارد [ .]29وي همچنين در بخشی از مقاله خود می
نویسد:
موقعيت كنونی جهان در هر لحظه ،معلول و محصول موقعيت قبلی آن است و قوانين و شرایط مقدم ،تعيين میكنند كه چه
حادثه اي به دنبال حادثه دیگر میآید .در این ميان تقارن و هماهنگی رخداد دو حادثه كه هركدام مسبوق به علل و اسبابی و
از نوع نادرالوقوع و خالف متعارف می باشد .گاهی این تقارن و هماهنگی به علت ارتباط وثيقی كه با زندگی آدمی ،نيازها،
اميدها و ترس و لرز هاي او دارد ،براي وي احساس برانگيز و با اهميت بوده و بر اساس نگرش و تلقی دینی ،معناي دینی پيدا
كرده و ناشی از خيرخواهی خداوند دانسته میشود؛ بنابراین معناي موهبت و معجزه به خود میگيرد و در حالی كه همين
حادثه را كسی كه نگرش و دیدگاه دینی ندارد ،ناشی از بخت و اقبال خود می داند و ستاره بخت و اقبال خویش تشكر میكند
[ .]30افزون بر آن عده اي دیگر از متفكران غربی اعجاز را هماهنگی و همسازي مجموعه از حوادث براي پدید آمدن امر مطلوب
و خارق العاده تفسير می كنند ،به این معنا كه معجزه خرق طبيعت و عليت نيست ،بلكه صرف هماهنگی و دست به دست دادن
اموري است كه رهاورد آن و قوع امري خاص و نادر است؛ كه در پشت قضيه می توان دستغيب اراده خاص الهی را مشاهده كرد
[.]31

معجزه حادثهاي ،نشانهاي و آیتی
پل تليخ ،معجزه را به معناي رویداد نشاندهنده گرفته و اذعان داشته است چنين حادثهاي داراي سه شرط
اساسی می باشد:
7

R.F.Holland
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حادثه فوق العاده ،تكان دهنده و حيرتزا بوده ،بدون این كه با ساختار عقالنی واقعيت ناسازگار باشد ،به راز وجود اشاره كند و
ارتباط و نسبت آن را با ما به نحوه معين آشكار سازد ،رخدادي باشد كه به عنوان «رویداد نشان دهنده» از یك تجربه خلسه
آميز دریافت شده باشد.
او معتقد است تنها با این سه شرط از یك رویداد می تواند معجزه اي اصيل به حساب آید و داراي معنا و داللت دینی باشد .وي
تاكيد می كند كه معجزه نباید برهم زننده ساختار عقالنی واقعيت و نظام جاري در آن كه شرط اول معجزه است ،باشد .بنابراین
تعریف معجزه به نقض قانون طبيعت را قبول ندارد [ .]32زیرا اعتقاد دارد تحقيق زبانشناختی و فقه اللغه نشان می دهد در
عهد جدید]انجيل[ در توصيف حوادثی كه ما آنها را معجزه میناميم ،كلمه یونانی« »Semeionبه كار رفته است كه به
معناي عالمت و نشانه می باشد و این توصيف بيشتر ناظر به «وجه داللت و معناي دینی» آن حوادث بوده و ما آنها را معجزه
می ناميم .وي با در نظر گرفتن این شيوه معناگري از معجزه و قرار دادن آن در كنار نظریه اش ،نتيجه گرفت كه باید زبان دین
و زبان كتاب مقدس را زبان نمادین معرفی كرد [ .]27طبق این تعریف آن چه در اعجاز در خور تامل وعنایت است ،ماهيت فعل
و خارق العاده بودن آن نيست ،بلكه معنا و داللت آن كه همان آیه و نشان بودنش است ،مورد توجه و ملحوظ می باشد .در
ارزیابی این تعریف می توان گفت آن چه گفته شده ،تعریف به الزمه معجزه است ،نه خود معجزه كه به عنوان فعلی است كه
خواستار تعریف می باشد .همچنين مبناي نظریه وي نيز كه نمادین بودن گزاره هاي دین است ،مورد تضارب آرا می
باشد(همان).
