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ـتَ :أ ْن ُتـ ْـم ع َبـ َ
ـت إ َلــى َأ ْهــل ْال َم ْجلــسَ ،و َق َالـ ْ
ثـ َّـم ْال َت َف َتـ ْ
ـاد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ـب أ ْمــر ِه َو َن ْهيـ ِـهَ ،و َح َم َلـ ُـة ِد ِينـ ِـه َو َو ْحيـ ِـهَ ،و أ َم َنـ ُ
اهَّلل ُن ْصـ ُ
ـاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ ُ َ ُْ
ََ َ
ُ
ُ
ْ
ال َمــمَ ،و َزعیـ ُـم َحــق َلــهُ
َُ
ُ
ِ
اهَّلل علــى أنف ِســك ْم ،و بلغــاؤه ِإلــى ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌ
َ
ّ
ٌ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِفيكـ ْـم عهــد قدمــه ِإل ْيكـ ْـم ،و ب ِق ّيــة ْاســتخلفها عل ْيكـ ْـم،
َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ َ ُّ
ـور َّ
النـ ُ
ِك َتـ ُ
ـاط ُع،
ـادق ،و
اهَّلل الن ِ
ـاب ِ
السـ ِ
اطــق ،و القــرآن الصـ ِ
َ
َ ّ َ ُ ّ
َ ٌَ
ٌ
ـاء الل ِمـ ُـعَ ،ب ِّي َنــة َب َصا ِئ ُر ُه ُ،م ْنك ِشــفة َس َــرا ِئ ُر ُه،
الضيـ
و ِ
َْ َ ُ ُ َ ٌ َ
ُ َ َ َّ ٌ َ َ ُُ ُ ْ َ َ ٌ
متج ِليــة ظو ِاهــره ،مغت ِبطــة ِبـ ِـه أشــياعه ،قا ِئــد ِإلــى
َ َ
ُ
َّ
ّ ْ
ـتم ُاع ُه ِبـ ِـه ُت َنــال
الرضـ َـو ِان ّ ِات َب ُاعـ ُـهُ ،مــؤ ٍّد ِإلــى
الن َجـ ِ
ـاة ِإ ْسـ ِ
ِ
ُح َجـ ُـج اهَّلل ْال ُم َنـ َّـو َر ُةَ ،و َع َزائ ُمـ ُـه ْال ُم َف َّسـ َـر ُةَ ،و َم َحار ُمــهُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ال ُم َحــذ َر ُةَ ،و َب ِّي َناتـ ُـه ال َجا ِل َيــةَ ،و َب َر ِاه ُينـ ُـه الك ِاف َيــةَ ،و
ْ
ُ
َ َ ُ ْ ُ ُ
َ
فضا ِئلـ ُـه ال َم ْند َوبــةَ ،و ُر َخ ُصـ ُـه ال َم ْو ُه َوبــةَ ،و ش َــرا ِئ ُع ُه
ْ ْ
ال َمك ُت َوبــة؛
ســپس بــه اهــل مجلــس روی کــرده و فرمــود :شــما
بنــدگان خــدا ،گماشــتگان امــر و نهــی و حامــان
9
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دیــن و وحــی او هســتید .و امنــای ِالهــی بــر خویشــتن
تهــا میباشــید شــما
و رســانندگان (پیــام) او بــه ام 
نگهدارنــده حــق خــدا در نزدتــان هســتید و پیمانــی کــه
بــا شــما بســته شــده و جانشــینی کــه بــر شــما قــرار داده
شــده اســت.

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

کتــاب گویــای خــدا قــرآن صــادق ،نــور تابــان و پرتــو
درخشــان ،بصیرتهــای (قــرآن) روشــن ،باطــن آن
قابــل انکشــاف و ظاهــر آن آشــکار اســت.
پیــروان قــرآن مــورد غبطــه قــرار میگیرنــد و پیــروی از قــرآن
انســان را بــه ســوی رضــوان الهــی رهنمــون میســازد .و
گــوش ســپردن بــه قــرآن مایــه نجات و رســتگاری اســت.
یتــوان بــه حجتهــای روشــن الهــی دســت
بــا قــرآن م 
یافــت و نیــز احــکام بایســته و حتمــی آن کــه تبییــن
شــده اســت .و محــارم الهــی را -کــه از آن حــذر شــده-
شــناخت .و بــه دالیــل آشــکار و برهانهــای کافــی آن و
فضیلتهایــی کــه بــه انجــام آن فراخوانــده شــده ،و بــه
رخصتهایــی کــه بخشــیده شــده ،و شــرایع و قوانیــن
الهــی آگاه یافــت».
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ع� ت
لا�مه ب� ن�دگی خ�دا ،ت�مسک ب�ه ق� آر� ن� و ت
ز
ر�
از آنجــا کــه بندگــی خــدا هــم حکمــت آفرینــش و هــم حکمــت
بعثــت پیامبــر؟ص؟ اســت و اطاعــت اوامــر الهــی و پرهیــز از نواهــی او،
و فهــم و رعایــت دیــن و آییــن او کــه از شــاخصههای بندگــی اســت
در قــرآن کریــم بازگــو شــده ،لــذا پیــش از بیــان ویژگیهــای قــرآن
کریــم بخشــی از کلمــات حضــرت؟ع؟ بــه بندگــی خــدا و لــوازم آن
اختصــاص یافتــه اســت.
َ
َ
ـت إ َلــى أ ْهــل ْال َم ْجلــسَ ،و َق َالـ ْ
ُ َّ ْ َ َ َ ْ
ـت :أ ْن ُتـ ْـم ِع َبـ َ
ـاد
«ثــم التفتـ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ ُ
َ
اهَّلل ُن ْصـ ُ
ـب أ ْمـ ِـر ِه َو ن ْه ِيـ ِـهَ ،و َح َملــة ِد ِينه؛1ســپس بــه
ِ
اهـ ِـل مجلــس روی کــرد و فرمــود :شــما بنــدگان خــدا و
گماشــتگان امــر و نهــی او و حامــان دینــش هســتید».

در ایــن عبــارت از خطبــه ،حضــرت صدیقــه طاهــره؟اهس؟ پــس از
حمــد الهــی و بیــان ویژگیهــای پیامبــر خــدا؟ص؟ اهــل مجلــس را مــورد
خطــاب قــرار میدهنــد و از آنــان بــه «عبــاد اهلل» یــاد میکننــد و در ایــن
نــوع خطــاب اشــارت و حکمتــی اســت .همانگونــه کــه از خطــاب «یــا
ّ
ّایهــا الذیــن آمنــوا؛ ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد» ،چنیــن بــر میآیــد

کــه :الزمــۀ ایمــان گــوش فــرا دادن بــه ایــن ســخنان اســت .روی ســخن
در خطــاب «یــا ّایهــا ّ
النــاس» بــه مطلــق مــردم و انسانهاســت و چــه
ً
بســا خالــی از ایمــان و بندگــی باشــند و صرفــا بــا توجــه بــه انســان
بــودن ،میبایــد بــه ایــن ســخن گــوش فــرا دهنــد و آن را بــه کار بندنــد.
 . 1بحار األنوار ،ج ،29ص .223

11

پ ــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه؟اهس؟

گاهــی مخاطبــان بــا واژه «عبــاد اهلل» مــورد خطــاب قــرار میگیرنــد
بندگــی
ســخنان در پــی آمــده در راســتای
و ایــن اشــارت دارد کــه
ِ
ِ
بنــدگان اســت کــه اگــر بنــده خداییــد بایــد چگونــه رفتــار کنیــد و الزمــه

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
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بندگــی را ملتــزم باشــید .چنانکــه خداونــد در قــرآن میفرمایــد:
ُ ْ
«قــل ِل ِعبـ ِـادي؛ بــه بندگانــم بگــو» ،یــا حضــرت امیــر؟ع؟ میفرمایــد:
ُ
ُ
يكـ ْـم ِع َبـ َ
وص
اهَّلل؛ ای بنــدگان خــدا شــما را ســفارش میکنــم» .یــا
ـاد ِ
«أ ِ
َ
در جایــی دیگــر میفرمایــد« :أ ْب ِشـ ُـروا ِع َبـ َـاد اهَّلل؛ ای بنــدگان خــدا ،بــه
شــما مــژده میدهــم».
حضــرت زهــرا؟اهس؟ در ایــن خطــاب بــا بــه کار بــردن عبــارت «عبــاد
اهلل» روحیــۀ بندگــی مــردم را فــرا میخوانــد و حاضــران را آگاه میســازد
ـدگان راســتین خــدا هســتید ،بندگــی خــدا پیشــه کنیــد و از
کــه اگــر بنـ ِ
بندگــی غیــر خــدا بپرهیزیــد .کســی که بنــدۀ حقیقی خداســت ،گوش
ً
ـان امــر الهــی دارد و صرفــا امــر پــروردگارش را اطاعــت میکنــد
بــه فرمـ ِ
و حکــم خــدا را بــر هــر حکمــی مقــدم میســازد .در ســوره مائــده کــه
آیــات والیــت امیرمؤمنــان و غدیــر ذکــر شــده ،تاکیــد بــر پیــروی از حکــم
الهــی اســت:

َ
ْ
حکــم
اهَّلل ُحكمــا؛ 1چــه حکمــی از
َ«و َمـ ْـن أ ْح َسـ ُـن ِمـ َـن ِ
ِ
خــدا بهتــر اســت».

و پیــش از آن از واپــس گرایــی بــه حکــم جاهلیــت نهــی شــده
اســت:
 . 1سوره مائده ،آیه .50
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َ َ ْ ْ
ُ
جاه ِل َّي ِـة َي ْبغـون؛  1آیـا حکـم جاهلیـت را
«أ ف ُحك َـم ال ِ
[دوبـاره] میجوینـد».

پــس اگــر بنــدگان خداییــد میبایســت امــر خــدا را کــه پیــروی از
خلیفــه حقیقــی رســول خــدا؟ص؟ امیــر مؤمنــان؟ع؟ اســت ملتــزم شــوید
و از حکــم جاهلــی و پیــروی از کســانی کــه بــدون اســتناد بــه هیــچ
ُحکــم و حکمــت دینــی و الهــی روی کار آمدهانــد و پیــروی از آنــان
بــه هیــچ حجــت و برهانــی مســتند نیســت ،دوری گزینیــد .حضــرت
زهــرا؟اهس؟ الزمــه بندگــی خــدا را در امــور زیــر خالصــه میفرماینــد:
 .1پایبنــدی بــه امــر الهــی؛  .2فهــم صحیــح دیــن و مســئولیت
پذیــری در برابــر دیــن و وحــی الهــی؛  .3تعهــد و پایبنــدی بــه حــق؛
.4تعهــد و پایبنــدی بــه عهــد الهــی (امامــت).
اینک به توضیح موارد فوق میپردازیم:
َ
َ
ُ
 « .1ن ْص ُب أ ْم ِر ِه َو ن ْه ِي ِه»
واژه ُ«ن ْص ُ
ــب» مصــدر بــه معنــای مفعــول اســت :منصــوب،
نصــب شــده ،نصــب العیــن یعنــی منصــوب فــی مقابــل العیــن :در
برابــر چشــمان نصــب شــده کــه کنایــه از توجــه کــردن بــه آن و غافــل
نشــدن از آن اســت و در اینجــا بــه ایــن معناســت کــه امــر و نهــی الهــی
ً
در برابــر دیــدگان شــما منصــوب اســت و شــما کامــا از آن اطــاع داریــد
و بــه رعایــت آن مأموریــد و نبایــد لحظ ـهای از آن غافــل شــوید.

 . 1سوره مائده ،آیه .50
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ُ
ََ ُ َ
َ َُْ ُ
«َ .2و َح َم َلـ ُـة ِد ِينـ ِـه َو َو ْحيـ ِـه َو أ َم َنـ ُ
اهَّلل َعلــى أنف ِســك ْم َو ُبلغــاؤ ُه ِإلــى
ـاء ِ
ِ
ُْ
ال َمـ ِـم».

شــما مــردم حامــان دیــن و وحــی خــدا هســتید و امنــای الهــی بــر
خویشــتن و رســانندگان (پیــام) او بــه امتهــا میباشــید».

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

ة
ژ
(حمل�)
وا�ه ش� ن�اسی

«حملــة» جمــع حامــل اســت بــه معنــای دارنــده بــار ،و ِک َشــنده آن

(بــاردار و بارکــش)
در واژه «حمل» دو عنصر وجود دارد:
 .1حامــل یــا حمــل کننــده :کســی یــا چیــزی کــه بــار را حمــل
میکنــد کــه انســان ،حیــوان یــا وســائل نقلیــه اســت و انســان هــم بــه
دلیــل دو ســاحتی بودنــش هــم جســم او حامــل اســت و هــم روح او
میتوانــد حامــل باشــد.
 .2محمــول یــا حمــل شــونده :شــیء مــورد حمــل اســت کــه اگــر
«حمــل» [بــه کســر] گوینــد ماننــد بــاری
آشــکار باشــد آن را در عربــی ِ
کــه بــر دوش و شــانه کســی اســت و اگــر پنهــان باشــد آن را َ
«حمــل» [بــه
فتــح] نامنــد ماننــد جنیــن کــه در رحــم مــادر اســت.
محمــول (شــیء مــورد حمــل) گاه امــر مــادی اســت کــه در ایــن
صــورت جســم انســان حامــل آن اســت ماننــد انســانی کــه بــاری را
بــر دوش خــود نهــاده اســت و بــه جایــی میبــرد و گاه امــر غیــر مــادی
اســت کــه در ایــن صــورت روح انســان از عقــل و قلــب او حامــل آن
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اســت و روح چــون غیــر مــادی اســت پــس امــر غیــر مــادی را حمــل
میکنــد برخــی از امــور غیــر مــادی ،معنــوی هســتند کــه عبارتانــد :از
علــم و معرفــت و مســئولیت و ماننــد اینهــا.

او� حمل مادی و حمل ن
ت� ف� ت
مع�وی
 .1در حمـل مـادی بـه طـور طبیعـی بـر حامـل آسـیب وارد میشـود
ولـی در حمـل معنـوی طبیعـت محمـول آسیبرسـان نیسـت بلکـه
خیر رسـان اسـت.
 .2در حمــل مــادی شــرافت خاصــی بــرای حامــل نیســت ولــی
در حمــل معنــوی حامــل دارای شــرافت میگــردد بلکــه ارزش او بــه
ارزش حمــل اوســت همانگونــه کــه فرمودنــد:
َ ُ ُْ
َ ْ ُ َُ
«أشـ َـراف أ ّم ِتــي َح َملــة القـ ْـر ِآن؛ شــریفان امــت مــن
حامــان قــرآن هســتند».

 .3در حمـل مـادی ،حامـل ،محمـول را منتقـل میکنـد و بـه
جایـی میبـرد و میرسـاند امـا در حمـل معنـوی ،محمـول هـم حامـل
را حمـل کـرده و بـه مراتـب بـاال میرسـاند .همانطـور کـه در خطبـه
 198نهـج البالغـه امیرمؤمنـان؟ع؟ دربـاره اسلام میفرمایـد:
َ ً
َ َ
َ
ً
«ح ِامــا ِل َمـ ْـن َح َملـ ُـه َو َم ِط َّيــة ِل َمـ ْـن أ ْع َملـ ُـه؛ 1اســام حمــل
یبــرد کســی را
میکنــد کســی را کــه او را حمــل کنــد و م 
کــه بــه آن عمــل کنــد».
 .1نهج البالغه ،ص .316
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ن ق آ
ن
گو� ش
حاملا� �ر� ن�
ه� ن�اسی

َ َ
َ َ
(ح َملــة العرش)،
«ح َملــة» بــه امــوری ماننــد عــرش
در روایــات واژه
َ َ
َ َ
َ َ
(ح َملــة
(ح َملــة العلــم) ،و دیــن و وحــی
(ح َملــة القــرآن) ،علــم
قــرآن
ً
دینــه و وحیــه) اضافــه شــده اســت .طبیعتــا چــون مــورد حمــل در امــور

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

مذکــور امــر غیــر مــادی همچــون علــم ،و دیــن و قــرآن اســت حامــل آنهــا
روح اســت و نــه جســم .پــس مــراد از «حملــة القــرآن» حمــل کننــدگان
جلــد قــرآن نیســت تــا حمــل مــادی مــراد باشــد ،بلکــه حمــل قــرآن
و دیــن حمــل معنــوی و غیــر مــادی اســت امــا مــراد از ایــن حمــل
چیســت؟
از آنجــا کــه قــر آن ،علــم ،دیــن و وحــی دارای مراتــب اســت قــرآن
هــم ظاهــر دارد و هــم باطــن ،باطــن آن نیــز الیههــای متعــدد دارد.
نهایتــی بــرای علــم متصــور نیســت .از طرفــی دیــن و وحــی الهــی هــم
شــامل معــارف عمومــی و هــم دارای حقایــق و اســراری اســت کــه هــر
کســی از آن آگاه نبــوده و طاقــت حمــل آن را نــدارد .لــذا حملــۀ قــرآن و
حملــۀ علــم و حملــۀ دیــن بــه چنــد دســته میشــوند:
 .1حامــان الفــاظ :کســانی کــه الفــاظ قــرآن را حفــظ کــرده و بــه
درســتی قرائــت میکننــد یــا روایــات پیامبــر؟ص؟ را حفــظ نمودهانــد
و روایــت میکننــد .اینــان َح َملــه در مرتبــه اول هســتند کــه اگــر تنهــا
حامــل الفــاظ باشــند و خائــن در نقــل نباشــند (کتمــان نکننــد و یــا
تحریــف ننماینــد) از ایــن جهــت ارزش دارنــد ،امــا اگــر تنهــا الفــاظ را
حمــل کننــد و معنــای آن را نفهمنــد و یــا حــدود آن را رعایــت نکننــد
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ُ
َ َ َ
مصــداق کســانی هســتند کــهَ « :ح ِفظــوا ُح ُروفـ ُـه َو أض ُاعــوا ُح ُــد َود ُه»:

1

حــروف قــرآن را حفــظ کردنــد ولــی حــدود آن را تبــاه و ضایــع ســاختند
یعنــی بــه آن عمــل نکردنــد و آن را اقامــه ننمودنــد و طبــق آیــه امانــت

2

(حامــان جهــول) هســتند.
 .2حامــان معانــی قــرآن و دیــن :اینــان کســانی هســتند کــه
بــه فهــم دیــن نائــل شــدهاند ،حــال اگــر آن را تصدیــق کــرده و بــه آن
َ
عمــل کننــد َح َملــه واقعــی قــرآن و دیــن خواهنــد بــود و شایســته إکــرام،

ْ
همانگونــه کــه در روایتــی از پیامبــر؟ص؟ اســت کــه توصیــه بــه « ِإك َــر َام
ْ
َ ُْ
َح َملـ ِـة القـ ْـر ِآن ال َع ِام ِليـ َـن» 3شــده اســت یعنــی کســانی کــه قــرآن یــا دیــن

را در حــد ظرفیــت خــود فهمیدنــد و بــه آن عمــل نمودنــد شایســته
ی داشــت هســتند و حامــان بــا ارزش خواهنــد بــود .در حدیــث
گرامـ 
دیگــر اســت:

َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ
َ
َ ٌ َُ َ
وجــد لـ ُـه َح َملــة َي ْحفظونـ ُـه َو َي ْر ُوونـ ُـه
«يــأ ِرز ال ِعلــم ِإذا لــم ي
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ـاء َو َي ْصدقــون عل ْي ِهـ ْـم ِفيـ ِـه؛ 4علــم
ك َمــا َسـ ِـم ُع ُوه ِمـ َـن ال ُعل َمـ ِ
یشــد اگــر بــرای آن
جمــع گشــته و بــه کنــاری نهــاده م 
حامالنــی وجــود نداشــت کــه آن را بــه درســتی حفــظ
کننــد و آنگونــه کــه از عالمــان شــنیدهاند روایــت کننــد
و تصدیــق و پذیــرش آن را داشــته باشــند».

 .1مجموعه ّورام ،ج  ،1ص .236
 . 2سورۀ احزاب ،آیه .72
 .3بحار األنوار ،ج  ،74ص .85
 . 4کافی ،ج ،1ص.339
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لــذا اگــر قــرآن و دیــن را بفهمنــد ولــی آن را بــه کار نبنــدد مصــداق
کســانی از اهــل کتابــی خواهنــد بــود کــه در ســوره جمعــه از آنــان یــاد
شــده و بــه دراز گوشــی تشبیهشــان نمــوده اســت کــه بــار کتــاب را
حمــل میکنــد و از معانــی آن خبــر نــدارد یعنــی کســی کــه عالــم اســت
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و عمــل نمیکنــد بــا جاهــل فرقــی نــدارد.
امیر مؤمنان؟ع؟ در خطبه  147نهج البالغه میفرماید:
َ
ََ
َ
َ«ف َقـ ْـد َن َبـ َـذ ْال ِك َتـ َ
ـاب َح َمل ُتـ ُـه َو ت َن َاسـ ُـاه َحفظ ُتـه؛ 1حامــان
ـان
کتــاب (قــرآن) آن را تــرک کــرده و واگذاشــتند و حافظـ ِ
آن ،خــود را بــه فراموشــی ســپردند».

