جامعیت قرآن از دیدگاه امام
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چکیده :م سئلة جامعیت قرآن از جمله مو ضوعات مهم و بنیادی ا ست که تا حدودی
در آراء و نظرات شماری از م شاهیر مف سرین فریقین انعکاس یافته ا ست .امّا به رغم
اذعان و اعتقاد جازمی که عموم اندیشمممندان اسممنمی نسممات به این موضممو روا
دا شتهاند ،از یک سو باید اعتراف نمود که م سئله جامعیت قرآن ،هیچگاه بهطور م ستقل
و م ستوفا در د ستور کار مطالعاتی قرآن پژوهان م سلمان قرار نگرفته و در مواردی هم
که از این مقوله سخن گفتهاند ،همواره تابع و تحتال شعا ماحث تف سیر علمی آیات
واقع شده است و از سوی دیگر در تایین مفهوم جامعیت قرآن و تعیین دامنه و گسترة
آن با یکدیگر مناق شه نمودهاند ،به گونهای که عدهای بر جامعیت مطلق و حداکثری و
برخی دیگر بر جامعیت خاص و اعتدالی قرآن رأی دادهاند .این در حالی ا ست که در
میان اندی شه وران ا سنمی ،امام خمینی را باید از جمله معدود عالمانی دان ست که در
آراء و آثار قرآن شمممناختی خویش از جامعیت قرآن با نگرشمممی خاص ،واقع بینانه،
ماتکرانه و در عین حال کاربردی سمممخن رانده که ننین باور و بینشمممی در نگاهها و
نگا شتههای هیچ یک از متفکرین شیعه و سنی در ادوار مختلف تاریخ تف سیر قرآن به
ن شم نمیخورد .لذا تایین اندی شههای قرآن شناختی امام خمینی با تأکید بر تمرکز بر
مسئلة جامعیت قرآن و ترسیم ابعاد و مؤلفههای آن ،از اهداف اساسی این مقاله است.
کلیـد واژه ها :قمرآن ،اممام خمینمی ،جامعیمت ،همدایت ،دیمدگاههما ،مفهمومشناسمی،
گستره
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 )1مقدمه و طرح مسئله
يکی از مسائل مهم و اساسی در حوزة علوم قرآنی که ارتباط تنگاتنگ و م ستقیمی با فهم و تف سیر
قرآن نیز دارد ،مقولة جامعیت قرآن است .خ صو صیتی که باعث شد قرآن کريم بهعنوان آخرين و
کاملترين کتاب مقدس آسممممانی ،افزون بر سممماير اختصممماصممما و امتیازا خويش از ويژگی و
امتیازا ديگری برخوردار شممود که چیی يا از کتآ آسمممانی پیاممین از چنین منزلت و امتیازاتی
بهرهمند نبودهاند .چمچنان که خداوند در قرآن کريم صراحتاً در دو سورة متفاو و بر دو ا سلوب
متغاير بر جامعیت و فراگیر بودن قرآن اشاره نمودهاند :نخست آنجا که از رچگذر اسلوب ايجابی از
مقام تبیان بودن قرآن در کنار سممماير مقاما آن چمانند چدايت ،رحمت و بامممار سمممخن گفته و
جامعیت کتاب وحی را بیان کردهاند ...« :وَ نَزَّلْنَا عَلَیْاَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شم مَیْءٍ وَ چُدًى وَ رَحْمَةً وَ
بُام مْرَى لِلْمُسم مْلِمِینَ» (نحل )89 :و دوم در آيهای که از جنبة سممملبی بدان پرداخته و چرگونه تفريط و
کوتاچی در عرضممه و بیان امور از سمماحت اين کتاب ،منتفی و مبرّا دانسممته و در عین حال شمممول و
فراگیر بودن قرآن را به اثبا رسمممانیده اسمممت ...« :مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شم مَیْءٍ (»...انعام .)38 :بر
چمین مبنا ،عموم متفکرين اسالمی از فريقین با استناد و تکیه بر چمین دو آية کلیدی و نیز ساير ادلة
نقلی و عقلی قرآن شناختی ،چمواره از جامعیت قرآن سخن به میان آورده و با اقامة داليل و شواچد
گوناگون به دفاع از اين بعد از منزلت و مکانت اختصاصی قرآن پرداختهاند ،ولی اين اذعان عمومی
نسممبت به اسممتعمال فراگیر قرآن و دفاع از آن ،بدان معنا نیسممت که عموم مفسممرين و قرآن پژوچان
مسلمان ،تلقی و فهم يکسان و ماترکی از مدلول و مفهوم جامعیت قرآن به ويژه دامنه و وسعت اين
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جامعیت داشممته باشممند ،بلکه آنچه محل بحث و مناقاممه اسممت دامنه و قلمرو اين جامعیت اسممت که
ديدگاه گروچی از دان امندان ا سالمی متفاو و گاچی برخالف آن چیزی ا ست که ساير عالمان
مسمملمان بدان اعتقاد و اذعان دارند به گونهای که برخی از آنان ،جامعیت قرآن را جامعیتی مطلق و
عام دانسمته و معتقدند که دامنة اين جامعیت به حدی اسمت که افزون بر دانشچای الهی ،تمام علوم
باری نیز در قرآن وجود دارد .در مقابل ،دستهای ديگر از داناوران جامعیت قرآن را جامعیتی مقید
و اعتدالی دانسممته و معتقدند که تبیان بودن قرآن نا ر به حوزه چدايت و تربیت انسممانچا اسممت ،نه
دانشچای تجربی بامممری .پیداسمممت که چر دو ديدگاه فو  ،از يکسمممو در موضممموع کامل بودن و
جامعیت قرآن کريم با يکديگر ا شتراک و اتفا نظر دارند و از سوی ديگر در تعیین قلمرو و دامنة
اين شممممول بلکه در فهم مدلول واقعی آن با يکديگر اختالف نظر جدوی و عمیقی دارند که رياممة
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حوزة معرفت شناسی قرآن بهويژه در چدف شناسی نزول آن قلمداد نمود؛ چرا که در ساية شناخت

مقاله

آن را بايد ناشممی از وجود تفاو چای بیناممی و نگرشممی طرفداران چر يا از اين آراء و نظرا در
حقايق معارف وحی و چمچنین آگاچی از ر سالت قرآن و اچداف نزول آن ،ک اف و درک مفهوم
جامعیت قرآن و نیز گسترة آن ،سهلتر و ملموستر بوده و در عین حال از قابلیت بیشتر و باالتری
برای عرضة چمگانی و نمايش جهانی آن برخوردار خواچد بود.
لذا اچمیت و ضممرور تمرکز و توجه جدوی به مسمم لة جامعیت قرآن به اندازهای اسممت که به
جرأ میتوان ادعا نمود که کارآمدی ساير مباحث کلیدی قرآن شناختی چمانند جهانی و جاودانه
بودن قرآن ،اعجاز قرآن ،اصالت قرآن و نیز فرازمانی و فرامکانی بودن قرآن تحتالاعاع و در گرو
فهم دقیق و چمه جانبة جامعیت قرآن و درک صحیح از دامنه و گ سترة آن بر وفق بیان رو شنگرانة
خود قرآن ا ست؛ چرا که ا سا ساً اين ا صل جامعیت قرآن کريم ا ست که از يک سو جايگاه و نقش
سممخت افزاری و زيربنايی را برای دانشچای تخصممصممی و بنیادين قرآن ايفاء مینمايد و از سمموی
ديگر تنها با اعتقاد و اعتماد به جامعیت منطقی اين کتاب مقدس اسمممت که چويت مسمممتقل و نیز
ماچیت ماورايی و وحیانی قرآن بهعنوان ديگر ويژگی ممتاز و منح صر بهفرد آن در مقاي سه با ساير
کتآ آسمممانی متجلیتر و فراگیرتر خواچد شممد .اين در حالی اسممت که مقولة جامعیت قرآن کريم
چمواره بهعنوان يا اصممل مبنايی و مبحث مسممتقل در آراء و آثار مفسممرين و قرآن پژوچان فريقین
مورد اچتمام و توجوه جدوی قرار نگرفته و به دامنه و گسمممترة آن نیز در حد مطلوب پرداخته نامممده
است و احیاناً آنچه در نگاشتهچای برخی از عالمان مسلمان مااچده میشود نه بهعنوان يا موضوع
و م سألة م ستقل ،بلکه عموماً به صور گذرا و مخت صر و در عین حال تحتال اعاع مباحث روش
تفسیر علمی قرآن وارد شده که آن چم در بسیاری از موارد از آسیآچا و تهديدچای احتمالی پیش
رو مصون نمانده است.
مختلف تاريخی ،مسمممأ له جامعیت قرآن را مورد اچتمام و تو جوه درخوری قرار داده اند ،ديدگاه
قرآن شناختی امام خمینی بهعنوان اسالم شناسی جامع االطراف در عصر حاضر از نمود و جامعیت
قابل مالحظهای برخوردار ا ست ،چر چند که بلندای افق اندي اهچای امام در عر صة قرآن پژوچی به
موازا

