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چکیده
جامعیّت قرآن از جمله مباحث بنیادین تفسیر و علوم قرآنی است که در فهم مراد و مقصود کالم خداوند بسیار
تأثیرگذار است .پژوهشگران به منظور تبیین قلمرو معارف قرآن به آیاتی از قرآن استناد کردهاند .این مقاله ،دیدگاه
مفسّران را در خصوص جامعیّت قرآن با استناد آنان به آیه (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا
الْقُرْآنِ ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا)(اسراء )88 ،به روش توصیفی  -تحلیلی بررسی کرده و
کوشیده است به این مسئله که کدام تفاسیر آیه را مستند جامعیّت دانسته و چه نوع جامعیّتی را مدّ نظر داشتهاند،
پاسخ دهد .بررسیها نشان داد به رغم آموزههای دیرین مکتب اهل بیت مبنی بر جامع بودن قرآن ،استفادۀ جامعیّت
از آیۀ مزبور ،بیشتر از ناحیۀ مفسّران معاصر که رویکردی علمی -اجتهادی به قرآن داشتهاند ،صورت پذیرفته است.
واژگان کلیدی:
تفسیر ترتیبی ،تفسیر موضوعی ،قلمرو معارف قرآن ، ،اعجاز ،تحدّی

.1کارشناس ارشد تفسير قرآن  ،دانشکده تربيت مدرّس قرآن مشهد (نويسنده مسئول)
maryammazaheri@gmail.com
 .2استاديار دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم ،دانشکده تربيت مدرّس قرآن مشهد
mousavishoshtari@quran.ac.ir
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مقدّمه
با توجه به فرازمانی و فرامکانی و فرازبانی بودن قرآن و رسالت خاتم پیامبران و اینکه پیامبر اکرم  #آخرین و
برترین پیامبران و شریعت او آخرین شریعت است ،این سؤال مطرح است که آیا قرآن به عنوان برنامه و قانون
زندگی بشر تا قیام قیامت کبری ،از جامعیّت برخوردار است و اگر آری ،گسترۀ آن چه مقدار است؟ زیرا بهره مندی
کامل از این برنامه الهی و تسلیم علمی و عملی به معارف و قوانین آن بستگی به روشن شدن قلمرو آن دارد .این
که قرآن چه وظایفی برای مسلمانان تعیین کرده و مؤمنان در چه حوزههایی بایسته است به قرآن مراجعه کنند و
یا آن را داور خویش قرار دهند؟ همچنین اعتقاد یا عدم اعتقاد به جامعیّت از مبانی مهم تفسیر و فهم قرآن است.
این مقاله در صدد پرداختن به جامعیّت قرآن به عنوان یکی از موضوعات مهم علوم قرآنی و به طور خاص در پی
یافتن و بررسی نظر مفسّران در خصوص داللت آیۀ  88سوره اسراء و ارتباط آن با مقوله جامعیّت قرآن است.
قلمرو موضوعی قرآن از برخی آیات و روایات به دست میآید و این قلمرو تحت عناوینی همچون اعجاز محتوایی
یا در ذیل تفسیر برخی آی ات مورد توجه دانشمندان متقدّم و متأخّر قرار گرفته است .در سده اخیر به دلیل طرح
اندیشههای جدید در مقوله دین و معرفت دینی ،بحث جامعیّت به صورت جدّیتر مطرحشده که شاید یکی از
کارکردهای آن حل تعارض علم و دین و یا عقل و وحی باشد ،همچنین بروز برخی شبهات در حوزه کارکرد دین،
موجب گرایش بیشتر اندیشمندان مسلمان به این بحث شده است .در مسئله جامعیّت قرآن به آیاتی از جمله آیه
 89نحل 111 ،یوسف 38 ،انعام و  88اسراء استناد میشود.
جامعیّت قرآن از منظر اندیشمندان مسلمان
جامعیّت در لغت به معنی «فراگیر بودن ،کیفیت جامع بودن» است (صدرى افشار .)390/1 ،درباره جامعیّت قرآن
نظریات گوناگونی ارائه شده که میتوان ذیل چهار نظریه گنجاند:
 .1جامعیّت مطلق قرآن .2 ،جامعیّت نسبی قرآن.3 ،جامعیّت مقایسه ای .4 ،عدم جامعیّت قرآن.
گروه اول قرآن را در بردارنده همه چیز در تمامی زمینهها می دانند ،گروه دوم قرآن را تنها در امور هدایتی و امور
مورد انتظار بشر جامع دانسته ،گروه سوم قرآن را در قیاس با سایر کتب وحیانی جامع می دانند و چهارمین گروه
بین دو مفهوم کمال و جامعیّت تمایز قائل شده و قرآن را دارای کمال می دانند نه جامعیّت و برآنند که اگر جامعیّت
را جدای از کمال بدانیم این جامعیّت در مورد قرآن اثباتناپذیر است .
