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  چكيده 
 عالمه معجزه از مسائل مهمي است كه با نبوت پيوندي وثيق و ناگسستني دارد.

، ابعاد گوناگون معجزه را مورد بررسي قرار داده ويژهبا نگاهي  در مجمع البيان طبرسي
يين كرده را تبمعجزه  مسئلههاي تفسيري در دو بخش عام و خاص يبررسدر  يو .است
مسائلي است كه وي در  ازجملهبراي غير پيامبران،  معجزه يي، وگراعقلو  معجزه .است

مباحث خاص معجزه نيز مسائلي كه در اطراف اعجاز  در .از آن سخن گفته استبخش عام 
ي مانند موضوعات .استبررسي نموده  قرآن و معجزات پيامبر اسالم (ص) وجود دارد،

 معجزات اعجازمندي قرآن، وجوه يفيت اعجازمندي قرآن،ك چگونگي داللت قرآن بر اعجاز،
ه عالمه طبرسي بدان و معجزات اقتراحي از جمله مسائلي است ك (ص) غير قرآني پيامبر

اين ميان موضوعات مهم ديگري نيز وجود دارد كه عالمه طبرسي بحث  در پرداخته است.
اين موضوعات عبارتند از نظريه صرفه و نسبت ميان  .است فروگذاشتهپيرامون آن را 

  كرامت و معجزه كه عالمه طبرسي بحثي از آن به دست نداده است.

  . ، اعجاز قرآننبوت ،معجزه البيان، مجمع ها:كليدواژه
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  مقدمه-١

كند از اهميت شاياني يممعجزه در اسالم بنابر نقشي كه در اثبات اصل نبوت ايفا 

شناسانه برخوردار است. درك چنين اهميتي باعث گرديده تا در مطالعات دين

حركت علمي فراواني از سوي پژوهشگران عرصه دين شناختي و علوم مختلف ديني 

ي همچون كالم،تفسير و علوم قرآني، علوم اطراف موضوع معجزه پديد آيد.در 

  .انددادهرا بدان اختصاص ي مختلفي از تتبعات علمي خود هابخش

 .قرار داده استي انبياء شناسشناختدر طول تاريخ بابي مستقل ذيل  دانش كالم

ي قرآن هاپژوهشقرآني نيز براي اثبات اصالت قرآن، مسئله معجزه را در صدر  علوم

تفسير نيز در اطراف آياتي كه بر اعجاز انبياء و  دانش اش نشانده است.شناسانه

 كرده است. ارائه اي از مسئله معجزه،اعجازمندي قرآن داللت دارد، تحقيقات ارزنده

با توجه به اينكه عالمه طبرسي در تاريخ تفسير شيعه اثري ارزنده از دانش 

 بازشناسي آراء وي از اهميت فراواني برخوردار است. تفسير پديد آورده است،

يانگر ب چگونگي پردازش مسئله معجزه در گستره تفسير مجمع البيان، شناخت

تواند در ابعاد ين تحقيق ميا نگرش خاص دانش تفسير به مسئله معجزه است.

معجزه را كه براي اين دانش از اهميت برخوردار  مسئلههاي خاصي از مختلف،بخش

  بوده، بنماياند

  

  مباحث عام معجزه -٢

عالمه طبرسي موضوعاتي كه به صورت كلي پيرامون مسئله معجزه بما هو 

  از آن سخن گفته است.معجزه وجود دارد در ابعاد مختلفي 
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  تعريف معجزه و وجوب آن براي انبياء -١-٢

خصوص خاستگاه اصلي  در معجزه در لغت از ماده عجز ساخته شده است. 

معناي عجز دو نظر وجود دارد؛ برخي برآنند كه ناتواني منبع اصلي اشتقاق معنايي 

ير را در آغاز تأخاي نيز مفهوم ) عده٣٦٩، ٥: ج  ١٤١٤ابن منظور،است (عجز 

رسد كه به نظر مي ) اما٥٤٧  :١٤١٢راغب، ( اند.صيرورت معنايي عجز برگزيده

 ير نيز مولود ناتواني است.تأخفعل  چراكهناي ضعف باشد ير نيز منبعث از معتأخ

  )٣٨، ٨:  ج ١٣٦٨مصطفوي،(

معارضه  قابل ي،تحد ي،العادگخارقدر تعريف اصطالحي معجزه عمدتاً سه قيد 

 نظرانصاحبطور نمونه چنين تعريفي از سوي  به نظر گرفته شده است. در نبودن،

خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم علم كالم ارائه گرديده است: والمعجز أمر 

) طبرسي تعريفي كامل و جامع ١٤٠٥:٣٥٠ي، طوس ،٤٠٣ :١٤٠٥حلي، (المعارضه 

دهد ايشان صرفاً به تعريف لغوي آن البته با توسعه نمي به دستاز مفهوم اعجاز 

گويد: در بيان معناشناختي مفهوم اعجاز مي يو مفهومي آن بسنده نموده است.

، ٤: ج ١٣٧٢طبرسي، .(اي كاري است كه ديگران از انجام آن ناتواننداعجاز به معن

اي كه از مفهوم اعجاز وجود دارد سخن ) وي در ادامه پيرامون برداشت دوگانه٨٥٢

اي برآنند كه اعجاز امري وجودي است و برخي نيز آن را عده ي گويد:و گفته است.

تبيين بيشتر مسئله  عالمه )همان.(امري عدمي به معناي عدم القدر دانسته اند

و از ديدگاه خويش پيرامون مسئله مذكور نيز چيزي به ميان  فروگذاشتهمذكور را 

  )١٣٨١:٧٠ملكي،  قدردان رك:.(نياورده است

اند مسئله معجزه، مهمترين، از ميان همه داليلي كه براي اثبات نبوت برشمرده

رسد اند به نظر ميدانسته اي بي آن، پذيرش نبوت را ناممكندليلي است كه عده

دليل اثبات نبوت را منحصر در ظهور معجزه به دست انبياء پنداشته تنها  طبرسي
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بدون معجزه ادعاي نبوت  چراكهداند است. وي معجزه را از لوازم قطعي نبوت مي

نمايد كه رسالت و نبوت در پرتو يشان بدين امر تصريح ميا ثابت شدني نيست.

