
و دين، مؤسسه پژوهـى علـوی، دين دو فصلنامهٴ عقل

و زمستان( سال نهم، شماره هفدهم )96 پاييز

 بررسى ديدگاه صدرالمتألهين درباره جامعيت قرآن
٢سيد مجتبى جاللى/١ابراهيم نويى

 چكيده
و قرآن به عنوان وحى آسمانى مشتمل بر موضوعات متعدد است كه در مواردی متصدی تبيـين امـور

در.گاه در مقام تفصيل امور متشابه از يكديگر است محور اصلى پژوهش حاضر نحـوه رويكـرد مالصـدرا

و جامعيت قرآن است، كه با روشى نقلى برهانى تبيين شده است مى از يافته. باب قلمرو تـوان های پژوهش

در اه مالصدرا، امری نيست جز آنكه خـود،به اين نكات اشاره نمودكه از ديدگ و غـايتش مقومات،مبـادی

و فهم همه علوم قرآن اختصاص به افرادی دارد كه از تعلقات مادی مفارقت نموده و قرآن مذكور است انـد

و جانشـينان وی اسـت، و علوم قرآنى متوقف بر وساطت رسول خدا از ديـدگاه براين اساس تبيين معارف

و بواطن ری كه انسانمالصدار همانطو ها دارای مراتب وجودی مختلف هستند، قرآن نيز مشتمل بر مراتب

مىاست متعدد وجودی  و قلمرو قرآن، ازكالم مالصدرا توان چنين استنباطى نمود كه وی در بحث جامعيت

و باطن دانسته كه به نظر و قرآن را مشتمل بر دو بخش؛ ظاهر بخ رسدمى قائل به تفصيل است ش ظاهر در

و در بخش باطن قائل به نظريه حداكثری است .قائل به جامعيت اعتدالى

و جامعيت، صدرالمتألهين، قرآن،:كليد واژه .مراتب وجودی انسان، قلمرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 e_noei@sbu.ac.ir استاديار گروه معارف اسالمى دانشگاه شهيد بهشتى.١

  mjalali906@yahoo.com دانشجوی دكتری معارف اسالمى دانشگاه شهيد بهشتى.٢



 قرآنتيدرباره جامعنيصدرالمتأله دگاهيديبررس� 120

� �ين� سا� نهم� شما�� هفدهم� � #مستا�(عقل )۱۳۹۶%اي$

 مقدمه

و جمع كه مصدر ثالثـى مجـرد ايـن جامعيت در لغت از ريشه جمع اشتقاق يافته

و پيونـد اجـزای)8،53ج: 1414ر،ابن منظـو(ماده است به جمع كردن شئ از تفرقه 

يا) 201: 1412راغب اصفهانى،(يك شئ معنا شده است، نيز به معنى فراگيری، وضع

)1،390ج:2004صدری افشار،(. كيفيت جامع بودن، آمده است

تواند به معنای هرآنچه مورد نياز انسـان بـوده اعـم دراصطالح جامعيت قرآن مى

و غيردينى  : 1392ايازی،(. يا درحوزه دينى باشد) 2،393ج: 1392سيوطى،(ازدينى

لِكل در قرآن عباراتى همسان با اين واژه مورد اشاره قرار گرفته) 201 تِْبيانًا اند، نظير؛

َشى)89: نحل(ٍءَشى تَْفِصيَل كل َو و) 111: يوسف(ٍء؛ كه تبيين معانى واژگـان تبيـان

مى تفصيل در يافتن پرسش از. واند سودمند باشدت های اين حوزه در روايات مشتقاتى

و»اُوتيت جوامـع الكلـم«خوانيم؛ جمع به كار برده شده، در روايتى از رسول اكرم مى

نيـز از امـام)2،97،ج: 1418حرعـاملى،(. در تبيين، مـراد از آن را قـرآن دانسـتند

ãَ«منقول است؛×رضا }ِ تَفصيُل �َنزh عليها �لقر|
 �فيه �َÄب � �Fر��( hالF� فيه
� äيع ما �تاÃ �9ه كمال � �ألح�³ )2،195ج:1404صدوق،(».� �Fُد�/

و پيوند اجزاء است كه ايـن اصـطالح بر اين اساس جامعيت به معنای جمع نمودن

تواند به مجموعه رهنمودها در پاسخگويى نيازهای انسان، جهت دسـت يـابى بـه مى

و خوشبختى در هر  و زمان باشدسعادت .عصر

مراد از جامعيت در پژوهش حاضر ميزان گستره قرآن در تبيين امور مختلف اعـم

اُخروی  و دنيوی مـرتبط بـا آخـرت)حداقلى(از صرفًا اُخروی ، دنيـوی)اعتـدالى(،

.ازديدگاه مالصدرا است) حداكثری(واُخروی بصورت مطلق

مىبا توجه به تتبعى كه در آثار مالصدرا صورت پذيرف در ته به نظر رسـد كـه وی
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و باطن و قرآن را مشتمل بر دو بخش ظاهر حوزه جامعيت قرآن قائل به تفصيل است

و در بخش باطن قائـل بـه نظريـه  و در بخش ظاهر قائل به جامعيت اعتدالى دانسته

و داليـل.حداكثری است در پژوهش حاضر درصدديم تا ضمن تبيين سه نظريه فوق

و مواجهـه وی بـر قائلين آنها درخص وص قلمروقرآن،بـه تبيـين نظريـات مالصـدرا

.های بديل بپردازيم ديدگاه

 حول محور جامعيت قرآن های ديدگاه

و و مبنـای شـمول مفـاهيم و بر اسـاس و قلمرو شموليت قرآن در باب جامعيت

و يا شمول آن نسبت به برخى  و مسائل عالم هستى محتويات قرآنى بر همه علوم

و و عدم ورودش در غير آن، از آنها يا تفكيك ميان ورود قرآن به مفاهيم هدايتى

و حداكثری ارائه شده است و اعتدالى .سه نظريه عمده حداقلى

 ديدگاه حداقلى. الف

ج( اين نظريه از فحوای كالم؛ شاطبى -2،76كتاب الموافقات فى اصول الشـريعة،

و خدا؛ هدف بعثت(، دكتر بازرگان)69 و27و28انبيا، مجله كيان، شماره مقاله آخرت

و39های قرآنى، شماره تر از ايدئولوژی فصلنامه پژوهش مقاله فربه(، دكترسروش)28

.، استنباط شده است)498نقدقرائت رسمى ازدين،(شبستری ،مجتهد) 48

و اين ديدگاه بر اين باور است كه قرآن اساسًا در مقام بيـان علـوم بشـری نبـوده

و تنها  اُخروی را بيان كرده استنيست و در واقع طرفداران ايـن نظريـه. امور معنوی

و آنچه در قـرآن آمـده  معتقدند، طرح مسائل علمى در قرآن خارج از حوزه آن بوده

و كشف مسائل علمى، به خود بشر واگذار شده اسـت ناظر به نظريه های علمى نيست

و رسالت اصلى كتاب آسمانى ارائـ ه رهنمودهـای معنـوی بـرای به دليل آنكه هدف
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و متعرض به مباحث علمى نشده است بـراين اسـاس قـرآن تنهـا كتـاب. انسان بوده

