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خطرناک ترین دشمن)۱(
پرسش:

اینکــه در روایت آمده اســت؛ خطرناک ترین و یا 
دشمن ترین دشمنانت، نفس تو است چه مفهومی دارد و 
چرا نفس خطرناک ترین دشمن انسان به حساب می آید؟

پاسخ:
مفهوم نفس و انواع آن

نفس در لغت به معنای جان، روح، روان و قوه ای است که 
بدان جسم زنده، زنده است. )لغتنامه دهخدا( لغتنامه معین نفس 
را به معنی تن و جســم، شخص و ذات، جان و خون، حقیقت 
هر چیز، روح و روان تعبیر کرده است. به نظر می رسد معنایی 
که در تبیین روایت موال علی)ع( به کار می آید این اســت که 
نفس جوهری اســت مجرد که متعلق به تدابیر و تصرفات هر 
انســان است و جسم و جسمانی و مادی نیست. و این مذهب 
بیشــتر محققان از حکما و متکلمان است. به بیان دیگر نفس 
آن چیزی است که تعیین موجودیت می کند در ظاهر و باطن 

و نشانه اش این است که خواسته دارد.
واژه نفس در قرآن، معانی و وجوه بسیار دارد که به پاره ای 

از معانی آن اشاره می کنیم: 
1- روح و جسم: »کل نفس ذائقه الموت« هر کس طعم 

مرگ را می چشد )آل عمران- 185(
2- روح: »اهلل یتوفی االنفس حین موتها« خداســت آنکه 

وقت مرگ ارواح مردم را می گیرد. )زمر- 43(
3- ذات و شخص: »و اتقو یوماً ال تجزی نفس عن نفس« 
و حــذر کنید از روزی که در آن روز کســی به جای دیگری 

مجازات نشود. )بقره 48(
4- خواهش نفسانی: »ان النفس االماره بالسوء« همانا 
خواهش های نفســانی بسیار امر کننده انسان به بدی ها است. 

)یوسف- 53(
5- جان، قلب، دل، باطن: »و اذکر ربک فی نفســک« 

پروردگارت را در دلت یاد کن )اعراف- 205(
6- انسان، بشر: »خلقکم من نفس واحده« خداوند شما 

را از یک تن )بشر یا انسان( آفرید، )نساء -1(
در علــوم اســامی و قرآن، نفــس به عنــوان جهت دهنده 
حرکت و اندیشــه انسان شناخته می شود، و بسیاری از کردارها و 
رفتارهای انســان به پیروی از نفس او شکل می گیرد به گونه ای 
 که در قرآن کریم به چهار نوع نفس انســانی اشــاره شده است: 
1- نفس اماره )روان بدفرما(: ان النفس االماره بالسوء )یوسف- 
53(نفس اماره انسان را به سوی کارهای زشت هدایت می کند.
2- نفس لوامه )روان سرزنشگر(: والاقسم بالنفس اللوامه )قیامت -2(

این نفس انسان را به خاطر اعمال زشتی که مرتکب می شود 
ســرزنش می کند. از این نفس به وجدان هم تعبیر شده است. 
براثر تکرار گناهان و کارهای زشــت این نفس کارکرد خود را 

از دست می دهد.
3- نفس ملهمه )روان الهام گیرنده(: فالهمها فجورها و 
تقوی ها )الشمس-7( این نفس موجب نوعی پیوند میان انسان 

و عالم غیب است و از عالم غیب به آن الهام می شود.
4- نفس مطمئنه )روان صاحب یقین(: یا ایتها النفس المطمئنه 
ارجعی الی ربک )فجر- 27( این نفس متصل به خدا است، و به واسطه 
این پیوند، دارای اطمینان و یقین است. کسی که این نفس در او بیدار 
می شود، راه و روش خود را می یابد و به دنبال یقین بیشتر و اطمینان 
حرکت می کند. در نوشته های اسامی گونه های دیگری از نفس را نیز 
ذکر می کنند که عبارت اســت از: نفس راضیه )روان خرسند(: در این 
مرحله، جان فرد از آنچه بر او می گذرد، راضی و خرســند است. نفس 

مرضیه )روان خرسند یافته(: جانی که خدا از او خرسند است.
نفس صافیه )روان پالوده(: جانی که به کمال رسیده است.
ادامه دارد

یکی از نعمت های الهی به انسان، فرزند است. بسیاری از انسانها آرزوی 
فرزند دارند و خود را به آب و آتش می زنند تا فرزنددار شــوند؛ آنانی که 
فرزند دارند، همه وجودشــان را صرف فرزندانشان می کنند تو گویی که 
هدف دیگری در زندگی ندارند. این گونه است که حتی آخرت خود را تباه 
می سازند تا آرزوهای فرزند را برآورده سازند و با او همراهی کرده و از هر 
گونه مخالفتی با او پرهیز کنند تا این گونه دل فرزند را به دست آورند و به 
او محبت کنند. نویسنده در این مطلب با بهره گیری از آموزه های اسالم، 
روش های درست محبت به فرزند و حدود و مرزهای آن را تبیین کرده است.

***
فرزند به معنای کودکی که از ازدواج میان مرد و زن زاده می شود و موجب بقای 
نسل است، یکی از نعمت های الهی است. خداوند در آیه 18۹ سوره اعراف می فرماید 
که داشتن فرزند سالم از آرزوهای هر زن و مرد است. از همین رو، در دعا ی خویش 
خواهان فرزند سالم می شوند و به خداوند وعده می دهند که اگر فرزندی سالم داشته 

باشند شکرگزار این نعمت خواهند بود.
البته از همین آیه و آیه پس از آن به دست می آید که بسیاری از همین وعده 
دهنــدگان تخلف می کنند و بر خاف وعــده خویش پس از آنکه خداوند فرزندی 

سالم به آنان می بخشد ناسپاسی پیشه می کنند و شکرگزار نعمت فرزند نیستند.
این آیات همچنین بیان می کند که نخستین موجودات انسانی یعنی آدم )ع( و 
حوا آرزوی داشتن فرزند را داشتند. خداوند این آرزوی آنان را نیز برآورده ساخت.