 )٢٣٥،  ٥: ج  ١٣٧٢طبرسي، ( .رددگمعجزه آشكار مي

را در خصوص عدم ١عالمه طبرسي بر اساس همين قاعده است كه نظرگاه فراء

 .گويدسخن ميپذيرد و از عدم امكان آن نمي (ع) معجزه براي حضرت شعيب

قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ " يهآدر ادامه با استناد به  ) او٦٨٨، ٤: ج ١٣٧٢طبرسي، (

ي فراء را به رأنازل شده،  (ع)) كه در خصوص حضرت شعيب ٨٥(اعراف/ "رَبِّكُم

(ع)  قرآن براي حضرت شعيب معجزه درافزايد عدم بيان كشد. وي ميچالش مي

تواند بر عدم وجود معجزه براي ايشان داللت داشته باشد.(همان) طبق اين بيان نمي

سابق شود كه عالمه طبرسي ساير داليل نبوت را همچون تصديق پيامبر روشن مي

عقل)(سبحاني، او (ي شواهدي از حاالت مدعي پيامبر و ياران آورجمعتنصيص)، (

داند و آن را از داليل ذاتي اثبات نبوت ) بدون وجود معجزه، ناتمام مي٢٥٩ :١٤٢٨

ا عالمه طبرسي و گروهي ديگر رسد آنچه باعث شده تنظر مي به آورد.به شمار نمي

ج : ١٤٠٩ي، تفتازان ،١٤٨، ١٥: ج ١٩٦٥عبدالجبار معتزلي،( ياسالماز انديشوران 

اي كه آمد تنها معجزه را راه شناخت گانه) از راههاي سه٣٥٠: ١٤١٣؛ حلي ،١٩،  ٥

: ١٣٩٥آيد.(رباني، انبياء بدانند، علم قطعي است كه فقط از منظر معجزه به دست مي

٣٦٨(  

 ييگراعقلمعجزه و  -٢-٢

ي كساني رأين فراخوان، ناقض ا كند.عالمه طبرسي از تحدي قرآن استفاده مي

است كه بر اين باورند: عقل هيچ جايگاهي در مناسبات انساني ندارد يا جايي براي 

 چراكه ).١،١٦٠: ج ١٣٧٢طبرسي، گردد (يافت نمي حضور آن در وادي اعتقادات

گيرد كه عقل، نقطه مشترك دو طرف گفتگو معنايي واقعي مي اين درخواست، آنگاه
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رسد شود. به نظر ميباشد جز اين باشد چنين دعوتي از معنايي حكيمانه تهي مي

كه روي صحبت عالمه طبرسي با اهل حديث يا نص گراياني باشد كه به ديده انكار 

توان در نوع را مي اند. نمونه آنبه حضور عقل و كاركرد آن در گستره دين نگريسته

گريزانه مالك بن انس درباره استواي خداوند بر عرش مشاهده كرد مواجهه عقل

يل يداهللا فوق ايديهم تأواي حتي ) گفتني است عده١٠٥، ١: ج ١٣٦٤(شهرستاني،

گرايي نيز دانستند و از ديگر سو به شدت مخالف تشبيهنيز به معناي قدرت روا نمي

تر ي ديگر جايز نشمارند و عجيبهازباند تا ترجمه يد را به بودند همين امر سبب ش

آنكه بر اين اعتقاد بودند كه اگر كسي هنگام تالوت قرآن دستش را تكان داد بايد 

) عالمه طبرسي با استدالل به ٩٥،  ١: ج ١٣٦٤دستش را قطع كرد.(شهرستاني،

شده اهل حديث، آن  مسئله تحدي قرآن، ديدگاه مذكور را با تكيه بر منبع پذيرفته

است كه آيا ارزش اعجاز صرفاً  طرحقابلكشد. در ادامه اين پرسش را به چالش مي

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 

گويد:  يم سؤاليد مطهري در پاسخ بدين شه اش دارد؟براي صدق ادعاي آورنده

بر وجود  ديتردرقابليغو دليل قطعى » آيات خدا«طور كه آثار خلقت را قرآن همان«

كند و دليل قاطع و داند، معجزات انبياء را نيز به عنوان آيات و بيّنات ياد مىاو مى

مطهري، »(شماردحجت مسلّم عقلى و منطقى بر صدق مّدعاى آورنده آنها مى

  ).٢٠٦ ،٢: ج ١٣٨٩

طبرسي به صراحت در اين باره بحثي ننموده است اما با نظر به بحث وجوب 

شود كه عالمه طبرسي براي معجزه براي انبياء كه از آن سخن گفته شد، روشن مي

ي در خصوص معجزه معراج بدين امر تصريح و معجزه حيثيتي برهاني قائل است.

را از جنس خواب فرض گردد ارزش برهاني ندارد (طبرسي،  نمايد كه اگر آنمي
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توان از آن به عنوان يك حجت قاطع ياد كرد از اين رو نمي ) و٦٠٩، ٦: ج ١٣٧٢

 چراكه شود.است كه در صورت وقوع معراج در خواب از ارزش برهاني آن كاسته مي

ك آيه و معجزه ماند تا از آن به عنوان يي در آن نميالعادگخارقديگر هيچ جنبه 

  به شمار آيد.

 معجزه و رد فالسفه -١-٢-٢

اين بحث نيز همچون مباحث گذشته به صورت مختصر و كوتاه از سوي عالمه 

اي كه در قضيه اصحاب فيل يشان پس از بيان معجزها طبرسي ارائه گرديده است.

فالسفه ي رأكوشد تا اين معجزه را شاهدي بر بطالن از آن سخن گفته است، مي

ي براى كمرشكنو در آن دليل «گويد: پيرامون خرق عادت بگيرد وي در اين باره مي

باشد، براى شكستن كمر فالسفه و ملحدين كه منكر آيات خارق عادت هستند مي

اينكه امكان ندارد نسبت دادن چيزى را از آنچه خداى تعالى ذكر كرده از امر اصحاب 

حه آسمانى و باد صرصر و فرو رفتن در زمين و فيل به طبيعت و عادت چنانچه صي

آنها هالك نمود امتهاى گذشته  به سببغير آن را از آنچه را كه خداى تعالى 

 ).٢٨٨،  ٢٧تا: ج طبرسي، بي»(را

رسد اين سخن بازتاب فضايي باشد كه غزالي عليه فالسفه در جهان يمبه نظر 

اين انتساب مستلزم بررسي در خصوص صحت  قضاوت اسالم به راه انداخته است.

ي انگاره فلسفه در باب عليت را نپذيرفت و آن غزال ديدگاه غزالي و فيلسوفان است.

