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جامعیت  مفسران،  و  قــرآن  علوم  عالمان  نگاه  در  چکیده: 
موضع  مفّسر،  هــر  و  اســت  ــرآن  ق تفسیر  مبانی  مهم ترین  از 
ع، سه دیدگاه  متفاوتی نسبت به این مسأله دارد. در مجمو
عرضه  جامعیت  بــرای  کثری  حدا و  اعتدالی  حداقلی،  کلی 
گروه نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه  که ادله ی هر  گردیده 
جامعیت،  با  مرتبط  آیات  ذیل  که  مفسرانی  جمله  از  است. 
ح نموده، ابوالفتوح رازی، صاحب  آرای تأمل برانگیزی مطر
تفسیر »روض الجنان« است. بر این اساس، نظر او درباره ی 
صرف  یعنی  حداقلی  دیدگاه  پذیرش  بحث،  مورد  گستره ی 
ح  ادلــه ی شار از جمله،  اســت.  قــرآن  بــودن  جنبه ی هدایتی 
که  و عقیده اش در مورد جامعیت حداقلی  رأی  در خصوص 
آیات  تقیید  اســت،  زمینه  این  در  وی  تفکر  و  بینش  بیان گر 
کثری  جامعیت به هدایتی بودن و نیز انتساب جامعیت حدا
که با محوریت تفسیر »کتاب« به »لوح  به لوح محفوظ است 
گرفته است. بررسی  محفوظ« در این آیات، مطمح نظر قرار 
صحه  امــر  ایــن  بــر  توصیفی-تحلیلی  روش  بــه  فــوق،  آرای 
کل روایات ذیل  ک قرار ندادن  که عواملی چون مال می گذارد 
آیات جامعیت و نیز بی توجهی به اصولی چون عدم تقیید و 
ظهور، عدم تأویل و … منجر به ارایه ی آرای مذکور از سوی 
شده  حداقلی  جامعیت  دیــدگــاه  حامیان  دیگر  و  مفسر  ایــن 

باشد.
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مقدمه.  

که ارتباط تنگاتنگی با فهم و تفسـیر  یکی از مسـائل مهم در حوزه ی علوم قرآنی 

کریم  کـه موجـب شـده قـرآن  قـرآن دارد، مقولـه ی قلمـروی قـرآن اسـت. خصوصیتـی 

امتیـازات  سـایر  بـر  افـزون  آسـمانی،  مقـدس  کتـاب  کامل تریـن  و  آخریـن  به عنـوان 

آسـمانی  کتـب  از  هیچ یـک  کـه  شـود  برخـوردار  نیـز  دیگـری  ویژگی هـای  از  خویـش 

پیشـین از چنیـن جایگاهـی بهره منـد نبوده انـد و آن، مسـأله ی جامـع بـودن قـرآن در 

تمامـی زمینه هـا اسـت.

کـه وارد حـوزه ی علـوم قرآنی شـده اسـت.  »جامعیـت« از واژگان نـو پیدایـی اسـت 

در میـان پیشـینیان و در آثـار مکتـوب ایشـان عنوانـی بـه ایـن نـام مـورد بحـث قـرار 

مباحثـی  ذیـل  در  عنـوان،  ایـن  بـا  مرتبـط  و  مربـوط  نظریـات  بلکـه  اسـت  نگرفتـه 

چـون »علـوم مسـتنبط از قـرآن« )حائـری قزوینـی، 138۰ ش، ج 2، ص 393( و یـا 

گرفته انـد. جامعیـت در  »دایـره ی شـمول و قلمـرو معـارف قرآنـی«، مـورد اشـاره قـرار 

گیری« تعبیر شـده اسـت )صدری افشـار، 1375 ش، ج 1، ص  لغت به »شـمول و فرا

391، معلـوف، 1378 ش، ج 1، ص 283( و جامعیـت قـرآن در اصطـالح، بـه معنای 

بیانگـری قـرآن بـر هـر چیـزی اسـت )مهریـزان، 1391 ش، 95(. در آثـار قدمـا تعریـف 

کـه واضـع ایـن اصطـالح چـه  دقیقـی از ایـن مبحـث ارائـه نشـده لـذا مشـخص نیسـت 
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ح و توضیح  کسـی بوده اسـت. تنها تعدادی از معاصران پیرامون این مفهوم، به شـر

ح شـده بـرای جامعیـت، عبارتنـد از:  مبـادرت ورزیده انـد. نمونه هایـی از تعاریـف مطر

کـه پاسـخگوی نیازهـای انسـان در راه  »وجـود مجموعـه ی رهنمودهـا و دسـتوراتی 

گفته هـا  گـر آن  کـه ا دسـت یابی بـه سـعادت و خوشـبختی در هـر عصـر و زمـان باشـد 

ح مقـررات نباشـد، انسـان بـه سـعادت و تکامـل نمی رسـد« )ایـازی،  و دسـتورات و شـر

گیری و شـمول اسـت، حال  1385 ش، ص 18(؛ »جامعیت در اصطالح به معنی فرا

ایـن شـمول می توانـد در عرصـه ی آموزه هـای دینـی باشـد و یـا امـور غیـر دینـی را نیـز 

کـه بـرای تکامـل  شـامل شـود« )شـفیعی، بی تا(،»جامعیـت بیـان تمـام امـوری اسـت 

فـرد و جامعـه درهمـه ی جنبه هـای معنـوی و مـادی الزم اسـت« )مـکارم شـیرازی، 

ایـن  قـرآن می گوییـم، مرادمـان  از جامعیـت  1374 ش، ج 11، ص 361(. »وقتـی 

که هر آنچه مورد نیاز انسـان اسـت، در قرآن هسـت چه نیازهای دینی انسـان  اسـت 

کـه وصـف دینـی ندارنـد« )حائـری قزوینـی، 138۰ ش، ج 2، ص  و چـه نیازهایـی 

کـه قـرآن را در همـه ی  393(. بـر اسـاس آرای ذکـر شـده در بـاال، در مقابـل نظریـه ای 

موجـب  را  جامعیـت  پذیـرش  کـه  دارد  وجـود  نیـز  دیدگاهـی  می دانـد،  جامـع  امـور 

کمـال و یـا نقـص قـرآن از جهت هـای متفـاوت فکـری می انـگارد؛ زیـرا  نوعـی اقـرار در 

کـه بـه دنبـال فهـم قـرآن مـی رود از مبانـی و باورهـای خاصـی برخـوردار اسـت  هرکـس 

کتـاب الهی  و نتیجـه ی آن، فهـم متفـاوت دانشـمندان علـوم قـرآن و مفسـران از ایـن 

گر مفسـری قـرآن را جامع همـه ی نیازهای دینی  کـه ا اسـت. تمایـز از آن جهـت اسـت 

و دنیـوی در راسـتای هدایـت انسـان بدانـد و معتقـد بـه اسـتخراج اصـول و ضوابـط 

اجتماعـی،  مسـائل  بـه  ناظـر  آیـات  باشـد،  قـرآن  از  اجتماعـی  و  حقوقـی  نظام هـای 