البته بسیاری از مردم و حتی پیامبران دارای فرزند نشدند و نمی شوند؛ از این 
رو برخی از آنان با توسل و تمسک به دعا به درگاه خداوند خواسته خویش را بیان 
کرده و خواهان فرزند می شوند. خداوند در آیات 83 تا 101 سوره صافات از دعا و 
خواسته و آرزوی حضرت ابراهیم)ع( در فرزند داشتن وی سخن گفته است. همین 
آرزو را حضرت زکریا)ع( داشت و به خداوند عرضه کرد که مرا تک و تنها و بی وارث 

قرار مده!)انبیاء، آیه 8۹؛ آل عمران، آیه 38؛ مریم، آیات ۶ و 8(
فرزند پسر و دختر

از نظر آموزه های قرآنی فرزند داری مهم و اساســی است و پسر و دختر بودن 
هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند؛ زیرا بقای نسل برخاف تصور عوامانه تنها به پسر نیست، 
بلکه با دختر نیز اتفاق می افتد. از این رو در آیات قرآن حضرت عیسی)ع( به حضرت 
ابراهیم)ع( نســبت داده شده اســت در حالی که از طریق مادر به آل عمران)ع( و 

حضرت ابراهیم)ع( می رسید.
پیامبر اکرم)ص( نیز نســل خود را از طریق فاطمه)س( دارد و حسنین)ع( به 

عنوان فرزندان پیامبر)ص( معروف هستند.
در تفکر جاهلی گفته می شد که: بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال االباعه؛ 
فرزندان ما فرزندان پسران ما هستند و اما فرزندان دختران ما پسران مردان بیگانه اند.

همچنین در آموزه های اسامی، دختر رحمت است که از آن بازخواست نمی شود، 
در حالی که از پسر که نعمت است بازخواست خواهد شد. امام صادق)ع( می فرماید: 
اَلَبنوَن نَعیٌم َو الَبناُت َحَسناٌت َو اهلل یَسأُل َعِن الَنّعیِم َو یُثیُب َعلَی الَحَسنات؛ پسران 
نعمت و دختران حسنه هستند و خداوند از نعمت سؤال می کند و بر حسنه پاداش 

داده می دهد.)وسائل الشیعه، ج15، ص1۹۹(
اینکه از نعمت پرسش می شود در آیه 8 سوره تکاثر بصراحت بیان شده است: ثَُمّ 
ِعیِم؛ سپس در همان روز است که از نعمِت روی زمین  پرسیده  لَُتْسَألَُنّ یَْوَمِئٍذ َعِن الَنّ
خواهید شد. البته باید توجه داشت که مهم ترین نعمتی که خداوند به بشر داده براساس 
آیه 3 سوره مائده نعمت والیت است. از این رو در روایات تفسیری به عنوان مصداق اتم 
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انسان باید محبت خود را نشان دهد و احترام به کودکان را در عمل بیاموزد. روشی که پیامبر)ص( اتخاذ 
کرد بیانگر آن است که با کودکان چنان برخورد شود که محبت را با جان و پوست خویش بفهمند و دریابند. 
این گونه رفتار در آینده کودک تاثیر بســزایی دارد؛ زیرا احساس کمبود محبت نخواهد داشت و در آینده 

 بویژه دختران در دام محبت دروغگویان نمی افتند.

عقل مغلوب
قال  االمام علی)ع(: »کم من عقل اسیر تحت هوی امیر«

امام علی)ع( فرمود: چه بســا عقلی که اســیر فرمانروایی هوای 
نفس است. )1(

_________________
1- نهج الباغه - حکمت 211

یک ساعت توبیخ نفس
 بهتر از هفتاد سال عبادت

نقل شــده عابدی هفتاد سال خدا را بندگی می کرد و آن 
مدت را به روزه و نماز گذرانده بود، روزی از درگاه الهی حاجتی 
طلبید، اما روا نگشت، رو به نفس کرد و او را سرزنش نمود که 
اگر نزد تو خیری بود حاجت من روا می گشت، معلوم می شود 
از شــومی تو هاک شده ام. در این هنگام فرشته ای از جانب 
پروردگار بر او نازل شد و گفت: ای فرزند آدم! یک ساعت که 
نفس خود را توبیخ و سرزنش نمودی بهتر است از این مدت 

که عبادت کردی. )1(
___________________

1- عده الداعی، ص 227

جاه طلبان مغرور
 به ریاست دیوانه اند!

)بدان ای ســالک راه خدا!( لذاتی مانند »ریاســت« که بســیار 
مســخره اســت و هیچ مابه ازایی ندارد! لذا کسانی که جاه طلبند و 
مغرور به ریاست هستند، دیوانه اند، چون آنهایی که دنبال پرکردن 
شکم و ارضای شهواتشان هستند، یک چیزی را به دست می آورند، 
ولی کسانی که پول خرج می کنند تا رئیس شوند، با خیاالت خوش 
هستند! لذا من اینها را دیوانه می دانم! آیا واقعا کسی که برای رئیس 

شدن از شکم خود و خانواده  اش می زند عاقل است؟! )1(
___________________

1- رسائل بندگی )حب دنیا(، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی )2(، ص ۹1

فرزند؛نعمتالهی
رضا سالمتی

و کامل نعمتی که از آن سؤال و پرسش می شود از مسئله والیت نام برده شده است.
پیامبر )ص( در بیان علت رحمت بودن دختر می فرمایند: چه فرزند خوبی است 
دختر! هم پر محبت است، هم کمک کار، هم مونس است و هم پاک و پاک کننده.

