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چکیده
اصل ی ترین منبع معارف دینی در اسلم ،قرآن کریم است و یکی از مسائل مهم
در باره قرآن بحث از گسل ل ره معربت ب ل لی و تبیین زوایای پیدا و پنهان آن
اسلت؛ چه آنکه روشلنی ب ی در این بحث گامی مؤثر در شبهه زدایی نسبت به
این مائده آسلاانی اسلت نششل ار پیش رو به بررسی گس ره معربتب ی قرآن
کریم بلا محشریلت آیله  58سلللشره نحلل به ننشان یکی از مهمترین آیات در این
زمینه پرداخ ه اسلت پژوهش حاضلر با اس ناد به مدلشل روایات و قرائن مشجشد
ن لللان میدهد که منظشر از این آیه معربتب لللی تا ،مجاشنه ظاهر و باطن
قرآن کریم اسلللت و ت یید آن به مسلللائل مربشه به هدایت در معنای خاص آن
ناصشاب است
واژههای کلیدی :آیه تِبْیانًا لِکُلِّ ش لءی ٍ آیه  58سللشره نحل معربتب
حداکثری معربتب ی حداق ی گس ره معربت ب ی

للی
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مقدمه
کاوش هسل ههای اص ی معربت دینی از وظایف مهم دین پژوهان به شاار میرود
و قرآن کریم اصل ل یترین منبع معارف دینی اسلللت اگرچه تح ی و بررسلللی زوایای
گشناگشن این ک اب آسلاانی در ن ش ،م یی هاوشن کم ،ن ش ،قرآنی تیسیر ب ه و
دیگر ن شمی که به نحشی مرتبط با قرآن کریم هسلل ند صللشرت میپذیرد امّا بررسللی
گسل ره معربتب لی آن به جهت زیربنایی بشدن آن برنهده ن م کم ،است تا بعد از
بررسلی جشان آن مشاد پژوهش دیگر ن ش ،را آماده کند پر واضل است اصل منبعیّت
قرآن کریم برای معربلتب لللی خلالی از هرگشنله ایها ،و ابها ،اسلللت امّا ق ارو
معربتب ی و گس ره جامعی ش از دیرباز مشرد بحث و بررسی مس اانان بشده است
یکی از مهمترین آیاتی که در زمینه کشـ سسـتره معرفتبخشی قرآن کریم مورد
توجه اندیشـــمندان قرار سرفته و در راهر ،هرده از ت یان بودن قرآن کریم در همه امور
برداشــته ،آیه  58ســوره ن ا اســت وَ نَزَّلْنا عَلَيكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ ش ََ و وَ دي و وَ

رَحْمَةً وَ بيشَْيو لِلْميَْْلِمِي َ( ن ا )58؛ «این کتاب را که روشـنرر هر يیي است و
برا مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارترر است ،بر تو نازل کردیم».
در نوشـتار هی رو ،با نلا و بررسـی آرام مرسران اسیمی درباره آیه ميبور ،در هی
ارائه هاسـ به این هرس

هستیم که معرفتبخشی قرآن کریم از منظر آیه تِبْياناً لِكُلِّ

شَ و دارا يه سسترها است؟
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 .1گونه شناسی اقوال اندیشمندان درباره گستره معرفتبخشی قرآن کریم
به طور کلی میتوان  8قول را از میان آرام اندیشـــمندانی که در این هرصـــه ورود
هیدا کرده اند ،احصا نمود.
 .1-1معرفتبخشی جامع و کامل بدون تبیین چگونگی آن

برخی بر این هلیدهاند که آیات دال بر سســتره معرفتبخشــی قرآن کریم مانند آیه
 58ســوره ن ا اشــاره به معرفتبخشــی تامّ آیات قرآنی دارند؛ بدین صــورت که هلوم
اولین و آخرین از آن منشــع میشــود .قید «بدون ت یین يرونری آن» در این هنوان
بر این مطل اشــاره دارد که قائین این سروه هلیرغم اینکه به معرفتبخشــی تامّ آیات

 .)425 -422از ابن هربی (ابن هربی ،)75-77 4 ،1211 ،و برخی دیرر (سنــابــاد ،
827 1 ،1774؛ داورهنــاه25 2 ،1778 ،؛ ابن کثیر )811 2 ،1218 ،نیي میتوان بــه
هنوان طرفداران این دیدساه یاد کرد.
 .1-2معرفتبخشی جامع آیات قرآنی به نحو اجمال

هدها بر این هلیدهاند که اسريه قرآن کریم معرفتبخشـی بی قید و شرط داشته
و بر همه امور مورد نیاز انســانها داللت میکند ،امّا این معرفتبخشــی به ن و اجمال
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 .1-3معرفتبخشی جامع و کامل از طریق ظاهر و باطن



هدها بر این هلیدهاند که معرفتبخشـــی قرآن کریم به صـــورت تامّ و تمام ،همه
امور را در بر میسیرد امّا نکته حائي اهمیّت این اســت که این معرفتبخشــی تامّ از دو
حوزه راهر و باطن قرآن قابا اســـتراده اســـت .ال ته این بدان معنا نیســـت که همه
اشـخا توانایی استخرام معارا الهی را از میان بطون قرآن داشته باشند «قرآن کریم
جامع همه حلای و اسـرار هالم است؛ امّا این معارا سسترده تنها از رواهر آن استراده

نیا – سید مجت ی حسینی کاشانی 

داشــته باشــد و یا اینکه به هلم هیام ر اکرم  و ائمّه اطهار احاله شــده اســت
(طوســی ،بی تا .)245 2 ،زمخشــر در کشــاا نیي همین قول را بیان کرده اســت
(زمخشر  251 4 ،1217 ،و .)812

 /مرتضو

بوده و ترصـــیـا آن بر ههـده هیـام ر اکرم  و ائمـّه اهـا بیت خواهد بود .به
ه ارت دیرر معرفتبخشـی تامّ آیات قرآنی در این نظر همراه سرتار ترصیا دهندسان و
مرسّران قرآن به دست میآید.
شــی طوســی با بیان این که «ت یانا لکا شــیم» به این معناســت که قرآن کریم
برا بیان هر امر مشــکلی نازل شــده اســت ،تلکید میکند این معرفتبخشــی ممکن
است به دو سونه صورت هذیرد ،یا اینکه تصری ی بر آن در میان آیات قرآن کریم وجود

بررسی گستره معرفتبخشی قرآن کریم با محوریت آیهتِبْيانًا لِكُلِّ شَیءٍ

قرآن معتلدند ،امّا اشــارها به ن وه اســتخرام معارا از قرآن و همینین اشــارها به
راهر و باطن قرآن نکرده ،و از راهر کلماتشــان اســتراده میشــود که معتلدند قرآن با
تصریح ،بر اصول همه هلوم داللت دارد.
به سرته سـیوطی «کتاب خداوند هيیي در برسیرنده همه يیي است؛ اما درباره انواع
هلوم ،به این صـورت اسـت که هیچ بابی و هیچ مسـلله اصلی از هلوم نیست مرر اینکه
داللتی بر آن در قرآن وجود دارد ،و در قرآن هجـایـ مخلوقات ،ملکوت آســـمان ها و
زمین و آنیـه در اف اهلی و زیر زمین اســـت و  ...وجود دارد» (ســـیوطی4 ،1241 ،
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نمیشــود ،بلکه مســتراد از خوا