ساير عر صه چای ا سالم شناختی ،چمچون فقه و ا صول و عرفان و سیا ست مورد شناخت و

روشمممنگری قرار نگرفته و در عین حال يا اثر مسمممتقل قرآنی به یر از تفسمممیر ناتمام سمممورة

جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني

از سويی ديگر در مسیر مطالعه و بررسی ديدگاهچای انديامندان و قرآن شناسانی که در ادوار

(س)
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فاتحةالکتاب از ايامممان به يادگار نمانده اسمممت ،ا موا مطالعه و ور در مجموع آثار مکتوب و یر
مکتوب آن بزرگوار حکايتگر اوج و عمق اندي اهچا و باورچای ناب قرآن شناختی اي اان در حوزة
علوم و معارف قرآن اسمممت که تبیین و تدقیق مسمممألة جامعیت قرآن کريم ،شممماچد گويايی بر اين
مدوعاسممت .از چمین روی پژوچش حاضممر قصممد دارد ضمممن تبیین مسممألة جامعیت قرآن در آرای
انديامندان فريقین و تقرير مواضع و ادلة آنان پیرامون حدود و حريم اين جامعیت ،مفهوم و گسترة
جامعیت قرآن را در نگاه و نگرش قرآن شممناختی امام خمینی بررسممی و تحلیل نمايد تا از رچگذر
اين تحقیق از يک سو زمینهچا و ب سترچای الزم برای ترسیم و ت صوير چر چه بیشتر مبانی اندي اهچای
قرآنی اياممان که تا حدی ناشممناخته مانده فراچم شممود و از سمموی ديگر بر نقش بیبديل و بنیادين
آموزهچای بلند قرآن و عتر (ع) در شکلگیری قیام قرآنی ملت و سرانجام پیروزی انقالب اسالمی
مطابق با فهم و قرائت امام خمینی از مقولة جامعیت قرآن تأکید و تمرکز نمايد تا آنکه اين بُعد از
بینش قرآنی -انقالبی بنیانگذار جمهوری اسممالمی چمواره بهعنوان چرا ی پر فروغ و الگويی جامع
در مسیر تاکیل حکومت قرآنی فرا راه تمام آزاديخواچان مسلمان قرار داده شود.

 )2جامعیت قرآن در آراء و آثار قرآن پژوهان
رويکرد عالمان قرآن پژوه به مسمممأ له جامعیت قرآن در ادوار مختلف تاريخ را میتوان از البهالی
آراء و آثار قرآنی -تف سیری آنان ج ستجو و دريافت نمود .به گونهای که برخی از آنان به اجمال و
اختصممار در مقدمهِ و ديباچة آثار خويش آن را متذکر شممدهاند و بعضممی ديگر نسممبتاً و تا حدودی
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بهطور مستقل و مبسوط در متن آيا مربوطه ،بدان پرداخته و استناد جستهاند .لیکن آنچه در جريان
مطالعة تحقیقا قرآن شناختی اين اندي امندان ا سالمی م ااچده میگردد ،چنین مینمايد که آنان
در نگرش مفهوم شممناختی خويش از مقولة جامعیت قرآن يکصممدا و يکنواخت نبودهاند و عالوه بر
آن در تعیین و ترسیم دامنه و گسترة اين جامعیت نیز به اشتراک و اتفا نظر يکسانی نائل نیامدهاند
آن چ نان که چر گروچی بر فهم و ف رض خاص خويش از آ فا جامع یت اين ک تاب م قدس پای
فامممردهاند .از چمین روی ،با بررسمممی و مالحظة مجموع نگاهچا و نگاشمممتهچای علمای فريقین ،دو
ديدگاه عمده دربارة جامعیت قرآن کريم بهدسمممت می آيد که يا ديدگاه بر جامعیت حداکثری
قرآن و ديگری بر جامع یت اعتدالی قرآن اعتقاد دارد که مامممروح آراء و ادلة چر يا ذيالً مورد
بررسی قرار میگیرد.
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طرفداران اين ديدگاه بر اين باورند که قرآن کريم از يا جامعیت عام و فراگیری برخوردار است

مقاله

 )2-1جامعیت عام و مطلق قرآن
که شامل علوم و دانشچای گوناگون موجود ،اعم از علوم الهی و علوم ب اری می شود به گونهای
که معتقدند چمة علوم در قرآن وجود دارد و میتوان علوم مختلف حتی علوم تجربی و ح سی را از
البهالی آيا قرآن ،کاممف و اسممتخراج نمود .لذا اين دسممته از علما از يکسممو جامعیت قرآن را به
معنای جامعیت علمی آن دانسمممته و از سممموی ديگر ،گسمممتره و دامنة اين جامعیت علمی را فراتر از
علوم الهی و ماتمل بر جمیع علوم باری و قوانین علمی تجربی برآورد نمودهاند.
از جمله نخستین و ماهورترين شخصیوتی که به شد بر جامعیت عام و مطلق قرآن پای فارده
و اين کتاب مقدس را جامع چمة علوم باممری تجربی میداند ،ابوحامد زالی اسممت .وی که سممعی
دارد تا نامممان دچد تمام دانشچای بامممری را میتوان از قرآن اسمممتخراج و اسمممتنباط نمود ،چنین
مینوي سد« :اِنّ کلّ ما أ شکل فهمه علی النظّار و اختلف فیه الخالئق فی النظريا و المعقوال ففی
القرآن الیه رموز و دالال علیه» ( زالی  1402ج  )16-18 :3وی در عین حال مدعی اسمممت که کلیة
دانش چای متقدمین و علومی که مقارن با نزول قرآن موجود بوده و عالوه بر آن سممماير دانشچايی
که بعد از قرآن ،مک اوف خواچد شد جملگی در قالآ ت صريحا و يا ا شارا قرآن ،نازل شده
اسمممت (نصمممیری  1392ج  )3 :3زالی که در ذيل مبحث آداب تالو قرآن از وجود علوم فراوان در
اين کتاب آسمممانی ،سممخن میگويد ،به اين حد از ادعای خويش اکتفا نکرده و در نقلی از عالمان
که خود نیز اچراً با آنان موافقت دارد -چنین میآورد که در قرآن چفتاد و چفت چزار و دويسمممت
علم وجود دارد چون برای چر کلمهای علمی است و با محاسبة اچر و باطن کلمه و نیز حد و مطلع
آنها عدد ياد شمممده چهار برابر نیز میشمممود ( زالی  1402ج  )289 :1زالی بر چمین اعتقاد مبتنی بر
جامع یت حداکثری قرآن در ديگر اثر خويش ،اصمممرار ورز يده و اينگو نه ا هار می دارد که
طلسما و یر اينچا ،خارج از قرآن نیست ( زالی بیتا  .)25 :و شواچد و نمونهچای فراوانی از آيا
وحی در ارتباط با علوم مختلف بیان میکند که اسممتخراج علم پزشممکی از آية «وَ إِذَا مَرِضممْتُ فَهُوَ
يَاْفِینِ» (شعراء )80:از اين قبیل است.
ابوالف ضل مر سی از ديگر مف سرين م سلمانی ا ست که چم صدا با زالی بر جامعیت علمی قرآن
اذعان داشممته و آن را جامع علوم اولین و آخرين حتی حرفهچا و صممنايع گوناگون دانسممته اسممت .او

جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني

رياممهچای علومی نظیر :طآو ،چی ت جهان ،چی ت بدن حیوانا و تاممريح اعضممای آنها ،علم سممحر،
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مینويسممد« :و قد احتوی القرآن علی علوم أخری من علوم األوائل مثل الطب و الهیئة و الهندس ة و
الجبر و المقابلة و النجامة و سائر الحرف و الصناعات» (ذچبی  1396ج 478-482 :2؛ معرفت 1374ج )15 :6