)مکارم االخاق، ص54(
همچنین امام صادق)ع( می فرماید: آنگاه که انسان دارای دختری شود، خداوند 
ملکی را به سوی او می فرستد و بال خویش بر سر و سینه آن دختر می گسترد- آن 
کس که هزینه دختر را تأمین کند به او کمک می شود.)وســائل الشــیعه، ج15، 

ص104(
در روایات اسامی آمده که وقتی دختری در خانواده ای متولد می شود، ناودانی 
از رحمت خدا به ســوی خانواده گشوده می شود.)تفسیر نمونه، ج11، ص275( و 
هــم چنین آمده که وجود زن و دختر در خانه خود مایه رحمت و برکت آن خانه 
اســت؛ یعنی زنان اگرچه کاری اقتصادی نداشــته باشند و به خانه داری بپردازند، 
مایه برکت و موجب گشــایش و ریزش رحمت حق هســتند.)دفاع از حقوق زن، 

محمد حکیمی، ص1۶2(
اهمیت تأدیب و تربیت فرزند

در آموزه های قرآنی بر ادب و تادیب فرزند تاکید شده است. پیامبر گرامی)ص( 
می فرماید: أکِرُموا أوالَدُکم و أحِسُنوا آدابَُهم؛ به فرزندان خود احترام بگذارید و آنها 

را نیکو تربیت کنید.)میزان الحکمه، ح 22747 (
رفتارهایــی که خداوند از فرزندان پیامبران نقل می کند، اوج ادب ایشــان را 
نشــان می دهد. از جمله ادبی که حضرت اسماعیل)ع( در برابر حضرت ابراهیم)ع( 
نشــان می دهد و خود را تســلیم محض پدر دانســته و فرمان او را بی چون و چرا 
می پذیرد)صافات، آیات 83 تا 102( و نیز ادب حضرت یوسف)ع( که در برابر پدر از 

خود نشان داده و به استقبال والدین می رود.)یوسف، آیات ۹۹ و 100(
خداوند در آیات بســیاری روش تادیب فرزند را بیان می کند و اینکه فرزندان 
چگونه باید تربیت شوند که مطیع والدین بوده و به احسان و نیکی والدین بپردازند.

)بقره، آیه 83؛ نساء، آیه 3۶؛ انعام، آیه 151؛ اسراء، آیه 23؛ عنکبوت، آیه 8 (
باید فرزند را طوری تربیت کرد که به والدین احترام بگذارد و از والدین جز در 
کفر و شرک اطاعت نماید و بی آنکه والدین درخواست های خودشان را مطرح کنند، 

درخواست ها و نیازهایشان را بشناسد و احسان نماید.)همان آیات(
امام سجاد )ع( مسئله تربیت و تادیب فرزند را چنان مهم می داند که از خداوند 

ِهم؛   خدایا !  طلب یاری در این زمینه می کند و می فرماید: َوأِعّنی َعلی تَربَِیِتِهم و بِِرّ
مرا در تربیت و نیکی به فرزندان یاری فرما.)الصحیفه السّجادیّه، ص 135(

حضــرت امیرمومنان علی)ع( می فرمایــد: گرانبهاترین چیزی که پدران برای 
فرزندانشــان به ارث می گذارند، ادب است.)خوانســاری، محمد، شرح غررالحکم و 

دررالکلم آمدی، ج۶، ص 438(
امام صادق)ع( نیز مسئله تادیب را مهم تر از هر امری در زندگی کودک و فرزندان 
می داند و می فرماید: إَنّ َخیَر ما َوَرَّث اآلباُء ألِبنائِِهم األَدُب الَ الماُل؛   بهترین ارثی که 
پدران برای فرزندان باقی می گذارند، ادب است نه ثروت.). الکافی، ج 8، ص 150(
انســان باید محبت خود را نشان دهد و احترام به کودکان را در عمل بیاموزد. 
روشی که پیامبر)ص( اتخاذ کرد بیانگر آن است که با کودکان چنان برخورد شود 
که محبت را با جان و پوســت خویش بفهمند و دریابند. این گونه رفتار در آینده 
کودک تاثیر بســزایی دارد؛ زیرا احساس کمبود محبت نخواهد داشت و در آینده 

بویژه دختران در دام محبت دروغگویان نمی افتند.
روایت اســت: رســول اکرم )ص( مردم را به نماز فرا خواند. حســن)ع( طفل 
خردسالی بود و با آن حضرت بود. پیامبر طفل را پهلوی خود نشاند و به نماز ایستاد. 
حضرت یکی از سجده های نماز را خیلی طول داد. راوی می گوید: من سر از سجده 
برداشتم و دیدم حسن)ع( از جای خود برخاسته و روی کتف پیامبر نشسته است. 
وقتی نماز تمام شــد، نمازگزاران گفتند: »ای رسول خدا! چنین سجده ای از شما 

ندیده بودیم. گمان کردیم وحی بر شــما رسیده است«. فرمود: وحی نرسیده بود. 
فرزندم حسن در حال سجده بر دوشم سوار شد. نخواستم تعجیل کنم و کودک را 
به زمین بگذارم. آن قدر صبر کردم تا طفل خودش از کتفم پایین آمد.)بحاراألنوار، 

ج 43، ص 2۶0-2۹4(
پیامبر)ص( فرمود: »َمْن کاَن لَُه و لٌَد َصبا؛ هر کس که کودکی دارد باید در راه 
تربیت او، خود را تا سر کودکی برساند و خود را با عوالم او هماهنگ ساخته، رفتاری 

که در خور درک اوست پیش گیرد.)وسائل الشیعه، ج 5، ص 12۶(
آن حضرت در جایی دیگر نیز می فرماید: َمن کاَن ِعنَدُه َصِبٌیّ َفلَیَتصاَبّ لَُه؛  هر 
کــس کودکی دارد، باید با او کودکانه رفتار کند.)کتاب من الیحضره الفقیه، ج 3، 

ص 482؛ وسائل الشیعه، ج 5، ص 12۶(
در ســیره پیامبر)ص( آمده که: و التلّطف بالّصبیان من عاده الرسول؛ لطف و 
عنایت به کودکان، از عادات حمیده و صفات پسندیده پیامبر بود.)محجه البیضاء، 

ج 3، ص 3۶۶.(

این لطف را باید نشان داد و محبت را ابراز و اظهار کرد. از این رو بوسیدن فرزند 
بسیار مورد تاکید قرار گرفته است و امام صادق)ع( فرموده است: و اَکِثُروا ِمْن ُقْبلَِه 
اَْوالِدُکْم َفاَِنّ لَُکْم بُِکِلّ ُقْبلٍَه َدَرَجًه؛ فرزندان خود را بسیار ببوسید زیرا برای شما در 

