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چكيده

معجزه از مسائل مهمي است كه با نبوت پيوندي وثيق و ناگسستني دارد .ﻋﻼمه
طبرسي در مجمع البيان با نگاهي ويژه ،ابعاد گوناگون معجزه را مورد بررسي قرار داده
است .وي در بررسيهاي تفسيري در دو بخش ﻋام و خاص مسﺌﻠه معجزه را تبيين كرده
است .معجزه و ﻋﻘلگرايي ،و معجزه براي غير پيامبران ،ازجمﻠه مسائﻠي است كه وي در
بخش ﻋام از آن سخن گفته است .در مباحث خاص معجزه نيز مسائﻠي كه در اطراف اﻋجاز
قرآن و معجزات پيامبر اسﻼم )ص( وجود دارد ،بررسي نموده است .موﺿوﻋاتي مانند
چگونگي دﻻلت قرآن بر اﻋجاز ،كيفيت اﻋجازمندي قرآن ،وجوه اﻋجازمندي قرآن ،معجزات
غير قرآني پيامبر )ص( و معجزات اقتراحي از جمﻠه مسائﻠي است كه ﻋﻼمه طبرسي بدان
پرداخته است .در اين ميان موﺿوﻋات مهم ديگري نيز وجود دارد كه ﻋﻼمه طبرسي بحث
پيرامون آن را فروگذاشته است .اين موﺿوﻋات ﻋبارتند از نظريه صرفه و نسبت ميان
كرامت و معجزه كه ﻋﻼمه طبرسي بحثي از آن به دست نداده است.

كﻠيدواژهها :مجمع البيان ،معجزه ،نبوت ،اﻋجاز قرآن.
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-١ﻣﻘدﻣﻪ

معجزه در اسﻼم بنابر نﻘشي كه در اثبات اصل نبوت ايفا ميكند از اهميت شاياني
در مطالعات دينشناسانه برخوردار است .درك چنين اهميتي باﻋث گرديده تا
حركت ﻋﻠمي فراواني از سوي پژوهشگران ﻋرصه دين شناختي و ﻋﻠوم مختﻠف ديني
در اطراف موﺿوع معجزه پديد آيد .ﻋﻠومي همچون كﻼم،تفسير و ﻋﻠوم قرآني،
بخشهاي مختﻠفي از تتبعات ﻋﻠمي خود را بدان اختصاص دادهاند.
دانش كﻼم در طول تاريخ بابي مستﻘل ذيل شناختشناسي انبياء قرار داده است.
ﻋﻠوم قرآني نيز براي اثبات اصالت قرآن ،مسﺌﻠه معجزه را در صدر پژوهشهاي قرآن
شناسانهاش نشانده است .دانش تفسير نيز در اطراف آياتي كه بر اﻋجاز انبياء و
اﻋجازمندي قرآن دﻻلت دارد ،تحﻘيﻘات ارزندهاي از مسﺌﻠه معجزه ،ارائه كرده است.
با توجه به اينكه ﻋﻼمه طبرسي در تاريخ تفسير شيعه اثري ارزنده از دانش
تفسير پديد آورده است ،بازشناسي آراء وي از اهميت فراواني برخوردار است.
شناخت چگونگي پردازش مسﺌﻠه معجزه در گستره تفسير مجمع البيان ،بيانگر
نگرش خاص دانش تفسير به مسﺌﻠه معجزه است .اين تحﻘيق ميتواند در ابعاد
مختﻠف،بخشهاي خاصي از مسﺌﻠه معجزه را كه براي اين دانش از اهميت برخوردار
بوده ،بنماياند
 -٢ﻣباحث عام ﻣعجزه

ﻋﻼمه طبرسي موﺿوﻋاتي كه به صورت كﻠي پيرامون مسﺌﻠه معجزه بما هو
معجزه وجود دارد در ابعاد مختﻠفي از آن سخن گفته است.
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 -٢-١تعريف معجزه و وجوب آن براي انبياء

معجزه در لغت از ماده ﻋجز ساخته شده است .در خصوص خاستگاه اصﻠي
معناي ﻋجز دو نظر وجود دارد؛ برخي برآنند كه ناتواني منبع اصﻠي اشتﻘاق معنايي
ﻋجز است )ابن منظور : ١٤١٤،ج  (٣٦٩ ،٥ﻋدهاي نيز مفهوم تأخير را در آغاز
صيرورت معنايي ﻋجز برگزيدهاند) .راغب (٥٤٧ :١٤١٢ ،اما به نظر ميرسد كه
تأخير نيز منبعث از معناي ﺿعف باشد چراكه فعل تأخير نيز مولود ناتواني است.
)مصطفوي :١٣٦٨،ج (٣٨ ،٨
در تعريف اصطﻼحي معجزه ﻋمدتاً سه قيد خارقالعادگي ،تحدي ،قابل معارﺿه
نبودن ،در نظر گرفته شده است .به طور نمونه چنين تعريفي از سوي صاحبنظران
ﻋﻠم كﻼم ارائه گرديده است :والمعجز أمر خارق لﻠعادة مﻘرون بالتحدي مع ﻋدم
المعارﺿه )حﻠي ،٤٠٣ :١٤٠٥ ،طوسي (٣٥٠:١٤٠٥ ،طبرسي تعريفي كامل و جامع
از مفهوم اﻋجاز به دست نميدهد ايشان صرفاً به تعريف لغوي آن البته با توسعه
مفهومي آن بسنده نموده است .وي در بيان معناشناختي مفهوم اﻋجاز ميگويد:
اﻋجاز به معناي كاري است كه ديگران از انجام آن ناتوانند).طبرسي :١٣٧٢ ،ج ،٤
 (٨٥٢وي در ادامه پيرامون برداشت دوگانهاي كه از مفهوم اﻋجاز وجود دارد سخن
گفته است .وي گويد :ﻋدهاي برآنند كه اﻋجاز امري وجودي است و برخي نيز آن را
امري ﻋدمي به معناي ﻋدم الﻘدر دانسته اند).همان( ﻋﻼمه تبيين بيشتر مسﺌﻠه
مذكور را فروگذاشته و از ديدگاه خويش پيرامون مسﺌﻠه مذكور نيز چيزي به ميان
نياورده است).رك :قدردان مﻠكي(٧٠:١٣٨١ ،
از ميان همه دﻻيﻠي كه براي اثبات نبوت برشمردهاند مسﺌﻠه معجزه ،مهمترين،
دليﻠي است كه ﻋدهاي بي آن ،پذيرش نبوت را ناممكن دانستهاند به نظر ميرسد
طبرسي تنها دليل اثبات نبوت را منحصر در ظهور معجزه به دست انبياء پنداشته
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است .وي معجزه را از لوازم قطعي نبوت ميداند چراكه بدون معجزه ادﻋاي نبوت
ثابت شدني نيست .ايشان بدين امر تصريح مينمايد كه رسالت و نبوت در پرتو
معجزه آشكار ميگردد) .طبرسي : ١٣٧٢ ،ج (٢٣٥ ، ٥
ﻋﻼمه طبرسي بر اساس همين قاﻋده است كه نظرگاه فراء١را در خصوص ﻋدم
معجزه براي حضرت شعيب )ع( نميپذيرد و از ﻋدم امكان آن سخن ميگويد.
)طبرسي :١٣٧٢ ،ج  (٦٨٨ ،٤او در ادامه با استناد به آيه "قَدْ جاءَتْكُمْ بَيﱢنَةٌ مِنْ
رَبﱢكُم" )اﻋراف (٨٥/كه در خصوص حضرت شعيب )ع( نازل شده ،رأي فراء را به
چالش ميكشد .وي ميافزايد ﻋدم بيان معجزه در قرآن براي حضرت شعيب )ع(
نميتواند بر ﻋدم وجود معجزه براي ايشان دﻻلت داشته باشد).همان( طبق اين بيان
روشن ميشود كه ﻋﻼمه طبرسي ساير دﻻيل نبوت را همچون تصديق پيامبر سابق
)تنصيص( ،جمعآوري شواهدي از حاﻻت مدﻋي پيامبر و ياران او )ﻋﻘل()سبحاني،
 (٢٥٩ :١٤٢٨بدون وجود معجزه ،ناتمام ميداند و آن را از دﻻيل ذاتي اثبات نبوت
به شمار نميآورد .به نظر ميرسد آنچه باﻋث شده تا ﻋﻼمه طبرسي و گروهي ديگر
از انديشوران اسﻼمي )ﻋبدالجبار معتزلي :١٩٦٥،ج  ،١٤٨ ،١٥تفتازاني :١٤٠٩ ،ج
١٩ ،٥؛ حﻠي  (٣٥٠ :١٤١٣،از راههاي سهگانهاي كه آمد تنها معجزه را راه شناخت
انبياء بدانند ،ﻋﻠم قطعي است كه فﻘط از منظر معجزه به دست ميآيد).رباني:١٣٩٥ ،
(٣٦٨
 -٢-٢ﻣعجزه و عﻘﻞگرايي

