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 از نگاه عالّمه طباطبائی قرآنجامعیّت 

 سیّد معصوم حسینی

 ، آملقرآن کريماستاديار دانشگاه علوم و معارف 

 (11/68/6861؛ تاريج تصويب:  16/7/6861)تاريج دريافت: 

 

 چکیده

مهمّ تفسير قرآن کريم است و ديدگاه عالّمه طباطبرائی بره عنروان     جامعيّت قرآن از مسايل
توانرد راهگشرا در حرلّ بعاری از مسرايل       مفسّر صاحب نظر در اين زمينه بسيار مهمّ است و می

باشد. به نظر عالّمه جامعيّت قرآن به معنای کامل برودن آن اسرت. عالّمره طباطبرائی جامعيّرت      
داند؛ در ظراهر قررآن    ن، مبتنی بر مجموع ظاهر و باطن قرآن میقرآن را در همة اقسام و صُوَر آ
توان جست، امّا معارف، شرايع و احكام در حدّ کلّيّرات و اصرول    تنها تفاصيل اخالق فاضله را می

اند و تفاصيل و جزئيّات آنها در روايات بيان شده يا به طريرس ديگرری قابرل     در ظاهر قرآن آمده
 توان دو قِسم جامعيّت را سراغ گرفت: ويژه الميزان می نی عالّمه بهدر آثار قرآدستيابی است. 

 ر جامعيّت قرآن به معنای کامل بودن بيان آن در طرح مسايل نسبت به کُتُب آسمانی پيشين.6
هرای   ر جامعيّت قرآن به معنای کامل بودن بيان آن در طرح مسرايل بردون مقايسره برا کترا      1

 آسمانی ديگر.

 امعيّت قرآن، عالّمه طباطبائی، تفسير الميزان، ادلّة جامعيّت، قلمرو.ج واژگان کلیدی:

                                                           

 E-mail: Masoom Hosseini@Gmail.com 
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 مقدّمه

برانگيزترين متن وحيانی و آسمانی اسرت کره از جانرب مسرلمانان برا دو       ترين و اعجا  نا  قرآن

رويكرد مواجه بوده است؛ رويكرد درونی که همان تالش در جهرت فهرم معرانی و مفراهيم ژرف ايرن      

رويكرد بيرونی که حاصل آن دانشی به نام علوم قرآنی است. رويكرد درونری کره از    متن دينی است و

ديرباز و شايد همزمان با نزول وحی مورد توجّه و استقبال مخاطبان وحی قرار گرفتره اسرت. حاصرل    

آن گسترش و نفوذ فرهنگ نوين و عميس اسالمی در جامعة جهانی معاصر پيامبر )ص( و تداوم آن ترا  

 بوده است. هم اکنون

است هنروز هرم در ميران ايشران قردر و       قرآنعلوم قرآنی که نتيجة رويكرد بيرونی مسلمانان به 

منزلت خويش را پيدا نكرده است. اين دانش گرچه جنبة تمهيدی و مقدّماتی دارد، امّا ارتبراط آن برا   

ن ارتبراط بعاری   است، بسيار مهمّ و روشرن اسرت و در اهميّرت اير     قرآنتفسير که رويكرد درونی به 

به صورت دقيس بردون فهرم    قرآناهميّت علوم قرآنی به حدّی است که فهم »اند:  نظران نوشته صاحب

 .(09ق.: 6061)معرفت، « آن مباحث ممكن نيست

کره در چگرونگی فهرم و تفسرير آن نقرش دارد،       قرآناز جمله مباحث مبنايی مربوط به شناخت 

، معانی و مقاصرد آيرات   قرآنو مسائل 6ری از گسترۀ موضوعاتاست. نوع تلقّی هر مفسّ قرآنجامعيّت 

گيری از آن تأثيرگذار است. با تفاوت نوع نگررش بره    و بالتّبع نحوۀ تعامل وی با اين کتا  الهی و بهره

چگونگی تفسير بسياری از آيات و در نتيجره، ترسريم محردودۀ رهنمودهرا و قروانين و       قرآنجامعيّت 

 آفرينی آن در زندگی انسان نيز متفاوت خواهد بود. و ميزان نقش قرآناحكام قابل استفاده از 

پژوهان بروده اسرت و برا     از ديرباز تاکنون مورد توجّه مفسّران و قرآن قرآنبحث در مورد جامعيّت 

اند. گرچره دربرارۀ محردودۀ آن     در خصوص اصل جامعيّت همگان آن را پذيرفته قرآنتوجّه به تصري، 

تمرام   قررآن انرد کره در    اند و نتيجه گرفتره  شده قرآنای قائل به جامعيّت مطلس  عدّه اند. اختالف کرده

توان نوعی ادراک و فهم به آن پيدا نمود، وجود دارد، هرچند عقل و درک مرا از شرناختن    آنچه که می

 و گرروه  البرهانو زرکشی در  احياءالعلوم(. غزّالی در 179: 1، ج 6810آن قاصر است )ر.ک؛ سيوطی، 

 اند. ديگری اين نظريّه را پذيرفته

آمرده،   قررآن در مقابل ديدگاه اوّل، گروهی معتقدند که اگر بحثی از علوم )غيرر از علرم ديرن( در    

توان از شاطبی و دکتر ذهبی نرام   فقط جنبة هدايتی و تربيتی آن مورد نظر بوده است؛ برای نمونه می

(. اين مقالره بره دنبرال ديردگاه عالّمره      063: 1ج ، 6836؛ ذهبی،  16: 8، ج 768برد )ر.ک؛ شاطبی، 
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است. شناخت و معرّفی ديدگاه عالّمه طباطبائی در اين زمينره از   قرآنطباطبائی در رابطه با جامعيّت 

 دو جهت دارای اهميّت است:

تررين اثرر تفسريری     ترين و تأثيرگذارترين مفسّر شيعی معاصر و خرالس مهرم   ر عالّمه از برجسته6

توانرد   مری  قررآن ر است و پرداختن به مبانی تفسريری وی بررای مباحرث مبنرايی تفسرير      دوران أخي

 راهگشا باشد.

