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ویژه نامه اندیشۀ  قرآنی امام خمینی1 

نقل مطالب با ذکر مأخذ بالمانع است.
مقاالت نسیم وحی، بیانگر آرای نویسندگان آن ها است.

این اثر با حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران 
به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد بزرگداشت حضرت امام خمینی1، 

چاپ و منتشر گردید.
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کنده از جهل و  ی���م، هدایت گ���ر انسان ها، شفای دردها، یادآور دل ه���ا و راه گشای جوامع بشری در کوره راه ه���ای آ ق���رآن کر
کمال است. همو منبع اّول فهم دین و مرجع نهایی تأیید دیگرآموزه ها و اندیشه ها است. خرافه، به سوی نور و 

گاه و زمان شناس با کوله باری از اندوخته های قرآنی زندگی  گردی صادق برای قرآن و عالمی آ امام خمینی1 به عنوان شا
را سپری کرد و از ره آورد الهامات قرآنی و دینی، انقالب اسالمی ایران را رهبری کرد و آن را به ساحل جمهوری اسالمی رسانید. 
گرچ���ه خود از مقدار ان���س با قرآن خود، اظهار نارضایتی می کرد، اما از دوران جوانی و میان سالی، توجه به قرآن در نوشته های 
عرفان���ی و اخالق���ی و فقه���ی و اصولیش، م���وج می زد و در دوران انقالب و پ���س از آن، فراوان به آی���ات اجتماعی و عرفانی قرآن 

ک اندیشه های قرآنی اش، ضمیر تشنه جامعه را سیراب می ساخت. استشهاد می نمود و از زالل پا

گرچ���ه او رسم���ًا به تفسی���ر قرآن اشتغال طوالنی نداشت، اما مح���دود جلسات تفسیر سوره حمد و ی���ا نکته ها و تفسیر های 
که در آثار علمی و سخنرانی های ایشان وجود داشت، خود به بیش از چهار جلد قطور می رسد و از تفسیر  آیه ای و موضوعی 

کم تر نیست. کامل بعضی از مفسران،  ترتیبی 

کرد و انس���ان فتاده در کمند شرک و چنبر ظلم  یاد رهایی بخش قرآن را در جهان طنین افکن  ایش���ان در دوران انق���الب، فر
کف���ر را ب���ه ندای دیده گشای توحید قرآنی و قیام برای خدا، فراخواند و جان های تشنه حقیقت را با تابش نور معرفت قرآنی،  و 

منور ساخت.

کنون نیز فرهیختگان، پژوهش های  گرچه شخصیت علمی چند ُبعدی امام در هر زمینه، نیازمند کاوش درخور است و تا
متع���ددی را در ای���ن زمینه ها به انجام رسانده اند، اما در این مجموعه، قرعه به نام ُبع���د قرآنی امام افتاد. با پیشنهاد معاونت 

رس مقاله



یزان پژوهش گِر مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم، قرار  فرهنگ���ی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی1 به عز
که مجموعه ای جامع در موضوع امام و قرآن، فراهم آید. بر آن شد 

ای���ن مجموع���ه سعی بر آن دارد که ضمن ارائه میزگ���رد، مصاحبه ها، مقاالت و معرفی ه���ا و خاطرات، در حد خود 
تابلویی بر اندیشۀ قرآنی امام خمینی1 باشد.

یکرد تفسیر عرفانی در آثار عرفانی و اخالقی خود پی  گرفتند، اما توجه به ابعاد اجتماعی  گرچه امام رو در نگاه ما، 
آی���ات نیز در نگ���اه ایشان دیده می شود. این مجموعه ضمن طرح روش شناس���ی تفسیری امام خمینی1، به مسائل 
مهم���ی در تفسی���ر از نگاه ایشان، از جمله مسئله تفسیرناپذیری قرآن، اهداف و مقاصد تفسیر، روح معنا در تفسیر نیز 
پرداخت���ه اس���ت. امید که این مجموعه بتواند خوانندگان را با ُبعد قرآن���ی امام خمینی1 بیش از پیش آشنا گرداند و 

کار راضی شود. یز راحل، از انجام این  روح آن عز

ی���ژه حجةاالسالم والمسلمین  ی���ان ای���ن مجموع���ه، به و یسندگ���ان، مصاحبه شوندگ���ان و مجر در پای���ان از هم���ه نو
محمدکاظم تقوی و حجة االسالم والمسلمین محمد رضائی تشکر وافر دارد.

کاظم قاضی زاده
وهشی فرهنگی فهیم مدیر مؤسسه پژ
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امام و قرآن
روش شناسی تفسیری امام خمینی�

کاظم قاضی زاده کر، سید محمدعلی ایازی و  کاظم شا با حضور اساتید محترم: محمد 

میزگرد

تقوی: بس���م اهلل الرحمن الرحیم. ب���ا تشکر از سروران 
عزیزی که در این میزگرد شرکت کردند.

حض���رت ام���ام ی���ک شخصی���ت چن���د وجه���ی و چن���د 
ُبع���دی است؛ یعن���ی یک عالم���ی که در مرات���ب عالی 
به عن���وان فقیه شناخت���ه می شود، به عن���وان عارف و 
فیلسوف شناخته می ش���ود و در همان حال به عنوان 
ی���ک شخصیت تفسی���ری و قرآنی شناخت���ه می شود؛ 
گرچ���ه حضرت ام���ام تفسیر کاملی از ق���رآن ندارند، اما 
همین مق���دار آثاری که جمع آوری ش���ده است؛ افکار و 
اندیشه ها، نوشته ها و گفته های ایشان پیرامون قرآن، 
انصافًا حجم باالیی است به گونه ای که استاد محقق 
آیة اهلل ای���ازی مطال���ب پراکنده تفسیری ام���ام را در 5 
جلد که البته جلد اول مقدمه است و مطالب خودشان 
اس���ت، 4 جلد َبع���دی تفسیر امام  پیرام���ون بعضی از 

آیات و سور قرآن است، ضمن آنکه امام فقیهی بود که 
در فقه خودش به قرآن اهتمام ویژه ای داشت. نشانه 
آن، ای���ن اس���ت که وقتی از بحث ه���ای فقهی و اصولی 
امام، مباحث قرآنی و تفسیر جمع آوری شد، یک جلد 
کت���اب 700 - 600 صفحه ای ب���ه عنوان »آیات االحکام« 
یک اث���ر درجه دوم از امام،جمع آوری، تدوین و منتشر 
شد. پ���س شخصیت قرآن���ی و تفسیری ام���ام خمینی 

سزاوار بررسی و کاوش و تحقیق است.

بدین منظ���ور، در خدمت اساتید بزرگوار آیة اهلل ایازی، 
جن���اب آقای دکتر شاکر و آی���ة اهلل قاضی زاده هستیم و 
موض���وع »روش شناس���ی تفسیری ام���ام« را از زوایای 
مختل���ف، اساتی���د مورد بحث ق���رار می دهن���د. ابتدائًا 
اساتی���د بزرگ���وار بحث خودش���ان را ارائ���ه می دهند تا 
برسی���م ب���ه این که اگ���ر حاشی���ه ای نسبت ب���ه مطالب 

یکدیگر داشتند، مطرح می کنند.

ب���رای آغاز جلس���ه، آیة اهلل ای���ازی اگر لط���ف بفرمایند 
ک���ه  موضوع���ی  ب���ه  توج���ه  ب���ا  را  خودش���ان  بح���ث 
خدمت ش���ان پیشنه���اد شد و قب���ول فرمودن���د؛ یعنی 

»مبانی روش شناسی امام« بیان بفرمایند.
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آیة اهلل ایازی: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

الحمدهلل رب العالمین 
و الصالة و السالم علی 

سیداالنبیاء و المرسلین، 
ین. رب اشرح لی صدری و  محمد و آله الطیبین الطاهر

یسر لی أمری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.

که چنی���ن جلسه ای را برگزار  ب���ا تشکر از مؤسسه فهیم 
کرده، ابتدائ���ًا یک مقدمه ای در آشنای���ی با اندیشه های 
کنم. حضرت امام در حوزه  تفسیری حضرت امام عرض 
کردند؛  شخصی در دو بخش مطالب خودشان را عرضه 
ب���اره برخ���ی از سوره های  که در یک���ی نوشته های���ی است 
کوچک قرآن؛ مانند تفسی���ر سوره حمد، اخالص و برخی 
ک���ه در زمان ه���ای مختلف به  از سوره ه���ای دیگ���ر است 
ک���ه حضرت امام در 5  نگ���ارش درآوردند. و تفسیرهایی 
کرده اند و ی���ا در برخی  جلس���ه تفسیر س���وره حمد مط���رح 
از سخنرانی ه���ای خودش���ان ب���ه مناسبت یک آی���ه ای را 
ب���اره آن آی���ه صحب���ت کرده ان���د.  متع���رض شده ان���د و در
ک���ه جناب آق���ای تق���وی فرمودن���د حجم این  همان ط���ور 
آی���ات که من در این 4 جل���د اختصاصی تفسیری ایشان 
کردم، حدود 1000 آیه از 6236 آیه قرآن را، ایشان  شمارش 
از منظره���ای مختل���ف، م���ورد بحث و بررس���ی خودشان 
ین مباحث ایشان از دو بخش  قرار دادند. شاید عمده تر
ک���ه در  تشکی���ل ش���ده اس���ت؛ یک���ی آن دست���ه از آی���ات 
کرده اند و دسته ای از  کتاب های فقهی و اصول���ی مطرح 
که در حوزه مباحث عرفانی آنها را در آثار خودشان  آیاتی 
کرده ان���د. بنابراین،  متع���رض شده اند و بح���ث و بررسی 
ب���اره اندیشه ه���ای قرآنی حضرت  کسی بخواه���د در گ���ر  ا
ام���ام داوری بکند، می تواند به این حجم از آیات استناد 
ین که ممکن است  باره برخی مفسر بکند؛ چنان چه ما در
تنها چند سوره را تفسیر کرده باشند یا حتی ممکن است 
که  کارهایی  ک���رده باشن���د. از  ی���ک جزء از ق���رآن را تفسیر 
کنون انجام  گذشته تا ین از  در این زمینه در می���ان مفسر

ش���ده است، در اهل سنت ابن تیمی���ه، ابن قیم و برخی از 
کاری  باره آثار قرآنی ش���ان چنین  ین اهل سن���ت در مفسر
باره  را انج���ام داده اند. در شیعه هم م���ا نمونه هایش را در
شیخ مفی���د، شیخ انصاری، مق���دس اردبیلی و برخی از 
ین معاصر شاهدش هستیم که چنین کاری انجام  مفسر
گر در  ش���ده است. در مقایس���ه میان ای���ن شخصیت ها ا
یم، حجم آثار تفسیری حضرت امام قابل توجه  نظ���ر بگیر
و بیشت���ر است؛ یعنی این 4 جل���د را مثاًل مقایسه کنیم با 
کبیر ابن تیمه«  گفته شده است »تفسیر  که مثاًل  ابن تیمه 
گفته ان���د »دقائ���ق التفسیر«، ای���ن حجم، حج���م قابل  ی���ا 

توجهی است. 

گر  که م���ن ا بع���د از ای���ن مقدم���ه عرض���م ای���ن اس���ت 
ب���اره »مبانی تفسی���ر حضرت ام���ام« بحث و  بخواه���م در
بررس���ی بکنم، شای���د می شود روی ای���ن مسأله صحبت 
که  باره آن ب���ا مجموعه ای از آث���ار و نوشته هایی  ک���رد و در
یژه در کتاب »آداب الصالة«  کرده اند، به و ایش���ان مطرح 
کتاب ایشان  که ای���ن دو  کت���اب »سّر الصالة« ایش���ان   و 
ی���ادی را در حوزه مبان���ی تفسیر و هم  شای���د بخش های ز
در ح���وزه روش شناس���ی تفسی���ر مطالبی را ایش���ان اشاره 
ب���اره مبان���ی تفسیر صحبت  کرده ان���د. البته م���ا وقتی در
گاهی مفسر خودش  که  می کنیم، الزامًا آن چیزی نیست 
باره مبنای خودش صحب���ت می کند. بسیاری  رسم���ًا در
از مبان���ی تفسی���ر هر مفس���ر آن پیش فرض هایی است که 
کرده است و نیازی  یک مفسر دارد و آنها را تلقی به قبول 
ک���ه حتی به آنها اشاره بکند؛ مث���اًل به عنوان یک  نیست 
که قرآن را کتاب وحی  ین ما کسانی هستند  نمونه؛ مفسر
می دانن���د به عن���وان مبنای عام یا قائل ب���ه صیانت قرآن 
که  ی���ف هستند. خوب، این ه���ا چیزهایی نیست  از تحر
کید قرار بدهد؛ هر چند  مفس���ر حتمًا الزامًا آنها را م���ورد تأ
که آیاتی را متعرض می شود  ممکن است یک مستشرقی 
ی���ه ای دیگ���ر این مباح���ث را مط���رح می کند، نظر  و از زاو
متفاوت���ی داشته باشد؛ مثاًل یک مستشرقی ممکن است 
اص���اًل به وحیان���ی بودن ق���رآن اعتقادی نداشت���ه باشد و 
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که آیه ای را بحث و بررسی می کند از منظر خودش  وقتی 
بحث می کند. این ها پیش فرض هایی است که بسا یک 

مفسر با مفسر، تفاوت پیدا می کند. 

که  ام���ا برخی از مبان���ی تفسی���ر آن چیزهای���ی هستند 
گاه���ی ممک���ن اس���ت مفسر اع���الم نکند که ای���ن مبنای 
تفسیری ماست، اما این مسأله از اموری باشد که او روی 
کید دارد. م���ن به عنوان نمون���ه از مجموعه  آن تکی���ه و تأ
نوشته ه���ای حضرت امام، 7 مبنا را استقصاء کرده ام که 
ایشان در این زمینه روی آن تکیه دارد، حاال برخی از آنها 

را توضیح بیشتری هم خواهم داد. 

ب���ه عنوان نمونه ایشان روی مسأله هدف مندی مفسر 
ک���ه این مسأل���ه را مط���رح می کند که  کی���د دارد  خیل���ی تأ
مفس���ر برای چه بای���د تفسیر بکن���د، چه هدف���ی را دنبال 
ین در شرح و کشف مراد الهی تالش  می کند؟ همه مفسر
می کنند، اما این که یک مفسر برای چه تفسیر می کند و با 
خوانن���ده خودشان چه جوری می خواهد صحبت کند؟ 
ای���ن خیلی فرق می کند. حض���رت امام در یک جایی در 
کنون،  ید شاید تا یکی از همی���ن صحبت هایشان، می گو
ت���ا امروز تفسیری به عرصه جهان اس���الم هنوز به نگارش 
که شاید مثاًل بشود  نیام���ده است؛ یعنی این همه تفسیر 
بگوییم 3 � 2 هزار تفسیر نوشته شده است. حداقلش در 
شیع���ه ما چیزی حدود 400 � 300 تفسی���ر را می توانیم اسم 

کردم،  یم و در سی���ر تتبع تفاسیر شیعه، من آنها را ذکر  ببر
یم.  که هنوز تفسیری ندار ولی امام اعتق���ادش این است 
که ایشان یک نگرش خاصی نسبت  ای���ن نشان می دهد 
کسی تفسیری ننوشته  کنون  ید تا که می گو به تفسیر دارد 
گاهی ی���ک مثالی را  اس���ت و خ���ودش هم ب���ه مناسب���ت 
ید داستان ما  می زند، یک قصه ای را نقل می کند، می گو
در باب تفسیر مانند کسی است که می رود پیش پزشک 
یسد.  تا معالجه اش بکن���د. پزشک هم نسخه ای را می نو
که ای���ن نسخ���ه را م���ی آورد خان���ه اش می گ���ذارد،  وقت���ی 
ید بیاییم ببینیم خط این آقای دکتر چگونه است،  می گو
یه و تحلیل  راجع به خط آقای دکتر صحبت بکنیم، تجز
بکنی���م ببینیم مبتدا و خب���رش چیست؟ همین طور یک 
باره خط و نسخ���ه دکتر و مانند  15 � 10 روز می نشین���د در
ی���د باالخره بگویی���د ببینیم  آن صحب���ت می کن���د، می گو
یند خوب  که این بیمار خوب شد ی���ا خوب نشد؟ می گو
ید چرا خوب نش���د؟! این که خیلی روی این  نشد. می گو
که از او  کاری  یند برای این که آن  ک���رد؟ می گو کار  نسخه 
می خواستند و بای���د می کرد، نکرده است. داستان ما در 
باب تفسیر یک چنین چیزی است. این یکی از مسائلی 

که ایشان متعرض می شود. است 

که ایش���ان مطرح می کن���د، برخورداری  مبن���ای دومی 
گفته ان���د، شای���د  ق���رآن از مرات���ب ن���زول اس���ت. ایش���ان 



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 91

ی���ن دیگر ه���م این که قرآن دارای مرات���ب و درجاتی  مفسر
اس���ت را گفت���ه باشند، ول���ی ایشان خیل���ی وقت ها آیاتی 
ک���ه تفسیر می کن���د، خودش یک مق���داری استیحاش  را 
ک���ه این معنا را ایش���ان چه جور  و تعج���ب را برمی انگی���زد 
کج���ا آورده  ک���رده اس���ت؟ و ای���ن مطل���ب را از  استف���اده 
اس���ت؟ ایشان بر اساس هم���ان مبنایی که خودش برای 
تفسیر قائل به مراتب طولی است؛ یعنی قرآن را چون الیه 
ک���ه پس باید این الیه های  ب���ه الیه می داند، قائل می شود 
ک���ه بقیه گفتند و  ی���ن را دس���ت زد، آن الیه های باال را  یر ز

گفتنش نیست. نیازی به 

که ایش���ان مطرح می کنن���د، مسأله قابل  نکت���ه سومی 
فهم ب���ودن قرآن اس���ت. قابل فه���م بودن ق���رآن یک اصل 
ی���ن قرآن را قابل فهم  که مفسر شای���د بدیهی به نظر برسد 
که  کنید  که تفسیر می کنن���د، اما شما مالحظه  می دانند 
ای���ن قسم مسأله خیلی هم ساده نیست؛ چون حداقلش 
یند تفسیر  یم که می گو ین را دار ما بخش عظیمی از مفسر
یم جز با روایات اهل بیت امکان پذیر نیست و یا  ق���رآن کر
ک���ه تفسیر قرآن به قرآن را  کسان���ی مانند عالمه طباطبائی 
متع���رض شده اند، کسانی آمدن���د رّد کردند و نقد کردند 
ک���ه تفسیر قرآن ب���ه قرآن درس���ت نیست و جای���ز نیست. 
که  که دارد، این است  حض���رت امام یکی از حرف هایی 
قرآن خودش بذات���ه قابل فهم است و بر اساس این مبنا، 

آثار و نتایجی را می خواهد استخراج بکند. 

ک���ه ایش���ان متع���رض می شون���د،  مسأل���ه چهارم���ی را 
ید انس���ان دارای وجوه  ی���ت انس���ان اس���ت. می گو مهجور
گون���ی اس���ت، این وج���وه یک وقت در اث���ر این است  گونا
گذاشته می شود  ک���ه پرده هایی در مقابل فه���م و درک ما 
ک���ه مانع از وص���ول ما به حقیقت می ش���ود. مثل حجاب 
که ایش���ان مط���رح می کند،  گن���اه یا مث���اًل حجاب های���ی 
گفته اند، ولی ایشان  بعضی های���ش را بقیه عرفای ما ه���م 
ک���ه ب���ه مناسب���ت این ج���ا مطرح  یک���ی از حجاب های���ی 
که او  ی���د این ک���ه انس���ان تص���ور می کن���د  می کن���د، می گو
خ���ودش می فهمد و دیگ���ران نمی فهمند؛ یعن���ی یکی از 

یت فهم  کند خودش مرکز که فک���ر  حجاب ها این است 
را تشکیل می ده���د و دیگران نمی فهمند. بر این اساس، 
خیلی حرف دارد و صحبت دارد و نقدی را به اصحاب 
ک���ه حاال با این وق���ت محدود، من  مخال���ف عرفان دارد 

کنم. متأسفانه نمی توانم مطرح 

مسأله پنج���م، عقالنیت در تفسیر اس���ت. این مسأله 
باه تفسیر  یض���ی دارد و  خیل���ی در ه���م خودش عرض عر
عقل���ی و اصاًل مبن���ای عق���ل در تفسیر، صحب���ت شده، 
کت���اب نوشته شده اس���ت، جایش  رسال���ه نوشت���ه شده، 
این جا نیست، ولی نکته های مرحوم امام در این رابطه از 
آن نگاه های عرفانی ایشان نسبت به عقل ناشی می شود 

که آن هم جای بحث دیگری دارد.

ید  ششمین مسأل���ه ذوق عرفانی اس���ت. ایشان می گو
یژه ای در قرآن  برای ت���ذّوق عرفانی هم باید یک جایگاه و
ک���ه ذوق عرفانی  ی���م؛ یعن���ی این ک���ه بدانیم  در نظ���ر بگیر
که  ی���ک مسأله ای است، اصاًل نگ���اه هستی شناسانه ای 
اساس آن را ایشان در قالب وحدت وجود قائل می شوند 
و در قالب این که از منظر دیگری همه چیز را از آن جهت 

ید: که می گو ببیند. به قول باباطاهر 

یا تو بینم       یا بنگرم در به در

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم

که نگ���اه می کن���د و حتی از  یک س���ری از آی���ات را هم 
اعم���ال و فرائض؛ نماز اس���ت، روزه است، زکات است، 
ح���ج است، هم���ه را از آن منظر عرف���ان می خواهد تفسیر 
ینی که در قرآن آمده؛ مثل »إنا  بکن���د، حتی برخی از عناو
فتحنا لک فتحًا مبینًا« یا »و من یهاجر إلی اهلل«؛ هجرت 
در راه خ���دا آنها را هم از منظ���ر دیگری می بیند، نه از این 

ین رایج دیده اند.  که مفسر نگاه هایی 

گ���ر فرصت شد  کنم، ا چن���د مسأله دیگ���ر را هم اشاره 
باره برخی از این ها، بیشتر توضیح بدهم. می خواهم در

یکی مسأله مبنای ایشان برای وضع الفاظ برای »روح 
که می خواهد برای  معنا« است. ایشان یک���ی از راه هایی 
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یه  کن���د از این نظر گست���رش معناه���ای عرفانی استف���اده 
وض���ع الفاظ برای »روح معن���ا« است. این حرف را غزالی 
بی کمی بازش کرده است.  مطرح کرده است، بعد ابن عر
مرح���وم فیض کاشانی باز توضی���ح داده است و دیگر در 
دوره معاصر این مسأله آن چنان مسأله شده که حتی نوه 
مرحوم امام هم یک کتابی برای قاعده »روح معنا« نوشته 
ید این  یه جّد خودش دفاع می کند و می گو است و از نظر
یه خیلی اساسی و کارگشا در شیوه تفسیر  یه، یک نظر نظر

است.

هشتم از مبانی ایشان این است؛ ایشان یک مبنایی در 
یکرد دفاعی  کنم »رو که من آن را نامگذاری  تفسیر دارند 
برای عمومی سازی عرفان«. عنوان ایشان این است که ما 
کی و  باید باالخره این مباحث عرفانی را وارد در حوزه ادرا
تفهمی م���ردم بکنیم. داستانی را هم از مرحوم شاه آبادی 
ید ما از مدرسه فیضیه  استاد خودش نقل می کند؛ می گو
ک���ه برمی گشتی���م یک وقتی ب���ه ایشان  و از  درس ایش���ان 
که در این  که آقا شما بعض���ی حرف هایی  کردیم  ع���رض 
درس ها می زنید، ای���ن درس عنوانش هم اخالق است و 
مردم عادی هم هستن���د و در جلسات شرکت می کنند، 
کنند و شاید هم  این حرف ها را م���ردم نمی توانند تحمل 
گفت بگذار  ید مرحوم شاه آبادی  نمی فهمند. بعد می گو
یات را م���ردم عادی ه���م بشنوند، تعبی���ر ایشان  کفر ای���ن 
ید ما باید مباحث  ای���ن بود. علی اّی حال، ایش���ان می گو
یم. خ���ود ایشان در همین  عرف���ان را در فهم عمومی بیاور
سخنرانی های���ی که عمومی بود مط���رح می کردند، خیلی 
بنای���ش ای���ن بود که مثاًل ی���ک ده دقیقه راج���ع به مسائل 
کش���ور صحبت می ک���رد، یک مرتبه وارد  روزم���ره و جاری 
مباحث عرفانی می شد و چه مباحث سنگین و ثقیلی را 
مط���رح می کرد. ایشان  نه در کتاب های تخصصی؛ بلکه 
که بحث های عمومی، برای  کتاب هایی  حتی در خالل 
توده ه���ا و عوام م���ردم دارد و در صحبت ه���ای در سطح 
یون یا همین تفسیر سوره حمدش، شاهدیم  رادیو و تلویز
گر فرصت شد  کرده است. ا که چه جور مباحثی را مطرح 

ک���ه خودم شاهدش  در ای���ن زمین���ه یکی دو مثال و قصه 
بودم، برای شما نقل می کنم.

کن���م و آن مسأل���ه پیوند حقیقت  مسأل���ه آخ���ر را اشاره 
یعت است. یک���ی از مبانی جّدی ام���ام در تفسیر،  ب���ا شر
ک���ردن بین ُنُسک و نگ���اه هستی شناسانه است.  نزدیک 
ای���ن دو را خیلی به همدیگر وص���ل می کند و می خواهد 
و  و حقیق���ت  یق���ت  گفتن���د طر عرف���اء  این ک���ه  ی���د،  بگو
یعت، این ها هر سه یکی هستند، این حرف را ایشان  شر
در تفسی���ر یک فصلی باز می کند و حرف هایی را می زند، 
گر فرصت ش���د بعد توضیح  که ا نکات���ی را بیان می کن���د 

خواهم داد.

تق���وی: از جن���اب آق���ای دکت���ر شاک���ر تقاض���ا می کنیم 
مبح���ث »مقاصد ق���رآن« را ک���ه اش���ارات مختصری در 
توضیح���ات آیة اهلل ای���ازی به آن بود به عن���وان یکی از 
مبان���ی »مبانی تفسیری امام« توضیح بدهند؛ چراکه 
ام���ام در بحث ه���ا و اش���ارات قرآنی شان خیل���ی به این 
مسأل���ه توجه می دادند؛ به گونه ای که همان گونه که 
اشاره کردند از یک منظر می گفتند تابه حال تفسیری 
درباره قرآن نوشته نشده است. خواهش ما این است 
که مقصود امام از تفسیر قرآن و مقاصد را تا آن جایی 

که وقت جلسه اجازه می دهد، توضیح بفرمایید.

دکتر شاکر: 
بس���م اهلل الرحمن الرحیم. 
روح  ب���ه  می فرستی���م  درود 
جمهوری  بنیان گذار  پرفتوح 
اسالم���ی ایران، حضرت امام 
و تشک���ر می کنی���م از مؤسسه 
گر  یم ا که این جلس���ه را تشکی���ل دادن���د. امیداوار فهی���م 

ثوابی این مراسم دارد به روح امام امت نثار بشود.

ک���ه فرمودند و همه م���ا خواندیم و  من ای���ن نکته ای را 

یکی از مبانی 
جّدی امام در 
تفسیر، نزدیک 
کردن بین 
ُنُسک و نگاه 
هستی شناسانه 
است.

 امام یکی از 
راه هایی که 
می خواهد برای 
گسترش معناهای 
عرفانی استفاده 
کند از این نظریه 
وضع الفاظ برای 
»روح معنا« 
است.
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شنیدیم از امام که فرمودند که مفسر وقتی مقصد از نزول 
که  را به ما بفهماند، مفسر است نه سبب نزول را، آن طور 
کی  در تفاسی���ر وارد اس���ت. بع���د البت���ه امام ی���ک استدرا
کوچک  که ن���ه این که م���ن بخواهم مفس���ران را  می کنن���د 
کشیده اند، اما آنها بیشتر  ی���ادی  کنم، مفسران زحمات ز
رفتن���د در بحث سبب و نه مقصد. امام می فرمایند شرح 
مقاص���د در واق���ع تفسی���ر حقیقی است. من ای���ن نکته را 

کنم. می خواهم باز 

که در تفسیر ام���ام آمده، در روش تفسیر  ای���ن مطالبی 
ام���ام آمده و بعد از آن یا قبل از آن در تفاسیر عرفاء آمده، 
این ه���ا در خ���أ پیدا نش���ده، این ه���ا سالی���ان دراز حتی 
قب���ل از اسالم، مفسران کتب آسمان���ی و دینی مسائلی را 
کرده تا به این جا رسیده  کردند و همین طور رش���د  مطرح 
یند  اس���ت. در عال���م مسیحیت در تفسیرهایش���ان می گو
بان انگلیسی این  بی ها به ز تفسیر دو نوع است. تعبیر غر
اس���ت که یک وقتی تفسیر اس���ت »as a window«؛ یعنی 
 as a« تفسی���ر به مثاب���ه پنجره است. دومی ای���ن است که
mirror«؛ یعنی تفسیر ب���ه مثابه آینه است. خوب، پنجره 
چه ک���ار می کند، آینه چه ک���ار می کند؟ پنج���ره را ما وقتی 
نگاه می کنیم، می خواهیم ببینیم پشت پنجره چیست؟ 
که بیرون است، نه این که خودش  حکایتی دارد از آن چه 
را بخواهیم ببینی���م یا این که خودمان را بخواهیم ببینیم؛ 
بلک���ه می خواهی���م ببینی���م پش���ت پنجره چیس���ت؟ و هر 
که دارد، می توان���د پشت پنجره را  کسی به ان���دازه دیدی 
گر تفسیرهای سبب نزولی هم متفاوت  نگاه بکند. ل���ذا ا
ش���ده اس���ت، ی���ک مقداری ب���ه خاط���ر این اس���ت. یکی 
کم اس���ت، حال پشت  مثاًل دی���د چشمش یک مقداری 
پنجره مثاًل یک انسانی دارد راه می رود، فکر می کند یک 
درختی است مثاًل، اشتباه می کند یا یکی مثاًل چشمش 
تی���ز است ت���ا 200 متر پشت پنجره را می بین���د، اما یکی تا 
10 متری را فق���ط می بیند. مفسران هم یکی ادیب است، 
یزه کاری ه���ای ادبی را نگ���اه می کند تا پشت پنجره را به  ر
ک���الم خداوند  ید چ���ه چیزی در  کن���د و بگو م���ا حکایت 

اس���ت، اما در آینه نمی خواهی���م پشت آن را ببینیم؛ بلکه 
می خواهی���م خود آین���ه و خودمان را در آن نگ���اه بکنیم و 
یم؛ چون انسان نمی تواند  ببینیم در چه وضعیتی قرار دار
خودش را ببیند، ولی توسط آینه می تواند خودش را نگاه 
کند، ضعف ه���ا و قوت های خودش را  بکن���د و مشاهده 
کن���د. بنابراین، ب���ه نظر من  ببین���د و خ���ودش را مشاهده 
ای���ن دو تعبیری که مفسران کتاب های مقدس دیگر هم 
کردن���د، در لسان امام به ای���ن شیوه آمده است که گاهی 
مفسر سب���ب را نش���ان می دهد. ام���ام باره���ا می فرمودند 
ی���م، این که  ک���ه این ق���رآن نازل���ه هفتم���ی اش را االن ما دار
گ���ر قرار  در دس���ت م���ا اس���ت، نازله هفت���م اس���ت. شما ا
باش���د معنای ق���رآن را بگویی���د و سبب ق���رآن را بگویید، 
ید نازله هفتم را می گویی���د. نازله هفتم قطعًا  درواق���ع دار
که قرآن  مخاط���ب اولیه را در نظ���ر دارد؛ یعنی نمی ش���ود 
در عربست���ان ن���ازل بشود، ولی مخاط���ب اولیه خودش را 
در نظ���ر نگیرد، فرهنگ مخاط���ب اولیه خودش را در نظر 
گر ما در  نگی���رد، قطع���ًا همه آنها را در نظر گرفت���ه است و ا
کتف���ا بکنیم، درواقع همان پشت  تفسی���ر قرآن به این امر ا
پنج���ره را می بینی���م و وضعی���ت خودم���ان را نمی بینیم و 
گ���زارش می کنی���م و این ها خوب  هم���ان  پشت پنج���ره را 
که خداون���د از ما خواسته،  است، ام���ا واقع���ًا آن ایده آلی 
که بله  یم بیان می کنیم  نیس���ت. تنها آن نازله هفتم را دار
ای���ن آیه در جنگ اح���د نازل شد، این آی���ه در جنگ بدر 
نازل شد، آن جا مثاًل سه هزار فرشته به کمک مسلمان ها 
گزارش و  آمدن���د، آن جا این اتفاق افتاد و مانن���د آن. این 
حکایتی اس���ت از آن چه واقع شده اس���ت، اما این آیات 
ید؟ قرآن وقتی که از َمطلع نور الهی،  ق���رآن به ما چه می گو
ِبیٌن، َیْه���ِدی ِبِه اهلُل َمِن  َن اهلِل ُن���وٌر َوِکَتاٌب ّمُ »َق���ْد َجاءُکم ّمِ
اَلِم«؛ از آن جا نازل شده، راه را به ما  َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل الّسَ

َ
اّت

گ���ر دقیقًا بخواهیم همان راه ها  نش���ان داده است، اما ما ا
کجا آمده و ما در  یم بدون توجه به این که این نور از  را برو
یم، این اشتباه است. ما باید ببینیم مقصد  کج���ا قرار دار
این آیات چه بوده اس���ت، آن مقصد را نگاه بکنیم و چه 
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بس���ا گاهی وقت ها مقصد ب���ا آن چیزی که محل نزول در 
زم���ان پیغمبر بوده، ممکن است تزاحم بکند و ما باید آن 
مقص���د را اصل ق���رار بدهیم و لذا ای���ن مسأله مقصد هم 
در بح���ث تفسیر اجتماع���ی است، ه���م در بحث تفسیر 
عرفانی اس���ت. من با یک مثالی از مرحوم شهید مطهری 
ای���ن را ب���رای شما توضی���ح می ده���م. البته مسأل���ه واقعًا 
که همه هم قبول  معرک���ه آراء هم است، این طور نیس���ت 
که راجع  داشته باشند. مرح���وم شهید مطهری در بحثی 
کت���اب »بررسی اجمال���ی اقتصاد  ک���ه  ب���ه اقتص���اد است 
اسالم���ی« ظاهرًا یادداشت های ایش���ان بود و چاپ شد، 
کردند  اوائ���ل انقالب بود ی���ک عده خیلی ه���م مخالفت 
کتاب چاپ شد. مرحوم آقای مطهری  که چ���را اصاًل این 
یم  که ما فرض می گیر یم  که ما برخی روایات را دار گفتند 
این روایات از ائم���ه صادر شده است، نه این که بگوییم 
روای���ات صادر نشده است؛ مثاًل روای���ت راجع به اجاره، 
که ای���ن روایات از  ک���ردن، شرائط اج���اره. می دانیم  اجیر 
ذوات مق���دس ائمه اطهار؛ امام صادق، امام باقر و دیگر 
گر ما  ائم���ه )علیهم السالم( صادر ش���ده است، ولی االن ا
بخواهیم عینًا ب���ه آن روایات عمل بکنیم، با مقصد خود 
ای���ن روایات منافات دارد. � ح���اال تعبیر »مقصد« از بنده 
که اج���رای برخی از  است � ب���ه خاطر این که م���ا می دانیم 
گاهی  ای���ن مسائل، خ���الف عدال���ت و انصاف اس���ت و 
کارگ���ران و بخش  کارگ���ری باعث اجح���اف به  در بح���ث 
عظیم���ی از جامع���ه می ش���ود؛ مث���اًل این که بگویی���م باید 
ید، چنین  کارفرما را در همه مسائل در نظر بگیر رضای���ت 
یب  ک���ار وقتی تصو پی آم���دی دارد. اوائ���ل انقالب قانون 
شد، آمد، شورای نگهبان، یادم می آید آیة اهلل جنتی امام 
گفتن���د 200 یا 400 اشکال شرع���ی دارد و واقعًا  جمع���ه قم 
خیل���ی مشکل س���از شده بود تا این که حض���رت امام بعد 
کردن���د، ولی مرحوم  از نام���ه آق���ای سرح���دی زاده، حلش 
ید  ک���رده اس���ت. می گو آق���ای مطه���ری ج���ور دیگری حل 
گر باعث اجح���اف بشود، این خالف عدل  ای���ن مسائل ا
اس���ت. مگ���ر ما ب���ه عن���وان شیع���ه نگفتی���م: »الحسن ما 

حّسن���ه الشارع و القبیح ما قّبح���ه الشارع« ما امامیه قائل 
ب���ه حسن و قب���ح عقلی هستی���م. مرحوم شهی���د مطهری 
ک���ه روایات ص���ادر ش���ده و درست هم  در نظ���ر می گی���رد 
اس���ت، ولی همان موقع مطابق ب���ا عدل بوده است، ولی 
االن مطاب���ق ب���ا عدل نیست. پ���س َمنزل���ش درست بوده 
یم، مقصد  گر م���ا بخواهیم َمن���زل را بگیر اس���ت، اما االن ا
گاهی وقت ها ممکن  که  را از دست دادی���م. این جاست 
اس���ت تزاحمی بین مقصد و َمنزل پیش بیاید. این است 
ک���ه به نظر من امام می فرمایند مفسر آن است که مقاصد 
ی���د، نه سب���ب را. باالخره سبب ه���م داشته است،  را بگو
باالخره نازله هفتم رفته یک جایی نازل شده، مخاطبانی 
داشت���ه، یک فرهنگ���ی داشته، مسائلی داشت���ه، اما شما 
اول باید ببینید مقص���د این آیات چیست؟ مثاًل مسائل 
جزای���ی اسالم، آی���ا واقعًا قرآن آمده مثاًل ب���رای قطع کردن 
دست دزد، آیا مقصد قطع کردن انگشتان است که مثاًل 
ی���م ما امروز مث���اًل پنجاه تا دس���ت را قطع  خوشح���ال بشو
کردی���م؟! یا مقصد این است  کردی���م، به حکم خدا عمل 
که دزدی در  که امنی���ت ایجاد بشود، مقصد این اس���ت 
گر  کدام یک���ی مقصد اس���ت؟ آن وقت ا جامع���ه نش���ود؟ 
یم و مقصد از دست مان برود،  بیاییم آن نازل شده را بگیر
یم شما  کرده ایم یا ن���ه؟ یعنی فرض بگیر آی���ا به قرآن عمل 
ید دس���ت دزد را قطع می کنیم،  ممکن است فرض بگیر
امنی���ت هم ایجاد می شود، خیل���ی خوب حرفی نیست، 
ی���م، می گوییم مقصد ب���ا آن منزلش  م���ا با این حرفی ندار
کردید، دزدی  گر دست ه���ا را قط���ع  مطابق���ت دارد، ام���ا ا
بیشت���ر شد، بی دین���ی هم بیشتر شد، آن وق���ت آیا باز هم 
ب���ه مقاصد ق���رآن رسیدی���د؟ این بح���ث مقص���د، امروزه 
گفتاری  در بحث ه���ای هرمونولوتی���ک ب���ه عن���وان فع���ل 
گفت���ار یک فعل���ی همراهش  یند  مط���رح می ش���ود. می گو
کسی،  ی���د پیش یک  است؛ یعن���ی شما یک وقت می رو
می گویی���د که مثاًل بل���ه ما پسرخاله شم���ا را می شناسیم، 
یف  خیل���ی آدم خوبی است، چ���ه و چه؛ یک ساعت تعر
می کند، ولی مقصدش چیست؟ یک امضاء می خواهد 

اگر امام 
می فرمایند 
تفسیر یعنی 
بیان مقاصد 
قرآن و نه سبب 
نزول و این که 
می فرمایند این ها 
تفسیر نیستند، 
در حالی که 
بعد می فرمایند 
آنچه که مفسران 
گفتند، قسم دوم 
است؛ یعنی آن 
نازل شده را برای 
مردم گفته اند. 
این مسأله ای 
است که واقعًا 
در حرف شهید 
مطهری راجع به 
روایات است.
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کار شما این نیست که بگویید پسرخاله  از این آقا؛ یعنی 
کیست، اسم���ش را م���ن می دانم، خیل���ی اوصاف  شم���ا 
ک���ه خواهش  خوب���ی دارد. ای���ن حرف ه���ا را دارد می زن���د 
می کنم این نامه ما را امضاء کنید، ما با هم آشنا هستیم؛ 
گفتاری است. لذا بعضی از  یعنی این جا خواه���ش فعل 
گفت���اری قرآن  که فعل  هرمونوتیست ه���ا مط���رح می کنند 
گر  گفتاری قرآن، توحید است. ا ین فعل  چیست؟ مهم تر
م���ا به بهانه عمل به ظاهر قرآن م���ردم را به شرک بردیم، به 
ی���م اشخاص بردیم  عبادت اف���راد بردیم، به تعظیم و تکر
در مقاب���ل خ���دا، آی���ا به قرآن عم���ل کردیم؟ یک���ی دیگر از 
گفتاری قرآن، عدال���ت است؛ من مثالی بزنم؛  فعل های 
ک���ه ب���اران می آید.  ید  کس���ی ب���ه بچه های���ش می گو مث���اًل 
ک���ه ب���اران می آی���د، می خواهد  نمی خواه���د خب���ر بده���د 
ید یا امروز  ی���د مدرسه، چت���ر بردار که می رو ی���د امروز  بگو
ید؛  ید پیک نیک، دیگه نمی شود برو که می خواستید برو
یعن���ی هدف���ش چیز دیگری اس���ت. این را فع���ل گفتاری 
گفت���ار انجام می  شود،  که همراه  یند؛ یعن���ی فعلی  می گو
چیس���ت؟ خواه���ش اس���ت، تمنا اس���ت، تهدی���د است، 
کدام یک از این ه���ا است؟ این می شود  ترغی���ب است؟ 
گر امام می فرماین���د تفسیر یعنی بیان  مقص���د. بنابراین، ا
که  مقاصد قرآن و نه سبب نزول و این که امام می فرمایند 
این ه���ا تفسیر نیستند، در حالی که بعد می فرمایند آنچه 
گفتند، قسم دوم اس���ت؛ یعنی آن نازل شده  ک���ه مفسران 
را ب���رای م���ردم گفته اند. این مسأله ای اس���ت که واقعًا در 

حرف شهید مطهری راجع به روایات است.

تق���وی: از آی���ة اهلل قاض���ی زاده خواه���ش می کنی���م که 
رویک���رد تفسی���ر اجتماع���ی ام���ام را توضی���ح بدهن���د؛ 
یعن���ی حضرت ام���ام همان طوری ک���ه در وادی عرفان 
ق���دم راسخی داشت و به موازات���ش فقیه برجسته ای 
ب���ود، در بحث ق���رآن هم نگاه ه���ای باطن گرایانه دارد، 
ه���م نگاه ه���ای اجتماع���ی و تالش زی���اد ب���رای عینیت 
بخشی���دن ب���ه آموزه ها و تعالی���م قرآن و ب���ه تعبیر آقای 

دکتر شاکر مقاصد قرآن در عرصه جامعه. اما قبل از آن 
خواه���ش می کنم از ایشان که ی���ک بحث دیگری را به 
عنوان مقدمه توضیح بدهند و آن بحث تفسیرپذیری 
و تفسیرناپذیری قرآن است که با همین بحث مقاصد 
هم ارتب���اط دارد. امام در بعض���ی از بیانات شان دارند 
که ق���رآن قاب���ل تفسیر نیس���ت و این به ظاه���ر تناقض 
و پارادوک���س اس���ت، چ���ون خودش���ان ی���ک جاهای���ی 
ق���رآن را تفسی���ر می کن���د، و می گوید ق���رآن تفسیربردار 
اس���ت. خواه���ش می کنم ک���ه این دو مطل���ِب مقدمه و 

ذی المقدمه را توضیح بفرمایید.

استاد قاضی زاده: 
الرحی���م.  الرحم���ن  اهلل  بس���م 
دع���وت  ک���ه  اساتی���دی  از 
را  فهی���م  مؤسس���ه  مجموع���ه 
تشک���ر  و  تقدی���ر  پذیرفتن���د؛ 
می کنم. تا این جا مباحث به این نکته اختصاص یافت 
کنیم؟  ک���ه از منظر امام باالخ���ره تفسیر را چگون���ه تحلیل 
تفسی���ر، بیان مقاصد اس���ت یا بیان سب���ب؟ نظر امام در 
این مسئل���ه چیست؟ من برای این که ی���ک مقدار بیشتر 
ی���زان برانگیزان���م، دو سه  ای���ن حساسی���ت را در ذه���ن عز
جمله از ام���ام می خوانم؛ امام می فرماین���د: »قرآن در حّد 
م���ا نیست، در حّد بشر نیست، قرآن سّری است بین حق 
یند:  و ول���ی اهلل االعظم که رسول خداست«. یا مثاًل می گو
کنیم،  »م���ا ب���ه رأی خودم���ان نمی توانی���م ق���رآن را تفسی���ر 
»إنم���ا یعرف القرآن م���ن خوطب ب���ه« «. و در تعبیراتی هم 
کردند، امام  کر ذک���ر  گرامی ما آق���ای دکتر شا ک���ه دوست 
ک���ه شرح مقاصد آن  کتاب آن است  که تفسیر  ی���د  می گو
کتاب  کت���اب را بکند و نظ���ر مهم، بیان منظ���ور صاحب 
باش���د. از ای���ن دست جمالت ام���ام در جاهای مختلف 
یا تفسیر را با تعبیر مقصد قرآن یا »و انما  گو که  یاد دارند  ز
یع���رف القرآن َمن خوطب به« و انکار تفسیر نوشتن توسط 
گاه���ی از اوقات  کردن���د. از آن طرف هم  مفس���ران هم���راه 



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 141

ک���ه از آن استفاده می شود از قرآن همه  تعبیرهای���ی دارند 
کنن���د؛ مث���اًل یک���ی از جمالت شان  می توانن���د استف���اده 
که همه  که »قرآن یک سفره پهن���ی است  این طور اس���ت 
از آن استف���اده می کنند؛ مثل این که دنیا هم سفره پهنی 
اس���ت که همه از آن استف���اده می کنند. یکی علفش را از 
آن استف���اده می کند، یکی میوه را از آن استفاده می کند، 
یک���ی مسائل دیگ���ر را استف���اده می کند. ای���ن مثال شان 
یند قرآن هم این طوری است؛ یک سفره  است، بعد می گو
که  کس به اندازه آن اشتهایی  پهنی است برای همه، هر 
دارد ب���ه آن راهی پیدا بکند، از قرآن استفاده می کند، در 
آن حّد استف���اده می کند«. برای این ک���ه یک جمع بندی 
که اساتی���د فرمودند،  داشت���ه باشیم و ب���ه صحبت هایی 
یف مهم  گفت در تفسیر سه تعر نظر داشته باشی���م، باید 
که  یف هایی  ی���ن اس���ت. با نگ���اه ب���ه تعر در می���ان مفسر
که  مفسران دارن���د، بعضی ها ظاهر بیان ش���ان این است 
کردن؛  تفسی���ر یعنی مراد استعمال���ی الفاظ ق���رآن را بیان 
که جناب  ید؟ همان  یعنی باالخره این الفاظ چ���ه می گو
ک���ه گاهی اوق���ات نسخ���ه دکتر را  آق���ای ای���ازی فرمودن���د 
ت���ی می کنن���د، این گون���ه اس���ت. از این  می گیرن���د و تأمال
کجا  منظ���ر، تفسیر عل���م به این که چ���ه موقع نازل ش���ده، 
ن���ازل ش���ده، قرائتش چیست و از این م���وارد است که در 
تعبی���ر سیوطی یا دیگران وج���ود دارد، و بعضًا می شود از 
ک���رد. بعضی ها تعبیر را یک  آن استف���اده مراد استعمالی 
ک���ه از آن، تعبی���ر به مراد  مق���داری قوی ت���ر پی���ش می برند 
که مرحوم آیة اهلل خوئی  کنید  جدی می ش���ود؛ مثاًل فرض 
یز است. تعبیر  ذکر می کنند که تفسیر علم به مراد اهلل العز
ایش���ان ای���ن اس���ت: »التفسیر ه���و ایضاح م���راد اهلل تعالی 
یز«؛ ایضاح م���راد الهی است. ی���ا به تعبیر  کتاب���ه العز م���ن 
مرحوم عالمه طباطبائی، تفسی���ر یعنی بیان معانی آیات 
و فهم مقاصد: »التفسیر هو بیان معانی اآلیات القرآنیة و 
الکشف ع���ن مقاصدها و مدالیلها«. ظاهر مراد در تعبیر 
که  که تفسی���ر را مراد ج���دی می گیرند  آقای���ان ای���ن است 
کالم را؛ یعنی  که مراد ی���ک  در اص���ول ذکر می شود وقتی 

ارتباط با متکلم، مراد یک متن را همراه با ماتن بسنجیم، 
یاد  که این تعبیر در علم اصول ز این مراد جدی می شود 
استعم���ال شده است؛ یعنی م���ا بگوییم باالخره خداوند 
یف  ید؟ و شاید تعر متعال در این متن چه می خواهد بگو
ید: »إعلم  که می گو مرحوم راغب اصفهانی هم در تفسیر 
أن التفسی���ر فی عرف العلم���اء کشف معان القرآن و بیان 
المراد أعم من أن یکون بحسب اللفظ المشکل و غیره و 
بحسب المعنی الظاهر و غیره«؛ همین مراد استعمالی و 
کلمه معانی به کار بردند،  گرچه  ید. ایشان  جدی را می گو
که ما به آن  ول���ی مرادش���ان از معانی همان چیزی اس���ت 
مراد ج���دی می گوییم یا مدل���ول. واژه »معنا«، »مدلول«، 
کنی���د، از جهت معنا خیلی فرقی  »مقص���ود«، را که توجه 
کلمات تا  برد و نح���وه چین���ش  کار نمی کن���د، ام���ا نح���وه 
تر از  ک���ه این ه���ا ی���ک سطح���ی باال ح���دودی می رسان���د 
گرفتن���د؛ مثاًل راغب اصفهانی  م���راد استعمالی را در نظر 
ی���د: »کشف معانی القرآن و بیان المراد« و معانی را  می گو
که می فهمیم لفظ  ید: »بحسب اللفظ المشک���ل«  می گو
ید  مشک���ل م���راد استعمالی اش مشخص نیس���ت. می گو
»بحس���ب معنی الظاهر و غیره«؛ یعنی معلوم می شود که 
ظاهرًا مراد از آن، مراِد ظاهِر لفظ یا غیره است. و مطالبی 
گفتند؛ چه در تفسیر عالمه طباطبائی، چه در  که اجمااًل 
تفسیر راغب اصفهانی، چه در تفسیر مرحوم آقای خوئی، 
این ها تا حدودی تفسیر را می آورند تا سطح مراد جدی، 
یم  تر چیزی اس���ت که ما اسمش را می گذار ام���ا از این باال
پش���ت پ���رده بی���ان آی���ات. پشت پ���رده یعنی چ���ه؟ چون 
گاه���ی اوقات یک مقص���ودی وراء نوشته کلمات است؛ 
که یک مرتبه مطلبی در روزنامه ها  مانند این که می بینیم 
و رسانه ه���ا، خب���ر اول می ش���ود در حالی ک���ه ای���ن مطلب 
ک���ه مطلب دیگری که مهم  مه���م نیست، مهم این است 
اس���ت، معلوم نشود. لذا ای���ن مطلب طرح می شود. حاال 
که ذکر می شود یک پشت  گاهی از اوقات است مطالبی 
که آن پشت پرده دارد و باید به  یژگ���ی ای  پرده ای دارد. و
کشفش دیگر انسان  آن توجه بشود، آن پشت پ���رده برای 
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کند و  کنکاش  خیل���ی نباید سراغ لف���ظ برود و در لغ���ت 
خصوصیات لفظ را بگردد. یک چیزی است ورای لفظ، 
بع���د که لفظ فهمیده شد، حاال یک کسی آن پشت پرده 
کس���ی آن پشت پ���رده را متوجه  را متوج���ه می ش���ود، یک 
نمی شود. مثاًل مرحوم شهید سید محمدباقر صدر طبق 
ک���ه از ایش���ان نقل ش���ده در کتاب آق���ای حکیم،  چی���زی 
کتابی دارن���د به نام »علوم  آقای سی���د محمدباقر حکیم 
ب���وط به خودشان است،  کتاب مر الق���رآن«. بخشی از آن 
ک���ه این ها را شهید  کردند  یس  یرنو بخش���ی از آن را ه���م ز
صدر نوشته است، یک���ی از مباحث آن در همین بخش 
ید  معنای تفسیر است. ایشان به تفسیر که می رسد می گو
یم. تفسیر  ی���م، یک تفسیر معنا دار ما یک تفسیر لفظ دار
لف���ظ تا همان م���راد استعمالی و مراد ج���دی است، ولی 
یم که به تعبی���ر من پشت پرده این آیات؛  از این ک���ه بگذر
پشت پرده بیان بهشت، بی���ان جهنم، آن اهداف نهایی 
کسی ی���ک تفطنی  ک���ه در ظاهر لف���ظ پیدا نیس���ت، باید 
ک���ه اسمش را  ک���ه پشت���ش را متوجه بشود،  داشت���ه باشد 
ی���م و تفسیر  ی���م تفسیر معن���ا. ما تفسی���ر لفظ دار می گذار
معن���ا. تفسیر معنا را چه جوری می ش���ود به دست آورد؟ 
کردن در فهم لغت. با این خصوصیاتی  دیگر نه با تالش 
ک���ه من ع���رض کردم به نظ���رم امام خمینی ب���ه یک معنا، 
کردند و چیزی  ی���ک سخت گیری در معنای تفسیر اب���راز 
یل گذاشته اند یا دیگران اسمش  که دیگران اسمش را تأو
گذاشته اند، آن را به ص���ورت تفسیر از آن  را تفسی���ر معن���ا 
ین تفسیر  ین���د مفسر که وقتی می گو کردند. لذاست  ی���اد 
ین به مراد  کنیم آی���ا مفسر گر از امام س���ؤال  ننوشته ان���د، ا
ید چرا رسیده اند.  استعمال���ی نرسیده اند، شاید امام بگو
ب���ه مراد ج���دی نرسیده اند؟ چ���را، در این که م���راد جدی 
یز« ی���ا آن تعبیری  یعن���ی »ایض���اح م���راداهلل فی کتاب���ه العز
که  یند  ک���ه می گو ک���ه مرحوم عالم���ه طباطبائ���ی داشتند 
»بی���ان معانی االیات القرآنی���ة و الکشف عن مقاصدها و 
که باز در ذه���ن من است مقاص���د و مدالیل  مدالیله���ا« 
این ج���ا به ی���ک معنا اس���ت و آن معن���ای مقص���ود امام، 

این ج���ا نیست. این »مقاصدها و مدالیلها« خصوصًا که 
مقاص���د را مرح���وم عالم���ه طباطبائی جلوت���ر آوردند، اول 
که  نگفتن���د مدالیلها بع���د مقاصدها، این معل���وم است 
مقاصد و مدالیل را یک معنا گرفتند. این معنا می خواهم 
ین می گفتند.  که معمواًل مفسر یم چیزی بوده اس���ت  بگو
کنی���م امام دو سط���ح از تفسیر را در  گ���ر بخواهیم روشن  ا
که دیگران اسمش را  گرفتند؛ یک سط���ح از تفسیر را  نظر 
گذاشتند بهره برداری از  گذاشتند، امام اسمش را  تفسیر 
گفتن���د قرآن مال همه است، همه باالخره چیزی از  قرآن. 
آن می فهمن���د، بهره برداری می کنند و بای���د مثاًل همه به 
گرفتند  ق���رآن مراجعه بکنی���م، اما یک سطح���ی را در نظر 
ی���ا در این بخ���ش اص���اًل غیرمعص���وم نمی تواند به  گو ک���ه 
کس���ی بخواهد برس���د، خیلی مشکل  گر هم  آن برس���د و ا
ین  که مشهور متأخر یلی است  اس���ت که همان شبیه تأو
گر بخواهیم  ذکر می کنند در برابر تفسیر. خالصه بحث، ا
یم باید  م���ا این دو بخش بیان مرحوم ام���ام را در نظر بگیر
گفته اند، تفسیر  ین  که مفسر بگویی���م نه این که آن چیزی 
نیس���ت، بیان مراد ج���دی نیست، بیان م���راد استعمالی 
که در نگ���اه امام جلوه گر  نیس���ت،  هست، ام���ا آن چیزی 
ب���وده و آن را ب���ه عنوان ه���دف نهایی می دیدن���د، همان 
که  یل  که معمواًل اسم���ش می شود تأو چی���زی بوده است 
پیچ های خاصی هم ب���رای خودش دارد. مناسب است 
کن���م و آن این ک���ه بعضی از  نکت���ه ای را در پرانت���ز مط���رح 
کتاب نوشتند،  که در حوزه قرآن،  یسندگان از فضالی  نو
گاهی از اوقات اشتباه کردند و مثاًل عبارت مرحوم عالمه 
یل هم  ی���ف تفسیر شامل سط���ح تأو طباطبائ���ی را در تعر
گفتند چ���ون عالمه طباطبائ���ی هم در  دانستن���د؛ یعن���ی 
کرده  عبارتش از تعبیر معانی، مدالیل و مقاصد استفاده 
اس���ت، معانی یعنی مراد استعمال���ی، مدالیل یعنی مراد 
ج���دی، مقاصد یعن���ی همان مقصود نهای���ی که دیگران 
یند است، اما به نظ���ر من این اشتباه  ی���ل می گو ب���ه آن تأو
ک���ه مقاص���د و مدالیل را  اس���ت و علتش ه���م این است 
نمی توانی���م از ه���م ج���دا بکنی���م، بای���د از نوع استف���اده از 

 امام خمینی به 
یک معنا، یک 

سخت گیری در 
معنای تفسیر 

ابراز کردند و 
چیزی که دیگران 

اسمش را تأویل 
گذاشته اند یا 

دیگران اسمش 
را تفسیر معنا 

گذاشته اند، آن را 
به صورت تفسیر 

از آن یاد کردند.
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یفش نهادینه نشده  کنیم. به تعبی���ری تعر آیات استفاده 
است و خصوصًا چون عالمه طباطبائی مقاصد را جلوتر 
به ک���ار برده است، معلوم اس���ت که مقصود و مدلول را به 
یک معن���ا می گیرد، اما حضرت امام ای���ن نکته خاص را 
داشتن���د و خیلی از جاها خصوصًا در همان تفسیر سوره 
ک���ه تفسیری نوشته شده است،  حم���د که انکار می کنند 
یل یا ب���ه تعبیر شهید  مرادش���ان ب���ه نظر من از تفسی���ر، تأو
ص���در، همان تفسیِر معنا در برابر لفظ است که حاال باید 
دی���د با این دو سطحی که مطرح شد، خود حضرت امام 
کردند  در تفسیر چ���ه مواجهه ای داشتند، چگونه برخورد 
و ن���وع تعامل امام با ای���ن دو سطح در عرصه ُتراث فکری 
گذاشته است؟ تشکر می کنم. و تفسیری چه اثری به جا 

زن���ده ای که آیة اهلل ایازی  تقوی: م���ن از بین مطالب ار
روش شناس���ی  »مبان���ی  عن���وان  ب���ه  فرمودن���د  بی���ان 
تفسیری امام« ظاهرًا آخری���ن مبنایی که بیان کردند، 
بحث سازگاری و ناسازگاری شریعت با حقیقت است. 
می خواه���م خواهش کنم از ایش���ان که با توجه به این 
دو نکت���ه؛ یک���ی گرایش ه���ای سخت گیران���ه بعض���ی از 
سنت گرای���ان و مخالفان عرفان با این مقوله و یک آفت 
جدی���د دیگری ک���ه در این ح���وزه مطرح اس���ت؛ یعنی 
عرفان های کاذب ی���ا معنویت های بی حد و مرزی که 
مط���رح می شود که ه���ر دو به یک نتیج���ه می رسد که 
آن ناسازگاری شریعت با حقیقت است. این مسأله ای 
ک���ه به عن���وان یک مبن���ای تفسیر عرفان���ی امام مطرح 
فرمودید و عرفای بزرگی مثل سیدصدر آملی که تأکید 
مک���رری بر این مطلب دارد یعن���ی سازگاری شریعت و 
طریقت و حقیقت، این مبنا را تفصیل بیشتری دهید.

آیة اهلل ایازی: 
ک���ه  واقع���ش ای���ن اس���ت 
گر ق���رار باشد یک جلسه ای  ا
باره یکی از مبانی حضرت  در
صحب���ت  تفسی���ر  در  ام���ام 
ک���م بیای���د تا چ���ه برسد ب���ه این که ما  کنی���م، شای���د وقت 
گ���ر اساتید  کنیم. من ا بخواهی���م از چن���د مبنا صحب���ت 
محت���رم و حض���ار محت���رم مواف���ق باشن���د، همی���ن بحث 
مقاصد را ی���ک مقداری توضیح بده���م، شاید به سئوال 
آقای تقوی هم یک اشاره ای بشود، ولی فکر می کنم مثاًل 
حت���ی ما این موضوع را در قال���ب بررسی اندیشه مقاصد 
کنی���م، خیلی  کنی���م و روی آن بح���ث  در تفسی���ر عن���وان 
که حضرت امام  ی���ژه  جای ح���رف و صحبت است؛ به و
در این زمینه صحبت ه���ای خیلی جّدی دارند و مرتبط 
یقت  می شود حت���ی به آن مسأله جمع بین حقیقت و طر

یعت. و شر

ک���ه امروز یک  کنم  ببینی���د این نکت���ه را ابتدائًا عرض 
که خیلی هم مرتبط با مسأله تفسیر، به نام  دانشی است 
هرمونوتی���ک به خصوص در سنت »شالیرماخری« آن که 
بیشت���ر روی متن تکی���ه می کند و نگ���اه مقصدگرایانه هم 
دارد. ی���ک مسأل���ه ای که در هرمونوتی���ک مطرح می شود، 
ک���ه تفسیر بر س���ه پایه ق���وام دارد: ی���ک، متن  ای���ن اس���ت 
اس���ت؛ دو، مؤل���ف متن اس���ت و سه، مفس���ر متن است. 
که می کنیم روی خود متن  ین تکی���ه ای  معمواًل ما بیشتر
ید  تکیه می کنیم، حت���ی در سنت »هایدگر« بیشتر می گو
کاری به اراده  یم، حتی  کاری به مؤلف متن ندار ما اصاًل 
یم، هر چه قصد کرده، قصد کرده  و مقصد مؤلف هم ندار
یم، ما هستی���م و این متن که  باش���د، م���ا کاری ب���ه او ندار
ید؟ اما واقعش این است که در  ببینیم این متن چه می گو
سن���ت »شالیرماخری« روی متن تکیه می کنند، اما روی 
مؤلف متن و این که این شخصیتی که این صحبت ها را 
ک���رده است، چه شخصیتی اس���ت و چگونه است، روی 
گر یک موج���ود مجردی است،  ای���ن هم تکیه می ش���ود. ا
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ی���د »خلقت  ک���ه صحب���ت از ی���د می کن���د، می گو وقت���ی 
ی���د »یداهلل ف���وق أیدیهم«، م���ا قهرًا  بی���دی« ی���ا مثاًل می گو
که این  کسی  که ید را معنا می کنیم باید بدانیم آن  وقتی 
ح���رف را می زند، چگونه ح���رف زده و از چه منظری گفته 
یژه در اسماء  اس���ت؟ خودش را چگونه دیده است؟ به و
و صف���ات الهی و اسماء و صفات خبری خداوند متعال 
ین«.  کر ی���د: »و مکروا و مک���ر اهلل و اهلل خی���ر الما ک���ه می گو
ید چه جوری ما خدعه  خ���وب، مکر خدعه است، می گو
ی���ب بدهد. مردم  را نسب���ت بدهی���م به خداوند؟ یعنی فر
یب بدهن���د، اشکالی ندارد، ولی  کفار فر ی���ب بدهند،  فر
خداون���د بخواهد حقی را ناحق جل���وه بدهد و خدعه ای 
بکند، اصاًل امکان ندارد. خدایی را که ما تصور می کنیم 
ک���ه م���ا می شناسیم، قه���رًا نمی تواند مکر  و آن خدای���ی را 
یند  ین ما می گو بکند و لذا این ج���ا در عالم تفسیر، مفسر
م���ردم مک���ر می کنند و خداون���د مکرشان را ب���ه خودشان 
بازمی گرداند. این جوری معنا می کنند. من می خواهم از 
یزی بزنم به قسم���ت سوم و آن مسأله خود  گر ای���ن مسأله 
مفس���ر اس���ت و شخصیت مفس���ر؛ آن نگرش ه���ای مفسر 
ک���ه ما ام���روز از آن غافل هستیم. من یک بحثی را در یک 
باره نقش شخصیت مفسر در تفسیر  مقاله ای نوشتم، در
که مفسر کیست و چه ک���اره است و چگونه تأثیر  گفت���م  و 
بطش با بح���ث مقص���د از این جهت  دارد؟ ح���اال ای���ن ر
اس���ت. درست اس���ت ام���ام می فرماید ما مقص���د را باید 
کدام مفسر؟ از چه منظری؟  بشناسی���م، اما این مقصد را 
ک���ه عرفانی اس���ت، از منظر اجتماع���ی است، از  منظری 
یخی است؟ با چه نگرشی  منظر فقهی است، از منظر تار
و ب���ا چ���ه مبنایی این مقص���د قابل کشف اس���ت و اصاًل 
کرد؟ من یک مثال  کشف  چگونه این مقاصد را می شود 
س���اده بزنم و بع���د تطبیقش بدهم ب���ه صحبت حضرت 
ید  ام���ام. فرض کنید این جا پدری در خانه نشسته می گو
ی���د. ولی یک  گوش���ی را بردار تلف���ن زن���گ می زند، یعن���ی 
ید  که مقص���د دیگ���ری دارد، می خواهد بگو وق���ت است 
این تلفن قطع شده بود و االن وصل شده است. این هم 

ید این تلفن زنگ می زند؛ یعنی  یک مقصد است. می گو
کرد. یا این  ک���رد، درست  مخاب���رات این تلفن ما را وصل 
گاهی قطع می شده،  ک���ار نمی کرده،  گوشی خراب بوده، 
ید تلفن زنگ می زند،  گاهی وص���ل می شده، وقتی می گو
ی���د تلفن م���ا درست شد. ه���ر سه مقصد  می خواه���د بگو
ک���دام مقصد اس���ت، از چ���ه منظری  اس���ت، ام���ا این که 
ب���اره  اس���ت؟ خ���ودش تف���اوت پی���دا می کن���د. کس���ی در
مقاصد قرآن فکر نمی کنم حرفی داشته باشد، اما این که 
ای���ن مقاصد چگونه قابل کشف اس���ت و این مفسران ما 
چگون���ه ای���ن مقاص���د را دیده اند، جای بح���ث و بررسی 
ید، یک  اس���ت. مرحوم مطهری یک جا در باب فقه می گو
بی است.  یم ع���رب است، فقهش ه���م عر فقیه���ی ما دار
ی���م عجم اس���ت، فقهش هم عجم���ی است.  فقیه���ی دار
یم دهاتی اس���ت، فقهش ه���م دهاتی است.  فقیه���ی دار
جهان بین���ی و سطح جهان بین���ی می تواند بین مفسری با 
مفسر دیگ���ر تفاوت به وج���ود آورد. مثاًل »الرج���ال قوامون 
عل���ی النس���اء بما فض���ل اهلل بعضهم علی بع���ض« در آیه 
34 س���وره نس���اء را عالمه طباطبائی ای���ن آیه را چه جوری 
معنا می کن���د؟ مرحوم عالمه محمدحسی���ن فضل اهلل آن 
را چه ج���وری معن���ا می کند؟ آق���ای طباطبائی می خواهد 
ک���ه ای���ن آیه ه���ر چن���د ظاه���رش در ب���اب مسأله  ی���د  بگو
که  خان���واده است، اما این یک معنایی را نشان می دهد 
یت  زن���ان خیلی نباید در جامعه باشند و در جامعه مدیر
ید این آیه این  کار داشته باشند. آق���ای فضل اهلل می گو و 
ج���وری نیست، این آیه فق���ط از باب این ک���ه »بما أنفقوا« 
ی���د در  ب���اره نش���وز اس���ت، فق���ط می خواه���د بگو دارد، در
کیست؟ نهایتش  یت دست  دعوای زن و شوهری، مدیر
همی���ن است. می بینید که دو مفس���ر، با دو نگرش، با دو 
کار را انج���ام می دهند. من اواًل باید این  جهان بینی این 
یم  کن���م؛ یعنی یک حاشی���ه ای بزنم و بگو نکت���ه را عرض 
ک���ه اواًل مقاص���د راه استکشاف���ش از راه فه���م الفاظ عبور 
گر ما استناد به ای���ن نداشته باشیم، اواًل  می کن���د؛ یعنی ا
ه���رج و مرج به وج���ود می آید و ای���ن دل بخواهی می شود 
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ک���ه ما در برخی  ت���ی به وجود می آید  یال و تأو
که واقعًا نمی توانیم  کلمات عرف���اء دیدیم  از 
به ی���ک جایی مستظهرش بکنیم. نکته دوم 
این ک���ه مقاص���د یک جانبه نیستن���د، این که 
ید  فق���ط شما بیایی���د یک جنب���ه اش را بگیر
کنید. سوم  و جنبه های دیگ���رش را فراموش 
گاهی ای���ن مقاص���د ممکن  ک���ه  ای���ن است 

یخی و جغرافیایی باشد.  است تار

کر  ی���ک بحث���ی را جن���اب آق���ای دکت���ر شا
کردن���د در زمینه جلوه ه���ای فرهنگی  اش���اره 
عصر ن���زول، این که آی���ه ای یا روایت���ی ناظر به 
شرای���ط و موقعی���ت خاص ف���رود آم���ده، این 
ک���ه نمی شود آن  ک���رده است  مسأل���ه را بی���ان 
مخاطب���ش را در نظر نگرف���ت، درست است 
کس���ی بخواهد  گر  این ج���وری اس���ت، ول���ی ا
حقیق���ت این معن���ا را بفهم���د، بای���د آن جا را 
یخ مند ه���م داشته  یخ���ی و تار ی���ک نگ���اه تار
باش���د و ببین���د در چ���ه فضایی آم���ده است 
کند.  و ل���ذا به اسب���اب نزول ه���م باید توج���ه 

که خود  کن���م  ام���ا این نکت���ه را من عرض 
امام در برخ���ی از نوشته هایشان این حاشیه 
گاهی یک جانبه  ک���ه عرفای ما ه���م  را دارند 
کردند. یعنی، یک سو دیدند و سوهای  نگاه 
دیگر را ندیدن���د. خود حضرت امام در ذیل 
آی���ه »واحل���ل عقدة م���ن لسان���ی«، آن جایی 
که حض���رت موس���ی از خداون���د درخواست 
می کن���د؛ »رب اش���رح لی ص���دری و یسر لی 
که  أمری و احلل عقدة م���ن لسانی«، این جا 
گفتند  ین م���ا  می رسد، خ���وب، هم���ه مفسر
ک���ه چه جوری  کمی نگ���ران این بود  موس���ی 
ک���ه مدتی ولّی نعمت  در براب���ر فرعون، کسی 
ک���رده،  بیت���ش  او ب���وده، سال ه���ای س���ال تر
یخ آوردند  امکان���ات داده و...، در نق���ل توار

بانش یک مق���داری لکن���ت داشت و ل���ذا خداوند  ک���ه ز
کن���د. ام���ا  ب���ان او را برط���رف  گرفتگ���ی ز می خواه���د ای���ن 
بان ش���ان نبود،  ک���ه عقده ها در ز ید  حضرت ام���ام می گو
ک���ه یافته اند، آن  در قلب ش���ان بود، نمی توانست آنچه را 
ک���ه »واحلل  ین���د و ل���ذا از خ���دا درخواست می کرد  را بگو
عق���دة من لسانی«؛ یعنی می خواهد معنا بکند به این که 
ک���ه می خواس���ت ب���رود در مقابل  حض���رت موس���ی وقتی 
فرع���ون، آن معانی بلن���د و آن حقائق هستی را می خواهد 
گیر می کند.  کند،  ب���ه فرعون بیان بکند، نمی تواند بی���ان 
اشکال کار این است که موسی با فرعون می خواست چه 
که این حرف ه���ا را بزند؟ آیا می خواست  صحبت���ی بکند 
آن معانی عرفانی بلند را با فرعون حرف بزند یا آن اولیات 
مسأله را می خواست بیان بکند؟ خود امام خیلی این جا 
که  گیرشان این بود  مفصل در چند ج���ا می فرماید انبیاء 
ک���ه درک می کردن���د، نمی توانستند این ها  آن حقائق���ی را 
را بازت���اب بدهند و لذا همیش���ه درخواست می کردند که 
»واحلل عقدة من لسانی«، اما حداقل در این آیه ما نگاه 
می کنی���م، می بینی���م حض���رت امام می خواه���د یک چیز 
ید یک فاصله ای است  ید. می خواهد بگو دیگری را بگو
ید که این مشکل  بان. می گو یافت ها و آن مسأله ز بین در
که فردی معانی و مع���ارف بلند را می خواهد  وج���ود دارد 
که خ���ود پیامبر  القاء بکن���د، نمی تواند، هم���ان مشکلی 
که وقتی ذیل آیه  ه���م داشتند، اما این بهانه ای می ش���ود 

می رسد، این بحث مبسوط را ارائه دهد. 

در بح���ث مقاص���د ق���رآن به نظ���رم بای���د روی دو اصل 
کرد: تکیه 

یق الفاظ و اسباب نزول و متن می گذرد  مقاصد از طر
گ���ر نشود، ه���رج و مرج می شود؛ هر چن���د باید غایت و  و ا

گرفت. کالم را در نظر  نهایت 

مقاصد نمی توان���د یک جانبه باش���د. دلیلش هم این 
که نوشته شده با نحله ها و  که این همه تفاسیری  اس���ت 
گرایش ه���ای مختلف که باالخره بخشی از تفسیر، زاییده 

یخی مفسر هم است. عصر و موقعیت تار

 اواًل مقاصد راه استکشافش 
از راه فهم الفاظ عبور می کند؛ 
یعنی اگر ما استناد به این 
نداشته باشیم، اواًل هرج 
و مرج به وجود می آید و 
این دل بخواهی می شود و 
تی به وجود می آید که  تأویال
ما در برخی از کلمات عرفاء 
دیدیم که واقعًا نمی توانیم به 
یک جایی مستظهرش بکنیم. 
نکته دوم این که مقاصد 
یک جانبه نیستند، این که فقط 
شما بیایید یک جنبه اش را 
بگیرید و جنبه های دیگرش را 
فراموش کنید. سوم این است 
که گاهی این مقاصد ممکن 
است تاریخی و جغرافیایی 
باشد. 



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 191

تق���وی: از آقای دکتر شاکر خواه���ش می  کنم که بحث 
جهت گی���ری ب���ه سمت مقاصد ق���رآن برای نی���ل به آن 
مقاص���د را در چارچوبه محکم���ات و متشابهات قرآن، 
بیان کنند؛ به اینکه در این دو حوزه چگونه باید دنبال 
مقصد ب���ود؛ به عب���ارت دیگ���ر، شرائ���ط و ویژگی های 

رفتن به سمت مقاصد قرآن را توضیح بدهند.

دکتر شاکر: 
بن���ده قبل از ای���ن، عرض 
آن  از  م���ن  ه���دف  ک���ه  کن���م 
تفسی���ر  گفت���م  ک���ه  تقسی���م 
پنج���ره ای  تفسی���ر  و  آین���ه ای 
ی���م، ایج���اد تغای���ر بی���ن ای���ن دو تفسی���ر نیس���ت. این  دار
دو مکم���ل یکدیگرن���د؛ مث���ل این ک���ه شیش���ه تبدی���ل به 
ک���ه پشتش را نشان  رفلک���س بشود؛ یعن���ی این شیشه ای 
می داد، ح���اال بشود رفلکس و خودم���ان را در آن ببینیم؛ 
که فرعون اس���ت، حادثه جنگ بدر  یعن���ی در آن حادث���ه 
است، حادثه جنگ اح���د است، حادثه هرچه است، ما 
خودم���ان را ببینیم، خودم���ان را معالجه بکنی���م، ببینیم 
چگون���ه قرآن ما را نشان می ده���د؟ زشت نشان می دهد، 
کجای ما عیب دارد؟ حضرت امام  یبا نشان می دهد،  ز
که انسان را به نتایج  می فرمایند یکی از آداب مهمه قرآن 
بسیار و استف���ادات بی شمار نائل می کند، تطبیق است 
یفه  ک���ه تالوت کنن���ده در ه���ر آیه از آی���ات شر و آن چن���ان 
ک���ه تفکر می کن���د، مفاد آن را با حال خ���ود منطبق کند و 
نقص���ان خود را به واسطه آن مرتفع سازد و امراض خود را 
کردند  بدان شفا دهد. بنابراین، این مسأله را امام مطرح 
و همین ط���ور در جای���ی فرمودن���د ب���ر متعلم���ان علوم آن 
بزرگ���واران و مستفیدان از اف���ادات قرآن است که صورت 
را ب���ه باطن و قش���ر را به لّب و دنیا را ب���ه آخرت برگردانند. 
وق���وف در حدود، اقتح���ام در هلکات است و قناعت به 
ص���ورت، بازماندن از قافله سالکان است؛ یعنی فقط آن 
ید،  ید می بینید، فق���ط نگاه به گذشته دار گذشت���ه را دار
یابی���د، ب���ا توجه ب���ه گذشته، خودت���ان را ببینید  االن را در

ک���ه قناعت به ص���ورت بازماندن از قافل���ه سالکان است 
یل است  ک���ه علم ب���ه تأو و ای���ن حقیق���ت و لطیفه الهیه 
یاض���ات عملی است. من یکی  ب���ه مجاهدت علمی و ر
دو ت���ا مث���ال ع���رض می کن���م، برای بح���ث تطبی���ق. قرآن 
ی���د: »إتبعوا أمر فرعون و ما أم���ر فرعون برشید«؛ این  می گو
که بله یک زمانی فرعونی  حالت پنجره ای اش این است 
بوده، یک عده ای از فرعون تبعیت می کردند، امر فرعون 
ه���م رشید نب���وده است. یک خبر است، م���ا پیدا کردیم، 
ای���ن اتفاق افتاده است. خوب، حاال به خودمان منطبق 
بکنیم چه؟ چقدر از امرهای خودمان که تبعیت می کنیم 
رشیدان���ه نیس���ت؟ رشدیافت���ه نیس���ت؟ ول���ی می بینی���م 
که م���ا می گوییم در  دست���ور، دست���ور ماست، آن چی���زی 
خان���واده انجام می ش���ود، در دانشگاه بای���د انجام شود، 
در اداره بای���د انجام شود. اوامر م���ا چقدر رشیدانه است 
تر، خوب می گویید  و چقدر سفیهانه است؟ می آیید باال
که همسر از شوهرش اطاعت کند، آن هم امر است، باید 
که می دهیم  کنید، رشید هم اس���ت؟ دستوری  اطاعت 
گر کس���ی بررسی  رشیدان���ه اس���ت ی���ا سفیهان���ه اس���ت؟ ا
کش چیست؟ ع���رف است، عق���الء هستند،  بکن���د، مال
کسی بای���د مراجعه بکنی���م، ببینیم  عق���ل است، به چ���ه 
کردی���م، رشدیافت���ه بوده یا  که ب���ه همسر خ���ود امر  ام���ر ما 
کنیم،  سفیهان���ه بوده است. پ���در و مادر را بای���د اطاعت 
تطعهما«؛ این جا  گر دعوت کردند به شرک ن���ه، »و ال ام���ا ا
یرا دع���وت به شرک قطعًا دعوت  نبای���د اطاعت بکنیم؛ ز
ک اطاعت و والیت، رشد  سفیهان���ه است. بنابراین، م���ال
یم.  اس���ت. ما هی���چ اطاعت مطلق���ی از هیچ آدم���ی ندار
کردند ای���ن امر که این  گر ثابت ش���د، عقالء ثابت  رش���د ا
ید، رشدیافت���ه نیست. هر  آقای رئی���س دارد به م���ا می گو
چی���زی ه���م در حوزه خ���ودش، نخبگان و عق���الی آن امر 
که ای���ن امر رشیدانه است ی���ا سفیهانه است.  یند  می گو
بنابرای���ن، اطاعت و والی���ت باید بر پاشن���ه رشد بچرخد. 
ب���وط به حوزه  ید؟ ه���ر چیزی مر کس���ی می گو رش���د را چه 
گر در زمین���ه آموزش عال���ی می خواهیم  خودش اس���ت. ا
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نظ���ری بدهی���م، حرف���ی بزنی���م، در جامع���ه اج���را بکنیم، 
دستوری بدهیم، باید ببینی���م نخبگان در زمینه آموزش 
بی���ت فرزندان مان،  گر در زمینه تر یند؟ ا عالی چ���ه می گو
ی���م مسائلی را اجرایی  آموزش و پ���رورش فرزندان مان دار
می کنی���م، بای���د ببینی���م این ه���ا واقع���ًا سفیهان���ه اس���ت، 
ک���اری را  گر نیس���ت همان  رشیدان���ه اس���ت، چیس���ت؟ ا
ک���ه »إتبعوا أم���ر فرع���ون و ما أم���ر فرعون  ی���م می کنی���م  دار
برشی���د«. ای���ن انطب���اق دادن خودم���ان است، ای���ن آینه 
که قرآن آینه بشود برای این ک���ه ما ببینیم خودمان  اس���ت 
را در آن، ای���ن یک مث���ال. مثال دیگر در تفسی���ر »المنار« 
ک���رده مث���اًل چند همس���ری خ���وب اس���ت، خوب  بح���ث 
نیست، قرآن چه قدر تجویز کرده است، در چه شرایطی؟ 
اصاًل مقصد ازدواج چیست؟ »لتسکنوا إلیها«؛ رحمت، 
ید  م���ودت، آرام���ش مقاص���د ازدواج هستند. بع���د می گو
همه جا این واقع���ًا چندهمسری باعث مودت، رحمت، 
آرام���ش می ش���ود، این ها حاص���ل می شود؟! ی���ا برعکس 
می شود، بعض���ی وقت ها ممکن است درست بشود؟ آیا 
کار باز هم باعث آرام���ش، مودت و رحمت می شود  ای���ن 
ی���ا در جامع���ه م���ا االن برخ���الف ای���ن فلسف���ه اش نتیجه 
می ده���د؟ آی���ا در آن ص���ورت هم ب���از حک���م می کنیم به 
این ک���ه نخیر ول���و بلغ ما بلغ، این اشکال���ی ندارد و انجام 
که من  می شود؟ این هم ح���اال از قول ایشان نکته ای بود 
که مسأله نگاه  یم  کردم. می خواستم ای���ن را بگو استفاده 
کشف مقاص���د آن منحصر به نگاه  آین���ه ای به قرآن برای 
عرفا و نگاه امام نیست، بلکه یک عرضه کردن عام است 
به قرآن. م���ا باید جامعه مان را هم به ق���رآن عرضه بکنیم، 
اقتصادم���ان را هم به قرآن عرضه بکنیم. همان چیزی که 
ید که مسائل جامعه خودتان را  مرحوم شهید صدر می گو
کنی���د، ببینید این مسأله بیمه چه توابعی  به قرآن عرضه 
دارد، چه مسائلی دارد؟ یا مثاًل دمکراسی، مردم ساالری 
تی دارد، چه خوبی های���ی دارد؟ بعد ببینید  چ���ه مشکال
که  ق���رآن به آن چه جواب���ی می دهد؟ یا هر ن���وع حکومتی 
می خواهید به اصطالح به قرآن عرضه کنید، آن را ببینید 

تی و چه مسائلی دارد، چه خوبی هایی دارد؟  چه مشکال
آن را ب���ه قرآن عرضه بکنی���د، آن وقت ببینید قرآن چگونه 
که امام می فرمایند  ج���واب می دهد. پس این نوع تطبیق 
ک���ار را بکنید، این در هم���ه زمینه ها می تواند جواب  این 

بدهد. 

ک���ه امام  ک���ه ع���رض می کنم ای���ن است  نکت���ه آخ���ری 
ک���ه آن به مجاه���دات علمیه  ی���ل فرموده اند  در م���ورد تأو
یاض���ات عملی���ه و تطهی���ر نف���وس و تنظی���م قل���وب و  و ر
تقدی���س ارواح حاصل می شود. ام���ام را در مکتب تفسیر 
بی نیستند  گف���ت متأث���ر از ابن عر عرفانی ش���ان نمی شود 
و از مالعبدال���رزاق و ت���ا ح���دودی ه���م تجلی���ل کردند در 
ب���ی  ابن عر اس���ت.  همین ط���ور  شیوه ش���ان  تفسیرش���ان، 
کسانی  که قرآن مج���دد اإلنزال است ب���ر قلوب  ی���د  می گو
ک هستند، ول���ی معانی اش نه الفاظ���ش. الفاظش  که پ���ا
یک بار بیشتر نازل نشده است، ولی معانی قرآن به تعداد 
ی���ان ق���رآن که ق���رآن را از روی طهارت نف���س بخوانند،  قار
ک���ه ی���ک معنایی  ک���ار را بکند  می توان���د ای���ن آین���ه ای���ن 
را از هم���ان ن���ور الهی به قل���ب آنها نازل بکن���د و آنها یک 
بطی به بحث نزول قرآن هم  مطلب���ی را بفهمند که اصاًل ر
بی در فتوحات گفته است،  نداشت���ه است. این را ابن عر
یل  مالعبدالرزاق کاشی، همین را بیان می کند که این تأو
ید بح���ث تفسیر به رأی را این جا مطرح  است و لذا می گو
بوط به این  بوط به ظاهر است، مر نکنید، تفسیر به رأی مر
که این آیه راجع ب���ه امیرالمؤمنین در لیلة المبیت  است 
بوط به فالنی نازل شده است  نازل شده، شما بگویید مر
و ای���ن تفسیر به رأی است. این آیه راج���ع غار ثور و فالنی 
نازل شده، شما بگویید راجع به امیرالمؤمنین نازل شده 
بوط به سبب نزول  است. این تفسیر به رأی است و این مر
بوط به احکام  ین���د تفسیر به رأی مر است. امام هم می گو
ید در  اس���ت؛ چون آن جا وضعیات است، شما حق ندار
ید  کنید مث���اًل. مالعبدال���رزاق می گو وضعی���ات دخالت 
ی���ل؛ چون خدا ب���ه قلب تابانده از نور ق���رآن، در حالی  تأو
ک���ه فرض بر این است که فرد صادق است و طاهر است 

 امام در مورد 
تأویل فرموده اند 
که آن به 
مجاهدات علمیه 
و ریاضات عملیه 
و تطهیر نفوس 
و تنظیم قلوب 
و تقدیس ارواح 
حاصل می شود.
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ک���ه از جانب خوِد خدا  و قل���ب طاه���ری دارد، این است 
ک���ه امیرالمؤمنین  آم���ده اس���ت. این همان چی���زی است 
عل���ی )ع( فرمودن���د؛ یک کس���ی گفت آقا شم���ا این همه 
مطلب می گویید، این همه معارف عالیه بیان می کنید، 
یم؟  ی���د که ما ندار این ه���ا را از کج���ا گرفتید، شما چه دار
گفتند: »إال فهمًا آتاه اهلل من یشاء«. این همه که جوشیده 
ک  که آن قلب پا از قلب مولی، این ها به خاطر این است 
که  ک���ه در سخنان دیگ���ری هم حض���رت فرمودند  است 
ک بشود، آن وقت واقعًا  گ���ر قلب کسی صاف بشود و پ���ا ا
حقایق و معارف در آن می تابد. این مبنا را ظاهرًا امام هم 
یلند، ضمن این که  که اهل تأو یند کسانی  دارن���د و می گو
کام���ل به عن���وان این که جام���ع جمیع  ی���ل  ین���د تأو می گو
ک���ار معصومی���ن و به تعبی���ر ایشان،  جه���ات باشد، فقط 
کش���ف ت���اّم محمدی ی���ا علوی، ای���ن کشف ت���اّم است، 
اما غیرمعصومی���ن هم به اندازه طه���ارت نفس می توانند 
یل بشوند. امام در »شرح حدیث جنود  صاح���ب علم تأو
عقل و جهل«، این مطلب را فرمودند. این خود یک نگاه 
آینه ای به قرآن است از این باب که این آینه قرآن نور الهی 
که بی نهایت اس���ت، به قلب انسان ها  را از آن مطل���ع نور 
می تابان���د، حت���ی ما می توانی���م بگوییم کسان���ی که واقعًا 
صاح���ب استخاره اند، نمی خوانن���د، هرچه در دل بیفتد 
گر بگوییم این ه���ا درست است، مبنایش  ین���د. ا را می گو
ک از ای���ن آیه راهنمایی  همین اس���ت؛ یعنی این قلب پا
می گیرد برای خودش یا برای کسی که دارد او را به وسیله 
آی���ات راهنمایی می کند، درحالی که اصاًل آیات راجع به 

کار او، نازل نشده است. او، 

تق���وی: ب���ا تشک���ر از حضرت عال���ی و سپ���اس بیشتر از 
صب���ر و حوصله دوست���ان. فکر می کنم ی���ک نتیجه ای 
که تا این جا به دست آم���د، این است که اندیشه های 
تفسی���ری امام، حتی در بخ���ش روش شناسی و توجه 
به مقاصد قرآن با یک میزگرد و دو میزگرد،بحثش تمام 
نمی ش���ود و نشست های متعددی را می طلبد، اما در 

ای���ن فرصت کم از آقای قاض���ی زاده هم تقاضا می کنم 
در همین مبحث مقاصد قرآن، نظرشان را بگویند.

استاد قاضی زاده:
از نظرات اساتید استفاده 
کردی���م، اما م���ن می خواستم 
از  مقص���د  سط���ح  دو  می���ان 
یک دیگر، تف���اوت و جدایی 
قائ���ل ش���وم. نکته مهم آن است که ما مقص���د نزول، را به 
معن���ای پی بردن به حاّق م���راد پروردگار عالم از این لفظ 
بدانی���م، ام���ا از این لف���ظ کشف علت می کنی���م یا از این 
سبب ن���زول، دفع خصوصی���ت می کنیم و ب���ه این دلیل 
کنیم،  ی���ک آیه را در جاه���ای دیگ���ری می توانیم تطبی���ق 
یق  که موجب اختصاص نمی ش���ود یا از طر سبب ن���زول 
ک���ه در آی���ات ذکر شده اس���ت، می ش���ود موضوع را  عل���ل 
کار خیل���ی خوبی  تخصی���ص داد ی���ا توسع���ه داد و ای���ن 
اس���ت و این ه���م )شرط( همان جایی اس���ت که اساتید 
کسی  ه���م فرمودن���د موجب اخت���الف است؛ یعن���ی یک 
مث���اًل در تحلیل  »الرجال قوامون عل���ی النساء«، تعلیل را 
فق���ط »بما فضل اهلل« بگیرد و ای���ن آیه را به عرصه خانواده 
و جامع���ه می کشان���د. یک���ی تعلی���ل را ب���ا واو الجم���ع هم 
»بم���ا فضل اهلل« را می گی���رد، هم »و بما أنفق���وا«ی بعدش 
را می گی���رد، ل���ذا اختص���اص می ده���د ب���ه خان���ه و شاید 
که مثاًل  پیش زمینه ه���ای اجتماع���ی سبب شده اس���ت 
یفه اس���ت، کسی  ک���ه در این آی���ه شر کنی���د واوی  ف���رض 
واو جم���ع بگیرد یا واو را به معن���ای »أو« بگیرد؛ در دوران 
که ایشان  عالم���ه طباطبائی با توجه ب���ه پیش زمینه هایی 
داشتن���د، با این که در خیلی عرصه ه���ا مرِد میدان تفسیر 
بودند و نک���ات و نوآوری های جّدی داشتند، اما در این 
عرص���ه ای���ن تف���اوت نشان گر یک ن���وع تف���اوت مجموعه 
جهان بین���ی و در حقیقت نگاه ام���روزی فضل اهلل است. 
یند، مخصوص���ًا با ای���ن شاه بیتی  ام���ا آن چ���ه ام���ام می گو
که »إنم���ا یعرف القرآن من  یاد تکرار می کنند  که ایش���ان ز



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 221

خوط���ب به«، ب���ا این تعبی���ر ایشان ی���ک مق���داری از این 
کنید من یکی  که بیان ش���د، فراتر است. نگ���اه  سطح���ی 
یم  یند: »ق���رآن کر دو جمل���ه ایش���ان را ب���از بخوان���م. می گو
مرکز همه عرفان هاست، مبدأ همه معرفت هاست، لکن 
فهم���ش مشکل است، آنهایی فهمیدند که »من خوطب 
ک���ه متصل ب���ه رسول خ���دا )ص(  کسان���ی  ب���ه« بودن���د و 
که ظاهرًا متصل  بودند، آنها می دانند قضی���ه چیست؟« 
ب���ودن هم مرادشان امامان هستند یا در تعبیر دیگری که 
ب���از شبیه این اس���ت، می فرمایند: »قرآن هم���ه چیز دارد، 
یه دارد، قصه هایی دارد که لبابش را  احکام شرعیه ظاهر
ما نمی توانیم بفهمی���م، ظواهرش را می فهمیم. برای همه 
که همه از آن استفاده می کنند،  است، یک چیزی است 
که بای���د بش���ود، آن استف���اده را به  لک���ن آن استف���اده ای 
حسب »إنما یعرف القرآن من خوطب به«، خود رسول اهلل 
که امام دارند، یکی دو  )ص( می برند«. ای���ن تعبیرهایی 
یا  گو ک���ه ذک���ر می کنند  جا ه���م نیست، م���وارد متعددی 
این ط���ور استف���اده می کنن���د که این سط���ح را یک سطح 
تر  دست نایافتن���ی می  دانند و م���ن این را یک مق���دار باال
کش���ف علت هم  گرچه  کشف عل���ت می دانم؛  از حت���ی 
خ���وب است و شاید هم ما استفاده بکنیم و برای همین 
که این بخ���ش خیلی مرتب���ط با لفظ  ه���م ع���رض می کنم 
که ما  نیست. مرتبط با لفظ نیست، معنایش این نیست 
لفظ را نباید بفهمیم؛ یعنی کسانی که لفظ را می فهمند، 
که  خیل���ی ه���م خ���وب می فهمن���د، اص���اًل دلیلی ن���دارد 
کنند. بعضی ه���ا لفظ را  بتوانن���د به ای���ن مرحله راه پی���دا 
خوب می فهمن���د، اص���اًل نمی فهمن���د پشت صحنه چه 
خب���ر است. خوب متوجه شده، مراد الهی هم حاال به آن 
گفت���م به عنوان مراد جدی، متوجه شده  که من  معنایی 
است، اما این که آیا آن اهداف پشت صحنه چیست، آن 
را متوجه نمی شوند. مرحوم شهید صدر به ذهنم می رسد 
یند این همه آیات  که می گو این جا این مثال را می زنن���د 
که آمده است، ما م���رادش را می فهمیم  بهش���ت و جهنم 
بهشت���ی است، جهنمی است، ولی این که خدا برای چه 

ای���ن آیات بهشت و جهنم را آورده، آن را اسمش را تفسیر 
که ح���اال این یک مقداری  معن���ا می گذارند. فکر می کنم 
که حاال  م���ورد اختالف بود. اختالف نظ���ر مختصری بود 
ی���ا م���ن بیشت���ر مطالعه می کن���م ی���ا اساتید بع���دًا توضیح 
می دهند. قرار بود برداشت خودم را از این بحث مقاصد 
کن���م، ضمن صحیح بودن آن معان���ی و مقاصد، در  ذکر 
که باالخره ما باید ی���ک پاسخی به این  ذهنم ای���ن است 
گر مقصد  »إنما یع���رف القرآن م���ن خوطب به« بدهی���م، ا
ب���ه آن معنای���ی است که طرح شد، ای���ن یکی را باید یک 

کرد. فکری به حالش 

تق���وی: ب���ا تشک���ر از اساتی���د بزرگ���وار و شما س���روران 
گرام���ی ک���ه در زم���ان نسبت���ًا طوالن���ی ب���ا بزرگ���واری از 
جلس���ه استف���اده کردید، ان ش���اءاهلل از این نشست ها 
در این موضوعات، بیشتر برگ���زار شود تا ابعاد مسأله 
بیشت���ر باز بش���ود. جلسه را این جا ب���ا اجازه همه شما 
بزرگواران ب���ه پایان می بریم. نث���ار روح مطهر حضرت 
امام و این که انشاءاهلل ایشان با مخاطبین اصلی قرآن 
محشور باشند، صلوات و فاتحه ای قرائت بفرمایید. 

و الحمد هلل رّب العالمین.
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ÃÃ:اشاره

فرصت مغتنمی 
دست داد تا با یکی از 
شاگردان و دل دادگان 
شخصیت و افکار امام 

خمینی1، آیت اهلل 
حاج شیخ عباسعلی 

روحانی اصفهانی درباره ابعاد قرآنی امام بزرگوار به 
گفت وگو بنشینیم.

است���اد ک���ه سالیان���ی است ریاس���ت پژوهشک���ده امام 
از  دارد،  عه���ده  ب���ر  را  اسالم���ی  انق���الب  و  خمین���ی1 
ارتباط عمیق روحی امام ب���ا قرآن و تهذیب جان برای 
نزدیک ش���دن و م���س کالم ح���ق توسط ایش���ان سخن 
به می���ان آورد و از افک���ار و سی���ره قرآن���ی ایش���ان سخن 
ب���ه می���ان آورد و از افک���ار و سی���ره قرآن���ی ایش���ان برای 

خوانندگان سخنان شنیدنی بیان کرده است.

�Ã ک���ه در اختیار ما ق���رار دادید. برای ب���ا تشک���ر از فرصتی 
گفت و گو باز شود با توجه به این که، حضرتعالی  این که باب 
ک���ه در نج���ف، مدت���ی در درس های  ای���ن توفی���ق را داشتی���د 
 از هم���ان وقت با آث���ار امام 

ً
ام���ام شرک���ت می کردی���د و طبع���ا

ک���ار داشتید،  ب���ه خص���وص آثار فقه���ی و اصولی ام���ام، سر و 
که اصلی تری���ن و مهم ترین منب���ع استنباط  بفرمایی���د ق���رآن 
احک���ام است، در بحث های اجتهادی و استنباطی امام چه 

جایگاهی داشت؟

بس���م اهلل الرحم���ن الرحیم. درود و صل���وات و رحمت 
خ���دا ب���ر ارواح اولی���اء و انبیاء و روح مطه���ر حضرت امام 
زش ها و فضیلت ها  بی و معلم هم���ه ار که مر خمین���ی1 
بودند و دیدن ایشان در عصر ما آن همه فضائل و مناقبی 
که نسبت به اولیاء خ���دا می گفتند در زمان خودشان، را 
ک���ه من البته  کرد ب���ه ذهن جامعه م���ا. آن مدتی  ی���ب  تقر
حض���ورم کوت���اه ب���ود در نج���ف اش���رف از محض���ر ایشان 
استف���اده می ک���ردم و بع���د ه���م در مطالعه آث���ار حضرت 
که دیدم  ام���ام فقهًا، اص���واًل، تفسیرًا، عرفانًا، آن مق���داری 
و توفی���ق بهره برداری از ایش���ان را داشتم، امام خمینی1 
خیل���ی ب���ه ق���رآن اهمی���ت دادن���د و اهمی���ت می دادند و 
می ش���ود ایشان را جزء فقهایی دی���د که به حقیقت، قرآن 
گر  را محور استنباط خودشان می دانستند. آثار ایشان را ا
مالحظ���ه بفرمایید وقتی به آیات می رسن���د، خیلی تأمل 
می کنند؛ ح���اال چه خودشان ورود به چشمه قرآن بکنند 
کردند، نحوه برداشت از این  که دیگران ورود  و چه آنچه 
ک���ه از برداشت دیگران ب���ه ذهن ایشان  تی  آی���ات، اشکال
می رس���د، در آثار ایشان؛ فقه ایشان، اصول ایشان و سایر 

وحݡی امام با قرآن اتصال ر
گردان امام خمینی� گو با آیةاهلل حاج شیخ عباسعلی روحانی، از شا گفت و 

مصاحبه
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آثارش���ان خیلی مشهود اس���ت. من تعبی���ر لطیف ایشان 
کبر و از  ک���ه از قرآن به عن���وان ثقل ا را در اول وصیت نام���ه 
عت���رت به عن���وان ثقل کبیر تعبیر می کنن���د، بر خالف آن 
کبر و اصغر تعبیر  گاهی به ثقل ا که در آثار دیگران  چیزی 
ید ثقل  می کنند، ایشان ثقل اصغ���ر بکار نمی برند، می گو
کبر  کبیر و ق���رآن را ثقل ا کبیر. عترت را ثق���ل  کب���ر و ثق���ل  ا
ی���ت قرآن نسبت  کبر کردن���د. واقعًا به همین ا نام گ���ذاری 
ب���ه عت���رت معتق���د بودن���د و در آثار ایش���ان وقت���ی انسان 
نگ���اه می کن���د، دیدگاه ام���ام نسبت به ق���رآن در حقیقت 
پاس���خ همه نگاه هایی است که ایشان به قرآن دارد. امام 
که حقیقت قرآن و مقصد اع���الی قرآن و نزول  معتقدن���د 
قرآن، معرف���ی ذات و صفات و اسماء است؛ یعنی اصاًل 
ک���رده از بطون به ظواهر، تا آمده  ای���ن قرآن را خداوند نازل 
یت  بان ایشان بر بشر کرم )ص( و به ز در قلب مطهر نبی ا
ج���اری ش���ده اس���ت، خ���دای تب���ارک و تعال���ی حقیقت 
ک���ه میسور بوده، به بشر  خ���ودش را می خواسته در حدی 
که از قرآن ترسیم  نشان بده���د. این مقصد اعالیی است 
یم از شناخت خدا،  می ش���ود. بنابراین، هر چه انتظار دار
گر کسی  از ذات و اسم���اء و صف���ات او، در ق���رآن است. ا
ای���ن قرآن را و حقیقت این قرآن را خوب بشناسد، خدا را 
شناخت���ه است. حاال گاهی در بعضی از تعبیرات ایشان 
که مث���اًل مقصد ق���رآن ایج���اد قسط و ع���دل برای  اس���ت 
ی���ت اس���ت، ایج���اد حکومت است و ای���ن حکومت  بشر
بالتب���ع تشکیل می شود ت���ا قسط و ع���دل را در میان بشر 
ید  ایجاد کند، اما امام آن را هدف اعلی نمی داند. می گو
این قرآن و تعالیم قرآن و تالش انبیاء، تالش اولیاء، آنهایی 
که  ک���ه پای این ق���رآن ایستادن���د، ایجاد حکوم���ت است 
قسط و عدل را برقرار کند. قسط و عدل این جا هم هدف 
نهای���ی نیست؛ بلکه مقصد اعلی که حکومت و قسط و 
ک���ه امام در حاشیه  ع���دل و وح���دت و همه این مسائلی 
ی���ت را مقابل طاغوت؛  ک���ه بشر ق���رآن می بیند این است 
ق���رآن آمده بسیج کند، با ظلم درگیر بشود، امر به معروف 
و نه���ی از منک���ر اقامه بش���ود، هم���ه این ها مقص���د اعلی 

نیس���ت. مقص���د اعلی آن است که خ���دا شناخته بشود. 
گاهی تعبیر  این نگاه ب���ه قرآن خیلی مهم اس���ت. این که 
ک���دام از این هایی که در قرآن تفسیر  می کنن���د مثاًل هیچ 
که  نوشتن���د، این ها تفسیر نیست؛ ب���رای این که آن کسی 
مثاًل پرداخته است به جنبه های عرفان اصطالحی قرآن، 
پرداخته است به فلسفه، پرداخته است به ادبیات قرآن، 
پرداخت���ه است ب���ه جنبه های فصاح���ت و بالغت قرآن، 
ب���ه جنبه های فقه���ی قرآن، ب���ه جنبه های عب���ادی قرآن، 
که  این ها را هم ایشان دارن���د در تعبیرات مختلف شان، 
ک���دام از یک دی���دی وارد قرآن شدن���د، این ها  این ه���ا هر 
هس���ت، اما این ها ق���رآن نیست، تفسیر نیس���ت. چرا؟ به 
خاط���ر آن که تفسیر آن است که بتواند حقیقت حق را که 
که  تجلی اسماء و صفات الهی است، آن را نشان بدهد 
یند تجلی اسماء و صفات الهی، الزمه اش قسط و  می گو
زه با طاغوت است، ایجاد  ع���دل است در این دنیا، مبار
حکومت حق است. در پرتو حکومت حق، در پرتو ایجاد 
کلمۀ توحید،  یت،  قسط و عدال���ت، در پرتو وحدت بشر
که اسماء  کتوره���ا است  کلمه، با استق���رار این فا توحی���ِد 
و صف���ات الهی شناخته می شود، غی���ر از این، انسان در 
یکی ها باقی می ماند. این نگاه کلی ایشان است.  قعر تار
در فقه ش���ان، اصول شان هم همین اس���ت. نگاه امام در 
حقیقت ی���ک نگاه جامع به قرآن اس���ت و دیدم در یکی 
یند  که به عروس بزرگوارشان نوشتند، می گو از نامه هایی 
تم���ام حقائقی که در »بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمدهلل 
گر  رب العالمی���ن« اس���ت، برای ما قابل تحم���ل نیست؛ ا
ک���ه خداوند در  کس���ی همی���ن را بشناسد. ای���ن حقیقتی 
»بس���م اهلل الرحم���ن الرحی���م، الحم���دهلل رب العالمی���ن« 
که در  دارن���د، نه بقیه سوره، همین دو آی���ه، این حقیقتی 
گ���ر کسی با قدم والی���ت، با قدم صاحب  این ج���ا است، ا
والی���ت، وارد شناخ���ت این حقیقت بش���ود، هیچ چیزی 
غی���ر از خ���دا نمی بیند، همه هستی را مؤث���ر به او می داند 
که »الحم���دهلل رب العالمین«؛ اختصاص همه خوبی ها 
که انسان  و ستایش ه���ا به خدا وقت���ی امکان پذیر اس���ت 

امام معتقدند 
که حقیقت قرآن 
و مقصد اعالی 
قرآن و نزول قرآن، 
معرفی ذات و 
صفات و اسماء 
است.
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که چیزی غی���ر از خدا نیس���ت و لذا  برس���د به این نقط���ه 
حمد مختص به خداست. این یک نگاه کلی بود که در 
بحث های فقهی شان، امام اصرار دارند بر این که آنچه از 
آیات می شود درآورد، محور همه نگاه ها به مسائل فقهی 
باش���د و حدیث را هم در پرتو آی���ه در حقیقت به آن نگاه 
کتور مستقلی؛ یعنی نگ���اه امام طبق  می کن���د، نه ی���ک فا
یع احکام الهی، محور  برداشت من، این است که در تشر
ک���ل حدیث که می خواه���د بیان گر  اصل���ی ق���رآن است و 
سنت پیغمبر باشد در حاشیه قرآن است و تبیین همان 

که در قرآن بیان شده است. کلیاتی است 

�Ã بفرمایی���د چه رابط���ه ای و چه نسبتی می���ان اندیشه
و عم���ل و اقدام���ات امام با ق���رآن و اندیشه ه���ای قرآنی امام 

کرد؟ می شود برقرار 

ام���ام )س���الم اهلل تعالی علیه( در یک���ی از بیانات شان 
که  کردند به فرزندشان  کردند و توصی���ه  ه���م این را اشاره 
یشه  خ���وب است از جوانی ق���رآن در خون و پوست شما ر
بدوان���د و این به نظر من چی���زی بود که خود ایشان لمس 
ین  کرده بودند. مبانی فهم قرآن از نظر امام، یکی از مهم تر
کتورهای���ش طهارت روح بوده اس���ت. ایشان معتقدند  فا
کسی طه���ارت روح نداشته باشد نمی توان���د قرآن را  گ���ر  ا
ک���ه می فرماید:  یفه  فه���م کند. شای���د مستند به آن آیه شر
که برداشت فقهی »الیمسه  »الیمسه إال المطهرون« باشد 
یند دست بی وضو  ک���ه می گو إال المطه���رون«، همان طور 
روی خ���ط قرآن نباید گذاش���ت؛ یعنی جنبه نهی الهی از 
که آن قاعدتًا  این استف���اده شده است. یک نگاه دیگ���ر 
ک���ه این آی���ه خبر  ی���ک نگ���اه اصلی ت���ر اس���ت، این است 
می دهد که جز آنها که طهارت باطن کردند، تهذیب روح 
کنند. »الیمسه إال  کردند، نمی توانند از این میوه استفاده 
کلم���ه »طاهرون« استفاده  المطه���رون« به جای این که از 
ر  که ُمَطّهِ ک���رده است  کلم���ه »مطهرون« استفاده  کند، از 
کرده باش���د، رذائل  که پ���روژه تطهی���ر را طی  کس���ی است 
گن���اه و آلودگی را  کرده باشد،  اخالق���ی را از خ���ودش دور 
که  کسانی  ر. ج���ز  کرده باشد، ای���ن می شود ُمَطّهِ پاالی���ش 

رن���د، َم���ّس و لم���س قرآن ب���رای کس دیگ���ری میسور  ُمَطّهِ
که در  نیس���ت. شاید بتوانیم این را معط���وف به آن آیه ای 
تابل���وی قرآن، اول سوره بقره ذکر شده که »ذلک الکتاب 
یب فیه هدی للمتقین« بدانیم که می فرماید. درست  الر
کت���اب »هدی للناس« اس���ت، توده مردم  اس���ت که این 
بان این قرآن را می فهمن���د و این برای هدایت همه  ه���م ز
است، ولی چه کسی می تواند بهره برداری کند؟ آن کسی 
ک���ه ی���ک باطن آراست���ه ای داشته باش���د. لذا ام���ام از اول 
که در زندگی نامه شان  جوانی، از اول طلبگی، این مقدار 
یخ شفاه���ی زندگی امام را و  خواندی���م و شنیدیم؛ چه تار
گواهی بر این است  یخ مکتوب زندگی امام، همه  چه تار
که خیلی مراقب بود که این طهارت نفس را از اول داشته 
که »و قال الرسول رّب إن  یفه  باشد. امام روی این آیه شر
یت قرآن  که  این مهجور ق���وم اتخذوا هذا القرآن مهجورًا« 
در ابعاد مختلف ممکن اس���ت اتفاق بیفتد، از اولینش 
ک���ه هج���ر تالوت اس���ت؛ یعن���ی مسلم���ان ق���رآن نخواند. 
گاهی اتف���اق می افتد مسلمان سال بر او می گذرد، اصاًل 
الی قرآن را باز نکند، این یک ننگ بزرگ است. این همه 
قرآن ... »فأقرءوا ما تیسر من القرآن«، »و رّتل القرآن ترتیاًل«، 
فرم���وده است، اما عده ای قرآن نمی خوانند، این می شود 
هجرقرآن، منته���ا هجر تالوت. یک هجر هم است، هجر 
عمل است که قرآن را می خواند، ولی برای ثوابش، این که 
ی���د و چه باید بکن���د، هیچ عمل به  حاال ق���رآن چه می گو
ق���رآن نمی کند، ای���ن هجر عملی است. ی���ک هجر، هجر 
کند  کند ب���ه ای���ن آی���ات، دوراندیشی  تدّب���ر اس���ت. فکر 
به ای���ن آیات. انج���ام نمی ده���د. تدبر یعن���ی دیدن قدم 
بع���دی، آیه را خواندی قدم بع���دی اش چیست؟ از شما 
چ���ه می خواهد، چ���ه پیامی برای شم���ا دارد؟ این که امام 
بسی���اری از این تفاسی���ر نوشته شده را تفسی���ر نمی داند، 
ب���ه لحاظ ای���ن است که معتقد است این ه���ا انسان را به 
آن مقص���د نزدیک نمی کنند. قرآن زندگی ساز است، این 
که  کتاب زندگی سازی است. یعن���ی، از این آیه  کت���اب، 
گرفتید؟ م���ن درس استادی  خواندی���د چ���ه پیامی شم���ا 
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یه«  که فک���ر می کنم سه روز در مورد »ذّر شرکت می کردم 
ک���ه »ُفعلیله«،  ی���ه از نظ���ر ادبی  کلمه ذر بح���ث می ک���رد، 
»ِفعلیل���ه« است، وزن عروضی و وزن صرفی و این هایش 
کردم آقا بعد  چیس���ت؟ من در روز سوم به ایش���ان عرض 
یه آدم،  از هم���ه این بحث ها، پیام این آیه چیست؟ از ذّر
عیسی به دنیا آمد، خوب حاال پیام این آیه چیست، این 
یان قبل از انقالب بود،  ید؟ این جر آیه چه می خواهد بگو
گفت شما انتظار  آن است���اد از اشکال ما ناراحت ش���د و 
ید با  یم این آیه پیامش این است که برو ید که من بگو دار
کنید! نخیر از این آیه این مطلب درنمی آید.  زه  شاه مبار
زه  بطی به مبار مانند این که: »یسئلونک عن المحیض« ر
زه  که نمی خواهیم در مورد مبار گفتم همیشه  ن���دارد. من 
بح���ث بکنیم، ام���ا هر آیه ای از قرآن ب���رای ساختن انسان 
و زندگ���ی انس���ان پی���ام دارد که باید ب���ه آن برسیم. خیلی 

ک���ه به عن���وان تفسی���ر قرآن مط���رح شده  از ای���ن مباحث���ی 
اس���ت؛ چون جهت نمی دهد به آدم، جهت نمی دهد به 
زندگی سازی، از نظر ام���ام تفسیر نیست. حتمًا تمام این 
آی���ات و تمام این سوره ه���ا، تعالی بخش اس���ت. آن پیام 
تعالی بخش���ی را؛ چه در زندگی دنیای���ی و چه در زندگی 
ی���ن مسائل قرآن را امام مسائل معنوی  که � مهم تر معنوی 
ق���رآن می دانند � هر تفسی���ری حاوی این نگ���رش نباشد، 
از نظ���ر امام تفسی���ر نیست. خود امام )رض���وان اهلل تعالی 
زه را که شروع کرد، معطوف به قرآن بود.  علیه(، حتی مبار
که  بح���ث والیت فقیه؛ یعنی جنبه سیاس���ی فقه اسالم را 
تلقوا بأیدیکم  مطرح می کند، معطوف به ق���رآن است. »ال
إلی التهلکة« را یک فقیه���ی می آید این جور فهم می کند 
گرفتاری درست نکنید، خودتان  ید،  ید درگیر نشو که نرو
تلقوا  یند نخی���ر »ال ید. ایش���ان می گو را ب���ه زحم���ت نینداز
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زه بای���د بکنید، دست  بأیدکم إل���ی التهلکة«؛ یعنی مبار
ک���ت و نابودی  کارت���ان به هال که  ی���د  روی دس���ت نگذار
می کش���د. این دو ت���ا فهم است. و فهم ام���ام از قرآن، فهم 
زندگی س���ازی و تعالی بخشی است. امام به دلیل این که 
نفسانیات  و ُخلقیات شان را از اول تطهری کردند، خوب 
فهمیدن���د. عرفان ش���ان را ه���م مستند به ق���رآن می کنند، 
فقه شان را مستن���د به قرآن می کنند، بحث های سیاسی 
زاتی شان را هم مستند به قرآن می کنند؛ چون قرآن  و مبار
را مح���ور می داند، فقط نگاه علمی به قرآن نباید داشت. 
که  که فرمودید را عرض بکنم  می خواهم پاسخ آن سؤالی 
امام در جنبه عمل���ی هم با طهارت روحش به سراغ قرآن 
رف���ت. که در فهم قرآن مؤثر است و هم از آن طرف؛ یعنی 
کرد تا  گرفت؛ طه���ارت روح  ی���ک تعامل دوجانب���ه شکل 
قرآن را بفهمد، ق���رآن را فهمید و بر تعالی روح خود افزود، 
و ای���ن تعامل دوجانبه و مثبت به نظر من تا آخر عمر این 
بزرگ���وار ادام���ه داشت. لذا همه دیدن���د در آن فیلم هایی 
ک���ه باز هم  ک���ه از روزه���ای آخر عمرش���ان پخش می شد، 
ین توشه  ک���ه آخر ب���ا قرآن محشور اس���ت. یعنی آن چیزی 
معنوی امام از این دنیاست، تالوت قرآن است، و با قرآن 

انس می گیرد.

