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 چکیده
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 در آن آخر های سال و پزشکی زیست علوم جامعۀ

 4102 سال در وی. کرد کمبریج بابراهام مؤسسه

، ژن» عنوان با که کرد برگزار را گیفورد های سخنرانی
 (.CUP,2017)گردید منتشر «خدا و جبرگرایی

داشته باشند. اگر آنان به معجزه رود دانشمندان به معجزات باور انتظار نمی

ها  علمی رخ خواهد داد؟ این چه اتفاقی برا  تالش ،اعتقاد داشته باشند

ارزیابی پایرفته شده  قدر تکرار شده که بدون تفکر و   سکوالر آنسروده

است. فارغ از ادبیات فلسفی و الهیاتی اکادمیک در باب مسائل تعریفی که 

که معنا   کنی غالبا فرض می، در اینجا، ها مورد بحث است قرن

برا  تبیین  1طور نیست. روشن و واضح است. اما در واقعیت این« معجزه»

( را دربارۀ 1711ا1771) ابتدا باید آراء دیوید هیو  فیلسوف، این نکته

به اختصار ، معجزه که چارچوب مباحث دو قرن اخیر را ترسی  کرده است

پس از آن  اهی  داشت،ونقد  مختصر بر نظریه هیو  خ بیان کنی . سپس

به ، کنی . در پایانفهمی متمایز از معجزه را بیان می، انجیل اساس متن بر

-اتفاق می امروزه باز ه  معجزات  آیا پردازی  که سی این پرسش میبرر

 افتند؟

 2دیوید هیوم و معجزات

بیست صفحۀ برجسته از کتاب ، «در باب معجزه»رگاار هیو  رسالۀ اث

است. این اثر واکنشی در برابر  3(1771) «کاوشی در باب فه  انسانی»

                                                                        
1Brown, C. Miracles and the Critical Mind, Grand Rapids: 
Eerdmans (1984). 

 های بعد عمدتاً بر اساس:این بخش و بخش 4

 Alexander,D.R. Rebuilding the Matrix- Science and Faith in 
the 21st Century, Oxford: Lion (2001), chap. 13. 

 1771ها  پیش از ها  دئیستی است که در دهه  استداللپیش زمینه

دارد. بخش اول مرور  بر رسالۀ هیو  دو بخش  7اند.رایج بوده

   با اشاره به  و  در باره عد  امکان معجزه است ماتقد ها   استدالل

موضوعی  ایی که به نظر هیو  معجزه را به عنوان یک اصله استدالل

موضوع آغازین هیو  تأکید بر این نکته است که تجربه  نماید.ابطال می

هرچند تجربه «. واقع استدر باب امور ، تنها راهنما  ما در استدالل»

بینی سره خطاناپایر نیست  زیرا طبیعت همواره قابل پیشراهنمایی یک

،   علل طبیعی آگاهی نداری . بنابرایننیست و ما نیز از تما  زنجیره

«. کند باور خود را با دلیل هماهنگ می شخص عاقل ... عقیدۀ و»

ت در ترازو نهد و نوعی گر باید نوع شاهد  را که در اختیار او اس مشاهده

عد  قطعیت بنا گاارد که تفاوت عقاید بسته به  ا مقیاس قطعیت

ها  موجود معین شود. هیو  در شان در آن مقیاس در ارتباط با داده جایگاه

ارائه این استدالل نیز انتقاد معروف خویش بر روابط علّی و معلولی را تکرار 

بلکه رابطه عِلّی   شاهده نیستکند و عقیده دارد این رابطه قابل ممی

قوه »به عنوان محصول « کنی  ما در ذهن آن را حس می»چیز  است که 

علل و معالیل. « پیوستگی دائمی و منظ »به مقتضا   و «تخیل

همواره مسرورانه به این استدالل خاص هیومی به  خوشبختانه دانشمندان

یقاً چیز  است که نگرند  زیرا روابط علّی و معلولی دقدیده غفلت می

 کنند.وقتشان را صرف تحقیق آن می

بین حوادث « پیوستگی دائمی و منظ »واقعیت تجربه ما از ، با وجود این

، ما در خارج نتوانی  خود علل را مشاهده کنی ، مطابق نظر هیو ، )حتی اگر

                                                                                                                             
3Hume, D. Enquiries Concerning Human Understanding and 
Concerning the Principles of Morals, Selby-Bigge,I.A. (ed), 3rd 
edn. With text and notes, Oxford: Oxford University Press 
(1975).  
4 Burns, R.M. The Great Debate on Miracles- from Joseph 
Glanvill to David Hume, Lewisburg: Bucknell University Press 
(1981). 