وي بر اين باور بود كه  چراكهدانست يد اصل معجزه ميتائرا فاقد ظرفيت الزم براي 

هاي معجزه در آيد تمام گونهمي به دستبر اساس محاسباتي كه در قانون عليت 

شود بدين روي در مقام انكار اصل عليت برآمد و نظريه عادت بر ثابت نميپرتو آن 

) زيرا گمان او بر اين تصور نادرست بود كه ١٩٥: ١٩٩٠جاي آن نشاند (غزالي، 

ميان اصل عليت و معجزه بايد يكي را برگزيد و با وجود عليت امكان معجزه از بين 
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- يرقابل تخلف ميغيت را قانوني رود اما از آن سو فيلسوفان قاطعانه اصل علمي

جستند كه در چهارچوب اصل فيلسوفانه راهي را مي تأمالتدانستند بدين روي در 

اي براي چنين اتهامي ينهزمرسد همين امر يمعليت معجزه را تبيين كنند به نظر 

با نظر به آثار بزرگان فلسفه در تاريخ اسالم  چراكهعليه فلسفه فراهم ساخته باشد 

اما نوع تفسيري كه آنان از ؛ شودي براي رويكرد منكرانه آنان يافت نميانشانههيچ 

داده اند چنين سوء برداشتي در ميان  به دستچگونگي اعجاز و مسئله خرق عادت 

طور نمونه ابن سينا كه معموالً آماج  به ي از دانشمندان اسالمي رقم زده است.اعده

تبديل شدن عصا به اژدها را از سنخ  ي ضد فلسفه غزالي است معجزههاحمله

ابن آورند (شمرد كه انبياء بر اساس قدرت روحاني خود به وجود مييبرممعجزاتي 

به از معجزه كه غزالي بر طبق تحليلي كه  گونههمان درواقع) ٢٢٥: ١٤٠٠سينا،

: ١٩٩٠پندارد (غزالي، يمدهد آن را در منظومه فكري فلسفه ممتنع مي دست

گويد: يم). شهيد مطهري در خصوص رويكرد ابن سينا به معجزه چنين ١٩٢

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 

 ).٣٧٠،  ٤: ج ١٣٨٩مطهري،»(فه خارج نداندهم از قانون علم و فلس

  معجزه و نقد اشاعره -٢-٢-٢

عالمه طبرسي پيرامون اين مسئله نيز به صورت موجز از آن سخن گفته و 

سَأَصْرِفُ عَنْ آياِتيَ الَّذِينَ "ي ذيل آيه و .چندان به تبيين مباني آن نپرداخته است

چهار وجه معنايي پرداخته و در  ) به١٤٦/(اعراف "قَيتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَ 

 در اين باره چنين آورده است: او يك مورد از آن به اين مسئله اشاره نموده است.

كنم و آنها را به يعنى دروغگويان و متكبران را از آيات و معجزات خود منع مى

آياتم را از  دهم. اين تعبير نظير اين است كه گفته شود:انبياى خود اختصاص مى
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  ).٥٤،  ١٠تا: ج دروغگويان و متكبران منع خواهم كرد (طبرسي، بي

نمايد كه روي اين سخن به اشاعره باشد كه به مخالفت با قاعده چندان بعيد نمي

مجموعه نقدهايي كه به باور اشاعره وارد شده  در .اندبرخاستهحسن و قبح عقلي 

مسئله معجزه از مواردي است كه با تكيه بر آن به اثبات نادرستي انديشه اشاعره 

گويد اگر براي عقل يمطور نمونه عالمه حلي در اين باره  به بدان استناد شده است.

نبي به صورت مستقل درك قبح اعجاز مدعي دروغين ميسور نباشد باب شناخت 

در صورتي قدرت اين تشخيص براي عقل محفوظ  چراكهصادق بسته خواهد ماند. 

است كه دادن توانايي انجام معجزه به دست افراد دروغگو از سوي خداوند قبيح 

  باشد.

  

 تفاوت معجزه و سحر -٣-٢

يز ميان سحر و معجزه ورود نكرده آماختالفعالمه طبرسي چندان به وجوه 

به صورت كلي  او در گستره علم كالم در كانون توجه قرارمي گيرد. آنچنانكه است؛

سحر باطل و معجزه حق است و اين دو ضد  در بيان تفاوت سحر و معجزه گويد:

از  برخاسته عالمه طبرسي اظهارنظراين  ).١٨٩، ٥ : ج١٣٧٢يكديگرند (طبرسي، 

اشاعره از ماهيت  آنچه برخالف درواقعدهد مي به دستنوع تعريفي است كه از سحر 

) وي از ميان سه ديدگاهي كه درباره ٦٢٥، ٣: ج ١٤٢٠فخر رازي،پندارند (سحر مي

 و تغيير طبيعت،خدعه  سحر بيان نموده است كه اين سه عبارتند از صنعت لطيف،

كند و تطبيق كار پيامبران با سحر را ناشي از عدم معرفت به يمسوم را رد  نظر

). عالمه طبرسي سحر را ٣٤١، ١: ج ١٣٧٢ت (طبرسي، حقيقت انبياء دانسته اس

ي براي آن قائل است اما برخوردار العادگخارقداند يعني او يك نوع شبيه معجزه مي

از حيثيتي خيالي كه صرفاً واقعيت را در خيال آدمي با شكلي فريبنده از 
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 ).٧٠٨، ٤: ج ١٣٧٢نماياند (طبرسي ، ي ميالعادگخارق

  غير پيامبرانمعجزه براي  -٤-٢

غالب متكلمان اسالمي در دو طيف اماميه و اشاعره، ظهور معجزه را به دست 

گويد ظهور معجزه در باره مييندرايد مرتضي س دانند.انسانهاي وارسته ممكن مي

)؛ اما معتزله و ٣٣٣:  ١٤١١گردد (سيد مرتضي،برخي از ايام توسط ائمه واجب مي

بسان متقدمان زيديه و بنو نوبخت، وقوع معجزه را خوارج و حتي گروهي از اماميه 

: ١٤١٣دانند (مفيد، توسط غير پيامبران به دليل اشتباه آن با معجزه ناممكن مي

). عالمه طبرسي در چندين جاي از تفسير مجمع البيان، بدين مسئله تصريح ٦٨

از امكان  كند كه معجزه فقط به انبياء اختصاص ندارد و ائمه و اولياء الهي نيزمي

عالمه  ).٨٢٥، ١٠: ج ١٣٧٢ي، (طبرس توانند برخوردار گردندچنين فيضي مي

و  غير انبياء، به بارداري حضرت مريم به دستطبرسي در مقام اثبات انجام معجزه 

از اين آيات « باره گويد:يندرا او ديدن فرشته توسط وي استناد جسته است.

اظهار معجزه كنند، زيرا مريم، پيامبر نبود.  توانند، كه غير انبيا نيز مىديآيبرم

او بدون آميزش  باردارشدن، ديدن يك فرشته و بشارتى كه از او شنيد و الوصفمع

  )١٥٥، ١٥تا: ج طبرسي، بي.»(با مرد، از بزرگترين معجزات است

امين االسالم طبرسي ذيل آيات سوره فيل نيز مسئله معجزه غير انبياء دستمايه 

ي ديدگاه معتزله مبني بر اينكه اين معجزه براي پيامبري و داده است. بحثش قرار

كند او در نفي اين پندار از پيامبران گذشته بنام خالد بن سنان بوده است رد مي

يي نيازمند نيست چون ظهور معجزه به هاحرفكه شيعه به چنين  دارديماظهار 

اي كه معجزه در ادامه، شانيا داند.و اولياء الهي ممكن مي عليهم السالم دست ائمه

اي از وجوب معرفت خداوند و برهاني براي نبوت براي اصحاب فيل رخ داد نشانه

  ).٨٢٥، ١٠: ج ١٣٧٢دانسته كه در اين زمان تولد يافته است (طبرسي، ) ص( امبريپ
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تواند از نوع ارهاص يم) (ص رسد كه اين اتفاق براي نبوت پيامبربه نظر مي

بر  چراكها چندان سازواري ميان آن با مسئله معجزه و نبوت وجود ندارد باشد ام

داده شد يكي از اركان معجزه، ادعاي نبوت و  به دستاساس تعريفي كه از معجزه 

يي براي آن است كه اين مسئله فاقد دو ركن اساسي تعريف معجزه جومبارزهديگري 

  است.

