قرآن و عترت
قرآن در نهج البالغه
پیشگفتار
عناصر محوری حضور قرآن در نهج البالغه و رهنمود نهج البالغهه دراهارهٴ قهرآن را ههه ر ه
اهاهی تشكیل می دهد :
 .1تطبیق محتوای نهج البالغه اا مضمون قرآنی و تعلیل مطالب آن اا آیات تاب خهدا و هههور
مطالب قرآنی در هخنان علی ا اای طالب ( علیه السالم ) .
 .2اهتشهاد امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) اه آیهات خها
السالم ) در موارد مخصو

قهرآن و تمسهن آن حضهرت ( علیهه

اه اخشی از آیات الهی قرآن حكیم.

 .3تعریف  ،ترغیب و تبیی حقیقت قرآن ریم از زاان علی ا اای طالب ( علیه السالم ) در نههج
البالغه.
تفاوت جوهر عنصر محوری در موارد اول و دوم  ،اا عنصر محوری در مورد هوم  ،آن اهت ه
آن دو محور از درون اا قرآن ریم ارتباط دارند ؛ ولی دیگری از ایرون اا آن پیوند مهی یااهد ؛
لذا  ،می توان دو عنصر قبلی را از هنخ تفسیر قرآن و تشریح مفاهیم قرآنی دانست و عنصر هوم
را از هنخ علوم قرآنی و معرفت مبادی آن محسوب رد .اه تعبیر دیگر  ،محصول در محهور اول
و دوم ای اهت ه قرآن چه می گوید و محور هوم می گوید ه قرآن چیست و چگونه فهمیهده
می شود.
گرچه در عنصر محوری دوم  ،هخ از اهتشهاد اهه اعضهی از آیهات قهرآن هریم اههت  ،ههیچ
منافاتی اا عنصر محوری اول ه تمام معارف نهج البالغه را منطبق اا تصریح یا تلویح قرآنهی و
یا اهتنباط شده از جمع اندی آیات آن می داند  ،ندارد ؛ زیرا صهرف اههتد ل نكهردن اها آیهات
قرآنی در غیر موارد شاهد آوردن  ،مستلزم ایگانگی مطالب نهج البالغه اا مفاهیم قرآنی نخواههد
اود.

چون ای شاهد آوردن  ،ار اثر ضرورت یا درخواهت هائالن و مانند آن صورت گرفت و هرگهز
مفید حصر نیست تا د لت ند ار اینكه  ،هماهنگی مطالب نهج البالغه اا قرآن فقط در موارد یاد
شده اهت .گرچه ممك اهت شناخت درونی و ایرونی ارخی از تااها یا اعضی از فنون علمی اها
هم فرق وافر داشته ااشد  ،اما نمی توان شناخت ایرونی تاب مخصو
اهتناد اه مت آن تأمی

یا ف خا

علمی را اها

رد.

لیك قرآن ریم ای ویژگی را دارد ه اراار آن می توان قرآن شناهی پیشهی و قهرآن شناههی
پسی را اا اررهی محتوای خود قرآن تأمی

رد ؛ زیرا قرآن الم و تاب خداونهدی اههت هه

هاهر و ااط و اول و آخر اهت ؛ اه ای معنها هه هههور او عهی اطهون وی و اطهون او عهی
ههورش اهت 1؛ همان گونه ه اول اودن او عی آخر اودنش و آخر اودنِ وی  ،عهی اول اهودنِ
اوهت  2 ،و اگر درون و ایرون متكلم و صاحب تابْ عی ههم ااشهد  ،درون و ایهرون هالم و
تاب او نیز ایگانه از هم نخواهد اود ؛ لذا  ،می توان اا تدار در درون قرآن هریم  ،ههم مفهاهیم
قرآنی را اهتنباط رد و هم علوم قرآنی را صید رد ؛ اه تعبیر دیگر  ،هم فهمید ه قرآن چه می
گوید و هم فهمید ه قرآن چگونه می فهماند.
حضرت علی ( علیه السالم )  ،اه دلیل احاطه تام ار قرآن ریم  ،گذشته از اینكه عنصر محهوری
اول و دوم قرآن شناهی را ارائه فرموده اهت  ،عنصر محوری هوم قرآن شناهی را نیز اه خهوای
اه دیگران ه از ایرون درااره ای

تاب هترگ آهمانی اه احث می نشینند  ،آموختهه اههت .در

طی مباحث وتاه آینده  ،جداگانه اه ای مطالب اشاره می شود.
آنچه در ای مقدمه مطرح می شود  ،تبیی حریم احث در ای رهاله مختصر اهت و آن اینكهه دو
عنصر محوری اول و دوم از مدار الم نونی خارج اهت و آن چه رهالت ای رههاله را تعیهی
می ند اا گفت و گو درااره عنصر محوری هوم از دیدگاه نهج البالغه اهت ه معرفت قرآن از
ایرون اا دیدگاه تاب مزاور ااشد.
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مطالبی ه در فصول آینده ارائه می شود  ،اخشی از آن راجع اه اهل ایهت عصهمت و طههارت (
علیهم السالم ) اه ویژه علی ا اای طالب ( علیه السالم ) در قرآن شناهی و ارخی از آن ناهر اه
هخنان امیرالمؤمنی ( علیهه السهالم ) دراهاره چگهونگی قهرآن اههت و از ههر دو اخهش نمونهه
مختصری ارائه می شود ه اه منزله فهرهت اجمالی معارف حضرت علی ( علیه السالم ) دراهاره
تاب الهی اهت.

فصل یكم.
انسان امل  ،قرآن تكوینی اهت
حضرت علی ا اای طالب ( علیه السالم ) مصداق اارز انسان امل و خلیفه تام الهی اهت .چنی
انسانی اه همه حقایق جهان امكان ه همان مجالی اهمای حسنای خداوند و مظاهر صفات علیهای
اویند  ،آگاه اهت و اه اهتناد آیه ریمه ﴿ و عَلّمَ ادمَ األهماءَ ُلّها ثم عَرضَهُم علی المالئكةِ فقهال
أنبئونی اأهماءِ هؤ ءِ إن ُنتمْ صادقی ﴾ .
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انسان امل ه همان مقام رفیع آدمیت تام اهت  ،نهه شهخخ خها

آدم ( علیهه السهالم ) همهه

اهمای تكوینی الهی را  ،اه علم شهودی  ،نه حصولی  ،دارد و چنی علمی اا یافت معلهوم همهراه
اهت.
لذا تمام نامهایی ه مجالی اهمای حسنای خداوند اهت  ،مشهود و محاط خلیفه الهی خواهند اود
و چنی وجدان  ،احاطه تاب ار مكتوب اهت .از ای جهت  ،اگر هر موجودی را لمه  ،آیه  ،یها
هوره خا

ادانیم  ،انسان امل ه ون جامع اهت تمام لمات  ،آیات و هُوَر جههان را دارد و

حقیقت چنی خلیفة اللهی  ،همان تاب جامع خداوندی اهت.
اا اررهی اینكه الفاظ ارای ارواح معانی وضع شده اند  ،نه اهرای مصهادیق مهادی آنهها  ،گرچهه
هنگام وضع الفاظ معهود و متعارف غیر از مصادیق مادی ارای واضع چیز دیگهری معلهوم نبهوده
اهت  ،اطالقِ عنوان لمه  ،تاب  ،و مانند آنها ار موجود عینی از قبیلِ عقهل  ،نفه

 ،آههمان ،

زمی و نظایر آن مَجاز نخواهد اود و اگر نزد توده مهردم ههم چنهی اطالقهی مَجهاز ااشهد  ،نهزد
خوا

ه اصطالح ویژه خود را دارند  ،لمات یاد شده در نظر آنان اا وضع تعینهی یها نقهل یها

اشتراك و مانند آن  ،معنای عام پیدا رده اهت و هرگز نزد ای محقّقان  ،ای گونهه معهارف یهاد
شده مجاز نخواهد اود.
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لذا  ،آنچه شیخ محمود ا امی الدی عبدالكریم ا یحیی شبستری تبریزی از مشاهیر قرن هشتم
هجری فرموده اهت  ،حقیقت اهت ؛ نه مَجاز  ،و ادون تكلف ادای قاال پذیرش ؛ زیرا وی چنهی
هروده اهت :
اه نزد آنكه جانش در تجلّی اهت ٭ ٭ ٭ ٭ همه عالم تاب حق تعالی اهت
آنچه هید علی ا محمد ا افضل الدی محمد تر ه خجندی  ،ملقّب اه صائ الهدی و مكنّها اهه
ااو محمد  ،از مشاهیر قرن نهم هجری در شرح ایت مزاور فرموده اهت  ،صائب نیست ؛ زیرا وی
در شرح ایت یاد شده  ،چنی فرموده اهت  ... « :همه عالم از تحت ثری تها ورای فلهن  ،تهاب
حق اهت اه تقدیر حذف مضاف ؛ یعنی مثل تاب حق اهت  4 » ...؛ زیرا عنوان جهوهر  ،عَهرَ

،

إعراب  ،حروف و نظایر آن  ،اگر هم اه لحاظ اصل وضع حقیقت نباشد  ،در اصطالح سانی هه
جان آنها در تجلّی اهتْ ادون تجوزِ در لمه یا مَجاز در إهناد  ،می تهوان ههر موجهود عینهی را
لمه  ،تاب و آیه الهی دانست.
از ای جهت یعنی صحت اطالق عنوانهای یاد شهده تهدوی  ،هههم ایشهتری از تكهوی نهدارد و
تكوی

متر از تدوی ههیم نیست ؛ الكه ههم تاب تكوینی  ،ایش از اهره تاب تدوینی اهت ؛

زیرا ههم مصداق املْ ایش از ههم مصداق غیر امل اهت  ،از لحاظ اندراج تحت معنای جامع
و انطباق مفهوم عام ار مصداق.
جناب شبستری  ،در همی راهتا  ،فرموده اند :
اه آخر گشت پیدا  ،نف

انسان ٭ ٭ ٭ ٭ ه ارن

آمد آخِر  ،ختم قرآن

یعنی همان طور ه در نظام تكوی اه لحاظ قوس نزول  ،اول عقهل  ،دوم نفه

هل و در آخِهر

نف ِ انسان پدید آمد  ،از جهت ترتیب آیات تدوینی نیز انسان  ،در پایان قهرآن قهرار گرفهت ﴿ :
قل أعوذ ارب الناس ٭ ملن الناس ٭ إله الناس  ...٭ م الجنّة و النّاس ﴾ .

 4ه گلش راز  ،اا تُر ه ،
 5ه هوره ناس  ،آیات  1ه .9
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یعنی آن چه در اوایل و اواهط قرآن ریم آمد  ،ناهر اه مقام ون جهامع و عینهی همهه اههمای
الهی نیست .تنها انسان اهت ه واجد همه اهمای حسنای الهی و صفات علیای خداوندی اهت ،
و در آخِر قرآن اه عنوان مراوب مخصو

خداوند مطرح می شود.

سی ه از راه تاب تدوینی  ،پی اه تاب تكوینی می ارد  ،اهره حصولی خواهد یافهت ؛ ولهی
سی ه از راه تاب تكوینی اه اهرار تاب تدوینی می رهد  ،نصیب او علهم شههودی خواههد
اود.
اا ایان گذشته  ،معلوم می شود اهتر از اهل ایت عصمت ه امیرالمؤمنی ( علیه السهالم )  ،ههید
اولیای خدا و خلفای الهی اهت  ،سی نیست ه قرآن را از ایرون معرفی ند ؛ همان گونهه هه
در تبیی محتوای درونی قرآن نیز هیچ چیز یا هیچ سی اهتر از آنها نخواهد اهود و اگهر دراهاره
خود قرآن جست واجو شود  ،آن هم چون همتای انسان امل اهت  ،در حكم خهود انسهان امهل
اهت ؛ نه ارتر از او.
گرچه در عالم ملن و در نشئه تكلیف  ،مراحل نازل انسان ملكوتی و امل  ،تااع حقیقت قهرآن
خواهد اود  ،ولی در ارزیاای ااید حساب هر مرحله از قرآن را اا مرحله خا

از مقامههای رفیهع

انسان امل  ،اه دقّت اررهی رد.
ارای تذ ّر  ،ارخی از تعبیرهای اهل معرفت درااره اطالق تاب ار موجهود تكهوینی اهازگو مهی
شود.قیصری ( متوفای 151ه.ق )  ،در فصل پنجم از مقدمه شهرح فصهو

ااه عراهی  ،فرمهوده

اهت  « :ااید معلوم ااشد ه همه عوالم از ل و جزئی  ،تااهای الهی اند ؛ چون اه لمات تامهٴ
لّی  ،دو تاب الهی انهد و گهاهی اهه عقهل اول  ،ام الكتهاب

آنها احاطه دارند .عقل اول و نف

گفته می شود »  9.و ای شعر را در چند مورد تاب 1خود اه حضرت علی ا اای طالهب ( علیهه
السالم ) نسبت می دهد :
فأنت الكتاب المبی الذی ٭ ٭ ٭ ٭ اأحرفه یظهر المُضمَر

 9ه مقدمه قیصری ،
 1ه فخ آدمی ،

.69
 392و مقدمه قیصری ،
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چنان ه مرحوم فیض اشانی نیز آن را در صافی اه امیرالمؤمنی ( علیه السهالم ) منسهوب مهی
داند و چنی می فرماید :
« اطالق تاب  ،ار انسان امل  ،در عُرف اهل اللّه و اولیای خا

او شایع اهت » .

