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  چكيده
يكي از چالش برانگيزترين مباحث مربوط به معجزه، بحـث اثبـات وقـوع              

هايي همچون تواتر و اجمـاع و        الجبار با استفاده از روش    قاضي عبد  .معجزات است 
توانيم   در صدد اثبات اين است كه ما مي        »حال«اي به نام     همچنين پردازش نظريه  

نسبت به وقوع معجزات علـم بـديهي و اكتـسابي يقينـي پيـدا كنـيم و وقـايع              
يين سـو .  قابل اثبات هـستند »حال«هايي مانند   معجزات با روش   اي مانند  تاريخي

  چهار ابزار خـاطرات واضـح خودمـان،       ،برن نيز در پاسخ به اشكاالت هيوم و فلو        
شان،آثـار فيزيكي و فهم كنـوني      ا  شهادت و گواهي ديگران درباره تجارب گذشته      

بـراي پـي   را  غيرممكن و يا غيرمحتمل هـستند    كه چه چيزهايي طبيعتاً    ما از اين  
هاي تاريخي به ماننـد      دهد گزاره  يكند و نشان م    بردن به وقوع معجزات مطرح مي     

كند كه بـسيار     پذير هستند و اصولي براي اين امر ارائه مي         هاي علمي آزمون   گزاره
   اين دو متفكـر    يدر مجموع شباهت آرا   . باشد شبيه مباحث اجماع عبدالجبار مي    
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 ما را به مسائل به وقوع چنين حوادثي علم و يقين پيدا كنيم؟ پاسخ به اين ميتوان يمونه چگ

ت كه منتقدان دقت در اين نكته الزم اس. كشاند يم اثبات وقوع تاريخي معجزات ي حيطه
به عبارت . ندا  بر سر اثبات وقوع و نه ثبوت آن با اهل ايمان در نزاعوقوع تاريخي معجزات

اين است كه حتي اگر بپذيريم معجزاتي در طول تاريخ اتفاق افتاده باشد،  سؤال ،ديگر
 پي ببريم؟ چگونه و بر اساس چه دليلي براي ما اثبات ها آن به وقوع ميتوان يمچگونه ما 

اين بحث بيشتر كه  پيداست .)159 :ص ،2(  كه چنين وقايعي رخ داده است؟شود يم
، چه دليل اند شدهجا كه معجزات در گذشته واقع  نآ از. ي تاريخي استسشنا مبتني بر روش

 ما سعي داريم پاسخ عبدالجبار و ،در اين مقاله داللت دارد؟ ها آن اعتمادي بر وقوع در خور
  . مذكور را بيان و مقايسه نماييمسؤاالتسويين برن به 

  

  توسط قاضي عبدالجبار اثبات وقوع معجزه. 2
يا » اختبار «:نهد يم پيش روي ،قوع معجزاتعبدالجبار دو راه را براي علم به و

 براي »تواتر« و يا »اخبار« و اند ستهيز يم عيني براي كساني كه در زمان پيامبران ي مشاهده
  1.كنند يم بعد از پيامبران زندگي ي كساني كه در ازمنه

اتكاء براي در خور  حواس پنجگانه را راهي ،شناختي خود در مباني معرفت عبدالجبار
افراد بسياري . شمارد يمنمايي و ارزش معرفتي   آن را داراي واقعيها داده ،اخت دانستهشن

 خورشيد و ساير ،طور كه درخت  همان،اند دهيد را به چشم ها آندر زمان پيامبران، معجزات 
 علم يقيني و ضروري به همراه داشته و انكار ها آناين مشاهده براي . اند دهيد يمچيزها را 
 با اند نداشتهاما كساني كه در زمان پيامبران حضور .  مخالف عقل و مكابره استريعلم ضرو

 چون به ما خبر ،در حقيقت. ابندي يم به وقوع معجزات يقين ،توجه به گواهي شاهدان عيني
سؤال بسيار . ميريپذ يم را ها آنرسيده است كه چنين وقايعي روي داده است، ما وقوع 

 اين است كه ما اخبار بسياري از گذشته دريافت شود يم مطرح جا اي كه در اين ساده
 چه مالكي براي پذيرش اين اخبار وجود دارد؟ پذيرش صحت تمامي اخبار بر ؛ميا كرده

 چه ،اگر بايد بخشي را پذيرفت و بخشي ديگر را نادرست دانست و خالف وجدان است
 به توان يمست كه چگونه  سؤال اين ا،طور كلي؟ به روشي براي اين كار وجود دارد

 دو راهكار ، تاريخييها گزارش تاريخي اعتماد نمود؟ عبدالجبار براي پذيرش يها گزارش
 را ارائه نموده و معتقد )185 :ص ،5 و 9 :ص ،16ج ،4 (حال و )231:ص ،15ج ،4 (تواتر

ي  سع،در ادامه. شود يماست اين دو روش منجر به ايجاد علم يقيني و ضروري در انسان 
  . روش عبدالجبار را در اثبات وجود معجزات بر اساس اين دو شيوه ترسيم نماييمميكن يم
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   اخبار متواتر.1 .2

 ابواب  فيالمغني  كتاب16 و اوايل جلد 15عبدالجبار مبحث اخبار را در اواخر جلد 
 معجزه و  اين مباحث در بين مباحث عام،در حقيقت.  مطرح نموده استالتوحيد و العدل

  كه اين ترتيبِشود يادآور ميعبدالجبار . باحث مربوط به اعجاز قرآن واقع شده استم
 نيازمند ، بلكه بدين سبب است كه ما براي فهم معجزه بودن قرآن، اتفاقي نيستمباحثْ

 بلكه ،وي خبر را نه براي پي بردن به اصل وقوع معجزه .)317 :ص ،15ج، 4(اخبار هستيم 
از ديدگاه  .)318 - 317 :صص ،همان (داند يمو عدم معارضه الزم براي پي بردن به تحدي 

معجزات يا جنسشان بر بشر محال است يا جنسشان بر بشر محال نبوده و در  ،عبدالجبار
براي فهم . رديگ يم دوم جاي ي  قرآن در دسته؛شوند يم واقع ها انسان قدرت ي حيطه

دانيم كه چنين   بلكه با دليل عقلي مي؛ نيازي به اخبار نداريم، اولي معجزه بودن دسته
 نبوده و آدميان از آوردن آن و معارضه در برابرش عاجز ها انسان توان ي كاري در حيطه

 براي فهم عجز ،ستها انسان قدرت ي  چون جنسشان در حيطه، دومي اما در دسته. هستند
 ز تكيه بر اخبار ندارد بايد به تاريخ عرب مراجعه كنيم و اين راهي ج،ديگران از آوردن آن

  .)همان(
 ها آنبه بيان مقدمه و مبنايي مهم براي بحث معجزات و اثبات   عبدالجبار،در ادامه
وي خبر را بر اساس . باشد يم كه همان تقسيم خبر به سه قسم پردازد يمتوسط اخبار 

، رساند يمخبري كه ما را به علم ضروري : كند يم حاصل از آن به سه دسته تقسيم ي فايده
خبري كه داللت بر صحت مخبرعنه دارد و خبري كه ايجاد ظن نموده و در احكام، اماره 

 اين تقسيم بر مبناي حالت علمي است كه ، در حقيقت.)331 :ص ،همان (شود يممحسوب 
 يقيني كه ،ندينما يمبرخي اخبار در آدمي ايجاد علم يقيني . دينما يمخبر در انسان ايجاد 

 ي  و هيچ دليلي قادر به ازالهكند ينمخالف آن به هيچ وجه به ذهن خطور بديهي است و 
 اما اين علم به ،كنند يمبعضي اخبار ديگر در انسان علم و يقين ايجاد . نيستاعتقاد به آن 

 و ممكن است با داليلي دارد اكتسابي و غيربديهي ي بلكه حالت،نحو بداهت و ضرورت نبوده
 اخباري هستند كه در انسان حالت ظن را اما قسم سوم. بروديقين حاصل از آن از بين 

. دهد يم را مالك عمل قرار ها آن ، يقين نداردها بدان و هرچند انسان دينما يمايجاد 
 ،گونه از علم ـ اگر آن را علم بدانيم ـ ممكن است با ظني ديگر و يا يك دليل معتبر اين

  .ابل بدهدنقض شود و جاي خود را به علمي مخالف و مق
 اين سه نوع خبر يها تفاوتپس از بيان اين سه قسم، عبدالجبار به طرح ويژگي و 

 كه خبردهندگانش دينما يمايجاد  خبري در ما علم ضروري فقط ،از ديدگاه وي. پردازد يم
ر علم پيدا كه خود به طور ضروري و بديهي به مضمون خب اول آن: دو ويژگي داشته باشند



 ه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه انديش 30
 .)333:ص ،15ج ،4( 2تر باشد كه تعدادشان از چهار نفر بيش يگر آنكرده باشند و د

و حتي مكلف بودن راويان اخبار را الزم ندانسته و معتقد است مؤمن معصوم، عبدالجبار 
 آور است ، خبر فساق نيز يقينكند يم در ما علم ضروري ايجاد نيمؤمنگونه كه خبر  مانه
 يعني حصول علم به نحو ضروري ،ران مخبي اولِ در مورد ويژگ.)334 - 333 :صص ،همان(

اگر مخبرين مطلبي را كه با علم اكتسابي « كه دينما يم، عبدالجبار چنين استدالل ها آندر 
 زيرا اگر قرار بود بدين ،ميكن ينم يقين پيدا ها آن ما به خبر ، بيان كننداند افتهيبدان دست 

