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  چكيده
هــای  دیــدگاه این آیهمفسران در تفسیر  است.قرآن یکی از آیات چالش بر انگیز  )٨٩/ نحل( »ء یاناً ِلُکلِّ شَ یِتبْ « آیه

قرآن، جامعیت تشریعی مطلق قرآن، جامعیت تشریعی نســبی قــرآن،  جامعیت علمی که عبارتند از: اند کردهمختلفی را بیان 
کوشش شده تا با روش  در این مقاله معصومین.جامعیت قرآن ویژه  و ،تجامعیت هدایتی قرآن، جامعیت قرآن به همراه سن

کلمــه که  داد خاصل پژوهش نشان شود.نقد و بررسی  های مختلف درمورد جامعیت قرآن دیدگاه توصیف و تحلیل محتوا،
معارف فطری اســت کــه ریشــه در ضــمیر انســان  "،کل شیء"تبیان به معنای نهایت وضوح و روشنی بوده و مراد از عبارت 

تفسیری آیه از باب جری  این معارف را یادآوری نموده تا اتمام حجت نماید. برخی روایات "ذکر"دارند و قرآن نیز به عنوان 
  الفاظ قرآن اشاره دارد.و تطبیق بوده به حقایقی فراتر از 

  
  .تطبیق، جامعیت فطری، جری ،قرآن علمی، کلید واژه: تبیان، جامعیت
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  مقدمه
بــه  توانــد یمــاســت کــه  ییهــا روشپژوهــان یکــی از  قرآن مفسران و یمطالعه تطبیقی آرا

فهــم  ،در برخــی از مطالعــات تفســیر تطبیقــی .کمک کند قرآنروشن شدن فهم صحیح آیات 
و در برخــی مــوارد، مطالعــه اقــوال  دیــآ یمــبه دست  یگرات از ترجیح قولی بر اقوال د صحیح آی
  از آیه باشد. راهگشای دیدگاه و فهمی جدید تواند یمگوناگون 

کــه  باشــد یمــ) ٨٩/(نحلیکی از آیاتی که مفسران در تفسیر آن اختالف نظر دارند، آیه 
را مشــخص  قــرآنه قلمــرو جامعیــت ک "کل شیء"مفسران با هدف تعیین مصداق برای عبارت 

ــٍة َشــھ  یْوَم َنْبَعــُث فــیــَو «: اند داشــتهمختلفی بیــان  یها دگاهید در تفسیر این آیه  کند یم مَّ
ُ
دًا یُکــلِّ أ

ْنُفِسِھْم َو ِجْئنا ِبَك َشھیَعلَ 
َ
ْلنــا َعلَ   دًا َعلــییِھْم ِمْن أ ــلِّ َشــیَك اْلِکتــاَب ِتبْ یــهــُؤالِء َو َنزَّ

ُ
دًی َو ٍء َو ُهــ یانــًا ِلک

ر آنــان اد کن] روزی کــه در هــر امتــی گــواهی از خودشــان بــیو [( »نیِلْلُمْســِلم  َرْحَمًة َو ُبْشری
ن کتــاب را بــر تــو نــازل یــو ام؛ یــآور  ن گواه میشایم، و تو را [ای پیامبر اسالم] بر ایز یانگ برمی
هــای  فرمــان شــدگان [بــه میای برای تســل مژده ت و رحمت ویزی و هدایانگر هر چیم که بیکرد 
  .] ستخدا

و پاســخگویی بــه  قــرآنعــالوه بــر تبیــین رســالت  قرآنهدف از بحث در مورد جامعیت  
باعــث  کــهاســت  قــرآنچــارچوبی بــرای فهــم آیــات تعیین ، آنشبهات در مورد قلمرو معارف 



 )89(نحل/  "ء يلكُلِّ شَ اناًيتب" هيآ ريمفسران در تفس دگاهيد ينقد و بررس  

 

 
ژپوش

طی ی ر 

٩ 

 .در حیطه رسالت قرآن به تفسیر آیات پرداخته و به مقصود آیات دست یابــد قرآنمفسر  شود یم
و نــوع تعامــل و  قــرآندر تفسیر آیات  قرآننوع نگرش مفسر به بحث جامعیت  ،ارت دیگربه عب

بــا تاکیــد بــر دیــدگاه  تــا این پژوهش در صدد اســت، بنابراین ؛است مؤثر قرآنبهره گیری او از 
عقلی و نقلی و ارزیابی دیدگاه مفســران  یها داللتکریم و نیز  قرآنفطری بودن اساس معارف 

لِّ یِ◌بْ ت"شریفه به تفسیر آیه 
ُ
  زیر پاسخ دهد: سؤاالتپرداخته و به  "ء یَش انًا ِلک

  در آیه شریفه چیست؟ "کل شیء"مصداق عبارت  -١
  چه ارتباطی بین صدر و ذیل آیه شریفه وجود دارد؟ -٢
مفسران فریقین چه دیدگاهی نسبت به آیه شریفه داشــته و چگونــه از آن بــر جامعیــت -٣

  ؟اند نمودهاستدالل  قرآن
  چه ارتباطی بین آیه شریفه و روایات تفسیری آن وجود دارد؟ -۴

  قرآنمفهوم جامعيت 
 کــهن واژه است. ایــ افتهیرواج  فارسیدر زبان  کهاست  یجعل یمصدر "تیجامعواژه "

د یجد یعرب یها در کتاب آمده،ر بودن و شمول یفراگ یگرفته شده و به معنا "جمع" ریشهاز 
  .)١٣٩۴:٢٨٧ ،(مصباح یزدی کنند یشاره مبدان ا "هیشمول"با واژه 
 .از جمله اصطالحاتی است که تعاریف مختلفی از آن ارائــه شــده اســت قرآنجامعیت  
 یازهــاینجامعیت، یعنی وجود مجموعه رهنمودها و دستوراتی که پاسخگوی « :اند گفتهبرخی 

 و ها گفتــه کــه اگــر آن باشــدی و خوشــبختی در هــر عصــرانسان در راه دست یابی به سعادت 
در  .)١٨: ١٣٨٠(ایازی،  »رسد ینمشرح مقررات نباشد، انسان به سعادت و تکامل  دستورات و

ایــن ؛ شــمول اســت جامعیت در اصطالح بــه معنــی فراگیــری و که آمده است تعریف دیگری
، شــود (شــفیعیامور غیــر دینــی  و هم شامل دینی باشد یها آموزهدر عرصه  تواند یمهم شمول 
به معنای بیان تمام اموری است که برای تکامــل  قرآنجامعیت «دیگر برخی از نظر  .)٢ :١٣٨۵
المعــارفی  دایــره قــرآنمادی الزم است؛ اما نه چنان که  معنوی و یها جنبهجامعه در همه  فرد و
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است که تمام جزئیات علوم ریاضی و جغرافیایی و شیمی و فیزیک و گیاه شناسی مانند آن در 
  .)٣۶١: ١١ج ، ١٣٧۴(مکارم شیرازی،  »آن آمده باشد

 قــرآنجامعیــت  ،بــه عبــارت دیگــر ؛اســت قرآنقلمرو معارف  فوق وجه مشترک تعاریف
م را یکــر  قــرآن یها ا قلمرو گفتــهیبه این معنا که آ قرآن عبارت است از قلمرو سخنان و معارف

و  یفــرد یگونــاگون زنــدگ یها ا آنکه حوزهی دهد یمل یتشک یا موضوعات خاصیمحدوده و 
 یچه موضــوعات .ردیگ یرا در بر م یو تخصص یمسائل علم یو حت یو آخرت ییای، دنیاجتماع

(مصباح یزدی،  بهره گرفت قرآن د ازیبا ییها نهیجه در چه زمیمطرح شده است و در نت قرآن در
  ؟)٢٨٧: ۶ج  ،١٣٩۴

 از جهــت کمیــت بــه ســه دیــدگاه حــداکثری، حــداقلی و را کــریم قرآنجامعیت  برخی
آن را به دو دیدگاه جامعیت دیگر برخی  .)٢٨٧: ١٣٩۴ ،(مصباح یزدی اند کردهاعتدالی تقسیم 

از جهــت  قرآناما جامعیت  .)٢۵: ١٣٩١ ،(طباطبایی حکیم اند کردهمطلق و نسبی تقسیم بندی 
از جمله جامعیــت علمــی، تشــریعی،  ؛مختلفی قابل تقسیم است یها دگاهید محتوا و کیفیت به 

 ،به عنوان مثــال ؛وجود دارد ییها شباهت ها یبنددر برخی موارد در این تقسیم .  ...اخالقی و 
جامعیت علمی، مطلق و حداکثری در واقــع نــاظر بــر یــک موضــوع اســت. امــا تقســیم بنــدی 

پاسخ دهــد و از آنجــایی کــه قرآن مختلف در حوزه جامعیت  سؤاالتبه  تواند یممحتوایی بهتر 
ســوره نحــل  ٨٩در آیــه  "کــل شــیء"تعیــین مصــداق  قرآنیت مهمترین هدف در بحث جامع

امــا مصــداق  ،جامعیت اعتدالی هر چند در جای خود صــحیح هســتند همچوناست، عناوینی 
کــه در جامعیــت  کننــد یمــرا در ذهن ایجاد  سؤالو این  کنند ینمرا تبیین  "کل شیء"عبارت 

مهمتــرین هــدف تبیــین  قرآنمعیت در بحث جا ،بنابراین. اعتدالی، اعتدال در چه معارفی است
  .پردازد یماست که این مقاله به آن  قرآنقلمرو معارف 

