بسم اللّه الرحمن الرحیم
وإیّاه نستعین
برابری قرآن با اهل بیت ( علیهم السالم )
ضرورت تبیین خصایص تكوینی و تشریعی اهل بیت ( علیهم السالم )
اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السالم ) از آن جهت كه انسان كامل و مظهر اسم اعظم الهی
اند  ،دارای مزایای وجودی ویژه اند كه مستلزم یك سلسله حقوق و استحقاقهای خاا

خواهاد

بود .برای اینكه وظایف دیگران نسبت به آن ذوات مقدّس روشان راردد  ،الزم اسات طای چناد
فصل به خصایص تكوینی و تشریعی آنان اشاره شود تا بعد از آشاكار شادن آن مزایاای الهای ،
تكلیف دیگران كه در حقیقت تشریف آنهاست  ،در پیشگاه ذوات نوری خاندان وحای و وَعای و
صاحبان بیوت طاهر و رفیع معلوم رردد ؛ تا از رزند انحراف و تفریط از هساته مركازی والیات
مصون شوند و از آسیب انحراف و افراط از آن سالم بمانند ؛ چونان قرآن كریم كه شناخت ناا
آن  ،جهت صیانت از تفریط توهّم تحریفِ متن آن و افراط فتاوا باه قادیم باودن لفا آن  ،الزم
خواهد بود.
اكنون به نَمی از یَم و حُبابی از عُبا می پردازیم ؛ به امید آنكه با اغتراف از بحر وال و اعتاراف
به قصور  ،تقصیرِ اقترافِ خطا و تجرّی اعتسافِ هوا بخشوده شود.
فصل یكم .اهل بیت وحی ( علیهم السالم ) جامع كالم تكوین و تادوین و واجادكتا حقیقات و
شریعت و شامل نشئه حقیقی و اعتباری اند .چنین جامعیّتی  ،نه در خود نظام سه رانه كیان ( عالم
عقل  ،عالم مثال  ،عالم طبیعت ) است و نه در وُسع منظومه شمسای قارآن ؛ زیارا اوّلای  ،چاون
تكوین صرف است  ،غیر از بود و نبود  ،چیزی در آن نیست و دومی چون تدوین محض اسات ،
غیر از باید و نباید  ،چیزی در آن راه ندارد ؛ زیرا اِخبارهای آن نیز نظیر اِنشااهای آن  ،از حاوزه
لف  ،مفهوم و حكایتهای حصولی بیرونی نیست .البتّه مراحل برین قرآن كه به كتاا مباین و أُمّ

الكتا منتهی می رردد  ،چنان كه از آن مقام منیع تنزّل یافت  ،موجود عینی است ؛ ناه اعتبااری
و كتا تكوینی است ؛ نه تدوینی.
امّا انسان كامل كه مَثَل اعالی آن اُسرَه عصمت و طهارت ( علایهم الساالم ) اسات  ،رذشاته از
حوزه فراریر تكوین  ،از منطقه رسترده اعتبار نیز برخوردار است ؛ زیرا انسان  ،موجود متفكّار و
مختاری است كه صرف نظر از قوانین كیان هستی  ،از مقرّرات اعتباری پیروی می نماید ؛ ررچه
پشتوانه این مقرّرات اعتباری  ،همانا آن قوانین تكوین خواهد بود و اصول آن نظام عینی  ،ساایه
فكن فروع این منظومه اعتباری است .از این جهت  ،هایچ موجاودی باه جامعیّات انساان كامال
نخواهد بود و همانا اوست كه می تواند  ،كَونِ جامع باشد.
فصل دوم .جامعیّت عینی و علمی اهل بیت نبوّت و امامت ( علیهم السالم ) به این معناست كه هر
كمال ممكن را بدون نقص  ،واجد و هر چه را كه دارا می باشند  ،مصون از عیب است و هر چاه
در مرحله حدوث واجد بودند  ،در مرحله بقا نیاز دارا خواهناد باود ؛ یعنای از جهاات چهارراناه
مزبور كامل اند ؛ زیرا نه فاقد كمالی هستند تا در حوزه تكامل آنان نقص راه یاباد  ،و ناه آنهاه
دارند آفت زده است تا در قلمرو تعالی آنها عَیب رخنه نماید و نه در مرحله حدوث  ،فاقد فضال
و فیض ویژه بوده اند كه مسبوق به نقص باشند و نه در نشئه بقا فاقد فوز و فیض مای شاوند تاا
ترقّی آنان ملحوق به نقص یا عیب رردد.
این مقام جمع الجمعی مربّع را می توان از عدیل بودن آنان با كتا بی بدیل الهای  ،یعنای قارآن
استنباط كرد ؛ زیرا رسول اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) طبق نقل محدّثان اساالمی  ،اعامّ از
شیعه و سنّی فرموده اند  « :إنّی تاركٌ فیكم ما إنْ تَمَسَّكْتُم به لن تَضِلُّوا بعدی ؛ أحدُهما أعظمُ من
اآلخر  :كتا َ اهلل  ،حبلٌ ممدودٌ من السماء إلی األرض وعترتی أهلَ بیتی  ،و لن یَفْتَرِقا حتّای یَارِدا
عَلیَّ الحوضَ ؛ فَانْظُرُوا كیف تَخْلُفُونی فیهما »  .1مخاطبان این پیام  ،وارثاان تمادّن غنای و قاوی
اسالم در پهنه زمان و در رستره زمین اند ؛ یعنی ناه نسال هایچ عصار و زماانی از آن توصایه
سعادت آفرین مستثناست و نه مردم هیچ مصر و دیاری از آن  ،جدا خواهند بود.
 1ا سنن ترمذی  ،ج ، 5
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چنین وصیّت فراریری  ،نشان از هماهنگی كامل كمال تكوین انسانی و تادوین الهای اسات ؛ باه
طوری كه تمام مردم روی زمین تا بامداد معاد  ،دربخا

علام وعمال  ،نیازمناد باه رهنماود و

رهبری قرآن وعترت اند و هیچ مكتبی تا شامگاه تاریخ بشری پدید نمی آید  ،مگر آنكه عرضاه
جهان بینی و جهان آرایی آن بر قرآن و عترت ( علیهم السالم ) الزم خواهد بود و پاسخ نفای یاا
اثبات آن را نیز می توان از ثَقَلین استنباط كرد.
چنین كاری عزم جامعه انسانی و جزم امّت اسالمی را طلب می كند تا تاوان اساتنطاق از آن دو
وزنه وزین را در هاضمه فكری خوی
حیات بخ

احیا نمایناد اوال و راو ِ هاو

را بارای اِصااای آوای

آن دو وزنه وزین آماده كنند ثانیا و نقدهای صاحب نظران و نیز تحلیلهای ساودمند

صاحب بَصَران را بعد از جمع بندی برای تنفیذ نهایی به بارراه ثَقَلین  ،معروض دارند ثالثا ؛ تاا از
این صعود و هبوط و از آن سؤال و جوا  ،كام فكر بشر شیرین و رام عمل انسان استوار رردد.
ارر در تعبیرهای روایی از قرآن به عنوانِ ثَقَل اكبر یاد شده  ،برای آن است كه حف حریم قارآن
در محورهای تبیین و تفسیر اوال و تعلیل و تنقیح ثانیا و حمایت و دفاع ثالثاا و احیاای حادود و
اجرای سایر احكام آن رابعا  ،به عهده عترت طاهرین ( علایهم الساالم ) و پیاروان راساتین آناان
خواهد بود و در این راه موظّف اند كه از بَذْل نَفْسِ نفیس دریغ نكنند و در ایثار و نثار و جهاد و
اجتهاد  ،منافسه و مسابقه و مسارعه نمایند ؛ وررنه از لحاظ جامعیّت كماال و جماال و جاالل ،
هررز انسان كامل كه نمونه ممتاز آن اهل بیت عصمت و طهارت ( علایهم الساالم ) هساتند  ،از
قرآن كریم  ،قاصر و ناقص نخواهد بود ؛ وررنه به همان مقدار قصور و نقص  ،بین ثَقَلین  ،افتراق
پدید می آید در حالی كه اطالق نصو

متواتر این مبحث  ،طارد آن تفرقه است.