پــس اینــان اگــر چــه حملــه قــرآن به معنــای دوم هســتند امــا در این
َ
«حامالن ظلوم» هســتند.
حمــل خیانــت کردنــد و طبــق آیه امانــت
ِ
.3حامــان حقایــق و اســرار دین و قــرآن :اینان تنها معصومان؟ع؟

هســتند کــه حامــان حقیقــی و در مرتبــه اعــای از حمــل میباشــند
کــه کســی تــوان حمــل معــارف عمیــق دیــن و اســرار وحــی را جــز آنــان
نــدارد .امــام ســجاد؟ع؟ در دعــای  42صحیفــه ســجادیه چنیــن
میگویــد:

«ج َعلـ َ
َ
ـت قلوبنــا لــه (القــرآن) حملــة؛ دلهــای مــا را حامل
قرآن قــرار دادی».

و در عبارتی دیگر به خداوند عرضه میدارد:
َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َْ
«و فضلتنــا علــى مــن ج ِهــل ِعلمــه ،و قويتنــا علي ِــه
 .1نهج البالغه ،ص .204
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َ
َ
َ
َ َ
ِل َت ْرف َع َنــا فـ ْـوق َمـ ْـن لـ ْـم ُي ِطـ ْـق َح ْملـ ُـه؛ 1و مــا (اهلبیــت) را
برتــری دادی بــر کســی کــه بــه دانــش قــرآن جاهــل اســت
و نیــرو و تــوان بــه مــا بخشــیدی تــا برتریمــان دهــی بــر
کســی کــه تــوان و طاقــت َحمــل آن را نــدارد».

مرحــوم کلینــی در کتــاب کافــی روایتــی نقــل نمــوده اســت:
خداونــد خطــاب بــه مالئکــه دربــاره اهلبیــت؟مهع؟ میفرمایــد:
ٰ َُ
َ ُ ْ
«هــؤل ِء َح َملــة ِعل ِمــي َو ِد ِينــي؛ 2اینــان حامــان علــم
مــن و دیــن مــن هســتند».

و امیر مؤمنان؟ع؟ نیز در خطبه دوم نهج البالغه میفرماید:
ُ ْ َ ْ ُ ّ َ َ َ َُْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ
«هـم مو ِضـع ِس ِـر ِه و لجـأ أم ِـر ِه و عيبة ِعل ِم ِـه و مو ِئل حك ِم ِه
ُ
ْ ََ َ ْ َ َ َ
ُ ُ ُ
ـاء ظ ْه ِـر ِه َو
َو ك ُهـوف ك ُت ِب ِـه َو ِج َبـال ِد ِين ِـه ِب ِهـم أقـام ان ِحن
َْ َ َ ْ َ َ َ
ـاد ف َرا ِئ ِصـه؛ 3آنـان (اهلبیـت؟مهع؟) محـل
أذهـب ار ِتع
اسـرار الهیانـد و پناهـگاه فرمـان او و ظـرف علـم او و
مرجع احکام او و جایگاه حفظ کتابهای (آسـمانی)
او و کو ههـای اسـتوار دیـن اوینـد بـا آنـان قامـت دیـن را
راسـت نمـود و لـرزش و تزلـزل آن را از میـان بـرد».

مراد حضرت زهرا؟اهس؟ در خطابه خود از عبارت« :حملة دینه و
وحیه» حامالن از قسم اول و دوم هستند که با این خطاب آنان را به
مسئولیت بزرگی متوجه میسازد که بر دوش دارند که شما در مواقع
نزول وحی حاضر بودید ،و معانی مراد از آیات قرآن برای شما تبیین
 .1صحیفه سجادیه ،ص .176
 .2کافی ،ج  ،1ص .133
 .3نهج البالغه ،ص .47
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شده است ،شما امین هستید و باید این امانت را بر امتهای پس
از خود بسپارید .شما میدانید آیه والیت در شأن چه کسی نازل شده
مصداق اولواالمر چه کسانی هستند،
است ،آیه تطهیر از آن کیست ،و
ِ
شما دهها و بلکه صدها روایت در شأن و مقام علی؟ع؟ و اهلبیت
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پیامبر؟ص؟ را شنیدهاید ،شما از مصادیق آیات نفاق نیز آگاهاید پس به
آنچه میدانید عمل کنید و در آنچه امین آن قرار گرفتید خیانت نکنید.
اما کسی این پیام فاطمه زهرا؟اهس؟ را دریافت نکرد و واکنشی در
برابر آن نشان نداد ،در اولین اقدام سنت پیامبر؟ص؟ را سوزاندند و از
کتابت سنت الهی نهی کردند .زبان آنان را حاکمیت ترس و تهدید
بست و احادیثی که بیانگر آیات قرآن بود و میتوانست امتهای
بعدی را راهگشا باشد و از اختالفها جلوگیری کند توسط دانایان
به آن کتمان گردید و شد آنچه نباید میشد و با بیانی که از حضرت
امیر؟ع؟ نقل شد حامالن کتاب ،کتاب را واگذاشتند و دین اسیر
َ َّ َ َ ّ َ َ َ ً َ
َْْ
الد َ
ين ق ْد ك َان أ ِسيرا ِبأ ْي ِدي الش َر ِار» 1که
دست اشرار گشت« :ف ِإن هذا ِ
آن را ابزار دنیاپرستی و هواپرستی خود قرار دادند.
َ
ْ ََ
ٌ
َ ُ
ٌ َ َّ َ ُ
ُ
«َ -3ز ِع ُ
يم َح ّ ٍق ل ُه ِفيك ْم َو َع ْهد قد َم ُه ِإل ْيك ْم َو َب ِق َّية ْاس َتخلف َها َعل ْيك ْم؛

شــما نگهدارنــده حــق خــدا در نزدتــان هســتید و پیمانــی کــه بــا
شــما بســته شــده و جانشــینی کــه بــر شــما قــرار داده شــده اســت».
زعیم :ضامن  ،کفیل ،نگهبان
استخلفه :جعله خلیفة 2:او را خلیفه و جانشنین قرار داد.
 .1نهج البالغه ،نامه .53
 . 2الصحاح (جوهری) ،ج  ،4ص .1357
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َ
ُ
َ«ز ِع ُ
يم َح ّ ٍق ل ُه ِفيكم».

خداونــد بــرای خــود حقوقــی برگــردن انســانها و علــی الخصــوص
اهــل ایمــان قــرار داده اســت کــه برخــی از ایــن حقــوق عــام هســتند و
همــه در آن مســاویند و برخــی از حقــوق الهــی بــر عهــده گــروه یــا فــرد
خاصــی اســت کــه میبایســت ادا کننــد و آن را محافظــت نماینــد.
حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ در خطــاب بــه مردمــی کــه پیامبــر خــدا
را دیدهانــد و پیــام او را شــنیدهاند و بــا او بیعــت کــرده و پیمــان
بســتهاند ،یــادآور حقــی میشــود کــه ایــن مــردم و در پــی آنــان امــت
اســام تــا قیامــت بایــد نگهبــان ایــن حــق باشــند .واژه «زعیــم» بــه
معنــای ضامــن و کفیــل و نگهبــان اســت امــا ایــن حــق چیســت کــه
بایــد پــاس بدارنــد ،در دو جملــه بعــدی حــق الهــی تفســیر شــده اســت
بــه «عهــد الهــی» و ّ
«بقیــه»ای کــه خداونــد آن را خلیفــه بــر مــردم قــرار
داده اســت.
الف) عهد و پیمان الهی
َ ٌ َ َّ َ ُ
«ع ْهد قد َم ُه ِإل ْيك ْم»
در قرآن کریم مصداق عهد الهی دو چیز شمرده شده است:
 .1عبــادت و بندگــی خــدا و عــدم بندگــی شــیطان آنجــا کــه
میفرمایــد:
َ
َ َ َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
َ
«أ ل ْم أ ْع َه ْد ِإل ْيك ْم يا َب ِني َآد َم أ ْن لا ت ْع ُب ُدوا الش ْيطان ِإن ُه لك ْم َع ُد ٌّو

21

پ ــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه؟اهس؟

َ
ُمبين* َو أن ْاع ُب ُدوني هذا ِص ٌ
راط ُم ْس َت ِق ٌ
يم؛ 1ای فرزندان آدم آیا با شما
ِ
ِ
ِ
عهد نبستم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری
است و تنها مرا بپرستید که این راه مستقیم است».
مــراد از عهــد در خطبــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ کــه مخاطبــان خــود را
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بــه رعایــت آن فــرا میخوانــد ایــن عهــد نیســت ،زیــرا ایــن عهــد الهــی
بــرای همــه انســانها از گذشــته تــا آینــده اســت و کســی هــم منکــر ایــن
عهــد نیســت بلکــه ســخن از عهــدی خــاص اســت کــه خداونــد بــا
ایــن امــت بســته اســت و آنــان بــه ایــن عهــد و پیمــان پاســخ دادهانــد،
و بایــد بــر آن وفــادار باشــند.
 .2امامت و والیت آنجا که خداوند در آیه  124سوره بقره،
ّ
ُ َ َ
حضرت ابراهیم را «امام» قرار میدهد«ِ :إن ِي َج ِاعلك ِل ّلن ِاس ِإ َم ًاما؛
و ابراهیم از خداوند میخواهد که این امامت را در بخشی از ذریهاش
ُ
نیز قرار دهد ،خداوند در جواب او میفرماید« :لا َينال َع ْه ِدي
َّ
الظ ِال ِمين؛ عهد من به ظالمان نمیرسد» .پس خداوند از امامت به
عنوان «عهد» خود یاد میکند و تحقق آن را به جعل و قرار دادن خود
میداند و آن را مانند رسالت امری فراتر از درک و انتخاب بشر قرار
داده است؛ زیرا امام کسی است که هدایت انسانها را به عهده
ْ ُ َ َ ً ُ َ َ
ون ِبأ ْم ِرنا» و خدا میداند چه کسی
میگیرد«َ :و َج َعلناه ْم أ ِئ ّمة َي ْهد

هدایت شده است تا قابلیت هدایت کردن انسانها را داشته
باشد .مگر میشود با رأی و انتخاب مردم دانش پزشکی در کسی
 . 1سوره یس ،آیات  60و .61

22

تحقق یابد ،و مگر میشود با رأی و انتخاب مردم عدالت و عصمت
در کسی پدید آید .تحقق دانش و اخالق در فردی ،فرایند خاص
خود را دارد .امامت نیز این گونه است که امام آن فرد شایستهای
است که از علم موهوبی ربوبی و از عصمت الهی برخوردار است لذا
خداوند به او اذن در هدایت انسانها میدهد.
از ایــن روی خداونــد از ایــن مقــام رفیــع تعبیــر بــه «عهــد»
میکنــد و بیــان مــیدارد کــه عهــد مــن بــه ظالمــان نمیرســد .ایــن
عبــارت بــه گون ـهای واگــوی برخــی از ابعــاد شــخصیتی امــام اســت؛
زیــرا ظلــم در قــرآن شــامل شــرک کــه ظلــم بــه خــدا و گنــاه غیــر قابــل
آمــرزش اســت و نیــز ظلــم بــه نفــس کــه مصــداق گنــاه اســت و ظلــم
بــه دیگــران میشــود و امــام کســی اســت کــه هیچگونــه ظلمــی در
ســاحت وجــودی او نیســت .در او ذرهای شــرک نیســت و از او هیــچ
گناهــی صــادر نمیشــود و معصــوم اســت؛ زیــرا اگــر گناهــی از او صــادر
شــود مصــداق ظلــم بــه نفــس اســت .تنهــا خــدا میدانــد چــه کســی
اینگونــه اســت و از طرفــی یکــی از شــئون امامــت برپایــی عــدل و
قســط اســت همانگونــه کــه از اهــداف بعثــت انبیــاء شــمرده شــده
اســت و چگونــه امامــی کــه میخواهــد برپــا کننــده عــدل باشــد خــود
مرتکــب ظلــم شــود و بایــد تــوان علمــی و عملــی ظلمزدایــی و برقــراری
عــدل در جامعــه را داشــته باشــد.
پس در فرهنگ قرآن امامت از مصادیق آشکار عهد الهی
است که مسلمانان صدر اسالم از امام و امامت در اسالم آگاه
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بودند و همگی در روز غدیر خم با ولی خدا و امام پس از پیامبر؟ص؟

پیمان بستند .اگر سوره مائده را که از آخرین سورههای نازل شده بر
پیامبر؟ص؟ است ،مورد مطالعه قرار دهیم و در اطراف آیات کانونی و
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بینظیر آن که درباره والیت امیرمؤمنان؟ع؟ است مانند :آیه إکمال
ُ َْ ُ َ ُ
َ ْ ْ ُ َ ُ
ْ
«ال َي ْو َم أك َملت لك ْم ِد َينك ْم َوأت َم ْمت َعل ْيك ْم ِن ْع َم ِتي» ،1و آیه إبالغ:
َ ُّ َ َّ ُ ّ ْ ُ ْ َ َ
َ َ ْ َ َّ ْ َ
«يا أيها
الر ُسول َب ِلغ ما أن ِزل ِإل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك َو ِإ ْن ل ْم تف َع ْل فما َبلغت
َ
َ
ُ
ّ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ِرسال َت ُه» ،2و آیه والیت«ِ :إنما َو ِل ُّيك ُم ا ّلل ُه َو َر ُسول ُه َو ال ِذ َين َآم ُنوا ال ِذ َين
ُ ُ َ َّ َ
َ
ون َّ
لاة َو ُي ْؤ ُت َ
كاة َو ُه ْم راك ُع َ
ي ِقيمون الص
الز
ون» ،3تدبر نماییم
ِ
خواهیم دید که از یکسو سخن از میثاق و وفای به عهد است آنجا
َّ
َ َ َ ُ
ْ ُ
که خطاب به «ال ِذ َين َآم ُنوا» میفرماید«َ :و اذك ُروا ِن ْع َمة ا ّلل ِه َعل ْيك ْم َو
َ
َ ُ َّ
َ
واث َق ُك ْم بهِ إ ْذ ُق ْل ُت ْم َس ِم ْعنا َو أ َط ْعنا َو َّات ُقوا ا َّلل َه إ َّن ا َّلل َه َع ٌ
ذي
ال
ميثاقه
ليم
ِ ِ
ِ
ُّ
4
ِبذ ِات
الص ُدور».
از نعمــت خــدا بــر خــود یــاد کنیــد و ایــن همــان نعمتــی اســت کــه
در چنــد آیــه پیشــین از آن بــه «إتمــام نعمــت» در روز غدیــر تعبیــر نمود.
همــان نعمتــی اســت کــه بــا میثــاق و عهــد و پیمــان همــراه اســت و
« . 1امــروز ديــن شــما را برايتــان كامــل و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام گردانيــدم» ،ســورۀ مائــده،
آیــه .3
« . 2اى پيامبــر ،آنچــه از جانــب پــروردگارت بــه ســوى تــو نــازل شــده ،ابــاغ كــن؛ و اگــر نكنــى
پيامــش را نرســاندهاى» ،ســورۀ مائــده ،آیــه .67
« . 3ولـ ّـى شــما ،تنهــا خــدا و پيامبــر اوســت و كســانى كــه ايمــان آوردهانــد :همــان كســانى كــه نمــاز
بر پــا مىدارنــد و در حــال ركــوع زكات مىدهنــد» ،ســورۀ مائــده ،آیــه .55
« . 4و نعمتــى را كــه خــدا بــر شــما ارزانــى داشــته و [نيــز] پيمانــى را كــه شــما را بــه [انجــام] آن
متعهــد گردانيــده ،بــه يــاد آوريــد ،آنــگاه كــه گفتيــد« :شــنيديم و اطاعــت كرديــم ».و از خــدا پــروا
دار يــد كــه خــدا بــه راز دلهــا آ گاه اســت» ،ســورۀ مائــده ،آیــه .7
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از مســلمانان پیمــان گرفتــه شــده و آنهــا نیــز پیمــان بســتند و گفتنــد
شــنیدیم و اطاعــت خواهیــم کــرد .خداونــد آنــان را بــه تقــوا ســفارش
میکنــد و میفرمایــد :خــدا از درون ســینهها آگاه اســت و ایــن دو
عبــارت میرســاند کــه پیمــان و شــنیدن و قــول دادن آنهــا ظاهــری
بــوده اســت .از ســوی دیگــر در همیــن ســوره در کنــار آیاتــی کــه تأکیــد بــه
وفــای بــه عهــد دارد ،نقــض میثــاق و پیمــان شــکنی امتهــای قبــل
را ذکــر میکنــد و بــر مســلمانان را از پیــروی از آنهــا برحــذر مــیدارد.
بــه تعبیــری دیگــر میفرمایــد :ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد اگــر
ایمانتــان واقعــی اســت نبایــد دیــن خــود را بــه اســتهزاء و بــازی بگیریــد
و کفــار را اولیــای خــود قــرار دهیــد 1.و از ارتــداد امتهــای پیشــین و
پیمــان شــکنی آنهــا ،درس عبــرت بگیریــد .ســپس آیــات ایــن ســوره
از ارتــداد و بازگشــت مســلمانان بــه جاهلیــت ،و شــتاب بــه ســوی کفـ ِـر
آنانــی کــه میگوینــد ایمــان آوردهایــم ولــی در واقــع ایمــان نیاوردهانــد و
از پیمانشــکنی و خیانــت مســلمانان بــه ایــن عهــد و میثــاق الهــی
خبــر میدهــد.
پــس «عهــد الهــی» طبقآیــات ســوره مائــده چیــزی جــز والیــت
امیــر مؤمنــان؟ع؟ نیســت و نیــز خبــر از پیمــان شــکنی و پشــت پــا زدن
مســلمانان بــه ایــن عهــد در ایــن ســوره بســیار گویــا و روشــن بیــان شــده
اســت.
ب) خلیفه الهی
 . 1سورۀ مائده ،آیات  13و .57
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ْ ََ
ٌ
َ ُ
َ«ب ِق َّية ْاس َتخلف َها َعل ْيك ْم»

دومیــن حــق الهــی کــه مؤمنــان بایــد بــه آن پایبنــد باشــد ّ
بقیــه و
بــه جــای مانــدهای اســت کــه خداونــد آن را خلیفــه بــر مؤمنــان قــرار
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داده اســت.
ّ
بقیــه و بــه جــای مانــده پــس از پیامبــر؟ص؟ طبــق نــص حدیــث
ّ
متواتــر ثقلیــن دو چیــز اســت :کتــاب خــدا و عتــرت پیامبــر؟ص؟ِ « :إ ِنــي
َ ٌ ُ
يكـ ُـم َّالث َق َل ْيــن ِك َتـ َ
اهَّلل َو ِع ْت َر ِتـي» 1:آنچــه را پیامبــر؟ص؟ در میــان
ـارك ِف
ـاب ِ
تـ ِ
ِ
امــت بــه جــای گذشــته اســت همــان بقیــه و بــه جــای مانــده الهــی
اســت؛ زیــرا پیامبــر؟ص؟ جــز بــه دســتوری الهــی و بــر اســاس وحــی
ســخن نمیگویــد ،لــذا دو خلیفــه پیامبــر؟ص؟ یعنــی قــرآن و عتــرت؟مهع؟

دو خلیفــه خداونــد میباشــند .قــرآن خلیفــه الهــی اســت زیــرا کالم
اوســت و عتــرت؟مهع؟ خلیفــه الهــی اســت ؛زیــرا تنهــا آنــان دانایــان
بــه کالم الهــی و آشــکارکنندگان امــر و نهــی و اراده الهــی و مجریــان و
اقامهکننــدگان آن هســتند.
حضــرت زهــرا؟اهس؟ در ادامــه خطبــه بــه ایــن دو اشــاره میکنــد:
آنجــا کــه بــه بیــان ویژگیهــای قــرآن بــا تعبیــر «کتــاب اهلل الناطــق»
َ ً
میپــردازد و بــه ضــرورت و جایــگاه امامــت در عبــارتَ « :ط َاع َت َنــا ِنظامــا
ْ َّ
ِلل ِملـ ِـة؛ اطاعــت مــا اهلبیــت و عتــرت پیامبــر؟ص؟ نظــام بخــش دیــن
اســت» اشــاره میفرمایــد.
در حدیــث ثقلیــن «کتــاب خــدا و عتــرت» دو باقیمانــدهای
 .1سليم بن قيس الهاللي ،ج ،1ص .17
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هســتند کــه هرگــز از هــم جــدا نمیشــوند و تمســک بــه هــر دو مایــه
هدایــت اســت .اگــر در جامع ـهای تنهــا قــرآن باشــد و عتــرت مهجــور
گــردد بایــد پذیرفــت کــه قــرآن هــم مهجــور میگــردد زیــرا قــرآن بــدون
عتــرت هــادی نیســت .تمــام فــرق اســامی خــود را بــه قــرآن منتســب
میداننــد و بــرای آراء و افــکار خــود بــه قــرآن اســتناد میکننــد ولــی از
آنجــا کــه قــرآن را از زبــان عالــم بــه آن نیاموختهانــد دچــار کــژ فهمــی
نســبت بــه قــرآن و کــژ راهــی از مســیر قــرآن شــدهاند .لــذا بــدون
بهرهمنــدی از عالمــان قــرآن کــه عتــرت طاهریــن هســتند جــز ضاللــت
و جهالــت نصیبــی نخواهــد بــود.