و برای بيان مسائل علوم تجربى نيامده است و دين است .هدايت

 برخى داليل ديدگاه حداقلى

و يا قابل طرح اسـت، و مستنداتى كه برای اين ديدگاه مطرح شده برخى از داليل

 به موارد ذيل اشاره نمود؛توان مى

از قرآن.1  انتظار بشر

و افكار حاكم بر انسان كه از رابطه و تحقيق برانديشه و مشاهده قهر اش با طبيعت

گردد، نشانگر آنست كه علـت اصـلى رجـوع انسـان بـه غلبه آن بر زندگى ناشى مى

و طريق استفاده از آن برای مق و اسباب اومت در برابـر قرآن،آگاهى بر ماوراء طبيعت

مى هجمه لذا توقع مخاطبان از قـرآن، يـافتن)48: 1383 سروش،(باشد های طبيعت

و فوق طبيعى است .راه معرفت معنوی

و زندگى در نقد اين مطلب اين نكته قابل تأمل است كه الزمه آن، قطع رابطه قرآن

و  وجود آدمى طبيعى انسان است، درحالى كه قرآن، حقايق معطوف به واقعيت هستى

بُعد از زندگى انسـان را مـّد نظـر  و هر دو و عبارات خود تبيين نموده را ضمن الفاظ

و از هيچ يك غفلت ننموده است، ضمن آنكه محدود ساختن دين بـه عـالم  قرار داده

و آموزه و ماوراء طبيعت، باعث ايجاد فاصله ميان انسان و در نهايت آخرت های دينى

.شود انزوای دين مى

در قرآن.2  فقدان برنامه علمى

و امـور اعتقـادی ممكن است چنين تصور شودكه قرآن مشتمل بر احكام عبادی
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و برنامه و اين نشانگر آنست كـه ای جهت زندگى مادی درآن مشاهده نمى است شود

و معنوی نيست (نگاه قرآن به حيات معنوی معطوف بوده وجامع حيات مادی .1(

چ نين پاسخى قابل طرح است كه گرچه هدف اصـلى قـرآن، در نقد مطلب مزبور

ها است، اما به جهت تالزم حركت معنوی با مادی، قـرآن احيای حيات معنوی انسان

و توصيه های فراوانى در خصوص شـيوه زنـدگى مسائل مادی را نيز مّد نظرقرار داده

و قوانين اقتصادی، قضايى، حقوق، اجتماعى را بيان نموده .است نظير احكام

 ديدگاه اعتدالى.ب

و سـعادت انسـان، براساس اين ديدگاه، قرآن برای اهداف خاصى نظير؛ هـدايت

از نازل شده است كه درآن حوزه و برنامـه سـعادت، های به خصوص مانند؛ هـدايت

و در بيان هيچ چيزی  ) چه مادی وچـه معنـوی(جامعيت الزم وكامل برخوردار است

و.ه استدراين حوزه فروگذار ننمود از ديدگاه اين گروه در قرآن، نيازهـای هـدايتى

و در  و اجتمـاعى مطـرح شـده اسـت عوامل مؤثر در آن با عنوان رهنمودهای فردی

و نگرشى است، آموزه و قواعد ارزشى و اصول های قرآن، روال بر اساس بيان كليات

نم اما در عين حال از بيان برخى روش .انده استهای مؤثر در هدايت نيز غافل

و استاد معرفـت قابـل طبرسى، اين ديدگاه از كالم بزرگانى نظير عالمه طباطبايى

.استنباط است

لLÆِ«طبرسى ذيل عبارت بـرای اينكـه هـر امـر: گويـدمى)89:نحل(»�َ¶تِبْياناً

مشكلى را كه از لحاظ شرعى مورد احتياج مردم باشد، بيان كنـد، زيـرا هـيچ امريـى 

و در قرآن كريم تصريح به آن نشـده نيست كه از لحاظ دينى مورد احتياج مردم باشد

و يا به اجماع امـت واگـذار نشـده باشـد،  يارجوع به بيان پيامبر وجانشينانش نداده

)6،586ج: 1372طبرسى،(.شودمى بنابراين حكم همه اينها از قرآن كريم استفاده
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كريم كتاب هدايت برای عمـوم مـردم از ديدگاه عالمه طباطبايى از آنجا كه قرآن

و جز اين شأنى ندارد، مراد از  آن»ٍءلِكّلِ َشى«است چيزهايى است كه برگشـتش همه

به نظرعالمه اين مطلب زمانى صحيح است كه منظور از تبيان، همـان. به هدايت باشد

و داللت و قـرآن بيان معهود، يعنى اظهار مقاصد به وسيله كالم بـا هـای لفظـى باشـد

خوانيم كه قـرآن تبيـان داللت لفظى به بيشتر از آن داللت ندارد، منتها در رواياتى مى

و علم  و ما هوكائن«هر چيزی است، و ما يكون و تـا» ماكان و هست يعنى آنچه بوده

اش قيامت خواهد بود همه در قرآن است، كه اگر اين روايـات صـحيح باشـد الزمـه

ا بُعدی هم نـدارد آنست كه مراد از تبيان اعم و هيچ ز بيان به طريق داللت لفظى باشد

و نهفته و اموری باشدكه آن اشارات از اسرار هـايى كشـف كه در قرآن كريم اشارات

و متعارف نتواند آن را درك نمايد -12،325ج:1417طباطبايى،(.كندكه فهم عادی

324(

و منكـر پس عالمه شأن اعتدالى در جامعيت قرآن را در قالب الفـا ظ آن دانسـته

.داللت بطن آن برجامعيت حداكثری نشده است

محمد عّزة دروزه نيز تبيان بودن قرآن را در قلمرو اهداف قرآن، يعنى شناسـاندن

و احكـام  و حدود و باطل و حق و حرام و حالل و شّر و خير و ضاللت طرق هدايت

(داند مى )5،167ج: 1383 دروزه،.

مكارم شيرازی جامعيت قرآن به معنای بيان تمام اموری اسـت از ديدگاه آيت اّهللاٰ

و جامعه در همه جنبه و مـادی الزم اسـت، امـا نـه كه برای تكامل فرد های معنـوی

و جغرافيـايى  چنانكه قرآن دايرة المعارف بزرگى باشدكه تمام جزئيات علوم رياضى

(و مانندش درآن آمده باشد...و )11،361ج: 1374 مكارم شيرازی،.

آيت اّهللاٰ معرفت مقصود از جامعيت قرآن را جامعيت در شئون دينى، اعم از اصول

و ارشاد به معالم اخـالق.اندو فروع آن دانسته به اعتقاد ايشان قرآن كتاب هدايت
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و كتابى علمى نيست تا برای كشـف اسـرار طبيعـى باشـد معرفـت،(.كريمه بوده

1428 :6،19(

و بـا بر اساس اين ديدگاه جامعيت قرآن در گرو شناخت اهداف نزول قرآن است

ترين هدف قرآن، هدايت است، انسان نه تنها دربُعد معنوی، بلكه توجه به اينكه اصلى

در مسائل مادی هم نيازمند هدايت است، لذا قرآن در هر دو جنبه بـه ارائـه رهنمـود 

ن. پرداخته است مىبرخى آيات كه غرض از داننـد، ايـن نظـررا زول قرآن را هـدايت

1Wa0 qَِJو�ِ«از جمله؛. كنند تقويت مى لَُم1ِت Wِم1َن 0لظ Çَ1ا[a0 Èَُْخ1ِرÂِ -1�َِJ نَز1َaُْه
َ
7 »كَت1ٌب

ِّلن]اÇِ«،)0:۱بر0هيم( ل vُهًد فِيِه 0لُْقْر0�َُ� نِزَ�
ُ
7 vِ َ�َمَضاَ� �0] توان اما از اين آيات نمى»َشْهُر