 شهادت به درستي ها انسانزيادي از صورت در ما يقين حاصل شود، بايد وقتي گروه 
 رند و ديگر نيازي به مناظره نباشد، مخالفان آن را بپذيدادند يم و نبوت توحيد، عدل

پس ثابت شد اشتراط . كه چنين نيست حالي؛ در... گونه كه در متواترات چنين است همان
 ،همان( »ميابي يم علم ضروري ها بدان و ما دهند يم ضروري مخبرين به خبرهايي كه علمِ
  .)356 :ص

، ها آن نفر بودن 5استدالل عبدالجبار براي ويژگي دوم مخبران، يعني حداقل 
 در شرع بايد پس از كه اينوي با توجه به . نه بر عقل صرفاست، استداللي مبتني بر شرع 

 اگر از ايد؛ـ كه چهار نفرند ـ بر وقوع آن، قاضي به نفس خود رجوع نم شهادت شهود زنا
 حكم به عدم دهد، وگرنه حكم به مجازات ه است، علم به وقوع زنا پيدا كردها آنادت شه

 كه خبر چهار نفر براي ايجاد علم كافي كند يم استدالل ،)362 :ص ،همان (مجازات دهد
 وي اين 3. نفر در آن دخيل باشند5 كه حداقل شود يم و تنها در صورتي علم ايجاد نيست

و  )361:ص ،همان( يت قول سه، دو و يك مخبر نيز كافي دانستهاستدالل را براي عدم حج
 داند يمتعداد بيش از چهار نفر ـ هر چند نفر كه باشند ـ را در ايجاد علم ضروري يكسان 

  .)372 :ص ،نهما(
 همان متواترات در منطق كنند يمواقعيت آن است كه اخباري كه ايجاد علم بديهي 

 يقين ها آن متعدد، آدمي به يها يگواهد كه به سبب متواترات قضايايي هستن« .هستند
 گويندگانش ي  و توطئهتباني و يا احتمال ها آناي در مورد كذب   شك و شبهه،پيدا كرده

با منكر اين قضايا امكان محاجه  ... و اقليدس، مثل اعتقاد به وجود مكه، جالينوس؛رود ينم
 ،دانان مسلمان جبار نيز مانند منطق عبدال.) با اندكي تصرف218 :ص ،1( »وجود ندارد

 مانند عدم امكان نفي از ييها مالكوي .  داردها گزارهاعتقاد به يقيني و بديهي بودن اين 
 را )350 :ص ،15ج ،4( آوري خود، عدم ورود شبهه و شك و داشتن وضوح، ثبات و الزام

، همان ( مطالب بديهيهمچنين علم نداشتن برخي افراد به. دارد يم بيان ، ضروريبراي علمِ
را باعث ورود خدشه ) 354 و 353 :صص ،همان(تر شدن بديهيات با تكرار  و قوي )350: ص

 علم و جهل به ،وي معتقد است در علم ضروري. داند ينم ها آنبه ضروري و بديهي بودن 
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 وي ايجاد علم ضروري در انسان را .)354 :ص ،15 ج ،4( طريق حصول علم مدخليتي ندارد

 و تصديق و تكذيب و علم و جهل )401 و 335 :صص ،همان( كند يمل خدا تلقي فع
  .)405 - 400 :صص ،همان (داند يماثر  ديگران نسبت به آن را بي

 ما  يعني اخباري كه از طريق علم اكتسابي در،عبدالجبار در مورد نوع دوم اخبار
و با استدالل به رديگ يمقرار اما خبري كه مورد بررسي  «:ديگو يم ،دينما يم يقين ايجاد 

دانيم  ـ خبري كه توسط كسي كه مي1:  سه قسم استشود يمصحت مضمون آن پي برده 
 مثل خبر كتاب و ،شود يم داده رود ينمگويي بر او جايز نيست و او به سمت دروغ  دروغ
اين در . يم دروغ بر او جايز نيستدان مييد به تصديق كسي باشد كه ؤـ خبري كه م2؛ سنت
 كه راوي ميكن يمگويي بر او جايز نيست علم پيدا   با استناد به خبر كسي كه دروغ،حالت

صدق او را در مورد اخباري خاص ) ص( مثل كسي كه پيامبر...ديگو يممورد نظر ما راست 
خبر وي را و يا كسي كه خبري را در محضر پيامبر گفته باشد و ايشان  ... نموده باشددييتأ

امكان [ همراه با خبر باشد كه اگر خبر دروغ بود »حالي«ـ 3 ...ده باشندتكذيب ننمو
  .)33 :ص ،مانه (آن حال با آن باشد] نداشت

توسط ناقالني اين اخبار « .ندينما يم اخباري هستند كه در ما ايجاد ظن نوع سوم
د در مورد اي كه بر ضد خبرشان باش ، ديوانگي و يا غرض يا نشانه كه ما از قبلشود يمبيان 
 كه البته شدت ظني كه در ما دينما يمگونه اخبار در ما ايجاد ظن  اين.  سراغ نداريمها آن

 عبدالجبار .)339 :ص ،همان(» تعداد مخبران دارد بستگي به اوصاف خبر و شود يمايجاد 
 از ،)340 :ص ،همان( كه موجد ظن است خالف عقل دانستهرا تمسك به خبر واحدي 

 .)همان (داند يمز پذيرش چنين خبري را نيازمند قرائن و اوصاف خاصي لحاظ شرعي ني
  .)همان (باشد يم خود شنونده ، بلكه خداوند نيست، بر خالف علم،فاعل ظن

 بعد منتقل ي  به مرحلهعبدالجبار پس از بيان تعريف و اقسام خبر به تبع اقسام علم،
 و به اثبات اين مسأله كند يمي عبور  وي از مباحث تصوري و مفهوم،در اين مرحله. شود يم
 در انسان ايجاد علم كنند و يكي از منابع معرفتي آدمي تلقي توانند يم كه اخبار پردازد يم
 »سمنيه«اي كه توسط گروهي از هندوها به نام  وي اين بحث را با طرح شبهه. شوند يم

به مشاهدات خود علم پيدا سان تنها ن كه ااند بوده معتقد هيسمن .دينما يموارد شده آغاز 
 صحيح نبوده، باعث شود يم شهرها، پادشاهان و غيره بيان ي باره و اخباري كه دركند يم

 داليلي از سمنيه براي اين قول نقل عبدالجبار .)342 :ص ،همان( شوند ينمايجاد علم 
 اين يها لاستدال ، تا حد نهايتتراشد يم ها آن و خود نيز بيش از پنج دليل به نفع كند يم

  .)342 و 343 :صص ،همان( ديدگاه را نشان داده باشد
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 بلكه با يك بيان و ،دهد ينم جواب ها استداللتك اين  اما در مقام پاسخ، وي به تك

نبايد  «:ديگو يموي .  را نشان دهدها آن نادرستي ادعاها و داليل دينما يم سعي ،ايضاح كلي
 زيرا اگر ؛ اين ديدگاه ارزش درگيري زياد را ندارد شد و اصالًها نياچندان درگير بحث با 
 اعتقادات و علمي كه از كه اينباب مدركات روشن شود ـ با توجه به  ماهيت و تمايز علم در

 ، از لحاظ وجوب و صفتشود يم كشورها و پادشاهان در انسان ايجاد ي خبر مخبرين درباره
در مورد علم حاصل از اخبار شك كند  حاصل از مدركات است ـ ديگر كسي كه مانند علمِ

 و شامه و ذائقه چيزي را درك شوند يممانند كسي است كه بگويد تنها مبصرات درك 
مبصر و مشموم  حاصل از  علمِطور كه اين حرف درست نيست و پس همان. كنند ينم

 با خبر، علميبگوييم كه [، اين سخن در مورد خبر و ادراك هم درست نيست تفاوتي ندارد
 كه قول دهد يمگونه عبدالجبار نشان  بدين .)343 و 342 :صص ،15ج ،4 (»]شود ينمايجاد 

 حجيت اخبار متواتر را رد كنند، حجيت مشاهدات ها آنسمنيه يك بام و دو هوا است و اگر 
طور كلي حصول هرگونه  و كالً هر گونه علمي رد خواهد شد و بايد مانند سوفسطائيان به

  .)343 :ص ،همان(دعلم را منكر شون
 چگونه كه اين :ميگرد يمباز پس از بيان اين سه سنخ علم و اعتقاد، به اصل مسأله

 پاسخ ي ؟ خالصهكند يماخبار و در اين جا اخبار مربوط به معجزه براي ما ايجاد يقين 
 زند، اين است كه وي اكثر اخبار دال  را رقم ميها دگاهيد كه اختالف او با ديگر ،عبدالجبار

 اند دهيرس يعني اخباري كه به حدي از تواتر ؛داند يمبر وقوع معجزات را داخل در قسم اول 
وقتي آدمي به معجزات چنين علمي . ابدي يم علم  بداهتاًها آنكه آدمي نسبت به مخبرعنه 

  علم و يقين وي را زايل نمايد وتواند ينم ديگر هيچ شك و شبهه و سؤالي كند يمپيدا 
  .)400 :ص ،همان (أثيري بر آن نخواهد داشتيب ديگران هيچ تتصديق و تكذ

 يكـسان  عبدالجبار معتقد است كه علم به بديهيات :چند اشكال  يك مبنا و1 .1. 2
 بـه دقـت در آن و        ،وي اين اعتقاد را اصلي بـسيار مهـم دانـسته          . بردار نيست  بوده و اختالف  
 بـسياري از    توان يمقد است با اين اصل       و معت  )125 :ص ،1 (دينما يمتوصيه  استفاده از آن    