 .جوهري تفاوتي با هم ندارند گفتني است كه معجزه و كرامت از حيث ذاتي و

شود، تفاوت شكلي ) اما بنابر جهتي  كه از آن استفاده مي٤٧:  ١٣٩٤جوادي آملي،(

اما در بيان عالمه طبرسي از لفظ مشترك براي بيان آن استفاده ؛ انداز هم يافته

توان از حيث كاركردي تعريفي كه از معجزه به دست داده شد نمي بنابر شده است.

  كرامت را با معجزه يكي دانست. مسئله

  تفاوت معجزه در اسالم با ساير اديان -٥-٢

عالمه طبرسي انواع اعجاز در هر دوره زماني را متناسب با تخصص آن دوره 

را ) (ص و پيامبر (ع) موسي حضرت ،(ع) داند اعجاز حضرت عيسيضروري مي

يشان در بيان چرايي اين مسئله بر اين باور ا داند.مطابق تخصص رايج آن عصر مي

يري به اصل اعجاز هيچگاه باورپذاست كه اگر اين سنخيت، وجود نداشته باشد 

- ظهور معجزه در حيطه علمي كه براي مردم مجهول مي چراكهگردد؛ ينممحقق 

كه فعالً  هرچندهماوردي براي بشر وجود دارد  امكان آورد،يمنمايد اين تصور پديد 

بالجمله خداوند هر پيامبرى را بر طبق علم و دانشى كه « اي آنان ممكن نيست:بر

داد كه بدانند اين كار بشرى نيست و اگر در مي بودند معجزهبر آن خوب واقف 

بگذرد كه بشر  به خاطرشانداد ممكن بود علمى كه بر آنها مجهول بود معجزه مي

عالمه  ).٤،٨٠تا: ج طبرسي، بي»(راه نداردبدان  فعالًتواند نظير آن را بياورد ولى مى

معجزات فراواني عطا (ع)  طبرسي پيرامون اين مسئله كه چرا خداوند به امت موسي
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اسرائيل آمد معجزات اندكي يبنبه ميزان آنچه به سوي ) (ص كرد اما به امت پيامبر

امبر را هاي عقالني امت پيپاسخ، سطح عقلي و ميزان ادراك و دريافت در فرستاد؟

دليلي براي اين تفاوت و اختالف در تعداد معجزه و نوع معجزه براي دو امت 

خداوند هميشه براى هدايت مردم « ي در اين باره چنين آورده است:و شمارد.يبرم

، معجزات نيبنابرا كنديمپيامبران ظاهر  به دستو پاك شدن روح آنان، معجزاتى را 

و چون قوم موسى و  باشديمدر مردم به اختالف فكر و درجه عقل آنان متفاوت 

اى بودند كه تنها استدالل از نظر ناتوانى فكرى و ضعف روحى در درجه لياسرائيبن

ي نداشت ناچار ادهيفابه آيات حقيقى و بكار انداختن نيروى عقل و فكر، براى آنان 

آيند. مثالً در تاريخ  به راهموسى انجام يابد تا مگر  ستبه دبايد معجزات فراوانى 

رسيدند با آن  پرستبتبينيم كه وقتى از دريا گذشتند و به مردمى اين قوم مى

براى ما خدايى چون خداى «ي ميگويند: به موسهمه معجزات كه ديده بودند باز 

مّت اسالم قدرت در عرب و ا اما موسى گفت شما مردمى نادان هستيد.» اينان بساز!!

هاى عقلى جاى معجزات را توانست استداللي در آن حدّ بود كه مىزهوشيتفكر و 

بگيرد و روح آنان را از راه صحيح فكرى، رهبرى و هدايت كند لذا مطابق روحيّات 

و ترديد بينندگان  شكهاى آشكار نمايان شد تا از آن راه، آنان آيات الهى و حجّت

وسيع علم و يقين برسند و راه رستگارى را به  شده و به فضاى برطرف

الزم به يادآوري است كه چنين پاسخي در  ).١٧١، ١: ج تايبطبرسي، »(پيمايند

از سوي متكلمان ) (ص و امت پيامبر) (ص خصوص چرايي خاتميت با رسول خدا

مشترك هر دو پرسش بر مبناي رشد عقلي و لزوم  پاسخ ارائه گرديده است.

هاي عقالني بشر با ما به ازاء مناسب بيروني آن از يافتدرن سطح از نيازمندي اي

: ١٣٨٥معارف عميق عقلي در قالب يك كتاب ماندگار سامان يافته است (مطهري، 

  .)١٦١،  ٣ج 
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  مباحث خاص معجزه -٣

در اين بخش از موضوعاتي بحث شده كه به صورت خاص با قرآن و پيامبر اسالم 

  ارتباط دارد.) (ص

 چگونگي داللت قرآن بر اعجاز -١-٣

جويي كه از همگان براي اين امر را در مبارزه قرآن يتحدعالمه طبرسي آيات 

طبرسي بنابر  عالمه اي بر اعجازمندي قرآن اطالق نموده است.فراخوانده است نشانه

اي دست يافته است نخست اينكه عصر پيامبر از چند دليل به چنين نتيجه

رود كه اديباني ي تاريخ ادب جهان عرب به شمار مياهدورهترين درخشان

هاي اديبانه شعر و دست به انواع صنعتيرهچو مسلط و  سخنخوشو  طبعخوش

زيستند دوم آنكه قرآن براي صدق ادعاي نبوت پيامبر با اطالع از نثر در آن مي

قرآن  ي ادبي بر سر عرضه متن ادبي فاخري بسان آياتهاصنعتاش در مهارت زمانه

اي اينكه از هيچ رفتار كينه جويانه باوجودآنكه عرب روزگار پيامبر  سوم تحدي كرد.