چنين نتيجه كلى را استنباط نمود كه تمامى مطالب مندرج در قـرآن منحصـر در امـر 

. هدايت است

هده است عبارتست از آنكه قائلين آن در خصـوص آنچه دراين ديدگاه قابل مشا

و يا الاقل متعرض بحث باطن باطن قرآن بحث را در حوزه اعتدالى منحصر ننموده اند

بر ايـن اسـاس گرچـه. اند در حوزه جامعيت كه از روايات قابل استنتاج است، نشده

و ارت باطش درظاهر الفاظ بحث ايشان برجامعيت اعتدالى است، امادرخصوص باطن

.با جامعيت، بحث مسكوت يا باز گزارده شده است

 ديدگاه حداكثری-ج

و آخـرين در اين ديدگاه به جامعيت مطلق باور دارد بر اين مبنا كه علـوم اولـين

و به صورت بالفعل موجودند به گونـه ای كـه قـرآن، هـر ظواهر الفاظ به داللت لفظى

و دان و نام علم ش برآن نهاد، در خود، جـای داده اسـت، آنچه را كه بتوان تصور كرده

و درك انسان و الفـاظ قـرآن قاصـر گرچه شناخت ها از فهم يا استنباط آن از فحـوا

و: برخى از حاميان اين نظريه، علومى نظير. باشد را ذكر ...طب، مناظره، هندسه، جبر
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و بر اين اعتقادند كه همه اين علوم در قرآن، موجود است .نموده

و اين نظريه از برمبنای گفتار افـرادی نظيـر؛ غزالـى، ابـن كثيـر، فـيض كاشـانى

،2ج،ق1421زركشــى،(بدرالــدين زركشــى در كتــاب البرهــان فــى علــوم القــرآن 

.، استنباط شده است)181ص

ابوحامد غزالى دركتاب جواهر القرآن معتقد است كه نه تنها خاستگاه تمـام علـوم

و علوم وابسته به آن، قرآن  است، بلكه ساير علوم نيز، همه از قرآن شـروع مـى دينى

و از همين رو وی تعداد علوم قرآن را تا   غزالـى،(علم ذكر كرده اسـت 77200شوند

).18و همو، 1،289ج:1985

قرآن مشتمل است بر؛ همه علوم نـافع از اخبـار: گويد ابن كثير در تفسير خود مى

و حرامى و علوم آينده، هر گونه حالل و هر آنچه كه انسانسابق ها در امر دنيا، دين،

و معاد خود به آن نيازمند هستند ).4،510ج: 1419ابن كثير،(.معاش

و حسى، و دانش نسبت به اشياء را به علم جزئى فيض كاشانى پس از آن كه علم

و مطلق تقسيم مى كند،مى گويد هر چيزی، يا خـودش در قـرآن آمـده«:و علم كلى

و غرضش در قرآن آمده است است ويا علل و يا غايت  كاشانى، فيض(»و مبادی آن

)1،57ج: 1415

 برخى داليل ديدگاه حداكثری

و مانند آن به كـار: تمسك به آياتى كه در آنها، واژگانى نظير كتاب، تبيان، تفصيل

 رفته؛

(سوره انعام38آيه.الف شئ: اب ما هيچ چيـز را در كتـ) ما فّرطنا فى الكتاب من

.فروگذار نكرديم

و الم عهد است، كه اشاره به قرآنـى كـه در دسـت» الكتاب« و همراه با الف مفرد



 �127يجالليمجتبديس/يينوميابراه

� �ين� سا� نهم� شما�� هفدهم � #مستا�(عقل �)۹۶%اي$

مى. مسلمانان است دارد .شود كلمه شىء نيز به صورت نكره آمده كه شامل هر چيز

 تصـريح چيزىهر جزئياتو نامبه قرآن برخى با توجه به اين آيه معتقدند گرچه

.است ننموده

 ...و جهانى اخبارو عقائدو احكام: قبيلازرا چيزىهر كلياتكه داردىآيات ولى

و فصـل بـال خلفـاءو|اسـالم پيامبر عهدهبههاآن جزئيات بيانو. كنندمى بيان

خـدا، پيـامبر وبسـط شـرحو تعبيربه توجهباپس. است شده نهادهاش گانه دوازده

و در قـرآن اسـالم واحتياج نياز موردكه نيست چيزى (نباشـد مجيـد باشـد نجفـى.

)9،267ج: 1398خمينى،

َ�«: سوره يوسف 111 آيه.ب َ̂ يَدي1ِه ب1َ vِ تَْصِديَق �0] َ�لَكن vَËََحِديًثا يْف َما 2َ�
لَِّقْوٍ� يْؤِمُنوَ� �cًََْة �َ vُهًد �َ �ٍ ¶ ·  بلكـه نيسـت، برسـاخته داسـتانى ايـن؛»َيْفِصيَل

 انـد آورده ايمـان كـه آنهـا بـراىو است چيزىهر تفصيلوانپيشيني سخن تصديق

.رحمتو است هدايت

�1َ�َ�بLِه1ْمqِJُع1م]Ìَ�ٍِْم1ْن 0لِْكت1اHِِ±َفر]ْطن1اما«سوره بقره؛38آيه.ج ُÅَْ�ُ«مـا؛ 

 محشـور خويش پروردگار سوىبه گاهآن ايم، نينداخته قلماز كتاب ايندررا چيزى

.شد خواهند

و و تفصـيل هـر امـر از اين دو آيه نيز چه بسا اين استنباط به وجود آيد كه شرح

و يا از قلم نيفتادن چيزی در كتاب خود مى توانـد گويـای جامعيـت قـرآن در  شيئى

.حوزه های گوناگون باشد

:امكان تمسك به برخى روايات نظير.2

َفاْستَ: فرمودند×امام على.الف �ُBلِ- 0لُْقْرOََقْنُه ْخِ�ُكْم
ُ
7 لَكْم لَْن يْنِطَق �َ ْنِطُقو�ُ

qَِJ ي1ْوِ� 0لِْقياَم1ِة Îِ
ْ
َم1ا ي1أ ِعل1َْم �َ 1µََم َما ِعلَْم فِيِه [�ِJ... )،61:،ص1ق،ج1407كلينـى(

و آينده مـى و علم به گذشته و آينده دارد حديث اشاره به شمول قرآن بر علم گذشته
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ه و و بتواند از اين حيث مؤيدی بـرای تواند شامل علم به همه امور مه عرصه ها شده

. نظريه حداكثری باشد

Jِال]«: فرمودند×امام باقر.ب qَِJ ي1ْوِ� 0لِْقياَم1ِة 1ُة م]
ُ ْ
1�َِJِه 0أل Èَُْتا� َشيئاً rْلَْم يَد َ Jِ�] 0ب]

¶َ LÆ1ِل َجَع1َل �َ ِ ِ̧ بَيَنُه لِرَُس1و �َ Pِ كَتابِِه ُ َ̧ نَْز
َ
َعلَي1ِه7�ٍ W1�ِ�ًَال ي1ُد� َعلَي1ِه َجَع1َل �َ .»َح1ّد0ً
؛ بى ترديد خداوند متعال، چيزی را كه امت بدان نيازمند است،)1،6ج:1404صفار،(

.رها نكرده مگر اين كه آن را در كتاب خود نازل فرموده است

و با توجه به اين روايت امور مورد نياز امت همگى در كتاب خدا تبيين شـده انـد

و منحصـر  و امور مورد نياز امت نيز فراوان تحديدی نيز در اين روايت وجود نداشته

، كه با توجه به فحوای روايت ای بسا بتوان نظريه حداكثری را  اُخروی نيستند به امور

.به واسطه روايت مذكور تقويت نمود

و بررسى داليل ديدگاه حداكثری  نقد

ـ مجموع آيات قرآن كريم، نشان. الف دهنده آنست كه اين كتاب، كتـاب هـدايتى

و لذا الزم نيست همه علوم بشری را بيان كند (تربيتى است ،14ج: 1417طباطبـايى،.