فصل سوم .همان رونه كه قرآن كریم تِبیان هر چیز است  ،لذا خاود بایاد بایّن باوده و مصاون از
هررونه ابهام باشد و هر آیه ای با آیه هم پیام خوی

هماهنگ است و هیچ آیه ای با آیاه دیگار

اختالف  ،مخالفت و محاربت نداشته و نخواهد داشت و با كمك برخای از آیاات  ،اسارار نهفتاه
بعض دیگر آیات مسانخ  ،روشن می رردد و از این رهگذار رفته می شاود كاه « القارآن یُفَسِّارُ

بعضُه بعضا » ؛  2زیرا امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) فرموده است  « :إنّ الكتا یُصَدِّق بَعضُهُ بعضا
و إنّه ال اختالفَ فیه فقال سبحانه  ﴿ :و لو كان من عندِ غَیرِ اهلل لَوَجَدُوا فیه اختالفا كثیارا ﴾  3وإنّ
القرآن ظاهَره أنیقٌ و باطنَه عمیق ٌال تَفْنی عجائبه وال تنقضی غرائبه وال تُكْشَفُ الظلماتُ إالّ باه ...
» ؛  « 4وَیَنْطِقُ بعضه ببعضٍ و یَشْهَدُ بَعضُه علی بعضٍ و ال یختلف فی اهلل وال یُخالِفُ بصااحبه عان
اهلل » .
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اهل بیت وحی ( علیهم السالم ) نیز مُبَیِّن همه احكام و حِكَم الهای باوده و مُفَسِّار راساتینِ آیاات
خداوندند و بی نیاز از تعلیم بشری می باشند ؛ زیرا همه آناان در محضار رباوبی از فاوز تعلایم
اسمای حُسنا متنعّم شده اند ؛ لذا  ،سیرت و سنّت آن ذوات نورانی  ،نه تنها با همدیگر اخاتالف ،
مخالفت و محاربت نداشته و نخواهد داشت  ،بلكاه همااره هماهناگ و مُفَسِّار و نااطق و شااهد
رویای یك دیگر بوده و هستند .از این جهت  ،هم صاحبان فقه اكبر در تبیاین اصاولِ اعتقاادی و
اخالقی از متون روایی  ،كالم هر كدام از سخنگویانِ معصوم یا تقریار و امضاای آناان را مُفسّار
كالم یا سكوت دیگری می دانند و هم صاحبان فقه اصار در تحریر احكام فقهی و حقوقی  ،چناین
مَنْهج و روشی را پی

رو دارند ؛ چنان كه صاحب جواهر الكالم فی شرح شرائع االساالم چناین

می فرماید  « :اِنّ كالمهم ( علیهم السالم ) جمیعا بمنزلةِ كالمٍ واحدٍ  ،یُفَسِّرُ بَعضُه بَعضا » .
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لذا هم می توان كالمی كه صدور آن مسلّم است و جهت صادور آن نیاز منازّه مای باشاد  ،باه
طوری كه تاریخ صدور آن سهمی نداشته باشد  ،به هر كدام از معصومین ( علیهم السالم ) اسناد
داد و هم سخن هر یك از آنان را به كمك سخن دیگری شرح كارد ؛ چناان كاه خاود آن ذوات
مقدّس چنین بوده اند ؛ البتّه راهی ممكن است حدیثی را كه در ظارف زماانی خاا
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یاا وعاای

مكانی مخصو

صادر شده است  ،نتوان آن را به غیر روینده ا

نسبت داد ؛ چناان كاه فتاوای

تقیّه ای راهی از همین قبیل است.
فصل چهارم .همتایی همه جانبه قرآن و عترت ( علیهم السالم ) وجوه تشابه فراوانی را به هماراه
دارد كه یكی از آنها پیروزی هر كدام از ایان دو در میادان تحادّی و صاحنه مصااف كتابهاای
تكوینی با هم و كالمهای تدوینی با یك دیگر است ؛ یعنی همان طور كه قرآن كاریم در سااهره
مسابقه و میدان سباق  ،روی سبقت را از آنِ خود می نماید و هماره ساابقِ غیارِ مسابوق اسات ،
عترت طاهرین ( علیهم السالم ) نیز در منافسه های فرهنگی و نیز در مسابقه های عدل و احساان
 ،همواره اِمام و اَمام دیگران بوده و هررز مأموم و خَلْف كسی قرار نمی ررفتند و نمی ریرند.
زیرا هر كدام از آن ذوات مقدّس به نوبه خود  ،قرآن ممثّل اند و حقیقت قرآن  ،همیشه حاكمِ غیر
محكوم و غالبِ غیر مالو خواهد بود ؛ زیرا ررچه سراسر نظام آفرین

سپاه الهای اناد  ،لایكن

پیام آوران كالم و كتا خدا چونان وحی الهی  ،سپاه ویژه پروردرارند كه حكم قطعی پیاروزی
آنها امضا شده است ؛ چون خداوند در عین آنكه فرمود  ... ﴿ :هلل جنودُ الساموات واألرض ﴾ ...
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و نیز فرمود  ... ﴿ :و ما یَعلَمُ جنود ربّك إلّا هو  1 ، ﴾ ...لیكن دربااره سلساله انبیاا و مرسالین و
امامان معصوم ( علیهم السالم )  ،كه جانشینان آن ذوات طاهر می باشند  ،چنین فرموده اسات ﴿ :
كَتَبَ اهللُ ألغْلِبَنَّ أنا و رُسُلی  9 ﴾ ...و نیز فرموده است  ﴿ :و اِنّ جُنْدَنا لهم الاالبون ﴾ .
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آنهه در این باره از قرآن مجید استعانت شد  ،می توان مضامون آن را از ساخنانِ عِادل قارآن ،
یعنی عترت طاهرین ( علیهم السالم ) استمداد نمود كه به عنوان شاهد  ،كالم اوّلین اماام هماام ،
یعنی حضرت علی بن ابی طالب ( علیه السالم ) و ساخن آخارین اماام معصاوم  ،یعنای حضارت
مهدی منتظر  ،ولی عصر ( ارواحنا فداه ) یاد می شود كه هر دو بزرروار چنین فرموده اناد ... « :
و لوال ما نَهَی اهللُ عنه من تزكیةِ المرء نَفْسَه  ،لَذَكَرَ ذاكرٌ فضائلَ جَمَّة  ،تَعرِفُها قلو ُ الماؤمنین وال
 5ا سوره فتح  ،آیه .4
 1ا سوره مدّثّر  ،آیه .31
 9ا سوره مجادله  ،آیه .21
 10ا سوره صافات  ،آیه .153

تَمُجُّها آذانُ السامعین ؛ فَدَع عنك مَن مالَت به الرَمیّةُ ؛ فإنّا صنائعُ رَبِّنا و الناسُ بعدُ صانائعٌ لناا ...
».
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زیرا امتیاز صنیع و ساخته و پرداخته بدون واسطه خداوند با سایر مصنوعها كاه توسّاط مجااری
فیض ساخته می شوند و به وسیله یا وسائل متوسّط پرداخته می رردند  ،امری است مسلّم ؛ لذا ،
چیزی در مصاف دان

و صحنه ارز

 ،همتای آن نخواهد بود.

از این جهت  ،سخنی كه از رسول اكرم ( صلّی اهلل علیاه وآلاه وسالّم ) باه ارث رسایده اسات ،
حضرت علی بن ابی طالب ( علیه السالم ) آن را به عبارت دیگر  ،میراث آیندران خود قرار داده
و چنین فرموده اند  « :ال یُقاسُ بآل محمّدٍ ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) مان هاذه األماة أحادٌ وال
یُسَوّی بهم مَن جَرَت نِعمَتُهُم علیه أبدا .هم أساسُ الدین وعمادُ الیقین ؛ إلیهم یَفای ءُ الااالی و بهام
یُلْحَقُ التالی و لهم خصائصُ الوالیة و فیهم الوصیّةُ و الوراثةُ »  12؛ یعنی هررز هیچ فرد عاادی باا
اُسرَه و دوده عصمت و طهارت ( علیهم السالم ) سنجیده نمی شود.
زیرا انسانهای كامل و خلفای واقعی الهی را با یك دیگر مقایسه می كنند ؛ نه با افراد عاادی ؛ از
آن جهت كه اینان  ،اهل بیت وحی ( علیهم السالم ) مجاری نعمت و ولی اِنعاام اناد و هایچ رااه
مُتَنعِّم را با مجرای نعمت و واسطه اِنعام  ،قیاس نمی كنند ؛ برای اینكه این ذوات ناورانی مظهار
اسمای حُسنای خداوندناد و ذات اقادس الهای باا هایچ فاردی مقایساه نمای شاود ؛ چناان كاه
امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) در این باره فرماوده اسات  ... « :و ال یُادرَكُ باالحواس و ال یُقااسُ
بالناس . » ...
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آنهه باالصاله و بالذات برای خداوند ثابت است  ،بالتّبع بلكه باالعرض بارای مظااهر اسامای او
ثابت خواهد بود ؛ از این جهت  ،انسان كاملْ همتای قرآن كریم خواهد بود كه آن نیز كالمی است
كه با كالم هیچ روینده دیگر مقایسه نمی شود و سخن هیچ روینده دیگر برابار او نخواهاد باود ؛
11

ا نهج البالغه  ،نامه  ( 21امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) به معاویه )  ،ذیل حدیث در توقیع مبارك حضرت ولی عصر ( علیه السالم )

دربحار االنوار  ،ج ، 53
 12ا نهج البالغه  ،خطبه .2
 13ا همان  ،خطبه .112

 ، 151ح  9نیز آمده است « .نحن صنائع ربّنا و الخلق بعد صنائعنا » .