9

محمد ا حمزه فناری (  191ه  ) 934از مشهاهیر قهرن هشهتم و نههم در شهرح مفتهاح ال یهب ،
صدرالدی محمد ا اهحاق ا یوهف ا علهی قونهوی (  999هه  ) 913از ازرگهان قهرن هفهتم
هجری  ،چنی فرموده اهت  :تاب دو قسم اهت  :فعلی و قولی ؛ آن گاه قهرآن هریم را ترجمهه
حقیقت رهول ا رم ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) معرفی رده و حدیث « هان خُلُقهه القهرآن » را
اشاره اه آن دانسته اهت.
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صدرالدی قونوی در فكوك  ،ههرّ نامگهذاری انبیهاء ( علهیهم السهالم ) اهه لمهات و نیهز ههرّ
نامگذاری حق هبحانه و تعالی ارواح الكه موجهودات را اهه ایه نهام ( لمهات )  ،موقهوف اهر
شناخت چگونگی ایجاد و ماده ه آفرینش از آن و اه توهط آن و در آن واقع می شود دانست و
اههار داشت ه اصول آن را در تفسیر « فاتحة الكتاب » و در تاب نفحهات یهاد هرده ام ؛ آن
گاه راز اجمالی آن را در ای دانست ه خداوند از تأثیر ایجادی خویش اه عنوان قول  ،یاد رده
اهت 19؛ ﴿ إنّما قولنا لشی ء إذا أردناه أن نقول له
تكلّم اهت  ،پ

فیكون ﴾  11؛ یعنی اگر ایجاد  ،همان قول و

موجود همان مَقُول و لمه خواهد اود.

قونوی در نفحات چنی می گوید  :هر دام از موجودات ه در علم حهق متعهالی  ،تعهی علمهی
یافت و هنوز اه صب ه وجودی مُنضَبِق نشد  ،حرف عینی نامیده می شود و اه اعتبار تعقّهل آن اها
لوازم خا

قبل از صِب ه یاد شده  ،لمه غَیْبی یاد می شود و اه اعتبهار هههور حهق ههبحانه اهه

وهیله آنها و انسحاب و جریان حكم تجلّی ار آنها و ار لوازم آنها لمه وجودی نامیده می شهود

 9ه تفسیر صافی  ،ج  ، 1ذیل آیه  2از هوره اقره.
 6ه مصباح األُن

،

 19ه فكوك ،
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 11ه هورهٴ نحل  ،آیه .49

و اه اعتبار  ،موجودات  ،لمات خداوندند و نامها در اثر اختالف اجناس  ،انواع و هپ
 ،مختلف خواهد اود.

اشخا

12

چون انسان امل  ،جامعِ همه مالها و نیز تمام لمه ها خواهد اود  ،می تواند اگوید  « :اُعطیهت
جوامع الكلم »  13؛ چنان ه درااره رهول ا رم ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) وارد شهد و نیهز آن
حضرت ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) درااره امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) فرمود  « :أُعطهی علیهاً
جوامع العلم »  .14گرچه همان عنوان جوامع الكلم  ،افی اهت ؛ زیرا مقام انسان امل  ،اهیش از
ین حقیقت نیست و در نشئه ملن  ،اراار آیه  99هوره آل عمران ﴿ و أنفسنا و أنفسكم ﴾ وجود
مبارك علی ا اای طالب ( علیه السالم ) همان روح مطهر رهول ا رم و گرامی ( صلّی اهلل علیهه
وآله وهلّم ) خواهد اود.
غر

آنكه حقیقت انسان امل  ،طبق شهادتِ صاحب نظران انسان شناس  ،همان تاب جهامع و

مهیم ار هایر تااها  ،لمه ها و موجودهاهت ؛ زیرا وی مظهر اهم ( اللّهه ) اعظهم اههت و امها
دیگههههههههههههر موجودههههههههههههها مظهههههههههههههر اهههههههههههههمای دیگههههههههههههر.

 12ه النفحات اإللهیة ،

 94ه .95

 13ه احار ا نوار  ،ج ، 96
 14ه همان  ،ج ، 9
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قونوی در مواردی از فكوك اه ای مطلب پرداخت ه قلب انسان امل  ،مستوای اهم اللّه اهت
ه آن اهم ذات می ااشد 15.انسان ه ون جامع اهت  ،خلیفه خداوندی اهت ه محیط اه تمهام
اشیاهت ؛ زیرا خلیفه ااید خأل « مستخلف عنه » را پر ند و اگر « منوب عنه » هیچ خأل نداشت
 ،خلیفه او مظهر محیط اودن او خواهد اود و مظهر خداوند محیط  ،همانا ون جامع اهت.
امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) هم شمه ای از فضایل مردان الهی را ه اه مَنصب ملكهوتی خالفهت
خداوند نایل آمدند  ،چنی اازگو می فرماید  ... « :هجم اهم العلم علی حقیقهة البصهیرة و ااشهروا
روح الیقی و اهتالنوا ما اهتوعره المُترفونَ و أُنِسوا اما اهتوحش منه الجهاهلون و صهحبوا الهدنیا
اأادان أرواحها مُعلّقة االمحلّ األعلی  ،أُولئن خلفاء اللّه فی أرضه و الدُّعاةِ إلی دینه .آه آه ! شوقاً
إلی رؤیتهم » .

19

منظور از خالفت در زمی ای نیست ه قلمرو خالفت او محدوده زمهی اههت ؛ الكهه مهراد آن
اهت ه گرچه منطقه خالفت او اسیار وهیع اهت  ،وجود مُلكی و عنصری او در زمهی اهه ههر
می ارد .حضرت علی ( علیه السالم )  ،از خود اه عنوان خلیفة اللّه و ولی اللّه یاد می ند ؛ همهان
گونه ه در اخشنامه های رهمی خود ه ارای ارگزاران امور مهالی و صهدقات مهی نوشهت ،
چنی مرقوم می فرمود  « :ثم تقول  :عباداللّه ! أرهلنی إلیكم ولی اللّه وخلیفته  11 » ...و دراهاره
انسان املی ه ای عنوان قاال إنطباقْ ار حضرت مهدی ( علیه السهالم ) ارواحنها فهداه اههت ،
چنی فرموده اهت  « :اقیة م اقایا حجته  ،خلیفة م خالئف أنبیائه » .

19

اناارای  ،جهان ایرونی تاای اهت صامِت و جهان درونی  ،یعنی انسهان امهل و خلیفهه الههی ،
تاای اهت ناطق و قرآن تدوینی ه رموز جهان ایرون را درار دارد  ،انسان امل  ،همه آنهها را
در نهان و نهاد خویش مشهود می یااد.
جناب شیخ محمود شبستری در ای ااره در موارد مختلف از گلش راز می فرماید :
 15ه فكوك  ،صخ  215ه  219و .249
 19ه نهج البالغه  ،حكمت .141
 11ه همان  ،نامه .25
 19ه نهج البالغه  ،خطبه .192

جهان جمله فروغ نور حق دان ٭ ٭ ٭ ٭ حق اندر وی ز پیدایی هت پنهان
جهان انسان شد و انسان جهانی ٭ ٭ ٭ ٭ از ای پا یزه تر نَبْوَد ایانی
جهان آنِ تو و تو مانده عاجز ٭ ٭ ٭ ٭ ز تو محروم تر

دیده هرگز

جهان را هر اه هر در خویش اینی ٭ ٭ ٭ ٭ هر آنچه آید آخِرْ پیشْ اینی
تذ ر .گاهی عنوان خلیفه ار خداوند هبحان  ،نسبت اه عَبد هالن صالح متو ّل ار او اطالق مهی
شود ه نظیر عنوان مؤم اهت ه هم ار خداوند اطالق می شود و هم ار انده او و احهث آن در
تبیی « المؤم مرآة المؤم » مطرح اهت .جریهان اطهالق عنهوان خلیفهه اهر خداونهد  ،در نههج
البالغه اه صورت نیایش حضرت علی ( علیه السالم ) هنگام عزم ار ههفر چنهی آمهده اههت « :
اللّهم أنت الصاحب فی السفر و أنت الخلیفة فهی األههل و
یكون مستصحباً و المستصحب یكون مستخلفاً » .

یجمعهمها غیهرك ألن المسهتخلف

16

آنچه اطالق عنوان خلیفه را ار خداوند  ،پیچیده می ند  ،همانا اصالت او و فرعیت انده اوههت ؛
اناارای  ،چگونه تصور صحیحی ارای خالفت اصل از فرع مهی تهوان داشهت ؟ و آنچهه اطهالق
عنوان خلیفه را ار انده نسبت اه خداوند دشوار می ند  ،نداشت تصور درهتی از خالفت نسهبت
اه خداوندی اهت ه ار همه چیز احاطهه دارد و ههیچ ذره از او خهالی نیسهت و او نیهز از ههیچ
موجودی غایب نیست تا خَلف و ورای او تصهور شهود هه انهده او در غیبهتش عههده دار هار
مخصو

او شود .البته  ،اه طور اجمال  ،ای مسائل مورد اشاره قرار گرفت و عهالج آن اهازگو

شد.
فصل دوم.
اهتحقاق علی ا اای طالب ( علیه السالم ) ارای معرّفی قرآن حكیم
اهتحقاق امیرالمؤمنی ( علیه السالم )  ،ارای اررهی ااعهاد گونهاگون قهرآن  ،از دو جههت قااهل
اثبات اهت  :یكی از آن جهت ه آن حضرت ( علیه السالم ) از اهل ایت طهارت ( علیهم السالم
) اهت و هرچه درااره اهتحقاق آن ذاتهای مقدس ارای تحلیل قرآن و معارف آن رههیده ااشهد ،
 16ه نهج البالغه  ،خطبه .49

شامل حضرت علی ( علیه السالم ) خواهد شد و دیگر  ،از جههت نصهو

ویهژه ای هه دراهاره

صالحیت علمی و عملی شخخ آن حضرت ( علیه السالم ) رهیده اهت .اما از جهت اول  ،یعنهی
ادلّه اولویت تعیینی اهل ایت ( علیهم السالم ) و اهتحقاق حتمی آنها ارای تبیهی علهوم و مفهاهیم
قرآنی  ،گذشته از حدیث ثقلی

ه هنّی و شیعه اه هند و مت آن اذعان دارند  ،ههخنان حضهرت

علی ( علیه السالم ) درااره عظمت اهل ایت عصمت ( علیهم السالم ) اهت.
زیرا آن حضرت در ای ااره چنی فرموده اهت  « :هُم مَوضِعُ هِرّهُ و لجهأ أمهره و عیبهةُ عِلمهه و
موئل حُكمِهِ و ُهوفُ تبه و جبال دینه ؛ اهم أقام انحناء ههره  ،و أذهب ارتعاد فرائصهه » « ، 29
یقاس اآل محمد ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) م هذه األُمة أحهد و یسهوی اههم مه جَهرَتْ
نعمتهم علیه أاداً .هُم أهاس الدی و عماد الیقی  ...و لهم خصائخ حق الو یة و فهیهم الوصهیة و
الوراثة » .

21

« انا یُستَعطی الهُدی و یُستَجلی العَمَی »  22؛ « فیهم رائم القرآن وهم نهوز الرحمهان إن نَطَقهوا
صَدَقوا و إن صَمَتوا لم یُسبَقوا »  23؛ « هم عَیشُ العلم و مَوتُ الجهل .یخبر م حلمُهم ع عِلمهم و
هاهرهم ع ااطنهم و صَمتُهُم ع حِكم منطقهم .یخالفون الحهق و یختلفهون فیهه .ههم دعهائم
اإلهالم و و ئج اإلعتصام .اهم عاد الحق إلی نصااه و انزاح الباطل ع مقامه و انقطع لسانه عه
مَنَبة .عَقَلوا الدی عَقلَ وِعایَة و رِعایة عقل هَماعٍ و روایةٍ ؛ فإنّ رواة العلم ثیر و رعاته قلیل »
 24؛ « ان اللّه تبارك و تعالی طَهَّرنا و عَصَمَنا و جَعَلَنا شهداء علی خلقه و حجباً علی عباده و جعلنا
مع القرآن و جعل القرآن مَعَنا نفارقه و یفارقنا » .

25

« فأی تذهبون و أنّی تؤفكون  ...و اینكم عِترة نبیكم و هم أزمة الحقّ و أعهالم الهدی و ألسِهنةُ
الصدق ؛ فأنزلوهم اأحس منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم العطاش  ،أیهها النهاس خهذوها عه
 29ه نهج البالغه  ،خطبه .2
 21ه نهج البالغه  ،خطبه .2
 22ه همان  ،خطبه .144
23ه همان  ،خطبه .154
 24ه نهج البالغه  ،خطبه .236
 25ه مستدرك نهج البالغه ،

.193

خاتم النبیی ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) أنه یموت م مات منّا و لی
و لی

امیت و یبلی م اَلِی منّا

ابالِ »  29؛ « نح شجرة النبوة و محطّ الرهالة و مختلف المالئكة و معادن العلم و ینهاایع

الحِكم »  « ، 21انّا صنائع رانا و الناس اعدُ صنائع لنا » .