معجزه حادثه تبيين ناپذیر
برخی اندیشوران كه متوجه ابهامات حقيقت اعجاز و عدم شناخت آن شدهاند ،آن را فراتر از فهم آدمی توصيف
كردهاند و به جاي ارائه تعریف ،به عجز و ناتوانی خود اذعان كردهاند [ .]31جان رندل در این مورد می گوید:
از معجزه معموال رویدادي بر آینده از علمی فراطبيعی كه طبيعت را معلق میدارد ،مراد گرفته میشود ،ولی در حوزه فراخته،
لفظ معجزه یعنی هر چيز« تببين ناپذیر» بر حسب طبيعی و راي فهم آدمی [ .]33بنابراین چنانچه دیده شد ،این دست از
اندیشوران به ارائه تعریف نپرداخته اند ،بلكه فقط تبيين ناپذیري و عدم تعریف پذیري آن را به نمایش گذاشتند.
تعریف معجزه از نظر دیوید هيوم
هيوم در تعریف معجزه به صراحت بر مفهوم نقض قانون طبيعت و تخلف از آن تاكيد ورزیده است .او معجزه را نوعی طفره و
گریز از نظم و قانون طبيعت و مخالف آن قلمداد می كند .هيوم در تعریف معجزه می نویسد «:معجزه نقض قانون طبيعت است
و از آن جا كه تجربه راسخ و غيرقابل تغيير این قوانين را اثبات كرده است ،دليل بر ضد معجزه در حاق واقع به اندازه هر برهان
تجر بی كه بتوان تصور كرد ،تمام است .معجزه می تواند دقيقا چنين تعریف شود" :تخلف از قانون طبيعت به وسيله اراده خاص
خدا یا به وسيله یك عامل نامرئی " از نظر هيوم رویدادي معجزه محسوب میشود كه او ًال مخالف با جریان معمول طبيعت
باشد .ثانيا به صورت مكرر مشاهده نشده باشد .او معتقد است تجربه اي همانند بر ضد هر رویداد به اعجاز آميزي باید در كار
باشد در غير این صورت این رویداد استحقاق ناميده شدن تحت عنوان رویداد اعجاز آميز را ندارد .زیرا در جریان عادي طبيعت
به صورت مكرر مشاهده شده و تجربهاي همانند بر ضد آن وجود ندارد .از آنجا كه هيوم عالم تجربی است و از نظر او معرفت
فقط در امور تجربی و حسی خالصه می شود و معرفت به امور فراتجربی از نظر او معنایی ندارد ،به همين دليل بر این باور است
كه تجربه و ثبات قوانين طبيعت و عدم خرق آنها شاهد و گواه معتبري است كه بر عدم خرق طبيعت داللت دارد .از نظر هيوم
اگر داللت نقليات بر خلق نظام طبيعت پذیرفته شود ،منجر به تعارض دو گواه معتبر یعنی :شهادت حس و تجربه بر عدم
معجزات از یك سو و شهادت نقليات یا حس غيرمستقيم بر وقوع معجزات از سوي دیگر می شود كه در این مورد هيوم قائل به
تقدم گواهی حس بر نقل است و معتقد است در صورت تعارض دو حس و تجربه مستقيم با یكدیگر ترجيح با جانبی خواهد بود
كه از مالك هاي حسی مانند آزمون پذیري بيشتر برخوردار باشد[.]28
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 -7روش پژوهش
تحقيق حاضر از نظر جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفی_ تحليلی است .همچنين تحقيق از نظر هدف،
كاربردي می باشد .با توجه به اینكه در این تحقيق ،متغيري دستكاري نمیشود ،به توصيف جز به جز یك موقعيت و یا یك
رشته از شرایط پرداخته می شود و اطالعات مربوط به زمان گذشته می باشد ،تحقيق از نوع توصيفی و گذشته نگر می باشد .از
آنجایی كه نتایج تحقيق می تواند مورد بهرهبرداري و استفاده مدیران ،تصميمگيرندگان و برنامهریزان قرار گيرد ،تحقيق
كاربردي می باشد[ .]34روش این تحقيق ،كتابخانه اي و اسنادي و با استفاده از فيش برداري از كتب و مقاالت گوناگون كه
شامل منابع اوليه و ثانویه است .منبع اوليه كتاب اعجاز قرآن محمد حسين طباطبایی است .منبع ثانویه شامل كليه كتاب ها و
مقاالت و نشریات در مورد دیدگاه هاي هيوم و عالمه طباطبایی می باشد .روش كتابخانه اي در تمام تحقيقات علمی مورد
استفاده قرار می گيرد ،ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرایند تحقيق از این روش استفاده میشود و در بعضی از آنها موضوع
تحقيق از حيث روش ،ماهيتا كتابخانه اي است[ .]35در این قسمت جهت گردآوري اطالعات در زمينه مبانی نظري و ادبيات
تحقيق ،از منابع كتابخانهاي ،مقاالت ،كتابهاي مورد نياز و نيز از شبكه جهانی اطالعات ( )Internetاستفاده شده است.