یعنی مقایسه و تسویه كالمی كه متكلّم آن خداست و نیز سانج

و براباری انساانی كاه بادون

واسطه صنیع خداوند است  ،با كالم دیگران و نیز با مصنوعهای با واسطه خداوند روا نیست.
آنهه در این باره رفته شد  ،شرح كوتاهی از یك جمله رسول ررامی ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم
) است كه فرمود  « :نحن أهلُ بیتٍ ال یُقاسُ بنا أحدٌ »  ، 14هنگامی كه برجستگان صاحابه پیاامبر
اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) صالحیت قیاس باا معصاومین ( علایهم الساالم ) را ندارناد و
همتای آنان نیستند  ،حتما افراد دیگر  ،فاقد چنین صالحیت خواهند بود  ،به عنوان نمونه می توان
به روایات ذیل توجه كرد :
عَبّاد بن صُهَیب  ،می روید  :به حضرت امام صادق  ،جعفر بن محمّد ( علیهماالسالم ) عرض كردم
 :مرا از حال ابی ذر با خبر كنید كه آیا او افضل است یا شما اهل بیات ( علایهم الساالم ) ؟ اماام
صادق ( علیه السالم ) فرمود  :ای فرزند صُهَیب ! ماههای سال چقدر اسات ؟ رفاتم  :دوازده تاا.
فرمود  :چند ماه  ،جنگ و خونریزی در آن حرام است ؟ رفتم  :چهار مااه .فرماود  :مااه مباارك
رمضان از آن چهار ماه است ؟ رفتم  :نه .فرمود  :ماه مبارك رمضان افضل است یا ماههای حارام
؟ رفتم  :ماه مبارك رمضان .فرمود  :همهنین ما اهل البیت ( علیهم السالم ) اَحَادی باا ماا قیااس
نمی شود.
اباذر در رروهی از اصحا رسول اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسالّم ) حضاور داشات كاه آناان
درباره فضایل این امّت اسالمی مذاكره می كردند .ابوذر رفت  :افضل این امّت علی بن ابی طالب
( علیه السالم ) است و اوست تقسیم كننده بهشت و دوزخ و اوست صِدّیق این امّت و فاروق آن
و حجّت خدا بر این امّات ؛ در ایان حاال  ،همگاان از او رو برررداندناد و رفتاار او را انكاار و
تكذیب كردند ؛ سپس ابو امامه باهلی از بین آنان به سوی رسول ررامی ( صالّی اهلل علیاه وآلاه
وسلّم ) رفت و آن حضرت ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) را از مذاكره آراه نماود .رساول اكارم (
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) فرمود :

 14ا فرائد السبطین  ،ج ، 1

 45؛ ذخائر العقبی ،

.15

« مَا أظَلَّتِ الخَضْراءُ و ال أقَلّتِ الاَبراءُ ( یعنی منكم یا امامه ) من ذی لهجةٍ أصدقُ من أبی ذرٍ » ؛
 15یعنی آسمان سبزرنگ بر راساتگوتر از ابای ذر ساایه نیناداخت و زماین خاكساتری رناگ ،
راستگوتر از ابی ذر را به دو
البتّه منظور همانا سنج

نكشید و آن را حمل نكرد.

ابی ذر با افراد عادی دیگر است ؛ وررنه اهل بیت عصمت و طهاارت (

علیهم السالم ) كه به مثابه لیله قدر از لحاظ زمان و به منزله كعبه از جهت مكان اناد  ،باا هایچ
فرد دیگر قیاس نمی شوند.
تا كنون روشن شد كه هر كدام از قرآن و عترت در عین حال كه معادل یك دیگرند  ،مالزم هام
نیز هستند ؛ چون پیام حدیث معروف و متواتر ثَقَلین  ،رذشته از تعادل و تعامل آنها با هم  ،تالزم
و تصاحب آنها را نیز به همراه دارد و آنهه در باره عدم انفكاك این دو از یك دیگر وارد شده ،
به مثابه شرح همان اصل عدم افتراقی است كه از حدیث ثَقَلین اساتنباط مای شاود  ،از حضارت
امیرالمؤمنین علی ( علیه السالم ) رسیده اسات كاه  « :اِنّ اهللَ تباارك و تعاالی طَهَّرَناا وعَصَامَنا
وجَعَلَنا شهداءَ علی خلقه وحُجَّتَه فی أرضه وجَعَلنا ماع القارآن وجَعَالَ القارآن مَعَناا ال نُفارِقُاه وال
یُفارِقُنا » .

16

فصل پنجم .زندری و مرگ هر چیزی  ،مناسب با هستی همان شی ء است ؛ هر چیزی كه از رزند
علل و عوامل مرگ مصون است  ،از چشمه سار ابدیّت سهمی خواهد داشت ؛ چنان كه چیزی كه
در معرض آفت و بیماری است  ،از رزند زوال در امان نخواهد بود .بیمااری یاا مارگِ حكمات
نظری  ،از ماالطه  ،جهل  ،اشتباه و خطا رخ می دهد ؛ چنان كه مرض یا ماوتِ حكمات عملای از
ظلم  ،جهالت  ،استئثار  ،طایان و مانند آن پدید می آید  ،ارر كتابی آخرین پیام حكمت نظاری را
با عصمت از سهو  ،نسیان  ،خطا  ،جهل ،
ماالطه و نظایر آن ارائه كند و آخرین پیام حكمت عملی را با طهاارت از لاوث عصایان  ،ظلام ،
جهالت  ،استكبار  ،استعمار  ،استعباد  ،استثمار و مانند آن تبیین نماید و ایان عصامتِ حِكمتَاین ،
همهنان مُستدام باشد  ،چنین كتاابی مصاون از بیمااری و مارگ خواهاد باود ؛ لاذا  ،ساهمی از
 15ا علل الشرائع ،

 ، 155ح .2

 16ا كافی  ،ج ، 1

 ، 191ح  5؛ كمال الدین ،

 ، 240ح .63

جاودانگی دارد و ارر انسان كامل  ،معادل چنین كتا شد  ،مقام منیع والیی او از دساترس علال
و عوامل بیماری  ،زوال و مانند آن مصون خواهد بود.
خداوند  ،قرآن كریم را به عنوان كتابی كه به هیچ وجه بطالنِ علمی و عملای ( حِكمتَاین ) در او
راه ندارد  ،معرّفی كرد و در این باره چنین فرمود  ... ﴿ :وإنّه لَكتا ٌ عزیزٌ ٭ ال یأتیه الباطالُ مان
بین یدیه و ال من خلفه تنزیلٌ من حكیمٍ حمیدٍ ﴾ .

15

با رذشت روزراران و پدیدآمدن تحوّلهای عمیق مبانی حكمت نظری ومباادی حكمات عملای ،
هیچ رونه خللی در اركان بنیادین علمی و عملی قرآن رخنه نمی كند ؛ وررنه در معارض بطاالن
واقع می شد ؛ در حالی كه خداوند نزاهت آن را از تطرّق بطالن و راهیابی رزاف و فساد و مانند
آن خبر داد ؛ پس چنین كتابی حتما مظهر اسم « هو الباقی » خواهد باود و ارار انساانهای كامالْ
چونان اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السالم ) معادل چنین كتابی شده اند  ،آنان نیاز مظهار
بقای الهی خواهند بود.
رمز چنین مظهریّتی  ،همانا عصمت آنان از خطا  ،سهو  ،نسایان  ،و نزاهات آناان از عصایان مای
باشد و از همین رهگذر  ،معصوم بودن آن ذوات نوری از جهت علم و عمل تثبیات مای راردد ؛
چنان كه غیر از افراد یا جوامعِ طاهر از لَوث عصیان و رَوث طایاان و فَارْث تطااول  ،كسای باه
شناخت آنان دسترسی ندارد و مقام منیع آنان را ادراك نمی كند و از فیض آنها فایز نمی رردد و
از كوثر آنان رَیّان نمی شود ؛ زیرا این ذوات نورانی همتای قرآن كریم اند كاه خداوناد در بااره
آن فرموده است  ﴿ :إنّه لَقرانٌ كریمٌ ٭ فی كتا ٍ مكنونٍ ٭ الیَمَسُّه إلّا المُطَهَّرون ﴾ .
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یعنی با ظاهر قرآن كریم باید با طهارت ظاهری بدنْ توسّط وضو یا غسل یا تیمّم تماس ررفات و
با باطن قرآن مجید كه همان معارف الهی و حكمتهای خداوندی هستند  ،باید با طهارت بااطنی (
دل ) توسّط تزكیه و تهذیب ارتباط برقرار نمود و ارر در این مطلب یاد شده بین قرآن و عتارت
تفكیك شود  ،مستلزم افتراق بین آنهاست كه چنین جدایی طبق حدیث متاواتر و مقباول ثَقَلاین ،
مطلبی است باطل و ناشدنی ؛ پس عترت همانند قرآن معصوم اند اوال و نیل به والی آنان بادون
 15ا سوره فصّلت  ،آیات  41ا .42
 11ا سوره واقعه  ،آیات  55ا .59