29

فضایل علمی و عملی اهل ایت ( علیهم السالم ) ایش از آن اهت  ،ه در نهج البالغه گهردآوری
شده اهت  ،و هم مجموع آنچه در تاب مزاور آمده  ،اه مراتب اهیش از آن اههت هه مها نقهل
ردیم.
خالصه آنچه تا نون درااره عظمت اهل ایت ( علیهم السالم ) یادآوری شده  ،عبارت اهت از :
 .1خاندان معصوم رهول ا رم ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) حامل اهرار خدا و صندوق دانهش او
و قرارگاه تااهای آهمانی خدا و هلسله جبال دی اویند.
 .2هیچ

از اُمت اهالمی اه اهل ایت عصمت ( علیهم السالم ) نمی رهد و اها آنهها ههنجیده

نمی شود .آنان پایه دی و هتون یقی اند.
 .3اه وهیلهٴ اهل ایت ( علیهم السالم ) هدایت عطا می شود و وری ااطنی انسهانها عهالج مهی
شود.
 .4حقیقتِ قرآنِ حكیم و آیات ریمه او درااره آنهاهت و رموز آن در آنها مستقر اههت و اینهان
گنجهای خدای رحمان اند .اگر هخ اگویند  ،در گفتار خود صهادق انهد و اگهر هها ت شهوند ،
چیزی آنها را اه هكوت محكوم نكرده اهت و مقهور هیچ مقام خارجی نبهوده انهد ؛ الكهه چهون
خودشان صاحبان هخ و امیران الم اند  ،هخ گفت ْ اهیر آنان اهت و در اختیارشان قرار دارد.
هر وقت مصلحت ااشد  ،هخ می گویند و هر زمانی ه هخ گفهت مصهلحت نباشهد  ،هها ت
خواهند اود.
 .5آنها حیات دانش اند و علم اه وهیله آنها زنده اهت .درااره حقّ  ،نه مخالف اند و نه مختلهف
و اه وهیله آنان اهت ه حق اه نصاب زم خود ار می گردد و ااطل از جایگاهش ار نهار مهی
 29ه نهج البالغه  ،خطبه .91
 21ه همان  ،خطبه .196
 29ه همان  ،نامه .29

شود .اینان  ،دی خدا را عاقالنه در خود جای می دهند و دهتورهای آن را رعایت می نند ؛ نهه
اینكه فقط در محدوده گوش و زاان خود آن را فراگیرند.
 .9خداوند آنان را از گزند گناه نگاه داشته و شاهدان اعمال اندگان خود قهرار داده و آنهها را اها
قرآن قری و قرآن را اا آنها همراه هاخته ؛ اه طوری ه هرگز قرآن را رها نمی نند و قرآن نیز
آنان را رها نخواهد رد.
 .1هر

راهی جدای از راه خاندان پیامبر ( صلّی اهلل علیه وآلهه وههلّم ) را طهی نهد  ،گمهراه

اهت .زمامداران حقّ و پرچمهای دی و زاانهای صدق  ،حقیقتِ اهل ایت طهارت ( علیهم السالم
) اهت و ااید آنها را اه اهتری درجات قرآنی منزل داد و همانند شتران تشنه ام  ،اه وثر ز ل
معرفت آنان وارد شد.
 .9اگر حسب هاهر  ،یكی از آنان امیرد  ،حقیقت و یت و امامت او زنده اهت  ،و حقیقت او هیچ
گاه فرهوده نمی شود.
 .6اهل ایت طهارت ( علیهم السالم )  ،مخلوق و دهت پرورده خداوند هبحان اند ؛ ولی دیگهران
اه ای منظور پرورده می شوند ه از ار ات و حسنات علمی و عملی آن ذاتههای نهورانی اههره
مند شوند.
اما از جهت دوم  ،یعنی ادلّه اولویت تعیینی شخخ امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) نسهبت اهه امهت
اهالمی ارای تبیی علوم و مفاهیم قرآنی  ،هخنان آن امام همام ( علیه السالم ) درااره شخصهیت
علمی خود اوهت ه ارخی از آنها در حضور رهول ا رم ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) و اا تقریر
آن حضرت ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) صادر شده اهت .حضرت علی ( علیهه السهالم ) دراهاره
خود چنی می فرماید  « :اری نور الوحی و الرهالة و أشم ریح النبوة »  26؛ « إنّی لعلی یقی ٍ مه
رای و غیر شبهةٍ م دینی »  39؛ « ما شككت فی الحق مُذ أُریته »  31؛ « و انّ معی لبصیرتی مها

 26ه نهج البالغه  ،خطبه .162
 39ه همان  ،خطبه .22
 31ه نهج البالغه  ،خطبه  ، 4حكمت .194

لبستُ و

لَبِ َ علی »  « ، 32انّ الكتاب لَمعی ما فارقته مذ صحبته »  33؛ « اهل انهدمجت علهی

مكنون علم  ،لو اُحتُ اه ضطراتم اضطراب ا رشیة فی الطوی البعیدة »  « 34فَاهْهألونی قبهل أن
تفقدونی ؛ فوالذی نفسی ایده

تسألونی ع شی ء فیما اینكم و ای الساعة و ع فئهة تههدی

مائة و تُضِلُّ مائةً ا ّ أنبأتكم اناعقها و قائدها و هائقها و مُناخ ر ااها و محطّ رحالهها  35 » ...؛ «
اَنَا اطرق السماء أعلم منّی اطرُق األر
وآله وهلّم ) م

»  39؛ « لی

ل أصحاب رهول اللّهه ( صهلّی اهلل علیهه

ان یسأله و یستفهمه  ...و ان یمرّ اهی مه ذلهن شهی ء ا ّ ههألتُ عنهه و

حفظته »  « ، 31ألَم أعمَل فیكم االثَقل األ بر و أترك فیكم الثقلَ األص ر » .

39

مناقب علمی و عملی حضرت علی ( علیه السالم ) اه مراتب ایش از آن اهت ه در نهج البالغهه
آمده ؛ زیرا هراهر ای

تاب شریف  ،ایانگر فضایل آن حضرت ( علیه السالم ) اهت ؛ چنهان هه

فضایل مزاور  ،ایش از منقول آن اهت.
خالصه آنچه تا نون درااره عظمت علمی و عملی حضهرت علهی ( علیهه السهالم ) نقهل شهده ،
عبارت اهت از :
 .1حضرت علی ( علیه السالم )  ،نور وحی و رهالت را اا چشم ملكوتی خود مهی دیهد  ،و اهوی
نبوت را اا شامه درونی خویش اهتشمام می رد.
در نهان انسانِ صالح  ،حواس دیگری وجود دارد ه اا شامه آن اوهای غیبی را اهتشمام می ند
؛ مانند آنچه حضرت یعقوب ( علیه السالم ) فرموده اههت  ﴿ :إنّهی ألجهد ریهح یوههف لهو أن
تفنّدون ﴾  36و منظره های غیبی را می ایند  ﴿ :الّ لو تعلمون علم الیقی ٭ لترونّ الجحیم ﴾  49و
 32ه همان  ،خطبه .131
 33ه همان  ،خطبه .122
 34ه همان  ،خطبه .5
 35ه همان  ،خطبه .63
 39ه همان  ،خطبه .196
 31ه همان  ،خطبه .219
 39ه همان  ،خطبه .91
 36ه یوهف  ،آیه .64
 49ه هوره تكاثر  ،آیات 5ه .9

صدای فرشتگان غیبی را می شنود  ﴿ :إنّ الذی قالوا رانا اللّه ثم اهتقاموا تتنزّل علهیهم المالئكهة
أ ّ تخافوا و تحزنوا وَأاشِروا االجنّة التی نتم توعدون ﴾ .
 .2یقی اه حق اودن اصول و فروع دی

41

ه ای اندگان خدا متر وجود دارد  ،ارای حضرت علی

( علیه السالم ) حاصل اود و تحقّق آن از آهیب هر شبهه ای مصون اوده اهت.
 .3آن حضرت ( علیه السالم ) معارف الهی را اا چشم ملكوتی خود مشاهده رد .نه تنها اا تفكهر
حصولی از آنها آگاه شد  ،الكه از همان لحظه ارائه ملكوت اشیا  ،اا یقی اه هر می ارد و هرگهز
گرفتار شن نشده اود.
 .4اینش الهی آن حضرت ( علیه السالم ) اا وی اوده و نه خود مورد تلبهی

قهرار گرفهت و نهه

دیگران را در اشتباه قرار داد.
 .5قرآن ریم  ،همراه اا آن حضرت ( علیه السالم ) اوده و هرگز او را رها نكرد.
 .9علمی ه آن حضرت ( علیه السالم ) داشت  ،اگر آن را اهههار مهی هرد  ،مایهه اضهطراب و
لرزش دیگران می شد ؛ آن طوری ه ریسمان در چاه عمیق می لرزد .فرمود  :قبل از ارتحال م
 ،هرچه خواهتید از م اپرهید .قسم اه سی ه جانم در دهت اوهت ! هرگز از ای حوادثی ه
ا نون تا قیامت رخ می دهد  ،چیزی هؤال نمی نید و نه از گروهی ه صدها نفر را هدایت مهی
ند و صدها نفر را گمراه می هازدْ نمی پرهید  ،مگر آنكه م شما را از تمام خصوصیات قائد و
هائق و هایر شئون آن آگاه می نم و م اه راههای آهمانِ غیب از راه زمی حه

و شههادت ،

آگاه ترم ! هرانجام  ،آیا م در ای شما اه ثقل ا بر یعنی قرآن ریم عمل نكهردم و آیها در اهی
شما ثقل اص ر عترت ( علیهم السالم ) را اه ودیعت ننهادم ؟ !
تذ ر  :آنچه  ،از دو جهتِ یاد شده  ،اهتنباط شده اهت  ،مسبوق اه د لت خود قرآن ریم اههت
ه علم صحیح و تفسیر ناب قرآن حكیم اهره اهل ایت طهارت ( علیهم السالم ) اهت ؛ زیرا طبق
آیه ﴿ إِنّه لقران ریم ٭ فی تاب مكنون ٭ یمسه إ ّ المطهرون ﴾  42.مساس علمهی اها تهاب
مكنون ه ااط قرآن اهت و هاهر قرآن نیز از آن تنزل یافته اهت  ،فقط اهره مطهران از رجه
 41ه هوره فصلت  ،آیه .39
 42ه هوره واقعه  ،آیات  11ه .16

وَهم و رِجز خیال اهت و سانی ه واجد چنی شهرایطااند  ،همانها اههل ایهت عصهمت ( علهیهم
السالم ) ااند ه طبق آیه ﴿ إنّما یرید اللّه لیذهب عنكم الرج
اهل ایت عصمت ( علیهم السالم ) ه تنها از رج

أهل البیت و یطهر م تطهیراً ﴾ .

43

گناه اه دورند  ،الكه از آثار رقیهق آنهها نیهز

مطهرند  ،شایسته مساس علمی اا فرهنگ درونی و ایرونی قهرآن هریم هسهتند ؛ لهذا تعریهف و
تبیی آنان نسبت اه علوم و مفاهیم قرآن  ،ویژه اهت.
مناهب اهت در پایان ای فصل  ،خصوصیت انسان املی چونان علی ا اای طالب ( علیه السالم
) از لحاظ هخ گفت درااره قرآن  ،اا نقل گفتار وتاهی از خهود آن حضهرت ( علیهه السهالم )
روش تر شود .ههل ا حنیف انصاری ه از محبوب تری یاران امیرالمهؤمنی ( علیهه السهالم )
اود  ،اعد از مراجعت از صفی در وفه درگذشت .حضرت علی ( علیهه السهالم ) اعهد از شهنیدن
خبر ارتحال ههل ا حنیف  ،چنی فرمود  « :لو أحبنی جَبَل لتهافت » ؛  44یعنی اگر وه  ،محبهت
مرا در خود جای دهد و دوهت م شود  ،متالشی می شود و فرو می ریزد.
هید رضی در شرح جمله مزاور چنی گفتهه اههت  45 :محنهت و انهدوه او افهزوده مهی شهود و
مصیبتها اا شتاب اه او رو آور می شوند و ای

ار  ،جز ارای پارهایان و پرهیزگاران و نیكان و

ارگزیدگان حاصل نمی شود ؛ یعنی خواان  ،هدف تیر اال و غم اند ! گفتار دیگر ه حضرت علهی
( علیه السالم ) در ای ااره فرمود  « :مَ أحبنا أهل البیت فلیستعدَ [ فلیعهد ] للفقهر جلبااهاً »  49؛
یعنی هر

