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مقدمه

این مس یه که ایا معجزه تاسط پیام،ر لارم میگیرد یا خداوند فاعل م،اشر معجزه استص ا مسائل سندتی عیم که م بهه
شهار می رود .ان،ته ا سای برخی متف را نیز فرشتگا به عناا فاعل م،اشر معجزه مطهرح شهدهانهد (سه ،انیص 0101ص
ج2ص ص i .)012عدهای نیز اائل به تف یک شده و معجزام مًتیف را به فاعلهای مًتیف نسه،ت دادهانهد (حیدهیص 0103ص

ص114؛ غزانیص 0203ص ص .) 348برخی دیگر نیز معجزه را ا جهتی فعل خدا و ا جهتی دیگر فعهل پیهام،ر دانسهتهانهد
(سعیدیمهرص 0204ص ج3ص ص .)12در میا مسیها مشهار است که مت یها ص معجزه را فعل خداوند میدانند و ف سهفهص
ا را به عناا فعل پیام،ر تیقدی کرده اند .ا مت یها مشهارص ابن حزمص تفتا انی و ایجی در میا اشاعره (ادردا ارامی یص
0200ص ص) 00؛ و شیخ طاسیص ع مة مجیسی و ابال ح حی،ی در میا شیعه (ادردا ارامی یص 0200ص له

)38-03؛

و برخی ا مت یها معتزنهص معجزه را فعل م،اشر خداوند دانستهاند.
ف سفة بزرگی نا فارابی (ادردا ارامی یص 0200ص ل

)080-088ص ابنسینا (ابنسیناص 0214ص ج2ص ل

 )013و م لدرا (م لدراص 0238ص ص )210معجزه را فعل پیام،ر و م

-010

ال کهال نفس وی در ااای حسّهیص خیهانی و

عاایه میدانند .این تفاوم دیدگاهها در مارد فاعل معجزه ه نه با این گستره ه در میا مت یها غربی نیهز مطهرح بهاده و
مث اکایناسص معجزه را فعل مستقیم خداوند میدانسته است ( .)Aquinas, 1998, p.692انگیزة الیی کسانی که اعجها را
فعل مستقیم خداوند دانسته اندص ی ی وفاداری به تاحیهد افعهانی و دیگهری حفهل دینهت معجهزه بهاده اسهت (اهدردا
ارامی یص 0200ص ل
دیگرص اائ

 .)33-38ایاتی ا ارا مجید نیز بر این مدّعا دینت دارند (نک :ان،یها30 //؛ بقهره .)48 /ا سهای

به فاعییّت پیام،ر در معجزهص فاعییّت م،اشر خدا در انجام خاارق عادام را بها الهانی فیسهفی نها الهل

سنًیّت عیت و معیالص ااعدة انااحد و برخی ایام ارا

ii

در تعارض دانستهاند (ادردا ارامی هیص 0200ص له

-38

 .)33به نظر میرسد حقانیّت نس،ی هر دو گروه در استدیلهایشا و ام ا انتساب هر دو دیدگاه به ایهام اهرا کهریمص
س،ب اتًاذ نظریه های بینابین گردیده است؛ مثل فاعییت خدا در بعضی معجزام و پیام،ر در پارهای دیگهر و یها انتسهاب
معجزه ا جهتی به خدا و ا جهت دیگر به پیام،ر .در این مًت رص سعی داریم دیدگاه اایی ع،دانج،ار و ریچارد سایین
بر را د ربارة فاعل معجزه بررسی و مقایسه نهاییم و نشا دهیم که نظریام این دوص در اانب کدام یهک ا دیهدگاهههای
فاق میگنجد.
 .1فاعل معجزه از نظر عبدالجبار معتزلی
 .1-1مباشرت خداوند در معجزه