  :آورد يمخود وي چهار كاربرد موردي براي اين اصل . ادعاهاي نادرست را باطل كرد
ـ 2 ،)124 :ص ،همان ()ع(ـ بطالن ادعاي يهود مبني بر خاتميت شريعت موسي1

ـ بطالن ادعاي 3، )ع( به صليب كشيده شدن عيسيي  دربارهها ينصرانبطالن ادعاي 
ـ بطالن ادعاي شيعيان مبني بر نصب حضرت 4 )ع(تيان در مورد معجزات زرتشتزرتش
  تماماًها گروههاي اين وي معتقد است ادعا. به جانشيني) ص( توسط پيامبر اكرم)ع(امير 
ها  آن  ما هم بايد مانند، اگر علم بود و اگر بديهي بود.)122 :ص ،همان ( نه علماستظن 

پيامبر خداست ) ع(موسي« معتقديم ها آنگونه كه همانند  ، همانميداشت يماين اعتقادات را 
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 ي و ادعاي پيامبري نموده و ازدواج با مادر و خواهر را تحريم نموده و مردار و خوك و ذبيحه

يا در رد اعتقاد  .)124 :ص ،1(»داشته استپرستان را حرام نموده و روز شنبه را گرامي  بت
اگر شما به اين مطلب «: ديگو يم) ص(پيامبربر مسند  )ع(شيعيان مبني بر جانشيني علي

ما در علم به اين مطلب با شما ] و نه ظن[داشتيد و اين اعتقادتان علم بود ] بديهي[علم 
. چون مانند شما آن را زياد شنيده و به همراه شما در آن تعمق نموده بوديم. مساوي بوديم

اي نداشته   كه چنين اعتقادي پايهميكن يم نيقي ،ميابي ينماما وقتي ما چنين علمي در خود 
شما هم به  «كه اينوي در پاسخ به  .)126 - 125 :صص :همان (»]و ظن محض بوده است[

ما با رجوع به «: ديگو يمچنين ) 127 :نهما( »ديكن يماين مطالب علم داريد اما انكار 
 »!طالن آن هم داريم كه به اين مسائل علم نداريم و تازه علم به بميفهم يمخودمان 

  .)همان(
 در فهم ها انسانكه  اول آن. ، اشكاالت واضحي داردمبناي عبدالجبار در اين بحث

 براي فردي بديهي 144 مساوي 12 ضرب در 12 يكسان نيستند و ممكن است ،بديهيات
 مثالً ؛ بديهيات مانند هم نيستي كه بداهت همه  آندوم .باشد و براي ديگري چنين نباشد

تر است   متواترات چون خفيمقايسه كرد؛با بداهت متواترات توان  را نمياهت اوليات بد
سومين اشكالي كه بر اين . ممكن است عدم توافق بيشتري در موردشان وجود داشته باشد

اگر مسيحيان بگويند . است قابليت استفاده از آن بر ضد خود عبدالجبار شود يممبنا وارد 
نيستيم، عبدالجبار چه  خبر چون ما از آن بااند نداشتهمعجزه اي ) ص(كه پيامبر اسالم 

 منكر ابدي بودن دين اسالم ي بهائيت  ضالهي پاسخي خواهد داد؟ يا امروزه كه پيروان فرقه
 با اين مبناي شود يم، چگونه شوند يم) ص(و مدعي عدم خاتميت حضرت محمد بن عبداهللا

   رويارويي كرد؟ها آنعبدالجبار با 
سبب در  ال تا حدودي التفات داشته و بدين عبدالجبار به اين اشكرسد  مي نظربه

 عقل بر ؛ميسنج يمحرف شما را   وميكن يمبه عقلمان رجوع «: ديگو يمپاسخ به مسيحيان 
 .)126 :ص ؛همان( »باشد ينم كه اعتقادتان علم نيست و خبرتان راست كند يماين داللت 

 ها آنبار خروج از ادعاي بداهت اخبار و نفي علم ضروري به واضح است كه اين بيان عبدالج
 علوم ضروري به ي از حيطه درستي جاي استدالل و بررسي باز شده و مسأله است و به

  . علوم اكتسابي آورده شده استپذيرِ  مناقشهي دامنه
  »حال« ي  نظريه.2 .2

 حتي اگر در ما ،اتراي است كه سعي دارد نشان دهد اخبار متو  نظريه»حال« ي نظريه
عبدالجبار در اين باره . در خور اطمينان و استنادند باز ،علم اكتسابي هم ايجاد بكند

، سخن خود را بر اين اند بودهآن دسته از شيوخ ما كه قائل به تواتر اكتسابي «: ديگو يم
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د  كه شاي، عبدالجبار اين روش را.)339 ـ 338 :صص ،15 :ج ،4( »اند كردهمبتني  روش

حالتي با  «:بتوان آن را روش شواهد و قرائن تاريخي نيز ناميد، چنين تعريف كرده است
، بلكه بر خالف آن روي شد ينمخبر همراه شود كه اگر خبر دروغ بود، با آن همراه 

  )338 :ص :همان( 4»داد يم
 بايد آن را در ،عبدالجبار معتقد است كه براي فهم درستي و يا نادرستي يك خبر

 مثالً وي عاتي كه از آن زمان داريم بسنجيم؛ وقوع و همچنين ساير اطال شرايط روزگارِظرف
 :ديگو يم) ع( عدم صحت حديث غدير و يا حداقل، عدم داللت آن بر جانشيني عليي درباره

 خود بدان )ع( چرا علي،داللت داشت) ع(اگر اين حديث درست بود و بر جانشيني علي«
 اشكال مقدري كه شايد امام ي  او درباره.)293 و 144 :صص ،3( » است؟كرده ينماستناد 

كسي كه به «: به دليل ترس و تقيه يادي از حديث غدير نكرده، پاسخ داده است) ع(علي 
آنگاه با نقل . رديپذ ينمآگاه باشد اين اشكال را ] ع[علي احوال ابوبكر، عمر، عثمان و

و  برخالف موضوع ترس بوده ان خلفا نشان داده است كه حال زم، مختلفيها گزارش
 :ص ،5( »در زمان خلفا و در هيچ وقتي از كسي تقيه و ترسي نداشته است) ع(منانؤاميرم
 و يا به تعبير ]تاريخي[كلي ] و شناخت[قاضي تنها راه به دست آوردن اين فهم «. )179

  .)همان( » اخبار و سماع فراوان دانسته استخود او حال را ممارست و مخالطه با
 داند يمگشا  راه) ص(عبدالجبار روش حال را براي اثبات برخي معجزات پيامبر اسالم

اي زياد با مقدار كمي آب   سيراب كردن عدهي مثالً وي اثبات خبر معجزه ؛)39 :ص ،4(
آنچه نبايد مورد  .)410 :ص ،16 :ج ،4( داند يمرا از اين طريق ممكن ) ص(توسط پيامبر 

و چه علم اكتسابيِ از طريق حال، هر دو از  اين است كه چه علم ضروري گيرد غفلت قرار
در نزد ) ص(اگر علم پيدا كنيم معجزات پيامبر« اثبات درستي اخبار متواتر هستند و يها راه
 اضطراري  اين علمميفهم يماي بسيار روي داده باشد و ماجراي آن مشهور شده باشد،  عده

و بر  اشد، طريق پي بردن به آن اكتسابياي اندك ب د عدهوقوع آن در نز حاصل شده و اگر
در زمان ) ص(اجماع، سكوت پيامبر ]حال است كه از شواهد و قرائن نشانگر حال[اساس 

نقل اين معجزه توسط ديگران و يا اظهار وقوع معجزه توسط يك فرد و سكوت و عدم رد 
  .)415 :ص، همان( » برد نامتوان يم را اند داشتهديگراني كه در آن ماجرا حضور 

 بسيار ، حصول اجماع»حال« ي گيري نظريه در تواتر و شكل: حجيت اجماع .1 .2 .2
 نشانگر صحت  بر وقوع امري،ها انسان اجماع گروه زيادي از ،از ديدگاه عبدالجبار. مهم است

  ؟شود يم اين صحت و صدق از كجا فهميده اما .است وقوع آن مسأله
سبب سعي در پاسخ دادن به آن داشته  بدالجبار مهم بوده و بديناين سؤال از ديد ع

 خاصي، وقوع ي وي در جواب به اين سخن كه در حالت عادي و بدون وجود انگيزه. است
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 كه باعث ييها سبباز «: دارد يم بيان ، يا كذب از جماعت كثير مساوي استصدق و

 در علم ها آن اشتراك پس .عنه است اين افراد به مخبري ، علم همهشود يماجتماع بر صدق 
، چراكه اين اشتراك براي هركدام مشابه شود يمبر صدق  ها آنبه اين مسأله، باعث اجتماع 
 جاري مجراي يك داعي براي گزارش وقوع پس اين اشتراك. با ديگري حاصل شده است

 البته تا ،رد بر دروغ وجود نداها آن اما دليلي براي اجماع ،شود يمامري در زماني خاص 
و [ بايد امري زائد ،پس براي گزارش دروغ. زماني كه توطئه يا امري مشابه آن در كار نباشد

 وجود ندارد كه باعث ]مثالً توطئه[هرگاه بدانيم چنين امري . موجود باشد] اي خاص انگيزه
 »دان نگفته كه اين جماعت دروغ ميشو يم بر اين گزارش شده باشد، متوجه ها آناجتماع 