ما خاندان عصمت و طهارت ( علیهم السالم ) را دوهت داشته ااشهد  ،اایهد مهیها و

آماده در ار ردن جامه فقر و روپوش تهی دهتی ااشد.
ای شرح جناب هید رضی گرچه قاال قبول اهت و ارخی از شواهد نقلی نیز آن را تأیید می ند
 ،لیك می توان ارای گفتار یاد شده معنای دقیق تری ایان داشت و آن اینكه حقیقت انسان امهل
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اا حقیقتِ قرآن  ،امالً هماهنگ اهت و حدیث ثقلی و جهدا نبهودن آنهها از یهن دیگهر  ،و نیهز
همراهی قرآن اا علی ا اای طالب ( علیه السالم ) آن را تأیید می ند.
اناارای  ،حكم و یت و خالفت انسان امل  ،حكم قرآن ریم اهت ؛ همان طور ه حقیقت قرآن
 ،فراتر از آن اهت ه وه آن را تحمل ند و اگر خداوند قرآن را ار وه نازل مهی هرد  ،هوه
متالشی می شد  ،حقیقت و یت انسان امل نیز ارتر از آن اهت هه محمهول هوه شهود ؛ زیهرا
احتمال و پذیرش وه نسبت اه امور مادی محسوس  ،محفوظ اهت ؛ لیك تحمل آن نسهبت اهه
امور مجرد و معقول محرز نیست ؛ الكه عدم آن محرز اهت ؛ اناارای  ،مهی تهوان معنهای « لهو
أحبنی جبل لتهافت » را هماهنگ اا معنای آیه ﴿ لو أنزلنا ههذا القهران علهی جبهلٍ لرأیتهه خاشهعاً
متصدعاً م خشیة اللّه و تلن األمثال نضراها للناس لعلّهم یتفكّرون ﴾  41دانست.
اگر چنی معنایی ارای حدیث علوی ( علیه السالم ) پذیرفته شود  ،آنگاه اهه خهوای روشه مهی
شود ه اهتحقاق آن حضرت ( علیه السالم ) ارای تحلیل معارف قرآنی اه نحو تعی خواهد اود ؛
زیرا آن حضرت ( علیه السالم ) اه نواه خود  ،قرآن ناطق اهت و اهتری راه شناخت هر چیهزی ،
آن اهت ه آن شی ء را از زاان همان شی ء اشناهیم و معرفت قرآن از زاان امیرالمؤمنی ( علیه
السالم ) اه منزله شناخت قرآن از زاان خود قرآن اهت.
آنچه تا نون ثاات شد  ،عبارت اهت از صالحیت امل و اهتحقاق تعیینی اههل ایهت عصهمت (
علیهم السالم ) اه ویژه امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) ارای تبیی علوم و مفاهیم قرآنی و آنچهه در
پیش داریم  ،اررهی گفتار آن حضرت ( علیه السالم ) درااره قرآن ریم اهت.
اه نظر می رهد اررهی اجمالی هخنان حضرت علی ( علیه السالم ) درااره قهرآن اهه تبیهی ههه
نظام ار می گردد :
اول  :نظام فاعلی قرآن ه در آن ثاات می شود ه مبدأ پیدایش قرآن چیست و نحهوه تحقّهق آن
چگونه اوده اهت.
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دوم  :نظام داخلی قرآن ه در آن اررهی می شود چگونه می توان اه معهارف قهرآن هریم اهار
یافت.
هوم  :نظام غایی قرآن ه در آن چنی تحلیل می شود ه هدف نهایی پدیهد آمهدن قهرآن هریم
چیست ؟ اناارای  ،اا افزودن هه فصل دیگر درااره نظامهای ههه گانهه  ،اهر دو فصهل گذشهته ،
رهالت ای رهاله اه پایان می رهد.
فصل هوم.
اررهی نظام فاعلی قرآن در نهج البالغه
گرچه هر موجودی ه هستی او عی ذاتش نیست  ،نیازمند اه علت اهت  ،چنان ه حضرت علی
( علیه السالم ) فرمود  « :لّ قائمٍ فی هواه معلول »  49و گرچه تمام موجودهای امكهانی معلهول
و مخلوق خداوندند  ﴿ :اللّه خالق لّ شی ء ﴾  ، 46لیك آفرینش جهان ار محور جدایی مخلوق از
از خالق و انفصال وی از خالق خود  ،نخواهد اود ؛ زیرا هرگونه جدایی  ،مستلزم تحهول در مبهدأ
فاعلی اهت و خداوند  ،منزّه از هرگونه تحول و مبرّا از هرگونه ت ییر اهت.
امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) نیز فرموده اهت  « :و یت یر احال و

یتبدل اهاألحوال و

اللیالی و األیام و ی یره الضیاء و الظّالم »  59؛ « یش له شأن و ی یره زمان » .

تُبلیهه

51

اهتری وجه معقول آفرینش جهان  ،همانا تجلّی اهت ه از هریف تری تعبیرهای قرآنی و روایی
اهت ؛ چنان ه در آیه ﴿ فلما تجلّی راه للجبل جعله د ّاً و خرّ موهی صعقاً ﴾  52آمده اههت و در
جریان معاد هم تلویحاً اه آن اشاره شده اهت ؛ زیرا خداوند در آیه ﴿ قُل إنما علمها عنهد راهی
یُجلّیها لوقتها إ ّ هو ﴾  53تجلیه هاعت و قیامت را اه خود اهناد داده اهت.
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چون در قیامت برا و حشر ا بر  ،تمام اشخا

و اشیا اه عنهوان مبهدأ قهاالی حضهور و هههور

دارند  ،نه اه عنوان مبدأ فاعلی  ،زیرا همه آنها تحت قهر حا م اند  ،اناارای  ،تنها عامهل تجلّهی
قیامت  ،ههور خود خداوندِ متجلی خواهد اود ؛ چون هیچ نوری در حشهر ا بهر حضهور و هههور
فاعلی ندارد تا مایه روشنی اصل قیامت شود .اه هر تقدیر  ،تنها عامل تجلّی هر شخخ یا شی ء ،
ههور راوایت خداوند در او خواهد اود.
حتی روشنی روز ه وهیله تجلیه و روش نمودن اشیا و امور اهت  ﴿ :و النهار إذا جالّها ﴾ ، 54
اعد از آن اهت ه خود روز روش شده ااشد  ﴿ :و النههار إذا تجلّهی ﴾  ، 55زیهرا تها خهود روزْ
متجلّی نباشد  ،هرگز تجلی گر اشیای امور دیگر نخواههد اهود و تنهها عامهل تجلّهی روز  ،همانها
ههور راوایت خداوند اهت ه مُقدر لیل و نهار اوده و مكرّر آنها در ین دیگر و مولج هر هدام
در دیگری اهت  ﴿ :و جعلنا الّیل والنهار ایتی فمحونا ایة الّیل و جعلنا ایة النههار مبصهرة ﴾  59.از
ای جهت می توان گفت ه ههور روز  ،توهط ههور خداوندی اههت هه او ﴿ نهور السهموات
واألر

﴾  51اهت.

آنچه از نهج البالغه در توجیه یفیت آفرینش جهان ار می آید  ،ای اهت ه اهاس خلقت الهی ،
همان تجلّی عینی اوهت ؛ چنان ه فرموده اهت  « :الحمدللّه المتجلی لخلقهه اخلقهه »  59و پایهه
معرفت خالق نیز همان تجلّی علمی اوهت ؛ چنان ه فرموده اهت  « :اها تجلّی صانعها للعقهول »
 56و چون جلوه گاه علمی او عقل مجرّد اهت  ،هرگز اا چشم مادی دیهده نخواههد شهد  « :و اهها
امتنع ع نظر العیون »  99؛ زیرا چشم مُلكی  ،عقل و معقول ملكوتی را نمی ایند ؛ چهه رههد اهه
مشاهده ما فوق اینها.
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البته تجلّی خداوند ارای درك درونی  ،مسهتلزم احاطهه علمهی نیهروی ادراك ننهده نسهبت اهه
خداوند متجلّی نخواهد اود ؛ لذا حضرت علی ( علیه السالم ) در ای ااره چنی فرمود  « :لم تحط
اه األوهام ال تجلّی لها اها و اها امتنع منها »  .91چون محل تجلّهی محهدود اههت  ،هرگهز تهوان
احاطه مبدأ محیطِ خود را ندارد و از آنجا ه حیطه او را مبدأ فهاعلی  ،محهدود و احاطهه هرده
اهت  ،از ای جهت  ،فقط ارای نیروی ادراك ننده درونهی جلهوه هرده و از محهدود و محهاط
شدن او امتناع ورزیده اهت.
ا نون ه روش شد اهاس آفرینش خداوند  ،همان تجلّی عینی او و پایهه معرفهت الههی  ،همهان
تجلّی علمی اوهت  ،صدور یا ههور قرآن ریم از ذات اقدس خداوندی اا تجلّی ویژه خواهد اود
؛ چنان ه امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) در ای ااره فرموده اهت  « :فبعث اللّه محمداً ( صهلّی اهلل
علیه وآله وهلّم ) االحق لیخرج عباده م عبادة األوثان إلی عبادتهه و مه طاعهة الشهیطان إلهی
طاعته اقرآن قد اینه و أحكمه  ...فتجلّی لهم هبحانه فی تااه م غیر أن یكونوا رأوه امها أراههم
م قدرته » .
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همان طوری ه تجلی عینی خداوند در قرآن تكوینی  ،معقول اهتْ نه محسوس  ،لهذا از حهواس
مادی امتناع دارد  ،تجلّی علمی او در قرآن تدوینی نیز معقول اهت نه محسوس ؛ لهذا از حهواس
ملكی امتناع دارد و محرومانی ه جز اه ح

مادی نپرداختند  ،از شهود قلبی او محجهوب انهد ؛

چنان ه تكلّم او همانند اصل آفرینش وی  ،منزّه از تَرَوی  ،تفكر حصولی  ،اهتمهام ورزی ذهنهی
خواهد اود  « :متكلم ارویةٍ  ،مرید اهمةٍ  ،صانع اجارحةٍ » .
اا چنی

93

المی اا صاحب د ن مشتاقْ مكالمه دارد و تكلّم می ند  « :و ما ارحَ للّه عهزّت آ ئهه

فی البرهة اعد البرهة و فی أزمان الفترات  ،عباد ناجاهم فی فكهرهم و لّمهُهم فهی ذات عقهولهم ،
فاهتصبحوا انور یقظةٍ فی األاصار و األهماع و األفئدة  ،یذ ّرون اأیام اللّه » .
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چون قرآن جلوه ویژه الهی اهت  ،نور مخصو

او را اه همراه خواهد داشت ؛ لذا حضرت علی (

علیه السالم ) در ای ااره فرمود  « :ااتعثه االنور المضی ء  ،و البرهان الجلّی و المنههاج البهادی و
الكتاب الهادی »  95؛ « ثم أنزل علیه الكتاب نوراً

تطفأ مصاایحه  ،و هراجاً

یخبو تَوَقُّدُهُ »

99

و نیز فرموده اهت  « :تاب اللّه تبصرون اه و تنطقون اه »  91.اگر خداوند قهرآن را اهه عنهوان
نور نازل نكرده اود  ،هرگز دیدن اشیا اا آن ممك نبود ؛ چون اصهیرت دل اها نهور معنهوی مهی
تواند اشیا و اشخا
غر

را درك ند ؛ نظیر آنكه چشم هر اا نور حسی و مادی اشهیا را مهی اینهد.

آنكه در نهج البالغه گاهی تصریحاً و گاهی تلویحاً از قرآن اه نور یاد شده اهت هه ایه

نور ویژه  ،محصول همان تجلّی علمی خا

اهت.

گرچه وهائط فیض در تجلّی هایر اشیا مأموران مخصو
 ،مبادی فاعلی قریب نیز فرشتگان معصوم مخصو

خداوندند  ،لیك در تجلّی قرآن ریم

اند ه حضرت علی ( علیه السهالم ) در ایه

ااره فرموده اهت  « :و مسبحون یسأمون ؛ ی شاهم نهوم العهی و هههو العقهول و فتهرة
األادان و غفلة النسیان و منهم أُمناءُ علی وَحِیه و ألسِنة الهی رههله »  99؛ « جَعلههم اللّهه فیمها
هنالن أهل األمانة علی وحیه و حملهم إلی المرهلی و دائع أمهره و نهیهه و عصهمهم مه ریهب
الشُّبهات »  96؛ « و لم تطمع فیهم الوهاوس فتقترع ارینها علی فكرهم » .

19

یعنی فرشتگان الهی  ،دائماً در تسبیح خستگی ناپذیرند و هرگز خوابِ چشم و ههوِ عقل و هستی
ادن و غفلت فراموشی عارضشان نمی شود .از ای گروه  ،عده ای امی ِ وحی خدا و زاان گویهای
الهی ارای پیامبران هستند .خداوند فرشتگان را امی وحی خود قرار داد و وحی را اه وهیله آنان
اه پیامبر خود رهاند و آنها را از اضطراب شبهه و شن حفظ هرد و ههیچ وهوههه ای در آنهها
طمع نمی ند.
 95ه همان  ،خطبه .191
 99ه همان  ،خطبه .169
 91ه همان  ،خطبه .133
 99ه نهج البالغه  ،خطبه .1
 96ه نهج البالغه  ،خطبه .61
 19ه نهج البالغه  ،خطبه .61

نتیجه آنكه مبدأ نظام فاعلی وحی  ،خداوند اهت و نحو اههار آن نیز تجلّی علمی ویژه اههت و
حامالن آن هم فرشتگان مخصو

اند ؛ اناارای  ،هیچ اطالن و خالفی در محهور فهاعلی قهرآن ،

راه ندارد .تمام مطالب ای فصل را می توان از آیات قرآن ریم اهتنباط رد ؛ لیك چون مهدار
اصلی احث نونی  ،اهتفاده مسائل آن از نهج البالغه اهت  ،از اهتد ل و نیهز اههتناد اهه قهرآن
ریم  ،تحرّز جستیم.
فصل چهارم.
اررهی نظام داخلی قرآن در نهج البالغه
منظور از نظام داخلی قرآن  ،تشریح محتوای قرآن در نهج البالغه نیست ؛ زیرا همان طوری هه
در پیشگفتار گذشت  ،هراهر نهج البالغه مضمون قرآنی دارد و اه آن اهتناد دارد و ار آن اعتماد
؛ الكه مقصود از نظام داخلی قرآن در اینجا ایان یفیت تفسیر قهرآن و منههاج اصهیل آن  ،طبهق
رهنمود حضرت علی ( علیه السالم ) اهت .آنچه از نههج البالغهه دراهاره منههاج تفسهیر و روش
مَشْروع تبیی قرآن ریم اهتنباط می شود  ،نكاتی اهت ه اه ارخی از آنها اشاره می شود :
 .1قرآن تدوینی  ،تابِ صامت محض و ها ت صرف نیست ؛ الكه در عی صهمت و ههكوت ،
نطق و ایان دارد  « :فهو ( القرآن ) اینهم شاهد صادق و صهامت نهاطق »  11.اگهر قهرآن خمهوش
محض می اود  ،هرگز اه شهادت و صدق ه هر دو وصف گفتهار اههت  ،موصهوف نمهی شهد ؛
گذشته از آنكه اه ناطق اودن آن نیز تصریح نمی شد ؛ « فهالقرآن آمهرز زاجهرز و صهامت نهاطق ؛
حجةاللّه علی خلقه أخذ علیه میثاقهم . » ...

12

 .2قرآن تكوینی  ،یعنی جهان آفرینش نیز صامتِ صرف و ها تِ محض نیسهت ؛ الكهه در عهی
خاموشی  ،دارای نطق اهت  « :فصار لّ ما خلق حُجة له و دلیالً علیه  ،و ان هان خلقهاً صهامتاً ؛
فحجته االتدایر ناطقةز و د لته علی المبدع قائمة » .