طهارت روح میسور نیست ثانیا و شریعت آنها در كِنان والیت آنان مستور است ثالثا ؛ چنان كاه
ظاهر قرآن كریم در كِنان كتا ِ مكنون  ،محجو است ؛ لذا  ،بارای والی آناان مراتاب طاولی
است كه برخی از آنها باطن بعض دیگر محسو می رردد رابعا ؛ چنان كه قرآن نیز دارای بطون
طولی می باشد.
فصل ششم .هماهنگی كتا آسمانی با آورنده آن یاا باا جانشاینان معصاوم پیاام آوران كتاا ،
اختصاصی به قرآن و عترت ندارد ؛ بلكه هر انسان كاملی كه توفیاق وحای یاابی بهاره او شاد ،
چنین عبد صالحی با كتا آسمانی خا

خود قرین و همتای آن بوده و از او جدا نخواهد شاد و

حقانیّت و قداست هر دوی آنها برای همیشه محفوظ است.
ررچه برخی از احكام مربوط به مِنهاج و شریعت آن به وسیله مِنهاج و شریعت پیاام آور خااتم ،
منسوخ می رردد  ،لیكن خطوط كلّی دین كه همان اسالم می باشد  ،و نیز راههای اصلی راجع به
اخالق  ،حقوق و فقه  ،همهنان مصون می باشد ؛ لذا  ،معناای تصادیق قارآن نسابت باه ره آورد
پیامبران پیشین ( علیهم السالم ) نه تنها اعتراف به صدق و حق بودن آنها در ظارف نازول خاود
آنها و عصر حجّیت و اعتبار آنهاست  ،بلكه اذعان به صدق و حق باودن آنهاا بارای همیشاه تاا
شامگاه تاریخ سنج

و اعتبار خواهد بود ؛ زیرا فقط برخی از احكام جزیای راجاع باه مِنهااج و

شریعت سابق نسخ شده است  ... ﴿ :لكلٍ جَعَلْنا منكم شِرْعَة ومِنْهاجا ﴾  19؛ پس همااره محورهاای
اصلی كتابهای آسمانی سَلَف  ،سالم از نَسخْ و مَسخ و رَسخ و فَسخ خواهد بود.
مقام والیی انسانهای كامل نیز  ،كه هماهنگ با حق و صدق بودن آن صحایف زرّیان متاافیزیكی
است  ،مصون از تایّر و درررونی می باشد ؛ لذا  ،هر مسلمانی به حقانیّت آناان در طاول تااریخ
ایمان داشته و نیز به ساحت قدس آنان در تمام مراحل نیای

و ستای

تكاریم شاده و آن ذوات

نوری به عنوان مجاری فیض الهی دائما در ندا و نجوا  ،توسل و تبرّك مطرح اند ؛ چناان كاه در
مَدار وراثت اهل معرفت نیز هر سالكی  ،میراث بَرِ شأنی از شئون آنان است كه البتّاه هماه آناان
زیر مجموعه خاتمشان حضور و ظهور خواهند داشت :
 19ا سوره مائده  ،آیه .41

نام احمد نام جمله انبیاست ٭ ٭ ٭ ٭ چون كه صد آید نود هم پی
و جریان جاویدِ « العلماءُ ورثةُ األنبیاء »  ، 21در هر عصری جلوه خا

ماست

20

دارد .اكنون كه ثابت شده

تمام كتابهای آسمانی اصیل و غیر محرَّف  ،حق بوده و هستند و خواهند بود و تمام پیامبران الهی
 ،مُحِقّ و صادق بوده و هستند و خواهند بود ( به استثنای آنهه به احكام منسوخ از لحاظ شریعت
و مِنْهاج بر می رردد )  ،معنای ﴿  ...ال نُفَرِّقُ بین أحدٍ من رُسُله  22 ﴾ ...آشكار خواهد شد ؛ لایكن
الزم است پیرامون دو آیه دیگر كه ناظر به تفاضل درجات انبیا و مرسالین اسات  :یكای آیاه ﴿
تلك الرُسُلُ فضَّلْنا بعضَهم علی بعضٍ منهم من كلّم اهللُ  23 ﴾ ...و دیگری آیه ﴿ و لقد فَضَّلْنا بعاضَ
النبیّین علی بعضٍ و آتینا داودَ زبورا ﴾  24تأمّل شود كه معیار فضایلت چیسات و مادار تفاضال ،
كدام یك از كمالهای وجودی خواهد بود و راه اثبات آن بعد از فراغ از اصل ثبوت چیست ؟
یكی از راههای اثبات افضل بودن انسان كامل نسبت به انسان متكامل دیگر  ،آن است كه ثابات
شود كتا آسمانی یكی بر صحیفه سماوی دیگری رجحان دارد ؛ چون ارر میزان ارزیابی صحیفه
ها روشن رردد  ،معیار سنج

صاحبان آن صحایف و حامالن آن كتابها نیاز معلاوم مای راردد ؛

زیرا قبال بیان شد كه هر پیام آوری امّت خود را به سطح معایّن و ویاژه كتاا ِ مخصاو

خاود

دعوت می كند ؛ نه باالتر از آن و خود نیز همتای ژرفا یا ارتفاعِ هماان كتاا خواهاد باود ؛ ناه
عمیق تر از آن و یا مرتفع تر از آن ؛ پس درجه وجودی هر انسان كااملی معاادل درجاه كماالی
كتا خا

همان انسان كامل می باشد.

چون طبق آیه ﴿ و أنزلنا إلیك الكتا َ بالحقّ مصدِّقا لما بین یدیه من الكتا و مُهَیمِنا علیاه ﴾ ...
 25قرآن كریم مُهَیمِن و ناظر و مُشرِف و مُسَیطِر بر صحایف سَلَف است  ،رسول اكرم ( صالّی اهلل
علیه وآله وسلّم ) نیز كه همتای قرآن كریم است  ،مُهَیمِنْ بر انبیای رذشته است كه باا صاحایف
 20ا مثنوی معنوی  ،دفتر اول  ،بیت .1106
 21ا بحار األنوار  ،ج، 2
 22ا سوره بقره  ،آیه .215
 23ا سوره بقره  ،آیه .253
 24ا سوره اِسراء  ،آیه .55
 25ا سوره مائده  ،آیه .41
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آسمانی خوی

همتایند ؛ زیرا مقدّمه خارجی در این قیاس مساوات كاه صادق قیااس مزباور در

ررو صدق آن مقدّمه خارجی است  ،صادق است ؛ پس به شهادت آیه  41ساوره « مائاده » مای
توان مصداق بارز دو آیه قبلی را كه حكایت از تفاضل اجمالی برخی از مرسلین و نیز بعضای از
انبیا نسبت به مرسلین و انبیای دیگر داشتند  ،استنباط نمود.
بعد از این  ،نوبت به ائمّه معصومین ( علیهم السالم ) می رسد كه این ذوات نوری با رسول اكرم
( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) در برخی از مراحل وجودی  ،نور واحد باوده و هساتند و از ساوی
دیگر  ،همه آنان همتای قرآن كریم اند و در هایچ مرحلاه از مراحال كماالِ وجاودی از آن جادا
نخواهند بود ؛ زیرا افتراق آنها از قرآن در بعض مراتب  ،با اطالق نفی جدایی آنها از یاك دیگار
كه مضمون روشن حدیث شریف ثَقَلین است  ،منافات دارد ؛ چنان كاه ارار اهال بیات عصامت (
علیهم السالم ) فقط همتای مراحل متوسّط یا نازل قرآن باشند  ،نه قرین اوج آن و همتای مرحلاه
بَرین آن  ،با سخن حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ( علیه السالم ) كه فرمود  « :أنْزِلُاوهم
بأحسن منازل القرآن »  ، 26مناسب نخواهد بود .ممكن است در این باره بعدا مطلبی بازرو شود.
البتّه نیل به چنان مقام منیع  ،مخصو

اهل بیت طهاارت ( علایهم الساالم ) خواهاد باود ؛ زیارا

مساس باطنی و ادراك حقیقی قرآن كه همان تماسّ قلبی با كتا خداست  ،مشروط باه طهاارت
كُبراست ؛ چنان كه محتوای آیه ﴿ ال یَمَسُّه إلّا المُطهَّرون ﴾  25همین است و صاحبان طهارت كبرا
غیر از معصومین ( علیهم السالم ) كسی نخواهند بود ؛ چنان كه پیام آیه ﴿ إنّما یُریادُ اهللُ لِیُاذْهِبَ
عنكم الرّجسَ أهلَ البیت و یُطَهِّركم تطهیرا ﴾  ، 21هماین اسات ؛ یعنای از مجماوع ایان دو حَصارِ
حاصِر  ،همتایی اهل بیت طهارت ( علیهم السالم ) با قارآن كاریم و نیاز مُهَایمِن باودن آناان بار
انسانهای كامل دیگر  ،طبق آیات رذشته  ،اساتظهار خواهاد شاد و چناین جماع بنادی یكای از
مصادیق امتثال دستور حضرت علی بن ابی طالب ( علیه الساالم ) اسات كاه فرماود  :اهال بیات
رسول ررامی ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) را به بهترین جایگاههای قرآن مجید جا دهید.
 26ا نهج البالغه  ،خطبه .15
 25ا سوره واقعه  ،آیه .59
 21ا سوره احزا  ،آیه .33