  پيشينه بحث
علوم قرآنی است و واضــع آن نیــز مشــخص از مباحث جدید که  قرآناصطالح جامعیت 

 "علــوم المســتنبطه مــن القــرآن"علوم قرآنی با اصطالحات دیگری ماننــد  یها کتابدر  ،نیست
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) از آن یاد شده است. زمینه پیدایش این بحث را بایــد در احادیــث ٢۵٨: ٢ج  ،١۴٢١(سیوطی، 
 اســت: آمــدهســوره نحــل  ٨٩چنانکــه در تفســیر آیــه  ؛صحابه به ویژه ابن مسعود جستجو کرد

در دوران بعــد مفســران  .)١٠٨: ١۴ج  ،١۴١٢(طبــری، »انزل فی هذه القرآن کل علم و کل شیء«
 هــا آنکــه در ادامــه بحــث بــه بررســی  انــد کردهرا بیــان  ییاه دگاهید فریقین در ذیل آیه مذکور 

  .میپرداز  یم
 اند نوشــتهو مقــاالت زیــادی  ها کتابدر این زمینه  پژوهان معاصر قرآن عالوه بر مفسران،

و اطالعات کامل کتابشــناختی آنهــا در  شود یمبرخی از آنها اشاره در اینجا به ذکر عناوین که 
 ؛مصــطفی کریمــی اثــر قلمــرو جامعیــت قــرآنشامل:  ها کتاب فهرست منابع ذکر شده است..

) هستند جلد ششم(آیت الله مصباح یزدی اثر  معارف قرآن؛ محمد علی ایازی اثر جامعیت قرآن
؛ آیــت اللــه مکــارم شــیرازی ثرا "و ارزش فهم ما از آن قرآنقلمرو معارف " ت با عناوینمقاال و 
جامعیــت " ؛از آیت اللــه معرفــت "الهی و بشری کریم نسبت به علوم و معارف قرآنجامعیت "

از علــی  "از نظــر مفســران قــرآنجامعیــت "	؛از فیض اللــه اکبــری"	از دیدگاه امام خمینی قرآن
جامعیت قرآن "؛ سید معصوم حسینی ثرا "از نگاه عالمه طباطبایی قرآنجامعیت " ؛پورقراملکی

  . و ... "از عذرا طباطبایی حکیم
اشاره شده، اما جامعیــت فطــری و  قرآنعاد وسیعی از وجوه جامعیت به اب بوطهدر آثار مر

مورد بررسی قرار نگرفته است. هر چند در برخی از آثار در ذیل جامعیــت هــدایتی  قرآنتربیتی 
  به برخی از مبانی آن اشاره شده است.

 همچنین تفاوت جامعیت هدایتی و فطری و نیز ارتباط واژه تبیان با معارف فطری و نقــد 
و ارتبــاط  قــرآنبا تاکید بــر فطــری بــودن اســاس معــارف  قرآن مختلف در جامعیت یها دگاهید 

  روایات تفسیری آیه شریفه با آن از وجوه نوآوری این پژوهش است.

  "كل شيء"بررسي ديدگاه مفسران در مورد مصداق 
مختلفــی بیــان  یها دگاهیــد در آیــات مــورد بحــث  "ءکــل شــی"مفسران درباره مصداق 

  .شود یمکه به آن اشاره  اند کرده
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  كريم قرآنـ جامعيت علمي  1
کــریم عــالوه بــر علــوم الهــی، مشــتمل بــر قرآن به این معناست که  قرآنجامعیت علمی 

، نجوم و حتی علوم تجربی و حســی و فلسفه ،تمامی علوم بشری مورد نیاز انسان از قبیل هیئت
اولین معتقــدین ایــن دیــدگاه اســت ایــن گونــه  . به عنوان مثال ابوحامد غزالی که ازباشد یم ...

، طلســمات و ... خــارج از ب، هیئــت جهــان، ســحراساس علومی مانند ط« که دارد یماظهار 
ســوره نحــل  ٨٩اکثر کسانی که بر این بــاور هســتند بــه آیــه . )٢۵: (غزالی، بی تا »نیست قرآن

این دیدگاه در بحثی بــا عنــوان  . چنانکه جالل الدین سیوطی از دیگر معتقدان بهاند کردهاستناد 
بر جمیع قرآن سوره نحل از رهگذر اعتراف به اشتمال  ٨٩ذیل آیه  "علوم المستنبطه من القرآن"

: ٢ج ، ١۴٢١(ســیوطی،  پــردازد یمــعلوم حسی و تجربی به تقویت دیدگاه جامعیت مطلق قرآن 
ســت کــه در کتــاب به این دیــدگاه دارد طنطــاوی ا یاز دیگر کسانی که گرایش شدید .)٢۵٨

غزالــی پیــروی کــرده  جواهر القــراناز کتاب  الجواهر فی تفسیر القران با عنوان تفسیری خویش
را به افرادی ماننــد  قرآنجامعیت علمی  همچنین ذهبی تفکر .)۶ :١٣٩۴(اکبری دستک  است

 آیت .)۴٧٧: ٢ج مرسی و سیوطی نسبت داده است (ذهبی، بی تا  لابوالفض، غزالی، ابن عربی
شاید ظــاهر کــالم : «ستنوشته االله معرفت نیز ضمن انتساب این عقیده به مرسی و ابن عربی 

  .)۴١۵: ١٣٨١(معرفت  »، زرکشی و سیوطی نیز همین باشدیغزال

  نقد نظريه
در آیــه شــریفه از بــاب اتمــام  قــرآناین دیدگاه مخالف سیاق آیه شریفه است و انــزال  -١

ه مــورد اســتناد بــا مطلــب یــآ: «سدینو  یمذیل آیه شریفه  آیت الله معرفت چنانکه ؛حجت است
ه در صدد اتمام حّجــت بــر کــافران اســت کــه روز یاست. آ گانهبی(جامعیت علمی)  مورد ادعا
 ص)اکــرم (امبر یــشــود و پ خته مییخود برانگ  امبری به عنوان شاهد بر رفتار اّمتیز هر پیرستاخ

در  "کــل شــیء"با این وجود اگر مصداق . )۴١۵: ١٣٨١(معرفت » ن اّمت استیز شاهد بر این
قاطع عذر نیست؛ حال آنکــه مصــداق  رآن، فلسفه و ... باشد، قآیه علومی مانند نجوم، هیئت

در آیه شریفه همراه با وصف تبیان به معنای کمال انکشاف و روشنی آمــده اســت  "کل شیء"
  ش عذری باقی نگذارد.ا تا در مقابل اتمام حجت
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کشــف  آنعلمــی  یدســتاوردهاالزم است ابتدا  ،یان علوم گوناگون باشدتب قرآناگر  -٢
صرفًا با تطبیق دستاوردهای علمی بشر با آیات بــه دســت قرآن که مطالب علمی  در حالی ؛شود
علمــی بــدون  یدســتاوردهااز نظر علمی مستلزم آن است کــه  قرآنتبیان بودن  ،بنابراین ؛دیآ یم

  .آنتطبیق علوم مختلف بر کشف شوند نه با قرآن واسطه از 
اســت کــه در آیــات زیــادی بــه آن قرآن ن و رسالت أچنین برداشتی از آیه مخالف ش -٣

قــرآن تنهــا تــذکری بــرای جهانیــان » (َن یِ◌ْن ُهَو ِإالَّ ِذْکٌر ِلْلَعاَلمِ إ«آیه  ،از جمله؛ اشاره شده است
  .)٢٧ /تکویر ؛٨ /(ص )است

  قرآنجامعيت تشريعي مطلق  ـ 2
پژوهــان بــر قرآن جامعیت تشریعی مطلق چنانکه از ظاهر کالم برخی مفسران و  منظور از

، آن است که هر آنچه بشر در زمینه تشریع و قانون گذاری در امــور دیــن بــه آن محتــاج دیآ یم
طبری از مفسران اهل سنت در تفسیر آیــه شــریفه  ،به عنوان مثال .بیان شده است قرآن است در

 ١۴١٢(طبــری:  »گر تمام احتیاجات بشر در شناخت حالل و حــرام اســتقرآن بیان« :دیفرما یم
را مطلــق  ء"کــل شــی"بغوی از دیگر مفســران اهــل ســنت نیــز مصــداق همچنین. )١٠٨: ١۴ج 

) ٩٢: ٣ج  ،١۴٢٠ یبغو ( داند یمحوائج مردم در زمینه امر، نهی، حالل، حرام، حدود و احکام 
ابــن عطیــه نیــز  .)٣٧: ۶، ج ١۴٢٢(ثعــالبی  برده اســت همین عبارت را به کار ناً یعو ثعالبی نیز 
(ابــن عطیــه » یعنی آنچه مردم در شریعت و حالل و حــرام بــه آن محتــاج هســتند« نوشته است

  .)١٢٨: ١۴(مراغی، بی تا، ج  مراغی نیز همین روش را دنبال کرده است .)۴١۵: ٣ج  ،١۴٢٢

  نقد نظريه
 ؛اند کردهجمالی به احکام شریعت اشاره به صورت ا قرآنبدیهی است برخی از آیات  -١

و ایــن  شــود ینمــ) چگونگی اقامــه نمــاز فهمیــده ٧٨ /(إسرا»أقم الصالة«از آیه  ،به عنوان مثال
  اجمال با عبارت تبیان تناسب ندارد.

