موعود شناسی
قرآن همراه انسان کامل
چیزی باالتر از قرآن کریم در جهان خلقت به صورت کتاب در نیامده است .گرچهه اناهان کامه
رسول گرامی (صلى اهلل علیه وآله و سلم) در مقام نورانیت با سایر اه بیت (علیهم الاالم) یه

نورنهد

اما او کای است که قرآن همراه با او نازل شده است .بنهابراین خهدای سهحاان وقتهی در قهرآن از یهام
آورش یاد می کند طوری سخن می گوید که معلوم می شود قرآن به همراه یامحر آمهده نهه یهامحر بهه
همراه قرآن.
از این تعحیر بر می آید که اناان کام

سمتی دارد که قرآن باید همراه او باشد .لذا خداوند در قرآن

می فرماید ﴿ :الَّذینَ یَتَّحِعُونَ الرَّسُولَ النَّحِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذی یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ الْإِنْجیه ِ یَهأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ یُاِ ُّ لَهُمُ الطَّیِّحاتِ وَ یُاَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَحائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ
الَّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّحَعُوا النُّورَ الَّذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِ َ هُمُ الْمُفْلِاُون .1
از یامحری که فرستادم اطاعت کنید و از نوری که به همراه او نازل کردم کم

بگیرید .ایهن تعحیهر

هم نشان می دهد که قرآن به همراه یامحر است و چون اولین صهادر همهین خانداننهد کهه یه

نورنهد

بنابراین قرآن کریم یا در همین حد است یا از این حد در خالف آنها نیات .در تلو آنهاست .و «اول مها
صدر» (اولین فعلی که از خداوند صادر شد) و «اول ما خلق» (اولین مخلوقی که آفریده شهد) ههم نهور
رسول اهلل (صلی اله علیه و آله) است .و تمام ائمه (علیهم الاالم) طحق زیارت جامعه ی
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نورند اولهین

فیض نور این خاندان است .قرآن در شعاع اینها و با اینها است .اگر چیهزی در قهرآن باشهد کهه اناهان
همراه نداشته باشد و چیزی در اناان کامه باشهد کهه در حهوزه قهرآن نحاشهد ایهن همراههی و

کام

مصاححت نیات .چون منظور از همراهی این نیات که هر دو ی
در ی

راه را طی کنند نظیر دو اتومحی کهه

اتوبان حرکت می کنند بلكه اگر صراط ماتیقم و راه معنوی است هر دو در این راهند .لهذا اگهر

در قرآن کریم مطلحی باشد که اناان کام آن را نداند یا بهه آن عمه نكهرده و بهه آن متخلهق نحاشهد و
همچنین در اناان کام ی

حقیقتی باشد که قرآن آن را در بر نداشته باشد این اولهین درجهه اخهتالف

است.
در حالی که رسول گرامی (صلى اهلل علیه و آله) در حدیث ثقلین «إِنِّی تَارِكٌ فِهیكُمُ الََّّقَلَهیْنِ مَها إِنْ
تَمَاَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْ َ بَیْتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْاَوْضَ» 1به نفهى
تأکیدی اینها را از هم جدا نمی داند.
اناان کام اگر بخواهد به صورت کتاب در بیاید می شود قرآن و اگر قرآن بخواههد بهه صهورت
اناان متجلی گردد می شود یامحر (صلی اهلل علیه و آله) امام صادق و سایر ائمه (علیهم الاهالم) .ایهن
ی

حقیقت است که گاهی به صورت «ثق اکحر» و گاهی به صورت «تق اصغر» درآمده اسهت .همهان

طور که چهارده معصوم (علیهم الاالم) ی
ی

نورند .لذا وقتی به آن مقام رسیدیم می بینیم این دو ثق ههم

نورند .خداوند در بخشی از آیات قرآن کریم از وجود محارك رسول گرامی (صلى اهلل علیه و آله) به
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عنوان «ذکر» یاد کرده است :قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْكُمْ ذِکْراً * رَسُوالً یَتْلُوا عَلَیْكُمْ آیاتِ اللَّه 1؛ خدا بهر شهما
ذکری نازل کرده است یامحری که آیات خدا را برایتان می خواند.
یعنی وجود محارك حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله) می شود ذکر؛ قهرا رسهول خهدا ذکهر اهلل
است همان طوری که قرآن ذکر اهلل است.
این که حضرت امیر (علیه الاالم) فرمود« :سَلُونِی قَحْ َ أَنْ تَفْقِدُونِی فَلَأَنَا بِطُرُقِ الاَّهمَاِِ أَعْلَهمُ مِنِّهی
بِطُرُقِ الْأَرْض»3؛ از من بپرسید قح از آن که مرا از دست دهید همانا من به راه های آسمان از راه ههای
زمین آگاه تر هاتم.
این بیان همه ائمه (علیهم الاالم) است .منتهی همان طور که تشكی حكومهت در نوبهت حضهرت
امیر (علیه الاالم) ظهور کرد و حضرت توانات آن خطحه ها را ارائه کند تشهكی حهوزه فقههی ههم در
عصر وجود محارك حضرت امام صادق (علیه الاالم) ظهور کرد .لذا اگر در عصهر ائمهه دیگهر ههم ایهن
امكانات فراهم بود همان بیان نورانی حضرت امیر (علیه الاالم) و همان تشكی و تأسیس حوزه علمیهه
را دیگران هم داشتند.