بخرش   پرداز انديشة اسالمی در روزگار ماست و آرای ابتكاری او الهرام  ر عالّمه از بزرگترين نظريّه1

 ت.های جديد بوده اس های مختلف معرفت دينی برای خلس ايده انديشمندان اسالمی در زمينه

 شناسی جامعیّت ـ مفهوم4

جامعيّت از واژگان نوپيدايی است که وارد حوزۀ علوم قرآنی شده اسرت. در ميران پيشرينيان و در    

آثار مكتو  ايشان عنوانی به اين نام مورد بحث قرار نگرفته است، بلكه نظريّرات مربروط و مررتبط برا     

: 1، ج 6818ح گرديرد )سريوطی،   مطرر « قررآن علوم مسرتنبط از  »اين عنوان در ذيل مباحثی چون 

868.) 

هرای آن نسربت بره همرة شرئون       شمول و فراگير بودن آيات و آمروزه » قرآن،مقصود از جامعيّت 

بررای همرة    قررآن (. بنرابراين،  188: 6868اسرت )مرؤدّ ،   « ها و اعصرار  زندگی بشر در تمامی دوران

بشرر، اعرمّ از امرور فرردی و اجتمراعی       ها و برای همة امور زندگی ها و همة زمان ها و همة مكان انسان

 قررآن تأکيد دارد و معتقد است کره تبيران برودن     قرآننازل شده است. عالّمه طباطبائی بر جامعيّت 

گرری آن اسرت و بررای رسريدن انسران بره هردايت، تمرام          برای هر شيئی با توجّه به شرأن هردايت  

مبردأ، معراد، اخرالق فاضرله، شررايع الهری،        احتياجات و علوم مورد نياز او را بيان نموده است؛ ماننرد: 

(. در برخی از ديگر آيات نيرز رسرالت فراگيرر    810: 61، ج 6876قصص، تاريج و ... )ر.ک؛ طباطبائی، 

قُلْ یَا أَیُّهَـا الناـا إ نِّن ـی    »پيامبر)ص( اشاره شده که نشان از جامعيّت مفاهيم کتا  او است؛ مانند: 

(. 693)األعرراف/ « ای مردم! من فرستادۀ خدا به سوی همة شما هسرتم  ...:مِیعًارَسإولُ اللّهِ نِّلَیْکُمْ جَ

مرا ترو را جرز بررام رحمرت جهانيران        :ل لْعَالَمِینَ رَحْمَةًوَمَا أَرْسَلْنَاکَ نِّلاا »همين طور در آية شريفة 

 (.687/ األنبياء« )نفرستاديم

هرای   مردم است، فراگير علروم و دانرش  برای تحقّس اهداف خود که همان هدايت  قرآناز اين رو، 

شناسری و ... يراد کررده در راسرتای تحقّرس همران هردف         الزم است و اگرر از علروم تجربری، جامعره    
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چنران   تواند در بر گيرندۀ تمام علوم و معرارف باشرد، آن   نمی قرآنگری بوده است. بدين جهت  هدايت

م است و هيچ مطلبی نيسرت مگرر آنكره    شامل همة علو قرآناند که  که برخی مانند سيوطی پنداشته

نيز تنهرا منحصرر در مسرائل     قرآن(. البتّه مطالب 83: 0، ج6818وجود دارد )ر.ک؛ سيوطی،  قرآندر 

انرد )ر.ک؛ بازرگران،    عبادی و رابطة انسان با خدا نيست، آنچنان که برخی از معاصرران از آن پنداشرته  

6877 :11.) 

اسرت و بره نظرر    « قلمرو حردّاکثری، حردّاقلی و اعتردالی   »رای، داقرآنبنابراين، رويكرد به شمول 

صحي، باشد. برای هر يک از اين سه ديدگاه مسرتنداتی ذکرر   « قلمرو اعتدالی»رسد تنها اعتقاد به  می

تواند بره   شده است. در مواردی، امكان ارجاع يكی به ديگری وجود دارد، مانند قلمرو حدّاکثری که می

به کمرک سرنّت و    قرآنآن در صورتی است که معتقد به فهم معارف و علوم  قلمرو اعتدالی برگردد و

را فراترر از   قررآن باشريم و داللرت    قررآن مطالرب از آيرات   « طولی، عرضری و عمقری  »معتقد به فهم 

بدانيم که البتّه راه دسترسی بدان برای همه ک  چنردان   قرآنهای اشاری  های لفظی و داللت داللت

 (.819: 61، ج 6876.ک؛ طباطبائی، متعارف نبوده است )ر

و سيری در آثار قرآنی عالّمه به اين نكته واقرف شرده کره     الميزانبا نگاه اجمالی به مطلب تفسير 

در آثار خويش نگشوده است. امّا از سوی ديگر، چنران  « قرآنجامعيّت »وی با  مستقلی تحت عنوان 

مقام يک مفسّر، ناگزير از تنقيع ايرن مبنرای مهرمّ    هم نيست که به کلّی آن را وانهاده باشد، چه او در 

آن دارد. اين نكتره  « کامل بودن»معنايی قريب به  قرآنتفسيری بوده است. از نظر عالّمه، جامع بودن 

توان از مجموع تعبيرها و مطالب عالّمه در اين زمينه اسرتفاده و اسرتنباط کررد. در آثرار قرآنری       را می

 توان دو قِسم جامعيّت را سراغ گرفت: می الميزانعالّمه به ويژه 

 به معنای کامل بودن بيان آن در طرح مسايل نسبت به کُتُب آسمانی پيشين. قرآنر جامعيّت 6

هرای   به معنای کامل بودن بيان آن در طرح مسرايل بردون مقايسره برا کترا       قرآنر جامعيّت 1

 آسمانی ديگر.