نظریه اول :جامعیّت مطلق قرآن
طرفداران این نظریه بر این باورند که قرآن جامع همه چیز است .قرآن حتی به اصول اساسی علوم و فنون مختلف
نیز پرداخته و به آنها اشاره کرده است .به قول مولوی ،عارف و شاعر پرآوازه ایرانزمین در سده هفتم هجری:
«این نجوم و طبّ ،وحی انبیاء است» (مثنوی معنوی ،دفتر چهارم /بیت .)1293بدرالدین زرکشی (د794ق) و
جاللالدین سیوطی (د911ق) صاحبان دو دائرهالمعارف بزرگ علوم قرآنی تا عصر خویش ،به ترتیب آوردهاند:
«وَفِی الْقُرْآنِ عِلْمُ الْأَوَّلِینَ وَالْآخِرِینَ وَمَا مِنْ شَیءٍ إِلَّا وَیمْكِنُ اسْتِخْرَاجُهُ مِنْ( »...زرکشی)181/2 ،؛ «و قد احتوى
[القرآن] على علوم أخرى من علوم األوائل مثل الطب و الجدل و الهی ئه و الهندسه و الجبر و المقابله و النجامه و
غیر ذلك» (سیوطی.)334/2 ،
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دیدگاه این گروه برآیندی از فهم و جمع آیات و روایات ذیل است:
الف) آیات( :ما فَرَّطْنَا فِی الْکِتابِ مِن شَیء( ) ...انعام )38 ،و (نَزَّلْنَا عَلَیکَ الْکِتابَ تِبْیانًا لِِّکُلِِّ شَیء( ) ...نحل)89 ،
ب) روایات :عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ $قَالَ« :كِتَابُ اللَّهِ فِی هِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَ فَصْلُ مَا بَینَكُمْ وَ نَحْنُ
نَعْلَمُه»(،کلینی)61/1 ،؛ کتاب خدا ،در آن است خبر پیش از شما و خبر بعد از شما ،و حکم ما بین شماها .عن أَبَا
عَبْدِ اللَّه $یقُولُ« :قَدْ وَلَدَنِی رَسُولُ اللَّهِ #وَ أَنَا أَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ وَ فِیهِ بَدْءُ الْخَلْقِ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى یوْمِ الْقِیامَهِ
وَ فِیهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ خَبَرُ الْأَرْضِ وَ خَبَرُ الْجَنَّهِ وَ خَبَرُ النَّارِ وَ خَبَرُ مَا كَانَ وَ خَبَرُ مَا هُوَ كَائِنٌ أَعْلَمُ ذَلِكَ كَمَا أَنْظُرُ إِلَى
كَفِّی؛ إِنَّ اللَّهَ یقُولُ فِیهِ تِبْیانُ كُلِّ شَیء» (همو ،همانجا)« .علوم اولین و آخرین  ،اخبار گذشته  ،حال و آینده در آن
به ودیعت نهاده شده است» (ثعالبی123/1 ،؛ عروسی حویزی)73/3 ،؛ «و اسرار و شگفتی های آن نهایتی ندارد»
(کلینی238/ 2 ،؛ نهج البالغه ،خطبه )18؛ «بیان و تبیین قرآن همه چیز را فرا گرفته است» (عیاشی)266/2 ،
«آنسان که دیگر جایی باقی نمانده که انسان چیزی آرزو کند و با خود بگوید :ای کاش این مسئله هم در قرآن بیان
میشد» (قمی.) 87 ،
از آنجا که موضوعاتی که تا کنون از سوی دانشمندان در قرآن تحقیق شده است ،بیشتر در حوزه اخالق ،معارف
اسالمی و الهیات بوده است و موضوعات تخصصی و علمی در میان آنها مشاهده نمیشود؛ مسلمانان در نظر و عمل
پنداشتهاند که هدایت قرآن منحصر در مسائل دینی است و هدایت در دیگر حوزههای علوم بشری بر عهده قرآن
نیست .قرآن تنها به یادگیری علوم مختلف تشویق و ترغیب میکند و انسان باید با تکیه بر عقل و درایت خویش
آنها را بیاموزد و کشف کند (معرفت و میرمحمّدی.)75 ،
منشأ این عقیده دستکم دو باور است :نخست اینکه اگر ادّعا شود قرآن بیانگر همه مسائل و موضوعات است،
ال فالن مسئله ریاضی ،شیمی یا فیزیک چگونه در قرآن تبیین شده
بالفاصله این سؤاالت مطرح خواهد شد که مث ً
است؟ از این رو ،دانشمندان اسالمی از همان آغاز برای برونرفت از این پرسش ،هدایت و روشنگری قرآن را که در
آیات و روایات متعدد به صورت مطلق و بیحدّ و مرز مطرح شده است ،تنها به حوزه دین و دینداری آن محدود نمودند
و در تفسیر آیاتی همچون« :و نزّلنا علیک الکتاب تبیانًا لکلّ شیء» (نحل )89 ،تأکید کردند که مراد از «کلّ شیء»،
«کلّ شیء فی أمر الهدایه و الدّین» است؛ با این استدالل که بشر تنها در امر دین و سعادت محتاج هدایت قرآن
است و در دیگر حوزهها بشر میتواند با تکیه بر عقل خویش امور زندگی خود را سامان دهد.
دو دیگر آنکه اگر مفسّری خود را مسلّط و محیط بر قرآن فرض کند ،قرآن را در برابر این قبیل سؤاالت و شبهات،
دست خالی و بیپاسخ خواهد یافت ،پس یقین خواهد کرد چنین مسائلی در قرآن مطرح نشده است .از این رو ،ادّعای
قرآن را که «بیانگر همه چیز است» به حوزه دین محدود میکند .امّا اگر مفسّر خود را مسلّط بر قرآن نداند و اصوال
احاطه و تسلط بر قرآن را ناممکن بداند  ،هیچگاه در مقام محدود کردن فرازمانی و فرامکانی بودن هدایت و بیان
قرآن برنخواهد آمد.