ﻋﻼمه طبرسي از تحدي قرآن استفاده ميكند .اين فراخوان ،ناقض رأي كساني
است كه بر اين باورند :ﻋﻘل هيچ جايگاهي در مناسبات انساني ندارد يا جايي براي
حضور آن در وادي اﻋتﻘادات يافت نميگردد )طبرسي :١٣٧٢ ،ج  .(١،١٦٠چراكه
اين درخواست ،آنگاه معنايي واقعي ميگيرد كه ﻋﻘل ،نﻘطه مشترك دو طرف گفتگو
 عقل و دين ،سال يازدهم ،شماره بيست و يكم )پائيز و زمستان (٩٨

رضا نجفي  /سيدمحمدتقي موسوي كراماتي  /محمدعلي راغبي ▪

٦١

باشد جز اين باشد چنين دﻋوتي از معنايي حكيمانه تهي ميشود .به نظر ميرسد
كه روي صحبت ﻋﻼمه طبرسي با اهل حديث يا نص گراياني باشد كه به ديده انكار
به حضور ﻋﻘل و كاركرد آن در گستره دين نگريستهاند .نمونه آن را ميتوان در نوع
مواجهه ﻋﻘلگريزانه مالك بن انس درباره استواي خداوند بر ﻋرش مشاهده كرد
)شهرستاني :١٣٦٤،ج  (١٠٥ ،١گفتني است ﻋدهاي حتي تأويل يداﷲ فوق ايديهم
نيز به معناي قدرت روا نميدانستند و از ديگر سو به شدت مخالف تشبيهگرايي نيز
بودند همين امر سبب شد تا ترجمه يد را به زبانهاي ديگر جايز نشمارند و ﻋجيبتر
آنكه بر اين اﻋتﻘاد بودند كه اگر كسي هنگام تﻼوت قرآن دستش را تكان داد بايد
دستش را قطع كرد).شهرستاني :١٣٦٤،ج  (٩٥ ، ١ﻋﻼمه طبرسي با استدﻻل به
مسﺌﻠه تحدي قرآن ،ديدگاه مذكور را با تكيه بر منبع پذيرفته شده اهل حديث ،آن
را به چالش ميكشد .در ادامه اين پرسش قابلطرح است كه آيا ارزش اﻋجاز صرفاً
محدود به يك كاركرد اقناﻋي است كه فﻘط مصرفي ساده براي اذهان ﻋاميانه در
دوران كودكي بشر دارد يا دليﻠي قاطع و حجت ﻋﻘﻠي و منطﻘي با كاركردي برهاني
براي صدق ادﻋاي آورندهاش دارد؟ شهيد مطهري در پاسخ بدين سؤال ميگويد:
»قرآن همانطور كه آثار خﻠﻘت را »آيات خدا« و دليل قطعى غيرقابلترديد بر وجود
او مىداند ،معجزات انبياء را نيز به ﻋنوان آيات و بيّنات ياد مىكند و دليل قاطع و
حجت مسﻠّم ﻋﻘﻠى و منطﻘى بر صدق مدّﻋاى آورنده آنها مىشمارد«)مطهري،
 :١٣٨٩ج .(٢٠٦ ،٢
طبرسي به صراحت در اين باره بحثي ننموده است اما با نظر به بحث وجوب
معجزه براي انبياء كه از آن سخن گفته شد ،روشن ميشود كه ﻋﻼمه طبرسي براي
معجزه حيثيتي برهاني قائل است .وي در خصوص معجزه معراج بدين امر تصريح
مينمايد كه اگر آن را از جنس خواب فرض گردد ارزش برهاني ندارد )طبرسي،
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 :١٣٧٢ج  (٦٠٩ ،٦و نميتوان از آن به ﻋنوان يك حجت قاطع ياد كرد از اين رو
است كه در صورت وقوع معراج در خواب از ارزش برهاني آن كاسته ميشود .چراكه
ديگر هيچ جنبه خارقالعادگي در آن نميماند تا از آن به ﻋنوان يك آيه و معجزه
به شمار آيد.
 -٢-٢-١ﻣعجزه و رد فﻼسفﻪ

اين بحث نيز همچون مباحث گذشته به صورت مختصر و كوتاه از سوي ﻋﻼمه
طبرسي ارائه گرديده است .ايشان پس از بيان معجزهاي كه در قضيه اصحاب فيل
از آن سخن گفته است ،ميكوشد تا اين معجزه را شاهدي بر بطﻼن رأي فﻼسفه
پيرامون خرق ﻋادت بگيرد وي در اين باره ميگويد» :و در آن دليل كمرشكني براى
شكستن كمر فﻼسفه و مﻠحدين كه منكر آيات خارق ﻋادت هستند ميباشد ،براى
اينكه امكان ندارد نسبت دادن چيزى را از آنچه خداى تعالى ذكر كرده از امر اصحاب
فيل به طبيعت و ﻋادت چنانچه صيحه آسمانى و باد صرصر و فرو رفتن در زمين و
غير آن را از آنچه را كه خداى تعالى به سبب آنها هﻼك نمود امتهاى گذشته
را«)طبرسي ،بيتا :ج .(٢٨٨ ، ٢٧
به نظر ميرسد اين سخن بازتاب فضايي باشد كه غزالي ﻋﻠيه فﻼسفه در جهان
اسﻼم به راه انداخته است .قضاوت در خصوص صحت اين انتساب مستﻠزم بررسي
ديدگاه غزالي و فيﻠسوفان است .غزالي انگاره فﻠسفه در باب ﻋﻠيت را نپذيرفت و آن
را فاقد ظرفيت ﻻزم براي تائيد اصل معجزه ميدانست چراكه وي بر اين باور بود كه
بر اساس محاسباتي كه در قانون ﻋﻠيت به دست ميآيد تمام گونههاي معجزه در
پرتو آن ثابت نميشود بدين روي در مﻘام انكار اصل ﻋﻠيت برآمد و نظريه ﻋادت بر
جاي آن نشاند )غزالي (١٩٥ :١٩٩٠ ،زيرا گمان او بر اين تصور نادرست بود كه
ميان اصل ﻋﻠيت و معجزه بايد يكي را برگزيد و با وجود ﻋﻠيت امكان معجزه از بين
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ميرود اما از آن سو فيﻠسوفان قاطعانه اصل ﻋﻠيت را قانوني غيرقابل تخﻠف مي-
دانستند بدين روي در تأمﻼت فيﻠسوفانه راهي را ميجستند كه در چهارچوب اصل
ﻋﻠيت معجزه را تبيين كنند به نظر ميرسد همين امر زمينهاي براي چنين اتهامي
ﻋﻠيه فﻠسفه فراهم ساخته باشد چراكه با نظر به آثار بزرگان فﻠسفه در تاريخ اسﻼم
هيچ نشانهاي براي رويكرد منكرانه آنان يافت نميشود؛ اما نوع تفسيري كه آنان از
چگونگي اﻋجاز و مسﺌﻠه خرق ﻋادت به دست داده اند چنين سوء برداشتي در ميان
ﻋدهاي از دانشمندان اسﻼمي رقم زده است .به طور نمونه ابن سينا كه معموﻻً آماج
حمﻠههاي ﺿد فﻠسفه غزالي است معجزه تبديل شدن ﻋصا به اژدها را از سنخ
معجزاتي برميشمرد كه انبياء بر اساس قدرت روحاني خود به وجود ميآورند )ابن
سينا (٢٢٥: ١٤٠٠،درواقع همانگونه از معجزه كه غزالي بر طبق تحﻠيﻠي كه به
دست ميدهد آن را در منظومه فكري فﻠسفه ممتنع ميپندارد )غزالي:١٩٩٠ ،
 .(١٩٢شهيد مطهري در خصوص رويكرد ابن سينا به معجزه چنين ميگويد:
»بوﻋﻠى در مسﺌﻠه نبوت و معجزات ،بيشتر از ديگران بحث كرده و او خواسته است
كه معجزات را ،هم جنبه الهى و ماوراءالطبيعى بدهد و خارج از مرز بشريت بداند و
هم از قانون ﻋﻠم و فﻠسفه خارج نداند«)مطهري :١٣٨٩،ج .(٣٧٠ ، ٤
 -٢-٢-٢ﻣعجزه و نﻘد اشاعره