فصل هفتم .هم آوایی قرآن و عترت  ،جلوه های رونه رون داشته و دارد كاه یكای از آنهاا ایان
است كه قرآن مجید در عین اشتمال بر محكم و متشابه  ،صحیفه ای است محكم ؛ نه متشابه و نه
مُلفَّقِ از اِحكام و تشابه .نیز اهل بیت طهارت ( علیهم السالم ) در عین اشتمال سنّت و سایرت آن
ذوات نوری بر محكم و متشابه  ،انسانهای كاملِ محكم اند ؛ نه متشابه و ناه مُلفَّاق از اِحكاام و
تشابه.
زیرا همان طور كه قرآن كریم دارای اصول بَیِّن و فروع مُبیَّن بوده و در عقاید و اخالق و حقاوق
و احكام  ،محكمات كافی ارائه نموده كه به عنوانِ اُمّ الكتا شناخته می شود و از هار متشاابهی
با ارجاع به محكم  ،تشابه زدایی می شود و شبهه دروغین آن زایل و به شبیه شادن واقعای باار
می یابد  ،رفتار و رفتار و كردار اهل بیت ( علیهم السالم ) نیز راهی باه عناوان تقیّاه در فتاوا و
زمانی به صورت فتوای به تقیّه در عمل و وقتی به عنوان اِجماال و اِبهاام در كاالم یاا ساكوت
ظهور داشته كه موجب تشابه در سنّت معصومین ( علیهم السالم ) می شده است ؛ لیكن باا ارائاه
اصول كلّی بَیِّن و تعلیم فروع فراوان مُبیَّن  ،غبار هر رونه شبهه باطل را از رخسار متشابه زدوده
و آن را همهون محكم  ،شبیه دیگر محكمات نموده و سراسر سنّت و سیرت  ،متشابه یعنی شابیه
هم و مَثانی یك دیگر  ،متبلور می رردد ؛ زیرا از انسان كامل كه خود از محكمات آیات تكوینی
خداوند است  ،سِیرت متشابه  ،نشأت نمی ریرد.
از این جهت از اهل بیت عصمت ( علیهم السالم ) رسیده است كه افراد یك جامعه  ،همانند آیات
كتا آسمانی اند ؛ به طوری كه برخی از آنها محكم اند و بعض دیگر متشابه و افراد متشابه باا
آدا و سُنَن و عقاید و اخالق افراد محكم جامعه  ،تبیین می شوند و مهم ترین محكمات جامعاه
اسالمی  ،همانا امامان معصوم ( علیهم السالم ) اند كه هر رونه افراد متشابه  ،متظاهر به حق  ،باا
عَرْضَه بر انسانهای معصوم و مُحِق شناخته می شوند و رروه مبتال به زیاغِ دل و بیمااری قلاب ،
بدون ارجاع متشابهان جامعه به محكمات آنها و بدون عَرْضه تشابه به اِحكام  ،از متشابهان برای
دسترسی به حُطام دنیا پیروی می كنند.

الزم است قبل از نقل سند محكمات بودن اهل بیت طهارت ( علایهم الساالم ) شامّه ای از مقاام
منیع علمی آن ذوات نوری بازرو شود  :از حضرت رسول اكرم ( صالّی اهلل علیاه وآلاه وسالّم )
رسیده است كه خداوند ( به عنوان حدیث قدسی ) فرماوده اسات  « :هام ( أهالَ البیات ( علایهم
السالم ) ) خُزّانی علی علمی من بعدك »  29و از حضرت امام محمد باقر ( علیه الساالم ) رسایده
است  « :واهللِ إنّا لَخُزّانُ اهلل فی سمائه و أرضه  ،ال علی ذهبٍ و ال علی فضّةٍ إلّا علی علماه »  30؛
« نحن خُزّانُ علم اهلل و نحن تراجمةُ وحی اهلل » .
آنهه از این نصو

31

قدسی و غیر قدسی و نیز از احادیث دیگر كه در هماین باا ( مخازن علام

خدابودن ) و در با « عَیبه » ( صندوق ) علم خدا بودن و مانند آن در ابوا روناه راون وارد
شده استنباط می رردد  ،آن است كه این ذوات نوری  ،مظهر اسم مبارك « العلیم » می باشاند ؛
لذا  ،آنهه در جهان آفرین

ظهور یافته یا می یابد  ،اعم از طاری و نو یا تَلِید و كهان  ،از غاابر

و قادِم و از سالِف و آنِف  ،همگی به اذن و تعلیم الهی  ،معلوم آن ذوات مقادّس باوده و خواهاد
بود.
تمام اهل البیت ( علیهم السالم ) صاحب كرسی « سَلُونی قَبلَ أنْ تَفْقِادُونی »  32هساتند و حیاات
دان

در ظلّ زندری آنان تأمین می شود  « :هم عی ُ العلام و ماوتُ الجهال »  33و از حضارت

امام صادق ( علیه السالم ) رسیده است كه خداوند ما را بررزید و به ما چیازی داد كاه باه هایچ
فردی از جهانها و جهانیان آن را نداد.

34

از آن امام هُمام  ،طبق نقل ثقة اإلسالم كلینی رسیده است كه در تطبیقِ محكمات كاه اُمّ الكتاا
است  ،چنین فرموده اند  « :أمیرالمؤمنین و األئمّاة » ( علایهم الساالم ) و در تطبیاق متشاابهات
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 30ا همان ،
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فرموده است  « :فالنٌ و فالنٌ  ،فأمّا الذین فی قلوبهم زَیغٌ أصاحابُهم و أهالُ والیاتهم »  35.البتّاه
انسان كامل كه به آیات محكم تدوینی محیط است و آیات دیگر را با ارجاع باه آنهاا از تشاابه
خارج می كند و محكم می سازد و حقیقت او قرآن ناطق است  ،یقینا از محكمات جامعه انساانی
خواهد بود.
فصل هشتم .انتظامِ هر كدام از فعل  ،صفت و ذات  ،در این است كه فعل  ،مسابوق و مُساتَنِد باه
وصف باشد و صفت مسبوق و مُستَنِد به روهر ذاتِ فاعل باشد تا چنین فعلای باه طاور مانظّم و
متناسب از راه وصف خا

و صفت ویژه به ذاتِ فاعل استناد یابد تا آیتِ روهر ذات او باشاد و

در زمانِ الزم از او صادر رردد ؛ نه نابهنگام و نیز در مكانِ معیّن واقاع شاود ناه بای جاا و نیاز
متناسب با سایر شرایط فردی و اجتماعی باشد ؛ نه متنافی با همه یا بعض آنها.
ارر رابطه فعل با وصف چنین نبود و نیز پیوند صفت با روهر ذاتِ فاعل و موصوف چنین نباود ،
نمی توان چنان فعل یا وصفی را شاكله ذات فاعل یا موصوف دانسات ؛ زیارا در ایان حاال  ،آن
فاعل  ،مصدر واقعی فعل نخواهد بود ؛ بلكه مورد فعل است و به منفعلْ شبیه تر است تاا فاعال ؛
وررنه زمام فعل در اختیار وصف او می بود و قیادت آن صفت را روهر ذات فاعلِ موصاوف باه
عهده می داشت .البتّه كسی كه رابطه فعل و صفت او منتظم نیست و پیوند وصاف و ذاتا
هماهنگ نمی باشد  ،چنین شخصی شاكله خا

