
 

 
 
 
 

 
 

 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسالمي
 9314زمستان پاييز ـ  اپي /پي / شمارة اول/  اولسال 

 1تبيين عقلي معجزه
حسين شريفي کندري
2 

 دهيچک
تا  اند دهوشيک. بسياري از انديشمندان غربي نيز دانند يمقانون عليت برخي معجزه را موجب خرق 

را تبيين کنند؛ اما به دليل عدم موفقيت، گروهي با وجود شواهد تاريخي  معجزهاز طريق علوم تجربي 
را معارض با علم دانسته، آن را به منزلة  معجزه. گروهي نيز اند دهوقوع معجزه را انکار کرفراوان، 

 پذير نيست. وسيلة علل طبيعي تبيينند که معجزه به اند و بر اين باور  رفتهيپذعلمي  ررويدادي غي
، دانند يمکه عليت را فراتر از اسباب و قوانين جاري در عالم طبيعت فالسفة اسالمي از آنجا 

و ميان نقض قانون  دانند ينمرا از طريق عقل اثبات کرده، وقوع آن را ناقض قانون عليت  معجزه
اند. به عبارت ديگر، از نظر حکما آنچه در معجزه نقض عليت و نقض قانون طبيعي تفاوت قايل

 علت حقيقي نيست. شود يم

 گانکليدواژ

 عي، اصل سنخيت.معجزه، خرق عادت، نقض قانون عليت، عليت طبي
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 درآمد
نات يِّهاي آسماني و اظهار براهين و بَآدمي از ابتداي آفرينش، شاهد بعثت پيامبران و نزول کتاب

را باالترين اعجاز، و کلمات نوراني آنان را چه خواص، وجودِ انبيا و اولياتوسط آنان بوده است. اگر
آميزي که به و اعجاز العاده خارقتوده مردم، امور ستند، اما براي دان يمبهترين دليل بر خالفت ايشان 

  .دافزو يمافتاد و بر يقين و ايمان ايشان ، بيش از براهين ديگر کارگر ميگرفت يمدست پيامبران انجام 
. هرگاه پيامبري گردد يمبه لحاظ پيشينه به زمان رسالت نخستين پيامبر باز  معجزهبحث 

و اين اختالف، موجب  کردند يمپذيرفتند و گروهي نيز مخالفت  يآورد، گروهي آن را م اي مي معجزه
با ساير امور  معجزهرو دانشمندان هر عصري به تفاوت اين ي کالمي و عقلي شد. از ها بحثپيدايش 
. حکماي گذشته، همچون کردند يماذعان داشتند و اين تفاوت را براي توده مردم تبيين  العاده خارق
، بحث معجزهعادات، به ويژه خواجه نصير، مالصدرا و سبزواري، دربارة خارق سينا، فارابي،  ابن
معجزه هاي خود به امکان وقوع . همچنين حکما و متکلمان متأخر اسالمي و غربي در کتاباند کرده

و هايي دارند؛ براي نمونه، اشاعره از علل چه در تعبير، اختالف؛ گراند کردهپرداخته و وقوع آن را اثبات 
گراي . برخي از انديشمندان تجربهکند يمکه در طبيعت عمل  کنند يمتعبير  «ادت اهللع»اسباب به 

 کنند.  دانند و وقوع آن را انکار مي را ناقض قانون طبيعت مي معجزهغربي همچون هيوم 
مبر ؛ به ويژه پياکند يماين پژوهش، از اين جهت اهميت دارد که نبوت تشريعي پيامبران را اثبات 

 اکنون نيز در دست مسلمانان جهان است. قدرش، قرآن، همکه معجزة گران خاتم

  معجزه تعريف

 : دگوي يم معجزهدر تعريف استاد مطهري
کار و اثري است که توسط پيامبري به عنوان تحدي، يعني براي اثبات مدعاي  معجزه

اي بشري در ايجاد آن ي است از اينکه يک قدرت ماورا نشانهشود و نبوتش آورده مي
  1دخالت دارد و فوق مرز قدرت بشري است.

: اعجاز، اند گفتهاين تعريف، همان تعريف متکلمان مسلمان است. البته برخي ديگر با اندکي تغيير 
طلبي( و همراه با تحدي )معارضه زند يمي که از مدعي مقام نبوت سر ا العاده خارقعبارت است از امر 
  2ده، با ادعاي او نيز مطابقت دارد.و عدم معارضه بو

خلق اکبر  در روح خود دارد که به سبب آن غريزه، عالمِ 9يا هيقدس: پيامبر، قوة ديگو يمفارابي 
اصغر )بدن( در حرکات و سکنات مختلف گونه که عالمِ خلق  همان؛ کند يم)نظام هستي( از او اطاعت 

                                            
  .191ص ،1ج ،مجموعه آثارمرتضي مطهري، . 1
  .181، صىالحكماالقطابالقطبيةاوالبلغةفياقوتاألهري،بنحمزةعبدالقادربن ؛171، ص کشف المراديوسف حلي،  بن حسن. 2
  .نديگو يقدسيه م ةکليه را قو ةعقلي ة. مرتبه کامل از قو9
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 1که خارج از نظام طبيعت و عادت است. آورد يمتي . نبي با آن قوه، معجزاکند يماز روح اطاعت 
که موجب تغيير  داند يمسينا نيز وجود ويژگي خاصي در نفس نبي را سبب اعجاز و کرامات  ابن

  2.شود يمطبيعت 
 : دانند يمالزم معجزه که انديشمندان اسالمي سه شرط را در  ميابي يمشده، در ي گفتهها فيتعربا توجه به 

 عادت نهفته است؛ ق. در آن خر1
 . همراه با ادعاي مقام و منصب الهي است؛2
 تواند مانند آن يا باالترش را عرضه کند؛يعني کسي نمي 9. همراه با تحدي و عدم معارضه است؛9

مغلوب هيچ  معجزه: اند کردهاما استاد مصباح و برخي از حکماي ديگر، دو نشانه ديگر نيز بيان 
ناپذير )غير قابل ابطال( است؛ معجزه قابل تعليم و  و به عبارت ديگر شکست، شود ينمي تر يقوعامل 

  1تعلم نيست.