به طرور کامرل مقاصرد خرود را تشرري، و       قرآنه تصري، نموده ک قرآن در اسالمعالّمه، در کتا  

 (.18: 6816بيان کرده است )ر.ک؛ طباطبائی، 

را در قيراس برا کُتُرب پيشرين      قررآن گيری از روايت امام صرادق)ع( جامعيّرت    با بهره الميزاندر 

از  قررآن آسمانی از حيث چگونگی بيان مسايل مورد توجّه قرار گرفته است و تفصيل کلّ شیء برودن  

 الميرزان (. در فرازهرای متعردّدی از   607: 1، ج 6876م جهرات را شراخص آن دانسرت )همران،     تما

( يرا نيازهرای مررتبط برا     819: 61را در محدودۀ هدايت )همان، ج  قرآنبينيم که عالّمه جامعيّت  می
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( و امثال آن مطرح کرده است. برحسرب مفرادّ ايرن دسرته از عبرارات،      36: 7سعادت بشر )همان، ج 

جامع همة مسائل و نيازهای آدمی است. امّا در چارچو  هدايت يا سعادت بشر و ماننرد آن، نره    قرآن

 در جميع جهات و نسبت به تمامی مسايل و موضوعات.

 با قلمرو آن قرآنـ نسبت جامعیّت 1

 تواند مورد توجّه قرار گيرد: از سه جهت می قرآنقلمرو 

کنرد و ذيرل    را در گسترۀ زمان بررسی مری  قرآندعوت و پيام ر از جهت زمانی )قلمرو زمانی( که استمرار 6

 شود. از آن بحث می قرآنمبحث جاودانگی 

پرردازد و مبحرث    مری  قررآن ر از جهت مكانی )قلمرو مكانی( که به گسترۀ مكانی دعوت و پيرام  1

 دهد. آن را پوشش می قرآنجهانی بودن 

گستره و محدودۀ مسرايل و موضروعات   ر از جهت موضوعی )قلمرو موضوعی( که ناظر به تعيين 8

 است. قرآنمطرح شده در 

ارتبراط دارد. در   قررآن ، تنها قلمرو موضوعی برا بحرث جامعيّرت    قرآناز ميان اين سه قِسم قلمرو 

از حيث دامنة فراگيری آن نسربت بره موضروعات و مسرايل      قرآننيز به بررسی محتوای  قرآنقلمرو 

تقريباً همة انواع و اقسام جامعيّرت را پوشرش    قرآنلمرو موضوعی شود. بنابراين، ق مختلف پرداخته می

گيررد. پر     دهد، ولی مباحث جامعيّت تمام انواع قلمرو، مانند قلمرو زمانی و مكانی را در برر نمری   می

 است. قرآنهمان قلمرو  قرآنتوان گفت که جامعيّت  نمی

 در بیانات عالّمه قرآنـ دالیل جامعیّت 9

 به معنای کامل بودن آن نقرآ( جامعیّت 9ـ4

کتابی است کامل؛ بردين معنرا کره     قرآن مجيدکند که  تصري، می قرآن در اسالمعالّمه در کتا  

ترين وجره بيران کررده اسرت. وی      هم هدف کامل انسانيّت را در خود دارد و هم آن هدف را به کامل

قروانين عملری مناسرب و     بينی کامل و به کار بسرتن اصرول اخالقری و    سچ  هدف انسانيّت را جهان

تشري، کامل اين مقصود را بر عهرده   قرآن مجيدکند که  بينی ذکر کرده، تصري، می مالزم با آن جهان

کنرد و در ادامره بره ايرن      از سرورۀ نحرل استشرهاد مری     36دارد. او در اين باره به آياتی از جملة آيره  

خوشبختی از اعتقاد و عمرل بره آن   هر چيزی که بشر در پيمايش راه سعادت و »رسد:  بندی می جمع

 (.11: 6816)طباطبائی،« باشد، در اين کتا  به طور کامل بيان شده است نيازمند می
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از جهت گسترۀ مسایل و موضوعات در مقایسه با کُتُب سـاب    قرآن( جامعیّت 9ـ1

 آسمانی

بره راهرک کره     قررآن اين  ...:أَقْوَمإنِّنا هَذَا الْقُرْآنَ یِّهْدِی لِلاتِی هِیَ »عالّمه در تفسير آية شريفة 

را هم در قيراس برا اديران ديگرر و      قرآن(، اقوميّت 6)اإلسراء/...« کند هاست، هدايت مک استوارترين راه

از آن جهت نسبت بره سراير اديران آسرمانی      قرآنکند که  هم شرايع الهی سابس، اين گونه تصوير می

باشرند. امّرا    و سودمند به حالشان مری  اند ان پاسج گفتهاقوم است که آنها به بعای از نيازهای پيروانش

اند که مطرابس   اند يا اگر برخی از نيازها را پاسج گفته امور ديگری را که خير بشر در آنهاست، واگذاشته

با ميل و خواستة آنهاست و در مقابل، بخش زيادی از نيازهای آنران را کره صرالح و خيرشران در آن     