نیاز

خود را خواهد داشت و در صاورت آشانایی باه

تلوّن فعل و تطوّر وصف او  ،می توان به تشكّلهای متوالی و متناو و ناموزونِ شاكله هستی او
پی برد.
چون فعل هر كسی در پرتو وصف اوست و صفت هر موصوفی در ظلّ ذات او متحقّق می شاود ،
لذا مرتبه وجودی هر وصفی باالتر از مقام فعل  ،وابسته باه او باوده و مرتباه وجاودی ذات هار
موصوفی  ،برتر از مقام وصف اوست ؛ زیرا اقتضای ترتّب سلسله علل و معالیل  ،هماین اسات ؛
لذا  ،حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب در این باره فرموده اند  « :فاعلُ الخیار خیارٌ مناه و
فاعلُ الشرّ شرٌّ منه » .
 35ا كافی  ،ج ، 1
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سرّ آنكه فاعل كار نیك  ،از آن كار نیك بهتر است  ،همان است كه فاعل  ،مؤثّر اسات و كاار ،
اثر اوست و درجه وجودی هر مؤثّری از رتبه وجودی اثر او كامل تر خواهد باود و ایان تحلیال
عقلی در باره ذاتِ موصوف و صفت او نیز جاری است ؛ در صورتی كه صفت برخاسته از راوهر
ذاتِ موصوف باشد ؛ نه تحمیلی برآن.
اكنون كه نظام طبیعی مثلّث فِعل  ،صفت و ذات مشخّص شد  ،معلوم می شود همااره راوهر ذاتِ
موصوف  ،سلطانِ وصفِ خا ِ خود خواهد بود و از راه سلطنتِ بر وصف  ،مُهَیمن بر فعل خوی
است ؛ هررز فعل او  ،صفت وی را سبقت نمی ریرد و هیچ راه صفتِ او ذات وی را مسبوق نمی
كند ؛ بلكه دائما فعل او تابع وصف او و صفت او پیرو روهر ذات وی خواهد بود.
با اتّضاح این تحلیل عقلی  ،معنای بلند سخن كوتاه حضارت امیرالماؤمنین ( علیاه الساالم ) كاه
فرمود  « :إنّا ألُمراءُ الكالم و فینا تَنَشَّبَت عُرُوقُه وَ عَلَیناا تَهَادَّلَت غُصُاونُه » ؛  « 35ماا امیاران و
فرمانروایان سخن هستیم و ریشه های آن در میان ما رشد نموده و دوانیده شده و شاخه هاای آن
بر ما بالنده و سایه افكن شده ست »  ،واضح خواهد شاد ؛ زیارا از ایان كلماه حكمات آماوز و
معرفت آمیز  ،چندین مطلب استنباط می شود :
 .1هر كدام از اُسرَه و دوده طاها و یاسین و هر یك از خاندان وحی و نبوّت ( علایهم الساالم ) ،
ادیبِ اریب بوده  ،مسلّط بر ضوابط ادبی و قواعد عربی و مانند آن خواهد بود.
 .2شئون رونه رون اد و فصاحت و بالغت  ،مقدور و معلوم آنهاست.
 .3آشنایی دیگران به نظام اد در ررو تعلیم آنان كه امیران ادبیّات اناد  ،خواهاد باود .تأسایس
قواعد نحو و تقسیم كلمه به اسم و فعل و حرف  ،نشانه آن است.
 .4ایراد خطبه و انشای خطابه برای آنان چنان سهل است كه تحریك مأمور برای امیار و تهیایج
فرمانبر برای فرمانروا.

 35ا نهج البالغه  ،خطبه .233

 .5چون منظور از كالم  ،خصو

سخن رفتن نیست ( ررچه صدر خطبه  233راجاع باه زباان و

هنر لسان بوده است )  ،كتابت نیز با همه شُعَب و شئون خاوی

 ،رَهانِ مقاام اد پاروری آناان

است.
 .6چون اصل سخن رفتن یا نوشتن و كیفیّت و كمیّات آنهاا در اختیاار امیاران اد  ،یعنای دوده
رسالت و امامت است  ،آنجا كه الزم باشد سخن می رویند و آنجا كه الزم نباشد یا سخن نگفتن
و یا چیزی ننوشتن اَولی و سزاوارتر باشد  ،قدرت بر ضبط زبان و قلام داشاته  ،ناه چیازی مای
رویند و نه مطلبی می نویسند.
چنان كه حضرت علی ( علیه السالم ) در زمان حیات پُر بركت پیامبر اسالم ( صلّی اهلل علیه وآله
وسلّم ) برای حف حرمت رسول ررامی ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) كمال اد را نگه داشات و
سخنی نمی رفت ؛ مگر در حدّ ضرورت و چیزی نمی نگاشت ؛ مگار در حادّ لازوم و آنهاه باه
عنوان میراث ررانبهای علوی مانند نهج البالغه  ،غُرَر الحِكَم و دُرَر الكَلِم و  ...از آن جناا باه
جا مانده است  ،همگی بعد از ارتحال حضرت رسول اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) است.
 .5ررچه در مقام اثبات  ،متكلّم در تحت پوش

كالم خوی

مَخْبُوء و مساتور اسات  « :ألْمارءُ

مَخْبُوءٌ تحتَ لسانه »  31و از این جهت  ،فرقی بین معصومین و دیگاران نیسات  ،لایكن در مقاام
ثبوت  ،كالمِ مَخْبُوء  ،تحت اراده آمرانه ذوات مقدّس اهل بیت طهارت ( علیهم الساالم ) اسات ؛
زیرا هر اسیری تحت ادارت امیر خود به سر می برد.
 .1چون كالمِ طیّب همانند شجره طوباست كه اصل آن ثابت و فرع آن باه اوج آسامان سار مای
كشد و همواره میوه می دهد  ،الزم است كه عروق و اَعراق آن  ،فاروع و اَغصاان آن  ،اوراق و
اَثمار آن همگی در مدار والیت آن ذوات نوری  ،بالنده و ثمر بخ

شوند ؛ لذا  ،حضرت علای (

علیه السالم ) تَنشُّب و ریشه دواندنِ درختِ سَرْوِ سخن و تَهَدُّل و سایه افكن شدن شاخه درخات
سخنوری را در محور عصمت و طهارت قرار داده است.
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نكته برین در این فصل  ،آن است كه با شناخت روهر ذات انسان كامل  ،چوناان علای و آل او (
علیهم السالم ) می توان چنین استنباط كرد كه آنهه آن حضرت ( علیاه الساالم ) دربااره كاالم
فرموده اند  ،به عنوان تمثیل است ؛ نه تعیین ؛ یعنی نه تنها كالم و كتا  ،تكلّم و كتابات  ،اسایر
آنان بوده و رهین اراده آنهاست  ،بلكه بر اساس تحلیل عقلی كه در صدر این فصل به عمل آمد ،
تمام افعال آنها مسبوق به اوصاف آنان است و تمام صفات آنها در رهان راوهر ذاتشاان خواهاد
بود و هیچ صفتی از صفات آنها طایان نمی كند كه از هساته مركازی اعتادال باه سامت افاراط
مُنْهَرِف رردد یا به سوی تفریط مُنْحَرِف شود.
بنابراین  ،پیام نهایی جمله « إنّا ألُمَراءُ الكَالم »  ،منحصر در شئون ادبای مصاطلح نخواهاد باود ؛
بلكه رسالت آن جمله نورانی این است  « :إنّا ألُمراء األفعاال و األوصااف » ؛ یعنای زماام تماام
كارهای ما به دست اوصاف نفسانی ماست  ،و قیادت تمام صفات نفسانی ما به دست راوهر ذات
ماست .هررز كاری بدون منشأ وصف نفسانی پدید نمی آید و ظهور نمی كند و هیچ راه وصاف
نفسانی  ،بدون رهبری روهر ذات ما زهور نمی یابد ؛ لذا  ،همااره افعاال و اوصااف آناان كاوثر
خواهد بود و هررز تكاثر یا تفاخر در آنها راه ندارد.
البتّه راز اصلی مسئله  ،آن است كه این ذوات نوری  ،قافله درونی خاوی

را باه امامات قافلاه

ساالر  ،به خوبی ساختند و پرداختند ؛ یعنی تمام نیروهای ادراكی آناان  ،اعام از حاسّ  ،خیاال و
وهم  ،به امامت عقل نظری آنهامی فهمند  ،می اندیشند  ،می یابند و نیز تمام نیروهاای تحریكای
آنان  ،اعمّ از شهوت و غضب  ،اراده  ،نیّت  ،عزم  ،تصمیم و مانند آن به رهبری عقال عملای « :
ماعُبِدَ به الرحمنُ وَ اكْتُسِبَ به الجِنانُ »  39كوش

می كنند و سایر و سالوك عملای دارناد ؛ باا

توجّه به اینكه در اثر هماهنگی كامل جناح عقال نظاری و عقال عملای و اتّحااد الزم باین آنهاا
سرانجام به وحدت مرحله عالی نفس  ،منتهی می رردد كه آنجا علم  ،عین قدرت و نَظَار  ،عاین
عمل خواهد بود.