هر بوسیدن درجه ای است.)بحار االنوار، ج101، ص۹2(
َح ابَْنَتُه َفَکاَنَّما اَْعَتَق َرَقَبًه ِمْن ُولِْد اِْسمعیَل  رسول خدا – )ص( – فرمود: َمْن َفَرّ
َو َمْن اََقَرّ َعْیَن ابٍْن َفَکاَنَّمابَکی ِمْن َخْشــَیِه اهللِ؛ کسی که دختر بچه خود را شادمان 
کند مانند کسی است که بنده ای را از فرزندان )حضرت( اسماعیل، آزاد کرده باشد 
و آن کس که پسر بچه خود را مسرور و دیده او را روشن کند مانند کسی است که 

از خوف خدا گریسته باشد.)مکارم االخاق، ص 114(
امام کاظم)ع( به آثار رفتار والدین در خردســالی و آثار آن در بزرگسالی اشاره 
داشته و می فرماید: تُسَتَحُبّ َعراَمُه الُغاِم فی ِصَغِرهِ لَِیکُوَن َحلیما فی ِکَبِرهِ؛  پسندیده 
است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگسالی بردبار و 

باوقار باشد.). بحار األنوار، ج ۶0، ص 3۶2 (
امتحان با فرزند 

یکی از مهم ترین سنت های الهی، سنت امتحان و ابتاست )عنکبوت، آیه 2 و 
3؛ آل عمران، آیه 14( این امتحان با دو چیز خیلی سخت تر است؛ یکی با اموال و 

دیگری با فرزند.)اسراء، آیه ۶؛ مومنون، آیه 55؛ شعراء، آیه 133(
خداوند به مؤمنان نسبت به آزمایش آنان از طریق فرزند هشدار می دهد.)انفال، 
آیه 28؛ تغابن، آیات 14 و 15( این آزمایش ها از راه های مختلفی انجام می گیرد که 

از جمله آنها مرگ فرزندان یعنی میوه دل آنهاست.)بقره، آیه 155(
پیامبر )ص( در این باره می فرماید: إَنّ لُِکِلّ َشَجَرهٍ ثََمرًه و ثََمَرُه الَقلِب الَولَُد؛   هر 
درختی میوه ای دارد و میوه دل، فرزند است.)میزان الحکمه، ری شهری، ح 22۶08 (

شــاید یکی از مهم ترین آزمون هایی که حضرت ابراهیم)ع( با آن مواجه شــد، 
آزمون با دستور ذبح اسماعیل)ع( بود؛ زیرا اسماعیل فرزندی است که پس از سالیان 
سال و در پیری با معجزه ای نصیب آن حضرت شده بود و اکنون فرمان ذبح آن در 

نوجوانی وارد شده بود.)صافات، آیات 83 تا 102(
فرزند ناصالح نه تنها خویشــتن خود را گم نموده و گوهر بندگی و انســانیت 
خویش را از دست می دهد، که گاهی ممکن است پدر صالح و شایسته را به انسانی 
ناصالــح مبدل گرداند؛ امام علی)ع( دربــاره زبیر فرمود: مازال الزبیر رجًا مّنا اهل 
البیت حتی نشــا ابنه المشؤوم عبداهلل؛ پیوســته زبیر مردی از ما اهل بیت بود تا 
اینکه فرزند شــوم و ناخلف او عبداهلل بزرگ شد و او را از ما جدا کرد. )نهج الباغه، 

قصارالحکم، شماره453(
عشق و عاقه  به فرزند شاید طبیعی باشد ولی اگر برای خدا و در راه خدا نباشد 
ممکن است بسیار آسیب زننده باشد. امیرمؤمنان علی)ع( در وصیت نامه خود خطاب 
به فرزندش امام مجتبی)ع(  ضمن هشدار نسبت به تاثیر شگرف فرزند در پدر به 
نقش تاثیرگذار تربیت اشــاره کرده و می نویسد: َوَجْدتَُک بَْعِضی بَْل َوَجْدتَُک ُکلِّی 
َحّتی َکأََنّ َشْیئاً لَْو أَصابََک أَصابَِنی َو َکأََنّ الَْمْوَت لَْو أَتاَک أَتانِی َفَعنانِی ِمْن أَْمِرَک ما 
یَْعِنیِنی ِمْن أَْمِر نَْفِسی؛ تو را جزیی از خود، بلکه همه وجود خود دیدم تا به آنجایی 
که اگر چیزی به تو ضرر برساند، مثل آن است که به من زیان رسانده و گویی اگر 
مرگ به سراغ تو بیاید، به سراغ من آمده، بنابراین همان اهتمامی را که در اصاح 

امور خود می نمایم درباره تو دارم. )نهج الباغه، نامه 31(
پس اگر تربیت درست نباشد محبت شدید و عاقه پدر به فرزند ممکن است 
موجب گمراهی شــود. اینکه خضر)ع( فرزندی را می کشد به دلیل آن است که در 
آینده با بزرگ شدن موجبات تباهی والدین صالح را فراهم می آورد.)کهف، آیه 80(

یکــی از مباحث قرآنی مورد اختالف میان مفســران و قرآن پژوهان، 
بحث جامعیت قرآن کریم اســت. اگرچه اصل جامعیت تقریبا مورد اجماع 
مفســران قرار گرفته اما درباره محدوده آن اجماع و وفاق وجود ندارد. در 
این میان سواالت و شبهاتی که در فضای مجازی و حقیقی، توسط دشمنان 
اســالم درباره محتوا و جامعیت قرآن کریم مطرح می شود هر روز بیشتر و 

گسترده تر می گردد.
مقاله پیش رو اتقان بحث جامعیت قرآن را از منظر روایات مورد بحث و 