به زندگی انسان و جميع امور مهمّ دنيرا و آخررت    قرآن. در حالی که اسالم و کنند است، برآورده نمی

کند که نسبت بره سراير اديران     انسان را به دين حنيفی هدايت می قرآناو توجّه و قيام نموده، سچ  

 (.07: 68،ج 6876در اين جهت اقوم و استوارتر است )ر.ک؛ طباطبائی، 

کند که شرريعت پيرامبر اسرالم )ص( جرامع       نيز تصري، میاز سورۀ شوری  68عالّمه در ذيل آية 

همة مسايل ريز و درشت و اهمّ و مهم عقايد و احكام است، برخالف شرايع پيشين که محدود به نيراز  

(. بره عرالوه، وی در   13: 63ها و در حدّ استعداد آنان بود )ر.ک؛ همان، ج  و حال و وضعيّت همان امّت

کنندۀ کُتُب پيشرين آسرمانی و مهريمن برر آنهرا       تصديس قرآنه که در آن از سورۀ مائد 03تفسير آية 

برا   قررآن بر کُتُب آسرمانی سرابس آن اسرت کره      قرآنگويد که معنای هيمنه داشتن  معرّفی شده، می

توجّه به وصف تبيان کُلّ شیء بودنش در قياس با کُتُب آسمانی سابس، اصول ثابت و غيرر متييّرشران   

را که به تناسب شرايط زمان و بر حسب تكامل و ترقّی زندگی بشر قابرل تيييرر و    را حفظ و فروع آنها

(. وی در توضري، همرين آيره در    803: 69تبديل است، نسج و جايگزين کرده است )ر.ک؛ همران، ج  

به حقيقت مقاصد همة کُتُب آسمانی مشرتمل اسرت و    قرآن مجيد»در اسالم گفته است:  قرآنکتا  

 (.11: 6816)همان، « زياده

 قرآن( عمومیّت تحدّی و جامعیّت 9ـ9

 بِسُوررَ  ٍوَنِّن کُنتُمْ فِی رَیْبٍ مِّمَّا نَزالْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَـْْتُواْ  »از سورۀ بقرره:   18عالّمه در ذيل آية 

 قررآن کند کره   گشايد و اين مبحث را مطرح می می« القرآناعجاز »، مبحثی را با عنوان «... مِّن مِّثْلِهِ

ای استدالل بر معجزه برودن   ر آيات مختلف به اعجاز خود تحدّی کرده، آنچنان که همة آنها به گونهد
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سرورۀ اسرراء    33ترين مراتب تحدّی مربوط بره آيرة    فرمايد که عام شوند. در ادامه می آن محسو  می

هَذَا الْقُرْآنِّ الَ یَْْتُونَ بِّمِثْلِهِ وَلَوْ کَـانَ  قُل لائِنِّ اجْتَمَعَتِ اإلِّنسإ وَالْجِّنُّ عَلَى أَن یَْْتُواْ بِّمِثْلِّ »است: 

را  قررآن فاق کننرد کره هماننرد ايرن     و ان ( اتّ ها و پريان )جنّ بگو: اگر انسان :بَعْضُهإمْ لِبَعْضٍ ظَهِّیرًا

در اين آيرة شرريفه   «. هرچند يكديگر را )در اين کار( کمک کنند ،بياورند، همانند آن را نخواهند آورد

آوری فراخوانرده و هرم عرالوه برر بالغرت بيرانی بره هرر          ان اعمّ از جن  و اِن  را به همانندهم همگ

در بر دارد، اعمّ از معارف حقيقی، اخالق فاضله، احكام و قروانين،   قرآنای که  خصوصيّت و صفت ويژه

 خبرهای غيبی و علوم و معارف نامكشوف و غير آن تحدّی نموده است.

هرا   اش تمام اوصاف و ويژگری  جنّ و اِن  در صورتی معنا دارد که دايره عموميّت تحدّی نسبت به

 قررآن جويی در آنها وجود دارد، در بر گيرد. بر ايرن اسراس،    هايی را که امكان تفاضل و سبقت و زمينه

برای فرد بليغ و سخنور در بالغت خود و برای حكيم در حكمت خرود و بررای عرالم در علرم خرود و      

دانرران در  گررذاران و حقرروق اجتمرراعی در تخصّررص خرراصّ خررودش، برررای قررانونبرررای عررالم علرروم 

شران و   شان و بررای حاکمران و واليران در حكومرت     شان و برای اهل سياست در سياست گذاری قانون

توانند يافت؛ ماننرد غيرب، اخرتالف در     برای تمام جهانيان در آنچه به صورت همگانی بدان دست نمی

مدّعی عموميّت اعجراز   قرآنتواند بياورد. پ   است و کسی مانند آن را نمی حكم و علم و بيان معجزه

 (.96: 6، ج 6876خود از تمام جهات است )ر.ک؛ طباطبائی، 

به علرم و معرفرت را    قرآنکند، تحدّی  های خاصّ تحدّی را مطرح می عالّمه طباطبائی وقتی گونه

وَنَزالْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَانًـا   ...»يس آياتی چون: از طر قرآنگويد که گاهی  مورد توجّه قرار داده، می

... (. »36)النّحرل/ «. اسرت...  و ما اين کتا  را بر تو نازل کرديم که بيانگر همه چيرز ...  ...:ل کُل  شَیْءٍ

جرز اينكره در کترابک    و نه هيچ تر و خشكک وجود دارد، ...  :واَلَ رَطْبٍ واَلَ یَابِّسٍ نِّالا فِی کِتَابٍ مُّبِّینٍ

(، به خصروص در علرم و معرفرت تحردّی کررده      96)األنعام/«. آشكار ]= در کتا  علم خدا[ ثبت است