  .)11 : ص،15 :ج ،4(
 تاريخي مورد يها گزارش عبدالجبار معتقد است اصل بر درست بودن ،در حقيقت 

در . اي براي دروغ پيدا كنيم  دليلي مبني بر توطئه و يا انگيزهكه ايناجماع است، مگر 
در اشكال به .  پذيرش و استناد استدر خور مذكور يها گزارشصورت فقدان اين داليل، 

گونه كه هر فردي از افراد اين اجماع، احتمال  آيا آن «كهن عبدالجبار، مطرح شده اين سخ
 به عبارت ؛)همان( » كه همه با هم دروغ بگويند؟شود ينمدارد به دليلي دروغ گفته باشد 

، ما اصل را بر دهد يم يا گزارشي ديگو يم اشكال اين است كه وقتي فردي سخني ،ديگر
در مورد . است زيرا احتمال صدق و كذب مساوي ،ميده ينمدرست بودن سخن وي قرار 

 جاري و احتمال صدق و كذب يكسان تواند يم نيز همين اصل دهند يمجماعتي كه گزارش 
 الزاماً بر گروهي رد روا استچه بر فكه آن نشان دهد كند يم سعي ،عبدالجبار در پاسخ. باشد

 ي با آنچه بر اجزاشود يمجموعه بار  و ممكن است احكامي كه بر منيست روا ،از افراد
 كه اين يك گروه در  مثالً جايز است كه هركدام از افراد؛ متفاوت باشدشود يممجموعه بار 

جماعت   افراد آني  همهشود ينم كه درحاليشنبه يا جمعه است اشتباه كند،  امروز پنج
 اما ،ركعات اشتباه كندممكن است نمازگزاري در تعداد يا مثالً . دين اشتباه دچار شوندب

  .)12 :ص ،همان ( نمازگزاران در تعداد ركعات به اشتباه بيفتندي  كه همهشود ينم
 چنين امكاني وجود ندارد آزمايش و ديدن عادات كه اين راه فهم ،از نظر عبدالجبار

تك   كه هرچند ممكن است تكميابي يم درها انسان ما با بررسي احوال .)همان (انساني است
.  به اين اشتباه دچار آيندها آن در امري دچار اشتباه شوند، چنين نيست كه تمام ها آن

 كه ممكن شود يمعبدالجبار معتقد است پس از اين بررسي، در ما علم ضروري ايجاد 
اي   واقعهي اي خارجي مبادرت به دروغ گفتن درباره نيست جماعتي بسيار بدون انگيزه

 اين گام اول عبدالجبار در اثبات حجيت اخبار ، حقيقت در.)13 :ص ،همان (خاص كنند
 خاصي وجود نداشته ي وي تاكنون نشان داده كه اگر انگيزه. متواتر از طريق اجماع است
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به عبارت . تر است  صدق سنگيني  يكسان نبوده و كفهباشد، شرايط صدق و كذب جماعت

 حادثه را از يك جمع عظيم نفي جا عبدالجبار وقوع دروغ عمدي در مورد يك  تا اين،ديگر
 شود ينماما آيا . نديگو ينم كه اين جماعت بدون انگيزه دروغ دهد يم و نشان كند يم

  دروغ بگويند؟  پيشيني عامدانه و بر اساس انگيزه
 عبدالجبار بايد نشان دهد كه چنين عمد و توافق بر كذبي ، در گام دوم،در حقيقت

اي   عدم وجود چنين انگيزه، از ديدگاه وي،ه شدكه اشار چنان. وجود نداشته است
 اثبات شده و نيازي به دليل زائد نخواهيم  صدق است و صادق بودن جماعتي دهنده نشان
 كه اگر توطئه و توافق و يا ترس از قدرت حاكم وجود داشته رديپذ يمعبدالجبار . داشت
 اما در پاسخ به اين .)16 :ص ،15ج ،4 ( ممكن است جماعت هم مرتكب كذب شود،باشد

 و اند نكرده فالن گروه بزرگ با هم توافق و توطئه بر كذب ديفهم يمچگونه «پرسش كه 
 دارد كه بر ييها نشانه توطئه و توافقْ «:ديگو يم چنين )همان( »؟ديريپذ يمسخن آنان را 

 وجود نداشته باشد، متوجه ها نشانهوقتي اين . كسي كه اهل فن است پوشيده نيست
نگاري يا فرستادن شخصي   يا با نامه بر توطئه زيرا توافق؛اي وجود ندارد  كه توطئهميشو يم

 ظهور و بروزي ، براي خودها نيا و تمام رديگ يماي صورت  يا اجتماع در مكاني يا مكالمه
وقتي احوال اين جماعت مورد بررسي قرار گيرد، فرق بين آنچه با توافق و توطئه انجام . دارد

 زيرا توافق به معناي تجمع براي ؛شود يمو آنچه از سر صدق صورت پذيرفته دانسته گرفته 
 مگر با اجتماعات مكرر، رد و بدل شدن آراء و بحث و رديپذ ينممشاوره است و اين صورت 

تر است صدايش  اهميت كم تر و اموري كه از مسائل فوق الذكر كوچك . مسائلي جدل درباره
  .)16 - 17 :صص ،همان( »!]چه رسد به اين امور [شوند يمه  و همگان متوجديآ يمدر

 متعدد يها گروه اخباري كه ما از طريق نقل دهد يم عبدالجبار نشان ،بدين صورت
اي مانند توافق و توطئه بر كذب  اي بر وجود انگيزه  كاذب نيست، چون ما قرينهميا رفتهيپذ

ته اين نكته بسيار مهم است كه در الب. در موردشان نداريم )همان (سلطانيا ترس از 
به موضوع خبر كامالً علم داشته باشند  ها آن كه خود ميريپذ يمصورتي خبر اين جماعت را 

 ييها گروه اين حالت بايد در تمام .)همان(باشند كه فالن واقعه رخ داده است و مثالً ديده 
 وجود داشته باشد و اگر دكنن يم اين خبر را روايت ، مختلفيها زمانكه در طول اعصار و 

 بلكه از سر ظن مطلب را بيان كنند، خبر ، به مخبرعنه علم نداشتهها آناين حالت نبوده و 
  .)19 :ص ،همان( مورد وثوق نخواهد بود ها آن

اي  تاكنون عبدالجبار نشان داده كه گروه كثير در صورت نبود عاملي خاص و انگيزه
 و در مورد اخبار مورد ادعاي وي، احتمال ديگو ينمغ  باشد دروها آنمناسب كه وجه جامع 
اينك . اي خاص مثل ترس از پادشاه يا توطئه نيز منتفي است دروغ بر اساس انگيزه
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 مردم شود ينموي با اين سؤال مواجه است كه آيا . نهد يم سوم پاي ي عبدالجبار به مرحله

را كه كذب است، صدق دانسته و آن اي  دچار اشتباه شده باشند و بر اساس آن اشتباه واقعه
و «: ديگو يماي را پذيرفته،  صراحت وقوع چنين مسأله بهرا گزارش كرده باشند؟ عبدالجبار 

، بر آن اجماع نموده و پندارند يم حق ، كه جماعت وقتي باطلي را به طور اشتباهشود يم
  .)29 - 28 :صص ،16 :ج ،4( » نقل نمايندپندارند يمدروغي را كه راست 

 اخباري كه به دستتان رسيده ديفهم يماگر از عبدالجبار بپرسيم كه پس شما از كجا 
، پاسخ عبدالجبار اين است كه ما اخبار متواتر از جماعت باشد ينممبتني بر شبهه و اشتباه 

اي مانند ديدن   كه جماعت مخبرعنه را ديده باشد و يا با آن مواجههميريپذ يمرا در صورتي 
  .)17:ص ،همان (دداشته باش

 و شود يم از بديهيات قلمداد ،تر دانستيم، محسوسات در نزد عبدالجبار كه پيش چنان
 ،خطاي محسوسات را مطرح كنيم ي حال اگر مسأله. داند يم اطمينان در خور را ها آنوي 

  كند و بگويدها ييسوفسطا يا ما را محكوم به همراهي با ، عبدالجبار در پاسخرسد يمبه نظر 
خطاي در محسوسات را بپذيردكه اين قول سوفسطائيان است و يا انكار صحت محسوسات ، 

 كه  چناننكر شود و آن را خالف عادت بداند،ولي خطاي جماعت در يك امر محسوس را م
 مثالً كه اين احتمال اشتباه و ،ميا دهيدهي دهند كه هالل ماه را اگر صد نفر بيايند و گوا

 اگر عرف را نپذيريم و از ،در نهايت. ديده باشند خالف عرف استاي سفيد را  پرنده
هي،  با تمسك به حكمت االتواند يمعبدالجبار خواستار دليل عقلي و نه عقاليي شويم، وي 

از ذات  صدور قبيح ،به شبهه افتادن جماعت كثير را باعث اضالل بندگان و در نهايت
ي را پيش د عدم جواز وقوع معجزه به دست متنب و استداللي ماننخداوند ـ جل وعال ـ بداند

  !رو بگذارد
  

   سويين برناز ديدگاه اثبات وقوع معجزه. 3
گويي   كه درصدد پاسخدينما يم به روشني بيان ،سويين برن در مبحث اثبات معجزه
 كار اصلي سويين برن در ،به عبارت ديگر. باشد يمبه اشكاالت هيوم و پيروانش در اين باب 