سیاسـی و اقتصـادی را بـه گونـه ای تفسـیر می کند که بتواند نـکات قابل توجهی را در 
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گروه دیگر، نزول  که  کند. این در حالی اسـت  زمینه ی امور اجتماعی از آن اسـتنباط 

قـرآن را منحصـر در فراخوانـدن مـردم بـه سـوی خداشناسـی و معادشناسـی دانسـته و 

آن را جامـع نیازهـای معنـوی انگاشـته اند. لـذا آیـات ناظـر بـه مسـائل اجتماعـی را بـه 

ع توحید و معاد باشـد )بازرگان،  کـه اعالم کننده ی دو موضو گونـه ای توجیـه می کننـد 

کمـال بـر مسـائل  گسـتره را مطلـق  کـه ایـن  1377 ش، ص 47(. از جملـه مفسـرانی 

هدایتـی می دانـد و بـا ایـن نـگاه بـه تفسـیر قـرآن می پـردازد، ابوالفتـوح رازی اسـت. او 

کـه صاحـب تألیفـات متنوعی در شـاخه های  یکـی از مفسـران پـرآوازه ی شـیعی اسـت 

مختلف علوم دینی در قرن های پنج و شـش هجری اسـت. تفسـیر ابوالفتوح رازی، 

از قدیمی تریـن تفاسـیر شـیعه بـه زبـان فارسـی اسـت. ایـن اثـر از مهم تریـن آثـار بـر جـا 

مانـده ی مؤلـف اسـت. وی اصالتـًا عرب اسـت ولی در اثر سـکونت درازمـدت در ایران 

کـه روانـی و شـیوایی ایـن  گونـه ای  کافـی یافتـه بـه  بـه زبـان فارسـی تسـلط و تبحـر 

کثـر  ا و  آمـده  زبانـان خـوش  بـر ذائقـه ی فارسـی  از 8۰۰ سـال هم چنـان  کتـاب پـس 

کتـاب اشـاره ای بـه نـام ایـن  عبـارات آن برایشـان قابل فهـم اسـت. در مقدمـه ی ایـن 

گردان ایشـان، در آثـار تـا لیـف شـده ی خـود، نـام  اثـر نشـده اسـت امـا بنـا بـر اجمـاع شـا

کرده انـد. روض و روح هـر دو بـه فتـح »را ء«  کتـاب روض الجنـان و روح الجنـان ذکـر 

کسـر جیـم اسـت جمـع جّنـت یعنـی بـاغ و جنـان دوم بـه فتـح  اسـت و جنـان اول بـه 

کلمـه یعنـی  گشـایش قلـب ایـن دو  جیـم اسـت بـه معنـی قلـب. روح الجنـان یعنـی 

کتـاب فهرسـت منتجـب الدیـن از قلـم افتـاده لکن در  روح الجنـان قطعـًا از نسـخه ی 

کلمـه در امـل اآلمـل شـیخ حـّر عاملـی بـه نقـل از همیـن فهرسـت  همیـن حـال ایـن دو 

ایـن  صریحـًا موجـود اسـت )ابوالفتـوح رازی، 14۰8 ق، ص 31(. شـیوه ی تنظیـم 

تفسـیر اصـواًل کالمـی و روایـی اسـت امـا به دلیل اسـتفاده از اشـعار عربی جهت روشـن 
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کلمـات و جنبه هـای صـرف و نحـوی خصوصیـت ادبـی را نیـز می تـوان  شـدن معانـی 

کوتـاه در معانـی و اقسـام  کار مؤلـف پـس از ذکـر مقدمـه ای  کـرد. روش  بـه آن اضافـه 

کـه آیـه یـا آیاتـی از هر  قـرآن و بحثـی در معنـای تفسـیر و تأویـل و اسـتعاذه، ایـن اسـت 

سـوره را بـه ترتیـب آورده و بـه صـورت زیرنویـس و لفـظ بـه لفـظ بـه فارسـی ترجمـه 

ح لغـوی و صرفـی و  کوتاهـی از آیـه بـه تفسـیر و شـر کـرده اسـت. بعـد از ذکـر بخـش 

کالمـی آن پرداختـه اسـت )بینـش، 134۰ ق، ص 46، ابوالفتـوح  نحـوی و فقهـی و 

رازی، 14۰8 ق، 66(.

ابوالفتـوح رازی در تفسـیر روض الجنـان و روح الجنـان نظراتـی را البـالی آرای 

کـه محـل تأمـل اسـت. از ایـن رو، پژوهـش  تفسـیری در بـاب جامعیـت بیـان داشـته 

و  نقـد  ح دیـدگاه وی و سـپس  بـه شـر بـر روش توصیفـی- تحلیلـی  تکیـه  بـا  حاضـر 

گـون در ایـن بـاب پرداختـه و به این پرسـش کلیـدی که: »آرای  بررسـی نظریـات گونا

ع جامعیـت با نظرداشـت دیـدگاه ابوالفتـوح رازی ذیل آیات  مختلـف پیرامـون موضـو

مربوطـه، چگونـه تحلیـل می شـود؟« پاسـخ داده اسـت.

آرای گوناگون در باب جامعیت.  

کثری،  ع جامعیت دارای دیدگاه های حدا عالمان علوم قرآن و مفّسران در موضو

حداقلی و اعتدالی هستند. آرای هر دسته در این بخش، ارایه شده است.

دیدگاه حداکثری.   .  

که قرآن همه ی علوم اولین و آخرین و تمامی  قائالن به این دیدگاه معتقدند 

کلی، انسانی و تجربی، تاریخی و فلسفی را در بردارد. بدین سان  مسائل جزئی و 

که نه تنها خاستگاه تمام علوم دینی و علوم وابسته به آن، قرآن است، بلکه سایر 
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علوم نیز، همه از قرآن آغاز می شوند و از همین رو تعداد علوم قرآن تا 772۰۰ علم 

نیز ذکر شده است )غزالی، بی تا، فصل 4، ص 18(. لذا قرآن را باید مشتمل بر علوم 

)ذهبی،  مقابله  و  جبر  هندسه،  هیئت،  جدل،  طب،  مانند:  دانست،  نیز  دیگری 

بی تا، ج 2، ص 474(. به عنوان نمونه برای علم طب می توان به آیات شریفه ی: 

اِس<  ْلَواُنُه ِفیِه ِشَفاٌء للّنَ
َ
>َوَکاَن َبیَن َذِلَك َقَواًما< )الفرقان، 67( و >َشَراٌب ُمْخَتِلٌف أ