وی که بر استخراج علوم باری و قوانین علمی تجربی از قرآن اصرار و اچتمام دارد ،آنچنان افراط
گرايانه به سمت جامعیت عام و حداکثری قرآن به پیش میرود که برای بسیاری از حرف و ماا ل
زمینی و دنیوی چمانند خیاطی ،نجاری ،صیادی ،آچنگری ،کااورزی و دريانوردی ،آيا آسمانی
و وحیانی را متذکر می شود که ا ستفاده از حروف مقطعه قرآن برای اثبا علم جبر شاچدی بر اين
مدعاسمممت (رضمممايی اصمممفهانی

الف

 )44 :1385از ديگر شمممخصم میوتچايی که به دفاع از نظرية جامعیت

حداکثری و فراگیر قرآن با تمرکز بر جامعیت علمی آن برخاسمممته ،بدرالدين زرکامممی اسم مت که
ضمن اعتقاد به استخراج تمامی علوم از قرآن ،از آيه «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا» (زلزله )1 :زمین لرزة
سال  702چجری قمری را پی اگويی کرده ا ست (زرک ای  1410ج  .)181 :2قرآن پژوه ديگری که به
چمراچی و چمصممدايی با زالی و مرسممی در پذيرش ديدگاه پیش گفتة آنان برخاسممته ،جاللالدين
سیوطی است که از رچگذر اعتراف به اشتمال قرآن بر جمیع علوم حسی و تجربی ،به تقويت نظرية
جامعیت مطلق قرآن در آثار علمی خويش میپردازد (سیوطی  )5 :1405و از آية «وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً
إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا(»...منافقون )11:ا ستفاده میکند که عمر پیامبر

اکرم(ص)

ش صت و سه سال بوده ا ست

چرا که اين آيه در سوره شصت و سوم قرآن واقع شده است (سیوطی 1407ج  )271-282 :2چمچنین از
مطالبی که صممماحآ تفسمممیر روحالمعانی در ذيل آية «...

مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شم مَیْءٍ(»...انعام)38 :

آورده ،چنین اسممتنباط میشممود که وی نیز بر جامعیت عام و حداکثری قرآن گرايش داشممته اسممت
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

(آلو سی بغدادی  1415ج .)39 :4در میان معا صرين نیز تنها مف سری که به آراء قرآن شناختی زالی در
اسممتخدام علوم مختلف تجربی باممری برای تفسممیر آيا قرآن گرايش و وابسممتگی شممديدی پیدا
کرده ،طنطاوی اسمممت به گو نه ای که وی حتی عنوان کتاب تفسمممیری خويش يعنی
تفسیییرالآر ن را از جواهرالآر ن

الجواهر فی

زالی اقتباس مینمايد .اسمممتفاده از دانشچای حسمممی تجربی که در

تفسیر طنطاوی به اوج خود رسیده به حدی است که وی در ذيل چر بحث تفسیری ،انبوچی از علوم
جديد تجربی را در البهالی تف سیر خويش متذکر می شود که استخراج علم احضار ارواح از آيا
مربوط به گاو بنی اسمممرائ یل (بقره )67-72:را می توان نمو نه ای از اعت قاد وی به جامع یت علمی و
حداکثری قرآن ،قلمداد نمود(.طنطاوی جوچری بیتا ج )84-89 :1در میان مفسممرين بنام شممیعه نیز فی
کاشمممانی از طرفداران جامعیت حداکثری قرآن بهشممممار میرود .ايامممان با تمسممما به آيا و نیز
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در قرآن (کلینی  1363ج  )599 :2و نیز وجود تمام علوم مورد نیاز اموت در قرآن (عروسی حويزی 1383ج

 )74 :2داللت میکند ،به اين ديدگاه به صور

خاص گرايش ناان داده است (فی

مقاله

رواياتی که بر ذوبطون بودن قرآن(مجلسمممی  1403ج  ، 95 :92ج  ،)197 :23وجود علوم اولین و آخرين
کاشانی  1416ج

. )57 :1
در بررسی زمینهچا و داليل شکلگیری نگرش مبتنی بر جامعیت عام و مطلق قرآن با رويکرد و
تمرکز بر فراگیربودن قرآن در جمیع علوم ح سی و تجربی که از قرن ش ام چجری آ از گرديده-
که بعضم ماً در مواردی جامعیت افراطی نیز به خود گرفته اسمممت -عالوه بر ضمممرور توجوه و تدبر
جدوی در عوامل ذاتیِ درون متنی از قبیل دالال

واچر آيا و روايا  ،زمینهچا و عوامل عرضممی

برون متنی و خارجی پیدايی اين ديدگاه قرآن شممناختی از جمله مالحظة چمه جانبة پیاممینة تاريخی
پیدايش تف سیر علمی و نیز علل ا صلی ر شد آن را نبايد ناديده انگا شت چرا که تف سیر علمی قرآن
که از قرن دوم چجری آ از گرديد بهطور عمده سممه دورة زمانی را طی نموده اسممت :در دورة اول
که تا قرن پنجم ادامه داشممته تالش دانامممندان عموماً بر تطبیق قرآن با علوم متمرکز بوده اسممت .در
دورة دوم که از قرن شام آ از و تا قرنچا ادامه داشته برخی از مفسرين به استخراج علوم از قرآن
و برخی ديگر به مخالفت با آن اقدام نمودند و دورة سمموم از تفسممیر علمی که با اوجگیری و رشممد
فو العادة آن چمراه بود از قرن چجدچم میالدی و چمزمان با شممیوع اندياممة تعارض علم و دين در
اروپا آ از و بهتبع آن به ضعف و عقآناینی کتاب مقدس و رواج اندياهچای الحادی و ضد دينی
منجر گرديد ،عدهای از عالمان مسممملمان با انگیزة دفاع از قرآن و اثبا نظرية تعامل علم و دين در
مکتآ ا سالم و مقابله با ديدگاه ا صالت حس از رچگذر ا ستفاده از علوم و يافتهچای علمی به تف سیر
علمی قرآن پرداختند تا از اين دريچه نیز به اعجاز علمی قرآن ،صمممحوه گذاشمممته و وحیانیت آن را
اثبا نمايند (رضمممايی اصمممفهانی ب  1385ج .)189-193 :2در يا قرن اخیر نیز روش تفسمممیر علمی در
و حتی متخ ص صین علوم تجربی چم به تف سیر و تطبیق آيا با ا ستفاده و ا ستمداد از علوم ح سی و
تجربی روی آوردند ،چر چند که چر گروه و صنفی اچداف خاصی را از اين رويکرد تفسیری دنبال
میکردند .لذا شممايد به چمین داليل و جها پیش گفته شممده ،بوده اسممت که اين شممیوة تفسممیر که
چمواره با جذابیت خاص و عالقة وافری برای جوانان و بهويژه اق اار تح صیل کرده و متخ ص صین
فنون مختلف چمراه بوده در طول تاريخ از رشممد يکسممانی برخوردار نبوده اسممت بلکه گاچی تحت

جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني

جوامع اسالمی مورد اقبال گستردهای قرار گرفته تا جايی که شمار فراوانی از روشنفکران و مفسران
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تأثیر عواملی اوج گرفته و در ادواری ديگر ،رونق خود را از دسممت داده اسممت تا آنجا که گرايش
افراطی اعتقاد به جامعیت عام قرآن از دورة دوم تفسمممیر علمی را که عمدتاً مبتنی بر تحمیل آراء و
فرضممیا

نی علوم طبیعی بر قرآن و تأويل نادرسممت آيا آن بوده اسممت بايد در رديف عوامل

اصلی انحراف و انسداد باب تفسیر علمی قرآن دانست.