 11ه نهج البالغه  ،خطبه .141
 12ه نهج البالغه  ،خطبه .193
 13ه همان  ،خطبه .61
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 .3جمع ای خاموشی و نطق جهان آفرینش  ،اه ای اهت ه اگهر سهی دراهاره نظهام هسهتی و
جهان عینی ه قرآن تكوینی اهت  ،صحیح ایندیشد  ،و درههت تهدار نهد و اهر اههاس ادراك
راهتی و راهخ هؤال طرح ند  ،پاهخ منطقی خود را از آن دریافت خواهد رد ؛ ولی اگر سی
در اثر نیندیشیدن  ،هؤال مشخصی را مطرح نكند  ،اصالً پاهخی از آن نمی شنود یا اینكه  ،اگهر
هؤال ناصواای را در اثر ژراهه و اداندیشی خود ارائه ند  ،پاهخ ناصواای را ار جهان آفرینش
تحمیل می ند و همان را از آن تحویل می گیرد ه ای

ج اندیشی اخیر  ،همان تفسهیر اهه رأی

ناپسند اهت .شاهد اینكه نطق قرآن تكوینی  ،اعد از اندیشیدنِ صحیح اهت .گفتار حضرت علی (
علیه السالم ) در وادی همی ایان اهت ه فرمود  « :فحجته االتدایر ناطقة  ،و د لته علی المبدع
قائمة » .
همی معنا درااره قرآن تدوینی نیز صادق اهت ؛ یعنی اگر سی درااره نظام معرفتهی قهرآن هه
جهان علمی اهت  ،صحیح ایندیشد و پرهش اهتواری ارائه ند  ،پاهخ صائب خهود را از قهرآن
ریم دریافت می ند ؛ ولی اگر سی در ای ااره درهت فكر نكند و هؤال متق و مشخصهی را
عرضه ندارد  ،اصالً پاهخی از قرآن نمی شهنود و اگهر در اثهر خهامی و ژراههه رفهت  ،ههؤال
ناصواای را مطرح ند  ،پاهخ غلطی را ار قرآن صائب صامت تحمیل می ند و ههپ

همهان را

اه گمان خود از قرآن تحویل می گیرد ه ای طرحِ صورت مسأله غلهط و دریافهت اافتهه ههای
فكری از زاان قرآن  ،همان تفسیر اه رأی حرام و ممنوع اهت .هماره  ،هؤال از قرآن تكهوینی و
تدوینی ااید عالمانه ااشد ؛ زیرا  « :حس السؤال نصف العلم » و همیشه  ،پاهخ صحیح  ،مسبوق
اه هؤال درهت اهت.
 .4درهتی هؤال ه زمینه دریافت پاهخ صائب اهت در ای اهت ه پرهش اا معیارهای اصهلی
نظام عینی یا علمی مسئول هماهنگ ااشد ؛ چون جهان عینی هه قهرآن تكهوینی اههت و جههان
علمی ه قرآن تدوینی اهت  ،ضااطی خها

علّهی و معلهولی و ماننهد آن دارد و اگهر پرهشهی

مطااق اا خطوط لّی حا م ار نظام عینی یا معرفتی نباشد  ،هیچ پاهخ درهتی از جهان عینی یا از
قرآن ه جهان علمی اهت شنیده نمی شود.

سی ه تدار تام ندارد  ،اافته های واهمه خویش را یافته های فاهمه مهی پنهدارد .چنهی انسهان
مُختال زاعِم  ،همواره از موهومات خویش می پرهد و دائماً صهدای گوشهخراش و م الطهه آمیهز
پاهخ ااطل را از واهمه خود می شنود ؛ چنان ه حضرت علهی ( علیهه السهالم ) در نامهه ای اهه
معاویه ( لعنة اللّه علیه ) چنی فرمود  « :فَعَدوتَ علی الدنیا اتأویل القرآن  ،فطلبتنی اما لهم تجه
یدی و لسانی و عصیتهُ أنت و أهل الشام ای »  ، 14مقصود از تأویل مذموم در ای نامه  ،همان
تفسیر اه رأی و تبدیل ژ راهه اه صراط مستقیم و جایگزینی « هوا » اه جای « هُدا » اهت ؛ در
قبال تفسیر صحیح ارخاهته از هؤال صائب و جواب مصیب ه آن را تأویل محمود و ممدوح می
نامند ؛ چنان ه حضرت علی ( علیه السالم ) در نامه ای اه فرزند خود  ،چنی می نگارد  « :واَنْ
ااتدئن اتعلیم تاب اللّه عزّوجلّ و تأویله و شرائع اإلهالم و أحكامه »  15.البته احهث تفسهیر و
تأویل و امتیاز اصطالحی هر دام از دیگری و اهتشهاد اه آیات قرآنی اهرای امتیهاز مزاهور  ،در
جایگاه خا

خود مطرح اهت.

حضرت علی ا اای طالب ( علیه السالم )  ،در ارخی از خطبه ها  ،هم اه نطق نظام عینهی جههان
اشاره فرمود و هم نطق نظام علمی قرآن را گوشزد رد و درااره ای دو موضوع  ،چنی فرمهود :
« و أرانا م ملكوت قدرته و عجائب ما نطقت اه آثار حكمته »  19؛ «  ...و أشهد أنّ م هاواك
اشی ء م خلقن فقد عدل ان و العادل ان افر اما تنزلت اه محكمات آیاتن  ،و نطقت عنهه
شواهد حجج ایناتن »  11و در اعضی از خطبه ها اه ناطق اودن خصو
علمی جهان اهت  ،پرداخت و چنی فرمود  « :اههُر م ناطق

قهرآن هه همهان نظهام

یعیا لسانه و ایت

و عزٌّ تُهزم أعوانه »  19؛ « إنّ اللّه اعث رهو ً هادیاً اكتابٍ ناطقٍ و أمرٍ قائمٍ » .
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تهدم أر انهه
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 .5قرآن تدوینی  ،مرجع صاحب نظران صائب اهرای حهلّ مشهكل و پایهان دادن اهه خصهومتهای
فكری و حقیقی اهت ؛ چنان ه حضرت علی ا اای طالب ( علیه السالم ) چنی فرموده اهت « :
و لما دعانا القوم إلی أن نُحكّم ایننا القرآن لم نك الفریق المتولّی ع

تاب اهلل هحانه و تعهالی و

قد قال اللّه هبحانه  ﴿ :فإن تنازعتم فی شی ءٍ فردوه إلی اللّه و الرهول ﴾ فرده الی اللّهه ان نحكهمَ
اكتااه و ردوهُ الی الرهول أن نأخذ اسنّته » .

99

یعنی هنگامی ه متخاصمان  ،ما را اه تحكیم قرآن فراخواندند  ،ما روارگردان از تاب خداونهد
نبودیم ؛ چون خداوند فرمود  :ارای حلّ نزاع اه خدا و پیامبر رجوع نید و رجوع اهه خهدا همهان
تحكیم تاب اوهت و رجوع اه پیامبر  ،همان گرفت ههنّت آن حضهرت ( صهلّی اهلل علیهه وآلهه
وهلّم ) اهت.
از اینجا معلوم می شود ه هاهر قرآن ریم ارای صاحب نظران  ،قاال فهم اهت او ً و محتهوای
هاهری او اگر تخصیخ یا تقییدی از هنّت نیاید  ،حجت اهت ثانیاً و یفیت نطق قرآن هم عبارت
از اهتنباط صاحب نظران منزّه از غر

ورزی و هوا مداری و هوس پرهتی اههت ثالثهاً ؛ چنهان

ه در صدر همی خطبه آمده اهت  « :إنّا لم نحكّم الرجال و إنّما حكّمنا القرآن و هذا القرآن إنّما
خطّ مستور ای الدفّتی ؛ ینطق السانٍ و اد له م ترجمان و إنما ینطق عنه الرجال » .

91

 .9تا نون  ،اررهی خاموشی و نطق قرآن ریم  ،نسبت اه هه گروه روش شده اهت :
گروه اول  ،سانی اوده اند ه در اثر تحجر و نیندیشیدن  ،هیچ گونه پرهشی را در هاحت قرآن
مطرح نكرده اند و نمی نند .چنی گروهی ه ها نان و جامدان حقیقی اند  ،ههخنی را از قهرآن
حكیم نمی شنوند و ای

تاب الهی نیز نسبت اه آنها خاموشی پیشه رده اهت.

گروه دوم  ،سانی اوده اند ه در اثر ژاراهه و اداندیشی  ،هؤال اهاطلی را اهه پیشهگاه قهرآن
ارده اند و اا پیش فرضهای غلط آموز  ،صدای واهمه خویش را نهدای قهرآن تلقّهی هرده انهد و
تاب الهی را اه پاهخ دلخواه خود  ،متهم رده اند و مهی ننهد ؛ در حهالی هه تهاب خداونهد
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نسبت اه ای گروه هم  ،همچنان صامت اهت ؛ زیرا آن مطالبی را ه قرآن گویاهت  ،ای گهروه
نمی شنوند و آنچه را اینها از خود می شنوند  ،گفته قرآن ریم نیست.
گروه هوم  ،سانی اند ه متدارانه اا پیمودن صراط مستقیم  ،پرهش معقولی را اه هاحت قرآن
ریم عرضه داشته اند و می دارند و پاهخ مناهب را از او دریافت می ننهد .چنهی مفسهرانی ،
ترجمان تاب ریم اند و از زاان قرآن  ،هخ می گویند  « :انما ینطهق عنهه الرجهال » .

92

امها

آنچه هم ا نون مطرح اهت  ،اررهی نطق قرآن ریم نسبت اه گروه چههارم اههت و آن  ،اینكهه
اگر انسان هالن صالحی از هطح مفسر متدار عادی فراتهر رفهت و از فرفهای قهرآن تكهوینی ،
اهرار و رموزی را سب رد و اا چنی ره توشه ای اه پیشگاه قهرآن تهدوینی رفهت و پرههش
غیب آموزی را مطرح هاخت و پاهخ مناهب اا مالحم و غیوب آینده را مثالً مسئلت رد  ،قرآن
ریم در ای اخش نیز ناطق اهت و اا زاانی چنان مستنطق فرف اندیشِ خواهان مالحم و اههرار
غیبی هخ می گوید ؛ چنان ه امیرالمؤمنی ( علیهه السهالم ) فرمهوده اههت  « :ذلهن القهرآن
فاهتنطقوه و ل ینطق و لك أُخبر م عنه .أ إنّ فیه عِلم ما یأتی و الحدیث عه الماضهی و دواء
دائكم و نظم ما اینكم » .
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آنچه از گروه چهارم متوقّع اهت  ،دو نكته محوری اهت  :یكی راجع اه اهرار و مالحم و غیوب
ه خارج از قلمرو تكلیف عمومی اهت و فقط ارای خوا

 ،جنبه مالی دارد و دیگهری تبیهی

قید یا خصوصیت یا قرینه و مانند آن ه در تتمیم نصاب حجیت هواهر قهرآن  ،هههم اهه ههزایی
دارند ؛ یعنی آنچه گروه هوم اا اهتنطاق و اهتظهار قرآنی اه دهت آورده اند  ،اه انضهمام آنچهه
از گروه چهارم در زمینه تخصیخ یا تقیید عموم یا اطالق محتوای قرآنی نقل شهده  ،اهه نصهاب
حجت می رهد و قرآن ریم  ،در ای دو نكته محوری  ،گرچه نسبت اه گروه چهارم هه همهان
اولیای معصوم الهی اندْ ناطق اهت  ،نسبت اه گهروه ههوم هه همهان مجتههدان صهاحب نظهر و
مفسرانِ صائب رأی اندْ صامت اهت ؛ لذا حضرت امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) در مقام تحهدی و
مبارزه طلبی  ،چنی فرموده اهت  « :فاهتنطقوه و ل ینطق و لك أُُخبر م عنه » .
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 .1اولی نطق قرآن ریم  ،همانا درااره روش

ردن مراد خود اهت ؛ یعنی قبل از د لت ار ههر

مطلب ایرونی  ،راجع اه یفیت انسجام درونی خود هخ می گوید و پیهام قهرآن حكهیم در ایه
زمینه آن اهت ه نه تنها هیچ گونه تهافت  ،تخالف  ،تكاذب در هراهر آیات او یافت نمی شهود
 ،الكه مال انعطاف را نسبت اه هم داشته و از ای جهت  ،تمام آیات  ،متشااه و مثانی هم انهد ؛
﴿ اللّه نزّل أحْسَ َ الحدیث تاااً متشااهاً مثانی ﴾ .

94

حضرت علی ا اای طالب ( علیه السالم )  ،درااره تعامُل آیات قرآنی اا ین دیگر و تعاطی آنها
در د لت ار مقصود  ،از زاان خود قرآن ریم چنی هخ می گوید  « :و ذ ر ان الكتاب یُصهدق
اعضهُ اعضاً و أنّه اختالف فیه فقال هبحانه ﴿ و لو ان م عند غیهر اللّهه لوجهدوا فیهه اختالفهاً
ثیراً ﴾ »  95؛ یعنی هراهر آیات قرآن  ،تصدیق ننده ین دیگر و تبیی

ننده همدیگرند و اگهر

مطلبی در آیه ای اازگو شود  ،همان مطلب اه یاری آیه یا آیات دیگر روش تر می شود و تعمیم
آن تخصیخ می یااد و اطالق آن تقیید می شود و قرینه آن اازگو می شود و هایر اقسام د لهت
و انحای تفسیری آن واضح خواهد شد.
چون شرح ارخی از آیات را ااید از زاان آیه دیگر شنید  ،و تفسیر اعضی از آیات را اها شههادت
آیات دیگر اه نصاب زم رهاند ؛ چنان ه حضرت علی ( علیه السالم ) در ای ااره می فرماید :
« تاب اللّه تبصرون اه و تنطقون اه و تسمعون اه و ینطق اعضه ابعض و یشهد اعضه علی اعض
و یختلف فی اللّه و یخالف اصاحبه ع اللّه » .