325(

و.ب ظهور عموم ادعايى درآيات بر خالف بداهت است،چون بسياری ازمسـائل

و طبيعى در ظواهر آيات نيامـده اسـت (قوانين علوم تجربى ،8ج: طنطـاوی،بى تـا.

130.(

،قرآن باشدقطعى نيست؛به دليل امكـان برداشـت معـانى»كتاب«مراد از اينكه.ج

و مـــرگ حتمـــى)14،325ج:1417طباطبـــايى،(نظير؛لـــوح محفـــوظ  ، اجـــل

آن)4،298ج: 1372طبرسى،( ،2ج:ق 1407زمخشـری،(، علم خدا يا امام مبين از

)23و 21
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ا.د حتمـال دارد ادعـای جامعيـت در نقدروايات اين نكات حائز اهميت است كه

به لحاظ باطن الفاظ قرآن كه نزد ايشـان�قرآن،در احاديثى از اين دست از سوی ائمه

.آشكار بوده است، باشد

 ديدگاه جامعيت بر اساس بطن

اعتدالى وحداكثری گاهى نظريه ديگری نيـز مطـرح عالوه بر سه ديدگاه حداقلى،

ه حداكثری است، جز اينكه اين ديدگاه تكيه شود كه در واقع بيشتر نزديك به نظري مى

و درك از آن را درتعيين قلمرو قرآن مـؤثر و ميزان فهم بيشتری بر باطن قرآن داشته

و. داند مى بر اين اساس كه هر انسان به اندازه آشنايى با معانى كلمـات آيـات قـرآن

و ابعاد زندگ و مشيت خدا مىميزان آگاهى اش درباره قوانين عالم هستى از ى، توانـد

.قرآن استفاده كند

آن& امام خمينى معتقد است كه ظواهر قـرآن همـان معـانى اسـت كـه همـه از

را استفاده مى �نم�ا يع�ر� �لق�ر|
 م�ن«كنند، لكن آن استفاده كه بايد بشود آن استفاده
و ديگران محروم هستند مگر به تعلـيم مى»خوطب به و اين خود رسول اّهللاٰ است نمايد

تا(.او )43: خمينى، بى

و اجتهاد مانند طبيعت است كه هرچـه از ديدگاه استاد مطهری قرآن از نظرتحقيق

و عميق ها وسيع بينش مى تر مى تر و مطالعات بيشتر انجـام گيـرد،راز گرددو تحقيقات

)3،200ج:1385مطهری،(. آيد جديدتری به دست مى

آ فـى. انّه لقرآن كريم« سوره واقعه؛79يه ای بسا اين نظريه متّكى به داليلى نظير؛

مى» اليمّسه إالّ المطّهرون. كتاب مكنون دانند،و مفاد رواياتى كه قرآن را دارای بطون

و درجـات  باشد كه دست يابى افراد به معارف گوناگون قرآن را بـر حسـب مراحـل

و تربي و معارف معنوی و لذا قرآن، مشتمل بر همه علوم و مـادی مختلف مى دانند تى
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.منتها مخاطبان آن نسبت به يكديگر متفاوتند است،

 ديدگاه مالصدرا پيرامون قلمرو قرآن

برای تبيين بهتر كالم محمد بن ابراهيم معروف به صدرالمتألهين يا مالصدرا، ابتـدا

و مقايسه نظريات نظريات ايشان و سپس به بررسى را در ذيل عناوين مختلف آورده

.های بديل خواهيم پرداختهايشان با ديدگا

و اشتمال قرآن.1  تبيين مبانى مالصدرا در حوزه جامعيت

و غايات همه امور.1-1 بر مبادی  اشتمال قرآن

و معرفت كشفى وجـود و حكمت برهانى و مسأله الهى به نظر وی هيچ علم ربانى

م غايت، مبدأ، ندارد، جز آنكه در قرآن اصل، فرع، و لباب آن يافـت شـود بـهىثمره

مى ای كه در هر سوره گونه و نهايت اسرار اولياء يافـت .شـود ای نهايت افكار حكماء

)6،5ج: 1366مالصدرا،(

و آنچه كه حضرت حق بر قلـب: گويد وی مى زمانى كه به تتبع معانى قرآن عظيم

و نهايـت هـر رسول خدا افاضه فرموده، پرداخته است، آن را در نهايى ترين درجـات

و بر اين مبنا به تدبير معانى، شوق وو طلبى مشاهده نموده و مبانى آن پرداخته اصول

و گنج ُدر اسرار حق.های پنهان را يافته است از دريای آن به نظر وی گرچه سر كالم

های فراتر از آن بوده كه به زبان آيد، منتها خداوند توفيق اطالع بر معانى برخى سوره

را أعلى،، آيه نور، سوره يس، حديد، واقعه،قرآن نظير؛ آيةالكرسى و زلزال، به طارق،

و از خــزائن فــيض خــويش وی را بهــره منــد ســاخته اســت . وی عنايــت نمــوده

و اقوال حقه است،)5-6،6ج: 1366مالصدرا،( پـس هـر قرآن اصل همه علوم ثابته

و رسولش است )2،377ج: 1373مالصدرا،(.قول ثابت حقى قول خداوند



 �131يجالليمجتبديس/يينوميابراه

� �ين� سا� نهم� شما�� هفدهم � #مستا�(عقل �)۹۶%اي$

با.1-2  فرقان نسبت قرآن

از ديدگاه مالصدرا قرآن كلمه الهى تامه ای است كه در آن جوامـع كلـم موجـود

همين قرآن در مقـامى» أوتيت جوامع الكلم«:فرمودند|است؛ چنانكه رسول اكرم

و صـورت های حقـايق ترسـيم شـده ديگر لوح نفسانى است كه در آن تفاصيل علوم

و آن صـورت) های علـوم صـورتقبل از قلم حق بـرای(درآن  و موجـود اسـت ها

و  محلّشان كتاب فرقانى است، پس اين مصحفى كه در مقابل ماست به وجهـى قـرآن

ــان اســت، ــه وجهــى فرق ــاب اّهللاٰ اســت ب ــه وجهــى كت و ب ــه وجهــى كــالم اّهللاٰ .و ب

)13: 1360مالصدرا،(

و عملى.1-3 بر حكمت نظری  اشتمال قرآن

ما«؛�امام صادقمالصدرا ذيل حديث شريف از َخبُر َو َقبلكم نَبَأُ ما كتاُب اّهللاٰ فيه

نَحن نعلمه و َفصل ما بينكم و مى علومى كه نفس بدان: گويدمى»بَعدكم دو ها كامل شد

 علم است؛

علومى كه تعلق به اموری گرفتـه كـه الزم اسـت آنهـا را فـرا بگيـريم ولـى) الف

و شـناخت نمى و غايت تحصيل آن حصـول علـم، معرفـت توانيم در آن تصرف كنيم

و احوال معاد است . احوال مبدأ

آن)ب و در علومى كه تعلق به اموری گرفته كه الزم اسـت آنهـا را فـرا بگيـريم

د و هدف و قرآن به كاملتصرف نماييم برر آن حصول عمل است، ترين وجه مشتمل

و بعيد نيست كه مراد امام از  ِحكميه است ، قسـم»فيه نبأما قبلكم«اين اقسام سه گانه

و مراد از از،»خبر ما بعدكم«اول از حكمت نظری و مـراد و«اشاره به قسـم دومـش

در، اشاره به حكمت عملى باشد،»فصل ما بينكم يا» نحن نعلمه«و ضمير به كتاب اّهللاٰ
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)348-2،352ج: 1383مالصدرا،(. با تأويالتى به هر سه قسم فوق برگردد