بررسی قرار می دهد که اینک تقدیم خوانندگان محترم می شود.
***

بحث در مورد جامعّیت قرآن، از دیرباز تاکنون مورد توجه مفّسران و قرآن پژوهان 
بوده است و با توجه به تصریح قرآن در خصوص اصل جامعّیت، همگان آن را پذیرفته اند؛ 
گرچه درباره محدوده آن اختاف کرده اند. عده ای قائل به جامعیت مطلق قرآن شده اند 
و نتیجه گرفته اند که در قرآن، تمام آنچه که می توان نوعی ادراک و فهم به آن پیدا 
نمود، وجود دارد؛ هرچند عقل و درک ما از شناختن آن قاصر است. سیوطی پس از 
برشمردن جمعی از علوم که از قرآن استنباط می گردد، می نویسد:... علوم دیگری را 
نیز دربر دارد، از جمله: طب، مناظره، هندسه، جبر و مقابله، نجوم و غیر اینها.)االتقان، 

سیوطی، ج2، ص 275(
 غزالی در»احیاءالعلوم« و »جواهر القرآن«، زرکشی در »البرهان« و شماری دیگر 

این نظریه را پذیرفته اند؛ البته زرکشی، مراد از تمام علوم را اصول کلّی آنها می داند.
در مقابل دیدگاه اول، گروهی معتقدند اگر هم بحثی از علوم)غیر از علم دین( در 
قرآن آمده، فقط جنبه هدایتی و تربیتی آن مورد نظر بوده است. برای نمونه می توان 

* گروهی معتقدند اگر  بحثی از علوم)غیر از علم دین( در قرآن آمده، 
فقط جنبه هدایتی و تربیتی آن مورد نظر بوده است.  از جمله این افراد   

می توان از شاطبی و دکتر ذهبی و عالمه طباطبایی نام برد. 

جامعیتقرآنازمنظرروایات

* در خصــوص اصل جامعیّت، همگان آن را پذیرفته اند؛ گرچه درباره محدوده آن اختالف کرده اند. عده اى قائل به جامعیت مطلق 
قرآن شده اند و نتیجه گرفته اند که در قرآن، تمام آنچه که می توان نوعی ادراک و فهم به آن پیدا نمود، وجود دارد؛ هرچند عقل و 

درک ما از شناختن آن قاصر است.

 از شاطبی و دکتر ذهبی و عامه طباطبایی نام برد. عامه طباطبایی)ره( می فرماید:
چون قرآن کریم کتاب هدایت اســت و جز این، کاری ندارد، لذا ظاهرا مراد از»کّل 
شیء« همه آن چیزهایی است که برگشتش به هدایت است، از معارف حقیقیه مربوط 
به مبدأ و معاد و اخاق فاضله و شرایع الهیه و قصص و مواعظی که مردم در هدایت و 
راه یافتنشان به آن محتاجند؛ و قرآن، تبیان همه اینهاست.)المیزان، ج 12، ص 325(
در بررسی دیدگاه های دو طرف، استناد به مجموعه روایات، کمتر به چشم می خورد 
و مهمترین دلیل آنها آیه معروف»تبیانا لکل شیء«)نعل- 8۹( است که هر کس در 
تفسیر آن، یار ظّن خویش گردیده است. در این نوشتار، تا آنجا که امکان داشته است، 
روایات مربوط به این بحث، جمع آوری و به پنج دسته تقسیم شده و معنای جامعّیت 
و شــرط آن، روشن گردیده است و در نهایت، دسته ششم روایات آورده شده که در 
سبک و سیاق پنج دسته اول نیست؛ بلکه نشان می دهد که سّنت هم باید در کنار 
قرآن باشــد، تا بیان کننده و روشنگر جامعّیت قرآن باشد؛ گرچه همان طور که بعدا 
نشــان خواهیم داد، از گروه پنجم روایات هم می توان این مطلب را فهمید؛ ولی در 
 گروه ششم، به لزوم همراهی کتاب و سّنت برای انتقال مفاهیم، تصریح گردیده است.

قبل از ورود به بحث، تذّکر چند نکته ضروری است:
اوال، یکــی از معــدود ابــواب حدیثــی کــه در بیــن روایــات موجــود 
در آنهــا تعارضــی وجود نــدارد، همیــن بحث جامعیت قــرآن اســت و اگر در 
 ظاهــر هم اختافی باشــد، بــه راحتی جمع عرفــی بین آنها صــورت می گیرد.

ثانیا، از کنار هم قرار دادن روایات، به تدریج معنای»جامعیت« روشن خواهد شد.
ثالثا، همه روایات مرتبط با موضوع جامعیت قرآن، در این نوشتار نیامده اند؛ ولی سعی 
شده است که سند روایات نیز ماحظه شوند و روایات قوی تر مورد استشهاد قرار گیرند.

دسته اول:
در این دســته، روایاتی است که داللت دارند»تمام علوم و احتیاجات انسان، در 

قرآن وجود دارد:
1ـ به عنوان نمونه، امام صادق)ع( قســم خوردند که هیچ گاه انسان در حسرت 
نخواهــد بــود که چرا فان مطلب در قــرآن وجود نــدارد: إّن اهلّل عّزوجّل أنزل فی 
القرآن»تبیانا لکّل شیء« حتی واهلّل ما ترک شیئا یحتاج الیه العبد، حتی واهلّل ما یستطیع 

عبد أن یقول»لوکان فی القرآن هذا« االّ و قد أنزله اهلل فیه؛)الکافی، ج1، ص 5۹(
خداوند آیه »تبیانا لکل شــیء« را نازل کرد و به خدا قسم از آنچه انسان به آن 
نیاز دارد فروگذار نکرد و به خدا قســم هیچ کس قادر نیست بگوید»ای کاش فان 
مطلب در قرآن وجود داشت«؛ زیرا هر آنچه انسان نیاز داشته باشد، خداوند در مورد 

آن، آیه ای نازل کرده است.
2ـ امام باقر)ع( همین مضمون را با اندکی تفاوت بیان فرموده اند: إن اهلّل تبارک و 

تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه االّمْهً الی یوم القیامْهً االّ أنزله فی کتابه؛)همان(
خداوند آنچه را که اّمت تا روز قیامت بدان احتیاج دارند، در قرآن آورده و برای 