بلکه تنها توالی وقایع مشاهده پایر باشند( نقش کلید  در استدالل هیو  

نمایند. کند  بدین لحاظ که چگونگی ارزیابی شواهد را معین مییایفا م

شود و ما تمایل تما  شواهد مبتنی بر گواهی است که در گاشته یافت می

داری  آن گواهی را تا آنجا قبول کنی  که با تجربه پیشین خود ما از حوادث 

ه مطابقت داشته باشد یا تا حد  بتوانی  که بین حادثه مفروض و تجرب

 خودمان شباهتی بیابی : 

مأخوذ نیست ، ای که چرا برا  شاهدان و مورخان اعتبار  قائلدلیل این»

کنی   ادراک می، از هیچ ارتباطی که به نحو پیشینی بین گواهی وحقیقت

ها نا  بین آخوانیکه ه ای  به اینبلکه به این سبب است که عادت کرده

 5«بیابی .

ها آن، افتندکنی  که حوادث غالبا ه  زمان اتفاق میزمانی که ما مشاهده 

 دهد:هیو  پیشنهاد می، تر خواهند بود. بنابراینبسیار محتمل

ا  محک  و چون تجربهنقض قوانین طبیعت است  و، معجزه»

برهان برعلیه یک ، این قوانین را مبرهن کرده است، ناپابر دگرگونی

ترین دلیل بر مبنا  تجربه است که کامل، برمبنا  ماهیت خود امر، معجزه

 1«.ممکن است بتوان تصور کرد

ب ما یک نظ  هماهنگ بین حوادث زمانی که تجار، به عقیده هیو 

قانون »، شودنظمی که در یک حادثه منفرد هرگز مشاهده نمی، یابد می

مرحله باالیی از قطعیت مبتنی بر ، گردد و بنابراینایجاد می« طبیعت

یابد. هیو  با توجه به این فزونی می« ناپایردگرگونی تجربه محک  و»

قدر آن، میزان شاهد، کند که در عملاستدالل می، سطح باال  اطمینان

کفایت ندارد که او را وادارسازد که معجزه در واقع رخ داده باشد  زیرا 

تر از این است همواره بسیار بیش، باشد که شاهد حادثه بر خطااحتمال این

 نقض شده باشد. « قانون طبیعت»که 

با این هدف نگاشته شده است که اصوال ، بخش اول رساله هیو ، بنابراین

ا  کفایت داشته باشد که هیچ شاهد  که در تحت هر شرایطی به اندازه

وجود ندارد. قوانین طبیعی بر ، آسا را اثبات نماید  معجزهصحت حادثه

این وحدت تجارب ، نظر هیو  از، انداساس ه  سنگی تجارب وضع شده

شود که سازد. گفته میوارد می« حجیت»است که چیز  را به قلمرو 

قوانین طبیعت « حجیت»، معجزات نقض قوانین طبیعت هستند  بنابراین

ا  خاص است. انسان شواهد مربوط به معجزه« حجیت»همواره مقد  بر 

تر است. پس نگینعاقل همواره باید آن چیز  را باور کند که شواهدش س

 کند. او معجزات را هرگز باور نمی

اختصاص دارد « پس از تجربه»ها استداللقسمت دو  رسالۀ هیو  به 

پردازد. دالیل جمع ها میپس از ارائه آن، که به ارزیابی مصادیق دالیل

                                                                        
5 Hume, D. op. cit., p. 113. 
6 Hume, D. op. cit., p. 114. 

معجزه به عنوان نقض »برد:ویکی پدیا برای تعریف معجزه از تعریف هیوم بهره می

                                   «.قانون طبیعی توسط یک موجود ماوراء طبیعی تعریف شده است

که مباحث دئیستی را ، عصرانبرا  ه ،   هیو  در این قسمتشده آور 

-آشنا بود و هیچ اثر  از تازگی در این بخش دیده نمی، کردنددنبال می

 دهد:شود. هیو  چهار دلیل ارائه می

واجد شرایط و به تعداد کافی  همه« معجزات مفروض»شاهدان ، اول

ا  تردید آمیزند که در برند و یا به گونهنیستند  یا از نوعی توه  رنج می

 ها اعتماد کنی .توانی  به آنحقیقت ما نمی

ها این است که مرد  عاشق شایعه هستند. پس گرایش ذاتی انسان،  دو

 آمیز بسازند.قصه و داستان مبالغه

و اغلب « عمدتا در میان ملل جاهل و وحشی رایج است»معجزات ، سو 

ها غیر آن شود. پس اصوال ترویجدیده نمی، کردهدر میان مردمان تحصیل

 محتمل است.