در نگاه نًستص ا ناشتههای ع،دانج،ارص مً الا کتاب «انهغنی فی ابااب انتاحید و انعدل»ص ننین برمیاید که ویص به
فاعییّت م،اشر خداوند در معجزام اائل است .این دیدگاهص به کردامص هم به ت ریح و هم در نفافهص تاسط ع،دانج،ار بیها
شده است .اوص ف یی را به عناا «فی بیا فیها یجب أ ی ا انهعجز من ا،یه تعانی» اخت اص داده (ع،دانج،ار معتزنیص
بیتاهبص ج04ص ص)388ص و دیییی بر اث،ام این دیدگاه ااامه نهاده است .در م،احث مرباط به دینت معجهزه نیهز دائهها
سًن ا انجام معجزه تاسط خداوند به میا اوردهص و بارها ع،هارم « ههر گهاه معجهزه تاسهط خداونهد انجهام شهاد »...
(ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ص )034ت ریر شده است .ا سای دیگرص وی معجزه را به عناا فعیهی غیهر بشهری
مارد ب ث ارار داده و ا این رهگذرص ا را دنییی بر اث،هام وجهاد خهدا مهیدانهد (ع،هدانج،ار معتزنهیص بهیتاههبص ج04ص
ص .)018در شرایط معجزه نیز لراحتا دو شرط الهیی معجهزه را خهارق عهادم و ا سهای خهدا بهاد ذکهر مهیکنهد
(ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ص.)010
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 .1-1-1دالیل مباشرت خداوند در وقوع معجزه

ع،دانج،ار سه دنیل بر اث،ام فاعییت م،اشر خداوند برای معجزه اورده است .وااعیت ا اسهت کهه در بهین ایهن دییهلص
اونین دنیلص مهمتر ا مابقی است و سایر دییلص فرعی و بعضا م،تنی بر دنیل اول هستند .اایهی ع،هدانج،ارص معجهزهای را
که ا سای خداوند ن،اشد و تاسط او انجام نگرفته باشدص فااد دینت میداند .در حقیقتص ننین معجزهای ار ش معرفتی
خاد را ا دست داده؛ و به ع،ارتیص ال معجزه نیست و این عناا بر ا اط ق نًااهد شد .ا دیدگاه اایهیص معجهزه
در نهارناب اراردادی بین خدا و پیام،ر ش ل می گیرد و اگر معجزه ا جانب خدا و فعل او ن،اشدص دینتی ههم در کهار
نًااهد باد .به ع،ارم دیگرص وااع معجزه به دست پیام،ر بدین معناست که «پیهام،ر خهادشص خهادش را ت هدیق کنهد
واتی نهیشاد ننین کاری دالد باشد  ...پس باید معجزه ا جانب خداوند باشهد» (ع،هدانج،ار معتزنهیص بهیتاههبص ج04ص
ص.)388
ع،دانج،ارص عدم براراری دینت را با مثانی تاییح میدهد:
« اگر ید به عهرو بگاید :من فرستادة خاند هستمص و سپس ا خاند طیب دنیل کندص ا نیهزی کهه مهیتاانهد بهر
درستی ادعای او دین ت داشته باشدص کاری است که تاسط خاند انجام شادص و نه کاری که خاد رسال یا دیگهرا
انجام دهند».
(ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ص)380
با این مثالص ع،دانج،ار لدور معجزه را نه تنها ا انسا هاص ا جهیه پیام،رص نفی میکنهد؛ بی هه ا را من

هر در خداونهد

میداند .واتی پیام،ر خاد را فرستادة خداوند میداند و ا او طیب تأیید و ت دیق میکندص هیچ فعیی جهز فعهل خداونهد
نهیتااند بیا کنندة ت دیق باشد.
دنیل دوم ع،دانج،ار بدین لارم است که اگر معجزه فعل خداوند ن،اشدص ال نهیتهاا ا را بهه فهاعیی خهاص
منتسب نهاد .معجزه امری است خارق عادم و اگر فاعل ا خدا ن،اشدص پس کیست؟ اگر انسا ها باشندص معجزه معنهای
وااعی خاد را ا دست میدهد و خارق عادم نًااهد بادص بی ه به عادم ت،دیل میشاد؛ نها ههگها بهر ا اهدرم
دارند .اگر هم بگاییم پیام،ر فاعل ا استص نه برتری و مزیّتی باعث شده پیام،ر بتااند این کار عجیهب را انجهام دههد؟
پیام،ر نیز انسانی به مانند سایر انسا هاست و ادرتش نیز ههانند ا هاستص و نهیتاا معجزه را بهه او منتسهب دانسهت
(ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ل