اي كه به هر وسيله) (ص فروگذار نبود و براي حذف پيامبر) (ص در مقابل پيامبر

برابر  در اشيبانهادهاي زد اما هيچگاه حاضر نگرديد از اندوختهشد چنگ مييم

اي بهترين دليل بر اعجازمندي بنابراين چنين مسئله؛ تحدي قرآن پاسخي دهد

  .)١٥٨، ١: ج ١٣٧٢طبرسي، باشد (تواند قرآن مي

يي ديگر براي اثبات اعجازمندي قرآن همين قاعده منطقي درجاعالمه طبرسي 

 -صلى اللَّه -دانيم پيغمبرازآنكه ما ميپس« ي بازتابانيده است:ترافزونرا با تبيين 

جويي و به دنبال عيب ا را به مبارزه با آوردن مانند قرآن دعوت كردهآنه -عليه و آله

دست  و دشنام بدين و آئين و خدايان دروغين آنها از قتل و اسارتشان نيز به

و از طرف ديگر نيز ميدانيم كه حرص  مسلمانان خبر داده و تهديدشان كرده

هر كس بيشتر بوده  دشمنان آن حضرت براى ابطال و از بين بردن كار نبوت او از
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كار گذارده بودند. در چنين وضعى  تا بدان حدّ كه جان و مال خود را بر سر اين

همه رنجها و مشقتهايى كه براى شما خوب است بجاى اين ها گفته شود:وقتى بدان

كشيد بيائيد مانند اين قرآن از بين بردن پيغمبر اسالم و خنثى كردن تبليغات او مي

نها نتوانند مثل آن را آورده و حاضر گردند آن همه مخارج را متحمل را بياوريد و آ

راه اندازند و براى جلوگيرى از نفوذ پيغمبر تن بكشتن و اسارت و  شده و جنگها به

اينها خود بزرگترين دليل است بر اينكه آنها از آوردن مثل  سختيهاى جنگ بدهند.

انستند مانند قرآن را بياورند و اينكار تواند، زيرا اگر مىقرآن عاجز و ناتوان بوده

همه رنجها و مخارج و مشكالت همين طورقطع و مسلم بجاى آنمقدور آنها بود به

كند كه براى انجام يك منظور كار را نمى دادند، زيرا هيچ عاقلى اينكار را انجام مي

تا آن ترين مشكالت تن دردهد سخت باز دارد و بهواحد از آسانترين كارها دست

 ).٢٢، ١٢تا: ج (طبرسي ، بي »منظور را عملى سازد

  كيفيت اعجازمندي قرآن  -٢-٣

آراء يكساني وجود ندارد و به طور كلي سه انگاره  نظرانصاحبباره ميان يندرا

طبرسي در شمار كساني است  عالمه ٢شود.يممتفاوت در اطراف اين موضوع ديده 

كه باورمند به ديدگاه سوم است هم فصاحت قرآن و هم نظم و ساختار منحصر به 

 ١٣شناساند وي ذيل تفسير آيه فرد كالم الهي را از اجزاء اعجازمندي قرآن مي

و هذا صريح في التحدي و فيه داللة  سوره هود چنين ديدگاهي بيان كرده است:

 ن و أنها هي البالغة و الفصاحة في هذا النظم المخصوصعلى جهة إعجاز القرآ

  )٢٢، ٥: ج ١٣٧٢(طبرسي، 

 وجوه اعجاز مندي قرآن -٣-٣

شناسي اعجازمندي قرآن وجوه مختلفي از حقيقت وجود طبرسي در شناخت

يات ذيل آ: الف)فصاحت و بالغتاست:  بحث گذاشته رتبهاعجازآميز كالم الهي 



  رهيافت كالمي معجزه در مجمع البيان طبرسي   ▪  ٧٠

  ٩٨پائيز و زمستان ( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره( 

أَْن  قُل لَئِن اجْتَمَعَتِ الْإِْنسُ وَ الْجِنُّ عَلى" كنند:يمافاده چنين داللتي را به روشني 

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

مُفْتَرَياتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اْستَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ يَقُولُونَ اْفتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ ِمثْلِهِ 

  )١٣هود /( "ُكنْتُمْ صادِقين

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ َولَدٍ وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذََهبَ كُلُّ ِإلهٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَال "

و في هذا داللة على إعجاز «) ٩١مومنون/("صِفُونبَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّايَ بَعْضُهُمْ عَلى

القرآن ألنه ال يوجد في كالم العرب كلمة وجيزة تضمنت ما تضمنته هذه فإنها قد 

: ج ١٣٧٢طبرسي، »(تضمنت دليلين باهرين على وحدانية اهللا و كمال قدرته

٧،١٧٦.(  

كالم عالمه طبرسي يكي از وجوه تمايز ميان كالم الهي با : ب)عدم اختالف

شناساند. وي به نقل از ابن عباس يمبشري در اين بعد از اختالف و عدم اختالف 

كالم الهي  كه يحالگردد در گويد كالم بشري اگر طوالني شود دچار تناقض ميمي

  ). ١٢٥،  ٢: ج ١٣٧٢از چنين كاستي و نقصي كامالً منزه و مبرا است (طبرسي، 

- اي از معجزه ميطبرسي خبر غيبي را گونه هرچند عالمه: ج) اخبار غيبي

تفسير ) ص( امبريپغيبي از گذشته را تابعي از شخصيت  اخبار يوشناساند اما 

ي از اين وجه سخن گفته كه براي اخبار اگونهبهنمايد. او در بخشي از تفسيرش مي

نْ ذلِكَ مِ " ي در ذيل آيهو غيبي از گذشتگان جايگاه مستقلي قائل نگرديده است.

نْتَ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما ُكنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُ

  گويد:چنين مي "لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون

و وجه  ميينمايمالقاء  به تويعنى از راه اعجاز و براى تذكر و موعظه و عبرت «

كه انسان گذشته و غايب را يا از راه مطالعه كتاب و يا  است نياه بودن آن معجز

ي الهى است و چون نبى اكرم به وحآموزد و راه ديگر منحصر تعلم از ديگرى مي
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 نيسرزمزيرا نشو و نماى او در  -اسالم، نه كتاب خوانده و نه از كسى درس گرفته

تا: ج طبرسي، بي»(باسوادپر از جهل و نادانى مكه بود كه نه اهل كتاب بودند و نه 

٦٨، ٤(  

عالمه طبرسي جامعيت و پاسخگويي كامل قرآن به نيازهاي مكلفان : د) جامعيت

يز كالم الهي اعجاز آمهاي وجود ي و اخالقي را از نشانهعمل در ابعاد مختلف نظري،

و هو أحسن الحديث لفرط فصاحته و « ين آورده است:باره چنيندرا او داند.مي

إلعجازه 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 األنبياء و الترغيب و 

  ).٧٧٢، ٨: ج ١٣٧٢طبرسي، »(الترهيب

ان با عطف به قيد اعجاز كه در كنار آن ذكر شده، مقصود از جامعيت در اين بي

كاملترين نظام معرفتي، فقهي و اخالقي را براي  اعجاز تشريعي در قرآن است كه

رسا  حالنيدرعسازي نيازهاي هدايتي حيات انسان با يك بيان موجز و برآورده

با زباني عالوه بر كامل بودن اين نظام معرفتي، بيان آن  واقع درعرضه كرده است. 

 آيدعالمه طبرسي به شمار مي ازنظر بودن قرآن زياعجاز آمموجز نيز از مختصات 

ي در و در تفسير سوره عصر نيز بسان آنچه آمد از جامعيت قرآن سخن گفته است.

