ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و عترت :ـ محمدحسین صالح
علمی -ترویجی

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه
سال نوزدهم ،شماره « 73ویژه پژوهشهای قرآنی» ،زمستان  ،1044ص 125-80

*1

محمدحسین صالح

چکیده :رجوع به قرآن کریم و لزوم تمسّک به آن همواره مورد توجه عموم مسلمانان بوده است.
لزوم تمسک به اهل البیت :نیز برای راهیابی به علوم قرآن ،به ویژه در فقه و استخراج تخصّصی
احکام و مبانی و اصول اعتقادات ،مورد توجه برخی از مسلمانان آگاه میباشد .لیکن التزام به
این مهم از دیرباز فراز و نشیبهای بسیار زیاد داشته است .حکام بنیالعبّاس با منزوی نمودن
حجج الهی :و دور ساختن مردم از آنها این وظیفه را از یاد بردهاند که آثار مخرّب آن تا مدتی
طوالنی ادامه داشته است؛ از جمله تحریف واقعیت و معنای مراجعه به این دو یادگار گرانبهای
پیامبر در دریافت حقایق مبنائی مبدأ و معاد و دگرگونیهایی در مباحث دیگر مانند مبحث الفاظ
و حقیقت اختیار و موضوع عالم تشریع .در این مقاله به تعدادی از این مغایرتهای پیامدهای علوم
بشری با حقایق کتاب و سنت در جای خود اشاره می شود .کشف این مغایرتها عمالً تنها از
طریق رجوع خالص و مبرّا از تأویالت علوم بشری به مجموعۀ قرآن و حجج

الهی:
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ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

عترت:

تحت

عنوان «حجیت جمعیه قرآن کریم و عترت» فراهم گشته است .این نوشتار به بازخوانی و
که مورد اتفاق تمام عقالء اندیشمند در مباحث قرآنی میباشد.
کلیدواژهها :کالم اهلل؛ قرآن؛ فرقان؛ وضع و استعمال؛ استفاده ،مابه ینظَر؛ مافیه ینظَر؛ عربی مبین؛
ذووجوه؛ تذکّر؛ تحدّی؛ خاتمیت؛ قرائن منفصله نقلیه؛ قرائن متّصله عقلیه؛ حجیت جمعی؛
تمسّک.
* .محقق و پژوهشگر

Mhossein.salah@yahoo.com
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یادآوری نکاتی چند در این موضوع از دیدگاه محدثان و فقهاء عظام رضوان اهلل علیهم میپردازد

مقدمه
تبیین حقیقت و واقعیت رجوع علمی و عملی به قرآن و عترت و تعهد به آن
تحت عنوان «حجیت جمعیه قرآن و اهل البیت ،»:حقیقت نفیسی است که
فقهاء و محدثان عظام به درجات مختلف بدان توجّه داشتهاند ،ولی مکتب معارفی
فقهاء و محدثان عظام شیعه رضوان اهلل علیهم به ویژه در استخراج تخصصی احکام
بر همین مبنا بوده است ،2ولیکن التزام عملی به این سلوک علمی در مبانی اعتقادی
به ویژه در حقیقت توحید و تبیین موشکافانۀ مغایرتهای اصلی تبعات علوم بشری
با علوم الهی و مرزبانی در این حیطه ،در مکتب معارفی خراسان بیشتر مورد نظر
بوده است .تمامی اختالفات موجود در مبانی اعتقادی ،از عدم مراجعۀ حقیقی به
این دو ثقل گرانبها نشأت گرفته است که با مراجعه و تمسّک به روش صحیح بر
ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

 .1قسمتهایی از این نوشتار بر اساس آیات و روایات موجود در ابتدای متن «رسالة القرآن و الفرقان» به تبیین آیة اهلل میرزا مهدی

عترت:

این نوشتار که بر اساس دو کتاب؛ «رسالة القرآن و الفرقان» و «الکالم فی حجیة
و وارثان علوم این کتاب الهی مینماید؛ باشد تا مدخلی فرا راه کسانی باشد که به
توفیق الهی با این سلوک علمی به سایر مبانی اعتقادی مکتب اهل البیت :آشنا
اصفهانی در کتاب رسائل شناخت قرآن (ص  ،121-111تحقیق حسین مفید) و نیز رسالۀ الکالم فی حجیة القرآن (ص -62
 )03تدارک و تنظیم گردیده است .این مباحث را میتوان بطور مختصر در کتاب بیان الفرقان (جلد دوم ،فی نبوة القرآن) از آثار
مرحوم آیت اهلل شیخ مجتبی قزوینی خراسانی نیز مالحظه نمود.
 .6به عنوان نمونه ،آیة اهلل میرزا مهدی اصفهانی در دو کتاب خود؛ رسائل شناخت قرآن (ص  )131و رسالۀ القرآن و الفرقان،
( .....ص  )101در انتهای تبیین مطالع ده گانه مبتنی بر حجیّت و خالفت جمعیّه قرآن و عترت مینویسد« :و من اراد بسط هذه
المطالع فعلیه بمراجعة مقدمة تفسیر البرهان» ،یعنی برای بسط مطالع دهگانه اهل تحقیق را به کتاب مرآة االنوار و مشکاة
االسرار نوشته مولی ابوالحسن شریف عاملی که به عنوان مقدمه تفسیر برهان شهرت یافته و منتشر شده ،ارجاع میدهد.
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القرآن» نوشته شده است ،اشاراتی به جنبههایی از قرین بودن کالم الهی با صاحبان

طرف میگردد.
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خراسان عنایت ویژه بدان نشان داده است .1روشن است که مشی و سلوک علمی
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گردند.
این گفتار بر مبنای متون علمی فوق در دو قسمت تنظیم یافته است .در قسمت
اول به اشاراتی کلّی بر معنای حجیّت جمعیّه با عناوین زیر پرداخته شده است:
58

 .1کالم الهی از نظر حقیقت جمعی و قرآنیت
 .2کالم الهی از حیث فرقانیت
 ..0معنای تمسک به قرآن و عترت
 .5حکمت الهیِ سپردن علوم قرآن به خلفای

الهی:

 .6حجیت جمعیۀ قرآن با صاحبان علوم الهی از نظر قرآن
 .7حجیت جمعیۀ قرآن با صاحبان علوم الهی در روایات

معصومین:

 .8حجیت جمعیۀ قرآن با صاحبان علوم الهی از نظر حقیقت وضع و استعمال در
در قسمت دوم این گفتار ،حجیّت جمعیّۀ قرآن با صاحبان علوم آن ،از نظر اصول
و عناوینی دهگانه  -که قرآن بر مبنای آنها ،دریافت حقیقت خود را به شریک خود
یعنی حجج الهی ارجاع میدهد  -با عناوین زیر بررسی میشود.
 .9حجیّت جمعیّۀ قرآن با صاحبان علوم الهی از نظر وجوه دهگانۀ حقیقت قرآن
 .1-9قرآن؛ کالم اهلل است.
 .2-9قرآن؛ جوامع العلم و جوامع الکلم است.
 .9-3علم کتاب برهان صدق خالفت حامالن علوم الهی است
 .9-0حقیقت خاتمیت و ابدیت حیات کالم الهی است
 .5-9قرآن و محکمات و متشابهات
 .9-6خاتمیت و ناسخ و منسوخ در کالم الهی
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کالم
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 .3توصیه به تمسّک به قرآن و عترت

 .7-9قرآن و رموز و اشارات و حروف مقطّعه
 .8-9قرآن و قرائن متّصله عقلیه
 .9-9اختالف قرائات ودگرگونیها ضمن تدوین قرآن
در همین قسمت به عنوان تکمله ،به عناوینی به شرح زیر پرداختهایم:
 .14اشخاص خاصّ به عنوان حامالن علوم قرآن

58

در پایان مباحث فوق ،اصل انفکاک ناپذیری قرآن و عترت :یادآوری شده است.
 .1کالم الهی از نظر حقیقت جمعی و قرآنیت
کالم الهی از دو حیث مورد بررسی قرار میگیرد .1این دو حیث یکی جنبۀ
جمعی کالم اهلل که جامعیت کالم الهی از این جنبه با نام قرآن توصیف گشته است؛
دیگری جنبۀ تفّرق آن میباشد که بطور مقطعی و متفرقة نازل شده که از این جهت
کالم اهلل از جنبۀ قرآنیت ،تمام علوم الهی را که به معرفت خداوند متعال و از
طریق آن به سعادت بشری بطور جامع مربوط میشود ،در بر میگیرد .از این جهت،

قرآن به فریاد بلند ،خود را «تبیان لکل شیئ» (نحل )89 ،میداند که هیچ نکتهای را ناگفته

فرو گذار نکرده است.

(انعام)59 ،

به حقیقت قرآن با توصیفاتی که از خود میکند ،اثبات میگردد (اسراء .)88 ،از این
حیث ،قرآن به لسان الهی به حجیت و برهانیت و نور خود (نساء )170 ،که باطل در
 .1در مورد جهات قرآنیت و فرقانیت کالم الهی بنگرید :رساله القرآن و الفرقان ،ص  162 - 112که ضمن کتاب رسائل شناخت
قرآن نوشتۀ آیة اهلل میرزا مهدی اصفهانی آمده است.

عترت:

و تنبّه آنان کماالت فوق آشکار گردد ،الهی بودن کالم اهلل آشکار میشود و تحدّی
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لذا هنگامی که با ضمیمه نمودن بیانات صاحبان علوم قرآن به کالم الهی ،با تذکر

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

کالم الهی با نام فرقان توصیف میشود.
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 .11قرآن و فضل لیلة القدر

آن راه ندارد (فصّلت ،)02 ،تحدی میکند.
این کماالت از زبان متحدّی به کالم اهلل ،یعنی رسول اکرم و اوصیاء معصوم او
علیه و علیهم السالم توصیفاتی دارد .اینک به گوشهای از این توصیفات ،از جنبه
55

قرآنیتِ کالم الهی که به آن تحدّی شده ،اشاره میگردد.

1

یکم .رسول خدا 6قرآن را نور مبین ،حبل متین ،عروة الوثقی ،برترین درجه،
از نور آن بهره گیرد ،خداوند او را نور میبخشد.

(بحاراالنوار ،ج  89ص  32ح .)30

دوم .رسول خدا 6قرآن را هدایتی در برابر ضاللت ،تبیان در برابر نابینایی،
دست گرفتن در برابر لغزش ،نوری در مقابل ظلمت ،نجات از نابودی ،تبیین در
فتنه ها ،و وسیلۀ رساندن انسان از دنیا به آخرت توصیف میکند.

(بحاراالنوار ،ج ،89

ص  ،26ح  28نقل از تفسیر عیاشی)

گزارشگر رفتار آدمیان که شهادت او مورد قبول است .راهنما به سوی بهترین راه،
کتابی واجد بیان و تفصیل و ظاهر و باطن ،قول الفصل که یاوهگویی در آن راه
ندارد ،ظاهری زیبا و باطنی ژرف دارد ،عجایب آن به شمارش در نیاید و غرائب
آن به کهنگی نگراید ،چراغهای هدایت و منار حکمت در آن است.

(الکافی ،ج  2ص

 ،599ح )2

چهارم.

امیرالمؤمنین7

در وصف قرآن عباراتی دارد ،مانند :نوری بدون

خاموشی ،دریایی بس ژرف ،راهی روشن ،فرقانی که برهانش خاموش نشود ،تبیانی
سستی ناپذیر ،درمانی که درد در آن راه نیابد ،عزتی که یارانش هزیمت نکنند ،حقی
که یاورانش تنها نمانند .کتابی که عطش دانشوران را فرو مینشاند ،بهار دلهای
 .1متن احادیثی که در این بخش به مضمون آنها اشاره میشود ،در پیوست شماره  1خواهد آمد.
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سوم .رسول

خدا6

قرآن را شافعی میداند که شفاعتش پذیرفته شده و
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شفابخش ترین درمان ،واالترین فضیلت و بزرگترین سعادت میداند که هر کس

فقیهان است و دوایی که پس از آن دردی نیست ،نوری بدون ظلمت ،رشتهای بس
استوار ،دژی بلند و محکم ،مایۀ هدایت برای کسی که آن را پیش روی خود جای
دهد ،و. ...

(بحاراالنوار ،ج  89ص  22ح )21

پنجم .امیرالمؤمنین 7قرآن را کتابی میداند که باید آن را به نطق آورد ،و البته
حضرتش خود در بارۀ آن خبر میدهد ،علم آینده و گذشته و دوای دردها در آن

58

بدترین دردهای انسان یعنی کفر و نفاق و سرگردانی و گمراهی در آن است .بدین
روی باید از آن راه جست و دوای دردهای خود را از آن یافت.

(بحاراألنوار ج  89ص

 20ح 20؛ ج  31ص )507

ششم .رسول

خدا6

قرآن را صراط مستقیم ،ذکر حکیم و حبل اهلل المتین

می داند که بیان گذشتگان و خبر آیندگان و حکم معاصران را در بر دارد .هر که
نقل از تفسیر عیاشی)

هفتم .امیرالمؤمنین 7قرآن را امرکننده و هشداردهندهای میداند که سنتها و
مثلها و تشریع دین و حجت بر مردمان را در بر دارد؛ خداوند از مردم بر آن پیمان
گرفته است تا مطالب مورد نیازشان را برایشان تبیین کند تا هالکت و حیات را بر

الهی با محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ آن میداند.

(بحاراألنوار ج  89ص  33ح )36

نهم .حضرت صدیقۀ کبری سالم اهلل علیها در خطبۀ فدکیه خاندان پیامبر را هماره
همراه قرآن میداند با بصیرتهای آشکار و برهان تابناک که پیروانش را به سوی
رضوان الهی پیش میبرد؛ حجتهای نوربخش خداوند و عزیمتها و رخصتها و

عترت:

هشتم.

امیرالمؤمنین7

قرآن را کتابی برای تبیین حالل و حرام و دیگر شرایع
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اساس بینه

برگزینند( .بحاراالنوار ج  89ص  26نقل از تفسیر عیاشی)

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

خیر و هدایت را در غیر آن بجوید ،خداوند او را نومید سازد.

(بحاراالنوار ج  89ص 25
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است .هر که با آن نشیند ،بر هدایتش افزوده شود و نابینایی او کاسته گردد ،و شفای

دیگر شرایع الهی را در بر دارد.

(بحاراألنوار ج  29ص 204؛ كشفالغمة ج  1ص )081

دهم .امام سجاد 7قرآن را گنجینههای علم الهی میداند که هر یک از آنها را
بگشایند باید در آن ژرف بنگرند.
89

(بحار األنوار ،ج  ،89ص )216

یازدهم .امام صادق سالم اهلل علیه قرآن را کتابی میداند که تبیان همۀ مطالب مورد

نیاز امت در آن است و در این زمینه راه را بر هر بهانهای بسته است.

(الکافی ج 1ص)64

اشاره میگردد که از جنبه فرقانیت (فرقان )1 ،کالم الهی بطور متفرقه نازل گشته
(اسراء )146 ،و خداوند متعال با لسان االهی به یک سوره (بقره )23 ،و یا ده سوره

(هود،

 )13قرآن تحدی نموده است.
فرقانیت قرآن از زبان و لسان متحدّی به کالم اهلل یعنی رسول اکرم 6و اوصیاء
معصوم

او7

دارای توصیفاتی است که به گوشهای از این توصیفات از جنبه

یکم .رسول خدا 6علت نامگذاری فرقان را چنین میداند که آیات و سوره-
های آن متفرّق است و به تدریج نازل شده است.
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أ
ا ،و الْورأق (بحاراالنوار ج  9ص  34نقل از علل الشرایع).
َّ
الزبُوأر أُنْ أزلَ ْ
ت ُكلُّ َها ُجُْلَة فی ْاِلَلْ َو أ َ َ َ
دوم .امام سجاد سالم اهلل علیه در دعای ختم قرآن صحیفه سجادیه ،فرقان را
جداکننده میان حالل و حرام میداند.
ك الَّ أذی أَنْزلْتَهُ نُوراو و جع ْلتَهُ مهی أمنا َعلَى ُك ِّل كأتَ ٍ
اب أَنْ َزلْتَهُو َو
َّك أ ََعْنتَنأی َعلَى َخْت أم كأتَابأ َ
اللَّ ُه َّم إأن َ
َ
َ ََ َُ
أ
ث قَصصته .و فُرقَانا فَرقْ أ
ض ْلتَه علَى ُك ِّل ح أدی ٍ
ت بأأه َع ْن
ك َو َحَر أام َ
ی َح َالل َ
فَ َّ ُ َ
ت بأه بَ َ
كو َو قُ ْرآنا أ َْعَربْ َ
َ َْ ُ َ ْ َ َ
َ
ٍ
َشرائأ أع أَح َك أام َ أ
صلْتَه لأعأب أاد َك تَ ْف أ
ك َعلَی أه َو
صلَ َواتُ َ
صیالو َو َو ْحیا أَنْ َزلْتَهُ َعلَى نَبأی َ
َ ْ
ك ُُمَ َّمد َ
كو َو كتَابا فَ َّ ُ َ
آلأ أه تَ ْن أزیال (صحیفۀ سجادیه ،دعای .)02
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فرقانیت کالم الهی به بیان روایات اشاره میگردد.
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 .2کالم الهی از حیث فرقانیت

سوم .امام صادق سالم اهلل علیه قرآن را تمام کتاب الهی و فرقان را آیات محکم
آن میداند که عمل به آن واجب است.
أ
أ أ
اجب الْ َعم أل بأأه (الکافی ج  2ص .)631
الْ ُق ْرآ ُن ُجُْلَةُ الْكتَابو َو الْ ُف ْرقَا ُن الْ ُم ْح َك ُم الْ َو ُ َ
 .3توصیه به تمسّک به قرآن و عترت
در توصیههای مکرّر پیامبر

اکرم6

در دوران حیات و همچنین در آخرین

81

صاحبان علوم الهی یعنی جانشینان بر حق پیامبر اکرم تضمین شده است .بعالوه
آخرین توصیههای پیامبر اکرم و تأکید بر مراجعه به هر دو ثقل ،حقیقت هدایت را
در تمسّک به قرآن و عترت آشکار مینماید .ضمن روشن شدن معنای حجیت
جمعیه قرآن با صاحبان علوم الهی ،راه و روش تمسّک 1به این دو ثقل گرانبها
تعیین میگردد .البته در این مطلب ،روایات نقل شده از فریقین در حد تواتر
ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

 .1تمسّک به معنای گرفتن  ،چنگ زدن و نگاه داشتن و چسبیدن است .تمسّک باب تفعّل به معنای مطاوعه یعنی قبول اثر فعل
است که معنای طلب هم در آن لحاظ میگردد .متمسک یعنی آنکه چنگ زد و طلب نگاه داشتن نمود و درخواست او پذیرفته
شد و نگاه داشته شد .این واژه در آیات اعراف 170/و زخرف 13/و بقره 212/به کار رفته است.

