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نسیم 
آسمانی و 

ندای وحیانی برای 
نجات بشریت در بند 

گرفتار ظلمت و تاریکی بود.  و 
پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد 

بن عبداهلل )ص(، با نسیم آسمانی به سوی 
مردم آمد و آنان را به حیاتی دوباره فراخواند. همو 

گرفتار ضاللت و  که فریاد برآورد: هان ای انسانهای دربند و 
جهالت برخیزید و ندای: »الإله إال اهلل« سردهید، تا از همه بندهای 

تاریک و ظلمانی بشری نجات یابید و بندهای غیرخدایی و زنجیرهای 
کت و بدبختی را بگسلید تا به فالح برسید: »تفلحوا«. فال

که با خواندن به فراخوانی مردمان آمد و آنان را به نور و علم و نجات از ظلمت  پیامبری 
و جهل فراخواند. خواندن به نام پروردگار، خواندن به نام خدای جهانیان و خالق همگان، 

حرکت به اسم خدای سبحان، قیام به نام هستی جهان بخش و نجات بخش انسانها. و این چنین 
که پس از او اولیاءاهلل و جانشینان به حق او، به پیروی از او، همگان را به توحید و یکتایی فراخواندند  شد 

و قرآن عظیم را به عنوان نسیم آسمانی و وحیانی، فرا روی خویش نهادند و در مقابل همه ظلمها و ستم ها یکه و 
کشیدند، فریاد برآوردند، زندان رفتند، حبس و  کردند، زجر  تنها ایستادند. آنان برای حفظ قرآن از دست نااهالن سکوت 

کتاب زندگی ساز دست برنداشتند و همگان را به تمسک به آن فراخواندند وآن را ریسمان  کردند، لکن از این  حصرها تحمل 
محکم الهی دانستند.

کریم، عالمان بیدار دل  کتاب آسمانی قرآن  پس از امامان معصوم)ع(، پرچم داران اقالیم قبله و فراخوانان به 
که تمام همت خویش را به پای این مائده  کتاب عظیم و زندگی ساز بودند. آنان  و دلدادگان به این 

کردند و  الهی نهادند و شب و روز نشناختند. زندگی خویش را وقف شناختن و شناساندن قرآن 
کتاب الهی  گرانسنگ را به پیشگاه این  کتاب تفسیر ارزشمند و  در این راستا هزاران جلد 

عرضه داشتند و حقایق آن را در بیان و بنان خویش برای مردمان و عالقه مندان و 
پیروان قرآن، روشن ساختند.

جمع بسیاری از این تبار فرهیخته و بلند همت در راه صیانت از قرآن 
کف نهادند و عاشقانه و خالصانه به لقای  جان خویش را بر 

الهی پیوستند.
در میان این عالمان دین شناس و دلداده اهل 

بیت و قرآن، برخی بر ستیغ قله های رفیع 
نشستند و در طول تاریخ نورافشانی 

کردند و حجاب های ظلمت 
و تاریکی و جهل را 

شکستند و با 
تمسک 

سخنی ݣݣݣبا 
خواننده ݣݣݣگان
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حسن پویا
سردبیر

به 
ثقلین، 

راه پیامبر 
کرم)ص( و اوصیای  ا

وی را ادامه دادند. اینان نه 
کرسی تحصیل و تدریس  تنها بر 

که در عرصه عمل و میدان  سرآمد بودند 
مبارزه با قرآن ستیزان، مردانه ایستادند و مردمان 

را به راه روشن انبیاء و اولیا فرا خواندند.
خ  در این میدان پرفروغ، ستارگانی درخشان تر از دیگران ر

گذاشتند و سرآمد  نمودند و نامی ماندگار و جاودانه از خود بر جای 
آنان، پیر عرفان و معرفت، حضرت امام خمینی)س( ، بیدارگر بزرگ قرن 

کننده به احیای معارف  کننده به قرآن و دعوت  حاضر، بزرگ رهبر فریادگر بازگشت 
کرد و نامی  که به خوبی درخشید، و تحولی عظیم در جوامع اسالمی ایجاد  قرآنی، است 

که با دعوت به آموزه های بلند قرآنی، امت بزرگ ایران را  پرآوازه از خود برجای نهاده. همو 
به قیام علیه همه مستکبران و ستمگران فراخواند و با بیان آیات قرآنی و روشنگری و بیداری امت 

ک نشاند و با نسیم آسمانی قرآن همه مسلمانان جهان راه به قیام  اسالم، حکومت 50 ساله طاغوتی را به خا
که همه اندیشمندان  کرد؛ تا آنجا  علیه مستکبران فراخواند. پابرهنگان از پای افتاده را به بیداری و هشیاری دعوت 

کرسی های اسالم شناسی و  مسلمان و غیر مسلمان بار دیگر خود را موظف دانستند به بررسی دوباره اسالم و قرآن بپردازند و 
کز علمی-پژوهشی جهان تشکیل دهند. شیعه شناسی در سرتاسر مرا

گفته بسیاری از اندیشمندان و عالمان، حضرت امام خمینی)س( با تمسک به قرآن و آموزه های آن و راه و  به 
که به آثار قلمی و پیام ها و  روش نبوی و علوی، توانست قرآن را به جهانیان بشناساند، از این رو آنگاه 

گرچه در این پیام  کنی، همه آنها را سرشار ازمعارف قرآنی می بینی  سخنرانی های وی مراجعه می 
کنی، اما با تأمل در آنها، ترجمان  ها و سخنرانی ها به ندرت به آیه یا روایتی صریح برخورد می 

کنیم. آیات الهی را به خوبی مشاهده می 
بازگشایی آموزه های قرآنی در آثار بیانی و قلمی امام خمینی )س(، فرصتی است 

کتاب ها و  که برخی از همایش های علمی و آثار ارزشمند قرآنی اعم از 
نشریات به آنها پرداخته اند و اینک به مناسبت بیست و ششمین 

گردیده تا  سالگرد بزرگداشت آن پیر فرزانه، این زمینه فراهم 
در نشریه ای با عنوان »نسیم آسمانی« به این مهم 

که این تالش اندک، شایسته  بپردازیم، باشد 
آن امام بزرگوار و عالقه مندان به ایشان 

باشد.

4



5



اشاره:
آیت اهلل محمد جواد فاضل لنکرانی

فرزند مرحوم آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی)قدس سره( و 
مدیر مرکز فقی ائمه اطهار)ع( از ارادتمندان امام خمینی است 

گو درباره شخصیت قرآنی حضرت امام و  گفت و  که در این 
بیشتر درباره دیدگاههای قرآنی امام

در عرصه فقه سخن به میان آورده است.با تشکر از ایشان، 
گرامی می نماییم. گفت وگو را تقدیم خوانندگان  این 

قرآن و فقه امام خمینی)ره(
در گفت و گو با آیت اهلل محمد جواد فاضل
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کــه بــرای ایــن مصاحبــه  نســیم: بــا ســپاس از فرصتــی 
ــی امــام خمینــی را  ــد، بفرماییــد شــخصیت قرآن ــرار دادی ق

می کنیــد؟ توصیــف  چگونــه 
امــام  ارتحــال  ســالگرد  رســیدن  فــرا  ابتــدا  در   

خمینــی _رضــوان اهلل علیــه_ را بــه همــه دوســتداران، همه 
عالقــه منــدان امــام و انقــالب، همــه پیــروان امــام و بــه 
ــرض  ــلیت ع ــام تس ــرت ام ــرم حض ــت مک ــه بی ــوص ب خص
ایشــان علــو  بــرای  تبــارک و تعالــی  از خــدای  می کنــم و 

خواســتارم. را  درجــات 
گســترده  کردیــد خیلــی مهــم و  ح  کــه مطــر موضوعــی را 
ایشــان  ارتبــاط  امــام  شــخصیتی  ابعــاد  از  یکــی  اســت، 
در  قــرآن  از  ایشــان  کــه  اســت  هایــی  بهــره  و  قــرآن  بــا 
مجموعــه مســائل و همــه امــور زندگــی علمــی و عملــی 
و  اخالقــی  و  تربیتــی  مســائل  در  چــه  می بردنــد،  خــود، 
چــه مســائل عبــادی و چــه مســائل فقهــی. امــام انــس و 
ارتبــاط زیــادی بــا قــرآن داشــته و اســتفاده هــای دقیــق و 

اســت. قــرآن می کــرده  شــریفه  آیــات  از  لطیفــی 
کتــاب آداب نمــاز، در بحــث آداب قرائــت  مثــاًل ایشــان در 
کــه مصّلــی  کرده انــد،  ح  مطالــب بســیار لطیفــی را مطــر

کنــد. ــد رعایــت  بای
کــردم، دیــدم امــام  کــه مــن بررســی و جســتجو  تــا آنجــا 
گســترده تریــن و جامــع تریــن مطالــب را  دقیــق تریــن، 
از قــرآن  کاملــی  گــزارش  کــرده اســت. ایشــان اواًل  بیــان 
کــه آن بزرگــوار  می دهــد؛ و همیــن خــود نشــان می دهــد 
کــه ابعــاد  انــس و ارتبــاط بســیار زیــادی بــا قــرآن داشــته 
کــه در ایــن بحــث  گســترده آن را متوجــه شــده و دریافتــه، 

گــزارش می کنــد. دقیــق و عمیــق و جــذاب، بخوبــی 
کــه  کســی  کننــدة قــرآن و بــر  در ایــن بحــث امــام بــه نــازل 
ــرآن  ــی ق ــزول یعن ــوای ن ــه محت ــن ب ــده و همچنی ــازل ش ن
دقــت  و  توجــه  از  نشــان  اینهــا  همــه  کــه  پرداخته انــد، 

بــاالی امــام نســبت بــه قــرآن دارد.
نسیم: توصیف امام از قرآن به چه صورتی است؟

کســی  ایشــان می گویــد اواًل بایــد دیــد قــرآن از چــه   

کتــاب،  صــادر و نــازل شــده و محتوایــش چیســت. ایــن 
کتــاب معمولــی نمــی باشــد. امــام  ام الکتــاب اســت و یــک 
بــرای  جلــوه عظمــت  بــه  تعالــی  حــق  تجّلــی  می گوینــد 
نیســت  ممکــن  و  نیســت  ممکــن  موجــودات  از  احــدی 
کنــد لــذا از ورای هزاران  کســی بتوانــد آن تجلــی را دریافــت 
حجــب تجّلــی می کنــد و از پــس هــزاران پــرده متجّلــی 

می شــود.
کــه هفتــاد هــزار حجــاب از نــور و  در روایــات هــم آمــده 

ظلمــت میــان ماســوی اهلل بــا خــدای متعــال وجــود دارد. 
کننــده قــرآن بــه عظمــت  امــام پــس از بیــان عظمــت نــازل 
محتــوای قــرآن اشــاره می کنــد. و عظمــت محتــوای قــرآن 
را بــه انــدازه عظمــت صاحــب قــرآن می داننــد و بــا تســّلطی 
کــه بــر روایــات و حقایــق قــرآن دارنــد بــه توصیــف ایــن 

عظمــت می پدارنــد.
نســیم: حضــور نــگاه قرآنــی و قــرآن محــوری در بحــث 

هــای فقهــی امــام بــه چــه صورتــی اســت؟
کــه بایــد  ج( یکــی از ابعــاد شــخصیت قرآنــی امــام   
گیــرد، اســتفاده  مــورد توجــه و بررســی و الگوگیــری قــرار 
کــرده اســت. امــام  کــه امــام از قــرآن در فقــه  هایــی اســت 
کســی  اعتنــای بســیار زیــادی بــه آیــات قــرآن در فقــه دارد. 
کامــل مــورد بررســی قــرار  کــه فقــه ایشــان را بــه صــورت 
مســتندات  از  یکــی  کــه  ای  مســئله  در  می بینــد  دهــد، 
ــش  ــی آن بی ــتند قرآن ــه مس ــان ب ــت، ایش ــرآن اس ــه ق آن آی
از دیگــر ادّلــه و مســتندات توجــه می کنــد و بــه آن بهــاء 
و  ابتــکارات  گروهــی  علمــی  کار  بــا  دارد  جــا  می دهــد. 
نــوآوری هــای امــام در ایــن بخــش شناســایی و تدویــن 
کامــل و  کار نیــاز بــه جســتجوی  و تنظیــم شــود. زیــرا ایــن 
بررســی علمــی دارنــدو بایــد لجنــه ای تشــکیل شــود و ایــن 

کننــد. امــر را دنبــال 
نسیم: نمونه هایی را می شود بیان بفرمایید.

کــه  مثــاًل ایشــان دربــاره آیــه 157 ســوره اعــراف   

کــرم)ص( می پــردازد و می فرمایــد:  بــه توصیــف پیامبــر ا
ایــن پیامبر»یأمرهــم بالمعــروف و ینهاهــم عــن المنکــر 
کــه  و ُیحــّل لهــم الطیبــات و ُیحــّرم علیهــم الخبائــث«، 
حکــم  آیــه  از  و  می کننــد  تمســک  آیــه  اطــالق  بــه  فقهــا 
کــه بــه  حرمــت مــواردی را اســتفاده می کننــد، مــواردی 
ــه  ــد ایــن آی ــا امــام می فرمای نظــر آنهــا» خبیــث« اســت. ام

انشــائی. جنبــه  نــه  دارد  اخبــاری  جنبــه 
ــه و  ــر، میت ــد خم ــتند مانن ــث هس ــه خبی ک ــواردی  ــی م یعن
کــرده اســت و پیامبــر)ص( حرام هــا  ع حــرام  را شــار  ...
را اعــالن می کنــد. بــا ایــن نــگاه دیگــر نمی شــود، از آیــه 

کــرد. حرمــت مــواردی را اســتفاده 
نیســم: یعنــی ایــن آیــه شــریفه بیشــتر بــه فلســفه احــکام 

مربــوط می شــود؟
ایشــان می خواهنــد بگوینــد آیاتــی قابلیــت دلیــل   
کــه جنبــه انشــائی داشــته باشــند و آیــه  فقهــی بــودن دارنــد 

در مقــام انشــاء نمــی باشــد و خبــر محــض اســت.
ــات و  ــه از آی ک ایــن یــک ســخن مثبــت و محکمــی اســت 
یــا ســخنان معصومیــن)ع( در صورتــی اســتفاده حکمــی و 
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کــه در مقــام انشــاء باشــند. ایــن فرمایــش  فقهــی می شــود 
بــر  و  اســت  اجتهــادی  و  اســتداللی  مبنــای  یــک  امــام 
کنــد و  ل  بــه چیــزی می توانــد اســتدال اســاس آن فقیــه 
ــم  ــل حک ــام جع ــد در مق ــرز باش ــه مح ک ــرد  ــی بب ــره فقه به

شــرعی اســت.
بفرماییــد  می خواهنــد  مــورد  ایــن  در  بزرگــوار  امــام 
حــرام«  الخبیــث   « بــا  الخبائــث«  علیهــم  میان»یحــرم 
گــر آیــه می فرمــود: »الخبیــث حــرام،  تفــاوت وجــود دارد. ا
کــرد  در مقــام انشــاء بــود و می شــد اســتفاده فقهــی از آن 
کــه فرمــوده: »یحــرم علیهــم  ولــی در ایــن صــورت فعلــی، 
و  حکمــی  اســتفاده  آن  از  شــود  نمــی  دیگــر  الخبائــث« 

داشــت. فقهــی 
البتــه فقهــای دیگــر هــم ایــن قاعــده را قبــول دارنــد ولــی 
در بحــث و بررســی از ایــن آیــه و یــا در ایــن بحــث توجــه بــه 

ایــن نکتــه ظریــف نداشــتند.
امــام خمینــی دربــاره آیــه شــریفه» احــّل اهلل البیــع و حــّرم 
کــه جنبــه اخبــاری  ــدگاه را دارد  ــز هــم همیــن دی ــا« نی الرب
کردنــد  کــه فقهــاء بحــث  دارد نــه انشــائی. یعنــی درحالــی 
کــه آیــا اطــالق ایــن آیــه بیــع معاطــات را شــامل می شــود یــا 
نــه؛ امــام می گویــد اساســًا ایــن آیــه در مقــام انشــاء نیســت 

تــا بحــث از اطــالق آن شــود.
هــای  افــق  محققیــن،  بــرای  امــام  هــای  دقــت  ایــن 
ــاز می کنــد. چنیــن نکاتــی تنهــا یــک نکتــه  اجتهــادی را ب
علمــی و فقهــی نمــی باشــد، بلکــه افــق هــای تــازه ای در 
مقــام  در  آیــه  ایــن  می گوینــد  امــام  می گشــاید.  اجتهــاد 
کــه  کــه ســود حاصــل از بیــع –  بیــان ایــن مطلــب اســت 
کــه حــرام اســت- بــا  حــالل اســت- بــا ســود حاصــل از ربــا- 
هــم فــرق دارنــد و ماننــد هــم نیســتند نــه اینکــه خداونــد 

کــرده ام و ربــا  بخواهــد بفرمایــد: مــن بیــع را مطلقــًا حــالل 
کــه ســود ایــن دو ماننــد هــم  را حــرام؛ بلکــه خبــر می دهــد 

نیســتند.
کــه امــام در آیــه شــریفه قــرآن دقــت می کنــد  مــورد دیگــری 
اموالکــم  کلــوا  تأ ال  می فرمایــد:»  کــه  اســت  آیــه  ایــن 
بینکــم بالباطــل اال أن تکــون تجــاره عــن تــراض منکــم« 
کــه ایــن اســتثناء در آیــه اســتثناء  بحــث مفصلــی اســت 
آیــت  ماننــد مرحــوم  یــا منقطــع. فقیهــی  اســت  متصــل 
اهلل خوئی)قــدس ســره( بــه تبــع مرحــوم ســید در حاشــیه 
منقطــع  اســتثناء  قــرآن  در  اصــاًل  می گویــد  مکاســب، 
کــه ایــن اســتثناء منقطــع  نداریــم. امــا امــام اثبــات می کنــد 
گرفتــن  کــه اســتثنای متصــل نیازمنــد تقدیــر  اســت چــرا 
اســت و تقدیــر هــم خــالف ظاهــر اســت و هــم خــالف فهــم 
عقــالء اســت و خــالف فهــم مفســرین عامــه و خاصــه و هــم 

خــالف روایــات.
کــه مفســرین اتفــاق نظــر دارنــد  مــن مــوارد زیــادی را دیــدم 
کــه اســتثناء در آنهــا منقطــع اســت و البتــه مــواردی هــم 
کــه اســتثناء متصــل اســت. کــه اتفــاق نظــر دارنــد  هســت 

کتــاب هــای  خالصــه اینکــه وقتــی ایــن مــوارد متعــدد را در 
ــی امــام می بینیــم، ایــن نتیجــه بــه دســت  فقهــی و اصول
ــا قــرآن داشــته  ــه ایشــان یــک ارتبــاط عمیقــی ب ک ــد  می آی

کــرده اســت. کــه چنیــن تســلطی پیــدا 
اجتماعــی– مســائل  در  حضرت عالــی  نظــر  بــه  نســیم: 

سیاســی نــگاه قرآنــی امــام چگونــه بــوده اســت؟
کلمــة اهلل بــوده انــد، تــا  امــام بــه دنبــال احیــاء   

ح شــود و لــذا برداشــت ایشــان از آیــه قتــال  توحیــد مطــر
ــم مهــم و آموزنــده اســت » و قاتلوهــم  ــا رفــع فتنــه از عال ت
بــرای  دریادداشــتی  ایشــان  فتنــه«.  تکــون  ال  حتــی 
ــد:  ــروع می کن ــرآن ش ــه ق ــا آی ــم ب ــزد ه ــری ی ــه وزی کتابخان
»قــل انمــا اعظکــم بواحــده أن تقومــوا هلل مثنــی و فــرادی« 
کنیــم، به  گــر بخواهیــم نهضــت و حرکــت امــام را خالصــه  ا
کردنــد.  گــردد. ایشــان بــرای خــدا قیــام  همیــن آیــه برمــی 
و ایــن نبــود مگــر بــه خاطــر انــس مســتمر ایشــان بــا قــرآن، 
کــه  گونــه ای  از ایــام جوانــی تــا اواخــر عمــر شریفشــان. بــه 
قــرآن در همــه ابعــاد وجــودی ایشــان بــروز و ظهــور داشــته 
اســت؛ در بعــد سیاســی، بعــد اعتقــادی و بعــد اخالقــی و 
کتــاب ارزشــمند آداب الصلــوة فــراوان بــه  تربیتــی. مثــال در 

ل و استشــهاد می کننــد. قــرآن اســتدال
امــام اول فرمودنــد: »قــل انمــا اعظکــم بواحــده أن تقومــوا 
کید  هلل مثنــی و فــرادی« و اواخــر عمــر هــم روی ایــن آیــه تأ
کــه: »و قاتلوهــم حتــی ال تکــون فتنــه« قیــام  می کردنــد 
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کمیــت دیــن خــدا و رفــع موانــع تحقــق آن. بــرای خــدا و حا
نســیم: امــام خمینــی از مهجوریــت قــرآن شــکوه هــای 
کردنــد و در  زیــادی داشــتند و خــود بــه احیــاء قــرآن قیــام 
کوشــیدند تــا  آثــار علمــی خــود و نیــز بــا اقدامــات عملــی؛ 
مهجوریــت قــرآن برداشــته شــود، بــرای ادامــه راه امــام در 

کــرد؟ ایــن زمینــه چــه بایــد 
کــه  کــرد  عمــل  قــرآن  دســتور  ایــن  بــه  امــام   

و  حقایــق  از  آنچــه  کنیــد.  تدبــر  قــرآن  در  می فرمایــد: 
معــارف قــرآن نصیــب امــام شــد و از طریــق ایشــان بــه 
کنــون  جامعــه، محصــول همیــن تدبــر در قــرآن اســت. مــا ا
متأســفانه بــه قرائــت قــرآن و ظاهــر قــرآن اهمیت بیشــتری 
ــا از  ــت م ــوم مل ــم عم ــا و ه ــای م ــوزه ه ــم ح ــم. ه می دهی
کــردن  ج  کار خــار مســئله تدبــر در قــرآن غافلیــم. تنهــا راه 

اســت. قــرآن  در  تدبــر  مهجوریــت  از  قــرآن 
کــه بشــود گفــت بــاالی پنجــاه  مــا هنــوز ترجمــه ای از قــرآن 
درصــد صحیــح و رســاننده مــراد قــرآن اســت نداریــم، پــس 
از تفســیر المیــزان مرحــوم عالمــه طباطبائــی)ره( تفســیر 
ــرآن  ــر در ق ــا تدب ــد ب ــم. بای ــه عرضــه شــود نداری ک عمیقــی 

کتــاب الهــی را از مهجوریــت در آوریــم. آن 
کــه اجتهــاد را در تفســیر قــرآن وارد  هنــر امــام ایــن بــود 
ــم اصــول، وارد تفســیر  ــا همــان صناعــت عل کــرد، یعنــی ب

کــرده اســت. قــرآن شــد و ایــن همــه بدایــع را خلــق 
و  فقهــاء  و  مراجــع  از  مــا  بــزرگان  بایــد  اّول  درجــه  در 
قــرآن  بــه  خــود  درســی  هــای  حــوزه  در  مجتهدیــن 
اهمیــت بدهنــد و بــا تدّبــر در قــرآن، هــم خودشــان و هــم 

کننــد. مهجوریــت  رفــع  قــرآن  از  گردانشــان  شا
نسیم: با سپاس و تشکر فراوان.
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اشاره:
فرصتی دست داد تا خدمت فاضل ارجمند

جناب حجت االسالم  و المسلمین سعید جواد آملی 
از اساتید حوزه علمیه قم و فرزند بزرگ مفسر قرآن 

کریم حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی؛ برسیم 
و با ایشان درباره افکار و آرای قرآنی و نیز در توصیف 

گفت وگو  و تبیین شخصیت قرآنی امام خمینی به 
بنشینیم.

اخالق، عرفان و امام خمینی)ره(
در گفت و گو با حجت االسالم و المسلمین 

سعید جوادی آملی
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کــه در اختیــار قــرار دادیــد؛  نســیم: بــا تشــکر از فرصتــی 
گرچــه امــام خمینــی بــه عنــوان مفســر قــرآن بــا تفســیر 
خــاص شــناخته نمــی شــوند ولــی توجــه بــه قــرآن در آثــار 
و اندیشــه امــام فــراوان و بســیار برجســته اســت. ایشــان 
کتابهــای اخالقــی و عرفانــی، بعضــی از ســوره  در بعضــی از 
ع در آثــار  کردنــد و در مجمــو کوچــک قــرآن را تفســیر  هــای 
ایشــان اهتمــام بــه قــرآن و تفســیر آیــات الهــی بــه خوبــی 
را  امــام  قرآنــی  شــخصیت  حضرتعالــی  اســت؛  مشــهود 

توصیــف می کنیــد؟ چگونــه 
بسم اهلل الرحمن الرحیم  

یکــی  کــرد؛  ح  مطــر ســاحت  دو  در  را  بحــث  بایــد  ابتــدا 
ســاحت علمــی و دیگــری ســاحت هویتــی. بــرای توضیــح 
و آن  اســتفاده می کنــم  مثــال  یــک  از  مــن  ایــن مطلــب 
اینکــه یــک وقــت عالمــی، فقــه یا قــرآن یا حکمــت تدریس 
گفتــه می شــود.  کــه بــه او مــدرس ایــن درس هــا  می کنــد 
امــا یــک وقــت عالمــی بــه حمــل شــایع فقیــه، مفســر و 
حکیــم اســت. چــه بســا ممکــن اســت عالمــی هویتــش بــا 
گرفتــه دو چیــز باشــند و هویتــش متفــاوت  کــه فــرا  علومــی 
بــا دانســته هــای او باشــد. بــه تعبیــر حضــرت اســتاد آیــت 
اهلل جــوادی آملــی، بوعلــی ســینا، حکیــم بــه حمــل شــایع 
کــه بنیــان  کســی  می باشــد. حکیــم بــه حمــل شــایع یعنــی 
هســتی او و هویــت او و اخــالق و ادبــش مبتنــی بــر حکمــت 
کــه اصــل اســت  کــه آنچــه  اســت. بــا ایــن بیــان معلــوم شــد 
کــه  همــان فقیــه، حکیــم و مفســر بــه حمــل شــایع اســت 

شــخص هویتــش متحــول شــود.
گرچــه  دربــاره شــخصیت قرآنــی امــام _رضــوان اهلل علیــه_ 
آثــار قرآنــی ایشــان در حــوزه قــرآن ماننــد عرفــان یــا فقــه و 
اصــول نمــی باشــد و فرصــت و مجــال بــرای ایشــان فراهــم 
ــار قلمــی و بیانــات ایشــان و  ــی بررســی آث نشــده اســت، ول
کــه قــرآن  رفتارشــان در ســاحت قــرآن، نشــان می دهــد 
ــق  ــوی و عمی ــیار ق ــان بس ــت ایش ــان و در هوی ــاور ایش درب
بــوده اســت. حقایــق قرآنــی ماننــد احیــای ســنت هــای 
در  آن  امثــال  و  راه خــدا  در  احقــاق حــق، جهــاد  الهــی، 

ــت. ــته اس ــوخ داش ــام رس ــات ام ــات و خلقی روحی
قــرآن از یــک ســو  جلــوه هــای رحمــت الهــی در سراســر آن 
کامــاًل  مشــهود اســت و از ســوی دیگــر صبغــه حماســی دارد 
و در بخــش هــای مربــوط بــه جنــگ و جهــاد و دفــاع و 
شــهادت بســیار جــدی اســت. بــه تعبیــر آیــت اهلل جــوادی 
کــه ســوره جنــگ اســت.  آملــی ســوره صــف در قــرآن آمــده 
از  وقتــی  هــم  عیســی)ع(  حضــرت  ماجــرای  در  حتــی 
کفــر برخاســت » فلمــا  کــرد در مقابــل  کفــر  آنهــا احســاس 

احــّس عیســی منهــم الکفــر قــال مــن انصــاری الــی اهلل 
قــرآن  اینکــه  الحواریــون نحــن انصــاراهلل« غــرض  قــال 
تشــکیل  را  امــام  هویــت  آن  گــون  گونا هــای  بخــش  در 
می دهــد و امــام ـ رضــوان اهلل علیــه ـ بــه حمــل شــایع یــک 
مفســر اســت و حقایــق قرآنــی را در وجــود خــود؛ و در عمــل 

کــرده اســت. و انگیــزه خــود وارد 
بــه روش هــای تفســیری متــداول در  بــا توجــه  نســیم: 
بیــن مفّســران، روش تفســیری امــام چگونــه روشــی بــوده 

ــت؟ اس
مکتــب  امــام  ای  اندیشــه  و  فکــری  مکتــب   

ــان ایشــان، حکمــت ایشــان،  ــوده اســت. عرف صدرایــی ب
کــه انجــام داده در ایــن مکتــب  فقــه ایشــان و جهــادی 
متعالیــه  حکمــت  می شــود.  فهمیــده  و  می شــود  معنــا 
حــس  و  می شــود  ک  ادرا امــام  شــخصیت  در  کامــاًل 
را  موانــع  وقتــی  می کننــد،  ل  اســتدال وقتــی  می شــود. 
کامــال بــر اســاس مبانــی حکمــت متعالیــه  ح می کننــد،  مطــر
ــر همیــن اســاس ایشــان در تفســیر همــان شــیوه  اســت. ب
صدرالمتألهیــن در تفســیر را داشــته اســت. البتــه ایشــان 
یــک روحیــات فــوق العــاده ای دارنــد، یــک نــگاه ویــژه ای 
گاهــی اوقــات از بــزرگان  کــه در عرفــان  دارنــد و همــان طــور 
اهــل معرفــت فاصلــه می گیرنــد و خودشــان نظــر دارنــد، در 
حــوزه تفســیر هــم همینطــور اســت. ولــی دســتگاه حکمــت 
متعالیــه و روش جامــع میــان عقــل و نقــل و شــهود، مبنــا 
ــذا می بینیــم تفســیر ایشــان  ــی ایشــان اســت. ل کل و روش 
مثــاًل در تفســیر ســوره حمــد، روش حکمــت متعالیــه اســت؛ 
البتــه در ســوره حمــد ایشــان نگاهــش فراتــر از حکمــت 
متعالیــه هــم مــی رود و روش عرفانــی و مســلک و مشــرب 
عرفانــی پیــدا می کنــد. ولــی در هــر حــال مــن فکــر می کنــم 
مکتــب  بــه  نســبت  ـ  علیــه  اهلل  رضــوان  امــام  بــاور  کــه 
صدرالمتألهیــن، یــک بــاور قلبــی و اعتقــاد قلبــی بــوده و 
دســتگاه فکــری ایشــان در همــان دســتگاه قابــل تعریــف 
کــه انگیــزه ایشــان هــم در همــان فضــا  اســت. همــان طــور 

قابــل ترســیم و تعریــف اســت.
نســیم: فهــم قــرآن یکــی از عوامــل رفــع مهجوریــت قــرآن 
اســت و امــام خمینــی، بســیار از مهجوریــت قــرآن، شــکوه 
داشــتند، بــه نظــر حضرت عالــی بــرای فهــم قــرآن، چــه 
کــرد تــا از ایــن راه بــا مهجوریــت قــران مقابلــه بشــود؟ بایــد 
بــرای راه یابــی بــه حقیقــت قــرآن، بایســتی بیــن   

کنیــم.  خــود و قــرآن راه هــا و جــاده هــای وســیعی ایجــاد 
گــر شــریعه نداشــته باشــیم، راهــی بــه  قــرآن دریاســت و مــا ا
دریــای قــرآن نخواهیــم داشــت. شــریعت هــا و منهــاج هــا 
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راه ورود مــا بــه دریــای قــرآن اســت. ادبیــات عــرب بــرای 
کمــک می کنــد و خــود یــک شــریعه اســت و مــا  فهــم قــرآن 
را بــه فهــم قــرآن از زوایــه ادبیــات موفــق می کنــد. فهــم 
ظرایــف و لطایــف ادبــی قــرآن بــرای دانســتن دانــش هــای 

ــع اســت. ــان و بدی ــی، بی ــد معان ــی مانن ادب
قــرآن جمــال حــق تعالــی اســت و البتــه جمــال حــق واقعــًا 
پــرده نــدارد بلکــه مــا بایــد موانــع را از میــان برداریــم و 
کــه انســان  علــوم مختلــف، راه هــا و شــریعه هایــی هســتند 
کــه توانمنــد  را بــه قــرآن نزدیــک می کنــد. مثــاًل هــر فقیهــی 
تــر اســت و قــدرت و ذوق فقهــی او بیشــتر اســت، بهتــر بــه 
خدمــت قــرآن مــی رود و فهــم دقیــق تــری از قــرآن پیــدا 

می کنــد.
ــی  ــه عرفان ــون صبغ ــه ـ چ ــوان اهلل علی ــام ـ رض ــرت ام حض
خوبــی داشــتند، بــا همــان شــاهراه بــه خدمــت قــرآن رفتند 
و بــه همیــن خاطــر نوعــًا برداشــت هــای عرفانــی و اخالقــی 
از قــرآن دارنــد؛ چــون روحیــه و خلقیــات و دانــش امــام 
گــره خــورده بود.بــه هــر حــال  بیشــتر بــه اخــالق و عرفــان 
قــرآن پــرده ای نــدارد بلکــه بایــد پــرده از جلــوی چشــم 
مفســر برداشــته شــود تــا بــه حقایــق قــرآن راه یابــد. قــرآن 
کــه پــرده  خــود مبیــن و مبّیــن اســت و ماننــد آفتــاب اســت 
ــاب  ــا ایــن آفت ــا باشــد ت ــد توان ــده بای ــدارد، بینن و ســتری ن

عالمتــاب را ببینــد.
ــده  ــرآن فهمی ــق ق ــید حقای ــام می کوش ــتا ام ــن راس در همی
کاســته شــود. امــام می کوشــید  شــود تــا از مهجوریــت قــرآن 
قــرآن و هدایــت هــای آن بــه صحنــه زندگــی انســان وارد 
زندگــی  کتــاب  اســت،  زندگــی  کتــاب  قــرآن  زیــرا  شــود، 
کتــاب تبــرک جســتن  همیشــگی و همگانــی، نــه اینکــه 
کتــاب زندگــی بــودن  و قرائــت فقــط بــرای ثــواب باشــد. 
کــه هــم قلــب را و هــم عقــل را  قــرآن بدیــن معنــا اســت 
ح را پوشــش می دهــد؛ هــم  و هــم جوانــح را و هــم جــوار
بخــش بایدهــا و نبایدهــا و مســائل فقهــی را دربــر دارد و 
کار دارد، در  هــم بــه دل و نفــس و قلــب و عقــل انســان 
ــاز  ــد، نم ــح بخوان ــاز صحی ــد نم ــم بای ــان ه ــه انس ک ــی  حال

ــد. ــته باش ــم داش ــول ه مقب
ــه اینکــه یکــی از اقدامــات مهــم امــام  ــا توجــه ب نســیم: ب
کــه مهجوریــت قــرآن از جامعــه برداشــته  خمینــی ایــن بــود 
ــاز  ــا چــرا ب ــد، اّم ــرآن بازگردن ــه ق شــود و جوامــع مســلمان ب

هــم قــرآن بــه نحــوی در جامعــه مهجــور اســت؟
چــون قــرآن در حــوزه مهجــور اســت، در جامعــه   
اســالمی هــم مهجوراســت. متأســفانه در فقــه مــا قــرآن 
جایــگاه شایســته خــود را نــدارد. قــرآن یــک بــاور جــّدی در 

نیســت. حــوزه 
گــر قــرآن روحــش در فقــه باشــد، در کالم باشــد، در فلســفه  ا
گــر ایــن  گفــت قــرآن در صحنــه اســت. ا باشــد؛ می شــود 
کردیــم، آن وقــت هســت  گونــه علــوم را از قــرآن مشــروب 

ج می شــود. کــه قــرآن از مهجوریــت خــار
برخــوردی  همــان  درحــوزه،  قــرآن  مهجوریــت  شــاهد 
کــه بــا تفســیر قــرآن امــام، آن هــم پــس از پیــروزی  اســت، 
کــه متصلــب در قــرآن و عتــرت  انقــالب شــده اســت. امامــی 
داشــته،  را  عالــی  نــگاه  آن  )ع(  ائمــه  بــه  راجــع  و  بــوده 
ح  مطــر واالیــی  ســطح  در  را  قــرآن  می خواهــد  وقتــی 
ــان مواجــه می شــود و  ــا مخالفــت بعضــی از حوزوی ــد، ب کن
گرفــت  کــه وجــود داشــت و امــام در نظــر  بخاطــر مصالحــی 
کــرد. مــا از همیــن جــا داریــم  درس تفســیر خــود را تعطیــل 
کــه  ضــرر می بینیــم و بــه تعبیــر آیــت اهلل جــوادی آملــی 
می فرمــود: »باطــن مســئوالن ظاهــر مــردم اســت«، مــن 

عــرض می کنــم » باطــن حــوزه ظاهــر مــردم اســت.« 
در هــر حــال مــا بایــد بفهمیــم مهجوریــت قــرآن بــه چــه 
معناســت، تــا بدانیــم بــرای آن چــه بکنیــم. بایــد بدانیــم 
کتــاب تبــّرک جســتن و  ــه  ــی اســت، ن کتــاب زندگان ــرآن  ق
کــه هــم قلــب  کتابــی اســت  خوانــدن و ثــواب بــردن. قــرآن 
و هــم عقــل و هــم همــه بخش هــای زندگــی انســان را 

تأمیــن می کنــد.
کــه چنــد هــزار  شــما یــک رســاله عملیــه را از ابتــدا تــا انتهــا 
کنیــد، چقــدر تکیــه به آیات قرآنــی دارد. مســأله دارد نــگاه 
از حوزه هــا  بایــد  بلکــه  کنیــم،  گلــه  از جامعــه  نبایــد  مــا 
کــه چــه مقــدار کتاب هــای فقهــی مــا از قــرآن  شــروع کنیــم، 
بهره گرفتنــد. فقــه مــا از قــرآن جداســت، اخــالق و عرفــان 
مــا از قــرآن جداســت. بایــد نــگاه بــه قــرآن در حوزه هــا بــه 

عنــوان یــک بــاور جــدی در بیایــد.
مقاصــد  روی  قرآنــی  مباحــث  در  خمینــی  امــام  نســیم: 
توضیــح  زمینــه  ایــن  در  داشــتند،  زیــادی  کیــد  تا قــرآن 

دهیــد.
بــرای مســلمانان درحکــم قانــون  کریــم  قــرآن   

و  عالــی  مقاصــد  بســیار  قــرآن  مقاصــد  اســت.  اساســی 
کــه بــرای  متعالــی اســت چــون از جایگاهــی صــادر شــده 
احــدی، راهیابــی بــه آن ممکــن نیســت. ولــی آن مقاصــد 
کــرم)ص( و عتــرت طاهــره  در قــرآن بیــان شــده و پیامبــر ا
کــه ایــن مقاصــد  کــرد  کوشــش  کردنــد، بایــد  او)ع( تبییــن 
کســی  می توانــد  را تحقــق بخشــید. ایــن مقاصــد را چــه 
کــرم)ص( و ســپس اولیــای  کنــد. اینهــا را پیامبــر ا بیــان 

کردنــد. بیــان  ایشــان 

12



قــرآن جهانــی و همگانــی و همیشــگی اســت، عتــرت هــم 
کــه عــدل قــرآن اســت همگانــی و همیشــگی اســت. بیــان 
ــرآن و  ــد ق ــن مقاص ــت. بنابرای ــی اس ــان جهان ــم بی ــا ه آنه

اهــل بیــت)ع( هــم جهانــی و همگانــی اســت.
نســیم: نقــش قــرآن در مبــارزات سیاســی- اجتماعــی امام 
چگونــه بــوده اســت؟ زیــرا طبیعتــًا نــگاه قرانــی ایشــان در 

نهضــت و مبــارزات امــام تأثیــر داشــته اســت.
کــه دو عامــل اساســی نقــش  بایــد متذکــر شــوم   

داشــت در ارتبــاط و مناســبات مســتحکم امــام بــا قــرآن و 
بــر اســاس همیــن دو عامــل توانســتند پیونــد عمیــق تــری 
کــه فراتــر  کننــد. یــک عامــل فهــم خاصــی  بــا قــرآن برقــرار 
از علــم اســت، می باشــد. امــام _رضــوان اهلل علیــه_ نســبت 
شــگفتی  فهــم  داشــتند،  عجیبــی  فهــم  یــک  دیــن  بــه 
کــه فهــم برتــر از معمــول بــوده اســت. همیــن فهــم  داشــتند 
ــا تعالیــم و آمــوزه هــای دیــن و  ــر، مناســبات خاصــی ب برت

بویــژه قــرآن بوجــود آورد.
کــه در ایــن رابطــه نقــش اساســی داشــته،  عامــل دیگــر 
ــته  ــود داش ــیار نم ــه بس ک ــوده  ــام ب ــات ام ــات و خلقی روحی
اســت. یعنــی هــم در عرصــه عقــل نظــری و هــم در عرصــه 
عقــل عملــی ویژگــی ممتــازی داشــت و از سرچشــمه دیــن 
کــه قــرآن اســت، بهــره می گرفــت و در سراســر زندگــی خــود 
و بویــژه مبــارزات در پرتــو آن ســلوک می کــرد. چنیــن بــود 
کــه وقتــی متفکــر شــهید آیــت اهلل اســتاد مطهــری از دیــدار 
کــه  بــا امــام در پاریــس برگشــت در برابــر پرســش دیگــران 
چــه دیــدی و امــام چگونــه بــود؟ پاســخ داد: مــن چنــد تــا 
»آَمــَن« دیــدم. امــام آمــن بربــه، آمــن بهدفــه، آمــن بقومــه 
و آمــن بســبیله. امــام بــه خدایــش، هدفــش، ملتــش و راه 
گرفتــه اســت، ایمــان دارد. ایــن بــه  کــه در پیــش  و روشــی 
کــه در تفقــه ایشــان در حــوزه  فهــم قرآنــی امــام برمی گــردد 
گــذار اســت، و نــگاه  مســائل اجتماعــی و سیاســی تأثیــر 
ایشــان را بــا ســایر هــم عصــران خــودش متفــاوت می کنــد 
و باعــث می شــود بــه ایــن حرکــت عظیــم و قرآنــی دســت 

بزنــد.
ــه  ــام ب ــی ام ــی- عرفان ــار اخالق ــرآن در اث ــور ق ــیم: حض نس

ــی اســت؟ چــه صورت
بــه  وقــت  یــک  عرفانــی،  و  اخالقــی  مباحــث   

ــی یــک زمانــی در فضــای  صــورت آزاد شــکل می گیــرد، ول
قرآنــی شــکل می گیــرد؛ عرفــان و اخــالق امــام _رضــوان اهلل 
ــت. ــه اس گرفت ــکل  ــی ش ــی و وحیان ــای قرآن ــه_ در فض علی
صبغــه  امــام  اخــالق  دارد،  قرآنــی  صبغــه  امــام  عرفــان 
ــار از قــرآن خــوب  ــر همیــن اســاس در ایــن آث قرآنــی دارد ب
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مبانــی  و  نــگاه  براســاس همــان  امــام  کردنــد.  اســتفاده 
حکمــت متعالیــه، اخــالق و عرفــان را جلــوه هایــی از قــرآن 

می داننــد.
گــر در اخــالق و عرفــان، ایــن زمامــداری قــرآن و وحــی  ا
را نخواهنــد داشــت.  آن نجــات بخشــی  نباشــد، دیگــر 
و  کنــد  تنفــس  قــرآن  در ســاحت  بایــد  و عرفــان  اخــالق 
هدایــت قــرآن در آن باشــد تــا هدایتگــر باشــد. آثــار اخالقــی 
و عرفانــی امــام در واقــع شــأنی از شــئون قــرآن اســت. ایــن 
کــه اخــالق امــام  کــه تنهــا فقــه امــام قرآنــی بــوده،  نبــود 
صبغــه قرآنــی داشــته اســت و باالتــر هویتــی قرآنــی داشــته 
گفتــه شــد امــام خــود هویتــی  کــه  گونــه  اســت زیــرا همــان 
از جانــش  کــه  را  بــرآن علومــی  قرآنــی داشــته و مترتــب 
گفتــه هــای  جوشــیده، چــه نگاشــته هــای ایشــان و چــه 

ایشــان، جلــوه ای از قــرآن بــوده اســت.

نســیم: بــرای اســتمرار نــگاه قرآنــی و اندیشــه قــرآن محــور 
امــام چــه فعالیت هایــی می تــوان انجــام داد؟

کنــد. مقصــود ایــن  اواًل بایــد حــوزه، قــرآن را بــاور   

کنــار فقــه و اصــول  کــه یــک درس تفســیری در  نیســت 
کار حداقلــی اســت.  کالم برقــرار باشــد؛ ایــن  و فلســفه و 
کــه قــرآن همــه  کــردن قــرآن ایــن اســت  مقصــود از بــاور 
ــر اســتاد  ــه تعبی ــرد و ب ــرا بگی ــا را ف ــای وجــودی م ــه ه جنب
ــه حبــل  ــگاه ب ــرآن، ن ــه ق ــگاه ب ــی، ن آیــت اهلل جــوادی آمل
آویختــه شــود نــه حبــل انداختــه. حبــل آویختــه ســبب 
نجــات می شــود نــه حبــل انداختــه. حــوزه بایــد چنــان 
کــه همــه علــوم، پرتــو و شــعاع قــرآن بــه  قــرآن محــور شــود 
حســاب آینــد. آیــت اهلل جــوادی آملــی می فرماینــد: بعضــی 
ــه و  کفای ــم  ــب از فه ــه مرات ــا ب ــم آنه ــه فه ک ــت  ــات اس از آی
ــا  امثــال آن دشــوارتر اســت. ماننــد: »الــی اهلل المصیــر« »اّن
ایــن  از  تقلبــون« مقصــود  الیــه   « لمنقلبــون«،  ربنــا  الــی 

آیــات چیســت؟!
کــه مــا وظیفــه  مطلــب دیگــر در ایــن رابطــه ایــن اســت 
کنیــم. همــان طــوری  داریــم قــرآن را بــرای جامعــه تعریــف 
کــه پیامبــر)ص( وظیفــه داشــت آنچــه را بــرای مــردم نــازل 
کنــد عالمــان دیــن هــم وظیفــه  شــده، بــرای آنهــا تبییــن 
گــر ایــن وظیفــه  دارنــد قــرآن را بــه جامعــه بشناســانند ا
آویختــه  حبــل  قــرآن  چــون  دهیــم،  انجــام  بتوانیــم  را 
هدایــت اســت، در آن صــورت فــروغ دل انســان می شــود و 

روشــنایی ایجــاد می کنــد. 
امیدواریــم همــه بــا روح قــرآن و نــور قــرآن و هدایــت قــرآن 
کنیــم و در مســیر رضایــت  محشــور باشــیم و هدایــت پیــدا 
ــان رحمــت و رضــوان الهــی را  کنیــم. در پای الهــی حرکــت 

ــرای امــام خمینــی از درگاه الهــی مســئلت می کنــم. ب
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انسان شناسی در قرآن ݣݣݡكریم
وݤݤݤ

ݢره( فلسفه امام ݣݣݣݣݣخمینی)ݢ

بهروز رݡشیدی1
1 . عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران مرکزی

چکیده
کریــم بــه طــور عمیــق در مــورد شــناخت انســان،  در قــرآن 
ماهیــت و وجــوه ایــن مخلــوق خداونــد آیــات و آموزه هــای 
کــه اشــرف  بســیاری آمــده اســت. انســان در عیــن حــال 
مخلوقــات هســتی و جانشــین و خلیفــه خــدا در روی زمین 
اســت از ســوی دیگــر ممکــن اســت بــه پســت ترین درجــۀ 
ــان  کنــد و از چهارپای ــم هســتی تنــزل پیــدا  مخلوقــات عال
کســب  تــر شــود،  و پســت  کــم مقدارتــر  و حشــرات هــم 
ایــن دو حالــت در انســان در اختیــار اوســت و بســتگی بــه 
مســئولیت پذیــری، درک و تعقــل و تهذیــب نفــس انســان 
کش  کشــا در  اســت  موجــودی  انســان  بنابرایــن  دارد. 
دائمــی دو نیــروی رحمانــی و شــیطانی، دو نیــروی عقــل 
دو  ایــن  از  کــدام  هــر  بــه  گرایــش  واســطه  کــه  جهــل  و 
ــد  ــم می توان ــود  ه ــی ش ــی و اله ــد رحمان ــم می توان ــرو ه نی
شــیطانی شــود. در حالــت اول در اعــال علییــن قــرار دارد و 
در حالــت دّوم در اســفله ســافلین، انســان الهــی انســانی 
کوشــش و تــالش در تهذیــب نفــس و  کــه بواســطه  اســت 
کشــف حقیقــت بــر او  گاهــی و  کبــر، نــور دانــش و آ جهــاد ا

می تابــد و در جنــود عقالنــی قــرار می گیــرد و بدیــن وســیله 
کششــهای شــیطانی و جهــل و وهــم پیــروز می شــود،  بــر 
گونــه  لــذا صفــات خداونــد در او تجلــی پیــدا می کنــد و خدا
الهــی  مخلوقــات  بهتریــن  حالــت  ایــن  در  و  می شــود 
ــد. از آنجــا  ــر خــود مــی بال کــه خداونــد در صنــع او ب اســت 
ــه هســتی شناســی و از  کــه بینــش امــام خمینــی نســبت ب
جملــه انســان شناســی ملهــم از آمــوزه هــای قرآنــی اســت، 
آن حضــرت نیــز در مباحــث معرفــت شناســی خــود چنیــن 
شــناختی از انســان بدســت مــی دهــد و در ایــن زمینــه در 
ــناختی  ــت ش ــفی و معرف ــای فلس ــدگاه ه ــات دی ــت اثب جه
کالم اهلل مجیــد احتجــاج و  خــود بــا تفســیر قــرآن بــا آیــات 

کنــد. ل مــی  اســتدال
امــام  شناســی،  انســان  کریــم،  قــران  کلیــدی:  واژگان 
تعقــل،  نفــس،  تهذیــب  پذیــری،  مســئولیت  خمینــی، 

شــیطانی و  رحمانــی  جنــود 
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مقدمه
دارد.  فــراوان  کیــد  تأ انســانی  کرامــت  بــه  کریــم  قــرآن 
کرامــت  کــه در مــورد شــأن و  نمونه هائــی از آیــات قــرآن 

ح زیــر اســت: انســانی آمــده بشــر
ْرِض 

َ ْ
ال ِفــی   

ٌ
َجاِعــل ــی  ِإّنِ ِئَکــِه 

َ
َمل

ْ
ِلل ــَک  َرّبُ  

َ
ــال

َ
ق  

ْ
َوِإذ  

کــه  گفــت بــه درســتی  ــًه2؛  و پــروردگارت بــه مالئکــه 
َ

َخِلیف
انســان را خلیفــه و جانشــین خــود در زمیــن قــرار دادم.
ــُت ِفیــِه ِمــْن ُروِحــی3؛  پرتــوی از روح 

ْ
خ

َ
ْیُتُه َوَنف ا َســّوَ

َ
ــِإذ

َ
 ف

خــود را در او دمیــدم.
َهــا4؛  و خــدای عالــم همــه اســماء 

َّ
ُکل ْســَماَء 

َ ْ
ــَم آَدَم ال

َّ
 َوَعل

را بــه آدم تعلیــم فرمــود.
بــر اســاس آیــه 30 ســوره مبارکــه بقــره خداونــد انســان را 
بــه عنــوان نماینــده خــود »خلیفــه اهلل« در زمیــن برگزیــده 
و شایســتگی های الزم را بــرای ایــن نمایندگــی بــه او داده 

اســت.
کریــم  حضــرت علــی )ع( بــا تأویــل آیــات و معانــی قــرآن 
انطــوی  فیــک  و  صغیــر  جــرم  انــک  »اتزعــم  می فرمایــد 
کوچکــی  موجــود  می کنــی  گمــان  »تــو  کبــر«؛  اال العالــم 
کــه عالــم بزرگــی در تــو خالصــه شــده  هســتی، در حالــی 

اســت.«
کریــم خطــاب  کــه اشــاره شــد خداونــد در قــرآن  همــان 
بــه انســان می فرمایــد انســان را در روی زمیــن خلیفــه و 
کــدام انســان، خداونــد  جانشــین خــود قــرار دادم، ولــی 
ــُت 

ْ
خ

َ
ْیُتُه َوَنف ا َســّوَ

َ
ــِإذ

َ
در دنبالــه آیــه فــوق می فرمایــد  ف

کــه از روح خــودم در او دمیــدم.  ِفیــِه ِمــْن ُروِحــی انســانی 
زمیــن  روی  در  خداونــد  جانشــین  انســان  بنابرایــن، 
کــه بــه واســطه دمیــده شــدن روح خــدا در  انســانی اســت 
گونــه شــده و از صفــات خدائــی برخــوردار و متخلــق  او خدا
ــر اســاس  ــه ب ک ــه صفــات الهــی اســت. پــس از آن اســت  ب
َهــا  ایــن انســان بــه 

َّ
ُکل ْســَماَء 

َ ْ
ــَم آَدَم ال

َّ
کالم خداونــد:  َوَعل

نــور دانــش الهــی مجهــز و دل و ضمیــر و عقــل او روشــن 
می شــود. 

چنیــن انســانی خلیفــه و جانشــین خداونــد در روی زمیــن 
نــور هدایــت خدایــی روشــن شــده و  بــه  اســت و چــون 
ســنگینی  رســالت  و  مســئولیت  اســت  گشــته  گونــه  خدا
ــه همــه موجــودات و مخلوقــات  ک کشــد  ــدوش مــی  ــز ب نی
عالــم از پذیــرش چنیــن مســؤلیتی ســرباز زدنــد و تــاب و 
تــوان تحمــل آن را نداشــتد ، انســان بــه واســطه پذیــرش 
چنیــن مســئولیت الهــی بــه مقــام اشــرف مخلوقــات ارتقــاء 

2. بقره )2(: 30.
3. حجر )15(: 29.

4. بقره )2(: 31.

یافــت. بنابرایــن فضیلــت و برتــری انســان از دیــدگاه قــرآن 
کریــم بــه واســطه قابلیــت در پذیــرش همیــن رســالت و 
مســئولیت اســت در غیــر ایــن صــورت نــه تنهــا بــا بقیــه 
نــدارد ، بلکــه حــاالت او  مخلوقــات و جانــوران تفاوتــی 
کــه مــی توانــد از جانــوران و چهارپایــان و  چنــان اســت 
گیریــد. انســان بــرای رســیدن  حشــرات نیــز پســت تــر قــرار 
کوشــش  بــه مقــام اعــالی مــورد نظــر قــرآن بایــد بــا تــالش و 
و بــه تعبیــر قــرآن »کــدح« بــه جایــگاه موردنظــر برســد و 
رســیدن بــه ایــن جایــگاه از طریــق تزکیــه نفــس و تهذیــب 
از یکســو و تفکــر و تعقــل و تدبــر از ســوی دیگــر میســر اســت 
. امــام خمینــی بــا همیــن بینــش بــه انســان شناســی مــی 
پــردازد . انســان واالی مــورد نظــر امــام خمینــی ، انســانی 
گرفتــه و لــذا از اوهــام جهــل  کــه در جنــود عقــل قــرار  اســت 
گرفتــن در  و نادانــی و تاریکــی و ظلمــت رهیــده باشــد، قــرار 
جنــود عقــل و روشــن شــدن بــه واســطه آن ممکــن و میســر 
نیســت مگــر از طریــق تهذیــب و تزکیــه نفــس و رهیــدن از 
ــر  ــز امــکان پذی ــر . حصــول ایمــان حقیقــی نی کب حجــاب ا
نیســت، مگــر از طریــق روشــن شــدن بــه نــور و نورانیــت 

کــه از اولیــن مخلوقــات خداونــد اســت.  عقــل 

انسان شناسی امام خمینی
امــام خمینــی دقیقــًا همیــن برداشــت قرآنــی را در مــورد 

انســان دارد چنانچــه از نظــر وی :
کمــال و جمــال و خیــر و عّزت  »در تمــام دار تحّقــق هــر چــه 
و عظمــت و نورّیــت و فعلّیــت و ســعادت یافــت شــود، از 

نــور جمــال آن ذات مقــّدس اســت«.5
ــه تبــع حکمــا و عرفــای  ــه همیــن دلیــل حضــرت امــام ب ب
کننــد و  متالــه ســعادت را حقیقتــی وجــودی تلقــی مــی 
ــا  ک مالیــم ب ــا همــان ادرا ــذت و ی آن را عبــارت از یافتــن ل
طبــع هــر موجــود مــی داننــد.6 بدیــن ترتیــب امــام خمینــی 
ک  ســعادت و شــقاوت را تنها مختص موجودات ذی ادرا
بــه حســاب مــی آورنــد؛ البتــه امــام)ره( در تقریــرات فلســفه 
ک موجــودات  ــارۀ ادرا ــا و حکمــا درب بعــد از نقــل نظــر عرف
کــه تمــام ذرات عالــم  عالــم، نظــر عرفــا مبتنــی بــر ایــن 
ک انــد را مــی پذیــرد. بــه هــر روی از نظــر امــام  دارای ادرا
منــاط حصــول ســعادت ســه چیــز اســت:1- مــدِرک  2- 
ک. هــر چــه ایــن ســه چیــز اعلــی  باشــند،  مــدَرک و 3- ادرا
ســعادت اعلــی  اســت و هــر چــه قــوی تــر باشــند ســعادت 
قــوی تــر و بیشــتر اســت. بــا توجــه بــه تعریف فوق ســعادت 
کــی  زندگــی در خا کــی،  کــرم خا ماننــد  بــرای موجــودی 

5. آداب الصلوه، ص 118.
6. تقریرات فلسفه، امام خمینی، ج 3، ص 450.
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ک  ادرا یعنــی  اوســت؛  بــا طبــع  و مناســب و مالیــم  نــرم 
کمــال و ســعادت او  کــی  کــرم خا ک مناســب بــا طبــع  خــا
محســوب مــی شــود. بــرای تمــام موجــودات بــه غیــر از 
مجــردات ســعادت بــه معنــای یافتــن مالیمــات و لذایــذ 
ع از اســاس  جســمانی اســت. امــا در مــورد انســان موضــو
ــا  فــرق مــی کنــد. حضــرت امــام در مــورد تفــاوت انســان ب
کیــد مــی  دیگــر موجــودات آغشــته بــه مــاده بــر  دو نکتــه تا
کــه انســان دارای حیثیــات و مراتــب متعدد  کنــد؛ اول ایــن 
اســت. بنابرایــن بــا خوشــبختی و ســعادت یــک قــوه نمــی 
توانــد ســعادتمند شــود. پــس بــرای ســعادت او بایــد جمیــع 
گرفتــه شــوند و ســعادت همــه برآورده  قــوا و مراتــب در نظــر 
کــه انســان ماننــد دیگــر موجودات  شــود؛ و نکتــۀ دوم ایــن 
غیرمجــرد فانــی و محــدود بــه ایــن عالــم نیســت؛ از ایــن 
گرفــت.  رو بــرای ســعادت بایــد تمــام زندگــی او را در نظــر 
حضــرت امــام بــر اســاس بینــش اســالمی، زندگــی دنیوی را 
در مقابــل حیــات اخــروی بخــش بســیار کوچکــی از زندگــی 
کــه حیــات دنیــوی را  انســان بــه حســاب مــی آورد تــا آنجــا 

در مقایســه بــا آخــرت، حیــات بالعــرض مــی خوانــد.7

کتاب سعادت قرآن 
ســعادت،  بــه  وصــول  »راه  تنهــا  خمینــی  امــام  نظــر  از 
بــه  قــرآن  تفســیر،  ایــن  در  اســت«.8  العــّزه  رّب  اطاعــت 
بــه  وصــول  طریــق   ، الهــی  رحمــت  بزرگ تریــن  منزلــۀ 
کــرده  ســعادت را بــاز نمــوده و راه را از بــی راهــه مشــخص 
و  معرفــت  کتــاب  را  خــدا  کتــاب  خمینــی  امــام  اســت.9 
کتابــی  کمــال مــی دانــد،  اخــالق و دعــوت بــه ســعادت و 
کــه ســعادت جمیــع طبقــات و قاطبــۀ بشــریت را تضمیــن 
کتــاب دعــوت بــه  کــرده اســت.10 از مهمتریــن مقاصــد ایــن 
کلمــه ســیر الــی اهلل اســت.  تقــوا و تزکیــۀ نفــس و در یــک 
کتــاب هدایــت و  وی در ایــن بــاره مــی فرمایــد: قــرآن» 
شــفاى  و  نفــوس  مرّبــی  و  انســانّیت  ســلوک  راهنمــاى 

امــراض قلبّیــه و نوربخــش ســیر الــی اهلل اســت«.11
بــه عنــوان جانشــین خداونــد  بنابرایــن وظیفــه انســان 
گونــه شــدن  در دو مقولــه قابــل جمــع اســت. یکــی خــدا 
خداونــد  جانشــینی  دیگــری  و  الهــی  اســماء  آموختــن  و 
و  توحیــدی  جامعــه  تحقــق  بــرای  شــدن  او  خلیفــه  و 
ایــن انســان خلیفــه خــدا  اّمــا  مشــارکت و مدیریــت آن. 
کنــد بــر اســاس شــریعت الهــی  کــه بایــد جامعــه را سیاســت 

7. ر.ک: تقریرات فلسفه، امام خمینی، ج3، ص  451 ـ 457.
8. آداب الصلوۀ، ص 16(.

9. ر.ک: هامن، ص 37.
10. ر.ک: هامن، ص 187 و193

11. آداب الصلوة، ص 184.

و توحیــدی همــان انبیــاء و اولیــاء و پیامبــران و ائمــه و 
هســتند. صالحــان 

کــه از طریــق تهذیــب و تزکیــه  ایــن انســان، انســانی اســت 
کمــال و  نفــس و همچنیــن تحقــق عدالــت در نفــس ، بــه 
ســعادت رســیده اســت و از ایــن منظــر ســعادت چیــزی جــز 

تحقــق »کلمــه الهــی« نیســت.
را  ســعادت  قرآنــی  بینــش  اســاس  بــر  اســالمی  حکمــای 
می داننــد.  انســانی  قــوای  در  عدالــت  و  تعدیــل  ایجــاد 
مراتــب  و  حیثیــات  دارای  انســان  کــه  معنــی  بدیــن 
متعــددی اســت و خوشــبختی و ســعادت او بــا ارضــاء یــک 
قــوه نمــی توانــد حاصــل شــود. پــس بــرای ســعادت او بایــد 
گرفتــه شــود. نکتــه دیگــر ایــن  جمیــع قــوا و مراتــب در نظــر 
کــه انســان ماننــد دیگــر موجــودات فانــی و محــدود بــه این 
عالــم نیســت. از ایــن رو بــرای ســعادت بایــد تمــام زندگــی 
گرفتــه شــود. از ایــن منظــر تنهــا  او )دنیــا و آخــرت( در نظــر 

ــد اســت. ــه ســعادت اطاعــت خداون راه وصــول انســان ب

مختار بودن انسان
حضــرت امــام خمینــی مطابــق بــا تعالیــم قــرآن و ائمــه)ع(  
ک و نورانــی مــی دانــد؛ امــا از  انســان را موجــودی فطرتــًا پــا
کــه انســان در ایــن عالــم مــادی  نظــر امــام)ره( تــا هنگامــی 
و هیوالنــی اســت، توأمــان تحــت تصــرف جنــود شــیطانی 
و جنــود رحمانــی اســت.12 لکــن در ایــن دنیــا بــه انســان 
ــار، انســان  ــر همیــن اختی ــا ب ــار عطــا شــده اســت و بن اختی
قــادر اســت خــود را تحــت تصــرف هــر یــک از ایــن جنــود 
کلیــد ســعادت و شــقاوت انســان  درآورد؛ بــه عبــارت دیگــر 
کــه بــه او اعطــا شــده،  در ایــن عالــم، بــه واســطۀ اختیــاری 
بــه دســت خــود اوســت. حضــرت امــام انســان را موجــودی 
ذی مراتــب مــی دانــد و بــر اســاس تعالیــم اســالمی معتقــد 
متعــددی  مراتــب  و  قــوا  انســان  بــه  کــه خداونــد  اســت 
ــوان در ســه دســتۀ  بخشــیده اســت؛ ایــن مراتــب را مــی ت
کــه قــدر مشــترک  ــا شــهودیه(  الــف- قــوای جســمانیه ) ی
بیــن انســان و حیــوان اســت. ب- قــوای متوســطه) یــا 
قــوۀ خیــال( و ج- قــوۀ ناطقیــه) یــا عقلیــه( دســته بنــدی 
کــه مراتــب  کــرد. بــر ایــن اســاس وظیفــۀ انســان اســت 
کــه  کنــد تــا بــه ســعادت اعلــی  ثالثــۀ وجــود خــود را تزکیــه 
هــدف رســالت انبیــاء و اولیــای الهــی بــوده برســد. در نظــر 
ــات  ــا ســایر حیوان ــا منــزل حیوانیــت ب امــام )ره( انســان  ت
کــه  هــم قــدم بــوده؛ و از ایــن منــزل دو راه در پیــش دارد 
کنــد: یکــی منــزل ســعادت:  ِإّنَ  بــا قــدم اختیــار بایــد طــی 

12. ر.ک: هامن، ص 59.
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کــه  ــى َعلــی  ِصــراٍط ُمْســَتِقیمٍ ؛13 و یکــی راه شــقاوت،  َرّبِ
طریــق معــوج شــیطان رجیــم اســت. از ایــن مرحلــه بــه بعد 
کار مــی آیــد و انســان مختــار  ع ربوبیــت تشــریعی در  موضــو
کــه خــود را تحــت آن در آورد و یــا از آن ســر بــاز زنــد.  اســت 
کــه ربوبیــت الهــی در  توضیــح ایــن نکتــه ضــروری اســت 
گونــه اســت اول ربوبیــت  اندیشــۀ اســالمی امــام)ره( بــر دو 
کــه تمــام موجــودات عالــم تحــت ایــن  ــا عامــه  تکوینــی ی
ربوبیــت قــرار دارنــد و خداونــد بلنــد مرتبــه، در ایــن تجلــی 
کمــال الیــق  از ذات خــود موجــودات را از مرتبــۀ نقــص بــه 
خــود شــان مــی رســاند: ماننــد حرکــت بــرای یافتــن غــذا، 
رشــد، تولیــد مثــل و ... تــا ایــن مرحلــه انســان بــا دیگــر 
ربوبیــت  امــا  اســت.  ســنگ  هــم  و  شــریک  موجــودات 
کــه تنهــا مختــص بــه  گونــه ای دیگــر نیــز هســت  حــق بــر 
انســان بــوده و دیگــر موجــودات از آن نصیبــی ندارنــد؛ و 
کــه خداونــد تبــارک و تعالــی از  آن ربوبیــت تشــریعی اســت 
کتــب آســمانی عهــده دار آن اســت.  طریــق ارســال انبیــاء و 
ع از ربوبیــت الهــی بــه دلیــل مختــار بــودن انســان  ایــن نــو
و همچنیــن معّلــق بــودن او میــان جنــود رحمانــی و جنــود 
شــیطانی اســت. در واقــع انبیــاء و اوصیــاء، جنــود رحمانــی 
را قــواًل و فعــاًل تقویــت مــی کننــد و برتــری مــی بخشــند.14  
بــه عبــارت دیگــر، در واقــع امــر» انســان موجــودى بالقــوه 
و مســتعد بــراى جمیــع مراتــب اســت و خداونــد احدیــت 
جنبــه انســانی او را بــه اســتعدادات مختلفــه مســتعد قــرار 
کنــد، منتهــا  کــه خواســت حرکــت  ــا بــه هــر نحــوى  داده ت
خداونــد احدیــت بــه مقتضــاى لطــف و مرحمــت، بــراى 
یــک  وســایل  اســت  وســط  حــاق  در  کــه  انســانی  ایــن 
طــرف را فراهــم نمــوده و او را بــه ســعادت خویــش ارشــاد 
نمــوده اســت. و لکــن طبایــع مختــار و صاحــب اراده بــا 
اختیــار، خــود را یــا بــه ســعادت ابــدى و یــا بــه شــقاوت 
حضــرت  اندیشــۀ  در  بدینســان  می رســانند.«.15  ابــدى 
امــام، انســان موجــودی مختــار اســت و زندگــی او در عالــم 
طبیعــت مبــدأ ســعادت و شــقاوت اخــروی و ابــدی اســت. 
کــه قــوا و مراتــب خــود را  طریــق ســعادت انســان آن اســت 
کــه بعــد انســانی یافتــه و از غیــر حــق  کنــد  طــوری تعدیــل 

گردنــد. تهــی 

قوای انسانی
مراتــب  و  قــوا  از  یــک  هیــچ  امــام  اخالقــی  اندیشــۀ  در 
کــه عدالــت در ایــن  انســانی مذمــوم نیســت؛ بــه شــرط آن 

13. آداب الصلوة، ص 187.
14. تفسیر سوره حمد، ص 44 ـ 45.

15. تقریرات فلسفه، امام خمینی، ج 1، ص 299.

ــر قــوای خــود مســتولی شــود  قــوا محقــق شــود و انســان ب
انقیــاد حــق درآورد؛ حتــی قوایــی ماننــد  را تحــت  و آن 
کــه مربــوط بــه مرتبــۀ حیوانــی  قــوۀ شــهوت و قــوۀ غضــب 
انســان اســت،می تواننــد و بایــد بــه عنــوان مرکبــی راهــوار 
گــر بــه  در ســیر بــه ســوی حــق درآینــد. بــرای نمونــه »ا
قانــون الهــی ســورت قــوا شکســته شــد، قــوه غضبیــه یکــی 
ــا آن از نامــوس الهــی و  کــه ب از قــواى شــریفه خواهــد شــد 
از نامــوس خــود انســان و از نامــوس دینــی و از نامــوس 
ــرعی  ــتور ش ــه دس ــه ب ک ــی  ــود، و وقت ــاع می ش ــی دف مملکت
کــه فــوز عظیــم اســت«16  درآمــد، از اهــّم عبــادات می گــردد 
کــه تنهــا ســعادت ابــدی انســان  لــذا در ســیر بــه ســوی حــق 
اســت تمــام قــوا دخالــت دارنــد و بایــد بــه تمــام آنهــا توجــه 
کــرد و ســپس»  شــود؛ ابتــدا بایــد قــوای جســمانی را الهــی 
از  را  باطــن  و  خیــال  کــه  اســت  متوســطه  مرتبــه  نوبــت 
ــر  ــه از غی ک ــد  کن ــادت  ــم ع ک ــم  ک ــد و  کن ــی  وسوســه ها خال
خــدا خــوف نداشــته باشــد و خوفــش فقــط از خــدا باشــد و 
طمــع بــه مــال دیگــران نکنــد و حســد بــه نعمــت دیگــران 
نــورزد و بــاب احتیــاج بــه غیــر بــاب غنــی مطلــق بــاز نکنــد، 
کــه قــوه عاقلــه  و همیــن طــور تــا بــه مرتبــه بــاال برســد 
کــه  باشــد؛ اعتقــادات باطلــه را راه ندهــد و تــا انــدازه اى 
کمــال مطلــق  ممکــن اســت، براهیــن دالــه بــر توحیــد و 
کــرده و تحکیــم  تثبیــت  قــوه عاقلــه  را در  االنــوار  نــور  و 

نمایــد.«17

کامل انسان 
کــه مشــمول  کامــل انســانی اســت  در بینــش قرآنــی انســان 
ــه حکمــت  ــه مرحل کلهــا شــود، یعنــی ب علــم ادم اســماء 
و دانایــی برســد و رســیدن بــه ایــن مرحلــه ممکــن نیســت 
دیــدگاه  از  بنابرایــن  نفــس،  تهذیــب  طریــق  از  مگــر 
ــی و  ــل و تعال ــت و تکام ــه حکم ــیدن ب ــم راه رس کری ــرآن  ق
گونــه شــدن از طریــق تهذیــب نفــس و تزکیــه می گــذرد  خدا
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در  آنــگاه  نهــاد،  منــت  مؤمنــان  بــر  خــدا  راســتی  »بــه 
ــات او  ــا آی ــر انگیخــت ت میانشــان پیامبــری از خودشــان ب
کتــاب و حکمتشــان  کنــد و  کشــان  را بــر آنــان بخوانــد و پا
گمراهــی  کــه بــی تردیــد از  پیــش در  بیامــوزد در حالــی 

16. هامن، ج3، ص 462.
17.  هامن، ص 462 ـ 463.

18. آل عمران )3(: 164.
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بودنــد.« آشــکاری 
کــه خداونــد بــه انســان می آمــوزد، علمــی  ایــن حکمتــی 
کــه ذات آن نــور و ثمــره اش تقــرب بــه ذات اقــدس  اســت 
الهــی اســت. رســیدن بــه ایــن مقــام از طریــق تزکیــه در 

نفــس انســان میســر اســت.
از ایــن منظــر تزکیــه شــرط رســیدن بــه علــم و حصــول 
حقایــق هســتی در نفــس بشــر اســت بــه عبارتــی دیگــر تــا 
کتــاب و حکمــت و درک قــرآن ممکــن  تزکیــه نباشــد تعلیــم 
نیســت. بــه بیــان دیگــر تــا انســان از حجــاب نفــس و جهل 
ج نشــود، نــور قــرآن را  گنــاه ایجــاد می شــود خــار کــه در  اثــر 

کنــد. درک نمــی 
و  تعدیــل  ســعادت،  بــه  نیــل  راه  خمینــی  امــام  نظــر  از 
تقویــت عقــل نظــری و عقــل عملــی اســت. حضــرت امــام 
کریــم تمســک  قــرآن  بــه  بــاور خــود  ایــن  بــرای توجیــه 
ــار و ســخنرانی هایــش  مــی جویــد. وی در جــای جــای آث
ــه از  ک ــردازد  ــم مــی پ کری ــرآن  ــی از ق ــه نقــل و تفســیر آیات ب
مهمتریــن ایــن آیــات، همــان آیــۀ شــریفۀ 164 ســورۀ آل 

کــه ذکــر آن رفــت. عمــران اســت 
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گاه  ُمبیــٍن ؛ بــه راســتی خــدا بــر مومنــان منــت نهــاد آن 
در میانشــان پیامبــری از خودشــان برانگیخــت تــا آیــات او 
کتــاب و حکمتشــان  کنــد و  کشــان  را بــر آنــان بخوانــد و پا
گمراهــی  پیــش در  از  تردیــد  بــی  کــه  بیامــوزد در حالــی 

آشــکاری بودنــد.
حضــرت امــام همــگام بــا نــص صریــح ایــن آیــه، بیــان 
کــه مهمتریــن هــدف از بعثــت انبیــاء تزکیــه و  مــی دارد 
کتــاب و حکمــت بــوده اســت. بــه بیــان دیگــر از  تعلیــم 
نظــر امــام)ره( انبیــاء بــرای ســعادت بشــر از طریــق تعدیــل 
و تقویــت عقــل نظــری و عقــل عملــی برانگیختــه شــده 
انــد. در تفســیر ایــن آیــه حضــرت امــام نــکات متعــددی 
ــه در  ک ــه برخــی از آنهــا  ــه در ادامــه ب ک ــد  ــر شــده ان را متذک
کلیــدی و  اندیشــۀ بنیــان گــذار انقــالب اســالمی نقشــی 

ــم. ــد، مــی پردازی مهــم دارن

تقدم تزکیه بر تعلیم حکمت
)ص(  پیامبــر  بــر  کــه  ای  ســوره  اولیــن  در  کریــم  قــرآن 
نــازل شــد. یعنــی ســوره مبارکــه علــق از انســان بــه عنــوان 
َیْطَغی  

َ
نَســاَن ل ِ

ْ
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َ
َکّل موجــودی طغیانگــر یاد می کنــد. 

ْن َرآُه اْســَتْغَنی 19 چــرا انســان از طغیــان بــاز نمــی ایســتد 
َ
. أ

19. علق )96(: 6 ـ 7.
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ــی می رســد. ایــن امــر نشــان  ــا و دارائ ــه غن ــه ب ک هنگامــی 
بــرای  کــردن  طغیــان  کــه  اســت  واقعیــت  ایــن  دهنــده 
انســان در رأس امــور اســت. بنابرایــن انســان موجــودی 
دو وجــه اســت هــم می توانــد بواســطه طغیانگــری خــود 
ــا  ــد و هــم ب ــت را بپیمای ــی و ضالل گمراه ــقاوت و  ــیر ش مس
کــه  تهذیــب نفــس و اطاعــت از خداونــد بــه مقامــی برســد 
کننــد. کــه مالئکــه بــر او ســجده  گونــه شــود تــا جائــی  خدا
ارضــاء تمایــالت  راه  انســان  در  بینــش قرآنــی  براســاس 
خود ســیری ناپذیر اســت و قوای انســان در مســیر ارضای 
ایــن تمایــالت ســیری ناپذیرنــد، چنانچــه می فرمایــد : اّن 
االنســان خلــق هلوعــا20 قوای نفســانی با بدســت آوردن 
هــر میــزان به آرامــش نمــی رســند بلکــه عطــش و نیــاز آنهــا 
گــر جلــوی ایــن قــوا ســد نشــود و ایــن  افزایــش می یابــد لــذا ا
کــت می رســد، بــر ایــن  قــوا تعدیــل نگردنــد، انســان بــه هال
مبنــا فضائــل از تحقــق عدالــت در قــوا حاصــل می شــود 
ایــن  افــراط و تفریــط در قــوا هســتند.  و رذایــل حاصــل 
ــا  ــر و شــر ت ــه خی ــش او ب گرای ــان و  گانگــی انس ــای  دو  معن
بــی نهایــت، در مباحــث فلســفی امــام خمینــی از جملــه 
ح حدیــث جنــود عقــل و  کتــاب تقریــرات فلســفه و شــر در 

جهــل بــه خوبــی تبییــن شــده اســت. 
از  را  اخــالق  تقریــرات فلســفه ،اصــول  امــام در  حضــرت 
قــول علمــای اخــالق ذکــر مــی کنــد و آنهــا را در چهــار اصــل 
از قــرار پیــش رو معرفــی مــی نمایــد:1- شــهوت، 2- عدل، 
کــه  3-غضــب 4- علــم.  لیکــن در ادامــه بیــان مــی دارنــد 
برخــی از علمــا، عــدل را قــوۀ مســتقل برنشــمرده انــد و 
آن را منشــأ فضایــل مســتقلی ندانســته اند بلکــه بــر ایــن 
کــه ایــن قــوه، ســه قــوۀ دیگــر را تعدیــل و تنظیــم  نظرنــد 
مــی کنــد؛21 بــه نظــر مــی رســد حضــرت امــام نیــز ایــن قــوه 
ح جنــود عقــل  را قــوۀ مســتقل نمــی دانــد، چنانچــه در شــر

و جهــل از قــوای ثالثــه نــام مــی بــرد. 22
بــه هــر روی، درنــگاه امــام خمینــی هریــک از ایــن قــوا 
بــه دنبــال مالیمــات خــود هســتند و »مقتضــای خــود را 
ــان دیگــر  ــه زب ــه طــور اطــالق مقتضــی مــی باشــند.«23 ب ب
ایــن قــوا بــه دنبــال بــه دســت آوردن نیازهــا و ارضــای 
خــود هســتند، لکیــن در ایــن مســیر بــا دو خصلــت حرکــت 
قــوا  ایــن  کــه  اســت  ایــن  آنهــا  اول  کننــد: خصلــت  مــی 
کــه بــه هــر طریــق و هــر وســیلۀ  »کور«انــد، بــه ایــن معنــی 
ممکنــی در صــدد رســیدن بــه مالیــم خــود هســتند و در راه 

20. معارج )70(: 19.
21. ر.ک: تقریرات فلسفه، امام خمینی، ج3، ص 356 ـ 360.

22. ر.ک: رشح حدیث جنود عقل و جهل، ص 148.
23. تقریرات فلسفه، امام خمینی، ج3 ، ص 354.

رســیدن بــه ایــن مالیــم از هیــچ ذلــت و دنائتــی ســرباز نمــی 
کســب مالیــم  زننــد. بــرای نمونــه قــوۀ شــهوت بــه دنبــال 
خــود اســت » و لــو تمــام عالــم خــراب و نابــود شــود.«24  
خصلــت دوم ایــن قــوا »ســیری ناپذیر« بــودن آنهاســت، 
ــدازه  ــر ان ــزان و ه ــر می ــت آوردن ه ــا بدس ــوا ب ــن ق ــی ای یعن
از مالیــم خــود بــه آرامــش نمــی رســند. بلکــه عطــش و 
ــه  ــا توجــه ب نیــاز آنهــا بــه مالیمشــان افزایــش مــی یابــد. ب
ــوی  ــر جل گ ــانیۀ بشــر ا ــوای نفس ــر شــده در ق ــی ذک دو ویژگ
ایــن قــوا ســد نشــود و ایــن قــوا تعدیــل نگردنــد، انســان 
ــه  ــر ایــن قــوا ب گ کــه ا کشــیده مــی شــود. چــرا  کــت  بــه هال
خــود وانهــاده شــوند، ابــدًا از اقتضــا و خصلــت هــای خــود 
دســت بــردار نیســتند و بــه دلیــل جبلــی و قهــری بــودن و 
همچنیــن ســیری ناپذیــری، انســان را بــه درکات شــقاوت 
کــه هــر چــه بیشــتر در آن فــرو مــی  می کشــانند؛ درکاتــی 
کمتــر و دشــوارتر می گــردد.  رونــد امــکان نجــات وســعادت 
کــه در نظــر امــام هیچ  البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
یــک از ایــن قــوا مذمــوم نیســت بــه شــرط اینکــه عدالــت در 
آنهــا محقــق شــود و تحــت هدایــت عقــل جزئــی و بــاال تــر از 

گردنــد.  کلــی درآینــد و بــه زبــان دیگــر الهــی  آن عقــل 
گــر بخواهیــم نحــوۀ حصــول فضیلــت و رذیلــت در نفــس  ا
انســانی را در اندیشــۀ حضــرت امــام بــه طــور بســیار خالصه 
کنیــم، بایــد بگوییــم: فضایــل از تحقــق عدالــت در  بیــان 
قــوا حاصــل مــی شــود و رذایــل حاصــل افــراط و تفریــط در 

قــوا هســتند.
کــه متعلــق ارادۀ آزاد قــرار  عمــل اخالقــی، عملــی اســت 
ــته از  ــص آن دس ــا مخت ــل تنه ــن دلی ــه همی ــرد و ب گی ــی  م
کــه دارای اختیار باشــند. اعمــال اخالقی  موجــودات اســت 
کــرد.  را مــی تــوان در دو دســتۀ خیــر و شــر دســته بنــدی 
گوینــد  اعمــال اخالقــی خیــر، بــه آن دســته از اعمــال مــی 
کــه رو بــه ســوی فضیلــت دارنــد؛ و اعمــال اخالقــی شــر، نام 
ــط  ــراط و تفری ــب اف ــه در جان ک ــت  ــال اس ــته از اعم آن دس
میباشــند و رو بــه ســوی رذیلــت دارنــد. بنابرایــن بــا توجــه 
کــه از فضیلــت و رذیلــت در اندیشــۀ حضــرت  بــه تعریفــی 
ــعادت  ــه س ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک ــا  ــد و از آنج ــه ش ــام ارائ ام
کســب فضایــل ضــروری اســت، فاعــل فعــل اخالقــی بــرای 
رســیدن بــه ســعادت مــی بایســت در موقعیتهــای مختلــف 
کنــد. لیکــن در ایــن میــان دو  بــر اســاس فضیلــت عمــل 
نکتــۀ مهــم وجــود دارد. نکتــۀ اول اینکــه در تشــخیص 
هــر عمــل اخالقــی مــی بایــد حســن فعلــی و حســن فاعلــی 
کــه  کــرد. حســن فعلــی بــه ایــن معناســت  را از هــم جــدا 

24. هامن، ص 355.

23



نتایــج فعــل اخالقــی در راســتای فضایــل باشــد و حســن 
کــه فاعــِل فعــِل فضیلــت آمیــز،  فاعلــی بــه ایــن معناســت 
قلبــًا و باطنــًا خواســتار آن فضیلــت باشــد. در نظــر حضــرت 
هــر  کــه  اســت  فعلــی  حقیقــی،  اخالقــِی  فعــِل  امــام)ره( 
دو شــرط حســن فعلــی و حســن فاعلــی را داشــته باشــد. 
ــه نتیجــۀ  ک ــی  ــگاه حضــرت امــام فعل ــان در ن ــه دیگــر زب ب
کــراه یــا اجبــار یــا ... بــوده، ارزش  خیــر دارد امــا از روی ا
اخالقــی چندانــی نــدارد؛ و همچنیــن ممکــن اســت فعلــی 
بــه قصــد قــرب بــه ســعادت انجــام شــود ولــی نتیجــۀ شــر 
بــه بــار آورد، ایــن فعــل نیــز فاقــد ارزش اخالقــی اســت و 
حتــی ممکــن اســت بــه دوری از ســعادت منجــر شــود. 
کــه ممکــن اســت انســان قصــد انجــام فعــل  ایــن مســئله 
ــه ســعادت را داشــته باشــد امــا از فعــل اش  خیــر و قــرب ب
شــناخت  عــدم  از  برخاســته  شــود،  حاصــل  شــر  نتیجــۀ 
در  جهــل  از  برخاســته  یــا  و  حقیقــی  رذیلــت  و  فضیلــت 
ع-  تشــخیص مصادیــق خیــر و شــر اســت. همیــن موضــو
یعنــی تشــخیص فضیلــت و مصادیــق آن- نکتــۀ دومــی 
کــه دربــارۀ عمــل اخالقــی بایــد مــد نظــر داشــت.   اســت 
در اندیشــۀ حضــرت امــام)ره( امــِر تشــخیص فضایــل و 
ع  مصادیــق آن، تنهــا بــه واســطۀ دو عنصــر عقــل و شــر

انجــام مــی پذیــرد.

تزکیه و تعقل
ک  بــر اســاس درک قرآنــی ســعادت انســان از طریــق پــا
در  وحــدت  تحقــق  و  شــیطانی  جنــود  از  نفــس  کــردن 
کثــرت اســت و راه نزدیــک شــدن بــه حــق برتــری دادن 
بــه جنــود الهــی و تصفیــه نفــس از جنــود شــیطانی اســت 
هــر  بــرای  و جهــل  عقــل  شــناخت جنــود  منظــر  ایــن  از 
ــخون در  ــط از راس ــناخت فق ــن ش ــت. ای ــر نیس ــی میس کس
علــم و مطهــرون بــر می آیــد چنانچــه خداونــد در قــرآن 
وَن 

ُ
اِســخ  اهَّلُل َوالّرَ

َّ
ــُه ِإال

َ
ِویل

ْ
ــُم َتأ

َ
کریــم می فرمایــد َوَمــا َیْعل

ال یمســه اال المطهــرون26 »جــز دســت  ــِم25و 
ْ
ِعل

ْ
ال ِفــی 

کــه بــر اســاس تفاســیر علمــا،  کان بــه آن نرســد« هرچنــد  پــا
راســخ در علــم و مطهــر بــه قــول مطلــق، انبیــاء و اولیــاء 
معصومیــن هســتند و از ایــن جهــت علــم تأویــل بــه تمــام 
مراتــب آن مختــص آنهاســت، لکــن بــه غیــر آنــان علمــا را 
نیــز بــه مقــدار کوشــش آنهــا در علــم و طهــارت حــظ وافــری 
کریــم تنهــا طریــق ســعادت  اســت. بنابرایــن از منظــر قــرآن 

توســل بــه راســخون در علــم و مطهــرون اســت.

دو وجهی بودن انسان
25. آل عمران )3(: 7.
26. واقعه )56(: 79.

حضــرت امــام بــر اســاس تعالیــم اســالمی در انســان دو 
جنبــۀ مــادی و معنــوی را تشــخیص مــی دهــد. بــر اســاس 
ایــن آمــوزه ایــن دو جنبــه در انســان نامحدودنــد و بــه 
دلیــل نامحــدود بــودن آنهــا از یــک ســو انســان قابــل و 
کــه باالتــر از موجــودات مجــرد ومالئکــه قــرار  قــادر اســت 
بــه مقامــی پســت  گیــرد و از ســوی دیگــر ممکــن اســت 
ــودن  ــد. نامحــدود ب ــات تنــزل یاب ــر از حیوان ــر و پاییــن ت ت
جنبــۀ مــادی و قــوای حیوانــی در انســان همــواره بــا خطــر 
افسارگســیختگی و آشــوب غرایــز مواجــه اســت. حضــرت 
امــام در ایــن بــاره مــی فرماینــد: »هیــچ یــک از ... قوایــی 
کــه در انســان اســت محــدود نیســت. انســان شــهوتش 
کــه نظــام داشــته باشــد. مثــل  ــه ایــن  محــدود نیســت. ب
ســایر حیوانــات؛ بلکــه از ســایر حیوانــات هــم بدتــر اســت. 
یــک  در  کــه  ایــن  بــه  نیســت  محــدود  انســان  غضــب 
مــوردى اعمــال غضــب بکنــد، در یــک مــوردى نکنــد؛ غیــر 

محــدود اســت«.27
بــی حــد و مــرزی غرایــز و قــوای حیوانــی در انســان ممکــن 
اســت انســان و زندگــی اش را بــه تباهــی بکشــاند مگــر 
کنتــرل  کــه انســان بــر آنهــا چیــره شــود و آنهــا را تحــت  ایــن 
کامل تریــن  و  راه  تنهــا  امــام)ره(  نظــر  از  درآورد.  خــود 
کــردن قــوای حیوانــی توســط انبیــاء  منــد  شــیوۀ نظــام 
ــه  ــز تزکی ــت ج ــزی نیس ــت و آن چی ــده اس ــه ش ــی عرض اله
امــام  حضــرت  اســت.  بعثــت  در  رســالت  مهمتریــن  کــه 
کــه  خطــر افسارگســیختگی را چنــان بــزرگ مــی دانســت 
ک تــر از رژیــم طاغوتــی ســابق برمــی  آن را هــزار بــار خطرنــا
نــه  نامحــدود  نمونــه شــهوت  بــرای  کــه  چــرا  شــمرد.28 
مــکان و موقعیــت مــی شناســد و نــه بیــن افــراد تمیــزی 
کامیابــی خــود اســت و  قائــل اســت، بلکــه صرفــًا خواهــان 
کــه قــادر باشــد مــی زنــد  در ایــن راه دســت بــه هــر عملــی 
کــه برایــش ممکــن باشــد وارد مــی شــود؛  و از هــر طریقــی 
کنتــرل  گــر  کــه ا ــا قــوۀ غضبیــه و غریــزۀ ســلطه جویــی  و ی
نشــود در صــورت تــوان از هیــچ ظلمــی در مقابــل هیــچ فــرد 
یــا ملتــی دریــغ نمــی ورزد و بــا ســلطه بــر ایــن ملــت یــا آن 

ــد. ــی یاب ــود و آرام نم ــی ش ــیراب نم ــاص س ــور خ کش
کــه ضــرورت تزکیــه را ایجــاب مــی کنــد  ع دیگــری   موضــو
ع انســان اســت. حضــرت امــام بــا توجــه  طاغــی بــودن نــو
کتــاب قدســی- بــر حســب  کــه در اولیــن ســورۀ  بــه ایــن 
تاریــخ نــزول یعنــی ســورۀ العلــق- از انســان بــه عنــوان 
ــه در  ــرورت تزکی ــر ض ــت، ب ــده اس ــاد ش ــر ی ــود طغیانگ موج

27. صحیفه امام، ج 8 ، ص 255.
28. ر.ک: هامن، ص 255 ـ 256
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َیْطغــی 
َ
 ِإّنَ ااِلْنَســاَن ل

َّ
کیــد مــی کنــد: َکل نفــس انســانی تا

ْن َرآُه اْســَتْغنی. از نظــر امــام خمینــی وقتــی ایــن آیــه 
َ
. أ

نشــان  اســت،  شــده  ذکــر  کریــم  قــرآن  ســورۀ  اولیــن  در 
کــردن و طاغوتــی  کــه طغیــان  دهنــدۀ ایــن واقعیــت اســت 
بــودن بــرای انســان در رأس امــور اســت و خطــر آن بــرای 
ــاره  انســان بســیار نزدیــک اســت. حضــرت امــام درایــن ب
مــی فرماینــد: » انســان ایــن طــورى اســت، وضــع روحــی 
کــه تــا یــک اســتغنایی پیــدا  همــه انســانها این طــور اســت 
می کنــد طغیــان می کنــد؛ اســتغناى مالــی پیــدا می کنــد، 
بــه حســب همــان مقدارطغیــان پیــدا می کنــد، اســتغناى 
پیــدا  طغیــان  مقــدار  همــان  بــه  می کنــد،  پیــدا  علمــی 
کــه مقــام پیــدا  می کنــد، مقــام پیــدا می کنــد، بــه مقــدارى 
کــه خــداى تبــارک  کــرده اســت طغیــان می کنــد. فرعــون را 
و تعالــی »طاغــی« می گویــد هســت، بــراى همیــن اســت 
کــرده بــود و انگیــزه الهــی در او نبــود و ایــن  کــه مقــام پیــدا 
کــه چیزهایــی  کســانی  کشــیده بــود.  مقــام او را بــه طغیــان 
کــه مربــوط بــه دنیاســت و آنهــا را بــدون تزکیــه نفــس پیــدا 
می کننــد، هــر چــه پیــدا بکننــد، طغیانشــان زیادتــر خواهــد 
شــد و وبــال ایــن مــال و ایــن منــال و ایــن مقــام و ایــن جــاه 
و ایــن مســند از چیزهایــی اســت که موجــب گرفتاری هاى 
انســان اســت در ایــن جــا و بیشــتر در آن جــا. انگیــزه بعثــت 
ــا  ــد و م ــات ده ــا نج ــن طغیان ه ــا را از ای ــه م ک ــت  ــن اس ای
کنیــم  کنیــم خودمــان را، نفــوس خودمــان را مصفــا  تزکیــه 
و نفــوس خودمــان را از ایــن ظلمــات نجــات بدهیــم«.29
امــام  اندیشــۀ  در  هدایــت  راه  کــه  کردیــم  اشــاره  قبــاًل 
جنودشــان  و  جهــل  و  عقــل  شــناخت  از  خمینــی)ره( 
ائمــه)ع( ممکــن  احادیــث  و  کریــم  قــرآن  بــه  ع  رجــو بــا 
کــه  کیــد دارنــد  مــی گــردد. حضــرت امــام بــر ایــن نکتــه تا
شــناخت جنــود عقــل وجهــل و همچنیــن درک موازیــن 
کــه مســیر هدایــت و هــدف اخــالق و سیاســت را  دوگانــه 
کســی میســر نیســت. در نگاه  مشــخص می کنند برای هر 
ــار  کن کســی حجاب هــای ملــک و ملکــوت را  ــا  امــام)ره( ت
نــزده باشــد و بــه مشــاهدۀ حضوریــۀ عوالــم غیــب نرســیده 
درک  و  جهــل  و  عقــل  جنــود  شــناخت  توانایــی  باشــد 
کبــر و اصغــر در موقعیــت هــای  وتاویــل و تطبیــق موازیــن ا
ــُم 

َ
مختلــف را نــدارد. ایــن مهــم طبــق آیــۀ شــریفۀ َو َمــا َیْعل

همچنیــن  و  ــِم 
ْ
ِعل

ْ
ال ِفــی  وَن 

ُ
اِســخ الّرَ َو  اهَّلُل   

َّ
إال ــُه 

َ
ِوْیل

ْ
َتأ

ــُروَن تنهــا از راســخون در علــم 
َ
ُمَطّه

ْ
 ال

َّ
ــُه إال آیــۀ ال َیَمّسُ

کــه شــناخت  ــر مــی آیــد.30 بنابرایــن از آنجــا  و مطهــرون ب

29. هامن، ج 14 ، ص 389 ـ 390.
30. ر.ک: رشح حدیث جنود عقل و جهل، ص61.

جنــود عقــل مقدمــه ایســت بــرای هدایــت، و همچنیــن 
ــکان  ــه ام ــن دوگان ــدون درک موازی ــت ب ــه هدای ک ــا  از آنج
ــه راســخون  ــر نیســت، تنهــا طریــق ســعادت توســل ب پذی
ــدی  کلی ــی از  ــب یک ــن مطل ــت. ای ــرون اس ــم و مطه در عل
تریــن و مهمتریــن نــکات در نظریــۀ انســان شناســی امــام 

راحــل اســت. 

هدفمند بودن خلقت انسان
در جهــان بینــی الهــی و اســالمی، جهــان نــه تنهــا بیهــوده 
آفریــده نشــده اســت، بلکــه تمــام موجــودات بــرای نیــل 
انــد. آفرینــش  بــه مقصــد و مقصــود خاصــی در حرکــت 
همــه موجــودات همــراه بــا حکمــت و تدبیــر مــی باشــد. 
بــا  انســان  کــه  نیســت  تردیــد  و  شــک  جــای  بنابرایــن 
همــه پیچیدگــی و اعجــاب در خلقــت و ویژگــی هــای او 
بیهــوده و عبــث خلــق نشــده اســت. چنانچــه خداونــد در 
ُکــْم َعَبثــًا  َنا

ْ
ق

َ
َمــا َخل

َ
ّن

َ
َحِســْبُتْم أ

َ
ف

َ
ایــن زمینــه مــی فرمایــد: أ

کــرده ایــد شــما را  گمــان  ْیَنــا ال ُتْرَجُعــوَن31 آیــا 
َ
ُکــْم  ِإل

َ
ّن

َ
َوأ

بیهــوده آفریــده ایــم و بــه ســوی مــا بازگشــت نمــی کنیــد.

خلیفه الهی انسان
براســاس بینــش قــرآن هدفمنــدی در خلقــت انســان بــا 
عنایــت بــه مقــام و منزلــت او و بــه تبــع آن مســئولیت، 
وظیفــه و رســالت الهــی اش قابــل پیــش بینــی و تفســیر 
خداونــد  کــه  دارد  مقامــی  انســان  منظــر  ایــن  از  اســت. 
کلهــا32  مربــی و تعلیــم دهنــده اوســت علــم ادم االســماء 
بــه  بــه آدم تمــام نامهــا )علــوم( را بیاموخــت.  خداونــد 
کــه خداونــد انســان  خاطــر همیــن مقــام و منزلــت اســت 
را در بهتریــن صــورت آفریــده اســت، صفــات او را شــبیه 
خــود قــرار داده و از روح خــود در او دمیــده اســت ،چنانچــه 
ِویــٍم  . 

ْ
ْحَســِن َتق

َ
نَســاَن ِفــی أ ِ

ْ
َنــا ال

ْ
ق

َ
ــْد َخل

َ
ق

َ
مــی فرمایــد:  ل

ــوا 
ُ
ــوا َوَعِمل ِذیــَن آَمُن

َّ
 ال

َّ
 َســاِفِلیَن . ِإال

َ
ل

َ
ْســف

َ
ــاُه أ ــّمَ َرَدْدَن

ُ
ث

بــه  را  انســان  َمْمُنــوٍن ؛33  ْیــُر 
َ

غ ْجــٌر 
َ
أ ُهــْم 

َ
ل

َ
ف اِلَحــاِت  الّصَ

ســفلگان  ســفه  را  او  آنــگاه  آفریدیــم.  گونــه  نیکوتریــن 
کارهــای شایســته  کــه ایمــان آورده و  کســانی  کردیــم. مگــر 

ــد. ــاداش بــی منــت دارن ــه پ ک ــد  کــرده ان
ســعادتمند  انســانی  ،کــه  خداونــد  برگزیــدۀ  انســان  ایــن 
کــه بواســطه  کســی اســت  اســت از منظــر امــام خمینــی 
کســب فضائــل اخالقــی بــه نــور علــم و هدایــت خداونــد 

اســت. گردیــده  روشــن 
گفــت توجــه امــام راحــل بــه اخــالق-  بــه جــرأت مــی تــوان 

31. مؤمنون )23(: 115.
32. بقره )2(: 31.

33. تین )95(: 8-4.
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ســعادت  بــه  او  توجــه  ظــل  در  سیاســت-  همچنیــن  و 
تحقــق  امــام  دیــدگاه  در  حقیقــت  در  اســت.  بشــری 
فضایــل و ملــکات اخالقــی در نفــس انســان زمینــه ســاز 
کــه همــان معــارف الهــی اســت-  ظهــور و تجلــی نــور حــق- 
تحقــق  زمینه ســاز  خــود  ایــن  و  گــردد  مــی  بشــر  روح  در 
کلمــۀ واحــده در نفــس انســان اســت. بــه عبــارت  توحیــد و 
ســاده تــر هدایــت بشــر بــه ملکــوت اعلــی و قــرب او بــه حــق 
،بــدون تحقــق ملــکات ممدوحــه و فضایــل در نفــس او 
ممکــن نیســت و ایــن ملــکات و فضایــل تنهــا از طریــق 
اخــالق و تزکیــۀ باطــن حاصــل مــی گــردد.34 نقــش اخــالق 
کــه عبــارت از قــرب  اش  در رســاندن بشــر بــه ســعادت 
کــه حضــرت امــام دربــارۀ  پــروردگار باشــد بــه حــدی اســت 
فلســفۀ رســالت انبیــاء مــی فرماینــد: »بعثــت بــراى ایــن 
ــه اخــالق مــردم را، نفــوس مــردم را، ارواح مــردم  ک اســت 
را و اجســام مــردم را، تمــام اینهــا را از ظلمت هــا نجــات 
کنــار بزنــد و بــه جــاى او نــور  کلــی  بدهــد، ظلمــات را بــه 

بنشــاند«.35
کــه  گــردد  آیــات قــرآن مجیــد بــه خوبــی روشــن مــی  از 
و  مقــام  دلیــل  بــه  آفرینــش،  در  انســان  مطلــق  برتــری 
منزلــت انســانی او و ایمــان بــه خــدا و انجــام مســئولیت و 
رســالت الهــی اســت. پــس از تفویــض ایــن جایــگاه و مقــام 
کــه خداونــد او را جانشــین و نماینــده و خلیفــه خــود  اســت 
در روی زمیــن قــرار داده اســت انــی جاعــل فــی االرض 
کــه انســان را جانشــین خــود در روی  خلیفــه36 بــه درســتی 

زمیــن قــرار دادیــم.
بدیــن ســان قــرآن کریــم خداونــد را جاعــل »خلیفــه« یعنــی 
گــذار بــر روی زمیــن مــی دانــد و ایــن موهبــت  جانشــین 
تــا انســان نقــش مثبــت و مؤثــر خــود  و عطــای اوســت 
کــه  کنــد و از آن جــا  را از جانــب او، بــر روی زمیــن ایفــا 
پذیرفتــه  را  جانشــینی  و  کــرده  خالفــت  قبــول  انســان 
اســت، مســئولیت ســنگین امانــت داری و نیابــت خــدا بــر 
عهــده اوســت.37 خداونــد بــا خلیفــه قــراردادن انســان در 
روی زمیــن، نیابــت و قائــم مقامــی خــود را بــه او داد. لــذا 
بــه انســان مســئولیتی داده شــده و بــار امانتــی بــزرگ بــر 
کــه تنهــا انســان در میــان همــه  دوش او نهــاده شــده اســت 
آفریــده هــا بــرای ایــن وظیفــه و مســئولیت برگزیــده شــده 

اســت.38

34. رشح حدیث جنود عقل و جهل، ص 58.
35. صحیفه امام، ج 17، ص 435.

36. بقره )2(: 30.
37. صدر، 1359: 58.

38. دوپاسکله، 1363: 32.

حافــظ شــیراز ایــن تعبیــر قرآنــی را در قالــب نظــم چنیــن 
بیــان مــی دارد:

که مالئک در میخانه زدند دوش دیدم 
ِگل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

کشید آسمان بار امانت نتوانست 
قرعه فال به نام من دیوانه زدند

رســیدن  انســان،  آفرینــش  و  از خلقــت  هــدف  بنابرایــن 
همــه  و  دارد  امــکان  او  بــرای  کــه  اســت  کماالتــی  بــه 
ک دارنــد. قــرآن  ادیــان آســمانی در ایــن حقیقــت اشــترا
َهَمَهــا 

ْ
ل

َ
أ

َ
ف  . اَها  َســّوَ َوَمــا  ــٍس 

ْ
َوَنف فرمایــد:  مــی  کریــم 

ــْد َخــاَب 
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ف

َ
ــْد أ

َ
َواَهــا . ق

ْ
ُجوَرَهــا َوَتق

ُ
ف

ــه نفــس انســانی و ســازنده آن،  ــاَها؛39 ســوگند ب ــْن َدّسَ َم
کســی  نیروهــای خیــر و شــر بــه او آموخــت. رســتگار شــد 
ــه آن را  ک کســی  گشــت  ــکار  ــرد و زیان ک ــه  ــه نفــس را تزکی ک

ســاخت. آلــوده 

غایت اخلق
انســان  کــه  شــود  مــی  اســتنباط  چنیــن  آیــه  ایــن  از 
ــا  موجــودی دوبعــدی اســت و تمایــل انســان بــه پســتی ت
ــی از  ــط ناش ــت فق ــی نهای ــا ب ــی ت ــه خوب ــا ب ــت، ی ــی نهای ب
کیفیــت بهــره بــرداری از غرایــز و نیــروی نظــارت و تســلط 
»مــن« مــی باشــد و از ایــن جهــت هــر دو معلــول اختیــار 
خواهــد بــود بدینســان انســان موجــودی  مختــار اســت 
و بــه همیــن دلیــل همــواره بــا امکانــات و موقعیــت هــای 
کــردن هــر  ــاروی اســت. انتخــاب و متعیــن  متعــددی روی
یــک از ایــن امکانــات، نتایــج متفاوتــی را بــرای بشــر بــه 
بــار مــی آورد. بــه تعبیــر دیگــر، ســعادت و شــقاوت انســان 
کار بــردن اختیــار اســت و ایــن عمــل  گــرو چگونگــی بــه  در 
را  انســان  جایــگاه  و  ارزش  کــه  اســت  آزاد  ارادۀ  روی  از 
در نظــام خلقــت مشــخص مــی کنــد. در نــگاه اســالمی 
حضــرت امــام بــرای انســان هیــچ چیــز از پیــش تعییــن 
کــه  شــده ای وجــود نــدارد، بلکــه ایــن خــود انســان اســت 
بــا اختیــار وعمــل اخالقــی آخــرت و ســرانجام خویــش را 
ــا  ــه عبــارت دیگــر پیمــودن مســیر حــق ی ــد. ب رقــم مــی زن
باطــل، ســعادت یــا شــقاوت ،تنهــا بــه دســت خــود انســان 
کــّرات در آثــار مختلــف  اســت؛ چنانچــه حضــرت امــام بــه 
اش تعبیــر ســالک را بــرای اشــاره بــه جوینــدگان طریــق 
کار بــرده اســت. ایــن امــر نشــان گــر ایــن مهــم  ســعادت بــه 
کــه از نظــر امــام پوینــدگان طریــق ســعادت در ســیر و  اســت 
حرکــت بــه ســوی امــری هســتند و ایــن امــر چیــزی بــه غیــر 

39. شمس )91(: 10-7.
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از قــرب حــق، تبــارک و تعالــی، نیســت؛ درنظــر حضــرت 
امــام ،اخــالق یکــی از مهــم تریــن دســت آویزهــای ســیر 
کــه اعمــال ممدوحــۀ  و ســلوک مــی باشــد؛ بدیــن نحــو 
اخالقــی انســان را بــه حــق نزدیــک و اعمــال مذمــوم بــه 

ُبعــد از حــق منجــر مــی گردنــد.
کــه غایــت اخــالق نــزد  گفتــه شــد، روشــن اســت  بنابرآنچــه 
کــه عمــل  حضــرت امــام)ره( ســعادت بشــری اســت؛ چــرا 
اخالقــی، عمــل از روی ارادۀ آزاد اســت و در نــگاه حضــرت 
و  اراده  دســت  بــه  دنیــا  ایــن  در  بشــری  ســعادت  امــام 
کــه هــر جنبــه آن  اختیــار اوســت.40 ایــن دو جنبــه انســانی 
کتســاب اســت را خداونــد متعــال در  تــا بــی نهایــت قابــل ا
دو آیــه متذکــر شــده اســت. در ارتقــاء مقــام انســان ایــن 
ــِک  َرّبِ ــی 

َ
ِإل اْرِجِعــی  ــُه . 