کنند که در مقابل یکدیگراند و در را ادعا میادیان رقیب معجزاتی ، چهار 

 کنند.در واقع یکدیگر را باطل می، نتیجه

کند که از سپس هیو  چند نمونه معجزات تاریخی یا معاصر را ذکر می

شفا  مریض در معبد فرانکوئیس از ، ها  معروف آن زمانجمله داستان

حریت معترف است گونه که خود هیو  نیز با پاریس در فرانسه است. آن

کند  پس نتایج او وقوع چنین معجزاتی را تأیید می، که شواهد نسبتا قو 

 در باب این موضوع کامالً آگاهانه است:

توانی  چنین تعداد  از شرایط را بیابی  که موافقت داشته باشند درکجا می»

غیر جز ، در تأیید یک امر؟ و در مقابله با چنین انبوهی از شاهدان چه داری 

کنند؟ ممکن بودن مطلق یا ماهیت معجزه آسا  رویدادهایی که روایت می

به تنهایی چونان ابطالی کافی تلقی ، و این مطمئنا در چش  مردمان عاقل

 7«. شود.می

توانند رخ معجزات نمی، با وجود شواهد شفاهی و بسیار، به عبارت دیگر

گونه رو  ه  انباشته د آنتوانن  شواهد احتماال نمیمجموعه، دهند. و نیز

 فراه  آورند. ، شوند که معیار  مناسب برا  باور به وقوع معجزات

 نقدی بر نظریه هیوم

مصادره به مطلوب است  زیرا اگر  1بخش اول نظریه هیو ، به طور کلی

ا  تجربه»و این قوانین خود توسط « نقض قوانین طبیعت باشد، معجزه»

با توجه به تعریف ، آشکار است که، بنابراین، باشند وضع شده« ناپایردگرگونی

دلیل نیست  ا  را تغییر دهد. بیتواند چنین نتیجها  نمیهیچ تجربه، پیشین

                                                                        
7 Hume, D. op. cit., p. 124. 
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https://plato.stanford.edu/entries/miracles چنین رجوع شود به:هم 

Geivett, R.D. & Habermas, G.R. (eds), In Defence of Miracles, 
Leicester: Apollos (1997).         

گوید معجزات انتقاد شده است که می« سخت»تر با تفسیر بیش، هیوم، در اینجا

 دیر»اند؛چون ناقض قوانین طبیعت هستند. تفسیر نرم هیوم بر اساسغیرممکن

 شوند.تأیید می پذیرش معجزات است. هر دو تفسیر در عبارات هیوم« باوری



ها  تالش، درعمل، اما 9شود.که استدالل پیشین هیو  اغلب مته  به دور می

انی  اند که با دیدن یک کتاب بسته از پیش بدا  ارائه ندادهعلمی هیچ نشانه

 چه را ممکن است یا ممکن نیست مشاهده کنی . آن

چنان به آن، این است که انباشتگی گسترده تجربه یکسان آدمی نظر هیو 

اند آن را از بین ببرد و در توا  نمیلحاظ کمی وزین است که هیچ تجربه

چندان مفید نیست. چنانچه استدالل هیو  را  ا چنین تجربه این صورت، 

هرگز باور نداری  که به یکدست کامل باز  ، در این صورت قبول کنی 

بریج نائل آیی   زیرا احتماالت مقابل آن عبارت است از 

رخ خواهد داد(. ، )اگر چه در واقع 1نسبت به 1.635,013,559,600

وجود أشکال ، روشن و قابل فه  از بیرون فضا، یک پیا  منحصربه فرد

انباشتگی ، کند. و نیزکیهان گزارش میحیات هوشمند را در جایی از 

وقایع به طور کلی به روش  دهدتر که نشان میها  بیشمحضِ نمونه

در ، ها نتوانند در آیندهکند که آنهیچ ضمانت نمی، افتندیکسان اتفاق می

ا  دیگر اتفاق بیفتند. گونهبه ، ها  مختلفتحت شرایط و زمینه

انسان از طریق یک نمونه ، کندمی گونه که کارل پوپر یادآور  همان

ا  علمی را که تواند نظریهمی، ا  که شاهد  مناسب استمتقاعد کننده

ویران ، بنا شده بود« تجربه یکسان آدمی»تا آن لحظه بر عمارت باشکوه

 بین احتمال پیشین ا که شاید پایین چنین نتوانسته استنماید. هیو  ه 

 10تمایز قائل شود.، ان بررسی شواهد استباشد ا و احتمال پسین که در زم

اند نه این که افزوده شده باشند. شاهد ارائه شده برا  شواهد سنجیده شده

برا  حوادثی که  تر از شاهد ارائه شدهها  تکرار پایر ضرورتا فراوانپدیده

، باشد. به همین علت لبۀ تیز علو  معاصر نمی، افتندتنها یکبار اتفاق می

ها  رایج و هایی است که به آسانی درون پارادای ء دادهبررسی اجزا

بار کسالت، از نظر علمی« تجربه یکسان آدمی»گیرند. قرار نمی، متعارف

 ترند.است ا استثنائات بسیار جالب

، استدالل که معجزه غیرممکن است دیدگاه ویژه هیو  در این، به عالوه

است  زیرا از نظر هیو  قوانین ضعیف ، کندچون قوانین طبیعی را نقض می

متضمن هیچ ضرورتی نیستند. بعدها دیدگاهی شبیه دیدگاه هیو  از سو  

چیز  جز « قوانین طبیعت»ارنست ماخ مطرح شد که عقیده داشت 

ادعا داشت نیستند. ماخ « ها  تلخیص شده و تلویحی از امور واقع تببین»