.)380-388

دنیل سام ع،دانج،ار را ه که با دنیل اونش همپاشانی دارد ه میتاا ننین لارم بندی کرد :امر عهادی نههیتاانهد
بر لدق پیام،ر دینت داشته باشد .اگر انسانی بتااند کاری را انجام دهدص ا کهار ه ههر ننهد نهادر ه امهری عهادی تیقدهی
خااهد شد .پس کاری که تاسط پیام،ر انجام شادص امهری عهادی بهاده و نههیتاانهد بهر لهدق او دینهت داشهته باشهد
(ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ل

.)380-388

در بین این سه دنیلص دنیل اول هم معجزه را ا پیام،ر نفی میکند و هم ا را مًت

به خداوند میدانهد .امها دنیهل

دوم و سامص فاعییت انسانی در معجزه را ردّ میکند ونی اخت اص ا به خدا را بیا نهیکند؛ که این م،تنهی بهر پهذیرش
ن،ادِ فاعل سامی غیر ا خدا و انسا و یا ارجاع ا فاعل به خدا ه مثل فرشتگا که ا سای خدایند ه میباشهد .تفهاوم
دیگر این ادنه در ا است که دنیل اولص فاعییت پیام،ر را به طار مستقیم ماجب انتفا /دینت معجهزه مهیدانهد امها دنیهل
سامص فاعییت پیام،ر را ماجب وال ولف خارق عادم باد معجزه و به ت،ع ا ص فقدا دینت معجزه مهیشههرد .دنیهل
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دوم نیز ا راهی غیر ا م ،ث دینت وارد شده و مس یة فقدا فاعل در لارم عدم فاعییت م،اشر خداوند در معجزه را
مطرح کرده است.
اما شگفت اینکه هر نند ع،دانج،ار در این دییلص لراحتا خداوند را فاعل معجهزه دانسهته اسهت امها در ماایهعی
دیگرص لدور معجزام ا پیام،را را نیز پذیرفته است امری که ماهم تعارض و تنااض در دیدگاه وی پیرامها فاعییهت
معجزه میباشد.
 .3-1صدور معجزه از پیامبران

اگر ا عناوین ف ال ناشتههای ع،دانج،ار بگذریم و به متن م،احث تاجه کنیمص میبینیم که در برخی مااردص وی معجهزه را
به پیام،را منساب میکند .ع،دانج،ارص در «شرح ایلال انًهسه» میگاید:
«اگر ما و عقیها باشیمص میتاانیم بپذیریم که معجزه تاسط پیام،ر(ع) انجام شاد ...؛ و اینکه معجزهص حتها باید ا
طرف خدا باشدص ا ویژگیهای معجزه م ساب نهیشاد( ».ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهانفص ص)433
در ماایع دیگری نیز ننین بیا کرده است:
«معجزه باید ا طرف خدا باشد؛ حال یا وااعا یا تقدیرا».
(ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ص)033

«[ا شرایط معجزه است] که ا سای خداص و یا در ح م این باشد که ا سای خداست( ».ع،دانج،ار معتزنیص بی-
تاهانفص ص)433
الط حاتی مانند «تقدیرا» و «در ح م» نشا دهندة این است که ع،دانج،ارص فاعییت م،اشر غیهر خهدا در معجهزه را نیهز
م تهل دانسته و پذیرفته است که میتاا خداوند را به عناا فاعل نهایی طانی معجزه معرفی کرد.
 .1-3-1دالیل فاعلیت پیامبر در معجزه

دنیل ع،دانج،ار برای انتساب معجزه به پیام،رص بر اساس تقسیم بندی معجزام به دو گانة الهیی شه ل مهیگیهرد :ی هی