نیامــده  قــرآنمجمل است، بلکه بســیاری از امــور دیــن در  قرآننه تنها برخی از آیات  -٢
گ و جالب است اگر روایت نبود، حکم حلیت گوشت سگ حرمت گوشت س :مانند ؛است
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: دیــفرما یم قرآنچنانکه خداوند در ؛ شد یماستنباط  قرآن و دیگر حیوانات حرام گوشت نیز از
ِجُد فِ «

َ
وِح  یُقْل َال أ

ُ
ًما َعَلــی َطــاِعٍم  یِإلَ  یَما أ ْن یُمَحرَّ

َ
ــوَن مَ یْطَعُمــُه ِإالَّ أ

ُ
ْو یک

َ
ْو َدًمــا َمْســُفوًحا أ

َ
َلْحــَم  َتــًة أ

آن را مگر  خورد یمکه  یا خورندهبر  یا شدهدر آنچه وحی شد بر من حرام  ابمی ینم( »رٍ یِخْنزِ 
بــه عبــارت دیگــر از  ).١۴۵/انعــام( )آنکه بوده باشد مردار یا خون ریخته شده یا گوشت خوک

خــون  ،مــردار :اند شــدهکه محرمات تنهــا در ســه چیــز محصــور  شود یمظاهر این آیه برداشت 
که از روایات  در حالی .و هر چه در این موارد نباشد حالل است .ریخته شده و گوشت خوک

دفــع  )۵٠، ٣ ج ،١۴٠۴المنثــور  ، بــه نقــل از:٢١٩: ١ج ، ١٣۶٣،قمی(و سبب نزول آیه  ریتفسی
دوران جــاهلی دارد. بــه ایــن ترتیــب از  یها بــدعتو آیه اشاره بــه  شود یمتوهم حصر استفاده 

  .شوند ینمکه محرمات در این سه مورد خالصه  شود یم روایات فهمیده
نشان  کنوناز گذشته تا  اختالف مفسران در استنباط احکام شرعی از آیات االحکام -٣

بلکه برای فهــم صــحیح آنهــا بایــد بــه قــرائن  ،که این آیات نه تنها قطعی الدالله نیستند دهد یم
در آیه شــریفه اســت بــه تنهــایی  "یءکل ش"که آنچه مصداق  در حالی ؛دیگر نیز مراجعه شود

  تبیان معرفی شده است.
حال آنکــه طبــق روایــت  ؛بی نیازی از سنت است قرآن الزمه جامعیت تشریعی مطلق -۴

فإنھمــا لــن یفترقــا حتــی یــردا علــی « :شــوند ینمــو سنت هیچ گاه از یکــدیگر جــدا  قرآنثقلین 
  )۴١۵: ٢ج  ١۴٠٧(کلینی » الحوض
فراتر از جامعیت علمی و تشریعی است و  قرآنان شد شأن و رسالت بی همان گونه که -۵

تشریع  قرآنگفت که رسالت  توان ینموجود دارد،  قرآن با وجود آیات االحکاِم معدودی که در
  است.

مستقیمًا بیان کننــده همــه امــور قرآن  که شود یمبا توجه به مواردی که بیان شد مشخص 
به طور مستقیم و بدون مراجعه بــه ســنت همــه امــور  آنآیات  از توان ینمدین و احکام نیست و 

بسیاری از امور دینی مورد نیاز در سنت آمده است اساسًا احکام الهی را استخراج کرد و  دین و
ســخن  "حســبنا کتــاب اللــه"را به تنهایی بیانگر همه چیز بدانیم به شعار  قرآن و اگر قرآننه در 
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، حتی در میان اهل وضوح بطالن که به دلیل )٣۶: ١۴١٣مفید شیخ ( میا شدهخلیفه دوم معتقد 
  ).١۴۵: ٢ج  ،١٣٨١ ییبابا: رک( سنت نیز طرفداران قابل اعتنایی پیدا نکرده است

  قرآن جامعيت تشريعي نسبي-3
امــور اصــلی دیــن و کلیــات بیــانگر  قــرآنمنظور از جامعیت تشریعی نسبی آن است کــه 

عهده دار تبیــین امــور اصــلی  مکری قرآن« :دیگو  یمزمینه  آلوسی در اینچنانکه . احکام است
. )۴۵٣: ٧ج ، ١۴١۵ ،(آلوســی »و مراد از کــل شــیء ایــن اســت باشد یمدین به صورت کامل 

علوم دین یا اصلی هستند یا فرعــی امــا آنچــه اصــل « :دیگو  یمهمچنین فخر رازی در این باره 
» نیســت قــرآن ا فرعیــات بــر عهــدهوجــود دارد و امــ قــرآناست بــه صــورت تمــام و کمــال در 

آیــت اللــه معرفــت را نیــز از طرفــداران ایــن  تــوان یمــهمچنین  .)٢۵٨: ٢٠ج  ،١۴٢٠رازی (فخر 
آنچه کــه در رابطــه بــا اصــول  یعنیجامع است  قرآنم که یهست یما اگر مدع« دیدگاه دانست:

ن یــر کامــل در د طو ه نها بیعات هست ایان احکام و تشر یمعارف هست و آنچه که در رابطه با ب
ن مــا یــش از این است و بس. بیموجود است، همقرآن در  آنها یها هیرؤوس و پامطرح است و 

قائــل بــه جامعیــت  ویکه  شود یماز این تفسیر برداشت . )۵: ١٣٧۶، (معرفت »میندار  ییادعا
  و نیز جامعیت تشریعی مطلق دین اسالم است. قرآنتشریعی نسبی 

  نقد نظريه
کــه  حــالی در ؛قاطبه محتوای آن اســت ،چیز رکن اصلی جامعیت در هر از نظر عقلی -١

اما امــور فطــری و تربیتــی  ؛را تشکیل داده است قرآن کلیات احکام دینی درصد کمی از آیات
در ادامه اشاره خواهیم کرد نیمی از آیات قــرآن در مــورد  .اند را در بر گرفتهقرآن اکثریت آیات 

  توحید و معاد هستند.
کلیات احکــام دینــی  ،به عبارت دیگر ؛ن تفسیری خالف ظاهر و سیاق آیه استچنی -٢
که به وسیله معارف فطــری اســت کــه  در حالی ،شود قرآنباعث اتمام حجت  تواند یمچگونه 

  .دهد یمانسان حق را از باطل تشخیص 
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  )به همراه سنت و ديگر قرائن (جامعيت مقيد قرآن ـ جامعيت 4
بــه همــراه  قــرآن کــه هستند و معتقدند قرآنعتقد به جامعیت مقید طرفداران این دیدگاه م

سنت و دیگر قرائن به بیان امور دین پرداخته است. چنانکه در برخی موارد خود بــه تبیــین امــور 
مــا آتــاُکُم «آمــده اســت  قــرآندر  .دینی پرداخته و در مواردی به دیگر قــرائن ارجــاع داده اســت

ُسوُل َفُخُذوُه َو ما نَ   :دیــفرما یمــشــیخ طوســی در ایــن بــاره . )٧ /(حشــر »ھاُکْم َعْنــُه َفــاْنَتُھواالرَّ
، اجمــاع و یله ســنتو یــا بــه وســ قــرآنمعنای عموم در کل شیء امور دین اســت یــا بــا نــص «

 همچنین طبرسی و زمخشــری نیــز چنــین نظــری دارنــد. )۴١٨: ۶ج ، تا بی (طوسی، »استدالل
  .)۶٢٨: ٢ج  ،١۴٠٧ یزمخشر ؛٣٨٠: ۶ج  ١٣٧٢،یطبرس (رک.

  نقد نظريه
آن  لیکن مفاد آیه شــریفه غیــر از ،ادعای یاد شده اگرچه به خودی خود درست است -١
بــه دیگــر  یا اشــارهبه تنهایی بیانگر همه چیز معرفی شــده اســت و  قرآندر این آیه  ،زیرا ؛است

معنــی نیســت به ایــن ، حجیت سنت و اجتهاد و ... آمده است قرآن قرائن نکرده است. اگر در
معصــومان اســت کــه  یها ســنتبلکه بر عکس این  است،معصومان  یها سنتبیانگر  قرآنکه 

ْنَزْلَنا ِإلَ «بوده است  قرآنبیانگر 
َ
ْکَر ِلُتبَ یَوأ َل ِإَلــیَك الذِّ اِس َما ُنــزِّ ُھــْم یَن ِللنَّ ــُروَن یِھْم َوَلَعلَّ

َّ
و ایــن ( »َتَفک

  .)۴۴/(نحل )م آنچه را بر آنها نازل شده استای مردرا بر تو نازل کردیم تا بیان کنی بر  قرآن
خلــط قــرآن طرفــداران ایــن دیــدگاه بــین جامعیــت دیــن و جامعیــت  رســد یمــبه نظر  -٢
که این دو از یکدیگر متمایز هستند و ظاهر آیه شــریفه داللــت بــر جامعیــت  در حالی ؛اند کرده
به دیگر قرائن خالف ظــاهر آیــه  آنقر مقید کردن جامعیت  ،بنابراین .دارد نه جامعیت دین قرآن

  است.