که در ماوراي نظم طبيعي مشهود، توسط  کند يمرا بر حوادثي اطالق  معجزه 5آکويناس توماس
 را معجزهرو هرچند اين عامل ربوبي محقق شود. او به نظمي فراتر از نظم طبيعي نيز قائل بود. از 

  6، معتقد بود که مطابق نظم عام الهي است.دانست يممخالف نظم طبيعي 
که توسط عاملي نامرئي صورت  داند يمرا نقض قانون طبيعت  معجزهگرا، تجربه فيلسوف 7هيوم،

البته هيوم در وقوع  8. اين تعريف پس از هيوم، عمدتاً مورد قبول فالسفه غربي واقع شد.رديگ يم
. اگر از هيوم پرسيده شود که داند يماساس قوانين علمي، وقوع آن را محال د و بر ، ترديد دارمعجزه

داريم چه پاسخي داريد، او خواهد گفت: وقوع  معجزههمه شواهد تاريخي که بر وقوع  در برابر اين
از آن است که به کمک شواهد تاريخي،  تر نامحتملبه دليل مخالفتش با قوانين طبيعت،  معجزه
، و شواهد و داليل تاريخي شود يموقوع آن محتمل  تينهابسيار قوي، اثبات شود؛ بلکه در هرچند 
 يست. ننيز به هيچ روي، قابل اعتماد  معجزهبر  مؤمنان

 اند؛«ومولوژيکالن»ي علمي، ها گزاره: هيوم تأکيد دارد که ديگو يمدر تقرير برهان هيوم  3فلوآنتوني
. وندر يمو قانون طبيعي به شمار  اند يضروراز قضايا، کلي و گونه يعني در حدود دانش ما اين

و منطقي مشخص  روشمنداي  گونه به  توان يمي علمي و قانون طبيعت، ها گزارهاساس اين تلقي از بر
                                            

فيروحهابقوّةقدسيةتذعنلهاغريزةعالمالخلقاألكبركماتذعنلروحكغريزةعاالمالخلاقاألراغرالنبوّةتختصّ. 1
 . (211ص،صوصالحكمةوشرحهف) السماعيلالحسينيالشنبغازانيافتأتيبمعجزاتخارجةعنالجبلةوالعادات

 . (121ص ،المبدأ و المعادسينا،  بن عبداهلل بن حسين) الخارّةالتيلنفسالنبيفهوتغييرهاالطبيعة 2.

  .87ص  ،جستارهايي در کالم جديدجمعي از نويسندگان، . 9
  .53، ص(راه و راهنماشناسي) 5و1 معارف قرآنيزدي،  محمدتقي مصباح. 1

5. Thomas Aquinas. 
 . 89ص ،جستارهايي در کالم جديدجمعي از نويسندگان، . 6

7. David Hume.  
 . 85ص  ،جستارهايي در کالم جديدجمعي از نويسندگان، . 8

9. Antony Flew.  
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 ديدگاه فلو و هيوم، بنا بر  1گونه از حوادث، محال است.کار طبيعي، وقوع اينوکرد که از نظر ساز
وقوع رويدادِ مخالفِ قانون طبيعت )قضيه نومولوژيکال(  توان ينمهيچ شاهد و دليلي هيچ روي و با  به

معتقد است اگر گروه بزرگي از پزشکان نامدار جهان خبر  2را باور کرد. حتي شخصي مانند پترسون
ون پاي فلجي ناگهان شفا يافته، نبايد باور کرد؛ چون گفتة آنان خالف قان اند دهيددهند که چندين بار 

که  اند رفتهقدر در طبيعت و علوم تجربي فروگويا اين دسته آن 9طبيعي و قضيه نومولوژيکال است.
 . «ذلک مبلغُهم من العلم»فراتر از عالم طبيعت و تجربة محدود خود به چيزي باور ندارند. 

 با ديگر خوارق عادات   معجزهفرق 
ست. استاد جوادي آملي در بيان تفاوت ني معجزهي ا العاده خارقبايد توجه داشت که هر کار 

، راه فکري ندارد معجزه: اوالً، نديفرما يمبا ديگر امور غريبه مثل سحر، شعبده، جادو و طلسم  معجزه
-هايي دارند و قابل آموزشو قابل تعليم و تعلّم نيست؛ ولي علوم غريبه، مسائل، موضوعات و محمول

متعلّم  توانند يماند و هر دو همراه است، افراد خوب و بد يکسان اند. در علوم غريبه که با تعليم و تعلم
به دانش  معجزه و کرامت؛ ثانياً، برخالف علوم غريبه که دانش نظري دارند، معجزه خالفربباشند؛ 

 نظري مربوط نيست؛ بلکه به عقل عملي و سعه، ضيق و قداست روح وابسته است. 
را به چهار قسم )معجره، کرامت، إعانَت و  العاده خارقور همچنين ايشان به نقل از مالصدرا، ام

خرق عادتي است که با دعوي نبوت يا امامت و تحدي همراه  معجزه»: دگوي يمکند و  إهانَت( تقسيم مي

شود که مربوط به اولياي الهي است. اعانت  است. اگر با دعوي و تحدي همراه نباشد، کرامت قلمداد مي
است، و اهانت، خرق عادتي است که خداوند بر خالف ادعاي يک  مؤمناي به معناي استجابت دع

، مانند مسيلمة کذاب که با ادعاي افزوده شدن آب چاه، آب دهان در آن انداخت و دهد يمکذاب انجام 
پذير نيستند. سه قسم نخست به طهارت روح و چاه خشکيد. هيچ يک از اين چهار قسم تعليم و تعلم

روند؛ زيرا يا همراه  به شمار نمي معجزهبنابراين سه قسم اخير  1.«گردد يماثت روح باز قسم چهارم به خب
 با تحدي و ادعا نيستند، مانند کرامت و اعانت، يا اينکه با ادعاي شخص مطابقت ندارند، مثل اهانت. 

 : ديگو يم قبساتالعابدين العلوي در شرح خود بر زينبناحمد
-و مطابق با ادعاي او باشد. کرامات با اينکه غير العاده خارقمعتاد،  معجزة نبي بايد امري غير

اند؛ زيرا افزون بر معجزهمعتادند، ولي همراه ادعاي نبوت نيستند. شعبده و سحر نيز غير از 
  5نيست، از خوارق نيز نيستند. اينکه در آنها ادعا و تحدي

                                            
  .119ص ،جستارهايي در کالم جديدجمعي از نويسندگان، . 1

2. Peterson.  
  .116ص ،جستارهايي در کالم جديدجمعي از نويسندگان،  .9
سممي  دغميم،    ؛128، ص 1 ، جميزانال ةترجمهمداني،  سيدمحمدباقر موسوي ؛258، ص8، جرحيق مختومآملي،  عبداهلل جوادي .1

  .615ص مصطلحات االمام فخر الدين الرازى، عةموسو

  .652ص ،شرح کتاب القبساتالعابدين العلوي،  زين احمدبن. 5
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، با نيرويي ست؛ چون ساحردان العاده خارقاي از امور را نيز بتوان به گونه رحسبعيد نيست که 
، داند ينم العاده خارقآن را  شرح قبسات. اما اينکه صاحب کند يمويژه، در خيال ديگران تصرف 