توان به اين امر واقف شرد کره اسرالم از طريرس بيران       است. با سير و بررسی در متن تعاليم اسالم می

رشرت معرارف الهری فلسرفی،     و ارجاع جزئيّات به پيامبر اکرم)ص(، متعررّ  ريرز و د   قرآنکلّيّات در 

اخالق فاضله، قوانين فرعی دينی، اعمّ از عبادی، معاملی، سياسی، اجتماعی و هر آنچه کره برا فعرل و    

يابد، شده است، البتّه بر مدار فطرت و اصل توحيرد )ر.ک؛ طباطبرائی،    عمل انسان تماس و ارتباط می

 (.11: 6، ج 6876
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(، نيازهرای  819: 61ا در محدودۀ هردايت )ر.ک؛ همران، ج  ر قرآنعالّمه طباطبائی غالباً جامعيّت 

(، 13: 66(، در راسرتای کمرال اُخرروی )ر.ک؛ همران، ج    36: 7مرتبط با سعادت بشر )ر.ک؛ همران، ج 

( و امثرال  18: 9( يا شؤون مربوط به انسانيّت انسان )ر.ک؛ همران، ج  138نيازهای دينی )ر.ک؛ همان:

اخرالق فاضرله و   »، «معارف حقيقی»ن را در سه مقولة کلّی آن مطرح کرده است و گسترۀ موضوعی آ

کند که مفادّ مجموعة اين عبارات بر جامعيّرت در بيران    محدود می« احكام و شرايع»و « آدا  حَسَنه

 داللت دارد. قرآنهمة مسايل و نيازهای هدايتی بشر در 

 ؛ تبیان همة امور هدایتیقرآن( 1ـ9

نَزالْنَـا   ...وَ»فرمايرد:   از سورۀ نحل است که مری  36ين زمينه، آية ترين آية مورد استناد در ا اصلی

 و ما اين کتا  را برر ترو نرازل کررديم کره بيرانگر همره چيرز        ...  ...:عَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا ل کُل  شَیْءٍ

وَ نَزالْنَـا  » در« واو»با توجّه بره ظراهر و سرياق آيره،     »فرمايد:  عالّمه در تفسير آية شريفه می«. است...

حرال از کراف   « نَزالْنَا عَلَیْكَ الْکِتَـابَ »استينافيّه نيست، بلكه حاليّه است و جملة « عَلَیْكَ الْکِتَابَ

است و معنای آيه چنرين اسرت:   « ...جِّئْنَا بِّكَ شَهِّیدًا عَلَى هَؤاُلءِ...»خطا  در جملة قبلی يعنی و 

را نازل کرديم، کتابی که هر آنچه را کره   قرآنبالً بر تو در دنيا تو را گواه بر آنان آورديم، در حالی که ق

، 6876)طباطبرائی،  « شرود  کند و بدان حسّ و باطرل دانسرته مری    مربوط به امر هدايت است، بيان می

 (.819: 61ج

ـ » ، عالّمه ذيل آيات ديگر به تناسب موضوع، به بيران ويژگری  «تِبْیَانًا ل کُل  شَیْءٍ»معنای  ن اتِبْیَ

داللرت روشرن   »(، 810)ر.ک؛ همران:  « بيران »پرداخته است. تبيان به معنای  قرآنبودن « ء  ىشَ    کلُّ

لرزوم اسرتفاده از آيرات    »(، 31: 8)ر.ک؛ همران، ج  « آيات بر معانی خود و کاشف از معارف الهی بودن

دن طريرس  آشركار کرر  »( و 66: 6)ر.ک؛ همران، ج  « و مراجعه به آنها برای تفسرير آيرات ديگرر    قرآن

)ر.ک؛ « معرارف الهری  »را هم گاهی به « کلِّ شیء»( دانسته است و 38: 63، )ر.ک؛ همان، ج «هدايت

)ر.ک؛ « بسياری از قوانين عامّ مربوط به مبدأ و معراد و سرعادت و شرقاوت   »( و گاه به 31: 8همان، ج 

بختی، از اعتقراد  هر چيزی که بشر در پيمايش راه سعادت و خوش»( و يک جا هم به 199: 1همان، ج

 (.18: 6816)ر.ک؛ همان، « و عمل به آن نيازمند است

وَ نَزَّلنَرا عَلَيرکَ   »تأکيد دارد و معتقرد اسرت کره آيرة شرريفة      « قرآنجامعيّت اعتدالی » عالّمه بر 

بنيان برودن  »کند و در مقام بيان را وصف می قرآن( يک جملة مستأنفه است که 36النّحل/« ) الكِتَا َ

بنيران بره معنرای بيران اسرت و      »فرمايد:  ای امور هدايتی انسان است. وی در اين زمينه میبر« قرآن
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کتا  هدايت برای عموم مردم است و جز اين شأنی ندارد. بدين جهرت، برر حسرب     قرآن کريمچون 

ظاهر، مراد از کلّ شیء همة آن چيزهايی است که برگشت آن بره هردايت باشرد کره شرامل معرارف       

ه مبدأ و معاد، اخالق فاضله، شرايع الهيّه و قصص و مواعظی که مرردم در اهتردا و راه   حقيقی مربوط ب

، 6876)طباطبرائی،  « تنها تبيان اين امور است قرآنباشد. آری،  يافتن به سعادت به آن نيازمندند، می

 (.810: 61ج 

 رَحْمَوةًٍ هِ وَتَفْصِیلَ کُل  شَیْءٍ وَهإدًى وَمَا کَانَ حَدِیثًا یإفْتَرَى وَلَکِن تَصْدِی َ الاذِی بَیْنَ یَدَیْ ...»