                                                                        
ی مفسران تأیید از سوی همه، دوری ارائه داده است استداللیاین نظریه که هیوم  9

کند؛  استدالل نمی الً بک ویت گفته است هیوم بر یکپارچگی طبیعتنشده است. مث

معیارهای صحت ادراکات ما اگر قوانین طبیعت به عنوان »او معتقد است که  بلکه

-طبیعت باید مبتنی برتجربه یکسان و همهای ما از قانون شوند، تنسیقمحسوب می

 :«.ها قانون طبیعت نباشندیا که آن سنگ باشد،

(Beckwith, F. J. David Hume’s Argument Miracles – a Critical 
Analysis, London: University Press of America (1989), p. 28). 

نسبت به آن واکنش رسد هیوم  اما به نظر نمی، چاپ نشد 0671نظریه بیز تا  01

 نشان داده باشد. رجوع شود به:

Holder, R.D. “Hume on Miracles: Bayesian Interpretation, 
Multiple Testimony, and the Existence of God”, Brit. J. Phil. 
,sci. (1998) 49: 49-65.  

-تلخیص«. همین است، باشدکه قوانین طبیعت می در واقع تما  چیز »

-ها  تجربی که گرایشات ذهن انسان را برا  فهرستها  مفید از داده

  11دهد.ا  مرتب نشان میها به شیوهبند  پدیده

پوشی  ها  هیو  و ماخ چش با این حال دانشمندان عموماً از دیدگاه

اند و در سنت رئالیستی همچنان اصرار دارند که قوانینی که از طریق  کرده

ها نیستند  هایی همانند ذهن منظ  انسانصرفاً پدیده، شوندعل  تبیین می

ها  فیزیکی ماده ویژگی، هایی هستند که به طور ذاتیبلکه نشانگر ویژگی

تقریباً تما  دانشمندان ا آگاهانه یا ناگاهانه ا خود را با ، است. بنابراین

ها مطالعه آن ها  جهان موردکه ریشه در ویژگی «قوانین علمی»سنت 

اند  زیرا شواهد تاریخی تطبیق داده، شودو به نحو الهیاتی درک می، دارد

، قابل توجهی در این رابطه وجود دارند  به ویژه در مکتوبات رنه دکارت

قوانین »دهند خود مفهو  رابرت بویل و اسحاق نیوتن که پیشنهاد می

ک جهان معقول را با ریشه در فه  خدا  خالق عقالنی دارد که ی« طبیعی

معین « قوانین علمی»قوانین اخالقی تقویت نموده و نیز بالفعل باید با 

 12شود.

گفتن »شود:  استفان هاوکینگ در این سنت قرار دارد  آنجا که متاکر می

کامال با ، که یک موجود  وجود دارد که مسئول قوانین فیزیک استاین

 13«.ها  ما سازگار استتما  دانسته

ها را توصیفی و نه تجویز  آن، اه اصلی معاصر در باب قوانین علمیدیدگ

ها ها مانند قوانین راهنمایی و رانندگی نیستند که باید از آنداند. آنمی

ها  ما در باب انسجا  ترین توصیفبه رایج تر شبیهپیرو  کرد  بلکه بیش

این  ها  ماده و انرژ  است. یک خداباور ازگیر ویژگیبسیار چش 

چون کل نظ  طبیعت را مخلوق خدا   دکنسازگار  و انسجا  تعجب نمی

ها  ایمان خداوند  ها  ماده را از آیات و نشانهداند و باز تولید ویژگیمی

-خداباور تعجب نخواهد کرد اگر خدا گاه، شمارند. اما به همان اندازه برمی

ا  اختیار نماید. به روش غیرمتعارف در متن تاریخی ویژه گاهی فعلی را

همین خداباور با این نظر مخالف است که خدا در ایجاد این حوادث 

کند  زیرا با وجود انسجا  و نظ  خدا در خلقت رو  میغیرمتعارف زیاده

از این طریق قادر ، نشیند و این کهها  علمی به ثمر میاست که تالش

به آسانی مشخص ، است حداقل یک نوع حادثه معجزه امیز را بدین ترتیب

، نماید. این پاسخی است به کسانی که نگران هستند باور به معجزات

گااران عل  جدید شود  زیرا تقریباً تما  بنیانموجب ابطال تالش علمی می

اند ا به را مرسو  کرده« قوانین عل »بویل و نیوتن ا که ایده ، مثل دکارت
                                                                        

11 Mach, E. Popular Scientific Lectures, Chicago: Open Court 
Publishing (1989). 
12 Jeager, L. “The Idea of Low in Science and Religion”, 
Science and Christian Belief (2008) 20, 133-146; Harrison, P. 
“The Development of the Concept of Laws of Nature” in 
Watts, F. (ed), Creation: Law and Probability, Aldershot: 
Ashgate (2008), pp. 13-36. 
13 Hawking, S. “Letters to the Editor. Time and the Universe”, 
American Scientist (1985) 73, p. 12. 