 ويژه معصومان قرآنجامعيت  -5

وجــود  قرآنمنظور از جامعیت ویژه معصومان آن است که تمامی علوم الهی و بشری در 
ن کتاب نه با زبان ظاهر که بــرای همگــان قابــل یعنی ای است. ناما فهم آن ویژه معصوما ،دارد

گاه هســتند، همــه چفهم باشد، بلکه با زبان ظاهر و باط ز را یــن که تنها راسخان در علم به آن آ
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دلیل عمده این نظریه روایاتی است کــه در ادامــه بــه . )١۴٧ :٢ ج ١٣٨١(بابایی  ان کرده استیب
  .میپرداز  یم ها آنبررسی 
کــه آیــا تمــام حقــایق جهــان و  ســؤالآیت الله جوادی آملی نیز در این رابطه با طرح این  

 همه علوم و معارف تجربی، ریاضی، کالمی، فلسفی، عرفانی و ماننــد آن در کیفیت رهیابی به
پاسخ آن منفــی اســت مگــر بــه لحــاظ « :سدینو  یمبیان شده است یا خیر،  مبسوطبه طور  قرآن

همه حقایق در آنجا َمطوّی اســت و ، باشد؛ زیرا "ام الکتاب"و مرحله واالی آن که  رآنباطن ق
  .)٢٧۵: ١ج  ١٣٨٧(جوادی آملی، »انسان کامل به آن راه دارد

  نقد نظريه 
؛ مخالفت این نظریه با سیاق آیه است ،این نظریه وجود دارد دراشکالی که  نیتر  مهم -١

این نظریه با دو رکن اصلی آیه یعنــی هــدایت و اقامــه شــهادت در روز قیامــت  ،به عبارت دیگر
خداونــد در روز قیامــت  یهــا تحجبیان شد یکی از اتمــام  قبالً همان گونه که  .مخالف است
در اختیــار معصــومان باشــد  یکلشاگر مصادیق  ،بنابراین .است قرآنتبیان بودن  ،طبق سیاق آیه
  معنایی ندارد. قرآناتمام حجت 

را اضافه بر تبیــان بــودن، هــدایت، رحمــت و بشــارت معرفــی کــرده  قرآن، آیه شریفه -٢
در  به ویژه آنکه معصومان ؛در تضاد استبا هدایت  قرآندر این صورت فهم اختصاصی  .است

. الزم به ذکــر اند نکردهلوم را برای مردم بیان بسیاری از موارد به نقل این بطون نپرداخته و این ع
هرچنــد  نیستیم و جامعیت ویژه معصــومانقرآن ما منکر فهم اختصاصی معصومان از  که است

مــا چنــین تفســیری مخــالف ســیاق آیــه ا ،دارای مستنداتی است که در ادامه ذکر خواهیم کــرد
  است.

  قرآن ـ جامعيت هدايتي 6
بیان کننده تمامی امــوری اســت کــه انســان در  قرآنجامعیت هدایتی به این معناست که 

: قرآن کتاب هــدایت بــرای دیفرما یم مسیر هدایت به آن احتیاج دارد. چنانکه عالمه طباطبایی
همه چیزهایی است که  "یکلش"لذا ظاهر مراد از  ؛عموم مردم است و جز این کار شأنی ندارد
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از قبیل معارف حقیقی مربوط به مبدأ و معاد و اخالق و شرایع إلهــی  ؛به هدایت باشد برگشتاش
رشید  .)٣٢۴ :١٢ج  ١٣٩٠ ییطباطبا( »و قصص و مواعظی که مردم در هدایت به آن محتاجند

لت بر عموم دارد چیزی است که دیــن بــه مراد از شیء که دال: «دیفرما یمرضا نیز در این باره 
و آن چیــزی نیســت جــز  اند شــدهو کتــب آســمانی بــرای آن نــازل  انبیــاخاطر آن وضع شده و 

  .)٣٩۵: ٧ج ، ١۴١۴(رشید رضا، »هدایت
کل شیء تمام اموری اســت کــه در « :دیفرما یمآیت الله مکارم شیرازی نیز در این باره 

  )۵: ١٣٧٢(مکارم شیرازی، »خواهد بود مؤثرهدایت و سعادت بشر 

  نقد نظريه
امــا هــدف مــا  ،از نظر غایت صحیح است قرآن هر چند این دیدگاه در مورد جامعیت -١

هــدایت در آیــه شــریفه  ،بــه عبــارت دیگــر .در آیه شریفه است یء"کل ش"یافتن مصداق برای 
فی نفسه  آنقر در مباحث پیشین اشاره شد که تمامی آیات ، که در حالی ؛است قرآنصفت کل 

در داللت خود تبیان آن هم به معنای نهایت وضوح نیست و آیه اشاره بــه معــارف خاصــی دارد 
انِ «. به عنوان مثال آیه شوند یمکه فی نفسه تبیان هستند و موجب هدایت  ًة یْنِکُح ِإالَّ زانِ یال  یالزَّ

انِ  ْو ُمْشِرَکًة َو الزَّ
َ
ْو ُمْش یُة ال یأ

َ
َم ذِلَك َعَلی اْلُمــْؤِمنِ ْنِکُحھا ِإالَّ زاٍن أ (مرد زناکار جــز بــا  »َن یِرٌك َو ُحرِّ

ه ازدواج خود در را ا مشرك یکار را جز مرد زنا کار کند و زن زنا ا مشرك ازدواج نمییزن زناکار 
در مورد یک مســئله اخالقــی اســت  ،)٣(نور/ »ن کار بر مؤمنان حرام شده استیآورد و ا نمی

بلکه برخــی بــه  ،نه تنها تبیان و روشن نیست یا هیآچنین  اما ،ت استکه برگشت آن نیز به هدای
مشخص نیست کــه نهــی در آیــه  ،به عبارت دیگر ؛اند دانستهآیه را منسوخ ، دلیل عدم درک آن

، به این صــورت کــه دهد یمحقیقی است یا ارشادی و یا اینکه آیه از یک واقعیت خارجی خبر 
(رک. خوئی،  شوند ینماست که جز با هم کیش خود قرین  مذکور در آیه آن یها انسانتقدیر 
  .)٣۶١: بی تا

مواعظی که مردم در مسیر  قصص ومعارف حقیقی مربوط به مبدأ و معاد و اخالق و  -٢
کــل "هدایت به آن محتاجند و عالمه طباطبایی آنها را بــه عنــوان مثــال بــرای مصــداق عبــارت 

. امــا عالمــه باشــند یمــه معارف فطری و تربیتــی در آیه مورد بحث ذکر کرده، مربوط ب "شیء
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بــه  ؛دانســته اســت "کــل شــیء"را مصــداق  قــرآنطباطبایی الزمه این امور، یعنی جنبه هدایتی 
است نه محتوای قرآن و در مورد این دیدگاه این اشکال وجود  قرآنهدایت هدف  ،عبارت دیگر

  .و در نهایت وضوح هستند شوند یموجود دارد که باعث هدایت  قرآندارد که چه معارفی در 

  قرآنجامعيت فطري و تربيتي  ـ 7
بــر معــارفی اســت کــه بشــر بــرای زنــده کــردن  آناشتمال  قرآن جامعیت فطری منظور از
این صحیفه الهیه « :دیفرما یمچنانکه امام خمینی در مورد آن  .احتیاج دارد هافطرت خود به آن

لهیه است این کتاب خداســت و بــه شــئون الهیــه کتاب احیای قلوب به حیات ابدی و معارف ا
  .)١٩۴: ١٣٨٠(امام خمینی  »کند یمدعوت 

به وسیله این معارف حجــت را بــر  قرآنو این معارف وسیله تشخیص حق از باطل بوده و 
 کــه در ادامــه اشــاره خــواهیم کــرد. بندگان تمام کرده و جای هیچ عذری باقی نگذاشته است

نیز گرفتن پیمان فطرت و اتمام حجت است. چنانکه امام رضا  انبیا و بعثت قرآن هدف از انزال
: ١۴١٣، (مفیــد بــالفطره تثبــت حجتــه) ابزار اتمام حجت را فطرت معرفــی کــرده اســت (و (ع)
نیز تنها درصورت تبیان بودن مورد قبول است و چنانکه اشاره خواهد  قرآن) و اتمام حجت ٢٢٣

در نهایت وضوح و روشنی هســتند  ،اند شدهنسان نهاده شد معارف فطری که از قبل در ضمیر ا
ماننــد میــل بــه پرســتش معبــود کــه در  ،کند یماین معارف را یادآوری  ،نیز از باب ذکر قرآنو 

اْلُفْلِك َدَعُوا  یِإَذا َرِکُبوا فِ : «َگونه متذکر آن شده است کریم این قرآنضمیر انسان وجود دارد و 
َه ُمْخِلِص    .)۶۵/ (عنکبوت» َن یلدِّ َن َلُه ایاللَّ

  مفهوم فطرت و ارتباط آن با كلمه تبيان
فطرت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی همان بینش شــهودی انســان بــه هســتی محــض و 

گاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به حضرت اوســت. ویژگــی هــای  گرایش آ
مقتضــای  ؛اگیــر و همگــانی اســتفر  ؛که در نهاد انسان تعبیه شــده اســت آن به این شرح است
قابل مناقشه بوده و نیاز بــه دلیــل نداشــته و خطاپــذیر  غیر؛ و اکتسابی نیست طبیعت انسان بوده

  .)٣٨-٢۵: ١٢ج  ،١٣٨٧(جوادی آملی، نیست و ...
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از دیدگاه آیت الله سبحانی نیز فطریات اموری هستند که انسان بــه آنهــا علــم حضــوری  
. )۴٨: ١ج و فجور و ...(سبحانی، بی تــا، ، مقبحات، علم به تقی تعلم به محسنا مانند ؛دارد