ﻋﻼمه طبرسي پيرامون اين مسﺌﻠه نيز به صورت موجز از آن سخن گفته و
چندان به تبيين مباني آن نپرداخته است .وي ذيل آيه "سَأَصْرِفُ عَنْ آيا ِتيَ الﱠذِينَ
َيتَكَبﱠرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَﻖ" )اﻋراف (١٤٦/به چهار وجه معنايي پرداخته و در

يك مورد از آن به اين مسﺌﻠه اشاره نموده است .او در اين باره چنين آورده است:
يعنى دروغگويان و متكبران را از آيات و معجزات خود منع مىكنم و آنها را به
انبياى خود اختصاص مىدهم .اين تعبير نظير اين است كه گفته شود :آياتم را از
عقل و دين ،سال يازدهم ،شماره بيست و يكم )پائيز و زمستان (٩٨
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دروغگويان و متكبران منع خواهم كرد )طبرسي ،بيتا :ج .(٥٤ ، ١٠
چندان بعيد نمينمايد كه روي اين سخن به اشاﻋره باشد كه به مخالفت با قاﻋده
حسن و قبح ﻋﻘﻠي برخاستهاند .در مجموﻋه نﻘدهايي كه به باور اشاﻋره وارد شده
مسﺌﻠه معجزه از مواردي است كه با تكيه بر آن به اثبات نادرستي انديشه اشاﻋره
بدان استناد شده است .به طور نمونه ﻋﻼمه حﻠي در اين باره ميگويد اگر براي ﻋﻘل
به صورت مستﻘل درك قبح اﻋجاز مدﻋي دروغين ميسور نباشد باب شناخت نبي
صادق بسته خواهد ماند .چراكه در صورتي قدرت اين تشخيص براي ﻋﻘل محفوظ
است كه دادن توانايي انجام معجزه به دست افراد دروغگو از سوي خداوند قبيح
باشد.
 -٢-٣تفاوت ﻣعجزه و سحر

ﻋﻼمه طبرسي چندان به وجوه اختﻼفآميز ميان سحر و معجزه ورود نكرده
است؛ آنچنانكه در گستره ﻋﻠم كﻼم در كانون توجه قرارمي گيرد .او به صورت كﻠي
در بيان تفاوت سحر و معجزه گويد :سحر باطل و معجزه حق است و اين دو ﺿد
يكديگرند )طبرسي :١٣٧٢ ،ج  .(١٨٩ ،٥اين اظهارنظر ﻋﻼمه طبرسي برخاسته از
نوع تعريفي است كه از سحر به دست ميدهد درواقع برخﻼف آنچه اشاﻋره از ماهيت
سحر ميپندارند )فخر رازي :١٤٢٠،ج  (٦٢٥ ،٣وي از ميان سه ديدگاهي كه درباره
سحر بيان نموده است كه اين سه ﻋبارتند از صنعت لطيف ،خدﻋه و تغيير طبيعت،
نظر سوم را رد ميكند و تطبيق كار پيامبران با سحر را ناشي از ﻋدم معرفت به
حﻘيﻘت انبياء دانسته است )طبرسي :١٣٧٢ ،ج  .(٣٤١ ،١ﻋﻼمه طبرسي سحر را
شبيه معجزه ميداند يعني او يك نوع خارقالعادگي براي آن قائل است اما برخوردار
از حيثيتي خيالي كه صرفاً واقعيت را در خيال آدمي با شكﻠي فريبنده از
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خارقالعادگي مينماياند )طبرسي  :١٣٧٢ ،ج .(٧٠٨ ،٤
 -٢-٤ﻣعجزه براي غير پياﻣبران

غالب متكﻠمان اسﻼمي در دو طيف اماميه و اشاﻋره ،ظهور معجزه را به دست
انسانهاي وارسته ممكن ميدانند .سيد مرتضي دراينباره ميگويد ظهور معجزه در
برخي از ايام توسط ائمه واجب ميگردد )سيد مرتضي(٣٣٣ : ١٤١١،؛ اما معتزله و
خوارج و حتي گروهي از اماميه بسان متﻘدمان زيديه و بنو نوبخت ،وقوع معجزه را
توسط غير پيامبران به دليل اشتباه آن با معجزه ناممكن ميدانند )مفيد:١٤١٣ ،
 .(٦٨ﻋﻼمه طبرسي در چندين جاي از تفسير مجمع البيان ،بدين مسﺌﻠه تصريح
ميكند كه معجزه فﻘط به انبياء اختصاص ندارد و ائمه و اولياء الهي نيز از امكان
چنين فيضي ميتوانند برخوردار گردند )طبرسي :١٣٧٢ ،ج  .(٨٢٥ ،١٠ﻋﻼمه
طبرسي در مﻘام اثبات انجام معجزه به دست غير انبياء ،به بارداري حضرت مريم و
ديدن فرشته توسط وي استناد جسته است .او دراينباره گويد» :از اين آيات
برميآيد ،كه غير انبيا نيز مىتوانند اظهار معجزه كنند ،زيرا مريم ،پيامبر نبود.
معالوصف ،ديدن يك فرشته و بشارتى كه از او شنيد و باردارشدن او بدون آميزش
با مرد ،از بزرگترين معجزات است)«.طبرسي ،بيتا :ج (١٥٥ ،١٥
امين اﻻسﻼم طبرسي ذيل آيات سوره فيل نيز مسﺌﻠه معجزه غير انبياء دستمايه
بحثش قرار داده است .وي ديدگاه معتزله مبني بر اينكه اين معجزه براي پيامبري
از پيامبران گذشته بنام خالد بن سنان بوده است رد ميكند او در نفي اين پندار
اظهار ميدارد كه شيعه به چنين حرفهايي نيازمند نيست چون ظهور معجزه به
دست ائمه ﻋﻠيهم السﻼم و اولياء الهي ممكن ميداند .ايشان در ادامه ،معجزهاي كه
براي اصحاب فيل رخ داد نشانهاي از وجوب معرفت خداوند و برهاني براي نبوت
پيامبر )ص( دانسته كه در اين زمان تولد يافته است )طبرسي :١٣٧٢ ،ج .(٨٢٥ ،١٠
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به نظر ميرسد كه اين اتفاق براي نبوت پيامبر )ص( ميتواند از نوع ارهاص
باشد اما چندان سازواري ميان آن با مسﺌﻠه معجزه و نبوت وجود ندارد چراكه بر
اساس تعريفي كه از معجزه به دست داده شد يكي از اركان معجزه ،ادﻋاي نبوت و
ديگري مبارزهجويي براي آن است كه اين مسﺌﻠه فاقد دو ركن اساسي تعريف معجزه
است.
گفتني است كه معجزه و كرامت از حيث ذاتي و جوهري تفاوتي با هم ندارند.
)جوادي آمﻠي (٤٧ : ١٣٩٤،اما بنابر جهتي كه از آن استفاده ميشود ،تفاوت شكﻠي
از هم يافتهاند؛ اما در بيان ﻋﻼمه طبرسي از لفظ مشترك براي بيان آن استفاده
شده است .بنابر تعريفي كه از معجزه به دست داده شد نميتوان از حيث كاركردي
مسﺌﻠه كرامت را با معجزه يكي دانست.
 -٢-٥تفاوت ﻣعجزه در اسﻼم با ساير اديان