عترت:

االخبار و عیون اخبار الرضا.)7
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میباشد ،ولی برای نمونه به چند روایت در این مورد اشاره میگردد.
أ
أ
یکم .إأنِّی تَا أرٌك فأی ُكم الثََّقلَ أ
یو إأََّ أ َّ
الس َم أاإ إأ َ
ود أم َن َّ
اب اللَّ أه مَْ ُد ٌ
َح َد َُمَا أَ ْك َُُر م َن ْال َخ أر؛ كتَ ُ
َن أ َ
ُ
أ
ْاِلَر أ أ أ
ض (بحاراألنوار ج  22ص .) 312
ض َو ع ْ َْتتی أ َْه ُل بَیتی؛ َو إأن َُّه َما لَ ْن ی ْف َأْتقَا َح ََّّت ی أرَدا َعلَی ا ْْلَْو َ
ْ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
َّ
اْلَلی َفتَان م ْن
اب الله َعَّز َو َج َّل َو ع ْ َْتتی أَ ْه َل بَیتی .أَََ َو َُمَا ْ
دوم .إنِّی تَارٌك فی ُك ُم الثََّقلَیك  :كتَ َ
ض (بحاراألنوار ج  23ص  12نقل از کمال الدین و امالی صدوق).
بَ ْع أدیو َو لَ ْن ی ْف َأْتقَا َح ََّّت ی أرَدا َعلَی ْ
اْلَْو َ
سوم .امیرالمؤمنین 7در مورد معنای عترت در این حدیث فرمود:
اْلسی و ْاِلَئأ َّمةُ الت أ أ
ی تَ أ
اْلُس أ
اس ُع ُه ْم َم ْه أدی ُه ْم َو قَائأ ُم ُه ْم؛ ََ ی َفا أرقُو َن
أَنَا َو ْ
ْ
اْلَ َس ُن َو ُْ َ ُ َ
ِّس َعةُ م ْن ُولْد ْ َ
كأتاب اللَّ أه و ََ ی َفا أرقُهم ح ََّّت ی أردوا علَى رس أ أ
ضهُ (بحاراألنوار ج  23 :ص  10نقل از معانی
ول اللَّه َح ْو َ
َ َ
ُْ َ ُ َ َُ
َ
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روزهای زندگی مشاهده میگردد که هدایت کتاب الهی ،با ضمیمه گشتن به

عالمه میر حامد حسین لکهنوی نیشابوری یک مجلد بزرگ از موسوعۀ ارزشمند
عبقات االنوار را به این حدیث اختصاص داده و اسناد و طرق متنوع از اهل تسنن
در بارۀ این حدیث شریف را آورده است.
82

 .4معنای تمسک به قرآن و عترت
معصومان :در بیانات شریف خود متمسّکین به قرآن را کسانی معرفی میکنند
بین خود و شیعیان تعیین مینمایند ،اخذ میکنند .لذا برای اخذ علوم قرآن ،رجوع
به غیر از کسانی که قرآن و اهل البیت :تعیین نمودهاند ،به معنای عدم تمسک
به قرآن میباشد.
امام عسکری ضمن بیانی طوالنی از امیرالمؤمنین 7جمالتی در فضیلت تمسک
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به قرآن از رسول خدا 6روایت میکند:
ال رس ُ أ
أ
وصو َن بأَر َْحَأة اللَّ أه الْ ُملَبَّ ُسو َن نُ َور اللَّ أه الْ ُم َعلَّ ُمو َن
قَ َ
ص ُ
ول اللَّه6ك ََ :حَلَةُ الْ ُق ْرآن الْ َم ْخ ُ
الك  :قَ َ َ ُ
َك َال َم اللَّ أه الْ ُم َقَّربُو َن أم َن اللَّ أه َم ْن َو َاَ ُه ْم فَ َق ْد َوا َ اللَّهَ َو َم ْن َع َاد ُاه ْم فَ َق ْد َع َادى اللَّهَ ی ْدفَ ُع اللَّهُ َع ْن
مستَ أم أع الْ ُقر أ
آن بَْل َوى ُّ
ول اللَّ أه6ك :
ال َر ُس ُ
الدنْیا َو َع ْن قَا أرئأأه بَْل َوى ْال أخَرةأ .....الی ان قال7ك َ :و قَ َ
ْ
ُْ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ك به َو َنَاةٌ ل َم ْن تَب َعهُ....
َعلَی ُك ْم بالْ ُق ْرآنو فَإنَّهُ ِّ
ص َمةٌ ل َم ْن َتََ َّس َ
َّواإُ الْ ُمبَ َارُك َو ع ْ
الش َفاإُ النَّاف ُع َو الد َ
آنگاه معنای تمسک به قرآن را توضیح میدهد:
أ
الك  :أَ تَ ْدرو َن م أن الْمتم ِّس أ أ
ال ه َذا الشَّر َ أ
أأ
َخ َذ
ُُثَّ قَ َ
ُ َ َُ َ ُ
ك بأه الَّذی بأتَ َم ُّسكه ینَ ُ َ
ف الْ َعظی َم؟ ُه َو الَّذی أ َ
َ
الْ ُقرآ َن و تَأْ أویلَه عنَّا أَهل الْبی أ
الس َفَر أاإ َعنَّا إأ َ أشی َعتأنَا ....الی ان قال7ك َ :و
ت أ َْو َعْن َو َسائأ أطنَا ُّ
ُ َ َْ َ
ْ َ
ٍ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
قال6ك َ :ما أَنْ َعم اللَّهُ َعَّز َو َج َّل َعلَى َعْبد بَ ْع َد ْأ
ض َل م َن الْع ْل أم بأكتَاب اللَّه َو
اْلیَان بأاللَّه أَفْ َ
َ
الْ َم ْع أرفَأة بأتَأْ أویلأ أه....
أ
ك فَ ْلی ْفَر ُحوا» (یونس )58 ،کالم
امام 7آنگاه با اشاره به آیۀ «قُ ْل بأَف ْ
ض أل اللَّ أه َو بأَر َْحَتأ أه فَبأذل َ
نبوی را در باب معنای فضل و رحمت الهی یادآور میشود که فرمود:
فضل اللَّ أه عَّز و ج َّل الْ ُقرآ ُن و الْعأْلم بأتأْ أویلأ أه؛ و ر َْحته تَوفأی ُقه لأمو َاَةأ ُُم َّم ٍد و آلأأه الطَّ أ
اه أری َن َو
َ َ َ ْ َ ُ َ
َ َ َُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ
ُْ
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که قرآن و تأویالت آیات آن را از اهل البیت :یا از وسائط و سفرائی که آنان

83

نقل از تفسیر امام عسکری.)7

در روایت دیگر ،حضرت امیرالمؤمنین علی 7نیز با گفتاری به رسم پیشگویی،
راه صحیح نجات را ضمن تمسک به خاندان رسول گرامی 6برای یاران خود

خاصاو مطلقا و مقیدا و ح ّدا و مطلعا  -را نزد خلفای بحق آن حضرت قرار داده است.
از این طریق حکیمانه ،عمالً آن حجج الهی :با واجدیت علوم قرآن ،بر خالفت
راستین و الهی رسول اکرم 6اقامه میگردند .بدین سان راه بر مدّعیان دروغین

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

حقایق قرآن - ،ظاهرا و باْناو تنزیال و تأویالو اُجاَ و تفصیالو ُمکما و متشاِباو عاما و

عترت:

خداوند متعال به کمال دانایی و حکمت خود بعد از رسول اکرم6؛ علوم و
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به عنوان فرقه ناجیه تبیین فرمودهاند:
ٍ
ث و سبعأی فأرقَة اثْنَتَ أ
أ
الَن أَّة....
ان َو َسْب ُعو َن فأْرقَة فأی النَّا أر َو فأْرقَةٌ فأی ْ
إ ِ َّن ْاِل َُّمةَ َستَ َفَّر ُق َعلَى ثََال َ َ ْ َ ْ
ك أَنِّی أَنَا َو أ َْو أصیائأی بَ ْع أدی إأ َ ی ْوأم الْ أقی َام أةو ُه َداةٌ ُم ْهتَ ُدو َن الَّ أذی َن
الی ان قال7ك  ََ :یَالأطُهُ َش أ
أأ
أ أ أ أ أ ٍ
أ أأ
ص َمنَا َو َج َعلَنَا ُش َه َداإَ َعلَى
قَ َرنَ ُه ُم اللَّهُ بنَ ْفسه َو نَبأیه فی آی م ْن كتَاب اللَّه َكث َیةو َو َْ َّهَرنَا َو َع َ
أ
أ أأ
أ أأ
أأ
أ
ْم أه و تَر أاُجةَ وحی أهو و جعلَنَا مع الْ ُقر أ
آن
َخ ْلقه َو ُح َّجتَهُ فی أ َْرضه َو ُخَّزانَهُ َعلَى ع ْلمه َو َم َعاد َن ُحك َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
و الْ ُقرآ َن معنَاو ََ نُ َفا أرقُه و ََ ی َفا أرقُنَا ح ََّّت نَأرد علَى رس أ أ
ضهُ َك َما قَ َ
ك الْ أف ْرقَةُ
الَ .و تأْل َ
ول اللَّه َح ْو َ
َ ْ ََ
َ َ َ َُ
َُ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
الْو أ
أ
أ
أ
ی ف ْرقَة هی النَّاجیةُ م َن النَّار َو م ْن َُجی أع الْف ََت َو الض ََّالََت َو الشُّبُ َهات.
اح َدةُ أم َن الث ََّالث َو َّ
السْبع َ
َ
أ
أ
أ
ٍ
أ
أ
الَنَّةَ بغَی حساب ....الی آخر ُه (بحاراالنوار ج  28ص .)15
الَنَّة َح ّقا ُه ْم ی ْد ُخلُو َن ْ
ُه ْم م ْن أ َْه أل ْ
 .8حکمت الهیِ سپردنِ علوم قرآن به خلفای الهی:
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ُم َع َاداةُ أ َْع َدائأ أه ْم....
آنگاه در بیان مشروط بودن تأویل قرآن به تولّی و تبرّی میافزاید:
أ
آن و الْعأْل أم بأتَأْ أویلأ أه و أِبُو َاَتأنَا أَهل الْبی أ
أ
َُّری أم ْن أ َْع َدائأنَا أَقْ َواما؛ فَی ْج َعلُ ُه ْم
ت َو الت َِّ
َْ َ
ی ْرفَ ُع اللَّهُ ِبَ َذا الْ ُق ْر َ
َ َ
أأ أأ
ب الْ َم َالئأ َكةُ فأی ُخلَّتأ أه ْم
قَ َادة َو أَئأ َّمة فأی ْ
اْلَ أیو تُ ْقتَ ُّ
 ُ آثَ ُارُه ْم َو تُ ْرَم ُ أ َْع َما ُُهُ ْم َو ی ْقتَ َدى بف َعاُه ْمو تَ ْر َغ ُ
و َتَْسحها بأأ أ أ أ أ
صلَو أاِتَا تُبَا أرُك َعلَی أهمو و تَستَ ْغ أفر َُهُم َح ََّّت ُك ُّل رْْ ٍ
ب َو یابأ ٍ
سو تَ ْستَ ْغ أفُر
َ َ َُ ْ
َ
ْ َ ْ ُ ْ
َجن َحته ْم َو فی َ َ
وم َها (بحاراألنوار ج  89ص  183ح 18
َُهُ ْم أحیتَا ُن الْبَ ْح أر َو َه َو ُّامهُ َو أسبَاعُ الْ َُِّر َو أَنْ َع ُامهُ َو َّ
الس َماإُ َو ُنُ ُ

این منصب الهی بسته شده و حجیّت و برهانیت قرآن به عنوان کالم الهی تحکیم
میگردد.
در روایت زیر ،حضرت امیرالمؤمنین
84

علی7

فضاحت منافقان در دخالت در

تدوین قرآن را توضیح داده ،به حکمت لزوم قرین گشتن قرآن با صاحبان علوم
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الهی اشاره میفرمایند:
أأ
أأ
آن قَ َ أ
فأی خ أُر م أن َّادعى التَّنَاقُض فأی الْ ُقر أ
َّص أری َح
ََ َ َ
ال أَمیُ الْ ُم ْممن َ
ی7ك ... :فَإأ َّن َش أری َعةَ التَّقیة ََْتظُُر الت ْ
َ
ْ
أ
أأ
أ
أ
أ
أ
ال 7بَ ْع َد ذ ْك أر بَ ْع أ
بأأَ ْكثََر أمْنهُُُ .ثَّ قَ َ
ض ْالیات الْ َوا أرَدة فی َشأِْن ْمَ :و تَأْ أویل َهاك َ :و إأََّّنَا َج َع َل اللَّهُ
أ أ أ أأ
الرموز الَّتأی ََ یعلَمها َغی ُه و َغی أَنْبأیائأأه و حج أج أه فأی أَر أ
ض أهو لأعأْل أم أه
تَبَ َارَك َو تَ َعا َ فی كتَابأه َهذ ُه ُُّ َ
ْ
َ َُ
ْ ُ َ ُُ َ ُ
أِبا ی أدثُه فأی كأتابأأه الْمب ِّدلُو َن أمن إأسق أ أ
أ
أ
أأأ
وه ْم
ْ َْ
اط أ َْْسَاإ ُح َجج أه أمنْهُ َو تَ ْلبأی أس أه ْم ذَل َ
ك َعلَى ْاِل َُّمة لیعینُ ُ
َ ْ ُ
َ َُ
أأ
ص َارُه ْم لأ َما َعلَی أه ْم فأی تَ ْركأ َها َو تَ ْر أك َغ أیَها أم َن
ت فأی أه ُّ
َعلَى بَاْل أه ْم؛ فَأَثْبَ َ
الرُم َوز َو أ َْع َمى قُلُوبَ ُه ْم َو أَبْ َ
اب الْ َقائأ أمی بأأهو الْعالأ أم أ أ
اه أر ُهأ و ب أ
َح َدثُو ُه فأی أه .و جعل أ َْهل الْكأتَ أ
ْأ أ ِّ
اْنأ أه أم ْن
َ َ
َ
ی بظَ َ َ
اْلطَاب الدَّال َعلَى َما أ ْ ُ َ َ َ َ َ
الس أ
ماإو تُ ْمتأی أُ ُكلَها ُك َّل أح ٍ
ی بأإأ ْذ أن َرِِّبا....
ت َو فَ ْر ُعها فأی َّ
َصلُها ثابأ ٌ
َش َجَرةٍ أ ْ
الی ان قال7ك  :إأ َّن اللَّهَ َج َّل أذ ْكُر ُهُ بأ َس َع أة َر َْحَتأ أه َو َرأْفَتأ أه أِبَْل أق أهو َو أع ْل أم أه أِبَا ْی أدثُهُ الْ ُمبَ ِّدلُو َن أم ْن
أ
أ
اِل و ْ أ
أ أ
أ أأ
ٍ
الَاه ُلو َو ق ْسما ََ ی ْع أرفُهُ
تَ ْغیی َك َالمهو قَ َس َم َك َال َمهُ ثََالثَةَ أَقْ َسام؛ فَ َج َع َل ق ْسما مْنهُ ی ْع أرفُهُ الْ َع ُ َ
أ
إأََّ من ص َفا أذهنُه و لَطُ أ
ص ْد َر ُهُ لأ ْأل ْس َالأمو َو قأ ْسما ََ ی ْع أرفُهُ إأََّ
َْ َ ْ ُ َ َ
ص َّح َتَْیی ُز ُهُ م َّْن َشَر َ ،اللَّهُ َ
ف ح ُّسهُ َو َ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ی َعلَى
اللَّهُ َو أ َُمنَ ُاؤ ُهُ َو َّ
الر أاس ُخو َن فی الْع ْل أمَ .و إأََّّنَا فَ َع َل َذل َ
ك لئَ َّال یدَّعی أَ ْه ُل الْبَاْ أل م َن الْ ُم ْستَ ْول َ
أ
أ أ
اث رس أ
ول اللَّ أه 6أمن أع ْل أم الْ أكتَ أ
ض أطَر ُار إأ َ أاَیتأ َما أر
ود ُه ُم أاَ ْ
اب َما َِلْ ْی َعلْهُ اللَّهُ َُهُ ْمو َو لی ُق َ
ْ
م َی َ ُ
أ
أِبَن وََّ ُه أَمرهم؛ فَاستكُْروا عن َْ أ أ
أ
أ
اهَرُه ْم
ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َُ َ ْ َ
اعته تَ َعُّززا َو افْ َْتاإ َعلَى اللَّه َعَّز َو َج َّلو َو ا ْغ َْتارا بأ َكثَْرةأ َم ْن ظَ َ
اْسُهُ َو َر ُسولَهُ.6
َو َع َاونَ ُه ْم َو َعانَ َد اللَّهَ َج َّل ْ
فَأ ََّما ما علأمه ْ أ
أ أ
ض أل رس أ
ول اللَّ أه أمن كأتَ أ
اب اللَّ أهو فَ ُه َو قَ ْو ُل اللَّ أه ُسْب َحانَهُك َ « :م ْن
َ َ َُ
ْ
الَاه ُل َو الْ َعاِلُ م ْن فَ ْ َ ُ
أ
صلُّو َن عَلَى النَّبأی یا أَی َها الَّ أذی َن َآمنُوا
الر ُس َ
ی أط أع َّ
ول فَ َق ْد أ َ
َْاع اللَّهَ»و َو قَ ْولُهُك « :إأ َّن اللَّهَ َو َمالئ َكتَهُ ی َ
أ
أ أأ أ أ
أ
اهر قَولُه «صلُّوا علَی أه» و الْب أ
أ
أ
اْ ُن
َ
صلُّوا َعلَیه َو َسلِّ ُموا تَ ْسلیما»َ .و ُهَذ ُه ْالیة ظَاهٌر َو بَاْ ٌن؛ فَالظَّ ُ ْ ُ َ َ َ َ
أ
أ
ضلَهُ َعلَی ُك ْم] َو َما َع أه َد
[و فَ َّ
قَ ْولُهُ « َو َسلِّ ُموا تَ ْسلیما» أَی َسلِّ ُموا ل َم ْن َو َّ
صا ُهُ َو ْ
استَ ْخلَ َفهُ علیكم فضله َ
أ
أ
أ أ أ
ك أَنَّه ََ یعلَم تَأْ أویلَه إأََّ من لَطُ أ
ص َّح َتَْییُز ُهُ.
َخ َُْرتُ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ
بأه إألَیه تَ ْسلیماَ .و َه َذا مَّا أ ْ
ص َفا ذ ْهنُهُ َو َ
ف ح ُّسهُ َو َ

