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Abstract
Scientific comprehensiveness is an essential principle in Quran interpreta-
tion. Each of the Shiite commentators tends to adopt a particular interpre-
tation by citing evidence in each area of comprehensiveness. It has raised 
questions regarding the positions of Ayatollah Javadi and Ayatollah Ma're-
fat on the scientific comprehensiveness of the Quran. This is based on their 
detailed and serious contributions to this discussion. The present paper ex-
plores this issue through a comparative analysis of the transmission and 
processing of information. Based on the research findings, both contem-
porary Qur'anic personalities accepted the scientific comprehensiveness 
of the Qur'an and provided comments on it. Ayatollah Javadi believes that 
the Qur'an's inherent scientific comprehensiveness results from the fact 
that all sciences are effective in achieving happiness both in this world and 
the afterlife, while the Qur'an was revealed for human happiness; There-
fore, the maximum comprehensiveness of the Qur'an is acceptable under 
the following two conditions; Firstly, Qur'an guidelines should include the 
appearance, interior, reduction, and interpretation of the book; Secondly, 
these guidelines must be provided by the infallible. No one should expect 
the Quran to cover all sciences equally, or that we can derive details about 
all sciences from it. Although his principle is provable, some weaknesses 
exist. However, Ayatollah Ma'refat acknowledges the scientific compre-
hensive nature of the Qur'an through certain branches of science. By criti-
cizing opposing views on comprehensiveness and religious belief, he tries 
to prove his theory and argues that the Qur'an cannot be used to extract all 
sciences; rather, it is a scientific reference whose reliability is unquestion-
able because of its comprehensiveness.
Keywords:Scientific comprehensiveness of verses: The realm of com-
prehensiveness of the Qur'an, maximum comprehensiveness, minimal 
comprehensiveness, moderate comprehensiveness, Ayatollah Javadi, 
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نوع مقاله: پژوهشی

 خوانش تطبیقی تفسیری قلمرو جامعیت علمی قرآن کریم
 از منظر آیت  اهلل جوادی آملی و آیت  اهلل معرفت 
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چکیده 
جامعیت علمی قرآن از مبانی مهمّ صدوری تفســیر قرآن اســت که هر کدام از 
مفســران شیعی با اســتناد به ادله ای در هر یک از حوزه های جامعیت به یکی از 
دیدگاه های جامعیت حداقلی، اعتدالی و حداکثری، تمایل پیدا کرده اند. ورود تفصیلی 
و جدّی آیت اهلل جوادی و آیت اهلل معرفت در این بحث، موجب سؤال از موضع  آن ها 
نســبت به قلمرو جامعیت علمی قرآن شده  است. ازاین رو، نوشتار حاضر به روش 
نقلی و پردازش اطالعات به صورت تطبیقی با رویکرد انتقادی درصدد پرداختن به 
این مسأله است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد دو شخصیت قرآنی معاصر، 
جامعیت علمی قرآن را پذیرفته و نظراتی را در این خصوص ارائه نموده اند. آیت اهلل 
جوادی دیدگاه جامعیت حداکثری را با دو شرط شمول رهنمودهای ظاهری، باطنی، 
تنزیلی و تأویلی قرآن کریم و دیگر تبیین این رهنمودها توسط معصومین. هرچند 
اصل دیدگاه ایشــان قابل اثبات و دالیل دیگری در تأیید آن می توان اقامه کرد، 
ولــی در پاره ای از ادله، ضعف وجود دارد. اما آیت اهلل معرفت جامعیت علمی قرآن 
را به وسیلۀ علوم قطعى به نحو اعتدال پذیرفته است. ایشان با استفاده از ردّ و نقد 
دیدگاه های مخالف در زمینۀ جامعیت سعی بر اثبات نظریۀ خود دارد و معتقد است؛ 
امکان استخراج تمام علوم از ظاهر قرآن وجود ندارد، بلکه جامعیت علمی قرآن در 

حقیقت اشاره هایى علمى است كه قابل انکار نیست. 
کلید واژگان: جامعیت  علمی آیات، قلمرو جامعیت قرآن، جامعیت حداکثری، 

جامعیت حداقلی، جامعیت اعتدالی، آیت اهلل جوادی، آیت اهلل معرفت.
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مقدمه
جامعیت علمی قرآن، از جمله مباحث مبنایی در »شــناخت قرآن« اســت که اتخاذ هر 
موضعی در این عرصه، نقش مهم و بســزایی در جهت تبیین و تفسیر آیات قرآن دارد. 
نوع برداشت هر مفسر از گسترۀ موضوعات، مسائل و علوم نهفته در آیات  قرآن و بالّتبع 
نحوۀ تعامل با این آیات، از مفهوم قلمرو جامعیت علمی قرآن، تأثیر پذیر است. این نوع 
تلقی های مفسران از »قلمرو جامعیت علمی قرآن« با توجه به ادله ای که قائل هستند، 
باعث اختالف آراء در این زمینه شــده است. برخی از اندیشمندان به طور کلی جامعیت 
قرآن را انکار کرده اند و معتقدند که قرآن دارای کمال اســت، ولی جامعیت ندارد )ر.ک: 
بازرگان، 1383: 91؛ سروش، 1384: 39؛ شبستری، 1379: 498؛ شاطبی، بی تا: 68/2 
– 76(. البتــه این نظریه در مقاالت مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته  اســت )کریم پور، 

1383: 64-77؛ حاجی و مهریزان، 1391: 113-110(.
 در مقابل منکران جامعیت قرآن، قائالن به جامعیت قرار دارند که گاهی جامعیت قرآن 
را در مقایسه با سایر کتب آسمانی و گاهی بدون مقایسه با آن ها بیان می کنند. صاحب 
نظران در بحث جامعیت ذاتی قرآن، سه دیدگاه کلی جامعیت افراطی، جامعیت اعتدالی 

و جامعیت تفریطی)ایازی، 1380: 55–80( را ارائه کرده اند.
یکی از راه های دســت یابی به فهم صحیح جامعیت علمی قرآن، مطالعۀ تطبیقی آرای 
مفســران اســت. دیدگاه آیت اهلل جوادی به دلیل تأثیرگذار و راهگشا بودنش برای حّل 
مشــکالت نظری در حوزۀ اندیشه و عمل دینی اســت؛ می تواند روشن کنندۀ مواضع 
فرقه ها و فهم صحیح باشــد ودیدگاه آیت اهلل معرفــت، ضمن پذیرش اصل »جامعیت 
قــرآن«، آیات ناظر به آن را یکی از راه هــای اثبات اعجاز علمی قرآن معرفی نموده و 
معتقد اســت که جامعیت قرآن در راستای هدف آن، که هدایت بشر می باشد، صورت 
گرفته اســت. علت اختالف رویکردهای مذکور، در تفــاوت پیش فرض های صاحبان 
آن ها در فهم درســت گزاره های علمی قرآن کریم نهفته اســت )معرفت، 1388: 6/ 

.)30-19
از این رو نوشتار حاضر، بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی و کنکاش در آثار آیت اهلل 
جوادی آملی و آیت اهلل معرفــت به مطالعۀ تطبیقی خوانش قلمرو جامعیت علمی آیات 

قرآن کریم بپردازد.
با جستجویی که در سایت های علمی کشور انجام شد، نوشته ای اعم از کتاب، مقاله  یا 
پایان نامه ای با عنوان مقاله، نگاشــته نشده است. البته در مورد دیدگاه آیت اهلل جوادی، 
مقاالتی به صورت مجزا به بررســی تطبیقی نظر ایشان با نظر شهید مطهری و عالمه 
طباطبایی پرداخته اند، اما برخالف عنوان تطبیقی بودن، تنها نظر عالمه طباطبایی مورد 
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بحث قرار گرفته اســت )ر.ک: کیخواه نژاد و خاکپور، 1393: 25-46( و در مورد نظر 
شــهید مطهری، شمول موضوعی قرآن، حول مســائل هدایتگری قرآن، اعجاز قرآن، 
آیات مرتبط با تقوا و مســائل معاد و جهان آخرت می باشد )ر.ک: کیخواه نژاد، 1394: 
1– 13(. اما دربارۀ دیدگاه آیت اهلل معرفت نیز مقاله ای یافت نشد؛ مگر مصاحبه ایشان 
درزمینۀ جامعیت قرآن کریم که در فصلنامۀ مفید منتشــر شــده است )ر.ک: معرفت، 
1375: »جامعیت قرآن کریــم«، فصلنامه مفید، 6/ 4-22(. بنابراین، وجه تمایز مقالۀ 
پیش رو در تبیین دیدگاه آیت اهلل جوادی و آیت اهلل معرفت بررسی تطبیقی و همه جانبۀ 

اقسام جامعیت علمی قرآن کریم است. 