�Ã در تفسیر ق���رآن، روش های متفاوت و مختلفی مطرح
کامل ق���رآن ندارد، اما در  گرچه تفسیر  اس���ت. حضرت ام���ام 
رابط���ه با ق���رآن و تفسیر ق���رآن و حقیقت ق���رآن، زیاد مطلب 
فرمودند. چن���د جلسه ای هم آن بح���ث تفسیری معروف را 
که متأسفان���ه تعطیل شد. با مقایس���ه ای بین این  داشتن���د 

 روش امام را توضیح بدهید.
ً
روش ها، لطفا

در نگ���اه تفسیری به قرآن دو روش عمده امروزه مطرح 
اس���ت؛ روش سمانتیکی اس���ت و روش هرمنوتیکی. در 
یم فهم ایستا،  که ما اسمش را می گذار روش سمانتیک���ی 
که قرآن مال عصر ن���زول است و ما  ی���ک نگاه این اس���ت 
که  گ���ر بخواهیم درس���ت بفهمی���م، باید ببینی���م آنهایی  ا
در عص���ر نزول بودن���د چه می فهمیدند؟ و بع���د با قاعده 
ک���ه ب���ه اجم���اع و ض���رورت و روای���ات اثب���ات  ک  اشت���را

می کنن���د؛ مثل »حالل محمد حالل ابدًا إلی یوم القیامه 
و حرامه حرام ابدًا إلی یوم القیامة«، »حکمی علی الواحد 
یند همان  حکمی عل���ی الجماعة« و امثال این ها، می گو
فهم ب���رای ما هم امروز حجت است. شاید اوج این نگاه 
در فرمایش میرزای قمی )اعل���ی اهلل مقامه( وجود داشته 
ک���ه فه���م خطاب���ات قرآنی���ه منحصر ب���ه مشافهین  باش���د 
ک در احکام، با  اس���ت و غیرمشافهی���ن به قاع���ده اشت���را
آنها مشت���رک  هستند؛ یعنی قرآن با م���ا حرف نزده است، 
ب���ا آنها حرف زده است. بای���د ببینیم آنها چه می فهمند؟ 
ای���ن نگاه ه���م در علم���ای اهل سن���ت و ه���م در علمای 
یفه ای  شیع���ه وجود داشته است. مثالی بزن���م؛ در آیه شر
ک���ه در حقیقت، مانیفست رسالت است؛ یعنی آیه 157 
که از جمل���ه می فرمای���د: »یحل له���م الطیبات و  اع���راف 
یح���ّرم علیهم الخبائ���ث و یضع عنه���م اصرهم و االغالل 
که چ���ه چیزی  کان���ت علیه���م«، بحث ای���ن است  الت���ی 
که احالل شده و چه چیزی خبیث است  طیبات است 
کس���ی مثل شهید ثان���ی )اعلی  یم ش���ده است؟  ک���ه تحر
ک���ه مخاطبین عصر  ی���د ما باید ببینیم  اهلل مقام���ه( می گو
حض���ور ی���ا عرب های حجاز چ���ه را خبی���ث می دانستند 
و چ���ه را طّی���ب، هم���ان را بگویی���م حرام اس���ت، همان را 
بگویی���م حالل است. این یعنی فه���م سمانتیکی. یا ابن 
ک���ه � ظاهرًا  عابدی���ن در حاشی���ه رّد المختار نقل می کند 
ک���ه خبائث و طیب���ات همان ها است  از شافع���ی است � 
ک���ه عرب زمان ن���زول، خبائث و طیب���ات می دیده، ما آن 
ک قرار بدهی���م. این فهم، فه���م سمانتیکی یا  را بای���د مال
یخی. امام  یم فه���م تار بست���ه اس���ت؛  یا اسم���ش را بگذار
معتق���د است که ق���رآن فهمش، فهم ج���اری است. به آن 
یبایی که ایشان در علم اصول در مسئله خطابات  بیان ز
یند فه���م قرآن منحصر ب���ه نسلی و  قانونی���ه دارن���د، می گو
عصری نیست، این قرآن همه را إلی یوم القیامه، هر کس 
که حتی به دنیا نیامده است، به دنیا خواهد آمد و روزی 
ن���اس خواهد ش���د، روزی »الذین آمن���وا« خواهد شد، او 
روزی مصداق »یا أیها الناس« خواهد شد، را در بر دارد؛ 
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او ه���م مستقیمًا مخاط���ب این آیات اس���ت و او هم باید 
بیای���د این آیات را فهم کند. این را فهم جاری می گوییم. 
که دارد،  کسی، مولود امکاناتی است  البته طبعًا فهم هر 
کسی مطابق  که ه���ر  کسی نمی توان���د منکر بشود  ای���ن را 
کرده است می آید  ک���ه از قبل آماده  که دارد، ظرفی  آنچه 
یبًا هم���ان که دسته ای از  ی���ا آب برمی دارد. تقر از ای���ن در
ین���د. هرمنوتیست ها دو دسته اند؛  هرمنوتیست ها می گو
ین���د اص���اًل  ک���ه می گو ی���ک دست���ه گادامری ه���ا هستن���د 
که مفسر  مقص���دی در وراء مت���ن وجود ندارد جز هم���ان  
می فهم���د. متن باز است و مقص���دی وجود ندارد؛ یعنی 
در حقیقت آن متن مفسرمح���ور است. امام اعتقادی به 
ای���ن حرف ندارند. امام معتقدن���د مقصدی و مقاصدی 
که شما  کرده است  کتاب، متکلم حکی���م تعبیه  در این 
ک و یک مقدماتی که از آنها با عنوان علوم  باید با ظرف پا
گر  که شما ا موصله نام می برند، یعنی ادبیات عرب مثاًل 
ب���ی، معنایش  کلم���ات و واژگان عر که ای���ن  بل���د نباشی 
کن���ی و یا  کت���اب استف���اده  چیس���ت، نمی توان���ی از ای���ن 
یاضیات  یخ است، اسباب ن���زول است، بعضًا ر علم تار
اس���ت، بعضًا مسائل عقلی است، نق���ش حدیث هم در 
فه���م ق���رآن نقش بسی���ار بزرگی اس���ت، این منب���ع دوم در 
یر معصوم )ع(  کنارقرآن است؛ سنت هم فعل و قول و تقر
اس���ت، البته ما خود حدیث را سنت نمی دانیم، حدیث 
یخی و جاری  کی از سنت است. امام بین دو روش تار حا
ی���ا سمانتیک���ی و هرمونتیک���ی، روش شان ب���ه هرمنوتیک 
گادامری، هرمنوتیک  نزدیک است، منتها نه هرمنوتیک 
که  ماخری. چون شالیر ماخ���ر و هم قطارهایش معتقدند 
مقصدی در هر متن تعبیه شده است و مفسر دنبال فهم 
آن مقص���د باید باشد و آن مقص���د قابل دسترسی است، 
کرد. امام  کشف  که ماتن داشت���ه،  می ش���ود آن مقصد را 
کرد و ما دنبال  که آن مقصد را باید کشف  ه���م معتقدند 
آن مقص���د هستی���م. روش امام به نظر م���ن روش اجتهاد 
که خودشان  عقلی است در فهم قرآن، منتها با مبانی ای 
کسی این مبانی را نداشته باشد  گر  یند ا ک���ه می گو دارند 

کج می رود، نمی تواند مقصد را بفهمد.  در فهم قرآن 

�Ã مسلم���ان برای فهم قرآن چ���ه مقدماتی را باید فراهم
ک���ه بتواند به سمت  بکن���د، چه شرائط���ی باید داشته باشد 
ق���رآن برود و از ق���رآن بفهمد؟ این پرس���ش از آن جایی مهم 
گروه ه���ای تکفی���ری و تن���درو در جه���ان اسالم با  ک���ه  اس���ت 
کارشناسان دینی و رابطه مقلد و  خروج از م���دار مراجعه به 
که آثار مخرب آن  مجتهد، به نوعی خود گردانی دست زدند 
 در این باره توضیح 

ً
را در جه���ان اسالم شاهد هستیم. لطفا

دهید.

ب���ه دلی���ل این که ق���رآن ذو ابع���اد است و ب���ا همه مردم 
یت صحب���ت کرده  ک���رده اس���ت، با هم���ه بشر صحب���ت 
اس���ت و دارد صحبت می کن���د، نه این که صحبت کرده 
و رفت���ه است. صحبت کرده است و هنوز هم دارد حرف 
ک���ه این موجود  می زن���د، قرآن ی���ک موجود زنده ای است 
گذاشته  ک���ه پا ب���ه عرصه حی���ات بش���ری  زن���ده از وقت���ی 
ک���رده اس���ت و إلی یوم  ی���ت حرکت  اس���ت، هم پ���ای بشر
القیامه هم به اعتقاد ما این سخنگوی خدا همراه انسان 
کند؛  اس���ت و خدا ه���م از هر آفت���ی وع���ده داده حفظش 
حافظ���ون«، »الیأتیه الباطل 

َ
»إنا نح���ن نّزلنا الذکر و إنا له ل

الیشی  م���ن بی���ن یدیه و ال من خلفه«؛ ق���رآن از هر باطل و آ
که تا حاال هم با  بسته شده است و این وعده خدا است 
قاطعیت محقق شده است. آیات قرآن دو دسته است؛ 
ی���ک دسته محکم���ات است و ی���ک دست���ه متشابهات 
است. محکمات قرآنی از دو بخش تشکیل شده است؛ 
یکی بخش نصوص قرآن است و یکی بخش ظواهر قرآن. 
کارکرد خ���ودش را داشته و دارد. در  آن نص���وص و ظواهر 
نصوص که به هیچ وجه قرآن حاشیه بردار نبوده و نیست. 
َکِر مثل حظ االنثیین« در موضوع ارث نص قرآن 

َ
آی���ه »للذ

َکر مثل 
َ

است، ظاهرنیس���ت، یعنی إلی یوم القیام���ه »للذ
ح���ظ االنثیین« است، من اعتق���اد ندارم که به لحاظ جّو 
کوتاه  زمان و تابع شرایط زمان���ی ما در برابر نصوص قرآنی 
بیایی���م. این کوت���اه آمدن در برابر نص���وص، معنایش این 
که ما بیاییم با چیزهایی مث���ل سیره های عقالیی  اس���ت 
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یم و این  خودساخت���ه و مستح���َدث، نسخ ق���رآن را بپذیر
که در جای خ���ود باید بررسی  کالم���ی مهمی دارد  بحث 
که ذهن ما را از  ش���ود. اما در ظواهر قرآن، لوال حاشی���ه ای 
آن ظاه���ر به سمتی منصرف بکن���د، آن ظاهر هم به قوت 
خودش باقی است. بسته به این که این ظاهر در هر زمان 
یند ببینیم  چ���ه معنای���ی را افاده می کن���د، نه این ک���ه بگو
آن ظاهر آن موقع چ���ه می فهمانده است، نخیر امروز هم 
ظاه���ر معنایی را افاده می کند و همین ُمَتَبع است. البته 
این بخش محکمات نیاز به تفسیر دارد؛ حاشیه هایش، 
که بزرگان دین؛ از معصومان  توضیحاتش، مصادیقش را 
کشیدند  و بعد از آنان پیروانشان از علمای بزرگ زحمت 
در ای���ن عرصه ها بسی���ار گفتند و بسی���ار نوشتند. تطبیق 
حتی یک نص بر مصادیق، تطبیق یک ظاهر بر مصادیق، 
ی���ل یا توسعه ظواه���ر تحت عن���وان تخصیص، تقیید  تنز
ی���ا حکوم���ت توسعه ای ی���ا حکوم���ت تضییق���ی، مفصل 
بحث هایش ش���ده است و حتمًا هم نی���از به بحث های 
تازه و به روزس���ازی دارد. یک بخ���ش، بخش متشابهات 
گرفتاری افتادند  که به  که عم���ده فرقه هایی  قرآنی است 
گرفت���ار شدن���د، ورود در ای���ن متشابه���ات  گ���رداب  و در 
کردند ب���دون دستگی���ری اولیاء خدا، ب���دون دستگیری 
ی���ن حقیقی قرآن. خ���ود قرآن هم ای���ن را پیش بینی  مفسر
ی���ٌغ فیتبعون ما  ک���رده اس���ت؛ »فأما الذی���ن فی قلوبه���م ز
یله إال  یله و ما یعلم تأو تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأو
اهلل«. »والراسخ���ون فی العلم« اول جمل���ه است، »یقولون 
بن���ا«؛ راسخ���ون در علم ب���ه دلیل  آمن���ا ب���ه کٌل م���ن عند ر
یند  این ک���ه ه���م ایمان ب���ه محکم���ات دارند و ه���م می گو
متشابه���ات از جانب خداست؛ یعن���ی باز چشم شان در 
متشابه���ات ه���م به تعلی���م خداست، وارد ای���ن گرفتاری 
نمی شون���د. اما عده ای آمدن���د در این متشابهات گرفتار 
گ���ر بخواهیم مث���ال بزنی���م، در رأس متشابهات  شدن���د. ا
قرآنی، حروف مقطع���ه هستند. »الم« این قطعًا »من عند 
بنا« است، ولی  بن���ا« است. »کهیعص« قطعًا »من عند ر ر
ک���ه از خود چیزی  ینی  بای���د ببینیم چ���ه کردند این مفسر

بافتند ذیل ای���ن حروف بدون دستگی���ری اولیاء خدا؟! 
ک���ه مثاًل »یس«  بله ی���ک وقت پیغمب���ر)ص( می فرمایند 
معنای���ش این اس���ت، »کهیع���ص« معنایش ای���ن است، 
کاًل ن���ص معتبری، دستگیری از  اش���اره به چیزی دارد، و 
که یک بحث را دارد و باید پذیرفت و به  ولی خدا باشد، 
کرد. ولی ب���دون دستگیری و تفسیر  همان ص���ورت معنا 
گفت���ه، بافته است. احتمال این  آن���ان هر چه که هر کس 
یاضت، با مکاشفه،  ُکّم���ل از اولیاء خدا با ر که  را بدهیم 
و امثال آن، حقیقت »کهیعص« رسیده باشند، ولی آنها 
که خبر شد خبری ب���از نیامد« است  ه���م از مقول���ه »آن را 
کس���ی چیزی بروز نداده در ای���ن وادی، اما اساس در  که 
فهم از ق���رآن، محکمات قرآنی اس���ت. امام معتقد است 
ک���ه آن مقداری که ما از محکمات قرآنی می فهمیم به آن 
ک���ه کسی بحثی ندارد حتی  پایبن���د باشیم، نصوصش را 
گ���ر ه���زاران حدیث برخالف ی���ک نصی باش���د، همه آن  ا
بوها إلی  کنار. فرمودند: »فاضر ید  هزاران حدیث را بگذار
کنید تا ما را ببینید ب���ه شما بگوییم  الج���دار« یا متوق���ف 
مقصود از این ها چیست؟ مثاًل یونس بن عبدالرحمن از 
کوفه احادیث���ی را برداشت رفت خدمت امام هشتم)ع(، 
گف���ت این ه���ا را م���ن از تع���دادی از اصح���اب ام���ام باقر 
ی���ادی از اصح���اب ام���ام  کوف���ه بودن���د و تع���داد ز ک���ه در 
کردم؛  کوفه هستند، از آنها جمع آوری  که در  صادق)ع( 
کثرش  چه می فرمایید؟ ام���ام رضا � سالم اهلل علیه � روی ا
بط���ی به ما ن���دارد، این ها را  خ���ط کشی���د و فرمود این ها ر
کنار ظواهر  یخ���ی حتمًا در  بافتن���د. بنابراین، واقعیت تار
قرآن، بیان اولیاء خدا؛ یعن���ی معصومین � علیهم السالم � 
بای���د دیده شود و امام خمین���ی1 به شدت به این اصل 
پای بن���د اس���ت که ب���ر اساس »کت���اب اهلل و عترت���ی« باید 
کنارق���رآن، سنت پیغمبر بیاید، خیل���ی از این ها برای  در 
م���ا حتی در ظواهر ق���رآن تکلیف روش���ن می کند. »أقیموا 
که باید نم���از بخوانیم، باید  الص���الة« ظاهرش این است 
ای���ن خیمه نماز در جامع���ه اسالمی برافراشت���ه باشد. اما 
ید؛ رو به  چ���ه جوری؟ یک س���ری شرایطش را ق���رآن می گو
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قبله بخوانید، با طهارت بخوانید، در وقت های پنج گانه 
بخوانی���د. »أقم الصاله لدلوک الشمس إلی غسق اللیل و 
قرآن الفجر إن قرآن الفجر کان مشهودًا« که پنج وقت نماز 
کلیات���ی را قرآن در بر دارد،  یم. یک  را از ای���ن آیه درمی آور
که قرآن نگفته است. این جا ها  اما خیلی از چیزها است 
کن���ار ظواهر قرآن، سنت  گر در  که ا از آن جاهای���ی است 
نیای���د دس���ت م���ا را نگی���رد، نمی دانیم چک���ار بکنیم. در 
جزئیات بحث های معامالت، احکام سیاسات، احکام 
کردند و  جزای���ی؛ اولیاء خدا آمدند تفصیل دادند و بیان 
این پروانه را خدا به آنها داده است. »و أنزلنا إلیک الذکر 
کسب و  لتبی���ن للناس م���ا نّزل إلیه���م« این یعن���ی پروانه 
کنی  ک���ار پیغمبر در تفسیر قرآن. تو باید ب���رای آنها تفسیر 
و این مقام را اولی���اء خدا، امیرالمؤمنین)ع( و معصومین 
بع���د از ایشان هم داشتند. ام���ام به این، به شدت معتقد 
اس���ت و در سیره عملی خودشان؛ سیره علمی خودشان 
کتاب  در برخورد با ق���رآن همه جا یک چشمش به ظواهر 
است و یک چشمش به سنت و اولیاء خداست و روایاتی 
ک���ه البته ایش���ان در روایات هم بسیار ب���ا دقت و احتیاط 
کنارقرآن بنشاند،  عمل می کند تا یک روایت���ی را بپذیرد، 
آن بخش هم جای احتیاط دارد که این احتیاط را ایشان 
کوتاه  گر کس���ی از ای���ن دو دستش  ک���رده است. ا اعم���ال 
کسی بیای���د وارد عرصه اسالم شناسی  باش���د؛ یعنی یک 
یکی.  بشود بدون قرآن، به خطا می رود، می افتد در قعر تار
کتاب اهلل  ید حسبنا  یک کسی بیاید وارد قرآن بشود، بگو
کرده اند و  ک���ه اهل سنت هم نق���ل  و ای���ن توصیه پیغمبر 
گرفته است؛  متواتر است؛ یعنی حدیث ثقلین را نادیده 
کتاب اهلل و عترتی و اهل بیتی  »إنی ت���ارک فیکم الثقلین 
م���ا إن تمسکتم بهما لن تضلوا أب���دا و لن یفترقا حتی یردا 
یند این  ک���ه می گو عل���ّی الحوض«؛ ح���وض به تعبیر امام 
کثرت ها  یاست،  حوض آن محل اتص���ال قطرات آب در
تبدی���ل به وح���دت می شود، ح���وض آن جاست که همه 
موجودات عالم برمی گردد ب���ه مرکز اصلی خودشان؛ »إنا 
هلل و إنا إلیه راجعون«؛ آن مرحله، مرحله ای است که همه 

آن تراوش���ات الهی برمی گردد به مرک���ز قدرت الهی، یکی 
که این تفسی���ر عرفانی ایشان است.  می ش���ود با آن مقام، 
کنار ما نباشد خطا  گر عت���رت  پ���س در حرکت ما با قرآن ا
یم و امام  گر قرآن نباشد به خطا می رو یم، با عترت ا می رو
ک���رد بدون عترت یا  گ���ر کسی به قرآن مراجعه  معتقدن���د ا
عت���رت را گرفت بدون قرآن، حتمًا هر دو را از دست داده 
اس���ت. تعبیرشان ظاهرًا این اس���ت که قرآن بدون عترت 
کم���ا این که عترت هم ب���دون قرآن مهجور  مهج���ور است 
اس���ت. یک بیانی ه���م از عالم���ه طباطبائ���ی � رضوان اهلل 
تعال���ی علی���ه � در ذهنم است که همی���ن مطلب را مطرح 
ین���د مسلمان ها دو دست���ه شدند؛ یک  می کنن���د. می گو
دست���ه به احادیث چسبیدند و به ق���رآن توجهی نکردند، 
این ه���ا حتمًا عترت را هم از دست می دهند؛ چون اصل 
ق���رآن است، وقتی شما اص���ل را از دست دادید، به شاخ 
گیرت���ان می آید؟! یک عده ای هم  و ب���رگ چسبیدید، چه 
یم.  گفتن���د ما نیازی به غیرقرآن ندار چسبیدند به قرآن و 
این ه���ا هم ق���رآن را از دست دادند؛ چون ق���رآن بدون آنها 
اصاًل چیزی به شما نمی دهد. روش امام هم این بود. به 
گر امروز هم مسلمانان بخواهند به قرآن برگردند  نظر من ا
گر بخواهند برگردند  بای���د با عترت باشند، به عترت هم ا

باید با قرآن باشند.

�Ã ک���ه قباًل ام���ام مطالب���ی در رابط���ه ب���ا ق���رآن می گفتند، 
ک���رده و به جان خودش���ان رسانده  خودش���ان آن را تجرب���ه 
که فقط  بودن���د، ام���ا امام ج���زء آن  سالکان و عارفان���ی نبود 
ک���ه جامعه هم  ب���ه فک���ر خودش باش���د، بلک���ه می خواست 
 مح���ور اسالمی شدن 

ً
ب���ه ای���ن حقائق آراسته بش���ود و طبعا

اف���راد و اجتم���اع رسی���دن ب���ه حقائ���ق قرآنی اس���ت و در این 
35 س���ال هم در فض���ای نظام جمه���وری اسالمی، حرف ها 
گرفته است.  و فعالیت ه���ا و اقدام���ات قرآن���ی زیادی ص���ورت 
ام���ا امام از مهجوریت قرآن شک���وه داشتند، شکوه شدیدی 
ه���م داشتن���د. در وصیت نام���ه خودش���ان هم ای���ن مطلب 
پرداختند. می خواهیم ببینیم که ما در جمهوری اسالمی که 
گر با   ا

ً
محصول شخصیت و اندیشه قرآنی امام است و طبعا
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به نظر من اگر امروز هم 
مسلمانان بخواهند به 

قرآن برگردند باید با 
عترت باشند، به عترت 

هم اگر بخواهند برگردند 
باید با قرآن باشند.
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تراز اندیشه های ایشان پیش برویم، صائب هستیم و اال به 
خطا می رویم، چقدر توانستیم آن ناراحتی مهجوریت قرآن 
که  کم بکنیم و اقدامات قرآنی ما چقدر در راستای اهدافی  را 

امام در بخش قرآنی می پسندیدند، می باشد؟

چون سؤال یک بخشی از آن جنبه سیاسی دارد و نقد 
وضع موجود است، من واردش نمی شوم.

ک���ه از اص���ول و محکمات اندیش���ه امام   ام���ا آن ق���در 
کارهای شع���اری در مسأل���ه قرآن و  ک���ه امام ب���ا  می دان���م 
همچنی���ن در مسأل���ه اهل بی���ت خیل���ی نسب���ت مثبت���ی 
کار توج���ه داشتند؛ یعنی  ندارن���د و ایشان بیشتر ب���ه لّب 
م���ا بتوانی���م اخ���الق را، اخالق قرآن���ی و اخ���الق اهل بیت 
را، محاس���ن اهل بی���ت � علیهم الس���الم � را در خودم���ان و 
کنی���م و این ج���ز از راه اخالق  ه���م در جامعه م���ان پی���اده 
که قرآن  و عب���ادت و توجه به خ���دا و آن نگاه های ب���ازی 
دارد و اهل بی���ت داشتن���د، میس���ر نیس���ت. مسأله آزادی 
و اختی���ار در رفت���ن به بهشت به نظر م���ن جزء محکمات 
اندیش���ه امام بود. ما موظف نیستیم ب���ه اجبار خلق اهلل را 
یم. ی���ک مقداری فکر می کن���م بعد از امام  ب���ه بهشت ببر
یم به  ک���ه خل���ق اهلل را زوری ببر ما ب���ه این سم���ت رفتی���م 
کار به اجب���ار، عکس العملش منفی است. من  بهشت و 
ک���ه تجربه شخصی خودم است.  یک مثال روشنی بزنم 
ما در دوره دبیرستان یک مدیر بزرگواری داشتیم، خیلی 
مذهب���ی ب���ود و بسی���ار متدی���ن. در آن مقط���ع معتقد بود 
ک���ه این بچه ها باید نماز بخوانند، س���ر وقت بخوانند، به 
کس���ی نماز جماعت نمی رفت با  گر  جماعت بخوانند، ا
گردی در کالس  سخت گی���ری مواجه می شد. یک هم شا
ما بود، ایش���ان از ترس چوب مدیر مدرس���ه، می آمد نماز 
می خوان���د، و خیل���ی دور بودن���د از مبان���ی دی���ن و ق���رآن. 
کس���ی ح���ق نداشت موقع نم���از در حی���اط دبیرستان ِول 
بگردد. او می آمد کنار ما و در سجده که می رفتیم، شروع 
می کرد به حرف های در و بی در زدن و فحش دادن، ذکر 
سج���ده اش فحش به مسئولین مدرس���ه بود! خوب، این 
ه���م نماز اس���ت، ام���ا بازتاب اجب���ار اس���ت. نمی خواهد 

کنی، ت���وی س���رش بزنی،  گ���ر مجب���ورش  بخوان���د، شم���ا ا
کنشش هم این می شود. این حتمًا در ذهنش می ماند  وا
ت���ا سال های سال که من را مجبور کردند به چنین کاری 
کار وادار  و نف���رت پی���دا می کند از کاری که به زور ب���ه آن 
شده اس���ت. بله حاال یک سری مقررات اجتماعی است 
ک���ه قانون است، تبدیل به قان���ون اجتماعی شده، خوب 
گر فرهنگ سازی بشود  گرچه آن هم ا کنید. ا باید رعایت 
قطع���ًا جوابش بهتر است، به اجبار شما جلوی چراغ قرمز 
کنید. بگ���و نه من آزاد هستم می خواهم بروم،  باید توقف 
ن���ه آن قانون اس���ت؛ چون حق���وق دیگران مط���رح است، 
که بین انس���ان و خداست،  ول���ی در مسائل دینی آنچ���ه 
بای���د انس���ان ب���ا عالقه، ب���ا محبت، ب���ا عشق، ب���ا آزادی و 
کراه فی الدین«  ک���ه »ال ا اختی���ار وارد آن بشود. این تعبیر 
که  که خط���اب می کند  در ق���رآن، یا بعض���ی آیات دیگ���ر 
کنی، در حالی  مگر تو می توانی ب���ه دینداری مجبورشان 
ک���ه نمی خواهن���د؟! »أفأنت تک���ره الناس عل���ی أن یکونوا 
ک���ه خط���اب به حض���رت رس���ول)ص( است.  مؤمنی���ن« 
من ی���ادم اس���ت مرح���وم عالمه طباطبائی ذی���ل این آیه، 
مفصل راجع به آزادی دی���ن و انتخاب صحبت می کند 
که اصاًل شما نمی توانید  ید اصاًل در اعتق���ادات  و می گو
ک���اری بکنید، ن���ه این که نکنی���د، نمی توانی���د بکنید، به 
گره هایی که در درون انسان نسبت  که نیست. آن  ب���ان  ز
به چی���زی بسته می شود، دست خ���ود انسان است. نفی 
ید  کراه نک���ن، می گو ید ا ید نیس���ت، نمی گو اس���ت می گو
نمی توان���ی بکنی. شما چه ج���وری می توانی یک کسی را 
معتقد به خدا بکنی تا خودش نرسد؟! این مال آن بخش 
که بخش  اس���ت. در بخ���ش بی���رون از دروِن انس���ان ه���م 
کردی، نتیجه اش این  گر اجبار  اعمال و حرکات است، ا
کمیل  که از نم���از تنفر، از حجاب تنفر، از دعای  می شود 
کسی باید با عالقه بیاید  تنفر. این ها خیلی بد است، هر 
ب���ا خدا حرف بزند، عشق است، محبت است، بشناسد 
او را، دوستش داشته باشد، با او حرف بزند. من گاهی به 
گر عالقه نداری با  یم ا بعضی از این بچه های اقوام می گو

امام با کارهای 
شعاری در مسأله 
قرآن و همچنین 
در مسأله 
اهل بیت خیلی 
نسبت مثبتی 
ندارند و ایشان 
بیشتر به لّب کار 
توجه داشتند؛
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خ���دا حرف بزنی، نخوان. نخوانی بهتر از این است که به 
ض���رب ترس کتک نماز بخوانی، چ���ه نمازی است؟ این 
که م���ا در حقیقت بهشت رفتن م���ردم را چارچوب  نگ���اه 
اجبار ب���ه آن بدهیم، یک مقداری زدگ���ی نسبت به دین 
و اعتق���ادات و امثال ذلک ایج���اد می کند. در زمان امام 
گ���ر بود ه���م در بخش های  ب���ه نظر م���ن این نگ���اه نبود و ا
که امام  یرمجموع���ه خیلی مح���دود بود و هر وقت ه���م  ز
متوجه می ش���د، برخورد می کرد، م���وارد فراوانی از برخورد 
ایشان است. در مسأل���ه قرآن هم نگاه شعاری و اجباری 

ما را از قرآن دور می کند. این 
خیلی ف���رق می کند با این که 
یبایی های قرآن  م���ا بیایی���م ز
کنی���م و  را آن چن���ان ترسی���م 
فرمایش���ات  یبایی ه���ای  ز
 � علیهم الس���الم   � اهل بی���ت 
ک���ه حتم���ا  را ترسی���م بکنی���م 
جاذبه دارند. امام)ع( فرمود: 
محاس���ن  الن���اس  م���وا 

ّ
»عل

کالمنا ف���اّن الناس ل���و علموا 
ّتبعون���ا«؛  کالمن���ا ال محاس���ن 
کنید،  زورش���ان  نمی خواهد 
گفتیم،  شما بگویید م���ا چه 
طبیعت و فطرت بشری این 

کردی،  یبایی ه���ا را دوس���ت دارد. وقت���ی خوب مط���رح  ز
ید عج���ب، خیلی  انس���ان خ���وب با فط���رت سال���م می گو
ح���رف قشنگی است، مال امام ص���ادق )ع( است؟ بله؛ 
مال امام صادق)ع( اس���ت و می پذیرد. جوان مسلمانی 
آم���ده ب���ود پیش م���ن، از من اج���ازه می خواس���ت که برود 
گفته  رتشت���ی بشود، پی���ش بعض���ی از اعاظم رفته ب���ود،  ز
بودن���د صدایش را درنیاوری که ب���ه عنوان مرتد اعدامت 
رتشتی  گف���ت می خواه���م ز می کنن���د. پی���ش م���ن آم���د و 
یند اعدام   گفت آخ���ه می گو گفتم خوب برو بشو.  بش���وم، 
گر انس���ان یک عقی���ده ای را  گفت���م پس ن���رو! ا می کنن���د. 

دوست داش���ت و صحیح تشخیص داد، پایش هم باید 
بایستد. م���ن االن مسلمانم، بکشند ه���م دست از اسالم 
کشته  که  برنم���ی دارم، به هیچ دین دیگری نم���ی روم ولو 
ش���وم، می ایستم؛ چون اسالم اعتق���ادم است، از آن دفاع 
رتشت دیدی  می کن���م. بعد از او پرسیدم ح���اال تو چه از ز
گفت ح���اج آقا! این  ک���ه این ق���در خوشت آمده اس���ت؟ 
یبایی  کردار نیک چقدر شعار ز گفتار نیک،  پندار نیک، 
گفت در  گفت���م از اسالم چق���در مطالع���ه داری؟  اس���ت. 
ح���د دبیرستان، آن جوان مهندس ب���ود. گفتم این جمله 
فرمودن���د:  پیغمب���ر)ص(  ک���ه 
گفتار  نیک���ی را در اندیشه، در 
که     کنی���د  و در عم���ل رعای���ت 
مسلمانی این است، از پیغمبر 
گفت ن���ه. روایتش  شنی���دی؟ 
را خوان���دم. گفت���م تقصی���ر من 
که مبل���غ پیغمبرم  اس���ت. من 
و لب���اس تبلیغ پوشی���دم، من 
باید این را به تو زودتر می گفتم 
که پیغمب���ر ما ای���ن فرمایش را 
تر از این.  دارد و چیزهای���ی باال
گفت���م شنی���دی از پیغمب���ر که 
»المسلم من سل���م المسلمون 
من یده و لسانه«؛ مسلمان آن 
بانش و دستش ب���ه آزار هیچ کس آلوده نشود.  اس���ت که ز
گف���ت نه، ولی خیل���ی حرف های قشنگ���ی است، این ها 
رتشتی بشود  واقع���ًا در دین ما است؟ پ���س می خواست ز
برای این که حرف های قرآن و اهل بیت را نشنیده است. 
م���وا الناس محاسن 

ّ
این ک���ه امام علیه الس���الم فرمود: »عل

ّتبعونا«،  کالمن���ا ال کالمن���ا فاّن الن���اس لو علم���وا محاسن 
این ه���ا راه های درست تبلیغ اس���ت، البته زحمت دارد. 
که البته به آن  راحت َت���رش هم همان زدن و بستن است  

تنفر و بدبینی و فرار، منجر می شود.

است���ان سمین���اری در  ائمه جمع���ه س���ه  وقت���ی  ی���ک 
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اصفه���ان داشتی���م، بع���د از رحل���ت ام���ام ب���ود. بع���د از 
سمین���ار دیداری با مقام معظم رهبری داشتیم. نوع ائمه 
کردند از بی بن���د و باری و  که آن جا صحب���ت  جمع���ه ای 
کردند  کردند، و درخواست  بدحجابی و این ها صحبت 
ک���ه شما یک دستوری بدهی���د و .... ایشان جمله خوبی 
یم بیش از شم���ا، ولی در حّد  گر نگو گفتن���د. گفتن���د من ا
شم���ا دغدغه این مسأله را دارم، ول���ی قطعًا بیش از شما 
به ای���ن موضوع پرداختم، جلسات گذاشتم، با مسئولین 
کشور  قضای���ی، مسئولی���ن انتظامی، مسئولی���ن فرهنگی 
گذراندم،  صدها ساعت، صده���ا مکتوب به این مسأله 
یم. فرمودند  ول���ی یک نکته می خواهم خدمت شم���ا بگو
ید،  گالیه دار که شما از آن  کار بی بند و باری و این ها  که 
بوط به قوه قضائی���ه و نیروی انتظامی  شای���د ده درصد مر
بوط است به تبیین  و امث���ال آن می شود، 90 درصدش مر
فلسفه حجاب، تبیین مسأله عفت اسالمی، شخصیت 
زن مسلمان، مرد مسلمان، که این بخش هم عمده اش به 
عهده خود شماها است. در حوزه ها و کمی هم در ارشاد 
و صدا وسیما و این ها  باید باشد، عمده اش در این بخش 
است. ما فرهنگ سازی نکردیم، نیامدیم بگوییم چرا زن 
مسلم���ان باید باحجاب باشد تا او ب���ا عالقه،، حجاب را 
انتخاب بکند. به نظر من، خیلی جمله خوب و درستی 
ب���ود این فرمایش ایشان. ح���اال واقعیتش این است که ما 
ک���ار بگیر و ببن���د کار راحت ت���ری است، خیلی  چ���ون آن 
کار فرهنگی،  مؤونه ن���دارد، رفتیم روی آن متمرکز شدیم. 
یبایی های کالم  ک���ردن به خوبی ه���ای ق���رآن، ز ک���ار آشنا 
کردیم. این حتمًا جواب منفی می دهد  اهل بی���ت، را رها 
و داده است؛ یعنی به اجبار روی آوردن، با بگیر و ببند و 

کسی را به بهشت نمی شود برد. امثال آن 

�Ã گ���ر خاط���رات قرآن���ی از حضرت ام���ام دارید در پای���ان ا
بفرمایید.

گ���رد بسیار ج���وان در درس ایشان  م���ن در حّد یک شا
ک���ه در تفسیر سوره  توفی���ق حضور داشت���م، اما نکت���ه ای 
که ایشان تفسیر می گفتند؛  مبارکه حمد، ایام محدودی 

احس���اس  می دی���دم،  ی���ون  تلویز از  ک���ه  همان ط���ور  م���ن 
ک���ه این با  می ک���ردم ی���ک حالت���ی ایش���ان پی���دا می کن���د 
که از ام���ام می دیدیم، یک مقدار  سخنرانی های دیگری 
س���ؤال برانگی���ز ب���ود که چ���را ایشان مث���اًل در تفسی���ر سوره 
حم���د برانگیخت���ه می ش���ود؟ همین طور در ذهن���م بود تا 
که آن ایام در جلسات تفسیری  این که یک���ی از دوستانی 
ک���ه امام وقت���ی در جلسه، تفسیر  گفت  بودن���د، برای من 
می گفت ما درس های فقه و اصول ایشان را دیده بودیم، 
گردان داشتند؛ اشکال  که روی منبر با شا حتی دعوایی 
کردند، ول���ی در جلسه تفسیر ب���رای ما هم  و ج���واب م���ی 
که اص���اًل حال���ت روحی ایش���ان منقلب  محس���وس ب���ود 
ید احساس می کنیم به یک  می شود و وقتی تفسیر می گو
جای دیگ���ر وصل شده است؛ چه���ره برافروخته می شد، 
رنگ یک مقداری قرمز می شد. می گفت ما احساس مان 
که فشار به ایشان وارد می شود، وقتی وارد عرصه  این بود 
ک���ه می شود و از چشم���ه ق���رآن می خواهد مطلب  تفسی���ر 
بی���اورد، پیداس���ت خست���ه می شود و ای���ن نیست جز  در
که ی���ک عم���ر آن حقیقت را  اتص���ال روحی ب���ه حقیقتی 
در پ���ی لم���س و مسش بوده اس���ت.  فک���ر می کنم همان 
دوس���ت ما گف���ت یا از مرحوم حاج احم���د آقا شنیدم که 
یک���ی از علل تعطی���ل جلسه تفسیر، فش���اری بود که طرح 
ی���ا از این  گو آن مباح���ث ب���ه قل���ب ام���ام م���ی آورد. ام���ام 
ه در یک عالم دیگری 

َ
کاّن فضای ظاهری پرواز می ک���رد و 

خ���ودش را حس می ک���رد، به قلبش فش���ار می آمد و شاید 
که این ب���رای ایشان  کردند  اطب���اء معالج ایشان توصی���ه 
کردند. به هر حال،  مضّر است، و لذا آن بحث را تعطیل 
ق���رآن شوخی بردار نیست، کسی می تواند وارد این عرصه 
که خودش را متصل به حقیق���ت قرآن بکند، مثل  بش���ود 
که انسان بخواند،  کتاب مکاسب شیخ انصاری نیست 
درس���ش را بگیرد و داد و قالش را هم بکند و بعد هم آرام 
که تغییر حالت به انسان  بشود. نه، قرآن عرصه ای است 

می دهد. حقیقت قرآن، این است.

والحمد هلل رّب العالمین

قرآن شوخی بردار 
نیست، کسی 
می تواند وارد این 
عرصه بشود که 
خودش را متصل 
به حقیقت قرآن 
بکند.
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وح قرآن در کالبد امام ر
گو  با حجت االسالم والمسلمین محمدعلی مهدوی راد گفت و 

مصاحبه

اشاره:

اندیش���ه  شخصی���ت و 
قرآن���ی ام���ام خمین���ی، 
و  پژوه���ش  شایست���ه 
واکاوی اس���ت تا از این 
پی���روان  ب���رای  رهگ���ذر 
قرآن و دوستداران امام 
بزرگوار رهنمودهای سازن���ده و جهت دهنده به دست 

آید.

جن���اب  پرسابق���ه،  قرآن پ���ژوه  و  ارجمن���د  محق���ق 
حجت االس���الم والمسلمی���ن محمدعل���ی مه���دوی راد 
از جمل���ه قرآن پژوه���ان ژرف اندیشی اس���ت که به ویژه 
در آراء و آث���ار قرآن���ی ام���ام، تأمل م���داوم داشته است. 
مصاحبه با ایشان را تقدیم خوانندگان گرامی می کنیم 

تا چهره قرآنی امام، بیشتر نمایان گردد.

�Ã 
ً
گفت و گو در موضوع »شخصیت قرآنی« لطفا برای آغاز 

می���راث قرآنی امام را به ص���ورت توصیفی برای خوانندگان ما 
کنید. معرفی 

بسم اهلل الرحم���ن الرحیم، و به نستعین، إنه خیر ناصر 
ک���ه حق���ًا و انصاف���ًا شخصیت  و معی���ن. حض���رت ام���ام 

یخ  کل تار کم نظی���ر در  ی���خ معاصر ماست و  بی بدیل تار
یب���ًا طلبگی اش را با یاد و نام  که تقر اس���الم. برای نسل ما 
ک���ردن از امام،  کرده اس���ت، همیشه صحبت  امام آغ���از 
یک نوع عشق است و حتی اندیشیدن به امام و حتی به 
یز است و  وابستگ���ان امام. »چون امام برای م���ا خیلی عز
خیل���ی بزرگ است و یک جورایی برای نسل ما، امام یک 
شخصیت حیرت آوری است که به هیچ عنوان نقدپذیر 
نیس���ت.«. چون باالخره انسان ه���ر چه باشد، معصوم که 
که دور  نیس���ت، ولی آن هاله ای از شخصیت و قداست 
گرفته است، در ذهنیت نس���ل ما انگار یک  و ب���ر  ام���ام را 
کلمه؛ یعنی آن  اسطوره اس���ت، اسطوره به معنای واقعی 
که انسان همیش���ه در ذهن���ش می خواهد داشته  چی���زی 
کند، یک چنی���ن شخصیتی است.  باش���د و به آن نگ���اه 
آن وق���ت، نتیجتًا همه آنچ���ه که به او هم منسوب است، 
که هر  گر من مث���اًل ببینیم  ین اس���ت و ا ی���ز است، شیر عز
کس���ی، از ه���ر سویی، از ه���ر جایی که ان���دک مناسبتی و 
تناسبی با امام دارد، فاخر است و ارجمند است و عظیم 
اس���ت، خیلی سِر ش���وق می آی���م و خیلی ل���ذت می برم. 
گفت���ن از امام ه���م همیشه ب���رای م���ن این جوری  سخ���ن 
ک���ه تو با  یند  اس���ت. بچه ه���ای من همیشه ب���ه من می گو
یک نوع شیدایی از امام حرف می زنی، لذا از تو نمی شود 
کرد؛ چون تو یک حالت خاصی پیدا  باره امام سئوال  در
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ک���ه در حد  گم���ان می کن���م برای هم���ه کسانی  می کن���ی. 
س���ن ما هستند � من سال 48 طلبه شدم و سال 50 چون 
وارد ح���وزه فک���ری مقام معظم رهب���ری، حضرت آیت اهلل 
که مشه���د وضعیت خاصی  خامن���ه ای، در مشهد شدم 
گفتم � با امام و  داشت و من در جای خودش خاطراتم را 

کردم.  اندیشه ها و افکار امام انس پیدا 

تفسی���ر ام���ام، خصوصی���ات خ���اص خ���ودش را دارد. 
ک���ردم، یک مقاله  ب���اره تفسیر امام  ک���اری که در م���ن تنها 
باره »حمد« امام نوشتم، البته  که در خیلی بلندی است 
ک���ه اوائل خود مؤسسه نشر آن  مجموع���ه »حمد«. همانی 
را چ���اپ کرده بود، هم تفسیرهای امام از »آداب الصالة« 
کرد و  یون جمع  و »اس���رار الصالة« و آن پنج جلس���ه تلویز
باره میراث قرآنی  آن را م���ن یک تحلیلی کردم. طبیعتًا در
گفتم. امام خودشان قلم  امام هم آنجا به اجم���ال سخن 
یسن���د. ظاه���رًا از البالی  به دس���ت نگرفتن���د، تفسی���ر بنو
ک���ه ایشان در اندیشه  ک���ه نوشتند، معلوم است  مطالبی 
نوشت���ن ی���ک تفسیر آیات ِقص���ص بوده اس���ت. ظاهرًا در 
که  فکر تفسیر نوشتن نبوده است. در جاهایی هم است 
که ب���ه سراغ قرآن  م���ا کج���ا و تفسیر کجا؟ ح���ق ما نیست 
که باید  ی���م. البته ای���ن یک پارادوک���س ظاه���ری دارد  برو
صحبت بش���ود و در آن مقاله هم به آن پرداختم. میراث 
یه می شود به آن پرداخت؛ یکی  تفسیری امام، را از دو زاو
کّم���ش و یک���ی کیفش. به لحاظ کّمی ام���ام تفسیرش در 
که این سال ه���ا جمع و منتشر شده  همی���ن حّدی است 
که این سال ها جمع و منتشر شده است. و البته  اس���ت 
که در بیانیه ها، سخنرانی ه���ا و مکتوبات، به آن  آنچ���ه را 
ک���رده است و آقای  استن���اد کردند ه���م که مؤسسه جمع 
کردن���د و همان مجموع���ه 4 جلدی  ای���ازی هم پ���ردازش 
کیفی،  که با یک مقدمه چ���اپ شده است. اما به لحاظ 
همی���ن قدر از تفسی���ر امام خیلی اندیشه ب���ر است؛ یعنی 
ید، باید  ب���اره تفسیر امام سخن بگو کسی بخواهد در گر  ا
که  کن���د. اواًل همان جور  خیل���ی بیاندیشد و خیل���ی فکر 
عرض کردم یک کمی بحث های امام حالت پارادوکسی 

دارد. انگار مثاًل بعضی از جاها این جور فهمیده می شود 
کرد و اما  ک���ه نباید سراغ ق���رآن رفت و نبایدق���رآن را تفسیر 
که در  از جاه���ای دیگر و خیل���ی خیلی فراوان ت���ر از آنچه 
آن ح���ّد در آث���ار ام���ام می شود دی���د، امام توجه ب���ه تأمل، 
کردند و ای���ن جالب است و  تفک���ر، تعمق و تدب���ر درقرآن 
ید  از ی���ک جهتی این باید حل شود. که باالخره هم می گو
دارد:»قرآن سّر است، سّرِ سّر است، باید تنزل کند، بیاید 
پایی���ن تا اینکه برسد به ای���ن مراتب نازله. باید نازل بشود 
ید:  که دیگران هم بفهمند.« و باز می گو تا برسد به جایی 
»ق���رآن سّر است، سّرِ س���ّر است، قرآن در ح���ّد ما نیست، 
در ح���ّد بشر نیست،قرآن سّری اس���ت بین حق و ولی اهلل 
اعظ���م که رسول خداست.« از این ها بر می آید انگار امام 
می خواهند بفرمایند کسی حق ندارد برود سراغ قرآن، ولی 
از طرف دیگر هم امام خیلی مطلب دارند، مخصوصًا در 
باره تأمل و تفکر و تدبر درقرآن. و از این  صحیفه امام ، در
جه���ت گمان می کنم که همین ق���در میراث امام، همین 
گفته ه���ا و نوشته های  که در الب���ه الی اندیشه ها و  قدری 
امام است، خیلی قابل توجه و تأمل است. عرض خواهم 
ک���رد که ی���ک تقسیم بندی کالن می ش���ود از اندیشه های 
گمانم خ���ود امام، ی���ک جایی،  کرد و ب���ه  تفسی���ری ام���ام 
که با آن راه، ما میراث  ی���ک راهی به ما نشان داده اس���ت 
کنیم. من  کیف���ی تقسیم بندی  تفسی���ری امام را به لحاظ 
کالم ام���ام در تفسیر و فهم  گفتم این بیت الغ���زل  جای���ی 
تفسیری امام است. خود پیغمبر هم عملش این طور بود 
یات را  که حکوم���ت تشکیل نداده بود، معنو تا آن روزی 
یت می کرد، به مجرد اینکه توانست حکومت تشکیل  تقو
ک���رد. این در  ی���ت، اقام���ه ع���دل  بده���د، ع���الوه ب���ر معنو
صحیفه، ج 17، ص 529 است. یعنی امام تفسیرش دو 
مرحله ای است. تا قبل از انقالب غالبًا؛ یعنی أعّم اغلب، 
تفسی���ر امام رنگ و بوی عرفانی دارد، رنگ و بوی معنوی 
یل ه���ای خیلی لطی���ف عرفانی دارد. از آنجا به  دارد و تأو
گفته ها و نوشته های  که در حّد همی���ن  بعد تفسی���ر امام 
در سخنرانی ه���ا و بیانیه ه���ا اس���ت، دیگ���ر رن���گ و ب���وی 
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اجتماعی، سیاسی، انقالبی، تح���ول، تحرک و تدبر پیدا 
بان  می کند؛ یعنی از اینجا به بعد دیگر عماًل در ذهن و ز
امام،ق���رآن آئین نامه سل���وک فردی، اجتماع���ی، سیاسی 
و فرهنگ���ی اس���ت. میراث و آث���ار تفسیر ام���ام این جوری 
کِم���ی وضعیتش  قاب���ل طبقه بن���دی اس���ت، ب���ه لح���اظ 
کیفی ه���م این گون���ه است. آن گون���ه اس���ت و ب���ه لح���اظ 

قرآن مأدبة اهلل
روش و مبانی تفسیری ام���ام را، در مقایسه و تطبیق با 

دیگر روش ها و مبانی تفسیری، بیان بفرمایید.

که مقدم���ات تفسیر را خودشان  ام���ام تفسیر ننوشتند 
ین���د، این امور  کنند، مبان���ی و روش هایشان را بگو بی���ان 
را م���ا باید استنباط بکنیم، حاال دیگ���ر این استنباط چه 
ی���ب به واقع بش���ود، آن دیگر ب���ا خداست. یک  ان���دازه قر
که ام���ام خیلی به آن  روایت���ی از رس���ول اهلل )ص( رسیده 
تکیه می کنن���د و از همین جا می شود خیلی از نکته ها را 
که »الق���رآن مأدبة اهلل«؛  یافت. رس���ول اهلل )ص( فرمودند 
گونی داشته باشد.  ای���ن »مأدبة« می تواند معناه���ای گونا
کرده  بی است »منتهی الِع���رب« آن را معنا  این لغ���ت عر
به »ادبست���ان«. آن هم خوب است؛ یعن���ی انگار جایگاه 
کردن و پروراندن انسان. حضرت  ساختِن انسان و ادب 
امام به همان معنای معروفش می گیرد؛ یعنی سفره. قرآن 
ی���ح می کنند و هم از  سف���ره خداس���ت و از اینجا هم تصر
اشارات���ش می ش���ود خیلی نکته یاف���ت و از همین جا هم 
که  کنده هایی  ک���ردن پرا با تأم���ل و تفکر، البته ب���ا اضافه 
ای���ن ط���رف و آن طرف دارن���د، هم می ش���ود مبانی ایشان 
کرد.  کرد، ه���م می شود روش���ش را استخراج  را استخ���راج 
گرق���رآن » مأدبة«  ک���ه ا ایش���ان ب���ه صراح���ت می فرماین���د 
اس���ت، سفره گست���رده خداست؛ مث���ل اینکه هستی هم 
گسترده خداس���ت. در این هستی هم خیلی موارد  سفره 
بهره بردن���ی اس���ت. یک���ی از علف���ش به���ره می ب���رد و یکی 
گندم���ش بهره می برد � ای���ن تعبیر ایشان  ه���م از دانه های 
اس���ت �.قرآن یک سفره بسیار گسترده است و جاهای � یا 

یح  الاق���ل یک جایی این قدر که در ذهن من است � تصر
کرم )ص( هم استفاده می کنند،  که پیغمبر ا می فرمایند 
پیغمب���ر ی���ک فهم���ی دارند، م���ن هم ی���ک فهم���ی دارم، 
پ���ان هم ی���ک فهم���ی دارد اینقرآن، حقیق���ت واحدی  چو
که  گ���ون است. ه���م در تفسیری  گونا اس���ت، ولی فهم ها 
که وارد  از »إق���رء« فرمودند، شاید همان روزهای اولی بود 
که م���ن آنجا حضور  قم ش���ده بودند، در مدرس���ه فیضیه 
کلیدی  کردند. یک  داشت���م، »إقرء« را خواندند و تفسی���ر 
ک���ه ای���ن خیلی خیل���ی لطی���ف اس���ت. این جور  دادن���د 
کس���ی تأمل  گر  یاد اس���ت، ا کلم���ات ام���ام ز کلیده���ا در 
ّبک الذی  کن���د. فرمودند »إقرء باس���م ر کن���د و استخراج 
ّبک ال یؤمنون«.  خلق«، در جای دیگری فرمودند »فال و ر
ّب���ک«، رّب پیغمب���ر مگ���ر ب���ا رب ه���ای دیگ���ران  »ف���ال و ر
ف���رق می کند؟ رّب هست���ی و رّب پیغمب���ر و رّب بزغاله و 
گوسفن���د، رّب است اما تف���اوت در تجلی است. سوگند 
بان رسول خدا )ص(  که خدا در ذهن و ز به آن تجلی ای 
ب���ان رسول خدا  که خ���دا در ذهن و ز دارد. آن تجل���ی ای 
بان من دارد  )ص( دارد، غی���ر از آن اس���ت که در ذهن و ز
بان ابن سینا دارد،  که حتی در ذهن و ز و غیر از آن است 
حت���ی عالم���ه طباطبائی دارد و ی���ا امام خمین���ی دارد. از 
که امام هم فهم را  اینجا می شود ای���ن برداشت را داشت 
ب���ان را ذومراتب می داند؛ یعنی  ذومرات���ب می داند، هم ز
بان قرآن،  بان شناسی، در مورد ز در بحث های ام���روزی ز
که  بان دین؛ می شود به ای���ن نتیجه رسید  ب���وط به ز یا مر
ام���ام نظرش این است. البته ام���ام در اصول یک مطلبی 
ک���ه از آنجا  دارد، در »آداب الص���الة« ی���ک مطلب���ی دارد 
که بر  هم می ش���ود فهمید؛ چ���ون واژه ها را معتق���د است 
حقیق���ت معن���ا وضع شده ان���د. این نکت���ه مهمی است؛ 
یعن���ی اول اینکهق���رآن از نظ���ر ام���ام فهمیدن���ی است، آن 
کنار هم بیاید  که خواندیم آنه���ا باید با این ها  نکته هایی 
و توجی���ه بش���ود، این خ���ودش یک مبن���ای خیلی مهمی 
که فهمیدنی  است.قرآن فهمیدنی است، و اواًل این قرآن 
است برای عمل و زندگی است؛ یعنی قرآن برنامه سلوک 
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که  ف���ردی و اجتماعی است. یک���ی از مسائل خیلی مهم 
که  حق���ًا و انصافًا با اهمیت اس���ت در جایگاه مرجعیتی 
ام���ام از نظر علم���ی دارند و فقهی دارند. ام���روز در جهان 
که امام قرآن  یادی دارد در ای���ن دیدگاه  اس���الم اهمیت ز
یف و دگرسانی و دگرگونی می داند  را سالم از هرگونه تحر
می باش���د، یک قرائت یا چند قرائت؟ این در فهم ما و در 
درک ما و در انس ما باقرآن خیلی تفاوت ایجاد می کند. 

گ���ون را نمی پذی���رد. در  گونا ام���ام حت���ی قرائت ه���ای 
کتاب ه���ای فقهی ای شاید چیز دیگ���ری باشد، ولی یک 
نکت���ه خیل���ی لطیف���ی ام���ام دارند � م���ن البته خ���ودم هم 
ک���ه علی م���ّر الدهور  همین ج���وری معتق���دم � معتقدن���د 
م���ردم با همین قرائت می خواندند؛ یعنی با همین قرائت 
حفص از عاصم و قرائ���ات دیگر مدرسه ای است؛ یعنی 
که مثاًل »ُیذّبح«  گوشه مدرسه ها یکی به فکرش آمده  در 
را »َیذب���ح« بخواند و بعد برای آن استدالل هم بکند. این 
گ���ر امروز در  نکت���ه ب���ه نظر من خیل���ی بااهمی���ت است، ا
جه���ان اسالم، هم شیعه و هم سن���ی از نظر مبنای فکری 
کنن���د، خیلی مهم است.  روی ای���ن مسأله تأمل و دقت 
ما در بعضی از بحث های علم قرآنی، تحت تأثیر میراث 

مکتوب ب���رادران اهل سنت هستی���م. اشکالی هم ندارد 
تعامل و تعاط���ی فکری هیچ اشکالی ن���دارد. آنها قرائت 
برایش���ان اهمی���ت دارد اختالف قرائات؛ ب���ه خاطر اینکه 
ی���ک بخش���ی از اختالف قرائ���ات، نه هم���ه اش، می رسد 
ب���ه دوره صحابه. ای���ن اختالف قرائ���ت در دوره صحابه 
کند؛ یعنی  را مفسر و متکلم و عال���م سنی نمی تواند نقد 
ک���ه عبداهلل بن عباس این جوری  که سند می رسد  وقتی 
ک���رده و عب���داهلل ب���ن مسع���ود این ج���وری قرائت  قرائ���ت 
ک���رده و ابی بن کعب این ج���وری قرائت کرده است، این 
نمی توان���د یک���ی از این سه تا را انتخ���اب کند. در نتیجه 
حرفش می شود اختالف قرائت. اختالف قرائت را اینجا 
ک���ه پذیرفت، دیگ���ر چون الف را گفتی بای���د تا یاء بروی، 
بع���دش هم دیگ���ر دنبال���ش می آید و ه���زار و یک مشکل 
ایج���اد می کند. م���ن همیش���ه می گفتم خب، ی���ک بنده 
خدای���ی آم���ده مدین���ه، رفته پهل���وی یک بن���ده خدایی 
کلمه را  ق���رآن خوانده، بعد رفت���ه در ده و روستای خ���ود، 
گر این جوری باشد بهت���ر است، این را  گفت���ه ا نفهمیده، 
گفته  کس دیگری  گفته است، فردایش یک  سر درس���ش 
ک���ه »حّدثن���ی شیخی ف���ی القرائة«؛ و همی���ن جوری یک 
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قرائ���ت درست شده اس���ت. از چیزهای حی���رت آور این 
ید  یل مشک���ل القرآن« می گو که ابن قطیبه در »تأو اس���ت 
در روزگ���ار م���ا کسانی هستن���د که قرائ���ت می سازند و آن 
را به ی���ک سبک خاصی می خوانند. اب���ن قطیبه قرن سه 
ی���ل یعنی 270 و اندی فوت  یف و تأو اس���ت؛ تفاوت تحر
کرده اس���ت. این خیلی ماجرای عجیب���ی می شود. یکی 
یب ما ای���ن است که حتی روایات  از قرائ���ن عجیب و غر
یم، روایت���ی که داللت  ک���ه البته ما خیل���ی ندار موهوم���ی 
یل  یاد نیست، اما غالب���ًا توجیه و تأو ی���ف بکند، ز بر تحر
کنید جالب  که دارد شما نگ���اه  دارد، ول���ی همین هایی 
یف می کند،  که ظاهرًا داللت بر تحر است؛ مث���اًل روایتی 
ک���ه در ای���ن قرائ���ت  اول راوی آی���ه را ب���ه همی���ن سبک���ی 
گفته این هکذا ن���زل؛ یعنی  اس���ت، خوانده است، بع���د 
ک���الم امام خیلی مه���م است، در آن  معل���وم می شود این 
بان مردم مسلم���ان بما هو مسلمان همیشه این  ذه���ن و ز
که غیر این ه���ا معتقد بوده  قرائ���ت بوده است. اون���ی هم 
ی���ف، ابن شمب���وز، که  اس���ت، حت���ی همی���ن قهرمان تحر
ب���رای خودش یک ج���ور خاصی ق���رآن می خوان���د، او هم 
می آم���د در مسج���دش در بغ���داد به م���ردم می گفت این 
یم است. این معلوم می شود  آی���ه این جوری که من می گو
بان مردم یک چی���زی بوده، جای دیگری  ک���ه در ذهن و ز
که قرائن  یک چی���ز دیگری بوده اس���ت. همین ها اس���ت 
وقت���ی جمع می شود معلوم می شود که حرف امام خیلی 
ب���اره قرائت  گر دو ه���زار کتاب در ح���رف مهمی اس���ت و ا
یم، نیم ص���دم آن را ه���م شیعه ها  ک���ه دار داشت���ه باشی���م 
کتاب ه���ای قرائت همه اش م���ال اهل سنت  ننوشتن���د. 
است، م���ا به درستی با هدایت ائمه ای���ن ماجرا را جدی 
نگرفتی���م. ماجرای تازه یک بخ���ش قابل توجهی از این ها 
اص���اًل قرائت نیس���ت، قرائت به معنای خوان���ش، به این 
کن مرحوم آقای معرفت )ره(،  معنا نیست. خدا رحمت 
ب���اره ابن مسعود از همین جهت اشتباه  در »التمهید« در
که عبداهلل بن مسعود  کردند و این سخن درست نیست 
معتق���د به قرائت به معن���ا بود، یعنی عب���داهلل بن مسعود 

کلمه به این  گفت���ه این قرائت است، می گفتند این  نمی 
ه���م معن���ا می شود. َج���َزری در همی���ن »النش���ر« از بزرگان 
گر کس���ی معتقد باشد  قرن ه���ای اولی���ه نقل می کن���د که ا
که متن ق���رآن را دیگرسان  ک���ه صحابه بر این ب���اور بودند 
می ش���ود خواند، دروغ بستند بر صحاب���ه و بر صحابه بد 
کام���اًل درست است.  کردند. ای���ن حرف،  گناه  کردن���د و 
قرائ���ت در وضع اولی���ه اصاًل به معنای خوان���دن همراه با 
که می دانید واژه ها  گذر زم���ان همین جور  فهم است. در 
مثل چیزهای دیگر الغر می شوند، چاق می شوند، اصاًل 
گاه���ی از صحن���ه می روند بیرون. ای���ن قسمتش برداشته 
ید که »کفی  ش���ده، و اال معنا ندارد که حسن بصری، بگو
که  ید  ک���ذا«، بعد هم می گو اهلل المؤمنی���ن القتال بعلّی و 
هکذا م���ا می خواندیم و قرائت این ج���وری است. حسن 
یگ در  کند بای���د بگوییم ر گر این جوری قرائت  بص���ری ا
کفش���ش بوده و می خواسته یک جوری ما را، این در واقع 
یعن���ی تفسیر است؛ یعن���ی »کفی اهلل المؤمنی���ن القتال«؛ 
تفسیرش به علی بن ابی طالب است. مؤمنان قتال شان 
با شمشیر علی بن ابی طالب بود که به یک جایی رسید. 
کمل���ت لکم  ی���د که »الی���وم أ عب���داهلل ب���ن مسع���ود می گو
دینک و أتممت علیکم نعمتی بوالیة علی بن ابی طالب 
و رضی���ت لک���م االس���الم دینًا، کذل���ک قرئناه���ا فی عهد 
الرسول«؛ این یعنی »کذل���ک فسرناها أو فهمناه فی عهد 
الرس���ول«؛ یعن���ی این فهم ما از این آی���ه، زمان پیغمبر هم 
که نعمت علی بن ابی طالب است، این  همین جور ب���ود 
که مرحوم  که بگویی���م یکی از م���واردی را  قرائ���ت نیست 
ید  ک���ه می گو ن���وری آورده اس���ت، همی���ن روای���ت است 
ید پ���س این جوری بوده  یعن���ی عبداهلل بن مسع���ود می گو
اس���ت. مرح���وم آقای عسک���ری یک ح���رف خیلی مهمی 
دارد و آن آهنگ اس���ت، موسیقی های آیات است. شما 
کمل���ت لک���م« علی ب���ن ابی طال���ب را وسط  در »الی���وم أ
ید، ببینید چقدر این آهنگش می شکند! و چقدر  بگذار
ل���ق می ش���ود! معلوم است ای���ن نیست. این ح���رف امام 
ه���م به نظر من مهم است؛ یعن���ی آن سالمت نهایی قرآن 
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گمان می کنم  که امام معتق���د است،  ی���ف و تغییر  از تحر
بسیار بسیار بااهمیت است. 

وش تفسیری امام ر
گر ما بر  روش ام���ام هم به نظ���ر من عام است؛ یعن���ی ا
که  ک���ه تقسیم بندی می کنند  اساس همین بحث هایی 
روش اجتماع���ی اس���ت، سیاسی اس���ت، عرفانی است، 
فلسف���ی است، کالمی است، ادب���ی است. این ها را امام 
گاهی  ک���ه همه گانه اس���ت. ام���ام  ک���رده اس���ت  ی���ح  تصر
که این جوری  گاهی هم فرمودند  یح می کنند. البته  تصر
ین به حاق قرآن رسیده  گفتند و مفسر که این ه���ا  نیست 
باشن���د، ول���ی در جاه���ای دیگ���ر ه���م ب���ه صراح���ت ارج 
گذاشتن���د به تالش ها و کاره���ای مفسران و فرمودند همه 
ک���ه گفتن���د و ت���الش کردن���د، مأجورن���د، ولی، آن  این ه���ا 
ک���ه حقیقت و حاّق قرآن اس���ت، یک چیزی فراتر  چیزی 
ک���ه امام نفی  از این هاس���ت؛ یعن���ی ظاهرش ای���ن است 
گر امام قلم برمی داشتند  که ا نکردند. من به نظرم می آید 
و تفسی���ر می نوشتن���د، تفسیرشان یک نوع���ی مثل تفسیر 
مالص���درا می ش���د؛ یعنی تفسی���ر مالص���درا از این جهت 
ک���ه اول وقت���ی وارد آی���ه می ش���ود مانن���د  جال���ب اس���ت 
زمخش���ری وارد می ش���ود؛ لغ���ت را معنا می کن���د، اقوال را 
م���ی آورد، اما در ادام���ه آرام آرام وارد عرشیاتش می شود و 
گرمارودی به  کند و به قول آقای  اعماق آیات را بیان می 

رفش وارد می شود. رفاژ ژ

قرآن کتاب گورستان نیست

�Ã گی هایی بفرمایید تفسیر سیاسی امام دارای چه ویژ
بوده است؟

ین ُبعد توجه امام به  که ای���ن مهم تر گمان می کنم  من 
ق���رآن است. اواًل در همان مبانی ه���م یک نکته دیگر هم 
کت���اب هدایت می داند،  ک���ه امام قرآن را  بای���د می گفتیم 
یحًا  یح ه���م می کنن���د صر ای���ن خیلی مه���م اس���ت. تصر
یند که ما از خود صاحب کتاب باید سئوال بکنیم  می گو
کت���اب ما چکاره اس���ت؟ نکته  ک���ه این  ید  که ب���ه ما بگو

اگر امام قلم برمی داشتند و 
تفسیر می نوشتند، تفسیرشان 
یک نوعی مثل تفسیر مالصدرا 

می شد؛ یعنی تفسیر مالصدرا 
از این جهت جالب است که 
اول وقتی وارد آیه می شود 

مانند زمخشری وارد می شود؛ 
لغت را معنا می کند، اقوال را 

می آورد، اما در ادامه آرام آرام 
وارد عرشیاتش می شود و 
اعماق آیات را بیان می کند
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گر من یک مقاله ای نوشته ام  خیلی مهمی است؛ یعنی ا
گونه ای  کسی یک  یسم و هر  و توانسته ام آن را تو در تو بنو
ین تفسی���ر آن خواهد ب���ود که خودم  ک���رد، سالم تر تفسی���ر 
که  گر خداوند سبحان با ای���ن صراحت فرمودند  ک���ردم. ا
یب فیه هدی للمتقین«؛ معلوم  »ال���م، ذلک الکتاب ال ر
کت���اب هدایت است. از یک طرف  کتاب،  می شود این 
»ه���دی للناس« اس���ت، از یک طرف »ه���دی للمتقین« 
است. اشک���ال هم ن���دارد؛ یعنی با »ه���دی للناس«اش 
خداون���د فاعلی���ت در هدایت���ش را مط���رح می کن���د و در 
ک���ه متقین  گیرندگان را  »ه���دی للمتقی���ن«اش قابلی���ت 
می توانن���د ای���ن فض���ا را در اختی���ار داشت���ه باشند. خب 
وقت���ی که ای���ن می شود، آن ابعاد اجتماع���ی � سیاسی که 
کرده است، در حد اشارات است، ولی  ام���ام به آن توجه 
خیلی زمینه گسترش دارد. من برای همین مصاحبه فکر 
کارهای  می ک���ردم و مراجعه می کردم و نگ���اه می کردم در 
قرآن���ی پیرامون اندیشه های تفسیری امام به این ها خیلی 
پرداخت���ه نش���ده اس���ت. طبیع���ی اس���ت ام���ام در ضمن 
سخنران���ی ی���ک چی���زی را فرمودن���د، در ضم���ن بیانیه ای 
ی���ک چی���زی می فرمودند، این ها در بازگش���ت به قرآن هم 
گون���ه ای قابل استف���اده اس���ت، امام چ���ون معتقدند  ب���ه 
ق���رآن کتاب هدایت است، هدایت یعنی هدایت مردم، 
که هدایت  هدای���ت جامعه، بط���ن و متن جامعه. وقت���ی 
باش���د، بای���د حتمًا بیای���د در اجتم���اع. آن وق���ت امام آن 
ی���اد زدند. اولین حرف  ندای بازگش���ت به قرآن را هم و فر
کتاب  کت���اب اهلل  که ای���ن  خیل���ی مهم ام���ام این اس���ت 
که سید جمال  گورستان، حرفی  کتاب  اجتماع است نه 
گفته بود. سید قطب یک ح���رف خیلی مهمی دارد  ه���م 
در نق���د شی���وه ق���رآن فهمی اب���ن تیمیه و ای���ن خیلی مهم 
اس���ت. این آق���ای دکتر محمد عصام ی���ک جایی نوشته 
ک���ه وهابی ه���ای عربست���ان ت���ا عم���ق حرف های  اس���ت 
کردند، وقتی  یم���ش  سی���د قطب را نفهمی���ده بودند، تکر
فهمیدن���د دیگر برچیدند. من ی���ادم است سال های 62 
ک���ه م���ا می رفتیم مکه ی���ک مجله ای بود که فق���ط در ایام 

ح���ج درمی آم���د. قسم���ت مق���االت قرآنی اش م���ال سید 
قطب بود و همه اش می نوشتند »بقلم الکاتب الشهید«؛ 
کت���اب دو جلدی نوشتند فی الرد  که االن یک  در حالی 
کتاب  عل���ی السی���د القط���ب و أخیه محم���د«. دو جل���د 
ب���زرگ نوشتند در رّد او و آنجا چون ابن تیمیه رهبر فکری 
گفته است توحید انبی���اء، توحید جامعه ها  آنان اس���ت، 
است، توحید انسان ها است، توحید متن زندگی است. 
گورستان هاست، پیامبران  ولی توحید ابن تیمیه توحید 
کلمات  آمدن���د با مت���ن اجتم���اع درگیر شدن���د. ای���ن در 
امام به اش���ارات است. این اش���ارات دیگر الزمه اش این 
گست���رش داده شود؛ مث���اًل یک���ی از نکته های  ک���ه  است 
گرفته،  خیل���ی مه���م ام���ام توجه ب���ه خ���ود اس���ت؛ از ف���رد 
یاد قرآن  اجتم���اع، حکومت. »علیک���م أنفسکم«؛ ای���ن فر
اس���ت. عالم���ه طباطبائ���ی خیلی ب���ا تأمل ای���ن »علیکم 
که  کرده است. سی���د قطب هم  أنفسک���م« را ب���ه آن توجه 
یابید؛  ی���ک بیانیه عجیب���ی ذیل این دارد. خودت���ان را در
یابد،  یاب���د، جامعه هم خودش را در فرد هم خودش را در
یابد. ما ی���ک فرهنگ غلطی  حکوم���ت هم خ���ودش را در
که در ذه���ن ما است، غالبًا ناراستی ه���ا، ناهنجاری ها و 
یم بیرون؛ نگذاشتند، نشد،  کامی های خود را می انداز نا
موقعی���ت نب���ود. یک بار رفتیم به درون خ���ود، ببینیم چه 
که  کید فرمودند  یم؟ از آن طرف امام چقدر تأ مشکل دار
کار استعم���ار و استکبار و شیطان بزرگ � به تعبیر ایشان � 
یت فرهنگی و دینی را  ی���ت را از شما گرفته اس���ت، هو هو
از شما زدودن است. این ها از نظر فرهنگ قرآنی قابلیت 
بسط دارد؛ »فاستخّف قومه و أطاعوه«؛ فرعون به محض 
اینکه از درون انسان ها را پوکاند، شأن و شخصیت شان 
یت شان را به ب���اد داد، از او اطاعت  گرف���ت، هو را از آنه���ا 
ک���ه شخصی���ت خ���ودش را  کردن���د، رام شدن���د. جامع���ه 
داشت���ه باش���د، رام نمی شود. یک نمون���ه مجّسمش خود 
یم نقل ب���ه معنا است،  ام���ام است. اینک���ه من االن می گو
که مرحوم آقای سعیدی فرمودند  ولی در خاطره ها است 
ی���ک روز نزدیک غروب خدمت امام  رفتم، امام در حال 

روش امام هم 
به نظر من عام 

است؛ یعنی اگر ما 
بر اساس همین 
بحث هایی که 

تقسیم بندی 
می کنند که روش 
اجتماعی است، 

سیاسی است، 
عرفانی است، 
فلسفی است، 

کالمی است، 
ادبی است.
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گرفتن ب���ود. من خیلی دلم ب���رای امام می سوخت.  وضو 
کردم  کید  گفت باشه. باز تأ گفتم آقا تنهایت می گذارند. 
کسی دنبال شما نمی آید.  گفتم آقا تنهایت می گذارن���د، 
گفت سعیدی اسالم  گفتم.  گفت باشد. بار سوم  باز هم 
گر م���ن تنهای تنها هم باش���م به وظیفه  در خط���ر است، ا
که خ���ودش را یافت���ه است و  کسی  عم���ل می کنم یعن���ی 
اتکاء به خدایش دارد می ایستد. یک نکته خیلی لطیفی 
ب���رادر سید قط���ب دارد، ای���ن در حرف های ام���ام خیلی 
نمود و نماد دارد. سید محمد قطب این سئوال را مطرح 
ین روزگاران  گذشته تر ید پیشینیان م���ا از  می کند، می گو
تا عص���ر حاضر، وقتی خواستند ف���ارق ُسور و آیات مکی 
که آیات مکی و سور مکی  یند، می گفتند  و مدن���ی را بگو
که اص���ول عقاید را در بر  یژگی اش این است  ی���ن و مهم تر
دارد، اص���ل ایمان را و... توحی���د را. عالمه طباطبائی این 
گفتند، هم  که »یس« را ه���م مدنی  کردند  را وقت���ی مطرح 
مک���ی و فرمودند مکی است؛ برای اینکه اصول عقاید در 
آن مط���رح اس���ت. بعد سی���د محمد این سئ���وال را مطرح 
ید،  گر وارد آی���ات مدنی هم بشو که خب، شما ا می کن���د 
گرفته  گست���ره آی���ات مدنی را ه���م توحی���د و ایمان ب���ه اهلل 
یژگ���ی باشد،  گر و یژگ���ی است؟ ا اس���ت، این دیگ���ر چه و
ص���در در صد هم ن���ه، باید  دراعّم اغل���ب صادق باشد، 
کس دیگ���ری هم جوابش آمده باشد، ولی  شاید به ذهن 
که در سیره امام است. ایشان  م���ن ندیدم؛ پاسخ لطیفی 
ک���ه  دع���وت به توحی���د و ایم���ان همچنان که  ین���د  می گو
گستره ُسور و آیات مکی را گرفته است، سور و آیات مدنی 
که توحید و ایمان  گرفته است با یک تفاوت جدی  را هم 
مکی قلب���ی، ذهنی و فردی است. آنج���ا انسان می سازد 
گ���وی و خداپوی،  ک���ه خداجوی باشد و خدا را ب���ا ذهنی 
ک���ه مدینه می آید خدا در مت���ن و عمل اجتماع  اما وقتی 
ید  است. »آمنوا و عمل���وا الصالحات«ها اینجاست. دار
جهاد می کنید، خدا را فرام���وش نکنید. انفاق می کنید، 
خدا را فرام���وش نکنید. معامله می کنید، خدا را فراموش 
نکنید. قرارداد می بندید، خدا را فراموش نکنید. در همه 

که او »أنه ال إله إال اهلل«؛ این در آستانه ورود  ح���ال بدانید 
به مدینه است. مگر پیغبرنمی دانست فقط خداست؟، 
»إعل���م أنه ال إله إال اهلل«؛ آنجا تو خود بودی و یک عده ای 
ه���م اطراف���ت، ح���اال می خواه���ی ب���روی ب���ا حکومت ه���ا 
ق���رارداد ببن���دی، داد و ستد کنی، چنی���ن و چنان کنی، 
کن���ی، ی���ادت ن���رود خ���دا را، قانون  این ج���ور و آن ج���وری 
خ���دا را، عدل خدا را. ام���ام یک ایمان این جوری در متن 
گر کسی  کردن���د. ا یق  ک���ش سیاس���ی و اجتماعی تزر کشا
سخنرانی های امام با مسئولین را، رده بندی بکند ظاهرًا 
ک���ه امام نهیب  می ببین���د یک سخنرانی ه���م پیدا نشود 
که به هنگام عمل خدا را فراموش نکنید خدا  نزده باشد 
ینگ پول ها آمد،  ین���گ و جر از یادت���ان نرود. وقتی که جر
وقت���ی چک ها ردی���ف ش���د، دل آدم نلرزد. وقت���ی آدم به 
کرد، دیگر آن وقت این دست مشت  قدرت دست پیدا 
می شود، مشت می رود در مغ���ز طرف؛ چون قدرت پیدا 
کرده  گر آدم خودش را نباخت هنر  ک���رده است. در آنجا ا
اس���ت، و حت���ی آمد میدان داد و ست���د باالخره و خودش 
ک���رده اس���ت ای���ن ُبع���د در تعلمیات  ک���رد هن���ر  را حف���ظ 
امام خیل���ی مهم است؛ چون عین���ی است. عالمه فضل 
که  اهلل ی���ک نکت���ه خیل���ی لطیف���ی دارد، در مصاحبه ای 
ک���ردم و در مجله »آئینه پژوه���ش« احتمااًل  من ب���ا ایشان 
گ���ر  ک���ه ا گفتن���د  شم���اره 8  منتش���ر ش���ده اس���ت. آنج���ا 
ک���ش مسائ���ل اجتماع���ی، سیاسی،  کشا کس���ی در مت���ن 
اقتص���ادی، نظامی، حکومتی، دولت���ی نباشد، این ابعاد 
گوشه خانه  ق���رآن  را درک نمی کند؛ چون نمی ش���ود رفت 
نشس���ت و ای���ن آیات را درس���ت فهمید و ام���ام در متن و 
یت داد به  کردند. هو بط���ن جامعه بودند و این ها را درک 
که استکبار چ���ه جور می خواهد با  امت، ب���ه آنها فهماند 
ک���ارش همین است و امام  ین  کند؟ مهم تر شما برخ���ورد 
در مت���ن جامعه به جامع���ه و مسئوالن و به م���ردم فهماند 
ک���ه عم���ل باید درون���ش خدای���ی باشد، اخ���الص. اولین 
که  بیانی���ه اجتماعی ام���ام، »آن تقوموا هلل« اس���ت. همین 
یری در یزد بوده  کتابخانه مرحوم وز بعدها معلوم شد در 
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اس���ت، خدا با صراحت فرموده است: »العزة هلل و لرسوله 
و للمؤمنی���ن...«، این را امام ب���ا همه وجودش در خودش 

کرد.  کرد و این را به جامعه القاء  احساس 

عزت کلید شخصیت امام خمینی
عق���اد یک حرف خیلی مهمی دارد در کتاب، حسین 
کت���اب لطیف است  ب���ن عل���ی ابوالشه���داء. چقدر ای���ن 
و عق���اد مص���ری چق���در ای���ن را عاشقان���ه نوشت���ه است! 
کلید  گر به آن  کلی���د دارد، ا ی���د هر شخصیتی یک  می گو
دست بیابی، به شخصیتش هم می توانی دست بیابی. 
کلید شخصیت حسی���ن بن علی »عزت«  ید  بع���د می گو
که ی���ک آدم عادی از ایش���ان سئوال  اس���ت. از آن وقت���ی 
کن و  ک���ه از پیامب���ر ب���رای من ی���ک چیزی نق���ل  می کن���د 
ام���ام می فرماید: »علیک���م بمعالی االم���ور ال بسفاسفها«؛ 
ک���ه »هیهات من  گ���ودی قتلگاه  بلنداندی���ش باشی���د، تا 
کلی���د شخصیت امام عزت است؛  ید، لذا  الذلة« می گو
یر بار ظلم  یعن���ی تبلور عین���ی حسین بن علی، ع���زت و ز
یر بار  ی���ر بار هوای نفس���ش هم نرفت���ن، ز و ست���م نرفت، ز
ین بی مزه  یر ب���ار عناو کشش ه���ای دنیایی ه���م نرفتن و ز
ه���م نرفتن است. الاقل ما در ح���وزه می فهیم این ها یعنی 
گردان  گر کسان دیگر هم نفهمند. هیچ کس از شا چ���ه، ا
که امام هر چه  که در خاطراتش نگفته باشد  امام نیست 
کردند حاضر نشدن���د رساله شان  ارادتمندانشان ت���الش 
را هم ط���راز با آقایان دیگر چ���اپ کنند. امام با همه عالقه 
که ب���ه آقای بروج���ردی داشت، ت���ا همه برای  و علق���ه ای 
ایشان مجل���س نگرفتند، ب���رای آقای بروج���ردی مجلس 
گرفت؛ چون همه این ها  نگرفت، آخر هم���ه امام مجلس 
معن���ادار بود. این خیلی عزت است؛ چ���ون خدا را دارد. 
که تو این پروردگار من هستی. امام این را  »کف���ی لی عزًا« 
کرد و به امت هم داد و واقعًا هم امت بما هی امت  القاء 
گاه دول���ت و حکومت یک  گرفت���ه است. من ه���ر  ای���ن را 
حرک���ت اجتماعی، از م���ردم می خواهد و م���ردم می آیند، 
ی���م ام���ام ام���ت خیل���ی  گاه���ی اشک���م درمی آی���د. می گو
خوبی ها ساخته اس���ت، ولی از او قدرشناسی نمی شود؛ 

ب���رای اینک���ه همگان ب���ا رهب���ری او عزت ش���ان را یافتند، 
یزند، مردم ما خیل���ی خوبند، این ها را  م���ردم ما خیلی عز
ام���ام ساخته است؛ یعنی ما، نسل بعد ما، نسل بعِد بعد 
که ام���ام روح عزت را  ما، هم���ه باید قدردان ام���ام باشند 
یخ���ت در کام این امت و این امت عزتش برایش خیلی  ر
مهم اس���ت. در ُبعد تفسیر عملی بای���د این روحیه عزت 
خواه���ی امام استخراج بشود، ش���رح بشود. امام مجموعه 
کرد و تفسیر اجتماعی و سیاسی امام با این  کارها را  این 
یر؛ چون  مؤلفه ه���ا هم ق���ول است و ه���م عمل و قطع���ًا تقر
که حرکت آمیخته به عزت م���ردم را هم می دیدند  وقت���ی 
از سر عش���ق و حرمت مردم به م���ردم می پرداختند و آنها 

را می نواختند.

�Ã امام یک شخصیت ذووج���وه است؛ از یک منظر یک
کامل و در رتبه عالی است. از نگاه دیگر یک فیلسوف  فقیه 
که آثارش بر آن داللت دارد.  و عارف در عرصه معقول است 
از منظر دیگر یک عالم به قرآن و حقایق و معارف قرآن است 
که از وادی معرفت قرآنی به تحقق بخشیدن آموزه های قرآن 
در جامعه وارد شده است. سئوال مشخص بنده این است 
که آن َمیز امام و تفاوت شخصیت اجتماعی � سیاسی قرآنی 
که ایش���ان را به عنوان یک فقی���ه و فیلسوف و  ام���ام، وقتی 
ع���ارف می بینی���م در مقایسه ب���ا دیگران؛ مث���ل سید جمال، 

مثل قطب و دیگران چه می تواند باشد؟

همین نکته که در سئوال شما آمده است، »جامعیت« 
ام���ام حتی در مباحث نظری ه���م جامعیت غیر مختلط 
داش���ت، این خیلی مهم است. ام���روز فیلسوفان علم در 
تمای���ز عل���وم با ه���م یک ح���رف خیلی مهم���ی دارند؛ چه 
پذیرفتنی بشود و چه نشود. ما در اصول بحث می کردیم 
که تمای���ز علوم به موضوعاتش است، ی���ا غایاتش است، 
ک���ه تمایز  ین���د  و ی���ا اهداف���ش اس���ت؟ ام���ا این ه���ا می گو
ک���ه این علم  عل���وم ب���ه روش هایش است؛ یعن���ی ببینیم 
عیاتش را اثب���ات کند، از چه روشی 

َ
وقت���ی می خواهد مّد

استفاده می کند امام فیلسوف است، امام عارف است، 
امام فقیه است، امام متکلم هم است، ولی وقتی حاشیه 
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یسند انگار دیگر غیر از عارف هیچ چیز  بر فصوص می نو
یسند هم همینطور  دیگ���ری نیست و وقتی که فق���ه می نو
اس���ت. همین چن���د روز پیش م���ن در یک���ی از خاطرات 
که ام���ام در بیع یک  گفتند  ک���ه  گردان���ش می خواندم  شا
جای���ی وارد شدند و بعد این ها بحث های فلسفی است 
که  بط���ی به فقه ندارد و مشخص���ًا می گفتند، فرمودند  و ر
مرح���وم آقا شی���خ محمدحسین کمپان���ی )ره( این ها را با 
گ���ر کسی مکاسب محرمه  کرده است. یعنی ا ه���م قاطی 
که  گ���ر ام���ام را نشناسید  ک���ه مطالع���ه می کند ا ایش���ان را 
جام���ع معقول و منقول اس���ت، مبی بیند انگ���ار امام غیر 
از فق���ه چیز دیگری بل���د نیست. در ح���وزه عمل هم امام 
این ج���وری ب���ود و مسائ���ل را به هم نمی آمیخ���ت و قاطی 
کید می کنم، توجه امام به انسان،  نمی کرد. م���ن باز هم تأ
ب���ه عزت انسان، حرمت انسان چیز عجیبی بود. بله امام 
معصوم نبودند، ولی عجی���ب است. آقا سید علی آقای 
گرم���اروی ه���م شاعر فاضل���ی است، هم فاض���ل شاعری 
اس���ت، انقالبی است، قبل از انق���الب زندان رفته است، 
ی���ادی دارد. همان سال ه���ای اول انقالب  یژگی ه���ای ز و
ک���ه وجود  ک���ه وج���ود دارد، امضائی  ب���ر اس���اس اسنادی 
دارد، ایش���ان ب���ه دستور مرحوم آی���ت اهلل صدوقی می رود 
به دفتر بنی صدر. ما جامعه یک نگاه دیگری می کردند، 
ک���رد. ایشان بر  مخصوص���ًا بعد از آنک���ه بنی صدر سقوط 
گفتند، دو سه بار می روند  اساس آنچه در خاطرات شان 
ک���ه من در دفت���ر بنی صدر نباش���م، ولی امام  پی���ش امام 
یند یک روز  ین���د باشی���د. در خاطرات خ���ود می گو می گو
احمدآقا به من زنگ زدند، گفتند امام فرمودند که ایشان 
بیاین���د، حقی از ایشان ضایع ش���ده است. بعد ایشان به 
گفتم یادش  گفتم چشم. بعد ه���م  م���ن زنگ زدند و م���ن 
گفتند آقا به من یادآوری  می رود. دوباره باز زنگ زدن���د، 
کردند. امام در چه سن و سالی بودند؟ این ماجرا یک ذره 
یخش آنجا است. امام  مانده به فوت ایشان بود؛ چون تار
یند  دو مرتبه با این هم مشغله ی���ادآوری می کنند، می گو
که حیثی���ت ایشان لطمه خ���ورده باید جب���ران شود، بعد 

یند  ایش���ان می روند آنجا، امام تفقد می کنند و بعد می گو
که به دستور من  یسم  یرش بنو یسید، من ز یک چیزی بنو
ید من یک چیزی  یخ بمان���د. می گو که در تار ب���وده است 
گفتند  که ای���ن را خواندن���د،  نوشت���م، بع���د ایشان وقت���ی 
یسی���د فالن���ی ه���م در آن جلس���ه بود � خیل���ی عجیب  بنو
که یک شهادتی ه���م بر مسأله باش���د، فالنی هم  اس���ت � 
یسید. من هم نوشتم که  در آن جلس���ه بود، این را ه���م بنو
یر آن امضاء کردند.  فالنی هم در جلسه بودند و امام هم ز
گرمارودی  که از آقای  ای���ن در همان زندگی نامه کوچکی 
نوشت���ه ش���ده  آمده است، از این م���وارد یکی دو تا، سه تا 
نیس���ت. ما که عصم���ت را للمعصومین می دانیم و بس، 
ول���ی امام به این نکته توجه داشت که انسان خیلی مهم 
اس���ت، حرمت انس���ان خیلی مه���م است، ع���زت انسان 
خیل���ی مهم اس���ت، عظمت انس���ان خیلی مه���م است. 
که  ای���ن را به جامع���ه هم می آموخ���ت. در ای���ن بازگشتی 
فرمودی���د، من به نظرم امام؛ ام���ت را و انسان ها را به تفکر 
خواندن���د، به تأمل خواندن���د، به تعق���ل خواندند، این ها 
زی خواندند و با همین ها  خیلی مه���م است. به دانش ور

سراغ قرآن رفتند. 

امام شخصیتی جامع االطراف
که در حوزه عمل  امام شخصیت جامع االطرافی بوده 
ه���م این ها را با ه���م قاطی نمی ک���رد، نظرًا و عم���اًل خیلی 
اهمی���ت دارد و خیل���ی مهم است. یک���ی از این فضالی 
که  کردند. جلسه ای  عرب در رحلت امام یک سخنرانی 
گرفته بودند؛ به خاطر اینکه مستمع ها  آقای شهرستان���ی 
بیشت���ر شاید ع���رب بودند؛ آن وقت ه���ا تشکیالت به این 
گستردگی هم نبود، در هم���ان مؤسسه آل البیت مجلس 
گرفتند، یکی از فضالی ع���رب، خیلی منبر قشگی رفت 
گف���ت. این نکت���ه برای من  و ی���ک نکته خیل���ی عجیبی 
خیل���ی جالب ب���ود، تأمل او جال���ب است. البت���ه ایشان 
که نجف بودم،  خودش ه���م می گفت من از بچگی ه���م 
گفتم امام تا خط���ر بود، تا شاه  خان���ه امام منبر می رفت���م. 
یر  بود، ت���ا سقوط نکرده ب���ود، همیشه می گفت ن���ه، من ز
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که پی���روز شد،  کنار نمی آی���م، انقالب  ب���ار نمی روم، م���ن 
حکوم���ت که ساق���ط شد، دیگر م���ردم هستند، دیگر من 
کردند،  را نمی بینید دیگر همیشه می گفت مردم انقالب 
م���ردم حرکت کردند، این ها ولّی نعمت ما هستند، مردم 
یر بار نمی روند، مردم چنین نمی کنند. این خیلی نکته  ز
لطیف���ی است. این را نوع���ًا شخصیت های پیشرو و مهم 
یادگ���ران إحی���اء نوع���ًا در این صد س���ال اخیر  ندارن���د، فر
ک���ه رسیدند،  کمی هم  ب���ه حکومت نرسیدند ول���ی عده 
که به حکومت رسیدند، دیگر آن شعارهای شان را  وقتی 
فرام���وش کردند، ولی امام داغ تر شده است. مرحوم دکتر 
ی���د علی)ع(  یعت���ی نکت���ه خیل���ی مهم���ی دارد، می گو شر
ب���رای عدال���ت  یادگ���ری اش  ک���م ش���د، فر ک���ه حا وقت���ی 
یاد می زند.  کمتر فر کنار بود؛  که  گسترده تر است تا وقتی 
یادگرت���ر است.  کم ش���ده، فر ک���ه حا ام���ام خمین���ی وقتی 
جامعی���ت امام وجه ممیز و فرق ف���ارق امام است با همه 
که در  که در این قرن اخیر بودند یا شاید آنها  مصلحان���ی 
رف است، واقع گرایانه است،  یخ بودند. امام دیدش ژ تار
در عین اینکه آرمان گرایانه است و گسترده است و جامع 
است. این ها به گمانم وجوه فارق و مهم شخصیت امام 

است.

تأکید امام بر حیات معنوی انسان

�Ã.گفته  مانده بفرمایید گر در پایان نکته ای نا با تشکر ا

ک���ه در البالی  کنم  کید  ی���ک نکته مه���م را دومرتب���ه تأ
سخنان���م ه���م آمد. امام ب���ه حیات معن���وِی انسانِی امت 
کید فراوانی داشتند. آیه إحیاء را امام بارها در  اسالمی تأ
کلمات خودشان خواندند. »یا أیها الذین آمنوا استجیبوا 
ک���م لما یحییک���م« و آن نکته ای هم  هلل و للرس���ول اذا دعا
ک���ه امام ب���ا ظرافت دو سه جا بی���ان می کنند که روایت را 
کن���ار سوره گذاشتند که حض���رت پیغمبر)ص( فرمودند 
که »شّیبتنی سورة هود«، بعد این تأمل را کردند که اینجا 
که  کردند  ک���ه خداوند به پیامب���ر امر  ب���ه خاطر این است 
خ���ودت و همراهانت! و این مجموعه را با خود کشیدن، 

ک���ار سختی است، خیلی سنگی���ن است، خیلی  خیلی 
کرد. من  صب���وری می خواه���د، پیامبر)ص( خیلی صب���ر 
کرم)ص(  ک���ه پیغمبر ا گفتم  ی���ک جایی به ذهن���م آمد و 
که  فرمودن���د »ما أوذیت نبّی بمثل م���ا أوذیُت«؛ در حالی 
گ���ر شم���ا زندگانی انبی���اء دیگ���ر را بخوانید، اص���اًل قابل  ا
کرد، یج���ز چند ده   قی���اس نیست، ن���وح این هم���ه تالش 
ید  نف���ری نیامدن���د دور و ب���رش، چه ج���ور پیغمب���ر می گو
»م���ا أوذی«؟! ب���رای اینکه پیامبر وقتی آم���د � که همه هم 
ین���د و به همین جه���ت هم قرآن اعج���از بیانی اش  می گو
ب���ان در آن روزگار در اوج  فائ���ق بر ابعاد دیگرش است و ز
ک���الم، عمل عرب ب���ود، سید  اوج���ش بود. ب���ه قول جاهز 
اعمال شان بود و واژه در سینه آنها می جوشید مثل اینکه 
دی���گ می جوشد و هر چه را می خواستند به واژه می زدند 
بان می زدند،  بان باز به پیامبر زخ���م ز � و ای���ن عرب های ز
ای���ن خیلی سوزش���ش بیشتر است و ب���ه همین جهت به 
نظر من ام���ام حسن)ع( از دیگر ائم���ه مظلوم تر است. آن 
ید  شاع���ر عرب هم که عبارت���ش را حفظ نیستم که می گو
ب���ان به این  زخ���م شمشیره���ا از بی���ن می رود، ول���ی زخم ز
کرد تا تا  سادگی از بی���ن نمی رود. پیغمبر خیلی صبوری 
مردم را کشاند، امام خیلی صبوری کرد. مردم همراه امام 
که باید هم���راه امام حرکت  کسانی  گاه���ی همین  شدند 
می کردن���د، یک یخشی از بدن���ه جامعه را جدا می کردند، 
نمی گذاشتن���د مردم هم���راه امام بروند. چق���در باید امام 
گم���ان می کن���م آنجاه���ا را وقتی  صب���وری می ک���رد؟! من 
ام���ام، این تفسیر را در این سوره انجام می داد، خودش را 

کشیده است؟! که چه رنجی  می دید 

والحمد هلل رّب العالمین.
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شخصیت قرآنی امام خمینی1
گو با حجة االسالم و المسلمین محمد عبداللهیان گفت و 

مصاحبه

ÃÃاشاره

یک���ی از قرآن پژوه���ان و خدمتگ���زاران ب���ه ق���رآن ک���ه در 
دهه ه���ای اخیر خدم���ات ارزشمن���دی در ای���ن عرصه 
عرضه کرده،  حضرت حجةاالسالم و المسلمین محمد 
عبداللهیان می باشد. او با فصلنامه »بینات«، خدمات 
قرآن���ی فراوانی داشته و از جمله، افکار و نظرات قرآنی 
امام خمین���ی1 را طی شماره های متعددی در اختیار 

جامعه قرآنی و خوانندگان این نشریه، قرار داد.

ب���ا او از شخصیت قرآنی امام و به وی���ژه تفسیر قرآن با 
ه���دف نیل به »مقاصد« قرآن، ب���ه گفت و گو نشستیم، 
باشد که خوانندگان گرامی بپسندند و استفاده کنند.

�Ã که لط���ف فرمودی���د و این ب���ا تشک���ر از حضرت عال���ی 
مصاحب���ه را در موضوع ام���ام خمینیÃ1 و ق���رآن پذیرفتید. 
گفت وگ���و، لطف���ا شخصّی���ت قرآن���ی ام���ام را برای  ب���رای آغ���از 

خوانندگان ما توصیف بفرمایید!

بس���م اهلل الّرحمن الّرحی���م. اللهم صل عل���ی محمد و 
ی���ن و لعنةاهلل علی اعدائه���م اجمعین. ضمن  آله الطاهر
که ب���رای شناساندن شخصیت قرآنی امام  تشّکر از شما 
که در باب شخصّیت  زحمت می کشید، عرض می شود 
قرآن���ی ام���ام خمینیÃ1 ی���ا بگوییم نسبت ایش���ان با قرآن 

ی���م؛ ای���ن موض���وع به نظ���ر ما عجی���ب مغف���ول است؛  کر
یعن���ی عواملی کمک کرده که این مسأله مورد توجه واقع 
نشود: 1� یک���ی از آن عوامل، شخصیت سیاسی حضرت 
ام���ام است؛ یک شخصیت بزرگ���ی که نهضتی را رهبری 
ی���زی کرده و تا  ی���ن وجه، نهضت را پایه ر ک���رده، با ساده تر
پی���روزی آورده اس���ت؛ ای���ن وجهه از شخصی���ت ایشان، 
دوس���ت و دشمن را متوج���ه به همان مواض���ع سیاسی و 
شخصّیت رهبری اجتماعی ش���ان می کند. هم دوستان 
ک���ه هوش ایشان،  به توصی���ف همین مسائل می پردازند 
ذکاوت ایش���ان، شخصّیت ایشان، درایت ایشان در این 
ک���رد و به  که این نهض���ت را هدایت  مسائ���ل چقدر ب���ود 
این ج���ا رسان���د. دشمن هم باز به هم���ان مسائل سیاسی 
ک���ه دشمن���ی  و عداوت���ش  می پ���ردازد، مشخ���ص اس���ت 

هست.

�Ã که باعث ش���ده تا شخصّی���ت واقعی مسأل���ه دیگ���ری 
ایش���ان؛ یعنی همان شخصّی���ت قرآنی ایشان، م���ورد توّجه 
واقع نشود، مسأل���ه حجاب معاصرت است؛ یعنی هم عصر 
که ب���ه معاصرین  ب���ودن، آدم ه���ا را یک نح���وی بار م���ی آورد 
توّجه نمی کنند. وقتی برهه ای می گذرد؛ چهل � پنجاه سالی 
می گذرد، بعد یک دفعه به خ���ود می آیند و با خود می گویند 
که مدح و ثناها  که عج���ب فردی بوده و ... . از این جاس���ت 
گر بخواهیم از این دو مانع بگذریم و  ش���روع می شود. حاال ا
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بپرسیم ایشان شخصّیت ش���ان را بر اساس چه ارزش هایی 
ساخته و پرداخته بوده است؟

زش  قرآن���ی، شکل دهن���ده  ی���م ار بای���د بگو در پاس���خ 
گر از مقام اثبات ایشان  شخصیت ایشان اس���ت؛ یعنی ا
که شخصّیت به اصطالح رهب���ری انقالب دینی هست، 
کنی���م، می بینیم تمام آن  ی���م و به مقام ثبوتی توجه  بگذر
زش ه���ای قرآنی است و  اج���زاء و الیه ه���ای وجودی���ش، ار
که بتواند از آن  کشیده  یاضت  کرده و ر کار  سالیان سال 
کند و خودش را برساند  طبیعت بشری خودشع هجرت 
زوهای خ���ودش را، آرمان های  ک���ه آر به ی���ک شخصّیتی 
کند و مقصد و مقصود خودش را قرآنی  خودش را، قرآنی 
کند. در واقع، به تعبیر عرفانی، از خودش فانی بشود و به 

حق باقی باشد.

که  که حضرت امام، واقعا آنچه را  گفت  و لذا می توان 
انسان می بیند، حّت���ی در الیه های باطنی وجود این مرد 
که ایشان توانسته، خواسته های  بزرگ، این مسأله هست 
خودش را، شخصیت خودش را، عالقه های خودش را بر 
زو و عالقه و وجودش  یم تنظیم کند و چون آر طبق قرآن کر
ک���رده، همۀ وجودش را مایه  یم، تنظیم  کر را ب���ر طبق قرآن 
زش ه���ای قرآن���ی. بنابراین،  گذاشت���ه در راه تجّس���م آن ار
قرآن ب���رای ایشان هم مبدأ هست و ه���م مقصد؛ مبدأ در 
که از سرچشمۀ قرآن���ی بوده و مقصد برای  وج���ود خودش 
گفتاره���ا، رفتارها، مجاهدت ه���ا، غم ها  رفت���ارش. تم���ام 
غّصه ه���ا، شب ها و روزه���ا، برای چه ب���وده است؟! برای 

تجّسم مقصدهای قرآنی بوده است.

�Ã ک���ه مقاص���د قرآن���ی دارن���د، ول���ی بعضی ه���ا هستن���د 
که  شخصّیت قرآنی ندارند و برخی را هم آدم می تواند ببیند، 
 شخصّیت قرآنی دارند، ولی نمی توانند در راه مقاصد 

ً
واقع���ا

که  کاری بکنند. لذا ام���ام خمینیÃ1به نظر می رسد  قرآن���ی، 
ه���م از نظ���ر مقصد و ه���م از نظر مبدأ، ی���ک شخصّیتی است 
ک���ه انسان انجام  قرآن���ی و ای���ن معن���ا را در مطالعات میدانی 
گفتار و صفات و روحّیات  کمال وضوح در رفتار،  می دهد، با 

ایشان مشاهده می کند.

�Ã گرفت برای شناخت و شناساندن تالش هایی صورت 
که مجلۀ  شخصّی���ت قرآنی امام. شای���د بتوانیم ادع���ا بکنیم 
اولی���ن  از  دوستانت���ان،  و  حضرت عال���ی  و  بّین���ات  ی���ن  وز
مکتشف���ان شخصّی���ت قرآنی امام بودی���د و آث���ار قرآنی امام 
را در شماره ه���ای متع���ددی از بّین���ات انعک���اس دادی���د و در 
کار،  سال ام���ام، ویژه نامه داشتید. در این رابطه و چگونگی 

توضیح دهید!

کوری  گره ه���ای  ب���رای قرآن پژوه���ان در هر زم���ان، یک 
ک���ه افراد پش���ت آن موانع، به خاط���ر نداشتن  وج���ود دارد 
که بر  گ���ذرا  علمّی���ت الزم، می مانن���د. م���ا ب���ا ی���ک نگ���اه 
گره های سخت  افک���ار قرآنی امام داشتی���م، دیدیم ای���ن 
کرده است. البته با  کارهایش باز  قرآن پژوهی را ایشان در 
یک نگاه های مختصری و با یک به اصطالح، تلنگرهای 
ک���ه اهل���ش می توانن���د بیابن���د. از این جا، به  ی���ژۀ رمزی  و
که مطالعه بیشت���ری در فرمایشات ایشان  نظرم���ان رسید 
داشت���ه باشیم. وقتی به مطالعه فرمایشات ایشان، بیشتر 
پرداختیم، دیدیم صحبت از این حرف ها گذشته، بیش 
از این هاست. ایشان گفتارهای کلیدی بسیاری در باب 
کمی  گفتیم شاید م���ا آشنایی  ی���م دارد. با خ���ود  کر ق���رآن 
یم. با یکی از نزدیکان بیت ایشان، مطرح کردیم که ما  دار
می خواهی���م افکار قرآنی حضرت امام و انظار ایشان را در 
که آن آقا  ذیل آیات، نشر بدهیم. با کمال تأسف، دیدیم 
ی���د امام که حرف قرآنی ندارد. امام حرف قرآنی اش  میگو
یون فرمودند و چاپ  که از تلویز همان چندتا مطلبی بود 

هم شد.