جامعه تحليلی این پژوهش شامل كتاب اعجاز قرآن محمدحسين طباطبایی و تاليفات سایر صاحب نظران در مورد
افكار عالمه طباطبایی و هيوم می باشد و نمونه با جامعه تحليلی مطابقت دارد .به دليل انتخاب مطالب از منابع در دسترس
گزینش خاصی انجام نشده است .نحوه جمعآوري دادهها در این تحقيق كتابخانهاي با استفاده از فيش برداري می باشد .زیرا
دالیل چگونگی و همچنين موارد ابهام و مجهوالتی كه ذهن نگارنده را به خود مشغول داشته فقط از طریق كتاب و سند هاي
موجود در این ارتباط مقدور بوده و تا جایی كه امكان داشته باشد ،مورد شفاف سازي قرار گرفته است.
پس از اینكه پژوهشگر روش تحقيق خود را مشخص كرده و با استفاده از ابزارهاي مناسب ،داده هاي مورد نياز را
براي آزمون سوال هاي خود جمع آوري كرد اكنون نوبت آن است كه داده هاي جمع آوري شده را دسته بندي و تجزیه و
تحليل نماید و در نهایت سوال هایی كه تا این مرحله او را در تحقيق هدایت كرده اند ،تكليف آنها را روشن كند و سرانجام
بتواند پاسخی براي پرسشی كه تحقيق ،تالشی سيستماتيك براي به دست آوردن آن دارد بيابد[.]36

 -8یافتههاي پژوهش
جایگاه معجزه از نظر عالمه طباطبایی چگونه است؟
عمده متفكران اسالمی معجزه را كار خارق العاده اي می دانند كه پيامبر به اذن خداوند ،براي صدق ادعاي
نبوتش ارائه می دهد .ایشان كارهاي خارق العاده دیگر اولياي الهی را كرامت ناميده اند [ .]37امام خمينی نيز می فرماید:
مقصود از معجزه نشانه اي است كه به واسطه آن ما پی می بریم كه حرفهاي این شخص مدعی پيامبري از مغز بشري خود
نيست و گفتار او پندارهاي از پيش خود نيست و آنچه می گوید گفته هاي آفریدگار جهانيان است كه به حكم عقل موافقت
و اطاعت آن الزم بوده و مخالفت آن موجب زیان هاي دو جهان است [ .]38بنابراین معجزه امر خارق العاده اي است كه با
اراده خداوند متعال از شخص مدعی نبوت ظاهر شود و نشانه صدق ادعاي او باشد .از دیدگاه دانشمندان اسالمی ،با توجه به
تعریفی كه از معجزه وجود دارد پس از قبول لزوم نبوت و ارسال رسل از سوي خدا براي هدایت بشر ،ازجمله مسائلی كه به
طور جدي در برابر یك انسان جویاي حقيقت در این مسير مطرح است ،این است كه اثبات صدق دعوي نبوت چگونه و از
چه راهی ممكن و ميسر است .بحث از مسئلة اعجاز به عنوان یك راه شناخت یا اثبات آن در همين راستا اهميت می یابد و
شكل می گيرد؛ زیرا از جملة اموري كه به عنوان راه اثبات نبوت ،و به نظر برخی ،یگانه راه اثبات آن مطرح شده است و به
طور جدي مورد بحث و نظر واقع شده مسئلة معجزه است .لذا می توان گفت اندیشمندان اسالمی معموالً رابطة منطقی بين
معجزه و اثبات وجود خدا را نمی پذیرند .آن ها از معجزه براي اثبات نبوت خاصه بهره می برند .یعنی پس از اثبات وجود
خدا و ضرورت بعثت پيامبران و نبوت عامه ،براي اثبات پيامبري افراد معينی ،از معجزه مدد می گيرند[ .]39از ميان
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اندیشمندان اسالمی عالمه طباطبایی از جملة اندیشمندانی است كه راه شناخت پيامبران و اثبات رسالت آن ها را منحصر در
معجزه می داند .عالمه طباطبایی معجزه را این گونه تعریف می كند:
انجام دادن كار یا ارائه كردن كالمی كه كسی نتواند نظير آن كار را انجام دهد ،یا همانند آن كالم را بيان كند.