 در نظم طبيعي جهانِ خارج تصرف کند.  تواند ينمممکن است به اين دليل باشد که ساحر 

 مفهوم خرق عادت و مقايسة آن با نقض قانون عليت  
جزه به حوادثي همچون اژدها شدن معر بيشتر متکلمان مسلمان، مفهوم خرق عادت در از نظ

ظاهر و... معطوف است که در آنها رابطة بين اسباب و مسببات عادي طبيعي، به شعصا، نسوزاندن آت
ناميده مي شود، در  آنچه در ظاهر، علل و اسباب طبيعي چه از نظر متکلمان اشعري؛ گرشود يمقطع 
  1.کند يمواسطه در طبيعت عمل ع جز عادت خداوند نيست که بيواق

ند که اما از ديدگاه حکماي اسالمي، خرق عادت نيز مبتني بر قانون عليت است. آنها براين باور
شک در جهان، نظام طولي علّي م معلولي حکمفرماست و مفهوم خرق عادت در اعجاز اين است  بي

، اما قانون عام عليت و شود يمکه در طبيعت برقرار است، نقض کم سطحي از اين رابطه که دست
حوادث و تغييراتي همچون  2.شود ينمسنخيتِ بين علت و معلول و نظمِ سلسلة طولي عالم، نقض 

اعجازي به صورت  ةتبديل عصا به اژدها که ممکن است صدها يا هزاران سال طول بکشد، در حادث
قانون عليت رخ نداده، بلکه با تصرفِ  نقضگفت  توان يماه . در واقع به يک نگدهد يمآني رخ 

ادعا کرد  توان يمقدرتي باالتر، اسباب و علل در مدت کوتاهي فراهم آمده است، و در نگاهي ديگر 
که قانون طبيعي عادي که در ميان عموم مردم متعارف است، نقض شده است و اين، به معناي نقض 

 قانون عليت نيست. 
که  «انون عليتق»و حاکي از علل طبيعي است، با  شود يمکه در اين مباحث مطرح  «تعانون طبيق»

حاکي از علل حقيقي است، تفاوت دارد؛ گرچه ممکن است در مواردي به يک معنا به کار گرفته شوند. 
و از آن به  دهند يمقانون طبيعت، همان اسباب متعارفي است که عموم مردم، حوادث را به آن اسناد 

باور بودند که علت پايين آمدن اشيا،  اين؛ براي نمونه، پيش از نيوتن بر شود يمنيز تعبير  «ناموس طبيعت»

ميل باطني آنهاست؛ اما نيوتن ثابت کرد که علت آن جاذبة زمين است. اينجا ميل باطني، علت طبيعي، و 
است که تنها در علت  جاذبه، علت حقيقي است. قانون عليت، ارتباطي ضروري بين علت و معلول

بخش ندارند. اگر تشابهي هست، بين  . علل طبيعي هيچ تشابهي با علل هستيشود يمبخش يافت  هستي
و معلول، ارتباط ضروري  هلل مُعِدعدانيم که ميان  بخش( است، و ميعلل طبيعي و علل مُعِده )غيرهستي

 يعت، عموم و خصوص من وجه است. گفت نسبت بين قانون عليت و قانونِ طب توان يموجود ندارد. 
ي واقعي دست ها علتعلت نيستند امري حتمي است؛ ولي آيا دانشمندان، به تمام  اينکه رويدادها بي

                                            
مجموعه آثمار  مرتضي مطهري،  ؛258ص ،3ج ،الميزان ةترجمهمداني،  دمحمدباقر موسويسي ، ر.ک:نظر اشاعرهاز  . براي اطالع1

  .191ص ،1ج ،استاد مطهري
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اي م براي نمونه لقاح يک زوج و توليد فرزند م نام اند؟ روشن نيست. اينکه ما به مجرد کشف رابطهيافته
هاي جنسي زن  گر با القايي ماورايي، اين استعداد در سلولآن را علت بگذاريم، صحي  نيست. بنابراين ا

 دار شود، قانون عليت نقض نشده بلکه قانون طبيعت نقض شده است. پيدا شود که بدون مرد بچه

 با اصل عليت  معجزهي همخوان
است،  معجزهبودن به منزلة جنس و جزء مقوم  العاده خارقآيد که اگر  اکنون اين پرسش پيش مي

که قانون عليتِ امکان دارد اين پديده رخ داده، قانونِ عادي طبيعت را بر هم زند؛ در حالي چگونه
 : دگوي يمحاکم بر جهان، خرق نشود؟ استاد جوادي آملي در جواب اين سؤال 

تابع اراده و قداست  معجزهعجزه کاري خارق عادت است، نه کاري برخالف قانون عليت. نيز م
  1سان که بدن در اختيار روح مجرد قرار دارد؛گر است؛ آنمعجزه نيرومند صاحب اعجاز و

؛ زيرا قانون عليت فراتر از قانون شود ينميعني خرق اسباب طبيعي موجب نقض قانون عليت 
، تابع ارادة قوي و قداست نفس نبي است که فوق اسباب طبيعي بوده معجزهطبيعت است. عليت در 

 : دگوي يمباره شود. استاد مصباح در اين اد ميو حاکم و متصرِف در اجسام قلمد
 ؛چون ناقض قانون عليت است ؛امکان ندارد عقالً آوردن معجزهکه  اند پنداشتهساني ک

و پذيرفتن  بين نفي قانون عليت و پذيرفتن معجزه و يا نفي معجزه است يعني امر داير
عنايش صدور هر معلولي از م ،اگر قانون عليت را بپذيريم نديگو ياينها م .قانون عليت

ندارد  ااز اين جهت معن ؛شود ي. حرارت از آتش صادر مباشد يخاص خودش م علتِ
پيدايش حيات، زنده شدن  ،يدن گياهيطور رو. همينگردد يم حرارت از يخ توليد مييبگو

که علل  ندستيي هها اينها معلول ةهم ،انسان، مردن و مريض شدن و شفا يافتن او
معنايش  ،معلولي صورت گيردي م اگر چيزي برخالف اين جريان علّ و خاصي دارند

 . باشد ينپذيرفتن قانون عليت م
معجزه استثنا در  :نديگو يم يا عدهمانند اينکه  ؛داده شده يا ساده يها جواب در اينجا

جز در موارد نادر که  ،قانون عليت حاکم است ،در تمام موارديعني  ؛قانون عليت است
زيرا قانون عليت يک قانون عقلي  ؛. اين کالم تمام نيستباشد يآنها معجزه ميکي از 

طور که شما معجزه را تبيين اين است که اينپس تقرير اشکال . است و استثنابردار نيست
اگر  ؛کرديد بايد قانون عليت نقض شود و نقض قانون عليت مساوي است با عدم اعتبارش

  ت... .علت و معلولي در کار نيس شود يممعلوم  ،يک جا استثنا پيدا کرد
قانون عليت به قوت خود باقي  اشکال باال گفته شود اين است کهاز آنچه بايد در جواب 