در واقع، می شود گفت این حرف بیشتر ما را وادار کرد 
ب���ه کار و فهمیدیم که امام حّتی در بین برخی از نزدیکان 
خ���ودش هم از این حیث، مظل���وم و ناشناخته می باشد. 
کردی���م به انتشار مطالب قرآنی ایشان، برخی  وقتی شروع 
تص���ّور می کردن���د یک���ی � دو شم���اره تم���ام می ش���ود، ام���ا 
شماره ه���ای متمادی همچنان منتش���ر می شد و یکی از 
ی���ن بخش ه���ای بیّن���ات را تشکیل می داد و  پر خواننده تر
بعد به ما تلفن می زدند که این دیدگاه، این جا جدید بود؛ 

با یک نگاه گذرا 
که بر افکار قرآنی 

امام داشتیم، 
دیدیم این 

گره های سخت 
قرآن پژوهی 
را ایشان در 

کارهایش باز 
کرده است.
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این دیدگاه این جا نو بود و قابل انتشار است که آن منتشر 
ش���د و شما هم مسب���وق هستید و لیکن م���ن می خواهم 
ید، ولی دنباله اش  کنم، یک نسیمی به نظر من وز عرض 
گرفته نشد. من این رابه صورت منتقدانه عرض می کنم؛ 
کس بر بخورد، اشکال  حاال این انتقاد می خواهد ب���ه هر 
اس���ت. ام���ام  حض���رت  حرف ه���ای  راه  در  ندارد؛چ���ون 

که ب���رای آنها،  برخ���ی از آراء حض���رت ام���ام، ج���ا دارد 
دوره تفسی���ر براساس آن منظر، نوشته بشود؛ بر اساس آن 
نظ���ر نوشت���ه بشود و چنین کاری نشده اس���ت. امام از آن 
فرمایش���ات جالبی که می فرماید این است که می فرماید 
یم نوشته نشده است. خوب  کر کنون تفسیری بر ق���رآن  تا
گ���زاف در کالمش  ید که  ای���ن سخ���ن را یک ف���ردی میگو
نیس���ت؛ یعن���ی همی���ن ج���وری مطالع���ه نش���ده، ح���رف 
کتاب در  که ای���ن همه  نمی زن���د. یعنی ایش���ان نمی داند 
یم از کتاب هایی  تفسیر قرآن نوشته شده است؟! قرآن کر
کتابی به اندازه آن،  ک���ره زمین، برای هیچ  که روی  است 
کت���اب نوشت���ه نشده اس���ت، حتی کتاب ه���ای مقدسی 
که  ین تألیفی  مثل ت���ورات و انجیل. دیگر آن ک���ه، بیش تر
ی���م است. در  کر ک���ره زمی���ن ب���ر کتابی نوشت���ه، قرآن  روی 
که  عی���ن ح���ال، این مرد ب���زرگ، این ط���ور ادع���ا می کنند 
تفسی���ری برای ق���رآن نوشته نش���ده! این نباید م���ا را وادار 
کن���د به تأمل؟ خوب، خود ایشان بی���ان فرموده تفاسیری 
ک���ه نوشته شده، لغت را معنا می کنند؛ شأن نزول را بیان 
می کنن���د؛ ی���ک مفهومی از آیه به دس���ت می دهند؛ شأن 
یند که این آیه در ف���الن مناسبت نازل  ن���زول آی���ه را می گو
شد. شما همه تفاسیر را مطالعه کنید! یا قرائت است، یا 
لغت و باألخره یک مفهومی از آیه به دست می دهند، اما 
ید  ای���ن آیه برای چه نازل شده؟ مقص���د آیه چه بوده؟ برو
ید!  که ندار ی���د؟ می بینید  و ببینی���د تفسیر مقصدی دار
 ،1»ْْْ کُمْ  ُیوَحی ِإلی ّْ

ُ
ْثل َنا َبَشٌر ّمِ

َ
َما أ

َ
یفه »ُقْل ِإّن مثال ای���ن آیه شر

ید بگو  خداوند ب���ه پیغمبر خ���ودش امر می کن���د و می گو
م���ن بشری هست���م مثل شما؛ فقط به م���ن وحی می شود. 
خ���وب، »ان���ا بش���ٌر«، بشر یعن���ی چ���ه؟ »اّنما« یعن���ی چه؟ 

»یوح���ی« یعنی چه؟ این ها هم���ه در تفاسیر آمده است، 
ول���ی چ���را خداون���د این آی���ه را ن���ازل فرم���وده ؟ مقصد آیه 
چیس���ت؟ از مقصد آیه، دیگ���ر در تفاسیر خبری نیست. 
که به  م���ا می گوییم مقص���د این ک���ه خداوند امر می کن���د 
م���ردم بگ���و من بش���ری هستم مث���ل شما، ای���ن است که، 
م���ردم برای پیامبر ابّهتی درست نکنند؛ یعنی ای پیامبر 
بصورت حلقه ای بنشینید. بگو من هم مثل شما هستم. 
گ���ر این اخالق را نداشت���ه باشی که فلسفه  بیایی���د جلو. ا
گر م���ردم برای پیغمب���ر یک ابّهتی  نب���ّوت از بی���ن میرود. ا
درس���ت کنند و خودش���ان را از پیغمبر دور کنند، پیامبر 
کند، پیغمبری چه می شود؟  هم خودش را از م���ردم دور 
ین صف���ات رهبران اله���ی، میان مردم  زتر ل���ذا یک���ی از بار
گر مردمی بودن از ایشان  ب���ودن و مردمی بودن آنهاست و ا
که دیگر پیغمبر خدا نیستند. با این توصیف  گرفته شود 
ببینی���د، این آی���ه چق���در آموزندگی برای همیش���ه دارد؟! 
که تکّبر نکنن���د و خودشان را به مردم  ب���رای رهبران الهی 
کنند و برای آن���ان ابهت نفروشن���د. خوب، شما  نزدی���ک 
یم! واقعا  یم؟ ندار کجا تفاسیر این چنینی دار کنید  نگاه 
ک���دام گروه نشست���ه و این  ک���ار دارد، اما  ای���ن مبن���ا جای 
یم و از امام  کرده است؟ این هم���ه ادعا دار مبن���ا را پیاده 
خمین���ی1 ح���رف می زنیم و حت���ی در جامعه ما، بعضی 
کن���ار ام���ام خمین���ی1 هم به ج���اه و مق���ام و همه چیز  از 
گروه نشسته بر اساس نظر ایشان یک  می رسند. اما کدام 
کار را نکنیم، چه  گر اآلن ما ای���ن  یسد؟! ا دوره تفسی���ر بنو
کار را به سرانج���ام می رساند؟ اآلن  کس���ی می خواهد این 
گر ما  که از رحلت ایشان می گذرد. ا چندین سال اس���ت 
کرده بودیم، ده سال  کار را از  بیست سال قبل شروع  این 
دیگ���ر، ی���ک دوره تفسیر مقص���دی می نوشتی���م و مقصد 
آی���ه، مقصد آیات، مقصد س���وره و مقصد سوره ها را بیان 
ه بّینات، طّی 

ّ
می کردیم. به نظر من، به رغم این که در مجل

کردند  سالی���ان سال، تفسی���ر آیاتی را از آثار ایش���ان جمع 
ک���ه دوست���ان کشیدند و چاپ ش���د، ولی باز  و زحمات���ی 
گام نخس���ت نسبت به  ک���ه ما هن���وز در  ع���رض می کنیم 
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که ده  حرف ه���ای قرآنی حضرت امام هستی���م و جا دارد 
کتاب، در ای���ن زمینه نوشته  کت���اب؛ بیست جل���د  جلد 
ش���ود. برخی حرف های قرآنی دیگر امام نیز هست که در 

گام نخستیم. آنها هم هنوز در 

�Ã ،مطلب مهم دیگر در رابطه با شخصیت قرآنی امام
توجه ایشان به باطن قرآن و الیه های معنوی و ملکوتی 

قرآن است. ایشان 
هم قرآن را فقط 

برای عوالم معنوی 
نمی خواست، بلکه 

قرآن را برای متن 
زندگی انسان در 

دوره های مختلف 
می خواست؛ یعنی 

قرآن در متن زندگی 
انسان بیاید. امام 

در زندگی فردی و 
اجتماعی خودشان، 

چگونه این 
آموزه های قرآن را 

کردند  عملّیاتی می 
کار می گرفتند؟  و به 

که  کن���م  ع���رض 
ق���رآن را در فضاهای 

علمی داشتن، دور کردن قرآن از مقصد خود قرآن است. 
کت���اب سازندگی است. لذا  کتاب هدایت است؛  ق���رآن 
حض���رت امام هم، ن���وع آیاتی که تفسی���ر فرمودند، همه را 
کردند. شما به آیات  ناظر به عمل انس���ان معاصر، تفسیر 
نگاه بکنید، می بینید راه گشا است، مثاًل: »اّیام اهلل« یکی 
از مفاهیم قرآنی است. »فذکروا اّیام اهلل« یاد بیار اّیام خدا 
را ی���ا »فذّکرهم بأّیام اهلل «. خ���وب، می بینید این مفهوم را 
که  کردن���د بر جایی  کردند؟ تطبیق  ایش���ان چه تفسی���ری 
جه���ش م���ردم و نهضت مردم ب���وده؛ ستیز ب���ا ظلم در آن 

کردند و حال آن که ممکن  بوده. این ها را به اّیام اهلل معنا 
م خودش باشد، این 

َ
که در عال است یک ف���ردی دیگری 

کند،  مفهوم را به یک مفهوم معنوی و دور از جامعه معنا 
که این  یخی و ...، اما ایشان را می بینیم  مث���ل مفاهیم تار
که قرآن  ک���ه در روایات ما وارد ش���ده،  را واقع���ا همان طور 
خورشیدی است بر هر زمان می تابد؛ ایشان مفاهیم قرآن 
خورشی���دی  بس���ان  را 
ک���ه روی سر  می دانن���د 
گرفته و وقایع  زمان فرار 
نش���ان  همین ط���ور  را 
می ده���د و ی���ا در م���ورد 
���ی  وُه���ْم َحّتَ

ُ
آی���ه » َو قاِتل

ال َتُکوَن ِفْتَنٌة «2، ایشان 
در جاه���ای مختل���ف، 
مفاهی���م را م���ی آورد در 
مصادیق���ش  و  عص���ر 
را به ط���ور آشک���ار بیان 
می کن���د و خ���ود ایشان 
هم به آن مفاهیم، عمل 
می کند و معتقد است 

که باید عمل شود.

لذا، به نظر می رسد 
ق���رآن  ام���ام،  منظ���ر  از 
کتاب���ی اس���ت، ناظر به 
عم���ل و حاض���ر در زمان و به زندگی م���ردم و به هدایت و 
سازندگی و ساختن نظر دارد. ایشان کوشش شان این بود 
که از نظر فردسازی، با  بیت شوند  که افرادی در جامعه تر
تراز قرآن، پرورش داده شون���د. لذا ساختن جامعه و فرد؛ 
ف���رِد تراز قرآن، جزء اهداف اصل���ی حضرت امام خمینی 

بود � رضوان اهلل تعالی � .

�Ã گر به ص����ورت مصداقی تر بفرمایید اندیشه های قرآنی امام ا
چ����ه تفاوت های����ی با نگاه ه����ای دیگ����ر داشت، ممن����ون می شویم.

که عرض  در این ج���ا یک محوری در فرمایش���ات امام 

از منظر امام، 
قرآن کتابی است، 

ناظر به عمل و 
حاضر در زمان و 
به زندگی مردم 

و به هدایت 
و سازندگی و 

ساختن نظر دارد.
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ک���ه ایش���ان در باب  گره گشا ب���ود، این  ک���ردم ب���رای هم���ه 
تفسیر به رأی یک مطلبی دارند که عرض می کنم. تفسیر 
ب���ه رأی از ام���وری است که پژوهشگ���ر را، از آزادی فکِر در 
یند این  کن���د، می گو ق���رآن بازمی دارد. ت���ا می خواهد فکر 
ی���د! لذا، مثال در »الحمدهلل  تفسی���ر به رأی است، جلو نرو
که مثال »ال«  کسی فکر می کن���د  رب العالمی���ن«، خوب 
ید جنس اس���ت؛ جنس حم���د برای  جن���س اس���ت، بگو
خ���دا است، ه���ر چه حمد اس���ت برای خداون���د تبارک و 
کس���ی با خودش  تعال���ی است. در این ج���ا ممکن است 
ک���ه این تفسی���ر به رأی ش���د. ایش���ان در این جا  کند  فک���ر 
کنید، مثال »ال«  می فرماین���د: این که شما الفاظ را معن���ا 
جن���س اس���ت، ی���ا معنایی دیگ���ر، این ه���ا، اص���اًل تفسیر 
نیس���ت، بلکه این ها اخ���ذ به ظاهر لفظ اس���ت. نگویید 
تفسی���ر به رأی است، که اص���ال تفسیر نیست. لذا میدان 
کن���د در قرآن و  کن���د؛ فکر  ک���ه کاری  می ده���د ب���ه انسان 
لطایف���ش را بیرون بیاورد. قرآن بر چهار پایه استوار است: 

ید این  عبارات، اشارات، لطایف و حقایق. ایشان می گو
ید، بگویید مثال »الم« آمده  که شما لطایف را بیرون بیاور
ب���رای این مفهوم است؛ »میم« آم���ده برای این منظور و با 
کنید، این ه���ا تفسیر نیست،  کار، معانی استخ���راج  ای���ن 
چ���ه رسد ب���ه تفسیر ب���ه رأی. این ها اخ���ذ به ظاهر است و 
اخ���ذ به ظاهر که تفسیر نیست. ببینید نفس این مبنا، به 
انس���ان در باب فهم قرآن، چه مقدار میدان فکر می دهد. 
که افراد را پس بزنیم؛ نه!  با این که مقّدسی اقتضا می کند 
ی���د! قرآن فقط ب���رای خواندن است،  به ق���رآن نزدیک نشو
کردن  ید قرآن برای فهمیدن و برای عمل  اما ایشان می گو
که لطایف���ش را بفهمیم. نترسید!  اس���ت؛ برای این  است 
ک���ه این تفسیر ب���ه رأی نیست، حتی تفسی���ر نیست. این، 
اخذ به ظاهر است. تفسیر، همان تفسیر به مقاصد آیات 
گر  که ا است. تفاوت های دیگری در علوم مختلف دارد 
کاوشی جامع انج���ام بگیرد، امتیازات ایش���ان با دیگران 

بهتر مشخص می شود. 



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 511

�Ãمقصود امام از تفسیر قرآن، به مقاصد قرآن چیست؟

بع���د از آن ک���ه ایش���ان فرمای���ش تفسی���ر ب���ه مقاص���د را 
م فک���ر پشت آن است؛ ی���ک دنیا فکر 

َ
که یک عال فرم���ود 

ب���رای قرآن پ���ژوه م���ی آورد، مثاًل شم���ا هر سوره ی���ا آیه ای را 
که مثاًل  که برای چ���ه، خدا این را فرم���وده  کنید  مطالع���ه 
ْه���ر ... «3 بعد از 

َ
ْنس���اِن حیٌن ِم���َن الّد ِ

ْ
���ی اإل

َ
ت���ی  َعل

َ
» َه���ْل أ

این ک���ه »دهر« را فهمیدید، »انسان« را فهمیدید، چه بود، 
ید؟ بله، مثاًل  که ای���ن را چرا خدا می گو یابید  بدانید و در
ْمشاج  «4 

َ
ْنساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ ِ

ْ
ْقَن���ا اإل

َ
ا َخل

َ
یم »ِإّن می خواهم بگو

ای���ن را چرا خداوند می فرماید؟ قرآن را به مقاصد مطالعه 
کنی���د! در مقاصد آیات، دنیایی از حقایق رخ می دهد و 
انس���ان می تواند این ها را بفهم���د. دو نمونه می شود برای 
گام ه���ای نخستین این تفسیر دی���د که من در این جا ذکر 
ک���ردم. یکی، استاد ما در مشهد، مرحوم آیةاهلل حاج میرزا 
جواد آقای تهران���ی بود. ایشان خیلی روی این تکیه دارد 
که مقاصد آیات را بیان کند. تفسیر دارد و آیه را که تفسیر 
می کند، عمدًا ایشان ب���ا تأمل، خودش را نزدیک می کند 
که تفسیر آیات را بی���ان می کند، غرض از  ب���ه این مطلب 
که خیل���ی به این  ک���ار دیگری  کند. یک  آی���ه را هم بی���ان 
مبنای تفسیر مقاصدی نزدیک است، به نظر می رسد از 
گرفته باشند و چنین چیزی را سامان  خود امام هم الهام 
ی���ف »الحی���اة« است؛»الحیاة«  کتاب شر داده باشن���د، 
است���اد محمدرض���ا حکیم���ی و اخوانشان. »الحی���اة« به 
کتاب و جوهی  عنوان تفسیر شناخته نمی ش���ود، اّما این 
از تفسیر دارد. ن���ه یک وجه، چندین وجه تفسیری در آن 
هست. خوب، یک موضوع مطرح می شود و ذیل آن، آیه 
آورده می شود و به دنبال آیات، روایات و بعد یک جایی 
ک���ه مقصد از آیات را در آن جا  یۀ به باب«  دارد بن���ام »نظر

بیان می کند.

کس���ی خواست���ه باشد روی  گر  ک���ه ا به نظ���رم می رسد 
مقصده���ا کار کند؛ که نظر تفسیری حضرت امام است، 
ای���ن دو گام در این باب برداشته شده، می توانند آن ها را 

کنند. کاری خودشان قرار دهند و پیشروی  منابع 

یک مطلب دیگری را هم به ذهنم می آیدکه بد نیست 
ی���ادآور بش���وم و آن، نظ���ری  است که حض���رت امام راجع 
ب���ه ق���رآن دارد. در جایی دیگری هم ب���ه اصطالح ایشان، 
تفسی���ر آیات به مقصدها را اثرگذار می دانند؛ یعنی راجع 
یسد و  کسی تفسی���ر می نو ب���ه وظیفه مفّسران. ی���ک وقت 
ک���ه اّواًل مفّسر باید  ید؛ خ���وب واضح است  تفسی���ر می گو
کن���د، تازه ب���از به این ه���م نیست!  مقص���د آی���ات را بیان 
که مفّسر بع���د از آن که  ایشان ی���ک نکته دیگر ه���م دارند 
ک���رد، بای���د خ���ودش وارد کوشش  مقص���د آی���ات را بی���ان 
عمل���ی بشود ب���رای تجّسم این مقاص���د؛ یعنی فقط بیان 
ید،  گر ب���رای جمعی تفسی���ر می گو کادمی���ک نه. ا ک���ردن آ
ک���ه آن ها را وادار به عم���ل نماید. و این،  کاری کند  بای���د 
یعن���ی تجّس���م مفاهیم آیات در ف���رد و در جامع���ه. این را 
هم ایشان جزء وظای���ف مفّسر می داند. اصال مفّسر از آن 
ید و کسی  قالب صرفًا عاِلم بودن و این که یک چیزی بگو

آن را بشنود، درمی آید.

به یک فردی که احساس مسئولیت می کند، حماسی 
بیت کند، می خواهد انسان ها  است، می خواهد افراد را تر
گ���ر در جامعه خالفی واقع  کمال برساند و بعد ا ه 

ّ
را ب���ه قل

می ش���ود، نسبت ب���ه آن ها مسئولّی���ت دارد، ناظر به زمان 
که مفّس���ر تبدیل می شود به یک  اس���ت و در این جاست 
ک���ه در قبال  مجاه���د؛ تبدی���ل می ش���ود ب���ه ی���ک انسانی 
جامعه خودش احساس مسئولی���ت دارد؛ ظلم را تحّمل 
نمی کن���د؛ مظل���وم را کمک می کند؛ علی���ه ظالم پرخاش 

می کند. ایشان این را جزء وظایف مفّسر می دانند.

بنابراین، مفّسر هم برای بیان مقاصد آیات کار می کند، 
ه���م برای تجّسم بخشیدن به آن مفاهیم، در جامعه و فرد 
باره قرآن  یک���ردی در گر ما چنین رو کار می کن���د. ببینید ا
کنیم،  داشته باشی���م و چنین تفسیری در جامع���ه مطرح 
هم���ه احس���اس مسئولی���ت می کنن���د؛ هم���ه حماسه گ���را 
می شوند؛ همه اهتمام ب���ه امور مسلمین می کنند. در آن 
ص���ورت، قرآن می ش���ود یک کتاب حماس���ه، یک کتاب 
کتاب انسان به اصطالح فقیر و نادار  انسان مظلوم و یک 
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کنند. این، تفسیر  تا علیه کسانی که ستم می کنند، قیام 
ک���اری با این  حی���ات می شود تفسی���ر زندگی می ش���ود و 
جامعّی���ت، تولی���د خواهد شد و لذا م���ن یک پیشنهادی 
جن���اب  حجةاالسالم والمسلمی���ن  حض���رت  ب���ه  ک���ردم 
حاج حسن آق���ای خمینیÃ1 مبنی ب���ر این که چون افکار 
کاری برایشان  یب و مظلوم است،  قرآن���ی امام به نظرم غر
کردیم، ایشان ه���م پذیرفت مبنی بر  بکنی���م. پیشنهادی 
این که بیایی���م یک همایشی با عنوان، »امام خمینی1 و 
گامی به ط���رف بیان این  یم« قرار بدهی���م تا یک  کر ق���رآن 
یم. لذا به تعبیر بعضی استادهای ما، بعضی  مطالب برو
گر عام���ل به آن وج���ود ندارد،  حقای���ق؛ بعض���ی مفاهیم ا
داعی به او باید باشد.صدای این مطلب باید بلند شود 

کم کم اهل عمل به آن هم پیدا شوند. تا 

�Ã ب���ردی ی���ا مقصدی کار ک���ه می خواه���د تفسی���ر  کس���ی 
انج���ام ده���د، باالخ���ره انسان ها مح���دود هستن���د، تطبیق 
ک���ردن، باع���ث مح���دود ش���دن ق���رآن می ش���ود و تعارضات 
ک���ه مقاب���ل ای���ن مفه���وم  کس���ی  را بیش ت���ر می کن���د؛ یعن���ی 
که  ق���رار می گی���رد، وجه���ه منف���ی پی���دا می کن���د؛ در صورت���ی 
کسی  تطبیق کننده و مفسر، انس���ان معصومی نیست، ولی 
 ی���ک تقابلی 

ً
ک���ه مقابل این مفه���وم قرار می گی���رد، این بعدا

 با ق���رآن ممکن���ه پی���دا بکن���د. یعنی چنی���ن برداش���ت شود.
نکته دیگر این که انسان ها بر اساس محدودّیت خودشان 
گر بخواهیم این باب  می آین���د تفسیر مقصدی می نویسند. ا
که تفسیر مقصدی نوشته بشود، بعد هر کسی  را ب���از بکنیم 
که بر اساس آن ذهن ناچیز خودش  هم اجازه داشته باشد 
تی  بیای���د مقاصد آیات را بیان بکند، ای���ن خود یک مشکال

در جامعه به وجود می آورد. توضیح شما چیست؟

کار، حد و م���رز دارد و شرایط دارد. خود  که این  البت���ه 
کارهایی، من���ع کرده و گفته ام���روزه برخی  ایش���ان ه���م از 
خودش���ان یک افکاری دارند خارج از قرآن، می آیند برای 
آن که جوانان ما را گول بزنند، به قرآن تمّسک می کنند که 
این مصداق تفسیر به رأی است. این ها حق ندارند قرآن 

کنند! را تفسیر 

ببینید! ایشان خودشان متوّجه سوء استفاده از آیات 
هستن���د، ولی ای���ن باعث نمی ش���ود آدم ه���ای خالص و 
مخلص، آدم های عاِلم، چیز فه���م و بی غرض، ننشینند 
کنن���د برای قرآن و  و در ق���رآن فکر نکنن���د، بلکه باید فکر 
کنند.  گرفت���ن شرایطی، بی���ان  مقاص���د قرآن را ب���ا در نظر 
یخ  یز بسیاری از ظلمه در طول تار البته این ق���رآن دستاو
ب���وده و خواه���د ب���ود، ول���ی بسی���اری ه���م هستن���د که در 
جست وجوی حقیقت اند؛ هم در مرحله عرضۀ حقیقت 
و ه���م در مرحل���ه جست وج���و و پژوه���ش حقیق���ت. این 
یم.  ک���ار را مغفول بگذار که ما آن طرف  باعث نمی ش���ود 
البت���ه باید به آفات توجه داشت���ه باشند تا انحراف ایجاد 

نشود.

�Ãممنون

گردن ماها دارد  به هر حال، امام ح���ق بسیار بزرگی به 
و راه ام���ام بای���د همیشه زنده باشد، مخصوص���ًا راه قرآنی 
امام. هر کس که می تواند باید در نشر افکار امام فعالّیت 
ید این چ���راغ قرآنی و افکار  و ت���الش داشته باش���د. نگذار
کنید.  قرآنی امام به خاموشی بگراید و مشعلش را روشن 
یکرد تفسی���ری امام حرف بزنید ت���ا بشود روزی  از ای���ن رو
کرسی بنشین���د و حوزه ه���ای علمّیه م���ا؛ مدرسین ما  ب���ه 
و محّققی���ن م���ا، بیش از پیش ب���ا افکار ایش���ان و مطالب 

ایشان، آشنا بشوند.

پانوشت

کهف )18(، آیه 110. 1. سوره مبارکه 

2. سوره مبارکه بقره )2(، آیه 193.

3. سوره مبارکه انسان )76(، آیه 1.

4. سوره مبارکه انسان )76(، آیه 2.
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ÃÃچکیده

1یک���ی از موضوعاتی که از سوى برخی قرآن پژوهان و 

عالمان بزرگ عرفان براى حل مشکل استعمال الفاظ 
در معانی محسوس و مادی در حق متعال ابراز شده، 
وض���ع الفاظ ب���رای روح معانی است. در ق���رآن کریم از 
واژگ���ان و مفاهیم���ی استفاده شده ک���ه در متن فرهنگ 
و زب���ان آن جامع���ه مطرح ب���وده و مردم ب���ا آن مأنوس 
بوده ان���د. از آن ج���ا ک���ه قرآن از خ���ود با تعبی���ر به بیان، 
مبی���ن، تبی���ان و ن���ور ی���اد ک���رده و الزمه آن فه���م روشن 
برای سطوح و طبق���ات مختلف اجتماعی است، باید 
آن حقای���ق را ب���ا تعبی���رى قاب���ل درك براى م���ردم � که 
ملموس و عینی اس���ت � بیان کرده باشد و چون الفاظ 
در سط���ح م���ردم ع���ادی، در همان معان���ی محسوس 
و م���ادی اس���ت; استعمال���ش در معان���ی بلن���د مشکل 
آفری���ن گردی���ده است، بدین روى: 1(ع���ده ای راه حل 
و پ���ل ارتباطی میان معان���ی مادی و سطحی و معانی 
دیگر را استعاره، مج���از و کنایه گرفته و معنا هر چند در 
ج���ای اصل���ی خودش حف���ظ می شود، ام���ا معنای نو 
مناسب با کارب���رد متداول تعارضی پی���دا نمی کند. 2(

و ع���ده ای این معانی مت���داول و متن���ازل را سطحی از 
معانی اصلی و مشترك میان آن معانی متعالی و دسته 

     1. استاد حوزه و دانشگاه.

پایی���ن گرفته ان���د. محل بحث این مقال���ه راه حل دوم  
ب���رای تعیین جایگاه معنا اس���ت. در تقریر  این نظریه، 
عالم���ان بسی���اری از گذشت���ه سخ���ن گفت���ه و راه ه���ای 
مختلف���ی را ط���ی ک���رده که در مجم���وع بر ی���ک منوال 
نیس���ت. برخی از تقریرها ج���ای مناقشه دارد و برخی 
از آن ه���ا برخاست���ه از مشکل حل مج���از در قرآن است. 
بدون تردید نمی ت���وان نقش تأویالت عرفانی و نشان 
دادن الیه ه���ای معنای���ی را در نظریه روح معنا نادیده 
گرف���ت. در این مقاله پس از بیان اصل نظریه و جایگاه 
و اهمی���ت بحث و تقریرهای���ی که در این باره شده، به 
نق���د و بررسی آن می پردازیم و از دو جهت این نظریه را 
نقد م���ی کنیم، یکی آنکه این نظری���ه قاعده کلی همه 
مفاهیم نمی تواند باشد. وانگهی با طرح آن در همه جا 
رفع مشک���ل مجاز نمی ش���ود، زیرا  نظری���ه روح معنا در 
بسی���اری از موارد حل مشک���ل نمی کند و بدون قرینه، 
معن���ا منص���رف در معن���ای ظاهری و ب���دوی آن است. 
نکت���ه دیگر نق���د نظری���ه مقصد گرایی در وض���ع الفاظ 
اس���ت. مقصدگرایي را می توان ب���ه عالم تفسیر و هدف 
مؤل���ف در بیان معاني برد، اما نمی ت���وان آن را در همه

ج���ا به گوینده و قاعده عموم���ي در بیان الفاظ نسبت 
داد. بنابراین، این نظریه به دنبال تصحیح معناهای 
غیرمادی ب���ا همین توجیه در تفسیر ق���رآن کریم است 

وح معنا با تاکید بر آراء امام خمینی1 نقد و بررسی نظریه ر
سید محمد علی ایازی

مقاله

1
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ک���ه واض���ع نام گذاری ها براس���اس اه���داف و فواید اشیا 
انجام داده و حتی ب���ا تغییر ماهیت و حفظ فایده، باز 
نام باقی می ماند که چنین اصلی کلیت ندارد، و معنای 

جدید وضع جدید از کلمه پیشین است.  

 کلید واژه: روح معنا، مجاز، تأویالت عرفانی، فایده گرایی  
در وضع. 

مقدمه
بی نازل شده، و از بطن واقعیات  بان عر یم به ز کر قرآن 
که  گرفته  کار  بان���ی عصر نزول برخاسته و واژه هایی را به  ز
در پیون���د ب���ا فرهنگ و ع���ادات و رسوم مخص���وص آنان 
گفتن، استدالل  بوده است. به همین دلیل شیوه سخن 
کردن، تشبیه و تمثیل آوردن و ده ها  نمودن، سوگند ی���اد 
ى و الق���اى مطالب را از جامع���ه می گیرد و با  ف���ن سخنور
گفت���ن جاذبه ایج���اد می نمای���د. حال  گونه سخ���ن  ای���ن 
گ���ر در ق���رآن واژه های���ی در سط���ح مأن���وس و محس���وس  ا
که در محدوده معنای  آن هاست، نه به این معن���ا است 
ظاه���ری، بلکه در جهت نشانه حقای���ق عالی با استفاده 

از این الفاظ است. 

از س���وی دیگر خداوند با بکارگیری الفاظی از آن مقام 
بانی  در خطاب به انس���ان، جعل اصطالح نمی کند و از ز
بان مردم و اسلوب دیگرى استفاده نمی کند، چون  ج���ز ز
 ِبِلَساِن َقْوِمِه«.1 

َ
َنا ِم���ْن َرُسول ِإاّل

ْ
ْرَسل

َ
خود می فرماید: »َوَما أ

ک���ه از این  که انج���ام می ده���د، ای���ن است  ى  ک���ار تنه���ا 
کارآمد و نشان���ه شناسانه استفاده  ى  ب���ان به عنوان ابزار ز
می کند تا آن حقایق غیر حسی و ماوراى مادى را منتقل 
و آن معان���ی بلند را در ظرف���ی از حروف مأنوس و محدود 
کن���د. به عبارت دیگر آن حقای���ق را با تعبیرى قابل  بیان 
که ملموس و عینی است � بیان می کند  درك براى مردم � 
و چ���ون الفاظ در سطح مردم، در همان معانی محسوس 

1.  ابراهيم / 4. ما پيامبران را نفرستاديم مگر با زبان قوم خودشان سخن 
بگويند.

گرفته می شود؛ استعمالش در معانی بلند مشکل  کار  به 
ی���ن شده اس���ت. برای ح���ل این مشک���ل راه حل های  آفر
که از  مختلف���ی ارائه ش���ده است. یکی از ای���ن راه حل ها 
س���وى برخی ق���رآن پژوهان و عالم���ان بزرگ ب���راى امکان 
توس���ع معانی و ح���ل مشکالت آیات غیب���ی مطرح شده، 
ک���ه به دنب���ال بیان  یه  ی���ه روح معن���ا اس���ت. ای���ن نظر نظر
که الفاظ قرآن در اص���ل وضع خود تنها  این نکت���ه است 
مح���دود ب���ه معانی ظاه���ری آن نیست و مشتم���ل بر روح 
که  یه در برابر دیدگاه کسانی است  معانی است، این نظر
کلم���ات قرآن را مستعم���ل در معناى ظاهرى و محسوس 
و مقید می داند، یا استعم���ال آن را در معانی دیگر مجاز 
ین���ه معتبر تفسیر مج���ازی را جایز  می شمرن���د و تنها با قر
می دانند. این مسئله در میان مفسران عرفانی مانند ابن 
تی  کاشان���ی، امام خمینی، در تبیین جمال بی، فیض  عر
کار رفته،  ک���ه واژه هاى آن در معانی محسوس و عادى به 
کالم را از ظاهر  گرفته و آنان معانی  بیشتر م���ورد توجه قرار 
ب���ه امور دیگر توسع���ه داده و گفته اند: می توان آیات قرآن 
یرا این الف���اظ در طول  را فرات���ر از فه���م عرفی پیش ب���رد، ز
ین آن ها همان  که نزدیك تر داللت خ���ود معانی اى دارند 
که  معان���ی ظاه���رى و س���اده و ابتدایی اس���ت، در حالی 
معان���ی دیگر ب���راى کالم الهی فرض می ش���ود. در تحلیل 
گفته شده، چون در ق���رآن از واژگان و مفاهیمی  ای���ن نظر 
استفاده شده که در متن فرهنگ آن جامعه بکار می رفته 
گفت���ار قرآن از باب  و م���ردم با آن مأن���وس بوده اند. سطح 
هماهنگ���ی ذهن���ی با فهم مخاطب���ان و سازگ���ار و آشنا با 
آن معان���ی بک���ار رفته است و پیامبر می���ان وحی و معانی 
بان متعارف ارتب���اط برقرار کرده و  بلن���د غیبی با همی���ن ز
کات محسوس آنان را مورد خطاب قرار داده است.  ادرا

یه بر اساس  که این نظر  حال پرسش اصلی این است 
چه مبنایی مطرح شده و چ���ه پشتوانه ای دارد و در مقام 
عمل چه تفسیرهایی را در قرآن به وجود آورده و پیوند و یا 
دالل���ت این معانی با الفاظ از چه بابی است؟ آیا از باب 
استعمال لفظ در ما وضع له و به صورت معنای حقیقی 
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ینه به آن معنا سوق  که در مرحله اولیه و بدون قر اس���ت، 
داده می ش���ود، ی���ا بنا به گفته ع���ده ای راه حل نفی مجاز 
اس���ت؟ در صورتی که ای���ن معانی حقیقی باشد، نسبت 
آن ب���ا معنای ظاهری و سطحی چ���ه می شود، در این جا 
یه روح معنا  ک���ه آیا نظر اس���ت که این سخن مطرح است 
ص���رف نظر از ق���ول به عدم مجاز با زهم جای���ی دارد و آیا 
یه را برای توسعه معنا بکار گرفت و گفت  می توان این نظر
که واضع انج���ام داده، محدود  ک���اری  استعم���ال لفظ و 
ب���ه معنای حسی و ظاهری نیس���ت و شامل مجموعه ای 
ک���ه شامل آن معان���ی متعالی می گردد و  از معن���ا می شود 
ای���ن معانی مت���داول و متنازل، سطح���ی از معانی اصلی 

و مشترك میان آن معانی متعالی و دسته پایین است.

اهمیت این بحث
که حجم وسیعی از آی���ات قرآن بیان مسائل  از آن ج���ا 
ین  ین و بحث انگیزتر ماورای���ی و غیبی اس���ت و از مهم تر
مباح���ث تفسی���ری، توضی���ح مدل���ول دست���ه ای از آیات 
اس���ت که ب���ه شرح صف���ات خب���ری خداوند می پ���ردازد، 
ک���ه در ای���ن آی���ات سخ���ن از داشت���ن ص���ورت،  صفات���ی 
دس���ت، پ���ا و یا داشت���ن مکر و خدع���ه و انتقام ب���ا معانی 
انسان���ی و محس���وس و م���ادی دارن���د، و موج���ب اعتقاد 
ب���ه تجسی���م، تشبی���ه و محدودی���ت قدرت اله���ی شده و 
نزاع های سختی را در جهان اسالم به وجود آورده است. 
ی���ه روح معن���ی، یکی از راه حل ه���ای پاسخ گویی در  نظر
حوزه معناشناسی و داللت حقیقی آن است. نتیجه این 
که فرات���ر از معناى ظاهرى پیش  دیدگ���اه در تفسیرهایی 
می رون���د و توسع���ه مفهومی ب���راى آیات قائ���ل می شوند، 
به خوب���ی قاب���ل مشاه���ده اس���ت و چنی���ن دیدگاه���ی و 
گونه  کلی���دى در تصحیح این  ى و  مبنای���ی، نقش محور
یرا وقتی واژه اى براى امرى در مرتبه اى  برداشت ها دارد، ز
عرفی به کار رفت که ذهن مردم به آن عادت کرده، طبعا 
مردم به سمت همان معنا پیش می روند و معنایی دیگر 
ک���ه استعمال کلمه،  را دور از ذه���ن می دانن���د، در حالی 
که تنها در همان معناى عرفی  الزاما به این معن���ا نیست 

ینه  استعم���ال شده و در معانی دیگ���ر نمی تواند بدون قر
گاه روشن می شود  استعمال شود. اهمیت این بحث آن 
یم، یا  گون شو گونا که برای قرآن قائ���ل به بطون و الیه های 
یم و بخواهیم به  در برابر مخالفان استعمال مجاز قرار گیر
ای���ن وسیله داللت این الف���اظ را برای معانی فراتر از باب 

حقیقت بدانیم.

کرسی وسیله اى ب���راى نشستن   ب���ه عنوان مثال لف���ظ 
ک���ه از چه  به ک���ار م���ی رود، ام���ا این لف���ظ معّی���ن نمی کند 
چی���زى ساخته شده است، از چوب، آهن، آلمینیوم... و 
کسانی  ک���ه براى چه نشستن���ی و چه  نی���ز معّین نمی کند 
ید:  باره حضرت سلیمان می گو و با چه خصوصیاتی. در
ِه  ُکْرِسّیِ َقْینا َعل���ی 

ْ
ل

َ
کرسی او جس���دى انداختی���م: »َو أ ب���ر 

باره خدا هم می فرماید: »َوِسَع  ن���اَب«)88( در
َ
َجَسدًا ُثّمَ أ

کرسی خدا  ْرَض«. )بق���ره: 256( 
َ ْ
م���اواِت َو األ ���ُه الّسَ ُکْرِسّیُ

آسمان ه���ا و زمین را در برگرفته است. کرسی در جایی به 
معناى محسوس و در جایی به معناى نامحسوس آمده 
کرسی اول  کرس���ی دوم را ب���ا  اس���ت. مجسم���ه و مشبهه، 
گرفته  اند. معتزله کرسی دوم را در معنای مجازی و  یکی 
گرفته اند1. و جالب  کنایه از عل���م و احاطه و استقرار خدا 
این ک���ه میان کرسی و عرش تف���اوت گذاشته شده است 
و ه���ر دوى این واژه ها معن���اى محسوس و غیر محسوس 
ی���ه روح معنا به دنب���ال درست کردن استعمال  دارد. نظر
کرسی در ق���درت و فرمانروایی مطلق خدا بدون  حقیقی 
قول به مجاز شدن استعمال این لفظ در معنای قدرت و 
احاط���ه امری است و معتقد است که وضع این کلمه در 
معنای���ی فراتر از معنای ظاه���ری است و قائل به صحت 
استعمال حقیقی با استعمال لفظ براى روح معنا است. 
در ای���ن صورت بر طبق مبناى قائالن به استعمال الفاظ 
ب���راى روح معان���ی، معن���اى توسعه یافته ب���ر خالف وضع 
کالم  اولی���ه نیست، بلک���ه در مرتب���ه اى از هم���ان معناى 
که در عصر نزول فهمیده نشده  حقیقی است. )هر چند 

1. أّن كرسيه لم يضق عن السموات و األرض لبسطته و سعته، و ما هو إال 
كرسي ثمة و ال قعود و ال قاعد. ر.ک:  تصوير لعظمته و تخييل فقط، و ال 

زمخشری، الکشاف، ج1، ص302-301. 
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است.(

گونه استعماالت  یم نمونه ای���ن  کر  بنابرای���ن، در ق���رآن 
ف���راوان است. حجم انبوهی از آیاتی که ادیبان و مفسران 
گرفت���ه و معنایی فرات���ر از داللت  آن ه���ا را از ب���اب مج���از 
کردن  ک���رده، نش���ان از ض���رورت منقح  ظاه���ری آن بیان 
یه را می دهد. جالب این جاست که در روایات  ای���ن نظر
اهل بی���ت، نمونه این توسعه معانی دیده می شود و خود 
ک���ه چگونه ای���ن الفاظ از  آن���ان ب���ه این بح���ث دامن زده، 
معنای ظاه���ری فراتر و در عین ح���ال منتسب به وحی و 
یل و معنایی غیر ظاه���ری است. از این رو،  در قال���ب تأو
گر ای���ن اصل لحاظ نش���ود، تفسیر آنان ب���ر خالف ظاهر  ا
که به  می شود. مث���اًل امام صادق 7 در حدیثی طعام را 
کی هاى مادى دارد:  ظاه���ر ارتکاز در معناى غ���ذا و خورا
ا ُثّمَ  م���اَء َصّبً

ْ
���ا َصَبْبَنا ال

َ
ّن
َ
ْنس���اُن ِإلی َطعاِم���ِه أ ِ

ْ
َیْنُظ���ِر اإل

ْ
»َفل

ا«.از باب توس���ع در روح معنا، آن را به 
ً

ْرَض َشّق
َ ْ
َشَقْقَن���ا األ

علم و غذاى معنوى تفسیر می کند و می فرماید: »فلینظر 
مّمن یأخذ العلم منه«1.

 به همین دلیل کسانی مانند غزالی)م505( معتقدند 
که  که چی���زی در عالم ملک و شه���ادت نیست مگر این 
ک���ه روح و معنای  معنای���ی مثال���ی در عالم ملکوت دارد 
واقعی اوست.2 و فیض کاشانی این شیوه از تفسیر و التزام 
ک���ردن به ملکوت و عال���م معنا و باز  ب���ه این اصل را سفر 
ش���دن عالم روحانیتی فراتر از حس و شهادت می داند.3 
یل هاى فلسف���ی، عرفانی و  ى از تأو و ب���ا این اصل بسی���ار
که مستند به لفظ اس���ت، را معقول و مطابق با  ارش���ادى 

ى در الیه هاى دیگر قرار می دهد. کالم بار مدلول 

پیشینه
ی���ه روح معنا سابق���ه ای دراز در سای���ه بحث های  نظر
مختل���ف معن���ی شناس���ی، و تفسیری، کالم���ی و عرفانی 
دارد. دست کم از قرن ششم به بعد از دوره غزالی)م505( 

كتاب فضل العلم، باب 14، ح 8. كافی، ج 1، ص 39،  كلينی،   . 1
2 . جواهر القرآن، ص36. 

3. تفسير صافی، ج1، ص 29. 

ی���ه در شکل اولیه خود طرح ش���ده و بعدها ابن  4ای���ن نظر

ب���ی )م637( و شارحان آثار وی ب���ه این مسئله شکل  عر
یه به صورت  علمی تری داده اند. پی���ش از آنکه این نظر
اص���ل در آید، در عمل و به ص���ورت موردی در دسته ای 
کلم���ات و معانی تشبیه���ی بیان شده، ام���ا آرام آرام به  از 

غزالی  كرده،  بيان  مسئله  اين  صراحت  به  كه  كسی  نخستين  شايد   .4
جا  سه  در  وی  كم  دست  پردازد.  می  موضوع  اين  به  كه  باشد  )م505( 
كه می نويسد: إذ ما من  كرده، يکی در جواهر القرآن  ح  اين بحث را مطر
عالم  من  روحاني  ألمر  مثال  هو  و  إال  الّشهادة  و  الملك  عالم  في  شي ء 
قالبه،  و  ليس هو هو في صورته  و  و معناه،  كأنه هو في روحه  الملکوت 
ج إلی المعنی الروحاني من  و المثال الجسماني من عالم الشهادة مندر
كانت الدنيا منزال من منازل الطريق إلی اهّلل ضروريا  ذلك العالم، و لذلك 
اللّب إال من طريق القشر،  كما يستحيل الوصول إلی  في حق االنس، إذ 
تعرف  ال  و  األجسام،  عالم  بمثال  إال  األرواح  عالم  إلی  الترّقي  فيستحيل 
هذه الموازنة إال بمثال، فانظروا إلی ما ينکشف للنائم في نومه من الرؤيا 
الصحيحة التي هي جزء من ستة و أربعين جزءا من النبوة، و كيف ينکشف 
بأمثلة خيالية، فمن يعّلم الحکمة غير أهلها يرى في المنام أنه يعلق الدّر 
كان في يده خاتم يختم به فروج النساء  علی الخنازير. و رأى بعضهم: أنه 
قبل  رمضان  في  تؤذن  رجل  أنت  سيرين:  ابن  له  فقال  الرجال،  أفواه  و 
له:  فقال  الزيتون،  في  الزيت  يصّب  كأنه  آخر:  رأى  و  نعم.  فقال:  الصبح، 
كان تحتك جارية فهي أمك، قد سبيت و بيعت و اشتريتها أنت و ال  إن 
لألذان  مشاركا  بالخاتم  الفروج  و  األفواه  ختم  فانظر  كذلك.  فکان  تعرف، 
كان مخالفا في صورته، و قس  قبل الصبح في روح الخاتم و هو المنع و إن 
كثير  علی ما ذكرته ما لم أذكره. و اعلم: أن القرآن و األخبار تشتمل علی 
من هذا الجنس، فانظر إلی قوله صّلی اهّلل عليه و سّلم »قلب المؤمن بين 
إصبعين من أصابع الّرحمن« فإن روح األصبع القدرة علی سرعة التقليب، 
و  يغويه،  هذا  الشيطان،  لّمة  بين  و  الملك  لّمة  بين  المؤمن  قلب  إنما  و 
كما تقّلب األشياء أنت  هذا يهديه، و اهّلل تعالی بهما يقّلب قلوب العباد 
تعالی  اهّلل  إلی  المسّخرين  الملکين  نسبة  شارك  كيف  فانظر  بإصبعيك، 
قوله  هذا  من  ج  استخر و  الصورة.  في  خالفا  و  إصبعيه  روح  في  إصبعيك 
صّلی اهّلل عليه و سّلم »إن اهّلل تعالی خلق آدم علی صورته« و سائر اآليات، 
و األحاديث الموهمة عند الجهلة للتشبيه، و الذكي يکفيه مثال واحد، و 
البليد ال يزيده التکثير إال تحّيرا. جواهر القرآن و درره، ص: 36، همچنين 
كه برای وجود مراتب پنج  در رساله فيصل التفرقة بين االسالم و الزندقه، 
الوجود  اما  می نويسد:  عقلی  وجود  بخش  در  می شود،  قائل  را  ای  گانه 
العقلی، فهو ان يکون الشئ روح و حقيقة و معنی؛ فيتلقی العقل مجرد 
مثاًل  كاليد  ج،  خار او  حس،  او  خيال  فی  صورته  يثبت  أن  دون  معناه، 
فإن لها صورة محسوسة و متخيلة و لها معنی هو حقيقتها و هی القدرة 
علی البطش و القدرة علی البطش هی اليد العقلية و للقلم صورة و لکن 
حقيقته ماتنقش به العلوم و هذا ما يتلقاه العقل من غير أن يکون مقرونا 
بصورة قصب و خشب و غير ذلک من الصور الخيالية و الحسية«. فيصل 
التفرقة بين االسالم و الزندقه، )ص 45، تحقيق سليمان دنيا، دار احياء 
كتاب احيا العلوم می نويسد: »و الکلب هو الغضب،  الکتب، 1381( باز در 
و  الصورة  باعتبار  سبعا  و  كلبا  ليس  العقور  الکلب  و  الضاري  السبع  فإن 
اللون و الشکل، بل روح معنی السبعية الضراوة و العدوان و العقر، و في 
باطن اإلنسان ضراوة السبع و غضبه، و حرص الخنزير و شبقه. فالخنزير 
و  الظلم  إلی  بالغضب  يدعو  السبع  و  المنکر  و  الفحشاء  إلی  بالشره  يدعو 
السبع .)إحياء  غيظ  و  الخنزير  شهوة  يهيج  يزال  ال  الشيطان  و  اإليذاء، 

علوم الدين، جلد8، ص: 19(. 
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کانون  کلی مطرح شده است.  ی���ک و قاعده  صورت تئور
یه پرداز  ی���ن نظر کالمی بوده و مهم تر یه مسائ���ل  طرح نظر
ب���ی در فتوحات مکیه و برخی دیگر آثار  این تفکر ابن عر
کالم الهی  که ب���رای نشان دادن توسعه معان���ی در  است 
یه تا پیش از قرن  ید1. این نظر چن���د جا از آن سخن می گو
یازدهم، در شیعه سابق���ه ای ندارد. نخستین شخصیت 
یه صدرالمتألهین، شیرازی )م1050(2،  تحلیلگ���ر این نظر

ديده  وی  آثار  شارحان  و  عربی،  ابن  از  بسياری  كلمات  باره  اين  در   .  1
علی  مبني  العرب  كالم  »و  می شود:  نقل  مثال  عنوان  به  كه  می شود 
المسألة  هذه  في  خالفناهم  قد  كنا  إن  و  الناس  عند  المجاز  و  الحقيقة 
كالم العرب  بالنظر إلی القرآن، فإنا ننفي أن يکون في القرآن مجاز؛ بل في 
كل  )الفتوحات )4-ج(  جلد1، 88(. و علی عالم األرواح و المعاني لرأيتم 
من  رحمة  محمود:  )غراب،  فافهم .  مرتبته  علی  معنی  و  روح  و  حقيقة 
الرحمن فی اشارات القرآن، ج1، ص 14 همين طور: ر. ك: فتوحات مکيه، 
في  ما  ففيه  العرب،  لسان  علی  منزال  القرآن  كان  لما  ص 253.(.   ،1 ج 
كانت االعراب ال تعقل ما ال يعقل،  اللسان العربي )من خصائص(. و لما 
الکلمات  هذه  جاءت  لذلك  تعقله،  بما  التوصيل  في  لها  ينزل  حتی  إال 
ُثّمَ  تعالی-:  قال-  كما  الحد.  هذا  علی  التجسيم(  و  التشبيه  توهم  )التي 
كانت الملوك عند العرب  ْدنی . )فإنه( لما 

َ
ْو أ

َ
ی َفکاَن قاَب َقْوَسْيِن أ

َ
َدنا َفَتَدّل

تجلس عبدها المقرب المکرم منها، بهذا القدر في المساحة، فعقلت من 
هذا الخطاب قرب محمد- ص- من ربه. و ال نبالی بما فهمت )العرب( 
من ذلك، من سوى القرب. فالبرهان العقلي ينفی الحد و المسافة )عن 
كما  اهّلل، و هذا القدر يکفينا في هذا الموضع( و لو اطلعتم علی الحقائق 
و  و روح  كل حقيقة  لرأيتم  المعاني،  و  األرواح  و علی عالم  اطلعنا عليها، 
معنی علی مرتبته. فافهم . فليس معنی من المعاني و ال روح من األرواح 
االسم  من  نصيب  منها  لکل  إذ  بکماالته،  مطابقة  مثالية  صورة  له  و  اال 
ح فصوص )ابن تركه(، جلد1،294(. فخالصة روح معنی الجمع  الظاهر. )شر
كل شي ء منها- غير منفصل  كلها- و  كون األشياء  و الجمعّية هاهنا هو 
كونها فاقرة الذوات إليه بحيث ال تنقطع اإلشارة إليها  الهوّية عنه تعالی، و 
إال إليه، إلحاطته الوجودّية، فله الهوّية اإلطالقّية، و هو منقطع اإلشارات 
ج  كدخول شي ء في شي ء، و خار علی وجه اإلطالق »داخل في األشياء ال 
وا َفَثّمَ َوْجُه اهّلل ]2/ 115[ 

ُ
ْيَنما ُتَوّل

َ
كخروج شي ء عن شي ء« َفأ عن األشياء ال 

 َوْجَهُه ]28/ 88[- نوري«. 
َّ

 َشْي ٍء هاِلٌك ِإال
ُ

ُكّل
كلی می نويسد: »إن لکل معنی من المعاني  2 . صدر المتالهين در توجيه 
هو  و  كلية  حقيقة  له  مثاًل  فاإلنسان  مظهرا،  و  مثاال  و  حقيقة  األصولية 
هي  و  اهّلل  السم  مظهر  لوازمه  و  خواصه  لجميع  الجامع  العقلي  اإلنسان 
الروح المنسوبة إلی اهّلل في قوله: »َو َنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي«. )حجر: 29(. 
كالمرائي الصقالية و المشاهد  كزيد و عمرو و له مظاهر  و له أمثلة شخصية 
السم  مظهر  و  العالم  روح  هي  كلية  حقيقة  للجنة  فکذلك  الحسية، 
ْحمِن َوْفدًا«. )كهف: 19( و لها مثال  ِقيَن ِإَلی الّرَ الرحمن: »َيْوَم َنْحُشُر اْلُمّتَ
الکرسي و سقفها  الجنة  الرحمن أرض  العرش األعظم مستوى  كلي و هو 
كلية  كذلك النار لها حقيقة  عرش الرحمن و لها مشاهد و مظاهر جزئية.و 
جامعة هي البعد عن رحمة اهّلل بحسب اسمه الجبار و المنتقم و لها نشأة 
كلية هي طبقات سبعة تحت الکرسي موضع القدمين قدم الجبار  مثالية 
و قدم صدق عند ربك و فيه أصول السدرة التي هي شجرة الزقوم طعام 
هي  جزئية  أمثلة  لها  و  المنافقين  و  الفجار  أعمال  ينتهي  هناك  و  األثيم 
كل أحد و هواه في أواله و أخراه«. الشواهد الربوبية فی المناهج  طبيعة 
السلوكية، ص: 303«. و نيز به مناسبت معنای ميزان و حساب هر چند 

کاشان���ی)م1092( است. این  گرد وی فیض  و سپ���س شا
دو شخصی���ت فلسف���ی و عرفان���ی، ای���ن بح���ث را هم به 
جه���ت تفسیری و ه���م توسعه معانی کلم���ات الیه به الیه 
کرده اند. امام خمینی1  ق���رآن به عنوان یک اصل مطرح 
یه روح معنا را به عنوان  کتاب مصباح الهدای���ة3، نظر در 
ی���ن مج���از و از جهت���ی جمع می���ان معانی  روش���ی جایگز
مختل���ف و ی���ا توس���ع در مفاهی���م می خواه���د4، و حس���ن 
مصطف���وی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن و دیگر 
آث���ار خود مانن���د تفسیر روشن، از ب���رای نشان دادن اصل 
یه  کلمات و از جهتی برای نف���ی مجاز این نظر واح���د در 
را می خواه���د. نکت���ه حائز اهمی���ت در گرایش مصطفوی 
توجه به مباحث عرفانی و وحدت نظر با امام خمینی در 
ک���ه دو چهره مادى �  ای���ن شیوه از تفسیر واژه هایی است 

حسی و چهره معنوى � غیبی دارد.

یه  خاستگاه نظر
ین  تردیدی نیست که انسان برای فهم معنا از مأنوس تر

كلمه در مقايسه با  كلمه روح معنی استفاده نمی برد، اما با تحليلی از  از 
معنای ظاهری آن اين دسته از آيات را در مقايسه ميان معنای ظاهری و 
حقيقت معنی تفسير می كند: و الحساب عبارة عن جمع تفاريق المقادير 
واحدة  لحظة  في  يکشف  أن  اهّلل  قدرة  في  و  مبلغها  تعريف  و  األعداد  و 
 : )انعام  اْلحاِسِبيَن«  ُع  ْسَر

َ
أ ُهَو  »َو  ئق حاصل حسناتهم و سيئاتهم  للخال

كل أحد مقدار عمله بمعيار صحيح يعبر عنه بالميزان  62( و يعرف أيضا 
ال  كما  األثقال  و  األجرام  موازين  األعمال  و  العلوم  ميزان  يساو  لم  إن  و 
يساوي ميزان الفلسفة و هو المنطق ميزان االرتفاعات و المواقيت و هو 
األسطرالب و ميزان الدوائر و القسي و هو الفرجار و ميزان األعمده و هو 
كالعروض  الشاقول و ميزان الخطوط و هو المسطر و غيرها من الموازين 
للشعر و الحس و الخيال لبعض المدركات و العقل الکامل للکل و بالجملة 
كل شي ء من جنس«. ر.ک: مالصدرا، الشواهد الربوبية فی  يکون ميزان 

المناهج السلوكية، ص296.
3 . مصباح الهداية، ص39.

با  را  معنا  روح  نظريه  كه مصطفوی، هر چند  اين  اهميت  نکته حايز   .4
القرآن  كلمات  اما در جای جای تحقيق فی  نکرده،  بيان  اين شفافيت 
توضيح  در  نکته  اين  كلی است.  و  نشان دادن معنای جامع  به دنبال 
به  روش  همين  با  و  می شود  روشن  بيشتر  الهی  صفات  و  اسما  گان  واژ
كتاب روش  كرده است; و بحث تئوريك آن را در  شدت از نفی مجاز دفاع 
علمی در ترجمه و تفسير قرآن مجيد )ص 5 و 73 و 89( و تفسير روشن، 
كلمات القرآن  كتاب تحقيق فی  )ج1، مقدمه ششم( آورده و در عمل در 
)روش  آن  شبهات  به  پاسخ  و  رضی  شريف  البيان  تلخيص  كتاب  نقد  و 
مجاز  نفی  آشکارا  را  خود  انگيزه  و  برده  كار  به  را  نظريه  اين  علمی: 50( 
گرايش مصطفوی توجه به مباحث  دانسته است. نکته حائز اهميت در 
واژه هايی  تفسير  از  شيوه  اين  در  خمينی  امام  با  نظر  وحدت  و  عرفانی 

كه دو چهره مادى ـ حسی و چهره معنوى ـ غيبی دارد. است 

قرآن شوخی بردار 
نیست، کسی 
می تواند وارد این 
عرصه بشود که 
خودش را متصل 
به حقیقت قرآن 
بکند.
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کلم���ات استفاده می کند و معنا چیزی است که به ذهن 
او و دیگ���ران می رسد و از نسبت میان لفظ و آنچه تداول 
که معنای  دارد، استفاده می برد. مشکل آن جایی است 
مأنوس سازگ���ار با عقل نباشد و یا مفس���ر معنای ظاهری 
را متناسب ب���ا موضوع نبیند. یا چن���د معنا وجود داشته 

کدام از آن ها است.  ینده  گو که مراد  باشد و نداند 

یس���د: »انس و  در ای���ن ب���اره عالم���ه طباطبای���ی می نو
که ذهن آدم���ی در هنگام شنیدن  ع���ادت باعث می شود 
کلمه، و یا ی���ك جمله، به معناى م���ادى آن سبقت  ی���ك 
ی���د، و پی���ش از ه���ر معن���اى دیگ���ر، آن معن���اى مادى  جو
که بدن، و  و ی���ا لواح���ق آن به ذهن در آی���د، و از آنجای���ی 
ق���واى بدن���ی  انسان، سر و کارش همه ب���ا ماده است، لذا 
گ���ر لفظ حیات، علم، قدرت، سم���ع، بصر، کالم، اراده،  ا
رض���ا، غضب، خل���ق، ام���ر و امث���ال آن را می شن���ود، فورا 
معن���اى م���ادى آن ب���ه ذه���ن در می آی���د، هم���ان معنایی 
ک���ه از ای���ن کلمات در خ���ود س���راغ دارد. همچنین وقتی 
کرسی، فرشته،  کلمات آسم���ان، زمین، لوح، قلم، عرش، 
ی���ان او، از پیاده نظام و سواره  ب���ال فرشته، شیطان، لشگر
نظام���ش را می شن���ود، مصادی���ق طبیعی و م���ادى آن به 
ذهن می رسد، و پیش از هر معناى دیگرى داخل در فهم 

می شود«.1 

از این رو کانون بدفهمی و چالش بزرگ معنی شناسی 
در معان���ی غیب���ی و طولی و اسما و صف���ات الهی است. 
ی���ه روح معن���ی، در میان  ی���ن بست���ر پیدایش نظر و مهم تر
یه  ک���رده، و نظر که به ای���ن دیدگ���اه توجه  عارف���ان اس���ت 
ک���رده، چنانک���ه ام���ام خمینیÃ1 ب���ه صراحت  پ���ردازی 
یس���د: »هل بلغ���َک ِمن تضاعیف إش���ارات األولیاء  می نو
کلم���اُت العرفا- رضی اهلل عنه���م- أن األلفاظ ُوضعت  و 
ألرواح المعانی و حقائقها«2. و هدف آنان تعالی معنایی 
و ح���ل مشکل ای���ن دسته از آی���ات و تفسی���ِر جمله هایی 
اس���ت که هم واژه های آن در معانی محسوس و مادی به 

1.  طباطبايی، الميزان، ج 1، ص9
2 . مصباح الهداية، ص39. 

ک���ار رفته، و هم در امور معنوی و غیبی. از نظر قائالن، راه 
کلمات و عبور از معانی مادی، نشان  حل ای���ن  دسته از 
دادن معان���ی متعالی با حف���ظ اصالت واژگان و وضع آن 

است. 

از نظ���ر آن���ان، تنه���ا با توسع���ه معن���ا، و عب���ور از معانی 
گرفته شده  که از روح معنا  ظاهری و نشان دادن معنایی 
ک���رد. این روح معنا حقیقی است  می توان مشکل را حل 
که اعم از معانی ظاهری و  و استفاده از معان���ی ای است 
غی���ر حسی اس���ت و شکل خاصی از موض���وع له، مدلول 
الف���اظ نمی باشد؛ در این صورت، معنای توسعه یافته بر 
خ���الف لغت نیست، بلکه در مرتب���ه ای از همان معنای 
کالم است، چون الفاظ برای روح معنا وضع شده است. 
کلمه روح���ی از معن���ا داشت���ه باشد و  ی���را وقت���ی در ه���ر  ز
گون، اما مشترک باشد، می توان  گونا مشتم���ل بر الیه های 
کرد و معانی طولی  آیات ق���رآن را فراتر از فهم عرفی تفسیر 
ک���رد. به عبارت دیگ���ر، هر واژه  کالم فرض  حقیق���ی برای 
که در  می توان���د الیه هایی از معن���ا را در خود ج���ای دهد 
عرف مردم، آن معناِیِ ظاه���ر بیشتر متداول است، لکن 
ت���ر معانی مثال���ی و مجرد وجود  ت���ر، و باال در مرتب���ه ای باال
که از این  دارد که اصل و روح آن کالم را تشکیل می دهد 

تفسیر بکارگیری در اصطالح به روح معنا یاد می شود. 

کسانی  که باعث ش���ده  ی���ن عامل���ی  بنابرای���ن، مهم تر
ی���ه روى آورن���د و وض���ع الف���اظ را ب���راى روح  ب���ه ای���ن نظر
از مشک���ل  رف���ت  ب���رون  راه  معن���ا بدانن���د، نش���ان دادن 
یژه  محدودانگ���اری در معن���ای آی���ات اله���ی است. ب���ه و
آنک���ه تعابی���ر فراوان���ی در قرآن در ب���اره افع���ال خداوند در 
شکل مادی و ظاهری آن آمده، و بسیاری از آن ها معانی 
محسوس و ملموس دارد، با آنکه خداوند این افعال را به 
که از مقوله انجام انسان نیست،  گون���ه ای انجام می دهد 
که  تا لباس م���ادى بپوشد، یا مانند عم���ل انسان نیست 
ب���ی واسطه ب���ه او نسبت داده ش���ود، به عن���وان نمونه در 
آی���ات فراوانی سخن از ن���زول و فرود چیزهایی از باال برای 
انس���ان مانن���د آب، لب���اس، آه���ن، و کتاب ش���ده است. 
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َماِء َم���اًء« )رعد:   ِم���ْن الّسَ
َ

ْنَزل
َ
مانن���د: »أ

ْیُک���ْم ِلَباسًا 
َ
َن���ا َعل

ْ
نَزل

َ
17، نح���ل:65(. »أ

 .)26 )اع���راف:  َسْوآِتُک���ْم«.  ُی���َواِری 
فرست���ادن ب���اران و آب از آسمان به طور 
مستقی���م بدون فع���ل و انفعاالت انجام 
نگرفته است. این عمل خداوند توسط 
گ���ون و واسطه های  اسب���اب و علل گونا
فی���ض انج���ام ش���ده اس���ت. در ج���اى 
دیگ���ر ق���رآن آمده اس���ت: ما آه���ن را فرو 
فرستادی���م. )حدید: 25( ام���ا می دانیم 
ک���ه خداوند آهن را به ص���ورت مستقیم 
از آسم���ان نفرست���اده اس���ت، بلک���ه در 
همی���ن زمین اسباب به وج���ود آمدنش 
فراه���م ساخت���ه است. یا آم���ده که برای 
ْیُکْم 

َ
َنا َعل

ْ
نَزل

َ
کرده: »أ شما لب���اس را نازل 

ُی���َواِری َسْوآِتُک���ْم«. )اعراف: 26(  ِلَباسًا 
که  ما ب���راى شما لب���اس ف���رو فرستادیم 
عورت ه���ای شم���ا را پوشی���ده می دارد. 
خداوند به ط���ور مستقیم از باال و پایین 
لب���اس نفرستاده است. ی���ا کتاب را فرو 
ِکتاَب 

ْ
 َمَعُه���ُم ال

َ
ْن���َزل

َ
فرست���اده ب���ود: »َو أ

اس«)بقره: 213(  َحّقِ ِلَیْحُکَم َبْیَن الّنَ
ْ
ِبال

کتاب را فرو فرستاد. از این رو،  با ایشان 
ب���رای خ���روج از مشکل و حف���ظ معنای 
گرفته  کمک  یه روح معنا به  اصلی، نظر
ش���ده تا نش���ان داده ش���ود، ای���ن پایین 
آم���دن از باال ب���ه پایین، ص���ورت مادی 
و ظاه���ری دارد و در مرتب���ه ای از مقام و 
مرتب���ت جایگ���اه معن���وی و فرستادن از 
مقول���ه معنای متب���ادر نیست، خارج از 

آن معنا هم نیست. 

ای���ن  نتیج���ه ی  توضی���ح،  ای���ن  ب���ا 
دیدگ���اه روش���ن می شود و نق���ش آن در 
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ک���ه فرات���ر از لفظ پی���ش می رون���د، به خوبی  تفسیرهای���ی 
قاب���ل مشاهده است و حتی نق���ش محوری و کلیدی در 
یرا  تصحی���ح این گونه برداشت ها از نظر قائالن آن دارد، ز
که  کار رفت  وقتی واژه ای برای امری در مرتبه ای عرفی به 
ذهن مردم به آن عادت کرده، و مردم مرتب از آن استفاده 
می کنن���د، سمت و س���و دادن آن کلمه به معنایی فراتر از 
معن���ای محسوس نیازمن���د دلیل است. ب���ه عنوان مثال 
در ق���رآن لفظ: »َکَت���َب«، مرت���ب از آن استف���اده می شود. 
وا 

ُ
ح���ال در آیاتی سخ���ن از کتابت می شود: »یا َق���ْوِم اْدُخل

ُکم«. )مائده: 21( این 
َ
َکَت���َب اهلُل ل تی  

َّ
َس���َة ال

َ
ُمَقّد

ْ
ْرَض ال

َ ْ
األ

کتابت از چه سنخی است.  که این  لفظ معین نمی کند 
یٌز)المجادلة  َنا َو ُرُسلی  ِإّنَ اهلَل َقِوّیٌ َعز

َ
ْغِلَبّنَ أ

َ َ
»َکَت���َب اهلُل أل

ْحَمَة«  ُکْم َعلی  َنْفِسِه الّرَ ّبُ َکَتَب َر ْیُکْم 
َ
: 21(. َفُق���ْل َسالٌم َعل

 
َ
َکبیَرًة ... ِإاّل )األنع���ام: 54(: »َو ال ُیْنِفُقوَن َنَفَقًة َصغیَرًة َو ال 

ُهْم«.) التوبة: 12(. چگون���ه و چه چیزی و در کجا 
َ
ُکِت���َب ل

نوشته می ش���ود. آن چه نوشته می شود محسوس است یا 
کتابت، همان معنای  معقول، هر چند در ذه���ن مردم از 
محسوس و جنس آن از چیزهایی است که در میان مردم 
رایج بوده، در صورتی این کتابت، گاهی در آسمان نوشته 
می ش���ود، یا در لوح محفوظ و یا در قل���ب یا پرونده ای نه 
که  کاغ���ذ. این نمونه را می توان در واژه ی میزان  از جنس 
گ���اه برای ترازو، یا موازنه ی اعم���ال و معیاری برای مقادیر 
کرد. )ر.ک: االنعام: 149، الشوری: 17، الرحمن:  مالحظه 
یه روح معنا  ک���ه نظر 7، الحدی���د: 25(. در ای���ن جا است 
که شامل  کتابت و میزان ی���ک روح جامع دارد  ی���د  می گو
هم���ه صورت ه���ا و معان���ی م���ادی و غیر م���ادی می شود 
و واض���ع هم���ه این مرات���ب را با روح معن���ا در نظر گرفته و 
هرک���دام به تناسب خود معنای���ی حقیقی و بدون نیاز به 
ینه دارد1. امام خمینی در تفاسیر عرفانی خود در مورد  قر
ید: واضع،  وضع الفاظ، مبنایی را مطرح می کند و می گو

در وضع الفاظ به روح معنا توجه داشته است.

کلم���ات عرفا� رض���ی اهلل عنهم �  آی���ا از اش���ارات اولیا و 

ک: طباطبايی، الميزان، ج1، ص10-9. 1 . برای تفصيل اين موارد: ر. 

ای���ن معنا را به دست آورده ای که الفاظ براى روح معانی 
و حقیق���ت آن ه���ا وضع شده اس���ت و آی���ا در این مطلب 
که در این مطلب  کرده ای؟ به جان خودم سوگن���د  تدب���ر 
یرا این  اندیشی���دن، از عبادت شصت سال بهتر است; ز
مطلب، کلید کلیدهاى معرفت و اصل، اصول فهمیدن 

رازهاى قرآن است.2

نتیجه این دیدگاه در تفسیر عرفانی و توسعه مفهومی 
اصطالح���ات قرآن���ی ب���ه خوب���ی قاب���ل مشاه���ده و نق���ش 
گون���ه برداشت ها  ى و کلی���دى در تصحی���ح ای���ن  مح���ور
ی���را وقت���ی واژه ای ب���راى ام���رى در مرتب���ه ای عرفی  دارد. ز
ک���رده و در  ک���ه ذهن م���ردم ب���ه آن ع���ادت  ک���ار رفت  ب���ه 
گر این واژه را به معانی  کتاب های لغت هم آمده است. ا
که در مرات���ب باالى آن لغت  مج���رد و حقایق طول���ی آن � 
ج���اى می گی���رد � توسع���ه بخشیدی���م، در این ص���ورت، بر 
خ���الف لغت نیست، بلکه در مرتب���ه ای از همان معناى 
ک���الم تفسیر شده و مجاز و استعمال بر خالف موضوٌع له 

نیست.

ب���ه طور مثال کلم���ه »فتح« ب���راى گشایش های مادى 
َك 

َ
���ا َفَتْحَنا ل

َ
یفه: »ِإّن استعم���ال می شود و ق���رآن در آیه شر

َفْتحًا ُمِبینًا« )فتح: 1( آن را در مرتبه حسی و براى گشایش 
گرفته،  کار  ى پیامبر در برابر دشمن���ان بیرونی به  و پی���روز
گر ای���ن مبنا را پذیرفتیم که لفظ ب���راى روح معنا و  ح���ال ا
گون م���ادى و معنوى  گونا حقیقت واح���دى در الیه های 
وضع شده، دیگ���ر تفسیر فتح به فتوحات سه گانه قلب3 
برخ���الف معنای وضعی نیست; چ���ون وضع الفاظ برای 
روح معن���ا اس���ت و می تواند شامل معن���اى عرفانی یعنی 

گشایش دل هم بشود.

دیدگاه ها
یه روح معنا هر چند چنین به نظر می رسد  در باره نظر
کلمات  ی���ر واح���دی دارد، اما با دق���ت در  ک���ه بیان و تقر
یرهای  ک���ه دارای تقر قائ���الن آن چنی���ن ب���ه نظر می رس���د 

2. مصباح الهدايه، ص 39; و ترجمه سيد احمد فهرى، ص 79ـ 80.
ح چهل حديث، ص 341ـ 342. 3. ر.ك: شر
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برو است. گونی رو یکردها و مبانی گونا فراوان دارد. و با رو

وح معنا از سوی واضع.  1- وضع الفاظ برای ر
که در معانی غیب���ی و غیر مادی  گروه برای ای���ن  ای���ن 
ک���ه وض���ع الفاظ  قائ���ل ب���ه مج���از نش���ود، معتق���د است 
محص���ور در معناى عرف���ی و متداول نیس���ت و حقیقت 
وض���ع از مجموع���ه ای از مفاهیم گسترده م���ادی و غیبی 
تشکی���ل یافت���ه اس���ت، در ای���ن ص���ورت روح معانی نظر 
واضع بوده، تا استعمال���ش در سایر موارد حقیقت باشد 
یه سوم  ینه نباشد. ای���ن دیدگاه که به نظر و نیازمن���د به قر
معروف ش���ده و میانه قول به تفصیل می���ان قول به مجاز 
گر واژه ای  یرا ا یه نفی مطلق مج���از است، ز در ق���رآن و نظر
کار رفت، شامل معانی  براى معنایی مافوق محسوس به 
م���ورد نظر واضع می شود، و برخ���الف وضع نخواهد بود و 
ک���الم برگرفته شده اس���ت. مانند تفسیر  از هم���ان معناى 
که  کشور و دی���اری به دی���ار دیگر1  هج���رت به هج���رت از 
ب���ر طب���ق این تحلی���ل هم شام���ل هجرت ه���ای مکانی و 
ظاه���ری است، و هم شامل هجرت قلب از عالم ماده به 
که برخالف  کردن معنوی و قلبی و این معنای اخیر  سفر 
گروه برخالف معنا نیست;  ارتکاز عرفی است، از نظر این 
کردن می شود.  چون وضع هجرت مشتمل به هرگونه سفر 
و می توان���د شام���ل معن���اى عرفان���ی آن یعنی سف���ر سیر و 

سلوکی هم بشود.

2- کشف معنای عام از سوی محقق. 
نظر دیگر قائل است که واضع چنین وضعی از کلیت 
و روح معنا را در نظر نگرفته است، بلکه این محقق است 
که برای فهم معنا از ال بالی استعماالت مختلف معنایی 
جام���ع را استخ���راج می کن���د و متناس���ب با موض���وع را به 
دست می دهد. به عبارتی راه وصول به این روح معانی، 
گذاشت���ن الیه ها و پرده های مفهوم از  کنار  ید لفظ و  تجر
ح���وزه مادى و محسوس و باال بردن آن در معانی متعالی 
ید: این معنا  کس���ی نمی تواند بگو است. در این صورت 

گرفته از آثار امام خمينی1، ج5.  1 . تفسير قرآن مجيد بر 

ید واضع  کلم���ه استف���اده نمی شود، اما نمی توان���د بگو از 
که  توجه ب���ه این معنا را هم داشته اس���ت. درست است 
ب���ر خالف استعمال و تداول می���ان عاّمه مردم است، اما 
ب���ط به معنای مادی هم نیس���ت; چون الزمه توسعه  بی ر
کشف معانی مجرد است  مفهوم از امور حسی به غیبی، 
که مشتمل ب���ر معانی عام  و الف���اظ این ظرفی���ت را دارند 
بی در  باشند. نمونه این برداشت را می توان در آثار ابن عر

کرد. کلمات بسیاری مشاهده  فصوص الحکم در 

3- تمرکز بر معانی طولی مفهومی. 
در تحلیل ه���ای پیشین هرچند سخ���ن در باره مفهوم 
ک���الم است، اما بر طب���ق این تحلیل، تمرک���ز بر معناهای 
طول���ی با حذف خصوصی���ات و توسع���ه مفهومی است. 
گاه���ی می تواند با توجه  البته نش���ان دادن معانی طولی، 
ی���ری دیگر آمده- اما  ب���ه مصادیق باشد- چنانکه در تقر
ی���ر معن���ا از مرات���ب و درجات مفه���وم است،  در ای���ن تقر
کلمه  خصوصی���ات و جزئی���ات آن مد نظر نیس���ت. مثل 
که به عطوف���ت تفسیر شده، در ذه���ن مردم این  رحم���ان 
عطوف���ت به انفعال انسانی سوق داده می شود، در حالی 
که خداوند عطوفت دارد، اما انفعال ندارد و استعمالش 
در غیر انفعال در حق خدا، مجاز نیست، چون لفظ براى 
که اعم از انفعال و عدم انفعال  روح معنای���ی وضع شده 
است. جهات انفعالیه که از لوازم این عالم حسی است; 
دخالتی در معناى موضوع ل���ه ندارد، لذا اطالق رحمان 
کمال را واجد و از جهات  که صرف جهات  ب���ر موجودى 

انفعال و نقص مبّرا است، صرف حقیقت است.

4- تمرکز بر معانی طولی مصداقی . 
روح معن���ا ن���ه ناظ���ر ب���ه مفه���وم، بلک���ه از قبی���ل بی���ان 
مصادی���ق مفاهی���م باش���د و آن معان���ی طول���ی از مفه���وم 
ی���ر، روح معن���ا ناظ���ر به  گرفت���ه نمی ش���ود، طب���ق ای���ن تقر
یل  ب���وط به تأو که مر مرات���ب حقایق و عینیت���ی آن است 
ک���الم و برگردان���دن به حقیقت���ی ورای لف���ظ می شود.2در 

2. آداب الصالة، ص347.
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ک���ه  ای���ن ص���ورت، وض���ع الف���اظ ب���راى مفهوم���ی اس���ت 
یه، هر واژه  گون است.1 در ای���ن نظر گونا دارای مصادی���ق 
که هر  می توان���د الیه هایی از معن���ا را در خود ج���اى دهد 
کدام از آن ها چون یکی از مصادیق این مفهوم محسوب 
می ش���ود، استعمال���ش در آن معنا مطاب���ق وضع حقیقی 
خواه���د بود. ام���ام خمین���ی1 در جایی ب���رای توضیح و 
دف���اع از روش تفسیرى خ���ود و بیان الیه های���ی از معناى 
کالم، مانن���د هجرت، فتح، نطق و تسبیح و ده ها واژه ای 
که در قرآن استعمال شده، آن ها را از قبیل بیان مصادیق 
مفاهی���م و مراتب حقایق می داند،2 و مصادیق مفاهیم و 
که از  ى است  مرات���ب حقایق به ج���ز استعماالت مج���از
وضع اّولیه خود خارج شده و در جاى دیگر آمده است. 
در حقیق���ت مصادیق مفاهی���م، برگرفته از مراتب حقایق 
که از  ى است  و روح آن اس���ت و به جز استعماالت مجاز

وضع اّولیه خود خارج شده است. 

یه اشتراک در غرض.  5- نظر
ک در  ی���ر، وجه جام���ع معنا، اشت���را ب���ر اساس ای���ن تقر
که ما براى  فای���ده و غرض است. ب���ه این دلیل اشیای���ی 
که مادى هستند، محکوم  هر یك نامی می نهیم، از آنجا 
ب���ه تغییر و تبدلند، چون حوائج آدمی رو به تبدل است، 
و روز ب���ه روز تکامل می یابد3. مثاًل کلمه وسیله نقلیه که 
ارابه های چوب���ی را وسیله نقلیه می گفتند، امروز به قطار 
یند، هرچند  و هواپیم���ا و ماشین هم وسیله نقلی���ه می گو
کرده  که ماهی���ت و مواد و شیوه استفاده از آن تغییر پیدا 
است. ولی در عین ح���ال باز به ماشین می گوییم وسیله 
یم که  نقلی���ه، براى اینک���ه از ماشین همان فائ���ده را می بر
از اراب���ه می بردی���م. از ای���ن رو، روح معن���ا در تم���ام م���وارد 
استعم���ال با معیار حفظ فائده وجود دارد و مبنای وضع 

کرده است. گرفته و تفاوت پیدا  قرار 

1. مصباح الهداية، ص39.
2. آداب الصالة، ص 347. 

3 . طباطبايی، الميزان، ج1، ص10-9. 

یه رسی نظر نقد و بر
کن���ون ب���ا نق���ل آرای محقق���ان تفسی���ری، الزم اس���ت  ا
یر و اهمیت و استن���اد آن بحث و بررسی  جایگاه ه���ر تقر
که  شود. این تقسیم بندی آراء، الزاما به این معنا نیست 
یر را پذیرفته، بسا کسانی از چند  هر یک از قائالن یک تقر
ک���ه ببینیم هر  کرده اند، مه���م این است  ی���ر استف���اده  تقر
استدالل تا چه اندازه قابل قبول و مستند به دلیل است.

وح معنا و مشکل مجاز ر
ی���ه روح معن���ا یک���ی از راه ه���ای برون  گفت���ه ش���د، نظر
یه شاید  رف���ت از پذی���رش مجاز در ق���رآن است. ای���ن نظر
روی  حساسی���ت  و  ی���ه  نظر ب���رای  ی���ر  تقر ی���ن  عمومی تر
یه  مجازگویی قرآن باشد. گویی قائالن آن با طرح این نظر
می خواهن���د مسئله مجاز در این دست���ه از آیات صفات 
ک���ه امری ُمنَکر و برخالف قاعده است،  فعلی خداوند را 
بان  کل���ی در ز گرچ���ه بحث مج���از را به طور  کنند. ا ح���ل 
بی و یا حتی قرآن منکر نمی شوند، لیکن بیان می دارند  عر
که در ق���رآن به عن���وان مجاز ذکر  ک���ه بسیاری از م���واردی 
ش���ده، واقعًا مجاز نیست. از ای���ن رو کسانی به صراحت 
گرفته اند4.  وض���ع الف���اظ را ب���راى روح معن���ا از این ب���اب 
ی���ز از استعم���ال مجاز در  گر ب���ه عب���ارت دیگر آن���ان براى 
ق���رآن، در بخ���ش بزرگی از آی���ات، معن���اى واژه را محدود 
در معن���اى حّسی ندانسته ت���ا آن معنا غیر حقیقی باشد. 
گرفته می ش���ود، مانند  ک���ه در امور غیب���ی، بک���ار  معان���ی 
ای���ن که بخواهد وجه اهلل را ب���ه معنای غیر صورت مادی 
بگیرد و در عین حال براى این معنا حقیقت قائل شده، 
گون است،  گونا چون وجه دارای معان���ی طولی با مراتبی 
که  کلیه توجه داشته  واضع به معنای مشترک و حقیقت 
ک���رده و آن را داراى مراتب طولی  از آن ب���ه روح معن���ا ی���اد 
یه،  گون فرض نموده اس���ت. در این نظر گونا و مصادی���ق 
ه���ر واژه می توان���د الیه هایی از معن���ا را در خود جاى دهد 

مجيد  قرآن  تفسير  كتاب  از  تفسيرى(،  )مبانی  پنجم  فصل  در  ک:  ر.   .4
گرفته شده از آثار امام خمينی1 در مبناى هفتم با تفصيل و با ذكر  بر 
كردن يکی از مباحث  موارد توضيح داده شده و در اينجا تنها به روشن 

كرد.  علوم قرآنی بسنده خواهيم 
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ک���دام از آن ها چ���ون یکی از مصادی���ق این مفهوم  ک���ه هر 
محسوب می شود، استعمال���ش در آن معنا مطابق وضع 

حقیقی خواهد بود. 

  ام���ام خمین���ی1 ب���ه صراح���ت مج���از ب���ودن را بعید 
کلمات���ی مانن���د اوصاف���ی مث���ل:  ی���ژه در  می دان���د، ب���ه و
که استعمال مجاز آن شگفت آور است; چون  »رحمان« 
که استعمال مجاز  کلمه در معنایی وض���ع می گردد  این 
در آن جای���ز نیست، و مجاز بال حقیقت است، به همین 
ی���ل و توجیه آن پرداخته  جه���ت عده ای از مفسران به تأو
گرفته ان���د.1و ایشان راه ح���ل مبنایی خود را  و آن را مج���از 

مطرح  می سازد:

گفته اند،  »و اه���ل تحقی���ق در جواب ای���ن اشک���االت 
الف���اظ موض���وع اس���ت از ب���راى معان���ی عام���ه و حقای���ق 
مطلقه، پس بنابراین، تقّی���د به عطوفت و رقت داخل در 
موضوع له لفظ رحمت نیست و از اذهان عامیه این تقّید 

تراشیده شده و ااّل در اصل وضع دخالت ندارد...«2

ت���الش ام���ام در توسع���ه معنای���ی واژه ه���ای رحم���ن و 
رحیم، ن���ور و نار و سایر واژه های مشاب���ه، توسعه معنایی 
یژه در شناخت حق تعالی  براى درك معارف الهی، ب���ه و
و معان���ی بلند ق���رآن در لفافه الفاظ مت���داول عرفی است 
گمان مجاز و استعمال  بان قوم استعمال شده و  ک���ه به ز
لف���ظ در غیر موضوع له برده می ش���ود; بدین روى ایشان 
که مطلق  در پای���ان همین بح���ث3 نتیجه گیرى می کن���د 
که در مرحله ای معناى آن تنزل  این نحو اوصاف کمالی 
یافت���ه و با مصادیق مح���دودى مختلط ش���ده، در ذات 
مقدس ح���ق در روح آن معانی است و اطالقشان بر حق 
گونه  تعالی مج���از نیست. برخی دیگر در استفاده از این 
گفته اند: اطالق  ک���رده و  ک���الم توجه  اوص���اف به مقاصد 
این اوص���اف بر خداوند به لحاظ آث���ار و افعال است، نه 
به لحاظ مبادى و اوص���اف و معناى رحمن و رحیم این 

1. در اين باره ر.ك: آلوسی، روح المعانی، ج1، ص 98 ،101ـ 103.
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کند4. کسی معامله رحمانیت و رحمت  که  است 

یه و حل  که ایش���ان نیز در ط���رح نظر   ب���ه نظ���ر می رسد 
مشک���ل استعمال الف���اظ در معانی محس���وس، به پاسخ 
گاهی از این اندیشه در کتاب آداب  شبهه پرداخته، و با آ
ید: اهل تحقیق در ج���واب این اشکاالت  الص���الة می گو
یرا  گفته اند: الفاظ موضوع است از براى عامه و مطلقه، 5 ز
کشف با تفسیر اهل نظر  ید: تفسیر اهل  ب���ی می گو ابن عر
متفاوت است. در نظر آنان مجاز وجود ندارد، چون همه 
یند:  ای���ن معانی بر یك حقیقت است; اما اهل نظر می گو
استعم���االت ق���رآن ب���ر مج���راى لس���ان عرب اس���ت، پس 
استعمالش در آن معانی معنوى و غیبی مجاز می شود6. 

ی���ه روح معنا  ک���ه نظر ی���ر، ای���ن است  اشک���ال ای���ن تقر
ک���ه همیشه نمی تواند مشک���ل مجاز را حل  اف���زون بر این 
کن���د، قاعده ���ای کلی نیست که بت���وان در همه جا از آن 
ی���ه روح معنا،  ک���رد. از سوی دیگ���ر التزام به نظر استف���اده 
ینه بر  معنای���ی غیر مادی را اثب���ات نمی کند و شاهد و قر
آن را الزم دارد. جالب این است که خود ایشان می پذیرد 
معانی مجرد را واض���ع نمی توانسته در معانی بلند و روح 

معنایی در نظر بگیرد: 

ک���ه واضع نیز یک���ی از همین اشخاص  »معل���وم است 
معمول���ی ب���وده و معان���ی مج���رده و حقای���ق مطلق���ه را در 
گر واضع حق  حی���ن وضع در نظر نگرفته ]اس���ت[، بلی، ا
تعال���ی یا انبیاء باشند، به وحی و الهام الهی، از براى این 
مطلب وجهی است... ممکن است در بیان این مطلب 
گر چ���ه در حی���ن وضع،  ک���ه واض���ع لغات  گفت  چنی���ن 
گرفته اس���ت، ولی آنچه  معان���ی مطلقه مج���رده را در نظر 
که از الف���اظ در ازاى آن وضع شده; همان معانی مجرده 
مطلق���ه است. مثاًل لفظ نور را که می خواسته وضع کند، 
گر چ���ه همین انوار  آنچ���ه در نظر واض���ع از انوار می آمده، 
حسی���ه عرضیه ب���وده � به واسطه آن که م���اوراء این انوار را 
ک���ه لفظ ن���ور در ازاى او واقع  نمی فهمی���ده � ول���ی آنچه را 
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ی���ت او بوده، ن���ه جهت اختالط  ش���ده، هم���ان جهت نور
که این انوار  گر از او سؤال���ی می کردند  که ا ن���ور با ظلمت، 
عرضیه محدوده نور صرف نیستند، بلکه نور مختلط به 
ظلم���ت و فتور اس���ت، آیا لفظ ن���ور در ازاى همان جهت 
یت و ظلمانیت آن است؟   یت او است یا در ازاى نور نور
یت  بالضروره جواب آن بود که در مقابل همان جهت نور
اس���ت و جهت ظلمت به هیج وجه دخیل در موضوع له 
ک���ه براى  نیس���ت... و همین ط���ور است جمی���ع الفاظی 
کمال  که از سنخ وج���ود و  ى  معانی کمالی���ه، یعنی ام���ور

است، موضوع است.1

 در حقیق���ت ایش���ان منک���ر استعم���ال مج���از نیست، 
ین���د مجاز است;  که می گو ید: این م���واردى  بلک���ه می گو
از قبی���ل مج���از نیس���ت، در نتیج���ه در نظر کسان���ی که با 
تفسیر عرفانی به سراغ مصادیق مفاهیم و مراتب حقایق 
کمالیه- مثاًل  می روند، این الف���اظ در ازاى همان جهت 
در صفات الهی- معنایی که می گیرند; موضوع حقیقت 
ک���ه روح معنا  اس���ت. از س���وی دیگر نمی ت���وان منکر شد 
یلی  در جه���ت تصحیح انتس���اب بسیاری از معان���ی تأو
کم���ک می کند، اما نمی تواند اثبات حقیقی بودن معانی 
مجرد و غیبی از این کلمات باشد. لذا چنین اندیشه ای 
گش���ودن راه حل مشکل و تفسیر عرفان���ی تأثیر مهمی  در 

خواهد داشت. 

یرا  وانگه���ی ای���ن ط���رح نوعی خیال پ���ردازی اس���ت. ز
کن���د روح معنا  دلی���ل قاب���ل قبولی وجود ن���دارد تا اثبات 
در وضع واضع و استعمال م���ردم دخالت داشته است. 
چگون���ه می ت���وان از نی���ت و قص���د واضع با خب���ر شد و یا 
کوکبی وضع  کلمه ست���اره برای  که وقتی مثاًل  نش���ان داد 
کلی راهنمایی ب���وده و نه چیزی  شده، منظ���ورش عنوان 
ک���ه در آسمان مشاهده می کند. واضع در این دسته از  را 
مفاهیم به افق های دور دست نگاه نمی کرده تا کلمه ای 
ین معنا در نظ���ر بگیرد و  کل���ی و مشتم���ل ب���ر گسترده تر را 
کردم. کلمه را برای آن وضع  که من این  کند  آنگاه اعالم 

1. آداب الصالة، ص 249 ـ 250.

وح معنا و توسعه مفهومی ر
یم بر مبناى واژگان است. هر  کر بدون تردید فهم قرآن 
که  گونی برخوردار باشد  گونا واژه اى می توان���د از الیه هاى 
در ع���رف مردم آن، معناى ظاه���رى بیشتر متداول است 
که  تر، معانی مثالی و مجرد وجود دارد  و در مرتب���ه اى باال
کالم را تشکیل می دهد. سوال این است  اصل و روح آن 
که مردم  ک���دام معناست، آیا معان���ی اى  که م���دار فهم بر 
ع���ادی در ذهن ارتک���ازی خود فهمیده ان���د و یا می تواند 
ک���ه در ظرفیت ای���ن الفاظ ق���رار دارد،  شام���ل معان���ی اى 
باش���د؛ هر چن���د در مرحله نخست مفه���وم نبوده باشد؟ 
گ���ر تنها بر اس���اس معنای  از س���وی دیگ���ر معانی واژه ها ا
ظاه���ری باش���د، باید ب���ه محدودیت معن���ا و فهم گروهی 
گ���ر واژه هیچ نوع  خ���اص و مرتب���ه ای از معنا قائل ش���د. ا
ظرفی���ت توسع���ه معنا را ن���دارد و شمول معنای���ی به خود 
گ���ر واژه در ساخت���ار استعمال���ش چنین  نمی گی���رد. ام���ا ا
ظرفیتی دارد و توسعه معنا را به لحاظ مفهوم، یا مصداق 
می توان به حساب شمول معنایی گرفت. استعمال لفظ 
تنها براى آن معناى ظاهرى نیست، بلکه لفظ براى روح 
که یکی از آن ها معناى سر دستی  معانی استعمال شده 
کالم  و ظاه���رى خواه���د بود و بس���ا نتایج و آث���ار و نهایت 
کلم���ه »ید« در  و حقیق���ت مجرد است. ب���ه عنوان نمونه 
نزدیك ت���ر ین فرض به دس���ت، اطالق شده و مراد دست 
«. )مسد: 1(  َهٍب َو َت���ّبَ

َ
ِب���ی ل

َ
ظاه���رى اس���ت: »َتّبَت َیدا أ

که  َم���ْت َی���داَك«. )الح���ج: 10( در حال���ی 
َ

»ذِل���َك ِبم���ا َقّد
که توسط  کارهایی باش���د  کنای���ه از  می توان���د دو دس���ت 
دس���ت انجام داده و از پی���ش فرستاده است. و گاهی به 
ْت 

َّ
ٌة ُغل

َ
ول

ُ
َیُهوُد َی���ُد اهلِل َمْغل

ْ
ِت ال

َ
معن���اى دیگر آمده: »َو قال

وا َبْل َی���داُه َمْبُسوَطتاِن«.)المائده: 
ُ
ِعُنوا ِبما قال

ُ
ْیِدیِه���ْم َو ل

َ
أ

کار  کنایی از دست باز بودن و توان انجام  64( ی���د تعبیر 
داشت���ن است. و گاهی به معن���ای وسیع تر یعنی کنایه از 
ْیِدیِهم«.)فتح:10( که 

َ
ق���درت الهی باشد: »ی���ُد اهلِل َف���ْوَق أ

روح معن���اى ید است. همه این معان���ی طولی براى لفظ 
وج���ود دارد و استعم���ال لف���ظ تنها براى دس���ت نیست، 
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که از این لفظ می توان  بلکه براى حقیقت جامعی است 
کرد.  در شکل هاى مختلف استعمال مالحظه 

یه وجود دارد، نیاز  ی���ر از نظر ام���ا اشکالی که به این تقر
یرا معلوم نمی کند تا  ینه است. ز معنای توسعه یافته به قر
چه اندازه از معنا به استناد توسعه به روح معنا بر می گردد 
و چ���ه اندازه به تحول معنا. لذا روح معنا در صورتی قابل 
که یا از نیت و قصد واضع با خبر باشیم و یا  قب���ول است 
ینه بر معنای غیر ظاهری داشته باشیم. قصد  شاهد و قر
معن���اِی ماورایی و غی���ر مادی ب���ا ارتکاز عرف���ی ناسازگار 
گر سخن از شاهد باش���د، دیگر از وضع واضع  اس���ت، و ا
نیس���ت و مج���از تلق���ی می شود. واض���ع در ای���ن دسته از 
مفاهیم به افق های دور دست نگاه نمی کرده تا کلمه ای 
ین معنا در نظ���ر بگیرد و  کل���ی و مشتم���ل ب���ر گسترده تر را 
آنگ���اه اعالم کند که من این کلمه را برای آن وضع کردم، 
کنیم، ای���ن معنا هم مطابق  گیری  از آن بخواهی���م نتیجه 

کالم و وضع اولیه است.  حقیقت 

یر وفاداری  طب���ق مبنای فیض کاشانی، که به این تقر
نش���ان می ده���د، معن���ای توسع���ه یافت���ه بر خ���الف لغت 
کالم تفسیر  نیس���ت، بلکه در مرتب���ه ای از همان معن���ای 
شده، چ���ون الفاظ برای روح معنا وض���ع شده است. در 
روای���ات اهل بی���ت، نمونه  ی این توسع���ه ی معانی دیده 
گر ای���ن اصل لحاظ نش���ود، تفسی���ر آنان بر  ک���ه ا می ش���ود 
یل آیه  خ���الف ظاهر دیده می ش���ود، به طور مث���ال در تأو
واُنُه ِفیِه ِشفاٌء 

ْ
ل

َ
یفه: »َیْخُرُج ِمْن ُبُطوِنها َشراٌب ُمْخَتِلٌف أ شر

اس« )نحل/ 69( آمده است: »العلُم الذى َیخُرج ِمّنا  ِللّنَ
که  إلیکم«.1 در این جا عسل به علمی تطبیق داده شده 
گرفته شده، با اینک���ه مفهوم عسل در ظاهر  از اه���ل بیت 
آی���ه روشن و ص���در و ذیل آیه در تفسی���ر مشخص است، 
که شامل  ام���ا مسئله توسع���ه معنا ت���ا آنجا پیش م���ی رود 
علم اهل بیت ه���م می شود. چنانکه بنا بر روایتی از امام 
ْکناها َو ِهَی ظاِلَمٌة َفِهَی 

َ
ْهل

َ
َیٍة أ ْن ِمْن َقْر ّیِ

َ
ص���ادق آیه: »َفَکأ

ٍة َو َقْص���ٍر َمِشیٍد« )حج: 
َ
ل َی���ٌة َعلی  ُعُروِشه���ا َو ِبْئٍر ُمَعّطَ خاِو

كافی، ج 1، ص 419، مجلسی: بحار االنوار، ج 24، ص 110. كلينی: اصول   .1

باره وضعیت اق���وام ستمگر پیشین است،  ک���ه در 45( را 
ک���ه چگونه از  ی���ل می کند  ب���ه مردم عص���ر آل محم���د تأو
که از  آن آب استف���اده نکردند و مهجور مان���د همان گونه 
ام���ام استفاده نمی برند و در انزوا و سکوت قرار می گیرند، 
ک���ه از آب آن استفاده نمی شود و هم  همچون چاه هایی 
کس و خالی می شود.2در  قصرهایی بلند و ب���ا شکوه بی 
ای���ن روای���ت آب، چشمه، چ���اه، به عل���م و رحمت الهی 
کلم���ه به معنای���ی فراتر از ص���ورت مادی  تشبی���ه شده و 
آن بک���ار رفت���ه اس���ت3. ب���ه همی���ن دلیل فی���ض کاشانی 
یل آیات استفاده  خ���ود بارها از این روش در تفسی���ر و تأو
می کند4. و این شیوه از تفسیر و التزام به این اصل را سفر 
ک���ردن به ملکوت و عالم معنا و باز شدن عالم روحانیتی 

فراتر از حس و شهادت می داند.

امام خمینی1 نیز در احکام ذات حق تعالی و نسبت 
دادن اوص���اف ب���ه ذات ح���ق ب���ه پی���روى از مالص���دراى 
که به  ى � در رساله ای  ى5 و مرحوم حکیم سب���زوار شی���راز
کمالیه میان  همین عن���وان در اشت���راك معنوى صف���ات 
یرات فلسفه خود هنگام شرح  ح���ق و خلق نوشته � در تقر
منظوم���ه ب���راى انتساب علم ب���ه حضرت ح���ق، از همین 
کمالی���ه  مفاهی���م  ی���د:  و می گو استف���اده می کن���د  روش 
همگ���ی از او برگرفته می شود، ب���دون اینکه جهتی مادى 
داشته باشد و ترکیبی در ذات حضرت حق باشد، چون 
علم ب���راى عل���وم جزئیه وضع نش���ده; بلک���ه الفاظ وضع 
ب���راى معان���ی کلیه شده اس���ت. انسان براى ای���ن و آن، و 
ای���ن وجود محدود و آن وجود محدود و این متشحض و 
آن متشح���ض موجود، وضع نشده است; تا وضع، عام و 
کلّیه سیاله  موضوع له، خاص باشد; بلکه براى طبیعت 
وض���ع ش���ده است. منته���ی ب���ه موجودیت این ف���رد و آن 

طبیعت موجود می شود.6

2. همان، ص 101 به نقل از تفسير قمی.
3 . برای تفصيل بيشتر به مقاله اينجانب در باره تأويل در منظر اهل بيت، 

كنيد. در مجله انجمن قرآن پژوهی قرآن و حديث، شماره 11، مراجعه 
4. به عنوان نمونه ر.ک: االصفی، ج 2، ص 1004؛ الصافی، ج 4 / 81. 

5. اسفار اربعة، ج6، ص143ـ 148.
6. سبزوارى، رسايل، ص605، تهران، اسوه، 1370.



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 671

وح معنا و توسعه مصداقی ر
ی���ر، روح معن���ا ناظر به مرات���ب حقایق و  طب���ق این تقر
کالم و برگرداندن  ی���ل  بوط به تأو که مر عینیت���ی آن است 
کلمه  به حقیقتی ورای لفظ و معنا می شود. به طور مثال 
»نور« در اذه���ان مردم همان روشنایی ه���ای حّسی چون 
ک���ه نور یک  الم���پ و چ���راغ و مانن���د آن اس���ت، در حالی 
ک���ه مشتمل بر نور ظاه���رى مادى و نور  مفه���وم کلی دارد 
معنوى روحانی است. همچنین ظلمت مقابل نور نیز به 
یکی های معنوى اطالق  یکی های ظاهرى مادى و تار تار
می ش���ود. ام���ا این طیف گست���رده از نور مصادی���ق نور به 
که مفهوم ن���ور مختلف باشد.  حس���اب می آیند، نه ای���ن 
ِذیَن آَمُن���وا ُیْخِرُجُهْم 

َّ
ی���د: »اهلُل َوِلّیُ ال وقتی خداوند می گو

���وِر« )بقره: 257(. مقص���ود از این  ���ی الّنُ
َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ُ
ِم���ْن الّظ

ک���ه مردم با آن آشن���ا هستند و  ن���ور، آن ن���ور حسی نیست 
استعم���ال لف���ظ در ای���ن ن���ور حس���ی، مان���ع از استعمال 
کفر  گر بی���رون آوردن از  حقیق���ی در نور معنوى نیست تا ا
و جه���ل به سوى ایمان و دانش توسط خداوند استعمال 
شد، برخالف وض���ع اولیه و مجاز باشد; چون وضع لفظ 
ن���ور ب���راى روشنایی اس���ت، خ���واه این روشنای���ی مادى 

یکی.  باشد، یا معنوى; همین طور است ظلمت و تار

کاشان���ی )م 1092( استفاده  از برخ���ی سخنان فی���ض 
یرا سخن  می ش���ود که وی نظر به توسعه مصداقی دارد، ز
ید.  از صورت ه���ا و قالب ه���ای یک مفهوم سخ���ن می گو
معن���ای طولی هم می تواند ناظر به مفهوم باشد، هم ناظر 
یسد: »ان  ب���ه مصادی���ق. فیض در این ب���اره چنی���ن می نو
لکل معنی من المعانی حقیقة و روحًا و له صورة و قالبًا و 
قد یتعدد الصور و القوالب لحقیقه واحدة و اّنما وضعت 
االلف���اظ للحقائ���ق و االرواح و لوجودهم���ا ف���ی القوال���ب 
تستعمل االلفاظ فیها علی الحقیقه ال تحاد ما بینهما«1.

وح معنا و بقای فائده ر
یه روح  عالمه طباطبایی)ره( نیز که یکی از قائالن نظر

1 . الصافی،ج 1، ص 29.

گونه دفاع  یه ای���ن  معن���ا با حفظ فائ���ده است، وی از نظر
که  گر الف���اظ وضع می شود، ب���راى چیزى  ک���ه ا می کنند: 
گر شکل و قیافه اش  فائ���ده خاص دارد وضع می شود، و ا
ک���رد، و آن فایده را می دهد، باز لف���ظ نام برده، نام  تغیی���ر 
که ما براى هر یك نامی نهاده ایم  یرا اشیایی  آن هست، ز
ک���ه مادى هستن���د، محکوم ب���ه تغی���ر و تبدلند،  از آنج���ا 
چون حوائج آدمی رو به تبدل است، و روز به روز تکامل 
بان  که به ز ى  کلمه چ���راغ در نخستین روز می یابد، مثاًل 
ک���ه روغن در آن  ى شده، به عن���وان نام ظرفی بوده،  ج���ار
یخته ان���د، و فتیل���ه اى در آن روغ���ن می انداخته اند،  می ر
گذاشت���ه، روش���ن  و لب���ه فتیل���ه را از لب���ه ظ���رف بی���رون 
یك پیش پ���اى آن ها را  می کرده ان���د، ت���ا در شب ه���اى تار
ب���ان می آورده  کلمه »چراغ« به ز روش���ن شود، و هر وق���ت 
شنونده چنین چیزى از آن می فهمید، ولی روز به روز در 
کرد، و تغییر شکل  اثر پیشرف���ت علم، چراغ هم پیشرفت 
داد، ت���ا امروز که به صورت چ���راغ برق در آمد، به صورتی 
ک���ه از اجزای چ���راغ اولیه، چی���زی در آن وجود ن���دارد، نه 
ظ���رف سفالی آن هست، نه روغنش، و نه فتیله اش، ولی 
یند چراغ، ب���راى اینکه  در عی���ن ح���ال باز به الم���پ می گو
ک���ه از پیه س���وز سابق  از الم���پ هم���ان فائ���ده را می برن���د 
می برده ان���د. و همچنین کلمه میزان یا ترازو، که در اولین 
ب���ان آورده، طبق ق���رار قبلی براى این  ک���ه آن را به ز ى  روز
که  ک���ه شنونده از آن چی���زى را بفهمد  کرده،  آن را وض���ع 
ک���اال و اجن���اس ما به وسیل���ه آن سنجی���ده می شود، ولی 
تی درست شده ، که با آن حرارت و برودت را هم  ال امروز آ
می سنجند، پس این هم میزان است، اما میزان الحرارة، 
ک���ه در روز اول چوب و چماق  کلمه س���الح  و همچنی���ن 
گرز شد، و امروز توپ و تفنگ شده  بود، و بعد شمشیر و 
اس���ت. از ای���ن رو، ه���ر چند مسم���اى نام ها تغیی���ر کرده، 
ک���ه از اج���زای پیشی���ن آن، ن���ه ذاتی مان���ده و نه  هرچن���د 
صفاتی، ولکن نام ها هم چنان باقی مانده، و این نیست 
ى، فائده  مگر به خاط���ر اینکه منظ���ور روز اول از نام گذار
که از مسم���ای آن عاید می شد، نه شکل و  و غرض���ی بود 
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صورت آن ها، و تا آن هنگام که آن فائده و غرض حاصل 
ش���د، اسم هم بر آن صادق است. بنا بر این مالك و مدار 
در ص���ادق ب���ودن یك اسم و ص���ادق نب���ودن آن، موجود 
ب���ودن غرض و غای���ت و موجود نب���ودن آن است، و نباید 
نسب���ت به لفظ اس���م جمود به خ���رج داده و آن را نام یك 
ص���ورت بدانیم و تا قیامت هر وق���ت چراغ می گوییم، باز 

کنیم «.1  همان پیه سوز را اراده 

نکته حائز اهمیت آنکه عالمه طباطبایی روح معناِی 
یب پنجم مبتن���ی بر غرض و فایده  ه���ر واژه را بر طبق تقر
مترتب بر آن واژه دانسته است. به عنوان نمونه ایشان در 
م���ورد معنای تسبیح در ذیل آیه 44 س���وره مبارکه اسراء2 
ک���ه در توضیح تسبیح موجودات معنای مجازی آن را به 
یه قولی و  صراحت مردود دانسته اشاره کرد: »تسبیح، تنز
کشف مافی  کالم هم عبارت از  کالمی است، و حقیقت 
الضمیر با نوعی اشاره و داللت… و در موجودات آسمان 
بوبیت و منّزه  که از وحدانیت خداوند در ر و زمین است 
کشف می کند. پس این ها خداوند  بودن���ش از هر نقصی 
را تسبی���ح می کنند… به این ترتیب روشن شد که حمل 
مج���ازی تسبی���ح در آیه بر مطل���ق داللت وجه���ی ندارد، 
که حمل بر  یم  که مج���از را در صورتی مرتکب می شو چرا 
حقیقت امکان نداشته باش���د. و همچنین سخن برخی 
گفته اند تسبی���ح برخی موجودات، لفظ���ی و حقیقی  ک���ه 
است؛ مثل تسبیح فرشتگان و مؤمنان، و تسبیح بعضی 
دیگر حالی و مجازی است؛ مثل داللت وجود جمادات 
بر وجود خداون���د؛ بنابراین لفظ تسبیح در آیه به صورت 
ک���ار رفته اس���ت، سخن���ی نادرست  مج���از در عم���وم ب���ه 
است. حقیقت این است که تسبیح در همه موجودات، 
حقیق���ی و کالمی اس���ت؛ اما این ب���دان معنی نیست که 

1 . طباطبايی، الميزان، ج1، ص10-9. 
ُح   ُيَسّبِ

َ
ْرُض َو َمْن ِفيِهّنَ َو ِإْن ِمْن َشْي ٍء ِإاّل

َ ْ
ْبُع َو األ ماواُت الّسَ ُح َلُه الّسَ 2. »ُتَسّبِ

كاَن َحِليمًا َغُفورًا«: آسمان هاى  ُه 
َ
ِبَحْمِدِه َو لِکْن ال َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإّن

هيچ  و  می گويند،  تسبيح  را  او  آن هاست  در  كس  هر  و  زمين  و  هفتگانه 
شما  ولی  می گويد،  تسبيح  او  ستايش  به  كه  اين  مگر  نيست  موجودى 

كه او بردبار و آمرزنده است. تسبيحشان را نمی فهميد. به راستی 

تسبیح آن ها با الفاظ و اصوات باشد«.3

وح از سوی محقق وح معنا و استخراج ر ر
ی���ه روح معن���ا و اص���ل الواحد مصطف���وی هر چند  نظر
به ظاهر برای تعیین معن���ای حقیقی و برگرداندن به یک 
معن���ای جامع است، اما چون ای���ن نظر عملی اجتهادی 
اس���ت، و گفته شد؛ تالش در جهت کشف اصل الواحد 
هر واژه می تواند روح معنای مورد نظر از آن واژه را مشخص 
نم���وده و در جه���ت دست یابی ب���ه معارف بلن���د واژگان 
ق���رآن مفید واقع شود، الزاما به این معنا چیزی نیست که 
گرفته باش���د، و در حقیقت وضع آن اصل  واض���ع در نظر 
کثر  ی���را اصل واحد حدا مشت���رک مایه و پایه معنا باشد، ز
که یک���ی از صف���ات مهم معن���ا در همه  نش���ان می ده���د 
م���وارد استعمال وجود دارد، اما ای���ن دلیل بر این نیست 
ینه ای  که همین معن���ا از سوی واضع مراد باش���د، مگر قر
ب���رای آن وجود داشته باشد، مانند سیاق، تناسب حکم 
ین���ه برای خارج  و موض���وع و ی���ا داللت اقتض���ا و همین قر

کافی است. کردن داللت حقیقی 

که تفسیر معنا به غایت  ام���ا جالب تر، آن جایی است 
گویی در  گردانده شود.  و ِسر حقایق و معانی مکن���ون بر 
که  نظر ایشان وقت���ی واژه ای استعمال می گ���ردد، لباسی 
یافت  ب���ه ظاهر لف���ظ پوشیده می ش���ود و عارف ب���راى در
حقیق���ت ناچار اس���ت این معناى ظاه���رى را کنار بزند و 
ی���د کند ت���ا به جان کالم برس���د. امام در  تعینات���ش را تجر
که ب���ه مقامات سال���ك اشاره  شرح دع���اى سح���ر، آنگاه 
می کن���د و نتیج���ه سیر او را نش���ان می دهد، ای���ن نکته را 
ین هدیه و خلعت براى این شخص  بیان می کند که بهتر
امک���ان دست یابی به ارواح معانی و بط���ون و ِسّر حقایق 
کالم از پوست���ه تعین���ات استعمالی و  ی���د  و توانای���ی تجر

محاوره ای است:

ی���ن چیزى که بر مهاج���ر سرزمین ستمگران، از  بزرگ تر
حض���رت جبروت افاضه می گ���ردد و نفیس تر ین خلعتی 

3 . طباطبايی، الميزان، ج13،ص111-108. 