سو در صدد  وي از يك. است رفع استبعاد و نشان دادن معقوليت وقوع معجزه بحث،ماين 
اي كافي نيست تا معجزه را به  هيچ گواهي «شان دهد اين سخن هيوم كهاين است كه ن

 به اثبات خواهد يم گواه از نوعي باشد كه كذبش از آن واقعيتي كه كه ايناثبات رساند، مگر 
 بيان كند خواهد يم ، ناصواب است و از سوي ديگر)33: ، ص7( »آساتر باشد رساند، معجزه

 بررسي و در خور ، علمييها داده تاريخي نيز مانند يها دادهكه بر خالف نظر آنتوني فلو، 
 پژوهش يها روش به قوانين طبيعت اعتماد كرد، به توان يمطور كه   همان،پژوهش بوده
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 طبيعي يها دادهارز با  همها را  اصل از اين روشهاي ح دادهو   تكيه زدهتوان يمتاريخي نيز 

 يها داده تاريخي با قوانين طبيعت، يها داده چنين نيست كه در صورت تناقض .نشاند
به بتوان بسا   بلكه بايد طرفين را سنجيد و چه؛ب باشنديكذتتاريخي از پيش محكوم به 

  .انين طبيعي اذعان نموداي خالف قو  تاريخيي صدق حادثه
 كه اين اثبات ي  شواهد تاريخي و نحوهي سويين برن بدين منظور، بحثي را درباره

 به بيان اين نكته اساسي ، دومي  و در مرحلهكند يممطرح  اي در گذشته رخ داده حادثه
  .نهادبايد كنار  و كدام را كرداين شواهد، چه بايد تعارض  كه در صورت پردازد يم

  چهار نوع شاهد تاريخي.1. 3

 كه براي آنچه در گذشته رخ داده است، چهارگونه شاهد و دارد يمسويين برن بيان 
  :ر دست استيا طريق اثبات د

 تجارب ي ـ شهادت و گواهي ديگران درباره2 5،خودمان خـاطرات واضح ـ1
 غير ممكن عتاًيطب چه چيزهايي كه اينـ فهم كنوني ما از 4 7؛ـ آثـار فيزيكي3 6،شان گذشته

 كه اين نوع چهارم تنها براي اصالح سه نوع ديگر است و خود منبع 8است، محتمل يا غير و
   .)33: ، ص7(ديآ ينم به شمار ها دادهمستقلي از 

و  خاطرات ،از ديدگاه وي. دينما يم شواهد چهارگانه را ايضاح ،سويين برن در ادامه
يادآوري آور است و هرچند احتمال خطا در  محفوظات هر فردي براي خودش حجت

، بنابراين به pاگر من به ياد آورم كه  يادآوردن، در كاربرد معموليِ به« ،خاطرات وجود دارد
   ).34: همان، ص(» p  چنين بوده است كه،ضرورت منطقي

گويند انجام داده، ديده و برايشان اتفاق  مي ها آنيعني كاري كه ( ديگران يگواه
  .يا در گذشته ثبت شده باشد گفته شده باشد و به ما شخصاً نيز ممكن است )افتاده است

 مانند جاي پا، اثر انگشت، خاكستر و ؛اما شاهد نوع سوم، آثار فيزيكي اشيا است«
مبني  [هستند فيزيكي از اين دست، شواهدي يها تيوضع.  حاصل از انفجار بمبيها چاله

 . را آثار ناميدها آنان كه در گذشته احتماالً حوادث خاصي رخ داده كه شايد بتو] كه اينبر 
 معيني در ي يا حادثه براي ما اثري است از وضعيت A1  خاصي يك وضعيت يا حادثه

باشند، در صورتي كه بر اساس ها B ها وA اگر آن دو حادثه اعضاي طبقات حوادث ،گذشته
  .)همان( »ها داشته باشد B ها ارتباط وثيقي با وقوع پيشينA ما، وقوع ي تجربه

شواهد نوع سوم را نوعي پي بردن به وجود علت به سبب   سويين برن،در حقيقت
يم معلولي تنها از علت خاصي صادر دان ميوقتي ما . داند يم و آثار آن ها معلولوجود 

  .كند يميت آن معلول ما را به وجود علتش راهنمايي ؤ، رشود يم
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 ،هد در حقيقت كه اين شوادارد يمدر مورد شواهد نوع چهارم، سويين برن بيان 

 ي كننده معيار سنجش و مهاراين شاهد. همان شناختي است كه ما از قوانين طبيعت داريم
اگر كسي بگويد امروز صبح فردي را ديده كه بدون هيچ . ديآ يمساير شواهد به حساب 

 به ، مثالً قانون جاذبه، است، شناخت ما از قوانين طبيعتكرده يماي در آسمان پرواز  وسيله
 ي قوانين طبيعت اجازه.  اين فرد تلقي خواهد شدي وان شاهدي بسيار قوي بر ضد گفتهعن

  9. خود اشتباه كرده استي  در مشاهده اين فرداحتماالًپس . دهند ينمچنين كاري 

از نظر . ديآ يمپس از ايضاح شواهد چهارگانه، سويين برن در صدد پاسخ به هيوم بر
وقوع معجزات، غفلت از شواهد نوع اول و سوم و  با مخالفت اشتباه اصلي هيوم در ،وي

بر اين اساس بوده كه هيوم تعارض بين . است به شواهد نوع دوم و چهارم صرفپرداختن 
 و دانسته يمشواهد را نيز منحصر در تعارض شهادت گواهان با شناخت علمي ما از قوانين 

، كرده يم گواهي چند فرد تلقياز تر   اطميناندر خورجا كه قوانين طبيعت را بسيار  از آن
 شواهد در ،بعضي مواقع«كه  حاليدر ؛)35: ، ص7(حكم به عدم وقوع معجزات نموده است

رس يك محقق صرفاً متشكل از گواهي ديگران نيست، بلكه مشاهداتي است كه خود  دست
دارند و نه  اند دهيد شواهدي را كه با چشم خود ها انسانبرخي . آورد يموضوح به ياد  فرد به

 مردي را ،كه اگر وي به طور مشهود دجا دارد از هيوم پرسيده شو. صرفاً گواهي ديگران
، ها انگشت آثار، اثر ي ؟ هيوم كالً دربارهگفت يمزند چه  ديده بود كه بر روي آب قدم مي
 نوع غير شخصي شواهد كه كارآگاهان دوست ؛ديگو ينمجاي پاها و خاكستر سيگار چيزي 

  .)همان( »سيار به آن اعتماد كننددارند ب
 ، كه اين نوع از شواهد از اهميت بسياري برخوردارندكند يم تأكيدسويين برن 

 در قالب مثالي طرز سويين برن.  توجه نكرده استها آنوجه به  هيچ كه هيوم به درحالي
 داشته ممكن است ما شاهد رد پا در گل نرم را«: دارد يمداللت اين شواهد را چنين بيان 

 كه اين جونز يك دقيقه قبل در يك طرف رودخانه بوده و شاهد ]دهد يمنشان [باشيم كه 
 برخوردش ي دهنده  رطوبتي كه نشاننيتر كماكنون جونز در طرف ديگر رودخانه است و  هم

و يا طنابي كه بتواند با آن از  و پل، قايق، هواپيما... با آب باشد نيز بر بدن و لباسش ندارد
 شاهد داللت بر آن دارد كه او بايد بر روي ،در اين صورت.  بگذرد نيز وجود نداردرود

 سويين برن ،هرروي  به.)36: همان، ص(»رودخانه راه رفته و يا از روي آن پرواز كرده باشد
 كه اين روش در باب معجزات معاصر كارامد است و در باب معجزاتي رديپذ يممتواضعانه 

 تواند ينم به سبب بعد زمان و از بين رفتن شواهد و آثار، اند وستهيپ كه در گذشته به وقوع
  .كارآيي چنداني داشته باشد
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 سويين برن كامالً محتمل است كه در ي شواهد چهارگانه : تعارض شواهد1 .1 .3

 ،ممكن است علي بگويد ديروز صبحانه نخورده است. شرايطي با يكديگر تعارض پيدا كنند
 ديروز او را در دفتر خود دارد و يا ي حساب صبحانه حل اقامتش صورت هتل مكه درحالي

تنها شواهد چهارگانه  نه .ميا دهيداصالً خود ما ديروز صبح او را در حال صبحانه خوردن 
 بلكه ممكن است دو مصداق از يك شاهد نيز با هم ،ممكن است با هم در تعارض افتند

 وي ي  در خانه12 تا 10د ديروز حسن ساعت ممكن است علي بگوي. تعارض داشته باشند
اين دو شاهد هر دو از يك نوع و مربوط به . بوده و حسين هم همين ادعا را داشته باشد

هرحال در هنگام تعارض  به. اند كرده كه با هم تعارض پيدا استشهادت و گواهي ديگران 
. بگذاريم كنار ،فع برخي ديگر برخي شواهد را به ن، ما ناچاريم بنا بر حكم عقل،شواهد و ادله

 بلكه بايد بر اساس اصول و ،اي و بدون مالك باشد  سليقهتواند ينماين تعديل و ترجيح 
  . علمي صورت پذيرديها روش

بدين .  اصولي براي سنجش شواهد متعارض ارائه دهدكند يمسويين برن سعي 
  10.دهد يم يك اصل اساسي و سه اصل مكمل ارائه ، وي به شرح ذيل،منظور