بردار نيست و معجزه هم واقعيتي است که هيچ منافاتي با قانون عليت ااست و استثن
اين قانون به  علت فاعلي است و ،آن که قدر متيقنِ خواهد يمر معلولي علتي د. هندار

 ،بديهي است که اگر چيزي وجودش از خودش نيست چون ؛هيچ وجه قابل نقض نيست
 هميشه از عوامل عاديِ ها معلولولي اين معنايش آن نيست که  ؛ناچار از غير است
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که ما براي هر  کند يمبلکه اين قانون همين اندازه اقتضا  ؛شوند يمشده صادر  شناخته
  .يمل شويي قاتمعلولي، عل

بلکه  ،شود ينماگر ما پذيرفتيم که بهبود يافتن مريض هميشه از راه خوردن دارو حاصل 
ل شدن يک جسم يبدت ؛ براي نمونهراه ديگري هم هست، اين نقض قانون عليت نيست

يک راه طبيعي دارد و آن اين  ،به يک جسم جاندار ي[مثل عصاي حضرت موس]جان  بي
آن را بخورد و در  يحيوانشود و گياهي از آن برويد و  عصا تبديل به خاکاست که بايد 

آيد و سپس به موجود جانداري تبديل بدن حيوان هضم شود و به صورت نطفه يا تخم در
جان تبديل ال اگر راه ديگري هم باشد که با پيمودن آن ممکن است موجود بيح شود.

لت جديدي کشف شده بلکه ع ؛به جاندار شود، در اين صورت قانون عليت نقض نشده
يعني خدا قدرتي به او داده بود  ،را زنده کرد يا مردهپيامبري  مييگو يم ي که. وقتاست

زيرا در پيدايش يک  ؛اين قدرت علت بود .که به اذن او اين قدرت را به کار گرفت

کار  بهکار پيامبرد. ثر بوؤو در شفا يافتن مريضي، م يا مردهدر زنده شدن  ي،ا دهيپد
ديگران  نفساني است که خداوند متعال به او مرحمت کرده است و ةتن يک قوگرف
ولي به هر حال علت است. پس حاصل جواب اين شد که  ؛به آن دست يابند توانند ينم

است براي پديد ]جديد[ علتي  بلکه پذيرفتنِ ؛ناقض قانون عليت نيست ،پذيرفتن معجزه
معنوي که به موهبت پروردگار متعال ه علتي است بلک ؛اما نه از سنخ علل مادي ؛آمدن امري

  1.و قابل تعليم و تعلم هم نيست کند يمدر نفس پيامبر تحقق پيدا 
چه خارقِ گر معجزهکالم استاد مصباح با سخن استاد جوادي آملي يکي است. از نظر هر دو، 

 يعي است. ، فراطبمعجزهقانون طبيعت است، اما ناقض قانون عليت نيست؛ زيرا عليت در 

انجام به خواست و ارادة را به علل غيبي و سر معجزهرويداد  الميزاننيز در تفسير  يعالمه طباطباي
، مورد پذيرش همة انديشمندان مسلمان معجزهارادة الهي در  تأثير. بايد توجه کرد که کند يل مالهي معل

 معجزهدربارة مفصل  ياز بحث پس ايشان .کند يقرآن قانون عليت عامه را تصديق م است. به باور عالمه،
؛ زيرا چشم نظام کند يرا انکار نمآنها جريان عادي طبيعت  گاههيچکه  اند : اصل معجزات از اموريدگوي يم

به صورت ديگر و تبديل راحتي به بال و  يزنده شدن مرده يا تبديل صورت مانند طبيعت از ديدن آنها پُر است؛
که ميان معجزه و وضع عادي طبيعت وجود  تفاوتي .دده يم رخدر عالم طبيعت  پيوستهبال به راحتي، که 

، ولي در رديگ يو در شرايط خاصي صورت م ي استمخصوص معلول اسبابِ ،امور عادياين است که دارد، 
از نظر جريان طبيعي مانعي ندارد که عصا تبديل به اژدها  براي نمونه، ؛شود يمعجزه اسباب عادي ديده نم

وري است و فآني و  ،در معجزه اما ؛رديگ يتدريج صورت م دارد و بهنياز طوالني از علل  ايهد، ولي به سلسلشو
  2.اندازد يم ها را در آن واحد به کار تمام آن علت ،و خواست خداوند ديآ يوجود م علل غيبي به وسيلةبه 

 با اصل سنخيت معجزهي خوانمه
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اي رابطة خاص ميان علت و معلول است؛ يعني وجود گونه سنخيت در اصطالح فلسفي به معناي
رديدي ت»: دگوي يمبارة سنخيت . استاد مصباح يزدي درشود يمهر معلولي از علت مسانخ خود صادر 

ي متعاقب يا متقارن هم ها دهيپدو حتي ميان  ديآ ينمنيست که هر معلولي از هر علتي به وجود 
هايي معيّن و به ديگر لکه عليت، رابطة خاصي است ميان موجودهميشه رابطة عليت برقرار نيست؛ ب

سخن، بايد ميان علت و معلول، مناسبت خاصي وجود داشته باشد که از آن به سنخيت علت و معلول 
آوري اين نکته ضروري است که قانون سنخيت نيز مانند قانون عليت، يک قانون ياد 1.«شود يمتعبير 

  مسلّم و قطعي فلسفي است.
، اشکال شود يمبه منزلة رويدادي که از غير علت طبيعي و عادي خود پيدا  معجزهبا پذيرش 

. در پاسخ به اين اشکال بايد دانست که سنخيت بين علت و معلول شود يمنقض قانون سنخيت طرح 
 در دو مورد با دو ويژگي وجود دارد:  2که استاد مصباح يزدي گفته است م نم همچنا
بخش با معلول: در اين مورد، چون علت، وجود معلول را افاضه  ي هستيها علتان سنخيت مي. 1

اين سنخيت نقض  معجزهتري داشته باشد. در پديدة  ، بايد خودش وجود مزبور را به نحو کاملکند يم
در هر دو صورت، فاعل و  ؛واسطة اوواسطة خداست و يا معلول بايا معلولِ بيمعجزه ؛ زيرا شود ينم
جمله خداست و سنخيت بين خدا و معلولش محفوظ است؛ زيرا خدا تمام کماالت و از معجزهدِ موجِ

 کمالِ اين معلول را دارد؛ 

کنندة  کننده و افاضهاعطاکه اين علل، آنجا ي مادي )معدات( با معلول: از ها علتسنخيت بين . 2
، سنخيت مورد باشد يمود معلول آنها محدود به تغييراتي در وج تأثيروجود معلول نيستند، بلکه 

م براي  شود ينمگونه تغييري  نخست در اينجا جاري نيست؛ اما با توجه به اينکه هر چيزي موجب هر
که  ديآ يمم اجماالً به دست  آن را به يخ کشيد توان ينمکردن چوب کبريت نمونه، براي روشن

ويژگي اين سنخيت و حتي خود  توان يمناي مناسبت و سنخيت نيز ميان آنها الزم است، ولي  گونه
وسيلة تجربه بايد تشخيص داد که چه چيزهايي  علل مادي را با برهان عقلي اثبات کرد؛ بلکه تنها به

انحصار علل مادي را اثبات کنيم؛  ميتوان ينممنشأ چه تغييراتي در اشيايند، و روشن است که با تجربه 
، اين است که فالن علل، موجب ميا افتهکنون بدان دست يمدعي شويم که آنچه تا  ميتوان يمتنها 

ثابت کند که غير از اين علل، علل مادي يا مجرد  تواند ينم. تجربه دنشو يمپيدايش فالن معلول 
 ديگري در پيدايش آن معلول دخالت ندارد. 