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 691

کی از طرف وادى مقدس  ک���ه پس از در آوردن لب���اس خا
و بقع���ه مبارک���ه بر او پوشی���ده می ش���ود... گشایش سینه 
او ب���راى ارواح معان���ی و بط���ون آن و سّر حقای���ق و مکنون 
ید از پوست���ه تعینات و  آن می باش���د و قل���ب او براى تجر
یك گشوده  گورستان ه���ای هیئت ه���ای تار برخاست���ن از 
می گردد... و از این درخت مبارك و چشمه زالل، درهاى 

گشوده می شود.1 یل براى دل های سالکین  تأو

البت���ه ای���ن درون مای���ه، همیشه از قبی���ل ارواح معانی 
ک���الم است در  گر ارواح معان���ی شامل غایت  نیس���ت و ا
اینجا ب���ه صراحت ذکر نش���ده; ایشان در جای���ی دیگر با 
بی���ان م���دارج و مراتب سالك و اهتمام ب���ه تهذیب نفس 

یسد: می نو

گ���ر داراى قلبی روش���ن به انوار خدای���ی و روحی  »ت���و ا
گرفت���ه از شعاع ه���ای روحانی باش���ی و قلبت بدون  پرت���و 
بهره گی���رى از تعالیم خارجی روشن ش���ده باشد، و از نور 
که پیشاپیش تو در حرکت است بهره مند باشی،  باطنی 
س���ّر و حقیقت کتاب الهی، به شرط داشتن طهارت الزم 
در م���ّس حقایق ق���رآن براى تو کشف می گ���ردد. و در آینه 
ک���الم الهی و غایت  َمَث���ل اعل���ی و آیت کب���راى، حقیقت 
که  تکل���م ح���ق تعالی را می شناس���ی، و خواه���ی دانست 
کالم الهی هستند«.2 مراتب وجود و عوالم غیب و شهود 

جمع بندی
بنابرای���ن در بحث وض���ع الفاظ ب���راى روح معنا چند 

نکته مطرح است:

یافت مرات���ب و درج���ات معانی به  ال���ف: راه ح���ل در
ای���ن اس���ت که وضع الف���اظ را محص���ور در معناى عرفی 
ی���م و حقیق���ت وضع را ب���راى روح معانی  و مت���داول نگیر
ی���م ت���ا استعمال���ش در سای���ر م���وارد قاب���ل استخراج  بگیر

ینه باشد. باشد، هر چند نیازمند قر

ب: معان���ی طول���ی، گاه���ی مرات���ب و درج���ات مفهوم 

ح دعاى سحر، ص 37. 1. شر
2. همان، ص 56.

گاهی غایت تکل���م و مراتب وجود و ِسّر حقایق  است، و 
اس���ت که در اصطالح به آن معان���ی مکنون و بطون گفته 

شده است.

کن���ار  ی���د لف���ظ و  ج: راه وص���ول ب���ه ای���ن معان���ی، تجر
گذاشت���ن الیه ه���ا و پرده ه���ای مفه���وم از ح���وزه م���ادى و 
محس���وس و ب���اال بردن آن در معان���ی متعالی است که به 
گفته عرفا، تنها با خروج از ظلمت تعلق به دنیا و تهذیب 

نفس و جال دادن قلب حاصل  می گردد.

یل  د: ای���ن مبن���ا اختصاصی ب���ه تفسیر ن���دارد، در تأو
ین است; چنانکه  کارگشا و نقش آفر عرفانی نیز این مبنا 
ام���ام خمین���ی1 در ش���رح دع���اى سح���ر، سی���ر و سلوك 
را زمین���ه گشای���ش سین���ه ب���راى ارواح معان���ی و باز شدن 

یل براى سالکین می داند.3 درهاى تأو

ی���ه روح معنا الت���زام به معنای  ه���� : بنابرای���ن مبنا، نظر
ین���ه نباشد، قائل  که قر مجازی نیس���ت، تنها در صورتی 
ب���ه مجاز هستیم، چون الفاظ به روح معنا و مفهوم جامع 
داللت دارد و به خصوصی���ات و جزئیات و پوشش های 

کالم، نظرى ندارد.

از سوی دیگر تا این جا بیشتر برای نتیجه گیری و بیان 
یه مطرح  که برای نظر یرهایی بود  موضوع و اه���داف و تقر
که هدف از طرح مسئله در تفسیر قرآن  ش���د و روشن شد 
عمدت���ًا توجیه معنای توسعی کلمات و تصحیح نسبت 
که این  دادن آن ه���ا ب���ه خداون���د اس���ت. اشکالی ن���دارد 
یم  معان���ی به خ���دا نسبت دهیم، یا قائل ب���ه مجاز می شو
و بگویی���م استعم���ال لفظ در ای���ن معنا ب���ر خالف وضع 
اولی���ه آن در محسوسات است; یا قائ���ل به توسعه و روح 
گر گفتیم مثاًل نزول و فرو فرستادن باران،  یم. اما ا معنا شو
آه���ن، لباس، قرآن، به شکل عمل مستقیم نیست و فعل 
خداوند از قبی���ل فعل انسان نیست، بلکه هر چه در این 
کارهایی  عالم اتفاق می افتد، فعل خداوند است; حتی 
ک���ه پیامبر ب���ه دشمن  که م���ا انج���ام می دهی���م و سنگی 
می زن���د. )انفال: 17( از این دسته اس���ت، در آن صورت 

3. همان، ص 37.
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یرا  استعم���ال این افع���ال ب���راى خداوند مجاز نیس���ت; ز
معناى انج���ام دادن، انج���ام دادن مستقیم و بی واسطه 
نیست و این افعال بر صادر اول صدق می کند، هر چند 
ب���ا واسطه های فراوان به او برس���د; چون وضع الفاظ براى 

روح معانی است. 

گفتی���م، مسئله روح معن���ا از نیت  گر  از س���وی دیگ���ر ا
و قص���د واضع اس���ت، واضع در این دست���ه از مفاهیم به 
کلی  کلم���ه ای را  افق ه���ای دور دست نگ���اه نمی کرده تا 
ی���ن معن���ا در نظر بگی���رد و آنگاه  و مشتم���ل ب���ر گسترده تر
کردم، از  کلم���ه را برای آن وض���ع  ک���ه من این  کند  اع���الم 
کنی���م، این معنا ه���م مطابق  گیری  آن بخواهی���م نتیج���ه 
حقیق���ت کالم و وضع اولیه اس���ت. مثاًل وقتی واضع قلم 
یسد، در  را ب���رای چوبی انتخاب کرده تا ب���ه وسیله آن بنو
کلی آن نبوده، تا روح معنا از آن برداشت  نظ���رش معنای 
کوکب  گرفته، به  کلمه ستاره و نجم را بک���ار  ش���ود. وقتی 
روی آسم���ان نظر داشته و نه معنای راهنما و یا مقصود و 
که در شب انسان را راهنمایی می کند و  غ���رض از ستاره 
از این رو، استعمال ستاره در حق پیامبر و امام، استعاره 
گر ناظر  یه روح معنا ا و از ب���اب توسعه مجازی است. نظر
ب���ه حل مشکل مج���از در قرآن باشد، برخ���الف آن چیزی 
ک���ه م���ا هم���ه روزه شاهد وض���ع آن از س���وی مردم  اس���ت 
کلم���ات مختلف هستیم. و ل���ذا در بسیاری از موارد  در 
توسعه معنایی استعاره و کنایه مجازی است؛ بدون ذکر 
ین���ه در معنای اصلی بکار م���ی رود و روح معنا مشکل  قر

مجاز را حل نمی کند. 

بنابرای���ن روح معن���ا، نمی توان���د مشک���ل مج���از را حل 
یان ن���دارد و همه جا  کن���د، و در هم���ه جا این قاع���ده سر
کند، اما می تواند معنایی  مشکل تفسیر معنا را حل نمی 
که در چارچوب لفظ ق���رار دارد و مستند  ب���ه دست دهد 
که  به لف���ظ باشد و تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود 
ینه بر ای���ن معنای توسعه یافت���ه وجود داشته  شاه���د و قر

باشد.
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وجه اعجاز قرآن کریم از دیدگاه امام خمینی 1
کاظم رحمان ستایش محمد 

مقاله

1پیامب���ری از مناصب مهم اله���ی است. پیامبران باید 

گون���ه ای مستند و  ای���ن جایگ���اه خ���ود را برای م���ردم ب���ه 
کارکرد را دارد.در مقام  کنند. معجزه این  مستدل اثبات 

گفته اند: یف معجزه  تعر

که هم���راه با تح���دی و همآورد  ه���ر امر خ���ارق عادتی 
کند.2 کسی نتواند با آن مقابله  طلبی باشد، و 

این امر خارق العاده به همراهی ادعای نبوت،  ارتباط 
نب���ی را با منبع الهی و وحیانی به م���ردم انتقال می دهد.

معج���زات به اذن اله���ی در هر زمان متناس���ب با نیازها و 
فرهن���گ زمانه، اتفاق م���ی افتند.در زمان���ی معجزه اژدها 
کهانت  که سح���ر و  و ی���د بیضای حضرت موس���ی ع بود 
ین پدی���ده های آن زمان ب���ود. در زمانی  ب���ه عنوان مهمتر
کردن مردگان به عنوان  دیگر شفای برخی امراض و زنده 
که ای���ن ام���ور از عجای���ب ناشناخته  معج���زه مط���رح شد 
آن عص���ر شم���رده م���ی ش���د.در عص���ر پیامب���ر اس���الم نیز 
ین  هنره���ای ادب���ی اع���م از نث���ر و شعر ب���ه عن���وان مهمتر
ب���ی مطرح بود و قبای���ل مختلف هم در  نم���اد فرهنگ عر
همی���ن موضوعات به تفاخر م���ی پرداختند.این شرایط و 
نی���ز استف���اده از آن در ارایه معجزه ای معق���ول و ماندگار، 
ین را  که خداون���د معجزه پیامب���ر آخر ک���رد  چنی���ن اقتضا 

1. استاد حوزه علميه قم، و استاديار دانشگاه قم.
2. التمهيد فی علوم القرآن، ج۴،ص۲۳.

یم  کر گ���ذاری قرآن  کتاب و نوشتار ق���رار داد.تاثیر  از ن���وع 
که  ب���ر مخاطبانش این اعجاز را نشانگ���ر است.به طوری 
یم تا عص���ر حاضر به شکل های  کر از ابت���دای نزول قرآن 

گون شاهد این امر هستیم. گونا

 از س���وی دیگ���ر ای���ن معج���زه عقل���ی و ماندگ���ار ای���ن 
خاصی���ت را در برداشت که در هم���ه زمانها و مکانها می 
توان���د تعقل و تفکر خوانندگانش را به خود جلب نماید و 
پی���ام خود را برساند. به بی���ان دیگر خداوند پیامی معجز 

آسا فرو فرستاد. 

از س���وی دیگر به اقتضای ضرورت، تحدی و هماورد 
طلبی ب���رای اقناع و پاسخگویی ب���ه شبهات مخالفان را 
یم خود در چند  کر نیز در ب���ر دارد.امام می فرمایند:»قرآن 
ج���ا معجزه ب���ودن خ���ود را به تمام بش���ر در تم���ام دوره ها 
ک���رده است و عج���ز جمیع بشر را بلک���ه تمام جن  اعالن 
کرده.امروز ملت  و ان���س را از آوردن ب���ه مثل خ���ود اب���الغ 
اس���الم همی���ن نشانه خ���دا را در دس���ت دارند و ب���ه تمام 
که  کنند  کم���ال اطمینان اعالن می  عائله بشری از روی 
کس از  ک محمد اس���ت. هر  ای���ن نشانه پیغمبری ن���ور پا
دنی���ای پرآش���وب علم و دان���ش مث���ل او را آورد، ما تسلیم 
گردیم.«3سپس  گفته های خود ب���ر می  یم و از  او م���ی شو
ایش���ان آیات سوره اس���راء ،88 و ه���ود،13و 14را در تایید 

3.كشف اسرار،ص۴۷.

1
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کرده اند. این دیدگاه بیان 

که عالمان اسالمی نسبت  همه اینها مسلماتی است 
که در می���ان ایشان در  ب���ه آن اتفاق نظ���ر دارند.اما آنچ���ه 
گرفته،  یم محل بحث و تفصیل قرار  کر بحث اعجاز قرآن 
وج���ه اعجاز ق���رآن است. به عبارتی دیگ���ر، چه چیز و چه 
خاصیتی در قرآن وجود دارد که آن، موجب عجز دیگران 

از آوردن مثل آن و همآورد آوری آن است؟

این بحث بیش از آن که یک بحث کالمی برای اثبات 
یبا  یم در عصر حاضر باشد، یک بحث ز حقانیت قرآن کر

ب���اره  در  شناس���ی 
ی���م  است.  کر قرآن 
از  ی���ک  یعن���ی ه���ر 
نک���ات  و  وج���وه 
یم،  کر اعجاز ق���رآن 
نمای���ی  واق���ع  در 
ه���ای  یبای���ی  ز از 
ی���م است. کر ق���رآن 

گاه  یباییه���ا  ای���ن ز
وشکل���ی  ص���وری 

گاه محتوایی است. است و 

از دیدگاه امام خمینی ره جایگاه خاصی برای هر یک 
یخی و محتوایی  یم از نظ���ر تار از وج���وه اعج���ازی قرآن کر
ی���ه ای خ���اص در وجه  وج���ود دارد.ام���ا خود ایش���ان نظر

کرده اند. یم را پذیرفته و تبیین  کر اصلی اعجاز قرآن 

یم وجوه اعجاز قرآن کر
ام���ام خمینی ره در چندین جای از آثار قلمی و بیانی 
خود به این موضوع پرداخته اند و نگاهی به وجوه اعجاز 
یم داشته ان���د. در اینجا دیدگاه ایش���ان را در هر  کر ق���رآن 

گذرانیم. یک از وجوه اعجازی از نظر می 

یم  وجه اول:فصاحت و بالغت قرآن کر
یم،  کر از دیر زمان و به عنوان اولین وجه اعجازی قرآن 
سخ���ن از فصاح���ت لفظی و بالغت معان���ی و بیانی قرآن 

ب���ه میان آمده است. شناسایی ای���ن وجه به عنوان نکته 
یم به جهت انس و الفت  کر اعج���از و همآورد طلبی قرآن 
ذه���ن اعراب آن عصر ب���ه این جهت از رفع���ت و بلندی 
ک���ه به صورتی ج���دی و عمیق به  بی���ان ق���رآن است. آنان 
کمت���ر از معارف بلند  محسوس���ات خود وابست���ه بودند و 
کردند، ب���ه دنبال وجه���ی اینگونه  معن���وی استفاده م���ی 
گشتن���د و آن را در فصاح���ت لفظی و  ب���رای اعج���از م���ی 

بالغت معانی و بیانی قرآن یافتند.

ی���ف  ام���ام خمین���ی ره م���ی فرمایند:»اینک���ه ق���رآن شر
معروف ب���ه فصاحت شد 
و ای���ن اعجاز در بین سایر 
آف���اق  مشه���ور  معج���زات 
ش���د، برای این ب���ود که در 
ص���در اول اع���راب را ای���ن 
تخصص ب���ود و فقط این 
را درک  از اعج���از  جه���ت 

کردند.«1

به ای���ن ترتیب نقد این 
وجه اعج���ازی آن خواهد 
یم اما انحصار  کر بود که علی رغم وجود این وجه در قرآن 
نکت���ه اعجازی قرآن در آن صحی���ح نمی باشد؛ چه آنکه 
که در آن موجود بود و جهت اعجازش  »جهات مهمتری 
ک  ک���ش عالیتر بود اع���راب آن زمان ادرا ت���ر و پایه ادرا باال

نکردند.«2

ای���ن مطل���ب اختصاص به اع���راب آن عص���ر نداشته 
ک���ه ه���م افق  آنه���ا هستن���د، جز  بلک���ه»اآلن نی���ز آنهای���ی 
ترکیبات لفظّیه و محّسنات بدیعّیه و بیانّیه چیزی از این 

ک نکنند.«3 لطیفه الهّیه ادرا

وجه دوم:اعجاز محتوایی 
گذشت���ه از آنک���ه الف���اظ ق���رآن دارای اعج���از هستند، 

1.آداب الصاله،ص۲۶۳.
2.همان
3.همان
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ک���ه در قالب الفاظ  ی���م و پیامهایی آن  کر محت���وای قرآن 
بیان ش���ده، نی���ز دارای اعج���از هستن���د.از دیدگ���اه امام 
خمینی ره این وجه اعج���از بسیار پر اهمیت تر از اعجاز 

فصاحت و بالغتی آن است.

کسی ای���ن معجزه ارایه  ک���ه از سوی  گاه  خصوص���ا آن 
کسی درس نخوانده  که خود اّمی است و نزد  شده است 
است.ک���ه خود همین نکته وجه اعجازی دیگر را پی می 

یزد. ر

اعج���از محتوای���ی خ���ود یک شاخ���ه اصل���ی در حوزه 
شناخت وج���وه دیگری از اعجاز شمرده می شود.که سه 
که پ���س از این بیان می ش���ود به نوعی در  وج���ه اعجازی 
گیرند. اما م���ا همه این موارد را  درون ای���ن وجه جای می 
ب���ه عنوان شمارش وجوه دیگ���ر به صورت مسلسل از نظر 

یم. گیر امام خمینی ره پی می 

یعی  وجه سوم: اعجاز تشر
یم در زمان  کر یع،  ق���رآن  گ���ذاری  و تشر در مق���ام قانون 
ی���ن قوانی���ن را آورده اس���ت. ام���ام می  خ���ودش مترق���ی تر
فرمایند:»ِاحک���ام َاحک���ام و اتق���ان تنظیم عائل���ه و امثال 
آن، ک���ه هر ی���ک مستق���اًل اعجازی ف���وق طاق���ت و خارق 

عادت است«1

و در ج���ای دیگر به تفصیل بیان ای���ن ادعا پرداخته و 
کائنات و حسن  ک���ه اتقان خلقت  گفته اند:»همین طور 
ترتی���ب و نظم آن م���ا را هدایت می کند که یک موجودی 
���م اوس���ت که علمش محی���ط به دقای���ق و لطایف و 

َ
منّظ

یع���ت و حسن نظام  جالی���ل است، اتق���ان احکام یک شر
و ترتی���ب کامل آن ،  که متکف���ل تمام احتیاجات مادی و 
معن���وی، دنی���وی و اخروی، اجتماعی و ف���ردی است،  ما 
���م آن یک علم  ع و منّظِ کند به آنکه مش���ّرِ را هدای���ت م���ی 

محیط مطلع بر تمام احتیاجات عائله بشر است.«2

گ���ر چه که در عصر حاض���ر و با گذشت زمان طوالنی  ا

1.همان
2.چهل حديث،ص۲۰۱ و ۲۰۲

گاه ب���ا توجه به تغیی���رات فرهنگی جوامع  از عص���ر نزول، 
بش���ری، برخی سالیق این احک���ام را نپسندند و نپذیرند.
یعی  ام���ا به هر حال ترق���ی و نظام مندی ای���ن احکام تشر

امری قابل انکار نیست.

امام خمینی ره ضمن پذیرش این نکته اعجازی قرآن 
یم، اما انحصار اعجاز را در این وجه نپذیرفته اند.3 کر

وجه چهارم:اعجاز غیبی
یم ارای���ه شده است،  خود  کر که در قرآن  اخبار غیب���ی 
نکت���ه ای اعج���ازی اس���ت. این مغیب���ات اع���م از اخبار 
گذشتگ���ان و اخبار معاص���ر عصر پیامب���ر و اخبار پس از 
گویی هاست.وجود چنین  عصر پیامبر به عنوان پی���ش 
یم خود شاهدی بر  اخب���اری در پیامها و محتوای قرآن کر

کتاب است.  معجز بودن این 

ام���ام ضم���ن پذی���رش ای���ن نکته ب���ه عن���وان وجهی از 
وجوه اعج���از قرآنی، آن را به عنوان تنها وجه اعجاز قرآنی 

نپذیرفته اند.4

وجه پنجم: اعجاز تبلیغی و تربیتی
ک���ه ب���رای اعج���از ق���رآن بیان  کن���ار هم���ه وجوه���ی  در 
یم  کر بیت���ی و تبلیغی ق���رآن  ش���ده است، ام���ام به بع���د تر
ی���ژه ای داشته اند.ایشان شی���وه دعوت الهی  هم توجه و
ی���م متناس���ب با سط���وح مختل���ف معارف  کر را در ق���رآن 
انسانها دانسته و دقایق و ظرایفی را در این شیوه تبلیغی 
کتاب  یند:»این  گو متذکر شده ان���د.و ب���ه صراحت م���ی 
یف به اقسام مختلفه و فنون متعّدده و طرق متشتّته  شر

مردم را دعوت فرموده«5

بیتی  ایش���ان در خصوص نمادهای تاثی���ر روحانی و تر
یم و تنّوع آنها6، تلقین  کر بر مخاطبان به داستانهای قرآن 

3.آداب الصاله،ص۲۶۴-۲۶۳
4. همان.

5.آداب الصاله، ص۱۸۷
6.آداب الصاله،۱۸۹-۱۸۷

تالش امام در 
توسعه معنایی 
واژه های رحمن 

و رحیم، نور و نار 
و سایر واژه های 
مشابه، توسعه 

معنایی براى 
درك معارف 

الهی، به ویژه 
در شناخت حق 

تعالی و معانی 
بلند قرآن در 
لفافه الفاظ 

متداول عرفی 
است که به زبان 

قوم استعمال 
شده و گمان 

مجاز و استعمال 
لفظ در غیر 

موضوع له برده 
می شود.
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امام خمیني بابی را به 
عنوان اعجاز معرفتی 

گشوده اند.حتی آن را اعجاز 
بزرگ و نکته مهم در اعجاز 

قرآن شمرده اند، اما آن را 
تنها نکته اعجازی ندانسته 

اند.چنانکه تصریح کرده 
اند که این از دیدگاه اهل 

معرفت است.
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بی���ت مخاطبان2، و  بیت���ی آن1،  تاثیر تکرار در تر و تاثی���ر تر
کید فراوان  بیت انس���ان الهی3تا ک���الم در شیوه تر در یک 
یژگی ه���ای قرآن  داشت���ه و ای���ن نکت���ه را از خصای���ص و و

برشمرده است. 

ام���ا ب���ا این ح���ال ای���ن نکته نی���ز به عن���وان تنه���ا وجه 
یم مورد تایید ایشان نیست. کر اعجازی قرآن 

وجه ششم:اعجاز معرفتی 
امام خمینی ره ضمن پذیرش همه نکاتی که به عنوان 
یم بیان شده ان���د، هیچ یک را تنها  کر وجوه اعج���از قرآن 
یم نشمرده اند. از این میان وجهی  کر وجه اعجازی قرآن 
ین نکته اعجازی  ین و اصلی تر دیگر را به عن���وان مهمتر

کید قرار داده اند.  قرآن مورد تا

این نوع اعجاز را ایشان به اینگونه بیان می کند:»قرآن 
یف به قدری جامع لطایف و حقایق و سرایر و دقایق  شر
ک���ه عقول اه���ل معرف���ت در آن حیران می  توحی���د است 
مان���د؛و این اعج���از بزرگ ای���ن صحیفه نورانّی���ه آسمانی 

است.«4

ین  ین و بزرگتر تر کنند:»باال یح می  در جای دیگر تصر
که در  معج���زه آن همین است، آن مسائل ب���زرگ عرفانی 
یون���ان و ن���زد فالسف���ه آن سابقه نداشت وکت���ب ارسطو و 
ی���ن فالسف���ه آن عصرها از رسی���دن به آن  افالط���ون بزرگتر
یم  کر ک���ه در مهد قرآن  عاج���ز بودند. حتی فالسفه اسالم 

بزرگ شدند و از آن استفاده ها نمودند.«5

ام���ام خمینی بابی را به عن���وان اعجاز معرفتی گشوده 
اند.حت���ی آن را اعج���از بزرگ و نکته مه���م در اعجاز قرآن 
شم���رده اند، ام���ا آن را تنها نکت���ه اعج���ازی ندانسته اند.
که این از دیدگاه اهل معرفت  ک���رده اند  یح  چنانکه تصر
ک���ه ب���ه اس���رار و دقایق مع���ارف آشنا و از  است.»آنهای���ی 
ی���د باخبرن���د، وجه���ه نظرشان در  لطای���ف توحی���د و تجر

1. صحيفه امام،ج۱۰،ص۲۴.
2.صحيفه امام، ج۱۳،ص۳۹۷و ج۱۵،ص۵۰۴.

3.صحيفه امام،ج۱۳،ص۲۸۸
4.آداب الصاله،۲۶۴-۲۶۳

5.صحيفه امام،ج۱۶،ص۲۱۰-۲۰۹

کت���اب الهی و قبل���ه آمالشان در ای���ن وحی سماوی  این 
همان معارف آن است و به جهات دیگر چندان توجهی 
ندارن���د؛و ه���ر کس نظری ب���ه عرفان ق���رآن و عرفای اسالم 
کن���د، و مقایسه مابین  کسب مع���ارف از قرآن نمودند  که 
آنه���ا ب���ا علمای سای���ر ادی���ان و تصنیفات و مع���ارف آنها 
کن���د، پایه مع���ارف اسالم و قرآن را، ک���ه اّس اساس دین و 
دیان���ت و غایه القصوای بع���ث رسل و انزال کتب است، 
م���ی فهم���د؛ و تصدیق به اینکه کتاب وح���ی الهی و این 

معارف، معارف الهّیه است برای او مؤونه ندارد.6

وجه هفتم:اعجاز شخصیتی پیامبر ص
 ه���ر ی���ک از وج���وه گذشت���ه نقش���ی مه���م در شناخت 
یم دارند.اما هر یک به تنهایی توان  یبای���ی های قرآن کر ز
ک���ه انتس���اب آن را به خداوند  اثب���ات اعج���از به گونه ای 
اثب���ات کند،ندارند.توجه به شخصیت پیامبر اسالم هم 
بای���د در بررسی هر یک از وج���وه اعجاز به عنوان ضمیمه 

الزم است.

که به برکت  ین���د:»آن معارفی  گو ام���ام در این باره می 
کرم در عالم پخش شد �� کسانی که مطلعند  بعثت رسول ا
که ماها می  ک���ه این معارف چی است و تا آن ان���دازه ای 
یت  ک���ه از  }درک{بشر ک بکنی���م �� م���ی بینیم  توانی���م ادرا
یت. از یک  ک بشر خ���ارج است؛اعجازی است فوق ادرا
انسان���ی که در جاهلیت متولد شده است، در جاهلیت 
ک���ه در یکی  ب���زرگ ش���ده است. و یک آدم���ی بوده است 
ک���ه اسمی از ای���ن مسائل  محیط���ی پ���رورش یافته است 
نبوده در آن وقت.محیط آنجا اصال راجع به مسائل دنیا 
و ب���ه مسائله عرفان و فلسفه و سایر مسائل اصال آشنایی 
نداشتن���د و در تم���ام عم���رش، حضرت آنجا ب���وده، سفر 
که بعث���ت حاصل شد،  ک���رده و برگشته.آن وق���ت، وقتی 
انس���ان م���ی بیند که ی���ک مطالبی پی���ش آورده است که 
که برای  یت خ���ارج است.این اعجازی است  از حد بشر
 ایشان به 

ّ
اه���ل نظر، دلیل ب���ر نبوت پیغمب���ر اس���ت، و اال

6.آداب الصاله،ص ۲۶۴-۲۶۳
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تش  کار را بکن���د. نه تحصیال خودش نم���ی توانست این 
را داش���ت، حت���ی نوشت���ن را هم نم���ی دانس���ت. مسائل، 
ک���ه ما نمی توانی���م در اطرافش  ی���ک مسائل بزرگی است 
کش���ف ه���م نش���ده است؛ب���رای خود  کنی���م و  صحب���ت 
ایشان است و کسانی که خاص الخاص ایشان هستند. 
مسائ���ل اجتماع���ی در اسالم � م���ی دانیدکه �� هست؛همه 
که از عهده  جورش مسائل هست و به درجه اعال هست 
ک���ه در آن محیط زندگی می کرده است و  ی���ک نفر آدمی 
که{یک نف���ر آدم بتواند اینطور  ی���ا در محیطی}برنمی آید 
که مطابق عق���ل حاال باشد و  در دنی���ا همه چی���ز را بیابد 
آینده. این ی���ک امر اعجاز است؛غیر از اعجاز چیز دیگر 

نمی تواند باشد.«2،1

ک���ه همه آن معارف و نکات  ای���ن بیان نشان می دهد 
اعجازی وقتی به این نکته ضمیمه شود که این همه از کسی 
ک���ه اّمی است صادر شده است، اثبات اعجاز می کند.

که بر  بن���ا بر این بای���د همه وج���وه اعجازی دیگ���ری را 
شم���رده ان���د با ای���ن وجه اعج���از شخصیت���ی پیامبر ص 

گیری منطقی امکان پذیر باشد. همراه سازند تا نتیجه 

نتیجه 
که اّمی بوده،  یم معجزه بزرگ الهی، ب���ر کسی  کر ق���رآن 
ن���ازل شده است. فصاحت و بالغت قرآن، به عنوان وجه 
ب���از شناسای���ی ش���ده است.اما  اعج���از لفظ���ی آن از دیر
یم در وجوه مختلف آن هم از وجوه مهم  کر محتوای قرآن 
یم  کر اعج���ازی است.در ای���ن میان اعجاز معارف���ی قرآن 
بیش از دیگر وجوه محتوایی قرآن از دیدگاه امام خمینی 
یم  کر حای���ز اهمیت است؛چ���ه آنکه هدف اصلی ق���رآن 
شناساندن خداوند و صفات و افعال او به بندگان است 
یم تحلیل و  کر و ای���ن امر در حوزه اطالعات معرفتی قرآن 

ارایه می شوند.

ب���ا این هم���ه نباید این نکت���ه را هم از هر ی���ک از وجوه 

1.صحيفه امام، ج۲۰،ص۲۴۰-۲۳۹
2نيز بنگريد:چهل حديث،ص۲۰۱ - ۲۰۲

کتاب عظیم با این همه  که، این  اعجازی ج���دا دانست 
یک در جای خود دارای اهمیت  ک���ه هر وجوه اعجازی �� 
یافت و ابالغ شده است  کسی در یژه ای است �� توس���ط  و
کس���ی هم این مطالب را  ک���ه خود درس نخوانده بود و از 

فرا نگرفته بود.

ک���ه در هر زمان  ب���ه بی���ان دیگر قرآن معج���زه ای است 
عالم���ان ه���ر رشت���ه و تخصصی، وجه���ی از اعج���از آن را 
در م���ی یابند.ام���ا هی���چ یک را نم���ی توان به عن���وان وجه 

انحصاری اعجاز قرآنی بر شمرد.

کتابنامه:

ام���ام خمینی، سید روح اهلل،آداب الصاله،مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی ره،تهران، چ اول، 1370.

امام خمینی، سید روح اهلل ،چهل حدیث،مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی ره، تهران،چ بیست و سوم، 1380.

ام���ام خمینی، سید روح اهلل،صحیفه امام،مؤسسه تنظیم و نشر 
آثار امام خمینی ره، تهران، چ دوم،1379.

ام���ام خمین���ی، سی���د روح اهلل ،کشف اس���رار، ته���ران، انتشارات 
آزادی، بی تا. 

معرف���ت، محم���د ه���ادی، التمهی���د فی عل���وم الق���رآن، مؤسسه 
فرهنگی تمهید، قم،چ اول، 1386.
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یان چه  1تفسی���ر به لح���اظ واژه شناس���ی و از نگ���اه لغو

مشت���ق »فس���ر« باش���د و چ���ه از »سف���ر«، به معن���اى پ���رده 
یدا کردن ناآشکار و روشن ساختن  برگی���رى از ناپیدا و هو
ی���ف آن گونه گ���ون سخن  مبهم هاس���ت.2 مفس���ران در تعر

گفته اند، راغب نوشته است:

تفسی���ر در ع���رف عالم���ان، کشف معانی ق���رآن و بیان 
مراد آن است.3

عالمه طباطبایی نوشته اند:

کش���ف مقاصد و  تفسی���ر بی���ان معان���ی آیات ق���رآن، و 
مدلول آنهاست.4

یف تفسیر نوشته اند: حضرت امام )ره( در تعر

ک���ه ش���رح مقاصد آن  کت���اب آن است  معن���ی تفسی���ر 
کت���اب را بنماید و نظ���ر مهم به آن، بی���ان منظور صاحب 

کتاب باشد.5

یم که آن بزرگوار این معنی را دست یافتنی  کنون بنگر ا
می داند؟! اینکه نوشته اند:

»مفس���ر وقت���ی »مقصد« از ن���زول را بم���ا بفهماند مفّسر 

1.  دانشيار دانشگاه تهران)پرديس قم(، برگرفته از آفاق تفسير، ص 375.
لسان  504؛  ص   ،4 ج  اللغه،  مقاييس  معجم  247؛  ص   ،7 ج  العين،   .2

العرب، ج 10، ص 261؛ مصادر اللغه، ص 116.
كشاف اصطالحات الفنون، ج 2، ص 1116.  .3

4. الميزان، ج 1، ص 4.
5. آداب الصلوة، ص 193.

است.«6 این عنوان را قابل تحقق می دانند یا نه؟!

گفته ه���اى امام )ره( چنین  گاه  برخ���ی از نگاشته ها و 
یا آن بزرگوار ب���ر تفسیر ناپذیرى قرآن باور  گو که  می نمای���د 
داشته است، این گونه مطالب بیشتر در آثار عرفانی امام 

گفته اند:  )ره( یافت می شود. وى در مقامی 

»ق���رآن س���ّر اس���ت، سّر س���ّر است، س���ّر مستس���ر به سّر 
است، سّر مقنع به سّر است.«7

یح کرده اند که: »قرآن در حّد ما  در سخن���ی دیگر تصر
نیست، در حد بش���ر نیست، قرآن سّرى است بین حق و 

که رسول خداست.«8 ولی اهلل اعظم 

کلم���ات آن بزرگوار توان  بدی���ن سان از ظاه���ر برخی از 
یافت که فهم کالم الهی را منحصر در کسانی محدود  در
کلمات الهی«  که »خطاب  و معین می دانند، فقط آنانی 

بدانهاست:

ی���م مرک���ز هم���ه عرفان هاس���ت، مب���دأ هم���ه  کر ق���رآن 
معرفت هاس���ت، لک���ن فهم���ش مشک���ل اس���ت آنهای���ی 
فهمیدند که »من خوطب به« بودند، و کسانی که متصل 

به رسول خدا بودند آنها می دانند قضیه چیست.9

ح ابن ابی الحديد، ج 12، ص 92. 6. شر
7. تفسير سوره حمد، ص 165.
8. صحيفه نور، ج 19، ص 171.

9. همان، ص 251.

چگونگی تفسیر پذیرى قرآن از نگاه امام )ره(
محمد علی مهدوی راد

مقاله

1
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در مقامی دیگر فرموده اند:

کنیم  ی���ل  م���ا ب���ه رأى خودم���ان نمی توانیم ق���رآن را تأو
یق وحی  »اّنم���ا یعرف الق���رآن من خوط���ب به«.1 م���ا از طر
ی���ق وابستگ���ان به وحی ق���رآن را اخ���ذ می کنیم، و   و از طر

بحمد اهلل از آن راه هم غنی هستیم.2

ب���ه راست���ی دیدگ���اه ام���ام )ره( در تفسیر پذی���رى قرآن 
چیس���ت؟ آی���ا می ت���وان با جم���ود ب���ر ظاهر ای���ن سخنان 
ب���ر این ب���اور رفت که آن بزرگ���وار قرآن را »س���ر« می داند، و 
گنجینه »س���ر« را فقط در عهده »من  پ���رده برگیرى از این 
خوطب به« می نهد؛ اینکه این سخنان با توجه به آهنگ 
یح آن مفسر جلیل در قبل  گاه تصر کالم و  سخن، سیاق 

و بعد سخن مفادى دیگر و آهنگی دیگر دارد.

جایگاه قرآن در اندیشه امام )ره(
مج���ال بسط سخن در ای���ن باب نیس���ت، باید اشاره 
که ام���ام )ره( از منظ���رى رفیع به ق���رآن می نگرند و  کنی���م 
حقیقت آن را ب���س بلند و دست نایافتنی می دانند و در 
ى به تبیی���ن آنچه آوردی���م می پردازند،  سای���ه چنین ب���اور

ید به: بنگر

کند، بیاید  قرآن س���ّر است، سّر سّر است ... باید تنزل 
ک���ه برسد به این مراتب نازل���ه ... باید نازل  پایی���ن، تا این 

که دیگران هم بفهمند.3 بشود تا برسد به جایی 

در مقامی دیگر فرموده اند:

ی���ه دارد،  ق���رآن هم���ه چی���ز دارد،  احک���ام شرعیه ظاهر
ک���ه لباب���ش را م���ا نمی توانی���م بفهمیم،  قصه های���ی دارد 
ظواه���رش را می فهمی���م. ب���راى هم���ه ه���م هس���ت، ی���ك 
که هم���ه از آن استفاده می کنن���د، لکن آن  چی���زى است 
که باید ]بشود[ آن استفاده را به حسب »اّنما  استفاده اى 

یعرف القرآن من خوطب به« خود رسول )ص( می برد.4

ی���ح می کند مراد احادیث »اّنما یعرف  گاهی امام تصر

1. بحار االنوار، ج 46، ص 394.
2. صحيفه نور، ج 12، ص 170.

3. تفسير سوره حمد، ص 165.
4. همان، ص 139.

رف ناپیداست: رف و در آن آیات معانی ژ ...« آیات بس ژ

در همی���ن آی���ات وارد ش���ده اس���ت، »معک���م« ]... ُهَو 
���وَن َبِصیٌر.حدید/ 4[ 

ُ
ُکْنُت���ْم َو اهلُل ِبما َتْعَمل ْیَن ما 

َ
َمَعُک���ْم أ

یعن���ی هم���راه ماس���ت، او ای���ن جاس���ت و ما اینج���ا، این 
یند »قیومّیه«  معیت، مثال فالسفه »معّیت  قیومیه« می گو
مشک���ل مسأل���ه را ح���ل می کن���د؟! مث���ل معی���ت علت و 
معل���ول اس���ت؟ مثل معی���ت جل���وه و ذى جل���وه است، 
مسائ���ل این نیس���ت، متعمقین آخر الزمان ه���م به اندازه 
 حّد 

ّ
کش���ان بهت���ر از دیگ���ران فهمیده ان���د و اال عم���ق ادرا

ک���ه »انما یعرف القرآن من خوطب به« این  قرآن آن است 
»یعرف القرآن من خوطب به« این نحو آیات است و ....5

ب���اره »بعثت« از  رف در ام���ام )ره( در سخنان���ی ب���س ژ
جمله فرموده اند:

»مسأل���ه بعثت« یك تح���ّول علمی- عرفان���ی در عالم 
که به  ک���ه آن فلسفه ه���اى خشك یونان���ی را  کرد،  ایج���اد 
زش هم  ک���رده ب���ود- و ار دس���ت یونانی ه���ا تحق���ق پی���دا 
داش���ت و دارد- لکن مبدل کرد به یك عرفان عین و یك 
باب شهود. قرآن در این بعدش براى  شهود واقعی براى ار
کنون منکش���ف نشده است مگ���ر »من خوطب  کس���ی تا

به«.6

که  کلماتی  که مراد از آن گونه  بدین سان روشن است 
آوردیم هرگز به معناى دست نایافتنی بودن معارف قرآن 
نیست. آن بزرگوار در ضم���ن سخن از راز بعثت از جمله 

فرموده اند:

پ���س یك انگیزه بعثت این است که قرآن که در غیب 
ب���وده اس���ت و ب���ه صورت ه���اى غیبی ب���وده اس���ت و در 
عل���م خداى تعالی بوده و در غی���ب الغیوب بوده است، 
ب���ه وسیله ای���ن موجود عظیمی که ب���ه واسطه مجاهدت 
بسیار و به واسطه بودن فطرت حقیقی و فطرت توحیدى 
و هم���ه مسائل���ی که هس���ت. او رابطه دارد ب���ا غیبت و به 
کتاب مقدس را  که با غی���ب دارد، این  واسط���ه رابطه اى 

5. صحيفه نور، ج 18، ص 191.
6. همان، ج 17، ص 250.

امام )ره( از 
منظرى رفیع به 
قرآن می نگرند 
و حقیقت آن 
را بس بلند و 
دست نایافتنی 
می دانند.
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تی حاصل شده  کرده و بلک���ه تنزال از مرتب���ه غیب متنزل 
ک���ه به صورت  اس���ت ت���ا رسیده است ب���ه مرتبه شهادت 

الفاظ درآمده است، 

و ای���ن الف���اظ را ما و شم���ا و همه می توانی���م بفهمیم و 
ک���ه می توانیم م���ا استفاده از آن  معان���ی آن را ت���ا اندازه اى 

می کنیم.1

بدی���ن سان حضرت امام )ره( هم ق���رآن را تفسیر پذیر 
می دانن���د، و هم عنوان »مفّسر« را »محّق���ق«. النهایه باید 
ى کنی���م که آن بزرگ���وار بیش از هر چی���ز در تفسیر  ی���ادآور
کتاب  آیات الهی بر ل���زوم توجه مفّسر به »مقصد« اصلی 
کی���د می کن���د و در  و »مقص���ود از ن���زول آی���ات« اله���ی تأ
یست���ن افراط���ی در ضبط، جمع و اخت���الف قرائت ها  نگر
ی���ف کلم���ات و ... را نوع���ی دور گشت���ن از هدف  و تصار

ید: اساسی قرآن تلقی می کنند، بنگر

که ب���ه شه���ادت خ���داى تعالی  ی���ف  کت���اب شر ای���ن 
یق سلوك انسانّیت  کتاب هدایت و تعلیم است و نور طر
است، باید مفّسر در هر قصه از قصص آن، بلکه هر آیه از 
آی���ات آن، جهت اهتداء به عالم غیب و حیث راه نمایی 
یق معرف���ت و انسانّیت را  به ط���رق سعادت و سل���وك طر
���م بفهماند. مفّس���ر وقتی »مقصد« از ن���زول را بما 

ّ
به متعل

که در  فهمان���د مفسر اس���ت، نه »سبب« نزول ب���ه آن طور 
تفاسی���ر وارد است. در همین قص���ه آدم و حوا و قضایاى 
آنه���ا با ابلی���س از اّول خلق���ت آنها تا ورود آنه���ا در ارض، 
کتاب خود ذکر فرم���وده، چقدر  که ح���ق تعالی مک���ّرر در 
مع���ارف و مواع���ظ مذکور و مرم���وز است و م���ا را به چقدر 
کماالت آن و معارف  از معای���ب نفس و اخالق ابلیسی و 

آدمی آشنا می کند و ما از آن غافل هستیم.

کت���اب معرف���ت و اخ���الق و  کت���اب خ���دا  بالجمل���ه، 
کتاب تفسیر نیز باید  دع���وت به سعادت و کمال است؛ 
کت���اب عرفانی اخالقی و مبّی���ن جهات عرفانی و اخالقی 
که  و دیگر جهات دع���وت به سعادت آن باشد. مفّسرى 
کرده یا صرف نظر نموده یا اهمّیت  از ای���ن جهت غفلت 

1. همان، ج 14، ص 251.

ب���ه آن نداده، از مقصود قرآن و منظور اصلی انزال کتب و 
که  یده. و این یك خطایی است  ز ارسال رسل غفلت ور
یف محروم  قرن هاست این ملت را از استفاده از قرآن شر

کرده است. نموده و راه هدایت را به روى مردم مسدود 

کردن چهره هایی  و در مقامی دیگر و در جهت روشن 
ک���ه از مع���ارف ق���رآن بی بهره ان���د و از حقای���ق آن محروم، 

فرموده اند:

ک���ه استفاده از قرآن  یك طائف���ه از علماى تفسیر قرآن 
را منحص���ر ب���ه ضبط و جم���ع اختالف ق���راءات و معانی 
یه  یف کلم���ات و محسنات لفظیه و معنو لغ���ات و تصار
و وج���وه اعج���از قرآن و معان���ی عرفیه و اخت���الف ناس در 
آن می دانن���د و از دعوت قرآن و جه���ات روحّیه و معارف 

کلی غافلند. الهیه آن به 

کنده از  نگاشته ه���ا، پیام ه���ا، خطابه هاى ام���ام )ره( آ
ى و  دعوت ه���اى سرشار از حماسه آمیخت���ه به درد گذار
س���وز براى طرح قرآن در زندگی و عینیت بخشیدن به آن 
بان و زندگی مردمان است بدین سان  در زوایاى ذهن و ز

ین جایگاه دعوت حیاتی و  آن مصلح بیدارگر در برتر

یسمان استوار  یختن به ر ى بازگشت به قرآن و درآو فور
ب���زرگ در پیام���ی عظی���م  ق���رار دارد. آن قرآن شن���اس  آن 

خطاب به تمام اقالیم قبله نوشته اند:

ى که خاص  ... اه���ل فلسف���ه و برهان ب���ا بررسی رم���وز
کت���اب الهی است و با اش���ارات از آن مسائل عمیق  این 
کرده و در  گذشت���ه، براهین فلسفی اله���ی را کشف و حل 

دسترس اهلش قرار می دهند.

و وارستگ���ان صاح���ب آداب قلب���ی و مراقبات باطنی 
ّبی  رشح���ه و جرع���ه اى از آنچ���ه قل���ب عوال���م از اّدبن���ی ر
کوثر ب���ه هدیه آورند  یاف���ت فرموده ب���راى تشنگان این  در
و آن���ان را م���ودب ب���ه آداب اهلل ت���ا ح���د میس���ور نمایند. و 
متقی���ان تشنه هدایت بارقه اى از آنچه به نور تقوى از این 
سرچشمه جوشان هدى للمتقین هدایت یافته اند براى 

عاشقان سوخته هدایت اهلل به ارمغان آورند.

نگاشته ها، 
پیام ها، 

خطابه هاى 
کنده  امام )ره( آ

از دعوت هاى 
سرشار از حماسه 

آمیخته به درد 
گذارى و سوز 

براى طرح قرآن 
در زندگی و 

عینیت بخشیدن 
به آن در زوایاى 

ذهن و زبان و 
زندگی مردمان 

است.
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و باالخ���ره هر طایفه اى از علم���اى اعالم و دانشمندان 
معظ���م به بع���دى از ابعاد الهی این کت���اب مقدس دامن 
زوى عاشقان قرآن  ب���ه کمر زده و قلم ب���ه دست گرفته و آر
را برآورن���د و در ابع���اد سیاس���ی، اجتماع���ی، اقتص���ادى، 
نظام���ی، فرهنگ���ی و جن���گ و صل���ح ق���رآن، وقت صرف 
کت���اب سرچشم���ه همه چیز  نماین���د ت���ا معلوم ش���ود این 
است از عرف���ان و فلسفه تا ادب و سیاست، تا بی خبران 
تی بیش نیست  یند عرفان و فلسفه، بافته ها و تخیال نگو
یشان قلندر است، یا  ک���ار درو یاض���ت و سیر و سلوك  و ر
کار دارد  کشور چه  اسالم به سیاس���ت و حکومت و اداره 
کار سالطی���ن و رؤساى جمه���ور و اهل دنیاست  ک���ه این 
ی���ا اس���الم دین صلح و س���ازش است و حت���ی از جنگ و 
ج���دال ب���ا ستمکاران ب���رى است و ب���ر سر ق���رآن آن آورند 
یگر، بر سر دین  کلیس���اى جاهل و سیاستم���داران باز که 

مسیح عظیم الشأن آوردند.1

گر مفّسر جلیل ما در جایی نوشته اند: »به  بدین سان ا
کتاب خدا نوشته  کنون تفسیر ب���راى  یسنده تا  عقی���ده نو

1. همان، ج 20، ص 20- 19.

نشده«2 بی گمان مرادشان دست یابی به آن حقیقت واال 
کتاب  کلی و عنای���ت منظور صاحب  و ش���رح مقاصدى 
کار مفّسران به  اس���ت. چنین است که آن بزرگوار هرگز در 
یست���ه، و آنها را به هیچ ننگاشته و فرودستی  خردى ننگر
آن���ان را ن���ه در تفسی���ر بلکه واالی���ی، بلن���د و عظمت قرآن 

دانسته است، و نوشته است:

یادى  ک���ه زحمت هاى ز ی���ن در عین حالی  این مفسر
کوتاه است،  کشیده ان���د لکن دستش���ان از لطایف ق���رآن 
ن���ه از ب���اب آنکه آنه���ا تفسی���رى نکرده اند، از ب���اب اینکه 

عظمت قرآن بیشتر از این مسائل است.3

از آنک���ه بحث���ی لطی���ف و  پ���س  حض���رت ام���ام )ره( 
خواندن���ی را در مطال���ب و محتواى قرآن پ���ی می نهد و از 
حجاب ه���ا و موان���ع رسیدن به معارف ق���رآن یاد می کند، 
و ف���رو رفت���ن افراطی در قرائت و نح���و و ... را عامل به دور 
مان���دن از روح قرآن معرف���ی می کند، و ب���ه برخی مفّسران 
که ب���ا مشغول ساختن خود ب���ه این گونه  خ���رده می گیرند 

2.  آداب الصلوة، ص 192.
3. صحيفه نور، ج 17، ص 251.
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یق���ت« دارد ن���ه »موضوعی���ت« عمال از  که »طر مباح���ث 
یسد: گرفته اند، می نو حضور عینی قرآن جلو 

بالجمل���ه، مقصود ما از این بیان ن���ه انتقاد در اطراف 
ی���ن زحمت هاى  تفاسی���ر اس���ت، چه که ه���ر یك از مفّسر
یف  کتابی شر کشی���ده و رنج هاى بی پایان برده تا  فراوان 
ه دّرهم و عل���ی اهلل اجرهم، بلکه مقصود 

ّ
فراه���م آورده فلل

یف را، که  ک���ه راه استفاده از این کت���اب شر م���ا آن است 
کت���اب تهذیب نفوس  تنه���ا کتاب سل���وك الی اهلل و یکتا 
و آداب و سن���ن الهّی���ه اس���ت و بزرگتر وسیل���ه رابطه بین 
خال���ق و خلق و عروة الوثقی و حبل المتین تمّسك به عّز 
بوبی���ت است، بای���د به روى مردم مفت���وح نمود. علما و  ر
یسند و مقصود آنها  ب���ی بنو ی���ن تفاسیر فارسی و عر مفسر
کیفّیت  بی���ان تعالیم و دستوران عرفانی و اخالقی و بیان 
بط مخلوق به خال���ق و بیان هجرت از دار الغرور به دار  ر
یف  ى که در این کتاب شر الّسرور و الخلود باشد، به طور
کی و  کتاب سّکا گذاشته شده. صاحب این  به ودیعت 
ک���ه مقصدش جهات بالغ���ت و فصاحت  شی���خ نیست 
یه و خلیل نیست تا منظورش جهات نحو و  باشد؛ سیبو
کان نیست تا در اطراف 

ّ
صرف باشد؛ مسعودى و ابن خل

یخ عالم بحث کند؛ این کتاب چون عصاى موسی و  تار
ید بیضاى آن سرور، یا دم عیسی که احیاء اموات می کرد 
کرم  که فق���ط براى اعجاز و داللت بر صدق نبی ا نیست 
آم���ده باشد، بلکه این صحیفه الهّیه کتاب احیاء قلوب 
ب���ه حیات اب���دى علم و معارف الهیه اس���ت؛ این کتاب 
خداس���ت و ب���ه شئون الهی���ه جّل و عال دع���وت می کند. 
کند، و مردم باید  مفسر باید شئون الهیه را به مردم تعلیم 
م شئون الهیه ب���ه آن رجوع کنند تا استفادت از 

ّ
ب���راى تعل

آن حاصل شود.1 

کوشش آنان ارج نهاده، تفاسیر  و در مقامی بر تالش و 
نگاشت���ه شده ب���ا دیدگاه هاى مخال���ف را می ستایند؛ با 
کی���د ب���ه اینکه بلنداى معان���ی قرآنی فرات���ر از آن چیزى  تأ

گوشه هایی از آن را برنموده اند: که آن بزرگواران  است 

1. آداب الصلوة، ص 194.

که امثال ما بتوانند  تفسیر قرآن یك مسأل���ه اى نیست 
که در طول  از عهده آن برآیند، بلکه علماى طراز اّول هم 
ی���خ اسالم، چه از عام���ه و چه از خاص���ه، در این باب  تار
یاد نوشته ان���د- البته مساع���ی آنها مشکور  کتاب ه���اى ز
که داشته  کدام روى آن تخصص و فّنی  است- لکن هر 
کرده  یم را تفسیر  کر اس���ت یك پرده اى از پرده هاى ق���رآن 
کامل معلوم نیس���ت بوده ]باشد.[  است، آن ه���م به طور 
مثال عرفایی که در طول این چندین قرن آمده اند و تفسیر 
کتاب هایش،  کرده اند، نظیر محیی الدی���ن در بعضی از 
یالت، مال سلطانعلی در تفسیر،  عبد الرزاق کاشانی در تأو
یق���ه معارف ب���وده است،  یقه ش���ان طر ک���ه طر این های���ی 
که داشته اند خ���وب نوشته اند؛  بعضی ش���ان در آن فن���ی 
ک���ه آنه���ا نوشته ان���د. لک���ن ق���رآن عب���ارت از آن نیس���ت 

آن، بعض���ی از اوراق ق���رآن و پرده ه���اى ق���رآن است. یا 
مث���ال طنط���اوى و امث���ال او، و همی���ن طور قط���ب هم، به 
ی���ك ترتیب دیگرى تفسیر کرده ان���د که باز هم غیر تفسیر 
ق���رآن است ب���ه همه معانی؛ آن هم یك پ���رده اى است. و 
که از این دو طایفه نبودند تفاسیرى  ین  ى از مفّسر بسیار
که تفسی���ر خوبی است و  دارن���د، مثل مجم���ع البیان ما، 
جامع بین اقوال عامه و خاّصه است. و سایر تفسیرهایی 
ک���ه نوشته شده اس���ت، این ها هم همین ط���ور. قرآن یك 
کتاب���ی نیس���ت که بتوانی���م ما یا کس دیگ���رى یك تفسیر 
یسد. علوم  که ]س���زاوار است ب���ر آن [ بنو جامع���ی آن طور 
قرآن ی���ك علوم دیگرى است ماوراى آنچه ما می فهمیم. 
کتاب خدا را  م���ا یك صورتی، یك پ���رده اى از پرده ه���اى 
می فهمی���م، و باقی���ش محت���اج ب���ه تفسیر اه���ل عصمت 

که معلم به تعلیمات رسول اهلل بوده اند.2 است، 

کید  بدین س���ان از یك سو بر لزوم تفسی���ر و فهم قرآن تأ
می کن���د و از س���وى دیگ���ر ت���الش مفس���ران را می ستاید و 
که ابعاد قرآن  یح می کند  باالخره بر این حقیقت واال تصر
یند  ناپی���دا کرانه اس���ت و آنچه مفس���ران گفته اند و می گو

»نمی« است از »یم« معارف قرآن. 

2. تفسير سوره حمد، ص 93.
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امام خمینی1 و ره آورد قرآنی عدالت اجتماعی
محمد تقی دیاری بیدگلی

مقاله

1

ÃÃ1چکیده

مکت���ب فک���ری و اعتقادی ام���ام، یك مجموع���ه داراى 
ابع���ادى است؛ این ابع���اد را باید باه���م مالحظه کرد. 
دو ُبع���د اصلی در مکتب امام بزرگ���وار ما، ُبعد معنویت 
و ُبع���د عقالنی���ت اس���ت؛ یعن���ی ام���ام بزرگوار م���ا صرفًا 
ب���ا تکیه  ب���ر عوامل م���ادى و ظواه���ر م���ادى، راه خود 
را پ���ی نمي گرف���ت؛ اه���ل ارتباط ب���ا خدا، اه���ل سلوك 
معن���وى، اهل توج���ه و تذک���ر و خشوع و ذک���ر بود؛ به 
کم���ك الهی باور داشت؛ امید او به خداى متعال، امید 
پایان ناپذی���رى ب���ود. و در ُبعد عقالنی���ت، به کارگرفتن 
خ���رد و تدبی���ر و فکر و محاسب���ات، در مکتب امام مورد 
مالحظه بوده اس���ت... ُبعد سومی هم وجود دارد که 
آن ه���م مانند معنویت و عقالنیت، از اسالم گرفته شده 
اس���ت... و آن، ُبع���د عدالت است. این ه���ا را باید با هم 
دید. تکیه بر روى یکی از این ابعاد، بی توجه به ابعاد 
دیگ���ر، جامع���ه را به راه خط���ا مي کشاند، ب���ه انحراف 
مي ب���رد. این مجموعه، می���راث فک���رى و معنوى امام 
اس���ت. خود ام���ام بزرگوار ه���م در رفت���ارش، هم مراقب 
عقالنی���ت بود، ه���م مراق���ب معنویت بود، ه���م با همه 

1. عضو هيأت علمی و دانشيار دانشگاه قم،
mt_diari@yahoo.com   

وجود متوجه به ُبعد عدالت بود.2

نگارنده در این مقاله در صدد است تا با سیری کوتاه 
در برخی آثار مکتوب و شفاهی امام خمینیÃ1 به ویژه 
صحیف���ه امام، جلوه های���ی از مؤلفه  عدالت اجتماعی 
را در نظ���ام جمهوری اسالم���ی که ملهم از آموزه های 
الهی، مکت���ب نورانی اسالم و سیره پیشوایان معصوم 
دین���ی )ع( اس���ت ب���ه تصوی���ر بکش���د؛ شای���ان توجه 
است که بیش تری���ن کارکرد عدال���ت اجتماعي مّدنظر 
ام���ام خمین���ی1، در ح���وزه اقتصاد و معیش���ت اقشار 
آسیب پذیر جامعه مط���رح و نیز توسعه معرفت الهي و 
تحق���ق ارزش های واالی انسان���ی و اسالمی به عنوان 
ه���دف و غای���ت نهایي از برق���راري عدال���ت در جامعه 

معّرفي شده است.

کلی���د واژه: عدال���ت اجتماع���ی،  قی���ام به قس���ط، عدالت 
فراگیر، مس���اوات و برابری، رانت خواری، قرآن کریم، امام 

.Ã1خمینی

سالگرد  دومين  و  بيست  در  رهبری،  معظم  مقام  بيانات  از  برگرفته   .2
مطهر  حرم  در  14خرداد1390  ايران،  اسالمی  جمهوری  بنيانگذار  رحلت 
امام خمينی1 به نقل از پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام 
بيدگلی، محمد تقی، عقالنيت، معنويت  نيز ر.ک: دياری  معظم رهبری؛ 
مقاالت  مجموعه  خمينی1،  امام  رفتار  و  باور  انديشه،  در  عدالت  و 
نخستين همايش ملی سيره و معارف رضوی، دانشگاه فردوسی مشهد، 

ارديبهشت 1391، ص206- 229.
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مقدمه
کیدات فراوان ام���ام خمینی1- قدس سّره  به رغ���ِم تأ
ی���ف- در سخنرانی ه���ا و مکتوباتش���ان خط���اب ب���ه  الشر
کارگزاران نظ���ام اسالمی پیرام���ون موضوع  عم���وم م���ردم و 
یژه عدالت اجتماع���ی و پافشاری ایشان بر  عدال���ت، به و
یع  تأمی���ن نیاره���ا و منافع محروم���ان از تنگنای فق���ر و توز
عادالنه امکانات و فرصت ه���ا و نیز برگزاری نشست ها و 
همایش های متعدد علمی برای تبیین و تحلیل اندیشه 
و آرای امام خمین���ی1 در باب این موضوع، سوگمندانه 
کمت���ر ب���ه آراء، هشداره���ا و  در بع���د عمل���ی و اجرای���ی، 
یزی های تقنینی،  راه کاره���ای وی در سطح کالن برنامه ر
کشور توجه شده اس���ت. از این روی،  اجرای���ی و قضایی 
گون ای���ن أمر  گونا پرداخت���ن دوب���اره ب���ه ابع���اد و زوای���ای 
ک  می توان���د تلنگری دیگر باشد ب���ر اندیشه و احساس پا
و  دستگاه ه���ا  دست اندرک���اران  و  ی���ف  شر م���ردم  آح���اد 
منصب ه���ای حکومتی ب���رای چاره اندیشی و پیش گیری 
از آفت ه���ا و آسیب ه���ای فرهنگ���ی، اجتماعی و سیاسی 
بی توجهی به مقول���ه عدالت اجتماعی در همه عرصه ها 

و مناسبات فی مابین دولت و ملت.

اسالم شناس���ی  و  فقی���ه  به عن���وان  خمین���ی1  ام���ام 
جام���ع و پایه گ���ذار یك نظ���ام حکومتی بر اس���اس تعالیم 
پیرام���ون  فراوان���ی  کی���دات  تأ و  اش���ارات  اس���الم،  دی���ن 
مسأل���ه عدال���ت اجتماع���ی در سخنرانی ه���ا و پیام ه���ا و 
مکتوباتش���ان داشته اند. به عنوان نمون���ه در مجموعه 22 
جلدی صحیفه امام، 471 م���ورد واژه عدالت اجتماعی 
آم���ده اس���ت.1 هرچن���د ایش���ان در آث���ار و بیان���ات خ���ود 
گسترده به بی���ان مفهوم دقیق���ی از عدالت از  به ص���ورت 
که به  جنبه اجتماع���ی آن نپرداخته اند، نگرش و توجهی 
مسأل���ه قسط و عدالت در جامعه و نهادهای اقتصادی، 
سیاس���ی، اجتماع���ی و قضایی آن داشته ان���د بیانگر این 
که ایش���ان عدالت را نه صرف���ًا فضیلتی فردی  ام���ر است 
بلک���ه خصل���ت و حالت���ی اجتماع���ی می دانن���د. در این 

1. محمدحسين جمشيدی، نظريه عدالت، ۱۳۸۰، ص۳۵۷.

یژگ���ی قوانی���ن جامع���ه و  نگ���رش عدال���ت، خصل���ت و و
یژگ���ی گروه ها و نهاده���ای اقتص���ادی، اجتماعی و  نی���ز و
گفته ایشان، عمل به عدل اسالمی  سیاسی آن است؛ به 
که در  مخص���وص به قوه قضاییه و متعلق���ات آن نیست 
سای���ر ارگان های نظام جمهوری اسالمی ایران از مجلس 
و دول���ت و متعلق���ات آن و... و دیگر متصدی���ان امور نیز 

به طور جدی مطرح است.«2

مفهوم عدالت اجتماعی
م���ه طباطبای���ی، در تبیی���ن معن���اى ع���دل چنین 

ّ
عال

می فرماین���د: »ع���دل، اقامه مس���اوات و موازن���ه میان امور 
است به این ک���ه به هر امرى آنچه س���زاوار آن است، داده 
که شایسته آن  ش���ود. در نتیجه، همه ام���ور در جایگاهی 

گیرد.3 است، قرار 

گفت���اری و نوشت���اری امام  ب���ا بررس���ی و تتب���ع در آث���ار 
خمین���ی1، در باره عدالت می توان به موارد ذیل دست 

یافت:

ک شناسایی  معیار و میزان بودن عدالت و قسط، مال
ح���ق از باطل و اس���الم از غیر اسالم، )ت���الزم عدل و حق( 
گستردگی )شمول(، فطری ب���ودن و در عداد  گی���ری و  فرا
جن���ود عقل ق���رار داشتن، غای���ت انس���ان و جامعه بودن، 
یضه بودن، سیره پیامبران  وظیفه و مسئولیت انسانی و فر
و اوصیای حق، و نیز عامل رشد و شکوفایی استعدادها 

و توسعه و رفاه جوامع بشری.4

یشه در  از دیدگ���اه ام���ام خمینی1 عدالت و قس���ط ر
وج���ود و ذات انس���ان دارد؛ یعنی انس���ان طبعًا موجودی 
گرای���ش فطری ب���ه حرکت ب���ه سوی  ک���ه تمای���ل و  اس���ت 
عدالت و برقراری قسط در جامعه را دارد و از بی عدالتی 
یگردان است. به همین جهت عدل را  و تبعی���ض و... رو
ک���ه مطابق فطرت مخموره است؛  از جنود عقل می داند 
ی���را در اندیشه ام���ام خمینی1 ع���دل فضیلت نفسانی  ز

2. صحيفه امام، ج ۱۷، ص۱۴۰.
3. طباطبايی، الميزان، ج 12، ص 331.

4. جمشيدی، مفهوم عدالت در انديشه سياسی امام خمينی1، ص 108.

از دیدگاه امام 
خمینی عدالت 

و قسط ریشه 
در وجود و ذات 

انسان دارد؛ 
یعنی انسان 

طبعًا موجودی 
است که تمایل 

و گرایش فطری 
به حرکت به 

سوی عدالت و 
برقراری قسط 

در جامعه را دارد 
و از بی عدالتی 

و تبعیض و... 
رویگردان است.
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یط قرار  اس���ت و در حد وسط دو نقیصه یعنی افراط و تفر
می گیرد. نقایص مورد تنفر ذات انسان هستند، در حالی 
گرایش دارد.  ک���ه نفس انسان ب���ه سوی فضایل کش���ش و 
ک  ب���ر همین اساس انسان دارای عق���ل سلیم و فطرت پا
یط ذات���ًا احساس تنفر می کند در حالی که  از اف���راط و تفر
گرای���ش دارد و لذا ذاتی اوست.  ب���ه عدل و قسط توجه و 
بنابر ای���ن طبیعتًا انس���ان دارای ح���س عدالت خواهی و 

حق جویی است.1

عدالت فردى آن است که انسان به طور کلی و امام به 
یش هر  ط���ور خاص، نسبت به خ���ود و در حوزه فردى خو

چی���زى را در جاى مناسب 
خود قرار دهد و به تعبیری، 
عدل در عمل فردى انسان 
که  کند  ى  کار که  آن است 
سع���ادت وى در آن باشد، 
که مای���ه بدبختی  ى  ک���ار و 
پی���روى  خاط���ر  ب���ه  اس���ت 

هواى نفس انجام ندهد.2

عدال���ت اجتماع���ی آن 
ک���ه انس���ان ب���ه طور  اس���ت 
کل���ی و امام ب���ه طور خاص 

ک���رده و با هرک���س مناسب  حق���وق افراد دیگ���ر را رعایت 
م���ه طباطبایی، 

ّ
ب���ا خ���ود او رفتار نمای���د. باز ب���ه تعبیر عال

کسی را در  که هر  عدالت در مردم و بین مردم این است 
که به حکم عقل و یا ش���رع و یا عرف شایسته  ج���اى خود 
آن است قرار دهد و نیکوکار را به خاطر احسانش پاداش 
ده���د و بدک���ار را به خاطر ب���دى اش عق���اب نماید و حق 
مظل���وم را از ظالم بستاند و در اجراى قانون تبعیض قایل 

نشود.3

که از مفهوم عدالت اجتماعی در  یفی  به طورکلی تعار
تفکر امام در این مطالعات دیده می شود، عبارتند از:

ح جنود عقل و جهل، ص 147 به بعد. 1. ر.ک: امام خمينی1، شر
2. طباطبايی، الميزان، ج 12، ص 331.

3. همان.

  عدال���ت اجتماع���ی ب���ه معنای بر ه���م زدن سیستم 
ک���ه محرومیت توده های عظیم مردم  ناعادالنه ای است 

را در بردارد.

کاهش فاصله    عدالت اجتماعی به معنای توازن و 
های فاحش طبقاتی 

  عدال���ت ب���ه معنای مس���اوات و رف���ع تبعیض های 
ناروا در بین آحاد جامعه 

  عدالت به معنای انصاف 

  عدالت اجتماعی به معنای مراعات شایستگی ها 
و اعطای حق هر صاحب 

حقی به خودش 

  عدال���ت ب���ه معن���ای 
ح���د  رعای���ت  و  اعت���دال 

وسط در امور.4

برقراری عدالت 
اجتماعی از اهداف 

یم مهم قرآن کر
و  سیاس���ی  یک���رد  رو
اجتماع���ی در تفسی���ر امام 
خمین���یÃ1 ، بازگش���ت به 
که ایشان همواره  یم دارد  کر مقاصد و مطالب عالیة قرآن 
یده  اند. طرح مباحثی از قبیل حکومت،  ز کید ور بر آن  تأ
سیاس���ت، اقام���ة عدل، جن���گ و صل���ح، آزادی، حقوق 
یم نظام  کیف���ری، دف���اع از حر اساس���ی، احک���ام جزایی و 
زه ب���ا سلطة بیگانگان  حکومت���ی و سیاس���ی جامعه، مبار
که مفس���ران اجتماعی  و... از جمل���ه موضوعات���ی اس���ت 
یژه  ای  و سیاس���ی، ب���ه تناسب آیات قرآن به آن ه���ا توجه و
دارند. حضرت امام ، قرآن را سراسر، دعوت به اقامة عدل 
بردارندة  می دان���د و احکام ف���ردی و عبادی آن را ه���م در
جه���ات سیاس���ی و اجتماع���ی می شم���ارد. ایش���ان قرآن 

امام  آراء  در  عدالت  مفهوم  تطبيقی  بررسی  سيدمحمد،  رضوی،   .4
خمينی1، ص 125 به بعد.



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 851

کت���اب جنگ ب���ر ض���د مستکبران و  کت���اب حماس���ه،  را 
ک���ه برای اقامة  حکومت عدل آمده،  کتابی  سلطه گران و 
یم، اقام���ة حکومت  کر که ق���رآن  دانست���ه و معتق���د است 
ی���ن عبادت ه���ا  تر ی���ن واجب���ات و باال ع���دل را از بزرگ تر

کرده است.1 معرفی 

یم و پیامبر  یفة قرآنی، دعوت قرآن کر بر اساس آیات شر
کرم)ص( تنها به جهات معنوی و روحانی نیست، بلکه  ا
یات است و هم به مادیات.2 در  این دعوت، هم به معنو
اندیشه و اعتقاد امام خمینی1 دعوت های قرآن، صرفًا 
دعوت های���ی شخص���ی و بی���ن انس���ان و خداون���د نبوده  
است؛ بلکه بدون استثنا، »دعوت های خدا حتی در آن 
که وظایف شخصی افراد اس���ت... از معنای  چیزهای���ی 
اجتماع���ی و سیاس���ی برخ���وردار اس���ت«.3 بنابراین اقامة 
عدالت اجتماعی، دعوت به تشکیل حکومت اسالمی، 
اخ���ّوت و ب���رادری دینی و تع���اون و همبستگ���ی انسانی، 
یم و  کر هم���واره از جمل���ه اه���داف و مقاص���د واالی ق���رآن 
آورن���دة وحی الهی به شمار رفته است؛ چه این که پیامبر 
ک���رم)ص( »به مج���رد این که توانس���ت حکومت تشکیل  ا
ک���رد، حکومت  ی���ات، اقامه عدل  بده���د، ع���الوه بر معنو

تشکیل داد.«4

البت���ه بر اس���اس بینش نوران���ی امام، جامع���ة اسالمی 
را نبای���د تنه���ا با معیار عدال���ت سنجید، بلک���ه هدف از 
ک���ردن شرایط ب���رای تعمی���ق و گسترش  عدال���ت، فراه���م 

معرفت خداوند و نشر توحید و تقرب به او است.5

یف���ة: »ِإّنَ اهلَل َیأُمُرُکْم أْن  حض���رت ام���ام  در ذیل آی���ة شر
اِس أْن  ِإَذا َحَکْمُتْم َبْی���َن الّنَ ی أْهِلَه���ا َو

َ
وا األَماَن���اِت ِإل ُت���َؤّدُ

َعدِل...«6 می فرمایند:
ْ
َتْحُکُموا ِبال

كتاب هدايت، 1377، 55 - 59 و 182- 190؛ امام خمينی1،  1. ر.ک: قرآن 
1378، ج17، ص 528.

2. ر.ک: امام خمينی1، 1378، ج 3، ص 227.
3. همان، ج 18، ص 422.
4. همان، ج 17، ص 528.

گاهی بيش تر ر.ک: ايازی، 1384، ج1، 88 – 99. 5. برای آ
6. نساء/58؛ خداوند به شما فرمان می دهد كه امانت ها را به صاحبانش 
كنيد. كه ميان مردم داورى می كنيد، به عدالت داورى  بدهيد و هنگامی 

خداون���د ام���ر فرموده که امانات را ب���ه اهلش رد کنید. 
ع���ده ای بر ای���ن عقیده اند که منظ���ور از »امانت«، مطلق 
امانت خلقی ]یعنی مال م���ردم[ و خالقی ] یعنی احکام 
شرعیه[ می باشد و مقصود از »رّد امانت الهی« این است 
گروه  کنن���د.  ک���ه هست اجرا  ک���ه احکام اس���الم را آن طور 
ک���ه م���راد از امانت، »امام���ت« است.  دیگ���ری معتقدند 
که مقص���ود از این آی���ه، ما ]یعنی  در روای���ت هم آم���ده،7 
ائم���ه)ع([ هستیم که خداوند تعال���ی به والیت امر رسول 
ک���رم)ص( و ائم���ه)ع( امر کرده که والی���ت و امامت را به  ا
ک���رم)ص(، والی���ت را به  کنن���د؛ یعن���ی رسول ا اهل���ش رد 
امیرالمؤمنی���ن)ع( و آن حض���رت هم به ول���ّی بعد از خود 
کن���د و همین طور ادامه یابد... وقتی بنا شد تمام  گذار  وا
ام���ور دینی عبارت از امانت الهی باشد و باید این امانت 
به اهل���ش رد شود، یکی از آن ها ه���م »حکومت« است و 
یفه، بای���د هر امری از ام���ور حکومت بر  ب���ه موجب آیة شر
اِس  ِإَذا َحَکْمُتْم َبْیَن الّنَ ین عدالت ]باشد[؛ چون: »َو مواز
َع���دِل« است؛ یعنی بر مبنای قانون اسالم 

ْ
أْن َتْحُکُموا ِبال

و حکم شرع باشد.8

الف( فلسفه قیام انبیاء، قیام مردم به قسط
یفه را می خوانیم یا سیره انبیاء  که مفاد آیات شر وقتی 
که آنه���ا تمامشان یکی از  را مالحظ���ه می کنیم، می بینیم 
کارهای���ی که البت���ه مقصود نبوده مقدمه ب���وده، این بوده 

کنند.9 که عدالت را در دنیا ایجاد  است 

ی���ک خ���ود خط���اب ب���ه  ام���ام خمین���ی1 در پی���ام تبر
مسیحی���ان جه���ان ب���ه مناسب���ت عی���د می���الد حض���رت 
مسیح)ع(  پس از ذکر آیه ای از آیات قرآنی، به فرازهایی از 
ذیَن آَمُنوا 

َّ
ا ال انجی���ل متی اشاره نموده، می فرماید: »یا اُیّهَ

ُکْم َشَنئاُن َقوٍم  امیَن هلِلَِّ ُشَهداَء ِبْالِقْسِط َو الَیْجِرَمّنَ ُکوُن���وا َقّوَ
ُقوا اهلَل اّنَ اهلَل 

َ
ْقوى  َو اّت وا ُه���َو اْقَرُب ِللّتَ

ُ
وا اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

ّ
َعل���ی اال

گرسنه و تشنه  که  وَن.10  خوشا به حال آنان 
ُ
َخبیٌر ِبما َتْعَمل

كلينی، 1363: ج 1، ص276 - 277. 7. ر.ک: 
8.  امام خمينی1، واليت فقيه، ص 92 – 94.

9. صحيفه امام، ج۲۰، ص۴۱۰.
كنيد،  كه ايمان آورده ايد! همواره برای خدا قيام  10. مائده/8؛ ای كسانی 
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عدالتن���د؛ از آن رو که سی���ر نخواهند شد. )انجیل متی ( 
خوشا به حال آنان که از بهر عدالت زحمت می کشند؛ به 
سبب آنکه مملکت آسمانی از آنهاست. )انجیل متی (1

گرسنه و تشن���ه عدالتند و  که  ... خوش���ا به حال آن���ان 
از به���ر عدالت زحمت می کشن���د. و واى به حال آنان که 
بر خ���الف دستور عیسی مسیح و بر خ���الف دستور همه 
کنندگان  پیامبران ب���ه نفع ظالمان و جاسوسان و پایمال 

حقوق ملتها زحمت می کشند.2

ک���ه نباید ظل���م بکنی���د و نباید  دست���ور اس���الم اس���ت 
گر تابع عیساى مسیح هستند،  ید. و ا تحت ب���ار ظلم برو
عیس���اى مسی���ح، ظلم را به هیچ وج���ه روا نمی داشت. و 
گ���ر تابع موساى کلیم هستن���د، موساى کلیم هم ظلم را  ا
ی���ر بار ظلم هم نمی رف���ت. این برنامه  روا نمی داش���ت و ز
که به وسیل���ه انبیا به بشر  انبیاس���ت؛ برنامه الهی اس���ت 
که م���ردم نباید ظال���م باشند، حتی دو  اب���الغ شده است 

درهم، حتی یك تومان. و نباید قبول ظلم بکنند... .3

که  ی���ت، از آن وقت���ی  تم���ام انبی���ا از ص���در بش���ر و بشر
آدم7  آم���ده ت���ا خاتم انبی���اÃ6تمام انبیا ب���راى این 
ک���ه جامع���ه را اص���الح کنن���د؛ ف���رد را فداى  ب���وده اس���ت 
یم. ما  ت���ر از خود انبیا ندار جامعه می کردند. ما فردى باال
یم: این فردها خودشان را فدا  تر از ائمه ندار فردى باال
می کردند براى جامعه. خ���داى تبارك و تعالی می فرماید 
ک���ه انبی���ا را م���ا فرستادیم، بین���ات ب���ه آنها دادی���م، آیات 
ب���ه آنها دادی���م، میزان برایش���ان دادیم و فرستادی���م ِلَیقُوَم 
که مردم قیام به قسط  ِقْسِط؛4 غایت این است 

ْ
اُس ِبال الّنَ

بکنند، عدالت اجتماع���ی در بین مردم باشد، ظلمها از 
یها از بین برود، ضعفا به آنها رسیدگی  بی���ن برود، ستمگر

و  گناه  به  را  با جمعّيتی، شما  گواهی دهيد! دشمنی  روی عدالت،  از  و 
كه به پرهيزگاری نزديک تر است! و از  كنيد،  ترک عدالت نکشاند! عدالت 

كه از آنچه انجام می دهيد، با خبر است.  )معصيت( خدا بپرهيزيد، 
جديد،  عهد  1982م،  مقدس،  كتاب  پخش  انجمن  مقدس،   كتاب   .1

انجيل متی، باب پنجم، آيات 6 و 10.
2. صحيفه امام، ج  11، ص 375.

3. همان، ج  14، ص 82.
كنند. 4. حديد/25؛ تا مردم به عدالت عمل 

َنا 
ْ
بشود، قیام به قسط بشود. دنبالش هم می فرماید: َو اْنَزل

که با  َحدید. تناس���ِب این چیست؟ تناسب این است 
ْ
ال

حدی���د باید این ه���ا انجام بگیرد؛ با بینات، ب���ا میزان و با 
گ���ر شخصی یا گروهی  حدی���د. فیِه َب���أٌس َشدیٌد؛ یعنی، ا
که  کنند، ی���ك حکومتی را  بخواهن���د یك جامع���ه را تباه 
کنند، با بینات ب���ا آنها باید  حکوم���ت عدل است، تب���اه 
ی���ن  عقلی  ی���ن، مواز ک���رد. نشنیدن���د، ب���ا مواز صحب���ت 

کرد. نشنیدند با حدید.5 صحبت 

ب( اقتداى به علی)ع( در برخورد عادالنه با مردم
که م���وال7  مظه���ر عدالت بود و  بای���د ب���ه همان نحو 
کنید، و با  مظهر رحمت، شما هم اقتداى به آن حضرت 
عدال���ت با مردم و بین خودت���ان رفتار کنید و با عطوفت. 
که خداى تبارك و تعال���ی، براى مؤمنین  از خاصه های���ی 
اِر 

َ
���ی الُکّف

َ
اُء َعل

َ
ک���ه: »اِش���ّد ذک���ر می فرمای���د ای���ن اس���ت 

کف���ار شدید هستن���د و کوبنده، و در  ُرَحم���اُء َبْیَنُه���ْم«؛ بر 
گر  بین خودش���ان رحیم و ب���ا رحمت رفتار می کنن���د. ما ا
بخواهیم بفهمیم که مؤمن هستیم و تابع دستورات اسالم 
که  هستیم، باید این می���زان را در خودمان ببینیم هست 
کوبنده و براى مسلمین رحمان و  براى مشرکین توفنده و 

رحیم و با رحمت. و رحما باشید بینتان.6

ک���ه آن وقتی  کمه اى-  حض���رت امیر7 در ی���ك محا
ب���ود که خلیف���ة اهلل ب���ود و خلیفه مسلمین ب���ود و قضات 
کمه اى ب���ود بین  هم خ���ودش تعیی���ن می کرد- ی���ك محا
حض���رت امیر و ی���ك نفر غیر ُمْسلم- یه���ودى ظاهرًا بود- 
یف  که رف���ت، تشر و قاض���ی خواس���ت حض���رت را وقتی 
کنی���ه اسم حض���رت را ُبرد،  ک���ه با  بردن���د، آن ط���ور است 
ى، باید مساوى باشی���م، در نشستن  گف���ت نه، حق ن���دار
ک���ه حکم بر  مس���اوى، در هم���ه چی���ز مس���اوى، وقتی هم 
کرد، پذیرف���ت. آن خلیفه بحّقِ خدا بود و شماها  خالف 
بای���د به او اقت���دا بکنید، همه ما باید اقت���دا بکنیم، البته 

5. صحيفه امام، ج  15، ص213.
6. همان، ج  12، ص 365.
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یم مثل او باشیم.1 کدام طاقت ندار هیچ 

همی���ن ]دوره [ پن���ج ساله و ش���ش سال���ه، مسلمین تا 
ب���ه آخر باید برای���ش جشن بگیرند؛ جشن ب���راى عدالت، 
که  جش���ن براى بس���ط عدال���ت، جش���ن ب���راى حکومتی 
گ���ر چنان چه در یك ط���رف از مملکت���ش، در یك جاى  ا
از مملکت���ش، ب���راى یك معاه���د- ی���ك زن معاهد- یك 
زحم���ت پی���ش بیاید، ی���ك خلخ���ال از پ���اى او درآورند، 
زوى مرگ  ک���م، ای���ن رئی���س مل���ت، آر حض���رت، ای���ن حا
ت���ر از این است که  - باال

ً
ک���ه مرگ براى م���ن- مثال بکن���د، 

در مملک���ت م���ن یك نفر زنی که معاه���د هست خلخال 
که در  را از پایش درآورند. ای���ن حکومْت حکومتی است 
ى بنشینن���د؛ و براى   رفتن���ش مردم بای���د به عزا و سوگ���وار
همان پنج روز و پنج ساله حکومتش باید جشن بگیرند؛ 
جشن براى عدالت، جشن براى خدا، جشن براى این که 
که با ملت یکرنگ است بلکه  کمی است  کم حا ای���ن حا
سطح���ش پایین ت���ر اس���ت در زندگی؛ سط���ح روحی اش 
ت���ر از هم���ه آفاق اس���ت، و سطح زندگ���ی اش پایین تر  باال

است از همه ملت.2

گر تم���ام دنیا و ما  چنان ک���ه حضرت امی���ر7 فرمود: ا
فیه���ا را به من بدهند که پوست جوى از دهان مورچه اى 

جابرانه و بر خالف عدالت بگیرم، هرگز نمی پذیرم.3

زش حکومت و اقامه عدل علی7 و ار
یش دست ما  باره حض���رت امیر، جه���ات معنو  م���ا در
ازش کوت���اه اس���ت. ما از آن جهات معن���وى که در ایشان 
ب���وده اس���ت حتی یك جمل���ه موافق ب���ا واق���ع نمی توانیم 
ب���وط به خود  که مر کنی���م، لکن بع���ض از جهات  ع���رض 

1. همان، ج  9، ص 122.
2. همان، ج  2، ص 359 - 361.

كه فرمود:  كبر، ص48؛ اشاره به اين سخن امام علی)ع( دارد  3. جهاد ا
ِكها، علی أْن أْعِصی اهّلل ِفی  ْعِطيُت ااْلقاِليم الّسْبعة ِبما تْحت أْفال

ُ
واهّلِل لْو أ

ُكْم ِعْنِدی الْهوُن ِمْن ورقٍة  ِإّن ُدْنيا نْملٍة أْسُلُبها ِجْلب شِعيرٍة ما فعْلُتُه، و
گراقليم هاى هفتگانه با آنچه در  ِفی فِم جرادٍة تْقضُمها. به خدا سوگند! ا
گرفتن پوست جوى  از  كه خداوند را با  زير آسمانها است،  به من دهند 
از  شما  دنياى  اين  و  كرد؛  نخواهم  هرگز  كنم  نافرمانی  مورچه اى  دهان 
بی ارزش تر  و  خوارتر  من  نزد  باشد،  ملخی  دهان  كه  در  جويده اى  برگ 

است؛ نهج البالغة، خطبه 215.

جه���ت م���ادى اس���ت و جه���ات اجتماعی اس���ت، آن را 
می ش���ود گفت. شما مالحظه کنید که یك نفر که خلیفه 
مسلمی���ن است، زمامدار امور اس���ت، خلیفه است، این 
ک���ه خلیفه است  چ���ه وضع���ی داشت���ه اس���ت؟ در حالی 
ی���ادى ندارد،  می خواه���د نم���از جمع���ه بخواند، لب���اس ز
که دارد، حرکت می دهد-  می رود باالى منب���ر، آن لباس 
ب���ه حسب نقل- تا خشك بش���ود، دو تا لباس ندارد. یك 
ک���ه خ���ودش وصل���ه می ک���رده اس���ت، کفاشی  کفش���ی را 
که  می ک���رده است، ازش می پرسند، حض���رت می فرماید 
یند  زش دارد؟ می گو کفش ب���ه نظ���ر شم���ا چق���در ار ای���ن 
که »امارت بر شما ه���م، خالفت هم، در  ید  هی���چ. می گو
نظر من مثل این کفش و پایین تر از این کفش است، مگر 
که  ید  کجا س���راغ دار کن���م.«4 شما  این ک���ه اقامه عدالت 

یك نفر خلیفه باشد و وضعش این طور باشد؟5

اجرای عدالت و دفاع از حقوق اقلیت ها
که ب���ا این ها بای���د درست، خوب  حکم اس���الم است 
رفت���ار کرد، به عدالت رفتار کرد. ما َتَبع آنیم که وقتی یك 
گر  ید ا خلخ���ال را از پاى یك زن یهودى می کشند، می گو
گر انسان ]از[  انسان بمیرد بهتر است... عیبش نمی کند ا
که یك همچو چی���زى شده؛6 ما می خواهیم  غصه بمیرد 

ع  َاْلُمْؤِمِنيَن  ِميِر 
َ

أ َعَلی  َدَخْلُت  َعْنُه  َاهّلُل  َرِضَی  اِس  َعّبَ ْبُن  َاهّلِل  َعْبُد  َقاَل   .4
ْعِل َفُقْلُت اَل ِقيَمَة َلَها  ِبِذی َقاٍر َو ُهَو َيْخِصُف َنْعَلُه َفَقاَل ِلی َما ِقيَمُة َهَذا َالّنَ
ْدَفَع َباِطاًل...«؛ 

َ
ْو أ

َ
ِقيَم َحّقًا أ

ُ
ْن أ

َ
 أ

َ
َحّبُ ِإَلّیَ ِمْن ِإْمَرِتُکْم ِإاّل

َ
َفَقاَل ع َو َاهّلِل َلِهَی أ

نهج البالغه، خطبه33. عبداهّلل بن عباس می گويد: در منزل »ذى قار« بر 
خود  كفش  نمودن  وصله  مشغول  كه  شدم  هنگامی  وارد  مؤمنان  امير 
»ارزشی  گفتم:  است؟«  چقدر  كفش  اين  »قيمت  فرمود:  من  به  بود!. 
از حکومت  برايم  بی ارزش  كفش  »به خدا سوگند همين  فرمود:  ندارد!« 
 بر شما محبوب تر است؛ مگر اينکه با اين حکومت ، حقی را به پا دارم و يا 

باطلی را دفع نمائم... «
5. صحيفه امام، ج  20، ص 494.

»َو  نهج البالغه:   27 خطبه  در  اميرمؤمنان)ع(  سخن  به  است  اشاره   .6
ْخَرى 

ُ ْ
َاأل َو  َاْلُمْسِلَمِة  ِة 

َ
َاْلَمْرأ َعَلی  َيْدُخُل  َكاَن  ِمْنُهْم  ُجَل  َالَرّ َنّ 

َ
أ َبَلَغِنی  َلَقْد 

 
ّ
ِإاَل ِمْنُه  َتْمَتِنُع  َما  ُرُعَثَها  َو  ِئَدَها  َقاَل َو  ُقُلَبَها  َو  ِحْجَلَها  ُع  َفَيْنَتِز َاْلُمَعاِهَدِة 

اَل  َو  َكْلٌم  ِمْنُهْم  َرُجاًل  َناَل  َما  َواِفِريَن  ِاْنَصَرُفوا  ُثَمّ  َااِلْسِتْرَحاِم  َو  ِبااِلْسِتْرَجاِع 
َكاَن ِبِه َمُلومًا  َسفًا َما 

َ
 ُمْسِلمًا َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا أ

ً
َنّ ِاْمَرأ

َ
ِريَق َلُهْم َدٌم َفَلْو أ

ُ
أ

كه مردى از لشکر شام به  َكاَن ِبِه ِعْنِدی َجِديرًا«؛ به من خبر رسيده  َبْل 
بوده  پناه حکومت اسالم  كه در  زنی غير مسلمان  و  زنی مسلمان  خانه 
به  را  آنها  گوشواره هاى  و  بند  گردن  و  دستبند  و  خلخال  و  شده،  وارد 
التماس  گريه و  براى دفاع، جز  كه هيچ وسيله اى  غارت برده، در حالی 
كه  كردن، نداشته اند. لشکريان شام با غنيمت فراوان رفتند بدون اين 
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کنیم.1 یك همچو موجودى را اطاعت 

همی���ن ]دوره [ پن���ج ساله و ش���ش سال���ه، مسلمین تا 
ب���ه آخر باید برای���ش جشن بگیرند؛ جشن ب���راى عدالت، 
که  جش���ن براى بس���ط عدال���ت، جش���ن ب���راى حکومتی 
گ���ر چنان چه در یك ط���رف از مملکت���ش، در یك جاى  ا
از مملکت���ش، ب���راى یك معاه���د- ی���ك زن معاهد- یك 
زحم���ت پی���ش بیاید، ی���ك خلخ���ال از پ���اى او درآورند، 
زوى مرگ  ک���م، ای���ن رئی���س مل���ت، آر حض���رت، ای���ن حا
ت���ر از این است که  - باال

ً
ک���ه مرگ براى م���ن- مثال بکن���د، 

در مملک���ت م���ن یك نفر زنی که معاه���د هست خلخال 
که در  را از پایش درآورند. ای���ن حکومت حکومتی است 
ى بنشینن���د؛ و براى   رفتن���ش مردم بای���د به عزا و سوگ���وار
همان پنج روز و پنج ساله حکومتش باید جشن بگیرند؛ 
جشن براى عدالت، جشن براى خدا، جشن براى این که 
که با ملت یکرنگ است بلکه  کمی است  کم حا ای���ن حا
سطح���ش پایین ت���ر اس���ت در زندگی؛ سط���ح روحی اش 
ت���ر از هم���ه آفاق اس���ت، و سطح زندگ���ی اش پایین تر  باال

است از همه ملت.2

تساوی حقوق آحاد مردم با رهبری جامعه اسالمی
صاح���ب منصب اس���ت و یک���ی از فقراس���ت. لباس 
هم���ان لب���اس فق���را و عش���رت هم���ان عش���رت فقرایی. و 
گ���ر چنان چ���ه یك  ک���ه ا ى ب���ود  در اج���راى عدال���ت ط���ور
ی���ن افراد مل���ت بر شخ���ص اول مملکت،  نف���ر از پایین تر
ب���ر سلطان، ب���ر رعی���ت ادعای���ی داشت و پی���ش قاضی 
می رفت، قاضی شخ���ص اول مملکت را احضار می کرد 
گر چنان چه حکم بر خالف او  و او ه���م حاضر می شد؛ و ا

می کرد تسلیم بود.

که حکومتش وسی���ع بود- چندین  رئیس مذهب م���ا 
مقاب���ل ای���ران، حج���از و مص���ر و ای���ران و هم���ه آنها تحت 

گر  حّتی يک نفر آنان، زخمی بردارد، و يا قطره خونی از او ريخته شود، ا
نخواهد  مالمت  بميرد،  تأّسف  روى  از  مسلمانی  تلخ،  حادثه  اين  براى 

شد، و از نظر من سزاوار است.
1. صحيفه امام، ج  5، ص 328.
2. همان، ج  2، ص 359 - 361.

سیط���ره او بود- زندگی اش از همه افراد ملت پایینتر بود. 
که تصور ش���ود اجرا می کرد.  کس  تر از ه���ر  عدال���ت را باال
گ���ر ادعایی علیه او ب���ود حاضر می شد، در  در محکم���ه ا
محکم���ه می نشس���ت. حک���م خ���الف ]قاض���ی [ را قب���ول 
می ک���رد. تشیع در عین مقاومت، عادل است؛ و عدالت 
یر ب���ار ظلم برو.« برنامه تشیع را  یعن���ی »نه ظلم بکن و نه ز
کرد: نه تحمل ظلم بکن  کلمه خالصه  امام ما در این دو 

و نه ظالم باش.3

د( امام حسین و قیام علیه ظلم و بی عدالتی
کردند  که قی���ام  سی���د الشه���دا 7 از هم���ان روز اول 
که،  ب���راى این امر، انگیزه ش���ان اقامه عدل ب���ود. فرمودند 
که معروف، عمل بهش نمی شود و منکر، بهش  می بینید 
ک���ه مع���روف را اقامه  عم���ل می ش���ود.4 انگی���زه این است 
کن���د و منک���ر را از بین بب���رد، انحرافات هم���ه از منکرات 
است، جز خ���ط مستقیم توحید هر چ���ه هست منکرات 
که تابع حضرت سید  اس���ت، این ها باید از بین برود و ما 
ک���ه ایشان چ���ه وضعی در  الشه���دا هستی���م بای���د ببینیم 
که  زندگ���ی داشت، قیامش، انگیزه اش نه���ی از منکر بود 
ه���ر منکرى بای���د از بین برود. ِمن جمل���ه قضیه حکومت 

عدل، جور، حکومت جور باید از بین برود... .5

3. همان، ج  4، ص 418.
ْدَبَر َمْعُروُفها، َفَلْم يْبَق ِمْنها ِإاّل 

َ
َرْت َو أ

َ
ْنيا قد َتَغيَرْت َو َتَنّک

ُ
4. »ِإّنَ هِذِه الّد

ّنَ اْلَحّقَ 
َ

ال َتَرْوَن أ
َ

َكاْلَمْرَعی اْلَوبيل، أ َكُصباَبِة ااْلناِء َو َخسيُس َعيش  ُصباَبٌة 
ا، 

ً
ّنَ اْلباِطَل اليَتناهی َعْنُه، ِليْرَغَب اْلُمْؤِمُن فی ِلقاِءاهّلِل ُمِحّق

َ
اليْعَمُل ِبِه َو أ

َری اْلَمْوَت ِإاّل َسعاَدًة َو اَل اْلَحياَة َمَع الّظاِلميَن ِإاّل َبَرًما، ِإّنَ الّناَس 
َ

َفِإّنی الأ
ْت َمعاِئُشُهْم َفِإذا  ْلِسَنِتِهْم يُحوُطوَنُه ماَدّرَ

َ
أ نيا َو الّديُن َلْعٌق َعلی 

ُ
َعبيُد الّد

ياُنوَن.« )ابن  ُشعبة  حّرانی، تحف  العقول ، ص245؛  
َ

 الّد
َ

ُصوا ِباْلَبالِء َقّل ُمّحِ
سفر  هنگام  در  حسين7  امام  ص116(  ج78،  االنوار،  بحار  مجلسی ، 
معروفش  و  شده  ناشناس  و  ديگرگونه  دنيا  اين  راستی   فرمود:  كربال  به 
كاسه نشيند و زندگيی پست، همچون  كه بر  كرده، و از آن جز نمی  پشت 
عمل  حّق  به  كه  نمی بينيد  آيا  است.  نمانده  باقی  چيزی  تباه،  گاه  چرا
نمی شود و از باطل نهی نمی گردد؟ در چنين وضعی مؤمن به لقای خدا 
كت  سزاوار است. و من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز هال
آنان  زبان  بر سر  بنده دنيا هستند و دين  كه مردم  به راستی  نمی بينم. 
كه معيشت آنان تأمين باشد، پيرامون آنند، و وقتی  به بال  است و مادام 

آزموده شوند، دينداران اندک اند.
5. صحيفه امام، ج  21، ص2.
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ه( عدالت فراگیر مهدی موعود در سرتاسر جهان
که در  ک���ار بزرگی   ِم���ن جمله این که ب���راى یك همچو 
تمام دنی���ا عدالت به معناى واقعی اج���را بشود، در تمام 
 مهدى موع���ود 7 که خداى تبارك 

ّ
بش���ر نبوده کسی اال

کرده است براى بشر. هر یك از انبیا  و تعالی او را ذخی���ره 
ک���ه آمدند، ب���راى اج���راى عدال���ت آمدن���د و مقصدشان 
ک���ه اجراى عدال���ت را در هم���ه عالم بکنند  ه���م این بود 
که براى  لکن موف���ق نشدند. حت���ی رسول ختم���ی6 
اص���الح بشر آمده ب���ود و براى اجراى عدال���ت آمده بود و 
بیت بشر آم���ده بود، باز در زم���ان خودشان موفق  ب���راى تر
ک���ه به ای���ن معنا موفق  نشدن���د ب���ه این معن���ا، و آن کسی 
کرد،  خواه���د شد و عدال���ت را در تمام دنیا اج���را خواهد 
که  که م���ردم ع���ادى می فهمند  ن���ه آن ه���م این عدالت���ی 
فق���ط قضیه عدالت در زمین ب���راى رفاه مردم باشد بلکه 
گر هر انحرافی  عدال���ت در تمام مراتب انسانیت. انسان ا
کن���د، انح���راف عملی، انح���راف روح���ی، انحراف  پی���دا 
عقل���ی، برگردان���دن ای���ن انحرافات را ب���ه معناى خودش 
گر اخالقش اخالق  این  ایج���اد عدالت است در انسان. ا
منحرف���ی باشد، از این انحراف وقت���ی به اعتدال برگردد، 
گر در عقاید  کرده است. ا این عدالت در او تحق���ق پیدا 
کجیهایی باش���د، برگرداندن آن عقاید  یك انحرافات���ی و 
کج به یك عقیده صحی���ح و صراط مستقیم، این ایجاد 
عدال���ت اس���ت در عق���ل انس���ان. در زمان ظه���ور مهدى 
کرده اس���ت او را از باب  که خداوند ذخی���ره  موع���ود 7 
ی���ن، این قدرت برایش  کس در اولین و آخر این که هی���چ 
نب���وده اس���ت و فق���ط براى حض���رت مهدى موع���ود بوده 
که تمام عالم را، عدالت را در تمام عالم گسترش  اس���ت 
که انبیا موف���ق نشدند به آن با این که  بده���د، و آن چیزى 
براى آن خدمت آمده بودند، خداى تبارك و تعالی ایشان 
زو  که همه انبیا آر که همان معنایی  کرده است  را ذخیره 
داشتن���د، لکن موانع، اسباب این شد که نتوانستند اجرا 
که اجرا  زو داشتند و موفق نشدند  بکنند، و همه اولی���ا آر

بکنند، به دست این بزرگوار اجرا بشود.1

جلوه ه���ای عدال���ت اجتماعی)عدالت خواه���ی و 
عدالت گستری(

خ���دای متع���ال در همه ج���ا حتی در مقاب���ل دشمنان 
به عدال���ت و اجتن���اب از بی عدالت���ی فرامی خواند: »َواَل 
ْقَرُب 

َ
وْا ُه���َو أ

ُ
���وْا اْعِدل

ُ
 َتْعِدل

َ
اّل

َ
���ی أ

َ
ُک���ْم َشَن���آُن َقْوٍم َعل َیْجِرَمّنَ

گروه���ی شما را بر  ْق���َوی...«؛2  و البّت���ه نبای���د دشمنِی  ِللّتَ
که آن به تقوا  کنید  ک���ه عدالت نکنید. عدال���ت  آن دارد 

نزدیك تر است... .

از دید ام���ام خمینی1 عدالت و قسط، دارای مفهوم 
گیر است و تمامی ابعاد وجود فرد و جامعه  گست���رده و فرا
را در برمی گیرد. در بعد فردی عدالت انسان را از افراط و 
ی���ط به دور ساخته و از ظلم ب���ه نفس باز می دارد و در  تفر

مسیر حق و حقیقت قرار می دهد:

یش  کردن، هر دو ی���ر بار ظلم رفتن مثل ظالم- ظل���م  ز
گر ما به  از ناحی���ه عدم تزکیه است »قد افلح م���ن تزکی« ا
این رسیده بودی���م، نه حالی انفعالی پیدا می کردیم برای 

پذیرش ظلم و نه ظالم بودیم... .3

ین جلوه های عدالت اجتماعی در سخنان  برجسته تر
کرد: امام خمینی1 را می توان در موارد ذیل مشاهده 

پرهیز از رانت خواری و سوء استفاده از بیت المال
کارگزاران حافظ امانت مردمی  از نگاه امام، باید همۀ 
باشن���د و کسان���ی که در صدد سوء استف���اده از قدرت یا 
موقعی���ت و استف���ادۀ بی مورد از بیت الم���ال بودند، مورد 
که در سخنان امام  طعن امام واقع می شدند. همان طور 
اشاره شد برنام���ه جمهوری اسالمی، اج���رای عدالت در 
جامعۀ اسالمی اس���ت. به همین جهت امام هرگونه سوء 
استف���اده را برنمی تافت و با جدیت بر آن خرده می گرفت 

ید. و می شور

1. همان، ج  12، ص480 - 481.
2. مائده/8.

3. صحيفه امام، ج 8، ص 499.

از دید امام 
خمینی عدالت 
و قسط، دارای 
مفهوم گسترده 

و فراگیر است 
و تمامی ابعاد 

وجود فرد و 
جامعه را در 

برمی گیرد.
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آق���ای سیدمحمود دعائی خاطرات خ���ود را از سیره و 
زندگی اقتصادی و معیشت شخصی و خانوادگی و رفتار 
ب���ا اطرافیانش، چنی���ن بازگو نموده است: دق���ت امام در 
بانزد است. او در حد توان،  مورد دوست���ان و اطرافیانش ز
ی���د که همچون  اطرافی���ان خ���ود را از بی���ن کسانی برمی گز
گر اشتباه���ی از طرف آن ها  کنند. ا سیرۀ عمل���ی او عمل 
صورت می گرف���ت، در صورت رفع نش���دن آن، با برخورد 

تند امام رو به رو می شدند.

ک���ه در انتخاب���ات مجل���س  یک ب���ار تصمی���م داشت���م 
کن���م. پ���س از ثبت ن���ام و تهیۀ  ش���ورای اسالم���ی شرک���ت 
بوط از جمله  کارهای مر مقدم���ات به آشتیان رفتم، و ب���ه 
که  تبلیغ���ات مشغول ش���دم. از ط���رف ست���اد انتخاباتی 
تشکی���ل شده بود پوسترهایی از این جانب به همراه امام 
ک���ه آن را در نقاط مختلف شهر  تهی���ه شد. قصد این بود 
کار طبق مقررات هیچ اشکالی  کنند. و البته این  نصب 
نداشت؛ چن���دی بعد حاج احمد آقا از ق���ول امام به من 
ک���ه معظم له فرموده اند: »چرا شما آقای بروجردی  گفتند 
را که انتساب به بیت دارند به منظور سخنرانی به آشتیان 
گفتم سالم مرا خدمت  برده ای���د؟« من به حاج احمد آق���ا 
امام برسانید و بگویید که من کار خالفی انجام نداده ام؛ 
بلک���ه تنها از عک���س حضرت عالی در قال���ب پوستر و به 
کرده ام و ای���ن مورد نیز خالف  منظ���ور تبلیغات استفاده 
گذشته از آن، نوار سخنرانی  مقررات انتخابات نیس���ت. 
گر اج���ازه می فرمایید  که ا آق���ای بروجردی موجود اس���ت 
ک���ه ایشان هی���چ سخنی برای  بفرستم ت���ا مشخص شود 
م���ن و به منظ���ور انتخ���اب شدن م���ن ای���راد نکرده اند. با 
گر خاط���ر حضرتعالی نگران اس���ت تمنا دارم  ای���ن هم���ه ا
کنند و نتیجه را خدمت  کنید تا بررسی  هیأت���ی را تعیین 

جناب عالی بیاورند.1

ام���ام ب���ا درای���ت و تیزهوش���ی خ���ود مان���ع رانت  ه���ای 
احتمال���ی از طرف یارانش ه���م می شد. حضرت امام، در 
گاه  ی���ک جا جل���و چنین اعمال���ی را سد کرده و م���ردم را آ

1. غالمعلی رجايی، برداشت هايی از سيرۀ امام خمينی1، ج 4، ص 264.

می کند. البته خط���اب امام در این مطلب، یاران نیست 
چرا که با آوردن »نسبت  های ناروا« می توان گفت افرادی 
ک���ه به واق���ع قصد سوءاستف���اده از مقام و منزل���ت امام را 

داشته اند، می باشد:

که من حاضرم، بعض نسبت های بی واقعیت  کنون  ا
ب���ه من داده می شود و ممکن است پس از من، در حجم 
آن افزوده ش���ود؛ لهذا عرض می کنم آنچ���ه به من نسبت 
داده ش���ده ی���ا می ش���ود م���ورد تصدی���ق نیس���ت مگ���ر آن 
ک���ه ص���دای من یا خ���ط و امض���ای من  باشد ب���ا تصدیق 
گفته  کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسالمی چیزی 
گرفته ش���ده بود.  باش���م.2 ه���دف و اعتقاد ام���ام از ش���رع 
کند برایش مهم  کسی را برکن���ار  گ���ر قرار می شد  بنابراین ا
نب���ود که آن شخ���ص کیست؛ چون در مقاب���ل، اعتماد و 

آزادی را به مردم هدیه می نمود:

که از سوی حزب  کاندیداتوری آقای فارسی  در م���ورد 
جمه���وری اسالم���ی اعالم شده ب���ود، ام���ام فرمودند چون 
کاندی���دای حزب  ک���ه  پ���در و م���ادر جالل الدی���ن فارسی 
جمه���وری اسالمی بود افغانی هستن���د، ایشان نمی تواند 
یر بار  رئیس جمه���ور شود. و ه���ر مقدار اصرار شد، ام���ام ز
یاست جمهوری  که با ر نرفتند.3 هر چند امام بارها فرمود 
بنی ص���در از اول راضی نبودم؛4 اما جالب است که برای 
یان  عم���ل به قان���ون به بنی ص���در دستور می ده���د در جر

کن.  تمرد صیاد شیرازی طبق قانون عمل 

2. صحيفه امام، ج 21، ص 451.
آقاى  جمهورى  رئيس  امکان  )عدم  علميه  حوزه  مدرسان  ]به  نامه   .3

ل الدين فارسی([ جال
زمان: دى1358ش/ صفر1400ق

انتخابات رياست  از نامزدى  ل الدين فارسی  موضوع: انصراف آقاى جال
جمهورى

بسمه تعالی 
ل الدين فارسی با آن كه شخص شايسته اى است، لکن  جناب آقاى جال
كنند،  اعالم  را  مطلب  اين  قم  مدرسين  آقايان  نيستند.  االصل  ايرانی 
بنا شد انصراف  ايشان نمی توانند رئيس جمهور شوند. خود ايشان هم 
نمی كند  خيانت  من  به  احمد  بدانند  آقايان  ضمنًا  كنند.  اعالم  را  خود 
و  نمی گويد.  خالف  كرد،  نقل  من  از  مطلبی  گر  ا است.  من  وثوق  مورد  و 
السالم عليکم. روح اهّلل الموسوی الخمينی ؛ صحيفه امام، ج  12، ص 115.
تمام  در  و  ندادم  بنی صدر  رياست جمهورى  به  رأى  من  قسم،  اهّلل  و   .4

موارد نظر دوستان را پذيرفتم؛ صحيفه امام، ج  21، ص 331.
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صیاد شیرازی چنین نقل می کند: وقتی نامه از نیروی 
که شما )صیاد شیرازی( در غرب مسئولیتی  زمینی آمد 
گفتم مرا شورای عالی دفاع فرستاده  ید من در پاسخ  ندار
و ب���ه دستور آن ها به تهران برمی گردم نه دستور بنی صدر. 
و ت���ا دست���ور نداده اند همین ج���ا هست���م. و متوجه نبودم 
ک���ه در این پاسخ از نظر نظامی نوع���ی تمرد نهفته است. 
بنی ص���در هم این جواب مرا خدمت امام برده بود و امام 
گفته بودن���د: » طبق  که م���را نمی شناختند ب���ه بنی صدر 
مق���ررات با او رفتار کنید«. و لذا وقتی ائمه محترم جمعه 
از جمله شه���دای محراب خدمت امام رفت���ه بودند و به 
ایشان عرض کرده بودند که فالنی فرد زحمت کشی است 
گرفته  کرد و درج���ه اش را هم از او  و بنی ص���در او را برکنار 
اس���ت با این ک���ه این افراد نزد امام چه���رۀ شناخته شده و 
واالی���ی بودن���د، امام با قاطعی���ت به آنه���ا فرمودند: فالنی 
که حرف های  ک���رده. البته این ب���ه معنای آن نب���ود  تمرد 
آن���ان را نپذیرفته ان���د، اما امام به تقّی���د و اطاعت از قانون 

معتقد بودند.1

کارگزاران حج، خاطرنشان می کند  امام در تذکری ب���ه 
که ب���ه وسیل���ۀ همی���ن م���ردم ب���ر سرک���ار آمده اید و  ح���ال 
که موجب وهن  ک���اری نکنید  مسئولیت���ی را پذیرفته اید، 

ید.  نظام و عامل بدبینی مردم نسبت به انقالب شو

که  خ���دای نخواسته ]نبای���د[ این جمه���وری اسالمی 
ب���رای حکوم���ِت اهلل و برق���راری احک���ام مق���دس آسمانی 
ق���رآن و سن���ت تشکی���ل شده ب���ه واسطۀ بع���ض اعمال و 
یانی  گونه ای دیگر معرف���ی شود. و عیب جو رفت���ار آنان به 
ک���ه مراق���ب خرده گی���ری و بهانه هستند، بر ض���د اسالم و 
کنی و مشّوه نمودن چهرۀ  جمه���وری اسالمی به شایعه پرا
گناه آن در  نوران���ی اسالم و جمهوری اسالمی بپردازن���د و 
یضة حج رفته اند  که برای عب���ادت وفر نامه اعم���ال آنان 
یه  که اعمال بی رو نوشته ش���ود. الزم است مراقب باشند 
گفتار باطل تحقق پیدا نکند و هرکس مراقب دوستان  و 

 ، Ã1خمينی امام  عملی  درسيره  انسانی  كرامت  ايرانی،  مصيب   .1
 http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent 1390/05/16

و نزدیکان خود باشد.2

که جمهوری اسالمی  معظم له، در ج���واب خبرنگاری 
را همانن���د جمه���وری عربست���ان، الجزای���ر و... خوان���ده 
ک���ه سوءاستفاده از  ب���ود به این اصل مه���م اشاره می کند 

بیت المال در جمهوری اسالمی جایگاهی ندارد.