ق آ
مه�ور� تی� �ر� ن�
ج
قــرآن در عیــن آنکــه آیــات محکمــات و روشــنی دارد ،کتابــی
الیــه الیــه و تــو در توســت .فهــم معنــای کامــل آن بــرای همــگان میســر
نیســت .خاصــه تفســیر و تبییــن ِحکمــت و ُحکــم آن نیازمنــد علمــی
مصــون از خطاســت کــه تنهــا در نــزد راســخان در علــم اســت .قــرآن
دارای متشــابهات اســت ،کــه تنهــا معلمــی کــه خــدا ّ
معیــن فرمــوده
اســت میتوانــد پــرده از اســرار آن برکشــد .یکــی از حکمتهــای
وجــود متشــابهات قــرآن ،نیــاز بــه روشنســازی معانــی آن اســت کــه
وجــود معلــم را بــرای آن ضــروری میســازد .قــرآن نیــز میفرمایــد:
ْ ْ
َ َ ْ َ ُ َّ َّ ُ َ
الراس ُخ َ
ون فِي ال ِعل ِم؛ 1تفسیر آن را جز خدا و
َ«و َما َي ْعل ُم تأ ِويله ِإلا اللـه َو ّ ِ
 . 1سورۀ آل عمران ،آیۀ .7
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راسخان (ریشه داران) در علم کسی نمیداند».
امــا افســوس ،علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ را کــه پیامبــر؟ص؟ در شــأن
او فرمــود:

ُْ
ُْ ُ
َ
«ع ِلـ ٌّـي َمـ َـع القـ ْـر ِآن َو القـ ْـرآن َم َعــه؛ 1علــی؟ع؟ بــا قــرآن اســت
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و قــرآن هــم بــا علــی؟ع؟ اســت».

و آن امامی را که فرمود:
ْ ْ ُ ََ
َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ َّ ُ َ
«أيــن ال ِذيــن زعمــوا أنهــم الر ِاســخون ِفــي ال ِعل ِــم دوننــا
َ ً ْ ً َ ً
ك ِذبــا َو َبغيــا َعل ْي َنــا؛ 2کجاینــد کســانی کــه میپندارنــد
راســخون در علــم غیــر از مــا هســتند؟ دروغ میگوینــد و
بــر مــا ســتم روا میدارنــد».

در چشمانش خار نهادند و در گلویش استخوان 3.و خانهنشینش
سـاختند تا کسـانی را بر کرسـی نشـانند که فاقد هر دانشـی نسـبت به
قـرآن بودنـد و زمینـه مهجوریـت قـرآن را بـا جداسـازی عالـم بـه قـرآن از
قـرآن فراهـم سـاختند .بـرای روشـن شـدن ایـن مطلـب الزم اسـت بـه
آیـات  27تـا  31سـوره فرقـان بنگریـم کـه از مهجوریـت قـرآن و عوامـل
آن یـاد میکنـد:
َ َ ْ َ َ َ ُّ َّ ُ َ َ ٰ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ً
ول س ِبيلا
«ويوم يعض الظ ِالم على يديهِ يقول يا ليت ِني اتخذت مع الرس ِ
َ َ ْ َ َ ٰ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ً َ ً َّ َ ْ َ َ َّ َ ّ ْ
ك ر َب ْعدَ
* يا ويلتى ليت ِني لم أت ِخذ فلانا خ ِليلا * لقد أضل ِني ع ِن ِ
الذ ِ
َ ُ ً َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ّ َّ
ْ َ
َ َ َّ َ ُ ْ َ
ان خذولا * و قال الرسول يا ر ِب ِإن
ِإذ ج َاءنِي َو كان الش ْيطان ِلل ِإنس ِ
 . 1امالی (طوسی) ،المجلس السادس عشر ،ص .460
 . 2نهج البالغه ،خطبه  ،144ص .201
 . 3نهج البالغه ،خطبه .3
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ْ ُ َ
َ َ َ
َق ْومي َّات َخ ُذوا َه ٰـ َذا ْال ُق ْر َ
آن َم ْه ُج ًورا * َو كذٰ ِلك َج َعل َنا ِلك ِ ّل ن ِب ٍ ّي َع ُد ًّوا ِّم َن
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْال ُم ْجر ِم َ
ين َو كف ٰى ِب َر ِّبك ه ِاد ًيا َو ن ِص ًيرا؛ و روزی را که ظالم دو دست
ِ
خود را [از شدت حسرت] بگزد و بگوید :ای کاش با رسول راهی را
پیش گرفته بودم ،وای بر من ،کاش فالنی را به دوستی نگرفته بودم،
او مرا از ذکر (قرآن و حق) پس از آمدن آن گمراه ساخت و شیطان
همواره انسان را خوار و زبون میکند ،پیامبر گفت :پروردگارا ،قوم من
قرآن را رها کردند ،این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار
دادیم و پروردگار تو برای هدایت و نصرت کافی است».
مهجوریــت قــرآن یعنــی نفهمیــدن یــا کــژ فهمیــدن ،و عمــل نکــردن
و اقامــه ننمــودن آن .و طبیعــی اســت زمانــی فهــم درســت از قــرآن
محقــق میشــود کــه از عالــم بــه کتــاب آموختــه گــردد .جــدا ســازی
عالــم بــه کتــاب یعنــی جداســازی عتــرت از قــرآن و ایــن اولیــن گام
مهجوریــت قــرآن اســت .اقامــه و پیــاده کــردن قــرآن نیــز بــه دســت
کســی اســت کــه عالــم بــه آن باشــد زیــرا بــا برداشــت غلــط و نادرســت
از قــرآن ،اقامــه قــرآن هــم محقــق نمیشــود و نیــز بــر پــا دارنــده قــرآن
عــاوه بــر عالــم بــودن بــه آن بایــد اهــل هــوی و دنیــا نباشــد تــا در مقــام
اقامــه قــرآن منحــرف نگــردد.
اما عامل این مهجوریت چه کسی یا کسانی میتوانند باشند؟
آیا یک فرد عادی که قدرتی ندارد میتواند چنین کار سهمگینی را
انجام دهد؟ مطالعه تاریخ اسالم و قرآن ،و دقت در وقایع پس از پیامبر
و برخورد جامعه با امیر مؤمنان؟ع؟ که تنها عالم به قرآن و مقاصد آن
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بود ،عوامل مهجوریت را آشکار میسازد .در آیه فوق الذکر این عامل
در قوم پیامبر؟ص؟ است و تعبیر امت ندارد که بگوییم بعدها توسط
ّ
پیروی حضرت؟ص؟ این کار اتفاق افتاد بلکه تعبیر «قوم»
عیان
مد ِ
ِ
دارد یعنی کسانی که از قبیله و همشهری پیامبر بودند اقدام به این
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کار کردند و دیگر آنکه آن ظالمی که از او به ظالم ،و از دوستش با
ً
عنوان «فالنا» یاد میکند در زمان رسول اهلل؟ص؟ بودهاند که ذکر و قرآن
بر آنها آمده است و آنها به جای آنکه راهی با رسول؟ص؟ را انتخاب
کنند و پیرو ذکر و قرآن باشند راه شیطان را انتخاب کردند .در ادامه
ٰ
آیات عبارت « َو َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ِل ُك ّل َنب ّي َع ُد ًّوا ِّم َن ْال ُم ْجر ِم َ
ين» گویای
ِ
ِ ِ ٍ
آن است که این عوامل دشمنان پیامبر بودند و برای هر پیامبری
دشمنی از مجرمان قرار داده شده است که این دشمن یا دشمنان،
دشمن شخصی او نیستند که دشمن مقام نبوت و پیام نبوت او
هستند و لذا در منحرف ساختن مسیر هدایت و دین او گام بردارند.

ر� �ا دوم� ن� � قا�� ن
ت
ما�ده
ی ب ی
ع� ت ی
در حدیــث پیامبــر؟ص؟ پــس از کتــاب خــدا بــه عتــرت اشــاره
شــده اســت کــه بــا امیــر مؤمنــان علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ آغــاز و بــه
دوازدهمیــن خلیفــه الهــی حضــرت مهــدی؟جع؟ منتهــی میشــود.
آنگونــه کــه خــود پیامبــر؟ص؟ در حدیــث متواتــر دیگــری کــه در منابــع
فریقیــن آمــده اســت فرمــود:
«خلفائی اثنا عشر خلیفة؛ جانشیان من دوازده نفرند».
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واژه خلیفــه در لغــت از «خلــف» مشــتق شــده اســت و طبــق گفتــه
صاحــب مقاییــس اللغــة دارای ســه معنــا اســت .1 :چیــزی پــس از
چیــزی آیــد کــه جانشــین و قائــم مقــام آن گــردد؛  .2خــاف پیــش رو
(پشتســر)؛ ّ .3
تغیــر (دگرگونــی) 1.ســپس میگویــد :در «خالفــت»
معنــای اول و در «خــاف وعــده» معنــای سـ ّـوم وجــود دارد.
معنای اول که جانشینی و قائم مقامی را میرساند گاه جانشینی
و تأخر و از پی آمدن؛ است مانند آیاتی که میفرماید« :جعلکم

آمدن
خالئف» یا «جعلناکم خالئف» که در این آیات اشاره به از پی ِ
زمانی دارد یعنی آیندگان از پی گذشتگان میآیند و خدا شما را
خلیفه و از پی آمده پیشینیان قرار داد این خالفت بار ارزشی ندارد.
ْ
وصفی مراد است که ممکن است زمانی
آمدن
گاه تأخر و از پی ِ
هم باشد و آن در جایی است که قائم مقام و جانشنین متصف
به اوصاف مستخلف است و کار او را انجام میدهد مانند آنکه
ً
پزشکی جانشین پزشک دیگر میشود و طبیعتا کس دیگری که
تخصص پزشکی را ندارد حق جانشینی و قائم مقامی پزشک اول
را نخواهد داشت .خالفت رسول؟ص؟ نیز از این گونه است .کسی
خلیفه رسول خداست که متصف به اوصاف رسول؟ص؟ جز مقام
رسالت است و شؤون رسالت از تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت
(جمعه ،آیه  )2و هدایت و اخراج انسانها از ظلمات به نور (ابراهیم،
آیه  )1در توان او است و این نیز همان است که در این فراز از خطبه
 . 1مقاییس اللغة ،ج  ،2ص .210
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به آن اشاره شده است یعنی باقیماندهای که خداوند او را خلیفه بر
شما قرار داد و این خلیفه هم خلیفه رسول اهلل؟ص؟ است یعنی خدا
او را خلیفه رسول اهلل؟ص؟ در میان شما قرار داد که از عهده او همان
کاری بر میآید که از عهده رسول اهلل؟ص؟ بر میآمد.
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او هــم خلیفــه خداســت زیــرا زمیــن خالــی از وجــود خلیفــه
نیســت .حکمــت آفرینــش انســان بــر روی زمیــن وجــود خلیفــه
اســت ،خلیف ـهای کــه همــه اســماء را میدانــد و مســجود فرشــتگان
اســت 1،پــس اگــر زمیــن خالــی از خلیفــه الهــی و حجــت خداونــدی
باشــد جــای اعتــراض فرشــتگان باقــی اســت کــه چــرا بــر روی زمیــن
خلیفــه (آن انســانی کــه دو ویژگــی فــوق را داشــته باشــد) وجــود نــدارد و
چــرا وعــده الهــی تخلــف یافتــه اســت .وعــده الهــی دربــاره خلیفــه در
زمیــن مقیــد بــه زمــان خاصــی نیســت بلکــه از حکمتهــای آفرینــش
انســان وجــود خلیفــه اســت و تــا زمانــی کــه انســان بــر روی زمیــن
اســت خلیفــه خــدا نیــز وجــود دارد.
اما خلیفه خدا بودن معنایش این نیست که خدا غایب شده و
خلیفه جانشین اوست؛ زیرا او همیشه حاضر است و ناظر .معنای
ّ
خالفت اللهی این نیست که خلیفه متصف به صفات مستخلف
به معنای تام و کامل آن است؛ زیرا در این صورت او هم خدا میشود
بلکه مراد از خلیفه الهی این است که اراده خدا و رضایت الهی
 . 1ســورۀ بقــره ،آیــات  31تــا  ،34در رابطــه بــا قــرار دادن خلیفــه بــر روی زمیــن و اینکــه خلیفــه علــم
«اســماء» دارد و مســجود مالئکــه میباشــد.
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ّ
در چهره خلیفه متجلی است و بیعت با خلیفه و اطاعت او عین
َ
بیعت با خدا و اطاعت با خدا است همانگونه که قرآن فرمود«ِ :إ ّن
َّ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ُ َ َ
بايع
ون ا ّلل َه؛ 1کسانی که با تو بیعت میکنند
بايعونك ِإنما ي ِ
الذين ي ِ
َ
َ
َ َ
ََ
با خدا بیعت کردهاند» و یا َ«م ْن ُيطع َّ
طاع ا ّلل َه؛ 2هر کس
الر ُسول فق ْد أ
ِِ
رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است».
رســول خــدا؟ص؟ و عتــرت طاهرینــش؟مهع؟ خلفــای الهــی در زمیــن
بــه معنــای فــوق هســتند.
عتـرت پیامبـر؟ص؟ علاوه بـر مقـام خالفـت الهـی ،خلیفـه رسـول
اهلل؟ص؟ نیـز میباشـند کـه در اینجـا بـه دلیـل بشـر بـودن رسـول اهلل؟ص؟

آنان متصف به صفات رسـول اهلل؟ص؟ غیر از صفت رسـالت و نبوت
و وحـی هسـتند؛ زیـرا رسـول؟ص؟ خاتـم النبییـن اسـت و پـس از او مقام
نبـوت و رسـالت امتـداد نـدارد و وحـی نیـز منقطـع شـده اسـت.
لــذا دومیــن حــق الهــی کــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ از مــردم میخواهــد
کــه بــه آن ملتــزم و وفــادار باشــند ،خلیفــهای اســت کــه خداونــد در
میــان امــت قــرار داده اســت کــه هــم خلیفــه خداســت و هــم خلیفــه
رســول اهلل؟ص؟ و مــردم مــی بایســت بــا او بیعــت کننــد و از او اطاعــت
نماینــد و او را از خلیفــه دیگــر کــه قــرآن اســت جــدا نســازند.

 .1سورۀ فتح ،آیه .10
 .2سورۀ نساء ،آیه .10
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آ
ق آ
�ر� ن� و و�ی �ژ گیهای � ن�

َّ
َّ ُ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ َ ُّ ُ َّ ُ َ ّ
«ك َت ُ
الض َي ُاء الل ِم ُع؛
اطع و ِ
اطق و القرآن الص ِادق و النور الس ِ
اهَّلل الن ِ
اب ِ
ِ

کتاب گویای خدا ،قرآن صادق ،نور تابان و پرتو درخشان».
حضـرت در ایـن عبـارت و چنـد عبـارت بعد به بیـان ویژگیهای
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قـرآن کریـم میپـردازد؛ امـا الزم اسـت پیـش از پرداختـن بـه شـرح
عبـارت فـوق بـه حوزههـای مطالعاتـی قـرآن کریـم اشـارتی شـود .اکثـر
مطالعـات قرآنـی در سـه حـوزه تاکنـون انجـام پذیرفتـه اسـت:
 .1متـــن قـــرآن :مباحـــث علـــوم قرآنـــی کـــه عبـــارت اســـت از
مجموعـ ـهای از اطالع ــات و آگاهیه ــا درب ــاره مت ــن ق ــرآن از اعج ــاز
متنـــی ،عـــدم تحریـــف متـــن ،قرائتهـــای گوناگـــون متـــن ،وجـــود
نســخ در متــن و ماننــد ایــن امــور و نیــز مباحــث ادبــی و زیباشــناختی
از شـــاخههای مطالعـــات مرتبـــط بـــا متـــن قـــرآن اســـت.
 .2روشهــای و قواعــد فهــم قــرآن :بــه ایــن دانــش در عصــر حاضــر
بیــش از گذشــته پرداختــه شــده و هــدف آن روشمندســازی تفســیر و
برداشــت از قــرآن اســت.
 .3معــارف قــرآن :شــامل آمــوزهای نــاب و بریــن و گوناگــون قــرآن
کریــم اســت ،کــه اهتمــام کتــب تفســیر ،تــاش بــرای دســتیابی بــه
معــارف و آموزههــای قرآنــی اســت.
دانشهای فوق ،زمانی ارزشمند است که در محدوده «نگریستن
به قرآن» نماند بلکه به «نگریستن با قرآن» و زندگی با آن بیانجامد.
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«نگریستن با قرآن» نگریستن و کاویدن تشنه کامان حقیقت است نه
تشنه نامان شهرت طلب ،دردمندان خودیابی و خودسازی است
نه بیماران خود شیفتگی و خودنمایی .حکمت نزول قرآن این
ُ
است که دانشها و تدبرها منتهی به انس و ارتباطی با قرآن شود که
ٌ َْ َ ْ ُ َ
ْ
ناه ِإل ْي َك ِل ُتخ ِر َج
زمینهساز خروج از ظلمتها به نور گردد«ِ :كتاب أنزل
ُّ ُ
َ ُّ
َّ
ور» و اال مطالعات نظری اگر در راستای
الن َاس ِم َن الظل ِ
مات ِإلى الن ِ

صرف نگریستن به قرآن باشد و نه نگریستن با قرآن ،پردهبرداری از آن
عین پرده َنهی بر آن خواهد بود .اینک به بیان برخی از ویژگیهای

قرآن در این راستا از منظر امیر مؤمنان؟ع؟ میپردازیم:
َ ْ َ ُ َ ّ َُ
 .1انســان بــا قــرآن بــه اســتغنای روحــی میرســد« :و اعلمــوا أنــه
َ َ َ َ
َ َ
َ
َ َ ُْ
َ ُْ
ل ْيـ َـس َعلــى أ َحـ ٍـد َب ْعــد القـ ْـر ِآن ِمـ ْـن فاقـ ٍـة َو ل ِل َحـ ٍـد ق ْبــل القـ ْـر ِآن ِمـ ْـن ِغ ًنــى؛
بدانیــد احــدی پــس از بــا قــرآن بــودن احســاس نیــاز نمیکنــد و کســی
را بــدون قــرآن بینیــازی حاصــل نگــردد»؛
َ
ّ
 .2قــرآن نیکوتریــن وســیله بــرای روی آوردن بــه خداســتِ « :إنـ ُـه َمــا
َ
َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
ْ
اهَّلل َت َعالــى ِب ِمث ِلـ ِـه»؛
توجــه ال ِعبـ
ـاد ِإلــى ِ
 .3قرآن ریسمان استوار الهی است که انسانها را از چاه ظلمت
َ َّ ُ ُ
اهَّلل ْال َم ِت ُ
ين»؛
به اعلی علیین روشنایی باال میبرد« ،ف ِإنه َح ْبل ِ
 .4قــرآن جــا بخــش قلبهاســت آنگاه کــه از غفلتهــا و
خطاهــا زنــگار گرفتــه باشــد و دلهایــی کــه در زمســتان دوری از خــدا
منجمــد گشــتهاند بهــاری و ّ
يــه َر ِبي ُــع
خــرم و شــکوفا میســازدَ « :و ِف ِ
َْ ْ
ْ ْ
َْ ْ
َ َ
القلـ ِـب َو َي َن ِابيـ ُـع ال ِعلـ ِـم َو َمــا ِللقلـ ِـب ِجــا ٌء غ ْيـ ُـر ُه»؛
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 .5شــگفتیهای قــرآن پایــان ناپذیــر اســت و تاریــخ انقضایــی
َ َ
بــرای آن نیســت « َو ل َت ْنق ِضــي َع َجا ِئ ُبـ ُـه».
در ادامــه بــه شــرح عبــارت حضــرت زهــرا؟اهس؟ در بیــان ویژگیهــای
قــرآن میپردازیــم.

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

کتاب اهلل الناطق و القرآن ّ
الصادق
بیــان ویژگیهــای قــرآن در خطبــه حضــرت زهــرا؟اهس؟ بــا رویکــرد
تغییــر و ّ
تحــول اســت .تغییــر مســیر انســان و تحــول او از مرتبــۀ
ظلمانــی بــه نورانــی اســت .لــذا اوصــاف بیــان شــده از صــدق و نطــق،
ـودن قــرآن بــه ســوی
نــور و ضیــاء ،نجــات و رســتگاری ،قائــد و راهبــر بـ ِ
خشــنودی و رضــوان الهــی واگــوی همیــن رویکــرد اســت.

ق آ
ن�امهای �ر� ن�
بــر کتــاب آســمانی خاتــم النبییــن حضــرت محمــد مصطفــی؟ص؟

نامهــا و اوصــاف گوناگونــی اطــاق شــده اســت کــه غالــب آنهــا
برگرفتــه از خــود ایــن کتــاب اســت .ماننــد کتــاب ،قــرآن ،مصحــف،
کالم اهلل ،ذکــر ،نــور ،فرقــان ،قــول ،احســن الحدیــث ،وحــی ،آیــات،
بینــات و  ...و آنچــه از همــۀ اینهــا بیشــتر شــهرت دارد ،نــام «قــرآن» و
پــس از آن «کتــاب اهلل» و «کالم اهلل» اســت.