علتِ  آسان نيست؛ زيرا بسيار مشکل است که اثبات کنيم معجزهنفي اين نحو از سنخيت نيز در 
شده در محيط آزمايشگاه است و هيچ عامل ي، همان عوامل شناختها دهيپدمؤثر در پيدايش 

ي ويژه ا رابطهشده، اگر نفس پيامبر  نامحسوس و ناشناختة ديگري وجود ندارد. با توجه به مطالب گفته
د، به معناي ي شود و جانشين علل مادي گردا دهيپدبا خدا برقرار کند که اين رابطه، علت پيدايش 
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 نفي قانون عليت يا سنخيت نيست. 

 به علت قابلي معجزهنياز 
الوجودي بر اساس براهين عقلي، پذير نيست؛ زيرا هر امر ممکنبه علت فاعلي ترديد معجزهنياز 

 مانند برهان امکانِ فقري، بايد به واجب ختم شود و علل واسطه نيز به اذن او فاعليت دارند. 
 باره  آملي در اين به علت قابلي است، استاد جوادي معجزهر آن ترديد شود، نياز آنچه ممکن است د

نيز خارج از  معجزهو  کند يم: قانون عقلي، نياز هر امر مادي حادثي را به ماده و مدت اثبات دگوي يم
عت، ي علتِ قابلي نداشته باشد، نسبتش به همة اجزاي عالمِ طبيا دهيپداين قانون نيست؛ زيرا اگر 

آنکه مرجحي در ميان  هاي قابلي براي اظهار اعجاز، بيسان خواهد بود و ترجي  يکي از علتيک
افزون بر علت فاعلي، به علت قابلي هم نياز دارد؛ اما علت  معجزهمرج  است. پس باشد، ترجي  بال

مادي حضور دارد. پس اُولي باشد؛ زيرا ماده اُولي در همة موجودات طبيعي و  ماده تواند ينمقابلي آن، 
به مکان و زماني خاص، مادة ثانيه است که تعيّني از تعيّنات مادة  معجزهسبب ترجي  و اختصاص 

؛ بلکه در مادة ثانيه، امرِ متعلق به آن را با دخالتِ علت کند ينم، مادة ثانيه را ايجاد معجزهاُولي است. 
ي ا معجزه چ؛ در نتيجه هيکند يمايجاد  فاعلي )نفس نبي( که غير از علل معمولي و طبيعي است،

را  معجزهوجود يابد. البته انسان گاهي سبب مادي و قابلي  تواند ينمبدون سبب طبيعي و علت قابلي 
 و گاهي از شناخت آن عاجز است.  شناسد يم

سابق را  ءيشپديد آمده و  معجزهبر علت مادي و قابلي، ارتباط ميان شيئي که با  معجزهتوقف 
؛ هرچند فاصلة زماني و کند يمو اين ارتباط، امتداد زماني و مکاني واحدي را رسم  کند يمحفظ 

امکان  1مکاني آن به دليل شدت اثرِ فاعل و سرعتِ عمل او از حد قدرت محاسبة انسان خارج است.
ت ندارد که مجردِ محض، بدون وساطت ماده، در عالم ماده تغييري ايجاد کند؛ يعني امر طبيعي، عل

علت طبيعي خواهد  ،طبيعي و مادي الزم دارد. بنابراين به دليل قانون سنخيت، معلول و حادث طبيعي

نقل چه علل فوق مادي نيز به گونة طولي، علت هستند. قدردان قراملکي از امام خمينياگر ؛داشت
 : کند يم

المزف» و وسطبالمباشرة تعاليمنغير المتجدداتالمتصرماتعنه منهلوردر يلزم اولة
  2.«التصرموالتغيرفيذاتهورفاتهالتيهيعينذاته

صدرالمتألهين نيز با رد استناد مستقيم افعالِ طبيعي و جزئي به خداوند م که نظر برگزيدة اشاعره 
 : ديگو يماست م 

جزئيا ألنهمحالبالبراهينالقطعيةواألدلةالنقليةألنذاتهتعالىأجلأنيفعلفعالً
متغيراًمستحيالًكائناًفاسداًومننسبإليهتعالىهذهاالنفعاالتوالتجددات،فهومن
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قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا حقالربوبيةومعنىاإللهيةوَما أولميعرفوا2الذينلميعرفوا
 الضوء القريبكوجود فاعله من معلول كل وجود وأن والتأثير الفاعلية منمعنى

  2.منالمتكلمالكوجودالبِناءمنالبناءءوالكالمالمُضي

با  معجزهي همخواننيز همين نظر را دارد که بخشي از کالم ايشان در بحث  عالمه طباطبايي
، علت طبيعي دارد؛ زيرا ممکن نيست معجزهست که اين باور ااصل عليت گذشت. عالمه همچنين بر 

به علل و  معجزهعي موجود شود. ايشان در بحث استناد چيزي در طبيعت، بدون دخالت اسباب طبي
 ةرابط حال نيع در و باشد نداشته طبيعى علت ي،عيطب معلولي يستن معقول»: دگوي يماسباب طبيعي 

 م مانند طبيعى موجود چند هک است نيا يعيطب علت از منظور تر ساده عبارته ب ؛باشد محفوظ يعيطب
 يموجود ،آنها اجتماع اثر بر و شوند جمع خاص روابطى و طياشر با م خاک و هوا و آفتاب و آب
 آن اگر هک يطور به ؛نهاسته آب مربوط و آنها وجود از بعد وجودش هک شود دايپ، اهيگ ، مانندگريد

معجزه  طريق از اگر پس .کند نمى پيدا وجود بعدى موجود اين بخورد، همه ب سابق نظام و اجتماع
 حال ؛باشد داشته زين يعيطب علت دايب ،ي استعيطب يموجودچون  د،ش بارور و سبز کيخش درخت
 نامرئى امواج را علت آن طبيعي يعلما مانند چه نشناسيم، چه و بشناسيم را علت آن ما چه
  9.«مينک وتکس اش باره در چه و بدانيم، مغناطيسى م يکيالکتر