۱. مفهوم شناسی
بی تردید، بروز دیدگاه های متفاوت در زمینۀ »جامعیت علمی قرآن«، بیگانه از تعاریف 
ارائه شــده در جهت تبیین مفهوم واژۀ »جامعیت« و دیگر واژگان مرتبط با این مسئله 
نمی باشد؛ بدین جهت، در پرتو بحث مفهوم شناسی، به بیان و بررسی واژگان مربوطه، 

پرداخته می شود.

۱- ۱. مفهوم لغوی جامعیت
»جامعیت« از ریشۀ »جمع« اشتقاق یافته است و مصدر ثالثی مجرد این ماده است، که 
به معنای جمع کردن، )ابن منظور، 1414: 8 /53 و فراهیدی، 1410:  239/1( و پیوند 
اجزای یک چیز معنا شده است )راغب اصفهانی، 1412: 201؛ زبیدى، 1414:  11/ 70(.

1-2. مفهوم اصطالحی جامعیت قرآن
قرآن پژوهان، دربارۀ »جامعیت قــرآن« تعاریف مختلفی را مطرح کرده اند که در ذیل 

به آن ها اشاره می شود.
 برخی از اندیشمندان، جامعیت را به معنای وجود و شمول تمام علوم در قرآن دانسته اند 
)ر.ک: ســیوطی، 1421: 2، /825_ 265؛ غزالــی، 1409: 26؛ ابوحجر، 1411: 149؛ 

فخر رازی، 1420: 17 / 96؛ همان: 2/ 13؛ زرکشی، 1417: 25/2(.
بعضی از محققان، براین باورند که: جامعیت قرآن به معنای بیان تمام اموری است كه 
برای تكامل فرد و جامعه در همۀ جنبه های معنوی و مادی الزم اســت؛ اما نه این كه 
قرآن دایرةالمعارف بزرگی باشــد كه تمام جزئیات علوم مختلف در آن آمده باشد )ر.ک: 

مکارم، 1374: 11/ 361(.
آیت اهلل جوادی معتقد است: »علوم مختلف با توجه به جایگاهی که در مجموعۀ معارف 
دینی داشــته و نقش تأییدی و ارشادی که دین در احکام عقلی و حسی و همچنین در 
تأمیــن برخی از اصول فوق عقالنی آن ها دارد، می توانند اســتفاده های گوناگونی را از 
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وحی و الهام غیبی ببرند و در صورتی که پیوند علوم یا وحی با شیوۀ مذکور برقرار گردد؛ 
یعنی علوم، اصول و مبادی فلسفی خود را بر بنیان هستی شناسی الهی سازمان داده و با 
وحی به عنوان یکی از منابع معرفتی که در برخی از موارد نقشی تأییدی و ارشادی و در 
بعضی از موارد نقش تأسیسی دارد، بنگرید؛ همۀ آن ها به عنوان جزئی از معرفت دینی، 
به تبیین بخش های مختلف آفرینش مشــغول بوده و هــر گاه در داوری های خود به 
حقیقتی دست یابند، به مفهومی که مورد اعتبار و نظر دین بوده و از تأیید الهی برخوردار 
اســت، نائل خواهند شد. بدین سان علم نه تنها در دایرۀ اصول و یا فروع دین، بلکه در 
تمام حوزه هایی که اسالم )قرآن و عترت( دربارۀ آن ها قواعدی را ارائه می نماید، عالوه 
بر ثباتی که خصیصه همۀ گزاره های علمی است، از تقدس الهی نیز بهره ور می گردد.« 

)جوادی آملی، 1386: 369(
با بررســی تفســیر المیزان و آثار قرآنی عاّلمه طباطبایی مشخص می شود که ایشان، 
باب مســتقلی تحت عنوان »جامعیّت قرآن« در آثار خویش نگشوده است، امّا اینگونه 
هم نیســت که به کلّی آن را وانهاده باشد، چرا که ایشان در مقام یک مفسّر، ناگزیر از 
تنقیع این مبنای مهمّ تفسیری بوده است. از نظرعاّلمه، جامع بودن قرآن معنایی قریب 
بــه »کامل بودن« آن دارد. این نکته را می توان از مجموع تعبیرها و مطالب عاّلمه در 

این زمینه استنباط کرد: 
1. جامعیّت قرآن، به معنای کامل بودن بیان آن در طرح مسائل، نسبت به ُکُتب آسمانی 

پیشین است.
2. جامعیّــت قرآن، به معنای کامل بودن بیان آن در طرح مســائل، بدون مقایســه با 

کتاب های آسمانی دیگر می باشد.
عاّلمــه طباطبایی، در کتاب »قرآن در اســالم« تصریح نموده که قرآن به طور کامل، 
مقاصد خود را تشــریح و بیان کرده اســت )ر.ک: طباطبائــی، 1361: 23(. عالمه، با 
بهره گیری از روایت امام صادق 7 جامعیّت قرآن را در قیاس با ُکُتب پیشــین آســمانی 
از حیث چگونگی بیان مســائل مورد توجّه قرار داده اســت و »تفصیل کّل شیء بودن 
قرآن« از تمام جهات را شاخص آن دانسته است )ر.ک: طباطبائی، 1417: 147/2(. در 
فرازهای متعدّدی از المیزان مشــاهده می شود که عاّلمه، جامعیّت قرآن را در محدودۀ 
هدایت )همان: 12/ 325( یا نیازهای مرتبط با ســعادت بشــر )همان: 81/7( و امثال 
آن مطرح کرده اســت. بر حسب مفادّ این دســته از عبارات، قرآن جامع همۀ مسائل و 
نیازهای آدمی اســت. امّا در چارچوب هدایت یا ســعادت بشر و مانند آن، نه در جمیع 

جهات و نسبت به تمامی مسائل و موضوعات.
آیت اهلل  معرفت، معتقد است قرآن جامع است؛ یعنى آن چه كه در رابطه با اصول معارف 
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هســت و بیان احكام و تشریعات می باشــد، به طور كامل در دین  مطرح است و رئوس و 
پایه هاى آن ها در قرآن موجود است .« )ر.ک: معرفت، 1388: 6/ 19؛ معرفت و میرمحمدی، 

»جامعیت قرآن كریم نسبت به علوم و معارف الهى و بشرى«، شماره6، ۴(

۲. دیدگاه ها در زمینه جامعیت علمی قرآن 
صاحــب نظران، در بحث جامعیت ذاتی قرآن، ســه دیدگاه کلــی جامعیت حداکثری، 
اعتدالــی و حداقلی)ر.ک: ایازی، 1380: 55– 80( را ارائه کرده اند؛ که در ذیل به تبیین 

نظرات دو مفسر، حول هر کدام از اقسام جامعیت پرداخته می شود. 

2-1. دیدگاه حداکثری به جامعیت علمی قرآن 
عــده ای، بر این باورند که تمام علوم در قرآن وجود دارد. آنان برای اثبات دیدگاه خود، 
آیاتی که ظاهر آن ها با مطالب علمی ســازگار اســت را بیان  کــرده و زمانی که ظاهر 
آیات، داللت بر مطلب علمی ندارد، دست به تأویل می بردند و علوم متفاوت را از قرآن 
استخراج نموده تا اثبات کنند که قرآن دارای اعجاز علمی است. برای نمونه: این گروه، 
با اعمال همین شیوه، از آیۀ شریفۀ »اذا مَرَْضُت َفهُوَ ...« )شعراء/80( علم پزشکی را از 

آن استخراج کرده اند )ر.ک: الغزالى ، 1409: 31؛ سیوطی، 1416: 280(.