 اختصاص فهم همه علوم قرآن به افراد خاص.1-4

حقـايق قرآن است كه مشتمل بر معارف الهـى،|ترين معجزات پيامبر از بزرگ

و بيان احوا و پيمودن راه به سوی خداوند، و معاد ل كسانى است كـه بـه درجـه مبدأ

ای معـدود از راسـخان امـتش ای كه جز عده اند به گونه وصل به حضرت حق رسيده

و افعال خـارج از عـادت  و در قرآن اخباری از غيب قدرت درك اين امور را ندارند،

ضمن آنكه خود قرآن نيز بنفسه از معجزات عقلى است كه اذهان عقـًال از درك است،

ز و ــت ــاجز اس ــتآن ع ــاجز اس و ع ــن َالك ــف آن ــيح از وص ــراد فص ــان اف .ب

)6،281ج:1366مالصدرا،(

له«مالصدرا در تبيين اين روايت؛ ã):×ابى الحسن موسى(قلت �ُكل� Vكتا � )
� سنّة نبيّ�ه �� تقول�و
 في�هà ق�اh|�ّب :ã}ّ � س�نّة نبيّ�ه ب�ل � كت�اV �ّب )|«

 علم به امور جزئى دو گونه است؛: گويدمى)12،198ج: 1406مجلسى،(

و اين گونـه شناخت اشياء ازراه حس، تجربه،ـ الف شنيدن خبر،شهات يا اجتهاد

و متناهى است . علوم، متغير، محصور

و بسـيط بـهـب و اسبابش كه منتهى به علم واحـد علم به اشياء از طريق مبادی

و جزئيات اشياء بر وجه عقلى غير متغير مى .شود كليات

و از نور حق بهره گيرد، عقلش نسبت زمانى كه انسان به عالم ربوبيت ارتقاء يافته

و اشياء را به واسطه علم خداونـد كـه بـر او افاضـه شـده تعقـل  به اشياء بسيط شده

و اولياء به اشياء همين گونه است، براين اساس عـالَم بـه مثابـه مى و علم انبياء نمايد

ا و علم ايشان به آن مانند آگاهى واحد نفوس به همه شخصى با اجزاء متصل بهم ست

و علـم مقـّربينش از مالئكـه. اجزاء بدنش است بنابراين كسى كه كيفيت علم خداوند
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نسبت به امور جزئى متغير در نظام عالم را با علم كلـى ثابـت دائمـى بدانـد، امكـان

و اولياء به  و كلى اليتغير انبياء و آينـده تـا آگاهى به كيفيت علم ثابت امـور گذشـته

و از اينجا معنای تبيان بودن قرآن برای همه اشياء قيامت را مى برايش)89:نحل(داند

و اسبابش، مقوماتش، آشكار گرديده، زيرا هيچ امری نيست جز آنكه خودش، مبادی

و علم حقيقى به سبِب شيئى، موجب علم به آن اسـت،  غايتش در قرآن مذكور است،

و غايـات، مبدأ موجودات،ت مردم از آنجا كه مبدأ اول متعال،منتها اكثري  مبادی كليه

و حتـى نفـوس خـود كـه طبايع كليه را به حقيقت معرفت نمى نفوس، عقول، شناسند

 طبيعتًا قـادر بـه فهـم آيـات قـرآن، شناسند، ترين امور به ايشان است را نمى نزديك

ع عجايب، و و آنچه از لوازمش از احكام و غيرقابل شمارش، اسرارش لوم بى نهايت

و به همين دليل انسان از اين مطلب متعجب خواهد شـد كـه چگونـه در  نخواهد بود،

و  و اخبار موجود هستند، وكسى به قـرآن قرآن با وجود كوچكى حجمش، همه علوم

و كسانى كه خداوند آنان را به نور خود آياتش ايمان نمى آورد، جز افراد كمى از مردم

و قلباختص به اص داده و فصل خطاب و حكمت های آنان را با آياتش منور ساخته

).348-2،352ج: 1383مالصدرا،(.آنان آموخته است

 علم به همه امور نزد اولياء.1-5

ما«×مالصدرا ذيل حديثى از امام صادق و و فيه بدأ الخلق و انا اعلم كتاب اّهللاٰ

هو... هو كائن و ما بر:گويدمى)1،197ج: 1404صفار،(»كائنو خبر ما كان والدت

و معنوی و( دو قسم است؛ صوری و معلم بـه مريـد و نسبت شيخ و عالم والدت علم

مى).متعلم ای كه پدرش معلم يابد به گونه گاه اين دو والدت در شخص واحدی تحقق

و نسبت ائمه و بر همـين اسـاس عـالم|به پيامبر^وی باشد بـه اين گونه است

و به تبيين اين مطلب مى و عارف به همه كتاب خدايند پردازد كه وی عالم به همه امور
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و تعبير و مـا هـو ...و فيه بـدأ الخلـق«احكام است، زيرا همگى آنها در كتاب است

و» كائن اشاره ايست به محل اجتماع همه اقسام علوم، زيرا آن يا علم به احوال مبـدأ

و يا علم و يا علم به احوال معاد متعلقاتش است و متعلقاتش و حدوث به احوال كون

.و متعلقاتش

� ...<حم �ّب �مرً( �عد �فسه«درحديث؛×حضرت امير المؤمنين � �َي�ن ِمن َعِلَم �
�َين k� � يعنى آنچـه. بدان اشاره نموده است) 1،116ج:ق1406فيض كاشانى،(»�َين

و از كمال از كمال قوه عمليه معتبر است  و نجات معاد است فعلى است كه نظام معاش

و اعتبار و آنچه ميان آن دو است از جهت نظر و معاد و« تعبيـر.قوه نظری علم به مبدأ

ُعليـا، اسـماء حسـنى، اشاره ايست به علم به خداوند،» فيه بدأ الخلق افعـال صـفات

و تعبير و مالئكه كبری اشاره به علـم داشـتن بـه»ة� ما هو �ئن �k يو� �لقيام« عظمى

بين آنچه از ابتدا اموری زوال پذير است كه انسان در اواسط احوال سه گانه قرار دارد؛

و در مكامن علم، و آن كينونت سابق در مراتب ابتدايى و بـين بوده قضا، قدر خداوند

و تعبير شى« آنچه در آينده بدان نائل خواهد شد و بـه بيـانى واضـ»ء فيه تبيان كل ح

ــت ــرآن اس ــوم در ق ــى عل ــه همگ ــاره دارد ك ــب اش ــدين مطل ــن ب ــانى روش . بره

)347-2،348ج: 1383مالصدرا،(

و تفسـير حقيقـى در مكتب مالصدرا انسان كامل به همه مراتب قرآن واقف است

و برای انسان كامل همـه حجاب هـای قرآن نزد اوست؛ چون تفسير كشف نقاب است

لذا صـدرالمتالهين نسـخه اصـل.ى خرق شده استهای ظلمان نورانى همانند حجاب

و قرائـت آيـات از آن نسـخه اصـيل را  كتاب خدای سبحان را انسان كامـل دانسـته

و خيـال حجـاب مشروط به خرق هزاران حجاب مى و عقـل را هماننـد وهـم دانـد

مى مى و هر گونه توجه به هستى مجازی را سّد راه و محـو از هـر گونـه شمارد دانـد

سپس از قـرآن جـز نـور چيـزی ديـده. وجودی را زمينه صحو معرفى كردهتعلقات 
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�نخواهد شد آنگاه توان مشاهده آيات از نسخه اصـل يعنـى حضـرت اميرالمـؤمنين

(شود نصيب انسان مى )56: 1367جوادی آملى،.

