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Abstract 

The holy Qur'an has considered itself as "the clarification for everything" 

which means the authority of the Qur'an in all sciences. The problem for the 

Qur'an scholars is that how such an impression is defensible and what are the 

reasons for the general authority of the Qur'an for all sciences. Some of the 

scholars such as Allameh Fazlolah consider the Qur'an needless to be included 

in non-human sciences, given that the purpose of the Qur'an is to guide man to 

the divine destination. The current study has answered this question "does the 

existence of various topics such as natural sciences in the Qur'an contradict his 

view?" and shows that the aim for the emergence of the limited natural data is 

to provoke the intellect, turning the human from effect into cause and to 

provoke thought to find the signs of God in the world. The way the Qur'an 

explains these types of verses shows that his argument is correct, because in 

human knowledge the almighty God has ordered to obey and has mentioned 

the do's and don'ts. The study which does not have any special background has 

been conducted through a descriptive-analytical and discovery method, and it 

aims to examine the theory of Allameh Fazlollah on the authority of the Qur'an 

in sciences. The finding of this study suggests that the theory of the general 

authority is not defensible and the authority of the Qur'an has a certain 

range; which means Fazlollah has considered divine revelation to be as the 

authority in human guidance needs such as Legislation, forming lifestyle and 

the origin of life (imitations and habits) and believes that human must refer 

to the Qur'an in beliefs, tendencies, dependencies, types of dependencies, 

lifestyle and human relations. 
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مرجعيت قرآن و گستره آن در انديشه 

  اّهللاٰ  عالمه سيدمحمدحسين فضل
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 چكيده

. خوانده است كه ظاهرش مرجعيت قرآن در همه علوم است» تبيان كل شىء«قرآن خود را 
مسئله قرآن پژوهان اين است كه چگونه چنين برداشتى قابل دفاع است و داليـل مرجعيـت 

اّهللاٰ با توجه بـه هـدف قـرآن كـه  عام قرآن برای همه علوم چيست؟ بعضى مانند عالمه فضل
. داننـد نياز از شـمول بـر علـوم غيرانسـانى مى  است، قرآن را بىهدايت انسان به مقصد الهى 

پژوهش به اين پرسش كه وجود مباحث متنوع اعم علوم طبيعـى در قـرآن بـر خـالف نظـر 
هـای محـدود طبيعـى، بـرانگيختن عقـل و    ايشان است پاسخ داده كـه هـدف از آمـدن داده

. های خدا در جهان است   افتن نشانهرساندن انسان از معلول به علت و تحريك انديشه برای ي
نوع بيان قرآنى ذيل اين دسته آيات برهان ايشـان بـر صـحت نظـر اسـت، زيـرا در معـارف 

اين پـژوهش كـه . انسانى خدای متعال دستور اطاعت داده و بايدها و نبايدها را آورده است
ن نظريـه روش توصيفى تحليلـى و كشـفى انجـام شـده، هـدفش يـافت پيشينه خاص ندارد، به

نتيجـه پـژوهش ايـن اسـت كـه . اّهللاٰ در مورد محدوده مرجعيت قرآن در علـوم اسـت عالمه فضل
اّهللاٰ  نظريه مرجعيت عمومى، قابل دفاع نيست و مرجعيت قرآن محدوده خاصـى دارد؛ يعنـى فضـل

دهى سـبك زنـدگى و   گذاری، شـكل  قانون: وحى الهى را مرجع در نيازهای هدايتى انسان، مانند
،   هــا  هــا، گرايش باور دانســته و معتقــد اســت انســان بايــد در) هــا   ها و عادت تقليــد(حيــات مــنهج 

  .ها و نوع تعلقات، سبك زندگى و روابط انسانى، به قرآن رجوع كند   وابستگى
  ها كليدواژه

، علوم انسانى، علوم طبيعى قرآن، مرجعيت قرآن، عالمه فضل   .اّهللاٰ
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  مقدمه

از جمله دانشمندان و روحانيـان فعـال در عرصـه ) ق1354-1431(اّهللاٰ  فضلسيدمحمدحسين 
طورجدی و گسترده وارد مطالعـات قرآنـى شـده و مـدت قابـل   مطالعات قرآنى است كه به

: گويـد  اّهللاٰ خـود مى  عالمه فضل. پژوهى اختصاص داده است توجهى از عمر خود را به قرآن
كنم، با تدريس، با تفسـير و در  ه با قرآن زندگى مىقرن است ك گويم من نيم  متواضعانه مى«

كـه در نجـف اشـرف بـودم، در هـر موضـوع سياسـى، اجتمـاعى و   گاه از آن. خطابه و منبر
گونه روح، فلسفه، انديشه و فقه مـن بـا قـرآن  بدين. نهادم انديشگى، قرآن را فراراه خود مى

،  =U&(» زيسته است و تاكنون نيز چنين بوده است VWXא	�	$10 ،	� :�
$�(.  

روشـنى گويـای ايـن اسـت كـه فعاليـت قرآنـى او كـامًال   بررسى آثار اين انديشـمند، به
اجتهادی است و نگاهى ويژه بـه عظمـت، منزلـت و گسـتره علـم و دانـش قـرآن و توانـايى 

دهى علوم و معارف مورد نياز بشر بـرای سـير بـه مقصـد   معارف وحيانى در هدايت و جهت
. دهـد  خوبى نشان مى  اّهللاٰ اهتمام و جوالن فكری او را به  متنوع و متعدد عالمه فضلآثار . دارد

  : توان در چند محور معرفى كرد آثار قرآنى اين متفكر عاشق قرآن را مى

اّهللاٰ كه حدود پنجاه سال فعاليت قرآنى و مطالعـات وحيـانى داشـته،  فضل: تفسير قرآن. 1
منتشـر  من وح  القـرآنخود را در قالب تفسير ترتيبى های تفسيری    حاصل تحقيقات و درس

ق در 1400اين تفسير كه يك دوره كامل تفسير قرآن اسـت، نخسـت در سـال . كرده است
 24دادن معـارف مسـتفاد از آيـات، در  يازده جلد منتشر شد و پس از افزودن بر غنا و توسعه

رالمـالك در بيـروت ق اسـت كـه دا1419جلد منتشر شد كه آخرين چـاپ آن مربـوط بـه 
كه از عنوانش پيداست، الهاماتى است كـه مفسـر از آيـات   اين تفسير چنان. انجام داده است

دادن تـوان كتـاب خـدا بـر هـدايت  ها و نشان گرفته و همه تالش ايشان بر پاسخگويى به نياز
  .بشر به مقصد مطلوب در همه ابعاد زندگى است

. اّهللاٰ در قالب موضوعى ارائـه شـده اسـت مه فضلهای قرآنى عال   ساحت ديگر فعاليت. 2
حرکـه النبـوه ، من عرفان القرآن، اسلوب الدعوه ف  القرآن، الحوار ف  القرآنهايى مانند    كتاب

درواقـع از نـوع  مطارحات و قضـایا قرآنیـهو  دراسات و بحوث قرآنیKه، ف  مواجهه االنحراف
  .اند تفسير موضوعى
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هـای قرآنـى او را رقـم زده    اّهللاٰ داشته، بخش ديگری از فعاليت دغدغه مهمى كه فضل. 3
های انسـان در  ها و نياز تواند به همه پرسش  او همواره تالش داشته ثابت كند قرآن مى. است

به دليل داشتن همين روحيـه، اسـتادان، طـالب و . جهت هدايت به سعادت واقعى پاسخ دهد
ــه ايشــان بســيار مراجعــه مىدانشــجويان و عمــو ــد  م مــردم ب ها در    ها و پاســخ پرســش. كردن

  .در بيست جلد تدوين و منتشر شده است الندوهای با عنوان  مجموعه

اّهللاٰ به دليل اعتقاد عميقى كه به قرآن و معارف آن دارد محور اساسـى همـه آثـار و  فضل
ر بــيش از يكصــد جلــد از های فقهــى، اصــولى و غيــره او قــرآن كــريم اســت كــه د   نگاشــته

  . شد¤ او، حاكميت قرآن و نفوذ وحى و الهامات وحيانى مشهود است پ های چا  نوشته

های قرآنـى تـالش    اّهللاٰ افزون بر موارد يادشـده، بـا تـدريس تفسـير قـرآن و خطابـه فضل
وسيعى در ترويج معارف قرآنى كرده و با تأسيس برخى مراكز قرآنى مانند مدرسه القـرآن 

