بسم اللّه الرحمن الرحیم
هدایت در قرآن
 .1چون قرآن مجید به منظور هدایت همگان تنزّل یافت  ،تمام افرادی كه در پهنه زمین و گستره
زمان به سر می برند از نور رهنمود او برخوردار خواهند شد و در فهم معاار آن  ،ناه فرهنا
خاصّی معتبر است كه بدون آن نیل به اسرار قرآنی میسور نباشد و ناه تمادّن موصوصای ماانع
است كه با داشتن آن از لطایف قرآنی محروم و با ابتالی به آن بهاره منادی از ره ورد آسامانی
برای او میسّر نباشد.
خالصه آنكه نه عربیت شرط راهیابی به حقایق قرآنی است و نه عجمیّت مانع نیل به ذخاایر آن :
﴿ تبارك الذی نزّل الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیراً ﴾  .1آری  ،برخی به آساانی و بعضای
آسان تر از آن كتاب كریم طرفی می بندند كه  ﴿ :لقد یسّرنا القران للذّكر فهل من مدّكر ﴾ .
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 .2اگر كتابی از لحاظ وسعت حوزه رهنمود  ،جهان شمول باشد  ،بایاد باا زباان جهانیاان ساون
بگوید تا همگان را از فهم زادراهش نصیبی باشد و هیچ كا
آویز آشنا نبودن با آن فرهن

بهاناه نارساایی آن زباان و دسات

را خار راه خود نبیند و از پیمودن مسیر سعادت نایستد ؛ زیرا حَرَم

وصال در پیش و حرامی راهزن در كمین اگر رفتی  ،بُردی و اگر خُفتی  ،مُردی.
 .3تنها زبانی كه جهان گسترده بشریت را هماهن

می كند  ،همانا زبان فطرت است كه فرهن

مشترك انسان هاست و هر فردی به نوبه خود از آن بهره مند و بدان آشناست و هیچ فردی بهانه
بیگانگی از آن را در سر نمی پروراند و دست تطاول تاریخ به دامن پاك و پایه های اساتوار آن
نمی رسد ؛ كه خداوند فطرت آفرین  ،صیانت او را از هر گزندی تأمین فرمود ؛ ﴿ فاأقم وجها
للدّین حنیفاً فطرت اللّه الّتی فطر النّاس علیها التبدیل لولق اللّه ذل

 1ا سوره فرقان  ،آیه .1
 2ا سوره قمر  ،آیه .11
 3ا سوره روم  ،آیه .33

الدّین القیّم . ﴾ ...
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قرآن كریم را می تاوان در گردهماایی دلپاذیر سالمان فارسای و صاهیب

نشانه اشتراك فرهن

رومی و بالل حبشی و اوی

قرنی و عمّار عربی در ساحت قدس پیامبر جهانی حضرت محمد بن

عبداللّه ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) كه با شعار  « :بعثتُ إلای األساود و األبایض و األحمار »
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شُهره عالم شد  ،مشاهده نمود ؛ زیرا در پیشگاه وحی كه ظهور تامّ وحادت حاق اسات  ،كثارت
صورتْ محكوم وحدت سیرت است و تعدد زبان ونژاد و اقلیم و عادات و رسوم و دیگر عوامال
گوناگون بیرونی  ،مقهور اتّحاد فطرت درونی است كه  :و « متحد جانهای مردان خداست » .
آنان كه به رن

و نژاد و لهجه و دیگر عوارض زوال پذیر  ،صابهه اصاالت بوشایدند  ،همانناد

جماد و گیاه وجانوراند كه جز تفاوت در رن

 ،فصل ممیّز دیگری ندارند .تنها عالمان خدا ترس

كه فطرت پذیرش سروش وحی را پاس نهاده و در راه آن گام برداشته و به هاد رسایده اناد ،
دارای فصل ممیّز انسانی می باشند ؛  5زیرا  « :قیمة كلّ امرء ما یحسنه »  6و قیمت گزاری افراد
گوناگون بشر در اختیار خالقی است كه به سرائر همگان آگاه است ؛ ﴿ أال یعلام مان خلاق و هاو
اللّطیف الوبیر ﴾  1و در ارزشیابی بردگان ملیت گرا و آزادگان خداپرست  ،چنین مای فرمایاد ﴿ :
 ...ومن الجبال جدد بیض و حمر موتلف ألوانها وغرابیب سود ٭ و من الناس و الدّوابّ و األنعاام
موتلف ألوانه كذل