حروا یا بطون فراوان قرآن کریم اســت که تنها در

دسترس هیام ر اکرم و هترت طاهرین است .سخن حضرت امیرالمؤمنین
نیي که فرمود هلم آینده و حدیث سذشته در قرآن است و من سخنرو قرآنم ،اشارتی
به همین واقعیت اسـت «ذلك اللرآن فاستنطلوه ولن ینط ولکن أخ رکم هنه .أال إن
فیه هلم ما یلتى و ال دیث هن الماضــى و دوام دائکم و نظم ما بینکم» (جواد آملی،
.)742-747 1 ،1782
بر اســاس این قول ،قرآن کریم حاو و حاما همه هلوم اســت با این توضــیح که
معرفتبخشـــی آن وقتی تمام اســـت که در کنار مرســّران حلیلی آن یعنی رســـول
اکرم و ائمّه معصومین قرار سیرد (صادقی.)225 12 ،1215 ،
تراوت این دیدساه با دیدساه سذشـته در این اسـت که طرفداران دیدساه اول ،اشــاره
به بطون قرآن ندارند و راهر کلمات ایشـــان این اســـت که اجمال همه هلوم در راهر
قرآن قرار دارد ،امـّا این اجمال نیازمند یك ترصـــیا دهنده هالم اســـت تا بتوان همه
معارا و هلوم را از آنها استراده کرد.
 .1-4معرفتبخشی در زمینه احکام اسالمی

برخی بر این هلیـدهاند که معرفتبخشـــی قرآن کریم در حوزه اوامر و نواهی الهی
خیصــه میشــود .این قول به ابن جریر و ابن منذر (ســیوطی )145 2 ،1212 ،و ابن
ه اس نســ ت داده شــده اســت (فیروزآباد  ،بی تا .)448 ،همینین به نلا از مجاهد
آمده اســت که و منظور از تِبْياناً لِكُلِّ شََ و را همان يیيهایی میداند که خداوند
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حیل و حرام کرده اســـت یعنی قرآن کریم فلی بیانرر احکام خواهد بود نه امور دیرر.
از ابن جریح ه دالملك از مرسّران تابع تابعین نیي همین معنا نلا شده است (همان).
راهرا در زمان صـ ابه و تابعین ،ت یان بودن قرآن در تمام اشیام ،به اوامر و نواهی و
احکام واج و حرام ت ادر میشــده و مســلله جامعیت قرآن را در بیان احکام شــریعت
معنا میکردهاند .سريه این شــ هه مطر میشــود که ســوره ن ا از ســورهها مکی
قرآن اسـت و در مکه بسیار از احکام قرآن هنوز نازل نشده بود ،بنابراین يرونه بیانرر
همه احکام بوده اسـت؟ که ال ته برخی هاس دادهاند که منظور ،ماهیت احکام و کلیت
آنها بوده و یا نارر به ررا کتاب به تمام معنا بوده اســت (دروزه ،بی تا81 2 ،؛ ایاز ،
.)57 ،1781

 .1-5معرفتبخشی در زمینه هدایت و سعادت بشر
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 /مرتضو
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نیا – سید مجت ی حسینی کاشانی 

اســـتمداد میکند که هیام ر  فرموده اســـت «أنتم اهلم بامور دنیاکم» و به طور
ط یعی نتیجه میسیرد که رسـالت هیام ر آن نیسـت که وارد امور دنیایی شود و ينین
مســائلی را بیان کند و هلم اقتصــاد و امثال آنها را بیاورد (آلوســی-712 11 ،1218 ،
.)741
برخی دیرر در ت یین این قول سرتهاند «قرآن کتاب جامعهشــناســی و رشــتهها
هلمی مختل نیســت ،کتاب هدایت بشــر اســت و حاو مطال متنوهی اســت که به
هدایت او مربوط میشـود ،و به هر موضوع تا بدان اندازه هرداخته که اقتضا حکمت و
نیاز واقعی انسـان -در مسـیر سـعادت جاودانه او -بوده است .در هر حال ،بیان اینسونه
مســـائا هلمی ،از اهداا اصـــلی قرآن نیســـت؛ بلکه جن ه ت عی و ملدمی دارد .هدا
اصــیا قرآن ،نشــان دادن ســعادت آخرتی و راهها رســیدن به آن اســت که ال ته با
زندسی فرد و اجتماهی انسـان در این دنیا هیوند خورده است» (مص ا یيد ،1784،
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هدها با هذیرش این مطل که معرفتبخشـــی قرآن کریم ،در برسیرنده همه هلوم
و معـارا نیســـت ،معتلـدند که قرآن کریم جامع همه امور اســـت که به هدایت یا
سـعادت انسـانها به ن و مطل مرت ی باشـد ،که شـاما سـعادت دنیو مانند مسائا
اجتمـاهی مثـا ن وه حکومـت دار یا آداب تجارت و  ..نیي میشـــود .ال ته منظور از
مســائا دنیو در این قول همه امور که به دنیا انســانها مربوط میشــود نیســت،
بلکه مراد از آن ،امور است که به ن و به مسائا اخرو نیي مربوط است.
موافلان این قول ،طی سســـتردها از هلما متلدم ،متلخر و معاصـــر را شـــاما
میشــود که به نوهی در کلمات خود به این مطل اشــاره داشــتهاند (ر.ک ط رســی،
852 2-8 ،1774؛ فخر رازى85 4 ،1241 ،؛ ه ده788 7 ،1244 ،؛ آلوســی،1218 ،
412 5؛ ابن هاشور487 1 ،1241 ،؛ مکارم شیراز .)724 -721 11 ،1771 ،
بـه هنوان نمونـه آلوســـی میسوید قرآن بیانرر همه يیي اســـت ،امّا در امور که
متعل به دین باشـد .سـ د در اسـتدالل بر اینکه قرآن و دسـتورات ان یا برا مسائا
دنیایی و امور ماد و معیشــتی نمیتواند باشــد ،از حدیث ن و در مجامع اها ســنت
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 .2تبیین آیه تِبْياناً لِكُلِّ شَیء
 .2-1سیاق آیه