  .های خود را گسترش داده است   ريم تالشالك

  بيان مسئله. 1

های اخير بـه مـوازات توجـه    مرجعيت علمى قرآن كريم اصطالح جديدی است كه در سال
سازی آن داشته، مطـرح شـده اسـت؛  خاصى كه رهبر انقالب اسالمى ايران به قرآن و تمدن

گيـری از   انديشـمندان مسـلمان نيـز بـه بهرهتوان پيش از اين حتى در ميـان  ای كه مى گونه به
پيش از انقـالب اسـالمى . مهری شده است  كردن آن در متن زندگى بى معارف قرآن و وارد

الدين اسدآبادی و همفكرانش و پس از انقالب اسالمى بزرگان انقالب، قـرآن را   سيدجمال
هدف اساسى . دادندبودن كتاب خدا را هدف خود قرار  وارد عرصه زندگى كردند و مرجع

  :سازی علوم است كه بر اساس دو ديدگاه ممكن است پيگيری شود اين رويكرد، اسالمى

های علمى اعم از انسانى و طبيعى را در بـر گيـرد؛    علوم به معنای فراگير كه همه رشته. 1
 البته در مورد علوم طبيعى ممكن است گفته شود قرآن مبانى و اصول حاكم بر اين علـوم يـا

  .های كلى كشف و كاربرد صحيح آنها را بيان كرده است راهكار

علوم به معنای علوم مورد نياز انسان برای رشـد و كمـال انسـانى و رسـيدن بـه هـدف . 2
  .متعالى از خلقت
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  مرجعيت قرآن مبتنى بر چند اصل. 2

ن قـرآ. 2؛ قرآن كتاب عمل و زندگى است. 1: مرجعيت قرآن كريم مبتنى بر چند اصل است
  .شمول است شمول و جهان قرآن كتابى زمان. 3كتابى جامع است؛ 

َو كَتَبْنا لَـُه «: فرمايد  خدای متعال درباره تورات مى. ترين كتاب آسمانى است  قرآن جامع
از هر موضـوعى پنـدى، و بـراى هـر ) تورات(ء؛ و براى او در الواح  فِى اْألَلْواحِ مِْن كُل َشى

و دربـاره دامنـه وحـى  )!�	 :אA)אS(» تفصيلى نوشتيم) ى و عملى مردماز امور اعتقاد(چيزى 
ا جاَء عيسى«: فرموده است 7دريافتى حضرت عيسى بِالْبَيناِت قاَل قَْد جِئْتُكُْم بِالِْحكَْمـِة   َو لَم

ــه ــوَن في ــذی تَخْتَلِفُ ــَض ال ــْم بَعْ ُ ــيَن لَك َ ــل روشــن ... َو ِألُب   از معجــزات [؛ و چــون عيســى دالي
  آوردم ) احكـام شـريعت و علـوم عقلـى(من بـراى شـما حكمـت : آورد، گفت ]وت خودنب
؛ )
% :D:ـ)S(» كنيد تا بيان كنم براى شما برخى از آنچه را كه در آن اختالف مى ]و آمدم[

لْنـا َعلَيـَك الِْكتـاَب تِبْيانـاً لِكُـل َشـىء«: فرمايد  اما درباره قرآن مى ؛ ايـن كتـاب را بـر تـو َو نَز  
  » اسـت) از علـوم و معـارف(كـه بيـان رسـا و روشـنگر هـر چيـزى  فرو فرسـتاديم، درحـالى

)&'�! ،1	�	A)��ـ� �ـ) ،�Y�8همين نكته بيان شده است  7در روايتى از امام صادق (�$ :

0 
 :��
-��(.  

بــر اســاس مبنــای . اســت 9ايــن گســتردگى و جامعيــت مخــتص كتــاب پيــامبر خــاتم
كم در حوزه علوم انسانى و علوم هدايتگر انسان به سـعادِت   شناختى، كتاب خدا دست قرآن

  . مقصود از آفرينش انسان مرجعيت دارد

ها  های مهم درباره نظريـه مرجعيـت قـرآن ايـن پرسـش   بر اساس آنچه گفته شد، پرسش
، جايگاه قرآن در منظومه معرفتى كجاست؟ قـرآن از چـه دايـره  از نظر عالمه فضل: است اّهللاٰ

هـای آسـمانى ديگـر از    تره معرفتى برخوردار است؟ آيا قرآن مشابه همه كتابمعنايى و گس
افزايـى دارد يـا فراتـر از ديگـر مكتوبـات   علم محدودی برخوردار است و با ديگر منـابع هم

بشری مرجع همه علوم است؟ دايره پاسخگويى قرآن تا كجاست و در مراجعه به قـرآن چـه 
چه حدی وابسته به قرآن است و رابطه ديگر معـارف دينـى توان داشت؟ دين تا  انتظاری مى

های آسمانى پيشين چـه نسـبتى دارد؟ و    با قرآن چگونه است؟ قرآن با اديان گذشته و كتاب
  .هايى از اين دست پرسش
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  معنای مرجعيت قرآن. 3

/�Iـ�8،  א2ـZ(كردن اسـت  به معنـای بازگشـتن و رجـوع" رجع"مرجعيت مصدر جعلى از ماده 

  :و در معانى زير كاربرد دارد )�		�: $، 10�	�	

نظری كه ديگران برای نظرخواهى يا رفع مشكالت و اختالفات به او   متفكر و صاحب. 1
  .كنند، مانند مراجع تقليد  رجوع مى

های    شود، مانند كتاب  مخزن يا منبعى كه برای دسترسى به اطالعات به آن مراجعه مى. 2
  .مرجع


	א���8، (گردد   ر به آن برمىای كه ضمي كلمه. 3$	0 ،� ، M[א�\C(/(.  

  اّهللاٰ  گستره مرجعيت قرآن از منظر عالمه فضل. 4

ِ  َو َما اْختَلَفْتُْم فيِه مِْن َشى«اّهللاٰ ذيل آيه  عالمه فضل بـا انتخـاب  )�	: שـ��8(» ٍء فَُحكُْمُه ِإلَـى اّهللاٰ
دليـل . ، مرجعيت وحى الهى را ضرورتى دائمى دانسته است» اّهللاٰ مرجع اإلنسان الدائم«عنوان 

ايشان اين است كه خدای متعال تنهـا صـاحب حقيقـى حكـم اسـت كـه ميـان مـردم، فصـل 
ــرا خــدا سرمنشــأ حــق و خــالق آن، تشــريع  خصــومت مى ــد؛ زي ــوق و  كن كننده حــق و حق

خدا تنها كسى اسـت كـه بـر هسـتى سـيطره مطلـق . س حق استدهنده هستى بر اسا حركت
ــت ــه او اس ــان ب ــاز و پاي ــود در آغ ــت وج ــى و . دارد و بازگش ــا در خداشناس ــن مبن ــا اي ب

ها    كند كه هرگاه سخن و نظريات انسـان  اّهللاٰ درك خود را چنين ارائه مى شناسى، فضل  هستى
ر گيرد؛ بر اين اساس بايـد در مختلف شد، بايد خدا كه مقصود همان وحى است، مرجع قرا

تشريع به روش الهـى رجـوع كـرد و مرجعيـت الهـى را در سـبك زنـدگى و مـنهج حيـات 
به نظر ايشـان مـردم بايـد . پذيرفت و اختالفات تشريعى را با مرجعيت خدا حل و فصل كرد

سـبك  ها در انديشـه، روش و  درنتيجـه انسـان. ها نيز مرجعشان خدا باشد   ها و عادت در تقليد
ها و نوع تعلقات و روابـط، نبايـد جـز خـدا را مـدار و    ، وابستگى  زندگى، حركت و گرايش

،  =Uـ&(محور قرار دهند و بايد در همه اين امور چشم به حكم خـدا داشـته باشـند  VWXא	�	�1 ،