2-1-۱. جامعیت حداکثری علمی قرآن از دیدگاه آیت اهلل جوادی 
آیت اهلل جوادی در مجلدات مختلف تفســیر تســنیم )ر.ک: جوادی، 1391: 186/26-

187، 171-173؛ همان: 372/25 -374؛ جوادی آملی: در تقریرات درس خارج تفسیر، 
تفسیر سورۀ نحل، آیۀ89، جلسۀ96 و تفســیر سورۀ یونس، آیه61، جلسۀ71(؛ دیدگاه 
حداکثــری را با قیودی برای قرآن می پذیرند. از نظر ایشــان، قرآن تمام امور مؤثر در 
ســعادت انســان را به طور کامل در بردارد، اما منحصر کردن ســعادت بشر به مسائل 
اعتقادی، فقهی، اخالقی، حقوقی و دخیل ندانستن علوم تجربی، نیمه تجربی، تجریدی 
محض و شــهودی در سعادت بشر روا نیســت؛ از این رو می توان همۀ علوم یاد شده 
را مشــمول قرآن اعم از ظاهر و باطن، تنزیل و تأویل دانســت )ر.ک: جوادی، 1391: 
186/26-187(. ایشــان، برای اثبات نظر خود به ادله و مؤیداتی استشهاد می کنند که 

در ذیل به آن ها اشاره می شود. 

الف( دلیل عقلی: کتاب سعادت بودن قرآن 
از آن جا که قرآن، كتاب سعادت است؛ پس هر چیز مرتبط با سعادت را شامل می شود. 
از ســویی فهم علوم تجربی، ساختن سفینه، ماهواره و غیره چون بی نیازی مسلمانان را 

نسبت به بیگانگان به دنبال دارد، جزء سعادت آن ها است؛ زیرا پیامبر اکرم 6 می فرماید: 
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ْســَاُم  َیْعُلــو َو َل ُیْعَلــی َعَلْیــِه« )ابن بابویه، 1413: 334/4( ؛ اســالم برتری می گیرد و  »اْلِ
چیزی بر آن برتری نمی گیرد.« بنابراین، قرآن باید شــامل همۀ علوم باشــد )جوادی 

آملی، تقریرات درس خارج تفسیر، تفسیر سورۀ نحل، آیۀ89، جلسۀ96(. 

ب( دالیل نقلی: اطالق یا عموم آیات دال بر وجود تمامی علوم در قرآن 
ْطنــا ِف اْلِکتــاِب ِمْن َشْ ء« )انعام/38(  اســت. که در معنای  اطــالق اول، در آیۀ »مــا َفرَّ
»الکتاب« در آیۀ ذکر شــده دو احتمال وجود دارد: یکی لوح محفوظ که حقایق اشیاء و 
اســرار عالم در آن ثبت است و دیگری قرآن کریم که جریان علم به همۀ اشیاء در آن 
وجود دارد. اما در مورد قرآن نیز دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول این که مراد، ظاهر 
قرآن یا ظاهر قرآن و سنت باشد؛ به طوری که تمام علوم در ظواهر آن جمع شده و هر 
مفسری می تواند به آن استدالل و استشهاد کند. احتمال دوم این که مراد، باطن قرآن 
و ســنت باشد؛ که هر کسی به آن دسترسی ندارد. آیت اهلل جوادی آملی در ترجیح این 
دو احتمال گفته است: به طور قطع، احتمال دوم صحیح است و کسی حق تکذیب آن 
را ندارد؛ زیرا احتمال اول که مراد، ظاهر قرآن باشــد؛ مخالف خود قرآن است؛ چرا که 
طبق آیۀ »َو ُرُسًا َلْ  َنْقُصْصُهْم  َعَلْیَك )نساء/164(؛ پیامبرانى كه سرگذشت آن ها را بیان 
نكرده ایم.« قرآن، همۀ حقایق ارزشــی را بیان نکرده؛ از این رو تمام مســائل ارزشی و 

دانشی به طریق اولی بیان نشده است )ر.ک: جوادی، 1391: 173-171/26(.
َیانًا ِلُکلِّ َشْ )نحل: 89( است كه طبق آن،  ْلَنا َعَلْیَك اْلِکَتاَب ِتْ اطالق دوم، در آیۀ »َنزَّ
قرآن بیانگر همه چیز اســت و هیچ وجهی وجود ندارد كه گفته شود: این »لُِكلِّ َشیْ ٍء« 
تنها شــامل فقه، اصول و احکام است؛ زیرا همه چیز در سعادت ما نقش دارد )جوادی 

آملی، تقریرات درس خارج تفسیر، تفسیر سورۀ نحل، آیۀ89، جلسۀ96(.
ْرِض َو ل َرْطٍب  ٍة ِف ُظُلــماِت اْلَ اطالق سوم، در آیۀ »َو مـــا تَْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإلَّ َیْعَلُمها َو ل َحبَّ
َو ل یاِبٍس ِإلَّ ِف ِكتاٍب ُمِبنٍی« )انعام/59( است که طبق آن،  همه چیز در کتاب مبین ثبت 
اســت؛ اما به طور قطع، مراد از »کتاب مبین« در آیه، ظاهر قرآن نیست؛ چرا که حتی 
تمام مسائل مرتبط با هدایت هم در ظاهر قرآن نیست؛ چه برسد به این که تمام علوم 
در ظاهر قرآن باشــد. مفسران، »کتاب مبین« را به »معنای تأویلی و باطنی اهل بیت : 
از قــرآن«، »ام الکتاب نزد خداوند متعال« و»پیامبر و امامان معصومین آگاه از معارف 

غیبی« تفسیر کرده اند )ر.ک: قمی، 1363: 212/2(. 
از نظر آیت اهلل جوادی همۀ موارد ذکر شــده می تواند، تفسیر آیه باشد، زیرا ضرورتی بر 
ارجاع یکی بر دیگری وجود ندارد و از سویی، دلیلی هم بر استحالۀ معانی کثیر نیست؛ 
بلکه همۀ این احتماالت درجات علمی ذات خداوند متعال هستند )ر.ک: جوادی، 1395: 

.)374- 372/25
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نتجه این که، همه چیز در كتاب مبین هست و از سویی امام با كتاب مبین همراه است؛ 
درنتیجه ظاهر نشئۀ قرآن با عترت است و باطن قرآن با باطن امام همراه است؛ چرا که 
انســان كامل با لوح محفوظ قرین اســت؛ پس اگر چیزی در كتاب مبین باشد؛ حتما از 
مشهود ذات مقدس امام سالم اهلل علیه است )ر.ک: جوادی، تقریرات درس خارج تفسیر، 

تفسیر سورۀ یونس، آیۀ61، جلسۀ71(. 

ج( مؤیدات روایی 
آیــت اهلل جوادی آملی، روایت اولی را که به عنوان مؤید عقیده خویش، اســتفاده کرده 
اســت؛ روایت امام علی 7 در مقام مذمت اختالف علما در قضاوت و فتاوا است. ایشان 

اِمِه َأْم اَكُنا ُشَراَكَء َلُه َفَلُهْم َأْن َیُقوُلوا  ْ َعَ ِإْتَ
ُ ُسْبَحاَنُه ِدینًا َناِقصًا َفاْسَتَعاَن مهِبِ می فرماید: »َأْم َأْنَزَل اللَّ

ُسوُل )صلی الل علیه وآله( َعْن َتْبِلیِغِه  َر الرَّ ُ ُســْبَحاَنُه ِدینًا َتاّمًا َفَقصَّ َو َعَلْیِه َأْن َیْرَضی َأْم َأْنَزَل اللَّ
َیاٌن ِلُکلِّ َشْ ٍء َو...« )ر.ک:  ْطنا ِف اْلِکتاِب ِمْن َشْ ٍء َو ِفیِه ِتْ ُ ُسْبَحاَنُه َیُقوُل ما َفرَّ َو َأَداِئِه َو اللَّ
نهج البالغه: خطبۀ 8(. جمله »تِبْیَانٌ لُِكلِّ َشیْ ٍء« در روایت، دال بر وجود همۀ علوم در 
قرآن اســت. مؤید روایی دومی که ایشان در تأیید نظریۀ خود می آورند، روایتی از امام 