99

همی مطلب  ،یعنی گرایش آیات اه ین دیگر  ،و نطق و تصدیق و شهادت آنها نسهبت اهه یهن
دیگر از آیات قرآنی ه درااره نور اودن و تبیان اودن او ارای تمام اشیا نازل شده اهت  ،هامالً
قاال اهتفاده اهت ؛ زیرا تاای ه نورِ امور  ،اشیا و مطالبِ دیگر اهت  ،قبهل از ههر چیهز  ،نهور
خود خواهد اود و نیز تاای ه تبیان اشیای دیگر اهت  ،قبل از هر چیهز  ،تبیهی
خواهد اود.
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ننهده خهویش

 .9منهاج و روش اصیل در تفسیر قرآن  ،همان تفسیر قرآن اه خود قرآن اهت و چون مت قرآن ،
جوامع انسانی را اه خاندان عصمت و طهارت ( علیهم السالم ) ارجاع می دهد  ،اناارای  ،رجهوع
اه هنّت معصومی ( علیهم السالم ) متمم و مكمل تفسیر قرآن اه قرآن خواهد اود ؛ اه طوری ه
ادون چنی رجوعی  ،حقیقت قرآن اه خود قرآن نیز تفسیر نمی شود ؛ زیرا اا طرد ارخی از آیهات
الهی ه د لت ار لزوم رجوع اه هنّت معصومی ( علیهم السالم ) دارد  ،مقداری از آیات قهرآن
از صحنه تفسیر حذف می شود و چنی روشی اا انعطاف و تعهاطی د لتهی هراههر آیهات قهرآن
ریم نسبت اه ین دیگر هازگار نخواهد اود ؛ لذا حضرت علی ( علیه السهالم ) دراهاره اولیهای
الهی ه امل تری مصداق آن  ،معصومی ( علیهم السالم ) هستند چنهی فرمهوده اههت  « :إنّ
أولیاءَ اللّه هم الذی  ...اهم علم الكتاب و اه علموا و اهم قام الكتاب و اه قاموا » .

91

هِرّ آنكه اولیای الهی ترجمان قرآن اند و اه وهیله آنان علوم قرآنی اهره دیگران می شود  ،قبالً
اازگو شد و آن ای اود ه اینان جزء گروه چهارم اند و پرهشههای خاصهی را در ههاحت قهرآن
مطرح می نند ه دیگران از شنیدن صدای آن ناطقِ ااطنی « قرآن » محروم اند .در ههر مرحلهه
ای ه توده مردم یا دانشمندان از شنیدن صدای قرآن ای اهره اند  ،قرآن ریم اه وهیله ترجمهان
معصوم تفسیر می شود ؛ چنان ه قبالً نقل شهد ؛ « و اهد لهه مه ترجمهان »  ، 99و سهی هه
خروش واهمه خود یا غوغای مُختا نه دیگر را می شنود  ،حقّ ندارد آن را ار قرآن ریم تحمیهل
ند و آن را مقصود تاب خدا اداند ؛ ه چنی

اری طبق ایان حضهرت علهی ( علیهه السهالم )

جهالت و ضاللت اهت.
آن حضرت ( علیه السالم ) درااره عالِم نمایی ه دامی در اراار مردم نصب رده تا عده ای را اا
فریب و نیرنگ اه دام خود اكشد و ااط او جز دام  ،چیز دیگری نیست  ،می فرماید  « :و آخهر
قد تسمی عالماً و لی

اه ؛ فاقتب

جهائل م جهال و أضالیل م ضُالّلٍ و نصب للنهاس أشهرا اً

م حبائل غرور و قول زُورٍ ؛ قد حمل الكتاب ( أی القرآن ) علی آرائه و عطف الحق علی أهوائه
 ...یقول  :أقفُ عند الشبهات و فیها وقع و یقول  :أعتزل البدع و اینها اضطجع ؛ فالصهورة صهورة
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إنسان و القلب قلب حیوان ؛ یعرف ااب الهدی فیتّبعه و
األحیاء » .

ااب العمی فیصد عنه و ذلهن میهت

96

سی ه رأی خود را ار قرآن تحمیل می ند  ،و تاب الهی را اا تفسیر اه رأی وههیله ارتهزاق
و نیز دامی ارای نیرنگ دیگران قرار می دهد  ،خود دامی اهت اه صورت انسان و جنازه عمودی
اهت اه صورت زنده ایستاده و متحرّك ؛ چون ااط او حیوانی اهت زنده و انسانی اهت مرده !
ولی انسان امل مانند حضرت اقیة اللّه رواح م هواه فداه درااره قرآن تدوینی  ،همان ایهنش را
دارد ه درااره قرآن تكوینی ؛ یعنی  ،همان طوری ه در نظام تكوینی و عینی  ،تمام اشهیا تهااع
مشیت و اراده خداهت  ،در نظام تدوینی و علمی نیز تمام علوم و مفاهیم و معارف نیز تااع علهم
خداهت  ،ه اه صورت قرآن حكیم تجلّی رده اهت ؛ لذا حضرت علی ( علیه السهالم ) دراهاره
چنی انسان امل و الهی در قبال دامهای اه هاهر انسان  ،فرموده اهت  « :یعطهف الههوی علهی
الهدی  ،إذا عطفوا الهدی علی الهوی  ،و یعطف الرأی علی القرآن إذا عطفوا القرآن علی الهرأی »
.

69

سی ه رأی خود را ار وحی الهی تحمیل ند و قرآن را ار هوای خویش حمل ند  ،یها مُفهرط
اهت یا مُفرّط ؛ زیرا منشأ چنان اری جز جهالت و ضاللت چیز دیگر نخواهد اود و جاهل ضالّ ،
یا گرفتار افراط اهت یا مبتال اه تفریط و هر دو آنها ژراهه اهت ه نهوال اهشهت را اهه واهال
دوزخ تبدیل می ند .امیرالمؤمنی ( علیه السهالم ) در ایه اهاره چنهی فرمهوده اههت  « :و أنّ
محمداً ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) عبده و رهوله  ...فأدی أمیناً و مضی رشیداً و خلّف فینا رایهة
الحق ؛ م تقدمها مرق و م تخلف عنها زهقَ و م لزمها لحقَ » ،

61

هرّ مروق و خروج متقدم مفرط و راز زهوق متخلّف مفرط  ،همانا ای اهت ه تفسیر وحهی اهه
خودِ وحی  ،تنها صراط مستقیم نجات اهت ه هرگونه انحرافِ از آن  ،زمینه ارتداد و خهروج از
دی و در نتیجه هبب هال ت خواهد اود ؛ ارخالف التزام همه جانبه اه آن ه در ای حال  ،هماره
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انسان ملتزم اعتقادی و عملی اه مت صراط مستقیم و اصل و در نهایت اه هدف غایی  ،ملحهق و
نایل می شود.
تذ ّر  :آنچه درااره تفسیر قرآن اه قرآن از نهج البالغه نقل شده  ،در آثار حسنه و اه جا مانده از
هایر معصومی ( علیهم السالم ) نیز فراوان اهت و چون اازگو ردن آنهها خهارج از حهریم ایه
نوشتار وتاه اهت  ،از نقل آنها خودداری شده اهت ؛ لیك ایان وتاهی از رهول ا هرم ( صهلّی
اهلل علیه وآله وهلّم ) درااره منهاج معقول و روش مقبول تفسیر قرآن ه همهان تبیهی قهرآن اهه
خود قرآن اهت  ،نقل می شود .البته غالب هخنان حضرت علی ( علیه السالم ) اه جوامهع الكلهم
حضرت خاتم انبیاء ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) اهت ؛ چنان ه الحهاق شهده اهه لمهات دیگهر
امامان معصوم ( علیهم السالم ) اهت ؛ چون همه آن ذاتهای نوری و مآثر آنان  ،مصبوغ اه صب ه
الهی اهت ه احس صب ه هاهت.
از حضرت رهول ا رم ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) رههیده اههت  « :إنّ القهرآن لیصهدق اعضهه
اعضاً ؛ فال تكذاوا اعضه ابعض »  62؛ « علیكم االقرآن ؛ فاتخذوه إماماً و قائداً » .

63

اگر ین آیه اراار رأی مفسر هوا مدار تفسیر شود  ،حتماً آیات دیگر  ،چنان ارداشتِ مجعهولی را
تكذیب می نند و هبب چنی تكذیب ااطلی  ،همانا تحمیل هوا ار هدا اهت و چون مفسر ههوس
پرهت اه هوای خویش اقتدا دارد  ،هوای او رهبر وی اهت و اگر قرآن را اراار هوس خود تفسیر
رد  ،قرآن را ه ااید رهبر ااشدْ تحت رهبری قرار داده اهت.
البته هالكْ دامنگیر چنی افرادی خواهد شد ؛ چنهان هه امیرالمهؤمنی ( علیهه السهالم ) دراهاره
هال ت هوامداران فرموده اهت  « :أنّهم أئمة الكتاب و لی

الكتاب إمامهم »  64؛ « هأنّ هل

امْرء منهم إمام نفسه  ،قد أُخذ منها فیما یری اِعُری ثقهاتٍ و أههبابٍ محكمهاتٍ » ؛  65اهر خهالف
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مفسر حقّ مداری ه هدای قرآن را ار هوای خود ترجیح داده اههت ؛ زیهرا چنهی مفسهر ههدایت
طلبی  ،قرآن را رهبر خویش قرار داده اهت.
چنان ه امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) در ای ااره فرموده اهت  « :قد أمك الكتاب م زمامهه ،
فهو قائده و إمامه  ،یَحُلُّ حیث حَلّ ثقله و ینزلُ حیث ان منزله »  69؛ زیرا قرآن تاای اههت هه
اه هیچ وجه  ،اطالن در او راه ندارد ؛ ﴿ یأتیه الباطل م ای یدیهه و مه خلفهه تنزیهل مه
حكیم حمید ﴾  .61از ای جهت  ،حضرت علی ( علیه السالم ) چنی راهنمایی فرمهوده اههت  « :و
اتّهموا علیه آراء م و اهت شوا فیه أهوائكم »  69؛ یعنی هنگام تعار
رأی خود را اه اطالن متهم نید ؛ نه قرآن را و هنگام تعار

رأی شما اا قهرآن حكهیم ،

هوای شما اا هدایت قرآن  ،ههوای

خود را م شوش ادانید ؛ نه هدایت قرآن را.
 .6گرچه قرآن نور الهی اهت و هیچ گونه ااهامی در آن نیست  ،لیك متشااهات از یهن ههو و
ا تفای آن اه ایان ضااط جامع و حكم لی ادون ذ ر مصداق یا وجهه مشهخّخ از ههوی دیگهر
اهانه ای ارای سانی اهت ه اه ایماری زیغ دل آلوده اند و گرفتار ویروس نفاق مرق  ،نكث و
قسط هستند و ادون رجوع اه محكمات  ،ممك اهت اه ارخی از آیات عذر ایاورند.
در ای زمینه  ،طبق رهنمود خود قرآن ااید اه عترت طاهری ( علیهم السالم ) ه قرآن ناطق انهد
 ،مراجعه رد تا منافق چند چهره از آیه ای ه چند معنا دارد  ،اهره ناروا نبرد.
در ای ااره حضرت علی ( علیه السالم ) اه عبداللّه ا عباس هنگامی ه وی را ارای احتجاج اها
خوارج اعزام رده  ،فرموده اهت  « :تُخاصمهم االقرآن ؛ فإنّ لقرآن حمهالز ذو وجهوهٍ .تقهول و
یقولون ؛ و لك حاججهم االسُنّة ؛ فإنّهم ل یجدوا عنها محیصاً » .
هرّ آنكه هنّت معصومی ( علیهم السالم ) تعیی

66

ننده مقصود اهت  ،اا اینكه هنّت همانند قهرآن

مشتمل ار متشااهات اهت ای اهت ه هنّت  ،مجموع گفتار  ،رفتار  ،نوشتار  ،هكوت و ههكون
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و مانند آن اهت و اا تحقق عینی هرین از ای مصادیق  ،ضوااط عام و قواعد لّهی  ،در خهارج
متحقق و متعی خواهد شد و راه وجوه دیگر ه مورد پسند منافق ااشد  ،استه می شود.
اگرچه همه آنچه را ه در هنّت رهول ا رم ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) ههور رده اهت  ،غیر
از حضرت امیرالمؤمنی ( علیه السالم ) سی احاطه نكرده اهت و آن حضرت در ای ااره چنهی
فرموده اهت  « :و لی

لّ أصحاب رهول اللّه ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) مه

هان یسهأله و

یستفهمه ؛ حتی أن انوا لیحبون أن یجی ء األعراای و الطاری ء ؛ فیسهأله ( علیهه السهالم ) حتهی
199

یسمعوا و ان یمرّ ای م ذلن شی ء إ ّ هألته عنه و حفظته » .

شمه ای از احاطه علم علوی ( علیه السالم ) در فصل دوم گذشت ؛ از ای رهگهذر آن حضهرت (
علیه السالم ) در سوت تحدی یا جامه شكرگزاری در اراار نعمت الهی علم غیب  ،چنی فرموده
اهت  « :و اللّه لو شئت أن اُخبر لّ رجل منكم امخرجه و مولجه و جمیع شهأنه لفعلهت ؛ و لكه
191

أخاف أن تكفروا فی ارهول اللّه ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) » .