در جمه���وری اسالمی، زمامداران م���ردم نمی توانند با 
س���وء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی 
روزان���ه امتی���ازی ب���رای خ���ود قائ���ل شون���د. بای���د ضوابط 
اسالم���ی را در جامع���ه و در همة سطوح ب���ه دقت رعایت 
کنن���د و حت���ی پاس���داران آن باشن���د. دقیقًا بای���د به آرای 
عمومی در هم���ه جا احترام بگذارن���د. هیچ گونه تسلط و 
ی���ا دخالت اجان���ب را در سرنوشت م���ردم نباید بپذیرند. 
مطبوع���ات در نش���ر همه حقائ���ق و واقعی���ات آزادند. هر 
گون���ه اجتماع���ات و احزاب از طرف م���ردم در صورتی که 

مصالح مردم را به خطر نیندازند، آزادند.3

توجه  امام به  مسائلی چون، حذف امتیازهای بی مورد 
کارگ���زاران، برای حفظ  و رانت ه���ای سیاسی- اقتصادی 
زش قائل شدن برای مردم  کارگزاران، و ار اعتماد مردم به 
است ن���ه صرف رعایت ح���ال مسئوالن و اح���زاب. امام، 
کرامت مردم را با احترام به آرای عمومی بیان می کند، چرا 
که مسؤوالن با تکیه بر همین مردم به حکومت رسیده اند 
و چنان چ���ه بر خ���الف قان���ون و تعهدشان با م���ردم عمل 
نماین���د خیان���ت در امانت اس���ت. اهمی���ت حفظ بیت 
که امام، به مسئوالن تذکر جّدی  المال از مواردی اس���ت 
یت دهند.  می دهد ت���ا در حفظ آن، حتی بر نماز هم اولو
یر وق���ت؛ آقای میر حسین  چنان که ب���ه سؤال نخست وز
که  ب���ارۀ نماز خوان���دن در بانک ه���ا و ادارات  موس���وی در
باع���ث اضرار بر بیت المال می ش���ود، پاسخ می دهد؛ در 

یت قرار می گیرد.4 پاسخ هایش حفظ بیت المال در اولو

2. صحيفه امام، ج 18، ص 97.
3.  همان، ج 4، ص 266.

4. سؤاالت:
كارخانه  كه نماز جماعت در اول وقت باعث افت توليد يک  1. در صورتی 
كارخانه می تواند  لی در امر توليد به وجود آورد آيا مسؤول  شود و يا اختال

كار بخوانند؟ كاركنان بخواهد تا نماز را بعد از اتمام  از 
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بازار اسالمی مظهر تام اسالم و عدالت
عدال���ت اقتص���ادی، نم���ادی از عدال���ت اجتماع���ی 
در جامع���ه است و ب���ازار، مظهر ت���الش و فعالیت و رونق 
گون ام���ام به  گونا اقتص���ادی اس���ت؛ ب���ه مناسبت ه���ای 
باره لزوم رعایت و عدالت  یان و اصناف مختلف در بازار
و انصاف در داد و ستد و رعایت حال نیازمندان هشدار 
داده ان���د؛ از نظ���ر ام���ام خمین���ی1، ب���ازار بای���د مظهر تام 
اس���الم و عدالت باشد. بازار باید احتراز کند از چیزهایی 
ک���ه مخالف دست���ورات اسالم است. و اقب���ال کند به آن 
با بازار  چیزهای���ی که مواف���ق دستورات اسالم اس���ت. از ر
یه���ا اشخاصی باشند  گر در بین بازار باید ُمطّهر باش���د. ا
یها آنها را  ب���ا می خورند، خ���ود بازار که خ���داى نخواسته ر
کنن���د. مبادا ی���ك همچو مرض���ی توسعه پیدا  نصیحت 
ى، بازارها  باخور بکند و مملکت ما را به نابودى بکشد. ر
را از بین خواهد برد. مردم را خواهد تباه کرد. مبادا خداى 
نخواسته در بین بازار یك همچو معصیت بزرگی- که در 
تر از زنا1 و  رأس معاص���ی، خدا قرار داده اس���ت و آن را باال
در حک���م مقاتله با خدا قرار داده است2- مبادا یك وقت 
در ب���ازار یك همچو امرى باش���د. و انصاف نیست که در 

گرانفروشی باشد.3 بازار 

ى که ی���ك متاعی  ب���ازار ی���ك ب���ازار اسالمی باشد. ب���ازار
از  شعبه ای  در  جماعت  نماز  اقامه  بر  مبنی  دولت  بخشنامه  از  گر  ا  .2
آيا  گردد.  تعطيل  مردم  كار  و  شود  استفاده  سوء  ادارات  يا  و  بانک ها 
كه حدود ساعت 2 بعد از ظهر  می توان اقامه نماز را به اتمام وقت اداری 

كرد؟ است محول 
و  المال  بيت  به  اضرار  مشاهده  صورت  در  كه  است  مجاز  دولت  آيا   .3
به  عده ای،  استفاده  سوء  علت  به  اسالمی،  جمهوری  حيثيت  وهن  يا 

صورت موردی نماز جماعت را در اول وقت ملغی نمايد؟
پاسخ امام خمينی1:

كارخانه دولتی است، مسئول  گر  كار بخوانند و ا 1. بايد نماز را بعد از اتمام 
هم نمی تواند اجازه دهد.

2. الزم است پس از وقت اداری نماز بخوانند.
كند. 3. دولت می تواند، بلکه در صورت مذكور الزم است الغاء 

1. الکافی، ج 5، ص 144، ح 1.
َذُنوْا ِبَحْرٍب ِمَن 

ْ
2. اشاره است به آيه 279، سوره بقره:» َفِإْن َلْم َتْفَعُلوْا َفأ

ُتْظَلُموَن« پس 
َ

َتْظِلُموَن َو ال
َ

ْمَواِلُکْم ال
َ

اهّلِل َو َرُسوِلِه َو ِإْن ُتْبُتْم َفَلُکْم ُرُءوُس أ
كه به جنگ خدا و رسول برخاسته ايد،  گاه باشيد  گر ربا را ترک نکرديد، آ ا
كسی ستم  گشتيد، اصل مال براى شماست، به  كار پشيمان  گر از اين  و ا

نمی كنيد و ستم نمی شويد.
3. صحيفه امام، ج  13، ص 527.

را ی���ك توم���ان می خ���رد و س���ی تومان ب���ه این فق���را و ضعفا 
ک���ه قاچاق  ى  می ده���د، این ب���ازار اسالم���ی نیست. ب���ازار
گ���زاف می ده���د و اقتص���اد  وارد می کن���د و ب���ه قیمته���اى 
اس���الم را می خواه���د به هم بزند، ای���ن اسالمی نیست؛ این 
بازاْر اسالمی نیست. این ها بای���د اسالمی بشود؛ خودشان 
که به فک���ر ضعفا و فقرا نباشد،  ى  کنند. بازار اسالم���ی اش 
یش ضعی���ف باشد و به فک���ر نباشد، این  ک���ه پهلو ى  بازار
که اینجا قصره���اى روى هم  ب���ازار اسالمی نیست. ملت���ی 
روى ه���م درست کنند، و آن جا زاغه نشین ها باشند- شما 
همه زاغه نشی���ن را دیدید چه طورند؛ الب���د شماها دیدید، 
ک���ه زاغه نشین ها  من ه���م صورتش را دی���دم. یك مملکتی 
آن ط���ور باشند و م���ردم به فکر این ها نباش���د، این مملکْت 
مملکت اسالمی نیست. این صورت است، محتوا ندارد.4

مساوات و برابری همگان در برابر قانون
که  یم  از همین اص���ل اعتقادی توحید ما الهام می گیر
هم���ۀ انسان ه���ا در پیشگ���اه خداوند یکسانن���د. او خالق 
همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابری 
ک���ه تنه���ا، امتیاز ف���ردی نسب���ت به فرد  انسان ه���ا  و ای���ن 
کی از  انحراف و خطاست.  دیگر معی���ار و قاعده تقوا و پا
بنابرای���ن با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می زند 
ک���م  و  امتی���ازات پ���وچ و بی محتوای���ی را در جامع���ه حا
کرد. وقتی ام���ام نسبت به فرزندان  زه  می سازد بای���د مبار
و وابستگ���ان خ���ود به دادگست���ری سفارش می ک���رد تا در 
یژه  کنند، دیگر، امتیاز و صورت تخلف، آنان را مجازات 
ک���ه از سوی  دادن ب���رای دیگ���ران چی���ز بی معنایی است 
مخالف���ان مطرح می ش���د؛ از طرف دیگر امتی���از دادن به 
اقوام، بسیار بعید و حت���ی غیرممکن می نماید، چنان که 
در ج���واب افرادی که به جمهوری اسالمی چنین تهمتی 
را می زدن���د، می فرمای���د: برنام���ه جمه���وری اسالم���ی این 
که با همه قشرها به   اس���ت که یک دولتی به وجود بیای���د 
کن���د و امتیاز بین قشره���ا را ندهد؛ مگر به  عدال���ت رفتار 

که خود آنها دارند.5 امتیازات انسانی 

4. همان، ج  8، ص 14.
5. همان، ج  9، ص 72.
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ام���ام در نام���ه ای نی���ز به ق���وۀ قضائی���ه چنی���ن هشدار 
می دهد:

که از متعدیان به جان  بر دستگاه های قضایی است 
کنند و آنان را به سزای  و ش���رف و مال بندگان خدا دفاع 
خود بنشانند. و من برای چندمین بار اعالم می کنم که هر 
گر چ���ه از بستگان و اقربای این جانب  گ���روه و شخصی، ا
گر  باشند، خ���ود مسؤول اعمال و اقوال خ���ود هستند، و ا
کردند. دستگاه  خدای نخواسته تخلف از احکام اسالم 
قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد. و هر 
کس و هر دستگاه، چه قضات شرع و چه دادگاه ها و چه 
غی���ر این ها، ه���ر کس تعدیات خود را به اس���م من و یا به 

کنند، مجرم و مفتری است.1 انتساب به من اجرا 

الزم اس���ت ب���ه جمی���ع وزارتخانه ه���ا و ادارات دولت���ی 
ب���ای  ک���ه از منسوبی���ن و ی���ا اقر کسان���ی  اخط���ار نمایی���د 
اینجان���ب هستن���د و ب���رای توصیه اشخ���اص و یا نصب 
بوطه مراجع���ه می کنند، به  ک���ز مر و ع���زل اشخ���اص به مرا
هیچ وجه به آن���ان ترتیب اثر ندهند. منسوبین و نزدیکان 

گونه امور را ندارند.2 مطلقًا حق دخالت در این 

عدال���ت اسالمی را می خواهیم در این مملکت برقرار 
ک���ه در آن عدال���ت باشد،  کنی���م، ی���ک همچ���و اسالم���ی 
که آن  ک���ه در آن هی���چ ظل���م نباش���د، اسالم���ی  اسالم���ی 
شخ���ص اول با آن ف���رد آخر هم���ه علی الس���واء در مقابل 

قانون باشند.3

که آن وقتی  کم���ه اى-  حضرت امی���ر 7 در یك محا
ب���ود که خلیف���ة اهلل ب���ود و خلیفه مسلمین ب���ود و قضات 
کمه اى ب���ود بین  هم خ���ودش تعیی���ن می کرد- ی���ك محا
حض���رت امیر و ی���ك نفر غیر ُمْسلم- یه���ودى ظاهرًا بود- 
یف  که رف���ت، تشر و قاض���ی خواس���ت حض���رت را وقتی 
کنی���ه اسم حض���رت را ُبرد،  ک���ه با  بردن���د، آن ط���ور است 
ى، باید مساوى باشی���م، در نشستن  گف���ت نه، حق ن���دار

1. همان، ج 14، ص 221.
2. همان، ج 6، ص 365.

3. ر.ک: همان، ج 4، ص317، 397؛ ج 6، ص277؛ ج 7، ص233؛ ج 11، 
ص390.

ک���ه حکم بر  مس���اوى، در هم���ه چی���ز مس���اوى، وقتی هم 
کرد، پذیرف���ت. آن خلیفه بحّقِ خدا بود و شماها  خالف 
بای���د به او اقت���دا بکنید، همه ما باید اقت���دا بکنیم، البته 

یم مثل او باشیم.4 کدام طاقت ندار هیچ 

عدال���ت فراگی���ر و توجه ب���ه حقوق هم���ه اقشار و 
اقوام ایرانی

حض���رت ام���ام، ب���ه مناسب���ت 12 فروردی���ن م���اه روز 
جمهوری اسالمی در پیامی به ملت ایران، ضمن عرض 
یک و اب���راز تشکر از مشارکت میلیونی در انتخابات و  تبر
نش���ادن دادن رشد سیاس���ی و اجتماعی خود و رأی آری 
ب���ه نظ���ام جمهوری اسالم���ی، چنی���ن می فرمای���د: مبارك 
ى که پ���س از شهادت جوان���ان برومند و  ب���اد بر شم���ا روز
داغ دل م���ادران و پدران و رنج ه���اى طاقت فرسا، دشمن 
غول صف���ت و فرع���ون زم���ان را از پاى درآوردی���د، و با رأى 
ى اسالمی، حکومت عدل الهی را اعالم  قاطع به جمهور
ک���ه در آن، جمیع اقش���ار ملت با یك  نمودی���د. حکومتی 
چش���م دی���ده می شوند و نور عدالت اله���ی بر همه و همه 
ب���ه یك طور می تابد، و باران رحمت قرآن و سنت بر همه 
کس به یکسان می بارد. مبارك باد شما را چنین حکومتی 
ک���ه در آن اختالف ن���ژاد و سیاه و سفید و ت���رك و فارس و 
کرد و بلوچ مطرح نیست. همه ب���رادر و برابرند؛ فقط  ل���ر و 
کرام���ت در پناه تقوا و برترى و ب���ه اخالق فاضله و  و فق���ط 
که در آن  ى  اعم���ال صالحه است. مبارك باد بر شما روز
تم���ام اقشار ملت به حقوق خ���ود می رسند، فرقی بین زن 
و م���رد و اقلیت هاى مذهبی و دیگران در اجراى عدالت 

نیست.5

که  و من به همه اقشار ملت- به تمام- عرض می کنم 
ى بین اشخ���اص غنی و غیرغنی،  در اس���الم هیچ امتیاز
گروه ه���اى  ]و[  اشخ���اص  سی���اه،  و  سفی���د  اشخ���اص 
مختل���ف، سّنی و شیعه، عرب و عجم، و ترك و غیرترك- 
یم امتی���از را  ى ندارن���د. ق���رآن کر ب���ه هی���چ وج���ه- امتی���از

4. همان، ج 9، ص 122.
5. همان، ج 6، ص 452 – 453.
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ک���ه تقوا دارد  ب���ه عدال���ت و به تقوا دانست���ه است.1 کسی 
که روحیات خ���وب دارد امتیاز دارد؛  امتی���از دارد، کسی 
ام���ا امتیاز به مادیات نیست، امتیاز به دارایی ها نیست. 
بای���د این امتیازات از بین ب���رود؛ و همه مردم علی الّسواء 
هستن���د با هم و حقوق تمام اقشار ب���ه آنها داده  می شود. 
و همه در حق���وق مساوى هستن���د. اقلیت هاى مذهبی 
حقوقش���ان رعای���ت می ش���ود؛ اس���الم ب���ه آنها، ب���راى آنها 
احترام قائ���ل هست. براى همه اقشار احترام قائل است. 
ک���ه هستند و  کرده���ا و سای���ر چیزه���ا- سای���ر دستجاتی 
بان ه���اى مختل���ف دارن���د، این ه���ا هم���ه برادره���اى ما  ز
هستند و ما با آنها هستیم و آنها با ما هستند؛ و همه اهل 
که  ی���ك ملت و اهل یك مذهب هستی���م و من امیدوارم 
در بع���ِض جاه���اى مختلفی که در ای���ران، بعِض عناصر 
مفسده جو رفتن���د و آن جا تبلیغات سوء می کنند و مردم 
بیچاره را وادار می کنند به این که شلوغ کنند و برادرکشی 

1. حجرات/13.

کنن���د، خود م���ردم بیدار بشون���د و نگذارند ای���ن خائنین 
ای���ن کاره���ا را آن ج���ا بکنند. ما هم���ه برادر هستی���م؛ ما با 
اهل سنت برادر هستی���م و ما نباید- بعضی مان بر بعض 
آقای���ی کنیم؛ نباید حقوق بعضی ها را مالحظه نکنیم. ما 
در حق���وق عل���ی الّسواء هستیم و قانون ه���م- که ان شاء 
یب ملت می خواهد برسد- در قانون هم  اهلل بع���د به تصو
همه اقشار حقوقش���ان مالحظه شده است و اقلیت هاى 
مذهبی، نسوان، دیگر اقش���ار- همه- حقوقشان مالحظه 
گروهی در اسالم  گ���روه و  ش���ده است و هیچ فرقی ما بین 

نیست؛ فقط به تقوا و به اتقاء عن اهلل تعالی فرق است.2

ک���ه دشمنان از  یز ای���ران باید مواظب باشند  م���ردم عز
برخورد قاطع نظام با متخلفی���ن از به اصطالح روحانیون 
ین���ی و تبلیغات اذهان  سوء استف���اده نکنند و با موج آفر
را نسب���ت ب���ه روحانیون متعه���د بدبین ننماین���د و این را 
ى براى هیچ کس  ک���ه امتیاز دلی���ل عدالت نظام بدانند 

2. صحيفه امام، ج 6، ص461 - 462.
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که شخصًا براى خود ذره اى  قائل نیست و خدا می داند 
گر تخلفی از من  مصونی���ت و حق و امتیاز قائ���ل نیستم. ا

هم سر زند مهیاى مؤاخذه ام.1

زش های اسالم���ی در اجرای  رعای���ت قوانی���ن و ار
عدالت

ب���ا  عدال���ت  مؤلف���ه  خمین���ی1،  ام���ام  اندیش���ه  در 
یت توأم است؛ دسته اى پیدا  زش های اخالقی و معنو ار
یند براى  که اصل تم���ام احکام اس���الم را می گو شده ان���د 
که یك عدالت اجتماعی پیدا بشود؛ طبقات  این است 
 اسالم دیگر چیزى ن���دارد؛ توحیدش 

ً
از بی���ن برود. اص���ال

ه���م عبارت از توحید در این است که ملت ها در زندگی 
توحید داشته، واحد باشند. عدالتش هم عبارت از این 
که ملت ها همه به طور عدال���ت و به طور تساوى  اس���ت 
ب���ا هم زندگی بکنند؛ یعنی، زندگی حیوانی علی السواء! 
یك علفی همه بخورند و علی السواء با هم زندگی بکنند 
کار نداشته باشند، همه از یك  و- عرض می کنم- به هم 
که وارد شده است راجع  ى بخورند. این همه آیاتی  آخور
به مع���اد و راجع به- ع���رض می کنم- توحی���د، و آن همه 
ک���ه وارد شده اس���ت راجع به اثب���ات یك نشئه  براهین���ی 
ک���ه متدین اس���ت َغْمِض عین  دیگ���رى، این ه���ا ]را[ آنی 
می کن���د، چشم هایش را از این آی���ات می پوشد و می رود 
س���راغ آی���ات دیگ���ر؛ آنی که خیل���ی تدینش ق���وى نیست 

یل می کند و همین.2 تأو

گیر اسالمی، رعایت قوانین و  وی در اجرای عدالت فرا
مقررات و احکام شرعی را الزم دانسته، در این باره ضمن 
ی���ش از عدم اجرای ضوابط شرع،  گالیه و نگرانی خو ابراز 
به مأموران و مس���ؤوالن اجرای احکام می فرماید: عدالت 
ى دلش می خواهد  معنایش این نیست که هر که هر طور
کند. یك قواعدى در اسالم باید باشد. باید قوانین  عمل 
یزند مردم، زن ه���ا را، زن و بچه مردم را  اس���الم باشد. نه بر

روحانيون،  به  روحانيت(  )منشور  امام  پيام  ص282؛  ج 21،  همان،   .1
مراجع، مدرسين، طالب و ائمه جمعه و جماعات.

2. همان، ج 3، ص223.

کنن���د از منزلشان. ب���ا این که من ای���ن را، شاید ده  بی���رون 
که ب���ر ف���رض این که یك نف���رى جانی  گفت���ه باشم  دفع���ه 
باش���د، مستحق قتل باش���د، تمام اموال���ش باید مصادره 
بشود. لکن زن و بچه اش که نباید گرسنه بمانند. خوب، 
به ان���دازه زن و بچه اش باید برایشان بگذارند. مابقی اش 
که  گفته اند  کرارًا براى م���ن نوشته اند،  را ببرند. م���ع ذلك 
فالن���ی بی خ���ود اموال���ش را گرفته اند. ح���اال بی خودش را 
کشیده اند،  یر پاى ما  من نمی دانم. اما آمده اند فرش از ز
کرده اند، و ما  کرده ان���د، و چ���ه  و م���ا را از منزلم���ان بیرون 
ى. آخر این را عقل می پسندد؟ شرع  مانده ایم همین طور
ى  کار که ما یك همچه  می پسندد؟ انسانیت می پسندد 

یم.3 سر مردم در آور

نتیجه گیری نهایی
گ���ذرا در آث���ار مکت���وب و شفاه���ی )سخنان،  ب���ا تتبع 
پیام ه���ا و مصاحبه های( ام���ام خمینی1 از بدو نهضت 
شکوه مند الهی ت���ا هنگام ارتحال معّظم له، و الهام گیری 
از بیان���ات وی در رابطه با ابعاد مختلف موضوع عدالت 
و نماده���ای آن در نظام اسالمی، می توان نکته های ذیل 

کرد: را به طور خالصه فهرست 

ام���ام خمین���ی1، در تمامی مراحل نهض���ت در سیره 
سیاس���ی و اجتماع���ی خود هم در مقام نظ���ر و عقیده، به 
اص���ول و مبانی مهمی باور ج���دی داشتند و هم در مقام 
عم���ل در تعام���الت و مناسبات سیاس���ی و اجتماعی بر 
ین این اصول،  آن ها سخت پایبند بودند؛ یکی از مهم تر

یژه عدالت اجتماعی بود. اصل عدالت به و

ام���ام  آرای  در  اجتماع���ی  عدال���ت  مفه���وم  بررس���ی 
ک���ه عدال���ت اجتماعی  خمین���ی1، بیان گ���ر ای���ن است 
گیر اس���ت که همه حوزه های  مّدنظ���ر ایشان، مفهومی فرا
مختلف فرهنگ���ی، اقتصادی و سیاسی شامل می شود؛ 
کانون توجه ایش���ان، معطوف  ی���ن  ین و بیش تر ام���ا مهم تر
کارکردهای اقتص���ادی آن بوده است؛ چ���ه این که در  ب���ه 

3. همان، ج  11، ص 316.

در اندیشه 
امام خمینی، 
مؤلفه عدالت 
با ارزش های 

اخالقی و 
معنویت توأم 

است.
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کن���ار مسأله رفع  اغل���ب بیانات وی، مفه���وم عدالت در 
فق���ر و محرومیت زدایی و تأمین نیازه���ای اساسی اقشار 

مستمند و توده آسیب پذیر مطرح شده است.

سی���ره  و  ق���رآن  وحیان���ی  آموزه ه���ای  ام���ام ،  حض���رت 
انبی���ای بزرگ اله���ی و اهل بی���ت)ع( را سراسر، دعوت به 
اقام���ة ع���دل دانست���ه، احکام ف���ردی و عب���ادی آن را هم 
بردارن���دة جه���ات سیاس���ی و اجتماع���ی می شم���ارد.  در
کت���اب جن���گ بر ضد  کت���اب حماس���ه،  ایش���ان ق���رآن را 
مستکب���ران و سلطه گران و کتابی که برای اقامة  حکومت 
که قرآن  ع���دل آم���ده، معرفی نم���وده، بر ای���ن باور اس���ت 
ی���ن واجبات و  ی���م، اقام���ة حکومت ع���دل را از بزرگ تر کر
ین عبادت ها معرفی کرده است؛ گرچه مقصد اعال  تر باال
زش ها  و نهایی آن، معرفت و عبودیت خداوند و تحقق ار

و آرمان های الهی- انسانی است. 

ی���ن جلوه ه���ای قس���ط و عدال���ت  اجتماع���ی از  مهم تر
یر  نظ���ر ام���ام خمینی1 را می ت���وان در پنج أم���ر اساسِی ز
دانست: ال���ف( پرهیز از رانت خواری و س���وء استفاده از 
بیت المال؛ ب( بازار اسالمی مظهر تام اسالم و عدالت؛ 
گیر و توج���ه به حقوق همه اقش���ار و اقوام  ج( عدال���ت فرا
زش های اسالمی در اجرای  ایرانی؛ د( رعایت قوانین و ار

عدالت؛ ه( مساوات و برابری آحاد مردم در برابر قانون؛
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نغمه هاى قرآنی در غزل هاى امام خمینی)ره(
دکتر جلیل تجلیل

مقاله

1

1بررس���ی و جست وج���و در سب���ک غزل ه���اى ام���ام 1 

که تتّب���ع در هر یک  گونه ه���ا و شاخه ه���اى چن���دى دارد 
گان���ه می خواهد ت���ا در همه  از آن ه���ا، دفت���ر و مقالی جدا
یژگی ه���اى شعرى آن بزرگمرد روزگ���ار ما، از جمال لفظ  و
رفایی دان���ش و عرفان  کم���ال معنی و حّدت ذه���ن و ژ و 
معّظم له پاسی گشوده شود و تحلیلی به عمل آید. اینک 
در ای���ن مقال���ه نمونه های���ی ان���دک، برگرفت���ه از مجموعه 
ی���م و سپاس عرضه  اشع���ار آن بزرگ���وار، به رسم عرض تکر
ک���الم امام 1  می ش���ود تا مگ���ر شیفتگ���ان و دلباختگان 
گ���رد شمع وج���ودش می گشتند، در  ک���ه هم���اره پروانه وار 
شعله ه���اى انفاس سوزان غزلش پر و بال بسوزند و دل را 

به نفحه هاى قرآنی به یادش بیفروزند.

بی هواى دوست اى جاِن دلم جانی ندارم

دردمندم عاشقم بی دوست درمانی ندارم

آتشی از عشق در جانم فکندى خوش فکندى

ى و پایانی ندارم که جز عشق تو آغاز من 

عالم عشق است هر جا بنگرى از پست و باال
که خود پیدا و پنهانی ندارم2 سایه عشقم 

یفه: که بیت اخیر اشارتی است به آیه شر

1. مقاالت عرفانی 2 ، ص 155.
2. ديوان امام، ص 150.

وا َفَثّمَ َوْجُه اهلِل«؛3 و 
ُّ
َمْغِرُب َفأْیَنَما ُتَول

ْ
َمْش���ِرُق َو ال

ْ
»َو هلِلِّ ال

مش���رق و مغرب از آِن خ���دا است؛ پس به هر سو رو کنید 
آن جا )روى به( خدا است.

که آدم شوم اما نشدم در دلم بود 

بی خبر از همه عالم شوم اما نشدم

بر در پیر خرابات نهم روى نیاز

تا به این طایفه محرم شوم اما نشدم

کنم خانه به محبوب دهم یش  هجرت از خو
م شوم اما نشدم4

َّ
تا به اسماْء معل

که  در بی���ت اخیر تلمیحی به آیه 31 س���وره بقره است 
ترجمه آن این است:

خ���دا هم���ه )معانی( نام ه���ا را ب���ه آدم آموخت؛ سپس 
گ���ر راست  آن ه���ا را ب���ر فرشتگ���ان عرض���ه نم���ود و فرمود: ا
گفتند:  می گویی���د از اسام���ی این ها به م���ن خبر دهی���د. 
منّزه���ی تو! ما را ج���ز آنچه )خود( به م���ا آموخته اى، هیچ 

دانشی نیست؛ تویی داناى حکیم.5

و در این غزل، به دنبال علم و هدایتی که جز از تعلیم 
زوى امام این است  ى تعال���ی راه افاضه اى نیست، آر بار

3. بقره )2(: 115.
4. ديوان امام، ص 145.

5. بقره )2(: 31 و 32.
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که از »صفا« به سوى دار فنا راه یابد و به مرحله تسلیم در 
یر به آن اشاره  گردد؛ چنان که در آیه ز براب���ر یار وفادار فایز 

شده است:

َبْیَت 
ْ
َم���ْرَوَة ِم���ْن َشَعاِئ���ِراهلِل َفَمْن َح���ّجَ ال

ْ
َف���ا َو ال »ِاّنَ الّصَ

َع َخْیرا  َف ِبِهَما َو َم���ْن َتَطّوَ ّوَ ْی���ِه أْن َیّطَ
َ
أِواْعَتَم���َر َفاَلُجَناَح َعل

ِک���ٌر َعِلیٌم«؛1 در حقیقت، صفا و مروه از شعایر  َفإّنَ اهلَل َشا
خ���دا است )که یادآور او است( ؛ پس هر که خانه خدا را 
که میان آن  گناهی نیست  گ���زارد، بر او  کند یا عمره  حج 
کار نیکی  یضه  که اف���زون بر فر دو سع���ی به جا آورد؛ و هر 

کند، خدا حق شناس و دانا است.

که از  گونه اى آم���ده  یر ب���ه  و ای���ن مضم���ون در بی���ت ز
یق ایهام، خواننده را با واژه »صفا« آشنا می سازد: طر

از صفا راه بیابم به سوى دار فنا

م شوم اما نشدم
ّ
در وفا یار مسل

م« یادآور 
ّ
گرچه در مصراع دوم بیت ب���ا تعبیر »یار مسل

1. بقره)2(: 158.

ى حض���رت ابراهی���م و  مرتب���ه اس���الم و تسلی���م و وف���ادار
ُه 

َّ
َما َو َتل

َ
���ا أْسل ّمَ

َ
اسماعی���ل علیهماالسالم است در آیه»َفل

َجِبیِن«؛2 پس وقتی هر دو تن )ابراهیم و اسماعیل( تن 
ْ
ِلل

ک افکند. در دادند و )ابراهیم( پسر را به پیشانی بر خا

یم  و چق���در تعبیر عارفانه لطیف���ی است که در قرآن کر
اطاع���ت فرم���ان خ���دا از س���وى ابراهی���م و اسماعی���ل، به 
تعبی���ر »اس���الم« و در معن���ی »تسلی���م« بیان ش���ده و این، 
م���ورد استفاده امام 1 در بی���ت یاد شده و با عبارت »یار 

گرفته است. م« قرار 
ّ
مسل

یر، آمدن راهبران دل را شایسته استقبالی  در ابی���ات ز
که بای���د بلبالن شوق،  جانان���ه می شناس���د و برآن اس���ت 
ک���ه هجران ها  گل���ی  گ���ل بشتابند؛  صف زن���ان ب���ر ش���اخ 
ِگل آمده است و این را با تمثیلی قرآنی  کشیده و پاى در 
و ب���س مؤث���ر بیان م���ی دارد؛ آم���دن »موسِی ح���ق« در پی 

که رهسپار طور سینین است: »فرعون باطل« 

2. صاّفات )37(: 103.
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صف بیارایید رندان رهبر دل آمده

جان براى دیدنش منزل به منزل آمده

گل بلبل از شوق لقایش پر زنان بر شاخ 

گل آمده گل ز هجر روى ماهش پاى در 

طور سینا را بگو اّیام صعق آخر رسید
موسی حق در پی فرعون باطل آمده1

یم  کر ی���ر را از ق���رآن  و ترّن���م ای���ن ابی���ات، تب���ّرک آیات ز
افاضه می کند:

ْیُت���وِن * َو ُط���وِر ِسیِنی���َن«؛2 سوگند به کوه  ی���ِن َوالّزَ »َوالّتِ
یتون و طور سینا. تین و ز

ْبَناُه َنِجّیا«؛3 از  وِر ااْلءْیَمِن َو َقّرَ »َو َناَدْیَناُه ِمْن َجاِنِب الّطُ
جانب راست طور او را وعده دادیم و در حالی که با او راز 

گفتیم، او را به خود نزدیک ساختیم.

���ُه َدّک����ا َو َخ���ّرَ ُموسی 
َ
َجَب���ِل َجَعل

ْ
���ُه ِلل ّبُ ���ی َر

ّ
���ا َتَجل ّمَ

َ
»َفل

َصِعق���ا«؛4 پس چون پروردگ���ارش به کوه جلوه نمود، آن را 
یز ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد. یز ر ر

و ام���ام باره���ا در تعابی���ر خ���ود ب���ه مرحل���ه »صع���ق« و 
ّبان���ی اش���اره  ک« انسان���ی و استغ���راق در فی���ض ر »اندک���ا
فرموده اند. نجواى سّرى حق با بنده خاص خود صورت 
ک جبل هست���ی و در مقطع  نگی���رد مگر با صع���ق و اندکا
کشتی ن���وح و پیروان  همی���ن غزل خطاب ب���ه سرنشینان 
یاى مصایب  ک���ه به فرمان خدا از غرق���اب در این پیامبر 

رهایی یافته اند، چنین بشارت می دهد:

یاى مصیبت غم مخور غم مخور اى غرق در
کشتیبان به ساحل آمده5 در نجاتت نوح 

و ب���ا ظراف���ت و است���ادى تم���ام، از ای���ن آی���ه مستفی���د 
می گردند:

1. ديوان امام، ص 178.
2. تين )95(: 1 و 2.

3. مريم )19(: 52.
4. اعراف )7(، 143.

5. ديوان امام، ص 178.

ِک«؛6 پس او 
ْ
ُفل

ْ
ِذیَن َمَعُه ِف���ی ال

َّ
ُب���وُه َفأْنَجْیَناُه َوال

َّ
»َفَکذ

را تکذی���ب کردند و م���ا او و کسانی را که با وى در کشتی 
بودند، نجات دادیم.

ک���ه »محراب  یم  در دی���وان ام���ام ب���ه غزلی ب���ر می خور
اندیشه« عنوان یافته؛ مطلع آن این است:

ى تا جان شوى باید از آفاق و انفس بگذر
ى تا در خور جانان شوى7 وانگه از جان بگذر

و ای���ن غزل دعوت���ی است به سی���ر و اندیش���ه در آفاق 
ى در راه حق تعال���ی و در این سلوک،  و انف���س و جانب���از
بای���د که از ج���ان گذشت تا ملک���وت آسمان ها و زمین را 
ب���ر تاف���ت و در محراب جم���ال و جالل اله���ی و بندگی و 

نیایش ایستاد:

یش نماز کی توانی خواند در محراب ابرو
قرن ها باید در این اندیشه سرگردان شوى8

یر به  و ب���ا دقت در واژه ها و مفاهیم این ابیات، آیات ز
ذهن متبادر می شود:

َن  یِهْم آَیاِتَنا ِفی ااْلآَفاِق َو ِفی أْنُفِسِهْم َحّتی َیَتَبّیَ 1. »َسُنِر
«؛9 َحّقُ

ْ
ُه ال

َ
أّن

م���َواِت  الّسَ ُک���وَت 
َ
َمل إْبَراِهی���َم  ُن���ِرى  َکذِل���َک  »َو   .2

َوااْلءْرِض«؛10 و این گون���ه ملک���وت آسمان ه���ا و زمین را به 
ابراهیم نمایاندیم.

3. »ِاْنِفُروا ِخَفافا َو ِثَق���ااًل َو َجاِهُدوا ِبأْمَواِلُکْم َو أْنُفِسُکْم 
ُم���وَن«؛11 

َ
َتْعل ُکْنُت���ْم  إْن  ُک���ْم 

َ
َخْیٌرل ذِلُک���ْم  اهللِ   َسِبی���ِل  ِف���ی 

ید و با مال و جانتان در راه  سبک ب���ار و گران بار بسیج شو
گر بدانید، این براى شما بهتر است. کنید؛ ا خدا جهاد 

و در پای���ان غ���زل، در این سیر و سل���وک و مجاهده در 
راه خ���دا، صراط مستقی���م و ره عشق از براى آدمی آشکار 

6. اعراف )7(: 64.
7. ديوان امام، ص 185.

8. همان، ص 186.
9. فصلت )41(، آيه 53.

10. انعام )6(: 75.
11. توبه )9(، 41.
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می گ���ردد و از شوق لقاى ح���ق، پروانه وار خ���ود را به شرار 
عشق الهی می سپارد:

این ره عشق است و اندر نیستی حاصل شود
یان شوى1 بایدت از شوق پروانه شوى بر

یر از غزل هاى امام: در ابیات ز

بر در میکده و بتکده و مسجد و دیر
که تو شاید نظرى بنمایی2 سجده آرم 

کنم تویی قبله هر طرف رو 
قبله! قبله نما نمی خواهم3

یفه 115 از سوره بقره جلوه گر است: مضمون آیه شر

���وا َفَثّمَ َوْجُه اهلِل إّنَ 
ُّ
َمْغِرُب َفأْیَنَما ُتَول

ْ
َمْش���ِرُق َو ال

ْ
»َو هلِلِّ ال

کنید آن جا روى )به(  اهلل َ َواِسٌع َعِلیٌم«؛4 پس به هر سو رو 
گشایش گر و دانا است. ى خدا  خدا است؛ آر

در غزل���ی که عنوان »رخ خورشید« گرفته سراسر عالم، 
ى بیفتد،  گر پرده اسرار روز نور طور یافته است و دردا که ا

گردید! آنچه در خرقه مستور است فاش خواهد 

گر دوست ز ما مستور است عیب از ما است ا

که بینی همه عالم طور است دیده بگشاى 

که در دیده ماست یا رب این پرده پندار 

که ببینم همه عالم نور است کن تا  باز 

ى گر پرده اسرار بیفتد روز واى ا
که چه در خرقه این مهجور است5 گردد  فاش 

ک���ه این ابی���ات به ترتی���ب پیام هایی اس���ت برگرفته از 
یر: آیات ز

ُه ِمْن ُنوٍر«؛6 و خدا به 
َ
ُه ُنورا َفَما ل

َ
ْم َیْجَعِل اهلُل ل

َ
1. »َو َمْن ل

ى نخواهد بود. ى نداده باشد، او را هیچ نور کس نور هر 

1. ديوان امام، ص 185.
  .2

3. همان، ص 160.
4. بقره )2(، 115.

5. ديوان امام، ص 52.
6. نور )24(،40.

م���َواِت َو ااْلءْرِض«؛7 خدا نور آسمان ها  2. »اهلُل ُنوُر الّسَ
و زمین است.

که رازها )همه( فاش  َراِئ���َر«؛8 آن روز  ی الّسَ
َ
3. »َیْوَم ُتْبل

شود.

یر: و در بیت ز

گلشن                    اى نار فراق بر تو 
                           شد برد و سالم از تو آذر9

نمایه اى از مفاد آیه 69 از سوره انبیاء می بینیم:

گفتیم  ���ی إْبَراِهیَم«؛10 
َ
ُکوِنی َبْردا َو َساَلما َعل َن���ا َیا َناُر 

ْ
»ُقل

اى آتش! بر ابراهیم سرد و بی آسیب باش.

والحمدهلل رب العالمین

کتاب نامه

1. ق���رآن مجی���د، ترجم���ه محمدمه���دى فوالدون���د، دار الق���رآن 
یخ و معارف اسالمی. یم، دفتر مطالعات تار الکر

2. دی���وان ام���ام، امام خمین���ی، مؤسس���ه تنظیم و نشر آث���ار امام 
خمینی، 1372.

7. نور )24(، 35.
8. طارق )86(، 9.

9. ديوان امام، ص 290.
10. انبياء )21(، 69.
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قرآن؛ باب معرفت
کاوشی در دیدگاه امام خمینی1 دربارۀ هدفگذاری قرآن

محمد مرادی

مقاله

شناخ���ت هدف و مقص���د ق���رآن کریم، یک���ی از عناصر 
کلی���دی انتخاب روش فه���م و تفسیر مت���ن آن، و میزان 
توجه ب���ه الیه های درونی و باط���ن آن، و نیز شناخت 
قلم���رو آن است و این نوشت���ه، در پی یافتن پاسخ این 
پرس���ش اس���ت ک���ه رویک���رد امام خمین���ی در ای���ن باره 

چیست و برای آن چه نقشی قائل است؟

یم هدف گذاری قرآن کر
کت���اب آسمانی ق���رآن چیست،  1این ک���ه نق���ش اصلی 

ب���ارۀ  در ک���ه  آیه های���ی  ه���م  ن���دارد.  یگان���ه  ای  پاس���خ 
یم آمده، یک  کر کتاب در خود ق���رآن  هدف گ���ذاری این 
بارۀ آن  بان نیستند و هم مفّسران و تحلیل گران قرآنی در ز
کالم واحدی نگفته اند. گویی پاسخ دادن به پرسش یاد 
کتاب  که خود این  شده مبتنی ب���ر دو چیز است: نقشی 
ک���رده است که ب���ر اس���اس آیه های  ی���ف  ب���رای خ���ود تعر
موج���ود، تک هدف���ه نیس���ت، و نقش���ی که پ���س از نزول و 
گیر شدنش ایفا نموده اس���ت. به دیگر سخن، بررسی  فرا
کت���اب وجود دارد و  بارۀ ق���رآن در این  که در آموزه های���ی 
ک���ه در فرهنگ و تمّدن بش���ری پدید آورده است،  نقشی 

می تواند پاسخ پرسش یاد شده را بدهد. 

1. عضو هيأت علمی دانشگاه قرآن و حديث.

ق���رآن  پی���ش و بی���ش از ه���ر چی���ز، در هدف گ���ذاری 
ایجاب���ی  و  ب���ه جهت ه���ای سلب���ی  بای���د  یم،هم���واره  کر
ق���رآن  این ک���ه  توضی���ح  داش���ت.  توج���ه  آن  آموزه ه���ای 
ب���ه عن���وان  و  اثب���ات  را  نف���ی و چیزهای���ی  را  چیزهای���ی 
که بر دست پایمردم  کرده است؛ اموری  ین مطرح  جایگز
و فک���ر آنان همانند غل و زنجی���ر، و سد راه و اندیشه بوده 
ک���ه از جهت فکری و  یشه کن شون���د، و اموری  ک���ه باید ر
عمل���ی باید م���ورد توّجه قرار بگیرند. و ای���ن به معنی نفی 
یک نظام فکری، رفت���اری و حقوقی، و تأسیس یک نظام 
که در تحلیل  ی���ن است  فک���ری، رفتاری و حقوقی جایگز

هدف گذاری قرآن، نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

ردیف کردن اهدافی که قرآن برای خود شمرده است، 
کار را در خود  که این  کار چندان دشواری نیست؛ چنان 
یم، و بخصوص معجم های قرآنی می توان دید و  کر قرآن 
بارۀ قرآن  ی���ن شده در کتاب ها و آثار تدو نی���ز می توان در 
یم با کلیدواژه هایی راهبرد  مشاهده کرد؛آنجا که قرآن کر
یف می کن���د. در این کتاب،  بارۀ خ���ود تعر خ���ودش را در
از ای���ن گونه راهبردهایقرآن به صراحت سخن گفته شده 
است: هدایت به راه درست،2غفلت زدایی،3 یادآوری،4 

2. مائده، 15 و 16.
3. يس،5 و 6.
4. تکوير، 27.

1
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گاهان���دن مردیم ب���رای قیام به  ارائ���ۀ راه ح���ل اختالف،1 آ
کت���اب پند،5 و  قس���ط،2 تحّقق پارسای���ی،3 درمان گری،4 
یکی و ظلمت به نور.6 نیم نگاهی  بی���رون بردن مردم از تار
یکرد اصلی این  که رو کلیدواژه ها نشان می دهد  به این 
یف ها،معن���وی و معرفتی است. اما  کتاب، با همین تعر
کت���اب نیست؛ چه این که  گویی ای���ن همۀ واقعیت این 
آن نیم���ۀ دیگر نی���ز بای���د در تحلی���ل هدف شناسی قرآن 

گیرد. مورد توّجه قرار 

اما آن نیمۀ دیگر، به سادگِیبخش نخست نیست؛ چه 

1. نحل، 64؛ نساء، 105.
2. حديد، 25.

3. زمر، 28.
4. يونس، 57.
5. يونس، 57.
6. ابراهيم، 1.

این ک���ه این کت���اب، باداشتن آموزه ه���ای بسیار گسترده 
یاد که آموزه هایی را  در ظاه���ر خود و الیه های معنای���ی ز
ه���م از آن الیه ها به دست می دهد، با تأسیس یک اّمت 
بانی  یش های ز یت ها و اقوام مختلف و با گو

ّ
ب���زرگ با مل

کام���اًل متف���اوت، پیشاهنگ ی���ک حرکت عظی���م علمی 
کن���ون ملیون ها اثر بر  فرهنگ���ی در جهان ش���ده است. تا 
بارۀ آن، در عرصۀ تمّدن  اساس آموزه های این کتاب و در
کتاب متفّکران بزرگی  بشری پدید آمده و آموزه های این 
کرده است. این رهاورد، چه در درون  را به خود مشغ���ول 
یح شده باشد و چه نشده باشد،واقعیت  کتاب خدا تشر
ینش  این است که مسلمانان با الهام از این کتاب، به آفر
یک تمّدن متفاوت اقدام کرده اند، و این تمّدن و تفاوت 
کت���اب و تدّبر و اندیشه  یس���ت و فرهنگ، محصول این  ز

در آن است.
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آموزه های 
موجود در این 

کتاب، فارغ از 
وجود معناهای 

باطنی و الیه 
های درونی، 

این واقعیت را نیز 
آشکار میسازد 
که این کتاب، 

عالوه بر توّجه 
عمیق به متوّجه 

کردن انسانها 
به معنویت و 

خداوند و جهان 
پس از مرگ، به 

مناسبات دنیایی 
انسانها نیز توجه 

جّدی دارد.

ب���ه دیگر سخن، قرآن، مردمان���ی را به خود فراخواندهو 
کرده است، و آنان نه یک  آنه���ا را شورانده و شیدای خود 
گون مردم در همۀ  گونا که از توده های  ���ت و قوم و نژاد 

ّ
مل

جهانند، و خود گسترش قلمرو دعوت این کتاب و پاسخ 
که دانشمندان و متفّکران بزرگی نیز  گرفتن از مردم بسیار 
کتاب،  که این  در میان آنان هستند، شاهد بزرگی است 
ب���رای خرد و دل مردم سخنانی عقل نواز و دل پذیر دارد. 
کت���اب، در آن حقایقی یافتند و  پذیرندگان دع���وت این 
کنون، به تکاپ���وی چشمگیر و  از روز نخس���ِت نزولش ت���ا 
عظیمی برخاستند تا از الهی بودن این پدیده دفاع کنند 
یندگان حقیقت برسانند. یابند و آن به جو و پیامش را در

کت���اب آسمانی در  گروندگ���ان به این  کاوش  تکاپ���و و 
آن، با توج���ه به نکته های یاد شده، دستاورد عظیمی به 
گفتم���ان متفاوت در دنیا  همراه داش���ت،و آن بنای یک 
گ���ون انسان���ی را در بر می گرفت  گونا ب���ود و ساحت های 
و ب���اور و اخالق و مناسب���ات انسانی الزام���ی و رفتارهای 
زه با آفت ها و  ف���ردی و جمع���ی و سیر و سلوک و نیز مب���ار
آسیب ه���ای اجتماع���ی و توصیه به ساخت���ن جامعه ای 
یژه را در بر  مبتن���ی بر نظ���ام الوهی و بخصوص معرفت���ی و
یژگی هایی  می گرفت. این گفتمان، باعث شکل گیری و
یده بودند و  در جم���ع مردمانی شد که به ای���ن کتاب گرو
یژگی ها آنان را از دیگران متمایز می ساخت. بخش  آن و
بزرگ���ی از تمایز فکری و رفتاری مؤمن���ان مسلمان، بر این 

گرفته برآن استوار است. کتاب و سّنت های شکل 

ک���ه اظهار  ایندست���اورد فک���ری و تمّدن���ی باع���ث شد 
ای���ن  هدف گ���ذاری  ب���ارۀ  در گرفت���ه  ص���ورت  نظره���ای 
کت���اب و برخاسته  کتاب،متف���اوت باشد،و ناظر به نّص 
کتاب و عملکردش  از نّص آن نباشد،و بلکهناشی از آن 

باشد.

کشف  که  با این مقّدمه، امی���دوارم روشن شده باشد 
یح در  ه���دف و مقصد قرآن، ب���ه رغم وجود آیه ه���ای صر
یش، دشوار می نمای���د. از این رو،  ب���ارۀ هدف گذار آن در
حّت���ی متکلمان و دین پژوهان نی���ز در هدف گذاری این 

کتاب  کت���اب دچار اختالف نظر شده اند و کسانی آن را 
کتاب  گاه���ی و کسان���ی دیگر  بی���ت و خداآ هدای���ت و تر
یس���ت و مع���اش و زندگ���ی و حض���ور در هم���ۀ عرصه ها  ز
کرده اند  کتابی معرف���ی  کرده ان���د. کسان���ی آن را  معرف���ی 
کس���ان دیگر، با  کار معرفی خ���دا و معاد می آید1 و  که ب���ه 
َشْی ء2« آن  ِ

ّ
ِکتاَب ِتْبیان���ًا ِلُکل

ْ
ْیَك ال

َ
ن���ا َعل

ْ
ل استن���اد به »َو َنّزَ

را کتاب���ی معرفی کرده اند که همۀ نیازهای زندگی انسان 
کشف آن  در آن وج���ود دارد؛3 حال یا مخاطب���ان خود به 
نایل می شوند و یا مخاطب���ان خاص قرآن از رموز موجود 

کشف می کنند.4

ف���ارغ از وج���ود  کت���اب،  ای���ن  آموزه ه���ای موج���ود در 
معناهای باطن���ی و الیه های درونی، ای���ن واقعیت را نیز 
کت���اب، عالوه بر توّجه عمیق به  آشک���ار می سازد که این 
یت و خداوند و جهان پس  متوّجه کردن انسان ها به معنو
از مرگ، ب���ه مناسبات دنیایی انسان ه���ا نیز توجه جّدی 
ک���ه عالمان اسالم���ی و از جمله  دارد، و از ای���ن رو اس���ت 
ی���ت و مادیت و  یمعنو کتابی حاو ام���ام خمین���ی از آن به 
یت  »همه چیز« در آن است ی���اد می کنند: »اتصال معنو
ی���ت در همۀ جهات مادّیت  ب���ه مادّیت، و انعکاس معنو
از خصوصی���ات قرآن است«5و نی���ز: »این از خصوصیات 
کرده  که هم ب���اب معرفت را باز  کت���اب آسمانی ما است 
که در حد انسان است – و هم باب  اس���ت – تا حدودی 
یات را و هم باب حکومت را  مادّیات را و اّتصال به معنو

مهدی  نوشتۀ  انبيا،  بعثت  هدف  خدا  و  آخرت  ببينيد:  باره  اين  در   .1
بازرگان،از انشتارات مؤسسۀ فرهنگی رسا.

2. نحل، 89.
كريم پور  كريم نوشتۀ علی  كنيد به مقالۀ قلمرو قرآن  3. دراين باره نگاه 
قراملکی، منشتر شده در سايت مركز قرآن. در اين مقاله سه ديدگا عرضه 
كثری  كثری، حد اقلی، و ديدگاه اعتدالی است. ديدگاه حدا كه حدا شده 
كتاب برداشت  كه هر چه در دنيا مورد نياز مردم است از اين  بر آن است 
كه قرآن حاوی پيام معنويت است  می شود. و ديدگاه حداقلی اين است 

كتاب علم و ... نيست. و 
راسخان  و  بيت  اهل  به  قران اختصاص  كامل  كه فهم  آنند  بر  برخی   .4
سيد  مرحوم  يابند.  می  در  را  كتاب  اين  حقيقت  آنان  و  دارد  علم  در 
و  ظواهر  به  »وآنهاعارف  است:  نوشته  باره  اين  در  طيب  عبدالحسين 
من  القرآن  »انمايعرف  هستند  قرآن  متشابهات  و  محکمات  و  بواطن 

خوطب به«. اطيب البيان، ج12، ص 35.
5. صحيفۀ امام، ج17، ص 434
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و هم باب خالفت را و همه چیز را«.1و در جای دیگری از 
قرآن سفره ای برای همگان و همۀ طبقات مردم یاد کرده 
است. »هر چند قرآن سف���ره ای است برای همۀ طبقات 
ک���ه مهّم���ش مسائل  کت���اب مسائل���ی است  ام���ا در ای���ن 
معنوی است«.2با همین عبارت های اندک هم می توان 
به دست آورد که امام خمینی نیز در هدف گذاری قرآن، 

کتاب ندارد. نگاهی یک جانبه و بر خاسته از نّص این 

هدف گذاری قرآن از دیدگاه امام خمینی
کشف  امام ه���م مانن���د دیگ���ر قرآن پژوه���ان، دغدغۀ 
ک���ه  گفت���ه  ای���ن رو،  از  ق���رآن را داشت���ه اس���ت و  ه���دف 
هدف گ���ذاری قرآن بای���د از خود آن به دس���ت بیاید. »ما 
یل ای���ن کتاب را قطع نظ���ر از جهات  بای���د مقص���ود از تنز
که خود به ما مقصد را می فهماند، از خود  عقل���ی برهانی 
کتاب خدا اخذ کنیم. مصّنف کتاب مقصد خود را بهتر 
ْیَب ِفیِه  َر

َ
ِکَتاُب ال

ْ
می دان���د ... خود می فرماید: »َذِل���َك ال

ِقیَن3«.4 ُمّتَ
ْ
ُهًدی ِلل

ایش���ان در جای دیگری با استناد به نّص قرآن، هدف 
ک���رده است. »اما آن جنبۀ  و مقص���د آن را هدایت معرفی 
که هدایت مردم است زمین  تفسیر و مقصود اصلی قرآن 
که در جاهای  یرا مقصود ق���رآن این است  مانده است؛ ز
ِقیَن  ُمّتَ

ْ
ْیَب ِفیِه ُهًدی ِلل َر

َ
ِکَتاُب ال

ْ
متعدد فرموده: َذِلَك ال

که اصاًل کتاب هدایت است«.5 ایشان در باور به این که 
ی���ادی هم دارد و  ق���رآن کتاب هدای���ت است، پافشاری ز
کتاب مقصر  یک���رد اصلی ای���ن  مفّس���ران را در معرف���ی رو
ک���ه »یکی آمده به جنبۀ  معرف���ی می کند و اشاره می کند 
یخی و دیگری به ادبی پرداخته و اصل  طبی و یکی به تار
که  کرده  یح  مقصود زمین مان���ده است«، و در ادامه تصر
یخ���ی چندان  »این���ان غاف���ل بودن���د که قرآن ب���ه جنبۀ تار

1. صحيفۀ امام، ج17، ص 434.
2. صحيفه امام، ج2، ص 156.

3. بقره، 2.
4. آداب الصالة ص 193.

5. تقريرات فلسفه ج3، ص 361.

ک���اری ن���دارد، و قّصه ها هم جنبۀ هدایت���ی دارند«.6و در 
کرده  کت���اب هدای���ت و آموزش ی���اد  جای���ی ه���م از آن به 
کتاب هدایت و تعلیم اس���ت و نور و سلوک  اس���ت. »... 

انسانیت7«.

کیدش ب���ر این که باید هدف  به رغ���م توصیۀ امام و تأ
و مقص���د ق���رآن را از خ���ود ق���رآن گرفت، ایشان ه���م مانند 
کت���اب را ن���ه از متن  دیگران،برخ���ی از هدف ه���ای ای���ن 
ک���رده و ارائه  کارک���رد آن استنباط  گوی���ی از  ک���ه  و ن���ّص، 
کتاب سرچشمۀ همه چیز  یس���د: »این  می دهد، و می نو
یند  است؛ از عرفان و فلسفه و سیاست، تا بی خبران نگو
تی بیش نیست... اسالم  عرفان و فلسفه، بافته ها و تخّیال
ک���ار دارد؟«8و  کشور چه  ب���ا سیاست و حکوم���ت و ادارۀ 
ید: قرآن هم���ه چیز است و شامل همۀ دستورات.  می گو
»ق���رآن مجی���د و سّنت شامل همه دست���ورات و احکامی 
کمال خود احتیاج دارد...  که بشر برای سعادت و  است 

قرآن روشنگر همه چیز و همه امور است«.9

همین متن و سخنان و نوشته های دیگر امام خمینی 
که  ب���ارۀ ه���دف ق���رآن، نش���ان از چندگانگ���ی آن دارد،  در
ک���رد. در نگاه  می ت���وان آنها را در ط���ول هم دید و تحلیل 
که پیشتر آمد -، ق���رآن »کتاب همه  ایش���ان - همان گونه 
چی���ز« و »کت���اب عل���م« اس���ت. و در جای دیگ���ری نمونۀ 
دیگ���ری از ای���ن »همه چی���ز« را یادآوری می کن���د. وی به 
کتاب جن���گ و سلحشوری یاد  کتاب به عن���وان  از ای���ن 
می کن���د: »قرآن یک کتاب سلحش���وری است. قرآن یک 
کت���اب جنگجویی اس���ت در مقابل مشرکی���ن«.10و نیز آن 
کت���اب سیاست معرف���ی می کند: »قرآن بای���د در تمام  را 
شئ���ون زندگی ما حاض���ر باشد. وقتی ق���رآن می فرماید:»َو 
ُقوا«11 و باز می فرماید:  َتَفّرَ

َ
اْعَتِصُم���وا ِبَحْبِل اهلِل َجِمیًع���ا َو ال

6. ببينيد: تقريرات فلسفه، ج3، ص 361 و 362.
7. صحيفه، ج19، ص 8.

8. صحيفۀ امام، ج 20، ص 93.
9. واليت فقيه، ص 21.

10. صحيفۀ امام، ج8، ص 292.
11. آل عمران، 103.
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یُحُکْم«.1 این طور احکام  َهَب ِر
ْ

وا َو َتذ
ُ
َتَناَزُع���وا َفَتْفَشل

َ
»َو ال

گر به آن عمل بش���ود، سیادت عالم  که ا مترّق���ی سیاسی 
م���ال م���ا است«.2»قرآن هم���ه چیز اس���ت؛ قرآن ه���م ُبْعد 
سیاس���ت دارد و ه���م ُبْع���د سای���ر چیزها؛ ه���م علم است 
و ه���م راهنماس���ت؛ و ه���م سیاس���ت اس���ت و ه���م هم���ه 
گ���ر کتاب یک ملت���ی باشد، آن ملت  چی���ز است. قرآن، ا
گ���ر ما عمل  سعادتمن���د می شود. قرآن ب���ه بعض آیاتش ا
یم. و م���ن امیدوارم که ما عامل  کنی���م، سعادتمند می شو
باشی���م، چنانچه ما عامل باشیم و با هم مجتمع باشیم و 
کتاب  اجتماع داشته باشیم3«.در جای دیگر هم ایشان 
ک���رده است: »ما  سیاست ب���ودن ق���رآن را این گونه مطرح 
ک���ه مصالح شخصی، مصالح  یم  ی���ک همچو کتابی دار
اجتماع���ی، مصالح سیاسی، کش���ورداری و همه چیز در 

آن هست«.4

ای���ن، »هم���ه چیز«که برخ���ی از ابعاد آن ه���م در همین 
یادی است؛  گسترۀ ز سخنان توضیح داده شده، دارای 
گاه���ی یافتن به عالم ماورای  از کت���اب هدایت گرفته تا آ
ُکنش سیاسی  طبیع���ت، و چگونگی تشکیل حکومت و 
و ن���وع داد ستد و ح���دود آن و ای بسا از صنعت و طّب و 
زی و مراوده های جهان���ی و منطقه ای و ساخت  کش���اور
و س���از و دیگر ام���ور مشمول این »همه چی���ز« هستند. اما 
وقتی به مصداق این »همه چیز« می رسیم، در ذکر آنها از 
این گستره، خبر چندانی نیست و به موارد خاّصی اشاره 
که عمدتًا در حوزۀ علوم انسانی است و بخصوص  شده 
بر بخش خاّصی از آن علوم مانند سیاست اشاره و بلکه 

کید می شود. بر آن تأ

منظ���ور ایش���ان از کتاب سیاست بودن ق���رآن، با توجه 
ک���ه موضوع سیاس���ت »قدرت« اس���ت، و قدرت  ب���ه این 
کالم���ی و مستن���د  ین���ۀ  گون���ی دارد، قر گونا عرصه ه���ای 
که »اعتصام به حبل اهلل«است و این که  ادعای یاد شده 

1. انفال، 46.
2. صحيفۀ امام ج16 ص 38 و 39.

3. صحيفۀ امام، ج10، ص 533.

4. صحيفۀ امام، ج18، ص 423.

این ام���ر مایۀ »وح���دت می���ان مسلمانان« اس���ت، نشان 
کتاب سیاست بودن قرآن،  ک���ه منظور ایشان از  می دهد 
وج���ود مفاهیمی در ق���رآن در این حوزه است، و شاید هم 
کتاب، نافی حضور در عرصۀ سیاست  بت���وان گفت این 
نیس���ت و یا رهنمودهای سیاسی دارد؛ و به معنی کتاب 
گ���ر آن را یک  سیاس���ی تم���ام عی���ار نیست؛ چ���ه این که، ا
گفته ه���ا و آرایایشان  کت���اب سیاس���ت بدانیم، ب���ا دیگ���ر 
کت���اب سازگار  ب���ارۀ راهب���رد ق���رآن و ب���ا واقعی���ت ای���ن  در
کنن���دۀ تفسیر قرآن مجی���د برگرفته از آثار  ی���ن  نیست.تدو
که در تفسیره���ای عرفانی  ام���ام خمینی هم ب���ر آن است 
امام، صبغ���ۀ  اجتماعی دیده نمی ش���ود و در آثار متأّخر 
ایش���ان توّج���ه به ابع���اد سیاس���ی و اجتماع���ی را می توان 
که در آث���ار دورۀ متقّدم امام  دی���د.5 وی در ادامه اف���زوده 
کم تر دیده می ش���ود، اما آن گاه  اندیشه ه���ای اجتماعی 
ک���ه ایش���ان در فضای سیاس���ی اجتماعی ق���رار می گیرد، 
ضم���ن حف���ظ همان ب���ن اندیشه ه���ا، به تفسی���ر سیاسی 

اجتماعی می پردازد.6

بارۀ ورود به سیاست  که نظر ایشان در به نظر می رسد 
و تأسی���س حکوم���ت و این که در صدد عم���ل به مقصد 
قرآن هست، از همین جهت توجیه و تحلیل پذیر باشد. 
ک���ه می خواهیم  یم  ید: »ما ام���روز مفتخر ک���ه می گو آنجا 
مقاص���د ق���رآن و سّن���ت را پی���اده کنیم و اقش���ار مختلف 
ملت ما در این راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته، 
یزان خود را نثار راه خدا می کند«.7 منظور  جان و مال و عز
از مقاص���د قرآن در این کالم، ب���ا توجه به نظرات متفاوت 
عالم���ان و از جمله خود ایش���ان، عمدتًا ناظر به آن بخش 
از اموری است که می توان آنها را در مقام عمل به ظهور و 
ب���روز رساند. و در حوزۀ سیاست هم همین منظور است. 
یعن���ی ق���رآن در عرص���ۀ سیاست نظ���ام فک���ری خاّصی را 
تعقیب می کند و در آن، آموزه های سیاسی هم هست و 

هرگونه نظام اجتماعی را نمی پذیرد.

5. تفسير قرآن مجيد، ج1، ص 281.
6. همان.

7. صحيفه امام, ج21, ص 397.
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در ج���ای دیگ���ری ایشان، ق���رآن را راهنم���ای سعادت 
کرده اس���ت. »ای ق���رآن ای تحف���ۀ آسمانی و ای  معرف���ی 
کردن  هدی���ۀ رحمان���ی، ت���و را خ���دای جهان ب���رای زن���ده 
گوش ما و چشم توده فرستاده تو  کردن  دل های م���ا و باز 

نورهدایت و راهنمای سعادت ما هستی«.1

برد و ب���ه ظاهر  کلم���ۀ سعادت ه���ر چن���د بسی���ار پرکار
دارای معن���ی روشنی اس���ت، اما هم، دامن���ۀ مفهومی آن 
گسترۀ زمان���ی آن. و در عی���ن حال از  وسی���ع است و ه���م 
یک حال���ت ابهام نیز برخوردار اس���ت، و دقیقًا مشخص 
نیست که سعادتی که از آن سخن گفته می شود در کجا 
یستن و چگونه  یستن و با چ���ه کسی ز یست���ن و چگونه ز ز
ک���ردن آموزه ه���ای سع���ادت آور اس���ت. سع���ادت  اج���را 
که همه چی���ز در آن  واژه ای اس���ت همانن���د »همه چی���ز« 
هس���ت، ام���ا نمونه ه���ای عینیش مشخ���ص نیست. چه 
این ک���ه سعادت در درجۀ نخست حالت روانی و روحی 
ت 

ّ
ک���ه انسان با داشتن آن، احس���اس خوشی و لذ است 

کامروایی می کند و چنی���ن حالتی باداشتن چیزهایی  و 
و نداشت���ن چیزهایی ممکن اس���ت؛ مانند داشتن برخی 
امکانات و نداشتن اموری مانند بیماری و ناداری و .... 
ک���ه پدیدآوردن  ین���ی ق���رآن، به نظ���ر می رسد  سعادت آفر
حالت و صفت���ی در انسان و ایج���اد احساسی خوشایند 
اس���ت که می توان���د در دنیا و می توان���د در آخرت باشد؛ 
که هی���چ ندارند اما  کسانی  و ای���ن حال���ت ای بسا ب���رای 
ب���اوری است���واری دارن���د رخ بدهد، و ب���رای کسانی که از 
امکان���ات بسیاری برخوردارند، اما هرگز حالت خوشایند 
و مورد پسن���د ندارند نباشد. از این رو، برای روشن شدن 
ابهام مفهوم سع���ادت، باید از دیگر مفاهیم و آموزه های 
خ���ود قرآن کمک گرفت که در آنها به صراحت چیزهایی 
نف���ی ش���ده و به انج���ام کارهای���ی و تعهد در براب���ر اموری 
فرم���ان داده شده است. و ای���ن به معنی این است که نه 
ین  داشتن چیزهای���ی و نه نداشتن آنها لزومًا سعادت آفر
بارۀ  نیستن���د. با توجه به این نکت���ه، آنچه در کالم امام در

كشف اسرار ص 219.  .1

سع���ادت آم���ده، گویی ناظر ب���ه حالتی اس���ت که انسان 
مؤم���ن و باورمند دارد و با آن ب���ه خوشبختی می رسد هر 

چند متاع دنیوی هم نداشته باشد.

بارۀ  در ج���ای دیگری، تعبیرهای همس���وی دیگری در
ک���ه هر چند همانن���د دو مفهوم  مقص���د ق���رآن به کار رفته 
دیگ���ر پیش گفته، معنایی ع���ام دارد، اما از آن دو اندکی 
بی���ت« و نزدیک به  روشن ت���ر می نماید. مفهوم ه���ای »تر
آن »آدم س���ازی« اس���ت. در جاهای���ی مختلف���ی ایش���ان 
بیت و  بارۀ کارکرد قرآن تکرار کرده اند که قرآن کتاب تر در
کتابمان قرآن باشد. معنایش  آدم سازی اس���ت. »ما باید 
ن���ه این است که فقط بگوییم کتاب ما قرآن است، بلکه 
بیت انسانی  بای���د با او حرکت های معنوی بکنی���م، به تر
کنیم، با او همۀ  برسی���م، با او اجتماع خودمان را اص���الح 
کن���د. او قرآن است  جه���ات م���ادی و معن���وی اش را طی 
که بای���د بخوانیم و  کتابی است  ک���ه کتاب ماست. ای���ن 
کت���اب است این،  کنیم. فقط بگوییم:  بفهمیم و عم���ل 
کت���اب ماس���ت که به  کت���اب،  کت���اب نمی ش���ود. وقت���ی 
محتوای این کتاب عمل بکنیم. کوشش کنید که کتاب 
کت���اب خدا و ق���رآن باشد. توجه شما ب���ه محتوای  شم���ا، 
ک���الم از خداس���ت، وسیل���ۀ پیغمبر  کت���اب خدا باش���د؛ 
خداست و ما مخاطب؛ مخاطب به همان خطاب های 
الهی. بالفظ »یا أّیها الناس«؛ نسبت به همۀ بشر، »یا أّیها 
المؤمن���ون«؛ نسبت به مؤمنین ب���ه اسالم. دستورها، همۀ 

بیت کننده است2«. که تر دستورهایی است 

یکردی روشی  که رو کردن قرآن،  بیت معرفی  کتاب تر
دارد و توّجهش به انسان و موضوعش نیز انسان است، با 
توّج���ه به این که در برخی از گفته ها سخن از روش است 
و در برخ���ی سخنان از منش و رهنمودهای زندگی حرف 
زده ش���ده، ه���م روش دانستن و هم من���ش و محتوا تلقی 
بیت  ک���ردن یک اثر هم خوانی ندارد. در این جا موضوع تر
انس���اِن ت���راِز قرآنی و انس���اِن موّحد اس���ت و در گفته های 
کتاب جنگ، و سیاست و علم و ... است. وقتی  دیگ���ر، 

2. صحيفۀ امام، ج10، ص 532.
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بی���ت یعنی توسعۀ جسمی و فکری به منظور رسیدن  از تر
یف شده، دیگر نمی تواند کتاب هر  به هدف و منظور تعر
یی را  که چنین هدف گذار چیزی باشد، مگر در صورتی 
که البته بعید  در عرض هم ندانیم و در طول هم بدانیم؛ 
که  گفته شده  هم نیست. در جای دیگری با همین نگاه 
بیت بوده و انسان تحت آموزش و پرورش  کت���اب تر قرآن 
که سیر  آن، افض���ل موج���ودات می شوند.»انسان اس���ت 
کم���ال، مافوق  ک���ه هم در طرف  نمی ش���ود، انسان است 
همه چیز است هم در طرف شقاوت و َنْفس، مافوق همه 
کتاب های الهی �  که  بیتی  بیت بشود، آن تر گر تر است. ا
بیت  گر ما تر بیت را متکّفل شده  است، ا یم � آن تر کر قرآن 
کمال  ی���ن موجود در  تر بیت های قرآنی، باال یم ب���ه تر بشو
که افضل موج���ودات است  خواهیم ش���د. پیغمبر خ���دا 
ک���ه هست، فهمیده است، و  که آن طور  ب���رای این است 
ک���رده. هر کس قرآن  را آن طور که  آن ط���ور که هست عمل 
هس���ت بفهمد و آن طور که هس���ت عمل کند، آن طور که 
دست���ور داده است عم���ل بکند، این از تم���ام موجودات 
ک���ه پیغمبر می فهمد  افض���ل می شود. لکن ن���ه آن طوری 
که او می کند کس دیگر  کس دیگر می تواند. نه آن عملی 

می تواند. و لهذا او افضل است1«.

گفتمان،  ک���ه در ای���ن  تعبی���ر دیگ���ر آدم س���ازی است 
بیِت تراز قرآنی، با توّجه به  بیت است و آن هم تر هم���ان تر
بیت جسمی و هم روحی  که هم شام���ل تر بیت  برد تر کار
و البت���ه عمدت���ًا روحی می شود، می توان���د گسترۀ کارکرد 
کند. چه این ک���ه جامعه نیاز به  کتاب را مشخ���ص  ای���ن 
گ���ون در عرصه های متف���اوت و مختلف  گونا آدم ه���ای 
بیتی  ک���ه همگ���ی بای���د از شاخص های معن���وی تر دارد 
گفته شده  کار خودش���ان برخوردار باشند، و  نیز در حوزۀ 
که قرآن نازل شده ت���ا آدم بسازد. »خداوند تعالی با وحی 
که م���ردم را، همه بشر را  ب���ه انبیای ب���زرگ می خواسته اند 
یم... آمده  هدای���ت کنند و آدم بسازن���د2«. و نیز: »قرآن کر

1. صحيفۀ امام، ج10، ص 531.
2. صحيفۀ امام، ج7، ص 287.

که انس���ان را بسازد، انسان بالق���ّوه را انسان بالفعل  است 
یکرد، توجه  کند3«.کان���ون اصلی این رو و موجود بالفعل 
به انس���ان و ساختن او است )انسان سازی(. تعبیرهایی 
کتاب آدم س���ازی است؛ ب���رای آدم ساختن  چون »ق���رآن 
کتاب تعمیر  کتاب حیوان سازی نیس���ت؛  آمده اس���ت. 
مادی���ت نیست؛ همه چیز است. انس���ان را به تمام ابعاد 
یات؛  بیت می کند. مادی���ات را قبول دارد در پناه معنو تر

یات قرار می دهد«.4 و مادیات را َتَبع معنو

بیت را هم نشان  ایشان در جایی روش چگونگی این تر
می ده���د. و آن عرضۀ خود بر ق���رآن که مسألۀ بسیار حائز 
اهّمیت���ی است و از آن به تطبیق یاد می کند و نمونه ارائه 
بوط به آدم را می خواند آن  می دهد که انسان وقتی آیۀ مر
که چه میزان درست عمل  را بر خود تطبیق دهد و ببیند 
می کن���د و به این وسیله از قرآن بهره می برد.5 و در همین 
یح به درمان  رابطه ایش���ان در جای دیگری، در عین تصر
ک���ه بخش بزرگ  بیم���اری جسمی با ق���رآن، اظهار داشته 
که همان  ه���دف قرآن درمان بیماری های روح���ی است 
بیت است. »عم���دۀ مقصد را شفای امراض  اص���الح و تر
ک���ه مقصد قرآن است قرار می ده���د. قرآن برای  روحانیه 
گرچه شفای امراض جسمیه  امراض جسمیه نازل نشده ا

به او حاصل شود«.6

این ه���ا نمونه هایی از هدف گذاری قرآن در کالم امام 
است و در این نوشته همین مقدار وافی به مقصود است 
و از آن جای���ی که هم موضوع مهم است و هم در سخنان 
گفته و نوشته شده،  یادی  امام در این باره حرف ه���ای ز
گسترده تری می طلب���د و این  بح���ث و بررس���ی بیشت���ر و 
مختص���ر جای بسط آن نیست. ام���ا این ها همۀ ماجرای 
که با  ک���الم این جا اس���ت  هدف گ���ذاری نیستن���د. جان 
توج���ه به مبانی فک���ری رهبر انقالب اسالم���ی و نیز میزان 
تک���رار و توج���ه دادن ب���ه اهمیت آنها و نف���ی و ایجابی که 

3. صحيفۀ امام، ج3، ص 218.

4. صحيفۀ امام، ج7، ص 532.
5. آداب الصالة، ص 206.
6. آداب الصالة، ص 205.
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در کالم ایشان وجود دارد، می توان به این نکته راه یافت 
ک���ه هدف اصلی کتاب خ���دا و به تبع آن پیام آوران خدا 
کالم "معرفت" است  ین پیام آور آسمان���ی، در یک  و آخر
و هم���ۀ پیامب���ران و کتاب های آسمان���ی در صدد ایجاد 
روزنه ای برای معرفت بوده اند. در سخنان امام خمینی 
معرف���ت و معرفت افزایی و راه ه���ای رسیدن به آن فراوان 
گرفت���ه شده برای بیان  کار  تک���رار شده است. ادبیات به 
گونه ه���ا و قیده���ای مختلف���ی دارد. چنین  ای���ن نکت���ه، 
نگرش���ی به هدف گذاری با دیگر اهداف طولی و عرضی 

مطرح شده نیز قابل جمع است.

یسندۀ مقالۀ علوم قرآنی از دیدگاه امام خمینی هم  نو
که: »در اندیشۀ امام خمینی هدف اصلی  کرده  یح  تصر
یات  و اساسی ق���رآن و آمدن انبی���اء، خداشناسی و معنو

دانسته شده است.«1

ام���ا این ک���ه منظ���ور ایش���ان از معرف���ت و ی���ا مع���ارف 
برد گست���ردۀ این دو کلم���ه در نوشته های  کار چیس���ت؟ 
ینی ایشان، نشان می دهد  امام بخص���وص در کتب تدو
ک���ه ای���ن موضوع ب���رای ایش���ان از اهمی���ت بسی���ار باالیی 
برخوردار بوده و بخصوص در نوشته های معارفی ایشان 
برجسته و پر رنگ شده است، و منظور، علم به واقعیات 
عال���م هستی و در رأس آنها خداوند متعال است. ایشان 
یسد:  کرده و چنین می نو یح  در جایی به ای���ن نکته تصر
کت���اب دعوت ب���ه حق و  کت���اب،  »از ای���ن جه���ت، ای���ن 
سع���ادت است، و بیان کیفیت وصول بدین مقام است 
ک���ه در سیر و  و مندرج���ات آن اجم���ااًل آن چی���زی اس���ت 
سل���وک الهی مدخلیت دارد، و یا اعانت می کند سالک 
و مساف���ر الی اهلل را. و به ط���ور کلی، یکی از مقاصد مهمه 
آن، دع���وت ب���ه معرفة اهلل و بی���ان معارف الهی���ه است؛ از 
شئ���ون ذاتیه و صفاتیه و افعالیه، و از همه بیشتر، در این 
که بعضی  مقص���ود، توحی���د ذات و اسما و افع���ال است 
از آن به صراحت و بعضی ب���ه اشارت مستقصی، مذکور 

1. ببينيد: سايت تبيان: 
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=104980.

اس���ت. و باید دانست که در این کتاب جامع الهی، این 
معارف از معرفة الذات تا معرفة االفعال مذکور است و هر 

ک می کنند«.2 طبقه ای به قدر استعداد خود از آن ادرا

در این نوشته، از مقاصد مهم، یاد شده و در رأس آنها 
دع���وت به معرفة اهلل، و نی���ز از بیان کیفیت وصول به حق 
و سع���ادت، یعنی راه و چگونگ���ی سیر و سلوک که بتوان 
که معّرفی  کمک ب���ه سالک  ب���ا آن سعادت نائل آمد و از 
روش اس���ت. با این وصف، می توان م���ورد نظر امام را در 
کتاب خداشناس���ی به تمام  کت���اب معرفت بودن ق���رآن، 
کرد و راه سل���وک به سوی خ���دا. از این  کلمه ی���اد  معن���ی 
رو در جای���ی نوشته است: »تمام مقاصد انبیا، برگشتش 
کلمه اس���ت و آن »معرفة اهلل «. تم���ام، مقدمۀ این  ب���ه یک 
گر دعوت  گر دعوت به عمل صالح شده است، ا است. ا
گر دعوت به معارف شده  ب���ه تهذیب نفس شده است، ا
که آن نقطۀ اصلی را  است، تمام برگشتش ب���ه این است 
که در فطرت همۀ انسانها هست، حجاب را ازش بردارند 
تا انسان برسد به او، و او معرفت حق است، مقصد عالی 

همین است«.3

ک���ه از این عب���ارت پیدا اس���ت، ایشان بر  همان گون���ه 
ک���ه مسائل و  کی���د می کن���د، ام���ا از آنجایی  معرف���ة اهلل تأ
مقاصد دیگر را در گفتمان خود دارد، این را مقصد عالی 
معرف���ی می نماید. و در جایی شرافت شب قدر که بیش 
از هزار ماه فضیلت دارد، برای این دانسته که خداوند در 
چنان شبی دِر رحمت خود را باز کرده تا معرفت اسماء و 
صفات اله���ی در اختیار بشر قرار بگیرد. »و شرافت شب 
که ب���ه نحو رحم���ت جمعی  ق���در ب���رای نزول ق���رآن است 
خداون���دی و به نحو قرآنیت، اسماء و صفات الهیه نازل 
گردیده است و خداوند متعال در آن شب خواست که دِر 
کند و تمام اسماء  رحم���ت عامه را به روی موجودات باز 
گذاشته  و صف���ات الهی���ه در آن ش���ب در دسترس بش���ر 
گفته های معصومان و  که  شده است«.4و یادآوری شده 

2. آداب الصالة، ص 185.
3. صحيفۀ امام، ج20، ص 16.

4. تقريرات فلسفه ج3 ص 56 و 57.
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کتاب معرفة اهلل  کمک قرآن و قرآن  حدیث، ارجمندند و 
کتب مذکور با همه قدر و منزلتی  که  یم  است. »باید بگو
زن���ده ای به معرفت قرآن  کمک های بسیار ار که دارن���د و 
کت���ب ادعیۀ ائمه  ی���م؛ سرچشمه فّی���اض معرف���ة اهلل  و  کر
که  معصومین - صل���وات اهلل  و سالمه علیهم اجمعین - 

آنها را حّقًا قرآن صاعد باید خواند«.1

همی���ن  ب���ه  ایش���ان 
گفتمان  بسن���ده نک���رده و 
یکرد اصلی را با توجه  و رو
که در آن  به واقعی���ت قرآن 
گست���رده ای  اطالع���ات 
مختلف  مباح���ث  باره  در
طبیعی���ات  جمل���ه  از  و 
که  کرده  ی���ح  هست، تصر
در قرآن عل���وم طبیعی هم 
هس���ت، ام���ا آن را معنوی 
عل���وم  وج���ود  و  می دان���د 
طبیعی را در قرآن به منظور 
تبیین توحید و در راستای 
می کن���د.  قلم���داد  آن 
کند در  که مطالعه  »کسی 
یف، ای���ن معنا را  ق���رآن شر
که جمی���ع علوم  می بین���د 

طبیع���ی جنبۀ معنوی آن در قرآن مط���رح است، نه جنبۀ 
که در ق���رآن واقع شده است  تی  طبیع���ی آن. تم���ام تعّقال
و ام���ر ب���ه تعّقل، امر ب���ه این که محسوس را ب���ه عالم تعّقل 
که تمام  که اس���الم دارد این است  ی���د... آن مقصدی  ببر
این ه���ا مه���ار بش���ود به عل���وم اله���ی و برگشت ب���ه توحید 
بکن���د؛ ه���ر علم���ی جنب���ۀ الوهی���ت در آن باش���د؛ یعن���ی 
که می بیند خ���دا را در آن ببیند، ماده  انس���ان طبیعت را 
که  که می بیند خ���دا را در آن ببیند، سایر موجودات را  را 

1. صحيفۀ امام، ج21، ص 237.

مشاهده بکند خدا را در آن ببیند«.2

کسانی  یژگی  ایش���ان در راستای بی���ان نظر خود، ب���ه و
که به هدف قرآن نگاه دقیق دارند و از حقایق  می پردازد 
که به اسرار و دقای���ق معارف آشنا  آن باخبرن���د. »آنهای���ی 
ی���د باخبرند، وجهۀ نظرشان در  و از لطای���ف توحید و تجر
کت���اب الهی و قبل���ۀ آمالشان در ای���ن وحی سماوی  این 
همان مع���ارف آن است و 
ب���ه جهات دیگ���ر، چندان 
گاهی  توجهی ندارند«.3 و 
ه���م ب���ه ذک���ر نظ���ر مه���م و 
اصلی قرآن می پردازد و از 
توسعۀ معرفت توسط قرآن 
»عمدۀ  ی���د  می گو سخ���ن 
کت���اب الهی و انبیای  نظر 
عظ���ام ب���ر توسع���ۀ معرفت 
که  کارهایی  است. تم���ام 
ب���رای این  آنه���ا می کردند 
ک���ه معرفة اهلل را ب���ه معنای 
دهن���د...  توسع���ه  واقع���ی 
ک���ه دنیا  این ط���ور نیس���ت 
تح���ت نظر آنها بوده است 
که می خواستند فقط دنیا 

اصالح بشود...«. 4

کیدها بر کتاب معرفت  یح و تأ به رغم این هم������ه تصر
که خ���ود ایش���ان در تنقیص  ب���ودن ق���رآن، جالب اس���ت 
کت���اب داشته اند،  که تنها نگ���اه معرفتی به این  کسان���ی 
گفته و از بی توجّهی  از ابتال ب���ه آنها در دوران خود سخن 
آنان به جنبه های این کتاب آسمانی شکوه کرده است. 
»م���ع األسف ما در این زمان، مبتالی به دو طایفه بودیم. 
که قرآن  در ی���ک زمان م���ا مبتال بودیم ب���ه یک جمعیت���ی 
یل  ک���ه نگاه می کردن���د و تفسیر می کردن���د و تأو را وقت���ی 

2. صحيفۀ امام، ج8، ص 435.
3. تفسير سورۀ حمد، ص 45.
4. صحيفۀ امام ج19، ص 116.
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می کردن���د، اصاًل راج���ع به آن جهت ُبع���د دنیایش توّجه 
یاتی.  نداشتند. تمام آیات را بر می گرداندند به یک معنو
ک���ه در قرآن واق���ع شده ب���ود، این ها  حّت���ی قت���ال را وقتی 
یل به قتال ب���ا نفس می کردند. ...  قتال ب���ا مشرکین را تأو
که  ما بعده���ا مبتال شدیم به عکس العملی در مقابل آن 
کرده  یت  فع���اًل االن هست... آنها مادی���ات را فدای معنو

بودند«.1

در جم���ع ای���ن ُشکوه ب���ا آن چه خ���ود ایش���ان در جا به 
ج���ای نوشته ها و گفته های���ش از آن سخن گفته و نفی و 
گویی دو  که  که انجام داده، می توان گفت  اثبات هایی 
بارۀ قرآن از یاد برد. نخست این که ظواهر  نکته را نباید در
گرفت  الفاظ و مفاهیم و آموزه های ق���رآن را نباید نادیده 
ک���رد، و دوم این که همه حقیقت  یل  و هم���ه را نباید تدو
ق���رآن را نبای���د در ظواه���ر آن خالصه و منحص���ر نمود. به 
یه به ق���رآن داشتن مخالف با  ای���ن معنا که نگ���اه یک سو
که خود ایش���ان هم در کالمی  واقعی���ت آن است. چن���ان 
که همه چیز دارد، توجه به  که مقصد اس���الم  گفته است 
یت است. »مقصد اسالم امور ماّدی نیست مقصد  معنو
اس���الم نف���ت و خان���ه نیست. اس���الم همه چی���ز دارد. اما 
تر از توّجه ب���ه جهات ماّدی  توج���ه به جهات معن���وی باال
که دس���ت انسان را بگیرن���د و از چاه  اس���ت. انبیا آمدند 
ظلم���ات بیرون ببرن���د.2 ایش���ان در جایی ه���دف انبیا را 
ک���رده است. »عمدۀ  نش���ر توحید و مع���ارف الهی معرفی 
یع شرایع و تأسیس  مقصد و مقص���ود انبیای عظام و تشر
یف  کتاب های آسمانی خصوصا قرآن شر احکام و نزول 
جام���ع که صاحب و مکاشف آن نور مطهر رسول ختمی 
صلی اهلل علیه وآل���ه اس���ت نشر توحید و مع���ارف الهیه و 
که مخال���ف فهم دقیق اسماء و  کسانی  ... اس���ت«.3و از 
یق اهل سلوکند، ابراز تاسف کرده  که  صفات الهی به طر
ب���اب معرفة اهلل را با بدبینی ب���ه روی مردم بسته اند؛ بابی 
که ه���دف بعث���ت پیامبران اس���ت. »خیل���ی مایۀ تأسف 

1. صحيفه، ج11، ص 216 و 217.
2. صحيفه، ج 11، ص 218 و 219.

3. آداب الصالة، ص 153.

که می توان  ک���ه یک باب معرف���ت را  اس���ت برای اهل اهلل 
گف���ت غایت بعث���ت انبیا و منتهای مطل���وب اولیا است 
که دم زدن از آن  کرده اند  که روی مردم مسدود  به طوری 
کفر محض و زندقۀ صرف است«.4 شاهد این ابراز تاسف 
که  گفتۀ ایشان نیز هست  از مخالفان اه���ل معرفت، این 
ی 

َ
َفالَیْنُظُروَن ِإل

َ
»خدا خودش را ب���ا شتر معرفی می کند: »أ

َکْی���َف ُخِلَقت«5 و این برای م���ا تأسف آور است...  ِب���ِل  ِ
ْ

اإل
که  که خ���دا با شت���ر معرفی بش���ود معل���وم می شود  وقت���ی 
مرتب���ۀ ما چه مرتب���ه ای است. مرتبۀ هم���ان حیوان است 
ک���ه ما از آن پیدا می کنیم چ���ه معرفتی است.  و معرفت���ی 
که امام خمینی  یک چیز بسیار ناق���ص«.6 این آن چیزی 
ی���اد زده و از دست نااهالنی  در ح���وزۀ معرف���ت، گاهی فر
کرده است. او بر آن است  گالیه  گاهی شک���وه و  نالیده و 
ک���ه ق���رآن، بن مایه های بسی���ار عمیق���ی دارد و باید سراغ 
آنها رفت و هدف اصلی هم همان ها است. و دعوت به 
یکرد تنزل به  تأمل در شتر  امثال آن را ایشان به واقع با رو

مقام انسانی می داند.

گذاشته و بر آن  گاهی پا را فراتر از اب���راز تأسف  ایش���ان 
است که بسندگان به ظواهر الفاظ قرآن، اشتباه می کنند 
ک���ه به همان ظواهر بسنده می کنند و خیال می کنند که 
تر، برخی  همۀ معرف���ت در همان ظواهر است، و بلکه باال
ت های آن نازل 

ّ
که قرآن برای دنی���ا و لذ تصّور می کنن���د 

که  شده اس���ت. »استف���اده آنها از ای���ن صحیف���ه نورانیه 
متکفل سعادات روحیه و جسمیه و قلبیه و قالبیه است 
یه است… ی���ه ظاهر منحصر ب���ه همان دست���ورات صور

ات حیوانیه 
ّ

گویی ق���رآن برای دع���وت به دنی���ا و مستل���ذ
کی���د مق���ام حیوانی���ت و شه���وات بهیمّیه ن���ازل شده  و تأ
است«.7 در جایی ایشان ب���ه اهل ظاهر هشدار می دهد 
که  که نباید ب���ه آداب ظاهری قرآن بسنده شود و در قرآن 
ید  خات���م شرایع و کتب است، بای���د حقایق توحید و تجر

4. آداب الصالة، ص 197.
5. غاشيه، 17.

6. تفسير سورۀ حمد، ص 133.
7. آداب الصالة، ص 290.



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 1111

که مقص���د اصلی و غای���ت ذاتی ادیان  و مع���ارف الهی���ه 
گرن���ه نقص در  و شرای���ع اس���ت، در غای���ت کمال باشد و 
که قصر قرآن را  یعت الزم می آید. »اه���ل ظاهر بدانند  شر
یه و یک مشت دستورات عملیه و  یۀ ظاهر به آداب صور
اخالقیه و عقاید عامیه در باب توحید و اسماء و صفات 
یع���ت ختمیه  نشناخت���ن حّق ق���رآن، ناق���ص دانستن شر
کمل ازآن تصّور نش���ود و ...باید مراتب و  اس���ت که بای���د ا
یعت  منته���ی النهای���ه اوج کمال باش���د و اال نقص در شر
بوبی اس���ت الزم آید، و  ک���ه خالف ع���دل الهی و لط���ف ر
که با  ای���ن خود محالی است فضیح و عاری است قبیح 
یا از روی ادیان حّقه لّکۀ ننگش شسته نشود«.1  هفت در

یک���رد و نگرش، تنها  در جای���ی و در راستای همان رو
کت���اب معرفت بودن قرآن بسنده نکرده  به جهت اثباتی 
زد  و بلک���ه به نفی جه���ات احتمالی هم مب���ادرت می ور
یر سؤال ب���رده و نفی  و احتم���ال و ی���ا نگره های دیگ���ر را ز
کنند  ک���ه حکوم���ت درست  می کن���د. »انبی���ا نیامده اند 
ک���ه انبیا آمده ان���د که دنی���ا اراده کنند  ... ن���ه ای���ن است 
که عادله  ... حکوم���ت هم تأسیس می کنن���د؛ حکومتی 
باشد، لکن مقصد این نیست. این ها همه وسیله است 
که ب���رای آن انبیا  ک���ه انسان برسد ب���ه یک مرتب���ۀ دیگری 

آمده اند«.2

کیده���ای مکّرر ایشان از سوی���ی و نفی هایش نیز از  تا
کتاب طبیعت نیست،  سوی دیگر، مبنی بر این که قرآن 
کت���اب حکوم���ت نیس���ت، نشان  کت���اب دنی���ا نیس���ت، 
یکرد اصل���ی این کتاب،  می ده���د که نظ���ر ایش���ان در رو
هم���ان معرفت است. عتاب کردن به گروهی و مالطفت 
گستره و دامنۀ وسیع  بارۀ  گروهی دیگر و اظه���ار نظر در با 
ی���اد بر کتاب معرفت بودن،  کید ز یم و تأ مع���ارف قرآن کر
در این نکته قابل جمع است که هدف اصلی این کتاب 
در بینش ایشان، همان معرفت است و اهداف دیگر، در 

همان راستا قابل توجیهند و اصالت ندارند.

1. آداب نماز ۲۹۱.
2. تفسير سورۀ حمد، ص 157.

ویکرد به کتاب معرفت بودن قرآن مبنا و اثر ر
ب���ه نظر می رسد که نگرش امام خمینی به قرآن دارای 
ی���ک مبن���ای مهم و ی���ک پیام���د است: نخس���ت این که 
ین  کت���اب، »بی سابقه تر ک���ه در این  ایش���ان ب���ر آن است 
که  یم از کتبی است  کر گرد آمده است. »ق���رآن  مع���ارف« 
مع���ارف آن بی سابق���ه اس���ت و تصّور بسی���اری از معارف 
از تصدیق���ش مشکل تر است«.3 الزم���ۀ چنین نگاهی به 
کت���اب، اثری معرفت���ی است.  ک���ه این  ق���رآن، ای���ن است 
کتاب،  یاف���ت حقایق ای���ن  دوم این ک���ه ب���رای فه���م و در
آن  اس���ت.  ی���ژه ای  و پیشنه���ادی  روش  دارای  ایش���ان 
روش، عبارت است از این ک���ه در عالم ماورای طبیعت 
حقایق���ی وج���ود دارد که برای افراد خاص���ی از بشر تّجلی 
کس���ی نیست. و  کار هر  یاف���ت آن حقای���ق  می کن���د و در
ی���ژه می توانن���د آن حقایق را ف���رود بیاورند،  جان های���ی و
ک���ار بشر معمول���ی نیست و  یاف���ت چنی���ن حقایقی،  و در
حّتی فیلسوف���ان بزرگی مانند ارسط���و و افالطون هم توان 
که قرآن  یافت و ابراز آنها را ندارند. و از همین رو است  در
که در یونان و نزد فالسفۀ  معج���زه است. »مسائل عرفانی 
ین  کتب ارسط���و و افالطون بزرگ تر آن سابق���ه نداشت و 
فالسف���ۀ آن عصرها از رسیدن به آن عاج���ز بودند«.4 و آن 
حقای���ق بلند و آسمان���ی را تنها پیامبر ب���ا روح بزرگ خود 
بانی در ح���ّد فهم عموم  می توانس���ت پایین بی���اورد و با ز
بخواند و نشر دهد. »آن معارفی که به برکت بعثت رسول 
یت  ک���رم در عالم پخش ش���د ... می بینیم که از حّد بشر ا
یت....  ک بشر خ���ارج است، اعج���ازی اس���ت ف���وق ادرا
یافت حقایق  «.5 ای���ن نگ���رۀ امام باع���ث شده که ه���م در
کند، و هم فهم آنها  یژه تلقی  آسمان���ی را دارای اهمیت و
که حاوی آن حقایق  کلم���ات را  را خ���اّص بشمارد، و هم 
که حقایق���ی عظیم در  ئم و رم���وزی بدان���د  هستن���د، عال
یژگی ها و ظرفیت ها و  خ���ود دارند و تنها برای افرادی با و

ک قابل فهم و درک هستند. دارای روح پا

3. صحيفۀ امام، ج16، ص 210.
4. صحيفۀ امام، ج16، ص 210.

5. صحيفه، ج20، ص 239.

ر  تاکیدهای مکّر
ایشان از سویی و 

نفی هایش نیز از 
سوی دیگر، مبنی 

بر این که قرآن 
کتاب طبیعت 
نیست، کتاب 

دنیا نیست، 
کتاب حکومت 
نیست، نشان 

می دهد که نظر 
ایشان در رویکرد 
اصلی این کتاب، 

همان معرفت 
است.
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از ای���ن رو فه���م عمی���ق و همه جانب���ه و درس���ت ق���رآن 
را ب���ا روش���ی خاص و آن ه���م مکاشفه و ب���ا طهارت نفس 
معرف���ی می کند و اسیران در طبیعت و گناه را نا مناسب 
معرف���ی  معرف���ت  آن  درس���ت  فه���م  ب���رای  ناهم سن���خ  و 
می نماید. »قرآن که از مقولۀ سمع و بصر نیست. از مقولۀ 
ک عقلی نیست، قدم  الفاظ نیست. ...قضیه قضیۀ ادرا
برهان نیس���ت، قضیۀ مشاه���ده است. آن ه���م مشاهدۀ 
غیبیه. مشاهده با چشم نیست.... قلب نبی مشاهده با 
او اس���ت«.1 این روش را در درجۀ نخست برای نبی مکرم 
و در درج���ۀ بعد برای ا وصی���ای ایشان می شناسد. چون 
که قرآن مب���دأ همۀ معرفت ها  ام���ام خمینی ب���ر آن است 
ک���رده است3 و قلبی  است2 و ب���ر قلب رسول خدا تجلی 
ک���ه وحی در آن وارد می ش���ود و جبرئیل را متنزل می کند 
در آن قل���ب، جل���وه ای می ش���ود اسم���اء حسن���ای الهی 

است.4

چنین نگاهی به آموزه های این کتاب، باید به قطع از 
کانون  نوع معرفت بوده و طرح مباحثی غیر آن، در همان 
ی���ت، قرائت پذیر باش���د. صراحت این  و ب���ا همان محور
ک���ان تنّزهه و تقدّسه  ید این نظر است. »کّل من  گفت���ه مؤ
کثر، و حّظه من حقائقه أوفر«.5 ی القرآن له أ

ّ
کثر، کان تجل أ

ک���ه نگرش ایشان  ای���ن احتمال ب���ه دور از واقع نیست 
ب���ارۀ نگ���اه ظاهرگرایان به ق���رآن، مبتنی ب���ر همان مبنا  در
که نگاه ظاهرگرایانه به قرآن، نه تنها احیانًا  گفته  اس���ت و 
که سّد راه معرفت نی���ز هست و آن را مایۀ  مفی���د نیست، 
پابن���د شدن در زمین معرفی می کند: »غور در ظاهر قرآن 
نی���ز اخالد ال���ی االرض است و از وس���اوس شیطان است 
ین چیز را  ین تر ک���ه باید به خداوند از آن پناه برد«.6 و شیر
کنده شدن از طبیعت و در پی آن پیدا کردن شرح صدر 
ین  ین تر برای روح معن���ی و باطن معرفی می کن���د. »شیر

1. تفسير سورۀ حمد، ص 140 و 141.
2. صحيفۀ امام، ج 19، ص 438.

3. تفسير سورۀ حمد ص 139.
4. تفسير سورۀ حمد 167.

ح دعای سحر، ص 59. 5. شر
6. آداب الصالة ص 198.

کن���دن درخت ملع���ون عالم طبیعت،  که پس از  چی���زی 
گشایش  از شج���رۀ مبارکه در بهشت ف���ردوس می چشد، 
سین���ۀ او ب���رای ارواح معن���ی و بط���ون آن و س���ّر حقای���ق و 
مکن���ون آن می باش���د«.7 و در ج���ای دیگ���ر از طبیعت و 
ک���ه با وجود  تمای���ل آن ب���ه قذارات طبیع���ت یاد می کند 
آن، استف���اده از ق���رآن میس���ور نمی شود. »و ت���ا قذارات و 
کثاف���ات عالم طبیع���ت در آن است استف���ادت از ذکر و 
یف میسور نش���ود«.8 و شرط استف���اده از قرآن را  ق���رآن شر
طه���ارت روح می داند. »استف���اده از قرآن نیاز به طهارت 
ی بیشتر حقیقت قرآن را برای استفاده 

ّ
روح دارد«.9 و تجل

کی  کی بیشتر می دان���د. »هر کس پا کنن���ده، با حال���ت پا
ی قرآن برای او بیشتر 

ّ
الیشی او بیشتر باشد، تجل او و ب���ی آ

و به���رۀ او از حقایق قرآن فراوان تر اس���ت«.10 در جایی هم 
ک���رده که قلب روش���ن به نور  منظ���ور روشن ت���ری را اظهار 
گر دارای قلبی  خدایی، کاشف حقیقت قرآن است. »تو ا
گرفته از شعاع های  روش���ن به انوار خدایی و روح���ی پرتو 
کت���اب الهی به شرط  روحان���ی باشی، ... س���ّر و حقیقت 
کشف  داشتن طهارت الزم در مّس حقایق قرآن، برای تو 

می گردد«.11

یک���رد و روش���ی به فه���م ق���رآن، مقتضی این  چنی���ن رو
یاض���ت و سلوک  ک���ه رسیدن ب���ه حقای���ق ق���رآن ر اس���ت 
سخ���ت الزم دارد ت���ا دل از هر ق���ذارت و آلودگی مادی و 
یق علم  ک شود. و رسی���دن به آن از طر گن���اه و طبیعت پا
حصول���ی و رسمی میسور نیست. »حقیقت قرآن ... برای 
احدی حاصل نشود به علوم رسمیه و نه به معارف قلبیه 
و ن���ه به مکاشف���ۀ غیبیه مگر به مکاشف���ۀ تامۀ الهیه برای 
ذات مبارکه نب���ی ختمی«.12 ایشان شاهد این واقعیت و 
یادی  ک���ه سال های ز حقیق���ت را نفس پیامب���ر می داند 
یافت  یاض���ت کشی���د تا شایست���ۀ ضیاف���ت و درک و در ر

ح دعای سحر، ص 37. 7. شر
ح حديث جنود عقل و جهل، ص 105. 8. شر

9. آداب الصالة ص 202.
ح دعای سحر، ص 59. 10. شر
ح دعای سحر، ص 56. 11. شر

12.آداب الصالة ص 181.
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یاضات  حقیق���ت قرآن شد. »پیامبر سال ه���ای طوالنی ر
معن���وی کشی���ده است ت���ا رسیده است ب���ه آن جایی که 
الی���ق ای���ن ضیافت شده اس���ت و مهم قضی���ۀ اعراض از 

دنیا است«.1

ی با آنچه متن پژوهان بر آنند 
ّ
کل این نگاه و روش، ب���ه 

بانی معرف���ی می کنند  ک���الم را مبتن���ی بر قواع���د ز و فه���م 
ی���ق راه یافت���ن به حقیق���ت معنی و  متف���اوت است و طر
باط���ن و حقیقت و اسرار کتاب آسمانی را سلوک معنوی 
و طهارت جان می داند. چنین روشی، با آنچه ایشان در 
کاماًل  مقص���ود اصلی قرآن ب���ودن معرفت و یا معرف���ة اهلل، 
سازگ���ار و بلک���ه پیوند دارد. و از همی���ن رو است که قرآن 
رابط���ۀ معن���وی بین آسم���ان تلقی شده اس���ت »و این که 
یف به حبل مم���دود بین آسم���ان و زمین تعبیر  ق���رآن شر
که رابطۀ روحانیه  شده، شاید یک وجهش همی���ن باشد 

یه بین عالم قدس و ارواح انس است«.2 و واسطۀ معنو

به راست���ی با ای���ن روش شناسی فهم مت���ن، به جز این 
بارۀ  کت���اب معرف���ت بدانیم چ���ه می ت���وان در ک���ه ق���رآن را 
که فهم درست  ک���ه بر آن است  کسی  گفت؟  کتاب  این 
که ب���رای توده ه���ا مردم و  کت���اب آسمانی �  و دقی���ق ای���ن 
مخاطبان عام هم هس���ت � ، با دوری از قذارت طبیعت 
ک���ی جان ممکن اس���ت، جز باور به این ک���ه در ورای  و پا
کت���اب، حقایق���ی نهفت���ه و اس���راری پنهان  کلم���ات این 
وج���ود دارد و آن هم حقایقی نه از نوع واقعیت های رایج 
گویی با این روش،  گفت؟  در زمین است، چ���ه می توان 
یسن���ده در صدد القای این است که طالب فهم قرآن،  نو
بای���د همانند خ���ود پیامبر که با طه���ارت جان و دوری از 
کا را  یافت، همان  گونه آلودگی وحی و حقایق���ی را در ه���ر 
ب���ار دیگر و این بار البت���ه با نگاه به کلمات و حروف قرآن 
کش���ف کند. نسبت آن دست از معارفی که امام و امثال 
کرده ان���د، با روش شناس���ی فهم متن شان  ایش���ان مطرح 
بانی نیست. کاماًل هم خوانی دارد و از نوع فهم متعارف ز

1. صحيفه، ج17، ص 490.
ح حديث جنود عقل و جهل ص 4. 2. شر

یکرد اصل���ی امام خمین���ی به قرآن،  نتیج���ه این که رو
کت���اب معرف���ت ب���ودن آن اس���ت، و در عی���ن ح���ال، این 
کنار هم، یک  کردن چند هدف دیگر در  یکرد با جمع  رو
جامعی���ت را نشان می دهد. معرفت، اخالق، سعادت و 
کت���اب معرفت و اخالق و دعوت به  کم���ال. »کتاب خدا 
سع���ادت و کمال است«.3 و گاهی تعبیر به گونۀ دیگری 
که اس���م جامعی است و  اس���ت و از عل���م و معارف الهی 
ممک���ن است هرگونه معرف���ت منسوب ب���ه خداوند را در 
که جنبۀ شناخ���ت جامع خدا  ب���ر بگیرد و احتم���ال دارد 
باش���د؛ چنا ن ک���ه در برخی از سخنان دیگ���ر آمده است. 
کتاب احیای قلوب به حیات ابدی  »این صحیفۀ الهیه 
علم و معارف الهیه است«.4 شبیه همین تعبیر با توضیح 
که می تواند احتمال نخست را  و بسط بیشتری هم آمده 
یف با آن که جامع همۀ معارف  یت کند. »... قرآن شر تقو
کت���اب آسمانی  و حقای���ق اسما و صف���ات است و هیچ 
و غی���ر آن مث���ل آن معرف���ی ذات و صف���ات ح���ق تعالی را 
ننم���وده و همی���ن ط���ور جام���ع اخ���الق و دعوت ب���ه مبدأ 
و مع���اد و زه���د و ترک دنی���ا و رفض طبیع���ت و سبک بار 
شدن از عالم م���اده و رهسپار شدن به سر منزل حقیقت 
کتاب هدایت ب���ودن قرآن نی���ز در نگاه ایشان،  اس���ت«.5 
کالم  هدایت به ی���ک و یا چند مقصد عالی است. ادامۀ 
هم نشان می دهد که خود انسان به آن مقصد توجه دارد 
که هدایت می کند  و غافل از آن نیست. »این قرآن است 
ک���ه در باطن ذاتم���ان توجه به  م���ا را ب���ه مقصود عالیه ای 
او هس���ت و خودمان نمی دانی���م«.6 و کتاب درمان بودن 
یض را به  نی���ز. »قرآن شفای دردهای درونی است و هر مر
طوری عالج می کند«.7 فراز و فرودهای گفته های ایشان 
کتاب خدا و قلم���رو آن و روش شناسی فهم آن  در ب���اب 
و ح���وزۀ معارف و گست���رۀ آن، با نگاه یاد شده قابل فهم و 

تحلیلی است.

3. آداب الصالة، ص 193.
4. آداب الصالة، ص 194.

ح حديث جنود عقل و جهل، ص 62. 5. شر
6. صحيف، ج12، ص 511.
7. آداب الصالة، ص 185.
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کالمی، فلسفی،  1گرایش هاى تفسی���رى اعم از ادب���ی، 

اجتماع���ی، علمی و... بر اس���اس جهان شناسی مفسران 
یک���رد آنان به تفسی���ر قرآن شک���ل می گیرد. یکی  و ن���وع رو
گرایش عرفانی  گرایش ه���اى تفسی���رى شناخته ش���ده،  از 
اس���ت که دستاورد آن پیدایش تفاسیر عرفانی متعددى 
بی و  از عالم���ان اه���ل سنت و شیع���ه نظیر تفسی���ر ابن عر
کشف االسرار شده است. با توجه به آن که تفاسیر عرفانی 
گرفته و به جاى تکیه بر ظاهر  از مبان���ی نظرى عرفان بهره 
قرآن، بیش تر بر باطن آن توجه داشته است، و نیز با توجه 
گذشته و حال بر مبانی  گروهی از اندیشوران  به تشکیک 
کید بر نادرستی استناد تفسیر بر مبناى  نظرى عرفان و تأ
باط���ن آیات، تفاسیر عرفانی با نقدهاى مختلفی رو به رو 

گرفته است. بوده و آماج نقدها قرار 

از آن ج���ا که در آثار بر جاى مانده امام خمینی)ره( در 
کاماًل مشهود  گرایش عرفانی  یکرد به  زمینه تفسیر قرآن رو
اس���ت، در این مقاله کوشیده ایم ضمن بر شمردن مبانی 
که تفسیر  کنیم  تفسی���ر عرفانی ایشان، این نکته را اثبات 
عرفانی امام خمینی1 با ضوابط پذیرفته شده در تفسیر 
و نی���ز با مبانی اهل بی���ت: منطبق ب���وده و انتقادهاى 
گرای���ش تفسیرى  گفت���ه ش���ده بر سای���ر تفاسیر عرفان���ی بر 

ایشان وارد نمی باشد.

1. عضو هيأت علمی دانشگاه ؛ برگرفته از مقاالت عرفانی، ج 5، ص521.

تفسیر عرفانی امام خمینی)ره( 
ک���ه می���ان فق���ه  ام���ام خمین���ی1 از عالمان���ی اس���ت 
و اص���ول، تفسی���ر و حدی���ث، عرف���ان و فلسف���ه و حت���ی 
ک���رده است؛ به  سیاس���ت، در اندیشه خ���ود آشتی برقرار 
رغ���م آن که آشتی و همزبانی میان فقه و عرفان، حدیث و 
ى بس دشوار  کار فلسف���ه و همه این ها با عالم سیاست، 

و تا حدى شگفت آور و تحسین برانگیز است.

ای���ن شخصیت فرزانه ب���ا آن که در عرص���ه علوم نقلی 
متداول حوزه از جایگ���اه بس بلندى برخوردار است، اما 
با ای���ن حال، شیدایی ایش���ان به عرف���ان در مقام عمل و 
که در سر تا س���ر حیاتشان استمرار  سی���ر و سلوک معنوى 
داشته صبغ���ه اى عرفانی به آثار ایش���ان بخشیده است. 
ى همچ���ون س���ّر الص���الة و آداب الصالة  گذشت���ه از آث���ار
ک���ه مستقیم���ًا ب���ه مباح���ث نظرى  و ش���رح دع���اى سح���ر 
عرفان���ی پرداخته ان���د، آث���ار دیگر آن حض���رت چون شرح 
حدیث جنود عقل و جهل و چهل حدیث به گونه اى غیر 
مستقی���م از مش���رب عرفانی ایشان تأثی���ر پذیرفته است و 
عط���ر و بوى مبانی و معارف عرفان���ی از این آثار آشکارا به 
کوزه  که »از  مش���ام می رسد. و این جاى شگفت���ی نیست 

که در اوست«. برون همان تراود 

امام در زمینه تفسی���ر قرآن داراى اثر مستقل و جامعی 
کت���اب خواندن���ی تفسی���ر سوره  نیس���ت و از ایش���ان تنه���ا 

مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی)ره(
دکتر علی نصیری

مقاله

1
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حم���د به یادگ���ار مانده است؛ که حاص���ل بیانات ایشان 
ى اسالم���ی ای���ران، در اوایل انقالب  در سیم���اى جمه���ور
می باش���د. این تفسیر تا نخستین آی���ه از سوره فاتحه پس 
از »بسمل���ه« ادام���ه یافته و چنان که از قرای���ن پیدا است، 
که ب���ا این شیوه  ایش���ان به خاط���ر برخ���ی مخالفت هایی 

تفسیرى شده بود، از ادامه آن منصرف شدند.