أ
أ أ
ی»و أِل َّ
ال «یس
ث قَ َ
َن اللَّهَ َْسَّى النَّبأی 6أِبَ َذا أاَ ْس أمو َحی ُ
َو َك َذل َ
ك قَ ْولُهُ « َس َال ٌم َعلَى آل یاس َ
أ ٍ
أ
َّك لَ أمن الْمرسلأ أ أ أ أ
آن ْ أ
و الْ ُقر أ
َس َقطُوا
اْلَكی أم إأن َ َ ُ ْ َ َ
ی»؛ لع ْلمه أَن َُّه ْم ی ْسقطُو َن قَ ْو َل َس َال ٌم َعلَى آل ُُمَ َّمدو َك َما أ ْ
َ ْ
َغ َی ُهُ.....
ال
ِّل أمَّا ْی أری َه َذا الْ َم ْجَرىو لَطَ َ
ف َو بُد َ
ُس أق َ
ط َو ُحِّر َ
ت لَ َ
الی ان قال7ك َ :و لَ ْو َشَر ْح ُ
ك ُك َّل َما أ ْ
ب ْاِلَعد أ
و ظَهر ما ََتظُر الت أَّقیة إأظْهار ُه أمن مناقأ أ أ أ
أ
اإ (بحاراألنوار ج  89ص  00ح  3نقل
ب ْاِل َْولیاإ َو َمثَال أ ْ َ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َُ ْ ََ

88

 .8حجیت جمعیۀ قرآن با صاحبان علوم الهی از نظر قرآن
قرآن به تبیین و معرفی خود دارای صاحبان علمی است که مراجعه کنندگان و
متمسّکان به خود را برای دریافت حقایق علمی و کماالت الهی به آن ذوات شریفه
ارجاع میدهد .آیاتی که به تأویل به لسان االهی به این ارجاع تذکر داده ،بسیار
است .آیاتی نیز به ظاهر صریحاً به این ارجاع اشاره و تأکید نموده است:

عترت:
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به ارجاع به آنها نموده است :فَسئَلُوا أ َْهل ِّ
الذ ْك أر إأ ْن ُكْنتُ ْم َ تَ ْعلَ ُمو َن
ْ
َ
سوم .آیاتی که صاحبان علوم قرآن را «الذین اوتوا العلم» بر شمرده و آیات الهی
ص ُدوأر الَّذین أُوتُوا الْعأْلم (عنکبوت)09 ،
ات بَی ٌ
را نزد آنان بینات دانسته است :بَ ْل ُه َو آی ٌ
نات فی ُ
َ
َ
چهارم .آیاتی که با صراحت ،از صاحبان علوم قرآن به «من عند ُه علم الکتاب» یاد
مینماید :قُل َكفى بأاللَّ أه َشهیدا بینی و بینَ ُكم و من أعْن َد ُه أع ْلم الْ أك أ
تاب (رعد)03 ،
ْ
َ َ َ ْ َ َْ ُ ُ
پنجم .آیاتی که مردم را در اخذ علوم قرآن ،صریحاً به «اولی االمر» ارجاع داده
أ
است :و لَو رُّدو ُه إأ َ َّ أ
َم أر أمْن ُهم لَ َعلأمهُ الَّذین یستَْنبأطُونَهُ أمْن ُهم (نساء)83 ،
الر ُسول َو إأ أُولی ْاِل ْ
َ َْ ُ
ْ
َ ْ
ْ َ
ششم .آیاتی که تفصیل یافتۀ قرآن (علوم تفصیلی) را نزد آن بزرگواران معصوم:
أ
ص ْلنا ُه على أ
ناهم بأكأ ٍ
ع ْل ٍم (اعراف.)52 ،
تاب فَ َّ ُ َ
دانسته استَ :و لَ َق ْد جْئ ُ ْ
(نحل03 ،؛ انبیاء)7 ،

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

یکم .آیاتی که صاحبان علوم الهی را «الراسخون فی العلم» معرفی نموده استَ :و ما
ن فأی الْعأْل أم (آل عمران.)7 ،
الر أاس ُخو َ
ی ْعلَ ُم تَأْویلَهُ إأََّ اللَّهُ َو َّ
دوم .آیاتی که قرآن را «ذکر» و صاحبان علوم الهی را «اهل الذکر» دانسته و امر
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از إحتجاج).

هفتم .باید یادآوری و تأکید گردد که آیات بسیار زیادی به نزول قرآن با لسان
عربی اسماعیلی به ویژه «عربی مبین» اشاره دارد که لسانی الهی و علوم الفاظ آن
مختص به پیامبر اکرم و حجج الهی علیه و علیهم السالم بوده و میباشد .آگاهی به
88

در روایات معصومین ،:از زبان متحدّی به کالم اهلل یعنی رسول اکرم و اوصیاء
معصوم او علیه و علیهم سالم اهلل نیز توصیفاتی وجود دارد .اینک به گوشهای از
این جنبه یعنی «حجیت جمعیه قرآن و صاحبان علوم آن» اشاره میرود:
یکم .امام صادق 7خاستگاه تمام علوم الهی را کتاب اهلل میداند .چندین راوی

سال نوزدهم /شماره / 73زمستان  1044سفینه

امت کافی میداند ،با شروطی که برای آن بیان میدارد.
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آوردهاند که حضرتش فرمود:
أ
السماو أ
أ
ات َو َما فأی ْاِل َْر أ
ضو َو أ َْعلَ ُم َما فأی ا ْلَن أَّة َو أ َْعلَ ُم َما فأی النَّا أرو َو أ َْعلَ ُم
إنِّی َِل َْعلَ ُم َما فی َّ َ َ
َن ذَلأك َكُر علَى من َأْسعه أمْنه .فَ َق َ أ
ت
َما َكا َن َو َما ی ُكو ُن .قَ َ
الك ُُ :ثَّ َم َك َ
الك َ :عل ْم ُ
ث ُهنَیئَةو فَ َرأَى أ َّ َ َُ َ َ ْ َ ُ ُ
اب اللَّ أه عَّز و ج َّلو إأ َّن اللَّه عَّز و ج َّل ی ُق ُ أ
أ
ك أمن كأتَ أ
شی ٍإ (الکافی ج  1ص .)26
ولك  :فی أه تأْبیا ُن ُك ِّل َ
ََ َ َ
َ َ َ
ذَل َ ْ
دوم .امام صادق 7ریشۀ حلّ تمام اختالفات را در قرآن میداند.
َصل فأی كأتَ أ
َما أم ْن أ َْم ٍر یْتَلأ ُ أ أ أ أَّ
ول
اب اللَّ أه َعَّز َو َج َّلو َو لَ أك ْن ََ تَْبلُغُهُ ُع ُق ُ
ف فیه اثْنَان إَ َو لَهُ أ ْ ٌ
الر َج أال (الکافی ج  1ص .)64
ِّ
سوم .امام صادق 7قرآن را صاحب حدودی مانند حدود خانه میداند.
آن حدودا َكحد أ
أ
ود الدَّا أر (بحاراالنوار ج  89ص  17نقل از محاسن).
ُُ
إأ َّن ل ْل ُق ْر أ ُ ُ
چهارم .امام باقر 7کتاب خدا و وحی الهی بر پیامبر را برای رفع تمام نیازهای
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ادبیت و لطائف این لسان الهی ،از جمله علوم قرآن است که نزد آن بزرگواران
ب العالَمی  ....بألأ ٍ
سان َعربأی ُمب ٍ
ی (شعراء)195 – 191 ،؛ ه ذا لأسا ٌن َعَربأی
میباشدَ :و إأنَّهُ لَتَنزی ُل َر ِّ
َ
َ
ی (نحل.)143 ،
ُمب ٌ
 .8حجیت جمعیۀ قرآن با صاحبان علوم الهی در روایات معصومین:

إأ َّن اللَّهَ تَبَ َارَك َو تَ َعا َ َِلْ ی َد ْع َشیئا ْیتَا ُ إألَی أه ْاِل َُّمةُ إأََّ أَنْ َزلَهُ فأی كأتَابأأه َو بَینَهُ لأَر ُسولأأه6و َو
ٍ
أ
أ
أ
ح ّدا (الکافی
ك ْ
َج َع َل ل ُك ِّل َشیإ َح ّدا َو َج َع َل َعلَی أه َدلیال ی ُد ُّل َعلَی أهو َو َج َع َل َعلَى َم ْن تَ َعدَّى ذَل َ
اْلَ َّد َ
ج  1ص.)64

پنجم .ذیل آیۀ «و إأ ْن ُكْنتُم فأی ری ٍ
ب أمَّا نََّزلْنا َعلى َعْب أدنا» (بقره )23 ،امام
ْ َ
َ

کاظم7

در بارۀ

 176نقل از تفسیر إمام عسکری.)7

ششم .امام

رضا7

یکی از فضائل قرآن را کهنه نشدن و تازگی در هر زمان

هفتم .امام

صادق7

در بیانی راهگشا ویژگیهای صاحبان الهی علوم قرآن را

عترت:
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میشناسانَد و علت سرگردانی امت در بارۀ آموزههای قرآن را توضیح میدهد.
و أ ََّما ما سأَلْت أمن الْ ُقر أ أ
أأ
أ أ أ َّ
س َعلَى
ك أَیضا أم ْن َخطََراتأ َ
آنو فَ َذل َ
َ َ َ َ َ ْ
ك الْ ُمتَ َفاوتَة الْ ُم ْختَل َفة؛ ِلَن الْ ُق ْرآ َن لَی َ
ٍ
أ
أ
أ
أ
ال ل َق ْوم ی ْعلَ ُمو َن ُدو َن َغ أیه ْمو
ت إألَیهَ .و إأََّّنَا الْ ُق ْرآ ُن أ َْمثَ ٌ
َما ذَ َك ْر َ
ت فَ َم ْعنَا ُهُ َغ ُی َما َذ َهْب َ
تَ .و ُك ُّل َما َْس ْع َ
أ ٍ
أ
الوتأأهو َو ُه ُم الَّ أذی َن ی ْمأمنُو َن بأأه َو ی ْع أرفُونَهُ.
َو ل َق ْوم یْتلُونَهُ َح َّ ت َ
فَأ ََّما َغیهم فَما أَش َّد إأ ْش َكالَه علَی أهم و أَب عد ُه أمن م َذ أاه أ أأ أ أ
ول اللَّ أه6ك :
ال َر ُس ُ
ك قَ َ
ُُ ْ َ َ
ب قُلُوِب ْم؛ َو ل َذل َ
ُ َ ْ َ ََُْ ْ َ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
َُجَعُو َن إََّ َما
ك ََتَ َی ْ
اْلََالئ ُ أ ْ
س َشیإٌ بأأَبْ َع َد م ْن قُلُوب ِّ
الر َجال م ْن تَ ْفس أی الْ ُق ْرآنَ .و فی َذل َ
إنَّهُ لَی َ
أ أ
ك أَ ْن یْنتهوا إأ َ بابأأه و أصر أ
اْ أهو َو أَ ْن ی ْعبُ ُدو ُهُ َو یْنتَ ُهوا فأی
َشاإَ اللَّهَُ .و إأََّّنَا أ ََر َاد اللَّهُ بأتَ ْع أمیتأ أه فی َذل َ
َُ
َ َ َ
أ
أأ
أ أ
أ
أأ
ك َعنْ ُه ْم ََ
اجوا إألَی أه أم ْن ذَل َ
قَ ْوله إأ َ َْاعَة الْ ُق َّو أام بأكتَابأه َو النَّاْق َ
ی عَ ْن أ َْم أر ُهأو َو أَ ْن ی ْستَنْبأطُوا َما ْ
احتَ ُ
َع ْن أَنْ ُف أس أه ْم.

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

میداند که برای همۀ انسانها حجت است.
أ أ
الَن أَّة َو الْ ُمْن أجی أم َن النَّا أرََ .
ی َو ُع ْرَوتُهُ الْ ُوثْ َقى َو َْ أری َقتُهُ الْ ُمثْلَىو الْ ُم َمِّدی إأ َ ْ
ُه َو َحْب ُل اللَّه الْ َمت ُ
أأ أ
ان؛ بل جعأل دلأیل الُْره أ
ٍ
أ ٍ
ان َو
یْلُ ُ أم َن ْاِل َْزأمنَ أة َو ََ یغأ ُّ
ث َعلَى ْاِلَلْسنَةو ِلَنَّهُ َِلْ ْی َع ْل لَزَمان ُدو َن َزَم َ ْ ُ َ َ َ ُْ َ
أأ أ
ی ی َدی أه و َ أمن خ ْل أف أهو تَْن أزیل أمن حكأی ٍم َأ
أ ٍ
باْل أم ْن بَ أ
َحید (بحاراألنوار
َ ْ َ
ٌ ْ َ
ُح َّجة َعلَى ُك ِّل إنْ َسان؛ َ یأْتیه الْ ُ
ج  17ص 211نقل از عیون أخبار الرضا.)7
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جوامع العلم سخن میگوید.
«و إأ ْن ُكنتم فأی ری ٍ أ
أ أ
أ
أ
أ
ك
ض أر ُهأو بَقی َك َذل َ
َس َفا أر ُهأ َو فی َح َ
ب مَّا نََّزلْنا َعلى َعْبدنا» َو أَنْتُ ْم تَ ْع أرفُونَهُ فی أ ْ
ُْ ْ َ
َ
أ
أ
أ أ
أ أ
أ
أ
خ أرین ...الی آخر ُه (بحاراألنوار ج  9ص
ی َسنَة؛ ُُثَّ أُوتی َج َوام َع الْع ْل أم َح ََّّت َعل َم ع ْل َم ْاِل ََّول َ
أ َْربَع َ
ی َو ْال َ

88
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 141نقل از محاسن)

هشتم .حضرت باقر

العلوم7

ضمن گزارش رویدادهای روز شورا مناشدۀ

امیرالمؤمنین 7را بیان میدارد ،از جمله سخنانی در بارۀ علم الهی که رسول خدا

در کالم
قرآن خود را کالم اهلل میداند و پیامبر اکرم 6نیز تحدّی به کالم اهلل میکند ،نه
به کالم خودش .به اعتراف دوست و دشمن ،قرآن کالم خداوند متعال است و
مشابهت با کالم بشر ندارد .در روایات به نمونههایی از آثار کالم الهی هنگام تالوت
قرآن بر دل و جان مسلمانان صدر اسالم اشاره شده است .به همین دلیل ،عدهای
کالم الهی را سحر میدانستند (بحاراالنوار ج  9ص  )205و توصیه میکردند که دیگران به
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به حضرتش آموخت.
أ
أ أ
الك  :قَ َ أ أ أ
َح ٌد
َع ْن أَبأی َج ْع َف ٍر 7قَ َ
ال أَم ُیالْ ُم ْممن َ
ُّورىك  :نَ َش ْدتُ ُك ْم باللَّهو َه ْل فی ُك ْم أ َ
ی 7ی ْوَم الش َ
أ
أ أ
ول
َح ٌد َعلَّ َمهُ َر ُس ُ
ول اللَّ أهَ 6و َكفَّنَهُ َغ أیی؟ قَالُواك  .َ :قَ َ
َغ َّس َل َر ُس َ
الك  :نَ َش ْدتُ ُك ْم باللَّهو َه ْل فی ُك ْم أ َ
أ
ف َكلأم ٍة ُكلُّ َكلأم ٍة أم ْفتَا ،أَلْ أ
الك  :نَ َش ْدتُ ُك ْم بأاللَّ أهو َه ْل فأی ُك ْم
ف َكلأ َم ٍة َغ أیی؟ قَالُواك  .َ :قَ َ
ُ
َ
اللَّه 6أَلْ َ َ
ول اللَّ أه 6حنُوْا أمن حنُ أ
ال اقْ أس ْمهُ أَثْالثاو ثُلُثا لأی َُتَنِّطُنأی بأأهو َو
وط ا ْلَن أَّةو ُُثَّ قَ َ
َح ٌد أ َْعطَا ُهُ َر ُس ُ
ْ َ
َ
أَ
ك َغ أیی؟ قَالُواك ( .َ :بحاراالنوار ج  22ص  505نقل از احتجاج).
ثُلُثا أَبْنَتأیو َو ثُلُثا لَ َ
 . 5حجیت جمعیۀ قرآن با صاحبان علوم الهی از نظر حقیقت وضع و استعمال
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الرس أ
أ
ول َو إأ أُولأی ْاِل َْم أر أمْن ُه ْم لَ َعلأ َمهُ الَّ أذی َن ی ْستَْنبأطُونَهُ أمْن ُه ْم .فَأ ََّما َغ ُیُه ْم
ُُثَّ قَ َ
الك َ :و لَ ْو َرُّدو ُهُ إ َ َّ ُ
أ
أ
اْلَْل ُ ُكلُّ ُه ْم ُوََةَ ْاِل َْم أر؛ إأذا
ت أَنَّهُ ََ ی ْستَ أقی ُم أَ ْن ی ُكو َن ْ
س ی ْعلَ ُم ذَل َ
وج ُدَ .و قَ ْد َعل ْم ُ
ك أَبَدا َو ََ ی َ
فَلَی َ
اص لأی ْقتَ أدی ِبأأ ْم
ََ أی ُدو َن َم ْن یأََْتأُرو َن َعلَی أه َو ََ َم ْن یبَلِّغُونَهُ أ َْمَر اللَّ أه َو نَ ْهیهُ .فَ َج َع َل اللَّهُ الْ ُوََةَ َخ َو َّ
أ
ك.
ص ُه ْم بأ َذل َ
صْ
َم ْن َِلْ یْ ُ
أ
أ
ك إأ ْن َشاإ اللَّه؛ و إأی َ أ
أ
آن بأرأْی َ أ
ی فأی أع ْل أم أه
فَافْ َه ْم ذَل َ
َّاس َغیُ ُم ْش َأْتك َ
َ ُ َ
كو فَإ َّن الن َ
اك َو ت َال َوةَ الْ ُق ْر َ
َكا ْشأ َْتاكأ أه ْم فأی َما أس َوا ُهُ أم َن ْاِل ُُموأر َو ََ قَ أاد أری َن َعلَی أه َو ََ َعلَى تَأْ أویلأ أهو إأََّ أم ْن َحدِّ ُهأ َو بَابأأه الَّ أذی
أ
أأ أ أ
أ
أ
َّ
َّ
شاإ اللَّهُ( .بحاراالنوار ج  89ص
َج َعلَهُ اللهُ لَهُ .فَافْ َه ْم إ ْن َشاإَ اللهُ َو اْْلُب ْاِل َْمَر م ْن َم َكانهو ََت ْد ُهُ إ ْن َ َ