البته منشأ چنی حیطه تامی  ،همانا مظهریت علهی اه ااهی طالهب ( علیهه السهالم ) اهرای علهم
خداوندی اهت ه در ای ااره فرموده اهت  ﴿ :و ما تكون فی شأن و ما تتلوا منه م قهران و
تعملون م عملٍ إ ّ نا علیكم شهوداً إذ تفیضون فیه و ما یعزب عه راهن مه مثقهال ذرةٍ فهی
األر

و فی السماء و أص ر م ذلن و أ بر إ ّ فی تاب مبی ﴾  192؛ چنان هه انسهان

امل اه نواه خود اا اذن خداوند  ،تاب مبی  ،امام مبی و مانند آن خواهد اود.
فصل پنجم.
اررهی نظام غایی قرآن در نهج البالغه
نظام علیت و معلولیت  ،آن اهت ه ارای هر فعلی  ،فاعل و غایت اهت ؛ یعنی ههیچ فعهل اهدون
مبدأ فاعلی و ار حسب اتفاق پدید نمی آید و نیز هیچ اری ادون هدف نخواهد اود .البته اهداف
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ارها متنوع اند ؛ زیرا افعال گوناگون اند ؛ چنان ه فاعلها نیز متفات اند و از ای ضااط جهامع ،
هیچ فعلی اهتثنا نشده و نمی شود.
اما فاعلها در تأثیر تفاوتی ه دارند  ،ممك اهت ارخی از آنها هدفی خاصی ه خارج از هسهتی
آنهاهت داشته ااشند و اا انجام فعلِ مخصو
وهیله آن رااط ه همان فعل مخصو

 ،ای خود و هدف خویش پیوند ارقرار نند و اهه

آنهاهت  ،اه هدف خها

نایهل آینهد و اعضهی از آنهها

ممك اهت هدف مخصوصی ه خارج از ذات آنها ااشد  ،نداشته ااشند تا اا انجام فعهل خها

،

ای خود و هدف مزاور پیوند ارقرار نند و اه وهیله آن پیوند ویژه اه هدف خود ارهند.
چنی فرضی در نظام علّی و معلولی  ،نه تنها ممك اههت  ،الكهه ضهروری اههت ؛ زیهرا همهان
طوری ه هلسله نظام فاعلی اشیا حتماً ااید اه مبدأ فاعلی االذات ارهد ه علیت فاعلی او عهی
ذات اوهت و نیازی اه تتمیم نصاب مبدأ فاعلی ندارد  ،الكه خودْ فهاعلی االهذات اههت  ،همهان
طور ه موجود االذات اهت  ،هلسله نظام غایی اشیا هم حتماً ااید اه مبدأ غایی االهذات ارههد ؛
زیرا علیت غایی او عی ذات اوهت و احتیاجی اه تكمیهل نصهاب مبهدأ غهایی نهدارد ؛ و گرنهه
مشكل دور یا تسلسل مطرح خواهد شد ؛ اناارای  ،وجود مبدأ غهایی االهذات  ،در نظهام هسهتی
ضروری اهت.
از ارهان توحید چنی ار می آید ه ایش از ین واجب االذات ه تمام مالههای ذاتهی او عهی
ذات اوهت و همگی نامحدودااند  ،وجود ندارد ؛ اناارای  ،خداوند ه مبدأ فاعلی االهذات اهرای
تمام اشیاهت  ،مبدأ غایی االذات ارای تمام آنها خواهد اود و هر فاعلی  ،اری را ارای نیهل اهه
مال انجام می دهد و اگر خودِ مالِ مطلق و نا محدود  ،اری را انجام داد  ،هدف آن هار نیهل
اه لقا و قرب همان فاعل اهت ؛ نه چیز دیگر ؛ پ

در ای گونه از موارد  ،هدف همان فاعل اهت

؛ نه جدای از آن ؛ لذا خداوند از خودش چنی یاد فرموده اهت  ﴿ :هو األول و ا خر و الظهاهر و
الباط ﴾  193و هرچه خارج از فاعل نامحدود فر
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شود  ،فعل اوههت ؛ نهه ههدف او ؛ زیهرا آن

فاعل غیر متناهی  ،هم اول و مبدأ فاعلی االذات تمام ما هواهت و هم آخر و مبدأ غهایی االهذات
همه ماعدا.
هدفمند اودن نظام هستی ه قرآن تكوینی اهت و نیز هدفدار اودن قرآن حكیم ه جهان تدوینی
اهت ار اهاس دو اهم از اهمای حسنای خداوند خواهد اود :
اول آنكه خداوند  ،غنی محض اهت ؛ لذا هیچ اری را ارای رفع نقهخ خهود نمهی نهد ؛ زیهرا
فقری ندارد تا اا تحصیل هدفِ مفرو

 ،فَقْرِ موهوم را ار طرف ند و نیز هیچ فعلی را ارای نفهع

رهاندن اه غیر خود انجام نمی دهد  ،اه طوری ه هود رهاندن اهه غیهر خهود  ،فاقهد مهالی از
مالهای نامحدود اهت و اا ای رهیدن اه آن مال مفقود می رهد ؛ ای فر

نیز ااطل خواههد

اود ؛ زیرا ارای خدایی ه مال محض و فعلیت نامتناهی اهت  ،چنی حالی مفرو

نیست.

لذا  ،خداوند جهان علمی و عینی را و نیز قرآن تكوینی و تدوینی را نه ارای آنكهه ههودی ابهرد
آفرید و نه ارای آنكه جُودی ارهاندْ خلق رد .غر
االذات نمی رهد ؛ چون فاعل االذات عی

آنكه هیچ مالی از ناحیهه فعهل اهه فاعهل

مال نامحدود اهت.

دوم آنكه خداوند حكیم اهت ؛ لذا هیچ اری ادون حكمت  ،هدف  ،منفعهت  ،مصهلحت و ماننهد
آن از وی صادر نمی شود ؛ یعنی تمام ارهای او حكمت و ثمهره ههودمند دارد هه آن ثمهر اهر
همان فعل مترتّب اهت و فعل خدا ه موجود ممك اهت  ،اه مال یق خود می رهد.
آنچه از جمع اندی ای دو اهم ( غنی  ،حكیم ) از اهمای حسنای الهی اهتنباط می شود :
 .1هراهر جهان تكوی و تدوی  ،اا حكمت  ،مصلحت و هدف همراه اهت.
 .2هیچ دام از حكمتها  ،مصلحتها و هدفها اه خداوند ار نمی گردد ؛ حتی نفع رههاندن اهه غیهر
خدا نیز مال خارج از ذات او نیست تا از رهگذر فعل او تأمی شود.
 .3چون قدرت ه همان مشیت فعل و ترك اهت  ،عی ذات خداوند اهت  ،صدور هیچ فعلهی از
ذات اقدس الهی  ،ایجاای نیست تا او مضطر ااشد ؛ نه مختار.

 .4دوام فیض  ،غیر از قِدَم عالم طبیعت اهت ؛ لذا دوام فیض و فضل خداونهدی هه « هل منّهه
قدیم » و « دائم الفیض و الفضل علی البریة » اهت  ،قدم جهان ماده را ه عی ههیالن و تحهول
اوده و حدوث زمانی  ،ذاتی ( اه معنای هویت  ،نه امعنای ماهیت ) اوهت اه همراه ندارد.
 .5چون خداوند قادر مطلق اهت  ،مقدور هیچ شخخ یا قانونی قرار نمی گیرد هه حها م اهر او
ااشد ؛ لذا  ،صدور ار حكیمانه نسبت اه او ( وجوب علیه ) ندارد  ،آن طوری هه معتزلهه مهی
پندارد ؛ الكه ( وجوب عنه ) دارد ه حكمای امامیه ار آن اند.
 .9امتیاز تفكّر فلسفه امامی از توهم الم اشعری  ،در دو محور اهاههی اههت  :یكهی آنكهه اهر
اهاس توهم اشعری  ،حُس و قبح در ار نیست ؛ ولی ار پایه تعقّل فلسفه امامی  ،عقل در ادراك
حس و قبح فی الجمله مستقل اهت.
دیگر آنكه فعل خداوند ار اهاس توهم الم اشعری  ،معلّل اه هدف و غر

نیست ؛ ولی ار پایه

تعقّل فلسفه امامی  ،فعل خداوند معلّل اه هدف اهت .آن هدف یا االذات اهت ه عی فاعل اهت
و مال نهایی فعل در تقرّب اه فاعل محض اهت ه هدف االذات اهت و یا اال یر اهت ه همان
مال  ،حكمت  ،مصلحت و منفعت مترتّب ار فعل اهت ه فعل  ،اا نیل اهه آن اهه مهال خها
خویش در محدوده هستی امكانی خود اار می یااد و اگر فعل اه هدف نرهید  ،آههیبی اهه فاعهل
نمی رهد و هبب محرومیت وی نمی شود ؛ زیرا چنی فاعل االذات و نامحدودی حتماً اهی نیهاز
صرف خواهد اود.
قرآن حكیم درای ااره دو مطلب اهاهی را ارائه رده اهت  :یكی ایان هدف قهرآن تكهوینی هه
همان نظام هدفمند آدم و عالم اهت و دیگری  ،ای نیازی محض خداوند.
اما درااره مطلب اول  ،هدف آفرینش نظام یهانی را ه همان قرآن تكوینی اهت  ،از یهن ههو
معرفت توحیدی انسان می داند و در پایان هوره « طالق » چنی می فرماید  ﴿ :اللّه الهذی خلهق
هبع هموات و م األر

مثله ّ یتنزّل األمر اینه ّ لتعلموا أنّ اللّه علی لّ شی ء قدیر و أنّ اللّهه

قد أحاط اكل شی ء علماً ﴾ 194و از هوی دیگر  ،عبادت خالخ انسان را هدف خلقت وی اعهالم
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می دارد و در اخش پایانی هوره « ذاریات » چنی می فرماید  ﴿ :و ماخلقت الجه ّ و اإلنه

إ ّ

لیعبدون ﴾  195.اراار آیه اول  ،هدف عقل نظری و جنبه دانشی انسان ملحوظ اههت و ارااهر آیهه
دوم  ،هدف عقلِ عملی و جنبه ارزشی او لحاظ شده اهت تا مال انسان در پرتو علهم صهائب و
عمل صالح تأمی شود.
مطلب دوم  ،غنای ذاتی خداوند اهت  ،از هر موجود و هر ثمری هه اهر وجهود امكهانی مترتّهب
اهت ؛ ه از هوره مبار ه « ااراهیم » اهتفاده می شود  ﴿ :و قال موهی إن تكفروا أنتم و م فی
جمیعاً فإنّ اللّه ل نی حمید ﴾  199؛ یعنی فر اعتقادی جامعه ملحد ه اه نقخ عقهل نظهری

األر

و دانشی آنان ار می گردد و فر عملی آنها ه اه نبود عقل عملی و ارزشی آنها مهرتبط اههت ،
هیچ گزندی اه خداوند غنی محض وارد نمی ند .پ

 ،اگر محتوای آیه پایانی هوره « طهالق »

حاصل نشود و همچنی مضمون اخش پایانی هوره « ذاریات » حاصل نشود  ،هرگهز نمهی تهوان
گفت  :خداوند از نیل اه هدف خود محروم می شود و از ای جهت  ،مال نخواهد داشت ؛ الكهه
ااید چنی گفت ه انسان در اثر هوء رفتار خویش اه مال متوقّع خود نایل نمی آید.
ا نون ه عصاره تفسیر قرآنی و تعلیل عقلی روش شد  ،اه شهمه ای از آنچهه در نههج البالغهه
درااره اصل هدف آفرینش از ین هو و اررهی نظام غایی قرآن هه مقصهود اصهلی ایه فصهل
اهت از هوی دیگر ا تفا می شود .آن حضرت ( علیه السالم ) درااره ای نیهازی فاعهل از ههدف
مخصو

فعل  ،چنی فرموده اهت  « :فإنّ اللّه هبحانه و تعالی خلق الخلق حی خلقهم غنیهاً عه

طاعتهم  ،آمنا م معصیتهم  ،ألنّه

191

تضرّه معصیةُ م عصاه و تنفعه طاعة م أطاعهه . » ...

مقصود از طاعت  ،جامع طاعت فكری و عملی اهت ؛ چنان ه منظور از معصیت  ،جهامع ههر دو
قسم اهت.
پ

نه توحید موحدان ه علم صائب اهت  ،اه هود خداهت و نه عبادت متعبدان ه عمل صالح

اهت اه نفع وی ؛ چه  ،نه الحاد ملحدان ه جهل نظری اهت  ،اهه زیهان خداههت و نهه ط یهان ،
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شرك  ،و عصیان تبهكاران ه عمل ناصالح اهت  ،اه زیان خداوند ! اناارای  ،فعل خداوند گرچه
هدفمند اهت  ،لیك فاعل یعنی ذات اقدس الهی منزّه از غر

زائد ار ذات خود اهت.

آنچه در نهج البالغه درااره هدفمندی آدم و عالم آمده  ،ای اهت ه  « :فهإنّ اللّهه ههبحانه لهم
یخلقكم عبثاً و لم یتر كم هُدی و لم یدعكم فی جهالةٍ و

عمی » ؛  « 199و لّهف یسهیراً و لهم

یُكلّف عسیراً و أعطی علی القلیل ثیراً و لم یُعخَ م لوااً و لم یُطعْ مُكرِهاً و لم یُرهل األنبیاء لعبهاً
و لم یُنزل الكتاب للعباد عبثاً و خَلَقَ السموات و األر َ و ما اینهما ااطالً  ﴿ :ذلن هه ّ الهذی
فروا ﴾ » .