إنّما یوشی اللّه من عباده العلماء إنّ اللّه عزیز غفور ﴾ .
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خشیت عالمانه برخاسته از فطرت است كه عامل وحدت می باشد ؛ وگرنه دل باختگان به مظااهر
رنگارن

طبیعت كه  « :لیّن مسها و قاتل سمّها »  ،از هم پراكنده ند كه  « :جان شیران و سگان

از هم جداست » .
 .4اگرچه انسانها فرهن

مشتركی به نام فطرت الهی دارند  ،لیكن در هوشمندی یكسان نیستند ؛

بلكه  « :الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » .
 4ا بحار االنوار  ،ج  ، 38ص .221
 5ا اسفار  ،ج ، 9ص.21
 6ا بحار االنوار  ،ج  ، 1ص .165
 1ا سوره مل

 ،آیه .14

 8ا سوره فاطر  ،آیات  21ا .28
 9ا بحار االنوار  ،ج  ، 58ص .65
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از این رهگذر  ،الزم است كتابی كه جهان شمول می باشد  ،معار فطری را با روشهای متفاوت
در سطوح متعدد تبیین نماید تا هیچ محقّقی به بهانه نازل بودن مطلب  ،خود را بی نیاز نپنادارد و
هیچ ساده ندیشی به دستاویز پیچیدگی آن خود را محروم نبیند ؛ لذا  ،قرآن كریم ناه تنهاا از راه
حكمت و موعظه و جدال احسن  ،ره ورد خویش را ارائه نمود  ﴿ :أُدع إلی سبیل ربّ

بالحكماة

و الموعظة الحسنة و جادلهم باالتی های أحسان ﴾  ، 13بلكاه كوشاید از راه تمثیال  ،بسایاری از
معار را تنزّل داده تا در سایه اعتصام به مَثَل باال رفته و از موعظه بهره مناد شاده و در جادال
احسن طرفی بسته و از حكمت سرشار شده ؛ آنگااه سارپلی از معقاول باه مشاهود سااخته و از
حصول به حضور راه یافته و از غیب به شهود باار گرفتاه و از علام باه عاین آماده و از منازل
اطمینان به مقصد لقای خدای سبحان رسید و از آنجا سیر بی كران « من اللّه إلی اللّه فای اللّاه »
را با نوای « آه من قلّة الزاد و بُعد الطریق و طول السفر »  11و با شهود مقصود و حیرت ممادوح
تحیّراً »  12ادامه داد و با امامان معصوم ( علیهم السالم ) هماهنا

 « :ربّ زدنی فی

فرمودند  « :إلهی هب لی كمال االنْقطاع إلی

و انر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلی

أبصار القلوب حجب النور فتصل إلی معدن العظمة و تصیر أرواحنا معلقة بعزّ قدس

شاد كاه
حتی توار
».
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راه تمثیل  ،همان طوری كه در منطق آمده  ،غیر از راه حدّ و رسم است ؛ زیرا نه ذاتیاات شای ء
مورد تعریف در آن مأخوذ است و نه عوارض ذاتی آن اخذ شده است ؛ بلكه برخی از نمونه های
مشابه یاد می شود ؛ چنان كه در تعریف نف

آدمی می گویند كه نف

در بدن همانناد ناخادا در

كشتی است كه این جز تمثیل  ،چیز دیگری نوواهد بود تا زمینه ای باشد بارای بازشناسای نفا
در مرحله ی كه رهایی از نف
انكسرت السفینة » .

از بدن به تمثیل دیگری بیان مای شاود كاه  « :ركبات البحار و
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 13ا سوره نحل  ،آیه .125
 11ا نهج البالغه  ،حكمت .11
 12ا اسفار  ،ج  ، 3ص  ، 84حاشیه مرحوم سبزواری.
 13ا مفاتیح الجنان  ،مناجات شعبانیه.
 14ا مفاتیح الهیب  ،ص .631