بلكه )وحک آسمانک اسرت، و( هماهنرگ اسرت برا آنچره       ،اينها داستان دروغين نبود...  :ل قَوْمٍ یإؤْمِنُونَ

و  ،سرعادت انسران اسرت(    ةب آسمانک پيشين( قرار دارد و شرح هر چيزم )که پايتُپيش روم او )از کُ

 (.666)يوسف/« آورند گروهک که ايمان مک هدايت و رحمتک است برام

به شرمول  « هُدیً»و سچ  با واژۀ « تَفصِيلَ کُلَّ شَیءٍ»خداوند متعال در اين آية شريفه با عبارت 

کند. عالّمه طباطبرائی در ذيرل    نسبت به همة مطالبی که برای هدايت بشر الزم است، اشاره می قرآن

کره   ـ  لَّ شَیءٍ... بيانگر هر چيزی است که مرردم در ديرن خرود    تَفصِيلَ کَ»فرمايد:  آية شريفة فوق می

آنان است ر بدان نيازمندند و نيز ماية هردايت آنران بره سروی سرعادت و         اساس سعادت دنيا و آخرت

 (.138: 66، ج 6876)طباطبائی، « فالح است

منظرر عالّمره    را از قررآن رسد بايد تبيان کرلّ شریء برودن     با توجّه به آنچه گفته شد، به نظر می

بر اظهار و بيان طريس هدايت کره شرامل قروانين عرامّ اعتقرادی و عملری        قرآنداللت ذاتی و آشكار »

 شمرد.« مربوط به مبدأ و معاد و سعادت و شقاوت آدمی است

از  83در چارچو  هردف و فلسرفة نرزول آن داللرت دارد، آيرة       قرآنآية ديگری که بر جامعيّت 

فِی األَرْضِّ واَلَ طَائِرٍ یَطِیرُ بِّجَنَاحَیْهِ نِّالا أُمَمٌ أَمْثَالُکُم مَّا فَراطْنَا فِـی   دَآبَّة مِن  وَمَا»سورۀ انعام است: 

ام کره برا دو برال     ام در زمين و هيچ پرنده هيچ جنبنده :الکِتَابِّ مِن شَیْءٍ ثُمَّ نِّلَى رَبِّهِّمْ یإحْشَرُونَ

ايک همانند شما هستند. مرا هريچ چيرز را در ايرن کترا       ه تمگر اينكه امّ ،کند، نيست خود پرواز مک

عالّمره در ذيرل ايرن آيرة     «. گردنرد  سچ  همگک به سوم پروردگارشان محشور مرک  .فروگذار نكرديم

فرمايد چيزی که ادای حسّ آن الزم و بيان وصف آن در کترا  ضرروری بروده، خداونرد در      شريفه می

 وگذار نكرده است. پ  کتا ، کتابی تامّ و کامل است.آن هيچ گونه کوتاهی و چيزی از آن فر بيان 
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چيست؟ مقصود از آن يا لوح محفوظ است که همه چيز از گذشرته و حرال و   « کتا »امّا مراد از 

 قرآن مجيرد است. بنابراين، معنای آيه چنين خواهد بود: از آنجا که  قرآنآينده در آن مكتو  است يا 

آن مبتنی بر بيران حقرايس معرارفی      نمايد و اين هدايتگری می کتا  هدايتی که به صراط مستقيم ره

نيازی نيست. در اين کترا ،   است که در مقام ارشاد به حسّ صري، و حقيقت محض، کسی را از آن بی

نسبت به بيان هر آنچه سعادت دنيوی و اُخروی مردم به دانستن آنها متوقّف است، هيچ گونه تفرريط  

نَزالْنَـا  »فرمروده اسرت:    قررآن ت، همان گونه که خداوند در جرای ديگرر   صورت نگرفته اس  و کوتاهی

 (.36: 7، ج6876)طباطبائی، « ءٍ  ىشَ    ل لِکُ ناًاعَلَیْكَ الْکِتَابَ تِبْیَ

بإـو مإحَمّـدٍ   ا»فرمايرد:   الساّلم( در ذيل آية شريفه نقل شرده کره مری    رضا )عليه روايتی از حارت

بِّمَـرْوَ   (ع)رَحِمَهإ اللّهإ رَفَعَهإ عَنْ عَبْدِالْعَزِّیزِّ بْنِّ مإسْـلِمٍ قَـالَ کُنّـا مَـعَ الرّضَـا      الْقَاسِمإ بْنُ الْعَلَاءِ 

اخْتِلَـافِ   كَثْوََ ٍَوَ ذَکَـرُوا   الْإِمَامَوةٍِفِی بَدْءِ مَقْدَمِنَا فََْدَارإوا أَمْرَ  الْجُمُعَوةٍِفَاجْتَمَعْنَا فِی الْجَامِعِّ یَوْمَ 

ثُـمّ قَـالَ یَـا     (ع)فََْعْلَمْتُهإ خَوْضَ النّا ِّ فِیـهِ فَتَبَسّـمَ    (ع)لْتإ عَلَى سَیّدِی النّا ِّ فِیهَا فَدَخَ

عبدالعزيز بن مسلم گويد: ما در همرراه حاررت رضرا     :عَبْدَالْعَزِّیزِّ جَهِّلَ الْقَوْمإ وَ خُدِعإوا عَنْ آرَائِهِّمْ

ار مسرجد موضروع   حاّر  .کررديم  در مرو بوديم، در آغاز ورود، روز جمعه در مسجد جامع انجمرن )ع( 

من خدمت آقرايم   .کردند امامت را مورد بحث قرار داده و اختالف بسيارِ مردم را در آن زمينه بازگو مک