این  17دانشمندان امروز . معجزات انجیلی ایمان دارند. درست مانند اکثر

ها  جهان است که زمینه را برا  پایرش دقیقاً همان باز تولید ویژگی

 کند.مهیا می،   غیرمتعارفتر حادثهآسان

که با پرسش از شاهد برا  حوادث زمانی، طرفداران سنت هیومی، متأسفانه

به احتمال زیاد به یک ذهن بسته ، شوندمفروض معجزه آمیز مواجه می

شوند(. معجزات واقع نمی، ها از معجزهباور دارند) بر اساس تعریف آن

محالیت مطلق ... این »دارد که طور که هیو  به وضوح عنوان میهمان

یک ، ها را ابطال نمایی . برعکسکافی است تا رخداد واقعی آن« حوادث

معجزه آمیز محتاط و بدبین است  با این  گرچه در باب دعاو ، خداباور

ها را بر اساس سعی دارد با ذهن باز به مسأله بنگرند و شاهد آن، وجود

-فرض خودشان بررسی نماید  نه این که با توسل به پیش ها شایستگی

موضع ، تردید در این موردها را ابطال نماید. بیها  متافیزیکی پیشین آن

را معین  ا دیدگاه کلی ویژه، هاخداباور این است که با ارائه بهترین نمونه

یعنی نسبت ، امید بسته است، نماید که به جامعه علمی به عنوان یک کل

مفتوح است و مایل نیست که به سمت ، به روشی که جهان در واقع هست

دانسته پاسخ آن را می، که پژوهش را آغاز کندچیز  رود که پیش از آن

ی بریتانیایی است. برنز مشاهده کرد که تفکر هیومی در واقع با سنت تجرب

در »... ا  نزدیک است: گرایی فلسفی قارهتر به شکبیگانه و بیش

  شود که نظا  دهندهتر به عنوان کسی شناخته میبیش  هیو ،انگلستان

-گرا  انگلیسی نیست  بلکه طرفدار گرایشها  موثق سنت تجربهگرایش

گرا  هها  فلسفی است که توسط دانشمندان برجسته تجربها و دیدگاه

 15«.اواخر قرن هفده  ابطال شده است

کلی آن موافق بود.  توان تنها با فحوا می، با مالحظه قسمت دو  رساله هیو 

رسند در فضایی از هیستر  و اغلب به نظر می معاصر،  ادعا شدهمعجزات 

لوح یا متأثر از تأثیرات شاهدان ساده، هیجان افراطی هستند که در آن

ها به داستان، تردیدکنند. و نیز بیمبالغه می، اندچه شنیدهآندر  شناختی روان

ک  نیستند ، گویی مورد مبالغه قرار گیرندتوانند بر اثر تکرار در بازآسانی می

که از فروش سریع وقایع نامتعارف در  ا موارد  که از طریق دستگاه رسانه

علمی این است که  یابند. ارزش آموزشرواج می، بازار همگانی اطالع دارند

کند تا ما به آسانی فریب دعاو  را به تدریج القا می شکّاکیّت سال  و ذاتی

ها موجب طبیعی را نخوری . هیچ یک از اینبعد  در باب وقوع حوادث فوق

 شود که امروزه معجزات را انکار کنی   تنها باید محتاط بود.نمی

 مفهوم انجیلی معجزات 

گونه تواند اینبسیار تفاوت دارد و می، با تعریف هیو فه  انجیلی از معجزه 

«. تاریخی خاص  -ا  از لطف ویژه خدا در یک متن دینینشانه»تعریف شود: 

                                                                        
 نوشته است. برای مثال رجوع شود به:  معجزات بسیار بویل در باره 02

Beck, D.A. Miracles and the Mechanical Philosophy: The 
Theology of Robert Boyle in its Historical Context, Notre 
Dame: University of Notre Dame (1986).                     
15 Burns, op. cit., p. 32. 