  .كند  روشنى مقصود از مرجعيت را ارائه مى اين بيان به.)�!	-	!	�: �� 0، »^«

ى «سوره نساء  65ايشان نمونه اجرايى اين مرجعيت را در آيه  َك ال يْؤمِنُـوَن َحتـ فَال َو َربـ
ـا قََضـيَت َو يَسـلُموا تَْسـليماً   يَحكُموَك فيما َشَجَر بَينَُهْم ثُـم ال يجِـُدوا فـى َأنْفُِسـِهْم َحَرجـاً ِمم «
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اّهللاٰ اگر در صحنه عملى زنـدگى  فضل به بيان. دهد بيند و كيفيت اجرای آن را توضيح مى مى
اجتماعى اختالفى رخ داد و نظر و آرای مردم متعدد شد و هر كسى برای نظـر خـود دليلـى 
آورد، نشان ايمان مردم اين است كه به مقام رسالت مراجعـه كننـد و بـه هرآنچـه ايـن مقـام 

و تحكيم رسالت است  دادن اّهللاٰ اين مراجعه، مرجع قرار به نظر فضل. حكم كرد، پايبند باشند
اين رجوع هم بايد در همه حوادث و امور جـاری زنـدگى و همـه . كه مساوی با وحى است

در ايـن مراجعـه نظـر . های فكری و نظری، چه جزئى و چه كلى، باشـد اختالفات و تعارض
مقام رسالت هرچه باشد، همه بايد تسـليم باشـند و بـا اطمينـان آن را بپذيرنـد و عمـل كننـد 


�: � ، 350א"(��( . 
داند، بايـد در همـه امـورش بـه وحـى و مقـام   پس اگر كسى يا ملتى خود را مسلمان مى

رسالت مراجعه كند و در برابر اين مرجع خاضع باشد، چه اين مراجعه در امور فـردی باشـد 
 .شود  های زندگى انسانى مى   يا امور عمومى و كالن؛ چرا كه شامل همه ساحت

  اّهللاٰ  قرآن از نظر عالمه فضل مبانى مرجعيت. 5

  جامعيت دين و قرآن در حوزه علوم انسانى .1-5

اگر هدف دين اسالم به امور فردی و رابطه . ترين منبع دين اسالم است قرآن اولين و اساسى
گفتن از مرجعيت قرآن در گستره علوم و مسائل اجتمـاعى  انسان با خدا محدود باشد، سخن

اين اساس يكـى از مبـانى مهـم در بحـث مرجعيـت قـرآن، فراگيـرِی معنا خواهد بود؛ بر   بى
گـذاری اسـالم بـرای   های فردی و اجتمـاعى انسـان و هدف مرجعيت دين نسبت به همه نياز

پـس از رنسـانس و انقـالب صـنعتى در . رساندن انسان به كمال مطلوب در همه ابعـاد اسـت
وجـود آمـد، رهبـری جريـان    ديد بهاروپا و تعارضى كه ميان سران كليسا و تفكر صنعتى ج

كردن  جديد اجتماعى، دين را مانع توسعه و پيشرفت دانسـت و درصـدد حـذف يـا محـدود
ــد ــاس ع ــين اس ــر هم ــد؛ ب ــن برآم ــوز  ه دي ــد و هن ــالش كردن ــز ت ــالمى ني ــع اس   ای در جوام

  كننـد قلمـرو ديـن را بـه زنـدگى فـردی در معبـد محـدود كننـد و جامعـه را قـانع   تالش مى
های اجتماعى ماننـد اقتصـاد، تجـارت و  خصوص نياز  ها، به كه دين پاسخگوی همه نياز كنند

  های    تنهـا اسـالم را مـانع پيشـرفت در همـه عرصـه   اّهللاٰ نـه عالمه فضـل. پيشرفت علمى نيست
ايشـان . شود  داند، بلكه معتقد است دين همه گستره زندگى را شامل مى  علمى و صنعتى نمى
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  :نويسد  مى» التشريع يشمل كل مجاالت الحياه«سوره بقره، ذيل عنوان  213در تفسير آيه 

های الهى تنها برای آگاهى مردم در شئون عبادت، بندگى و اخالق عمـومى    رسالت
اند، بلكه نازل شدند تا حاكم باشند ميان مردم در هر آنچـه ممكـن اسـت  نازل نشده

ا در زمينـه روابـط اجتمـاعى يـا دچار اختالف شوند، چه در زمينه روابط شخصى يـ
اقتصادی يا سياسى يا غير اينها، تا تفكری كه دين را محـدود بـه حـوزه روابـط بـين 
بنده و پروردگار دانسته و آن را فاقد حركت در زندگى عمومى مردم و منحصر بـه 

بقره از آن برای دين سـخن  213نقشى را كه آيه . داند، درهم بكوبد فضای معبد مى
گيـرد كـه تشـريع همـه جوانـب زنـدگى را كـه  طورطبيعى مفروض مى  به گويد، مى

حل عادالنه تمام مشـكالت  گيرد و اينكه شريعت راه شود، دربرمى زمينه اختالف مى
، 35ـא"(دار اسـت  را برای قرارگرفتن زندگى اجتماعى انسان در مسير درست عهـده

0� :�	�%( .  

جامعيـت ديـن، در پاسـخ كسـانى كـه مـدعى  دادن اين نوع از اّهللاٰ برای نشان عالمه فضل
اند اسالم دولت و تعاليم الزم برای ايجاد نظام سياسـى، اجتمـاعى و حكـومتى نـدارد و  شده

عنوان نمـاد توانـايى  دينى فردی است، پس از اشاره به نمونه عينى جمهوری اسالمى ايران به
ايـن اسـت كـه اسـالم در  شود اگر منظور  دين در ايجاد نظام سياسى و حكومت، يادآور مى

خصوص پيشرفت صنعتى و اقتصادی، همـه تعـاليم   مورد جزئيات امور سياسى و اجتماعى، به
را ندارد، اشكال وارد نيست؛ زيرا هيچ مكتب بشری مانند مكتب دمكراتيك يـا سوسياليسـم 

 هـيچ مكتبـى. شود و نيازی هـم بـه آن نيسـت  هم وارد جزئيات امور سياسى يا اجتماعى نمى
عنوان يـك مكتـب،  اسـالم هـم بـه. شـود  وارد جزئيات امور تجارت، صنعت و زراعـت نمى

تعاليم الزم و برنامه كالن برای ايجـاد نظـام سياسـى و اجتمـاعى دارد؛ ولـى در مـورد امـور 
ــه و نياز ــه مى جــاری جامع ــانى و اصــول كــالن را ارائ ــرای   هــای خــاص، مب دهــد و راه را ب

َ ال «: فرمايـد  گذارد؛ برای نمونه قرآن مى  آن تعاليم بازمى های بشر در چارچوب   تالش ِإن اّهللاٰ
دهـد،  را تغيير نمـى) و ملتى(يغَيُر ما بِقَْوٍم َحتى يغَيُروا ما بَِأنْفُِسِهم؛ خداوند سرنوشت هيچ قوم 

الْبَـر َو  َظَهـَر الْفَسـاُد ِفـى«يا  )		: ��A(» !مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند
؛ فسـاد در خشـكى و  الْبَْحِر بِما كََسبَْت َأيِدی الناِس لِيذيقَُهْم بَعَْض الذی َعِملُوا لََعلُهْم يْرجِعُون

خواهـد نتيجـه  خـدا مـى. اند، آشـكار شـده اسـت هايى كه مردم انجام داده سبب كار  دريا به
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يعنـى بـه . )	�: ��G(» !بازگردنـد )سـوى حـق به(بعضى اعمالشان را بـه آنـان بچشـاند، شـايد 
؛ پـس مبنـای ديـن اسـالم دخالـت در »هر چه بكاری، همان بـدروی«آموزد كه   مخاطب مى

دين . جزئيات نيست و بشر بايد در چارچوب تعاليم و قوانين كالن برای پيشرفت تالش كند
دهـد   كر مىكند و تـذ  قوانين حاكم بر صنعت، تجارت، زراعت و اقتصاد را بيان مى) اسالم(

گويد   دين نمى! عمل به اين مبانى و اصول چه نتايج مثبت و مخالفت با آنها چه عواقبى دارد
چه چيزی تجارت كن و چه اندازه، چه چيز كشت كـن و چـه صـنعتى را دنبـال كـن، بلكـه 

ديـن . های خود خيانت نكن، دزدی را ترك كن، سالمت را مراعـات كـن گويد در نياز  مى
خواهـد كـه زنـدگى خـود را در آن   كنـد و از انسـان مى  فراگيـر را بيـان مىخطوط كلـى و 

، =U&(چارچوب متحول و رو به رشد كند  VWXא 	�	�1، »`aא« :�
�-
�(.  