لبخنردم زد و   ،المالسّر  عليره  ،حارت .رسانيدم ايشان رفتم و گفتگوم مردم را در بحث امامت بعر 

 حي، خود فريب خورده و غافل گشتند.ص یاين مردم نفهميدند و از آرا !فرمود: ام عبدالعزيز

فِیـهِ   الْقُـرْآنَ حَتّى أَکْمَلَ لَهإ الدّینَ وَ أَنْـزَلَ عَلَیْـهِ    (ص)نِّنّ اللّهَ عَزّ وَ جَلّ لَمْ یَقْبِّضْ نَبِّیّهإ »

ا یَحْتَاجإ نِّلَیْـهِ النّـا إ   ءٍ بَیّنَ فِیهِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْحإدإودَ وَ الَْْحْکَامَ وَ جَمِیعَ مَ شَیْ تِبْیَانُ کُل 

الْـوَدَاعِّ وَ هِـیَ آخِـرُ     حَجّوةٍِوَ أَنْزَلَ فِی « ءٍ ما فَرّطْنا فِی الْکِتابِّ مِنْ شَیْ»فَقَالَ عَزّ وَ جَلّ  کَمَلًا

وَ « إِّساْلمَ دِینـاً الْیَوْمَ أَکْمَلْتإ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتإ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتإ لَکُمإ الْ» (ص)عإمإرِّهِ 

حَتّى بَـیّنَ لُِْمّتِـهِ مَعَـالِمَ دِیـنِهِّمْ وَ أَوْضَـحَ لَهإـمْ        (ص)مِنْ تَمَامِّ الدّینِّ وَ لَمْ یَمْضِّ  الْإِمَامَةِأَمْرُ 

پييمبر خويش را قبض روح نفرمود تا ديرن را بررايش کامرل کررد و      جلّ و همانا خدام عزّ :سَبِّیلَهإمْ

حرالل و حررام و حردود و احكرام و تمرام       و مود کره بيران هرر چيرز در اوسرت     قرآنی را بر او نازل فر

ـ   ، هفرمودبيان  قرآناحتياجات مردم را در  ی )آیا امامت و رهبری مردم که موضوع بـه ایـن مهمّ

 ...:ا فَراطْنَا فِی الکِتَابِّ مِـن شَـیْءٍ  مَ...»آنگونه که خداوند فرموده است:  و (نیامده؟ قرآناست در 
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الروداع کره سرال آخرر عمرر      حجةة ( و در 83 /نعرام أل)ا...« در اين کتا  فررو گرذار نكررديم   چيزم ... 

امروز دين شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمرودم  » :اين آيه را نازل فرمود ،پييمبر)ص( بود

ت و موضوع امامت از کمرال ديرن اسرت )امرر امامر     (« 8 /مائدهال) و دين اسالم را برام شما پسنديدم

را کامرل   خرود  تبليرغ  ،فرک نكنرد  تا پييمبر )ص( جانشين خرود را معرّ  کند است که دين را کامل می

 (.663: 6، ج6833)کُلينی، « نساخته است(

 ـ معارف عالیه و قوانین قابل تحقّ 1

ا برر شرما کترابک نرازل     مر  :لَقَدْ أَنزَلْنَا نِّلَیْکُمْ کِتَابًا فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»عالّمه در ذيل آيرة  

نويسد کره آيره    ( می68)األنبياء/« فهميد؟! آيا نمک .تذکّر )و بيدارم( شما در آن است ةکرديم که وسيل

بر آنهاست و مراد از ذکر در اين آيه ذکری است کره   قرآندر مقام امتنان بر امّت اسالم به خاطر نزول 

ای اسرت کره در    ذکرر همران معرارف عاليره     شأن آنهاست. ايرن  مختص به ايشان و شايسته و زيبنده 

هاست و نيز قوانين و مقرّرات راست و درستی اسرت کره    باالترين درجة ظرفيّت و حوصلة درک انسان

(. گراهی عالّمره   199: 60، ج 6876در جامعة بشرری امكران و قابليّرت اجررا دارد )ر.ک؛ طباطبرائی،      

کترابی اسرت کره در تمرامی      قرآن» گويد: می را شؤون انسانيّت ذکر کرده است و قرآنمحدودۀ بيان 

کند، از قبيل: معارف مبدأ و معراد، خلرس و ايجراد، فارايل      شؤون مرتبط با انسانيّت انسان مداخله می

)همران، ج  « ها و مرواعظ  عمومی انسانی، قوانين اجتماعی و فردی حاکم بر نوع انسان، قصص و عبرت

9 :18.) 

 ـ مسایل دینی 2

توان برای اين نوع جامعيّت به آن استناد کرد، روايتی اسرت از   کالم عالّمه میمورد ديگری که در 

علی )ع( که در آن حارت ادّعای نزول ناقص دين يا کوتاهی رسول خدا )ص( در ابرالغ   اميرالمؤمنين 

آن را تخطئه کرده است. در اين روايت، امام)ع( ضرمن ردّ هرر دو شرسّ مسرأله )نرزول نراقص ديرن و        

فرمروده   قررآن فرمايد که هرگز چنين نبروده اسرت، زيررا خداونرد در      ابالغ آن( تصري، می کوتاهی در

ـ  نُاتِبْیَ وَ فیهِ»، «...مَّا فَراطْنَا فِی الکِتَابِّ مِن شَیْءٍ...»است:  ـ  ل کُ (« 63/ خ البالغره  نهر  « )ءٍ  ىشَ