همچنین اشتباه در روششناسی تفسیر قرآن سبب شده است که از فهم ظرایف و دقایق بسیاری از قرآن غافل
بمانیم و در نتیجه نتوانیم «تبیانًا لکلّ شیء» بودن قرآن را در حوزههای مختلف علمی ببینیم .شیخ محمود شلتوت
از عالمان معاصر مصر در بیان آسیبشناسی تاریخ تفسیر اذعان میکند که «بکار گرفتن روش ترتیبی در تفسیر
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قرآن باعث آن شده است که غالبًا از مفاهیم صریح آیات قرآن عدول شود و معانی واقعی بعضی از آیات دستخوش
تحریف قرار گیرد» (دروزه .)138 ،وی بر این باور است که بهترین روش تفسیر« ،تفسیر موضوعی» است .زیرا
«قرآن درباره هر موضوعی سخنی دارد و برای هر پرسشی پاسخی .قرآن سرتاسر گفتارهای عرفانی و روحانی
نیست که فقط از معنویات سخن بگوید و فقط از ایمان و کیفیت درجات آن بحث کند .متأسفانه بسیاری از
مسلمانان بدون آنکه مطالعه و پژوهشی کرده باشند ،قرآن را با همین عنوان میشناسند» (همو.)141 ،
شهید سید محمّدباقر صدر از استادان معاصر حوزه علمیه نجف اشرف نیز رایج شدن روش ترتیبی (تفکیکی) در
تفسیر قرآن را عامل مهمی در ایستایی تفسیر و فهم ناقص فرهنگ قرآنی دانسته است تا آنجا که «نگذاشته است
تفسیر همانند دیگر علوم اسالمی روز به روز رشد و نمو پیدا کند ...به طوری که می توان گفت :قرنها بر تفسیر
جامع طبری و تفسیر امام فخر رازی و تفسیر تبیان شیخ طوسی گذشته است ،ولی فرهنگ اسالمی و قرآنی
دستاورد تازهای نداشته و تفسیر همچنان درجا زده و اگر تغییراتی عارضش شده ،بسیار اندک بوده است[ ،که] در
برابر تغییرات و دگرگونیهای فراوانی که به جوامع انسانی دست داده است ،چیزی به حساب نمیآید» (همو-150 ،
 .)151ایشان علّت این واقعیت را در متفاوت بودن مبانی و روش تفسیر ترتیبی و روش موضوعی و آثار و پیامدهای
آندو میداند و آورده است:
«در تفسیر موضوعی [بر خالف روش ترتیبی] ،مفسّر کارش را از متن آیات قرآن شروع نمی کند ،بلکه از واقعیت
زندگی آغاز می کند ،و نظرش را بر یک موضوع اعتقادی یا اجتماعی و غیره متمرکز می سازد ،و راهحلهایی را
که در رابطه با آن موضوع ،علم و اندیشه بشر دریافته است و همچنین مشکالتی را که زندگی انسانی در رابطه با
ال
موضوع مطرح کرده است ،و نیز جاهای خالی که در تحقیقات مربوط به آن موضوع بر جای مانده است کام ً
گردآوری می کند ،بعد به سراغ آیات قرآنی می رود ،ولی دیگر فقط در نقش مستمع و نویسنده نیست؛ پیش از
آنکه به سراغ متن قرآن بیاید ،موضوع را بررسی و آماده کرده و نقطهنظرهای دانشمندان و اندیشمندان بشری را
فراهم آورده است (کتابٌ فصّلت آیاته قرآنًا عربیًا لقومٍ یعلمون ) (فصّلت )3 ،تا بتواند با آیات قرآن گفتگویی را
برقرار کند .مفسّر میپرسد و قرآن در رابطه با محصول تجارب و اندیشه بشر که در اختیار مفسّر است ،به او پاسخ
می گوید .مفسّر میخواهد موضوع قرآن را در رابطه با موضوع مورد نظرش بداند و میخواهد نظریه کامل قرآن را
از راه مقایسه و عرضه دستاوردهای علم و اندیشه بشری به پیشگاه قرآن به دست آورد .از این رو ،فرآوردههای
تفسیر موضوعی همیشه در ارتباط کامل با تجربیات بشری است ،و نمودارها و خطوط کلّی بررسی قرآن را از
موضوعات مورد نیاز ایشان به روشنی نشان می دهد ،و نقطه نظر اسالم را در رابطه با آن موضوعات مشخّص
میگرداند .به همین جهت ،کار تفسیر موضوعی در واقع به گفتگو نشستن با قرآن و به عبارت دیگر به سخن
درآوردن قرآن است ،و [مانند تفسیر ترتیبی] یک واکنش سلبی در برابر قرآن نیست ،بلکه یک واکنش فعّال و
ایجابی است ،و آیات قرآنی را در جهت اکتشاف یکی از حقایق بزرگ این کتاب به حرکت در میآورد .حضرت امام
علی$وقتی درباره قرآن سخن می گوید ،می فرماید« :ذلک القرآن فَاستَنطِقوه» .این تعبیر به سخن درآوردن
قرآن که در سخن این فرزند قرآن آمده است ،شیواترین و رساترین توصیف کار تفسیر موضوعی است» (همو،
152-153؛ نیز نک :لسانی فشارکی و مرادی زنجانی.)30-1 ،
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نظریه دوم :جامعیّت نسبی قرآن
معتقدان به این نظریه مىگویند :قرآن جامعیّت دارد ،ولى جامعیّتش محدود به حیطه مورد انتظار و محدوده
مسؤولیت قرآن است .به بیان دیگر ،قرآن چون براى هدایت است ،جامعیّتش نیز در همین قلمرو قابل پذیرش
است و نه بیشتر .باورمندان به این نظریه به دو دسته طرفداران جامعیّت نسبى حداكثرى و جامعیّت نسبى حداقلى
قرآن تقسیم مىشوند .این نظریه از پرطرفدارترین نظریهها در میان محققان علوم قرآنى و مفسّران به شمار می
رود.
طرفداران این نظریه دالئل متعدد و مختلفی از کتاب ،سنّت و عقل ارائه کرده اند.
الف) دلیل عقلی :الزمه خاتمیت نبوّت ،جامعیّت قرآن است ،اگر پیامبراسالم ،#خاتم پیامبران است ،و پس از
وی پیامبری نخواهد آمد و کتاب یا دستور و یا شریعتی پس از وی نازل نخواهد شد ،معنایش جاودانگی دستورها
و تعالیم است .لذا آنچه بایسته آوردن بوده ،آورده و آن چه بایسته گفتن بوده را گفتهِ« ،تبْیان کل شَیء» بوده و از
هیچ چیز فرو گذار نکرده است ،اما اگر در این زمینه نیازمند راهنمایی دیگران بود ،احکامش جاودانی و جامع
نبود(سروش.)112-83 ،
ب) دلیل نقلی :طرفداران جامعیّت نسبی قرآن در تأیید نظریه خویش به همان آیاتی استناد کرده اند که معتقدان
به نظریه اول نیز به آنها تمسک کرده بودند ،تنها نکته تفاوت در نوع برداشت هر یک از ایشان از این آیات است.
ایشان به آیاتی همانند آیه  107انبیاء 52 ،قلم و  28سبأ که قرآن و دین اسالم را دینی جهانی معرفی کرده اند و
روایات ذیل استناد میکنند :روایت مرازم از امام صادق« :$إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِی الْقُرْآنِ تِبْیانَ كُلِّ
شَیءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَیئًا یحْتَاجُ إِلَیهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَا یسْتَطِیعَ عَبْدٌ یقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِی الْقُرْآنِ -إِلَّا وَ
قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِیه» (کلینی.)59/1 ،
نظریه سوم :جامعیّت مقایسهای
بعضی از صاحبنظران معتقدند که چون پیامبر اسالم ،#خاتم پیامبران است و دارای مقام جامع می باشد ،قرآن
نیز همانند وی در مقایسه با دیگر کتب وحیانی جامعیّت دارد.تمام حقایق و معارف به ایشان داده شده و به همین
دلیل قرآن تمام معانی کتب انبیای سابق را جمع کرده است .این نظریه را به بزرگانی همچون امام خمینی ،سید
جالل الدین آشتیانی و ...نسبت دادهاند ،این نظریه که مبتنی بر آموزههای عرفانی است چندان مستدل به آیات و
روایات نبوده و صرفًا با تبیین مقام عرفانی و معنوی نبی اکرم #استفاده جامعیّت کتاب شریف قرآن را نمودهاند.