 )2-2جامعیت خاص و نسبی قرآن
برخالف ديدگاه پیشگفته ،طرفداران اين نظريه بر اين باورند که با توجوه به اصل مهم چدفشناسی
نزول قرآن ،مقصممود خداوند از تبیان کل شممیء بودن قرآن ،جامعیت خاص و نسممبی آن اسممت نه
جامعیت مطلق و فراگیر آن؛ چرا که قرآن ،کتاب شمممريعت و چدايت اسمممت و در مسمممیر چدايت و
تربیت جوامع ب اری ،جامع تمام قوانین و ا صولی ا ست که بهطور م ستقیم و يا یرم ستقیم در دايرة
چدايت و تأمین سعاد ان سانچا تعريف و تبیین می شود .بنابراين ،اين عده از صاحبنظران از يکسو
جامعیت قرآن را به مفهوم جامعیت چدايتی و ت اريعی قرآن کريم اخذ نموده و از ديگر سو ،قلمرو
و دامنة اين جامعیت را شمممامل و در بردارندة کلیا برنامة زندگی سمممعادتمندانه و جاودانه جوامع
انسممانی میدانند که در طول دوران حیا خود بدان برنامه جامع ،نیاز و دسممترسممی داشممته باشممند.
ديدگاه قرآن شمممناختی مبتنی بر عقیدة جامعیت خاص و نسمممبی قرآن که از آن به ديدگاه جامعیت
اعتدالی نیز تعبیر میشمممود ،در پی آن اسمممت که ادوعای جامعیت قرآن را به لحاظ نوع رسمممالت و
مأموريتی که اين کتاب آ سمانی دارا ست ،نا ر و مختص به جنبه چدايتی و ر شد اخالقی و معنوی
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

بار در مقايسه با ساير شؤون و ابعاد زندگی انسانچا ،تفسیر نمايد چمچنان که مثالً اگر اديآ نحوی
کتابی بنگارد و در مقدمه آن ادعا کند که چمه چیز در اين اثر جمع شمممده ،قطعاً اطال مدعای وی
نا ر به تمام مطالآ و قواعدی اسمممت که به دانش نحو مربوط میشمممود ،حال اگر مخاطبی انتظار
داشته باشد که مباحث رياضی و چندسه را در آن بیابد ،توقعی نابجا خواچد بود.
باور به جامعیت اعتدالی و نسمممبی قرآن را میتوان در کالم و آثار بسمممیاری از قرآن پژوچان و
صاحبنظران اسالمی جستجو نمود :در چمین راستا شیخ طبرسی عالم برجستة شیعه را بايد از جمله
شممخصممیوت چای تفسممیری دانسممت که به جامعیت چدايتی و شممرعی قرآن رأی داده و آية «...وَنَزَّلْنَا
عَلَیْاَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ(»...نحل )89:را اينگونه تف سیر میکند« :معناه :لیبین کلی شیء يحتاج
الیه من أمور الامرع» (طبرسممی  1415ج )380 :6اين در حالی اسمت که بر اسماس تفسمیر فو  ،جامعیت
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کلی مسممائل را يادآور شممده و تعیین و تبیین جزئیا آنها را به سمنّت نبوی(ص) واگذار نموده اسممت

مقاله

چدايتی و تاممريعی قرآن بدين معناسممت که قرآن در مسممیر چدايت باممريت ،اسممتراتژیچا و خطوط
آنجا که خود قرآن نیز اين مطلآ را بهروشنی متذکر شده است...« :وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْاَ الذِّکْرَ لِتُبَیننَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ(»...نحل )44:چمچنان که اين عالم شممیعی در ادامة سممخن پیاممین خود به اين مطلآ چم
توجوه داده و گفته اسمممت« :فانه ما من شمممیءٍ يحتاج الخلق الیه فی امر من امور دينهم ،الّا و چو مبیون
فیالکتاب ،اموا بالتنصممیص علیه ،أو باإلحالة علی ما يوجآ العلم من بیان النبی(ص) و الحجج القائمین
مقامه» (طبرسی  1415ج .)380 :6

صاحآ تف سیر الک شاف نیز که به جامعیت اعتدالی و ن سبی قرآن ،گرايش ن اان داده ا ست چنین
مینويسممد« :منظور از تبیان کلّ شممیء در قرآن ،جامع مسممائل مربوط به حوزة چدايت و دين اسممت»
(زمخاری بیتا ج  )628 :2محمود بن جرير طبری و فخررازی از ديگر مفسران اچل سنّت نیز چر يا در
آثار خويش بر جامعیت ن سبی و اعتدالی قرآن پای ف اردهاند (طبری  1425ج 214 :14؛ فخررازی  1379ج

 .)102 :19ابواسحا شاطبی از جمله دانامندان اچل تسنن که بهعنوان اولین و سرسختترين مخالف
تفسیر علمی قرآن بهويژه با فهم و قرائتی که زالی و مرسی از جامعیت فراگیر قرآن ارائه دادهاند و
شهر يافته است ،به نوعی بر جامعیت شرعی قرآن اذعان کرده و چنین میگويد« :قرآن برای بیان
احکام آخر و مسممائل جنبی آن آمده اسممت» (شمماطبی بیتا ج  .)78 :2و سممرانجام عالمه طباطبايی نیز
ضممممن اعتقاد به جامعیت نسمممبی و اعتدالی قرآن ،گسمممتره و دامنة اين نوع از جامعیت را در حوزة
چدايت و شريعت اسالمی ،دانسته و چنین مینويسد « :اچر آن است که مقصود از کلّ شیءٍ اموری
اسمممت که به چدايت بازگامممت داشمممته و مردم در چدايتيابی خود بدان نیازمندند از قبیل :معارف
متعلق به مبدأ و معاد و اخال فاضله و شرايع الهی و قصص و مواعظ که قرآن بیانگر تمام اين امور
اسمممت( ».طباطبايی 1379ج  )344 :12عالمه طباطبايی چمچنین در ديگر اثر قرآن شمممناختی خويش از
زندگی سعادتمندانة انسانچا معرفی مینمايد (طباطبايی . )4 :1375
البته آنچه در باب جامعیت نسمممبی و اعتدالی قرآن و نیز مجموع آراء طرفداران اين ديدگاه
گذ شت ،چرگز بدان معنا نی ست که چیی يا از باورمندان به اين نگرش قرآن شناختی ،از ا شارا
و قوانین قطعی علوم تجربی و براچین عقلی در م سیر تف سیر و تأويل آيا قرآن ا ستمداد و ا ستفاده

(س)

نکرده باشممند بلکه گروچی از مفسممران قديمی و نیز صمماحآنظران معاصممر که بر جامعیت چدايتی و

جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني

جمله داليل ارزشمممندی قرآن در میان مسمملمین را مرچون جامعیت چدايتی و نیز تأمین برنامة جامع
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شرعی قرآن نیز پای ف ارده اند ،با ا ستفاده از روش تف سیر علمی به تبیین آيا نا ر به م سائل علمی
پرداخته و به نوعی در راستای کاف و تقويت چر چه بیشتر جنبهچای اعجاز علمی قرآن برآمدهاند
که تفسمممیرچايی چمچون :مجمعالبیان (طبرسمممی  1415ج ،)298 : 3الکشیییاف (زمخامممری بی تا :ج،)628 :2
مفاتیحالغیب (فخررازی 1411ج  ،)94 :2المیزان (طباطبايی 1379ج  ،382 :18ج )279 :14و نمونه (مکارم شیرازی

 1364ج ،131 :1ج  ،410 :11ج  )275 :12را بايد از اين دست برشمرد (بنگريد :رضايی اصفهانی .)43 :1375

 )3رویکرد امام خمینی به مسألۀ جامعیت قرآن
با وجود آنکه ديدگاهچای قرآن شممناختی امام خمینی عمدتاً تحتالاممعاع اندياممهچای سممیاسممی-
انقالبی و نیز فقهی و عرفانی اياممان واقع شممده و در میان انديامممندان قرآنی معاصممر ،کمتر مورد
آشنايی و شناخت قرار گرفته است اموا بايد اذعان نمود که بنیادیترين شاکلة تفکر تاکیل حکومت
دينی و نیز مهمترين مبانی انديامممهچای انقالبی امام را بايد در اشمممارهچا و پیامچای جاويدان مکتآ
انسانساز قرآن و چمچنین نگاه جامع اياان به نقش بیبديل آموزهچای فراعصری اين کتاب مقدس
و کاربسممت دسممتورا جامع و جاودانه آن تلقی نمود .لذا از جمله مهمترين و بنیادیترين مباحث
قرآن شمناختی در ديدگاه امام خمینی را میتوان در تبیین دقیق مسم له جامعیت قرآن جسمتجو نمود
که اين امر در انديامممه و کالم ايامممان از اچمیت ،جايگاه و رويکردی خاص برخوردار اسمممت .لذا
مطالعه و مداقة چمه جانبة اندياهچا و گفتارچای قرآنی م تفسیری امام خمینی حکايتگر آن است که
ايامممان ،به معنا و مفهوم دوم جامعیت قرآن يعنی جامعیت اعتدالی و خاص قرآن کريم اعتقاد و
سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