معجزاتی که جنس  i i iا ها ت ت ادرم انسا ها نیستص مثل نهده کهرد مردگها و ت،هدیل ع ها بهه مهار؛ و دیگهری
معجزاتی که جنسشا مقدور انسا استص مثل جابهجا کرد کاه که جنس ا حرکت است و در حیطهة اهدرم انسها
ارار دارد (ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ص381؛ ههاص بیتاهانفص ص .)433واتی جهنس نیهزی در حیطهة اهدرم
انسا ارار داردص بدین معناست که انسا ص بر انجام ا کار تااناست .اینکه در برخی مااردص مها بهر جهنس برخهی کارهها
ادرم داریم اما نهی تاانیم ا کار خاصّ را انجام دهیمص به دنیل نق ا عیم ماست .اگر خداوند بًااهدص میتااند عیم به
ا کار را به انسا بدهد و بدین طریقص انسا اادر به انجام ا کار شاد (ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهانفص ص .)433وایهح
است که در اینجاص ع،دانج،ار وااع معجزه تاسط پیام،ر را اث،ام ن ردهص بی ه تنها ام ا ا را پذیرفته است .وی میگایهد:
ارا نیز میتااند در این دسته م ساب شادص و بگاییم :خداوند عیم یادی به پیام،ر داده که با ا عیهمص پیهام،ر اهادر بهه
اورد ارا شده است (ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهانفص ص.)433
برخیص دنیل دیگری نیز ا ع،دانج،ار برای لدور معجزه ا پیام،را نقل نهادهاند (ادردا ارامی هیص 0200ص له
 .)003-084این دنیل بر ذام گروی ارسطایی م،تنی است .بنا بر دیدگاه برخی ا معتزنهص تنها جسم که جاهر است فعهل
خداوند باده و اعراض فعل خدا نهیباشند (اشعریص 0188ص ج0ص ص .)348معجزه نیز نا در بسیاری ا مهاارد عهرض
استص پس نهیتااند فعل خدا باشد (ادردا ارامی یص 0200ص ل

 .)003-084مؤندف کتاب «معجزه در ایههرو عقهل و
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دین»ص این دنیل را نیز مارد ا،ال ع،دانج،ار میداند و عیت اینکه ع،دانج،ارص در ماایع متعدّدی اعجها را فعهل مسهتقیم
خدا یا پیام،ر دانستهص اعتقاد وی به عرض باد معجزام و در نتیجهص انتساب ا ها به پیام،ر برمیشهرد (ادردا ارامی یص
0200ص ص .)003اما وااعیت این است که دیدگاه اایی ع،دانج،ار دایقا بر ع س است .در حقیقهتص ایهن بًهش سهًن
ایشا که «اایی ع،دانج،ارص بیشتر معجزام و نه تهامی ا ها را عهرض مهیدانهد» (اهدردا ارامی هیص 0200ص ص)003ص
درست است .اایی لراحتا میگاید:
«اکثر معجزاتهم هی اعراض حالة فی االجسام( ».ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج3ص ص)32

اما بًش دیگر سًنص یعنی انتساب «عدم لدور اعراض ا خداوند» به ع،دانج،ارص نادرست است؛ نرا که ع،هدانج،ارص در
مرة معتزنهای است که معتقدند ادرم خداوند به اعراض هم تعیدق میگیرد .ع،هدانج،ارص در کتهاب «انهغنهی فهی ابهااب

انتاحید و انعدل»ص ف یی را با عناا «فی أنده تعانی ی حّ أ یفعل ایعراض فی انهَ ال» گشاده (ع،دانج،ار معتزنهیص بهی-
تاهبص ج3ص ص ) 01و در ا ص به اث،ام این مطیب پرداخته است که اعراض فعل خداوند هسهتند .طرفهه ایهنکهه ی هی ا
دییل او بر نادرستی اعتقاد به عدم فاعییّت خدا در اعراض ننین است که بر این اساسص نهیتاا بیشتر معجزام را فعل
خداوند ایهداد کرد و بدین لارمص دینت معجزام بر پیام،ری ان،یا /باطل میشاد (ع،هدانج،ار معتزنهیص بهیتاههبص ج3ص
ل

32و.)32

ان،ته ی م به ذکر است که ع،دانج،ارص فاعییت انسا ها در اعراض را نیز میپذیرد؛ اما هها گانه که گفتهیمص بسهیاری
ا اعراض را فعل خدا دانسته و معجزام را نیز در این مره ایهداد کرده است .نتیجه ا که تنها دنیل اول را میتاا دنیل
مارد نظر ع،دانج،ار برای پذیرش فاعییت پیام،را در معجزه ایهداد نهادص که ا نیز لرفا به جاا ح هم مهیکنهد و نهه
وجاب.
 .9-1سازواری نظریة عبدالجبار دربارة فاعل معجزه