یَن َو  ُه َحتَّ َأْكَمــَل َلُه الدِّ یَّ َ َعزَّ َو َجلَّ َلْ َیْقِبــْض بَنِ رضا 7 اســت، که می فرمایند: ».. ِإنَّ اللَّ
یَع  ْحَکاَم َو َجِ ْلُحُدوَد َو اْلَ ْلَحَراَم َو ا ْلَحَاَل َو ا َ ِفیِه ا َأْنَزَل َعَلْیِه اْلُقْرآَن ِفیِه َتْفِصیُل ُكلِّ َشْ ٍء َبنیَّ
ْطنا ِف اْلِکتاِب ِمْن َشْ ء...)ابن بابویه، 1376:  اُس ِإَلْیِه َكَمًا َفَقاَل َعزَّ َو َجَل  ما َفرَّ َما َیْحَتاُج النَّ
374(؛ به راســتى خداوند جلیل و عزیز؛ رســول خود را قبض روح نكرد تا این كه دین 
اسالم را برایش به كمال رسانید و كامل ساخت، و قرآن را كه حاوى تفصیل هر چیزى 
اســت بر او نازل ســاخته و در آن حالل و حرام، حدود و احكام، و تمام نیازمندی هاى 

مردم را بیان كرد و فرمود: در كتاب هیچ گونه كوتاهى نكرده ایم«.
 البته نظیر همین روایات نیز در اصول کافی نقل شــده که به جای عبارت»َتْفِصیُل ُكلِّ 

َیاُن ُكلِّ َشْ ٍء« استفاده کرده است )ر.ک: کلینی، 1429: 489/1(. َشْ ٍء« از جملۀ »ِتْ
 از نظــر آیت اهلل جوادی ظاهر این دو روایت دالت بر این دارد که همۀ علوم و نیازهای 

مردم در قرآن بیان شده است )ر.ک: جوادی، 1390: 186-187/25(.

2-1-2. جامعیت حداکثری علمی قرآن از دیدگاه آیت اهلل معرفت
آیــت اهلل معرفت معتقد اســت: هر چند وجود آیات علمی در قرآن انكارناپذیر اســت و 
امكان استفاده از حقیقت هاى علمى قطعى در فهم و تفسیر آن آیات منتفى نیست، ولی 
این نکته ضروری اســت که اثبات جامعیت و اعجاز علمی قرآن براى غیرعرب و حتى 
دانشمندان علوم تجربى، متوقف بر این نیست كه قرآن به بیان تمام مطالب علمى نیز 
پرداخته باشــد. اعجاز علمی قرآن از راه های متفاوتی قابل اثبات است؛ یکی از راه های 
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اثبات اعجاز علمی قرآن این اســت که این افراد می توانند متوجه این قضیه باشند که 
فصحا و بلغاء عرب در زمان نزول قرآن و پس از آن، از آوردن سوره اى مانند قرآن عاجز 
بوده اند و بــر خارق العاده بودن فصاحت و بالغت آن اعتراف نموده اند و یا از خبرهاى 
غیبى آن، كه پس از مدتى تحقق یافته، معجزه بودن آن را متوجه شده اند، یا از این كه 
فــردى امی، در عصر جاهلیت برترین معارف، اخــالق و احكام عبادى و غیرعبادى را 
بــراى بشــر آورده، به الهى بودن قرآن كریم و ارتباط آورنــده آن با خداى متعال آگاه 

شده اند. )ر.ک. معرفت، 1388: 6/ 13ـ 20؛ رضایی اصفهانی، 1387:  3/ 5۸4(.

2-1-3. وجوه افتراق و اشتراک دو مفسر در جامعیت حداکثری علمی قرآن 
هر دو مفسر، در حوزۀ جامعیت علمی قرآن بر این باورند که برای دسترسی به بسیاری 
از علوم باید به باطن قرآن و تأویل آن دســت یافت )ر.ک:  جوادی، 1391: 186/26- 
187؛ معرفت، 1388: 6/ 13ـ20(، زیرا دستیابی به بسیاری از این علوم به حسب ظاهر 
الفاظ، میسر نیست؛ با این تفاوت که آیت اهلل معرفت در هیچ کجا مدعی جامعیت علمی 
قرآن، نسبت به تمام علوم طبیعی و تجربی نشده است؛ البته در تفسیر آیات علمی قرآن 
از حقایق علمی، به منظور ســوق دادن انسان به شناخت الهی، بهره  جسته است )ر.ک: 

معرفت، 1388: 6/ 19(؛ )ر.ک: معرفت و میرمحمدی، 1387: شمارۀ6، ۴(.
امــا آیت اهلل جوادی معتقد اســت، تمام مســائل اعتقادی، فقهــی، اخالقی، حقوقی، 
علوم تجربی، نیمه تجربی، تجریدی محض و شــهودی چون در ســعادت انسان مؤثر 
اســت؛ در قرآن وجود دارد؛ البته دســت یابی به این علوم باید توسط معصومین : انجام 
گیرد )ر.ک: جوادی، 1391: 186/26-187(. ایشــان عالوه بر ادلۀ نقلی از دلیل عقلی 

نیز برای اثبات مدعای خود، بهره  گرفته است.

4-1-2.  ارزیابی دو دیدگاه در حوزۀ جامعیت حداکثری علمی قرآن 
پذیرش دیدگاه حداکثری توســط آیت اهلل جوادی و مؤثر بودن تمام علوم در ســعادت 
انســان، مبتنی بر تعریف ایشــان از علم دینی است. از نظر ایشــان همۀ علوم، دینی 
هســتند؛ زیرا که معیار دینی بودن یك مطلب، آن اســت كه از راه عقِل برهانی یا نقِل 
معتبر، ارادۀ خداوند نســبت به لزوم اعتقاد یا تخلّق یا عمل به چیزی كشف شود؛ پس 
علم دینی، علمی است که از قول یا فعل الهی تحقیق و بررسی می نماید و علوم تجربی 
نیز از آن جهت که بحث پیرامون آن ها راجع به فعل الهی اســت؛ علم دینی محسوب 
می شــوند. ایشــان به علم فراگیر پیامبر و ائمه معصومین : توجه داشته و آن را مرتبط 
با صفت »تبیان کل شــیء بودن« قرآن می دانند که در فرازهایی از آیات قرآن به این 
صفت اشــاره شده اســت؛ به عبارت دیگر جامعیت علمی آنان نشأت یافته از جامعیت 
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قرآن است )ر.ک: جوادی آملی، 1388: 208-210/1(.
 در تأیید این نظریه، برخی روایات را می توان اقامه نمود؛ به عنوان نمونه از امام صادق 
7 در ذیل آیۀ 89 سورۀ نحل روایاتی نقل شده که حضرت در خالل آن خود را عالم به 
کتاب الهی معرفی می کند و کتاب خدا را چنین توصیف می کند که »قرآن کتابی است 
که در آن، همه چیز از آغاز تا انجام عالم، خبر آسمان و زمین، بهشت و جهنم، گذشته، 
حال و آینده وجود دارد.« ســپس امام منبع علم خود را قرآن معرفی نموده و به آیۀ 89 
سورۀ نحل اشاره می کند و می فرماید: »تمام علم من از قرآن است، کتابی که خداوند در 
حق آن فرموده تبیان همه چیز است )ر.ک: کلینی، 1429: 156/1؛ 569/8؛ 649/4(.