ا صرار دارند نه جامعیت مطلق و فراگیر آن .البته چنین نگرش و بینش قرآن شناختی امام خمینی را
می توان در باور عمیق و جامع اياممان به اصممل ضممرور چدف شممناسممی نزول قرآن و نیز شممناخت
رسمممالت آن بهويژه از زبان و بیان خود قرآن جسمممتجو نمود ،لذا در ديدگاه امام به چمان اندازه که
شناخت مکانت و منزلت قرآن کريم مورد توجوه قرار گرفته است ،مقصد شناسی و شناخت رسالت
و مأموريت آن نیز از اچمیت باال و وااليی برخوردار اسمممت و در اين باره چنین میفرمايد« :ما بايد
مقصود از تنزيل اين کتاب را قطعنظر از جها عقلی برچانی ،که خود به ما مقصد را میفهماند ،از
خود کتاب خدا اخذ کنیم .مصنّف کتاب مقصد خود را بهتر میداند» (امام خمینی  .)193: 1380در اين
ع بار عالوه بر تو جوه به ضمممرور

چدف شممم ناسمممی نزول قرآن ،خود قرآن کريم نیز به عنوان

بزرگترين منبع شممناخت مقاصممد و مدالیل قرآن مورد تأکید قرار گرفته اسممت چرا که امام بر اين
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باور است که م صنف قرآن يعنی خداوند متعال ،چدف از انزال کتاب خويش را در آن تبیین نموده
اکنون به فرموده چای اين مصمممنّف راجع به شممم ون قرآن نظر کنیم ،میبینیم
خود میفرمايد« :ذ لِاَ الْکِ تَابُ الَ رَ يْآَ فِیهِ »...اين کتاب را کتاب چدايت
خوانده ،می بینیم در يا سمممورة کوچا چندين مرتبه میفرمايد« :وَ لَ قَدْ
يَس مْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْکِرٍ» میبینیم میفرمايد« :وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْاَ الذِّکْرَ
لِتُبَیننَ لِل نَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ» میفرمايد« :کِ تَاب أَنْزَلْ نَاهُ إِلَ یْاَ
مُبَارَک لِیَدْبْرُوا آيَاتِهِ وَ لِیَتَذَکَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (امام خمینی .)193-194 :1380

در اين فراز ،امام خمینی با استناد و استاهاد به نصوص صريحة آيا وحی ،رسالت و مأموريت
چدايتی قرآن کريم را به عنوان سرف صل مهم چدف شنا سی نزول اين متن مقدس يادآور می شود.
اين در حالی اسممت که باورمندی به جامعیت نسممبی و اعتدالی قرآن کريم بهعنوان کتاب چدايت و
شريعت را میتوان با رو شنی و صراحت چرچه تمامتر در تعابیر امام خمینی م ااچده نمود آنجا که
در اين باره چنین میفرمايد« :بدان که اين کتاب شريف ،چنانچه خود بدان ت صريح فرموده ،کتاب
چدايت و راچنمای سلوک انسانیوت و مربوی نفوس و شفای امراض قلبیوه و نوربخش سیر الیاهلل است»
(امام خمینی  .)184 :1380بنابراين ،مبنای گرايش امام خمینی به طرفداری و دفاع از نظرية جامعیت
اعتدالی و چدايتی قرآن کريم را بايد در نگرش کالن اي اان به ش ون و ر سالتچای خاص قرآن از
رچگذر رسالت چدايتی و نیز رسالت تربیتی -معرفتی قرآن جستجو نمود ،چمچنانکه تلويحاً و بهطور
یرمسمممتقیم میتوان ديدگاه امام در تخط ه نظرية جامعیت عام و حداکثری قرآن را از کالم قاطع
اياان ،استقصاء و استنباط نمود:
صمماحآ اين کتاب سممکّاکی و شممیخ نیسممت که مقصممدش جها بال ت و
م سعودی و ابن خلّکان نی ست تا در اطراف تاريخ عالم بحث کند؛ اين کتاب
چون عصممای موسممی و يد بیضممای آن سممرور ،يا دم عیسممی که احیاء اموا
میکرد نی ست که فقط برای اعجاز و داللت بر صد نبی اکرم آمده با شد؛
بلکه اين صمممحیفة الهیوه کتاب احیاء قلوب به حیا ابدی علم و معارف الهیوه
اسممت ،اين کتاب خدا اسممت و به ش م ون الهیوه جلّ و عال دعو
خمینی .)194 :1380

میکند (امام

جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني

فصاحت باشد؛ سیبويه و خلیل نیست تا منظورش جها نحو و صرف باشد؛

(س)
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 )4قلمرو جامعیت قرآن در بیـان امام خمینـی
امام خمینی که چمواره بر ماچیت آسمممانی و حقیقت ماورايی قرآن کريم اذعان داشممته و با تکیه بر
وحیانیت قرآن ،آن را جامع برنامه چای کالم چدايتی و تربیتی بامممر در محور جامعیت اعتدالی و
منطقی توصمممیف نموده اسمممت ،به تبیین و تحلیل ابعاد و مؤلفهچايی از دامنة جامعیت چدايتی قرآن
پرداخته اسممت که از عمق آگاچی و شممناخت چمه جانبة اياممان از مجموع رفیتچا ،توانمندیچا و
کارآمدچای تام و تمام قرآن در حوزهچا و ش ون مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسانچا حکايت
دارد.
 )4-1جامعیت تبیینی قرآن
مراد از جامعیت تبیینی قرآن در ديدگاه امام آن ا ست که اي اان از رچگذر اعتقاد به تبیان کلّ شیءٍ
بودن قرآن ،اين کتاب آ سمانی را بیان کنندة چمة سؤاال و نیازمندیچای ب اريت برای ر سیدن به
سعاد و کمال حقیقی وی میداند که احکام و دستورا چر يا در قرآن بهروشنی انعکاس يافته
است .آنجا که امام چنین میفرمايد:
قرآن مجید و سممنّت شممامل چمة دسممتورا و احکامی اسممت که باممر برای
سمممعاد و کمال خود احتیاج دارد .در کافی فصممملی اسمممت بهعنوان «تمام
احتیاجا مردم در کتاب و سممنّت بیان شممده اسممت» و «کتاب» یعنی قرآن،
«تایانُ کُلِّ شیء» است .روشنگر همه نیز و همة امور است .امام سوگند
یاد می ک ند (طاق روا یات) که ت مام آن چه م لت احت یاج دارد در ک تاب و
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سنّت هست و در این شکی نیست (امام خمینی .)29 :1381

امام خمینی عالوه بر ب یان گسمممترة جامع یت تبیینی قرآن در مرحلة نظری به اين جامع یت در
مرحلة عینی و عملی در منطق رفتاری و رسممالی انبیاء الهی نیز اشمماره نموده که اين موضمموع چگونه
در آموزهچای مربوط به نبو عامه و چمچنین آموزهچای جامع نگرانه قرآن مورد اچتمام جدی قرار
گرفته است و از اين جهت میان قرآن و سنّت ،ترابط و تعامل جامعی از حیث مقصد شناسی وجود
دارد:
انبیا چم چمان چیزچايی که مربوط به روح و مربوط به مقاما عقلیه و مربوط
به مراکز یبیه اسمممت برای ما بیان کردهاند ،و قرآن چم بیان کرده اسمممت و
اچلش میدانند ،و چم آن چیزچايی که و ايف شممخصممیه اسممت و دخیل در
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ترقیا انسان و تکامل انسان است ،در سنّت و در کتاب بیان شده است و چم

13

ا ست و راجع به تنظیم و تربیت اجتماع ا ست ،بیان فرموده ا ست (امام خمینی

1385ج .)237 :3

 )4-2جامعیت تربیتی قرآن
با مطالعه نگاهچا و نگاشمممته چای قرآن شمممناختی امام خمینی بايد اذعان نمود که بیشترين حجم از
سمممخنان و مکتوبا ايامممان در خصممموص تبیین گسمممتره و قلمرو جامعیت قرآن به بیان مؤلفهچای
جامعیت تربیتی قرآن اختصاص يافته است تا جايی که امام نیز دامنة جامعیت تربیتی و معرفتی قرآن
را متمايزتر و ممتازتر از ساير ابعاد و ش ون جامعیتی آن دان سته است که البته خاستگاه چنین بینای
را بايد در پافامماری اياممان بر اصممل جامعیت خاص و اعتدالی قرآن جسممتجو نمود .از اين رو ،امام
دربارة جامعیت تربیتی و معرفتی قرآن چنین میفرمايد:
قرآن شممريف ،با آنکه جامع چمة معارف و حقايق اسممماء و صممفا اسممت و
چیی کتاب آسمممانی و یر آن ،مثل آن ،مُعرِّفی ذا و صممفا حق تعالی را
ننموده و چمین طور جامع اخال و دعو به مبدأ و معاد و زچد و ترک دنیا
و رف