بنابراین ،به آیات و عجایبی كه پيغمبران براي اثبات نبوت خویش می آوردند معجزه می گویند؛ یعنی امري خارق عادت كه
هيچ كس نتواند مثل آن را بياورد ،البته خارق عادتی كه اوالً جزء شرور نباشد ،و ثانياً به علل غير عادي شكست ناپذیري
مستند باشد و ثالث ًا با تحدي و دعوي پيامبري همراه باشد[ .]40طبق برداشت ایشان از قرآن ،نيرویی خارج از طبيعت،
معجزات را بر خالف روال هميشگی انجام داده است؛ اما به نحوي ست كه ،موجب نقض ضروریات عقلی نمی شود[.]41
عالمه طباطبایی معتقد است :ظاهراً عقل ،در خصوص چگونگی رابطة بين معجزه وحقانيت ادعاي رسالت پيامبر ،تالزمی نمی
بيند .او داللت معجزه بر وجود خدا را نيز نمیپذیردو می گوید معجزه فقط بر صدق مدعی نبوت داللت دارد[ .]42عالمه
طباطبایی نشان می دهد كه معجزه نه دليلی عاميانه ،بلكه برهانی بر حقانيت رسالت است و چگونگی این داللت را تبيين
می كند( همان) .وي دررابطة با تكوین بين معجزه و نبوت می گوید  :آورندة معجزه صالحيت تكوین نبی بودن را الزم دارد
یعنی بين نبی و معجزه ،رابطة تكوین برقرار است به طوري كه صدور این عمل از غير او ممكن نيست؛ زیرا معجزه اي كه به
دست او جاري می شود به اراده و اذن خاص الهی است دروغگو این صالحيت را ندارد پس نمیتواند معجزه را ارائه دهد.
بنابراین ،آن كه معجزه می آورد در قولش صادق است[.]5
كسی كه دعوي نبوت رسالت می كند مدعی است كه اتصال خاصی به عالم غيب و ساحت ربوبی دارد و به واسطة
وحی و تكليم الهی ،دستوراتی براي مردم دریافت داشته است .این كه مدعی نبوت ادعا می كند ،به خودي خود یك نوع خرق
عادت است؛ زیرا افراد دیگر ب ا این كه مانند مدعی نبوت نوعيت و هویت انسانی دارند از چنين ادراك و شعوري بی خبرند و از
طرف دیگر مدعا نيز چيزي نيست كه از راه حواس به دست آمده باشد و همه كس بتواند آن را درك و مشاهده كند ،و در
نتيجه دعوي مدعی را تصدیق كند .روشن است كه براي حل مشكل ،مدعی نبو ت باید یكی از این دو راه را بپيماید  :یا آن چه
را كه خودش مشاهده می كند و فرامی گيرد به دیگران نيز نشان دهد تا از حقانيت دعویش اطمينان یابند ،یا یك خارق عادت
دیگري انجام دهد تا معلوم شود اتصال به عالم ربوبی داشته است و به عالمی كه نسبت به جهان ما حكومت مطلقه دارد وابسته
است [ .]40روشن شد كه براي اثبات نبوت خاصه (صدق دعوي مدعی نبوت ) راهی جز آوردن معجزه نيست و نيز معلوم شد
چنان كه عوام مردم از معجزه استفاده می كنند خواص نيزهمان استفاده را می كنند (همان) .بنابراین اگر پيغمبري چنين
ادعایی بكند و در دعوي اش راس ت گو هم باشد ،الزمه دعوي اش این است كه با ماوراي طبيعت اتصال و رابطه داشته باشد و
مؤید به نيرویی الهی باشد كه آن نيرو می تواند عادت را خرق كند ،و وقتی یك پيغمبر داراي نيرویی است كه عادت را خرق
می كند باید معجزه مورد نظر ما را هم بتواند بياورد؛ چون فرقی ميان آن خارق العاده و این خارق العاده نيست و حكم امثال