یکی از موارد که در فهم آیه شــریره و ت یین دقی ه ارت تِ ْیاناً لِکُاِّ شــءیم
نیازمند بررسـی اسـت ،توجه نمودن به ارت اط صدر و ذیا آیه با یکدیرر است .در صدر
آیه خداوند متعال ،هیام ر اکرم  را شـــاهد بر رفتار و هملکرد انســـانها در روز
واهســین بیان میکند .برخی از مرســّران با هاطره دانســتن «واو» ،بر این هلیدهاند که
جملـه «ت یـانـا لکـا شـــیم» در حلیلـت در ملام بیان هلت برا يرایی و يرونری
شـهادت هیام ر اسـیم  است که همان نيول کتابی است که م یّن همه يیي بوده
و هیام ر  به واســطه آساهی بر آن ،توانایی شــهادت بر رفتار ایشــان را یافته اســت
(قمی مشـهد 484 7 ،1725 ،؛ بیضاو 477 7 ،1215 ،؛ کاشانی.)888 7 ،1247 ،
در ملابا هدّها دیرر ،با اسـتینافیه دانسـتن «واو» اساساً جمله تِ ْیاناً لِکُاِّ شءیم را
بخشـی مســتلا و در حلیلت ت یین صـرتی از اوصــاا قرآن کریم دانســتهاند و بر این
هلیدهاند که ارت اط خاصـــی میان صـــدر و ذیا آیه شـــریره وجود ندارد (ابن جوز ،
875 4 ،1244؛ واحد 217 1 ،1218 ،؛ می د 274 8 ،1771 ،؛ کاشــانی ،بی تا8 ،
.)412
ترـاوت این دو نظریـه در این اســـت کـه برخی بـا هنایت به نظریه ابتدایی بر این
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هلیـدهانـد کـه احتمـال دارد ت یان بودن قرآن کریم تنها برا هیام ر اکرم  بوده
باشـــد؛ يراکه ط این احتمال ،ت یان بودن قرآن به منيله هلت برا توانایی هیام ر به
شــهادت دادن بر هملکرد انســانها اســت و بیان همه يیي بودن قرآن با توجه به میيان
درک و فهم هیام رسونه هیام ر برا ایشـان به این معنا نیست که قرآن کریم برا همه
بندسان نیي بیانرر «همه يیي» باشد .اما ط احتمال دوم ،ت یان بودن قرآن بی ارت اط
بـه ما ق ا بوده و قرآن را به صـــورت هاد بیانرر «همه يیي» قلمداد میکند .در این
احتمال اسريه میيان درک هیام ر  با دیرران قابا ملایســه نیســت امّا راهر آیه،
قرآن را بیانرر همه يیي برا همه مخاط ان خود معرفی کرده است.
احتمال اول ،به دو دلیا نادرست است
دلیا اول) اســاســاً مادامی که دلیلی بر هاطره ن ودن «واو» و هدم ارت اط صــدر و
ذیا آیه وجود نداشــته باشــد ،اصــا بر ارت اط و یک اريری آیه خواهد بود ،امّا هلیرغم
وجود ارت ـاط میان صـــدر و ذیا آیه دلیلی بر اختصـــا ت یان بودن قرآن به هیام ر

اکرم وجود نـدارد بلکـه جملـه هـایانی آیه که میفرماید دي و وَ رَحْمَةً وَ بيشْيو

لِلْميَْْلِمِي َ قرینه بر این است که تِ ْیاناً لِکُاِّ شءیم نیي هم برا هیام ر و هم
مضــاا بر این که الزمه اســتدالل ميبور این اســت که اسر تِ ْیاناً لِکُاِّ ش ـءیم به
منيله هلت برا شــهادت هیام ر بوده و بدین جهت اختصــا به ایشــان داشــته
باشـد ،باید سسـتره نیاز به قرآن نیي تابع سسـتره شهادت ایشان باشد؛ یعنی اینکه يون
قلمرو شـهادت ایشان در امور مربوط به شرهیات و اطاهت از اوامر و نواهی است هد به
جهت تناسـ حکم و موضوع باید مراد از «ت یانا لکا شیم» نیي بیان همین امور باشد
و حال آنکه ایشان به این الزم ملتيم نیستند.
دلیا دوم) افيون بر آنیه سرتیم راهر روایات که در ادامه مورد اشاره قرار میسیرد،
بطین احتمـال اوّل را تـلییـد میکننـد؛ يـه آنکه این روایات به طور کلی «ت یان کا
شـیم» بودن را به هنوان صـرتی از اوصاا قرآن کریم بیان کرده و سخنی از اختصا
آن به هیام ر اکرم به میان نیاوردهاند.
 .2-2نَزَّلْنا عَلَیكَ الْکِتابَ

ملصـود از «الکتاب» ينانکه مرسـران سرتهاند ،قرآن کریم است (طوسی ،بی تا2 ،
215؛ ط رسـی852 2 ،1214 ،؛ اشکور 724 4 ،1777 ،؛ مغنیه827 2 ،1242 ،؛7؛
ط رانی4115 ،م .)75 2 ،برخی از م للـان بـا اســـتناد به ملدم شـــدن «هلیك» بر
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شَََ و را برا همان کتابی میدانند که سريه بر هیام ر نازل شــده اســت اما هموم
مردم با همان ملدار از معرفت و فهم را مورد خطاب قرار داده است.

 /مرتضو

این «تلدیم» در برداشــت از آیه شــریره قائا ن وده و به طور کلی وصــ

تِبْياناً لِكُلِّ



نیا – سید مجت ی حسینی کاشانی 

«الکتـاب» معتلد شـــدهاند که قرآن برا هیام ر تِ ْیاناً لِکُاِّ شـ ـءیم اســـت
(کریمی.)441 ،1781 ،
سـخن ميبور نادرست است ،زیرا بخ هایانی آیه و نیي مضمون روایات ،قرینها بر
هدم اختصـا این امر به ایشـان اسـت .بر این اساس اکثر مرسّران ،تلثیر خاصی برا

بررسی گستره معرفتبخشی قرآن کریم با محوریت آیهتِبْيانًا لِكُلِّ شَیءٍ

برا سایر مسلمانان صادق است.
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 .2-3تِبْياناً

واژه «ت یان» بر وزن «تِرعال» به معنا بیان همراه با م الغه اســـت (زمخشـــر ،
245 4 ،1217؛ ط رســی712 4 ،1214 ،؛ ســیواســی744 4 ،1247 ،؛ کاشــانی،
.)888 7 ،1247
برخی تیش کردهاند تا از همین معنا م الغه آمیي «ت یان» اســـتراده کرده و در
ت یین معنا آن بهره ب رند .ایشــان معتلدند اســتراده از واژه «ت یان» که همراه م الغه
اســـت برا این اســـت کـه بروید همین قرآن کریم بدون بهره سیر از يیي دیرر
م یّن همـه يیي اســـت؛ زیرا در غیر این صـــورت با م الغه بودن آن ســـازسار ندارد
(کریمی.)417 ،1781 ،
این اسـتدالل هريند در نهایت بر برداشتی از آیه که مورد تلیید روایات است ص ه
میسذارد ،اما به خود خود با تکل و ت کم همراه اسـت؛ يه آنکه ط بیان مرسّران
ت یان به معنا بیان بلیغ و رســا اســت؛ یعنی قرآن کریم معارف را به طور آشــکار و
رســا بیان کرده اســت؛ خواه این رســا بودن در قال الراب برا هموم مردم قابا درک
باشـد و یا اینکه معارا آشـکار است که در بطن آیات وجود دارد و با ت یین و ترسیر
هیـام ر اکرم بـه تـلییـد آیـه وَأَنزَلْنََا ِللَيكَ الِِّّْْيَ لِتُبَي َ لِلنَّاِل ََا نُزََِّ ِللَيِلْْ وَلَََلَِّيْْ

یتَفَكَّيُونَ( ن ا  )22در اختیار بشر قرار میسیرد.
  .2-4لِكُلِّ شَیء
دو احتمـال در معنـا این ه ـارت وجود دارد .یـك احتمال این اســـت که ُْلَّ

ش ََ وٍ به معنا راهر آن باشــد که بر «همه يیي» داللت میکند .احتمال دیرر این
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اسـت که «کا» برا ترخیم و تکثیر باشـد؛ به این معنا که قرآن کریم م یّن «بسیار
از امور» است نه به معنا «همه يیي».
اســتعمال «کا شــیم» در معنا احتمالی دوم شــاهد قرآنی دارد .خداوند در آیه
شـریره تُ ََِّيُ ُْلَّ شَ وٍ بلأََْيل رَبَِِّا( احلاا  )48میفرماید «(تندباد هذاب) به دسـتور
هروردسارش ،همه يیي را از بی و بن بر میکند» و حال آنکه در ادامه آیه آمده اســـت
فََأَََْْبَايالا ر یي ِلرَّ ََََْاِْنُِيْ  یعنی «صـ ـ ح کردند و حال آنکه يیي به جي
منازلشـان به يشم نمیخورد» ،و این بدان معناست که ُْلَّ شَ وٍ در ابتدا آیه به
معنا «همه يیي» نیسـت بلکه به معنا «بسیار از امور» است .اسريه اکثر مرسّران