طبیعت و سممبابار شممدن از عالم ماده و رچسممرار شممدن به سممرمنزل

حقیقت ا ست ،بهطوری که مثل آن مت صور نی ست؛ معذلا چون ساير کتآ
مص منَّفه ماممتمل ناممده بر ابوابی و فصممولی و مقدومه و خاتمه و اين از قدر
کامله منایء آن است که محتاج به اين وسايل و وسايط در القاء رض خود
نبوده .و از اين جهت میبینیم که گاچی با ن صف سطر ،برچانی را که حکماء
با چندين مقدما بايد بیان کنند ،بهصور

یر شبیه به برچان میفرمايد (امام

در عبارا فو که صراحتاً از جامعیت قرآن با تعبیر «قرآن شريف جامع چمة معارف و حقايق»
ياد شممده اسممت ،امام خمینی از يکسممو با نگاچی فرف و عمیق و در عین حال جامع و تفصممیلی به
جامعیت تربیتی و معرفت شمممناختی قرآن با تکیه بر يادکرد آن از معارف و حقايق توحیدی در
قالآ چای شناخت اسماء و صفا الهی پرداخته و سرس با نگاچی مقايسهای و مقارنهای میان قرآن،
اين کتاب مقدس و آسمممانی با سمماير کتابچای آسمممانی و یر آن از ابتدا تاکنون چنین اسممتنباط و

جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني

خمینی .)62-63 :1382

(س)
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اسممتنتاج مینمايد که چیی کتاب آسمممانی و یر آسمممانی در معرفی جامعیت ابعاد و زوايای پیدا و
پنهان م سائل خدا شناختی و توحیدی چمانند قرآن نی ست و بهپای آن نمیر سد و از سوی ديگر ،با
رويکردی ريزبینانه و تیزبینانه نسمممبت به مهمترين و کاربردی ترين مباحث تربیتی قرآن ،چمانند
اخالقیا  ،مرگ انديامممی و آخر گرايی اين بخش از آموزهچای ريف و دقیق قرآن را در اوج
کمال و جامعیت آن با رويکردچای تربیتی ،معرفتی و چدايتی بیان میکند بهگونهای که قرآن کريم
را طاليهدار و تاسمموار میدان مقايسممه با کتابچای پیاممین آسمممانی و یر آسمممانی میداند .امام
خمینی در بیانی ديگر ،قلمرو جامعیت تربیتی و اخالقی قرآن را اينگونه توصممیف مینمايد« :کتابی
اسممت که آدمی بايد از اينجا تا آخر دنیا و تا آخر مراتآ حرکت بکند ،يا چمچون کتابی اسممت
که چم معنويا انسممان را درسممت میکند و چم حکومت را درسممت میکند» .چمه چیز توی قرآن
چست» (امام خمینی  1385ج  .)349 :3و در فرازی ديگر ،قرآن را معلّم انسانچا و نیز نسخة تربیت بار،
معرفی و چنین میفرمايد« :ان سان چمه چیز ا ست و بايد چمة احتیاجاتش را قرآن تأمین بکند ،ان سان
يا اعجوبهای اسممت که چمة عالم اسممت ،و قرآن يا اعجوبهای اسممت که ادارة انسممان را به چمة
اقاممار میکند .در عین حالی که فقیه درسممت میکند ،حکیم درسممت میکند ،فیلسمموف درسممت
میکند ،شم ایر زن در ست میکند ،جنگجو در ست میکند» (امام خمینی  1385ج  .)287 :6اي اان در
بیانی ديگر ،به جنبة خا صی از جامعیت تربیتی قرآن متنا سآ با شخ صیوت نامحدود ان سان ا شاره و
چنین میفرمايد « :ان سان یر محدود است و مربی ان سان یر محدود است و ن سخة تربیت ان سان که
قرآن است یر محدود است ،نه محدود به عالم طبیعت و ماده است ،نه محدود به عالم یآ است،
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نه محدود به عالم تجرد است ،چمه چیز است» (امام خمینی  1385ج .)422 :12
دقت و تأمل در اين قسمت از بیانا قرآن شناختی امام ناانگر آن است که اياان از يکسو به
عظمت و کرامت انسان و شگفتیچا و پیچیدگیچای عالم خلقت انسان اشاره میکند و اين آفريده
را اعجوبه ای از اعجوبه چای عالم آفرينش معرفی میکند که مدار چمة عالم در منظومة آفرينش
ا ست و از سوی ديگر ،قرآن را نیز از ديگر اعجوبهچای چ ستی معرفی میکند که در را ستای تأمین
برنامة سعاد بخش زندگی انسان فرو فرستاده شده است .لذا در اين سخن امام ،میان انسان و قرآن
يا رابطة تنگاتنگ منطقی برقرار شمممده که چر دو مظهری از مظاچر خلقت و ارادة الهی بوده و از
آنجا که انسان اشرف مخلوقا و مدار آفرينش است ،تنها قرآن کريم است که از صالحیت تعلیم
و تربیت انسانچا و تأمین نیازچای آنان برخوردار است .اين در حالی است که امام از زاويه و دريچة
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دسمممت قرآن میداند؛ زيرا انسمممان را موجودی یرمحدود میداند که بايد مربی وی نیز یرمحدود

مقاله

ديگری به ارتباط چماچنگ و مسممتقیم میان انسممان و قرآن اشمماره نموده و نسممخة تربیتی انسممان را به
باشممد و اين نامحدود بودن را فقط قرآن که از جامعیوت تربیتی و چدايتی برخوردار اسممت ،میتواند
عهدهدار باشد .چرا که اياان قرآن را جامع تمام معارف دانسته و میفرمايد« :قرآن ،ماتمل بر تمام
معارف است و تمام مايحتاج بار است» (امام خمینی 1385ج .)249 :20

 )4-3جامعیت تقنینی قرآن
امام خمینی بر اين باور اسمممت که قرآن کريم در باب قانونگذاری و قوانین موضممموعه نیز از چنان
جامعیت و شمولی برخوردار است که میتواند در ساية تبیین قوانین الهی ،سعاد و زندگی انسان
را در تمام مراحل حرکت وی تأمین نمايد ،بدون آنکه از مأموريت چدايتی و تربیتی خويش خارج
و يا منحرف شود .از اينرو امام جامعیت تقنینی قرآن را اينگونه تبیین مینمايد:
قانونچای کلی ا سا سی مانند قانون مالیا و قانون ق ضا و قانون نظام و قانون
ازدواج و طال و قانون میراث و قانون معامال از قبیل تجار و اجاره و
صممملح و چبه و مزارعه و شمممرکت و مانند آنها و قانون ثبت و قانون مجازا
عمومی مانند حدود و قصاص و قانون تبلیغا و قانون جلوگیری از منکرا
مانند شممرب مسممکرا و قمار بازی و سمماز و نواز و زنا و لواط و سممرقت و
خ یانت و قتل و ار و قانون تطهیر و تنظیف و قانون کلی عبادا مانند:
نماز و روزه و حج و وضو و سل و امثال آنها ،چمه در قرآن وارد است (امام

خمینی بیتا.)315 :

امام خمینی در اين بخش از بیانا خويش از يکسممو ،دين اسممالم و حکومت اسممالمی را دين
دربردارندة قوانین کلی اسمماسممی در تمامی ابعاد زندگی و مراحل حرکت انسممان در مسممیر چدايت،
پیاممرفت و توسممعة مدنی میداند .قوانینی که قرآن چیزی از آنها را فروگذار نکرده اسممت شممامل
قوانین حقوقی و مدنی ،قوانین خانوادگی و اجت ماعی ،قوانین اقتصممممادی ،قوانین فرچنگی ،قوانین
عبادی و تربیتی و حتی قوانین بهداشممتی و نظام سممالمت باممريت اسممت .بنابر عقیدة امام از آنجا که
قرآن کريم از جامعیوت و چماچنگی کاملی در برنامهريزی و چدايت انسانچا در مسیر ايصال آنان به

جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني

قانون و حکومت مبتنی بر قانون مداری معرفی کرده و از سممموی ديگر ،قرآن کريم را مامممتمل و