ﻋﻼمه طبرسي انواع اﻋجاز در هر دوره زماني را متناسب با تخصص آن دوره
ﺿروري ميداند اﻋجاز حضرت ﻋيسي )ع( ،حضرت موسي )ع( و پيامبر )ص( را
مطابق تخصص رايج آن ﻋصر ميداند .ايشان در بيان چرايي اين مسﺌﻠه بر اين باور
است كه اگر اين سنخيت ،وجود نداشته باشد باورپذيري به اصل اﻋجاز هيچگاه
محﻘق نميگردد؛ چراكه ظهور معجزه در حيطه ﻋﻠمي كه براي مردم مجهول مي-
نمايد اين تصور پديد ميآورد ،امكان هماوردي براي بشر وجود دارد هرچند كه فعﻼً
براي آنان ممكن نيست» :بالجمﻠه خداوند هر پيامبرى را بر طبق ﻋﻠم و دانشى كه
بر آن خوب واقف بودند معجزه ميداد كه بدانند اين كار بشرى نيست و اگر در
ﻋﻠمى كه بر آنها مجهول بود معجزه ميداد ممكن بود به خاطرشان بگذرد كه بشر
مىتواند نظير آن را بياورد ولى فعﻼً بدان راه ندارد«)طبرسي ،بيتا :ج  .(٤،٨٠ﻋﻼمه
طبرسي پيرامون اين مسﺌﻠه كه چرا خداوند به امت موسي )ع( معجزات فراواني ﻋطا
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كرد اما به امت پيامبر )ص( به ميزان آنچه به سوي بنياسرائيل آمد معجزات اندكي
فرستاد؟ در پاسخ ،سطح ﻋﻘﻠي و ميزان ادراك و دريافتهاي ﻋﻘﻼني امت پيامبر را
دليﻠي براي اين تفاوت و اختﻼف در تعداد معجزه و نوع معجزه براي دو امت
برميشمارد .وي در اين باره چنين آورده است» :خداوند هميشه براى هدايت مردم
و پاك شدن روح آنان ،معجزاتى را به دست پيامبران ظاهر ميكند بنابراين ،معجزات
در مردم به اختﻼف فكر و درجه ﻋﻘل آنان متفاوت ميباشد و چون قوم موسى و
بنياسرائيل از نظر ناتوانى فكرى و ﺿعف روحى در درجهاى بودند كه تنها استدﻻل
به آيات حﻘيﻘى و بكار انداختن نيروى ﻋﻘل و فكر ،براى آنان فايدهاي نداشت ناچار
بايد معجزات فراوانى به دست موسى انجام يابد تا مگر به راه آيند .مثﻼً در تاريخ
اين قوم مىبينيم كه وقتى از دريا گذشتند و به مردمى بتپرست رسيدند با آن
همه معجزات كه ديده بودند باز به موسي ميگويند» :براى ما خدايى چون خداى
اينان بساز!!« موسى گفت شما مردمى نادان هستيد .اما در ﻋرب و امّت اسﻼم قدرت
فكر و تيزهوشي در آن حدّ بود كه مىتوانست استدﻻلهاى ﻋﻘﻠى جاى معجزات را
بگيرد و روح آنان را از راه صحيح فكرى ،رهبرى و هدايت كند لذا مطابق روحيّات
آنان آيات الهى و حجّتهاى آشكار نمايان شد تا از آن راه ،شك و ترديد بينندگان
برطرف شده و به فضاى وسيع ﻋﻠم و يﻘين برسند و راه رستگارى را به
پيمايند«)طبرسي ،بيتا :ج  .(١٧١ ،١ﻻزم به يادآوري است كه چنين پاسخي در
خصوص چرايي خاتميت با رسول خدا )ص( و امت پيامبر )ص( از سوي متكﻠمان
ارائه گرديده است .پاسخ مشترك هر دو پرسش بر مبناي رشد ﻋﻘﻠي و لزوم
نيازمندي اين سطح از دريافتهاي ﻋﻘﻼني بشر با ما به ازاء مناسب بيروني آن از
معارف ﻋميق ﻋﻘﻠي در قالب يك كتاب ماندگار سامان يافته است )مطهري:١٣٨٥ ،
ج .(١٦١ ، ٣
عقل و دين ،سال يازدهم ،شماره بيست و يكم )پائيز و زمستان (٩٨
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 -٣ﻣباحث خاص ﻣعجزه

در اين بخش از موﺿوﻋاتي بحث شده كه به صورت خاص با قرآن و پيامبر اسﻼم
)ص( ارتباط دارد.
 -٣-١چگونگي دﻻلت قرآن بر اعجاز

ﻋﻼمه طبرسي آيات تحدي قرآن را در مبارزهجويي كه از همگان براي اين امر
فراخوانده است نشانهاي بر اﻋجازمندي قرآن اطﻼق نموده است .ﻋﻼمه طبرسي بنابر
چند دليل به چنين نتيجهاي دست يافته است نخست اينكه ﻋصر پيامبر از
درخشانترين دورههاي تاريخ ادب جهان ﻋرب به شمار ميرود كه اديباني
خوشطبع و خوشسخن و مسﻠط و چيرهدست به انواع صنعتهاي اديبانه شعر و
نثر در آن ميزيستند دوم آنكه قرآن براي صدق ادﻋاي نبوت پيامبر با اطﻼع از
مهارت زمانهاش در صنعتهاي ادبي بر سر ﻋرﺿه متن ادبي فاخري بسان آيات قرآن
تحدي كرد .سوم آنكه ﻋرب روزگار پيامبر باوجود اينكه از هيچ رفتار كينه جويانهاي
در مﻘابل پيامبر )ص( فروگذار نبود و براي حذف پيامبر )ص( به هر وسيﻠهاي كه
ميشد چنگ ميزد اما هيچگاه حاﺿر نگرديد از اندوختههاي اديبانهاش در برابر
تحدي قرآن پاسخي دهد؛ بنابراين چنين مسﺌﻠهاي بهترين دليل بر اﻋجازمندي
قرآن ميتواند باشد )طبرسي :١٣٧٢ ،ج ،١

.(١٥٨

ﻋﻼمه طبرسي درجايي ديگر براي اثبات اﻋجازمندي قرآن همين قاﻋده منطﻘي
را با تبيين افزونتري بازتابانيده است» :پسازآنكه ما ميدانيم پيغمبر -صﻠى الﻠﱠه-
ﻋﻠيه و آله -آنها را به مبارزه با آوردن مانند قرآن دﻋوت كرده و به دنبال ﻋيبجويي
و دشنام بدين و آئين و خدايان دروغين آنها از قتل و اسارتشان نيز به دست
مسﻠمانان خبر داده و تهديدشان كرده و از طرف ديگر نيز ميدانيم كه حرص
دشمنان آن حضرت براى ابطال و از بين بردن كار نبوت او از هر كس بيشتر بوده
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تا بدان حدّ كه جان و مال خود را بر سر اين كار گذارده بودند .در چنين وﺿعى
وقتى بدانها گفته شود :شما خوب است بجاى اينهمه رنجها و مشﻘتهايى كه براى
از بين بردن پيغمبر اسﻼم و خنثى كردن تبﻠيغات او ميكشيد بيائيد مانند اين قرآن
را بياوريد و آنها نتوانند مثل آن را آورده و حاﺿر گردند آن همه مخارج را متحمل
شده و جنگها به راه اندازند و براى جﻠوگيرى از نفوذ پيغمبر تن بكشتن و اسارت و
سختيهاى جنگ بدهند .اينها خود بزرگترين دليل است بر اينكه آنها از آوردن مثل
قرآن ﻋاجز و ناتوان بودهاند ،زيرا اگر مىتوانستند مانند قرآن را بياورند و اينكار
مﻘدور آنها بود بهطورقطع و مسﻠم بجاى آنهمه رنجها و مخارج و مشكﻼت همين
كار را انجام ميدادند ،زيرا هيچ ﻋاقﻠى اين كار را نمىكند كه براى انجام يك منظور
واحد از آسانترين كارها دستباز دارد و به سختترين مشكﻼت تن دردهد تا آن
منظور را ﻋمﻠى سازد« )طبرسي  ،بيتا :ج .(٢٢، ١٢
 -٣-٢كيفيت اعجازﻣندي قرآن