در ملام ترسـیرُْ« ،لَّ شََ وٍ» را به معنا «همه يیي» دانستهاند امّا برخی به صراحت

 .2-5تبیین آیه از منظر روایات

در ارت اط با آیه شـریره ،روایات بسـیار از ائمّه اطهار نلا شـده است ،امّا تنها
برخی از این روایات به ت یین تِ ْیاناً لِکُاِّ شـءیم اختصـا دارد .در اینجا به ذکر سه
روایت که از ل اب سند نیي مورد ق ول است ،اکترا میکنیم.
روایت اول) امام صــادق در وصــ قرآن میفرماید «کتابها آســمانی را به
کتاب شـما هایان داد و بعد از آن کتابی نیسـت و هر يیي و آفرین شما و آسمانها
و زمین و خ ر هی از شـما و حکم کننده بین شما و خ ر بعد از شما و امور مربوط به
بهشــت و جهنم و آنیه بدان نیاز دارید را در آن بیان کرده اســت» (کلینی1 ،1217 ،
428؛ مجلسی.)187 7 ،1212 ،
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 /مرتضو

روایت سـوم) آن حضـرت در روایت سوم ،تِ ْیاناً لِکُاِّ شءیم بودن قرآن را به این
معنا میدانند که هرآنیه که بندسان بدان نیاز داشــته باشــند توســّی خداوند در قرآن
کریم نازل شــده اســت «خداوند شــکســت ناهذیر و واال ملام در قرآن کریم بیان هر
يیي را فرود آورده اســـت ،حتی بـه خـدا قســـم خـداوند از يیي که بندسان بدان
نیازمندند ،در آن فروسذار نکرده اســـت ،تا بندها نتواند بروید کاش این در قرآن کریم
میبود ،جي این که خداوند در آن فرو فرستاده است» (کلینی.)82 1 ،1217 ،
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در این روایـت با اشـــاره به خاتم بودن قرآن در میان کت آســـمانی« ،ت یان کا
شــیم» بودن قرآن شــاما خل انســانها و آســمانها و زمین و خ رها هیشــینیان و
آیندسان و امور مربوط به بهشت و جهنم و آنیه انسانها بدان نیازمندند ،شده است.
روایت دوم) آن حضــرت در روایتی دیرر ،موارد مذکور در روایت اول را ابتدا به هلم
خود نسـ ـ ـت داده و در ادامه هلم خود را بر آمده از کتاب میداند «من به کتاب خدا
آساهم و آغاز آفرین و آنیه تا روز و خ ر آسـمان و خ ر زمین و خ ر بهشت و آت و
خ ر آنیـه بوده و آنیه خواهد بود در آن هســـت من این را همانند ک دســـت خود
میدانم خداوند می فرماید در قرآن بیان همه يیي هست» (کلینی.)21 1 ،1217 ،

بررسی گستره معرفتبخشی قرآن کریم با محوریت آیهتِبْيانًا لِكُلِّ شَیءٍ

بر اسـتعمال کا برا تکثیر و ترخیم اشاره کردهاند (ط رسی111 2 ،1214 ،؛ آلوسی،
 .)712 11 ،1218با این حال ،قرینها بر این که «کا شـــیم» در این آیه به معنا
«بسیار از امور» باشد نه «همه يیي» ،وجود ندارد.
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ال ته این روایت اشـــارها به این مطل ندارد که آیا این مطال به اجمال در قرآن
بیان شـده یا به ترصـیا ،و اینکه آیا راهر قرآن متصد بیان آن است یا راهر و باطن
قرآن در کنـار یکدیرر .در هر صـــورت ط راهر این روایت ،ت یان کا شـــیم بدین
معناست که هر آنیه مورد احتیام بندسان است در قرآن کریم وجود دارد.

 .3پیش فهمهای مؤثر در کشف گستره معرفتبخشی قرآن
فهم صــ یح سســتره معرفتبخشــی قرآن کریم در هرتو آیه شــریره «ت یان کا
شیم» م تنی بر اصول و هی فهمهایی است که الزم است مورد ت لی قرار سیرد.
 .3-1اجمال و تفصیل
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یکی از کلیدواژههایی که برخی از اندیشــمندان در ت یین سســتره معرفتبخشــی
قرآن کریم از آن بهره بردهانـد واژه اجمال اســـت .بر این اســـاس همانرونه که هی تر
سرتیم برخی بر آن شـــدهانـد که قرآن کریم به اجمال شـــاما م توا معرفتی خود
میشــود و در ملابا ،هدّها دیرر معتلدند که همه امور بدون اجمال مورد توجه قرآن
قرار سرفته است .به طور کلی واژه اجمال در ادبیات هلمی در دو معنا به کار میرود
 )1در یــك اصـــطی  ،اجمــال یعنی لری و کیمی کــه م هم بوده و دارا معــانی
متعدد اســت .بر این اســاس مراد سوینده از آن به طور واضــح مشــخ نیســت
(ســیوطی ،)28 4 ،1241 ،در این اصــطی مجما در ملابا م یّن اســت (طری ی،
.)721 8 ،1778
 )4در اصــطی دیرر ،اجمال به معنا ایجاز سویی و مختصــر سویی اســت (راغ ،
 ،)414 ،1214در این اصـطی مجما در ملابا مرصـّا اسـت (مصـطرو 4 ،1725 ،
 .)118تراوت این معنا با معنا سذشــته این اســت که در این اصــطی  ،معنا کیم
مشخ بوده امّا جيئیات مطال مورد اشاره قرار نررفته است.
هر واضــح اســت کســانی که معتلد شــدهاند قرآن به ن و اجمال شــاما همه امور
میشـود ،ط اصـطی اوّل سخن نررتهاند؛ زیرا افيون بر این که این اصطی از کیم
ایشــان ذیا آیات مربوط به معرفتبخشــی قرآن کریم اســتراده نمیشــود ،با مدها
ایشـان نیي سـازسار ندارد؛ يراکه مدها ایشـان درهی کشـ سسـتره معرفتبخشی
قرآن بیان شــده اســت و این با اختصــار و کلی سویی و بیان اصــول میســازد ،و با ابهام
داشـتن و مشـخ ن ودن مراد خداوند از جمله جمله آیات قرآن کریم سازسار ندارد.
اما ط اصـطی دوم مدها ایشان را میتوان ينین ت یین کرد که قرآن کریم اصول

و کلیات همه امور را در قرآن بیان کرده اســـت که ترصـــیا آن برههده هیام ر و

 .3-2ظاهر و باطن قرآن
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الْكِتَابل َِ ْ شَََ وٍ( انعام  )75را مشـــعر به وجود بطن برا قرآن دانســـتهاند؛ با این
استدالل که این امر جي با وجود بطن در قرآن شدنی نیست (آلوسی.)5 1 ،1218 ،
در میان روایات نیي میتوان به وجود تواتر معنو بر اصــا وجود بطن در قرآن ادها