نظریه چهارم :عدم جامعیّت قرآن
این نظریه بر آن است که قرآن کمال دارد ،همانگونه که خود قرآن بدان اشاره کرده است ولی جامعیّت ندارد .این
رأی مبتنی بر تفاوت گذاشتن بر دو مفهوم جامعیّت و کمال است .این نظریه را دکتر عبدالکریم سروش مطرح و
از آن دفاع کرده است .ایشان معتقد است که دین کمال دارد و نه جامعیّت ،چرا که «فرق است میان کامل بودن
و جامع بودن .جامع بودن یعنی همه چیز را در بر میگیرد ،گویی دین سوپرمارکتی است که هر چه بخواهید در آن
پیدا می شود» (سروش.)107 ،
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جامعیّت قرآن اگر مفهومی جدای از کمال دین داشته باشد بوسیله قرآن قابل اثبات نیست .روایات نیز که
تفصیلدهنده قرآن و وحیاند همانگونه که اشاره کردیم واژه جامعیّت را به کار نگرفتهاند و آنچه در روایات با
ال وله اصل فی کتاب اللّه» (کلینی،
تعابیری چون «لم یدع شیئًا یحتاجُ الیه األمه» یا «ما من امر یختلف فیه اثنان إ ّ
 )60/1یا «ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه» (همو )59/1 ،آمده است به نظر میرسد در مقام تبیین و توضیح همان
مفهوم کمال قرآن و دین هستند و نه اینکه بخواهند مفهومی جدید که همان جامعیّت باشد را اثبات و تبیین کنند.
برخی نیز معتقدند بر طبق مبانی شیعی ،قرآن اولین و مهمترین منبع وحی و دین است اما همه آن نیست ،بلکه
سنت نبوی#و دیگر معصومین $نیز بخشی از وحی و دین است .بنابراین،دین جامعیّت دارد ،ولی قرآن به
تنهایی جامعیّت ندارد .یعنی دین چون شامل قرآن و سنّت است ،جامعیّت دارد؛ امّا قرآن یا سنت به تنهایی جامعیّت
ندارند.
آیه  88سوره اسراء و جامعیّت قرآن در آرای مفسّران فریقین
«قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا»
بگو :اگر(تمام) انس و جنّ گرد آیند تا همانند این قرآن را بیاورند ،نمىتوانند مثل آن را بیاورند ،هر چند كه بعضى
پشتیبان و یاور دیگرى باشند.
در اینجا به منظور سهولت بررسی ،تفاسیر فریقین را به سه دوره متقدم ،میانه ،متأخر و معاصر تقسیم کرده و این
نکته را مورد توجه قرار خواهیم داد که آیا ذیل این آیه بحثی از جامعیّت قرآن و کیفیت آن به میان آمده است یا
خیر؟ تا از این رهگذر با دیدگاههای شیعی و سنی ،همچنین تأثیر عامل زمان بر اندیشه مفسّران آگاه شویم ،صرف
نظر از اینکه این مفسّران در آثار دیگر خود نظری در این باره ابراز کرده اند یا خیر.
تفاسیر متقدّم (قرن اول تا پنجم)
در تفاسیر این دوره ،نشانی از بحث جامعیّت یافت نمی شود.
 .1تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس ،ابن عبّاس (د 68ق) ضمن تاکید بر بلیغ بودن قرآن« :بِمثل هَذَا الْقُرْآن
بَالغا فِیهِ الْأَمر وَالنَّهْی والوعد والوعید والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وَخبر مَا كَانَ وَمَا یكون»؛ مترادفی برای
ظهیرًا ذکر کرده است« ،ظهیرًا اَی معینًا» او (فیروز آبادی.)241/1 ،
.2تفسیر قمی ،در این تفسیر تنها مترادفی برای ظهیرًا ذکر شده است (قمی.)26/2 ،
.3جامع البیان عن تأویل آی القرآن ،طبری (د 310ق) فقط سبب نزول آیه را بیان کرده که قومی از یهود مدّعی
بودند می توانند مثل آن را بیاورند « :قل یا محمد للذین قالوا لك :إنا نأتی بمثل هذا القرآن :لئن اجتمعت اإلنس
و الجن على أن یأتوا بمثله ،ال یأتون أبدا بمثله ،و لو كان بعضهم لبعض عونا و ظهرا» (طبرى.)107/15 ،
تفاسیر میانه (قرن پنجم تا قرن دهم)
تفاسیر این دوره بیشتر به اعجاز ادبی و بالغی ،و نظم و فصاحت قرآن پرداخته و از جامعیّت سخنی به میان نیامده
است.
.1التبیان الجامع لعلوم القرآن (التبیان فی تفسیر القرآن) ،شیخ طوسی (د 460ق) به جنبه تحدّی آیه که انس و
جن را مخاطب قرار می دهد پرداخته و نیز به اعجاز ادبی (فصاحت ،بالغت ،نظم) تصریح نموده آنجا که گفته
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است« :تحدّی للخلق ان یأتوا بمثل هذا القرآن و أنهم یعجزون عنذلك و ال یقدرون على معارضته ،ألنه تعالى
قال «قل» یا محمد لهؤالء الكفار «لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ» متعاونین متعاضدین «عَلى أَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا
الْقُرْآنِ» فی فصاحته و بالغته و نظمه ،على الوجه الذی هو علیه ،و لعجزوا عنه «وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا
ان یأتوا بمثل هذا القرآن» (طوسی ،)517/6 ،اما به مسئله جامعیّت اشارهای نکرده است.