(س)
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زندگی سعادتمندانه و تکامال معنوی و اجتماعی برخوردار ا ست ،امکان ندارد که برای اين سیر
پیامممرفت و تعالی از حیث قانون مداری و برنامه محوری ،عاری و خالی باشمممد ،بلکه برعکس ،اين
ک تاب آسممممانی در ک نار برخورداری از جامع یوت تبیینی و نیز جامع یوت تربیتی و معرفتی از چ نان
رفیت و جامع یوت باالی تقنینی نیز بهره مند اسمممت که برای آحاد بامممر از حیث زندگی فردی و
زندگی اجتماعی و مدنی در تمام سطوح و ابعاد آن ،با ارائة نمونهچا و الگوچای موفق جوامع الهی و
توحیدی که بر منهج قانون گرايی حرکت کردهاند ،برنامة جامع و مدونی را طراحی و عرضمممه
مینمايد که مبانی و زيرسممماختچای کلی اين قوانین در شممم ون گوناگون حیا دنیوی و اخروی
ان سانچا قابل اح صا و اجرا ست بهگونهای که در اين برنامهريزی قانون مدارانة خويش ،چمة زوايای
زندگی و دريچهچای رشمد و نیز اسمتعدادچای بالقوه و بالفعل انسمانچا را لحاظ کرده و حتی از بیان
مسائل بهداشتی و سالمت فردی آنان نیز فلت نکرده است.
امام خمینی در فرازی ديگر ،از ح یث جامع یوت و اثر گذاری ،م نابع اصممم یل و بن یادی معارف
اسالمی نظیر قرآن و حديث را بیش از پرداختچا و اجتهادا دانامندان اسالمی در طول اعصار و
قرون متمادی دانسممته و میفرمايد« :قرآن و کتابچای حديث ،که منابع احکام و دسممتورا اسممالم
ا ست ،با ر سالهچای عملیه ،که تو سط مجتهدين ع صر و مراجع نو شته می شود ،از لحاظ جامعیوت و
اثری که در زندگانی اجتماعی میتواند دا شته با شد بهکلی تفاو دارد ،ن سبت اجتماعیا قرآن با
آيا عبادی آن ،از نسبت صد به يا چم بیاتر است( ».امام خمینی  )11 :1381از اين رو ،امام با اعتقاد
به فراگیر بودن موضمممو عا قرآنی که اکثر يت اين موضمممو عا

به م با حث اجت ماع یا

قرآن

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

برمیگردد و تنها بخای از آيا به مسائل عبادی و احکام عملی اشاره و اشتمال دارند ،درصدد آن
برآمده که موضمموع اجتماعیا قرآن را با مقولة وضممع قوانین کلی حیا باممری پیوند دچد که اين
امر به معنی قانونگذاری قرآن در مسائل و ش ون گوناگون حیا اجتماعی انسانچا ست .به چر حال
ايامممان معتقدند که قرآن در بحث قانونگذاری جامعیت دارد ،از اين جهت که قوانینی را که الزم
بوده بهصمممور کلی بیان کرده و تبیین جزئیا آن را برعهدة پیامبر اکرم(ص) و

امامان معصممموم(ع)

گذا شته ا ست چمچنان که خود قرآن کريم نیز در اينباره میفرمايد« :بِالْبَیننَا ِ وَ الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْاَ
الذِّکْرَ لِتُبَیننَ لِل نَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ(»...نحل )44 :و از امام باقر(ع) نیز روايت شمممده که میفرمايد« :تبیین
قرآن با حضممر رسممول اکرم(ص) و سممرس برعهده ماسممت ،چر وقت نیازمند تفسممیر آن بوديد به ما
مراجعه کنید» (فرا کوفی  .)258 :1410امام خمینی دربارة جامع یوت تقنینی قرآن در فرازی ديگر ،آن
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بر اساس گواه خرد و حتی گواه تاريخ ،مورد استناد ،استاهاد و داوری قرار داده چنین میفرمايد:

مقاله

را با منطق عقل و خرد مورد مداقه و تأکید قرار داده و جهانامممولی قوانین قرآن و مکتآ اسممالم را
ما گواه از خرد داريم بر اينکه قانون اسمممالم امروز چم برای تمام بامممر قانون
اسمممت و بايد چمه بر آن به ناچار گردن بنهند ،پس از آنکه به حکم روشمممن
عقل برای بار قانون الزم است و جهان و جهانیان نیازمند به دستور و قانونند
و کامممور چای جهان را بدون قانون اداره نتوان کرد ،میگويیم خدای جهان
آيا حق قانون گذاری برای بامممر دارد يا نداردگ اگر بگويید ندارد عالوه بر
آنکه برخالف حکم خرد سخن رانديد و خدا را بیارج شمرديد ،میگويیم
پس چرا در قرآن و ديگر کتاب چای آسممممانی برای بامممر قانون فرسمممتاد و
برخالف و یفة خود رف تار کرد .نا چار بايد بگويیم خدا حق قانون گذاری
دارد (امام خمینی بیتا.)308 :

 )4-4جامعیت فرا زمانی و فرا مکانی قرآن
امام در نگاه قرآن شممناسممی خويش ،تمام تعالیم و آموزهچای اخالقی ،تربیتی ،معرفتی ،سممیاسممی،
فرچنگی ،اجتماعی ،اقتصمممادی ،جهادی و حقوقی قرآن را فراتر از محدوديت چای عصمممری و يا
مرزچای جغرافیايی دانسممته و قرآن را کتاب چدايت برای چمة عصممرچا معرفی مینمايد .بر اين مبنا،
اياان بر جامعیوت زمانی و مکانی قوانین و معارف حقة قرآن ،پای فارده و آن را راچنمای چمیاگی
ب اريت در طول تمامی اع صار و قرون دان سته که قلمرو جغرافیايی آن تمام سرزمینچا و ملتچا و
ملیتچای دنیا ست .آنجا که میفرمايد « :آنکه قانون ا سالم را آورده ا ست خدا ست ،خدا ست که
محیط بر چمة چیزچا ست ،بر چمة اع صار ا ست .قرآن ا ست که کتاب چمة اع صار ا ست ،د ستورا
رسولاهلل است که برای چمة اعصار است(».امام خمینی 1385ج  .)171 :8امام خمینی رياه و علت ايی
قدر کاملة پديد آورندة آن؛ يعنی خداوند متعال میداند چرا که قرآن کالم خداسمممت و از آنجا
که خداوند دارای مقام احاطه بر تمامی امور عالم اسمممت که چیی گاه در کالبد زمان چا محدود و
محصممور نمیشممود ،از اين رو ،قرآن کريم نیز که رشممحه و جلوهای از رشممحا عظمت و احاطة
قدر

تامه الهی اسمممت ،از جامعیت فرا زمانی و فرا عصمممری برخوردار خواچد بود و لذا چمانند

(س)

پديدآورندة خود در قید زمان ،محصور و محبوس نمیشود.

جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني

اين جامعیوت و جاودانگی زمانی قرآن را ،ناشی از وحیانیت اين کتاب آ سمانی و چمچنین عظمت و
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امام چمچنین از مسمم له فرا زمانی و فرا عصممری بودن سممیره و سممنّت رسممول خدا(ص) بهموازا
جاودانگی قرآن سخن به میان میآورد و بر اين باور است که چمچنان که اسالم و قرآن از جامعیوت
زمانی و جغرافیايی برخوردارند ،سنّت رسولاهلل(ص) که مهمترين منبع و آباخور معارف اسالم پس
از قرآن اسمممت ،نیز دسمممتخوش محدوديتچای زمانی و مکانی نخواچد شمممد و تا قیام قیامت بر بام
عصممرچا و نسمملچا حکومت خواچد نمود .چمچنان که باورمندی امام مبنی بر جاودانگی و جامعیوت
قرآن و نیز سمنّت رسممولاهلل(ص) را بهوضمموح میتوان در عبارا صممريح خود قرآن ،جسممتجو نمود:
«تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِيراً» (فرقان )1:و نیز میفرمايد« :وَ مَا أَرْ سَلْنَاکَ
إِالَّ رَحْ مَةً لِلْ عَالَمِینَ» (انبیاء . )107:پیداسمممت که قرآن کريم ،تعالیم فرقانی خويش را بهعنوان « نَذِيراً
لِلْعَالَمِینَ» و مأموريت پیامبر خاتم(ص) را در گ سترة «رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ» بیان دا شته و سرس چر دو را به
جلوهگاه ربوبیت الهی ،پیوند میدچد« :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبن الْعَالَمِینَ»(فاتحه.)2:
امام خمینی در گفتاری ديگر نیز ،به شممیوهای از جاودانگی و ابديت تعالیم انسممانسمماز قرآن و
بهويژه حکمت اين جاودانگی چنین سخن میگويد:
بايد بدانیم حکمت آنکه اين کتاب جاويد ابدی که برای راچنمايی بار به چر
رنگ و ملیت و در چر قطآ و قطر ،تا قیام سممماعت نازل گرديده اسمممت ،آن
است که مسائل مهم حیاتی را چه در معنويا و چه در نظام ملکی زنده نگه
دارد و بفهماند که مسممائل اين کتاب برای يا عصممر و يا ناحیه نیسممت ،و
گمان ناممود قصممد ابراچیم و موسممی و محمود(ص) مخصمموص به زمان خاصممی
است (امام خمینی 1385ج .)93 :20