َ
ُمْطَمِئّن

ْ
ال ــُس 

ْ
ف

َ
الّن ُتَهــا  ّیَ

َ
أ َیــا  کــه: 

ــًه؛41 ای نفــس مطمئــن )بــا آرامــش( بــه  َراِضَیــًه َمْرِضّیَ
کــه تــو از او و او از تــو  ســوی پــروردگارت برگــرد در حالــی 
کمــال انســان همیــن اســت  راضــی اســت. آخریــن مرحلــه 
کــه خداونــد او را بــه ســوی ســاحت ربوبــی خــود بخوانــد. 
کــه بــه واســطه رضایــت  ولــی از ســوی دیگــر همیــن انســان 
ــود  ــوی او صع ــه س ــالت ب ــه و رس ــام وظیف ــد در انج خداون
کــه بــه مقــام و منزلت الهی و انســانی  مــی کنــد، در صورتــی 
خــود واقــف نباشــد و در آن جهــت ســیر ننمایــد، آن چنــان 
ــَک  ولِئ

ُ
ــرآن ا ــر ق ــه تعبی ــه ب ک ــرد  ک ــد  ــقوط خواه ــزول و س ن

ــد،  ــان ان ــان ماننــد چارپای ؛42  آن
ُ

ــْم أَضــل  ُه
ْ

ــل َکالْنعــاِم َب
ــت  ــئله تربی ــر مس گ ــان ا ــن س ــا، بدی ــر از آنه ــراه ت گم ــه  بلک
و ایمــان ناجــی انســان نباشــد، از نظــر قــرآن او همــواره در 

ــان اســت. خســران و زی

ایمان و عمل صالح
ِذیــَن آَمُنــوا 

َّ
 ال

َّ
ِفــی ُخْســٍر . ِإال

َ
نَســاَن ل ِ

ْ
َعْصــِر . ِإّنَ ال

ْ
َوال

اِلَحــاِت.43 الّصَ ــوا 
ُ
َوَعِمل

کاری  ســوگند بــه عصــر، انســان بــه طــور حتــم در زیــان 
کارهــای  و  انــد  آورده  ایمــان  کــه  کســانی  مگــر  اســت، 

کردنــد. شایســته 
گانه انســان اســت  بــه خاطــر همیــن مســئولیت و وجــوه دو 

کــه حافــظ در بــاب مقــام انســان مــی گویــد:
تو را زکنگره عرش می زنند صفیر

که در این دامگه چه افتادست ندانمت 
کــه در  گانــه انســان اســت  بــه دلیــل همیــن عملکــرد دو 

40. جعفری، 1351: 195.
41. فجر )89(: 28-27.

42. اعراف )7(: 179.
43. عرص )103(: 3-1.

گرفتــه و هــم مــورد ذم:  قــرآن انســان هــم مــورد مــدح قــرار 
ــاٌر44 البتــه آدمــی بســی ســتمکار و 

ّ
َکف ــوٌم 

ُ
ل

َ
ظ

َ
إّن الْنَســاَن ل

ــتی  وعــًا 45 بدرس
ُ
ــَق َهل ــت. إّن الْنَســاَن ُخِل ــپاس اس ناس

ــی  کــم صبــر آفریــده شــده. ِإّنِ کــه انســان ســخت حریــض و 
ا 

َ
ــِإذ

َ
َصــاٍل ِمــْن َحَمــٍإ َمْســُنوٍن  . ف

ْ
 ِمــْن َصل

ً
َخاِلــٌق َبَشــرا

ُه َســاِجِدیَن46 
َ
ُعوا ل

َ
ق

َ
ــُت ِفیــِه ِمــْن ُروِحــی ف

ْ
خ

َ
ْیُتُه َوَنف َســّوَ

گل خشــک و الی تغییــر  کــه مــن آدمــی را از  بــه درســتی 
ــود در او  ــرده و از روح خ ک ــته  ــدم. و او را آراس ــه بیافری یافت
کنیــد. دمیــدم. پــس از جهــت بزرگداشــت او بــر او ســجده 

کریــم چنیــن اســتنباط مــی  بــا توجــه بــه فحــوای قــرآن 
ــد  ــی یابن ــل م ــدر تکام ــا آن ق ــان ه ــی از انس ــه برخ ک ــود  ش
کننــد و برخــی  کــه فرشــتگان در برابرشــان ســجده مــی 
کــه از حیوانــات هــم پســت ترنــد.47  چنــان تنــزل مــی یابنــد 
گــر برتــری خداونــد و قــدرت متعــال او را نپذیــرد و  انســان ا
کــه مــی توانــد همــه چیــز را در ایــن دنیــا بــه  چنیــن پنــدارد 
اختیــار خــودش در آورد و بنــا بــه میــل و اراده خــود در آنهــا 
کنــد، هتــک حرمــت طبیعــت و خلقــت  دخــل و تصــرف 
کــرد و تعــادل و تــوازن را نگــه نخواهــد داشــت  خواهــد 
خواهــد  موجــودات  شــریرترین  و  پلیدتریــن  ســرانجام  و 
شــد، بنابرایــن انتخــاب راه خــدا ،آدمــی را بــه تمــام معنــی 
کــه او  کلمــه: »مســئول« مــی ســازد و ایــن مســئولیت اســت 
کانــون آفرینــش قــرار مــی دهــد و در مرکــز هســتی مــی  را در 
گــذارد. بــه همیــن دلیــل از نظــر قــرآن انســان جــز حاصــل 

ــدارد. کوشــش و مســئولیت خــود چیــزی ن
در راســتای تبییــن همیــن مســئولیت و رســالت الهی اســت 
ــَک 

َ
نَســاُن ِإّن ِ

ْ
َهــا ال ّیُ

َ
کــه خداونــد در قــرآن مــی فرمایــد: َیــا أ

بــه  تــو  انســان  ِقیــِه؛ 48 ای 
َ

ُمل
َ

ف َکْدحــًا  ــَک  َرّبِ ــی 
َ
ِإل َکاِدٌح 

کننــده ای بــا تالشــی )هــر چــه  ســوی پــروردگار خــود تــالش 
کــرد. تمامتــر و ســرانجام( او را مالقــات خواهــی 

و  قــرب  مســئولیت  و  رســالت  ایــن  ســرانجام  و  غایــت 
کریــم إنــا هَّلل  مالقــات خداونــد اســت و بــه تعبیــر قــرآن 
وإنــا إلیــه راجعــون انســان از خداســت، منشــا او نفخــه 
یــا روح خدائــی اســت و پایــان زندگــی دنیــوی و جســمانی 
او بازگشــت بــه ســوی خداســت. در ایــن حالــت انســان 
گاه مــی یابــد و  مســئول ،خــود را در برابــر خــدا پرسشــگر و آ

زندگــی او جهــت و معنــا پیــدا مــی کنــد.
انســان بــر حســب ســاختمان طبیعــی و بــه حکــم خلقــت 

44. ابراهیم )14(: 34.
45. معارج )70(.

46. حجر )15(: 29-28.
47. مصباح یزدی، 1367: 372.

48. انشقاق )84(: 6.
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و سرشــت خــود، معجونــی از فرشــته سرشــته و از حیــوان 
ک الهــی،  ک و نفخــه پــا اســت. یعنــی تلفیقــی از عالــم خــا
ک او را بــه ســوی پاییــن، بــا تمــام مالزمــات آن،  عشــوه خــا
ک او را بــه عــروج بــه ســوی جهــان  مــی کشــد و نفخــه پــا
بریــن و تخلــق بــه اخــالق خدائــی دعــوت مــی کنــد. آدمــی 
کشــش همــواره متذبــذب اســت و بــرای  در میــان ایــن دو 
رفــع تضــاد درونــی خــود دســت و پــا مــی کنــد، ولــی بــرای 
رفــع ایــن تضــاد یــک راه حــل بیــش نیســت و آن درک 
ایــن  بــه  گاهــی  بــه صــورت درســت اســت. آ مســئولیت 
ــد مــی آورد و تضــاد  کیفــی پدی مســئولیت در آدمــی تغییــر 

ــد.49 ــی بخش ــان م ــی او را درم درون
آدمــی در راســتای رســالت و مســئولیت الهــی خــود بایســتی 
راه دراز و پرتالطــم را بــه تعبیــر قرآنــی بــا »کــدح« یعنــی تقــال 
کــه رســالت و مســئولیت  و تــالش درنــوردد. لــذا مــی بینیــم 
کــه  انســان از نظــر قــرآن تــا چــه حــد دقیــق و ســنگین اســت 
براســاس هیــچ توجیهــی و عــذر و بهانــه ای ســلب شــدنی 

و اغمــاض پذیــر نمــی باشــد.50
بینــی  جهــان  در  گــر  ا کلــی  طــور  بــه  انســان  مســئولیت 
در  و  کنیــم  دنبــال  را  »انســان«  قــرآن  بینــش  و  اســالم 
کــه دیــد اســالم را نســبت بــه او بیابیــم،  پــی آن باشــیم 
مســئولیت انســان در تحلیــل نهائــی بــه یــک اصــل مــی 
گــر در  کــه: »انســان مســئول اســت« و ا رســیم و آن ایــن 
ــز  ــم، آنهــا نی شــناخت انســان اصــل هــای دیگــر هــم داری
بــه ایــن اصــل بــاز مــی گردنــد. انســان دارای اراده، آزادی 
انتخــاب، شــعور برتــر، قــدرت تفکــر، خالقیــت، ســازندگی 
و ... اســت. امــا همــه ایــن هــا زیربنــای »مســئولیت « انــد 
کوتــاه مــی تــوان  یــا حاصــل برآینــد آن. پــس بــا عبارتــی 
گفــت: انســان از دیــد اســالم یعنــی »موجــود مســئول«. 
کشــف  انســان از دیــدگاه قــرآن وظیفــه دارد حقیقــت را 

کــرده و از آن پیــروی نمایــد.
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کــه تعقــل نمــی کننــد. بنابرایــن انســان  کورانــی هســتند  و 
49. صدر، 1359: 87.
50. هامن، 112-111.

51. ارساء )17(: 36.
52. انفال )8(: 22.

مســئولیت تعقــل و تفکــر و درک و کشــف حقیقــت را دارد و 
گاهــی مســئولیت هــای انســانی و  نمــی توانــد بــه بهانــه ناآ
دینــی را نادیــده بگیــرد و خــود را از رســالت انســانی و الهــی 
کــه  معــاف دارد. موهبــت عقــل و نیــروی تعقــل و تذکــر 
ــرای همیــن  ــه انســان اعطــا شــده اســت ب از ســوی خــدا ب
واقــع  کــه در  راهنمــا  ایــن  از  کــه  کســی  و  اســت  منظــور 
ــد، رســالت و  ــرداری ننمای ــی اســت بهــره ب پیامبــری درون
وظیفــه انســانی خــود را بــه انجــام نرســانیده اســت. لــذا 
راســتای  انســان در  قرآنــی جایــگاه و منزلــت  بینــش  در 
او قابــل تبییــن اســت و رســالت و  مســئولیت و رســالت 
اساســی  پایــه  دو  بــر  اســت  انســان  خــاص  کــه  تعهــدی 
بــه  و  یادگیــری  و  شــناخت  قــدرت  یکــی  اســت:  اســتوار 
ــروی  ــل« و دیگــری نی ــروی »تفکــر و تعق ــارت دیگــر نی عب
کیفیــت متعاقــب آزادی  »اراده« و »آزادی عمــل«، هــر دو 
نســبی از ســلطه نیروهــای خــودکار »غریــزی« پدیــد مــی 
کــه بــا ظهــور قــوه تفکــر و روان در انســان  آینــد. ایــن آزادی 
همــراه اســت، فصــل تمایــز و جدایــی بنــی آدم از دیگــر 
کــه  حیوانــات مــی باشــد و اســتعداد پذیرفتــن روح الهــی، 
نتیجــه آن مجهــز شــدن بــه قــوای عقلــی و روانــی اســت.53

جنود عقل و جهل
ح حدیــث عقــل و جهــل امــام خمینــی مشــتمل  کتــاب شــر
بــر حدیثــی از امــام جعفــر صــادق)ع( و تفســیر حضــرت 
امــام  کتــاب  ابتــدای  در  اســت.  آن  بــر  خمینــی  امــام 
ح زیــر از امــام ششــم شــیعیان نقــل  خمینــی حدیثــی بــه شــر

کنــد: مــی 
کــه: مــن نــزد ابــو عبــد اهلل جعفر  »ســماعه بــن مهــران گویــد 
بــن محّمــد- علیــه الســالم- بــودم و در نــزد او جماعتــی 
جریــان  ســخن  جهــل  و  عقــل  از  بودنــد،  دوســتانش  از 
یافــت، حضــرت صــادق- علیــه الســالم- فرمــود: عقــل و 
لشــکر او و جهــل و لشــکر او را بشناســید تــا هدایــت شــوید. 
گــردم مــا چیــزى  گفتــم: فــداى تــو  گفــت، مــن  ســماعه 
کــه تــو بــه مــا بشناســانی. آن  نمی شناســیم مگــر آنچــه را 
حضــرت فرمــود: همانــا خــداى تعالــی آفریــد عقــل را -و 
از طــرف راســت  ارواح اســت-  از عالــم  آن اّول مخلــوق 
او  برگــردان،  رو  گفــت:  او  بــه  پــس  نــور خــود؛  از  عــرش 
گفــت: روى بیــاور، روى  رو برگردانیــد. پــس از آن بــه او 
آورد. فرمــود خــداى تعالــی: آفریــدم تــو را آفریــده بزرگــی 
کرامــت دادم تــو را بــر جمیــع مخلوقــات خــود. فرمــود  و 
حضــرت صــادق ]علیــه الســالم [: پــس از آن خلــق فرمــود 
گفــت بــه او:  جهــل را از دریــاى شــور تلــخ تاریــک؛ پــس 

53. پایدار، 1354: 29-28.
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گفــت بــه او: روى آور،  کــن، پشــت نمــود. پــس از آن  پشــت 
دور  پــس  کــردى  سرکشــی  او:  بــه  فرمــود  نیــاورد.  روى 
نمــود او را. پــس از آن، قــرار داد از بــراى عقــل هفتــاد و 
کــرام  کــه حــق بــه او ا پنــج لشــکر. چــون جهــل دیــد آنچــه را 
کــرد عقــل را و آنچــه را عطــا فرمــود بــه او، عــداوت او را 
گفــت: اى پــروردگار!  گرفــت. پــس جهــل  در نهــاد خــود 
ایــن آفریــده اى اســت مثــل مــن؛ آفریــدى او را و تکریمــش 
فرمــودى و قّوتــش دادى و مــن ضــد اویــم و نیســت بــراى 
کــن از لشــکر، مثــل  مــن توانائــی بــه او. بــه مــن نیــز عطــا 
گــر بعــد از  آنچــه بــه او عطــا فرمــودى. فرمــود: آرى. پــس ا
ج  کــردى، تــو و جنــد تــو را از رحمــت خــود خــار گنــاه  ایــن 
گفــت: راضــی شــدم. پــس عطــا فرمــود بــه او هفتــاد  کنــم. 

و پنــج لشــکر.«54
حضــرت امــام قبــل از توضیــح و تفســیر مفاهیــم عقــل و 
جهــل در ســیاق حدیــث امــام ششــم)ع(، اشــاره ای بــه 
معنــای رایــج عقــل و جهــل نــزد اولیــاء مــی کنــد و مــی  
کــه بــر حســب ظاهــر منظــور از عقــل و جهــل در  فرمایــد 
کــه در انســان وجــود  ــی اســت  ــاء، عقــل و جهل لســان اولی
کــه فطرتــًا  دارد. مــراد از عقــل همــان قــوۀ عاقلــه اســت 
کمــاالت و داعــی بــه عــدل و احســان  مایــل بــه خیــرات و 
گــر  کــه ا اســت. و منظــور از جهــل همــان قــوۀ واهمــه اســت 
کــه اصــل  تحــت نظــام عقلــی در نیایــد مایــل بــه دنیاســت 

ــت.55 ــرور اس ش

عقل نظری و عقل عملی 
ــه خصایــص و ویژگــی  ــا توجــه ب در ادامــه حضــرت امــام ب
کــه در حدیــث شــریف بــرای عقــل و جهــل ذکــر  هایــی 
کــه مــراد از عقــل و جهــل  شــده اســت، نتیجــه مــی گیــرد 
در ایــن حدیــث عقــل و جهــل جزئــی نیســت بلکــه اشــاره 
کلــی دارد. حضــرت امــام چنیــن بیــان مــی  بــه حقیقتــی 
کبیــر  کلــی عالــم  کــه منظــور از عقــل همــان عقــل  دارد 
کــه  کــه جوهــری نورانــی و مجــرد از مــاده اســت  اســت 
تعیــن اول فیــض مقــدس و مشــیت الهــی و نــور حضــرت 
ختمــی مرتبــت در تخلیــق و ابــداع اســت.56 در مقابــل ایــن 
حقیقــت نورانیــه، حقیقــت جهل قــرار دارد که همان وهم 
کــه بــر حســب فطــرت و ماهیتــش  کبیــر اســت  کل در عالــم 
کل حقیقــت ابلیــس  مایــل بــه شــرور و فســاد اســت. وهــم 
و  تجلــی  شــیاطین  ســایر  کــه  اســت  بزرگــی  شــیطان  و 
ظهوراتــی از آننــد. ایــن حقیقــت نیــز ماننــد حقیقــت عقلیــه 

54. رشح حدیث جنودعقل و جهل، ص 19 ـ 20.
55. ر.ک: هامن، ص 21.
56. ر.ک: هامن، ص 22.

ــت.57  ــی اس ــی ظلمان ــردش برزخ ــن تج ــت لیک ــرد اس مج
کــه  امــام خمینــی در بیــان اوصــاف عقــل بیــان مــی دارد 
حضــرت حــق بــر حســب فیــض مقــدس بــه تمــام جهــات و 
شــئون در عقــل اول ظهــور و تجلــی دارد؛ از همیــن روســت 
ــت  ــی مرتب ــی ختم ــرت نب ــور حض ــه ن ــوق را ب ــه اول مخل ک
کــرده انــد. چنانچــه از خــود حضــرت رســول نقــل  تعبیــر 
کــه» اول مخلــوق نــور مــن اســت«. نکتــۀ دیگــری  اســت 
کــه  اســت  ایــن  اســت  اهمیــت  حائــز  عقــل  دربــارۀ  کــه 
حقیقــت عقلیــه، ظهــور تــام وکّل ظهــور اســت در تمــام 
مراتــب خلقــت.58 حضــرت امــام دربــارۀ وهــم کل نیــز بیان 
کــه در  کلمــۀ اعجــاج) بــه معنــای شــور وتلــخ(  کــه  مــی دارد 
کار رفتــه اســت  ایــن حدیــث بــه عنــوان وصــف جهــل بــه 
کلی  اشــاره بــه دو قــوۀ متقابــل غضبیه و شــهوانیه در وهم 
کــه قــوای غضبیــه و شــهوانیۀ  دارد و در ادامــه مــی افزایــد 
قــوه هســتند.59 صفــت  ایــن دو  رقیقــۀ حقیقــت  جزئــی 
کــه در حدیــث بــه عنــوان ظلمانیــت ذکــر  مهــّم دیگــر جهــل 
کــه از خــواص وهــم  شــده اشــاره بــه قــوۀ شــیطنت دارد 
کلــی و اصــل تمــام شــیطنت هاســت و قــوۀ شــیطنت در 
کلــی اســت. 60 اوهــام جزئیــه مکتســب از ایــن قــوه در وهــم 
از نظــر امــام در نســبت دادن نــور بــه عقــل و بحــر اعجــاج 
کــه فهــم آن در  بــه جهــل نکتــۀ شــریفه ای وجــود دارد 
کلیــدی اســت. حضــرت امــام بــا توجــه  درک ایــن حدیــث 
ْرِض بیــان مــی 

َ ْ
ــمواِت َو ال بــه آیــۀ شــریفۀ اهَّلُل ُنــوُر الّسَ

کمــال همــۀ  کــه نورانیــت تمــام عوالــم و جمــال و  دارد 
نشــئات، ظهــور و تجلــی نــور الهــی اســت؛ در مقابــل تمــام 
نقایــص و قصــورات و جمیــع ظلمــات و فقدانــات به نقص 
امکانــی و بحــر اعجــاج بازگشــت مــی کنــد.61 حضــرت امــام 
ــد و  ــر را مــی گیرن ــر شــد نتیجــۀ زی ــاال ذک کــه در ب از نکاتــی 
کــه جنــود عقــل  مــی فرماینــد: »و از ایــن بیــان معلــوم شــد 
جنــود الهیــه اســت، و جنــود جهــل جنــود ابلیســّیه. آنچــه 
کمــال  نقــص و قصــور اســت بــه ابلیــس منســوب، و آنچــه 

و تمــام اســت بــه حــق مربــوط اســت«.62
امــام خمینــی از بعــد دیگــری نیــز بــه تبییــن وجــود انســان 
در  وی  اســت.  پرداختــه  ســعادت  بــه  او  رســیدن  راه  و 
تقریــرات فلســفه بــه تبــع حکمــای اســالمی در انســان دو 
جهــت را تشــخیص مــی دهــد؛ ایــن دو جهــت عبــارت انــد 
از عقــل نظــری و عقــل عملــی. از نظــر ایشــان تحصیــل و 

57. ر.ک: هامن، ص 23 ـ 24.
58. ر.ک: هامن، ص 29-25.

59. ر.ک: هامن، ص 33.

60. ر.ک: هامن، ص 35.

61. ر.ک: هامن، ص 36.
62. هامن، ص 36 ـ 37.
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تحقــق ســعادت در نفــس از طریــق تعدیــل و تقویــت ایــن 
دو جهــت حاصــل مــی شــود. مــی فرماینــد: » بــراى انســان 
در تحصیــل ســعادت، دو جهــت الزم اســت؛ جهــت اول 
ــی و  ــه عقــل نظــرى از مقــام هیوالن ــارت اســت از این ک عب
ــرف،  ــوالت ص ــم و معق ــام عال ــق نظ ــول حقای ــتعداد قب اس
هماننــد  او،  هیوالنــی  عقــل  و  درآیــد  فعلیــت  مقــام  بــه 
نظــام  حقایــق  و  گــذارد  فعلیــات  بــه  رو  عالــم  هیــوالى 
کنــد.  ک و تعقــل  کــه هســت، ادرا ــم را بــه آن نحــوى  عال
کــه عقــل، عملــی باشــد؛ یعنــی  ... جهــت دوم ایــن اســت 
کــه  ح و اعضــا، اعمــال صالحــه انجــام دهــد، اعمالــی  جــوار
ح،  مناســب وجــود انســانی باشــد و در حقیقــت، قــوا و جــوار
کــه مناســب مقــام  طهــارت حاصــل نمایــد بــا عمل-هایــی 
کــدورات و ظلمــات و احتجابــات  انســانیت بــوده و باعــث 
کــه ســازگار  ــی باشــد  ح و قــوا اعمال نباشــد. و اعمــال جــوار
بــا روح و نفــس انســانی باشــد؛ چــون عمــل صالــح هماننــد 
دواى صالــح اســت، چنانکــه دواى صالــح همــان دوایــی 
کــه بــا مــزاج ســازگار باشــد، عمــل صالــح نیــز عملــی  اســت 
کــه بــا روح انســان ســازگار اســت.63 بــه دیگر ســخن،  اســت 
ــرای نیــل و وصــول بــه ســعادت مــی بایســت در  انســان ب
کلمــۀ توحیــد و وحــدت  هــر دو قــوۀ عقــل نظــری و عملــی 
کثیــره و متکثــره را دفــع  کنــد و جهــات  کلمــه را محقــق 
کنــد. ایــن مهــم در عقــل عملــی از طریــق انجــام عمــل 
صالــح و ســازگار بــا مقــام انســانی بــه دســت مــی آیــد؛ ایــن 
کــه  عمــل صالــح چیــزی نیســت غیــر از عمــل واحــدی 
ــر از خــدا  ــه در آن غی ک ــی  ــل اهلل، عمل ــارت اســت از عم عب
ــری از  ــل نظ ــد. و در عق ــر نباش ــد نظ ــزی م ــای او چی و رض
کمــا هــی ناشــی مــی شــود، یعنــی درک  طریــق درک اشــیاء 
کــه در ظــل و ســایۀ پــروردگار بلنــد مرتبــه  گونــه  آنهــا آن 
کــه در اندیشــۀ امــام  موجودنــد.64 نکتــۀ بســیار بــا اهمیتــی 
کــه از نظــر وی بازگشــت  کلیــدی دارد ایــن اســت  نقــش 
ــن  ــر ای ــای دیگ ــت؛ معن ــی اس ــل عمل ــه عق ــری ب ــل نظ عق
ــب  ــه و تهذی ــام تزکی ــۀ ام ــه در اندیش ک ــت  ــن اس ــخن ای س

ــر تعلیــم و حکمــت مقــدم اســت.65 نفــس ب

کبر علم: نور و حجاب ا
گونــه مــی دانــد: ا- »اْلِعلــُم  حضــرت امــام علــم را بــر دو 
اش  نــور اســت و ثمــره  کــه ذات آن  ُنــوٌر« یعنــی علمــی 
ُهــَو  »اْلِعْلــُم   -2 اســت؛  الهــی  اقــدس  ذات  بــه  تقــرب 
کبــر اســت و  کــه حجــاب ا ْکَبــُر« یعنــی  علــم  اْلِحجــاُب اال

63. تقریرات فلسفه امام خمینی، ج 3، ص 463 ـ 464.
64. ر.ک: هامن، ج 3، ص 464 ـ 465(.

65. ر.ک: هامن، ص 347.
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نتیجــه اش ُبعــد از حــق و در افتــادن بــه درکات انانیــت 
تقســیم بندی  ایــن  مقســم  )ره(  امــام  نظــر  از  اســت.66 
ک ایــن  گفــت مــال ع علــم نیســت و حتــی مــی تــوان  موضــو
تقســیم بنــدی در خــود علــم نیســت و بــه عنصــری بیــرون 
ک نــور بــودن  از آن وابســته اســت؛ آن چــه میــزان و مــال
یــا حجــاب بــودن علــم اســت، تزکیــۀ عالــم اســت؛ وگرنــه 
حتــی» گاهــی علــم توحیــد انســان را بــه جهنــم می فرســتد؛ 
گاهــی  گاهــی علــِم عرفــان انســان را بــه جهنــم می رســاند؛ 
گاهــی علــم  علــم فقــه انســان را بــه جهنــم می فرســتد؛ 
اخــالق انســان را بــه جهنــم می فرســتد«.67 مســئله ایــن 
کــه تهذیــب و تزکیــه درون علــم نیســت و بــا داشــتن  اســت 
هیــچ علمــی نمــی توانــد از آن بــی نیــاز شــد. حضــرت امــام 
آیــۀ  بــدون تزکیــه مصــداق  کــه عالــم  کننــد  کیــد مــی  تا
وَهــا 

ُ
ــْم َیْحِمل

َ
ــّمَ ل

ُ
ــوا الَتْوریــَه ث

ُ
ل ِذیــَن ُحّمِ

َّ
 ال

ُ
مبارکــۀ َمَثــل

 اســت؛68 درســت ماننــد 
ً
ارا

َ
ْســف

َ
 أ

ُ
َکَمَثــِل الِحمــاِر َیحِمــل

را  انــد خــود  کــرده  بــار  کتــاب  آنــان  بــر  کــه  چهارپایانــی 
کــه نقشــی  کــرده انــد  انبانــی از دانســته هــا و معلوماتــی 
کــه تقــرب بــه ذات الهــی  اســت، نــدارد.  در ســعادت آنــان 
علــم بــدون تزکیــه و مهــار نفســانیت نــه تنهــا ره بــه ســوی 
مقصــود نمــی بــرد بلکــه هــر چــه دانســته هــای انســان 
بیشــتر مــی شــود حجــاب میــان او وحــق ضخیــم تــر شــده 
کــه بــد نیســت  و از انســانیت دورتــر مــی افتــد.69 نکتــه ای 
کــه در اندیشــۀ  کنیــم ایــن اســت  گــذرا  بــه آن اشــاره ای 
حضــرت امــام خطــر یــک عالــم تزکیــه نشــده بیــش از یــک 
کــه جاهــل تزکیــه نشــده تنها  جاهــل بــی تزکیــه اســت؛ چــرا 
ــم تزکیــه نشــده  خــودش در فســاد و تباهــی اســت امــا عال
ممکــن اســت افــراد زیــادی را از صــراط  مســتقیم منحــرف 

ــه تباهــی بکشــاند.70 ــد و ب کن

تزکیه و علم
کــه علــم  آیــد  الذکــر چنیــن برمــی  از تمــام نــکات فــوق 
همــراه بــا تزکیــه و علــم بــدون تزکیــه دســت کــم از نظــر 
ــه ســعادت مــی  ــد: یکــی ره ب ــرد و نتیجــه متفــاوت ان کارک
بــرد و دیگــر بــه شــقاوت منتهــی مــی شــود. لیکــن حضــرت 
امــام)ره( از ایــن  هــم پیــش تــر مــی رود و بیــان مــی دارد، 
حقایــق  حصــول  و  علــم  بــه  رســیدن  شــرط  تزکیــه  کــه 
کمــا هــی، در نفــس بشــر اســت. حضــرت امــام در  هســتی 

ــد: ــی فرماین ــاره م ــن ب ای

66. ر.ک: صحیفه امام، ج 13 ، ص 508.
67. هامن، ج 19، ص 134.
68. ر.ک: هامن، ج9، ص 2.

69. ر.ک: هامن، ص4.
70. ر.ک: هامن، ج 12، ص 494؛ ج 14، ص 392.

تزکیــه  کــه  اســت  ایــن  بشــر  بــر  قــرآن  تــالوِت  »انگیــزه 
ــه  ک ــی  ــن ظلمات ــوند از ای ــا بش ــوس مصف ــد و نف ــدا بکنن پی
این کــه مصفــا  از  بعــد  این کــه  تــا  اســت  آنهــا موجــود  در 
کتــاب  کــه  شــدند، ارواح و اذهــان آنهــا، قابــل ایــن بشــود 
و حکمــت را بفهمنــد. انگیــزه، تزکیــه اســت بــراى فهــم 
را  نــورى  ایــن  نمی توانــد  نفســی  هــر  حکمــت.  و  کتــاب 
کــه از غیــب متجلــی شــده اســت و متنــزل شــده اســت 
تزکیــه  تــا  کنــد.  ک  ادرا اســت  رســیده  شــهادت  بــه  و 
بایــد  نیســت؛  میســور  حکمــت  و  کتــاب  تعلیــم  نباشــد 
کــه بزرگ تریــن  تزکیــه بشــود نفــوس از همــه آلودگی هــا؛ 
آلودگــی عبــارت اســت از آلودگــی نفــس انســان و هواهــاى 
ــود  ــاب خ ــان در حج ــه انس ک ــی  ــه دارد. مادام ک ــانیه  نفس
بــه  و  اســت  نــور  کــه  را  قــرآن  ایــن  نمی توانــد  هســت، 
کــه  کســانی  حســب فرمایــش خــود قــرآن نــور اســت، نــور را 
در حجــاب هســتند و پشــت حجاب هــاى زیــاد هســتند، 
کــه می تواننــد؛  گمــان می کننــد  کننــد،  ک  نمی تواننــد ادرا
لکــن نمی تواننــد. تــا انســان از حجــاب بســیار ظلمانــی 
گرفتــار هواهــاى نفســانی اســت، تــا  ج نشــود، تــا  خــود خــار
ــه  ک ــار چیزهایــی اســت  گرفت ــا  ــار خودبینی هاســت، ت گرفت
ــه  ک ــی  ــت از ظلمات ــرده اس ک ــاد  ــود ایج ــس خ ــن نف در باط
کــه   َبْعــٍض اســت، لیاقــت پیــدا نمی کنــد 

َ
ــْوق

َ
َبْعُضَهــا ف

ایــن نــور الهــی در قلــب او منعکــس بشــود«.71
کــه تعبیــر دیگــری از  بازگشــت تعلیــم و حکمــت بــه تزکیــه، 
بازگشــت عقــل نظــری بــه عقــل عملــی اســت، در اندیشــۀ 
کلیــدی دارد و  اخالقــی و سیاســی حضــرت امــام نقــش 
گرانقــدری را بــه بــار مــی آورد. اول نتیجــه ای که از  نتایــج 
کــه: علمــی  ایــن تقــدم و تاخــر حاصــل مــی شــود ایــن اســت 
کــه عهــده دار تدبیــر عقــل عملــی اســت و طریــق تزکیــه را 
نشــان مــی دهــد اشــرف علــوم اســت. بنابرایــن از آنجایــی 
مبیــن  دیــن  یعنــی  ســعادت  طریــق  کامل تریــن  در  کــه 
اســالم علــم فقــه عهــده دار ایــن مهــم اســت، حضــرت 
ــاد مــی کنــد.  امــام از ایــن علــم بــه عنــوان اشــرف علــوم ی
ــد  ــی توان ــه م ــم فق ــد عل ــر ش ــر ذک ــش ت ــه پی ــن چنانچ لیک
خــود حجابــی بــر قلــوب مســلمین باشــد و آنهــا را از ســیر 
کــه تعلیــم و یادگیــری ایــن علم  الــی اهلل بــازدارد؛ مگــر ایــن 
ــم خــود  ــم ایــن عل ــه باشــد و عال ــا تهذیــب و تزکی همــراه ب
کــرده باشــد. بــه همیــن دلیــل  ک و منــزه  را از غیــر حــق پــا
ــه  ــارۀ اهمیــت تهذیــب و تزکیــه ب حضــرت امــام بارهــا درب

کــرده اســت. 72 طــالب و حــوزه هــای علمیــه ســفارش 
71. هامن، ج 14 ، ص 388 ـ 389
72. ر.ک: جهاداکرب، ص 12 و19.
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ــی  ــر عقــل عمل کــه از تقــدم عقــل نظــری ب نتیجــۀ دومــی 
حاصــل مــی شــود از درون نتیجــۀ اول بیــرون مــی آیــد 
ــرار مــی گیــرد.  و زیربنــای تئــوری حکومــت امــام راحــل ق
کــرد: از  ایــن نتیجــه را مــی تــوان بــه شــکل زیــر منســجم 
ــه ســعادت رســاندن افــراد و  کــه وظیفــۀ حکومــت ب آنجــا 
کــردن  آحــاد خــود اســت و ایــن ســعادت از طریــق عمــل 
بــه ســیرۀ پیامبــران و ائمــه، یعنــی تزکیــه و تعلیــم حکمــت 
ــه تزکیــه مقــدم  ک حاصــل مــی شــود؛ و همچنیــن از آنجــا 
اســت بــر تعلیــم و شــرط حصــول حکمــت تزکیــه اســت؛ 
کــه اواًل  کســانی اداره شــود  پــس حکومــت بایــد توســط 
ــه را بشناســند و  ــی طریــق تزکی خــود مزکــی باشــند، در ثان
بتواننــد بــه مــردم بشناســانند و زمینــه را بــرای تهذیــب 
اثــر  بــر  ثالثــًا  و  آورنــد  فراهــم  خــود  والیــت  تحــت  افــراد 
تزکیــه چشــمه هــای حکمــت و معرفــت الهــی بــر چشــم 
و زبانشــان جــاری شــده باشــد و بنابرایــن قــادر بــه تعلیــم 
ــه افــراد تحــت امــر خــود باشــند. از نــکات ذکــر شــده  آن ب
کــم جامعــۀ اســالمی مــی بایــد عالــم به  کــه حا روشــن اســت 
فقــه و مهــذب بــه آن و مزکــی توســط آن باشــد و همچنیــن 
از طریــق ایــن تزکیــه قابــل و مســتعد فهــم نــزوالت آســمانی 

ــد. ــده باش ــل آم ــول آن نای ــول و وص ــه حص ــته و ب گش
مسئولیت همه جانبه انسان

نَســاِن  ِ
ْ

ــَق ال
ْ
 َخل

َ
ــُه َوَبــَدأ

َ
ق

َ
 َشــْی ٍء َخل

َّ
ُکل ْحَســَن 

َ
ــِذی أ

َّ
ال

َمــاٍء  ِمــْن  ٍه 
َ
ل

َ
ُســل ِمــْن  ُه 

َ
َنْســل  

َ
َجَعــل ــّمَ 

ُ
ث  * ِطیــٍن   ِمــْن 

ُکــْم 
َ
 ل

َ
ــخَ ِفیــِه ِمــْن ُروِحــِه َوَجَعــل

َ
اُه َوَنف ــّمَ َســّوَ

ُ
َمِهیــٍن . ث

کــه هــر چیــز را بــه  ِئــَدَه 73 اوســت 
ْ

ف
َ ْ
ْبَصــاَر َوال

َ ْ
ــْمَع َوال الّسَ

گل آفریــده  کیفیــت خلــق و آدمــی را نخســت از  بهتریــن 
پــس آنــگاه خلقــت افــراد بشــر را از آبــی بــی مقــدار اســتوار 
نمــود. ســپس آن را آراســته و از روح خویــش در او دمیــد 
گــوش و چشــم و قلــب قــرار داد. هیــچ آئیــن  و بــرای شــما 
و جهــان بینــی هماننــد قــرآن و اســالم جامــع و دقیــق و 
براســاس قوانیــن فطــری و ســنت های طبیعــی خلقــت 
دربــاره منزلــت انســان و جایــگاه او و مســئولیت وی بحــث 
نکــرده اســت. براســاس منطــق و هــدف خلقــت هــر عضــو 
کــه  کار و عملــی اســت. فــرق نمــی کنــد  و اســتعدادی بــرای 
اســتعداد جســمی یــا فکــری و یــا روانــی باشــد. از همیــن جــا 
َبَصــَر 

ْ
ــْمَع َوال قــرآن انســان را مســئول مــی شناســد:  ِإّنَ الّسَ

کــه  74 بــه درســتی  ً
َکاَن َعْنــُه َمْســُئوال ِئــَک 

َ
ْول

ُ
 أ

ُّ
ُکل ــَؤاَد 

ُ
ف

ْ
َوال

گوش و چشم و دل همه در پیشگاه خداوند مسئولند.
فــردی  مســئولیت  هــم  انســان  قــرآن  بینــش  براســاس 

73. سجده )32(: 9-7.
74. ارساء )17(: 36.

خــود  نفــس  و  خــود  برابــر  در  یعنــی  دارد،  شــخصی  و 
مســئول اســت و هــم در برابــر طبیعــت و جهــان آفرینــش 
مســئولیت دارد و هــم در برابــر اجتمــاع و جامعــه بشــری 
انســان  مســئولیت  بنابرایــن  خداونــد.  برابــر  در  هــم  و 
کــرات بــر  کریــم بــه  همگانــی و چنــد وجهــی اســت. قــرآن 
کــه ســقوط و انهــدام و بدبختــی  ایــن واقعیــت تاریخــی 
و نابــودی ملــت هــا در اثــر رواج ظلــم و فســاد و ســلطه 
کــه  افــراد پلیــد و اســتعمارگر اســت تکیــه مــی کنــد. چنــان 
َمْرَنــا 

َ
ْرَیــًه أ

َ
ْن ُنْهِلــَک ق

َ
َرْدَنــا أ

َ
ا أ

َ
صریحــًا اعــالم مــی دارد:  َوِإذ

ــا  ْرَناَه َدّمَ
َ

 ف
ُ

ــْول
َ

ق
ْ
ــا ال ْیَه

َ
 َعل

َ
َحــّق

َ
ــا ف وا ِفیَه

ُ
َســق

َ
ف

َ
ــا ف ُمْتَرِفیَه

کردیــم تــا جامعــه ای را نابــود  َتْدِمیــرًا 75 هــر وقــت اراده 
ســلطه  را  نعمــت  و  نــاز  در  غــرق  ســودجویان  کنیــم. 
کردنــد و ســپس امــر بــر  بخشــیدیم و آنهــا در آن جــا، فســاد 
محکومیــت شــان دائــر گشــت و ســخت نابــود و مضمحــل 
گــر در اثــر بــی  شــدند. بدیــن ســان براســاس منطــق قــرآن ا
گریــز از تعهــد،  اعتنایــی و تخلــف و فــرار از مســئولیت و 
کشــیده شــد، آتــش آشــوب  جامعــه ای بــه ظلــم و تباهــی 
و رنــج، بدبختــی و ظلمــت تنهــا دامــن ظالمیــن و فاســدان 
را نمــی گیــرد. پیوســتگی سرنوشــت هــا بــه تــار و پــود نظــام 
ــان هــم دچــار رنــج و  کــه خوب اجتماعــی ســبب مــی شــود 
تعــب و آزار و محنــت شــوند و برقــراری عدالــت و آزادی در 
کــه  جامعــه بشــری، رســالتی اســت بــر دوش انســانها زیــرا 
ــدل و آزادی  ــایه ع ــز در س ــان، ج ع انس ــو ــی ن ــل واقع تکام

ــت. ــر نیس ــکان پذی ام

کبر و جهاد اصغر جهاد ا
ــی  ــه م ــرآن چگون ــر ق ــورد نظ ــان م ــه انس ک ــد  ــد دی ــی بای ول
کــه بتوانــد بــار امانــت الهی  توانــد بــه مقــام و منزلتــی برســد 
گاهی پیدا  را بــه دوش بکشــد و بــه وظیفــه خــود وقــوف و آ
کنــد. بــرای طــی ایــن مســیر اســالم انســان را تشــویق بــه دو 
ــه اصطالحــًا  ک ــد  کوشــش و تــالش مــی نمای ــه جهــد و  گون
کبــر« و »جهــاد اصغــر« نــام  از آن تحــت عنــوان »جهــاد ا
کبــر همــان زیرســازی یــا خودســازی  بــرده مــی شــود. جهادا
و توانگــر ســاختن درون اســت. جهــاد اصغــر یــا روســازی 
ــازی  ــاًل زیرس ــه قب ک ــت  ــش اس ــی و ثمربخ ــی عمل در صورت
کبــر خودســازی فــردی  گرفتــه باشــد. جهادا کامــل صــورت 
کــه الزمــه ســاختن جامعــه ای براســاس فضیلــت و  اســت 
کــه هــم  عدالــت و مســاوات اســت. در ایــن صــورت اســت 
افــراد صالــح و شایســته و در خــور شــأن و منزلــت انســانی 

75. ارساء )17(: 16.
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و الهــی مــی گردنــد و هــم جامعــه اصــالح مــی گــردد و آنــگاه 
کــه قــرآن نویــد خوشــبختی و ســعادت افــراد انســانی  اســت 

و جوامــع بشــری را مــی دهــد:
َدقــًا 76 

َ
ْیَناُهْم َمــاًء غ

َ
ْســق

َ َ
ــِه ل

َ
ِریق

َ
ــی الّط

َ
اُموا َعل

َ
ــْو اْســَتق

َّ
ل

َ
َوأ

گــر در راه راســت پایــداری ورزیــده بودیــد هــر آینــه بــه  و ا
ــْو 

َ
ع نعمــت( مــی چشــاندیم. َول ــو ــوارا )هــر ن گ ایشــان آب 

ْیِهــْم ِمــْن 
َ
 ِإل

َ
نــِزل

ُ
 َوَمــا أ

َ
نِجیــل ِ

ْ
ــْوَراَه َوال

َ
اُمــوا الّت

َ
ق

َ
ُهــْم أ

َ
ّن

َ
أ

ْرُجِلِهــْم ِمْنُهــْم 
َ
ْوِقِهــْم َوِمــْن َتْحــِت أ

َ
ــوا ِمــْن ف

ُ
َکل

َ َ
ِهــْم ل َرّبِ

ــوَن 77
ُ
ــا َیْعَمل ــاَء َم ــْم َس ــٌر ِمْنُه َتِصــَدٌه َوَکِثی

ْ
ــٌه ُمق ّمَ

ُ
أ

تقــوی  راه  و  آورده  ایمــان  هــا  ســرزمین  آن  اهــل  گــر  ا و 
گرفتــه بودنــد درهــای برکــت را از زمیــن و آســمان بــر  پیــش 
کردنــد و بــه ســبب  روی آنهــا مــی گشــودیم ولــی تکذیــب 

گرفتیــم. گریبــان آنهــا را  دستاوردشــان 
اســالم  در  و  قــرآن  بینــش  در  کــه  شــود  مــی  مالحظــه 
بــا اصــالح اجتمــاع و نظــام اجتماعــی و  رســالت انســان 
گــر  ا دارد.  مســتقیم  و  تنگاتنــگ  ارتبــاط  ســالم  جامعــه 
انســان هــا بــه صــورت فــردی مســئولیت، تعهــد، وظیفــه 
و رســالت الهــی و انســانی خــود را انجــام دهنــد، حاصــل 
ــه  ــل یافت ــی تکام ــام اجتماع ــک نظ ــه ی ــی ب ــت یاب آن دس
و انســانی و الهــی اســت و در غیــر ایــن صــورت تباهــی و 
نابــودی و اضمحــالل و نابســامانی و عــدم عدالــت و ظلــم 
و ســتم جایگزیــن خواهــد شــد و قهــر و خشــم خداونــد را 
ــا  ــُروا َم ــی ُیَغّیِ

َ
ــْوٍم َحّت

َ
ــا ِبق ــُر َم  ُیَغّیِ

َ
بدنبــال دارد. ِإّنَ اهَّلَل ال

ِســِهْم78 خداونــد سرنوشــت هیــچ قومــی را تغییــر نمــی 
ُ

نف
َ
ِبأ

ــود را  ــس خ ــد و نف ــود بخواهن ــا خ ــه آنه ک ــن  ــر ای ــد مگ ده
تغییــر دهنــد.

کــه انســان بــه  تنهــا بــا انجــام ایــن رســالت و تعهــد اســت 
شــأن و منزلــت انســانی مــی رســد و تبدیــل بــه انســان 
کــه بــه افتخــار خالفــت الهی  کامــل مــی شــود و آنــگاه اســت 
در روی زمیــن نائــل مــی آیــد و بــه نیابــت از او در زمیــن 
حکومــت مــی کنــد و آن حکومــت البتــه اجــرای قوانیــن 
ک ایــن خالفــت، انجــام  ع اســت. مــال ــون شــر الهــی و قان
رســالت و علــم بــه اســماء اســت. بنابرایــن موجــودی الیــق 
کــه اســماء را بدانــد و  منزلــت و جایــگاه خلیفــه الهــی اســت 

ــه باشــد. گون اعمــال او خدایــی و خدا

کرامت انسان
قــرآن  در  انســان  خالفــت  بحــث  از  کــه  دیگــری  نکتــه 
از  اصلــی  غــرض  کــه  اســت  ایــن  شــود  مــی  اســتنباط 
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در  الهــی  حکومــت  و  خالفــت  تحقــق  انســان،  آفرینــش 
روی زمیــن بــوده اســت. بنابرایــن بــه واســطه ایــن خالفت 
ــد  گفتــه ان ــذا  ح مــی گــردد. ل کرامــت انســانی مطــر بحــث 
کــم تــا جائــی  انســان برتریــن آفریــدگان اســت و دســت 
ــل  کام ــودی  ــت موج ــیده اس ــدان رس ــری ب ــش بش ــه دان ک
تــر از انســان وجــود نــدارد. لــذا انســان بــه خــودی خــود 
ــه جهــت  کاملتریــن موجــود نیســت، بلکــه ب و فــی نفســه 
تحمــل ایــن رســالت و تعهــد و احــراز مقــام خالفــت اســت 
کامــل تریــن مخلوقــات الهــی اســت و در غیــر ایــن  کــه 
صــورت چنانچــه قبــاًل بــه آیــات قرآنــی اســتناد شــد، پســت 
تریــن موجــودات خواهــد بــود. احــراز ایــن مقــام و منزلــت و 
گونــه  »کامــل« شــدن بــه واســطه نزدیکــی او بــه خــدا و خدا
شــدن و حلــول روح و دم خدایــی در او تحقــق مــی پذیــرد 
کــه بایــد اعمــال خدایــی در روی زمیــن  آنــگاه اســت  و 

کمیــت و اراده او را تحقــق بخشــد.  انجــام دهــد و حا
کــه جهــت  بــا توجــه بــه نــکات یــاد شــده روشــن مــی شــود 
و دلیــِل توجــه امــام خمینــی)ره( بــه انســان و ســعادت او  
کــه نحــوۀ ورود امــام)ره(  چیســت؛ و نیــز روشــن مــی شــود 
ــم  ــد فه ــیاقی بای ــه س ــان را درچ ــت انس ــت و منزل کرام ــه  ب
کــه  کــرد. از توضیحــات بــاال بــه روشــنی فهــم مــی شــود 
کلمــۀ الالــه اال  دلیــل توجــه امــام منزلــت انســان تحقــق 
کــردن نفــس از غیــر حــق اســت. بــه  اهلل بــه واســطۀ خالــی 
زبــان دیگــر در اندیشــۀ امــام راحــل توجــه بــه اخــالق بــرای 
کــردن نفــس از جنــود شــیطانی و تحقــق وحــدت در  ک  پــا

کثــرات یــا اقبــال عقــول جزئیــه اســت. 

کبر و میزان اصغر میزان ا
دربــارۀ نحــوۀ ورود حضــرت امــام بــه ایــن دو حــوزه نیــز 
کــه بــر  کــه بــا توجــه بــه جهــان شناســی او  گفــت  بایــد 
بــرای  راه  کاملتریــن  و  بهتریــن  اســت،  اســالم  مبنــای 
ع بــه دیــن مبین اســالم  تحقــق اهــداف تعالــی انســان رجــو
کــه در آن دو میــزان بــرای تشــخیص طریقــۀ حــق از  اســت 
کبــر  طریقــۀ باطــل پیــش بینــی شــده اســت: یکــی میــزان ا
کــه همــان  کریــم اســت و دیگــری میــزان اصغــر  کــه قــرآن 
کــرم)ص( و اهــل بیــت اش اســت. طریقــۀ  ســیرۀ پیامبــر ا
کــه بــه دوری از تکثــرات و تعینــات و  حــق طریقــی اســت 
رســیدن بــه وحــدت و شــعار الالــه اهلل مــی انجامــد و طریقۀ 
کثــرات و تعینــات اســت  گــم شــدن در نفســانیات و  باطــل 
کــه  و هــر یــک از ایــن دو طریــق دارای جنــودی اســت 
کمــک مــی کننــد. در ایــن ســیاق  ســالک را در طــی طریــق 
طریقــۀ غلبــۀ جنــود رحمانــی بــر جنــود شــیطانی اســت؛ و از 
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نتیجه
آفرینــش  در  خداونــد  همچنانچــه  کریــم  قــرآن  نــگاه  از 
پدیــده هــای هســتی هــدف دارد. از خلقــت و آفرینــش 
از  باشــد. هــدف  نیــز دارای هــدف خاصــی مــی  انســان 
کریــم جانشــینی و خلیفــه  خلقــت انســان از منظــر قــرآن 
کمیــت، اراده و شــریعت  الهــی او در روی زمیــن اســت تــا حا
ــد را تحقــق بخشــید. بنابرایــن انســان در راســتای  خداون
تحقــق اراده و مشــیت خداونــد در زمیــن دارای مســئولیت 
ویــژه  منزلــت  و  جایــگاه  اســت.  ســنگینی  رســالت  و 
انســان در بیــن مخلوقــات خداونــد بــه واســطه همیــن 
مســئولیت و رســالت و بــه تبــع آن جانشــینی خداونــد در 
ــد  ــات خداون ــان شــبیه صف ــات انس ــذا صف زمیــن اســت. ل
اســت و روح خداونــد در او دمیــده شــده اســت. در تعبیــر 
گرفتــن و جدایــی از خداونــد بــه معنــای بــه  قــرآن فاصلــه 
اســارت درآمــدن در دام بندگــی و بردگــی نفــس و تمایــالت 
نفســانی و خواهش-هــای درونــی و مــاده و مــاده گرایــی 
کــه اســتقالل  اســت. بنابرایــن برخــالف دیــگاه اومانیســم 
انســان را از دیــن و بندگــی خــدا موجــب آزادی و تحقــق 
اراده او مــی دانــد و ایــن را بــرای انســان منزلــت تلقــی مــی 
کنــد. از نــگاه قــرآن عبودیــت خداونــد و بــاور بــه وحدانیــت 
گونــه اســارت و بندگــی و  خداونــد بــه معنــای نفــی هــر 
ــان  ــن انس ــت. بنابرای ــد اس ــر خداون ــه غی ــبت ب ــی نس بردگ
خداپرســت و موحــد بــه واســطه پذیــرش اطاعــت صــرف 
گونــه اطاعــت دیگــر اعــم از اســارت در  الهــی از پذیــرش هــر 
قیــد و بنــد مادیــات، نفــس و یــا اســتثمار انســان از انســان 
ــه  ک ــه واســطه همیــن اطاعتــی  ــد و ب رهایــی پیــدا مــی کن
الزمــۀ آن تزکیــه نفــس اســت بــه نــور عقــل و عقالنیــت 
گردد و ایمان و عقالنیت در ارتباطی دو ســویه  روشــن می 
و مــالزم در او پدیــد مــی آیــد و از جهــل و اوهــام وارســته و 
بدیــن ترتیــب  از جنــود شــیطانی رمیــده و بواســطۀ عقــل و 

ــرد. گی ــرار مــی  ــی ق ایمــان ناشــی از آن در جنــود رحمان
کمــاالت  کــه بــه  انســان مــورد نظــر قــرآن انســانی اســت 
ــی  ــروی م ــوی و اخ ــبختی دنی ــعادت و خوش ــانی و س نفس
رســد و لــذت او لــذت نفســانی و معنــوی و عبــادی اســت. 
او بــا تزکیــه نفــس ســبک بــال مــی شــود و از قیــد و بندهای 

گــون رهایــی مــی یابــد. گونا

کــه جنــود رحمانــی و شــیطانی بــه دو حقیقــت مجــرد  آنجــا 
متمایــز از هــم بازگشــت مــی کننــد، طریــق حــق و باطــل دو 
کامــاًل متمایــز از هــم هســتند؛ بنابرایــن تعالــی انســان  امــر 
نمــی توانــد از طریــق شــیطانی عبــور کننــد و صرفــا از طریق 
گــذر مــی کند. همچنیــن به دلیــل اینکه حقیقت  رحمانــی 
عقــل و جهــل مجردنــد و تمــام عقــول و اوهــام جزئیــه بــه 
ــد  ــی گیرن ــأت م ــت نش ــن دو حقیق ــان از ای ــراه جنودش هم
ک هــای خیــر و شــر جابجــا  کــه  مــال هرگــز ممکــن نیســت 
ک تشــخیص ایــن  کــه مــال شــوند؛ بــه زبــان ســاده از آنجــا 
کــه راهــی بــه ســعادت یــا شــقاوت ختــم مــی شــود ایــن 
کــه ببینیــم مقصــد آن راه حــق تعالــی و نتیجــه اش  اســت 
قــرب بــه اهلل اســت یــا اینکــه بــه دوری از حــق و در افتــادن 
بــه درکات نفســانیات و دوری از توحیــد ختــم مــی شــود و 
کــه راه نزدیــک شــدن بــه حــق برتــری  همچنیــن از آنجــا 
دادن بــه جنــود الهــی و تصفیــۀ نفــس از جنــود شــیطانی 
اســت ،پــس نمــی تــوان عملــی خــالف مســیر حــق بــر ثــواب 
باشــد؛ یعنــی نمــی تــوان بــه عمــل بــه جنــود شــیطانی 

ــاد. ــانیات افت ــری داد و در دام نفس برت
کــه بــا الهــام  حاصــل ایــن ســیاق همــان انســانی اســت 
و  فالســفه  از  بســیاری  ائمــه  بــر  عــالوه  قرآنــی  روح  از 
عزیزالدیــن  عربــی،  ابــن  ماننــد  اســالمی  اندیشــمندان 
نســفی، موالنــا جــالل الدیــن، مالصــدرا و دیگــران بــه ذکــر 
اوصــاف و مقــام و منزلــت و جایــگاه او پرداختــه انــد. 79

به قول مولوی:
کو می نگنجد در جهان آدمی 
گردد نهان در سر خاری همی 

79. نرصی، ص 229-227.
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1367 حــق،  راه  در  مؤسســه 

بــه  بــودن  وصــل  واســطه  بــه  انســان  قــرآن  دیــدگاه  از 
آن  گــردد.  مــی  برخــوردار  منزلــت  باالتریــن  از  خداونــد 
گرفتــه اســت، انســان بــا  کــه مــورد مــدح قــرآن قــرار  انســانی 
ایمــان و متقــی و مســئولیت پذیــر اســت و ایــن بــه معنــای 

ع انســان مــورد مــدح قــرآن باشــد.  کــه نــو ایــن نیســت 
بــه واســطه  نــگاه قرآنــی نهایــت و ســرانجام انســان  در 
انجــام مســئولیت، مالقــات و قــرب خداونــد اســت. انســان 
در نگــرش قرآنــی از خــدا »معنــی« پیــدا مــی کنــد. انســان 
قرآنــی اراده خــود را مطلــوب بــه آزادی از »غریــزه« و بعــد 
ــر  ــرآن اصالحگ ــر ق ــورد نظ ــان م ــد. انس ــی گردان ــی م حیوان
اســت، هــم خــود را اصــالح مــی کنــد و هــم جامعــه و تاریــخ 

را.
کــه معرفــت شناســی و جهــان بینــی امــام خمینــی  از آنجــا 
ــم اســت. انســان شناســی آن حضــرت  کری ــرآن  ملهــم از ق
گنجــد. امــام  کالم خداونــد مــی  نیــز در منظومــه فکــری 
ــردازد  ــانی مــی پ ــه انس ــاس ایــن معرفــت ب ــر اس خمینــی ب
نفــس  بــا  مبــارزه  همــان  کــه  کبــر  ا جهــاد  طریــق  از  کــه 
بــه  کریــم »مطهــرون«  بــه تعبیــر قــرآن  وتزکیــه اســت و 
درجــۀ »راســخون فــی العلــم« مــی رســد و از ایــن منظــر 
ــی«  ــماء اله ــن »اس ــت و آموخت ــور عقالنی ــه ن ــدن ب ــور ش من
از طریــق تطهیــر و تزکیــه نفــس و حصــول ایمــان میســر 
اســت و از ســوی دیگــر در دیــدگاه  امــام خمینــی ایــن تزکیه 
نفــس و تطهیــر و رســیدن بــه درجــۀ ایمــان میســر نیســت 
مگــر بــا رمیــدن از اوهــام جهــل و روشــنائی بواســطه داخــل 
شــدن در جنــود عقــل. بنابرایــن در بینــش امــام خمینــی 
ــه انســان اســت چنیــن  ــی ب ــگاه قرآن ــه در واقــع همــان ن ک
گونــه و جانشــین  کامــل و برگزیــده و خدا انســانی، انســان 
کســب ایــن  کــه بــه واســطه  خداونــد در روی زمیــن اســت 
اشــراف مخلوقــات  برتــر و  از مالئکــه  کمــاالت و فضائــل 

اســت.
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انسان
در قرآن و عرفان

از منظر امام خمینی)ره(

مصطفی خلیلی

مقدمه 
ــْن  ــْم َم ُک ــُکْم ال َیُضّرُ َس

ُ
ْنف

َ
ــْم أ ْیُک

َ
ــوا َعل ــَن آَمُن ذی

َّ
ــا ال َه ّیُ

َ
ــا أ ی

ُئُکــْم  ُیَنّبِ
َ

ــی اهَّلِل َمْرِجُعُکــْم َجمیعــًا ف
َ
ا اْهَتَدْیُتــْم ِإل

َ
 ِإذ

َّ
َضــل

ــوَن1  ای اهــل ایمــان، خــود حقیقــی و 
ُ
ُکْنُتــْم َتْعَمل ِبمــا 

مقــام و جایــگاه انســانی خــود را دریابیــد و نیــک بدانیــد 
نــزد پروردگاریــد، چــرا  بــا ملــکات اعمــال  بــه زودی  کــه 
ِفــی   

ٌ
ــی جاِعــل ِإّنِ انســان ها خلیفــه خداییــد.  شــما  کــه  

الهــی  اســمای  بــه  یافتــگان  تعلیــم  و  ــًه2  
َ

َخلیف ْرِض 
َ
ال

هــا3 شــما ابنــای بشــر 
َّ
ُکل ْســماَء 

َ
ــَم آَدَم ال

َّ
هســتید. َو َعل

ْمنــا َبنــی   َکّرَ ــْد 
َ

ق
َ
صاحــب تجلیــل و تکریــم پروردگاریــد. َو ل

آَدم4  از شــخصیت و عــزت نفــس خویــش و اهلتــان در 
کنیــد و در صــورت  افتــادن بــه آتــش عــذاب الهــی حراســت 
ــوا 

ُ
ذیــَن آَمُنــوا ق

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
أ عــدم مراقبــت، اهــل ناریــد. یــا 

ْهلیُکــْم نــارا5 مــن شــما را بــرای معرفــت و 
َ
َســُکْم َو أ

ُ
ْنف

َ
أ

ــُت 
ْ

ق
َ
عبــادت آفریــدم پــس ایــن را هــم بدانیــد. َو مــا َخل

 ِلَیْعُبــُدون6 از میــان همــه مخلوقــات 
َّ
ْنــَس ِإال ِ

ْ
ِجــّنَ َو ال

ْ
ال

ــا َعَرْضَنــا 
َ
فقــط شــما در ارض و ســماء امیــن خداییــد. ِإّن

أَبْیــَن أْن 
َ

ِجبــاِل ف
ْ
ْرِض َوال

َ
ــماواِت َوال ــی الّسَ

َ
ماَنــَه َعل

َ ْ
ال

کاَن  ــُه 
َ
ْنســاُن ِإّن ِ

ْ
ــا ال َه

َ
َن ِمْنهــا َو َحَمل

ْ
ق

َ
ــف ْش

َ
َنهــا َو أ

ْ
َیْحِمل

گوهــر  کــه  ومــًا َجُهــوال.7 خــوِد خودتــان را بشناســید 
ُ
ل

َ
ظ

1. مائده )5(: 105.
2. بقره )2(:30.

3. بقره )2(: 31.
4. ارساء )17(: 70.
5. تحریم )66(: 6.

6. ذاریات )51(: 56.
7. احزاب )33(: 72.
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گرانبهاییــد. افضــل الحکمــه معرفــه االنســان نفســه و 
کــه شــما در صورت انســانی،  وقوفــه عنــد قــدره8  و بدانیــد 
أّن  بزرگتریــن دلیــل و راهنمــا و حجــت خدایید.»اعلــم 
خلقــه«9  علــی  اهلل  حجــج   کبــر  أ هــی  اإلنســانیه  الصــوره 
حضــرات  جمیــع  جامــع  و  حــق  اعظــم  اســم  انســان، 
خمــس، مصــور بــه صــورت الهــی و مصداق َنَفــس رحمانی 
کتــاب  اســت، مغــز عالــم وجــود، نــزد فرشــتگان مســجود، 
جامــع غیــب و شــهود و بــا بــراق قــرِب نوافــل بــه پیشــگاه 
ِمــْن  َعْبــٌد  ــّیَ 

َ
إل ُب   ــّرَ

َ
َیَتق َمــا  اســت.  محبــوب  پــروردگار 

ــُه 
َ
ْیــِه. َو إّن

َ
َتَرْضــُت َعل

ْ
ــا اف ــّیَ ِمّمَ

َ
ِعَبــاِدى، ِبَشــی ٍء أَحــّبَ إل

ــُت  ُکْن ــُه  ا أْحَبْبُت
َ

ــإذ
َ

ــُه؛ ف ــی اِحّبُ
َ
ــه َحّت اِفل

َ
ــّیَ ِبالّن

َ
ُب إل ــّرَ

َ
َیَتق

َ
ل

ــِذى َیْبُصــُر ِبــِه، 
َّ
ــِذى َیْســَمُع ِبــِه، َو َبَصــَرُه ال

َّ
 َســْمَعُه ال

ً
إذا

تــی َیْبِطــُش ِبَهــا، إن 
َّ
ــذى َینِطــُق ِبــِه، َو َیــَدُه ال

َّ
َو ِلســاَنُه ال

نی أعَطْیُتــُه.10 
ْ
ل

َ
َدعانــی أَجْبُتــُه، َو إْن َســأ

تو مغز عالمــــی زآن در میـــــانی
که تو جان جهانی بدان خــــــــــود را 

جهان عقل است و جان سرمایه تـــو
زمین و آسمــــــــــان پیرایــــه ی تو11 

انســان در عــرف عرفــان جلیــس خــدای ســبحان، انیــس 
ــه  ــکان، مجموع ــم ام ــان عال ــان و ج ــتگان، روح جه فرش
ایــن  و  اســت،  قــرآن  نــزول  غایــت  و  جهانیــان  صــورت 
کــه: »در متــن  ســخن نغــز از ســخن گوی عرفــان اســت 
کــه آن خــدا  دیــن اســالم یعنــی قــرآن دو چیــز نمایــان اســت 
ــا در بــاب  و انســان اســت، چــه این کــه تمــام معــارف آن ی
ــه  ــا مربــوط ب اســمای حســنای خــدای ســبحان اســت و ی
مراتــب انســان اســت و چــون انســان مظهــر اســم جــالل و 
جمــال اســت، لــذا در تمــام قــرآن یــک واژه نمایــان اســت و 
کتبــی و عالــم،  کلمــه انســان اســت، قــرآن نیــز صــورت  آن 
صــورت تکویــن انســان اســت.«12  پــس او در اول و آخــر 
و ظاهــر و باطــن بــه مثــال خــدای ســبحان اســت. ُهــَو 
ِ َشــْی ٍء 

ّ
ِبــُکل باِطــُن َو ُهــَو 

ْ
اِهــُر َو ال

َّ
 َو اآلِخــُر َو الظ

ُ
ل ّوَ

َ
ال

َعلیــٌم13  البتــه ایــن نــه بــه معنــای الهیــات تشــبیهی و 
تنزیهــی بلکــه اثبــات الوهیــت حــق بــدون تشــبیه اســت. 

8. رشح آقا جامل الدین خوانساری بر غررالحکم و درر الکلم، ج2، ص 
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9. رشح دعای سحر)ترجمه فارسی(، ص 7.

10. الکافی، ج 2، ص 352، ح 8.
11. رشحی بر گلشن راز، تقریر بیانات شفاهی عالمه سید محمد حسین 

طباطبایی، تدوین، علی سعادت پرور، ص132، بیت 271.
12. تفسیر املحیط االعظم والبحر الخضم فی تاویل کتاب الله العزیز 

املحکم، ص 136.
13. حدید )57(: 3.

گوهــر وجــود آدمــی دارای چنیــن ارزشــی اســت؛ لــذا  چــون 
گام نهــاده تــا  عارفــان و عالمــان ســترگی در ایــن وادی 
نخســت حقیقــت نفــس خویــش را بشناســند و انســان بــه 

ــد.  ــی نماین ــی را معرف ــای واقع معن
بیانــات  و  کریــم  قــرآن  آیــات  از  اســتمداد  بــا  عارفــان 
ــاره انســان تبییــن  نورانــی معصومیــن)ع( حقایقــی را در ب
کــه ایــن تحقیــق بــه دنبــال روشــن ســاختن  نموده انــد 
گوشــه ای از ایــن حقیقــت در اندیشــه عــارف ربانــی، امــام 
خمینــی)ره( اســت. امیــد بــه این کــه نگارنــده بــا بضاعــت 

مزجــات در تحلیــل بیانــات مصــاب باشــد.

 اهمیت، فایده و ضرورت بحث
تمــام تحیــر و ســرگردانی انســان مــدرن در حیــات فــردی 
از هویــت  بــه خاطــر عــدم تصویــر صحیــح  و اجتماعــی 
خلــق  چــه  بــرای  کــه  بدانــد  آدمــی  گــر  ا اســت.  انســانی 
شــده، ماهیتــش چیســت،  دارای چــه قــوای بالقــوه ای 
بــوده، از چــه جایگاهــی برخــوردار اســت و مســیر ســعادت 
او چیســت، می کوشــد تــا برنامــه درســتی در زندگــی بــرای 
حدیــث  مطابــق  انســانی  چنیــن  نمایــد.  تنظیــم  خــود 
خــدا  فرمــود:  کــه  اســت  الهــی  رحمــت  مشــمول  علــوی 
کــه خــود را بشناســد و از حــد خویــش  کســی  کنــد  رحمــت 
لــم یتعــّد  رحــم  اهَّلل  امــرأ عــرف  قــدره و  تجــاوز نکنــد. 
کــه عکــس نقیــض قطــع و عــدم رحمــت اســت  طــوره.14  
کــه جاهــل بــه خویشــتن مشــمول آن اســت، در ســطح 
کمــان اجتماعــی و سیاســی همیــن اندیشــه  گــر حا جامعــه ا
ــی و  ــام سیاس ــه نظ ک ــد  ــند، قادرن ــته باش ــت را داش و معرف
اجتماعــی مطلوبــی را ارائــه نماینــد. بــا ایــن وصــف هــم 
فــرد و هــم جامعــه بــه ســمت تعالــی پیــش خواهــد رفــت. 
عــالوه بــر ایــن، معرفــت بــه طبیعــت مشــترک در انســان، 
حیــات  بــه  اعتقــاد  و  دنیــا  بــه  حیــات  نبــودن  محــدود 
اخــروی، شــناخت خــدا از طریــق انســان، دارا بــودن قــوای 
ــن  ــه برتری ــان را ب ــی، انس ــه الله ــام خلیف ــی و مق ــرا طبیع ف
بــدون  فاضلــه  مدینــه  تحقــق  نشــاند.  مــی  جایگاهــش 
گفتــه  گــر  معرفــت نفــس ناطقــه از آمــال باطلــه اســت. ا
کــه مســائل تمــام علــوم عقلــی و نقلــی و اســاس و  شــود 
شــالوده تمــام خیــرات و ســعادات بــر محــور معرفــت نفــس 
گفتــه نشــده  ــزاف  گ ــه  و شــناخت انســان اســت ســخنی ب
بزرگ تریــن  انســان  اســالم،  بــزرگان  تعبیــر  بــه  اســت. 
جــدول بحــر وجــود و جامــع تریــن دفتــر غیــب و شــهود 
حــل  جــدول  ایــن  از  اعظمــی  بخــش  هنــوز  کــه  اســت 

14. رشح آقا جامل الدین خوانساری بر غررالحکم و درر الکلم، ج 4، 

ص 42.
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ناشــده و دفتــرش دســت نخــورده باقــی مانــده  اســت. 15
بــدون تردیــد نیــل بــه ســعادت انســان، دوری از شــقاوت 
و حفــظ و شــکوفایی حقیقــت و هویــت انســانیت، دوری 
گام نهــادن در زندگــی واقعــی مســتلزم  از حیــات حیوانــی و 
داشــتن تصویــر صحیــح از حقیقــت انســانی و جایــگاه او 
در هندســه نظــام هســتی اســت. بهــره منــدی از زندگــی در 
ــد  کــه انســان بدان ــه فــالح و رســتگاری اســت  صورتــی مای
بــرای چــه اهدافــی خلــق شــده اســت و او را بــرای چــه امــر 
کــه بــرای  گــر انســان بدانــد  مهمــی بــه دنیــا آورده انــد. ا
چــه خلــق شــده و ماهیتــش چیســت و از چــه جایگاهــی 
او چیســت می کوشــد  و مســیر ســعادت  اســت  برخــوردار 
ــد.  ــم نمای ــود تنظی ــرای خ ــی ب ــتی در زندگ ــه درس ــا برنام ت
ــی  ــت در زندگ ــعادت و برک ــأ س ــا، منش ــری زیب ــه تعبی ــا ب بن
کــه ســودمند تریــن معــارف  انســان، پــس از معرفــت نفــس 
اســت، شــناخت در ســه چیــز اســت؛ مبدأشناســی، معــاد 
 علــم مــن 

ً
شناســی و موقعیــت شناســی. رحــم  اهَّلل  امــرأ

أیــن و فــی أیــن و إلــی أیــن .16
اســت  بشــری  معــارف  تمــام  محــور  شناســی  انســان 
لــذا  اســت؛  انســانی  جوامــع  ارکان  تحکیــم  موجــب  و 
کــه نمی داننــد مســاوی  کســانی  بــا  کــه می داننــد  آنــان 
ذیــَن 

َّ
ُمــوَن َو ال

َ
ذیــَن َیْعل

َّ
 َیْســَتِوی ال

ْ
 َهــل

ْ
ــل

ُ
نیســتند. ق

ُمــوَن.17  دنیــای مــدرن چنــان انســان را در دریــای 
َ
ال َیْعل

کــه فرصــت هرگونــه  عظیــم تکنولــوژی فــرو بــرده اســت 
گرفتــه اســت، ایــن  تفکــر در بــاب  وجــود خویــش را از او 
فقــر معرفتــی و غــرق شــدن در امــور مــادی، تــوازن حقیقت 
اعتــدال،  عــدم  ایــن  و  نمــوده  متعــادل  نــا  را  او  انســانی 
گشــته  اســت و بــا غــرق  اندیشــه اومانیســتی را موجــب 
و  انســان  خالقیــت  تصــور  عمیــق،  بحــر  ایــن  در  شــدن 
بــه  دقیقــًا  اســت.  پرورانــده  ســر  در  را  خــدا  مخلوقیــت 
همیــن دلیــل بزرگانــی چــون امــام، بیشــتر عمــر شــریف 
خــود را صــرف ایــن امــر مهــم نمــوده انــد تــا شــاید جوامــع 
گاه ســاخته و جایگاهــش  انســانی را بــه حقیقــت خویــش آ

را در نظــام هســتی بــه او بشناســانند.
کــه انســان شناســی یکــی  گفــت  بــا ایــن وصــف مــی تــوان 
از مهــم تریــن و ضــروری تریــن وظایــف فــردی و اجتماعــی 
ع امــام را بــه ایــن مطلــب  اســت. شــاید اهمیــت موضــو
کتفــا ننمــوده  کــه بــه متفرقــات خویــش ا معطــوف داشــته 
و اثــر مســتقلی را در ایــن بــاب بــه رشــته تحریــر در آورنــد. 
ــه و  ــی الخالف ــه ال ــاح الهدای ــمند مصب ــاب ارزش کت ــام در  ام

15. والیت تکوینی، ص 57.
16. آداب الصلوه، ص 93.

17. زمر )39(: 9

گفته  الوالیــه بــه تفصیــل از مقــام و جایــگاه انســانی ســخن 
انــد.

نظــام  در  انســان  جایــگاه  عرفــان،  در  انســان  شــناخت 
کمــال حقیقــی و  آیــه بــودن انســان و جهــان،  هســتی، 
کمــال انســان، طریــق نیــل  ســیر تکامــل انســان، مراحــل 
کمــال  کمــال، غایــت خلقــت انســان، مقــدور بــودن  بــه 
جامعیــت  هســتی،  عوالــم  بــا  انســان  ارتبــاط  انســان، 
انســان، ســاحت هــای وجــودی انســان، صعــود و ســقوط 
انســان، امــکان راه یابــی انســان بــه باطــن عالــم، عرفــان 
کتــاب تکویــن و  نفــس و طریــق نیــل بــه آن، هماهنگــی 
کامــل و ویژگــی  ک انســانیت انســان، انســان  تدویــن، مــال
کامــل بــا نفــس رحمانــی، تجلــی  هــای آن، اتحــاد انســان 
کمــال اســتجال در آینــه  کامــل،  والیــت الهــی در انســان 
کامــل از جملــه فوایــد  کامــل و مقامــات انســان  انســان 

ع اســت.  موضــو
را  امــروزی  بشــر  کــه  تمــام خطراتــی  رســد  مــی  نظــر  بــه 
ــز اســت؛ عــدم معرفــت  ــد ناشــی از دو چی ــد مــی نمای تهدی
بــه توحیــد و وجــود تفکــر مــادی و رواج شــرک در میــان 
افــراد جامعــه، دوم عــدم شــناخت حقیقــی بــه جایــگاه 

انســان. 

 حقیقت و ماهیت انسان 
بــرای آشــنایی بــا حقیقــت انســان و تبییــن ابعــاد وجــودی 
کنــه او را نمایــان  او علــوم مختلفــی وارد میــدان شــدند تــا 
زیست شناســی،  تجربــی،  روانشناســی،  علــوم  ســازند. 
فلســفی و عرفانــی، جامعــه شناســی و بســیاری از ادیــان 
گفتــه انــد. آن چــه  الهــی و غیرالهــی در ایــن بــاب ســخن 
کــدام از ایــن علــوم  کــه هــر  کــه مســّلم اســت ایــن اســت 
کــه دارند انســان  مختلــف در حیطــه ابــزار و روش و هدفــی 
را تعریــف مــی کننــد و شــاید در همــان علــوم تعاریــف تــام 
کار  بــه  معرفتــی  ابــزار  اســت  مهــم  آن-چــه  امــا  باشــد، 
ــزار معرفــت مســتفاد در  ــم اســت. اب گرفتــه شــده در آن عل
کــه ایــن  عرفــان و اهــداف متعالــی آن موجــب شــده اســت 
ارائــه نمایــد.  انســان  از  را  تعریــف  بتوانــد بهتریــن  علــم 
کــه از او شــده اســت  انســان در عرفــان بــا توجــه بــه تعریفــی 
نســبت بــه ســایر علــوم بهتریــن تعریــف و باالتریــن جایــگاه 
را یافتــه اســت. بینــش عرفانــی عالــی تریــن بینــش دربــاره 
کــه متفــاوت از ســایر بینش هاســت. انســان  انســان اســت 
در عرفــان دارای عالــی تریــن مقــام اســت و مظهــر اســما 
و صفــات خــدای ســبحان اســت. شــناخت واقعــی انســان 
کــه روش و غایــت  از طریــق عرفــان ممکــن اســت چــرا 
عرفــان در نهایــت اتقــان اســت. تعریــف انســان در عــرف 
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عرفــان بــه »کــون جامــع« حــد تــام اســت و ایــن تعریــف 
هرچنــد نــزد برخــی ناتمــام اســت امــا  نــزد امــام خمینــی در 
کمــال اتقــان اســت و او را در ایــن بــاب چنیــن بیــان اســت 
ــوان  ک ــن ا ــع ای ــه جام ک ــودى  ــزول، موج ــوس ن ــه: »در ق ک
ــم  ــد عال ــه از مه ک ــود  ــوس صع ــدارد، و در ق ــود ن ــد وج باش
طبیعــت شــروع می شــود، بیــن ایــن موجــودات طبیعیــه، 
کــون  جامــع  و لــو باالســتعداد باشــد، غیــر از  کــه  موجــودى 
انســان نیســت و بــراى هــر موجــودى مقــام معلومی اســت؛ 
کــرده و مراتبــی  گــر چــه از هیوالئیــت حرکــت  مثــاًل نبــات ا
کــرده اســت، ولــی در مقــام نباتیــت متوقــف اســت  را طــی 
گــردد، بایــد طریــق را عــوض  کــون  جامــع   گــر بخواهــد  و ا
کــرده، از بــاب االنســانیه و ســیر طریــق انســانی وارد شــود، 
کــون  جامــع  اســت و از مرتبــه اخیــره  کــه  تنهــا انســان اســت 
شــهادت و مرتبــه متوســطه برزخیــت و مرتبــه اولــی ـ یعنــی 
ـ حّظــی دارد و هیــچ موجــودى  مرتبــه تجــرد عقالنیــت 
ــر چــه علــت همــه ایــن سالســل  گ ــدارد، ا ایــن نصیــب را ن
و عوالــم باشــد؛ چــون داراى ایــن مراتــب بــودن، معنایــی 
کــه عیــن ایــن ســه مرتبــه باشــد، معنــاى  اســت و هویتــی 
کــه آن هویــت  دیگــرى اســت؛ انســان داراى هویتــی اســت 
کــون  جامــع  اســت و  و شــخصیت تــا در طبیعــت اســت 
کــون جامــع  کــه بیــرون رفــت، بــاز هــم   از طبیعــت هــم 
ــد: »و  ــر می فرماین ــی دیگ ــام در بیان ــرت ام ــت«.18  حض اس
اعلــم أّن اإِلنســان هــو الکــون  الجامــع  لجمیــع المراتــب 
العقلیــه و المثالیــه و الحســیه،  منطــٍو فیــه العوالــم الغیبیــه 
ــَم آَدَم 

َّ
کمــا قــال اهلل تعالــی: َو َعل و الشــهادتیه و مــا فیهــا؛ 

هــا و قــال موالنــا و مولــی الموحدیــن، صلــوات 
َّ
ُکل ْســماَء 

َ
ال

ــه: اهلل علی
اتزعم انک جرم صغیر

کبر  و فیک انطوی العالم اال
فهــو مــع الملــک ملــک، و مــع الملکــوت ملکــوت، و مــع 
الجبــروت جبــروت. و روی عنــه و عــن الصــادق، علیهمــا 
کبــر حجــج  ا االنســانیه هــی  الصــوره  أّن  الســالم: »اعلــم 
کتبــه بیــده و هــی  اهلل علــی خلقــه، و هــی الکتــاب الــذی 
صــوره  ع  مجمــو هــی  و  بحکمتــه،  بنــاه  الــذی  الهیــکل 
العالمیــن، و هــی المختصــر مــن اللــوح المحفــوظ، و هــی 
ــی  ــتقیم إل ــق المس ــی الطری ــب، و ه کّل غائ ــی  ــاهد عل الش

کّل خیــر، و الصــراط الممــدود بیــن الجّنــه و النــار«. 19
ــح امــام، موجــود تــک ســاحتی نیســت،  ــه تصری انســان ب
بلکــه تمــام ابعــاد وجــودی اعــم از جســمانی و نفســانی و 

18. تقریرات فلسفه امام خميني، ج3، ص 586 ـ 587.
19. رشح دعای سحر، ص 7.

ــون  ــر وی »ک ــه نظ ــت. ب ــوده اس ــاع نم ــی در او اجتم عقالن
کــه جســم دارد و مرتبــه  جامــع اســت، یعنــی هویتــی اســت 
کــه نفــس اســت دارا می باشــد و مرتبــه عقالنیت  برزخیــه را 
را هــم دارا و حائــز اســت و ایــن همــان شــخصیت اســت 
کــه  کــه در مهــد طبیعــت بــوده و تحــت تربیــت زمــان، 
ــدون  ــاال ب ــت و ح ــده اس ــع ش ــوده، واق ــتار او ب ــه و پرس دای
هیــچ فرقــی، حتــی بــا نظــر دقیــق عرفانــی و ِحْکمــی، از 
مــاده بیــرون رفتــه و از هیــوالى منضّمــه مســتخلص شــده 

اســت«.  20
انســان چــون موجــودی ذومراتــب اســت مرتبــه نفســی و 
ک عقالنــی عمیــق ســر  کــه بــا ادرا کثــر افــراد  عقلــی او بــرای ا
کار ندارنــد معلــوم نمــی باشــد، بلکــه فقــط جنبــه مــادی  و 
و طبیعــی او تعریــف شــده اســت. بــه همیــن جهــت امــام 
خمینــی در ایــن بــاب مــی فرمایــد: شــناخت انســان در حــد 
طبیعــت، نــازل تریــن مرتبــه معرفــت از انســانیت اســت و 
ع شــناخت از انســان شــبحی از حیوانیــت اســت،  ایــن نــو
معرفــت  از  حــد  همیــن  طبیعتیــم  بــا  مأنــوس  چــون  مــا 
ــی  ــباع م ــا را اش ــان م ــناخت انس ــوس در ش ــادی و محس م
کــه بتــوان  کنــد.21  پــس انســان بــه همیــن ظاهــر نیســت 
او را شــناخت و تعریفــی از او ارائــه داد، بلکــه دارای بعــد 
کــم توجه  کــه اصــاًل بــه آن توجــه نشــده و یــا  معنــوی اســت 

شــده اســت.  22
کــه علــم اعــال اســت در ایــن باب  هیــچ علمــی حتــی فلســفه 
کــه عرفــان ارائــه مــی کنــد تبییــن  قــادر نیســت تعریفــی را 
ابــزار عرفــان، قلــب و باطــن انســان اســت  نمایــد. زیــرا 
کــه منبــع الهامــات و القائــات ســبحانی در انبیــای الهــی 
اســت. تمــام اهتمــام عرفــا در ارائــه تعریــف انســان مأخــوذ 

کــه امــام مؤیــد آن اســت. از آیــات قــرآن اســت 

 ناتوانی در شناخت انسان
از هرگونــه  بیــان حقیقــت مصــون  کلمــات وحیانــی در   
کــه  نورانــی  احادیــث  از  یکــی  انــد.  گمراهــی  انحــراف و 
کــه  بســیار مشــهور اســت حدیــث معرفــت نفــس اســت 
در آثــار بســیاری از حکمــا و عرفــا بیــان شــده اســت مــن 
را  نورانــی  کالم  ایــن  رّبــه 23   عــرف  فقــد  نفســه  عــرف 
فریقیــن از رســول خــدا  نقــل نمــوده و نیــز از امــام علــی  
نــگاه  روایــت دو  ایــن  تفســیر  در  اســت.  وارد شــده  هــم 
کــرده انــد  متفــاوت وجــود دارد. برخــی آن را چنیــن تفســیر 
کــه  کــه خــود شناســی مقــدم بــر خــدا شناســی اســت، چــرا 

20. تقريرات فلسفه امام خميني، ج 3، ص 587.
21. ر.ک: صحیفه امام، ج8، ص434.

22. ر.ک: هامن، ج11، ص216.
23. بحار االنوار، ج 2، ص 32.
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فــرد تــا خــود را نشناســد خدایــش را نمــی توانــد بشناســد و 
کــه ایــن بیــان تعلیــق بــه محــال  گفتــه انــد  عــده ای دیگــر 
امــا  پذیرفتــه،  را  اول  تفســیر  طباطبایــی  عالمــه  اســت. 

ع دوم را مــورد تأییــد قــرار داده انــد. امــام تفســیر نــو
انســان  فرماینــد:  بــه عقیــده مزبــور مــی  بــا توجــه  امــام 
ــز  ــی او را ج ــای حقیق ــه معن ک ــت  ــده ای اس ــود پیچی موج
کســی نمــی دانــد، ماهیــت  کــه ملهــم از اوینــد  خــدا و آنــان 
ــم بــه 

َ
کــه معّل انســان تنهــا بــرای خــدای ســبحان و آنــان 

علــوم الهــی انــد قابــل دســت یابــی اســت، لــذا اســتنباط 
نفســه«  عــرف  »مــن  حدیــث  در  محــال  امــر  بــه  تعلیــق 
مســتبعد نمــی باشــد. براهیــن محکــم مســتدل ســازند، 
کــرده انــد  لــذا حضــرت امــام در ایــن بــاب براهینــی را اقامــه 
ل ایشــان بــر محــال بــودن  کــه قابــل توجــه اســت. اســتدال

ــل اســت.  ــر براهیــن ذی خــود شناســی مبتنــی ب
الــف( اولیــن برهــان اینکــه انســان موجــود پیچیــده ای 
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کــه فقــط بــرای خالقــش شــناخته شــده اســت و  اســت 
حتــی انســان از خــودش اطــالع نــدارد، زیــرا شــناخت امــور 
کــه در او وجــود دارد یــا محــال اســت  و اوصــاف و غرایــزی 
کــه عصمــه اهلل تعالــی  کســی  و یــا نظیــر محــال، مگــر بــرای 

باشــد و از علــم الهــی حــظ و بهــره ای داشــته باشــد.  24
ــه  ک ــا  ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــه ذات اس ــب ب ــر ح ــل دیگ ب( دلی
چــون انســان حــب بــه نفــس دارد و همــه امــور را بــرای 
کــه او  خــودش مــی خواهــد ایــن حــب چنــان شــدید اســت 
را از خــودش هــم غافــل مــی ســازد و ایــن بــزرگ تریــن مانــع 
خــود شناســی او مــی شــود.25  انانیــت و حــب نفــس نمــی 
کــه انســان واقعیــات و حقایــق را درک نمایــد.26  تــا  گــذارد 
کــه ریشــه ایــن محبــت در خانــه قلــب باشــد ســالک  زمانــی 
را بــه مقصــد نمــی رســاند. و او راه بــه مقصــد نمــی بــرد.27 
کــه امــام بــر مســتحیل بــودن شــناخت  ج( برهــان دیگــری 
عقالنــی  ک  ادرا بــودن  محــدود  کنــد  مــی  ارائــه  انســان 
ــل  ــودن عق ــا دارا ب ــان ب ــر انس گ ــه ا ک ــا  ــن معن ــه ای ــت؛ ب اس
گونــه نیــازی بــه علــوم  بــه درک همــه امــور قــادر بــود هیــچ 
وحیانــی و رســول ظاهــری نداشــت. شــعاع عقــل محــدود 
کنــار  ــذا ایــن دو بایــد در  اســت و شــعاع وحــی نامحــدود؛ ل
گــردد. عقــل و وحــی  کامــل  گیرنــد تــا معرفــت  هــم قــرار 
کــه قلمــرو معرفت شــان  هماننــد حــس و عقــل هســتند 
گــر انســان محــدود بــه  متفــاوت اســت. امــام می فرمایــد: ا
همیــن حــد طبیعــت بــود و فراتــر از ایــن چیزى نبــود نیازی 
کــه از عاَلــم غیــب بــراى او چیــزی فرســتاده شــود  نداشــت 
تــا انســان را تربیــت نمایــد. ولــی چــون انســاْن فراتــر از ایــن 
کســی او را  عالــم طبیعــْت یــک حقیقتــی دارد، لــذا بایــد 
کــه علــم حقیقــی بــه  کســی باشــد  هدایــت نمایــد و او بایــد 
کنــار عقــل  آن طــرف داشــته باشــد.28 پــس لــزوم وحــی در 
بــرای درک و معرفــت بیش تــر امــری بدیهــی اســت. بــه 
همیــن جهــت در روایتــی از امــام علــی)ع( وارد شــده اســت 
ــه العقــل االعتــراف بالجهــل؛29  نهایــت  ــه فرمــود: غای ک

درک عقــل، اعتــراف بــه جهــل خویــش اســت.
بــر ایــن اســاس هدایــت و تربیــت الهــی بــدون شــناخت 
مراتــب ســه گانه انســانی ممکــن نخواهــد بــود. فقــط انبیــا 
و اولیــای الهــی مــی تواننــد انســان را بشناســند و از عهــده 
کــه وارد شــده اســت: َمــْن  تربیتــش برآینــد. » ایــن روایــت  

24. ر.ک:  صحیفه امام، ج14، ص8.
25. ر.ک:  هامن.

26. ر.ک:  جهاد اکرب، ص53.
27. ر.ک:  هامن، آداب الصلوه، ص58.
28. ر.ک:  صحیفه امام، ج4،ص 188.

29. رشح آقا جامل الدین خوانساری بر غررالحکم، ج 4، ص 374.

ــه 30  ایــن بــه مــا مــی فهمانــد   َرّبَ
َ

ــْد َعــَرف
َ

ق
َ

َســُه ف
ْ

 َنف
َ

َعــَرف
گــر شــناخته  ا کــه  اســت  انســان آن طــور موجــودی  کــه 
بشــود، شناســایی خــدا بــا ایــن اســت. نســبت بــه هیــچ 
را  انســان  رّب  نیســت.  صــادق  مطلــب  ایــن  موجــودی 
کســی نمــی توانــد بشناســد، اال این کــه خــودش را بشناســد 
کــه دنبالــش خــدا شناســی اســت حاصــل  و خــود شناســایی 

کّل اولیــای خــدا«. 31 ــرای  نمــی شــود مگــر ب
بســیار  ل  اســتدال بــه  االنــس  مصبــاح  بــر  تعلیقــه  در  د( 
دقیــق و ظریفــی اشــاره مــی کننــد و آن تــالزم معرفــت حــق 
کــه انســان میــان خــود و  و نفــس اســت؛ بــه ایــن معنــا 
کــه همیــن  نفســش حجابــی بــه نــام عیــن ثابــت را دارد 
خــود حجــاب بیــن او و ذاتــش مــی باشــد و همیــن حجــاب 
کــه وی ذات خویــش را بشناســد، چنان چــه  گــذارد  نمــی 
کــه حــق را بشناســد  بــا وجــود همیــن حجــب قــادر نیســت 
بنابرایــن تــالزم خــود شناســی و خــدا شناســی در ایــن اســت 
کــه هــر دو از موانــع و حجــب برخوردارنــد.32  چــون حــق و 
نفــس را حجــاب اســت، معرفــت بــه ذات و حقیقــت شــان 
ناصــواب اســت و بــه همیــن جهــت از رســول حــق بــر خلــق 
کــه: مــن عــرف نفســه فقــد  گونــه خطــاب اســت  ایــن 
 ِعَباَدِتــَک 

َ
َک َحــّق عــرف رّبــه.33  و نیــز فرمــوده: َمــا َعَبْدَنــا

ِتــک . 34
َ

 َمْعِرف
َ

َک َحــّق ــا َن
ْ

ــا َعَرف َو َم

انسان حیوان بالفعل و انسان بالقوه 
کســی  کمتــر  کــه  اســت  صریــح  چنــان  گاهــی  حقیقــت 
حاضــر اســت آن را بپذیــرد زیــرا طبــع بشــر چنیــن اســت 
کالم  ــر او ســنگین اســت. چنان کــه در  کــه پذیــرش حــق ب
 

ُ
َحــّق

ْ
ّرٍ ال

َ
َبــا ذ

َ
رســول خــدا خطــاب بــه ابــاذر آمــده اســت. َیــا أ

ــو35  و شــاید یکــی از علــل 
ْ
 ُحل

ٌ
 َخِفیــف

ُ
َباِطــل

ْ
 ُمــّرٌ َو ال

ٌ
ِقیــل

َ
ث

کــه  تمــرد و مخالفــت بــا عرفــان در همیــن امــر نهفتــه باشــد 
ــل  ــد. مث ــی رس ــر م ــه نظ ــده ب گزن ــث  ــن حی ــا از ای کالم عرف
گفتــه شــود انســان هــا در حــال فعلــی حیواننــد  این کــه 
بســیار  باشــند.  مــی  دارا  را  انســانیت  قــوه  و  اســتعداد  و 
کــه بیــن قــوه و فعــل فاصلــه اســت، تخــم  روشــن اســت 
گل شــدن را واجــد اســت، تــا قــوه آن شــکوفا  گل اســتعداد 
کــه هنــوز  گل اطــالق نمــی کنــد، چــرا  کســی بــه آن  نگــردد 
گل تبدیــل نشــده اســت. انســان نیــز  ــزده و بــه  شــکوفه ن
چنیــن اســت او هــر چنــد بــا ظاهــر انســانی متولــد شــده 

30. بحاراالنوار، ج 2، ص 32.
31. صحیفه امام، ج12،ص422.

32. ر.ک:  تعلیقات علی رشح فصوص الحکم و مصباح االنس، ص71.
- .33

34. بحاراالنوار، ج68، ص23.
35. مجموعه ورام، ج 2، ص 59.
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برخــوردار  ذاتــی  کرامــت  از  و  بــوده  انســان  ظاهــر  بــه  و 
اســت، امــا از حیــث انســانیت فقــط قــوه محــض اســت و 
اســتعداد انســان شــدن در او منطــوی اســت. ایــن همــان 
کــه امــام خمینــی در مــوارد مکــرر بــه آن  معنایــی اســت 
گذشــتگان از عرفــا  ــد البتــه ایــن تعبیــر را  کــرده ان تصریــح 
و فالســفه داشــته انــد.36  » پــس، انســان حیوانــی بالفعــل 
اســت در ابتــداى ورود در ایــن عالــم، و در تحــت هیــچ 
کــه اداره شــهوت و غضــب  میــزان جــز شــریعت حیوانــات، 
اســت، نیســت. و چــون ایــن اعجوبــه  دهــر ذات جامــع 
یــا قابــل جمعــی اســت، از ایــن جهــت بــراى اداره آن دو 
کــذب و خدیعــه و نفــاق  قــّوه صفــات شــیطانی را از قبیــل 
کار می بــرد،  و نمیمــه و ســایر شــیطنت هــاى دیگــر نیــز بــه 
کــه اصــول مفســدات و مهلــکات  و بــا همیــن ســه قــّوه، 
کنــد، و این هــا نیــز در او نمــّو و ترقــی روز  اســت، ترقــی 
گــر در تحــت تأثیــر مربــی و معلمــی واقــع  افــزون نماینــد. و ا
غ یــک حیــوان  نشــود، پــس از رســیدن بــه حــد رشــد و بلــو
کــه در هــر یــک از شــئون مذکــوره  عجیــب و غریبــی شــود 
گــوى ســبقت از ســایر حیوانــات و شــیاطین ببــرد، و از همه 
کامــل تــر در مقــام حیوانیــت و شــیطنت شــود.  قــوی تــر و 
گــر بــر همیــن حــال روزگار بــر او بگــذرد، و جــز تبعیــت  و ا
هــواى نفــس در شــئون ثالثــه نکنــد، هیــچ یــک از معــارف 
الهیــه و اخــالق فاضلــه و اعمــال صالحــه در او بــروز نکنــد، 

ــردد«.37   گ ــز خامــوش  ــه او نی ــوار فطری بلکــه جمیــع ان
حیــوان  پیدایــش  ابتــدای  در  انســان  امــام،  بــاور  در 
بــه  ارتقــا  بــه قابلیــت  کــه جــز  ضعیــف و ناقصــی اســت 
مقــام انســانیت، امتیــازی از ســایر حیوانــات نــدارد و در 
گونــه اوصــاف  ایــن مرحلــه حیــوان بالفعــل و فاقــد هــر 
ــا ایــن قــوای درونــی  کنــد ت انســانی اســت. او بایــد تــالش 
ــه  ک ــد  ــده ان ــن آم ــرای همی ــا ب ــه انبی ــازد و هم ــکوفا س را ش
کــه  او را بــا تعالیــم وحیانــی بــه انســانیت برســانند چــرا 
والدت اولیــه انســان، والدت حیوانــی اســت و پــس از طــی 
کمیــت عقــل  کــه شــهوت و غضبــش را تحــت حا مراحلــی 
بــرای  اســت  انســانی  کــه والدت  ثانــوی  آورد والدت  در 
کار نشــد و  گــر موفــق بــه ایــن  او حاصــل مــی شــود، امــا ا
ــا زمــان  ــی خــود نکــرد، ت ــه قــوای درون ــا هیــچ توجهــی ب ی
رحلــت در حیوانیــت خــود باقــی اســت و تولــدی دوبــاره 
بــرای او حاصــل نشــده و مــدت اقامــت او در ایــن موطــن 

36. ر.ک:  مفاتیح الغیب، ص 554.
37. رشح چهل حدیث، ص 168 ـ 169.

ــی بســی طوالنــی خواهــد شــد. تشــخیص ایــن امــر  حیوان
نــزد همــگان  آن  میــزان  و  ک  مــال و  اســت  آســان  بســیار 
کــه  کالم خــدای ســبحان اســت  ایــن بیــان در  اســت و 
 

ُ
ُکل

ْ
َکمــا َتــأ ــوَن 

ُ
ُکل ُعــوَن َوَیأ

َ
ــُروا َیَتَمّت

َ
َکف ِذیــَن 

َّ
فرمــود:  َو ال

ُهــْم38  ایــن میــزان اســت. هرکــس 
َ
ــاُر َمْثــوًى ل

َ
ْنعــاُم َوالّن

َ
ال

کل و اســتفاده ها  کــه در تمتعاتــش- در ا کــرد  کــه مالحظــه 
یعنــی  اســت،  نزدیــک  حیوانــی  افــق  بــه  لذایــذش-  و 
کــه از  کنــد  ــرد، بــدون اینکــه تفکــر  می خــورد و لــذت می ب
چــه راهــی بایــد باشــد. حیــوان هنــگام چریــدن در علفــزار 
کــردن  بــه فکــر حــالل و حــرام نیســت، بلکــه بــه فکــر ســیر 
گــر انســانی دو پــا چنیــن باشــد  شــکم خویــش اســت. حــال ا
روایتــی  در  اســت.  خویشــاوندی  چــه  انســانیت  بــا  را  او 
ــراى  ــت، و از ب ــاء اس ــا ِمع ــت ت ــر هف کاف ــراى  ــه از ب ک ــت  اس

مؤمــن معــاء واحــد اســت.39
»مؤمــن یــک معــاء بیشــتر نــدارد و آن معــاء قانــون اســت: 
شــکمش را، ســایر لذایــذش را، تطبیــق می کنــد بــا قانــون 
کســی  اســالم؛ تخلــف از قانــون اســالم نمی کنــد. امــا آن 
کــه مؤمــن نیســت، از راه شــهوت می خــورد بــدون اینکــه 

تطبیــق بــا قانــون بکنــد«.40
تفســیر  از  متأثــر  شــدت  بــه  بــاب  ایــن  در  امــام  دیــدگاه 
ــد:  ــی فرمای ــادی م گناب ــوم  ــه مرح ک ــت  ــعاده اس ــان الس بی
کــه نفــس انســانی در ابتــداى خلقــت جــز فعلّیــت  »بــدان 
جمــاد چیــزى نــدارد، ســپس تدریجــًا بــه فعلّیــت نبــات و 
کــرم هــا تــا بــه  ســپس بــه فعلّیــت مراتــب حیــوان از مراتــب 
ــت  ــه فعلّی ــت و ســبعّیت می رســد، ســپس ب مراتــب بهیمّی
شــیطانّیت، آن گاه بــه طــور اجمــال بــه فعلّیــت انســانّیت 
می رســد، و آن مقــام تمیــز دادن او بــه خیــر و شــّر عقلــی 
غ و تکلیــف  کــه در اّول مراتــب بلــو بــه طــور اجمــال اســت 
خ بیــن عالــم  خ می دهــد، و در ایــن هنــگام بــه حالــت بــرز ر
کــه در آن جهّنــم و آتــش آن اســت و بیــن  جــّن و شــیاطین 
کــه در آن بهشــت و نعمت هــا و  عالــم مالئکــه بــا مراتبــش 
روح و ایمانــش می باشــد واقــع می گــردد، و انســان در ایــن 

مقــام جــز قابلّیــت صــرف چیــزى نیســت «.41
کــه از نیــات و اعمــال  ک در دســت همــگان اســت  ایــن مــال
آیــا مشــغول تمتعــات  کــه  کننــد  خــود هــر روز محاســبه 
کــه  کســی  حیوانــی انــد و یــا در مســیر تکامــل انســانی ، 
در طــول زندگــی مشــغول لــذات حیوانــی اســت و تمــام 
اهتمــام او در مثلــث شــوم خــوردن و خوابیــدن و آشــامیدن 

38. محمد )47(: 12.
39. ر.ک:  وسائل الشیعه، ج 24، ص 239، ح 3.

40. صحیفه امام، ج 2، ص 361 .
41. تفسیر بیان السعاده، ج 2، ص279 .
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اســت و از قــوه خــرد خــود فقــط در طریــق معــاش بهــره مــی 
ــودن را  ــل ب ــان بالفع ــی انس ــد مدع ــی توان ــه م ــرد چگون گی
داشــته و خــود را در قلمــرو انســان بدانــد، پــس او حیــوان 

بالفعــل اســت و انســان بالقــوه. 

جایگاه انسان
کــه در قــرآن و میــان عارفــان  یکــی از موضوعــات مهمــی 
گرفتــه، مقــام انســان در میــان ســایر  مــورد بحــث قــرار 
کــوان و رابطــه او بــا خــدای ســبحان اســت. آیــا انســان در  ا
عــرض ســایر موجــودات اســت و یــا در رتبــه طولــی، باالتــر 
کــه انســان بــر آن تکیــه  از ســایر موجــودات اســت. مقامــی 
ع از پرســش هــا  زده اســت چــه جایگاهــی اســت؟ ایــن نــو
موجــب شــد تــا این کــه عرفــا بــا مطالعــه در متــون دینــی 
پاســخی منطقــی را جســت وجو و ارائــه نماینــد. فنــاری در 
اثــر ارزشــمند مصبــاح االنــس پــس از بیــان حقیقــت انســان 
و منشــأ خلقــت او تحــت عنــوان »ماحقیقتــه، ومــم وجــد،  
فیــم وجــد، وکیــف وجــد، و مــن أوجــده و...«42 ســؤال 
کــه انســان در چــه مرتبــه ای وجــود یافــت؟ در  می کنــد 
کــه انســان در حضــرت  مقــام توضیــح مطلــب مــی گویــد 
عمائیــه آفریــده شــد و مرتبــه او در میــان موجــودات مرتبــه 
ای خــاص اســت.43 از جملــه خصائــص مرتبــه عمائیــه 
انســان  اســت،  وجــودی  مراتــب  جمیــع  بــر  آن  احاطــه 
کــه مظهــر اســماء و صفــات  در ایــن مرتبــه آفریــده شــده 
کــه  الهیــه اســت.44  از ایــن بیــان عرفانــی روشــن مــی شــود 
هســتی از نــگاه عرفــا دارای مراتــب بــوده و فقــط بــه عالــم 
بــرای تبییــن  لــذا  شــود،  مــاده خالصــه و محــدود نمــی 
ع بــه ایــن مطلــب اشــاره، ســپس بــه جایگاه انســان  موضــو

پرداختــه مــی شــود.

حضــرات خمــس) مراتــب هســتی( در اندیشــه 
امــام خمینــی    

از وجــود  اســت  نــگاه عرفــا حقیقــت هســتی عبــارت  از   

42. مفتاح الغیب، ص99.
43. ارباب عرفان در مواردى حرضت  عامئيه  را در مقام احديت اعتبار 

منوده اند و در مواردى از مقام واحديت به مرتبه عامئيه تعبري منوده اند. 

عام، اطالق شده بر غيم رقيق )ابر نازک( که حايل است بني چشم ناظر 

و قرص خورشيد و مانع رؤيت نور خورشيد مى گردد. و يا مراد از عامء 

ابرى است که حائل بني آسامن و زمني و قهراً مانع از تابش نور بر زمني 

و يا آن که اين عامء، خود واسطه نزول برکات است، هر چه باشد، این 

اصطالح را عرفا از کالم خري املرسلني خواجه عامل حرضت ختمى نبوت 

گرفته اند، چه آنکه ابو رزين عقيىل از آن حرضت پرسيد »أين کان ربّنا 

قبل أن يخلق الخلق؟ قال: کان ىف عامء ما فوقه«. )رسائل قيرصى، منت، 

ص 58(
44. مفتاح الغیب، ص 102.

کــه او خــود را در مراتــب و منازل نشــان داده  حضــرت حــق 
و در مراتــب مختلــف تجلــی پیــدا مــی کنــد و ایــن محــدود 
بــه عالــم مــاده نیســت، بلکــه عوالــم متعــدد و متکثرنــد و 
حکیمــان و عارفــان در مقــام بیــان تعــدد آن اتفــاق ندارنــد 
کــه بیــن عرفــا مشــهور اســت عوالــم پنــج گانــه  امــا آن چــه 
کــه بــه حضــرات خمــس شــهرت دارد. ابــن  وجــود اســت 
ح فصــوص بــر همیــن  عربــی، قونــوی و قیصــری در شــر

اندیشــه تصریــح دارنــد. 
امــام خمینــی در آثــار عرفانــی شــان ضمــن پذیــرش مبنــای 
ــس(  ــرات خم ــودی )حض ــب وج ــاب مرات ــی در ب ــن عرب اب
نظــم دیگــری بــه آن بخشــیده و بــدون توجــه بــر تنســیق 
کرده اســت.45  ایشــان با  قیصــری ترتیــب جدیــدی را ارائــه 
کیــد بــر اندیشــه عرفــا و حفــظ اصطــالح عرفانــی، مراتــب  تأ
وجــود را دقیقــًا بــر همــان مبنــا تبییــن نمــوده و تحــت 
ح  عنــوان » الحافــظ للحضــرات الخمــس اإللهیــه«46  شــر
ــی  کــه حقیقــت یکــی اســت و ماســوی اهلل تجل مــی دهــد 
حقنــد و همــه مراتــب وجــود پرتــوی از تجلــی ذات اوســت، 
در حقیقــت همــه ممکنــات بــه طــور یکســان در حضــور 
کــه  حقنــد. همــه مراتــب وجــود از بلنــد تریــن مقــام هســتی 
از عالــم ملکــوت اعلــی و جبــروت اعظــم سرچشــمه مــی 
کــه عالــم طبیعــت و  گیــرد تــا پاییــن تریــن مرتبــه وجــود 
ملــک باشــد در پیــش گاه حــق بــه طــور یکســان حضــور 

دارنــد.47
امــام خمینــی در مشــی عرفانــی خویــش از نــگاه فلســفی 
غافــل نشــده و بــا اشــاره بــه ترتیــب فلســفی عوالــم بــه 
مــاده، مثــال و عقــل مــی فرماینــد: هــر مرتبــه ای از وجــود 
کمــل  کــه بــه ذات حــق نزدیــک تــر باشــد وجــودش اتــم و ا
اســت و در مرتبــه صاعــده وجــودی قــرار دارد و هــر انــدازه 
ــر  کمت ــش  کمال ــتر و  ــش بیش ــد نقص ــر باش ــام دورت از آن مق

اســت. 48
ج وجــود، همگــی از  از نــگاه امــام مراتــب و سلســله ی مــدار
اســمای الهــی انــد، زیــرا اســم بــه معنــای عالمــت اســت و 
کــه از عالــم غیــب، قــدم بــه مراتــب هســتی  هــر موجــودی 
بگــذارد عالمتــی از خالــق و مظهــری از مظاهــر پــروردگار 
اســت.49  در مقــام اســما، اعتبــارات زیــادی نهفتــه اســت و 
ایــن اعتبــارات مراتــب عالــم را شــکل مــی دهــد. حقیقــت 
بــا  و هیــچ ســنخیتی  اســت  الهــی، غیــب محــض  ذات 

45. ر.ک:  رشح دعای سحر، ص30.
46. هامن، ص 162.