معنای بيان همه جزئيات علوم انسانى و همـه   پس اسالم از نظر تعاليم جامعيت دارد، نه به 
های علـوم انسـانى را بيـان كـرده  راهبردعلوم طبيعى و رياضى، بلكه خطوط كلى و كالن و 

  .است كه بايد در قرآن جستجو شوند

  ها ها در همه عصر پاسخگويى قرآن به همه نياز. 2-5

كند  كند، تصريح مى در فهم قرآن را بيان مى :اّهللاٰ آنجا كه منهج اهل بيت عالمه فضل
بودن آن بـرای  رپـذي بودن معارف قرآن و فهـم محوری و پويا بر قرآن :در روش اهل بيت

ما من أمر يختلـف فيـه «: است 7مستند ايشان حديثى از امام صادق. مردم تأكيد شده است

	 ،כ.��ـ�(» اثنان إال و له أصل فى كتاب اّهللاٰ عز و جل، و لكن ال تبلغه عقول الرجـال%
، 0	 :

���c ،%( .قيـق برداشت ايشان از حديث اين است كه دانشمندان بايد در فهم قرآن بسيار د
شوند تا عمق آن و امتداد زمانى آن را دريافت كنند و بر حروف و كلمات قرآن بـر اسـاس 

بـه نظـر . روش ادبى جمود نكنند، بلكه جريـان عصـری و دائمـى معـارف قـرآن را دريابنـد
ای مربوط به زمان معينى باشد، ولى بتواند هـزاران مـاجرای هماننـد  ايشان، ممكن است قصه

هـای آن را مشـخص    وشش دهد و نوع برخورد درسـت بـا واقعـه و درسخود را در تاريخ پ
هـای انسـانى را در   ای برای جماعتى مشخص نازل شده، ولى همه جماعت كه آيه  كند؛ چنان

كند؛ به همين دليل، قرآنى كـه خـدای   گيرد و واقعيت زندگى آنان را بيان مى  جهان دربرمى
گيری و دريافـت همـه امـوری  ای است كـه قابـل الهـام هگون  متعال كتاب انسان قرار داده، به
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های  هـا و پيشـامد   شـود و همـه مشـكالت، قضـايا، دگرگونى  است كه انسان با آن مواجه مى
اّهللاٰ  فضـل. رفـت از آنهـا را بيـان كنـد تواند بررسى كند و راهكار مواجهه و برون  متغير را مى

نخواسـتن و  نبودن قرآن ندانسته، بلكه دليل آن را ناشى از قابل فهمرا نيز » عقول رجال«ناتوانى 
  .)���-�$��: dedf1 ،»^«، 0% ،אU=  VWX&(نشدن و جمود ذهنى دانسته است  عميق

  حجيت همه قرآن. 3-5

دانسـتن  تواند مرجعيت قرآن را پشـتيبانى كنـد، حجت  اّهللاٰ كه مى يكى از مبانى مهم فضل
كه به دليل وجود متشـابهات در قـرآن، همـه  ايشان در مقابل كسانى. همه ظواهر قرآن است

، »بـودن نور«دانند، نظـر آنـان را بـه دليـل خصوصـيات قـرآن ماننـد   ظواهر آن را حجت نمى
. اسـت  گری مطلق و تفسير متشابهات به محكمات به تصريح قـرآن، مـردود شـمرده  هدايت

كلمات پايبند نباشـيم چرخد و اگر به ظواهر   اّهللاٰ معتقد است زندگى بر اساس ظهور مى فضل
بـه . كس تفاهم نخواهيم داشت و سخن يكـديگر را نخـواهيم فهميـد و استالل نكنيم، با هيچ

قرآن را آورد و ميان مردم گذاشت تا خودشـان آن را بـر اسـاس روش  9نظر ايشان پيامبر
شـد، بـه   هـای خـاص نـازل مى آياتى را كه برای حـوادث و ماجرا9پيامبر. متعارف بفهمند

فهميدند، مگر موارد كمى كه نيازمند مراجعه به پيامبر و   داد و آنان همه موارد را مى  ن مىآنا
: %1، 0$	�	 ،35ـ8(شدند؛ پس همه قرآن حجت و قابل فهم است   پرسش از آن حضرت مى

���	-���(.  

  قرآن مرجع تشخيص حق و باطل . 4-5

مرجعيـت قـرآن و حاكميـت كنـد،   مبنای مهم ديگری كه مرجعيت قرآن را پشتيبانى مى
اّهللاٰ در باب نسبت داللت ظاهر قرآن و حديث، تقـدم  مبنای عالمه فضل. آن بر احاديث است

تنها . ظاهر قرآنى بر ظاهر حديث است؛ زيرا قرآن در هرآنچه با مردم سخن گفته، نور است

��: 35א"(شرط ايشان تأمل عميق در ظاهر قرآن و حديث است $-�
�(.  

های مفسران گذشته كه به روش آنان انجام شده،    اّهللاٰ معتقد است فهم ، فضلافزون بر اين
تواننـد بـه روش خـود بـه قـرآن   بر ديگر مفسران حجت نيسـت و مفسـران عصـر جديـد مى

های عصری مورد نياز خود را داشته باشند؛ پس قرآن هميشه زنـده و در    مراجعه كنند و فهم
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تواند مقدم باشد   های مفسران پيشين مى   بعد بر برداشتهای  های عصر   حركت است و داللت
  .)	���: 35א"(

و  9اّهللاٰ به احاديث متعددی كه در باب عرضه احاديث و افكار بر قـرآن از پيـامبر فضل
نقـل  7ايشان برای نمونه حديثى از امـام صـادق. است  نقل شده، استناد كرده :اهل بيت

إّن علـى كـّل حـّق حقيقـًة و علـى كـّل «: اسـت  نقل كرده 9از رسول خدا 7كند امام مى
هـر حقّـى    صواب نوراً، فما وافق كتاب اّهللاٰ فخذوه و ما خالف كتاب اّهللاٰ فدعوه؛ بـر سـراپرده

دهــد؛   بودنش را نشــان مى حقيقتـى اســت و هــر صــواب و درســتى، نــوری دارد كــه صــواب
» ها كنيـد مخالف است، ر بنابراين آنچه با قرآن هماهنگ است، بگيريد و عمل كنيد و آنچه


	כ.���، (%
؛ يعنى هرچه كه ادعا شود حق است، بايد ببينيم آيا حقيقتى مسـتند )�%�: 	، 0
صـحنه  قرآن آن حقيقتى اسـت كـه در پشـت. بودنش شهادت دهد و شاهدی دارد كه بر درست

  .است كند و روشنگری آن، سبب تشخيص صواب از ناصواب حقايق، آنها را پشتيبانى مى

گيرد اين است كه هر مفهـومى كـه بـر مـا عرضـه   اّهللاٰ از اين حديث مى ای كه فضل نتيجه
اش هر كس باشد يا برداشتى از آيات و روايات باشـد، بايـد بـر قـرآن عرضـه  ه شود، گويند

بـودن آن  شود؛ اگر با قرآن، پس از تعمق در آيات، موافق و همنوا باشد، قرآن دليل بـر حق
ال يأْتيِه الْباِطـُل ِمـْن بَـيِن يَديـِه َو ال ِمـْن «: است و باطل در آن راه ندارداست؛ زيرا قرآن حق 

؛ امـا اگـر مخـالف كتـاب خـدا باشـد و از نظـر )��: =?ـ.g(» َخلْفِِه تَنْزيٌل مِْن َحكـيٍم َحميـدٍ 
مفهومى، قرآن در جهت فكری خاصى باشد و آن مفهوم در جهت مخـالف، باطـل اسـت و 

اّهللاٰ پـس از آوردن  بيـان كلـى فضـل. )
�	-��	�: dedf ،1»^«، 0%، אU=  VWX&(ها شود  بايد ر
فليحمل النـاس مـن المفـاهيم و افكـار و االحكـام مـا « :چند حديث از اين باب، چنين است

شاءوا، و لكن عليهم إذا ارادوا أن يعرفوا الحقيقه فى ذلك أن يـرّدوه إلـى الكتـاب و السـنه، 

���: 35א"(» فما وافقهما يُؤخذ به(.  