یكی است .اگر منظور خدا هدایت مردم از طرق خارق العاده ،یعنی از راه نبوت و وحی است ،باید این نبوت و وحی را با خارق
العادة دیگري تأیيد كند تا مردم آن را بپذیرند و او به منظور خود برسد[ .]40استدالل عالمه طباطبایی در این خصوص بر
قاعدة «حكم االمثال فی یجوز و فی ال یجوز واحد» مبتنی است .به این معنا كه اگر شخصی ادعاي نبوت و دریافت وحی دارد،
براي اثبات ادعاي خود باید معجزه داشته باشد و از قدرت اعجاز و خارق عادت برخوردار باشد؛ زیرا ادعاي نبوت و دریافت وحی
امري خارق العاده است؛ كسی كه قدرت بر آن دارد میتواند امر «خارق العاده» دیگري را نيز انجام دهد؛ به دليل اینكه بر
اساس قاعده فلسفی «حكم االمثال فيما یجوز و ما الیجوز واحد»؛ حكم چيزهایی كه مانند هم هستند ،در احكام فلسفی از نظر
ثبوتی و سلبی یكساناند[.]43
بنابراین ،معجزه از دیدگاه وي باید:
خارق عادت باشد .به این معنا كه از نظام علت و معلوالتی كه ما عادتا ،آنها را می شناسيم خارج است .به گونه اي كه منجر به
نقض ضروریات عقلی نمی شود[ .]40یعنی معجزه ،محال عادي است نه ذاتی ،امكان همانند آوري وجود نداشته باشد .با وجود
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اینكه مدعی نبوت (و امامت) عملی خارق عادت را انجام می دهد اما دیگران را به مبارزه فرا می خواند .تا عجز آنان در مقابل
معجزه ي نبی خداوند ،آشكار شود ،از طرف مدعی نبوت باشد .با این قيد ،خوارق عاداتی چون كرامت و ارهاص از تعریف
معجزه خارج می شوند و (همان) براي اثبات حق باشد.
اما این در حالی است كه اندیشمندان غربی تعاریف متعددي از معجزه ارائه كرده اند كه یك دیدگاه غالب آن ها
این است كه معجزات را به عنوان وقفه در نظم طبيعی حوادث در جهان مادي یا به عنوان ناقض قانون طبيعت می بينند كه
این وقفه ها را خدا یا موجود فوق العاده توانایی ایجاد می كند.كه این تناقض را نخستين بار در قرن هجدهم از سوي هيوم
بيان شد.
جایگاه معجزه در تفكرهيوم چگونه است؟
متألهين مسيحی بر اساس تعریفی كه از معجزه دارند تمام رخدادهاي غير عادي كه در اثر دعا و نظير آن حاصل
می شود ،امدادهاي غيبی كه در زندگی افراد پدید می آید ،یا ظهور بعضی حوادث غير قابل كنترل و پيش بينی كه به حل
برخی از معضالت فردي و اجتماعی می انجامد ،یا بروز برخی بارقه هاي ذهنی كه بعضی مشكالت علمی را به صورت ناگهانی
برطرف می كند را جزو معجزات به شمار می آورند .الهيون مسيحی ،معجزه به این معنی را به عنوان مقدمه اي بر اثبات وجود
خدا مطرح می كنند ،به این بيان كه این نوع معجزات و خوارق عادات مبدأ و علت مادي و طبيعی ندارندپس ناگزیر براي آن ها
علت و مبدأ غير مادي وجود دارد[ .]44اكثر متألهين غربی از جمله جان هيك ،جان هاسپرس و آگوستين از داللت معجزه بر
وجود خدا دفاع می كنند[ .]47[ ]46[ ]45گرچه برخی از آنان مانند هيوم آن را نقد می كنند.