ا� اهلل ن
ال� ق
اط�
تک� ب
«کتــاب» مصــدر اســت و در اصــل بــه معنــای گــردآوردن و ثبــت
کــردن اســت ،ولــی معنــای مشــهور و پرکاربــرد آن نوشــتن و یــا نوشــته
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(مصــدر بــه معنــای اســم مفعــول :مکتــوب؛ نوشــته شــده) اســت.
واژه کتاب حدود  47بار در قرآن کریم بر خود قرآن اطالق شده
َّ َ َ ُ َ ْ َ
اب َلا َريْ َب»ُ 1،
است ،مانند«َ :ذٰ ِل َك ْال ِك َت ُ
اب
ِ
«آمنوا ِباللـهِ ورسو ِلهِ وال ِكت ِ
َّ َ َ َ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ َ 2
اب َوال ِحك َمة» 3.اما
ال ِذي ن َّزل َعل ٰى َر ُس ِول ِهم»« ،وأنزل اللـه عليك ال ِكت
چرا به قرآن واژه «کتاب» اطالق شده است و وجه تسمیه قرآن به
«کتاب» چیست؟ برخی علت نامگذاری را بر اساس معنای اصلی
کتاب که گرد آوردن است میدانند از آن جهت که قرآن جامع و
گردآورنده انواع قصص ،احکام ،اخبار و معارف است و به طریق ویژه
ای نیز گرد آمده است به آن کتاب گفته شده است 4.گروه دیگری
معنای کتاب را همان معنای مشهور و رایج (نوشته شده :مکتوب)
دانستهاند اما در وجه تسمیه قرآن به کتاب نظرات گوناگونی را ارایه
دادهاند؛ مانند آنکه واژه کتاب پس از نزول تعدادی از ُسور قرآن و
نگاشته شدن آن ،اطالق شده است و یا مراد از مکتوب بودن قرآن
مکتوب بودن در کاغذ نیست بلکه مکتوب بودن در لوح محفوظ
است یعنی آیاتی که نازل شده و بر پیامبر؟ص؟ قرائت شده است از
مصدری نازل شده که در آنجا مکتوب بوده است و آن مکتوب تنزل
یافته و در کسوت الفاظ عربی خود را نمایان ساخته است .شاید
بتوان گفت اطالق کتاب بر قرآن از آن جهت است که یکی از معانی
 . 1سورۀ بقره ،آیه .2
 .2سورۀ نساء ،آیه .136
 . 3سورۀ نساء ،آیه .113
 .4البرهان (زرکشی) ،ج  ،1ص .317
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کتاب ثبت کردن است و چون قرآن ثابت است زیرا حق است (حق

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

یعنی ثابت و بدون زوال) و پس از حق باطل است و بعد از هدایت
ْ
َّ َّ ُ
َ
ضاللت و گمراهی «فما ذا َب ْع َد ال َح ّ ِق ِإلا الضلال» 1و از آنجا که در قرآن
َّ ْ
َْ
َ
ْ
2
باطل و خطا راه ندارد «لا َيأ ِتيهِ ال َب ِاط ُل ِمن َب ْي ِن َي َد ْيهِ َولا ِم ْن خل ِفهِ »
پس هر چه که میگوید ثابت و پایدار و غیر قابل زوال است .از این رو
بر آن کتاب و کتاب اهلل اطالق شده است.

ن
ال� ق
اط�
حضــرت فاطمــه؟اهس؟ کتــاب خــدا را بــه «ناطــق» توصیــف فرمــود،
(ســخن گوینــده) گرفتــه شــده اســت ،یعنــی کتابــی
ناطــق از نطــق
ِ
ً
کــه گویــا اســت .معمــوال کتــاب متصــف بــه صامــت بــودن اســت در
برابــر زبــان کــه ناطــق اســت ،امــا قــرآن در عیــن آنکــه کتــاب اســت

و نگاشــته شــده امــا ناطــق اســت و ماننــد گفتــار میمانــد .در نهــج
البالغــه بــه ایــن تضــاد اشــاره شــده اســتَ « :ف ْال ُقـ ْـر ُآن آمـ ٌـر َزاجـ ٌـر َو َصامـ ٌ
ـت
ِ
ِ ِ
َ
اطـ ٌـق؛ 3در عیــن حالــی کــه صامــت اســت و خامــوش امــا ناطق اســت
ن ِ

و گویــا» از آنجــا کــه نطــق از درون گوینــده و مــراد او حکایــت میکنــد و
ناطــق بــا نطــق خــود مــا فــی الضمیــر و مــراد خــود را بــه وضــوح و آشــکارا
ٌ
بیــان میکنــد .قــرآن نیــز مــراد خــود را بیــان کــرده اســت کــه «هــذا َبيــان
َ
ـاس» امــا ایــن بیــان بــودن قــرآن و گویایــی او یــا بــه نطــق آمدنــش بــه
ِل ّلنـ ِ 
 . 1سورۀ یونس ،آیه .32
 . 2سورۀ فصلت ،آیه .42
 . 3نهج البالغه ،خطبه  ،183ص .256
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دو گونه است:
 .1خــود از خــود مــی گویــد یعنــی گاه آیــه بــه تنهایــی صامــت اســت
و مــراد آن روشــن نیســت امــا بــا کمــک آیــات دیگــر مــراد از آیــه مــورد
َْ ُ َْ ُ ُ َ ْ
ـض َو
نظــر روشــن شــده و آیــه ناطــق و گویــا مــی شــود« :ين ِطــق بعضــه ِببعـ ٍ
َ ْ َ ُ َْ ُ ُ َ َ َْ
1
ـض».
يشــهد بعضــه علــى بعـ ٍ
 .2دانایــان بــه قــرآن مــراد از آیــات را بیــان میکننــد همانطــور کــه
مــوال علــی؟ع؟ میفرمایــد:
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ ُ
َ َ ُْ ُ
«ذ ِلـك الق ْـرآن ف ْاس َـت ْن ِطق ُوه َو ل ْن َي ْن ِط َـق َو ل ِك ْن أخ ِب ُرك ْم َع ْن ُ ه
ْ
َ َ ْ
ْ
ْ
ََ َ
اضـي َو َد َو َاء
ـه ِعل َ 
ن ِفي ِ 
أل ِإ 
ـم َمـا َيأ ِتـي َو ال َح ِديـث ع ِـن ال َم ِ
ُ َْ
ُ
َدا ِئك ْـم َو نظ َـم َمـا َب ْي َنكـم؛ 2ایـن قـرآن اسـت آن را به نطق
آوریـد او سـخن نمیگویـد امـا مـن از آن خبـر میدهـم
همانـا در قـرآن اسـت علـم آینـده و سـخن از گذشـته و
درمـان درد شـما و نظـم و سـامان شـما اسـت».
َّ
َ ٌ
همچنیــن در خطبــه  125میفرمایــدِ « :إن َمــا ُهـ َـو خـ ّـط َم ْس ُــط ٌور
َّ
َّ َّ َ َ ْ ُ
َ َّ َ ُ
َ ُ
ـان َو ِإن َمــا َي ْن ِط ُــق
ـان َو ل ُبــد لــه ِمـ ْـن ت ْرج َمـ ٍ
َب ْيـ َـن الدفت ْيـ ِـن ل َين ِطــق ِب ِل َسـ ٍ
ُ
َع ْنـ ُـه ّ ِالر َجــال؛ 3قــرآن خطــی اســت نگاشــته شــده کــه بــا زبــان ســخن

نمیگویــد (مــراد خــود را بیــان نمیکنــد) و بــرای او ترجمانــی( .زبــان
گویایــی) الزم اســت همانــان مــردان (دانایــان بــه کتــاب) از آن ســخن
میگوینــد [و مــراد از آیــات را بیــان میکننــد] همانطــور کــه در قــرآن
 .1نهج البالغه ،خطبه .192
 .2نهج البالغه ،ص .223
 .3همان ،ص .182
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کریم به این مطلب تصریح شده است:
ُ َ َ
َ
ََ ََْ َْ َ ّ ْ
الذك َر ِل ُت َب ِّي َن ِل ّلن ِاس َما ن ّ ِزل ِإل ْي ِه ْم؛ 1ما ذکر (قرآن) را بر تو
«وأنزلنا ِإليك ِ
نازل کردیم تا برای مردم بیان کنی آنچه نازل شده است».

ق آ
ق
الصاد�
ال�ر� ن�

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

نــام «قــرآن» بیــش از نامهــای دیگــر ایــن کتــاب آســمانی رواج
یافتــه اســت ،نامــی کــه خداونــد بــر ایــن کتــاب نهــاده اســت .و حــدود
َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ
 50بــار در آن ذکــر شــده اســت ،ماننــد« :شــهر رمضـ
ـان الـ ِـذي أنـ ِـزل ِفيــهِ
ٌ َ
َّ َ ُ
ُ
ُْ
َ
ُ ُ ٌ
ـوظ»«ِ ،إنـ ُـه لقـ ْـر ٌآن ك ِريـ ٌـم
القـ ْـرآن» «َ ،بـ ْـل هـ َـو قـ ْـرآن َم ِجيــد فِــي لـ ْـو ٍح َم ْحفـ ٍ
فــي كتـ َ ْ ُ
ـون».
ـاب مكنـ ٍ
ِ ِ ٍ
واژه «قــرآن» مصــدر اســت و از مــاده «قــرأ» مشــتق شــده اســت و
مصــدر بــه معنــای مفعــول (مقــروء :خوانــده شــده) اســت ماننــد
کتــاب کــه بــه معنــای (مکتــوب :نگاشــته شــده) بــود.
در اینجــا قــرآن بــه صفــت «صــادق» متصــف شــده اســت .در
قــرآن هیــچ کــذب و خــاف واقعــی وجــود نــدارد؛ زیــرا همانطــور کــه
ذکــر شــد باطــل در قــرآن راه نــدارد و کــذب از اقســام باطــل اســت .پــس
ســخن قــرآن در هــر عرصــه و ســاحتی صــدق محــض اســت.
قــرآن محصــول فکــر و ذهــن بشــریت نیســت کــه احتمــال خطــا
و کــذب در آن راه داشــته باشــد بلکــه وحــی الهــی و کالم خداونــدی
اســت کــه بــه هــر چیــز دانــا و بــر همــه چیــز احاطــه دارد.
 . 1سورۀ نخل ،آیه .42
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البتــه انســانها در برابــر ایــن کالم صــادق دو گروهانــد :برخــی
تکذیبــش میکننــد و گروهــی تصدیقکنندگاننــد.
آنانــی کــه تکذیــب میکننــد روزی صــدق آن برایشــان آشــکار
میشــود؛ زیــرا صــدق برخــی از مطالــب قــرآن بــا گســترش دانــش بشــر
و رشــد عقالنــی او ،و صــدق وعدههــا و وعیدهایــش در روز واپســین
َ َّ ُ
ثابــت و آشــکار میگــردد آنجــا کــه میفرمایــد« :هـ ِـذ ِه ّالنـ ُـار الت ـي ك ْن ُتـ ْـم
َّ
ِبهــا ُتك ِذ ُبــون؛ ایــن همــان آتشــی اســت کــه دروغــش میپنداشــتند».

ن
ال�ور الساطع و ال�ض ی�اء اللامع

ً
ســاطع :ســطع الصبــح یســطع ســطوعا :ارتفــع ،و الســاطع :اول

ماینشــق مــن الصبــح مســتطیال :ســاطع نــوری اســت کــه در آغــاز
صبــح قبــل از فجــر بــه صــورت عمــودی بــه بــاال مـیرود پــس روشــنایی
بــاال رونــده و اوج گیرنــده اســت.
المــع :اســم فاعــل از لمعــان :درخشــیدن ،و بــر روشــنایی و
درخشــندگی فــوق العــاده و چشــمگیر گفتــه میشــود.
ویژگی دیگر قرآن ،نور و ضیاء است .نور و ضیاء هر دو به معنای
روشنایی است و تفاوت آن در این است که «ضیاء» آن روشنی است
که از خود شیء نورانی می تابد ولی «نور» معنایش عامتر است .و
به روشناییای که از دیگری گرفته شده است نیز گفته میشود
ُ َّ
َ َ َ َّ
الش ْم َس ِض ً
همانگونه که در قرآن کریم آمده است:
ياء
«ه َو الذي جعل
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َْ ُ ً
َو الق َم َر نورا» 1.نور خورشید از خودش است لذا از آن به «ضیاء» تعبیر
شده و نور ماه از خودش نیست و از خورشید است لذا «نور» به آن
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گفته شده است .قرآن از آن جهت نور ساطع است که سرچشمه
َْ
نورش خداوند است« :ا َّلل ُه ُن ُور َّ
ماوات َو الأ ْرض» 2بر آن «نور» اطالق
الس ِ
َْ َُ
َّ ُ ٌ
ك ٌ
تاب ُمبين؛ 3از سوی خداوند
شده است« :قد
جاءك ْم ِم َن الل ِه نور َو ِ
برای شما نور و کتابی آشکار آمد» و از آن جهت که روشنی بخش و
نسبت به ماسوای خدا نوربخش است و نه نور گیر ،به آن «ضیاء»
اطالق شده است.

ماه� ت� ن�ور
ی
دربــارۀ ماهیــت نــور بســیار ســخن گفتهانــد .برخــی آن را چنیــن
توصیــف کردهانــد:
ّ
«الظاهـ ُـر فــي ْنفســه و ُ
الم ْظهـ ُـر ِل ْ
غيـ ِـره؛ 4نــور بــه خــودی خــود
ِ
روشــن اســت و روشــن کننــده غیــر خــود اســت».

هنگامــی ســبزی و ســرخی چیــزی پیداســت کــه نــور بــدان بتابــد
و گرنــه در تاریکــی رنــگ و روی چیــزی پیــدا نیســت .پــس بــرای دیــدن
و تشــخیص هــر چیــزی نیــاز بــه نــور اســت ،امــا بــرای تشــخیص
نــور ،چیــزی الزم نیســت .نــور بــه ذات خــود روشــن اســت و موجــب
 . 1سورۀ یونس ،آیه .5
 .2سورۀ نور ،آیه .35
 . 3سورۀ مائده ،آیه .5
 . 4وافی ،ج  ،1ص .383
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روشــنایی چیزهــای دیگــر میشــود.
روشــنایی قــرآن نیــز بــه معنــی ایــن اســت کــه قــرآن بــه ذات خــود
روشــن اســت و چیــزی آن را روشــن نمیکنــد .بــرای فهمیــدن قــرآن
نیــاز بــه فلســفه و عرفــان و علــوم دیگــر نیســت .اگــر چیــز دیگــری قــرآن
را روشــن میســاخت دیگــر قــرآن نــور نمیبــود .قــرآن از غیــر خــودش
بینیــاز اســت و جایــی نیــز کــه قــرآن خــود را کتــاب تعلیمــی و تبینــی
مینامــد و ضــرورت وجــود عالــم و معلــم قــرآن را گوشــزد میکنــد از
آن جهــت اســت کــه نــور را بینایــان میبیننــد و بــا نــور آن ،حقایــق
را مشــاهده میکننــد و اال نابینایــان و نادانــان از ایــن نــور بیخبرنــد.
ّ
ّمب ِیــن و معلــم قــرآن ،همســنخ قــرآن و از جنــس نــور اســت؛ زیــرا دارای
ّ
چشــم گشــوده و بینــا بــه حقایــق قــرآن اســت .در واقــع ،کار معلــم
پــرده برداشــتن و کنــار کشــیدن ابرهــای اوهــام و هواهــا از حقایــق قــرآن
اســت .امــام رضــا؟ع؟ فرمودنــد:
َ
ُ
َ
َ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ
ْ َ
ْ
اب اهَّلل؛ 1هر آنچه
ِ«إذا حدثتكم ِبش ْـي ٍء فاسـألو ِني ِمن ِكت ِ

بـه شـما میگویـم ،بـرای آن از قـرآن شـاهد بخواهیـد،
برایتـان مـیآورم».

از ایــن ســخن امــام میتــوان فهمیــد کــه کالم معصــوم تفســیر قــرآن
است.
امــا دانشهــای دیگــر ممکــن اســت در فهــم قــرآن مؤثــر باشــند امــا
قــرآن بــرای شــناخت خــود ،آنهــا را وســیله قــرار نــداده اســت.
. 1کافی (اسالمیه) ج  ،1ص .66
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قــرآن روشــنیبخش و روشــن کننــده حقایــق اســت کــه انســان
بــا فهــم آنهــا بصیــرت مییابــد و نیــز روشــن کننــده راه کمــال و رشــد
اســت کــه انســان بایــد بــر اســاس آن حرکــت کنــد ،لــذا حضــرت
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امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میفرمایــد:
ُّ ْ ْ َ
ـور ال ُمق َتــدى ِب ـه؛ 1قــرآن نــوری اســت کــه بایــد بــه آن
«النـ ِ
اقتــدا نمــوده و از آن پیــروی کــرد».
قرآن نور خداست و نور الهی خاموش نمیشود.
ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ ُّ ُ
ورهِ ؛ 2میخواهند با
«ي ِريدون ِليط ِفئوا نور اللـهِ ِبأفو ِاه ِهم واللـه م ِتم ن ِ
دهنهای خود نور خدا را خاموش کنند و حال آنکه خداوند نور خود
را کامل خواهد گردانید».
بنابــر ایــن ،هــر کــه بخواهــد بــه قــرآن شــبهه وارد کنــد ،عــاوه بــر
اینکــه پاســخ شــبهۀ او در قــرآن اســت ،خــود ایــن شــبهه موجــب
آشــکارتر شــدن نــور قــرآن و افزایــش قــدر آن اســت« .عــدو شــود ســبب
خیــر ،اگــر خــدا خواهــد» 3.همــان گونــه کــه موســی در دامــن فرعــون
پــرورش یافــت .شــبهه افکنــان بــا شــبهافکنی خــود ســبب میشــوند
کــه قرآنپژوهــان بــا ژرف اندیشــی بیشــتری در قــرآن بنگرنــد و بــه
حقایقــی تازهتــری دســت یابنــد.
البتـه ماهیـت نـوری قـرآن بـه معنـای آشـکاری آن بـرای همـگان
نیسـت؛ زیـرا همانگونـه کـه ابرهـا حجـاب در برابـر نـور خورشـید
 .1نهج البالغه ،ص .223
 . 2سورۀ صف ،آیه .8
 .3صائب تبریزی.
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میشـوند گناهـان و عیـوب نیـز ماننـد ابرهـا ،مانـع دریافـت معـارف
نورانـی قـرآن میگردنـد .برای رسـیدن به نور قرآنـی باید این حجابها
ّ
ََُ ّ
ك ِيه ْـم َو ُي َع ِل ُم ُه ُـم
را از میـان برداشـت .قـرآن نیـز میفرمایـد« :ويز ِ
ْال ِك َت َ
ـاب»؛ 1یعنـی ،فـرد بـرای راهیابـی بـه معـارف نورانی کتـاب (قرآن)
بایـد نفـس خـود را تزکیـه کنـد.
بایــد صفحــه وجودمــان را از زنــگار پــاک کنیــم تــا نــور در آن
منعکــس گــردد .میبایــد صیقــل یابیــم ،تزکیــه شــویم تــا دســتگاه
دل مــا توانایــی دریافــت معرفــت را بیابــد .امــام ســجاد؟ع؟ در دعــای
ِ
ختــم قــرآن میفرمایــد کــه خدایــا ایــن حجــاب درونــی را کــه ســاخته
دل مــا بــردار ،تــا فهــم عجایــب و شــگفتیهای
نفســانیات اســت از ِ
قــرآن بــه دل مــا برســد:
َ َّ ُ َ َ ُ ُ َ
2
وصل ِإلى قل ِوب َنا ف ْه َم َع َجا ِئ ِبه»
«حتى ت ِ
حجــاب دل گاهــی درونــی و حاصــل گناهــان اســت و گاهــی نیــز
بیرونــی و بــر آمــده از آراء و عقایــد باطــل اســت .از ایــن رو فهــم معــارف
بریــن قــرآن ،نیازمنــد پاکســازی و آمادهســازی بــرای دریافــت اســت.
از ســوی دیگــر ،نــور قــرآن پیــروی و اطاعــت را میطلبــد نــور تابیــده
شــده اســت تــا بنگریــم و دل ببندیــم و حرکــت کنیــم نــه آنکــه چشــم
راببندیــم و بایســتیم .از ایــن رو ،خداونــد میفرمایــد:

 .1سورۀ جمعه ،آیۀ .2
 . 2صحیفۀ سجادیه ،دعای  ،42ص .178
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َّ َ َ ُ َ ُّ َّ َ ْ
َ ُ
ور ال ِذي أ َنزل َنا؛ 1به خدا و رسول او و نیز نوری
«ف ِآمنوا ِباللـهِ ورسو ِلهِ والن ِ
که [با او] فرو فرستادیم ایمان آورید»[ .نگریستن و دل بستن و ایمان
آوردن].
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گام بعدی پیروی از این نور است.
َ َّ َ ُ ُّ َّ ُ َ
الن َور ال ِذي أ ِنزل َم َع ُه؛ و از نوری که به همراه او فرو فرستاده
«واتبعوا
شده پیروی کنید[ .حرکت کردن و پیروی نمودن].
و در ادامه میفرماید:
ُ«أ َول ٰ ــئ َك ُهـ ُـم ْال ُم ْفل ُحـ َ
ـون؛ [در صــورت پیــروی از ایــن نــور] آنهــا رســتگار
ِ
ِ
میشــوند».
حاصل سخن اینکه هر کسی لیاقت دریافت نور قرآن را ندارد.
َ
َ«ي ْهدي َّالل ُـه ل ُ
ورهِ َمن َيش ُاء؛[ 2خداوند] هر که را خواهد به نور خود
ن
ِ
ِ ِ
هدایت میکند».
َ
ُّ
ـورا َف َمـا َل ُ
َ«و َمـن َّل ْـم َي ْج َعـل ّاللـ ُـه َل ُـه ُن ً
ن
ـن
م
ـه
ـور؛ 3و خداونـد هر کـه را نوری
ِ
ٍ
ِ
نـداده باشـد ،او را هیـچ نـوری نخواهـد بود».
َّ
َ
َ َّ َ
ين ِإلا خ َس ًارا؛ 4و [قرآن] ستمکاران را جز زیان
َ«و لا َي ِز ُيد الظ ِال ِم
نمیافزاید».
کســی کــه در تاریکــی ســتمکاریاش بــه ســر میبــرد ،قــرآن چیــزی
جــز زیــان بــرای او بــه ارمغــان نمــیآورد؛ زیــرا قــرآن بــا ســتم ســازگار
 . 1سورۀ تغابن ،آیۀ .8
 . 2سورۀ نور ،آیۀ .35
 . 3سورۀ نور ،آیۀ .40
 . 4سورۀ اسرا ،آیۀ .82
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نیســت و تــا زمانــی کــه او ســتم میکنــد ،توانایــی دریافــت مفاهیــم
قــرآن را نــدارد .چنیــن کســی دلــش ظلمانــی اســت و ظلمــت بــا نــور
ســازگار نیســت .شــاید دلیــل برداشــتهای گوناگــون و متفــاوت از
ـود مفسـ ّـر اســت کــه آیــا آن مفســر ،اهــل
قــرآن مربــوط بــه درونمایــۀ خـ ِ
ظلمــت اســت یــا نــور .بیتردیــد ،کســی کــه دلــش ظلمتکــده باشــد،
اســتعداد دریافــت انــوار قــرآن را نخواهــد داشــت.
تعبیــر «ســاطع» و «المــع» بــرای نــور قــرآن اشــاره بــه ایــن دارد کــه نــور
آن ســاطع اســت و بــا معنایــی کــه از «ســاطع» ِارایــه شــد نــور قــرآن نــور
ُ
اوج دهنــد و روشــن کننــده افقهــای برتــر و دور دس ـتتر در حقایــق و
معــارف اســت« .المــع بــودن» بــه معنــای درخشــندگی و چشـمگیری
آن نــور اســت یعنــی جاذبــه قــرآن هیـچگاه کم ســو نمیشــود .بــا نگاه به
حجــم تحقیقاتــی کــه مفســران و قــرآن پژوهــان در طــول اعصــار و قــرون
انجــام دادهانــد در مییابیــم کــه همــواره شــگفتیها و معــارف قرآنــی
چشــم همــگان را بــا رویکردهــای مختلــف و از ابعــاد گوناگــون خیــره و
َ
مبهــوت خــود ســاخته اســت کــه مــوال امیرمؤمنــان؟ع؟ میفرمایــد«:ل
َ َ
ت ْنق ِضــي َع َجا ِئ ُبـ ُـه؛ شــگفتیهای قــرآن پایــان نمیپذیــرد».

ق آ
ت
ار� ب�اط ب�ا �ر� ن�
ً
ّ
ّ
منجلیة ظواهر»
«بینة بصائره ،منکشفة سرائره،

بصیرتهــای (قــرآن) روشــن ،باطــن آن قابــل انکشــاف و ظاهــر
آن آشــکار اســت.
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دو گونــه ارتبــاط بــا قــرآن اســت .1 :ارتبــاط معرفتــی؛  .2ارتبــاط
عملــی.

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

حضــرت؟ع؟ در ســه عبــارت فــوق بــه ارتبــاط معرفتــی و شــناختی
ٌ
ْ
بــا قــرآن اشــاره فرمودهانــد و ســه عبــارت بعــدی ُ«مغ َت ِب َطــة ِب ِــه
َْ
أشـ َـي ُاع ُه »...کــه در ادامــه خطبــه میآیــد ،بــه بیــان ارتبــاط عملــی بــا
قــرآن میپردازنــد.
 . 1ارتباط معرفتی با قرآن
در ُبعــد شــناختی ،قــرآن دارای بصائــر و ظواهــر و بواطــن اســت.
برخــی از معــارف آن آشــکار و برخــی پنهــان اســت .برخــی درمانگــر
انگیزههــا و برخــی هدایتگــر اندیشههاســت.
«بینة بصائره»

بصائــر :جمــع بصیــرت بــر وزن فعیــل بــه معنــای اســم فاعــل
(مبصــرات :بینــا کنندههــا) اســت .ایــن وصــف مکــرر بــر قــرآن کریــم
ِ
َ
ُ
ُ
َ
اطــاق شــده اســت«َ :قـ ْـد َ
صائـ ُـر ِمـ ْـن َر ِّبكـ ْـم -ف َمـ ْـن أ ْب َصـ َـر
جاءكـ ْـم َب ِ
َ َ َ
ٌ
َ َْ
صائـ ُـر ِمـ ْـن َر ّب ُكـ ْـم َو ُهـ ً
ـدى َو َر ْح َمــة
ف ِلنف ِســهِ َو َمـ ْـن ع ِمـ َـي ف َعل ْيهــا»« ،ه ـذا َب ِ
ِ
َ
ِلقـ ْـو ٍم ُي ْؤ ِم ُنــون» ،انســان گاهــی بــه چیــزی مینگــرد امــا نگریســتن او
ّ
یــا بــا دقــت و دغدغــه نیســت و یــا بــی ُحقــت و وسوســه نیســت .هــر
نگریســتنی بــه بصیــرت منتهــی نمیشــود .در نهــج البالغــه چنیــن
ََ ََ
آمــده اســت« :نظـ َـر فأ ْب َصـ َـر» بنگــرد و در ایــن نگریســتن بینــا گشــته
و بصیــرت یابــد ،و آن زمانــی اســت کــه نگریســتن بــه متنــی و یــا بــه
واقعیــت و یــا حقیقتــی بــدون شــائبه انگیزههــا و بــا ّنیــت یافتــن
48

حقیقــت باشــد .در ایــن صــورت نگریســتن بــه بصیــرت منتهــی
میشــود.
• تفاوت بصیرت و علم ،بصائر و ظواهر
بصیرت و علم همخانوادهاند ،هر دو مطلبی را روشن میکنند،
ّ
اما در بصیرت شدت روشنایی بیشتر است و به گونهای پیدا و
ً
هویداست که گویا آن چیز در برابر دیدگانمان قرار دارد .طبیعتا
بصیرت یا این گونه فهم و دانش از عمل جداناپذیر است ،اما علم
این گونه نیست .چه بسا علمی که با عمل همراه نیست .پیداست
که این علم بیفایده است .در کاردبرهای قرآن و حدیثی علم به علم
نافع و غیر نافع تقسیم شده و یا گاه عالم از آن جهت که به علمش
عمل نمیکند مورد نکوهش قرار گرفته است .اما واژه بصیرت و فرد
بصیر در هیچ کدام از این دو منبع ،گونه منفی و نکوهیده ندارد و
ً
واژگانی کامال مثبت و دارای بار ارزشی است.
نکتــه دیگــر آنکــه تفــاوت «بصائــر» بــا «ظواهــر» کــه در عبــارت
ّ
بعــدی آمــده در ایــن اســت کــه متعلــق (بصائــر) در کاربــرد قرآنــی و
روایــی بیشــتر (راه) و مســیر اســت ،ولــی متعلــق ظواهــر اعــم اســت از
مســیر و راه ،و شــامل حکــم و حقیقــت و ســایر امــور نیــز میشــود.
ٌ َ
َ ٌَ
ُ«م ْنك ِشفة َس َرا ِئ ُر ُه ُم ْن َج ِل َية ظ َو ِاه ُر ُه»

منکشفة :انکشاف ،قابلیت کشف و شناخت؛
ســرائر :جمــع ســریرة بــه معنــای اســم مفعــول؛ ّنیــت پنهانــی و امــر
باطنــی و درونــی؛
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ّ
متجلیة :از تجلی :وضوح و آشکاری؛
ظواهر :جمع ظاهر؛ آنچه آشکار و هویداست
البتــه مــراد از ظاهــر در اینجــا ظاهــر بــه معنــای اعــم اســت کــه
شــامل نــص و ظاهــر بــه معنــای اخــص میگــردد .و مــراد از ســرائر

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

همــان باطــن در مقابــل ظاهــر اســت.
در روایــات بیــان شــده اســت کــه قــرآن دارای ظاهــر و باطــن اســت
و باطــن آن گاه دارای هفــت بطــن و الیــه پنهانــی اســت.
پیامبر؟ص؟ فرمود:
َ
َ
َّ ْ
ً
ً
َ
ُ
1
ِ«إن ِللقـ ْـر ِآن ظ ْهــرا َو َب ْطنــا َو ِل َب ْط ِنـ ِـه َب ْطـ ٌـن ِإلــى َسـ ْـب َع ِة أ ْب ُطـ ٍـن؛

بــرای قــرآن ظاهــری اســت و باطنــی ،و بــرای باطــن آن
باطنــی تــا هفــت بطــن اســت».

قــرآن کتابــی آســمانی و کالمــی وحیانــی اســت و بــا ســایر کتابهــا
و ســخنان متفــاوت اســت؛ زیــرا از یکســو از ناحیــه خداونــد نــازل
شــده و کالم خــدا بــا کالم بشــر متفــاوت اســت و از ســوی دیگــر بــرای
هدایــت همــه انســانها میباشــد .در همــه اعصــار و زمانهــا و بــا
تفــاوت ظرفیتــی کــه در فهــم و دانــش دارنــد .لــذا میبایســت ایــن
کتــاب بــه گونــهای باشــد کــه بــرای همــگان مائــدهای از معانــی و
حقایــق و نشــانههایی از هدایــت ارائــه دهــد .لــذا ظاهــری دارد کــه
آشــکار اســت و بــرای همــگان قابــل فهــم اســت و باطنــی دارد کــه بــرای
کســانی کــه شــرایط علمــی و معنــوی را دارا باشــند بــه ســرا پــرده آن
 .1تفسیر صافی ،ج  ،1ص .31
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باطــن راه مییابنــد ،آنگونــه کــه از امــام حســین؟ع؟ نقــل شــده اســت:
َّ َ َ
َ ْ
َ
َْ
ِ«ك َت ُ
اهَّلل َع ّـز َو َجـل َعلـى أ ْر َب َع ِـة أش َـي َاء َعلـى ال ِع َب َـار ِة َو
ـاب ِ
َّ
َ ْ ُ ْ
ْ َ
ْ َ
ْ َ ُ
ـف َو ال َحقا ِئ ِـق فال ِع َب َـارة ِلل َع َـو ِّام َو ِالش َـارة
ِالش َـار ِة َو الل َطا ِئ ِ
َّ ُ ْ َ
ْ َ ُ ْ َْ
ْ َ َ ّ
1
ـاء؛
ـاء َو ال َحقا ِئـق ِللن ِب َي ِ
اص َو الل َطا ِئـف ِلل ْو ِل َي ِ
ِللخـو ِ
کتـاب خـدا بـر چهار چیز نهاده شـده اسـت :بـر عبارت
و اشـارت و لطایـف و حقایـق« .عبـارت» بـرای عـوام،
و «اشـارت» بـرای خـواص ،و «لطائـف» بـرای اولیـاء ،و
«حقایـق» بـرای انبیـاء اسـت».

ظاهــر قــرآن زیبــا اســت و بــرای ســاحل پیمایــان چشــم نــواز
اســت و باطــن آن ژرف و عمیــق اســت و بــرای غواصــان علــم و
عمــل مرواریدهــای حقایــق و معــارف فراوانــی دارد ،آنگونــه کــه امیــر
مؤمنــان؟ع؟ فرمــود:
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ٌ
اط ُنـ ُـه َع ِميـ ٌـق ل تف َنــى َع َجا ِئ ُبـ ُـه
ِ«إن القـ ْـرآن ظ ِاهـ ُـر ُه أ ِنيــق َو َب ِ
َ
َ َ َ
َو ل ت ْنق ِضــي غ َرا ِئ ُبـ ُـه؛ 2قــرآن ظاهــرش زیبا و باطنش ژرف
و عمیــق اســت ،شــگفتیهای آن فناناپذیــر و اســرار آن
تمــام ناشــدنی اســت».

برای روشن شدن این مطلب مثالی ذکر میگردد:
َ
قـرآن کتـاب تدویـن خداسـت و عالـم کتـاب تکویـن الهـی .هـر دو

ُصنـع اوسـت و بـه هـم از جهاتـی هماننـد و شـبیه هسـتند همانگونـه
کـه کتـاب تکویـن و خلقـت ظواهـری دارد کـه همگان بـدان واقفاند
 . 1بحار األنوار ،ج  ،89ص  ،20حدیث .18
 .2نهج البالغه ،خطبه  ،18ص .61
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ماننـد :گرمـا و سـرما ،خورشـید و مـاه .روشـنی و گرمـی خورشـید ،سـیر
امـور روشـن و آشـکار طبیعـت .امـا همیـن
منـازل مـاه و بسـیاری از ِ
طبیعـت آشـکار اسـرار فراوانـی را در خـود پنهـان دارد کـه دانشـمندان
ِ
بـا ابزارهـای دقیـق و دانشهـای خـود بـه اکتشـاف آن میپردازنـد و از

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

ظاهـر خورشـید کـه جرمـی گـرم و نورانـی اسـت بـه واقعیتهـا و اسـرار
بیشـتری از ایـن پدیـده دسـت مییابنـد .قـرآن نیـز چنیـن اسـت کـه
اسـرار و سـرائر آن بـرای راسـخان در علـم قابـل دسـتیابی اسـت.
علــم ظاهــر و باطــن قــرآن تــا هفــت بطــن آن بــه طــور صحیــح و
مصــون از خطــا تنهــا نــزد پیامبــر؟ص؟ و اهلبیــت؟مهع؟ اوســت .آنگونــه
کــه امــام باقــر؟ع؟ فرمــود:
َ
َ
َ
َ
َّ
ٌ ْ َّ
ُْ َ ُ ّ َ
َ«مــا َي ْسـ َـت ِط ُيع أ َحــد أن َيد ِعـ َـي أنـ ُـه َج َمـ َـع القـ ْـرآن كلـ ُـه ظ ِاه َر ُه
َ ُ َ َْ
ـاء؛ 1کســی جــز اوصیــای پیامبــر؟ص؟
اطنــه غ ْيـ ُـر ال ْو ِص َيـ ِ
َو َب ِ
نمیتوانــد ادعــا کنــد بــه همــه قــرآن ،ظاهــر و باطــن آن،
آگاهــی کامــل و جامــع دارد».

البتــه همانطــور کــه بیــان شــد عمــوم انســانها از ظاهــر قــرآن
بهرهمنــد میشــوند و قــرآن در بخــش ارایــه طریــق مســتقیم الهــی
بصائــر او آشــکار اســت و کســی دچــار ابهــام و گنگــی و ســرگردانی
نمیگــردد .امــام باقــر؟ع؟ میفرمایــد:
َ َ َ ْ َ َ َ َْ
َ
َ
2
َ«ف َمـ ْـن َز َعـ َـم أ َّن ِك َتـ َ
اهَّلل ُم ْبهـ ٌـم فقــد هلــك َو أهل ـك؛
ـاب ِ
هــر کــس گمــان کنــد کــه کتــاب خــدا مبهــم (غیــر قابــل
 . 1بحار األنوار ،ج  ،1ص .376
 .2بحار األنوار ،ج  ،89ص .90
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فهــم) اســت ،هــاک شــده و دیگــران را بــه هالکــت
انداختــه اســت».

نســبت بــه باطــن قــرآن هــم کســانی کــه دارای شــرایط فهــم هســتند
نیــز بــه انــدازه ظرفیــت خــود بهرهمنــد خواهنــد شــد همانطــور کــه در
روایــت کافــی دربــاره ذریــح ُمحاربــی آمــده اســت:
محمد بن سنان گوید نزد امام صادق؟ع؟ شرفیاب شدم و عرض
ُ ْ ْ ُ َََ
کردم :فدایت شوم ،معنای گفته خدای ّ
عزوجل «ث َّم ل َيقضوا تفث ُه ْم َو
ْ ُ ُُ
ل ُيوفوا نذ َور ُه ْم» 1چیست؟ امام فرمود :گرفتن شارب و چیدن ناخن و
مانند آن .به او عرض کردم فدایت شوم ذریح محاربی از شما حدیث
ْ ْ ُ ََ
نقل کرده است که فرمودید :مراد از «ل َيقضوا َتفث ُه ْم» دیدار امام است
ْ ُ ُُ
و از «ل ُيوفوا نذ َور ُه ْم» مناسک یاد شده است سپس فرمود :هم ذریح
راست گفته و هم تو ،همانا برای قرآن ظاهری است و باطنی و چه
کسی تحمل میکند آنچه ذریح تحمل میکند».

2

 .2ارتباط عملی با قرآن
َ َ َ
َُْ َ ٌ َْ َ ُُ َ ٌ َ ّ ْ
ّ
الرضـ َـو ِان ِات َب ُاعـ ُـهُ ،مــؤ ٍّد ِإلــى ّالن َجـ ِـاة
«مغت ِبطــة ِبـ ِـه أشــياعه ،قا ِئــد ِإلــى ِ
ِإ ْسـ َـم ُاع ُه»
ارتباط عملی با قرآن همان گوش سپاردن و پیروی از آن است.
«غبطة» :در اصل به معنای خوش حالی
مغتبطة« :اغتباط» از ِ
و شادمانی و سرور است همانگونه که در حدیث است « َم ْن َي ْز َر ْع
 .1سورۀ حج ،آیه .29
 . 2کافی ،ج  4ص  ،549حدیث .4
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َ ً
ً
خ ْيرا َي ْح ُص ْد ِغ ْب َطة؛ 1هر کسی بذر خیری بکارد ،شادی و سروری درو

میکند» اما در اصطالح عبارت است از آرزو نمودن حالت خوش و
موقعیت و نعمت خوبی که نصیب دیگری شده است .تفاوت آن با
حسادت این است که در حسادت فرد حسود از اینکه فردی دارای
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نعمت است ناراحت بوده و زوال آن را خواستار است ،اما در غبطه
خوردن نه از برخورداری دیگری از نعمت ،ناراحت است و نه آرزوی
زوال آن را در سر دارد بلکه آرزوی داشتن آن را برای خود دارد.
مغتبطــه در اینجــا اســم مفعــول اســت و مــراد از آن ایــن اســت کــه
پیــروان قــرآن بــه دلیــل مقــام و منزلــت و خوشــحالی کــه نصیبشــان
میگــردد مــورد غبطــه دیگــران قــرار میگیرنــد.
أشــیاعه :اشــیاع جمــع الجمــع شــیعه بــه معنــای پیــرو اســت؛
جمــع شــیعهِ :شــیع و جمــع الجمــع آن أشــیاع اســت.
ّ
مــؤد :مــؤدی ،اســم فاعــل اســت بــه معنــای أداء کــردن ،انجــام
دادن ،و رســاندن.
اســتماع :شــنیدن و گــوش ســپردن اســت .البتــه مــراد از آن صــرف
شــنیدن و گــوش دادن نیســت بلکــه شــنیدنی کــه بــه عمــل و اطاعــت
منجــر شــود .در برخــی از نســخهها «إســماعه» بــه جــای «إســتماعه»
آمــده اســت کــه بــر وزن ِافعــال اســت و مــراد از آن تــاوت و قرائــت قــرآن
اســت ،چــون فــرد تــاوت کننــده صــدای قــرآن را بــه گــوش دیگــران
میرســاند «إســماع» گفتــه شــده اســت.
 .1کافی ،ج  ،2ص  ،458ح .19
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ً
ُ
أشیاعه
• مغتبطة به
پیــروان قــرآن مــورد غبطــه قــرار میگیرنــد ،زیــرا در اثــر پیــروی از آن،
نعمتهــا و فیوضــات و حــاالت خوشــی نصیبشــان میگــردد کــه
دیگــران در حســرت آنانــد .همانگونــه کــه پیــروی از معصومــان؟مهع؟

نیــز انســان را بــه مقــام «مغتبطــة بــه» مقامــی میرســاند کــه خوبــان
آرزوی داشــتنش را در ســر میپروراننــد ،آنگونــه کــه چنیــن مقامــی
نصیــب حضــرت عبــاس؟ع؟ گردیــد .امــام ســجاد؟ع؟ دربــاره وی
میفرمایــد:

ْ َ َ َ َ َ
ًَ ْ
َّ ْ َ َّ
اهَّلل ت َبـ َـارك َو ت َعالــى َم ْن ِزلــة َيغ ِب ُطـ ُـه ِب َهــا
ـاس ِعنــد ِ
ِ«إن ِللعبـ ِ
ْ
ُّ َ
َج ِميـ ُـع الشـ َـهد ِاء َيـ ْـو َم ال ِق َي َامـ ِـة؛ 1همانــا بــرای عبــاس؟ع؟
منزلــت و جایگاهــی نــزد خــدای تبــارک و تعالــی
اســت کــه همگــی شــهدا در روز قیامــت بــدان غبطــه
میخور نــد».