يهـا النـاس، مـا  يـا أ«: فرمايـد كـه مى 7اّهللاٰ پس از آوردن اين حديث رسـول خـدا فضل

	כ.��ـ�، (» جاءكم عنى يوافق القرآن فأنا قلته، و ما جاءكم عنى ال يوافق القرآن فلم أقله%
 ،

0	، �%�: c! ،אש��A ؛	
$�10 ،	، �$: c	(كنـد  را چنين بيـان مى 9، هدف رسول خدا :
؛ )
���: dedf ،1»^«، 0% ،אU=  VWXـ&(» أن يربط الناس بالقرآن على أساس أنّه االصـلفلقد اراد «

  .پس اصل و مرجع تشخيص در حق و باطل قرآن است
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  ها قرآن كتاب زنده، پويا و جاری در همه عصر. 5-5

. اّهللاٰ قرآن كتابى زنده و جاری در تمـام بشـر و تـا پايـان تـاريخ اسـت از نظر عالمه فضل
ای از احاديث كه قرآن را دارای ظـاهر و بـاطن دانسـته و بطـن قـرآن را  ها به دسته بارايشان 

اند، تمسك كرده است؛ بـرای  های عصری معرفى كرده های متناسب با نياز   تأويل و برداشت
پرسـد،   معنـای ظهـر و بطـن قـرآن را مى 7نمونه در حديثى فضـيل بـن يسـار از امـام بـاقر

بطنه، تأويله، منه ما مضـى و منـه مـا لـم يكـن بعـد، «: فرمايد  مى حضرت در مورد بطن قرآن
1، $�0
	�Aאש�، (» ...يجری كما تجری الشمس و القمر	 :�		( .  

ای كه ظاهرش خاص است، بـاطنى هسـت كـه  اّهللاٰ اين است كه در هر آيه برداشت فضل
ن معنای اين دسـته ايشا. شود و در همه موارد مشابه، امتداد حكمى دارد  در طول زمان نو مى

إن : نقـل شـده اسـت 7از احاديث را در حديثى جسـتجو كـرده اسـت كـه از امـام صـادق
القرآن حى ال يموت، و اآلية حية ال تموت، فلو كانت اآلية إذا نزلت فى األقوام ماتوا فمـات 

حى لم يمـت، و   إن القرآن... كما جرت فى الماضين -القرآن، و لكن هى جارية فى الباقين 
و القمر، و يجری على آخرنا كمـا   كما يجری الليل و النهار، و كما تجری الشمس  نه يجریأ


���: � 35א"، 0(» يجری على أولنا- ���(.  

رهنمـود داده قضـايای  7اّهللاٰ از اين حـديث اسـتفاده كـرده اسـت كـه امـام عالمه فضل
ير آن در مـورد خاصـى عينيـت اند كه فكر عام قرآنى و انديشه فراگ شده در قرآن نمونه نقل

خارجى يافته است و آيه بر اساس آن انديشه كلى كه هدف قرآن است، نـازل شـده اسـت؛ 
پس الفاظ قرآن دو معنا ندارند، بلكه يـك معنـا كـه در جريـان زمـان از گذشـته تـا حاضـر 

ا كند، تا بر آينده سايه بيفكند، در ادامه همان خطـى كـه همـه مراحـل و افـراد ر  حركت مى
ــود  ــده ب ــد ش ــا متجس ــود و در آنه ــ& אVWX (پوشــش داده ب U=، dedf1، »^« ،0 	 :�	
- 	�( .

ای  قرآن تنهـا مجموعـه«ها اين نظر را تكرار كرده و بر همين مبنا معتقد است كه  اّهللاٰ بار فضل
های فكری و عملى جـاری و  كتابى است كه در فضا  ، بلكه روح نيست  واژگان جامد و بى  از

  1.)!��: 	0 35א"،( »ساری است
                                                           

، ( »إننا نشعر أنه حياة تتحرك و تعطى و توحى و تهدی و تقود إلـى الصـراط المسـتقيم«: او افزوده است. 1 فضـل اّهللاٰ
  .)25ص: 1ج، »ب«، ق1419
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در ميانـه يـا  مـن وحـ  القـرآنبر اساس همين دريافت از قرآن است كه ايشان در تفسـير 
  هايى برای بهبود و اصالح زندگى عملى   پايان تفسير بسياری از آيات، اقدام به استخراج پيام

ا نستوحيه من من وحى اآليات، اإليحائات و الدروس، م«كند و با عناوينى مانند  مى  مسلمانان
مـنهج كلـى و معـارف فرازمـانى » ...اآليه فـى حركـۀ الحاضـر و المسـتقبل و  وحى  اآليه، من

گـذاری كـرده، بـر  نام» مـن وحـى القـرآن«اّهللاٰ تفسـيرش را  اگر فضل. دهد آيات را نشان مى
بن اعـين اسـتناد كـرده  اّهللاٰ به حديث حمران  فضل. مبنای جريان و حيات عصری قرآن است

: در پاسـخ فرمـود 7پرسيد مقصود از ظهـر و بطنـه چيسـت و امـام 7از امام باقر است كه
» ظهره الذين نزل فيهم القرآن و بطنه الذين عملوا بأعمالهم يجری فيهم مـا نـزل فـى أولئـك«
) ،1���	��
» مِن وحى«اّهللاٰ در ادامه تحليل خود، مقصود خود را از  عالمه فضل. )�!��: 1

های معرفتى و عملى خاصى    گونه كه وحى در صدر نزول، داده  نهما: دهد چنين توضيح مى
مردمـان در هـر عصـری،   درك  بـا  داشته، درگـذار زمـان و متناسـب  روزگار  آن  برای مردم

جوامع،   و احوال  اوضاع  های راهبردی ويژه آن عصر را دارد و به موازات تغيير و تحول  داده
قرآن هرگز در تاريخ جا نمانده و جمود نداشته اسـت . داردها و الهامات جديدی    قرآن داده

)&U=  VWX،א 	�	�0 ،»^« ،1 	: �	-� 	1.)$   

  دامنه علوم و معارف قرآن. 6

ای معتقدند قرآن كريم، مشـتمل بـر تمـامى علـوم، اعـم از  ه در ميان انديشمندان مسلمان عد
ای را در قلمرو معارف قرآن  ه ه گسترداّهللاٰ چنين ديدگا عالمه فضل. انسانى و غيرانسانى است

هـا بـه  و چه در مكتوبـات ديگـر خـويش، بار من وح  القرآنايشان چه در تفسير . باور ندارد
  .پردازد نفى و نقد اين ديدگاه مى

                                                           

يتوقف عند الخصوصيات التاريخية التى كانت المنطلق لنزولـه، بـل يمتـد إلـى كـل نجد أن القرآن الكريم ال «. 1
يتحرك من أجل أن يشير إلى حركة الواقع، فى قضايا  -فى مفاهيمه العامة -النماذج الحية فى الزمن كله، كما أنه

الواقـع اإلسـالمى،  الحق و الباطل، و الشرعية و الالشرعية، ليكون دليال على خطوط االستقامة و االنحـراف فـى
الذی جاء عقب مدة طويلة من وقت نزوله، ليتحدث عن كل مرحلـة جديـدة مـن خـالل حديثـه عـن المرحلـة 
السابقة المماثلة، و ليوجه الناس إلى رموز الحق فى المستقبل، و يبعدهم عن رموز الباطل فيه، من خالل توجيهه 

 »تى تشمل الزمن كله و ترتفع فوقـهن يمثل الحقيقة الواسعة الو إبعاده عن الرموز المماثلة فى الماضى، ألن القرآ
  .)18 -17ص: 1 ، جق1419 ،اّهللاٰ  فضل(
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قـرآن كـريم كتـاب جـامع «شود ادعا اين است كه   اّهللاٰ گفته مى در نشستى به عالمه فضل
دهند، قرآن به آن اشاره كرده   دانشمندان غرب انجام مى همه علوم است و هر اكتشافاتى كه

اگر چنين است چرا دانشمندان مسلمان در عصر ما هيچ كشفى ندارند، با اينكه قـرآن ! است
: دهـد عالمـه پاسـخ مى» اند؟  كتاب آنان است و در دست آنان قرار دارد و به علومش واقف

نَّزلنـا َعليـك «آن گرفتـه شـده و قـرآن هر كسى كه گفته همه علوم در قرآن اسـت و از قـر
است، مقصودش اين است كه شامل هر آن چيزی اسـت  )�$ :�'&(» الكتاب تِبياناً لِكُّل شىء

خواهد انجام دهد يا ترك كند يـا بـدان اعتقـاد آورد و يـا   كه انسان به آن احتياج دارد و مى
البتـه قـرآن اشـاراتى  ؛)نه همه علوم به معنای امروزی(سبك و روش زندگى خود قرار دهد 

گوينـد   مى ش خدا و بعضى اسرار هستى سخنكه آياتى از مظاهر آفرين  به ديگر علوم دارد؛ چنان
، =U&() نه اينكه همه جزئيات را بيان كرده باشد( VWXא dedf1، »^« ،0% :���	- ���( .  