 39ا كافی  ،ج ، 1
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چنین كمال بَرِین  ،بهره اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السالم ) است و آنهه اماام صاادق (
علیه السالم ) در باره آنان فرموده است كه « جَعَلَهُم اهللُ حیاة لألنام و مصاابیحَ للظُاالم و مفااتیحَ
للكالم »  40می تواند بعد از تحلیل عقلی یاد شده  ،دلیلی بر اساتیالی آن ذوات ناوری بار تماام
افعال نیك و صفات پسندیده خود باشد.
فصل نهم .برای شناخت كُنْه انسان كامل  ،چاره ای جز انسان كامل شدن نیست كه در آن حاال ،
معنای اسم اعظم مشهود می شود و واقعیّت « كتا مُبین » مُبَیَّن می رردد و حقیقتِ اُمّ الكتاا
آشكار می شود و عِدل قرآن كریم بودن واضح می شود و شرط حصن بودن توحیاد احاراز مای
رردد و همه آنهه در باره خلیفةااهلل شدن و متعلّم بدون واسطه خدا قرار ررفتن و معلّم فرشاتگان
شدن به طور علم حضوری یافت می شود ؛ نه آنكه به طور علم حصولی فهمیده شود.
اكنون كه دسترسی به آن مقام عزیزالمنال میسور نیست  ،چاره جز ترسیم مفهاومی از آن مَنزلات
كبرا و تصویر ذهنی از آن مظهریّتِ اتمّ نخواهد بود و بارای غیار آن ذوات ناوری  ،ناه شاناخت
عارفانه شهودی كُنْهِ آنان مقدور است و نه معرفت حكیمانه حصولی عمق یا اوج آناان میساور ؛
زیرا اینان دوده طاها و یاسین و اُسره رسالت و امامت اند.
لذا  ،حضرت علی بن ابی طالب ( علیه السالم )  ،به عنوان نمونه از شخص خود یاد مای كناد تاا
معلوم رردد كه منزلت رفیع انسان كه مبدأ نزول فیض وافر دانا

باوده و سایلْ روناه معاارف

علمی و فضایل عملی از آن می جوشد و می ریزد  « :یَنْحَدِرُ عَنّی السایلُ »  ، 41طاایر حضاور و
شهود عارف و پرنده حصول و ادراك ذهنی حكیم به آن بارراه منیع راه نادارد ؛ زیارا انساانهای
كامل كه حضرت علی ( علیه السالم ) نمونه بارز آنهاست  ،مظهر خداوند سبحان اند كاه دربااره
ذات اقدس او رفته شده  « :ال یُدرِكهُ بُعدُ الهِمَم و ال یَنالُهُ غَو ُ الفِطَن » .

42

اكنون كه روشن شد اكتناهِ مقام انسان كاملْ مقدور غیر او نیست  ،نوبت باه وظیفاه دیگاران در
باره آنان می رسد كه قسمت دوم رِسالت این رساله كوتاه پیرامون آن خالصه می شاود .در ایان
 40ا همان ،
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 41ا نهج البالغه  ،خطبه .3
 42ا همان  ،خطبه .1

باره  ،رهنمود جامعی از حضرت امیر المؤمنین ( علیه السالم ) رسیده كه هم مقام منیاع آن ذوات
نوری را روشزد می كند و هم وظیفه پیروان آنها را نسبت به ساحت قدسشان و آن دستور جامع
این است  « :وبینكم عترةُ نبیّكم و هم أزمّةُ الحاق و أعاالمُ الادین و ألْسانةُ الصادق ؛ فَاأَنْزِلُوهم
بأحسنِ مَنازِل القرآن وَرِدُوُهم ورودَ الهِیم العِطا

».

43

عصاره معنای این رهنمود چند مطلب است :
 .1ررچه حقِّ محض نامتناهی بالذات و باالصاله  ،خداوند سبحان است  ،چناان كاه نادای قارآن
كریم در این باره چنین است  ﴿ :ذلك بأنّ اهللَ هو الحقُّ و أنّ ما یَدعُون من دوناه الباطالُ و أَنّ اهللَ
هو العلی الكبیرُ ﴾  44 ،لیكن حقِ بالتبع و بالعرض كه ناشی از آن حقِّ باالصاله و بالذات می باشد
 ،از ناحیه خداوند است ؛ نه عین ذات اوست و نه با او ؛ زیرا چیزی غیر خداوناد  ،ناه عاین ذات
اوست و نه با اوست و پیام قرآن در این باره آن است كه ﴿ الحقُّ من ربّك فال تَكُنْ من المُمتَرِین
﴾.

45

در این مرحله از بحث  ،مطلبی طرح می شود كه آیا این حق دوم كه از ناحیه خداوند اسات  ،باا
انسان كامل و همتای اوست ؟ یا اینكه بعد از وی و پیرو وی است  ،به طوری كه در مقام اثبات
 ،باید تحقّق حق را تابع تحقّق انسان كامل و پیرو علم و عمل او دانست و به تعبیر دیگر  ،معناای
جمله معروفِ « علیٌّ مع الحقّ والحقُّ مع علیٍّ یدور معه حیث ما دار »  46چیسات ؟ آیاا حاق در
محور كمال وجودی علی ( علیه السالم ) دور می زند یا آنكه علی ( علیه السالم ) در مدار حاق
می رردد ؟ لیكن آنهه از رسول اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسالّم ) در ذیال حادیث یااد شاده ،
مأثور است این است  « :اللّهم أدِرِ الحقَّ معه حیث دار »  45؛ یعنی خداوندا ! حاق را علای مادار
قرار ده .علی ( علیه السالم ) را محور دَوَران حق نما كه دیگران حق را در مسیر و ماأوای علای

 43ا نهج البالغه  ،خطبه .15
 44ا سوره لقمان  ،آیه .30
 45ا سوره آل عمران  ،آیه .60
 46ا بحار االنوار  ،ج ، 21
 45ا همان  ،ج ، 31
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جست وجو كنند ؛ نه آنكه علی ( علیه السالم ) را حق مدار قرار دهی  ،تا علی ( علیاه الساالم )
محتاج تشخیص حق باشد و بعد از آراهی به آن در مدار آن حركت نماید.
آنهه به كمك ذیل حدیثِ مشهور و مزبور استنباط شد  ،از بیان ناورانی حضارت علای ( علیاه
السالم ) به خوبی استظهار می شود كه انسانهای كامل  ،زمامداران حق و سخنگویان صدق اناد ؛
یعنی زمام حق به دست علی ( علیه السالم ) است ؛ نه آنكه زمام علی ( علیه السالم ) باه دسات
حق باشد ؛ زیرا حقِ در مقام فعل  ،از مرتبه وجودی انسان كامل كه آن نیز به نوبه خود  ،حاقِّ در
مقام فعل خداست ( نه ذات خدا ) نازل تر است.
چون اوّلین حقّ فعلی ( صادر اول یا ظاهر اول )  ،همان حقیقت انسان كامل است و حقوق دیگار ،
متأخّر از اویند و به عبارت دیگر  ،حقوق یاد شده  ،جزء شئونِ ناازل هماان صادر برتار و بارین
خواهند بود وچون صَدر  ،زمامدار ساقه است و ساقه در مدار صدر دور می زند  ،از این جهت ،
معنای جمله یاد شده به كمك ذیل همان حدیث  « :اللّهم أدِرِالحقَّ معاه حیاث دار » و باه اِعانات
سخن حضرت علی ( علیه السالم )  « :أزمّة الحق » این خواهد بود كه اوّلین مرحله حقِّ فعلای در
نظام آفرین

 ،همانا انسان كامل است و سایر حقوق  ،جزء مراحل بعدی آن محسو می شود.

 .2قرآن كه در قوس صعود از اُمّ الكتا  ،علی حكیم  ،كتا مُبین و مانند آن تجلّی كارده و در
نهایتِ نزول به صورتِ  ،عربی مُبین در آمده است  ﴿ :حم ٭ و الكتا ِ المُبین ٭ إنّا جَعَلْنااه قراناا
عربیّا لعلّكم تعقلون ٭ و إنّه فی أُمّ الكتا لدینا لَعلی حكیمٌ ﴾  41دارای مناازل متعادّدی اسات و
باید مقام اهل بیت طهارت ( علیهم السالم ) را همتای اَحسن و اَعلی و افضل مراتب قارآن كاریم
دانست كه البتّه سایر منازل را واجد خواهند بود ؛ پس هیچ وصف كمالی برای قرآن كریم متصوّر
نیست كه آن صفت كمالی برای انسان كامل نباشد ؛ چنان كه در فصول رذشته باه روشاه ای از
آن اشارت رفت.
 .3وظیفه جامعه انسانی در ساحت اهل بیت عصمت ( علیهم السالم ) این است كه حقّانیّت آنان را
در عقل  ،محبّت آنها را در دل  ،نام و یاد آنها را در جسم و جان احیا نمایند ؛ چونان عطشانی كه
 41ا سوره زخرف  ،آیات  1ا .4

به كوثر زالل می رسد وجگر تفتیده خود را تبرید و دیده پژمارده خاوی
قوای فرسوده خود را تنشیط و شادا و دهاان خشاكیده خاوی

را تقریار و روشان و

را كامیاا مای نمایاد .شارح

وظایف جامعه اسالمی را می توان از سخنان نورانی حضرت هادی  ،علی بن محمّد ( علیه السالم
) امام دهم در زیارت جامعه جست وجو كرد  « :أشْرَقتِ األرضُ بنوركم و فاز الفائزون باوالیتكم
؛ بكُم یُسلَكُ إلی الرضوان و علی منْ جَحَدَ والیتكم غضبُ الرحمن » .