هيوم معجزه را اینگونه تعریف می كند :معجزه نقض قانون طبيعی است ،بهوسيله دخالت مستقيم الهی یا به وسيله یك عامل
غيرقابل مشاهده[ .]48دیوید هيوم در تعریف معجزه به صراح ت بر مفهوم نقض قانون طبيعت و تخلف از آن تاكيد كرده است.
هيوم در مقاله بسيار مشهور خود «دربارهي معجزات» كه در كتاب تحقيق در فاهمه انسانی آورده است ،در دو قسمت بحث
كرده است در قسمت اول كوشيده است نشان دهد كه وقوع معجزه ذاتا نامتحمل تر از آن است كه شواهد تاریخی بتواند بر آن
غالب آید و در قسمت دوم مقاله تالش كرده است تا نشان دهد كه شواهد تاریخی قابل اعتمادي به وقوع اعجاز نداریم .هيوم
می گوید :معجزه نقض قانون طبيعت است ،و از آنجا كه تجربه راسخ و غيرقابل تغيير این قوانين را اثبات كرده است ،دليل بر
ضد معجزه ،در ح اق واقع به همان اندازه تمام است كه هر برهان تجربی را بتوان تصور كرد ...... ،تخلف از یك قانون طبيعت به
وسيله ارادهاي خاص خدا یا به وسيله عامل نامرئی است [ .]49همان گونه كه گفته شد معجزه از نگاه هيوم ،نقض قانون طبيعت
است ،و از آنجا كه تجربه راسخ و غيرقابل تغيير این قوانين را اثبات كرده است .معجزه در واقع نقض قانون طبيعت است و به
دليل اینكه اثبات قوانين طبيعت بر عهده تجارب ثابت و تغييرناپذیر است ،صدق شاهد و گواهی كه در مقابل معجزه قرار دارد،
از همان حقيقت و بطن امر واقع به همان اندازه كه بتوان استدالالت و براهين ناشی از تجربه كامل و بینقص تصور نمود ،در
حد كمال است(.همان) دیوید هيوم در قسمت دوم مقاله «درباره معجزات» كه بخش دهم از «تحقيق در باره فهم آدمی» است،
پنج دليل آورده است تا نشان دهد كه 8گواهیهاي تاریخى بر وقوع معجزه نمیتوانند دليل مطمئنى بر وقوع معجزه باشند .لذا
ال اثبات كرد .این ادلّه به ترتيب بدین
هيچ معجزه اثبات شده اى وجود ندارد تا بتوان براساس آن اصول و بنياد دینى خاص را عق ً
شرح است:

 .8البته در متن كتاب هيوم و نيز در ترجمه آن چهار دليل آمده است و روشن نيست كه از چه روي مترجم محترم در این بحث پنج دليل
آورده است .به نظر میرسد وي دليل چهارم را به دو دليل تقسيم كرده و در نتيجه پنج دليل شده باشد ،براي اطالع بيشتر ،ر.ك :هيوم،
(درباره معجزات) ترجمه محمد امين احمدى ،1378 ،صص  420 – 412وHume, p 102-107
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هيچ معجزه اى كه افراد كافى و واجد شرایط ،آن را تصدیق كرده باشند ،وجود ندارد ،هم چنين هيچ معجزهاى به طور علنى در
بخش مشهورى از جهان انجام نگرفته تا اعتراف به آن اجتناب ناپذیر باشد ،انسان در طبيعتِ خود تمایل فوق العاده قوى به
امور عجيب و غریب دارد؛ نمونه هاي بسيارى از معجزات و پيش گویى هاى جعلى و حوادث مافوق طبيعى كه به وسيله
گواهىهاى متناقض كشف شده یا با وصف محال بودن كشف می شوند ،به قدر كافى كشش قوى نوع بشر را به امور خارق
ل سليم به پایان میرسد ،زیرا تركيب تمایل
العاده نشان می دهد؛ مخصوصاً اگر روحِ دین با این عالقه و تمایل درهم آميزد ،عق ِ
به امور حيرت انگيز با تعهد دینى سبب میشود؛ مثالً شخص متدین از روى شور و شوقِ دینى آن چه را واقعيت ندارد ،خيال