اين گفتار سوره عصر را بزرگترين دليل بر اعجاز آميز بودن قرآن شاهد گرفته است 

معرفتي  ازنظرم كاملي از نيازمنديهاي هدايتي انسان را كوتاهي آن مفاهي باوجود چراكه

ي چون سفارش به حق و صبر، دعوت به توحيد و عدل و انجام قيمصادو رفتاري با 

  )٨١٥،  ١٠: ج ١٣٧٢طبرسي، (. رديگيبرمواجبات و دوري از محرمات را در 

وجهي را به عنوان  ص)عالمه طبرسي امي بودن پيامبر(: ي بودن پيامبرام )ه

وَ ما ُكنَْت َتتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ ال "آيه  او نماياند.ديگر از اعجازوارگي قرآن مي

ي بر اين حقيقت گرفته شاهد ) ٤٨(عنكبوت/ "تَخُطُّهُ بِيَمينِكَ إِذاً الَرْتابَ الْمُبْطِلُون
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- تاً محال ميكند، عاديد ميتأكاي در تبيين اين مسئله بر چنين نكته عالمه است.

يندوخته و نوشتن نياموخته است آيين و ننمايد فردي كه در حضور معلمي دانشي 

، ١٠: ج ١٣٧٢طبرسي، كتابي عرضه كند كه همه از طرح نظيري براي آن درمانند (

باره جانب يندراكند و ايشان در ادامه امي بودن پيامبر پس از بعثت نفي مي ).٨١٥

نمايد كه جبرئيل خواندن و او اين امكان را طرح مينظر سيد مرتضي گرفته است 

يدگاه سيد مرتضي چنين آورده دي در تقويت و نوشتن به رسول خدا آموخته باشد.

و ظاهر آيه نيز موافق با اين نظر است زيرا دانايى به خواندن و نوشتن را نفى « است:

زيرا اگر آن حضرت  كنديم اقتضا نيچنهم» إِذاً لَارْتابَ« و ذكر تعليل در آيه كنديم

در اين صورت نادرستان  دانستيمقبل از نبوت باسواد بود و خواندن و نوشتن 

نمودند و اما بعد از بعثت شكى نبود زيرا قريش در رسالت آن حضرت شك مي

 ).٧٣، ١٩تا: ج طبرسي، بي»(تعليم گرفته باشد »جبرائيل«ممكن بود از 

 يامبرپواحد و يكساني در خصوص خواندن و نوشتن  است نظرالزم به يادآوري 

در دوران رسالت وجود ندارد وانگهي شواهد كافي نيز براي اثبات اين ادعا  )ص(

مطهري در پژوهشي  استاد چندان قوي نيست تا به قطعيت اين انگاره حكم گردد.

ئن و نمايد از مجموع قرايمگيري يجهنتچنين  اندداده به دستكه از اين موضوع 

اند اند و نه نوشتهنه خوانده آيد كه رسول خدا در دوره رسالتشواهد به دست مي

گيري هيچ منافاتي با قدرت ). گفتني است اين نتيجه٢٠٦، ٣: ج ١٣٨٦(مطهري، 

كند اين انگاره فقط عدم انجام دادن ثابت مي چراكهخواندن و نوشتن پيامبر ندارد 

  كند.از سوي پيامبر نفي نمياما توانايي و قدرت چنين كاري 

  عالمه طبرسي و معجزات ديگر پيامبر  -٤ -٣

نقل شده  ص)( يامبرپي كه از معجزات يرساساحت تفسيرش،  در يطبرسعالمه 

را بازگو نموده است. وي كوشيده تا وجوه مختلفي كه در اطراف اين مقوله وجود 



 ٧٣   ▪   محمدعلي راغبي/  رضا نجفي / سيدمحمدتقي موسوي كراماتي

    )٩٨پائيز و زمستان( بيست و يكمعقل و دين، سال يازدهم، شماره 

  دارد از نظر بگذراند.

اره مسئله شق القمر به تفصيل سخن گفته عالمه طبرسي درب: شق القمر الف)

يك را است. او عالوه بر استفاده از ظاهر آيات، با نظر به روايات رسيده، شق القمر 

امر اجماعي و قطعي الصدور دانسته است. او در بحث حديث پژوهي موضوع شق 

 انس بن مسعود، عبداهللا كند كه عبارتند از:يمالقمر، به هفت طريق روايي آن اشاره 

 ابن ير بن مطعم،جب بن عمر، عبداهللا بن عباس، عبداهللا يفة بن يمان،حذ بن مالك،

افزايد جماعت ديگري نيز اين روايت وي پس از نام بردن از اين افراد مي البته عمرو.

اند. ايشان موضوع شق القمر را در ميان مفسران به عنوان يك امر اجماعي نقل نموده

گويد برد كه قائل به چنين باوري نيستند اما ميدو نفر نام ميشناساند البته از مي

شهرت اين مسئله در ميان صحابه به حدي  چراكهنيست  اعتناقابلاين نظر چندان 

). او در ٢٨٢،  ٩: ج ١٣٧٢گذارد (طبرسي، ينماست كه جايي براي مخالفت باقي 

گذراند و در مقام دفاع اي كه در اطراف شق القمر وجود دارد از نظر ميادامه شبهه

كه اين اتفاق رخ يدرصورت، چنين طرح شده است: شبهه از شق القمر برآمده است.

سه وجه براي اين  ين االسالم طبرسيام داده باشد نبايد بر اهل علم پوشيده ماند.

نمايد: نخست آنكه اين امكان وجود دارد به دليل ابر، ديدن اين امر شبهه مطرح مي

آنكه مردم در آن وقت خواب  دوم ن ديگر مناطق اتفاق نيفتاده باشد.براي ساكنا

آنكه بسياري از مردم نسبت به تحوالت آسماني چندان اعتنايي  سوم بوده باشند.

  ندارند و در قبال آن بي تفاوتند (همان).

آورده است  (ص) عالمه طبرسي معراج را در شمار معجزات پيامبر: معراج ب)

شود كه معراج به صورت جسماني يمكه اين امر در صورتي ثابت  البته با اين قيد

اند كه در خواب انجام ديدگاه كساني كه معراج را روحاني دانسته او روي داده باشد.

 ).٦٠٩، ٦: ج ١٣٧٢گرفته، باطل دانسته است (طبرسي، 
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برد و غير از قرآن معجزات ديگري نيز نام مي (ص) عالمه طبرسي براي پيامبر

). او در بيان اين موضوع ٨٠٣، ٢: ج ١٣٧٢كند (طبرسي،يملفظ كثير از آنها ياد با 

وجود  (ص) معجزاتي كه در شخص پيامبر نخست دهد.از دو نوع معجزه خبر مي

ساخت. در يك گزارشي كه از اين موضوع داشت و او را از ديگران كامالً متمايز مي

برده است (همان). نوع دوم معجزه داده ده مورد از اين نوع معجزه نام  به دست

انجام  العادهخارقبه صورت  (ص) همانا افعال بيروني است كه به واسطه پيامبر

در دوران جاهليت و شق القمر  (ص) گرفته است بسان سالم دادن سنگ به پيامبر

  ).٢٨٣، ١: ج  ١٣٧٢ كه بحث آن گذشت (طبرسي،

  معجزات اقتراحي -٥-٣

بابي ديگر از مقوله معجزه است كه عالمه طبرسي فرا مسئله معجزات اقتراحي 

ي اگونهبهي از آيات قرآني از جهت مفهومي بعض روي اين موضوع گشوده است.