.2الكشف و البیان عن تفسیر القرآن ،ثعلبى نیشابورى (د427ق) ذیل آیه به جامعیّت اشاره نکرده و تنها به عجز
جن و انس از آوردن مثل قرآن اشاره کرده و دلیل آن را قدیم بودن قرآن دانسته است « ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ ألنه غیر
مخلوق» (ثعلبی)132/6 ،
.3لطائف االشارات ،قشیرى (د 514ق) در این تفسیر عرفانی تنها به این مطلب که قرآن کتابی است که تحریف
نشده و معجزه جاویدان است اشاره نموده است« :سائر األنبیاء معجزاتهم باقیه حكما ،و نبینا #معجزته باقیه
عینا» (قشیرى.)368/2 ،
.4مَجمعُ البَیان لعلوم القرآن (مجمع البیان فی تفسیر القرآن) ،ابوعلی فضل بن حسن طبرسی معروف به شیخ
طبرسی (د 548ق) به نقل از ابن عباس آورده است :احتج سبحانه على المشركین بإعجاز القرآن فقال« :قُلْ لَئِنِ
اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ»؛ معناه قل یا محمد لهؤالء الكفار :لئن
اجتمعت اإلنس و الجن متعاونین متعاضدین على أن یأتوا بمثل هذا القرآن فی فصاحته و بالغته و نظمه على
الوجوه التی هو علیها من كونه فی الطبقه العلی ا من البالغه و الدرجه القصوى من حسن النظم و جوده المعانی و
تهذی ب العباره و الخلو من التناقض و اللفظ المسخوط و المعنى الدخول على حد یشكل على السامعین ما بینهما
من التفاوت لعجزوا عن ذلك و لم یأتوا بمثله «وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا» أی معینا» .از عبارات فوق ،تحدّی
و اعجاز ادبی (فصاحت و بالغت و نظم) و عدم اختالف برمی آید .ایشان در ادامه و در تفسیر آیه بعدی توضیحی
س فِی هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
دارد که بیانگر اعتقاد او به جامعیّت قرآن در امر دنیا و آخرت است« :وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّا ِ
مَثَلٍ» معناه لقد بینا لهم فی هذا القرآن من كل ما یحتاج إلیه من الدالئل و األمثال و العبر و األحكام و ما یحتاجون
إلیه فی دینهم و دنیاهم لیتفكروا فیها» (طبرسی.)676/6 ،
 .5معالم التنزیل ،بَغَوی فَرّاء ،ابومحمد حسین بن مسعود ،محدّث و فقیه شافعی (د 516ق)در معالم التنزیل که
تفسیری روایی -کالمی است ،به اعجاز ادبی و غیبی تصریح کرده و قرآن را قدیم می داند ،اما از جامعیّت سخنی
به میان نیاورده است« :ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ ،ال یقدرون على ذلك ،وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا ،عونا و مظاهرا،
فنزلت حین قال الكفار :لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم اللّه تعالى ،فالقرآن معجز فی النظم و التألیف و اإلخبار عن
الغیوب ،و هو كالم فی أعلى طبقات المبالغه ال یشبه كالم الخلق ،ألنه غیر مخلوق و لو كان مخلوقا ألتوا بمثله»
(بغوی.)161/3 ،
.6روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن ،ابوالفتوح رازى (د 556ق) در این تفسیر که كالمى -اجتهادى-
اخالقى و کهنترین تفسیر شیعی به زبان فارسی است ذیل آیه به این نکات اشاره کرده است« :اگر جنّ و انس
مجتمع شوند بر آن كه تا قرآنى مانند این بیارند ،نیارند و نتوانند آوردن .ما این قرآن را به انواع فرستادیم ،از حكم
و امثال و مواعظ قصص و اخبار و نواهى تا فایده او عامّ بود ،جز آن است كه بیشترین مردمان ابا كردند و سر باز
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زدند ،الّا آنان كه كافر باشند و جحود كنند» (ابوالفتوح رازی .)287/12 ،از عبارت « ما این قرآن را به انواع فرستادیم،
از حكم و امثال و مواعظ قصص و اخبار و نواهى تا فایده او عامّ بود» نوعی جامعیّت بر میآید ،اما معلوم نیست
ایشان جامعیّت مطلق را پذیرفته یا جامعیّت در امور هدایتی را مد نظر داشته است.
 .7مفاتیح الغیب ،فخر رازی (د 606ق) در تفسیر آیه به معجزه بودن قرآن «و المختار عندنا فی هذا الباب أن نقول
القرآن فی نفسه إما أن یكون معجزا أو ال ی كون فإن كان معجزا فقد حصل المطلوب» و عجز انسان در مقابل
تحدّی قرآن «بأن عجز البشر عن معارضته» اشاره کرده ،ولی درباره جامعیّت مطلبی نگفته است (فخر رازی،
.)406/21
 .8المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز ،ابن عطیه اندلسى (د 542ق) در این تفسیر روایى -ادبى -كالمى-
اجتهادى ،پس از ذکر سبب نزول آیه ،تنها به تحدّی و اعجاز ادبی اشاره کرده است« :و العجز فی معارضه القرآن
إنما وقع فی النظم و الرصف لمعانیه ،و عله ذلك اإلحاطه التی ال یتصف بها إال اللّه عز و جل ،و البشر مقصر
ضروره بالجهل و النسیان و الغفله و أنواع النقص» (ابن عطیه.)484/3 ،
.9الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،زمخشرى (د 538ق) نیز در تفسیر اجتهادى -ادبى و بالغى -كالمى فقط
به معجزه بودن قرآن اشاره کرده است « :لو تظاهروا على أن یأتوا بمثل هذا القرآن فی بالغته و حسن نظمه و
تألیفه ،و فیهم العرب العاربه أرباب البیان لعجزوا عن اإلتیان بمثله» (زمخشری.)692/2 ،
.01أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،بیضاوی (د 691ق) نیز دلیل اینکه جن و انس با وجود تعاضد و همیاری نتوانستند
مثل قرآن را بیاورند اعجاز ادبی آن دانسته ،اما صحبتی از جامعیّت قرآن به میان نیاورده است« :قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ
الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ فی البالغه و حسن النظم و كمال المعنى .وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِیرًا و لو تظاهروا على اإلتیان به» (بیضاوی.)266/3 ،
.11الجامع ألحكام القرآن ،قُرطُبی (د 671ق) مفسّر و فقیه مالکی در این تفسیر با گرایش فقهی ذیل آیه به اعجاز
و عدم تحریف قرآن تصریح داشته است.