خالصه آنكه قرآن كریم  ،گذشته از روشهای قاطع استدالل  ،پیمودن راه مثل را نیز فرا راه هماه
قرارداد تا برخی را دلیل و بعضی را گواه و برای عده ی راهنما و برای گروهی راهگشا باشد ؛ ﴿
و لقد ضربنا للناس فی هذا القران من كلّ مثل لعلّهم یتذكّرون ﴾ .
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باید هوشیار بود كه در محدوده مَثَل توقف نشود ؛ بلكه آن را روزنه به جهان وسیع ممثَّل دانست
و از آن مسیر گذشت و از مرحله علم به مقام عقل سفر كرد كه حضرت ابی اباراهیم موسای بان
جعفر ( علیه السالم ) به هشام بن حكم چنین فرمود :
« یا هشام ! انّ العقل مع العلم فقال  ﴿ :و تل

األمثال نضربها للنّاس و ما یعقلها إالّ العالمون ﴾ »

 16 ،و اگر نور علم یار راه نباشد  ،مَثَلها چون كتلها سدّ راه خواهند بود ولی باچراغ علم می توان
این عقبه های كئود را پیمود و به قلّه عقل رسید ؛ سپ

از سَكّوی عقل به كنگاره شاهود پارواز

نمود و تنها به عزّ قدس خداوندی تعلّق یافت و دیگر هیچ ؛ زیرا  « :زهر چه رنا

تعایّن پاذیرد

آزاد است » .
 .5چون هد وحی آسمانی تربیت فطرت و شكوفایی آن است  ... « :و یثیروا لهم دفائن العقاول
»  ، 11صاحبان فطرت سالم از آن بهره مند و از شنیدن صدای توحیدی او اش

شو می ریزناد

و تبه كاران فطرت برگشته  ،از آن نوای الهی محروم و به همان فرآورده های مادی مهرور و به
جای اشتیا به نور علم خدایی در حجاب علم بشری مستان و خرامان تا لحظه بیداری به سر می
برند كه  « :الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا » .
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تنها چیزی كه شمع فروزان فطرت را افسرده می كند  ،همان گناه است كه در دل را می بندد و با
بستن دل  ،نه راهی برای بیرون رفتن تباهی است و نه جایی بارای درون آمادن فاروغ الهای ﴿ :
أفال یتدبّرون القران أم علی قلوب أقفالهاا ﴾  19آنانكاه فطارت مندناد  ،در پیشاگاه وحای الهای

 15ا سوره زمر  ،آیه .21
 16ا كافی  ،ج ، 1كتاب العقل والجهل  ،ح 12؛ سوره عنكبوت  ،آیه .43
 11ا نهج البالغه  ،خطبه .1
 18ا بحار االنوار  ،ج  ، 4ص .43
 19ا سوره محمد  ،آیه .24

﴾  23 ،وآنانكاه تبهكاراناه شاعاع

فرحناك اند  ﴿ :والذین اتیناهم الكتاب یفرحون بما أنزل إلیا

فطرت را خاموش كردند  ،به همان دانش محدود بشاری طربنااك اناد  ﴿ :فلمّاا جاائتهم رسالهم
بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حا بهم ما كانوا یستهزءون ﴾ .
آنانكه در پرتو تزكیه نف
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به فالح رسیده ند  ،به فرمانِ ﴿ إذا قُری ء القران فاستمعوا له و أنصتوا

﴾  22هشیارانه گوش فرا می دهند  « :زآنكه آنجا جمله اعضا چشم باید بود وگوش »  ،و آنانكاه
با دسیسه نف

و پنهان كردنش در گور آرمان  ،گرفتار خیبه و خسارت شده ند  ،به مصدا ﴿ و

انّی كلّما دعوتهم لتهفر لهم جعلوا أصابعهم فی اذانهام و استهشاوا یاابهم و أصارّوا و اساتكبروا
اسْتكباراً ﴾  23حاضر به استماع كالم الهی نیستند.
 .6برای بهره برداری صحیح از قرآن كریم  ،نه تنهاا پرهیاز از گناهاان قبلای الزم اسات  ،بلكاه
همزمان با تالوتِ آمیوته با تدبّر آن بر حذر شدن از تهااجم غافلگیراناه شایطان كاه هماواره در
كمین راهیان صراط مستقیم است  ﴿ :ألقعدنّ لهم صراط
فإذا قرأت القران فاستعذ باللّه من الشیطان الرجیم ﴾ .