که همه ی علوم در قرآن  کاشانی بر این باور است  کرد. فیض  )النحل، 69( استناد 

و  به علم جزیی  را  اشیاء  به  و دانش نسبت  آنکه علم  از  او پس  دارد.  کریم وجود 

کلی و مطلق تقسیم می کند، می گوید: »هر چیزی، یا خودش در قرآن  حسی و علم 

یا غایت و غرضش )حسینی، 1387 ش، ص  یا علل و مبادی آن و  آمده است و 

>تبیانا لکّل شیء< تعبیری عام است  93(. طرفداران این دیدگاه معتقدند تعبیر 

که حتی علوم مادی و خالص را هم در بر  گونه ای  گسترده ترین مفهوم را دارد به  و 

که قرآن بیان کننده ی تمام علوم و معارف،  می گیرد و ظاهر این گونه آیات می رساند 

که هنوز بشر به آنها نرسیده است نیز می باشد )جعفری، 1377 ش،  حتی آنهایی 

ص 47(. بر این اساس، قرآن مشتمل بر تمامی دانش ها است و بشر باید با تالش 

و تأمل در آیات وحی، این علوم را استخراج و شناسایی نماید.

دیدگاه حداقلی.   .  

کثـری  بیشـتر مفسـران و اندیشـمندان اسـالمی، ضمـن مخالفـت بـا نظریـه ی حدا

کـه در آن حـوزه بـه  کـه قـرآن بـرای اهدافـی خـاص نـازل شـده اسـت  بـر ایـن باورنـد 

خصوص، از جامعیت الزم و کامل برخوردار است و در بیان هیچ چیزی در این زمینه 

فروگـذار ننمـوده اسـت. لـذا منظـور از جامعیـت، جامـع بـودن در حـوزه ی مسـؤولیت 
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دیـن اسـت؛ یعنـی آنچـه را دیـن موظـف بـه بیـان بـوده، قـرآن عرضـه نمـوده اسـت. 

بنابرایـن، مرادمـان از جامعیـت، بیـان امـور غیـر مرتبـط بـا حـوزه ی مسـؤولیت دیـن 

کسـی انتظـار بیـان علـوم و فنـون مختلـف را از قـرآن داشـته باشـد )ایـازی،  نیسـت تـا 

138۰ ش، ص 2۰1(. عالمه طباطبایی را می توان در شـمار این مفسـران به حسـاب 

ِلـُکّلِ  ِتْبیاًنـا  اْلِکَتـاَب  َعَلیـَك  ْلَنـا  نّزَ >َو  آیـه ی 89 سـوره ی نحـل  تفسـیر  زیـرا در  آورد، 

کـه تنهـا، تمـام مطالـب الزم در حـوزه ی هدایـت و سـعادت  کـرده اسـت  َشـیٍء< بیـان 

بشـر در قـرآن آمـده اسـت )طباطبایـی، 1374 ش، ج 12، ص 47۰(. محمدطاهـر 

معـروف بـه ابن عاشـور )م 1393 ق( نیـز مشـابه همیـن معنـی را در تفسـیر خـود بیـان 

می کنـد )مراغـی، بی تـا، ج 4، ص 127(.

دیدگاه اعتدالی. . .  

گروهـی دیگـر از مفسـران و اندیشـمندان اسـالمی بـه مخالفـت بـا نظریـات و آرای 

کـه قـرآن بـرای اهدافـی  کثـری و حداقلـی پرداختـه و معتقدنـد  معتقـدان دیـدگاه حدا

کامـل  کـه در آن حوزه هـای بـه خصـوص، از جامعیـت الزم و  خـاص نـازل شـده اسـت 

برخـوردار اسـت و در بیـان هیـچ چیـزی ـ چـه مـادی و چـه معنـوی ـ فروگـذار ننمـوده 

کـه بـه جامعیـت دیـن معـروف  اسـت )قراملکـی، 1382 ش، ص 285(. ایـن دیـدگاه 

اسـت، معتقـد اسـت دیـن، عـالوه بـر سـعادت اخـروی، بـرای سـعادت دنیوی بشـر نیز 

برنامـه دارد )قراملکـی، 1376 ش، ص 31(. البتـه ایـن بـه معنـای تعطیلـی عقـل و 

کلیاتـی را ارایـه داده و بـه عقـل و تجربـه بشـر خـط و جهـت  تجربـه نیسـت بلکـه دیـن 

خـاص دینـی و الهـی می دهـد تـا سـعادت دنیـوی بشـر هماهنـگ بـا سـعادت اخـروی 

او بـوده و مخـل و مضـر آن نباشـد. طرفـداران ایـن نظریـه، بـر ایـن باورنـد بـه میـزان 
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کثـری قوانینـی جهـت تنظیـم شـئون فـردی و اجتماعـی انسـان در شـریعت بیان  حدا

کـه بـا اجتهـاد در منابـع و متـون دینـی می تـوان بـه آنهـا دسـت یافـت.  شـده اسـت 

مطابـق ایـن تلقـی، شـریعت، بـا تعبیـه ی احـکام ثابـت و متغیـر، در واقع، سـاز و کاری 

بـرای تطبیـق اصـول اسـالمی بـا نیازهـای متغیـر انسـان در اوضـاع و احـوال متفـاوت 

کـرده اسـت. از ایـن  گسـترش دامنـه ی شـمول آن در شـرایط متفـاوت پیش بینـی  و 

منظـر، دایـره ی نیـاز انسـان بـه قانـون، دقیقـًا بـا آنچه شـریعت آورده، برابر اسـت و در 

شـریعت، قانـون، در شـکل و ارزش هـای یـک نظـام سیاسـی_الهی بیـان شـده اسـت 

)احمـدی، 1384 ش، ص 395(.

جامعیت قرآن و ابوالفتوح رازی. .

ابوالفتـوح رازی بـه بیـان نظریاتـی در مورد جامعیت قرآن ذیل برخی آیات مرتبط 

کـه در ایـن بخـش بـه تفکیـک بـرای هـر آیـه، مورد تحلیـل قرار  در ایـن بـاب پرداختـه 

گرفته است.

یٍء< )النحل، 89(.   . .
َ

>ِتْبیاًنا ِلُکّلِ ش

ْنُفِسـِهْم َوِجْئَنـا 
َ
ـٍة َشـِهیًدا َعَلیِهـْم ِمـْن أ ّمَ

ُ
ُکّلِ أ خداونـد در آیـه ی: >َویـْوَم َنْبَعـُث ِفـی 

ْلَنـا َعَلیـَك اْلِکَتاَب ِتْبیاًنا ِلُکّلِ َشـیٍء َوُهًدی َوَرْحَمًة َوُبْشـَری  ِء َوَنّزَ
َ

ِبـَك َشـِهیًدا َعَلـی َهـُؤال

بـر  گواهـی  اّمتـی  هـر  در  برانگیزیـم  کـه  روز  آن  و  یعنـی:  )النحـل، 89(  ِلْلُمْسـِلِمیَن< 

گـواه بـر اینـان و فـرو فرسـتادیم بـر تـو قـرآن بیان  ایشـان از نفـس ایشـان و بیاریـم تـو را 

هـر چیـزی و لطفـی و رحمتـی و مـژده ای مسـلمانان را.