لْنا َعلَيَْك الِْكتاَب تِبْيانـاً لِكُـل َشـىْ «اّهللاٰ در تفسير آيه  همچنين فضل ـ&(» ء َو نَز'�كـه  )�$ :
، تمـامى »كّل شـىء«اند، مراد از  تصريح كرده 1)�	!�: �1، 0�	�	כ�h)،  אZ2(بعضى مفسران 

دانـد، بلكـه هماننـد بسـياری از   شود، ايـن نظـر را صـحيح نمى های بشری را شامل مى  دانش
های هدايت و وظـايف انسـان بـرای رسـيدن بـه    مفسران، وظيفه دين و كتاب خدا را بيان راه

ن تمـامى موجـودات هسـتى را در گسـتره كند آيه بيا ايشان تصريح مى 2.مقصد دانسته است
لْنا َعلَيَك الِْكتاَب تِبْياناً لِكُل َشـى«به بيان ايشان در آيه . مفهومى خويش ندارد مقصـود » ء َو نَز

هر آن چيـزی اسـت كـه مـردم در زنـدگى عمـومى و متعـارف خـود بـه آن » كّل شىء«از 
و اخالقى است، چـه در سـطح ُخـرد و ند، يعنى آنچه مربوط به نظام عقيدتى، شرعى   نيازمند

اساسـاً ضـرورتى نـدارد مـراد از . های كـالن   ها و روش جزئى و چه در سطح منهج و راهبرد
، چيزی باشد كه همه علوم بـا همـه جزئيـات، و همـه اشـيا و موجـودات بـا همـه »ء كُّل شى«

                                                           

و قول ابن مسعود أعم و أشمل، فإن القـرآن ..... ء قد بين لنا فى هذا القرآن كل علم و كل شى: قال ابن مسعود«. 1
و حرام، و ما الناس إليـه محتـاجون فـى  اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق و علم ما سيأتى، و كل حالل

  .)510ص: 4، جق1419كثير،  ابن( » أمر دنياهم و دينهم و معاشهم و معادهم
إذ كان كتاب هدايـة لعامـة النـاس و «: نويسد مىعالمه طباطبايى . اّهللاٰ مشابه نظر عالمه طباطبايى است نظر فضل. 2

اهتدائهم من   جع إلى أمر الهداية مما يحتاج إليه الناس فىء، كل ما ير ذلك شأنه كان الظاهر أن المراد بكل شى
المعارف الحقيقية المتعلقة بالمبدإ و المعاد و األخالق الفاضلة و الشرائع اإللهية و القصص و المواعظ فهو تبيـان 

 .)325 -324ص: ق1417طباطبايى، ( »لذلك كله
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  پيــامبران چنــين بيــانى شــأن رســالت الهــى و دغدغــه  جزئياتشــان را، شــامل شــود؛ زيــرا اين
در تاريخ طوالنى پيامبران نيز رفتار يا دعوتى كـه بيـانگر چنـين اهتمـامى باشـد، نقـل . نيست

  1.نشده است
اند، راهبردی بوده اسـت و كليـاتى را بيـان  پس اگر پيامبران و قرآن به علم دعوت كرده

و  اند كه بشر به رشد علمى تشويق شود؛ ولى هرگز درس رياضـى، فيزيـك، طبيعيـات كرده
  :گويد  صراحت مى اّهللاٰ با عالمه فضل. اند مانند آن نداشته

شناسـى سـخن   شناسـى و گياه  قرآن كتاب فيزيك و شيمى نيسـت و از علـوم حيوان
ِ نُوٌر َو كِتـاٌب ُمبـيٌن  ...«: گويد، بلكه نور است  نمى ُ * قَْد جاَءكُْم مَِن اّهللاٰ يْهـدی بِـِه اّهللاٰ

 ُ المِ َمِن اتبََع ِرْضوانَُه ُسب َل الس...  «)M�P: /א	-!	؛ يعنى خدا قرآن را بر پيـامبرش نـازل )%
َو «: كرد تا نوری باشد كه ظلمت جهل را پاره كند و مردم را به نـور رهنمـون شـود

لُماِت ِإلَى النورِ  : 35א"(» ...يخِْرُجُهْم مَِن الظ	بـودن اسـت  پس اساس در قرآن نور. )%
رفتن نجات دهد و نـوری آورد تـا قلـب را  اهى و بيراههتا عقل را از تاريكى و گمر

روشن كند كه ميدان محبت و خير باشد، همان نوری كه زندگى را روشن كنـد تـا 
سوی خدا روشن و منفتح باشد و انسـان بـا ايـن  بر اساس عدل بچرخد و راه انسان به

هـا و    آموزی  ها، دانـش   نور بتواند بندگى خدا كند در همه خيرات، عدالت ورزيـدن
برد؛ پس قرآن نيامد كه علوم طبيعى يـا   ها و هرآنچه كه انسان را باال مى   اندوزی علم

رياضى تأسيس كند، شأن قرآن اين نيست، بلكه آمد كه منهج بنـا كنـد و بـه انسـان 
توانى به شناخت هرآنچه كـه خـدا در   تو از طريق اين منهج و طرز تفكر مى: بگويد


��: 0% 1،$	�	 ،אU=  VWX&(» ده و قرار داده، دست پيدا كنىدايره حيات آفري%(. 
  :اّهللاٰ چنين است خالصه داليل عالمه فضل

ذيَن «: كنـد در ارتباط با آيات تكوين، خود قرآن ما را دعوت به تفكر و تجربـه مى. 1 الـ
َ قِياماً َو قُعُوداً َو َعلى ـماواِت َو اْألَْرِض َربنـا مـا   وَن فـىُجنُوبِِهْم َو يتَفَكرُ   يْذكُُروَن اّهللاٰ َخلْـِق الس

                                                           

فى حياتهم العامة، فى ما يتعلق بنظامهم العقيدی و الشرعى ء يحتاجه الناس  الكتاب تبيانا لكل شىو نزلنا عليك «. 1
ء، ما يشمل العلوم  و األخالقى، على مستوى المفردات و المنهج، و ليس من الضروری أن يكون المراد بكل شى

ها، ألن ذلك ليس من شأن الرسالة، و ال من مهمة األنبياء،  ها، و األشياء و الموجودات بكل جزئيات بكل تفاصيل
  .)279ص: 13ج ،»ب«ق، 1419،فضل اّهللاٰ ( »و لم ينقل فى تاريخهم الطويل أی عمل أو دعوة تشير إلى ذلك
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و آن را مســير كشــف اســرار خلقــت و عبــرت از آن  )	�	 :3Aــ)א" #@(» ...َخلَقـْـَت هــذا بــاِطالً 
دهنده آن است كه فهم مظاهر  اين نكته نشان. )�: �ש)(» فَاْعتَبُِروا يا أُولِى اْألَبْصارِ «: شناسد مى

ا بايد از طريق مطالعات تجربى دنبال كرد، نه آنكه خـود قـرآن و رموز آيات طبيعى هستى ر
  .)����: 0% 1،$	�	 ،אU=  VWX&(متكفل آن باشد 

ُ الليَل َو النهارَ «فرمايد   اگر خدای متعال مى و از حركت بدون وقفه زمان سخن » يقَلُب اّهللاٰ
يـافتن از مشـاهدات بـه  گـرفتن و راه آموزی و عبرت گويد، هدف راهيابى به تفكر، درس  مى

��8(» ذلَِك لَعِبَْرًة ِألُولِى اْألَبْصارِ   ِإن فى«: نظريات است: ��(.1  

سنت تاريخى الهى بر آن بوده است كه انسان از طريق تالش فكری و تجربـه حسـى، . 2
  .)	!��: �10، $	�	، אU=  VWX&(اسرار دانش مادی هستى را تعقيب كند 

ها بر ايمـان بـه  ها و بار بلكه كتاب ايمان است؛ چه اينكه بارقرآن كتاب دانش نيست، . 3
كه ايـن آيـه نشـان  )�		: 3A)א" #@(» َو تُْؤمِنُوَن بِالِْكتاِب كُلهِ «كتاب تأكيد شده است، از جمله 