آن گوش ندهند تا تحت تأثیر قرار نگیرند .جناب علی بن ابراهیم قمی ذیل آیه

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و
عترت:

آن بر رسول اکرم ،6و چه در مراتب قرائت و تبیین آن بر مردم توسط حضرتش
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باشد .لذا بطور مختصر میتوان اشاره کرد که حقیقت وحی ،چه در مراحل نزول

88
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ت َوحیدا» (مدّثر )11 ،آورده است:
«ذَ ْرنی َو َم ْن َخلَ ْق ُ
قَوْلُهُ« :ذَرنأی و من خلَ ْق أ
ت فأی الْ َولأی أد بْ أن الْ ُمغأ َیةأ َو َكا َن َشیخا َكبأیا ََُُّربا
ت َوحیدا»و فَأإن ََّها نََزلَ ْ
ْ َ َْ َ ُ
أ
بو و َكا َن أمن الْمستَه أزئی بأرس أ
أ أ
اْلأ ْج أر َو
ول اللَّ أه ی ْق ُع ُد فأی ْ
ول اللَّ أه6و َو َكا َن َر ُس ُ
َ ُ ْ ْ َ َُ
م ْن ُد َهاة الْ َعَر َ
أأ
أ أ
اعْب أد ََْ ٍ
ول ُُمَ َّم ٌد؛
س َما َه َذا الَّ أذی ی ُق ُ
اجتَ َم َع ْ
ش إأ َ الْ َولید بْ أن الْ ُمغ َیة فَ َقالُواك  :یا أَبَ َ
ت قُ َری ٌ
ی ْقَرأُ الْ ُق ْرآ َن .فَ ْ
أ
أ
الك َ :د ُعونأی أ َْْسَع َك َالمه .فَ َدنَا أمن رس أ
الك  :یا ُُمَ َّم ُد أَنْ أش ْدنأی
ول اللَّه فَ َق َ
ب؟ فَ َق َ
ْ َُ
ْ َُ
ش ْعٌر أ َْم ك َهانَةٌ أ َْم َخطْ ٌ
أ أ
أ
أ
الك  :اتْ ُل
ضا ُهُ الْ َم َالئأ َكةُ َو أَنْبأی ُاؤ ُهُ َو ُر ُسلُهُ .فَ َق َ
أم ْن أش ْع أرَك .قَ َ
الك َ :ما ُه َو ش ْعٌر َو لَكنَّهُ َك َال ُم اللَّه الَّذی ْارتَ َ
َعلَی أمْنهُ َشیئا.
ش  -فَ ُق ْل َُهُ ْم
فَ َقَرأَ َعلَی أه َر ُس ُ
ول اللَّ أه حم َّ
الس ْج َد َة .فَلَ َّما بَلَ َغ قَ ْولَهُ «فَأإ ْن أ َْعَر ُ
ضوا  -یا ُُمَ َّم ُد قُ َری ٌ
أ
أأ ٍ
أ أ
ت ُك ُّل َش ْعَرةٍ فأی َرأ أْس أه َو
ود»و قَ َ
الك  :فَاقْ َش َعَّر الْ َولی ُدو َو قَ َام ْ
أَنْ َذ ْرتُ ُك ْم صاع َقة مثْ َل صاع َقة عاد َو ََثُ َ
أ
أْلْیتأ أهو َو َمَّر إأ َ بَیتأ أه َو َِلْ ی ْرأج ْع إأ َ قُ َری ٍ
ااْلَ َك أم إأ َّن
ك .فَ َم َش ْوا إأ َ أَبأی َج ْه ٍل فَ َقالُواك  :یا أَبَ ْ
ش أم ْن ذَل َ
اعْب أد ََْ ٍ
ال لَهُك  :یا َع ِّم
صبَأَ إأ َ أدی أن ُُمَ َّم ٍدو أَ َما تَ َرا ُهُ َِلْ ی ْرأج ْع إألَینَا؟ فَ َع َدا أَبُو َج ْه ٍل إأ َ الْ َولأی أدو فَ َق َ
أَبَ َ
س َ
َََ َّ أ
ت إأ َ أدی أن ُُمَ َّم ٍد؟
ض ْحتَنَا َو أ ْ
وسنَا َو فَ َ
صبَ ْو َ
نَ َّك ْس َ
ت بنَا َع ُد َّونَا َو َ
ت ُرإُ َ
أ أ
أ أأ
وج ْه ٍلك  :أَ
ص ْعبا تَ ْق َشعأُّر أمْنهُ ْ
الُلُو ُد .فَ َق َ
قَ َ
صبَ ْو ُ
ت إأ َ دینهو َو لَكنِّی َْس ْع ُ
ت َك َالما َ
الك َ :ما َ
ال لَهُ أَبُ َ
أ
الك :
الك َ :و إأ َّن ْ
ضهُ بَ ْعضا .قَ َ
ب أهی؟ قَ َ
ورو َو َ ی ْشبأهُ بَ ْع ُ
ب َك َال ٌم ُمتَّص ٌل َو َه َذا َك َال ٌم َمنْثُ ٌ
َخطْ ٌ
اْلَطْ َ
أ
ت أَ ْشعار الْعر أ
أ
بو بَ أسیطَ َها َو َم أدی َد َها َو َرَملَ َها َو َر َجَزَهاو َو َما
فَ أش ْعٌر ُه َو؟ قَ َ
الك َ :و أ ََما إنِّی قَ ْد َْس ْع ُ َ َ َ َ
ُه َو بأ أش ْع ٍر.
أ
أ
أأ
قَالُواك  :فَما هو؟ قَ َ أ
اعْب أد ََْ ٍ
ول فأی
س َما تَ ُق ُ
الك َ :د ْعنی أُفَ ِّكُر فیه .فَلَ َّما َكا َن م َن الْغَدو قَالُوا لَهُك  :یا أَبَ َ
َ َُ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
َّ
أ
كك  :ذَ ْرنی َو
َما قُ ْلنَا ُهُ؟ قَ َ
َخ َذ ب ُقلُوب النَّاس .فَأَنْ َزَل اللهُ َعلَى َر ُسوله فی ذَل َ
الك  :قُولُوا ُه َو س ْحٌر؛ فَإنَّهُ أ َ
من خلَ ْقت و أ
حیدا الی آخر ُه( .تفسیر قمی ج  2ص .)390 – 393
َْ َ ُ َ
این کالم در افق جالل و عظمت و کبریائیت الهی بوده و مشابه کالم بشر نمی-

مشابه «استعمال» در کالم بشری نیست ،زیرا در این صورت کالم اهلل ضمن تنزل
به مراتب افق بشری نه فقط مراحل وجودی انسان را به تعالی نمیرساند ،بلکه از
تقدس انتساب به ساحت و افق الهی نیز تنزل مییابد.
199

در کالم بشر ،اساس «وضع» ،تعیین و قرار دادن الفاظ و کالم برای معناهای
تصوری است .حقیقت «استعمال» نیز ایجاد معانی ،یعنی تصوّر ،در مقام اشرف
سپس آشکار نمودن آن با آلتیت الفاظ است .لذا «استعمال» به معنای «القاء معانی و
تصورات با آلتیت الفاظ» است که الفاظ استقالالً مورد نظر نیستند ،بلکه الفاظ و
کالم ،حین تکلّم در معانی تصوریه فانی هستند.
لذا در این صورت کالم بشری همگی ایجاد معانی در حدّ و افق حقایق تصوّری
بشری است .اما در علوم الهی ،تعیین الفاظ به عنوان سِمات و عالمات و نشانهها
«استعمال» نیز القاء این عالئم و سِمات واقعی برای حقایق فطری است .اگر چه
الفاظ و کالم حقایقی واقعی میباشند ،امّا این الفاظ حین تکلّم ،در مراد و مقصود
فطری موجود و مورد اشاره ،فانی میباشند.

1

کالم بطور مطلق از حیث ذات ،حکایت از مراد دارد و کاشف از مقصود است .لذا
الفاظ و کالم در مراد و مقصود فانیاند .2به عبارت دیگر ،هنگام تکلّم ،الفاظ بطور
 .1برای آگاهی از حقیقت استعمال در کالم بشری ،بنگرید به مطالب مباحث الفاظ موجود در شرح کتاب ابواب الهدی و ارجاعات
در شرح این کتاب که در تحقیق حسین مفید آمده است .در زمینۀ کالم اهلل و حقیقت کالم بشری بنگرید :تقریرات الکالم فی
حجیة القرآن (ص  .)30- 22در دیگر تقریرات اصولی میرزا مهدی اصفهانی از این مبحث تحت یک عنوان مبنائی بطور مبسوط
سخن به میان آمده است .به گوشهای از این مباحث در نوشتار نگارنده تحت عنوان «نقش تذکّرات گفتاری حامالن علوم قرآن
در راهیابی به دانائیهای فطری» اشاره شده است( .بنگرید :سفینه شماره  21و  22و .)22
 .6بر اساس علوم بشری ،الفاظ و کالم در صورتهای ذهنی و مفاهیم تصوری فانیاند ،اما از منظر علوم الهی الفاظ و کالم در
حقایق خارجی و مرادهای واقعی و مقاصد فطری فانی هستند.
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برای اشاره به حقایق فطری خارجی ،وضع الهی دانسته شده است .لذا حقیقت
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نفس و تنزل آن معانی و تصوّرات از مرتبه بساطت و اشرف به مرتبه مثال نفسی و

استقاللی مورد نظر قرار نمیگیرند ،بلکه ابزار برای درک و دریافت مقصود

میباشند .از این جهت ،الفاظ در کالم ،ابزار و آلت ،یعنی «ما به ینظَر» محسوب
میگردند ،که در این صورت ،مقصود و مراد کالم« ،ما فیه ینظَر» خواهد بود.

بر همین مبنا خداوند متعال کالم خود را بر اساس محتوا و «ما فیه ینظَ أر» آن یعنی

مقصود و مراد خود شناسانده و با همان توصیفات با این کالم تحدّی کرده است.
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(رعد ،)37 ،برهان (نساء ،)170 ،موعظه (نور ،)30،هدایت (فصلت ،)00،حکمت (آل عمران،)81،
بیان (آل عمران ،)138 ،تبیان (نحل ،)89،بصائر (انعام ،)140،شفا (یونس ،)57،بالغ (ابراهیم ،)52،ذکر
(یس ،)69،مبارک (انبیاء ،)54،رحمت (اعراف ،)52،فرقان (فرقان ،)1،نور (نساء ،)170،کتاب (هود)1،

و حق (یونس.)148،
کالم اهلل بر اساس همین معرفی و توصفیات ما فیه یُنظَرِ خود ،حجت و برهانی
داللت دارد .اگر چه فصاحت و بالغت قرآن کمالی مجزّا محسوب میگردد و به
عنوان «ما به ینظَر» در لباس الفاظ با لسان الهی عربی مبین برهانیت و حجیت کالم
اهلل را آشکارتر مینماید ،ولیکن قرآن کریم با محتوای «ما فیه یُنظَر» خود در داللت
بر حجیت و برهانیت مستقل است و به فصاحت و بالغت نیاز ندارد.

1

 .1در مورد عدم تحدی به فصاحت و بالغت ،بنگرید :رسالۀ الکالم فی حجیة القرآن (ص  .)52 - 58همچنین برای تحدی از
نظر وحدت افق علمی و ادبی (بالغت ادبی) به تبیین میرزا مهدی اصفهانی به دو منبع بنگرید :الف .هنگام تبیین وحدت ظاهر
قرآن و صاحبان علومش از نظر علمی و ادبی ،از بعثت تا غیبت کبری در رسالۀ القرآن و الفرقان ،قسمت عشر جهات کمالیة فی
اثبات العلوم االلهیة ،عنوان کماله التاسع ،ص ( 183 - 121ضمن مجموعۀ رسائل شناخت قرآن) آمده است .ب .رسالۀ فی وجه
اعجاز کالم اهلل المجید ،عنوان وجه تحدی القرآن ص ( 156 - 111ضمن مجموعۀ رسائل شناخت قرآن).

عترت:

مبین  -که ادبیت و لطائف آن نیز از جمله علوم قرآنی نزد نبیّ اکرم و حجج الهی
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قرآن کریم بجای تحدّی بر فصاحت و بالغت ،به نزول خود به لسان الهی عربی

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

الهی است که با محتوای ما فیه ینظَرِ آن ،ذاتاً بر صدق و حجیت و برهانیت خود
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کالم الهی قرآن کریم را از نظر «ما فیه ینظَر» به عباراتی وصف میکند ،مانند :علم

علیه و علیهم السالم است  -تحدّی میکند .لذا یک جنبه از تحدّی قرآن نیز در

حقیقت« ،ما به یُنظَ أر» آن یعنی لسان الهی عربی مبین است.

برهانیت و حجیت کالم اهلل از نظر قرآنیت و فرقانیت ،به حقیقتِ «ما فیه ینظَ أر»
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آن یعنی کماالت آن از جمله نور و علم و هدایت است .البته در آیینۀ زیبایی کالم
قرآن کریم ،تابناکتر و دارای جلوه و حالوت بیشتری گشته است.

امّا نکته مهم آنکه این برهانیت و حجیت قرآن مجید در کماالت ،زمانی تحقّق

مییابد که این کالم اهلل با صاحبان علوم خود  -که حامل کماالت «ما فیه یُنظَ أر» آن
یعنی علم و هدایت و نور و بصائر و حکمت و برهان و .........و نیز حامل علوم و
لطائفِ ما به یُنظَرِ آن یعنی آگاه به ادبیت و آداب لسان عربی مبین قرآن هستند -

ضمیمه گردد .به همین دلیل ،صاحبان علوم قرآن یعنی حجج الهی :قرین قرآن
رجوع کرد.
حجیت قرآن را حجیت جمعیه دانستهاند تا نحوۀ بهرهبرداری از کماالت آن بطور
حتم با ضمیمه نمودن صاحبان علوم آن انجام گیرد .لذا باید گونۀ بهرهمندی از کالم
اهلل در علوم قرآن و یاد آوریهای حقایق علمی که در نهاد بشر به ودیعه نهاده شده
است ،با مراجعه به صاحبان علوم آن یعنی حجج الهی :و با تکیه بر لطائف نهفته
در این لسان الهی که در نزد آنان است ،با تذکر و تنبّه آنان صورت پذیرد.
تمسّک به قرآن به انضمام صاحبان علم آن ،در آیات زیادی از قرآن و روایات
معصومین :یاد آوری شده است که اشاره شد .عقالً و نقالً اشخاص خاصّ و
معیّنی به عنوان صاحبان و حامالن علوم قرآن معرفی شدهاند .روایات معصومان:

نیز نحوۀ این تمسّک را روشن ساخته و حکمت سپرده شدنِ علوم قرآن نزد اهل

] [ DOR: 20.1001.1.17350689.1400.19.73.10.1

سال نوزدهم /شماره / 73زمستان  1044سفینه

معرّفی شدهاند که بایستی برای دریافت علوم قرآن به آن معصومان و علومشان
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الهی و در لباس «ما به یُنظَ أر» لسان الهی اسماعیلی عربی مبین ،کماالت «ما فیه یُنظَ أر»

البیت :را تبیین کردهاند.
 .8حجیّت جمعیّه قرآن با صاحبان علوم الهی از نظر وجوهات دهگانه حقیقت
قرآن
اینک به اصول و عناوینی از کالم اهلل میپردازیم که قرآن کریم بنا به آن اصول
حجج الهی :بر میشمارد .این اصول و مبانی مورد اتفاق نظر فقهاء و محدثان
عظام است.

1

 .1-8قرآن ،کالم اهلل است :برای هر مسلمانی سخن از قرآن کریم ،لفظ کالم اهلل
مجید را تداعی مینماید .سخن از کالمی است که به خداوند متعال نسبت دارد.
خداوند متعال در کالم خود که فعل اوست ،تجلّی کرده است .الهی بودن این کالم
معرفت خداوند متعال ،فطریِ همۀ انسانها است .این معرفت در انتقال به این
دنیا در حجابهای طبع مادی انسان پنهان شده و مورد غفلت قرار میگیرد .یکی از
راههای دریافت معرفتهای فطری که در درون انسانها نهاده شده ،تذکارهای انبیاء
است .از طریق تذکّرات انبیاء ،انسانها به دانشهای درونی خود متّوجه میشوند و
با این توجه ،معرفتهای فطری آنها ترکیبی میگردد .به عبارتی به دانشهای بدیهیِ

الهی که زبان فطرت است ،گوش جان بسپارند (یس .)11،دریافت حقیقت کالم اهلل
 .1برای تفصیل بیشتر بنگرید :براهین دهگانه حجیت جمعیه قرآن کریم از تقریرات الکالم فی حجیة القرآن (ص )61-21؛ و
نیز :مطالع دهگانه رساله القرآن و الفرقان (ص  )127-131ضمن مجموعه رسائل شناخت قرآن .تطبیق سایر مباحث دو مجموعه
شامل کماالت دهگانه قرآن و حقیقت تحدی قرآن و صاحبان علوم الهی به علم الهی را به نوشتارهای دیگر وا میگذاریم.

عترت:

خود بهره ببرند که حجابها را رها کرده و به تذکّرات انبیاء از طریق لسان آیات
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نهاده در فطرت خود پی میبرند .لذا کسانی میتوانند از نعمت دانشهای فطری

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

آسمانی ،امری بدیهی است که بداهت آن صرفاً با تنبّه و تذکر آشکار میگردد.
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و عناوین ،دریافت حقیقت خود را در گرو رجوع به شریک و قرین خود یعنی
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بودنِ قرآن نیز با تذکّر میسر میشود .جالب است بدانیم که یکی از القاب قرآن
«ذِکر» است .توجّه به این تذکّرات در کالم الهی ،دیگر امور فطری را نیز ترکیبی
میکند .لذا الهی بودنِ قرآن همراه با علوم آن که از اهل بیت :سرچشمه گرفته
194

است ،مانند سایر امور فطری امری بدیهی است که بداهت آن صرفاً نیاز به تنبّه و
تذکّر دارد.