را  پیغمبـران  مـا  قیامـت  روز  یعنـی  کـه  آمـده  این گونـه  الجنـان  روض  تفسـیر  در 

برانگیزیـم تـا بـر اّمـت خودشـان گواهـی دهنـد و تـو را ای محمـد؟ص؟ بیاریم تـا گواهی 
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کـه تو پیغامبر اینانی. در اینجا منظور مفسـر این اسـت که تو شـاهد بر  دهـی بـر اینـان 

سـایر شـاهدان یا پیامبران هسـتی >شـهیدًا< اول منصوب اسـت بر مفعول به و دّوم 

کتـاب قـرآن بـر تـو: >ِتْبیانـًا  منصـوب اسـت بـر حـال. آن گاه می فرمایـد: »و فرسـتادیم 

کـه  کیـد مـی ورزد  ح هـر چیـزی. او سـپس بـر ایـن امـر تأ ِلـُکّلِ َشـی ٍء<: یعنـی بیـان و شـر

ح هـر چیـزی اسـت.  تبیـان، مبالغـه و در جایـگاه مفعـول لـه اسـت. بیـان روشـن و شـر

بعـد از ایـن عبـارت، اسـتثنایی بـر مقصـود خـود در >لـکل شـیء< می زنـد و این طـور 

کـه بـه ایـن معنـا اسـت،  کـه مـراد از ایـن عبـارت، هدایـت اسـت و حـال  بیـان می کنـد 

بهتـر بـود تـا از نظـر نحـوی حـال می شـد، بـه هـر حـال مقصـود مفّسـر از ایـن عبـارت، 

هدایـت اسـت )ابوالفتـوح رازی، 14۰8 ق، ج 12، ص 81(.

بـه  »تبیـان«  پرداخـت.  واژگان  بررسـی  بـه  بایـد  ابتـدا  ایشـان  نظریـه ی  نقـد  در 

معنـای آشـکار و روشـن )ابـن اثیـر جـزری، 1367 ش، ج 1، ص 175 )بـوده و تبیـان 

کامـل اسـت و  از نظـر صرفـی چـه در حالـت اسـم و مصـدر، بـه معنـای بیـان روشـن و 

در هـر دو حالـت، معنـای مبالغـه از آن اعـاده می شـود. فـرق میـان بیـان و تبیـان، 

کـه بیـان، وجـود چیـزی بـدون دلیـل روشـن امـا، تبیـان، وجـود چیـزی  در ایـن اسـت 

همراه با دلیل روشـن اسـت )طریحی، 1375 ش، ج 6، ص 218(. لذا از منظر لغوی 

کامـل هر چیزی اسـت که در محـدوده ی مباحث  >تبیانـا لـکل شـیئ< بیـان روشـن و 

کـه تنهـا شـامل هدایـت  هدایتـی خالصـه نمی شـود. حـال بـرای اثبـات ایـن مسـاله 

کـرد. دو اصـل عدم تقییـد و ظهور  ع  نیسـت می تـوان بـه قواعـدی در اصـول فقـه رجـو

کارا خواهـد بـود. ابتـدا بـرای توضیـح قاعـده ی عـدم تقییـد  )عـدم تأویـل( در اینجـا 

کـه لفظـی بـدون قیـد و بـه  کـرد. در صورتـی  بایـد بـه قاعـده ی اصـل اطـالق مراجعـه 

کـه آیـا مقصـود وی همـان  طـور مطلـق وارد شـود و سـپس در مـراد متکلـم تردیـد شـود 
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گر  معنـای مطلـق اسـت یـا معنـای مقیـدـ  با فرض اینکه قیـدی در کالم او نیامده و یا ا

آمـده، بـه شـنونده نرسـیده اسـت ـ در چنیـن مـوردی اصالـت اطـالق جـاری می گـردد؛ 

کـرده، می بایسـت اعـالم  گوینـده، از لفـظ معنـای مقیـد اراده  گـر  کـه ا ل  بـا ایـن اسـتدال

می نمـود و چـون اعـالم نکـرده، عقـاًل به احتمال وجود قید اعتنـا نمی کنند. مثال این 

 اهَّلُل اْلَبْیـَع< یعنـی: خداونـد در قرآن بیع را حـالل فرموده، ولی در صورت 
َ

َحـّل
َ
مـورد: >أ

شـک در اینکـه آیـا حلیـت بیـع مقیـد بـه قیـود و مشـروط بـه شـروطی _ مثـل نقـدی 

بـودن یـا عربـی بـودن صیغـه ی آن _ هسـت یـا نـه، اصالت اطـالق جاری می شـود و با 

گردیـده و انجـام بیـع بـه غیـر صیغـه ی عربـی و بیـع  آن، چنیـن قیـود مشـکوکی نفـی 

نسـیه ای صحیح می گردد )غرویان، 1384 ش، ج 1، ص 63(. تفاوت اصل اطالق 

کـه اصالـت اطـالق از اصول وجودی و اصالـت عدم تقیید  و عـدم تقییـد در ایـن اسـت 

کـه در اصالـت اطـالق قیـدی وجـود  از اصـول عدمـی محسـوب می گـردد بـه ایـن معنـا 

کنـد ولـی در اصـل عـدم تقییـد  گوینـده، شـنونده را بـه شـک وادار  داشـت تـا مقصـود 

کـه شـنونده دچـار خطـا شـود. ارتبـاط ایـن اصـل بـا >تبیانـًا  اصـاًل قیـدی وجـود نـدارد 

کـه شـامل هدایت  گـر ایـن کالم مطلـق اسـت و قیـدی  کـه ا لـکل شـیء< در ایـن اسـت 

اسـت را بـه آن اضافـه می کننـد، ایـن قیـد را از کجـا می آورند زیرا در هیـچ کجای قرآن 

کـه مثـاًل: ِتْبیاًنـا ِلـُکّلِ َشـیٍءفی الهدایـة. قیـدی بـر ایـن کالم زده نشـده 

از سـویی دیگـر اصالـت ظهـور، در جایـی بـه کار می رود که لفظ اسـتعمال شـده، در 

معنـای خاصـی ظهـور داشـته باشـد؛ یعنـی حمـل لفـظ یـا کالم بـر آن معنـا در نظـر عقاًل 

راجـح باشـد، هـر چنـد در مقـام اسـتعمال، احتمـال خـالف آن )اراده معنـای مرجـوح( 

معنـای  و  نمـوده  تمسـک  ظاهـر  معنـای  بـه  عقـال  حالتـی  چنیـن  در  می شـود.  داده 

خـالف ظاهـر را نادیـده می گیرنـد )سـبحانی، 142۰ ق، ص 28(. ارتبـاط ایـن بخـش 
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کـه کالم را بر اسـاس ظاهر آن برداشـت می کنیم  بـا >تبیانـًا لـکل شـیء< در ایـن اسـت 

کنـار نمی گذاریـم و از همـان ظاهـر  و در صـورت پرداختـن بـه بطـن آیـات هـم ظاهـر را 

کلـی آموزه هـای دینـی مـا  بـه بطـون مختلـف پـی می بریـم مگـر آنکـه بـا هندسـه ی 

متفـاوت باشـد مثـل عبـارت: >یـد اهَّلل فـوق أیدیهـم<.