47. ر.ک:  رشح چهل حدیث، ص435.
48. مصباح الهدایه، ص33.

49. ر.ک:  رشح دعای سحر ، ص110.
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دیگــر موجــودات نــدارد. 
گرفتــه  سلســله وجــود، از عنصریــات و فلکیــات و اشــباح 
همــه  آن،  صعــود  و  نــزول  و  شــهود  و  غیــب  و  ارواح  تــا 
زبــور  و  ربوبــی  الهــی و صحیفه هــاى مکــرم  کتاب هــاى 
از  آســمان احدیت انــد و هــر مرتبــه  از  آمــده  فــرود  هــاى 
مراتــب آن و درجــه اى از درجاتــش، از سلســله طولــی و 
کــه دل هاشــان  گــوش دل اهــل یقیــن  ــر  ــات، ب عرضــی آی
کــدورت عالــم هیــوال و غبارهــاى آن رهایــی یافتــه و  از 
از خــواب آن عالــم بیــدار شــده اند خوانــده شــده اســت. 
گورســتان  از  کــه  شــده  تــالوت  کســانی  بــر  آیــات  ایــن 
عالــم طبیعــت برخاســته اند و از زنــدان ظلمانــی مــاده و 
گشــته اند و همــت نهایــی خــود  قیــد و بندهــاى آن آزاد 
ــه دنیــاى پســت و زینت هــا و آرایــش آن قــرار  را رســیدن ب
نداده انــد و بــه زمیــن دل نبســته و آن را وطــن همیشــگی 
کــه آمدنشــان بــه ایــن دنیــا  کســانی  خــود نســاخته اند. 
دنیــا  زیــرا  کــردن،  درو  بــراى  نــه  بــوده  کاشــتن  بــراى 
ــراى حرکــت  ــه آن ب کشــتگاه آخــرت اســت. و ورودشــان ب
حرکــت  آن  واســطه  بــه  انســان  کــه  بــوده  انعطافــی اى 
کــه جایــگاه  انســان می شــود و از دنیــا بــه وطــن اصلــی اش 

برمی گــردد.50 بــود  آدم)ع(،  مــا، حضــرت  پــدر 
کــه در غیــب هویــت و  »بلکــه ســالک مجاهــد هنگامــی 
مقــام جمــع احدیــت مســتهلک  می شــود، خــودش وجــود 
و  را،  صفــات  و  اســماء  مراتــب  همــه  می گــردد  جامعــی 
کــه همــه چیــز در آن اســت«.51   جهــان مســتقلی می شــود 
کــه فرمــود:  در روایتــی از امــام رضــا)ع( وارد شــده اســت 
ک الیعلــم إال بمــا   مــا هنــا

ّ
کل قــد علــم اولــوا االلبــاب 

هاهنــا.52  تدبیــر امــام در مباحثــات علمــی زمانــی روشــن 
کامــل تعابیــر فالســفه و  کــه ایشــان بــا رعایــت  می شــود 
ــه همــه آنهــا در مقــام تبییــن  ج نهــادن ب ــا و ضمــن ار عرف
و  واقعیــات  تــا  می کوشــند  و  آینــد  مــی  بــر  خــود  آرای 
ــا توجــه بــه  کــه تشــخیص داده انــد ب گونــه  حقایــق را آن 
ــذا هــم از تعابیــر فالســفه در  ــه نماینــد. ل مبانــی دینــی ارائ
هســتی شناســی، از اصطــالح عالــم و عوالــم اســتفاده مــی 
ــت  ــانه و عالم ــای نش ــه معن ــم ب ــه عل ک ــت  ــدان جه ــد ب کن
اســت.53 و هــم از تعابیــر عرفــا بــه نــام حضــرت و حضــرات؛ 

50. ر.ک:  هامن، ص 192 ـ 193.
51. رشح دعای سحر، ص 194.

52. شیخ صدوق، التوحید، ص438.
53. بدان که عامل مأخوذ است از عالمت، و در لغت عبارت است از 

آن چه از وى چيزى دانسته شود، چه در صيغه اسم آلت است، پس 

آلت علم باشد چون خاتم که آلت ختم است. و در اصطالح عبارت 

است از جميع ما سوى الله، هم بدين معنا که از او بارى تعاىل دانسته 

مى شود از روى اسامء و صفات، از آن که هر فردى از افراد عامل مظهر 

کــه همــه هســتی در حضــور حقنــد. امــا انســان در  زیــرا 
ایــن مجموعــه هســتی و نشــئه وجــودی بــزرگ تریــن و 
کــه تمــام  کامــل تریــن نمــاد حــق اســت؛ موجــودی اســت 
خصائــص هســتی در او جمــع بــوده و نظــام هســتی بــرای 
او خلــق شــده اســت. حضــرت و عالــم انســانی تنهــا عالمــی 
کــه  همــه خصایــص حضــرات چهارگانــه را در خــود  اســت 

جمــع نمــوده اســت.
کرامــت، علــم و معرفــت بــه اســماء الهــی  خالفــت، امانــت، 
و تفضیــل و تکریــم نســبت بــه ســایر مخلوقــات مختــص 
کبــر  عالــم و مقــام انســانی اســت و بــه همیــن جهــت عالــم ا
کــه انســان جامــع  در او منطــوی اســت. لــذا عرفــا معتقدنــد 
کتــاب هــاى  کــه جامــع تمــام  کتابــی اســت  تمــام عوالــم و 
کتابــی  کونــی اســت. پــس از جهــت روح و عقلــش  الهــی و 
کتــاب هــا(  کــه بــه نــام ام الکتــاب )اصــل  عقلــی اســت 
کتــاب، لــوح محفــوظ  نامیــده شــده، و از جهــت قلبــش 
کتــاب، محــو و اثبــات. پــس او  اســت و از جهــت نفســش 
کی اســت که دســت  گــران بها و پا کتــب ارجمنــد  صحــف و 
بــدان نمی رســد و راز هــاى شــگفت آن و شــگفتی هایــش را 
کان یعنــی رهــا شــدگان از حجــاب و پوشــش هــاى  جــز پــا
ک نمی کننــد. بنابرایــن، نســبت عقــل اول  ظلمانــی ادرا
کبیــر و حقایــق آن، بعینــه نســبت روح انســانی  ــم  بــه عال
کبیــر  کلــی قلــب عالــم  اســت بــه بــدن و قــواى آن، و نفــس 
کــه نفــس ناطقــه قلــب انســان اســت.  اســت، همــان گونــه 
کبیــر نامیــده شــده  کــه عالــم، انســان  از ایــن جهــت اســت 
کــه مشــتمل بــر ســه  اســت. انســان، عالــم صغیــر اســت 
ــت و  ــس اس ــالى آن نف ــرف و اع ــه اش ــت: مرتب ــت اس مرتب
کلیــه موجوداتــی  مرتبــه پاییــن و أخــس آن بــدن اســت، و 

اسمى است خاّص از اسامء الهى که آن اسم از اين فرد معلوم مى گردد، 

چنانکه أجناس و انواع حقيقيّه داّل اند بر اسامء کليّه. پس عقل اّول از 

روى اشتامل بر جميع حقايق و صور عىل طريق اإلجامل عاملى است 

کىّل که داّل است بر اسم رحامن، و نفس کليّه از روى اشتامل بر جميع 

آن چه عقل اّول مشتمل است بر آن عاملى است کىّل که داّل است بر اسم 

رحيم، و انسان کامل که جامع جميع حقايق است اجامالً در مرتبه روح 

و تفصيالً در مرتبه قلب، عاملى است که داّل است بر اسم الله که جامع 

جميع اسامء است. بيت:

حقيقتى که ملک زو خرب منى يابد 

به صورت برش آمد که روى پوش کند

و چون هر فردى از افراد عامل عالمت اسمى است از اسامء الهى، و آن 

اسم عبارت است از ذاىت که جامع است مر جميع اسامء را، پس اين 

نيز مشتمل جميع اسامء باشد، از اين روى، ال جرم، هر فردى از افراد 

عامل، عاملى است کىّل که داّل است مر جميع اسامء را. )رشح فصوص 

خوارزمی، ج 1، ص 24 (
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کــه انســان  کبیــر متحققنــد در عالــم صغیــر  کــه در عالــم 
العالــم  انطــوى  فیــک  )و  می باشــند  منطــوى  باشــد 

کبــر(.54 األ
امــام خمینــی بــا توجــه بــه روایــات مأثــوره از ذوات مقدســه 
کــه  معصومیــن  در ایــن بــاره مــی فرمایــد: »ایــن انســان 
کبیــر در سراســر  یــک عالــم  صغیــر اســت و سراســر عالــم  
گــر ایــن یــک  کــه ا قامــت وجودیــه اوســت، بــه طــورى 
کــرده و بــاز نمــوده و بســط بدهنــد،  ح  فــرد انســان را منشــر
مثــل،  بــر  مثــل  انطبــاق  ماننــد  کبیــر،  عالــم   بــا  کامــال 
کبیــر هســت، در  منطبــق می باشــد، پــس هــر چــه در عالــم  
ــم صغیــر هســت و ایــن انســان هــر چــه  ایــن انســان و عال
می دانــد، آن را از مطالعــه ذات و وجــود خــود می فهمــد 
داشــته  راهــی  کبیــر  عالــم  و  ج  خــار بــه  کــه  ایــن  بــدون 

باشــد«.55
»پــس وجــود انســان عصــاره تمــام عاَلــم  و تمــام موجودات 
کــه  می باشــد  کوچکــی  نقشــه  یــک  وجــودش  و  اســت 
کبیــر از عقــل اول تــا  کــون  از روى نقشــه بــزرگ عاَلــم  و 
ــود  ــن وج ــت و ای ــده اس ــته ش ــود برداش ــه وج ــن نقط آخری
کــه از وجــود  کوچکــی اســت  انســانی هماننــد یــک نقشــه 

کبیــر«. 56 کل عالــم 
موجــودات  همــه  از  کمــل  ا انســان  روح  بالجملــه  »و 
و  حیوانــی  و  نباتــی  و  جســمی  کمــال  و  اســت  طبیعــت 
معدنــی و عنصــرى را بکمالــه الوجــودى داراســت، مریــد 
و مــدرک و ســمیع و بصیــر و قدیــر و عالــم  اســت و نســخه 
کــون و  کنــی عالــم  گــر آن را بــاز  عالــم طبیعــت اســت. ا

می بینــی«.57 منطــوى  او  در  را  کبیــر  کــون 
اثــر ارزشــمند جامــع  از امــام، ســید حیــدر آملــی در  قبــل 
االســرار خویــش دیــدگاه ابن-عربــی را پذیرفتــه و همــان 
اعیــان  از حضــرت غیــب مطلــق و عالــم  کــه  را  ترتیبــی 
کــه جامــع جمیــع عوالــم  ثابتــه شــروع و بــه حضــرت جامــع 
چهارگانــه مــی باشــد ختــم مــی گــردد مــورد تأییــد قــرار مــی 
ملــک مظهــر عالــم  کــه عالــم  اســت  دهــد. وی معتقــد 
ملکــوت )عالــم مثــال مطلــق( و عالــم ملکــوت مظهــر عالم 
جبــروت )عالــم مجــردات( و عالــم جبــروت مظهرعالــم 
اعیــان ثابتــه و اعیــان ثابتــه مظهــر اســماء الهــی و حضــرت 
حضــرت  مظهــر  واحدیــت  حضــرت  و  اســت  واحدیــت 
احدیــت اســت.58  ســایر عرفــا نیــز حقایــق هســتی را بــه 

54. ر.ک: الفکوک، ص 94.
55. هامن، ص 303.

56. تقریرات فلسفه امام خمینی، ج3، ص11.
57. هامن، ج2، ص 260.

58. جامع االرسار، ص559.

نمــوده  تنســیق  پنج گانــه  مراتــب  و  خمــس  حضــرات 
کــه انســان برتریــن جایــگاه را در ایــن مراتــب وجــودی 
کــه خــدا نظــام  داراســت. تحلیــل زیبــای عرفــا ایــن اســت 
کــه  هســتی را بــه عنــوان جســم و انســان را بــه عنــوان روح 
کــه اصــل  گــر روح  کــرده باشــد آفریــد و ا در جســم حلــول 
کــه بــه منزلــه  حیــات اســت نمــی بــود عوالــم چهارگانــه 
جســم بــرای ایــن روح مــی باشــد چــون جســمی مــرده و 
بــی تحــرک بــود و هیــچ ارزشــی بــرای او نبــود. »انســان ) 
کامــل ( همــان روح عالــم و جــان وجــود اســت و  انســان 
مجموعــه عوالــم از عقــل تــا هیــوال بــه منزلــه جســد و بــدن 
کــه خلــق شــده اســت تــا در ایــن صــورت  و هیــکل اوســت 
مســتقر شــود و هــو المقصــود بالــذات و المــراد بالــذات و بــه 

تعّلــق اإلراده الحّبیــه«.  59

مقام ملکی و ملکوتی انسان
 بــرای انســان بلکــه فــی الجملــه بــرای هــر موجــودی ظهور 
و بطونــی اســت، مقــام ظهــور و شــهود او مربــوط بــه مرتبــه 
نازلــه دنیاویــه اســت و مقــام بطــون و غیــب او مربــوط بــه 
نشــئه صاعــده اخرویــه مــی باشــد.60  مقــام ملــک، مرتبــه 
کــه بــه او زندگــی و  اول نفــس و منــزل اســفل آن اســت 
حیــات عرضــی مــادی بخشــیده و او را مجهــز بــه قــوای 
ج و دســت و  ظاهــری )گــوش و چشــم و زبــان و شــکم و فــر
کــه تمــام ایــن قــوای منتشــره در ایــن ممالــک  پــا( نمــوده 
گــر ایــن قــوا  ســبعه تحــت تصــرف نفــس مــی باشــند. پــس ا
تحــت قیمومــت وهــم در آینــد ایــن قــوا جنــود شــیطان 
گــردد  گردنــد و مملکــت وجــود انســان جــوالن گاه شــیطان 
ع درآیــد و حرکات  گــر وهــم تحــت تصــرف عقــل و شــر ولــی ا
ع ســلطنت  و ســکنات قــوای ســبعه بــه واســطه عقــل و شــر
شــود مملکــت وجــود انســان رحمانــی و عقالنــی شــده و 

شــیطان و جنــود او رخــت بربندنــد و دامــن در کشــند.  61
کــه  امــا بــرای نفــس انســان مقــام و مرتبــه دیگــری اســت 
آن مملکــت باطــن و نشــئه ملکــوت اوســت. ایــن مقــام 
ــزاع و جــدال  ــر از مرتبــه ظاهــری اســت و ن ــر و مهــم ت باالت
میــان جنــود رحمانــی و شــیطانی در ایــن مقــام بــزرگ تــر و 
ــر اســت، بلکــه آن چــه در عالــم ملــک ظاهــر  ــا اهمیــت ت ب
اســت تنــزل یافتــه همیــن مقــام اســت و هــر چــه در باطــن 
اتفــاق افتــد در ظاهــر تجلــی پیــدا مــی کنــد.62  اعمــال و 
افعــال و حــاالت و ســکنات انســان نمــاد نفــس او ســت چــرا 

59. متهیدالقواعد، ص217.
60. ر.ک:  رشح چهل حدیث، ص120.

61. ر.ک:  هامن، ص 5 ـ 6.
62. ر.ک:  هامن، ص12.
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ــه  ک ــت دارد  ــزار و آل ــه اب ــاز ب ــش نی ــروز افعال ــس در ب ــه نف ک
ح، آلــت و وســیله ظهــور نفســند.63   بــدن و اعضــا و جــوار
بــه اثبــات رســیده بنابرایــن  ایــن نکتــه در محــل خــود 
مقــام و رتبــه انســانی را بــه حــد دنیــا و مقــام ملکــی تنــزل 
تمــام  و  انگاشــتن  نادیــده  را  او  ملکوتــی  مرتبــه  و  دادن 
حقیقــت و هویــت انســان را بــه امــور جســمانی و نشــئه 
دنیــاوی پیونــد زدن بــزرگ تریــن خطــا و عظیــم تریــن 

ــت.  ــق اوس ــا در ح جف

 انسان آیه اهَّلل اعظم 
بــه  آفرینــش  نظــام  از  کریــم،  قــرآن  از  زیــادی  آیــات  در 
عنــوان آیــات حــق تعالــی یــاد شــده اســت. در اختــالف 
شــب و روز و نــزول رزق از آســمان و زنــده نمــودن زمیــن 
پــس از مــردن آن بــرای خردمنــدان نشــانه هایــی اســت.64 
الهــی  آیــات  و  هــا  یقیــن نشــانه  اهــل  بــرای  زمیــن  و در 
ــی  ــانه اله ــمان نش ــن و آس ــتواری زمی ــوام و اس ــت.65  ق اس
اســت.66  خــواب شــما در شــب و روز و طلــب روزی شــما 
نشــانه الهــی اســت.67  نــزول بــاران و حیــات و زنــده شــدن 
زمیــن پــس از مــردن آن نشــانه و آیــه ای از آیــات الهــی 
ک نشــانه الهــی اســت.69   اســت.68 و خلقــت شــما از خــا
کــه البتــه مشــاهده ایــن جمــال جمیــل  امــام معتقــد اســت 
کــه از خــود بیــرون رود و  کســی اســت  و آیــات الهــی بــرای 
ــی،  ــوه اله ــاهده جل ــه مش ک ــرا  ــردد چ گ ــلب  ــت از او س انانی

63. رسائل شیخ ارشاق، التلویحات، ص64؛ املشارع واملطارحات، ص 

.450
ْزٍق َفأَْحَيا ِبِه  َمِء ِمن رِّ اِر َو َما أَنَزَل اللَُّه ِمَن السَّ 64. َو اْخِتَلِف الَّْيِل َو النهَّ

يَاحِ َءايَاٌت لَِّقْوٍم يَْعِقلُون. )جاثیه )45(: 5( يِف الرِّ األَْرَض بَْعَد َمْوتِها َو تَْصِ
ِّلُْموِقِنني. )ذاریات )51(: 20( ْرِض َءايَاٌت لل 65. َو ىِف اأْلَ

َمُء َواأَلْرُض ِبأَْمرِه. )روم )30(: 25( 66. َ ِمْن َءايَاتِِه أَن تَُقوَم السَّ
ن َفْضلِِه. )روم  اِر َو ابِْتَغاُؤکُم مِّ 67. َو ِمْن َءايَاتِِه َمَناُمکُم ِبالَّْيِل َو النهَّ

)23 :)30(
َمِء َماًء  68. َو ِمْن َءايَاتِِه يُِريکُُم الْرَبَق َخْوًفا َو طََمًعا َو يُنزَُّل ِمَن السَّ

َفُيْحِى ِبِه األَْرَض بَْعَد َمْوتَِها. )روم )30(: 24(
ن تَُراٍب ثُم... . )روم )30(: 20( 69. َو ِمْن َءايَاتِِه أَْن َخلََقکُم مِّ

چشــم حق بیــن می-خواهــد و ایــن ســالک اهــل معرفــت 
کــه همــه چیــز را او مــی بینــد و غیــر از حــق چیــزی بــه  اســت 

ــام وجــود نمــی بینــد.  ن
کــه انســان از  ــد  ــه ایــن بیــان، عارفــان معتقدن ــا توجــه ب ب
میــان همــه مخلوقــات بــزرگ تریــن آیــه از آیــات خــدای 
کــه انســان در عرفــان مــرآت اســم  ســبحان اســت چــون 
کــوان اســت، »انســان...  جامــع و مربــوب اســم اعظــم در ا
جامــع جمیــع تجلیــات اســمائیه، جمعــًا و فرقــًا، توانــد بود. 
کلــی الهــی را بــر قلــب او  پــس بــه طریــق فــرق، هــزار اســم 
هــزار تجلــی اســت؟ و جمعــًا هــر یــک از اســماء مزدوجــًا بــا 
ترکیبــات  متصــوره  مراتــب  همین طــور  و  دیگــر...  اســم 
کلــی بــه حســب هــر ترکیبــی،  اســمایی در ایــن هــزار اســم 
کــه  تجلــی ممکــن اســت واقــع شــود؛ و نیــز قلــب انســان، 
قابــل ایــن تجلیــات اســت خــود مظهــر جمیــع اســما اســت، 

کلــی مظهــر هــزار اســم اســت«.  70 و بــه طریــق 
»و حقیقــت انســان  مثــل یــک آینــه در غــالف اســت که هم 
ــا صــور  صفــاى آینــه الزم اســت، و هــم خــروج از غــالف، ت
کــه انســان  در آن مــرآت  نقــش بنــدد، پــس اواًل الزم اســت 
ــه از غــالف و  صفــاى معنــی داشــته باشــد، و دیگــر ایــن ک
گــر  قشــر و عالیــق بدنــی و دنیایــی بیــرون آمــده باشــد، و ا
گــردد  ایــن دو مانــع رفــع شــود؛ یعنــی صفــاى روحــی پیــدا 
کــدورات بدنیــه برداشــته شــود، اتصــال بــه عالــم بــاال  و 
پیــدا می شــود.«71 و »در حدیــث شــریف فرمایــد: إّن اهَّلل 
خلــق آدم علــی صورتــه. یعنــی آدم مثــل اعــالى حــق و 
کبــرى و مظهــر اتــّم و مــرآت  تجلیــات اســماء و  آیــت اهلل 
صفــات و وجــه اهلل و عیــن اهلل و یــد اهلل و جنــب اهلل اســت: 
هــو یســمع و یبصــر و یبطــش بــاهلل، و اهلل یبصــر و یســمع 

و یبطــش بــه« .72
کــه  کالم نورانــی امیــر بیــان امــام علــی  آمــده اســت  در 
ح الّول انــا آیــه الجبــار و  فرمــود: أنــا آدم الّول أنــا نــو
أنــا حقیقــه الســرار.73 »انســان غایــت خلقــت و مــرآت 
جــال  کمــال  مبــدأ  و  وجــود  ظهــور  نشــانه  و  حــق  شــهود 
ظاهــر  روی  از  کــه  کامــل  »انســان  استجالســت«.74   و 
ع عوالــم اســت بــه حقیقــت مــرآت ذات  مجموعــه مجمــو
و مجــالی حضــرت احدیــت اســت«.75 »انســان مظهــر و 
ــه التوحیــد  ــّم الهــی اســت«. 76 »نفــس انســان آی مــرآت ات

70. رسالصاله، ص22 ـ 23.
71. تقریرات فلسفه امام خمينی، ج3، ص466.

72. رشح چهل حدیث، ص635.
73. ممدالهمم، ص533.

74. متهیدالقواعد، ص139.
75. رشح فصوص الحکم خوارزمی، ج 1، ص38.
76. تقریرات فلسفه امام خمينی، ج1، ص295.
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ــه  ــا ب ــت «77 »م ج اس ــدار ــات و م ــب مقام ــت و... صاح اس
کــه می گوییــم انســانیم ... بلکــه مــا بــه  دروغ ادعــا داریــم 

تســخیر شــیطان در حرکــت هســتیم«. 78
کــه بــزرگ تریــن آیــت و نشــانه حــق تعالــی  پــس انســان 
ــن  ــالی ای ــش مج ــا طاعت ــد ب ــت بای ــبحان اس ــدای س و خ
قــدرت کالن باشــد نــه این کــه حیاتش در تســخیر شــیطان 
کــه عالــم وجــود، مثال  باشــد. ایــن بیــان ظریــف عرفاســت 
حــق تعالــی اســت و انســان جامــع جمیــع اســماء اهلل اســت، 
لــذا بایــد در وجــود او خــدا را مشــاهده نمــود. » فالعالــم مــن 
حیــث جمعّیتــه لألســماء مثــال الحــّق تعالــی، و اإلنســان 
علیــه  نــّص  بمــا  األســماء  لجمیــع  جامعــه  نســخه  أیضــًا 

هــا. 79
َّ
ُکل ْســماَء 

َ
ــَم آَدَم ال

َّ
کتابــه:  َو َعل تعالــی فــی 

 هبوط آدم به عالم 
بســیاری از شــبهات و اشــکاالت مــا ناشــی از جهــل و عــدم 
)ع(  علــی  امــام  از  روایــت  در  چنان کــه  اســت.  گاهــی  آ
ــوا.80   بــا 

ُ
ْعــَداٌء ِلَمــا َجِهل

َ
ــاُس أ

َ
کــه فرمــود: الّن آمــده اســت 

کاســت. برخــی شــبهه  تحصیــل علــم می تــوان از شــبهات 
کــه چــرا خداونــد آدم را از بهشــت الهــی بــه عالــم  می کننــد 

77. هامن.

78. هامن.
79. رشح فصوص الحکم، ص 7.

80. بحار االنوار، ج 1، ص 94.
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طبیعــت هبــوط داد تــا ابنــای او ایــن همــه معضــالت را 
ــر در  گ ــند؟ ا کش ــه دوش  ــف را ب ــار تکلی ــد و ب ــل نماین تحم
بهشــت مــی مانــد ابنــای وی دارای حیــات بهشــتی بــوده 
گنــاه آدم  و بــا ایــن همــه مشــکالت مواجــه نبــود. پــس این 

کــه نســل او بایــد تاوانــش را پرداخــت نماینــد.  بــود 
ح این گونــه از شــبهات از نــگاه امــام ناشــی از جهــل بــه  طــر
گاهــی نه تنها  مــکان اســت و در صــورت کســب معرفــت و آ
هبــوط بــا مشــکل مواجــه می باشــد، بلکــه از اعظــم الطــاف 
کــه بــا تعالیــم دینــی آشــنا  کســی  الهیــه بــه شــمار مــی آیــد. 
کــه بــا  باشــد می دانــد بــرای انســان عوالمــی وجــود دارد 
ــرای او لحــاظ شــده اســت و  کمــاالت انســانی ب ــه  توجــه ب
کمــاالت الزمــه  گــر وجــود عوالــم متعــدده نباشــد قطعــًا  ا
ــد: یکــی از  ــام می فرماین ــود. ام ــرای او مقــدور نخواهــد ب ب
منــازل انســانی و نشــئات وجــودی، عالــم مــادی و نشــئه 
کــه آن مــکان را  طبیعیــه و مرتبــه ظاهریــه دنیویــه اســت 
ــد یمیــن و عــرق  ک ــا  ــد ب گوینــد. انســان بای ارض طبیعــت 
ــه معــراج قــرب و فنــای فــی اهلل  ــا ب ــد ت جبیــن تــالش نمای
کــه غایــت خلقــت اوســت دســت یابــد. پــس طبیعــت، 
مســجد عبــادت حــق اســت و او را بــرای همیــن مقصــد 
ــد وقتــی دار طبیعــت را مســجد  وارد ایــن نشــئه نمــوده ان
گــردد مگــر بــه قــدر  ج  حــق یافــت نبایــد از ایــن مســجد خــار
کنــد و  نیــاز و حاجــت و چــون قضــای حاجــت شــد عــود 
گیــرد و دل بســتگی بــه غیــر پیــدا  نبایــد بــا غیرحــق انــس 

کــه ایــن هــا خــالف ادب مســجد اســت. 81 کنــد 
ک نیتــی، دانشــگاه و مدرســه  گــر شــخص حکیــم و پــا  ا
بــه  تــا  کننــد  تــالش  آن  در  متعلمــان  کــه  ســاخته  را  ای 
از  بایــد  یابنــد  دســت  انســانی  کمــاالت  و  عالــی  ج  مــدار
کــه ایــن عمــل حکیمانــه  بانــی و ســازنده اش تقدیــر نمــود 
کــه  را انجــام داده اســت نــه این کــه بــه او معتــرض بــود 
چــرا چنیــن مکانــی را فراهــم نمــود. خــدای ســبحان آدم 
داد  زمیــن هبــوط  بــه  برزخــی(  یــا  )واقعــی  بهشــت  از  را 
گــر  کنــد و ا تــا این کــه از ایــن مــکان بــه ســوی او صعــود 
کمالــی حاصــل نمــی شــد؛ بــه  چنیــن دانشــگاهی نبــود 
گــر هبــوط نمــی بــود مکانــی بــرای تکلیــف  کــه ا ایــن معنــا 
گــر تکلیــف نبــود، امتیــازی بــرای انســان  وجــود نداشــت و ا
نســبت بــه ســایر مخلوقــات وجــود نداشــت. پــس روشــن 

کــه هبــوط مقدمــه صعــود و ســعود اســت. اســت 
تبییــن  گشــایی  رمــز  بــه  عرفانــی  تحلیــل  ایــن  بــا  امــام 
غیرظاهــری بلکــه بــه تأویــل آیــات الهــی مــی پــردازد و مــی 
فرمایــد: آن چــه قــرآن در بــاب حکایــت آدم و شــیطان و 

81. آداب الصلوة، ص 102.

کــه  هبــوط آدم دارد معنــای ظاهــر مــراد نیســت تــا ایــن 
از معنــای )و عصــی آدم ربــه فغــوی( ظاهــر معنــا را اراده 
کار اســت که بایــد حقایق را از رموز  نمــود، بلکــه رمــوزی در 
گــر فهــم همــه مســائل علمــی نیازمنــد  قرآنــی فهمیــد.82   ا
تحصیــل علــم اســت علــم دیــن از ایــن قانــون مســتثنا 
کــه از صاحــب نظــران در علــوم دینــی اســت  نیســت، امــام 
و اجتهــاد وی امــری مســلم بــرای دیگــران اســت در ادامــه 
کــه  ع می فرمایــد: قضــای حتمــی خــدا بــود  همیــن موضــو
ــم طبیعــت بگشــاید  ــا و عال ــرکات را در نشــئه دنی ــواب ب اب
و ایــن ممکــن نبــود مگــر از طریــق خــروج و هبــوط آدم از 
گر آدم در  بهشــت بــه دار طبیعــت و عالــم مــاده . بنابرایــن ا
بهشــت مــی مانــد از آدمیــت ســاقط مــی شــد. او بــا هبــوط 
کــه در قــرآن  بــه اتمــام رســید.83  ایــن هــا رمــوزی اســت 
کــرد، حتــی  اســت و نمــی تــوان آن را بــه همــه کــس تفهیــم 
ُهــوَن 

َ
ق

ْ
َیــکاُدوَن َیف کــه : ال  کنــم  خــدا مــی فرمایــد چــه 

َحدیثــًا.84  امــام بــرای تثبیــت دیدگاهــش از شــیخ اشــراق 
کــه وی نیــز از ایــن حقیقــت چنیــن  بیانــی را نقــل می کنــد 
بــدن،  بــه  تعلقــش  از  قبــل  کنــد، روح  مــی  گشــایی  رمــز 
گــر چنیــن بــود معنــا نداشــت  کامــل نبــود چــون ا مجــرد و 
ــه دار طبیعــت تنــزل دهنــد.85  ــرای اســتکمال ب کــه او را ب
نفــوس  کــه  اســت  ایــن  امــام  نــگاه  از  ع  موضــو تعلیــل 
انســانی در بــدو ظهــور و هبــوط در جمیــع معــارف و ملــکات 
اراده  بــا  کــه  بالقــوه اســت و الزم اســت  حســنه و ســیئه 
افــراد و بــه عنایــت حــق تعالــی بــه فعلیــت برســند.86  امــام 
ــاند و  ــی رس ــان م ــای یون ــه حکم ــث را ب ــن بح ــینه ای پیش
کــه در لســان  می-فرمایــد: بحــث هبــوط از رمــوزی اســت 
حکمــای قبــل از اســالم مثــل افالطون و ارســطو هــم بوده، 
َنــا اْهِبُطــوا ِمْنهــا َجمیعــا 87 و َو َعصــی  

ْ
ل

ُ
بنابرایــن معنــای ق

کل  کیفیــت ا َغــوى88  همــه رمــز قرآنــی اســت. 
َ

ــُه ف آَدُم َرّبَ
از شــجره و اغــوای شــیطانی و غیــره نــزد اهــل طریقــت 
ــد  کــه انســان بتوان بــه معنــای تنــزل شــعاع مراتــب اســت 
کنــد. حــب ذاتــی بــر ظهــور حضــرت  مراتــب وجــود را ســیر 
حــق در حضــرت اســمایی و عوالــم غیبــی و شــهادتی تعلــق 
ــه ایــن رمــز هبــوط اســت.89 تمــام معــارف حقــه  ک گرفــت 
کمــاالت معنویــه و عشــق خالصانــه بــه محبــوب  و ســیر 

82. ر.ک: تقریرات فلسفه امام خمینی، ج 3، ص 113.
83. ر.ک: رس الصلوة، ص 46.

84. نسا )4(: 78.
85. تقریرات فلسفه امام خمينی، ج 3، ص 115.

86. رک: رشح چهل حدیث، ص 237.
87. بقره )2(: 38 .

88. طه )20(: 121.
89. ر.ک: تقریرات فلسفه امام خمينی، ج 3، ص 119.
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کــه انســان در آن  یگانــه در نشــئه ای تحصیــل مــی شــود 
اســتقرار یافتــه و جــدش آدم در آن هبــوط نمــوده اســت. 
کــه  پــس عالــم مــاده و نشــئه طبیعــت  دار ســعادت اســت 
در مســیر عبــادت میســر و محصــل اســت. آن چــه تبییــن 
کــه از نــگاه عــارف،  شــد معنــای عرفانــی هبــوط اســت 
ع تنزلــی بــه معنــای تنــزل مقــام و جایــگاه نیســت،  هــر نــو
کــه هبــوط بــه دار  گاهــی بــه معنــای انتبــاه اســت  بلکــه 
دنیــا بــه معنــای رفــع حجــاب و ایجــاد ارتقاســت و ســیر 

ــه باالســت. معــراج از پاییــن ب

  ارتباط انسان با عوالم  هستی
ــا   انســان در نــگاه عرفــان قطعــه ای افتــاده از آســمان و ی
کــدان نیســت، بلکــه حقیقتــی ذو  گیاهــی ســر بــرآورده از خا
کــه مقامــش از زمیــن تا  مراتــب و موجــودی جــاودان اســت 
کــه از عیــن ثابــت و عالــم مشــیت  آســمان اســت، وجــودی 
بــا طــی مراحلــی بــا نــزول اجــالل وارد عالــم طبیعــت شــد. 
تجلیــات  از  مظهــری  مخلوقــات  همــه  عرفــان  منظــر  از 
کاروان  خــدای ســبحان و انســان فــص الفصــوص ایــن 
ــا ایشــان  ــم ب اســت، پیونــدی عمیــق و عریــق میــان عوال
برقــرار اســت. حقیقــت هســتی مختــص ذات ربوبــی اســت 
ــی  ــات اله ــه از آی ــات او و هم ــب تجلی ــوی اهلل، مرات و ماس
گذشــته  ع پیونــد انســان بــا خالــق هســتی از  اســت. موضــو
بســیار دور مــورد مداقــه اندیشــمندان بــوده اســت و در دو 
محــل آن را مــورد بحــث قــرار داده انــد: یکــی در فلســفه 
کــه انســان را غایــت نظــام هســتی دانســته انــد،  خلقــت 
کــه عوالــم وجــود را متعــدد  و دیگــر در طبقــات هســتی 
دانســته و انســان را حقیقتــی جامــع همــه عوالــم بــه شــمار 
کامــل از ایــن مطلب بــا توجه به  آورده انــد. امــام بــا تفطــن 
کــه ایــن پیونــد را  کــرده انــد  مشــی فلســفی و عرفانــی ســعی 
گذشــته در بــاب جایــگاه انســان  تبییــن نماینــد، در بحــث 
گردیــد، امــا  در نظــام هســتی دیــدگاه امــام مشــروحًا بیــان 
در خصــوص عــدم انحصــار وجــود انســان بــه عالــم مــاده 
و محــدود نبــودن او بــه نشــئه مــادی و طبیعــی، امــام 
کــه انســان بــا همــه عوالــم هســتی مرتبــط اســت  معتقدنــد 
گذشــت مبرهــن  کــه  و ایــن نکتــه را در بحــث »هبــوط« 

ســاخته انــد.
از دیــدگاه امــام انقطــاع انســان از عوالــم هســتی و محــدود 
نمــودن او بــه دنیــای مــادی و طبیعــی ناشــی از ســطحی 
نگــری و خالــی از منطــق و براهیــن عقلــی اســت. اهــل 
کــه انســان بــر حســب  معرفــت بــه ایــن نکتــه اذعــان دارنــد 
کــه یکــی از  نشــئات وجودیــه دارای مــکان هایــی اســت 
کــه  آن هــا نشــئه طبیعّیــه و مرتبــه ظاهــره دنیاوّیــه اســت 

از  بــدون تردیــد غیــر  مــکان آن ارض طبیعــت اســت.90 
ایــن عالــم، عوالــم دیگــری نیــز بــرای او وجــود دارد. او را 
در قــوس نــزول بــه پســت تریــن عالــم فرســتادند تــا بــا اراده 
کــه قــدرت جادویــی او بــه شــمار مــی آیــد در  و عــزم خــود 
قــوس صعــود بــه بــاال تریــن مرتبــه انســانی اش نائــل آیــد 
گردیــد او را بــرای همیــن آفریدنــد؛  و چنــان کــه قبــاًل اشــاره 
یعنــی ایــن کــه »نــزول او از نشــئه غیبّیــه و هبــوط نفــس از 
ــه  ــه ارض ســفالى طبیعــت و رّد او ب محــّل اعــالى ارفــع ب
أســفل ســافلین از احســن تقویــم بــراى ســلوک اختیــارى 
إلــی اهلل و عــروج بــه معــراج قــرب و وصــول بــه فنــاء اهلل و 
کــه غایــت خلقــت و نهایــت مقصــد  جنــاب ربوبّیــت اســت، 
 علــم مــن أیــن و فــی أیــن 

ً
اهــل اهلل اســت. رحــم اهَّلل امــرأ

و إلــی أیــن.91  فطــرت و میــل بــه جاودانگــی بــه خوبــی 
کــه  کتابــی نیســت  کهنــه  کــه او  هماننــد  نشــان مــی دهــد 
کاملــی اســت  کتــاب  اول و آخــرش افتــاده باشــد، بلکــه او 
کــه دارای شناســنامه اســت هــم بــه قبــل پیونــد دارد و 
هــم بــه بعــد مرتبــط اســت، لــذا نــه عالــم محــدود بــه مــاده 
ــم مــادی،  ــه عال ــه انســان محصــور ب و طبیعــت اســت و ن
ابعــاد  انســان دارای  بلکــه هــم عوالــم متعددنــد و هــم 
کــه بــا جنبــه معنــوی و روحانــی مرتبــط  مــادی و معنــوی 
بــه عوالــم فــرا طبیعــی اســت. انســان را در قــوس نــزول از 
مرتبــه حضــرت واحدیــت و عیــن ثابــت بــه عالــم مشــیت و 
از آن جــا بــه عالــم عقــول و روحانیــان که فرشــتگان مقرب 
کلــی  کــه نفــوس  هســتند و از آن جــا بــه عالــم ملکــوت علیــا 
خ هــا و عالــم مثــال و از آن جــا بــه  در آننــد و از آن جــا بــه برز
ــافلین  ــفل الس ــا اس ــب ت ــودن مرات ــا پیم ــت و ب ــم طبیع عال
کــه عالــم هیــوال و زمیــن اول اســت نــزول داده انــد«.92  
در آثــار عرفانــی مــوال عبدالصمــد همدانــی برهمیــن نکتــه 

کیــد شــده اســت.93 تأ
کتاب تکوین و تدوین نسبت 

موضوعــات  از  یکــی  عرفانــی  شناســی  انســان  بــاب  در 
گرفتــه و  کــه مــورد عنایــت محققانــه عرفــا قــرار  مهمــی 
از  کــی  و حا شــده  پرداختــه  بــدان  بیش تــر  امــام  آثــار  در 
تکویــن  کتــاب  پیونــد  و  رابطــه  اســت  ایشــان  دغدغــه 
کریــم( اســت.94  امــام  کتــاب تدویــن )قــرآن  )انســان( و 

90. ر.ک: آداب الصلوه، ص 101 ـ 102.
91. هامن، ص 103.

92. ر.ک: رشح دعای سحر، ص 89 ـ 90.
93. ر.ک: بحراملعارف، ج 2، ص 326.

94. کتاب تکوین و تدوین، اصطالحی است عرفانی و ذوقی که مراد از 

کتاب تکوین عامل وجود است که به قلم قدرت الهیه کلیه صور موجوده 

در عوامل وجود یافته است به وجود علمی و انسان کتاب جامع آن 

نامیده شده، بدان جهت که نفس انسان جامع جمیع مراتب کامالت 
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ــه تبعیــت از صدرالدیــن قونــوی صاحــب تفســیر اعجــاز  ب
ای محققانــه در  القــرآن عویصــه  ُام  فــی تأویــل  البیــان 
کوشــیده انــد تــا بیــن نظــام عالــم و  گشــوده و  ایــن بــاب 
کننــد.  کامــل پیونــد وثیقــی را ایجــاد  نظــام جمعــی انســان 
کتــاب تدویــن الهــی یعنــی  کــه  از دیــدگاه امــام همــان گونــه 
الــی ســبعه  و  اســت  کریــم دارای ظهــور و بطــون  قــرآن 
کتــاب تکویــن هــم همــه ایــن مراتــب را داراســت.  ابطــن، 
کتــاب تدویــن همــه آیاتــش در یــک ســطح  کــه  همان طــور 
کتــاب تکویــن هــم چنیــن اســت و انســان هــا  نمــی باشــد 
مــی  ح فصــوص  شــر در  قیصــری  مراتبنــد.95  دارای  نیــز 
فرمایــد همــه آیــات آفاقــی و انفســی در قــرآن مجیــد در 
کتــاب تدویــن  گــر  کتــاب تکویــن و انســان وجــود دارد.96  ا
کتــاب تکویــن نیــز دارای بطــون  دارای هفــت بطــن اســت 
کــه قــرآن ناطــق  هفــت گانــه اســت.97  کتــاب تکویــن الهــی 
اســت یعنــی انســان بــا هفتــاد هــزار فرشــته از عالــم غیــب 
کتــاب تدویــن یعنــی قــرآن را بــا خــود  آمــد تــا ایــن  کــه 
کتــاب  گــر ایــن  کنــد و بشــریت را هدایــت نمایــد، و ا حمــل 
کامــل( بــا یــک اشــاره،  مقــدس جامــع تکویــن )انســان 
حجــاب نــوری از چهــره بــردارد و بــر آســمان و زمیــن بتابــد 

ارکان آســمان و زمیــن از هــم فــرو ریختــه شــود. 98
از  کــه  کــه معالیــل و مخلوقــات  اســت  ایــن  امــام  نــگاه 
نواختــی  یــک  و  متعددنــد  مراتــب  دارای  حقنــد  جانــب 
کثــرات عالــم کثــرت  خــالف ســنت هســتی اســت. در میــان 
کــه اشــرف  قــوا و اســتعداد امــری طبیعــی اســت. انســان 
کائنــات اســت مشــمول همیــن صفــات و در مســیر همیــن 
کــه بــرای هدایــت  کتــاب تدویــن  صــراط اســت. قــرآن و 
گــر  ا بشــر منــزول اســت مشــمول همیــن قانــون اســت. 
کلــی اســت تکویــن و  عالــم طبیعــت دارای قانــون و ســنت 
تدویــن را شــامل اســت. پیونــد تکویــن و تدویــن بــرای آن 
ک میــان آن دو هــدف خلقــت را  کــه هرگونــه انفــکا اســت 

ــود.  ــد نم ــث خواه ــص و عب ناق
کتــاب تدویــن یعنــی قــرآن شــریعت صامــت اســت و ایــن 
کــه انســان  گویــا و شــریعت ناطــق اســت  نیازمنــد بــه لســان 

مادون خود می باشد. لذا عرفا در بسیاری از موارد از تعبیر کتاب 

تکوین، انسان را اراده می کنند نه متام عوامل وجود را، چه این که انسان را 

عامل اصغر می دانند در مقابل عامل اکرب که عوامل وجود باشد. امام نیز از 

جمله عارفانی است که در آثار خود همین تعبیر را استفاده منوده و آن 

را در مقابل قرآن به کار می برند که آن را کتاب تدوین می نامند. )مشارق 

الدراري، مقدمه آشتياىن، ص 40؛ رشح فصوص قیرصی، ص 30(
95. ر.ک: مصباح الهدایه، ص 27.

96. ر.ک: رشح فصوص الحکم قیرصی، ص 29.
97. مشارق الدراری، ص 40.

98. ر. ک: رشح دعای سحر، ص 61. 

آن  مبیــن  و  مکمــل  ناطــق  شــریعت  عنــوان  بــه  کامــل 
کــدام بــدون دیگــری ابتــر و ناتمــام اســت.  اســت، و هــر 
گــر بــرای یکــی ظاهــر  لــذا اوصــاف ایــن دو مشــترک اســت، ا
و باطــن، محکــم و متشــابه و تأویــل و تفســیری وجــود 
دارد، بــرای دیگــری هــم ایــن اوصــاف مترتــب اســت. بــا 
کــه در زندگــی  انــدک تأملــی ایــن نکتــه بــه دســت مــی آیــد 
انســان هــا بــه تعــداد نفــوس انســانی ســالیق و صفــات 
ــوان ایــن جهــان اصغــر  ــه آســانی نمــی ت ــه ب ک وجــود دارد 
کــه  را شــناخت. پــس قــرآن ناشــناخته اســت همــان گونــه 
مقــام انبیــا و اولیــای الهــی و انســان هــای کامل ناشــناخته 
گذشــته بــه  اســت. انســان امــروز هماننــد انســان هــای 
کتــاب  هیــچ کــدام پــی نبــرده و ذره ای از جایــگاه معنــوی 
تدویــن و تکویــن را درک نکــرده اســت؛ نــه خــود را یافتــه 
ک نمــوده اســت. بنابرایــن هــردو  و نــه هــادی خــود را ادرا
فرمودنــد: امــت  کــه رســول خــدا)ص(  مهجورنــد. ایــن 
گذاشــتند؛ مهجوریــت قــرآن مراتــب  مــن قــرآن را مهجــور 
کــه مــا هــم جــزو همــان افــراد هســتیم.   99 و منازلــی دارد 
از نــگاه امــام ایــن پیونــد و ارتبــاط در تمــام جهــات میــان 
کتــاب تکویــن و تدویــن برقــرار اســت. »قــرآن ســّر اســت، 
ــه ســّر اســت... انســان هــم  ســّرِ ســّر اســت، ســّر مستســر ب
ســّر و ســّرِ ســّر اســت. مــا یــک ظاهــرى از انســان می بینیــم 
همیــن  هســت.  کــه  حیوانــی  همیــن  از  اســت  عبــارت 
حیــوان اســت ]و[ هیــچ چیــزى غیــر از حیــوان نیســت؛ 
کــه  حیوانــی بدتــر از ســایر حیوانــات؛ لکــن حیوانــی اســت 
ایــن خاصیــت را دارد، می شــود برســد بــه انســانّیت ، و بــه 
کلمــات  کمــال«.100  ظاهــر قــرآن همیــن الفــاظ و  مراتــب 
کاغــذ آمــده، امــا معانــی آن ورای ایــن  کــه بــر روی  اســت 
کله  الفــاظ نهفتــه اســت. انســان هــم ظاهــرش همیــن شــا
کــه بــه جســم مــادی او محــدود اســت،  ظاهــری اســت 
امــا حقیقــت آدمــی و انســانیت او ورای ایــن جســم مــادی 
کتــاب تدویــن را  کــه نمــی تــوان  اســت، پــس همــان گونــه 
بــه ظاهــرش محــدود نمــود، بــه همــان معنــا نمــی تــوان 

ــود. ــه نم ــر خالص ــانی را در ظاه ــن انس ــاب تکوی کت

نتیجه
ح ذیل می باشد.  نتایج حاصله از تحقیق به شر

نخســت این کــه از نــگاه امــام، انســان در عرفــان حقیقــت 
و جایــگاه خــود را مــی یابــد، زیــرا منبــع اصلــی آن قــرآن و 
روایــات اســت. معرفــت انســان از نــگاه امــام تعلیــق بــه 
محــال اســت و بــا عقــل محــدود نمــی تــوان بــه ابعــاد و 

99. ر.ک: آداب الصلوة، ص 198.
100. تفسیر سوره حمد، ص 162.
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کــه  انســان  الیــه هــای  وجــودی  انســان پــی بــرد؛ چــرا 
کله ظاهــری دارای روحــی  متعالــی اســت  عــالوه بــر شــا
کــه معرفــت بــه آن فقــط از طریــق شــهود باطنــی  و علــوم 

وحیانــی مقــدور مــی باشــد. 
کــه انســان اســت دارای  دوم این کــه، انســان از آن حیــث 
کرامــت انســانی و انســانیت او  کرامــت ذاتــی  اســت، امــا 
مرهــون فعلیــت یافتــن قــوای درونــی اوســت. بــه همیــن 
جهــت حکمــا و عرفــا انســان را در بــدو تولــد حیــوان بالفعــل 
کــه تــا قــوای درونــی اش شــکوفا نگــردد بــه  مــی داننــد 
ــه  ــر این ک ــد ب ــح دارن ــام تصری ــذا ام ــد. ل ــی رس ــانیت نم انس

انســان حیــوان بالفعــل و انســان بالقــوه اســت.
جامــع جمیــع  ســوم این کــه، انســان در مراتــب هســتی  
مراتــب اســت. حضــرات حــق دارای پنــج حضــرت اســت 
گرفتــه و همــه چهــار  کــه انســان در مرحلــه پنجــم قــرار 
ــه همیــن دلیــل او را  حضــرت قبــل از خــود را داراســت و ب

»کــون جامــع« نامیــده انــد. 
اســت؛  بطــون  و  ظهــور  دارای  انســان  این کــه،  چهــارم 
بــا ظاهــرش بــه ایــن دنیــا ارتبــاط دارد و بــا باطنــش بــه 
کــه همــان جســم مــادی  ملکــوت مرتبــط اســت. ظاهــرش 
انســانی   روح  کــه  باطنــش  امــا  اســت،  زوال پذیــر  باشــد 
دانســتن  محــدود  پــس  اســت.  جاودانــه  و  باقــی  اســت 
گرفتــن  کله مــادی و نادیــده  انســان بــه امــور ظاهــری و شــا
امــور باطنــی، بزرگ تریــن جفــا در حقیقــت انســان اســت.
پنجــم این کــه انســان را از بهشــت هبــوط داده انــد و در 
کمتــر افــرادی  کــه بــر  ایــن امــر حکمتــی مهــم نهفتــه اســت 
ایــن حکمــت روشــن و واضــح اســت. امــام راز ایــن هبــوط 
کــه خــدای ســبحان  را در صعــود مــی دانــد و معتقــد اســت 
انســان را بــه دنیــا هبــوط داد تــا این کــه او بــا عبودیــت 
کمــاالت الزمــه اش نایــل شــود و دنیــا محــل بــازی  حــق بــه 
و  اســت  آدم  ابنــای  مســجد  بلکــه  نیســت،  ســرگرمی  و 
ــت  ــس حکم ــود، پ ــال نب کم ــرای  ــی ب ــود محل ــا نب ــر دنی گ ا
هبــوط همانــا صعــود اســت. او قــادر اســت در همیــن عالــم 
را  کمــاالت الزمــه  کنــد و  برقــرار  ارتبــاط  بــا عوالــم دیگــر 
کــه غــرض  تحصیــل نمایــد و بــه خالفــت و جانشــینی حــق 

اصلــی خلقــت اســت دســت یابــد. 
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جامعیت قرآن
از دیدگاه

امام خمینی)ره(

کتــب  جمیــع تجلیــات جمــال و جــالل نــازل شــده و دیگــر 
آســمانی در ایــن منزلــت و مرتبــت نیســت. امــام خمینــی 
 َشــیٍء  قــرآن 

ّ
بــا اشــاره بــه آیــه 89 ســوره نحــل  ِتْبیانــًا ِلــکل

ــرای  ــر ب ــه بش ک ــد  ــتورانی میدان ــه دس ــامل هم ــد را ش مجی
کمــال خــود بــه آن نیــاز دارد. در ایــن مقالــه  ســعادت و 
ابتــدا مفهــوم جامعیــت بیــان شــده و بعــد نســبت جامعیت 
ک هــای جامعیــت را از  قــرآن بــا قلمــرو آن و در آخــر مــال
دیــدگاه امــام بیــان می کنیــم. ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از 
روش توصیفــی- تحلیلــی و از طریــق جمــع آوری اطالعات 

ــرد . ــورت می گی ــه ای ص کتابخان ــورت  ــه ص ب
ک های جامعیت  کلیــدی: امــام خمینی)ره(، مال واژگان 

قرآن، قــرآن، خاتمیت.

چکیده                 
کتــاب جامعــی اســت؛ منظــور ایــن  وقتــی می گوییــم قــرآن 
ــی را  ــن رهنمودهای کامل تری ــی  ــاب اله کت ــن  ــه ای ک ــت  اس
کــه در ســعادت ابــدی و هدایــت معنــوی انســان نقــش 
ــان در  ــای انس ــام نیازه ــخ گوی تم ــر دارد، و پاس دارد؛ در ب
کتــاب مقدســی اســت  هــر عصــر و زمانــی می باشــد. قــرآن، 
گردیــده  کبریایــی صــادر  کانــون وحــی و مصــدر الهــام  کــه از 
و همــه حکمت هــا و فرهنگ هــا و دانش هــای راســتین 
در آن مکتــوب و متجلــی اســت و بــه جهــت برخــورداری از 
ایــن غنــای فرهنگــی، پیــروان خــود را بی نیــاز از هرگونــه 

مســلک می کنــد. 
کــه  امــام خمینــی)ره( از جملــه بــزرگان و مفســرانی اســت 
بــا تکیــه بــر اصــل جامعیــت، قــرآن را از آن جهــت قابــل 
کتــاب از دیــدگاه  کــه ایــن  کتــب نمیدانــد  قیــاس بــا ســایر 
عرفانــی و در نــزد اهــل معرفــت و صاحــب حکمــت، بــه 

جمال فرزند وحی1
زهرا احمدی2

اعظم مرادی3
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قرآنی کرمانشاه.
3. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشکده علوم 

قرآنی کرمانشاه،.

57



مقدمه  
قــرآن ناب تریــن و اعجــاب برانگیزتریــن متــن وحیانــی 
ــرد  ــا دو رویک ــلمانان ب ــب مس ــه از جان ک ــت،  ــمانی اس و آس
کــه همــان تــالش در  مواجــه بــوده اســت. رویکــرد درونــی 
جهــت فهــم معانــی و مفاهیــم ژرف ایــن متن دینی اســت. 
کــه حاصلــش دانشــی به نام علــوم قرآنی  و رویکــرد بیرونــی 
ــا  ــان ب ــاید همزم ــاز و ش ــه از دیرب ک ــی  ــرد درون ــت. رویک اس
نــزول وحــی مــورد توجــه و اســتقبال مخاطبــان وحــی قــرار 
گســترش و نفــوذ فرهنــگ نویــن و  گرفتــه اســت؛ حاصلــش 
کــرم)ص(  عمیــق اســالمی در جامعــه جهانــی معاصــر نبــی ا
کنــون بــوده اســت. تألیــف و تصنیــف  و تــداوم آن تــا هــم ا
کتــب تفســیری فــراوان نیــز حاصــل دیگــر ایــن رویکــرد 
کمــال تأســف نــه  مهــم بــوده اســت. امــا رویکــرد بیرونــی بــا 
تنهــا هم پــای رویکــرد درونــی رشــد نکــرده اســت، بلکــه 
کریــم مــورد بی مهــری  تــا چنــد دهــه بعــد از نــزول قــرآن 
کــه نتیجــه رویکــرد  مســلمانان بــوده اســت. علــوم قرآنــی 
بیرونــی مســلمانان بــه قــرآن اســت؛ هنــوز هــم در میــان 
ایشــان قــدر و منزلــت متناســب خویــش را پیــدا نکــرده 
گرچــه جنبــه تمهیــدی و مقدماتــی  اســت. ایــن دانــش 
کــه رویکــرد درونــی بــه قــرآن  دارد امــا ارتباطــش بــا تفســیر 
ایــن  اســت؛ بســیار مهــم و روشــن اســت. و در اهمیــت 

ارتبــاط بعضــی صاحب نظــران نوشــته اند:
کــه فهــم قــرآن بــه  اهمیــت علــوم قرآنــی بــه حــدی اســت 
صــورت دقیــق بــدون فهــم آن مباحــث ممکــن نیســت.4  
کــه بعضــی  گســترده ای اســت  علــوم قرآنــی دارای مباحــث 
از آن هــا از اقبالــی خــوش برخــوردار بــوده و توجــه بدان هــا 
کهــن و دیرینــه اســت. بــه عنــوان نمونــه  دارای ســابقه ای 
و......  نــزول  اســباب  نــزول،  شــأن  بحــث  از  می تــوان 
توجــه و عنایــت مفســران  مــورد  از دیربــاز  کــه  بــرد  نــام 
در  مقالــه  ایــن  در  اســت.  بــوده  قرآنــی  پژوهشــگران  و 
صــدد پرداختــن بــه جامعیــت قــرآن بــه عنــوان یکــی از 
بــوده  کــه مــورد توجــه  موضوعــات مهــم علــوم قرآنــی، 
هســتیم. ولــی بــا ایــن همــه بــه نظــر می رســد، ایــن بحــث 
کــه می بایــد،  گشــوده ای اســت  همچنــان دارای زوایــای نا
شــخصیت  ظهــور  داد.  تــداوم  را  تالش هــا  و  کوشــش ها 
از  حاضــر  ســده  در  )ره(  خمینــی  امــام  فرازمنــد  و  ممتــاز 
کــه ایــام مــا بــه خــود دیــده  رخدادهــای بــس نــادری اســت 
اســت. و بــدون تردیــد ســالیان ســال می بایســت ســپری 
کامــل پــا بــه عرصــه  شــود تــا چهــره ای چنیــن جامــع و 
روزگار بگــذارد. امــام در عرصــه عمــل، ســیر و ســلوک و 

4. التمهید فی علوم القرآن، ج 1، ص 40.

و  اجتمــاع  و  فرهنــگ  عرصــه  در  عصــر،  یگانــه  عرفــان 
اتصــال حلقــه دیــن و سیاســت نــادر روزگار، و در صحنــه 
گاهــی، شــهره آفــاق اســت. نظرهــای امــام  علــم و دیــن آ
مفســر،  حدیث شــناس،  اصولــی،  فقیــه،  عنــوان  بــه 
کلمــه یــک  عــارف، فیلســوف، سیاســتمدار و … و در یــک 
بهتریــن  همیشــه  بــرای  االطــراف  جامــع  اسالم شــناس 
نکتــه  می کنــد.  عرضــه  ره پویــان  فراســوی  را  رهنمــون 
قابــل توجــه آن کــه ایــن دیدگاه هــا در برخــی از عرصه هــا 
نظیــر فقــه، و  اصــول و سیاســت بــرای بســیاری شــناخته 
شــده اســت؛ امــا بلنــدی افــق اندیشــه امــام در برخــی دیگــر 
از عرصه هــا تــا ایــن انــدازه روشــن و شــناخته شــده نیســت. 
کــه تــا حــدی  یکــی از عرصه هــای جــوالن اندیشــه امــام 
اســت.  ایشــان  قرآن پژوهــی  عرصــه  مانــده  ناشــناخته 
گرچــه از امــام یــک اثــر مســتقل قرآنــی بــه اســتثنای تفســیر 
ناتمــام ســوره حمــد بــه یــادگار نمانــده اســت؛ امــا ســایر 
نگاشــته های ایشــان نشــانگر اندیشــه های بلنــد قرآنــی 
امــام  اندیشــه های  و  افــکار  اســت.  عــارف  فقیــه  ایــن 
و  برجســته  قرآن شــناس  یــک  عنــوان  بــه  )ره(  خمینــی 
گونــی قابــل بررســی  گونا تأثیرگــذار بــر مســلمانان از جهــات 

و تحقیــق اســت .

1-مفهوم جامعیت
کــه وارد حــوزه علــوم  جامعیــت از واژگان نوپیدایــی اســت 
قرآنــی شــده اســت. در میــان پیشــینیان و در آثــار مکتــوب 
ایشــان عنوانــی بــه ایــن نــام مــورد بحــث قــرار نگرفتــه 
اســت، بلکــه نظریــات مربــوط و مرتبــط بــا ایــن عنــوان 
ــا  ــرآن«5  و ی ــوم مســتنبط از ق در ذیــل مباحثــی چــون »عل
دایــره شــمول و قلمــرو معــارف قرآنــی، مــورد اشــاره قــرار 

گرفته انــد.
گــردآوردن و جامــع  جامعیــت از ریشــه جمــع بــه معنــای 
از  اســت.6 مقصــود  گیرنــده  فرا و  گردآورنــده  بــه معنــای 
آمــوزه  و  آیــات  بــودن  گیــر  فرا و  شــمول  قــرآن  جامعّیــت 
هــای آن نســبت بــه همــه شــئون زندگــی بشــر در تمامــی 

دوران هــا و اعصــار اســت.7
کــه در  جامعیــت یعنــی اشــتمال قــرآن بــر رهنمودهایــی 
ســعادت ابــدی و هدایــت معنــوی انســان نقــش اساســی 
کــه  دســتوراتی  و  رهنمودهــا  مجموعــه  وجــود  و  دارد. 
پاســخگوی نیازهــای انســان در راه دســتیابی بــه ســعادت 
گــر آن گفتــه ها  کــه ا وخوشــبختی در هــر عصروزمــان باشــد 

5. ر.ک: االتقان فی علوم القرآن، ج 2، ص 393.
6. ر.ک: فرهنگ سیاح، ص 237.

7. ر.ک: مبانی تفسیر قران، ص 233.
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ح مقــررات نباشــد؛ انســان بــه ســعادت  و دســتورات و شــر
و تکامــل نمــی رســد.8  از دیــدگاه امــام خمینــی جامــع و 
»تمــام بــودن هرچیــز عبــارت اســت از خالــص بــودن آن 

کــه مقابــل وضــد اوســت«. 9 چیــز از هرچــه 
اســتناد  بــه  کریــم  قــرآن   ، مســلمان  دانشــوران  نــگاه  از 
تبیانــا  الکتــاب  علیــک  نزلنــا  و  چــون:  شــریفه  آیــات 
لــکل شــیء؛10  مــا فرطنــا فــی الکتــاب مــن شــیء؛11  بــر 
جامعیــت خودپــای فشــرده اســت. اندیشــه وران مســلمان 
نیــز از آغــاز بــه اســتناد ادلــه مختلــف از جملــه همیــن آیــات 
کرده انــد. آنچــه محــل بحــث  بــه جامعیــت قــرآن اذعــان 

و اختــالف اســت؛ دامنــه ایــن جامعیــت اســت.
کنــون مــورد  بحــث در مــورد جامعّیــت قــرآن از دیربــاز تا
توّجــه مفّســران و قــرآن پژوهــان بــوده اســت و باتوّجــه 
بــه تصریــح قــرآن در خصــوص اصــل جامعّیــت، همــگان 
گرچــه دربــاره محــدوده آن اختــالف  آن را پذیرفته انــد. 
کثــری  کرده انــد. عــّده ای قائــل بــه جامعّیــت مطلــق وحدا
گفتــه انــد چیــزی در قــرآن فروگــذار  قــرآن شــده اند؛ یعنــی 
نشــده وتمــام دانشــهای الهــی و غیــر الهــی در قــرآن وجــود 
کــه  کــه در قــرآن تمــام آنچــه  گرفتــه انــد  دارد .و نتیجــه 
ــه آن پیــدا نمــود؛ وجــود  ک و فهــم ب ــوان نوعــی ادرا می ت
دارد، هرچنــد عقــل و درک از شــناختن آن قاصــر اســت.12  
کاشــانی در تفســیر الصافــی  غزالــی در احیاءالعلــوم و فیــض 
و عــده ای دیگــر از جملــه ابوالفضــل مرســی ایــن نظریــه را 

پذیرفتــه انــد.
در مقابــل دیــدگاه اّول، بســیاری از صاحب نظــران بــر ایــن 
کــه مقصــود از جامعیــت قــرآن جامعیــت نســبی و  ــد  باورن
کتــاب  کــه قــرآن  گیــر. بــه ایــن معنــا  اعتدالــی اســت نــه فرا
کــه در آن همــه  گــر می گویــد  هدایــت و شــریعت اســت. و ا
کــه بــه نحــوی  چیــز آمــده مقصــود تمــام امــوری اســت 
بــه حــوزه هدایــت و شــریعت مربــوط اســت و فقــط جنبــه 
یعنــی  اســت؛  بــوده  نظــر  مــورد  آن  تربیتــی  و  هدایتــی 
کــه در حــوزه  اســت  الهــی  بــه دانش هــای  ناظــر  اینکــه 
بــرای  دارد.  قــرار  قــرآن  انسان ســازی  و  تربیتــی  هــدف 
البیــان  در مجمــع  بــه عالمــه طبرســی  نمونــه می تــوان 
و عالمــه طباطبایــی در تفســیرالمیزان و عــده ای دیگــر 
چــون محمدبــن جریــر طبــری و امــام فخــررازی را نــام 
کــه امــام خمینــی نیــز  بــرد. بنابرایــن می تــوان مدعــی شــد 

8. ر.ک: جامعیت قرآن، ص 18 ـ 19.
9. رشح دعای سحر)ترجمه فارسی(، ص 88.

10. و ما قرآن را كه بیان كننده هر چیزی است. )نحل )16(: 89(
11. ما در این كتاب هیچ چیزى را فروگذار نكرده ایم .)انعام )6(: 38(

12. االتقان فی علوم القرآن، ص 396.

ــی و  ــالم طبرس ــن االس ــون امی ــی همچ ــا بزرگان ــدا ب ــم ص ه
کــه قلمــرو قــرآن هدایــت  عالمــه طباطبایــی معتقــد اســت 
و تربیــت انســان هاســت. ضــرورت نــدارد جامعیــت آن را 
کالن دیــن در  بــه معنــای انعــکاس هم  گزاره هــای خــرد و 
گفتــار حضــرت امــام خمینــی)ره(  آن دانســت. آنچــه از 
کــه ایشــان بــه جامعیــت قــرآن  به دســت می آیــد ایــن اســت 
بــه معنــای دوم یعنــی جامعیــت اعتدالــی معتقدنــد. قــرآن 
کتــاب جامــع و پاســخگوی نیــاز بشــر در  از دیــدگاه امــام 
تمــام تاریــخ اســت: ایشــان در ایــن بــاره چنیــن می فرمایــد:
ــی  ــتورات و احکام ــه دس ــامل هم ــنت ش ــد و س ــرآن مجی ق
کمــال خــود احتیــاج دارد.  کــه بشــر بــرای ســعادت و  اســت 
کافــی فصلــی اســت بــه عنــوان تمــام احتیاجــات مــردم  در 
کتــاب یعنــی قــرآن  کتــاب و ســنت بیــان شــده اســت و  در 
کل شــیء اســت، روشــنگر همــه چیــز وهمــه امــور  تبیــان 

اســت. 13
کرده انــد  کــه حضــرت امــام )ره( بــرای قــرآن بیــان  هدفــی 
کمــال، بیانگــر  یعنــی راهنمایــی بشــر بــه ســوی ســعادت و 
مقصــود ایشــان از جملــه -»روشــنگر همــه چیــز و همــه 
امــور اســت«- می باشــد، بــه عبــارت روشــن تر جامعیــت 
قــرآن از نــگاه امــام خمینــی در همیــن حــوزه هدایــت بشــر 
گفتــار همــگام  معنــا پیــدا می کنــد. از ســوی دیگــر در ایــن 
آموزه هــای  کــه  شــده  کیــد  تأ نکتــه  ایــن  بــر  روایــات  بــا 
کتــاب و ســنت انعــکاس یافتــه اســت. دینــی در دو منبــع 

نسبت جامعیت قرآن با قلمرو آن
قــرار  توّجــه  مــورد  می توانــد  جهــت  ســه  از  قــرآن  قلمــرو 

گیــرد:
اســتمرار دعــوت  کــه  زمانــی(  زمانــی )قلمــرو  -از جهــت 
گســتره زمــان بررســی می کنــد و ذیــل  و پیــام قــرآن را در 

آن بحــث می شــود. از  قــرآن  مبحــث جاودانگــی 
گســتره مکانــی  کــه بــه  - از جهــت مکانــی )قلمــرو مکانــی( 
دعــوت و پیــام قــرآن می پــردازد. و مبحــث جهانــی بــودن 

قــرآن آن را پوشــش می دهــد.
کــه ناظــر بــه  - از جهــت موضوعــی )قلمــرو موضوعــی(  
ح  ــات مطــر ــائل و موضوع گســتره و محــدوده مس تعییــن 

ــت. ــرآن اس ــده در ق ش
از میــان ایــن ســه ِقســم قلمــرو قــرآن، تنها قلمــرو موضوعی 
بــا بحــث جامعّیــت قــرآن ارتبــاط دارد. در قلمــرو قــرآن 
گیــری  نیــز بــه بررســی محتــوای قــرآن از حیــث دامنــه فرا
آن نســبت بــه موضوعــات و مســائل مختلــف پرداختــه 
می شــود. بنابرایــن، قلمــرو موضوعــی قــرآن تقریبــًا، همــه 

13. والیت فقیه ) حكومت اسالمی(، ص 396.
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انــواع و اقســام جامعّیــت را پوشــش می دهــد؛ ولــی مباحث 
جامعّیــت تمــام انــواع قلمــرو، ماننــد قلمــرو زمانــی و مکانــی 
کــه جامعّیــت  گفــت  را در برنمــی گیــرد. پــس نمی تــوان 

قــرآن همــان قلمــرو قــرآن اســت.14

دالیل جامعیت قرآن  
کتــب  گــذرا و نــه چنــدان عمیــق بــر ســاحت  بــا نگاهــی 
کــه  آســمانی، می تــوان ایــن نکتــه را بــه روشــنی دریافــت 
کتــاب اســت.  کامل تریــن دیــن و قــرآن جامع تریــن  اســالم 
کــه پاســخ گوی تمــام  زیــرا انتظــار بشــر از دیــن ایــن اســت 
ــوی و  ــعادت دنی ــن س ــتای تأمی ــای او در راس نیازمندی ه
اخــروی اش باشــد. و نــه تنهــا اســالم در ایــن ویژگــی ممتــاز 
کــه نســخه الهــی ایــن دیــن و معجــزه  اســت بلکــه قــرآن، 
کمــال  جاودانــی پیامبــر ایــن مکتــب اســت؛ از جامعیــت و 
کمــال  نقص ناپذیــری برخــوردار اســت. و ایــن جامعیــت و 

در تــک تــک آیــات آن هویــدا اســت.
که داللت بر جامعیت قرآن دارند 1.آیاتی 

بــودن  دار  وتفصیــل  بــودن  تبیــان  کــه  آیاتــی  الــف( 
کنــد: مــی  کیــد  تأ قــرآن  در  را  هرچیــزی 

ِســِهْم 
ُ

نف
َ
ْیِهــم ِمــْن أ

َ
ــٍه َشــِهیًدا َعل ّمَ

ُ
 ِّ أ

ُ
کل َوَیــْوَم َنْبَعــُث فــِی 

ْیــَک 
َ
َعل َنــا 

ْ
ل

َ
َنّز َو  ِء 

َ
َهــُؤال َعلــَی   شــَهیًدا  ِبــَک  ِجْئَنــا  َو 

ــَرى   ــه َو ُبْش ــًدى َو َرْحَم ــَی ٍْء َو ُه  ِّ ش
ّ

ــکل ــا ِل ــاَب ِتْبیَاًن ِکَت
ْ
ال

کــه از هــر امتــی شــاهدى  ُمْســِلِمین؛15  و روزى باشــد 
ْ
ِلل

از خودشــان بــر خودشــان برانگیزیــم .و تــو را بیاوریــم تــا 
کــه بیان کننــده  را  قــرآن  مــا  آنــان شــهادت دهــی. و  بــر 
بــراى  اســت و هدایــت و رحمــت و بشــارت  هــر چیــزى 

کرده ایــم . نــازل  تــو  بــر  مســلمانان اســت 
کَاَن  َبــاِب َمــا 

ْ
ل

َ ْ
َصِصِهــْم ِعبــْرٌه ِلْولــِی ال

َ
کَاَن فــِی ق ــْد 

َ
ق

َ
ل

َو  َیَدْیــِه  َبیــْن َ  ــذى 
َّ
ال َتْصِدیــَق  ِکــن 

َ
ل َو  تــَرى  

ْ
ُیف َحِدیًثــا 

ــوَن؛16   ــْوٍم ُیْؤِمُن
َ

 ِ شــَی ٍْء َو ُهــًدى َو َرْحَمــه ِلق
ّ

ُکل  
َ

ِصیــل
ْ

َتف
ایــن  اســت.  عبرتــی  را  خردمنــدان  داستانهایشــان  در 
ســخن  تصدیــق  بلکــه  نیســت،  برســاخته  داســتانی 
کــه  پیشــینیان و تفصیــل هــر چیــزى اســت. و بــراى آنهــا 

اســت. رحمــت  و  ؛هدایــت  آورده انــد  ایمــان 
در ایــن دو آیــه، جملــه استشــهاد، تبیانــا لــکل شــیء و 
گفتــه شــده، داللــت دارد  کــه   شــیء اســت 

ّ
کل تفصیــل 

بــر اینکــه قــرآن جامــع مطالــب و بیانگــر و تفصیــل دهنــده 
اســاس  کــه  خــود  دیــن  در  مــردم  کــه  اســت  هرچیــزی 
نیازمندنــد.  بــدان  اســت؛  آنــان  وآخــرت  دنیــا  ســعادت 

14. ر.ک: جامعیت قرآن كریم، ص 26.
15. نحل )16(: 89.

16. یوسف )12(: 111.

ورســتگاری  ســعادت  ســوی  بــه  آنــان  هدایــت  مایــه  و 
اســت.17 

کند: که اسلم را دین جهانی معرفی می  ب( آیاتی 
ْیُکــْم َجِمیًعــا؛18  

َ
 اهَّلِل ِإل

ُ
ــاُس ِإنــّی ِ َرُســول

َ
َهــا الّن ّیُ

َ
 َیــا أ

ْ
ــل

ُ
ق

بگــو: اى مــردم، مــن فرســتاده خــدا بــر همــه شــما هســتم.
ِمیــَن 

َ
َعل

ْ
ــاَن َعلــَی  َعْبــِدِه ِلَیُکــوَن ِلل

َ
ْرق

ُ
ف

ْ
 ال

َ
ل

َ
ــِذى َنــّز

َّ
َتَبــاَرَک ال

کــه ایــن فرقــان  کــس  َنِذیــًرا؛19  بــزرگ اســت و بزرگــوار آن 
کــرد، تــا جهانیــان را بیم دهنــده اى  را بــر بنــده خــود نــازل 

باشــد.
ک تبلیــغ و دعــوت پیامبــر، ماهیــت  در ایــن دو آیــه مــال
فــردی  وخصوصیــات  تعلقــات  از  نظــر  صــرف   انســان 
جنســی، مــورد خطــاب تکلیــف و بشــارت وانــذار قرارگرفتــه 
گیرشــد؛ بایــد  گــر دعوتــی چنیــن عــام وفرا اســت. بنابرایــن ا
کــه نیازهــای مختلــف  گونــه ای باشــد  دســتوراتش بــه 
هــای  ویژگــی  نظــراز  صــرف   و  کنــد  تامیــن  را  طبقــات 
انســان هــا، پاســخگوی مشــکالت آن هــا باشــد. بدیــن 
کــه الزمــه جهانــی بــودن ، جامــع بــودن دیــن  جهــت اســت 
ع اســت. اســت. وایــن آیــات بــه خوبــی بیانگــر ایــن موضــو
ــل  ــی وکام ــتوراتش را جاودان ــرآن ودس ــه ق ک ــی  ج( آیات

مــی دانــد:
َبیــْن ِ  ِمــن   

ُ
َباِطــل

ْ
ال ِتیــِه 

ْ
َیأ . ال  َعِزیــٌز  ِکَتــاٌب 

َ
ل ــُه 

َ
ِإّن ...َو 

ــْن َحِکیــٍم َحِمیــٍد؛20  و  ّمِ  
ٌ

ِفــِه َتنِزیــل
ْ
 ِمــْن َخل

َ
َیَدْیــِه َو ال

کتابــی ارجمنــد اســت. نــه از پیــش روى باطل  حــال  آنکــه 
بــدو راه یابــد و نــه از پــس. نــازل شــده از جانــب خداونــدى 

ــت. ــم و ســتودنی اس حکی
کــه  اســت  چنیــن  قــرآن  برجاودانگــی  آیــه  ایــن  داللــت 
هرگــز  را  قــرآن  الباطــل  الیاتیــه  فرماییــد:  مــی  خداونــد 
کــرد. همــه  باطــل راه نیابــد. و چیــزی او را نســخ نخواهــد 
گفتــه اســت مطابــق بــا واقــع اســت. پــس حــق  کــه  آنچــه را 
کــم مــی  اســت و بــرای همیشــه متّبــع ، و تــداوم دارد. نــه 
کتابــی، نوشــته ای و دســتورالعملی،  گــر  شــود ونــه زیــاد و ا

جامعیــت نداشــته باشــد؛ قابــل دوام نخواهــد بــود.
َشــْوُهْم َو 

َ
 تخ

َ
ل

َ
 ِمــن ِدیِنُکــْم ف

ْ
ــُروا

َ
َکف ِذیــَن 

َّ
َیــْوَم َیئــَس ال

ْ
ال

ْیُکــْم 
َ
تْمْمــُت َعل

َ
ُکــْم ِدیَنُکــْم َو أ

َ
ــُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َیــْوَم أ

ْ
اْخَشــْوِن ال

ــران  کاف ــروز  ــا؛21  ام َم ِدیًن
َ

ــل ْس
ْ

ــُم اال ُک
َ
ــُت ل ــِی َو َرِضی ِنْعَمت

از بازگشــت شــما از دیــن خویــش نومیــد شــده اند. از آنــان 
کمــال  مترســید از مــن بترســید. امــروز دیــن شــما را بــه 

17. ر.ک: ترجمه تفسیر املیزان، ج 11، ص 382.
18. اعراف )7(: 158.

19. فرقان )25(: 1.
20. فّصلت )41(: 41 ـ 42.

21. مائده )5(: 3.
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کــردم و اســالم را  رســانیدم و نعمــت خــود بــر شــما تمــام 
دیــن شــما برگزیــدم .

کننــده برجامعیــت و جاودانگی  یکــی دیگــر ازآیــات داللــت 
ُکــْم 

َ
ــُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َیــْوَم أ

ْ
قــرآن، ایــن آیــه بــه ویــژه فــراز دوم آیهال

گرچــه آیــه در بیــان والیــت اســت؛ ولــی  ِدیَنُکــْم مــی باشــد. ا
ع معــارف و احــکام شــرعی  کــه دیــن، مجمــو داللــت دارد 
کســی را جانشــین  کــه خداونــد بــرای تــداوم دیــن،  اســت 
کــرده  پیامبــردر اداره و هدایــت جامعــه اســالمی تعییــن 
موجــب  عقایــد  و  احــکام  بیــان  چــه  بنابرایــن  اســت.22 
کمــال دیــن و جامعیتــش شــود وچــه مســأله والیــت بــه آن 
کامــل  ضمیمــه شــود؛ ایــن آیــه داللــت بــر جامعیــت دیــن و 

بــودن معــارف و شــریعت اســالمی مــی کنــد.  
که داللت بر جامعیت می کند 2. روایاتی 

مــوال  زیبــای  کالم  بــه  می تــوان  مــورد  درایــن 
کــه در نهــج البالغــه آمــده  کــرد  امیرالمومنیــن)ع( اشــاره 
اســت.و امــام صــادق)ع( آن را بــا انــدک تفاوتــی نیــز نقــل 
گیــری ازقــرآن نســبت بــه  کنــد. درآن بــه شــیوه بهــره  مــی 

اســت:  شــده  پرداختــه  نســلی  و  عصــر  هــر  نیازهــای 
خبرکــم 

ُ
ذلــک القــرآن فاســتنطقوه ولــن ینطــق ولکــم ا

ــی یــوم  ــی إل ــه إّن فیــه علــم مــا مضــی وعلــم مــا یأت عن
القیامــه... وفیــه خبرالســماء وخبــرالرض وخبرالجّنه 
أعلــم  کائــن.  مــا هــو  کان وخبــر  الّنــار وخبرمــا  وخبــر 
 

ّ
کل ــی، إّن اهَّلل یقــول فیــه تبیــان 

ّ
کف کمــا أنظرالــی  ذلــک 

کــه تفصیــل حــالل و حــرام اســت،  شــیء؛23  ایــن قرآنــی 
بایــد او را بــه نطــق درآوریــد و مطالــب خــود را از او بگیریــد. 
کــرد و پاســخ شــنید.  او ســخن نمــی گویــد، بایــد از او ســؤال 
گذشــته و آینــده تــا  کــه در قــرآن دانســتنی هــای  بدانیــد 
روز قیامــت اســت. خبــر آســمان و زمیــن و بهشــت و جهنــم 
خ داده و یــا  کــه در پیــش ر اســت. اطــالع از حوادثــی اســت 
خ خواهــد داد، مــن آن را مــی دانــم، هماننــد  در آینــده ر
کــف دســت خــود نــگاه مــی کنــد. بــه درســتی  کــه بــه  کســی 
 شــیء، دراو تبییــن 

ّ
کل کــه خداونــد فرمــوده: فیــه تبیــان 

همــه چیــز اســت.
کــه در آن از واژه »جمیــع«  بــه روایــت ذیــل دقــت نماییــد 

اســتفاده شــده اســت: 
عــن أبــی الحســن الرضا)علیــه الســالم( قــال: یــا عبدالعزیز 
 

ّ
جهــل القــوم و خدعــوا عــن آرائهــم إن اهَّلل عــّز وجــل
ــه الدیــن وأنــزل علیــه  کمــل ل ــی أ ــه . حّت ــم یقبــض نبّی ل
کل شــیء، بّیــن فیــه الحــلل و  القــرآن، فیــه تبیــان 

22. ر.ک: ترجمه تفسیر املیزان، ج 5، ص 289 و292.
23. الكافی، ج 1، ص 61، ح 7 و8.

الحــرام و الحــدود و الحــکام و جمیــع مــا یحتــاج إلیــه 
ِکَتـــاِب 

ْ
ْطَنــا ِفــی ال ّرَ

َ
ــا ف کّمــًل. فقــال عــّز وجــل: )ّمَ النــاس 

َشــْیء(؛24 همانــا خداونــد عزوجــل روح پیامبــرش  ِمــن 
ــرد . و  ک ــل  ــرای او تکمی را نگرفــت ؛ مگــر اینکــه دیــن را ب
کــه در آن، بیــان همــه چیــز آمــده  قــرآن را بــر او فــرو فرســتاد 
اســت .و درآن ، حــالل و حــرام،  حــدود واحــکام وتمــام 
کــرد. زیــرا خداونــد  آنچــه انســان بــدان نیــاز دارد؛ بیــان 
گــذار  عزوجــل مــی فرمایــد: درکتــاب، از هیــچ چیــز فــرو 

نکردیــم. 25
کتاب تشریع الهی اشاره دارد.  این روایت به جامعیت 

کــه علــم اولیــن و  کــه در آنهــا آمــده اســت  برخــی روایاتــی 
کان ومــا یکــون و مــا هوکائــن در قــرآن  آخریــن یــا علــم مــا 
ــا هفتــاد بطــن  ــا آنکــه قــرآن دارای هفــت ی آمــده اســت؛ ی

ــر اســت. 26 گی ــه همیــن جامعیــت فرا اســت؛ ناظــر ب
3.ادله عقلی

یــا  نقــص  پذیرفتــن  جامعیــت،  نفــی  الزمــه  الــف( 
اســت: دیــن  تقصیــردر 

کــه رو بــه پیشــرفت مــی باشــد؛ دیــن بایــد  در جامعــه ای 
گــر دیــن اســالم نتوانــد  کنــد .و ا هــم پــای جامعــه حرکــت 
کاملــی باشــد. کنــد؛ پــس نمــی توانــد دیــن  مشــکلی را حــل 
کــه  اســت  منطقــی  صورتــی  در  دیــن  خاتمیــت  ادعــای 
پاســخگوی همــه  بــر آن کــه  الهــی عــالوه  آییــن  آخریــن 
پاســخگوی  اســت؛  نبــوت  عصــر  در  انســان  نیازهــای 
نیازهــای تمــام جوامــع بعــد از آن نیــز باشــد. و دربســتر بلند 
ــران  ــان وخیانــت تحریــف گ ــد دســتبرد راهزن گزن ــان از  زم
نیــز در امــان باشــد تــا همــواره بتوانــد فــروغ حیات بخــش 
خــود را بــر حیــات آدمیــان بتابانــد و مســیر رشــد و بالندگــی 
یــک  نماید.خاتمیــت  روشــن  خــود  پرتــو  در  را  نســل ها 
باشــد؛  شــده   لحــاظ  آن  در  ابدیــت  آنکــه  بــدون  آییــن 

مســتلزم تناقــض آشــکار اســت.27  
ب( اصل خاتمیت: 

پیامبرگرامــی اســالم)ص( خاتــم پیامبــران و قــرآن معجــزه 
جاویــد اوســت؛ از ایــن جهــت بایــد خصوصیتــی در ایــن 
کــه نیازمنــد تجدیــد نبــوت و تجدیــد شــریعت  پیامبرباشــد 
کتــاب ، جامعیــت  کتــاب نبــوده باشــد. پــس قــدر در ایــن  و 

کامــل بــودن اســت. 28 و 
حقایــق ومعــارف قــرآن محــدود و موقــت نیســت و آیــات و 
دســتوراتش پیوســته نویــن وجاودانــی انــد. امــام خمینــی 

24. هامن، ص 198، ح 1.
25. هامن.

26. ر.ک: نهج البالغه، خطبه 158. ص 295.
27. ر.ک: قران و چگونگی پاسخگویی به نیازهای زمان، ص 63.

28. ر.ک: جامعیت قرآن، ص 38.
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کــه بشــر  قــرآن مجیــد را شــامل همــه دســتوراتی میدانــد 
گونــه  کمــال خــود بــه آن نیــاز دارد و هــر  بــرای ســعادت و 
شــک و تردیــد را در خصــوص اینکــه قــرآن، روشــنگر همــه 

چیــز و همــه امــور اســت؛ نــاروا میپندارنــد. 29
کــه منابــع  کتابهــای حدیــث،  از دیــدگاه امــام، »قــرآن و 
ــا رســالههای عملیــه،  احــکام و دســتورات اســالم اســت، ب
کــه توســط مجتهدیــن عصــر و مراجــع نوشــته میشــود؛ 
اجتماعــی  زندگانــی  در  کــه  اثــری  و  جامعیــت  لحــاظ  از 
کلــی تفــاوت دارد«30  زیــرا انبیــا  میتوانــد داشــته باشــد؛ بــه 
کــه مربــوط بــه روح، مقامــات  و قــرآن همــه آن مســائلی 
کــه  کــز غیبیــه اســت؛ و هــم آن چیزهایــی  عقلیــه و مرا
مربــوط بــه مســائل شــخصیه و داخــل در ترقیــات انســان 
و تکامــل او، و هــم مســائل سیاســی و اجتماعــی اســت؛ 

کردهانــد. 31 بــرای مــا بیــان 

کهای جامعیت 4.مل
الف( جامعیت در مخاطبین

مخاطبیــن  می شــود  نگاشــته  کــه  کتاب هایــی  قاعدتــًا 
روحانیــون،   کــودکان،  مــردان،  زنــان،  دارد.  ویــژه اى 
کشــاورزان، فرهنگیــان، دانشــجویان، طــالب،  کارگــران، 
کتابــی باشــند. تنهــا  و ... می تواننــد مخاطبیــن ویــژه هــر 
قــرآن  مخاطــب  نــدارد.  ویــژه  مخاطــب  عظیــم،  قــرآن 
گاهــی نــاس و  گاهــی بنــی آدم و  گاهــی انســان اســت و 
کــه ایــن  َبَشــِر؛32  

ْ
 ِلل

ً
ُکَبــِر َنِذیــرا

ْ
ْحــَدى ال ِ

َ
هــا ل

َ
گاهــی بشــر ِإّن

آدمیــان  ترســاننده  اســت،  بــزرگ  حادثه هــاى  از  یکــی 
اســت.

ا 
َ

ــّیَ هــذ
َ
وِحــَی ِإل

ُ
کــه بشــنود أ قــرآن، پیــام اســت بــراى هــر 

؛33 و ایــن قــرآن بــر مــن 
َ

ــغ
َ
ْنِذَرُکــْم ِبــِه َو َمــْن َبل

ُ
ــْرآُن ِل

ُ
ق

ْ
ال

کــه بــه او برســد؛  کــس را  وحــی شــده اســت تــا شــما را و هــر 
گــر مؤمنــان را مخاطــب ســاخته، بــه اهــل  بیــم دهــم. و ا
کتــاب و مشــرکین نیــز خطــاب داده اســت. قــرآن، پیــام 

ــراى عالمیــان اســت: ب
ِمیــَن؛34  و حــال آنکــه قــرآن بــراى 

َ
عال

ْ
ْکــٌر ِلل  ِذ

َّ
مــا ُهــَو ِإال

جهانیــان جــز انــدرزى نیســت .
کتــاب آســمانی و معجــزه  از دیــدگاه امــام خمینــی قــرآن 
بــزرگ پیامبــر اســالم اســت. و بــرای تمــام بشــریت نــازل 
گــروه خــاص نیســت و تمــام  شــده و مخصــوص بــه یــک 

29. ر.ک: والیت فقیه )حكومت اسالمی(، ص 29.
30. هامن، ص 11.

31. ر.ک: صحیفه امام، ج 3، ص 237.
32. مدثر )74(: 35 ـ 36.

33. انعام )6(: 19(
34. قلم )68(: 52.

انســان ها و مــردم بــا ســطوح مختلــف علمــی می تواننــد از 
ــد:  ــه ها بردارن ــی توش ــت اله ــفره رحم ــن س ای

ــرای یــک  کشــور، ب ــرای چنــد  کشــور، ب ــرای یــک  اســالم ب
طایفــه، حتــی بــرای مســلمین نیســت؛ اســالم بــرای بشــر 
آمــده اســت. خطاب هــای اســالم »یــا ایهــا النــاس« اســت، 
گاهــی »یــا أیهــا المؤمنــون«... اســت. و همــه بشــر را اســالم 

می خواهــد زیــر پوشــش عــدل خــودش قــرار بدهــد. 35
همــه  بــرای  را  قــرآن  فهــم  کــه  کســانی  برعکــس  امــام 
ــرای  ــتفاده ب ــل اس ــی قاب کتاب ــرآن را  ــد؛ ق ــور نمی دانن میس

آنهــا می دانــد:  بــه فراخــور فهــم و درک  همــگان 
کــه نمی شــود در اطــراف او بــا  کتابــی اســت  قــرآن یــک 
کــرد. قــرآن یــک ســفره  ایــن زبان هــای الکــن صحبــت 
کــه از او همــه قشــرهای  گســترده ای اســت از ازل تــا ابــد 
کننــد.36  اســتفاده  می تواننــد  و  می کننــد  اســتفاده  بشــر 

ب( جامعیت زمانی
از  پــس  داشــته،  زمانــی  ســرآمد  کتاب هــا  از  بســیارى 
ــد.  کار می افتن ــوند و از  ــوش می ش ــان، فرام ــه اى از زم بره
گیــر همــه زمان هــا  قــرآن، هیــچ مــرز زمانــی نمی پذیــرد و فرا

ــت. اس
کــه قــرآن  یکــی دیگــر از ابعــاد جامعیــت قــرآن ایــن اســت 
که بشــرى بر روى  کتابــی اســت بــراى همیشــه تــا هنگامی 

زمیــن باشــد. امــام خمینــی در ایــن زمینــه می فرمایــد: 
کــه قانــون اســالم را آورده اســت؛ خداســت. خداســت  آن 
ــر همــه اعصــار اســت.  ــر همــه چیزهاســت؛ ب کــه محیــط ب

35. صحیفه امام، ج 11، ص 295.
36. هامن، ج 19، ص 112.
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کتــاب همــه اعصــار اســت. دســتورات  کــه  قــرآن اســت 
کــه بــراى همــه اعصــار اســت. 37 رســول اهلل اســت 

کــه  کتــاب جاویــد ابــدى  کــه ایــن  بایــد بدانیــم حکمــت آن 
بــراى راهنمایــی بشــر بــه هــر رنــگ و ملیــت و در هــر قطــب 
کــه  گردیــده اســت؛ آن اســت  و قطــر، تــا قیــام ســاعت نــازل 
ــات و چــه در نظــام  ــی را چــه در معنوی مســائل مهــم حیات
کتــاب  کــه مســائل ایــن  ملکــی زنــده نگــه دارد و بفهمانــد 
کــه  گمــان نشــود  بــراى یــک عصــر و یــک ناحیــه نیســت. و 
قصــد ابراهیــم و موســی و محمــد -علیهــم و علــی آلهــم 

الســالم- ، مخصــوص بــه زمــان خاصــی اســت. 38
کــه  گونــه جامعیــت معتقــد اســت  ــا توجــه بــه ایــن  امــام ب
تمــام معــارف قــرآن را مــردم یــک عصــر نمی تواننــد درک 
کــه برخــی از معــارف قرآنــی بــه درجــه اى از  کننــد، بویــژه 
لطافــت اســت و در بردارنــده دقایقــی که مــردم آخرالزمان، 
ژرف اندیش ترین هــاى  فقــط  بلکــه  همــه  نــه  هــم  آن 

آخرالزمــان می تواننــد آن را دریابنــد. 39
حضــرت امــام، رضــوان اهلل تعالــی علیــه، در تفســیر ســوره 

37. هامن، ج 8، ص 171.
38. هامن، ج 20، ص 93 ـ 94.

39. ر.ک: آداب الصلوه، ص 302.

کامــل را مخصــوص انســان  کــه درک  توحیــد پــس از آن 
کــه در میــزان عقــل مجــرد نمی گنجــد؛  کامــل مــی دانــد 

می فرمایــد:
آخــر  کــه چشــم  اســت  کار  در  بشــارتی  و  مــژده  بــاز  ولــی 

را معرفــت  اهــل  دل  و  کنــد  روشــن  را  زمانی هــا 
کافــی شــریف  در  کــه  آن حدیثــی  و  اطمینــان بخشــد.   
کــه ســؤال شــد علــی بــن الحســین  اســت. و آن ایــن اســت 

ســالم اهلل علیهمــا از توحیــد، آن حضــرت فرمــود:
کــه در آخرالزمــان اقوامــی  همانــا خــداى عزوجــل، دانــا بــود 
ــود:  ــازل فرم ــس ن ــد. پ ــق دارن ــاى عمی ــه نظره ک ــتند  هس
قــل هــو اهَّلل احــد و آیــات از ســوره حدیــد را تــا قــول او 
کــه غیــر از آن را قصــد  کســی  علیــم بــذات الصــدور پــس، 
ک شــود.و از ایــن حدیــث شــریف معلــوم شــود  کنــد؛ هــال
کــه فهــم ایــن آیــات شــریفه و ایــن ســوره مبارکــه، حــق 
دقایــق،  و  اســت،  دقیقــه  انظــار  صاحبــان  و  متعمقــان 
ســرائر توحیــد و معرفــت در اینهــا مطــوى اســت. و لطایــف 
ــتاده.40  ــرو فرس ــش ف ــراى اهل ــی ب ــق تعال ــی را ح ــوم اله عل

امام تصریح می کند:
الهیــه  معــارف  و  توحیــد  ســرایر  از  حّظــی  کــه  کســانی  و 

40. هامن، ص 302.
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ندارنــد؛ حــق نظــر در ایــن آیــات ندارنــد؛ و حــق ندارنــد ایــن 
کــه خــود می فهمنــد؛  آیــات را بــه معانــی عامیــه ســوقیه 

حمــل و قصــر نماینــد.41
ادیــان  کتــب  بــه  نســبت  گیــرى  فرا و  جامعیــت  ب( 

پیشــین
کتاب هــاى  قــرآن، همــه آرمان هــا و اصــول ارائــه شــده در 
آمــده  قــرآن شــریف  بــردارد. در  در  را  پیامبــران پیشــین 

اســت: 
ــِذى 

َّ
ال َو  ُنوًحــا  ِبــِه  َمــا َوصــَی   یــِن  الّدِ ِمــَن  ُکــم 

َ
ل َع  َشــَر

ُموســَی   َو  ِإْبَراِهیــَم  ِبــِه  ْیَنــا  َوّصَ َمــا  َو  ْیــَک 
َ
ِإل ْوَحْیَنــا 

َ
أ

َکبــُر َعلــَی   ِفیــِه  
ْ
ــوا

ُ
ق ّرَ

َ
 َتَتف

َ
یــَن َو ال  الّدِ

ْ
ِقیُمــوا

َ
ْن أ

َ
َوِعیســَی  أ

ْیــِه َمــن 
َ
ِإل ْیــِه  اهَّلُل یَجَتبــِی 

َ
ِإل َمــا َتْدُعوُهــْم  ُمْشــِرِکیَن 

ْ
ال

ْیــِه َمــن ُیِنیــب؛42  بــراى شــما آیینــی 
َ
َیَشــاُء َو یَهــِدى ِإل

کــرده بــود  کــه بــه نــوح توصیــه  گونــه  کــرد؛ از همــان  مقــرر 
کرده ایــم و بــه ابراهیــم و موســی و  .و از آنچــه بــر تــو وحــی 
کــه دیــن را بــر پــاى نگــه داریــد  کرده ایــم  عیســی توصیــه 
و در آن فرقــه فرقــه مشــوید. تحمــل آنچــه بــدان دعــوت 
کــه را خواهــد  می کنیــد بــر مشــرکان دشــوار اســت. خــدا هــر 
گــردد  کــه را بــدو بــاز  بــراى رســالت خــود بــر می گزینــد. و هــر 

؛بــه خــود راه می نمایــد.
کتابــی اســت معتــدل  از دیــدگاه امــام خمینــی )ره( قــرآن 
کــرده اســت.  کــه همیشــه راه میانــه و اعتــدال را حفــظ 
کــرده اســت.  یعنــی هــم بــه دنیــا و هــم بــه آخــرت توجــه 
کــه در سراســر آن ســخنی  قــرآن نــه بــه ماننــد تــورات اســت 
کــه تمــام توجــه آن  از معــاد نگویــد و نــه ماننــد انجیــل 
ــورات غــرق  ــه چــون ت ــه آخــرت معطــوف باشــد. قــرآن ن ب
در  رفتــه  فــرو  انجیــل  چــون  نــه  و  اســت  محکمــات  در 
کــه قــرآن در آن  متشــابهات. معــارف و حقایــق جامعــی 
حقتعالــی را معرفــی نمــوده و همینطــور مســائل مربــوط بــه 
اخــالق و دعــوت بــه معــاد و تــرک دنیــا و ســبکبار شــدن 
از عالــم مــاده و رهســپار شــدن بــه ســرمنزل حقیقــت؛ بــه 
کــه وجــه تمایــز و برتــری  گونهــای در قــرآن بیــان شــده 
پیــام  ایــن  میدهــد.  نشــان  را  آن  اعجازآمیــز  البتــه  و 
انســانها  خوانــدن  راســتای  در  جاودانــی  و  حیاتبخــش 
کــی و نمایانــدن حیــات طیبــه بــه آنهــا، یــک  بــه علــم و پا
کلــی بــرای زندگــی دنیــوی انســان و معنویتــی پربار  برنامــه 
گســتردگی  و آخرتــی آبــاد دارد. و ایــن محتــوای جامــع و 
کتــاب  ایــن  جاودانگــی  رمــز  گرانقــدر  علــوم  و  معــارف 
کــه  گاه بــا نصــف ســطر، برهانــی را  آســمانی اســت. قــرآن 

41. هامن.
42. شوری )42(: 13.

کننــد؛ بــه صــورت  حکمــا بــا چندیــن مقدمــات بایــد بیــان 
ــد.43  ــی فرمای ــان م ــان بی ــه بره ــبیه ب ــر ش غی

گیرى در همه قلمروهاى زندگی د( جامعیت و فرا
کتــاب هدایــت اســت و همــه قلمروهــاى زندگــی  قــرآن، 
انســانی را مــورد توجــه و هدایــت قــرار داده اســت: قلمــرو 
اقتصــادى،  سیاســی،  خانوادگــی،  اجتماعــی،  فــردى، 
کــه بــه  کتابــی هدایــت أقــوم دارد  نظامــی، فرهنگــی، و ... 

همــه ابعــاد بنگــرد.
کــه شــامل معــارف هدایتــی  کتــاب جامعــی اســت  قــرآن 
ــاره عالــم غیــب و شــهود ، معنویــات و مادیــات، دنیــا  درب
ــا  ــان و ت ــه جه ــردم، در هم ــه م ــراى هم ــت. ب ــرت اس و آخ

همیشــه اســت. 44
کتــاب معنــوى، عرفانــی بــه  کــه یــک  قــرآن در عیــن حالــی 

کــه بــه دســت ماهــا، بــه خیــال آن طــورى اســت 
ــن  ــد؛ در عی ــم نمی رس ــن ه ــل امی ــال جبرئی ــه خی ــا، ب ماه
کــه تهذیــب اخــالق را می کنــد؛  کتابــی اســت  حــال یــک 
ل هــم می کنــد؛ حکومــت هــم می کنــد؛ و وحــدت  اســتدال
کنــد؛  را هــم ســفارش می کنــد؛ قتــال را هــم ســفارش مــی 
کــه هــم  کتــاب آســمانی ماســت  ایــن از خصوصیــات  و 
کــه در حــد  بــاب معرفــت را بازکــرده اســت. تــا حــدودى 
انســان اســت و هــم بــاب مادیــات را و اتصــال مادیــات بــه 
معنویــات را و هــم بــاب حکومــت را و هــم بــاب خالفــت را 

ــز را. 45 ــه چی و هم
کشوردارى و همه چیز در آن هست.46  مصالح سیاسی، 

کــه تمــام جزئیــات  جامعیــت قــرآن بــه معنــی ایــن نیســت 
زیــرا  باشــد.  آمــده  قــرآن  در  احــکام  و  قوانیــن  معــارف، 
کســی نمی توانــد بکنــد، و غــرض قــرآن  چنــان ادعایــی را 
نیــز چنــان نبــوده اســت. بلکــه قانون هــاى اساســی ماننــد 
قانــون   ، قانــون نظــام   ، قانــون قضــا   ، قانــون مالیــات 
ازدواج و طــالق ، قانــون ارث، قانــون معامــالت از قبیــل 
ــد  ــرکت و مانن ــه، ش ــه، مزارع ــح ،هب ــاره، صل ــارت ، اج تج
آنهــا، قانــون ثبــت، قانــون مجــازات عمومــی ماننــد حــدود 
و قصــاص، قانــون تبلیغــات، قانــون جلوگیــرى از منکرات 
ماننــد شــرب مســکرات، قماربــازى، ســاز و نــواز، لــواط، 
ســرقت، خیانــت، قتــل و غــارت، قانــون تطهیــر و تنظیــف 
کلــی عبــادات ماننــد روزه ، حــج ، وضــو و غســل و  و قانــون 

امثــال آنهــا، همــه در قــرآن وارد اســت.47 

43. ر.ک: رشح حدیث جنود عقل و جهل، ص 62 ـ 63.
44. ر.ک: صحیفه امام، ج 12، ص 422.

45. هامن، ج 17، ص 434.

46. هامن، ج 18، ص 423.
47. ر.ک: هامن، ج 6، ص 41.
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هـ( هدایت، هدف قرآن
انســان ها  هدایت گــر  را  کتــاب  ایــن  بارهــا،  خــود  قــرآن 

اســت: کــرده  معرفــی 
ِقیــن؛48  این اســت 

َ
ُمّت

ْ
 َرْیــَب ِفیــِه ُهــًدى ِلل

َ
ِکَتــُب ال

ْ
ِلــَک ال

َ
ذ

کــه در آن هیــچ شــکی نیســت، پرهیــزگاران  کتابــی  همــان 
را راهنماست.

حضــرت امــام هنــگام دســته بنــدى معــارف قــرآن، هــدف 
قــرآن را نیــز بیــان می فرمایــد:

ــوس  ــی نف ــت ، مرب ــه هدای ــرآن را مای ــی)ره( ق ــام خمین ام
و  مــادی  امــور  در  بشــر  نیازهــای  پاســخگوی  و  انســان 

می فرمایــد:  و  می دانــد  معنــوی 
کتــاب شــریف، چنانچه خود بــدان تصریح  کــه ایــن  بــدان 
کتــاب هدایــت و راهنمــای ســلوک انســانیت و  فرمــوده، 
مرّبــی نفــوس و شــفای امــراض قلبیــه ونوربخــش ســیر 

الــی اهلل اســت. 49
کلــی طبقه بنــدى  امــام مطالــب قــرآن را در چنــد فصــل 

می کنــد:
-دعــوت بــه معرفــت اهلل و بیــان معــارف الهــی، از شــؤون 
همــه  از  بیــش  و  افعالیــه  و  صفاتیــه  اســمائیه،  ذاتیــه، 

توحیــد ذات، اســماء و افعــال.
-دعــوت بــه تهذیــب نفــوس و تطهیــر بواطــن نفــوس و 
کیفیــت ســیر و ســلوک الــی اهلل در دو  تحصیــل ســعادت و 
شــاخه تقــوا و ایمــان . ایــن قســمت از مقاصــد مهمــه قــرآن 
کــه بیشــتر مطالــب آن، بی واســطه یــا بــا واســطه بــه  اســت 

ــاز می گــردد. مقصــد ب
کیفیــت تربیــت حــق آنهــا را و تربیــت آنهــا  -قصــص انبیــا و 

را. خلق 
ک  هــال آنهــا و چگونگــی  امــور  و عواقــب  کفــار  -احــوال 
آنهــا، چــون قضایــاى فرعــون، قــارون، نمــرود، شــداد ، 

فیــل و… . اصحــاب 
کلیــات و مهمــات قوانیــن ظاهــر شــریعت و آداب  ــان  -بی
و ســنت هاى الهــی. چــون ایــن قســمت عــام المنفعــه و 
ــرار  ــرت ق ــا و آخ ــر دنی ــث تعمی ــات از حی ــع طبق ــراى جمی ب
ــدار  ــه مق ــردم از آن ب ــات م ــام طبق ــت؛ و تم ــده اس داده ش
کتــاب  توانایــی خــود اســتفاده می کننــد؛ از ایــن جهــت در 
خــدا دعــوت بــه آن بســیار اســت. و در احادیــث و اخبــار 
ــت. و  ــر اس ــد واف ــه ح ــا ب ــاى آنه ــا و تفصیل ه ــز ویژگی ه نی
ــر از  نوشــته هاى عالمــان شــریعت در ایــن قســمت بیش ت

قسمت هاســت. ســایر 

48. بقره  )2(: 2.
49. آداب الصلوه، ص 184.

-احــوال معــاد و براهیــن اثبــات آن. آنچــه بــه حــال عمــوم 
بــا صراحــت لهجــه  بیشــتر فایــده داشــته باشــد؛ بیشــتر 
یــاد شــده اســت. و آنچــه بــراى یــک طبقــه خــاص مفیــد 
اســت؛ بــه گونــه رمــز و اشــاره آمــده اســت. در ایــن قســمت، 
کــه  معارفــی بی شــمار و اســرارى بــس دشــوار مذکــور اســت 
کیفیــت آنهــا  جــز بــه ســلوک برهانــی یــا نــور عرفانــی بــه 

کــرد. نتــوان اطــالع پیــدا 
-احتجاج ها و برهان ها.