رسولش بیان فرموده است.
3ـ ســماعه بن مهران از امام کاظم)ع( سؤال می کند: »آیا پیامبر)ص(، در زمان 
خود، آنچه را که مردم احتیاج داشــتند بیان فرمود؟« حضرت، عاوه بر آنکه جواب 
 مثبت دادند، اضافه کردند: »بله؛ آنچه را تا روز قیامت، مردم نیاز دارند بیان کرده است«:
أصلحک اهلّل، أتی رسول اهلّل الناس بما یکتفون به فی عهده؟ قال: نعم و ما یحتاجون 

.)همان، ص 57( الیه الی یوم القیامْهً
4ـ امام علی)ع( در بیانی که در مورد اختاف علما در فتواســت، فرمود: ...أم أنزل 

اهلّل دینا ناقصا فاستعان بهم علی اتمامه، أم کانوا شرکاء فلهم أن یقولوا و علیه أن یرضی، 
أم أنزل اهلّل دینا تاّما فقصر الرسول)ص( علی تبلیغه و أدائه، واهلّل سبحانه یقول»ما فّرطنا 

فی الکتاب من شیء« و »فیه تبیان کّل شیء«؛)نهج الباغه- خطبه 18(
... یا خداوند، دین ناقص فرستاده و از این عالمان در تکمیل آن یاری خواسته؟ یا 
اینان شرکای اویند و حق دارند بگویند و باید خشنود باشد از راهی که آنان می پویند؟ 
یا دینی که خدا فرستاده، تمام بوده و پیامبر)ص( در رساندن آن کوتاهی نموده؟ در 
حالی که خداوند سبحان گوید: »فرو نگذاشتیم در کتاب، چیزی را« و گوید که »در 

آن، بیان هر چیزی هست«.
اضافه بر این چهار مورد که نقل شد، روایاتی دیگر نیز به همین مضمون وارد شده 
است. نتیجه این دسته روایات که ائمه به طور مطلق فرموده اند»همه چیز در قرآن وجود 
دارد«، اثبات جامعیت مطلق برای قرآن است؛ اّما چهار دسته روایت دیگر وجود دارد 
که اطاق فوق را محدود نموده، به تدریج روشن می کند که مراد از این علوم چیست.

دسته دوم:
دســته دیگر، دو خبر اســت به این مضمون که »علم اّولین و آخرین در قرآن است 
و باید با تفکر در معانی قرآن، به آن علوم دســت یافت«. پیامبر)ص( فرمود:من أراد العلم 
فلیثــور القرآن فاّن فیه علم األّولین و اآلخرین.)دکترالعمــال، ح 2454( در نقل دیگری 
 از عبداهلّل بن مســعود، صحابی معروف پیامبر)ص(، به همین معنا اشــاره شــده است:
إذا أردتم العلم فأثیروا القرآن فإّن فیه خبر األّولین و اآلخرین؛)فضائل القرآن، ابن کثیر ص ۹۶(

اگر به دنبال علم هستید، با تفّکر در معانی قرآن آن را بیابید؛ چون خبر اولین و 
آخرین در قرآن یافت می شود.

گرچه نقل دوم، در اصطاح، روایت نیست و در اصطاح علم »درایةالحدیث« به 

آن خبر می گویند، ولی در همان علم، گفته شده است که بعضی خبرها به گونه ای 
اســت که محتوای آن، گواه عدم صدور آن از اشخاص عادی و غیر معصوم است. لذا 

حداقل برای تأیید روایت اّول، می توان از این خبر استفاده نمود.
دسته سوم:

دسته سوم، دو روایت است که از مجموع آنها استفاده می شود که »جمیع احکام 
مورد نیاز مردم، در قرآن آمده است«. البته در دسته ششم روایات، بیان خواهیم کرد 
که فهم این احکام و حدود آنها با توجه به سّنت است. فعا این دو را نقل می کنیم 
تا با ضمیمه نمودن روایات دسته اول و دوم، این طور نتیجه شود که اخبار ماکان و 
مایکون و ماهو کائن، در قرآن وجود دارد. ذکر این نکته هم الزم است که اخبار ماکان، 
مربوط به گذشتگان و اّمت های سابق است و اخبار مایکون در مورد معاد و بهشت و 
جهنم است؛ ولی ماهو کائن، تفسیرهای مختلف دارد که در نتیجه گیری پایان مقاله 

به آن  اشاره می شود. فعا دو روایتی را که وعده دادیم، نقل می کنیم:
1ـ روایت حضرت کاظم)ع(

فیه تبیان حجج اهلل المنّوره و محارمه المحدوده و فضائله المندوبه و جمله الکافیة 
و رخصه الموهوبه و شرائعه المکتوبه؛ )من الیحضره الفقیه،  ج3، ص5۶7(

در قرآن، حجت های نورانی خدا و محّرمات و مســتحّبات و رخصت هایی که به 
انسان بخشیده شده و واجبات، بیان گردیده است.

2ـ حدیث امام رضا)ع( که فرمودند:
فیهـ  القرآنـ  تفصیل کل شیء بین الحال و الحرام و الحدود و االحکام و جمیع 

ما یحتاج الیه کما؛ )الکافی، ج1، ص1۹۹(
تفصیل حال و حرام و حدود و احکام و به طور کلّی آنچه انسان به آن محتاج 

است، در قرآن وجود دارد.
دسته چهارم:

بعد از آنکه در سه دسته قبل روشن گردید که منظور از»کّل شیء« چیست و 
نتیجه شد که اخبار گذشته و آینده و احکام مورد نیاز )که به ترتیب از آنها تعبیر به 
ماکان و مایکون و ماهو کائن می شــود( در قرآن وجود دارد، در دســته چهارم، این 
موارد یک جا در روایات بیان شــده است. نکته مهم اینکه اگر کسی در سند روایات 
قبل هم شبهه داشته باشد، در اینجا روایات معتبری بر مطلب داللت دارند که بعضی 

از آنها را نقل می کنیم.
1ـ امام صادق)ع(

إّن اهللـ  عّز ذکرهـ  ختم بنبیکم النبیین فانبّی بعده ابدا و ختم بکتابکم الکتب فا 
کتاب بعده و انزل فیه تبیان کل شی و خلقکم و خلق السماوات و االرض و نبا ماقبلکم 

و فصل ما بینکم و خبر ما بعدکم و امر الجنه و الّنار؛)همان، ص2۶۹(
خداوند با پیامبر شما نبوت را به پایان رساند و هیچ پیامبری بعد از او نخواهد آمد 
و با کتاب شما )قرآن( نزول کتب الهی خاتمه یافت و تا ابد کتابی نخواهد آمد. در این 
کتاب، همه چیز بیان شده است، از جمله ماجرای آفرینش انسان و آسمان و زمین و 
اخبار گذشته و آینده، و احکامی که به آن نیاز دارید و همین طور اخبار بهشت و جهّنم.