مهمترین اش انی که به اعتقاد اایی ع،دانج،ار م،نی بر جهاا فاعییهت پیهام،را در انجهام معجهزه وارد مهیشهادص عهدم
سا گاری ا با دینت معجزه است .ننا که پیشتر اشاره شدص ع،دانج،ار خاد لراحتا اذعا میکند که اگر فاعل معجهزه
کسی جز خداوند باشدص معجزه دینتی ندارد و ارت،اطی با ادعای پیام،ری نًااهد داشت .به نظر مهیرسهد دیهدگاه الهیی
ع،دانج،ار ه که هها فاعییت خدا است ه در فاعییت پیام،ر نیز ن اظ شده است.
به ع،ارم دیگرص هر نند فاعل م،اشر معجزه میتااند خاد پیام،ر باشدص اما ادرم انجهام معجهزه و تاانهایی وی بهر ا ص ا
سای خداوند به او عنایت شده است .تسام ا میتاا گفت که در اینجاص پیام،ر وسییهای بهیش نیسهت؛ ننها کهه واتهی

ک،ریتی روشن میکنیم و افروخته شد و سا اند را به ا نس،ت میدهیمص فاعل حقیقی خاد ما هستیم که باعث شعیه-
ور شد ک،ریت شدهایم .در حقیقتص انچه ا معجزه به نشم میاید و ا را فعل پیام،ر ایهداد میکنهیمص معجهزه نیسهت
برای مثالص اگر ت ار کنیم پیام،ری وردی خااند و درختی را وادار به حرکت کهردص انچهه در نظهر مها معجهزه و دالد بهر
لدق ادعای پیام،ر استص حرکت درخت میباشد؛ اما وااعیت این است که انچه بهر لهدق ادعهای پیهام،ر دینهت داردص
تاانایی او بر انجام این کار است (ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ص .)300این تاانایی در اختیار ههگا نیسهت .فعهل
حقیقی خداوند که بر درستی ادعای پیام،ر دینت داردص داد این تاانایی به او و یاد داد این ورد و ذکر یا دعا و وسهییه بهه
ن،ی است؛ نیزی که دیگرا ا ا م روماند (ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ص .)300بدین لارمص ههر ننهد معجهزه
فعل مستقیم خداوند نیستص اما در ح م ا است (ع،دانج،ار معتزنیص بیتاهبص ج04ص ص300؛ ههاص بیتاههانهفص ص)433؛
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و باعث براراری دینت معجزه در اانب روش ماایعه می شاد .بر ایهن اسهاسص انسهجام نظریهة ع،هدانج،ار در ایهن بهاره
م فاظ میماند.
نهایت ا که نظر ع،دانج،ار در باب معجزهص به دو نظر ا نهار نظری که در ابتدای ب ث اشهاره کهردیمص نزدیهکتهر
است .گفتیم که عدهای ا مت یها ص نظریهای بینابین را در فاعییت معجزه اختیار کردهاند .ع،دانج،ار نیز در این مره اهرار
میگیرد .اوص ا یک سا معجزه را فعل خداص و ا وجهی دیگر فعل پیام،ر میداند .نظریة دیگر نیز که معتقد باد پهارهای ا
معجزام تاسط خدا و پارهای دیگر تاسط پیام،ر انجام میشاندص اابل انتساب بهه ع،هدانج،ار اسهت؛ بهدین لهارم کهه
بگاییم :اوص فاعل معجزاتی را که جنسشا در ادرم انسا ها نیستص خدا میداند؛ و فاعل معجزاتهی را کهه جنسشها در
حیطة ادرم انسا هاستص پیام،ر میداند .ان،ته باید در نظر داشت که این گانه معجهزام نیهز در اانهب نظریهة ا،یهیص بهه
وجهی فعل خداوند م ساب میشاند .بنابراین تقسیمبندی یر در باب معجزام جاری میشاد:
در ادرم انسا نیست :فاعل معجزه خداوند است.
جنس معجزه

در ادرم انسا است :فاعل معجزه به وجهی خداوند و به وجهی پیام،ر است.
 .3فاعل معجزه از دیدگاه سویینبرن

سایینبر لراحتا فاعل معجزه را خداوند میداند .حتی برخی ع،ارم او ماهم این دیدگاه است که ویص فقهط فاعییهت
خداوند و نه هیچ فاعل دیگری را در معجزه پذیرفته است