 در روایــت دیگــری از امیرالمؤمنین نقل شــده که در آن، حضرت علــم خود را به 
برخورداری از نعمت فهم کتاب الهی مســتند نموده است )ر.ک: ابن حنبل، بی تا: 79/1؛ 

بخاری، 1401: 30/4؛ ابن شاذان، بی تا: 458 – 409(.
 از ارتباط وثیقی که بین علم جامع معصومین : و تبیان کل شــیء بودن قرآن در این 
روایات ترسیم می شود، می توان به این نتیجه رسید که مصدر علم معصوم، قرآن است؛ 

از این رو این روایت، نظر آیت اهلل جوادی را تأیید می کند.
 اما استدالل ایشان به روایت امام علی 7 که در تأیید دیدگاه شان به آن استشهاد نموده 
اســت؛ خالی از اشکال نیست؛ زیرا از نظر ایشــان روایت امام علی 7 داّل بر این است 
که همۀ علوم و نیازهای مردم در قرآن اســت؛ و نّص روایت نقل شده چنین است که 

اِمِه َأْم اَكُنا ُشَراَكَء َلُه َفَلُهْم َأْن  ْ َعَ ِإْتَ
ُ ُسْبَحاَنُه ِدینًا َناِقصًا َفاْسَتَعاَن مهِبِ حضرت فرموند: »َأْم َأْنَزَل اللَّ

 ُ ُسوُل ص َعْن َتْبِلیِغِه َو َأَداِئِه َو اللَّ َر الرَّ ُ ُســْبَحاَنُه ِدینًا َتاّمًا َفَقصَّ َیُقوُلوا َو َعَلْیِه َأْن َیْرَضی َأْم َأْنَزَل اللَّ
َیاٌن ِلُکلِّ َشْ ٍء؛ آیا خداى  َیــاُن ُكِل [ ِتْ ْطنا ِف اْلِکتاِب ِمْن َشْ ٍء َو ِفیِه ]ِتْ ُســْبَحاَنُه َیُقوُل  ما َفرَّ
ســبحان، دین ناقصى فرستاد و در تكمیل آن از آن ها اســتمداد كرده است؟ آیا آن ها 
شركاء خدا هستند كه هر چه مى خواهند در احكام دین بگویند و خدا رضایت دهد؟ آیا 
خداى ســبحان، دین كاملى فرستاد پس پیامبر صلّى اهلّل  علیه و آله و سلّم در ابالغ آن 
كوتاهى ورزید؟ درحالى كه خداى ســبحان مى فرماید: »ما در قرآن چیزى را فروگذار 

نكردیم« و فرمود: »در قرآن بیان هر چیزى است )نهج البالغه، خطبۀ18(.
این درحالی اســت که موضوع خطبه، مذمت قضاوت اهل رأی براســاس رأی و نظر 
شــخصی است و روایت دستور می دهد که بر طبق احکام اسالمی و قرآن حکم نماید. 
با توجه به قاعدۀ تناســِب حکم و موضوع، قدر متیقن از داللت روایت این اســت که 
تمام احکام مورد نیاز انســان ها در قرآن اســت و چیزی را فروگذار نکرده است؛ چون 
طبق روایت، قضاوت قاضی باید براســاس احکام قرآن و اسالم باشد. بنابراین، روایت 
نمی تواند داّل بر دیدگاه حداکثری باشــد. مؤید چنین برداشــتی این که از نظر ابن ابی 
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الحدید نیز روایت، بر تام بودن احکام در شرع داللت دارد )ر.ک: ابن ابی الحدید، 1404: 
.)290–289/1

۲-۲. دیدگاه حداقلی به جامعیت علمی در قرآن
کســانی که نگاه حداقلی به مســألۀ جامعیت علمی قرآن دارند و به طورکلی، مخالف 
جامعیت علمی قرآن کریم هســتند، و قائلند که هیــچ یک از علوم در قرآن نیامده، به 
این معنا که قرآن نه تنها عهده دار علوم بشــری نیســت، بلکه در مقولۀ  دینی نیز تمام 
ســخن را نیاورده اســت، ولی در بیان ارزش های کلی و احکام شرعی دارای جامعیت 
اســت. از جمله قائالن به این نظریه، شــیخ  طوســی)ر.ک: طوســی، بی تا: 418/6(؛ 
زمخشری)ر.ک: زمخشــری، 1407: 628/2(؛ فخررازی)ر.ک: فخررازی، 1420: 20/ 
258(؛ احمدمصطفی مراغی)ر.ک: مراغی، بی تا: 128/4( و ابن عاشور )ر.ک: ابن عاشور، 

1420: 13/ 203 - 204( را می توان نام برد.
 قائالن به این دیدگاه، معتقدند نگاه حداکثری به جامعیت علمی به چند جهت درســت 
نیســت. اواًل، به این ســبب که قرآن براى بیان موضوعات علوم نازل نگردیده است؛ 
ثانیا، این راه، موجب تأویل قرآن به صورت تحمیل علوم به آیات قرآن مى شود كه این 
تأویالت، با اعجاز قرآن و ذوق ســلیم هم جهت نیســتند؛ ثالثًا، باعث شده كه قرآن در 
هر زمان و مكان به دنبال مطالب علوم برود، در حالى كه علوم، ثابت نیستند و چه بسا 
امروز، چیزى را اثبات كند و فردا مخالف آن ثابت  شود. بنابراین، خطاهاى علوم به قرآن 
راه می یابد و آنگاه باید در مقام دفاع قرار گرفت، هرچند قرآن اشاراتى به علوم و فنون 
دارد )ر.ک: ابوحجر، 1411: 130 _ 138؛ حائری، بی تا: 151 ـ 153؛ ســروش، ۱۳۸۸: 

48 و58؛ رضایی اصفهانی، بی تا: 168(.
حــال، باید دید آیت اهلل جوادی و آیت اهلل معرفت در پذیرش و ردّ این دیدگاه چه نظری 

دارند؟ 

2-2-1. جامعیت حداقلی از دیدگاه آیت اهلل جوادی و آیت اهلل معرفت
بر طبق جستجوی استقرایی که در آثار عالمه جوادی و آیت اهلل معرفت صورت گرفته، 
این دو بزرگوار سخنی از جامعیت حداقلی به میان نیاورده اند و گویا اصال آن را در مورد 
قــرآن قبول ندارند؛ به هر حال، در این مجال بــه ارزیابی نظرات حداقلی در این باب 

پرداخته می شود. 

2-2-2. ارزیابی دیدگاه حداقلی به جامعیت علمی در قرآن
در جهت نقد دیدگاه حداقلی باید گفت در صورتى تفســیر علمى آیات، مســتلزم چنین 

اثرات نامطلوبى است كه: 
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الف. آیات علمی با مطلق نظریات علمى حتى نظریه هاى احتمالى تفسیر شود، ولى اگر 
در تفسیر آیات بر اساس قواعد ادبى و اصول عقالیى محاوره و با رعایت قواعد تفسیر 
در مواردى كه ممكن اســت، با كمك گرفتن از یافته هاى قطعى علوم تجربى زوایاى 
بیشــترى از معانى و مقاصد آیات آشــكار گردد، نه تنها چنین اثر نامطلوبى را به دنبال 
نخواهد داشت، بلكه با این تفسیر، اعجاز علمى قرآن آشكار شده و در استحكام عقیده 

مردم نسبت به حقانیت قرآن مؤثر خواهد بود.
ب. بى تردیــد براى فهم معنای آیات علمی، ماننــد هر متن عربى دیگر مقدماتى الزم 
اســت، باید معنا و مفهــوم واژه ها در زمان نزول، قواعــد ادبیات عرب، قرائن متصل و 
منفصل آیات از قبیل فضاى نزول، ویژگى هاى گوینده و مخاطب و مشخصات خارجى 
موضوع ســخن، مقام و لحن كالم و روایات بیانگر قیود آیات علمی مشخص شود و با 
توجه به همۀ این مسائل، آیات تفسیر و تبیین شود. بی هیچ تردیدی، اگر با رعایت امور 
یاد شده، به تفسیر آیات علمی پرداخته شود، زمینه ای برای بروز هیچ یک از آسیب های 

یاد شده فراهم نخواهد گشت )ر.ک. شاكر، 1382: 43-42(.
بنابراین، با تغییر نظریه هاى علمى و كشــف مسائل جدید در حقیقت نقصان و خطاى 
علم مشــخص می گردد، نه این که نقصانی بر قرآن وارد شود. در اصل تفسیرى كه از 
آیات، طبق نظریه های متغیرعلمی بیان شــده است، تغییرکرده، و این نقصان و خطای 
علم اســت که آشكار مى گردد و اثر آن، ســلب اعتماد مردم از مباحث علمی است، نه 

تزلزل اعتقادی نسبت به ابطال ناپذیرى خود قرآن.
ج. این دیدگاه معارض با ادلۀ نقلی اســت؛ زیرا اواًل، با وجود آموزه های اجتماعی قرآن؛ 
ماننــد زکات، جهــاد، امر به معروف و نهی از منکر، تولــی و تبری، اطالق و غیره که 
ناظر به مسائل دنیایی است، منافات دارد. ثانیًا، برخی آموزه های قرآنی و روایی بر عدم 
جدایی ســعادت اخروی از زندگی اجتماعــی دارد)ر.ک:  مصباح یزدی، 1384: 296- 
295(؛ از این رو، قرآن نمی تواند یرای امور دنیایی برنامۀ سعادت نداشته باشد. هم چنین 
اطــالق آیات جامعیت باید با قرینۀ قطعی مقید شــود؛ درحالی که چنین ادله ای وجود 

ندارد.