کرد .از این میان به دو روایت اشــاره میکنیم حضــرت هلی میفرمایند «از رســول

 /مرتضو

به هنوان نمونه برخی ،آیات تَفْصَِيلًا لِكُلِّ شََ وٍ( یوس

 )111و ََا فَيَّطْنَا فِ
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یکی دیرر از اصـول و هی فهمها مؤثر و مهم در شـناخت سستره معرفتبخشی
قرآن کریم ،توجه دقی به مســهله الیهمند معرفتی و راهر و باطن قرآن اســت؛ يه
آنکه هدم توجه به این مهم ،باهث میشــود سســتره معرفتبخشــی قرآن با ابهام و ایهام
بیان سردیده و ملصـود اصـلی از آن مشخ نرردد .جي انرشت شمار از اندیشمندان
در این هرصــه ،اکثر مرســّران و قرآن هژوهان در ت یین سســتره معرفتبخشــی به این
مسهله توجه نکرده و از این رو کم و بی مورد نلد قرار سرفتهاند.
درباره اصـا وجود بطن در قرآن کریم ،هلیرغم اینکه آیها در قرآن به صراحت آن
را بیان نکرده اســت ،امّا ف وا برخی از آیات و همینین تصــریح بســیار از روایات،
وجود بطن در قرآن را اث ات میکند.
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ائمّه معصومین است.
اما درباره صـ ّت و سـلم ينین سـخنی درباره سسـتره معرفتبخشی قرآن کریم،
هلیرغم اینکه هییرونه شـــاهد دراین باره که ادها ایشـــان درباره راهر قرآن کریم
اســت یا راهر و باطن قرآن کریم ،وجود ندارد .اسر مراد ایشــان از ادها فوق مربوط به
رـاهر قرآن کریم بـاشـــد اسريه ممکن مینماید امّا هیچ یك از آیات و روایات داللت
یلینی بر این معنا نداشـته و نس ت به این هاما دارا اطیق میباشند و اصا ،ملتضی
این اسـت که تا قید و قرینه بر تلیید این اطیق وجود نداشـته باشد نمیتوان از اطیق
و راهر آیات دست برداشت.
ولی اسر مراد ایشـــان مجموهـه رـاهر و باطن و حلیلت قرآن کریم باشـــد در آن
صـورت ينین اجمالی اسـاسـاً ممکن هم نمینماید؛ زیرا اجمال و اختصار و کلی سویی
از لوازم وجود لری و کیم اســـت و حـال آنکـه حلیلـت معنـا قرآن در قـال بطون
مختل معنایی در اسارت الراب نیستند تا نیازمند به ایجاز و اختصار باشند.
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خدا شـــنیدم که آیها از قرآن نیســـت ،مرر برا آن راهر و باطنی اســـت»
(مجلســـی .)188 77 ،1217 ،همینین امـام باقر میفرمایند «برا قرآن باطنی
اســت و برا باطن ،باطنی دیرر و قرآن راهر دارد و راهرش راهر دیرر» (همان،
.)88 58
در اینکـه مراد از رـاهر و بـاطن قرآن کریم يیســـت ،تعابیر و تعاری متعدد از
سـو مرسـّران ارائه شـده اسـت (طوسـی ،بی تا8 1 ،؛ سیوطی .)472 4 ،1241 ،به
سرته هیمه ط اط ایی ،رهر معنایی اســت که در بدو امر از آیه راهر میشــود ،و باطن
معنایی اســت که ت ت معنا راهر اســت؛ خواه یك معنا باشــد یا بی از یك معنا ،و
خواه از ل ـاب معنو نيدیك به معنا راهر باشـــد یا دور از معنا راهر بوده و بین
آنها واسطه وجود داشته باشد (ط اط ایی.)72 7 ،1781،
 .3-2-1ظاهر قرآن

با توجه به مدهیاتی که ذیا آیات قرآن کریم بیان شده است ،سستره معرفتبخشی
رـاهر قرآن کریم را میتوان از دو زاویـه مد نظر قرار داد .اوّل نری معرفتبخشـــی تامّ
راهر قرآن کریم اسـت و دیرر بیان سسـتره معرفتبخشــی راهر این کتاب آسمانی
است.
از م احث هیشــین به دســت آمد که آیه تِبْيانًا لِكُلِّ شََ وٍ و روایات ،صــراحت و
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حتی اشارتی به اینکه مرادشان راهر آیات است ،ندارند .همینین بیان شد که مشتما
ن ودن رـاهر قرآن کریم بر همـه هلوم ،بـدیهی و غیر قـابا تردید اســـت؛ بدین جهت
بســیار از مرســران ،ت یان بودن قرآن را به آنیه مربوط به هدایت انســانها (مکارم
شـیراز  )111 11 ،1771 ،یا نیازمند ها انسـان در این حوزه (ط رسی2 ،1774 ،
 )852است ،ملید کردهاند.
در این میان میتوان به شــواهد اشــاره کرد که نشــان میدهد راهر قرآن کریم
هیوه بر امور غیر هدایتی ،متکرا بیان همه امور مربوط به هدایت انســانها نیي نیست.
هدم بیان ریي احکام ،به هنوان مثال تعداد رکعات نماز که از ضـــروریات دین شـــمرده
شـده و در روایت ابوبصیر بدان اشارت رفته است (مجلسی ،)41 78 ،1217 ،هدم ذکر
نام ائمّه اطهار که کمك شــایانی در شــناخت مصــادی و هدایت انســانها سمراه
میکرد (شـ ر )152 1 ،1242 ،و بیان ننمودن داسـتانها ان یام که ط عا سیره آنها

به امر هدایت انسـان یار میرسـاند ،شـواهد است که معرفتبخشی تامّ راهر قرآن
کریم را نس ت به امور هدایتی نری میکند.
این بیـان که سرته شـــود خداوند با بیان آیاتی همیون «و انيلنا الیك الذکر لت ین
آتَاُْْي اليَّسَيالَُ فَُُُِّو ي( حشـر  )7یا فَاسَْأَلُالا أَدْلَ الِِّّْْيل( ان یام  )7در حلیلت این
مسـائا را در راهر قرآن هريند با واسـطه بیان کرده است ،قابا ق ول نیست؛ يه آنکه
م ا ب ث ،کشـ سسـتره معرفتبخشی استلیلی و ت یین این امور توسی خود قرآن
کریم اسـت ،و این آیات تنها بیانرر این اسـت که خداوند راه فراسرفتن این امور را نشان
داده اسـت که همان ارجاع به هیام ر باشد نه آنکه خود ،آنها را بیان کرده باشد ،و
بین این دو تراوتی آشکار است.
هیوه بر اینکـه مطـاب راهر دو آیه اول ،ملموریت هیام ر ،ت یین و تعلیم «ما
فی المنيل و مـا فی الکتاب» با هر م دودیتی که برای فرض سردد دانســـته شـــده
اسـت ،و اسـاسا در ملام بیان این نیست که سعه و ضی سستره معرفتبخشی قرآن را
مشـخ