علم حضــوری غیــر قابــل مناقشــه و عــام و فراگیــر بــودن  معیارهای اصلی فطرت یعنی ،بنابراین
 :این تناسب از دو جهت است .فطریات با کلمه تبیان و اتمام حجت در آیه شریفه تناسب دارد

معرفــت  ،زیــرا ؛به صورت مطلق ادعای تبیــان کــرد توان یمندر علوم و معارف غیر فطری  ،اوالً 
مطلــق و عــام اســت و  قــرآنحال آنکه ادعای تبیان بــودن از ســوی  .بخشی در آنها نسبی است

فطریــات غیــر قابــل مناقشــه ، اً یــثانچنانکه اشاره کردیم معارف فطری عــام و فراگیــر هســتند و 
در  .نهایت وضوح است که قابل مناقشه نیست چنانکه تبیان نیز صیغه مبالغه و به معنای ،هستند

  .میپرداز  یمبحث لغوی به آن  ادامه ضمن

  قرآنداليل جامعيت فطري و تربيتي 
ة مفهوم هــر کــالم، بــا مالحظــه جایگــاهی کــه یر از نظر عقلی شعاع دا :دالیل عقلی -١

: محمــد دیــفرما یمــآیت الله معرفت در این باره  .گردد نده در آن قرار گرفته، مشخص مییگو 
ز اســت ایــادآور شد که تمامی آنچه مورد نیرا نگاشت و  بیحضره الطبیمن ال کتاب  ایبن زکر 
مقام سخن گفتــه  ك پزشك عالیی از جایگاه ویجا که آن اما از ،ن کتاب فراهم شده استیدر ا
: ١٣٨١معرفت ( ازهای پزشکی استیوری در چارچوب نازها، امیمقصود وی از تمامی ن ،است
۴١۶(.  

شأن و رسالت کتاب خویش را در آن تبیین  قرآنامام خمینی نیز معتقد است که مصنف 
کــه خــود  مینــیب یمــکنیم  نظر قرآناین مصنف نسبت به شئون  یها فرمودهنموده است: اگر به 

قیف  َب یذِلَك اْلِکتاُب ال َر ": دیفرما یم که دریک سوره کوچــک چنــدین  مینیب یم ."نیِه ُهدًی ِلْلُمتَّ
ِکریَوَلَقْد ":دیفرما یمتبه مر  ْکِر َفَھْل ِمْن ُمدَّ ْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّ ْنَزْلنــا ِإلَ ": دیــفرما یمــ مینــیب یمــ ".سَّ

َ
َك یــَو أ

ْکَر ِلُتبَ  َل ِإلَ   َن یالذِّ اِس ما ُنزِّ ُھْم یِللنَّ ُرونیِھْم َو َلَعلَّ
َّ
ْنَزْلناهُ ":دیفرما یم". َتَفک

َ
ُروا دَّ یــَك ُمبــاَرٌك لِ یِإلَ   کتاٌب أ بَّ

ْلباِب یاِتِه َو لِ یآ
َ
وُلوا اْأل

ُ
َر أ از نظر عقلــی مشــخص  ،بنابراین. )١٩۴-١٩٣ :١٣٨٠(امام خمینی " َتَذکَّ
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بایــد در راســتای  قــرآناســت و جامعیــت  قــرآنبیانگر جایگاه و رســالت  "کل شیء"است که 
  تبیین شود. قرآنرسالت 
در رابطــه بــا  قــرآناز آیــات  درصــد بــاالیی :قــرآن از منظر قرآن رسالت و جامعیت -٢

قریــب بــه یــک ســّوم « :دیــفرما یمم شیرازی در این زمینه آیت الله مکار  .توحید و معاد هستند
بــدون اســتثناء  قــرآن که تقریبًا در تمام صــفحات، و ایندهد یمتشکیل را مسئله معاد  قرآنآیات 

  ).١٣٩٢ :۵ج  (مکارم شیرازی،» است ذکری از معاد به میان آمده
(جوادی  شوند یممحسوب  دیدگاه آیت الله جوادی آملی معاد و توحید از امور فطری از 
آیــات  ،انــد دادهرا تشــکیل  قــرآن نیمــی از حدوداً پس از توحید و معاد که . )۵٠: ١٣٨٧ آملی،

دســته تقســیم  هفــتاشاره دارند و آیت الله جوادی آنهــا را بــه  قرآنزیادی نیز به معارف فطری 
ه بنــدگان بــه خــدا ، آیات ناظر بر توج، نسیان، میثاق، تذکرهمربوط به فطرت آیات کرده است:

آیات مربوط به توجه به خداوند هنگام ســفر  آیات ناظر بر محبت الهی و، هنگام احساس خطر
را  قــرآنحــداکثر محتــوای  قــرآن با این وجود آیات فطری .)٧۵: ١٣٨٧(جوادی آملی،  دریایی

 قــرآن برخی آیات صراحتًا به قلمرو جامعیــت قرآنحقیق در محتوای عالوه بر ت .اند دادهتشکیل 
 ی« :به عنوان مثال ؛اند کردهاشاره 

َ
ْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفــیا أ

ُ
ک بِّ ْم َمْوِعَظٌة ِمْن َر

ُ
اُس َقْد َجاَءْتک ــُدوِر  یَھا النَّ الصُّ

ی یاز پروردگارتــان و شــفا یا موعظــها ای مردم به تحقیق آمــد شــما ر ( »َن یَوُهًدی َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنِ 
، آیــات بر ایــن افزون .)۵٧ /(یونس )و هدایت و رحمتی برای مؤمنان هاست نهیسبرای آنچه در 

» َن یِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْکــٌر ِلْلَعــاَلمِ «از جمله  اند کردهرا تذکر معرفی  قرآن وجود دارد که قرآنزیادی در 
آیت الله جوادی دلیل مــواعظ  .)٢٧/تکویر(و  )٨ /(ص تنها تذکری برای جهانیان است قرآن(

در  .)٧٢: ١٣٨٧جــوادی آملــی : (رک داند یم قرآنرا یادآوری معارف فطری  قرآنو تذکرات 
َو « :آمــده اســت "کــل شــیء"به معنای بیان کننده برای تعبیر  "موعظه"اعراف  سوره ١۴۵آیه 

ْلواِح ِمْن ُکــلِّ َشــ یَکَتْبنا َلُه فِ 
َ
] از هــر چیــزی موعظــه تــوراتبــرای او در الــواح [( »ٍء َمْوِعَظــًة  یاْأل

 »اســت ءکلمــه موعظــه بیــان کــل شــی: «دیــفرما یمــ. عالمه طباطبــایی در ایــن بــاره )نوشتیم
تنها تفاوتی که بین آیه سوره اعراف و نحل وجود دارد آن است  .)٢۴۵: ٨ج  ،١٣٩٠(طباطبایی،
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ت بــرای بعضــی امــور موعظــه وجــود اما در تورا ،برای همه چیز موعظه وجود دارد قرآنکه در 
  داشته است.

از مواردی است که معصومان نیــز بــه  قرآنفطری بودن اساس معارف : دالیل روایی -٣
ْبَلــَغ  :دیــفرما یمــ قــرآندر مــورد  (ع) چنانکــه امــام علــی .اند کردهآن اشاره 

َ
ْحَســَن اْلَقَصــِص َو أ

َ
أ

ر ــَذکُّ ْنَفَع التَّ
َ
 نیتر  غیــبلو  ها قصــه] بهتــرین قــرآنیعنــی [. )١٧۵: ٨ ج ١۴٠٧(کلینــی  اْلَمْوِعَظِة َو أ

: برهانــًا لمــن دیــفرما یمــ قــرآنموعظه و سودمندترین تذکر است. همچنین حضرت در معرفی 
برهان و دلیــل اســت بــرای کســی کــه بــر اســاس آن صــحبت  قرآن ) یعنی١۵٣: (همان تکلَم به

ریشه در عقــل و فطــرت  حتماً واضح است که آنچه در تکلم حجت و برهان است  پر .کند یم
ذهن پویا و استدالل طلــب بشــر را قــانع  تواند ینمدر غیر این صورت به هیچ عنوان ، انسان دارد

ردم، را زنده کردن فطرت مــ قرآندر موارد زیادی شأن ع) ( یعل) امام ١۵٢: ١٣٩٠(پهلوان  کند
نَّ «: دیــفرما یمــچنانکــه  ؛دانــد یمــگری و نصیحت هدایت

َ
اِصــح واْعَلُمــوا أ  ... َهــَذا اْلُقــْرآَن ُهــَو النَّ

). ضــمیر شــأن ١۴١٢/٢۵٢و بدانید که این قرآن ناصح و هدایتگر است (سید رضی،  .»والھادی
  .کند یمرا تبیین  قرآندر این روایت شأن و جایگاه  "هو"

را این گونه بیــان کــرده اســت: خــدا  فلسفه بعثت انبیادر روایتی دیگر علی (ع) حضرت 
مان فطرت را یامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند، وفاداری به پیرا از پمان وحی یپ

اد آورند و با ابالغ احکام الهی، حّجت خدا یهای فراموش شده را به  ند و نعمتیاز آنان باز جو 
: ١۴١۴رضــی،  (ســید ها را آشکار ســازند ه عقلهای پنهان شد ند و توانمندییرا بر آنها تمام نما

۴٣(.  
اشاره شــده  قرآنبه اتمام حجت و قاطع عذر بودن  (ع)همچنین در روایتی از امام صادق 