، همه مستند به اسباب العاده خارق: تمام امور، چه عادي و چه دگوي يمايشان در بخش ديگري 
اين  العاده خارقو فرق ميان امور عادي و  1،نداطبيعي بوده و در عين حال بر ارادة الهي نيز متوقف

 کنند يمشده که با ارادة الهي و امر او عمل  است که امور عادي، به اسباب طبيعي ظاهري و شناخته
 مستند است.  کنند يم تأثيربه اذن و امر الهي  به اسباب طبيعي ناشناخته که معجزهمستندند، اما 

شود. و تناقض  طرف ميممکن است به ذهن برسد، بر معجزهبا اين توضي ، تناقضي که در پديدة 
در عليت  معجزهخارق عادت است و از سوي ديگر ثابت کرديم که  معجزهاين است که از سويي گفتيم 

که بگوييم آنچه  شود يمتناقض مزبور به اين صورت بر طرف قابلي، به اسباب طبيعي و عادي نياز دارد. 
، اسباب عادي و متعارف است که بيشتر مردم صدور حوادث را به آنها مستند شود يمخرق  معجزهدر 
به آنها وابسته است، اسباب طبيعي ناشناخته و غير متعارف  معجزه، اما آن اسباب طبيعي که کنند يم

، جز نفوسِ قدسي، کسي توانايي تر قيدقاز آن اطالع ندارد؛ به بياني است که جز نفوس قدسي، کسي 
، شود يمنقض  معجزهدر سببيت آن اسباب را ندارد. ممکن است حقيقت اين باشد که آنچه در  تأثير

عليت ندارد، بلکه آنها را بر اساس عادت، علت  اساساًقانون طبيعت و به عبارتي ناموس طبيعت باشد که 

                                            
 . 67 (:93) . زمر1
  .113ص ،8 ، جالحكمةالمتعاليةفىاالسفارالعقليةاالربعةابراهيم شيرازي،  صدرالدين محمدبن. 2

 . 113، ص1 ، جترجمه الميزانهمداني،  سيدمحمدباقر موسوي. 9
  .82، ص1 ، جالميزان في تفسير القرآنسيدمحمدحسين طباطبايي، . 1



 45  عقلي معجزه تبيين

   شده نيست. ، لکن براي ما شناختهشود ينمنقض  اصالًآنچه واقعاً علت طبيعي است و  ميدان يم

 و علم تجربي  معجزهتعارض 
 تواند ينمشود، از طريق فلسفه است، نه علوم تجربي؛ زيرا علم طرح مي معجزهاشکاالتي که دربارة وقوع 

اساس علوم تجربي دليلي نداريم که بر منزلة امري که ناقض قانون طبيعت است، نفي کند؛ چرارا به معجزه
، نه اينکه مدعي کند يمباره سکوت علم در اين  تينهاباشند؛ در ناپذير رييتغکه قوانين طبيعت، قوانين قطعي 

شود و تخلف معلول از علت را محال  يمباشد. اما در فلسفه، زماني که از عليت بحث  معجزهمحال بودن 
، معجزهکه آيا  ديآ يميم، اين پرسش پيش شو يمايل به سنخيت بين علت و معلول يم، يا هنگامي که قدان يم

 ناقض قانون عليت يا سنخيت است يا نه؛ آيا قانون عليت و سنخيت استثناپذير است يا نه؟ 
: از نظر فلسفي، دليلي ديگو يم 1هلندآف. . آر. دانند ينمپذير روي استثناحکما قانون عليت را به هيچ

آيد، وجود ندارد. ممکن است وقوع چيزي از نظر متناع حوادثي که نقض قانون طبيعت به شمار ميبر ا
  2علمي ممتنع دانسته شود، ولي از نظر فلسفي ممکن باشد. از نظر وي، جمع ميان اين دو ممکن است.

 با که مردم ةعام براى تنها نه ،تاعاد خوارق پذيرفتن و تصديقعالمه طباطبايي معتقد است: 
 علوم زيرا ؛نيست مساعد آن با نيز طبيعى علوم نظر بلکه ،است مشکل دارند کاروسر تجربه و حس
 هايهتجرب که سطحى روکار دارند؛س طبيعى علولم و علت نظام از يمشهود سط ِ با نيز طبيعى
 پس .شوند يم انجام آن بر همه کنند، مى تعليل را حوادث که ىياههفرضي و امروز هاى آزمايش ،علمى

 .است مشکل ،علوم طبيعي دانشمندان براى هم و عوام براى هم عاداتق خوار و معجزات پذيرفتن
 علم خود نهرگو ؛است ملموس و محسوس مورا با ذهن انس تنها نظرها، بودن نامساعد دليل
 و عجيب امور ديدن از علم چشمِچرا که  د؛پوشب پرده آن روى يا کند را انکارمعجزه  تواند نمى
 از همواره دنيا دانشمندان .باشد نرسيده آن مجارى به هنوز دستش که هرچند ؛است رپُ العاده خارق
 ها کتاب و هاهمجل ها،نشريه در و بينند مى العاده خارق کارهاى و حرکات ها، يجوک و نامرتاض
 جاى ديگر که ايه گونهب ؛است رپُ اخبار گونه نيا از دنيا مردم گوش و چشماينکه  خالصه. خوانند مي
  9.است نمانده باقى خوارقى چنين وجود در ترديدى و شک هيچ

 معجزه؛ زيرا راه اثبات شود ينم معجزهاز راه علم، موجب انکار  معجزهبنابراين ادعاي عدم اثباتِ 
  بات کرد.امکانِ وقوع معجزه را اث توان يمفقط علوم تجربي نيست؛ بلکه از راه عقلي و تاريخِ معتبر نيز 

 به وسيلة علوم طبيعي   معجزهناپذيري تبيين
بايد توجه کرد که از زمان هيوم به بعد، بيشتر فيلسوفان غربي بر نقض قانون طبيعت در تعريف 

دست آميز تبيين کامالً طبيعي به براي حوادث اعجاز توان ينمند که باوراين و بر  کردهتأکيد  معجزه
اي را، در پيوند طبيعت با عوامل آميز، علل و عوامل ويژهبراي حوادث اعجازداد. اما حکماي مسلمان 

                                            
1. R. F. Holland.  
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نفوس قدسي انبيا، بر اثر اتحاد با مبادي عاليه، در پديد آمدن  تأثيرو به  کنند يمجو وفراطبيعي، جست
ن که در آ کنند يمعادت تعريف را به خرق  معجزهآميز اذعان دارند. متکلمان مسلمان حادثة اعجاز

. اما پرسش اينجاست که آيا شود يمجريان عادي اسباب و مسببات با دخالت مستقيم خداوند نقض 
 ؟ ماند يمناپذير  ي تاابد تبيينا حادثهادعا کرد چنين  توان يم

گاه تبيين  آميز هيچزمعلوم کنيم که رويداد اعجا ميتوان ينم اند يمدع 2هاسپرسو جان 1فلوآنتوني
 9سال بعد، وقوع آن بر اساس قانون طبيعت تبيين شود. ها ونيليمو ممکن است  طبيعي نخواهد يافت

 . همچنين در نتيجة مطالب به آن اشاره خواهد شد. شود يمنقد اين ديدگاه از مباحث گذشته روشن 
 کم بهي طبيعت را، دستها قانونا کليت م: ديگو يم عرفان و فلسفهدر کتاب  1اِستِيس و.ت.