کند ،و همینین ملتضا آیه ََا آتَاُْْي اليَّسيالَُ فَُُُِّو ي بیان وجوب ت عیت

مؤمنین از هیام ر بوده نه در ملام بیان ت یین سســتره معرفتبخشــی قرآن! از این
رو کیم هیــام ر م یّن و مرسـ ـّر قرآن اســـت نـه خود قرآن کریم .در مورد آیــه
فَاسْأَلُالا أَدْلَ الِِّّْْيل نیي بنابر این نظر که «اها الذکر» اها تورات هستند (ط اط ایی،
میشـود که ارت اطی بین ب ث ما و این آیه شـریره وجود
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 )485 14 ،1781مشـخ
ندارد.
بر این اسـاس برخی به صراحت ،معرفتبخشی راهر قرآن نس ت به امور هدایتی را
منکر شـده ومعتلدند ملصـود از «کتاب م ین» ،خصو راهر قرآن کریم نیست ،زیرا
بی شــك همه يیي ،حتی همه مســائا هدایت انســان ،در راهر قرآن نیســت ،به سونه
(ا ) که مرسـّر بتواند با اجتهادش آنها را اسـتن اط کند .شــاهدش این است که تمام
ملتها شــرق و امتها غرب دارا ره ر الهی بودند که م شــر و منذر بودند (و ان
من امة اال خی فیها نذیر) و بســیار از آنان با دشــمنان جنریدند و خود و شــمار از
یارانشــان شــهید شــدند ...و ط عا ســعادت و شــلاوتی در بیان ســیره آنها بوده؛ لیکن
داســتان زندسی و ســیر م ارزات و ســخنان آن هیام ران در قرآن نیامده اســت (جواد
آملی.)774 48 ،1782 ،
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للنـاس مـا نيل الیهم» (ن ـا  )22یـا یََلِّميِيْي الْكِتَابَ وَالْاِكْمَةَ( بلره  )148یا ََا
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از رهرذر نکاتی که بیان شــد به نظر میرســد سســتره معرفتبخشــی قرآن در بعد
راهر ،بیان اصـول و کلیاتی است که تا حد غرض از نيول آن را تلمین کند و هم بعد
معجيه سر قرآن را با بیان یکســر از معارا نادانســته بشــر نشــان دهد .از این رو
میتوان سرت سســتره معرفتبخشــی قرآن در بعد راهرش غیر تامّ و ال ته غیر مخت
به امور دینی و هدایتی است.
 .3-2-2باطن قرآن

آیـات و روایاتی که قرآن را بیان کننده همه يیي دانســـتهاند به این بعد از حلیلت
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قرآن نظر داشـــتـهانـد .ينانکه بیان شـــد ائمه اطهار ،قرآن را دارا بطن یا بطون
متعدد میدانند .از نظر برخی م للان يرایی نیاز قرآن کریم به بطن برا بیان اســـرار
و معارا الهی این اســت که از یك ســو خیمه هســتی انســان در ابتدا زندسی اش بر
رو دریـا بیکران مـاده زده شـــده و حواس بیرونی و درونی او بـه مـاده و مـادیـات
مشـغول ،و افکارش نیي ها بند معلومات حسـیاش اسـت و از سو دیرر میيان درک
معنویات توســـی انســـان رابطه مســـتلیمی با میيان تعل به جهان ماده دارد ،و افهام
انســانها در این زمینه با یکدیرر مختل اســت ،از این رو خداوند متعال تعلیم مطال
خود را مناسـ سـطح سادهترین فهم که فهم هامه مردم است قرار داده و با زبان ساده
همومی ســخن سرته اســت تا همه مردم با هر میيان از درک ،توان فهم آن را داشــته
باشـند و معنویات را در هشـت هرده رواهر قرار داده و از هشت این هرده خود را فراخور
حال افهام مختل به آنها نشان میدهد و هر کد به حس حال و اندازه درک خود از
آنها بهرهمند میشود (ط اط ایی.)28-22 ،1755 ،
به هر رو خداوند حکیم تصـــریح کرده اســـت که قرآن دارا دو مرت ه وجود
اســـت ،مرت ه ما ق ا نيول و مرت ه ما بعد نيول .مرت ه هد از نيول در قال زبان هربی
ریخته شــده تا برا بشــر قابا فهم باشــد ،اما مرت ه ما ق ا نيول ،در ام الکتاب بوده و
فهم کاما آن خارم از درک بشر هاد است (جواد آملی.)774 ،1755 ،
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ممکن اسـت نسـ ت به کیریت هلم کلی و ثابت ان یام و اولیام به موجودات سذشته
و آینده تا روز قیامت نیي آساه شـــود ،و معنا کیم خداوند را که فرمود در قرآن کریم
بیان همه يیي اســت ،متوجّه شــده و این مدها را که همه هلوم و معانی در قرآن کریم
وجود دارد را به صـورت حلیلی و یلینی تصدی کند؛ زیرا هیچ امر نیست مرر اینکه

 /مرتضو

 )2هلم ان یام و اولیام نیي بســـان هلم نوع دوم اســـت ،بنابراین تمام هالم مانند
یك واحد ترکی ی اســـت که همه اجيائ به هم متصـــااند و هلم ان یام و اولیام نیي به
این هالم ،هلم واحد است که به مجموع این هالم دارند.
 )8بنابراین هر کد به کیریت هلم خداوند و ملربان او به اشـــیام جيئی هالم که به
ن و هلم کلی ثابت دائم و بدون تغییر و زوال اســت ،شــناخت هیدا کند ،در این صــورت
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صـدر المتللهین در شـر یکی از روایات مربوط به سسـتره معرفتبخشی قرآن 1به
طور مرص ـّا و با ذکر ملدماتی ،معرفتبخشــی تامّ مجموهه راهر و باطن قرآن کریم را
مستدل کرده است .در ادامه کیم و را در قال نکات زیر بیان خواهیم کرد
 )1هذیرش و فهم این امر که قرآن کریم مشـــتما بر همه يیي باشـــد ،بر همران
میسـر نیسـت؛ بدین جهت سؤال از این امر توسّی مردم از امام به صورت استرهام
انکار صــورت سرفته ،امّا هاســ ایشــان نیي تلکید بر این اشــتمال همه جان ه قرآن
کریم است.
 )4هلم بـه اشـــیام جيئی به دو سونه اســـت این هلم ساهی از طری حد ،تجربه،
شـنیدن خ ر ،شـهادت و یا اجتهاد صـورت میسیرد .خصـوصیت این هلم این است که
متغیر ،متناهی و م دود به زمان اســت .نوع دیرر هلم این اســت که به واســطه هلم به
م اد و اسـ اب آنها شـکا میسیرد ،خاصـیت این هلم این است که بسیی ،م یی بر
همه اشیام و غیر متغیر و غیر م دود به زمان است.
 )7با هنایت به هلم نوع دوم ،هر کد به م دأ اوّل با این وص که او م دأ هر وجود
و فاها هر فیضــی اســت ،آساهی یابد ،به ت لی به همه موجودات و هر يه از ایشــان
صـادر میشـود ،هلم خواهد یافت؛ زیرا همه موجودات به نايار با ل اب ترتی س ی و
مس ی به م دأ کا منتهی میشوند.