2ـ امام صادق)ع(
فیه ـ القرآن ـ شرعکم و خبرمن قبلکم و بعدکم؛)کشف  الغمه فی معرفْهً  االئمه، 

ج2، ص40۹(
در قرآن، احکامی که به آن نیاز دارید و اخبار کســانی که قبل از شما بوده اند و 

همچنین اخبار آینده )معاد( وجود دارد.
نکته قابل ماحظه در این حدیث، کلمه»شرعکم« است که منظور از»فصل بینکم« 
در روایت اول را بیان می کند. گرچه سند این روایت، به قّوت روایت قبلی نیست، اّما 
وقتی احادیث مجموعا با هم دیده شود، گاهی اوقات روایت ضعیف داللت روایت قوی 
را روشن می کند. روایت بعدی نیز قرینه است که مراد از»فصل بینکم« همان احکام 

و دستوراتی است که مسلمین در زندگی به آنها نیاز دارند.
3ـ امام علی)ع(

فی القرآن نبا ماقبلکم و خبرما بعدکم و حکم مابینکم؛)نهج الباغه، حکمت 303(
در قرآن، خبر اّمت های گذشته و خبر معاد و احکامی که الزم دارید، وجود دارد.

دسته پنجم:
پنجمین دسته، روایاتی است که یک مطلب اضافی نسبت به دسته چهارم دارند. 
در این گروه، عاوه  بر آنکه»تبیان کل شیء« معنا شده و بر علم ماکان و مایکون و ماهو 
کائن تطبیق گردیده است، این قید آمده است که»استظهار این علوم از قرآن، احتیاج به 
افراد خاصی دارد«. تعداد این روایات و تعّدد طرق آنها به اندازه ای است که هرگونه شبهه 
در مورد ســند را از بین می برد. لذا در این مرحله، با اطمینان می توان گفت که اّوال، 
منظور از جامعیت قرآن، جامعیت در مسیر هدایت انسان هاست که قبا معنا کردیم؛ ثانیا، 

کشف این علوم هم در قدرت همه کس نیست. تعدادی از این روایات را نقل می کنیم:

1ـ امام علی)ع(:
ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق لکم، اخبرکم عنه، اّن فیه علم ما مضی و علم 
ما یاتی الی یوم القیامه و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون، فلو سالتمونی 

عنه لعلّمتکم؛)الکافی، ج1، ص۶1(
این قرآن را به حرف در آورید که خودش برای شما هرگز سخن نخواهد گفت. 
به شما خبر دهم که علم آنچه گذشته و آنچه تا قیامت خواهد آمد و احکامی که 
بــه آن نیاز دارید و حکم آنچه در آن اختاف دارید، در آن وجود دارد. اگر از من 

سؤال کنید، به شما یاد خواهم داد.
2ـ امام علی)ع(:

والذی بعث محمدا بالحق و اکرم اهل بیته، ما من شیء یطلبونه االّ و هو فی 
القرآن، فمن اراد ذلک فلیسالنی عنه؛)همان، ج2، ۶24(

به خدایی که محمد)ص( را به رســالت برانگیخــت و اهل بیت او را کرامت 

4ـ امام صادق)ع(:
انّی العلم ما فی السماوات و ما فی االرض و أعلم ما فی الجنه و اعلم ما فی النار 
و اعلم ما کان و مایکون.]قال: ثم مکث هنیهه فرای ان ذلک کبر علی من سمعه 
منــه، فقال:[ علمت ذلک من کتاب اهللـ  عّزوجّل. اّن اهللـ  عّزوجّلـ  یقول:»فیه 

تبیان کّل شیء«؛)الکافی، ج1، ص2۶1(
من به آنچه در آســمان و زمین و بهشت و جهنم است، آگاهم و بر ماکان و 
مایکون، علم دارم.]سپس حضرت مکثی کردند و پس از آنکه متوجه شدند این 
مطلب بر شــنونده سنگین است، فرمودند:[ این مطلب را از قرآن دریافته ام؛ زیرا 

خداوند می فرماید: در قرآن، همه چیزها بیان شده است.
ماحظه می شود که حضرت »تبیان کل شیء« را بر آگاهی بر آنچه در آسمان 
و زمین است و اخبار گذشته و آینده، تطبیق نموده است و بحثی از علوم تجربی 

و دانش  هایی از این قبیل، نیست.
در میان روایات ما، عاوه  بر آنچه که گذشــت، موارد فراوانی وجود دارد که 
ائمه)ع( با توّجه به فهم دقیقی که از قرآن داشته اند، مطالبی را بیان می کرده اند 
که دیگران عاجز از فهم آن بوده اند )که باید به کتب روایی مراجعه نمود و موارد 
آن را دید(؛ مثا در مورد ارث شخص خنثی، از امام صادق)ع( سؤال کردند. ایشان 
با توجه به آیه»فساهم فکان من المدحضین«)صافات-141( فرمودند باید قرعه 
انداخت؛ اگر قرعه به ارث مرد اصابت کرد، باید آن اندازه ارث ببرد و اگر قرعه به 
ارث زن اصابت نمود، خنثی باید به اندازه ارث زن، ارث ببرد. همچنین، حضرت 

در ذیل روایت فرمودند:
و ما من امر یختلف فیه اثنان االّ وله أصل فی کتاب اهلل و لکن التبلغه عقول 