غير از  (ص) است كه از ديرباز برخي را به چنين گمان باطلي انداخته كه پيامبر

ز آيات طبرسي در برابر چنين دريافتي ا عالمه اي ديگر نداشته است.قرآن معجزه

خوانده است كه  اشزمانهواكنش نشان داده و آن را باور ملحدين  شدتبهقرآني 

أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً َو لكِنَّ  قالُوا لَْو ال نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى"طبق آيه 

: ١٣٧٢طبرسي، (اند آورده به دست) چنين معنايي ٣٧(انعام /  "أَكْثَرَهُمْ ال يَْعلَمُون

اي در دوران معاصر نيز بر اساس چنين برداشتي به ). جالب است عده٤٥٩،  ٤ج 

مطهري در پاسخ به  ديشه اند.به ديده انكار نگريسته (ص) معجزات ديگر پيامبر

- نمي ديتائو حديث متواتر اين ديدگاه را  سنت ،خيتار گويد قرآن،چنين ادعايي مي

در بياني ديگر اينگونه انگاره مذكور را به چالش  ) و٢٠١، ٢: ج ١٣٨٩(مطهري، كند 

قرآن در آيات فراوانى معجزات رسوالن را ذكر كرده است (معجزات « :كشديم

، چگونه ممكن است وقتى كه از پيامبر اكرم حالنيبااابراهيم، موسى، عيسى)، 
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ه خواستند و آنها اجابت همچنان كه از رسوالن گذشته معجز -معجزه بخواهند

؟ آيا آنها حق »سبحان اللَّه! من بشرِ رسولى بيش نيستم.«پيغمبر بگويد:  -كردند

آب و تاب  همهنيباانداشتند بگويند آيا پيامبران گذشته كه تو خود معجزات آنها را 

كنى، بشر نبودند يا رسول نبودند؟ آيا ممكن است چنين تناقض صريحى نقل مى

د داشته باشد؟ آيا ممكن است مشركان متوجه چنين تناقضى نشده در قرآن وجو

  )٢٠٥، ٢طبرسي: ج »(باشند؟

عالمه طبرسي در پاسخ به اين پرسش كه چرا خداوند درخواست معجزات 

يك  ابتدا او گونه پاسخ ارائه داده است. چند اقتراحي مشركان برآورده نساخت؟

سپس پاسخش را بر اساس آن كند و مبناي بنيادين در ظهور معجزه طرح مي

بر اين باور است ظهور معجزه با هدف دفع شبهه همراه  عالمه تنظيم نموده است.

اين دو اصل در ظهور معجزه كامل گرديد  اگر آيد.با مصلحت خاص آن پديد مي

) او در جايي ديگر نيز بر ٤٥٣، ٨: ج ١٣٧٢طبرسي، ( ابديتبلور معجزه تحقق مي

االعتبار في ذلك بالمصالح و لو علم اهللا سبحانه « نموده است: ديتأكهمين مسئله 

أن في إظهار ما اقترحوه من اآليات مصلحة ألظهرها فلما لم يظهرها علمنا أنه لم 

  ).٣٧١، ١: ج ١٣٧٢طبرسي، »(يكن في إظهارها مصلحة

او پس از اين بيان، در خصوص چرايي عدم ظهور معجزات اقتراحي امت پيامبر،  

ستدالل نموده است: نخست اينكه در صورت ظهور معجزه اقتراحي و عدم چنين ا

آنكه وجود قرآن از  دوم .آمديمعذاب، طبق حكمت الهي الزم  نزول ايمان مردم،

سطح معجزه تجلي نموده است  نيتريعالي است كه در اگونهبهحيث اعجازوارگي 

، ٨: ج ١٣٧٢د (طبرسي،كنرا از ديدن ساير معجزات كفايت ميص) ( امبريپو امت 

٤٥٣.( 

تري مسئله معجزات اقتراحي عالمه طبرسي در بياني دگر به صورت كامل
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بازشناسي نموده است در واقع اشكالي كه ممكن است در بيان پيشين به وجود آيد 

كند مي ديتأكدر اين بيان بر وجود اصل معجزه  عالمه شود.در اين بيان ديده نمي

  نمايد كه عبارتند از:تقسيم مياما آن را به دو نوع 

  گر ادعاي نبوتند.معجزاتي كه تصديق-١

  ).٦٥٣، ٦: ج ١٣٧٢معجزاتي كه باعث افزايش ايمانند (طبرسي، -٢

 ديتأكگرانه بر لزوم و حتميت ظهور آن عالمه طبرسي در توضيح معجزه تصديق

  : ديگويم بارهنيدرا او كند.مي

شناخت. بديهى است كه چنين معجزاتى بايد ظاهر توان بدون آنها نبوت را نمى«

  )١٦٢، ١٤تا: ج طبرسي، بي(»شوند، خواه مردم ايمان بياورند، خواه ايمان نياورند

عالمه  مولود لطف الهي دانسته است. را آن اما در خصوص ظهور نوع دوم معجزه،

د طبرسي معتقد است معجزات ديگري كه از خارج از اين دو نوعند محقق نخواه

  .)٦٥٣، ٦: ج ١٣٧٢طبرسي، شد (

  

  هاي موضوع معجزه در مجمع البيانكاستي -٤

اي ابعاد مختلف مسئله معجزه را از يستهشابا وجود آنكه عالمه طبرسي به نحو 

نظر گذرانيده است اما فاقد بعضي از مباحث مهمي است كه معموالً در كانون تتبعات 

 آيد.معجزه شناسي از آن سخن به ميان مي

يي هادگاهيدنظريه صرفه آنچنانكه گذشت يكي از مهمترين : الف) نظريه صرفه

است كه در زمينه معجزه طرح گرديده است و از ديرباز در كانون توجه پژوهشگران 

عالمه طبرسي با وجود آنكه معموالً  ؛ اماعرصه علم كالم و تفسير قرار گرفته است

 بارهنيدرا، تابانديبازمره مجمع البيان انديشه هاي سيد مرتضي در آراء كالمي گست

به چرايي اين مسئله دشوار است اما  پاسخ اي بدين موضوع ننموده است.هيچ اشاره
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نظريه  چراكهبر طبق آنچه گذشت عالمه طبرسي قائل به چنين ديدگاهي نيست 