49

فصل دهم .چون انسان كامل  ،كه خلیفه خداست  ،مظهر تامّ بسیطالحقیقه است  ،چناان كاه آیات
كبرای ﴿ لیس كمثله شی ءٌ ﴾  50می باشد  ،لذا در هر عصری بی

از یك خلیفه مطلق یافت نمای

شود و آن یك نفر نیز جامع همه شئون كمالی است ؛ چون مظهر بسیطالحقیقه اسات و هام فاقاد
مِثل و نظیر ؛ چون آیت ﴿ لیس كمثله شی ءٌ ﴾ می باشد.
لذا حضرت امام رضا ( علیه السالم ) در وصف امام معصوم ( علیاه الساالم ) فرماوده اسات « :
اإلمامُ واحدُ دهره  ،ال یُدانیه أحدٌ و ال یُعادله عالمٌ و ال یُوجَدُ منه بدلٌ و ال له مثلٌ و ال نظیارٌ » .

51

شناخت انسان كامل به تمام شئون او  ،همانا معرفت آن ذات ناوری اسات باه نورانیّات  ،كاه در
زبان صاحب دالن  ،معرفت امام معصوم ( علیه السالم ) به نورانیّت  ،هماراه باا معرفات خداوناد
بوده و چنین معرفتی همان دین خالص خواهد بود كه اعتقادهای صائب و اخاالق فاضال و اعماال
صالح را داراست ؛ و لیكن چنین معرفتی صَعب و مُستصعب است.
البتّه معرفت انسان كامل به برخی از شئون علمی و عملی او با حف رُتبت وجودی هار ماؤمنی ،
مقدور او خواهد بود.
آنهه در پایان این وجیزه كه به عنوان مقدّمه بر مراثی اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السالم
) توسّط سرایندران اد پرور خطّه « آمل و نور » از آغاز قرن چهاردهم تا دهه پانجم آن انشاا
شد و در محافل مذهبی منطقه مزبور اِنشاد می شد و قلو مهرپرور مردم شمال به مضامین آنها
جذ شده و سنّت حسنه بزررداشت خاندان رسالت و امامت احیا می شده تذكّر داده می شاود ،
 49ا زیارت جامعه كبیره.
 50ا سوره شوری  ،آیه .11
 51ا كافی  ،ج ، 1

 ، 201ح  1؛ تحف العقول ،

.349

همانا ترغیب به تعزیت و تشویق به سورواری و تحضیض به عزاداری و تحریص به اقامه مراسم
تأبین و تعظیم دوده طاها و یاسین  ،مخصوصا حضرت ابا عبداهلل  ،حسین بن علی بن ابی طالاب (
علیهماالسالم ) است.
زیرا ذكر مناقب این خاندان و احساس سرور در موالید آنان و تألّم و اندوه در مصاائب آنهاا  ،از
بهترین وسایل تقرّ به خداوند است كه ابتاای آن و اعتصام به آن  ،مورد امار پروردراار قارار
ررفت ؛ زیرا ارتباط عقلی و عاطفی به آن ذوات نوری كه انسانهای كامل ند  ،مایه بهره وری از
معارف قرآن و استفاده از سنّت معصومین ( علیهم السالم ) خواهد بود ؛ چنان كه تعهّد الهای نیاز
در پرتو پیوند با خلیفه خدا تأمین می رردد.
بزررداشت مراسم سورواری اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السالم ) مظاهر رونارونی دارد
كه هر كس به اندازه خود  ،به یكی از آنها موفّق خواهد شد .برخی با وقاف نماودن و بعضای باا
احیای وقف مدروس و تجدید وقف مَنسی و عدّه ی با ارائه خدمات متنوّع و رروهی باا انشاای
اشعار ناز و بلند و پر محتوا و عزّت آفرین و منزّه از هَون و وَهن و مبرّای از تحجّر و تعصّاب و
دور از اقتصار بر غم و اندوه و پرهیز از اكتفا به اشك و آه  ،بلكه حماسه آمیخته با ظلم ساتیزی
و غریوی با دیوزدایی و فریادی با اهرمن روبی و اشكی با شكیبایی و آهی آهنین  ،چناان كاه از
توصیه ساالر شهیدان برمی ید و رفتار و رفتار و كردار اهل حرم كربال  ،به ویاژه حضارت علای
بن الحسین امام سجّاد ( علیهماالسالم ) و زینب كبری چوناان شاهدای آن منباع شارف و معادن
عزّت  ،استفاده می شود.
در فضیلت بزررداشت صحنه تاریخی كربال همین بس كه دم دردمندانه برای آن سانحه اندوهبار
 ،همانند دم صائمانه در ماه مبارك رمضان  ،عبادت است ؛ زیرا همانطور كه دربااره عظمات مااه
مبارك رمضان وارد شده است  « :أنفاسُاكم فیاه تسابیح »  ، 52در بااره عظمات تعزیات سااالر
شهیدان ( علیه السالم ) و سایر معصومین ( علیهم السالم ) آمده است  « :نَفَاسُ المهماوم لِظُلمناا
تسبیحٌ و همُّه لنا عبادةٌ »  53ررچه بررسی جنبه ملكوتی كربال سرورآور است ؛ نه غمبار ؛
 52ا بحار األنوار  ،ج ، 93
 53ا همان  ،ج ، 2
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زیرا همان طور كه ابن طاووسِ در دیباچه كتا لهوف فرموده ند  :ارار دساتور باه عازاداری و
ماتم نرسیده بود  ،ما در عصر عاشاورا مسارور مای شادیم ؛ زیارا حضارت حساین بان علای (
علیهماالسالم ) طبق آیه قرآن كریم به حیات برین عقلای باار یافات و باه لقااءاهلل واصال شاد و
مسرورانه از رزق معنوی آن مَشْهَد و محضر ملكوتی بهره مند شد  ﴿ :و ال تَحسَبَنَّ الّاذین قُتِلُاوا
فی سبیل اهلل أمواتا بل أحیاءٌ عند ربّهم یُرْزَقُونَ ٭ فرحین بماا اتااهم اهللُ مان فضاله و یستبشارون
بالّذین لم یَلْحَقُوا بهم من خلفهم ألّا خوفٌ علیهم و ال هم یَحزَنُونَ ﴾ .
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لیكن چهره مُلكی نینوا آن چنان انبوهی از اندوه را به همراه دارد كه سَزَد ارر رفته شود :
نوح ارر موجه اشكم نگرد در غم تو ٭ ٭ ٭ ٭ آ چشمی شمرد  ،واقعه طوفان را
از اشك خون پیاده و از دَم كنم سوار ٭ ٭ ٭ ٭ غوغا به هفت قلعه مین برآورم
به رویم نگه كن كه بر درد عشقت ٭ ٭ ٭ ٭ به جز اشك خونین رواهی ندارم
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خالصه آنكه حادثه كربال تذكّرِ تأثّر و آثار همه اولیای الهی و احیای اسالم نا محمّدی ( صالّی
اهلل علیه وآله وسلّم ) است كه واسطة العقد و بیت الازل سَلَف وخَلَف است ؛ لذا  ،این واقعه  ،هام
به عنوان وارث مواریث سَلَف و هم به عنوان مُورَّث خَلَفِ صالح بوده و خواهد بود و رخداد قارن
حاضر  ،یعنی براندازی نظام ستمشاهی كهن و بنیانگذاری جمهوری اسالمی ایران به رهبری اماام
خمینی و حمایت مراجع عظام و روحانیون واالمقام و حضور و معاونت ملّت بزرراوار  ،سارافراز
و غیور و شرافتمند ایران اسالمی و حماسه هشت سال دفاع مقدّس و ایثار و نثار هزاران نَفْاس و
نَفیس و به هم زدن معادالت نظامی هر دو ابرقدرت و به انزوای سیاسی كشاندن تاك ابرقادرت
امروز  ،همگی محصول ائتسا و اقتدا به مكتب شهادت و شرافت بخ
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كربال بوده و هست.

الزم است این سرمایه عظیم مذهبی با عزم ملّی  ،هماره از تطاول و تهاجم بعضی و نیز از تناازل
و تهابط بعض دیگر مصون بماند تا درس استقالل  ،آزادی و تمامیّات ارضای باه هماه احارار و
آزادران جهان به ویژه مسلمانان مظلوم عطا كند.
تا برای جامعه بشری روشن رردد كه معنای شفا و تربت كاربال تنهاا عاالج بیماریهاای جسامی
نیست  ،بلكه هر رونه دردی  ،اعمّ از اعتقادی  ،اخالقی  ،فرهنگی  ،سیاسی  ،نظاامی و مانناد آن
در پرتو معرفت آثار تربت ساالر شهیدان درمان می شود.
لذا امام سجّاد ( علیه السالم ) و امام باقر ( علیه السالم ) همواره از آن تربت  ،هنگام نمااز بهاره
عبادی می بردند.
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پروردرارا ! نظام اسالمی  ،آزادران جهان انسانی و همه مشاتاقان معاارف قارآن و عتارت را از
كوثر والیت بهره مند فرما.
قم جوادی آملی
اسفند 1356
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