(2008, p.25

 .)Swinburne,اما وااعیت این است کهه سهایین-

بر ص هر نند در معجزهص مً الا معجزام بزرگص دست خدا را در کار دیده و ا ها را فعل مستقیم خداوند میداندص اما
معتقد است که ادیسا و فرشتگا نیز میتاانند فاعل معجزه باشند .تع،یر «اذ خدا»ص در ع،ارم «من وااعههای را کهه در
ا اانا ط،یعت نقض شده باشدص معجزه می نامم؛ اگر ا وااعهه فعهل خهدا باشهد یها بهه اذ او لهارم گرفتهه باشهد»
(2008, p.85

)Swinburne,ص بر این مطیب دینت دارد .سایینبر گاشزد میکند که من

ر دانسهتن فاعییهت معجهزه بهه

خدا را به دنیل پایبندی به تعریف هیامی ا معجزه ه که بیشتر م،احث فیسفی مرباط به معجهزهص ا تعریهف هیهامی ا
برمیخیزد ه و به عناا مسیدهام خ م برای ب ث و م اجه پذیرفته است؛ ونی ا دید اوص مه هن اسهت انسها هها نیهز
عامل معجزه باشند (.)Swinburne, 1970, p.62
 .1-3چگونگی و چرایی انتساب معجزه به خداوند

سایین بر ص ا،ل ا ورود به ب ث نگانگی فاعییت خداوند در معجزهص در پاسهخ بهه اشه انی کهه ا را اشه ال نهاول ه
اسهیت مینامدص م،نایی برای ب ث فاعییت معجهزه ارائهه مهیدههد کهه ا را «ت،یهین ههدف یها نیّهت» نهام نههاده اسهت
( .)Swinburne, 1970, p.54بر اساس این م،ناص باید بین ت،یین عیهی وااع پدیدهها بها ت،یهین پدیهدهای کهه تاسهط عهامیی
انسانی ایجاد شده و هدف و نیتی در پس ا نهفته استص تهایز نهاد .ت،یین انچه تاسط انسا ها ایجاد شده و فههم ههدف
و نیّت ا ها ا انجام ا ص کار اسانی نیست؛ مً الا در جایی که خاد فاعل نیّتش را بیا ن رده باشد .بیا نیّت و ا هد
فاعل ا انجام کار تاسط خاد او تا حدود یادی در فهم نیّت او به ما کهک میکند .اما در مسائل عیهی و ط،یعیص نیزی
به نام اظهارام فرد برای ت،یین پدیده و فعل وجاد ندارد .بر این اساسص ما مهیتهاانیم واهاع حادثههای را بهدو درج ا
ت ت ااانین ط،یعت ت،یین کنیم و بدین گانهص عامیی مثل خداوند میتااند حادثهای را ایجاد کنهد؛ حتهی اگهر ا حادثههص
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نقض اانا ط،یعت باشد ( .)Swinburne, 1970, p.55بر این اساسص مه ن است در حانتی که هیچ ت،یین عیههیای وجهاد
نداشته باشدص بتاا ت،یینی بر اساس نیّت ارائه نهاد و ا ت،یینص درست و کارامد هم باشد (.)Swinburne, 1970, p.55
حال سایینبر بیا میکند که در ندگی رو مرهص واتی میگاییم ف

فرد عهل انف را انجهام داده اسهتص دنیهل ایهن

انتساب این است که دیدهایم بد اوص فعل انف را ایجاد کرده است .اما در مارد معجزه ننین فریی روا نیست؛ یهرا واتهی
میگاییم خداوند فاعل این معجزه استص نا خداوند ماجادی بدو جسم استص نهیتاانیم این انتساب را با مه

بهد

تاجیه کنیم ( .)Swinburne, 1970, p.57در اینجاص سایینبر برای تاییح مطیب دست بهه مشهابه سها ی و تهثییهی جانهب
می ند .او میگاید:
«ت ار کنید فعل خارق انعادة  Eو سایر امار نااض اانا ط،یعتص به روش و در اویاع و احهاانی بسهیار مشهابه بها
روشها و اویاع و احاانی که در ا عام