2-3. دیدگاه اعتدالی به جامعیت علمی در قرآن
برطبق جامعیت اعتدالی قرآن اصول و ارزش های کلی را بیان کرده که انسان می تواند 
براســاس آن یک نظام حقوقی،  سیاسی، اجتماعی را اســتخراج کند. این دیدگاه سه 
تفسیر مختلف دارد: جامعیت در مقوله هدایت و تربیت، جامعیت برای مخاطبان خاص 
و جامعیت دربارۀ احکام دین)کریم پور قراملکی، 1382: 44(. از جمله قائالن به دیدگاه 
اعتدالی، محمد عزه دروزه )دروزه، 1421: 5 /166-167(؛ عالمه طباطبایی )طباطبایی، 
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1417: 324/12-325(؛ ناصرمکارم شــیرازی )ر.ک: مکارم، 1374: 361-362/11( 
هســتند. حال، باید به بررســی دیدگاه آیت اهلل جوادی و آیت اهلل معرفت در این زمینه 

پرداخت تا مشخص شود چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند. 

2-3-1. جامعیت اعتدالی از دیدگاه آیت اهلل جوادی 
در آثار غیر تفسیری و تفسیر موضوعی آیت اهلل جوادی ظاهرا شواهدی بر تمایل ایشان 
به جامعیت اعتدالی وجود دارد. البته کسی که معتقد به دیدگاه حداکثری باشد، به نوعی 
دیدگاه اعتدالی را در دل و همراه خودش دارد؛ زیرا به قول معروف: »چه صد آید پیش 
ما، نود هم پیش ما اســت.« ایشــان در این آثار معتقدند که خداوند متعال، قرآن را به 

عنوان تبیان همه چیز برای هدایت انســان ها معرفی می کند و می فرماید: »و نّزلنا علیك 
الکتاب تیانًا لکّل ش ء و هدًی و رحًة و بشری لمسلمنی)نحل/ 89(؛ ما این كتاب را 
بر تو نازل كردیم كه بیانگر همه چیز، و مایه هدایت و رحمت و بشارت براى مسلمانان 
است«. بر طبق این آیه، هر چیزی كه در تأمین سعادت انسان مؤثر است، در این كتاب 
الهی بیان شده  است. اشتمال قرآن بر همۀ معارف، اخالق و اعمال هدایتی به طور رمز، 
ابهام، معمّا و مانند آن ها جدای از قانون محاوره و اسلوب تعلیم و تربیت نیست؛ چراکه 
خدای ســبحان از جامعیت قرآن نســبت به همۀ اصول اسالمی به عنوان »تبیان« یاد 
كرده است )ر.ک: جوادی، 1388: 222(. همۀ معارف قرآن به طورروشن بیان شده است؛ 
یعنی قرآن از لحاظ محتوا و مضمون، بی نیاز از مطالب بیگانه است و در تعلیم و تفهیم 
آن ها بیانی رسا و لسانی گویا دارد كه از زبان دیگران بی نیاز و از قلم بیگانگان مستغنی 

است )ر.ک: جوادی، 1386: 15- 16(.

2-3-2. جامعیت اعتدالی از دیدگاه آیت اهلل معرفت
همان گونه که اشــاره شد، آیت اهلل  معرفت نیز از مدافعان دیدگاه اعتدالی هستند. ایشان 
در این زمینه معتقدند که وظیفۀ شــریعت، درس علوم طبیعى نیســت و قرآن بالذات، 
كتاب علم نیســت، مگر اشاراتى گذرا و اجمالى، به طورى كه علماى راسخ در علم، آن 
اشارات را درك مى كنند، چون قرآن در صدد بیان مطالب علمى نبوده، ولى در عین حال 
از دریاى بى كران علم الهى نشــأت گرفته است. این نکته را نیز بسیار گوشزد می کنند 
که بین اسناد قطعى علوم تجربى به قرآن و تفسیر قرآن با علوم تجربى به نحو احتمالى 

باید فرق  گذاشت )ر.ک: معرفت، 1388: 6/ 13- 26(.
ایشــان، براین باورند که قرآن جامع علومى اســت كه به دین و شریعت و هدایت بشر 
ارتباط پیدا مى كند؛ زیرا جامعیت آیات  علمی در گرو شــناخت اهداف نزول آیات قرآن 
اســت. با توجه به این كه اساســی ترین هدف قرآن، هدایت است و انسان نه تنها در 
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مسائل معنوی، بلكه در مسائل مادی نیز نیازمند هدایت است. بنابراین، قرآن در هر دو 
جنبه جامع اســت؛ جامع اصول معارف و آن چه كه در رابطه با بیان احكام است )ر.ک: 
معرفت، 1388: 1/ 19- 20؛ معرفت، 1381: 414(. عالمه  معرفت بر این مطلب تأكید 
فراوان دارند كه اشــارات علمى قرآن، هدف اصلى آن نبوده، بلکه هدف قرآن، هدایت 
به ســوى خدا اســت )ر.ک: معرفت، 1388: 6/ 30 ؛ رضایی اصفهانی، 1387:  3/ 5۸4 
 (. در قرآن نیز به کرات بیان شــده كه این كتاب براى هدایت مردم است )یونس/ 57؛ 

ابراهیم/1(.
 بنابراین، اگر اشاره هاى علمى در قرآن وجود دارد، در راستای هدایت است؛ و قطعیات 
علوم و معارف بشــرى براى فهم قرآن الزم است و وجود اشاراتى علمى در قرآن قابل 

انکار نیست. طوری که بدون استفاده از علوم، فهم حقیقت آن ها ممكن نیست.

2-3-3. ادله جامعیت اعتدالی  علمی قرآن از نظر آیت اهلل معرفت
آیــت اهلل  معرفت، بــرای اثبات نظریۀ خــود در زمینۀ »جامعیت علمی قــرآن«، به ردّ 
دیدگاه های مخالف پرداخته است. بنابراین، در این قسمت به بیان ادلۀ ایشان در جهت 
ردّ دو دیدگاه افراطی ها وتفریطی ها در حوزۀ جامعیت پرداخته، تا ادلۀ ایشــان روشــن 

گردد. 
الف. آیــت اهلل  معرفت بر این باورند که آیۀ شــریفۀ »اْلَیــْوَم َأْكَمْلــُت َلُکــْم ِدیَنُکْم« 
 )مائده/3( معناى كمال و شــمول و فراگیری را مى رساند، بطوری که اسالم و در رأس 
آن قرآن، آن چه را نیاز بشــر بوده، به طور كامل عرضه داشــته است. طبق آیۀ شریفه، 
وقتی قرآن ادعاى كمال مى كند؛ از این جهت كه روى كرســى تشریع نشسته، چنین 
ادعایى مى كند؛ نه روى كرســى تكوین. اگر مدعى این كالم، بر كرســى تكوین تكیه 
داده بود و آورده بود كه هر آن چه كه نیازمندى است، من براى شما آورده ام؛ در چنین 
ادعایى جا داشــت كه گفته شود؛ علوم تجربى، ریاضى و تمام ابعاد فرآورده هاى بشرى 
باید حداقل ریشه اش در قرآن باشد، ولى این سخن را موقعى آورده است كه بر كرسى 
تشــریع تكیه زده، پس معنایش این است كه آن چه در رابطه با شریعت است، اصواًل 
و فروعًا، ما براى شــما مطرح و پایه ریزى كرده ایــم )ر.ک: معرفت، 1388: 6/ 129 ؛ 
معرفت و میرمحمدی، »جامعیت قرآن كریم نســبت به علوم و معارف الهى و بشرى«، 