.21البحر المحیط فى التفسیر ،ابوحیان اندلسی (د 745ق) ،به اعجاز و جاودانگی قرآن اشاره کرده« :ذكر ما منحه
تعالى من الدلیل على نبوّته الباقی بقاء الدهر ،و هو القرآن الذی عجز العالم عن اإلتیان بمثله» ،و جن و انس را از
آوردن مثل آن ناتوان دانسته است« :و إذا كان فصحاء اللسان الذی نزل به و بلغاؤهم عجزوا عن اإلتیان بسوره
واحده مثله» و « و لو تعاون الثقالن علیه ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ» (ابوحیان.)111/7 ،
.31جواهر الحسان فى تفسیر القرآن ،ثعالبى (د 876ق) در تفسیر روایى -ادبى خود ضمن بیان سبب نزول« :سبب
هذه اآلیه أنّ جماعه من قریش قالوا للنبی صلّى اللّه علیه و سلّم :لو جئتنا بآیه غریبه غیر هذا القرآن ،فإنا نقدر
نحن على المجیء بمثله ،فنزلت هذه اآلیه المصرّحه بالتعجیز لجمیع الخالئق» .به اعجاز ادبی و غیبی تصریح
کرده است (ثعالبی.)496/3 ،
تفاسیر متأخّر (قرن دهم تا سیزدهم)
 .1مواهب عِلیه ،كاشفى سبزوارى (د 910ق) در این تفسیر عرفانی می گوید« :قُلْ بگو اى محمد «لَئِنِ اجْتَمَعَتِ
الْإِنْسُ» اگر جمع شوند آدمیان «وَ الْجِنُ» و پریان كه تو مبعوث بدیشانى و اتفاق كنند «عَلى أَنْ یأْتُوا» بر آنكه
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بیارند «بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ» بمانند این قرآن یعنى بیارند ،مثل آن را در فصاحت و بالغت و حسن نظم و كمال معنى
و اخبار از غیب «ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ» نیارند مانند او را درین صفتها با آنكه در میان اینان فصحا و بلغا و عرفاء هستند»
(کاشفی سبزواری .)629 ،گفته او داللتی بر جامعیّت قرآن ندارد.
.2تفسیر الجاللین ،نگاشته جاللالدین سیوطى (د911ق) و جالل الدین محلی ،در این تفسیر ذیل آیه آمده است:
« قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى أَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ فی الفصاحه و البالغه ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ
س فِی هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا معینا نزل ردا لقولهم و لو نشاء لقلنا مثل هذا وَ لَقَدْ صَرَّفْنا بینا لِلنَّا ِ
س أی أهل مكه إِلَّا كُفُورًا جحودا للحق»
مَثَلٍ صفه لمحذوف أی مثال من جنس كل مثل لیتعظوا فَأَبى أَكْثَرُ النَّا ِ
(سیوطی و محلّی.)294 ،
.3نور الثقلین ،حویزی (د1112ق) در این تفسیر روایی ذیل آیه ،از عیون اخبار الرضا به نقل از امام علی $آورده:
«ان اهلل تعالى نزل هذا القرآن بهذه الحروف التی یتداولها جمیع العرب» و به نقل از امام رضا $آیه را دال بر
اعجاز قرآن دانسته است« :انه ذكر القرآن یوما فعظم الحجه فیه ،و االیه المعجزه فی نظمه» اما از جامعیّت صحبتی
به میان نیاورده است (عروسی حویزی.)221/3 ،
تفاسیر معاصر (قرن چهاردهم)
.1المیزان فى تفسیر القرآن ،علّامه سید محمدحسین طباطبایی ذیل آیه ،تحدّی را در حوزه لفظ و معنا و فصاحت
و بالغت دانسته ،اما هیچ اشارهای به بحث جامعیّت نکرده است« :و فی اآلیه تحد ظاهر ،و هی ظاهره فی أن
التحدّی بجمیع ما للقرآن من صفات الكمال الراجعه إلى لفظه و معناه ال بفصاحته و بالغته وحدها» .ایشان تحدّی
را منحصر در جامعه آن روز نمی داند ،بلکه باب تحدّی برای همه مکانها و زمانها و همه انسانها باز است:
«على أن اآلیه ظاهره فی دوام التحدّی و قد انقرضت العرب العرباء أعالم الفصاحه و البالغه الیوم فال أثر منهم ،و
القرآن باق على إعجازه متحد بنفسه كما كان» (طباطبائی.)201/13 ،
علّامه ذیل آیه  23سوره بقره ،مبحثی را با عنوان «اعجاز القرآن» میگشاید و این بحث را مطرح می کند که قرآن
در آیات مختلفی به اعجازش تحدّی کرده ،آنچنان که همه آنها به گونهای استدالل بر معجزه بودن آن محسوب
میشوند .سپس در ادامه می گوید :عامترین مراتب تحدّی مربوط به آیه  88اسراء است ،چه در این آیه ،همگان
اعم از جن و انس را به همانندآوری فراخوانده ،و عالوه بر بالغت بیانی و جزالت در اسلوب ،به هر خصوصیت و
صفت ویژهای که قرآن در بر دارد ،اعم از معارف حقیقی ،اخالق فاضله ،احکام و قوانین ،خبرهای غیبی ،و علوم و
معارف نامکشوف و غیر آن تحدّی نموده است.
علّامه در ادامه اضافه می کند که عمومیت تحدّی نسبت به جن و انس در صورتی معنا دارد که دایرهاش تمام
اوصاف و ویژگی ها و زمینههایی را که امکان تفاضل و سبقتجویی در آنها وجود دارد ،در برگیرد .بر این اساس،
قرآن برای فرد بلیغ و سخنور در بالغتش ،و برای حکیم در حکمتش ،و برای عالم در علمش ،و برای عالم علوم
اجتماعی در تخصص خاص خودش ،و برای قانونگذاران و حقوقدانان در قانونگذاریشان ،و برای اهل سیاست
در سیاستشان ،و برای حاکمان و والیان در حکومتشان ،و برای تمام جهانیان در آنچه به صورت همگانی بدان
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دست نمی توانند یافت ،مانند غیب ،اختالف در حکم و علم و بیان ،معجزه است و کسی مانند آن را نمی تواند
بیاورد .پس قرآن مدعی عمومیت اعجاز خود از تمام جهات است (همو.)59/1 ،
بنابراین ،به نظر علّامه ،هر آنچه که آحاد یا مجموعه افراد انسان یا جن بتوانند در آن امکان فضل و برتری یابند،
مشمول عمومیت تحدّی در آیه  88اسراء است .این سخن بدان معناست که قرآن در تمام زمینههای جدی معرفتی
که بشر با آن درگیر است ،مطالبی دارد که فوق همانندآوری است .پس تحدّی عام آن اثبات کننده اعجازش در
تمام جهات یاد شده است .از این رو ،الزمه عمومیت این هماوردطلبی قرآن ،اشتمال آن بر همه زمینههای معرفتی
و مهارتی بشر ،و به عبارت دیگر جامعیّت آن در تمام جهات است؛ البته علّامه ذیل آیاتی دیگر بیاناتی دارند که
مستند سه قسم نظریه دیگر در باب جامعیّت قرآن قرار گرفته است .