1

بار معرفتی عظیم است ،به وسیلۀ فرشتههای مقرّبین از طرف خداوند متعال بر قلب
پیامبر اکرم 6نازل و القاء و تالوت شده (بقره )282،و با تالوت پیامبر

اکرم6

راه تعلیم و تزکیه برای سایر مردم فراهم گشته است (آل عمران.)160،
از آنجا که این کالم الهی فعل خداوند است ،از هیچ جهت با کالم بشری که
فعل مخلوق است ،مشابهت و مسانخت ندارد؛ آن چنان که امیرالمؤمنین

علی7

ب تنزیل یشبه بكالم البشرو و هو
تفسر القرآن برأیك حَّت تفقهه عن العلماإ؛ فإنه ُر ّ
«إیاك أن ّ

كالم اهلل .و تأویله َ یشبه كالم البشر .كما لیس شیإ من خلقه یشبههو كذلك َ یشبه فعله
تعا شیئا من أفعال البشرو و َ یشبه شیإ من كالمه بكالم البشر .فكالم اهلل تبارك و تعا
صفتهو و كالم البشر أفعاُهم؛ فال تشبه كالم اهلل بكالم البشرو فتهلك و تضل»( .بحار االنوار ج 89
ّ
ص  147از توحید صدوق).
توضیح اینکه کالم بشر ،استعمال الفاظ در معانی نفس االمری 3است ،در حالی

 .1برای تذکّر به بدیهی بودن قرآن به عنوان کالم اهلل ،بنگرید :مقدمه رساله القرآن و الفرقان (ص  )112 -118ضمن رسائل
شناخت قرآن ،نیز :تقریرات الکالم فی حجیة القرآن.
 .6برای تفصیل بنگرید :رسالۀ القرآن و الفرقان ،مطالع عشرة فی اثبات الخالفة الجمعیة ،المطلع االول ،ص  ،103-161ضمن
مجموعۀ رسائل شناخت قرآن؛ نیز :تقریرات الکالم فی حجیة القرآن ،البرهان الثانی ،ص .02 -08
 .0برای آگاهی از معنای استعمال در کالم بشری ،بنگرید :شرح حسین مفید بر کتاب ابواب الهدی.
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کالم خداوند را صفت او میداند و میفرماید:
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این کالم الهی 2با ترکیبی از الفاظ ،که حاوی حقایق علمی و محتوای هدایتی و

که کالم خداوند متعال ،تجلی خداوند در کالمش و صفت اوست( .لقد َتلّی اهلل
ْللقه فی کالمه و لکنّهم َ یبصرون؛ (بحار االنوار ج  89ص .)147

بروز این تجلّی علمی به عنوان وحی به نحو استعمال و القاء در کالم بشری
نیست .همچنین نحوۀ بهرهمندی از حقایق این کتاب الهی با فرآیند «استفاده» که
نحوۀ بهرهمندی از کالم بشری است ،کامالً تفاوت دارد.

1

198

به برگزیدگان خاصّی از بندگان اختصاص یافته است .این مقرّبان درگاه الهی همان
«الذین اوتوا العلم» (عنکبوت )09،و «اهل الّذکر» (نحل )03،هستند .به بیان قرآن ،این ذوات
مقدّسه کسانی هستند که حق تالوت این کتاب حمید را در شئون آن رعایت نموده
(بقره )121،و در برابر عظمت این تجلّی الهی ،خشوع و خضوع مناسب را اظهار می
نمایند (اسراء .)149 –147 ،به حکمتهایی از این تجلّی علمی در قالب کالم با لسان
البته هر فردی از بشر میتواند به داللت و راهنمایی صاحبان این علوم الهی به قدر
استعداد و ظرفیت وجودی خود از این تجلّی الهی بهره برگیرد ،ولیکن فهم مراد
اصلی و مُرّ مقصود کالم الهی اوالً منوط به طهارت وجودی و مشروط به واجدیت
تقوای شایسته و متناسب با این تجلّی الهی است (واقعه ،)79 – 77،ثانیاً در گرو مراجعۀ

 .1برای فهم نحوۀ بهرهمندیِ کامل از جهات تذکاری قرآن باید تفاوت مبانی الفاظ در علوم بشری و مبانی الفاظ در علوم الهی
به تفصیل تشریح گردد .نگارنده به این امر بطور مختصر در نوشتار «نقش تذکّرات گفتاری حامالن علوم قرآن در راهیابی به
داناییهای فطری» (سفینه ،شماره  21و  26و  )22پرداخته است.
 .6برای درک بیشتر منظور از ظهور علم الهی در قالب الفاظ ،به تبیین مرحوم میرزایاصفهانی بنگرید :رسالۀ فی وجه نزول العلم
االلهی فی الکالم(مجموعه کتاب رسائل شناخت قرآن ،ص )181-182؛ نیز :تقریرات الکالم فی حجیة القرآن ،ص .11-51

عترت:

گرفته و مورد خطاب اولیه کالم خداوند هستند.
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جدّی و جوهری به آن ذوات مقدسه است که این تجلّی ذاتاً برای آنان :صورت

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

الهی به عنوان بینّۀ نبی اکرم 6اشاره خواهد شد.
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حقایق این ظهور علم ازلی و ابدی خداوند متعال در قالب الفاظ 2اوالً و خاصۀً

هرگونه بهرهمندی از این تجلّی الهی با توجّه به عدم مشابهت و مسانخت با کالم
بشری از نحوۀ استفاده و اکتساب دانش بشری متفاوت بوده و تنها از طریق شاهراه
تذکر و تنبّه مخاطبان آغازین این کالم و مجالی این تجلّی میسّر میگردد؛ آنچنانکه
198

امام صادق فرمود:
لکل علم بابا ناْقاو عرفه من عرفه و جهله من جهله .ذلک رسول اهلل 6و حنن».
جعل ّ

(بحار

االنوار ج  2ص  94ح  10و ص  6ح )1

بهرهمندیِ گروههای مختلف از قرآن ضمن مراجعه به صاحبان علوم الهی و تذکر
آنان ،بر حسب استعداد خود یکسان نیست .عموم مردم ،هنگام تالوت ،به ظواهر
و عبارات قرآن؛ خواصّ بر حسب تدّبر و تعقّل در تذکّرات صاحبان علوم الهی به
اشارات قرآن؛ اولیاء و متمسّکان به عالمان الهی بر حسب طهارت و پاکی به لطائف
جل علی اربعة اشیاإو علی العبارة و اَشارة و اللطائف و اْلقای  .فالعبارة للعوا ّم و اَشارة
ّ
عز و ّ

اص و اللطائف لألولیاإ و اْلقای لألنبیاإ» (بحار االنوار ج  89ص )143؛ ولی حقایق آن در
للخو ّ
انحصار نبیّ اکرم و وارثان بحقّ ایشان علیه و علیهم السالم است (سورۀ ص ،آیه .)39

 .2-8قرآن ،جوامع العلم و جوامع الکلم است :تجلّی الهی در کالم خویش با
لسان عربی مبین است .این زبان ،لسان الهی اسماعیلی است .خداوند متعال ،لسان
عربی مبین را لسان اهل ذکر ،لسان تسبیح مالئکه ،لسان اهل جنّت و لسان وحی
به انبیاء :قرار داده است؛ آنچنان که در حدیث حضرت باقر العلوم 7ذیل آیه

«و ما ارسلنا من رسول اَ بلسان قومه لیبی ُهم» (ابراهیم )3،آمده است:
« َما أَنْ َزَل اللَّهُ تَ َعا َ كأتَابا َو ََ َو ْحیا إأََّ بأالْ َعَربأی أة؛ فَ َكا َن ی َق ُع فأی َم َس أام أع ْاِلَنْبأی أاإ :بأأَلْ أسنَ أة قَ ْوأم أه ْم
َو َكا َن ی َق ُع فأی َم َس أام أع نَبأینَا بأالْ َعَربأی أة .فَأإذَا َكلَّ َم بأأه قَ ْوَمهُ َكلَّ َم ُه ْم بأالْ َعَربأی أةو فَی َق ُع فأی َم َس أامعأ أه ْم بألأ َساِنأأ ْم.
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این تجلی الهی تذکّر و تنبه داده میشوند؛ چنانکه در حدیث آمده است« :کتاب اهلل
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لکل شر ،علماو و
لکل سبب شرحاو و جعل ّ
«ابی اهلل ان یری اَشیاإ ّاَ باَسبابو فجعل ّ

أ
أ
أ
ول اللَّ أه بأأَی لأس ٍ
ك
ب َر ُس َ
ان َخاَْبَهُو إأََّ َوقَ َع فی َم َس أامعأ أه بأالْ َعَربأی أة؛ ُكلَّ ذَل َ
َو َكا َن أ َ
َح ُدنَا ََ یَاْ ُ
َ
ل لَهُ( .تفسیر نورالثقلین ج  2ص 525؛ علل الشرائع ج 1ص
ی َْْتأج ُم َج ْ َُرئأی ُل َعْنهُو تَ ْش أریفا أم َن اللَّ أه َعَّز َو َج َّ
 ،126باب العلة التی من أجلها ْسی النبی اِلمی)

این لسان در ابتدا به حضرت اسماعیل 7الهام شده و پس از اندراس و انقراض
در بین عموم مردم ،فقط در خاندان حضرت اسماعیل 7جاری بوده است .آنگاه
زندگی

بخشیده و تجدید حیات فرموده است.1
این زبان الهی (عربی مبین) آن چنان ظرفیتی را داراست که میتواند حاوی علوم
و حقایق و حکمتهای الهی باشد .همین خصوصیت ،این لسان را از سایر زبانهای
بشری حتّی از زبان عربی جاهلیت (ماتعریبی) ممتاز مینماید .این زبان ظرفیت
تذکّر به رحمت ،هدایت ،بصیرت ،موعظه ،شفا ،نور و حکمت الهی را داراست.
ادبیات آن با نزول قرآن در خاندان آنها زنده گشته است ،میتوان به بسیاری از
حقایق و رموز لفظی این زبان الهی متذکّر و متنبّه شد .با داللت این خاندان  -که
لسان الهی عربی مبین به آنان اختصاص یافته و مخاطب «من ُخوْب أبه» این کالم
الهی هستند ،امکان دستیابی به سایر ظواهر و نیز بطون و عمق معانی آیات الهی

قرآن با این لسان نازل شده است .3این کالم «ذووجوه» است و ظرفیت انصراف به
 .1برای اطالع بیشتر بنگرید :رسالة فی وجه اعجاز کالم اهلل مجید ،تحت عنوان معرفة اللسان العربی ،ص  ،660 -611ضمن
مجموعۀ رسائل شناخت قرآن.
 ... .6و له ظهر و بطن فظاهره حکم و باطنه علم ظاهره انیق و باطنه عمیق  ...فیه مصابیح الهدی و منار الحکمة و دلیل علی
المعرفة لمن عرف الصفة( .الکافی ج  6صفحه  815کتاب فضل القرآن).
 .0محتوای عمیقتر این تنبّه را بنگرید :مجموعۀ رسائل شناخت قرآن ،مطالع عشرة ،...المطلع الثانی ،ص 101 -103؛ نیز￩ :

عترت:

به عبارت دیگر ،لسان الهی عربی مبین ظرفیت گنجایش افق علم الهی را دارد و
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فراهم میگردد.

2

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

لذا با رجوع به کسانی که آداب و ادبیات این زبان عربی مبین به آنان الهام شده و
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خداوند متعال با نزول قرآن ،این لسان را در خاندان پیامبر

اکرم6

198

195

فکری متفاوت و با هر استعدادی میتوانند با رجوع به کسانی که آگاه به این جوانب
و وجوه کالم الهی هستند ،از قرآن کریم به عنوان «جوامع العلم» 1و «جوامع الکلم»

2

بهرهمند شوند .از همین طریق است که ظرفیت و پتانسیل خاتمیت دین پیامبر
اکرم6

تحقّق مییابد و این کتاب با صاحبان علومش با یک افق حکمت

بلکه این لسان الهی آنچنان ظرفیتی دارد که لغات و الفاظ آن در یک معنای کلّی،
جمیع مخلوقات در جمیع نشئات و عوالم ناسوت و ملکوت و جبروت را مورد
خطاب قرار داده و پوشش میدهد.
 .8-3علم کتاب ،برهان صدق خالفت حامالن علوم الهی است :ویژگی دیگر
کالم الهی ،ظهور و تجلّی علم ذاتی ازلی ابدی خداوند متعال برای «خلیفة اهلل» است.
این ذوات مقدّسه ظرف واقعی و مجالی این تجلّی و مصداق خارجی این حقایق
معرفتی میباشند .با ظهور و تجلّی این علم الهی بر این ذوات مقدّسه ،طهارت از
تقریرات الکالم فی حجیة القرآن ،البرهان الثالث ،ص .08 - 01
 .1و انتم تعرفونه فی اسفاره و فی حضره .بقی کذلک اربعین سنةً ثمّ اوتیجوامع العلم حتّی عُلم عِلم االولین و اآلخرین( .بحار
االنوار ج  ،1ص  118باب .)1
 .6اعطانی جوامع الکلم و اعطی علیاً جوامع العلم (بحار االنوار ج  5ص )68؛ اوتیت جوامع الکلم (عوالی الآللی ج  2ص .)163
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نامتناهی الهی پاسخگوی تمام طبقات بشر میشود.
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معانی مختلف را دارد .امام باقر 7فرمود:
ٍ أ
أ
أ
َجابَنأی ُُثَّ َسأَلْتُهُ ثَانأیةو
َع ْن َجابأ ٍر قَ َ
الك َ :سأَلْ ُ
ت أَبَا َج ْع َف ٍرَ 7ع ْن َشیإ فی تَ ْفس أی الْ ُق ْرآنو فَأ َ
اب آخر .فَ ُق ْلتك  :جعألْ أ
ت فأی َه أذ ُهأ الْمسأَلَ أة أِبَو ٍ
فَأ أ أ ٍ
اب َغ أی َه َذا قَ ْب َل
َجْب َ
ت ف َد َاكو ُكْن َ
ُ ُ ُ
تأَ
َ
َْ
َ
َجابَنی ِبَ َو َ َ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ال لیك  :یا َجابُر إ َّن ل ْل ُق ْرآن بَطْنا َو ل ْلبَطْ أن بَطْ ٌنو َو لَهُ ظَ ْهٌر َو للظَّ ْه أر ظَ ْهٌر .یا َجابُر َو
الْی ْوم .فَ َق َ
آن .إأ َّن ْالیةَ لَت ُكو ُن أ ََّوُُها فأی َشی ٍإ و أ
أ
الرج أال أمن تَ ْف أس أی الْ ُقر أ
أ
آخُرَها فأی
َ
َ
س َشیإٌ أَبْ َع َد م ْن ُع ُقول ِّ َ ْ
ْ
َ
لَی َ
ٍ
أ
ف عَلَى ُو ُجو ُهٍ (بحار األنوار ،ج ، 89ص  95نقل از تفسیر عیاشی).
صَّر ُ
َشیإ َو ُه َو َك َال ٌم ُمتَّص ٌل یتَ َ
این ویژگی چنان جامعیتی در کالم الهی فراهم میآورد که همه طبقات با افقهای

رجس و پاکی از هر پلیدی برای آنان تحقّق می یابد و از سایر افراد بشر به طهارت
و عصمت ممتاز میشوند (احزاب.)33،
توضیح آنکه :از جمله ارکان اساسی دین الهی ،تعیین نماینده و جعل خلیفه در
بین بشر است .خداوند ،حاملیت و واجدیت این تجلّی و حقایق علمی و عصمت
حاصل از آن را برهان صدق ادعای خلیفۀ اللهی خود قرار داده است .1تنصیص بر

198

آیه به آیۀ کالم الهی می توان مشاهده کرد .از سوی دیگر ،این ذوات مقدّسه با
آشکار ساختن این حقایق علمی و عصمت خود ،صدق کالم الهی را آشکار میکنند.
بدین وسیله برهانیت و حجیّت کالم الهی از طریق آنان تأئید و تحکیم میشود.
لذا از ویژگیهای شگفت انگیز کالم الهی آن است که دارای تنزیل و ظاهر و
اجمال و متشابه و ناسخ است؛ آنگاه کلید تأویل و باطن و تفصیل و محکم و
دیگران تمام شود و راه بر هر مدّعیِ ناروای مقام خالفت مسدود گردد .لذا علم
کتاب ،شاهد صدق خالفت صاحبان علوم کتاب میشود.
به عبارت دیگر ،کالم الهی دارای ظهر و بطن ،تنزیل و تأویل ،محکم و متشابه،
اجمال و تفصیل ،ناسخ و منسوخ و حدّ و مطلع 2است .هر کدام از ویژگیهای فوق

این ویژگی کالم الهی با تنصیص کالم الهی تأیید و تثبیت میشود .خداوند متعال
 .1برای تفصیل بنگرید :رسائل شناخت قرآن ،مطالع عشرة ،المطلع الرابع ،ص 106؛ نیز :تقریرات الکالم فی حجیة القرآن،
البرهان األوّل ،ص .02 - 61
 .2ما نزل من القرآن آیة إال لها ظهر و بطن ،و لكل حرف حدّ ،و لكل حدّ مطلع( .حدیث نبوی ،الفائق فی غریب الحدیث ج2
ص)322

عترت:

 -که حامالن علوم قرآنند  -ارجاع میکنند.
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در ثقل اکبر (یعنی قرآن کریم) رجوع کنندگان را برای دریافت حقایق به ثقل دیگر

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

منسوخ همین کالم را در عالم خارج نزد خلیفۀ خود قرار داده است تا حجّت بر
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حاملیت علم الهی و عصمت حاصل از این تجلّی علمی بر این ذوات مقدّسه را در

در این تنصیصات ،صریحاً به حامالن علم کتاب اشاره میکند (اعراف .)52،به ویژه

دریافت تأویالت کالم خود را به «الراسخون فی العلم» (آل عمران )7،اختصاص داده و

حقایق محکم و تفصیلی این کتاب را (هود )1،به سینههای مبارک آنها ارجاع فرموده
119

است (عنکبوت .)09،علومی که برای حامالن آن که «اهل ذکر» هستند ،مبین و روشن
است و در تبیین آن دیگران را به آن ذوات مقدّسه ارجاع میدهد (انبیاء.)7،
تنزیل و تأویل ،مجمل و مبین ،محکم و متشابه ،عامّ و خاصّ و مطلق و مقید ،به
حکم مستقلّ عقلی و تصریح کتاب ،فهم مرادات اصلی کالم الهی به ویژه در

تأویالت و متشابهات و مجمالت ،به «قرائن منفصلة نقلّیه» معوّل شده است.