.)439 /2  :1387
یانًا ِلــُکلِّ َشْ ٍء« )نحــل/89( یــا »َتْفِصیًا ِلــُکلِّ َشْ ٍء«  همچنین در مورد آیۀ شــریفۀ »ِتْ
)اعــراف/ 145( که برخــی )ر.ک: الغزالــى ، 1409: 31 ـ 34؛ الذهبى ، بى تا: 2/ 474 
ـ477(؛ بــه مفاد این آیه در جهــت جامعیت تام، این گونه اســتدالل می کنند که اگر 
مهندســی كتابى بنویسد و بگوید »فیه تبیان كل شی ء«؛ یعنى »كل شی ء« مربوط به 
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هندســه است؛ که این یك امر عرفى اســت. در مورد آیۀ شریفه که مربوط به شئون 
دینى است كه نیاز مردم است، ما در این كتاب روشن كردیم. صدور این كالم از شارع 
مقدس است، چه در كتاب و چه در سنت، چون این امر در موقعى صادر شده كه شارع 
مقدس روى كرســى تشریع نشسته است و موضع تشــریعى به خودش گرفته است. 
بنابراین، قطعًا شــامل امور تكوینى نمى شود )ر.ک: معرفت، 1388: 6/ 28ـ30؛ معرفت 
و میرمحمدی، »جامعیت قرآن كریم نســبت به علوم و معارف الهى و بشرى«، 1387:  
شمارۀ 6، 7(. بنابراین، مقصود از كمال و جامعیت از منظر آیت اهلل معرفت، جامعیتِ در 
شئون دینى اســت )اصواًل و فروعًا(؛ یعنى آن چه كه در رابطه با اصول معارف و بیان 
احكام و تشریعات می باشد، به طور كامل در دین  مطرح است و رئوس و پایه هاى آن ها 
در قرآن موجود است )ر.ک: معرفت و میرمحمدی، »جامعیت قرآن كریم نسبت به علوم 

و معارف الهى و بشرى«، 1387:   شمارۀ6، 6(.
ب. قرآن كریم، شأنش این نیست كه در امورى كه مربوط به یافته هاى خود بشر است، 
دخالت كند؛ حتى راهنمایى كردنش هم معنا ندارد، زیرا خداوند به انســان عقل و خرد 
و اندیشــه ارزانى داشته؛ و خداوند به انســان چیزى داده كه او را در زندگى بى نیازش 
مى كند و آن چیز، همان عقل و خرد اوســت. بنابراین، معنا ندارد كه گفته شــود انسان 
براى پى بردن به هندســه فضایى، قانون ریاضى و ... از شرع كمك بگیرد؛ این وظیفه 
شــرع نیست، بلكه وظیفه شرع این اســت كه برنامه هایى طرح كند كه انسان، زندگى 
سالم داشته باشــد. اسالم به خوراک و پوشاک انسان کار ندارد، منتهى مى گوید باید از 
راه حالل باشد، اسراف نباشد، از راه تجاوز به حقوق دیگران نباشد. اسالم آمده است كه 
زندگى انســان را تعدیل بخشد و انسان در زندگى میانه رو باشد، افراط و تفریط، تعدى 
و تجاوز به حقوق دیگران نكند. اســالم آمده كه انسان را سعادتمند كند )ر.ک: معرفت 
و میرمحمدی، »جامعیت قرآن كریم نســبت به علوم و معارف الهى و بشرى«، 1387:  
6و7 (. پس وظیفه دین نیســت كه در شئون زندگى انسان، دخالت کند، بلکه این امور 

مربوط به خود انسان است، كه باید فراهم شان كند. 
ج. آیت اهلل معرفت در جای دیگر اخطار داده  اســت که مبناى اســتخراج تمام علوم از 
قرآن، نادرست است )ر.ک: معرفت، 1388: 6/ 13-30( و افراط در تفسیر آیات علمى، 
باعــث دوری از هدف هدایتی قرآن می شــود. آوردن مطالــب علمى زیاد در البه الى 
تفســیر قرآن، مقصد اصلى آن،  كه هدایت بشر است، مورد غفلت قرار گرفته، به بیان 
دیگر، تفســیر علمى باعث سوء برداشت از ذات قرآن مى شود و گمان مى رود كه قرآن 
تنها براى بیان علوم آمده اســت )ر.ک: معرفت، 1418: 2/ 449 - 448(، ولی گاهی 
افراد فرهنگى كه عالقه به قرآن دارند و اطالعات اندکی هم از علوم دارند، كتاب ها و 
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مقاالت زیادى مى نویســند كه گاهى مطالب علوم را بر قرآن تحمیل و توجیه مى كنند 
)ر.ک: معرفت، 1418: 443/2(.

د.  عالمه  معرفت ضمن ســؤالی که از دیدگاه مخالف نموده اســت در حقیقت به اثبات 
ادعای خود پرداخته است که از كجا و چگونه همۀ علوم، صنایع و اكتشافات روز افزون 
از قرآن  اســتنباط شــده؟ چرا پیشــینیان به آن پى نبرده و متأخرین نیز به آن توجهى 
ندارنــد؟ )ر.ک: معرفت، 1388: 6/ 13-26 ؛ معرفــت و میرمحمدی، »جامعیت قرآن 
كریم نسبت به علوم و معارف الهى و بشرى«، 1387:  شمارۀ6، 7 و 8(. بنابراین، دلیل 
برای ردّ این ادعا این است كه این ادعا، نه دلیلى دارد و نه شاهدى مى تواند داشته باشد.

هـ. طبق نقل ذهبــی، برخی از موافقان جامعیت علمی قرآن، برای اثبات باور خویش، 
به آیۀ شریفۀ »َو لَرْطٍب َو لیاِبٍس ِإلَّ ِف ِكتاٍب ُمِبنٍی « )انعام/59( استشهاد کرده اند. )ر.ک: 
الذهبــى ، بى تا: 2/ 474 ـ477؛ الغزالى ، 1409: 31 ـ 34(. آیت اهلل معرفت در مقام نقد 
این استناد و استشهاد گفته است: این آیه، ربطی به جامعیت کامل قرآن ندارد؛ چرا كه 
كتاب مبین را مى گوید و نه قرآن را. كتاب مبین به جاى خود محفوظ، بلكه مقصود این 
اســت كه هر آن چه در عالم وجود تحقق پیدا مى كند، از پیش نوشــته شده است. این 
آیه، چیزى غیر از این نیســت و ربطى به قرآن ندارد )ر.ک: معرفت، 1388: 6/ 28ـ30؛ 
معرفت ومیرمحمدی، »جامعیت قرآن كریم نســبت به علوم و معارف الهى و بشرى«، 

1387:  شماره6 و7(.

2-3-4. وجوه اشتراک و افتراق دو مفسر در حوزه  جامعیت اعتدالی 
هر دو مفســر در حوزۀ جامعیت اعتدالی از شــمول قرآن بر تمام مسائل دینی براساس 
هدف نزول قرآن و بعثت انبیاء سخن گفته اند و دایرۀ شمولیت هدایتی قرآن را به کلیۀ 
علوم دینی و دنیوی الزم برای هدایت انسان گسترش داده اند و از محدود ساختن امور 
دینی به اصول و فروع امتناع کرده اند و عمده دلیل هر دو مفسر استفاده از قرینۀ مقامیه 
در ذیل آیات است )ر.ک: جوادی، 1392 : 302/30 ؛ معرفت، 1418: 2/ 449 -448( .