55

خودش یا ملومات و اســ اب و م اد و غایات در قرآن کریم مورد اشــاره قرار سرفته
باشـد ،و هلم به اشـیام به س هلم به اس اب و هلا شکا میسیرد بدون این که حد
و یا تجربه در این میان دخالتی داشته باشند.
 )2اکثر مردم بدین س که نس ت به م دأ اوّل و م اد کلیه و غایات و  ...معرفت
ندارند ،از این رو برا ایشــان فهم آیات قرآن و هجای و اســرار آن و همه آنیه در آن
اسـت که قابا شـمارش نیست ،میسّر و ممکن نخواهد بود ،و به همین جهت است که
انســان ،متعج از این کیم اســت که در قرآن با این حجم کم و اختصــار ،همه هلوم و
اخ ار جمع شده است (صدرالمتللهین.)784 -728 4 ،1757 ،
این کیم و اسـتدالل صدر المتللهین هم با اطیق آیاتی که سذشت ،سازسار است و
هم نیـازمند تلیید که اکثر مرسـ ـّران ذیا آیات داشـــتند ،نخواهد بود و از طرفی با
مـدلول روایـاتی که قرآن را متکرا بیان همه امور دانســـته و آن را من ع هلم هیام ر و
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ائمّه دانستهاند همخوانی دارد.
با این اســـتدالل میتوان نتیجه سرفت که باطن قرآن کریم با هنایت به هلم خا
اولیام و ملربان خداوند ،بیانرر همه يیي است.
هیمه ط اط ایی ذیا آیه  58ســوره ن ا ،در بدو امر با هنایت به فلســره وجود
قرآن کریم که برا هدایت هموم مردم اســـت ،سســـتره معرفتبخشـــی قرآن کریم و
«ت یان کا شیم» بودن آن را به مسائا مربوط به امر هدایت مردم م دود کرده است،
اما در ادامه ،با نظر به روایاتی که جن ه باطنی قرآن را بیان کرده و معرفتبخشــی قرآن
را م ـدود بـه داللت لرظیه آیات نکردهاند ،ت یین دیرر از «ت یان کا شـــیم» بودن
قرآن کریم ارائه میدهد که بر هایه آن ،در صـورت ص ت روایات ،قرآن دربردارنده همه
يیي اســـت «آنیه سرتیم م نی بر راهر «ت یان» بود که نظر به آن يیي دارد که از
کیم آشـکار میشـود و آن ،ارهار کردن ملاصد از طری دالالت لرظیه است .از این رو
ما به واسـطه داللت لری قرآن کریم جي به کلیات آنیه بیان کردیم ،هدایت نمیشویم،
اما در روایات موارد اســت که بر این داللت میکنند که در قرآن هلم سذشــته و حال
و آینده تا روز قیامت وجود دارد .اسر این روایات صــ یح باشــد الزم میآید که مراد از
«ت یان» هام تر از آن يیي باشــد که از طری داللت لرظیه به دســت میآید ،بدین
جهت شــاید در قرآن اشــاراتی باشــد که بدون داللت لرظیه از اســرار هرده بردارد که
فهم هاد قادر به درک آنها نیست» (ط اط ایی.)748 14 ،1781 ،

 .3-3آگاهان از معارف باطنی قرآن

با توجه به اینکه معرفتبخشـی راهر قرآن کریم م دود و حداقلی و معرفتبخشی
مجموع راهر و باطن قرآن ،حداکثر و تمام اســت ،این مســهله مطر میشــود که
آسـاهـان از معـارا باطنی قرآن يه کســـانیاند؟ از تدبر در آیات قرآن و نیي روایات به
دست میآید که آساهی از باطن قرآن ،ویژه معصومان است.
آیات شـریره ِلنَّهي لَقُيْآنٌ َْيلیٌْ * فِ ِْتَابٍ ََّكْنُالنٍ * رَ یَمَُّْهي ِلرَّ الْميطََِّيُون( واقعه
 )51-75بیانرر آن است که قرآن کریم که راهرش در اختیار هموم است ،حلیلتی در
کتاب مکنون دارد که جي هاکان آن را درک نمیکنند .داللت «مطهرون» بر هصــمت با
توجه به اطیق طهارت که هاکیيسی از هرسونه آلودسی را شـاما میشود ،تام است ولی
«کتاب مکنون» نارر به لو م روب بوده و به حلیلت قرآن ق ا از نيول اشـــاره دارد،
در حالی که موضــوع ب ث ،قرآن هد از بيول در قال زبان هربی اســت .ينانکه آیات:
وَ الْكِتََابل الْميبلي ل * ِلنَّا جَََلْنَا ي قُيْآناً عَيَبليّاً لَََلَّكُْْ تََْقِلُالنَ * وَ ِلنَّهي فِ أُمِّ الْكِتَابل لَ َیْنَا لَََلِ

حَكِيٌْ( زخرا  )2 -4نیي بیانسر این دو مرت ه وجود قرآن کریم است.

 /هاد صادقی -م مد حسین مختار

 /مرتضو



روایت اسـتراده میشـود که این حضـرات معصـومین هستند که میتوانند به طور
کاما تمام معارا قرآن را دریافت کنند (مص ا یيد .)87 4 ،1784 ،
همینین روایت دیرر به این مضـمون از امام باقر نلا شده است «هییکد
جي اوصـ ـیـا هیـام ر نمیتواند ادها کند که همه قرآن اهم از راهر و باطن را جمع
کرده است» (کلینی.)445 1 ،1217 ،
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مرر آنکـه بروییم ،کســـی کـه از حلیلت قرآن در لو م روب و ق ا از نيول آساه
اسـت ،از معارا باطنی قرآن هد از نيول نیي آساهی دارد .بدین جهت ،استدالل ميبور،
تام اســت .ينانکه روایات بســیار نیي بر این که فهم حلای قرآن به صــورت کاما و
همه جان ه به معصــومان اختصــا دارد ،تصــریح و تلکید نموده اســت .به هنوان مثال
امـام بـاقر در سرـت و سویی بـا قتـاده میفرمـایند «وا بر تو قتاده ،همانا قرآن را
کســی میشــناســد که مخاط (واقعی) آن اســت» (کلینی .)714 5 ،1217 ،از این

بررسی گستره معرفتبخشی قرآن کریم با محوریت آیهتِبْيانًا لِكُلِّ شَیءٍ

بنابر این بر اسـاس سـخن هیمه اسر ساحت قرآن کریم را اهم از راهر آن بدانیم -
کما اینکه همین نظر مورد تلیید روایات مربوط به بطن داشتن قرآن است -تلیید آیات
به ب ث هدایت با معنا خا آن ،ادهایی بدون دلیا خواهد بود و آیات به راهر خود
داللت بر معرفتبخشی تام در حوزه راهر و باطن قرآن کریم دارند.
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برخی از مرسـ ـّران ذیـا این روایت سرتهاند «مراد از جمع قرآن در این حدیث
شـری  ،جمع نوشتار یا سرتار نیست ،بلکه منظور جمع هلمی است؛ زیرا استنساخ
و نراشــتن (جمع نوشــتار ) در مورد حروا و کلمات ص ـ یح اســت ،امّا درباره باطن
قرآن درسـت نیسـت .هد به قرینه ميبور ،ملصـود از جمعْ همان ض ی هلمی است ،نه
کتابت» (جواد آملی.)74 1 ،1782 ،
و نیي ســخن امام صــادق به ابوحنیره که مدهی معرفت حلیلی قرآن بود «ا
ابا حنیره! همانا ادها [داشــتنع هلم کرد  ،وا بر تو ،خداوند این هلم را جي نيد اها
کتاب که آن را در میان ایشــان نازل کرد قرار نداده اســت .وا بر تو ،و این هلم جي نيد
افراد خا از ذریه هیام ر ما م مد قرار داده نشــده و خداوند حرفی از این کتاب
را به تو تعلیم نکرده است( ».هاملی.)171 15 ،1218 ،
حــاصـــا آنکــه معرفــت تــام و تمــام قرآن اهم از رــاهر و بــاطن آن فلی برا
معصـومین ممکن است .ال ته این بدان معنا نیست که دیرران توان درک هیچ یك
از الیـههـا معرفتی قرآن کریم را نـدارنـد؛ يه آنکه ط روایت زین العابدین که
فرمودند «کتاب خداوند مشـتما بر يهار شیم است ه ارات ،اشارات ،لطائ و حلای ؛
ه ارت برا هوام ،اشــارت برا خوا  ،لطائ برا اولیام و حلای برا ان یام اســت»
(مجلسی ،)41 58 ،1217 ،هوام توانایی درک ه ارات قرآن کریم را دارند.
بـا تکیـه بر این نکتـه ،برخی از قرآن هژوهـان بر امکـان جمع تدبر و ترکر در آیات
قرآن کریم برا هوام و اختصــا
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فهم کاما قرآن برا معصــومین تلکید کردهاند