1

به عبارتی فهم مرادات اصلی کالم الهی ،موکول به توجّه و فحص و جستجوی
کامل در قرائن فوق است 2.زیرا افرادی مخصوص حامل علوم الهی شمرده شدهاند
علوم الهی و تدّبر و تعقل در تذکرّات و تنّبهات این ذوات مقدّسه ،شاهراه بهرهمندیِ
کامل از کالم الهی برای دیگران گشوده نمیشود.
پیامبر اکرم 6نیز بارها ،از جمله در آخرین حجّ خود ،شاهراه هدایت و دوری
 .1عَوّل علی فالن ،در فارسی به معنای اطمینان کردن و اعتماد و تکیه کردن بر کسی یا چیزی است .تعویل در لغت به معنای
اعتماد ،اتّکاء ،دلگرمی و پشت گرمی ترجمه می شود« .تعویل علی القرائن المنفصلة» در فهم مرادات اصلی کالم الهی به معنای
آن است که با اتکاء و تکیه و پشت گرمی بیانات ائمه :به مرادات اصلی کالم الهی دلگرمی و اطمینان حاصل گردد .یعنی
بجز برای پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیه و علیهم السالم برای دیگران ،نیاز ثقل اکبر به پشتیبانی ثقل دیگر را تداعی میکند.
این خود یک جنبه و وجهه از قرین دانستنِ قرآن و عترت در هنگام بهرهمندی از علوم قرآن است.
 .6بلکه با توجه به تصریح حجیت اقوال ائمه :و تنصیص به عصمت این ذوات مقدّسه ،قطعاً الزم و ضروری است که در
فهم کل قرآن (نه فقط متشابهات و مجمالت) به آن ذوات مقدّسه رجوع کنیم( .رسائل شناخت قرآن ،المطلع الرابع ص 106؛
نیز :الکالم فی حجیّة القرآن ،حاشیه البرهان الثامن ،ص  .)26در باب حجّیت جمعیّه قرآن و اهل بیت :باید دانست که علی
رغم آنکه حجیت استقاللی و انفرادی قرآن نفی میشود ،منجر به اسقاط حجیت ظواهر قرآن نمیگردد .بنگرید :گفتار حسین
مفید با عنوان «سخنی چند پیرامون حجیّت ظواهر از منظر میرزای اصفهانی» (مقدمه کتاب رسائل شناخت قرآن).
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و سایر مردم به این ذوات مقدّسه ارجاع داده شدهاند .لذا بدون رجوع به این حامالن
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لذا با نظر به ذووجوه بودنِ کالم الهی و توجه به جهات فوق از نظر ظهر و بطن،

از ضاللت را تمسّک به این دو ثقل گرانبها برشمرده و تا قیامت ،این دو را قرین
همدیگر قرار داده و جدایی ناپذیر دانستهاند.

1

 .8-4حقیقت خاتمیت و ابدیت حیات کالم الهی :کالم الهی فعل الهی است و
هیچ تشابهی با کالم بشری ندارد ،لذا بایستی تماماً کالمی حیّ و جاودان باشد.
بلکه کالم الهی که تجلی علم ازلی و ابدی خداوند متعال است ،آیتی از حیات و
2

ابتدائاً بر اساس حقیقت معنای خاتمیت دین اسالم ،به معنای افضلیت پیامبر
اکرم 6از سایر انبیاء و برتری دین و امت او از سایر ادیان و امم ،باید این کالم
با حیات جاودان خود ،آنچنان ظرفیتی را داشته باشد که تمامی مردم اعصار مختلف
را به دین جاودانی و علوم الهی فرا خواند .این کتاب به عنوان کالم اهلل ،حاوی
اِخبارات غیبی ،خطابات ،اِنذار و تبشیرها ،احکام و مواعظ در همۀ اعصار است.
قیامت خواهند آمد ،فرا گیرد.
این کتاب تمام نیازهای بشر تا دامنۀ قیامت را پاسخ میدهد و از نظر تکامل
مراتب معرفتی و احکام شرعی پاسخگوی جمیع امم و ملّتها میباشد .فهم و
تطبیق این حقایق با هر قومی تا قیامت ،بدون مراجعه به صاحبان محتوای این علوم

همین صاحبان علوم قرآن ،این آیتِ حیّ الهی که در کالم او جلوه کرده است،
 .1انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل عزّ و جلّ و عترتی اهل بیتی و هما الخلیفتان من بعدی و لن یفترقا حتّی یردا علّی الحوض
(بحار االنوار ج  23ص  102و  122و 131؛ کمال الّدین ج 1ص  21و  231و602؛ امالی صدوق ص  833ح .)18
 .6تفصیل را ،بنگرید :رسائل شناخت قرآن ،مطالع عشرة ،المطلع الخامس ،ص 106- 100؛ نیز :تقریرات الکالم فی حجیة القرآن،
البرهان الرابع ،ص .01 - 01

عترت:

ناپذیر ،از ضرورتهای دین حضرت

خاتم6

میباشد .با داللت و راهنمایی
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هرگز امکان ندارد .وجود صاحبان علم قرآن در کنار قرآن به عنوان وجودی انفکاک

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

لذا بایستی زنده و گویا برای هر قوم و امّتی باشد و هر ملّتی را که در آینده تا
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کماالت و جاودانگی حق متعال است.
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آشکار میشود.
عالوه بر آن ،قرآن اِخبارهایی از امور غیبی تا بعد از قیامت کبری و سعادت و
شقاوت ابدی تمامی آحاد انسانها در عوالم بعد نیز در بر دارد ،لذا این تجلّی الهی
112

نه فقط تا زمان قیامت برای صاحبان علوم آن میباشد ،بلکه تا ابد (و حتی در
قیامت) منبع و وسیله ترقی و تکامل همۀ خالئق است.

1

برای عموم بشر را در بر دارد 2.لذا بر اساس خاتمیت ،دین پیامبر

اکرم6

به

معنای واقعی خودش در جمیع اعصار به نیازهای همۀ افقهای مختلف و درجات
مختلف فکری بشر پاسخ میگوید .لذا جوهر این کالم دارای محکمات و متشابهات
گشته است (آل عمران.)7،
برخی از حقایق برای یک افق فکری و وجودی بشر محکم است ،در حالی که
درجات تقوی ،امکان مناسب فراهم میگردد تا فکر بشر با داللت صاحبان این
علوم ،حقایق را با افق برتری از آیات متشابه دریابد .لذا با وجود صاحبان علم
کتاب و یا بیانات آنان در کنار قرآن ،زمینۀ مراجعه به آن ذوات مقدّسه و یا آن
قرائن منفصله نقلیه برای صاحبان خرد و اولی االلباب در همه اعصار فراهم است.
لذا بر اساس حقیقت معنای خاتمیت و وجود آیات متشابه در قرآن و نیز وجود
انسانهای مختلف االستعداد در دریافت حقایق ،در جمیع اعصار ضروری است که
 .1امام صادق 7ضمن حدیثی طوالنی فرمود« :علیکم بتالوة القرآن ،فانّ درجات الجنة علی عدد آیات القرآن ،فاذا کان یوم
القیامة یقال لقارئ القرآن :اقرأ و ارق؛ فکلّما قرأ آیة رقی درجة»( .بحار االنوار ج  5کتاب العدل و المعاد ،باب  60باب الجنة و
نعیمها ،حدیث .)186
 .6تفصیل را ،بنگرید :کتاب رسائل شناخت قرآن ،مطالع عشره ،...المطلع الثالث ،ص 101؛ نیز :تقریرات الکالم فی حجیة القرآن،
البرهان الخامس ،ص .01 - 23
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همان حقایق برای طبقات دیگر متشابه میباشد .با ترقّی درجات وجودی و تعالی
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 .8-8قرآن و محکمات و متشابهات :کالم الهی با افق حکمت بیانتها ،علوم کلّ

در کنار قرآن ،از صاحبان علومی سخن رود که حکم محکم متشابهات در نزد آنان
موجود باشد .این صاحبان علوم« ،راسخون فی العلم» اند که قرین قرآن محسوب
میگردند.
عالوه بر وجود آیات محکم و متون روایات فراوان از تمام معصومان :برای
رفع تشابه آیات متشابه ،با تداوم امامت از طریق وجود امام حیّ در دوران غیبت
 ،ابدی بودن دین الهی و زمینۀ بهرهمندی از

کتاب الهی تا زمان ظهور موفورالسرور آن بزرگوار همچنان فراهم و میسور است.
 .8-8خاتمیت و ناسخ و منسوخ در کالم الهی :با تبیین خاتمیت به معنای واقعی
آن ،سخن از آیات ناسخ و منسوخ در میان است .1دینی که دین پیامبر را منسوخ
کند ،به دلیل خاتمیت او وجود ندارد و این شریعت ابدی با آیات ناسخ و منسوخ،
ظرفیت جاودانگی یافته است .لذا باید دانش شخصیتی آگاه به این آیات الحاق
قرآن کیست؟ روشن است که تنها و تنها صاحبان علم کتاب به آیات ناسخ و
منسوخ احاطه دارند و دیگران فاقد این کمال اند.
 .8-8قرآن و رموز و اشارات و حروف مقطّعه :از جمله ویژگیهای کالم الهی
ظهور و تجلّی علم ذاتی ازلی ابدی خداوند متعال برای خلیفة اهلل است .این ذوات

االمثال و کنایات و اشارات و رموز و حتّی حروف و الفاظی محدود به عنوان
حروف مقطعه ،ویژۀ این کتاب الهی است.
 .1تفصیل را ،بنگرید :کتاب رسائل شناخت قرآن ،مطالع عشرة ،المطلع السادس ،ص 102 - 100؛ نیز :تقریرات الکالم فی حجیة
القرآن ،البرهان السادس ،ص .21- 23

عترت:

معرفتی تا ابد میباشند .تجلّی این علم ذاتی ازلی و ابدی الهی در قالب ضرب
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مقدسه ظرف واقعی و مجالی این تجلّی و مصداق واقعی و خارجی این حقایق

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

گردد تا حجیت کالم الهی به علم او کامل گردد .آن فردِ آگاه به علوم بینهایت
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حضرت حجة بن اْلسن العسکری

113

هنگامی که نام قرآن و کالم الهی به میان میآید ،سخن از غرائب علوم و اسرار
و اشارات و رموز آیات و حروف مقطعۀ فراوانی است که نمونه آن در کالم بشر
مشاهده نمیگردد.
114

1

کالم الهی فعل خداوند متعال و تجلّی علم نامتناهی او در کالمش میباشد .از
جمله موارد اعجاب و شگفتانگیزیِ این کالم الهی ،گنجایش اسرار و رموز و
عنوان حروف مقطعه 2میباشد.
هر یک از این اسرار و رموز میتواند بابی از معارف ربوبی و کلیدی از اسرار
آگاهی به وجوه جالل و جمال الهی و یا آشنایی به اسرار تکوین و تشریع باشد که
کلّ خلقت به منظور جریان این معرفت الهی خلق شده است .طبقاتی دیگر از این
رموز ممکن است کلید و بابی از فنّی برای تسهیل امور عادی چون فنون طیّ
برای کشف این اشارات و اسرار و آشکار کردن این رموز از امور خفیه و آگاهی
به حقایق این حروف مقطعه ،ناگزیر بایستی تا ابد و در هر عصری فردی به عنوان
آگاه و صاحب علوم قرآن موجود باشد تا اوالً و بالذّات ،این نوع تجلّیات الهی
نامتناهی بیمجال نمانده و نعوذ باهلل عبث و بیهوده نباشد .ثانیاً و بالعرض ،دیگرانی
که استعداد بهرهمندی از این کماالت را دارا میگردند ،بتوانند با مراجعه به مخاطبان
اولیّه این رموز ،از این کماالت بهرهمند گردند.
 .5-8قرآن و قرائن متّصله عقلیه :قبالً یادآوری شد که برای دریافت حقایق قرآن،
 .1تفصیل را ،بنگرید :کتاب رسائل شناخت قرآن ،مطالع عشرة ،المطلع السابع و المطلع العاشر ،ص  102و 105؛ نیز :تقریرات
الکالم فی حجیة القرآن ،البرهان السابع ،ص .21
 .6انّ فی حروف المقطّعة لعلماً جمّا (بحار االنوار ج  86ص  132باب .)61
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االرض و طیّ السماء یا به منظور آگاهی از مسائل غیبی فردی و اجتماعی باشد.

] [ Downloaded from safinahmagazine.ir on 2023-01-10

علوم فراوان در یک حرف یا ترکیبی از چند حرف در ابتداء سورههای قرآن به

به نصّ صریح قرآن باید به صاحبان علوم این کتاب الهی رجوع کرد« ،قرائن منفصله
نقلیه» را در کالم آن بزرگواران فحص و بررسی نمود و کالم الهی را به آن «قرائن
منفصله نقلیه» معوّل کرد .به عبارتی ساده ،باید فهم مرادات اصلی کالم الهی را
موکول به تأئید و تبیین کالم معصوم 7در آن مورد دانست.
هم اکنون اضافه میگردد که مستقلّات عقلیه را نباید فرو گذاشت .کالم االهی نه

118

عقل بشر با تذکّرات انبیاء اثاره میشود و شکوفا میگردد .تذکّر به بسیاری از
مستقلّات عقلّیه ،از همان عقول کلّ نشأت گرفته و در کالم آن بزرگواران :تجلّی
یافته است .لذا در فهم مراد کالم الهی الزم است قرائن متّصله عقلیه را نیز مدّ نظر
قرار داد .1باید کالم االهی بویژه متشابهات آیات را به قرائن متصلّه عقلیه معوّل
کرد .به عبارتی فهم و دریافت صحیح کالم االهی منوط و مشروط به عدم تناقض
به بیان دیگر ،خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن به حکم محکم عقل
تذکّرات فراوان داده و انبیاء و رسل را برای اثارۀ عقل 2ارسال فرموده است .نداهای
فراوان قرآن مانند افال تعقلون ،افال تدّبرون و لعلّکم تعقلون ،همگی حاکی از لزوم
مطابقت ظواهر آیات قرآن کریم با مستقالت عقلیه است .فهم کالمهای پیچیده و

مقصود و مراد واقعی و عمق کالم قرآن برای آن عقول کل ،ممکن و میسّر است.
 .1تفصیل را ،بنگرید :کتاب رسائل شناخت قرآن ،مطالع عشرة ،المطلع الثالث و المطلع الرابع ،ص  101و 102 -100؛ نیز:
تقریرات الکالم فی حجیة القرآن ،البرهان الثامن ،ص .26
 .6امیرالمؤمنین 7فرمود :فبعث فیهم رسله  ...و یثیروا لهم دفائن العقول ( .نهج البالغه ،خطبۀ اول؛ بحار االنوار ج 11ص.)23

عترت:

خود جوهر و واقعیت عقل و عقل کلّ شمرده شدهاند .دریافت حقایق قرآن و مُرّ

] [ DOR: 20.1001.1.17350689.1400.19.73.10.1

متشابه قرآن باید با این قرائن متّصله عقلیه معوّل گردد .انبیاء و صاحبان علوم قرآن

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

با مستقالت عقلیهای است که اهل الذکر به بسیاری از آنها تذکر دادهاند.
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تنها با مستقالت عقلیه در تناقض نیست ،بلکه توافق کامل دارند و مؤید یکدیگرند.

حقایق را بایستی به کمک اثارۀ عقول توسط آن ذوات معصوم دریافت کرد .حقایق
قرآن کریم قطعاً با دریافتهای عقول صاحبان خرد و اولی االلباب که عقول خود
را توسط انبیاء و حجج الهی :اثاره کردهاند ،مطابقت دارد؛ ولی عقولی که توسط
118

انبیاء و مکتب وحی اثاره نیافتهاند ،به توهمّ و تخیل نزدیک ترند تا به واقعیت.
لذا بشر به دلیل حجب و موانع ،هنگام دریافت حقایق از قرآن ،نباید عقل ناقص
کل :نشأت گرفته و موجب اثارۀ عقول دیگران شده است ،معیار و میزان قرار
گیرد .به عبارت دیگر ،کالم قرآن را به قرائن متصلّه عقلیهای معوّل کرد که به آنها
تذکر دادهاند؛ نه با عقول اثاره نشدهای که صِرف توهّم و تخیل است.
 .8-8اختالف قرائات و دگرگونیها ضمن تدوین قرآن :در زمینۀ قرآن دو واقعیت
وجود دارد :یکی اختالف قرائات ،دیگری مسألۀ جمع و تدوین قرآن.
اختالف لهجهها و مانند آن ،که گاه این اختالفها به تفاوت در استنباط معانی
منتهی میشود .در چنین مواردی گاه یکی از قرائتها مشکل را حلّ میکند ،که
غالباً این امتیاز به قرائت اهل بیت :بر میگردد .این مطلب تفصیلی دارد که در
این مقال نمیگنجد ،ولی از ذکر این نکته ناگزیریم که به دلیل نیاز ما به همین گره
گشایی ،به قرائت اهل بیت نیاز داریم.
در باب تدوین قرآن نیز سخن فراوان است و اختالف دیدگاهها در آن دیده
میشود که مجال ورود در آن نداریم .ولی قدر مسلّم آن است که ترتیب سورهها
در مصحف با ترتیب نزول سورهها مطابقت ندارد .همگان باور دارند که نخستین
سورۀ نازل شده بر رسول خدا 6سورۀ علق بوده ،ولی اکنون این سوره ،نود و
ششمین سورۀ مصحف است .همچنین تقدّم سورههای مدنی بر سورههای مکّی در
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در منابع رایج علوم قرآنی اختالف قرائتها را به عواملی نسبت میدهند ،مانند
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خود را میزان دریافت حقایق قرار دهد؛ بلکه باید گفتارها و سخنانی که از آن عقول

مصحف مشهود است.
سخن در اینجا این است که هدایت قرآن در دو جنبه است :یکی جنبۀ تجزیۀ
آیات و حتی تجزیۀ جمالت و الفاظ آن ،دیگری ترکیب الفاظ و ترکیب آیات.
اکنون طبق همین ترتیب فعلی ،تک تکِ آیات و گاه عبارات و الفاظ آنها سبب
هدایت مردم میشود .اما به دلیل همین واقعیت که آیات به ترتیب نزول در اینجا

118

است که نظر مفسّران و دانشوران علوم قرآنی از فریقین را به خود جلب کرده
است ،تا آنجا که تفسیرهایی طبق ترتیب نزول آیات نوشتهاند .امّا آنها این ترتیب
نزول را از گزارشهای تاریخی برگرفتهاند که غالباً به بیان معصومان نمیرسد .یعنی
همین گونۀ تفسیری که باید نقشۀ فرهنگی هدایت قرآن و پیامبر را نشان دهد ،خود
در میان صاحبان این دانش محلّ اختالف است .به هر حال ،این گونه نگارش
موضوعی (تفسیر آیات به تقسیم موضوعی) قرار دارد و تفسیر تنزیلی نام گرفته
است.
به هر حال ،این شیوۀ چینش سورهها ،به هر دلیل باشد – که اکنون در صدد
تفصیل کالم نیستیم – به فردی معصوم و مبیّن آیات نیاز دارد که واجد علم قرآن

قابل تبیین است .البتّه ما به قرائت رایج مأمور هستیم ،ولی نمیتوان از نکات یاد
شده غفلت ورزید.
در هر حال ،توجه به این دو نکته باب دیگری است که ضرورت توجّه همگان

عترت:

می شناسد ،و بدین دلیل ،نقشۀ هدایت و تربیت پیامبر ،تنها به دست چنین کسی
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باشد .تنها چنین کسی است که میتواند سورهها و حتی آیات را به ترتیب نزول

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

تفسیر ،در برابر تفسیر ترتیبی (به ترتیب ورود سورهها در مصحف) و تفسیر
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نیامده ،مردم از بخش عمدهای از هدایت قرآن محروم شدهاند .این همان واقعیت

به معصومان :را به عنوان مبیّنانی که واجد علم کتاباند ،نشان میدهد.