 ممكن است اين سوأل مطرح شود كه آيا وقـوف انسـان كامـل بـه همـه مراتـب

 امور در قرآن است يا اينكه اين از خصائص انسـان كامـلقرآن به معنای وجود همه

 است؟

و عـدم در پاسخ بايد گفت كه قرآن مى تواند مشتمل بر تبيـين همـه امـور باشـد

و زوايای پنهان مانده از قرآن نمى تواند بـه معنـای  دسترسى اغلب انسان ها به موارد

ب ه رواياتى كـه قـرآن را عدم شمول قرآن در حوزه های گوناگون باشد، زيرا با توجه

و يا چندين باطن مى دانند، اين نكته نمى تواند دور از ذهن باشد مشتمل بر چند بطن

كه چه بسا همان امور باطنى در مقام تبيين بسياری از موارد پنهان مانده بر ما باشـند، 

لذا از يك سو احتمال اشتمال قرآن بر همه امور تقويت مى شود، از سويى ديگـر نيـز 

نسان به واسطه برخوردار شدن از مقامات باالی معنوی ونفسانى مى تواند به درجـها

و از آيـات  و خارج از دسترس برای اغلب مردم را درك ای نائل آيدكه مفاهيم عميق

و ظريـف قـرآن^قرآن استنباط نمايند كما اينكه ائمه  بسـياری از مفـاهيم عميـق

و گاه در دو مقطع زمانى متفاوت دو تفسير مختلـف از را برای مردم تبيين مى نمودند

و علم فرد مبـين بـوده  و نيز ميزان فهم يك آيه تبيين مى گشته كه نشانگر عمق قرآن

.است

و فهم انسان از اين مفاهيم ارتباط و ميزان درك بنابراين ميان مفاهيم گسترده قرآن

و قـوای  و مظروفى وجود دارد؛ يعنى بـه هـر ميـزان اسـتعداد و حالت ظرف مستقيم

و بصـيرت  و تكامل يابد به همان ميزان پنجره هـای درك و رشد نفسانى انسان ارتقا

ش آيات مختلفى در قرآن به گونه ای تبيين.دآيات قرآنى بر روی وی گشوده خواهد

و بـه تناسـب ظرفيـت هـا  گر اين مطلب هستند كه نزول فيضوضات الهى به تـدريج
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ُ م11اَ�َخز0ئُِن11ُهِعْن11َدناJِال]Ìَ�ٍِْم11ْنJِْ�َ�«صــورت مــى گيــرد؛ ُ̧ LÏَ11ِال]ُغJ�ٍَمْعل11ُوٍ�بَِق11َد«
جزما ولى ماست نزدآن منبع آنكه مگر ندارد، وجود جهاندر چيز هيچ؛)21حجر؛(

.كنيم نمى نازلراآن معلوم اندازه به

 نقش وساطت انبياء.1-6

و علـم بـه معقـوالت حاصـل كمال نفس بر حسب قوت نظری با معرفت حقائق

و معقوالت(و كتاب خدا مشتمل بر همه شود، مى از سـوی ديگـر. هاسـتآن) حقائق

و علوم متوقف بر و وساطت ايشان بـا انـزال حصول معارف وساطت رسول خداست

.قــرآن حاصــل خواهــد شــد كــه بــه وســيله قرآن،قــوه نظــری كامــل خواهــد شــد

)6،282ج: 1366مالصدرا،(

نمودند، از ديدگاه مالصدرا أنبياء در محاوره خود با مردم از زبان مثال استفاده مى

ا و مشقت بار است كه به اندازه عقل و زيرا هم بسيار سخت يشان با آنها گفتگو شـود

و بهترين وسيله برای تفهيم شخص نائم  هم عموم مردم به نوعى در خواب غفلت بوده

و هنگامى كه مرگ ايشان را در برگرفت به صـدق مثال هـا يا غافل زبان تمثيل است،

)203-6،202ج: 1366مالصدرا،(.پى خواهند برد

و درراستای ترغيب عقـل به تعبيری با توجه به نزديك بودن عوام به و وهم حس

و لسان نبوت به منظور راهنمايى نفوِس مردم بـه ايشان، همه مثال های وارده در قرآن

اساسًا بنای همه شرايع حقّه در هدايت مردم، استفاده از تمثـيالت. احوال قيامت است

هايشـان نزديـك سـاختن است؛ همچنان كه غرض حكيمان نيز از ذكر مثال در كتاب

در واقع همه امور محسـوس. ذهن افراد ناتوان از ادراك روح معانى، به حقيقت است

تواند به عنوان مثالى برای امور عقلـى تلقـى شـوند، چنانچـه آنچـه در دنياسـت مى

)9،214ج: 1981مالصدرا،(.تواند مثالى برای آخرت باشد مى
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 كننده مجمالت قرآن تبيين^ائمه.1-7

Jِن]م1ا«:درباره قـول خداونـد×به سوأل ابو بصير از امام صادقمالصدرا با اشاره
َقْوٍ� هاٍ� LÆِل �َ ُمْنِذٌ� نَْت

َ
رسـول: گويدمى» هاد«و» منذر«و درتبيين معنای)7:رعد(»7

و على|خدا دعوت همه خالئق به راه معاش|شأن نبى. هادی هستند×منذر

و خالص در آخرت است به نحوی كـه عا و مـه مـردم از آن بهرهدر دنيا منـد شـوند

.خواص بدان وسيله كامل شوند

مشـتمل بـر) قرآن(وی در مقام تبيين دليل اين مطلب معتقد است كه كالم خداوند

و نهايت خلـق مالئكه، افعال، علم به خداوند، صفات، و قدرش،و ابتدا ملكوت، قضاء

و علم حقيقى وجود ندارد جز آنكه اصل، و تبيينش به نحو اجمـال برهان فرع، است،

و تبيـين.در قرآن است و تأويـل متشـابهات و اسـرار آن اما كشف رمزهـای آيـات

و اين امـر شـأن أوصـياء  و مستحق آن باشد مجمالت بر عهده كسى است كه اهل آن

و نه شأن پيامبر و زمانى الزم است تا ولى قائمى|است بر اين اساس در هر عصر

و اسرار آن باشد تـا اسـرار وجود داشته باشد كه متص و آگاه به رمزها دی حفظ قرآن

و شـيعيان بـا تقـوا را  و نفوس پيروان و مهتدين را هدايت آن را به مؤمنان تعليم داده

و قلب و يقين منّور سازد كامل ،2ج: 1383مالصـدرا،(.های ايشان را به نور معرفت

611-610(

در درك اسرار كتاب.1-8  نقش مراتب انسان

و ظرفيت وجودی انسان در ميزان فهم وی از قرآن بسيار تأثير گذار اسـت . مرتبه

و بيـان زبـانى قـرار به اعتقاد مالصدرا سّر كالم خداوند برتر از آنست كه مورد تقرير

و نوری.گيرد البته استبعادی ندارد كه افرادی بر بعضى از اسرار كتاب الهى مطلع شده
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.ها ساطع شودآن از انوار گفتار الهى بردل