قـرار گيـرد و » ايمـان«دهد تمامى آيات قرآن و معارف نهفته در هر آيه، بايسـتى متعلـق  مى
هايى چون فيزيك و شيمى مطـرح اسـت، متعلـق دانـش قـرار   در دانشمسائلى از قبيل آنچه 

  .)�%!�: �0 1،$	�	 ،אU=  VWX&(گيرد و نه ايمان  مى

هـايى ماننـد   كند؛ بنـابراين قـرآن كتـاب دانش قرآن خود را كتاب هدايت معرفى مى. 4
  .)��	�: 	0 ،»^« ،1�	�	835، . $���: �	0 ،35א"(شناسى نيست  طب، فيزيك و اتم

اند و سـخن  ای نداشته پيامبران الهى در دوره طوالنى خط نبوت و رسالت، چنين داعيه .5
،  =Uـ&(يا رفتاری از ايشان كه ناظر به اين ادعـا باشـد، سـر نـزده اسـت  VWXא	�	�0 ،»^«، 1	
 :

����(.  
اّهللاٰ طبيعى است كه اگر بـا قـرآن همـراه و همنـوا شـويم و  با وجود اين ادله، از نظر فضل

ها و زمين و از مظاهر قدرت خدا با اشاراتى علمى سخن گويد، برای ما    اين كتاب از آسمان
های رشد و توسعه علمى فراهم شود و ما در طريق تطور علمى قرار گيـريم؛ بـه همـين    زمينه

                                                           

هار إلى ليل، فى نظام مـتقن دائـم فى حركة الزمن التى يتبدل معها الليل إلى نهار، و الن» ارهيقلب اّهللاٰ الليل و الن«. 1
الذين يرون فـى  )44:نور(» فى ذلك لعبرة ألولى األبصارإن «متواصل، ال يقف عند حد، و ال يتعثر أمام أية عقبة، 

الظواهر منطلقا للتفكير و الدرس و االعتبار، ال أداة للهو و للمتعة، و بذلك يلتقى عندهم البصـر الـداخلى الـذی 
، فضل(تجسده البصيرة بالبصر الخارجى الذی يمثل النظر   .)339ص: 16ج ،»ب«ق، 1419 اّهللاٰ
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دليل مسلمانان توانستند از خالل تذكرات قرآن در مدت صـد سـال بـه تمـدنى دسـت پيـدا 
های جديد معرفى شده است؛ البته وقتى مردم الهامـات قـرآن در مـنهج    دنكنند كه مادر تم

ها كردند و رشد فكری خود را در سايه تقليـد از افكـار ديگـران ديدنـد و روش  فكری را ر
ـٍة َو   بَْل قالُوا ِإنا َوَجْدنا آباَءنا َعلـى«خود را مانند كافران لجوج تقليد از ديگران قرار دادند  أُم

  
��: 0% 1،$	�	، אU=  VWX&(، از مسير منحرف شدند )��: S(:D(» آثاِرهِْم ُمْهتَُدونَ   ا َعلىِإن�( .  

كردن قـرآن مخالفـت كـرده و معتقـد اسـت، قـرآن  اّهللاٰ با طبى بر اساس همين نظر، فضل
خواهند آن را به كتاب طب تبـديل   ای مى ه درمان روحى است، اما عد های بى   شفابخش درد

ايشــان ايــن تفســير را از . كار گيرنــد روانــى بــه -كننــد و آن را در شــفای امــراض جســمى 
ُدورِ «: كند؛ زيرا خداوند خود فرمود  بودن قرآن نفى مى »شفاء« ِشفَاٌء لَِما فِى الص «)L�؛ )�! :�8

تربيتــى جســتجو كــرد و آن را بــه  -بنــابراين بايســتى شفابخشــى قــرآن را در ابعــاد اخالقــى 
؛ بـه )�%	�: 	0 1،$	�	 ،אU=  VWXـ&(دار آن اسـت  هايى نبرد كه علم و عقـل بشـر عهـده   دامنه

كنـد كـه كتـاب هـدايت را بـه كتـاب رمـل و   از كسانى انتقاد مىشدت  همين دليل ايشان به
بينى قـرار   ای بـرای پيشـگويى و آينـده كننـد و آن را وسـيله  اسطرالب و مانند آن تبـديل مى

اّن القرآن ليس كتاباً يفـتح فيـه المسـتقبل، ولكنّـه كتـاب يصـنع فيـه «: نويسد او مى. دهند  مى
آن آينده را پيشگويى كرد، بلكه كتـابى اسـت كـه بايـد المستقبل؛ قرآن كتابى نيست كه با 

  .)!!��: !0 35א"،(» آينده را با آن ساخت

فإّن قيمة القرآن فى أنّه يخطط لك الطريق «: اّهللاٰ چنين است گيری كلى عالمه فضل  نتيجه
ارزش قرآن به ايـن » نحو اكتشاف المعرفة فى األرض و فى السماء و فى مجاالت الفكر كلّها

سوی اكتشافات در زمين و در آسمان و در همه مجاالت فكری مشخص كنـد  اه را بهاست ر

��: %، 350א"( ]و خطوط كلى هدايتى را بيان كند[�(.  

  راهكار كشف جامعيت و مرجعيت قرآن. 7

، اجتهاد عميق و پويا تنهاراه استفاده از قابليت به نظر فضل بـه . های قرآن است   ها و ظرفيت   اّهللاٰ
نظر ايشان، قرآن كه كتابى پويا و در حركت است، بايد با حركت انسان در جامعه و تـاريخ 
حركت كند و دانشمندان همپـای حـوادث و تحـوالت و حـوادث جديـد حركـت انطبـاقى 

ايشان از اينكه دانشمندان مسلمان با جمـود . د و از الهامات قرآن استفاده كنندقرآن را بفهمن
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اند، بسيار تأسـف خـورده  بر الفاظ و كلمات، ناتوانى و انحراف خود را به پای قرآن گذاشته
و از همه خواسته است كه بفهمند قـرآن كلمـاتى محـدود دارد؛ ولـى از نظـر معنـا گسـترده 

  .)����: 35א"(نايى آن تداوم دارد است و همواره گشادگى مع

اسـت كـه در آن  7اّهللاٰ در ايـن نظـر، حـديثى از امـام موسـى كـاظم مستند عالمه فضل
آيـا همـه چيـز در كتـاب خـدا و سـنت پيـامبرش هسـت يـا از : پرسـد  سماعه از حضرت مى

ــان مى ــل  خودت ــد؟ فض ــيح مى گويي ــاری در  اّهللاٰ توض ــدال ج ــى از ج ــؤال ناش ــن س ــد اي   ده
اسالمى بوده است كه آيا مسلمانان نيازمند قياس ابتكاری ابوحنيفه هستند كه مسـتلزم جامعه 

انسداد باب علم است يا نه نيازی به اين قياس نيست و باب علم باز است؛ يعنى آيـا كتـاب و 
اند و هر حكمى كه مورد نيـاز انسـان باشـد، در كتـاب و  های عمومى سنت وافى به همه نياز

  سنت هست؟

رهبر جريانى بودند كه معتقد بود قرآن و سنت مرجـع همـه  :بيت اّهللاٰ اهل فضل به نظر
بـل كُـُل «: پاسـخ دادنـد 7كه امام كاظم  های بشری است و نيازی به قياس نيست؛ چنان نياز


	כ.���، (» شىء فى كتاب اّهللاٰ و سنه نبيّه%
0 ،	 :�%�c ،	�( ؛ پس قصور از كتـاب و سـنت
شـود، از   و خصوصى انسان نيست، بلكه اگر نقصانى احسـاس مىهای عمومى  در اجابت نياز

  .)����: 0%، »^«1، �	�	 ،אU=  VWX&(جمود ذهنى در استفاده از كتاب خدا است 

اّهللاٰ بـه ايـن توجـه   فضـل. پس ذهن باز و اجتهاد عميـق راه اثبـات مرجعيـت قـرآن اسـت
جـران بـا اجتهـاد پويـا و انديشـه های متح   ها و مخالفت دهد كه در اين مسير نبايد از غوغا مى

  ؛ همچنــين در مقابــل جريــان مخــالِف پاكســازِی )	���: 35ــא"(متحــرك و زنــده، ترســيد 
ها و جعليات بايد ايستاد تا اجتهادی پاك و مطابق وحى الهى واقع شـود    روايات از ساختگى