در سير طبيعي  5شناختي، پذيرفتيم. قول به اصل طبيعي، ما را از قبول طَفرهع روشمنزلة اصل موضو
 را به معجزههيوم . ديويد دارد يمي بوالهَوسانة موجودي ماوراي طبيعي باز ها دخالترويدادها يا 

نمايد؛ ولي ممکن است  و با اين وصف، وقوع آن را انکار مي کند يموصف  «خرق قوانين طبيعت»

ي از معجزات باشد که با اصول طبيعي مغايرت نداشته باشد. از جمله تر آزادانهيم و تعابير مفاه
را با عنوان رويدادي استثنايي  معجزهبارة يکي از تحقيقات فيزيکي، هنگام بحث در 6پروفسور براد

 د. پسني عرفها استنباطها و ؛ ولي نه استثنا در قوانين طبيعي؛ بلکه در انگارشکند يموصف 
از هيوم در  تر قاطعخرق واقعي قوانين طبيعت باشد، سخني  معجزهاِستيس، مدعي است که اگر 

ادعا کنيم که همة قوانين طبيعي جهان را  ميتوان ينمگفت. اما ما عالِم مطلق نيستيم و  توان يمرد آن 
افات ندارد. آنچه بايد : اصل طبيعي با اعتقاد به خدا منديگو يم. وي در جايي ديگر ميشناس يممو بهمو

در اين اصل رعايت شود اين است که وجود يا حقيقتي به نام خدا، نبايد توالي علّي م معلولي نظم 
خارق قوانين  معجزهباور است که اين ؛ ولي بر رديپذ يمرا  معجزهوقوع  اِستيس 7جهان را بر هم بزند.

پذير است. البته اگر مراد وي از اصول تبيينطبيعت نيست و با اصول طبيعي، يا همان قوانين طبيعي، 
 طبيعي، قانون عليت باشد، با حرف ما يکي است. 

  معجزهامکان وقوع 
که گفته شده  ، تحقق آن در عالم واقع است؛ چنانءيشدليل بر امکان يک  نيتر آسانبهترين و 

ي دور ها زمانادات از وقوعه. وقوع و تحقق انواع و اقسام خوارق ع ءيشدّل دليل علي امکان ااست 
در خرق عادت بودن با ديگر  معجزهکه است؛ چرا معجزهدليل بر امکان  نيتر روشنتا عصر کنوني، 

 خوارق مشترک است. افزون بر آن، مستندات تاريخي و اخبار متواتر محکمي بر وقوع معجزات داريم. 
                                            

1. Antony Flew.   
2. John Hospers.  
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از سه راه  معجزهه امکان با وجود اين، ممکن است کساني همچون هيوم و فلو اشکال بگيرند ک
ند؛ اما علت مردود پذير است و هر سه راه مردودعلوم تجربي، حوادث تاريخي و ايمان ديني اثبات

ناقض قوانين طبيعي است؛ پس با علوم تجربي اثبات  معجزهبودن علوم تجربي اين است که 
ق ايمان و اعتقاد مؤمنان نيز از طري معجزه. شواهد تاريخي نيز قابل اعتماد نيستند. اثبات دوش ينم

  1دوري و باطل است؛ زيرا ايمان آنها با معجزه به دست آمده است.
بر فرض درستي اشکال، راه ديگري نيز وجود دارد و آن، دليل فلسفي  شود يمدر پاسخ اشکال گفته 

وسيلة آن، و عقلي است که وجود موجودات فراطبيعي و مداخلة آنها را در حوادث طبيعي اثبات، و به 
هاي ديني نيز وقوع خوارق . به همين دليل فالسفه، بدون مراجعه به باورداند يموقوع معجزات را ممکن 

  2.کنند يمو چگونگي اتصال نفس به عوامل فراطبيعي را تبيين  دانند يمپذير را ممکن و اثبات
يک را در قالب مثالي و هر کند يمسينا فعل و انفعاالت واقع در عالم را به چهار قسم تقسيم ابن
 اند از:  . از نظر او اقسام تأثير عبارتدهد يمتوضي  
 نفساني در نفساني؛  تأثيرالف( 

 ب( تأثير نفساني در جسماني؛ 
 ج( تأثير جسماني در نفساني؛ 
 د( تأثير جسماني در جسماني. 

اين  تأثيرديگر، و نيز به  برخي از عقول مفارق در برخي تأثيرنفساني در نفساني به  تأثيراو براي 
: دگوي يمو پس از پرداختن به ديگر اقسام،  زند يمعقول در نفوس بشري در خواب يا بيداري مثال 

أا» والمعجزاتاآلياتورنوفوالكراماتالوحىضروبقساماألهذهتحتتدخلنهعلم
يفداخلةنهاإفماتوالكراالوحىماأ،الطلسماتوالسحرنواعأووالمناماتلهاماتاإلوفنون
تعالىاللّهباذنالعقلىمراألمنيلخفالقاءاإلهوالوحىحقيقةذإينالنفسايفنيالنفساتأثير

 3.«االلقاءهذامثللقبولالمستعدةالبشريةالنفوسيف
: معجزه برسه قسم است: يک قسم از آن متعلق به فضيلت علم دگوي يمدربارة معجزات نيز 

 شاء بما علما يحيط حتى، بدون تعليم و تعلم بشري، مستعدِ کمالِ علمي بشود است؛ يعني شخص
ي است که واجد اين فضيلت، قادر بر تخيل امور گذشته و قو تخيل تفضيل؛ قسم ديگر متعلق به اللّه