ای از نور خواهد برد؛ هر نفسى كه خواهان تنّور به انوار الهى باشد، كم يا بيش بهره

ای خواهـد همچنانكه هر قلبى كه از غير خداوند فارغ شده باشد، از اسرار الهى بهـره

های جودش چنان برد؛ زيرا رحمت خداوند گسترده وخزائن جود الهى آكنده وچشمه

مى سرشاراست كه ج: 1366مالصدرا،(. فرمايد به هريك ازبندگان بدون مانعى افاضه

تر از آنست كه حّد معينى آن را در بر گيرد البته علم به كتاب خداوند گسترده) 6،309

. هايند عالوه بر آنكه انسان ها همواره محل نقيصه.و يا قانون روشنى آن را تبيين كند

)1366:6،338مالصدرا،(

 هه صدرا با ديدگاه حداقلىمواج.2

اُخروی منحصر نمود توانىنماز ديدگاه مالصدرا چرا. حوزه قرآن را تنها در امور

و هم احكام  و مكاشفات اسرار الهى وآيات ربوبى آمده، اُخروی كه در قرآن هم علوم

و حرام،  و سياسـت، علـم معاشرت با خلق،تيفيكى معامالت، چگونگحالل  تمـّدن

یالهيوساين امور دنيوی. شودىمدر آن يافتزينو حكومت قضاءوو قصاص جرح

)6،132ج: 1366مالصدرا،(.برای آخرت است

ِصرف مواجهه.3  صدرا بر ديدگاه اعتدالى

و همانطور نيز برای ها انسـاناز ديدگاه مالصدار برای قرآن درجاتى وجود دارد

و برای هر و حفـظا مرتبهنيز مراتبى وجود دارد ی افـرادی هسـتند كـه آن را حمـل

وو،كنندىم ايشان به قرآن دسترسى نخواهند داشت جـز بعـد از طهـارت از حـدث

و امكانىها مشغلهتنزيه از  درنيترنييپاو.ی مكانى منازل در قرآن منزلى است كـه

 درجات انسان آن چيزی است كه درجلد وپوستنيترنييپاُمجلَد قرار دارد؛ چنانچه 
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)110-7،109ج: 1366مالصدرا،(. قرار دارد

و اندی باب دارد« وی گاهى با تعبير؛ ايمان دارای باب واحدی نيست؛ بلكه هفتاد

و ادنـى مرتبـه آن إماطـه أذی از طريـق  ال إله اّال اّهللاٰ كه مرتبه اعالی آن شهادت به؛

انسـان:ديـگوىمـ؛ همچنانكه گاه در مورد انسـان كندىماين مراتب اشارهبه».است

و  و اندی موجود است كـه درجـه اعـالی آن روح موجود واحدی نبوده؛ بلكه هفتاد

و مراتـب وی مثـالىنيبـرا.آن طهارت ظاهری بدن استنيترنييپا اسـاس انسـان

و اين چنين است حكم قرآن و مراتب آن است ،7ج: 1366مالصـدرا،(.مطابق ايمان

110(

و تفسير ظاهرالفاظ قرآن داللتى برآن از ديدگاه مالصدرا قرآن اسرار فراوانى دارد

و بسان. اسرار ندارد اين اسرار نه تنها منافاتى با آن ظاهر ندارند؛ بلكه كمالِ آن ظاهر

و دو مغز وجود دارد كه هريك  و برای قرآن دو پوست رسيدن به لباب از پوسته است

و همانطور كه انساِن حّسـى، از مراتب فراوانى بر حسب تعدد نشئĤت برخوردار  است

و بـاالتر از  صنمى برای ساير مراتبش است كه در ابتدای درجات انسانى قرار گرفتـه

انسان الهى سپس انسان عقلى مانند حكما، سپس انسان نفسى، سپس آن انسان مثالى،

و اولياء .مانند متألّهين از عرفا

د بر انسته شود، لذا هر كس به ميـزان اين اساس الزم است تا مراتب فهم قرآن نيز

و اسـتنباط بـردىمظرفيت وجودی خود از آن بهره  و در واقـع آنچـه از قـرآن فهـم

و عالى قـرآن اسـت شودىم َشبَهى از حقيقت اصلى و ،7ج: 1366مالصـدرا،(.سايه

و معنـوی در حـوزهبر) 195-194 اين اساس قرآن عالوه بر اشتمال بر امور مـادی

بهها انسانهدايت  از آن را خواهد داشـت، البتـهتر گستردهیها عرصه، قابليت ورود

و بـواطن الفـاظها انساناين امربسته به ميزان ظرفيت  و ميزان درك ايشان از زوايـا

.قرآن است
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 گيری نتيجه

و معرفت كشـفى حكمت الهى، مسأله از ديدگاه مالصدرا هيچ علم ربانى، برهانى

،شودىمو لباب آن يافت ثمره،تيغا،مبدأ وجود ندارد جز آنكه در قرآن اصل، فرع،

و امور سربسـته قرآنـى متوقـف بـر وسـاطت به و علوم نظر وی تبيين اصول معارف

و ائمه و استفاده ايشان در محاوره خود با مردم از زبـان مثـال بـه�رسول خدا است

است، زيرا بسيار سخت است تا به اندازه عقل ايشان با آنهـا گفتگـو همين دليل بوده 

و بـرای هريـكاز.شود و بـاطنى اسـت ديدگاه مالصدار قرآن دارای مرتبه ظاهری

و ظرفيت وجودی انسان در  و مرتبه مراتب فراوانى بر حسب تعدد نشئĤت وجود دارد

م. ميزان فهم وی از قرآن بسيار تأثير گذار اسـت الصـدرا مـى تـوان چنـين از كـالم

و قلمرو قرآن قائـل بـه تفصـيل اسـت بـه  استنباطى داشت كه وی در بحث جامعيت

و باطنا گونه و در بخش ظاهر قائـل داندىمی كه قرآن را مشتمل بر دو بخش ظاهر

اُخروی(به جامعيت اعتدالى و در بخش باطن قائل بـه نظريـهو) يعنى هدايت دنيوی

ازا گونهحداكثری است به  و هـر يـك ی كه قرآن دارای مراتب بـاطنى متعـدد بـوده

و مقام خاص خود از اين باطن بهره مندها انسان و چه بسا گردندىمبه فراخور مرتبه

و نظريه استنباط شده از فحـوای كـالم صـدرالمتألهين را در بتوان رد پای اين انديشه

س و نظام تشكيكى مالصدرا در حوزه لسله مراتب نظام هستى انديشه حركت جوهری

.جستجو نمود

 نوشت پى
ك)1( پــور قراملكــى، علــى،:ر ــرآن«كــريم ق ــى،هــا پژوهش مجلــه،)1382(،»قلمــرو ی قرآن

.35-36شماره
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 منابع
 قرآن مجيد*

ةيـالعلمالكتـب دار، تفسـير القـرآن العظـيم، بيـروت،)ق 1419( ابن كثير، اسماعيل بن عمرو،.1

).بيضون محمدعلى منشورات(

.، دار صادرروتيب العرب، لسان،)ق 1414( ابن منظور، محمد بن مكرم،.2

.مبين كتاب، رشت،3، جامعيت قرآن، چاپ)ش 1380( على، دمحمديس ايازی،.3

محمد بن محمدقيتحق المهمه فى اصول االئمه، الفصول،)ق1418(بن حسن، محمد حر عاملى،.4

جا[ حسين قائينى، مع انتشارات،]بى .�رضا ارف اسالمى امام موسسه

5.، تا(خمينى روح اّهللاٰ .، نشر حزب جمهوری اسالمىتهرانتفسير سوره حمد،،)بى

.التفسير الحديث، قاهره، دار إحياء الكتب العربية،)ق 1383( عزت، محمد دروزة،.6

و دارالعلـم،دمشـق فى غريب القـرآن، المفردات،)ق 1412( بن محمد،نيحس راغب اصفهانى،.7