دراينباره ميان صاحبنظران آراء يكساني وجود ندارد و به طور كﻠي سه انگاره
متفاوت در اطراف اين موﺿوع ديده ميشود ٢.ﻋﻼمه طبرسي در شمار كساني است
كه باورمند به ديدگاه سوم است هم فصاحت قرآن و هم نظم و ساختار منحصر به
فرد كﻼم الهي را از اجزاء اﻋجازمندي قرآن ميشناساند وي ذيل تفسير آيه ١٣
سوره هود چنين ديدگاهي بيان كرده است :و هذا صريح في التحدي و فيه دﻻلة
على جهة إعجاز القرآن و أنها هي البﻼغة و الفصاحة في هذا النظم المخصوص

)طبرسي :١٣٧٢ ،ج (٢٢ ،٥

 -٣-٣وجوه اعجاز ﻣندي قرآن

طبرسي در شناختشناسي اﻋجازمندي قرآن وجوه مختﻠفي از حﻘيﻘت وجود
اﻋجازآميز كﻼم الهي رتبه بحث گذاشته است :الف(فصاحت و بﻼغت :آيات ذيل
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چنين دﻻلتي را به روشني افاده ميكنند" :قُل لَئِن اجْتَمَعَتِ الْإِ ْنسُ وَ الْجِنﱡ عَلى أَ ْن

يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ﻻ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ ِلبَعْضٍ ظَهيراً" )اسراء"(٨٨ /أَمْ

يَقُولُونَ ا ْفتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ ِمثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ ا ْستَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللﱠهِ إِنْ
ُكنْتُمْ صادِقين" )هود (١٣/

"مَا اتﱠخَذَ ال ﱠلهُ مِنْ َولَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَ َهبَ كُلﱡ إِلهٍ بِما خَلَﻖَ وَ لَعَﻼ

بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللﱠهِ عَمﱠايَصِفُون")مومنون» (٩١/و في هذا دﻻلة ﻋﻠى إﻋجاز

الﻘرآن ﻷنه ﻻ يوجد في كﻼم العرب كﻠمة وجيزة تضمنت ما تضمنته هذه فإنها قد
تضمنت دليﻠين باهرين ﻋﻠى وحدانية اﷲ و كمال قدرته«)طبرسي :١٣٧٢ ،ج
.(٧،١٧٦
ب(ﻋدم اختﻼف :ﻋﻼمه طبرسي يكي از وجوه تمايز ميان كﻼم الهي با كﻼم
بشري در اين بعد از اختﻼف و ﻋدم اختﻼف ميشناساند .وي به نﻘل از ابن ﻋباس
ميگويد كﻼم بشري اگر طوﻻني شود دچار تناقض ميگردد در حالي كه كﻼم الهي
از چنين كاستي و نﻘصي كامﻼً منزه و مبرا است )طبرسي :١٣٧٢ ،ج .(١٢٥ ، ٢
ج( اخبار غيبي :هرچند ﻋﻼمه طبرسي خبر غيبي را گونهاي از معجزه مي-
شناساند اما وي اخبار غيبي از گذشته را تابعي از شخصيت پيامبر )ص( تفسير
مينمايد .او در بخشي از تفسيرش بهگونهاي از اين وجه سخن گفته كه براي اخبار
غيبي از گذشتگان جايگاه مستﻘﻠي قائل نگرديده است .وي در ذيل آيه "ذلِكَ مِنْ

أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ َو ما ُكنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْﻼمَهُمْ أَيﱡهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون" چنين ميگويد:

»يعنى از راه اﻋجاز و براى تذكر و موﻋظه و ﻋبرت به تو الﻘاء مينماييم و وجه

معجزه بودن آن اين است كه انسان گذشته و غايب را يا از راه مطالعه كتاب و يا
تعﻠم از ديگرى ميآموزد و راه ديگر منحصر به وحي الهى است و چون نبى اكرم
 عقل و دين ،سال يازدهم ،شماره بيست و يكم )پائيز و زمستان (٩٨
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اسﻼم ،نه كتاب خوانده و نه از كسى درس گرفته -زيرا نشو و نماى او در سرزمين
پر از جهل و نادانى مكه بود كه نه اهل كتاب بودند و نه باسواد«)طبرسي ،بيتا :ج
(٦٨ ،٤
د( جامعيت :ﻋﻼمه طبرسي جامعيت و پاسخگويي كامل قرآن به نيازهاي مكﻠفان
در ابعاد مختﻠف نظري ،ﻋمﻠي و اخﻼقي را از نشانههاي وجود اﻋجاز آميز كﻼم الهي
ميداند .او دراينباره چنين آورده است» :و هو أحسن الحديث لفرط فصاحته و
ﻹﻋجازه و اشتماله ﻋﻠى جميع ما يحتاج المكﻠف إليه من التنبيه ﻋﻠى أدلة التوحيد
و العدل و بيان أحكام الشرع و غير ذلك من المواﻋظ و قصص اﻷنبياء و الترغيب و
الترهيب«)طبرسي :١٣٧٢ ،ج .(٧٧٢، ٨
مﻘصود از جامعيت در اين بيان با ﻋطف به قيد اﻋجاز كه در كنار آن ذكر شده،
اﻋجاز تشريعي در قرآن است كه كامﻠترين نظام معرفتي ،فﻘهي و اخﻼقي را براي
برآوردهسازي نيازهاي هدايتي حيات انسان با يك بيان موجز و درﻋينحال رسا
ﻋرﺿه كرده است .در واقع ﻋﻼوه بر كامل بودن اين نظام معرفتي ،بيان آن با زباني
موجز نيز از مختصات اﻋجاز آميز بودن قرآن ازنظر ﻋﻼمه طبرسي به شمار ميآيد
در تفسير سوره ﻋصر نيز بسان آنچه آمد از جامعيت قرآن سخن گفته است .وي در
اين گفتار سوره ﻋصر را بزرگترين دليل بر اﻋجاز آميز بودن قرآن شاهد گرفته است
چراكه باوجود كوتاهي آن مفاهيم كامﻠي از نيازمنديهاي هدايتي انسان را ازنظر معرفتي
و رفتاري با مصاديﻘي چون سفارش به حق و صبر ،دﻋوت به توحيد و ﻋدل و انجام
واجبات و دوري از محرمات را در برميگيرد) .طبرسي :١٣٧٢ ،ج (٨١٥ ، ١٠
ه( امي بودن پيامبر :ﻋﻼمه طبرسي امي بودن پيامبر)ص( را به ﻋنوان وجهي
ت َتتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ ﻻ
ديگر از اﻋجازوارگي قرآن مينماياند .او آيه "وَ ما ُكنْ َ
تَخُطﱡهُ بِيَمينِكَ إِذاً ﻻَرْتابَ الْمُبْطِلُون" )ﻋنكبوت (٤٨/شاهدي بر اين حﻘيﻘت گرفته
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است .ﻋﻼمه در تبيين اين مسﺌﻠه بر چنين نكتهاي تأكيد ميكند ،ﻋادتاً محال مي-
نمايد فردي كه در حضور معﻠمي دانشي نيندوخته و نوشتن نياموخته است آيين و
كتابي ﻋرﺿه كند كه همه از طرح نظيري براي آن درمانند )طبرسي :١٣٧٢ ،ج ،١٠
 .(٨١٥ايشان در ادامه امي بودن پيامبر پس از بعثت نفي ميكند و دراينباره جانب
نظر سيد مرتضي گرفته است او اين امكان را طرح مينمايد كه جبرئيل خواندن و
نوشتن به رسول خدا آموخته باشد .وي در تﻘويت ديدگاه سيد مرتضي چنين آورده
است» :و ظاهر آيه نيز موافق با اين نظر است زيرا دانايى به خواندن و نوشتن را نفى
ميكند و ذكر تعﻠيل در آيه »إِذاً لَارْتابَ« همچنين اقتضا ميكند زيرا اگر آن حضرت
قبل از نبوت باسواد بود و خواندن و نوشتن ميدانست در اين صورت نادرستان
قريش در رسالت آن حضرت شك مينمودند و اما بعد از بعثت شكى نبود زيرا
ممكن بود از »جبرائيل« تعﻠيم گرفته باشد«)طبرسي ،بيتا :ج .(٧٣ ،١٩
ﻻزم به يادآوري است نظر واحد و يكساني در خصوص خواندن و نوشتن پيامبر
)ص( در دوران رسالت وجود ندارد وانگهي شواهد كافي نيز براي اثبات اين ادﻋا
چندان قوي نيست تا به قطعيت اين انگاره حكم گردد .استاد مطهري در پژوهشي
كه از اين موﺿوع به دست دادهاند چنين نتيجهگيري مينمايد از مجموع قرائن و
شواهد به دست ميآيد كه رسول خدا در دوره رسالت نه خواندهاند و نه نوشتهاند
)مطهري :١٣٨٦ ،ج  .(٢٠٦ ،٣گفتني است اين نتيجهگيري هيچ منافاتي با قدرت
خواندن و نوشتن پيامبر ندارد چراكه اين انگاره فﻘط ﻋدم انجام دادن ثابت ميكند
اما توانايي و قدرت چنين كاري از سوي پيامبر نفي نميكند.
 -٤ -٣عﻼﻣﻪ طبرسي و ﻣعجزات ديگر پياﻣبر