امیر مؤمنان؟ع؟ در خصوص پیروی قرآن میفرماید:
َ
َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُّ
َ«قـ ْـد أ ْم َكـ َـن ْال ِك َتـ َ
ـاب ِمـ ْـن ِز َم ِامـ ِـه فهــو قا ِئــده و ِإمامــه يحــل
ُ َ َ ُ
ُ
َّ َ َ ُ
ُ
َح ْيــث َحــل ثقلـ ُـه َو َي ْنـ ِـزل َح ْيــث كان َم ْن ِزل ـه؛( 2بنــده
خالــص و محبــوب خــدا) زمــام خــودش را بــه قــرآن داده
اســت و قــرآن راهبــر و امــام اوســت بــه هــر جــا کــه قــرآن
یشــود و هــر جــا
وارد شــود او نیــز (در پــی قــرآن) وارد م 
کــه قــرآن فــرود آیــد او نیــز آنجــا فــرود آیــد».
 . 1امالی (صدوق) ،ص .462
 .2نهج البالغه ،خطبه  ،87ص .119
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باز حضرتش؟ع؟ در خطبه  176میفرماید:
ً
َ
َ َ َّ ُ َّ َ
ـار ٍث ُم ْب َتلــى ِفــي َح ْر ِثـ ِـه َو َع ِاق َبـ ِـة َع َم ِلـ ِـه غ ْيـ َـر
«أل ِإن كل حـ ِ
َ
َ ُْ
َ ُ ُ
َْ
َح َرثـ ِـة القـ ْـر ِآن فكونــوا ِمـ ْـن َح َرث ِتـ ِـه َو أت َب ِاع ِــه؛ 1هــر عمــل
کننــدهای گرفتــار عاقبــت عمــل خویــش اســت مگــر
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عمــل کننــدگان بــه قــرآن پــس از عملکننــدگان بــه قــرآن
و از پیــروان آن باشــید».

اینــک بــه بیــان چنــد نکتــه اساســی در موضــوع پیــروی از قــرآن
میپردازیــم:

ق آ
ن� ت
کا�ی در�باره پ� ی�روی زا� �ر� ن�
الف) گستره پیروی از قرآن
ً
پیــروی از قــرآن صرفــا در عرصــه عمــل نیســت بلکــه در عرصــه
نظــر نیــز مصــداق دارد لــذا بیــرون از قــرآن بــه دو گونــه :پیــروی نظــری و
پیــروی عملــی تقســیم میگــردد:
 .1پیــروی نظــری :عبــارت اســت از آنکــه در مقــام رأی و اندیشــه
تابــع آموزههــای قــرآن بــودن و آراء و افــکار بــر قــرآن عرضــه نمــودن و نــه
بالعکــس آنگونــه کــه امیــر مؤمنــان؟ع؟ میفرمایــد:
َ
ُّ
َّ
َ
ُ
ُ
َ«و ات ِه ُمــوا َعل ْيـ ِـه َآر َاءكـ ْـم َو ْاس َت ِغشــوا ِفيـ ِـه أ ْه َو َاءكــم؛ 2آرای
خودتــان را در برابــر قــرآن متهــم بــه خطــا کنیــد و هواهــای
نفســانی خــود را در برابــر قــرآن خیانتــکار انگاریــد».
 .1همان ،ص .252
 .2نهج البالغه ،ص .252
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پیــرواننظــری قــرآن از یکســو حقایــق راســتین را از قــرآن میجوینــد
و قــرآن را وا نمینهنــد تــا در پــی افــکار بشــری در یافتــن حقایــق
آســمانی رونــد ،آنگونــه کــه در روایــت در اوصــاف فقیــه آمــده اســت:
َ
َ َ
ُْ َ ْ ً
َ«و لـ ْـم َي ْتـ ُـر ِك القـ ْـرآن َرغ َبــة َع ْنـ ُـه ِإلــى غ ْيـ ِـر ِه؛ 1فقیــه واقعــی
کســی اســت کــه قــرآن را رهــا نمیکنــد تــا بــه غیــر قــرآن
توجــه نمایــد».

از ســوی دیگــر فقهــا ،قــرآن را بــه عنــوان محــک و معیــار بــرای
ســنجش افــکار و آرای خــود میداننــد و قــرآن را بــه ســوی افــکار خــود
تأویــل نمیبرنــد.
کردهای تأویل حرف بکر را

خویش را تأویل کن نی ذکر را

 .2پیــروی عملــی :همــان انجــام اوامــر قرآنــی و پرهیــز از نواهــی آن
و بهرهمنــدی از مواعــظ شــافی و کافــی قــرآن اســت.
ب) پیروی روشمند و مبتنی بر بصیرت

در قــرآن کریــم همانگونــه کــه تبعیــت از َه ٰ
ــوی نهــی شــده و بــه
تبعیــت از ُهــدی (هدایــت الهــی) فرمــان داده شــده اســت .تبعیــت
َّ
َ َّ َّ
ْ َ
ْ
از ظــن و گمــان نیــز نهــی شــده اســتِ « :إن َي ّت ِب ُعــون ِإل الظـ َّـن َو ِإن ُهـ ْـم ِإل
َ َّ
َ ْ ُ َ َّ َّ َ ُ َّ َ ْ 2
ْ
َ
ْ
3
ـون ِإال الظـ َّـن َو ِإ ّن الظـ َّـن ال ُيغنـي ِمـ َـن ال َحـ ّ ِـق شـ ْـيئا»
ـون»ِ « ،إن يت ِبعـ
يخ ُرصـ 
و میبایســت تبعیــت مبتنــی بــر بصیــرت و علــم باشــد ،همانطــور
کــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ آنــگاه کــه پــدرش را دعــوت بــه تبعیــت
 .1کافی ،ج  ،1ص .36
 .2سورۀ یونس ،آیه .66
 . 3سورۀ نجم ،آیه .28
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میکنــد ،میفرمایــد:
َ
ْ
َ
ً
َ
ْ
ْ
َ
َ ّ
«يا أبَ ِت إن ّي َق ْد َ
جاءني ِم َن ال ِعل ِم ما ل ْم َيأ ِت َك فات ِب ْعني أ ْه ِد َك ِصراطا
ِِ
ً
َس ِو ّيا؛ 1ای پدر ،به راستی مرا از دانش [وحی ،حقایقی به دست]
آمده که تو را نیامده است .پس ،از من پیروی کن تا تو را به راهی
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راست هدایت نمایم».
و نیز در آیه شریفه:
َ
َّ
ُ
َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ
صيرةٍ أنا َو َم ِن ات َب َعني؛ 2بگو ،این راه
هذهِ َسبيلي أدعوا ِإلى الل ِه على ب
«ق ْل ِ
من است ،من و پیروانم با بصیرت دعوت به سوی خدا میکنیم».

لــذا پیــروی مبتنــی بــر بصیــرت و علــم ،اقتضــاء آن را دارد کــه
روش و اســلوب و نیــز قانــون پیــروی از قــرآن را از خــود قــرآن و روایــت بــه
دســت آورده و ملــزم بــه رعایــت آن باشــیم.

ن أ
ت ق آ
ن�هی زا� پ� ی�روی زا� ت
ت
درس�
دو� ت��و�ی ل
ها� �ر� ن� ب�
م� ش� با�
اولیــن نکتــه در پیــروی از قــرآن ایــن اســت کــه محکمــات آن
پیــروی شــود و در آیــات متشــابه بــر اســاس ظــن و رأی ســخن گفتــه
نشــود؛ زیــرا خــود قــرآن در آیــه هفتــم ســوره آل عمــران فرمــوده اســت:
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ ْ ُ ٌ ُ ْ َ ٌ ُ َّ ُ ُّ ْ
ن
ه
مات
ك
ح
م
آيات
ه
ن
م
تاب
ك
ال
«هو الذي أنزل عليك
تاب
ك
ال
م
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
ّ
َ
ُ
َ َُُ َُ
ذين في قلوبه ْم َز ْي ٌغ ف َيتب ُع َ
ون ما ت َ
هات َفأ َّما ال َ
شاب َه ِم ْن ُه
شاب
ت
ِ
ِِ
و أخر م ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ
َ ُ ّ َّ ُ َ
الراس ُخ َ
اب ِتغاء ال ِفتنةِ و اب ِت
ون فِي
ويلهِ َو ما َي ْعل ُم تأويله ِإلا الله َو ّ ِ
غاء تأ ِ
ُ ٌّ ْ ْ َ ّ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ُ ْ َ ْ
ْ ْ َُ ُ َ َ
ال ِعل ِم يقول
ون َآم ّنا ِبهِ كل ِمن ِعن ِد ر ِبنا و ما يذكر ِإلا أولوا الألباب؛
 . 1سورۀ مریم ،آیه .43
 . 2سورۀ یوسف ،آیه .108
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او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد ،که بخشی از آن آیات
محکم است که آنها اساس کتاب هستند و بخش دیگر آن آیات
متشابه است پس کسانی که در دلهایشان انحراف است پیروی
از متشابهات میکنند تا فتنهانگیزی کنند و در جستجوی تأویل (و
تفسیر نادرستی از آن) هستند در حالی که تأویل آنها (متشابهات)
را جز خدا و راسخان در علم نمیدانند در حالی که میگویند" :ما به
همه آن ایمان آوردیم همه آن از طرف پروردگار ماست" و جز صاحبان
خرد ناب متذکر نمیشوند (و این حقیقت را در نمییابند)».
طبق آیه فوق آیات قرآن دو دسته است:
 .1برخــی آیــات آن محکمــات اســت یعنــی آیاتــی کــه معنــای
مــراد از آن روشــن اســت و بــه آســانی میتــوان آن را دریافــت نمــود
و ایــن آیــات محکــم اســاس هدایــت و عمــل اســت لــذا در حیطــه
عقایــد و احــکام بــه ایــن گونــه آیــات بایــد اســتناد نمــود زیــرا خطــوط
روشــن هدایــت الهــی در ایــن آیــات تجلــی کــرده اســت.
 .2برخــی دیگــر از آیــات قــرآن ،متشــابهات اســت یعنــی آیاتــی کــه
معنــای مــراد از آن روشــن نیســت و احتمــاالت گوناگونــی در معنــای
آن داده میشــود کــه نیازمنــد تأویــل صحیــح و مســتند اســت.
خردمنــدان از محکمــات قــرآن پیــروی میکننــد و بــه متشــابهات
آن ایمــان دارنــد و دســت بــه تأویــل و تفســیر نــاروا از آن نمیزننــد.
و میداننــد دانــش تأویــل صحیــح نــزد راســخان در علــم یعنــی
پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت طاهرینــش؟مهع؟ اســت.
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تمامــی فتنههــای اعتقــادی ،اجتماعــی و دینــی کــه در اســام رخ
داده اســت ریشــه در پیــروی نادرســت از متشــابهات و کنــار گذاشــتن
محکمــات دارد .آیــه متشــابه بــه دلیــل احتمــاالت گوناگونــی کــه
در معنــای آن مــیرود امــکان ســوء اســتفاده و ســوء برداشــت در آن
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وجــود دارد .منحرفــان بــه جــای پیــروی از آیــات محکمــات بــا تأویــل
نادرســت از متشــابهات آتــش فتنــه را شــعلهور نمــوده و مینماینــد.
ّ
مشــبهه و قائلیــن بــه رؤیــت خــدا و ّ
مجســمه و ّ
جبر ّیــون نمونــه ایــن
گــروه در عرصــه عقایــد هســتند و نیــز خشــونتگرایان و بردهگیــران و
جنایتکارانــی کــه بــه نــام اســام بــه تخریــب اســام دســت میزننــد
نیــز از ایــن گــروه در عرصــه تعامــل میباشــند.
امیــر مؤمنــان؟ع؟ در خطبــه خــود نیــز مــردم را نســبت بــه چنیــن
فتنههایــی هشــدار داده و ریشــه آنهــا را نیــز بیــان فرمــوده اســت:
َ ٌ َ
ْ َ َ ُ
َّ ُ
يــه
َ«و ِإنــه َسـ َـيأ ِتي عل ْيكـ ْـم ِمـ ْـن َب ْعـ ِـدي ز َمــان ل ْي َــس ِف ِ
ْ
َ َْ
ْ ّ َ َْ
َ
َ ََْ
اطـ ِـل َو ل أكثـ َـر
شـ ْـي ٌء أخفــى ِمـ َـن ال َحـ ِـق َو ل أظ َهـ َـر ِمـ َـن ال َب ِ
َ َ
َ
َ َ
َ َ
ْ َ
اهَّلل َو َر ُســو ِل ِه َو ل ْيـ َـس ِع ْنــد أ ْهـ ِـل ذ ِلــك
ِمـ َـن الكـ ِـذ ِب علــى ِ
َ
َ َ
َّ
َ ُ
ْ َ ٌ َْ َ َ َ ْ َ
ـاب ِإذا ت ِلـ َـي َحـ ّـق ِتل َو ِتـ ِـه َو ل
الز َمـ ِ
ـان ِســلعة أبــور ِمــن ال ِكتـ ِ
َ
َ
ََْ َ ْ ُ َ
ْ َ َ
ـه ِإذا ُحـ ّ ِـرف َعـ ْـن َم َو ِاض ِعـ ِـه َو ل ِفــي ال ِبــا ِد شـ ْـي ٌء
أنفــق ِمنـ 
َ ْ ُ ْ َ ََ ْ ََ َ
ْ
َ َ َْ ََ
َْ َ
وف و ل أعــرف ِمــن المنك ِــر فقــد نبــذ
أنكـ َـر ِمـ َـن ال َم ْعـ ُـر ِ
َ
َ
ـاه َح َف َظ ُتـ ُـه َف ْال ِك َت ُ
ْال ِك َتـ َ
ــاب َي ْو َم ِئ ٍــذ
ـاب َح َمل ُتـ ُـه َو ت َن َاسـ ُ 
َُْ ُ َ َ
ْ َ
َ
ــان ِفــي
ـان َو َص ِ
ـان ُم ْصط ِح َب ِ
اح َبـ ِ
َو أهلــه ط ِريــد ِان َمن ِف ّيـ ِ
َ ُْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ
َ َ
ـاب َو أ ْهلـ ُـه ِفــي ذ ِلــك
َط ِريـ ٍـق َو ِاحـ ٍـد ل يؤ ِو ِيهمــا مــؤ ٍو فال ِكتـ

60

َ
َ
َّ
َّ
ـاس َو ل ْي َســا ِف ِيهـ ْـم َو َم َع ُهـ ْـم َو ل ْي َســا َم َع ُهـ ْـم
الز َمـ ِ
ـان ِفــي النـ ِ
َ َّ َّ
اج َت َم َعــا َف ْ
الض َل َلـ َـة َل ُت َو ِافـ ُـق ْال ُهـ َـدى َو إن ْ
اج َت َم َــع
ِلن
ِِ
ْ
َ
َ
ْ ُ
ُْ َ
َْ
القـ ْـو ُم َعلــى الف ْرقـ ِـة َو اف َت َرقــوا َ[عـ ِـن] َعلــى ال َج َم َاع ِــة
َ
َ
ََ
َكأ َّن ُهـ ْـم أ ِئ َّمـ ُـة ْال ِك َتــاب َو َل ْيـ َـس ْال ِك َتـ ُ
ـاب ِإ َم َام ُهـ ْـم فلـ ْـم َي ْبـ َـق
ِ
ُ َ َّ
ْ َ ُ ْ ْ ُ َّ ْ ُ ُ َ َ
ْ
َ
َ َّ ُ َ َ ْ َ 1
ِعندهــم ِمنــه ِإل اســمه و ل يع ِرفــون ِإل خطــه و زبــره؛
هــر آینــه ،بعــد از مــن روزگاری بــر شــما خواهــد آمــد کــه
نتــر از حــق ،و آشــکارتر از باطــل
در آن هیــچ چیــز پنها 
نباشــد و دروغ بســتن بــه خــدا و پیامبــرش از هــر چــه
جتــر باشــد .در نــزد مــردم آن زمــان ،کاالیــی کاســدتر
رای 
از قــرآن نیســت ،آنگاه کــه آن را چنانکــه هســت
بخواننــد (و معنــا کننــد) ،و بــاز کاالیــی پــر رونقتــر از
قــرآن نخواهــد بــود ،آنگاه کــه معنایــش را تحریــف
کننــد .در ســرزمینها چیــزی ناشــناختهتر از کار نیــک،
و شــناختهتر از زش ـتکاری نباشــد .حامــان قــرآن،
قــرآن را واگذارنــد .و حافظــان قــرآن ،قــرآن را بــه فراموشــی
ســپارند .پــس در آن روزگار قــرآن و اهــل آن راندهشــدگان
و طردشــدگان باشــند .هــر دو در یــک راهروان باشــند و
کــس آن دو را پنــاه نــداده و احتــرام ننمایــد .در ایــن
ـان
ـان مردمانــد ولــی در میـ ِ
روزگار ،قــرآن و اهــل آن در میـ ِ
مــردم نیســتند ،بــا مردمانــد ولــی بــا مــردم نیســتند .زیــرا
گمراهــی و هدایــت بــا هــم ســازگاری ندارنــد ،هــر چنــد
در کنــار هــم باشــند .آن قــوم بــر جدایــی از قــرآن اتفــاق
 .1نهج البالغه ،خطبه .147
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کردهانــد و از اهــل قــرآن خــود را بــه یــک ســو کشــاندهاند.
گویــی ،کــه آنهــا پیشــوای قرآنانــد ،نــه قــرآن پیشــوای
آنهــا .در نــزد ایشــان ،از قــرآن جــز نامــی باقــی َ
نمانــد و از
آن جــز خــط و نوشــتههایش را نشناســند».
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ع� ت
دو� ت
ن�هی زا� پ� ی�روی زا� ق� آر� ن� ب� ن
ر�
نکتــه دوم در پیــروی از قــرآن ایــن اســت کــه همانگونــه کــه
پیامبــر؟ص؟ در حجــة الــوداع فرمودنــد« :مــن دو چیــز گرانبهــا در
میــان شــما میگــذارم کتــاب خــدا و عترتــم و ایــن دو از هــم جــدا
نمیشــوند تــا در حــوض بــر مــن وارد شــوند و مادامــی کــه بــه ایــن دو
ّ
تمســک جســتید هدایــت میشــوید» ،پــس کســانی کــه قــرآن را بــه
تنهایــی کافــی میداننــد و عتــرت را بــه کنــاری مینهنــد در گمراهــی
فــرو خواهنــد رفــت؛ زیــرا راه هدایــت در ّ
تمســک بــه ایــن دو ،و عــدم
جداســازی ایــن دو از یکدیگــر در عرصــه نظــر و عمــل اســت؛ زیــرا قــرآن
ْ
ّ
َ ْ ْ َ
ـاب َو ال ِحك َمــة؛ 1تــا کتــاب و
کتــاب تعلیمــی اســت«ُ :ي َع ِل ُم ُهـ ُـم ال ِكتـ
ّ
حکمــت را بدیشــان بیامــوزد» .و از ســه جهــت نیازمنــد معلــم اســت:
 .1معلــم قــرآن معنــای مــراد و صحیــح آیــات را میدانــد و معلــم آن
ّ
کســی اســت کــه قــرآن و حدیــث ،دانــش او و شــأن معلمــی او را تأییــد
کــرده اســت ،لــذا علــم او مصــون از خطاســت و قابــل اعتماد و اســتناد
اســت؛  .2معلــم قــرآن بطــون و الیههــای زیریــن معنایــی قــرآن را
 .1سورۀ جمعه ،آیه .2
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میدانــد؛  .3معلــم قــرآن کــه همــان راســخون در علــم هســتند تأویــل
صحیــح آیــات متشــابه را میدانــد و بلکــه یکــی از حکمتهــای
وجــود آیــات متشــابه در قــرآن ایــن اســت کــه مســلمانان و کســانی کــه
میخواهنــد قــرآن را بــه درســتی بفهمنــد ،بداننــد کــه آیاتــی در قــرآن
اســت کــه بــدون عالــم و دانــای بــه آن قابــل فهــم صحیــح نیســت و اگــر
بــه عالـ ِـم قــرآن مراجعــه نشــود زمینــه برداشــت غلــط و فتنهانگیــزی
پدیــد میآیــد .بــر ایــن اســاس در جســتجوی عالــم بــه قــرآن بــر آیــد
و طبــق خــود قــرآن و احادیــث معتبــر ،آنــان را شناســایی کــرده و از
ســقوط در ورطــه تفســیر بــه رأی و تأویــل نــاروا نجــات یابنــد.
بــه گفتــاری در ایــن زمینــه کــه مرحــوم کلینــی در کافــی نقــل نمــوده
اســت توجــه نماییــد:
منصــور بــن حــازم خدمــت امــام صــادق؟ع؟ میرســد و بخشــی
از عقایــد خــود و مناظــرهای کــه بــا اهــل عامــه داشــته اســت را بــه
امــام؟ع؟ عرضــه میکنــد و حضــرت؟ع؟ آنهــا را تصدیــق مینماینــد.
وی در رابطــه بــا عــدم انفــکاک قــرآن و عتــرت چنیــن میگویــد:
بــه مــردم گفتــم :میدانیــد کــه رســول خــدا؟ص؟ از ناحیــه خداونــد
حجــت بــر خلقــش اســت؟ گفتنــد :آری .گفتــم :هنگامــی کــه رســول
خــدا؟ص؟ رحلــت فرمــود چــه کســی حجــت بر خلقــش پس از اوســت؟
گفتنــد :قــرآن.
مــن در قــرآن نگریســتم دیــدم مرجئــه ،قدریــه 1،و زندیقــی کــه ایمــان
 .1دو فرقه انحرافی می باشند.
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بــه قــرآن ندارنــد بــه وســیله قــرآن اســتدالل میکننــد بــه گونـهای کــه بــا
همیــن اســتدالل بــر مخالــف خــود غالــب میگردنــد از اینجــا دانســتم
کــه قــرآن بــدون ّقیــم (کســی کــه دانــای بــه مــراد قــرآن و اســرار و حقایــق
آن اســت) حجــت نخواهــد بــود و آنچــه او دربــاره قــرآن (و معنــای مــراد

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

از آن) بگویــد حــق خواهــد بــود.
سپس به آنها گفتم :قیم قرآن چه کسی است؟
آنــان گفتنــد :ابــن مســعود میدانــد ،و عمــر میدانــد و حذیفــه
میدانــد.
گفتم :همه قرآن را میدانند؟

گفتند :خیر
و مــن نیافتــم احــدی را کــه اعتــراف نکنــد بــه ایــن کــه تنهــا
علــی؟ع؟ همــه قــرآن را میدانــد و وقتــی چنیــن اســت کــه دیگــران در
برابــر قــرآن ایــن گونهانــد :کــه یکــی گویــد :نمیدانــم ،و آن دیگــری هــم
گویــد :نمیدانــم و  ...و تنهــا او (علــی؟ع؟) اســت کــه میگویــد« :مــن
میدانــم» .پــس شــهادت میدهــم کــه علــی؟ع؟ قیــم قــرآن اســت و
اطاعــت او واجــب اســت و او پــس از رســول خــدا؟ص؟ حجــت بــر مــردم
اســت و آنچــه او دربــاره قــرآن گفتــه اســت حــق اســت.
امام؟ع؟ فرمود :خدای تو را رحمت کند.