تر را  ، شواهد و داليل بيش اصل اين است كه تا سر حد امكاننيتر ياديبن«) الف
اگر يك شاهد چيزي را بگويد و پنج شاهد چيز ديگري را، آنگاه با نداشتن . بپذيريم
اگر يك روش تعيين زمان اثري باستاني . شود يم گواهي دوم پذيرفته ،تر  بيشيها نشانه
 ،تر در نبود اطالعات بيش ،اند دادهاي مخالف آن   روش ديگر نتيجهكه پنج اي بدهد نتيجه

  .)37: ، ص7( »ي دوم را پذيرفت بايد نتيجه
 در زندگي عادي غالباًو است امري شهودي و متعارف  واقعيت اين است كه اين اصل

 در مصر است و سه يمحمد مرساگر ده منبع خبري بگويند . شود به آن عمل مي ها انسان
، مانند اعتبار  در صورت تساوي ساير عوامل، خبري بگويند او از مصر خارج شده استمنبع

، ما اين ديدگاه را ها داده و ها ليتحلشده با ساير   همخواني اطالعات ارائهاين منابع و
 شايد بيان و گوشزد كردن اين اصلِ. برد يمچنان در مصر به سر  كه وي همميريپذ يم

 ما به سمت آنجاكه از ،بعضي مواقعدر ن بدين سبب باشد كه  سويين براز سويبديهي 
 را ناديده گرفته و سخن منابع حب و بغض داريم، اين اصل وخبري خاص گرايش قلبي 

سويين برن براي تكميل اين . ميريپذ يمتر را به سبب نفع و يا ضرري كه برايمان دارد  كم
  كه صبغه كمي دارد، ساير اصولْبر خالف اين اصل. دهد يماصل، سه اصل مكمل ارائه 

  .تر نگاه كيفي دارند بيش
، ارزش ها نشانهاولين اصل مكمل اين است كه نبايد براي انواع مختلف شواهد و «) ب

مثالً خاطرات روشن خود انسان بايد بيش از شهادت هر شاهدي ديگر  ...يكسان قائل شد
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 اما ،ام دهيدكه ديروز جونز را در هال وضوح به ياد آورم  اگر من به...  به حساب آيد]مهم[

براون بگويد كه وي جونز را تمام روز گذشته تحت نظر داشته و او اصالً نزديك هال نرفته 
  .)37: ، ص7( »است، من بايد بر خاطرات روشن خود ايستادگي كنم

 كه شاهد كند يم از آن جمله اشاره ،آورد يم داليلي نيز ،سويين برن براي اين ترجيح
  به خودش دروغ بگويدتواند ينم فرد كه درحالي به ما دروغ بگويد، تواند يمك ماجرا ي
گذاري شواهد چهارگانه  بندي و اولويت  به طبقه، البته سويين برن در اين مرحله.)همان(

دست نزده است و معلوم نيست كه غير از تعارض شهادت ديگران با خاطرات مربوط به 
  . كدام را بايد بر ديگري ترجيح داد،تعارض ساير شواهد خود انسان، در ي مشاهده
 بر حسب تجارب ،دومين اصل مكمل اين است كه براي داليل و شواهد گوناگون«) ج

در صورتي كه دليل .  داريم، اهميت و اعتبار متفاوتي قائل شويمها آنمختلفي كه از 
 با روش ميتوان يم ،اشد در كار نبكند يماي كه ميزان وثاقت هر كدام را تعيين  تجربي
و شواهد را از نظر ميزان اعتبار و وثاقت تعيين  يك از داليلرتبه و مرتبت هر بندي، طبقه
  از طريق،كه داليل با هم تعارض داشته باشند  درصورتيميتوان يمبنابراين . كنيم
 و به چه اندازه از شوند يم مشخص كنيم كه هريك به كدامين طبقه مربوط ،بندي طبقه

 در بررسي اعتبار و وثاقت آثار فيزيكي و تواند يماين روش . مند هستند وثاقت و اعتبار بهره
  .)38: ، ص7( »غيره در تحقيقات مربوط به اسناد و مدارك تاريخ باستان نيز به كار آيد

تر نگاه به تعارض دو شاهد از يك نوع   بيش، سويين برن در اين اصلرسد به نظر مي
وي سعي دارد نشان دهد كه در . نه و نه دو شاهد از دو نوع مختلف دارداز شواهد چهارگا

 بدين ، براي رفع تعارض وجود داردييها راه چهارگانه نيز يها يبند درون هريك از دسته
 به وثاقت و توان يم ، شواهد و بررسي شواهد مشابهي ضيق كردن دايرهمصورت كه با 

گزارشي داده باشد كه متعارض با گزارش اگر جاسوسي روسي .  پي بردها آندرستي 
 آن كه اين اين جاسوس و يها گزارش با بررسي ساير ميتوان يمجاسوسي ديگر باشد، ما 

 به اين مسأله برسيم كه گزارش كنوني وي راست و ،اند بوده درست و يا نادرست ها گزارش
ي علم رجال براي  كه علماييها روشبه دارد  بسياري يها شباهت اين روش. يا دروغ است

  .اند گرفته يم به كار ها آنتعيين وثوق راويان احاديث و قوت و ضعف منقوالت 
 مگر ،اصل مكمل سوم اين است كه نبايد شواهد و داليل سازگار با هم را رد نمود«) د

 جز در موردي كه بتوان در باب اين ، موجود باشدها آناي بر بطالن  وي دليل بسيار قكه اين
اگر پنج شاهد همگي يك چيز بگويند و ما بخواهيم شهادت ...  تبييني ارائه دادسازگاري

 قادر باشيم توضيح كه اين مگر ، را رد كنيم، معموالً در انجام اين كار موجه نيستيمها آن
 در ها آن ي  مثالً شايد توضيح اين باشد كه همه؛اند گفتهبدهيم كه چرا همگي سخني مشابه 
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اگر ما .  تا شهادت دروغ بدهنداند كردهرك بوده و يا با هم توافق معرض خطاي حسي مشت

 يا شواهدي اند شدهشواهدي داشته باشيم كه همگي اين افراد قبل از واقعه با هم ديده 
، آنگاه موجه اند برده يم از شهادت دروغ، سود ها آن ي داشته باشم كه نشان دهد همه

  .)40-39: همان، صص(»اند كردههستيم بگوييم اين افراد توافق بر دروغ 
تر به ورد شواهد متعارض نيست، بلكه بيش در م، بر خالف اصول قبلي،اين اصل

اي شهادت  وقتي افراد مختلف بر وقوع حادثه.  داردنظرشواهد همسان و مؤيد يكديگر 
 ي؛ بلكه هر شهادت به كذب نيستيمها آن ما عرفاً و عقالً مجاز به رد شهادت و رمي ،دهند يم

تنها در صورتي مجاز به ما . كند يمتر وقوع حادثه و صحت اصل خبر را بيشاحتمال 
 هستيم كه داليل بسيار قوي براي اين كار داشته باشيم؛ ها آن اين افراد و رد قول ي تخطئه

 سويين برن كه ما را در نادرست دانستن سخن شاهدان موجه يها مثالداليلي مانند 
  .سازد يم

  اصول كلي وها نيا كه كند يم تأكيد ،از بيان اين اصولسويين برن پس 
 ييها اختالف ممكن است ،ند، هرچند كه در جزئياتا  شواهد تاريخيي اي درباره شده پذيرفته

  .)40: همان، ص(باشد 
 تشكيك برخي مدققان و اهل نظر در اين كند يم مهمي كه سويين برن اشاره ي نكته
در اين . كنند مناقشه ها آندر ول متعارف را نپذيرند و اي اص  است عدهممكن .اصول است

در اين موارد و براي پاسخ به اين . بود مورد توافق همگان نخواهد يديگر هيچ معيار ،صورت
 ها آن نشان دهيم اصول مورد نظر ها آن به كه  است اين كارامد  تنها استداللِ،اشخاص

 كه اين يا ؛دارد 11شده عرفاً پذيرفته  سازگاري كمتري با اصولِ،نسبت به اصول رقيب
 كه طرفين بر آن توافق دارند، ييها مثال عمدتاً با ساير ي فرد مخالف شده  پذيرفتهيها مثال
 كذب جا به احتمال عقالنيِ  سويين برن در اينرسد يمبه نظر  .)همان(تي نداردمشابه

 با عرفناسازگار ير عقاليي و غ اما اين احتماالت را ،كند يمشهادت و يا ساير آثار اعتراف 
  .داند يم

  :  اصولي براي ارزيابي تعارض سه نوع شاهد اول با شاهد نوع چهارم.2 .1 .3
وقتي معجزه را به نقض قانون طبيعت تعريف كنيم، وقوع معجزه به معناي تعارض با شاهد 

معجزه اطالع  ما چگونه از وقوع ، به عبارت ديگر؛باشد يم يعني قوانين طبيعت ،نوع چهارم
 ميابي يم كه وقوع معجزه را ديده است و يا نشانه و اثري ديگو يم؟ يا كسي به ما ميابي يم

در اين . دهد يماي رخ   كه معجزهمينيب يمكه حاكي از وقوع معجزه است و يا خودمان 
 از مورد بر اساس يك يا چند ،ما شاهد قوي قوانين طبيعت را داريم و از سوي ديگر ،حالت

  .اي روي داده است  كه معجزهميا افتهياهد فوق، اطالع شو
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. استاين به معناي تعارض يك يا چند شاهد از انواع اول تا سوم با شاهد نوع چهارم 