 این فه  از معجزه در واژگان و اصطالحات انجیلی بیان شده که نویسندگان

-ها  عبر  و یونانی )به ترتیب در عهد عتیق و عهد جدید( انتخاب کردهمتن

آشکار « معجزات»یا « هاشگفتی»ها  جزئی متعدد را در واژگان اند تا تفاوت

)تراث( و  terasشوند: واژه یونانی نمایند. به ویژه سه کلمه بسیار تکرار می

ترجمه شده « هاشگفتی»)موفتی ( که به  mophethعبر  آن  معادل

گیر یل چش شود که به دلبرا  جلب توجه به حوادثی به کار برده می، است

انگیز بودن حادثه از تر به حیرتبیش، بودن در خاطرها ماندگارند. این اصطالح

 dunamisهدف خاص آن حادثه. کلمه یونانی به نظر شاهدان توجه دارد نه

» یا« افعال قدرتمند»به ، ای را از آن گرفته« dynamite»که واژه انگلیسی 

انجیلی معجزه به عنوان نتیجه  ترجمه شده است و به مفهو « آثار نیرومند

ها است.  ( خداوند تأکید دارد که منشأ تما  قدرتdunamisعمل قدرتمند)

اما ، گر اشاره داردبه اثر معجزه بر رو  مشاهده terasدر حالی که واژه 

dunamis اشاره دارد. کلمه سو  که برا  فه  دیدگاه انجیل از  به علت آن

 otاست: به زبان عبر  « آیه»د است واژه تر مورد نقمعجزه از همه بیش

که در  بالهایی ،(semiotics، )پس از این semeion)اوت( و به یونانی 

هر یک به عنوان یک ، نقل شده است 3-10ها آگزودوس) خروج( در فصل

کلمه اصلی است که در انجیل یوحنا در توصیف معجزات « آیه»آیه است. واژه

جزات تنها در متن ویژه خودشان معنا داشته و عیسی مسیح بیان شده است. مع

به پایان اخالقی و  Semeionبه چیز  فراتر از خود حادثه اشاره دارند. 

آشکار کردن  semeionهدف یک معجزه تأکید دارد. هدف ازکاربرد کلمه 

طور که ماندن  صفات خداوند است ا به ویژه قدرت و عشق او. همان ابعاد  از

ا  مجزا و منفک از اتفاقات طبیعی معجزات مجموعه»عنوان کرده است: 

تر به این دلیل که بلکه بیش، اندها تجلی قدرتکه آنهستند ا نه به دلیل این

 11«.ها موجب شده است به خوبی آیات الهی باشندطبیعت نامتعارف آن

الاکر تنها کلماتی نیستند که در عهد جدید برا  اشاره به سه کلمه فوق

هستند و غالبا در یک معنا  هاواژه ترین اند  بلکه رایجبه کار رفتهمعجزات 

ها( همواره با یکی )شگفتی terasشوند. به خصوص کلمه به کار برده می

ود و بر این تأکید دارد که شها ترکیب میاز دو کلمه دیگر و یا هر دو  آن

عجزات نیست که متن انجیل صرفاً بر رو  حیرت انگیز بودن م گرایشی

همان ، کلمات معادل عبر  در کنار ه ، مستقر گردد. در عهد عتیق

به طور  که موسی به خروج بنی اسرائیل ، کنندمجموعه معانی را بیان می

شما با چش  خودتان »شود که از مصر اشاره دارد و به قو  خود یادآور می

عظی   "ها شگفتی"این آیات معجزه آسا و این ، ها  بزرگاین آزمایش

تار و پود فه  « عید پنجاهه»(. پطرس رسول در 29:3، تثنیه«)را دیدید

عهد جدید از معجزه را در یک تصویر منقوش به یکدیگر گره زده و اعال  

( terasعجایب)، (dunamisخدا عیسی نصرانی را با معجزات)»کند می

                                                                        
  .Brown, C. op. cit., p. 217به نقل از : 07



، ( که به دست خویش میان شما به ظهور رساندsemeionو آیاتی)

 (.2:22، )اعمال «عزت بخشید وشما خود بر این آگاهید نزدتان

ا « فحوا  دینی تاریخی ویژه»ا  فحوا و هدف معجزه، در انجیل، بنابراین

معجزه است که بر فهمی تمرکز دارد که در تقابل شدید با مفهو  هیو  از 

، مأخوذ است. انسجا  معجزات ،ناقض قوانین طبیعت ها از ناهنجار 

سراسر تصویر یا داستان    که باسازد  به گونهمعقول می ها راوجود آن

تناسب دارند. البته چنین انسجامی به تنهایی برا  صحت معجزات کافی 

 نیست  اما یقیناً الز  است.

انجیل تالش نکرده است تا بین معجزاتی که اکنون دارا  چیز  هستند که ما 

قائل باشد. علت این است که  تمایز، نامی  با سایر معجزاتمی« تببین طبیعی»