حــق  مقــدس  ذات  کــه  اســت  براهینــی  و  احتجاجــات 
تعالــی، بــراى اثبــات مطالــب حقــه و معــارف الهیــه، مثــل 
ــدرت  ــم ، ق ــه، عل ــد، تنزی ــق، توحی ــات ح ــر اثب ــاج ب احتج
کــه در  کمالیــه یــا خــود اقامــه فرمــوده  و دیگــر اوصــاف 
کــه  گاهــی براهیــن دقیقــه اى پیــدا می شــود  ایــن قســمت 
گاهــی  کامــل می نماینــد. و  اهــل معرفــت از آن اســتفاده 
از آن طــورى  و دانشــمندان  کــه حکمــا  اســت  براهینــی 
دیگــر اســتفاده می کننــد و اهــل ظاهــر و عامــه مــردم از آن 

ع دیگــر.50 طــورى دیگــر و مطالــب متنــو
و  معرفــت  توســعه  امــام)ع(  نــگاه  در  قــرآن  هــدف  پــس 

اســت:  معرفــت  عالــی  مراتــب  بــه  انســان  رســاندن 
کــه همــه از  گســترده ای اســت  کتــاب الهــی ســفره  قــرآن و 
آن اســتفاده می کننــد؛ منتهــا هرکــس بــه وضعــی اســتفاده 
کتــاب الهــی و انبیــای عظــام بــر  می کنــد و عمــده نظــر 

توســعه معرفــت اســت.51
گیری مسائل دینی و( فرا

می تــوان  خمینــی  امــام  کالم  در  کــه  دیگــری  مــورد 
از  اســت  روایتــی  کــرد؛  اســتناد  آن  بــه  جامعّیــت  بــرای 
کــه در آن حضــرت اّدعــای نــزول  امیرالمؤمنیــن علــی)ع( 
کوتاهــی رســول خــدا)ص( در ابــالغ آن را  ناقــص دیــن یــا 

اســت:  کــرده  رد 
آیــا خداونــد مــی توانــد دیــن ناقصــی فرســتاده باشــد تــا بــا 
کنــد یــا دیگــران درتکمیلــش شــریک  کمــک دیگــران تمــام 
راضــی  بــرآن  وخداونــد  باشــند  داعیــه  آنهــا  تــا  باشــند 

باشــد؟52 
شــق  دو  هــر  رد  ضمــن  علــی)ع(  امــام  روایــت،  ایــن  در 
کوتاهــی در ابــالغ آن، تصریــح  مســأله نــزول ناقــص دیــن و 
کــه هرگــز چنیــن نبــوده اســت. زیــرا خداونــد  می فرمایــد 
 

ّ
در قــرآن فرمــوده: و نزلنــا علیــک الکتــاب تبیانــًا لــکل
کــه بیان کننــده هــر چیــزى اســت   شــیء؛53  و مــا قــرآن را 

50. ر.ک: هامن، ص 185 ـ 191.
51. صحیفه امام، ج 19، ص 115.

52. نهج البالغه، خطبه 18، ص 63.
53. منل )16(: 89.
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کتــاب  و مــا فرطنــا فــی الکتــاب مــن شــیء؛54  مــا در ایــن 
هیــچ چیــزى را فروگــذار نکرده ایــم . در ایــن روایــت، بــرای 
اســت.   شــده  اســتناد  قــرآن  جامعّیــت  بــه  دیــن  کمــال 
ســپس  باشــد.   دینــی  مســائل  جامــع  بایــد  قــرآن  پــس 
کــه: »تمــام  ــد  ــه ایــن نکتــه صراحــت دارن امــام خمینــی ب
کتــاب و ســنت هســت و در  آنچــه ملــت احتیــاج دارد؛  در 
کــه  کیــد شــده  ــر ایــن نکتــه تأ ایــن شــکی نیســت«.55  و ب
کتــاب و ســنت انعــکاس  آموزه هــای دینــی در دو منبــع 

یافتــه اســت. 
ز( فهم ظاهر و باطن آیات

و  ظاهــر  فهــم  محــدوده  در  تنهــا  قــرآن  جامعّیــت  آیــا 
ــه  ــر مجموع ــا ب ــت ی ــات آن اس ــی آی ــت لفظ ــر دالل ــی ب مّتک
ظاهــر و باطــن قــرآن مبتنــی اســت؟ بهــره عمــوم مــردم از 
قــرآن تنهــا در عبــارت قــرآن اســت. مثــل همــراه داشــتن، 
خوانــدن و شــنیدن. خــواص بــا ارتبــاط ویــژه خــود مــی 
گذشــته و بــه رمــوز و اشــارت هــا  تواننــد از پوســته عبــارت 
گامــی فراتــر، بــه لطایــف  دســت یابنــد. اولیــا بــا برداشــتن 
کــه از دیــد دیگــران پنهــان اســت مــی  و ریــزه کاری هــا 
کــه شــاید منظــور مقــام عنــداهلل  رســند. امــا حقایــق قــرآن 
ــرای انبیــاء وائمــه  ــّیٌ َحِکیــٌم؛56  آن اســت؛جز ب َعِل

َ
ــا ل َدْیَن

َ
ل

مقــدور نیســت.57  و بســا اشــارت بــه ایــن معنــا داشــته 
کرائــم القــرآن.58   باشــد:که امــام باقــر)ع( مــی فرمایــد: لنــا 
کریــم بــرای اســتفاده  امــام خمینی)ره(مــی فرماینــد: قــرآن 
همــگان نــازل شــده اســت. ولــذا عامــی، عالــم، فیلســوف، 
همــه از آن اســتفاده مــی کننــد. ایشــان معتقدنــد قــرآن 
نــزد  کنــون  ا وآنچــه  اســت،  طولــی  نزولــی  ســیر  دارای 
ــا  کــه مراتبــی را ت ماســت؛ تنــزل یافتــه حقیقــت آن اســت 

ــت.59 ــرده اس ک ــی  ــزول، ط ــه از ن ــن درج ای
امــام خمینــی)ره( معتقدنــد برخــی فقــط بــا ظاهــر قــرآن 
مأنوســند. هرچنــد از منظــر امــام ، »بی تشــبث بــه صــورت 
و ظاهــر ، بــه لــب و باطــن نتــوان رســید«60.  و »راه وصــول 
امــا قناعــت  اســت«.61   بــه ظاهــر  تــأدب  از   ، باطــن  بــه 
بــه صــور و وقــوف در آن را نیــز اقتحــام در هلــکات و بــاز 
مانــدن از قافلــه ســالکان می داننــد.62  و غــور در صــورت 
ظاهــر قــرآن را اخــالد الــی االرض و از وســاوس شــیطان 

54. انعام )6(: 38.
55. والیت فقیه )حكومت اسالمی(، ص 29.

56. زخرف )43(: 4.
57. ر.ک: املغارات، ج 2، ص 894.
58. تفسیر الصافی، ج 1، ص 35.

59. ر.ك: صحیفه امام، ج 14، ص 387.
60. آداب الصلوه، ص 291.

61. هامن، ص 290.
62. ر.ک: رشح حدیث جنود عقل و جهل، ص 61.

می داننــد.63  لــذا ، ایشــان توصیــه می کننــد بــه نمانــدن 
در مرتبــه ظواهــر قــرآن و آن، »بــه مجاهــدات علمیــه و 
ع بــه ریاضــات عملیــه و تطهیــر  ریاضــات عقلیــه، مشــفو
نفــوس و تنزیــه قلــوب و تقدیــس ارواح حاصــل شــود«.64 
ــه  ک ــد  ــه ای مشــکک مــی دانن ــرآن را مقول ایشــان فهــم ق
هرکــس طبــق مرتبــه وجــودی خــود از آن اســتفاده مــی 
کنــد. بنابرایــن فهــم انســان هــا از قــرآن یکســان نیســت. 
کــه میــزان فهــم او  ایــن مرتبــه وجــودی هــر شــخص اســت 
کریــم را رقــم مــی زنــد. بــه همیــن دلیــل فرمــوده  از قــرآن 
کــه مختــص علمــا، فالســفه،  انــد: مســائلی در قــرآن اســت 
عرفــای بــزرگ، انبیــا واولیاســت. بعضــی از مســائل او را 
کنــد مگــر بــا تفســیری  کســی نمــی توانــد درک  غیــر از اولیــا 
کــه در  کــه از آنــان وارد مــی شــود. بــه مقــدار اســتعدادی 

بشــر هســت؛ مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.  65
گــذاردن بیانــات ونوشــته های امــام خمینــی  کنــار هــم  بــا 
در  ایشــان  کــه  دریافــت  می تــوان  قــرآن  فهــم  بــاب  در 
ــد. ظاهــر برخــی  گفته ان ــا دو بیــان ســخن  ع ب ایــن موضــو
ــرآن،  ــان ق ــه زب ک ــت  ــی از آن اس ک ــان حا ــای ایش عبارت ه
بــرای همــگان ممکــن  قــرآن  اختصاصــی اســت و فهــم 

نیســت. امــام در بیانــی فرمــوده انــد: 
کتبــی  کــه صــورت عینــی و  الهــی  آســمانی  کتــاب  ایــن 
جمیــع اســماء و صفــات و آیــات و بینات اســت و از مقامات 
کوتــاه اســت و جــز وجــود اقــدس جامع  غیبــی آن دســت مــا 

گاه نیســت. 66 کســی آ مــن خوطــب بــه  از اســرار آن 
هــا  اخبــاری  دیــدگاه  هماننــد  ظاهــرًا،  امــام  بیــان  ایــن 
بایســت  مــی  تفســیر  جریــان  در  معتقدنــد  کــه  اســت.67 
هــای  روش  و  گرفــت  کمــک  معصومیــن  روایــات  از 
بــا  امــا  باشــد.68   صحیــح  توانــد  نمــی  تفســیری  دیگــر 
جســت وجوی بیشــتر بــه بیاناتــی از امــام خمینــی برمــی 
کــه از آن عمومــی بــودن فهــم قــرآن برداشــت مــی  خوریــم 

کــه فرمــوده انــد:  شــود. چنــان 
کــرده بــرای همه  کــه خــدا پهــن  قــرآن یــک ســفره ای اســت 
از آن می توانــد  اشــتهایش  انــدازه  بــه  کــه  بشــر، ... هــر 

کنــد.69 اســتفاده 
امام خمینی ، فهم قرآن را مقوله ای مشــکک دانســته  و 
معتقــد اســت هرکــس بــه فراخــور اســتعداد و فهــم خویــش 
کســانی چــون معصومــان بــه  می توانــد از آن بهــره بــرد. 

63. ر.ک: آداب الصلوه، ص 199.
64. رشح حدیث جنود عقل و جهل، ص 61.

65. ر.ک: صحیفه امام، ج 14، ص 387.
66. هامن، ج 20، ص 92.

67. ر.ک: الفوائد املدینه، ص 128.
68. ر.ک: البیان فی تفسیر القرآن، ص 265.

69. تفسیر سوره حمد، ص 170.
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تمــام معــارف و حقایــق قــرآن دســت می یابنــد. و غیــر از 
آنــان هرکــس بــه انــدازه اســتعداد و مرتبــه روحــی اش از 
بــه عبــارت  اســتفاده می کنــد.  قــرآن  از معــارف  بخشــی 
کامــل قــرآن مختــص معصــوم اســت، و فهــم  دیگــر فهــم 
محــدود آن بــرای همــگان میســر اســت. بنابرایــن امــام بــا 
آن جمــالت اولیــه در صــدد بیــان اختصاصــی بــودن فهــم 
ــد قــرآن را از مقــام  قــرآن نیســت. ایشــان معتقدنــد خداون
قــرب بــه ایــن عالــم ظلمانــی و ســجن طبیعــت تنــزل داده 
تــا همــگان از آن در جهــت هدایــت و ســعادت خویــش 
کالم ، بیانگــر مبنــای امــام در  گردنــد.70  ایــن  بهره منــد 
کــه هــدف ، محــور فهــم و تفســیر قــرآن  فهــم قــرآن اســت 
ــر و تفکــر در قــرآن نیــز  کــه در تدّب اســت. از همیــن روســت 

ــد:  ــرار داده و می فرماین ــر ق ــد نظ ــا را م ــن مبن همی
و چــون مقصــد قــرآن، چنانچــه خــود آن صحیفــه نوراّنیــه 
فرمایــد؛ هدایــت بــه ُســُبل ســالمت اســت و اخــراج از همــه 
مراتــب ظلمــات اســت بــه عالــم نــور و هدایــت بــه طریــق 
مســتقیم اســت؛ بایــد انســان بــه تفّکــر در آیــات شــریفه 
کــه راجــع بــه قــوای  مراتــب ســالمت را از مرتبــه دانیــه آن، 
کــه حقیقــت قلــب  ــه آن،  ــا منتهــی الّنهای ملکیــه اســت، ت
کــه از اهــل بیــت وارد شــده  ســلیم اســت؛ بــه تفســیری 
ــق در آن  ــر ح ــه غی ک ــی  ــق را، درصورت ــد ح کن ــات  ــه مالق ک

ــه دســت آورد.  71 نباشــد؛ ب
بــه مفهــوم برداشــت  امــام خمینــی عقیــده دارد تأویــل 
معنــای باطنــی از ظواهــر الفــاظ قــرآن اســت. ایشــان آنجــا 
کــه از قلــوب معوجــه مختلــط بــا هواهــای نفســانیه بحــث 

مــی کننــد؛ مــی نویســند: 
صــورت  برگردانــدن  از  عبــارت  کــه  الهــی  کتــاب  تأویــل 
کمــال میســر  بــه معنــی و قشــر بــه لــّب اســت؛ بــه طــور 
کــه خــود آن هــا منحــرف و معــوج  نشــود؛ مگــر بــرای آنــان 
هــا  ـ تعالــی شــأنه ـ در قلــب آن  نباشــند. وجــز نــور حــق 
چیــزی نباشــد، و بــه مقــام مشــّیت مطلقــه و فنــای مطلــق 

کــه مقــام تأویــل اســت؛ رســیده باشــند. 72
کــه تأویــل آیــات قــرآن مجیــد   ایشــان بــر ایــن عقیــده انــد 
بایــد در راســتای تأمیــن هــدف قــرآن باشــد و هــدف قــرآن 
بــه ســبل  کــه خــود قــرآن فرمــوده، هدایــت  همان طــور 

ــت. 73 ــالمت اس س

70. ر.ک: آداب الصلوه، ص 184.
71. هامن، ص 203.

72. رشح حدیث جنود عقل و جهل، ص 311 ـ 312.
73. ر.ك:  آداب الصلوه، ص 203.

نتیجه
گرفــت  بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد می تــوان نتیجــه 
کــه از دیــدگاه امــام خمینــی جامــع بــودن قــرآن معنایــی 
کامــل بــودن قــرآن  کامــل بــودن آن دارد. و  نزدیــک بــه 
مســائلی  و  موضوعــات  گســتره  و  قــرآن  بیــان  جهــت  از 
ح مــی کنــد. و در ســخنان امــام مــی تــوان  کــه مطــر اســت 
کامــل بــودن  شــواهدی بــر جامعیــت قــرآن بــه معنــای 
هدایــت  محــدوده  در  آن  مســائل  و  موضوعــات  گســتره 
و تربیــت انســان ها، نیازهــای مرتبــط بــا ســعادت بشــر، 
بــه  مربــوط  شــئون  و  دینــی  نیازهــای  اخــروی،  کمــال 

یافــت.  امثــال آن  انســان و  انســانیت 
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چکیده
ــت  ــلمانی اس ــمندان مس ــره اندیش ــی)ره( از زم ــام خمین ام
گام  کنــار تســّلط بــر علــوم منقــول و معقــول حــوزوی  کــه در 
در وادی ســیر و ســلوک عملــی و تزکیــه و تهذیــب نفــس 
نهــاد و توانســت بــه خوبــی عرفــان حماســی منبعــث از 
مکتــب خانــدان عصمــت و طهــارت)ع( را در تمــام عرصــه 
هــای فــردی، اجتماعــی، سیاســی و حتــی اقتصــادی وارد 
نمایــد. یکــی از حیطــه هــای مهــم مــورد توجــه امــام)س( 
در حــوزه علــوم دینــی، تفســیر آیــات قرآنــی اســت. ایشــان 
بــا نگاهــی بدیــع بــه معنــا و مفهــوم تفســیر، نزدیــک تریــن 
زبــان بــه آمــوزه هــای اهــل بیــت)ع( را زبان ُعرفـــا مــی داند 
و فهــم ایــن زبــان را الزمــه درک بهتــر معــارف و حقایــق 

قــرآن معرفــی مــی نمایــد.
در مســیر شــناخت بهتــر اصــول و چارچــوب هــای فکــری 
گفــت: ایشــان اواًل:  امــام)س( در تفســیر آیــات قرآنــی بایــد 
اســتفادات معنــوی و بهــره منــدی از معــارف قرآنی را برای 
کــردن  همــه انســان هــا امــکان پذیــر مــی دانــد و محــدود 
فهــم معــارف قرآنــی بــرای عــّده ای خــاص را از حجــب 

روش شناسی و
گرایش های تفسیری

امام خمینی)س(

احمد خانی1
1. فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث.

غلیــظ ســلوکی و از موانــع طــی طریــق الــی اهلل مــی داننــد، 
کــه توســط فقهــا، شــعرا،  گونــی  گونا ثانیــًا: برداشــت هــای 
علمــا، فالســفه، عرفــا و... صــورت مــی پذیــرد را در جایگاه 
انحصارگرایــی  از  شــدت  بــه  و  دانســته  صحیــح  خــود 
بــر مشــرب تفســیری خــود و  گــذاری مفســران  و صحــه 
تخطئــه مشــرب هــای دیگــران انتقــاد مــی کنــد و ثالثــًا: 
از  عرفانــی  و  اشــارتی  هــای  برداشــت  و  تأویــل  هرگونــه 
ج از مقولــه تفســیر می دانــد و آن  را از لــوازم  آیــات را خــار
اســتنباط  بــر  کــه مبتنــی  نمایــد  مــی  کالم معرفــی  علــم 

عقالنــی و در حیطــه نظــر اســت.
گرایــش تفســیری  در مقالــه حاضــر ســعی شــده تــا روش و 
امــام خمینــی)س( در تفســیر آیــات قرآنــی و تفاوت نگرش 
ایشــان در مفهــوم تفســیر بــا دیگــر مفســران مســلمان مــورد 

گیــرد.   بررســی و تحلیــل قــرار 
گرایــش هــای تفســیری،  کلیــدی:  قــرآن، تفســیر،  واژگان 

روش هــای تفســیری، عرفــان، امــام خمینــی)س(.
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مقــدمـه
منبــع  مهم تریــن  عنــوان  بــه  قــرآن  مســلمانان  بیــن  در 
اســتخراج تعالیــم دینــی و نیازهــای اعتقادی به شــمار می 
رود و همــه فــرق اســالمی بــرای پاســخ گویی بــه ســئواالت، 
رفــع مشــکالت و اقنــاع دیگــر فــرق اســالمی بــدان مراجعــه، 
ل مــی نماینــد. بــا آن که قرآن خــود را با  استشــهاد و اســتدال
کــرده اســت  کتــاب مبیــن معرفــی  اوصافــی چــون: تبیــان و 
ولــی فهــم اســرار، حقایــق و مــراد جــّدی آیــات نیازمنــد 
تبییــن و تفســیری صحیــح دارد، تــا برداشــت هــای غلــط 
مــا را از مقصــود و مــراد اصلــی آیــات بازنــدارد؛ لــذا از همــان 
آغــاز نــزول وحــی، شــخص رســول مکــرم اســالم)ص( بــه 
ــاِس 

َ
ــَن ِللّن ْکــَر ِلُتَبّیِ ِ

ّ
ْیــَك الذ

َ
َنــا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
اشــارت آیــه شــریفه َوأ

تعلیــم  دار  عهــده  ــُروَن2 
َ
ّک

َ
َیَتف ُهــْم 

َّ
َعل

َ
َول ْیِهــْم 

َ
ِإل  

َ
ل ُنــّزِ َمــا 

کامــل بــر  گردیــد و بــه خوبــی بــا وقــوف  و تفســیر آیــات 
ظاهــر و باطــن آیــات بــه تفســیر و تأویــل زوایــای مختلــف 
ک عصمــت)ع( ایــن  قــرآن  پرداخــت. ســپس خانــدان پــا
کشــیدند و مســیر درســت و روشــمند  مســؤلیت را بــه دوش 

بهــره منــدی از آیــات را بــه پیــروان خــود آموختنــد. 
گســترش بحــث  امــا در طــول تاریــخ اســالم بــه مــوازات 
گرایــش هــای فلســفی، حدیثــی و صوفیانه  هــای کالمــی و 
آمــد؛  به وجــود  آیــات  تفســیر  در  مختلفــی  هــای  روش 
ــد دیگــران راه  ــا تخطئــه عقای گروهــی ب کــه  گونــه ای  ــه  ب
و روش خــود را برتریــن مــی دانســتند و برداشــت هــای 
خــود را از آیــات همــان مــراد واقعــی از نــزول آیــات مــی 
دانســتند. در ایــن بیــن محّققــان و اندیشــمندان امامیــه 
بــا بهــره منــدی از آمــوزه هــای اهــل بیــت)ع(  تمــام تــالش 
خــود را جهــت اســتخراج پاســخ هــای صحیــح، بــه نیازهــا 
و پرســش هــای خــود و دیگــران بــکار بردنــد تــا جامعــه را 
ــرداب تفســیر  گ ــه ســمت صحیحــی هدایــت نمــوده و از  ب

بــه رأی دور نگــه دارنــد.
امــام  چــون  ممتــازی  شــخصیت  حاضــر،  عصــر  در 
قرآنــی  مفّســر  عنــوان  بــه  کمتــر  گرچــه  ا خمینــی)س(، 
سیاســی-  رهبــری  عنــوان  بــه  بیش تــر  و  اســت  ح  مطــر
اجتماعــی شــناخته شــده اســت، امــا در بســیاری از آثــار 
گونــه  برجامانــده از ایشــان، آیــات بســیاری از قــرآن بــه 
گاهــی  ای نغــز تفســیر و تأویــل شــده اســت. متأســفانه آ
بنیانگــذار  آثــار  از  کشــورمان  مــردم  از  بســیاری  اطــالع  و 
کتــاب محــدود  ایــران در حــد چنــد  اســالمی  جمهــوری 

2. »همراه با داليل روشن و کتاب ها و بر تو نيز قرآن را نازل کرديم 

تا آنچه رابرای مردم نازل شده است برايشان بيان کنی و باشد که 

بينديشند«. نحل)16(:44.

از آن عالــم رّبانــی اســت، حــال آن کــه ده هــا اثــر فقهــی، 
کــه مرجــع  عرفانــی، تفســیری و... از ایشــان وجــود دارد 
خوبــی بــرای پاســخ بســیاری از نیازهــا و ســؤاالت به شــمار 

رود. مــی 
از تفســیر  کامــل  بــا وقــوف  امــام خمینــی)س(  حضــرت 
را  خــود  باطنــی  و  اشــاری  نظریــات  جامــع،  اجتهــادی 
به گونــه ای روشــمند در بــاب آیــات قــرآن بــه زیبایــی بیــان 
مــی دارد و بــه خوبــی چگونگــی ورود بــه وادی تفســیر 
قــرآن و بهــره منــدی از معــارف و اشــارت هــای قرآنــی را بــه 
عالقمنــدان مــی آموزانــد. ایشــان فهــم قــرآن را بــرای همــه 
اقشــار و ســطوح مخاطبــان آن ممکــن و میّســر مــی دانــد و 
گروهــی خــاص از  کــه فهــم آیــات منحصــر بــه  گمــان  ایــن 
افــراد یــا مفســران دارد را از قّطــاع طریــق فهــم معارف قرآن 
مــی دانــد.3 لــذا بــا نــگاه ذوقــی و اشــارتی آیــات قــرآن را بــه 
کار او را دو  کــه جذابّیــت  گونــه ای بدیــع تفســیر نمــوده 
چنــدان نمــوده اســت. در عیــن حــال ایشــان تمــام تــالش 
خــود را مــی نمایــد تــا در تفســیر عرفانــی خــود و یــا تأویــل 

گــرداب تفســیر بــه رأی نغلطــد. آیــات قرآنــی، هرگــز در 
گفتنــی اســت عــدم آشــنایی بــا اســلوبی روشــمند در بهــره 
منــدی از معانــی و معــارف قرآنــی، بعضــًا باعــث تأویــالت 
ــات قــرآن و اختالفــات شــدیدی در جامعــه مــی  ــاروا از آی ن
گــروه  گروهــی  اســت،  ممکــن  کــه  ای  گونــه  بــه  گــردد 
ــر نماینــد و برداشــت خــود را از  ــا تکفی دیگــر را تخطئــه و ی
آیــات حــق مطلــق بداننــد و برداشــت هــای دیگــر را نــاروا 
گرایــش شــدید برخــی  و تفســیر بــه رأی. از ســوی دیگــر 
جوانــان بــه عرفــان هــای نوظهــور، ناشــی از عــدم دریافــت 
پاســخ صحیــح از یــک نیــاز درونــی و خــأل معنــوی احســاس 
ــاب قرآنــی  ــا تعالیــم ن ــان ب گــر جوان ــان اســت. ا شــده در آن
ــازار عرفــان هــای  و معــارف پرمغــز اســالمی آشــنا شــوند؛ ب
کاذب از ســّکه خواهــد افتــاد و چنانچــه امــام خمینی)س( 
کمــاالت را قــرآن مــی داننــد،4   منشــأ همــه عرفــان هــا و 
کریــم، آب  ــا معرفــت و معنویــت حقیقــی قــرآن  آشــنایی ب
حقیقت جویــان  و  جوانــان  عطــش  رفــع  بــرای  گوارایــی 
کــه متأســفانه بــه دلیــل عــدم آشــنایی بــا  خواهــد بــود؛ 
تعالیــم روح بخــش قــرآن بــه عرفــان هــای دروغیــن روی 

مــی آورنــد.
آنچــه در ایــن مقالــه بیش تــر مطمــح نظــر نگارنــده اســت، 
بررســی اجمالــی آراء، اندیشــه هــا و نظریــات عرفانــی امــام 
خمینــی)س( در تفســیر آیــات قــرآن مــی باشــد تــا جوانــان 

3. ر.ک: رشح چهل حديث، ص 660.
4. ر.ک: جلوه¬های رحامنی، ص24.
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نیازهــای  بــه  ایشــان  ک  تابنــا افــکار  بــا  آشــنایی  ضمــن 
معنــوی خــود پاســخ صحیحــی داده و  بــا اســلوب روشــمند 
گردنــد و مهم تــر  بهــره گیــری از معــارف قــرآن بیش تــر آشــنا 
کــه بعضــًا بیــن برخــی افراد  آن کــه، اختالفــات بــی مــوردی 

گــروه هــا ظهــور مــی نمایــد، بــه حداقــل برســد.  و 

تفسیر در لغت و اصطلح
اســت  متعــددی  لغــوی  معانــی  دارای  تفســیر،   واژه ی 
از جملــه:  هــا دارای وجــه مشــترک اند؛  کــه بیش تــر آن 
معنــای  نمــودن  آشــکار  مشــکل،   لفــظ  از  مــراد  کشــف 
کریــم تنهــا  لفــظ و اظهــار آن5 و غیــره.6 ایــن واژه در قــرآن 
کــه خداونــد در پاســخ  یک بــار اســتفاده شــده اســت؛ آن جــا 
کافــران و مشــرکان مکــه -کــه پیامبــر  بــه برخــی شــبهات 
کردنــد و رســالت  اســالم)ص(  را ســرزنش و نکوهــش مــی 
ُتوَنــَك 

ْ
َیأ َوال  فرمایــد:  بردنــد- مــی  زیــر ســؤال مــی  را  او 

کــه  ؛7 
ً
ِســیرا

ْ
َتف ْحَســَن 

َ
َوأ َحــّقِ 

ْ
ِبال ِجْئَنــاَك  ِإال  ِبَمَثــٍل 

معنــای لغــوی مّدنظــر بــوده و مفهــوم آن روشــن نمــودن 
و آشــکار ســاختن اســت.

کــه  تفســیر  اصطالحــی  معنــای  از  کامــل  تعریفــی  ارائــه 
ــه هــر  ک ــر ســاده ای نیســت؛ چــرا  ــع باشــد، ام جامــع و مان
کــه از تفســیر ارائــه شــود، براســاس پیش فــرض  تعریفــی 
کــه مفّســر بــدان هــا معتقــد و ملتــزم اســت.  هایــی اســت 
گرایــش  اســاس  بــر  هرکــدام  قرآن پژوهــان  و  مفســران 
هــای تفســیری خــود، تعاریــف متعــدد و بعضــًا متفاوتــی 
عالمــه  نموده انــد؛  ارائــه  تفســیر  اصطالحــی  معنــای  از 
طباطبایــی می گویــد: »التفســیر وهــو بیــان اآلیــات القرآنّیــة 
عبــارت  تفســیر  مدالیهــا«؛8  و  مقاصدهــا  عــن  والکشــف 
پرده بــرداری  و  قــرآن  آیه هــای  معنــای  بیــان  از  اســت 
را  تفســیر  زرکشــی  آیــات.  اهــداف و مقاصــد و مدلــول  از 
کــه شــامل: اســباب  نــزول، مّکــی و مدنــی، ناســخ  و  علمــی 
منســوخ، عــام  و خــاص، مطلــق  و مقّیــد و همچنیــن  علــم 
ــر آن هاســت،  ــد و نظای حــالل  و حــرام  و امــر و نهــی خداون

مــی دانــد.9

ضرورت و امکان  تفسیر قرآن 
بیــان،10   قبیــل:  از  اوصافــی  بــا  را  قــرآن خــود  کــه  بــا آن 

5. ر.ک:  مجمع البحرین )ذیل ماده فرس(...
6. ر.ک: معجم مقاییس اللغه )ذیل ماده فرس(؛ فرهنگ فارسی معین 

)ذیل تفسیر(؛ املفردات فی غریب القرآن )ذیل ماده فرس(.
7. کافران برای تو هیچ مثلی نیاوردند مگر آنکه ما برای تو پاسخی حق 

و مناسب، با بیانی بهرت و زیباتر می آوریم؛ )فرقان)25(:33(.
8. املیزان، ج1، ص7.

9. ر.ک: الربهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۳.
10. ر.ک: آل عمران)3(، 138.

کتــاب مبیــن12 معرفــی نمــوده اســت؛ امــا بــه  تبیــان11 و 
 وَبطنــًا وِلبطنــِه 

ً
هــرا

َ
اشــارت حدیــث شــریف إّن ِللقــرآِن ظ

َبطنــًا إلــی َســبعِة أبُطــٍن13 بهــره منــدی از اســرار، معــارف 
ــت.  ــن اس ــد تبیی ــاز، نیازمن ــان س ــاب انس کت ــن  ــوم ای و عل
از  بســیاری  بــرای  اســرار  ایــن  از  بخشــی  فهــم  گرچـــه  ا
انســان هــا میّســر اســت؛ امــا درک بخــش هــا و الیــه هــای 
گاهــان بــه  و بطــون دیگــر آن، بــدون تفســیر و توضیــح آ
حقایــق آن ممکــن نیســت. شــاید ســخن امــام صــادق)ع( 
کــه مــی فرمایــد: کتــاُب  در ایــن خصــوص راه گشــا باشــد 
 علــی أربعــِة أشــیاٍء علــی العبــارِة واالشــارِة 

ّ
اهَّلِل عــّز وجــل

 
ُ

واالشــارة للعــواِم   
ُ

فالعبــارة والحقائــِق.  واللطائــِف 
لألنبیــاِء؛14  والحقایــُق  لألولیــاِء   

ُ
واللطائــف للخــواِص 

ــر  ــت: ب ــتمل اس ــز مش ــار چی ــر چه ــل ب ــدای عزوج ــاب خ کت
عبــارت، اشــارت، لطایــف و حقایــق. عبــارت بــرای عمــوم 
و اشــارت بــرای خاصــان و لطایــف بــرای اولیــا و حقایــق 

بــرای پیامبــران.
کــه  اســت  معتقــد  آن کــه  بــا  نیــز،  خمینــی)س(  امــام 
جایگاهــی  در  آن  آســمانی  معــارف  و  قــرآن  حقیقــت 
کــه تنهــا مفســران حقیقــی؛ یعنــی  بــس رفیــع قــرار دارد 
کامــل از زوایــا  پیامبــر)ص( و امامــان معصــوم)ع( بــه طــور 
گاه انــد15 و دســت بقیــه انســان هــا  و اســرار و حقایــق آن آ
کوتــاه  از اشــارات، لطایــف، حقایــق و معــارف الهیــه آن 
معنــوی  بهــره  و  اســتفاده  حــال  عیــن  در  ولــی  اســت؛16 
ــی  ــه الزم م ــن و بلک ــرآن را ممک ــردم از ق ــف م ــار مختل اقش

دانــد و مــی فرمایــد:
ایــن  از  اســتفاده  از  مانــع  کــه  حجــب  از  دیگــر  »یکــی 
کــه جــز آن  صحیفــه نورانّیــه اســت اعتقــاد بــه آن اســت 
کســی را حــّق اســتفاده  ــرین نوشــته یــا فهمیده انــد  کــه مفّسِ
از قــرآن شــریف نیســت. و تفّکــر و تدّبــر در آیــات شــریفه را 
ع اســت، اشــتباه نموده انــد؛  کــه ممنــو بــه تفســیر بــه رأى، 
و بــه واســطه ایــن رأى فاســد و عقیــده باطلــه قــرآن شــریف 
را از جمیــع فنــوِن اســتفاده عــارى نمــوده و آن را به کّلــی 
کــه اســتفادات اخالقــی و  مهجــور نموده انــد؛ در صورتــی 
ایمانــی و عرفانــی بــه هیــچ وجــه مربــوط بــه تفســیر نیســت 

ــا تفســیر بــه رأى باشــد«.17 ت
ــه  ــات را، از مقول ــی از آی ــای عرفان ــت ه ــان برداش ــذا ایش  ل

11. ر.ک: نحل)16(، 89.

12. ر.ک: مائده)5(، 15.
13. تفسیرصافی، ج 1، ص 59.
14. بحاراالنوار، ج 75، ص۲۷8.

15. ر.ک:  صحیفه امام، ج 19، ص 438.
16. . ر.ک: تفسیر سوره حمد، ص165.

17. آداب الصلوة، ص199.
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کالم مــی شــمارد. و  تفســیر نمی دانــد، بلکــه از بــاب لــوازم 
همــواره بــر تفســیر عرفانــی باطنــی ضابطه منــد اشــاره دارد 
کــه متکــی بــر عقــل اســت و منتهــی بــه تفســیر بــه رأی 

نمی شــود.

ماهیت تفسیر قرآن از منظر امام خمینی)س(
امــام خمینــی)س( دیــدگاه نســبتًا متفاوتــی بــه ماهیــت 
تفســیر دارد و هرگــز درصــدد ارائــه معنــای جامــع و تعریــف 
اصطالحــی تفســیر نبــوده اســت؛ بلکــه نــگاه ایشــان بــه 
حضــرت  اســت؛  بــوده  تفســیر  دانــش  هــدف  و  غایــت 
و  عــام   نــزول،  اســباب  چــون:  علومــی  بیــان  امــام)ع( 
خــاص، مطلــق  و مقّیــد و شــناخت ناســخ و منســوخ را از 
ک و شــاخصه تفســیر  ج مــی دانــد و مــال حــوزه تفســیر خــار
بــودن قــرآن را، توجــه بــه غایــت و هــدف تفســیر مــی دانــد 
کتــاب شــریف آداب الصلــوة تفســیر را ایــن گونــه بیــان  و در 

کــه: مــی دارد 
ح  کــه شــر کتــاب آن اســت  کّلــی معنــی »تفســیر«  »بــه طــور 
کتــاب را بنمایــد؛ و نظــر مهــم بــه آن، بیــان  مقاصــد آن 
کــه بــه  کتــاب شــریف،  کتــاب باشــد. ایــن  منظــور صاحــب 
شــهادت خــداى تعالــی کتــاب هدایــت و تعلیــم اســت و نور 
ــر در هــر قّصــه از  طریــق ســلوك انســانّیت اســت، بایــد مفّسِ
قصــص آن، بلکــه هــر آیــه از آیــات آن، جهــت  اهتــداء بــه 
عالــم غیــب و حیــث راه نمایــی بــه طــرق ســعادت و ســلوك 
ــر  طریــق معرفــت و انســانّیت را بــه متعّلــم بفهمانــد. مفّسِ
ــر اســت، نــه  ــد مفّسِ ــزول را بمــا فهمان وقتــی »مقصــد« از ن

کــه در تفاســیر وارد اســت«. 18 »ســبب« نــزول آن طــور 
از  گروهــی  بــه  گیــری  امــام خمینــی)س( ضمــن خــرده 
صــرف  را  خــود  هّمــت  تمــام  کــه  قــرآن  تفســیر  علمــای 
مباحــث لفظــی، تبییــن معانــی لغــات، محّســنات بدیعــی، 
وجــوه اعجــاز و ... نمــوده انــد؛ ایــن شــیوه را در تفســیر 
قــرآن بــی ثمــر دانســته و در مثــل ماننــد بیمــاری مــی دانــد 
ــی بــه  گاهــی داشــته؛ ول کــه بــه جزئیــات نســخه طبیــب آ
حقیقــت آن کــه عمــل بــه محتــوای آن اســت، توجهــی 

ــد: ــی فرمای ــد و م ــی کن نم
کــه اســتفادت     »مثــل یــك طایفــه از علمــاء تفســیر قــرآن 
از قــرآن را منحصــر بــه ضبــط و جمــع اختــالف قرائــات و 
کلمــات و محّســنات لفظّیــه و  معانــی لغــات و تصاریــف 
ــه و اختــالف  ــه و وجــوه اعجــاز قــرآن و معانــی عرفّی معنوّی
افهــام نــاس در آن هــا داننــد، و از دعــوات قــرآن و جهــات 
روحّیــه و معــارف الهّیــه آن به کّلــی غافلنــد. اینــان نیــز بــه 
ع بــه طبیــب نمــوده نســخه او را  کــه رجــو مریضــی ماننــد 

18. هامن، ص192 ـ 193.

گرفتــه، و معالجــه خــود را بــه ضبــط نســخه و حفــظ آن 
مــرض خواهــد  را  اینــان  ترکیبــات آن داننــد.  کیفیــت  و 
کشــت و علــم بــه نســخه و مراجعــه بــه طبیــب بــراى آن هــا 

به کّلــی بی نتیجــه اســت«. 19
از ســوی دیگــر در نظــرگاه امــام خمینــی)س(؛ تفســیر قرآن 
کــه از عهــده هرکس برآیــد20 و این  کار آســانی نیســت  کریــم 
کــه مفســران بتواننــد آن را  صحیفــه الهــی برتــر از آن اســت 
کننــد21 و مفســران طــراز اول جهــان  چنان کــه بایــد تفســیر 
ــخ اســالم  کــه در طــول تاری ــه و عاّمــه  اســالم اعــم از خاّص
تفاســیر فراوانــی نوشــته انــد، تنهــا پــرده ای از معانــی قرآن 
ــاب  کت ــن  ــَبهی از ای ــد وش ــته ان گذاش ــش  ــه نمای ــم را ب کری

آســمانی را نشــان داده انــد.22
بــه  خــود،  تفســیر  در  مفســران  از  بســیاری  حقیقــت  در 
جنبــه هــای ادبــی یــا بالغــی یــا تاریخــی و... پرداختــه 
ــا بالغــی  کتــاب ادبــی ی ــان، یــک  کــه تفســیر آن ــا  گوی ــد.  ان
ــه جــای پرداختــن و توجــه  ــا تاریخــی اســت و در واقــع ب ی
ــان  ــاب انس کت ــن  ــزول ای ــت ن ــی و غای ــدف اصل ــه ه ــام ب ت
ســاز، بیشــتر بــه اهــداف فرعــی و بعضــًا غیــر ضــرور توجــه 
کــه از منظــر امــام)ع( مقصــد ایــن  نمــوده انــد؛ در حالــی 
کتــاب آســمانی، نــه بالغــت و فصاحــت اســت و نــه صــرف 
و نحــو و نــه تاریــخ و نــه امثــال ایــن امــور. شــیوه مطلــوب 
کی و شــیخ طوســی در  کــه ماننــد ســکا تفســیر، ایــن نیســت 
کشــف و تبییــن جنبــه  البــالی آیــه هــای قــرآن بــه دنبــال 
هــای فصاحــت و بالغــت و محّســنات لفظــی و معنــوی 
بــود و یــا هماننــد ســیبویه و خلیــل بــن احمــد فراهیــدی بــه 
تبییــن تصاریــف کلمــات و دســتور زبــان آن همــت گمــارد و 
ح و بســط وقایــع  یــا ماننــد مســعودی وابــن خلــکان بــه شــر

ــت. ــی پرداخ ــوادث تاریخ ــات ح ــان جزئی و بی
محدثــان  و  فقیهــان  از  عالمــان  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
بــه  قــرآن  آیــات  از  گاه  و عارفــان،  فیلســوفان  تــا  گرفتــه 
فراخــور فکــر و دانــش خــود، برداشــت هــای مختلــف و 
این کــه  توجــه  نکتــه جالــب  گاه متباینــی دارنــد.  حتــی 
امــام)ع( بــا تــالش بــرای تقریــب بیــن افــکار و اعتقــارات هر 
یــک از آن هــا، ایــن برداشــت هــا را در جــای خــود درســت 
و قابــل قبــول مــی دانــد و از صحــه گــذاری مفســران بــر 
کــردن مشــرب هــای  مشــرب تفســیری خــود و تخطئــه 
از  یــک  هــر  اســت  معتقــد  و  کنــد  مــی  انتقــاد  دیگــران 
ــان، فیلســوفان و عارفــان، هــر  عالمــان، فقیهــان، محدث

19. هامن، ص171.
20. تفسیر سوره حمد، ص93.

21. ر.ک: هامن.
22. ر.ک: هامن، ص 91.
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یــک متناســب بــا مشــرب خــود، بهــره ای از نــور قــرآن مــی 
برنــد و مــی فرمایــد:

کتــاب جامــع الهــی بــه طــورى  کــه در ایــن  »بایــد دانســت 
ــا معرفــة االفعــال، مذکــور  ــّذات ت ایــن معــارف، از معرفــة ال
کــه هــر طبقــه بــه قــدر اســتعداد خــود از آن ادراك  اســت 
خصوصــًا  و  توحیــد،  شــریفه  آیــات  چنانچــه  می کننــد؛ 
توحیــد افعــال، را علمــاء ظاهــر و محّدثیــن و فقهــا رضــوان 
کــه بــه کّلــی  اهلل علیهــم طــورى بیــان و تفســیر می کننــد 
مخالــف و مبایــن اســت بــا آنچــه اهــل معرفــت و علمــاء 
را در محــل  نویســنده هــر دو  و  باطــن تفســیر می کننــد؛ 
کــه قــرآن شــفاى دردهــاى  خــود درســت می دانــد، زیــرا 
درونــی اســت و هــر مریــض را بــه طــورى عــالج می کنــد«.23 

تفاوت»روش تفسیری«با»گرایش تفسیری«
گاهــی مفســران بــر اســاس عالقــه و گرایش کالمــی، فقهی، 
ــا فلســفی یــا... قــرآن را تفســیر می کننــد؛ یعنــی  تاریخــی ی
کالمــی، اعتقــادی، احــکام یــا مســائل تاریخــی و  بــه جنبــه 
گرایش هــای تفســیری  یــا فلســفی آن مــی پردازنــد؛ این هــا 
اســت؛ ولــی روش تفســیری، شــیوه مفســر در نحــوه بیــان 
کــه دارد.  گرایــش و نگرشــی  و تفســیر آیــه اســت، بــا هــر 
ــه دیگــر ســخن تفــاوت موجــود در یــک تفســیر از آن جــا  ب
کــه مفســر، از چــه دریچــه ای بــه آیــه  نشــأت مــی گیــرد 
کــه ناچــار اســت بــرای تفســیر آیــه  نــگاه مــی کنــد؛ چــرا 
بــه یکــی از روش هــای تفســیری یــا چنــد مــورد آن هــا بــه 

صــورت توأمــان بپــردازد.
موجــود  خلط هــای  بــه  اشــاره  بــا  قرآن پژوهــان  برخــی 
جــای  در  اصطالح هــا  ایــن  به کارگیــری  و  بــاره  ایــن  در 
یکدیگــر، مدعی انــد بــا دو اصطــالح »روش« و »گرایــش« 
بــرای  و  کــرد  ضابطه منــد  را  اصطالح هــا  ایــن  می تــوان 
گانــه برشــمرد. بنابرایــن  هــر یــک تعریــف و مفهومــی جدا
اصطــالح  دو  از  یــک  هــر  از  مســتقلی  تعریــف  می تــوان 
کــه در زیــر  کــرد  ــه  گرایــش تفســیری و روش تفســیری ارائ

بــدان هــا پرداختــه مــی شــود:
الف. روش تفسیری

روش در تفســیر بــه معنــای رفتــار، طریقــه، وضــع، شــکل، 
کار رفتــه اســت، و در اصطــالح  طــرز، شــیوه24 و غیــره بــه 
شــاعر،  یــا  نویســنده  کــه  اســت  خاصــی  طریــق  ادبــی، 

ک و احســاس خــود را بیــان می کنــد.  ادرا
در مــورد علــت پیدایــش روش هــای مختلــف تفســیری در 
گفــت: در زمــان پیامبــر)ص( مــردم مســتقیمًا  قــرآن بایــد 

23. آداب الصلوة، ص185.
24. ر.ک: املناهج التفسیریه، ص74-73.

ــد و هــر  ــه وحــی الهــی اســتفاده می کردن از منبــع متصــل ب
ایــن  از  تفســیر  و  می کردنــد  ســؤال  ایشــان  از  را  مشــکلی 
ــات اســالمی،  ــذا بســیاری از روای قاعــده مســتثنی نبــود ول
که از پیامبر)ص( ســئوال شــده و  تفســیر آیات قرآن اســت 
ایشــان مطلــب آیــه را توضیــح داده انــد. در زمــان ائمــه)ع( 
تــا حــدودی وضــع بــر همیــن منــوال بــود، خصوصــًا بــرای 
مــورد  در  و  می داننــد  حجــت  را  آن هــا  قــول  کــه  شــیعه 

ــان ســئوال می شــد. ــات هــم از ایش تفســیر آی
کم کــم  امــا در زمــان هــای بعــد، در قــرون اولیــه اســالم، 
فتــح  علــت  بــه  ایــن  و  شــد  زیــاد  کالمــی  بحث هــای 
فرقه هــای  بــا  مســلمانان  برخــورد  و  جدیــد  کشــورهای 
گرفــت؛ مضــاف بــر ایــن کــه فلســفه یونانــی  مختلــف اوج 
عباســیان  عهــد  در  ولــذا  شــد  منتقــل  عربــی  بــه  نیــز 
کــرد و در هیمــن زمــان  بحث هــای عقلــی و فلســفی رشــد 
و  ریاضــت  بــه  مــردم  بعضــی  و  هــم تصــوف ظاهــر شــد 
گــروه  مجاهــده نفــس و... روی آوردنــد و در ایــن میــان 
کــه بــر تعبــد محــض  ســومی از مــردم اهــل حدیــث شــدند 
بــه ظواهــر دینــی پایبنــد بودنــد و بــه دلیــل همیــن اختــالف 
آراء و عقایــد، اختــالف روش هــای تفســیری به وجــود آمــد.

گرایش  تفسیری ب. 
گرایــش تفســیری، بــا قطــع نظــر از روشــی  مفســر قــرآن در 
کار  بــه  را  تــالش و اهتمــام خــود  کــه برمی گزینــد، همــه 
تفســیر  از  کــه  اغراضــی  و  اهــداف  رویکــرد،  تــا  می بنــدد 
ــق شــود. 25 بــه عبــارت دیگــر، 

َ
قــرآن دنبــال می کنــد، محّق

گرایــش تفســیری مصمــم اســت تــا ویژگی هــای  مفســر در 
کنــد.26  فکــری خــود را در تفســیر قــرآن ِاعمــال 

از  پــس  مرتبــه ای  تفســیری  گرایــش  می رســد  نظــر  بــه 
از آن کــه مفســر راه و  روش تفســیری اســت؛ یعنــی بعــد 
کمــک آن بــه ســراغ قــرآن  روش تفســیری را برگزیــد و بــا 
ــش  گرای ــد. در  ــیری می رس ــش تفس گرای ــه  ــت ب ــت، نوب رف
کــه چــه چیــزی را  تفســیری، مفســر بــه دنبــال آن اســت 
تفســیر  از  هدفــش  و  بکشــد  بیــرون  قــرآن  از  می خواهــد 
تحصیــل  قــرآن  تفســیر  از  هدفــش  گــر  ا چیســت.  قــرآن 
گرایــش اخالقــی خواهــد  گرایــش او  مســائل اخالقــی باشــد، 
باشــد،  کالمــی  و  اعتقــادی  مســائل  هدفــش  گــر  ا بــود؛ 
گــر فلســفه اســت فلســفی و  کالمــی خواهــد بــود؛ ا گرایشــش 
همین طــور مســائل سیاســی، اجتماعــی، تربیتــی، عرفانــی 

. و... 
گرایــش، امــری حتمــی، ضــروری و  ــر  البتــه تقــدم روش ب

25. ر.ک: هامن.
26. روش ها و گریش های تفسیری، ص10، 27 و 215.
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گرایــش  ذاتــی نیســت، بلکــه ممکــن اســت مفســر ابتــدا 
گرایش،  خــود را در تفســیر انتخــاب و آن گاه بــا اتــکا بــر این 
روش را برگزینــد. بنابرایــن، تقــدم یــا تأخــر رتبــه هــر یــک از 

گرایــش و روش امــری اختیــاری و نســبی اســت.
تفسیر اشاری چیست؟

از  کــه  اســت  بــه معنــای چیــزی  »اشــاره« در اصطــالح، 
آن  بــرای  کالم  این کــه  بــدون  می شــود،  اســتفاده  کالم 
مخفــی  اشــارات  بــه  اشــاری  تفســیر  باشــد.  شــده  وضــع 
کریــم موجــود اســت و  کــه در آیــات قــرآن  گفتــه می شــود 
ــتوار  ــن اس ــه باط ــذ ب ــرآن و اخ ــر ق ــور از ظواه ــاس عب ــر اس ب
اســت، یعنــی از طریــق داللــت اشــاره و بــا توجــه بــه باطــن 
کــه  قــرآن مطلبــی از آیــه برداشــت و نکتــه ای روشــن شــود 
در ظاهــر الفــاظ آیــه بــدان تصریح نشــده اســت. بــه عبارت 
ع داللــت  کــه از نــو کالم هســتند  دیگــر، اشــارات آیــه لــوازم 

التزامــی بــه شــمار مــی آینــد.
کــه از آن بــه تفســیر »باطنــی«، »رمــزى« یــا  تفســیر عرفانــی 
ــاد می شــود، عهــده دار بیــان باطــن آیــات  »اشــارى« نیــز ی
ــن  ــت. ای ــا اس ــارى آن ه ــزى و اش ــی رم ــان معان ــرآن و بی ق
نحــوه از تفســیر مبتنــی بــر آموخته هــاى ذوقــی و عرفانــی 
کشــف و شــهود  و نیــز مبانــی سیروســلوك اســت و از طریــق 
بــه دســت می آیــد؛ لــذا تفاســیر عرفانــی، در نــگاه نخســت 

بســیار دور از ذهــن بــه نظــر می رســد. 
نشــان  امــام)ره(،  حضــرت  تفســیرى  آثــار  در  مطالعــه 
کــه ایشــان در تفســیر آیــات، ضمــن اهمیــت بــه  می دهــد 
ــم  ــه فه ــژه اى ب ــت وی ــات، عنای ــر آی ــاظ و ظاه ــر در الف تدّب
قلبــی و عرفانــی آیــات قــرآن داشــته اند. ایشــان همــواره بــا 
ــر در آیــات و تفســیر آن هــا  ــل و تدّب دیــدى عرفانــی بــه تأّم
پرداخته اســت؛ لــذا ایشــان تفســیر خــود را از آیــات، رمــز، 
عرفانــی،  ذوق  عرفانــی،  وجــه  عرفانــی،  کلمــه  اشــاره، 

لطایــف عرفانــی و ماننــد آن هــا خوانــده اســت.
کــه قــرآن دربرگیرنــده مهم تریــن نــکات  ایشــان معتقدنــد 
کتابــی را بهتر از قرآن  اشــارتی و عرفانــی اســت و نمی تــوان 
در عرفــان یافــت. فالســفه و عرفــاى بــزرگ هرچــه دارنــد، 
کــه امــروزه  کرده انــد و برتریــن نــکات عرفانــی  از قــرآن اخــذ 
بیــن عرفــا رایــج اســت، از قــرآن ُمّتخــذ اســت؛ حتــی نکاتــی 
کــه نــزد فالســفه بــزرگ یونــان ســابقه نداشــته و ارســطو و 
دیگــر فالســفه و عرفــا از آن بی خبــر و از درك و فهــم آن هــا 
عاجــز بوده انــد، همــه از قــرآن اســت. فالســفه و عرفــاى 
بــزرگ شــده اند، هرچــه  کــه در مهــد قــرآن  اســالمی نیــز 
کــه  دارنــد، از قــرآن دریافته انــد و نــکات عرفانــی آن گونــه 

در قرآن است، در هیچ مکتوبی نیست. 27 
روش شناسی تفسیر امام خمینی)س(

کــه  چنانچــه بیــان شــد، روش تفســیری شــیوه ای اســت 
ــه  ــود ب ــای خ ــوان مبن ــه عن ــرآن آن را ب ــر ق ــر در سراس مفس
کار می-گیــرد و مســلمًا اختــالف در آن، موجــب اختــالف 
کــه  کل تفســیر مــی شــود و براســاس همیــن مبناســت  در 
ــداد  ــیر قلم ــوان تفس ــه عن ــود را ب ــای خ ــت ه ــر برداش مفس
کافــی مــی شــمارد یــا  کــرده و بعضــًا روش هــای دیگــر را نا

ــد. آن هــا را تخطئــه مــی نمای
منابع و مســتندات در نظر مفســران متفاوت اســت؛ برخی 
روایــات پیامبــر)ص( و اهــل بیــت)ع( را تنهــا منبــع معتبــر 
ــر  ــالوه ب ــز ع ــی نی گروه ــد؛  ــی دانن ــرآن م ــات ق ــیر آی در تفس
کیــد دارنــد و برخــی  روایــات، بــه نقــش قــرآن در تفســیر تأ
نیــز بــرای عقــل در فهــم کالم الهــی نقــش بــه ســزایی قائــل 

اند.
امــام خمینــی)س( در شــیوه تفســیری خــود ســه عنصــر 
کــه  دانــد  مــی  قــرآن دخیــل  تفســیر  را در  و منبــع مهــم 
ــر عقلــی و اجتهــادی، 2. عنصــر  عبارتنــد از: 1. عنصــر تدّب

نقــل و روایــت، 3. عنصــر شــهود عرفانــی.
1. عنصر تدّبر عقلی و اجتهادی

کالم  ــدگاه امــام خمینــی)س( اخــذ معنــای ظاهــری  از دی
بــر  مبتنــی  گوینــده  جــّدی  مــراد  و  مقصــود  عنــوان  بــه 
کــه تفســیر بــه  بنــای ُعقالســت. ایشــان بــر ایــن باورنــد 
رأی مربــوط بــه آیــات االحــکام اســت؛28 زیــرا دســت عقــل 
ــکام  ــد اح ــی بای ــد و م ــی رس ــا نم ــناخت آن ه ــه ش و رأی ب
امــا  اهــل بیــت)ع( پذیرفــت؛  از طریــق  را تعبــدًا و  ع  شــر
آیــات مربــوط بــه معــارف و علــوم عقلــی و اعتقــادات را حق 
کــه  طلــق عقــل مــی دانــد و بــر ایــن نکتــه پــای مــی فشــارد 
گــر ظاهــر برخــالف براهیــن و اعتبــارات عقلــی باشــد، بایــد  ا

آن را از معنــای ظاهــری اش مصــروف نمــود:
گــر ظاهــرى بــر خــالف آن هــا باشــد الزم اســت آن را از  »ا
کریمــه شــریفه َوجــاَء  آن ظاهــر مصــروف نمــود. مثــاًل، در 
فهــم  کــه  اْســَتوى30  الَعــْرِش  ــی 

َ
َعل حمــُن  الّرَ ــَك29 و  َرّبُ

ــیر  ــر و تفس ــن ظاه ــت، رّد ای ــان اس ــا بره ــف ب ــی مخال عرف
مطابــق بــا برهــان تفســیر بــه رأى نیســت و بــه هیــچ وجــه 

ع نخواهــد بــود« .31 ممنــو
امــام)ع(  حضــرت  بیــان  از  گردیــد،  مالحظــه  چنانچــه 

27. ر.ک: جلوه های رحامنی، ص24.
28. ر.ک: آداب الصلوة، ص 200.

29. »و آمد پروردگارت...«. )فجر)89(: 22(
30. »خدای رحامن بر عرش استیال یافت«. )طه)20(: 5(

31. آداب الصلوة، ص200.
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کــه حّجیــت ظواهــر قــرآن مشــروط بــر  چنیــن برمــی آیــد 
کــه: ایــن اســت 

 اواًل، در مقابــل ایــن ظواهــر دلیــل عقلــی قطعــی وجــود 
گــر برخــالف ظهــور آیــه ای از  نداشــته باشــد؛ بنابرایــن ا
قــرآن دلیــل عقلــی جزمــی باشــد، آن ظهــور حجّیــت نــدارد 
ــَك... آیــه، ظهــور در آمدن خدا  چنــان کــه در آیــه َو جــاَء َرّبُ
بــه طــور عینــی و شــخصی دارد، امــا دلیــل عقلــی مســّلم، 
چنیــن چیــزی را در مــورد خداونــد باطــل و بــی اســاس 
مــی دانــد؛ لــذا ظاهــر آیــه حّجــت نیســت. همچنیــن در 
ــی الَعــْرِش اْســَتوى آیــه، ظهــور در 

َ
حمــُن َعل مــورد آیــه: الّرَ

ــه  ــال آن ک ــکان دارد و ح ــد در م ــوس خداون ــتقرار و جل اس
ــاًل محــال اســت. ــد عق چنیــن معنایــی در مــورد خداون

ثانیــًا، برخــالف ظهــور آیــات قرآنــی، دلیــل نقلــی و روایــی 
گــر دلیــل روایــی معتبــر  معتبــر وجــود نداشــته باشــد؛ امــا ا
از  را  آن  و  منصــرف  را  آیــه  اول  ظهــور  باشــیم،  داشــته 
اهَّلُل   

َّ
أَحــل آیــه  کنــد؛ ماننــد ظهــور  حجیــت ســاقط مــی 

ع دادوســتدی؛ ولــی حدیــث  نــو َبْیــَع32 در حلّیــت هــر 
ْ
ال

نبــوی نهــی النبــی... عــن بیــع الغــرر33  بــر خــالف ظهــور 
ــه را تقییــد مــی کنــد. ــت دارد؛ ازایــن رو اطــالق آی ــه دالل آی

2. عنصر نقل و روایت
در شــیوه تفســیری حضــرت امــام خمینــی)س(، اهل بیــت 
پیامبــر)ص( و روایــات آنــان نقــش بســزایی دارنــد؛ ایشــان 
کریــم  اهل بیــت)ع( را بــه عنــوان مفســران حقیقــی قــرآن 
اســرار  تمامــی  اینــان  کــه  انــد  کــرده  و تصریــح  شــناخته 
کننــد؛ آیاتــی اســت  آیــات، ظواهــر و بواطــن آن را درک مــی 
کســانی  کنــد و  کــرم)ص( آن را درک نمــی  کــه جــز رســول ا

32. »خداوند همه انواع داد و ستد را حالل کرده است«. )بقره)2(: 

)275
33. رسول خدا)ص( از داد و ستدهای زیانبار نهی کرده است«. )وسائل 

الشیعه، ج17، ص448، ح22965(

کننــد، و فقــط مــی توانیــم  کــه علــوم آن هــا را درک مــی 
کنیــم.  از ســوی دیگــر، ایشــان در  ک  از طریــق آنــان ادرا
کــه حجّیــت ظواهــر قــرآن را بــا تمّســک بــه  برابــر اخباریــان 
کــرده انــد، موضعــی بســیار تنــد و  برخــی از روایــات، انــکار 
گرفتــه و ایــن دســته از اخبــار را بــرای اثبــات دیــدگاه  قاطــع 
آن هــا نادرســت خوانــده و برخــی را ســاختگی و برخــی 

دیگــر را نیــز قابــل تأویــل دانســته انــد. 
حضــرت امــام)ع( از جملــه معیارهــای ارزیابــی و ســنجش 
انطبــاق  عــدم  یــا  انطبــاق  را،  روایــات  ســقم  و  صحــت 
کریــم دانســته و بــا ایــن مقیــاس،  محتــوای آن هــا بــا قــرآن 
روایــات معــارض و مبایــن بــا ظواهــر و نصــوص قــرآن را 
مــردود شــمرده انــد و در مــورد نحــوه ی تعامــل بــا روایــات 
کــه ایــن گونــه  مربــوط بــه معــارف و عقایــد، برایــن باورنــد 
روایــات بــر اســاس فهــم عرفــی نیســت و بــرای همــگان 

ــت: ــده اس وارد نش
کلمــات ائمــهـ  علیهــم الســالمـ  می داند  »عــارف بــه اســلوب 
کــه اخبــار در بــاب معــارف و عقایــد بــا فهــم عرفــی عامیانــه 
درســت نیایــد، بلکــه ادّق معانــی فلســفیه و غایــت معــارف 
ع  کســی رجــو گــر  گنجانیده انــد. و ا اهــل معرفــت را در آنهــا 
علیــه  صــدوق،  شــیخ  توحیــد  و  کافــی  اصــول  بــه  کنــد 

الرحمــة، تصدیــق می کنــد ایــن مطلــب را«. 34
3. عنصر شهود عرفانی

ــرآن اســت  گرایشــی از تفســیر ق ــی و باطنــی،  تفســیر عرفان
کــه براســاس تعالیــم عرفانــی و ذوقــی و مبانی سیروســلوک 
کشــف و شــهود باطنــی بــه دســت  کــه از طریــق  ویــژه ای 
مــی آیــد، بــه بیــان بطــون آیــات مــی پــردازد. شــهود حالتی 
کــه  روحــی و احساســی درونــی و احســاس شــخصی اســت 
بــا اذکار، افعــال یــا تفکــر در امــر خاصــی در انســان پدیــد 

34. رشح چهل حدیث، ص262.
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مــی آیــد و در مصادیــق صحیــح آن واقعیــت هایــی بــر 
شــخص مکشــوف مــی شــود.35 ابــن عربــی)م638ق(36 
گرایــش تفســیری شــناخته انــد. را نماینــده ایــن شــیوه یــا 
ــه تأویــل اســت و  از نگاهــی دیگــر، تفســیر عرفانــی از مقول
کــرد. عارف  تأویــل را نبایــد بــا تفســیر ظاهــر الفــاظ مقایســه 
کشــف و شــهود، تفســیری از حقایــق  در تأویــل، بــا ابــزار 
ج  عالــم و نگرشــی بــه جهــان معنــا دارد و میان جـــهان خار
زنــد و در  و نفــس خــود دســت بــه نوعــی مـــقایسه مــی 

حقیـــقت بــه تفســیر انفســی مــی پــردازد.37 
براســاس جهان بینــی عارفــان، اراده مطلــق خداونــد بــر 
کــم اســت. از دیــد آنــان، همــه پدیــده  تمامــی پدیــده هــا حا
کریــم آمــده اســت- آیــه هــای  کــه در قــرآن  هــا -همانطــور 
ــا جــان  ک، از تــن هــا ت ــا افــال ک ت الهــی مــی باشــند؛ از خــا
هــا، از رنــگ هــا تــا ســایه هــا، مــرگ و زندگانــی و هــر بــود و 
نبــودی، نشــانی از وی و رنــگ و مهــری از او دارد. امــام 
کــه عارفــان در بیانــات خــود  خمینــی)س( بــر ایــن باورنــد 
ــکار ســخن  ــان و اصطــالح ویــژه ای هســتند و ان دارای زب
گاه بــه خاطــر عــدم توجــه بــه ایــن زبــان اســت.  آنــان، 

ایشــان دراین بــاره چنیــن آورده انــد:
»یــك دســته هــم از اهــل عرفــان هســتند و ایــن هــا در 
کــه هســت، تعبیــرات مختلفه اى  تعبیراتشــان بــا اختالفــی 
دارنــد، مثــل همیــن ظاهــر و مظهــر و تجلــی ]و[ امثــال 

ذلــك«.38
گفــت،  عرفانــی  مطلــب  یــك  کــس  هــر  نکنیــد  »گمــان 
کــه چــه  کافــر اســت. ببینیــد  یــك حــرف عرفانــی زد، او 
ــد  کــه ایــن آدم می گوی ــد. اول آدم بفهمــد مطلبــی  می گوی
گمــان  چیســت؛ بعــد از این کــه فهمیــد چیســت، آن وقــت 
ــور و  ــه انگ ــان قضی ــن هم ــد او را.[ ای کن ــکار  ــه ]ان ک ــدارم  ن

عنــب و اوزوم اســت «.39
بــه اعتقــاد ایشــان، قــرآن و روایــات بــه ویــژه ادعیــه مأثــور 
واالی  مضامیــن  و  عرفانــی  تعابیــر  از  سرشــار  ائمــه)ع( 
کــه تنهــا بــا مبانــی عرفانــی قابــل  معنــوی و عباراتــی اســت 

35. مبانی و روش های تفسیر قرآن، ص327.
36. گفتنی است برخی به استناد کتاب تعليقات علی رشح فصوص 

الحكم امام و معرفی ابن عربی در نامه تاریخی ایشان به گورباچف، 

بعنوان عارفی بزرگ، امام خمینی)س( را در روش شناسی تفسیری و نیز 

آراء عرفانی، مقلد ابن عربی می دانند در حالی که به حق اندیشه های 

عرفانی امام خمینی)س( منبعث از مرحوم آیة الله شاه آبادی است که 

در این مقال مجال پرداخنت بدان نیست.
37. ر.ک: تفسیر قرآن مجید بر گرفته از آثار امام خمینی، ج1، ص 547 

ـ 582.
38. تفسیر سوره حمد، ص175.

39. هامن، ص186.

تفســیر مــی باشــد. حضــرت امــام)ع( در تبییــن آیــه شــریفه 
ِ َشــْيٍء 

ّ
ــُکل َباِطــُن َو ُهــَو ِب

ْ
اِهــُر َوال

َّ
 َواآلِخــُر َوالظ

ُ
ل ّوَ

َ
ُهــَو ال

َعِلیــٌم40 مــی فرماینــد:
»عــارف بــه معــارف حّقــه اربــاب معرفــت و یقیــن و ســالك 
کــه منتهــاى  طریــق اصحــاب قلــوب و ســالکین می دانــد 
ســلوك ســالکان و غایــت آمــال عارفــان فهــم همیــن یــك 
کــه  آیــه شــریفه محکمــه اســت. و بــه جــان دوســت قســم 
تعبیــرى بــراى حقیقــت توحیــد ذاتــی و اســمایی بهتــر از 
کــه جمیــع اصحــاب  ایــن تعبیــر نیســت؛ و ســزاوار آن اســت 
معــارف بــراى ایــن عرفــان تــام محمــدى، صّلــی اهلل علیــه 
و آلــه، و کشــف جامــع احمــدى و آیه محکمه الهی ســجده 
کننــد و در خــاك افتنــد. و بــه حقیقــت عرفــان و عشــق 
کــه عــارف مجــذوب و عاشــق جمــال مجبــوب از  قســم 
شــنیدن ایــن آیــه شــریفه اهتــزازى ملکوتــی و انبســاطی 
کــه لبــاس بیــان بــه قامــت آن  الهــی بــراى او دســت دهــد 
کوتــاه و هیــچ موجــودى تحّمــل آن نــدارد. فســبحان اهلل 
کــرم قــدره وأمنــع عــّزه و  مــا أعظــم شــأنه وأجــّل ســلطانه وأ
کــه بــه کلمــات عرفــاى شــامخ و علمــاى  أعــّز جنابــه. آن هــا 
بــاهلل و اولیــاى رحمــان خرده گیــرى می کننــد خــوب اســت 
کــدام عــارف رّبانــی یــا ســالك مجذوبــی بیش تــر از  ببیننــد 
آنچــه ایــن آیــه شــریفه تاّمــه و نامــه قــدس الهــی متضمــن 
بــازار معــارف آورده؟  بــه  تــازه اى  یــا  کــرده  اســت بیانــی 
ــان  ــحونه از عرف ــب مش کت ــه و آن  ــه الهی کریم ــن  ــك ای این

عرفــا«.41 
گرایش های تفسیری امام خمینی)س( رویکردها و 

تفســیری  نظریــات  و  آراء  بیــان  در  خمینــی)س(  امــام 
گرایــش هــا و رویکردهــای نســبتًا جامعــی داشــته  خــود، 
انــد و بــا بهــره منــدی از آیــات قــرآن، معــارف برخاســته از 
آمــوزه هــای معصومیــن)ع( و متــون اســالمی و نیــز بــا ذوق 
ــاص،  ــای خ ــت ه ــه موقعی ــا ب ــش بن ــوی خوی ــار معن سرش
ــه اســت  ــم پرداخت کری ــرآن  ــی از ق ــا آیات ــه تفســیر ســوره ی ب
بــه خوبــی  ایشــان  رویکردهــای  ذیــاًل در  ایــن مهــم  کــه 

نمایــان اســت:
1. رویکرد عرفانی

گرایــش و رویکــرد تفســیری حضــرت امــام)ع(  مهم تریــن 
کــه بیــش تــر در مــواردی که  رویکــرد عرفانــی ایشــان اســت 
کــرده انــد مشــهود اســت.  کامــل قــرآن را تفســیر  یــک ســوره 
کــه سرشــار از نکتــه هــای عرفانــی،  از جملــه ســوره »حمــد« 

40. »اول و آخر و پيدا و پنهان اوست؛ و او به هر چيز داناست«. 

)حدید)57(:3(
41. رشح چهل حدیث، ص657.
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اخالقــی و تربیتــی اســت. همچنیــن در تفســیر ســوره هــای 
مبارکــه »توحیــد« و »قــدر« در آثــاری همچــون ســّرالصلوة 
کــه بــر اســاس مبانــی عرفانــی و اخالقــی  و آداب الصلــوة 

تألیــف شــده اســت.
ایشــان برتریــن رســالت رســوالن الهــی را، رســاندن انســان 
هــا بــه معنویــت مــی داننــد و تــالش هــای تمــام انبیــاء را 
کــه انســان را، از مرحلــه  در ایــن جهــت قلمــداد مــی کننــد 
ــه انســانّیت برســانند.42  ــه اوج قل حیوانــی رهــا ســازند و ب

کیــد و تصریــح دارند  وی در بیانــات خــود بــر ایــن مطلــب تأ
کریــم، بدیــن منظــور اســت  کــه دعــوت بــه معنویــت قــرآن 
کــه بتوانــد بــار  کــه بــه جامعــه بشــری بــه جایگاهــی برســد 
ســنگین مســؤولیت اقامــه عــدل و تشــکیل حکومــت الهــی 

کشــد. را بــه دوش 
بــه عنــوان مثــال حضــرت امــام)ع( از قول امــام صادق)ع( 
ِاعرفــوا  کــه:  انــد  آورده  امیرمومنــان)ع(  از  نقــل  بــه 
بالمــِر  المــَر  ولــي 

ُ
وا ِبالّرســالة،   

َ
والّرســول ِبــاهَّلل،  اهَّلَل 

بالمعــروف والعــدل والحســان.43  ســپس ایشــان آراء 
کلینــی، صــدوق و  و اقــوال بســیاری از بــزرگان، همچــون 
ــک  ــوده، ی ح نم ــر ــانی را مط کاش ــض  ــن و فی صدرالمتألهی
ــادآور شــده،  ــز خودشــان در تبییــن روایــت ی احتمــال را نی

در ادامــه افــزوده انــد:
»اّول شــرط تحّقــق ســیر إلــی اهلل، خــروج از بیــت مظلــم 
نفــس و خــودى و خودخواهــی اســت، چنانچــه در ســفر 
خویــش  جایــگاه  و  منــزل  بــه  انســان  تــا  عینــی  حّســی 
کنــد بگویــد مــن مســافرم،  گمــان مســافرت  اســت، هرچــه 
مســافرت تحقــق پیــدا نکنــد. مســافرت شــرعی ]تحقــق 
آثــار  اختفــاى  و  منــزل  از  خــروج  بــه  مگــر  نکنــد[  پیــدا 
ــی اهلل و مهاجــرت  ــی إل ــد، همیــن طــور ایــن ســفر عرفان بل
شــهودى تحقــق پیــدا نکنــد مگــر بــه خــروج از بیــت مظلــم 
نفــس و اختفــاى آثــار آن. تــا جــدران تعینــات و دعــوت 
گمــان  کار اســت، انســان مســافر نیســت،  کثــرت در  اذان 
مســافرت اســت و دعــوى سیروســلوك اســت. قــال تعالــی: 
ــّمَ 

ُ
ــی اهَّلِل َوَرُســوِلِه ث

َ
 ِإل

ً
ْج ِمــْن َبْیِتــِه ُمَهاِجــرا ــُر

ْ
َوَمــْن َیخ

از  پــس  اهَّلِل.44   ــی 
َ
َعل ْجــُرُه 

َ
أ ــَع 

َ
َوق ــْد 

َ
ق

َ
ف َمــْوُت 

ْ
ال ُیْدِرْکــُه 

کامــل از  آن کــه ســالك إلــی اهلل بــه قــدم ریاضــت و تقــواى 
ج شــده و عالقــه و تعّیناتــی همــراه برنداشــت  بیــت خــار

42. ر.ک: صحیفه امام، ج17، ص528-527.
43. »بشناسید خدا را به خدا؛ و رسول را به رسالت؛ و صاحب امر را به 

امر به معروف و عدالت و نیکی.«؛ )الکافی، ج1، ص85(
44. »هر کس به عنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامرب او، از خانه 

خود بیرون رود، سپس مرگش فرا رسد، پاداش او نزد خداست«. 

)نساء)4(:100(

کــه حــق تعالــی  و ســفر إلــی اهلل محقــق شــد، اّول تجلــی 
کنــد تجلــی بــه الوهیــت و مقــام ظهــور  بــر قلــب مقدســش 
اســماء و صفــات اســت. و ایــن تجلــی نیــز بــه یــك ترتیــب 
منظمــی اســت از اســماء محاطــه تــا بــه اســماء محیطــه 
بــه  ســایر،  قلــب  و  ســیر  ضعــف  و  قــّوت  حســب  رســد، 
ــا آن کــه منتهــی  کــه در ایــن مختصــر نگنجــد، ت تفصیلــی 
ــم وجــود، چــه از خــود و  ــات عال کل تعّین ــه رفــض  شــود ب
کــه در منــازل و مراحــل بعــد آن نیــز از خــود  چــه از غیــر، 
اســت. و پــس از رفــض مطلــق، تجلــی بــه الوهّیــت و مقــام 
کــه مقــام احدیــت جمــع اســماء ظهــورى اســت، واقــع  اهلل، 

شــود« .45
حضــرت امــام)ع( در تفســیر ســوره حمــد نیــز پــس از بیــان 

آیــه فــوق مــی فرمایــد:
کــه ایــن هجــرت، هجــرت از   »یــك احتمــال ایــن اســت 
ــد،  ــان باش ــود انس ــس خ ــت« نف ــد. »بی ــدا باش ــه خ ــود ب خ
کردنــد از  ج شــدند، هجــرت  کــه خــار طایفــه اى هســتند 
ــانیت:  ــن نفس ــی، از ای ــت ظلمان ــن بی ــان، از ای ــت« ش »بی
کــه  ــا رســیدند بــه آن جایــی  ــی اهَّلِل َوَرُســوِلِه؛ ت

َ
 ِإل

ً
ُمَهاِجــرا

کــه دیگــر از خــود  َمــْوُت؛ بــه مرتبــه اى رســیدند 
ْ
أْدَرَکــُه ال

چیــزى نیســتند، »مــوت مطلــق«، و اجرشــان هــم َعَلــی 
اهلل اســت«. 

گردیــد حضــرت امــام)ره( بــا توجــه  کــه مالحظــه  46چنــان 

بــه مبانــی نظــری خــود در تفســیر عرفانــی، از جملــه وضــع 
الفــاظ  معانــی  و مطلقــه، در  معانــی عامــه  بــرای  الفــاظ 
»بیــت«، »هجــرت« و »مــوت« قائــل بــه نوعــی توســعه 
کــه بیــت را  معنایــی و مفهومــی شــده انــد؛ بدیــن معنــا 
هجــرت  از  را  هجــرت  انســان،  نفــس  طبیعــی  خانــه  از 
و  معنــوی  سیروســلوک  باطنــی،  هجــرت  بــه  ظاهــری 
روحانــی و همچنیــن مــوت مــادی را بــه مــوت معنــوی 

تعمیــم و تســّری داده انــد.
2. رویکرد سیاسی- اجتماعی

رویکرد سیاســی و اقتصادی در تفســیر امام خمینی)س(، 
کــه  کریــم دارد  بازگشــت بــه مقاصــد و مطالــب عالیــه قــرآن 
ح مباحثــی از  کیــد ورزیــده انــد. طــر ایشــان همــواره بــر آن تأ
قبیــل حکومــت، سیاســت، اقامــه عــدل، جنــگ و صلــح، 
کیفــری، دفــاع  آزادی، حقــوق اساســی، احــکام جزایــی و 
از حریــم نظــام حکومتــی و سیاســی جامعــه، مبــارزه بــا 
کــه  اســت  از جملــه موضوعاتــی  بیگانــگان و...  ســلطه 
مفســران اجتماعــی و سیاســی، بــه تناســب آیــات قــرآن بــه 

45. رشح چهل حدیث، ص626-625.
46. تفسیر سوره حمد، ص118
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آن توجــه ویــژه دارنــد. حضــرت امــام)ره( قــرآن را سراســر، 
دعــوت بــه اقامــه عــدل مــی دانــد و احکام فرعــی و عبادی 
ــده جهــات سیاســی و اجتماعــی مــی- آن را هــم دربردارن
کتــاب جنــگ بــر  کتــاب حماســه،  شــمارد. ایشــان قــرآن را 
ــه  ــرای اقام ــه ب ک ــی  کتاب ــلطه گران و  ــتکبران و س ــد مس ض
ــرآن  ــه ق ک ــت  ــد اس ــد و معتق ــده می دان ــدل آم ــت ع حکوم
کریــم، اقامــه حکومــت عــدل را از بزرگ تریــن واجبــات و 

کــرده اســت. 47 باالتریــن عبــادت هــا معرفــی 
نســبت  کــه  انــد  داشــته  اظهــار  دیگــر  بیانــی  در  ایشــان 
اجتماعیــات قــرآن بــا آیــات عبــادی، از نســبت صــد بــه 

اســت.48  بیش تــر  هــم  یــک 
َماَنــاِت 

َ
وا ال

ُ
ْن ُتــَؤّد

َ
ُمُرُکــْم أ

ْ
امــام)ع( در ذیــل آیــه ِإّنَ اهَّلَل َیأ

َتْحُکُمــوا  ْن 
َ
أ ــاِس 

َ
الّن َبْیــَن  َحَکْمُتــْم  ا 

َ
َوِإذ ْهِلَهــا 

َ
أ ــی 

َ
ِإل

فرمایــد: مــی  َعــْدِل...49 
ْ
ِبال

کنیــد«.  کــه امانــات را بــه اهلــش رد  »خداونــد امــر فرمــوده 
کــه منظــور از »امانــت«، مطلق  عــده ای بــر ایــن عقیده انــد 
امانــت َخلقی)یعنــی مــال مــردم( و خالقــی )یعنــی احــکام 
شــرعیه( مــی باشــد و مقصــود از »رد امانــت الهــی« ایــن 
کننــد.  کــه هســت اجــرا  کــه احــکام اســالم را آن طــور  اســت 
گــروه دیگــری معتقدنــد مــراد از امانــت، »امامــت« اســت. 
کــه مقصــود از ایــن آیــه، ما)یعنــی  در روایــات هــم آمــده 
کــه خداونــد تعالــی بــه والیــت امــر رســول  ائمــه)ع( هســتیم 
کــرده والیــت و امامــت را بــه  کــرم)ص( و ائمــه)ع( امــر  ا
ــه  ــت را ب ــرم)ص(، والی ک ــول ا ــی رس ــد؛ یعن کنن ــش رد  اهل
از  بعــد  ولــی  بــه  هــم  حضــرت  آن  و  المؤمنیــن)ع(  امیــر 
کنــد و همیــن طــور ادامــه یابــد... وقتــی بنــا  گــذار  خــود وا
شــد تمــام امــور دینــی عبــارت از »امانــت« الهــی باشــد و 
ــه اهلــش رد شــود، یکــی از آن هــا هــم  ــد ایــن امانــت ب بای
حکومــت اســت و بــه موجــب آیــه شــریفه ، بایــد هــر امــری 
مبنــاي  بــر  یعنــی  موازیــن عدالــت  بــر  امــور حکومــت  از 

ع باشــد«.  50 ــون اســالم و حکــم شــر قان
کــه امــام خمینــی)س(، در مــواردی  شــایان توجــه اســت 
کــه بــه تفســیر سیاســی و اجتماعــی مــی پــردازد، در همــان 
کــه مبانــی عرفانــی و  کــرده  گونــه ای عمــل  حــال، بــه 
اعتقــادی اش، همچنــان بــه عنــوان زیربنــای اندیشــه 
بــه  از ســویی  کــه  بدیــن معنــا  بمانــد؛  پابرجــا  تفســیری 

47. ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 528.
48. ر.ک:  والیت فقیه، ص 11.

49. .» خداوند به شام فرمان مى دهد كه امانت¬ها را به صاحبانش 

بدهيد! و هنگامى كه ميان مردم داورى مى كنيد، به عدالت داورى 

كنيد«. )نساء)4(:58(
50. والیت فقیه، ص 84-83.

ح معــارف الهــی و سیروســلوک معنــوی مــی پــردازد و از  طــر
ســویی دیگــر، اندیشــه سیاســی و اجتماعــی خــود را عرضــه 

مــی کنــد. 51
3. رویکرد اخلقی و تربیتی

گرایــش امــام)ع( بــه مباحــث اخالقی و تربیتــی، اغلب تابع 
شــرایط و موقعیــت هــای زمانــی و مکانــی اســت؛ در آغــاز 
کیــد  حرکــت و بلکــه پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی، تأ
ایشــان روی خودســازی، تقویــت بنیــه هــای اعتقــادی 
، تزکیــه نفــوس انســانی و زمینــه ســازی بــرای تشــکیل 
دســتیابی  از  پــس  و  اســت  بــوده  دینــی  صالــح  جامعــه 
بــه قــدرت سیاســی و حکومتــی، توجــه بیش تــر ایشــان 
گرفتــه از  معطــوف بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی الهــام 
گفتــه هــای  کریــم شــده اســت. ایشــان در برخــی از  قــرآن 
کریــم  خــود بــر ایــن ُبعــد از نقــش هدایتــی و تربیتــی قــرآن 
کیــد ورزیــده و اساســًا رســالت مهــم پیامبــران الهــی را در  تأ

همیــن جهــت دانســته انــد:
ســازی اســت. پیغمبرهــا آمدنــد آدم  کتــاب آدم  »قــرآن 
کارى دیگــر جــز ایــن ندارنــد در طــول  کننــد؛  هــا را درســت 
ــم  ــار- علیه ــه اطه ــزرگ و ائم ــاى ب ــان، پیغمبره زندگی ش
کننــد مــردم را.  کــه تربیــت  الســالم- دنبــال ایــن بودنــد 
خــداى تبــارك و تعالــی انبیــا را فرســتاده بــراى تهذیــب 
گــر چنانچــه اصــالح بشــود  مــردم؛ بــراى اصــالح مــردم. ا
کــه در  کــه در رأس جامعــه اســت، یــك مالیــی  یــك فــردى 
گــر ایــن مــال یــك مــالى صحیــح  یــك جامعــه اى هســت، ا
بــاب این کــه همــه  از  باشــد، جامعــه صحیــح می شــود؛ 

توجــه بــه او دارنــد«. 52
از نمونــه هــای بــارز ایــن رویکــرد مــی تــوان در تفســیر و 
ــِذي 

َّ
تبییــن حضــرت امــام)ره(، در ذیــل آیــه شــریفه: ُهــَو ال

ْیِهــْم آَیاِتــِه 
َ
ــو َعل

ُ
 ِمْنُهــْم َیْتل

ً
یــَن َرُســوال ّیِ ّمِ

ُ
َبَعــَث ِفــي ال

.53 دیــد؛ ایشــان 
َ

ِحْکَمــة
ْ
ِکَتــاَب َوال

ْ
ُمُهــُم ال ِ

ّ
یِهــْم َوُیَعل َوُیَزّکِ

ــاره مــی فرماینــد: در ایــن ب
از تعلیــم اســت... مســأله تزکیــه  »مســأله تربیــت باالتــر 
و مســأله تزکیــه نفــس اهمیتــش بیشــتر از مســأله تعلیــم 
کــه  کتــاب و حکمــت اســت، مقدمــه از بــراى ایــن اســت 

کتــاب و حکمــت در نفــس انســان واقــع بشــود«.54
51. ر.ک: تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی، ج1، ص 281-

.282
52. صحیفه امام، ج7، ص285.

53. »و كىس است كه در ميان جمعيت درس نخوانده، رسوىل از 

خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها مى خواند و آنها را  تزكيه مى كند 

و به آنان كتاب قرآن و حكمت مى آموزد هر چند پيش از آن در گمراهى 

آشكارى بودند«. )جمعه)62(:2(.

54. صحیفه امام، ج13، ص505.
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از  علــم،  از  اســت  فرمــوده  ذکــر  مقــدم  را  »»تزکیــه« 
آن  از  ذّره  ذّره  هــر  در  قــرآن  شــریفه  آیــات  »حکمــت«. 
کــه بی جهــت مثــل یــك  نــکات هســت. این طــور نیســت 
کــه مقــدم و مؤخــر بــودن ممکــن اســت  نویســنده باشــد، 

نباشــد«.55 نظــر  در  کــه 
گاهــی علــم  »گاهــي علــم، انســان را بــه جهنــم می فرســتد؛ 
گاهی علــِم عرفان  توحیــد انســان را بــه جهنــم می فرســتد؛ 
گاهــی علــم فقــه انســان را  انســان را بــه جهنــم می رســاند؛ 
گاهــی علــم اخــالق انســان را بــه  بــه جهنــم می فرســتد؛ 
تزکیــه  نمی شــود.  درســت  علــم  بــا  می فرســتد.  جهنــم 
می خواهــد ُیَزّکیِهــْم تزکیــه مقــدم اســت بــر همــه چیــز«.56 

کلمی گرایش   .4
کــه مفســر،  کالمــی در تفســیر آن اســت  گرایــش  منظــور 
بــر اســاس عقایــد دینــی بــا تخصــص علمــی خــود، بــه 
دفــاع از اندیشــه هــا، اعتقــادات و باورهــای خــاص دینــی 
بــه  گویــی  پاســخ  یــا  نقــد  و درصــدد  بپــردازد  و مذهبــی 

برآیــد. مخالفــان  شــبهات 
امــام خمینــی)س( برداشــت های عرفانــی از آیــات را نــه 
می شــمارد؛  کالم  لــوازم  بــاب  از  بلکــه  تفســیر،  مقولــه  از 
بنابرایــن، ایشــان بــه تفســیر عرفانــی باطنــی ضابطه منــد 
کــه متکــی بــر عقــل اســت و منتهــی بــه تفســیر  اشــاره دارد 

بــه رأی نمی شــود.
خــود،  آثــار  از  برخــی  در  امــام)ره(  حضــرت  همچنیــن 
کشــف اســرار، برخــی شــبهات و اشــکاالت اعتقــادی  ماننــد 
گفته انــد، از جمله  مخالفــان را بــر پایــه آیــات قرآنــی پاســخ 
کــه از پیامبــران ارث مــادی نمی توان  در نقــد ایــن عقیــده 
زهــرا)س(  از آن حضــرت  فــدک  دلیــل  بــه همیــن  بــرد؛ 
یماُن داووَد 

َ
نیســت، بــه آیــه61 ســوره نحــل: َو َوِرَث ُســل

تمّســک مــی کننــد و مــی فرماینــد: همچمنان که ســلیمان 
از داود، ملــک بــه ارث بــرد، حضــرت زهــرا)س( مــی توانــد 

از پیامبــر ارث بــرد. 57
گرایش فقهی  .5

کتــاب هــای فقهــی و اصولــی خــود  امــام خمینــی)س( در 
گســترده ای از آیــات قرآنــی در اســتنباط احــکام  بــه شــکل 
گرفتــه اســت و بارهــا در مباحــث فقهــی و  شــرعی بهــره 
اصولــی بــه بیــش از صــد آیــه بارهــا اســتناد شــده اســت.58 
ایشــان در تفســیر آیــات اعتقــادی، بیــش تــر بــه جنبــه 
کلــی پیــام آیــه توجــه دارد، امــا در آیــات االحــکام، اهتمــام 

55. هامن، ج8، ص254.
56. هامن، ج19، ص134.

57. ر.ک: كشف ارسار، ص 115.
58. هامن، ص309-310.

ایشــان بــه ظاهــر آیــه، تبییــن عبــارت هــا، ســیاق، ارتبــاط 
ــا آیــات دیگــر و تعییــن ســبب نــزول اســت.59  آیــه ب

امــام  فقهــی  تفســیرهای  در  توجــه  جالــب  نکتــه 
شــیوه  در  عرفانــی  هــای  اندیشــه  تأثیــر  خمینــی)س(، 
اســتنباط احــکام اســت.60 بــه عنــوان نمونــه، در بحــث 
یــادآور  را  نکتــه  ایــن  آغــاز،  در  واجبــات،  در  کتســاب  ا
ــت و  ــب نیس ــادات واج ــاّم در عب ــالص ت ــه اخ ک ــود  ــی ش م
گــر اخــالص تــاّم در عبــادات شــرط  کــه ا ل مــی کنــد  اســتدال
باشــد، بایــد تکلیــف عــوام مــردم ســاقط شــود؛ زیــرا عمــوم 
مــردم چنیــن انگیــزه هایــی بــا آن درجــه عالــی ندارنــد؛ 
کثــر قصــد عبادتشــان، تــرس از عــذاب  عامــه مــردم حدا
یــا امیــد بــه پــاداش و ثــواب اخــروی اســت. آن گاه اشــاره 
ــه  ــات آمــده، مربــوط ب ــات و روای کــه آنچــه در آی مــی کنــد 
 

ْ
َمــْن َیْعَمــل

َ
تأثیــر اعمــال خــوب در نشــئه آخــرت اســت: ف

ٍة َخْیــًرا َیــَرُه61 یعنــی نفــس عمــل خیــر اســت،  ّرَ
َ

 ذ
َ

ــال
َ

ِمْثق
هــر چنــد بــا انگیــزه ثــواب یــا تــرس از عقــاب باشــد. ایشــان 
ــر مــؤ منــان)ع( مــی  ــر ایــن تفســیر را روایتــی از امی شــاهد ب
کــه فرمــوده اســت: »ایــن آیــه، محکــم تریــن آیــه ای  دانــد 

کتــاب خــدا آمــده اســت.« کــه در  اســت 
آیــه  گــر ایــن  ا حضــرت امــام)ره( در ادامــه مــی نویســد: 
و روایــت را مبنــا قــرار دهیــم، دیگــر نیــاز بــه تأویــل آیــه 
کــه تجّســم اعمــال بــا انصــراف از ظاهــر، معنــا  نیســت 
کــه نفــس عمــل خیــر،  شــود، بلکــه خــود آیــه داللــت دارد 
کالم دیگــری از  مــورد رؤیــت اســت. شــاهد بــر ایــن معنــا 
ــاُس 

َ
کــه مــی فرمایــد: َیْوَمِئــٍذ َیْصــُدُر الّن خداونــد اســت 

کــه  ُهــْم62 پــس نتیجــه مــی گیریــم 
َ
ْعَمال

َ
ْشــَتاتًا ِلُیــَرْوا أ

َ
أ

کــه متجّســد مــی شــوند قابــل رؤیــت  نفــس اعمــال آن هــا 
در  و  برنــد.  مــی  لــّذت  اعمــال  همــان  از  مــردم  و  اســت 
کافــی اســت و مبتــدی و  عبــادات، تنهــا خلــوص در عمــل 

ک قضاوت نیست. 63  انگیزه های عملی مال

مفهوم شناسی تأویل 
را  عرفانــی  تفســیر  اصلــی  شــالوده  تأویــل،  کــه  آنجــا  از 
تشــکیل مــی دهــد، شــناخت مفهــوم تأویــل ضــروری مــی 
گــون،  گونا هــای  دیــدگاه  از  گاهــی  آ همچنیــن  نمایــد. 
دراین بــاره بــه شناســایی مبانــی تأویــل عرفانــی از دیــدگاه 

59. هامن، ص311.

60. هامن، ص312.
61. پس هر کس به اندازه ذره¬ای نیکی کند، آن را می بیند«؛ 

)زلزال)99(، 7(.
62. »آن روز مردمان از گورها گروه گروه بازگردند تا کردارشان را به 

آنان بنامیند«. )زلزال)99(، 7(.
63. ر.ک: مکاسب محرمه، ج2، ص278-277.
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و  بــا هرمنوتیــک  نیــز مقایســه آن  و  امــام خمینــی)س( 
کمــک مــی  ــاروا  تفســیر بــه رأی مذمــوم و تطبیــق هــای ن
ــود  ــام، مقص ــای فرج ــه معن ــاده »أول« ب ــل از م ــد. تأوی کن
کالم و بازگشــت بــه اصــل اســت. همچنیــن برگردانــدن  از 
کــه لفــظ تحّمــل آن را  بــه چیــزی را  معنایــی از ظاهــر، 
داشــته باشــد، لکــن از ظاهــر لفــظ برنیایــد، تأویــل نامیــده 

شــده اســت. 64
کار رفتــه اســت.  کریــم بــه  واژه تأویــل هفــده بــار در قــرآن 
ــک  ــه ی ــیر ب ــا و اژه تفس ــن واژه ب ــین ای ــای پیش در دوره ه
کار بــرده مــی شــد؛65  ولــی چــه بســا تکــرار بیــش  معنــا بــه 
کاربــرد زیادتــر آن در  تــر ایــن واژه در قــرآن ، نشــان دهنــده 
زبــان و فرهنــگ عربــی اســت، بــه تدریــج ایــن دو اصطــالح 
کــرد. بــه  از یکدیگــر متمایــز شــد و معنایــی متفــاوت پیــدا 
عنــوان نمونــه راغــب اصفهانــی)م 502 ق( در ایــن زمینــه 
مــی گویــد: »تفســیر اعــم از تأویــل اســت و بیــش تریــن 
کاربــرد آن در الفــاظ و مفــردات اســت؛ امــا تأویــل بیــش 

کاربــردش در معانــی و جملــه هــا اســت« .66 تریــن 
کتــاب  وی در جــای دیگــر اســتعمال تأویــل را بیــش تــر در 

هــای الهــی و تفســیر را اعــم از آن شــمرده اســت. 67
اســتاد محمــد هــادی معرفــت، تأویــل را مفهــوم عامــی 
کــه از آیــه برداشــت مــی شــود و قابــل انطبــاق  دانســته انــد 
ــات  ــه در برخــی روای ک ــان  ــات مشــابه اســت؛ چن ــر جریان ب
از آن بــه بطــن آیــات تعبیــر شــده اســت. فضیــل بــن یســار 
کــه از   و بطنــًا68  

ً
دربــاره حدیــث معــروف إّنَ ِللقــرآن ظهــرا

ــادق)ع(  ــام ص ــت، از ام ــده اس ــل ش ــرم)ص( نق ک ــر ا پیامب
کــرد. حضــرت در پاســخ فرمــود: ســؤال 

ــه، و بطُنــه تأویلــُه، منــه مــا مضــی و منــه 
ُ
ظهــُره تنزیل

و  الشــمس  یجــری  کمــا  یجــری  بعــد  یکــن  لــم  مــا 
القمــر...69  ظهــر، همــان مــورد نــزول آیــه اســت؛ بطــن، 
کــه مــوارد قابــل انطبــاق را شــامل مــی شــود.  تأویــل آن 
خ داده و برخــی هنــوز نیامــده اســت  گذشــته ر برخــی در 
و قــرآن پیوســته جــاری )و قابــل بهــره گیــری( و ماننــد 

آفتــاب و مــاه در جریــان اســت.

64. ر.ک: کتاب العین، ص48؛ لسان العرب، ج11، ص32.
65. ر.ک: التفسیر و املفرسون، ج1، ص17.

66. املفردات يف الفاظ غريب القرآن، ماّده فرّس.
67. ر.ک: جامع التفاسیر، مقدمه ص47.

68. . تفسیرصافی، ج 1، ص 59.
69. هامن، ص 29.

جایگاه تأویل در تفسیر امام خمینی)س(
بــه رأی  امــام خمینــی)س( در مقــام مــرز میــان تفســیر 
کالم  لــوازم  از  کــه  را  قــرآن ، مســائلی  مذمــوم و تدّبــر در 
بــه دســت مــی آیــد، در قلمــرو تفســیر نمــی داننــد و چنیــن 
کــردن در آیــات  تصریــح مــی کننــد: »عــده ای تفکــر و تدبــر 
گرفتــه انــد و بــه ایــن  شــریفه را بــا تفســیر بــه رأی اشــتباه 
وســیله قــرآن را مهجــور نمــوده انــد اســتفادات اخالقــی 
و ایمانــی و عرفانــی مربــوط بــه تفســیر نیســت تــا تفســیر 
بــه رأی باشــد ایــن هــا ربطــی بــه تفســیر بــه رأی نــدارد تــا 

تفســیر بــه رأی باشــد. 70
کشــف در بهــره  حضــرت امــام)ره( راه اســتفاده از قــرآن را 
دانــد؛  مــی  اخالقــی  و  عرفانــی  دســتورهای  از  بــرداری 
کــه بــه ایــن  ازایــن رو مفســر واقعــی قــرآن را کســی مــی دانــد 
جهــت توجــه و اهتمــام ورزد و دارای ذوق عرفانــی باشــد. 

ــد: ــاره مــی فرمای وی در ایــن ب
ــن  ــی و مبّی ــی اخالق ــاب عرفان کت ــد  ــز بای ــیر نی ــاب تفس »کت
بــه  دعــوت  جهــات  دیگــر  و  اخالقــی  و  عرفانــی  جهــات 
ایــن جهــت غفلــت  از  کــه  ــرى  باشــد. مفّسِ ســعادت آن 
ــداده، از  ــه آن ن ــت ب ــا اهمّی ــوده ی ــر نم ــرف نظ ــا ص ــرده ی ک
کتــب و ارســال رســل  مقصــود قــرآن و منظــور اصلــی انــزال 
کــه قــرن هــا  غفلــت ورزیــده  و ایــن یــك خطایــی اســت 
اســت ایــن ملــت را از اســتفاده از قــرآن شــریف محــروم 
کــرده«.71  ــه روى مــردم مســدود  نمــوده و راه هدایــت را ب
کــس نمــی  کــه هــر  فلــذا در قــرآن مســائلی عرفانــی هســت 
بــرای درک آن، ذوق عرفانــی الزم  و  کنــد  ک  ادرا توانــد 
کمالــی را ایجــاد  اســت و ایــن ذوق عرفانــی در شــخص، 
کــه آن معــارف و یافتــه هــا را وجــدان مــی کنــد. مــی کنــد 

70. ر.ک: آداب الصلوة، ص 199.
71. هامن، ص193.
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گیــری  خــرده  و  عرفــان  اهــل  ســونگری  یــک  نقــد 
تأویــل بــاب  در  ظاهــر  اهــل  بــر  امــام)ره( 

کنــار اهمیــت بــه ُبعــد روحانــی و  دیــن مبیــن اســالم در 
معنــوی انســان هــا، کوشــیده اســت بــه اشــارت آیــه شــریفه 
ْنَیــا72  هرگــز توجــه بــه عالــم 

ُ
َوال َتْنــَس َنِصیَبــَك ِمــَن الّد

آخــرت انســان را از بهره منــدی از نعمــت هــای مبــاح و 
ــدارد. ــاز ن ــوی ب ــالل دنی ح

تأویــل   نقــد  بــه  در چندیــن موضــع  امــام خمینــی)س( 
هــای یــک ســویه اهــل عرفــان پرداختــه، جامــع نگــری 
نســبت بــه آیــات قرآنــی را بــه عنــوان مبنایــی در تفســیر و 

کــرده انــد: فهــم درســت آیــات قرآنــی قلمــداد 
»عرفــا، اســالم را قبــول داشــتند، لکــن تمــام مســائل را 
ــل  ــائل روز قائ ــی، مس ــی عرفان ــه آن معان ــد ب برمی گرداندن
گــر روایتــی یــا آیــه اى در جهــاد می آمــد ایــن  نبودنــد. حتــی ا
ــا  همــان »جهــاد نفــس« را می گفتنــد هســت. و اســالم را ب
کــه جامــع  یــك صــورت دیگــرى غیــر از آن صــورت واقعــی 

ــد«. 73 ــت، نظــر می کردن ــت، جامــع همــه اطــراف اس اس
کــه  از دیگــر ســوی اهــل ظاهــر بــه فالســفه طعنــه مــی زننــد 
کتــاب خــدا جایــز نیســت. ایشــان بــه اهــل  تأویــل عقلــی 
ــه  ــه مجــرد این ک ــه چــرا خــود، ب ک ــرد  ظاهــر خــرده مــی گی
نطــق موجــودات را در نیافتنــد؛ تســبیح موجــودات را از 
ج و بــه تســبیح تکوینی ذاتــی تأویل  حالــت واقعــی آن خــار
کــه ایــن جهــان، دارای حیــات و  کــرده انــد؛ در صورتــی 
حقیقــت علــم و شــعور اســت و تســبیح موجــودات، تســبیح 
مقــام  ایــن  در  ایشــان  اســت.74  ارادی  شــعوری  نطقــی 

ــم مــی فرماینــد: اثبــات تســبیح واقعــی موجــودات عال
»حقیقــت وجــود عیــن شــعور و علــم و اراده و قــدرت و 
گــر  کــه ا حیــات و ســایر شــئون حیاتیــه اســت، بــه طــورى 
از اشــیاء را علــم و حیــات مطلقــًا نباشــد، وجــود  شــیئی 
اشــتراك  و  وجــود  اصالــت  کــس حقیقــت  هــر  و  نباشــد. 
کنــد، می توانــد ذوقــًا  معنــوى آن را بــا ذوق عرفانــی ادراك 
کنــد حیــات ســاریه در همــه موجــودات را  یــا علمــًا تصدیــق 
بــا جمیــع شــئون حیاتیــه، از قبیــل علــم و اراده و تکلــم و 
گــر بــه ریاضــات معنــوى داراى مقــام مشــاهده  غیــر آن. و ا
گاه غلغلــه تســبیح و تقدیــس موجــودات  و عیــان شــد، آن 

را عیانــًا مشــاهده می کنــد« .75
امــام خمینــی)س( تفــاوت دیــن مبیــن اســالم بــا دو آییــن 

72. »و بهره ات را از دنيا فراموش مكن«. )قصص)28(: 77(.
73. صحيفه امام، ج10، ص459.
74. ر.ک: آداب الصلوة، ص256.
75. رشح چهل حدیث، ص655.

ــرش دو  ع نگ ــو ــن ن ــیحّیت را در همی ــود و مس ــمانی یه آس
و  بــا حضــرت موســی)ع(  ُبعــدی حضــرت محمــد)ص( 
حضــرت عیســی)ع( مــی دانــد و بــا نقــل حدیثــی از پیامبــر 

اســالم)ص( مــی فرمایــد:
ُیْمنــی  َعْمیــاَء َو أخــی عیســی  

ْ
کاَن أخــی ُموســی  َعْیُنــُه ال

َعْیَنیــن؛ جنــاب موســی 
ْ
و ال

ُ
ــا ذ َن

َ
ُیْســرى  َعْمیــاَء َو أ

ْ
ــُه ال َعْیُن

بــر وحــدت داشــت، و جنــاب عیســی را  کثــرْت غلبــه  را 
کثــرت بــود؛ و رســول ختمــی را مقــام  وحــدت غالــب بــر 
کــه حــّد وســط و صــراط مســتقیم اســت،  ــرا،  کب ــت  برزخّی

بــود« 76
ویژگی ها و مبانی تأویل عرفانی امام خمینی)س(

ــالت  ــی تأوی ــا ومبان ــی ه ــن ویژگ ــم تری ــه مه ــا ب ــن ج در ای
عرفانــی، بــه ویــژه از نظــر امــام خمینــی)س(، پرداختــه 
مــی شــود. برخــی از ایــن مبانــی و ویژگــی هــا میــان همــه 
عرفــای مســلمان مشــترک اســت و برخــی نیــز صرفــًا بــه 

شــیوه تأویــل عرفانــی امــام)ره(( اختصــاص دارد.
بیــت)ع(  اهــل  و  قــرآن  عرفانــی  هــای  آمــوزه  الــف( 

تأویــل  زیربنــای 
از جملــه برجســته تریــن ویژگــی هــای تأویــل در عرفــان 
آمــوزه  و  روایــات  بــه  آن  پایبنــدی  و  اســتواری  شــیعی، 
هــای اهل بیــت)ع( اســت. در بســیاری از تفاســیر عرفانــی 
گــران قــدر از روایــات بهــره بــرده انــد.  شــیعه، مفســران 
ــکای تأویــل  ــه صراحــت ات حضــرت امــام)ره( در جایــی ب
کنــد و مــی  خــود را بــه روایــات اهــل بیــت)ع( بازگــو مــی 

نویســد:
کنیــم.  »مــا بــه رأى خودمــان نمی توانیــم قــرآن را تأویــل 
قــرآن َمــْن ُخوِطــَب ِبــه مــا از طریــق 

ْ
 ال

ُ
مــا َیْعــِرف

َ
مــا بایــد إّن

اخــذ  را  قــرآن  وحــی  بــه  وابســتگان  طریــق  از  و  وحــی 
می کنیــم و بحمــد اهلل از آن راه هــم غنــی هســتیم .«77 
کــه قــرآن جلــوه   در دیــدگاه امــام خمینــی)س(، همچنــان 
تــام خــدای متعــال اســت، یعنــی همــه اســماء و صفــات 
کــرده اســت؛ ولــّی اهلل و ائمــه  کتــاب تجّلــی  الهــی در ایــن 
کــه  کــرده و در اندیشــه ایشــان، حتــی روایاتــی  نیــز تجّلــی 
گــر دارای مضامیــن عالــی باشــند،  مشــکل ســندی دارنــد، ا
کــه از اهــل بیــت)ع( صــادر شــده انــد.  مــی تــوان پــی بــرد 

ب( جهت گیری عملی تأویل عرفانی
بــه  خــود  عرفانــی  و  اخالقــی  آثــار  در  امــام)ع(  حضــرت 
اخــالق و عرفــان عملــی توجــه ویــژه ای نمــوده و تــالش 
کــه نظریــه هــای عرفانــی را بــه ســاحت عمــل و  کــرده انــد 

76. تفسیر سوره حمد، ص11.
77. صحیفه امام، ج18، ص423.