  .)����: 35א"(

كـه در هـر عصـری اّهللاٰ در مـورد قـرآن اسـتيحاء و اسـتنطاق اسـت  روش اجتهادی فضل
 :گويد  به همين دليل مى. های مناسب زمان ارائه كند تواند مشكالت را حل كند و راهبرد  مى

از قرآن استيحاء كـنم ... های عقيدتى، تشريعى، اخالقى و   ضروری ديدم كه در همه ساحت«
ايـن .)�	�: 	، 350ـא"(» پردازی و هم در تطبيـق و مقـام عمـل، الهـام بگيـرم  و هم در نظريه

خطوط عام در قرآن «: اّهللاٰ معتقد است فضل. كند  روش در الفاظ و عبارات قرآن تصرف نمى
های زنده و پويايى كه در داخـل خـود    نمونه. جای آن بيان شده است  پخش شده و در جای
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سازد كه چيزی را كه الزم داريم، الهام بگيـريم،   قرآن كريم وجود دارد، برای ما ممكن مى
پس قرآن مرجع الهاماتى اسـت كـه راه آينـده و سـاختن  .)$	�: 35א"(» هان ليل و براما با د

های خود را بـه قـرآن  دهد و بشر بايد همه نياز  زندگى سعادتمندانه را فراروی انسان قرار مى
  .عرضه و از آن استيحاء كند

  گيری نتيجه

يـزی كـه مربـوط بـه زنـدگى اّهللاٰ انسان بايد در همه امور، حوادث و هر چ  از نظر عالمه فضل
اوست، از ابتدا تا انتها خدا را محور قرار دهد و چارچوب خط سيرش را بر اين اساس معـين 

ها و نـوع    ، وابسـتگى  كند؛ درنتيجه در انديشه، روش و سـبك زنـدگى، حركـت و گـرايش
  تعلقات و روابط، جز خدا مـدار و محـور او نباشـد و در همـه ايـن امـور چشـمش بـه حكـم 

  .دا باشدخ
عنوان مرجـع همـه علـوم بشـری،  كردن دامنه معـارف قـرآن را بـه اّهللاٰ فراگير عالمه فضل

ايشـان ايـن نظـر را . ها به نفى و نقد اين ديدگاه پرداخته اسـت پذيرد و بار  طبيعى و غيره نمى
كه قرآن كريم كتاب جامع همـه علـوم اسـت و هـر اكتشـافى كـه دانشـمندان غربـى انجـام 

نَّزلنا «رآن به آن اشاره كرده است، مردود دانسته و تصريح كرده است مقصود از دهند، ق  مى
، اين است كه شامل هر آن چيزی است كه انسـان )�$ :�'&(» َعليك الكتاب تِبياناً لِكُّل شىء

خواهد انجام دهد يا تـرك كنـد يـا بـدان اعتقـاد آَوَرد يـا سـبك و   به آن احتياج دارد و مى
قرآن اشاراتى بـه ديگـر علـوم . رار دهد، نه همه علوم به معنای امروزیروش زندگى خود ق

اند، آن هم بـا اهـداف  دارد و آياتى، مظاهر آفرينش خدا و بعضى اسرار هستى را بيان كرده
  .هدايتى، نه اينكه همه جزئيات را بيان كرده باشند

ِ «اّهللاٰ ذيل آيه  فضل لْنا َعلَيَْك الِْكتاَب تِبْيانـاً ل َشـىْ َو نَز كـه بعضـى مفسـران  )35ـא"(» ء كُـل
های بشـری اسـت، وظيفـه ديـن و كتـاب   ، تمامى دانش»كّل شىء«اند، مراد از  تصريح كرده

و معتقد است آيه    داند های هدايت و وظايف انسان برای رسيدن به مقصد مى   خدا را بيان راه
بلكه هـر آن چيـزی اسـت بيان تمامى موجودات هستى را در گستره مفهومى خويش ندارد، 

نـد؛ يعنـى آنچـه مربـوط بـه نظـام   كه مردم در زندگى عمومى و متعارف خود به آن نيازمند
عقيــدتى، شــرعى و اخالقــى اســت، چــه در ســطح ُخــرد و جزئــى و چــه در ســطح مــنهج و 
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. چنين بيانى شأن رسالت الهى و دغدغه پيامبران نيسـت های كالن؛ زيرا اين   ها و روش راهبرد
تاريخ طوالنى پيامبران هم رفتار يا دعوتى كـه بيـانگر چنـين اهتمـامى باشـد، نقـل نشـده در 

شناسـى سـخن   شناسـى و گياه  قرآن كتـاب فيزيـك و شـيمى نيسـت و از علـوم حيوان. است
قـرآن . رفتن نجـات دهـد گويد، بلكه نور است تا عقل را از تاريكى و گمراهى و بيراهه  نمى

تـوانى بـه   تـو از طريـق ايـن مـنهج و طـرز تفكـر مى: به انسان بگويدآمد كه منهج بنا كند و 
  : پس .شناخت هرآنچه كه خدا در دايره حيات آفريده و قرار داده، دست پيدا كنى

كنـد و آن را مسـير كشـف اسـرار خلقـت و  قرآن ما را به تفكـر و تجربـه دعـوت مى. 1
  .شناسد عبرت از آن مى

كه انسان از طريق تالش فكری و تجربه حسى، اسـرار سنت تاريخى الهى بر آن است . 2
  .دانش مادی هستى را تعقيب كند

قرآن كتاب دانش نيست، بلكه كتاب ايمان اسـت و معـارف نهفتـه در هـر آيـه، بايـد . 3
هايى چون فيزيك و شيمى مطـرح   قرار گيرد و مسائلى از قبيل آنچه در دانش» ايمان«متعلق 

  .يرد، نه ايمانگ است، متعلق دانش قرار مى

هـايى ماننـد   كند؛ بنـابراين قـرآن كتـاب دانش قرآن خود را كتاب هدايت معرفى مى. 4
  .شناسى نيست طب، فيزيك و اتم

  .اند ای نداشته پيامبران الهى در دوره طوالنى خط نبوت و رسالت، چنين داعيه. 5

مان و در همـه سوی اكتشافات در زمـين و در آسـ پس ارزش قرآن به اين است راه را به
مجاالت فكری مشخص كند و خطوط كلى هدايتى را بيان كند و مرجعيـت قـرآن بايـد در 

  .همين حيطه تعريف شود

   



  1398پاييز ، اولشماره  ،اولسال   58

  
  كتابنامه

  
 .قرآن كريم .1
 . دارالكتب العلمية: بيروت ، تفسیر القرآن العظیم، )ق1419( كثير، اسماعيل بن عمر ابن .2
 .دار صادر: ، بيروت3، چ العربلسان  ، )ق1414(منظور، محمد بن مكرم  ابن .3
  .سخن: ، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، )1381(، حسنیانور .4
  .انتشارات جامعه مدرسين: قم معان  االخبار،، )ق1403(بن بابويه  صدوق، محمدبن على .5

  .انتشارات جامعه مدرسين: قم المیزان ف  تفسیر القرآن،، )ق1417(طباطبايى، محمدحسين  .6

  .انتشارات اسماعيليان: ، قمتفسیر نورالثقلین، )ق1415(عروسى حويزی، عبدعلى بن جمعه  .7

چاپخانـه : رسولى محالتى، تهـران: ، تصحيحتفسیر العیاش ، )ق1380(عياشى، محمد بن مسعود  .8
  .علمى

، محمدحسين  فضل .9 هاى هفتگـى در   ها و پاسـخ  ها، پرسش  شامل سخنرانى( الندوه، )ق1418(اّهللاٰ
  .نشر عادل قاضى: ، بيروت)علميه مرتضى در سوريهحوزه 

، محمدحسين  فضل .10 : ، بيـروتتحدیات االسالم بین الحداثه و المعاصـره، )»الف«ق، 1419(اّهللاٰ
  .دارالمالك للطباعه و النشر

، محمدحسين  فضل .11 دارالمـالك للطباعـه و : ، بيروتتفسیر من وح  القرآن، )»ب«ق، ١٤١٩(اّهللاٰ
 .النشر

دارالكتـب : اكبر غفاری، تهـران على: ، تصحيح وتعليقال@اف ، )1363(يعقوب   كلينى، محمدبن .12
  .االسالمية

 