 (.836: 6، ج 6831)طبرسی، 
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بايد جرامع مسرايل    قرآناستناد شده است. پ   قرآندر اين روايت، برای کمال دين به جامعيّت 

فرمايد: اين روايت بر اين نكته صراحت دارد که هر نظر و رأی دينی بايرد   دينی باشد. سچ  عالّمه می

 (.31: 8، ج 6876باشد )ر.ک؛ طباطبائی،  قرآنمنتهی شود، يعنی برگرفته از  قرآنبه 

 باطندر محدودۀ ظاهر آیات یا ظاهر و  قرآنـ جامعیّت 6

به شيوۀ متعارف و از طريس داللت لفظی بيان شده است يا اينكره عرالوه برر     قرآنآيا تمام مطالب 

تنها در محردودۀ   قرآنآن، طريس ديگری هم برای آن منظور گرديده است. به نظر عالّمه، آيا جامعيّت 

ی اسرت؟ ديردگاه   مبتن قرآنظاهر و متّكی بر داللت لفظی آيات آن است يا بر مجموعة ظاهر و باطن 

، اجمرال و  قررآن ها و مطالب ايشان دربارۀ تبيان برودن   توان از مجموع نكته عالّمه را در اين زمينه می

 الميرزان و امثرال آن در   قرآن، ظاهر و باطن قرآن، شأن و روايات نسبت به قرآنتفصيل موضوعات در 

( بره روشرنی بره ايرن     36)النّحل/« ىْءٍشَ    ل لِکُ ناًاتِبْیَ»يا ديگر آثار او پيدا کرد. عالّمه در تفسير جملة 

کنرد کره    پرسش پاسج گفته است. ايشان ابتدا نظر گروهی از مفسّران را دربارۀ آيه اينگونره ذکرر مری   

گرری   کتا  هردايت بررای عمروم و شرأن آن هردايت      قرآنتبيان و بيان به يک معناست و از آنجا که 

کنندۀ تمرام   بيان قرآنلّ شیء بودن آن نيز اين خواهد بود که همگان است. در نتيجه، مراد از تبيان کُ

نيازهای هدايتی مردم از معارف حقيقی مربوط به مبدأ و معاد و اخرالق و شررايع و قصرص و مرواعظ     

فرمايرد: ايرن برداشرت تفسريری، برر       (. ايشان در ادامه می810: 61، ج 6876است )ر.ک؛ طباطبائی، 

است که همان بيان معهرود و اظهرار مقاصرد از طريرس داللرت لفظری        اساس ظاهر معنای واژۀ تبيان

تنها کلّيّات معارف و مسائل مرتبط با هردايت بشرر    قرآناست. بر اين اساس، ما از طريس داللت لفظی 

علم گذشته، آينده و آنچه ترا روز  »کنيم، امّا از سويی برخی روايات داللت بر اين دارند که  را درک می

اش ايرن   آمده است. اگر چنين رواياتی صحي، باشرد، الزمره   قرآن، در «خواهد پيوست قيامت به وقوع

، فراتر از بيان متعارف و از طريس داللت لفظی مرراد باشرد. بنرابراين، شرايد     قرآناست که تبيان بودن 

 (.819)همان: « دارد و فهم متعارف را بدان راهی نيست غير از طريس داللت پرده برمی

 گیری نتیجه

توان نتيجه گرفت کره از نظرر عالّمره طباطبرائی، جرامع برودن        ا توجّه به آنچه که بيان شد، میب

تواند مالحظه شرود: از   هم از دو حيث می قرآنآن دارد و کمال « کامل بودن»، معنايی قريب به قرآن

ويرژه   در آثار قرآنری عالّمره، بره   «. گسترۀ موضوعات و مسايل آن»و از حيث  قرآن« نحوۀ بيان»جهت 

به معنای کامل برودن گسرترۀ    قرآنتوان مستنداتی به عنوان شواهد و داليل بر جامعيّت  ، میالميزان
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 قررآن ای خاص مانند نيازهای هدايتی سراغ گرفت. عالّمه جامعيّت  مسايل آن، فی نفسه و در محدوده

نی، شؤون مربروط بره   را در محدودۀ هدايت، نيازهای مرتبط با سعادت بشر، کمال اُخروی، نيازهای دي

 انسانيّت انسان و امثال آن مطرح کرده است.

 نوشت: پی

 و نيز چگونگی و ميزان بيان آنها در برداشت. قرآنر گسترۀ موضوعات و مسايل 6

 منابع و مآخذ
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 . قاهره: دارالكُتُب الحديثه.التّفسیر و المفسّرونق.(. 6836ذَهبی، محمّد بن احمد. )

 . بيروت: دارالمعرفه.البرهان فی العلوم القرآنق.(. 6866لدّين. )زرکشی، بدرا

 . تهران: انتشارات اميرکبير.اإلتقان فی علوم القرآن(. 6818الدّين. ) سيوطی، جالل

 جا. . بیالموافقاتتا(.  شاطبی، ابواسحاق. )بی

 . قم: دار الهجره.البالغه نهجتا(.  شريف الرّضی، محمّد بن حسين. )بی

 جامعةة . قرم: منشرورات   المیزان فی تفسیر القـرآن (. 6876ئی، سيّد محمّدحسرين. ) طباطبا

 المدرّسين.

 . قم: انتشارات اسالمی.قرآن در اسالم(. 6816رررررررررررررررررررررررررررر . )
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 جا. . بیجواهرالقرآنتا(.  ررررررررررررر . )بی

اکبرر   . تصحي، و تعليرس علری  األصول مِنَ الکافیق.(. 6833کُلينی، ابوجعفر محمّدبن يعقو . )

 غفّاری. تهران: دارالكُتُب اإلسالميّه.
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