.الدار الشاميه

تا(اسحاق، ابو شاطبى،.8 .المعرفه داربى جا،، الموافقات فى اصول الشريعة،)بى

مىش زرك.9 هل دالبعندبمحمندي درالب، رآنقالوملعىفانرهب ،ال)ق1421,(،ادرهبندبمح،

خىش زرك ال قهثديحرج؛ عهلدمو عق دالبعىطفصمهيلعقلو .ركف دارال: روتيب،طا ادر

،)1379( مجتهد، محمد شبستری،.10 ، چاپ چهارم از دين جا(، نقد قرائت رسمى ،نشر طـرح)بى

.نو

و تهـران، اسرار اآليـات،)ق 1360( محمد بن ابراهيم،صدر الدين شيرازی،.11 ، انجمـن حكمـت

.فلسفه

 الحكمة المتعالية فى االسفار العقليـة االربعـة، چـاپ سـوم،،)م 1981(،____________.12

.التراثاءيداراح،روتيب
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، مؤسسـه تهـران، چـاپ اول،)صـدرا(، شرح أصول الكـافى)1383(،_____________.13

و تحقيقات .فرهنگى مطالعات

.بيدار انتشارات،قم دوم، چاپ،ميالكر رالقرآنيتفس،)1366(،_____________.14

شيخ حسـين اعلمـى،قيتحق اخبار الرضا،ونيع،)ق 1404( بن على بن بابويه، محمد صدوق،.15

.بيروت، موسسه االعلمى للمطبوعات

، بصائر الدرجات فى فضائل آل محّمد صلّى اّهللاٰ عليهم،چاپ)ق 1404( صفار، محمد بن حسن،.16

.آية اّهللاٰ المرعشى النجفى مكتبة دوم، قم،

 انتشـارات دفتـر،قم،پنجمچاپ رالقرآن،يتفسىف زانيالم،)ق 1417(،محمدحسين، طباطبايى.17

.قم علميه حوزه مدرسينی جامعهىاسالم

.، انتشارات ناصر خسروتهران البيان فى تفسير القرآن، مجمع،)1372( بن حسن، فضل طبرسى،.18

تا(ی،جوهر طنطاوی،.19 .دارالفكر، الجواهر فى تفسير القرآن، بيروت،)بى

القرآن، تحقيق محمد رشيد رضا القبانى، بيروت، دار جواهر،)ق1985( غزالى، محمد بن محمد،.20

.إحياء العلوم

و ابـراهيم سـامرايى،قيتحق، العين،)ق 1409(فراهيدی، خليل بن احمد،.21 دكتر مهدی مخزومى

.چاپ دوم،بى جا، موسسة دار الجهره

الوافي، اصـفهان، كتابخانـه امـام أميـر)ق 1406(فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى،.22

.المؤمنين على عليه السالم

.الصدر انتشارات،الصافى، تهران تفسير،)ق 1415(،_____________.23

.، دار الكتب اإلسالميةتهران ششم، چاپ، قاموس قرآن،)1371(اكبر، قرشى، سيد على.24

،)ق 1407( كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق،.25 ، دار الكتـب تهـران، الكـافى، چـاپ چهـارم

.اإلسالمية

 انتشـارات،، تهـراناول چـاپ رالقرآن،يتفسـىفانيالب مجمع ترجمه،)1360( مترجمان،گروه.26
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.ىفراهان

ال يحضره الفقيـه،)ق 1406(بن مقصودعلى، مجلسى، محمدتقى.27 ط(روضةالمتقين في شرح من

قم)القديمة– ، .مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور،،

و نشر كتاب)1360( مصطفوی، حسن،.28 .، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، تهران، بنگاه ترجمه

.صدرا انتشارات،تهران آثار استاد شهيد مطهری، مجموعه) 1385( مطهری، مرتضى،.29

.فرهنگى تمهيد موسسه،قم فى علوم القرآن،ديالتمه،)1428( هادی، محمد معرفت،.30

.الكتب اإلسالمية دار، تفسير نمونه، تهران،)1374( مكارم شيرازی، ناصر،.31

 دفترانتشـارات،قم،پنجمچاپ،زانيرالميتفس ترجمه،)1374(،باقر محمد سيد همدانى موسوی.32

.قم علميه حوزه مدرسينی جامعهىاسالم

، بيــروت،ســوم التنزيل،چــاپغــوامض حقــائقعــن ،الكشــاف)ق 1407(،زمخشــرىمحمود.33

. العربي دارالكتاب

 مقاالت.34

و احاطتـه مبـدأ،)ق 1424( علـى، دمحمديسـ ايازی،.35 و: شـموليه القـرآن و الـدالالت المعـى

.13 شماره االشارات، مجله الحياه الطيبه،

و« بازرگان، مهدی،.36 .28كيان، شماره مجله،)1374(،»خدا، هدف بعثت انبيا آخرت

؛ ماشاء جشنى،.37 بررسى قلمرو جامعيت قرآن در نگرش تفسـيری فخـر«، خديجه، خدمتكار اّهللاٰ

و آلوسى بغدادی .88تا69صص،3 شماره، الهيات تطبيقى،)1389پاييز(،»رازی

38.، درها دگاهيد،)1367(جوادی آملى، عبداّهللاٰ و فلسـفه ی محتلف در تفسير قرآن، در سير عرفان

و تهران،1363جهان اسالم؛ مجموعه مقاالت سومين كنگره فرهنگى اسفند ، موسسه مطالعات

.تحقيقات فرهنگى

.39ی قرآنى، شمارهها پژوهش، فصلنامه)1384(»از ايدئولوژیتر فربه« الكريم، عبد سروش،.39

.35-36شمارهی قرآنى،ها پژوهش مجله،)1382(،»قرآنقلمرو« كريم پور قراملكى، على،.40
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از منظـر تفسـير«، فرزادى احمد؛ اسفندياری،عل ناصح،.41 بررسى تطبيقى نظريه جامعيـت قـرآن

.54-33صص،2شماره دانشگاه قم،هفصلنامدو،)1394زمستان پاييزو(،»الميزان

 ساير منابع.42

قرآنى؛ درآمدی بر مبانى نظری آيات االحكام، قـم، ،فقه پژوهى)1392(ايازی،سيد محمد على،.43

 بوستان كتاب

، تهران، كتاب فروشى اسالم)1370(سياح، احمد،.44 .،فرهنگ بزرگ جامع نوين

سيد مهدی حـائری قزوينـى،:، اإلتقان فى علوم القرآن، مترجم)1392(سيوطى، جالل الدين،.45

.، تهران اميركبير11تصحيح محمد ابوالفضل ابراهيم، چاپ 

نا.46 از قرآن، بى جا ،بى تا، بى .شفيعى، على، پژوهشى در مورد قلمرو انتظار

، فرهنگ فارسى امـروز،)م2004(، غالمحسين؛ نسيرين حكمى؛ نسترن حكمى، صدری افشار.47

.، فرهنگ معاصرچاپ سوم، تهران

بى، شناخت)1391(محمدی ری شهری ،محمد،.48 و حـديث، جـا، نامه قرآن قرآن بر پايـه قـرآن

و نشر دارالحديث .سازمان چاپ