ﻋﻼمه طبرسي در ساحت تفسيرش ،ساير معجزاتي كه از پيامبر )ص( نﻘل شده
را بازگو نموده است .وي كوشيده تا وجوه مختﻠفي كه در اطراف اين مﻘوله وجود
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رضا نجفي  /سيدمحمدتقي موسوي كراماتي  /محمدعلي راغبي ▪

٧٣

دارد از نظر بگذراند.
الف( شق الﻘمر :ﻋﻼمه طبرسي درباره مسﺌﻠه شق الﻘمر به تفصيل سخن گفته
است .او ﻋﻼوه بر استفاده از ظاهر آيات ،با نظر به روايات رسيده ،شق الﻘمر را يك
امر اجماﻋي و قطعي الصدور دانسته است .او در بحث حديث پژوهي موﺿوع شق
الﻘمر ،به هفت طريق روايي آن اشاره ميكند كه ﻋبارتند از :ﻋبداﷲ بن مسعود ،انس
بن مالك ،حذيفة بن يمان ،ﻋبداﷲ بن ﻋباس ،ﻋبداﷲ بن ﻋمر ،جبير بن مطعم ،ابن
ﻋمرو .البته وي پس از نام بردن از اين افراد ميافزايد جماﻋت ديگري نيز اين روايت
نﻘل نمودهاند .ايشان موﺿوع شق الﻘمر را در ميان مفسران به ﻋنوان يك امر اجماﻋي
ميشناساند البته از دو نفر نام ميبرد كه قائل به چنين باوري نيستند اما ميگويد
اين نظر چندان قابلاﻋتنا نيست چراكه شهرت اين مسﺌﻠه در ميان صحابه به حدي
است كه جايي براي مخالفت باقي نميگذارد )طبرسي :١٣٧٢ ،ج  .(٢٨٢ ، ٩او در
ادامه شبههاي كه در اطراف شق الﻘمر وجود دارد از نظر ميگذراند و در مﻘام دفاع
از شق الﻘمر برآمده است .شبهه ،چنين طرح شده است :درصورتيكه اين اتفاق رخ
داده باشد نبايد بر اهل ﻋﻠم پوشيده ماند .امين اﻻسﻼم طبرسي سه وجه براي اين
شبهه مطرح مينمايد :نخست آنكه اين امكان وجود دارد به دليل ابر ،ديدن اين امر
براي ساكنان ديگر مناطق اتفاق نيفتاده باشد .دوم آنكه مردم در آن وقت خواب
بوده باشند .سوم آنكه بسياري از مردم نسبت به تحوﻻت آسماني چندان اﻋتنايي
ندارند و در قبال آن بي تفاوتند )همان(.
ب( معراج :ﻋﻼمه طبرسي معراج را در شمار معجزات پيامبر )ص( آورده است
البته با اين قيد كه اين امر در صورتي ثابت ميشود كه معراج به صورت جسماني
روي داده باشد .او ديدگاه كساني كه معراج را روحاني دانستهاند كه در خواب انجام
گرفته ،باطل دانسته است )طبرسي :١٣٧٢ ،ج .(٦٠٩ ،٦
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ﻋﻼمه طبرسي براي پيامبر )ص( غير از قرآن معجزات ديگري نيز نام ميبرد و
با لفظ كثير از آنها ياد ميكند )طبرسي :١٣٧٢،ج  .(٨٠٣ ،٢او در بيان اين موﺿوع
از دو نوع معجزه خبر ميدهد .نخست معجزاتي كه در شخص پيامبر )ص( وجود
داشت و او را از ديگران كامﻼً متمايز ميساخت .در يك گزارشي كه از اين موﺿوع
به دست داده ده مورد از اين نوع معجزه نام برده است )همان( .نوع دوم معجزه
همانا افعال بيروني است كه به واسطه پيامبر )ص( به صورت خارقالعاده انجام
گرفته است بسان سﻼم دادن سنگ به پيامبر )ص( در دوران جاهﻠيت و شق الﻘمر
كه بحث آن گذشت )طبرسي : ١٣٧٢ ،ج .(٢٨٣ ،١
 -٣-٥ﻣعجزات اقتراحي

مسﺌﻠه معجزات اقتراحي بابي ديگر از مﻘوله معجزه است كه ﻋﻼمه طبرسي فرا
روي اين موﺿوع گشوده است .بعضي از آيات قرآني از جهت مفهومي بهگونهاي
است كه از ديرباز برخي را به چنين گمان باطﻠي انداخته كه پيامبر )ص( غير از
قرآن معجزهاي ديگر نداشته است .ﻋﻼمه طبرسي در برابر چنين دريافتي از آيات
قرآني بهشدت واكنش نشان داده و آن را باور مﻠحدين زمانهاش خوانده است كه
طبق آيه "قالُوا لَ ْو ﻻ نُزﱢلَ عَلَيْهِ آ َيةٌ مِنْ رَبﱢهِ قُلْ إِنﱠ اللﱠهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزﱢلَ آيَةً َو لكِنﱠ

أَكْثَرَهُمْ ﻻ يَ ْعلَمُون" )انعام  (٣٧ /چنين معنايي به دست آوردهاند )طبرسي:١٣٧٢ ،
ج  .(٤٥٩ ، ٤جالب است ﻋدهاي در دوران معاصر نيز بر اساس چنين برداشتي به