.2فى ظالل القرآن ،سید بن قطب (د1385ق) ضمن برداشت اعجاز و تحدّی از آیه «فهذا القرآن لیس ألفاظا و
عبارات یحاول اإلنس و الجن أن یحاكوها .إنما هو كسائر ما یبدعه اللّه یعجز المخلوقون أن یصنعوه» ،جامعیّت
قرآن را پذیرفته ،چرا که قرآن را منهج حیات کامل دانسته است (و القرآن بعد ذلك منهج حیاه كامل) .و از آنجا
که زندگی کامل قوانین کافی هم میطلبد ،قرآن چه در زمینه زندگی فردی یا اجتماعی و مطابق با فطرتهمه
احتماالت را هم در نظر داشته است ،همچنین متشابهات را «فال یغیب عن حسابه احتمال من االحتماالت الكثیره
و ال مالبسه من المالبسات المتعارضه فی حیاه الفرد و حیاه الجماعه» ،زیرا که خداوند به احوال بشر از همه آگاهتر
است (سیدقطب.)2250/4 ،
.3التحریر و التنویر ،ابن عاشور محمد بن طاهر (د1393ق) از آیه تحدّی ،اعجاز لفظی و علمی را فهمیده است« :و
تحدّیا بالعجز على اإلتیان بمثله للذین أعرضوا عنه و هم الذین ال یزیدهم إال خسارا و المراد بالمماثله للقرآن:
المماثله فی مجموع الفصاحه و البالغه و المعانی و اآلداب و الشرائع ،و هی نواحی إعجاز القرآن اللفظی و العلمی»
(ابن عاشور .)160/14 ،البته ممکن است منظور ابن عاشور از کاربرد علمی ،معنای اصطالحی امروزین آن نباشد.
به عبارت دیگر ،علمی به معنای اعم از علم تجربی و معارف دینی و انسانی و ...باشد که در این صورت مفهوم
جامعیّت را میرساند.
.4التفسیر القرآنى للقرآن ،عبدالکریم خطیب (د1390ق) معتقد است در عین اینکه آیه بیانگر منزلت و جایگاه واالی
قرآن است« :لیكون ذلك بیانا كاشفا عن قدر هذا القرآن ،و عن علوّه الذی ال ینال ،و أنه روح من أمر اللّه ،یحیى
موات القلوب و النفوس» ،قرآن را حاوی موارد علمی بسیار معرّفی می کنند که مغفول کافران مانده است« :تلك
اإلشاره الداله على ما فیه من علم غزیر ،و خیر كثیر ،قد غفل عنه المشركون» .او همچنین بر اعجاز قرآن تاکید
کرده است ،اما بحث مستقلی از جامعیّت به میان نیاورده است« :هو معجزه قاهره متحدّیه لإلنس و الجنّ ،أبد
الدهر» (خطیب .)545/8 ،البته روشن است که موارد علمی بسیار که مورد توجه وی قرار گرفته چه به معنای عام
ال اشتمال آن بر علوم پنهان را میرساند.
و چه به معنای خاص علم تجربی ،بخشی از جامعیّت قرآن بوده و اجما ً
.5تفسیر نمونه ،از تفاسیر معاصر شیعی قرآن به زبان فارسی ،تألیف آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی و گروهی از
نویسندگان است و مهمترین ویژگی آن عصری و اجتماعی بودن و گرایش به جنبههای هدایتی و تربیتی است.
این تفسیر ذیل آیه مورد بحث با صراحت از اعجاز قرآن سخن مىگوید و همه جهانیان را اعم از كوچك و بزرگ،
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عرب و غیر عرب ،انسانها و حتى موجودات عاقل غیر انسانى ،دانشمندان ،فالسفه ،ادباء ،مورخان ،نوابغ و غیر
نوابغ ،خالصه همه را بدون استثناء دعوت به مقابله با قرآن كرده است و مىگوید اگر فكر مىكنید قرآن سخن
خدا نیست و ساخته مغز بشر است ،شما هم که انسان هستید ،همانند آن را بیاورید و هر گاه بعد از تالش و كوشش
همگانى ،خود را ناتوان یافتید ،این بهترین دلیل بر معجزه بودن قرآن است.
ایشان آیه بعدی را دال بر جامعیّت می داند ،آنجا که مىگوید « :ما براى مردم در این قرآن از هر نمونهاى از انواع
س فِی هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ»؛ در ادامه اینگونه آمده است « :براستى این
معارف بیان كردیم« :وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّا ِ
تنوع محتویات قرآن ،آن هم از انسانى درس نخوانده ،عجیب است ،چرا كه در این كتاب آسمانى ،هم دالئل متین
عقلى با ریزهكاری هاى مخصوصش در زمینه عقائد آمده و هم بیان احكام متین و استوار بر اساس نیازمندیهاى
بشر در همه زمینهها ،هم بحثهاى تاریخى قرآن در نوع خود بى نظیر ،هیجانانگیز ،بیدارگر ،دلچسب ،تكاندهنده
و خالى از هر گونه خرافه است و هم مباحث اخالقیش كه با دلهاى آماده همان كار را مىكند كه باران بهار با
زمین هاى مرده! مسائل علمى كه در قرآن مطرح شده ،پرده از روى حقایقى برمىدارد كه حد اقل در آن زمان
براى هیچ دانشمند شناخته نشده بود» (مکارم .)274/12 ،در مجموع این تفسیر ،به جهانی و جاودانه بودن قرآن،
تحدّی و اعجاز فراگیر آن اشاره کرده و جامعیّت آن را پذیرفته است.