ْنــَزَل اْلُقــْرآَن ِتبْ  :دیفرما یمچنانکه حضرت  ؛است
َ
َه َتَباَرَك َو َتَعــاَلی أ ــلِّ َشــیِإنَّ اللَّ

ُ
ــی َو ، ٍء  یانــًا ِلک َحتَّ

ُه َش  ِه، َما َتَرَك اللَّ ْن یْسَتِط یَال  -ِعَبادُ ِه الْ یْحَتاُج ِإلَ یئًا یاللَّ
َ
ْنــِزَل ِفــیُع َعْبٌد أ

ُ
 -اْلُقــْرآنِ  یُقوَل: َلْو َکاَن َهَذا أ

ُه فِ  ْنَزَل اللَّ
َ
را بیــانگر همــه  قــرآنتعــالی  خداوند تبــارک و. )٣٠: ١ج  ،١۴١۵ یبحران( هیِإالَّ َو َقْد أ

د در آن فروگــذار منــد هســتنیچ چیزی را که بندگان بــه آن نیازچیز قرار داد و قسم به خدا که ه
 قرآنزیرا خداوند آن را در  ،بود قرآندر  )(مسئله بگوید کاش این تواند ینم یا بندهنکرد و هیچ 
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اســت و اتمــام حجــت  قــرآندر این روایت قاطع عذر بــودن  (ع)آورده است. مفهوم کالم امام 
بایی نیز به از باب تذکر معارف فطری و شناساندن حق و باطل است. چنانکه عالمه طباط قرآن

بر اینــان در حــالی کــه  میآور  یم: ما تو را شهید دیفرما یماین مسئله اشاره کرده و در تفسیر آیه 
: ١٢ج  ١٣٩٠(طباطبــائی:  را تا حق را از باطل تشخیص دهنــدنازل کرده بودیم بر ایشان کتاب 

٣٢۵(.  
انــًا یِتبْ «: دیفرما یماشاره کرده و  قرآندر سخنی به تبیان بودن  ع)( نیرالمؤمنیامهمچنین 
ْرَکاُنه

َ
از . )٣١۵: ١۴١۴رضی،  (سید تبیانی است که ارکان آن نابود شدنی نیست قرآن .» َال ُتْھَدُم أ

داللــت بــر نهایــت وضــوح  که تبیان در نظــر ایشــان دیآ یمست به دع) ( یعلفحوای کالم امام 
از تعبیــر  ،بنــابراین؛ نیست تبیان در نظر ایشان حجتی است که قابل خدشه، به دیگر سخن ؛دارد
هــا و در  که برای همه انســان قرآنفطری بودن اساس معارف  که شود یمبرداشت  ع)( یعلامام 

ز بــین نخواهــد ها جنبه هدایتی و معرفت زایی داشته و به هیچ عنوان متزلزل نشــده و ا تمام زمان
  .)١۵٢: ١٣٩٠(پهلوان رفت 

کهنــه و تکــراری  کــه عبارتنــد از کــریم قرآنبسیاری از مبانی فطری بودن اساس معارف 
 .جســتجو کــرد ع)( یعلــدر سخنان امــام  توان یمرا  آن ، تبیین خیر و شر و حجت بودننشدن

ْمِع « :دیفرما یمچنانکه  دِّ َو ُوُلوُج السَّ [قرآن] با کثرت سماع کهنه نشــده و . » َال ُتْخِلُقُه َکْثَرُة الرَّ
 یرضــ(ســید  گردانــد ینمــها آن را زشت  پیاپی آن بر گوشها و ورود  کثرت گردش آن بر زبان

َه َتَعاَلی«). و یا عباراتی مثل ٢١٩: ١۴١۴ ْنَزَل ِکَتابًا َهادِ  ِإنَّ اللَّ
َ
. »َر َو الشــریــِه اْلَخ یــَن فِ یًا َبــیُسْبَحاَنُه أ

 .)٢۵٢: همــان( .خداوند سبحان کتابی نازل کرد هدایتگر که خیر و شر در آن بیان شده اســت
 قــرآن را هــم در مــورد"	یع القلوبرب"و  "درانهریاض العدل و غ"	بیراتعم علی (ع) همچنین اما

ِه َعَلی َخْلِقه«: دیفرما یمقرآن در وصف . و نیز (همان)آورده است  ُة اللَّ حجــت  .(همــان)	» ُحجَّ
از  قــرآنکه راه عذر را بر انسان ببندد. بنابراین در آیه مورد بحــث نیــز  شود یمبه هر دلیلی گفته 
  ، تبیان معرفی شده است تا راه عذر را بر بندگان ببندد.باب اتمام حجت

  .روند یممعارف فطری به شمار  یها یژگیو از نیز از نظر عقلی موارد یاد شده 
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از  .اند شــدهتفــاوت قائــل  "تبیان"و  "بیان"برخی از لغویون بین کلمه : دالیل لغــوی -۴
چنانکه مصــطفوی  .اللت بر نهایت وضوح و روشنی دارددیدگاه آنها تبیان مصدری است که د 

مجهــوالت  نکشاف ازیعنی کمال ا کند یممبالغه  : تبیان مصدری است که داللت بردیفرما یم
همچنین طریحی نوشته اســت کــه بیــان، روشــن کــردن بــدون  .)٣٩٧: ١ج  ،١۴٣٠(مصطفوی،

طبق  .)٧٢ص  ،۶ج ، ش ١٣٧۵حجت است اما تبیان روشن نمودن همراه با حجت (طریحی: 
کلمــه تبیــان بــر معــانی بیشــتری داللــت دارد.  نیز اصل (زیادۀ المبانی تدل علی زیادۀ المعانی)

از واژه تبیــان  (ع) که تعبیــر امــام علــی شین در معنی واژه تبیان اشاره شدهمچنین در مباحث پی
ْرَکاُنهیِتبْ "

َ
  دارد. قرآن طری بودن معارف) داللت بر ف٣۵٧: ١۴١۴ یرض(سید 	" انًا َال ُتْھَدُم أ

را بیــانگر همــه چیــز معرفــی قــرآن  ،سوره نحــل ٨٩خداوند در آیه : سیاق آیه شریفه -۵
َه « :دیفرما یمو  پردازد یم "کل شیء"کرده و در آیه بعد به ذکر مصداق برای  ُمُر ِباْلَعــْدِل یِإنَّ اللَّ

ْ
أ

ْحساِن َو إ ِر َو اْلَبغْ َع   ْنھییَو   اْلُقْربی یتاِء ذِ یَو اْإلِ
َ
ُروَن (ی یِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنک ْم َتَذکَّ

ُ
ک ْم َلَعلَّ

ُ
 و )٩٠ِعُظک

 
َ
ِه ِإذا عاَهْدُتْم َو ال َتْنُقُضوا اْأل ْوُفوا ِبَعْھِد اللَّ

َ
َه َعَلــ ِدهایماَن َبْعَد َتْوکیأ ْم َکفــیَو َقْد َجَعْلُتُم اللَّ

ُ
ــَه یک ًال ِإنَّ اللَّ

، و دهــد شاوندان فرمان مییبخشش به خو به راستی خدا به عدالت و احسان و ( »ْعَلُم ما َتْفَعُلوَن ی
ن یــدهــد تــا متــذّکر [ا شــما را انــدرز مــی. کند کار زشت و ستمگری نهی میاز گناه آشکار و 

مــان یو بــه پ )٩٠ا و آخرت شماست (ی، ضامن سعادت دنهای الهی] د [که فرمانیقت] شو یحق
] در ا پــس از محکــم کــردنش [بــا قصــد قطعــیســوگند ر  د ویــ، وفــا کنمان بستیدیخدا چون پ

دانــد  د، مــییده نًا خدا آنچه را انجام مییقی؛ دید نشکنیا ر دادهل قرایکه خدا را بر خود کف حالی
کــه هــر  هســتنداز معــارف فطــری  ،پر واضح است مطالبی که در سیاق آیه شریفه آمــده. )٩١(

ُروَن ی«عبیر بودن آنها علم دارد. از ت انسانی به نیک و بد ْم َتَذکَّ
ُ
ک ْم َلَعلَّ

ُ
 شــود یمــنیز استفاده » ِعُظک

که موارد مذکور در آیه موعظه و تذکر هستند و چنانکه اشاره شــد موعظــه و تــذکر از معــارف 
  فطری هستند.

این طــور نتیجــه گرفــت کــه انــزال  توان یمهمچنین از ارتباط بین صدر و ذیل آیه شریفه 
باید به حدی واضح باشد تــا جــای هــیچ  قرآناطعیت عذر است و از باب اتمام حجت و ق قرآن
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کریم با معارف فطری و تربیتی و انذار و تذکر، حجــت  قرآن ،بنابراین .گونه عذر باقی نگذارد
  را بر بندگان تمام کرده است و به همین دلیل خود را تبیان معرفی کرده است.