196

زم اهت توجه شود ه نظام غایی قرآن تهدوینی  ،همهان نظهام غهایی ارههال رههو ن و فهرو
فرهتادن صحیفه ها و تااهای نورانی آنان اهت ؛ گرچه مهیم ار آنهاهت و عصاره اهداف آنهها
دو چیز اهت ه هر دام ارای تأمی اخشی از اخشهای ارواح انسانی و نفوس آدمهی اههت هه
یكی تعلیم ( اعم از حصولی و حضوری ) و دیگری تز یه اهت ه مقداری از ای اههداف اهرای
تكمیل شأن نظری جان آدمی اهت و مقدار دیگر از آنها ارای تحصهیل مهال شهأن عملهی روح
انسانی اهت  « :فبعث فیهم رُهله و واتر إلهیهم أنبیائهه ؛ لیسهتأدوهم میثهاق فطرتهه و یهذ ّروهم
منسی نعمته و یحتجوا علیهم االتبلیغ و یثیروا لهم دفائ العقهول و یهروهم آیهات المقهدرة » ( 119
اآلیات المقدرة ) ؛ « اعث اللّه رُهله اما خصهم اه م وحیه و جعلهم حجهةً لهه علهی خلقهه ؛ لهئال
111

تجب الحجة لهم اترك األعذار إلیهم ؛ فدعاهم السان الصدق إلی هبیل الحق » .

یعنی عقل و اراهی قاطع آن  ،در عی لزوم هافی نیسهت ؛ الكهه اهرای تهأمی ههعادت و رفهع
هرگونه اعتذار و ارطرف ردن هرگونه تمسن و احتجاج اندگان  ،ارهال رهول زم اهت ؛ ه

 199ه همان  ،خطبه .99
 196ه همان  ،حكمت .19
 119ه نهج البالغه  ،خطبه .1
 111ه همان  ،خطبه .144

از آیه  195هوره « نساء » نیز چنی مطلبی اهتنباط می شود  « :اعث إلی الج ّ و إ ن

رهله ؛

112

لیكشفوا لهم ع غطائها و لیحذّروهم م ضرّائها » .

از ای تعبیر هریف ار می آید هه اهتهری راه تعلهیم  ،همهان اشههاد و تعلهیم حضهوری اههت و
هودمندتری علم همانا شهود حقیقت دنیاهت ه دوهتی آن هرمایه هر خطاههت  « :حهب الهدنیا
رأس ل خطیئة »  .و هرّ آن ای اهت ه تعبیر حضرت علی ( علیه السالم ) در ای ااره اه ایه
صورت اهت ه انبیا مبعوث شده اند تا پرده دنیا را از روی زشهت وی اردارنهد و مهردم را اهه
113

خطر او هشدار دهند  « :فهداهم اه م الضاللة و أنقذهم امكانه م الجهالة » .

در ای جمله وتاه  ،اه دو هدف اهاهی اعثت ه همان تز یه و تعلهیم ااشهد اشهاره شهد ؛ زیهرا
ضاللت در مقاال جهالت  ،ناهر اه نقخ عقل عملی اهت و جهالتِ در مقاال آن  ،راجع اهه نقهخ
عقل نظری اهت .البته در موارد دیگر  ،اه راههای ضاللت و نیز اه اقسام جهالت آنان اشاره شد :
« فبعث محمداً ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) االحق لیخرج عباده م عبادة األوثان إلهی عبادتهه و
م طاعة الشیطان إلی طاعته ؛ اقرآنٍ قد اینه و أحكمه  ،لِیعَلم العبادُ راهم إذ جهلوه و لیقرّوا اه إذ
114

جحدوه و لیثبتوه اعد إذ أنكروه » .

در ای مورد نیز اه طور روش  ،هدف اعثت و نظم غایی نزول وحی قرآنی  ،معرفهت پروردگهار
و عبادت و اطاعت وی اعالم شده اهت .البته در پرتو ای دو هدف مهم  ،اهداف فرعهی دیگهری
هم مطرح اهت ه همه آنها اا تأمل و تدار اه یكی از دو ر ه محهوری عقیهده صهائب و عمهل
صالح ارمی گردد ؛ مانند ایجاد ارادری و صفا  ،ارقراری وحدت و وفا  ،ارطهرف نمهودن ینهه و
جفا  « :دَفَ َ اللّهُ اه الضّ ائِ و أطفاء اه الثوائر ؛ ألّف اه إخواناً و فرّق اه أقراناً ؛ أعهزّ اهه الذِلّهة و
أذلّ اه العِزّة »  115؛ زیرا شرح حقایق حكمت نظری و عملی از مهم تهری اههداف اعثهت رههول
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ا رم ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) و نیز انزال قرآن اوده اهت  « :المجتبی م خالئقه و المُ تهام (
119

أی المختار ) لشرح حقائقه  ...المجلّو اه غِرایبُ العمی » .

زم اهت توجه شود ه هدف االذات مانند مبدأ االذات  ،همان مال مطلق اهت هه عهی ذات
خداوندی اهت ؛ لیك هرچه اه آن مال مطلق نزدین تر ااشد  ،هدف ارتر قرآن حكهیم اههت و
عالی تری مرحله آن اهره سی اهت ه مال و تمام قرآن ریم را تالوت ند و اهه مضهامی
آن معتقد ااشد و اه اوصاف آن متخلّق شود و اه احكام آن عامل ااشد .البته دیگران هر هدام اهه
اندازه ایمان و عمل صالح خود از هدف قرآن اهره مند می اشوند.
از اینجا چند مطلب واضح می شود  .1 :قیام اه قسط و عدل  ،هدف متوهط وحی و نبوت اهت ؛
آنچه در آیه ﴿  ...لیقوم الناس االقسط ﴾  111آمده  ،ناهر ار طبقه متوههط

نه هدف اری آن  ،پ

اهل ایمان اهت ؛ نه یگانه ای از آنان.
 .2نورانی شدن و خداوند و اهمای حسنای او و مظاهر آن اهما یعنی انبیا  ،اولیا  ،اصهفیا و ائمهه
اهل ایت ( علیهم السالم ) را اه نورانیت شناخت نه اه علم حصولی و مقدمات منطقی هدف اری
اهت ه یگانه ای از مؤمنان اه آن صعود می نند ه در آیه ﴿ الر تاب أنزلنهاه إلیهن لتخهرج
الناس م الظلمات إلی النور ﴾  119اه آن اشاره شده اهت.
 .3چون در اراار هر درجه از ایمان و عمل صالح  ،درجه خاصی از اهشت مقرّر مهی شهود  ،په
درجات اهشت اه عدد درجات و آیات مترتب قرآن خواهد اود ؛ زیهرا رههول ا هرم ( صهلّی اهلل
علیه وآله وهلّم ) فرموده اهت  « :یقال لصاحب القرآن إقرأ و اصعد و یصهعد اكهل آیهة درجهة ،
حتی یقرأ آخر شی ء معه منه »  116و امام صادق ( علیه السالم ) فرموده اهت  « :یقهال لقهاری ء
129

القرآن اقرأ و ارقَ » .

 119ه نهج البالغه  ،خطبه .119
 111ه هوره حدید  ،آیه .25
 119ه هوره ااراهیم  ،آیه .1
 116ه نز العمال.
 129ه احار ا نوار  ،ج ، 9
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 .4چون حقیقت نبوت پیامبر اه صورت وحی قرآن ههور رده اهت  ،هر

از امت او ه ههم

ایشتری از قرآن داشته ااشد  ،اه مقام معنوی او نزدین تر از دیگران اهت و آن حضرت ( صهلّی
اهلل علیه وآله وهلّم ) را ایش از دیگران می شناهد و دهتورهای او را اهتهر از دیگهران ادراك و
عمل می ند ؛ لذا رهول ا رم ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) فرمهود  « :مه قهرأ القهرآن فكأنّمها
121

اهتدرجت النبوة ای جَنْبَیْه ؛ غیر أنّه یوحی إلیه » .

 .5چون قرآن تدوینی  ،حاوی حقایق قرآن تكوینی اهت و معرفت آنها همهان دانشههای جهامع و
فراگیر متوقّع اهت  ،رهول ا رم ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) فرمود  « :م أراد علهم األولهی و
اآلخری فلیثور القرآن »  122.البته روش اهت ه منظور از ای گونه احادیهث  ،صهرف تهالوت
قرآن نیست ه نتیجه ضعف اهل ایمان اهت  ،چنان ه مقصود از آن  ،آشنایی اه تفسیر مصهطلح
نیست ه نصیب طبقه متوهط از آنان اهت ؛ الكه همان معرفت اه نورانیت اهت ه حهظّ یگانهه
ای از آنان اهت و اهل ایت عصمت ( علیهم السهالم ) اهه ویهژه حضهرت علهی ( علیهه السهالم )
مصداق اارز آنهاهت.
نشانه آنكه مقصود از احادیث مزاور  ،صرف قرائت قرآن نیست  ،آن اهت ه در همی گهروه از
نصو

ه د لت دارد ار فراز آمدن قرآن نسبت اه همه علوم  ،چنی آمده اهت ه اگهر سهی

همه دانشها را اخواهد  ،قرآن را تثویر ند و تثویر و اِثهاره  ،همهان شهكوفا هردن  ،شهوراندن ،
انقالب فرهنگی و ثوره فكری اه پا ردن و زیرو رو ردن اهت ه اا صِرف قرائت راهت نمهی
آید و اا صرف تفسیر مصطلح رایج میسر نمی شود ؛ الكه در ای راه اسی خون جگر ااید خورد !
 .9گرچه پایان هیر آدم و عالم  ،لقای خداوند اهت  ﴿ :أ إلی اللّهه تصهیر األُمهور ﴾  ، 123لهیك
قرآن حكیم  ،نه تنها هائر و صائر الهی اهت  ،الكه محرّك و مُصیر هم خواهد اود ؛ یعنی خود اها
متكلّم خویش محشور می شود و مخاطب واعی و مستمع داعی و مفسر صائب و تهالی والهی را

 121ه نز العمال  ،ح .2346
 122ه همان  ،ح .2454
 123ه هوره شوری  ،آیه .53

نیز اه همراه خودْ آنقدر هیر می دهد تا اه صیرورت نایهل آیهد ؛ زیهرا در آن نشهئه  ،مخاطهب و
124

خطاب متحد خواهد شد ؛ زیرا  « :اهتدرجت النبوة ای جنبیه غیر أنه یوحی إلیه » .

در پایان  ،چند حدی ث درااره لزوم اهتمام اه قرآن و اقامه حدود آن و حراهت ث ور آن و اجهرای
قوانی آن و هعی در حشر اا آن و وشش در اتحاد اا آن  ،نقل می شهود .حضهرت علهی ( علیهه
السالم ) در ای ااره فرمود  « :تعلّموا القرآن ؛ فإنّه أحسه الحهدیث و تفقّههوا فیهه ؛ فإنّهه رایهع
القلوب و اهتشفوا انوره ؛ فإنّه شفاء الصهدور و أحسهنوا تالوتهه ؛ فإنهه أنفهع القَصَهخ » ؛ « 125
129

إحیاؤه ( القرآن ) اإلجتماع علیه و إماتته ا فتراق عنه » .
« والعصمة للمتمسن و النجاة للمتعلّق »  121؛ « ما جال

هذا القرآن أحدٍ إ ّ قام عنهه ازیهادة أو

نقصان ؛ زیادة فی هدی أو نقصان م عمی و اعلموا أنه لی

علی أحدٍ اعد القهرآن مه فاقهةٍ و

ألحدٍ قبل القرآن م غنی »  129؛ « إن اللّه هبحانه لم یَعِظ أحداً امثل هذا القهرآن  ...و مها للقلهب
جالء غیره »  126؛ « واللّه اللّه ! فی القرآن ؛ یسبقكم االعمل اه غیر م »  139؛ « حق الولهدِ علهی
131

الوالدِ أن یُحس اهمه و یحس أداه و یعلّمه القرآن » .

چون غالب مطالب گذشته می تواند شرح وتاه ای گونه از احادیث ااشد  ،لذا از تشریح آنها در
ای مختصر پرهیز می شود و همان طوری ه هایر مطالب علهوی ( علیهه السهالم ) مسهبوق اهه
معارف نبوی ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) اوده اهت  ،ای اخهش از توصهیه ههای آن حضهرت (
علیه السالم ) نیز مسبوق اه هنّت حسنه رهول گرامی ( صلّی اهلل علیه وآلهه وههلّم ) اههت هه
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طبق دهتور آن حضرت ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) عالمان قرآن و حافظان آن  ،چه در حیات و
چه در ممات  ،نسبت اه دیگران رجحان داشته اند.
زیرا هنگام اعزام وفد و هیأت اه یم  ،سی را امیر آنان قرار داد ه از همه آنها م ه تر اود.
مردی راز ای

ار را از پیامبر ( صلّی اهلل علیه وآله وهلّم ) پرهید ؛ آن حضرت ( صلّی اهلل علیهه

وآله وهلّم ) فرمود  :ای شخخ  ،قاری قرآن اهت 132و هنگهام دفه شههدای اُحهد فرمهود  :آن
شهیدی ه جامع تر از دیگران اهت از جهت قرآن  ،او را اَمام و پیش روی دیگران در قبر قهرار
دهید.
اا ای گونه از معارف  ،روش می شود ه چرا حضرت امام زی العاادی ( علیه السالم ) فرموده
133

اهت  « :لو مات م ای المشرق و الم رب  ،لما اهتوحشتُ اعد أن یكون القرآن معی » .

پروردگارا ! توفیق تالوت قرآن  ،تثویر علوم و مفاهیم قرآن  ،عمل اه احكهام قهرآن و حشهر اها
قرآن را در پرتو عنایت عترت طاهری ( علیهم السالم ) اه ویژه هید اوصیا علی ا اای طالهب (
علیه السالم ) و خاتم اوصیاء اقیة اللّه ارواح م هواه فداه را اه همه مشتاقان ثقلی عطا فرما ! و
راقم ای هطور و همه ذوی حقوق او را مشمول لطف خا
والحمدللّه رب العالمی
دماوند  ،شهریور  1319جوادی آملی

 132ه نز العمال.
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خویش قرار ده !