ب���ا ای���ن ح���ال ایش���ان در ال ب���ه الى کتاب ه���ا و حت���ی 
گاهی با استناد ب���ه برخی از آیات  سخنرانی ه���اى خ���ود، 
ق���رآن، ب���ه تفسی���ر و تبیین آن ه���ا پرداخته و نقط���ه نظرات 
ى ب���ه دس���ت داده ان���د. خوشبختان���ه فصلنامه  در خ���ور
کنون با کم���ک مؤسسه تنظیم و  بّین���ات از آغ���از انتشار تا
نش���ر آثار امام خمینی، در صفح���ات نخست هر شماره، 
کنده آن حضرت را ب���ر اساس سیر ترتیبی  تفسیره���اى پرا
ک���ه بخواهند در  کسانی  ک���رده و براى  آیات ق���رآن منتشر 
زمین���ه شی���وه تفسی���رى ایش���ان پژوهش���ی انج���ام دهند، 

منبعی مناسب به شمار می آید.

دیدگاه ه���اى اساس���ی انعک���اس یافت���ه در تفسیر 
امام خمینی 

ب���ا تأم���ل در ای���ن نگاشته ها همچن���ان ای���ن رهیافت 
که امام خمین���ی)ره( تحت تأثیر  ی���ت می شود  نظرى تقو
ذوقی���ات روحان���ی و یافته ه���اى عرفان���ی خود ب���ا نگرش 
عرفان���ی به تفسیر ق���رآن پرداخته اند؛ ایش���ان در مجموعه 
که  کی���د دارند  ای���ن نگاشته ها ب���ر چند نکت���ه اساسی تأ

عبارتند از:

ى ناپسند و ناخوشایند  کار 1. تکفی���ر و تفسیق عارفان 
است؛ چنان ک���ه ظاهرى یا قشرى خوان���دن فقها از سوى 
ى مذم���وم می باش���د. ب���ه عن���وان  ک���ار برخ���ی از عارف���ان 
ثٌة؛ آیة  مثال، ایش���ان پس از تفسیر روایت »إّنم���ا العلُم ثال
یضة عادلة، أو سّنٌة قائم���ة« به سه دانش  محکم���ة، أو فر

عقاید، اخالق و فقه، چنین آورده است:

گ���ر خ���داى تب���ارک و تعال���ی از ما س���ؤال کند که  »... ا
شم���ا که مثاًل معنی »وحدت وجود« را به حسب مسلک 

حکم���ا نمی دانستید و از عال���ِم آن علم و صاحب آن فن 
م آن عل���م و مقدم���ات آن را نکردید، 

ّ
اخ���ذ نکردی���د و تعل

کردید، ما در  کورکورانه آن ها را تکفی���ر و توهین  براى چ���ه 
یم بدهی���م جز آن که  محض���ر مقدس حق چ���ه جوابی دار
گ���ر از حکیمی  ی���ر افکنیم... همچنین ا س���ر خجلت به ز
که عالم  که ت���و  ف سؤال شود 

ّ
متفلس���ف یا عارف���ی متکل

گفت���ی و طعن به آن ها  فقی���ه را قشرى خواندى و ظاهرى 
زدى... و تکذیب و توهین از آن ها نمودى، به چه جهت 
دینی���ه بود؟... آیا با چ���ه دلیل شرعی و عقلی جسارت به 
یک دسته از علما و فقها را جایز دانستی؟ چه جوابی در 
محض���ر حق تبارک و تعالی دارد ج���ز آن که سر خجلت و 

انفعال را پیش افکند...«.1

بان و اصطالحات  2. عارفان در بیان���ات خود داراى ز
گ���اه انک���ار سخن آن���ان ب���ه خاطر  ک���ه  خاص���ی هستن���د 
بان است. ایش���ان در این باره چنین  ع���دم توجه به ای���ن ز

آورده اند:

»... ی���ک دست���ه هم از اه���ل عرفان هستن���د که این ها 
در تعبیراتش���ان ب���ر اساس اختالفی که هس���ت، تعبیرات 
ی و 

ّ
مختلف���ه اى کرده اند. مثل همین ظاهر و مظهر و تجل

که یک مطلب  کس  که هر  گمان نکنید  امثال این ها2... 
کافر است!«.3 گفت، یک حرف عرفانی زد  عرفانی 

گفته استاد شهید، عالمه مطهرى: به 

گفتنی  یح  که ای���ن مطلب با بیان صر »عرفا معتقدند 
نیست؛ فقط باید به رمز گفته شود و افرادى هم می توانند 
که اهل راه و اهل سل���وک باشند... بنابراین  درک بکنن���د 
ب���ان ندارند که  ک���ه این معان���ی ز ب���ان خ���ود گفته اند  ب���ا ز
بان رمز  بان، ز بانش همین ها است؛ یعنی ز گفت���ه بشود؛ ز

است«.4

یژه ادعیه  که ق���رآن و روایات، ب���ه و 3. ام���ام معتقدند 
اه���ل بیت: سرشار از بیان���ات عرفانی است؛ عباراتی 

ح چهل حديث، ص 389 ـ 390. 1. شر
2. تفسير سوره حمد، ص 108.

3. همان، ص 118.
گه راز، ص 151. 4. تماشا

تکفیر و تفسیق 
عارفان کارى 

ناپسند و 
ناخوشایند 

است؛ چنان که 
ظاهرى یا قشرى 

خواندن فقها 
از سوى برخی 
از عارفان کارى 

مذموم می باشد.
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که تنها بر اساس مبانی نظرى عرفان قابل تفسیرند. و این 
بردى نیز می باشد. کار به معناى ُمجاز بودن چنین 

اِهُر 
َ

 َو ااْلآِخُر َو الّظ
ُ

ل یفه »ُهَو ااْلءّوَ ایشان در تبیین آیه شر
َباِطُن َو ُهَو ِبُکّلِ َشْی ٍء َعِلیٌم« چنین می فرمایند:

ْ
َو ال

ب���اب معرف���ت و یقین، و  »ع���ارف ب���ه مع���ارف حق���ه ار
که  یق اصحاب قل���وب و سالکی���ن، می داند  سال���ک طر
منته���اى سل���وک سالک���ان و غای���ت آم���ال عارف���ان، فهم 
که به  یف���ه محکم���ه اس���ت... آن ه���ا  همی���ن یک آی���ه شر
کلم���ات عرف���اى شامخ و علم���اى باهلل  و اولی���اى رحمان 
خرده گی���رى می کنن���د، خوب است ببینن���د کدام عارف 
یفه  بی بیش ت���ر از آنچه این آیه شر بان���ی یا سالک مجذو ر
کرده یا  تام���ه، و نامه قدس اله���ی متضمن اس���ت، بیانی 
یمه الهیه، و  ت���ازه اى به بازار مع���ارف آورده؟ اینک این کر

کتب مشحونه از عرفان عرفا«.1 آن 

با توجه به مباحث پیشین و با اذعان به صبغه عرفانی 
تفسی���ر امام خمین���ی)ره(، اینک در ص���دد پاسخ به این 
پرسش هستیم که تفسیر عرفانی امام، از چه مبنایی بهره 
می گی���رد؟ آنچ���ه از طرح ای���ن بحث مهم دنب���ال می شود 
که تفسیر عرفانی ام���ام، اواًل به استناد  اثبات ای���ن است 
گرفته و ثانیًا  ى شکل  اصول و بنیان هاى متق���ن و استوار
یل هاى بی قاعده برخی از عرفا، بسیار  تفسیر ایشان از تأو
گرچ���ه ایشان از حیث  فاصله دارد. ب���ه عبارت روشن تر، 
کرده  نظ���رى از تفسی���ر عرفانی به مفه���وم مصطلح دف���اع 
که شایسته ایشان  است، ام���ا در مقام عمل، با احتیاطی 
یل آیات پرداخته ان���د؛ هر چند که  اس���ت به تفسی���ر و تأو
یل و تفسیر  ممک���ن است در برخ���ی از مصادیق، ن���وع تأو

ایشان جاى تأمل داشته باشد.

مبانی تفسیر عرفانی امام خمینی)ره(
بررس���ی مجموعه دیدگاه هاى تفسی���رى حضرت امام 
ک���ه مبانی ذیل در  م���ا را ب���ه این نتیجه رهنم���ون می شود 

تفسیر عرفانی، مطمح نظر ایشان بوده است:

ح چهل حديث، ص 657. 1. شر

ول 1. برخوردارى قرآن از مراتب نز
که از سوى خداوند  کتابی می داند  یم خود را  کر ق���رآن 
ِکَت���اِب ِمَن اهللِ  

ْ
یُل ال ی���ز حکیم ف���رود آمده اس���ت؛ »َتْنِز عز

َحِکی���ِم«،2 ای���ن فرود ب���ه صورت مستقی���م و یا با 
ْ
ی���ِز ال َعِز

ْ
ال

وساط���ت فرشت���ه وح���ی، جبرئی���ل علیه الس���الم ، بر قلب 
 ِبِه 

َ
گرفته است؛ »َن���َزل پیامب���ر صلی اهلل علیه و آل���ه انج���ام 

ِبَک«.3
ْ
ی َقل

َ
وُح األِمیُن * َعل الّرُ

ح���ال ج���اى ای���ن پرسش اس���ت که آی���ا ق���رآن پیش از 
که اینک در  ن���زول به صورت همی���ن الفاظ و معانی ب���ود 
دسترس است، یا آن که حقیقت آن در نخستین مرحله از 
کنونی بوده، و  پیدای���ش، به مراتب فراتر از الفاظ و معانی 
که انسان هاى  با توجه به محدودیت ظرفیت مخاطبان � 
کرده و به  زندانی در حصار طبیعتند � از آن حقیقت تنزل 

کنونی در آمده است؟ صورت الفاظ و عبارات 

ق���رآن،  ن���زول  ب���راى  از دو احتم���ال مذک���ور  ی���ک  ه���ر 
ک���ه داراى ذوق و  طرفداران���ی دارد؛ معم���واًل دانشوران���ی 
گراییده اند  تفکر فلسفی و عرفانی هستند به معناى دوم 
که بس���ان محّدثان، ب���ا چنین تفکرى  و صاحب نظران���ی 
که  مخالفن���د، ب���راى قرآن ب���ه ج���ز الف���اظ و عبارت هایی 
امروزه در دسترس ما است، حقیقتی دیگر قائل نیستند.

که ق���رآن از  ام���ام خمین���ی)ره( نیز ب���ر این ب���اور است 
حقیق���ت اولیه خود نزول یافته اس���ت. ایشان این نزول را 
کنونی  تا هفت مرتبه دانسته اس���ت؛ بر این اساس، قرآن 

نازله هفتم قرآن است:

اًل  »]پیامب���ر صلی اهلل علیه و آل���ه [ ق���رآن را نازلت���ًا و من���ّزَ
ک���رد و با ن���زول به  ک���رد؛ در قل���ب مبارک���ش جلوه  کس���ب 
که  ى شد؛ قرآنی  ب���ان مبارکش جار مراتب هفت گانه به ز

اآلن در دست ما است نازله هفتم قرآن است«.4

ایشان ای���ن مراتب هفت گانه ن���زول را منطبق با عوالم 
کرده است: که قرآن از آن ها عبور  هفت گانه اى می داند 

2. زمر )39(/ آيه 1.
3. شعراء )26(/ آيه 193 ـ 194.

4. صحيفه امام، ج 17، ص 431.

قرآن و روایات، به 
ویژه ادعیه اهل 
بیت علیهم السالم 
سرشار از بیانات 
عرفانی است؛ 
عباراتی که تنها 
بر اساس مبانی 
نظرى عرفان 
قابل تفسیرند. 
و این به معناى 
ُمجاز بودن چنین 
کاربردى نیز 
می باشد.
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»خ���داى تب���ارک و تعال���ی ب���ه واسطه سع���ه رحمت بر 
یف را از مقام قرب و قدس خود  کت���اب شر بندگان، این 
ن���ازل فرم���وده و به حسب تناسب عوالم، تن���زل داده تا به 
کسوه  ای���ن عالم ظلمانی و سج���ن طبیعت رسی���ده و به 

الفاظ و صورت حروف در آمده...«.1

»نخستی���ن مرتبه که هم���ان حقیقت قرآن است »کالم 
نفس���ی« اس���ت؛ یعن���ی تبل���ور آن معان���ی بلن���د در ذات 
یف الهی قب���ل از تنزل  حض���رت ح���ق؛ حقیقت ق���رآن شر
ب���ه منازل خلقیه و تط���ور به اطوار فعلی���ه از شئون ذاتیه و 
حقایق علمیه در حضرت واحدیت است و آن حقیقت 
ک���ه مقارع���ه ذاتی���ه در حض���رات  »ک���الم نفس���ی« اس���ت 

اسمائیه است«.2

ین  از میان این مراتب نزول هفت گانه، نخستین و آخر
کالم ام���ام آمده اس���ت؛ نخستین مرتبه،  مرتبه ن���زول، در 
ین مرتبه، همین چنبره الفاظ و عبارات  کالم نفسی و آخر
ین  اس���ت؛ مرتبه نخست ب���ه عنوان صف���ت ذات، و آخر
مرتبه ب���ه عنوان صفت فعل معرفی ش���ده است. عبارت 

ایشان در این باره چنین است:

»این کتاب که در کسوه عبارات و الفاظ ظهور نموده، 
در مرتبه ذات به صورت تجلیات ذاتیه، و در مرتبه فعل 
ی فعلی است؛ چنانچه امیرالمؤمنین � صلوات 

ّ
عین تجل

کالمه فعله« «.3 اهلل  علیه � فرمود: »إنما 

2. مراتب قرآن
که عرفا در تفسیر عرفانی خود به آن  ین مبنایی  مهم تر
که قرآن به رغم تنزل از آن  تکی���ه می کنند این نکته است 
حقیق���ت واالى خود و اسارت در چنب���ره محدود الفاظ، 
همچن���ان به این الف���اظ و عب���ارات مح���دود نمی گردد. 
بلکه در وراى این عب���ارات، از مراتب معنایی متعددى 
برخ���وردار اس���ت که در روای���ات از آن به بطن ق���رآن تعبیر 
ک���رم صلی اهلل علیه و آل���ه در روایت  ش���ده است. پیامب���ر ا

1. آداب الصالة، ص 185.
2. همان، ص 181.

3. آداب الصالة، ص 324.

معروفی فرمود:

»م���ا من آیة فی القرآن إال و لها ظهر و بطن؛ هیچ آیه اى 
در قرآن نیست، مگر آن که داراى ظاهر و باطن است«.4

ب���راى ق���رآن هفت، ت���ا هفتاد بط���ن گفته ش���ده است. 
که افزون  عارف در نوع نگرش و تفسیر خود مدعی است 
بر ظاهر آیات، می بایست به آن معانی باطنی قرآن دست 
گر دیده می شود تفسی���ر عرفانی از رنگ و بوى  یاف���ت، و ا
که احیانًا با ظواهر آیات، چندان  خاصی برخوردار است 
ک���ه او طبق ادعاى  ى ندارد به خاط���ر این است  سازگ���ار
که بر معناى  خود به باطن آیات راه یافته است؛ هر چند 
ظاه���رى در بستر والیت برون���ی آیات، صّح���ه می گذارد. 
امام نیز براى ق���رآن مراتب متعددى قائل است و آن ها را 

بطن قرآن می داند:

»قرآن مرات���ب دارد، هفت بطن یا هفت���اد بطن از براى 
قرآن است«.5

ید: و در جاى دیگر می گو

که  »قرآن داراى منازل، مراحل، ظواهر و بواطنی است 
گورهاى تعّینات  ین مرحله آن در پوسته الفاظ و  پایین تر
ق���رار دارد، چنان ک���ه در حدیث آمده است: ق���رآن داراى 

ظاهر، باطن، حّد و مطلع است«.6

و از آن جا که چنین مراتبی براى قرآن قائلند، توقف در 
ظواهر آیات را مرگ و جهالت می داند:

کت���اب آسمانی و قرآن ف���رو فرستاده  که  »گم���ان مکن 
ّبانی همین پوسته و صورت است و ]بدان [که ایستادن  ر
در حّد صورت و ماندن در حّد عالم ظاهر و نرفتن به مغز 
یشه تمامی جهالت ها  کت است و ر و باط���ن، مرگ و هال
و پای���ه تمامی انک���ار نبّوت ه���ا و والیت ها ]همی���ن نکته[ 

می باشد«.7

رفاى معنایی به استناد  ى قرآن از مراتب و ژ برخ���وردار

4. بحار االنوار، ج 92، ص 97.
5. تفسير سوره حمد، ص 136.

ح دعاى سحر، ص 38. 6. شر
7. همان، ص 59.

قرآن به رغم تنزل 
از آن حقیقت 

واالى خود 
و اسارت در 

چنبره محدود 
الفاظ، همچنان 

به این الفاظ و 
عبارات محدود 
نمی گردد. بلکه 

در وراى این 
عبارات، از مراتب 
معنایی متعددى 

برخوردار است 
که در روایات از 

آن به بطن قرآن 
تعبیر شده است.
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روای���ت پیش گفته شام���ل تمام آیات اس���ت؛ اما از برخی 
ى از آی���ات قرآن  ک���ه شمار از روای���ات استف���اده می ش���ود 
در مقایس���ه ب���ا سایر آی���ات از مراتب معنای���ی عمیق ترى 
برخوردارن���د. به عنوان مث���ال از امام سج���اد علیه السالم 

چنین نقل شده است:

سئل عل���ی ب���ن الحسی���ن علیه السالم ع���ن التوحید؛ 
فقال: »إّن اهلل  � عّزوجّل � علم أّنه یکون فی آخر الزمان أقوام 
متعّمقون، فأنزل اهلل  »ُق���ْل ُهَو اهللُ  َاَحٌد« و اآلیات من سورة 
ُدوِر«1 فمن رام  اِت الّصُ

َ
الحدی���د إلی قوله: »َو ُهَو َعِلیٌم ِب���ذ

باره  وراء ذلک فقد هلک«؛2 از امام سجاد علیه السالم در
توحی���د پرسش ش���د؛ فرمود: خداوند متع���ال می دانست 
رف اندیش خواهند آمد، از  که در آخر الزمان، مردمان���ی ژ
این رو س���وره توحید و آیات نخستین س���وره حدید تا آیه 
ُدوِر«را فرو فرستاد و هر کس از آن  اَت الّصُ

َ
»َو ُه���َو َعِلیٌم ِبذ

ک خواهد شد. فراتر رود هال

ب���ر اساس ای���ن روایت، آی���ات نخستین س���وره مبارکه 
رفاى معنایی برخوردار  حدید و توحید از چنان مراتب و ژ
که در سالیان متمادى پس از نزول این آیات براى  است 
مسلمان���ان ناشناخته اس���ت و تنه���ا در دوران آخرالزمان 
ک���ه عقل ه���اى م���ردم کامل تر و شع���اع درکش���ان عمیق تر 
می شود، قابل فهم خواهند بود. از این که چنین حقیقتی 
که  گفته نشده، به دست می آید  باره سایر آیات و سور  در
این دسته از آیات و نظایر آن، از مراتب و عمق بیش ترى 

نسبت به سایر آیات برخوردارند.

امام در این باره چنین آورده است:

ک���ه فه���م  ی���ف معل���وم می ش���ود  »از ای���ن حدی���ث شر
یف���ه و این س���وره مبارکه، ح���ق متعمقان و  ای���ن آیات شر
صاحب���ان انظ���ار دقیقه است، و دقای���ق و سرایر توحید و 

معرفت در این ها مطوى است«.3

1. حديد )57(/ آيه 6.
كافی، ج 1، ص 91.  .2

3. آداب الصالة، ص 302.

3. مراتب فهم قرآن
گر پذیرفتیم که قرآن داراى مراتب است، پس پذیرش  ا
تفاوت مرات���ب فهم قرآن نی���ز اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
رف تشبیه  شاید بتوان قرآن را از این جهت به اقیانوسی ژ
گران بهایی نهفته است  گوهرهاى  که در هر مرتبه آن  کرد 
کس به فراخ���ور توانمندى و امکان���ات غوص و فرو  و ه���ر 
گوهرهاى آن  رفتن در ای���ن سطوح مختلف، می توان���د از 

گیرد. بهره بر 

یافت هاى فکرى  گ���ر اندیشه انس���ان را معّدل���ی از در ا
که از  گاهی ها  و قلب���ی او بدانی���م، یعنی مجموع���ه اى از آ
کش���ف و شهود بدان دست می یازد، باید  راه استدالل و 
ک���ه انسان ها در ه���ر بخِش اندیش���ه و شهود  کرد  اذع���ان 
داراى مراتب متفاوتی هستند. بخشی از این تفاوت هاى 
ب���وط به نظام تکوین است؛ چنان که در روایات  فکرى مر
که استع���داد انسان ها در مرتبه  یح شده  به این ام���ر تصر
ین���ش ب���ا یکدیگر متفاوت است؛ بدی���ن جهت برخی  آفر
از اف���راد، آموزه ه���اى علم���ی را تنها با یک ب���ار شنیدن، فرا 
می گیرن���د، اما برخ���ی دیگر ممکن است پ���س از دو بار یا 

بیش تر آن را بفهمند.4

گذشته پ���رورش استعداده���اى اندیشه اى در  از ای���ن 
اختی���ار خ���ود انسان ه���ا است و می���زان تالش ی���ا سستی 
کس���ب دانش در تفاوت مرات���ب اندیشه هایشان  آنان در 
تأثیرگ���ذار اس���ت. با این توضی���ح می توانیم ت���ا حدى راز 
که ب���ه تفسیر ظواهر قرآن روى  رفاى تفاسیرى را  تف���اوت ژ
یابی���م. در برخ���ی از ای���ن تفاسی���ر، همچون  آورده ان���د، در
ى و تبی���ان شیخ طوسی  تفسی���ر مفاتیح الغیب فخ���ر راز
کالمی و تفسی���رى آورده شده است  ی���ن مباحث  عالی تر
و برخ���ی دیگ���ر از تفاسی���ر � که شمار آن ها ان���دک نیست � 
از ح���ّد ترجمه الف���اظ آیات و تبیین ش���أن نزول و توضیح 

معانی ظاهرى فراتر نرفته اند.

یافت ه���اى شه���ودى نیز ب���ه میزان صف���اى باطن و  در

العقول، ج 1، ص  كافی، ج 1، ص 26؛ مرآة  4. براى تفصيل بيش تر ر.ک: 
84 ـ 85.
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نزاه���ت دل سال���ک بستگ���ی دارد؛ ه���ر چه مرات���ب سیر 
و سل���وک بیش ت���ر، و نزاه���ت دل افزون ت���ر باش���د، مق���دار 

انعکاس معارف الهی در آن بیش تر است.

گر به استناد روایت مشهور نبوى صلی اهلل علیه و آله،  ا
ی���ر ش���دن چشمه هاى  اخ���الص چه���ل روزه باع���ث سراز
بان می ش���ود،1 اخالص چه���ل ساله  حکم���ت از دل ب���ر ز
ک���رد. تفاوت سطح  ى خواهد  یاه���اى حکم���ت را جار در
تفاسیر عرفانی نیز به اخت���الف مراتب سلوکی مفسران بر 

می گردد.

که مرات���ب درک و  کی���د دارند  عارف���ان بر ای���ن نکته تأ
فه���م آدمی متفاوت است؛ از ای���ن رو نباید این فهم هاى 
متف���اوت را متناق���ض دانست و به تخطئ���ه بخشی از آن 
ک���ه می بایست به  پرداخ���ت. عرف���ا معتقدن���د همان گونه 
ى است که به  تفاسی���ر مت���داول احترام گذاشت، ض���رور
ی���را آنان با  یست؛ ز تفاسی���ر عرف���ا نیز ب���ا دیده احت���رام نگر
یاض���ت باطنی، این معانی  فهم���ی عمیق تر و برگرفته از ر

را از قرآن برگرفته اند.

امام خمین���ی)ره( در تبیین تفاوت مراتب فهم از قرآن 
چنین فرموده است:

َرَءا  ْی���ُل 
َّ
الل ْی���ِه 

َ
َعل َج���ّنَ  ���ا  ّمَ

َ
»َفل یف���ه:  یم���ه شر کر »...از 

َکْوَکب���ا...«2 مث���اًل، اه���ل معرف���ت کیفی���ت سل���وک و سی���ر 
ک می کنند،  معنوى حضرت ابراهیم علیه الس���الم را ادرا
و راه سل���وک الی اهلل  و سیر ال���ی جنابه را تعلم می نمایند، 
و حقیق���ت سی���ر انفس���ی و سل���وک معن���وى را از منتهاى 
ْیُل« در آن مسلک 

َّ
ْی���ِه الل

َ
که به »َجّنَ َعل ظلم���ت طبیعت 

تعبی���ر شده، تا القاى مطلق اّنیت و انانّیت و ترک خودى 
و خودپرست���ی و وصول به مقام قدس و دخول در محفل 
ْهُت  ک���ه در این مسلک اش���ارت به آن اس���ت »َوّجَ انس، 
یابند. و دیگران  مَواِت...« از آن در ِذى َفَطَر الّسَ

َّ
َوْجِه���َی ِلل

بیت و تعلیم جناب خلیل  از آن سی���ر آفاقی و کیفی���ت تر
کنند، و بدین منوال، سایر  ک  الرحم���ن امت خود را، ادرا

1. عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 69.
2. انعام )6(/ آيه 76.

قص���ص و حکای���ات، مثل قص���ه آدم و ابراهی���م و موسی 
و یوس���ف و عیس���ی و مالقات موس���ی و یوسف و خضر، 
یاض���ات و مجاهدات و  ک���ه استفادات اهل مع���ارف و ر

دیگران هر یک با دیگرى فرق دارد«.3

4. اهل بیت: مخاطبان واقعی قرآن
گفت���ار و نوشتار  ک���ه باره���ا در  از نک���ات درخ���ور توجه 
از  نظ���ر می رس���د  ب���ه  و  یافت���ه  انعک���اس  ام���ام  حض���رت 
ى بر این نکته است  اختصاصات ایشان اس���ت، پافشار
ین  که مخاط���ب واقعی قرآن اهل بیتند؛ بدین جهت آخر
ی���ن مرات���ب فهم و تفسیر ق���رآن، در اختیار آنان  و نهایی تر
اس���ت. مستند ایشان در این ادع���ا روایت معروفی است 

که فرمودند: بان امامان: نقل شده است  که از ز

»إنم���ا یع���رف الق���رآن م���ن خوطب ب���ه«؛ ق���رآن را کسی 
که مخاطب آن است.4 می شناسد 

امام در این باره چنین آورده است:

یم مرکز هم���ه عرفان ها اس���ت، مبدأ همه  کر »...ق���رآن 
معرفت ه���ا است، لک���ن فهمش مشکل اس���ت؛ آن هایی 

که »من خوطب به« بودند«.5 فهمیدند 

گفته و  ک���ه از مرات���ب قرآن سخ���ن  در می���ان عارفان���ی 
تفسی���ر خ���ود را ناظر به بط���ون معنایی آی���ات دانسته اند، 
که ب���راى ائّمه اطهار:  چنی���ن سخنی دی���ده نمی شود 
چنی���ن جایگاهی قائ���ل باشند. چنان ک���ه در سایر مبانی 
عرف���ان نظ���رى از نق���ش والیت اهل بی���ت: و وساطت 
آن���ان در فی���ض و هدایت الهی چن���دان خبرى نیست. و 
ای���ن خ���ود از انتقاده���اى مؤّکد فقها و محدث���ان شیعه به 
عرف���ان است. اما دیدگاه گفته ش���ده از امام خمینی)ره( 
نش���ان می دهد که عرفاِن مورد نظ���ر ایشان � جدا از عرفان 
رسم���ی و مصطل���ح � از والیت اهل بیت: به���ره فراوان 

دارد.

که  کردند  ایش���ان از نکته مورد بحث چنی���ن استفاده 

3. آداب الصالة، ص 188 ـ 189.
كافی، ج 8، ص 311.  .4

5. صحيفه امام، ج 19، ص 438.

عارفان بر این 
نکته تأکید دارند 

که مراتب درک 
و فهم آدمی 

متفاوت است؛ از 
این رو نباید این 

فهم هاى متفاوت 
را متناقض 

دانست و به 
تخطئه بخشی 

از آن پرداخت. 
عرفا معتقدند 
همان گونه که 
می بایست به 

تفاسیر متداول 
احترام گذاشت، 

ضرورى است 
که به تفاسیر 

عرفا نیز با دیده 
احترام نگریست.
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هیچ یک از تفاسیر شناخت���ه شده � حتی تفاسیر عرفانی 
� نتوانسته ان���د ب���ه حقیقت قرآن راه یابن���د. این نکته بارها 
گفتار  ین  یح تر در سخن���ان ایشان نمود یافته اس���ت. صر

ایشان در این باره چنین است:

که امثال ما بتوانند  »تفسیر قرآن یک مسأله اى نیست 
که در طول  از عهده آن برآیند. بلکه علماى طراز اول هم 
ی���خ اسالم، چه از عام���ه و چه از خاّص���ه، در این باب  تار
یاد نوشته ان���د... یک پ���رده اى از پرده هاى  کتاب ه���اى ز
ک���رده اس���ت. آن هم به ط���ور کامل  ی���م را تفسی���ر  ق���رآن کر
معل���وم نیست بوده ]باشد[؛ مثاًل عرفایی که در طول این 
کرده اند نظیر محیی الدین  چندین قرن آمده اند و تفسیر 
در  کاشان���ی  عبدال���رزاق  کتاب های���ش،  از  بعض���ی  در 
ک���ه  ی���الت، م���ال سلطان عل���ی در تفسی���ر، این های���ی  تأو
یقه معارف بوده است، بعضی شان در آن  یقه شان طر طر
که داشته اند خ���وب نوشته اند؛ لکن قرآن عبارت از  فّنی 
آن نیس���ت که آن ها نوشته اند. آن، بعضی از اوراق قرآن و 

پرده هاى قرآن است«.1

یان ب���راى اثبات  جال���ب آن ک���ه یک���ی از دالی���ل اخبار
عدم حجیت ظواهر ق���رآن، روایت »إّنما یعرف القرآن َمن 
گفته اند.2  که اصولی���ان به آن پاس���خ  خوطب ب���ه« است 
ی���ان از این روایت فهمیده ان���د، انحصار فهم  آنچه اخبار
و تفسی���ر قرآن به اهل بیت: است، ام���ا آنچه مورد نظر 
ین مرتبه  ک���ه عالی تر ام���ام خمینی)ره( است، این است 
فه���م و تفسی���ر ق���رآن در دس���ت اهل بی���ت: اس���ت و 
عالم���ان و دانش���وران می توانند براى تفسی���ر و فهم ظواهر 
ی���ا بواطن قرآن به آن روى آورن���د؛ اما باید بدانند که آنچه 
رف���اى معنایی  ی���ن مرتب���ه ژ ب���دان دس���ت می یابن���د، آخر
تر و بواطن اولی���ه آن نیز براى  ق���رآن نیست و الیه ه���اى باال
یژه  ی���ن الیه هاى آن و آن���ان دست یافتنی است و عمیق تر

خاندان عصمت است.

1. همان، ص 17 ـ 18.
2. براى نمونه ر.ک: فرائد االصول، ج 1، ص 56 ـ 61.

ویکرد به قرآن 5. طهارت باطن، شرط ر
کت���اب و فه���م و استف���اده از آن، ب���ه  یک���رد ب���ه ه���ر  رو
ب���ا موض���وع آن وابست���ه  ى مقدمات���ی منطب���ق  جم���ع آور
کت���اب شفا � اثر اب���ن سینا �  اس���ت؛ به عن���وان مثال، فهم 
گاهی از دانش هایی همچ���ون ادبیات عرب، منطق  به آ
ی���ه نسبّیت  و فلسف���ه نیازمن���د اس���ت، چنان ک���ه فهم نظر
یک و بخشی  یاضیات، فیز انیشتین ب���ه دانستن عمیق ر
از دانش ه���اى وابست���ه متک���ی است، ام���ا در هیچ یک از 
گفته  این موارد، طهارت دل و باطن به عنوان شرط فهم، 
کتاب ها مستقیما  یسندگان این  ک���ه نو نشده است؛ چرا 
مغز آدم���ی را مخاطب خود ساخته اند. ام���ا در بین تمام 

کتاب ها، قرآن از این

ک���ه اف���زون بر ض���رورت  جه���ت مستثن���ا اس���ت؛ چ���را 
کسب دانش هاى مختلفی  تحصیل مقدمات علم���ی و 
نظی���ر ادبیات عرب، اع���م از صرف، نح���و، معانی بیان و 
لغت و برخی دیگر از عل���وم وابسته، همچون علوم قرآن، 
یک���رد به آن ش���رط دیگ���رى دارد و آن،  ش���أن ن���زول و... رو

طهارت باطن است.

ب���از در مق���ام یادک���رد دانش ه���اى  قرآن پژوه���ان از دیر
کن���ار سایر علوم، از دانش دیگرى  بایست���ه تفسیر قرآن در 
گفته ان���د و مقصود آن ها از  به نام »عل���م موهبت« سخن 

این علم همان طهارت باطن است.

ب���ه عن���وان نمون���ه راغ���ب اصفهان���ی در ضم���ن ذک���ر 
دانش ه���اى بایست���ه ده گان���ه، از عل���م موهبت ب���ه عنوان 

ید: دهمین علم بایسته نام برده است. او می گو

که  ده���م »عل���م موهب���ت« اس���ت و آن دانش���ی است 
ک���ه ب���ه علمش���ان عم���ل می کنن���د  خداون���د ب���ه کسان���ی 
اس���ت:  فرم���وده  امیرمؤمن���ان علیه الس���الم  و  می بخش���د 
کس به دنبال م���ن است باید به  ید: هر  »حکم���ت می گو

کند«.3 نیکویی هرچه تمام تر به آنچه می داند عمل 

ُروَن«4  ُمَطّهَ
ْ
 ال

َ
ُه إاّل یفه »اَل َیَمّسُ یم خود در آیه شر کر قرآن 

3. به نقل از التفسير و المفسرون، ج 1، ص 54 ـ 55.
4. واقعه )56(/ آيه 79.
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گرچه فقها از ظاهر  ک���رده است.  یح  به این حقیقت تصر
ای���ن آی���ه، ض���رورِت داشت���ن طه���ارت ظاهر را ب���ه هنگام 
یافته اند، اما عموم مفسران  تم���اس با الفاظ آیات قرآن در
که  کرده اند  رف اندی���ش، از باط���ن آن چنی���ن برداش���ت  ژ
تم���اس با حقیقت ق���رآن و دستیابی به مع���ارف بلند آن، 

کی باطن را می طلبد. طهارت و پا

حض���رت امام ب���ه عنوان یک عارف آشن���ا به معارف و 
حقایق آیات الهی، ب���ر داشتن طهارت باطن براى فهم و 

کرده و می فرماید: کید  یکرد به قرآن تأ رو

که  یفه است  که در آی���ه شر »...شای���د قفل هاى قل���ب 
َها«،1 

ُ
وٍب أْقَفال

ُ
ی ُقل

َ
ُقْرآَن أْم َعل

ْ
ُروَن ال می فرماید: »أَف���اَل َیَتَدّبَ

همی���ن قف���ل و بندهاى عالیق دنیوى باش���د. و کسی که 
کن���د و از مواعظ الهیه  بخواه���د از معارف ق���رآن استفاده 
کند و  به���ره ب���ردارد، باید قل���ب را از ای���ن َارجاْس تطهی���ر 
که اشتغال ب���ه غیر است، از دل  ل���وث معاصی قلبّیه را، 
یرا که غیر مطهر، محرم این اسرار نیست؛ قال  بران���دازد؛ ز
ُه  ِکَتاٍب َمْکُن���وٍن * اَل َیَمّسُ ی���ُم * ِفی  َکِر ُقْرآٌن 

َ
���ُه ل

َ
تعال���ی: »إّن

���ُروَن«،2 چنان ک���ه از ظاهر ای���ن کتاب و مّس آن  ُمَطّهَ
ْ
 ال

َ
إاّل

کسی  در عال���م ظاه���ره، غیرمطّهر ظاهرى ممن���وع است، 
ّی���ه است...  ک���ه قلبش متل���ّوث به ارج���اس تعلقات دنیو
غی���ر متقی و غی���ر مؤمن به حس���ب تقوى و ایم���ان عامه، 
ی���ه مواعظ و عقاید حق���ه آن محروم است، و  از ان���وار صور
غیرمتق���ی و ]غی���ر[ مؤمن به حسب مرات���ب دیگر تقوا، که 
تقواى خاص و خاص الخاص و اخص الخواص است، 

از دیگ���ر مرات���ب آن مح���روم اس���ت«.3

6. کتاب و سّنت، معیار سنجش تفسیر عرفانی
عرفان���ی،  تفسی���ر  ب���ر  انتقاده���ا  ی���ن  مهم تر از  یک���ی 
بی ضابط���ه ب���ودن آن می باشد که است���اد معرفت از آن با 
کرده اند.  کتاب تعبی���ر  یل هاى بی حس���اب و  عن���وان تأو
بی در مقدم���ه تفسیرش اذعان  جالب آن که خ���ود ابن عر

1. محمد )47(/ آيه 24.
2. واقعه )56(/ آيه 77 ـ 79.

3. آداب الصالة، ص 202.

که تفسی���ر � یعنی تبیین الیه ظاهرى و برونی قرآن  می کند 
یل قرآن و تبیین بواطن  � داراى محدودی���ت است، اما تأو
ى ندارد. او معتقد است روایت »من  معنای���ی، حّد و مرز
یل.  فّسر القرآن برأیه فقد کفر« ناظر به تفسیر است و نه تأو

عبارت او چنین است:

ی���ل فال یبق���ی و ال یذر؛ فإّن���ه باختالف  »... و أّم���ا التأو
أح���وال المستم���ع و أوقات���ه فی مرات���ب سلوک���ه و تفاوت 
ما ترّقی عن مقام، انفتح له باب فهم جدید 

ّ
کل درجاته؛ و 

و اطلع علی لطیف معنی عتید«.4

ک���ه  مح���ل شاه���د، جمل���ه »ال یبق���ی و الی���ذر« اس���ت 
یَک َم���ا َسَقُر *  یف���ه »َو َم���ا أْدَر تضمین���ی اس���ت از آی���ه شر
یل،  ُر«؛5 مفهوم ای���ن جمله آن است که تأو

َ
َتذ ُتْبِق���ی َو اَل اَل

هم���ه چیز را در ب���ر می گیرد و چیزى را ف���رو نمی گذارد؛ به 
یح  اصط���الح، بدون حّد و م���رز است. بدی���ن خاطر تصر
کار من تفسیر نیست تا روایت حرمت تفسیر  می کن���د که 
گفتار امام  ک���ه از  گ���ردد. اما آنچه  کار من  ب���ه رأى شام���ل 

کید بر دو نکته است: خمینی)ره( بر می آید تأ

یل آیات قرآن و معنوى دانستن سراسر  1. اف���راط در تأو
ى است مردود. کار آن مخالف منطق دین، 

ی���ل آیات می بایست بر اساس اصول و قواعدى  2. تأو
که هرکس مجاز باشد بدون  گیرد، و چنان نیست  انجام 

یل قرآن بزند. کتاب دست به تأو حساب و 

بخشی از گفتار امام که بیانگر نکته نخست می باشد، 
بدین شرح است:

ک���ه یک طایفه اى  ى از زمان ه���ا بر ما گذشت  »بسی���ار
ک���ه دنبال  فیلس���وف و ع���ارف و متکل���م و امث���ال ذل���ک 
همان جهات معن���وى بودند... وقتی دنب���ال تفسیر قرآن 
کثر آی���ات را برگرداندند به  ک���ه ا رفتن���د مالحظه می کنید 
کلی  آن جه���ات عرفانی و فلسفی و جه���ات معنوى و به 
که در این جا  کردند از حیات دنیایی و جهات���ی  غفل���ت 
ک���ه در این جا باید  بیت هایی  ب���ه آن احتیاج هس���ت و تر

4. به نقل از مناهل العرفان، ج 2، ص 95 ـ 96.
5. مدثر )74(/ آيه 27 ـ 28.
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کردند؛ به حسب مسلکشان رفتند  بشود، از ای���ن غفلت 
ِک مثاًل عامه مردم...«.1 تر از ادرا دنبال همان معانی باال

»... عرف���ا اس���الم را قبول داشتند لکن تم���ام مسایل را 
برمی گرداندن���د ب���ه آن معان���ی عرفانی؛ مسای���ل روز قائل 
گر روایتی یا آیه اى در جهاد می آمد، آن ها  نبودند و حتی ا
هم���ان جهاد نفس را می گفتند هس���ت، و اسالم را با یک 
که جامع است،  صورت دیگرى غیر از آن صورت واقعی 

جامع همه اطراف است، نظر می کردند«.2

از این سخنان امام نکات بسیار مهمی قابل استفاده 
است:

یل ه���اى یک سونگرانه و خ���الف واقع در تفاسیر  1. تأو
یست���ن به تمام  که معن���وى نگر عرفان���ی راه یافت���ه است، 
ى انگاشتن قرآن از آموزه هایی چون حکومت  آیات و عار
اسالم���ی و آبادانی دنیا و نیز حم���ل آیات قتال با مشرکان 
ز ای���ن یک سونگرى  ب���ه مجاهده با نف���س از مصادیق بار
کث���ر آی���ات ق���رآن اتفاق  ت���ی در ا یال می باش���د. چنی���ن تأو

افتاده است.

2. ای���ن نگ���رش عارفان���ه تحت تأثی���ر مسل���ک و تفکر 
عرفانی و معنوى عارفان رخ نموده است.

یه ب���ا جامعیت قرآن و  یل هاى یک سو 3. این گون���ه تأو
یت انسان  ى معنو کنار بازساز که در  اسالم و منطق دین 

کرده، ناسازگار است. ى دنیاى او نیز توجه  به بازساز

یالت عرفا و مخالفت  ى از تأو حال آیا با تخطئه بسیار
آن ها ب���ا جامعیت قرآن و یک سونگ���ر نامیدن آن ها دیگر 
می توان تفسیر عرفانی مورد نظر امام را با تفاسیر عرفانی و 
یل  مشرب عرفانی مصطلح برابر دانست؟! آیا تخطئه تأو
 بر قت���ال با مشرکان است و در 

ّ
که به صراحت دال آیات���ی 

یل رفته،  برخ���ی تفاسی���ر عرفانی به جهاد ب���ا نفس ب���ه تأو
ب���دان معنا نیست که امام به رغم تمّشی و پذیرش تفسیر 
یل هاى  ى از تأو ک���ه شم���ار عرفان���ی، ب���ر ای���ن باور اس���ت 
عارف���ان � به تعبیر استاد معرف���ت � بدون حساب و کتاب 

1. صحيفه امام، ج 3، ص 221.
2. همان، ج 10، ص 459.

است، و می بایست خط بطالن بر آن کشید؟ آیا مخالفت 
یل هایی با جامعیت قرآن و روایات، بدین معنا  چنین تأو
یل، هماهنگی آن  که یک���ی از ضوابط درستی تأو نیست 
گر چنین تطابقی برقرار  کت���اب و سنت است و ا با مبانی 

یل را مردود دانست؟! نباشد، می بایست تأو

به نظ���ر نگارنده، حض���رت امام با تخطئ���ه شمار قابل 
یالت بی حساب و کتاب عارفان در تفاسیر  توجهی از تأو
ک���ه ب���ا صراح���ت و آزادم���ردى و ب���ه دور از هرگونه  خ���ود، 
گفتاره���ا انعکاس یافت���ه، تفسیر عرفانی  تعّص���ب در این 
خ���ود را در بسترى ب���ه دور از انتقادها به تصویر کشیده و 
یادى صف خود را از ص���ف تفاسیر عرفانی و  تا ح���دود ز
ک���رده است و با چنین  ى مصطلح و متعارف جدا  اش���ار
اندیش���ه اى، دیگر نمی ت���وان شیوه تفسی���ر عرفانی ایشان 
را ب���ه راحت���ی م���ورد تخطئ���ه ق���رار داد و آن را فاقد ضابطه 

دانست.

که در مبناى  مخاط���ب واقعی دانستن اهل بیت: 
پیشین مط���رح شد، اف���ق اندیشه ام���ام در تبیین ضوابط 
ی���را وقت���ی ایش���ان  ی���ل را بیش ت���ر آشک���ار می س���ازد؛ ز تأو
کنار  امام���ان: را مفس���ران واقع���ی ق���رآن می دان���د و در 
ی���ان � به روى  ی���ل را � ب���ه عکس اخبار آن، راه تفسی���ر و تأو
کید  دانشوران بسته نمی بیند، بالطبع این نکته را مورد تأ
یل ها می بایست با نگرش  که تفسیرها و تأو ق���رار می دهد 
یرا  گیرند؛ ز یابی قرار  ز اهل بیت: در آیات قرآن مورد ار

باره قرآن، از آِن آنان است. حرف نهایی در

نتیج���ه آن ک���ه ام���ام، ق���رآن و اه���ل بی���ت: را معیار 
یژگی  ی���ل عارف���ان می دان���د و ای���ن و صح���ت و سق���م تأو
ى است که مبانی نظرى تفسیر عرفانی ایشان را از  ممت���از

دیگر تفاسیر عرفانی متمایز می سازد.

ایشان بر اس���اس همین مبنا و با محک قرآن و سنت، 
برخ���ی از تفاسیر و نگ���رش عرفا را مورد تخطئ���ه قرار داده 
اس���ت. به عن���وان نمونه، ایشان به رغ���م تمجید از قاضی 
که صفات  که مدعی است  سعید قمی در پاسخ به وى 
ذات در حقیقت، سلب صفات نقیض است، با استناد 

حضرت امام با 
تخطئه شمار 
قابل توجهی 
از تأویالت 
بی حساب و 
کتاب عارفان در 
تفاسیر خود، 
که با صراحت و 
آزادمردى و به 
دور از هرگونه 
تعّصب در این 
گفتارها انعکاس 
یافته، تفسیر 
عرفانی خود را 
در بسترى به 
دور از انتقادها به 
تصویر کشیده 
و تا حدود 
زیادى صف 
خود را از صف 
تفاسیر عرفانی و 
اشارى مصطلح 
و متعارف جدا 
کرده است.
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به آیات قرآن چنین آورده است1:

باالخ���ره در پوش���ش نف���ی صفات، ب���ه آنچ���ه از آن فرار 
ک���ه خداى  ک���ردى دچ���ار آم���دى؛ صفات���ی را نفی کردى 
ُحْسَنی 

ْ
باره آن ها فرموده است: »َوهلِلِّ ااْلءْسَماُء ال تعالی در

ِحُدوَن ِفی أْسَماِئِه َسُیْجَزْوَن َما 
ْ
ِذیَن ُیل

َّ
وا ال َفاْدُعوُه ِبَها َو َذُر

ْحمَن  وَن«2 و گفته است: »ُاْدُعوا اهللَ  أِو اْدُعوا الّرَ
ُ
َکاُن���وا َیْعَمل

ُحْسَنی«.3
ْ
ُه ااْلءْسَماُء ال

َ
أّیا ما َتْدُعوا َفل

کتاب نامه

یم. کر قرآن 

آداب الص���الة، ام���ام خمین���ی، مؤسسه تنظی���م و نشر آث���ار امام 
خمینی، 1380 ش.

تقان فی علوم القرآن، جالل الدین سیوطی، بیروت، المکتبة  اال
یه، 1408 ق. العصر

بحار االنوار، محمدباقر مجلسی، تهران، دار الکتب االسالمیه.

تفسیر سوره حم���د، امام خمینی، تهران، انتشارات پیام آزادى، 
1400 ق.

گ���ه راز، مرتضی مطهرى، ته���ران، انتشارات صدرا، 1358  تماشا
ش.

التفسیر و المفسرون، محمدحسی���ن ذهبی، بیروت، دار احیاء 
بی. التراث العر

التمهی���د فی علوم الق���رآن، محمدهادى معرف���ت، قم، مؤسسة 
النشر االسالمی.

شرح چهل حدیث، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی، 1372 ش.

 ش���رح دعاى سحر، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی، 1381 ش.

 صحیف���ه ام���ام، امام خمین���ی، مؤسس���ه تنظیم و نشر آث���ار امام 
خمینی، 1378 ش.

ید؟، جواد تهرانی.  عارف و صوفی چه می گو

1. مصباح الهدايه، ص 45.
2. اعراف )7(/ آيه 180.
3. اسراء )17(/ آيه 110.

یه قم���ی، شیخ   عی���ون اخب���ار الرض���ا، محمد ب���ن علی ب���ن بابو
صدوق، تهران، انتشارات جهان.

ى، تحقیق عبداهلل  نورانی،   فرائد االصول، شیخ مرتضی انص���ار
مؤسسة النشر االسالمی.

الکت���ب  ته���ران، دار  کلین���ی،  یعق���وب  ب���ن  الکاف���ی، محم���د   
االسالمیه، 1367 ش.

کفای���ة االص���ول، محمدکاظ���م خراسان���ی، ق���م، مؤسس���ة النشر   
االسالمی.

 مجم���ع البیان، فضل بن حسن طبرس���ی، تصحیح سیدهاشم 
تی و سیدفضل اهلل  یزدى، بیروت، دارالمعرفه. رسولی محال

 مرآة العق���ول، محمدباقر مجلسی، تصحیح سیدهاشم رسولی 
تی، تهران، دار الکتب االسالمیه، 1363 ش. محال

 مصب���اح الهدای���ة الی الخالف���ة والوالی���ه، امام خمین���ی، ترجمه 
سیداحمد فهرى، تهران، انتشارات پیام آزادى.

رقانی.  مناهل العرفان، ز

 المی���زان فی تفسیر القرآن، سی���د محمدحسین طباطبائی، قم، 
انتشارات اسماعیلیان، 1371 ش.
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امام خمینی و مهجوریت قرآن
مهدی پورحسین

مقاله

ینه ای در میان  یت قرآن سابق���ه دیر 1بح���ث از مهجور

ک���ه در زمان حی���ات رسول  گونه ای  مسلمان���ان دارد ب���ه 
گرامی اس���الم نیز مطرح ب���وده است. دلی���ل روشن آن آیه 
30 س���وره فرق���ان است که ب���ر اساس آن پیامب���ر اسالم در 
که قوم  روز قیام���ت به خداون���د متعال شکایت می ب���رد 
 َی���اَرّبِ  ِإّنَ َقْوِمی 

ُ
ُسول  الّرَ

َ
کرده ان���د: »َو َقال م���ن قرآن را رها 

گر چ���ه برخی مفسران  ُق���ْرَءاَن َمْهُج���ورًا«. ا
ْ
وْا َهاَذا ال

ُ
���ذ

اتّخََ
مهجور ب���ودن را به »کذب و هذیان پنداشتن آیات قرآن« 
توسط مشرک���ان1، و قب���ول نکردن دع���وت پیامبر)ص(2، 
تفسیر کرده اند اما بسیاری از مفسران به اقتضای معنای 
لغوی »هجرت«، آن را به معنای ترک و دور شدن از قرآن 
که شامل همه مسلمانان  پس از پذیرش آن دانسته اند3، 

یخی می شود. در تمامی ادوار تار

 امیرالمؤمنین علی )ع( نیز با توجه به همین برداشت، 
وضعی���ت جوامع اسالمی پس از خ���ود را اسفبارتر از سده 
کند چ���ون در آن روزگار، چی���زى پنهان تر  اول ترسی���م می 
از ح���ق، و آشکارت���ر از باطل، و فراوان ت���ر از دروغ به خدا و 
پیامب���رش یاف���ت نمی شود و برای م���ردم آن زمان کاالیی 
گر آن را درست بخوانند و تفسیر  یانمندتر از قرآن نیست ا ز
که  کنن���د! و متاعی پرسودتر از قرآن یافت نمی شود آنگاه 
ی���ف کنند و معانی دلخواه خود را رواج دهند!.  آن را تحر

1. پژوهشگر علوم دينی و مدرس دانشگاه.

در شهره���ا چیزى ناشناخته تر از مع���روف، و شناخته تر از 
گذاشته و  منک���ر پیدا نم���ی شود، حام���الن ق���رآن، آن را وا
حافظان ق���رآن، آن را فراموش می کنن���د. در آن روز قرآن و 
پیروان���ش از میان مردم رانده و مهجور می گردند، و هر دو 
یبان���ه در ی���ك راه ناشناخته سرگردانن���د، و پناهگاهی  غر
میان م���ردم ندارند. قرآن و پیروان���ش در میان مردمند اما 
یده اند، چرا  ی���ا حضور ندارند، با مردمند ول���ی از آنها بر گو
ک���ه گمراهی و هدایت هرگ���ز هماهنگ نشوند گرچه کنار 
گیرند. م���ردم در آن روز، در جدایی و تفرقه  یکدیگر ق���رار 
گویی  کنده اند،  ه���م داستان، و در اّتح���اد و یگانگ���ی پرا
آنان پیشواى قرآن بوده و قرآن پیشواى آنان نیست، پس، 
از ق���رآن جز نامی نزدشان باق���ی نماند، و آنان جز خطی را 

از قرآن نشناسند4.

گویی حضرت، وضعیت سده های اخیر مسلمانان را 
کرده و  ک���ه برای ما گذشته محسوب می ش���ود، مشاهده 
ک قرآن در این دوره را با ابعاد مختلف آن  غربِت اندوه نا
گ���زارش کرده است. این وض���ع البته برای هر اهل درکی، 
ک���ه در بدو امر درمانی ب���رای آن متصور  درد جانگ���اه بود 
نبود. حداقل پیامد چنی���ن وضعی، عقب ماندگی امت 
اسالمی از ملل دیگر بود که پرسش »علت عقب ماندگی 
مسلمان���ان« را نی���ز در سده ه���ای اخیر در می���ان برخی از 

اندیشمندان مسلمان پدید آورد. 

1
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گر چ���ه برخی از افراد با شبیه سازی و نگاه به بسترها  ا
گرایی« را عامل  و نیز پیامدهای رنسانس در غرب »دین 
ک���رده و دی���ن زدایی را  عق���ب ماندگ���ی مسلمانان فرض 
وجهه همت خود قرار داده اند اما غالب درد مندان این 
کنار عامل »استب���داد« و »استعمار«، دوری از  ح���وزه، در 
قرآن و اسالم اصیل را عامل اصلی دور افتادن مسلمانان 
از پیشرفت های مورد انتظ���ار دانسته اند. بنابر این برای 
ب���رون رف���ت از این معض���ل، اندیش���ه بازگشت ب���ه اسالم 
اصی���ل از اواخر قرن سیزدهم هج���ری در میان مصلحان 
که مسلمانان جهان را به شناخت  مسلمان به وجود آمد 
یق،  یاب���ی مج���دد ق���رآن ف���را می خوان���د و از ای���ن طر و باز
بی���داری و رستاخیز نوی���ن فکری، سیاس���ی و  اجتماعی 
گ���م شده و تضعیف  یت  مسلمان���ان را خواهان بود تا هو
ش���ده مسلمانان را زنده کرده و آنان را به مقاومت در برابر 
استب���داد و  استعمار و در نهای���ت احیای مجدد عزت و 

ین وا دارد5. عظمت دیر

ین اندیش���ه در این زمینه  یخ���ی، جامع تر ب���ه لحاظ تار
از آِن سی���د جم���ال الدی���ن اسدآبادی و ی���اران او بوده که 
نخستی���ن بار شع���ار بازگشت به قرآن را مط���رح ساخته، و 
نوعی حرک���ت فرهنگ���ی،  در جهت اتح���اد اسالمی برای 
تشکیل یک نظام دینی را شکل داد. آنان با فعالیت های 
زه اجتماع���ی و اص���الح دین���ی سخ���ن  فرهنگ���ی از مب���ار
می گفتن���د و استدالل های خود را مشحون از آیات قرآنی 
زه با استعمار،  می کردن���د و هدف آنان از این شعار، مب���ار
کشوره���ای  دیکتات���وری و حکومت ه���ای خودکام���ه در 

کمیت یافتن قوانین اسالمی بود6. اسالمی و حا

گر  ای���ن حرک���ت که ت���ا دهه های اخی���ر ادامه یاف���ت، ا
چ���ه به لح���اظ نظری دست���اورد شگرفی به ب���ارآورده و در 
مقطع���ی جهان اس���الم از هند، افغانستان، ای���ران، ترکیه، 
یقا را تحت تأثیر خود  ی���ه و لبنان، تا مصر و شمال آفر سور
ق���رار داد ام���ا از جهت عمل���ی دستاورد م���ورد انتظار را به 
که »مکتب امام خمینی1«،  وجود نیاورده است تا این 

کردن قرآن از هجران، ظهور یافت.   برای خارج 

مکتب امام خمین���ی1 در حوزه نظری ادامه نهضت 
یت دینی و بازگشت به اسالم اصیل به شمار  یابی هو باز
می رود ام���ا از جهت عملی شیوه متمای���زی را نسبت به 
گرفته و ب���ا تئوری پ���ردازی برای  اس���الف خ���ود در پی���ش 
گ���ذاری و بر  یزی ب���رای پایه  حکوم���ت اسالم���ی، برنامه ر
کسب  گسترده تری را  پایی آن، دستاوردهای عمیق تر و 

کرده است.

از دغدغه تا عمل
ین روزه���ای حضور در عرصه  ام���ام خمینی1 از آغاز
اجتماع���ی، سیاس���ی7، تا وصی���ت نامه سیاس���ی– الهی 
یت قرآن را مطرح می کرده و ابعاد  خود8، دغدغه مهجور
ی���ت را در آثار علمی خود بررسی  مختلف���ی از این مهجور
ک���رده است اما شاه بیت دیدگ���اه امام که آن را از دیگران 
متمایز می سازد، نگاه سیاسی اجتماعی به قرآن و شکِوه 
از غفل���ت مسلمان���ان از این ُبع���د قرآن است. ب���ه اعتقاد 
گر مثاًل صحیفه الهّیه  کرده اند، ا ایشان مسلمانان تصور 
کی���زه و قیمت���ی پوشی���ده و در وق���ت قرائ���ت  را جل���دى پا
ی���ا استخاره آن را ببوسن���د و به دیده نهن���د، آن را مهجور 
ید و  گر غال���ب عمر خود را ص���رف تجو نگذاشته ان���د یا ا
یف را از  کتاب شر کنند، این  جه���ات لغوی و ادبی قرآن 
گر قرائ���ات مختلف را فرا  ّیت بی���رون آورده اند و ا مهجور
کشف نماین���د، از شکایت  گرفت���ه و وجوه اعجاز ق���رآن را 
ی اهلل علیه و آله و سلم خالص شده اند9، 

ّ
رسول خدا صل

کتاِب زندگی  که با این سطحی نگری ها این  غافل از آن 
کم���ال و جم���ال را در حجابه���اى خ���ود ساخت���ه پنهان  و 
ین���ش را در دل خرواره���ا  ک���رده و ای���ن گنجین���ه اس���راِر آفر
بان  یهاى خود دفن و پنه���ان نموده اند و ز کج فکر خ���اك 
بان  ان���س و هدایت و زندگی و فلسفه زندگی ساز او را به ز

وحشت و مرگ و قبر تنزل داده اند10.

کت���اب زندگ���ی با هم���ه ابعاد  در مکت���ب ام���ام، ق���رآن 
فردی، سیاسی و اجتماعی آن است و  برای اداره زندگی 
گور نازل شده اس���ت لذا آنقدر که در قرآن از  گه���واره تا  از 
گفت���ه شده، از  حکوم���ت و سیاس���ت و احکام آن سخن 

امام خمینی از 
آغازین روزهای 

حضور در عرصه 
اجتماعی، 

سیاسی، تا 
وصیت نامه 

سیاسی– الهی 
خود، دغدغه 

مهجوریت قرآن را 
مطرح می کرده 
و ابعاد مختلفی 

از این مهجوریت 
را در آثار علمی 

خود بررسی 
کرده است.
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احکام عبادی سخن به میان نیامده است11. و حکومِت 
کار  اسالم���ی بر آم���ده از قرآن، پدیده الهی اس���ت که با به 
بست���ن آن سع���ادت فرزندان خ���ود را در دنی���ا و آخرت به 
که قلم  ی���ن وجه تأمی���ن می کن���د و ق���درت آن دارد  تر باال
سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها و فسادها و تجاوزها 
کم���ال مطل���وب خ���ود برسان���د.  بکش���د و انسانه���ا را ب���ه 
که بر خ���الف مکتبهاى غیر  اسالم قرآن���ی، مکتبی است 
توحی���دى، در تمام شئ���ون فردى و اجتماع���ی و مادى و 
معنوى و فرهنگی سیاسی و نظامی و اقتصادى دخالت 
و نظ���ارت دارد و از هی���چ نکت���ه، و لو بسی���ار ناچیز که در 
بیت انس���ان و جامعه و پیشرفت مادى و معنوى نقش  تر
دارد فروگ���ذار ننم���وده است؛ و موان���ع و مشکالت سِر راه 
تکام���ل را در اجتم���اع و ف���رد گوش���زد نموده و ب���ه رفع آنها 

کوشیده است 12.

 اما متأسفانه این منطق زندگی ساز از آنجا به انحراف 
گرامی اسالم از  که قرآن بر خ���الف توصیه رس���ول  گرایی���د 
ین خود عترت پیامبر)ص( جدا افتاد و از آن پس،  ثقل قر
گذشته  گذشته است بر دیگرى  هر چه بر یکی از این دو 
یت دیگرى را در پی داشته  ی���ت هر یك مهجور و مهجور
است. این فرایند پس از شهادت حضرت علی )ع( شروع 
یم را  کر شد. در این بره���ه خودخواهان و طاغوتیان، قرآن 
وسیل���ه اى براى حکومتهاى ض���د قرآنی کردند و مفسران 
ک���ه سراسر قرآن را از  حقیق���ی قرآن و آشنایان به حقایق را 
یافت کرده بودند و ن���داى ِإّنی تارٌك  ک���رÃ6در پیامب���ر ا
گوششان بود ب���ا بهانه هاى مختلف و  فیُکُم الثقلی���ن در 
توطئه هاى از پیش تهیه شده، آنان را عقب زده و با قرآن، 
کردند؛ و بر حکومت  در حقیقت قرآن را از صحنه خارج 
عدل الهی- که یکی از آرمانهاى این کتاب مقدس بوده 
کشیدند و انح���راف از دین خدا  و هس���ت- خط بط���الن 
ى کردند. هر چه این  کت���اب و سنت اله���ی را پایه گذار و 
کجی ه���ا و انحراف ها افزون شد  کج ب���ه جلو آمد  بنیان 
ک���ه براى رشد جهانی���ان و اقامه  یم را  کر که ق���رآن  ت���ا آنجا 
قس���ط و عدل نازل شده، چن���ان از صحنه خارج نمودند 

کار به جایی رسید  گویی نقشی براى هدایت ندارد و  که 
ک���ه نقش قرآن ب���ه دست حکومتهاى جائ���ر و آخوندهاى 
خبی���ِث بدت���ر از طاغوتی���ان وسیل���ه اى براى اقام���ه جور و 
فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی شد. و مع 
األس���ف به دست دشمن���ان توطئه گ���ر و دوستان جاهل، 
گورستانها و  کتاب سرنوشت ساز، نقشی جز در  قرآن این 
مجالس مردگان نداشت و ندارد و آنکه باید وسیله جمع 
کتاب زندگ���ی آنان باشد، وسیله  یت و  مسلمان���ان و بشر
گردید و یا بکلی از صحنه خارج شد13. تفرقه و اختالف 

یت قرآن در دوران اخیر  از نظر امام خمینی1، مهجور
که س���ه اصل اساس���ی مورد اهتم���ام قرآن  بدانج���ا رسید 
یعنی: »وحدت«، »عدم تنازع« و »نپذیرفتن سلطه کفار«؛ 
که می توانست تمام مشکالت مسلمین را حل نماید، به 
کل���ی مغفول واقع ش���ده و به  فشل ش���دن مسلمانان و از 
بین رفت���ن رنگ و بوی آنان انجامی���د14. در این وضعیت 
دو عام���ل درونی و بیرون���ی دخیل بوده اس���ت. در عامل 
گرایان���ه مسلمانان به ق���رآن15،  درون���ی، نگ���رش مح���دود 
دوری از عترت پیامبر )ص(16، و آداب و رسوم نادرست 
مسلمان���ان17، دخیل بوده است و در عوامل بیرونی نقش 
استعم���اران پر رن���گ می نماید. آنها چون ق���رآن را سّد راه 
ی���ش می دیدن���د می کوشیدند با  اه���داف استعماری خو
س���وء استفاده از بی اطالعی م���ردم مسلمان و نسل جوان 
از ق���رآن، از هم���ه ط���رف به ق���رآن ی���ورش ببرن���د18. و برای 
کردن ق���رآن در تحوالت سیاسی و  ک���ردن و بی اثر  منزوی 
یج نمایند. آنان  اجتماعی جدایی دین از سیاست را ترو
بدین منظور از دو راه مرموز وارد شدند، یکی انکار وجود 
ک���ه رابطه ای میان  سیاس���ت در اسالم و الق���ای این فکر 
اسالم و سیاست وجود ندارد19 و دیگری تحقیر سیاست 
و سب���ک شمردن آن برای علما به منظور دور نمودن آنان 
که ب���رای منفور نشان دادن  از صحن���ه سیاست20. چنان 
یج شع���ار »دین، افیون توده ها  سیاس���ت در اسالم، از ترو
اس���ت«، نی���ز فروگ���ذار نکرده ان���د21. آن���ان در ای���ن راستا، 
حکوم���ت  ه���ای کشوره���ای اسالم���ی را نی���ز ب���ه خدمت 

از نظر امام 
خمینی، 
مهجوریت قرآن 
در دوران اخیر 
بدانجا رسید که 
سه اصل اساسی 
مورد اهتمام قرآن 
یعنی: »وحدت«، 
»عدم تنازع« 
و »نپذیرفتن 
سلطه کفار«؛ 
که می توانست 
تمام مشکالت 
مسلمین را حل 
نماید، به کلی 
مغفول واقع 
شده و به  فشل 
شدن مسلمانان 
و از بین رفتن 
رنگ و بوي آنان 
انجامید.
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ک���ردن احکام مترقی قرآن را  گرفت���ه، در واقع نقشه  منزوی 
به دست مسلمانان رقم زده اند22.

به اعتقاد امام علت العلل همه مشکالت پیش روی 
یخ  مسلمانان، عدم تشکیل حکومت صالح در ادوار تار
که در پناه  گذاشته بودند  گر  اسالم است. در این منطق ا
اس���الم، حکومت تشکیل بشود و م���ردم در پناه حکومت 
یها برای مسلمانان  گرفتار گیرند، این هم���ه  اسالم���ی قرار 
پیش نمی آم���د23. لذا از نظر ایشان تنه���ا راه برون رفت از 
ای���ن مشکل نی���ز تشکیل حکوم���ت اسالم���ی و اداره امور 
مسلمانان به دست خود آنان است24 و خود نیز بر خالف 
اسالف خود که تنها در عرصه های علمی و فرهنگی رفع 
کردند، پا به عرصه عمل  ی���ت قرآن را جستجو می  مهجور
گذاشت و با تحمل مرارت های بسیار حکومت اسالمی 
ین مانع در این راه را  مورد نظر خود را تشکیل داد و مهمتر
ینی  گر چه دستاوردهای شیر برداشت. این »حکومت« ا
کل���ی موانع رفع  در ای���ن زمینه داشته اس���ت25، اما تا رفع 

یت قرآن راه بسیار دارد. مهجور

پانوشت
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نقطه تحت »باء«
ابوالقاسم علیدوست

مقاله

1

یم: 1در برخی از آثار به این حدیث بر می خور

ع���ن علی علیه الس���الم : »أنا نقطة تحت الب���اء«؛ 2»إّن 
جمیع الق���رآن فی باء "ِبْسِم اهلل "؛ أن���ا نقطة تحت الباء«؛3 
هم���ه قرآن در باء »بس���م اهلل « جمع شده است و من نقطه 

یر »باء« هستم. ز

در قب���ال این حدیث � چنان که در برخ���ورد با این گونه 
احادیث معمول است � دو

موضع گیرى شده است: موضع انکار، و موضع توجیه 
یسنده شهی���ر تفسیر المنار  و توضی���ح. از باب نمون���ه، نو
ک���ه محتوایی شبی���ه محتواى  پ���س از نق���ل این عب���ارت 

حدیث دوم دارد:

»إّن أس���راَر الق���رآِن ف���ی الفاتح���ة، و أس���راَر الفاتحة فی 
الَبسَمل���ة، و أس���راَر الَبسَمل���ة فی الب���اء، و أس���راَر الباء فی 

نقطتها«؛4

هم���ه رموز ق���رآن در فاتحه؛ رموز فاتح���ه در »بسم اهلل «، 
رموز »بس���م اهلل « در »باء«، و رموز »ب���اء« در نقطه آن جمع 

است.

ید: می گو

1.  استاد حوزه علميه قم؛ برگرفته از مقاالت عرفانی، ص 357.
2.  ر.ک: تفسير القرآن الکريم، ج 1، ص 161؛ و نيز ر.ک: تفسير سوره حمد، 
ص 157، به نقل از: مشارق أنوار اليقين، ص 21 و ينابيع الموّده، ص 69.
3.  ر.ک: الميزان، ج 1، ص 16 ـ 17؛ تفسير القرآن الکريم، ج 1، ص 95 ـ 101.

4.  تفسير المنار، ج 1، ص 35.

ای���ن سخن نه از پیامب���ر صلی اهلل علیه و آله ثابت شده 
کالمی است  اس���ت و نه از اصحاب وى ؛ ضم���ن این که 
که باعث  نامعق���ول و از ساخته ه���اى افراطیون! افراط���ی 
می گردد تا خاصیت قرآن � که بیان بودن براى مردم است 

� از آن سلب شود.5

نظ���ر می رس���د غی���ر  ب���ه  ک���ه   � ای���ن موض���ع  قب���ال  در 
ی���ن برخورد با این گون���ه احادیث است6 � موضع  منطقی تر
اثب���ات و اق���رار همراه با توضیح اس���ت. در سخن ذیل به 

سه توضیح اشاره می کنیم:

1. صدرالمتألهین می فرماید:

کمک یقین و قدم عبودى، بالعیان  سالک الی اهلل  به 
مشاه���ده می نمای���د که ق���رآن، بلکه هم���ه ُصُحف، بلکه 
هم���ه موج���ودات، در نقطه »باء« جمع اس���ت؛ این نقطه 
کلمه  که همه اشیاء در او است؛ چنان که  بسیطی است 
م���َواِت َو ااْلءْرَض« همه موج���ودات را شامل  »َما ِف���ی الّسَ
گر کسی از خود رست و به دایره ملکوت  می ش���ود. حال ا
سبحان���ی رسی���د، خ���ود را در احاطه حق متع���ال و وجود 

یر نظر و سلطه نقطه »باء« مشاهده می نماید.7 خود را ز

عل���ی  امیرمؤمن���ان  ب���ه  مضم���ون  ای���ن  ب���ط  ر در  وى 

5.  ر.ک: تفسير القرآن الکريم، ج 1، ص 151.
ص  همان،  )ر.ک:  می شود.  آشکار  آن  استدالل  از  سخن  اين  ضعف    .6

151 ـ 152(.
7.  4. ر.ک: اسفار، ج 7، ص 32 ـ 33.

همه رموز قرآن 
در فاتحه؛ رموز 
فاتحه در »بسم 
اهلل «، رموز »بسم 
اهلل « در »باء«، 
و رموز »باء« در 
نقطه آن جمع 
است.
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علیه السالم می فرماید:

ى و سیر از فنا به بقا و از مرگ به  با خروج از وجود مجاز
حیات، از قرآن جز سفیدى و نور و یقین محض نخواهیم 
که  که قرآن را از نسخه اصل �  دی���د. در این صورت است 
همان ام���ام مبین، ذکر حکیم، امی���ر مؤمنان علیه السالم 
است � قرائت می کنیم. و این، همان سّر کالم الهی است 

َعِلّیٌ َحِکیٌم«؛1 همانا 
َ
َدْیَنا ل

َ
ِکَتاِب ل

ْ
ُه ِفی ُاّمِ ال

َ
که فرمود: »َو إّن

که نزد ما است )لوح محفوظ( بلند  کتابی  قرآن در اصل 
کالم ام���ام علیه السالم  پای���ه و حکمت آموز اس���ت. و رمز 

که فرمود: »أنا نقطة تحت الباء«.2 است 

1.  زخرف )43(: 4.
2.  مشارق أنوار اليقين، ص 21.
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رسی بر
فرمای���ش ف���وق، گذشته از وجود برخ���ی ابهام ها و نبود 
ارتب���اط وثیق و منطقی بین برخی از فق���رات آن، خالی از 

دو مناقشه نیست:

الف. سخن فوق داللت بر وجود جمعی قرآن در نقطه 
»ب���اء« دارد؛ در حال���ی که مدلول حدی���ث، وجود جمعی 

قرآن در باء »بسم اهلل « است.

ب. مرح���وم ص���درا نقط���ه را ب���ر ح���ق تعال���ی تطبی���ق 
می کن���د؛ و چون در حدی���ث، نقطه بر عل���ی علیه السالم 
تطبیق داده شده، قه���را اتحاد وجودى حق تعالی و امام 
که تفّوه به آن صحیح  علیه السالم پیش می آید؛ وحدتی 
نیس���ت. البته آنچه بیان ش���د، اقتضاى ظاهر کالم صدر 
یل سخنان ایشان  المتألهی���ن رحمه اهلل است و ب���راى تأو

نیز مجالی هست.

2. امام 1 می فرماید:

و اما اسرار »باء« و نقطه تحت الباء � که در باطن، مقام 
والیت علوى است و مقام جمع الجمع قرآنی است � پس 
آن مجال���ی واسع ت���ر می خواهد.1 ایش���ان در سخنی دیگر 

فرموده است:

روایت���ی هس���ت از حض���رت امیر � س���الم اهلل  علیه � که: 
گر ای���ن وارد شده باشد،  »أن���ا النقطُة التی تحت الباء«؛ ا
که »ب���اء« ب���ه معناى ظه���ور مطلق  تعبی���رش ای���ن اس���ت 
اس���ت؛ تعّین اول عب���ارت از مقام والی���ت است. ممکن 
که مقام  است مقص���ود امیر علیه السالم این معن���ا باشد 
والی���ت، به معناى واقعی والیت، والی���ت کلی، این تعّین 
���ی مطلق اس���ت؛ اولی���ن تعّین، 

ّ
اول اس���ت. »اس���م« تجل

والیت احمدى علوى است.2

که »باء« در مثل  توضیح سخن نغز امام 1 این است 
ی و ظهور ]و سببیت[ خبر می دهد؛ اما 

ّ
»بسم اهلل « از تجل

یسته می شود: ی و ظهور از دو منظر نگر
ّ
تجل

1.  آداب الصالة، ص 244.
2.  تفسير سوره حمد، ص 157.

1. نگ���رش اطالق���ی و ب���دون تعّی���ن در َمظَهرى خاص 
ی و ظهور( ؛

ّ
)اصل تجل

2. نگرش مقّید و با تعّین در مظهرى خاص.

کار نیس���ت؛ در حالی  در نگ���رش نخست، َرقم���ی در 
که در نگ���رش دوم، شماره و ارقام پدید می آید. البته این 
ی نور اول، 

ّ
ی نیست. بلکه تجل

ّ
گفت���ه به معناى تکرار تجل

ی تمام انوار الحق است. می توان به نزول نور از شمس 
ّ
تجل

تشبیه کرد؛ چرا که با شعاع اول، تمام انوار پیدا می شود.3

طبیعت���ا تعّی���ن اول )مقاب���ل سای���ر تعّین���ات( از آِن نور 
ی و سببیت، 

ّ
احمدى و علوى است؛ پس نقطه آغاز تجل

ک���ه در این مق���ام، نور  ای���ن ن���ور و مق���ام اس���ت و از آن جا 
کرد.  نبوى و علوى جدا نیستند، حضرتش به »أنا« تعبیر 

بنابراین »أنا« نماینده والیت احمدى علوى است.

ین، از  3. می ت���وان گف���ت که ق���رآن تکوین و ق���رآن تدو
که از  سب���ب بودن خداون���د و از »اس���م اهلل « � به معنای���ی 
»اس���م« در بحث آینده ارائه خواهیم داد � نشأت می گیرد 
���ی نبود قرآنی نب���ود. و تمام »ما 

ّ
گ���ر این سببیت و تجل و ا

ی و سببیت جمع 
ّ
ف���ی السماوات و األرض« در ای���ن تجل

گ���ر »باء« را مبّین سببی���ت بدانیم، جمیع قرآن  است. و ا
ی���ن( در ای���ن »باء« جم���ع است و  )اع���م از تکوی���ن و تدو
آنچه به »باء« معنا می دهد، نقطه او است و بدون نقطه، 
مهم���ل و بی معنا اس���ت؛ چنان که آنچه ب���ه آن سببیت، 
کامل است و او  ���ی، هدف و معنی می دهد، انس���ان 

ّ
تجل

هم���ان امیر مؤمنان علی علیه الس���الم می باشد و از آن جا 
ک���ه به ه���ر حال، ب���ه واسطه سببی���ت خلق ش���ده است، 
که  تح���ت سلطه و مقه���ور او است.4البته بای���د پذیرفت 
حدی���ث از متشابهات سخن���ان امیر بیان اس���ت و آنچه 
مطرح شد از حد گمانه زنی فراتر نمی رود؛ او خود می داند 
ک���الم اس���ت و الفاظ در  که چ���ه فرموده اس���ت، شهسوار 

کمند بیانش اسیر!

3.  ر.ک: تفسير القرآن الکريم، ج 1، ص 174.
با  شريف  حديث  فقرات  ربط  و  ـ  باشد  ظهورى  گر  ا ـ  ظهور  مراعات    .4
گونه  يکديگر، از خواص توضيح سوم است. برخی از مفسران، حديث را به 

ديگرى توضيح داده اند. )ر.ک: همان، ج 1، ص 173 ـ 177(.

توضیح سخن 
نغز امام 1 این 
است که »باء« در 
مثل »بسم اهلل « 
از تجّلی و ظهور 
]و سببیت[ خبر 
می دهد.



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 1311

مقاصد قرآن در اندیشه امام خمینی1
حسن پویا

مقاله

بوط ب���ه این کتاب عظیم الهی  ب���اره قرآن و آنچه مر 1در

اس���ت، گرچه از حضرت امام اث���ر مستقل مکتوبی وجود 
ن���دارد ولکن به اعتقاد بسیاری از اهل فضل و دانش، هر 
که ایش���ان به صورت م���وردی سخنی از ق���رآن و یا به  ج���ا 
ط و نگاه 

ّ
کی از تسل تفسیری از آی���ات آن پرداخته اند، حا

عمیق و بعضًا منحصر به فرد ایشان است. حکایت این 
ک���ه در آن  سخ���ن از پنج جلس���ه تفسیر س���وره حمد امام 
زمان از سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش می گردید 
و متاسفانه ادامه پیدا نک���رد و تنها با نگاه قرآنی، عرفانی 
و اخالق���ی به تفسیر»بسم اهلل الرحمن الرحیم« پرداختند، 
ط عمیق 

ّ
که ب���ا توجه به ه���وش سرش���ار و تسل پیداس���ت 

ایش���ان به مباحث تفسیری و قرآن���ی، به زوایای ناپیدایی 
ک���ه در برخی م���وارد، بسی���اری از مفسران و  اش���اره دارن���د 
کم تر ب���ه آنها  قرآن پژوه���ان بدان ه���ا توج���ه نکرده ان���د و یا 

پرداخته اند.

دیگ���ر این ک���ه گرچه ام���ام در اثناءسخن���ان خود کم تر 
آیات قرآن می خواندند ولکن بسیاری از سخنان ایشان، 
کوت���اه در سخنان  محت���وای آی���ات قرآنی ب���ود و ب���ا تأملی 
ط بر قرآن، مستندات قرآنی آن ها به ذهن 

ّ
ایش���ان و با تسل

اهل آن خطور می کرد.

یکی از نکاتی که در موضوع قرآن و تفسیر آن، حضرت 

1. پژوهشگر علوم دينی.

کید تأمل برانگیزی دارند و بر آن  امام خمین���ی1 بر آن تأ
پ���ا می فشارن���د، بی���ان مقصد آی���ات اله���ی و مقاصدقرآن 
یم است. ایشان در مواردی چون قرآن، شناخت قرآن،  کر
جامعیت قرآن و هرگونه بحثی که به نحوی با این موضوع 

همخوانی دارد به مقاصد قرآن اشاره دارند.

وایات مقصد قرآن در قرآن و ر
روای���ات  و  ق���رآن  خ���ود  از  این ک���ه  ب���رای  ابت���دا  در 
ی���م، نگاه���ی خواهیم داشت  معصوم���ان )ع( ی���اری بگیر
ب���ه این موض���وع در آیات نوران���ی قرآن و سپ���س به برخی 
از سخن���ان معصوم���ان )ع( و در ادام���ه ب���ه بیان���ات ام���ام 

خمینی1 خواهیم پرداخت.

یم کلمه هدای���ت نشان دهنده بیان  کر در آی���ات قرآن 
که ب���ه چند صورت بیان  کننده قرآن است  مقصد ن���ازل 

شده است. از جمله در آیه 2 سوره بقره می خوانیم:

که در  یب فیه ه���دی للمتقی���ن«  »ذل���ک الکت���اب الر
ای���ن ایه هدای���ت ب���رای متقیان مقص���د قرآن بی���ان شده 
است. در آیه 185 همین سوره مبارکه نگاهی عام تر آمده 
است:»شهر رمضان الذی أن���زل فیه القرآن هدی للناس 
و بّین���ات م���ن الهدی والفرق���ان....« ق���رآن راهنمای همه 
م���ردم و دالیل���ی روشن از هدایت و جدای���ی حق از باطل 

می باشد.

1
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در آی���ه سوره اسراء، چگونگی ای���ن هدایت بیان شده 
ْقَوُم 

َ
ِتی ِه���َی أ

َّ
ُق���ْرآَن ِیْه���ِدی ِلل

ْ
ا ال

َ
ک���ه می فرمای���د:»ِإّنَ َه����ذ

ْجًرا 
َ
ُهْم أ

َ
ّنَ ل

َ
اِلَحاِت أ وَن الّصَ

ُ
ِذیَن َیْعَمل

َّ
ُمْؤِمِنیَن ال

ْ
���ُر ال ُیَبّشِ َو

ین راه و آیین،   ی���ن و استوار تر َکِبی���ًرا « ای���ن قرآن به پایدار تر
هدایت گ���ری می کن���د و بشارت دهن���دۀ مؤمن���ان دارای 

عمل صالح است.

در آی���ه 203 س���وره اع���راف ب���ه هدایت گری ق���رآن برای 
ک���ه می تواند  مؤمن���ان و نی���ز بینش افزای���ی آن اش���اره دارد 
ک���ه مکم���ل یکدیگر است ب���ه حساب  ب���ه مقص���د قرآنی 
َقْوٍم ُیْؤِمُنوَن  ِ

ّ
َرْحَمٌة ل ُکْم َوُه���ًدى َو ّبِ

ا َبَصآِئُر ِمن ّرَ
َ

آورد:»َه����ذ
« ای���ن ق���رآن سایه های بین���ش افزایی از جان���ب پروردگار 
اس���ت و نی���ز هدای���ت و رحمت ب���رای ایم���ان آوردندگان 

می باشد.

که ب���ه نحوی  بدین س���ان از ای���ن آی���ات و سای���ر آیاتی 
که  بیان کنن���ده مقاص���د ق���رآن اس���ت ب���ه دس���ت می آید 
ین���ی ب���ر مردم،  هدایت گ���ری، بینش افزای���ی، و رحمت آفر
مؤمنان، متقین و ب���ه یقین رسیده ها از مقاصد و اهداف 

یم است. کر نزول قرآن 

در آی���ات دیگری از قرآن به اهداف���ی دیگر اشاره شده 
َقْد 

َ
از جمل���ه در آیه17 س���وره مبارکه قم���ر می فرمای���د: »َول

ِکٍر «؛ به راستی قرآن را برای 
َ

ّد ْکِر َفَهْل ِمن ّمُ ِ
ّ

ُقْرآَن ِللذ
ْ
ْرَنا ال َیّسَ

پند آموزی انسان آسان و قابل فهم کردیم آیا پندگیرنده ای 
هست.

در این آیه یکی از اه���داف قرآن را پند آموزی قرار داده 
و آسان���ی و روان���ی آن را نی���ز برای این منظ���ور بیان داشته 

است.

در برخ���ی آیات دیگر به تذّکر و تفّکر و تدّبر اشاره دارد 
و آن را یک���ی دیگر از اهداف نزول قرآن بیان داشته است 
َناُه 

ْ
نَزل

َ
از جمله در آی���ه 29 سوره ص می خوانیم: »ِکَت���اٌب أ

َباِب«و در سوره 
ْ
ل

َ ْ
وا األ

ُ
ْول

ُ
َر أ

َ
ّک

َ
ُروا آَیاِتِه َوِلَیَتذ ّبَ

َ
َیّد ِ

ّ
ْیَك ُمَباَرٌك ل

َ
ِإل
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که ت���و باید قرآن را  را بی���ان م���ی دارد یکی برای رسول خدا 

کردن مردم است. کنی و دیگری برای تفکر  تبیین 

با نگاهی گذرا به کتاب های روایی و کندوکاو در آنها 
مواردی به عنوان مقاصد قرآن به چشم می خورد از جمله 
ک���ه:»و هو الدلیل  از پیامب���ر خدا)ص( نق���ل شده است 
 علی خیر سبیل«1؛ قرآن نشان گر و هدایت گر است و 

ّ
یدل

ین راه ها هدایت می کند. به بهتر

علی)ع( نی���ز می فرمای���د: »استفتحوا بکت���اب اهلل نورًا 
یه���دی للتی ه���ی أق���وم«؛2 در زندگی ب���رای راه گشایی از 
ک���ه شما را  یرا نوری است  ق���رآن طل���ب گشایش کنی���د، ز

کننده است. گمراهی نمی کشاند و راهنمایی ارشاد  به 

ین العابدین سید الساجدین)ع( نیز در صحیفه  امام ز
سجادیه در دعای 42 می فرمای���د: »وجعلته نورًا فهتدی 
من ظل���م الظاللة و الجهاله باتباعه«؛ و قرآن را قراردادری 
گمراه���ی و جهالت با  یکی های  برای هدای���ت من در تار

کردن از آن. پیروی 

بن محمد)ع( نی���ز از بیان  و ص���ادق آل محم���د، جعفر
که فرمود:»القرآن  گرامی اس���الم )ص( نقل می کند  رسول 
هدی من الضالله و تبیاٌن من العمی و استقاله من العشره 
کنن���ده ازگمراهی ها، و  و ن���ورًا من الظله«3؛ ق���رآن هدیات 
گرفتاری ها  یکی ها و ناپیدا، و نجات دهنده  روشنگر تار

و سختی ها و نور روشنایی در ظلمت هاست.

درآمدی بر شناخت مقاصد قرآن
باره مقاصد و  برای شناخت دیدگاه حضرت امام، در
کلمات و سخنان ایشان بسیار  ک���اوش در  اهداف قرآن، 
یرا ایش���ان در بی���ان تفسیر واقعی  روشنگ���ر خواهد ب���ود. ز
قرآن به ای���ن موضوع پرداخته ان���د و جهت گیری صحیح 
گره زده  را در تفسی���ر قرآن با بیان مقص���د نزول قرآن به هم 
کننده مقصد قرآن نباشند  که بیان  که تفاسی���ری  تا آنجا 
کت���اب خ���دا نپرداخت���ه باشن���د، را تفسیر  و ب���ه اه���داف 

که: یح می کند  نمی دانند. ایشان در جایی تصر

1.  تفسير عّياشی،7/1.
2.  امالی، طوسی، 240/1.

3.  تفسير عياشی،5/1.
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کتاب خدا  کن���ون تفسیر ب���رای  یسنده تا به عقی���ده نو
نوشته نشده.

که شرح  کتاب آن اس���ت  کل���ی معنی تفسی���ر  ب���ه طور 
مقاصد آن کتاب را بنماید؛ و نظر مهم به آن، بیان منظور 

کتاب باشد.1 صاحب 

بدینس���ان، بیان اهداف و مقاصد ق���رآن در منظر امام 
که تفسیر  خمین���ی1، از جایگاه بلندی برخ���وردار است 
قرآن را بدون آن غیر ممکن می سازد و تنها به شرح و بیان 

کردن، می داند. کتفا  الفاظ ا

چند نکته در بیان مقاصد قرآن
کش���ف مقاص���د ق���رآن: در منظر ام���ام خمینی1،  راه 
آنگ���اه که مصنف این کتاب ب���ا صراحت و روشنی بیان 
مقصد کرده است، دلیلی ندارد ما برای کشف مقاصد و 
یم و کشف این مقاصد  اه���داف قرآن به جای دیگری برو

کتاب به راحتی میّسر است. از خود 

کتاب  کتاب را... از خود  یل این  ما باید مقصود از تنز
کنیم.2 خدا اخذ 

برهانی بودن مقاصد ق���رآن: آنچه در این باره حضرت 
که اینها  امام خمینی1 بیان داشته، به این معنا نیست 
ب���ر اس���اس برهان و است���دالل نیست و ذوقی���ات است و 
استدالل پذی���ر نمی باشد، بلکه به نظر ایش���ان، همه آنها 

دالیل برهانی دارد، از این رو می فرماید:

کت���اب را قط���ع نظر از  ی���ل این  ]م���ا باید مقص���ود ازتنز
جهات عقلی برهانی، که خود به ما مقصد را می فهماند، 

کنیم.[3 کتاب اخذ  از خود 

فط���ری بودن مقاصد ق���رآن: امام بر ای���ن اعتقاد است 
که عالوه ب���ر آنکه خود قرآن، مقاص���دش را بیان داشته و 
نیز برهانی و عقلی هستند، این مقاصد در باطن خود ما 
نی���ز تبلور یافته و از ام���ور قابل درک و فطری است لکن ما 

1.  آداب الصاله/192.
2.  همان/192.
3.  همان/193.

یم: توجه به آنها ندار

ای���ن ق���رآن است که هدای���ت می کند م���ا را به مقاصد 
عالیه ای که در باطن ذاتمان توجه به او هست و خودمان 

نمی دانیم.4

جهات مختلف مقاصد قرآن: ام���ام بر این اعتقادت 
اس���ت که قرآنی که در دست ما است، قرآن نازله است و 
در عین حال چگونگی نزول آن بر قلب رسول خدا)ص( 
از اس���رار ب���زرگ الهی که غیر از خود رس���ول خدا و کسانی 
که در خل���وت با آن بزرگ���وار بودند نمی توانن���د آن را درک 
گون  گونا کنند؛5 لک���ن دارای مقاصد مختلف در مراتب 

شئون بشری است. در این زمینه ایشان می فرماید: 

کت���اب معنی، عرفانی به  که یک  ق���رآن در عین حالی 
ک���ه به دست ما ه���ا، به خی���ال  ماها، به  آن ط���وری است 
خی���ال جبرئیل امی���ن هم نمی رس���د. در همین حال یک 
ک���ه تهذیب اخالق را می کند، استدالل هم  کتابی است 
می کن���د، حکومت هم می کند و وح���دت را هم سفارش 

کند و قتال را هم سفارش می کند.6

سپ���س حض���رت ام���ام ب���ه تحلی���ل ای���ن مطال���ب می 
پردازن���د و آن را از خصوصی���ات انحص���اری ق���رآن بی���ان 
یژگی  کتاب های آسمان���ی از این و یرا سای���ر  می د ارن���د، ز
برخ���وردار نیستن���د و ای���ن ق���رآن اس���ت که ظرفی���ت بیان 

گون را دارد:  گونا مراتب مختلف و جهات 

کت���اب آسمانی ماس���ت که هم  ای���ن از خصوصی���ات 
ک���ه در حّد  کرده اس���ت. تا حدودی  ب���اب معرف���ت را باز 
انس���ان است و ه���م باب مادیات را و اتص���ال مادیات به 
ی���ات را و هم باب حکوم���ت را و هم باب خالفت را  معنو

و همه چیز را.7

که عالوه بر آنکه  نگاه امام چنان عمیق و دقیق است 
کت���اب اهلل را توجه داده  ای���ن خصوصیت منحصر به فرد 

4.  صحيفه امام، 511/12.
5.  همان، 533/17.

6.  همان، 534.
7.  همان.

نگاه امام چنان 
عمیق و دقیق 

است که عالوه 
بر آنکه این 

خصوصیت 
منحصر به فرد 

کتاب اهلل را توجه 
داده است، به 

جهات مختلف 
مادی و معنوی 

نیز اشاره می کند 
که چنین پنداشته 

نشود که قرآن 
تنها کتاب 

معنویات و یا 
کتاب آخرت است 
و به امور دنیوی 

کاری ندارد.
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اس���ت، ب���ه جهات مختل���ف م���ادی و معنوی نی���ز اشاره 
ک���ه چنین پنداشت���ه نشود که ق���رآن تنها کتاب  م���ی کند 
ی���ات و یا کتاب آخرت است و به امور دنیوی کاری  معنو
که به حکومت  ندارد، بلکه تنها به امور مادی توجه دارد 

و خالفت نیز می پردازد:

ق���رآن یک سفره ای است که خدا پهن کرده برای همه 
بش���ر، یک سفرۀ پهنی است، هر که به اندازه اشتهایش از 

کند.1 آن می تواند استفاده 

آری گست���ره ای���ن سفره بزرگ الهی ب���ه گستردگی مقام 
که دارن���د و با همه جهات  ی���ت است با همه مراتبی  بشر
که همه  گون���ی در آنه���ا وج���ود دارد، از این رو اس���ت  گونا
از آن به���ره م���ی برن���د و ب���ه تعبیر حض���رت امام ب���ه اندازه 
گر بیمار نباشند  اشتهای خود می توانند استفاده کنند، ا

کور نشده باشد. و اشتهای آنها 

یت  گستردهی بشر که قرآن به  توجه امام به ای���ن نکته 
یخ از زمان نزول تا اب���د و نیز مراتب مختلف  در ط���ول تار
انسان ها بسیار مهم است. بدین جهت در جای دیگری 

کید بر این نکته مهم می فرماید:  با تأ

که از او  گست���رده ای است از ازل تا ابد  قرآن یک سفره 
همۀ قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده 
کنند. منتها هر قشری یک مسلک خاصی دارد، روی آن 
مسلک خاص تکیه می کند؛ فالسفه روی مسائل فلسفی 
اسالم، عرفا روی مسائل عرفانی اسالم، فقها روی مسائل 
فقهی اسالم، سیاسیون روی مسائل سیاسی و اجتماعی 

اسالم تکیه می کنند.2

بهره مندی از قرآن و آموزه های آن از منظر امام منحصر 
که  گروهی  به افراد خاصی نیس���ت و همگان از هر قشر و 
باشن���د، در ح���د توان خ���ود از آن س���ودی می برن���د، لکن 
که دارند  مسلک های مختلف با نگ���اه خود و دیدگاهی 

یند. به قرآن نگاه می کنند و از معارف آن سود می جو

توحید مح���ور و مقصد أعلی: با این ک���ه حضرت امام 

1.  تفسير سوره حمد/170.
2.  صحيفه امام، 112/19.

ک���رده است و لکن  ب���رای ق���رآن مقاصد مختلف���ی را بیان 
برگش���ت همه آنها را ب���ه یک چیز می دان���د و آن را مقصد 
أعل���ی از نزول قرآن بیان م���ی دارد. در این باره سوره حمد 
گفته اند،  را ب���ه عنوان»فاتح���ه الکت���اب«و»ام الکت���اب« 
ید: صورت اجمالیه مقاصد قرآن می داند و چنین می گو

یفه »فاتح���ه الکت���اب«و»اّم الکتاب« و  ای���ن س���ورۀ شر
ص���ورت اجمالیه ای از مقاصد قرآن است؛ و چون جمیع 
کت���اب الهی برگشت به مقص���د واحد کند و آن  مقاص���د 
حقیق���ت توحید اس���ت. که غایت همه نب���ّوات و نهایت 
مقاص���د هم���ه انبیاء عظ���ام)ع( است و حقای���ق و سرایر 
توحی���د در آیه مبارک »بس���م اهلل« منطوی است، پس این 
یفه اعظم آی���ات الهی و مشتمل ب���ر تمام  مقاصد  آی���ه شر

کتاب الهی است.3

باره همه شرایع  در جاهای مختلف حضرت ام���ام در
آسمان���ی و ارس���ال رس���والن و خصوصًا قرآن ب���ه این نکته 
که عم���دۀ مقصد و مقص���ود این امور،  ی���ح می کنند  تصر

نشر توحید است:

منظ���ور ما این است که مقصد قرآن و حدیث، تصفیۀ 
عق���ول و تزکی���ه نفوس اس���ت برای حاصل ش���دن مقصد 

اعالی توحید4.

یف  کت���ب رای مقصد شر عمده بعث���ت رسل و انزال 
که تمام سعادات دنیا و آخرت در سایۀ  معرفة اهلل ب���وده، 

آن حاصل آید.5

کت���اب آداب الص���اله، ضمن بی���ان نکات  ایش���ان در 
ف���وق به س���ّر توحید و عبادات نیز می پ���ردازد و با بیانی از 

استاد خود، مرحوم شاه آبادی آن را به پایان می برد:

یع شرایع  عمده مقص���د و مقص���ود انبیاء عظ���ام، تشر
کتابهای آسمان���ی، خصوصًا  و تأسی���س احک���ام و ن���زول 
که صاح���ب و مکاشف آن نور مطهر  یف جامع  ق���رآن شر
رس���ول ختمی)ص( است، نشر توحی���د و معارف الهیه و 

3.  آداب الصاله/298؛ تفسير سوره حمد 83 .
ح حديث جنود عقل و جهل/11. 4.  شر

ح چهل حديث/660. 5.  شر

عمده مقصد 
و مقصود 
انبیاء عظام، 
تشریع شرایع و 
تأسیس احکام 
و نزول کتابهای 
آسمانی، 
خصوصًا قرآن 
شریف جامع 
که صاحب و 
مکاشف آن نور 
مطهر رسول 
ختمی)ص( 
است، نشر 
توحید و معارف 
الهیه و قطع ریشه 
کفر و شرک و دو 
بیتی و دو پرستی 
بوده.
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کفر و شرک و دو بیتی و دو پرستی بوده، و سّر  یشه  قطع ر
ید در جمیع عبادات قلبّیه و قالبّیه ساری  توحی���د و تجر
کام���ل، شاه آبادی  و ج���اری اس���ت، بلکه شی���خ ع���ارف 
روح���ی فداه می فرمودند: عبادات اجراء توحید است در 

ملک بدن از باطن قلب.1

مقاصد قرآن 
در نگاه امام خمینی1 

بارۀ مقاص���د قرآن،  ب���رای رسی���دن به دیدگ���اه ام���ام در
نگاهی ب���ه آثار مبنائ���ی و بیانی ایش���ان خواهیم داشت، 
ی���را ام���ام در این باره چ���ه در کتاب های���ی مانند: آداب  ز
الصل���وه، شرح چه���ل حدیث، شرح حدی���ث جنود عقل 
و چه���ل و سایر آثار و چه در تفسی���ر شفاهی سورۀ مبارکه 
که در بیانات خودش���ان با مردم سخن  حمد و چ���ه آنجا 
از ق���رآن و مع���ارف و مقاصد آن به می���ان آورد، به جهات 

مختلفی از مقاصد قرآن اشاره دارند.

ین مقاصد  آنچه از مجموع آثار ایشان بر می آید، مهم تر
کرد:  گون���ه می ت���وان دست���ه بن���دی  ی���م را بدی���ن  کر ق���رآن 
یق مستقی���م، نجات  هدای���ت به راه ه���ای سالم���ت و طر
انسان از زندان طبیعت و رساندن او به تعالی انسانیت؛ 
تهذی���ب نفوس انسان ها؛ اصالح جوام���ع بشری و اجرای 
عدالت اجتماعی؛ نشر توحید و معارف الهی؛ معرفت و 
توسع���ه معرفت الهی و نیز در یک کلمه اجرای توحید در 

یت است. سراسر اقشار بشر

یم در  یح قرآن کر هدایت به راه های سالمت: بنابر تصر
آغاز سورۀ بقره و نیز در برخی آیات دیگر، یکی از مقاصد 
ک���ه در ابتدای ای���ن نوشتار به  مهم ق���رآن هدای���ت است 
زشمند  کتاب ار گردی���د. حضرت امام در  آیات آن اشاره 
که یکی از مقاصد  آداب الص���اله عالوه بر بیان این نکته 
ق���ران هدایت است، نحوۀ هدایت و چگونگی آن را بیان 
م���ی دارد و این هدایت به چه و کجا منتهی می گردد، در 

کلمات ایشان نمود یافته است:

1.  آداب الصالة/153.

مقصد قرآن، چنانچه خود آن صحیفه نورانیه فرماید، 
هدای���ت به سبل سالم���ت است و اخ���راج از همه مراتب 
یق مستقیم  ظلم���ات است ب���ه عالم نور و هدیات ب���ه طر

است.

یفه، مرات���ب سالمت را از  انس���ان به تفک���ر در آیات شر
مرتب���ه دانیه آن، که راجع به قوای ملکیه است، تا منتهی 
که حقیق���ت قلب سلیم اس���ت... به دست  النهای���ۀ آن، 

آورد.2

در جای دیگری می فرماید:

یح  یف چنانچه خود بدان تصر بدان که این کتاب شر
کت���اب هدای���ت و راهنمای سل���وک انسانیت و  فرم���وده، 
بخش سیر الی  ّب���ی نفوس و شفای امراض قلبّی���ه و نور مر

اهلل است.3

که امام برای  نجات از زندان طبیعت: مقصد دیگری 
نزول ق���رآن ترسیم می کند، استخالص در بندان از زندان 
که در جای  گرچه نتیجه و تهذیب نفس  طبیعت است. 
یح می کن���د، نجات از سج���ن طبیعت  دیگ���ر ب���دان تصر

2.  همان/203.

3.  همان/184.
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خواه���د ب���ود و لکن این خ���ود مرحله ای مراح���ل از سیر و 
سلوک انسان می تواند باشد:

خ���دای تب���ارک و تعال���ی ب���ه واسط���ۀ سع���ه رحمت بر 
یف را از مقام قرب و قدس خود  کت���اب شر بندگان، این 
نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنّزل داده تا به این 
عالم ظلمانی و سجن طبیعت رسیده و به کسوة الفاظ و 
صورت حروف در آم���ده، برای استخالص مسجونین در 
یک دنیا و رهای���ی مغلولین در زنجیر های  ای���ن زندان تار
آمال و امانی، و رساندن آنها را از حفیض نقص و ضعف 

و حیوانیت به اوج تعالی و قوت و انسانیت.1

تهذیب نفوس و سیر و سلوک: در موارد مختلفی امام 
تهذیب نف���س را به عنوان یکی از مقاصد نزول قرآن و نیز 
سایر مکاتب الهی بیان داشته است و رسالت مقام انبیا 
که ب���رای انسان سازی آمده  گونه تفسیر می کند  را بدی���ن 
کت���اب انسان س���ازی، معرفی  اس���ت و قرآن را ب���ه عنوان 

می کند.

و دیگ���ر از مقاص���د و مطال���ب آن، دعوت ب���ه تهذیب 
نف���وس و تطهی���ر بواط���ن از ارج���اس طبیع���ت و تحصیل 
کیفی���ت سی���ر و سل���وک ال���ی اهلل  سع���ادت، و بالجمل���ه 
یف  کت���اب شر ]اس���ت[... و ای���ن از مقاص���د مهم���ۀ این 
کثر مطالب آن بال واسطه یا مع الواسطه به این  است که ا

کند.2 مقصد رجوع 

حض���رت امام خمین���ی1، در یک���ی از سخنرانی های 
خ���ود در نجف اش���رف در سال 1356 ضم���ن هشدار به 
برداشت ه���ای غلط از اسالم، اش���اره ای به ابعاد وجودی 
کید  انس���ان دارد و توجه به ق���رآن و آموزه های آن را مرود تأ

قرار می دهد.

کتب  ک���ه در رأس تم���ام مکات���ب و تمام  یم،  کر ق���رآن 
ک���ه انسان را  کت���ب الهیه، آمده است  اس���ت حتی سایر 
بس���ازد؛ انس���ان بالقوه را انس���ان بالفعل و موج���ود بالفعل 
کند. تمام دعوت انبیا هم، حسب اختالف مراتبه، تمام 

1.  همان.
2.  همان/186.

ک���ه انس���ان را انسان  دعوته���ا ه���م برای همی���ن معناست 
کتاب انسان سازی است.3 کنند... قرآن 

مج���ددًا در سال 1360 در سخنران���ی خود برای برخی 
از ائم���ه جمع���ه نیز بر ای���ن مطلب تکیه دارن���د که باید به 
ک���رد و قرآن ب���رای ای���ن مقصد آمده  تهذی���ب نفس توجه 

است؛

کتاب زندۀ اله���ی است، آن  که  از آن ط���رف قرآن ه���م 
ه���م آن قدری که دنبال این ب���وده است که تهذیب کند 
مردم را، دنبال چیزهای دیگر نبوده است. اصاًل می شود 

که:  گفت  

کتابی  ق���رآن ب���رای همین مقصد آم���ده است... ق���رآن 
که انسان طی  است برای انسان سازی، در تمام مراحلی 

می کند.4

اصالح جوام���ع و اج���رای عدالت اجتماع���ی: مقصد 
دیگ���ری که در سخنان ام���ام خمینی1 به آن توجه شده 
این است که قرآن برای جامعه سازی اسالمی و نیز اجرای 
عدال���ت اجتماعی آم���ده اس���ت و تنها به ابع���اد معنوی 
ص���رف توجه نکرده، بلکه به همه ابع���اد زندگی انسان ها 
ی���ات ب���ه امور زندگ���ی آنان  کت���اب معنو توج���ه دارد و در 
پرداخت���ه و اقام���ه عدل و عدال���ت را از اهداف و مقاصد 

قرآن بر شمرده است:

که بش���ر می تواند  ی���ات تا حّدی  قرآن دع���وت به معنو
به او برس���د و فوق او]کرده[ و بعد هم اقامۀ عدل. پیغمبر 
که لسان وحی بودند، آنها هم این دو  ه���م و سایر کسانی 
یه را داشتند... حکومت اسالم باید اقامۀ عدل بکند،  رو
یج  یات را تصحیح می کند و ترو ک���ه معنو در عین حالی 

می کند.5

کنندگان  ام���ام ط���ی سخنرانی دیگری ب���رای شرک���ت  
کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعات، می فرماید:

که مصال���ح شخصی،  ی���م  کتابی دار ما ی���ک همچ���و 

3.  صحيفه امام، 219-218/3.
4.  همان،504/15.

5.  همان،528/17.
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کشورداری و همه  مصالح اجتماعی، مصال���ح سیاسی، 
چیز ها در آن هست.1

کتاب والیت فقیه امام نیز آمده است: در 

کردن  ین وظیف���ه انبیا)ع( برق���رار  در حقیق���ت، مهمتر
یق اج���رای قوانین و  ی���ک نظام عادالن���ه اجتماع���ی از طر

احکام است.2

نش���ر توحی���د و مع���ارف الهی���ه: چنانچ���ه قب���ل از این 
ی���ادآوری ش���د، در منظر امام خمین���ی1 یکی از مقاصد 
ین مقصد قرآن و انبیاء دعوت به  مهم قرآن، بلک���ه بزرگتر
که برخی مستندات آن  توحید و نشر معارف بوده است، 

را متذکر شدیم.

یح  ب���ارۀ قصص قرآن نی���ز به این نکت���ه تصر ایش���ان در
که: دیگر از مطالب این صحیفه الهیه، قصص  می کنند 
بیت حق آنها را،  کیفّیت تر انبی���ا و اولیا و حکما است، و 
که در این قصص فوائد بی شمار و  بیت آنها خلق را،  و تر
تعلیم���ات بسیار است. و در آن قصص به قدری معارف 
بوبّیه مذک���ور و مرموز  بیت ه���ای ر الهی���ه و تعلیم���ات و تر
کند... ب���رای همین نکته است  که عقل را متحّیر  اس���ت 
یخ نیست، بلکه کتاب  ک���ه این کتاب، کتاب قصه و تار
کت���اب توحید و معارف و مواعظ  سی���ر و سلوک الی اهلل و 

و حکم است.3

عم���ده مقص���د و مقصود انبی���اء عظ���ام و... خصوصًا 
یشه  ی���ف... نشر توحید و معارف الهی���ه و قطع ر ق���رآن شر

کفر و شرک و دو بیتی و دو پرستی بوده.4

معرف���ت الهی برای همگان: مقصد دیگری که در آثار 
کتاب آسمانی و رسالت انبیا بیان  امام برای قرآن و نزول 
شده، ایجاد معرفت و نیز توسعه آن در میان مردم است.

در این باره امام می فرماید: 

کت���اب آسمانی ماس���ت که هم باب  از خصوصی���ات 

1.  همان، 423/18.

2.  واليت فقيه/70.
3.  آداب الصلوه/187-186.

4.  همان/153.

کرده است.5 معرفت را باز 

در جای دیگر می فرماید:

کتاب اله���ی و انبیای عظام ب���رای توسعه  عم���دۀ نظر 
معرفت است. تمام کارهایی که آنها می کردند، برای این 

که معرفت اهلل را به معنای واقعی توسعه بدهند.6

حضرت ام���ام در س���ال 1364 در سال���روز بعثت نبی 
مک���رم اسالم)ص( به وح���ی و مقاصد و آنچه انبیا در پی 

آن بودند می پردازند و در این باره می فرمایند: 

آرمان اصلی وحی این بوده است که برای بشر معرفت 
کند، معرفت به حق تعالی، در رأس همه امور این  ایجاد 

معناست.7

زشمند ش���رح چهل  گرانسن���گ و ار کت���اب  ایش���ان در 
حدیث نی���ز در پایان ش���رح چهلمین حدیث ب���ه برادران 

که:  ایمانی خود ضمن تذکری، توصیه می کنند 

ب���رادران ایمان���ی م���ن، خصوصًا اه���ل علم، ق���دری به 
کنن���د، آن را نسیان  مع���ارف اهل بیت: و ق���رآن توجه 
کتب برای مقصد  که عمدۀ بعث���ت رسل و انزال  نکنند، 
یه و  که عم���ده سع���ادت دنیاو ی���ف معرفة اهلل ب���وده،  شر

یه در سایۀ آن حاصل آید.8 اخراو

کالم بلند حضرت ام���ام خمینی1، آن عارف  ب���ا این 
سف���ر کرده و عاشق دلباخت���ه حضرت حق، این نوشته را 
به پایان می برم و از خداوند بزرگ برای آن انسان وارسته و 
اله���ی علو درجات و برای ما در زمین ماندگان، پیروی از 

کنم . راه قرآنی و سیر و سلوک قرآنی را طلب می 

والسالم

5.  صحيفه امام،434/17.
6.  همان115/19.

7.  همان/225.
ح چهل حديث/660. 8.  شر
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وف مقطعه قرآن تفسیر عرفانی امام خمینی 1  از حر

کمال صحرایی اردکانی

مقاله

1

کرد، از آن حقیقت  1کالم الهی چون جامه الفاظ به تن 

ین فهم انسانی  متعالی و دور از دسترس، تنّزل نمود تا قر
کی  که جز با محسوسات الفتی نداشت. انسان خا گردد 
ک���ه به فراخ���ور منزلت  از ای���ن پ���س، این لیاق���ت را یافت 

یش، از این خوان نعمت الهی توشه برگیرد. خو

ی���ح راسخ���ان در عل���م، ظاه���رى دارد و  ق���رآن ب���ه تصر
کامل آن ب���ه انسان عادى داده نشده است  باطنی؛ فهم 
کتابن���د به حقیقت آن  که م���ورد خطاب این  و تنه���ا آنان 
یش،  دست یافته ان���د و دیگران به اندازه ق���رب و ُبعد خو

بهره اى از آن برده اند.