: بایــد بــین صــدر و ذیــل آیــه دیــفرما یمعالمه طباطبایی در مورد صدر و ذیل آیه شریفه 
مناسبتی باشد و تنها مناسبتی که وجود دارد این است که انزال کتاب از باب اتمام حجت است 

: مــا تــو را شــهید دیــفرما یمــدر معنــای آیــه شــریفه  او .گواهی گواهــان در روز قیامــتبرای
تا حــق را از باطــل تشــخیص را  بر اینان در حالی که نازل کرده بودیم بر ایشان کتاب میآور  یم

را اســتیناف بــدانیم مناســبت » ... نزلنــا و«اما اگر جمله  .)٣٢۵: ١٢ج  ،١٣٩٠دهند (طباطبایی،
  حالیه است. »... ونزلنا« حرف واو در ،بنابراین ؛زدیر  یمبین صدر و ذیل آیه در هم 

  قرآن فطرت مالک جامعیت -۶
به  ؛یل دیگر این دیدگاه، فطرت است، دلقرآن عالوه بر دالیل درون دینی جامعیت فطری

خالق فطرت بشر خداوندی است که وحــی را مطــابق فطــرتش بــرای او فرســتاده  ،عبارت دیگر
 .)٢٢: ١٣٩١، (ملکی فطرت از او خواسته است برآورده کند را که باید هرآنچه قرآن پس ؛است

گــاهی از  دهــد یمــانسان گرچه بر حسب فطرت حق را از باطل تشخیص  فجــور و تقــوا و بــه آ
در ایــن صــورت اگــر دیــن و  ؛دیــآ یمــولی دین برای یادآوری و اتمام حجت  ،الهام شده است

مختلفی که انسان در راه عبودیت الزم دارد  یها جنبهحقایق آن با فطرت آدمی سازگار بود و به 
: ١٣٨٠ یازیا( گردد یمکرد، در آن صورت دین جامع و کامل تلقی  نیتأمپرداخت و نیاز او را 

١١٩(.  
 زیرا ،داند یمشهید مطهری نیز رمز جاودانگی و جامعیت دین آسمانی را فطری بودن آن 

بنــابراین بــه طریــق اولــی . )١۴٣: ١٣٩٢ یمطهــر .:معارف فطری پایــدار و جــامع هســتند (رک
  نیز به دلیل فطری بودن اساس معارف آن است. قرآنجامعیت 

  تفاوت جامعيت هدايتي با جامعيت فطري
در حــوزه الفــاظ  آنتعیین محــدوده قلمــرو معــارف  قرآنف اصلی از بحث جامعیت هد

ــلِّ َشــیِتبْ « سوره نحل اســت. در جملــه ٨٩در آیه  "کل شــیء"است که بیانگر مصداق 
ُ
ٍء َو  یانــًا ِلک
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لِّ  " عبارت »ُهدیً 
ُ
مجرور و متعلق به تبیان است و هدایت به آن عطــف شــده اســت و  و جار" ِلک

آنچه  ،به عبارت دیگر .هستند نه مصداق آن ء"کل شی"بیان و هدایت اوصاف گفت ت توان یم
ایــن مصــداق  :اساســی آن اســت کــه سؤالاست هدایتگر و تبیان است و  ء"کل شی"مصداق 
  در بحث جامعیت فطری و هدایتی چند تفاوت اساسی وجود دارد: ،بنابراین ؟چیست
اما در ، عارف فطری و تربیتی استم ،قرآندر جامعیت فطری و تربیتی وجه جامعیت  -١

دامنــه  قــرآنبه خوبی تبیین نشده است و وجه جامعیــت  "کل شیء"جامعیت هدایتی مصداق 
عالمــه  ،بــه عنــوان مثــال .ردیــگ یمــچنانکه جامعیت تشریعی را نیز در بــر  ؛کند یموسیعی پیدا 

ٍء" همــه آن  یَشــ مــراد از" ِلُکــلِّ  ظــاهراً  :دیــفرما یمــ "کــل شــیء"طباطبایی در تعییین مصــداق 
 ،معــاد، مربوط بــه مبــدأ حقیقیمعارف  قبیلاز  ؛ت باشدیبه هدا آنها ی است که برگشتیزهایچ

 ییطباطبــا( قصص و مواعظی که مردم در هدایت بــه آن محتاجنــد، شرایع الهی ،اخالق فاضله
امــا  ،دامور فطری و تربیتــی تاکیــد دار  دردر تعیین مصداق  عالمههر چند . )٣٢۵: ١٢ج  ١٣٩٠

 قــرانکه در مباحث پیشــین اشــاره کــردیم کــه  در حالی ،کند یمشرایع الهی را نیز به آن اضافه 
  .جامع شرایع الهی نیست

چنانکــه  ،ارتباط محکمــی بــا وصــف تبیــان در آیــه شــریفه دارد قرآنجامعیت فطری  -٢
حکام فــی اما برخی از مصادیق جامعیت هدایتی مانند ا ،معارف فطری در نهایت وضوح هستند

  نفسه در کمال روشنی نیستند.
بــا جامعیــت هــدایتی هــم  شــود یمجامعیت فطری از آن جهت که به هدایت منتهی  -٣

دارنده تمامی اموری است که انسان در راه  در بر قرآن پوشانی دارد اما این به آن معنا نیست که
آن جهــت اســت کــه در خود را هدایتگر معرفی کرده از قرآن هدایت به آن محتاج است و اگر 

  برخی موارد انسان را به سنت و عقل ارجاع داده است.
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  از باب تغليب قرآناطالق صفت تبيان بر كل 
که صــفت تبیــان بــرای کــل  این اشکالدر پاسخ به  قرآندر مورد دیدگاه جامعیت فطری 

 ١تغلیب که تبیان از باب قاعده ، باید گفتشود ینمو محدود به معارف فطری آورده شده  قرآن
چون اکثر معارف  ،به عبارت دیگر ؛اطالق شده است قرآن زبان است بر کل یها یژگیو که از 
شــدیم بــا انــدک  متــذکر قــبالً چنانکه . با عنوان تبیان معرفی شده استقرآن  ،فطری استقرآن 
، هــا حکمت اکثریت آیــات قــرآن را مــواردی از جملــه که شود یممشخص  قرآندر آیات  تأمل
عقــاب،  مــرگ، معــاد، نشــر، حشــر، حســاب، ، یــادمواعظ، وعد، وعید، تحذیر، تبشیر، ها مثل

، شناخت حق و جنت، نار، امر به احسان، عدالت، وفای به عهد، معروف، نهی از فحشاء، ظلم
  .اند دادهباطل و ... تشکیل 

در معــارف فطــری ســبب اتمــام  قــرآنممکن است این اشکال مطرح شود که تبیان بودن 
از باب شناساندن حــق قرآن پاسخ آن است که اتمام حجت  . در این موردشود ینم قرآنحجت 

نه تعلیم تمــامی شــریعت و بــدیهی اســت جمــع آوری تمــامی شــریعت در یــک  ،و باطل است
را یــادآوری حــق و باطــل  قــرآن عالمه طباطبایی نیز حجــت بــودن مصحف امکان پذیر نیست.

کــه نــازل  در حــالی بر اینان میآور  یم: ما تو را شهید تو آیه را این طور تفسیر کرده اسدانسته 
: ١٢ج ، ١٣٩٠ ،را تــا حــق را از باطــل تشــخیص دهنــد (طباطبــائی کرده بودیم بر ایشــان کتــاب

٣٢۵(.  
را الزم به تذکر اســت کــه روشــن بــودن داللــت الفــاظ قرآنــی خــارج از معــارف فطــری 

بــا اســتفاده از قراینــی همچــون  قــرآنو بعدی هم ندارد کــه تمــامی آیــات  انکار کرد. توان ینم
اما کلمه تبیــان چیــزی فراتــر از وضــوح و روشــنی  ،روشنگر باشند تفسیر تاریخی و ... روایات،

معــارف فطــری بــا ایــن  قرآنبلکه به معنای نهایت انکشاف و وضوح و صیغه مبالغه است و در 
بلکــه بــه دلیــل آشــنایی  ،ودهمعنی تناسب دارند و چنین معارفی نه تنها فی نفسه و ذاتًا روشــن بــ

                                                                                                                   
به معناي اطالق حكم [اكثريـت]  تغليب  )39ص  2ج  1421 يوطي(س رهيغء حكم  التّغليب، و هو إعطاء الشي - 1

 بر موارد غير است.
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سرشت انسان با آنها در نهایت روشنی و به تعبیر آیه شریفه تبیان هستند. همچنین چنین تفسیری 
ندارد و این پژوهش در پی پرداختن  قرآن کرانافاتی با اشارات علمی و معارف بیاز آیه شریفه من

 باشد یماساس معارف قرآن فطری  به این مسائل نبوده است و تنها به این موضوع اشاره دارد که
  .ارف قرآننه تمام مع

	"تبياناً لكل شيء"بررسي روايات تفسيري آيه  	

به ســه دســته کلــی  ،اند کردهرا معرفی  "کل شیء"ذیل آیه به نوعی مصداق  ی کهروایات 
  .شوند یمتقسیم 

  بيانگر همه چيز با همراهي سنت قرآنـ  1
نــی: (کلی» ما من شیء إال و فیــه کتــاب أو ســنة«: دیافرم یم ع)صادق (به عنوان مثال امام 

و یــا امــام  .) هیچ چیز نیست مگر آنکه در مورد آن کتاب و سنت وجــود دارد۵٩٧: ١ج  ١۴٠٧
همه چیــز  .)۶١: ١ج  ١۴٠٧(کلینی: »کل شیء فی کتاب الله و سنة نبیــه« ندیفرما یم(ع)  کاظم

  وجود دارد. (ص) در کتاب خدا و سنت پیامبرش
بیانگر خبر آســمان و زمــین، بهشــت و دوزخ، گذشــته و تمــام رخــدادها تــا روز  رآنقـ  ٢
  قیامت