1

این وجوه دهگانه ضرورت رجوع همزمان به قرآن و عترت را نشان میدهد.

2

 .19اشخاص خاص به عنوان حامالن علوم قرآن :به دالئل پنجگانه عقلی و نقلی
115

اثبات شده است که تنها و تنها امیرالمؤمنین و یازده فرزند معصوم آن وجود مبارک
3

علیه و علیهم السالم صاحبان علوم این کالم الهی میباشند .این دالئل پنجگانه
یکم .رجوع به اعلم امّت ،مستقلّ عقلی است .از سوی دیگر ،به اتفاق مخالف و
موافق ،حضرت علی 7اعلم امّت محسوب میشود و به اجماع عامّ و خاصّ از
امّت ،آن گرامی و فرزندان معصوم ایشان :اعلم امت و حامالن علوم قرآناند.
دوم .حضرت علی 7شاگرد پیامبر اکرم 6بوده و تمام فرزندان او بر اساس
روایات متواتره ،علم خود را که همان علوم قرآن است ،از رسول

اکرم6

به

سوم .به نصّ کتاب الهی قرآن مجید ،از جمله آیات دالّ بر خالفت و والیت و

امامت آنان و آیات دیگر از جمله نصّ صریحِ «و انّه فی ّام الکتاب لدینا لعلّی حکیم»

 .1تفصیل را ،بنگرید :کتاب رسائل شناخت قرآن ،مطالع عشرة ،...المطلع الثامن و المطلع التاسع ،ص 105-102؛ نیز :تقریرات
الکالم فی حجیة القرآن ،ص .83- 26
 .6در تقریرات الکالم فی حجیّة القرآن ،پس از تبیین برهان تاسع آمده است« :و امّا البرهان العاشر ففیه تفصیل و تطویل ال یلیق
به هذا المختصر؛ فهو باإلغماض عنه احری و اجدر ،و قد تبیّن بهذه البراهین التسعة انه ال یجوز الرجوع الی القرآن الّا مع انضمام
بیان من نصّ علیه الکتاب؛ و قد ظهر بالوجوه الخمسة انّه هو علیّ و اوالده المعصومین علیه و علیهم السّالم »...؛ لذا براهین
دهگانه نهایتاً به نُه برهان ختم یافته ،ولی در رسائل شناخت قرآن ،چنانکه مشاهده گردید ،از ده مطلع یاد شده است .به نظر می
رسد که دو مطلع ثامن و تاسع در رسائل شناخت قرآن در موضوع تدوین و جمع قرآن بوده و این دو مطلع در الکالم فی حجیّة
القرآن ،در برهان تاسع یکجا آمده است .لذا به نظر میرسد برهان عاشر که مفصّل بیان شده ،در موضوع اختالف قرائتها و
اعرابگذاری پس از تدوین و جمع آوری قرآن باشد که مختصراً در برهان تاسع ضمن بررسی ترتیب جمعآوری قرآن و تدوین
آن مختصراً از آن یاد شده است.
 .0برای آگاهی بیشتر از این دالئل خمسه بنگرید :کتاب رسائل شناخت قرآن ص 101-105؛ الکالم فی حجیة
القرآن ص .21
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ارث بردهاند.
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عبارتند از:

(زخرف ،)0،آن بزرگواران :حامالن علوم قرآن محسوب میشوند.
چهارم .به نصّ سنت و تنصیص نبی اکرم 6بر وراثت و امامت و والیت ائمه
معصومین ،:این بزرگواران وارث علوم و معارف قرآن هستند.
پنجم .تنها حضرت علی و یازده فرزند بال فصل ایشان ،:وراثت علم از رسول
اکرم 6را ادّعا کرده و به فریاد بلند ،تحدّی به علوم قرآن باعلی کردهاند ،نه غیر

118

لذا با این دالئل پنج گانه باید در فهم کتاب الهی و دریافت علوم قرآن به این
بزرگواران و حجج الهی :که قرین قرآن محسوب میشوند ،رجوع کرد.
 .11قرآن و فضل لیلة القدر« :رمضان» نام خداوند متعال است .ماه رمضان ،ماهی
است که لیلة القدر در آن واقع است و ماه نزول کالم الهی بر قلب مطهّر پیامبر
اکرم 6است .در لیلۀ القدر ،قدر و منزلت صاحبان علوم قرآن  -که قرین انفکاک
هنگامی که سخن از قرآن و کالم الهی در میان میآید ،سخن به ماه رمضان و

نزول این کالم الهی میرسد .سخن از ماه رمضان است و لیلة القدر آن که عبادتش
برابری با هزار ماه از حکومت حکام جور بنیامیة دارد؛ بلکه سخن از تداوم امامت
و خالفت صاحبان علوم الهی و تجلّی خالفت و فرمانروایی وجود مقدس امام

اموری از کائنات ،از جمله سعادت انسانها است .این امور در مشیت و ارادۀ خداوند
متعال گذشته ،و در شبهای قدر هر سال بر اساس حکمت خداوند حکیم ،علم
تقدیر قطعی (یا تقدّم و تأخّر آنها) بر امام معصوم تحمیل و مالئکه و روح با حکم
 .1بنگرید :تفسیر نور الثقلین ج  8ص  202ح .131

عترت:

و قضاء محکم به حضور آن ذات مقدس معصوم و فرمان و قضاء محکم الهی در
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معصوم 7برکل کائنات است .1سخن از نزول حضرت روح و سایر مالئکه با امر

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

ناپذیر کالم الهی هستند  -آشکار میگردد.
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آنها از خلفای متصدی ریاست.

و قضاء قطعی آنها بر

امام7

نازل میگردند

(دخان 3 ،و .)0

علم این امور محکم و

غیر بدائی و محتوم سال (از سعادت و شقاوت و خیر و شر ،مانند توفیق طاعت یا
خذالن و موالید و آجال و طول عمر و عافیت و وسعت رزق) به اذن خداوند
129

متعال ،بایستی از طریق فرمانروای کلّ هستی در این زمان یعنی حضرت بقیة اهلل
حجة بن اْلسن العسکری املهدی ارواحنا لْتاب مقدمه الفداإ به واسطههای جریان امور
آن بزرگوار به آنان ابالغ گردد 1و البته درکل آن امور آمده است که« :و هلل عزوجل فیه

املشیة»

2

اگر از کلّ قرآن تنها به علوم تنزیل و تأویل و ظاهر و باطن همین سوره قدر
مراجعه شود 3کافی است که منزلت این ذوات مقدسه به عنوان صاحبان علوم قرآن
بر همه خالئق آشکار شده و تجلی خداوند متعال در کالم الهی را برای این ذوات
لذا باید با تأسّی به ابرار و نیکان سعادتمند از گذشتگان ،ضمن تالوت قرآن  -با
رجوع به بیانات معصومان :که قرین قرآناند  -دل را با تدبّر در علوم الهی آن
ذوات مقدّسه زنده نگاه داریم؛ به امید آنکه توفیق دریافت ارزش و منزلت شب
 .1بنگرید :الکافی ج  1ص  625ح  0باب فی شأن انّا انزلناه فی ...
 .2امام باقر 7در بارۀ آیۀ «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیلَةٍ مُبارَكَةٍ» فرمود :هِی لَیلَةُ الْقَدْرِ وَ هِی فِی كُلِّ سَنَةٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
فَلَمْ ینْزَلِ الْقُرْآنُ إِلَّا فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیها یفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ قَالَ یقَدَّرُ فِی لَیلَةِ الْقَدْرِ كُلُّ شَیءٍ یكُونُ فِی تِلْ ََ
السَّنَةِ إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ مِنْ خَیرٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِیةٍ أَوْ مَوْلُودٍ أَوْ أَجَلٍ أَوْ رِزْ قٍ فَمَا قُدِّرَ فِی تِلْ ََ اللَّیلَةِ وَ قُضِی فَهُوَ مِنَ
الْمَحْتُومِ وَ لِلَّهِ فِیهِ الْمَشِیةُ قَالَ قُلْتُ لَهُ لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ أَی شَیءٍ عَنَى بِهَا قَالَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِیهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ
الزَّكَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَیرِ خَیرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ لَیسَ فِیهَا لَیلَةُ الْقَدْرِ وَ لَوْ لَا مَا یضَاعِفُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِینَ لَمَا بَلَغُوا وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ یضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ (بحار االنوار ج  17ص  11ح .)11
 .0امام باقر 7فرمود :یا معشر الشیعة! خاصموا بسورة انا انزلناه تفلحوا ،فواهلل انّها لحجّة اهلل تبارک و تعالی علی الخلق بعد
رسول اهلل .انّها لسیدة دینکم ،و انها لغایة علمنا .یا معشر الشیعة! خاصموا بحم و الکتاب ،انّا انزلناه فی لیلة مبارکة انّا کنّا منذرین؛
فانّها لوالة األمر خاصةً بعد رسول اهلل( .نور الثقلین ج  8ص  208ح )11

] [ DOR: 20.1001.1.17350689.1400.19.73.10.1

سال نوزدهم /شماره / 73زمستان  1044سفینه

مقدسه مشاهده کرد.
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یعنی مالئکۀ موکّل به امضاء و اجراء ،تحمیل شده ،و فرمان اجرای آن امور از طرف

قدر را دریابیم.
امید آنکه در این شب و همۀ شبها و روزها 1بلکه در تمام ساعات و آنات ،آنچه
برای آن وجود مبارک و کلّ عالم خلقت ،تقدیر قطعی و قضای حتم میگردد،
موجب روشنی چشم آن بزرگوار باشد 2.توفیق دعا برای وجود مبارک آن امام همام
و گشایش و فرج در امر حضرتش در همه ایام را امید میبریم.

121

آن با صاحبان علم خود دارد .بدیهی است که رجوع به قرآن برای تبیین اعتقادات
و احکام ،منافاتی با ملحق نمودن آن با بیانات صاحبان علم این کتاب ندارد .شیوه
عمومی محدّثان و فقهاء عظام در دوران غیبت چنین بوده است .لذا بیان آنها اعتبار
فوقالعادهای نسبت به بیانات علمی دیگر دانشمندان بشری در حوزه دین دارا
میباشد.
نحوۀ بهرهبرداری روا نیست .این کتاب جامع الهی نیز به سبک و شیوۀ خود یعنی
ظاهراً و باطناً ،تنزیالً و تأویالً ،اجماالً و تفصیالً ،محکماً و متشابهاً ،عاماً و خاصاً،
مطلقاً و مقیداً و حدّاً و مطلعاً به نحوۀ بهرهمندی از علوم تفصیلی خود و نیز عدم
جواز تخطی از نحوه فوق ،تنبّه کافی داده است.

 .6در دعای عصر جمعه ضرّاب اصفهانی مروی از امام عصر آمده است  :اللهم اعطه فی نفسه و ذریته و شیعته و رعیته و
خاصّته و عامّته و عدوّه و جمیع اهل الدنیا ما تقرّ به عینه و تسرّ به نفسه و بلّغه افضل ما امّله فی الدنیا و اآلخرة انّک علی کلّ
شِئ قدیر.

عترت:

من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات اهلل إن اهلل عزیز حكیم( .بحار األنوار ،ج  ،21ص )71
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 .1عن أبی جعفر 7قال :قال اهلل عزوجل فی لیلة القدر :فیها یفرق كل أمر حكیم؛ یقول :ینزل فیها كل أمر حكیم  ،والمحكم
لیس بشیئین إنما هو شئ واحد ،فمن حكم بما لیس فیه اختالف فحكمه من حكم اهلل عز وجل ،و من حكم بأمر فیه اختالف
فرأى أنه مصیب فقد حكم بحكم الطاغوت إنه لینزل فی لیلة القدر إلى ولی االمر تفسیر االمور سنة سنة یؤمر فیها فی أمر نفسه
بكذا و كذا .و فی أمر الناس بكذا و كذا ،و إنه لیحدث لولی االمر سوى ذل َ كلّ یوم .علم اهلل عزّ ذكره الخاصّ والمكنون
العجیب المخزون مثل ما ینزل فی تل َ اللیلة من االمر ،ثم قرأ :و لو أنّ ما فی االرض من شجرة أقالم و البحر یمدّ

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و

عقالً بهره برداری از هر کتاب بشری نیز مستقلّ از راهنماییهای خود کتاب در
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خاتمه :آیات فراوان قرآن کریم ،داللت بر استفاده از این کتاب ،با ملحق نمودن

در هر حال ،خالصۀ سخن حاصل از تنبّهات به موضوع فوق آن است که به
تأئید حکم مستقلّ عقل و تصریح و تنبّه قرآن ،رجوع به قرآن مستقلّ از رجوع به
صاحبان علم آن ،برای تبیین تخصّصی اعتقادات و استخراج احکام روا نیست.
122

بدیهی است که تذکّرات و تنبّهات ظاهر قرآن نیز عموم افرادِ مفطور به فطرت
خدا دادی را که به لسان تذکرّات فطری از آن بهره میبرند ،به همین مطلب
هدایت میکند .و اْلمد هلل اوَ و آخرا.
پیوست شماره 1
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متن احادیث مربوط به عنوان  .1کالم الهی از نظر حقیقت جمعی و قرآنیت
أ
أ
ی َو الْ ُع ْرَوةُ الْ ُوثْ َقى َو
ی َو ْ
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َ
َ
َ َُ ُ
َ ْ َ َ ُ َ َُ َ َُ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ
ش َّ أ أ أ
آوا ُه اللَّه إأ َ جن أ
َّات النَّعأی أم َو الْ َعی أ
ال َو ُهدى ی ْعنأی َه َذا الْ ُق ْرآ ُن ُهدى َو بُ ْشرى
ك قَ َ
السلی أم فَل َذل َ
َُ ُ َ
أ
أ
لأْلممأمنأ أ
أ
أ
شارةٌ َُهُم فی ْالخرة (بحاراالنوار ،ج  89ص  32ح .)30
ُْ َ
ی ی ْعنی ب َ َ ْ
َ
أ
أ
أ
ال أَبُو َعْبد اللَّه.......7الی ان قالَ 7و
وسى ْ
دومَ .ع أن ْ
ال قَ َ
اْلَشَّاب َرفَ َعهُ قَ َ
اْلَ َس أن بْ أن ُم َ
َّاللَ أة و تأبیا ٌن أمن الْعمى و أ أ
أ
ال رس ُ أ
ور أم َن
َ ََ َ ْ
ول اللَّه 6الْ ُق ْرآ ُن ُهدى م َن الض َ َ ْ
است َقالَةٌ م َن الْ َعثَْرةأ َو نُ ٌ
قَ َ َ ُ
الظُّْلم أة و أضیاإ أمن ْاِل أ أ
صمةٌ أمن ا ُْهَلَ َك أة و ر ْش ٌد أمن الْغَوای أة و بَیا ٌن أمن الْ أف َ أ
َت َو بََالغٌ أم َن
َ َ ٌ َ ْ
َ ُ
َ
َ َ َ
َحَزان َو ع ْ َ َ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
آن و ما ع َد َل أَح ٌد ع أن الْ ُقر أ
أ
أ
ُّ
آن
الدنْیا إأ َ ْال أخَرةأ َو فأی أه َك َم ُ
ال دین ُك ْم فَ َهذ ُه ص َفةُ َر ُسول اللَّه ص ل ْل ُق ْر َ َ َ َ َ ْ
إأََّ إأ َ النَّا أر (بحاراالنوار ،ج  ،89ص  ،26ح  28نقل از تفسیر عیاشی).
ال
الس ُكونأی َع ْن أَبأی َعْب أد اللَّ أه َع ْن آبَائأأه 7قَ َ
سومَ .علأی بْ ُن إأبْ َر أاهی َم َع ْن أَبأی أه َع أن الن َّْوفَلأی َع أن َّ
أ
ال رس ُ أ
َت َك أقطَ أع اللَّی أل الْ ُمظْلأ أم
ول اللَّه ........6الی ان قال 6فَأإذَا الْتَبَ َس ْ
ت َعلَی ُك ُم الْف َُ
قَ َ َ ُ
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اْلا أر أ
أأ
أ
أ
ی َعلأی
ث ْاِل َْع َوأر قَ َ
ف بْ أن َعْب أد َّ
وس َ
ت َعلَى أَم أی الْ ُم ْممن َ
ال َد َخ ْل ُ
الر َْحَ أن َرفَ َعهُ إ َ َْ
ششمَ .ع ْن ی ُ

عترت:

 89ص  20ح 20؛ ج  31ص .)507
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أ
أأ
پنجم َ .أ
یَ 7علَی ُكم بأ أكتَ أ
الش َفاإُ النَّافأ ُع
ی َو ِّ
اب اللَّ أه فَأإنَّهُ ْ
ور الْ ُمبأ ُ
اْلَْب ُل الْ َمت ُ
قال أَمیُ الْ ُم ْممن َ
ی َو النُّ ُ
ْ
أ
أ
أ
ك الْ ُقرآ ُن فَ أ
أ
أ
ك و الن َ أ أ
َو ِّ
الری النَّاق ُع َو الْع ْ
ْ
استَْنط ُقو ُهُ
َّجاةُ ل ْل ُمتَ َعلِّ  ....الی ان قال 7ذَل َ ْ
ص َمةُ ل ْل ُمتَ َم ِّس َ
و لَن یْن أط و لَكأن أُخأُرُكم عنْه أَََ إأ َّن فأی أه أع ْلم ما یأْتأی و ْ أ
ث ع أن الْم أ
اضی َو َد َواإَ َدائأ ُك ْم َو
َ ْ َ َ ْ ُْ ْ َُ
ََ
اْلَدی َ َ َ
َ
ان أزیادةٍ
نَظْم ما بینَ ُكم ....الی ان قال 7و ما جالَس ه َذا الْ ُقرآ َن أَح ٌد إأََّ قَام عْنه بأ أزیادةٍ أَو نُ ْقص ٍ
َ
َ َُ َ ْ َ
ََ َ َ َ ْ َ
ََ َ ْ
ٍ
ٍ
أ
أ
ٍ
أ
أ
أ
ٍ
َحد قَ ْب َل
فی ُهدى أ َْو نُ ْق َ
َحد بَ ْع َد الْ ُق ْرآن م ْن فَاقَة َو ََ ِل َ
س َعلَى أ َ
صان م ْن َعمى َو ْاعلَ ُموا أَنَّهُ لَی َ
آن أمن أغًن فَاستشفو ُه أمن أَدوائأ ُكم و استعأینوا بأأه علَى َِلْوائأ ُكم فَإأ َّن فأی أه أشفاإ أمن أَ ْك أُر الد أ
أ
َّاإ َو
َ ْ َ
الْ ُق ْر ْ
َْ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َْ ُ َ َ ْ
الض َال ُل.........الی ان قالَ 7و إأ َّن اللَّهَ ُسْب َحانَهُ َِلْ یعأ ْظ أَ َحدا
اق َو الْغَی َو َّ
ُه َو الْ ُك ْفُر َو النِّ َف ُ
أ أ
أأ
أ أ
ب و ینَابأی ُع الْعأْل أم و َما لأْل َق ْل أ
أ
ی و َسبَبُهُ ْاِل أَم ُ أ أ أ
ب
َ
ی َو فیه َربی ُع الْ َقلْ َ
ِبثْ أل َه َذا الْ ُق ْرآن فَإنَّهُ َحْب ُل اللَّه الْ َمت ُ َ
أ
َّاسو َن َو الْ ُمتَنَ ُ أ أ أ
اْلُطْب (بحاراألنوار ج
ب الْ ُمتَ َذ ِّكُرو َن َو بَقی الن ُ
اسو َن إ َ آخر ْ َ
َج َالإٌ َغ ُی ُهُ َم َع أَنَّهُ قَ ْد َذ َه َ

ضرورت تمسّک به مجموعه قرآن کریم و
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أ
َّق و من جعلَه أَمامه قَاد ُه إأ َ ْ أ
أ
أ
الَنَّة َو َم ْن َج َعلَهُ
فَ َعلَی ُك ْم بأالْ ُق ْرآن فَأإنَّهُ َشاف ٌع ُم َشف ٌ
صد ٌ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ
َّع َو َماح ٌل ُم َ
صیل و بیا ٌن و ََْت أ
خ ْل َفه ساقَه إأ َ النَّا أر و هو الدَّلأیل ی ُد ُّل علَى خ أی سبأی ٍل و هو كأتَ أ أ أ
صی ٌل
َ َ َ َ َُ ٌ
َ ُ َ ُ
اب فیه تَ ْف ٌ َ َ َ
َ َُ
ُ
اْنه أعلْم ظَ أ
و هو الْ َفصل لَیس بأا ُْهزأل و لَه ظَهر و بطْن فَظَ أ
اهر ُه أَنأی و ب أ
اهر ُه حكْم و ب ُأ
اْنُه عمیأ
ُُ ُ ٌ َ َ ُ ٌ ُُ ٌ َ َ ُ َ ٌ
َ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ُ ْ ٌ َ َ ٌ
أ
اْلأكْمةأ
أ
أ
أ
أأ
وم ََ َُْتصى َعجائبهُ و ََ تُْبلَى َغرائبهُ فیه م أ
وم َو َعلَى ُنُومه ُنُ ٌ
لَهُ ُنُ ٌ
ََ
َُ
صابی ُح ا ُْهَُدى َو َمنَ ُار ْ َ
َ َ ُ َ
الص َفةَ الی آخر ُه (الکافی ،ج  2ص  ،599ح .)2
ف ِّ
َو َدلأی ٌل َعلَى الْ َم ْع أرفَ أة لأ َم ْن َعَر َ
أ أ
ٍ ٍ
أ
صابأی ُحهُ َو أسَراجا ََ
اب نُورا ََ تُطْ َفأُ َم َ
چهارمَ .و م ْن ُخطْبَة َْ أویلَة لَهُُُ 7ثَّ أَنْ َزَل َعلَیه الْكتَ َ
أ
أ
أ
ض ْوُؤ ُهُ َو فُ ْرقَانا ََ یْ َم ُد
یْبُو تَ َوقُّ ُد ُهُ َو َْْحرا ََ ی ْد َرُك قَ ْعُر ُهُ َو مْن َهاجا ََ یضلُّ نَ ْه ُجهُ َو ُش َعاعا ََ یظْل ُم َ
أ
أ
أ
ص ُار ُهُ َو َح ّقا ََ ُُْ َذ ُل
بُْرَهانُهُ َو تْبیانا ََ تُ ْه َد ُم أ َْرَكانُهُ َو ش َفاإ ََ ُُْ َشى أ ْ
َس َق ُامهُ َو عّزا ََ تُ ْهَزُم أَنْ َ
أ أ
ش الْعلَم أاإ و ربأیعا لأُقلُ أ
الصلَ َح أاإ
وب الْ ُف َق َه أاإ َو َُمَا َّ لأطُُرأق ُّ
أ َْع َوانُهُ.......الی ان قال َج َعلَهُ اللَّهُ ریا ل َعطَ أ ُ َ َ َ
س َم َعهُ ظُْل َمةٌ َو َحْبال َوثأیقا عُْرَوتُهُ َو َم ْع أقال َمنأیعا أذ ْرَوتُهُ َو أعّزا لأ َم ْن
س بَ ْع َد ُهُ َداإٌ َو نُورا لَی َ
َو َد َواإ لَی َ
تَوََّ ُه و أس ْلما لأمن دخلَه و هدى لأم أن ائْ ت َّم بأأه و ع ْذرا لأم أن انْتحلَه و ب رهانا لأمن تَ َكلَّم بأأه و ش أ
اهدا
َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُْ َ َ ْ َ َ َ
َْ ََ َُ ُ
َ َُ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
اص َم به َو فُ ْلجا ل َم ْن َحا َّ به َو َحامال ل َم ْن ََحَلَهُ َو َمطیة ل َم ْن أ َْع َملَهُ َو آیة ل َم ْن تَ َو َّس َم َو
ل َم ْن َخ َ
أ
أ أ
أ أ
أ
ضى (بحاراالنوار ،ج  89ص
استَ ْأل ََم َو ع ْلما ل َم ْن َو َعى َو َحدیثا ل َم ْن َرَوى َو ُحكْما ل َم ْن قَ َ
ُجنَّة ل َم أن ْ

124

أ
أ
ال ع فأی
ْم َما بَینَ ُك ْم َو قَ َ
هشتم .قَ َ
ال 7فی الْ ُق ْرآن نَبَأُ َما قَ ْبلَ ُك ْم َو َخ َُُر َما بَ ْع َد ُك ْم َو ُحك ُ
ث اللَّهُ ُسْب َحانَهُ ُُمَ َّمدا 6أأْل ْنَا أز
ُخطْبَ ٍة َْ أویلَ ٍة ی ْذ ُكُر فأی َها بأ ْعثَةَ ْاِلَنْبأی أاإ :قَ َ
ال 7إأ َ أَ ْن بَ َع َ
أ ٍ أ
أ
أأ
أ أأ
أ
ع َدته َو َتََ أام نُبَُّوته ....الی ان قالُُ 7ثَّ ْ
اختَ َار ُسْب َحانَهُ ل ُم َح َّمد ص ل َقاإَ ُهُ َو َرضی لَهُ َما عْن َد ُهُ
الدنْیا و ر أغب بأأه عن م َق أام الْب ْلوى فَ َقبضه إألَی أه َك أریا و خلَّ أ
َّ أ أ
َ َ َ
فَأَ ْكَرَمهُ َع ْن َدا أر ُّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
ف فی ُك ْم َما َخل َفت ْاِلَنْبیاإُ
أ أ
أ أ
أ
أ
اب َربِّ ُك ْم ُمبَینا َح َاللَهُ َو َحَر َامهُ َو
فی أ َُم َها إأ ْذ َِلْ ی ْ ُْتُك ُ
وه ْم ََمَال بغَ أی َْ أری ٍ َواض ٍح َو ََ َعلَ ٍم قَائ ٍم كتَ َ
أ
فَرائأضه و فَ أ
اصهُ َو َع َّامهُ َو أع ََُر ُهُ َو أ َْمثَالَهُ َو
صهُ َو َعَزائأ َمهُ َو َخ َّ
َ َُ َ َ
ضائلَهُ َو نَاس َخهُ َو َمْن ُس َ
وخهُ َو ُر َخ َ
أ
أ
ضهُ............الی ان قالك َ :و
ود ُهُ َو ُُْم َك َمهُ َو ُمتَ َشاِبَهُ ُم َف ِّسرا ُجُْلَتَهُ َو ُمبَینا َغ َوام َ
ُم ْر َسلَهُ َو َُْم ُد َ
أ
أ
أ
أ
أ
قَ َ
ی أَظْ ُه أرُك ْم نَاْ ٌ ََ ی ْعیا ل َسانُهُ َو بَی ٌ
اب اللَّه بَ َ
ت ََ تُ ْه َد ُم أ َْرَكانُهُ َو عأز ََ تُ ْهَزُم أ َْع َوانُهُ
الَ 7و كتَ ُ
(بحاراألنوار ج  89ص  33ح .)36

ی8و قَالَت لَ َّما ب لَ َغ فَ أ
نهم .عن زی أد ب أن علأی ر َْحةُ اللَّ أه علَی أه عن ع َّمتأ أه زینَ أ أ
اْلُس أ
اْ َمةَ
َْ َ ْ َ َ َ
ْ َ
َ َْ َ َ َ
ب بْنت ْ َ
إأُجاع أَبأی ب ْك ٍر علَى منعأها فد َك ََثَ أ
َْ ُ َ َ َْ َ َ َ
ْ
صلَّى اللَّهُ
ت خَ َارَهاو .....الی ان قال7ك ُُ :ثَّ قَبَ َ
ض اللَّهُ نَبأیهُ َ
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ب ....7الی ان قال 7قَ َ أ
بْ أن أَبأی َْالأ ٍ
ال یا ُُمَ َّم ُد
ول أَتَانأی َج ْ َُرئأی ُل فَ َق َ
ول اللَّ أه ص ی ُق ُ
ت َر ُس َ
ال َْس ْع ُ
سی ُكو ُن فأی أ َُّمتأ أ
ال كأت َّ أ أ أ
أ
أ ٍ
َ
ك فْتنَةٌ قُ ْل ُ
ت فَ َما الْ َم ْخَر ُ مْن َها فَ َق َ َ ُ
َ
اب الله فیه بَیا ُن َما قَ ْبلَ ُك ْم م ْن َخی َو َخ َُرُ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
صل لَی أ
ص َمهُ اللَّهُ َو
س با ُْهَْزل َم ْن َولیهُ م ْن َجبَّا ٍر فَ َعم َل بغَ أی ُه قَ َ
َما بَ ْع َد ُك ْم َو ُحك ُ
ْم َما بَینَ ُك ْم َو ُه َو الْ َف ْ ُ َ
َّ أ أ
ی و ُهو ِّ
َم أن الْتَ َمس ا ُْهَُدى فأی َغ أی ُهأ أ َ َّ َّ
ط
الذ ْكُر ْ
الصَرا ُ
اْلَكأی ُم َو ُه َو ِّ
َضلهُ اللهُ َو ُه َو َحْب ُل الله الْ َمت ُ َ َ
َ
أ
أ
أ
أ
الْ ُم ْستَ أقی ُم ََ تَُزی ُفهُ ْاِل َْه َواإُ َو ََ تُلَبِّ ُسهُ ْاِلَلْسنَةُ َو ََ یْلُ ُ َعن الَّرِّد َو ََ تَْن َقضی َع َجائبُهُ َو ََ ی ْشبَ ُع
أمْنهُ الْ ُعلَماإ ...الی آخر ُه (بحاراالنوار ج  89ص  25نقل از تفسیر عیاشی).
َُ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ی7
ص َدقَةَ َع ْن أَبی َعْبد اللَّه َع ْن أَبیه َع ْن َجدِّ ُه 7قَ َ
ال َخطَبَنَا أَم ُی الْ ُم ْممن َ
هفتمَ .ع ْن َم ْس َع َد َة بْ أن َ
خطْبة فَ َق َ أ
ك لَهُ َو أ َّ
ال فی َها نَ ْش َه ُد أَ ْن ََ إألَهَ إأََّ اللَّهُ َو ْح َد ُهُ ََ َش أری َ
َن ُُمَ َّمدا َعْب ُد ُهُ َو َر ُسولُهُ أ َْر َسلَهُ
ُ َ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
بأ أكتَ ٍ
َح َك َمهُ بأنُوأر ُهأ َو أَی َد ُهُ بأ ُس ْلطَانه َو َك َألَ ُهُ َم ْن َِلْ یتَنََّزْ ُه
اب فَ َّ
َح َك َمهُ َو أ ََعَّز ُهُ َو َحفظَهُ بأع ْلمه َو أ ْ
صلَهُ َو أ ْ
أأ أ
أ أ أأ
ی ی َدی أه و َ أمن خ ْل أف أه تَْن أزیل أمن ح أكی ٍم َأ
باْل أم ْن بَ أ
َحی ٍد.....
َ ْ َ
ٌ ْ َ
َهوى أ َْو یی ُل [ََتی ُل] به َش ْه َوةٌ َ یأْتیه الْ ُ
الی ان قال 7فَالْ ُق ْرآ ُن أآمٌر َو َز أاجٌر ُح َّد فأی أه ْ
ب فأی أه ْاِل َْمثَ ُ
ود َو ُس َّن فأی أه ُّ
السنَ ُن َو ُ
اْلُ ُد ُ
ال َو ُش أرعَ
ض أر َ
أ
أ
الدین إأع َذارا أَمر نَ ْف أس أه و ح َّجة علَى خ ْل أق أه أَخ َذ علَى ذَلأ َ أ
أأ
ی
َ ُ َ َ َ َ
ك میثَاقَ ُه ْم َو ْارتَ َه َن َعلَیه أَنْ ُف َس ُه ْم لیبَ َ
فیه ِّ ُ ْ ْ َ
أ أ
ك َع ْن بَینَ ٍة َو ْیىی َم ْن َحی َع ْن بَینَ ٍة َو إأ َّن اللَّهَ لَ َس أمی ٌع َعلأیم
ك َم ْن َهلَ َ
َُهُ ْم َما یأْتُو َن َو َما یتَّ ُقو َن لی ْهل َ
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أ
علَی أه [و آلأأه] قَبض رأْفٍَة و أ
أأ
[و آلأأه] َع ْن َه أذ ُهأ الدَّا أر....الی ان
ْ َ َ َ ْ
اختیا ٍرو َر ْغبَة بأَبی َ
صلَّى اللَّهُ َعلَیه َ
َ َ
أ
س نُصب أَم أر اللَّ أه و نَهی أهو و ََحلَةُ أدینأ أه و وحی أهو و أُمنَاإ اللَّهأ
أ
أ
أ
َّ
َ ْ َ َ
قالك ُُ :ثَّ أَنْتُ ْم عبَ َاد الله تُری ُد أ َْه َل الْ َم ْجل أ ْ ُ ْ
َ َْ َ َ ُ
أأ أ
أ
أ
َّمهُ إألَی ُك ْمو َو َْحن ُن بَأقیةٌ
َعلَى أَنْ ُفس ُك ْمو َو بُلَغَ ُاؤ ُهُ إ َ ْاِل َُم أمو َز َع ْمتُ ْم َح أ لَ ُك ْم للَّه فی ُك ْم َع ْه ٌد قَد َ
أ
أ
صائأُر ُهُو َو آیة فأینَا ُمْن َك أش َفةٌ َسَرائأُر ُهُو َو بُْرَها ٌن ُمْن َجلأیةٌ
ْ
اب اللَّهو بَینَةٌ بَ َ
استَ ْخلَ َفنَا َعلَی ُك ْمو َو َم َعنَا كتَ ُ
ضو أان اتِّباعهو ممٍّد إأ َ النَّجاةأ أ
اعهُو فأی أه بَیا ُن ُح َج أج اللَّ أه
ظََو أاهُر ُهُو ُم أدیٌ لألْ َأُری أة إأ ْْسَاعُهُو قَائأ ٌد إأ َ ِّ
است َم ُ
الر ْ َ َ ُ ُ ُ َ
َ ْ
أأ أ أ
الْمنَ َّورةأو و عزائأ أم أه الْم َف َّسرةأو و َُما أرأم أه الْمح َّذرةأو و بینَاتأأه ْ أ أ
ضائألأ أه الْ َمْن ُدوبَأةو
الَالیةو َو ُُجَله الْ َكافیةو َو فَ َ
ُ َ َ َ
ُ َ َ ََ
َُ َ ََ
أ
أ
أ
أ
أأ
شرائعه الْمكْتُوبَه( .بحاراألنوار ج  29ص 204؛ كشفالغمة ج  1ص )081
َ
َو ُر َخصه الْ َم ْوُهوبَةو َو َ َ
ال َأْسع أ
 ُ ب أن غأی ٍ
أ
اْلُس أ
ول
ی ع ی ُق ُ
اث َع أن ُّ
الزْه أری قَ َ ْ ُ
دهمُ .ع َّدةُ الدَّاعیو َع ْن َح ْف أ ْ
ت َعلی بْ َن ْ َ
أ أ أ
ك أَ ْن تَ ْنظُر فأی َها (بحار األنوار ،ج  ،89ص .)216
ت أخَزانَة فَیْنبَغأی لَ َ
آی ُ
ات الْ ُق ْرآن َخَزائ ُن الْع ْل أم فَ ُكلَّ َما فَتَ ْح َ
َ
ََحَ َد بْ أن ُُمَ َّم أد بْ أن أعی َسى َع ْن َعلأی بْ أن َح أدی ٍد َع ْن ُمَرا أزٍم َع ْن أَبأی
یازدهمُُ .مَ َّم ُد بْ ُن ْیىی َع ْن أ ْ
ٍ
أ
أ
أ أ
َعْب أد اللَّ أه 7قَ َ
ال إأ َّن اللَّهَ تَبَ َارَك َو تَ َعا َ أَنْ َزَل فی الْ ُق ْرآن تْبیا َن ُك ِّل َشیإ َح ََّّت َو اللَّه َما تَ َرَك اللَّهُ
أ
أ أ
ول لَو َكا َن ه َذا أُنْ أزَل فأی الْ ُقر أ
آن إأََّ َو قَ ْد أَنْ َزلَهُ اللَّهُ فأی أه
َشیئا ْیتَا ُ إألَیه الْعبَ ُ
َ
اد َح ََّّت ََ ی ْستَطی َع َعْب ٌد ی ُق ُ ْ
ْ
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