گـر قـرآن شـامل مسـائل  کـه ا کـرد ایـن اسـت  ح  کـه در اینجـا می تـوان مطـر سـؤالی 

کـه مربـوط بـه علوم مختلف اسـت چـه می شـود، نمونه ای  هدایتـی اسـت پـس آیاتـی 

کـه قـرآن  کـه امـروزه اثبـات هـم شـده اسـت، نشـان می دهـد  از اعجـاز علمـی موجـود، 

تنهـا بـرای امـور معنـوی و هدایتـی نازل نشـده اسـت، آیـه ی 6 الصافات از این دسـت 

ِکـِب< یعنی: در حقیقت، ما آسـمان نزدیک  ْنَیـا ِبِزیَنـٍة اْلَکَوا
ُ

ـَماء الّد ـا الّسَ ّنَ ـا َزّیَ اسـت: >ِإّنَ

را بـا زیـور سـّیارات آراسـتیم. خـدای متعـال در آیـه ی فـوق می فرماید: »آسـمان پایین 

کم بود بیان  کـه فرضیـه ای که در آن زمـان حا کـب تزییـن کردیـم«، در حالـی  را بـا کوا

بـاال )آسـمان هشـتم طبـق فرضیـه ی بطلمیـوس( آسـمان  می داشـت فقـط آسـمان 

کـه می دانیـم، بطـالن فرضیـه ی مذکـور اثبـات  سـتارگان اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

شـده و عـدم پیـروی قـــرآن از فرضیـه ی نادرسـت مشـهور آن زمـان، خـود، معجـزه ی 

کتـاب آسـمانی اسـت. نکتـه ی جالـب دیگـر اینکـه از نظـر علـم امـروز  زنـده ای از ایـن 

که اطراف زمین  که چشـمک زدن سـتارگان به خاطر قشـر هوایی اسـت  مسـلم اسـت 

کار و ا مـی دارد و ایـن بـا تعبیـر »السـماء الدنیـا«، )آسـمان  را فـرا گرفتـه و آنهـا را بـه ایـن 

پاییـن( بسـیار مناسـب اسـت. در بیـرون جـو زمیـن، سـتارگان حالـت زیبـای چشـمک 

زنـی را ندارنـد )رضایـی اصفهانـی، 1391 ش، ص 91(.

گـر قـرآن، جامـع مسـائل  ا کـه  ایـن اسـت  کـرد  ح  کـه می تـوان مطـر سـؤالی دیگـر 

هدایتـی اسـت پـس چـرا احکامـی ماننـد: نمـاز، حـج، خمـس و … . در قـرآن بـه شـکل 
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کامـل نیامـده اسـت؟

ًل< )األنعام، 4  (.   . . ّصَ
َ

ْنَزَل ِإَلیُکُم اْلِکَتاَب ُمف
َ
>أ

ِذیـَن 
َ
 َواّل

ً
ـال ْنـَزَل ِإَلیُکـُم اْلِکَتـاَب ُمَفّصَ

َ
ـِذی أ

َ
ْبَتِغـی َحَکًمـا َو ُهـَو اّل

َ
َفَغیـَر اهَّلِل أ

َ
آیـات: >أ

ْت   َتُکوَنّنَ ِمـَن اْلُمْمَتِریَن؛ َوَتّمَ
َ

َك ِباْلَحّقِ َفال ٌل ِمْن َرّبِ ـُه ُمَنـّزَ ّنَ
َ
آَتیَناُهـُم اْلِکَتـاَب یْعَلُمـوَن أ

ـِمیُع اْلَعِلیُم< )األنعام، 114 و 115(  َل ِلَکِلَماِتِه َوُهَو الّسَ  ُمَبّدِ
َ

 ال
ً

ـَك ِصْدًقـا َوَعـْدال َکِلَمـُت َرّبِ

گرفته اسـت. نیـز از منظـر جامعیـت مـورد توجـه مفسـران قرار 

کـه: »جـز خـدای بجویم حکم  ابوالفتـوح، آیـات مذکـور را این گونـه ترجمـه نمـوده 

کـه بدادیـم ایشـان  کـرده و آنـان  کتـاب پیـدا  کننـده و او اسـت آنکـه بفرسـتاد زی شـما 

کـه فرسـتاده اسـت از پـروردگار بـه راسـتی، پـس مباش از  را کتـاب، می داننـد بدرسـتی 

گرداننـده مر  گمـان منـدان. و تمـام شـد سـخن پـروردگار بـه راسـتی و درسـتی، نیسـت 

سـخنان او را و او شـنوا و دانـا اسـت«. او سـپس در تفسـیر ایـن آیـات پرداختـه اسـت. 

گرفتـه و می گویـد: »او  ْنـَزَل<، را حـال در نظـر 
َ
ـِذی أ

َ
کـه »واو« در >َو ُهـَو اّل بدیـن سـان 

کـرد به  کـه کتـاب بـر شـما فـرو فرسـتاد بـه تفصیـل و کتـاب را وصـف  آن خدایـی اسـت 

آنکـه مفّصـل اسـت یعنـی مبیـن و مشـروح و در آن اشـتباه نیسـت ماننـد ایـن مثـال 

َلـْت آیاتـه<، جایـگاه نحـوی مفصـال، منصـوب  کـه در جایـی دیگـر آمـده: >ِکتـاٌب ُفّصِ

کـه فصلـت، یعنـی در او فصـل و  کیـد مـی ورزد  و حـال اسـت. او سـپس بـر ایـن امـر تأ

کفـر و ایمـان  ع اسـت بیـن الّصـادق و الـکاذب، حـالل و حـرام، شـرایع و احـکام،  فـر

آیـه ی بعـد،  گمراهـی )ابوالفتـوح رازی، 14۰8 ق، ج 8، ص 1۰(. او در  و هدایـت و 

کلمـة مـن ربـک< بیـان مـی دارد مـراد از »کلمـه« و »کلمات« وعد اسـت  ذیـل >و تمـت 

کـرده و در آن تغییـر و تبدیـل نیسـت  کـه خـدای تعالـی بـه ثـواب و عقـاب  و وعیـد 
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از  آیـه نیـز ابوالفتـوح رازی بعـد  )ابوالفتـوح رازی، 14۰8 ق، ج 8، ص 12(. در ایـن 