انسانی به طار عههد کهاری انجهام مهیدهنهدص ر داده باشهند .در ایهن

حانتص ما کام ماجّهایم که ادعا کنیم  Eو نقضهای مشابه ا را ه به مانند اثار اعهال انسا ها ه عام نی ایجاد مهی-
کنند که در جسهانی باد غیر مشابه با انسا هستند .اخت ف جزئهی در عیهتهها بهه حسهاب اخهت ف جزئهی در

معیالهاست  ...بر این اساسص اگر به ن اظ تشابه بسیار اای روشها و اویاع و احاال رخداد  Eو دیگر نقضههای
اانا ط،یعت با روشها و اویاع و احاانی که در ا عام

انسانی اثاری را ایجهاد مهیکننهدص مها عیهت مشهابهی ه

عامل هاشهندی ه را مفروض بگیریمص این وااعیت که عدم تشابههایی وجاد دارند ه یعنی اینکه ما نهیتاانیم بهه ا
عامل اشاره کرده و بگاییم بد وی کجاست ه به معنای اشت،اه باد ت،یین ما نیست .این فقط به این معناست کهه ا
عاملص به س،ب نداشتن جسمص با انسا متفاوم است .ان،ته این اادام تنها در لارتی که شه،اهتهها ا سهایر جههام
اای باشندص ماجّه است)Swinburne, 1970, pp.57-58( ».
اگر استدیل سایین بر را یک ایاس استثنائی در نظر بگیریمص تا کنا وی به بیا م مه میا ِ مقدّم و تانی پرداختهه
است .بدین لارم که گفته است :اگر شرایط وااع نقض اانا ط،یعتص با شرایط واهاع افعهال عامدانهة انسهانی مشهابه
باشدص انگاه فاعیی مشابه فاعل انسانیص انجام دهندة نقض عادم است.
در گام بعدص سایینبر به این سهت میرود که با اث،ام مقدّمص نشا دهد که شرایط نقض عادمص مشهابه بها شهرایط
وااع افعال عهدی انسانی است .اوص این تشابه را ننین بیا میکند:
«وااعة  Eدر پاسخ به درخااست دعا کنندهای خطاب به شً ی دارای نام ه مث دعا کنندهایص ای اپیها یها ای ار را
فریاد میکند ه ر میدهد .درخااستهایی غیر ا این دست نیز برخی اواام با واهاع نقهضههای اهاانین ط،یعهت
اجابت شده اما تعدادشا نس،ت به این نقضها کهتر است .غان،ا به دن،ال ننین درخااستهاییص نهدایی ه کهه نهدای
عامل جسهانی نیست ه میاید که دنییی بر اجابت یا ردّ ا درخااست است .این دییل به ههراه گانههای حهاادثی
که ایجاد شدهص انگای رفتاری مشترکی را نشا میدهند .با اینکه درخااستههای رههایی ا رنهمص مه هن اسهت
بیشتر مافقیت امیز باشد اما درخااست مجا ام دشهنا ص مه ن است ننین ن،اشد .نداص به کسهانی کهه درخااسهت
رهایی ا رنم را داشتندص میگاید :درخااستشا هاشیارانه باده؛ و به ا هایی که مجا ام دشهنا را خااسهتهانهدص
میگاید :ا ها بدخااه بادهاند و پیش برد بدخااهی ا هاص جایی در مشیت انهی ندارد .من تأکید مینهایم کهه هههة
اینهاص نشا دهندة خدایی با طر رفتاری معیّن است که در جها مداخیه میکند)Swinburne, 1970, p.58( ».
به نظر سایینبر ص ش،اهت این انگای رفتار با انگای رفتار انسانی به حدّی است که ما را اانع میکند فهاعیی مشهابه
با فاعل انسانیص انجام دهندة معجزه است .اما وااعیت ا است که هیچ دنییی وجاد ندارد کهه ایهن فاعهلص یهک ماجهاد
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هاشهند نامرئی غیر ا خدا نیست؛ و یا حتی ماجاد هاشهندی جسهانی نیست که مث ا تاانایی دور جن،انی بههرهمنهد
است و بدو دخانت بدنشص نقض اانا ط،یعت را انجام میدهد .شاید ههین احتهایم باعث شده است که سایینبر ص
بر خ ف ت،یین مذکارص فرشتگا و انسا ها را نیز در دایرة فاع
دنییی بر این که معجزه باید ان

معجزه ارار دهد؛ به ویهژه ایهنکهه سهایینبهر ص ههیچ

ارا فعل خداوند باشدص ارائه نهیکند.