و أنا أعلــم کتــاب اللــه و فیــه بــدء  (ص) قد و لدنی رسول الله«: دیفرما یم ع)صادق (امام  
الخلق و ما هو کائن إلی یوم القیامة و فیه خبر السماء و االرض و خبر الجنة و خبر النار و خبر 

 »خبــر مــا هــو کــائن أعلــم ذلــک کمــا أنظــر الــی کفــی إن اللــه یقــول فیــه تبیــان کلــی شــی ما کــان و
هستم و کتاب خدا را مــی دانــم و در آن  (ص) رمن از ذریه پیامب .)۶١ص  ،١ج  ١۴٠٧(کلینی:

و خبر آسمان و زمین و بهشــت و جهــنم و آنچــه  دهد یمابتدای خلق و آنچه تا روز قیامت رخ 
آن وجود دارد و من آن را می دانم همانگونه که بــه کــف دســتم نگــاه گذشته و خبر آینده در 

  بیانگر همه چیز است. قرآن دیفرما یمو خداوند  کنم یم



 )89(نحل/  "ء يلكُلِّ شَ اناًيتب" هيآ ريمفسران در تفس دگاهيد ينقد و بررس  

 

 
ژپوش

طی ی ر 

٢٩ 

  بيانگر همه چيز و فهم آن ويژه معصومان قرآن ـ 3
کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و فصل ما بینکم و «: دیفرما یم(ع)  امام صادق

کتاب خدا بیانگر خبر قبل از شما و خبــر بعــد از شــما و  .)۶١: ١ج  ١۴٠۴ینی:(کل» نحن نعلمه
در ایــن حــدیث بیــانگر حصــر  "نحــن"تفصیل آنچه میان شماست و ما آن را می دانیم. ضمیر 

  .باشد یم
ما من امر یختلــف فیــه اثنــان إال ولــه اصــل «: دیفرما یم(ع) در حدیث دیگری امام صادق  

هیچ امری نیست  .)۶٠: ١ج ، ١۴٠۴(کلینی: ال تبلغه عقول الّرجاللکن  فی کتاب الله عز و جل و
اّمــا  ،مگــر آنکــه اصــلی از آن در کتــاب خــدا وجــود دارد ،کــه دو نفــر در آن اخــتالف دارنــد

إن الله تبــارک و «: دیفرما یمکه (ع)  و حدیث دیگری از اما باقر رسد ینممردم به آن  یها عقل
ج  ١۴٠٧(کلینی:...»  (ص) یه األمة إّال أنزله فی کتابه و بّینه لرسولهتعالی لم یدع شیئًا یحتاج ال

خداوند هیچ چیزی که مردم به آن احتیاج داشته باشند را ترک نکرد مگــر آنکــه آن را  .)۵٩: ١
  در کتابش نازل کرد و آن را برای رسولش بیان کرد.

  بررسي 
مــراه ســنت دارنــد و ادعــای بــه ه قــرآنداللت بــر جامعیــت که روایات دسته اول درباره 

هســتند و  لیــتأو روایات دسته دوم نیز قابــل . بحثی نیست ،کنند یمرا نفی  قرآنجامعیت مطلق 
 "بــدء الخلــق" بــه عنــوان مثــال در مــورد .وجود دارد قرآنعلومی که به آنها اشاره شده در الفاظ 

خبر ما "دارد و یا وجود  قرآنکیفیت خلقت آدم در  اخباری در مورد چگونگی پیدایش زمین و
 توانــد یمــکــه  "خبرمــا هــو کــائن" اســت و (ص) که سرگذشت اقوام قبل از پیــامبر اســالم "کان

زیادی به توصــیف که آیات  "نــارالو  هجنالخبر " ت از جمله نفخ صور باشد واتفاقات روز قیام
را بــه  قــرآن روایاتی اســت کــه باشد یم. اما روایات دسته سوم که مورد بحث ما اند پرداختهآنها 

اما عبــاراتی در ایــن روایــات وجــود دارد کــه نشــان  .تنهایی جامع همه علوم معرفی کرده است
 ؛اســت دارند و فهم آن ویــژه معصــومان قرآناین روایات اشاره به علومی فراتر از الفاظ  دهد یم

 نعلمــه اال ای ال"قدیم مسند الیه بیانگر حصر اســت به دلیل ت "نحن نعلمه"عبارت  ،مثال به عنوان
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ــارت .)۶٧: ٢ج ، ١۴٢١، (ســیوطی "نحــن ــا عب ــژه  "ال تبلغــه عقــول الّرجــال" و ی ــانگر فهــم وی بی
  است. قرآنز ن امعصوما

 انــد گفتهبا داللت لفظــی بــه بیشــتر از آنچــه  قرآن: دیفرما یمعالمه طباطبایی در این باره 
که مراد از تبیان اعــم از  شود یماین  اش الزمه ،... و اگر این روایات صحیح باشد داللت ندارد

اشاراتی باشد و آن اشــارات  قرآنبیان به طریق داللت لفظی باشد و هیچ بعدی هم ندارد که در 
(عالمــه  رک کنــدکشف کند کــه فهــم عــادی و متعــارف نتوانــد آن را د ییها نهفتهاز اسرار و 

  .)۴۶٩ :١٢ ج ١٣٩٠ ییطباطبا
کــه فهــم آن ویــژه  قــرآنعصومان برای اشارات چرا م: که دیآ یمپیش  سؤالدر اینجا این 

بــرای روز حســاب دارد اشــاره  قــرآنخود آنهاست به این آیه شریفه که داللت بر اتمام حجــت 
چنانکه در ، اند کردهداق به آیه شریفه اشاره از باب مص ؟ پاسخ آن است که معصوماناند کرده

  صادیق خارجی آیه اشاره دارد.رسیده به م ، تفسیری که از معصومانقرآنبسیاری از آیات 
 دانــد یمــعالمه طباطبایی مفسر گرانقدر شــیعه ایــن مصــادیق را از بــاب جــری و تطبیــق  
ــِه َخ یــَبقِ «شریفه  ه عنوان مثال آیه. ب)١٢۵: ١٣٩٢ ،(نفیسی ــْم ِإْن ُکْنــُتْم ُمــْؤِمنِ یــة اللَّ

ُ
آنچــه ( » نیٌر َلک

مــان داشــته یتــان بهتــر اســت اگــر ای)، براهای حــالل هیخداوند برای شما باقی گذارده (از سرما
 شــود یمــداللــت بــر ســودی دارد کــه در معاملــه بــرای فروشــنده حاصــل  ،)٨۶/(هــود )دیباش

 :دیــفرما یمــروایت شده اســت کــه  (ع) اما از حضرت مهدی. )٣٣۶: ١٠ج  ،١٣٩٠ ییطباطبا(
  .)٣٩٢ :٢ ج، ١۴١۵، (حویزی »من بقیه الله هستم«

سوره نحل بیــانگر چیــزی  ٨٩در آیه  "کل شیء"مورد مصداق  این روایات وارده دربنابر 
ال تبلغــه "و عبــاراتی مثــل  قــرآنگری در غیر این صورت بین هدایت .هستند قرآن خارج از الفاظ
  .دیآ یمتضاد به وجود  "عقول الرجال

  گيري نتيجه
از سوره نحل ارتباط وجود داشته و انــزال کتــاب در ایــن آیــه  ٨٩بین صدر و ذیل آیه  -١

باب اتمام حجت برای گواهی گواهان در روز قیامت است و کلمه تبیان فراتر از بیان و به معنی 
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کمال روشنی و وضوح است و این تکثر معنایی تنها با معارف فطری که نیاز به استدالل اثبــاتی 
  تناسب دارد. ،نداشته و قابل مناقشه نیستند

از قبیــل مــواعظ و تــذکرات و ...  رآنقــدر این آیه معارف فطری  "کل شــیء"مصداق  -٢
ســتند و نیــز معنــای کلمــه این تفسیر با سیاق آیات بعد که ناظر به معارف فطــری ه و. باشد یم

معارف فطری از  ،به عبارت دیگر ؛و روایات معصومین تناسب دارد قرآنن و جایگاه أتبیان و ش
نیــز از آن  قــرآنشــنی هســتند و در کمال رو  ،اند شدهآن جهت که از قبل در ضمیر انسان نهاده 

همچنــین اطــالق  .کند یممعرفی کرده که این معارف فطری را یادآوری  "ذکر"جهت خود را 
به این معنــا کــه فطریــات بخــش  است؛مجازی و از باب قاعده تغلیب قرآن صفت تبیان بر کل 

  و این حکم بر موارد غیر سرایت داده شده است. دهند یمرا تشکیل  قرآن عمده
اشاره بــه چیــزی فراتــر از  دانند یم "ما یکون"و  "ما کان"را بیانگر علم  قرآنروایاتی که  -٣
بوده و از باب جری و تطبیق بــه آیــه شــریفه اشــاره  که فهم آن ویژه معصومان دارند قرآن الفاظ
  .اند کرده

 سوره نحل از جمله جامعیت علمی و ٨٩پژوهان در تفسیر آیه  قرآندیدگاه مفسران و  -۴
و آیــه  باشند یم قرآنقابل تطبیق بر آیه نبوده و مخالف سیاق آیه و شان و رسالت  تشریعی و ...

کریم از آن جهت که با زبان  قرآن دارد و قرآنمورد بحث داللت بر فطری بودن اساس معارف 
برای گواهی روز قیامت حجت است و در معرفی حق و باطــل هــیچ  ،فطرت سخن گفته است

  آن راه ندارد. در یا مناقشه
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