85



سیروســلوک و تهذیــب نفــس بکشــانند. ایشــان پرداختــن 
ح آیــات و احادیــث را  بــه تفســیرهای ادبــی، علمــی و شــر
ــی  ــا، دور شــدن از مقصــود اصل ــه ایــن معن ــدون توجــه ب ب
قــرآن مــی داننــد و الزم اســت عالــم در ضمــن راهنمایــی 
بایــد راهبــر، و در ضمــن ارائــه عــالج، بایــد معالــج باشــد و 

کتــاب او، دوای درد باشــد نــه حکــم نســخه.
آیــات،  امــام)ره( در تفســیر  از روش هــای خــاص  یکــی 
کــردن پیــام هــای  اســتفاده از تطبیــق اســت؛ یعنــی پیــاده 
عرفانــی قــرآن و انطبــاق آن هــا بــه حــاالت و شــرایط روحی 
نفــس انســان. ایشــان ایــن شــیوه را هــم در ُبعــد قرائــت 
قــرآن، هــم در تفســیر آیــات و هــم در تأویــل آن هــا مــورد 

کیــد قــرار داده اســت: تأ
کــه انســان را بــه نتایــج  »یکــی از آداب مهّمــه قرائــت قــرآن 
کنــد، »تطبیــق« اســت.  بســیار و اســتفادات بی شــمار نائــل 
کــه تفکــر  کــه در هــر آیــه از آیــات شــریفه  و آن چنــان اســت 
کنــد، و نقصــان  می کنــد، مفــاد آن را بــا حــال خــود منطبــق 
کنــد و امــراض خــود را بــدان  خــود را بــه واســطه آن مرتفــع 

شــفا دهــد«.78
کیــد  خالصــه آن کــه ایشــان در حــوزه تفســیر بــر ایــن معنــا تأ
کــه قــرآن  کــه وظیفــه ســالک إلــی اهلل آن اســت  مــی ورزنــد 
ــا نادرســتی عمــل و اندیشــه خــود قــرار  را میــزان درســتی ی
کتــاب اهلل هماهنــگ  دهــد و ظاهــر و باطــن خویــش را بــا 

ســازد.
ج( امکان دست یازیدن به علم تأویل 

کــه تأویــل را فقــط در انحصــار اهــل  برخــالف بــاور برخــی 
بیــت)ع( بــه عنــوان راســخان در علــم شــمرده انــد، امــام 
خمینــی)س( دســتیابی بــه علــم تأویــل قــرآن را بــرای 
پذیــر دانســته،  امــکان  بــا شــرایطی  نیــز  رّبانــی  عالمــان 
افــزون بــر این کــه خــود بــه تأویــل عرفانــی پرداختــه انــد و 
کــه بــرای دســت یازیــدن بــه حقایــق  تصریــح نمــوده انــد 
گام  باطنــی قــرآن و علــم بــه تأویــل عرفانــی، برداشــتن دو 

ــد: جــدی و مهــم را ضــروری شــمرده ان
گذاشــتن انــکار مطلــق و اعتقــاد بــه وجــود حقایــق  کنــار   .1
غیبــی؛ چــه این کــه بســیاری از مصایــب بشــر از همیــن 
کــه واقعیــات را نمــی تواننــد درک  جــا ناشــی مــی شــود 
کننــد و انــکار مــی کننــد؛ لــذا انــکار مطلــق ســّد راه اســت.79  
امــام)ره( در فــرازی از نامــه عرفانــی و مشــفقانه خــود بــه 
کتــاب شــریف ســّر  فرزنــدش؛ ســید احمــد آقــا در طلیعــه 
الصلــوة دربــاره عــدم انــکار ســخنان اهــل معنــا فرمــوده 

78. آداب الصلوة، ص206.
79. ر.ک: رشح چهل حدیث، ص 13؛ آداب الصلوة ص167-166.

انــد:
ــم آن  ــت می کن ــو وصی ــه ت ــه اّول ب ــه در درج ــرم، آنچ »پس
کــه ایــن  کــه انــکار مقامــات اهــل معرفــت نکنــی،  اســت 
شــیوه ُجّهــال اســت؛ و از معاشــرت بــا منکریــن مقامــات 
کــه اینــان ُقّطــاع طریــق حــق هســتند«.80  اولیــا بپرهیــزى، 
2. التــزام عملــی بــه آداب شــریعت، عبــادات و انــس بــا 
بــوده  همیــن  نیــز  انبیــا)ع(  هــدف  واقــع  در  کــه  ادعیــه 
کــه اســتعدادهای انســان هــا را شــکوفا و بــه وســیله  اســت 
عبــادات و ادعیــه، ســالکان طریــق الهــی را بــه ســرمنزل 

مقصــود برســانند. 81
ــم  ــای عال ــدی ه ــس از پلی ک ــر  ــه ه ک ــاور  ــن ب ــا ای ــان ب ایش
ورزد،  اهتمــام  نفــس  تزکیــه  بــه  و  کنــد  پرهیــز  طبیعــت 
مــی توانــد بــه ایــن مرتبــه علمــی و معنــوی نایــل آیــد، 
خطــاب بــه عالمــان مــی فرماینــد: پــس الزم اســت شــما 
گیریــد تــا  کنیــد و تهذیــب نفــس در پیــش  نیــز مجاهــده 
بتوانیــد از قشــر و صــورت قــرآن بگذرنــد و بــه لــّب و باطــن 

برســید.82 آن 
ح معانی د( وضع الفاظ برای رو

یکــی از مهــم تریــن مبانــی حضــرت امــام)ره( در تفســیر و 
کاربــرد را داشــته و همــواره  کــه بیــش تریــن  تأویــل عرفانــی 
کار گرفته،  کلیــدی قــرآن به  آن را در تبییــن معانــی واژگان 
کــه واضــع در وضــع الفــاظ، بــه روح معنــا توجــه  آن اســت 
کلیدهــای  کلیــد  را  مطلــب  ایــن  ایشــان  اســت؛  داشــته 
معرفــت و اصــل اصــول فهمیــدن رازهــای قرآنــی شــمرده 
اهلل  رضــی  عرفــا-  کلمــات  و  اولیــاء  اشــارات  از  آیــا  انــد: 
کــه الفــاظ بــرای  عنهــم- ایــن معنــا را بــه دســت آورده ای 
روح معانــی و حقیقــت آن هــا وضــع شــده اســت؟ و آیــا در 
کــه  کــرده ای؟ بــه جــان خــودم ســوگند!  ایــن مطلــب تدبــر 
در ایــن مطلــب اندیشــیدن، از عبــادت شــصت ســال بهتــر 
کلیدهــای معرفــت و اصــل  کلیــد  کلیــد  اســت؛ زیــرا آن، 

اصــول فهــم رازهــای قــرآن اســت. 83
کــه بســیاری از واژگان  ایشــان برخــالف برخــی اهــل ظاهــر 
قــرآن را حمــل بــر معنــی مجــازی نمــوده و بــه تأویــل و 
گریــز از اســتعمال مجــاز  توجیــه آن هــا پرداختــه انــد، بــرای 
ای از آیــات، معانــی واژه  گســترده  در قــرآن، در بخــش 
هــا را در مفاهیــم حّســی و مــادی محــدود ندانســته انــد، 
کاربــرد آن در معنــای حّســی حقیقــی باشــد  کــه  بدیــن معنــا 
و در معنــای فراحّســی و غیبــی آن مجــاز شــمرده شــود؛ 

80. رس الصالة، مقدمه، ص 28.
81. ر.ک: رشح چهل حدیث،ص8.

82. ر.ک:  رشح دعای سحر، ص59.
83. ر.ک:  مصباح الهدایة الی الخالفة والوالیة ، ص39.
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بلکــه اصــواَل در تفســیر و تأویــل عرفانــی قائــل بــه توســعه 
مفهومــی شــده، همــه معانــی طولی)الیــه هــای معنایی( را 
حقیقــی دانســته انــد و بــا توجــه بــه وضــع الفــاظ بــرای روح 
معانــی، اســتعمال آن را در هــر یــک از مصادیــق و مراتــب 

آن، اســتعمالی حقیقــی تلّقــی نمــوده انــد. 84
هـ( برداشت های تمثیلی و نمادین از آیات

امــام خمینــی)س( در مــواردی در تبییــن آیــات قرآنــی، 
بــه معانــی واژه هــا توجــه نکــرده و تأویالتــی از آیــات ارائــه 
که-برحســب ظاهــر- بــا ظاهــر آیــات تناســب  نمــوده انــد 
و پیونــدی نــدارد و چــه بســا بــا معنــای ظاهــری آن هــا 
ناســازگار هــم باشــد. از نظــر اهــل عرفــان هرچــه در ایــن 
عالــم هســت، ســایه و تصویــری از جهــان دیگــر اســت 
ازایــن رو  اســت؛  معنــا  عالــم  مظهــر  شــهادت،  عالــم  و 
از  قلبــی،  واردات  و  غیبــی  حقایــق  دادن  نشــان  بــرای 
بــه  کــه  معنــا  بدیــن  انــد؛  گرفتــه  کمــک  تمثیــل  شــیوه 
تعابیــر عالــم  بــا  و  مــاّدی  و  هــای حســی  کمــک نمونــه 
محسوســات، معانــی معقــول و مشــهود تفهیــم مــی شــود.
کــه  کــرده انــد  امــام خمینــی)س( بــه ایــن نکتــه اشــاره 
توانســته  نمــی  تمثیــل  زبــان  بــا  جــز  نیــز،  پیامبــر)ص( 
ک پیامبر)ص(  حقایــق را بیــان نمایــد زیرا؛ دریافــت و ادرا
از طریــق مشــاهده غیبــی بــوده و از ایــن طریــق قــرآن را 
کــرده، ولــی نمــی توانســتند آن را بــه دیگــران انتقــال  اخــذ 

ــل.  ــاختار تمثی ــاظ و س ــب الف ــر در قال ــد، مگ دهن
عرفانــی  تأویــالت  از  نمونــه  چنــد  بــه  بخــش  ایــن  در 
امــام)ره( بــا شــیوه تمثیلــی و بیــان نمادیــن اشــاره مــی 

شــود:
قّصــه  در  را  ممنوعــه«  »شــجره  امــام)ره(  حضــرت   .1
انــد: فرمــوده  دانســته،  طبیعــت  عالــم  نمــاد  آدم)ع(، 

کــه آدم علیــه الســالم در حــال جذبــه در بهشــت لقــا  »بــدان 
ــه آن  ــر ب گ ــت؛ و ا ــت نداش ــجره طبیع ــه ش ــه ب ــود، و توج ب
جذبــه باقــی می مانــد، از آدمیــت ســاقط می شــد... پــس، 
بــر او مســلط فرمــود قــواى داخلیــه و شــیطان خارجــی را، 
ــه  ــه توجــه ب کننــد... و ب ــه ایــن شــجره  ــه  او را دعــوت ب ک

طبیعــت دعــوت نمودنــد«.85 
ْیــَك86  

َ
ــْع َنْعل

َ
اْخل

َ
2. حضــرت امــام)ره( »نعلیــن« در آیــه ف

گرفتــه و خلــع و  کنایــه و تمثیلــی از حــب زن و فرزنــد  را 
کفــش هــا را، قطــع ریشــه محبــت زن و فرزنــد و  درآوردن 

ــد: ــی فرمای ــد و م ــی دان ــا م ــه دنی ــتگی ب دلبس
کنــدن نعلیــن شــهوت و  کــه بــدون  »مگــر ممکــن اســت 

84. . اندیشه ها و آرای تفسیری امام خمینی)س(، ص141.
85. رّسالصلوة، ص47-46.

86. »کفش هايت را بريون آر«. )طه)20(:12(.

ــرك هــوى و یکبــاره دل  ــاى نفــس، و بــدون ت غضــب از پ
کــه آنجــا  بــه حضــرت مــوال بســتن، بــه طــور قــرب رســید؟ 
کســی  وادى مقــدس اســت و مقــام شــامخ اقــدس اســت و 
کــه لبــاس جســمانیت پوشــیده و رداى َهیــوالى ظلمانــی 
ــد مقــام مشــیت الهــی  ــر دوش افکنــده اســت نمی توان را ب
کیفیــت ســریان مشــیت و نفــوذ و بســط و اطــالق آن را  و 

ــد« .87 شــهود نمای
ــی 

َّ
ــا َتَجل ّمَ

َ
ل

َ
3. حضــرت امــام)ره( واژه »جبــل« را در آیــه ف

ــا  بــه انانیــت 
ً

ــُه َدّکًا َوَخــّرَ ُموَســی َصِعق
َ
ــِل َجَعل َجَب

ْ
ــُه ِلل َرّبُ

کــرده و آن را بــه بیــان تمثیــل نفــس و  و نفســانیت تأویــل 
خودبینــی دانســته انــد:

کــه همــان انانّیــت، نفــس  »ایــن جبــل محتمــل اســت 
کــه بــاز بقایــا داشــته اســت، بــا همــان  موســی بــوده ]باشــد[ 
کــرد، بــه هــم زد اوضــاع انانّیــت را، و  تجلــی جبــل را »دک« 

موســی بــه مقــام مــوت رســید« 88
ــود  ــه از خ ک ــت  ــی اس کس ــراى  ــل ب ــال جمی ــاهده جم »مش
بیــرون رود؛ و چــون از خــود بیــرون رفــت، بــه چشــم حــق 

ــود« 89 ببینــد، و چشــم حــق حق بیــن خواهــد ب

جمع بندی
از بررســی و مداّقــه در فحــوای آثــار مکتــوب و ســخنرانی 
هــای حضــرت امــام خمینــی)س( بــه وضــوح آشــکار اســت 
ک  گام نخســت مــال ــه ایشــان در حــوزه تفســیر قــرآن در  ک
و شــاخصه تفســیری بــودن قــرآن را توجــه بــه غایــت و 
دانــد و بیــان امــوری چــون: تبییــن  هــدف تفســیر مــی 
معانــی لغــات، محّســنات بدیعــی، وجــوه اعجــاز، اســباب 
نــزول قــرآن و شــناخت ناســخ و منســوخ را از دایــره تفســیر 
ج مــی دانــد و معتقــد اســت ایــن امــور در َمثــل ماننــد  خــار
گاهــی  کــه بــه جزئیــات نســخه طبیــب آ بیمــاری اســت 
کــه عمــل بــه محتــوای آن  داشــته ولــی بــه حقیقــت آن 

اســت توجهــی نمــی کنــد.
در  امــام)ره(  فکــری  گرایــش  چارچــوب  و  اصــول  در 
ــوی  ــتفادات معن ــان اواًل اس ــت: ایش گف ــد  ــرآن بای ــیر ق تفس
انســان  بــرای همــه  را  قرآنــی  معــارف  از  منــدی  بهــره  و 
کــردن  تصــور محــدود  و حتــی  دانســته  امکان پذیــر  هــا 
فهــم معــارف قرآنــی را بــرای عــّده ای خــاص از حجــب  
داننــد،  مــی  اهلل  الــی  طریــق  قّطــاع  از  و  ســلوکی  غلیــظ 
کــه توســط فقهــا، شــعراء،  گونــی  گونا ثانیــًا برداشــت هــای 

87. رشح دعای سحر، ص139.
88. »پس هنگامى كه پروردگارش بر كوه جلوه كرد، آن را همسان خاك 

قرار داد؛ و موىس مدهوش به زمني افتاد«. )اعراف)7(:143(

. تفسیر سوره حمد، ص136.
89. آداب الصلوة، ص336.
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ــی  ــورت م ــی ص ــات قرآن ــا و ...  از آی ــفه، عرف ــاء، فالس علم
پذیــرد را در جایــگاه خــود صحیــح دانســته و بــه شــدت 
مشــرب  بــر  مفســران  گــذاری  و صحــه  انحصار گرایــی  از 
تفســیری خــود و تخطئــه مشــرب هــای دیگــران انتقــاد 
ــات  ــی از آی ــًا  ایشــان برداشــت هــای عرفان مــی کنــد و ثالث
ج از مقولــه تفســیر می دانــد و آن را از لــوازم علــم  را خــار
ــه  ــل و در حیط ــر عق ــی ب ــه مبتن ک ــد  ــی نمای ــی م کالم معرف
نظــر اســت. بنابرایــن ایشــان بــه تفســیر عرفانــی باطنــی 
و  اســت  عقــل  بــر  متکــی  کــه  دارد  اشــاره  ضابطه منــد 

بــه رأی نمی شــود. بــه تفســیر  منتهــی 
تنهــا  اســت  معتقــد  خمینــی)س(  امــام  دیگــر  ســویی  از 
و  اســرار  بــه همــه  کــه  ائمــه)ع( هســتند  و  پیامبــر)ص( 
کامــل دارنــد و بــرای طــی مســیر  حقایــق قرآنــی وقــوف 
بــه آداب  التــزام عملــی  بــا  مســتقیم هدایــت الزم اســت 
از  ایشــان  را پیمــود.  اولیــاء دیــن  شــرعیه همــان مســیر 
گرایــش هــای تفســیری چــون: فقهــی،  میــان روش هــا و 
عرفانــی، علمــی، فلســفی، روایــی و... بــه تفســیر اشــارتی 
کــه همــان ســبک عرفانــی اســت اقبــال ویــژه  و باطنــی 
ای نشــان داده  اســت و ســخن عرفــا را بــه لســان ائمــه 
معصومین)ع(نزدیــک تــر مــی دانــد و دیگــران را از انــکار 
ایــن روش و مســلک برحــذر مــی دارد و معتقــد اســت همــه 
و  نفــس  تزکیــه  و  سیروســلوک  سایه ســار  در  هــا  انســان 
تطهیــر باطــن مــی تواننــد از رمــز و رمــوزات باطنــی و اســرار 

گردنــد. آیــات قرآنــی بهــره منــد 
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و  بابایــی  کبــر  ا علــی  قــرآن،  تفســیر  شناســی  -روش 
دیگــران، ســمت و پژوهشــکده حــوزه و دانشــگاه، 1379.
گرایش هــای تفســیری، حســین علوی مهــر،  -روش هــا و 

قــم، انتشــارات اســوه، 1381.
-ســّرالصلوة)معراج الســالکین و صــالة العارفیــن(، امــام 
امــام  آثــار  نشــر  و  تنظیــم  مؤسســه  تهــران،  خمینــی، 

.1369 خمینــی، 
خمینــی،  امــام  جهــل،  و  عقــل  جنــود  حدیــث  ح  -شــر
تهــران، مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امام خمینــی، 1377.
ح دعــاء الســحر، امــام خمینــی، قــم، مؤسســه تنظیم  -شــر

و نشــر آثــار امام خمینــی، 1374.

آثــار  تهــران، مؤسســه تنظیــم و نشــر  امــام،  - صحیفــه 
.1378 خمینــی،  امــام 

کبــر نفیســی،  - فرهنــگ نفیســی )ناظــم األطبــا(، علی ا
خیــام. کتاب فروشــی  تهــران، 

کلینــی، تصحیــح علــی  - الکافــی، محمــد بــن یعقــوب 
اإلســالمیة، 1363ق. دارالکتــب  تهــران،  کبــر غفــاری،  ا
األدب  نشــر  قــم،  منظــور،  بــن  محمــد  العــرب،  -لســان 

.1363 حــوزه، 
زنجانــی،  عمیــد  قــرآن،  تفســیر  هــای  روش  و  -مبانــی 
و  فرهنــگ  وزارت  انتشــارات  و  چــاپ  ســازمان  تهــران، 

.1379 اســالمی،  ارشــاد 
االســالم  امیــن  القــرآن،  تفســیر  فــی  البیــان  -مجمــع 
.1365 خســرو،  ناصــر  انتشــارات  تهــران،  طبرســی، 
ــی الخالفــة والوالیــة، امــام خمینــی،  - مصبــاح الهدایــة إل

ترجمــه: ســیداحمد فهــری، پیــام آزادی، 1360.
ــر  - المفــردات فــی غریــب القــرآن، راغــب اصفهانــی، دفت

کتــاب، 1404ق. نشــر 
- المکاســب المحرمــه، تهــران، مؤسســه تنظیــم و نشــر 

آثــار امــام خمینــی، 1374.
مؤسســه  قــم،  ســبحانی،  جعفــر  التفســیریه،  -المناهــج 

.1384 صــادق)ع(،  امــام 
محمدحســین  ســید  القــرآن،  تفســیر  فــی  -المیــزان 
1394ق. االعلمــی،  مؤسســه  بیــروت،  طباطبایــی، 
ــح، بیــروت، قــم، مؤسســه  - نهــج البالغــه، صبحــی صال

1395ق. دارالهجــرة، 
- وســائل الشــیعه، محمــد بــن الحســن حــّر عاملــی، قــم، 

ــت)ع(، 1409ق. ــه آل بی مؤسس
-والیــت فقیــه، امــام خمینــی، تهــران، مؤسســه تنظیــم و 

نشــر آثــار امــام خمینــی، 1373.
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چکیده
بــه  بســیاری  مفســران  و  قرآن پژوهــان  معاصــر  قــرن  در 
کــه بــا  فهــم قــرآن روی آورده انــد، امــا در ایــن میــان آنــان 
گســترده تر و تجربه هــای بیشــتری بــه ســاحت  اطالعــات 

قــرآن رو آورده انــد موفق تــر از دیگــران بوده انــد.
ــه عنــوان یــک فقیــه، عــارف، فیلســوف،  امــام خمینــی ب
اســالم شــناس و رهبــر سیاســی، هــر چنــد در زمینــه علــوم 
قرآنــی اثــر مســتقلی از خویــش بــه یــادگار نگذاشــته اســت، 
و  مســائل  ایشــان  گفته هــای  و  نوشــته ها  میــان  در  امــا 
ــری  ــت، جامع نگ ــه دق ک ــود دارد  ــرآن وج ــاره ق ــی درب نکات

و ژرف اندیشــی ایشــان را نشــان می دهــد.
در  امــام  دیدگاه هــای  ارائــه  هــدف  بــا  کــه  نوشــتار  ایــن 
ع اعجــاز قــرآن  زمینــه علــوم قرآنــی و مخصوصــًا موضــو
و  مباحــث  تــا  می کوشــد  اســت،  شــده  گــردآوری  کریــم 
گــردآورد.  کــه در آثــار امــام وجــود دارد  مســائل قرآنــی را 
امــام خمینــی)ره( در زمینــه ی اعجــاز قــرآن و وجــوه آن، 

وجوه اعجاز قرآن کریم
و دیدگاه

امام خمینی)ره( 

زهرا ولی ݣݣݣنژاد1
1. سطح 3 حوزه علمیه, رشته تفسري وعلوم قرآنی. 

اعجــاز ادبــی و بالغــی قــرآن را قبــول دارد و معتقــد اســت 
کمتریــن وجــه آن،  کــه  اعجــاز قــرآن وجــوه متعــددی دارد 
جنبــه ادبــی اســت و اهــل معرفــِت واقعــی، اعجــاز قــرآن را 
در توحیــد و شــناخت حقایــق و معــارف الهــی جســت وجو 
کــه جهــت اصلــی اعجــاز قــرآن، در معــارف بلنــد  می کننــد 

و عمیــق توحیــدی آن اســت.

امــام  قــرآن،   اعجــاز  کریــم،  قــرآن  کلیــدی:  واژگان 
اعجــاز وجــوه  خمینــی، 

90



مقدمه 
ــه  ــت؛که ب ــی اس ــه اله ــع و جاودان ــاب جام کت ــم  کری ــرآن  ق
می دهــد.  پاســخ  انســان  نیازهــای  و  اســتعدادها  همــه 
احــکام و عبــادات، قوانیــن، فضایــل و آداب و قوانیــن 
سیاســی، مدنــی، اجتماعــی و اقتصــادی همگــی در قــرآن 
عرفانــی  و  معنــوی  تشــنگی  جملــه  از  شــده اند.  جمــع 
پیامبــر  جاویــدان  معجــزه  و  می کنــد  ســیراب  را  انســان 
و  رســالت  اثبــات  برهــان  و  زنــده  ســند  و  اســالم)ص( 
کــه توســط معــارف بلنــد  ــا خداســت  حقانیــت ارتبــاط او ب
عرفانــی قرآنــی در قالــب الفــاظ آن هــم بــه اوج فصاحــت 
کالم وحیانــی جلــوه نمــوده اســت. اســماء  و بالغــت در 
ــت.  ــرده اس ک ــدا  ــی پی ــم تجل کری ــرآن  ــی در ق ــنای اله حس
ایــن هدایتنامــه بــزرگ الهــی جامــع تمــام نیازهــای بشــری 
بــه همــه ادوار و عصرهاســت و تمامــی  بــوده و مربــوط 
انســان ها را شــامل خواهــد شــد. خداونــد بــا نــزول قــرآن 
کتابــی ماننــد  کــرده و هیــچ  بــر افــراد تمــام  حجتــش را 
قــرآن جوابگــوی تمامــی نیازهــای انســان نخواهــد بــود؛ و 
کــه نشــان می دهــد ایــن یــک ســاخته  همیــن مــوارد اســت 
انســانی نبــوده، بلکــه خــرق عــادت و معجــزه ای اســت 
ایــن  در  دارد.  انســانی  غیــر  منشــأیی  حتمــًا  پــس  الهــی 
کلیــات و مفاهیــم اعجــاز قــرآن  کــه بــا بیــان  مقالــه برآنیــم 
کوتــاه بــه رویکردهــای مختلــف دربــاره  کریــم و اشــاره ای 
وجــوه اعجــاز، بــه بررســی دیــدگاه امــام خمینــی)ره( در 

ایــن مســئله بپردازیــم. 
اعجاز یا تحدی قرآن

از  ناتوانــی  بــه معنــای  قــدرت و  واژه »عجــز« در مقابــل 
یــا  شــخصی  کــه  اســت  آن  »اعجــاز«  اســت.  کار  انجــام 
کــه دیگــران را  چیــزی خــود را دارای چنــان قدرتــی بدانــد 
از انجــام آن ناتــوان دیــده، و آنــان را بــه رویارویــی بطلبــد: 

ْرض.2
َ ْ
نُتــم ِبُمْعِجِزیــَن ِفــی ال

َ
َوَمــا أ

ــی  ــای منصب ــه ادع ک ــخصی  ــی ش ــالح یعن ــاز در اصط اعج
گــواه بــه صــدق  از منصب هــای الهــی می کنــد بایــد بــرای 
کــه دیگران از انجــام دادن  گفتــارش عملــی را انجــام دهــد 
آن عاجزنــد، چــون آن عمــل بــه ظاهــر بــر خــالف قوانیــن 
ج از مســیر عــادی و طبیعــی اســت، انجــام  خلقــت و خــار
معجــزه  را  عمــل  خــود  و  اعجــاز  را  عملــی  چنیــن  دادن 
کریــم، واژه »اعجــاز« دربــاره قــرآن  می نامنــد.3  در قــرآن 
کــه همگــی داللــت  کار نرفتــه؛ امــا تعبیــرات مشــابه آن،  بــه 
کار رفتــه  کریــم دارنــد، فــراوان بــه  بــر معجــزه بــودن قــرآن 

2. عنكبوت )29(: 22.
3. ر.ک: ترجمه البيان يف تفسري القرآن، ص 49.
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بــا  کــه  دارد  وجــود  مجیــد  قــرآن  در  نیــز  دیگــری  آیــات 
کرده انــد. بیــان  را  قــرآن  عبارت هــای متفــاوت، اعجــاز 
کــه می فرمایــد  گاهــی بــه آن اســت  تّحــدی در ایــن آیــات 
گاهــی می فرمایــد  گــر می توانیــد هماننــد قــرآن را بیاوریــد.  ا
ــد  ــا می کن ــی ادع گاه ــد. و  ــل آن بیاوری ــوره مث ــل ده س الاق
گــر در ایــن قــرآن تردیــد داریــد یــک ســوره مثــل آن  کــه ا

ــد.  بیاوری
کریم مـــورد اجمـــاع تمـــامی  گـــر چـــه معجـــزه بـــودن قـــرآن  ا
مـــذاهب اسالمی اســـت، ولـــی در ابعـــاد معجـــزه بـــودن آن 
که می تـوان آنهـا را در هشـت  وجـــوه متفـاوتـــی بیان شـــده 

کرد: وجـــه خالصـــه 
وجه اّول: اعجاز عام در تمامی ابعاد

حتــی  قــرآن  ســوره های  تمامــی  کــه  معتقدنــد  عــده ای 
کوچک تریــن ســوره اش در تمامــی وجــوه و ابعــاد معجــزه 
کــه:  ل می کننــد  اســت و بــرای اثبــات آن چنیــن اســتدال
گــر تحدی هــای قــرآن عــام نبــوده و تنهــا در خصــوص  ا
بالغــت و فصاحــت یــا عظمــت اســلوب آن بــود، بایــد فقــط 
عرب هــای خالــص دوره جاهلیــت مخاطــب آن بودنــد در 

4. بقره )2(: 23.
5. يونس)10(: 37ـ38.

6. هود)11(: 13.
7. ارساء)17(: 88.

8. طور )52(: 33ـ34.
9. زمر)39(: 23.

10. اعراف)7(: 185؛ مرسالت )77(: 50.
11. عنکبوت )29(: 51.
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کــه انــس و جــن طــرف مقابــل تحــدی هســتند.12  و  حالــی 
کتــاب وفصیــح هماننــد قــرآن  این کــه خداونــد نفرمــوده 
کتــاب و مشــتمل بــر چنیــن معارفــی بیاوریــد،  بیاوریــد و یــا 
کــه ممکــن باشــد، برتــر  کــه قــرآن از هــر جهــت  می فهمانــد 

اســت نــه از یــک یــا دو جهــت. 13
وجه دوم: اعجاز بیانی

اعجــاز بیانــی قــرآن از معروف تریــن وجــوه اعجــاز قــرآن و 
کثریــت قریــب به اتفاق دانشــمندان اســالمی  مــورد قبــول ا
بخش هــای  و  ارکان  کــه  جهــت  آن  از  چنــد  هــر  اســت. 
عمــده ایــن وجــه در ســه بعــد فصاحــت الفــاظ، بالغــت 
می شــود،  تبییــن  مضامیــن  اســلوب  و  نظــم  و  معانــی 
اقــوال نیــز متعــدد می باشــد: برخــی تحــدی قــرآن را فقــط 
در بعــد فصاحــت و بالغــت خالصــه می کننــد.14  بعضــی 
معتقدنــد تحــدی قــرآن منحصــر در فصاحــت بیــش از حــد 
ــع آن اســت.15   و نظــم مخصــوص و ســبک و اســلوب بدی
چیــز  ســه  قــرآن  اعجــاز  وجــوه  می گوینــد:  نیــز  برخــی  و 
اســت: فصاحــت در الفــاظ، بالغــت در معانــی، زیبایــی 
در نظــم.16  عــده ای نیــز وجــه اعجــاز قــرآن را فقــط نظــم 
ــد آن  ــات و ســبک و اســلوب جدی و هماهنگــی الفــاظ و آی
می داننــد.17 بــه هــر صــورت اعجــاز بیانــی قــرآن ســه رکــن 

ح: دارد بدیــن شــر
معانــی  علــم  در  فصاحــت:  در  قــرآن  اعجــاز  الــف( 
از  بــوده و  کــه روان و مســتعمل  کلمــه ای فصیــح اســت 
کالم فصیــح عبارتــی  حســن و زیبایــی برخــوردار باشــد و 
و  هماهنگــی  فصاحــت  بــر  عــالوه  آن  واژگان  کــه  اســت 
کامــل بــا یکدیگــر داشــته و از هرگونــه پیچیدگــی  تناســب 
مصــون باشــد.18  ایــن معنــا از فصاحــت بــه اعتــراف تمامی 
علمــای ادب و فصحــای عــرب در آیــات قرآنــی مشــهود 

اســت.
ــی  ــم معان ــمندان عل ب( اعجــاز قــرآن در بلغــت: دانش
معتقدنــد؛ کالم بلیــغ ســخنی اســت که افــزون برفصاحت، 
کاملــی بــا مقتضــای حــال داشــته باشــد.19 یکــی از  تناســب 
کــه کالم شــامل معانــی بلنــد  شــرایط بالغــت کالم آن اســت 

و عمیــق باشــد. 20

12. ر.ک: ارساء )17(: 88.
13. ر.ک: امليزان يف تفسري القرآن، ج1، ص 59 و 61.

14. ر.ک: كشف املراد، ص 351.
15. االقتصاد، ص 172 ـ 173.

16. ر.ک: دالئل االعجاز ، ص 49 ـ 50.
17. ر.ک: مقدمه جامع التفاسري، ص 104 ـ 109.

18. رشح املخترص، ص 13ـ 26.
19. ر.ک: رشح املخترص، ص 27.

20. ر.ک:  قرآن در قرآن، ص 134 ـ 135.

کریــم بــه اعتــراف تمامــی ُبلغای سرشــناس عــرب، از  قــرآن 
گویایــی و دقت تعابیــر در فهماندن مقصود  نظــر رســایی و 
و بالغــت در حــّد اعــال قــرار گرفته اســت و از دســت رس بشــر 

عــادی به دور اســت.21
کالم  متــداول  انــواع  بدیــع:  و ســبکی  نــو  اســلوب  ج( 
در میــان فصحــای عــرب عبــارت بــود از: شــعر، ســجع و 
نثــر هــر یــک از ایــن ســه شــیوه محاســن و معایــب خــاص 
خــود را دارنــد، امــا قــرآن ســبک و شــیوه جدیــدی ارائــه 
کــه ظرافــت شــعر، آزادی مطلــق نثــر و حســن و  می کنــد 
لطافــت ســجع را داراســت، قــرآن، نــه نظــم اســت و نــه 
گــردد یــا  نثــر؛ بــی آن کــه در تنگنــای قافیــه و وزن دچــار 
کــرده تکلــف بــه خــود راه دهــد. همیــن امــر  کنده گویــی  پرا
گردیــده اســت و بســیاری از  موجــب حیــرت ادبــای عــرب 
علمــا ایــن ســبک قــرآن را از برجســته ترین ابعــاد اعجــاز 

ادبــی و بیانــی قــرآن دانســته اند.22
کرده انــد: درک معجــزه بــودن قــرآن بــه  برخــی اشــکال 
گــروه خاصــی ماننــد  دلیــل فصاحــت و بالغــت مختــص 
اثبــات  شــرایط  از  کــه  حالــی  در  می باشــد  عــرب  ادبــای 
کــه جمیــع افــراد بشــر آن را درک و از  اعجــاز ایــن اســت 
بــرای  شــده  گفتــه  جــواب  در  باشــند.  عاجــز  آن  آوردن 
ــام  ــراد در تم ــه اف ــزی، درک هم ــودن چی ــزه ب ــات معج اثب
زمان هــا و مکان هــا شــرط نیســت و اال هیــچ معجــزه ای 
ــان  ــر آن، اذع ــالوه ب ــد؛ ع ــت نمی ش ــته ثاب گذش ــای  از انبی
بــه فصاحــت و بالغــت و نظــم و اســلوب جدیــد قــرآن، هــم 
بــه نقــل متواتــر و هــم بــه نــص قطعــی از طــرف ادیبــان و 
ســخن دانان مشــهور عــرب حتــی معاندیــن، ثابــت شــده 
اســت و همیــن اذعان هــا معجــزه بــودن قــرآن را ثابــت 
معجــزه  بــه  می تواننــد  راه  دو  از  نیــز  دیگــران  و  می کنــد 
بــا تــالش و  ادبــی بــودن قــرآن پــی ببرنــد: اّول این کــه 
کالم  کســب علــم معانــی و بیــان لغــت عــرب، راه شــناخت 
فصیــح و بلیــغ را بــه دســت آورنــد یــا راه دوم را در پیــش 
آنــان  اذعــان  بــه  و  کــرده  ع  رجــو بــه متخصــص  گرفتــه 

کننــد. 23 دربــاره معجــزه ادبــی بــودن قــرآن اعتمــاد 
عال مه  طباطبایی  می گوید:

گــر اعجــاز قــرآن، فقــط  بالغــت  آن  باشــد، بــا توجــه  بــه   ا
این  کــه  غیــر عــرب  از آن  آشــنایی  نــدارد، تحــد ی  غیرعرب، 
کــه  دعــوت  بــه  تحــد ی،  بی  معنــا خواهــد بــود؛ در حالــی  

عــام  اســت . 24
21. ر.ک: التمهيد يف القرآن، ج5، ص 9ـ130.

22. ر.ک: علوم قرآنی، ص 357 ـ 358؛ مقدمه جامع التفاسري، ص 106 و 

108؛ وحی و نبوت، ص 81.
23. البيان، ص 82؛ امليزان يف تفسري القرآن، ج1، ص 61.

24. امليزان يف تفسري القرآن، ذيل  آية  13 هود.
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ن  
َ
ــی  أ

َ
ــُس  َو الِجــّنُ  َعل ــِت  الن ــِن  اجَتَمَع ِئ

َ
ــه  ل ــل  آی ــه  دلی ب

ــر آِن.25
ُ

 ا الق
َ

ــِل  هــذ ــوا ِبِمث َیأُت
وجه سوم: هماهنگی و عدم تناقض

قــرآن بــا آن کــه در مــدت بیســت و ســه ســال و بــه تدریــج 
بــر پیامبــر اســالم)ص( نــازل شــده و از جامعیــت برخــوردار 
کمتریــن  گفتــه،  گــون ســخن  گونا بــوده و در مــورد مطالــب 
نشــانه ای از تناقــض و اختــالف در نظــم و هماهنگــی آن 
مشــاهده نمی شــود و ایــن داللــت بــر اعجــاز قــرآن دارد، 
ــود در آن ناهماهنگــی پیــدا  ــر خــدا ب ــر از ســوی غی گ ــرا ا زی
از  پــس  کــه چنیــن اختالفــی نیســت  می شــد.26 و حــال 
آن  مطلــب  ایــن  دلیــل  اســت.  شــده  نــازل  خــدا  ســوی 
کــه اّواًل: انســان هماننــد ســایر موجــودات ایــن عالــم  اســت 
در معــرض تغییــر و تکامــل تدریجــی اســت. ثانیــًا: هیــچ 
گــردد،  کــه جامــع تمــام علــوم  انســانی یافــت نمی شــود 
محیــط  گــون  گونا شــرایط  تأثیــر  تحــت  انســان  ثالثــًا: 
زندگــی خویــش قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه ایــن مقدمــات 
از  کــه در خــالل بیســت و ســه ســال  انســانی  گــر  ا حــال 
گفته هایــش هــم  ع،  عمــر پرتالطــم خــود و شــرایط متنــو
از لحــاظ اســلوب و نظــم و هــم از نظــر معــارف و محتــوا 
نتیجــه  باشــد می تــوان  و هماهنــگ  ، یک ســان  جامــع 
معجــزه  و  بــوده  الهــی  کالم  کالمــی،  چنیــن  کــه  گرفــت 

اســت.27
کــه وجــود ناســخ و منســوخ در  کرده انــد  برخــی اشــکال 
میــان آیــات قــرآن بهتریــن دلیــل بــر وجــود تناقــض در 
کــه وجــود ناســخ و منســوخ  قــرآن اســت. پاســخ ایــن اســت 
نمی آیــد؛28  شــمار  بــه  تناقــض  محــاوره  اصــول  طبــق 
عــام و مطلــق و مقیــد در  و  هم چنان کــه وجــود خــاص 

کالم و متــن تناقــض نیســت. یــک 
وجه چهارم: اخبار غیبی

آن  از  مقصــود  و  دارد  قــرار  شــهادت  مقابــل  در  غیــب 
ک  کــه از حــوزه ادرا بخشــی از حقایــق عالــم هســتی اســت 
حقایــق  از  کریــم  قــرآن  اســت.  ج  خــار بشــری  متعــارف 
غیبــی فراوانــی خبــر داده اســت و عــالوه بــر تبییــن برخــی 
مطالــب غیبــی پیرامــون خداونــد متعــال و صفــات جمــال 
خ و عالــم آخــرت و  و جــالل او، فرشــتگان و اجنــه، بــرز
گذشــته، حــال و  بهشــت و جهنــم و... از حوادثــی اعــم از 

25. ارسأ )17(: 88.
26. ر.ک: نساء )4(:82.

27. ر.ک: امليزان يف تفسري القرآن، ج1، ص 66؛ قرآن در قرآن، ص 138 

و141.
28. قرآن شناسی، ص 146 ـ 147.

کــه در  کلــی اخبــار غیبــی  آینــده خبــر داده اســت.29 بــه طــور 
قــرآن آمــده ســه گونه اســت:

خ داده اند مانند سرگذشــت  الــف( وقایعــی که در گذشــته ر
انبیــا و امت هــای گذشــته از قبیــل طوفــان نــوح و ماجــرای 

مریم و عیســی)ع(. 30
ب( خبــر از حاضــر: یعنــی خبــر دادن از حــوادث و وقایعــی 
کــه در زمــان پیامبــر)ص( در شــرف واقــع شــدن بوده انــد، 
ــان و  ــه های منافق ــرآن از دسیس ــی ق ــای غیب ــد خبره مانن

دشــمنان اســالم. 31
ج( خبــر از حــوادث آینــده: یعنــی خبــر دادن از حوادثــی 
کــه  خ می دادنــد  کــه پــس از نــزول آیــات در زمــان آینــده ر
می تــوان بــه مــواردی چــون خبر پیــروزی روم بــر فارس،32 
خبــر بازگشــت پیروزمندانــه پیامبــر)ص( بــه مکــه33 وعــده 
ــاره حفــظ و صیانــت قــرآن از تحریــف34 و دیگــر  الهــی درب
از  ویــژه خبــر  بــه  اخبــار  ایــن  کــرد. همــه  اشــاره  مــوارد، 

حــوادث آینــده نشــان از الهــی بــودن قــرآن دارد.
وجه پنجم: اعجاز علمی

از  دســته  آن  ح  طــر قــرآن،  اعجــاز  ابعــاد  از  دیگــر  یکــی 
کــه در عصــر نــزول، هیــج یــک از  مســائل علمــی اســت 
گاهــی نداشــتند. در اشــارات  تمدن هــای بشــری از آن آ
کــه  برداشــته  اســراری  و  از مســائل  پــرده  قــرآن،  علمــی 
گذشــت قرن هــا و در ســایه علــوم تجربــی،  تنهــا پــس از 
گونــه  گرفتــه اســت بــه  مــورد تصدیــق دانشــمندان قــرار 
ــه  ــادف و ن ــول تص ــه معل ــت، ن ــکار اس ــل ان ــه قاب ــه ن ک ای 
نتیجــه اطالعــات زمــان نــزول قــرآن و ایــن خــود بهتریــن 
برخــی  اســت.35  قــرآن  بــودن  الهــی و معجــزه  بــر  دلیــل 
کــه حــدود هفتصــد و پنجــاه آیــه قــرآن بــه  کرده انــد  ادعــا 
مباحــث علمــی پرداختــه اســت،36 بــه عنــوان مثــال بــه 
کــروی بــودن  مــواردی از قبیــل: اصــل جاذبــه عمومــی37 
گیاهــان و  زمیــن38 منشــأ پیدایــش جنیــن، زوجیــت در 

کــرد. اشــاره  همــه موجــودات،39 می تــوان 
وجه ششم: اعجاز تشریعی

بی نظیــر  قانون گــذاری  و  تشــریع  لحــاظ  از  کریــم  قــرآن 
29. االقتصاد، ص 172؛ رشح املقاصد، ج 5، ص 36.

30. ر.ک: نوح )71(: 5ـ 12؛ هود )11(: 25ـ 49؛ آل عمران )3(: 35ـ 62؛ 

نساء )4(:177؛ مريم 19(:16ـ 35.
31. ر.ک: توبه )9(:107ـ 110؛ مجادله )58(: 8.

32. روم )30(: 2 ـ 4.
33. ر.ک: فتح)48(: 27؛ قصص )28(: 85.

34. ر.ک: حجر )15(: 9.
35. ر.ک: التمهيد، ج6، ص 76.

36. ر.ک: االعجاز العلمي يف القرآن، ص 43.
37. ر.ک: رعد )13(: 2.

38. ر.ک: اعراف )7(:137.
39. ر.ک: لقامن )31(: 7؛ يس )36(: 36؛ البيان، ص 70ـ 76
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نیازهــای  جواب گــوی  بــاز  زمــان،  پیشــرفت  بــا  و  اســت 
مقتضیــات  بــر  متکــی  قوانیــن  تمــام  می باشــد.  بشــری 
ــدارد.40   ــی ن ــت آدم ــنن خلق ــا س ــادی ب ــوده و تض ــرت ب فط
ک وضــع قوانیــن خــود را مصالــح و مفاســد  کتــاب مــال ایــن 
ــته های  ــه خواس ــه ب ک ــی  ــت و در حال ــرار داده اس ــی ق واقع
معنــوی آدمــی احتــرام می گــذارد و او را تشــویق بــه رعایــت 
خواســته های  بــه  می کنــد  اخالقــی  و  عبــادی  مســائل 
دنیــوی او نیــز توجــه داشــته و برنامــه ارائــه می دهــد. از 
ایــن رو اســالم دیــن متعــادل و وســطی اســت41 و در هیــچ 
کــه  مــوردی افــراط و تفریــط را برنمی تـابـــد.42 حـاصـــل آن 
ــا ایــن امتیازهــا  ــا دیــدن احکامــی ب ــان منصفــی ب هــر انسـ
کــه در آن زمــان و جامعــه جهالــت زده عصــر بعثــت، آورده 
شــده حکــم بــه ایــن بعــد از اعجــاز قــرآن می کنــد و وضــع 
درس  انســانی  توانایــی  حیطــه  از  ج  خــار را  آن  مقــررات 

می دانــد. نخوانــده 
وجه هفتم: اعجاز معنوی

نگارشــی،  و  ادبــی  زیبایی هــای  بــر  عــالوه  کریــم  قــرآن 
دارای معانــی و معــارف بســیار وســیع و عمیــق اســت،43  
کــه امیرالمؤمنیــن علــی)ع(  گســتردگی باعــث شــد  ایــن 
کــه  کنــد  در نهــج البالغــه از قــرآن بــه دریــای ژرفــی تعبیــر 
گرچــه همــه عالمــان از آب  هیــچ گاه از آب تهــی نمی شــود، 
آن بهــره ببرنــد.44  نمونــه هایــی از اعجــاز قــرآن در زمینــه 

کــرد: معــارف الهــی را می تــوان در مــوارد ذیــل خالصــه 
توحیــد: قــرآن در ارائــه راه هــای خداشناســی همــه راه های 
ــذارد،45 و  ــاز می گ ــان ب ــه روی مخاطب ــی را ب ــی و انفس آفاق
کــه علــم، قــدرت، اراده و تصــرف خداونــد  نشــان می دهــد 
بــا نظــم  در هســتی در تمــام موجــودات هیــچ منافاتــی 

ــی و اراده و اختیــار انســان نــدارد. ــی و معلول عّل
گــون جســم  گونا  انســان شناســی: توجــه بــه ســاحت های 
ــدأ و منتهــا و مســیر و  ــه مب و روح و عقــل انســان، توجــه ب
کجــا آمــده،  ــه از  برنامه هــای مراحــل ســیر انســان و این ک
کجاســت مــورد توجــه قــرآن اســت.  کجــا مــی رود و در  بــه 
گشــته46 و بــه  مراحــل پیدایــش انســان در قــرآن توصیــف 
ایــن  معرفــی می شــود.47  زمیــن  در  عنــوان خلیفــه خــدا 
انســان بــر سرشــت الهــی خلــق شــده و دارای دو وجهــه 

40. ر.ک: االلهيات، ج3، ص 398ـ 406؛ وحي و نبوت، ص 335.
41. بقره )2(:143.

42. ر.ک: االلهيـات، ج3، ص 398ـ 412.
43. بيان السعاده، ج1، ص 39ـ 45؛ امليزان يف تفسري القرآن، ج 1، ص 

233ـ 234.
44. نهج البالغه، صبحی صالح، خطبه 198.

45. فصلت )41(:53.
46. مؤمنون)23(: 14.

47. بقره)2(:30.

ــت. 48 ــی اس ــی و ملکوت ملک
نبــوت: در نگــرش قــرآن انبیــای الهــی معصــوم و برگزیــده 
آنهــا  ســعادت  و  انســان ها  هدایــت  بــرای  و  هســتند49 

شــده اند.50 فرســتاده 
معــاد: تصویــر حیــات ابــدی و معادشناســی در قــرآن یــک 
برجســتگی ویــژه ای دارد و قریــب یــک ســوم آیــات قــرآن 
ــای روح  ــو بق ــه و در پرت ــاص یافت ع اختص ــو ــن موض ــه ای ب
انســان، صحنه هــای حیــات برزخــی و رســتاخیز نهایــی 

ــت.51 ــده اس ح ش ــر ــز مط ــکل اعجاب انگی ــه ش ب
ّمی بودن آورنده قرآن

ُ
وجه هشتم: ا

کــه  کــرم)ص( فــردی اّمــی )درس ناخوانــده( بــود  پیامبــر ا
در تمـــام عمــر در بـرابـــر هیــچ آمــوزگاری زانــو نــزد و هیــچ 
ــال های  ــوشت، سـ ــرفت و خطــی ننـ ــت نگـ ــی بــه دسـ قلمـ
کــه احـــدی  کــرد در حـــالی  متمـــادی در بیــن مــردم زندگــی 
نشــنیدند. چنیــن  او  از  بیــت شــعر  یــک  معـــاصرینش  از 
کــه  کتابــی آورد  گهــان در ســن چهــل ســالگی  شــخصیتی نا
هــم الفاظــش و هــم معانــی اش شــگفت آور اســت وتمامــی 
ایــن   52 از همــاوردی آن درماندنــد.  ادبــا، شــعرا و علمــا 

ــم دارد. کری ــرآن  ــودن ق ــزه ب ــی و معج ــان از اله ــه نش هم
مطلــب  ایــن  صراحــت  بــه  قــرآن  آیــات  از  بســیاری  در 
کــه حضــرت محمــد)ص( امــی بــود و خــود  بیــان شــده 
ــر خویشــاوندان خــود  ــز ایــن ادعــا را در براب آن حضــرت نی
کــرد و هیــچ یــک از آنان این ادعــا را انکار و تکذیب  اعــالن 
گفتــار رســول  نکردنــد و ایــن خــود دلیــل روشــنی بــر صــدق 
کــه خــود  کســی  خــدا)ص( و صحــت نبــوت اوســت؛ زیــرا 
کــس ســواد نیاموختــه بــود،  درس نخوانــده و نــزد هیــچ 
کتابــی آورد مشــتمل بــر معــارف عقلــی و دقایــق علمــی بــه 
کنــون افــکار فالســفه نامــدار و  کــه از آن تاریــخ تا گونــه ای 
ــه خــود جلــب و متفکــران شــرق و  ــزرگ را ب دانشــمندان ب
کــرده اســت و ایــن حالــت  غــرب عالــم را مبهــوت و متحیــر 

تحیــر و بهت زدگــی پایان ناپذیــر اســت.  53
که به مکتب نرفت و خط ننوشت  نگار من 

به غمزه مسأله آموز صد مدّرس شد 
گــر از ایــن حقیقــت مســّلم )امــی بــودن پیامبــر( چشــم  ا
کنیــم آن حضــرت امــی نبــوده، بلکــه  بپوشــیم و فــرض 
علــوم و معــارف مختلــف را بــا تعلیــم و تعلــم از دیگــران 

48. انسان)76(: 3.
49. آل عمران)3(: 33؛ انعام )6(: 84 و 87.

50. حديد)57(: 25.
51. البيان يف تفسري القرآن، ص 50 و 55.

52. امليزان، ج1، ص 63.
53. درسنامه علوم قرآنی، ص 364.
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کــه همــه علــوم و  گرفتــه اســت ، الزمــه اش ایــن اســت  فــرا 
کســانی  فنــون را از دانشــمندان زمــان خویــش و همــان 
در  باشــد.  گرفتــه  فــرا  یافتــه ،  پــرورش  میانشــان  در  کــه 
کــه آنچــه را قــرآن بــرای بشــر عرضــه داشــته اســت  صورتــی 
ــی مــردم  ــا افــکار و فرهنــگ جاهل ــه ســنخیتی ب گون هیــچ 
ــا افــکار و عقایــد آنــان در  آن زمــان نــدارد، بلکــه درســت ب
تضــاد اســت؛ زیــرا عــده ای از مــردم آن دوران، بت پرســت 
و بــه اوهــام و خرافــات پایبنــد بودنــد و عــده ای دیگــر اهــل 
کتــب  کتــاب بــوده و معــارف و احــکام و تاریخشــان را از 
عهدیــن )تــورات و انجیــل( بــه دســت می آوردنــد و همیــن 
کتــاب آســمانی می دانســتند.  کتــاب )تحریــف شــده(  را 
گران قــدر  تعالیــم  کــرم ) ص(  ا رســول  کنیــم  فــرض  گــر  ا
گرفتــه  کــه در قــرآن آمــده از تــورات و انجیــل  خویــش را 
کــه افــکار و عقایــد  اســت، الزمــه آن چنیــن خواهــد بــود 
افکنــده  متــداول در آن روزگار برگفتــار و معارفــش پرتــو 
ع تشــابه میــان معــارف قــرآن و مطالــب  باشــد و یــک نــو

موجــود در تــورات و انجیــل وجــود داشــته باشــد.
جهــات  بســیاری  از  قــرآن  معــارف  می بینیــم  مــا  ولــی 
خــالف معــارف عهدیــن اســت و قــرآن بــا اوهــام و خرافــات 
کتــاب و دیگــر مصــادر فرهنگــی آن دوران  موجــود آن دو 
قــرآن دربــاره  بــه عنــوان مثــال  اســت.  کــرده  مخالفــت 
کــه در هیــچ  کــرده اســت  ح  مســأله توحیــد آیاتــی را مطــر
یــک از مصــادر فرهنگــی آن دوران وجــود نداشــته و ایــن 
معــارف بــا براهیــن فلســفی همســو بــوده و عقــل ســلیم 
آن را می پذیــرد، آیــا یــک انســان امــی و درس نخوانــده 
عصــر  کــه  دوره  آن  انحــراف  از  پــر  محیــط  در  می توانــد 
جاهلیــت بــود، چنیــن معــارف ارزشــمند و حقایــق معنــوی 
کنــد؟ بــرای روشــن تر شــدن  را بــه بهتریــن شــیوه بیــان 
کــه در خصــوص مســأله  ایــن مباحــث می تــوان بــه آیاتــی 
ــا سرگذشــت و اوصــاف پیامبــران در قــرآن آمــده  توحیــد ی
کتــب تــورات و  ح شــده در  مراجعــه و آن را بــا مباحــث مطــر

ــرد. ک ــه  ــل مقایس انجی

نظریه صرفه
ــرآن، برخــی متکلمیــن  ــی ق ــل اندیشــه اعجــاز ادب در مقاب
کــه بــه »نظریــه صرفــه« معــروف  کردنــد  رأی دیگــری ارائــه 
قــرن ســوم  بــار در  بــرای نخســتین  ایــن نظریــه  اســت. 

توســط ابواســحاق نّظــام، پیشــوای معتزلیــان )231هـــ( 
معتزلــه  راهــب  بــه  ملقــب  مــزدار  صبیــح  بــن  وعیســی 

ح شــد. مطــر
در تبییــن نظریــه صرفــه ســه تفســیر مختلــف ارائــه شــده 

اســت: 
کــه در صــدد معارضــه بــا قــرآن  کســانی  1. خداونــد انگیــزه 
کار را از  برمی آینــد را از بیــن می بــرد و همــت انجــام ایــن 

ــاز می ســتاند.54 آنهــا ب
2. خداونــد پــس از بعثــت پیامبــر)ص( مــردم را از علومــی 
کــه بــرای معارضــه بــا قــرآن الزم بــود، محــروم ســاخته 

ــه دو صــورت تحقــق یافتــه اســت:  اســت و ایــن امــر ب
بــرای  کــه  بشــری  موجــود  علــوم  ســاختن  محــو  الــف( 

می آیــد. کار  بــه  قــرآن  بــا  مبــارزه 
ب( حاصــل نشــدن علــوم الزم بــرای مبــارزه بــا قــرآن در 

ــزد بشــر.55 ن
بــرای  را  الزم  دانــش  و  انگیــزه  کــه  کســانی  خداونــد   .3
بــاز  کار  ایــن  از  بــه قهــر و جبــر  بــا قــرآن دارنــد  معارضــه 

مــی دارد.56
در واقــع سرچشــمه اعتقــاد بــه »صرفــه«، احتمــااًل ایــن 
معجــزه  ایــن  قرآنــی  متقــدم  عالمــان  چــون  کــه  اســت 
جاویــد را از ســنخ معجــزات دیگــر نیافته انــد، بــرای اقنــاع 
ذهــن خــود یــا دیگــران بــه ایــن نظریــه متوســل شــده اند؛ 
کــدام ایــن عقیــده را نســبت بــه  کــه ظاهــرًا هیــچ  در حالــی 
گفــت ایــن  معجــزات ســایر پیامبــران نداشــته اند. امــا بایــد 
زیبایــی  و  شــگفتی ها  همــه  از  غفلــت  نتیجــه  اندیشــه، 
کریــم در خــود جــای داده اســت. کــه قــرآن  هایــی اســت 
اصــواًل ایــن »صــرف« و بــاز داشــتن از معارضــه، مطلــب 
کــه خداونــد  ناتمامــی اســت؛ بلکــه حقیقــت امــر ایــن اســت 
اوســت،  تجّلــی  واقــع  در  کــه  شــریف،  قــرآن  در  متعــال 
کالم خــود را در بهتریــن شــکل و محتــوا آورده  ســخن و 
ــازل نمــوده و ایشــان نیــز آن  ــر پیامبــر خاتــم خویــش ن و ب
را بــه مــردم عصــر خویــش )و البتــه مــردم دیگــر(، عرضــه 

نموده انــد.
بنابرایــن هــر چــه در »قــرآن عزیــز« هســت، از زیبایی هــای 
چــون  آن،  بلنــد  معانــی  و  معــارف  تــا  گرفتــه  ظاهــری 
گونــه نقــص و  کمــال مطلــق می باشــد، از هــر  منســوب بــه 
کاســتی و عیبــی بــه دور اســت و دیگــران نیــز در جایگاهــی 
و  بگوینــد  را  کالم  ایــن  ماننــد  بخواهنــد  کــه  نیســتند 
بیاورنــد. بنابرایــن اصــاًل  نیــازی بــه چنیــن »صــرف« و بــاز 

54. ر.ک: رشح املواقف، ص 246.
55. ر.ک: اعجاز القرآن، ص 144.

56. ر.ک: الذخريه، ص 378.
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ــه  ــی احســاس نمی شــود؛ ب داشــتنی از جانــب خــدای تعال
کــه در بلنــدای معــارف  دیگــر بیــان ایــن خــود قــرآن اســت 
و ِحکــم و زیبایی هــای لفظــی و ظاهــری اســت، و دســت 

ــاه اســت. کوت ــه دامــان قدســش  دیگــران از رســیدن ب

نظر امام خمینی)ره( در مورد اعجاز قرآن
حضرت امام خمینی، امام و پیشــوای مســلمانان در دوره 
اســالمی،  مقــدس جمهــوری  نظــام  بنیان گــذار  معاصــر، 
نظریــه  قــرآن  اعجــاز  مــورد  در  قــرآن،  بــه  عــارف  عالــِم 
بــه نظریه هــای  احتــرام  ایشــان ضمــن  نوینــی دارد؛  ی 
دانشــمندان مســلماِن پیشــین در خصــوص اعجــاز قــرآن، 
از دریچــه  کیــد دارد و  تأ بــر دیــدگاه خویــش در اعجــاز، 
ــر اعجــاز قــرآن می نگــرد. امــام خمینــی در بیــان  خــاص ب
دیــدگاه خــود نخســت بــر وجــوه رایــج بیــن دانشــمندان 
مســلمان از فصاحــت و بالغــت، اخبــار از غیــب، اتقــان 
گســتردگی مطالــب قــرآن، جامعیــت آن، نــزول  معانــی، 
کیــد نمــوده و می فرمایــد: آن بــر پیامبــر اّمــی)ص( و... تأ
»ُحســن ترکیــب و لطــف بیــان و غایــت فصاحــت و نهایــت 
کیفیــت دعــوت و اخبــار از مغیبــات و ِاحــکام  بالغــت و 
کــه هــر یــک  َاحــکام و اتقــان تنظیــم عائلــه و امثــال آن 
مســتقاًل اعجــازی فــوق طاقــت و خــارق عــادت اســت«.57 
امــام)ره( در مرحلــه دیگــری، اهمیــت پیامبــر  حضــرت 
کــه  اســالم)ص( را یــادآور شــده و می فرمایــد: »آن معارفــی 
کــرم)ص( در عالــم پخــش شــد،  بــه برکــت بعثــت رســول ا
کــه ایــن معــارف چــی اســت و تــا آن  کــه مطلعنــد  کســانی  ـ 
کنیــم ـ می بینــم  ک  کــه مــا هــا می توانیــم ادرا انــدازه ای 
ج اســت، اعجــازی اســت  کــه از حــد ]درک[ بشــریت خــار
جاهلیــت  در  کــه  انســانی  یــک  از  بشــریت  ک  ادرا فــوق 
متولــد شــده اســت، در جاهلیــت بــزرگ شــده اســت، آدمــی 
کــه  کــه در یــک محیطــی پــرورش یافتــه اســت  بــوده اســت 

اســمی از ایــن مســائل اصــاًل نبــوده در آن وقــت.58 
گرچــه فصاحــت و بالغــت را جــزء اعجــاز  حضــرت ایشــان، 

57. آداب الصلوة، ص 264.
58. صحيفه امام، ج 20، ص 239.

کــه شــهرت اعجــاز قــرآن  قــرآن دانســته، امــا معتقــد اســت 
کــه اعــراب در  بــه فصاحــت و بالغــت، بــرای آن اســت 
ــد و فقــط  صــدر اول اســالم، در ایــن فــن متخصــص بودن
ــی قــرآن در وجــوه  ــد؛ ول ایــن جهــت را بهتــر درک می کردن
ــد معجــزه باشــد و از ایــن رو می فرماینــد: دیگــری می توان
»اینکــه قــرآن شــریف معــروف بــه فصاحــت شــد و ایــن 
ــرای  اعجــاز در بیــن ســایر معجــزات مشــهور آفــاق شــد، ب
کــه در صــدر اول، اعــراب را ایــن تخصــص بــود و  ایــن بــود 

کردنــد«. 59 ک  فقــط ایــن جهــت از اعجــاز را ادرا
کتابــی  امــام خمینــی)ره( بــر جامعیــت قــرآن، بــه عنــوان 
کتــاب  کیــد دارنــد و آن را تنهــا  »فــوق العــاده و معجــزه«، تأ

جامــِع مطالــب زندگــی بشــر دانســته و می فرماینــد:
کــه مصالــح شــخصی، مصالــح اجتماعــی،  »کتابــی داریــم 
آن  در  چیزهــا  همــه  و  کشــورداری  سیاســی،  مصالــح 
بــر تمــام معــارف اســت و  هســت«.60 و »قــرآن مشــتمل 
تمــام مایحتــاج بشــر اســت«.61 »قــرآن مجیــد و ســنت، 
ــرای  ــر ب ــه بش ک ــت  ــی اس ــتورات و احکام ــه دس ــامل هم ش
فصلــی  کافــی  در  دارد؛  احتیــاج  خــود  کمــال  و  ســعادت 
کتــاب و  بــه عنــوان »تمــام احتیاجــات مــردم در  اســت 
ســنت بیــان شــده اســت« و »کتــاب« یعنــی قــرآن »تبیــان 

اســت.62 شــیء«  کّل 
حضــرت امــام)ره(، اعجــاز قــرآن را نیــز، در تهذیــب نفــوس 
کتــاب  هــر  از  را  آن  کــه  می دانــد  آن  انسان ســازی  راه  و 
دیگــر، ممتــاز نمــوده و در حــد اعجــاز بــاال بــرده اســت و 

می فرماینــد:
تهذیــب  بــه  آن، دعــوت  و مطالــب  از مقاصــد  »و دیگــر 
نفــوس و تطهیــر بواطــن از ارجــاس طبیعــت و تحصیــل 
اهلل  الــی  ســلوک  و  ســیر  کیفیــت  بالجملــه،  و  ســعادت، 
جامــع  و  دارد  را  معانــی  ایــن  همــه  اســالم،  ]اســت[«.63 
تمــام جهــات مــادی و معنــوی و غیبــی و ظاهــری هســت، 
بــرای اینکــه انســان دارای همــه مراتــب هســت و قــرآن 

کتــاب انســان ســازی اســت«.64
امــام خمینــی)ره(، پــس از اذعــان بــه وجــوه مذکــور در 
ع عرفانــی خــود در فهــم  اعجــاز قــرآن، بــه جهــت شــیو
قــرآن، اصلــی تریــن چهــره اعجــاز قــرآن را »معانــی بلنــد 
کــه بزرگ تریــن و  عرفانــی« آن می دانــد و معتقــد اســت 
ســرآمدترین چهــره اعجــاز قــرآن، در عرفــان آن اســت و در 

59. آداب الصلوة، ص 263.
60. صحيفه امام، ج 18، ص 423.

61. هامن، ج 20، ص 249.
62. واليت فقيه، ص 21.

63. آداب الصلوة، ص 186.
64. صحيفه امام، ج 3، ص 230.
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می فرماینــد: خصــوص  ایــن 
کــه  کتــاب عزیــز در محیــط و عصــری نــازل شــد  »ایــن 
آن  در  مــردم  افتاده تریــن  عقــب  و  تاریک تریــن محیــط 
کــه  زندگــی می کردنــد... و در آن حقایــق و معارفــی اســت 
در جهــان آن روز چــه رســد بــه محیــط نــزول آن ســابقه 
همیــن  آن  معجــزه  بزرگ تریــن  و  باالتریــن  و  نداشــت. 
نــزد  کــه در یونــان و  بــزرگ عرفانــی  اســت. آن مســائل 
کتــب ارســطو و افالطــون،  فالســفه آن ســابقه نداشــت و 
بزرگ تریــن فالســفه آن عصرهــا از رســیدن بــه آن عاجــز 

بودنــد.65
کــه  ایشــان دربــاره منزلــت لطایــف و حقایــق عرفانــی قــرآن 

ســبب تحیــر عقــول اهــل خــرد شــده، می فرماینــد:
قــدری جامــع لطایــف و حقایــق و  بــه  قــرآن شــریف  »و 
کــه عقــول اهــل معرفــت در  ســرایر و دقایــق توحیــد اســت 
ــزرگ ایــن صحیفــه  ــد؛ و ایــن، اعجــاز ب آن حیــران می مان

نورانیــه آســمانی اســت«. 66
کــس اهــل عرفــان  کــه هــر  امــام خمینــی)ره( معتقــد اســت 
کنــد، اعجــاز آن را  باشــد و قــرآن را از نظــر عرفانــی مطالعــه 
گــر اهــل معرفــت عرفانــی  از ایــن زاویــه، درک می کنــد؛ امــا ا

نباشــد، فقــط بــه فصاحــت لفظــی آن خواهــد پرداخــت:
کــه هــم افــق آنهــا هســتند، جــز ترکیبــات  »اآلن نیــز آنهایــی 
لفظیــه و محّســنات بدیعیــه و بیانیــه چیــزی از ایــن لطیفه 
کــه بــه اســرار و دقایــق  ک نکننــد. و امــا آنهایــی  الهیــه ادرا
باخبرنــد،  تجریــد  و  توحیــد  لطایــف  از  و  آشــنا  معــارف 
کتــاب الهــی و قبلــه آمالشــان در  وجهــه نظرشــان در ایــن 
ایــن وحــی ســماوی، همــان معــارف آن اســت و بــه جهــات 
بــه  نظــری  کــس  هــر  و  ندارنــد؛  توجهــی  چنــدان  دیگــر 
کســب معــارف از قــرآن  کــه  عرفــان قــرآن و عرفــای اســالم 
ایــن  این کــه  بــه  تصدیــق  و  می فهمــد  کنــد...  نمودنــد 
ــت،  ــه اس ــارف الهی ــارف، مع ــن مع ــی و ای ــی اله ــاب وح کت

ــدارد«.  ــه ن ــرای او مئون ب
کیــد دارد  67امــام خمینــی)ره(، همچنیــن بــر ایــن نکتــه تأ

کتــاب همــه اعصــار و همــه ادوار زندگــی هســت  کــه قــرآن 
و می فرمایــد:

ــت  ــت؛ خداس ــت، خداس ــالم را آورده اس ــون اس ــه قان »آنک
کــه  کــه محیــط بــر همــه... اعصــار اســت؛ قــرآن اســت 

کتــاب همــه اعصــار اســت.«68
نــکات  و  اســرار  دارای  را  قــرآن  مطالــب  تمــام  ایشــان 

65. هامن، ج 16، ص 209 ـ 210.
66. آداب الصلوة، ص 263.

67. هامن، ص 264.
68. صحيفه امام، ج 8، ص 171.

گرچــه، حتــی در قــرآن چنــد بــار تکــرار  عرفانــی می داننــد، 
شــده باشــد:

کتــاب معجــزه اســت؛ در عیــن  کــه قــرآن  »شــما می دانیــد 
اســت،  زیــاد  تکــرار  مســائل،  بــه  راجــع  قــرآن،  در  حــال 
امــا  اســت،  شــده  ح  طــر مســائلی  تکــراری  هــر  در  البتــه 
بــرای اینکــه بــرای رشــد مــردم قــرآن آمــده اســت و بــرای 
انســان  ســاختمان  بــرای  کــه  مســائلی  انسان ســازی، 
اســت، نمی شــود یــک دفعــه بگوینــد و از آن رد بشــوند، 

بایــد هــی بخواننــد.«69 
کــه بشــر، بــه خاطــر همیــن وجــوه  ایشــان معتقــد اســت 
اعجــاز قــرآن، به ویــژه اعجــاز عرفانــی آن، از آوردن ماننــد 
آن، احســاس عجــز نمــوده و بــر بزرگــی آن اعتــراف دارد و 
کســی بتوانــد بــه ماننــد قــرآن را بیــاورد، مســلمانان از  گــر  ا
ــد: ــوص می فرمای ــن خص ــد و در ای ــت برمی دارن ــرآن دس ق
کریــم خــود در چنــد جــا معجــزه بــودن خــود را بــه  »قــرآن 
کــرده اســت و عجــز  تمــام بشــر، در تمــام دوره هــا اعــالن 
جمیــع بشــر را بلکــه تمــام جــن و انــس را از آوردن بــه مثــل 
کــرده؛ امــروز ملــت اســالم همیــن نشــانه خــدا  خــود ابــالغ 
کمــال  را در دســت دارنــد و بــه تمــام عائلــه بشــری از روی 
پیغمبــری  نشــانه  ایــن  کــه  می کننــد  اعــالن  اطمینــان، 
ک محمــد اســت؛ هرکــس از دنیــای پرآشــوب علــم  نــور پــا
از  و  می شــویم  او  تســلیم  مــا  آورد،  را  او  مثــل  دانــش  و 

برمی گردیــم.«70 خــود  گفته هــای 
راه  بهتریــن  ارائــه  و  نفــس  تهذیــب  در  اعجــازش  قــرآن 
الــی اهلل و تبییــن رابطــه بیــن خالــق و مخلــوق  ســلوک 
روانــی  و  روحــی  امــراض  و  دردهــا  شــفای  قــرآن  اســت، 
اســت و از ایــن جهــت بایــد اعجــاز قــرآن مــورد توجــه و 
کــه شــخصیتی  گیــرد. اعجــاز قــرآن در آن اســت  تأمــل قــرار 
کــرده  و انســانی چــون حضــرت علــی بــن ابیطالــب تربیــت 
کتــاب  کــدام  اســت و ایــن مهم تریــن اعجــاز آن اســت و 
امــام  آن  چــون  کاملــی  انســان  کــه  دارد  قدرتــی  چنیــن 
کنــد. اعجــاز قــرآن عــالوه بــر ایــن مســائل بــه بیــان  تربیــت 
ــریعی  ــبیح تش ــل تس ــت مث ــی اس ــف عرفان ــای ظری نکته ه
همــه موجــودات و اینکــه حتــی جمــادات از نوعــی حیــات 

و شــعور برخوردارنــد.

69. هامن، ج 10، ص 34.
70. کشف ارسار، ص 47.
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نتیجه گیری
کــه قــرآن معجــزه ای  از آنچــه بیــان شــد مشــخص شــد 
و  ملت هــا  تمامــی  بــرای  و  اعصــار  تمامــی  بــرای  اســت 
گشــته  کتــاب مقــدس از جانــب خــدا نــازل  بنابرایــن، ایــن 
اســت. همچنیــن بــا مشــخص شــدن اعجــاز قــرآن، صــدق 
ادعــای نبــوت پیامبــر اســالم آشــکار می گــردد. بنابرایــن 
ــی  ــق و بررس ــا تحقی ــد ب ــان ها می توانن ــی انس ــروزه تمام ام
کتــاب و مشــاهده اعجــاز آن، بــه نبــوت  در خصــوص ایــن 

پیامبــر اســالم و حقانیــت آییــن او پــی ببرنــد.
کــه حضــرت امــام خمینــی در  گردیــد  همچنیــن معلــوم 
گرفتــه  پیــش  را  جدیــدی  راه  قــرآن  اعجــاز  وجــه  بیــان 
و نظــر خــاص و منحصــر بــه فــردی در ایــن زمینــه ابــراز 
داشــته و در مقایســه بــا نظــرات دیگــر مفســران و متکلمــان 
در بحــث از اعجــاز قــرآن، نظریــه امــام خمینــی از شــمول 
بیشــتر برخــوردار بــوده و در عیــن حــال ملموس تــر و قابــل 
ــا معنایــی  ــه اعجــاز بالغــی ی ــاًل نظری ــر می باشــد. مث درک ت
یــا واژگانــی بــرای غیرعــرب قابــل درک نیســت، نظریــه 
ــه  ــا ب ــه استحســان شــبیه اســت ت اعجــاز عــددی بیشــتر ب
یــک مطلــب علمــی و نظریــه اعجــاز علمــی پیامد هــای 
نمــوده  عصــری  را  قــرآن  کــه  دارد  به دنبــال  ســنگینی 
کــه امــری مطلــق و ثابــت اســت را بــه  کتــاب خــدا را  و 
امــری متغیــر و غیــر ثابــت پیونــد می زنــد. امــا نظریــه امــام 
ــا را نداشــته و تحــدی و  ــایر نظریه ه خمینــی اشــکاالت س
اعجــاز آن روشــن تر و واضح تــر و بــرای همــه مخاطبــان 

قــرآن قابــل درک می باشــد.
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اعجاز قرآن
در نگاه

امام خمینی)ره(

محسن اسدی1
1. کارشناسی ارشد حقوق جزا.

چکیده
که پیغمبراســالم)ص(  گروهی از دانشــمندان بدان جهت 
قــرآن را معجــزه خــود معرفــی فرمــوده و مــورد تصدیــق 
بــرای شــناخت وجــه اعجــاز  گرفتــه،  و تأییــد هــم قــرار 
ایــن   حاصــل  و  پرداخته انــد  تحقیــق  و  مطالعــه  بــه  آن 
اصــل  در  مفصلــی  بــاب  ابــداع  تحقیقــات،  و  مطالعــات 
گردیــده  معجــزه و اســتخراج وجوهــی بــرای اعجــاز قــرآن  
اســت. بــا توجــه بــه اطــالق تحــدى بــه ثقلیــن در آیــه ۸۸ 
نــُس 

ْ
اال اْجَتَمَعــِت  ئــِن ِ 

َ
»ل کــه می فرمایــد:  اســراء  ســوره 

فضایــل  همــه  و  داشــته  عمومیــت  تحــدى   ،» ِجــّنُ
ْ
ال َو 

قــرآن را شــامل می شــود بــه همیــن دلیــل قــرآن از جهــات 
مختلفــی معجــزه اســت. حضــرت امــام خمینــی)ره( در 
گرفتــه  پیــش  را  جدیــدی  راه  قــرآن  اعجــاز  وجــه  بیــان 
و نظــر خــاص و منحصــر بــه فــردی در ایــن زمینــه ابــراز 

داشــته و در مقایســه بــا نظــرات دیگــر مفســران و متکلمــان 
در بحــث از اعجــاز قــرآن، نظریــه امــام خمینــی از شــمول 
بیشــتر برخــوردار بــوده و در عیــن حــال ملموس تــر و قابــل 
درک تــر می باشــد. لــذا مــا نظریــه امــام خمینــی; را اینجــا 
به صــورت مســتقل مــورد بررســی قــرار می دهیــم تــا روشــن 
کریــم، از منظــر امــام  کــه جهــت اصلــی اعجــاز قــرآن  گــردد 

راحــل; چیســت؟
کلیــدی: اعجــاز قــرآن، وجــوه اعجــاز، تحــدی،  واژه هــای 

معجــزه
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مقدمه
»اعجــاز« مصــدر بــاب افعــال اســت از مــاده »عجــر« بــه 
کننــده.  معنــی ناتــوان ســاختن و معجــزه یعنــی ناتــوان 
ــه  ــزه ب ــرآن؛ معج ــوم ق ــالمی و عل کالم اس ــالح  ــا در اصط ام
کــه بــا »تحــدى« همــراه  گوینــد  هــر امــر خارق العــاده اى 
بــوده و در عیــن حــال از معارضــه در امــان باشــد.2 معجــزه 
از ضروریــات رســوالن الهــی اســت. و خداونــد معجــزه را 
گردانیــد، تــا دلیلــی بــر راســتی  بــا رســوالن خویــش همــراه 
و ضروریــات  امت هــا  اختــالف  بــا  و  باشــد  آنــان  رســالت 
گردانیــد، هــر چــه ســطح  ع معجــزه را متفــاوت  زمانــه نــو
رود،  باالتــر  آنــان  فرهنــگ  و  تمــدن  و  امت هــا  بینــش 
گــردد.  لطیف تــر  و  مترقی تــر  نیــز  رســوالن  معجزه هــاى 
خاتــم)ص(  رســول  بی بدیــل  و  جاویــد  معجــزه  قــرآن، 
اســت و هــر چــه اندیشــه بشــر رو بــه تکامــل نهــد قــرآن بــه 

اعجــاز خویــش باقــی خواهــد مانــد.
از هــزار و  بیــش  را در  بلکــه جهانیــان  و  را  قــرآن، عــرب 
چهــار صــد ســال پیــش بــه تحــدى فــرا خوانــد؛3 امــا احــدى 
معارضــه  قــرآن  بــا  نتوانســت  و  نشــد  مبــارزه  بــه  حاضــر 
کنــد. یعنــی زحمــت و رنــج جنــگ و خونریــزى را بــه خــود 
و  کــرد  ناتوانــی  ابــراز  قــرآن  آوردن مثــل  از  ولــی  قبوالنــد 
ایــن همــان معنــاى اعجــاز قــرآن اســت.۴ ابــن خلــدون 
می گویــد: معجــزات غالبــًا مغایــر وحی انــد و معجــزه بــه 
عنــوان شــاهدى بــر راســتی آن وحی هــا بشــمار می آیــد و 
کــرم)ص( همــان وحی اوســت  حــال آنکــه معجــزه رســول ا
اینجــا  تــا  نیســت.5  خویــش  غیــر  دلیلــی  بــه  محتــاج  و 
نمی شــود.  دیــده  مســلمانان  بیــن  اختالفــی  هیچ گونــه 
کــه فــرق اســالمی و اندیشــمندان  آنچــه باعــث شــده اســت 
گردنــد، وجــه  گرفتــار اختــالف  ــه اعجــاز  مســلمان در مقول

اعجــاز قــرآن اســت.
ــی  ــه نوین ــرآن نظری ــاز ق ــورد اعج ــام )س(در م ــرت ام حض

2. ر.ک: التمهید، ج 4، ص 16.
3. ر.ک: الطور )52(: 34، هود)11(: 13 ـ 14، یونس )10(: 38؛ 

اسراء )17(: 88.
4. ر.ک: سیوطی، ج 2، ص 253.

5. ر.ک: ابن خلدون، ص 96.

ــه نظریه هــای دانشــمندان  دارد؛ ایشــان ضمــن احتــرام ب
ــدگاه  ــر دی ــرآن، ب ــاز ق ــوص اعج ــین در خص ــلماِن پیش مس
بــر  خــاص  دریچــه  از  و  دارد  کیــد  تأ اعجــاز،  در  خویــش 
بیــان دیــدگاه  امــام خمینــی در  قــرآن می نگــرد.  اعجــاز 
خــود نخســت بــر وجــوه رایــج بیــن دانشــمندان مســلمان 
معانــی،  اتقــان  غیــب،  از  اخبــار  بالغــت،  و  فصاحــت  از 
بــر  آن  نــزول  آن،  جامعیــت  قــرآن،  مطالــب  گســتردگی 

کیــد نمــوده و می فرمایــد: تأ ُاّمــی)ص( و ...  پیامبــر 
ُحســن ترکیــب و لطــف بیــان و غایــت فصاحــت و نهایــت 
کیفیــت دعــوت و اخبــار از مغیبــات و ِاحــکام  بالغــت و 
کــه هــر یــک  ــه و امثــال آن،  َاحــکام و اتقــان تنظیــم عائل

مســتقاًل اعجــازی فــوق طاقــت و خــارق عــادت اســت.6
ــر  ــت پیامب ــری، اهمی ــه دیگ ــام )س( در مرحل ــرت ام حض

اســالم)ص( را یــادآور شــده و می فرمایــد:
کــرم در عالــم  کــه بــه برکــت بعثــت رســول ا »آن معارفــی 
کــه ایــن معــارف چــی  کــه مطلعنــد  کســانی  منتشــر شــد، ـ 
ک  ادرا می توانیــم  ماهــا  کــه  انــدازه ای  آن  تــا  و  اســت 
ج اســت،  کــه از حــد ]درک[ بشــریت خــار بکنیــم. می بینــم 
کــه  ک بشــریت، از یــک انســانی  اعجــازی اســت فــوق ادرا
در جاهلیــت متولــد شــده اســت، در جاهلیــت بــزرگ شــده 
کــه در یــک محیطــی  اســت، و یــک آدمــی بــوده اســت 
اصــاًل  مســائل  ایــن  از  اســمی  کــه  اســت  یافتــه  پــرورش 

نبــوده در آن وقــت«.7
گرچــه فصاحــت و بالغــت را جــزء اعجــاز  حضــرت امــام ، 
کــه شــهرت اعجــاز قــرآن  قــرآن دانســته، امــا معتقــد اســت 
کــه اعــراب در  بــه فصاحــت و بالغــت، بــرای آن اســت 
ــد و فقــط  صــدر اول اســالم، در ایــن فــن متخصــص بودن
ــی قــرآن در وجــوه  ــد؛ ول ایــن جهــت را بهتــر درک می کردن
ــد معجــزه باشــد و از ایــن رو می فرماینــد: دیگــری می توان
»اینکــه قــرآن شــریف معــروف بــه فصاحــت شــد و ایــن 
ــرای  اعجــاز در بیــن ســایر معجــزات مشــهور آفــاق شــد، ب
کــه در صــدر اول، اعــراب را ایــن تخصــص بــود و  ایــن بــود 

6. آداب الصلوه، ص 264.
7. صحیفه امام، ج 20، ص 240.
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ــد«.۸ کردن ک  ــاز را ادرا ــت از اعج ــن جه ــط ای فق
کتابــی  امــام خمینــی )س( بــر جامعیــت قــرآن، بــه عنــوان 
کتــاب  کیــد دارنــد و آن را تنهــا  »فــوق العــاده و معجــزه«، تأ

جامــِع مطالــب زندگــی بشــر می دانــد.
امــام خمینــی)س( را مطالعــه  آثــار  ایــن زاویــه  از  وقتــی 
مهمــی  وجــه  می بریــم:  پــی  مســأله  ایــن  بــه  می کنیــم 
کــه در اندیشــه امام)س(مغفــول ومهجــور مانــده، بعــد 
کمتــر بــه آن پرداختــه شــده  کــه  عرفانــی ایشــان اســت 
غالــب  امــام  خمینــی)س(،  زندگــی  سرتاســر  در  عرفــان 
بــود، بــه ویــژه در مباحــث قرآنــی ایشــان، صبغــه عرفانــی 
نظــرات  هــادی معرفــت)ره(،  آیــت اهلل  اســت.  مشــهود 
گــون توصیــف  گونا امــام  خمینــی)س(را دربردارنــده ابعــاد 
ابعــاد  دربردارنــده  امــام)س(  ســیره  کــرد:  وتصریــح 
ــون اجتماعــی، سیاســی،  گ گونا ــای  ــی در زمینه ه گون گونا
فلســفی و...اســت، امــا ایشــان بــه قــرآن عنایتــی ویــژه 
ــای  ــر مبن ــش را ب ــی خوی ــی و سیاس ــی علم ــتند و زندگ داش

کتــاب مقــدس قــرار دادنــد.۹ ایــن 
امــام خمینــی)س( بــه جهــت شــیوه عرفانــی خــود در فهــم 
بلنــد  "معانــی  را  قــرآن  اعجــاز  چهــره  اصلی تریــن  قــرآن 
کــه بزرگ تریــن و  عرفانــی" آن می دانــد و معتقــد اســت 

ســرآمدترین اعجــاز قــرآن در عرفــان آن اســت.۱۰

اعجاز)عرفانــی( وجــه  مهم تریــن  و  تریــن  باال
قــرآن نــزد امــام خمینــی)س(

کــه اعجــاز بالغــی قــرآن  امــام خمینــی)س( در عیــن حــال 
بــر  از غیــب را وجهــی دیگــر  را قبــول دارد، اخبــار  کریــم 
کریــم می دانــد و اعجــاز در تشــریع و دقــت در  اعجــاز قــرآن 
قانــون و قانون گــذاری را قبــول دارد؛ ولــی معتقــد اســت 
کریــم، در معــارف بلنــد و  کــه جهــت اصلــی اعجــاز قــرآن 
عمیــق توحیــدی آن اســت. بنــا بــر نظــر وی، بــه دلیــل 
کــه مــردم عصــر نــزول قــرآن تنهــا تخصــص فصاحــت  ایــن 
ــرآن شــهرت بیشــتر  و بالغــت را داشــتند، اعجــاز بالغــی ق

8. آداب الصلوه، ص 264.
9. سایت اندیشه قم 84/11/07.

10. مودب، ص 95.

کــه  یافــت و در واقــع، اعجــاز قــرآن وجــوه متعــددی دارد 
کــه از علــوم  کمتریــن وجــه آن، جنبــه ادبــی اســت و آنــان 
بــی بهره ا   نــد و تنهــا ترکیبــات لفظــی و صنایــع  حقیقــی 
ادبــی را نهایــت علــم و عــرش المعرفــه خــود می داننــد، بــه 
اعجــاز فصاحــت و بالغــت توجــه می کننــد و اهــل معرفــِت 
شــناخت  و  توحیــد  در  را  کریــم  قــرآن  اعجــاز  واقعــی، 
الهــی جســت وجــو می کننــد؛ چیــزی  حقایــق و معــارف 
ــر  ــاب دیگ کت ــچ  ــود و در هی ــت می ش ــرآن یاف ــا درق ــه تنه ک
حتــی درجــه پاییــن آن یافــت نمی شــود، مگــر آن کــه از 
گرفتــه باشــد. امــام خمینــی)س( در تبییــن  قــرآن بهــره 
کتــاب عزیــز  کریــم می فرمایــد: »ایــن  اعجــاز عرفانــی قــرآن 
کــه تاریک تریــن محیــط  در محیطــی و عصــری نــازل شــد 
ــه  ــد و ب ــی می کردن ــردم در آن زندگ ــن م ــب افتاده تری و عق
دســت کســی و قلــب الهــی کســی نــازل شــد که زندگــی خود 
را در آن محیــط ادامــه مــی داد، و در آن حقایــق و معارفــی 
کــه در جهــان آن روز ـ چــه رســد بــه محیــط نــزول  اســت 
معجــزه  بزرگ تریــن  و  باالتریــن  و  نداشــت،  ســابقه  ـ  آن 
در  کــه  عرفانــی  بــزرگ  مســائل  آن  اســت؛  همیــن  آن، 
کتــب ارســطو و  یونــان و نــزد فالســفه آن ســابقه نداشــت و 
افالطــون، بزرگ تریــن فالســفه آن عصرهــا، از رســیدن بــه 
کــه در مهــد قــرآن  آن عاجــز بودنــد و حتــی فالســفه اســالم 
ــی  ــه آیات ــد ب ــتفاده ها نمودن ــدند و از آن اس ــزرگ ش ــم ب کری
کــه بــه صراحــت زنــده بــودن همــه موجــودات جهــان را 
کــرده، آن آیــات را تأویــل می کننــد، و عرفــای بــزرگ  ذکــر 
کــه از آن ذکــر می کننــد همــه از اســالم اخــذ نمــوده  اســالم 
گرفته ا   نــد، و مســائل عرفانــی بــه آن نحــو  کریــم  و از قــرآن 

کتــاب دیگــر نیســت.۱۱ کریــم اســت در  کــه در قــرآن 
کتــاب معرفــه اهلل و طریــق  کریــم را  امــام خمینــی قــرآن 
ســلوک بــه آن معرفــی می کنــد.۱2 نیــز می فرمایــد: عظمــت 
قانون هــای  بــه  اســالم  بــزرگان  بزرگــی  و  قــرآن  و  اســالم 
آنهــا و  پایــه  بلنــد  راســت و درســت و معــارف و حقایــق 
کفیــل  کــه  تربیت هــا و تعلیم هــای خردمندانــه آنهاســت 

11. صحیفه امام، ج 16، ص 209 ـ 210.
12. ر.ک: همان، ص 209.
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ســعادت ابــدی و نورانیــت همیشــگی هســتند و عهــده دار 
کریــم  زندگــی ایــن جهــان و آن جهــان می باشــند.۱3  قــرآن 
کنــد انســان ها را.  کــه تربیــت  بــرای همیــن آمــده اســت 
می خواهــد  اســت،  انسان ســازی  کتــاب  کریــم،  قــرآن 
انســان درســت کنــد.۱۴ و در جــای دیگــر می فرمایــد: »قــرآن 
کتــاب تربیــت انســان اســت۱5 امــا اینکــه چگونــه  مجیــد... 
توضیــح  خودشــان  امــام  اســت  معجــزه  قــرآن  معــارف 
ــوان اعجــاز عرفانــی و  کــه بــه چــه ترتیبــی می ت می دهنــد 
کــه در  کــرد، بــه همــان روالــی  کریــم را تقریــر  معنــوی قــرآن 

ل می شــود.۱6 اعجــاز بیانــی اســتدال
بعثــت  می فرمایــد:  زمینــه  ایــن  در  خمینــی)س(  امــام   
و نــزول وحــی از جانــب خــداى تبــارک و تعالــی بــر قلــب 
کنــون  مبــارک آن ســرورآمده، اســراری اســت بــراى بشــر تــا 
کریــم دنبالــش بــوده  معلــوم نشــده اســت. آنکــه قــرآن 
آن  بــه  هــم  الزمــان  آخــر  متعّمقــان  بــراى  حتــی  اســت 
کشــف نشــده اســت و همیــن مقــدارى  کــه بایــد  طــورى 
کــه  کشــف شــده اســت، وقتــی  کــه معلــوم شــده اســت و 
ــالم  ــل از اس ــارف قب ــالم و مع ــل از اس ــا قب ــد ب کنی ــه  مالحظ
و فلســفه قبــل از اســالم و عدالــت هــاى اجتماعــی قبــل 
تحــول  یــک  هــم  مقــدار  همیــن  کــه  می بینیــد  ازاســالم 
کــه ســابقه نداشــته  عظیمــی در دنیــا پیــش آورده اســت 
اســت و الحقــه هــم نــدارد. در ســیر عرفانــی، شــما مالحظــه 
بــوده اســت و بعــد از  کــه قبــل از اســالم چــی  بفرماییــد 
کریــم چــه  اســالم و بــا تعلیمــات اســالم مقــدس وقــرآن 

شــده اســت.۱7
دیــدگاه  قــرآن  اعجــاز  بحــث  در  مــؤدب  رضــا  دکترســید 
ــان  ــه ایش ک ــوده:  ــان نم ــه بی ــی)س(را این گون ــام خمین ام
معتقــد اســت بــه خاطــر همیــن وجــوه اعجــاز قــرآن، بــه 
ویــژه اعجازعرفانــی آن، بشــر ازآوردن آن، احســاس عجــز 

نمــوده و بــر بزرگــی آن اعتــراف دارد.۱۸
13. کشف اسرار ص 63.

14. ر.ک: صحیفه امام، ج 12،ص 424-423.
15. صحیفه امام، ج 6، ص 530؛ ر.ک: همان، ج 14، ص 153.

16. ر.ک:  تفسیر قرآن مجید )برگرفته از آثار امام خمینی(،8 ص .
17. ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص: 261-260.

18. مودب، ص 96.

کمــاالت و  قــرآن روابــط اجتماعــی و آداب معاشــرت و نیــز 
ــا  ــوکل و رض ــون ت ــان و خــدا چ ــط بیــن انس ــل و رواب فضای
ــه  کــرده، دعــوت ب و تســلیم و اطمینــان و... را نیــز بیــان 
از  دوری  و  اجــداد  و  آبــاء  تقلیــد  از  پرهیــز  و  آزاداندیشــی 
اســتبعاد و بردگــی فکــری را ســتوده،۱۹  شــرک و بت پرســتی 
کــه نوعــی جمــود فکــری و عقب افتادگــی بشــری اســت  را 
گرچــه اعجــاز نمــوده  ــرده2۰ و در ایــن جهــات  ک را مذمــت 
امــا وجهــه اصلــی اعجــاز قــرآن در معرفــی صحیــح و ســطح 
بــاالی توحیــد و خداشناســی و معــاد و مجــردات اســت و 
از ایــن جهــت بــا هیــچ قلــم و زبانــی قابــل مقایســه نیســت 
کــس  کــه هــر  و بــرای همیشــه ایــن معجــزه باقــی اســت 
دربــاره توحیــد ســخن قابــل توجهــی داشــته باشــد مرهــون 
قــرآن مجیــد بــوده و از آن اقتبــاس کرده اســت یا مســتقیمًا 

یــا بــا واســطه.

کریم  معارف بلند عرفانی قرآن 
ــاره جهــت اصلــی  کیــد زیــادی درب ــا تأ امــام خمینی)س(ب
بایــد  می فرمایــد:  بلنــد  معــارف  در  کریــم،  قــرآن  اعجــاز 
کتــاب جامــع الهــی، بــه طــوری ایــن  کــه در ایــن  دانســت 
معــارف، از معرفــه الــذات تــا معرفــه االفعــال، مذکــور اســت 
ک می کننــد؛  کــه هــر طبقــه بــه قــدر اســتعداد خــود از آن ادرا
چنان چــه آیــات شــریفه توحیــد و خصوصــًا توحیــد افعــال 
را علمــای ظاهــر و محدثیــن و فقهــا طــوری بیــان و تفســیر 
ــه  ــا آن چ ــت ب ــن اس ــف و مبای ــی مخال کل ــه  ــه ب ک ــد  می کنن
اهــل معرفــت و علمــای باطــن تفســیر می کننــد و نویســنده 
ــرآن  ــه ق ک ــرا  ــد؛ زی ــت می دان ــود درس ــل خ ــر دو را در مح ه
شــفای دردهــای درونــی اســت و هــر مریــض را بــه طــوری 
عــالج می کند...بــرای هــر یــک از طبقــات علمــاء ظاهــر 
و باطــن، طــوری شــفای امــراض اســت و در عیــن حــال 
کــه بعضــی آیــات شــریفه، مثــل آیــات اول حدیــد و ســوره 
کافــی،2۱ بــرای  مبارکــه توحیــد، بــه حســب حدیــث شــریف 
متعمقــان از آخرالزمــان وارد شــده، اهــل ظاهــر را نیــز از آن 

19. ر.ک: لقمان )31(: 21.
20. ر.ک: اعراف )7(: 195.
21. الکافی، ج 1، ص 123.
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کتــاب شــریف  کافــی اســت، و ایــن از معجــزات ایــن  بهــره 
و از جامعیــت آن اســت.22

در  کــه  آیاتــی  »همیــن  می فرمایــد:  خمینــی)س(  امــام 
آخــر  متعمقیــن  بــراى  کــه  اســت  شــده  وارد  مــا  روایــات 
الزمــان وارد شــده اســت، مثــل ســوره »توحیــد« و شــش 
کــه واقعیتــش بــراى  گمــان نــدارم  آیــه از ســوره »حدیــد «، 
کــه بایــد باشــد،  بشــر تــا اآلن و تــا بعدهــا بشــود آن طــورى 
گفتــه  کشــف بشــود. البتــه مســائل در ایــن بــاب خیلــی 
شــده اســت،  تحقیقــات، تحقیقــات بســیار ارزنــده هــم 
بســیار شــده اســت، لکــن افــق قــرآن باالتــر از ایــن مســائل 

اســت.
اِهــُر 

ّ
َوالظ َواآلِخــُر   

ُ
ّول

َ
ال ُهــَو  شــریفه:  آیــه  همیــن 

کــه خــوب، اول خلــق،  َباِطُن،انســان خیــال می کنــد 
ْ
َوال

می کنــم  عــرض  و  اســت،  همــان  هــم  آخــر  و  اســت  اهلل 
ــه  ــارش اســت و باطــن هــم ب ــه حســب آث کــه ظاهــر هــم ب
حســب اســمائش. لکــن اصــاًل ایــن مســأله ایــن نیســت 
کــه مــا می فهمیــم و فهمیده انــد، مســائل بیــش از ایــن 
غیــر  بــه  را  ظهــور  اصــل  الّظاهــر«  »ُهــَو  اســت.  مســائل 
ظهــور  خــودش،  غیــر  از  کنــد  نفــی  می خواهــد  خــودش 
مــال اوســت. واقــع مطلــب همیــن اســت، منتهــا فهــم 
کــه ظهــور، ظهــور اوســت و عالــم و تمــام هســتی  ایــن معنــا 
ــْم(  ــَو َمَعُک ــت. )َوُه ــکل اس ــن مش ــم ای ــت، فه ــور اوس ظه
یعنــی  »معکــم«  اســت،  شــده  وارد  آیــات  در همیــن   کــه 
همــراه ماســت، او اینجاســت و مــا اینجــا. ایــن معیــت، 
مثــاًل فالســفه »معیــت قّیومیــه« می گوینــد، قّیومیــه ولــی 
معلــول  و  علــت  معیــت  مثــل  می کنــد؟  حــل  را  مســأله 
اســت؟ مثــل معیــت جلــوه و ذى جلــوه اســت؟ مســائل 
ایــن نیســت. متعّمقیــن آخــر الزمــان هــم بــه انــدازه عمــق 
 حــد قــرآن 

ّ
کشــان بهتــر از دیگــران فهمیده انــد، و اال ادرا

 القــرآن َمــْن ُخوِطــَب ِبــِه«. 
ُ

کــه »إّنمــا َیْعــِرف آن اســت 
ایــن »یعــرف القــرآن مــن خوطــب بــه« ایــن نحــو آیــات 
ــه  ــه احــکام ظاهری ــوط ب ــه مرب ک ــی   بعضــی آیات

ّ
اســت و اال

22. آداب الصلوه، ص 186.

کــه همــه می فهمنــد.  اســت و مربــوط بــه نصایــح اســت 
کــه »ال َیْعِرُفــُه إال َمــْن ُخوِطــَب ِبــه« یعنــی خــود رســول  آنــی 
بفهمــد، جبرئیــل  نمی توانــد  هــم  واســطه  یعنــی  کــرم،  ا
هــم نتوانســته اســت. جبرئیــل امیــن هــم یــک واســطه اى 
کــه خوانــده اســت بــر حضــرت، ایــن آیاتــی  بــوده اســت 
کــه از غیــب بــر او وارد شــده اســت، و مأمــور شــده اســت 
کــه برســاند، امــا آن هــم »َمــْن ُخوِطــَب ِبــه« نیســت. »َمــْن 
کرم اســت، و دیگــران هم  ُخوِطــَب ِبــه« فقــط خــود رســول ا
کــه از حضــرت رســول صلــی اهلل  کــه بــه واســطه آن نــورى 
کــه از قلــب او بــه  علیــه و آلــه- در قلــب- آن تعلیــم نورانــی 
قلــب خــواص او بــوده اســت، بــه واســطه او فهمیده انــد. 
کوتــاه اســت از اینکــه  و امــا دســت امثــال مــا و بشــر عــادى 
کــه »هــو معکــم« یعنــی چــه، چــه معیتــی  واقعــًا بدانــد 
ُنــوُر  )اهَّلُل  االْرِض-  الّســمواِت و  نــور  ُهــَو  ایــن؟-َو  اســت 
الّســمواِت و االْرِض) ایــن چــی اســت؟ »نــور الســموات« 
چــی اســت؟ چطــور »نــور ســماوات« اســت؟ و لهــذا »منــّور 
گفته انــد و هیــچ ربطــی بــه آیــه نــدارد. تحــول  الســموات« 
کــه بــه واســطه قــرآن پیــدا شــده  معنــوى و تحــول عرفانــی 
کــس از یــک  اســت فــوق همــه مســائل اســت. و بشــر، هــر 
کــرده اســت، و بعضــی بعــد ظاهــرش  بعــد بــه قــرآن نــگاه 
را،  بعــد مســائل سیاســی  را،  اجتماعــی  بعــد مســائل  را، 
بعــد مســائل فلســفی، بعــد مســائل عرفانــی. لکــن آن بعــد 
کــه  کــه بیــن عاشــق و معشــوق اســت، آن ســّرى  حقیقــی 
کــرم اســت، آن یــک مطلبــی نیســت  بیــن خــدا و پیغمبــر ا
کــه ماهــا بتوانیــم بفهمیــم چــی اســت قّصــه.«23 ایــن همــه 
فرمایشــات امــام راحــل و نــکات عرفانــی قرآنــی ایشــان 

اعجــاز عرفانــی قــرآن را بیــان می نماینــد.

کریم  نمونه های معارف بلند عرفانی قرآن 
کریــم بنا بــر اهــداف و مقاصدی  بــرای اثبــات اعجــاز قــرآن 
کــه بــر اثــر آن ثمــره علمــی و عملــی در جوامــع بین المللــی 
کریــم بســیار  مترتــب می گــردد، وجــه اعجــاز عرفانــی قــرآن 
موثــر خواهــد بــود و واقعــًا از مقاصــد نــزول قــرآن جنبــه 

23. صحیفه امام، ج 18، ص 261 ـ 262.
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ــان را  ــدان انس ــر و وج ــه ضمی ک ــت  ــی اس کالم اله ــی  عرفان
ــواب غفلــت و خفتگــی بیــداری و بصیــرت نمایــد تــا  از خ
ْیــِه َراِجعــوَن)؛ مــا از 

َ
ــا ِإل

َ
ــا هَّلِلِّ َوِإّن

َ
انســان مقصــد زندگــی )ِاّن

ــر می گردیــم. را درک نمایــد.  آن خداییــم و بــه ســوی او ب
حرکتــش  آغــاز  کــه  اســت  حقیقــی  عرفــان  همــان  ایــن 
بیــداری انســان از خــواب و رویــای حیــات طبیعــی محــض 
ــو، در  ــال تکاپ ــود او، در ح ــه وج ک ــن  ــی از ای گاه ــت و آ اس
کمــال، در متــن هــدف خلقــت عالــم هســتی  مســیر خیــر و 
کــه مســیرش ]حیــات معقــول[  قــرار می گیــرد. ایــن عرفــان 
کمــال مطلــق اســت ،  گرفتــن در جاذبــه  و مقصــدش قــرار 
ــب حقیقــت  ــذا وقتــی طال ــردد، ل ــه لقــاءاهلل منتهــی می گ ب
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بــا دیــد عرفــان اســالمی  در آیــات و روایــات تفکــر وتدبــر 
همــه  اعمــال  و  می یابــد  تقویــت  آن  ایمــان  می کنــد 
کــه خالــق هســتی  زندگــی او رنــگ الهــی پیــدا می کننــد 
ِصْبَغــًه  اهَّلِل  ِمــَن  ْحَســُن 

َ
أ َوَمــْن  اهَّلِل  می فرماید:ِصْبَغــَه 

رنــگ  بپذیریــد!  خدایــی  رنــگ  َعاِبــدوَن2۴  ــُه 
َ
ل َوَنْحــُن 

ایمــان و توحیــد و اســالم؛ و چــه رنگــی از رنــگ خدایــی 
بهتــر اســت؟! و مــا تنهــا او را عبــادت می کنیــم. و ایــن 
کریــم و پیامبــر اســالم  امــر باعــث اثبــات حقانیــت قــرآن 

می شــود.
کریــم در آثــار امــام خمینــی; فــراوان  نــکات عرفانــی قــرآن 
دربیــان  ایشــان  روش  و  منــش  چــون  می شــود  یافــت 
گرایــش عرفــان الهــی وحقیقــی  معــارف مکتــب حقــه با
کریــم مرکــز  کــه: »قــرآن  بــوده اســت و ایشــان معتقــد اســت 
همــه عرفان هاســت مبــدأ همــه معرفت هاســت«.25 بطــور 
شــاهد فقــط بــه چنــد نمونه عرفانــی قرآنــی وی را مختصرًا 
کــه بیانگــر معــارف  بــرای تبییــن مطلــب بســنده می کنیــم 
تفســیر  همچــون  می باشــند  کریــم  قــرآن  عرفانــی  بلنــد 
کــه حکایــت از روش عرفانــی  ســوره حمــد امــام خمینــی 
رمــزی و اشــاری ایشــان در تفســیر و تأویــل دارد وغیــره.... 
مثــاًل ایشــان درتفســیر ســوره حمــد در تبییــن این کــه غایــت 
حمدهــا خداســت، می فرمایــد پــس از ذکــر آیــه شــریفه: ِإّنَ 
ــی دارد  ــان م ــاَبُهْم26 بی ــا ِحَس ْیَن

َ
ــّمَ ِإّنَ َعل

ُ
ــْم- ث ــا ِإَیاَبُه ْیَن

َ
ِإل

کامــل،  کامــل بــه خداســت و انســان  ع انســان  کــه رجــو
فانــی فــی اهلل اســت و می افزایــد: و إیــاب الخلــق الیکــم و 
حســابهم علیکــم، ســّری از اســرار توحیــد، و اشــاره بــه آن 
ع الــی اهلل اســت؛زیرا  کامــل، رجــو ع انســان  کــه رجــو اســت 
کامــل، فانــی مطلــق و باقــی بــه بقــاءاهلل اســت  کــه انســان 
و از خــود تعّیــن و أنّیــت و أنانّیتــی نــدارد؛ بلکــه خــود از 
اســمای حســنا و اســم اعظــم است.ســپس در ادامــه بیــان 
کــه  اســت  عرفانــی  نــکات  از  سرشــار  قــرآن  می داردکــه 
کنــدو همــان اســرار نهایــی،  اهلــش می توانــد آن را درک 

24. بقره )2(: 138.
25. صحیفه امام، ج 19، ص: 438.

26. غاشیه )88(: 25 ـ 26.