خدا علت غایی و دائ  موجودات است  چه حوادث ، در فه  انجیل از خلقت

-27: 107، شناختی هستند)مانند مزمورروزمره و عاد  که واجد نظ  زیست

نیتز فیلسوف در الیپ 17گیر مثل شکافته شدن نیل.( و چه حوادث چش 17

وقتی »گوید:  اره داشته و با اطمینان میمعروفش به نیوتن به این نکته اش نامه

دهد  آن را برا  تأمین نیاز طبیعت انجا  نمی، دهدا  نشان میکه خدا معجزه

که گاهی انجیل در باب این«. گیردبلکه از لطف و عنایت و  سرچشمه می

پردازد. بنابراین به تبیین می، کندا  نامتعارف را ایجاد میچگونه خداوند حادثه

 دهداطالعاتی به ما می این متن، اب خروج بنی اسرائیل و پیامدها  آندر ب

و پروردگار در تما  شب با وزش باد »که موسی دستش را به رو  دریا گشود 

معجزه در اینجا یکی از  11«.قو  شرقی دریا را عقب راند و خشکی پدیدار شد

گ است که مند  است که با تفسیر هیو  از آن هماهنموارد آشکار و زمان

-بنی«. در مسیر عاد  طبیعت باشد اگر، است چیز  به نا  معجزه رخ نداده»

لطف ویژه خدا در »اسرائیل گرفتار شدند و خدا راهی را برا  فرار فراه  آورد ا 

این را با معجزه اول عیسی مسیح مقایسه کنید «. تاریخی خاص -محیط دینی

، ماد آغاز میثاقی تازه است)یوحنان ا در عروسی آب را به شراب تبدیل کرد که

برا  این معجزه وجود ندارد. حتی فراتر از  «عیطبی»هیچ تببین (. 11 -1: 2

دانند گردد ا همه میها  مرده دوباره زنده نمیرستاخیز مسیح است. بدن، آن

احتماالً مرگ و میر زیاد بوده است و همه با ، مانند قرن حاضر، که در قرن اول

مردمان نیفزوده  چیز  به مشاهدات ابتدایی، آشنا بودند. عل  جدیدماهیت آن 

شود  عل  جدید  ماند و به زود  فاسد میمرده باقی می، است: بدن مردگان

 نماید.تنها به تبیین روند این فرسایش کمک می

رستاخیز بدنی مسیح ا که محور ایمان مسیحیت است ا سه جنبه کلید  

دینی دارد  ا  فحوایی تاریخی، کند. اولترسی  میفه  انجیلی از معجزه را 

ها نوشیدن شراب در عصر که نکته اصلی است. در فلسطین در عروسی

ها  خالی نیز در تردید آرامگاهطور که بی عیسی مسیح مرسو  بود  همان

                                                                        
= نی: برای این که Suph=دریا یا ساحل؛ Yam Suph (Yam، «دریای نی»یا  06

 نگاه کنید به:، ترجمه شده است« دریای سرخ»چگونه این عبارت به 

Humphreys, C.J. The Miracles of Exodus, London: Continuum 
(2003), pp. 127-187). 
18Humphreys, C.J. op. cit.,pp.244-260  

اورشلی  بسیار بودند. این یک ویژگی تاریخی و یک فحوا  دینی است که 

سازد. تنها یک آرامگاه خالی وجود صر به فرد میرا منح این حادثه ویژه

داشت که از قبل با سنگ بزرگی مسدود شده بود و سربازان از آن 

کردند و فقط یک نفر داخل آن بود که چون ادعا کرده بود محافظت می

(. تفسیر 20: 21 -57: 27، به صلیب کشیده شده بود)متی، پسر خدا است

طف خداوند  با فه  الهیاتی خاص قابل   لاین حادثه به عنوان نشانه

 درک است.

ها  آن به وثوق شاهدان و داده، باور به حوادث تاریخی مفروض، دو 

مانند عل  ، در ابتناء به شواهد اوضاع و احوال بستگی دارد. پژوهش تاریخی

، است اما در جزئیاتش کامالً با اکثر علو  تفاوت دارد. تما  حوادث تاریخی

منحصر به فرد هستند: هرگز تولد شما تکرار نخواهد شد. ، طبق تعریف

نیز در این مقوله قرار دارند ا حداقل به همان اندازه  دعاو  معجزه آمیز

منحصر به فردند که حوادث تاریخی منحصر به فرد هستند. شواهدتاریخی 

قدر متقاعد شده آن، و پیروان اولیه مسیحیت 19رستاخیز بسیار قو  است

شان را شوند که زندگیا مسیحِ دوباره ظهورکرده رویارو  میبودند که ب

برا  آن گرو گااشته بودند. این ادعایی جالب توجه است  زیرا شواهد 

ادعا  ایشان را انکار ، به آسانی، مانند استخراج بدن مردۀ مسیح، مقابل آن

معجزات اثرات مبالغه آمیز بر کسانی  (.19 -12: 15، کند)قرنتینیانمی

پس زمانی که از وقایع مفروض فاصله  20اند.ها بودهرند که شاهد آندا

توانی  با قطعیت با شاهد  که قابلیت انکار  بگیری  اثر کمتر  دارند. اما می

 نوا شوی  و به جمع با ایمان قرن اول بپیوندی . دارد ه 

 کهها امکان دارند و با ادراک اینآن، در فه  انجیلی از معجزات، سو 

، در واقع»گوید: طور که آگوستین میسازگار هستند. همان، عال خداوندنداف

کند مگر این که از قبل بداند که آن چیز کسی به چیز  عقیده پیدا نمی

پس کامالً ، اگر خداوند خالق همۀ موجودات است 21«.باور کردنی است

بیر کار  متفاوت انجا  دهد. به تع، به ندرت، منطقی است بپایری  خداوند

ا  بر به نظر ما حادثه، اگر این امر اتفاق بیفتد»آگوستین در باب معجزات: 