کـردن همـراه بـا روشـنی را در بـر  کـه واژه ی »مفصـل« معنـای جـدا  ذکـر ایـن مطلـب 

کـه ایـن واژه  می گیـرد و بـا نقـل از دیگـر مفسـران بـه ایـن نتیجـه نهایـی رسـیده اسـت 

کـردن و فاصلـه انداختـن بیـن آنچه مربـوط به مسـائل هدایت  فقـط محـدود بـه جـدا 

از جملـه حـالل و حـرام و … می شـود. در آیـه ی بعـد نیز با توجه به نظر مفسـران دیگر، 

گرفتـه اسـت. خداونـد در آیـه ی 111 سـوره ی یوسـف نیـز  کلمـه را وعـد و وعیـد  مـراد از 

َکاَن ِفـی َقَصِصِهـْم ِعْبـَرٌة  کل شـیء< اشـاره می کنـد و می فرمایـد: >َلَقـْد  بـه >تفصیـل 

ُکّلِ  ـِذی َبیـَن یَدیـِه َوَتْفِصیـَل 
َ
َکاَن َحِدیًثـا یْفَتـَری َوَلِکـْن َتْصِدیـَق اّل ْلَبـاِب َمـا 

َ ْ
وِلـی األ

ُ
أِل

َشـیٍء َوُهـًدی َوَرْحَمـًة ِلَقـْوٍم یْؤِمُنـوَن< )یوسـف، 111(. ابوالفتـوح رازی آیـه ی فـوق را 

این گونـه ترجمـه نمـوده: »بـود در قّصه هـای ایشـان عبرتـی خداونـدان عقل هـا را، 

کـه فـرو بـا فند و لکن راسـتی آنچـه از پیش او اسـت و تفصیل هر چیزی  نبـود حدیثـی 

کـه ایمـان آرنـد«. او در تفسـیر ایـن آیـه بـه قصه هـای  گروهـی را  و بیانـی و بخشایشـی 

گذشـته  گذشـته اشـاره می کنـد و می گویـد: »در قّصه هـای ایـن پیغمبـران  پیامبـران 

کـه عقل خود را  عبرتـی و پنـدی هسـت خداونـدان عقـل )صاحبان اندیشـه و خرد( را 

کید  بـه کار بندنـد )ابوالفتـوح رازی، 14۰8 ق، ج 11، ص 172(. سـپس بـر این نکته تأ

کـه مردمـان را بـه آن حاجـت  گـزارش هـر چیـز  کتـاب، تفصیـل و  کـه در ایـن  مـی ورزد 

باشـد، هسـت بـا آنکـه در او نیـز هـدی اسـت و ایـن بـر دو وجـه محمـول بـود: »لطـف 

کـرد مؤمنـان را بـا  کـه ایمـان آرنـد و تخصیـص  گروهـی را  و بیـان و رحمتـی اسـت. نیـز 

کافـر را و مؤمن را، برای آنکه مؤمنان منتفع شـدند به  آنکـه قـرآن لطـف اسـت و بیـان 

کافـران« )همـان، ج 11، ص 172(. آن دون 

کـه »هـو مسـتتر« اسـت،  او در تفسـیر >کاَن َحِدیثـًا یْفَتـری< مرجـع ضمیـر »کان« را 
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ح می کنـد و می گویـد که همـه ی آنچه که مـردم به آن  بـدون هیـچ شـکی، قـرآن مطـر

احتیاج داشـته باشـند، در قرآن آمده اسـت.

در تحلیـل >تفصیـل کل شـیئ< و تعبیـر >کتابـًا مفصاًل< که مفسـر آن را به معنای 

گرفتـه و بـرای تکمیـل نظریـه ی خـود روایتـی را نقـل  کـردن همـراه بـا روشـنی  جـدا 

کـه در خصـوص مبحـث هدایتـی اسـت بایـد گفـت روایت هایـی نیز بـا عبارت  می کنـد 

فقـط  نـه  و  می دانـد  همه چیـز  را  تفصیـل  از  مـراد  کـه  دارد  وجـود  تبییـن  و  تفصیـل 

َتَبـاَرَك َو َتَعاَلـی  امـور هدایتـی. بـه عنـوان نمونـه امـام رضـا؟ع؟ می فرمایـد: »ِإّنَ اهَّلَل 

ُکّلِ  َتْفِصیـُل  ِفیـِه  اْلُقـْرآَن  َعَلیـِه  ْنـَزَل 
َ
أ َو  یـَن  الّدِ َلـُه  ْکَمـَل 

َ
أ ـی  َحّتَ َنِبیـُه؟ص؟  یْقِبـْض  َلـْم 

 »
ً

َکَمـال ْحـَکاَم َو َجِمیـَع َمـا یْحَتـاُج ِإَلیـِه 
َ ْ
َل َو اْلَحـَراَم َو اْلُحـُدوَد َو األ

َ
َشـی ٍء َبیـَن ِفیـِه اْلَحـال

)ابن بابویـه، 1378 ق، ج 1، ص 216(. خـدای تعالـی پیامبـرش را قبـض روح نکـرد 

کـه در آن تفصیل هر  کامـل گردانیـد و قـرآن را بـر وی فـرو فرسـتاد  مگـر آنکـه دینـش را 

چیـزی هسـت، حـالل و حـرام و حـدود و احـکام و جمیـع نیازمندی هـای مـردم در آن 

بیـان شـده اسـت.

ِکَتاٍب<)األنعام، 59(. . . .  ِفی 
َ

>و ل َرْطٍب َو َل یاِبٍس ِإّل

َمَفاِتـُح  >َوِعْنـَدُه  آیـه ی:  می شـود،  ح  مطـر جامعیـت  بـاب  در  کـه  آیاتـی  جملـه  از 

 یْعَلُمَهـا 
َّ

 ُهـَو َویْعَلـُم َمـا ِفـی اْلَبـّرِ َو اْلَبْحـِر َو َمـا َتْسـُقُط ِمـْن َوَرَقـٍة ِإال
َّ

 یْعَلُمَهـا ِإال
َ

اْلَغیـِب ال

ِکَتـاٍب ُمِبیـٍن< )األنعـام،   ِفـی 
َّ

 یاِبـٍس ِإال
َ

 َرْطـٍب َو ال
َ

ْرِض َو ال
َ ْ
ـٍة ِفـی ُظُلَمـاِت األ  َحّبَ

َ
َو ال

کلیدهـای  59( اسـت. ابوالفتـوح در ترجمـه ایـن آیـه آورده اسـت: »و نزدیـک او اسـت 

غیـب، ندانـد آن را مگـر او و دانـد آنچـه در بیابـان و دری اسـت و آنچـه نیفتـد از برگـی 