ســبب عظمــت وبزرگــی قــرآن شــده اســت.27
ــر  َک َنْســَتِعیُن، امــام در مــورد علــت ذک ــا ــُد َو ِإّیَ َک َنْعُب ــا  ِّیَ
نعبــد و نســتعین، بــه صــورت صیغــه متکلــم مــع الغیــر، 
گوینــده آن، واحــد و یــک نفــر اســت، بــه ســه  بــا آن کــه 
بــرای  الــف( عابــد  اشــاره می کنــد:  نکتــه عرفانــی ذیــل 
بــه حیلــه ا   ی شــرعیه متوســل شــده  پذیــرش عبادتــش 
کــه  اســت  ایــن  آن  و  شــود  مقبــول  عبادتــش  تــا  اســت 
ــه از  ک ــات،  ــایر مخلوق ــادات س ــن عب ــود را ضم ــادت خ عب
جملــه آنهــا عبــادات اولیــاء اهلل اســت و عبــادت آنهــا مــورد 
ــا بدیــن وســیله عبــادت  قبــول اســت، تقدیــم می نمایــد ت
کریــم نیســت تــا تبعیــض  او نیــز قبــول شــود؛ زیــرا از عــادت 
قائــل شــود و برخــی را بپذیــرد و برخــی را رّد نمایــد. ب(
بــوده،  بــه جماعــت  امــر  ابتــدای  چــون تشــریع نمــاز در 
ایــن لفــظ بــه شــکل جمــع آورده شــده اســت. ج( چــون 
همــه موجــودات و همــه ذرات عالــم بــه حمــد او مشــغول 
هســتند، لــذا بــا صیغــه جمــع خــدا را عبــادات می کننــد و از 

می طلبنــد.  کمــک  او 
ایــن زمینــه می فرمایــد:  امــام خمینــی )ره( در  حضــرت 
»چــون ســالک در الحمــد هلل، جمیــع محامــد و اثنیــه را 
از هــر حامــد و ثناجویــی در ملــک و ملکــوت، مقصــور و 
مخصــوص بــه ذات مقــدس حــق نمــود... و در فطــرت 
در  ع  خضــو ـ  انســانی  ع  نــو خصوصــًا  ـ  موجــودات  تمــام 
کامــل و جمیــل علــی االطــالق ثبــت،  پیشــگاه مقــدس 
اســت؛  ک  خــا بــر  قدســش  آســتانه  در  آنهــا  ناصیــه  و 
 
َّ
چنان چــه در قــرآن شــریف  فرمایــد: َوِإْن ِمــْن َشــْی ٍء ِإال
ُهــوَن َتْســِبیَحُهْم، و دیگــر 

َ
ق

ْ
 َتف

َ
ِکــْن ال

َ
ُح ِبَحْمــِدِه َول ُیَســّبِ

از ایــن  کــه مشــحون  آیــات شــریفه و اخبــار معصومیــن 
لطیفــه الهیــه اســت، مؤیــد برهــان حکمــی متیــن اســت. 
ل برهانــی  پــس چــون ســالک الــی اهلل بــه قــدم اســتدال
را  حقیقــت  ایــن  عرفانــی  مشــاهده  یــا  ایمانــی  ذوق  یــا 
کــه جمیــع  کــه هســت دریابــد  دریافــت، در هــر مقامــی 
ذرات وجــود و ســکنه غیــب وشــهود، عابــد معبــود علــی 

27. تفسیر سوره حمد، ص44
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االطــالق و پدیــد آرنــده خــود را طلبکارنــد؛ پــس بــا صیغــه 
کــه جمیــع موجــودات در همــه حــرکات  کنــد  جمــع اظهــار 
کننــد  و ســکنات خــود، عبــادت ذات مقــدس حــق تعالــی 
و از او اســتعانت جوینــد.2۸ یکــی دیگــر از جهــات و نــکات 
کــه عمیق تریــن و  کریــم ـ آن اســت  عرفانــی اعجــاز قــرآن 
کــرده اســت؛  ظریف تریــن مطالــب و اســرار توحیــد را بیــان 
هماننــد آیــات آغازیــن ســوره حدیــد و آیــات ســوره توحیــد 
کــه بــرای شــناخت خــدای متعــال چیــزی باالتــر و فراتــر از 
ــًا از  کتــاب دیگــری حقیقت آن قابــل تصــور نیســت و هیــچ 
ایــن جهــت قــدرت برابــری بــا قــرآن مجیــد را نــدارد. ایــن 
کامــاًل واضــح و روشــن و غیرقابــل  جنبــه اعجــاز قــرآن، 
تردیــد اســت و بــرای همیشــه تحــدی آن از ایــن جهــت 
ــم و  ــم و عال ــرب و عج ــم از ع ــا، اع ــردم دنی ــام م ــرای تم ب
غیرعالــم، آشــکار اســت ـ بیــان نکته هــای ظریــف عرفانــی 
وحیــات  موجــودات  همــه  تشــریعی  تســبیح  اســت؛مثل 
الهّیــه،  ایــن صحیفــه  از مطالــب  آنهــا. و دیگــر  و شــعور 
قصــص انبیــاء و اولیــاء و حکمــاء اســت، بــه قــدرى معــارف 
ــه مذکــور و مرمــوز  ــه و تعلیمــات و تربیــت هــاى ربوبّی الهّی
کنــد. و اینکــه قصــص  کــه عقــل را متحّیــر  در آن اســت 
دیگــر  و  ابراهیــم  و  موســی  و  آدم  قصــه  مثــل  قرآنّیــه، 
کــه  انبیــاء)ع(، مکــرر ذکــر شــده، بــراى همیــن نکتــه اســت 
ــاب  کت ــه  ــت، بلک ــخ نیس ــه و تاری ــاب قص کت ــاب،  کت ــن  ای
کتــاب توحیــد و معــارف و مواعــظ  ســیر و ســلوک الــی اهلل و 
و ِحَکــم اســت. و در ایــن امــور، مطلــوْب تکــرار اســت تــا 
کنــد و قلــوب از آن موعظــت  در نفــوس قاســیه تأثیــرى 

گیــرد.2۹
پــس جامعیــت قــرآن در هدایــت و معــارف بلنــد توحیــدی 
امــام  نــزد  قــرآن  و عرفانــی آن، مهم تریــن وجــه اعجــاز 
کــه راه اســتفاده از  خمینــی اســت. »مقصــود مــا آن اســت 
ــی اهلل و  کتــاب ســلوک ال ــه تنهــا  ک کتــاب شــریف را،  ایــن 
کتــاب تهذیــب نفــوس و آداب و ســنن الهیــه اســت و  یکتــا 
بزرگ تــر وســیله رابطــه بیــن خالــق و خلــق و عــروه الوثقــی 

28. تفسیرسوره حمد، ص64؛ آداب الصلوه، ص 279 ـ 280.
29. ر.ک: آداب الصلوه، ص 186 ـ 187.

و حبــل المتیــن تمســک بــه عــّز ربوبّیــت اســت بایــد بــه 
روی مــردم مفتــوح نمــود.3۰

نتایج و جمع بندی
کلیــات و مفاهیــم اعجــاز قــرآن  در ایــن مقالــه بــا بیــان 
کریــم و  کریــم، بــا شــناختن وجــوه و ابعــاد اعجــاز قــرآن 
کلــی از بحــث مفصــل و  کوچــک و  بررســی آن تصویــرى 
طوالنــی و پــر رمــز و راز اعجــاز معــارف بلنــد عرفانــی قــرآن 
کریــم از منظــر عالــم و عــارف بــه معــارف قرآنــی و عرفانــی 
ایــن نتیجــه  بــه  ارائــه شــده اســت و  امــام خمینــی)ره( 
کــه مهم تریــن وجــه اعجــاز قــرآن از حیــث اعجــاز  رســیدیم 
علمــی بــا محوریــت دانــش عرفــان، در بیــان معــارف بلنــد 
توحیــدی و اعتقــادی عرفانــی قــرآن اســت. در قســمت 
کریــم که در آثــار امام  آخــر مقالــه چنــد نمونــه از آیــات قــرآن 
خمینــی بــه نــکات عرفانــی آن پرداختــه شــده و بیانگــر 
مختصــرًا  می باشــند  کریــم  قــرآن  عرفانــی  بلنــد  معــارف 
گردیــد، همچــون تفســیر ســوره حمــد امــام خمینــی  بیــان 
کــه حکایــت از روش عرفانــی رمــزی و اشــاری ایشــان در 

تفســیر دارد و ....
به طــور خالصــه باالتریــن و مهم تریــن وجــه اعجــاز قــرآن 
در  امــام خمینــی)س(  از منظــر  دانــش عرفــان  پرتــو  در 
ــه تبییــن و تلخیــص می شــود  معــارف بلنــد قرآنــی اینگون
قــدری  بــه  شــریف  قــرآن  »و  می فرماینــد:  ایشــان  کــه 
ــد اســت  جامــع لطایــف و حقایــق و ســرایر و دقایــق توحی
کــه عقــول اهــل معرفــت درآن حیــران می مانــد، و ایــن، 
اعجــاز بــزرگ ایــن صحیفــه نورانیــه آســمانی اســت؛ نــه 
فقــط حســن ترکیــب و لطــف بیــان و غایــت فصاحــت و 
کیفیــت دعــوت و اخبــار از مغیبــات و  نهایــت بالغــت و 
کــه  ِاحــکام َاحــکام و اتقــان تنظیــم عائلــه و امثــال آن، 
ــادت  ــارق ع ــت و خ ــوق طاق ــازی ف ــتقاًل اعج ــک مس ــر ی ه

اســت«.3۱
کــه هر کس اهــل عرفان  امــام خمینــی )س( معتقــد اســت 

30. آداب الصلوه، ص 194.
31. همان، ص 263 ـ 264.
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کنــد اعجــاز آن را  باشــد و قــرآن را از نظــر عرفانــی مطالعــه 
از ایــن زاویــه درک می کنــد و اال فقــط بــه فصاحــت لفظــی 
خمینــی;  امــام  بنابرایــن،  پرداخــت.  خواهــد  آن  وغیــر 
اعجــاز ادبــی و بالغــی قــرآن را قبــول دارد و معتقــد اســت 
کم تریــن وجــه آن،  کــه  اعجــاز قــرآن وجــوه متعــددی دارد 
جنبــه ادبــی اســت و اهــل معرفــِت واقعــی، اعجــاز قــرآن را 
در توحیــد و شــناخت حقایــق و معــارف الهــی جســت وجو 
کــه جهــت اصلــی اعجــاز قــرآن در پرتــو دانــش  می کننــد 
عرفــان، در معــارف بلنــد و عمیــق توحیــدی آن اســت. 
کــه  هیــچ فیلســوف، متکلــم یــا عارفــی را نمی تــوان یافــت 
بتوانــد بــه زیبایــی و دقــت قــرآن مجیــد، علــوم حقیقــی 
و  مجــردات  عالــم  الهــی،  صفــات  و  اســماء  بــه  مربــوط 
اعجــاز  وجــه  ایــن  کنــد.  بیــان  را  معــاد  و  مبــدأ  مســائل 
گاهــان بــه معــارف توحیــدی آشــکار اســت  قــرآن، بــرای آ

و اختصــاص بــه عرب زبانــان نــدارد.
امــام خمینــی; مهم تریــن و بزرگ تریــن معجــزه قــرآن را 
در مســائل عرفانــی و معنــوی می دانــد. از نظــر ایشــان، 
اعجــاز قــرآن در تهذیــب نفــس و ارائــه بهتریــن راه ســلوک 
الــی اهلل و تبییــن رابطــه بیــن خالــق و مخلــوق اســت، و 
از  بواطــن  تطهیــر  و  نفــوس  تهذیــب  بــه  قــرآن، دعــوت 
ارجــاس طبیعــت و تحصیــل ســعادت، و بالجمله،کیفّیــت 

سیروســلوک الــی اهلل اســت .
کــه امام  گردیــد  گرفتــه، معلــوم  از آن چــه مــورد بررســی قــرار 
خمینــی)س( در بیــان وجــه اعجــاز قــرآن راه جدیــدی را 
گرفتــه و نظــر خــاص و منحصــر بــه فــردی در ایــن  پیــش 
زمینــه ابــراز داشــته و در مقایســه بــا نظــرات دیگــر مفســران 
امــام  نظریــه  قــرآن،  اعجــاز  از  بحــث  در  متکلمــان  و 
خمینــی)س( از شــمول بیشــتر برخــوردار بــوده و در عیــن 
حــال ملموس تــر و قابــل درک تــر اســت؛ بنــا بــر نظریــه امــام 
خمینی)س(،تحــدی و اعجــاز قــرآن روشــن تر و واضح تــر 

و بــرای همــه مخاطبــان قــرآن قابــل درک اســت.
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- لســان العــرب، ابــن منظــور، بیــروت، دار احیــاء التــراث 

العربــی، ۱۴۰5هـــ.
قــم،  علــی،  بــن  محمــد  کی،  ســکا العلــوم،  مفتــاح   -

تــا. بــی  ارومیــه،  انتشــارات 
- مجله پژوهش های قرآن و حدیث، شماره 2.
- نرم افزارپرسمان قرآنی دفتر تبلیغات اسالمی.

کنگــره  قــم،  خمینــی،  امــام  عرفانــی،  نامه هــای   -۱
 .۱3۸۱ خمینــی،  امــام  عرفانــی  و  اخالقــی  اندیشــه های 
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چکیده
کــه در  امــام خمینــی یکــی از عارفــان فرهیختــه ای اســت 
ــه آنهــا بــه مقامــات واالیــی  ســایه معــارف قــرآن و عمــل ب
رســیده و شــعله عشــق بــه حــق و جذبــه معــارف قرآنــی 
گیــر شــده بــود. امــام قــرآن را نازلــه  در سراســر وجــود او فرا
کــه جامــع تمامــی  غیبــی و مظهــر رحمــت الهــی می داننــد 
کامــل  کمــاالت و صــورت اســم اعظــم و منتهــای انســان 

ــت. 2 اس
گســترده ای  یــک ســفره  الهــی و  کتــاب  را  قــرآن  ایشــان 
کــه همــه اشــخاص بــه قــدر ســعه وجــودی  معرفــی می کنــد 
و  می کننــد  اســتفاده  آن  از  دارنــد  کــه  ظرفیتــی  و  خــود 
توســعه  بــزرگ  انبیــای  هــدف  و  قــرآن  هــدف  باالتریــن 
بزرگتریــن  عرفــان  امــام،  تعبیــر  بــه  و  اســت3  معرفــت 

اســت.4 قــرآن  معجــزه 

2. آداب الصلوه، 1373 ،ص9
3. ر.ک: صحیفه امام ، ج 19 ،ص115.

4. جلوه های رحامنی، 1371،ص 24.

درک قرآن
از دیدگاه

امام خمینی)ره(

نادیا توحیدی اقدم1
1. کارشناسی ارشد زبان شناسی.

کتــاب در بیــان امــام بــه عظمــت فرســتنده  عظمــت ایــن 
کــه بــر  کســی  وحــی و عظمــت واســطه وحــی و عظمــت 
کتــاب  ایــن  هــدف  و  پیــام  عظمــت  و  شــده  وحــی  او 

 5 می باشــد.
کتــاب مقــدس  پیرامــون قــرآن و ویژگی هــا و فهــم ایــن 
ح اســت. در ایــن مقالــه بــه بررســی دیــدگاه  مباحثــی مطــر
قــرآن؛  فهــم  امــکان  چــون  مباحثــی  در  خمینــی  امــام 
اقســام آیــات قــرآن؛ زبــان قــرآن )ظاهــر و باطــن(؛ مراتــب 
کامــل و عالمــان  فهــم و شــرایط و موانــع فهــم قــرآن و فهــم 

حقیقــی بــه آن، می پردازیــم.
خمینــی،  امــام  قــرآن،   درک  قــرآن،  کلیــدی:  واژگان 

حجــاب باطــن،  و  ظاهــر  معرفــت، 
5. آداب الصلوه، ص 182،183.
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مقدمه
کــه از عالــم غیــب الهــی و قــرب  کتــاب بــزرگ الهــی  »ایــن 
ربوبــی نــازل شــده... از بزرگ تریــن مظاهــر رحمــت ُمطلقه 
ــی در  ــام خمین ــه ام ک ــت  ــی اس ــن مطلب ــت«.6 ای ــه اس الهی

ــد. کرده ان ــوه عنــوان  کتــاب آداب الصل
قــرآن شــریف بــه قــدری جامــع لطایــف و حقایــق و ســرایر 
کــه عقــول اهــل معرفــت در آن  و دقایــق توحیــد اســت 
گســترده ای  ســفره  یــک  »قــرآن...  می مانــد.  حیــران 
کــس  کــه همــه از آن اســتفاده می کننــد، منتهــا هــر  اســت 
رشــد  بــرای  قــرآن...  می کنــد«.7  اســتفاده  وضعــی  بــه 
بلکــه عایلــه  نقطــه جمــع همــه مســلمانان  و  جهانیــان 
کشــف تــام محمــدی  بشــری، از مقــام شــامخ احدیــت بــه 
کــه بشــریت را بــه آنچــه بایــد برســند،  کــرد  )ص( تنــزل 
کتــاب احیــای قلــوب  برســاند.8 »ایــن صحیفــه الهیــه، 
کتــاب  بــه حیــات ابــدی علــم و معــارف الهیــه اســت. ایــن 
خداســت و بــه شــؤون الهیــه جــّل و عــال دعــوت می کنــد«.9 

امکان فهم قرآن
توجــه بــه چنــد مطلــب مــا را بــه لــزوم بحــث از فهــم قــرآن 

ــازد: ــون می س رهنم
1.قــرآن مفتــاح معرفــت الهــی اســت: قــرآن هماننــد همــه 
کتــب انبیــای دیگــر بــرای معرفــت حضــرت حــق نــازل 
کمــال  شــده اســت تــا بشــر در پرتــو شــناخت حــق تعالــی بــه 
کــرده  کیــد  دســت یابــد، امــام خمینــی نیــز بــر ایــن نکتــه تأ

اســت:
بشــر  بــرای  کــه  اســت  بــوده  ایــن  وحــی  اصلــی  »آرمــان 
کنــد، معرفــت بــه حــق تعالــی، در رأس  معرفــت ایجــاد 

10. معناســت«  ایــن  امــور  همــه 
قــرآن  خمینــی  امــام  اســت:  الهــی  ِســّر  سراســر  2.قــرآن 
کــه چندیــن  کتابــی مشــحون از اســرار الهــی می دانــد  را 
گــر  ــا بــه ایــن مرتبــه رســیده اســت و ا کــرده ت مرتبــه تنــزل 
بــر  بایــد واقــف  برســد  بــه حقیقــت آن  انســان بخواهــد 

اســرار شــود. ایشــان درایــن بــاره مــی آورد:
»قــرآن در حــّد مــا نیســت، در حــد بشــر نیســت، قرآن ســّری 
کــه رســول خداســت، به  اســت بیــن حــق و ولــی اهلل اعظــم 
کــه بــه  تبــع او نــازل می شــود تــا می رســد بــه این جایــی 

کتــاب درمی آیــد«. 11 صــورت حــروف و 

6. هامن، ص 66.
7. صحیفه امام، ج 19، ص 115.

8. هامن، ج 21، ص 395.
9. آداب الصلوه ، ص 194.

10. صحیفه امام ،ج19 ، ص 225.
11. هامن،ص 285.

کتــاب مســتور: از همین جــا روشــن می شــود  3.لــزوم فهــم 
کمــال در پرتــو دســت یابی  کــه هــدف خلقــت و رســیدن بــه 
کتــاب  بــه حقایــق و معــارف قرآنــی اســت و از طــرف دیگــر 
مشــحون از اســرار اســت، پــس بایــد اول آن را فهمیــد و 
ــود.  ــل نم ــه آن عم ــد ب ــت و بع ــت یاف ــت آن دس ــه حقیق ب
لــذا بایــد مراتــب فهــم، شــرایط و موانــع آن را شــناخت. 
از ایــن روی حضــرت امیرالمؤمیــن)ع( در نهــج البالغــه 

می فرمایــد:
هــوا فیــه 

َّ
ق

َ
ــه أحَســُن الَحدیــِث، َوَتف

َ
إّن

َ
ــرآَن ف

ُ
ُمــوا الق

َّ
َتعل

ِشــفاُء  ــه 
َ
إّن

َ
ف ِبُنــوِرِه  وا 

ُ
َواسَتشــف ــوب، 

ُ
ل

ُ
الق َربیــُع  ــه 

َ
إّن

َ
ف

گفتــار اســت، و  کــه بهتریــن  ــُدوِر؛12 قــرآن را بیاموزیــد  الّصُ
ــفا  ــور آن ش ــت. از ن ــار دل هاس ــه به ک ــد  ــک بفهمی آن را نی
کــه شــفای ســینه های بیمــار اســت. و بهبــودی خواهیــد 
کامــل و بــه جمیــع  ولــی بایــد دانســت فهــم قــرآن بــه طــور 
مراتــب آن برایمــان میســر نیســت، هــر چنــد مــا درصــدد 
کمــال مطلــق و  کــه از مبــدأ  فهــم قــرآن برآئیــم امــا از آنجــا 
بی نهایــت و فیــض و علــم الیــزال الهــی نــازل شــده اســت، 
رســیدن بــه باطــن قــرآن و تمــام حقیقــت آن ماننــد درک 

ذات الهــی بــرای بشــر ممکــن نیســت.
امام خمینی در این زمینه می فرماید:

بشــر  بــرای  کــه  اســت  بــوده  ایــن  وحــی  اصلــی  »آرمــان 
کنــد«.13  ایجــاد  معرفــت 

الهــی  اســرار  از  مشــحون  کتابــی  را  قــرآن  خمینــی  امــام 
کــرده تــا بــه ایــن مرتبــه  کــه چندیــن مرتبــه تنــزل  می دانــد 

رســیده اســت.
کامــل بــرای انســان میســر  هرچنــد فهــم قــرآن بــه طــور 
نیســت، امــا انســان ها می تواننــد بــه تبــع مخاطبــان اصلــی 
کمــک آنهــا بــه حقایــق قــرآن دســت یابنــد و  وحــی و بــا 
گونــه ای نــازل  خداونــد نیــز از روی حکمــت خــود آن را بــه 
کــه دربردارنــده ظاهــر و باطــن اســت و از ظاهــر  کــرده اســت 
آیــات و قــرآن منــّزل نیــز هرکــس بــه قــدر فهــم و اشــتهای 

ــرد.14 ــره می ب ــود به خ
امــام خمینــی در راســتای اثبــات حّجیــت ظواهــر قرآنــی و 
ــه بنــای عقــال در محــاورات عرفــی و  امــکان فهــم قــرآن ب
ــرای آن  ــد و ب ــک می جوی ــان تمس ــن آن گفت ــخن  ــوه س نح

مراحلــی را ترســیم می نمایــد:
کالم از متکلم. 1.اثبات اصل صدور 

کــه از ناحیــه تبــادر و ارتــکاز  کالم  2.اثبــات اصــل ظهــور 
عرفــی و دیگــر عالمــات حقیقــت و مجــاز و قــول اهــل لغــت 

12. نهج البالغه، صبحی صالح، ص 164.
13. صحیفه امام، ج 19، ص 225.

14. تفسیر سوره حمد، ص173.
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ــه آن دســت یافــت. ــوان ب می ت
کشــف مــراد جــّدی متکلــم و  3.اثبــات جهــت صــدور و 
ــی از  ــوده و موانع ــود را اراده نم کالم خ ــر  ــه او ظواه ک ــن  ای

آن ماننــد تقیــه موجــود نیســت.
کالمــی بــا طــّی ایــن ســه مرحلــه حّجیــت ظهــور  بــرای هــر 
محقــق شــده و قابــل اســتناد و فهــم می باشــد و در ایــن 
فرقــی میــان قــرآن و ســایر ســخنان مــردم نیســت؛ زیــرا 
گفتــار و انتقــال مطالــب بــه مــردم،  خداونــد نیــز در نحــوه 

ــت.15 ــده اس ــال را برگزی ــیوه عق ش

بخش دوم: اقسام آیات قرآن و فهم آن
1ـ محکم و متشابه

ّمُ الِکتــاِب و 
ُ
آیاتــی ماننــد ِمنــُه آیــاٌت ُمحَکَمــاٌت ُهــّنَ ا

کــه قــرآن مشــتمل بــر  َخــُر ُمَتشــاِبهاٌت؛16  تصریــح دارد 
ُ
ا

آیــات محکــم و متشــابه می باشــد و همیــن امــر موجــب 
»َحّمــاٌل  را  آن  امیرالمؤمنیــن)ع(  حضــرت  گردیــده 

بنامــد. ذوالُوُجــوه«17 
معنــای  بــه  »َحَکــم«  ریشــه  از  برگرفتــه  »محکــم«  واژه 
ــر ایــن اســاس آیــه محکــم بــه آیــه ای  »منــع« می باشــد. ب
ــر آن  ــا شــبهه ای ب کــه از حیــث لفــظ و معن گفتــه می شــود 
عــارض نگــردد. در مقابــل آن »متشــابه« بــه دو چیــزی 
کلت از نظــر شــکل و صــورت  کــه مناســبت و مشــا می گوینــد 
کــه  ظاهــر داشــته باشــند. پــس محکمــات آیاتــی هســتند 
تأویلــی ندارنــد و همــه آن را می فهمنــد. امــا متشــابه از 
قبیــل رمــز اســت و تأویــل آن را جــز خــدا و راســخان در علــم 

کســی نمی دانــد.
ــد بســیاری از  کتــاب و همانن ــه تبــع نــص  امــام خمینــی ب
ــابه  ــم و متش ــه محک ــات را ب ــدان، آی ــان و اندیش من عالم

تقســیم می کنــد.18 
2ـ تنوع سطح مضامین آیات

ع  امــام، آیــات قــرآن را از حیــث ســطح مضامیــن آن، متنــو
کــه برخــی از آیــات بــرای عمــوم مــردم و طبقــات  دانســته 
کــه جنبــه عملــی  مختلــف جامعــه اســت و آن آیاتــی اســت 

داشــته باشــد و بایــد در جامعــه اجرایــی شــود.
کــه برخــی  امــا دســته دیگــری از آیــات، آیــات علمــی اســت 
مخصــوص اربــاب وحــی اســت و برخــی بــرای دانشــمندان 
کــه بــرای تجــّرد  و طبقــه عالــی اســت، هماننــد براهیــن 
که شایســته افرادی  واجــب و احاطــه قّیومــی او وارد اســت 

کاشــانی اســت. هماننــد مالصــدرا و فیــض 
15. انوارالهدایه، ص239ـ 241.

16. آل عمران )3(: 7.
17. نهج البالغه، صبحی صالح، ص 465.
18. ر.ک: کشف ارسار، ص 322 ـ 323.

کیــد شــده و ایــن ســخن  در روایــات مــا نیــز بــر ایــن نکتــه تأ
امــام برگرفتــه از آنهــا اســت. امــام صــادق)ع( می فرمایــد:

ــاره   علــی أربعــه أشــیاء: علــی العب
ّ

کتــاب اهَّلل عــّز وجــل
للعــواّم،  فالعبــاره  والحقائــق؛  واللطائــف  والشــاره 
والحقائــق  لألولیــاء،  واللطائــف  للخــواّص  والشــاره 

لألنبیــاء.19
کتــاب خــدا بــر چهارگونــه اســت: عبــارت، اشــارت، لطایــف 
و حقایــق. امــا عبــارت آن بــرای عــوام اســت و اشــارات 
آن بــرای خــواص و لطایــف آن بــرای اولیــاء و حقایــق آن 

بــرای انبیــا اســت.
ــر  ــود ظاه ــم و وج ــکان فه ــات ام ــرای اثب ــت ب ــن روای همی
قابــل  نیــز  آتــی می آیــد  کــه در صفحــات  قــرآن  باطــن  و 

اســت. اســتفاده 
3ـ حروف مقطعه

در آغــاز بیســت وهشــت ســوره از ســوره های قــرآن حــروف 
مقّطعــه وجــود دارد، ماننــد بقــره، آل عمــران، اعــراف، 

ــم. ــاف و قل ــوره های ق ــا س ــود و... ت ــس، ه یون
بیــان  بــه  متشــابه  و  محکــم  از  بحــث  ذیــل  در  امــام، 
حقیقــت حــروف مقطعــه پرداختــه اســت؛ امــا در میــان 
اندیشــمندان علــوم قــرآن دو دیــدگاه اساســی در ایــن بــاب 

دارد: وجــود 
دیــدگاه نخســت، مــراد از ایــن حــروف را امــر مشــخص 
آن  از  مــراد  بیــان  عــّده در  ایــن  کــه  و معّینــی می دانــد، 
کتــب تفســیری بیــش از  اختــالف نمودنــد و در برخــی از 
بیســت معنــا بــرای آن ذکــر شــده و دیــدگاه دیگــر آن را از 
ــد. ــابه می دان ــات متش ــل آی ــا از قبی ــی و ی ــتور اله ــم مس عل
انظــار در معانــی حــروف مقطعــه  از  برخــی  بــه  در ذیــل 

می کنیــم: اشــاره 
1. حروف مقطعه اسامی سوره ها است.

2. آنها اسامی قرآن می باشند.
کــه ایــن نظریــه خــود  3. آنهــا اســامی خداونــد می باشــند. 
بــه شــاخه هایی تبدیــل می شــود: آنهــا برخــی از اســماء 
از  اســمی  بــر  آنهــا داللــت  از  یــک  هــر  یــا  الهــی هســتند؛ 
اســامی الهــی یــا صفتــی از صفــات او دارد؛ یــا برخــی از آنهــا 
اســماء ذات و برخــی دیگــر اســماء صفــات و یــا اجــزاء اســم 

اعظــم و... می باشــند.
اســامی  برخــی  و  خداونــد  اســامی  آنهــا  از  برخــی   .4

. شــد می با ) ع ( ئیل جبر و ) ص ( مبر پیا
کــه قــرآن  کفــار اســت  5. حــروف مقطعــه بــرای تحــّدی 
از جنــس همیــن حــروف تشــکیل شــده اســت و شــما از 

19. بحاراالنوار، ج 75، ص  278.
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عاجزیــد. آن  مثــل  آوردن 
6. آنها خالصه و بیان اجمالی سوره ها هستند.

کــه غالــب حــروف آن ســوره از ایــن  7. اشــاره بــه ایــن دارد 
کــه در آغــاز آن قــرار دارد و بــه نوعــی داللــت  حروفــی اســت 

بــر اعجــاز لفظــی و عــددی آیــات قــرآن دارد.
امــام، هماننــد مشــهور ـ مثــل مرحــوم عالمــه طباطبایــی 
و برخــی دیگــر20  آنهــا را از رمــوز الهــی می دانــد و امــکان 
کــه مخاطبیــن خطــاب  کســانی  تفســیر آن را جــز بــرای 
جهــل  دارنــد  اعتقــاد  و  می دانــد  محــال  هســتند  الهــی 

را موجــب نمی شــود. امــر، ضــرری  ایــن  دیگــران در 

بخش سوم: زبان قرآن )ظاهر و باطن(
اســت،  ح  مطــر نظریاتــی  قــرآن  زبــان  چگونگــی  دربــاره 
مقابــل  در  و  کــرده  کتفــا  ا قــرآن  بــر ظاهــر  تنهــا  عــده ای 
بــه  قائــل  و  بــرده  تأویــل  بــه  را  ظواهــر  دیگــر  عــده ای 
کتفــا نمودنــد و در  رمزگرایــی شــده اند و تنهــا بــر باطــن ا
مقابــل ایــن دو دیــدگاه، ترکیــب زبــان قــرآن و جمــع میــان 

ظاهــر و باطــن اســت.
1- ظاهرگرایى

عــده ای قائــل بــه فهــم قــرآن شــده، امــا آن را در حــّد فهــم 
ظاهــری نــگاه داشــتند و فهــم قــرآن را در محــدوده قرائــت 
کلمــات آن تجویــز  قــرآن و فهــم ظواهــر و معانــی ظاهــری 
کردنــد، ایــن دســته از غــور در معــارف توحیــدی و آیاتــی 
کــه پیرامــون خداونــد و عــرش الهــی و ســایر دقایــق قرآنــی 
کالمــی و  کــه تأثیــرات آن در مباحــث  اســت ابــا داشــتند 
پیدایــش مســلک هایی در اصــول فقــه بــه خوبــی نمایــان 
کــه در بحــث امــکان فهــم قــرآن بــه اختصــار بــه آن  اســت 

کردیــم. اشــاره 
عالمــه طباطبایــی در تفســیر شــریف المیــزان می فرمایــد: 
دیــده  آیــات  ایــن  پیرامــون  مباحثــی  صحابــه  طبقــه  از 
تجــاوز  دینــی  ظواهــر  محــدوده  از  آنهــا  بلکــه  نمی شــود 
کتفــا نمودنــد. و بــر همیــن روش تابعیــن  نکــرده و بــه آن ا
از صحابــه و قدمــا از مفســرین مشــی نمودنــد. ایشــان ایــن 

تفکــر را مــورد نقــد قــرار می دهنــد.21
شــهید مطهــری نیــز در نقــد و بررســی تفکــر ایــن دســته 

مــی آورد:
ــن  ــن انــس و احمــد ب ــک ب ســران اهــل حدیــث ماننــد مال
ل را در مســائل  حنبل اساســًا بحث و چون و چرا و اســتدال
ــا  ــتند... و ب ــت می دانس ــمردند و بدع ــرام می ش ــی ح ایمان
کار آمــدن ابوالحســن اشــعری... جمــود و قشــری  روی 

20. ر.ک: املیزان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 18.
21. ر.ک: هامن، ج 8، ص 161.

گــری اهــل حدیــث بــر عالــم تســنن غلبــه و اســتمرار پیــدا 
کــرد.22 

را موجــب تعطیلــی فهــم  بــه ظواهــر  نیــز تمســک  امــام 
کــه قــرآن  می دانــد، بلکــه بــر ایــن نکتــه تصریــح دارنــد 
ــی  ــا همــه اســماء و صفــات تجّل ــام الهــی اســت و ب ــوه ت جل
کــرده و هــدف و مقصــود اصلــی آن معرفــی حــق تعالــی 
اســت و بــرای عامــه مــردم مراتبــی از قــرآن قابــل فهــم 
اســتفاده  آن  از  را  باالتــر  مراتــب  هــم  خــواص  و  اســت 
می کننــد. ایشــان بــر تفکــر و تدبــر در آیــات قــرآن بــه ویــژه 
و  اثبــات صانــع  بــاب  و  اعتقــادات  و  معــارف  در بخــش 
کیــد می نمایــد.23 بــا  توحیــد و اثبــات معــاد و غیــر آن تأ
ــده ای  ــام، و ع ــلک ام ــه مس ک ــود  ــن می ش ــان روش ــن بی ای
دیگــر از علمــای شــیعه و مفســران قــرآن، امــکان فهــم 
قــرآن در مرتبــه ای فراتــر از ظواهــر قرآنــی اســت و بــرای 
ــی  ــی و عرفان ک ــتعداد ادرا ــدرت و اس ــه حســب ق ــانها ب انس
ــر وجــود  ــر و عمیــق ت ــه مراتــب باالت امــکان دســت یابــی ب
ح شــده  دارد. از همیــن جــا بحــث مراتــب فهــم قــرآن مطــر

بــه آن می پردازیــم. آینــده  کــه در صفحــات 
2- رمزگرایى

کــه بــرای قــرآن تنهــا قائــل بــه ظاهر  در مقابــل دیــدگاه اول 
بــود و امــکان دســت یابــی باطــن را بــرای غیرمعصومیــن 
هماننــد  دیگــر  عــده ای  نمی دانســت  مجــاز  و  ممکــن 
باطنی هــا و اســماعیلیه و متصوفــه قائــل شــدند ظواهــر 
کالم الهــی نیســت و آنچــه مــا از نصــوص و  قرآنــی مــراد 
ظواهــر قرآنــی مشــاهده می کنیــم تنهــا مقصــود نبــوده، 
بلکــه حقیقــت وحــی و کالم الهــی در پــس پــرده ایــن الفاظ 
قــرار دارد و ایــن الفــاظ رمــزی اســت بــرای آن حقایــق. 
تأویــالت  بــه  دســت  دیــدگاه  ایــن  پیــروان  روی  ایــن  از 
کــه مرحــوم شــهید مطهــری بــه نمونــه ای از  ذوقــی زده 
ــی  ــا ُبّن ــه ی ــد. آی ــرار می ده ــد ق ــورد نق ــرده، و م ک ــاره  آن اش
کــه مربــوط  أری فــی المنــام اّنــی فانظــر مــاذا تــری...24  
کــه  بــه داســتان حضــرت ابراهیــم و ذبــح اســماعیل اســت 
کــه مقصــود از ابراهیــم عقــل اســت و  ــد  آن را تأویــل بردن
مقصــود از اســماعیل، نفــس اســت و عقــل ســعی داشــته تــا 

کنــد. نفــس را ذبــح 
ذکــر  رأی  بــه  تفســیر  بــاب  در  دیگــران  و  امــام  آنچــه  از 
کــه در بیــان دیــدگاه جمــع  کرده انــد عــالوه بــر مطالبــی 
ذکــر  قــرآن  زبــان  بــودن  ترکیبــی  و  باطــن  و  ظاهــر  بیــن 
می شــود.  روشــن  خوبــی  بــه  فــوق  دیــدگاه  رّد  می شــود 

22. ر.ک: آشنایی با علوم اسالمی )کالم(، ص 46ـ 47.
23. ر.ک: آداب الصلوه، ص 199 ـ 200.

24. صافات )37(:  102.
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کــه أخــذ تنهــا باطــن قــرآن موجــب  ایشــان تصریــح دارنــد 
می شــود.25 گمراهــی 

3- ظاهر و باطن
در طــول تاریــخ اســالم اندیشــمندان بزرگــی زبــان قــرآن را 
ــد میــان ایــن  ــر پیون ترکیبــی از ظاهــر و باطــن دانســته و ب
کرده انــد. ایــن مطلــب در آثــار امــام، غزالــی،  کیــد  دو تأ
بــه صراحــت دیــده  ابــن عربــی و مالصــدرا و دیگــران26 
ــر وجــود ظاهــر و باطنــی  ــات متعــددی ب می شــود. در روای
ــا: ــه آنه ــه از جمل ک ــت  ــده اس ــد ش کی ــم تأ کری ــرآن  ــرای ق ب

که فرمودند: کرم)ص( نقل شده  از پیامبر ا
 حــّد 

ّ
 حــرف حــّد، و لــکل

ّ
لــکل آیــه ظهــر و بطــن، و لــکل

ــع؛27  بــرای هــر آیــه ای ظاهــر و باطنــی اســت و بــرای 
ّ
مطل

هــر حرفــی حــّدی و حــدودی و بــرای هــر حــّدی مــرادی 
اســت.

انســان ها می تواننــد بــه تبــع مخاطبــان اصلــی وحــی و بــا 
کمــک آنهــا بــه حقایــق قــرآن دســت یابنــد.

برخــی از آیــات قــرآن بــرای عمــوم مردم و طبقــات مختلف 
کشــور اجرایــی  کــه بایــد در  جامعــه اســت و آن آیاتــی اســت 

شود.
امــام نیــز پیــرو روایــات اهــل بیــت)ع( بــرای قــرآن قائــل بــه 
ظاهــر و باطنــی شــدند و قائــل  بــه پیوســتگی میــان آن دو 

بودند.
ح دعــای ســحر در ضمــن بحــث  کتــاب شــر ایشــان در 
بــرای  ســالک  شــدن  آمــاده  و  کمــال  بــاالی  مراتــب  از 
بــه  دســتیابی  راه  آن  بطــون  و  معانــی  ارواح  گرفتــن  فرا
ســالک  دل هــای  بــر  تأویــل  درب  شــدن  بــاز  را  باطــن 
کــه موجــب راهیابــی بــه شــهر علمــای راســخین و  می دانــد 
کتــاب الهی  پشــت ســر گذاشــتن راه حــس و ســفر بــه منازل 
کــه قــرآن را منزل هــا و مرحله هــا و ظاهرهــا و  ــرا  اســت؛ زی
کــه در  کــه پســت ترین آنهــا آن اســت  باطن هایــی اســت 
گورســتان تعینــات مدفــون  پوســته الفــاظ محصــور و در 

اســت. 28
کتفــا بــه ظاهــر تنهــا و یــا باطــن  در نتیجــه امــام خمینــی ا
را باطــل دانســته و قائــل بــه جمــع بیــن ظاهــر و باطــن 
کــه راه باطــن  اســت و بــر پیوســتگی ظاهــر و باطــن و ایــن 

کیــد دارنــد. از ظاهــر می گــذرد، تأ

25. ر.ک: رشح دعای سحر)ترجه فارسی(، ص 98 ـ 99.
26. ر.ک: احیاءعلوم الدین، ج 1، ص 99.
27. الربهان يف علوم القرآن، ج 2،ص 30.

28. ر.ک: رشح دعای السحر )ترجمه فارسی(، ص 70.

بخش چهارم: مراتب فهم قرآن
ــه آنچــه در صفحــات پیشــین پیرامــون ظاهــر  ــا توجــه ب ب
بــه خوبــی  شــد،  گفتــه  باطــن  از  مــراد  و  قــرآن  باطــن  و 
کــه باطــن قــرآن ذو مراتــب بــوده و دارای  روشــن می شــود 
نظریــه  دو  هــر  بنابــر  و  اســت  مختلفــی  بســیار  درجــات 
موجــود در معنــای باطــن قــرآن، دو مرتبــه بــودن فهــم 
ــم  ــنخ مفاهی ــن را از س ــه باط ــد؛ چ ــدا می کن ــا پی ــرآن معن ق
کــه قــرآن در مراتــب تنــّزل  و معانــی بدانیــم و یــا حقایقــی 
طــی نمــوده اســت، هــر چنــد بنابــر نظریــه اخیــر مراتــب 
ح  گســترده تری مطــر فهــم قــرآن عمیق تــر و بــه صــورت 

می شــود.
1. مراتــب فهــم بــه حســب مدلــول مطابقــی الفــاظ آیــات ـ 
کــه اشــتمال  عالمــه طباطبائــی در ایــن بــاره معتقــد اســت 
ــر برخــی  ــه برخــی از آن مترتــب ب ک ــی  ــر معان ــرآن ب ــات ق آی
ــوای دیگــری پنهــان اســت از مســائلی  دیگــر و برخــی در ل
از  کــه  کســانی  مگــر  نمی باشــد،  انــکار  قابــل  کــه  اســت 
گــر  نعمــت تدّبــر محــروم باشــند امــا همــه اینهــا ـ بــه ویــژه ا
قائــل شــویم از لــوازم معنــی هســتند ـ از مدالیــل لفظیــه 
تدّبــر  و  ذکاوت  و  فهــم  قــدرت  حیــث  از  افــراد  و  بــوده 
بــاره در جــای  ایشــان در همیــن  مختلــف می باشــند.29 
ــر هــم  دیگــر مراتــب قــرآن را در طــول یکدیگــر و مترتــب ب
کــه لفــظ بــه  کــه معانــی مطابقــی الفــاظ هســتند  دانســته 
ــر هــر یــک از  حســب مراتــب فهــم و بــه داللــت مطابقــی ب

آنهــا داللــت می کنــد. 30
الفــاظ  داللــت  ناحیــه  از  کــه  فهمــی  مراتــب  کنــار  در   .2
حاصــل می شــود عــده ای بــر مراتــب فهــم قــرآن بــه حســب 
مراحــل تنــّزل قــرآن و حقایــق موجــود در طی ایــن مراحل، 

29. ر.ک: املیزان يف تفسري القرآن، ج 3، ص  48.
30. ر.ک: هامن، ج 3، ص 64.
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کیــد دارنــد امــام نیــز بــر ایــن معنــا تصریــح نمــوده و ایــن  تأ
مراتــب فهــم را نیــز بــرای قــرآن قائــل اســت:

کــرده و بــا دســت روح االمیــن آمــده... آن  »قــرآن... تنــزل 
کــه بــه قلــب او وارد می شــود، بایــد نــازل بشــود بــه  هــم 
مراتــب، از ایــن بطــن بــه آن بطــن، از ایــن حــد بــه آن حــد، 

کــه بــه صــورت الفــاظ درآیــد«.31 تــا برســد بــه حــّدی 
کــه: »قــرآن هــم نــازل شــده،  در جــای دیگــر تصریــح دارنــد 
ــا ایــن  کــه ب متنــزل شــده اســت، رســیده اســت بــه جایــی 
کنــد. دســت و  مــردم در بنــد و در چــاه ضاللــت، مخاطبــه 
کــرم)ص( هــم بســته اســت، نمی توانند آن  زبــان پیغمبــر ا
کــه واقعیــت اســت برســانند مگــر... تنــّزل ]بدهنــد[.«32  را 
کــه امــام بــرای  بــا ایــن عبــارات بــه خوبــی روشــن می شــود 
قــرآن و فهــم آن مراتــب وجــودی قائــل هســتند و فهــم 
کــه  کــه دارنــد و حقایقــی  قــرآن بــه حســب مراتــب وجــودی 
در مراحــل تنــّزل پیــدا نمودنــد متفــاوت اســت؛ لــذا ایشــان 
در راســتای رســیدن بــه حقیقــت قــرآن و درک مراتــب آن 
درک  کــه  می کننــد  کیــد  تأ آن  از  عمیــق  فهــم  امــکان  و 
ک عقلــی و برهــان نیســت،  ایــن مراتــب مربــوط بــه ادرا
ــه«  ــاهده غیبی ــم »مش ــت آن ه ــاهده اس ــه مش ــه قضی بلک
مشــاهده از طریــق چشــم و نفــس و عقــل و قلــب نیســت، 
کــه قلــب عالــم اســت  بلکــه تنهــا مشــاهده بــا قلبــی اســت 
و آن قلــب نبــی)ص( اســت و ایشــان نیــز آنچــه را درک 
کــرده بودنــد در لفافــه انتقــال می دادنــد و برایشــان انتقــال 

همــه حقایــق میســور نبــود. 33
طبیعــی اســت انســان زمانــی می توانــد بــه همــه مراتــب 
کــه ظاهــر و باطــن را بشناســد و مراتــب  قــرآن دســت یابــد 

31. تفسیر سوره حمد، ص 135 ـ 136.
32. هامن، ص 136.

33. ر.ک: هامن، ص 141.

بــرای  باطــن  بــه  دســت یابی  لکــن  و  بدانــد  را  باطــن 
انســان ها بــه طــور مســتقل ممکــن نیســت مگــر بــه تبــع 
کشــف تــام حضــرت ختمــی مرتبــت)ع( و متصــل شــدن بــه 
کــه از جانــب ایشــان منتشــر می گــردد.34  حقایــق و معارفــی 
پــس امــام، بــرای قــرآن هــم قائــل بــه ظاهــر اســت و هــم 
باطــن و بــرای باطــن مراتــب مختلفــی. ایشــان دســت یابی 
بــه مراتــب باطنــی قــرآن را مشــروط بــه ایمــان و مراتــب 

ــر می شــود. ــه در ادامــه ذک ک ــد  تقــوا می دان

بخش پنجم: شرایط فهم قرآن
کامــل آیــت الهــی دارای شــرایط و ضوابطی  فهــم درســت و 
ــی  ــاب اله کت ــت  ــه حقیق ــی ب ــا راه یاب ــدون آنه ــه ب ک ــت  اس
در  کــه  آنهــا  از  پــاره ای  بــه  ذیــل  در  نیســت.  ممکــن 
ســخنان و نوشــته های امــام بــه آنهــا اشــاره شــده اســت 

می پردازیــم:
1. طهارت باطن

کــه دســت زدن بــه ظاهــر آیــات قــرآن بــدون  گونــه  همــان 
طهــارت و وضــو جایــز نیســت، دســت یابی بــه معــارف و 
ــوده  ــه قلبــش آل ک کســی  ــرای  ــرآن و باطــن آن ب حقایــق ق
گناهــان و تعلقــات بــوده و بــا نــور ایمــان و عرفــان بــه  بــه 
طهــارت نرســیده باشــد ممکــن نیســت. خداونــد در ســوره 

واقعــه می فرمایــد:
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مــی آورد:  آیــه  ایــن  ذیــل  در  مرحــوم عالمــه طباطبایــی 
منظــور از )مــّس(، مــس ظاهــر نیســت، بلکــه بــه قرینــه 
کــه مــراد مــس قــرآن اســت معنــای واژه )مــّس(،  ایــن 
کســانی اراده  علــم بــه قــرآن می باشــد و از )مطّهــرون( نیــز 
کــه خداونــد نفــوس آنهــا را از أرجــاس معاصــی و  شــده اند 
ــن  ــر از ای ــی فرات ــی معنای ــا حت ــرد و ی ک ک  ــا ــاه پ گن ــی  آلودگ
کــه قلــوب آنهــا از تعلقــات غیرحضــرت حــق  کســانی  یعنــی 
گشــته اســت و ایــن معنــای از تطهیــر مناســب بــا  ک  پــا
معنــای مــس بــه واســطه علــم اســت نــه طهــارت از حــدث 

گفته انــد. 36 کــه برخــی  و خبــث 
را شــامل طهــارت ظاهــر  آن  آیــه  از  مــراد  بیــان  در  امــام 
کــه  »کســی  مــی آورد:  بــاره  ایــن  در  و  می دانــد  باطــن  و 
کنــد و از مواعــظ الهیــه  بخواهــد از معــارف قــرآن اســتفاده 
کنــد و  ــر  ــد قلــب را از ایــن أرجــاس تطهی ــردارد، بای بهــره ب
کــه اشــتغال بــه غیــر اســت، از دل  لــوث معاصــی قلبیــه را، 

34. ر.ک: آداب الصالة، ص 181.
35. واقعه)56(: 77 ـ 79.

36. ر.ک: امليزان يف تفسري القرآن، ج 19،  ص 137.
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کــه غیرمطهــر محــرم ایــن اســرار نیســت.  برانــدازد؛ زیــرا 
 

َ
ــوٍن . ال ــاٍب َمْکُن ِکَت ــی  َکِریــٌم  . ِف ــْرآٌن 

ُ
ق

َ
ــُه ل

َ
ــی: ِإّن قــال تعال

ــُروَن .37
َ
ُمَطّه

ْ
ال  

َّ
ِإال ــُه  َیَمّسُ

ح دعــای ســحر نیــز بــر ایــن نکتــه  کتــاب شــر ایشــان در 
می نمایــد: کیــد  تأ

ح  ــوار اللهیــه وذا رو ــّور بالن کنــت ذا قلــب من أنــت إذا 
مســتضیء بالشــعه الروحانیــه، و إضــاء زیــت قلبــک 
کنــت  و  الخارجیــه،  التعالیــم  نــار  تمسســه  لــم  ولــو 
مســتکفیًا بالنــور الباطنــی الــذی یســعی بیــن یدیــک 
الطهــاره  لــک ســّرالکتاب اللهــی، بشــرط  النکشــف 
دارای  گــر  ا تــو  اللهــی؛38  الکتــاب  مــّس  فــی  اللزمــه 
از  گرفتــه  انــوار خدایــی و روحــی پرتــو  بــه  قلبــی روشــن 
شــعاع های روحانــی باشــی و قلبــت بــدون بهره گیــری از 
کــه  تعالیــم خارجــی روشــن شــده باشــد. و از نــور باطنــی 
و  ســّر  باشــی  بهره منــد  اســت  حرکــت  در  تــو  پیشــاپیش 
کتــاب الهــی، بــه شــرط داشــتن طهــارت الزم در  حقیقــت 

گــردد. کشــف  مــس حقایــق قــرآن، بــرای تــو 
ح صدر 2. شر

ح صــدر را بــه عنــوان یکــی از عطایــای الهــی  ایشــان شــر
کــه مفتاح  بعــد از حصــول معرفــت بــه حــق معرفــی می کنــد 
گشــایش فهــم قــرآن و تأویــل آن بــرای ســالک اســت. در 
کــه بــر ســالک به  ح دعــای ســحر برتریــن چیــزی  کتــاب شــر
ســوی حــق بــا قــدم معرفــت از عالــم ملکــوت وارد می شــود 
کــه بــر مهاجــر ســرزمین ســتمگران از  و بزرگ تریــن چیــزی 
حضــرت جبــروت افاضــه می گــردد و نفیس تریــن خلعتــی 
کــی از طــرف وادی مقــدس  کــه پــس از درآوردن لبــاس خا
بــر او پوشــانده می شــود و شــیرین ترین  و بقعــه مبــارک 
کنــدن درخــت ملعــون عالــم طبیعــت،  کــه پــس از  چیــزی 
ح  فــردوس می چشــد، شــر مبارکــه در بهشــت  از شــجره 

صــدر معرفــی می کنــد.
انشــراح صــدره لرواح المعانــی وبطونها وســّرالحقائق 
قشــور  عــن  لتجریدهــا  قلبــه  وانفتــاح  ومکنونهــا، 
المظلمــات،  الهیئــات  قبــور  مــن  وبعثهــا  التعّینــات 
الدنیــا  الطبیعــه وإرجاعهــا مــن  لغبــار عالــم  ورفضهــا 
گشــایش ســینه او بــرای ارواح معانــی و  إلــی اآلخــره؛ 39 
بطــون آن و ســّر حقایــق و مکنــون آن می باشــد و قلــب او 
گورســتان  بــرای تجریــد از پوســه تعینــات و برخاســتن از 
عالــم  غبــار  از  آنهــا  افکنــدن  دور  و  تاریــک  هیئت هــای 
طبیعــت و ارجــاع آنهــا از معانــی دنیایــی بــه آخــرت اســت.

37. آداب الصلوة، ص 202.
38. رشح دعای سحر، ص 56.

39. هامن، ص 37.

3 . ذوق عرفانی
ــه عنــوان یکــی از شــرایط  امــام خمینــی از ذوق عرفانــی ب
و  قــرآن  بــرای فهــم  مــی آورد  و  یــاد می کنــد  قــرآن  فهــم 
معــارف اســالمی نیــاز بــه ذوق عرفانــی اســت و ریاضــات 
کــه )ناجیتــُه،  بســیار می خواهــد تــا انســان بتوانــد بفهمــد 
کــرد( یعنــی چــه؟ ایشــان در همیــن  خــدا بــا آدم مناجــات 
کــه در قــرآن و مناجات هــای ائمــه اطهــار  بــاره اشــاره دارد 
ایــن  از  انســان  گــر  ا کــه  اســت  از مســائل عرفانــی  مملــو 
زاویــه بــه آن ننگــرد از درک حقیقــی آن بی بهــره می مانــد، 
افــراد، فالســفه و عرفــا ممکــن اســت تــا حــدودی بــه آن 
وجــود  الزم  عرفانــی  ذوق  آن  چــون  لکــن  یابنــد  دســت 

کننــد. 40 نــدارد، نمی تواننــد آن حقایــق را وجــدان 
ایشــان در جــای دیگــر از لــوازم نــگارش تفســیر، توجــه بــه 
کتــاب، »کتــاب  کــه ایــن  کــه مفّســر بدانــد  ایــن می دانــد 
کمــال اســت...  معرفــت و اخــالق و دعــوت بــه ســعادت و 
ــا صــرف نظــر  کــرده، ی کــه از ایــن جهــت غفلــت  مفّســری 
نمــوده یــا اهمیــت بــه آن نــداده، از مقصــود قــرآن و منظــور 
اصلــی انــزال کتــب و ارســال رســل غفلــت ورزیــده اســت«.41 

4. تدبر و تعّمق
ــی را  ــات اله ــی از آی ــه برخ ک ــده  ــر ش ــریفی ذک ــث ش در حدی
جــز متعّمقــان آخرالزمــان نمی فهمنــد، ایــن حدیــث اشــاره 
حقیقــت  بــه  رســیدن  و  فهــم  شــرایط  از  یکــی  کــه  دارد 
معانــی قــرآن تعمــق و تفکــر در آیــات شــریفه اســت، آن 
کســب فضایــل و مراحــل  هــم در ســایه معــارف الهــی و 

اســت. امکان پذیــر  عرفانــی 
»ُســئل علــی بــن الحســین. عــن التوحیــد، فقــال: إّن 
 َعِلــَم أّنــه یکــون فــی آخرالزمــان أقــوام 

ّ
اهَّلل عــّز وجــل

و  أحــد.  اهَّلل  هــو  تعالی.قــل  اهَّلل  فأنــزل  متعّمقــون، 
اآلیــات مــن ســوره »الحدیــد« إلــی قولــه .َوُهــَو َعِلیــٌم 
ــُدوِر فمــن رام وراء ذلــک فقــد هلــک؛«42  از  اِت الّصُ

َ
ــذ ِب

امــام ســجاد)ع( دربــاره توحیــد ســؤال نمودنــد، ایشــان 
در  کــه  فرمودنــد: »همانــا خداونــد عّزوجــّل می دانســت 
ــاره ای از مردمــان ژرف اندیــش خواهنــد آمــد  آخرالزمــان پ
پــس خداونــد تعالــی قــول هــو اهَّلل احــد و آیاتــی از ســوره 
علیــم بــذات الصــدور را فــرو فرســتاد؛  تــا آیــه  )حدیــد( 
ک شــده اســت. کنــد هال کــس فــزون از آن را اراده  پــس هــر 
امــام خمینــی در تبییــن ایــن حدیــث شــریف تصریــح دارد 
کــه توحیــد و تنزیــه حــق و بعــث  کــه »ایــن آیــات شــریفه، 
ــرای متعمقیــن و  ع موجــودات در آن وارد اســت، ب و رجــو

40. ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 457.
41. آداب الصلوة، ص 193.

42. الکافی، ج 1، ص 91.
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اربــاب فکرهــای دقیــق نــازل شــده« .43
ح  5. آشــنایى بــا زبــان قــرآن و وضــع الفــاظ بــرای رو

معانــی
کــه در فهــم قــرآن بســیار مؤثــر اســت  از دیگــر مــواردی 
بــا  پــروردگار  تکّلــم  طریقــه  و  قــرآن  زبــان  بــا  آشــنایی 
بــاره  ایــن  در  قبــل  کــه در بخش هــای  اســت  انســان ها 
کــه الزم بــه ذکــر اســت  مطالبــی ذکــر شــد. از جملــه مــواردی 

توجــه بــه وضــع الفــاظ بــرای روح معانــی اســت.
شــریف  تفســیر  مقدمــه  در  طباطبایــی  عالمــه  مرحــوم 
کــه ذهــن انســان  کیــد می نمایــد  المیــزان بــر ایــن نکتــه تأ
کار  پیوســته بــا مصادیــق مــادی و ملمــوس الفــاظ ســر و 

43. رشح چهل حدیث، ص 194.

حمــل  موجــود  مصــداق  بــر  می شــنود  لفظــی  تــا  و  دارد 
کــه معانــی و مســماهای  می کنــد. امــا بایــد توجــه داشــت 
مــادی الفــاظ پیوســته در راه تغییــر و تکامــل اســت و از 
صورتــی بــه صــورت دیگــر تبدیــل می شــود. زمانــی واژه 
فتیلــه  و  روغــن   

ً
مثــاًل کــه  مخصوصــی  ظــرف  بــر  چــراغ 

کنــار هــم بــود اطــالق می شــود و امــروز بــر چراغ هــای  در 
کــه  الکتریکــی و همچنیــن اســت در واژه تــرازو و یــا اســلحه 

کــرده اســت. مصادیــق آن بســیار تغییــر 
کــه قــرآن تنهــا  کیــد می کنــد  امــام خمینــی بــر ایــن نکتــه تأ
کســی بــر همیــن ظاهــر و  گــر  ایــن قشــر و پوســته نیســت و ا
کتفــا نمــوده و بــه مغــز و باطــن قــرآن نرســد  صــورت قــرآن ا
کــت رســیده اســت و ایــن ریشــه  بــه خطــا رفتــه و بــه هال
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امــام  اســت.  والیــت  و  نبــوت  انــکار  و  جهالت هــا  همــه 
خمینــی دســت یابی بــه مراتــب باطنــی قــرآن را مشــروط 

بــه ایمــان و مراتــب تقــوا می دانــد. 44
6- دارا بودن توان و آمادگی علمی

ــات  کــه فهــم مراتبــی از قــرآن و برخــی از آی درســت اســت 
ــر بخواهیــم  گ ــت، امــا ا ــر اس ــگان امکان پذی ــرای هم آن ب
همــه آیــات الهــی را درســت بفهمیــم و بــه معنــای حقیقــی 
آن پــی ببریــم و تفســیری صحیــح از آن داشــته باشــیم 
کتــاب عمیــق و  بایــد اطالعــات و علــم مــا فراخــور ایــن 

هماهنــگ بــا معــارف ژرف آن باشــد.
لــذا بهره منــدی از اطالعــات علمــی و توانایی هــای الزم 
همــواره مــورد توجــه حضــرت امــام بــوده اســت و افــراد 
شــخصی  برداشــت های  و  تفســیر  در  ورود  از  را  ناآشــنا 

مــی دارد: برحــذر 
گفته هــا و نوشــته های بعضــی از جناح هــا بــه دســت  »از 
و  احــکام  تشــخیص  صالحیــت  کــه  افــرادی  می آیــد: 
مکتب هــای  تأثیــر  تحــت  ندارنــد،  را  اســالمی  معــارف 
کریــم و متــون احادیــث را بــه میــل  انحرافــی، آیــات قــرآن 
کــرده و بــا آن مکتب هــا تطبیــق می نماینــد و  خــود تفســیر 
کــه مــدارک فقــه اســالمی بــر اساســی مبتنــی  توجــه ندارنــد 
کــه محتــاج بــه درس و بحــث و تحقیــق طوالنــی  اســت 
ل های مضحــک و ســطحی و بــدون  اســت و بــا آن اســتدال
ــارف  ــه، مع ــه جانب ــی هم ــارض و بررس ــه مع ــه ادّل ــه ب توج
بلندپایــه و عمیــق اســالمی را نمی تــوان بــه دســت آورد.45 
صحیــح  و  درســت  فهــم  شــرایط  جملــه  از  علمــی  تــوان 
قــرآن و تفســیر آن می باشــد، در آثــار قرآن پژوهــان علــوم 
مختلفــی بــه عنــوان مقدمــات و پیش نیــاز تفســیر قــرآن 
کتــاب االتقــان فــی علــوم  ذکــر شــده اســت، ســیوطی در 
القــرآن از پانــزده علــم بــه عنــوان پیش نیــاز نــام می بــرد.46  
گرفتــه تــا تاریــخ اســالم،  ایشــان از علــوم ادبــی و عربــی 
نــام  و...  کالم  و  عقایــد  فقــه،  حدیــث،  نــزول،  اســباب 
می بــرد و جــزء پانزدهــم را علمــی موهبتــی معرفــی می کنــد 

کــه جــزء علــوم اصطالحــی نیســت.
ورود  از  را  جوانــان  دیگــری  بیــان  در  نیــز  خمینــی  امــام 
کــرده و در تفســیر  بــدون تحصیــل ایــن مقدمــات نهــی 

می فرماینــد: حمــد  مبارکــه  ســوره 
کــه  کــه اشــخاصی  »آنچــه مــن عــرض می کنــم ایــن اســت 
کــه در ایــن  رشــد علمــی زیــاد پیــدا نکرده انــد، جوان هایــی 
کــه  کســانی  مســائل و در مســائل اســالمی وارد نیســتند، 

44. ر.ک: رشح دعای سحر، ص 95.
45. صحیفه امام، ج 9، ص309.

46. ر.ک: االتقان يف علوم القرآن، ص 69.

ــرآن وارد  ــد اینهــا در تفســیر ق ــد، نبای اطــالع از اســالم ندارن
بشــوند«. 47

از  اســتفاده  موانــع و حجــب  بخــش ششــم: 
قــرآن

و  قرآنــی  حقایــق  بــه  دســت یابی  بــرای  اســت  بدیهــی 
برخــورداری از فهــم درســت از قــرآن عــالوه بــر آنچــه در 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــده و ب ــه ش گفت ــن  ــر و باط ــث ظاه بح
قــرآن  فهــم  حجاب هــای  و  موانــع  از  بایــد  قــرآن،  فهــم 
کــه الفــاظ بــرای معانــی  عــاری بــود. امــام تصریــح می کنــد 
کلیــد  عــام و حقایــق مطلقــه وضــع شــده انــد و ایــن تفکــر 
گشــایش معرفــت قــرآن و ریشــه اساســی فهــم اســرار قرآنــی 
کــه حضــرت امــام از آن بــه عنوان  اســت. از حجــاب هایــی 
حجــاب ضخیــم بیــن انســان و معــارف قرآنــی یــاد می کنــد 
گونه هــای مختلفــی  حجــاب حــب دنیــا اســتو آن را بــه 
کــرده و در فهــم قــرآن بــر رفــع ایــن موانــع  دســته بنــدی 

کرده انــد. کیــد  تأ
ــی و مالصــدرا و دیگــران48  امــام خمینــی نیــز هماننــد غزال
کتــاب آداب الصــاله بــه موانــع فهــم  بــا توجــه و اهتمــام در 
کــه درصــدد اســتفاده از قــرآن  اشــاره می کنــد و بــه شــخصی 
اســت توصیــه می کنــد بــه آنهــا توجــه داشــته و آدابــی را بــه 
کــه در ذیــل بــه آنهــا  کار بنــدد تــا بــه فهــم درســت برســد، 

اشــاره می کنیــم.
1. حجاب خودبینی و غرور

کــه  »یکــی از حجاب هــای بــزرگ حجــاب خودبینــی اســت 
شــخص متعّلــم خــود را بــه واســطه ایــن حجــاب مســتغنی 

بینــد و نیازمنــد بــه اســتفاده ندانــد«.49 
امام این حجاب را از شــاهکارهای مهم شــیطان دانســته 
کنــد  کــه مثــاًل اهــل تجویــد را بــه همــان علــم جزئــی قانــع 
کتــاب  کننــد و از فهــم  تــا حامــالن  قــرآن را بــر خــود تطبیــق 
نورانــی الهــی و اســتفاده از آن محــروم ماننــد و اصحــاب 
ــل  ــد و اه کن ــی  ــز راض ــورت بی مغ ــان ص ــه هم ــات را ب ادبی

47. تفسیر سوره حمد، ص 93.
48. ر.ک:  احیاء علوم الدین، ج 1، ص 280.

49. آداب الصلوة، ص 195.
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کنــد بــه وجــوه قرائــات  تفاســیر بــه طــور معمــول را، ســرگرم 
و آرای مختلفــه اربــاب لغــت و وقــت نــزول و شــأن نــزول 
و مدنــی و مکــی و تعــداد آیات.همچنیــن در جــای دیگــر 
کــه انســان در حجــاب خــود هســت  تصریــح دارنــد مادامــی 
کنــد، زیــرا آنهــا  کــه نــور اســت درک  نمی توانــد ایــن قــرآن را 
کــه پشــت حجاب هــای خودبینــی و نفســانی و ظلمانــی 
کــه بعضهــا فــوق بعــض اســت لیاقــت پیــدا نمی کننــد. 

)حافــظ تــو خــود حجــاب خــودی از میــان برخیــز(.50 
2. حجاب اصطلحات

امــام از دیگــر حجاب هــای مانــع فهــم حقیقــی قــرآن را 
مــی آورد: و  می دانــد  اصطالحــات  حجــاب 

ــه ایــن فهم هــا حتــی فیلســوف و حکیــم و عــارف  کتفــا ب ا
اصطالحــی را در حجــاب غلیــظ اصطالحــات و مفاهیــم و 

امثــال آن محبــوس می کنــد. 51
3. جمود بر اقوال مفسرین

ایشــان از دیگــر حجاب هــای مانــع فهــم قــرآن، اعتقــاد 
کــه  کنــد بــه جــز آن  کــه شــخص خیــال  بــه ایــن می دانــد 
کســی را حــق اســتفاده از  مفّســرین نوشــته یــا فهمیده انــد 
قــرآن شــریف نیســت و تفکــر و تدبــر در آیــات شــریفه را بــه 
ع اســت اشــتباه نمــوده انــد و بــه  کــه ممنــو تفســیر بــه رأی، 
واســطه ایــن رأی فاســد و عقیــده باطلــه، قــرآن شــریف را 
کلــی  از جمیــع فنــون اســتفاده عــاری نمــوده و آن را بــه 
و  اخالقــی  اســتفادات  کــه  صورتــی  در  نمایــد.  مهجــور 
ایمانــی و عرفانــی بــه هیــچ وجــه مربــوط بــه تفســیر نیســت 

ــا تفســیر بــه رأی باشــد. 52 ت
ایشــان در عیــن احتــرام و بزرگداشــت زحمــات مفســرین، 
گوشــه ای از معــارف  اذعــان مــی دارد آنچــه نوشــته شــده 
قــرآن اســت و کمبودهــا و نقص هــای زیــادی دارد و بیشــتر 
ــگاه  ــه قــرآن ن نوشــته ها و تفســیرها تنهــا از ُبعــد خاصــی ب
کردنــد و تنهــا بــه پــرده ای و الیــه ای از آن دســت یافتنــد. 

امــا قــرآن آنچــه اینهــا نوشــته اند نیســت. 53
4. آراء و عقاید فاسده

کــه امــام از آنهــا نــام می بــرد آرای  از دیگــر حجاب هایــی 
ــه اســت. فاســده و مســالک و مذاهــب باطل

ایشــان منشــأ آن را ســوء اســتعداد خــود شــخص دانســته 
کــه اغلــب از تبعیــت و تقلیــد پیــدا می شــود. و ایــن  اســت 
از  مانــدن  محجــوب  در  ویــژه  بــه  کــه  اســت  حجبــی  از 
قــرآن مؤثــر اســت. امــام در مقــام مثــال بــرای ایــن مانــع از 

50. ر.ک: هامن.
51. ر.ک: هامن، ص 195 ـ 196.

52. ر.ک: هامن، ص 199.
53. ر.ک: تفسیر سوره حمد: ص 91 ـ 92.

کــه بــه مجــّرد اســتماع از پــدر و مــادر یــا  اعتقــاد فاســدی 
بعضــی از َجَهلــه از اهــل منبــر در دل راســخ شــده باشــد، نام 
کــه ایــن عقیــده موجــب حجــاب بیــن شــخص و  می بــرد 
گــر هــزاران آیــه و روایــت  آیــات شــریفه الهیــه می گــردد؛ و ا
کــه مخالــف آن باشــد، از ظاهــرش مصــروف  وارد شــود 

54 می کنــد. 
کــه وابســته بــه ذوق افــراد  ایشــان دخالــت آرای شــخصی 
و برخاســته از مقاصــد و اعتقــادات انحرافــی آنــان اســت را 

نادرســت دانســته و موجــب تفســیر بــه رأی می دانــد:
کــه  »در ایــن اواخــر هــم یــک اشــخاصی پیــدا شــده اند 
اصــاًل اهــل تفســیر نیســتند، اینهــا خواســته انــد مقاصــدی 
بــه ســّنت نســبت  قــرآن و  بــه  کــه خودشــان دارنــد  ]را[ 

54. ر.ک: آداب الصالة، ص 196ـ 197.
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کمونیســت ها  بدهنــد. حتــی یــک طایفــه ای از چپی هــا و 
ــرای همــان مقصــدی  ــرآن تمســک می کننــد، ب ــه ق هــم ب
کار ندارنــد، بــه قــرآن هــم  کــه دارنــد اینهــا اصــاًل بــه تفســیر 
بــه  می خواهنــد  را  خودشــان  مقصــد  اینهــا  ندارنــد.  کار 
خــورد جوان هــای مــا بدهنــد بــه اســم این کــه ایــن اســالم 
ع اســت در اســالم »تفســیر  اســت... و از چیزهایی که ممنو
کنــد  کــه هرکســی آرای خــودش را تطبیــق  بــه رأی« اســت 
بــر آیاتــی از قــرآن، و قــرآن را بــه آن رأی خــودش تفســیر و 

کنــد«. 55 تأویــل 
گناه 5. حب دنیا و 

عنــوان  بــه  آن  از  امــام  حضــرت  کــه  حجاب هایــی  از 
حجــاب ضخیــم بیــن انســان و معــارف قرآنــی یــاد می کنــد 
کــه بــه واســطه آن قلــب تمــام  حجــاب )حــب دنیــا( اســت 
قلــب  تمــام وجهــه  کنــد و  را صــرف دنیــا  محّبــت خــود 
دنیایــی شــود. و بدیــن واســطه از ذکــر و یــاد خــدا غافــل 
کنــد. ایشــان در ایــن  گردیــده و از ذکــر و مذکــور اعــراض 
کیــد دارنــد هــر چیــه عالقه منــدی بــه دنیــا و اوضــاع  بــاره تأ
گاه  گــردد. و  آن زیــادت شــود پــرده و حجــاب ضخیم تــر 
کنــد و  کــه ایــن عالقــه بــه طــوری بــر قلــب غلبــه  شــود 
کــه  کنــد  ســلطان حــّب جــاه و شــرف بــه قلــب تســلط پیــدا 
کل خامــوش شــود و درهــای ســعادت  نــور فطــرت اهلل بــه 

ــود. ــته ش ــان بس ــه روی انس ب
کــه  اســت  شــریفه  آیــه  در  کــه  قلــب  قفل هــای  شــاید  و 
ــوٍب 

ُ
ل

ُ
ق ــی 

َ
َعل ْم 

َ
أ ــْرآَن 

ُ
ق

ْ
ال ــُروَن  َیَتَدّبَ  

َ
ــل

َ
ف

َ
أ می فرمایــد: 

َهــا همیــن قفــل و بندهــای عالیــق دنیــوی باشــد.56 
ُ
ال

َ
ف

ْ
ق

َ
أ

عالمــان  و  قــرآن  کامــل  فهــم  هفتــم:  بخــش 
آن بــه  حقیقــی 

کامــل قــرآن جــز بــرای انســان  کــه فهــم  بدیهــی اســت 
کامــل و اولیــای الهــی ممکــن نیســت و افــراد دیگــر راهــی 
کتــاب  در  ندارنــد.  آن  حقیقــت  بــه  دســت یابی  بــرای 

امــام باقــر)ع( : از  آمــده  کافــی روایتــی  شــریف 
مــا یســتطیع أحــد أن یدعــی أّن عنــده جمیــع القــرآن 
کــس قــادر  ــه، ظاهــره و باطنــه، غیرالوصیــاه؛57  هیــچ 

ّ
کل

ــزد  ــرآن از ظاهــر و باطــن ن کنــد جمیــع ق ــه ادعــا  ک نیســت 
اوســت مگــر اوصیــای الهــی.

کالم مبــارک دیگــری آمــده: إّنمــا یعــرف  و در ایــن بــاره در 
کــه  کســانی  تنهــا  را  قــرآن  بــه؛  خوطــب  مــن  القــرآن 
ایــن  تبییــن  امــام در  بودنــد می شناســند.  آن  مخاطــب 

55. هامن، ص 93.
56. ر.ک: آداب الصالة، ص 201 ـ 202.

57. الکافی، ج1، ص 228.

نکتــه و چگونگــی امــکان درک حقایــق قــرآن مــی آورد:
بیــاورد،  حیطــه  در  را  غیرمحــدود  نمی توانــد  »محــدود 
کامــل  انســان  ]بشــود[،  هــم غیرمحــدود  مگــر خــودش 
صفــات  همــه  در  کــه  کاملــی  انســان  غیرمحــدود، 
ــن  ــت، ای ــی اس ــدس اله ــل ذات اق ــت و ظ ــدود اس غیرمح
کنــد و از  کــه هســت برداشــت  می توانــد از اســالم آن طــور 
کــه هســت و  کــه هســت و از بعثــت آن طــور  انســان آن طــور 
کــه هســت.  کــه هســت و از عالــم آن طــور  از قــرآن آن طــور 
دیگــران بــه حســب مراتــب وجودشــان، بــه حســب مراتــب 
ــت«.58  ــدود اس ــن مح ــد لک ــت هایی دارن ــان برداش کمالش
ایشــان دســت یابــی اولیــای الهــی را بــه حقیقــت قرآنــی 
ک بــا آن ذات مقــدس و بــه واســطه تبعیــت  از راه اشــترا
ــوم  ــه عل ک ــد  ــان، می دان ــا در ایش ــرت و فن ــه از آن حض تام
کننــد و حقیقــت  مکاشــفه را بالوراثــه از آن حضــرت تلقــی 
کــه در قلــب مبــارک آن  کمــال  قــرآن بــه همــان نورانیــت و 
کنــد بــه قلــوب آنهــا منعکــس شــود و تنهــا  حضــرت تجّلــی 
کــه تحمــل حقیقــی آن را دارد وجــود شــریف ولــی  کســی 

اهلل مطلــق علــی بــن ابــی طالــب)ع( اســت. 59
چنیــن  کریــم  قــران  دربــاره  دیگــر  جــای  در  ایشــان 
صــورت  کــه  الهــی  ـ  آســمانی  کتــاب  »ایــن  می فرمایــد: 
کتبــی جمیــع اســما و صفــات و آیــات و بینــات  عینــی و 
کوتــاه اســت و جــز  اســت و از مقامــات غیبــی آن دســت مــا 
کســی  وجــود اقــدس جامــع »مــن خوطــب بــه« از اســرار آن 
گاه نیســت و بــه برکــت آن ذات مقــدس و بــه تعلیــم او  آ
خّلــص اولیــای عظــام دریافــت آن نموده انــد و بــه برکــت 
مجاهــدات و ریاضت هــای قلبیــه... بــه قــدر اســتعداد و 

60 شــده اند«.  بهره منــد  ســیر  مراتــب 

58. صحیفه امام، ج 12، ص 420.
59. ر.ک: آداب الصالة، ص 181.
60. صحیفه امام، ج 20، ص 92.
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نتیجه
کار آســانی نیســت  کریــم  از دیــدگاه امــام)ره( تفســیر قــرآن 
کــه از عهــده هرکــس برآیــدو ایــن صحیفــه الهــی برتــر از آن 
کــه مفســران بتواننــد آن را چنان کــه بایــد تفســیر  اســت 
کننــد و مفســران طــراز اول جهــان اســالم اعــم از خاصــه و 
کــه در طــول تاریــخ اســالم تفاســیر فراوانی نوشــته اند  عامــه 
گذاشــته  کریــم را بــه نمایــش  تنهــا پــرده ای از معانــی قــرآن 
کتــاب آســمانی را نشــان داده انــد.  انــد و شــبهی از ایــن 
ج گــذاری بــر تالش هــای مفســران و خــوب  وی ضمــن ار
توصیــف نمــودن برخــی از آنهــا بــه صراحــت اعــالم میــدارد 
کــه آنهــا نوشــته اند«61   کــه:« قــرآن  عبــارت از آن نیســت 
ــته  ــرآن نوش ــر ق ــه ب ک ــیر هایی  ــن تفس ــت، »ای ــد اس و معتق
شــده اســت از اول تــا حــاال، اینهــا تفســیر قــرآن نیســتند، 
قــرآن  از  بویــی  یــک  ترجمه هایــی،  یــک  البتــه  اینهــا 

بعضیشــان دارنــد.62 
ایــن نظریــه امــام از یــک ســو مبتنــی اســت بــر عظمــت 
کالم خالــق و اقیانوســی ژرف و ناپیــدا و فراتــر از  کــه  قــرآن 
افــق فکــر و درک بشــری اســت،63  و از ســوی دیگــر مبتنــی 
ــا آن کــه زحمت هــای  کــه مفســران ب اســت برایــن مطلــب 
فراوانــی را متحمــل شــده اند و مســاعی آنــان قابــل تقدیــر 
و تجلیــل اســت - اغلــب در تفســیر قــرآن بــه مقصــد اصلــی 

ــد.  ــزول  توجــه شایســته و بایســته نکرده ان ن
بســیاری از مفســران در تفســیر خــود بــه جنبه هــای ادبــی 
کــه تفســیر  گویــا  یــا بالغــی یــا تاریخــی و...پرداخته انــد. 
کتــاب ادبــی یــا بالغــی یــا تاریخــی اســت و در  آنــان، یــک 
واقــع  به جــای پرداختــن و توجــه تــام بــه هــدف اصلــی، 
ــه  ک ــی  ــد؛ درحال ــه نموده ان ــی توج ــداف فرع ــه اه ــتر ب بیش
کتــاب آســمانی نــه بالغــت و  ازنظــر امــام »ره « مقصــد ایــن 
فصاحــت اســت و نه صــرف و نحــو و نــه تاریــخ و نــه امثــال 

ایــن امــور. 64 

61. تفسري سوره حمد، ص 92.
62. صحيفه امام، ج 19، ص 8.

63. ر.ک: آداب الصلوة، ص 182.
64. ر.ک: هامن، ص 194.
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چکیده
دربــاره   تاریــخ  طــول  در  بســیاری  صاحب نظــران 
بــه  خــود  از  گرانبهایــی  آثــار  و  گفتــه  ســخن  مدیریــت 
کریــم،  گذاشــته اند. در جهــان اســالم هــم قــرآن  یــادگار 
حضــرت  ســخنان  و  ســیره  کــرم)ص(،  ا پیامبــر  ســنت 
مدیریــت،  از  الهــی  ترســیمی  علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن 
ــوده  ــه نم ــالمی ارائ ــه  اس ــر جامع ــور مؤث ــری و اداره  ام رهب
اســت. نویســنده در ایــن مطلــب بــا مراجعــه بــه آموزه هــای 
آیــات قــرآن و ســخنان امــام راحــل)ره( بــه تبییــن هــدف 
و شــاخصه های بــارز مدیریــت قرآنــی در ســیره  امــام )ره( 
امــام خمینــی)ره( در مدیریــت  پرداختــه اســت. ســیره  
حقیقتــًا ترجمــان آیــات و مطابق ســیره  انبیــاء الهی بوده و 
گــر تمســک، انــس عمیــق  کــه ا کــی از ایــن مســأله اســت  حا
مدیریــت  رأس  در  آن  دادن  قــرار  مرجعیــت  و  قــرآن  بــه 
گرایــی  گیــرد، چنیــن جامعــه ای در مســیر آخــرت  امــور قــرار 
بــه ســر منــزل  نیــز  افــراد آن جامعــه  حرکــت خنمــوده و 
خواهنــد  دســت  اســت  الهــی  قــرب  همــان  کــه  مقصــود 
ــا  ــه ای ب کتابخان ــه شــیوه مطالعــه  یافــت. ایــن تحقیــق ب
اســتناد بــه آیــات قــرآن و ســیره وســخن امــام خمینــی)ره( 

گرفتــه اســت.  دربــاره  مدیریــت انجــام 

مدیــر،  خمینــی)ره(،  امــام  مدیریــت،  کلیــدی:  واژگان 
قرآنــی. شــاخص های 

مقدمه
مدیریــت از دغدغه هــای دیــروز و امــروز بشــر بــوده اســت 
وجــه  اســت؛  شــده  ارائــه  آن  از  متعــددی  تعاریــف  لــذا 
کــه مدیریت، اســتفاده  مشــترک همــه  تعاریــف  ایــن اســت 
بهینــه از منابــع انســانی و غیــر انســانی بــه منظــور تحقــق 
کــم  اهــداف از پیــش تعییــن شــده بــا توجــه بــه قوانیــن حا
اســت. خداونــد متعــال مدیــر و مدّبــر آســمان ها و زمیــن و 
ــه انســان  کل موجــودات هســتی از جمل پــرورش دهنــده  
کــه بــرای هدایــت او و جوامــع انســانی بــه باالتریــن  اســت 
ــازل نمــود.  کتاب هایــی آســمانی ن ــی،  درجــه  رشــد و تعال
کــه  بــر ایــن اســاس رهبــری و مدیریــت آن قــدر مهــم اســت 
قبــل از شــروع زندگــی بشــر در زمیــن، خداونــد حضــرت آدم 
)ع( را بــه عنــوان خلیفــه  خــود در روی زمیــن قــرار داد و 
کارگــزار الهــی در زمیــن منصــوب  ایشــان بــه عنــوان اولیــن 
شــد. و نیــز در دوران هــای مختلــف بــه تناســب اقــوام و 
پیامبــران  خودشــان  جنــس  از  گــون  گونا ملیت هــای 
عنــوان  بــه  پیامبــر  تعــدادی  و  منصــوب  را  دیگــری 

ــرار داد. ــردم ق ــن م ــاص در بی ــزرگ و خ ــران ب پیامب
الهــی  پیامبــران  دیگــر  ماننــد  هــم  کــرم)ص(  ا پیامبــر 
ــرای رهبــری  ــد و ب کن کامــل  ــا دیــن خــدا را  مبعــوث شــد ت
و اداره  جامعــه  بعــد از خــود از جانــب خداونــد مأمــور شــد 
تــا در آخریــن ســال عمــرش در ســفر حجــه  الــوداع رهبــر و 

ݢزاده1 ݢ زهرا منصورݢ
1. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ایالم 

شاخص های بارز مديریت در قرآن
با رویکردی بر سیره مديریتی

امام خمینی)س(
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مدیــِر جانشــین خویــش را بــه مــردم معرفــی نمایــد و بــه 
طــور رســمی و اختصاصــی بــا نصــب علــی)ع( بــه خالفــت 
و امامــت تکلیــف مدیریــت نظــام اســالمی را در امــور دیــن 
کنــد. بــر ایــن اســاس  و دنیــای امــت اســالمی مشــخص 
سرنوشــت هر جامعه و امتی بســتگی به رهبران و مدیران 
ــا  و تــک تــک مــردم آن جامعــه دارد. امــام خمینــی)ره( ب
تمســک بــه قــرآن و ســیره ائمــه معصومیــن)ع( عناصــر 
عملکــرد  بــا  و  دریافتــه  را  مدیریتــی  شــالوده های  و 
هوشــمندانه خویــش در عرصــه  مدیریــت، مســیر تاریــخ 
کــرده و سرمنشــأ تحــوالت عظیمــی در ایــران  را دگرگــون 
بــا  مطلــب  نویســنده  نوشــتار  ایــن  در  گردیــد.  جهــان  و 
بررســی ســیره مدیریتــی امــام خمینــی)ره( و بــا تکیــه بــر 
شــاخص های مدیریتــی در قــرآن، بــه ارائــه  منشــوری از 
ارائــه  امــام خمینــی)ره(  قرآنــی  شــاخص های مدیریــت 
عملکردهــای  بهبــود  جهــت  در  طریــق  ایــن  از  تــا  داده 
کوچــک نهــاده باشــد. گامــی هرچنــد  کشــور  مدیریتــی در 

هدف مدیر و مدیریت از منظر قرآن
ــت و  ــدن انسان هاس ــاخته ش ــل س ــی اص ــت قرآن در مدیری
هرگونــه دگرگونــی مــادی و معنــوی بــا دگرگونــی انســان 
شــاهد  قرآنــی  متعــدد  آیــات  چنان کــه  اســت،  مرتبــط 
ایــن مدعاســت . بنابرایــن مدیــر می توانــد موجــب رشــد 
یــا موجــب  و شــکوفایی نیروهــای انســانی و ســازمان و 
ســقوط و انحطــاط آن شــود. خداونــد متعــال می فرمایــد: 
ِســِهْم2؛  

ُ
ْنف

َ
ــُروا َمــا ِبأ ــی ُیَغّیِ

َ
ــْوٍم َحّت

َ
ــُر َمــا ِبق  ُیَغّیِ

َ
ِإّنَ اهَّلَل ال

»خداونــد سرنوشــت قومــی را تغییــر نمــی دهــد تــا آنکــه 
وضعیــت خــود را تغییــر دهنــد«. لــذا بخــش عظیمــی از 
کــه در فرهنــگ اســالمی- قرآنــی مــورد  مســائل و نکاتــی 
گرفتــه توجــه بــه نیازهــای مختلــف انســان  کیــد قــرار  تأ
ــاب اهمیــت انسان ســازی  اســت. حضــرت امــام)ره( در ب
ع  ع بحثشــان، موضــو می فرماینــد: »تمــام انبیــا، موضــو
انســان اســت . آمده انــد  ع علمشــان  تربیتشــان، موضــو
کننــد، آمده انــد ایــن موجــود طبیعــی را از  انســان را تربیــت 
مرتبــه  طبیعــت بــه مرتبــه  عالــی مافــوق الطبیعــه، مافــوق 

برســانند«3.  الجبــروت 
الهــی  آیــات  میــان  در  قرآنــی  اســالمی-  مدیریــت  بــرای 
کاوی ســبک  کــه در وا ح شــده اســت  شــاخصه هایی مطــر
و عملکــرد مدیریتــی امــام خمینــی )ره( می تــوان مصــداق 
بــارز تمامــی آنهــا را یافــت. ایــن ویژگی هــای بــارز عبارتنــد 

از:

2. رعد )13(: 11.
3. صحیفه امام، ج 8، ص 324.

1. تهذیب نفس
گام تعالــی و رســیدن بــه زندگــی  تهذیــب نفــس نخســتین 
کــه انســان بایــد در روابــط اجتماعــی خــود  طیبــه اســت 
کنــد. خداونــد متعــال  و در شــرایط متفــاوت آن را حفــظ 
 

َ
ال َســُکْم 

ُ
ْنف

َ
أ ْیُکــْم 

َ
َعل آَمُنــوا  ِذیــَن 

َّ
ال َهــا  ّیُ

َ
أ یــا  می فرمایــد: 

کــه ایمــان  کســانی  ا اْهَتَدْیُتــْم4  » ای 
َ

 ِإذ
َّ

ُکــْم َمــْن َضــل َیُضّرُ
یابیــد  شــما هدایــت  گــر  ا باشــید  مراقــب خــود  آورده ایــد 

گمراهــان بــه شــما زیانــی نمی رســاند«.  گمراهــی 
ــل  ــل اصی ــن اص ــر ای ــل ب کام ــوف  ــا وق ــی)ره( ب ــام خمین ام
در مدیریــت امــور فــردی، اجتماعــی و سیاســی نخســت 
بــه قلــه  تهذیــب و تزکیــه رســاند و ســپس  خویشــتن را 
بــه الگودهــی بــرای نســل جــوان پرداخــت؛ چنان کــه در 
درس هــای خــود در نجــف اشــرف ایــن حقیقــت را چنیــن 
جامعــه  وارد  آنکــه  از  پیــش  »بکوشــید  شــده اند:  یــادآور 
روز  آن  کنیــد، مهــذب ســازید...  اصــالح  را  گردیــد خــود 
کــه اجتمــاع بــه شــما روی آورد دیگــر نمی توانیــد خــود را 
اصــالح نماییــد ... خــدا نکنــد انســان پیــش از آنکــه خــود 
را بســازد جامعــه بــه او روی آورد و در میــان مــردم نفــوذ 
گــم  ــازد، خــود را  کــه خــود را می ب کنــد  و شــخصیتی پیــدا 
کارهــا نیــت خالــص نباشــد، انســان را از  گــر در  می کنــد ... ا

ربوبــی دور می کنــد«5.   درگاه 
لــذا امــام )ره( را می تــوان مصــداق بــارز ایــن آیــه و ســخن 
کــه می فرمایند  گهربــار امــام علــی )ع( در ایــن باب دانســت 
بایــد  می دهــد  قــرار  پیشــوایی  مرتبــه  در  را  خــود  آن کــه 
ــود  ــودن خ ــؤدب نم ــه م ــردم ب ــودن م ــؤدب نم ــش از م پی
گفتــار ادب  کنــد. و پیــش از آنکــه دیگــران را بــه  اقــدام 
کــه  کنــد، و آن  کــردارش مــؤدب بــه آداب  نمایــد، بایــد بــه 
ــد بــه تعظیــم ســزاوارتر اســت  خــود را بیامــوزد و ادب نمای

ــد.   6 کن ــه فقــط دیگــران را بیامــوزد و تأدیــب  ک کســی  از 
کارآمــدی، بایــد  بنابرایــن مدیــران جهــت دســت یابی بــه 
کــه نیازمنــد رعایــت مؤلفه هایــی از  مســیری را بپیماینــد 

جملــه تهذیــب نفــس اســت.

2. دانش و تخصص
بیــن  هماهنگــی  بــه  مختلــف  آیــات  در  کریــم  قــرآن  در 
ک و  دانــش فنــی و تخصــص از یــک طــرف و تعهــد پــا
ــودن از طــرف دیگــر اشــاره شــده اســت؛ هنگامــی  امیــن ب
ِلْصُه 

ْ
ْســَتخ

َ
أ ِبــِه  اْئُتوِنــی   ... گفــت:  مصــر  پادشــاه  کــه 

ِســی ...7؛  »یوســف را نــزد مــن آوریــد تــا وی را ندیــم 
ْ

ِلَنف
4. مائده )5(: 105.

5. جهاد اکرب، ص 21 ـ 22.
6. ر.ک: نهج البالغه، ص 417.

7. یوسف )12(: 54.
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بــه ســخن پرداخــت  بــا وی  ویــژه خــود ســازم«. چــون 
ِمیــٌن8؛  تــو امــروز 

َ
َدْیَنــا َمِکیــٌن أ

َ
َیــْوَم ل

ْ
ــَک ال

َ
گفــت: ... ِإّن

نــزد مــا صاحــب مقــام و مــورد اعتمــادی«.
کــه ایــن جایــگاه واال از نظــر علمی)بــه  پــر واضــح اســت 
جهــت علــم بــه تأویــل احادیــث، رأی صائــب، حکمــت 
ــتی ها  ــاب از زش ــی و اجتن ــکارم اخالق ــر م ــالوه ب ــل( ع و عق
گفــت:  مصــر  عزیــز  بــه  پاســخ  در  یوســف  اســت.  بــوده 
 َعِلیــٌم9  

ٌ
ــی َحِفیــظ ْرِض ِإّنِ

َ ْ
ــِن ال ــی َخَزاِئ

َ
ــی َعل ِن

ْ
 اْجَعل

َ
ــال

َ
ق

کــه  »مدیریــت خزانه هــای ایــن ســرزمین را بــه مــن بســپار 
کاردانی همان علــم و تخصصی  کاردانــم«.  مــن نگهبانــی 
ــت.  ــار اس ــورد انتظ ــی م ــت قرآن ــام مدیری ــه در نظ ک ــت  اس
بدیــن ترتیــب در یــک نظــام پویــا و اســالمی، ضروریســت 
تــا  باشــد  صورتــی  بــه  ســازی  بســتر  و  ســازی  زمینــه  تــا 
کــه بــه  افــراد متخصــص بتواننــد بــرای مدیریت هایــی 

تخصــص خاصــی نیــاز دارنــد خــود را معرفــی نماینــد.
اندیشــه   و  فکــر  بــا  پادشــاه  خــواب  تعبیــر  از  یوســف 
هوشــمندانه  خویــش چــاره ای بــرای نجــات از بحــران 
هــر  در  ترتیــب  بدیــن  اندیشــید؛  خشکســالی  و  قحطــی 
بــه  کــه  می آیــد،  پیــش  زیــادی  بحران هــای  کشــوری 
ــد  ــا بتوان ــاز دارد ت گاه، توانمنــد و امانــت دار نی مدیریتــی آ
و  هدایــت  راهبردهــا،  اهــداف،  کــردن  مشــخص  بــا 
ســازماندهی و برنامه ریــزی دقیــق و اتخــاذ راهکارهــای 
کنتــرل دقیــق و ایجــاد انگیــزه و تــالش  درســت و نظــارت و 
کشــور را از بحــران پیــش آمــده  و حرکــت در افــراد جامعــه، 

نجــات دهــد. 
امــام خمینــی)ره( فیلســوفی الهــی و عارفــی ربانــی بــود؛ 
بــر  علمــی  آثــار  در  می تــوان  را  ایشــان  علمــی  جامعیــت 
کــه غالبــًا  کــرد  جــای مانــده از ایشــان بــه نیکــی مشــاهده 
در ســنین جوانــی بــه نــگارش در آمده انــد؛ نظیــر مصبــاح 
الهدایــه  الــی الخالفــه و الوالیــه ، و همچنیــن ســر الصلــوه 
، چهــل حدیــث، حدیــث جنــود عقــل و جهــل و ده هــا اثــر 
ایشــان  مدیریتــی  بینــش  و  علمــی  توانمنــدی  دیگــر.10  
باعــث پیچیدگــی هرچــه بیشــتر ذهــن امــام)ره( شــده و 
ــور  ــت به ط ــون می داش ــی ها مص ــرت را از ساده اندیش حض
مثــال برخــورد صحیــح امــام بــا مســائل بغرنــج سیاســی در 
طــول مبــارزه و عــدم ارتــکاب اشــتباهات فاحــش از جانــب 
امــام  ایــن ویژگــی  از  الهــی  تأییــدات  بــر  عــالوه  ایشــان، 

می گرفــت. نشــأت 

8. یوسف )12(: 54.

9. یوسف )12(: 55.
10. ر.ک: کتابشناسی توصیفی، ص 99.

3. نظم و انظباط
در حرکــت زمیــن نظــم اســت؛ در حرکــت مــاه نظــم اســت. 
کــدام  ــٍک یْســَبُحوَن »و هــر 

َ
ل

َ
 فــی  ف

ٌّ
ُکل قــرآن می فرمایــد: 

در ســپهری شــناورند«. در آفرینــش آســمان ها نظــم اســت؛ 
و  ع  طلــو عبــادات،  در  زمان بنــدی  دارنــد.  نظــم  کــرات 
افطــار،  مســتحب،  واجــب،  نمازهــای  زوال،  غــروب، 
افطــار  زودتــر  دقیقــه  یــک  دارنــد.  فرمــول  همــه  ســحر. 
کنیــم، روزه  باطــل اســت. یــک دقیقــه قبــل از ظهــر نمــاز 
ظهــر بخوانیــم، نمــاز باطــل اســت. ایــن نشــان دهنــده 
کــه  مدیریــت زمــان و انضبــاط کاری، در اســالم  ایــن اســت 
کــه الزمــه  چقــدر مهــم اســت. شــاخصه  دیگــر امــام)ره( 
رهبــری و مدیریــت اســالمی در هــر ســطح می باشــد نظــم 
و انضبــاط ایشــان در امــور اســت. حضــرت امــام)ره( در 
گونــه ای عمــل  رعایــت نظــم و انجــام منظــم برنامه هــا بــه 
کــه نزدیــکان از طریــق انجــام هــر برنامــه توســط  می کــرد 
کــه  ایشــان زمــان را تشــخیص می دادنــد. معــروف اســت 
ایشــان ثانیه هــا را نیــز رعایــت می کــرد.11 حضــرت در ایــن 
گــر در زندگیمــان، در رفتــار و حرکاتمــان  بــاره می فرمایــد: »ا
می گیــرد،  نظــم  بالطبــع  هــم  فکرمــان  بدهیــم،  نظــم 
ــی  ــری اله ــم فک ــًا از آن نظ ــت، یقین گرف ــم  ــر نظ ــی فک وقت
کاری و مدیریتــی  هــم برخــوردار خواهــد شــد«12.  در نظــم 
گــر نظــم  هــم فرموده انــد: »همــه جامعــه نظــم الزم دارد؛ ا
کار برداشــته بشــود جامعــه از بیــن مــی رود حفــظ نظــام  از 
کــه  یکــی از واجبــات شــرعیه و عقلیــه اســت«13.  لذاســت 
گــر مدیــر یــا هــر انســان دیگــری در اداره  امــور زندگــی  ا
گفتــار،  خــود طبــق بینــش اســالمی منظــم باشــد و بکوشــد 
رفتــار و حرکاتــش را منظــم و مطابــق برنامــه دقیــق اســالم  
کــرده و بالتبــع هیچــگاه  کنــد، نظــم فکــری پیــدا  تنظیــم 

دچــار تزلــزل نمی شــود. 

4. شایسته ساالری
کــه بــه   در قــرآن مــوارد و نمونه هــای بســیاری وجــود دارد 
ضــرورت شایســتگی و اهلیــت داشــتن مدیــران وکارگــزاران 
کــه در ایــن مختصــر بــه یکــی از آنهــا اشــاره  داللــت دارد 
گفــت وگــوی خداونــد با حضــرت ابراهیــم)ع( به  می شــود: 
گــذاری  روشــنی از لــزوم رعایــت شایســتگی و اهلیــت در وا
مســئولیت ها بــه افــراد حکایــت دارد. هنگامــی که خداوند 
گــون آزمــود و او بــه خوبــی از  گونا ابراهیــم را بــا وســایل 
ــی 

َ
عهــده آزمایش هــا برآمــد، خداونــد بــه او فرمــود: َوِإِذ اْبَتل

11. ر.ک: ابعاد شخصیتی و مدیریتی حرضت امام خمینی، ص 4.
12. رسگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، ج 4، ص 121.

13. صحیفه امام، ج 11، ص 494.
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ــَک 
ُ
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َ
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َ
أ

َ
ف ِبَکِلَمــاٍت  ــُه  َرّبُ ِإْبَراِهیــَم 

 َعْهــِدی 
ُ
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َ
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َ

ــال
َ

ِتــی ق ّیَ ّرِ
ُ

 َوِمــْن ذ
َ

ــال
َ

ــاِس ِإَماًمــا ق
َ
ِللّن

کــه پــروردگار ابراهیــم،  کــن( آنــگاه را  اِلِمیــَن14 »و )یــاد 
َّ

الظ
کلماتــی آزمــود و او آنهــا را بــه انجــام رســانید فرمــود:  او را بــا 
گفــت:   مــن تــو را پیشــواى مــردم می گمــارم. )ابراهیــم( 
بــه  مــن  پیمــان  فرمــود:  را(؟  کــس  فرزندانــم )چــه  از  و 
ــراز  ــون و اح ــزوم آزم ــه ل ــن آی ــد.« در ای ــتمکاران نمی رس س
شایســتگی افــراد، قبــل از انتخــاب آنــان بــرای مدیریــت 
ح شــده اســت؛ شایســتگی از نظــر  و رهبــری جامعــه مطــر
گاهــی، قــدرت و قــوت و نیــز تدبیــر  عمــل و تقــوا، علــم و آ
و نظــم و درک اجتماعــی. امــام)ره( بــه شایســته ســاالری 
ــان  ــان در فرم ــتند. ایش ــد داش کی ــی تأ ــب حکومت در مناص
8 مــاده ای خطــاب بــه ســتاد پیگیــری تخلفــات قضایــی 
گزینــش  هیئت هــای  انحــالل  و   ،1361 دیمــاه   15 در 
کــه هیئت هــای جایگزیــن متشــکل  کردنــد  کشــور اعــالم 
کریمــه،  ــح، متعهــد، عاقــل، صاحــب اخــالق  از افــراد صال
فاضــل، متوجــه بــه مســائل امــور، بــه دور از تنــگ نظــری، 
ــه  ــط، ب ــدون مالحظــه رواب ــامحه کاری، ب تندخویــی، مس
ادارات،  وزارتخانه هــا،  نیروهــای مســلح  بــرای  گزینــش 
مؤسســات آموزشــی و غیرآموزشــی اقــدام شــود.15 بنابرایــن 
کــه اســوه هایی از مدیــران و بنــدگان بــا ایمــان،  هنگامــی 
همچــون امــام)ره( ایــن شایســتگی ها را برای خــود فراهم 
کمــک و یــاری می کنــد تــا آنهــا بینــی  ســازند، خداونــد نیــز 
ک بمالنــد، دســت های آلوده شــان را  مســتکبران را بــه خــا
کننــد و وارث میراث هــای آنهــا  کوتــاه  از حکومــت زمیــن 

گردنــد.

5. همدلی با مردم
هنــر مدیریــت در تربیــت نبــوی اداره قلب هاســت. تربیــت 
یافتــگان ســیره پیامبــر، همچــون امــام )ره( امانــت داران 
ــه  ــان را ب ــا آن ــتند ت ــان هس ــی آدمی ــا یعن ــن امانت ه واالتری
گردنــد.  کــه بــرای آن آفریــده شــده اند رهنمــون  مقصــدی 
به دســت  »راه  می فرمایــد:  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
آوردن قلــوب ملــت ایــن اســت؛ دل مــردم مســلم، با اســالم 
بــه دســت می آیــد . رگ خوابشــان را مــا فهمیدیــم؛ قلــوب 
اهلِل  .»إلــی  کــرد  جلــب  اســالم  توســط  بایــد  را  مســلمین 
ــّنُ اْلُقُلــوُب« تمــام قلــوب دســت خداســت . »مقّلــب  َتْطَمِئ
تــا دل هــای  بــه خــدا متوجــه شــو   . القلــوب« خداســت 
کــه رهبــری معنــوی  مــردم بــه تــو متوجــه شــود.16 لذاســت 

14. بقره )2(: 124.
15. ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 219 ـ 221.

16. هامن، ج 1، ص 121.

کــرده و آنــان را بــه حرکــت  افــراد، در عمــق دل هــا نفــوذ 
وا مــی دارد. نویســنده  غربــی نیــز لحظــه  ورود امــام بــه 
ــد:  ــف می کن ــه توصی ــان را این گون ــاران ایش ــینیه  جم حس
»امــام خمینــی آنچنــان بــه درون قلــب و مغــز مــن رخنــه 
کــه مــن میــل دارم او را عشــق بنامــم«17.   کــرد و وارد شــد 

6. نظارت و پیگیری
نظــارت دقیــق وپیگیــری امــور توســط هــر زمامــدار و مدیــر 
از شــاخص های  از خــود  بــر عملکــرد رده هــای پایین تــر 
ــل،  ــن اص ــر ای ــت. بناب ــی اس ــت قرآن ــه مدیری ــارز در عرص ب
ــر مخفــی  ــد مســئول باالت ــد از دی رفتــار هیــچ مســئولی نبای
ــا   َم

َ
ــال

َ
ق

َ
ــَر ف ْی

َ
ــَد الّط

َّ
ق

َ
ــد: َوَتف ــم می فرمای کری ــرآن  ــد . ق بمان

َغاِئِبیــَن18؛  »ســلیمان 
ْ
َکاَن ِمــَن ال ْم 

َ
ُهْدُهــَد أ

ْ
َرى ال

َ
 أ

َ
ــَی ال ِل

را  هدهــد  مــن  چــرا  گفــت:  و  شــد  پرنــدگان  جویــای 
نمی بینــم؟ آیــا از غائبــان اســت؟«.

بــر اســاس ایــن آیــه  شــریفه در نظــام اســالمی نظــارت و 
مدیریتــی،  اســتراتژیک  برنامه هــای  و  امــور  پیگیــری 
اســت.  جامعــه  مدیــران  بــرای  ضــروری  فرآینــدی 
حلقــه   کالن  و  خــرد  امــور  در  )ره(  امــام  دقیــق  نظــارت 
کــه شــامل  تکمیلــی مدیریــت ایشــان را تشــکیل مــی داد 
االســالم  حجــه   می شــد  فــرد  دورتریــن  تــا  نزدیک تریــن 
قرهــی در ایــن بــاره می گویــد: مــن در نجــف موظــف بــودم 
ج می کنــم را یادداشــت و بــه رؤیــت امام  کــه خــر هــر مبلغــی 
برســانم.19 بنابرایــن ســپردن مســئولیت ها بــه افــراد واجــد 
عملکــرد  پیگیــری  و  ایشــان  مراقبــت  ســپس  و  اهلیــت 
مهم تریــن  از  ایشــان  از  مســئولیت خواهی  و  کارگــزاران 

ویژگــی یــک مدیــر توانــا و تابــع اصــول اســت.

7. انتقاد پذیری
از نشــانه های یــک مجموعــه انســانی ســالم و مدیریــت 
کریــم  صحیــح، وجــود روحیــه انتقادپذیــری اســت. قــرآن 
ُمؤِمنیــَن20؛  »و 

ْ
ــُع ال

َ
ــری َتْنف ْک ِ

ّ
ــِإّنَ الذ

َ
ــْر ف ّکِ

َ
ــد: َو ذ می فرمای

کــه پنــد در موءمنــان ســودمند می افتــد«.  پنــد ده! زیــرا 
ــه اســتناد حدیــث  ــر ب ــه خی انتقــاد و نصیحــت و دعــوت ب
کلکــم مســؤول عــن رعیتــه21؛  همــه شــما  کلکــم راع و 
زیردســتانتان  دربــاره  و  هســتید  مســئول  و  سرپرســت 
و  همگانــی  اســت  فریضــه ای  می شــوید.  خواســت  بــاز 
امــام  نیســت؛  خاصــی  قشــر  انحصــار  در  آن  برپاداشــتن 
کــه در جامعــه اســالمی هیچ کــس از انتقاد بری  معتقــد بــود 

17. سیره اخالقی ـ تربیتی امام خمینی، ص 209.
18. منل )27(: 20.

19. ر.ک: رسگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، ج 1، ص 15.
20. ذاریات )51(: 55.

21. بحار االنوار، ج 72، ص 38.
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کســی بــه ایــن معناســت  کــه عــدم انتقــاد از  نیســت، چــرا 
کــه او از هــر عیــب و نقصــی مبراســت، در حالی کــه ایشــان 
کــس و هیــچ دســتگاهی و فــردی هیــچ  فرمودنــد: »هیــچ 
گــر  کــه مــن نقــص هیــچ نــدارم، ا کنــد  نمی توانــد ادعــا 
کــرد ایــن را، ایــن بزرگ تریــن نقصــش همیــن  کســی ادعــا 

ادعاســت«22.  
و  هوشــیاری ها  بــه  را  گاهی هــا  ناآ و  فراموشــی ها  تذکــر، 
بیداری هــا دگرگــون می کنــد و همــگان را در جامعــه بــه 
حضــور و مراقبــت همــه ســویه فــرا می خوانــد. در چنیــن 
بدکاری هــا،  و  ُکندکاری هــا  کم کاری هــا،  جامعــه ای، 
را  خــود  افــراد  از  یــک  هــر  و  می خــورد  چشــم  بــه  کمتــر 
ــد  ــر دهن ــدار و تذک ــران هش ــه دیگ ــه ب ک ــد  ــف می دانن موظ
گیــرد .ایشــان  کارهــا در روال و رونــد واقعــی خــود قــرار  ــا  ت
در ســخن دیگــری فرموده انــد: »انتقــاد از امــوری اســت 
ــوم  ــه عل ــی همانطوری ک ــه علم ــت، مباحث ــازنده اس ــه س ک
اســالمی بی مباحثــه نمی رســد بــه مقصــد، امــور سیاســی 
هیــچ  را  ایــن   ... مقصــد  بــه  نمی رســد  بی مباحثــه  هــم 
اســت«23.   آزاد  انتقــاد   ... نمی گیــرد  را  جلویــش  کــس 
ــه  ک ــد  ــت دارن ــا دالل ــر ایــن معن ــات بســیاری ب ــات و روای آی
کســانی  مؤمنــان و باورمنــدان، نبایــد بــه افــراد چاپلــوس و 
ــتی ها  ــر سس ــد و ب ــخن می گوین ــا س ــواره از خوبی ه ــه هم ک
بایــد  اینــان  و  دهنــد  میــدان  می گذارنــد،  ســرپوش 
کنــار ســتایش، بــه نقــد رفتــار  کــه در  دوســتانی برگزیننــد 
ــد و مثــل آینــه خوبــی و بــدی،  ــان نیــز بپردازن کارکــرد آن و 

بنمایاننــد. آنــان  بــر  را  کاســتی ها  و  شایســتگی ها 

8. سعه صدر
ســعه  قــرآن  در  مدیریــت  شــاخصه های  مهم تریــن  از 
صــدر،  »ســعه  می فرمایــد:  علــی)ع(  امــام  اســت.  صــدر 
ح صــدر ظرفیــت  ابــزار ریاســت اســت« مــراد از داشــتن شــر
وســیع و تحمــل و حوصلــه فــراوان داشــتن و بــا ظرفیــت 
گردیــدن اســت. خداونــد متعــال بــه پیامبــر  و پرتحمــل 
ُهــْم 

َ
ل ِلْنــَت  اهَّلِل  ِمــَن  َرْحَمــهٍ   ِبَمــا 

َ
ف خویــش می فرمایــد: 

َحْوِلــَک  ِمــْن  ــوا 
ُ

ّض
َ

ْنف
َ

ال ــِب 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال  

َ
ِلیــظ

َ
غ ــا 

ًّ
ظ

َ
ف ُکْنــَت  ــْو 

َ
َول

 َعْنُهــْم...24؛  »بــه برکــت رحمــت الهــی در برابــر 
ُ

اْعــف
َ

ف
گــر خشــن و ســنگدل  آنهــا )مــردم( نــرم و مهربــان شــدی و ا
را  آنهــا  پــس  می شــدند.  کنــده  پرا تــو  گــرد  از  بــودی، 
ببخــش...«. ایــن آیــه پــس از جنــگ ُاحــد هنگامی کــه 
برخــی از مجاهدیــن فــراری از جنــگ، نــزد پیامبــر)ص( 

22. صحیفه امام، ج 17، ص 246.
23. هامن، ص 241 ـ 242.