توقع امام عصر(عج) از ما
ما که شیعیان وجود محارك ائمه (علیهم الاالم) هاتیم در قحال تشیع مائولیت خاصی داریم؛ زیهرا
امام صادق (علیه الاالم) می فرماید« :حَقٌّ عَلَى کُ ِّ مُاْلِمٍ یَعْرِفُنَا أَنْ یَعْرِضَ عَمَلَهُ فِی کُ ِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ عَلَهى
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نَفْاِه»1؛ بر هر مالمانی که ما را می شناسد الزم است که در هر شحانه روز اعمالش را بر خودش عرضه
کند .بر هر شیعه ای الزم و ضروری است که تمام اعمال شحانه روزش را ارزیابی کنهد .امها آن ارزیهاب
چیات که بتواند به وسیله آن اعمالش را بانجد؟
فرمود :آن چیزی که میزان است و می تواند ارزیاب باشد جان شیعه است .بنهابراین بهیش از ههر
چیزی باید این ترازو را سالم نگه داریم؛ زیرا در درون ما ی

فطرتی نهاده شده که خدای سحاان مها را

با آن ترازو خلق کرده است.
باید تالش و کوشش کنیم به این ترازو آسیحی نرسد .یا اصالً گهرد و غحهار بهر آن ننشهیند و اگهر
خدای نكرده لغزشی هم هات در بیرون از دروازه این ترازو ظهور کند نه به دل اما اگهر بهه خهود ایهن
جان نشات .آن وقت این ترازو و ماشین حااب می شود دست خورده که با آن مااسحه دقیق ممكهن
نخواهد بود .این همان است که فرمود :وَ هُمْ یَاْاَحُونَ أَنَّهُمْ یُاْاِنُونَ صُنْعاً  .3ی

عده کار بد می کننهد

ولی باورشان این است که کار خوب می کنند .بررسی فكر و مطالعه هم می کنند اما چهه کننهد تهرازو
خراب است .این که در بعضی روایات فرمودند« :وَ اجْعَ ْ بَیْنَ َ وَ بَیْنَ اللَّهِ سِتْرا»2؛ میان خود و خهدا رده
ای قرار ده همین است که ترازو را سالم نگه بداریم زیرا ی

راه ماتقیمی باید بین ما و خدایمان باشهد

که آن را آلوده نكنیم و نحندیم تا اگر اعمالمان را بر جانمان عرضه کردیم این ترازو اسخ بدهد کهه ایهن
عم سنگین است تا خوشاال شویم یا سح
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مغز و بی مغز (است) تا نگران بشویم .بتوانیم خودمهان را

برای رفتن به آنجا آماده کنیم و باید چیزی بحریم که درگاه خدا نحاشد تا از ما بخرنهد .متهاعی کهه آنجها
خریدار دارد فقر تواضع فروتنی و ...است که آنجا نیات.
رسالت حوزویان و دانشگاهیان ...از این فرمایش امام صادق (علیه الاالم) آشكار می شود« :رَحِمَ
اللَّهُ قَوْماً کَانُوا سِرَاجاً وَ مَنَارا» 1خداوند رحمت کند مردانی را که چراغ و هرچم (نشهان) (ههدایت) مهی
باشند .این است که چراغ راه مردم باشید؛ زیرا در این صورت شیعه نه تنها خود به بیراهه نمی رود بلكه
راه را هم به دیگران نشان می دهد خدای سحاان به رسولش می فرماید :شما را چراغ روشهن روشهنگر
قرار دادیم.

3

امام صادق (علیه الاالم) همین وصف را برای شیعیانش ذکر کرده که شیعه مها چهراغ امهت اسهت.
منتهی حضرت رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله) سراج منیر است برای ک جههان جهن و مله

در طهول

تاریخ چون اناان کام معلم همه هات .ما هم که شیعیان او هاتیم در حوزه خود به اندازه هاتی مان
می توانیم ی

منطقه وسیعی را روشن کنیم.

بعد حضرت امام صادق (علیه الاالم) می فرماید :وقتی تواناتید برای دیگران سراج منیهر باشهید
آن وقت فرشتگان با شما مصافاه می کنند .و این عحادت است نه عادت و تحرك همانند مصافاه مهاموم
با امام بعد از اقامه نماز جماعت .این توقعی است که حضرت مهدی (علیه الاالم) ال اق از حوزویهان و
دانشگاهیان و قرآن ژوهان دارد.
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