 او دانـد و نـه دانـه ای در تاریکـی زمیـن و نـه تـری و نـه خشـکی مگـر که در نوشـته 
ّ

و اال
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روشـن« )همو، 14۰8 ق، ج 7، ص 311(. او سـپس در تفسـیر آیه به ذکر نقل هایی از 

که از این قرار اسـت: رازی در تفسـیر  دیگر مفسـران و یا روایاتی در این باب پرداخته 

ایـن آیـه از عبـد اهَّلل بن عّبـاس نقـل می کنـد: »>رطـب< آب اسـت و >یابـس< بادیـه 

کـه نبـات رویاند و >یابـس< آنکه  اسـت«. عطـا نیـز می گویـد: »>رطـب< زمینـی اسـت 

کـه بـه ذکـر  نرویانـد«. بعضـی دیگـر آورده انـد: »مـراد بـه >رطـب< زبـان مؤمـن اسـت 

کافر اسـت که از ذکر خدا خشـک باشـد«.  خدای گشـوده باشـد و مراد از >یابس< زبان 

کـه از میـان  گفته انـد: »مـراد از اشـجار و نبـات اسـت. خـدا می دانـد  بعضـی دیگـر نیـز 

کرد:  که رسـول؟ص؟ روایت  کدام«. نافع از عبد اهَّلل عمر  کدام اسـت و خشـک  آنها، تر 

 بـر او نوشـته اسـت: 
ّ

هیـچ زرعـی نیسـت بـر روی زمیـن و هیـچ درختـی و میـوه ای و اال

ـٍة ِفـي ُظُلمـاِت   َیْعَلُمهـا َو ال َحّبَ
َّ

بسـم اهَّلل الرحمـن الرحیـم >َو مـا َتْسـُقُط ِمـْن َوَرَقـٍة ِإال

ِکتـاٍب ُمِبیـٍن< )همـو، 14۰8 ق، ج 7، ص 314(.  ِفـي 
َّ

ْرِض َو ال َرْطـٍب َو ال یاِبـٍس ِإال
َ ْ
األ

کـه از  کـه: »مـراد بـه بـرگ افتـاده سـقط اسـت  کردنـد  از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

شـکم مـادر بیفکنـد و مـراد از >حّبـه< در ظلمـات زمیـن، فرزنـد اسـت در تاریکـی رحـم 

مـادر و مـراد از >رطـب< آنچـه از آن زنـده مانـد و بزایـد و >یابـس< آنچـه نیسـت شـود 

یـا بمیـرد و مـراد از >کتـاب<، نـزد بیشـتر مفّسـران لـوح محفـوظ اسـت. بعضـی دیگـر 

کنایـه اسـت. خـدای تعالـی ایـن آیـه و امثـال آن را در لـوح محفـوظ مـی آورد  گفتنـد: 

م الغیـوب اسـت و لطـف پـروردگار 
ّ

کـه خـدای تعالـی عـال تـا فرشـتگان ببیننـد و بداننـد 

جاری است در ادای طاعات )ابوالفتوح رازی، 14۰8 ق، ج 7، ص 315(. ابوالفتوح 

کـه در  کتـاب، لـوح محفـوظ می دانـد، لـذا مـرادش از رطـب و یابـس  مقصـود خـود را از 

ابتـدا بیـان شـد، وجـود همه چیـز در لـوح محفوظ اسـت، نه قـرآن. افزون بـر آیه فوق، 

ْطَنـا ِفـی اْلِکَتـاِب ِمـْن َشـیٍء< )األنعـام، 38( نیـز جامعیـت  َفّرَ خداونـد در آیـه ی >َمـا 
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کـه مکانیـزم برخـورد ابوالفتـوح رازی بـا ایـن آیـه نیـز  کیـد قـرار داده  قـرآن را مـورد تأ

 َطاِئٍر یِطیُر 
َ

ْرِض َوال
َ ْ
ٍة ِفی األ مانند آیه ی 59 سـوره ی األنعام اسـت. آیه ی >َوَما ِمْن َداّبَ

ِهـْم یْحَشـُروَن<  ْطَنـا ِفـی اْلِکَتـاِب ِمـْن َشـیٍء ُثـّمَ ِإَلـی َرّبِ ْمَثاُلُکـْم َمـا َفّرَ
َ
َمـٌم أ

ُ
 أ

َّ
ِبَجَناَحیـِه ِإال

)األنعـام، 38( بـا آوردن >مـا فرطنـا فـی الکتـاب من شـیء< زمینه، جهت اندیشـیدن 

ْطنا  ع جامعیـت را ایجاد نموده اسـت لکن ابوالفتوح رازی در تفسـیر: >ما َفّرَ بـه موضـو

ِفـی اْلِکتـاِب ِمـْن َشـی ٍء< می گویـد: »مـا کوتاهـی نکردیـم در کتاب«. او سـپس به آرای 

کرده و معتقد اسـت بیشـتر مفّسـران مراد از »کتاب« در این آیه را لوح  مفسـران اشـاره 

کتـاب قـرآن اسـت: یعنـی از اتیـان  گفتنـد: مـراد بـه  محفـوظ می داننـد و بعضـی نیـز 

کوتاهـی  کتـاب  بـه احـکام حـالل و حـرام و قصـص و امثـال و مواعـظ و اخبـار در ایـن 

نکردیـم. بخشـی از آیـات، مجمـل بخشـی نیـز مفّصـل؛ آنچـه مجمـل اسـت، بیانـش 

ُکـْم َعْنـُه َفاْنَتُهـوا<  ُسـوُل َفُخـُذوُه َو مـا َنها ُکـُم الّرَ و تفصیلـش را مطابـق آیـه ی: >مـا آتا

گـذار کردیـم و آنچـه متشـابه اسـت، بیانـش را بـه راسـخان علـم تفویـض  بـه رسـول وا

اِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم …<.   اهَّلُل َو الّرَ
َّ

ِویَلـُه ِإال
ْ
کـه جـز ایشـان نداننـد: >َو مـا یْعَلـُم َتأ کردیـم 

کتـاب  کـه در ایـن  او سـپس از قـول ابـو القاسـم بلخـی آورده اسـت: »مـراد آن اسـت 

 
ّ

کوتاهـی نکردیـم، از احتجـاج بـر هـر فرقـه از فـرق ضاللـت و اال از آوردن هیـچ چیـزی 

بیـان کردیـم حّجیـت اهـل حـق را بـر اهـل باطـل« )همـو، 14۰8 ق، ج 7، ص 284(. 

لـذا ابوالفتـوح وجـود اطالعـات هدایتـی از حـالل و حـرام و … را در قـرآن می دانـد و >مـا 

فرطنـا فـی الکتـاب مـن شـیء< را در لـوح محفـوظ.