24. آل عمران )3(: 159.

نــازل  می کردنــد،  پشــیمانی  و  ندامــت  اظهــار  و  آمــده 
کــرد. در ایــن آیــه بــه  گشــت. حضــرت هــم آنــان را عفــو 
یکــی از ویژگی هــای پیامبــر)ص( در ســعه  صــدر داشــتن 
از  و  می کنــد  اشــاره  کاران  خطــا بــه  نســبت  نرم دلــی  و 
گذشــت را ســرلوحه   کــه عفــو و  پیامبــر)ص( می خواهــد 
گذشــت و بخشــش  اعمــال خویــش قــرار دهنــد؛ زیــرا نبــود 
و  تشــتت  مــردم،  کندگــی  پرا موجــب  مــوارد  برخــی  در 

می گــردد.  اختــالف 
راهبــر  و  مدیــر  جایــگاه  در  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
جامعــه  بــزرگ اســالمی،  ســعه  صــدر را بــه عنــوان یکــی 
چنان کــه  داراســت،  قرآنــی  مدیریــت   شــاخص های  از 
ســخت  نیــز  خــود  دشــمنان  و  مخالفــان  بــه  حتــی  گاه 
ــه نیروهــای  ک ــه: » شــبی  ک نمی گرفــت؛ نقــل شــده اســت 
و  وابســتگان  از  تــن  چنــد  امــام،  از  اســتقبال  کمیتــه 
پشــت  بــه  و  دســتگیر  را  ستمشــاهی  رژیــم  سرســپردگان 
کردنــد امــام  مجلــس ســابق در میــدان بهارســتان منتقــل 
ماننــد  می شــد  طبــخ  کــه  غذایــی  همــان  از  دیگــران  و 
عــدس پلــو یــا آبگوشــت تنــاول می کردنــد. مــا از همــان 
ــه  ــان ب ــم . یکــی از آن ــرای بازداشت شــدگان بردی ــا ب غذاه
غ  گفــت: مــن از ایــن غذاهــا نخــورده ام بــرای مــن مــر مــن 
گفتیــم . امــام فرمودنــد:  بیاوریــد . ایــن مطلــب را بــه امــام 
بچه هــا  شــب   . ببریــد  نزدشــان  دارنــد  دوســت  هرچــه 
غ  مجبــور شــدند بــرای آنهــا از بیــرون زرشــک پلــو بــا مــر
کننــد«25.  بنابرایــن، قلــب در پرتــو انــواِر الهــی ســعه  تهیــه 
کســب رضــای  صــدر و یــاد حــق تعالــی، وســیله ای جهــت 

بــه خلــق می شــود. خداونــد متعــال و خدمــت 

9. آرامش روحی
نفســی  بــه  اعتمــاد  الهــی  نیــروی  بــا  امــام)ره(  حضــرت 
برابــر  در  خویــش  موضع گیری هــای  در  داشــتند  کــه 
آرامــش  بحرانی تریــن حــوادث و شــرایط، خونســردی و 
مواقــع  پــاره ای  در  کــه  می کردنــد  حفــظ  چنــان  را  خــود 

می شــد. شــگفتی  اســباب 
وقتــی خبــر شــهادت حــاج آقــا مصطفــی )ره( بــه ایشــان 
رســید، امــام در پیامــی بــه ملــت ایران فرمودنــد: »این طور 
قضایــا مهــم نیســت، خیلــی پیــش می آیــد. بــرای همــه 
الطــاف خفیــه ای خــدای  یــک  پیــش می آیــد...  مــردم 
کــه ماهــا علــم بــه آن نداریــم...«26.   تبــارک و تعالــی دارد 
هــم  ک ســپاری  خا و  تشــییع  مراســم  در  حتــی  ایشــان 
حــرم  زیــارت  از  پــس  هنــگام  شــب  و  نکردنــد  شــرکت 

25. برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج 2، ص 211.
26. صحیفه امام، ج 3، ص 234 ـ 235.
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مطهــر حضــرت علــی )ع( بــر ســر مــزار فرزنــدش رفتــه و 
بــا چهــره ای بــاز و آرام نخســت بــرای یکایــک عالمــان 
کردنــد و در  مدفــون در آن مقبــره، اعــالم قرائــت فاتحــه 
طلــب  مصطفایــش  بــرای  خواســتند  حاضــران  از  پایــان 
گریــان  چشــم ها  همــه  کــه  حالــی  در  و  کننــد  مغفــرت 
گرفتگــی  کوچک تریــن آزردگــی و  بــود، در پایــان بــدون 
از حاضــران تشــکر و از آنجــا بیــرون رفتنــد.27 او پــس از 
قریــب یــک قــرن عمــر پربرکــت خویــش در وصیت نامــه 
آرام و  بــا دلــی  الهــی سیاســی خویــش تصریــح می کنــد: 
قلبــی مطمئــن و روحــی شــاد و ضمیــری امیــدوار بــه فضــل 
خــدا از خدمــت خواهــران و بــرادران مرخــص، و بــه ســوی 

ابــدی ســفر می کنــم. جایــگاه 

10. اخلص در عمل
فقــط  کــه  اســت  تصمیمــی  و  انگیــزه  همــان  اخــالص 
ســوره   29 آیــه  در  کریــم  خداونــد  باشــد.  خــدا  بــرای 
ــا  َکَم ــَن  ی ــُه الّدِ

َ
ــَن ل ِلِصی

ْ
ــوُه ُمخ ــد: َواْدُع ــراف می فرمای اع

و  اخــالص  ســر  از  را  خــدا  »بخوانیــد  َتُعــوُدوَن؛  ُکــْم  َبَدأ
شــرایط  از  یکــی  آریــد«.  او  ســوی  بــه  رو  عبــادت  هــر  در 
مدیــران  اخــالص  اســالمی  نظــام  در  مدیریــت  اساســی 
را  منصــب  کارگــزار  یــا  مدیــر  شــخص  چنان چــه  اســت. 
زمــان  آن  خدمــت،  بــرای  نــه  بخواهــد  منصــب  بــرای 
کشــور  گســیختگی نظــام مدیریتــی در  بایــد منتظــر از هــم 
بــود. همچنان کــه در تاریخی تریــن ســند مبارزاتــی امــام 
بــرای  قیــام  و  هلل  قیــام  میــان  مقایســه  در  خمینــی)ره( 
منافــع شــخصی چنیــن می فرمایــد: »خودخواهــی و تــرک 
قیــام بــرای خــدا مــا را بــه ایــن روزگار ســیاه رســانده و همــه 
کشــورهای اســالمی را زیــر  کــرده و  جهانیــان را بــر مــا چیــره 
نفــوذ دیگــران درآورده. قیــام بــرای منافــع شــخصی اســت 

27. روزنامه کیهان، منشور اخالقی امام خمینی در مدیریت، شامره 

.19380

کرده .  کــه روح وحــدت و بــرادری را در ملــت اســالمی خفــه 
کــه بیــش از ده میلیــون جمعیــت  قیــام بــرای نفــس اســت 
کــه طعمــه  کــرده  شــیعه را به طــوری از هــم متفــرق و جــدا 
مشــتی شهوت پرســت پشــت میزنشــین شــدند.28  مــورد 
کــه امــام )ره( متصدیــان و مدیــران را بــه ایــن  دیگــری 
ــه  ــه: »...توج ک ــت  ــخن اس ــن س ــوند، ای ــر می ش ــر متذک ام
کارهــا همــه اســالمی باشــد، بــرای خــدا باشــد«29   کــه  کنیــد 
خمینــی)ره(  امــام  اندیشــه   در  گرچــه  ا میــان  ایــن  در 
قیــام بــرای خــدا، مبنــای نظــری خدامحــوری و بهتریــن 
معیــار تشــخیص خدامحــوری از خودمحــوری اســت، امــا 
کاربــردی بــودن بــه طــور  اخــالص در عمــل را بــه دلیــل 
نظــام  در  مدیریــت  شــاخص های  از  یکــی  و  گانــه  جدا

دانســته اند. اســالمی 

11. مشورت در امور
مدیــر  حــوزه ای،  هــر  مدیریــت  و  جمعیتــی  هــر  اداره  در 
که چگونه  مربوطه پیوســته در برابر این مســائل قرار دارد 
کارهــا بــه تصمیم گیری هــای  تصمیــم بگیــرد. سرنوشــت 
اصــول  بــر  تصمیم گیــری  چنان چــه  و  می خــورد  گــره  او 
و مبانــی درســتی اســتوار نباشــد، نظــام امــور یــا متزلــزل 
و آشــفته می شــود و یــا اســیر خودمحوری هــا و اســتبداد 
آل  ســوره   159 آیــه  در  متعــال  خــدای  می گــردد.  رأی 
ا َعَزْمــَت 

َ
ــِإذ

َ
ْمــِر ف

َ
عمــران می فرمایــد: َوَشــاِوْرُهْم ِفــی ال

در  »و  ِلیــَن؛  ُمَتَوّکِ
ْ
ال ُیِحــّبُ  اهَّلَل  ِإّنَ  اهَّلِل  ــی 

َ
َعل  

ْ
ل

َ
َتــَوّک

َ
ف

ــی  کن کاری  ــد  ــون قص ــن و چ ک ــورت  ــان مش ــا ایش ــا ب کاره
کننــدگان را دوســت  کــه خــدا تــوکل  کــن،  بــر خــدای تــوکل 
دارد«. حضــرت امــام )ره( در مقــام تصمیم گیــری بــه نظــر 
ــان مشــورت می کــرد.  ــا آن کارشناســان اهمیــت مــی داد و ب
جلوگیــری  بــرای  امــام)ره(  کــه  کاری  و  ســاز  مهم تریــن 

28. صحیفه امام، ج 1، ص 22.
29. هامن، ج 16، ص 484.
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از اشــتباه ولــی فقیــه در تصمیم گیــری توصیــه می کنــد، 
اســت.30   اســالمی  دســتورات  از  کــه  اســت  مشــورت 
ــد:  ــه می کن ــود توصی ــس از خ ــران پ ــه رهب ــام ب ــرت ام حض
کنیــد، و جانــب  کارشناســان مشــورت  ــا  »در امــور مهمــه ب
بــه  مشــورت  بنابرایــن  نماییــد«31   مراعــات  را  احتیــاط 
کاهــش مشــکالت روحــی  شــکل مؤثــر نقــش زیــادی در 
بــرای  کارکنــان دارد و بســتر و زمینه هــای الزم  و روانــی 
فراهــم می کنــد. را  ســازمان  پیشــرفت  و  توســعه یافتگی 

12. توانمندی و امانت داری
و  مهــم  ویژگــی  دو  بــه  کریــم  قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
کارســاز حضــرت موســی)ع( در امــر مدیریــت اشــاره می کنــد 
ِإّنَ  ِجْرُه 

ْ
اْســَتأ َبــِت 

َ
أ َیــا  ِإْحَداُهَمــا  ــْت 

َ
ال

َ
ق می فرمایــد:  و 

دو  از  »یکــی  ِمیــُن32؛ 
َ ْ
ال ــِوّیُ 

َ
ق

ْ
ال َجْرَت 

ْ
اْســَتأ َمــِن  َخْیــَر 

کــن؛  گفــت ای پــدر او)موســی( را اســتخدام  دختــر شــعیب 
کــه اســتخدام می کنــی او  کســی اســت  همانــا او بهتریــن 
کــه قــوی و امیــن اســت«. داشــتن قــدرت  کســی اســت 
کــه در داســتان  و امانــت داری دو ویژگــی اساســی اســت 
اســتخدام شــدن حضــرت موســی )ع( بــرای شــعیب)ع( 
اصولــی  از  مدیریتــی  چنیــن  اســت؛  شــده  اشــاره  آن  بــه 
کــه ایــن ســیره در پیــروان پیامبــر)ص( و  پیــروی می کنــد 
کالم و عمــل امــام خمینــی)ره(  ائمــه معصومیــن)ع( و در 
به وضــوح قابــل مشــاهده اســت. ایشــان در ایــن بــاره بــه 
مدیــران و مســئوالن نظــام می فرماینــد: »امانــت بزرگــی از 
گرفتیــد و مقتضــاى امانتــدارى  دســت ایــن ملــت تحویــل 
کنیــد و به طــور  کــه آن را به طــور شایســته حفــظ  ایــن اســت 
آینــده تحویــل  و دولت هــاى  آینــده  نســل  بــه  شایســته 
پشــت  ملــت  باشــید  طــور  ایــن  کــه  مادامــی  و  بدهیــد، 
کــه ملــت همــراه شــما باشــد هیــچ  شماســت، و مادامــی 
کشــور نمی رســد«33.  بنابرایــن اداره   آســیبی بــه شــما و بــه 
کــه از یــک طــرف قــدرت  کســی داد  امــور را بایســتی بــه 
کــردن آن را از نظــر جســمی و روحــی داشــته باشــد و  اداره 

ــد. ــن باش ک و امی ــا ــت دار، پ ــردی امان ــی ف از طرف

13. قاطعیت
کفایــت بی پروایــی در اجــرای  از ویژگی هــای مدیــران با
کریــم از ایــن روحیــه چنیــن یــاد  اوامــر الهــی اســت. قــرآن 
ــوَن 

ُ
اف

َ
َیخ  

َ
َوال اهَّلِل  َســِبیِل  ِفــی  ...ُیَجاِهــُدوَن  می کنــد: 

ِئــٍم...34؛ قاطعیــت حضــرت امــام)ره( چــه در 
َ

ْوَمــهَ  ال
َ
ل

30. ر.ک: هامن، ج 21، ص 10.
31. هامن، ج 18، ص 7.

32. قصص )28(: 26.
33. صحیفه امام، ج 18، ص 79.

34. مائده )5(: 54.

کارگــزاران35  بــرای  عرصــه داخلــی خطــاب بــه مســئوالن و 
حــل مشــکالت و چــه بــه ابرقدرتهــا از جملــه اســراییل، 
کشــورهای تحــت ســتم38   ــه  ــه دولتهــا 37 و ب ــکا36 و ب آمری
انقــالب  ضــرورت  ایشــان،  نفــس  بــه  اعتمــاد  از  ناشــی 
بــا  مقابلــه  عرصــه  بــه  آن  کشــاندن  و  انســان ها  درونــی 
اســتعمارگران بــود. امــام در پیامــی بــه مناســبت شــهادت 
ســیدمحمد علــی قاضــی طباطبایــی)ره( فرمودنــد: »مــا 
کنــار ایــن وقایــع، بــا تصمیــم و عــزم و خونســردی  بایــد از 
کــه راه جهــاد فــی ســبیل اهلل اســت  بگذریــم و بــه راه خــود 
ادامــه دهیــم«39.  لــذا بــا ایــن قاطعیــت، دشــمن هیــچ گاه 
نتوانســت در روحیــه  ســازش ناپذیری حضــرت خللــی وارد 

 . کنند

14. مدارا
کارســازترین ابــزار مدیــران، مدارا با ســایر همکاران  یکــی از 
ــَو 

ْ
َعف

ْ
ــِذ ال ــد: ُخ ــم می فرمای کری ــرآن  ــت  .ق ــتان اس و زیردس

ــر  ــَن40؛  »ای پیامب َجاِهِلی
ْ
ــِن ال ــِرْض َع ْع

َ
ــْرِف َوأ ُع

ْ
ــْر ِبال ُم

ْ
َوأ

گذشــت و مــدارا را ســرلوحه قــرار بــده و عذرشــان را بپذیــر 
کــن و از جاهــالن و نادانــان  و آنــان را بــه نیکــی دعــوت 
دوری نمــا«. امــام)ره( همیشــه بــا مــردم مــدارا می کردنــد 
تذکــر  آنــان  بــه  می شــدند  اشــتباهاتی  مرتکــب  گــر  ا و 
می دادنــد و درصــدد جــذب بودنــد. برخــورد بــا بنی صــدر، 
جبهــه ملــی، نهضــت آزادی و... مؤیــد ایــن مدعاســت. 
ــت  ــام ریاس ــزل از مق ــس از ع ــدر پ ــه بنی ص ــی ب ــان حت ایش
کــن و یــک قــدم طــرف خــدا  گفتنــد: »شــما توبــه  جمهــوری 
بــرو و پشــت بــه هــوای نفســانی بکــن، خداونــد می پذیــرد 
تــو را، آبــروی تــو را اعــاده می دهــد«41. امــام راحــل )ره( 
کــه مرتکــب اشــتباهات  بــا ایــن رویــه حتــی بــا افــرادی 
ــا هــدف  فراوانــی در حــق دیگــران شــدند اصــل مــدارا را ب

هدایــت و ارشــاد آنــان در پیــش می گرفتنــد.

15. شجاعت
کــه  در آیــات متعــددی بــه افــراد بــا ایمــان ســفارش شــده 
کــس جــز خــدا نترســند و در برابــر دشــمنان خــدا  از هیــچ 
آیــات  ایــن  میــان  از  بایســتند،  اســتوار  و  مقــاوم  و خلــق 
ــر  ــاران پیامب ــجاعت ی ــه ش ک ــم  ــنده می کنی ــه ای بس ــه آی ب
اهَّلِل   

ُ
َرُســول ــٌد  ُمَحّمَ می ســتاید:  دشــمنان  برابــر  در  را 

35. ر.ک: صحیفه امام، ج 9، ص 285.
36. ر.ک: هامن، ج 5، ص 251.
37. ر.ک: هامن، ج 12، ص 33.

38. ر.ک: هامن، ص 147.
39. هامن، ج 10، ص 420.

40. اعراف )7(: 199.
41. صحیفه امام، ج 14، ص 493.
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َبْیَنُهــْم42؛   ُرَحَمــاُء  ــاِر 
َّ

ُکف
ْ
ال ــی 

َ
َعل اُء 

َ
ِشــّد

َ
أ َمَعــُه  ِذیــَن 

َّ
َوال

کــه بــا اوینــد بــر  کســانی  »محمــد)ص( پیامبــر خداســت و 
کافــران ســختگیر ]و[ بــا همدیگــر مهرباننــد«.

مدیریتــی  حســاس  جایــگاه  در  هــم  راحــل)ره(  امــام 
بــه  را  شــجاعت  مانــدگاِر  و  قرآنــی  شــاخصه   خویــش، 
کشــاند. بــه  صحنــه  نبــرد بــا مخالفــان داخلــی و خارجــی 
کــی)ره(: او مانند  تعبیــر شــیخ الفقهــاء آیــت اهلل العظمی ارا
جــدش علــی بــن أبــی طالــب اســت؛ ایــن همــه عمــرو بــن 
عبدود هــا در دنیــا نعــره می زننــد و فریــاد می کننــد ولــی 
کــه خداونــد  أبــدًا ترســی نــدارد، ایــن چــه شــجاعتی اســت 
بــه او داده اســت؟!43  لــذا امــام در زی مدیریــت و رهبــری، 
ــوه  ک ــتواری  ــه اس ــا ب ــه  نامردمی ه ــر هم ــت در براب ــا حمی ب

ــدند. ــوق ش ــه  ف ــارز آی ــداق ب ــتاده و مص ایس

16. ساده زیستی 
  وارســتگی و بی رغبتــی بــه مظاهــر دنیــا، ناشــی از توجــه 
تــام امــام )ره( بــه معــارف قرآنــی و تأثیرپذیــری ایشــان از 
ــی 

َ
ّنَ َعْیَنْیــَک ِإل

َ
 َتُمــّد

َ
کــه می فرمایــد: َوال ایــن آیــه اســت 

ْنَیــا 
ُ

َحَیــاهِ  الّد
ْ
ْزَواًجــا ِمْنُهــْم َزْهــَرهَ  ال

َ
ْعَنــا ِبــِه أ

َ
َمــا َمّت

ِتَنُهــْم ِفیــِه44  »یعنــی ای پیامبــر چشــمانت بــه ســوی 
ْ

ِلَنف
گشــوده نشــود، زیــرا زرق و بــرق دنیــا در حــد  متمکنــان 
شــکوفه )زهــره( اســت و بــرای کســی میــوه نخواهــد شــد«. 
از  دوری  و  ساده زیســتی  لحــاظ  از  ایشــان  کــه  لذاســت 
کارگــزاران را  تشــریفات، هــم خــود مــرد عمــل بودنــد و هــم 
کاخ نشــینی برحــذر و زیســتن هماننــد  بــه شــدت از اخــالق 
می کردنــد:  توصیــه  چنیــن  را  متوســط  و  عــادی  مــردم 
گــر بخواهیــد ملــت شــما جاویــد بمانــد و اســالم را بــه آن  »ا
کــه خــدای تبــارک و تعالــی می خواهــد، در جامعــه   طــوری 
کاخ نشــینی  کنــد، مــردم را از آن خــوی  مــا تحقــق پیــدا 
مدیــران،  از  کــه  انتظــاری  لــذا  بکشــید«45.   پاییــن  بــه 
مــی رود،  ساده زیســتی  امــر  در  کارگــزاران  و  مســؤوالن 
نســبت بــه عمــوم جامعــه چنــدان انتظــاری وجــود نــدارد. 
کــه اهتمــام مدیــران و مســئوالن  بــه مســأله، موجــب  زیــرا 

دلگرمــی محرومــان جامعــه می شــود.
 

42. فتح )48(: 29.

43. ر.ک: رسگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی، ج 6، ص 

12 ـ 13.
44. . طه )20(: 131.

45. صحیفه امام، ج 17، ص 375.

نتیجه گیری
گذشــت خداونــد متعــال، خالــق و پــرورش  طبــق آنچــه 
پیامبــر  بــر  آیاتــی  هســتی،  مخلوقــات   همــه   دهنــده  
کــرده تــا اقــدام بــه تشــکیل حکومــت  کــرم)ص( نــازل  ا
اســالمی و اداره  آن نمایــد. مدیریــت اســالمی، مدیریــت 
مجتهــدان  و  اندیشــمندان  کــه  اســت  کاملــی  و  جامــع 
مراجعــه  بــا  می تواننــد  زمــان  بــه  گاه  آ اسالم شناســان  و 
به.ویژگی هــای هادیــان و مدیــران الهــی در طــول تاریــخ از 
کریــم  البــه الی داســتان های انبیــا و احــکام الهــی در قــرآن 
شــاخص های بــارز مدیریتــی را از آن اســتخراج نماینــد. 
مدیریتــی  رفتــار  نحــوه  بــه  عمیــق  و  دقیــق  نگاهــی  بــا 
کــه اندیشــه و عمــل  گفــت  امــام خمینــی )ره( می تــوان 
ــر شــاخص های مدیریــت الهــی  مدیریتــی امــام منطبــق ب
در قــرآن و نظریــات دانشــمندان در علــم مدیریــت اســت؛ 
اثــر تهذیــب نفــس، خودبــاوری و  بــر  کــه حضــرت  زیــرا 
اعتمــاد بــه نفــس بــه مراتــب بــاالی آرامــش رســیده بودنــد 
کــه بــه  و مصــداق بــارز نفــس مطمئنــه ای شــده بودنــد 
تعبیــر خویــش بــا دلــی آرام و قلبــی مطمئــن و روحــی شــاد و 
ضمیــری امیــدوار بــه فضــل خــدا بــه ســوی جایــگاه ابــدی 
ســفر نمودنــد. بــر ایــن اســاس، عنایــت بــه نحــوه مدیریــت 
رهبــر فقیــد انقــالب اســالمی در جایــگاه مدیریــت قابــل 

تأمــل و تعمــق اســت. 
تناســب  بــه  و  شناســایی  را  امکانــات  و  نیروهــا  ایشــان 
گــذار نمــوده و  قــدرت و توانشــان مســئولیت را بــه آنــان وا
گزینــش  کار  نیروهــای انقالبــی را ســازمان می بخشــد. در 
ک هــا  نیروهــا و تفویــض اختیــار بــه آنــان، دقیق تریــن مال
شــدیدترین  خویــش  اطرافیــان  بــر  می گیــرد.  کار  بــه  را 
ج  خــر در  اندکــی  گــر  ا می گرفــت؛  کار  بــه  را  نظارت هــا 
بیــت المــال، از خواســت وی تجــاوز می کردنــد، از آنــان 
کار مســؤوالن نظــام،  بازخواســت می نمــود. نظــارت او بــر 
پــس از تشــکیل حکومــت، از فــردی در شــرایط ســنی و 
کاری شــگفت و اعجــاب انگیــز بــود.  تــوان جســمی او، 
لــذا اســاس و زیربنــای توفیــق و پویایــی یــک نظــام بــه 
کارآمــدی مدیــران وکارگــزاران آن نظــام وابســته اســت.
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چکیده
ع مقالــه  حاضــر بررســی هدایــت و تربیــت از دیــدگاه  موضــو
ــزرگ و  ــی ب ــی نقش ــت دین ــت. تربی ــی)س( اس ــام خمین ام
کامــل، تنظیــم شــده و شــأنی الهــی دارد. ربوبیــت نیــز، از 
شــأنی الهــی  برخــوردار اســت و در مراتــب بعــدی بــه اولیــا 
منتقــل مــی شــود. در اســالم، تربیت جســمانی نیــز اهمیت 
دارد امــا تربیــت روحانــی از درجــه باالتــری برخــوردار اســت 
صــراط  در  هدایتــی  مجموعــه  یــک  در  دینــی  تربیــت  و 
خمینــی  امــام  منظــر  از  اســت.  شــده  تعریــف  مســتقیم، 
قائــل  انســان  بــرای  قرآنــی،  تربیــت  و  هدایــت  کــه  نیــز 
کمــال انســان هــر  اســت و در راســتای غایــت تربیــت و 
ــد و اختــالف نظــری هــم بیــن   ــد پــرورش یاب دو جنبــه بای
گرچــه بعضــی از مکاتــب  کثــر دانشــمندان وجــود نــدارد؛  ا
خــالف ایــن، نظــر داشــته باشــند. تربیــت و هدایت درســت 
انســان، باعــث پیشــرفت و پویایــی فرهنــگ جامعــه مــی 
ــا بهــره گیــری از  ــه پیــش رو، ب ــر ایــن اســاس مقال شــود. ب
کتابخانــه ای، هدایــت و تربیــت  مطالعــات توصیفــی و 
کــه همــان دیــدگاه قــرآن  را از دیــدگاه امــام خمینــی)س(  
اســت و تأثیــر تربیــت بــر فرهنــگ را مــورد توجــه قــرار داده 

اســت.

امــام  هدایــت،  دینــی،  اســالم،تربیت  کلیــدی:  واژگان 
فرهنــگ  خمینــی، 

مبارݡکه علـݡی ݣݣݣݣنیا1
1. کارشناسی ارشد تاریخ انقالب اسالمی 

ݡشهربانو علـݡی ݣݣݣݣݣنیا2
2. کارشناس علوم قرآنی

بررسی هدایت و
تربيت از دیدگاه

امام خمینی)ره(

مقدمه
اســالم دیــن جامعــی اســت و تعالیــم آن نیــز از جامعیــت 
کــه بــه انســان و تربیــت او مــی  برخــوردار اســت. وقتــی 
نگــرد تمــام جنبــه هــای او را در نظــر مــی گیــرد. امــام)س( 
همــواره از تعلیــم و تربیــت بــر مبنــای اســالم ســخن مــی 
کــه بــا تعلیــم و  گویــد. او انســان را موجــودی مــی دانــد 
گونــه رشــد دارد،  تربیــت رشــد می کنــد. البتــه آدمــی چنــد 
کاروان اســت. رشــد  گیاهــان، هــم  کــه بــا همــه  رشــد نباتــی 
کــه بــا همــه حیوانــات در خــوردن، خوابیــدن و  حیوانــی 
کــه از راه  تولیــد مثــل هــم قافلــه اســت، و رشــد انســانی 
تعلیــم و تربیــت صــورت می پذیــرد. در ایــن مقطــع، آدمــی 
کاروان نباتــات و نیــز قافلــه حیوانــات جــدا و متمایــز  از 
ــه تعلیــم منهــای تربیــت،  ک ــدی نیســت  ــردد. تردی مــی گ
گاهــی مضــر اســت، چنان کــه تربیــت بــدون  بی نتیجــه و 

ــود. 3 ــد ب ــودمند نخواه ــز س ــم نی تعلی
کــه  گاهــی انبیــا از ابعــاد وجــودی انســان، تربیــت واقعــی   آ

3. ر.ک: صحیفه امام، ج8، ص513ـ514.
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ــه  ــه ارمغــان مــی آورد. ب همــان هدایــت انســان اســت را ب
کــه از تمــام ابعــاد وجــودی انســان  کســی  عبــارت دیگــر 
را دارد  تربیــت صحیــح  توانایــی  باشــد،  گاهــی داشــته  آ
امــام  کــه  اســت  الهــی  انبیــای  مختــص  فقــط  ایــن  و 

خمینــی)س( در ایــن مــورد فرمــوده انــد: 
.... انبیــا آمدنــد بــرای تربیــت آن ـ تمــام ابعــاد را ـ ترقــی 
ــم، جنبــه ی  دهیــد؛ جنبــه ی علمــی؛ همــه ی ابعــاد عل
وارســته  نفــس،  تهذیــب  اخــالق؛  ابعــاد  همــه  اخالقــی، 
کمــاالت  کــه سرمنشــأ همــه  کــردن نفــس از تعلقــات دنیــا، 

وارســته شــدن نفــس از تعلقــات اســت و...  4
از بنیادی تریــن رویکــرد امــام خمینــی)س(، مقولــه تعلیــم 
کــه همــواره و در همــه  و تربیــت و تزکیــه  نفــس اســت، 
گونــه  مراحــل زندگــی بــدان توجــه ویــژه مبــذول نمــود و در 
تألیفــات،  نوشــته ها،  تدویــن  تدریــس،  مختلــف  هــای 
بایســتگی  و  بــر ضــرورت  و...  هــا  نامــه  هــا،  ســخنرانی 
ــوان  کیــد و پافشــاری فرمــود؛ از ایــن رو مــی ت ح آن تأ طــر
ــه سیاســت مداری قاطــع  گفــت، امــام )س( پیــش از آن ک
و انقالبــی باشــد، یــا بــه عنــوان مرجعــی تــام، مرجعیــت 
و زعامــت دینــی را معنایــی تــازه بخشــد، مربــی بــزرگ و 
کــه توانســت بــا دریافتــی عمیــق و ژرف  معلــم نمونــه بــود 
از مبانــی تعلیــم و تربیــت الهــی، در میــدان ســخت جهــاد 
بــا  را  ســلوک  و  ســیر  مراحــل  و  بیازمایــد  را  خــود  نفــس، 
کــه  گــذارد، و نیــز بــه تربیــت نســلی  موفقیــت پشــت ســر 
گمــارد و  ــار اصلــی انقــالب را بــر دوش مــی کشــد، همــت  ب
بــر همیــن اســاس، غایــت و فلســفه بعثــت را تربیــت بشــر 

معرفــی فرمــود:
کــه آمــده انــد از طــرف خــدای تبــارک و تعالــی،  انبیــا هــم 
بــرای همیــن تربیــت بشــر و بــرای انسان ســازی اســت... 
اســاس عالــم بــر تربیــت انســان اســت. انســان عصــاره  
اســت.  عالــم  تمــام  فشــرده   و  اســت  موجــودات  همــه 
بالقــوه را  ایــن عصــاره   بــرای این کــه  انــد  آمــده  انبیــا  و 
کننــد؛ و انســان یــک موجــود الهــی بشــود. ایــن  بالفعــل 
موجــود الهــی تمــام صفــات حــق تعالــی در اوســت و جلــوه 

گاه نــور مقــدس حــق تعالــی اســت.   5
یــاد شــده  ع  در ایــن مقالــه بــه بررســی توصیفــی موضــو
ع،  پرداختــه مــی شــود. بــرای روشــن تر شــدن ایــن موضــو
ــای  ــف واژه ه ــم و تعاری ــان مفاهی ــه بی ــد ب ــت می بای نخس
قلمــرو  و  جایــگاه  تــا  بپردازیــم  »تربیــت«  و  »هدایــت« 

گــردد. مفهومــی هــر یــک بیــش از پیــش مشــخص 

4. هامن، ج8، ص267.
5. هامن، ج 14، ص 153.

1ـ معانی تربیت و هدایت
تربیــت مصــدر بــاب تفعیــل و از مــاده »ربــی، یربــو« اســت 
کــه در لغــت بــه معنــای رشــد یافتن و یا رشــد دادن متربی، 
بســته بــه مبــدأ اشــتقاق آن اســت.6  و در اصطــالح، تربیــت 
عبــارت اســت از »رشــد دادن یــک پدیــده از راه برطــرف 
کــردن زمینــه رشــد و شــکوفایی  ــع و فراهــم  ســاختن موان
اســتعداد ها و بــه فعلیــت رســاندن قــوای نهفتــه در آن«7.  
تجربــه مطالعــه مکاتــب و راهکارهــا و روش هــای آن بــه 
مــا نشــان مــی دهــد مقایســه جزئــی و بخشــی بیــن دو 
مکتــب، نتیجــه درســت و علمــی نخواهــد داشــت. بــرای 
نقــد یــا بهره بــرداری از یــک دســتور مکتبــی بایــد مبانــی 
کــرد و  و فلســفه آن را نیــز در همــان مکتــب، جســت وجو 
کــرد .دربــاره نظــام تربیتــی  ــا نقــد  ســپس آن را پذیرفــت ی

ــه اســت. گون ــز همیــن  مکتــب اســالم نی
استاد شهید مرتضی مطهری می فرماید:

گانــه  »تربیــت در اســالم یــک فراینــد مجــزا و روش جدا
نیســت. تربیــت در اســالم یکــی از شــاخه هــای هدایتــی 
بــا مشــابه  اســت و نبایــد یــک روش تربیتــی اســالمی را 
بــرای مثــال همــان  کــرد.  آن در مکتــب دیگــر مقایســه 
گــو  راســت  مســلمان،  یــک  گــر  ا راســت گویی،  ع  موضــو
تربیــت مــی شــود یــک هــدف عالــی و مهــم تــری وجــود 
کــرد. بایــد دیــد تربیــت راســت  کــه بایــد بــه آن توجــه  دارد 
کجــای منظومــه هدایتــی قــرار دارد و نســبت آن  گویــی در 
بــا دیگــر رفتارهــا، اعتقادهــا و منــش هــا چیســت؟ یــک 
مؤمــن از تــرس خــدا دروغ نمــی گویــد و نــه بــرای رســیدن 
بــه یــک چهــره مثبــت اجتماعــی. مؤمــن راســتگو اســت و 
ــام  ــا انج ــرای ری ــت را ب کار مثب ــی  ــت. یعن ــم نیس کار ه ــا ری
بــرای رضــای  کاری  خواهــد هــر  دهــد چــون مــی  نمــی 
ــاری می-رســاند،  گــر بــه مســتمندان ی خــدا باشــد. پــس ا
دزدی نمــی کنــد و راســت مــی گویــد همــه در یــک مســیر 
ــه  ک ــیم  ــه باش ــد متوج ــت. بای ــدا اس ــوی خ ــه س ــی ب هدایت
تربیــت اســالمی تفاوتــش بــا ســایر تربیت هــا یکــی در ایــن 
کار  کــه اســاس همــه تربیت هــا را توحیــد قــرار داده و  اســت 
کــرده اســت و همیــن جهــت  را از نیــت و اخــالص شــروع 
ــر  گــر عمــل، خــوب اجــرا شــود اثــر چندیــن براب کــه ا اســت 
ــر  ــا مؤث کاره ــه  ــی در هم کل ــور  ــه ط ــل ب ــن و عم دارد. تمری
اســت، چــه تمریــن مثبــت و چــه منفــی، امــا آن وقــت اثــر 
کــه بــه نــام خــدا و بــراى خــدا و بــا حضــور قلــب  قاطــع دارد 

6. لسان العرب، ج 1، ص405
7. املفردات فی غریب القرآن،ص184؛التحقیق فی کلامت القرآن،ج4، 
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و اخــالص باشــد«8.
ــاره  انســان و وضــع آن در مکتــب  امــام خمینــی)س( درب

اســالم و جنبــه معنــوی آن فرمــوده انــد: 
روی  یــک  انســان:  دارد  رو  دو  انســان،  دارد  وضــع  »دو 
مــادی ]کــه[ اســالم در ایــن روی مــادی در همــه  جهاتــش 
ح نیســت.  کــه اصــاًل مطــر احــکام دارد؛ یــک روی معنــوی، 
ــه انســان را تربیت هــای معنــوی و تهذیبــی  ک در رژیم هــا 
کــس نمــی  کــه دیگــر هیــچ  ــا برســد بــه مرتبــه ای  بکنــد ت
کشــیده دســت  دانــد ااّل اهلل. تــا آنجــا اســالم همین طــور 
گرفتــه و بــرده اســت تــا برســاند به ملکــوت اعال«9.  مــردم را 

2ـ روش تربیت انسان
خداونــد در آیــه 164 و 165 ســوره انعــام بیــان مــی دارد 
او  آزمــون  وســیله  انســانی  هــر  مزایــای  و  امکانــات  کــه 
شــخصی  هــر  تــا  شــود  مــی  ح  مطــر خداونــد  ســوی  از 
در  خــود  بالقــوه  هــای  توانایــی  بــه  فعلیت بخشــی  بــا 
ــل  ــد و تکام ــوار راه رش ــخت و دش ــای س ــون ه ــگام آزم هن
را بپیمایــد. در رابطــه  ابتــال بــا پــرورش اســتعدادها بایــد 
ــت  ــی بایس ــی را نم ــال و ابتالی ــه ب ــت هرگون ــت در حقیق گف
شــر دانســت و بــا آن معاملــه شــر نمــود؛ بلکــه از جملــه بالیــا 
کــه در راســتای  و ابتالئــات آن دســته از بالیایــی هســتند 
پــرورش اســتعدادها و ظهــور و بــروز آن انجــام مــی شــود. 
ــرای حضــرت ابراهیــم)ع( پیــش  ــه ایــن مســئله ب چنان ک
کــرده  آمــده و خداونــد در آیــه 124 ســوره بقــره بــه آن اشــاره 
اســت. بســیاری از مــردم نســبت بــه آزمــون هــا برخــورد 
آن  برابــر  در  درســتی  کنــش  وا و  داشــته  ســلبی  و  منفــی 
انجــام نــداده و موضــع گیــری منفــی بــروز مــی دهنــد؛ زیــرا 
بــه نظــر ایشــان هرگونــه آزمونــی در راســتای خــوار و ذلیــل 
کــه در ســوره فجــر بــه ایــن نگــرش منفــی  کــردن وی اســت 

ــت.  ــده اس ــاره ش ــا اش ــون ه ــه آزم ــبت ب ــان نس مردم
کــه برخــی، آزمــون هایــی  در همیــن ســوره بیــان مــی شــود 
نیــز  آنهــا  کــه  شــمارند  کرامــت و تکریــم خویــش مــی  را 
گــر بــه  گونــه نیســت؛ زیــرا هــدف از آزمــون هــا حتــی ا ایــن 
کرامــت باشــد و یــا بــه شــکل از دســت دادن  شــکل خیــر و 
گیــرد بــه قصــد اهانــت و یــا تکریم نیســت،  نعمتــی صــورت 
بلکــه هــدف اصلــی از آزمــون، دســت یابــی اشــخاص بــه 
کمــاالت و بــروز و ظهــور قــوا و اســتعدادهای ایشــان اســت. 
کــه در  بالیــا  از  کــه حتــی آن دســته  رســد  بــه نظــر مــی 
دنیــا بــه شــکل مجــازات و تنبیهــات مــی باشــد نیــز بــرای 
بازگردانــدن شــخص بــه مســیر تکاملــی اســت. بــر ایــن 

8. مجموعه آثاراستادشهیدمطهرى، ج 22، ص 516 .
9. صحیفه امام،ج6،ص201.

بــه  را  و مجازاتــی  تنبیهــات  کــه خداونــد  اســت  اســاس 
عنــوان مجــازات پرورشــی یــاد می کنــد. از ایــن رو نمــی 
شــمرد،  تعذیبــی  مجــازات  را  مجازاتــی  هرگونــه  تــوان 
بلکــه مــی تــوان آن را در دســته تنبیهــات و تذکــرات الهــی 
کــرد. هــر مربــی مــی بایســت در هنــگام خطــا  دســته بندی 
که مجازات محدود  کند  گاه و متنبه  تربیت شونده او را آ
کــردن و هوشــیار نمــودن  و متعیــن یکــی از راه هــای بیــدار 
شــخص اســت. روش تشــویق از دیگــر روش هایــی اســت 
کــه قــرآن بــرای تربیــت افــراد از آن بهــره مــی گیــرد و بــه 
گیرنــد. در روش هــای  کــه از آن بهــره  دیگــران مــی آمــوزد 
ــر تنبیــه و انــذار مقــدم اســت.10 از  تربیتــی قــرآن تشــویق ب
کــه نســبت بــه تربیــت شــوندگان  مربیــان نیــز مــی خواهــد 
در عمــل، رفتــاری را نشــان دهنــد تــا آنــان از آن پند گیرند. 
از ایــن رو، تخلف ناپذیــری ســنت الهــی تعــدد علــل و تأثیــر 
و تأثــر آنهــا بــر یکدیگــر را نفــی نمی کنــد، لــذا منافــات نــدارد 
بــا اینکــه در یک جــا چیــزی بــدون علــل و اســباب  عــادی 
ــد.  ــد آی ــادی پدی ــت ع ــر عل ــی در تأثی ــا مانع ــود ی ــدار ش پدی
کبریــت زدن ایجــاد آتــش مــی کنــد. ولــی منافــات  مثــاًل 
کــه مانعــی مثــل رطوبــت از روشــن شــدن جلوگیــری  نــدارد 
کنــد. یــا آتــش بــدن شــخصی چــون ابراهیــم را نســوزاند.11  
گنــاه مقتضــی عقوبــت اســت، ولــی علــت  کــه  و مــی دانیــم 
تامــه نیســت و اطاعــت موجــب ثــواب و ســعادت اســت 
گاهــی  ولــی آن هــم علــت تامــه نیســت، بــه همیــن دلیــل 
ــر یــک عمــل تمــام حســنات و اعمــال خــوب از بیــن  ــر اث ب
ــَک12  در مقابــل، 

ُ
َیْحَبَطــّنَ َعَمل

َ
مــی رود. ِلَئــْن أْشــَرْکَت ل

گاه ســیئات بــا حســنات زایــل و بلکــه بــه حســنات تبدیــل 
 اهَّلل َســّیئاِتِهْم َحَســَناٍت13. 

ُ
می شــوند: ُیَبــّدل

گران انسان 3ـ هدایت 
الف( پیامبران

ــوه  ــتار جل ــش پرس ــت در نق ــه تربی ــل اولی ــت در مراح هدای
کــه هنــوز در اول  کنــد و دســتیابی متربــی را  گــری مــی 
گام  و  گیــرد  مــی  اســت  اطالعــی  هرگونــه  فقــدان  و  راه 
نقــش  در  راهنمایــی،  ولیکــن  می بــرد.  پیــش  گام  بــه 
کــه راه را بــه مــا می نمایانــد ولــی  چــراغ و مشــعلی اســت 
از جانــب متربــی اســت. وقتــی بشــر در مراحــل  حرکــت 
اولیــه تربیــت قــرار داشــت و نیازمنــد هدایتگرانــی بــود، 
کــه انبیــای الهــی ایــن مســئولیت را بــر عهــده داشــتند. 

10. ر.ک: انعام )6(: 147؛ فصلت )41(: 43.
11. ر.ک: آموزش عقاید)3ـ1(، ص27.

12. زمر )39(: 65.
13. فرقان )25(: 70.
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گشــته و  ج  امــروزه بشــر از طفولیــت و مراحــل اولیــه خــار
نیازمنــد راهنمایــی اســت و قــادر اســت بــه واســطه قــرآن 
کــه همچــون خورشــیدی فــروزان راه را بــه مــا می نمایانــد 
ــه  ــور خلیف ــال درخ کم ــعادت و  ــه س ــته و ب ــره جس از آن به

الهــی برســد. 
فلســفه خاتمیــت انبیــا در ایــن نکتــه مســتتر مــی باشــد 
گذشــته  کــه در  کــه انســان تنهــا بــه تذکــر و یــادآوری آنچــه 
صورتــی  در  دارد،  نیــاز  آموخته انــد  او  بــه  پیامبــران 
از  پیــروی  جهــت  در  را  خــود  همــت  و  اراده  انســان  کــه 
بــه  رســیدن  دهــد،  قــرار  قرآنــی  تعالیــم  راهنمایی هــای 
کمــال خــود را ســهل الوصول تــر مــی نمایــد، درســت ماننــد 
کــه در مراحــل اولیــه تحصیــل خــود نیازمنــد  دانش آمــوزی 
هدایــت و مراقبــت و توجــه بیشــتر از جانــب مربــی مــی 
کار بکنــد  کــه بایــد  باشــد و لیکــن در مقاطــع باالتــر اوســت 
و تنهــا بــه راهنمایــی و یــادآوری از جانــب مربــی نیــاز دارد. 
روحیــه  و  داراســت  را  تربیــت  قابلیــت  همــواره  انســان 
تربیــت پذیــری و تأثیریابــی او هیــچ گاه بــه طورکلــی از بیــن 
نمــی رود. بــر ایــن اســاس آدمــی تــا آخر عمــر نیازمنــد تربیت 
اســت. از منظــر امــام)س(، در پــرورش احســاس مذهبــی 
کافــر و بــه دور از عقایــد و جهان بینــی اصیــل  حتــی انســان 
الهــی نیــز قابلیــت هدایــت را دارد.14 و راه توبــه و راهیابــی 
در  اســت.امام)س(  بــاز  همــواره  نــور،  پیشــگاه  بــه  او 

دیــوان خویــش در ایــن رابطــه می فرماینــد:
هان ای عزیز فصل جوانی بهوش باش
در پیری از تو هیچ نیاید به غیر خواب15

کنم تا چند ز دست خویش فریاد 
کنم16 کجا روم داد  کرده خود   از 

کرم)ص( ب( بعثت پیامبر ا
مســئله   وحــی ، نــزول  فرشــته  و فــرود آمــدن  قــرآن  بــر قلــب  
کــه  از افــق   کــرم  )ص (، از مســائل  مهمــی  اســت   رســول  ا

دیــد و حیطــه   دانــش  بشــر عــادی ، بیــرون  اســت . 
امام  خمینی  )س( در این  باره  به  صراحت  می فرمایند:

اصــل  بعثــت  چــی  هســت ؟ نــزول  وحــی  یعنــی  چــه ؟... 
باقــی   دربســته   و  سربســته   کــه   اســت   امــوری   از  اینهــا 
بفهمیــم ،  می توانیــم   بعثــت   از  مــا  کــه   آنچــه   می مانــد. 
کــه  از ایــن  پدیــده  حاصــل  شــده  اســت.17    برکاتــی  اســت  

امام  )س( همچنین درباره   ابعاد بعثت  می فرمایند: 

14. رک. رشح چهل حدیث، ص67.
15. دیوان امام خمینی، ص48.

16. هامن، ص224.
17. صحیفه امام، ج 18، ص 408.

کــه  دنبالــش  بــرکات  پــی  در پــی  بــود و منتهــی   ایــن  والدت  
شــد بــه  بعثــت  و نــزول  وحــی  از جانــب  خــدای  تبــارک  و 
بــرای  بشــر  ابعــادش   قلــب  مبــارک  آن  ســرور،  بــر  تعالــی  

کنــون  معلــوم  نشــده  اســت.  18 تا
ایشــان  در ادامــه دربــاره   ماهیــت  وحــی  می فرماینــد: بعــد 
کوتــاه  اســت   از اینکــه  دســتمان  از آن  قّلــه   حقیقــِت وحــی  
کنیــم ، وظیفــه   مــا  و مــا نمی توانیــم  ماهیــت  آن  را درک  
ــن ،  ــویم . ای ــک  ش ــی  نزدی ــای  وح ــه  آرمانه ــه  ب ک ــت   آن  اس

گــر بتوانیــم.  19 کمــال  بزرگــی  اســت ، ا
امــام   گفتــار  و  اندیشــه ها  از  نمونــه ای   فــوق ،  مطالــب  
ج   خمینــی  )ره ( در زمینــه   عــدم  پرداختــن  بــه  امــوِر خــار
از قــدرت  و تــوان  بشــری  و لــزوم  اســتفاده  از جنبه هــای  
علمــی  و ملمــوس  وحــی  و بعثــت  محمــدی  )ص ( اســت . 

امــام  خمینــی  )ره ( در جــای  دیگــر می فرماینــد: 
انگیــزه   بعثــت ، نــزول  وحــی  اســت و نــزول  قــرآن  اســت . و 
کتــاب  و  انگیــزه   تــالوت  قــرآن ... تزکیــه  اســت  بــرای فهــم  

حکمــت. 20
کفر و ایمان در تربیت و هدایت انسان ج( تأثیر 

بنــا بــه شــواهد مســتدل قرآنــی و روایــی و تجربــه  تاریــخ، 
و  بدیهــی  امــری  ایمــان،  و  کفــر  فرهنــگ  بیــن  تقابــل 
آشــکار اســت.  مســلمانان چــه بخواهنــد و چــه نخواهنــد، 
گــر بــه خــود نیاینــد و  در میــدان مبــارزه حضــور دارنــد و ا
کفــر وارد نکننــد، قهــرًا بایــد ضربــات  ضربــه بــه جبهــه  
کننــد و ایــن واقعیتــی  کفــر را دریافــت  پی در پــی جبهــه  
کــه جــای هیــچ انــکار و حتــی تردیــد در آن وجــود  اســت 
نــدارد.  مــا بــه جــای اینکــه ضربــه  دشــمن را بپذیریــم، می 
ــا اعتقــاد بــه اســالم )بــه  دلیــل غنــای فرهنگــی(  توانیــم ب
کــه ســرانجام پیــروز میــدان اســت، بــر دشــمن اســالم و 
تبییــن   امــام  خمینــی  )س ( در  پیــروز شــویم.  مســلمین 
ح  مســائل   همیــن  معنــا و در اشــاره  بــه  حفــظ  اعتــدال  در طر

اســالمی  و قرآنــی ، می فرماینــد:
اســالم   یــک   را بخواهنــد،  اســالم   گــر  ا بعضی  شــان هــم ، 
کــرم   کــه  اســالم  پیغمبــر ا وارونــه  می خواهنــد. آن  اســالمی  
کــه بــه  وحــی  الهــی  آمــده  اســت ، وحــی   اســت  و آن اســالمی 
در  دیگــر  صــورت   بــه   و  می کننــد  تصــرف   آن  در  هــم   را 

می آورنــد.21 
کــه  برخــی  احــکام  و قوانیــن  اســالمی  و  کســانی  هســتند 
قرآنــی  را بــه  ســود خــود نمی بیننــد و زیــر بــار آن  نمی رونــد. 

18. هامن ، ص 260.
19. ر.ک: هامن، ج 19، ص 224 ـ 225.

20. هامن، ج 14، ص 388.

21. هامن، ج 10، ص 459.
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ــز  ــه  دنیــا می فروشــند نی کــه  دیــن  را ب عــده ای  از عالمانــی  
در توجیــه  آنهــا می کوشــند. قــرآن  در ایــن  بــاره  می فرمایــد:
ذیــن  َیکفــروَن بــاهَّلل  و ُرُســله  و ُیریــدوَن أن  یفّرقــوا 

ّ
إّن  ال

ــُر 
ُ

َنکف و  ببعــٍض  ُنؤمــُن  َیقولــوَن  و  ُرُســله   و  اهَّلل   بیــن  
 * َســبیًل  ذلــک   َبْیــَن   وا 

ُ
یّتِخــذ أْن   وُیریــدوَن  ِبَبْعــٍض 

ــه   ک ــتند  ــانی  هس کس ــًا...22 ؛ 
ّ

ــروَن َحق ــُم  الکاف ــَک ُه اولئ
کافــر می شــوند و می خواهنــد میــان   ــه  خــدا و رســوالنش   ب
کــه  بــه   خــدا و رســوالنش  جدایــی  بیفکننــد. و می گوینــد 
کافــر هســتیم  و  برخــی  ایمــان  داریــم  و بــه  برخــی  دیگــر 
در  اینــان   برگزیننــد،  راهــی   میانــه   ایــن   در  می خواهنــد 

کافراننــد.  حقیقــت  
د( قرآن

کتــاب  ــرد قــرآن نمــی رســد. 
َ

گ کتــاب تربیتــی بــه  هیــچ 
هــای آســمانی رو بــه روی جهانیــان قــرار دارد، امــا اصــول 
معــارف بلنــد و اخالقیــات و تهذیــب قــرآن در اوج اســت.23 
آن ،  آیــات   و  اســت   زندگــی   کتــاب   قــرآن   تردیــد،  بــدون  
انســان  را بــه  تعقــل  و تدبــر فــرا می خوانــد و راه هــای  رشــد 
اندیشــه   پرتــِو  انســان  در  را مشــخص  می نمایــد.  غــّی  و 
و تعقــل  در آن  آیــات  و بازشناســی  موانــع  راه ، بــه  هــدف  
ــه مراقبــت و  ــاروری آن ب می رســد . هدایــت و بیــداری و ب
ــی  ــت روان ــن واقعی ــان ای ــد در بی ــاز دارد. خداون ــت نی تربی
بــه  بازگشــت  و  غفلــت  زداینــده  عوامــل  نیــز  و  انســان، 
کتــاب وحیانــی قــرآن  فطــرت نخســتین، در جــای جــای 
و  تشــریعی  عامــل  دو  بــه  میــان  ایــن  از  و  گفتــه  ســخن 
ــرد  کارک ــو، در  ــک س ــه از ی ــت. چ ــرده اس ک ــاره  ــی اش تکوین
فطــرت  بیدارســازی  و  غفلت زدایــی  در  قــرآن  تربیتــی 
ا 

َ
َهــذ ِفــی  ــاِس 

َ
ِللّن َضَرْبَنــا  ــْد 

َ
ق

َ
َول می فرمایــد:  آدمیــان 

ــُروَن24  همــان گونه که 
َ
ّک

َ
ُهــْم یَتذ

َّ
َعل

َ
 َمَثــٍل ل

ّ
ُکِل ــْرآِن ِمــْن 

ُ
ق

ْ
ال

کتــاب بــزرگ  کریــم مــی نگریــم، ایــن  در جــای جــای قــرآن 
شناســاند؛  کتــاب هدایــت مــی  را  آســمانی خــود  بلنــد  و 
کتــاب   کتــاب هدایــت پارســایان،  کتــاب هدایــت مــردم، 
گرویــدگان بــه خــدا و فرســتاده اش. پــس هــدف  هدایــت 
اصلــی یــا محــور آمــوزه هــای قــرآن چیــزی جــز هدایــت 
گــون در زمــان هــا و مــکان هــای متفــاوت  گونا مخاطبــان 
ــاره مــی فرماینــد: نخواهــد بــود. امــام خمینــی، در ایــن ب
کتــاب شــریف، چنــان چــه خــود بــدان  کــه ایــن  بــدان 
ســلوک  راهنمــای  و  هدایــت  کتــاب  فرمــوده،  تصریــح 
و  قلبیــه  امــراض  شــفای  و  نفــوس  مربــی  و  انســانیت 

22. ساء )4(: 150 ـ151.
23. وحی و نبوت در قرآن،  ص302.

24. زمر )39(: ۲۷.
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اســت.25 اهلل  الــی  ســیر  نوربخــش 
ــا  ــا ب ــد ت ــی کوش ــت و م ــت اس ــیر هدای ــه در مس ک ــخصی  ش
بهــره گیــری از آمــوزش هــای اســتادان تربیتــی خــود را 
ــازد،  ــت بس ــانی اس ــه انس ــود و جامع ــته خ ــه شایس چنان ک
در هنــگام آزمــون هــا خــود و توانایــی خویــش را محــک 
مــی زنــد و بــه ایــن راه و روش توانایــی هــای خویــش را 
مــی ســنجد و بــه داوری مــی گــذارد. از دیــدگاه امــام)س( 
ســبب  تزکیــه  اســت.  انســان  هدایــت  عامــل  تزکیــه 
جلوگیــری از طغیــان مــی شــود؛ و علــم بــدون تزکیــه را 

دانــد و می فرمایــد:  ک مــی  بســیار خطرنــا
و گاهی ضرر از این قشــر به اســالم، و به کشــور از قشــرهای 
کــه باطــل  کثــر ایــن دیــن هایــی  دیگــر بیشــتر مــی خــورد. ا
بــوده و درســت شــده اســت بــه وســیله  اهــل علــم درســت 
شــده اســت. غیــر اهــل علــم دین ســازی نکــرده، اهــل علــم 
کــه بــه  کــرده و بســیاری از ایــن خیانــت هایــی  دین ســازی 
کشــور مــا شــده اســت، از همیــن درس خوانــده هاســت. 

کردنــد.26 کمــک  کــه  ایــن درس خوانــده هــا هســتند 
کــه  شــروع هدایــت هــای الهــی قــرآن از تزکیــه نفــس اســت 
در آیــات بعثــت پیامبــر اســالم بــدان اشــاره شــده اســت. 
ع هدایــت قــرآن،  اینکــه امــام خمینــی)س( نیــز، در موضــو
بــه میــان   انســانی ســخن  از عرفــان و ســلوک و تربیــت 

ــدارد.  ــی جــز ایــن ن آورده، دلیل
کتــاب معرفــت آشــنا شــو،  فرزنــدم بــا قــرآن، ایــن بــزرگ 
گرچــه بــا قرائــت آن، و راهــی از آن بــه ســوی محبــوب  ا
کــه قرائــت بــدون معرفــت اثــری  کــن و تصــور نکــن  بــاز 
کتــاب  کــه ایــن وسوســه  شــیطان اســت. آخــر، ایــن  نــدارد 
ــس، و  ک ــه  ــرای هم ــو و ب ــرای ت ــت ب ــوب اس ــرف محب از ط
گرچــه عاشــق و محــب،  نامــه محبــوب، محبــوب اســت. ا
کــه  مفــاد آن را ندانــد و بــا ایــن انگیــزه، ُحــِب محبــوب 
کمــال مطلــوب اســت  بــه ســراغت آیــد و شــاید دســتت 

گیــرد. 27
بهتریــن راه قــرآن خوانــدن، فهمیــدن، عمــل نمــودن، 
رشــد و تکامــل یافتــن اســت و بــه تعبیــر امــام خمینــی)س( 
کــه در قلــب  مطلــوب در تــالوت قــرآن شــریف آن اســت 
گردد  کنــد و باطــن انســان صــورت کالم الهــی  انســان تأثیــر 
و از مرتبــه ملکــه بــه مرتبــه تحقــق رســد. ایــن مطلــوب 
بــدون رعایــت آداب و شــرایط ظاهــری و باطنــی تــالوت 
قــرآن حاصــل نمــی گــردد؛ از ایــن رو بــزرگان علــم و معرفت 
کریــم و  از جملــه امــام خمینــی)س( بــا الهــام از آیــات قــرآن 

25. آداب الصلوة، ص184.
26. صحيفه امام، ج9، ص2.
27. هامن، ج 16، ص 211.
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بیانــات پیشــوایان دیــن، بــرای بهــره منــدی هرچــه بهتــر 
و بیشــتر از ایــن مائــده آســمانی نکاتــی را بــه طالبــان فهــم 
کــه  قــرآن و جوینــدگان معــارف قرآنــی یــادآور شــده انــد 

عمــده تریــن آنهــا بــه اختصــار چنیــن اســت:
شــر  از  ســبحان  خــدای  بــه  شــدن  پناهنــده  الــف( 
معرفــت  طریــق  خــار  شــیطان  وسوســه های  شــیطان: 
اســت و بــدون پنــاه بــردن حقیقــی بــه حصــن الوهیــت از 

ایمنــی حاصــل نشــود. 28 او  شــر 
در  امــر  ایــن  تأثیــر  نیــت:  ک ســازی  پــا و  اخــلص  ب( 
قلــوب، نقــش بنیــادی داشــته و بــدون آن هیــچ عملــی 
ــع، باطــل و موجــب ســخط  را قیمتــی نیســت، بلکــه ضای

الهــی اســت. 29
تــا   » »س  امــام  نــگاه  در  باطــن:  و  ظاهــر  طهــارت  ج( 
کثافــات عالم طبیعت درقلب هســت، اســتفاده  قــذارات و 
کریــم . فــی  کــه: إّنــه لقــرآن  از قــرآن شــریف میســور نشــود 
کتــاب مکنــون * الیمســه اال المطهــرون30؛ آن قرآنــی 

کان بــر آن دســت نســایند. 31 کــه جــز پــا گرانمایــه اســت 
کــه در نفــس آدمی تأثیــر می گذارد،  د( ترتیــل: ایــن قرائــت 
عبــارت اســت از: حــد وســط بیــن ســرعت و تعجیــل و تأنــی 
و فتــور مفــرط، امــام خمینــی در رابطــه بــا ترتیــل قــرآن 

فرمــوده انــد: 
کــه موجــب تأثیــر در نفــس نیــز هســت و  و از آداب قرائــت، 
کنــد، ترتیــل  کــه شــخص قــاری مواظبــت آن  ســزاوار اســت 
کــه در حدیــث اســت،  در قرائــت اســت. و آن، بــه طــوری 
عبــارت اســت از حــد توســط بیــن ســرعت و تعجیــل در آن 

و... .32   
قــرآن  چنانکــه  می خواننــد؛  ترتیــل  را  قرائتــی  چنیــن 

 : یــد ما می فر
و رتل القرآن ترتیل33؛  و قرآن را به آرامی بخوان.

کریــم: امــام خمینــی)س( تعظیــم  ه( بزرگداشــت قــرآن 
کریــم را موجــب نورانیــت قلــب و حیــات باطــن و از  قــرآن 
ــم می شــمارد. تعظیــم یــک  کری ــرآن  آداب مهــم قرائــت ق
امــر صــوری نیســت؛ بلکــه عملــی مبتنــی بــر شــناخت و 
کــه  درک واقعــی عظمــت قــرآن و فرســتنده آن و پیامبــری 
گشــته اســت، مــی باشــد.34 در عظمــت  ــازل  ــر او ن ــرآن ب ق
کــه خــدای بــزرگ دربــاره  کتــاب آســمانی همیــن بــس  ایــن 

28. ر.ك: آداب الصلوة، ص 220 ـ 221.
29. ر.ک. رشح چهل حديث، ص 500 ـ 501.

30. واقعه )56(: 77 ـ 79.
31. رک: رشح حديث جنود عقل و جهل، ص 105 ـ 106.

32. رشح چهل حديث، ص503.
33. مزّمل )73(: 4.

34. رک: آداب الصلوة، ص 181.

آن مــی فرمایــد:
خاشــعا  لرایتــه  جبــل  علــی  القــرآن  هــذا  انزلنــا  لــو 
کوهــی  گــر ایــن قــرآن را بــر  متصدعــًا مــن خشــیه اهَّلل35؛  ا
فــرود می آوردیــم، آن را از تــرس خــدا همــوار و متالشــی 

فــت. می یا
ــات شــریفه یکــی دیگــر از آداب و  اندیشــیدن در معانــی آی
که در شــریعت مطهره به آن توصیه شــده  شــرایطی اســت 
اســت.از نظــر امــام )س( بــا ُطــرق، اســتفاده از قــرآن همــوار 

مــی شــود و او معارفــی نــو از قــرآن اســتفاده مــی کنــد: 
چــون مدتــی چشــم دل را بــه ایــن مقصــود افکنــد و از دیگر 
گــردد و حدیــد شــود،  کــرد، چشــم دل بینــا  امــور صرف نظــر 
و تفکــر در قــرآن بــرای نفــس عــادی شــود و طــرق اســتفاده 
کنــون نبــوده  کــه تــا  گــردد، و ابوابــی بــر او مفتــوح شــود  بــاز 
کنــون به  کــه تــا  کنــد  و مطالــب و معارفــی از قــرآن اســتفاده 
هیــچ وجــه نمــی کــرده، آن وقــت شــفا بــودن قــرآن را بــرای 

امــراض قلبیــه مــی فهمد.36  
کــه شــخص  اســت  آن  تطبیــق: مقصــود  یــا  ز( عرضــه 
کنــد و  مفــاد هــر یــک از آیــات را بــا حــال خــود تطبیــق 
کاســتی هــای خــود را برطــرف و امــراض و  بدیــن وســیله 

37 نمایــد.   درمــان  را  خــود  بیماری هــای 
کــه از دیدگاه  نکتــه جالــب توجــه در ایــن زمینــه ایــن اســت 
و  میــزان در تشــخیص صحــت  کــه  گونــه  امــام همــان 
اخبــار،  اعتبــار  عــدم  یــا  اعتبــار  و  روایــات  عــدم صحــت 
کتــاب  کتــاب خداســت و آنچــه مخالــف  عرضــه آنهــا بــر 
خــدا باشــد، باطــل اســت38  میــزان در تشــخیص ســعادت 
و شــقاوت آدمــی نیــز عرضــه اعتقــادات، خلقیــات و اعمــال 
کتــاب خــدا  کالم خــدا، قــرآن اســت. هــر آنچــه موافــق  بــر 
باشــد، مطلــوب و موجــب ســعادت و آنچــه مخالــف آن 
گذاشــته  کنــار  باشــد، باطــل و مایــه شــقاوت اســت و بایــد 

ــود. 39 ش
خمینــی)س(  امــام  الهــی  ـ  سیاســی  وصیت نامــه  در 
کــه بــه دســت حکومــت هــای   سرنوشــت قــرآن را هنگامــی 

جائــر افتــاد را، چنیــن توصیــف فرمــوده انــد: 
کــه نقــش قــرآن بــه دســت حکومــت  کار بــه جایــی رســید 
طاغوتیــان،  از  بدتــر  خبیــث  آخوندهــای  و  جائــر  هــای 
وســیله ای بــرای اقامــه  جــور و فســاد و توجیــه ســتمگران 
دســت  بــه  االســف  مــع  و  شــد  تعالــی  حــق  معانــدان  و 

35. حرش )59(: 21.
36. آداب الصلوة، ص 205.
37. ر.ک:  هامن، ص 206.

38. وسائل الشيعه، ج 27، ص 110، ح 12.
39. ر.ک: آداب الصلوة، ص 208.

142



کتــاب  دشــمنان توطئــه گــر و دوســتان جاهــل، قــرآن ایــن 
مجالــس  و  گورســتان ها  در  جــز  نقشــی  سرنوشت ســاز، 
جمــع  وســیله   بایــد  آنکــه  و  نــدارد  و  نداشــت  مــردگان 
کتــاب زندگــی آنــان باشــد، وســیله   مســلمانان و بشــریت و 
ج  کلــی از صحنــه خــار گردیــد و یــا بــه  تفرقــه و اختــالف 

شــد.40

4ـ تواضع نمونه ای از تربیت
پایــۀ تعالیــم اســالم شکســتن شــخصیت موهــوم و درونــی 
خــود اســت. از ایــن امــر بایــد حتــی در مســیر بندگــی خــدا 
ــه  ــت ب ــانی در راه عبودی کس ــا  ــه بس ــود. چ ــان ب ــم هراس ه
جاهایــی مــی رســند، ولــی شــیطان آنهــا را وسوســه مــی 
کنــد و عــده ای از همیــن هــا وقتــی بــه واســطه ریاضــت و 
مداومــت بــه جاهایــی رســیده انــد، حــرف هایــی زده انــد، 
ج اســت . شــیطان حتــی در  کــه از منــش یــک مخلــوق خــار
طریــق بندگــی نیــز دســت از انســان برنمــی دارد. بنابراین، 
تــا  همچنیــن  و  نکنــد  تزکیــه  را  خــود  نفــس  انســان  تــا 
ــم  ــدا خواه ــم از خ ــه بخواه ــتقیمًا هرچ ــودم مس ــد خ نگوی
خواســت، انســان فروتــن و متواضعــی بــار نمــی آیــد. بایــد 

ــا تواضــع تمــام از اولیــای الهــی مــدد جســت. ب
امام خمینی )س( در این زمینه فرموده اند: 

کبــر قــرار داده اســت نــه در مقابــل  تواضــع را در مقابــل 
تکبــر، بایــد آن را از صفــات نفســانیه دانســت، چنان کــه 
کبــر  اظهــار  تکبــر  و  اســت.  نفســانیه  از صفــات  نیــز  کبــر 
لغــت، تواضــع  گــر چــه در ظاهــر عــرف و  کــردن اســت، 
کــردن اســت. در هــر صورت، انســان چون  اظهــار کوچکــی 
خودبیــن و خودخــواه اســت، ایــن خودخواهــی و محبــت 
کــه از نقایــص و عیــوب خود  مفــرط بــه نفــس، ســبب شــود 
گاهــی  محجــوب شــود، و بدی هــای خــود را نبینــد؛ بلکــه 
کنــد، و فضایــل  بدی هــای خــود در نظــرش خوبــی جلــوه 

گــردد.41  کــه دارد در نظــرش مضاعــف  و خوبــی هایــی 
ــر بندگــی خــدای متعــال اســتوار اســت.  تربیــت اســالمی ب
بنیــان  و  اســت  بندگــی  از  مظهــری  اســالم  دســتورهای 
کــه بنــده بســازد. در آمــوزه هــای  تعالیــم اســالم ایــن اســت 
خودبزرگ بینــی  و  خودکامگــی  کنارگذاشــتن  بــر  اســالم 
پیامبــر  بــه  حتــی  متعــال  خــدای  اســت.  شــده  کیــد  تأ
کــرم)ص( دســتور مــی دهــد در مقابــل مؤمنیــن متواضــع  ا

و بــا حســن خلــق بپرورانــد. 42

40. صحيفه امام، ج 21، ص 395.
41. ر.ک: رشح حديث جنود و عقل، ص333.

42. ر.ك:  حجر )15(: 88.

الف( درجات تواضع
کــرده  گــروه درجــه بنــدی  امــام خمینــی تواضــع را بــه چهــار 
گــروه هــا  کــه درجــه انبیــا از همــه باالتــر اســت و دیگــر  انــد 
چهــارم  گــروه  ادامــه  در  دارنــد.  قــرار  بعــدی  مراتــب  در 
کلماتــی چــون عــزت نفــس، تمّلــق و  ایشــان بــه تعریــف 
کــه بیــن ایــن تعابیــر وجــود  تکبــر پرداختنــد و تضــادی 
گــروه بــه  ــرای مــا روشــن ســاخته اســت. آن چهــار  دارد، ب

ــت: ــل اس ح ذی ــر ش
کــه آنــان  ُکمــل و انبیــاء عظــام اســت  اّول: تواضــع اولیــاء 
بــه واســطه تجلیــات ذاتــی و اســمائی و صفاتــی و افعالــی 
جمــال  مظاهــر  و  تعالــی  حــق  پیشــگاه  در  قلبشــان،  در 
مشــاهده  و  شــوند،  متواضــع  مقــّدس  ذات  آن  جــالل  و 
کمــال ربوبیــت و ذّلــت عبودیــت در آنهــا، غایــِت تواضــع 
کنــد، و هــر چــه در ایــن دو  و تذّلــل را در قلبشــان ایجــاد 
گردنــد، در حقیقــِت تواضــع نیــز  کامــل  نظــر و دو مشــاهده 
کامــل شــوند، چنان کــه ذات مقــدس اعــرف خلــق اهلل و 
اعبــد عبــاداهلل خاتــم النبییــن، متواضــع تریــن موجــودات 
کــه مشــاهده  اســت در پیشــگاه مقــدس حــق تعالــی؛ زیــرا 
کامل تریــن موجــودات  کمــال ربوبیــت و نقــص عبودیــت، 
اســت... اینــان عــالوه بــر تواضــع، دارای مقــام محبــت 
نیــز هســتند و محبــت بــه مظاهرحــق ـ تابــع محبــت بــه 
ع بــا محبــت اســت،  کــه مشــفو حــق ـ دارنــد، و ایــن تواضــع 

کامل تریــن مراتــب تواضــع اســت.
همیــن  آنهــا  در  کــه  اســت  معرفــت  اهــل  تواضــع  دّوم: 
ــت،  ــر اس ــص ت ــه ناق ــن در مرتب ــت، لک ــاء هس ــع اولی تواض
زیــرا مقــام معرفــت بــا مشــاهدت حضــوری فــرق دارد.

کــه در رتبــه، پــس از اینهــا  ســّوم: تواضــع حکمــاء اســت 
گــر بــه مقــام الهــی رســیده باشــند و قلــب  اســت، آنــان نیــز ا
آنهــا بــه نــور حکمــت روشــن شــده باشــد، برای حــق و خلق 
متواضــع شــوند، چنان کــه در حکمت هــای لقمانــی، در 

ایــن بــاره خصوصــی ســفارش شــده.
کــه بــه نــور ایمــان، علــِم  چهــارم: تواضــع مؤمنیــن اســت 
کــه نــوِر آنهــا  کردنــد، و خــود را نیــز تــا آنجــا  بــاهلل پیــدا 
انــد، پــس بــرای حــق و خلــق،  روشــنی داده، شــناخته 
مراتــب،  ایــن  از  یــک  هــر  مقابــل  در  و  شــوند.  متواضــع 
ــرای  ــی از ب کبریای ــی،  ــر احتجاب ــرا در ه ــت، زی ــری اس تکب
کــه تواضــع بــا تمّلــق، و  نفــس حاصــل شــود و بایــد دانســت 
تکبــر بــا عــّزت نفــس فــرق هــا دارد، هــم در مبــادی و هــم 
در غایــات و هــم در ثمــرات. تواضــع مبــدأش علــم بــاهلل 
کرامــت  و علــم بــه نفــس اســت، و غایتــش خــدا اســت یــا 
کمــال نفســانی اســت. تمّلــق،  خــدا، و نتیجــه و ثمــره اش 
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مبــدأش شــرک و جهــل اســت، و غایتــش نفــس اســت، و 
ثمــره اش خفــت و خــواری و نقــص و عــار اســت.

تکبــر، مبــدأش خودبینــی و خودخواهــی و جهــل و غفلــت 
از حــق و مظاهــر او اســت و غایتــش نفــس و خودنمایــی 

اســت و نتیجــه اش سرکشــی و طغیــان اســت.
ــق  ــر ح ــاد ب ــی اهلل و اعتم ــوّکِل َعَل ــدأش ت ــس، مب ــزت نف ع
تعالــی و غایتــش خــدا اســت و ثمــره اش ترک غیر اســت.43 

ب( موانع راه تزکیه  نفس 
َوُیَزّکیِهــْم  کریمــه  آیــه  از  اســتفاده  بــا  خمینــی  امــام 

انــد: فرمــوده  ِحْکَمــَه 
ْ
َوال ِکَتــاَب 

ْ
ال ُمُهــُم 

ّ
َوُیَعل

میســور  حکمــت  و  کتــاب  تعلیــم  نباشــد،  تزکیــه  تــا 
آلودگی هــا؛  از همــه   نیســت؛ بایــد تزکیــه بشــود نفــوس 
آلودگــی نفــس  از  آلودگــی  عبــارت اســت  کــه بزرگ تریــن 
از  انســان  تــا  دارد...  کــه  نفســانیه  هواهــای  و  انســان 
ج نشــود... لیاقــت پیــدا  حجــاب بســیار ظلمانــی خــود خــار
کــه ایــن نــور الهــی در قلــب او منعکــس بشــود.44   نمی کنــد 
کــه بــر ســر راه  بــر همیــن اســاس  چنــد مــورد از موانعــی  

تزکیــه اســت در ذیــل بــه آن اشــاره شــده اســت.
روایــات  کوچــک شــمردن آن؛ در  گنــاه و  از  1.غفلــت 
گاه بــه بنــده  خــود عنایــت  کــه خداونــد هــر  آمــده اســت 
گناهانــش می انــدازد. در اندیشــه   یــاد  بــه  فرمایــد، او را 
گنــاه و حالــت توبــه و بازگشــت یــک  اســالمی احســاس 
گنــاه یــک زنــگ خطــر  نعمــت الهــی و فقــدان احســاس 

اســت.
2. حّب دنیا ؛ در این باره می فرماید : 

کــت ابــدی می کنــد  محبــت دنیــا، انســان را منتهــی بــه هال
و آن مــاده  تمــام ابتالئــات و ســیئات باطنــی و ظاهــری 

اســت. 45
3. حــب نفــس؛ امــام خمینــی)س( حــب نفــس را ریشــه 
تزکیــه  مانــع  تریــن  بــزرگ  و  انســان  مشــکالت  همــه  ی 
می شــمرد. بــه نظــر حضــرت امــام)س( نفــس انســان بــه 
گــون انســان را فریــب می دهــد؛ از ایــن رو  گونا شــیوه هــای 
بــه ذکــر نمونــه هــای بــارز حــب نفــس می پــردازد؛ از جملــه 

حــب جــاه، مقــام، همســر،فرزند، ثــروت و... اســت.
4. امید به سعه وقت 

کــه اســباب نســیان  از موانــع بــزرگ ایــن تیقــظ و بیــداری، 
مقصد و نســیان لزوم ســیر شــود و اراده و عزم را در انســان 
کنــد وقــت بــرای  گمــان  کــه انســان  می میرانــد، آن اســت 

43. رشح حديث جنود عقل و جهل، ص 335 ـ 336.
44. صحيفه امام، ج 14، ص 388 ـ 389.

45. رشح چهل حديث، ص 124.
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کــه پــرورش آن نیازمنــد تعریــف  اســتعدادها و قوایــی دارد 
همــه جانبــه نگــر و هــدف منــد اســت. هــر مکتبــی مدعــی 
پــرورش و تربیــت بشــر اســت و بــرای ادعــای خــود دالیــل 
ــه  ــب ب ــر مکت ــت ه ــه تربی ــا نتیج ــی آورد، ام ــواهدی م و ش
شــدت وابســته بــه مبانــی آن مکتب اســت. انســان تربیت 
بــروز  رفتارهایــی  خــود  از  تربیتــی  دســتگاه  هــر  در  شــده 
کــه برآینــد خواســت ها و بایدهــای آن مکتــب  می دهــد 
کنــش هــای هــر انســان بــدون شــناخت  اســت و تحلیــل 
کاری غیــر علمــی و ســطحی خواهــد  مکتــب تربیتــی وی، 
بــود. شــباهت هــای رفتــاری انســان ها نیــز نمــی توانــد 
این کــه  چــه  باشــد؛  داشــته  تربیــت  یکســانی  بــر  دلیلــی 
اهــداف  و  انگیزه هــا  بــه  اســت  ممکــن  هماننــد،  کار  دو 

ــرد. گی ــام  ــی انج متفاوت
گزیریــم تأثیــر  بــرای شناســایی تربیــت دینــی و اســالمی، نا
پســوند دیــن را در محتــوا و جهــت تربیــت بــه رســمیت 
قابلیــت  تربیتــی،  هــای  برنامــه  بدانیــم  و  بشناســیم 
اســالمی  و  دینــی  تربیــت  در  دارنــد.  را  شــدن  جهــت دار 
گــزاره هــای مهــم و بنیادینــی چــون حکمــت، تزکیــه،  بایــد 
تعلیــم، والیــت و هدایــت را مــورد توجــه قــرار داد. بــرای 
آیــات قرآنــی و  اتقــان مباحــث پیــش رو محــور بحــث، 
ســخنان بــزرگان بــر اســاس آموزه-هــای وحیانــی مــد نظــر 
اســت و »صــراط مســتقیم« همــان راه هدایتــی بشــر اســت. 
کــه بــر اســاس  کامــل انســان هنگامــی میســر اســت  تربیــت 
کــه بــه همــه ابعــاد وجــودی انســان احاطــه  مکتــب اســالم 
داشــته انجــام پذیــرد. امــام خمینــی)س( در ایــن مــورد 

فرمودنــد:
کــه در  از امتیــازات مکتــب توحیــد بــا تمــام مکتــب هایــی 
کــه در مکتب-هــای توحیــد،  عالــم هســت، ایــن اســت 
ج  خــار ظلمــات  از  را  آنهــا  و  می کننــد  تربیــت  را  مــردم 
می کننــد و هدایــت بــه جانــب نــور مــی کننــد. تمــام مکتــب 
کــه مکتــب غیرتوحیــدی هســتند، مکتــب هــای  هایــی 
مــادی هســتند و ایــن مکتــب هــای مــادی، یــا مــردم را از 
عالــم نــور بــر مــی گرداننــد بــه ســوی عالــم ظلمــت و دعوت 
می کننــد بــه مادی گــر... یــا آنهــا را همــان دعــوت بــه مــاده 

کار ندارنــد.50   می کننــد و دیگــر آن طرفــش را 
شــهید مطهــری نیــز در ایــن زمینــه وارد بحــث شــده اســت 

گفتــه اســت:  و 
کردنــی؛  اختــراع  نــه  اســت  کردنــی  کشــف  تکامــل  راه 
کــه مدعــی اســت هیچ  گزیستانسیالیســم  برخــالف نظریــه ا
راهــی و هیــچ مقصــدى وجــود نــدارد و انســان خــود بــراى 

50. صحيفه امام، ج9، ص288.

کلــی آخــرت را فرامــوش  ســیر وســیع اســت ... انســان بــه 
مــی کنــد و مقصــد، از یــاد انســان مــی رود. 46
5. غفلت از خود و عیب جویى از دیگران

6. علم بدون ایمان.
7. مجادلــه ؛ ایجــاد تفرقــه و اختــالف از موانــع تزکیــه 
رابطــه  ایــن  در  امــام)س(  حضــرت  اســت:  نفــس 

 : ینــد ما می فر
کــه بــرای خــدا باشــد،...  دعواهــای مــا، دعوایــی نیســت 
کــه دعــوای مــا بــرای  کنیــم  گوشــمان بیــرون  همــه  مــا از 
ــم...  ــوا می کنی ــالم، دع ــح اس ــرای مصال ــا ب ــت، م ــدا اس خ
کــه دعــوا مــی  کســانی  دعــوای خــود مــن و شــما، و همــه  

ــرای خودشــان اســت. 47 کننــد، همــه ب
گرایــى؛ امــام خمینــی)س( در ایــن بــاره نیــز  8. لــذت 

می دهــد:  هشــدار 
ــرد،  ــم می ب ــن عال ــه از ای ک ــی  ــر حظ ــس در ه ــه نف ک ــدان  ب
کــه آن تأثــر از ملــک  در قلــب اثــری از آن واقــع می شــود 
و  دنیــا.  بــه  اســت  آن  تعلــق  ســبب  و  اســت  طبیعــت  و 
ــر  ــتر تأث ــب از آن، بیش ــد، قل ــتر باش ــه بیش ــر چ ــذاذات ه الت
پیــدا می کنــد، و تعلــق و ُحّبــش بیشــتر مــی گــردد، تــا آن کــه 
ــن،  ــردد. و ای گ ــارف آن  ــا و زخ ــه دنی ــب ب ــه  قل ــام وجه تم
ــان و  ــای انس ــام خطاه ــت. تم ــیاری اس ــد بس ــأ مفاس منش
گرفتــاری بــه معاصــی و ســیئات، بــرای همیــن محبــت و 

عالقــه اســت. 48
9. نسیان آخرت: 

ــّی اهلل اعظــم  ــر ول گ ــه ا ک نســیان آخــرت، از امــوری اســت 
امیــر المؤمنیــن ســالم اهلل علیــه بــر مــا بترســد از آن و از 
کــه  کــه طــول امــل اســت، حــق اســت ؛ زیــرا  موجــب آن، 
کــه  او می دانــد ایــن چــه ســفر پرخطــری اســت. و انســانی 
بایــد آنــی راحتــی نداشــته باشــد و در هــر حــال مشــغول 
گــر نســیان  جمــع زاد و راحلــه باشــد و دقیقــه ای ننشــیند، ا
کــه چنیــن  کــرد آن عالــم را و بــه خــواب رفــت و نفهمیــد 
عالمــی هــم هســت و چنیــن ســیری در پیــش اســت، چــه 
ــه چــه بدبختــی هایــی خواهــد  ــه ســر او خواهــد آمــد و ب ب

ــار شــد.49 گرفت

5ـ تأثیر مکاتب در تربیت انسان
در  کــه  گــون  گونا ابعــاد  دارای  اســت  موجــودی  انســان 
مســائل تربیتــی بــه دو بعــد جســمانی و روحانــی آن توجــه 
کــدام از ابعــاد جســمانی و روحانــی نیــز  ویــژه مــی شــود. هــر 

46. هامن، ص 174 ـ 175.
47. صحيفه امام، ج 14، ص 379.
48. رشح چهل حديث، ص 123.

49. هامن، ص 175 ـ 176.

145



146



خــود مقصــد و ارزش می آفرینــد و راه مــی آفرینــد و انســان، 
کمــال یعنــی  آفریننــده مقصــد و آفریننــده راه و آفریننــده 
کمــال و ارزش بــودن ارزشــهاى  کمــال بــودن  آفریننــده 
کمــال بــودن  خــود اســت. از نظــر قــرآن، مقصــد و راه و 
ــودن ارزشــها در متــن خلقــت و آفرینــش  مقصــد و ارزش ب
کنــد  کشــف  کــرده و انســان بایــد آنهــا را  هســتی تعیــن پیــدا 

و مقصــد را بجویــد و راه را بپیمایــد«51.
انســان و اجتمــاع  قــرآن ســیر تکاملــی جهــان و  از نظــر   
یــک ســیر هدایــت شــده و هدفــدار اســت و بــر روى خّطــی 
کــه صــراط مســتقیم نامیــده می شــود و از لحــاظ  اســت 
مبــدأ و مســیر و منتهــا مشــّخص اســت. انســان و اجتمــاع، 
متحــّول و متکامــل اســت، ولــی راه و خــّط ســیر، مشــّخص 
و واحــد و مســتقیم اســت: َو اّنَ هــذا ِصراطــی ُمْســَتقیمًا 
 ِبُکــْم َعْن َســبیِلِه.52 

َ
ق ــّرَ

َ
َتف

َ
 ف

َ
ــُبل ِبُعــوا الّسُ

َ
ِبعــوُه َو ال َتّت

َ
اّت

َ
ف

ــا دیگــر مکاتــب تربیتــی  گفــت، تفــاوت اســالم ب ــوان  می ت
کــه آن هــا خــود را محــدود بــه هــر یــک از اهــداف  آن اســت 
مــورد نظــر در مبانــی تربیتــی خویــش مــی داننــد، ولــی 
بــه او  بــه ســوی خــدا و توجــه  اســالم حرکــت تربیــت را 
معرفــی مــی کنــد؛ از ایــن رو در ســازندگی فــرد یــا ســازندگی 
و بالندگــی اجتمــاع خــود را محصــور و محــدود نمــی کنــد. 

امــام خمینــی )س( فرمــوده انــد: 
دانشــجو.  بشــر،  تمــام  و  هســتند  معلم هــا  انبیــا،  تمــام 
کــه در آن مکتــب می-خواهنــد ایــن  انبیــا مکتبــی دارنــد 
گــر رهــا  کــه بدتریــن موجــودات اســت و ا موجــود دو پایــی 
ک تریــن موجــودات عالــم اســت، ایــن را بــه  بشــود خطرنا
کننــد... عالــم  راه مســتقیم، بــه صــراط مســتقیم هدایــت 
یــک دانشــگاهی اســت و انبیــا و اولیــا و تربیــت شــده های 
آن هــا، معلــم هســتند و ســایر بشــر دانشــجو ... وظیفــه  
و وظیفــه  اهلل  بــه ســوی  اســت  معلــم، هدایــت جامعــه 

دانشــجو، تعّلــم.  53
ایشان همچنین در جای دیگری می فرمایند:

بــراى ســاختن یــک مملکتــی که در طوِل بایــد گفت 2500 
کارى بــه آن نداشــته باشــیم  گــر بخواهیــم  ســال تــا حــاال، ا
کــه خــود مــا یعنــی مــن شــاهدش  در طــول چنــد ســالی 
کــردن ایــن مملکــت  بــودم آنهــا بــا تمــام قــوا در خــراب 
کــردن  کــردن فرهنــگ، خــراب  کردنــد. در خــراب  کوشــش 
تبلیغــات و وســایل تبلیغــی از قبیــل روزنامه هــا، مجــالت، 
کنیــد؛  ــال  ــه شــما خی ک رادیــو- تلویزیــون و هــر چیــزى را 
کــه بایــد بــراى ایــن مملکــت خدمــت بکنــد،  چیزهایــی را 

آموزنــده باشــد، تربیــت بکنــد مملکــت را.  54
51. مجموعه آثار استاد شهيد مطهري، ج 26، ص 110.

52. انعام )6(: 153.
53. صحيفه امام، ج13،ص 172.

54. هامن، ج 10، ص 21.

6ـ تربیت فرهنگی
از  نایافتــه،  تربیــت  و  نســاخته  انســان های  از  بســیاری 
کــه برخی  گاهــی بهره ورنــد. دانــش مراتبــی دارد  دانــش و آ
از آن پیشــتر از تربیــت میســر می گــردد و پیش آهنــگ و 
زیرشــاخه تربیــت محســوب می شــود و مرتبــه دیگــر آن، 
برآینــد تربیــت اســت. از نظــر امــام مهــم تریــن راه تربیــت 
فرهنگــی، ارائــه نظــام آموزشــی مبتنــی بــر فرهنــگ بومــی 
جامعــه اســالمی-ایرانی اســت نــه فرهنگ غــرب. حضرت 
مــی  رنــج  بســیار  اســتعماری  شــیوه   ایــن  از  امــام )س( 
بردنــد و بــرای تعویــض فرهنــگ غــرب زده  دانشــگاهی 
کشــور نیــز رضــا دادنــد.  بــه تعطیلــی موقــت نظــام آموزشــی 
گفتــه انــد،  امــام خمینــی)س( در ایــن بــاره بســیار ســخن 
کــه بــه نمونــه ای از فرمایشــات ایشــان اشــاره  مــی شــود:

کــه  کــه جــوان هایــی  مــا اآلن در یــک وقتــی واقــع شــدیم 
جوان هایــی  اســت،  شــده  داده  تحویــل  مــا  دســت  بــه 
ــد تعویــض  ــد، و بای کــه همــه فــرم غربــی داشــته ان اســت 
بشــوند، مغزهــا بایــد عــوض بشــوند، اقتصادمــان، عــرض 
کــه فرهنگمــان، همــه چیزمــان، از آنجــا آمــده،  مــی کنــم 
کــه پیــش خــود آنهاســت. شــما البــد  نــه بــه آن طــوری 
ج از  کــه مــی رونــد در خــار کــه اینهایــی  ایــن را مــی دانیــد 
کــه بــه آنهــا  ممالــک شــرقی بــرای تحصیــل، آن دیپلمــی 
کــه بــه خــود آنهــا ـ آنهایــی  مــی دهنــد، غیــر از آنــی اســت 
کــه آنجــا تحصیــل مــی کننــدـ مــی دهند.یعنــی اینهــا را زود 
کــه خودشــان  ...اجــازه و جــواز مــی دهنــد. لکــن آنهایــی 
آن  یــا  نیســت  این طــور  هســت،  خودشــان  ممالــک  در 
شــرقی  فــرم  دیپلــم  گرفتــه،  دیپلــم  آنجــا  در  کــه  کســی 
ــع  ــد.... وض کن ــاز  ــب ب ــا مط ــدارد در آن ج ــازه ن ــه، اج گرفت
ایــن طــوری بــوده اســت و مــا را ایــن طــوری بــار آوردنــد.55  

همچنین امام خمینی)س( در ادامه فرموده اند: 
کــه در همــه  علــوم  کــردن ایــن نیســت،  معنــی اســالمی 
دو قســم مــا داریــم. یــک قســم هندســه  اســالمی داریــم. 
یــک قســم هندســه  غیــر اســالمی ... لکــن بایــد دانشــگاه 
ــی  ــل م ــگاه تحصی ــه در دانش ک ــی  ــا علوم ــود ت اســالمی بش
احتیــاج  بــا  و  ملــت  تقویــت  راه  در  و  ملــت  راه  در  شــود، 
اســالمی شــدن دانشــگاه  ... معنــی  باشــد  ملــت همــراه 
کنــد... عزیــزان مــن! مــا  کــه اســتقالل پیــدا  ایــن اســت 
از حصــر اقتصــادی نمــی ترســیم، مــا از دخالــت نظامــی 
کــه مــا را مــی ترســاند، وابســتگی  نمــی ترســیم. آن چیــزی 
فرهنگــی اســت. مــا از دانشــگاه اســتعماری مــی ترســیم... 
کــه خدمــت   کننــد  کــه جــوان هــای مــا را آن طــور تربیــت 

غــرب بکننــد. 56
55. هامن، ص 230 ـ 231.

56. هامن، ج 12، ص 251 ـ 252.
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الف( حکومت وتربیت فرهنگی
امــام خمینــی)س( حکومــت اســالمی را بهتریــن حکومــت 
در  ایشــان  می دانــد.  انســان ها  فرهنگــی  تربیــت  بــرای 

ایــن رابطــه فرمــوده انــد: 
کــه  کردیــد  اینکــه مــا می گوییــم و شــما هــم اشــاره بــه آن 
هیــچ رژیمــی مثــل حکومــت اســالمی نمی توانــد انســان 
کنــد  کــه بایــد اداره  را و ملت هــای انســانی را آن طــوری 
بدهیــد. دولت هــا  نجــات  را  مــا  تربیــت57 جوان هــای  و 
را نجــات بدهنــد. دانشــگاه ها  مــا  موظفنــد جوان هــای 

موظفنــد ایــن جوان هــا را نجــات دهنــد.  58
امــا نظــارت بــر عملکــرد فرهنگــی دولــت هــم بایــد توســط 
مــردم و نهادهــای مدنــی و هــم توســط دولــت باشــد، ولــی 
ــت.  ــده دولــت اس ــر عه ــرایطی ب ــر ش سیاســت گذاری در ه
اهمیــت  بیش تــر  فرهنگــی  سیاســت گذاری  در  آنچــه 
ــوه  ــی از وج ــا یک ــه تنه ــرا ن ــت؛ زی ــای آن اس دارد، هدف ه
کــه  ع سیاســت گذاری، هدف هایــی اســت  نــو مهــم هــر 
ــرای نیــل بــه آن طراحــی می شــود، بلکــه  ایــن سیاســت ب
نیــز  سیاســت گذاری  ع  نــو هــر  ارزیابــی  راه هــای  از  یکــی 
جنبــه  دو  ارزیابــی  ایــن  اســت.  آن  هدف هــای  ارزیابــی 
دیگــری،  و  هدف هــا  خــود  نخســت  می گیــرد:  بــر  در  را 
آن.  هدف هــای  و  سیاســت ها  میــان  منطقــی  رابطــه  
کــه بیانــات  کشــور  کلــی سیاســت گذاری فرهنگــی  اهــداف 
و رهنمودهــای امــام راحــل نیــز در آن آمــده اســت، چنیــن 

ــت: ــده اس ــان ش بی
1ـ رشــد و تعالــی فرهنــگ اســالمی ـ انســانی و بســط پیــام و 

فرهنــگ انقــالب اســالمی در جامعــه  ایــران و جهــان.
مبانــی  و  منحــط  مظاهــر  زوال  و  فرهنگــی  اســتقالل  2ـ 
نادرســت فرهنگ هــای بیگانــه و پیراســته شــدن جامعــه 

از آداب و رســوم منحــرف و خرافــات.
3ـ بــه کمــال رســیدن قــوای خالقــه و شایســته  وجود آدمی 
در همــه  شــؤون و بــه فعالیــت در آمــدن اســتعدادهای 
خــدا داده و اســتحصال دفائــن عقــول و ذخایــر وجــودی 

انســان.
4ـ آراســته شــدن بــه فضایــل اخالقــی و صفــات خدایــی در 

مســیر وصــول بــه مقــام انســان متعالــی.
اســتقرار  جهــت  در  فرهنگــی  انقــالب  کامــل  تحقــق  5ـ 
ارزش هــای مــورد نظــر اســالم و انقــالب اســالمی در زندگــی 
آنهــا و اســتمرار حرکــت  از  فــردی و نگاهبانــی  جمعــی و 
درک  مطلــوب.  جامعــه   بــه  رســیدن  بــرای  فرهنگــی 

57. هامن، ج 8، ص 411.
58. هامن، ج 10، ص 362.

مقتضیــات و تحــوالت زمــان و نقــد و تنقیح دســتاوردهای 
فرهنگــی جوامــع بشــری و اســتفاده از نتایــج قابــل انطباق 

بــا اصــول و ارزش هــای اســالمی. 59
گرایــش  کــه یکــی از عوامــل  بایــد ایــن واقعیــت را پذیرفــت 
جوانــان، به ویــژه دانشــگاهیان، بــه فرهنــگ بیگانــه و 
افــکار انحرافــی، بی جــواب  مانــدن ســؤاالت و شــبهاتی 

ــود. ــاد می ش ــان ایج ــن آن ــه در ذه ک ــت  اس
گــر  ا کــه  دارنــد  راســخ  اعتقــاد  خمینــی)س(،  امــام 
ــوند،  ــه ش ــت عرض ــی و درس ــور منطق ــه  ط ــالم ب ــکام اس اح
کــرد.  دانشــگاهیان بــا آغــوش بــاز از آن اســتقبال خواهنــد 

انــد: ایشــان دربــاره  توطئــه  رژیــم پهلــوی فرمــوده 
کــرارًا  »از توطئــه هــای بــزرگ آنــان، چنانچــه اشــاره شــد و 
کــز تعلیــم و تربیــت  گرفتــن مرا ام، به دســت  تذکــر داده 
خصوصًا دانشــگاه ها اســت که مقدرات کشــورها در دســت 
کــه جوانــان را  محصــوالت آنهــا اســت... نقشــه آن اســت 
کننــد و  از فرهنــگ و ادب و ارزش هــای خــودی منحــرف 
بــه ســوی شــرق یــا غــرب بکشــانند و دولتمــردان را از بیــن 
ــد  کشــورها حکومــت دهن ــر سرنوشــت  ــان انتخــاب و ب این
تــا بــه دســت آنهــا هــر چــه مــی خواهنــد انجــام دهنــد«60. 

ب( تأثیر وابستگی فرهنگی بر تربیت
بــر اســاس دیــدگاه امــام، فرهنــگ بایــد روزآمــد و پیــش رو 
باشــد و در عرصــه  توســعه  فرهنگــی جامعــه نقشــی فعــال 
ــه تبلیغــات  ــوده شــدن فرهنــگ ب ــا داشــته باشــد. آل و پوی
ــش  ــع خوی ــال مناف ــط دنب ــه فق ک ــورهایی  کش ــمنان و  دش
کشــورها هســتند، از آســیب های  بــرای تســلط بــر دیگــر 
بــزرگ فرهنــگ و تربیــت اســت. لــذا امــام در وصیت نامــه 
ســینماها  مطبوعــات،  و  تلویزیــون  رادیــو،  دربــاره  اش 
یــا تباهــی  ابزارهــای مؤثــر در تربیــت و  از  کــه  و تئاترهــا 

هســتند، چنیــن فرمودنــد: 
»...در ایــن صــد ســال اخیــر بــه ویــژه نیمــه  دوم آن، چــه 
نقشــه هــای بزرگــی از ایــن ابــزار، چــه در تبلیــغ ضــد اســالم 
و ضــد روحانیــت خدمتگــزار، و چــه در تبلیــغ اســتعمارگران 
کــردن  کشــیده شــد و از آنهــا بــرای درســت  غــرب و شــرق، 
ــی و تزئینــی از هــر قمــاش، از  کاالهــا خصوصــًا تجمل ــازار  ب
تقلیــد در ســاختمان ها و تزئینــات و تجمــالت آنهــا و تقلیــد 
در اجنــاس نوشــیدنی و پوشــیدنی و در فــرم آنهــا اســتفاده 

کردنــد«61.
امــام خمینــی در ایــن رهنمــود از »وابســتگی فرهنگــی« 

2786www.ensani.ir ،59. يوسف، خان محمدی
60. صحيفه امام، ج 21، ص 418.

61. هامن، ص 434.
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ک معرفــی می کنــد،  ســخن مــی گویــد و آن را بســیار خطرنــا
ــی  ــم نظام ــادی و تهاج ــره اقتص ــه محاص ک ــه ای  گون ــه  ب
کــه  آن گونــه  و  دانــد  نمــی  هــراس  و  خــوف  موجــب  را 
وابســتگی فرهنگــی بــه یــک ملــت و کشــور آســیب وارد مــی 
نمایــد، حصــر اقتصــادی و نظامــی را تــا آن حــد آســیب زا و 

مهلــک نمــی پنــدارد. 
را  مــا  هــای  جــوان  کــه  می ترســیم  دانشــگاهی  از  »مــا 
کــه خدمــت غــرب بکننــد. مــا از  کننــد  آن طــور تربیــت 
را  مــا  هــای  کــه آن طــور جــوان  دانشــگاهی می ترســیم 

کننــد«62.  کمونیســم  بــه  خدمــت  کــه  کننــد  تربیــت 
دانشــگاه در نظــام ستمشــاهی نــه تنهــا از فرهنــگ و تفکــر 
اســالمی تهــی بــود و برخــالف اهــداف و آرمان هــای واالی 
مبتنــی بــر قوانیــن جامــع دیــن مبیــن الهــی حرکت مــی کرد 

بلکــه فاقــد یــک تفکــر ملــی نیــز بــود. ایشــان فرمودنــد: 
از  خوردیــم  مــدت  ایــن  طــول  در  کــه  صدماتــی  مــا  »و 
دانشــگاه  یــک  دانشــگاه  این کــه  از  خوردیــم،  دانشــگاه 
متعهــد نبــوده اســت. حــاال قطــع نظــر از این کــه دانشــگاه 
یــک تفکــر اســالمی در آن حکمفرمــا نبــوده اســت، یــک 

تفکــر ملــی هــم در آن نبــوده اســت«63.  
از  و  کنــد  دفــاع  ملــت  منافــع  از  کــه  تفکــری  و  اندیشــه   
مســیر  در  و  بگیــرد  سرچشــمه  ایرانــی  و  بومــی  فرهنــگ 
کشــور حرکــت نمایــد و طفیلــی گــری و  تحقــق اســتقالل 
بیگانه پرســتی و خیانــت بــه آرمــان هــای ملــت را نفــی 
کــز آمــوزش عالــی و دانشــگاه های ایــران مســلط  کنــد بــر مرا
نبــود و بــا ایــن وصــف همــه چیــز در خدمــت غــرب و آمریــکا 
ــرار  کشــور ایــران ق ــا منافــع ملــت و  و در تضــاد و تعــارض ب

داشــت.  
براســاس دیــدگاه امــام خمینــی )س( انقــالب فرهنگــی 
عالــی  آمــوزش  کــز  مرا در  اصــالح  و  تحــول  ایجــاد  بــرای 
جنبه هــای  و  ابعــاد  در  کشــور  سراســر  دانشــگاه های  و 
گونــه ای  ــه  ــد. ایــن ضــرورت ب گــون ضــرورت مــی یاب گونا
»اصــالح  بــا  کــه  بنیادیــن می باشــد  و  و حیاتــی  اساســی 
ــه ایــن اهمیــت و  ک ــان  ــردد، همچن کشــور« مرتبــط مــی گ
کــه اعــالم می نمایــد  ضــرورت در بخــش دیگــر ســخن امــام 
کشــور منحــرف می شــود، نهفتــه  بــا انحــراف دانشــگاه 
بــه »اصــالح دانشــگاه«  کشــور«  اســت. اتصــال »اصــالح 
اهمیــت خــاص انقــالب و تحــول فرهنگــی در دانشــگاه هــا 
کوتــاه  را نمایــان مــی ســازد و بــا همیــن عبــارت و تعبیــر 
بــه خوبــی می تــوان جایــگاه و نقــش انقــالب و تحــول در 

62. هامن، ج 12، ص 252.
63. هامن، ج 15 ص 429.

کشــور در طــول دوران  کــم بــر دانشــگاه هــای  فرهنــگ حا
حکومــت ستمشــاهی را دریافــت. تعابیــر دیگــر حضــرت 
اعــالم  کــه  هشــداردهنده  رهنمــود  ایــن  همچــون  امــام 

می کنــد: 
کشــور در  گــر دانشــگاه در خدمــت غــرب واقــع بشــود  »ا

اســت.64   غــرب  خدمــت 
کــز  ــا اهمیــت و سرنوشــت ســاز مســئله  مرا از امــور بســیار ب
کــه  کودکســتان ها تــا دانشــگاه ها اســت  تعلیــم و تربیــت از 
ــا  ــاده اش تکــرار نمــوده و ب ــه واســطه  اهمیــت فــوق الع ب
ــه در  ک ــد  ــد ملــت غــارت شــده بدانن ــذرم. بای اشــاره مــی گ
ــک  ــه  مهل ــالم ضرب ــران و اس ــه ای ــه ب ــر آنچ ــرن اخی ــم ق نی
زده اســت قســمت عمــده اش از دانشــگاه ها بــوده اســت. 
ــا برنامــه  ــز تعلیــم و تربیــت دیگــر ب ک ــر دانشــگاه ها و مرا گ ا
و  تعلیــم  بــه  کشــور  راه منافــع  ملــی در  و  اســالمی  هــای 
کــودکان و نوجوانــان و جوانــان جریــان  تهذیــب و تربیــت 
داشــتند، هرگــز میهــن مــا در حلقــوم انگلســتان و پــس از 
آن امریــکا و شــوروی فــرو نمــی رفــت و هرگــز قراردادهــای 
خانــه خراب کــن بــر ملــت محــروم غــارت زده تحمیــل نمــی 

شــد« .