آن چیز  « طبیعت»طور نیست.  طبیعت است  اما در نظر خدا این خالف

، رستاخیز 22چیز  است که او ساخته است(.دهد) و آناست که او انجا  می

ر چارچوب امر  منحصر به فرد است که فراتر از عل  است و تفسیر آن د

کلی الهیاتی تعالی  عهد جدید گنجانده شده است. فحوا و مفهو  داستان 

 سازد.است که معجزه را ممکن می، به عنوان یک کل

 افتد؟آیا امروز معجزه اتفاق می

پاسخ این سؤال کامال به تعریف فرد بستگی دارد. اگر خدا  خالقی هست 

، کنی ها را بررسیدانشمندان آنها  ماده را طور  نهاده که ما که ویژگی

                                                                        
 :ببینید، برای مثال 09

Habermas In Geivett, R.D & Habermas, G.R. op. cit.,chap. 16 
20 Romance 1:4; Acts 2:22-24. 
21 Augustine: De Praedestinatione Sanctorum 2:5. 
22Augustine, Literal Commentary on Genesis, c, 410.6.13.24. 



پس مشکل بتوان گفت که چرا این خدا تصمی  نگیرد حادثه یا مجموعه 

حوادثی از طبیعت غیرمتعارف را در فحوایی خاص و با هدف دینی ویژه به 

منصه ظهور برساند. طبیعت غیرمتعارف حادثه باید به همان روشی شناخته 

ا  از یا به عنوان مجموعه ،شود که در معجزات انجیلی بحث کردی 

ها نقشه یا اهداف خود را به فرد یا گیرکه خداوند از طریق آنشرایط چش 

نماید و یا به واسطه این حقیقت که خود حادثه به ا  خاص میجامعه

               ا  است که عادتاً با رفتار مورد انتظار جهان فیزیکی متناسب نیست.گونه

ها دچار آرتروز رماتیسمی شدید و در  سال Bفرض کنید زنی به نا  خان  

آن مدت تحت نظر پنج پزشک متخصص مختلف بوده  اما پیشرفتی در 

درمان حاصل نشده است. پیشرو  بیمار  از نظر پزشکی قابل کنترل 

ن گزارشات پزشکی نیست و زن همیشه رو  ویلچر است. همه متخصصا

در کلیسا  محل خود دعا  Bاند. مدتی بعد خان ردهک بدون نقصی را ذکر

شود و به راحتی یابد و از رو  ویلچر بلند میکند. لحظاتی بعد شفا میمی

شود و توسط پنج پزشکش معاینه می، Bخان  ، رود. روز بعدراه می

دهند کنندکه معاینات مفاصل نشان میپزشکانش با بهت وحیرت تأیید می

رخت بربسته است و گویی از ابتدا چنان مشکلی وجود بیمار  به ناگهان 

 گردد. سخت است کهگارد و بیمار  باز نمینداشته است. ده سال می

  تصادفی رخ نداده و در ندانست. هیچ حادثه« معجزه»بتوان این حادثه را 

ا  ویژه از لطف خداوند اتفاق افتاده است و قطعاً نشانه فحوا  دینی ویژه

متون پزشکی مملو از حوادث  و، ضیح پزشکی دارد؟ شایداست. آیا تو

-حیرت آور )و اغلب غیر قابل تبیین( است که نتایج پزشکی را نقض می

ربطی به فه  انجیلی از معجزه ، «طبیعی»کند. اما توانایی ارائه تبیین 

 ندارد. 

 رسد دلیلی ندارد کهدهند؟ به نظر میگونه معجزات امروزه رخ می آیا این

-نباید توجیهی برا  ساده، ندهند  گرچه احتمال عقالنی ا الهیاتی آنرخ 

ایمان مسیحی به ، گرایانه فراه  آورد. و به هر حال آرمان لوحی یا تفکر

اما باور مسیحی به اعتقاد به رستاخیز مسیح  پاسخ این سؤال بستگی ندارد.

 نیست.ا  که ورا  عل  است  اما فراتر از تاریخ وابسته است ا حادثه

 

، آنادره جاکساون  ، رادنی هولادر ، : مولف از کیت فوکستشکر و قدردانی

هایشاان بار رو  نساخه    به خاطر یادداشات ، هیالر  مارلو و جولین ریورز

 .گزار استاولیه این مقاله سپاس
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