معجزات ديگر پيامبر )ص( به ديده انكار نگريستهاند .شهيد مطهري در پاسخ به
چنين ادﻋايي ميگويد قرآن ،تاريخ ،سنت و حديث متواتر اين ديدگاه را تائيد نمي-
كند )مطهري :١٣٨٩ ،ج  (٢٠١ ،٢و در بياني ديگر اينگونه انگاره مذكور را به چالش
ميكشد» :قرآن در آيات فراوانى معجزات رسوﻻن را ذكر كرده است )معجزات
ابراهيم ،موسى ،ﻋيسى( ،بااينحال ،چگونه ممكن است وقتى كه از پيامبر اكرم
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معجزه بخواهند -همچنان كه از رسوﻻن گذشته معجزه خواستند و آنها اجابت
كردند -پيغمبر بگويد» :سبحان الﻠﱠه! من بشرِ رسولى بيش نيستم«.؟ آيا آنها حق
نداشتند بگويند آيا پيامبران گذشته كه تو خود معجزات آنها را بااينهمه آب و تاب
نﻘل مىكنى ،بشر نبودند يا رسول نبودند؟ آيا ممكن است چنين تناقض صريحى
در قرآن وجود داشته باشد؟ آيا ممكن است مشركان متوجه چنين تناقضى نشده
باشند؟«)طبرسي :ج (٢٠٥ ،٢
ﻋﻼمه طبرسي در پاسخ به اين پرسش كه چرا خداوند درخواست معجزات
اقتراحي مشركان برآورده نساخت؟ چند گونه پاسخ ارائه داده است .او ابتدا يك
مبناي بنيادين در ظهور معجزه طرح ميكند و سپس پاسخش را بر اساس آن
تنظيم نموده است .ﻋﻼمه بر اين باور است ظهور معجزه با هدف دفع شبهه همراه
با مصﻠحت خاص آن پديد ميآيد .اگر اين دو اصل در ظهور معجزه كامل گرديد
تبﻠور معجزه تحﻘق مييابد )طبرسي :١٣٧٢ ،ج  (٤٥٣ ،٨او در جايي ديگر نيز بر
همين مسﺌﻠه تأكيد نموده است» :اﻻﻋتبار في ذلك بالمصالح و لو ﻋﻠم اﷲ سبحانه
أن في إظهار ما اقترحوه من اﻵيات مصﻠحة ﻷظهرها فﻠما لم يظهرها ﻋﻠمنا أنه لم
يكن في إظهارها مصﻠحة«)طبرسي :١٣٧٢ ،ج .(٣٧١ ،١
او پس از اين بيان ،در خصوص چرايي ﻋدم ظهور معجزات اقتراحي امت پيامبر،
چنين استدﻻل نموده است :نخست اينكه در صورت ظهور معجزه اقتراحي و ﻋدم
ايمان مردم ،نزول ﻋذاب ،طبق حكمت الهي ﻻزم ميآمد .دوم آنكه وجود قرآن از
حيث اﻋجازوارگي بهگونهاي است كه در ﻋاليترين سطح معجزه تجﻠي نموده است
و امت پيامبر )ص( را از ديدن ساير معجزات كفايت ميكند )طبرسي :١٣٧٢،ج ،٨
.(٤٥٣
ﻋﻼمه طبرسي در بياني دگر به صورت كاملتري مسﺌﻠه معجزات اقتراحي
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بازشناسي نموده است در واقع اشكالي كه ممكن است در بيان پيشين به وجود آيد
در اين بيان ديده نميشود .ﻋﻼمه در اين بيان بر وجود اصل معجزه تأكيد ميكند
اما آن را به دو نوع تﻘسيم مينمايد كه ﻋبارتند از:
-١معجزاتي كه تصديقگر ادﻋاي نبوتند.
-٢معجزاتي كه باﻋث افزايش ايمانند )طبرسي :١٣٧٢ ،ج .(٦٥٣ ،٦
ﻋﻼمه طبرسي در توﺿيح معجزه تصديقگرانه بر لزوم و حتميت ظهور آن تأكيد
ميكند .او دراينباره ميگويد:
»بدون آنها نبوت را نمىتوان شناخت .بديهى است كه چنين معجزاتى بايد ظاهر
شوند ،خواه مردم ايمان بياورند ،خواه ايمان نياورند«)طبرسي ،بيتا :ج (١٦٢ ،١٤
اما در خصوص ظهور نوع دوم معجزه ،آن را مولود لطف الهي دانسته است .ﻋﻼمه
طبرسي معتﻘد است معجزات ديگري كه از خارج از اين دو نوﻋند محﻘق نخواهد
شد )طبرسي :١٣٧٢ ،ج .(٦٥٣ ،٦
 -٤كاستيهاي ﻣوضوع ﻣعجزه در ﻣجمع البيان

با وجود آنكه ﻋﻼمه طبرسي به نحو شايستهاي ابعاد مختﻠف مسﺌﻠه معجزه را از
نظر گذرانيده است اما فاقد بعضي از مباحث مهمي است كه معموﻻً در كانون تتبعات
معجزه شناسي از آن سخن به ميان ميآيد.
الف( نظريه صرفه :نظريه صرفه آنچنانكه گذشت يكي از مهمترين ديدگاههايي
است كه در زمينه معجزه طرح گرديده است و از ديرباز در كانون توجه پژوهشگران
ﻋرصه ﻋﻠم كﻼم و تفسير قرار گرفته است؛ اما ﻋﻼمه طبرسي با وجود آنكه معموﻻً
انديشه هاي سيد مرتضي در آراء كﻼمي گستره مجمع البيان بازميتاباند ،دراينباره
هيچ اشارهاي بدين موﺿوع ننموده است .پاسخ به چرايي اين مسﺌﻠه دشوار است اما
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بر طبق آنچه گذشت ﻋﻼمه طبرسي قائل به چنين ديدگاهي نيست چراكه نظريه
صرفه به ﻋنوان يك مبنا ،ساختاري متفاوت از مﻘوله معجزه بنا مينهد كه باورمند
به آن ناگزير از طرح مﻠزومات آن در ارائه موﺿوع معجزه ميباشد؛ اما ﻋﻼمه طبرسي
در كيفيت اﻋجازمندي قرآن قائل به فصاحت و بﻼغت و نظم منحصر به فرد آن
است كه ديدگاه وي را كامﻼً از نظريه صرفه متمايز ميسازد .بنابراين چندان به
طرح تفصيﻠي آن نيازي نديده است ،چنانكه شيخ ابوالفتوح رازي نيز صرفاً به بيان
ديدگاهها پرداخته است اما بازشناسي آراء آنها را خارج از چهارچوب رسالت تفسيري
ذكر كرده است )رازي :١٤٠٨ ،ج .(١٦٢ ،١
ب( معجزه و كرامت :مسﺌﻠه نسبت اﻋجاز و كرامت يكي از موﺿوﻋاتي است كه
معموﻻً در قﻠمرو بحث اﻋجاز از آن سخن گفته ميشود است .شهيد مطهري در
تفكيك ميان معجزه و كرامت ،مسﺌﻠه تحدي با هدف انجام مأموريت الهي را
حدفاصل تمايز ميان اين دو فعل دانسته است و كرامت را حاصل قوت روحي و
قداست نفساني انسان كامل يا نيمهكامل ميداند .وي دراينباره ميگويد» :معجزه
يعنى بيّنه و آيت الهى كه براى اثبات يك مأموريت الهى صورت مىگيرد و بهاصطﻼح
مﻘرون به تحدّى است ،منظورى الهى از او در كار است ،اين است كه محدود است
به شرايط خاصى؛ اما كرامت يك امر خارقالعاده است كه صرفاً اثر قوّت روحى و
قداست نفسانى يك انسان كامل يا نيمهكامل است و براى اثبات منظور الهى خاصى
نيست .اينچنين امرى فراوان رخ مىدهد و حتى مىتوان گفت يك امر ﻋادى است
و مشروط به شرطى نيست .معجزه زبان خداست كه شخصى را تأييد مىكند ،ولى
كرامت چنين زبانى نيست« )مطهري :١٣٨٩ ،ج .(٢،٢٠٥
چنين تفكيكي از ديرباز ميان معجزه و كرامت ديده ميشود .به طور نمونه سيد
مرتضي و خواجه نصير الدين طوسي در توﺿيح چرايي افزودن قيد مﻘرون به تحدي
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در تعريف معجزه ميگويند تا با اين قيد ميان معجزه با كرامت و ارهاص تفكيك
گردد )سيد مرتضي : ١٤٠٥،ج  ،٢٨٣ ،٢طوسي (٣٥٠ :١٤٠٥ ،شيخ طوسي نيز
چنين تفكيكي پذيرفته است )طوسي(١٢٥ :١٤٠٦ ،؛ اما ﻋﻼمه طبرسي هيچ اشاره
اي به تمايز ميان معجزه و كرامت نميكند آنچه در بيان شهيد مطهري از انواع
معجزه و كرامت گذشت ﻋﻼمه طبرسي به صورت كﻠي از آن با ﻋنوان معجزه ياد
ميكند .به نظر ميرسد تعريف معجزه نزد ﻋﻼمه طبرسي متفاوت از آن چيزي باشد
كه شهيد مطهري بدان پرداخته است .طبق آنچه كه ﻋﻼمه طبرسي از نمونههاي
معجزه و شرايط ظهور آن ذكر نمود روشن ميشود كه در معجزه لزوماً تحدي وجود
ندارد چرا كه ﻋﻼمه طبرسي همه آنچه از امور خارقالعاده است تحت ﻋنوان معجزه
از آن نام ميبرد .به طور نمونه مواردي كه وي از معجزات شخصي و وجودي رسول
خدا ياد ميكند هيچ شاخصهاي در آن كه دﻻلت بر تحدي داشته باشد در آن وجود
ندارد ﻋﻼمه طبرسي با افزودن قيد افزايش ايمان در ارائه برخي از گونه هاي معجزه،
امر تحدي در اصل وقوع معجزه را به حاشيه برده است.
 -٦نتيجﻪگيري