الرجال.)الکافی، ج7، ص158(
در هر مورد که دو نفر با هم اختاف کنند، برای حّل این اختاف، اصلی در 
قرآن وجود دارد ولکن عقول مردم از رسیدن به آن، عاجز است)یعنی افراد خاّصی 

می توانند به آن اصل دست یابند(.
دسته ششم:

ششمین دســته، روایاتی است که داللت دارند »همه چیز در کتاب وسّنت 
پیدا می شوند؛ نه آنکه فقط در کتاب باشد«. اّما منظور این روایات، این نیست که 
فرضا درصدی از علوم در قرآن و درصدی دیگر در ســّنت است؛ چون همان طور 
که گذشــت، هیچ علمی وجود ندارد، مگر آنکه اصل آن در قرآن یافت می شود. 
پس اصل علوم در قرآن هست و آنچه در روایات است، در واقع، توضیح و تبیین 
آن علوم است؛ ولی در عین حال، مقصود این است که جامعیت قرآن، با روایات 
کامل می شــود و االّ بودن علم در جایی که قابل دسترس و فهم نباشد، فایده ای 
ندارد و منظور ما هم بیش از این نیســت. آیاتی از قرآن نیز داللت بر این مطلب 
دارد که وظیفه پیامبر)ص( فقط بیان و روشــن نمودن آیات الهی بوده است. اگر 
تشریع هم توسط ایشان بوده، اصل آن در قرآن موجود بوده است. دو آیه)در این 

مورد( را مرور می کنیم:
1ـ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نّزل إلیهم ولعلّهم یتفّکرون.)نحل-44(

این قرآن را به ســوی تو فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان 
نازل شده است توضیح دهی؛ امید آنکه بیندیشند.

2ـ و مــا انزلنا الیک الکتاب االّ لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمه 
لقوم یؤمنون؛)نحل-۶4( 

این کتاب را بر تو نازل نکردیم، مگر اینکه آنچه در آن اختاف کرده اند برای 
آنان توضیح دهی.

برای روشن شدن مطلب، تعدادی از روایات را که مؤید همین اّدعاست، نقل 
می کنیم:

1ـ امام باقر)ع(:
ان اهللـ  تبارک و تعالیـ  لم یدع شــیئا یحتاج إلیه االّمه إلی یوم القیامه ااّل 

انزله فی کتابه و بّینه لرسوله؛)الکافی، ج 7، ص 17۶(

بخشید، هر چه مردم بخواهند، در قرآن یافت می شود. هرکس در این مورد چیزی 
می خواهد، باید از من سؤال کند.

3ـ امام باقر)ع(
اذا حّدثتکم بشــیء فاســالونی عنه من کتاب اهلل،]ثم قال فی بعض حدیثه[ 
اّن رسول اهلل)ص( نهی عن القیل و القال و فساد المال و کثره السؤال. ]فقیل له: 
یابن رسول اهلل، و این هذا من کتاب اهلل؟ قال:[ إن اهلل عّزوجّل یقول:»الخیر فی 
کثیر من نجواهم االّ من امر بصدقه او معروف او اصاح بین الناس« و قال:»التؤتوا 
السفهاء اموالکم التی جعل اهلل لکم قیاما« و قال:»ال تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم 

تسؤکم«؛)همان، ج1، ص۶0(
هنگامی که در مورد چیزی با شما صحبت کردم، سؤال کنید که آیا در قرآن 
وجود دارد؟]سپس حضرت ادامه داد که[ پیامبر)ص( از قیل و قال و فساد مال و زیاد 
پرسش کردن، منع فرمودند. ]حاضرین سؤال کردند که: آنچه می گویید، در کجای 

قرآن آمده است؟ حضرت به این آیات استناد کردند که:[ خداوند می فرماید…
در مــورد نهــی از قیل و قال، به آیه »الخیر فی کثیر من نجواهم االّ من أمر 
بصدقْهً او معروف او اصاح بین الناس« )نساء-114( استناد کردند و در مورد نهی 
از فســاد مال، آیه»التؤتو السفهاء اموالکم التی جعل اهلل لکم قیاما« )همان-5( را 
متذّکر شدند و سرانجام در مورد نهی از کثرت سؤال، به آیه »التسئلوا عن اشیاء 

ان تبدلکم تسؤکم« )مائده-101( استشهاد فرمودند.

خداوند تبارک و تعالی آنچه را که مردم تا روز قیامت به آن محتاج باشند، در 
کتابش آورده و برای پیامبرش بیان کرده است.

2ـ روایتی وجود دارد که داللت روشــنتری بر مطلب دارد و نشان می دهد 
آنچه در سّنت آمده، در واقع قبل از آن، در قرآن وجود داشته و سّنت فقط وظیفه 
روشنگری داشته است. سعید اعرج نقل می کند که به امام صادق)ع( عرض کردم 
در بین ما کسانی هستند که اّدعا می کنند حکم بعضی از مسائل مورد ابتا، در 

کتاب و سّنت یافت نمی شود. حضرت فرمودند:
؛)االختصاص، ص 281( کذبوا؛ لیس شیء إالّ جاء فی الکتاب و جاءت فیه السّنْهً
دروغ می گویند؛ هیچ چیزی نیســت مگر آنکه در قرآن آمده و در مورد آن، 

سّنت هم وارد شده است.
نکته قابل توجه در این روایت، جمله»جاء فی الکتاب و جاءت فیه الســّنة« 
است؛ یعنی در همان موردی که قرآن درباره آن آیه ای دارد، سّنت هم آمده است 

و سّنت، توضیح و تبیین آن آیه را به عهده دارد.
با توجه به آنچه گفته شــد، معنای حدیث امام کاظم)ع( روشن می شود که 

فرمودند: کّل شیء فی کتاب اهلل و سنه نبّیه.)الکافی، ج 1، ص ۶2(
یعنی این قبیل روایات، لطمه به جامعّیت قرآن نمی زنند و قرآن در محدوده ای 

که تعریف کردیم، جامعّیت دارد و سّنت، فقط روشنگری می کند.

عذرا طباطبایی حکیم