دادت به این ن ته ی م است که سایینبر ص در تعریف معجزه میگاید :نقض اانا ط،یعت در لهارتی معجهزه اسهت
که به دست خدا انجام شادص و این نشا دهندة اعتقاد وی به این مس یه است کهه مه هن اسهت در مهااردیص نقهض اهانا
ط،یعت لارم گرفته باشد اما فعل خدا ن،اشد و در نتیجهص معجزه به حساب نیاید .انچه حائز اههیت است ایهنکهه ههر ننهد
ارائه انگای رفتاری فاعل معجزهص تا حدود یادی به نظریة ع،دانج،ار شه،یه اسهت و سهایینبهر نیهز بهه ماننهد ع،هدانج،ارص
درلدد معقال سا ی و است،عاد دایی ا رخداد معجزه است؛ اما در لارم حذف فاعییهت خداونهد ا نظریهة ع،هدانج،ارص
ی ی ا عاملهای اساسی ا حذف شده و نظریه ناکارامد میگرددص در حانی که ننین انزامهی در بیها سهایینبهر وجهاد
ندارد و با تغییر فاعل معجزهص اتفاق خالّی نهیافتد .ههین مطیب دنیل است بر اینکهه در نظهر اایهی ع،هدانج،ارص فاعییّهت
معجزه در ان

ار خداوند است .ان،ته تاجّه به این مس یه ی م است که در ب ث دینت معجهزهص ع،هدانج،ار وجهاد خهدا را

مفروض گرفته استص اما سایینبر ننین فریی را در ب ث خاد ن اظ ن رده است.
نتیجهگیری

ننا که دیدیمص دیدگاه این دو متف در در تعیین فاعل معجزه بسیار به هم نزدیک است .هر دو لهراحتا تأکیهد مهیکننهد کهه
فاعل معجزه فقط خداست و این مس یهص ا ادر برای ا ها مهم است که ا را در تعریف معجزه نیز داخهل مهیکننهد؛ و در
عین حالص هر دو فاعییت غیر خدا را نیز در معجزه می پذیرند ان،ته ع،دانج،ار بهرای ان

هار فاعییهت معجهزه در خداونهدص

دیییی میاورد که عهدة ا هاص فقدا دینت معجزه در لارم عدم فاعییّت خداوند است .اما سایینبر ایهن مسه یه را بهه
عناا پیشفرض ن اظ کرده و در ماایع متعدد دیگرص فاعییت پیام،ر و یا فرشتگا را نیز میپذیرد؛ هر نند که این فاعییهت
را در نهایت به خدا منتسب میداند .ان،ته سایینبر ص با طرح تشابه فعل انسانی و خداوند و نظریهة ت،یهین بهر اسهاس نیّهتص
معقانیّت فاعییّت خداوند در معجزام را خاطر نشا میسا د.
ع،دانج،ار نیز در نهایتص ام ا عقیی فاعییت پیام،ر در معجزام را میپذیرد اما دنییی بر اث،ام ا ارائه نهیکند .بر اساس
نظریة ویص میتاا معجزاتی را که جنس ا ها در حیطة ادرم انسا استص به پیام،را منتسب نهاد؛ هر نند که فاعل
حقیقی این معجزام نیز خاد خداوند به حساب میاید .ن تة افتراق اساسی ع،دانج،ار و سایینبر در این ب ثص
نپذیرفتن لدور معجزه ا لُی ا تاسط ع،دانج،ار و پذیرش وااع معجزه به دست ادیسین ا سای سایینبر است.
ن تة حائز اههیت دیگرص نقش پر رنگ فاعل معجزه در م ،ث دینت معجزهص در نزد هر دو متف در مً الا ع
 .iایشا «مدبّرام امر» و «روح ایمین» نا ل بر حضرم مریم را ا شااهد ارانی این نظر میداند.
 .iiبه عناا نهانهص نک( :فاطر 10 /؛ ال عهرا .)13 /
 .iiiوایح است که مق اد ا «جنس»ص جنس منطقی نیست.
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