می كند كه می بيند ،واقعيت این است كه اخبار فوق طبيعى و اعجازآميز عمدت ًا و به وفور بين مللِ جاهل و وحشى مشاهده
میشوند .همين واقعيت تردیدى جدّى و قوى بر ضد آنها به وجود میآورد ،زیرا این احتمال را قوّت میبخشد كه اخبار مربوط
به اعجاز ،محصول دورة جهل و بى خبرى انسانها از شيوه هاي صحيح تبيين علمى و فلسفى است ،چرا كه در چنين محيطى
ميل متعارف بشر همواره به سمت امور عجيب و غریب قوّت دارد و براى حوادث ،عوامل نامرئى و غيرطبيعى جست و جو
میكند ،به دليل تعارض ادیان مختلف ،معجزاتى كه براى اثبات حقانيت هر یك از آنها ادعا شدهاند یكدیگر را تضعيف و باطل
می كنند و این حقيقت كه داستان اعجازآميز را براى هر دین جدید به عنوان تأیيد به كار میبرند ،خود برهان دیگرى براى
شكّاكيت است؛ تعدادى از مردم عالقة شدید دارند كه به بعضى از موض وعات دینى معتقد شوند و تجربه نشان داده كه تعداد
زیادى از مردم با این گونه ادعاها فریب میخورند [.]50
با توجه به مطالب باال در مجموعه آشكار است كه او معتقد است كه گواهی براي هيچ نوع معجزهاي هرگز به حد
احتمال نمی رسيد تا چه رسد به دليل؛ حتی با فرض اینكه به حد دليل رسيده باشد و با دليل دیگري كه ناشی از نقض نفس
طبيعت همان واقعيتی است كه او در پی اثبات آن است ،تعارض دارد .این فقط تجربه است كه به گواهی انسانی وثاقت
میبخشد و باز هم این معجزه است كه ما را از قوانين طبيعت مطمئن میسازد[ .]51بنابراین وي به عنوان یك متفكر تجربه گرا
به مقتضاي دیدگاهش همه امور و در حصار تنگ تجربه و حس محدود كرده است ،و تنها اموري را اثبات پذیر می داند كه
قابل آزمون باشد ،از این رو چون معجزه را با مبانی فكري خودناسازگار دانسته و به این انكار آن روي آورده است .بنابراین
رویكرد معرفت شناسی او و جهان بينی مبتنی بر آن سنتی را سازمان داده است كه بر مبناي آن مبانی عقلی دین و اثبات
عقالنی آن را در معرض تردید قرار گرفته است .طبيعی است كه در درون چنين نظامی ،حوادث اعجاز آميز بر اساس محكمی
استوار نباشد[.]6

 -9نتیجهگیري
بحث امكان م عجزه هم در غرب هم در جامعه اسالمی مطرح بوده ولی عمدتا امكان آن در جامعه اسالمی از نظر
فلسفی و عقلی مورد نظر بوده ولی در غرب امكان آن از نظر قوانين علمی و تجربی مورد توجه بوده و این ناشی از اهميتی است
كه در آن حوزه به علم و ایدئولوژي علمی داده میشوداز دیدگاه اندیشمندان و متكلمان اسالمی ،معجزه پيوند و ارتباط اساسی
با نبوت دارد؛ زیرا تضمين صدق مدعی پيامبري متوقف بر آوردن معجزه از سوي پيامبر است .متكلمان اسالمی همواره در
تبيين و تنقيح معجزه و كيفيت داللت آن بر صدق مدعی پيامبري و رفع و دفع اشكالهاي منتقدان پرداختهاند .برخی از
اندیشمندان اسالمی ضرورت پيامبري را با ضرورت ایجاد معجزه از سوي مدعی نبوت متالزم میبينند و معتقدند نظر به این كه
فلسفة نبوت هدایت و راهنمایی انسان هاست لذا الزمة
چنين هدایتی برخورداري شخص پيامبر از كماالت و فضایل عالی است كه دیگران به آن دسترسی ندارند.