 .6تفسیر نور ،تفسیری تحلیلی -اجتماعی از قرآن ،به زبان ساده و روان و قابل استفاده برای عموم و شامل همه
آیات قرآن کریم بوده و مهمترین ویژگی آن پیامهای کوتاه و کاربردی آن در زندگی است .قرائتی مؤلّف تفسیر،
آیه را پاسخى است به سخن كفّار میداند كه مىگفتند« :لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا» (انفال)31 ،؛ ما هم اگر بخواهیم،
مىتوانیم مثل قرآن را بیاوریم و ای ن دعوت قرآن به مبارزه و آوردن نمونهاى مثل خود(تحّدى) ،قرنهاست كه
بىجواب مانده است و تا كنون نیز دشمنان عرب زبان از اهلكتاب و مكتبهاى الحادى ،با همه دشمنىهایشان
با اسالم و حمایت قدرتهاى گوناگون ،نتوانستهاند مثل قرآن را بیاورند .ویژگىهاى بىهمتاى قرآن ،عبارت است
از ای نكه هم معجزه است ،هم روان و متنوّع ،هم خبر از آینده مىدهد ،هم بهترین داستانها را دارد ،هم بهترین
شیوه دعوت را دارد ،هم بیانكننده همه مسائل و نیازهاى فردى و اجتماعى ،دنیوى و اخروى در همه زمینهها و
در تمام زمانهاست (قرائتی.)114/5 ،
از ظاهر بیان ایشان «  ...هم بیان كننده همه مسائل و نیازهاى فردى و اجتماعى ،دنیوى و اخروى در همه زمینهها
و در تمام زمانهاست» چنین برمی آید که جامعیّت مطلق برای قرآن قائل است.
.7الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،محمّد صادقی تهرانی در این تفسیر ،تحدّی را شامل یک آیه می داند ،آنجا که
گفته است« :و المثل المتحدى فیه لیس فقط القرآن كله ،و إن كان أعضله ،بل و بأبعاضه ما ی
سمى قرآنا كسوره مثل الكوثر ،ام و آیه تامه ،حیث اآلیه اإللهیه هی الداله بنفسها على آنها إلهیه ،و كل جمله من
القرآن آیه فالتحدّی بإتیان المثل تشمله كما تشمل سوره و عشرا و الى كله».
همچنین تحدّی را لفظی و معنوی دانسته « ،كما المماثله المتحدى فیها تعم جانبی اللفظ و المعنى» و مختص به
عرب زبانها نمی داند که صرفا لفظ آن را معجزه بداند « لیس كلهم عربا یتحدون به لفظیا» و مخاطب تحدّی
انس و جن هستند «وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا» بعض من اإلنس مع أنسه ،و بعض من الجن مع جنه ،ام انس
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مع جن ،و لو تظاهروا طول الزمان و عرضالمكان ،و لو كرسوا طاقاتهم كلها «ال یأْتُونَ بِمِثْلِهِ» (صادقی تهرانی،
 .)340/17از جمله ایشان «ان معجزه القرآن كافیه لكل انس و جان فی ای حقل من الحقول و ای عقل من
العقول لمن القى السمع و هو شهید» چنین بر میآید که قرآن را برای جن و انس کافی دانسته اما جامعیّت مطلق
از آن بر نمی آید ،چرا که مشخص نکرده که نیاز های جن و انس در امور هدایتی ،یا در تمامی زمینههاست .بنابر
آنچه گذشت ،بحث جامعیّت و تقسیم بندی دیدگاهها در این زمینه بحث جدیدی است که از قرن چهاردهم به بعد،
در تفاسیر شیعی المیزان ،نمونه و نور و نیز تفسیر سنّی فی ظالل القرآن مطرح گردیده است .علّامه طباطبایی ذیل
آیه  88اسراء از جامعیّت چیزی نگفته است ،اما ذیل آیاتی دیگر ،آنجا که بحث اعجاز را مطرح کرده است دامنه
بحث را به جامعیّت کشانده ،طوریکه می توان فهمید ایشان همه دیدگاههای چهارگانه را در بحث از جامعیّت
قبول دارند .تفسیر نمونه و نور نیز جامعیّت مطلق را در تفسیر آیات  88و 89اسراء مطرح کرده اند .آنچه در تفاسیر
ذیل این آیه ذکر شده است صرفا نشانگر نظر مفسّران در خصوص آیه بوده و چه بسا در تفسیر آیاتی دیگر و یا
در آثار دیگرشان به بحث جامعیّت و یا بیان مطالبی که از مجموع آنها ،جامعیّت و یا عدم آن برداشت می شود
پرداخته باشند.
نتیجه گیری
از میان تفاسیر ،تنها از تفسیر فی ظالل القرآن سید قطب (ذیل آیه  88اسراء) می توان مفهوم جامعیّت را دریافت و از
تفاسیر شیعی نیز ،تفسیر نور ،المیزان ،مجمع البیان ،نمونه و الفرقان به جامع بودن قرآن ،تصریح و یا اشاره کرده اند
که به جز مجمع البیان بقیه این تفاسیر مربوط به دوران معاصر میباشند.
بررسی تاریخ تفسیر نمایانگر این است که هماره و تا حدود زیادی مفسّران از پیشگامان خود تاثیر پذیرفتهاند ،به
عبارت دیگر ،در این زمینه تنها به نقل قول از تفاسیر متقدم خود بسنده کرده و کاری اجتهادی انجام ندادهاند.
واژه جامعیّت به دالیل متعددی که شاید مهمترین آنها رشد و توسعه علوم بشری در جوامع غیر اسالمی و به چالش
کشیده شدن دین و تالش متدیّنان برای دفاع از دین بوده است ،در قرون اخیر کاربرد داشته است.
بیشترین داللت آیه از منظر عموم مفسّران بر تحدّی و اعجاز است که البته چون تحدّی در این آیه به لحاظ زمانی یا
مکانی عام است ،به نظر برخی اینگونه می آید که پس قرآن در تمام زمینههای معرفتی مطلب دارد ،به عبارت دیگر
جامعیّت دارد.
برخی همچون سیوطی مفهوم جامعیّت قرآن را حاوى كلیه علوم و مسائل مورد نیاز بشر دانسته و برخی چون علّامه
طباطبائی جامعیّت را تنها در امور هدایتی می دانند.
برخی کمال را مساوی با جامعیّت نمی دانند و گفته اند :منظور قرآن از «بیان هرچیز» و « كامل بودن دین» آن است
كه قرآن هر آنچه را در زمینه شریعت است ،براى ما طرح و پایهریزىكرده است ،به عبارت دیگر اصول را بیان داشته
و استخراج فروع از آن را بر عهده بشر گذارده است.
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