؟ آيا شواهد نوع يك از شواهد را بگيريم و چرا دام بايد طرف ك،در چنين تعارض و برخوردي
 شاهد نوع كه اين يا ،وع معجزه را بپذيريم وق،اول تا سوم را بر شاهد نوع چهارم ترجيح داده

   از پذيرش وقوع معجزه سر باز زنيم؟،چهارم را مسلط بر شواهد ديگر دانسته
شواهد «:  معتقد بود،در پاسخ به اين سؤالكه هيوم  كند يمسويين برن يادآوري 

فلو كه پا . ابد الزم است تا بر شاهد عدم امكان طبيعي غلبه ياي از ساير انواع العاده قوي فوق
وي ادعاي . را از اين فراتر نهاده و معتقد است شواهد نوع چهارم هرگز مغلوب نخواهد شد

اي كه در گذشته ـ كه   تاريخي با واقعهي  يك گزارهكه درحالي: كند يمخود را چنين مدلل 
ي  علمي  گزاره)يعني شواهد سه نوع اول(ما فقط بقاياي حاضر آن را داريم ـ مرتبط است 

) مكاني است هر زمان و ماهيت برخي انواع در ي  همهي يعني درباره(چون گزاره اي كلي 
 پيشنهاد فلو اين ،به نظر.  مستمراً توسط هر كسي كه بخواهد آزمايش شودتواند يم است،

 هر زماني مورد آزمايش  مستمراً توسط هر فردي و درتواند ينم  تاريخيي است كه گزاره
   .) با اندكي تصرف42: ، ص7(» قرار گيرد

 حاكي يها هيقض كه اين اول :كند يمسويين برن اين ادعاي فلو را به دو بخش تقسيم 
 تواند يم هر كسي ، بودهپذير  در هر شرايطي آزمون،د چون كلي هستن،از قوانين طبيعت

ئي اي جز  چون واقعه،پذير نيستند  قضاياي تاريخي آزمونكه ايندوم .  را آزمايش كندها آن
  ).همان(اند افتاده كه در زمان گذشته اتفاق اند بوده

 كه هرچند هر گويد مي ،در مورد ادعاي اول. داند يمسويين برن هر دو ادعا را باطل 
 قوانين و كلي حقيقي بودن آن صدق ي  اين نشانه، قوانين طبعيت را بيازمايدتواند يمكسي 

در . اشدبمورد ادعا  قانون برايدي محدود ييأ تتواند يم بلكه هر آزمايش فقط ؛ نيستها آن
 ناقص ي حاصل استقرا سويين برن به اين نكته است كه قوانين طبيعتي  اشاره،حقيقت

اما ،كند يم دييتأ مفروض ما را ي  تنها تا حدي نتيجههستند و پيدا كردن موارد جديد 
وم فلو نيز درست اما ادعاي د. وقت آن را به ضرورت و قطعيت كامل نخواهد رساند هيچ

 ، علمي و قوانين طبيعتيها گزارهمانند ه قاًيدق تاريخي هم يها گزاره زيرا ،نيست
  .)همان (ندپذير آزمايش

افزايش   شواهد مستقيم ما، تاريخييها گزاره كه در مورد دارد يمسويين برن اذعان 
تري در باب ش شواهد بيتوان يم اما ، زيرا واقعه در گذشته رخ داده است،نخواهد يافت

 با استفاده از ، بدين طريق، محدودي كه داريم پيدا نمودهيشاهدها بودن پذير اطمينان
بنابر اين با بررسي  «. مورد نظر يقين پيدا كردي  به وقوع حادثه،شاهدان غير مستقيم
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مانند صدق ي تاريخي را ه  صدق گزارهتواند يم هر فردي ،اعتمادپذيري شواهد مستقيم

  .)43: ، ص7(» ر هر زماني مورد آزمايش قرار دهدمي د علي گزاره
 هر دو گروه از دييتأ ي است كه روش و شيوه سويين برن در صدد بيان اين مسأله

يكسان استشواهد  .درست در روشي مشابه با مشاهدات شخصي، قوانين طبيعت 
 و بايد با شوند يم پذيرفته ها انسان از جانب تاريخي و آثار فيزيكي، اثبات و يها يگواه
 يكي از توان ينم ، بر اين اساس. يكساني مورد بررسي و نفي و اثبات قرار گيرنديها روش

  . شواهد را برتر دانسته و مالك اصلي قلمداد نمودي انواع چهارگانه
 قانون طبيعت است و ادعاهايي Lاي همانند   قاعدهكه اينجا كه ادعاها در مورد  از آن«
  و آثاري خاص اعتماد كردها شهادت روشن ذهني، يها خاطرهيد بر  باكه ايندرباره 

 و با نفس اند شدهاثبات .  مشابه ـقاًيدق نه يك روش ـ ادعاهايي هستند كه در روشي مشابه
 يك روش را بر ساير ،سبب نبايد پيشاپيش ، بدينشوند يمهمان داليل تقويت و يا تضعيف 

  .)همان( » ترجيح دادها روش
 توان يم نشان دهد كه ييها روش و ها مثال با كند يم سويين برن سعي ،در ادامه

 در مورد ،شود يمكه در مورد قانون طبيعت به كار گرفته را اصول علمي مورد قبولي 
مانده نيز به كار گرفت و بر اساس  شهادت ديگران، حافظه و خاطرات و همچنين آثار باقي

: ديگو يموي . ، پذيرفتاست تعارض با قوانين طبيعت اي تاريخي را كه در  وقوع حادثه،ها آن
] منوط به[ يا رد كنند، ابتدا دييتأ را E وقوع 12 شواهد پس از سبك و سنگين كردنكه اين«

دومين . اين است كه آيا شكل قانون يا ارتباط مورد بحث به شكل آماري هست و يا كلي
بات شده است؟ قانوني آماري ممكن است اين است كه قانون يا ارتباط تا چه اندازه اث مسأله

 كوانتوم به صورت ي قوانين زيربنايي نظريه. اي به سود خود داشته باشد داليل بسيار قوي
، برخي قوانين كلي از سوي ديگر.  اما شواهد به نفعشان بسيار قوي است،آماري هستند

 يها ميتعمز  مثالً بسياري ا؛ خيلي قوي نيستها آن، اثبات اند شدهچند اثبات هر
  ).248-247: ، صص6 (گونه است شناسي اين شناسي و مردم زيست

 ييها روش حتي توانند يم سويين برن معتقد است كه شواهد متعدد رسد يمبه نظر 
 را چنان حجيت بخشند كه ما بتوانيم از اين ها روشعلمي پيش روي ما قرار دهند و آن 

در . اي بر خالف قانون طبيعت، استفاده كنيم اقعه براي اثبات وييها روش ي منزله  بهها روش
 اين خوانشي ديگر از اصل مكمل سوم ،طور كه سويين برن خود اشاره دارد  همان،حقيقت

 تعدد شواهد معتبر اتكا به طبق اين اصل،. نامد يم 13سازگاروي است كه آن را اصل شاهد 
وقوع آن حادثه را توان يم ،عت ناقض قانون طبيي  بر وقوع يك حادثه دالّو آثار متعدد 

  . قوت اين شواهد را بر قوت قوانين طبيعت رجحان داد،پذيرفته
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تاكنون آنچه سويين برن در بحث تعارض شواهد :  خاطرات روشن ذهني.3 .1 .3

. مطرح نمود مربوط به تعارض آثار و بقايا و شهادت و گواهي ديگران با قوانين طبيعت بود
مانند قوانين ه ارزشي ،بود كه اين دو نوع شاهد از لحاظ معرفتيادعاي سويين برن اين 

اما وي در . اند  ارزيابي و تعادل و تراجيحدر خور يكساني باًيتقر يها مالك با ،طبيعت داشته
 نشان ، انسان نيز صحبت كردهيها داشته  خاطرات و ذهني  دربارهكند يمچند صفحه سعي 

مانند ه ما از مشاهدات گذشته وجود دارد نيز ي هدهد كه تجارب شخصي و آنچه در حافظ
مان و يا   خاطرات روشن ذهنيميتوان يمما  «. اعتماد و سنجش استپذيراي ،هد ديگرشوا

.  مورد آزمون قرار دهيم،مان داريم  دانشي كه از تجارب گذشتهي دربارهرا ادعاهايمان 
 ديگو يمدر برابر شواهدي كه  تواند يم E ي  واقعهي همچنين خاطرات روشن ما از مشاهده

Eتواند يم ، بسنده باشد رخ نداده است مورد سنجش قرار گيرد و اگر اين مشاهدات 
  .)48: ، ص7( » را تضعيف كندE مبني بر عدم وقوع يادعاها

 اذعان ،داند يم اعتماد در خورسويين برن هرچند خاطرات و حافظه را معتبر و 
اي براي نشان دادن قابليت اعتماد به حافظه  شده ذيرفته كه هيچ معيار معتبر و پدارد يم

 ،طرات فرد ضميمه شودااما مطمئناً اگر گواهي ديگران به خ ؛)59: همان، ص(وجود ندارد 
 خود اعتماد ي  مورد نظر اطمينان يابد و به حافظهي  به وقوع حادثهتواند يمآنگاه فرد 

  .)همان( 14.كند
  

  بندي جمع. 4
 خاطرات اثبات آنچه در گذشته اتفاق افتاده است چهار طريقِسويين برن براي 

شخص، شهادت ديگران، آثار فيزيكي و فهم كلي انساني ما از روند حوادث جهان را مطرح 
برآمده از ( فردي و اخبار ي ه مشاهد، شهود شخصيي  طريقه،عبدالجبار نيز در مقابل. نمود