از گذشته و آينده خبر دهد. اين قسم  تواند يمحال، و اطالع بر امور غيبي آينده است. اين شخص 
اين دو  دگويدر بيداري نيز از آن باخبرند. سپس مي ؛ اما انبيادهد يمي از مردم در خواب رخ براي برخ
و حکما  ندا«فساني در نفسانين» تأثيرو داخل در  اند يانسان، متعلق به قوة مُدرکة نفس معجزهقسم از 
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  :دگوي يم. دربارة قسم سوم نيز دانند يماعجاز قرآن را از اين دو قسم 
 تبلغ لتيا کةحرِالمُ النفس قوة بفضيلة يتعلق نهإف المعجزات اصناف من الثالث نفالص ماأو

 عاصفة بري  قوم على 1تدمير من الحقائق وقلب هالکاإل على القدرة لىإ قوتها من
 التي الکرامات من نواعأ الصنف بهذا وتلحق ؛العصاحية وقلب وزلزلة وطوفان وصاعقة

 المجرى عن تخرج امور منهم تظهر و... المخصوصين بادهع من قوما بها تعالى اللّه فشرّ
 تأثير تحت يدخل المعجزات من الصنف وهذا عيسى معجزات القسم هذا ومن ...الطبيعى
 ينسب نأ مکنهأ االولياء وکرامات االنبياء معجزات استقرى من و ينالجسما يف نيالنفسا
  2.صنافاأل هذه من واحد لىإ منها ةواحد کل

، نفس نبي معجزهاين تبيين عقلي را توضي  مفصلي داده که خالصه آن چنين است: در  سيناابن
که ديگران اين توانايي را ندارند.  کند يمبه دليل اتصال با مراتب عاليه، قدرت دريافت حقايقي را پيدا 

 هچنين قدرت تصرف در جسمانيات را دارد که ديگران از آن عاجزند. 
؛ زيرا از جهت فلسفي هر داند يماعجازي را معلول علل ويژه خود  به هر حال فلسفه، حوادث

، علتي دارد؛ اما مسئله اين است که آيا اين اسباب ظاهري و متعارف که دهد يمامري که در عالم رخ 
اند يا ممکن است اين ، علل واقعيدانند يم ها دهيپدعموم مردم آنها را، از راه تکرار تجربه، علت 

ديگري داشته باشند که در حال حاضر براي ما معلوم نيست؟ براي نمونه، روزگاري، علل  ها دهيپد
نطفة مرد را م بدون ارتباط  توان يم، سپس روشن شد که دانستند يمعلت تولد فرزند را لقاح زوجين 

 وانت يم؛ بلکه داند ينمدر رحم زن جاي داد و اخيراً علم، رحم زن را نيز از اسباب توليد نسل  م زوجين
 اسپرم مرد و تخمک زن را در رحم مصنوعي بارور کرد. 

بگذارند و کشف برخي از آنها از طريق علوم  تأثيراين ممکن است علل گوناگوني در اشيا بربنا
هايي باشند که در تواند به معناي انکار اسباب ديگر باشد؛ زيرا ممکن است علت گاه نميمتعارف، هيچ

با علوم متعارف تجربي اثبات نشوند که در اين صورت با اين علوم، قابل  آينده کشف شوند، يا اصالً
که فالن دارو براي فالن بيماري مؤثر  کند يمنفي نيز نخواهد بود؛ براي نمونه، علم پزشکي ثابت 

طرف شدن آن موجب بر تواند ينمانکار کند که غير از اين دارو عامل ديگري  تواند ينماست؛ اما 
 روحي، دعا، توسل، صدقه و مواردي از اين دست نيز در بر القائاتزيرا ممکن است  بيماري شود؛

؛ بلکه قانون شود ينم، قانون عليت نقض معجزهداشته باشند. پس در  تأثيرطرف شدن بيماري 
و نيز اسبابي که با علوم تجربي ثابت  دانند يمطبيعت م يعني قانوني که تودة مردم آن را علت اشيا 

روي، هيچ مدعي باشند که قوانين طبيعي به  دنتوان ينمو قوانين علمي نيز  شود يمم نقض  اند شده
شوند؛ زيرا اين ادعا از حيطة علوم تجربي خارج است. حتي با مداخلة عامل مافوق طبيعي، نقض نمي

 رنديگ يمه اما اينکه انديشمنداني همچون هيوم و فلو عوامل غير طبيعي را در اعجاز و امثال آن ناديد
 درست. ، حرفي است نسنجيده و ناکنند يمرا تضعيف  معجزهو نيز شواهد تاريخي 

                                            
 . قوم: آنها را نابود کرد. )فرهنگ ابجدى(. تَدْمِيراً عَلي 1
  .225م 222، صسينا رسائل ابنبن عبداهلل سينا،  ابوعلي حسين. 2
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ناپذير بوده و به کلي از حيطة علم حصولي خارج رويدادي است که با علوم فکري تبيين معجزه
رو قرآن کريم روش آن را از راه تعليم و تعلم در اختيار ديگران گذاشت. از اين  توان ينماست؛ يعني 

؛ در مقابل، سحر، جادو، شعبده و امثال آن، کند يمبا تمام جرئت، جن و انس را به تحدي دعوت 
، شود ينمبا هيچ علمي، چه علوم غريبه و چه غير آن، ابطال  معجزههمچنين  1تعليم و تعلم پذيرند.

همچنين معجزه با تحدي و  2.«کَتَبَ اهلل ألغلبن أنا ورُسُلي»توان باطل کرد  ولي هر سحري را مي
 شود. ها را نداشته باشد کرامت ناميده مي ادعاي نبوت همراه است و اگر اين ويژگي

و  کند يمرا روشن ن معجزهي عقلي و فلسفي که گفته شد، حقيقت ها ليتحلاين مقدار از 
 توان ينمين چگونگي تحقق آن را درک کنند. بنابرا توانند يمي معمولي با عقل قاصر خود نها انسان

به  معجزهببرد؛ زيرا پي معجزهسال بعد به تمام علل  ها ونيليمادعا کرد که ممکن است علم تجربي 
يابد و قابل تعليم و  گر بستگي دارد و با اتصال به مبادي عاليه تحقق ميمعجزهح قداست و قوت رو

نقض قانون عليت نيست و نقض  با قوانين علمي، به معناي معجزهپذير نبودن تعلم نيست. البته تبيين
و وقوع  معجزها عقل، امکان بيعي، قابل انکار تجربي نيست؛ امقوانين طبيعي توسط عوامل مافوق ط

 . داند يمپذير آن را با برهان، تبيين
دانند و بيشتر فالسفه غرب سخن او را هيوم از کساني است که معجزه را ناقض قانون عليت مي

 کند.  اس آکوئيناس به نظمي فراتر از طبيعت قائل است و که معجزه را با اين نظم تبيين مياند. اما تومپذيرفته
به هر روي، آنچه در اين نوشتار بيشتر مورد توجه قرار گرفت اين است که معجزه، اوالً، ناقض 

 . باشد ينمقانون عليت و سنخيت نيست و ثانياً، حقيقت آن با علوم تجربي قابل تبيين 
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