سال هفدهم /شماره شصت و هفت /تابستان 1394

عالمه طباطبايی نیز در بیانی چمسو با بینش امام خمینی دربارة جاودانگی و جامعیوت فرا زمانی و
فرا مکانی قرآن چنین مینوي سد « :قوانینی که در قرآن برای چدايت ب ار مطرح شده ا ست اگر در
کتاب ديگری میبود ،باز میتوانسمممت برای چمة اعصمممار باشمممد ،قوانین قرآن بهگونهای اسمممت که
انحصار به زمان و مکان خاصی ندارد و چمواره پابرجاست» (طباطبايی .)23 : 1375
 )4-5جامعیت قرآن در تمام مصالح انسـانـی
امام خمینی بر اين عقیده است که قرآن جامع و شامل تمام مصالح باری و ضامن سعاد انسان در
دنیا و آخر اسمممت آنگونه که اين کتاب مقدس ،از بیان چیی مصممملحتی فروگذار نکرده و برای
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اسممت .اياممان در اينباره میفرمايد« :ما يا چمچو کتابی داريم که مصممالح شممخصممی ،مصممالح

مقاله

اي صال وی به سعاد چر دو جهان ،میان ماديوت و معنويت ،ات صال و پیوند ناگ س ستنی برقرار کرده
اجتماعی ،مصالح سیاسی ،کاورداری و چمة چیزچا در آن چست ،البته با آن تفسیرچايی که از اچل
تفسممیر وارد شممده اسممت و ما به رأی خودمان نمیتوانیم قرآن را تأويل کنیم» (امام خمینی  1385ج :18

 )423اياان چمچنین در بیانی ديگر از جامعیت قرآن در مصالح انسانی سخن گفته و آن را بیمهکنندة
سعاد چمة باريت در دنیا و آخر معرفی نموده است« « :قرآن کريم» ی که سعاد چمة بار را
بیمه کرده اسممت« .قرآن کريم»ی که چر کس در زير بیر او واقع باممود ،در دنیا و آخر سممعید
اسممت» (امام خمینی  1385ج  .)101 :6اين در حالی اسممت که بر اسمماس بیان روشممنگرانة امام خمینی با
تأکید بر جامعیت ن سبی و اعتدالی قرآن ،میتوان برنامة جامع قرآن برای ر شد چمهجانبة شخ صیوت
انسمممان در ابعاد مادوی و معنوی را بهطور دقیق فرا گرفت[« :قرآن] کتاب تعمیر ماديت نیسمممت؛ چمه
چیز است .انسان را به تمام ابعاد تربیت میکند ،ماديا را قبول دارد ،در پناه معنويا ؛ و ماديا را
تبع معنويا قرار میدچد» (امام خمینی 1385ج .)532 :7

 )5نتایج مقاله
مهمترين نتايج و دستاوردچای مقاله حاضر را میتوان به شرح ذيل ،تقرير نمود:
 .1مس له جامعیت قرآن که از مسلما اعتقادی متفکرين اسالمی در ادوار مختلف تاريخ تفسیر
قرآن است ،بهر م اچمیت و جايگاه ويژهای که در عرصة مبانی قرآن شناختی داراست ،مورد اعتنا
و اچتمام درخور و جدوی مف سرين قرآن قرار نگرفت و آنچه که در کتآ تف سیری بهعنوان جامعیت
قرآن ،انعکاس يافته است عمدتاً تحتالاعاع و متداخل در مبحث روش شناسی تفسیر علمی آيا
بوده است.
اموا بر تعريف يکسممانی از مفهوم جامعیت قرآن و نیز تعیین مرزچای ماممترکی از قلمرو جامعیت اين
کتاب آسمممانی ،دسممت نیافتهاند بلکه برخی از آنان در راهچايی گام نهادهاند که انتقاد شممديد س ماير
عالمان قرآنی را علیه خود برانگیختهاند.
 .3به نظر میرسمممد که طرفداران نظرية جامعیت علمی قرآن که بر جامعیت عام و فراگیر آيا
قرآن ،پای می فامممارند ،در شمممناخت حقیقت ماورايی و وحیانی قرآن و نیز درک رسمممالت چا و

جامعيت قرآن از ديدگاه امام خميني

 .2چر چند که قرآن پژوچان م سلمان به اتفا و يک صدا بر مو ضوع جامعیت قرآن ،رأی دادهاند
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مأموريتچای اسمماسممی اين کتاب آسمممانی به نوعی دچار خطای راچبردی شممدهاند چرا که اسمماس ماً
اصممرار بر چنین نگرشممی از يکسممو برخالف نصمموص صممريحة قرآن مبنی بر اصممل چدايتگری اين
کتاب از رچگذر چدف شممناسممی نزول آن تلقی شممده و از سمموی ديگر پیامدچای جبران ناپذيری از
قبیل انگاره چای بامممری بودن و زمینی بودن قرآن را در پی خواچد داشمممت که قطعاً به تضمممعیف
موقعیت و رسالت جهانی و جاودانه اين نازلة یبی منجر خواچد شد.
 .4اگرچه آراء و آثار قرآنی -تفسیری امام خمینی به نسبت ساير ابعاد شخصیتی و علمی اياان
کمتر مورد توجوه و پرداخت محققان قرار گرفته ا ست ،ولی به جرأ میتوان مدعی شد که اوج و
عمق اندياممهچا و ديدگاهچای قرآنی -تفسممیری اياممان در بسممیاری از مسممائل و موضمموعا خطیر
قرآن شمممناختی ،از رافت ،جامعیت و نیز ابتکار برخوردار اسمممت چمچنانکه مسمممأله جامعیت قرآن،
شاچد گويايی بر اين مدعاست.
 .5امام خمینی با اعتقاد و اتکاء به اصل چدف شناسی نزول قرآن و نیز درک چمه جانبة رسالت
آن ،قرآن را کتاب چدايت و تربیت انسمممان چا قلمداد نموده و بر جامعیت خاص قرآن در راسمممتای
چدايت و تربیت مادوی و معنوی بامممر تأکید ورزيده اسمممت .از چمین روی ،امام ضممممن انتقاد یر
مسمممتقیم و تلويحی به طرفداران ديدگاه جامعیت مطلق و فراگیر قرآن و ر ود ادله آ نان ،بر جامعیت
اعتدالی و منطقی قرآن رأی داده است.
 .6آنچه در ديدگاه قرآن شممناختی امام خمینی در خصمموص مسممأله جامعیت قرآن از اچمیت و
اولويت ويژهای برخوردار اسممت ،رويکردچا و پرداختچای جامع ،کالن و گسممتردهای اسممت که
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اياان در تعیین دامنه و گسترة جامعیت قرآن تبیین و تقرير نموده و چمین امر باعث برجستگی و نیز
متفاو و متمايز شممدن اندياممة جامعیت قرآن در نگرة امام از ديگر صمماحبنظران اسممالمی گرديده
است .از چمین روی ،دامنه و گسترة جامعیت قرآن در ديدگاه امام خمینی را میتوان در مؤلفهچايی
چمچون :جامعیت تبیینی ،جامعیت تربیتی ،جامعیت تقنینی ،جامعیت فرا زمانی و فرا مکانی و نیز
جامعیت در تمام مصالح انسانی جستجو نمود.
 .7نقش اعتقاد به ابعاد و قلمرو گ ستردة جامعیت قرآن در ديدگاه قرآن شناختی امام خمینی در
راسمتای شمکلگیری و پیروزی انقالب اسمالمی ايران و بهتبع آن تامکیل حکومت دينی را نبايد از
نظر دور داشت.
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