 همان باًيتقر ،عبدالجباردر نزد اختبار  وصي  شخي مشاهده. يش روي نهاد را پ)حال و تواتر
 همان شهادت ديگران ،عبدالجباردر نزد و اخبار ين برن يدر نزد سوخاطرات شخصي فرد 

  .سويين برن استدر نزد 
 از آن جهت كه به شواهد و قرائن توجه دارد و سعي در »حال« ي  نظريه،در حقيقت

 ، حوادث مختلفيها معلول از آثار و اهدخو يماي   به گونه،كند يمكنار هم نهادن آن 
 ،از سوي ديگر. ، بسنجدتطبيق داده و با اخباري كه در دست دارد بدياب آن را يها علت

 فهم كنوني ما از روند حوادث مقطعي خاص از تاريخ است و با ، در حقيقت»حال« ي نظريه
 حكم ميتوان يمه  جريانات آن زمان است كتوجه به حوادث آن مقطع خاص و برآيند كليِ

 ي البته مسلم است كه نظريه.  ما واقع شده و يا روي نداده است مورد نظرِي كنيم حادثه
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 ناظر است ها آن به قوانين تاريخي و روند انساني ، سويين برن بر خالف شاهد چهارمِ»حال«

  .و نه به قوانين طبيعت
 شهادت ديگران ،معجزات شاهد براي هر دو متفكر در اثبات وقوع نيتر مهمهرروي  به

سبب هر دو دانشمند حجم اصلي مباحث   و بديناند داده به ما ها آنو خبرهايي است كه 
عبدالجبار بحث علم ضروري . اند دادهخود در مبحث وقوع معجزات را بدين بخش اختصاص 

 سعي دارد علم حاصل از اخبار را ، و با طرح آنكند يم حاصل از خبر را مطرح و حصوليِ
در .  راه را بر شكاكان ببندد، با اين مبناي معرفتي نشان داده،اتياول ي هيپا روري و همض

 ، خاص خود نيز با طرح متدلوژي تاريخيِكند يممورد اخباري كه در ما ايجاد علم حصولي 
هاي ديگري نيز در  آورد و روش و توجه به قرائن و شواهد پيش مي» حال«ي  يعني نظريه

 با دارد يم كه وي بيان ييها روشعضي از ب. دارد هم صحت اخبار بيان ميكنار آن براي ف
 »تر پذيرش شواهد بيش« جالبي دارد؛ مثالً اصل يها شباهتاصول حل تعارض سويين برن 

 كه ما كند يم تأكيدعبدالجبار .  اجماع همخواني داردي سويين برن تا حدود زيادي با نظريه
ي اصل سويين برن به اخر اُتاحد را كنار بگذاريم كه عبارخبر و بايد اجماع را پذيرفته و

  .ديآ يمحساب 
 بيشتر ، يعني اصل شاهد سازگار،ين برنيبهت در مورد اصل مكمل سوم سواشماين 
 سازگار با هم را نبايد شواهد و داليلِ«: كرد يماصل شاهد سازگار بيان . كند يمخودنمايي 

 جز در موردي كه ، موجود باشدها آناي بر بطالن  يار قوي دليل بسكه اين مگر ،رد نمود
اگر پنج شاهد همگي يك چيز بگويند و ما ...  تبييني ارائه داد،بتوان در باب اين سازگاري

 قادر كه اين مگر ، را رد كنيم، معموالً در انجام اين كار موجه نيستيمها آنبخواهيم شهادت 
اگر ما شواهدي داشته باشيم   ....اند فتهگباشيم توضيح بدهيم كه چرا همگي سخني مشابه 

م كه نشان دهد ي يا شواهدي داشته باشاند شده اين افراد قبل از واقعه با هم ديده كه همگيِ
، آنگاه موجه هستيم بگوييم اين افراد توافق بر اند برده يم از شهادت دروغ، سود ها آن ي همه

  .)40-39: ، صص7( »اند كردهدروغ 
 وقتي خبري به نحو اجماع و توسط افراد زياد بيان ديگو يمصراحت به عبدالجبار نيز 

 چون علم به يك خبر و صرف گزارش يك صل بر آن است كه آن خبر درست است، ا،شود
شايد بيان عين سخن . خواهد ينمدليل صدق باشد و داعي زائد  تواند يم خود خبرْ

 كه باعث ييها سبباز  «:سازد   رهنمون، بيشترهت شگفتبشامعبدالجبار ما را به اين 
 در علم ها آن اشتراك پس . اين افراد به مخبرعنه استي  علم همهشود يماجتماع بر صدق 

 مشابه ،، چراكه اين اشتراك براي هركدامشود يمبر صدق  ها آنبه اين مسأله، باعث اجتماع 
زارش وقوع  جاري مجراي يك داعي براي گپس اين اشتراك. با ديگري حاصل شده است



47 اثبات وقوع معجزات از ديدگاه قاضي عبدالجبار معتزلي و ريچارد سويين برن 
 البته تا ، بر دروغ وجود نداردها آن اما دليلي براي اجماع ،شود يم امري در زماني خاص

و [ بايد امري زائد ،پس براي گزارش دروغ. زماني كه توطئه يا امري مشابه آن در كار نباشد
عث  وجود ندارد كه با]مثالً توطئه[هرگاه بدانيم چنين امري . موجود باشد] اي خاص انگيزه

 »اند نگفته كه اين جماعت دروغ ميشو يم بر اين گزارش شده باشد، متوجه ها آناجتماع 
 اما ،رنديپذ يمجا احتمال اشتباه شاهدان را  البته هر دو متفكر در اين .)11 :ص ،16 :ج ،4(

اي در مورد معجزات را رد   وقوع خارجي چنين مسأله،ت خداوندهر دو با استناد به حكم
 قائل است كه اجتماع گروه ، عبدالجبار غير از طرح حكمت خداوند، اين حالبا .ندينما يم

  . محال استباًيتقركثير بر امري اشتباه كه از مشاهدات باشد، 
صدق و است كه اعتقاد اين  مشترك ديگر دو متفكر در مبحث وقوع معجزه، ي نقطه

 كند تالش مي ، دقيقييها ليتحلسويين برن با . پذير است آزمون تاريخي يها گزارهكذب 
 قابليت بررسي و سنجش دارند و ، طبيعييها گزارهمانند ه تاريخي يها گزاره دهد كهنشان 
مانند هعبدالجبار نيز علم حاصل از اخبار را .  يكساني نيز براي اين كار وجود دارديها روش

 نشان »حال« ي هبا طرح نظري ، دانستهها آنارزش با   عقلي و هميها استداللعلم حاصل از 
  .پذيرند  سنجش، علمييها روش مسائل تاريخي نيز با دهد يم

  

 ها يادداشت
  .باشد  واحد بندر عباس مي ژوهشي اجرا شده در دانشگاه آزاد اسالمي، اين مقاله برگرفته از طرح پ*
، 231: ، صص15: ، ج4: (ك. ن: عبدالجبار در جاهاي مختلف، به اين دو روش اشاره نموده است. 1

  )243: ، ص17:  و ج267 و 263
، اشتراط شرحداند و خواجه طوسي نيز در  ، تعداد را در متواترات شرط نمياشاراتابن سينا در . 2

  ).219 - 218: ، ص1: ، ج1(دهد  تعداد را به ظاهريون از محدثان نسبت مي
. اند به آن پاسخ دادهاين استدالل و اعتقاد عبدالجبار را بسياري از متكلمان نقض و رد كرده،  .3

 شهادت چهار نفر را حتي با علم قاضي  ي قضاوت را نپذيرفته، اي از اساس، مبناي وي در مسأله عده
 50اند كه بايد  در خون مثال آورده» قسامه«اي ديگر هم به  عده. اند به خالف آن نيز درست دانسته

اي  عده.  نفر باشند50 است مخبران بيش از اند بر اين اساس، شما بايد بگوييد الزم نفر باشند و گفته
  ).367 - 362: ، صص4: ك. ن(اند  هم قائل به تفاوت بين خبر و شهادت شده

  .گزين نمود شايد بتوان به جاي حال، شناخت كلي و يا آگاهي عمومي را هم جاي. 4
5. Our own apparent memories 
6. Testimony of others 
7. Physical traces 
8. Our contemporary understanding of what things are physically 
impossible or improbable 
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تواننـد   داند، بدين معنا كـه ايـن شـواهد مـي     سويين برن شواهد چهارگانه را جامع وغير مانع مي . 9 

انـده از  م متداخل بوده، ما وقوع الف را هم از طريق شهادت فردي بر وقوعش وهم از طريق آثار بـاقي        
  .آن متوجه شويم

 كـه مباحـث مربـوط را بـه          2ي    ي اين قسمت، عالوه بر منبع اصلي، از منبـع شـماره             در ترجمه . 10
  .صورت خالصه ترجمه نموده نيز استفاده شده است

11. Commonly accepted principle 
12. Balance 
13. Principle of coincident evidence 

ناپذيرنـد   ي شخصيِ اصـالح  هاي پايه مالكوم مبني بر وجود گزاره هالند وسويين برن مبناگروي . 14 
توانـد مـورد     دارد كه حتي مشاهدات و اوليات و كالً هر امر بديهي و پايه مـي                پذيرد و بيان مي     را نمي 

، 7(تواند در بحث ديگري مورد سؤال و انكـار واقـع شـود                اي مي   سؤال و بحث قرار گيرد و هر مقدمه       
  .)50-48: صص
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