ک���ه ه���ر یک ب���ا بضاعت ناچی���ز خود،  اندیشمندان���ی 
ب���ه ق���رآن نظر افکنده ان���د و از منظ���ر دانشی خ���اص آن را 
گوشه اى از حقای���ق واالى آن دست  یده ان���د، تنها به  کاو
یده ان���د و حاص���ل تالش فکرى آن���ان، تفاسیرى است  یاز
یسته و بعضی  ک���ه هر یک از وجهه اى خ���اص به قرآن نگر

گذاشته است. گوهرهاى ناب آن را به معرض تماشا  از 

قرآن از الیه هاى متعدد معنایی برخوردار است و گذار 
از الیه ه���اى بیرونی، الزمه وقوف بر معان���ی درونی است؛ 
که البته جز خدا و راسخان در علم، آن را نمی دانند و جز 
ک شدگان از ِرجس و پلی���دى، آن را در نمی یابند و هر  پ���ا
ی قرآن بر 

ّ
الیشی او فزون تر باشد، تجل کی و بی آ که پا کس 

1. پژوهشگر علوم دينی؛ برگرفته از مقاالت عرفانی3، ص 287.

وى بیش تر می باشد.

اه���ل ذوق و عرفان و تصّوف نیز ب���ه نوبه خود، به قرآن 
یک���رد عرفانی و ذوقی به  کرده و تمّناى دل را در رو توج���ه 
گروه، الفاظ قرآن همچون  قرآن پی جسته اند. از دید این 
پوسته اى بر جان معانی تنیده شده است و بر اهل ذوق 
که پوست���ه را بشکافند و ب���ه عمق معنا  و بصی���رت است 
برسن���د و چ���ون اهل ظاهر ب���ه ظواهر آن بسن���ده ننمایند. 
کن���ده از لطای���ف و نکاتی  تفاسی���ر عرفانی آی���ات قرآن، آ
بانی خاص بیان شده است و بدون آشنایی  است که با ز

کلمات آنان نمی توان نایل آمد. بان، به فهم  با این ز

گفتار مختصر، تفسیر عرفانی حروف مقّطعه و  در این 
یژگی هاى  آراء مختلف پیرامون آن ها را پی می جوییم و و
تفسی���ر و چگونگ���ی مف���اد ای���ن ح���روف را از منظ���ر ام���ام 

خمینی1 مالحظه می نماییم.
تفسیر و ویژگی هاى آن از دیدگاه امام خمینی 1
گرفت���ه شده است و به معناى  »تفسی���ر« از ماده »فسر« 
کش���ف آنچ���ه پوشیده ش���ده است و کشف م���راد از لفظ 
کار م���ی رود؛2 چنان ک���ه در لغت نامه دهخدا  مشکل ب���ه 
کردن معنا ش���ده است.3 و  ی���دا  نی���ز آشکار ساختن و هو
آن علم���ی است که به وسیل���ه آن، کتاب خداوند متعال 

2. لسان العرب، ج 6، ص 361.
3. لغت نامه دهخدا، حرف ف، ص 814.
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فهمی���ده می ش���ود و بیان معان���ی و استخ���راج احکام آن 
که از  ص���ورت می پذی���رد.1 به تعبی���ر دیگر، علمی اس���ت 
کیفیت نط���ق به وسیله الفاظ و مدلوالت و احکام فردى 
ک���ه در حال���ت ترکی���ب بر  و ترکیب���ی آن و نی���ز معان���ی آن � 
آن حم���ل می ش���ود � بحث می کند.2 و باز ب���ه بیانی دیگر، 
کشف از مقاصد و مدلول هاى  اظهار معانی آیات قرآن و 

آن، تفسیر نامیده می شود.3

کتاب  امام خمینی 1 معن���اى تفسیر را شرح مقاصد 
الهی می داند و از مفّسر انتظار دارد که در هر یک از آیات 
کند و به ط���رق سعادت و  ق���رآن، به عالم غی���ب هدایت 
ی���ق معرفت راهنمای���ی نماید. بدی���ن ترتیب،  سل���وک طر
کتاب تفسیر  مفّسر باید مقصود از نزول قرآن را بفهماند و 
بایست���ی مبّی���ن جهات عرفانی و اخالق���ی و دیگر جهات 
ک���ه از این جهت  دع���وت ب���ه سعادت باش���د و مفّس���رى 
غفل���ت نماید، از مقصود قرآن و منظور اصلی انزال کتب 
یده اس���ت. و در همین راستا  ز و ارس���ال رسل غفل���ت ور

چنین آورده است:

ک���ی و شی���خ نیس���ت که  کت���اب، سّکا صاح���ب ای���ن 
یه و  مقص���دش جه���ات بالغت و فصاحت باش���د؛ سیبو
خلی���ل نیست تا منظ���ورش جهات نحو و ص���رف باشد؛ 
یخ عالم  مسع���ودى و ابن خلکان نیست ت���ا در اطراف تار
کتاب چون عصاى موسی علیه السالم  کند؛ ای���ن  بحث 
و ید بیضاى آن سرور یا دم عیسی علیه السالم که احیاى 
که فقط ب���راى اعجاز و داللت بر  اموات می ک���رد، نیست 
کرم صلی اهلل علیه و آله آمده باشد؛ بلکه این  صدق نبّی ا
صحیفه الهّیه، کتاب احیاى قلوب به حیات ابدى علم 
کت���اب خدا است و به شئون  و مع���ارف الهّیه است. این 
الهّی���ه - جّل و ع���ال - دعوت می کند. مفّس���ر باید شئون 
م شئون 

ّ
کند و مردم باید براى تعل الهّی���ه را به مردم تعلیم 

کنند تا استفادت از آن حاصل شود.4 الهّیه به آن رجوع 

1. االتقان فی علوم القرآن، ج 2، ص 174.
2. بحر المحيط، ج 1، ص 13.

3. الميزان فی تفسير القرآن، ج 1، ص 2.
4. آداب الصالة، ص 194.

از دیدگاه امام خمینی 1 :
فه���م عظم���ت هر چیز ب���ه فه���م حقیق���ت آن است؛ و 
یف الهی قبل از تن���ّزل به منازل خلقیه  حقیق���ت قرآن شر
و تطّور به َاطوار فعلیه، از شئون ذاتیه و حقایق علمیه در 
حض���رت واحدّیت است... و ای���ن حقیقت براى احدى 
حاص���ل نشود به علوم رسمّیه، و نه به معارف قلبیه، و نه 
به مکاشفه غیبیه، مگر به مکاشفه تاّمه الهّیه براى ذات 
مب���ارک نب���ّی ختم���ی صلی اهلل علیه و آل���ه در محفل انس 
»َقاَب َقْوَسْی���ِن«؛ بلکه در خلوتگاه سّر مق���ام »أْو أْدنی«.5 
ص 

ّ
کوتاه است؛ مگر خل یه از آن  و دست آمال عایله بشر

یه و حقایق الهّیه، با  که به حسب انوار معنو از اولی���اء اهلل  
روحانی���ت آن ذات مقدس مشترک و ب���ه واسطه تبعیت 
که عل���وم مکاشفه  تاّم���ه، فان���ی در آن حض���رت شدن���د؛ 
کنن���د و حقیقت قرآن به  را بالوراث���ه از آن حض���رت تلّقی 
هم���ان نورانی���ت و کمال که در قلب مب���ارک آن حضرت 

کند، به قلوب آن ها منعکس شود.6 ی 
ّ
تجل

از منظ���ر ام���ام خمین���ی 1 مفس���ران ق���رآن هر ی���ک بنا 
ک���الم الهی  ب���ر مشرب تفسی���رى خود، ب���ه تفسیر و تبیین 
یده و به بعضی از پرده هاى قرآن پرداخته اند  ز مبادرت ور
و هر چند مساعی آنان پرثمر بوده است، اما عظمت قرآن 
تر است. به  به اندازه اى است که از فهم مفسران برتر و باال

ید: همین مناسبت می گو

چه بسا مسائل عرفانی که در قرآن و این مناجات هاى 
ائّم���ه اطه���ار علیهم الس���الم و همی���ن مناج���ات شعبانیه 
مسائ���ل عرفان���ی هس���ت که اشخ���اص، فالسف���ه، عرفا تا 
ین  ک کنند، بفهمن���د عناو ح���دودى ممک���ن اس���ت ادرا
را؛ لک���ن آن ذوق عرفان���ی چ���ون حاص���ل نش���ده اس���ت، 
یف���ه در قرآن »ُث���ّمَ َدَنا  کنند. آی���ه شر نمی توانن���د وج���دان 

ی * َفَکاَن َقاَب َقْوَسْیِن أْو أْدَنی«.7
َّ
َفَتَدل

ی���ن، فالسف���ه در این ب���اب صحبت ها  خ���وب، مفسر

5. نجم )53(: 9.
6. آداب الصالة، ص 181.

7. نجم )53(: 8 ـ 9.

امام خمینی 
معناى تفسیر 

را شرح مقاصد 
کتاب الهی 

می داند و از 
مفّسر انتظار دارد 

که در هر یک از 
آیات قرآن، به 

عالم غیب هدایت 
کند و به طرق 

سعادت و سلوک 
طریق معرفت 

راهنمایی نماید.
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کم شده است.1 کردند، لکن آن ذوق عرفانی 

که براى  امام خمینی 1 با اشاره به روایات معصومان 
قرآن تا هفتاد بطن قایل شده اند، معتقد است که حقایق 
که به آن روى  کسانی  که  بان���ی بیان شده است  قرآن به ز
آورن���د، به میزان معرفت و خلوصی که اندوخته اند، از آن 
بهره من���د می گردن���د؛ اما فه���م حقیقی ق���رآن از آِن کسانی 
ما یعرف 

َ
گرفته ان���د؛ »إّن که مورد خطاب ق���رآن قرار  اس���ت 

القرآن من خوطب به«.2

حتی جبرئی���ل امین علیه السالم نی���ز واسطه اى است 
که این آیات را از غیب بر حضرت ختمی مرتبت رسانده 
اس���ت و خود به فه���م آن نایل نشده است و »من خوطب 
کرم است و دیگران هم به واسطه تعلیم  به« فق���ط رسول ا
ک���ه فهمیده اند.  آن حض���رت صلی اهلل علیه و آل���ه اس���ت 
بنابراین، دست بشر عادى از فهم واقعی آن کوتاه است.3

بدین جهت است که امام خمینی چون به تفسیر قرآن 
گفتار خود را جز احتمالی در تفسیر نمی داند  می پردازد، 

یش از قرآن به طور جزم پاى نمی فشرد.4 و بر تبیین خو

وف مقّطعه در قرآن حر
افتت���اح بیست و نه سوره از سوره ه���اى قرآن با حروفی 
یند. این حروف  که به آن ها »حروف مقّطعه« می گو است 
تهّجی که به صورت جداجدا تلّفظ می شوند، به نام هاى 
»فواتح س���ور« یا »اوایل سور« نیز خوان���ده شده اند و غالبا 

در آغاز سوره هاى مّکی واقع شده اند.

آراء و نظرات دانشمندان در تبیین این حروف و مفاد 
گون و فراوان است: گونا آن ها 

از  را  ق���رآن  مقّطع���ه  ح���روف  سیوط���ی  جالل الدی���ن 
یش را در معناى این  متشابهات ق���رآن می داند و رأى خو

حروف چنین اظهار داشته است:

کسی  که جز خداوند،  ى است  حروف مقّطعه از اسرار

1. صحيفه امام، ج 17، ص 457.
كافی، ج 8، ص 312، ح 485.   .2

3.  ر.ک: صحيفه امام، ج 18، ص 262.
4.  ر.ک: تفسير سوره حمد، ص 12.

گاه نیس���ت؛ چنان که از شعبی روایت شده است  بر آن آ
ک���ه چون از فواتح سور سؤال شد، گفت: »براى هر کتابی 

سّرى است و سّر این قرآن، فواتح سور است«.5

وى سپس آراء دیگران را در این موضوع شرح می دهد 
یه در تفسی���ر این حروف اشاره  و در مجم���وع به یازده نظر

می کند.

عاّلمه طباطبائی در تفسیر گران قدر المیزان پس از نقل 
عبارات طبرسی در مجمع البیان پیرامون حروف مقّطعه 

یسد: قرآن، به نارسایی این اقوال می پردازد و می نو

و ب���ه هیچ ی���ک از این اق���وال نمی ت���وان اطمینان پیدا 
ى است بین خداوند سبحان  کرد... و این حروف، رم���وز
که بر م���ا پنهان است و فهم ع���ادى ما، راهی  و رس���ول او 
به س���وى آن ندارد؛ ج���ز این که احس���اس می کنیم مابین 
حروف و مضامی���ن سوره هاى آن ها ی���ک ارتباط خاصی 

برقرار است.6

وف مقّطعه در دیدگاه عرفا حر
ین���د  عرف���ا و متصّوف���ه هم���واره سخ���ن در لّفاف���ه می گو
ک���ه معناى  ی���ش را ب���ا الفاظی بی���ان می کنند  ک���الم خو و 
ظاهرى آن را اراده نکرده اند و غالبا سخن را با محّسنات 
که فه���م آن در بادى امر  ادب���ی چنان آمیخت���ه می سازند 

دشوار می آید.

ادیب���ان پارسی گ���وى ع���ارف، در نگ���ارش نظ���م و نث���ر 
ی���ش از این شیوه سود جسته اند. برخی از اینان که در  خو
گفته اند، به تفسیر ذوقی  باب حروف مقّطعه قرآن سخن 
این حروف پرداخته اند؛ چنان که جملگی به رمزى بودن 

کرده اند. این حروف حکم 

یسد: عین القضات همدانی در این مورد می نو

کم  ک���ه اول بیست و نه سورت حروف است و  در این 
نیس���ت و بیش نیست هم اسرار است؛ و در این که جمله 
ح���روف مقّطع هفتاد و اند ح���روف است هم اسرار بسیار 

5. االتقان فی علوم القرآن، ج 2، ص 16.
6. الميزان فی تفسير القرآن، ج 18، ص 6.
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گر خواهم  اس���ت؛ و در معانی این حروف خ���وض کردن ا
مگر بتوانم، ولیکن نتوانم؛ لمعاٍن جّمه.1

عین القضات فهم قرآن را منوط به فهم و درک حروف 
آن می داند و شناخت فواتح سور را شرِط دانستن نهایت 

آن معرفی می کند:

ى ق���رآن دانست���ه اى؟ بدای���ت ق���رآن دانستن به  پن���دار
نزدی���ک، م���رد آن است که ت���ا »کهیعص«، »ال���م«، »طه«، 
»یس« بدانی. چون بدایتش ندانی، نهایتش چه دانی که 

چه بود؟

که ای���ن فصل که  ب���ه ج���الل و ق���در لم ی���زل و الی���زال! 
نوشت���م ذوق اس���ت؛ هرچه پیش از این ح���روف دانستن 
بود، آن ندانستن بود و تو را خبر نه؛ چه گویی؟! تا حروف 

کلمه چوان بدانی؟!2 بندانی، 

و در بیان حکمت وجود این حروف در آغاز بعضی از 

1. نامه هاى عين القضاة همدانی، ج 2، ص 290.
2. همان، ج 1، ص 42.

ید:3 سوره ها می گو

ک���ه بدانی ای���ن حروف در  ج���وان م���ردا ! هیچ خواهی 
ق���رآن چرا اس���ت؟ بدان که حدیث عشق چ���ون به سرحّد 
مَواِت َو  ی الّسَ

َ
ا َعَرْضَنا ااْلءَماَن���َة َعل

َ
بان و مک���ان آمد، »إّن ز

ی«5 خطبه سور 
َ
َمَثُل ااْلءْعل

ْ
ِجَب���اِل«،4 »َو هلِلِّ ال

ْ
ااْلءْرِض َو ال

کرد، همه پاى واپس نهادند؛  کلمات و حروف  و آی���ات و 
َنِفَد 

َ
ی ل ّبِ َبْحُر ِم���َدادا ِلَکِلَم���اِت َر

ْ
َکاَن ال ���ْو 

َ
دانستن���د که »ل

ّبِی«؛6 چه جاى سورتی بود  َکِلَماُت َر َبْح���ُر َقْبَل أْن َتْنَفَد 
ْ
ال

کلمه. حروف بی معنی پاى فراپیش نهادند »َو  یا آیتی یا 
گفت این را چه  وما َجُهواًل«،7 

ُ
َکاَن َظل ُه 

َ
َها ااْلءْنَساُن إّن

َ
َحَمل

یند؟ عجبا از این حدیث! گو

 سب���و س���وراخ بد و دی���ک ازو بی���رون شد  ب���دره دیک 
گذشت���ن بندان���م چ���ون شد  از حس���رت ای���ن سخن دلم 

3. نامه هاى عين القضاة همدانی، ج 1، ص 334.
4. احزاب )33(: 72.

5. نحل )16(: 60.
كهف )18(: 109.  .6

7. احزاب )33(: 72.



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 1421

کمی افزون شد کمی،  کاندر یله  پرخون شد  

َناُهْم 
ْ
که »َو َحَمل َها ااْلءْنَساُن«1 بود؛ 

َ
گف���ت: آن نه »َحَمل

َبْحِر«2 بود. چه جاى »ُخِلَق ااْلءْنَساُن َضِعیفا«3 
ْ
َبّرِ َو ال

ْ
ِفی ال

َبْحِر«4 
ْ
َب���ّرِ َو ال

ْ
ُرُکْم ِفی ال ���ِذى ُیَسّیِ

َّ
ب���ود؟ این جا قّوت »ُهَو ال

است.

گر  یت راه تا کجا توان برد! اما ا پی���دا است به َقدم بشر
کجا خواهی رو و  ُهَدى«5 راست اس���ت، هر 

ْ
ل

َ
ْیَن���ا ل

َ
»إّنَ َعل

ْکَف���َرُه«،6 او  گ���ر آدمی »کفور« اس���ت، »ُقِت���َل ااْلءْنَساُن َما أ ا
َغُفوٌر َشُکوٌر«.7

َ
َنا ل ّبَ »شکور« است؛ بداًل عنه: »إّنَ َر

عین القضات ای���ن حروف را معنادار می داند و بر این 
باب بصیرت  ب���اور است که قدرت درک ای���ن معانی را ار

دارا می باشند. در همین زمینه آورده است:

ک���ه چیزى  ی���ق دیگ���ر اس���ت، »هو أق���رب«  این ج���ا طر
ک���ه هی���چ معنا ن���دارد. و م���ن حی���ث التحقیق،  ین���د  بگو
ید: »کهیعص«،  گو یر آن بود؛ چنان ک���ه  همه معان���ی در ز
»حمعس���ق«، »الم���ص«، »طس���م«، »طه«، »ی���س«. و »اهللُ  
گر تو را بیان نیست، باشد  َتُه«8 ا

َ
ُم َحْیُث َیْجَع���ُل ِرَسال

َ
أْعل

که دیگرى را بود.

باب  و در ذک���ر این ح���روف، ان���واع تنبیهات اس���ت ار
بصائر را؛ و آن تنبیهات را حصر محال است.9

و در مقام���ی دیگر، این ح���روف را رمزى براى بعضی از 
صفات خدا محسوب می نماید:

خدا را صفاتی است؛ آن صفات گاهی با الفاظی نظیر 
»ق���درت« و »ارادت« و »علم« و »حی���ات« بیان می شود؛ 
گ���اه الف���اظ مناسبت با آن صفات ندارن���د؛ بنابراین به  و 

کلمه ها حروف مقّطعه می آید. جاى الفاظ و 

1. احزاب )33(: 72.
2. اسراء )17(: 70.

3. نساء )4(: 28.
4. يونس )10(: 22.

5. ليل )92(: 12.
6. عبس )80(: 17.
7. فاطر )35(: 34.
8. انعام )6(: 124.

9. نامه هاى عين القضاة همدانی، ج 2، ص 289.

ک���ه حروف مقّطعه  یافت  گذشت می توان در از آنچ���ه 
ى است که رمز آن بر  در دیدگ���اه عین القض���ات، از اسرار
گش���وده نخواهد شد. وى بر همین نکته  نامحرمان هرگز 

یسد: یح می نماید و می نو تصر

ک���ه محّب���ان را از اس���رار ُمل���ک  ی���ز! او خواس���ت  اى عز
کس���وت ح���روف؛ ت���ا  و ملک���وت خ���ود خب���رى ده���د، در 
ید: »الم«، »المر«، »الر«،  نامحرم���ان بر آن مّطلع نشوند؛ گو
»کهیعص«، »ی���س«، »ق«، »ص«، »حم«، »عسق«، »ن«، 

»طه«، »المص«، »طسم«، »طس«.

که این خبر از مصطفی صلی اهلل علیه و آله  یغا! مگر  در
گف���ت: »إّن لک���ّل شیء قلب���ا، و إّن قلب  که  نشنی���ده اى 
الق���رآن ی���س«.10 این جمله نش���ان سّر احدس���ت با احمد 
صلی اهلل علیه و آله که کسی جز ایشان بر آن واقف نشود.11

ی���ح ح���روف مقّطعه  ى در تشر به���ان شی���راز شی���خ روز
که ای���ن حروف، رمزى از صف���ات خداوند  معتق���د است 

است و بندگان خاص او قادر به فهم آن ها می باشند:

بان  بدان که حق سبحانه و تعالی با عموم بندگان به ز
بان حقیقت... آن ها که  ید، و با خصوص به ز یعت گو شر
ب���ه غرایب علم ِقَدم و حکم َق���َدر، سابق در ازل شاهدند. 
بوبی���ت، با عموم خلق  گ���ر نه ایشان بودن���دى در ملک ر ا
خط���اب متشابهات نک���ردى... و اظهار صفات خاص و 
ی���ده که بدان قاطب���ه قوم خط���اب کند، چون  گز ح���روف 
»ال���م«، »المص«، و جمله حروف تهّجی که معادن اسرار 
صف���ات و نع���وت و اسامی ِقَدمی اس���ت، از حق اشارت 
اس���ت مر پرندگ���ان مزار بساتی���ن غیب ع���رش و مالزمان 
کرسی حق، بدان خب���ر داد ایشان را از اسرار  دار المل���ک 
صف���ات و حقیق���ت ذات و انقالب من���ازل عشق و شوق 
عین محبت و معرف���ت و توحید و عین سرمدیت و عین 
ازلّی���ت و س���ّر فردانّی���ت در لباس ج���الل و جمال عیسی 
و جبرئی���ل... و خواص صدیقان، مث���ل صحابه و تابعین 
و اولی���اى مق���ّرب و مشای���خ متصّوف���ه و عارف���ان مح���ّب 

10. همان، ج 2، ص 291.
11. وسائل الشيعه، ج 6، ص 247، ح 1.



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 1431

ک���ه به َاجنح���ه صفات ح���ول ُسرادق  و سابق���ان موّح���د، 
یا می پرند، ملتبسان نور محبتند، البسان سّر قدم در  کبر

خزاین غیب و سناى مکتوم.1

را دلی���ل فض���ل  ای���ن ح���روف  رشیدالدی���ن میب���دى 
کّفاره جرم و  ک���رم و اش���اره به لط���ف و بشارت به مه���ر و  و 
یان  موج���ب غ���ارت دل هاى دوست���ان و پیرای���ه سخن گو
ى بر  می دان���د و فهم آن را نشان موافق���ان برمی شمرد و بار
ى در چشم مبتدع���ان به حساب  گ���ردن دشمن���ان و خار
م���ی آورد.2 وى ب���ا اشاره به این که این ح���روف، رمزى بین 

یسد: عاشق و معشوق است، می نو

التخاطب بالح���روف المفردة سّنة األحباب فی سنن 
المحاّب؛ فهو س���ّر الحبیب مع الحبیب؛ بحیث الیّطلع 
علیه الرقی���ب... در صحیفه دوست���ی نقش خطی است 
ک���ه ج���ز عاشق���ان، ترجم���ه آن نخوانن���د؛ در خلوت خانه 
که جز عارفان َدنَدنه  ى است  دوستی، میان دوستان راز
آن ندانند. در نگارخانه دوستی، رنگی است از بی رنگی 

که جز والهان از بی چشمی نبینند.3

وف مقّطعه از منظر امام خمینی1 حر
که: امام خمینی 1 بر این باور است 

ی���ف از حق تعالی ب���ه مبدئّیت جمیع  کت���اب شر این 
شئ���ون ذاتی���ه و صفاتی���ه و فعلی���ه و ب���ه جمی���ع تجلیات 
یه را  جمالی���ه و جاللی���ه، صادر شده و دیگ���ر کتب سماو

این مرتبت و منزلت نیست.4

این صحیفه نورانی، ص���ورت اسم اعظم خدا است و 
در حقیق���ت، س���ّرى است بین حق و رس���ول گرامی اش و 
کتاب  که به شکل حروف و  صورت ن���ازل شده آن است 

درآمده است.

قرآن سّر است، سّر سّر است، سّر ُمستسّر به سّر است، 
که برسد  کند... تا این  سّر مقنع به سّر است، و باید تنّزل 

1. تمهيدات، ص 175.
ح شطحيات، ص 58. 2. شر

كشف االسرار، ج 10، ص 201.  .3
4. همان، ج 1، ص 52.

به این مراتب نازله.5

ام���ام خمینی بر این عقیده اس���ت که حروف مقّطعه � 
ک���ه از آن شده است � از قبیل  علی رغ���م تفاسیر مختلفی 
کس���ی را از علم آن  رم���ز بین مح���ّب و محب���وب اس���ت و 
که بعضی از مفسران به حسب  بهره اى نیست و هر آنچه 
کرده ان���د، مبناى صحیحی  ح���دس و تخمین خود بیان 
ک���ه فه���م آن از حوصله بشر  ن���دارد و هی���چ بعی���د نیست 

خارج، و مخصوص به

ک���ه به  خ���واص از اولی���اى خداون���د باش���د؛ همان ه���ا 
که وجود  خط���اب قرآن اختص���اص یافته اند. همان ط���ور 
یل آن ه���ا را همان ها  متشابه���ات براى هم���ه نیست و تأو

درمی یابند.6

رم���زى ب���ودن ح���روف مقّطع���ه ق���رآن از حکم���ت الهی 
سرچشم���ه می گی���رد و اس���رار آن بر م���ا پوشی���ده است. از 
دیدگاه امام خمینی، تنها پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله 

که وى تعلیم نماید، بر اسرار آن واقفند: کس را  و هر 

قرآن و حدیث نیز قانون هاى علمی را که توده آوردند، 
که مردم می فهمند، لکن علوم قرآن و  کردند  ى بیان  طور
کس  ک���س نمی تواند بفهمند و براى همه  حدیث را همه 
ه���م نیامده اس���ت؛ بلکه بعضی از آن ه���ا رمز است میان 
ین���ده و ی���ک دسته خ���اص؛ چنان که دول���ت، بعضی  گو
که آن ها  کشور نیس���ت  که صالح  تلگراف���ات رم���زى دارد 
کنند؛ تلگراف خان���ه هم از آن تلگرافات چیزى  کشف  را 
که حتی  نمی فهم���د. در ق���رآن از این گون���ه رمزه���ا اس���ت 
ک���ه ق���رآن را آورد، خود  ب���ه حسب روای���ات، جبرئی���ل هم 
کس  نمی دانس���ت معنی آن را؛ فقط پیغمب���ر اسالم و هر 
کشف این رمزها را می توانست بنماید؛  کرده،  را او تعلیم 

که در اول سوره ها است.7 مانند همان حروفی 

امام خمین���ی 1 همین موض���وع را در جایی دیگر، به 
گزارش می نماید: این ترتیب 

5. آداب الصالة، ص 183.
ح چهل حديث، ص 351. 6. ر.ک: شر

كشف االسرار، ص 322.  .7

امام خمینی 1 
بر این باور است 

که:

این کتاب شریف 
از حق تعالی به 
مبدئّیت جمیع 
شئون ذاتیه و 

صفاتیه و فعلیه 
و به جمیع 

تجلیات جمالیه 
و جاللیه، صادر 

شده و دیگر کتب 
سماویه را این 

مرتبت و منزلت 
نیست.



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 1441

در ای���ن مخاطب���ه بی���ن حبیب و محب���وب و مناجات 
ى است که جز او و حبیبش،  بین عاشق و معشوق، اسرار
کسی را بر آن راه نیست و امکان راه یافتن نیز نمی باشد.

شاید ح���روف مقّطع در بعض سور مثل »الم«، »ص«، 
یمه که  ى از آی���ات کر »ی���س« از ای���ن قبیل باش���د و بسیار
اهل ظاه���ر و فلسفه و عرفان و تصّوف، هر یک براى خود 
گرچه هر  کنند نیز از همان قبیل است؛  یلی  تفسی���ر یا تأو

طایفه به قدر ظرفیت خود، حّظی دارد یا خیالی.1

نتیجه گیرى
از منظر امام خمینی 1 :

ال���ف. ق���رآن منزلت���ی ب���س واال و حقیقتی برت���ر از فهم 
انسان ه���ا دارد و آنچ���ه در اختی���ار م���ا اس���ت، مرتبه نازل 
یب به ذهن ما، به صورت  شده آن است که به جهت تقر

الفاظ بیان شده است.

کس ب���ه حسب قرب  ب. ق���رآن ذو وج���وه اس���ت و هر 
و ُبع���د و می���زان دانش و بینش خود، ب���ه بخشی از مراتب 
عمیق معنایی آن پی می برد؛ اما فهم کامل آن مخصوص 
پیامب���ر صلی اهلل علیه و آل���ه و ائّم���ه اطه���ار علیهم الس���الم 

که از سوى آن حضرت به این فهم نایل آمدند. است 

ج. ح���روف مقّطعه قرآن - علی رغم تفاسیر متعّدد- از 
اسرار الهی است و نامحرمان را به فهم آن راهی نیست.

1. ره عشق، ص 29.

کتاب نامه

یم. کر قرآن 

آداب الص���الة، ام���ام خمین���ی، مؤسسه تنظی���م و نشر آث���ار امام 
خمینی، 1380 ش.

البح���ر المحی���ط، ابوحیان اندلس���ی، بیروت، داراحی���اء التراث 
بی، 1411 ق. العر

تقان فی علوم القرآن، جالل الدین سیوطی، بیروت. اال

تفسیر سوره حم���د، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی، 1375 ش.

تمهیدات، عین القضاة همدانی، انتشارات منوچهرى.

ره عشق، امام خمین���ی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 
1378 ش.

شرح چهل حدیث، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی، 1372 ش.

ى، تهران، کتابخانه  بهان بقلی شیراز شرح شطحیات، شیخ روز
ى، 1360 ش. طهور

صحیف���ه امام، ام���ام خمین���ی، مؤسسه تنظی���م و نشر آث���ار امام 
خمینی، 1378 ش.

کلینی، تهران، دارالکتب االسالمیه،  الکافی، محمدبن یعقوب 
1367 ش.

کشف االسرار، امام خمینی، قم، انتشارات مصطفوى.

کش���ف االسرار و ع���ّدة االب���رار، ابوالفضل رشید الدی���ن میبدى، 
تهران، انتشارات امیرکبیر، 1361 ش.

لسان العرب، جمال الدی���ن محمدبن مکرم بن منظور، قم، نشر 
أدب الحوزه، 1405 ق.

کتابخانه مجلس شوراى  کبر دهخدا،  لغت نامه دهخدا، علی ا
ملی.

المیزان ف���ی تفسیر القرآن، سیدمحمد حسی���ن طباطبائی، قم، 
انتشارات اسماعیلیان، 1371 ش.

نامه ه���اى عین القض���اة همدانی، به اهتم���ام علینقی منزوى و 
عفیف عسیران، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1351 ش.

وسائل الشیع���ه، شیخ محمد حر عاملی، قم، مؤسسة آل البیت 
علیهم السالم الحیاء التراث، 1411 ق.

قرآن منزلتی بس 
واال و حقیقتی 
برتر از فهم 
انسان ها دارد و 
آنچه در اختیار ما 
است، مرتبه نازل 
شده آن است که 
به جهت تقریب 
به ذهن ما، به 
صورت الفاظ 
بیان شده است.
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نقش قرآن در قیام  امام خمینی1
مهدی حاضری

مقاله

1ام���ام خمین���ی1 شخصیت���ی چن���د بع���دی و جامع 

که در بسی���اری از رشته های عل���وم اسالمی به  می باش���د 
مرات���ب عالی نائل آم���ده و آثار فاخر متع���ددی از خود بر 
ج���ای نه���اده اس���ت. یکی از ابع���اد علم���ی و شخصیتی 
ک���ه گرچه از او تفسی���ر کاملی بر  انس���ان بع���د قرآنی است 
ج���ای نمانده است، اما نکته ه���ای کلیدی و راهگشائی 
کرده جایگ���اه برجسته  ک���ه در موضوع تفسی���ر قرآن بی���ان 
قرآن���ی ایشان را نش���ان می دهد. یک جل���وه از شخصیت 
کالم الهی در عرصه  قرآنی امام به نقش ایشان در احیای 
که در ای���ن مقاله ب���دان پرداخته  بوط اس���ت  اجتم���اع مر

می شود.

احیای اصطالحات قرآنی در جامعه
ایش���ان  قرآن���ی اس���ت.  ی���ک ادبی���ات  ام���ام  ادبی���ات 
ی���ن مع���ارف اسالمی را ب���ا الهام از سب���ک قرآن به  عالی تر
جامع���ه القا می کردند. در سخنرانی ه���ای ایشان مفاهیم 
یخی  دقیق عرفانی و فلسفی با امثال و حکم و قصص تار
و احکام الهی ممزوج شده و به صورت مطالب قابل فهم 
کثر افرادی که پای  یبا ا برای توده مردم ارائه می گردید. تقر
صحب���ت ایشان می نشستن���د، به ان���دازه درک خود بهره 
برده و دست خالی بر نمی گشتند. از طرف دیگر بسیاری 

1. پژوهشگر علوم دينی.

گردید و مردم  از اصطالح���ات قرآنی در بین جامع���ه احیا 
کوچه و ب���ازار ضمن آشنایی با آن ه���ا، در محاورات خود 
از آن بهره می گرفتند. اصطالحات���ی همچون »استکبار«، 
»استقام���ت«،  »شیط���ان«،  »مستضع���ف«،  »مستکب���ر«، 
»برائت از مشرکین«، »قدس«، »تزکیه نفوس«، »تهذیب«، 
»قی���ام هلل«، »هجرت«، »قتال فی سبیل اهلل«، »حیات پس 

از مرگ« و... .

کنار دع���وت مردم ب���ه عمل ب���ه دستورات  ایش���ان در 
بان���ی ساده به تبیی���ن احکام و مع���ارف قرآنی  قرآن���ی، با ز
گ���ر به بیانیه ه���ا، پیام ها ی���ا بخشی از  می پرداختن���د. ما ا
کثر آن ها  سخنرانی ه���ای ایشان نگاه کنیم، می بینیم در ا
گرفته ش���ده و فرهنگ قرآنی به  از ای���ن اصطالح���ات بهره 

زی احیا شده است. نحو بار

استفاده به ج���ا از آیات قرآن در ابتدای بیانیه ها، یکی 
که  گسترش ادبی���ات قرآنی بود  دیگ���ر از راه های بس���ط و 
حض���رت امام ب���ه نحو جال���ب بعض���ًا حیرت انگی���زی از 
که امام  آن ها به���ره  می گرفتند. به عنوان مث���ال در پیامی 
ب���رای حجاج بی���ت اهلل الحرام در س���ال 1366 ش ارسال 
فرمودن���د، آیه ابتدای پی���ام هیچ سنخیتی ب���ا فضای آن 
روز جامع���ه و برخورد دول���ت عربستان با حج���اج ایرانی 

کار امام روشن شد. نداشت، ولی بعدًا عظمت 

استفاده به جا 
از آیات قرآن در 

ابتدای بیانیه ها، 
یکی دیگر از 

راه های بسط و 
گسترش ادبیات 

قرآنی بود که 
حضرت امام به 

نحو جالب بعضًا 
حیرت انگیزی 

از آن ها بهره  
می گرفتند.

1
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کرده بودند: امام در صدر این پیام این آیه را ذکر 

َرُسوِلِه ُثّمَ ُیْدِرْکُه  ی اهلل َو
َ
»َوَمن َیْخُرْج ِم���ن َبْیِتِه ُمَهاِجًرا ِإل

ْجُرُه َعلی اهلل«.1
َ
َمْوُت َفَقْد َوَقَع أ

ْ
ال

آقای ام���ام جمارانی، نماینده ام���ام در سازمان حج و 
ید: یارت می گو ز

ام���ام طبق سنت ه���ر ساله در آستانه ح���ج، پیامی به 
که به حج رفتیم،  حجاج بیت اهلل می دادند. در سال 66 
از ابت���دای پی���اده شدن در جده ت���ا راهپیمایی مدینه، از 
برخ���ورد دول���ت و مأموران سع���ودی بسیار راض���ی بودیم 
ک���ه دولت سعودی ب���ا ایران و  و اص���اًل تص���ور نمی کردیم 
ایران���ی، این قدر با احترام برخورد کند. پیش بینی تمامی 
ک���ه: »امسال شاهد  کار حج این بود  ب���رادران دست اندر 

ین مراسم حج خواهیم بود«. یکی از باشکوه تر

که  احمد  آقا، فرزند برومند امام نقل می کرد: هنگامی 
ک���ه در صدر پیام استف���اده شده بود،  مقدم���ه و آیه ای را 
دی���ده بود متعجب شد و دچار حی���رت از اینکه چرا امام 
در ای���ن پی���ام، حج���اج را به شه���ادت و هج���رت حسین 
گون���ه ف���را خوانده ان���د! احمد آق���ا می گفت: وقت���ی پیام را 
کردم، ب���اور این قضی���ه برایم بسیار ثقی���ل بود«.  مطالع���ه 
ک���ه ایشان هم  ای���ن پی���ام را به آقای انص���اری نشان دادم 
نظر بن���ده را داشت. بعد از اینکه آق���ای انصاری هم نظر 
ک���ردم: آقا!  داد، خدم���ت ام���ام رفتیم و ب���ه ایشان عرض 
که  تنه���ا نظر من نیست، بلکه برادران دیگر هم معتقدند 
ک���ار رفته است،  ک���ه در صدر مطلب به  آی���ه و مقدمه ای 
گونه سنخیتی با مراسم و مناسک حج ندارد. امام  هیچ 
گروهی  یعتر این پیام را به رسانه های  فرمودند: هر چه سر
و حج���اج ایران���ی در مدینه مخابره نمایی���د. هنگامی که 
ب���ی آن را برای  کرو ای���ن پی���ام مخابره ش���د، بنده و آق���ای 
کردیم. م���ا هم بسیار  سای���ر دست اندر کاران ح���ج قرائت 
که چه سنخیتی بین مراسم حج و ایه  شگفت زده شدیم 
مبارک���ه است. از مدینه با بی���ت تماس گرفتیم. احمد آقا 
گف���ت: من هم این مطلب را ب���ا امام در میان گذاشته ام، 
ام���ا ایش���ان فرمودن���د: پیام را با ای���ن آیه و مقدم���ه مخابره 

نمایید. این پیام در روز اول ذیحجه صادر شد و فاجعه 
که  خونی���ن مکه در روز ششم ذیحجه ب���ه وقوع پیوست، 
پیشبینی  ای���ن قضیه بی���ش از پیش مبین عرفان ب���اال و از

کم  نظیر حضرت امام است.2 های 

دفاع از قرآن
ک���ه به قرآن  حض���رت امام؛ به جه���ت اعتقاد راسخی 
که ق���رآن در اندیش���ه و تفکر ایشان  داشتن���د و جایگاهی 
کت���اب آسمانی پیشرو و  داشت، هم���واره در دفاع از این 
که  ین چیزی  گف���ت اصلی تر پیش ق���دم بودند و می توان 
کشاند،  ی���م شاهنشاهی  ژ زه با ر ایش���ان را به میدان مب���ار

یم بود. کر دفاع از قرآن 

���م الیح���ه ای را ب���ه 
َ
در س���ال 1341 دول���ت اس���داهلل َعل

که به الیحة انجمن های ایالتی و والیتی  ی���ب رساند  تصو
یم تبدیل  مع���روف ش���د. در این الیحه سوگند به ق���رآن کر
کت���اب آسمانی ش���ده بود و بدی���ن ترتیب  ب���ه سوگن���د به 
که بهائیت در دستگاه  می خواستند راهی برای نف���وذی 
ی���ر نفوذ خود  شاهنشاه���ی یافت���ه و هم���ة ارکان دولت را ز
گردی���د و تنها  کنند. این الیح���ه تنظیم  گرفت���ه بود، پی���دا 
کشف  که با فراست خود، این توطئه را  حضرت امام بود 
نمود و با یک فراخوان جمعی از علما و مراجع، به مقابله 
با ای���ن توطئه برخاسته و دولت را مجبور به عقب نشینی 

کردند.

در حادث���ه حمله ب���ه مدرسه فیضی���ه در دوم فروردین 
سال 1342 نیز حضرت امام از اهانت مهاجمین به قرآن 
کثر پیام ها و سخنرانی های خود  بسیار آشفته شده و در ا

کرده اند. به آن اشاره 

ایشان در یکی از سخنرانی های خود می فرماید:

گ���ر مخالف)اس���الم( نمی بود، ق���رآن را آتش نمی زد.  »ا
که رئیس سازم���ان امنیت... و رئی���س شهربانی...  وقت���ی 
دست���ور دهن���د ق���رآن را آت���ش بزنن���د و کتاب ه���ای دعا را 
کنند. و پاسبانان را به پش���ت بام بفرستند، تا  لگدک���وب 
کل���ه روحانیون و طالب بزنن���د، آیا این ها  ب���ا آجر ب���ه سر و 
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مخالف با دین مقدس اسالم نیستند؟«3

و ل���ذا سخنان آتشی���ن ایش���ان در روز سیزدهم خرداد 
1342 و پیام ه���ای دعوت مردم ب���ه قیام، همه در دفاع از 

حرمت قرآن بود.

ایش���ان در سال 1323 ه�.ش نیز کتاب کشف اسرار را 
کتاب اس���رار هزارساله نوشتند و در دفاع از تهاجم  در رّد 

کلیه دروس خود را تعطیل نمودند. به قرآن، 

که جبه���ة ملی بر  پ���س از پیروزی انق���الب نی���ز زمانی 
ضد الیحه قصاص اع���الم راهپیمایی نمودند، بالفاصله 
ضم���ن مرتد خواندن ای���ن افراد با آنان ب���ه شدت برخورد 

کردند. و در سخنرانی خود می فرمودند:

که در مقابل الیحه  »ملت مسلمان را دعوت می کنند 
کنن���د، یعنی چه؟ یعن���ی در مقابل  قص���اص راهپیمایی 
کنند. شما را دعوت به قیام  ی���م راهپیمایی  کر نص قرآن 
یم.  کر و استقامت و راهپیمایی می کنن���د در مقابل قرآن 

یم، ضروری مسلمین... جبهة ملی از امروز  ن���ص قرآن کر
محکوم به ارتداد است.«4

و در نهایت در مقدمة وصیت نامه سیاسی �  الهی خود 
ک���ه به قرآن وارد شده است،  ضمن بر شمردن جفاهایی 
گفته و می فرماید: از احیای قرآن در ایران اسالمی سخن 

ی���م را وسیل���ه ای کردند ب���رای حکومت های  کر »ق���رآن 
ک���ه نقش ق���رآن به  ک���ار به جای���ی رسید  ض���د قرآن���ی و... 
دس���ت حکومت ه���ای جائ���ر و آخوندهای خبی���ث بدتر 
از طاغوتی���ان، وسیل���ه ب���رای اقامة ج���ور و فس���اد و توجیه 
ستمگ���ران و معان���دان ح���ق تعال���ی ش���د. و مع األس���ف 
ب���ه دس���ت دشمن���ان توطئه گ���ر و دوست���ان جاه���ل، قرآن 
کت���اب سرنوشت ساز، نقش���ی ج���ز در گورستان ها و  ای���ن 
مجالس مردگان نداشت و ندارد و آنکه باید وسیله جمع 
کتاب زندگ���ی آنان باشد، وسیله  یت و  مسلمان���ان و بشر
تفرقه و اختالف گردید و یا به کلی از صحنه خارج شد.«5
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اجرایی کردن دستورات قرآن
حض���رت امام قیام و انقالب خود را برای پیاده 
کردن دستورات اسالمی دانسته و در درس والیت 

فقیه خود در نجف اشرف می فرمایند:

که  گرفت���ه  یدگ���ار ب���ر ای���ن تعل���ق  »حکم���ت آفر
کنند، و در حدود  یق���ة عادالنه زندگی  مردم به طر
الهی ق���دم بردارن���د. این حکم���ت همیشگی و از 
سنت های خداوند متعال، و تغییر ناپذیر است.

بنابرای���ن، ام���روز و همیش���ه وج���ود »ول���ّی امر«، 
پ���ا نگهدارن���ده نظم و  ک���ه قّیم و بر کمی  یعن���ی حا
کمی  قان���ون اسالم باشد، ض���رورت دارد وجود حا
زات ستمگری ه���ا و تع���دی ب���ه  ک���ه مان���ع تج���اور
و  امان���ت دار  و  امی���ن  باش���د؛  دیگ���ران  حق���وق 
پاس���دار خلق خ���دا باشد، هادی م���ردم به تعالیم 
و عقای���د و احک���ام و نظامات اسالم���ی باشد، و از 
بدعت هایی که دشمنان و ملحدان در دین و در 
کند. مگر  قوانی���ن و نظامات می گذارند جلوگیری 
خالفت امیر المؤمنی���ن)ع( به خاطر همین معانی 
ک���ه آن حضرت را  نب���ود؟ آن عل���ل و ضرورتهای���ی 
امام کرده است، اآلن هم هست، با این تفاوت که 
شخص معینی نیست؛ بلک���ه موضوع را »عنوانی 
قرار داده ان���د تا همیشه محفوظ باش���د.«6 ایشان 
یح ق���رآن را مبنای عم���ل خود قرار  دست���ورات صر
کید می کردند ما در این جا  داده و همواره بر آنها تأ
ک���ه مورد عنایت  ب���ه چند نمون���ه از این دستورات 

حضرت امام بوده است، اشاره می کنیم.

قیام هلل
ی���م می فرماید: »ُقْل  کر خداون���د متعال در قرآن 
ن َتُقوُم���وا هلِلَِّ َمْثَنی َوُفَراَدى«. 

َ
ِعُظُکم ِبَواِحَدٍة أ

َ
َم���ا أ

َ
ِإّن

زاتی خ���ود با  حض���رت ام���ام در اولی���ن سن���د مبار
استن���اد به همین آیه همگ���ان را به قیام برای خدا 
ف���را خوان���ده و هم���واره در تذک���رات و نصایح خود 
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ب���ه اطرافی���ان این آیه را ت���الوت می کردند. آی���ت اهلل مؤمن 
ی���د روزی در نج���ف، نام���ه ای  در خاط���رات خ���ود می گو
خدمت ام���ام نوشتم به این مضم���ون: »خواهش می کنم 
م���را نصیحت کنید ولو این که یک نصیحت عام و کلی 

باشد«.

ایشان در جواب فرمودند:

ک���ه خ���دا در ق���رآن فرموده  ی���ن موعظ���ه آن اس���ت  بهتر
ْن َتُقوُموا 

َ
ِعُظُکْم ِبواِحَدٍة أ

َ
ما أ

َ
است: قال اهلل تعالی: » ُقْل ِإّن

ی���ن موعظه همان است  هلِلَِّ َمْثن���ی  َو ُفرادى «.7 یعنی بهتر
که: »م���ن شما را موعظ���ه می کنم به یک  که خ���دا فرموده 
چی���ز، و آن ای���ن است که قیام کنید ب���رای خدا.«؛ چیزی 
که با  که در نظر ایشان عم���ده بود و ما در معاشرت هایی 

یافتیم.8 ایشان داشتیم، در

هجرت در راه خدا
کی���د خداون���د به بندگ���ان مؤمن  یک���ی از دست���ورات ا
ی���م به این  کر هج���رت در راه خداس���ت. و باره���ا در قرآن 

یح شده است. موضوع تصر

حض���رت ام���ام نیز هنگام���ی که دولت بع���ث عراق بر 
اث���ر فش���ار دولت وق���ت ایران ایش���ان را در تنگنا ق���رار داد 
زه ب���ا شاه بردارن���د. حاضر ب���ه پذیرش  ک���ه دس���ت از مبار
این ام���ر نشده و رهسپ���ار فرانسه شدن���د و در جواب این 
گر دول���ت فرانسه به شما اج���ازه اقامت نداد،  که ا س���ؤال 

چه می کنید؟ فرمودند:

یاد ملت  »از فرودگاه���ی ب���ه فرودگاه دیگر م���ی روم و فر
گوش جهانیان می رسانم«. ایران را به 

خ���ود  خاط���رات  در  فردوسی پ���ور  اسماعی���ل  مرح���وم 
ی���د: م���ن پهلوی ام���ام نشسته ب���ودم، پشت سر من  می گو
ح���اج احمدآقا و آق���ای دکتر یزدی وآق���ای امالیی بودند، 
دی���دم این ها با هم دارن���د بحث می کنند. م���ن برگشتم، 
ی���س راه ندادند  گر م���ا را پار که ا ح���اج احمدآق���ا فرمودند 
تکلیف چیست؟ و این که این نکته را آیا به امام بگوییم 
ی���ا نگوییم؟ من گفتم چرا به امام نگوییم؟ باید امام را در 

یم. حاج احمدآقا فرمودند: پس شما  جزئیات سفر بگذار
به ام���ام بگویید. من آهست���ه آهسته ب���ا مقدماتی به امام 
یس نگذاشتند  گ���ر احیانًا در فرودگاه پار کردم آقا ا عرض 
گفتند با ی���ک هواپیمای  یم یا پیاده شدی���م و  پی���اده شو
ید، آن جا شما چه  دیگ���ر از این جا به یک کش���ور دیگر برو
خواهی���د کرد؟ ام���ام فرمودند شما از سف���ر خسته شدید، 
که پیرم���رد هستم خسته نشدم؛   ک���ه جوانید، من  شماها 
یم.  یس راهمان ندادند به یک ج���ای دیگر می رو گ���ر پار ا
یم بهتر اس���ت. از همین االن  کج���ا برو کنید  منته���ی فکر 

فکرش را بکنید.

این یک پیشنه���اد خیلی خوبی بود و خیلی بهتر شد 
ک���ه ما به امام گفتیم و ام���ام فرمودند به فکر آینده باشید. 
یم وقتی  یف ادامه پ���رواز الزم به ذکر است بگو قب���ل از تعر
یس رسیدیم خبرنگاران آمدند و مصاحبه کردند  ما به پار
کردیم و  گزارش سفر امام را از ما خواستند. ما مصاحبه  و 
گفتیم، از جمله این قضیه را. دو روز  یانات بین راه را  جر
یک  ی���س � فرانسه � نوشته اند چر بع���د دیدم مجله های پار
پی���ر ایران به زمین نمی چسب���د، او گفته است فرودگاه به 
گر هیچ جای���ی راه ندادند آب های آزاد  فرودگاه می روم ا
کشتی اجاره می کنیم در آب های  را از ما نگرفته اند. یک 
ی���اد مظلومی���ت ملت ای���ران را به دنیا  آزاد می گردی���م و فر
اع���الم می کنیم. این برداشتی بود که خبرنگاران از همان 

کرده بودند.9 خبر ما 

وف و نهی از منکر امر به معر
یم می فرمای���د: »ُکنُتْم َخْیَر  کر خداوند متع���ال در قرآن 
َمْع���ُروِف َوَتْنَه���ْوَن َعِن 

ْ
ُم���ُروَن ِبال

ْ
���اِس َتأ ْخِرَج���ْت ِللّنَ

ُ
���ٍة أ ّمَ

ُ
أ

ُهم 
َّ
َکاَن َخْیًرا ل

َ
ِکَتاِب ل

ْ
ْهُل ال

َ
ْو آَمَن أ

َ
ُمنَکِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهلل َول

ْ
ال

َفاِسُق���وَن«10 و در آیه دیگری 
ْ
ْکَثُرُه���ُم ال

َ
ُمْؤِمُن���وَن َوأ

ْ
ْنُه���ُم ال ّمِ

ُمُروَن 
ْ
َیأ َخْیِر َو

ْ
ی ال

َ
ٌة َیْدُعوَن ِإل ّمَ

ُ
نُکْم أ َتُکن ّمِ

ْ
می فرمای���د: »َول

ُمْفِلُحوَن«.11
ْ
�ِئَك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
ُمنَکِر َوأ

ْ
َیْنَهْوَن َعِن ال َمْعُروِف َو

ْ
ِبال

ی���ح خداوند  حضرت ام���ام همواره ب���ر این دستور صر
زه در سال 1341 و  کید داشته و از ابتدای ورود به مبار تأ
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در بیانیه های خود خطاب به محمد رضا شاه و اسداهلل 
علم با عنایت و با کمال احترام شاه و دولت را نصیحت 
می کنن���د. اولین تلگراف امام به ش���اه با این عبارت آغاز 

می شود:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم. حضور مبارک اعلیحضرت 
که در  همایون���ی. پس از اهدای تحیت و دع���ا، به طوری 
روزنامه ه���ا منتشر اس���ت، دولت در انجمن ه���ای ایالتی 
و والیت���ی، »اس���الم« را در رأی دهندگان و منتخبین شرط 
نک���رده؛ و به زن ها حق رأی داده است. و این امر موجب 
نگرانی علمای اع���الم و سایر طبقات مسلمین است. بر 
که ص���الح مملکت در  خاط���ر همایونی مکش���وف است 
حف���ظ احک���ام دین مبین اس���الم و آرامش قل���وب است. 
مستدع���ی است امر فرمایید مطالب���ی را مخالف دیانت 
مقدس���ه و مذهب رسم���ی مملکت اس���ت از برنامه های 
گویی ملت  بی حذف نمایند تا موجب دعا دولت���ی و حز

مسلمان شود. الداعی: روح اهلل الموسوی«.12

جهاد فی سبیل اهلل
ی���م همواره مجاهدی���ن در راه خ���دا را تمجید  کر ق���رآن 
َقاِعِدیَن 

ْ
ی ال

َ
ُمَجاِهِدیَن َعل

ْ
َل اهلل ال

َ
کرده و می فرماید: »َفّض

ْج���ًرا َعِظیًما«13 و همواره مؤمنین را به جهاد و قتال در راه 
َ
أ

خدا دعوت می کند.

حض���رت امام نیز همواره مستضعفان جهان را به قیام 
زه با ظالمان دعوت نموده و می فرمایند: و مبار

ید  ی���د و هم پیمان شو »ای مستضعف���ان جهان! برخیز
که زمی���ن از خداست و  و ستمگ���ران را از صحن���ه برانید؛ 

وارث مستضعفانند«.14 

گونه خطر  و خ���ود نیز در ص���ف اول مجاهدین از ه���ر 
استقبال می کند و زن���دان، تبعید، و قربانی در راه خدا را 

می پذیرد.

قتال با فتنه
وُهْم 

ُ
یم می فرمای���د: » َو قاِتل کر خداون���د متعال در قرآن 

ی ال َتُکوَن ِفْتَنة «.15 َحّتَ

حضرت امام نیز با استناد به همین آیه بر ادامه جنگ 
کید می کنند و می فرمایند: یم صدام تأ ژ با ر

ی ال َتُکوَن ِفْتَنة،  وُهْم َحّتَ
ُ
یم می فرمای���د: َو قاِتل کر »قرآن 

همه بشر را دعوت می کند به مقاتله برای رفع فتنه؛ یعنی 
»جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم«، این غیر از آنی است 
گرفته ایم، برای  کوچکش را  که ما می گوییم، م���ا یک جزء 
کوچک���ی از این دایره  این که خ���وب! ما یک دایره خیلی 
ک���ه: »جنگ تا پیروزی«  عظیم واق���ع هستیم و می گوییم 
کفر صدامی است یا پیروزی  مقصودم���ان هم پیروزی بر 
ید این  ت���ر از آنه���ا. آن چه ق���رآن می گو ب���ر، ف���رض کنید باال
ید: »جنگ جنگ ت���ا رفع فتنه از عالم«؛  نیس���ت، او می گو
که تبعیت از ق���رآن می کنند، در نظر  کسانی  یعنی، بای���د 
که قدرت دارند ادامه  که باید ت���ا آن جایی  داشته باشند 
ب���ه نبردشان بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود. 
ای���ن، یک رحمتی است برای عال���م و یک رحمتی است 
ب���رای هر ملتی، در آن محیط���ی که هست. رحمت بودن 
جنگ های پیامبر برای عالم جنگ های پیغمبر، رحمت 
کفاری  ب���وده است بر عالم و رحمت بوده است، حتی بر 
که با آنه���ا جنگ می کرده است. رحم���ت بر عالم است، 
گ���ر نباشد، هم���ه عالم در  ب���رای این ک���ه، فتن���ه در عال���م ا
که مستکبر هستند، با  گ���ر چنان چه آنهایی  آسایش اند. ا
جن���گ سرجای خودشان بنشینند، این رحمت است بر 
ک���رده است. بر خود  که آن مستکب���ر بر او غلبه  آن امت���ی 
مستکب���ر رحمت است،  برای این که اساس عذاب الهی 

بر اعمال ماست«.16

زه با سلطه کفار مبار
یرش  ی���ح خداوند پرهی���ز از پز یک���ی از دست���ورات صر
���ْن َیْجَعَل اهلُل 

َ
سلط���ه کفار اس���ت. خداون���د می فرماید: »ل

ُمْؤِمنیَن َسبیال«.17
ْ
ی ال

َ
یَن َعل کاِفر

ْ
ِلل

یخی حضرت امام که  یکی از سخنرانی های مهم و تار
گردید، سخنرانی  منجر به تبعید ایشان ب���ه ترکیه و عراق 

کاپیتوالسیون بود.18 روز چهارم آبان 1343 علیه الیحه 
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برائت از مشرکین
ی���ح خداون���د در س���وره توب���ه  یک���ی از دست���ورات صر
کعب���ه اس���ت؛ خداون���د  کن���ار  کف���ار در  برائت جست���ن از 
َحّجِ 

ْ
اِس َیْوَم ال ی الّنَ

َ
َرُسوِل���ِه ِإل َن اهلل َو َذاٌن ّمِ

َ
می فرمای���د: »َوأ

ْکَبِر«.19
َ
األ

حض���رت امام بر مبنای ای���ن دستور خداوندی پس از 
پی���روزی انق���الب در پیام ه���ای خود به حج���اج بیت اهلل 
کرده و باعث احیای برائت  کید  الحرام به این موضوع تأ

از مشرکین در مکه شدند.20

استقامت در راه هدف
کرده  خداوند باره���ا در قرآن به پیامب���ر )ص( سفارش 
ک���ن. در سوره ش���وری می فرمای���د: »َو  اس���ت. استقامت 
ِمْرَت«،21 و در سوره هود می فرماید: »َفاْسَتِقْم 

ُ
َکَما أ اْسَتِقْم 

وَن 
ُ
ُه ِبَم���ا َتْعَمل

َ
ِم���ْرَت َوَمن َت���اَب َمَع���َك َواَل َتْطَغ���ْوْا ِإّن

ُ
َکَم���ا أ

َبِصیٌر«.22

حضرت امام با استناد به این آیات همواره مردم ایران 
کنار این  به استقامت در راه هدف فرا می خواندند.23 در 
ب���ا در امور  م���وارد، می ت���وان به احیای نم���از، ممانعت از ر
بانکی و جاری کردن احکام دین در جامعه اشاره نمود.24

کف���ار، فت���وای  دع���وت ب���ه اتح���اد مسلمی���ن در براب���ر 
ابتک���اری ایش���ان به حج���اج ایرانی مبنی بر ل���زوم شرکت 
حج���اج شیعه در نماز جماعت اه���ل سنت در ایام حج 
و استف���اده نک���ردن از مهر ب���رای سجده در نم���از و ... که 
تأثی���ر بسزای���ی در هم دل���ی شیع���ه و سنی داشت���ه است، 
یفه  همگ���ی برگرفته از دعوت به اتح���اد منبعث از آیة شر

ُقوْا«25 بود. »َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اهلل َجِمیًعا َواَل َتَفّرَ

که در  زاتی خ���ود  ین سن���د مبار یخ���ی تر ایش���ان در تار
یری  س���ال 1323 مرقوم فرموده اند، خطاب ب���ه مرحوم وز
که ای���ن یادداش���ت در دفت���ر ایش���ان نوشته شده  ی���زدی 

است، می فرمایند:

ک���ه این صفح���ات را جم���ع آوری  »ای آق���ای محت���رم 
یندگ���ان رساندید،  گو نمودی���د و ب���ه نظر علم���ای ب���الد و 

ید که جمع تفرقة  کتابی هم فراه���م آور خ���وب است یک 
کرده  کند و همه آنان را در مقاصد اسالمی همراه  آن���ان را 
گر در یک گوشه مملکت  ک���ه ا از هم���ه امضاء می گرفتید 
ب���ه دین جسارت���ی می شد، هم���ه یکدل و ی���ک جهت از 

کشور قیام می کردند«.26 تمام 

الزم به توضیح است مرحوم حجت االسالم سید علی 
یری یزد یک  کتابخان���ه وز ی���ری یزدی مؤسس  محمد وز
ک���ه در آن از همة علم���ای بالد و  دفت���ری تهیه دی���ده بود 
کشور درخواست می کرد  شهرها اعم از داخ���ل و خارج از 
کنون  یسن���د. این دفت���ر هم ا یادداشت���ی در ای���ن دفتر بنو
ی���ری ی���زد نگه���داری می ش���ود و حاوی  کتابخان���ه وز در 
دست خط علمای بزرگ نیمه اول قرن چهاردهم هجری 

شمسی است.

قرآن محور وحدت مسلمین
حض���رت ام���ام اعتق���اد داشتن���د ق���رآن خ���ود می تواند 
ین عامل وحدت بخش مسلمین باشد. و همواره  بزرگ تر
سع���ی داشتند همه را ح���ول محور ق���رآن و اسالم دعوت 

کنند.

حض���رت امام پناه بردن به قرآن را مایه مجد و عظمت 
مسلمین دانسته و می فرمایند:

ید، اجنبی به خود اجازه  گر پناه به قرآن و اسالم بیاور »ا
که از شم���ا سند بردگی بگیرد، اجازه نمی دهد  نمی دهد 

که مفاخر ملی و اسالمی شما  پایمال شود«.27

و در بیانی دیگر ضم���ن دعوت همة مردم جهان � اعم 
یای قرآن  از مسلم���ان و غیر مسلمان � برای پیوستن به در

می فرمایند:

»ه���ان ای قطره ه���ای جدا از اقیانوس ق���رآن و اسالم به 
ید و به این  خ���ود آیید و به این اقیان���وس الهی متصل شو
ن���ور مطلق استن���اره کنید تا چشم طمع جه���ان خواران از 
شم���ا ببرد و دس���ت تطاول و تج���اوز آنان قطع ش���ود و به 

زشهای انسانی برسید«.28 زندگانی شرافتمندانه و ار

حضرت امام با 
استناد به این 

آیات همواره 
مردم ایران 

به استقامت 
در راه هدف 

فرا می خواندند.

حضرت امام 
اعتقاد داشتند 

قرآن خود 
می تواند 

بزرگ ترین عامل 
وحدت بخش 

مسلمین باشد. 
و همواره سعی 
داشتند همه را 

حول محور قرآن 
و اسالم دعوت 

کنند.
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مقابله با دشمنان قرآن
حضرت امام ضمن دعوت مسلمین به پناه آوردن به 
قرآن و تمسک به مفاهیم آن، همه را به مقابله با دشمنان 
قرآن فراخوانده و با بیان انواع دشمنی با قرآن می فرمایند:

کم بر  یم و احک���ام آن حا کر »آن ه���ا نمی خواهند ق���رآن 
کسی  ملل اس���الم باشد تا ذخایر آن ها را ب���ه یغما ببرند و 

حرفی نزند و در عوض آن ها را مصونیت دهد«.29

ایشان به یکی از ترفندهای دشمنان در مقابله با قرآن 
یف  گرفته و باعث تحر ک���ه کمتر مورد توجه همگان ق���رار 

در تعالیم آن می شود، اشاره نموده و می فرماید:

که یهودی ه���ا خذله���م اهلل � در قرآن  »ام���روز می بینی���م 
ک���ه در مناطق اشغالی  کرده ان���د و در قرآن هایی  تص���رف 
کرده ان���د تغییرات���ی داده ان���د. م���ا موظفی���م از این  چ���اپ 

کنیم«.30 تصرفات خائنانه جلوگیری 

از دیگ���ر نقش���ه های اجان���ب جلوگیری از فه���م قرآن و 
گاه���ی از معارف آن و اس���الم است، که سعی شده تنها  آ
کوچکی از مع���ارف قرآن در بی���ن مسلمین مطرح  بخ���ش 
ش���ود و بخش اعظ���م آن مغف���ول بماند. حض���رت امام با 
گاهی داده،  کشف ای���ن توطئه همگان را نسبت ب���ه آن آ

می فرمایند:

»یک���ی از کاره���ای بزرگی که شده اس���ت و گمانم این 
که قرآن  کرده اند این است  که آن ها، آن شیاطی���ن  است 
ک���ه هست نگذاشتند م���ا بفهمیم،  و اس���الم را آن طوری 
ک���رده است این  نگذاشتن���د مسلمان���ان بفهمن���د، نف���وذ 
تبلیغات حتی در عمق حوزه های دینی نجف و قم، این 
که ی���ک مقدار از اسالم و یک قدری از اسالم مطرح  معنا 
است بین علمای اسالم، یک قدری از اسالم است باقی 

یر و مخفی است«.31 مانده است آن ز

که باعث دوری مسلمین از قرآن  از دیگ���ر ترفندهایی 
یت قرآن در بین مسلمانان است. حضرت  شده، مهجور
ام���ام ضمن تذک���ر به این نکته، همه را ب���رای احیای قرآن 

فراخوانده و می فرمایند:

»اس���الم همه چی���ز ب���رای مسلمی���ن آورده است، همه 
چی���ز. ق���رآن در آن هم���ه چیز اس���ت، لکن م���ع األسف ما 
استف���اده از آن نکرده ای���م، و مسلمی���ن مهج���ورش کردند 
که باید از آن بکنند نکردند. باید مردم  یعنی استفاده ای 

گرایش داد به اسالم »و قرآن««.32 را توجه داد. 

گذاشتن آن نب���ود، بلکه  کن���ار  ی���ت ق���رآن تنها  مهجور
فراموش���ی بخش���ی از تعالی���م حی���ات بخش آن نی���ز از آن 
ک���ه ب���ه جامع���ه و اقام���ه قسط و  جمل���ه ب���ود. آن معارف���ی 

دشمنی با ظالمین بود. امام می فرمایند:

گذاشته شده ب���ود، قرآن را  کنار  کث���ر آیات قرآن ه���م  »ا
کنار. آیاتی  می خواندیم و می بوسیدیم و می گذاشتیمش 
بوط به سیاست بود،  بوط به جامعه بود. آیاتی که مر که مر
کثر آیات  که ا یادی  بوط به جنگ بود. آیات ز که مر آیاتی 
بوط به این مسائل است اینها را منسی کرده بودیم«.33 مر

یجی احکام  از دیگ���ر دشمنی های با قرآن، حذف تدر
ی���م پهلوی  ژ کش���ور در دوران ر ض���روری ق���رآن از قوانی���ن 
بود. حض���رت امام با این توطئه ب���ه مخالفت برخاسته و 

می فرمایند:

کرد  گذشته به اسالم و قرآن اهانت  »دستگاه جبار در 
کنون  کتب ضاله قرار دهد. ا و خواست قرآن را در ردیف 
ب���ا اعالم تس���اوی حق���وق، چندین حکم ض���روری اسالم 
یر دادگستری در طرح خود شرط  محو می شود. اخی���رًا وز

کرده است«.34 یت را از شرایط قضات لغو  اسالم و ذکور

که  این بود خالصه ای از عملکرد قرآنی حضرت امام، 
گ���ر بخواهیم به همة موارد آن اشاره کنیم، مثنوی هفتاد  ا
کاغ���ذ می ش���ود. امید اس���ت ان  شاء اهلل ب���ا سرمشق  م���ن 
گرفت���ن از آن رادمرد الهی، بتوانیم ق���رآن را در زندگی خود 
ک���ردار خود را منطبق با مع���ارف اسالمی و  پی���اده نموده، 

منبعث از قرآن قرار دهیم. به امید آن روز.
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امام و قرآن
احمد حیدری

مقاله

گاه و  1ام���ام خمینی1 ب���ه عنوان یک فقی���ه متعهد و آ

ب���ا توشه ب���رداری از ساحت قرآن، حضور ق���رآن در زندگی 
ف���ردی و اجتماع���ی را الزم و کارساز م���ی دانست و بر این 
کتاب انس���ان سازی است،که برای  که  که قرآن  ب���اور بود 
سام���ان دادن به زندگی فردی و اجتماعی بشر نازل شده 
کی کند و اوج دهد و به قرارگاه  کی را افال تا این موجود خا

امن الهی برساند:

ماِت 
ُ
ل

ُ
اَس ِم���َن الّظ ْی���َك ِلُتْخ���ِرَج الّنَ

َ
ن���اُه ِإل

ْ
ْنَزل

َ
»ِکت���اٌب أ

که بر تو نازل  کتابی است  ِهْم«؛2 )این(  ّبِ وِر ِب���ِإْذِن َر ی الّنُ
َ
ِإل

یکیها )ى ش���رك و ظلم و جهل،(  کردی���م، تا م���ردم را از تار
گاه���ی،( بفرمان  ب���ه س���وى روشنای���ی )ایمان و ع���دل و آ

ى. پروردگارشان در آور

قی���َن«؛3 آن  ُمّتَ
ْ
ْی���َب فیِه ُه���دًى ِلل ِکت���اُب ال َر

ْ
»ذِل���َك ال

که شك در آن راه ن���دارد و مایه  کت���اب با عظمتی اس���ت 
هدایت پرهیزکاران است. 

اٍت َو َنَهٍر فی  َمْقَع���ِد ِصْدٍق ِعْنَد  قی���َن ف���ی  َجّنَ ُمّتَ
ْ
»ِإّنَ ال

َملی���ٍك ُمْقَت���ِدٍر«؛4 یقین���ًا پرهیزگ���اران در باغه���ا و نهرهاى 
بهشتی جاى دارند، در جایگاه صدق نزد خداوند مالك 

مقتدر!

1. پژوهشگر علوم دينی.
2. ابراهيم، 1.

3. بقره، 2.
4. قمر، 55 - 54.

توصی���ه های ایش���ان در این راست���ا شنیدنی است که 
کنیم. جرعه ای از آن را به خوانندگان محترم اهدا می 

تالوت و تفهیم قرآن
گرفتن  کردن و اوج  ق���رآن برای تالوت، فهمیدن، عمل 
ن���ازل شده است و ام���ام در اولین قدم اف���راد را به تالوت 
کت���اب خدا دعوت می کند و یادآوری می کند که توجه 
کتاب محبوب و نسخه درمانی است  داشته باشند این 
که طبیب دلها و جانها برای شفای جان وروح انسانها نازل 
که تالوت با این توجه انسان را اوج می دهد: کرده است 

یک���ی از آداب قلبّی���ه عب���ادات، »تفهی���م« است و آن 
که انسان قل���ب خود را در ابت���داء امر چون  چن���ان است 
بان باز نکرده و آن را می خواهد تعلیم  که ز طفل���ی پندارد 
ده���د؛ پ���س، ه���ر ی���ك از اذک���ار و اوراد و حقای���ق و اسرار 
عب���ادات را ب���ا کمال دّق���ت و سعی، ب���ه آن تعلیم دهد و 
در ه���ر مرتبه اى از کم���ال هست، آن حقیقتی را که ادراك 
گر اه���ل فهم معانی قرآن  نم���وده به قل���ب بفهماند. پس، ا
و اذک���ار نیست و از اسرار عب���ادات بی بهره است، همان 
کالم خ���دا اس���ت و اذکار،  که ق���رآْن،  معن���اى اجمال���ی را 
ى  ى ح���ق است و عبادات، اطاع���ت و فرمانبردار یادآور
کند و به قلب همین معانی  پروردگار است، تعلیم قلب 

اجمالّیه را بفهماند.5

5. آداب الصلوه، 28.

امام در اولین 
قدم افراد را به 
تالوت کتاب خدا 
دعوت می کند و 
یادآوری می کند 
که توجه داشته 
باشند این کتاب 
محبوب و نسخه 
درمانی است 
که طبیب دلها 
و جانها برای 
شفای جان وروح 
انسانها نازل 
کرده است

1
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القای شیطانی
ک���الم محبوب نگاه کند،  گ���ر انسان به قرآن به عنوان  ا
گ���ر ترجمه و  کند حتی ا ید، آنرا ت���الوت  آن���را ببوس���د و ببو
مفه���وم کالم محبوب را هم متوج���ه نشود و نداند، همین 
ک���الم محب���وب، او را دستگیر بوده  توج���ه ب���ه محب���وب و 
گاهی بعضی انسان ها یا  ونجات داده و باال خواهد برد. 
یند که خواندن  گو از س���ر جهالت یا از غرض و مرض می 
قرآن بدون فهمیدن آن چه فایده ای دارد؟ و می خواهند 
ب���ا این سوال بیجا این شبه���ه را القا کنند که فایده ندارد 
که خواندن  ت���ا افراد از تالوت ق���رآن چشم بپوشند. البت���ه 
کردن ب���ه قران غای���ت نهایی است و  و فهمی���دن و عمل 
زش بی نهایت دارد ول���ی خواندن و فهمیدن هم چون  ار
مقدم���ه هستند و م���ا را باالخ���ره بدانجا م���ی رسانند، نیز 
زشمن���د ام���ام خطاب به  زش واالی���ی دارد. ب���ه بی���ان ار ار

کنید: فرزندش در این زمینه توجه 

گر  کتاب معرفت آشنا شو ا " فرزندم! با قرآن این بزرگ 
کن و  چ���ه با قرائت آن؛ و راهی از آن به سوى محبوب باز 
که این  که قرائت بدون معرف���ت، اثرى ندارد  تص���ّور نکن 
وسوس���ه شیطان است. آخر، این کتاب از طرف محبوب 
اس���ت براى تو و براى همه کس، و نامه محبوْب محبوب 
گر چه عاش���ق و محّب مف���اد آن را نداند و با این  اس���ت ا
انگیزه، حّب محبوب که کمال مطلوب است به سراغت 

گر در تمام لحظات عمر به  گیرد. ما ا آید و شاید دستت 
یم از  کتاب ما اس���ت، به سجده رو که قرآن  شکران���ه این 

عهده برنیامده ایم.1

ک���ه عب���ادات از جمل���ه ت���الوت قرآن  طبیع���ی اس���ت 
ب���رای تاثیر پذی���ری و نورانی شدن قل���ب و روح و رسیدن 
گر این مقص���د ولو به درجات نازل  ب���ه عبودیت است و ا
حاص���ل نش���ود، او را از عب���اد ت ج���ز ح���ظ و به���ره ناچیز 

جسمی، نصیبی نخواهد بود. 

امام می فرماید:

یکی از نکات تک���رار عبادات و تکثار اذکار و اوراد آن 
که قلب را از آنه���ا تأثیرى حاصل آید و انفعالی رخ  است 
دهد تا کم کم حقیقت ذکر و عبادت، تشکیل باطن ذات 
گردد و تا  سال���ك را دهد و قلبش با روح عب���ادت مّتحد 
قل���ب را اطمینان و سکونت و طمأنینه و وقار نبود، اذکار 
و نسك را در آن تأثیرى نیست و از حّد ظاهر و ملك بدن 
به ملک���وت و باطن نفس سرایت ننمای���د و حظوظ قلبی 
گ���ر عبادتی چنین  از حقیق���ت عب���ادت ادا نش���ود؛... و ا
ک���ه قلب را از آن ب���ه هیچ وجه خبرى نب���ود و از آن  باش���د 
ى در باطن پیدا نشود، در عوالم دیگر محفوظ نماند  آثار
و از نشئ���ه ملك به نشئه ملکوت ب���اال نرود؛ ممکن است 
در وق���ت شدائ���د مرض موت و سک���رات هولناك موت و 

1. صحيفه امام، ج 16، ص 211.

امام افراد را از 
صرف همه همت 
در جهات ادبی و 
محسنات لفظی 

و وجوه قرائت 
و تجوید و ... 

نهی کرده و به 
توجه به اهداف 

ومقاصد قرآن 
توجه می دهد.
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اه���وال و مصیب���ات پ���س از موت 
خ���داى نخواست���ه صورت 
���ی از صفح���ه 

ّ
آن بکل

قل���ب مح���و و نابود 
ب���ا  انس���ان  و  ش���ود 
در  خال���ی  دس���ت 
پیشگاه مقّدس حق برود.1

کند  امام توصی���ه می 
که عبادت و تالوت قرآن 
ای  گون���ه  ب���ه  بای���د 
ب���ا توج���ه قل���ب 
گردد،  تکرار 

1. همان، ص 18.

بان حال برس���د و ترنم قلب  بان ق���ال بودن به ز ک���ه از ز
بان تابع قلب شود:  که ز گونه ای  شود به 

توجه به مقاصد و اهداف قرآن
ام���ام اف���راد را از صرف همه هم���ت در جهات ادبی و 
ید و ... نهی کرده و  محسنات لفظی و وجوه قرائت و تجو
به توجه به اهداف ومقاصد قرآن توجه می دهد تا تالوت 
کنن���ده هدف از بیان داستان و قصد از دستورهای قرآن 
که به بیان استاد  گردد  کند و قرآنی  را بیابد و بدان عمل 
ایشان مرحوم شاه آبادی: عبادات اجراء توحید است در 

ملك بدن از باطن قلب.2

امام می فرماید:

ب���زرگ  کت���اب  ای���ن  از  م���ا  اس�������تف���اده  ک���ه  ای���ن 
ی���ا  ک���ه  اس���ت  همی���ن  ب���راى  اس���ت،  ک���م   بس�������ی���ار 
یم- چنانچه غالبًا این       ب���ه آن نظر تعلی���م و تعل�������م ندار
ی���م- فقط قرائت ق���رآن می کنیم براى ث���واب و اجر...  طور
����������م داشته باشی���م، با نکات 

ّ
گ���ر نظ���ر تعلی���م و تعل و ی���ا ا

ت����������ر،   ى باال  بدیعّی���ه و بیانّی���ه و وج���وه اعج���از آن و ق���در

یخی، سبب ن�������زول آیات و اوقات نزول،  مّکی   جهات تار
و مدن���ی بودن آیات و سور، اختالف قرائات و اختالف 
ین از عاّمه و خاصه و دیگر امور عرضّیه خارج  مفسر
که خود آنها موجب احتجاب از قرآن و  از مقصد 
کار  غفلت از ذکر الهی است، سر و 

یم.3 دار

قرآن حبل مّتصل بین 
خال���ق و مخل���وق است 
و ب���ه وسیل���ه تعلیم���ات 
ّی���ه و  آن بای���د رابط���ه معنو
ارتب���اط غیبی بی���ن بندگان 
ّبی آنها پی���دا شود؛ از  خ���دا و مر
ق���رآن باید عل���وم الهّیه و مع���ارف لدّنّیه 
گر دعوت ه���اى قرآن را پذیرفتیم و  حاصل شود... ا

2. همان، ص 153.

3. همان، ص 192.
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از قّصه ه���اى انبیاء: که مشحون از مواعظ و معارف و 
گ���ر ما از مواعظ خداى  گرفتیم، ا ِحَک���م است، تعلیمات 
که در قرآن مذکور است  تعال���ی و مواعظ انبیاء و حکماء 
 غور 

ّ
گرفتی���م، قرآن را مهج���ور نگذاشتی���م؛ و اال موعظ���ت 

در ص���ورت ظاهر ق���رآن نیز اخالد إل���ی األرض است، و از 
که باید به خداوند از آن پناه برد.1 وساوس شیطان است 

یا،  ق���رآن شف���ای ام���راض قلبی اس���ت و کفر، ش���رک، ر
کند ولی مقصد عمده بسیاری افراد  نفاق و ... را دوا می 
از ای���ن کتاب، فقط گرفتن شفای جسمی است و امام از 

کوتاه همتی در فغان است:  این 

گرچه  قرآن ب���راى شفاء ام���راض جسمّیه نازل نش���ده، 
شف���اء ام���راض جسمّی���ه ب���ه او حاص���ل ش���ود؛ چنانچ���ه 
گرچه  انبی���اء: نیز براى شفاء جسمان���ی نیامده بودند 
شف���اء می دادن���د؛ آنه���������ا اطّب���اء نف���وس و شفادهندگان 

قلوب و ارواحند.2

قرآن کتاب حکومت و اداره دنیا
امام عالوه بر این که افراد را به محور قرار دادن قرآن در 
گرفتن با قرآن و تالوت و فهم وعمل  زندگ���ی فردی و انس 
ب���دان دعوت می کند، آن را کتاب اداره جامعه و دنیای 

یسد:  بشر هم می داند و می نو

یم اساس َعْود عظمت و مجد اسالم  کر عمل به ق���رآن 
و مسلمین است.3

ایشان در باره مهجور ساختن قرآن از ساحت اجتماع 
هشدار داده و می فرماید:

ید توى مسجدتان و ه���ر چه می خواهید دعا  شم���ا برو
کنی���د، هر چه می خواهید قرآن بخوانید، حکومتها هم به 
ک���ار ندارند. اما این اسالم نیس���ت. اسالم در مقابل  شما 
مه ایستاده است؛ حکم به قتال داده، حکم به کشتن 

َ
َظل

ی���ن و  کف���ار و در مقاب���ل متجاسر داده اس���ت. در مقاب���ل 
کسانی که ]طاغی [ هستند، احکام دارد. این همه احکام 

1. همان، ص 199 - 198.
2. همان، ص 205.

3. صحيفه امام، ج 2، ص 460.

در اسالم نسبت به اینها هست، این همه احکام- حکم 
ب���ه قتال، حکم به جهاد، حکم ب���ه اینها هست؛ اسالم از 
سیاس���ت دور است؟! اسالم فقط تو مسجد رفتن و قرآن 
خوان���دن و نماز خواندن است؟! این نیست؛ این احکام 

را دارد و باید این احکام هم اجرا بشود.4

کام  گر ق���رآن مح���ور اداره اجتماع باشد، دشمن���ان نا ا
گردد.  م���ی شوند ونقش���ه هایشان با شکست مواج���ه می 
یر اسبق خبیث دولت  ایش���ان به این اعتراف نخست وز
که: »ت���ا قرآن بین  استعمارگ���ر انگلست���ان تذکر م���ی دهد 
مسلمی���ن است ما نمی توانی���م در مقاصد خود پیشرفت 

کنیم«.5 

امام حتی قص���ه های قرآن را بیان نح���وه اداره جامعه 
توسط پیامبران و تک���رار این داستانها را برای تعلیم اداره 

ید:  گو دنیا می داند و می 

قصه حضرت موسی را آن همه در قرآن تکرار می کند. 
گ���و یکی  ی���د، خ���وب قص���ه  گ���ر می خواس���ت قص���ه بگو ا
ید بس است دیگر. چن���د دفعه می گویی! آن همه  می گو
ى می کند و در هر چن���د صفحه اش موسی  ق���رآن پافش���ار
ید  را پیش می آورد و مخالف���ت با فرعون، براى اینکه بگو
آق���ا بفهم! آن همه قرآن از- ع���رض بکنم- مقاتله، از قتال 
ب���ا کفار، و از قت���ال با کذا و منافقی���ن و اینها ذکر می کند، 
گفت  ید؟! خوب، قص���ه یك دفعه  می خواه���د قصه بگو
کت���اب قصه اس���ت؟! قرآن  ب���س اس���ت دیگر. مگ���ر قرآن 
کت���اب انسان متحرك است،  ى است،  کتاب انسان ساز
ک���ه آدمی باید از اینجا تا  کت���اب آدم است، کتابی است 
آخ���ر دنیا و تا آخر مراتب حرکت بکند، یك همچو کتابی 
یات انس���ان را درس���ت می کند و هم  اس���ت که ه���م معنو
حکومت را درست می کن���د. همه چیز توى قرآن هست، 
و در سن���ت نب���ی6 و اخب���اْر م���ا مطالعه بای���د بکنیم 
ببینی���م که- ما- تکلیفمان چیست، قرآن با ما چه گفته، 
کذا  که فرعون  باید چه بکنی���م؟ هی ما قرآن را خوانده ایم 

4. همان، ج 3، ص 228 - 227.
5. همان، ج 2، ص 396.
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و کذا، موسی کذا و کذا؛ تدّبر نکردیم که خوب آن چیزى 
ک���ه گفته ب���راى چه گفته. ب���راى اینکه تو ه���م مثل موسی 
ب���اش نسبت ب���ه فرعون عصرت، تو ه���م عصایت را بردار 

مخالفت.1

تشکیل حکومتی الگو
که اسالم توان جذب جهانیان را دارد  ام���ام بر این بود 

که به واقع نمایانده شود: به شرطی آن 

که ق���رآن و سنت  گ���ر این چهره ب���ا آن جم���ال جمیل  ا
ی���ر نقاب مخالفان  در هم���ه ابعاد ب���ه آن دعوت کرده از ز
اس���الم و کج فهمیهاى دوستان خودنمایی نماید، اسالم 
جهانگی���ر خواهد شد و پرچم پر افتخار آن در همه جا به 

اهتزاز خواهد آمد.2

ما باید با تشکیل حکومتی بر اساس قرآن و احکام آن، 
که حکومت  کنیم  سع���ادت دنیا و آخرت مردم را فراه���م 
قرآن���ی قطعا تامین کننده سع���ادت دنیا و آخرت است و 

محیط را محیط جذب ومحبت می سازد:

ما باید اقتصادمان تاب���ع اسالم باشد؛ فرهنگمان تابع 
اسالم باشد؛ ارتشمان، ارتش اسالمی باشد... محیط در 
کشور محیط محبت می شود؛ محیط آرامش روحی  یك 
می ش���ود؛ و ای���ن هم ب���راى ملت مفید اس���ت؛ و هم براى 
گر محی���ط، محیط ارعاب  دول���ت؛ و هم ب���راى ارتش. و ا
باشد- چنانچه در حکومته���اى طاغوتی است- محیط 
وحش���ت باش���د، ای���ن ب���راى ملت و خ���ود دول���ت و خود 
ارت���ش بد است. و اینکه طاغوتیه���ا محیط ارعاب ایجاد 
کار نکرده اند  که آنها براى ملت  می کنند براى این است 
و خودش���ان را از مل���ت جدا کرده ان���د، و از ملت وحشت 
دارن���د.... اس���الم حکومته���ا را موظ���ف به خدم���ت کرده 
گر یك  اس���ت... حکومتها در خدمت مردم باید باشند. ا
همچ���و برنامه اى تحقق پیدا بکن���د، محیط رعب از بین 
م���ی رود؛ محیط دوستی پیش می آی���د، مبدل به محیط 

1. همان، ج 3، ص 349.
2. همان، ج 21، ص 429.

ى می شود.3  برادر

با تحق���ق قوانین مترقی ق���رآن، همه شما ب���ه حقوقتان 
می رسی���د؛ هم���ه اقش���ار مستضعف به حق���وق خودشان 

می رسند. چپاولگرى دفن شد و دفن می شود.4 

اجرای اسالم و صدور انقالب 
که با تشکی���ل نظام الگو می توان  ام���ام بر این باور بود 
کرد و ب���ا پیاده کردن اسالم و نشان  اس���الم را اجرا و پیاده 
دادن عمل���ی چه���ره رحمانی دی���ن، انق���الب را به جهان 
ک���رد و هدایت خواهان دنی���ا را متوجه نور اسالم و  صادر 

قرآن نمود:

گر چنانچه  م���ا اس���الم را باید معرفی کنیم به عال���م؛ و ا
که اسالم هست معرفی بشود به عالم، عالم توجه  آن طور 
به اسالم پی���دا می کند. متاِع مسلمی���ْن متاِع ذى قیمتی 

است لکن عرضه باید بشود.5

ی���م ... و آن  م���ا یك وظیف���ه بسیار ب���زرگ بر عه���ده دار
که خداى  ى  که هست، آن طور ى  اینکه اسالم را آن طور
که در روایات و  ى  تب���ارك و تعالی فرموده است، آن ط���ور
در ق���رآن ما هست، آن طور به م���ردم ارائه بدهیم و به دنیا 
ارائ���ه بدهی���م، و همی���ن خ���ودش از هزارها ت���وپ و تانك 

بیشتر می تواند مؤثر باشد.6 

ک���ه نمی گوییم  می خواهی���م اس���الم ص���ادر بشود، م���ا 
ک���ه می خواهیم ب���ا سرنیزه ص���ادر بکنیم؛ م���ا می خواهیم 
کنیم.  ب���ا دعوت، با دع���وت به همه ج���ا اسالم را ص���ادر 
م���ا می خواهیم ی���ك الگویی از اس���الم در عالم- و لو یك 
که هم���ه عقالى  الگ���وى ناقص���ی باش���د- نش���ان بدهیم 
عال���م غی���ر از آنهای���ی که جنایتک���اراِن بال���ذات هستند، 
هم���ه ملت ه���اى مظلوم بفهمن���د که اسالم چ���ی آورده و 

می خواهد چه بکند در دنیا.7

3. همان، ص 87.   
4. همان، ج 7، ص 128. 
5. همان، ج 6، ص 457.

6. همان، ج 18، ص 364.
7. همان، ص 158.

امام بر این باور 
بود که با تشکیل 
نظام الگو می 
توان اسالم را 
اجرا و پیاده کرد 
و با پیاده کردن 
اسالم و نشان 
دادن عملی 
چهره رحمانی 
دین، انقالب را به 
جهان صادر کرد 
و هدایت خواهان 
دنیا را متوجه 
نور اسالم و قرآن 
نمود.
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ک���ه هس���ت عرض���ه بشود،  ى  گ���ر اس���الم ب���ه آن ط���ور ا
مکتبه���اى دیگ���ر عق���ب می نشینن���د، مکتبه���اى دیگ���ر 
گ���ر ان ش���اء اهلل ما توفی���ق پیدا  شکس���ت می خورن���د… ا
که دارد،  ى اسالمی را با هم���ه احکامی  بکنیم و جمه���ور
ک���ه از طرف خداون���د تعالی براى  ب���ا همه احک���ام نورانی 
سع���ادت بشر آم���ده است، م���ا بتوانیم پی���اده بکنیم و با 
همت هم���ه اقشار ملت و شما جوانه���اى برومند بتوانیم 

پیاده بکنیم، سعادتمند خواهیم شد.1

اینک���ه من خیل���ی ب���ه آن اهمیت می ده���م این است 
ى اسالم���ی اعالم شده است و مردم  ک���ه امروز که جمهور
ى  یم فارغ می دانند و جمهور ژ ایران را از ش���ّر آنها، از شّر ر
را »اسالمی« می دانند، همه اقشار ملت خصوصًا آنهایی 
که در  ک���ار هستن���د، خصوص���ًا روحانیین���ی  ک���ه در رأس 
ک���ار هستن���د، اینه���ا جدی���ت کنن���د به اینک���ه نبادا  رأس 
ى اسالم به طور قبیح بین  خداى نخواسته چهره جمهور
کند. ای���ن اهمی���ت در رأس همه امور  م���ردم وجود پی���دا 
ای���ن معناس���ت. اموال چی���زى نیست ببرن���د، بخورند، یا 
ک���ار بکنند؛ البته می شود؛  بگیرن���د؛ یا براى مستضعفین 
کوشش  که باید  آنکه اهمیت دارد حیثیت اسالم است، 
ک���رد. تا حاال م���ردم می دیدند  ک���رد ای���ن حیثیت را حفظ 
ک���ه خوب، ی���ك دولت طاغوتی اس���ت و کارهایش کذا و 
کذاست؛ وقتی که دولت طاغوتی رفت، مردم توقع دولت 
که نمی توانید  که ح���اال  اسالمی دارند. م���ردم توقع دارند 
کنید، لکن اینهایی که در  کارها را یکدفعه اصالح  هم���ه 
که اسالم را هم مثل یك  ى نباشد  کار هستند ج���ور رأس 
کنیم در  گر ما مسامحه  دولت طاغوتی ما عرضه بکنیم. ا
که اسالم و حکومتهاى  کنیم از آن مشیی  امور، یا تخطی 
اسالم���ی دارد، ای���ن اسب���اب این می شود که اس���الم را ما 
در نظ���ر عالم، در نظ���ر غیر، در نظر جوانه���اى بی اطالع از 
اس���الم، قشرهایی که اسالم را درست اطالع بر آن ندارند، 
در نظ���ر اینها یك صورت طاغوتی ب���ه آن داده بشود. این 

1. همان، ج 7، ص 2.

شکست است که تا آخر اسالم را به شکست می رساند.2

ک���ه در رأس جامع���ه هستن���د روى  گ���ر روحانی���ون،  ا
گر دولت  ین ]و[ مقررات به طور دقت عمل نکنند، ا مواز
ب���ه طور دقت عمل نکند... و اعمالشان را تطبیق ندهند 
با اسالم، یك صورت قبیحی از اسالم در خارج منعکس 
 شد، 

ً
ک���ه ح���اال ه���م که دول���ت اسالم���ی مث���ال می ش���ود؛ 

 پاسدارهاى 
ً

ى اسالم���ی شد، مث���ال ک���ه جمهور ح���اال هم 
یزن���د خانه هاى مردم را غ���ارت می کنند؛ چه  اس���الم می ر
می کنن���د... اآلن یك تکلیف بسی���ار بزرگی به عهده همه 
که ی���ك طلبه هست���م این تکلی���ف را دارم؛  ماس���ت. من 
که از آقای���ان هستند، این تکلی���ف را دارند؛  آقایان ه���م، 
کنی���م وجهه اسالم  کوشش  ک���ه  سای���ر قشرها ه���م دارند؛ 
که هس���ت نمایش بدهیم؛ نه  و صورت اس���الم را آن طور 
ی���د و بعضی، یا  یه و یز که خلفایی مث���ل معاو ى  آن ط���ور
ى از خلفاى اموى و بنی عباس جلوه می دادند...  بسیار
ک���ه یکوقت وجه���ه اس���الم را در  و اسب���اب ای���ن می ش���د 
کنند... اآلن ما در ی���ك امتحان بزرگ واقع  دنیا دگرگ���ون 
که آیا ما در این  هستی���م. اآلن خدا ما را امتحان می کن���د 
وقتی که یك مطلبی دستمان آمده، یك قدرتی دستمان 
آم���ده است، آیا ما چه می کنیم؟ م���ا هم همان هستیم به 
صورت دیگ���ر؟ یا خیر، ما روى مق���ررات عمل می کنیم؟ 
که ام���روز خطر  که مهم اس���ت پیش من ای���ن است  آن���ی 
که  که اهمی���ت دارد ای���ن است  ک���ار...، آن���ی  هس���ت در 
ى  وجه���ه اسالم محف���وظ باشد؛ ص���ورت اس���الم آن طور
ى  ک���ه دست ما افت���اده یك جور که هس���ت باشد. امروز 

یند اسالم این است.3 که بگو نمایش ندهیم 

گیری از رهنمودهای امام  امید است بتوانی���م با توشه 
راج���ع به قرآن در بعد فردی و اجتماعی زمینه های قرآنی 
ش���دن خود و جامعه را فراه���م آورده ودر گسترش جهانی 

اسالم ناب محمدی سهیم باشیم.

2. همان، ج 8، ص 1.
3. همان، ج 8، ص 2-8.
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ین  کم تر کتاب حی���ات است،  یم،  کر 1در این ک���ه قرآن 

کت���اب هدای���ت  ی���را ق���رآن، خ���ود را  تردی���دی نیس���ت؛ ز
می شناساند. چگونه ممکن است چنین کتابی با زندگی 
آدمی در این جهان بیگانه باشد و سخنی در عرصه های 
ف���ردی و جمعی زندگی آدمیان نداشت���ه باشد؟ نگرش و 
گرای���ش مسلمان���ان صدر اس���الم � که شاهد ن���زول قرآن بر 
یدایی است ب���ر رهنما بودن  گ���واه هو کرم بودند �  رس���ول ا
کت���اب روش���ن و روشن گر خدای یگان���ه، در ابعاد زندگی 

مردمان.

یم و بیگانگی  کر یت قرآن  از این رو، در تحلیل مهجور
حی���ات فرد و جامع���ه مسلمانان روزگاران پ���س از نزول با 
آیت ه���ای هدایت���ی آن، می  باید س���راغ عوام���ل باز دارنده 
ک���ه چرا و  رف���ت. ب���ه سخنی دیگ���ر، بای���د به دس���ت آورد 
چگون���ه قرآن از صحنه حیات آنان به کناری نهاده شد و 
پن���دار بی پایه ای در می���ان مسلمانان شکل گرفت، که بر 

یخت؟ گر کتاب الهی  اثر آن، بوی زندگی از 

کالم امام  ی���ده ای از  گز گ���ذرا،  کوتاه و  در ای���ن مج���ال 
ک���دام، شرح و بیان  ک���ه همراه هر  خمین���ی1  را می آورم، 
مناس���ب است، ت���ا بتوان نگ���رش بایسته نسب���ت به قرآن 

مجید را به دست داد.

1. پژوهشگر علوم دينی.

قرآن برای همه
کت���اب مق���دس و انگی���زه بعثت  »انگی���زه ن���زول ای���ن 
ک���رم، این اس���ت که ای���ن کتاب در دست���رس همه  نب���ی ا
ق���رار بگی���رد و همه از او به ان���دازه سعه وج���ودی و فکری 

کنند«.1 خودشان استفاده 

و  پروردگ���ار  مخاطب ه���ای  و  خطاب ه���ا  ک���ه  آیات���ی 
گست���ره  پیامبران���ش را نش���ان می ده���د، هم���ه و هم���ه، از 
گاه  گاه انس���ان، مخاطب است و  نظرگی���ر حکایت دارد. 
گ���اه اهل کت���اب و گاهی اه���ل ایمان که  م���ردم )ن���اس( و 
گون فک���ری و رفتاری تقسیم می شوند.  ب���ه گروه های گونا
ک���ه مخاطب های  کن���ون چگونه می ت���وان کتاب خدا را  ا
که در انحصار  کتاب���ی درآورد  متف���اوت دارد، به صورت 
کت���اب برای برخی کسان نازل  گروه���ی از مردم است؟ نه 
کت���اب ب���رای جماعتی خاص  ش���ده اس���ت و نه آورن���ده 
که رس���ول، پیامبر  برانگیخت���ه شده است. ج���ز آن است 
رحم���ت اس���ت ب���رای جهانی���ان و ق���رآن، پی���ام رحمت و 

هدایت است برای همگان؟

بی گم���ان، درست است که: »ای���ن کتاب و این سفره 
گسترده در شرق و غرب، و از زمان وحی تا قیامت، کتابی 
اس���ت که تمام بشر، عامی، عالم، فیلسوف، عارف، فقیه 

و همه از آن استفاده می کنند«.2

جایگاه قرآن از منظر امام خمینی1
ابوالفضل هدایتی

مقاله

1
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گاه���ی و  گ���ر حج���اب نف���س در آت���ش ایم���ان و خود آ ا
که هیچ نزاعی  زی افکنده شود، به دست می آید  خردور
یم به ضیافت  کر ب���ان  که از سوی میز می���ان مهمان هایی 
که  ک فراخوانده شده اند، نیس���ت. باید دانست  کالم پ���ا
هدایت���ی بودن ق���رآن که بیان کنن���ده نجات بخشی آن در 
گ���ون زندگی م���ردم هر روزگ���اری است ،  عرصه ه���ای گونا
همگان���ی ب���ودن خط���اب و مخاط���ب را می طلب���د، ن���ه 

انحصار گرایی در تمسک و شناخت و فهم و خواِنش را.

قرآن کتاب تزکیه و تعلیم
»انگی���زة بعث���ت، ن���زول وحی اس���ت و نزول ق���رآن ... و 
که تزکی���ه پیدا  انگی���زه ت���الوت قرآن ب���ر بش���ر، این اس���ت 
که در آن ها  بکنند و نفوس مصفا بشون���د از این ظلماتی 
موجود است، تا این که بعد از این که مصفا شدند، ارواح 
کت���اب و حکمت را  که  و اذه���ان آن ه���ا، قابل ای���ن بشود 

بفهمند«.3

از پیوند بعثت و قرآن و تزکیه نفس برمی آید که هدایت 
قرآنی در جهت حکمت و کتاب است. بنابراین، می توان 
گ���ذر هدایت ه���ای علمی و  ی���م از ره  کر ک���ه ق���رآن  گف���ت 
کی و روشنی جان انسان را فراهم  عملی خود، نخست پا
کارآمد  م���ی آورد و سپس، بستر آموزش و معرفت استوار و 

در زندگی فردی و جمعی انسان ها را هموار می سازد.

ک���ه در س���وره جمع���ه آم���ده اس���ت �  در آی���ت بعث���ت � 
که به  یداس���ت، هر چن���د  تقاب���ل هدای���ت و ضالل���ت هو
که  جای هدایت، از رسال���ت رسول امی یاد شده است، 
خود هدای���ت مجسم و عینی اس���ت. بدین سان، آشکار 
کتاب نجات و رستگاری  که قرآن در دید قرآن،  می گردد 
ی���ق رستگ���اری و رهای���ی از ضاللت و  م���ردم اس���ت. طر
ظلم���ات درون���ی و بیرونی، ب���ر پایه آیت بعث���ت، از باطن 

که تزکیه نفس بیان کننده آن است. آدمی آغاز می گردد 

ک���ه ق���دم اول اس���ت � قدم دوم���ی برداشته  پ���س از آن � 
ک���ه همان���ا تعلیم کت���اب و حکم���ت است، که  می ش���ود 

ابعاد زندگی انسان ها را در بر می گیرد.

»ه���و ال���ذی بعث���ت ف���ی االمین رس���وال منهم 
یتل���وا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و 

کانوا من قبل لفی ضالل مبین«. الحکمه و ان 

»ق���رآن در عین حالی که یک کتاب معنوی، 
عرفانی ... است، در عین حال یک کتابی است 
که تهذیب اخالق را می کند؛ استدالل می کند؛ 
حکوم���ت ه���م می کن���د، و وح���دت را سف���ارش 

می کند و قتال را هم سفارش می کند«.4

چن���د ُبعدی بدون ق���رآن مجید، از آیت های 
و  یخ���ی  تار رفت���اری،  اخالق���ی،  اعتق���ادی، 
اجتماع���ی، اقتص���ادی و سیاس���ی آن به دست 
می آی���د. س���ور مدنی ق���رآن - که پ���س از هجرت 
رس���ول ب���ه سرزمی���ن یث���رب ف���رود آمده ان���د - به 
دارد،  اش���ارت  بش���ر  جمع���ی  حی���ات  مسائ���ل 

همچ���ون: حکوم���ت و ش���ورا و وح���دت و صل���ح و جن���گ و 
ی���را آن حضرت در  راهب���ری دینی � سیاس���ی پیامبر اس���الم؛ ز

دوران جامعه سازی است.

یت و  که در آی���ات همان سوره ه���ا، از معنو گفت���ه نماند  نا
بی���ت و خان���واده و حق���وق و اخالق ف���ردی و اجتماعی نیز  تر
سخ���ن بسیار رفته است. به هر روی، ی���ک قرآن پژوه تردیدی 
ن���دارد که قرآن، کتابی ست چند ُبعدی، که نیاز های زندگی 
کارآمد، رها نساخته است. مردم را بدون پاسخ های روشن و 

گون قرآن به دس���ت می دهد، که  گونا تأم���ل در آیت ه���ای 
گروه های متفاوت  کت���اب در  مخاطب های آن 
فک���ری و ایمان���ی، پاسخ های معن���وی و عرفانی 
بیت���ی،  و فلسف���ی، ی���ا پاسخ ه���ای اخالق���ی و تر
را  یشت���ن  خو فقه���ی  و  حقوق���ی  پاسخ ه���ای  ی���ا 
ک���ه  می یابن���د. از ای���ن روی، نادرس���ت اس���ت 
کتاب خ���اص خ���ود بدانند و  گروه���ی، ق���رآن را 
دیگ���ران را به دلیل برداشت ه���ای دیگر از آیات 
کت���اب هدایت یا  ک���ه  گم���راه شمارن���د؛ چرا آن، 
کت���اب زندگی، نمی توان���د در حوزة تفکر و عمل 

گردد. دسته ای از مردم محبوس 

از پیوند بعثت و قرآن و 
تزکیه نفس برمی آید که 
هدایت قرآنی در جهت 

حکمت و کتاب است. 
بنابراین، می توان گفت 

که قرآن کریم از ره گذر 
هدایت های علمی و 

عملی خود، نخست پاکی 
و روشنی جان انسان را 
فراهم می آورد و سپس، 

بستر آموزش و معرفت 
استوار و کارآمد در زندگی 

فردی و جمعی انسان ها را 
هموار می سازد.

تأمل در آیت های گوناگون 
قرآن به دست می دهد، که 

مخاطب های آن کتاب در 
گروه های متفاوت فکری و 

ایمانی، پاسخ های معنوی 
و عرفانی و فلسفی، یا 

پاسخ های اخالقی و 
تربیتی، یا پاسخ های 

حقوقی و فقهی خویشتن 
را می یابند.
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قرآن منبع احکام
یندگ���ان و هنرمندان ... به  یسندگ���ان متعه���د و گو »نو
یم، احکام  کر م���دد روحانیون آشنا ب���ه فقه اسالم و ق���رآن 
ک���ه برای همه ق���رون است، با اجته���اد صحیح،  اله���ی را 
کرم و اخب���ار سرشار از معارف  یم، سنت نبی ا کر از ق���رآن 

کرد«.5 کرد و به عالم عرضه  الهی و فقه سنتی استخراج 

کت���اب، یک���ی از مناب���ع  در منظ���ر فقیه���ان، ق���رآن ی���ا 
چهارگان���ه فق���ه شناخت���ه ش���ده اس���ت. اینان ب���ه منظور 
استخ���راج احک���ام الهی در ابعاد ف���ردی و جمعی زندگی 
که در  یم می رون���د  کر بش���ر، س���راغ آیات احک���ام در ق���رآن 
که  سور مدنی اند. از نظر گاه رهب���ر فقید انقالب اسالمی � 
یشت���ن را مسلمان خواند و اهل  فقی���ه است � نمی توان خو
کتاب  تمسک به قرآن دانست؛ اما به آیات احکام در آن 
بی اعتنا ماند. چ���ون حیات مسلمان و همچنین جامعه 
اسالم���ی، می باید در قلم���رو فقه و احک���ام و حدود الهی 
یم  کر که منبع مهم استخراج آن همه، قرآن  سامان یاب���د، 
که ق���ول و فعل آن  اس���ت و سپ���س، سنت پیامب���ر اسالم 

حضرت را شامل می شود.

ک���ه نباید می���ان قرآن و  مقص���ود رهب���ر فقی���د آن است 
فق���ه جدایی افکن���د و یا ق���رآن منهای روحانی���ت را طرح 
کت���اب خدا را نادی���ده انگاشت.  ک���رد و آی���ات احکام در 
کتاب زندگی«، بر  باره موضوع »قرآن؛  بنابرای���ن، ایشان در
کمی���ت آن بر زندگی فردی و اجتماعی  فقه اسالمی و حا
مسلمان���ان پای می فشارد و جامعه اسالمی را، جامعه ای 

که در صدر آن، ولی فقیه است. می شناساند 

پیداست که از این منظر، اقامه تکلیف های مسلمانی 
کمی���ت  حا و  حض���ور  گ���رو  در  مسلمان���ان،  زندگ���ی  در 
روحانی���ون در صحنه های عل���م و عمل است، که قرآن را 
ید؟  کت���اب تعیین تکلیف شناخته اند: »ق���رآن چه می گو

تکلیف و وظیفه ما را، قرآن تعیین می کند«.6

در ج���ای دیگر، ب���ه حرک���ت تبلیغاتی استعم���اری در 
یزی  که سبب جامعه گر صدساله اخیر اشاره شده است 
فقیهان و تفکیک قرآن و فقه قرآن از سیاست و حکومت 

گشت. از آن پس، حوزه های بزرگ علمیه شیعه از اجتهاد 
گرفتند  و استخ���راج احک���ام اله���ی از آیات وحی فاصل���ه 
و هیچ گ���اه ب���ه تکلیف ه���ای شرعی خ���ود و مقلدان شان 
کمان روز  در ارتب���اط ب���ا جامع���ه و زمانه و حکوم���ت و حا
نپرداختن���د: »آن قرآن را شما مالحظه می کنید ... مسائل 
ی���اد در آن  سیاس���ی اش و جنگ���ی اش و مقاتل���ه اش ... ز
مط���رح ش���ده ... ]به علم���ا و فقهای ما تلقی���ن کردند که[ 
ک���ار نداشت���ه باشی���د، به این ک���ه تکلی���ف ملت با  دیگ���ر 
دولت چیست و تکلیف دولت با ملت چی هست؟ چه 
ک���م چیست؟ شرایط  جور باید دول���ت باشد؟ شرایط حا

ُشرطه چیست؟ شرایط قاضی چیست؟«.7

قرآن در حجاب!
کمال حق  کت���اب حضرت ح���ق، نم���ودار  بی گم���ان، 
است و جمال حق. اوصاف قرآن که سخن جانان است، 

که در عبارت نمی گنجد. برگرفته از اوصاف اوست 

ب���اور م���ا آن اس���ت که ق���رآن در هب���وط بر انس���اِن تمام 
ف���رود آمده است تا از ره گ���ذر هدایت الهی او، انسان ها از 

یکی های آفاقی و انفسی به روشنی یکتایی درآیند. تار

کتابی ست حجاب سوز،  که قرآن،  هیچ شکی نیست 
ن���ه کتاب���ی حجاب س���از. بنابراین، به منظ���ور دست یابی 
ب���ه حیات بخش���ی آیت ه���ای حکمت آمی���ز آن، می بای���د 
حجاب های پیدا و پنهان را � که بر ساخته نفس و ابلیس 
اس���ت � یاف���ت و یکسر سوزاین���د. چه حجاب���ی زشت تر و 
یشت���ن اس���ت؟ عط���ار نیشابور  سخت ت���ر از حج���اب خو

ید: می گو

اس���ت                  حج���اب  راه،  ای���ن  در  ت���و،  »خ���ودّیِ  گفتن���د: 
گفتیم«. یش، به یک بار  ترِک خودِی خو

ید: گو و حافظ شیراز 

حجاِب راه، تویی حافظ! از میان برخیز!                 

که، در این راه، بی حجاب رود! کسی  خوشا 

کمال و جمال،  کتاب زندگ���ی و  ام���ام می فرماید: »آن 
در حجاب ه���ای خودساخته ما پنهان ش���ده است«.8 و 
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م و مستفید 
ّ
یسد: »بر متعل هم���و در »آداب الصلوه« می نو

که یک���ی دیگ���ر از آداب مهم  کت���اب خ���دا الزم اس���ت  از 
کار بندد تا استف���اده حاصل ش���ود و آن، رفع موانع  را ب���ه 
که م���ا از آن ها تعبی���ر می کنیم به حجب  استف���اده است 
که ما  بی���ن مستفید و قرآن و این حجاب ه���ا بسیار است 
ب���ه بعض از آن اشاره نماییم. یکی از حجاب های بزرگ، 
���م، خود را به 

ّ
حج���اب خود بینی اس���ت که شخص متعل

واسطه این حجاب، مستغنی بیند و نیازمند به استفاده 
ندان���د. و ای���ن از شاهکاره���ای مه���ّم شیط���ان اس���ت که 
همیشه کماالت موهومه را بر انسان جلوه دهد و انسان را 
که دارد، راضی و قانع کند و ماورای آنچه پیش  ب���ه آنچه 

کند.9 اوست، هر چیز را از چشم او ساقط 

ید و  آی���ا نمی توان خ���ود برتر بینی بسیاری از اه���ل تجو
ص���رف و نحو و تفسی���ر و علوم دین���ی را، عاملی از عوامل 
یم به شمار  کر بیگانگی مسلمانان ب���ا نجات بخشی قران 
یشت���ن ف���رو افتاده اند و به  ک���ه در اسارت خو آورد؟ آن���ان 
کرده اند، سب���ب سرگردانی  ی���ش بسنده  دانسته های خو
گروه���ی می پن���دارد که  و گمراه���ی خل���ق می شون���د. ه���ر 
هم���ة حقیقت نزد آن���ان است و دیگران ب���ه هیچ بهره ای 
که  که نمی دانند  از حقیقت دس���ت نیافته اند، در حالی 

حجابی برساخته اند.