همچنين وظيفة مردم این است كه برا ي باور به پيامبريِ پيامبر ،او را بشناسند و یگانه راه براي كشف صدق پيامبر ظهور خرق
عادت از سوي پيامبر است به گونه اي كه همة انسان ها از انجام آن عاجز و یاراي مقابله با آن را نداشته باشند  .عالمه
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طباطبایی از جملة اندیشمندان اسالمی است كه مدلول معجزه را اثبات صدق مدعی پيامبري دانسته است و بر این دیدگاه
تأكيد خاصی دارد.
اندیشمندان غربی بيش تر ،معجزه را فعل خرق عادتی می دانند كه ناقض نظام طبيعت است و داللت بر اثبات
وجود خدا و تعاليم انبيا دارد .دیوید هيوم از جملة اندیشمندان غربی است كه به مقتضاي دیدگاهش همه امور را در حصار تنگ
تجربه و حس محدود كرده است ،و تنها اموري را اثبات پذیر می داند كه قابل آزمودن باشد ،از این رو چون معجزه را با مبانی
فكري خود ناسازگار دانسته به انكار آن روي آورده است .بنابراین رویكرد معرفت شناسی او و جهان بينی مبتنی بر آن سنتی
سامان داده است كه بر مبناي آن مبانی عقلی دین و اثبات عقالنی آن در معرض تردید قرار گرفته است ،طبيعی است كه در
درون چنين نظامی ،حوادث اعجاز آميز بر اساس محكمی استوار نباشد .از بررسی نظرات این دو اندیشمند و مقایسة دیدگاه
هاي آن دو به دست می آید كه عالمه طباطبایی بسيار بر داللت معجزه بر صدق ادعاي پيامبر تأكيد دارد و معجزه را بهترین
دليل براي اثبات ادعاي پيامبر می داند .عالمه طباطبایی ،چگونگی رابطة عقلی بين معجزه و نحوة داللت آن را مورد توجه قرار
داده است و قائل ا ست به این كه رابطة ضروري بين حقانيت ادعاي نبی و اقامة معجزه در دست مدعی نبوت ،با داشتن همة
شرایطی كه براي تحقق معجزات الزم است وجود دارد .او معتقد است كه معجزات به مثابة یك برهان عقلی بر نبوت داللت
دارد و چنين نيست كه معجزه فقط دليل اقناعی بر حقانيت نبی باشد [ .]39در حالی كه هيوم وقوع اعجاز را ذاتا بسيار
نامتحمل میداند .هيوم با گرایش به دین طبيعی ،دینی كه با تجربه و عادت سازگار بود ،درصدد رد دین عقالنی و دین وحيانی
برآمد و بدین جهت ،انتقاد خود بر دین وحيانی را از طریق رد وجود معجزه ،اصلی كه اساس دین وحيانی بر آن استوار بود ،آغاز
نمود [ .]52وي بر پایه ي استداللهاي خود دركتاب هایش تحت عنوان رساله در باب طبيعت آدمی و نيز كتاب تحقيق در فهم
انسانی به دنبال انكار معجزه بود .اما با توجه به آنچه تاكنون گفتيم ،ميتوان بيان نمود كه هيچ یك از استداللهاي هيوم این
توا ن را ندارد كه معجزه را به عنوان یكی از اصول بنيادین دین مسيحيت رد نماید .زیرا استدالالت وي با تكيه بر اصول بنيادین
فلسفی او در كتاب هایش داراي اشكاالت بنيادین است و نخواهند توانست وي را به این هدف برساند ،زیرا این ادلههاي وي به
تنهایی كمكی به هيوم در مقام رد و انكار وقوع معجزه نميتوانند داشته باشند .بنابراین برطبق این استدالالت هيوم نميتواند
بگویيد كه معجزه در ذات خودامري محال است.
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