«از یك ســو قرآن کریم ما را به تدبر در کتاب الهی فرا میخواند و معصــومین نیي
در زمینهها مختل و با شـیوهها سوناسونْ اصـ اب ،شاسردان و مخاط ان خود را به
قرآن ارجاع می دادند و در ملام منارره با مخالران خود به قرآن احتجام می کردند .از
سـو دیرر برخی احادیث ،فهم قرآن را به معصومین اختصا میدهد .جمع بین
این دو دســته از روایات آن اســت که معرفت اکتناهی قرآن و مجموهه آن که شــاما
راهر و باطن و تلویا و تنيیا است ،ویژه معصومین است؛ امّا رواهر قرآن برا همران
حجت و فهم برا همه کســانی که هلوم هایه را می دانند و روشــمندانه در آن
مینررند میسور است» (جواد آملی.)117 1 ،1782 ،
همینین بر اســـاس این نظر ،آن دســـته از روایاتی که قرآن و ســـنت را در کنار
یکدیرر ،بیانرر همه يیي دانسـتهاند ،حاو این نکته هستند که از آنجا که دسترسی به
باطن قرآن کریم و ط یعتا دسـترسـی به فهم همه امور برا هامه مردم ممکن نیست،

بیـت بـه هنوان ثلـا اصـــغر بیان شـــدهاند و بر این امر تلکید شـــده اســـت که
معرفتبخشـــی تام قرآن کریم تنها در سرو همراهی با اها بیت معنا و مرهوم هیدا
میکند (همان.)181 ،

نتیجه
سســتره م توایی قرآن کریم در بعد راهر به صــورت حداقلی ،و در مجموع راهر و
باطن به صـورت تامّ و حداکثر است ،و شاهد این ادها صراحت آیه  58سوره ن ا
اسـت .در حوزه باطن نیي تنها معصــومان توان درک و فهم معارا آن را دارند و
در حلیلت معرفتبخشـــی این بعد از حلیلت قرآن به صـــورت جامع و کاما تنها
برا معصـومان است ،و دیرران متناس با بهره سیر از ابيارها و طرق معرفت
و ررفیت وجود خود میتوانند از حلای و معارا قرآن بهرهمند سردند

بررسی گستره معرفتبخشی قرآن کریم با محوریت آیهتِبْيانًا لِكُلِّ شَیءٍ

ایشــان نیازمند به ســنت برا رســیدن به معارا باطنی قرآن کریم هســتند .بر این
اســاس به نوهی ســنت من ع فرهی و ت عی ،در کنار قرآن کریم به هنوان من ع اصــلی،
برا کسـ معرفتها دنیو و اخرو به شمار میآید .به نوهی این کیم در حدیث
ثللین نیي مورد اشـــاره قرار سرفتـه اســـت کـه قرآن کریم بـه هنوان ثلـا اک ر و اها

 /هاد صادقی -م مد حسین مختار

 /مرتضو
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 31نام ی حر محاد بن حسلللن 1211ق وسییا ل الشیییع قم مؤسلللسللله آل
البیت
 33نبده محاد و محاد رشلللید رضلللا 1211ق تفسیییر المنار بیروت دار احیا
ال راث العربی
 32ب ر رازى محاد بن نار 1211ق التفسیر الكبیر (میاتی الغی ) بیروت دار
إحیا ال راث العربی
 38بیروزآبادی ابشطاهر بن یع شب بی تا تنویر المقیاس بیروت دارالیکر

 36قاى م للهدى محاد بن محادرضللا 1365ش تفسیییر کنز الدقا غ و بحر
الغرا ب تهران وزارت برهنگ و ارشاد اسممى سازمان چاپ و ان ارات
 33کریای مصللطیی 1311ش جامعیت قرآن کریم تهران پژوه للگاه برهنگ و
اندی ه اسممی
 35کاشللانى ب اهلل بن شللکراهلل 1213ق زبدة التفاسیییر قم مؤسللسللة الاعارف
اإلسممیة
 31کاشانى ب اهلل بن شکراهلل بی تا منهج الصادقین فی إلزام المخالفین تهران
ک ابیروشى اسممیه
 21ک ینى محاد بن یع شب 1213ق الكافی تهران دارالک

االسممیه

 21ک ینى محاد بن یع شب 1211ق کافی قم دارالحدیث

سال بیست و هشتم ،شماره صـد و ده
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 21گنابادی سل طان محاد 1331ش بیان السییعادة فى مقاما العبادة ترجاه:
رضا خانى ح ات اهلل ریاضى تهران مرکز چاپ و ان ارات دان گاه پیا،نشر
 23مج سلللى محاد باقر بن محاد ت ى 1213ق بحار األنوار بیروت دار احیا
ال راث العربی

 22مج سلى محاد باقر بن محاد ت ى 1212ق مرآة العقوا فی شرح أخبار آا
الرسوا تهران دارالک

االسممیه

 28مصلبا یزدی محاّد ت ی 1311ش قرآن شناسی تح ی و نگارش غممع ی
نزیزی کیا قم ان ارات مؤسسه آمشزشی و پژوه ی اما ،خاینی
 26مصبا یزدی محاّد ت ی بی تا قرآن شناسی تح ی و نگارش محاشد رجبی

قم ان ارات مؤسسه آمشزشی و پژوه ی اما ،خاینی
 23مصطیشى حسن 1365ش التحقیغ فی کلما القرآن الكریم تهران وزارت
برهنگ و ارشاد اسممی
سازمان سات

 21مغنیه محادجشاد 1212ق التفسیر الكاش
 81مکار ،شیرازى ناصر 1331ش تفسیر نمون تهران دار الک

قم دار الک اب اإلسممی

 81میبدى احاد بن محاد 1331ش کشیی

اإلسممیة

اهسییرار و عدة اهبرار (معروف به

تیسیر خشاجه نبداهلل انصارى) تهران امیر کبیر
 81واحدى ن ى بن احاد 1218ق الوجیز فى تفسیییر الكتاب العزیز (واحدى)
بیروت دار ال م

بررسی گستره معرفتبخشی قرآن کریم با محوریت آیهتِبْيانًا لِكُلِّ شَیءٍ

 25معربت محاد هادی 1331ش علوم قرآنی تهران مؤسسه برهنگی ال اهید و

 /هاد صادقی -م مد حسین مختار

 /مرتضو
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