از منظری دیگر، مهجور شدن قرآن، از منظر فقه و فقیه 
ک���ه نظر ب���ه آیات احکام دارد  � عب���ارت است از تفکیک   �
زی نسبت به  ک���ه بر اث���ر غفل���ت ور دیان���ت از سیاس���ت، 
کت���اب اهلل شکل می گیرد.  مصال���ح امت و مسائل عملی 
در سخ���ن رهب���ر فقی���د انق���الب، بی اعتنای���ی نسبت به 
یت آن در روزگار انحطاط  احکام قرآن، بسترس���از مهجور

که سده های دراز به همراه دارد. مسلمانان است 

ام���ام خمینی1 آیت اعتصام به حبل اهلل10 و آیت نهی 
یان بار مسلمان ب���ا یکدیگر11 را نمودار  از ن���زاع و اختالف ز
احک���ام مترق���ی سیاس���ی اس���الم ب���ر می شم���ارد. حیات 
مسلمان���ان ب���ر اث���ر بیگانگی ب���ا آن دستور ه���ای شرعی و 
یخ باعزت و سیادت شان ناساز  عمومی، در درازنامی تار

افتاد. اینک ، جز بازگشت به فقه و احکام سیاسی قرآن، 
راهی ب���رای برون رفت از وابستگی حکومت های اسالمی 
به قدرت ه���ای خارجی نیست: »این ط���ور احکام مترقی 
گر به آن عمل بش���ود، سیادت عالم های شما  سیاس���ی، ا

]مسلمانان[ است«.12 

که می���ان عم���ل و ادعای مسلمان���ان جهان  تض���ادی 
که آن���ان در زندگی  اس���ت، تردی���دی بر جای نمی گ���ذارد 
ف���ردی و جمعی ش���ان از آی���ات احک���ام ق���رآن یکسر روی 
که ما  که ادع���ا می کنند  گردانیده ان���د: »ای���ن مسلمان���ان 
ک���رم هستیم، ما تابع ق���رآن هستیم، خوب،  تاب���ع پیغمبر ا
ید و شما چه  این قرآن، بیایید ببینید این قرآن چه می گو

می کنید«.13

ی���ت ق���رآن در جامعه ای  چگون���ه می ت���وان ب���ه مهجور
یزی مردم است یا فقه ستیزی  پی برد؟ آی���ا مقصود، فقه گر
حکوم���ت و دولت؟ رهب���ر فقید انقالب اسالم���ی، هر دو 
ی���ت قرآن در  ی���را از یک س���و، مهجور م���ورد را می پذی���رد؛ ز
گی���ر درآمده  جامع���ه اسالمی ب���ه صورت ی���ک فرهنگ وا
یزم  اس���ت و از دیگر سو، دولت ه���ای اسالمی، به سکوالر
یت قرآن ... به  ی���د: »مهجور روی آورده ان���د. ایشان می گو
این است که مسائل مهم قرآنی ... یا به کلی مهجور است 
و ی���ا برخالف آن ها، بسی���اری از دولت های اسالمی قیام 

کردند«.14

ک���ه پیشتر گفته شد، از منظ���ر فقه و فقیه،  همان گون���ه 
یژه در می���ان آیات قرآن  آیات احک���ام قرآن، جایگاه���ی و
که  ی���ت قرآن نیز بای���د دانست  دارد. در رابط���ه ب���ا مهجور
م���راد رهبر فقید انقالب، مهجور بودن احکام قرآن است: 
»اسالم ام���روز مظلوم است و قرآن مهج���ور است. احکام 
کثر احکام سیاسی اسالم را اعتنا  ق���رآن مهجور است ... ا
یم شاه  ژ ید«.15 می توان تغییر احکام قرآن را که ر به آن ندار
ب���اره آزادی و تس���اوی همه جانبه حق���وق زنان و مردان  در
یت قرآن در نظام سیاسی  پدید آورد، شاخه ای از مهجور
ک���ه بر خ���الف ق���رآن انجام  کش���ور دانس���ت؛ چرا پیشی���ن 
یح  گرفت���ه اس���ت: »ک���رارًا در نطق های مبتذل ش���ان، تصر
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ب���ه تساوی حق���وق زن و مرد، در تمام جه���ات سیاسی و 
که الزمه اش، تغیی���ر احکامی از قرآن  کرده اند  اجتماع���ی 

مجید است«.16

حکومت اسالمی؛ آرمان قرآن
که به تعبی���ری، اقامه عدل  اقام���ه حکومت اسالم���ی، 
یش���ه در فق���ه و فقاه���ت  در جامع���ه مسلمان���ان اس���ت، ر
دارد و احک���ام ق���رآن را به یاد می آورد. فقیه���ان جامعه گرا 
ک���ه تدب���ر در آی���ات احک���ام دارن���د،  و سیاست اندی���ش 
ب���ه اندیش���ه حکومت ع���دل الهی دس���ت می یابن���د و از 
ی���ق آن می خواهند حدود اله���ی را که در آیات احکام  طر
کنن���د. بنابراین، بازگردانی���دن قرآن به  آمده اس���ت، احیا 
که  صحن���ه زندگی مردم مسلم���ان، آن گاه ممک���ن است 
روحانی���ت، حکومت را بسترساز احک���ام مهجور قرآن در 
که دیانت  گرداند. فقیهان مجاهد  گ���ون  گونا عرصه های 
را عی���ن سیاست می شمارند و سیاس���ت را عین دیانت، 
کم تر از ای���ده تشکیل حکومت  در می���دان عمل، هرگز به 
ی���را بر این باورن���د که بدون  دین���ی رضای���ت نمی دهند؛ ز
گاه به زمان و مقتضیات زمان،  کمیت فقیه آ قدرت و حا

ید. نمی توان به احیای اجتهاد دست یاز

ی���د: »خودخواه���ان ... قرآن را  ام���ام خمین���ی1 می گو
... از صحن���ه خ���ارج کردند و بر حکوم���ت عدل الهی که 
کتاب مقدس بوده و هست، خط  یکی از آرمان های این 

کشیدند«.17 بطالن 

از منظر رهبر فقید انقالب اسالمی، اسالم برای حضور 
یت���ی نیرومن���د  در عرصه ه���ای حی���ات مسلمان���ان، مرکز
کم  زشی حا یت���ی که تغیی���ری در نظ���ام ار می طلب���د؛ مرکز
ک���ه سیاست  زش ه���ای اسالم���ی را  فراه���م آورد. یعن���ی ار
منه���ای دین و احکام دی���ن، به خ���ارج از صحنه زندگی 
کمی���ت بخشد. انقالب  م���ردم رانده است، ب���ار دیگر حا
یت  اسالم���ی ب���ا راهبری روحانی���ت و مرجعی���ت، آن مرکز
ی���م را متجلی می سازد، در ایران  کر ک���ه نور احکام قرآن  را 
که از این مرکز اسالمی  یم  کرده است: »ما امیدوار ایج���اد 

زش های فاسد را  ک���ه آن ار ای���ران، یک وضعی پیدا بشود 
کند و نور قرآن را تجلی  ی���ج  یز را ترو کند و اسالم عز دف���ن 
که دفع  زش های اسالم���ی  بده���د در سرتاس���ر دنیا، ت���ا ار

شده است... زنده شود«.18

پانوشت

1 . تبیان، ج 13، ص 75.

2 . همان.

3 . صحیفه نور، ج 17، ص 252.

4 . تبیان، ج 13، ص 204.

5 . صحیفه نور، ج 2، ص 33.

6 . همان، ج 16،  ص 39.

7 . همان.

8 . تبیان، ج13، ص 225.

9 . آداب الصلوه، ص 195.

10 . آل عمران، آیه 103.

11 . انفال، آیه 47.

12 . صحیفه نور، ج 16، ص 36.

13 . همان، ص 39.

14 . تبیان، ج 13، 222-223.

15 . صحیفه نور، ج1، ص 199.

16 . همان، ج 21، ص 395.

17 . صحیفه نور، ج21، ص 169.

18 . همان، ج 17، ص 232.
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1استخ���اره عنوان���ی ع���ام ب���رای آن گون���ه از آداب دینی 

اس���ت که با انجام دادن آن، شخص راه بهتر و سزاوارتر را 
از خداوند می طلبد.

ام���ا ای���ن مسأل���ه در فرهن���گ اسالم���ی ب���ا تلقی ه���ای 
متفاوتی مواجه می باش���د. مناسب است در این مطلب 
کوتاه به تلقی امام خمینی1 از مسأله استخاره پرداخته 
یط  یسن���ده از افراط و تفر گمان نو که به  شود. دیدگاه���ی 

یقه معقول می باشد. یه متعادل و طر دور می باشد و رو

ام���ام  گ���ردان  شا از  یک���ی  خاط���رات  از  بخش���ی  در 
خمینیÃ1 می خوانیم:

»حض���رت ام���ام استخاره ه���م می فرمودن���د و هر وقت 
کنن���د، قبل از این که قرآن  می خواستن���د با قرآن استخاره 
را ب���از کنند آی���ه 59 از سوره انع���ام را می خواندند )وعنده 
مفات���ح الغی���ب ...( و بعد ق���ران را ب���از می کردند و جواب 

استخاره را می گرفتند«.2

با دست مایه ق���رار دادن این خاطره بد نیست دیدگاه 
ام���ام خمینی1 در مسأل���ه استخاره بیان ش���ود. البته پر 
کار و سع���ی و تالش از  که منطق ق���رآن منطق  پیداس���ت 
س���ر اختیار و آزادی است که فرمود: »لیس لالنسان اال ما 

1. پژوهشگر علوم دينی.
2. خاطرات آيةاهّلل سيدمحمد سجادی، خاطرات سال های نجف، ج2، 

ص 96.

کنار این قانون و سن���ت الهی آموزه توکل«  سعی« ام���ا در 
ک نستعین«  ک نعبد و ای���ا و استعان���ت جست���ن از او »ایا
که فقط او غنی بالذات و مطلق  ه���م باید دیده شود؛ چرا
است »یا ایها الناس انتم الفقراء و اهلل هو الغنی« و این دو 
اص���ل توأمان در تعالیم قرآن���ی و راهنمائی های پیشوایان 

معصوم آمده است.

یق أقوم« و »ص���راط مستقیم« الهی  که ای���ن »طر البته 
گونه  گ���ردد و از هر  یافت  بای���د به درست���ی شناخت���ه و در

که جهالت و ضاللت است بر حذر بود. یط  افراط و تفر

یطی بعض���ی از افراد س���اده و بی اطالع از  در تلق���ی تفر
ین تعقل و تفکر و موجب  تعالی���م اسالم، استخاره جایگز
ی���زی و تیره روزی اس���ت. چنان که در  خمودگ���ی و علم گر
پندار افراطی دسته ای دیگر، استخاره سراسر خرافه است 
گر معنای درست استخاره توسط  که ا و غل���ط. در حالی 
بانی تبیی���ن گردد، معلوم می شود  عالم���ان روشن بین و ر
یط حق است و نه این افراط درست، »بل امٌر  که نه آن تفر

ین«. بین االمر

گرامی»کشف اسرار« به  کت���اب  که در  امام خمینی1 
توهم���ات و پندارهای ناصواب »اس���رار هزار ساله« پاسخ 
باره استخاره، نخس���ت به تبیین  می دهن���د، از جمل���ه در
که هی���چ منافاتی با تفکر  معن���ای صحیح آن می پ���ردازد 
و تعق���ل نیست و نیز مش���ورت و بهره گیری از خرد جمعی 

حقیقت استخاره  با قرآن از دیدگاه امام خمینی1
کاظم تقوی محمد 

سیرۀ قرآنی امام 1

1
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و افک���ار دیگ���ران، ندارد و آن گاه ج���ای آن را ذکر می کند. 
یسند: باره معنای استخاره می نو ایشان در

که یکی از آنها معنای  »برای استخاره دو معنی است 
حقیق���ی استخ���اره اس���ت و در اخب���ار م���ا از آن بیشتر نام 
ب���رده شده و پیش خواص متعارف است و آن طلب خیر 
که انسان  کارهای���ی  نم���ودن از خ���دا اس���ت و آن در تمام 
می کن���د خ���وب و مستح���ب اس���ت و ای���ن از رشت���ه دعا 
که در قرآن خدا به آن اهمی���ت شایان داد، حتی  اس���ت. 
ّبِی   ِبُکْم َر

ُ
در سوره فرق���ان آیه 77 می فرماید: »ُقْل َم���ا َیْعَبأ

ْبُتْم َفَسْوَف َیُکوُن ِلَزاًما«؛ بگو به مردم 
َّ

َکذ ْوال ُدَعاُؤُکْم َفَقْد 
َ
ل

گر دعای شما نباشد.  ید پیش خدا ا ک���ه شما چه ارج دار
کنید.«1 شما با دعا باید پیش خدا قدر و قیمت پیدا 

ای���ن معنای استخاره، همان معنای لغوی آن است و 
یند، بلکه همان  در عرف متدینین به آن استخاره نمی گو
دعای اصطالحی است که اهمیت و آثار آن خود، بحث 
مستق���ل و مفصل���ی می طلبد و امام به اجم���ال به معنا و 

کرده است. حکم و جایگاه آن اشاره 

ک���ه در حقیقت  باره معن���ای دیگ���ر استخاره  ام���ام در
معنای اصطالحی آن می باشد اظهار می دارد:

»ی���ک معنای دیگر استخ���اره آن است که پس از آنکه 
کلی در ام���ری متحیر و وامان���ده شد، نه عقل،  انس���ان به 
کرد و نه عاقل  او را ب���ه خوب���ی و بدی آن ]کار[ راهنمای���ی 
دیگر ]با مشورت[ راه خیر و شر را به او فهماند و نه خدای 
باره آن کار تکلیفی و فرمانی داشت که راهنمای  جهان در
او باش���د؛ در این صورت که هی���چ راهی برای پیدا کردن 
کار نیس���ت و دینداران ی���ا بیدینان ناچار  خ���وب و بد در 
و از روی بیچارگ���ی ی���ک طرف اختی���ار می کنند و از یک 
کورکورانه و متحیران���ه و دودل در این حال  س���و می روند، 
ین حاالت بش���ر باید او را  ک���ه از بدتر بیچارگ���ی و دودل���ی 
گر یکی پیدا شود  شمرد و ما همه می دانیم در این حال ا
و انسان را به یک سوی کار دل گرم کند و او را با دلی گرم 
و اراده راس���خ و نو امی���د به کار وادار کند چه مّنت بزرگی 

كشف اسرار، ص 90.  .1

ب���ه انسان دارد«.2 در این قسمت امام معنای اصطالحی 
استخ���اره در ع���رف متدینان را با توجه ب���ه ظرائف روحی 
و روان���ی انس���ان توضی���ح می ده���د و در مشخ���ص کردن 
جای استخاره، نخست به پیروی راهنمایی های عقل و 
خ���رد خدا داد توجه می ده���د و پس از آن راهنمایی عقل 
گ���ر در موردی نه  و خردمن���دان را مط���رح می سازد؛ آنگاه ا
یکی آن با تعقل و تفکر روشن شد و نه کمک و  ابهام و تار
مشورت خردمندان بن بست شکنی کرد؛ پر پیداست که 
یرا جای ماندن  نبای���د در منزل تحّیر و سردرگم���ی ماند، ز
گرفتاری را بیشت���ر می کند؛  که مان���دن در تحی���ر  نیس���ت 
که به خدای عالم قادر ایمان دارند، با توکل بر  متدینانی 
که  او »استخاره« می کنند تا از منزل تحّیر بگذرند و البته 

زش تر از سکون و رکود است. حرکت با ار

حض���رت امام آیه 63 سوره نمل »أمن یجیب المضطر 
اذا دعاه و یکشف السوء« را گواه بر این مطلب می گیرند: 
یعنی در حال اضطرار و بیچارگی جز خدای جهان کسی 
نمی توان���د اجابت خواهش بیچارگان متحیر کند و بدی 

کند«.3 را از آنها دور 

گ���ر استخاره با این معن���ای درست و دقیق و مؤمنانه  ا
کام���اًل خردمندانه و  و روانشناسان���ه تبیی���ن گردد، عملی 
که خود مشوق تعق���ل و بهره گیری از  عقالن���ی خواهد بود 
نظ���رات خردمن���دان و عقل جمعی است و ه���م افراد را از 
که  ب���ن بست های روح���ی � روانی عب���ور می ده���د. باشد 
یه  ایم���ان راستی���ن و عقالنی���ت ایمان���ی در جامعه م���ا رو

گردد. عمومی 

2. همان، ص 90-91.
3. همان، ص 9.

اگر استخاره 
با این معنای 

درست و دقیق 
و مؤمنانه و 

روانشناسانه 
تبیین گردد، 
عملی کاماًل 

خردمندانه و 
عقالنی خواهد 

بود که خود 
مشوق تعقل 
و بهره گیری 

از نظرات 
خردمندان و 
عقل جمعی 

است و هم 
افراد را از بن 

بست های 
روحی � روانی 
عبور می دهد.
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1اهل قرآن بودن و استضائه از این کتاب نور و هدایت 

و مراتب و جلوه های متنوعی دارد. تالوت و قرائت قرآن 
ک���الم اهلل اس���ت، چنانکه  ی���ک مرتبه از محش���ور بودن با 
فه���م آن و تفسیر کالم حق نی���ز مرتبه ای برتر و البته برتر از 
آن آراست���ه شدن به تعالی���م و آموزه های آن است؛ جان و 
جامعه را بر اساس هدایت ه���ای قرآنی ساختن و سامان 

دادن.

ب���ی اغراق، واقعًا امام خمین���ی1 در همه مراتب اهل 
قرآن بود و با قرآن محشور بود و به واقع اندیشه و اعمال و 

گفتار رفتار او ترجمان قرآن بوده است.

در ای���ن نوشت���ه خاطرات قرآن���ی از ام���ام خمینی1 به 
عالقه من���دان ق���رآن و دوست���داران امام تقدی���م می گردد، 
که جان هایم���ان و جامعه مان به انوار قرآن روشن و  باشد 
کی ها و پلیدی ه���ا از زندگی فردی و  ب���ا تعالیم قران���ی ناپا

جمعی پیروان قران و همه اهل قبله زدوده شود.

قرائت قرآن
همس���ر مکرم���ه ام���ام در سال های تبعی���د در عراق در 
یزش سی���د احمد از  یک���ی از نامه ه���ای خود ب���ه فرزند عز

یسد:  نجف اشرف می نو

»حال ما ه���ا همگی خوب و سالمت هستیم و مهیای 

1. پژوهشگر علوم دينی.

کمی بهتر شده. گرفتن از چهارشنبه می باشند، هوا  روزه 
که از بس قرآن می خوانن���د، حکم یک قاری را  آقاجان���ت 

کرده اند. الساعه هم مشغولند.«2 پیدا 

نوه ام���ام حجت االسالم والمسلمین مسیح بروجردی 
ید:  می گو

»ام���ام مدتی قبل از نم���از مغرب و عش���ا و قبل از نماز 
ظه���ر، با مفاتی���ح می خوانن���د با ق���رآن. یک ب���ار در ذهنم 
ک���ه خودش���ان می فرمودن���د: روزی دو ج���زء قرآن  هس���ت 

می خوانند. تند تند هم از روی قرآن می خواندند.«3

که افراد مختلف از  پیشاپیش الزم به ی���ادآوری است 
اعض���ای خانواده و اعض���ای دفتر امام روای���ات متفاوتی 
کرده اند. گرچه  ب���اره چگونگی قرائ���ت قرآن امام، ذک���ر  در
بعض���ی از این گزارش ها به ظاهر با هم ناسازگاری دارند، 
کس شاهد است  ولی می توان���د همه صحیح باشد و هر 
خ���ود را گفته باش���د و شاید ام���ام در دوره های مختلف، 
کرده باشد؛ ولی آنچه  برنامه قرائت قرآن���ش تفاوت هایی 
گزارش ه���ا می باشد این است  نقط���ه مرکزی این نقل ها و 
که امام دائما با قرآن محشور بوده و در شبانه روز چنیدن 

مرتبه به تالوت قرآن از روی آن می پرداخت.

ید: »امام روزی  دختر امام خانم زهرا مصطفوی می گو
2. قدس ايران، ص 299.

3. پابه پای آفتاب، ج1، ص 347.

سلوک قرآنی در زندگی شخصی و اجتماعی امام خمینی1
کاظم تقوی محمد 

سیرۀ قرآنی امام 1

1
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هفت مرتبه قرآن می خواندند«.1

ین افراد امام  مرحوم آیت اهلل الهوتی از یکی از نزدیکتر
که »امام روزانه هشت بار قرآن می خواند«.2 نقل می کرد 

ی���ن افراد به  مرحوم آی���ت اهلل توسلی یک���ی از نزدیک تر
که  تی  ید: »ام���ام با همه اشتغاال ام���ام در این رابطه می گو
ی���ژه خواند قرآن، دعا  داشتند ب���ه انجام مستحبات، به و
و نم���از اول وقت اهمیت می دادن���د. ایشان هر روز سه تا 

پنج مرتبه قرآن می خواندند«.3

ز و  خان���م مرضی���ه حدیده چ���ی و دب���اغ از بان���وان مبار
عضو دفتر امام در نوفل لوشاتو اظهار می دارد:

»ام���ام در فاصل���ه ای که بعد از نماز ظه���ر و عصر برای 
کوتاه چند دقیقه ای  گر در این م���دت  ناه���ار می آمدند« ا
فرصت پیدا می شد قرآن بر می داشتند و می خواندند که 

کمتر از دو دقیقه بود«.4 گاهی این اوقات 

ع���روس امام خان���م دکت���ر طباطبائی از عش���ق امام به 
ت���الوت قرآن چنین خاطره نقل می کند: »نجف که بودیم 
آق���ا چشمشان ناراحت شده بود. دکتر آمد و چشم ایشان 
گفت شما چند روز ق���رآن نخوانید و استراحت  را دی���د و 
کنید. امام یک دفعه خندیدند و گفتند دکتر من چشمم 
گر  را ب���رای قرآن خوان���دن می خواهم، چه فای���ده ای دارد ا

چشم داشته باشم و قرآن نخوانم«.5

پناه به قرآن
ام���ام در شدائد ب���ه قرآن پناه می ب���رد، چنان که در داغ 
سنگی���ن و بی نظیر از دست دادن فرزن���د عالم و فاضلی 
چون مرح���وم آیة اهلل حاج آقا مصطف���ی خمینی)رحمة اهلل 
علی���ه( به ت���الوت قرآن مشغ���ول شدند؛ »ح���اج احمد آقا 
که در نجف حاج آقا مصطفی شهید  نقل می کرد، زمانی 
شدند امام پس از شنیدن خبر شهادت ایشان، استوار و 

1.  شاهد بانوان، ش149، ص10.
2. زن روز، ش 774.

3. پابه پای آفتاب، ج2، ص 103.
4.  سرگذشت های ويژه از زندگی امام، ج4، ص 46.

5. حضور، ش3، ص 84.

کالم اهلل مشغول  گوشه ای رفته و به تالوت  بردب���ار تنها به 
شدند«.6

حجةاالسالم والمسلمین فرقانی از اعضای دفتر امام 
ید:  در نجف هم وقتی همین مسئله را نقل می کند می گو
»ام���ام فرم���ود اه���ل آسمان ه���ا می میرن���د و از اه���ل زمین 
یم: آقای���ان بفرمایید  کس���ی باق���ی نمی ماند، هم���ه می میر
گرفتند و  کارت���ان. خودشان ه���م بلند شدند و وض���و  سر 

مشغول خواند قرآن شدند«.7

حجت االس���الم والمسلمین حسن ثقف���ی � برادر خانم 
ید: امام � می گو

»ام���ام عالقه خاصی به قرآن دارند. خیلی با قرآن انس 
دارند. یعنی با قرآن مأنوسن���د و همیشه قرآنی نزدیکشان 

است«.8

ب���اره عشق و ان���س امام با  خان���م اعراب���ی � ن���وه امام � در
که جال���ب و آموزنده است،  یانی را نقل می کند  ق���رآن جر

ید:  او می گو

ام���ام حاضر نمی شدند به خاطر ه���م دردی با مردم به 
که ساخت���ه شده بود بدون حت���ی به زحمت  پناهگاه���ی 
ک���ه در طاقچه باالی مبل ایشان  م���ا کتاب ها و وسایلی را 
که در مواقع  بود برداشتیم تا در اث���ر لرزش های متعددی 
حمالت هوای���ی ایجاد می شد به امام برخورد نکنند، اما 
کنار دستشان  ایش���ان قرآن و مفاتی���ح را نگذاشتند م���ا از 
یم چون می خواستند دایمًا به آنها دسترسی داشته  بردار
ین  تر باشند«.9و این یعنی قرآن بهتر انیس و جلیس و باال

پناهگاه و مأمن می باشد.

تفسیر قرآن
گرچه تفسی���ر بعضی از سوره ها و بسی���اری از آیات در 
کنده امام وجود دارد، ول���ی ایشان اثر مستقلی به  آث���ار پرا
عن���وان تفسیر قرآن ننوشتند، حض���رت آیةاهلل سبحانی از 

6.  مرزداران، ش 84، ص 24.
7.  سرگذشت های ويژه، ج1، ص62.

8. پا به پای قرآن، ج1، ص 143.
9.  سروش 476، ص 19.
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که سال ه���ا در درس های  گ���ردان شناخته ش���ده امام  شا
باره امام و تفسیر قرآن  کرده در فقه و اصول ایشان شرکت 

ید: می گو

»ام���ام به قرآن و ت���الوت آن و تدب���ر در معانی دقیق آن 
عالقه واف���ری داشتند. به خاطر دارم از حضور مبارکشان 
یسند. فرمودن���د تفسیر را  ک���ردم تفسی���ری بنو درخواست 
ک���ه در زندگی فقط یک ه���م داشته  یس���د  کس���ی باید بنو
کثرت به سر می برم  باشد و یک مقصد، من اآلن در وضع 

و اشتغاالت مختلفی دارم.«1

احترام فراوان به قرآن
یادی به تالوت قرآن  امام خمین���یÃ1 نه تنها اهتمام ز
داشتن���د که احت���رام فوق العاده ای به ق���رآن می گذاشتند 
ک���ه شائب���ه بی احترام���ی به ق���رآن در آن  و از ه���ر اقدام���ی 

احساس می کرد، جلوی آن را می گرفت.

تدبر در آیات و آدم شدن
امام خمینی1 هم دائم الت���الوة بود اما به تالوت تنها 
بسن���ده نمی ک���رد، بلکه تالوت او توأم ب���ا تدبیر بود و تدبر 
ک���الم الهی بود، چرا که او قرآن را  در آی���ات به منظور تأثر از 

کتاب انسان سازی می دانست.

ی���ز ام���ام حج���ت االس���الم والمسلمین حاج  فرزن���د عز
ید: سیداحمد خمینی می گو

»ام���ام در ماه مب���ارک رمض���ان وقتی نج���ف بودند هر 
که در  س���ه روز یک دوره ق���رآن را ختم می کردن���د و زمانی 
جم���اران بودند ب���ه خاطر کهولت سن ه���ر ده روز یک بار 
ق���رآن را خت���م می کردن���د. در ایام عادی س���ال ماهی یک 
بار ق���رآن را ختم می کردند. ایشان هم���واره با قرآن مأنوس 
کرده و هر قسمت  بودند، یک جزء قرآن را هشت قسمت 
گاهی مدت ها روی  را در زمان خاصی قرائت می کردند. 

یک جمله )آیه( قرآن مکث می کردند«.2

بان خانم دباغ می خوانیم: و در خاطره دیگر از ز

1. حوزه، ش32، ص125.

2. دليل آفتاب، ص 154.

که  »وقتی غذای امام را داخل اتاق می بردم وارد اتاق 
کرده ان���د و مشغول قرائت  می ش���دم می دیدم ق���رآن را باز 
ق���رآن هستن���د، مدتی ای���ن مسئل���ه )کثرت قرائ���ت قرآن( 
کرده بود تا این ک���ه روزی به امام عرض  ذهن���م را مشغول 
ک���ردم حاج آقا شم���ا سراپای وجودتان ق���رآن عملی است 
کردند و  دیگ���ر چرا این قدر قرآن می خوانی���د؟ امام مکثی 
کس بخواه���د از آدمیت سر در بیاورد و آدم  فرمودند: هر 

بشود باید دائم قرآن بخواند«.3

امی���د است این سیره پسندی���ده امام الگو و سرمشقی 
یبا و  ب���رای هم���ه دوستداران او ق���رار گیرد تا زمزمه ه���ای ز
گوشن���واز قرآن ب���ا تدبرهای روشنی بخ���ش و بیدار کننده 
قرآن���ی، زمینه عم���ل به آموزه های کالم ح���ق را در جان ها 
یق »اقوم« را  و جامع���ه ما فراهم آورد و هدای���ت قرآن به طر
گفته چو نیم  که »و صد  در عمل به همگان نشان دهیم، 

کردار نیست!«

3. پا به پای آفتاب،ج2، ص 157.

امام خمینی 
نه تنها اهتمام 
زیادی به تالوت 
قرآن داشتند 
که احترام 
فوق العاده ای به 
قرآن می گذاشتند 
و از هر اقدامی 
که شائبه 
بی احترامی 
به قرآن در آن 
احساس می کرد، 
جلوی آن را 
می گرفت.
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کتابشناسی آثار
قرآنی امام
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یم اصل و اساس و آغ���از اسالم است. با نزول  کر ق���رآن 
کرم، محم���د مصطفی�،  ق���رآن ب���ر نبی خاتم و رس���ول ا
حیات اسالم آغاز شد و مسلمانان با انوار هدایتی قرآن و 
آیات معج���زه ای آن، نبوت پیامبر� را تصدیق نمودند 

کردند. بیت قرآنی، جان و جامعه خود را الهی  و با تر

یافت مرادات و مقاصد  کالم الهی و در برای فهمیدن 

ح���ق � تب���ارک و تعالی � ، از هم���ان آغاز و ب���ا تعلیم پیامبر 
ین؟مهع؟،  ک���رم� و امیرالمؤمنین؟ع؟ و دیگر ائمه طاهر ا
علم تفسیر قرآن بوج���ود آمد و در میان صحابه و تابعین، 

کسانی به عنوان مفسر شناخته می شدند.

کارنامه  ی���خ اسالم،  ین قرآن در طول تار سلسل���ه مفسر
یادی به  کتاب های ز درخشانی از خود بر جای نهادند و 
قلم عالم���ان شیعی و سنی در زمین���ه تفسیر قرآن و علوم 

یر درآمد. قرآنی، به رشته تحر

که در  امام خمین���ی1 از جمله عالم���ان بزرگی است 
زشمندی  زمینه ه���ای متع���ددی از عل���وم اسالمی آث���ار ار
گرچه آث���ار قرآنی امام ف���راوان نیست، ولی  نوشت���ه است. 
اهتم���ام ایشان به ق���رآن، بسیار فراوان ب���وده است. ایشان 
کتاب ه���ای اخالق���ی، عرفان���ی، فقهی، اصول���ی و نیز  در 
زات���ی،  اندیشه ه���ای اجتماع���ی � سیاس���ی و مقاط���ع مبار
یژه که ایشان،  کید فراوانی به قرآن دارد؛ به و توج���ه تام و تأ

یادی به »سوره حمد« داشته اند. اهتمام ز

ایشان ب���ه مناسبت ه���ای مختلف و ب���ه صورت های 
ی���ف و فاتحه الکت���اب توجه  گون���ی به ای���ن سوره شر گونا
داشته ان���د؛ ب���ه همین دلیل، یک���ی از آث���ار شناخته شده 

کتاب »تفسیر سوره حمد« است. حضرت امام، 

کتاب، تذکر این نکته  گزارش از محت���وای این  قبل از 
ک���ه در سال ه���ای نخس���ت پ���س از پی���روزی  الزم اس���ت 

معرفی آثار قرآنی امام خمینی
1 تفسیر سوره حمد

کتابشناسی آثار قرآنی امام 1
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کتابی با عن���وان »تفسیر س���وره حمد«  انق���الب اسالم���ی، 
بردارنده پنج جلسه  که تنها در به نام امام چ���اپ می شد 

درس تفسیری ایشان در سال 1358ش بوده است.

ام���ا آنچه برای اولین ب���ار در س���ال 1375ش به هّمت 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1 با عنوان »تفسیر 

سوره حمد« انتشار یافت، دارای چهار بخش می باشد:

بخش اول: تفسیر مختصر سوره حمد که امام آن را در 
زشمند »سر الصل���واة« در سال 1318ش نوشته  کت���اب ار

است.

یف  ک���ه در کتاب شر بخ���ش دوم: تفسی���ر سوره حمد 
»آداب الصلواة« و در قسمت قرائت آن آمده و همان گونه 
کت���اب »آداب الصل���وة« ب���ه گونه ای ش���رح و توضیح  ک���ه 
کت���اب »س���ر الصلواة« اس���ت، تفسیر سوره حم���د در این 
کتاب »سر  کتاب نیز، شرح و توضی���ح تفسیر سوره حمد 
الصلوة« می باشد و در سال 1321ش نوشته شده است.

بخش س���وم: مجموعه پنج جلس���ه درس تفسیر سوره 
ک���ه در س���ال 1358ش در ق���م بی���ان شده  حم���د اس���ت 
یون جمه���وری اسالمی ای���ران نیز  و هم���ان س���ال از تلویز

گردید و متأسفانه با مخالفت بعضی از مقدسین  پخش 
تعطی���ل ش���د و تشنگ���ان مع���ارف اسالم���ی از بهره گی���ری 

محروم ماندند.

ک���ه ام���ام ب���ه  کن���ده ای  بخ���ش چه���ارم: فرازه���ای پرا
مناسبت ه���ای مختلف���ی در معن���ای »بس���م اهلل« و دیگر 
فقرات س���وره حمد، در آثار مکتوب و ی���ا در بیانات خود 

گرد آمده است. داشته اند، 

که  بی بوده  ب���ان عر پ���اره ای از مطال���ب این بخش به ز
بی، ترجمه آنه���ا در پاورقی آورده  عالوه ب���ر آوردن متن عر

شده است.

البت���ه م���واردی در بخش چه���ارم آورده شده که جنبه 
پن���د و موعظه دارد و از تفسیر به معنای مرسوم آن، خارج 
کرده  کم���ک  می باش���د، ول���ی درج آنه���ا ب���ه جامعیت اثر 

است.

کاظم تقوی محمد 
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معرفی آثار قرآنی امام خمینی
2 تفسیر قرآن مجید

کتابشناسی آثار قرآنی امام 1

گون���ی اعم از آثاری  گونا مطال���ب تفسیری امام در آثار 
که توسط خود ایشان نوشته شده مانند تفسیر سوره های 
که توسط دیگران  حم���د، توحید و قدر؛ و مجموعه هایی 
ین یافته مانند کتاب »تفسیر و شواهد قرآنی« و »قرآن  تدو
کت���اب هدای���ت« و ی���ا کتاب »فه���م الق���رآن« نوشتۀ جواد 
عل���ی کسار، آم���ده است. مجموعۀ »تفسی���ر قرآن مجید« 
از جمل���ه آثار تفسیری پیرامون  اندیش���ه و نکات تفسیری 
امام خمینی است که در آن عالوه بر جمع آوری مطالب 
و شواه���د تفسی���ری، مکتب تفسیر عرفانی ام���ام نیز مورد 

گرفته است.  بررسی و پژوهش قرار 

که در  کت���اب »تفسیر قرآن مجید«، ع���الوه بر مطالب   
کتاب های فقهی   آثار پیشین آمده، مباح���ث دیگری از 
یرات فلسفه  بوط به آیات االحک���ام، تقر و بحث ه���ای مر
و کتاب ه���ای اخالق���ی و عرفانی امام نی���ز انتخاب شده 
گرایشات فک���ری و اعتق���ادی و مبانی  ک���ه  اس���ت. چنان 
تفسی���ری ام���ام در ی���ک جل���د ای���ن مجموعه ب���ه صورت 

منسجم آورده شده است.

بارۀ  ک���ه آن چ���ه ام���ام در کت���اب سع���ی شده  در ای���ن 
آی���ات ق���رآن از ش���رح، تفسیر، استشه���اد و اقتب���اس دارد، 
ذک���ر شود هر چند مفاد ای���ن فرازها از جهات متفاوت در 
جم���الت متعددی تکرار شده باشند. همچنین عالوه بر 
گرایشات تفسی���ری وی، پژوهش های  شناخ���ت مفّسر و 
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یل گرایانه در مکتب عرفانی و جایگاه آن  تاو
در تفسی���ر امام خمینی نی���ز مورد پژوهش 

گرفته است. قرار 

جلد اول در ده فصل، ابتدا زندگینامۀ 
امام به صورت مختصر با تکیه بر موقعیت 
فرهنگی، اجتماعی ایشان نگاشته شده تا 
جایگاه فرهنگی و بنیاد اندیشۀ امام بیان 
شود. محیط و اوضاع سیاسی زمان امام، 
زه با  توج���ه ایشان ب���ه امور اخالق���ی، و مبار
ین موضاعات مطرح  ان���زوا طلبی از مهمتر

شده در این فصل می باشند. 

فص���ل دوم ب���ه جایگاه ق���رآن در اندیشه 
از  تصوی���ری  و  یافت���ه،  اختص���اص  ام���ام 
چیست���ی ق���رآن ب���ا تکی���ه ب���ر آث���ار عرفان���ی 
ایش���ان مانند ش���رح دعای سح���ر و تفسیر 
س���وره حم���د ارائه ش���ده اس���ت. مباحثی 
جامعی���ت،  وح���ی،  چیست���ی  قبی���ل  از 
یف ناپذیری و ع���دم مجازگویی قرآن  تحر
از موضوع���ات م���ورد بح���ث در فصل دوم 
زمینۀ مجازگویی،  می باشند. البته امام در
نظ���ر مخصوص به خ���ود دارد ایشان وضع 
الفاظ را ب���رای روح معانی می داند و برای 
ی���ز از پذی���رش مج���از در ق���رآن، معن���ای  گر

واژگ���ان ق���رآن را محدود به معن���ای حسی آنها 
نمی داند. 

در فصل سوم نگرش های کلی امام به تفسیر از قبیل: 
تفسیر به رأی و مراتب تفسیر، استفاده از عقل و همچنین 
مع���ارف معن���وی برای کش���ف ابعاد مختلف ق���رآن مورد 
کرده با استناد به  گردآورنده سع���ی  گرفته اند.  توج���ه قرار 
کتاب های »شرح چهل حدیث« یا »تعلیقه علی الفوائد 
ی���ل عرفانی ام���ام در تفسیر را ثابت  گرایش تأو ی���ة«  الرضو
کن���د. و همین مسال���ه در فصل چهارم ب���ا بسط بیشتری 
بررس���ی شده اس���ت. روش تفسیری امام ب���ا تکیه بر نگاه 

ن  یشا ا
از  استف���اده  ب���ه 
روش تفسی���ری ق���رآن ب���ه ق���رآن، 
قرآن ب���ه سنت، ق���رآن به عقل و ق���رآن به روش 
شه���ودی بررسی ش���ده است. روش تطبی���ق در تفسیر به 
ک���ه انسان ب���رای سنجش می���زان صحت و  معن���ای این 
سق���م افکار و اعم���ال خود را به کتاب خ���دا عرضه کند، 
یادی از اندیشه تفسیری  که در موارد ز نکته مهمی است 

گرفته است. امام مورد لحاظ قرار 

یلی قرآن، و قابل فهم بودن  فصل پنجم به حقیقت تنز
یون پرداخته  قرآن به عنوان نقدی جدی بر دیدگاه اخبار
ش���ده اس���ت. در ادام���ه مباحث���ی همچ���ون عقالنی���ت 
که  کسان���ی  یک���رد دفاع���ی ام���ام در براب���ر  در تفسی���ر و رو
یشی  برداشت ه���ای عرفان���ی از آیات را حرف ه���ای درو
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می پندارند، مطرح شده است. 

یل در تفسیر امام اشاره  در فصل ششم به جایگ���اه تأو
یل و بیان اقسام  یف تأو شده است. در این فصل ب���ا تعر
آن سع���ی ش���ده است ت���ا سیر تح���ول عرفانی بی���ان شود 
یل  یل و خی���ال و تأو و آن گ���اه ب���ا تبیین نسبت می���ان تأو
ی���ل عرفانی، مشکالت  بان و تأو عرفان���ی و هرمنوتی���ک، ز
بان���ی را در عرصه ی مباح���ث عرفانی بازگ���و نماید و آن  ز
یل عرفانی  را یکی از ادله ی ض���رورت رفتن به سمت تأو

کند.  قلمداد 

یالت عرفانی  در فصل هفت���م سیر تطور و تحول در تأو
یل عرفانی از آغاز تا عصر  گرفته می شود و سابقه تأو پ���ی 
یلی  یکرد تأو ام���ام خمینی مورد بحث قرار می گی���رد و رو
بی، سید حیدر آمل���ی مورد بررسی  شیخ اش���راق، ابن عر

شده است. 

ی���ل عرفانی به ط���ور عام  یژگ���ی تأو در فص���ل هشت���م و
یژگی ه���ای آن در فرهن���گ اهل بی���ت)ع( و در  و آنگ���اه و
یل عرفانی  یژگی های تأو پایان با استفاده از آثار امام به و
ایش���ان هم ب���ر اساس قواع���د عرف���ان نظری و ه���م عرفان 
یالت عرفانی ایشان  عملی پرداخته شده است. البته تأو
کتاب های »مصباح الهدایة« و »تعلیقات علی شرح  در 
فص���وص الحک���م و مصب���اح االن���س« پیچی���ده و دشوار 
کتاب های »آداب الصالة« و »سر الصالة«  است. اما در 
چندان دشوار نمی باش���د و از اصطالحات عرفان نظری 

کم تر استفاده شده است. 

ی���ل در عرف���ان امام  در فص���ل نه���م ب���ه بنیاد ه���ای تأو
ی���ن در سخنان  یر خمینی ب���رای درک بیشت���ر الیه های ز
کش���ف و شهود اش���اره ش���ده است. در ای���ن باره  ام���ام و 
یقت به  یعت و طر تهذیب نف���س و پیوند حقیقت ب���ا شر
کشف این دیدگاه عرفانی  عن���وان مولفه هایی در جهت 
معرف���ی شده اند، سپس بیان شده که راه حقیقت عالوه 
کامل ب���ر روی دیگر عالم���ان مجاهد و مهذب  ب���ر انسان 

باز است. 

ی���الت عرفانی با  فص���ل دهم به منظ���ور ناسازگاری تأو

ظاه���ر الف���اظ و منطبق نب���ودن آن ها با مع���ارف متداول 
ی���الت عرفانی بی���ان شده  دین���ی، رهیافت های���ی ب���ه تأو
یل های  است تا نکات و پیچیدگی های راز و رمزدار تأو
عرفان���ی شناخته شود و راه س���وء فهم و مخالفت مسدود 
بان تشبیه و تمثیل و تجسم بخشیدن  گردد. استفاده از ز
به تجربه شهودی، تحلیل های مبتنی بر سیر و سلوک به 

عنوان نمونه هایی از این رهیافت بیان شده اند. 

مؤل���ف در پایان خاطر نش���ان می سازد که اختصاص 
ی���ل عرفانی به  کت���اب ب���ه مبح���ث تأو یافت���ن فصول���ی از 
معنای این نیست که مباحث قرآنی امام منحصر به این 
گسترده ای از آثار  گرایش است. از این رو در بخش های 

گرایش های فلسفی و فقهی مشهود است. ایشان 

چه���ار جل���د دیگ���ر ای���ن مجموع���ه ب���ه مت���ن مباحث 
تفسی���ری ام���ام اختص���اص دارد و به ترتی���ب مصحف از 
س���وره حمد ت���ا سوره ناس تنظیم شده اس���ت. از آنجا که 
فق���ط در سوره ه���ای حمد، توحی���د و قدر، ام���ام مطالب 
ک���رده و مطال���ب  تفسی���ری را ب���ه ص���ورت پیوست���ه بی���ان 
تفسی���ری دیگ���ر سوره ها از الب���ه الی آثار ایش���ان انتخاب 
ش���ده، از پیوستگی الزم برخ���وردار نمی باشند؛ از این رو 
در این مجموعه سع���ی شده با هدف پیوستگی و پیوند 
می���ان فرازه���ا با توضیح���ات مقدمات���ی و جم���ع بندی و 
گ���زارش؛ حتی المقدور تقطیع می���ان تفسیر آیات برطرف 
گ���ردد. همچنین سعی ش���ده است جهت فه���م آسان تر 
ی���ن و همچنین برخی  مطال���ب برخی سر فصل ها و عناو
کروشه ][ به مت���ن اضافه شود و  از الف���اظ متن در داخ���ل 

ترجمه احادیث و آیات در پاورقی آن ذکر شوند. 

جل���د دوم تفسی���ر قرآن مجی���د شامل ی���ک پیشگفتار 
و تفسی���ر سوره ه���ای حم���د، بق���ره و آل عم���ران اس���ت. 
پیشگفت���ار در واقع شرح بخش های���ی از دروس شفاهی 
یون جمهوری اسالمی ایران  که از تلویز سوره حمد است 
گفتارهای  که ام���ام در ای���ن  پخ���ش شده اس���ت. از آنجا 
تفسیری از روش تفسیر عرفانی دفاع می کند و اختالفات 
گردآورنده با  فک���ری عرفا با اهل ظاهر را تبیین می نماید، 
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ش���رح بخشی از این گفتارها از آن مطالب، جهت مقدمۀ 
کتاب تفسیر بهره برده است. 

یون  که از تلویز در تفسی���ر سوره حمد عالوه بر مطالبی 
پخ���ش ش���ده ب���ود، تفسیر ه���ای دیگر ام���ام پیرام���ون این 
ی���رات فلسفه آمده نیز به آنها  س���وره مانند آنچه که در تقر
اضافه شده و با ترتیب آیات و نظم منطقی در این کتاب 
چینش یافته اند. تفسیر این سوره 203 صفه از جلد دوم 

را به خود اختصاص داده است. 

در تفسی���ر سورۀ  بقره برای 50 آی���ه از مجموع آیات این 
گ���ردآوری شده است.  سوره، نک���ات تفسیری از آثارامام 
ئکه، آیة  بوط ب���ه خلق���ت آدم)ع( و سج���ده مال آی���ات مر
الکرس���ی و آیه قبل���ه به طور مبسوط ت���ری نسبت به دیگر 
بوط به  گ���ردآوری بحث مر آی���ات، تفسی���ر شده اند. برای 
آی���ات االحک���ام در این سوره، استف���اده از کتاب »البیع« 
مشه���ود است. تفسیر سوره آل عمران به ترتیب آیات و با 
عنوان گذاری و افزودن مباحث تمهیدی تا انتهای جلد 
یب���ًا 30 آیه از این سوره، تفسیر شده   دوم ادام���ه یافته وتقر
اس���ت. استف���اده از نک���ات تفسی���ری در سخنرانی های 
ین تفسیر س���وره آل عمران، از نکات  امام در جه���ت تدو

کتاب محسوب می شود.  چشمگیر این بخش از 

جل���د سوم نی���ز بر اس���اس هم���ان روش جل���د پیشین 
سام���ان یافته و از س���وره نساء تا سوره توبه را در بردارد. در 
ای���ن جلد برای تفسی���ر آیات االحک���ام، مباحث تفسیری 
عمدت���ًا از کتاب »البیع«، کتاب »الطهارة« و »المکاسب 
المحرمة« گردآوری شده است. پرداختن به سیر و سلوک 
خصوص���ًا شرح و بیان سفر روحان���ی حضرت ابراهیم)ع( 
در تفسیر آیات سوره انعام؛ و توجه قرآن به انواع تجلیات 
ح���ق تعالی و تجلی بر موس���ی)ع( در تفسیر سوره اعراف 

بخش مبسوطی را به خود اختصاص داده اند. 

 جل���د چهارم تفسیر قرآن مجید از سوره یونس تا سوره 
سباء را در ب���ر دارد. با توجه به محت���وای سوره های مورد 
ک���ه بیشتر اخالق���ی و عرفان���ی هستن���د، مطالب  بح���ث، 
کتب »شرح چهل حدیث«،  تفسیری این جلد بیشت���ر از 

»ش���رح حدیث جنود عقل و جه���ل« و »شرح دعاء سحر« 
انتخ���اب شده اس���ت. در سوره یوسف 7 آی���ه و در سوره 
سج���ده 2 آیه تفسیر شده ان���د. در این میان آیه 35 سوره 
ین بحث تفسیری را به خود  ن���ور در 36 صفحه مفصل تر
ین نکات تفسیری آن از کتاب  اختصاص داده که بیشتر

گرفته شده است.  یرات فلسفه«  »تقر

بوط به سوره فاطر تا  جلد پنجم در بردارندۀ مباحث مر
سوره ناس اس���ت. در میان سوره های این جلد، از سوره 
ین مباحث  فلق هیچ نکته تفسی���ری نیامده و مبسوط تر
بوط به تفسیر بعضی از آیات سوره حدید است. آیات  مر
ابتدایی س���وره حدید و بیان فضیلت ای���ن سوره و آیات 
پایان���ی سوره حشر از جمله بخش ه���ای مهم عرفانی این 
کتب »مصب���اح الهدایة«  که از  جل محس���وب می شوند 
و »ش���رح حدی���ث جنود عقل و جهل« بیشت���ر از دیگر آثار 
امام استفاده شده است. سوره های توحید )اخالص( و 
قدر در این مجلد ج���زء تفاسیر نوشتاری امام می باشند 
ک���ه ب���ا تناسب آیات ش���ان به ص���ورت مشروح���ی شرح و 
تفسیر شده اند. در پایان فهرست تفصیلی تمامی منابع 
ین این کتاب مورد استفاده  و مص���ادر تحقیق که در تدو
ک���ی از استفاده از  گرفت���ه ، در جلد آخر آم���ده که حا ق���رار 
زش باالی تحقیقی این  797 منبع تحقیقاتی است که ار

کتاب را نشان می دهد. 

 مجموعه »تفسیر قرآن مجید« توسط سید محمدعلی 
ای���ازی و تحت اش���راف و نظارت آی���ت اهلل محمد هادی 
ی���ن شده و در س���ال 1383 توس���ط موسسه  معرف���ت تدو

تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س( انتشار یافته است. 

ام���ام  آث���ار  نش���ر  و  تنظی���م  توس���ط مؤسس���ه  اث���ر  ای���ن 
بی ترجمه و انتشار یافته است. و نیز  خمین���ی)س( به عر

بان اردو در دست اقدام می باشد. ترجمۀ آن به ز

مجتبی عرب نژاد
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سه گان���ه  اض���الع  از  یک���ی 
را  آئی���ن حیات بخ���ش اس���الم 
کنار »اعتقادات«  »احکام« در 
و »اخالق« تشکیل می دهد که 
علم فق���ه عه���ده دار آن است.

ین منابع احکام، قرآن  مهم تر
و سنت می باشد و در این میان، قرآن، اول 
منبع و منشأ زالل احکام الهی و حالل و حرام دینی است.

در می���ان آث���ار نوشت���ه شده به قل���م عالم���ان و فقیهان 
اسالم���ی، عنوان ه���ای »فقه الق���رآن«؛ »احک���ام القرآن« و 
»آیات االحک���ام«، عهده دار بحث و بررس���ی آن دسته از 
آیات���ی می باشن���د که در ح���وزه عمل مسلمان���ان، به بیان 

بایدها و نبایدها پرداخته اند.

ین یاد  گرچه تألی���ف مستقلی با عناو امام خمینی1 
شده پیرامون آیات فقهی قرآن ندارد، ولی در بحث های 
اجتهادی و در عرصه فقاهت، با اهتمام فراوانی به آیات 
فقه���ی ق���رآن پرداخته ان���د و از آنجا که ایش���ان درس های 
خ���ارج فق���ه و اص���ول خ���ود را ب���ه نگ���ارش درمی آوردند؛ 
کتاب ه���ای »طه���ارت«،  کتاب ه���ای اصول���ی و نی���ز  در 
»مکاس���ب محرمه« و »بیع« خود، ه���ر جا آیه ای به عنوان 
ی���ادی، آن را  دلی���ل حکمی مط���رح می شد، ب���ا جدیت ز

ید و احکام الهی را استنباط می نمود. می کاو

آقای عباس فیض نس���ب، در تالشی درخور تحسین، 
بوط به »آیات االحک���ام« در آثار فقهی و  همه مطال���ب مر
که  کرده  اصول���ی ام���ام خمینی1 را استخ���راج و تنظی���م 
در س���ال 1386ش توسط موسسه تنظی���م و نشر آثار امام 

خمینی1 در 796 صفحه چاپ و نشر یافته است.

این آیات در سوره های: حمد، بقره، آل عمران، نساء، 
مائده، انعام، اع���راف، انفال، توبه، یونس، هود، یوسف، 
نحل، اسراء، انبیاء، حج، نور، فرقان، قصص، روم، لقمان، 
سجده، احزاب، صاف���ات، غافر، حجرات، نجم، طالق، 
مزم���ل، مدثر، انسان، مطففین، بّین���ه و زلزله؛ آمده است.

پ���ر واضح اس���ت که اهتمام به ق���رآن در فقه و در مقام 
استنب���اط احکام الهی، حرکت در هم���ان مسیری است 
ک���ه ائم���ه معصومین؟مهع؟ مطرح کرده و خ���ود در آن مشی 
فرموده ان���د. آنها قرآن را میزان صحت و اعتبار احادیث و 
گر فقیه���ی در فقاهت و اجتهاد،  روای���ات قرار داده اند و ا
یکرد را نداشته باشد، از مسیر و مکتب اهل بیت  ای���ن رو

گرفته است. عصمت ؟مهع؟ فاصله 

ام���ام خمینیÃ1 نه تنها در تعالی���م اخالقی و مباحث 
اجتماع���ی � سیاس���ی از انوار ق���رآن الهام می گرف���ت و آنها 
ک���ه در مباحث فقه���ی نیز از  را ب���رای م���ردم بیان می کرد؛ 

سرچشمه جوشان و زالل قرآن، بهره ها می گرفت.

محمدکاظم تقوی

معرفی آثار قرآنی امام خمینی
3آیات األحکام
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در ح���وزه  اندیشه تفسیری و قرآنی امام خمینی1 پس 
از »تفسیر سورة حمد« و »قرآن کتاب هدایت« از مجموعة 
»تبی���ان«، »تفسیر و شواهد قرآنی« سومین اثر قرآنی است 
ک���ه در بردارندة مباحث و شواهد قرآن���ی موجود در آثار و 
گروهی از  بیان���ات ام���ام است، و در س���ال 1382 توس���ط 
محقق���ان در معاونت پژوهشی مؤسس���ه تنظیم و نشر آثار 

گردآوری شده است.  امام خمینی1 

کنده تفسیری  این کتاب با انگیزه گردآوری بیانات پرا
کامل  و استنادات قرآنی امام خمینی1، برای دسترسی 
عالقه من���دان به مباحث تفسی���ری ایشان به صورت یک 
ین ش���ده است. مطالب  مجموع���ه منسجم تنظیم و تدو
این کتاب در موارد فراوانی برای همگان قابل فهم است، 
ام���ا فهم برخ���ی از موارد مانند تفسیر س���وره حمد نیازمند 

آشنایی با مباحث عرفانی است. 

امام خمینی1 در آثار فقهی و اصولی خود به تناسب 
مباح���ث و فراخ���ور استدالل ه���ا نی���ز به مباح���ث تفسیری 
و قرآن���ی پرداخت���ه اس���ت اما مطال���ب این کت���اب عمدتًا 
ازکتاب ه���ای: تفسیر سوره حمد، ش���رح حدیث جنود عقل 
و جهل، آداب  الص���الة، سر الصالة، شرح چهل حدیث، 
کش���ف  اس���رار، مصب���اح  الهدای���ة، ش���رح دع���ای سح���ر و 

گردآوری شده است. صحیفه امام 

با توجه ب���ه زمینه ها و تخصص ه���ای علمی و دیدگاه-
گ���ون اعتقادی،  گونا های نظ���ری و عملی ام���ام در ابعاد 
یکرد  ین رو بیت���ی و سیاسی عمده تر عرفانی، اخالقی، تر
یکرد  تفسی���ری ایشان در س���ه جهت خالصه می ش���ود: رو
یکرد  بیت���ی و رو یک���رد اخالقی � تر عرفان���ی � اعتق���ادی؛ رو

سیاسی � انقالبی. 

کامل تفسیر  که به ط���ور  ایش���ان در تفسی���ر سوره هایی 

معرفی آثار قرآنی امام خمینی
4 تفسیر و شواهد قرآنی

کتابشناسی آثار قرآنی امام 1



نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 1801

ک���رده، یعنی سوره حم���د، توحید و ق���در، روش عرفانی و 
گرفته است. امام در این مقام با انتخاب  بیتی را پیش  تر
تیترهای���ی مانن���د »تحقی���ق عرفان���ی«، »ایق���اظ ایمانی«، 
»تنبی���ه اشراق���ی«، »اش���راق عرفان���ی«، »تنبی���ه ایمانی« و 
»تنبی���ه عرفانی« مباحث���ی را مناسب ب���ا آن عنوان مطرح 
گرای���ش عرفانی برخ���ی احکام  می کن���د و البت���ه در عی���ن 

شرعی را با عنوان فرع فقهی مطرح می کند. 

جنب���ة دیگری از مباح���ث تفسیری ام���ام توجه به بعد 
اجتماع���ی و سیاس���ی آی���ات اس���ت. ایش���ان در سال های 
واپسی���ن عمر خود با نگاه اجتماع���ی � سیاسی به مسایل 
عص���ر و در جهت مطرح کردن ق���رآن در عینیت جامعه و 
ب���ه تعبیر دیگر جامعه سازی قرآن���ی بوده  است. از این رو 
استن���اد و استشه���اد به آیات قرآن برای بی���ان مسایل روز 
و تبیین مسایل���ی مانند جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و 
زمندگان اسالم و  گرفتن از آیات در بر حق بودن ر گواه���ی 
باخواری در بانک، در  اشاره به مسایل اقتصادی مانند ر

این اثر به وفور یافت می شود. 

کت���اب بر اساس ترتی���ب سوره های ق���رآن تنظیم شده  
و گست���رة آن شامل 91 س���وره می باشد. تفسیر سورة حمد، 
کتاب را  ین حجم  نسبت به تفاسیر دیگر سوره ها، بیشتر

به خود اختصاص داده است.

کت���اب، شام���ل مباح���ث تفسی���ری و تبیین���ی از  ای���ن 
یم، طه، ن���ور، نمل، لقمان، فاطر، یس، زمر،  سوره های: مر
یات،  مؤم���ن، شوری، زخرف، جاثیه، احق���اف، قاف، ذار
یم، ملک، قلم،  قم���ر، الرحمن، حشر، جمعه، ط���الق، تحر
مع���ارج، نوح، ج���ن، مزمل، نب���اء، عبس، تکوی���ر، انفطار، 
مطففین، طارق، غاشیه، تکاثر، همزه، ماعون، نصر، فلق 
گ���ردآوری شده  ک���ه از آثار تألیف���ی امام  و ن���اس می باش���د 
بوط به سوره ه���ای اعلی، شمس،  است. ام���ا مباحث مر
ین  ضح���ی و عص���ر از سخنرانی ه���ا و پیام ه���ای ام���ام تدو
یافته است. در مواردی که از سخنرانی ها و هم از تألیفات 
مطال���ب نقل ش���ده است، گاه حجم مباح���ث نوشتاری 
گفتاری است، مانند سوره های بقره، آل عمران،  بیش از 

گاه نیز حج���م سخنرانی ها و پیام های  نساء، مائ���ده و... ؛ 
ص���ادره ب���ه مناسبت های مختلف بی���ش از حجم مطالب 
تألیف���ی اس���ت، از قبیل سوره های انفال، ه���ود، مؤمنون، 
فت���ح، حج���رات و.... در م���واردی ه���م تع���داد بیان���ات و 
تألیفات برابر است؛ که در سوره های یونس، رعد، صف 

گونه است.  و فجر این 

که از البه الی آثار و سخنان  برخی از مباحث تفسیری 
که ایشان در مقام تفسیر  امام جمع آوری ش���ده و از آنجا 
گرد آم���ده به عن���وان یک اثر  کام���ل آی���ات نبوده، آن چ���ه 

کاستی هایی می باشد.  تفسیری، دارای 

کلی���ه  کت���اب از مکتوب���ات و بیان���ات ام���ام، و  مت���ن 
ترجم���ه  اس���ت.  گردآورندگ���ان  از  ترجمه ه���ا  و  یس ه���ا  پانو
که از آثار امام انتخ���اب شده، در پاورقی  بی  عب���ارات عر
آمده است. به دلیل گردآوری مطالب از کتب مختلف، 
گراف- باره آیات به صورت تقطیع شده، در پارا بیانات در

ه���ای مختل���ف آورده ش���ده و مطال���ب دارای انسجام و 
پیوستگ���ی دقی���ق و منظم���ی نیست، همچنی���ن با توجه 
ب���ه تن���وع مناب���ع و مطالب، ادبی���ات کتاب نی���ز متفاوت 
بانی نوشتاری  است؛ مطالب برگرفته از آثار تألیفی امام ز
بان  ی���ده از سخنرانی ه���ای ایش���ان دارای ز و مطال���ب برگز

گفتاری است. 

کت���اب »تفسیر و شواهد قرآنی در آثار امام خمینی1« 
در 1165 صفح���ه توس���ط مؤسس���ه تنظیم و نش���ر آثار امام 
خمینی1 در تهران برای اولین بار در بهار 1382 در قطع 
یری به چاپ رسیده است. البته تفسیر سورة حمد که  وز
کت���اب آمده، پیش از این به ط���ور مستقل توسط  در این 

موسسة مذکور به چاپ رسیده است. 

محمدعل���ی توحیدی این اث���ر را تحت عنوان » تفسیر 
بان اردو  کی آثارمین« به ز و شواهد قرآنی امام خمینی1 
ترجم���ه کرده اس���ت. این ترجمه توس���ط مؤسسه تنظیم و 
نشر آثار امام خمینی1 در دو جلد در سال 1386 چاپ 

و نشر یافته است. 

مجتبی عرب نژاد
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مأخذشناسی



1ق���رآن کت���اب هدایت اس���ت. کتابی ک���ه چ���راغ راه انسان 

مسلم���ان است و او را از ظلم���ات به نور دعوت می نماید. 
ق���رآن کتابی اس���ت که زیست مؤمنان���ه را در امور فردی و 
اجتماع���ی ب���ه انس���ان مسلم���ان می آموزد و ای���ن زیست 
مومنان���ه وقتی تحقق پیدا می کند که انسان مسلمان در 
وهل���ه اول ب���ه آن معرفت و شناخت پیدا کن���د و در مرحله 
بع���د به آن عم���ل نماید. ب���ه همین علت، در ط���ول تاریخ 
اس���الم، عالم���ان مسلمان ب���ه تفسی���ر و تبیین ای���ن کتاب 
آسمان���ی پرداخته ان���د و ه���ر یک از زاویه عل���م و تخصص 
خ���ود، به تفسیر و تبیین آیات آن همت گماشته  است. لذا 
در جهان اسالم، تفاسیر مختلف و متنوعی با گرایش های 
متع���دد به نگارش در آم���ده است که می ت���وان به تفاسیر 
ادب���ی، روای���ی، کالم���ی، فلسف���ی، عرفان���ی، اخالق���ی و 
اجتماع���ی اش���اره نم���ود. در یک ق���رن اخیر، ب���ا توجه به 
احس���اس نی���از جامعه اسالم���ی و دغدغه ه���ای نو ظهور، 
روش ه���ای  ب���ه  غیرمسلم���ان  و  مسلم���ان  اندیشمن���دان 
تفسی���ری و عل���وم قرآنی توجه فراوانی نش���ان داده اند و 
در ای���ن میان، به ویژه شیوه تفسیری قرآن به قرآن توسط 
عالمه طباطبائی برجسته گردید که نقش تعیین کننده ای 
در فهم و معرفت این کتاب آسمانی به وجود آورده است.

ام���ام خمین���ی1 از جمله عالم���ان بزرگ اس���الم است که 
تم���ام هّمت خود را بر آن گذاشت ک���ه جامعه ای به وجود 

1. پژوهشگر علوم دينی.

آورد منطبق بر منطق استوار قرآن باشد.

او گرچه تفسیری مستقل از همه سور و آیات قرآنی از خود 
بر جا نگذاشته است، اما در طرح مباحث تفسیری در آثار 
فقهی، اخالق���ی � عرفانی و سیاس���ی � اجتماعی خود، به 
مناسبت ه���ای مختل���ف ب���ه تفسیر ک���الم اله���ی پرداخته 
است. پس از پی���روزی شکوهمند انق���الب اسالمی، بابی 
مفت���وح شد که ام���ام خمینی1 ش���روع ب���ه تفسیر سوره 
حمد نم���ود، اما با تأسف فراوان، چندان نپاید و آن درس 

� گفتارها ناکام ماند.

با ای���ن ح���ال، نویسندگ���ان، پژوهشگ���ران و دانشجویان 
به ط���رح بحث و بررس���ی اندیشه های قرآن���ی از دیدگاه 
ام���ام خمین���ی1 پرداخته ان���د ک���ه حاص���ل ای���ن ت���الش، 
متع���ددی  پایان نامه ه���ای  و  مق���االت  و  کت���ب  تدوی���ن 
کتابخانه ه���ا در دست���رس جامع���ه  ام���روز در  ک���ه  اس���ت 
ق���رار گرفت���ه اس���ت. آنچ���ه در ذی���ل می آی���د معرف���ی ای از 
پایان نامه ه���ای قرآن���ی براس���اس اندیشه ه���ا و نظری���ات 
ام���ام خمین���ی1 است ک���ه در کتابخان���ه تخصصی امام 
خمین���ی1 و انق���الب اسالمی مؤسسه تنظی���م و نشر آثار 
ام���ام خمینی1 موج���ود اس���ت. شای���د پایان نامه هایی 
ک���ه در اندیش���ه ق���رآن ام���ام خمین���ی1 تدوی���ن شده اند 
بیش از ای���ن باشد، اما آنچه که تاکن���ون از مراکز آموزشی 
و پژوهش���ی در ای���ن کتابخان���ه تخصص���ی فراه���م آمده 
اس���ت، همین است که به معرفی آنه���ا پرداخته می شود.

مأخذ شناسی پایان نامه ها
 در اندیشه تفسیری امام خمینی

سیدحسین یوسفی فخر

مأخذ  شناسی

1

نسیم وحی / ویژه اندیشۀ قرآنی امام خمینی 1821



Ã  استخفاف و استهزاء از دیدگاه قرآن و سنت؛ نگرشی
یخ���ی فتوای  ب���ر زمینه های تفسی���ری، روای���ی، فقهی و تار
یم جم���ال، دانشگاه  ام���ام خمینی1، نگ���ارش: عبدالکر
ص.  336 بی ت���ا،  کارشناسی ارش���د،  م���درس،  بی���ت  تر

Ã  این پایان نامه مشتمل بر چه���ار فصل می باشد. در
فص���ل اول به بح���ث از واژگانی چون، خ���ف، هزء، تفاوت 
یه« و  می���ان استهزاء و م���زاح، »سخر« و تفاوت بی���ن »سخر
»استه���زاء« و »ضحک«، »حقر«، »ه���ون«، »عیب«، »لمز و 
هم���ز«، »عیر«، »ان���ب«، »وقع«، »هجو«، »شت���م«، »سّب« و 

»فحش« می پردازند.

Ã  در فص���ل دوم ب���ه بحث از نگرش ب���ر جایگاه فقهی
موضوع می پردازد و در این زمینه به مباحثی چون»جهاد« 
بوط به »حدود و تعزیرات«، »قذف«، »مرتد«  و مباحث مر

و اقسام آن می پردازد.

Ã  فصل س���وم آن با عن���وان مباحث تفسی���ری � روایی
ک���ه دارای چهار بخش اس���ت. در این چهار بخش  است 
ب���ه بحث از استخف���اف به خداوند سبح���ان، استخفاف 
ب���ه آی���ات اله���ی و استخفاف به پیامب���ران و ائم���ه اطهار و 
دستوره���ای قرآن���ی و روای���ی در ای���ن زمینه و آث���ار و فرجام 

استخفاف به تحلیل و تبیین می پردازد.

Ã  فص���ل چه���ارم ای���ن پژوه���ش، دارای س���ه بخ���ش
ی���خ دوران پیامبر )ص(  گزارش های���ی از تار که  می باش���د 
و دوران پ���س از پیامب���ر و گزارش های تل���خ و اندوه آور این 

دوره، تحلیل شده است.

Ã  زات امام خمینی1 از قرآن و الهام گیری قیام و مبار
حدیث، نگارش: محمد رضا باقرنیا، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران مرکزی، کارشناسی ارشد، 1376،111 ص.

Ã  ای���ن پایان نام���ه دارای سه بخ���ش می باشد. بخش
اول ب���ا عن���وان عص���ر خاموش���ی )1321ش.( )قی���ام ب���رای 
خدا( می باشد. در این بخش به بحث از نگرش حضرت 
بوط به این  ام���ام به آیه »قل انما اعظک���م...«، و مباحث مر
آی���ه می پردازد. در بخ���ش دوم با عنوان، عص���ر مقاومت و 

پایداری )سال های 1341 تا 1357 ش.( می باشد و دارای 
هشت فصل می باشد.

Ã  1368 بخش سوم با عنوان عصر پیروزی )1357 تا
ش.( می باش���د و دارای پنج فصل ب���ا عناوین، سرنوشت 
کب���ر و  ت ه���ا، دشمن ستی���زی، ح���ق و باط���ل، جه���اد ا

ّ
مل

ظلم ستیزی و عدم سازش، می باشد.

Ã  :بررس���ی آرای علوم قرآنی ام���ام خمینی1، نگارش
محمد رض���ا ع���رب زاده، مؤسسه آموزش���ی و پژوهشی امام 

خمینیÃ1، کارشناسی ارشد، 1380 ، 138 ص.

Ã  این پایان نامه دارای نه فصل می باشد. در مقدمه به
ضرورت تحقیق و تبیین موضوع و پیشینه و قلمرو تحقیق 

و از زندگی نامه علمی امام خمینی1 می پردازد.

Ã  یت ق���رآن«، از حقیقت و فص���ل اول با عن���وان: »هو
مقاصد قرآن، بحث می کند. در فصل دوم، پدیده وحی از 

نگاه امام خمینی1، تحلیل و تبیین شده است.

Ã  ،»در فصل ه���ای بع���دی، ب���ه ترتی���ب از »ن���زول قرآن
ی���ف«، »قرائات«،  »اعجاز ق���رآن«، »مصونیت ق���رآن از تحر
»آداب ت���الوت قرآن«، »تفسیر« و »زبان قرآن« بحث شده و 
به دیدگاه ها درباره زبان قرآن و دیدگاه امام خمینی1 در 

این زمینه بررسی شده است.

Ã  برد روایات تفسی���ری از دیدگاه کار بررس���ی اعتبار و 
ام���ام خمینی1، نگارش: علی رضا کوه���ی، دانشگاه قم، 

کارشناسی ارشد، 1389، 212 ص.

Ã  ای���ن پایان نام���ه دارای یک مقدم���ه و طرح تحقیق و
پنج فصل می باشد.

Ã  1فصل اول با عنوان نگرش های کلی امام خمینی
یف تفسیر، اهداف  در تفسی���ر می باشد و در ذیل آن به تعر
و مقاص���د تفسی���ر، روش تفسی���ری و مبانی تفسی���ری امام 
خمینی1 می پردازد. فصل دوم با عنوان حجیت روایات 
تفسیری اس���ت و در ذیل آن، به مفهوم شناسی حجیت و 
مراد از حجیت روایات تفسیری، اقوال در آن و دیدگاه های 
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مختلف در حجیت خبر واحد تفسیری؛ امام خمینی1 
و حجی���ت خب���ر واحد و ام���ام خمین���ی1 و حجیت خبر 

واحد تفسیری، می پردازد.

Ã  فص���ل س���وم بح���ث از شی���وه ام���ام خمین���ی1 در
مواجه���ه با سند و متن روایات تفسیری، می باشد. در این 
فص���ل به مباحثی چون آشنایی ب���ا آثار امام خمینی1 در 
حوزه روای���ات غیرفقهی، منابع حدیث���ی امام خمینی1، 
شیوه تعامل امام خمینی ب���ا متن روایات تفسیری، قواعد 
فقه الحدیثی امام خمینی1، تحلیل و تبیین شده است. 
در فصل چهارم، به موضوع امام خمینی1 و آسیب های 
روای���ات تفسیری پرداخت���ه است و فصل پنج���م با عنوان 
برده���ای روای���ات تفسی���ری در اندیش���ه امام  گونه ه���ا و کار

خمینیÃ1 می باشد.

Ã  در ای���ن بح���ث از »گونه ه���ای روای���ات تفسی���ری« و
برده���ای روای���ات تفسی���ری« بحث ش���ده است. این  »کار
پایان نامه پس از تغییرات و تکمیل توسط مؤسسه تنظیم و 
نشر آثار امام خمینی1  به صورت کتاب منتشر شده است.

Ã  ام���ام حض���رت  اندیشه ه���ای  تطبیق���ی  بررس���ی 
خمینی1 با قرآن و حدیث پیرامون نماز، نگارش: شهروز 
اژدرنیا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کارشناسی ارشد، 

1385، 129 ص.

Ã  این پایان نامه دارای هفت فصل می باشد. در فصل
اول به کلیات و طرح تحقیق می پردازد.

Ã  در فصل دوم به بحث از حکمت عبادت، عبادت
در ق���رآن و حدی���ث و عب���ادت از دیدگاه ام���ام خمینی1 

پرداخته است.

Ã  فص���ل سوم با عنوان بررسی نق���ش و جایگاه نماز از
منظر ق���رآن در اندیشه ام���ام خمینی1 می باش���د. در این 
فصل به بح���ث از اهمیت نماز بر اساس قرآن و حدیث از 

دیدگاه امام خمینی1 پرداخته است.

Ã  ،»در فصل چهارم و پنجم از »آثار فردی و اجتماعی

»شرای���ط نم���از« و در فصل ششم و هفت���م از »تأثیرات نماز 
در شخصی���ت ام���ام خمینیÃ1« و نم���از و الگوهای الهی 
یا، لقمان  همچون حض���رت نوح، ابراهیم، اسماعی���ل، زکر
حکی���م، حض���رت عیس���ی و پیامب���ر گرامی اس���الم)ص(، 

سخن به میان آمده است.

Ã تأثیر قرآن و حدیث بر ادبیات انقالب اسالمی

Ã  نگ���ارش: عف���ت محم���دی، دانشگ���اه آزاد اسالمی
ک، کارشناسی ارشد، 1381، 153 ص. واحد ارا

Ã  ای���ن پایان نام���ه دارای پن���ج فص���ل و فص���ل چهارم
مشتمل بر پنج بخش می باشد.

Ã  یخچ���ه مطالعات���ی یسن���ده در فص���ل اول ب���ه تار نو
و پرسش ه���ای تحقیقات���ی، اه���داف و ح���دود و اهمی���ت 

مطالعاتی موضوع می پردازد.

Ã  فص���ول دوم و س���وم ب���ه ترتی���ب ب���ه بح���ث از »مرور
مطالعاتی« و »روش تحقیق« اختصاص یافته است.

Ã  در بخش ه���ای مختلف فصل چه���ارم، به مباحثی
یم، اهمیت ق���رآن از زبان  کر چ���ون عناوین و اسامی ق���رآن 
یخ آغاز نزول  ق���رآن، قرآن از زبان امیرمؤمنان عل���ی )ع(، تار
ق���رآن، تفسیر قرآن و مناب���ع تفسیر، آشنایی با علم حدیث، 
مناب���ع معتبر حدی���ث اهل تسنن و مناب���ع حدیث شیعه، 

پرداخته شده است.

Ã  ،»بخش دوم به مباحثی در زمینه »اشاره«، »تلمیح
»تضمین«، »حل یا تحلیل«، »اقتباس« و »تمثیل« پرداخته 

شده است.

Ã  بخ���ش سوم و چهارم در زمین���ه موضوعات مشترک
قرآن���ی در اشع���ار شاعران انق���الب اسالمی و تأثی���ر قرآن در 
یسنده، فصل  اشع���ار انقالب اسالمی بح���ث می کن���د. نو

پنجم را با بحث از استنتاج و توصیه ها به پایان می برد.

Ã  1یالت عرفان���ی � فلسفی حضرت امام خمینی تأو
یم���ی، دانشگاه  کر یم، نگ���ارش: نجم���ه  کر از آی���ات ق���رآن 

باقرالعلوم)ع(، کارشناسی ارشد، 1389، 133 ص. 
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Ã  این پایان نامه دارای یک مقدمه در کلیات بحث و
طرح تحقیق و سه فصل می باشد.

Ã  ی���م کر فص���ل اول در مفهوم شناس���ی تأوی���ل ق���رآن 
می باش���د و ب���ه مباحث���ی چ���ون واژه »تأوی���ل« در لغ���ت و 
اصط���الح، »ظه���ر و بطن«، »رابط���ه بطن و تأوی���ل«، »رابطه 
گاهان به تأویل قرآن«، »ضوابط تأویل«  تفسیر و تأویل«، »آ
یخ تأویل« می پردازد. فصل دوم با عنوان  و »سی���ری در تار
یم است و به  کر دیدگاه امام خمینی1 درباره تأویل قرآن 
مباحث���ی چون؛ اص���ول و مبانی تأویل عرفان���ی، روشهای 
تأوی���ل عرفان���ی، شرای���ط و موانع تأویل و تأوی���ل فلسفی از 

دیدگاه امام خمینی1 می پردازد.

Ã  یالت عرفانی یسنده در فصل سوم درباره اهم تأو نو
یم بحث می کند  و فلسفی امام خمینی1 از آیات قرآن کر
و در آن از اصول و مبانی، روش ها و شرایط و موانع تأویل و 
تأویل فلسفی از دیدگاه امام خمینی1، سخن گفته است.

Ã  ی���ه سط���وح معنایی ق���رآن از منظ���ر امام تبیی���ن نظر
یعت���ی، پژوهشکده امام  خمینی1، نگ���ارش: مرضیه شر
کارشناسی ارشد، 1385،  خمین���ی1 و انقالب اسالم���ی، 

144 ص.

Ã  این پایان نام���ه دارای چهار فص���ل می باشد. فصل
یه سطوح معنایی قرآن از منظر امام  اول از مؤلفه ه���ای نظر
خمینی1 بحث می کن���د و در آن به مباحثی چون الف( 
ظه���ر و بطن قرآن، ب( معانی طولی ق���رآن و سازگاری آنها، 
ج( دستیاب���ی ب���ه تأویل با سی���ر و سلوک و رف���ع حجاب، 

پرداخته شده است.

Ã  یه سطوح معنایی قرآن در فص���ل دوم، به مبانی نظر
از منظر امام خمینی1 می پردازد و در آن به بحث از الف( 
ینی خداوند،   تطابق میان کتاب تدوین و کتاب های تکو
ب( ذو مراتب بودن آدمی���ان بر حسب ظرفیت وجودی و 

نسخ روانی می پردازد.

Ã  1فصل سوم به بح���ث از ترمینولوژی امام خمینی
ی���ه سط���وح معنایی ق���رآن می پ���ردازد. فصل  در ب���اب نظر

یه  چه���ارم با عنوان لوازم هرمونوتیک���ی و دین شناختی نظر
سط���وح معنایی ق���رآن می باشد و در آن ب���ه مباحثی چون 
کثرت گرای���ی دین در ناحیه فهم و ضرورت تفسیر عصری 

یم می پردازد. قرآن کر

Ã  :تجلی قرآن در آثار اخالقی امام خمینی 1، نگارش
مهی���ن رضایی بیدگل���ی، دانشگاه ق���م، کارشناسی ارشد، 

1385، 193 ص.

Ã  .ای���ن پایان نام���ه در س���ه فص���ل تنظیم ش���ده است
فص���ل اول به مفاهی���م و کلیات می پ���ردازد و شامل شش 
یت شناسی  کلیات اخ���الق، هو گفتار می باش���د و در آن، 
یت شناسی اخالق در تمدن اسالمی،  اخالق در غرب، هو
اخ���الق از دیدگاه امام خمینی و مکت���ب و روش اخالقی 
ایش���ان و ویژگی ه���ای مکت���ب ایش���ان، مشای���خ و اساتید 
عرف���ان و اخالق ام���ام خمینی1، نگاهی ب���ه آثار اخالقی 

امام خمینی1 و ویژگی های آنها آمده است.

Ã  1 فصل دوم، به مبانی اخالقی از منظر امام خمینی
گفتار اول، قرآن از دیدگاه امام   گفتار می پردازد. در  در سه 
و درگفت���ار دوم و سوم، به ترتیب فضائ���ل و رذائل اخالقی 
ذکر شده و آثار اخالقی ایشان، بر اساس مبانی قرآنی مورد 

بررسی قرار می گیرد.

Ã  و روای���ی  مبان���ی  ب���ه  گفت���ار  دو  در  س���وم  فص���ل 
عقل���ی اخالق از منظ���ر امام خمین���ی1 و نق���ل و نقد آراء 

اندیشمندان در آثار اخالقی ایشان، می پردازد.

Ã  ام���ام حض���رت  دیدگاه ه���ای  قرآن���ی  مبان���ی   -15
خمینی1 در حوزه انسان شناسی، نگارش: سمیه زواری، 
کارشناسی ارشد،  ی���م،  کر دانشگ���اه عل���وم و معارف ق���ران 

1392، 236 ص.

Ã  ،این رسال���ه دارای چهار فصل می باشد، فصل اول
شامل کلیات است که در آن به جایگاه انسان شناسی در 
آث���ار امام خمینی1 و روش های شناخ���ت انسان و روش 
تفسی���ری و ویژگی های زبان قرآن از منظ���ر ایشان پرداخته 

شده است.
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Ã  ،در فصل دوم، عالوه بر بیان اهمیت انسان شناسی
به تبیین معنای انسان در دیدگاه امام خمینی1 پرداخته 
ین���ش و فلسف���ه آن از منظر امام  ش���ده، سپ���س مبحث آفر

خمینیÃ1 بیان شده است.

Ã  ب���ه ک���ه  فص���ل س���وم، شام���ل س���ه بخ���ش اس���ت 
شاخصه ه���ای انس���ان، شئون���ات او و رابطه نف���س با بدن 

می پردازد.

Ã  در فصل چهارم، به بیان سعادت و شقاوت انسان
از دیدگاه حضرت امام می پردازد.

Ã  ای���ن فص���ل دارای دو بخ���ش اس���ت. بخ���ش اول از
کام���ل و مبانی قرآن���ی آن از  شاخصه ه���ا و جایگ���اه انسان 
دیدگ���اه امام خمینیÃ1 بحث می کن���د و در بخش دوم، 
مباحث سعادت و شقاوت انسان و مبانی قرآنی از دیدگاه 

امام خمینیÃ1 پی گیری می شود.

Ã  کرامت 16- مبان���ی و معیاره���ای فلسف���ی و قرآن���ی 
انسان از دیدگاه امام خمینی1 و شهید مطهری، نگارش: 
علی نجات رایزن، دانشگاه قم، کارشناسی ارشد، 1388، 

161 ص.

Ã  این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. فصل
یف  کرامت اس���ت، به تعر ک���ه با عن���وان معنا شناسی  اول 

لغوی و اصطالحی و اقسام کرامت پرداخته است.

Ã  فص���ل دوم ب���ا عن���وان حقیق���ت انس���ان ب���ه دیدگاه
متفکران در مورد حقیقت انسان، دیدگاه امام خمینی1 

و استاد شهید مرتضی مطهری پرداخته است.

Ã  مبان���ی فلسف���ی کرامت انس���ان، عن���وان فصل سوم
کرامت انسان به اعتبار اصل  می باشد و در آن به بحث از 
وج���ود و عقل انسان اشاره می کن���د و در ادامه آن به بحث 
یف کمال و جاودانگی  کمال پذیری نامحدود انسان و تعر

انسان می پردازد.

Ã  .فصل چهارم از مبانی کرامت انسان بحث می کند
یم،  کر در ذی���ل آن از واژه انس���ان و مترادف���ات آن در ق���رآن 

معیاره���ای کرامت ذاتی انسان و مقام خالفة اللهی انسان 
بحث می کند.

Ã  کتساب���ی، عنوان فصل کرامت ا راه های وص���ول به 
آخ���ر این پژوهش اس���ت و در آن، از ایمان ب���ه خدا و عمل 
صال���ح و رابطه آن با ایم���ان، اخالص، تقوا و آث���ار آن علم، 
خودشناس���ی و خودسازی و قرآن و تدبر در آن بحث شده 

است.

Ã  117- مقایس���ه تفسی���ر س���وره حمد ام���ام خمینی
ب���ا تفاسیر معاص���ر سنی و شیع���ی، نگ���ارش: محمدرضا 
کرج، 1387،  حاجی غالمی، دانشگاه آزاد اسالم���ی واحد 

106 ص.

Ã  .ای���ن پایان نام���ه در پن���ج فصل تدوین ش���ده است
فصل اول آن در کلیات می باشد.

Ã  سیم���ای س���وره حمد، عن���وان فص���ل دوم می باشد
و در آن ب���ه بح���ث از تع���داد آی���ات س���وره حم���د، جایگاه 
ن���زول، فضیل���ت، اختالف قرائت و اسام���ی سورهی حمد 

می پردازد.

Ã  در فص���ل سوم به ویژگی های سوره حمد پرداخته و
در فصل چه���ارم به مبنای روش تفسی���ری می پردازد و در 
ذیل آن، به مبن���ای روش تفسیری امام خمینی1، عالمه 
طباطبای���ی، شیخ طبرس���ی، سید قطب، آی���ةاهلل خوئی و 

آیةاهلل مکارم شیرازی اشاره دارد.

Ã  فصل پنج���م، طوالنی ترین فصل این رساله است و
مطال���ب آن در ن���ه بخش آمده است ک���ه در آنها به بررسی 
مقایسه ای تفسی���ر سوره حمد از دیدگاه امام خمینی1 با 

مفسرین معاصرش می پردازد.

Ã  19- نق���د و بررس���ی مبان���ی نظری جامعی���ت قرآن با
کید بر دیدگاه امام خمینی1، نگارش: سیدمحمدتقی  تأ
کارشناسی ارشد، 1389،  موسوی کرامات���ی، دانشگاه ق���م، 

174 ص.

Ã  ،ای���ن پژوه���ش در چهار فص���ل تدوی���ن یافته است
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فصل اول مباحث مقدماتی و کلیات را بررسی می کند.

Ã  نگ���رش نظ���ری  و  فک���ری  مبان���ی  بررس���ی  و  نق���د 
تصوف گرایانه، عنوان فص���ل دوم می باشد. در این فصل، 
یف لغ���وی و اصطالحی آن،  بح���ث از »باطن ق���رآن«، تعار
بررسی عنص���ر باطن در نظام فکری تصوف گرایی، بررسی 
ب���ان قرآن، اعجاز علمی  یکردهای تأویل گرایانه، ز ان���واع رو
قرآن، بررسی موضوع باطن قرآن و جامعیت قرآن در دیدگاه 
اصالت گرایان���ه، دیدگاه اصالت گرایانه پیرامون آیات ناظر 
بر جامعیت قرآن، بررسی روای���ات جامعیت قرآن، بررسی 
یکرد  باط���ن ق���رآن در اندیشه  ام���ام خمینی1 ، بررس���ی رو
تصوف گرایان���ه در نگاه امام خمینی1، رابطه قرآن و علوم 

از دیدگاه امام خمینی1 آمده است.

Ã  فصل س���وم با عنوان نق���د و بررسی مبان���ی فکری و
نظری نگرش غرب گرایانه است. در این فصل، به بحث از 
یه جدا انگاری دین از سیاست، مبانی اندیشه   بررسی نظر
جدای���ی دین از سیاست، بررسی ادل���ه قائالن به جدایی 
دی���ن از سیاس���ت در ح���وزه جامعی���ت ق���رآن و مباح���ث 
دراز دام���ن دیگری که اشاره ب���ه آنها، باعث تطویل خواهد 

شد، پرداخته شده است.

Ã  فصل چهارم به بررسی مبانی نگرش اصالت گرایانه
می پ���ردازد. در ای���ن فص���ل، مباح���ث جامعی���ت ق���رآن در 
اندیشه اصالت گرایانه، بررس���ی جامعیت قرآن در اندیشه  
ام���ام خمین���ی1، چرای���ی جامعی���ت ق���رآن از نظ���ر ام���ام 
خمینی1، دالیل اثبات جامعیت در نگاه امام خمینی1 
و طرح مباحث انسان شناسی، فطرت، عقل، جایگاه آن، 
بودن عقل، مصباح بودن و مفتاح بودن آن در اندیشه  معیار

امام خمینی1، مورد بحث قرار گرفته است.

Ã  ی���ان پیرام���ون فهم ی���ه اخبار 20- نق���د و بررس���ی نظر
یم با تکی���ه بر دیدگ���اه امام خمین���ی1، نگارش:  کر ق���رآن 
کارشناسی ارشد، 1389  علی محمد خزانی، دانشگاه قم، 

و 157 ص.

Ã  ای���ن پژوه���ش، در یک مقدمه و چه���ار فصل تنظیم

یسن���ده در فصل اول پس از ط���رح مسأله،  ش���ده است. نو
ضرورت و روش تحقیق، فرضیه ها، بیان پیشینه، اهداف 
تحقی���ق را بی���ان نم���وده و اصطالحات���ی مانن���د اخباری و 
یف نم���وده است. او در فص���ل دوم در مورد  اصول���ی را تعر
دیدگ���اه ام���ام خمین���ی1 پیرامون فه���م ق���رآن و مراتب آن 
بحث می کن���د و مباحثی چون تجلی خداون���د در قرآن از 
دیدگاه امام و نتایج آن را مورد بررسی و تبیین قرار می دهد.

Ã  ،یان یان، مبانی اخبار یخچه اخبار در فصل سوم، تار
اعم از آیات و روایات در رابطه با فهم قرآن، مخاطبان آن و 
چگونگی تفسیر آن، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته، سپس 

طبق دیدگاه امام خمینی1 بررسی شده است.

Ã  یان، با در فص���ل چهارم به نقد بیرونی دیدگاه اخبار
استفاده از آیات و روایات، پرداخته است.

Ã  21- نق���ش ق���رآن در زندگی اجتماع���ی مسلمانان از
دیدگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، محمد عبده و امام 
خمینی1، نگ���ارش: حسنیه باقری بزرگ���ی، دانشگاه قم، 

کارشناسی ارشد، 1390، 174 ص.

Ã  .ای���ن پایان نام���ه در پنج فصل نگ���ارش یافته است
گرفت���ه است و  کلی���ات م���ورد بررس���ی ق���رار  در فص���ل اول 
ی���ت ق���رآن را از دیدگ���اه سیدجمال و عب���ده و امام  مهجور

خمینی1 پیگیری نموده است.

Ã  ،وح���دت از دیدگ���اه سیدجمال الدی���ن اسدآبادی
محم���د عبده و ام���ام خمین���ی1، عنوان فص���ل دوم این 
کات و افتراقات  پایان نام���ه است و در آن به بحث از اشترا

دیدگاه این سه مصلح می پردازد.

Ã  فص���ل سوم ب���ه ط���رح بحث حکوم���ت اسالم���ی بر
اساس دیدگ���اه این س���ه صاحب نظر و مصل���ح اسالمی، 

ک و افتراق آنها پرداخته است. طرح نقاط اشترا

Ã  بی���ت پرداخته شده در فص���ل چهارم ب���ه تعلیم و تر
اس���ت. در این فصل، دیدگاه های ای���ن سه اندیشمند در 
بیت از  بی���ت و تعلیم و تر زمین���ه و جایگاه علم، تعلیم و تر
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دیدگاه قرآن بحث شده است.

Ã  زه با استعمار از در فصل پنجم که تحت عنوان مبار
دیدگاه سیدجمال الدین اسد آبادی، محمد عبده و امام 
زه با استعمار  خمینی1، می باشد به مباحثی چ���ون مبار
ک���ات و افتراق���ات ای���ن س���ه اندیشمن���د مسلمان،  و اشترا

پرداخته است.

Ã  ی���م در تکوین انقالب 22- نق���ش آموزه های قرآن کر
اسالم���ی، نگ���ارش: سیدقرب���ان موسوی چاشم���ی، نه���اد 
کارشناسی ارشد ، بی تا،  نمایندگی مق���ام  معظم رهب���ری، 

258 ص.

Ã  .این پایان نام���ه در چهار فصل تدوی���ن شده است
فصل اول درباره کلیات و چارچوب نظری است که دارای 
س���ه گفتار اس���ت. در این فصل، معنای لغ���وی و مفاهیم 
ی���ف و ویژگی ه���ای انقالب و  اجتماع���ی و سیاس���ی و تعر

ضرورت آن از نگاه قرآن را مورد بررسی قرار می دهد.

Ã  ،یم در تکوین رهبری انقالب نقش آموزه های قران کر
گفتار  عنوان فصل دوم می باشد. این فصل نیز دارای سه 
یم  اس���ت. در گفت���ار اول، رهبری و والی���ت در نگاه قرآن کر
گفت���ار دوم، رهبری در  گرفته اس���ت. در  م���ورد بررسی قرار 
یه والیت فقیه تبیین شده است.  عص���ر غیبت با طرح نظر
در ای���ن فصل، ادل���ه و دیدگاه فقها مورد بح���ث قرار گرفته 
ک ه���ا و معیارهای  گفت���ار سوم، ب���ا تبیی���ن مال اس���ت. در 
رهبری در قرآن و رهبری حضرت امام خمینی1، به نقش 

قرآنی رهبری در شکل گیری انقالب پرداخته است.

Ã  یم در تکوین فصل س���وم به نقش آموزه های قرآن کر
»جامع���ه مطل���وب« انقالب می پ���ردازد. این فص���ل در سه 
گفت���ار ب���ا عناوین: ویژگی ه���ای فرهنگ���ی مذهبی جامعه 
مطلوب قرآنی، ویژگی ه���ای سیاسی جامعه مطلوب قرآن 
و نقش آموزه های مکتبی قرآن در تکوین انقالب اسالمی، 

تدوین شده است.

Ã  ی���م در بسیج عمومی مردم نق���ش آموزه های قرآن کر
در مت���ن انق���الب، آخرین فصل ای���ن پایان نامه است. این 

گفتار ب���ه مباحثی چون، بررسی مبانی قرآنی  فصل در سه 
مشارکت مردم در امر سیاست، زمینه های مشارکت مردم 
در تح���ول نظام اجتماعی، همراه با رهبری انقالب و پیش 
به سوی انقالب اسالمی و عمل به تکلیف الهی، پرداخته 

است.

Ã  ی���م کر 23- برداشت ه���ای عرفان���ی از آی���ات ق���رآن 
در دی���وان حاف���ظ و دی���وان ام���ام خمین���ی1، نگ���ارش: 
کیوان���ی بروجنی، دانشگ���اه آزاد اسالمی دهاقان،  محسن 

کارشناسی ارشد، 1386، 210 ص.

Ã  این پژوه���ش در نه فصل تدوین شده است. فصل
کلی���ات تحقی���ق همچ���ون بی���ان مسأل���ه، اهمیت و  اول، 
ض���رورت تحقی���ق، اه���داف و محدودیت ه���ای تحقیق، 
ب���رد فرضیه ه���ا و روش تحقی���ق را بررس���ی می کن���د. در  کار
کلیدی  فص���ل دوم به ادبی���ات تحقیق همچ���ون مفاهیم 
و شخصی���ت ام���ام خمین���ی1 و حاف���ظ می پ���ردازد و در 
فص���ل بع���دی، ب���ه ترتی���ب ب���ه بح���ث از »خداشناس���ی«، 
زش شناس���ی«،  »ار »انسان شناس���ی«،  »جهان شناس���ی«، 
»الگو شناس���ی«، »فرجام شناس���ی« و در فص���ل آخ���ر، ب���ه 

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ختم می شود.

Ã  آنچ���ه تقدیم گردید، گزارش فهرس���ت وار از عناوین
پایان نامه ای است که در حوزه اندیشه های تفسیری و علوم 
قرآنی ام���ام خمینی1 نوشته شده اس���ت. پایان نامه های 
دیگری نیز در این زمینه نوشته شده است که در دسترس 

نبوده است.
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مأخذ شناسی کتب
 تبیین کننده اندیشه تفسیری امام خمینی

سیدحسین یوسفی فخر

مأخذ  شناسی

1مقدمه

ام���ام خمین���ی اگرچ���ه ب���ه ص���ورت مستقل، اق���دام به 
تفسی���ر ق���رآن نک���رده اس���ت، ولی توج���ه و اهتم���ام به 
ق���رآن در افک���ار و آثار او کاماًل مشه���ود است. ایشان به 
تناس���ب در آثار اخالقی خود به ش���رح و تفسیر آیات و 
بعض���ی از سوره های کوچک پرداخت���ه و در آثار فقهی 
خ���ود نیز توجه فراوانی به آی���ات فقهی مبذول داشته 
اس���ت. ُبع���د تفسی���ری و قرآنی ام���ام خمین���ی از چنان 
اهمیتی برخوردار است که ت���ا کنون کتاب های زیادی 
به تحقیق و توضیح اندیشه تفسیری و نظرات ایشان 

درباره قرآن پرداخته اند.

در ادام���ه به معرف���ی اجمال���ی کتاب هایی ک���ه در این 
رابط���ه نوشت���ه ش���ده و م���ا بدان ه���ا دس���ت یافته ایم، 

پرداخته می شود.

کتب و آثار

Ã  یم با کر ی���ده، آداب باطنی تالوت قرآن  علی نژاد، فر
کید ب���ر آداب الصلوة امام خمین���ی )قدس سره(، ناشر:  تأ
چاپ و نشر عروج )وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی )س(، چاپ اول، 1389، 179ص.

Ã  ی���م، کوششی کت���اب آداب باطن���ی ت���الوت قرآن کر

1. پژوهشگر علوم دينی.

است برای آشنایی بیشتر با آداب باطنی قرآن، با بهره گیری 
از آنچ���ه امام خمینی)س( در کتاب آداب الصلوة در این 
یسنده است که  موضوع بیان نموده اند. این اثر پایان نامه نو

بعد از تغییرات به کتاب تبدیل شده است.

Ã  ،فالح پ���ور، مجید، امام خمینی و تفسیر قرآن، تهران
خانه کتاب، 1391، 204ص.

Ã  این اثر دفت���ر سی و ششم مجموع���ه ایرانیان و قرآن
یسنده محترم تالش نموده است آموزه های  می باشد که نو
تفسی���ری ام���ام خمین���ی را در این جل���د، به نس���ل جوان و 
که در  قرآن پژوه معرفی نماید. و دارای پنج فصل می باشد 
آن ش���رح زندگی و آثار ام���ام، شناخت قرآن، موانع و شرایط 
آن، تفسی���ر و تأوی���ل، تفسیر به رأی، مبان���ی قرآن شناسی و 

تفسیری امام خمینی بررسی شده است.

Ã  دیاری بیدگلی، محمدتقی، اندیشه و آرای تفسیری
ام���ام خمین���ی)س(، ته���ران، مؤسس���ه تنظی���م و نش���ر آثار 
ام���ام خمین���ی)س(، مؤسسه چاپ و نشر ع���روج، 1388، 

234ص.

Ã  یس اندیشه های تفسیری این کتاب ب���ه منظور تدر
و عل���وم قرآنی ام���ام خمینی تدوی���ن شده اس���ت و دارای 
8 فص���ل می باشد. فص���ل اول به بررس���ی دانش تفسیری، 

اهداف و مقاصد آن می پردازد.

1
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Ã  عل���وم قرآنی و مبانی تفسیری ام���ام خمینی، عنوان
فصل دوم می باشد که در آن به دیدگاه امام خمینی)س( 
ب���اره حقیقت وحی و فرآیند نزول ق���رآن، مراحل و اقسام  در
آن، اعج���از ق���رآن از نگاه ام���ام خمینی، مصونی���ت قرآن از 
ی���م  و ... پرداخته  ی���ف و آداب باطن���ی تالوت قرآن کر تحر

شده است.

Ã  فصل سوم به بح���ث از روش شناسی تفسیری امام
خمین���ی)س( می پ���ردازد. در ای���ن فص���ل اه���م روش ها و 
گرایش های تفسیری، مبانی و منابع تفسیری امام خمینی 
یکرد و جهت گیره���ای تفسیری امام خمینی، نقش و  و رو
جایگ���اه قرآن، روایات و دیگر منابع در روش تفسیری امام 
گرای���ش تفسیری امام خمینی با  خمینی، مقایسه روش و 
گیری ها  گرایش های تفسیری رایج و نمونه هایی از جهت 
یکرده���ای مختل���ف در آثار و تألیف���ات امام خمینی  و رو

گزارش می شود.

Ã  فص���ل چه���ارم به بح���ث از پدی���ده تفسیر ب���ه رأی از
منظر امام خمینی اختصاص دارد. در این فصل عالوه بر 
یات دانشمندان بزرگ اسالمی درباره  آشنایی با آراء و نظر
تفسیر به رأی، به دیدگاه امام خمینی در باب تفسیر به رأی 

و نمودهای عینی آن می پردازد.

Ã  در فصول پنجم و شش���م و هفتم به ترتیب از تأویل
عرفان���ی و مبان���ی آن از دیدگ���اه امام خمین���ی )س(؛ امام 
یم و مراتب و موانع  خمین���ی )س( و زبان هدایت ق���رآن کر

فهم قرآن از نگاه امام خمینی بحث شده است.

Ã  در فص���ل هشت���م ب���ه مأخ���ذ شناس���ی اندیشه های
قرآن���ی و تفسیری امام خمینی می پ���ردازد. در این فصل به 
معرفی آثار و تألیفات اندیشه های قرآنی امام شامل: الف( 

کتاب ها؛ ب(پایان نامه ها و ج( مقاله ها می پردازد.

Ã  یحان، معصومه، بررس���ی سیمای قرآن در اندیشه ر
حض���رت امام خمین���ی )س(، تهران، پی���ام آزادی: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالم���ی، معاونت امور فرهنگی، 1378، 

328 ص.

Ã  یسن���ده محترم تالش نم���وده است تا ب���ا توجه به نو
مباح���ث تفسیری امام خمینی به ش���رح و بیان آراء ایشان 

بپردازد.

Ã  یسنده است که این کتاب، پایان نامه کارشناسی نو
به کتاب تبدیل شده است.

Ã  رضوانی پ���ور، مه���دی، تأوی���ل ق���رآن از دیدگ���اه امام
خمین���ی)س( و مقایس���ه آن ب���ا دیدگاه سیدحی���در آملی، 
ته���ران؛ مؤسس���ه تنظی���م و نش���ر آثار ام���ام خمین���ی)س(، 

مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1389، 201 ص.

Ã  زشمند امام یات ار در این اثر تالش شده است نظر
خمین���ی )س( در باب تأوی���ل قرآن با دیدگ���اه رکن الدین 
سیدحیدر آمل���ی، عارف بلند آوازه شیع���ی در قرن هشتم 
یکرد تطبیقی در این مسئله تحقیق  ق. مقایسه شود و با رو
یسنده است  شود. این کتاب، رساله سطح سه حوزوی نو

که به کتاب تبدیل شده است.

Ã  زگان���ی، محمدامین، جلوه های قرآنی در صادقی ار
نگاه ام���ام خمینی )ره(، تهران، مؤسس���ه تنظیم و نشر آثار 
امام خمین���ی )س(، مؤسسه چاپ و نشر ع���روج، 1388، 

331ص.

Ã  این اثر در چهار فصل تدوین شده است. در فصل
اول، مباح���ث کلی وحی شناسی، نحوه نزول وحی، رابطه 
وح���ی و عقل، تفاوت وحی با تجربه عرفانی و تجربه دینی 
بحث شده و دیدگاه امام خمینی)س( در موارد یاد شده، 

تبیین گردیده است.

Ã  در فصل دوم، جلوه ای از عظمت و اعجاز قرآن بیان
ش���ده و در ادام���ه آن به مباحثی چ���ون خاستگاه عظمت 
یف ناپذیری قرآن، سّر جاودانگی و جهانی بودن  قرآن، تحر

قرآن با تکیه بر سخنان امام، طرح و تحلیل شده است.

Ã  در فصل سوم، درباره تالوت، تدّبر و فهم قرآن بحث
ش���ده و به مباحث���ی چون آداب و آثار ت���الوت، فهم پذیری 
ق���رآن، شرای���ط، مراتب و موان���ع فهم ق���رآن و تأویل و تفسیر 
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به رأی؛ پرداخته شده.

Ã  فصل چهارم با عنوان قلمرو قرآن در ساحات زندگی
اس���ت و در ذی���ل آن ب���ه مباح���ث مهم���ی چ���ون ضرورت 

بازگشت به قرآن و قرآن و خانواده پرداخته شده است.

Ã  کّس���ار، جوادعل���ی، فه���م الق���رآن دراسة عل���ی ضوء
المدرسة السلوکیة، تهران؛ مؤسس���ه تنظیم و نشر آثار امام 
خمین���ی )س( ، مؤسسه چاپ و نشر ع���روج، 1382، 770 

ص.

Ã  کت���اب از مجموع���ه »ام���ام کت���اب نخستی���ن  ای���ن 
که به چهار بخش تقسیم  خمینی؛ انقالب و روش« است 

شده است:

Ã  عل���وم قرآن و اصول تفسیر. این بخش ده فصل را در
بر دارد که عبارت است از امکان شناخت، نیاز به تفسیر، 
تفسی���ر و اه���داف آن، تفسیر ب���ه رأی، نظر ب���ه درجه بندی 
شناخ���ت، موانع فهم قرآن، مجادله ظاهر و باطن، عصری 
یف.  ب���ودن ق���رآن، ح���روف مقطعه و سالم���ت ق���رآن از تحر
که سه فصل محکم و متشابه  یسنده توضیح می ده���د  نو
و تأوی���ل، مفه���وم وح���ی و چگونگ���ی ن���زول ق���رآن و بحث 
اعج���از قرآن���ی را به خاطر ضی���ق وقت، کن���ار گذاشته و به 
کتاب را  آن نپرداخت���ه است. این قسمت، بخ���ش اصلی 

تشکیل می دهد.

Ã  یی که در آن، به طرح امام ام���ام و تعلق خاطر صدار
خمینی برای ایجاد سازگ���اری میان عارفان و فیلسوفان و 

فقیهان پرداخته شده است.

Ã  که در آن، پاره ای نقل قول ها و نمونه های تفسی���ری 
بیتی،  گفتارهای امام در ارتباط با مباحث اعتقادی، تر از 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تبیین شده است.

Ã  بردارنده خاطراتی از زندگی امام و که در امام و قرآن 
پیوندش با کتاب خدا است.

Ã  ای���ن اثر ب���ا عنوان شناخ���ت قرآن، پژوهش���ی در پرتو
مکت���ب عرفانی، توسط جناب آقای محمدعلی سلطانی 

به فارس���ی ترجمه شده است. ای���ن ترجمه توسط مؤسسه 
تنظی���م و نشر آث���ار امام خمین���ی در س���ال 1389 در 668 

صفحه به چاپ رسیده است.

Ã  زی، فاطمه، مبانی اندیشه های اصالح گرایانه گودر
ب���ه سیدجمال الدی���ن  ام���ام خمین���ی )س( در مقایس���ه 
اسدآبادی، ته���ران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

)س(، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1382، 235 ص.

Ã  در این پژوهش، کوشش شده است که مبانی قرآنی
اندیشه های اصالح گرایانه امام خمینی و سیدجمال الدین 

اسدآبادی، مقایسه و تحلیل و تبیین شود.

Ã  کات و افتراقات یسن���ده در این پژوهش ب���ه اشترا نو
گر می پردازد.  اندیشه اصالح گرایانه این دو اندیشمند احیا
یسنده بوده که به  این کتاب، پایان نامه کارشناسی ارشد نو

کتاب تبدیل شده است.

Ã  مجموع���ه مقاالت همایش اندیشه ه���ای قرآنی امام
خمینی در سه جلد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمین���ی)س(، مؤسسه چاپ و نشر ع���روج، 1388، 445 

ص، ج اّول و 455 ص، ج دوم.

Ã  در این مجموع���ه به مباحثی چ���ون: الف( جایگاه
و جل���وه افک���ار و شخصی���ت قرآنی ام���ام؛ ب( عل���وم قرآن 
و قرآن شناس���ی؛ ج( روش شناس���ی تفسی���ر و تأوی���ل و فهم 
قرآن؛ د( تفسیر ترتیبی؛ ه( تفسیر موضوعی،  پرداخته شده 

است.

Ã  در ابت���دای جلد اول، متن سخنرانی های حضرات
آیات هاشمی رفسنجانی، معرفت و سبحانی و همچنین 
مت���ن میزگرد علمی آورده شده است. جلد اول مشتمل بر 
16 مقال���ه و جل���د دوم دارای 14 مقاله و جل���د سوم دارای 

دوازده مقاله می باشد.

Ã  عارفی���ان، رسول، محبوب نام���ه؛ پژوهشی در آداب
ی���م از منظ���ر امام خمین���ی )س(،  کر معن���وی قرائ���ت قرآن 

مشهد، مؤسسه فرهنگی پیوند با امام، 1383، 213 ص.
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Ã  کت���اب دارای دو بخ���ش است. بخ���ش اول با ای���ن 
یم است و دارای هفت  کر عنوان آداب اختصاصی ق���رآن 

فصل می باشد.

Ã  یم کر بخش دوم با عنوان آداب عمومی قرائت قرآن 
است که دارای شش فصل به ترتیب ذیل می باشد:

Ã  در قل���ب  تسمی���ه، حض���ور  ادب  استع���اذه،  ادب 
عب���ادت، ادب طمأنین���ه، ادب تفهی���م، ادب اخ���الص و 

خاتمه.

Ã  یت قرآن از دیدگاه امام خمینی یم، مهجور بنان، مر
)س(، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(؛ 

مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1389، 204 ص.

Ã  ای���ن اث���ر دارای س���ه فص���ل می باشد و فص���ل سوم
در س���ه بخش تنظی���م شده است. این کت���اب، پایان نامه 
یسنده است که به کتاب تبدیل شده  کارشناسی ارشد نو

است.

Ã  ،کوهی، علیرض���ا، امام خمین���ی و روایات تفسیری
ته���ران، مؤسس���ه تنظیم و نش���ر آثار امام خمین���ی، مؤسسه 

چاپ و نشر عروج، 1392، 277 ص.

Ã  این کتاب مشتمل بر موضوعات: نگرش های کلی
امام خمین���ی در تفسیر، حجیت روای���ات تفسیری، شیوه 
مواجه���ه ام���ام خمینی ب���ا سند و مت���ن روای���ات تفسیری، 
ام���ام خمین���ی و آسیب های روای���ات تفسی���ری، گونه ها و 

بردهای روایات تفسیری پرداخته است. کار
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