المستقیم ﴾  24الزم می باشد ؛ كاه ﴿ :
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برای راهیان راه خدا استعاذه از شیطان الزم و برای واصالن قرب الهی  ،استعاذه از خدا باه خادا
واجب ؛ كه شیطان را در قلمرو مولَصین ( به فتح ) راهی نیست .چون پری همانند فرشته به تجرّد
عقلی راه ندارد و جز از تجرّد وهم و خیال طرفی نمی بندد  ،لذا توان وسوسه منطقه تجارّد عقلای
را نداشته و از این جهت  ،خطری برای صاحبان خلوص محض نیست ؛ مگر خطر احترا به جاللِ
حقّ كه چاره جز التجاء به جمال او نوواهد بود ؛ كه « أعوذ ب

 23ا سوره رعد  ،آیه .36
 21ا سوره غافر  ،آیه .83
 22ا سوره اعرا  ،آیه .234
 23ا سوره نوح  ،آیه .1
 24ا سوره اعرا  ،آیه .16
 25ا سوره نحل  ،آیه .98
 26ا تفسیر صدرالمتألهین  ،ج ، 1ص.12

من

».
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 .1در پایان این مقدمه كوتاه سون  ،از یكی از راسخ ترین پیروان وحی  ،مرحوم ابوعلی بن سینا
می شنویم كه ضمن تشریح حكمت خداوند سبحان و حكیم باودن آن حضارت در علام و نیاز در
مقام فعل به استناد قرآن كریم كه فرمود  ﴿ :ربّنا الذی أعطی كلّ شی ءٍ خلقه مّ هدی ﴾  ، 21چنین
می گوید  « :و واجب الوجود أیضاً هو علّة كل موجود قد أعطی كل موجود كمال وجوده و هو ما
یحتاج إلیه فی وجوده و بقائه و زاده أیضاً ما الیحتاج إلیه فی هاذین و قاد دلّ القارآن علای هاذا
المعنی ؛ حیث یقول  :ربنا الذی  ...فالهدایة هی الكمال الذی الیحتاج إلیاه فای وجاوده و بقائاه و
الولق هو الكمال الذی یحتاج إلیه فی وجوده و بقائه و أیضاً بقول ﴿ الذی خلقنی فهو یهدین ﴾  28؛
فالحكماء یسمون ما یحتاج إلیه الشی ء فی وجوده و بقائه الكماال األول و ماا الیحتااج إلیاه فای
بقائه هو الكمال الثانی » .
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یعنی خداوند سبحان  ،هم اصل فعلیت و صورت ذاتی اشیاء را به آنها افاضه نمود و هم آنها را به
كمالهای انوی راهنمایی تكوینی كرد و این استفاده قرآنی را مرحوم صدر المتألهین 33نیز تاذكر
می دهد.
امید است خداوند سبحان همگان را در حفظ فطرت الهی موفق بادارد و توفیاق شاكوفایی عقال
مطبوع فطری را در پرتو وحی سماوی بر قاطبه انسانها مرحمت فرماید و ساعادت شاناخت راه و
هد را در پرتو پیروی رهبری كه ﴿ ما ضلّ صاحبكم و ما غوی ﴾ ؛  31یعنی معصوم از گمراهای
و مصون از بی هدفی است  ،به عموم مسلمانان جهان عنایت كند و زمینه ظهور بقیاة اللّاه رواح
من سواه فداه را با تحصیل آمادگی راهیان كوی امامت فراهم فرماید تا هام هرگوناه آتشای كاه
جن

افروزان ضد بشری برافروختند  ،خاموش گردد  ﴿ :كلّما أوقدوا ناراً للحرب أطفأهاا اللّاه ﴾

 32و هم تبلور فروغ الهی از گزند زبان دردزای بدخواهان مصون بماند كه  ﴿ :یریادون لیطفاوءوا
 21ا سوره طه  ،آیه .53
 28ا سوره شعراء  ،آیه .18
 29ا تعلیقات اسفار  ،ص.22 ، 21
 33ا اسفار  ،ج ، 6ص.369
 31ا سوره نجم  ،آیه .2
 32ا سوره مائده  ،آیه .64

نور اللّه بأفواههم واللّه متمّ نوره و لو كره الكافرون ﴾  33.سرانجام زمینه حیاات بشاری باا ناور
الهی روشن گردد  ﴿ :و أشرقت األرض بنور ربّها ﴾  34والحمد للّه رب العالمین.
قم  ،شعبان المعظم 1434
عبداللّه جوادی آملی
٭٭٭

 33ا سوره صف  ،آیه .8
 34ا سوره زمر  ،آیه .69