1

انحرافــی کــه در ســطوح مختلــف اعتقــادی ،اجتماعــی ،اخالقــی
و  ...پــس از رحلــت پیامبــر؟ع؟ در جهــان اســام پدیــد آمــد و بــه مــرور
 . 1اصول کافی ،ج  ،1کتاب الحجة ،باب االضطرار الی الحجة ،ص  ،224حدیث .2
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َ َ
بیشــتر گردیــد تــا جایــی کــه بــه تعبیــر صاحــب شــریعت« :ل َي ْبقــى
ْ َ َّ
ِمـ َـن ِال ْســا ِم ِإل ْاسـ ُـم ُه» :زمانــی خواهــد آمــد کــه از اســام جــز نــام آن
باقــی نخواهــد مانــد ،نتیجــه عــدم رعایــت دو نکتــه یــاد شــده در ایــن

مختصــر اســت:
یکــم :عــدم پیــروی روشــمند و مبتنــی بــر بصیــرت از قــرآن :و
نتیجــه آن بــه جــای موافقــت بــا قــرآن مخالفــت بــا آن اســت.
دوم:جداســازی عتــرت از قــرآن :و نتیجــه آن جــز گمراهــی و دوری
از مــرادات قرآنــی نخواهــد بــود.
َ ٌ َ ّ ْ
َْ
الرض َو ِان أت َب َاع ُه»:
«قا ِئد ِإلى ِ
پیــروی از عبــارت انســان را بــه ســوی رضــوان الهــی رهنمــون
میســازند.
در عبارت پیشین سخن از ضرورت پیروی از قرآن بود و اینکه
پیروان قرآن به مقامی میرسند که مورد غبطه قرار میگیرند .و در
این عبارت اشاره به این نکته دارد که پیروی از قرآن راه دستیابی
به رضوان الهی است .رضایت الهی از عالیترین مقاماتی است
َ
که انسان به آن دست یازد .و در قرآن کریم از آن به مقام َ«ر ِض َي ا ّلل ُه
َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه؛ 1خداوند از آنان راضی و خشنود است و آنان
نیز از خدا خشنود هستند» تعبیر شده است .همچنین آیه شریفه
َ َ ْ
َ«و ر ْض ٌ
وان ِم َن ا ّلل ِه أك َب ُر؛ 2رضایت الهی از (همه آن نعمتها) باالتر
ِ
 .1سورۀ مائده ،آیه .119
 .2سورۀ توبه  ،آیه .72
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و واالتر است» ،بر این نکته داللت دارد و راه رسیدن به این مقام از
طریق پیروی روشمند از قرآن کریم است .همانطور که پیشتر گفته
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شد پیروی از قرآن در گرو پیروی از عترت است ،لذا در زیارت جامعه
ُْ ُْ َ ُ َ ّ ْ
الرض َوان؛ 1به وسیله شما اهلبیت؟مهع؟
میخوانیمِ « :بكم يسلك ِإلى ِ
انسان به رضوان الهی دست مییابد.
َ َ َ
ُ«مــؤ ٍّد ِإلــى ّالن َجـ ِـاة ْاسـ ِـت َم ُاعه؛ 2اســتماع و گــوش ســپردن
بــه قــرآن مایــه نجــات و رســتگاری انســان اســت».

او� سماع و ت
ت� ف� ت
اس�ماع
«ســماع» بــه شــنیدن اختیــاری و نیــز اتفاقــی اطــاق میشــود.
شــنیدن گاهــی اوقــات اختیــاری اســت و آن زمانــی اســت کــه فــرد
میخواهــد ســخنی و یــا صدایــی را بشــنود و گاه غیــر اختیــاری و
اتفاقــی اســت ماننــد آنکــه صــدای موســیقی یــا ســخن کســی کــه
دوســت نداریــم بشــنویم بــه گونــه ناخواســته و ناگهانــی بــه گــوش
انســان میرســد ،ولــی «اســتماع» شــنیدن اختیــاری اســت و بــه طــور
طبیعــی چنیــن شــنیدنی بــا هــدف خواهــد بــود و شــنونده در پــی آن
اســت کــه بــا شــنیدن آن بــه شــنیده شــده ترتیــب اثــر دهــد .لــذا هــر
شــنیدنی مایــه نجــات نیســت ،بلکــه شــنیدنی مــراد اســت کــه از روی
اختیــار بــوده و بــه قصــد عمــل و ترتیــب اثــر دادن باشــد کــه از آن بــه
«اســتماع» تعبیــر شــده اســت.
 .1من ال یحضره الفقیه ،ج  ،2ص .616

 .2بحار األنوار ،ج  ،29خطبۀ حضرت زهرا؟اهس؟ ،ص .241
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قرآن کریم از زبان جهنمیان چنین حکایت میکند:
َ ُ َ َ
َ َ
ُ
ك َّنا في َأ ْصحاب َّ
«ل ْو ك ّنا ن ْس َم ُع أ ْو ن ْع ِق ُل ما
السعير؛ 1اگر ما میشنیدیم
ِ
یا اندیشه میکردیم از یاران جهنم نمیبودیم».
پــس شــنیدن قــرآن مایــه نجــات از جهنــم اســت .همچنیــن در
آیــه  204ســوره اعــراف میخوانیــم:
َ
ُ
ّ
َ
ُ
َ َْ
َ«و إذا ُقر َئ ْال ُق ْر ُآن َف ْ
اس َت ِم ُعوا ل ُه َو أن ِص ُتوا ل َعلك ْم ت ْر َح ُمون؛ آنگاه که قرآن
ِ ِ
خوانده میشود گوش به آن بسپارید و خاموش باشید ،باشد که
مشمول رحمت خدا قرار گیرید».
در ایــن آیــه واژه اســتماع کــه همــان شــنیدن از روی اختیــار و بــا
هــدف فهمیــدن و عمــل کــردن اســت بــه کار رفتــه و پــس از آن واژه
ِ
ِ«انصــات» آمــده اســت .انصــات بــه معنــای ســکوت همــراه بــا گــوش
فــرا دادن و توجــه اســت .امــام ســجاد؟ع؟ در صحیفــه ســجادیه در
دعــای ختــم قــرآن هنــگام بیــان ویژگیهــای قــرآن چنیــن میگوینــد:
َ
َ َ ً َ ْ َْ َ َ َ
َ
2
ـت ِبف َهـ ِـم ّالت ْص ِديـ ِـق ِإلــى ْاسـ ِـت َم ِاع ِه؛
«و ِشــفاء ِلمــن أنصـ
یهــای اخالقــی و
قــرآن شــفاء اســت و درمانگــر بیمار 
اعتقــادی و روحــی انســان اســت».

امــا بــرای کســی کــه بــا ِانصــات و ســکوت بــه قــرآن گوش میســپارد
تــا آن را بفهمــد بــه گونـهای کــه فهــم او منجــر بــه تصدیــق و بــاور گــردد.
 .1سورۀ ملک ،آیه .10
 .2صحیفه سجادیه ،دعای  ،42ص .176
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در نتیجــه ،چنیــن گــوش ســپردن و شــنیدنی موجــب دور شــدن از
جهنــم و ریــزش رحمــت الهــی و فهمــی میگــردد کــه مــازم تصدیــق و
بــاور بــوده و درمانگــر جــان آدمــی اســت.

ش ن ن ق آ
ف
ت� ش
کا� ن
د� �ر� ن�
را� ب�رای �ن�� ی�
لا�

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

هنگامــی کــه قــرآن نــازل میشــد کافــران کوشــش مینمودنــد تــا
قــرآن شــنیده نشــود ،زیــرا قــرآن بــه دلیــل زیبایــی و جذابیــت و نورانیتی
کــه دارد هــر شــنوندهای را کــه در صفــا نشســته اســت ،مجــذوب خــود
میکنــد ،لــذا آنــان ایــن نکتــه را دریافتــه بودنــد و تــاش میکردنــد تــا
آیــات قــرآن بــه گوشهــا نرســد:
َ
ُ
ّ
َ
ْ
ْ
َ َّ
َ
َ ُ
َ َ
َْ
َ
1
َ«و قال ال ِذ َين كف ُروا لا ت ْس َم ُعوا ِلهذا الق ْر ِآن َو الغ ْوا ِفيهِ ل َعلك ْم تغ ِل ُبون؛
کسانی که کافر شدند گفتند به این قرآن گوش ندهید و [هنگام
تالوتش] جنجال [و سروصدا] کنید شاید پیروز شوید».
کار عمــده مخالفــان قــرآن ایــن اســت کــه یــا بــا جنجــال فیزیکــی و
ســر و صــدا مانــع شــنیدن آیــات قــرآن شــوند و یــا بــا جنجــال گفتــاری
و نوشــتاری ماننــد القــاء شــبهه و تهمتهــای نــاروا بــه ســاحت ،قــرآن
افــراد را از روی آوردن بــه قــرآن و حتــی شــنیدن آیــات آن بــاز دارنــد؛ زیــرا
شــنیدن و توجــه کــردن همــان و مؤمــن شــدن همــان .اگــر انســانها بــه
قــرآن گــوش بســپرند ،دل خواهنــد ســپرد .و اگــر دل ســپارند آنهــا را از
قــرآن نمیتــوان جــدا ســاخت.
 . 1سورۀ فصلت ،آیه .26
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ت
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ْ
ْ
َُ ُ
َّ ُ
ْ َ ُ
ُ
اهَّلل ال ُم َنـ َّـو َرة َو َع َزا ِئ ُمـ ُـه ال ُمف َّسـ َـرة َو َم َح ِار ُمـ ُـه ال ُم َحــذ َرة
ِبـ ِـه تنــال ُح َجـ ُـج ِ
ُ ْ
ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ
ُ
َ
َو َب ِّي َناتـ ُـه ال َجا ِل َيــة َو َب َر ِاه ُينـ ُـه الك ِاف َيــة َو فضا ِئلـ ُـه ال َم ْند َوبــة َو ُرخ ُص ُــه
ْ
ْ ْ ُ
ُ َ
ال َم ْو ُه َوبــة َو شـ َـرا ِئ ُع ُه ال َمك ُت َوبــة؛

بــا قــرآن میتــوان بــه حجتهــای روشــن الهــی دســت یافــت و نیــز
احــکام بایســته و حتمــی آن کــه تبییــن شــده اســت .و محــارم الهــی
را -کــه از آن حــذر شــده -شــناخت ،و بــه دالیــل آشــکار و برهانهــای
کافــی آن ،و فضیلتهایــی کــه بــه انجــام آن فراخوانــده شــده ،و بــه
رخصتهایــی کــه بخشــیده شــده ،و شــرایع و قوانیــن حتمــی الهــی
آگاهــی یافــت».
حضــرت در ادامــه پــس از بیــان ضــرورت و آثــار پیــروی و عمــل بــه
قــرآن ،بــه گون ـهای کلــی آیــات قــرآن را دســتهبندی میفرماینــد و ایــن
تقســیمبندی مبتنــی بــر دو اســاس اســت:
 .1آنچــه در حــوزه معرفــت و شــناخت بــوده و در مقــام نظــر و بــاور
بــه کار آیــد کــه شــامل :حجــجّ ،بینــات ،براهیــن اســت (حکمــت).
 .2آنچــه در حــوزه قوانیــن و دســتورات بــوده و در مقــام عمــل کاربرد
دارد کــه شــامل عزائــم ،محــارم ،فضائل ،و ُر َخص اســت (شــریعت).
ْ
َُ ُ
ْ َ ُ
ُ
اهَّلل ال ُم َن َّو َرة َو َع َزا ِئ ُم ُه ال ُمف َّس َرة
ِب ِه تنال ُح َج ُج ِ
واژه «حجت» در لغت از ریشه َ
«ح َجج» و دو معنا دارد .1:قصد،

لذا به کسی که برای اعمال عبادی به مکه میرود «حاج» گویند؛ چرا
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که آهنگ و قصد خانه خدا و انجام مناسک عبادی را نموده است
و خود این اعمال را هم «حج» گویند؛ زیرا اعمالی است که مقصود و
مراد انجام دهنده است؛  .2غلبه و چیرگی ،بر این اساس «حاج» با
انجام اعمال عبادی باید بر هوای نفس خود غلبه کند.

ݑݩ آ ش ن
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حجــت بــا معنــای دوم ســازگارتر اســت و عبــارت اســت از دلیلــی
کــه بــر رأی و ســخن باطــل و عــذر و بهانــۀ غیــر ّ
موجــه غلبــه میکنــد و
قــدرت ابطــال باطــل را دارد.
پــس حجــج الهــی ،برهانهــا و دالیلــی هســتند که متقاعــد کنندۀ
باطلگرایــان و کژاندیشــان ،و آشــکارکنندۀ سســتی دالیلشــان اســت.
واژه «حجتهــای الهــی» در متــنّ ،
متصــف بــه صفــت ّ
«منــوره»
شــده اســت کــه اگــر بــه صــورت اســم فاعــل قرائــت شــود بــه معنــای
حجتهــای روشــنگر خواهــد بــود و طبیعــی اســت کــه حجتهــا
علــی الخصــوص حجتهــای الهــی روشــن کننــده حقانیــت حــق
و آشــکار کنــده بطــان باطــل اســت و ممکــن اســت معنــای مفعولــی
داشــته باشــد یعنــی حجتهــای روشــن شــده و نورانــی.
ـات فلســفی و
احتجاجــات وارده در کتــاب و ســنت بــا احتجاجـ ِ
ً
کالمــی غالبــا متفــاوت اســت؛ زیــرا روش احتجــاج در حجتهــای
ً
نورانــی یــا دینــی عمدتــا بــا ابهامزدایــی از تصــورات انجــام میشــود و
ً
وقتــی تصــور مبهــم نبــود تصدیــق مــازم آن خواهــد بــود مثــا گاه بــرای
ضــرورت وجــود دیــن دالیلــی اقامــه میگــردد کــه همگــی صحیــح
اســت و ضــرورت دیــن را اثبــات میکنــد و گاه بــه جــای ورود در اقامــه
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ایــن گونــه ادلــه بــه تبییــن مفهــوم دیــن پرداختــه و حقیقــت دیــن را
بــه گونـهای شــفاف و روشــن آشــکار ســاخته کــه دیگــر نیــازی بــه اقامــه
ّ
ادلــه و براهیــن پیچیــده نیســت؛ زیــرا علــت بیشــتر انکارهــا ،جهــل
و توهــم نســبت بــه موضــوع مــورد انــکار اســت و بــا برطــرف کــردن و
زدودن ایــن جهــل نیــز بــه راحتــی انــکار زدوده میشــود .حضــرت
َ
ُ
امیــر؟ع؟ میفرمایــدَّ « :النـ ُ
ـاس أ ْعـ َـد ُاء َمــا َج ِهلــوا» 1عامــل بســیاری از
انکارهــا و عداوتهــا ،جهــل اســت .و حجتهــای نورانــی بــا ارایــه
معرفــت صحیــح بــه مقــوالت یــاد شــده ،مســیر تصدیــق و ایمــان را
بــه روشــنی بــاز میکنــد .تفصیــل ایــن ســخن مجــال دیگــری را بــرای
تنقیــح و بحــث میطلبــد.
قــرآن و حدیــث سرچشــمه حجتهــای نورانــی اســت کــه
دســتیابی بــه آنهــا نیازمنــد صفــای باطــن اســت ،همانگونــه کــه
ّ
فهــم حجتهــا و ادلــه کالمــی و فلســفی نیازمنــد امعــان نظــر و دقــت
اســت ،فهــم حجتهــای نورانــی نیازمنــد تدبــر همــراه بــا طهــارت
َْ َ ُ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ
ـوب أقفال َهــا» 2تــا
اســت کــه فرمــود« :أفــلا يتدبــرون القــرآن أم علـ ٰـى قلـ ٍ
قفلهــای قلبــی بــاز نشــود ذهــن و قلــب بــه دریافــت حجتهــای
الهــی مفتــوح نخواهــد شــد.
ْ َ ُ
َو َع َزا ِئ ُم ُه ال ُمف َّس َرة
عزائــم :جمــع عــزم و در لغــت بــه معنــای خواســت و تصمیــم
 .1نهج البالغه ،ص .501
 . 2سورۀ محمد ،آیه .24