کـه در نظـر مفسـر نیـز وجـود داشـت،  گفـت همان طـور  در تحلیـل آیـات فـوق بایـد 

ح اسـت: یکـی قـرآن و دیگـری لـوح محفـوظ. بـه دلیـل  کتـاب مطـر دو احتمـال بـرای 

از نظـر خواهـد  کـه  کتـاب و روایتـی  الـف و الم عهـد ذهنـی  آیـه ی قبـل، ذکـر  وجـود 
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کتـاب، قـرآن می شـود، احتمـال قوی تـری بـر قـرآن  گذشـت و بیـان می کنـد مـراد از 

کتـاب مـی رود. نقـد دیگـر در ایـن آیـه، عـدم پذیـرش قـول راجـح بیـن  بـودن معنـای 

َیْقِبـْض  َلـْم  اهَّلَل؟زع؟  »ِإّن  می فرمایـد:  رضـا؟ع؟  امـام  اسـت.  محفـوظ  لـوح  و  قـرآن 

ُکّلِ َشـْی ٍء َبّیـَن ِفیـِه  ْنـَزَل َعَلْیـِه اْلُقـْرآَن ِفیـِه ِتْبَیـاُن 
َ
ْکَمـَل َلـُه الّدیـَن َو أ

َ
َنِبّیـُه؟ص؟ َحّتـی أ

 َفَقـاَل؟زع؟ 
ً

َکَمـال ْحـَکاَم َو َجِمیـَع َمـا َیْحَتـاُج ِإَلْیـِه الّنـاُس 
َ ْ
َل َو اْلَحـَراَم َو اْلُحـُدوَد َو األ

َ
اْلَحـال

ُعُمـِرِه؟ص؟  آِخـُر  ِهـَی  َو  اْلـَوَداِع  َحّجـِة  ِفـی  ْنـَزَل 
َ
أ َو  َشـْی ٍء«  ِمـْن  اْلِکتـاِب  ِفـی  َفّرْطنـا  »مـا 

ْمُر 
َ
ْسـالَم ِدینـًا َو أ ِ

ْ
ْتَمْمـُت َعَلْیُکـْم ِنْعَمِتـی َو َرِضیـُت َلُکـُم ال

َ
ْکَمْلـُت َلُکـْم ِدیَنُکـْم َو أ

َ
اْلَیـْوَم أ

ْوَضَح َلُهْم 
َ
ّمِتـِه َمَعاِلَم ِدیِنِهـْم َو أ

ُ
َماَمـِة ِمـْن َتَمـاِم الّدیـِن َو َلـْم َیْمـِض؟ص؟ َحّتـی َبّیَن أِل ِ

ْ
ال

کلینـی، 14۰7 ق، ج 1، ص 198(. یعنـی: همانـا خـدای؟زع؟ پیامبـر  َسـِبیَلهم« )شـیخ 

کـرد و قرآنـی را بر او نـازل فرمود  خویـش را قبـض روح نفرمـود تـا دیـن را برایـش کامـل 

کـه بیـان هـر چیـز در او اسـت و حالل و حرام و حـدود و احکام و تمام احتیاجات مردم 

کـه خداونـد فرمـوده اسـت: »چیـزی در ایـن کتاب  را در قـرآن بیـان فرمـوده و آن گونـه 

کـه سـال آخـر عمـر پیغمبر؟ص؟ بـود، این آیه را  گـذار نکردیـم …« و در حجةالـوداع  فـرو 

کـردم و نعمتـم را بـر شـما تمـام نمـودم و دیـن  کامـل  نـازل فرمـود: »امـروز دیـن شـما را 

کمـال دیـن اسـت« )امـر امامـت  ع امامـت از  اسـالم را بـرای شـما پسـندیدم و موضـو

کامـل می کنـد تـا پیغمبـر؟ص؟ جانشـین خـود را معّرفـی نکنـد، تبلیـغ  کـه دیـن را  اسـت 

کتـاب را در  کامـل نسـاخته اسـت(. روایاتـی از ایـن قبیـل درصـد قـرآن بـودن  خـود را 

ایـن آیـه، بـاال می بـرد. بـر همیـن اسـاس، احتمـال اینکـه آیـه بعـد نیـز داللـت بـر قـرآن 

کنـار حجـت خـدا، حـاوی علـوم  داشـته باشـد، قوی تـر اسـت. مـا معتقدیـم قـرآن در 

ل ایـن ادعـا هـدف از این نوشـتار نیسـت اثبـات آن را  کـه چـون اسـتدال مختلـف اسـت 

گـذار می کنیـم. بـه مجـال دیگـری وا
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نتیجه. 4
کـه بـر جامعیـت قـرآن داللـت دارد، او  مطابـق بـا آرای ابوالفتـوح رازی ذیـل آیاتـی 

را می بایسـت معتقـد بـه جامعیـت حداقلـی قـرآن دانسـت. ایـن مفسـر در آیـه ی 89 

سـوره ی النحـل، بعـد از بیـان اینکـه قـرآن بیان کننـده و روشـنگر هـر امـری اسـت و 

امـور  تنهـا مخصـوص  آن را  و  زده  را تخصیـص  شـامل هـر چیـزی می شـود، عبـارت 

ح شـده  از سـایر نظریـات مطر او  بینـش  کننـده  کـه متمایـز  آنچـه  هدایتـی می دانـد. 

ع دیدگاه ایشـان به وجود آورده، تفسـیر  گویا تباینی در نو ذیل آیات مسـبوق اسـت و 

ِکَتـاٍب ُمِبیـٍن< )األنعـام، 59( اسـت که   ِفـی 
َّ

 یاِبـٍس ِإال
َ

او ذیـل آیاتـی چـون >الَرْطـٍب َوال

مـراد از کتـاب را لـوح محفـوظ می دانـد. ابوالفتـوح رازی بر این باور اسـت که همه چیز 

کـه  گرفتـه و وجـود دارد و نـه در قـرآن. نقدهایـی  از خشـک وتـر در لـوح محفـوظ قـرار 

کـرد، از ایـن  بـر ایـن مفسـر و سـایر مفسـران طرفـدار جامعیـت حداقلـی می تـوان وارد 

قـرار اسـت: نقـل چندیـن نظـر مختلـف و در نهایت عـدم انتخاب مناسـب ترین گزینه 

گزینـش تعداد  ک قـرار نـدادن کل روایـات در بـاب جامعیـت قـرآن و  بـرای تفسـیر. مـال

آیـه ی  تقییـد  اسـت؛  خودشـان  مختـار  دیـدگاه  بـا  هم سـو  کـه  روایاتـی  از  محـدودی 

>تبیانـا لـکل شـیء< بـه امـور هدایتـی و … بـدون توجـه بـه اصولی چون عـدم تقیید و 

ظهـور )عـدم تأویـل(.
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