2-3-5. ارزیابی دو دیدگاه در حوزه  جامعیت اعتدالی 
در ارزیابــی دیدگاه آیــت اهلل جوادی توجه به این نکته که ایشــان ابتدا در آثار قبل از 
تســنیم، جامعیت قرآن را در حیطۀ هدف قرآن که امر هدایت باشد، پذیرفته است، ولی 
به صراحت در قسمت های مختلفی از تفسیر تسنیم از دیدگاه حداکثری با قیودی دفاع 

کرده است که در توجیه این دوگانگی دو احتمال می توان مطرح نمود: 
احتمال اول: به دلیل این که تفسیر تسنیم بعد از آن ها نگارش شده شاید بتوان گفت که 
ایشــان از دیدگاه پیشین خود برگشته  است. مؤید چنین برداشتی کالم ایشان در تفسیر 
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تســنیم، دربارۀ جامعیت مقایسه ای یا نسبی است؛ زیرا ایشان، تورات را جامع در مسائل 
هدایتی و قرآن را جامع در همۀ مسائل می دانند تا به این وسیله، هیمنۀ قرآن را بر سایر 

کتب تبیین نمایند. )ر.ک: جوادی، 1392 : 302/30(. 
احتمال دوم؛ با تفاوت قائل شــدن بین دو واژۀ »اشتمال« و »جامعیت« )ر.ک: ایازی، 
1380: 90؛ فخررازی، 1420: 100/9( قابل تبیین اســت؛ هر چند در لغت این دو واژه، 
معنای نزدیک به هم دارند )ر.ک: فراهیدی، 1410: 265/6؛ ازهری، 1421: 254/11(. 
با این توضیح که آیت اهلل جوادی در آثارپیش از تفســیر تسنیم درصدد تبیین جامعیت 
قرآن است؛ یعنی از نظر ایشان، قرآن کلیۀ امور مورد نیاز برای هدایت انسان ها را بیان 
کرده است، اما در تفسیر تسنیم، درصدد بیان شمولیت مسائل قرآن، در این حوزه است؛ 
یعنی قرآن در راســتای رســیدن به این مهم، از کلیۀ علوم بهره گرفته اســت، البته با 

جستجویی که انجام شد؛ مؤیدی برای تأیید این احتمال یافت نشد.
در ارزیابی دیدگاه آیت اهلل معرفت كه قائل به جامعیت آیات علمی در راســتای هدایت 
و تشــریع احکام است. سؤالی مطرح است و آن این که، یک سری آیات از جانب خداوند 
متعال به ما رســیده؛ در حا لی که ربطی به سعادت ما ندارد؛ مثاًل در مورد چرخش زمین 
و یا مراحل تشــکیل جنین و ... که ربطی به تشــریع ندارد، بلکه می توان گفت مربوط 
به تکوین اســت. خالصۀ کالم این که چرا شارع در بعضى مسائل غیر شرعى وارد شده 

است؟ 
البته ایشــان معتقدند این آیات عنوان تفّضل را دارا هستند. در مورد پیغمبر اكرم )صلى 
اهلل علیه و آله و سلم( هم كه عقل كل است، نمى توان گفت: فقط در خصوص مسائل 
شــرع آگاه است؛ بلكه در همه چیز واقف است، امّا وظیفه اش بیان نیست، بلكه وظیفۀ 
او در محدودۀ شــرع مقدس اســت. حاال احیانًا در محیط خودش چیزى دید كه مردم 
عقلشان به جهتى كه باید برسد، نرسیده، آن ها را تفصیاًل آگاه مى كند. این اشكالى ندارد 
كه گاهى پیغمبر مثاًل در مدینه چون بهداشت كاماًل رعایت نمى شد بفرماید: خاكروبه را 
شب در خانه نگه ندارید، این بیمارى پشه مى آورد و موجب سرایت میكروب ها به بدن 
مى شود. این ها یك نوع ارشــاداتى است كه شرع مقدس از باب دلسوزى براى جامعه 
خودش دارد. بنابراین، آیت اهلل معرفت از این قبیل دستورها را، مثل سایر دستورهایى كه 
جنبۀ شرعیت دارد، قائل نشد؛ و گفته است: »اینها اطالق و عمومیت ندارد. و نبایستى 
با اینجور دستورهاى ارشــادى كه در رابطه با محیط خاص خود معصوم است، معاملۀ 
روایات احكام را نمود و به اطالق آن عمل كرد. حتى در قرآن آن جایى كه دربارۀ عسل 
مى فرماید: »فِیهِ شِفاٌء لِلنَّاِس«  )نحل/ 69( اگر فقیه بگوید هر كس هر دردى دارد، اگر 
عســل بخورد، خوب مى شود، چون قرآن به طور عموم و اطالق فرموده است؛ بنابه نظر 
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الَة« )بقره/  ایشــان این حرف، غلط است؛ چون  »فِیهِ شِــفاٌء لِلنَّاِس« ، مثل  »أَقِیمُوا الصَّ
43( نیست، بلكه یك قضیه خارجیه است، عسل براى آن محیط در آن وقت شفابخش 
بوده، و براى امراض عمومى، كمبود كلســیم و ... آن جامعه خوب بود، نه این كه براى 
برخى بیمارى هاى خطرناك هم دســتور دهیم كه عسل بخورند و به اطالق آیۀ كریمه 
عمل كنند. این خطاى محض اســت.« )ر.ک: معرفت و میرمحمدی، »جامعیت قرآن 

كریم نسبت به علوم و معارف الهى و بشرى«، 1387:  شمارۀ6/ 10 و 11(.
بنابراین، ایشــان مواردی از این قبیل را از باب تفضل شــارع دانسته است. ولی به نظر 
می رســد این گونه موارد هم به ســعادت دنیوی و هم به سعادت اخروی انسان ها ربط 
دارد؛ مثاًل در پاره ای موارد معرفت انســان را نسبت به خالق، باال می برد )انبیاء/ 31( و 
یا مواردی از این قبیل که هر کدام حکمت های خاص خود را داراست و شارع عالم به 

این قضایا است.

نتیجه
از بررســی نظرات دو مفسر در مســألۀ جامعیت علمی قرآن به دست می آید که از نظر 
آیت اهلل جوادی در مســألۀ جامعیت ذاتی، چون تمام علوم در رسیدن به سعادت در دنیا 
و آخرت تأثیرگذار است و از سویی قرآن برای سعادت انسان نازل شده است. بنابراین، 
جامعیت حداکثری برای قرآن با دو شرط پذیرفته است؛ یکی این که رهنمودهای قرآن 
شامل ظاهر، باطن، تنزیل و تأویل این کتاب باشد و دیگر این که این رهنمودها توسط 
معصومین : ارائه شــوند. البته نباید توقع داشــت که از همۀ علوم به یک میزان سخن 
بگویــد؛ یا این که جزئیات همۀ علوم از آن، قابل اســتنباط باشــد. اما آیت اهلل معرفت 
جامعیت علمی قرآن را به وســیلۀ علوم قطعى به نحو اعتدال پذیرفته  اســت. ایشان با 
اســتفاده از ردّ و نقد دیدگاه های مخالف در زمینۀ جامعیت ســعی بر اثبات نظریۀ خود 
دارد و معتقد است؛ امکان استخراج تمام علوم از ظاهر قرآن وجود ندارد؛ بلکه جامعیت 
علمی قرآن در حقیقت اشاره هاى علمى است كه قابل انکار نیست و فهم آن ها در پرتو 
علوم قطعى و جدید بدست می آید که این آیات دارای نکات علمی دقیق بوده و دارای 
اعجاز علمى اســت. از دیگر ســوی، از آن جا که هدف اصلى قرآن، هدایت انسان به 
سوى خدا است، اشارات علمی قرآن نیز در راستای این هدایت است. و در صدد تبیین 
همۀ جزئیات علوم طبیعی نبوده است، زیرا علوم تجربى حاصل تجربه هاى بشرى است؛ 
و حالت ثبات ندارد؛ و در طى قرن ها تالش انســان بدست آمده است و در آیات علمى 
باید بین علوم تجربى قطعى و نظریه هاى ظّنى علوم تجربى تفاوت گذاشــت و استفاده 
از نظریه هاى ظّنى در تفسیر علمى قرآن صحیح نیست، چرا كه نظریه هاى ظّنى علوم 

قابل تغییر است، پس نمى توان تفسیر قرآن را بر آن ها بنا نهاد.
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