71

پ ــرتـــوی از نـــــور فـــاطـــمــــه؟اهس؟

قطعــی جهــت انجــام کاری اســت و در اصطــاح بــه معنــای لــزوم
اســت یعنــی آنچــه فعــل و یــا تــرک آن الزم اســت و لــذا اگــر عزائــم در
َ
برابــر واژه «محــارم» بــه کار رود معنایــش اخــص میگــردد و مــراد از
ً
آن صرفــا واجبــات اســت ،ولــی اگــر در برابــر واژه ُ«ر َخــص» بــه کاررود
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معنایــش عــام اســت و شــامل امــور الزم میگــردد چــه آنکــه فعلــش
الزم اســت ماننــد واجبــات یــا ترکــش الزم اســت ماننــد ّ
محرمــات.
پــس مــراد از «عزائــم» مجموعـ ه امــور بایســتهای اســت کــه شــرع بــر
مــا الزم گردانیــده اســت.
ََ
ََ
«تفســیر» :ریشــه اشــتقاقی آن یــا از «فســر» اســت« :فســر الطبیــب
الــی المــاء فــی القــارورة؛ طبیــب بــه آب در شیشــه نگریســت تــا بــا نــگاه
کــردن بــه آن بیمــاری را کشــف کند» پــس عنصر اصلی واژگان تفســیر:
َ
کشــف و دریافتــن اســت .و یــا از َ«ســفر» اســت .هــرگاه زن نقــاب از
َ
َ
ُ
رت المــرأة عــن وجههــا ،إذا كشــف ْته» ،و یــا
چهــره کنــار زنــد گوینــد« :ســف ِ
هــر گاه ســپیده صبــح ســر زنــد کــه فضــا روشــن گــردد گوینــد «أســفر
الصبــح اذا ظهــر» .در ایــن صــورت اگــر تفســیر از ریشــه «ســفر» باشــد در
واژه قلــب اتفــاق افتــاده یعنــی جــای «ســین» و «فــاء» جــا بــه جــا شــده
َ
و «ف َســر» گردیــده و ســپس در قالــب تفســیر آمــده اســت .بــر اســاس هــر
ـف ِقنــاع (پوشــش) اســت و
دو ،ریشــه لغــوی تفســیر بــه معنــای کشـ ِ
آنــگاه کــه از معنــای لفــظ و عبــارت مشــکلی ،پــرده برداشــته شــود و
معنــای مــراد از لفــظ و عبــارت آشــکار شــود .عملیــات تفســیر انجــام
شــده اســت.
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قــرآن در بردارنــده عزائــم الهــی اســت عزائمــی کــه تفســیر شــده
اســت و بــه نظــر میرســد واژه تفســیر در ایــن خطبــه شــامل تفصیــل
ً
مجمــات نیــز میگــردد و صرفــا تبییــن معانــی مشــکل نیســت .در
واژه َّ
«مفســرة» (بــه صیغــه مفعولــی) کــه صفــت بــرای «عزائــم» اســت.
نکتــه مهمــی نهفتــه اســت؛ زیــرا قــرآن کریــم بســیاری از احــکام و
بایســته هــا را بــه تفصیــل بیــان نفرمــوده اســت .و لــذا تفســیر و تفصیــل
َ ْ
آن را بایــد از حدیــث جســتجو کــرد .قــرآن کریــم بیــان مـیدارد«َ :وأ َنزل َنــا
ُ َ َ
َّ
إ َل ْيـ َ
ـك ّ ْ ُ
ـاس َمــا نـ ّ ِـزل ِإل ْي ِهـ ْـم» 1مــا قــرآن را بــر تــو نــازل
الذكـ َـر ِلت َب ِّيـ َـن ِللنـ ِ
ِ
ِ
کردیــم تــا آنچــه را بــرای مــردم فــرو فرســتادهایم برایشــان بیــان کنــی.
لــذا تفســیر ایــن عزائــم و احــکام توســط صاحــب شــرع بایــد انجــام
پذیــرد ،ماننــد آنکــه در قــرآن دســتور اقامــه نمــاز آمــده اســت« :أقــم
َ
َّ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ
الصلــوةَ ،وأ ِق ُ
يمــوا الصــاة و ي ِقيمــون
الصــاة» امــا تعــداد رکعــات نمــاز

و ارکان و شــروط و اجــزای آن در قــرآن ذکــر نشــده اســت ،بلکــه تبییــن
َ ْ َ َ
َ
ً
آنهــا در حدیــث اســت و یــا مثــا آیــه شــریفه «ف َمـ ْـن َحـ ّـج ال َب ْيــت أ ِو ْاع َت َمـ َـر
َ َ َُ َ َ َ َ َ
ـاح َعل ْيــهِ أن َي ّطـ َّـوف ِب ِه َمــا؛ 2هــر کســی بــه حــج یــا عمــره مـیرود،
فــلا جنـ
ســعی صفــا و مــروه نیــز گــذارد» .واژه «الجنــاح» در لغــت بــه معنــای
عــدم منــع اســت یعنــی مانعــی نــدارد کــه ســعی صفــا و مــروه رود ،در
حالــی کــه ســعی صفــا و مــروه واجــب اســت و کلمــه «جنــاح» توســط
صاحــب شــرح تفســیر بــه الــزام و وجــوب شــده اســت.
 . 1سورۀ نحل ،آیه .44
 . 2سورۀ بقره ،آیه .158
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ْ َّ ُ
َو َم َح ِار ُم ُه ال ُم َحذ َرة
محــارم :از َ
«حـ َـرم»َ ،م َنــع اســت و مــراد از آن چیــزی اســت کــه ورود
در آن و انجــام آن ممنــوع بــوده و جایــز نیســت.
در پــی «عزائــم» کــه امــور الزم بــود از محــارم کــه بایــد از آن اجتنــاب
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ورزیــد ،ســخن بــه میــان آمــده اســت .و ایــن محــارم الهــی از آن
جهــت مــورد تحذیــر واقــع شــده اســت کــه تخریبکننــدۀ شــخصیت
معنــوی و اخالقــی انســان بــوده و چونــان سـ ّـمی مهلــک روح انســان را
از گســترش بــه تنگنــا ،و از نورانیــت بــه تاریکــی میبــرد:
َ
َّ َ َ َ َ َ ْ
َ«و َمن َي َت َع ّد ُح ُد َود اللـهِ فق ْد ظل َم نف َس ُه؛ 1هر کس از حدود الهی [پا] فرا
نهد بر نفس خویش ستم کرده است».

ّ
در آیــات قــرآن نســبت بــه محــارم بــه طــور جــدی تحذیــر شــده

اســت:
َ ُ َ َ َ
َ
َْ َ ّ
«فل َي ْحذ ِر ال ِذ َين ُيخ ِالفون ع ْن أ ْم ِرهِ ؛ 2برحذر باشند کسانی که از دستور
خدا سرپیچی میکنند».

امیر مؤمنان؟ع؟ میفرماید:
ْ
َ
َ
َ«مـ ْـن َأ ْشـ َـف َق ِمـ َـن ّالنــار ْ
اج َت َنـ َ
ــات؛ هــر کــه از
ـب ال ُم َح ّر َم ِ
ِ
آتــش (دوزخ) میترســد از محرمــات (گناهــان) دوری

میکنــد».

محرمات پلههای سقوط به جهنم است.
 . 1سورۀ طالق ،آیه .1
 .2سورۀ نور ،آیه .63
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از طرفـی اجتنـاب از محرمـات الهـی عامـل صعـود اسـت ،بـر
خلاف اجتنـاب از غـذای مسـموم کـه تنهـا زیـان و آسـیب را دفـع
میکنـد ،ولـی ایـن اجتنـاب کمـک به تقویـت بدن نمیکنـد ،اما ترک
محرمـات کمـک بـه تقویـت روح میکنـد تـا جایـی کـه گاه از انجـام
واجبـات هـم در تقویـت و رشـد روح نقـش بیشـتری ایفـاد میکنـد:
َ
ْ َ ُ
ـان َل َي ْك ُمـ ُـل إ ّل ب ْال َكـ ّ ِ َ ْ َ َ
ـار ِم؛ 1ایمــان
«اليمـ
ـف عـ ِـن المحـ ِ
ِ ِ
ِ
کامــل نمیشــود مگــر بــا اجتنــاب از محــارم».
ْ َ ُ
ُ ْ ُ
َو َب ِّي َنات ُه ال َجا ِل َية َو َب َر ِاه ُين ُه الك ِاف َية
ّبینات و براهین در اصطالح هر دو از سنخ دلیل هستند با این
تفاوت که ّبینه در فضای حکم و قضاوت به کار میرود و برهان در
فضای حکمت و معرفت استفاده میشود ،اما به نظر میرسد در
لسان آیات و روایات چنین محدودیتی نیست بلکه ّ
«بینات» شامل
مطلق دالیل آشکار و روشن است که در هر عرصهای اقامه میگردد.

او� ب� ی� ن� ت
ت� ف� ت
راه� ن�
ا� و ب� ی
به نظر میرسد بین این دو واژه از دو جهت تفاوت است؛
یکــمّ :بینــه دلیــل روشــن اســت کــه بــه محــض شــنیدن فهمیــده
میشــود و نیــازی بــه تأمــل نــدارد و لــذا بــه صفــت جالیــه (آشــکار)
متصــف شــده اســت ،ولــی برهــان اعــم اســت کــه هــم شــامل دلیــل
روشــن و واضــح ،و هــم شــامل دلیــل غامــض و پیچیــده اســت کــه
 .1سلیم بن قیس هاللی ،ج  ،2ص .614
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فهــم آن بــه راحتــی بــرای همــگان ّ
میســر نیســت و یــا مســتلزم تأمــل و
اندیشــیدن اســت؛
دومّ :بینــه در لســان آیــات و روایــات اعــم از دلیــل اســت یعنــی
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هــم شــامل دلیــل روشــن اســت و هــم هــر نــوع روشــنگری و ارشــاد و
ً
راهنمایــی را شــامل میشــود و الزامــا کاربــرد آن در عرصــه اثبــات و ّرد
چیــزی نیســت.
کافیة :به معنای مستغنی و بینیاز کننده است یعنی براهین
قرآنی به گونهای است که افراد را از اقامه دالیل دیگر بینیاز میکند.
َ َ ُ ْ ُ ُ
َو فضا ِئل ُه ال َم ْند َوبة
فضائــل :در اصــل بــه معنــای زیــادت اســت و در اصطــاح فضــل
و فضیلــت مقابــل نقــص و نقیصــت (کاســتی) اســت و معنــای
درجــه رفیــع و مقــام و منزلــت بــاال را میرســاند پــس فضــل مقابــل
نقــص نوعــی فزونــی اســت.
در اینجا مراد از فضایل ،اعمالی است که اگر انسان آن را
انجام دهد سبب قرب بیشتر به حقتعالی بوده و مایه فزونی و
رشد شخصیت او میگردد و در عین حال از سنخ واجبات و عزائم
نیست که ترک آن سقوط و ُبعد آورد بلکه فعل آن مایۀ صعود و قرب
است ،لذا وصف «مندوبة» برای آن آورده شده است یعنی فضایلی
که انسانها به انجام آن فراخوانده و تشویق شدهاند ،ولی در انجام
آن الزامی نیست مانند استغفار در سحرها ،اقامه نماز شب و یا بدی
را به نیکی دفع نمودن که در فقه و اخالق بیان شده است.
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ْ
َ
ُرخ ُص ُه ال َم ْو ُه َوبة

پــارهای از امــور را خداونــد «ترخیــص» نمــوده اســت یعنــی انجــام
یــا تــرک آن را مجــاز دانســته اســت و ایــن ترخیصهــا موهبتــی الهــی
اســت و خــدا آن را بــر مــا بخشــیده و آســان گرفتــه اســت .در روایــت
اســت کــه:

َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُّ َ ْ ْ َ َ َ
َ
ـب أن ُيؤخــذ ِب ُرخ ِص ِــه ك َمــا
ِ«إن اهَّلل تبــارك و تعالــى ي ِحـ
ُ ُّ َ ْ ْ َ َ
ـب أن ُيؤخــذ ِب َع َزا ِئ ِمــه؛ 1خداونــد دوســت دارد کــه
ي ِحـ
ترخیصهــای او انجــام شــود همانگونــه کــه دوســت
دارد عزائــم و واجبــات او انجــام پذیــرد».

لــذا کســانی کــه ترخیصهــای الهــی را بــر خــود تحریــم میکننــد
ی ســخت و نامشــروع را انجــام میدهنــد بــا کار خــود
و ریاضتهــا 
تقربــی بــه ســوی خداونــد نخواهنــد داشــت .خداونــد امــوری را حــال
نمــوده اســت چــرا آنهــا را در عمــل بــر خــود حــرام مینماییــم؟
ْ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ
الط ّيبـ ُ
ـات؛ 2امــروز چیزهــای پــاک بــرای
ماننــد« :اليــوم أ ِحــل لكــم ِ
ُ
َّ َ ُ
شــما حــال گردیــد» و یــا آیــه «أ ِحـ َّـل َل ُكـ ْـم َل ْي َلـ َـة ِ ّ
ـام
الرفــث ِإل ـى
الصيـ ِ
ُ
ِنسـ ِـائك ْم؛ 3خداونــد همبســتری بــا همســرانتان را در شــبهای
انســان مطیــع ،بخشــشها و
روزه روا و حــال قــرار داده اســت».
ِ
ترخیصهــای الهــی را بــر خــود حــرام نمینمایــد و در فعــل و تــرک،
تابــع امــر الهــی اســت.
ِ
 .1تفسیر قمی ،ج  ،1ص .16
 .2سورۀ مائده ،آیه .5
 .3سورۀ بقره ،آیه .187
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َ
ْ ْ
َو ش َرا ِئ ِع ِه ال َمك ُت َوبة

شــرائع جمــع شــریعت بــه معنــای راه آشــکار اســت .در کتــاب
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مصبــاح چنیــن آمــده اســت:
َ ْ ُ َّ
َ
َّ َ
ـاس ِل ِل ْس ِــتق ِاء و ُس ِ ّــم َي ْت
«الشـ ِـريع ِة :و ِهـ َـى مــو ِرد النـ ِ
ُ
َ ُ
وح َهــا و ظ ُه ِور َهــا؛ شــریعت محــل ورود مــردم
ِبذ ِلــك ِل ُوض ِ
بــرای آب خــوردن اســت و وجــه نامگــذاری آن ایــن
اســت کــه ایــن محــل آشــکار و روشــن اســت».

ســپس بــه راه الهــی کــه همــان دیــن اســت شــریعت اطــاق شــده
اســت؛ زیــرا راهــی روشــن بــرای رســیدن بــه قــرب الهــی اســت ،آنگونــه
َ َْ ْ
کــه امیــر مؤمنــان؟ع؟ فرمــودُ « :د ِع ُيتـ ْـم ِإلــى ال ْمـ ِـر ال َو ِاضــح؛ 1بــه امــر روشــن
َ َّ
َ
الط ِريـ ُـق ن ْهـ ٌـج؛ 2راه،
دعــوت شــدید» یــا در عبــارت دیگــر میفرمــود« :ف
روشــن اســت».
شــرائع الهــی در قــرآن آمــده اســت و قــرآن ســند مکتــوب بایدهــا و
نبایدهــای الهــی و باورهــای حقیقــی اســت .آنچــه در شــرایع گذشــته
آمــده و دســتخوش تحریــف گردیــده در قــرآن بازگــو شــده اســت لــذا
قــرآن کریــم در عیــن آنکــه تصدیــق کننــدۀ کتــب آســمانی پیشــین
اســت ،مهیمــن بــر آنهــا و محافــظ آنهــا نیــز میباشــد:
َ
ْ
تاب ب ْال َح ّق ُم َص ّ ِد ًقا ِلما َب ْي َن َي َد ْيهِ ِم َ
َ«و أ ْن َز ْلنا إ َل ْي َك ْال ِك َ
تاب َو
ك
ال
ن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ً َ
َ ْ 3
ُم َه ْي ِمنا عليه؛ و ما این کتاب (قرآن را به حق به سوی تو فرو فرستادیم
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در حالی که تصدیقکنندۀ کتابهای پیشین و حاکم بر آنهاست.
پس میان آنان بر وفق آنچه نازل کرده حکم کن».

و در آیه دیگر میفرماید:

ُ ً َّ َ
َ َ َ َ ُ
َ
َ
ّ
الد ِين ما َو ّصى ِبهِ نوحا َو الذي أ ْو َح ْينا ِإل ْي َك َو ما َو َّص ْينا
«شرع لك ْم ِم َن ِ
راهيم َو ُموسى َو عيسى َأ ْن َأ ُ ّ
بهِ إ ْب َ
الد َين؛ 1از [احکام]دین ،آنچه
قيموا ِ
ِ ِ
را که به نوح دربارۀ آن سفارش کرد .برای شما تشریع کرد و آنچه را
به تو وحی کردیم و آنچه را که دربارۀ آن به ابراهیم و موسی و عیسی
سفارش نمودیم که دین را برپا دارید».
دو نکته در رابطه با شریعت الزم به ذکر است:

 .1همانگونــه کــه واژگان دینــی توســط برخــی ناآگاهــان و یــا
مغرضــان از مفهــوم اصلــی آن تهــی شــده و یــا از توســعه معنایــی ،بــه
تضییــق معنایــی و یــا بالعکــس ُبــرده شــده اســت .ماننــد آنکــه واژه
امامــت را بــه امــارت فــرو کاســتهاند ،و واژه حکمــت را کــه در قــرآن و
حدیــث معنــای خاصــی دارد و نشــان فضــل الهــی بــر کســی اســت
کــه حکمــت بــه او عطــا شــده اســت ،بــر فلســفه و دانشهــای تعقلــی
کــه مصونیــت از خطــا در آن نیســت ،اطــاق گردیــده اســت .واژه
شــریعت نیــز توســط جریــان تصــوف دســتکاری گردیــده اســت .آنــان
بــرای آنکــه وجه ـهای بــه بدعتهــای خــود در زمینــه ســیر و ســلوک
ـود ســاخته ،و تفکــرات خـ ْ
عملــی و دســتورات خـ ْ
ـود بافتــه دهنــد واژه
ِ
شــریعت را از معنــای اصلــی و گســترده آن فــرو کاســته و بــه پوســت
 . 1سورۀ شوری ،آیه .13
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و قشــر اختصــاص دادنــد تــا بــرای دســتورات ســلوکی خــود کــه از آن
بــه «طریقــت» یــاد کــرده و مغــز و ُلـ ّ
ـب مینامنــد ،جــای بــاز کننــد و بــه
آن وجهـهای دهنــد .در حالــی کــه در لســان دیــن« ،شــریعت» پوســت
و قشــر نیســت شــریعت راه روشــن الهــی اســت کــه شــامل مجموعــه

ݑݩ آ ش ن
ن ݣ ݣ��اسی
ٯر� ݣ ݣ ݣ

دســتورات الهــی بــرای بــرون رفــت انســانها از ظلمــات بــه نــور اســت.
هــم از فواحــش ظاهــری در شــریعت نهــی شــده و هــم از فواحــش
َ
َ
َ َ َ ّ َْ
باطنــی:
واحــش مــا ظ َهـ َـر ِم ْنهــا َو مــا َب َطــن» 1در شــریعت
«حـ ّـر َم ربِـ َـي الف ِ
هــم اوامــر ظاهــری اســت و هــم اوامــر باطنــی ماننــد :امــر بــه تقــوی،
ّ
ـوکل و ّ
تـ
تبتــل و انقطــاع بــه ســوی خــدا ،و ذکــر خــدا و ماننــد آن .پــس
ِ
فروکاســتن واژه شــریعت از معنــای اصلــی خــود کــه شــامل تمامــی
دســتورات الهــی و راه روشــن بــه ســوی خداونــد اســت بــه مجموعــه
دســتورات ظاهــری و قشــری ترفنــد صوفیــان اســت.
 .2در لســان دیــن بدعــت مقابــل شــریعت اســت و هــر دســتوری
کــه ریشــه در وحــی یــا کالم معصــوم؟مهع؟ نداشــته باشــد بدعــت بــوده
و عمــل بــه آن نــه تنهــا مایــه تقــرب بــه ســوی خداونــد نیســت کــه بــه
تعبیــر امــام صــادق؟ع؟:
َّ
َ
َ
ً
َ
ْ َّ
َّ َ
الطريــق ل َيز ُيد ُه ُسـ ْـر َع ُة َّ
2
السـ ْـي ِر ِإل ُب ْعدا؛
«الســا ِئ ِر علــى غيـ ِـر ِ ِ ِ
کســی کــه بــر غیــر طریــق و مســیر ارائــه شــده حرکــت کنــد

هــر چــه پیــش رود از مقصــد دور میشــود».
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امیر مؤمنان؟ع؟ میفرماید:
َ
َ
ً
َ
ـاس] َو إ َّن َمــا َّالنـ ُ
«[فــإ َّن َّالنـ َ
ـاس َر ُجــا ِن ُم ّت ِبـ ٌـع ِش ْــر َعة َو
ِ
ِ
ْ ً
ُم ْب َتـ ِـد ٌع ِبد َعــة؛ 1مــردم دو گونهانــد :یــا پیــرو شــریعت
هســتند یــا بدعــت گزارنــد».
شــریعت و راه الهــی بایــد بــه ِاذن خداونــد بوده و از ناحیه او توســط
پیامبــر؟ص؟ ابــاغ گــردد ،کــه تنهــا او تشــریع کننــده احــکام اســت .توجه
بــه آیــات زیــر نکتــه فــوق را روشــن میگردانــد:
ْ
َ
َ ْ َُ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ
َ
َ
ّ
« .1أم لهم شر
الد ِين ما ل ْم َيأذ ْن ِبهِ ا ّلل ُه؛ 2برای آنان
كاء شرعوا ل ُه ْم ِم َن ِ
شریکانی است که از دین چیزی را تشریع میکنند که خداوند به آن
اجازه نداده است».
َ َّ َْ
َ
َ
ّ
ْ
َ
«ُ .2ث َّم َج َع ْل َ
واء ال َ
ناك َعلى َش َ
ريعةٍ ِم َن الأ ْمر َف ّاتب ْعها َو لا تتب ْع أه َ
ذين لا
ِ
ِ ِ
َ
َي ْعل ُمون؛ 3سپس تو را بر آيينى [كه ناشى] از امر [خداست] نهاديم.
پس آن را پيروى كن ،و از هوسها [و آرای] كسانى كه نمىدانند،
پيروى مكن».
َ
َ
َ
ً
َ
ك َت ْبناها َعل ْيه ْم إ ّلا ْابت َ ْ
َ ْ
بان َّية ْاب َت َد ُعوها ما
وان ا ّلل ِه؛ 4و
ِ ِ ِ
«َ .3و ره ِ
غاء ِرض ِ
ّ
رهبانیتی [ترك دنيايى] كه بدعت گزاردند [و از پیش خود در آوردند]
ما بر آنها جز آنکه رضایت خدا را بجویند ،ننوشتیم».
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