ﻋﻼمه طبرسي به صورت گسترده مسﺌﻠه معجزه در مجمع البيان به بحث گذاشته
است اما آنچه در رويكرد ايشان دراينباره ديده ميشود يك رويكرد كامﻼً كﻼمي
است كه فراتر از بحث هاي تفسيري بدان نگريسته است چراكه وي كمتر به
برداشتهاي تفسيري از موﺿوع معجزه پرداخته است شايد اين امر بدين ﻋﻠت بوده
باشد كه ميان مفسران يك اجماع گسترده پيرامون مسﺌﻠه معجزه در دﻻلتهاي
قرآني وجود دارد بدين روي ﻋﻼمه طبرسي بيشتر بر آن بوده است تا با اين اصل
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قطعي در قرآن ،بيشتر با يك نگرش تبييني به آنچه در بيرون از چهارچوب قرآن،
پيرامون مسﺌﻠه معجزه ميگذرد ،پاسخ دهد .هرچند ﻋﻼمه طبرسي بهاجمال بعضي
از موارد بحثبرانگيز مسﺌﻠه معجزه را از نظر گذرانيده است اما در بيان بعضي از
مسائل كه جنبه ﻋموميتري داشته بهتفصيل از آن سخن گفته است اين رويكرد
نيز به نوع تشخيصي بازميگردد كه ﻋﻼمه طبرسي به نظرش از اهميت افزونتري
براي تبيين و پاسخگويي در چهارچوب پژوهشهاي تفسيري برخوردار بوده است.
پيﻧﻮﺷت

 .١ابو زكريا يحيي بن زياد الفراء  ٢٠٣م تفسيري به نام معاني الﻘرآن دارد .اثر تفسيري
او در ميان روشهاي تفسيري به روش ادبي نگاشته شده است .آيتاﷲ معرفت در
بيان جايگاه تفسيري او ميگويد :اين كتاب جامعترين كتابي است كه درباره نكات
ادبي قرآن مانند لغت ،نحو و بﻼغت نوشته شده است )معرفت :١٤١٨ ،ج .(٥٠٤ ،٢
 .٢برخي نظرصرفه را برگزيده اند بعضي گونه فصاحت قرآن بدون در نظر گرفتن نظم
آن اختيار كرده اند .ﻋدهاي نيز توأمان جانب فصاحت و نظم قرآن گرفته اند )شيخ
طوسي٢٧٧ :١٤٠٦،؛ رازي :١٤٠٨،ج  .(١،١٦٢سيد مرتضي )سيد مرتضي:١٤١١،
 (٣٧٨و شيخ مفيد )مفيد (٦٣ :١٤١٣،به نظريه صرفه گراييدهاند .ﻋﻼمه حﻠي قائل
به فصاحت است )حﻠي (٤٢٣ :١٤٠٥،فاﺿل مﻘداد نيز قائل به چنين ديدگاهي است،
)فاﺿل مﻘداد.(٣٠٩ :١٤٠٥،
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مﻨاﺑع
قرآن كريم
 .١ابن سينا ،حسين بن ﻋبداﷲ ،(١٤٠٠) ،رسائل ،قم ،انتشارات بيدار.
 .٢ابن منظور ،محمد بن مكرم ،(١٤١٤) ،لسان العرب ،بيروت ،دارالفكر.
 .٣رازي ،ابوالفتوح حسين بن ﻋﻠي ،(١٤٠٨) ،روض الجنان و روح الجنان ،مشهد ،آستان قدس
رﺿوي.
 .٤تفتازاني ،سعدالدين ،(١٤٠٩) ،شرح المقاصد ،قم ،الشريف الرﺿي.
 .٥حﻠي ،حسن بن يوسف بن مطهر ،(١٤٠٥) ،مناهج اليقين في اصول الدين ،تهران ،دار
اﻻسوه.
 ،(١٤١٣) ،_________________ .٦كشف المراد ،قم ،چ چهارم ،موسسة النشر اﻻسﻼمي.
 .٧جوادي آمﻠي ،ﻋبداﷲ ،(١٣٩٤) ،حقيقت و تاثير اعجاز ،قم ،اسراء.
 .٨راغب اصفهانى ،حسين بن محمد ،(١٤١٢) ،مفرداتألفاظ القرآن بيروت ،دار الشامية.
 .٩رباني گﻠپايگاني ،ﻋﻠي ،(١٣٩٥) ،ايضاح المراد في شرح كشف المراد ،قم ،رائد.
 .١٠سبحاني ،جعفر ،(١٤٢٨) ،المحاضرات في اﻻلهيات ،قم ،موسسه امام صادق.
 .١١سيد مرتضي ،ﻋﻠى بن الحسين ،(١٤١١) ،الذخيره في علم الكﻼم ،قم ،موسسة النشر
اﻻسﻼمي.
 ،(١٤٠٥) ،________________ .١٢رسائلقم ،دار الﻘرآن الكريم.
 .١٣شهرستاني ،محمد بن ﻋبدالكريم ،(١٣٦٤) ،الملل و النحل ،قم ،الشريف الرﺿي.
 .١٤طوسي ،خواجه نصيرالدين ،(١٤٠٥) ،تلخيص المحصل ،بيروت ،داراﻻﺿواء.
 .١٥طوسي ،محمد بن حسن ،(١٤٠٦) ،اﻻقتصاد في ما يتعلق باﻻعتقاد ،بيروت ،دار اﻻﺿواء.
 .١٦طبرسى ،فضل بن حسن ،(١٣٧٢) ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران ،ناصر خسرو.
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) ،____________ .١٧بي تا( ،ترجمه تفسير مجمع البيان ،تهران ،فراهانى.
 .١٨قاﺿي ﻋبدالجبار معتزلي ،(١٩٦٥) ،المغني ،قاهره ،الدار المصريه.
 .١٩فاﺿل مﻘداد ،(١٤٠٥) ،ارشاد الطالبين الي نهج المسترشدين ،قم ،كتابخانه آيت اﷲ
مرﻋشي.
 .٢٠غزالي ،ابوحامد ،(١٩٩٠) ،تهافت الفﻼسفه ،بيروت ،دار المشرق.
 .٢١فخر رازي ،محمد بن ﻋمر ،(١٤٢٠) ،مفاتيﺢ الغيب بيروت ،دار احياء التراث العربي.
 .٢٢قدردان مﻠكي ،محمد حسن ،(١٣٨١)،معجزه در قلمرو عقل و دين ،قم ،بوستان كتاب.
 .٢٣مفيد ،محمد بن محمد ،(١٤١٣)،اوائل المقاﻻت ،قم ،الموتمر العالمي لﻠشيخ المفيد.
 .٢٤معرفت ،محمد هادي ،(١٤١٨) ،التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب ،مشهد ،الجامعه
الرﺿويه لﻠعﻠوم اﻻسﻼميه.
 .٢٥مصطفوي،حسن ،(١٣٦٨) ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسﻼمي.
 .٢٦مطهري ،مرتضي ،(١٣٨٩ )،مجموعه آثار ،تهران ،صدرا.
 ،(١٣٨٦) ، _________ .٢٧مجموعه آثار ،تهران ،صدرا..
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Abstract:
“Miracle” is one of the fundamental themes that are associated with the
concept of prophecy. Allameh Tabarsi studied the various aspects of miracles
with a wide
look in Majma-ol-Bayan. He has delivered his interpretative studies in two
parts: the general and the specific aspects of miracles. General aspects include
the necessity of miracles for the prophets, the relation between miracle and
rationalism, and the problem of ability for miracles for people other than
prophets. Morever, he also studied the issues that are around the miracles of
the Qur'an and the Prophet’s miracles. Issues like the way miracles are
demonstrated in the Qur'an, the quality of the miracles of the Qur'an, the
miraculous aspects of the Qur'an, and the non-Qur'anic miracles of the Prophet
and therequested miracles. However; there are some important issues that
Allameh Tabarsi has left out and has not discussed: The theory of
“Sarfa”(dissuade) and the relationship between “Keramat”(ability to do
strange things) and delivering miracles.
Keywords: Majma-ol-Bayan, miracle, prophecy, the miracles of Quran,
requested miracles.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- University of Khaligeh Fars, Bushehr.
2 - Ph .D at Quranic and Hadith Sciences.

najafi9487@gmail.com
musavi.keramati@yahoo.com

3- Assistant Professor of Jurisprudence and principles of law at the university of Qom.
ma.raghebi@yahoo.com
 (٩٨ شماره بيست و يكم )پائيز و زمستان، سال يازدهم،عقل و دين

