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نهمفصل 

معجزه
آیا خداوند در امور زمینی دخالت می کند؟



طرح مسئله ی فعل الهی . ۰

معجزه چیست؟. ۱
ناقض قوانین طبیعت( الف
آیا قوانین طبیعت قابل نقض اند؟( ب

بحث های ناظر به معجزه. ۲
بحث مابعدالطبیعی( الف
بحث معرفت شناختی( ب

معجزات وقایعی تاریخی اند( یکم
معجزات وقایعی تبیین ناپذیرند( دوم
معجزات افعال خداوند هستند( سوم

برخی مالحظات مرتبط. ۳
معجزه ی نوعی، معجزه ی خاص( الف
تنش اخالقی پیرامون معجزه( ب
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(ساحت ممکنات)ساحت طبیعت 

و مطلق چگونه امر مجرد 

مادی در امر می تواند 
بگذارد؟و ممکن اثر 
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:مراد از معجزه

غیرمنتظرهرخداد . ۱
نتیجه ی تصرف الهی. ۲
فعل مستقیم الهی . ۳

:مراد از غیرمنتظره
.نداردتبیین طبیعی امری که . ۱
.  ه باشدولو تبیین طبیعی داشتبسیار نامتعارف امری . ۲
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نه. ۱
عجزه خود این م. «جریان بالفعل وقایع»قانون طبیعت یعنی : مکینون

« طبیعتقوانین»پس تقابل معجزه با . هم یکی از اتفاقات بالفعل است
. استنقص تفسیر ما از قوانین طبیعت حاکی از 

آری. ۲
ون را بهتر است قان. استپرمؤونهانتساب نقص به قوانین طبیعت 

.  مستحکم بدانیم و فعل خالف آن را به  خدا نسبت  دهیم
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:بحث مابعدالطبیعی. ۱
است؟ممکنآیا وقوع معجزه 

:بحث معرفت شناختی. ۲
مدعی وقوع معجزه شد؟ به نحو معقولی چه زمانی می توان 
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.اکثر فالسفه مدعی عدم امکان معجزه نیستند

فعل این بحث آبستن مواضع مابعدالطبیعی در باب: نکته
.  الهی است
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مدعی به نحو معقولی چه زمانی می توان ــ 
وقوع معجزه شد؟ 

قولی تحت چه  شرایطی شخص می تواند به نحو مع: پرسش تاریخی

وقایع نامتعارفِ منقول اتفاق افتاده اند؟معتقد شود که 

ی تحت چه شرایطی شخص می تواند به نحو معقول: پرسش علمی

؟واقعه ای فاقد تبیین طبیعی استمعتقد شود که 

عقولی تحت چه شرایطی شخص می تواند به نحو م: پرسش االهیاتی

؟خدا مستقیما در فالن واقعه نقش داشته استمعتقد شود که 
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نامتعارفِ منقول اتفاق افتاده اند؟

.ذیر استسنگینی قرائن به نفع قوانین طبیعی اند؛ به ویژه که مدعای علم تکرارپ: ـــ   فلو
ـ  سویین برن جایی که می توان حاالتی را تصور کرد که قرائن به نفع معجزه باشند؛ مثال: ــ

.  از یک پدیده وجود داشته باشد... عکس و سی تی و ام آر ای و شهادت پزشکان و 
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ود که تحت چه شرایطی شخص می تواند به نحو معقولی معتقد ش: پرسش علمی

؟واقعه ای فاقد تبیین طبیعی است

اصل دعوا 
کدام یک بیش تر است؟ مؤونه ی

ناقص دانستنِ علم  

Vs.
استثنای غیرطبیعی دانستن واقعه ی موردنظر
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؟خدا مستقیما در فالن واقعه نقش داشته استمعتقد شود که 

.خداباور ممکن است بگوید اطالعات دقیقی از الگوهای تصرف خدا داریم
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قمر، شق ال)که آیا فالن واقعه نیستدغدغة فالسفه این 
.معجزه است یا نه...( احیای مرده و 
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.  مبتنی بر مسئلة شر می شودتنش اخالقی به 
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پرسش و پاسخ