نهد كه باورمند ي متفاوت از مقوله معجزه بنا ميساختار صرفه به عنوان يك مبنا،

عالمه طبرسي  ؛ اماباشدبه آن ناگزير از طرح ملزومات آن در ارائه موضوع معجزه مي

در كيفيت اعجازمندي قرآن قائل به فصاحت و بالغت و نظم منحصر به فرد آن 

چندان به  نيبنابرا سازد.است كه ديدگاه وي را كامالً از نظريه صرفه متمايز مي

ه شيخ ابوالفتوح رازي نيز صرفاً به بيان طرح تفصيلي آن نيازي نديده است، چنانك

ي ريرسالت تفسرا خارج از چهارچوب  ديدگاهها پرداخته است اما بازشناسي آراء آنها

  ).١٦٢، ١: ج ١٤٠٨رازي، (ذكر كرده است 

مسئله نسبت اعجاز و كرامت يكي از موضوعاتي است كه : و كرامتب) معجزه 

مطهري در  ديشه است. شوديمفته معموالً در قلمرو بحث اعجاز از آن سخن گ

الهي را  تيمأمورتفكيك ميان معجزه و كرامت، مسئله تحدي با هدف انجام 

تمايز ميان اين دو فعل دانسته است و كرامت را حاصل قوت روحي و  حدفاصل

معجزه « گويد:مي بارهنيدراي و داند.مي كاملمهينقداست نفساني انسان كامل يا 

 اصطالحبهگيرد و يعنى بيّنه و آيت الهى كه براى اثبات يك مأموريت الهى صورت مى

الهى از او در كار است، اين است كه محدود است  منظورى مقرون به تحدّى است،

العاده است كه صرفاً اثر قوّت روحى و به شرايط خاصى؛ اما كرامت يك امر خارق

كامل است و براى اثبات منظور الهى خاصى ا نيمهقداست نفسانى يك انسان كامل ي

توان گفت يك امر عادى است دهد و حتى مىنيست. اينچنين امرى فراوان رخ مى

كند، ولى و مشروط به شرطى نيست. معجزه زبان خداست كه شخصى را تأييد مى

  .)٢،٢٠٥: ج ١٣٨٩(مطهري،  »كرامت چنين زبانى نيست

شود. به طور نمونه سيد معجزه و كرامت ديده مي چنين تفكيكي از ديرباز ميان

مرتضي و خواجه نصير الدين طوسي در توضيح چرايي افزودن قيد مقرون به تحدي 
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گويند تا با اين قيد ميان معجزه با كرامت و ارهاص تفكيك در تعريف معجزه مي

طوسي نيز  خي) ش٣٥٠: ١٤٠٥ي، طوس ،٢٨٣، ٢: ج  ١٤٠٥گردد (سيد مرتضي،

)؛ اما عالمه طبرسي هيچ اشاره ١٢٥: ١٤٠٦فكيكي پذيرفته است (طوسي، چنين ت

كند آنچه در بيان شهيد مطهري از انواع اي به تمايز ميان معجزه و كرامت نمي

معجزه و كرامت گذشت عالمه طبرسي به صورت كلي از آن با عنوان معجزه ياد 

اوت از آن چيزي باشد تعريف معجزه نزد عالمه طبرسي متف رسديمنظر  به كند.مي

هاي آنچه كه عالمه طبرسي از نمونه طبق كه شهيد مطهري بدان پرداخته است.

شود كه در معجزه لزوماً تحدي وجود معجزه و شرايط ظهور آن ذكر نمود روشن مي

است تحت عنوان معجزه  العادهخارقندارد چرا كه عالمه طبرسي همه آنچه از امور 

طور نمونه مواردي كه وي از معجزات شخصي و وجودي رسول  به برد.از آن نام مي

اي در آن كه داللت بر تحدي داشته باشد در آن وجود كند هيچ شاخصهخدا ياد مي

 ندارد عالمه طبرسي با افزودن قيد افزايش ايمان در ارائه برخي از گونه هاي معجزه،

  .تحدي در اصل وقوع معجزه را به حاشيه برده است امر
  

  گيرينتيجه -٦

عالمه طبرسي به صورت گسترده مسئله معجزه در مجمع البيان به بحث گذاشته 

يك رويكرد كامالً كالمي  شوديمباره ديده يندرااست اما آنچه در رويكرد ايشان 

وي كمتر به  چراكهاست كه فراتر از بحث هاي تفسيري بدان نگريسته است 

ي تفسيري از موضوع معجزه پرداخته است شايد اين امر بدين علت بوده هابرداشت

ي هاداللتيان مفسران يك اجماع گسترده پيرامون مسئله معجزه در كه مباشد 

قرآني وجود دارد بدين روي عالمه طبرسي بيشتر بر آن بوده است تا با اين اصل 
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 ون از چهارچوب قرآن،قطعي در قرآن، بيشتر با يك نگرش تبييني به آنچه در بير

بعضي  اجمالبهعالمه طبرسي  هرچند گذرد، پاسخ دهد.يرامون مسئله معجزه ميپ

يز مسئله معجزه را از نظر گذرانيده است اما در بيان بعضي از برانگبحثاز موارد 

يل از آن سخن گفته است اين رويكرد تفصبهتري داشته مسائل كه جنبه عمومي

ي ترافزونگردد كه عالمه طبرسي به نظرش از اهميت يزمبانيز به نوع تشخيصي 

  .بوده است برخوردار يريتفسي هاپژوهشبراي تبيين و پاسخگويي در چهارچوب 

  

  نوشتپي
تفسيري به نام معاني القرآن دارد. اثر تفسيري  م ٢٠٣يحيي بن زياد الفراء  ايابو زكر . ١

معرفت در  اهللاتيآاو در ميان روشهاي تفسيري به روش ادبي نگاشته شده است. 
: اين كتاب جامعترين كتابي است كه درباره نكات ديگويمبيان جايگاه تفسيري او 

 ).٥٠٤، ٢: ج ١٤١٨ادبي قرآن مانند لغت، نحو و بالغت نوشته شده است (معرفت، 

برخي نظرصرفه را برگزيده اند بعضي گونه فصاحت قرآن بدون در نظر گرفتن نظم  . ٢
جانب فصاحت و نظم قرآن گرفته اند (شيخ  توأماني نيز اعده آن اختيار كرده اند.

: ١٤١١). سيد مرتضي (سيد مرتضي،١،١٦٢: ج ١٤٠٨؛ رازي،٢٧٧: ١٤٠٦طوسي،
حلي قائل  عالمه .انددهييگراصرفه ) به نظريه ٦٣: ١٤١٣مفيد،( ديمفشيخ  ) و٣٧٨

 مقداد نيز قائل به چنين ديدگاهي است، ) فاضل٤٢٣: ١٤٠٥حلي،است (به فصاحت 
   .)٣٠٩: ١٤٠٥فاضل مقداد،(
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“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. 
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