64. هامن، ص 430
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نتیجه
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی دیــدگاه امــام خمینــی 
دربــاره  هدایــت و تربیــت انســان اســت، در پــی پاســخ 
کــه هدایــت و تربیــت از دیــدگاه امــام  بــه ایــن ســؤال بــود 
تربیــت  و  هدایــت  بــا  ای  انــدازه  چــه  بــه  خمینــی)س( 
قرآنــی ســازگار اســت؟ و تربیــت چــه تأثیــری بــر فرهنــگ 
یــک جامعــه، بخصــوص ایــران دارد؟ بــا بررســی و انجــام 
که  کتابخانــه ای و ...ایــن نتیجــه حاصــل شــد  مطالعــات 
کــه  فقیهــی   بــی گمــان امــام خمینــی)س(  در عیــن  حــال  
فرزانــه  بودنــد و در ابعــاد عرفــان ، تفســیر قــرآن  و سیاســِت 
در  داشــتند،  برجســته ای   هــای   جلوه گــری  نیــز  جهانــی  
و...  اجتماعــی   و  سیاســی   علمــی ،  حیــات   ابعــاد  همــه   

ــتند. ــژه داش ــه وی توج
امــام  )س( تهمــت  قشــری گــری  بــه  جمعــی  را صحیــح  
مســائل   از  دور  بــه   را  فقــه   همچنان کــه   ندانســته اند؛ 
جــاری  زندگــی  و فقــط  بــر مبنــای  تأویــل هــای  دور از لمــس  
نمی پســندند. ایشــان  بــا اینکــه  ابعــاد عرفانــی  برخــی  آیــات  
قرآنــی  را حقیقــت  می دانســتند، امــا تأویــالت  خنــک  برخــی  
افراطگــران  را تأییــد نمی کردنــد. هــر چنــد امــام )س( در 
کریــم  تفســیر بــه  رأی  را غلــط  می دانســتند  تفســیر قــرآن  
و آن  را محکــوم  می کردنــد، لیکــن  هــر فهــم  را مصــداق  
واالی   معانــی   دریافــت   در  تــالش   و  نمی شــمردند  بــر  آن  
آیــات  قرآنــی  را امــری  ممکــن  و بلکــه  الزم  می دانســتند. 
مســائل   بــه   خاصــی   روشــن بینی های   بــا  )س(  امــام  
کــه  پرداخــت  بــه  موضوعــات   می نگریســتند؛ بــه  طــوری  
ج  از حیطــه  دانــش  بشــری  را بی  ثمــر می دانســتند و  خــار
از اضاعــه   فرصــت  و اتــالف  وقــت  در آن  زمینه هــا بــر حــذر 
می داشــتند. ایشــان تربیــت انســان بــه روش اســالمی و 
ــه ســود انســان و پیشــرفت جامعــه اســالمی  مــی  قرآنــی ب
دانســت و هــدف انبیــا نیــز بــرای اجــرای همیــن امــر بــر 

ــد.  ــمرده ان ش
ســپس  کودکــی،  در  انســان  درســِت  تربیــت  و  تعلیــم 
نوجوانــی و جوانــی، چــه در مدرســه و چــه در دانشــگاه، 
باعــث اصــالح فرهنــگ جامعــه نیــز مــی گــردد و ایــن تعلیــم 
و تربیــت حاصــل نمــی شــود مگــر بــا تزکیــه نفــس و عمــل 
کارگیــری رهنمودهــای معصومیــن)ع(.  بــه  و  قــرآن  بــه 
امــام خمینــی)س( دربــاره دانشــگاه وابســته بــه بیگانگان 
کــه در طــول دوران  کــه صدماتــی  و بیــان ایــن واقعیــت 
گردیــد از طریــق  کشــور ایــران  حکومــت پهلــوی متوجــه 
کــه یــک نمونــه از  دانشــگاه هــای وابســته مــی دانســت 
رهنمودهــای ایشــان دربــاره  نظــام آموزشــی و اســاتید و 

دانشــگاه های ذوب شــده در فرهنــگ و منافــع غربــی و 
بیگانــه از فرهنــگ اســالمی و ملــی در ذیــل آمــده اســت:  
کشــور  گــر اصــالح بشــود آن  ا کشــوری،  یــک  »دانشــگاه 
کشــور  دانشــگاه،  انحــراف  بــا  و  می شــود....  اصــالح 
گــر یــک اســتاد منحــرف باشــد،  منحــرف مــی شــود حتــی ا
ــر چشــمگیر  کشــور اث ــرای یــک  ــه اثــرش ب ک ممکــن اســت 
کــه  باشــد؛ بــرای اینکــه یــک اســتاد منحــرف ممکــن اســت 
کنــد. و آنهــا هــم همین طــور  جمعــی از جوان هــا را منحــرف 
در دراز مــدت، یــک وقــت یــک غائلــه  بــزرگ بــر پــا بشــود.«  
گفــت از تزکیــه و تهذیــب نفــس بــه  بنابرایــن مــی تــوان 
کــه زیــر مجموعــه  هدایــت انســان اســت، باعــث  تربیــت 
گرچــه انســان در ایــن راه  رشــد و تعالــی فــرد مــی شــود، 
ایــن  هایــی رو بــه رو شــود، ولــی  بــا مرارت هــا و ســختی 
ســختی هــا بــرای صیقــل و جــالی روح و باطــن انســان 

الزم اســت. و بــه فرمــوده  امــام خمینــی)س(: 
کســب  »مــال شــدن چــه مشــکل، آدم شــدن محــال اســت. 
فضایــل و مــکارم انســانی و موازیــن آدمیــت از تکالیــف 

بســیار مشــکل  و بزرگــی اســت«65.

65. هامن، ج 21، ص 429.
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چکیده
خداونــد متعــال، قــرآن مجیــد را بــرای هدایــت بشــر و نیــل 
بــه اهــداف عالــی از پیــش تعییــن شــده، فرســتاد و خودش 
کتــاب  و نعمت هایــش و راه رســیدن بــه آن هــا را، در ایــن 
میــزان  بــه  خواســت  بندگانــش  از  از ایــن رو،  و  شناســاند 
وســع و توانایــی خــود در تــالوت، تدّبــر، فهــم عمیــق و بــه 
کار بســتن آن در زندگــی مــادی بــرای رســیدن بــه حیــات 
کوشــش نماینــد. امــام خمینــی)ره( یکــی  معنــوی و ابــدی 
کــه بــا لبیــک بــه ایــن فرمــان  از همیــن بندگانــی بــودع 
الهــی، زندگــی خــود را صــرف شــناخت قــرآن و عمــل بــه 
گوشــت و  بــا  قــرآن  قــرآن زیســت؛  بــا  تعالیــم آن نمــود؛ 
گفتــار و رفتــار و حــرکات و ســکناتش  خونــش درآمیخــت و 

قرآنــی شــد. 

محمد شریفی1
1. استادیار دانشگاه مازندران

سیر صعودی سلوک قرآنی
در اندیشه ݣݣݣݣهای
امام ݣݣݣخمینی)س(

یــک  بــه  شــناخت  ایــن  راســتای  در  امــام خمینــی)ره(   
کــه مــی تــوان آن را  ســیر معرفتــی و پلکانــی دســت یافــت 
»ســلوک قرآنــی بــرای ســالک إلــی اهلل« نامیــد و نگارنــده در 
ایــن پژوهــش، بــا روش توصیفی-تحلیلــی بــر آن اســت 
گفتــار و نوشــتارهای ایشــان، ایــن ســیر  کنــکاش در  کــه بــا 
و نقشــه ی راه ســلوک قرآنــی را بــر اســاس دیــدگاه هــا و 
اندیشــه هایشــان ترســیم نمایــد. بــا بررســی هــای تحلیلــی 
گفــت: سیر و ســلوک قرآنــی از  گرفتــه، مــی تــوان  صــورت 
دیــدگاه امــام، شــامل شــش مرحلــه ی تطهیــر، تــالوت، 
تدبــر، تطبیــق، فهــم و تفســیر اســت و هــر مرحلــه، شــامل 
ــی  ــالک إل ــه س ک ــت  ــل اس ــل تأم ــی قاب ــاد و نکات آداب، ابع
اهلل بایــد بــرای رســیدن بــه مقصــود خــود، هریــک از ایــن 
ــد  ــه ی بع ــه مرحل ــد ب ــا بتوان ــد ت کن ــی  ــلوک را ط ــب س مرات

دســت یابــد.

کلیــدی: قــرآن، امــام خمینــی، تطهیــر، تــالوت،  واژگان 
ــر، فهــم، تفســیر  تدب
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مقدمه
کــه جهــت  کتــاب آســمانی دیــن اســالم اســت  کریــم  قــرآن 
ــی آن هــا  ــه بندگانــش و رشــد و تعال ــد ب شناســاندن خداون
بــه ســوی پــروردگار بــر رســول خــدا)ص( نــازل شــده اســت 
و از آن جا کــه بنــدگان بــه تنهایــی نمــی تواننــد پــروردگار 
خودشــان را خــوب بشناســند، خداونــد خــود را در قالــب 
کــرده اســت. از ایــن رو،  کلمــات الهــی بــه بندگانــش معرفــی 
کــه قرآن شــناس  کــس بــه قــدری خدا شــناس اســت  هــر 

باشــد. 
امــام خمینــی)ره(، از مجذوبــان و شــیفتگان واقعــی قــرآن 
ــا  ــام ب ــح و ش ــود. صب ــی ب ــناس واقع ــک قرآن ش ــد و ی مجی
تــالوت قــرآن، انــس دائــم داشــت و دیگــران را تشــویق 
بــه خوانــدن و تدبــر در آیــات آن می کــرد: »هیــچ جــا بهتــر 
نیســت.  قــرآن  از  باالتــر  نیســت. هیــچ مکتبــی  قــرآن  از 
کــه هدایــت می کنــد مــا را بــه مقاصــد  ایــن قــرآن اســت 
و  او هســت  بــه  توجــه  ذاتمــان  باطــن  کــه در  عالیــه ای 

نمی دانیــم«.2 خودمــان 
بارهــا از رنــج خــود از مهجوریــت قــرآن ســخن رانــد و معتقد 
بــود برخــی بــا تفســیر بــه رأى دانســتن تفّکــر و تدّبــر در 
آیــات، باعــث مهجــور مانــدن قــرآن شــده انــد. او تنهــا راه 
نجــات مســلمانان را تــالوت، تدبــر، فهــم قــرآن و از همــه 
مهم تــر، عمــل بــه آیــات الهــی مــی دانســت و معتقــد بــود: 
کــه از او  گســترده ای اســت از ازل تــا ابــد  »قــرآن یــک ســفره 

همــه قشــرهای بشــر اســتفاده می کننــد«.3
و  بشــریت  تعالــی  و  رشــد  را  قــرآن  نــزول  از  هــدف  امــام 
ایصــال آن هــا بــه حیــات معنــوی و ابــدی مــی دانســت: 
کــه بــرای رشــد جهانیــان و نقطــه جمــع  کریــم را  »قــرآن 
شــامخ  مقــام  از  بشــری،  عائلــه  بلکــه  مســلمانان  همــه 
کــه  کــرد  کشــف تــام محمــدی )ص( تنــّزل  احدیــت بــه 

بشــریت را بــه آنچــه بایــد برســند، برســاند«.4
بــه حیــوه   کتــاب احیــاء قلــوب  الهیــه،  ایــن صحیفــه   «
کتــاب خــدا اســت  ابــدی علــم و معــارف الهیــه اســت. ایــن 

و بــه شــؤون الهیــه جــل و عــال دعــوت می کنــد«.5
ــد  ــه مقص ــر ب ــت بش ــدف هدای ــه ه ــرآن را ب ــزول ق ــام، ن  ام

ســعادت مــی دانســت: 
کتاب را قطع نظر از جهات  »ما باید مقصود از تنزیل این 
ــد، از  ــا مقصــد را می فهمان ــه م ــه خــود ب ک ــی،  ــی برهان عقل
کتــاب مقصــد خــود  کنیــم. مصنــف  کتــاب خــدا اخــذ  خــود 

2. صحیفه امام، ج ۱۲، ص 512.
3. هامن، ج ۱۹، ص 112.
4. هامن، ج 21، ص 395.
5. آداب الصلوة، ص ۱۹۴.

کنــون بــه فرموده هــای ایــن مصنــف  را بهتــر می دانــد. ا
خــود  می بینیــم  نظــر  کنیــم،  قــرآن  شــؤون  بــه  راجــع 
ِقیــَن؛ 

َ
ُمّت

ْ
ِکَتــاُب ال َرْیــَب ِفیــِه ُهــدًى ِلل

ْ
ِلــَک ال

َ
می فرمایــد: ذ

کتــاب هدایــت خوانــده«.6 کتــاب را  ایــن 
بــدان  خــود  چنانچــه  شــریف،  کتــاب  ایــن  کــه  »بــدان 
ســلوک  راهنمــای  و  هدایــت  کتــاب  فرمــوده،  تصریــح 
و  قلبیــه  امــراض  شــفای  و  نفــوس  مربــی  و  انســانیت 

اســت«.7 اهلل  الــی  ســیر  نوربخــش 
ــزول آن،  ــدف از ن ــان ه ــرآن و بی ــی ق ــس از معرف ــان پ ایش
انســان ها را بــه تــالوت و تدبــر در آیــات الهــی دعــوت مــی 

کنــد:  
کــن و  »پــس ای مســکین! در راه پــروردگارت مجاهــده 
گــردان و از تســّلط شــیطان بیــرون شــو و  ک  دل خــود را پــا
کــن و بــاال بــرو و آن را بــا تفکــر  کتــاب پــروردگارت را قرائــت 

و تأمــل بخــوان و در قشــر و ظاهــر آن متوقــف مبــاش«.8
گرچــه دربــاره اندیشــه هــای قــرآن امــام خمینــی، آداب      
تــالوت قــرآن، فهــم و تفســیر قــرآن از دیــدگاه امــام خمینــی 
کتاب هایــی نیــز تألیــف  مقــاالت زیــادی نوشــته شــده و 
شــده و همایش هــای متعــددی برگــزار شــده اســت؛9 ولــی 
کار و تأمــل دارد و  هنــوز دیدگاه هــای ایشــان جــای بســی 
هنــوز ابعــاد زیــادی از اندیشــه هــای ایشــان مغفــول مانــده 
کنــون مطلبی  کــه تا ع محــل بحــث  اســت. از جملــه موضــو
در مــورد ســیر معرفــت قرآنــی از دیــدگاه امــام خمینــی)ره(  

بــه رشــته تحریــر درنیامــده اســت.
کــه ضمــن بیــان ســیر  نگارنــده در ایــن مقالــه بــر آن اســت 
صعــودی ســلوک قرآنــی در اندیشــه هــای امــام، در هــر 
کــه  ــه ایــن  کاوی ابعــاد آن بپــردازد. از جمل قســمت بــه وا
کیفیتــی اســت؟ منظــور  مراحــل ایــن ســیر معرفتــی بــه چــه 
امــام از طهــارت، تــالوت، تدبــر، فهــم و تفســیر و مراتــب 
تــالوت  امــام، میــزان، آداب و هــدف  هریــک چیســت؟ 
را چــه مــی دانــد؟ آیــا تدبــر در قــرآن و فهــم آن و ســپس 
تفســیر آن بــرای همــگان ممکــن اســت؟ منظــور امــام از 
ک و ضوابــط تفســیر قــرآن و نیــز میــزان  تفســیر قــرآن و مــال
بــر تفاســیر  کفایــت تفاســیر موجــود قــرآن و نقــد ایشــان 

موجــود چیســت؟
بــا بررســی اندیشــه هــای امــام، مــی تــوان از ایــن اندیشــه 
ــه-  ــت نام ــا و وصّی ــخنرانی ه ــات و س ــم از مکتوب ــا -اع ه
یــک نقشــه ی راهــی بــرای شــناخت قــرآن و راه دســتیابی 

6. هامن، ص 193.

7. هامن، ص 184.
8. رشح دعای سحر، )ترجمه فارسی(، ص 95.

9. ر.ک: مجموعه مقاالت هامیش اندیشه های امام خمینی، ج1و2.
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بــه معــارف آن و در نهایــت وظیفــه یــک انســان ســالک در 
مــورد قــرآن ترســیم نمــود و یــک ســیر صعــودی را در شــش 

کــرد.  مرحلــه بــرای آن تعریــف 

 تطهیر
کــی و طهــارت، بــر  کتــاب، از مبــدأ پا ک تریــن  قــرآن، پــا
ک  ــا ــان پ ــالوت، و از لب ــتی، ت ــم هس ــب عال ــن قل ک تری ــا پ
گردیــد و بــه  تریــن مخلــوق الهــی، بــر عالــم وجــود عرضــه 
کســانی مــی تواننــد بــه ایــن مصحــف  همیــن خاطــر، تنهــا 
گردنــد  مطّهــر نزدیــک شــده و از نــور پر فیــض آن بهــره منــد 
هرگونــه  از  و  داشــته  طاهــر  و  ک  پــا باطنــی  و  ظاهــر  کــه 

آلودگــی جســم و روح، منــّزه باشــند.
منظــور از طهــارت، هــم طهــارت ظاهــری و جســمی اســت 
و هــم طهــارت باطنــی و روحــی. اولیــن شــرط بــراى تماس 
ک بــودن و  بــا قــرآن، همــان طهــارت ظاهــری یعنــی پــا
امــام خمینــی)ره(:  داشــتن وضــو اســت و بنابــر فتــواى 
»مــّس نمــودن خــط قــرآن یعنــی رســاندن جایــی از بــدن 
حــرام  نــدارد،  وضــو  کــه  کســی  بــراى  قــرآن،  خــط  بــه 

اســت«.10  
کــه دســت زدن بــه ظاهــر آیــات قــرآن  گونــه  البتــه همــان 
بــدون طهــارت و وضــو جایــز نیســت، دســتیابی بــه معارف 
کــه قلبــش آلــوده  کســی  و حقایــق قــرآن و باطــن آن بــرای 
نــور ایمــان و عرفــان  بــا  بــوده و  گناهــان و تعّلقــات  بــه 
بــه طهــارت نرســیده باشــد ممکــن نیســت. خداونــد در 
ِکَتــاٍب  َکِریــٌم  * ِفــی  ــْرآٌن 

ُ
ق

َ
ــُه ل

َ
ســوره  واقعــه مــی فرمایــد: ِإّن

ــُروَن.11
َ
ُمَطّه

ْ
ــُه ِإال ال َمْکُنــوٍن * ال َیَمّسُ

عالمه طباطبایی)ره( در ذیل این آیه می آورد: 
ــه خطــوط آن  کشــیدن ب »منظــور از »مــّس قــرآن« دســت 
کان  ــا ــز پ ــه ج ک ــت  ــارف آن اس ــه مع ــم ب ــه عل ــت؛ بلک نیس
منظــور  و  نمی شــود  عالــم  آن  معــارف  بــه  کســی  خلــق، 
تعالــی،  خــداى  کــه  هســتند  کســانی  از»مطهــرون«، 
از رجــس  پلیــدى؛ یعنــی  از هــر رجــس و  را  دل هایشــان 
کــرده اســت و ایــن معنــاى  ک  گناهــان و پلیــدى ذنــوب، پــا
گفتیــم بــه معنــاى علــم  کــه  کلمه»مــّس«  بــا  از تطهیــر 
ــدث و  ــی از ح ک ــاى پا ــه معن ــارت ب ــب تر از طه ــت مناس اس

یــا خبــث اســت«.12
گویــا آن را  کنــد و  البتــه ایشــان وجــه دیگــر را بیــان مــی 
کلمــه»ال« در جملــه ال  نیــز مــی پســندد: »و بعضــی   هــم 
گفته انــد: مــراد از مــس،  گرفتــه و  ــُه را الى ناهیــه  َیَمّسُ

10. رساله توضيح املسائل، مسأله 137.
11. واقعه)56(: 77 ـ 79.

12. امليزان يف تفسري القرآن، ج19، ص137.

کشــیدن بــه قــرآن اســت، و مــراد از طهــارت هــم  دســت 
طهــارت از حــدث و خبــث، و یــا تنهــا از حــدث اســت. آیه را 
کلمــه »ال« نافیــه باشــد نیــز می شــود حمــل  بــا فــرض اینکــه 
کــه: جملــه مذکــور جملــه اى  گفــت  کــرد و  بــر ایــن معنــا 
کــه منظــور از آن انشــاء اســت و ایــن مســّلم  اســت خبــرى، 
کــه انشــاء بــه صــورت إخبــار بلیغ تــر اســت«.13  البتــه  اســت 
ایشــان در نهایــت هــر دو وجــه را مــی پذیــرد: »و خواننــده 
کــه منظــور  کــه ایــن نیــز صحیــح اســت  عزیــز توجــه فرمــود 

از مــس، علــم و اطــالع باشــد«.14 
ــامل  ــه، آن را ش ــراد از آی ــان م ــز در بی ــی)ره( نی ــام خمین ام
کــه  طهــارت ظاهــر و باطــن مــی دانــد و مــی فرمایــد: »کســی 
کنــد و از مواعــظ الهّیــه  بخواهــد از معــارف قــرآن اســتفاده 
کنــد و  ــر  ــد قلــب را از ایــن ارجــاس تطهی ــردارد، بای بهــره ب
کــه اشــتغال بــه غیــر اســت، از دل  لــوث معاصــی قلبیــه را، 
کــه غیــر مطّهــر، محــرم ایــن اســرار نیســت.  برانــدازد؛ زیــرا 
ِکَتــاٍب َمْکُنــوٍن .  َکِریــٌم  * ِفــی  ــْرآٌن 

ُ
ق

َ
ــُه ل

َ
قــال تعالــی:  ِإّن

کتــاب  ــُروَن؛ چنانچــه از ظاهــر ایــن 
َ
ُمَطّه

ْ
ــُه ِإال ال ال َیَمّسُ

ع  و مــّس آن در عالــم ظاهــره، غیرمطّهــر ظاهــری ممنــو
اســت تشــریعًا و تکلیفــًا، از معــارف و مواعــظ آن و باطــن و 
کــه قلبــش متلــّوث بــه ارجــاس  ع اســت کســی  ســّر آن ممنــو
تعّلقــات دنیویــه اســت... . غیرمؤمــن بــه حســب تقــوی و 
ایمــان عاّمــه، از انــوار صوریــه مواعــظ و عقایــد حّقــه  آن 
محــروم اســت؛ و غیرمتقــی و مؤمــن بــه حســب مراتــب 
کــه تقــوای خــاّص و خــاص الخــاص و اخــّص  دیگــر تقــوا، 

الخــواص اســت از دیگــر مراتــب آن محــروم اســت«.15
کثافــات عالــم  در نــگاه امــام خمینــی)ره( »تــا قــذارات و 
طبیعــت در آن اســت؛ اســتفادت از ذکــر و قــرآن شــریف، 
و  ظاهــرى  بعــد  از  کــه  همان گونــه  نشــود«.16  میســور 
فقاهتــی، قــرآن را نمی تــوان جــز بــا وضــو و طهــارت دســت 
گنــاه اســت؛ همیــن طــور در  کتــاب بــدون وضــو،  زد و مــس 
کــی دل و طهــارت نفــس، شــرط اســت  فهــم معــارف آن، پا
گــر آن یکــی تکلیــف ظاهــرى و داراى اثــر شــرعی اســت،  و ا
اســت.  وضعــی  اثــر  داراى  و  باطنــی  تکلیــف  یکــی  ایــن 

کیــد مــی نمایــد: ایشــان بــر ایــن نکتــه تأ
گــر دارای قلبــی روشــن بــه انــوار خدایــی و روحــی   »تــو ا
گرفتــه از شــعاع هــای روحانــی باشــی و قلبــت بــدون  پرتــو 
گیــری از تعالیــم خارجــی، روشــن شــده باشــد و از  بهــره 
کــه پیشــاپیش تــو در حرکــت اســت بهــره منــد  نــور باطنــی 

13. هامن.

14. هامن.
15. آداب الصلوة، ص 202.

16. رشح حديث جنود عقل و جهل، ص 105.
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کتــاب الهــی، بــه شــرط داشــتن  باشــی، ســّر و حقیقــت 
کشــف  تــو  بــرای  قــرآن،  مــّس حقایــق  در  طهــارت الزم 

گــردد«.17
را،  معنــوی  طهــارت  کســب  راه هــای  از  یکــی  امــام 
دل بریــدن از عالیــق دنیــوی و برداشــتن حجــاب هــای 
ــه  ــه ایشــان از آن ب ک ــد. از حجــاب هایــی  مــاّدی مــی دان
عنــوان حجــاب ضخیــم بیــن انســان و معــارف قرآنــی یــاد 
کــه بــه واســطه  مــی کنــد، حجــاب »حــّب دنیــا« اســت 
کنــد و تمــام  آن، قلــب، تمــام محبــت خــود را صــرف دنیــا 
وجهــه قلــب دنیایــی شــود و بدین واســطه از ذکــر و یــاد 

کنــد. گردیــده و از ذکــر و مذکــور اعــراض  خــدا غافــل 
کیــد دارنــد، هــر چیــز عالقــه منــدی   ایشــان در ایــن بــاره تأ
بــه دنیــا و اوضــاع آن زیادت شــود، پــرده و حجاب ضخیم 
کــه ایــن عالقــه بــه طــوری بــر قلــب  گاه شــود  گــردد: »و  تــر 
کنــد و ســلطان حــّب جــاه و شــرف بــه قلــب تســلط  غلبــه 
کلــی خامــوش شــود و  کــه نــور فطــرت اهلل بــه  کنــد  پیــدا 
درهــای ســعادت بــه روی انســان بســته شــود و شــاید قفــل 
ــل 

َ
ف

َ
کــه مــی فرمایــد: أ کــه در آیــه  شــریفه اســت  هــای قلــب 

َهــا همیــن قفــل 
ُ
ال

َ
ف

ْ
ق

َ
ــوٍب أ

ُ
ل

ُ
ــی ق

َ
ْم َعل

َ
ــْرآَن أ

ُ
ق

ْ
ــُروَن ال َیَتَدّبَ

کتــاب  و بندهــای عالیــق دنیــوی باشــد«.18  پــس ایــن 
کــه قلــب او غیرطاهــر  کســی  هدایــت بــرای متقیــن اســت و 

باشــد و آلــوده و غیرمطهــر، محــرم اســرار نیســت.

تلوت 
و  امــام خمینــی، ســالیان دراز، صبــح و شــام، معتکــف 
ــه  ــران را ب ــی بــود و دیگ کالم اله ــوس آســتان مقــدس  مأن
تــالوت آیــات قــرآن تشــویق می کــرد. او ایــن ســفارش را از 

جــّد بزرگــوارش آموختــه اســت: 
کــرم، صلــی اهلل علیــه وآلــه،  »یکــی از وصایــای رســول ا
وصیــت بــه تــالوت قــرآن اســت و فضــل تــالوت و حفــظ و 
ــر در  ــت و تدّب ــت و مزاول ــم و مداوم ــک و تعّل ــل و تمّس حم
کــه بــه فهــم قاصــر  معانــی و اســرار آن، بیــش از آن اســت 
مــا درســت آیــد و آنچــه از اهــل بیــت عصمــت، علیهــم 
الســالم، درخصــوص آن وارد شــده اســت در ایــن اوراق 
نگنجــد و مــا بــه بعــض آن قناعــت می کنیــم... فرمــود: 
بنــدگان؛ همانــا  بــه ســوی  اســت  »قــرآن عهــد خداونــد 
کــه هــر فــرد مســلمانی در هــر روز بــه آن عهــد  ســزاوار اســت 

کنــد«.  19 کنــد و از آن پنجــاه آیــه قرائــت  نظــر 
امــام اثــر تــالوت مــداوم و انــس بــا قــرآن را چنیــن بیــان مــی 

17. ر.ک:  رشح دعای سحر، ص 56 ـ 57.
18. آداب الصلوة، ص 202.

19. رشح چهل حديث، ص 497.

 : کند
ــماء  ــات و اس ــت آی ــه قرائ ــادت داد ب ــود را ع ــه خ ک ــی  »کس
کــم قلــب  کــم  کتــاب تکویــن و تدویــن الهــی،  الهیــه از 
گیــرد و باطــن ذات  او صــورت ذکــری و آیــه ای بــه خــود 

محقــق بــه ذکــر اهلل و اســم اهلل و آیــه  اهلل شــود«.20
در جای دیگر می فرماید: 

قلــب  اعمــاق  در  کــه  اســت  آن  شــریف  قــرآن  »تــالوت 
کالم الهــی  کنــد و باطــن انســان، صــورت  انســان، تأثیــر 
گــردد و از مرتبــه  ملکــه بــه مرتبــه  تحقــق رســد و اشــاره بــه 
گــر قرائــت  کــه  فرمایــد: »جــوان مؤمــن ا ایــن فرمــوده آنجــا 
کنایــه  گوشــت و خــون او وارد شــود« و ایــن  کنــد، قــرآن در 
کــه صــورت قــرآن در قلــب، مســتقر و جایگزیــن  از آن اســت 
کالم اهلل مجیــد  کــه خــود باطــن انســان،  گــردد بــه طــوری 
گــردد بــه انــدازه لیاقــت و اســتعدادش«.21   و قــرآن حمیــد 
ایشــان در مــواردی بــه تــالوت ســوره یــا آیــات خاّصــی، 
ــوره  ــالوت س ــت ت ــاًل در فضیل ــرد؛ مث ک ــی  ــر م ــد بیش ت کی تأ

می فرمایــد:  حمــد 
ــده  ــت ش ــه، روای ــه و آل ــی اهلل علی ــول، صل ــرت رس »از حض
کنــد، ثــواب قرائــت  کــه فاتحــه  الکتــاب را قرائــت  کــه »هــر 
دو ثلــث قــرآن بــه او می دهنــد«. و در روایــت دیگــر اســت 
کــه تمــام قــرآن را قرائــت نمــوده«...  کــه »مثــل آن اســت 
کــه مــا نــزد  کــه در حالــی  و از ابــن عبــاس منقــول اســت 
گاه فرشــته ای  رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه بودیــم، نــا
ــو  ــه ت ــه ب ک ــوری  ــه دو ن ــو را ب ــاد ت گفــت:» بشــارت ب آمــد و 
داده شــده، و بــه انبیــای قبــل از تــو داده نشــده. آن دو نــور 
فاتحــه  الکتــاب و خواتیــم ســوره بقــره اســت. قرائــت نکنــد 
هرگــز حرفــی از آن را مگــر آنکــه حاجــت او را می دهــم«.22  

گوید:   یا در فضیلت آیات سوره حشر چنین می 
»جنــاب عــارف بزرگــوار و شــیخ عالــی مقدار مــا می فرمودند 
کــه مواظبــت بــه آیــات شــریفه  آخــر ســوره  حشــر از آیــه 
ــٌس َمــا 

ْ
ــْر َنف

ُ
َتْنظ

ْ
ــوا اهَّلَل َول

ُ
ق

َ
ذیــَن آَمُنــوا اّت

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
شــریفه َیــا أ

َمــْت ِلَغــٍد تــا آخــر ســوره  مبارکــه بــا تدّبــر در معنــی آنهــا 
َ

ّد
َ

ق
غ  کــه قلــب فار در تعقیــب نمازهــا، خصوصــًا در اواخــر شــب 

البــال اســت، خیلــی مؤثــر اســت در اصــالح نفــس«.  23
گرچــه  ا کــه  اســت  ایــن  تــالوت،  نکتــه  مهــم در بحــث 
ــر و تفّکــر  کیــد زیــادی بــر تــالوت بــه همــراه تدّب ایشــان، تأ

می فرمایــد:  و  دارد 
قــّراء  بعــض  پیــش  کــه  نیســت  آن  آداب،  از  »مقصــود 

20. آداب الصلوة، ص 216ـ 217.
21. رشح چهل حديث، ص 498.

22. آداب الصلوة، ص 300 ـ 301.
23. رشح چهل حديث، ص 208.
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کــه تمــام هــّم و هّمــت، منصــرف بــه  متــداول شــده اســت 
ج الفــاظ و تأدیــه حــروف شــود... بلکــه مقصــود،  مخــار
کــه در شــریعت مطهــره، منظــور شــده اســت،  آدابــی اســت 
کــه اعظــم و عمــده  آن هــا تفکــر و تدبــر و اعتبــار بــه آیــات 
اّمــا در عیــن حــال، قرائــت بــدون تدبــر و  آن اســت«.24 
معرفــت را بــی تأثیــر نمــی دانــد؛ بلکــه آن را حداقــل امــر 
گام هــای اولیــه ی انــس بــا قــرآن و تــرک آن را  ضــروری و 
کنــد. ایشــان در ســفارش بــه  وسوســه شــیطان معرفــی مــی 

ــد:  گوی فرزنــدش مــی 
کتــاب معرفــت آشــنا شــو،  ــزرگ  ــا قــرآن ایــن ب »فرزنــدم! ب
ســوی  بــه  آن  از  راهــی  و  آن؛  قرائــت  بــا  شــده  گرچــه  ا
کــه قرائــت بــدون معرفت،  کــن و تصــّور نکــن  محبــوب بــاز 
کــه ایــن وسوســه  شــیطان اســت. آخــر، ایــن  اثــری نــدارد 
کتــاب از طــرف محبــوب اســت بــرای تــو و بــرای همــه 
گرچــه عاشــق و  کــس، و نامــه محبــوب محبــوب اســت؛ ا
محــّب مفــاد آن را ندانــد و بــا ایــن انگیــزه، حــّب محبــوب 
کمــال مطلــوب اســت بــه ســراغت آیــد و شــاید دســتت  کــه 

گیــرد«.25
کــرده   امــام خمینــی)ره( آدابــی را بــرای تــالوت قــرآن بیــان 

کــه عبارتنــد از:

24. هامن، ص 499.
25. صحيفه امام، ج 16، ص 211.

آداب  از  قــرآن:  عظمــت  و  قداســت  بــه  توجــه  الــف( 
قــرآن  بــودن  بزرگــی و قدســی  بــه  قــرآن، توجــه  تــالوت 
کنــد  تصــور  بایــد  خوانــد،  مــی  قــرآن  کــه  کســی  اســت. 
گویــد و ســخن  کــه خــداى بلنــد مرتبــه بــا او ســخن مــی 
کنــد. امــام  کــه او را راهنمایــی مــی  محبوبــی را مــی شــنود 

می نویســد: خمینــی 
کــه عــارف و  کتــاب الهــی،   »یکــی از آداب مهّمــه  قرائــت 
ــل  ــج حســنه حاص ــد و از آن نتای عامــی در آن شــرکت دارن
شــود  باطــن  حیــات  و  قلــب  نورانیــت  موجــب  و  شــود 
»تعظیــم« اســت و آن موقــوف بــه فهــم عظمــت و بزرگــی و 

کبریــاى آن اســت«.26 جاللــت و 
ب( اخــلص: یکــی از مهم تریــن آداب تــالوت قــرآن از 
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــالوت، ب ــالص در ت ــام، اخ ــدگاه ام دی
کلمــات  کســب فیــض و انــس بــا  کــه خوانــدن قــرآن بــراى 
گونــه شــائبه غیــر در  الهــی و تقــرب پــروردگار باشــد و هیــچ 

ــد:  آن نباش
قلــوب،  تأثیــر در  کــه در  قــرآن  از آداب الزمــه قرائــت  »و 
ِســمت ُرکنیــت دارد و بــدون آن هیــچ عملــی را قیمتــی 
الهــی  ســخط  موجــب  و  باطــل  و  ضایــع  بلکــه  نیســت، 
کــه ســرمایه  مقامــات اخرویــه و  اســت، اخــالص اســت 

26. آداب الصلوة، ص 180 ـ 181.
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ح چهــل  رأس المــال تجــارت آخــرت اســت«.27 )همــو، شــر
حدیــث، ص 500(. از نظــر امــام، اخــالص، نقــش بنیــادی 

در تأثیــر قلــوب دارد.
ایشــان بــه روایتــی از امــام باقــر)ع( اســتناد مــی کنــد و مــی 

فرمایــد: 
»در ایــن بــاب نیــز در اخبــار اهــل بیــت )ع( ســفارش بلیــغ 
کلینــی،  کــه جنــاب  شــده اســت. از آن جملــه آن اســت 
کنــد... »قاریــان قــرآن ســه  رضــوان اهلل علیــه، حدیــث 
کــه قرائــت قــرآن را ســرمایه معیشــت  گروه انــد: یکــی، آنــان 
اتخاذ نمودند، و به واســطه  آن از ملوک حقوق و شــهریه 
گیرنــد، و بــر مــردم تقــّدم جوینــد و دیگــر، آنان کــه حفــظ 
کننــد، و تضییــع حــدود آن نماینــد  حــروف و صــورت قــرآن 
و او را پشــت ســر اندازنــد، چنانچــه ســوار َقــَدح خــود را بــه 
پشــت آویــزد خداونــد زیــاد نکنــد ایــن قســم َحَملــه  قــرآن 
کننــد  کــه قــرآن را قرائــت  را. و طایفــه  دیگــر آنــان هســتند 
کننــد«.  28 و بــا دوای قــرآن دردهــای قلــب خــود را عــالج 

ج( حضــور قلــب: بــراى ایــن کــه قرائــت قــرآن اثــر بگــذارد 
کــردن فراهــم شــود، افــزون بــر ایــن کــه  و امــکان تفکــر 
کنــد و خــود  قــاری قــرآن بایــد بــه قدســی بــودن کالم توجــه 
کنــد.  را در محضــر خــدا ببینــد، بایــد حضــور قلــب نیــز پیــدا  
امــام، حضــور قلــب را بــه معنــای اســتقرار صــورت قــرآن در 
قلــب دانســته اســت: یکــی دیگــر از آداب تــالوت، اســتقرار 
کــه مــی خواهــد  کســی  صــورت قــرآن در قلــب اســت.29 
کالم و  کنــد، بایــد عظمــت و بزرگــی  حضــور قلــب پیــدا 
مقــام را در ذهــن داشــته باشــد؛ در آن صــورت بــه طــور 
طبیعــی، هنــگام شــنیدن یــا قرائــت قــرآن، بــه امــور دیگــر، 
کنــد و ذهــن خــود را بــه جایــی معطــوف نمــی  توجــه نمــی 
کــردن حضــور قلــب،  گام بــرای پیــدا  ســازد. یعنــی اولیــن 

توجــه بــه عظمــت قــرآن اســت. 
ــت حضــور  ــراى ایــن کــه حال  د( اســتعاذه: از نظــر امــام ب
قلــب، بــرای تالوت کننــده قــرآن ایجــاد شــود، پنــاه بــردن 
اســتعاذه  طریــق  از  شــیطان  هــاى  وسوســه  از  خــدا  بــه 

اســت:
نمــاز...  در  قرائــت  خصوصــًا  قرائــت،  مهمــه  آداب  »از   
کــه خــار طریــق معرفــت  اســتعاذه از شــیطان رجیــم اســت 

و مانــع ســیر و ســلوک الــی اهلل اســت«.  30
گفتــن أعــوذ بــاهَّلل مــن الشــیطان  البتــه اســتعاذه، تنهــا 
بــه  توجــه  اســت،  تأثیر گــذار  آنچــه  نیســت.  الرجیــم 

27. رشح چهل حديث، ص 500 ـ 501.
28. هامن،  ص 501.

29. ر.ک: هامن، ص 498.
30. آداب الصلوة، ص 220.

بــه  بــردن  پنــاه  و  قلبــی  اســتمداد  و  شــیطان  خطــرات 
خداونــد از وسوســه هــاى شــیطان اســت؛ وسوســه هایــی 
کــه موجــب انحــراف حــواس و عــدم حضــور قلــب مــی 
شــود. از ایــن رو، اســتعاذه نیــز بایــد بــا حضــور قلــب و توجــه 
بــه راهزنــی شــیطان در هنــگام قرائــت، و ســعی بلیــغ در 

کــردن خواطــر شــیطانی باشــد. 31 دور 
ح  کــه امــام در تــالوت قــرآن مطــر ه( ترتیــل: ادب دیگــری 
و  آرامــی  بــا  یعنــی  ترتیــل،  اســت.  »ترتیــل«  کنــد،  مــی 
کــه  گونــه اى  کلمــات آیــات، بــه  شــمرده شــمرده خوانــدن 
ع خوانــدن، بتــوان بــه تدبــر در آیــات و توجــه در  بــا ایــن نــو

ــد:  معانــی پرداخــت. امــام در معنــی ترتیــل مــی فرمای
کــه موجــب تأثیــر در نفــس نیــز هســت و  »از آداب قرائــت، 
کنــد، ترتیــل  کــه شــخص قــاری مواظبــت آن  ســزاوار اســت 
کــه در حدیــث اســت  در قرائــت اســت و آن، بــه طــوری 
عبــارت اســت از حــد توســط بیــن ســرعت و تعجیــل در آن 
کلمــات از هــم متفــرق و منتشــر  کــه  و تأنــی و فتــور مفــرط 
گویــد: پرســیدم از حضــرت صــادق، ســالم اهلل  گــردد... 
ــْرآَن 

ُ
ق

ْ
ــِل ال کــه می فرمایــد: َوَرِتّ علیــه، از قــول خــدای تعالــی 

کــن آن را اظهــار نمــودن  َتْرِتیــًل... فرمــود: »یعنــی اظهــار 
کاملــی، و ســرعت مکــن در آن چنانچــه در شــعر ســرعت 
ریگهــای  چــون  را  آن  اجــزاء  مکــن  متفــّرق  و  می کنــی، 
کــه اجزایــش بــا هــم ملتئــم نشــود، و لیکــن طــوری  متفــرق 
کنــد و دل هــای ســخت  کــه تأثیــر در قلــوب  کنیــد  قرائــت 
ع آورد؛ و ّهــم شــما آخــر ســوره نباشــد«؛ یعنــی  شــما را بــه فــز
کــه قــرآن را در چنــد روز ختــم  مقصــود شــما آن نباشــد 
کنیــد؛ و یــا ایــن ســوره را بــه زودی ختــم نمــوده و بــه آخــر 
کالم خــدا را قرائــت  کــه می خواهــد  رســانید. پــس انســان 
کنــد و بــا  کنــد و بــه آیــات الهّیــه قلــب قاســی خــود را مــداوا 
کالم جامــع الهــی شــفای امــراض قلبیــه خــود را بگیــرد و 
بــا نــور هدایــت ایــن مصبــاح منیــر غیبــی و ایــن » نــور علــی 
نــور«... را دریابــد، بایــد اســباب ظاهریــه و باطنیــه آن را 
کنــد،  ــه آن را فراهــم  ــه و معنوی کنــد و آداب صوری فراهــم 
کنیــم،  گاهگاهــی هــم تــالوت قــرآن  گــر  کــه ا نــه مثــل مــا 
ــی  ــر و نواه ــد آن و اوام ــی و مقاص ــه از معان ــر آن ک ــالوه ب ع
کــه در  گویــی آیاتــی  و وعــظ و زجــر آن بکّلــی غافلیــم، و 
آن ذکــر اوصــاف جهنــم و عــذاب الیــم آن یــا بهشــت و 
گردیــده بــه مــا ربطــی نــدارد ـ و نعــوذ  کیفیــات نعیــم آن 
کتــاب قصــه حضــور قلــب مــا بیش تــر و  بــاهلل در خوانــدن 
کریــم خدایــی ـ از آداب  کتــاب  حــواس مــا جمع تــر اســت از 

کنیــم«. 32 ــه  آن نیــز غفلــت  ظاهری
31. ر.ک: هامن، ص 221.

32. رشح چهل حديث، ص 503 ـ 504.
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تدّبر33  
تدّبــر در لغــت بــه معنــی بررســی عواقــب و انجــام امــورو از 
ریشــه »دبــر« بــه معنــای عقــب و پشــت در برابــر »قبــل« 
کلمــات هم خانــواده ی  بــه معنــای جلــو بــوده و یکــی از 
کار از روی فکــر و اندیشــه  آن، »تدبیــر« بــه معنــای انجــام 
اســت.34 »تدبــر« در اصطــالح قرآنــی، تأمــل در آیــه ای پــس 
ــا تأمــل پــس از تأمــل در آن و تنهــا راه فهــم  از آیــه دیگــر ی

قــرآن اســت.
امام خمینی چنین می فرماید: 

کنــد، در قلــب آن  کــه تفکــر و تدبــر در معانــی قــرآن  »کســی 
ــق  ــر توفی گ ــد. و ا ــن رس ــام مّتقی ــه مق ــم ب ک ــم  ک ــد و  کن ــر  اث
الهــی شــامل حالــش شــود، از آن مقــام نیــز بگــذرد و هــر 
ح و قــوای آن آیــه ای از آیــات الهیــه  یــک از اعضــا و جــوار
شــود. و شــاید َجــَذوات و جذبــات خطابــات الهیــه او را 
کنــد و حقیقــت إقــرأ واصَعــد را در همیــن  از خــود بیخــود 
کالم را بی واســطه از متکلمــش  کــه  عالــم دریابــد تــا آن 

بشــنود. و آنچــه در وهــم تــو و مــن نایــد آن شــود«. 35
امام خمینی، هدف از تدبر را چنین بر می شمارد: 

نورانیــه  صحیفــه  آن  خــود  چنانچــه  قــرآن،  »مقصــد 
 فرمایــد، هدایــت بــه ُســُبل ســالمت اســت و اخــراج از همــه 
مراتــب ظلمــات اســت بــه عالــم نــور و هدایــت بــه طریــق 
مســتقیم اســت، بایــد انســان بــه تفکــر در آیــات شــریفه 
کــه راجــع بــه قــوای  مراتــب ســالمت را از مرتبــه دانیــه آن، 
کــه حقیقــت قلــب  ــه آن،  ــا منتهــی النهای ملکیــه اســت، ت
ســلیم اســت… به دســت آورد. و ســالمت قــوای ملکیــه و 
کتــاب  کــه در ایــن  گــم شــده قــاری قــرآن باشــد،  ملکوتیــه 
بــا تفکــر  بایــد  گــم شــده موجــود اســت و  ایــن  آســمانی 

کنــد«.36   اســتخراج آن 
و  مــادى  خــواص  هــدف  بــه  قــرآن  خوانــدن  از  ایشــان 
کنــد و هــدف از  شــفاى بیمــارى هــاى جســمی، انتقــاد مــی 
قــرآن را درمــان امــراض روحانــی از طریــق تدبــر در آیاتــش 

کنــد:  معرفــی مــی 
»از قــرآن شــریف، فقــط شــفاء امــراض جســمانیه را طلــب 
ــه  ــراض روحانی ــفاء ام ــد را ش ــده مقص ــه عم ــد، بلک نمی کن
ــراى شــفاء  ــرآن ب ــرار می دهــد. ق ــرآن اســت ق ــه مقصــد ق ک
امــراض  شــفاء  گرچــه  نشــده؛  نــازل  جســمیه  امــراض 

33. گرچه تدبر و تطبیق از آداب تالوت قرآن است؛ ولی به دلیل 

اهمیت، این دو مورد به طور مستقل و جزء ارکان اصلی سیر معرفت 

قرآنی قرار گرفتند.
34. املصباح املنیر، ج3، ص165.
35. رشح چهل حديث، ص 500.

36. آداب الصلوة، ص 203.

جســمیه بــه او حاصــل شــود«.  37
بــا  قرائــت  خــود،  ســخنان  در  همــواره  اهل بیــت)ع( 
تدبــر را ترویــج نموده انــد. آن هــا تــالوت را بــراى فراهــم 
ســاختن زمینــه تدبــر در معانــی و فهــم اســرار ارزشــمند مــی 

می فرماینــد:  امیرالمومنیــن)ع(  دانســتند. 
کــه در آن فهــم نباشــد و  »خیــری نیســت بــرای عبادتــی 

کــه در آن تدبــر نباشــد«. 38 بــرای قرائتــی 
آثــار  و  بــه مراتــب و درجــات  اشــاره  بــا  امــام صــادق)ع( 

می فرماینــد: آیــات  در  تدبــر  و  تــالوت 
کســی در شــب ده آیــه بخوانــد، در آن صــورت از  گــر   »ا
کــران  گــر پنجــاه آیــه بخوانــد از ذا غافــالن نخواهــد بــود و ا
از خاشــعان  را بخوانــد  آیــه  گــر دویســت  ا بــود و  خواهــد 

خواهــد بــود«. 39
گویند:  امام خمینی)ع( چنین می 

کــه در اعمــاق  »مطلــوب در تــالوت قــرآن شــریف آن اســت 
کنــد«. 40 قلــب انســان، تأثیــر 

کــه در قلــب،  کریــم آن اســت  »مطلــوب در قرائــت قــرآن 
کنــد،  صــورت آن نقــش بنــدد، و اوامــر و نواهــی آن تأثیــر 
حاصــل  مطلــوب  ایــن  و  شــود  جایگزیــن  آن  دعــوات  و 
کــه آداب قرائــت ملحــوظ شــود. مقصــود  نشــود مگــر آن 
کــه پیــش بعــض قــّراء، متــداول شــده  از آداب آن نیســت 
ج الفــاظ  کــه تمــام هــّم و هّمــت منصــرف بــه مخــار اســت 
کــه در  و تأدیــه حــروف شــود... بلکــه مقصــود آدابــی اســت 
کــه اعظــم و عمــده   شــریعت مطهــره منظــور شــده اســت، 

ــر و اعتبــار بــه آیــات آن اســت«.  41 آنهــا تفکــر و تدب
کــه بســیاری قــرآن مــی خواننــد؛  امــام خمینــی، علــت ایــن 
کنــد را عــدم تدبــر در آیــات مــی  ولــی در آن هــا اثــر نمــی 

دانــد: 
»مــا همــه قــرآن شــریف را می دانیــم ]کــه[ از معــدن وحــی 
الهــی بــرای تکمیــل بشــر و تخلیــص انســان از محبــس 
ظلمانــی طبیعــت و دنیــا؛ نــازل شــده اســت و وعــده ]و[ 
وعیــد آن، همــه حــق صــراح و حقیقــت ثابتــه اســت، و در 
تمــام مندرجــات آن شــائبه  خــالف واقــع نیســت؛ بــا ایــن 
کتــاب بــزرگ الهــی در دل ســخت مــا بــه  وصــف، ایــن 
ــه  ــه دلبســتگی ب ــدارد؛ ن ــر ن کتــاب قصــه تأثی ــدازه  یــک  ان
وعده هــای آن داریــم تــا دل را از ایــن دنیــای دنــی و نشــئه 
فانیــه برگیریــم و بــه آن نشــئه باقیــه ببندیــم، و نــه خوفــی 
از وعیــد آن در قلــب مــا حاصــل آیــد تــا از معاصــی الهیــه و 

37. هامن، ص 205.
38. املحجة البيضاء، ج 2، ص 237.

39. الکافی، ج 2، ص 612، ح 5.
40. رشح چهل حديث، ص 498.

41. هامن، ص 499.
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کنیــم. ایــن نیســت جــز  ــراز  ــی نعمــت احت ــا ول مخالفــت ب
آن کــه حقیقــت و حّقّیــت قــرآن بــه قلــب مــا نرســیده و دل 

مــا بــه آن نگرویــده«. 42
در  آن  را  معــارف  و  قــرآن  این کــه  بــا  خمینــی)ره(  امــام 
ــر و تأّمــل در آن  را، بــر  جایگاهــی بــس رفیــع می دانــد، تدّب
همــگان الزم دانســته و از جملــه موانــع تدبــر در قــرآن را 
گفته انــد،  کــه افــزون از آنچــه مفّســران  ایــن بــاور می دانــد 
نمی تــوان از قــرآن دریافــت؛ یعنــی عمــاًل بســتن راه تدّبــر 

ــر:  و تفّک
ایــن  از  اســتفاده  از  مانــع  کــه  ُحُجــب  از  دیگــر  »یکــی 
کــه جــز  صحیفــه  نورانیــه اســت، اعتقــاد بــه آن اســت 
کســی را حــق  آن کــه مفّســرین نوشــته و یــا فهمیده انــد، 
ــر در آیــات  اســتفاده از قــرآن شــریف نیســت. و تفکــر و تدّب
ع اســت، اشــتباه  کــه ممنــو ــه رأى،  ــه تفســیر ب شــریفه را ب

نموده انــد«.43

 تطبیق
کننــده  امــام خمینــی)ره( یکــی از وظایــف مهــم تــالوت 
قــرآن و یکــی از آداب مهــم تــالوت را، تطبیــق آیــات بــا 
کــه  کــه در هــر آیــه از آیاتــی  حــال خویــش مــی دانــد و ایــن 
کنیــد و  کنیــد، مفهــوم آن را بــا خــود، منطبــق  تــالوت مــی 

کاســتی خویــش را بــدان مرتفــع ســازید. 44 نقصــان و 
امــام خمینــی)ره( بــراى روشــن نمــودن معنــای تطبیــق، 
بــارگاه  از  بــه داســتان مطــرود شــدن شــیطان  بــا اشــاره 
ــی،  ــاى طوالن ــادت ه ــا و عب ــجده ه ــه س ــا آن هم ــدس ب ق
کننــده قــرآن بــا خواندن ایــن آیات  گویــد: بایــد تــالوت  مــی 
از ایــن داســتان، عبــرت بگیــرد و خــود را بــا آن تطهیــر کند؛ 
کان اســت؛ بــا اوصــاف و  زیــرا مقــام قــرب الهــی، جــاى پــا
گذاشــت.45  از  ــارگاه نتــوان  اخــالق شــیطانی قــدم در آن ب
کــه بخواهــد از قــرآن شــریف، حــّظ وافــر  کســی  نظــر امــام، 
ــا  ــات شــریفه را ب ــد هــر یــک از آی ــردارد، بای کافــی ب و بهــره 

کنــد:  کامــل  کنــد تــا اســتفاده  حــاالت خــود تطبیــق 
کــه خــود را بــه قــرآن  »وظیفــه ســالک الــی اهلل آن اســت 
تشــخیص  در  میــزان  چنانچــه  و  دارد  عرضــه  شــریف 
صحــت و عــدم صحــت و اعتبــار و ال اعتبــار حدیــث آن 
کتــاب خــدا عرضــه دارنــد؛ و آنچــه  کــه آن را بــه  اســت 
در  میــزان  شــمارند،  زخــرف  و  باطــل  باشــد  آن  مخالــف 
کــه  اســتقامت و اعوجــاج و شــقاوت و ســعادت آن اســت 
کتــاب اهلل درســت و مســتقیم درآیــد. و چنانچــه  در میــزان 

42. رشح حديث جنود عقل و جهل، ص 90 ـ 91.
43. آداب الصلوة، ص 199.
44. ر.ک: هامن، ص 206.

45. ر.ک: هامن.

ُخلــق رســول اهلل قــرآن اســت، ُخلــق خــود را بــا قــرآن بایــد 
کنــد«. 46 متوافــق 

فهم 
کتابی مشــحون از اســرار  کریم را  امــام خمینــی)ره( ، قــرآن 
کــرده تــا بــه ایــن  کــه چندیــن مرتبــه، تنــزل  الهــی مــی دانــد 
گــر انســان بخواهــد بــه حقیقــت آن  مرتبــه رســیده اســت و ا
برســد، بایــد آن را بفهمــد و بــه اصطــالح، واقــف بــر اســرار 

آن شــود. ایشــان مــی فرمایــد: 
»قرآن در حّد ما نیســت، در حّد بشــر نیســت. قرآن، ســّری 
کــه رســول خداســت، به  اســت بیــن حــق و ولــی اهلل اعظــم 
کــه بــه  تبــع او نــازل مــی شــود تــا مــی رســد بــه این جایــی 

کتــاب در مــی آیــد«.  47 صــورت حــروف و 
کــه هــدف خلقــت و  بیــان ایشــان روشــن مــی شــود  از   
کمــال، در پرتــو دســت یابــی بــه حقایــق و  رســیدن بــه 
معــارف قرآنــی اســت و از طــرف دیگــر، قــرآن، مشــحون از 
اســرار اســت؛ پــس بایــد اول آن را فهمیــد و بــه حقیقــت 
بایــد  لــذا  نمــود.  عمــل  آن  بــه  بعــد  و  یافــت  دســت  آن 
مراتــب فهــم، شــرایط و موانــع آن را شــناخت. از ایــن روی 

امیرالمؤمیــن)ع( در نهــج البالغــه مــی فرمایــد:
هــوا فیــه 

َّ
ق

َ
ــه أحَســُن الَحدیــِث، َوَتف

َ
إّن

َ
ــرآَن ف

ُ
ُمــوا الق

َّ
َتعل

ــه ِشــفاُء 
َ
إّن

َ
ف ِبُنــوِرِه  وا 

ُ
ــوب، َو اسَتشــف

ُ
ل

ُ
الق َربیــُع  ــه 

َ
إّن

َ
ف

گفتــار اســت و  کــه بهتریــن  ــُدوِر؛48  قــرآن را بیاموزیــد  الّصُ
کــه بهــار دل هاســت. از نــور آن شــفا و  آن را نیــک بفهمیــد 
کــه شــفای ســینه هــای بیمــار اســت. بهبــودی خواهیــد 

کامــل و بــه جمیــع    بایــد دانســت فهــم قــرآن، بــه طــور 
مراتــب آن، برایمــان میّســر نیســت و هــر چنــد مــا درصــدد 
ــق و  ــال مطل کم ــدأ  ــه از مب ک ــا  ــم؛ از آن ج ــرآن برآیی ــم ق فه
بی نهایــت و فیــض و علــم الیــزال الهــی نــازل شــده اســت، 
رســیدن بــه باطــن قــرآن و تمــام حقیقــت آن ماننــد درک 
ذات الهــی بــرای بشــر ممکــن نیســت. امــام خمینــی)ره( 
کالم الهــی را طهــارت ضمیــر و نــور  راه درک و شــناخت 

باطنــی معرفــی نمــوده اســت: 
کــه بــا انــوار الهــی نورانــی باشــد و  گــر تــو را دلــی باشــد  »ا
کــه بــا اشــعه روحانــی روشــن باشــد و چــراغ زیتونــِی  روحــی 
قلبــت هــر چنــد بــدون تمــاس بــا شــعله تعلیمــات خارجــی، 
کــه پیــش پایــت را  روشــن شــده باشــد و آن نــور باطنــی را 
ــور  ــه ط ــی، ب ــته باش ــی داش کاف ــدر  ــه ق ــازد ب ــی س ــن م روش
کتــاب الهــی بــرای تــو منکشــف خواهــد شــد؛  مســّلم، ســّر 

46. هامن، ص 208.
47. صحيفه امام، ج 19، ص 285.

48. نهج البالغه، ص 164، خطبه 110.
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کتــاب الهــی  کــه در مــّس  کــه طهارتــی را  مشــروط بــر ایــن 
کلمــه الهــی و غایــت  الزم اســت، داشــته باشــی؛ و حقیقــت 
کبــری  تکلــم حــق تعالــی را در آیینــۀ َمَثــل اعلــی و آیــت 

ــناخت«.49 ــی ش خواه
کامــل قــرآن را زدودن  امــام، شــرط فهــم و درک صحیــح و 
موانــع و حجاب هــای فهــم و تخلیــه رذایــل و آراســتگی 

بــه فضایــل و تخّلــق بــه اخــالق الهــی مــی دانــد: 
کــه انســان در حجــاب خــود هســت، نمــی توانــد  »مادامــی 
کننــد. تــا انســان  ک  کــه نــور اســت... ادرا ایــن قــرآن را 
ــار  گرفت ــا  ــود، ت ج نش ــار ــود خ ــی خ ــیار ظلمان ــاب بس از حج
گرفتــار خــود بینــی هاســت؛ تــا  هواهــای نفســانی اســت؛ تــا 
کــه در باطــن نفــس خــود، ایجــاد  گرفتــار چیزهایــی اســت 
کــه ایــن نــور الهــی  کــرده اســت... لیاقــت پیــدا نمــی کنــد 
بخواهنــد...  کــه  کســانی  بشــود.  منعکــس  او  قلــب  در 
هر چــه  کــه  باشــد  طــوری  و  بفهمنــد  را  قــرآن  محتــوای 
کننــد بــه مبــدأ  کننــد بــاال برونــد و هرچــه قرائــت  قرائــت 
نــور و مبــدأ اعلــی نزدیــک شــوند، ایــن نمــی شــود اال ایــن 

کــه ایــن حجاب هــا برداشــته بشــود«. 50
کــه بــه اعتقــاد امــام خمینــی، بیــن  پــرده ضخیــم دیگــری 
تالوت کننــده قــرآن و معــارف و مواعــظ قــرآن، افکنــده مــی 
که توســط آن، قلــب، همت و تالش  شــود، حــب دنیاســت 
کنــد و دل بــه واســطه ایــن جهــت، از  خــود را صــرف آن 
کنــد و هرچــه  ذکــر خــدا غافــل شــود و حتــی از آن اعــراض 
حجــاب،  و  پــرده  یابــد،  شــدت  دنیایــی  اشــتیاق  ایــن 
ضخامــت بیش تــری یابــد و نــور فطــری خامــوش شــود و 
ابــواب ســعادت بــر روی انســان بســته شــود و شــاید قفــل 

کــه در آیــه شــریفه مــی باشــد:  هــای قلــب 
َهــا همیــن 

ُ
ال

َ
ف

ْ
ــوٍب أق

ُ
ل

ُ
ــی ق

َ
ــْرآَن أْم َعل

ُ
ق

ْ
ــُروَن ال ــل َیَتَدّبَ

َ
َأف

کــه  کســی  قفــل هــا و بندهــای عالیــق دنیــوی باشــد و 
قلــب  بایــد  کنــد...  اســتفاده  قــرآن  معــارف  از  بخواهــد 
قلبیــه  لــوث معاصــی  و  کنــد  ارجــاس  تطهیــر  ایــن  از  را 
کــه غیرمطهــر محــرم ایــن اســرار  را... از دل برانــدازد زیــرا 

51 نیســت«. 
کــه  از برخــی عبارت هــای امــام، چنیــن اســتفاده مــی شــود 
زبــان قــرآن اختصاصــی اســت و فهــم قــرآن بــرای همــگان 

ممکــن نیســت. ایشــان در مــوردی مــی فرمایــد: 
»قــرآن، ســّر اســت؛ ســّر ســّر اســت، ســّر مستســر بــه ســّر 

اســت، ســّر مقنــع بــه ســّر اســت«. 52
را  قــرآن  فهــم  مراتــب  برخــی  ایشــان  کــه  جایــی  تــا 

49. رشح دعای سحر، ص 91 ـ 92.
50. صحيفه امام، ج 14، ص 388 ـ 389.

51. آداب الصلوة، ص 202.
52. تفسري سوره حمد، ص 162.

مراتــب  امــا  داننــد:  مــی  کــرم)ص(  ا پیامبــر  مخصــوص 
برخــی  در  کــه  دارد  تو در تــو  هــای  الیــه  آن قــدر  قــرآن، 
و  قلبیــه  معــارف  و  رســمیه  علــوم  دیگــر  آن،  مراحــل  از 
ــی  ــی ختم ــت و ذات نب ــاز نیس کار س ــم  ــه ه ــفه غیبی مکاش
ــه  ــا در محفــل انــس قــاب قوســین ب مرتبــت را الزم دارد ت

کنــد.53 پیــدا  دسترســی  حقایــق  آن 
 امــام در جایــی دیگــر مــی فرمایــد: واقــع قــرآن، نصیــب 
اولیــاء  و  انبیــاء  بلکــه مخصــوص  گــردد؛  نمــی  همــگان 
و  خویــش  وجــودی  ســعه  انــدازه  بــه  دیگــران  اســت. 
لیاقــت و معرفــت خــود از ایــن نعمــت بیکــران اســتفاده 

کننــد.54 مــی 
کــه همــه از آن اســتفاده مــی  قــرآن، یــک نعمتــی اســت 
کــرم از قــرآن مــی کــرده  کــه پیغمبــر ا کننــد؛ امــا اســتفاده ای 
کــه دیگــران از آن مــی کــرده  اســت غیــر اســتفاده ای اســت 
انــد: »إّنمــا یعــرف القــرآن مــن خوطــب بــه«، آن کــه قــرآن بــر 
ــور  ــت؟چه ج ــه آن چیس ک ــد  ــی دان ــت م ــده اس ــازل ش او ن
در  مقصــدی  چیســت؟چه  نزولــش  شــده؟کیفیت  نــازل 
ــن  ــت ای ــت و غای ــوای آن چیس ــت و محت ــزول هس ــن ن ای
کــه بــه تعلیــم  کار چیســت؟ او مــی دانــد، آن هایــی هــم 
ــی  ــت او م ــر تربی ــرای خاط ــم ب ــد، آن ه ــده ان ــت ش او تربی

ــد.55 دانن
اّمــا از برخــی از عبــارات دیگــر ایشــان، عمومــی بــودن فهــم 

قــرآن فهمیــده مــی شــود؛ مثــاًل فرمــوده انــد: 
»ایــن دســتورات، خدایــی اســت. ایــن پیام هــای غیبــی 
کشــور  کــه خــدای جهــان، بــرای حفــظ اســتقالل  اســت 
اســالمی و بنــای عظمــت و ســرفرازی بــه شــما ملــت قــرآن 
وپیــروان خــود فــرو فرســتاده. آن هــا را بخوانیــد و تکــرار 
کار  کنیــد و در پیرامــون آن دقــت نماییــد و آن هــارا بــه 
بندیــد تــا اســتقالل و عظمــت شــما برگــردد و پیــروزی و 
گیریــد؛ وگرنــه راه نیســتی و  ســرفرازی را دوبــاره درآغــوش 
زندگانــی سراســر ذلــت و خــواری را خواهیــد پیمــود وطعمه 

ــد«.56 ــد ش ــان خواهی ــه جهانی هم
ایشان در جای دیگر می فرماید: 

کــرده، بــرای  کــه خــدا پهــن  »قــرآن یــک ســفره ای اســت 
ــدازه  ــه ان ــه ب ک همــه بشــر، یــک ســفره  پهنــی اســت، هــر 
گــر مریــض  کنــد. ا اشــتهایش از آن مــی توانــد اســتفاده 
مــی  اســتفاده  قــرآن  از  بشــود...  بی اشــتها  کــه  نباشــد 

کنــد«.57
53. ر.ک:  آداب الصلوة، ص 181.

54. ر.ک: صحيفه امام، ج 14، ص 387.
55. ر.ک: هامن، ج 19، ص 355.

56. کشف ارسار، ص 334.
57. تفسري سوره حمد، ص 170.
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کریــم، اشــارات بســیار لطیفــی دارد، لکــن چــون  »قــرآن 
گفتــه  بــرای عمــوم وارد شــده اســت، بــه یــک صورتــی 
هــم  می کننــد،  ک  ادرا آن  از  خــواص  هــم  کــه  اســت 
همــه  مرکــز  کریــم  قــرآن  می کننــد.  ک  ادرا آن  از  عمــوم 
عرفان هاســت مبــدأ همــه معرفت هاســت، لکــن فهمــش 

58 اســت«.  مشــکل 
در جمــع بیــن ایــن دو بیــان بــه ظاهــر متعــارض و رفــع 
گفــت، از نظــر امــام، قــرآن  تعــارض ظاهــری آن هــا بایــد 
کــه بیانگــر راز و رمــز  مراتبــی دارد؛ عبارت هایــی از ایشــان 
بــودن قــرآن اســت، ناظــر بــه مراتــب و درجــات عالیــه قرآن 
اســت؛ لــذا قــاری و مفســر قــرآن بایــد عظمــت موقعیــت 
کنــد و  را درک  بــزرگ  اقیانــوس  ایــن  بلنــدای معــارف  و 
بــرای فهــم و درک حقایــق آن، اهتمامــی جــدی نمایــد 
و ســاده انــگاری و قشــری نگــری و برخــورد سرســری بــا 
کالم حکیــم و عظیــم و  کــه بــا  گــذارد و بدانــد  کنــار  قــرآن را 
عزیــزی مواجــه اســت و بایــد بــا حکمــت و عظمــت و عــزت 
ــا  ــردد؛ بنابرایــن امــام ب گ ــل  ــرآن نائ ــه محضــر ق معنــوی ب
آن جمــالت، در صــدد بیــان اختصاصــی بــودن فهــم قــرآن 

58. صحيفه امام، ج 19، ص 438.

گــر در بیانــات ایشــان از راز و ســّر بــودن قــرآن  نیســت و ا
قــرآن، شــامل  کــه  اســت  بــدان جهــت  مــی رود؛  ســخن 
کــه فهــم هــر مرحلــه، نیازمنــد  مراحــل بلنــد و باالیــی اســت 
کــه هرکــس بــه حســب  ــت و عمــق ویــژه  ای اســت  ــه دّق ب
ســعه وجــودی و صالحیــت و طهــارت قلبــی خویــش مــی 
کنــد. اســتفاده از قــرآن از منظــر امــام،  توانــد از آن اســتفاده 
ویــژه حکیــم و عــارف و فقیــه و عالــم نیســت؛ بلکــه امام بر 
کــه تمــام مــردم شــرق و غــرب مــی تواننــد  ایــن بــاور اســت 

کننــد:  گســترده الهــی اســتفاده  از ایــن ســفره 
گســترده در شــرق و غــرب و  کتــاب و ایــن ســفره  »ایــن 
کــه تمــام بشــر؛  کتابــی اســت  از زمــان وحــی تــا قیامــت، 
او  از  همــه  فقیــه،  عــارف،  فیلســوف،  عالــم،  عامــی، 

59 می کننــد«.  اســتفاده 
کــه خداونــد، دارای ظاهــر  امــام، معتقــد اســت همــان طــور 
 

ُ
ل و باطــن اســت؛ چنــان کــه قــرآن فرمــوده اســت: ُهــَو الّوَ
َباِطــُن60،  قــرآن نیــز جامــع ظاهــر و 

ْ
اِهــُر َوال

َّ
َواآلِخــُر َوالظ

باطــن اســت: 

59. هامن، ج 14، ص 387.
60. حديد)57(:3.
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ــه طــوری ایــن معــارف از  کتــاب جامــع الهــی، ب » در ایــن 
کــه هــر  معرفــه  الــذات تــا معرفــه  االفعــال، مذکــور اســت 
کننــد...  ک مــی  طبقــه بــه قــدر اســتعداد خــود از آن ادرا
کتــاب شــریف بــه اقســام  کــه ایــن  از ایــن جهــت اســت 
را  مــردم  متشــتته،  طــرق  و  متعــدده  فنــون  و  مختلفــه 

61 فرمــوده«.  دعــوت 
کــه  دارد  مراحلــی  و  مراتــب  کریــم،  قــرآن  فهــم  و  درک 
آن  باطــن  مرتبــه  آخریــن  تــا  و  می شــود  شــروع  ظاهــر  از 
ایــن  کــه،  ایــن  تصــور  ایشــان،  نظــر  از  مــی رود.  پیــش 
کتــاب آســمانی، همیــن قشــر و صــورت اســت؛ تصــوری 
ظاهرگرایانــه و ابلیســانه اســت و مانــدن در حــد صــورت و 
ــّب  ــوی ل ــه س ــردن ب ــت  نک ــر و حرک ــه ظاه ــف در مرحل توق
و باطــن، ریشــه تمــام جهالت هــا و پایــه انــکار نبوت هــا 
و والیت هــا اســت. امــام در فهــم قــرآن، باطــن منهــای 

ظاهــر و ظاهــر منهــای باطــن را قبــول نــدارد.62
کــه بیانگــر اســم  از نظــر امــام، قــرآن صحیفــه ای اســت 
کامــل، صــورت  انســان  کــه  اعظــم اســت، همــان طــور 
و  قــرآن  کــه  گفــت  می تــوان  حتــی  اســت:  اعظــم  اســم 
گــرى آن مقــام،  کامــل، هــر دو نســبت بــه جلــوه  انســاِن 
گــر در ایــن جهــان بــه ظاهــر  داراى یــک نقــش ا نــد و ا
کــه عالــم غیــب نــام  دوتــا هســتند، امــا در عالمــی دیگــر 
می گیــرد، یکــی هســتند. خداونــد بــا دســت زیباآفریــن و 
ــان  ــور انس ــه ظه ــا زمین ــد ت ــان را آفری ــش، انس ــدرت خوی ق
ــا همیــن دســت، حقایــق پنهــان را  گــردد؛ ب کامــل فراهــم 
کــه بتوانــد ظرفیــت ارائــه در قالــب  آن انــدازه پاییــن آورد 
بلکــه  درآیــد،  کتــاب  صــورت  بــه  و  کنــد  پیــدا  را  الفــاظ 
کتــاب شــریف، صــورت احدیــت جمــع جمیــع اســما  ایــن 
و صفــات و ُمعــّرف مقــام مقــدس حــق بــه تمــام شــئون و 
تجلیــات اســت.63  ایشــان در جایــی دیگــر مــی فرمایــد: 
کــه ســهِل ممتنــع اســت.  »لســان قــرآن... لســانی اســت 
می تواننــد  را  قــرآن  کــه  کننــد  گمــان  شــاید  بســیارى 
اســت.  ســهل  نظرشــان  بــه  کــه  ایــن  بــاب  از  بفهمنــد، 
بســیارى از اربــاب معرفــت و اربــاب فلســفه گمــان می کننــد 

61. آداب الصلوة، ص 185 ـ 187.
62. صحيفه امام، ج 19، ص 438.؛ آداب الصلوة، ص 291.

63. ر.ک: آداب الصلوة، ص 321.

کــه قــرآن را می تواننــد بفهمنــد؛ بــراى این کــه، آن ُبعــدى 
کــه در پــس  کــرده اســت و آن ُبعــدى  کــه بــراى آن هــا جلــوه 
ایــن ابعــاد اســت بــراى آن هــا معلــوم نشــده اســت. قــرآن 
کــه اآلن در دســت ماســت  داراى ابعــادى اســت ... قرآنــی 
نازلــه هفتــم قــرآن اســت ... و بشــر از همــه ابعــاد او، یعنــی 
و  اســت  نشــده  معلــوم  بــاز،  بشــر  بــراى  او  ابعــاد  جمیــع 

ــود«.  64 ــوم ش ــت معل ــوم نیس معل
امــام، معتقــد اســت، قــرآن از مقــام دیگــرى فــرود آمــده 
ــان  ــت. ایش ــدن نیس ــل فهمی ــادى، قاب ــراد ع ــراى اف ــه ب ک
و  پوشــیدگی  ایــن  نشــان دادن  بــراى  دیگــر،  جایــی  در 
رازآلودگــی قــرآن در عالــم غیــب، چنیــن می گویــد: قــرآن 
در آن مقــام، در هفتاد هــزار الیــه و حجــاب پیچیــده شــده 

ــه دســت مــا رســیده اســت.65 ــا ب ت
مفهــوم ایــن ســخن از نظــر ایشــان، مبهــم بــودن قــرآن 
کلمــات وحــی  تفســیر ظاهــر  نبــودن  قابــل دســترس  یــا 
کالم حــق و در  کــه قــرآن  نیســت؛ بلکــه بــه ایــن معناســت 
مرتبــه عالــی اســت و کالم حــق تناســب بــا حق الیــزال دارد 
کــه در جهــان غیــب مکنــون قــرار دارد؛ بدیــن روى در آن 
کتــاب تدویــن الهــی  مقــام، قابــل درک نیســت؛ امــا ایــن 
کــه در قالــب  کــرد و فــرود آمــد و بــه جایــی رســید  تنــزل 
کلمــات بــراى انســان های زندانــی در طبیعــت  الفــاظ و 

قابــل درک باشــد.
کــه چــرا در عالــم مــادى، بــه حقیقــت  امــام در ایــن بــاره 
کنــه قــرآن نمی تــوان دســت یافــت، چنیــن اســتداللی  و 
ک  پــا نوشــته  ایــن  و  مقــدس  کتــاب  ایــن  گــر  ا می کنــد: 
از  جلــوه ای  و  اشــاره هایش  از  اشــاره ای  بــه  ســبحانی 
جلوهایــش تجلــی می کــرد و برخــی از حجاب هــای نورانــی 
ــت، ارکان آن را  ــی داش ــن برم ــمان و زمی ــراى آس ــود را ب خ
گــر بــر فرشــتگان مقــرب جلــوه می کــرد  می ســوزاند و یــا ا

وجــود آنــان را درهــم می کوبیــد. 66
ــم  ــی فه ــوان مبان ــی ت ــوق م ــای ف ــدگاه ه ــه دی ــه ب ــا توج ب

قــرآن از دیــدگاه امــام را این گونــه برشــمرد:
الــف( اختصــاص فهــم حقیقــت قــرآن بــه اولیــای الهــی و 

راســخان در علــم؛
کــه از عهــده ی  ب ( رمــزی بــودن فهــم قــرآن )بــه طــوری 

اهــل رمــز و اشــاره و عرفــان ســاخته اســت(؛
ج ( امــکان فهــم قــرآن بــرای عمــوم بــه فراخــور حــال و 

جایــگاه علمــی و معنــوی؛
د( ضرورت جمع  بین ظاهر و باطن در فهم قرآن.

64. صحيفه امام، ج 17، ص 431.
65. ر.ک:  رشح دعای السحر، ص 58.

66. ر.ک: هامن.
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 تفسیر
 آخریــن مرحلــه از مراحــل ســلوک قرآنــی در بینــش امــام 
قــرآن،  قــرآن اســت. تالوت کننــده  خمینــی)ره(، تفســیر 
پــس از تطهیــر جســم و جــان خــود و تــالوت آیــات الهــی 
و تدّبــر عمیــق در آیــات و تطبیــق آیــات بــا خــود و فهــم 
کالم  کالم الهــی بایــد بــا بــه دســت آوردن شــرایط، مقصــود 
ع  ــو ــام، موض ــد. ام ــران بنمایان ــرای دیگ ــد و ب ــی را بیاب اله
ج از بحــث تفســیر مــی دانــد. از آیــه شــریفه  تدّبــر را خــار
کــه قــرآن،  ــْرآَن...67  اســتفاده می شــود 

ُ
ق

ْ
ــُروَن ال ــل یَتَدّبَ

َ
أف

قابــل  باشــند،  قــرآن  زبــان  بــه  آشــنا  کــه  مردمــی  بــراى 
ــی  کننــد؛ ول ــر  فهــم اســت و از ایــن رو می تواننــد در آن تدّب
بــدون  مــردم  تمــام  کــه  نیســت  ایــن ســخن، آن  الزمــه  
مراجعــه بــه پیامبــر و معصومــان و اندیشــمندان دینــی 
کــه احیانــًا بــا آن برخــورد  قادرنــد مشــکالت و ابهام هایــی 

کننــد.  می کننــد، حــل 
گوید:  امام خمینی)ره( در تعریف تفسیر می 

ح  کــه شــر کتــاب آن اســت  کّلــی معنــی »تفســیر«  »بــه طــور 
کتــاب را بنمایــد؛ و نظــر مهــم بــه آن، بیــان  مقاصــد آن 

کتــاب باشــد«.68 منظــور صاحــب 
ــر  ــد مفّس ــه مــا فهمان ــزول را ب  »مفســر وقتــی »مقصــد« از ن
کــه در تفاســیر وارد  اســت، نــه »ســبب« نــزول بــه آن طــور 

اســت«.69
 ایــن تعریــف تفســیر، در واقــع بــه فهــم قــرآن توجــه دارد تــا 
ح لفظ آن. وظیفه مفســر، فهمیدن  زیبایی شناســی و شــر
گــر ســبب نــزول را هــم مــی  کشــف منظــور قــرآن اســت و ا و 
آن  از  کتــاب  صاحــب  مقصــود  فهــم  راه  در  بایــد  گویــد، 
کنــد و عمــوم قــرآن را در خصــوص مــورد محــدود  اســتفاده 
نســازد. از ایــن رو، پرداختــن بــه بحــث هــاى صرفــًا ادبــی 
و بالغــی و تاریخــی نمــی توانــد بــه معنــاى تفســیر قــرآن 

باشــد. ایشــان مــی فرماینــد: 
کتــاب معرفــت و اخــالق و دعــوت  کتــاب خــدا  »بالجملــه، 
کتــاب  کتــاب تفســیر نیــز بایــد  کمــال اســت؛  بــه ســعادت و 
عرفانــی، اخالقــی و مبّیــن جهــات عرفانــی و اخالقــی و 

67. نساء)4(: 82.
68. آداب الصلوة، ص 192.

69. هامن، ص 193.

که از  دیگــر جهــات دعــوت به ســعادت آن باشــد. مفّســری 
کــرده یــا صرف نظــر نمــوده یــا اهمیــت  ایــن جهــت غفلــت 
بــه آن نــداده، از مقصــود قــرآن و منظــور اصلــی انــزال کتب 

و ارســال ُرســل غفلــت ورزیــده«. 70
کــه تا کنــون، تفســیرى جامــع و    امــام بــر ایــن بــاور اســت 
ــرآن نوشــته نشــده  ــا اهــداف و برنامــه هــاى ق متناســب ب

اســت: 
کتــاب  کنــون تفســیرى بــراى  »بــه عقیــده نویســنده، تا

خــدا نوشــته نشــده«.  71
از  یکــی  صــرف  را  خــود  هــّم  عمــده ی  بــزرگ،  مفســران 
جهــات، همچــون تاریــخ و ســبب نــزول آیــات و مکــی و 
مدنــی بــودن آیــات و ســور و اختالفــات قرائــات و مفســرین 

کــرده و بــاب تعلیمــات را بــر روی مــردم نگشــودند.72
کــه نوشــته  کــه »ایــن تفســیرهایی  امــام بــر ایــن بــاور اســت 
کریــم را تفســیر  شــده: »یــک پــرده ای از پــرده هــای قــرآن 
کامــل معلــوم نیســت...  کــرده اســت؛ آن هــم بــه طــور 
کــه آن هــا نوشــته انــد.  لکــن قــرآن، عبــارت از آن نیســت 
آن، بعضــی از اوراق قــرآن و پــرده هــای قــرآن اســت... 
کــس  کــه بتوانیــم -مــا یــا یــک  کتابــی نیســت  قــرآن، یــک 
کــه ]ســزاوار اســت  دیگــری- یــک تفســیر جامعــی آن طــور 

ــد«. 73 ــت بنویس ــر آن[ هس ب
کالم الهی در طاقت بشــری  از نظر ایشــان، تفســیر حقیقی 
کــه مــی توانــد مــراد واقعــی  نیســت و فقــط معصــوم اســت 
آن را فهــم نمایــد؛ زیــرا إّنمــا یعــرف القــرآن مــن خوطــب 
بــه.74  ایشــان معتقــد اســت حتــی امامــان معصــوم هــم، 

فرصــت تفســیر قــرآن نداشــتند:
کــه در قــرآن  کننــد و آن معارفــی  کــه آن هــا تفســیر   »نشــد 
کننــد بــراى مــا؛ این هــا از تأســف هایــی  هســت آن هــا بیــان 

گــور ببریــم«.  75 کــه مــا بایــد در  اســت 
کلمــه  ایشــان در ادامــه ی ســخن، ضمــن اظهــار تأســف، 

کنــد:  اســترجاع را بــر زبــان جــارى مــی 
کــه از  »بنابرایــن مــا بایــد در ایــن امــور متأســف باشــیم 
کــه بــر  کوتــاه اســت. ایــن تفســیرهایی  قــرآن، دســتمان 
قــرآن نوشــته شــده اســت از اول تــا حــاال، این هــا تفســیر 
قــرآن نیســتند، این هــا البتــه یــک ترجمــه هایــی، یــک 
بویــی از قــرآن بعضیشــان دارنــد، و اال تفســیر ایــن نیســت. 

70. هامن.
71. هامن، ص 192.

72. ر.ک: هامن.
73. تفسري سوره حمد، ص 91 ـ 92.

74. صحيفه امام، ج 19، ص 438.
75. هامن، ص 7.
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ْیــِه َراِجُعــون. 76
َ
ــا ِإل

َ
ــا هَّلل ِ َوِإّن

َ
در هــر صــورت،  ِإّن

آن هــا  کوتاهــی  بــاب  از  را  مفســران  کار  ایشــان،  البتــه 
کار مفســران بــه خــردی ننگریســته  نمــی دانــد و هرگــز در 
تفســیری  هــای  بحــث  در  نــه  را  مفســران  فرو دســتی  و 
کالم حــق مــی دانــد و  آنــان، بلکــه عظمــت قــرآن و واالیــی 
هریــک از آن برداشــت ها را در جــای خــود درســت و قابــل 
ــی  ــدون شــک، منظورشــان دســت یاب ــد و ب قبــول می دان
و عنایــت  کلــی  ح مقاصــدی  و شــر واال  آن حقیقــت  بــه 

کتــاب اســت:  منظــور صاحــب 
کــه زحمت هــای زیــادی  »ایــن مفســرین در عیــن حالــی 
کوتــاه اســت؛  کشــیده انــد؛ لکــن دستشــان از لطایــف قــرآن 
بــاب  از  انــد؛  کــرده  تقصیــری  آن هــا  آن کــه  بــاب  از  نــه 
این کــه عظمــت قــرآن، بیش تــر از ایــن مســائل اســت«.77  

گوید:   ایشان می 
مــا  امثــال  کــه  نیســت  ای  مســأله  یــک  قــرآن،  »تفســیر 
بتواننــد از عهــده آن برآینــد؛ بلکــه علمــای طــراز اول هــم 
کــه در طــول تاریــخ اســالم چــه از عامــه و چــه از خاصــه، در 
ــد -البتــه مســاعی  ــاد نوشــته ان کتــاب هــای زی ــاب  ایــن ب
کــدام روی آن تخصــص  آن هــا مشــکور اســت- لکــن هــر 
کــه داشــته  اســت، یــک پــرده ای از پــرده هــای  و فنــی 
کامــل  کــرده اســت آن هــم بــه طــور  کریــم را تفســیر  قــرآن 
ــه در طــول  ک ــاًل عرفایــی  ــوده ]باشــد[؛ مث ــوم نیســت ب معل
نظیــر  کرده انــد،  تفســیر  و  آمده انــد  قــرن  چندیــن  ایــن 
عبدالــرزاق  کتاب هایــش،  از  بعضــی  در  محیی الدیــن 
تفســیر،  در  مالســلطان علی  تأویــالت،  در  کاشــانی 
کــه طریقه شــان طریقــه معــارف بــوده اســت،  این هایــی 
کــه داشــته اند خــوب نوشــته اند؛  بعضــی شــان در آن فنــی 
کــه آن هــا نوشــته اند.  لکــن قــرآن عبــارت از آن نیســت 
آن، بعضــی از اوراق قــرآن و پرده هــای قــرآن اســت. یــا 
مثــاًل طنطــاوی و امثــال او، و همین طــور قطــب هــم، بــه 
کــه بــاز هــم غیــر  کرده انــد  یــک ترتیــب دیگــری تفســیر 
تفســیر قــرآن اســت بــه همــه معانــی؛ آن هــم یــک پــرده ای 
کــه از ایــن دو طایفــه نبودنــد  اســت و بســیاری از مفســّرین 
تفســیر  کــه  مــا،  مجمع البیــان  مثــل  دارنــد؛  تفاســیری 

76. صحيفه امام، ج 19، ص 8.
77. هامن، ج 17، ص 432.

خوبــی اســت و جامــع بیــن اقــوال عامه و خاصه اســت«.78  
کــه تــا زمــان ایشــان  امــام بــا ایــن بیــان خــود، تفاســیری را 
کــه خوب توصیــف می کند؛  نوشــته شــده اســت را، بــا ایــن 
ولــی چــون هــر یــک در یــک ُبعــد و بــا توجــه بــه تخصــص 
مقصــود  وافــی  و  کافــی  را  اســت  شــده  نوشــته  خاصــی 
ــه  ک ــری  گی ــخت  ــن س ــا ای ــام ب ــه ام ــد. البت ــی دان ــی نم اله
در تفســیر نامیــدن برخــی تفاســیر دارد؛ از مجمــع البیــان 
کنــد و ایــن زمانــی اســت  بــه عنــوان تفســیر خــوب یــاد مــی 
کــه تفاســیری چــون تفســیر المیــزان، تفســیر تســنیم و... 

منتشــر نشــده اســت.
کوشــش هــای مفســران قــرآن را اجــر  امــام ضمــن آن کــه 
ــد.  ــر از اندیشــه بشــر مــی دان مــی نهــد؛ تفســیر قــرآن را برت
مرحــوم شــهید ســیدمصطفی خمینــی)ره( ـ فرزنــد ارشــد و 

ــوار ایشــان ـ در تفســیر خــود مــی نویســد:  بزرگ
اســرار  برخــی  و  قــرآن  رمــوز  بــه  آشــنای  و  محقــق  »پــدر 
کســی جــز  بــرای  قــرآن  تفســیر  فرماینــد: همانــا  مــی  آن 
خداونــد تعالــی میســور نیســت؛ زیــرا قــرآن علــم حــق اســت 
کســی نمــی  کــه پاییــن آمــده و احاطــه بــر آن در امــکان 

باشــد«.79
امــام خمینــی)ره( ضمــن آن کــه مــی فرمایــد: »تنزالتــی 
حاصــل شــده اســت تــا رســیده اســت بــه مرتبــه »شــهادت« 
کــه بــه صــورت الفــاظ درآمــده اســت و ایــن الفــاظ را مــا و 
شــما و همــه مــی توانیــم بفهمیــم و معانــی آن را تــا انــدازه 
کنیــم«.80  بدین  کــه مــی توانیــم مــا اســتفاده از آن مــی  ای 
ــا در ایــن  ــد؛ ام ــرآن را تفســیرپذیر مــی دان ــان، ق ــه ایش گون
مــورد بایــد یــک اصــل ثابــت و نقطــه مشــترک در تمــام 
کــه از تفســیر شــده محفــوظ و مضبــوط داشــت و  تعاریفــی 
کــدام از تفاســیر ارائــه شــده نمــی توانــد  آن این کــه، هیــچ 
ـ  تعالــی  ـ حــق  مــراد واقعــی متکلــم آن  کاشــف  مبّیــن و 
کتــاب  کــه متجــاوز از صــد جلــد  باشــد. محی الدیــن عربــی 

گویــد:  تفســیر بــرای قــرآن نوشــته، مــی 
گــردد؛ یعنــی بــا  »در روز قیامــت، قــرآن، بکــر محشــور مــی 
گــون شــیعه و ســنی در طــول  گونا وجــود ایــن همــه تفاســیر 
تاریــخ، هنــوز حقیقــت قــرآن و مــراد واقعــی آن بــر هیــچ 

کــس منکشــف نشــده و نخواهــد شــد«.  81
کــه از دیــدگاه امــام خمینــی)ره( بــر  ع انتقادهایــی را  نــو

تفاســیر وارد اســت بــه چنــد بخــش تقســیم مــی شــود:
الف( عدم توجه به مقصود و هدف اصلی قرآن

78. تفسري سوره حمد، ص 91 ـ 92.
79. تفسري قرآن کريم، مصطفی خمينی، ج 1، ص 13.

80. صحيفه امام، ج 14، ص 388.
81. قرآن و عرفان از منظره امام، ص79 - 80.
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کتاب الهی هدایت اســت و تفاســیرى  از نظــر امــام، مقصد 
کــه بــه امــور جنبــی و جهــات ادبــی، مانند: نحــو و صرف  را 
و بالغــت و لغــت، امــور تاریخــی و… پرداختــه انــد، تفســیر 

کلمــه، نمــی دانــد و مــی فرماید:  بــه معنــاى واقعــی 
»هیــچ یــک از این هــا داخــل در مقاصــد قــرآن نیســت و از 

کتــاب الهــی بــه مراحلــی دور اســت«.82 منظــور اصلــی 
گاهی و توانایى الزم براى تفسیر ب( نداشتن آ

ایشان می فرماید: 
انــد،  نکــرده  پیــدا  زیــاد  علمــی  رشــد  کــه  »اشــخاصی 
کــه در ایــن مســائل و در مســائل اســالمی  جــوان هایــی 
ــد  ــد، نبای ــه اطــالع از اســالم ندارن ک کســانی  وارد نیســتند، 
گــر روى مقاصــدى  این هــا در تفســیر قــرآن وارد بشــوند و ا
آن هــا وارد شــدند، نبایــد جوان هــاى مــا بــه آن تفاســیر 

کننــد«.  83 اعتنــا 
ج( دخالت دادن آراء و عقاید خویش در تفسیر

امــام یکــی دیگــر از مشــکالت برخــی تفاســیر را، تحمیــل 
ــت:  ــرده اس ک ــی  ــرآن معرف ــه ق رأی ب

»یکــی دیگــر از حجــب، حجــاب آراء فاســده و مســالک و 
گاهــی از ســوء اســتعداد  کــه ایــن  مذاهــب باطلــه اســت؛ 
پیــدا   تقلیــد  و  تبعیــت  از  اغلــب  و  اســت  شــخص  خــود 
کــه مخصوصــًا از معــارف  شــود. و ایــن از حجبــی اســت 

قــرآن مــا را محجــوب نمــوده«. 84
د( جمود بر ظواهر

امــام، هــم بــه ظاهــر و هــم بــه باطــن قــرآن توجــه دارد و 
ــرآن  ــح ق ــم صحی ــع فه ــاد را مان ــه ابع ــه هم ــی ب ــی توجه ب
کارى شــیطانی مــی دانــد:  و صــرف جمــود بــر ظواهــر را 
ــه در مــرز ظاهــر ایســتاد و قلــب خویــش را  ک کســی  اولیــن 
کــه بــه  کــرد، شــیطان ملعــون اســت  از بهــره باطــن محــروم 
ــراى او مشــتبه شــد و  ظاهــر آدم)ره( نگریســت و مســأله ب
ک و مــن بهتــر  گفــت: مــرا از آتــش آفریــده اى و آدم را از خــا

ک اســت. 85 از اویــم؛ زیــرا آتــش بهتــر از خــا
ه( تفسیر یک بعدى 

که  کار آســانی نیســت  کریــم،  از دیــدگاه امــام، تفســیر قــرآن 
از عهــده هرکــس برآیــد و مفســران طــراز اول جهــان اســالم، 
کــه در طــول تاریــخ اســالم ، تفاســیر  اعــم از خاصــه و عامــه، 
کریــم را  فراوانــی نوشــته اند، تنهــا پــرده ای از معانــی قــرآن 
کتــاب آســمانی را  گذاشــته اند و شــبهی از ایــن  بــه نمایــش 

82. آداب الصلوة، ص 192.
83. تفسري سوره حمد، ص 93.

84. آداب الصلوة، ص 196.
85. ر.ک:  رشح دعاء السحر، ص 60.

نشــان داده انــد.86  امــام مــی گویــد: 
»وقتــی دنبــال تفســیر قــرآن رفتنــد، مالحظــه مــی کنیــم 
و  عرفانــی  جهــات  آن  بــه  برگرداندنــد  را  آیــات  کــه... 
کردنــد  کّلــی غفلــت  جهــات فلســفی و جهــات معنــوى و بــه 
کــه در این جــا بــه آن احتیــاج  از حیــات دنیــاوى و جهاتــی 
کــه در ایــن جــا بایــد بشــود؛ از  هســت و تربیــت هایــی 
کردنــد؛ بــه حســب اختــالف مشربشــان رفتنــد  ایــن غفلــت 
ک ـ مثــاًل ـ عامــه مــردم و  دنبــال همــان معانــی باالتــر از ادرا
کردنــد  عــالوه بــر این کــه... ماعــداى خودشــان را تخطئــه 
یــک دســته دیگــرى  اوان و همــان عصــر،  و در همیــن 
ــه امــور تعبــدى،  ــه امــور فقهــی و ب ــه اشــتغال داشــتند ب ک

کردنــد آن هــا را «.87 این هــا هــم تخطئــه 
ــه نوشــتن تفســیری جامــع  ک ــر ایــن عقیــده اســت   امــام ب
کنــون نوشــته نشــده  بــرای قــرآن، ممکــن اســت؛ ولــی تا

اســت. 88
ــوان مهم تریــن مبانــی  ــب فــوق، مــی ت ــه مطال ــا توجــه ب ب

ح ذیــل برشــمرد: ــه شــر تفســیری امــام خمینــی)ره( را ب
کامــل و جامــع قــرآن بــه مخاطبــان  1. اختصــاص تفســیر  

حقیقــی قــرآن یعنــی معصومــان)ع(؛
2. تفسیر معصوم، اساس تمام تفاسیر موجود؛

بــه همــه  لــزوم نگــرش  و  قــرآن  3. نامحــدودی تفســیر 
تفســیر؛ ابعــاد 

4- تفسیر احتمالی و نه جزمی.

86. ر.ک: تفسري سوره حمد، ص 91 ـ 92.
87. صحيفه امام، ج 3، ص 221.

88. ر.ک: آداب الصلوة، ص 192.
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گیری نتیجه 
بــا بررســی اندیشــه هــای امــام، مــی تــوان از ایــن اندیشــه 
هــا یــک نقشــه راهــی بــرای شــناخت قــرآن و دســتیابی بــه 
معــارف آن و در نهایــت، وظیفــه یــک انســان ســالک، در 
ــرای  مــورد قــرآن، ترســیم نمــود و یــک ســیر صعــودی را ب
کــرد: ح تعریــف  گام بدیــن شــر ایــن ســلوک قرآنــی در شــش 
البتــه  و  ســیر  ایــن  بــرای شــروع  اول: تطهیــر خــود  گام 
اســت و منظــور  تمــام مســیر  ایــن شــرط در  نگه داشــتن 
ــم  ــت، ه ــمی اس ــری و جس ــارت ظاه ــم طه ــارت، ه از طه

طهــارت باطنــی و روحــی.
و  جســم  طهــارت  حالــت  بــا  قــرآن  تــالوت  دوم:  گام 
امــام  گرچــه  اســت؛  تــالوت  آداب  ســایر  رعایــت  و  روح 
کیــد زیــادی بــر تــالوت بــه همــراه تدّبــر  خمینــی)ره(، تأ
بــدون تدبــر و  امــا در عیــن حــال، قرائــت  و تفّکــر دارد؛ 
معرفــت را بــی تأثیــر نمــی دانــد؛ بلکــه آن را حداقــل امــر 
گام هــای اّولیــه انــس بــا قــرآن و تــرک آن را  ضــروری و 
ــرآن  ــالوت ق ــد. آداب ت کن ــی  ــی م ــیطان، معرف ــه ش وسوس
بــه قداســت و  الــف. توجــه  از:  امــام عبارتنــد  از دیــدگاه 

قلــب؛  حضــور  ج.  اخــالص؛  ب.  قــرآن؛  عظمــت 
د. استعاذه؛ ه. ترتیل.

آیــات تــالوت  گام ســوم: شــامل تدّبــر و اندیشــیدن در 
شــده اســت؛ امــام خمینــی بــا این کــه قــرآن و معــارف آن را 
ــل در آن را،  ــر و تأّم ــد، تدّب در جایگاهــی بــس رفیــع می دان
بــر همــگان الزم دانســته و از جملــه موانــع تدّبــر در قــرآن را 
گفته انــد  کــه افــزون از آنچــه مفّســران  ــاور می دانــد  ایــن ب
کــرد؛ یعنــی عمــاًل بســتن راه  نمی تــوان از قــرآن دریافــت 

ــر و تفّکــر. تدّب
گام چهــارم: تطبیــق آیــات بــا خــود اســت. از نظــر امــام، 
تمــام  بایــد  آیــات،  در  تدّبــر  از  بعــد  قــرآن،  تالوت کننــده 
بــر  و  تطبیــق  خــدا  کتــاب  بــر  را  خــود  اندیشــه  و  عقایــد 
کنــد، تــا هر چــه را برخــالف آن یــا افــزون  معــارف آن عرضــه 
کم تــر اســت، اصــالح نمایــد و قــرآن صــورت باطنــی او  تــر و 

ــردد. گ
گام پنجــم: فهــم ایــن آیــات بــه میــزان طهــارت ابتدایــی 
و  اســتعداد  میــزان  بــه  نیــز  و  و طهــارت در طــول مســیر 
تــالش تالوت کننــده و فراخــور حــاالت او در ســایه تعالیــم 
مشــحون  کتابــی  را  قــرآن  امــام،  اســت.  معصومــان)ع( 
کــرده  کــه چندیــن مرتبــه تنــّزل  از اســرار الهــی می دانــد 
گــر انســان بخواهــد  تــا بــه ایــن مرتبــه رســیده اســت و ا
بــه حقیقــت آن برســد بایــد آن را بفهمــد و بــر اســرار آن 
کامــل  واقــف شــود. امــام، شــرط فهــم و درک صحیــح و 
تخلیــه  و  فهــم  حجاب هــای  و  موانــع  زدودن  را  قــرآن 

ــه اخــالق الهــی  ــق ب ــه فضایــل و تخل رذایــل و آراســتگی ب
کــه  گرچــه قــرآن ســفره ای اســت  مــی دانــد. از نظــر امــام، ا
کــرده اســت؛ ولــی مراتبــی  خداونــد بــرای همــه بشــر پهــن 
ج اســت؛  دارد و مراتــب بــاالی آن از دســترس بشــر خــار
کــه بیانگــر راز و رمــز بــودن قــرآن و  عبارت هایــی از ایشــان 
اختصاصــی بــودن فهــم آن اســت، ناظــر بــه همیــن مراتــب 
و درجــات عالیــه قــرآن اســت. مبانــی فهــم قــرآن از دیــدگاه 

ح اســت: امــام بدیــن شــر
الــف. اختصــاص فهــم حقیقــت قــرآن بــه اولیــای الهــی و 

راســخان در علــم؛
کــه از عهــده   ب. رمــزی بــودن فهــم قــرآن؛ بــه طــوری 

اهــل رمــز و اشــاره و عرفــان ســاخته اســت؛ 
ج. امــکان فهــم قــرآن بــرای عمــوم، بــه فراخــور حــال و 

جایــگاه علمــی و معنــوی؛ 
د. ضرورت جمع  بین ظاهر و باطن در فهم قرآن.

گام ششم: پرداختن به تفسیر قرآن و نمایاندن این راه 
بــرای دیگــران پــس از فهــم حقیقــت معــارف قــرآن توســط 
مفســر قــرآن اســت. امــام خمینــی، تفســیر را بــه معنــی 
کتــاب و روشــن نمــودن مقاصــد و اهــداف  ح مقاصــد  شــر
آن ـ و نــه ِصــرف بیــان ســبب نــزول و فصــات و بالغــت 
قــرآن ـ مــی دانــد و معتقــد اســت مفســر، وقتــی »مقصــد« از 
نــزول را بــه مــا بفهمانــد مفســر اســت؛ نــه ســبب نــزول را آن 
کــه تفاســیر  کــه در تفاســیر وارد اســت و از ایــن رو اســت  طــور 
انعکاس دهنــده  بلکــه  و  دانــد  نمــی  کافــی  را  موجــود 
ایــن  بــا  ایشــان  شــمرد.  بر مــی  قــرآن  از معــارف  بخشــی 
کــه قــرآن را تفســیرپذیر مــی دانــد؛ امــا معتقــد اســت هیــچ 
ــف  کاش ــن و  ــد مبّی ــی توان ــده، نم ــه ش ــیر ارائ ــدام از تفاس ک
مــراد واقعــی خداونــد باشــد و مقصــود ایشــان، تضعیــف 
کوشــش هــای مخلصانــه مفســران  کوچــک شــمردن  یــا 
حقیقــت  و  عظمــت  اســت  معتقــد  بلکــه  اســت؛  نبــوده 
ماورایــی قــرآن، از دســترس اندیشــه هــای محــدود بشــری 
ج اســت. امــام، نوشــتن تفســیری جامــع بــرای قــرآن  خــار
چنیــن  تا کنــون  اســت  معتقــد  ولــی  دانســته  ممکــن  را 

تفســیری نوشــته نشــده اســت.
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چکیده
وحــدت و انســجام بیــن  مــردم و ملــت و نیــز امــت اســالمی 
ع بنیادی  از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. این موضــو
مــورد  بــه طــور جــدی  قــرآن  آســمانی  کتــاب  و مهــم در 
گرفتــه اســت. امــام خمینــی; معمــار  کیــد قــرار  توجــه و تأ
بــزرگ انقــالب اســالمی، شــخصیتی عظیــم و بزرگــی اســت 
کــه جایــگاه واالیــی از نظــر ایمــان، صبــر و یقیــن، تدبیــر 
ــذار  ــان بنیان گ ــد، ایش ــات دارن ــر صف ــی و دیگ و دور اندیش
کــه در مقابــل دشــمنان اســالم و ملــت و  حکومتــی اســت 
و مســتکبران متجــاوز صف آرایــی می کنــد.  ابرقدرت هــا 
ــی  ــن قرآن ــار از مفاهیــم و مضامی ــی; سرش ــام خمین کالم ام
یکدیگــر  بــا  قــوی  معنــوی  و  لفظــی  ارتبــاط  کــه  اســت 
اندیشــه های  از  شــده  جوشــیده  مفاهیــم  ایــن  دارنــد، 
ترقــی  قله هــای  بــه  رســیدن  بــرای  واال  هدفــی  و  الهــی 
اســت. امــام خمینــی; در بــاب اتحــاد و وحــدت همگانــی 
بــه ملــت ســفارش های زیــادی فرموده انــد و بــرای حــل 
گذشــتن از موانــع، تمــام ملــت را بــه ایــن  تمــام مشــکالت و 
ع مهــم توصیــه می کردنــد، از جملــه ایــن مضامیــن  موضــو
ــرای حفــظ  کلمــه ب ــه : اهمیــت حفــظ وحــدت  ــوان ب می ت

بينامتنی مفاهیم حفظ وحدت و اتحاد
در کالم امام خمینی)س(

با قرآن کریم

سعید نیسی1
سید مصطفی موسوی نژاد2

جمیل خسرجی3
عزیز نیسی4

1. دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه 

شهيد مدنی آذربايجان.
2. کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمي دانشگاه آزاد قم.

3. کارشناس ارشد علوم و قرآن و حديث دانشگاه ايالم.
4. کارشناس امورتربيتي دانشگاه پيام نور شوش و دبري آموزش 

و پرورش.

حفــظ  در  مســلح  نیروهــای  وحــدت  انقــالب،  پیــروزی 
جمهــوری اســالمی، ســفارش بــه صبــر همگانــی و تحمــل 
تــالش در جهــت  کنــار وحــدت همگانــی،  در  مشــکالت 
مســتضعفان  اســالمی،  دولت هــای  مســلمین،  وحــدت 
آحــاد  همــه ی  کــردن  عمــل  اســالمی،  اخــوت  جهــان، 
ملــت بــه دســتورات الهــی در ســایه اتحــاد، نشــر فرهنــگ 
شــهادت و ایثــار در بیــن ملــت بــرای رســیدن بــه انســجامی 
ــالم را  ــمنان اس ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــرآن ب ــایه ق ــوی در س ق
می تــوان برشــمرد. نگارنــدگان ایــن مقالــه ســعی دارنــد 
کــه بــا یــک روش توصیفــی تحلیلــی بــه بررســی بینامتنــی 
امــام  گهربــار  کالم  در  اتحــاد  و  وحــدت  حفــظ  مفاهیــم 

ــد. ــم بپردازن کری ــرآن  ــا ق ــی ;ب خمین

کلیدی: وحدت و اتحاد، بینامتنیت، قرآن،  واژگان 
امام خمینی)ره(.
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مقدمه
وحــدت و اتحــاد و همبســتگی، ضرورتــی فطــری، عقلــی، 
مهم تریــن  از  کــه  اســت  اجتماعــی  و  سیاســی  شــرعی، 
عوامــل حفــظ و بقــای اجتمــاع انســانی اســت و بشــر نــه 
تنهــا بــرای بقــای حیــات جمعــی، بلکــه بــرای برخــورداری 
از یــک زندگــی مطلــوب، چــاره ای جــز پذیــرش آن نــدارد.5 
پدیــده ی بینامتنــی عمــاًل از دیربــاز در ادبیــات اســالمی 
در  می تــوان  را  آن  از  نمونه هایــی  اســت.  بــوده  رایــج 
اقتبــاس، تضمیــن و تلمیــح اشــاره نمــود. معروف تریــن 
و قدیمی  تریــن آن در ادبیــات اســالمی »اقتبــاس« اســت. 
کالم وحــی  ــه هــم در  ک از موضوعــات مهــم و ارزشــمندی 
گهربــار اهــل بیــت ذکــر شــده و بــه تبــع آن در  کالم  الهــی و 
ســخنان رهبــران و متفکــران و عالمــان و سیاســت مداران 
ملــت  یــک  تثبیــت  و  حفــظ  بــرای  کــه  حکومــت  یــک 
عنایــت  و  توجــه  آن  بــه  اختــالف  ایجــاد  از  و جلوگیــری 
ــی  ویــژه شــده اســت، اتحــاد و همچنیــن وحــدت و همدل
اســت. خداونــد اولیــن دعوت کننــده بــه وحــدت و همدلــی 
امامــان  و  پیامبــر)ص(  آن  از  پــس  و  مبیــن  قــرآن  در 
کــه در قالــب الفــاظ شــیوا و بیانــی  معصــوم)ع( هســتند؛ 
دلنشــین بــا اســتفاده از ادبیاتــی قــوی اندیشــه های الهــی 
کننــد.  خــود را بــرای بــه وجــود آوردن ملتــی متحــد عرضــه 
کــه برگرفتــه  کالم شــیرین و ژرف خــود  امــام خمینــی; بــا 
گــون  گونا کالم الهــی اســت بــه شــیوه های  و جوشــیده از 
گفتــه و  در خصــوص اتحــاد و وحــدت در ملــت ســخن 
مــردم و جوامــع را از تفرقــه و ایجــاد اختــالف برحــذر داشــته 
اســت. امــام خمینــی; دســتیابی و نیــل بــه پیشــرفت ملــت 
را در عرصه هــای علمــی و اجتماعــی و سیاســی و فرهنگــی 
و مذهبــی را در رســیدن بــه اتحــاد و  وحــدت و همدلــی 
مســتکبران  پلیــد  و  شــوم  اهــداف  از  لــذا  دانســت،  مــی 
توطئه هــای  از  آن هــا  برنامــه ی  کــه  اســالم  دشــمنان  و 
داخلــی، ایجــاد اختــالف و تفرقه هــای قومــی و نــژادی و 
مذهبــی و در نهایــت بــه از هــم پاشــیدن و هــدم جوامــع 
اســالمی منتهــی می شــد، بــا اندیشــه ی قــوی و بصیــرت 
گاه بــود. پــس بــرای رهایــی جســتن از این  خــود بــا خبــر و آ
آســیب ها و فتنه هــا و بــرای رســیدن بــه قله هــای عــزت 
کرامــت ملــی و تقویــت ایــن اندیشــه ها، تمــام ملــت را  و 
کــرده  بــه اتحــاد، وحــدت و بــرادری بــا یکدیگــر دعــوت 
تــا بــا تمســک بــه ریســمان خداونــد بــه نعمت هــای الهــی 
دســت یابنــد و بــه جلوگیــری از پیــاده شــدن اهــداف پلیــد 
کالم  دشــمنان بــه اهــداف واالی اســالم برســند. و آنچــه از 
ــار امــام خمینــی; خروشــان شــده اســت، قطــره ای از  گهرب
بــه  ایشــان  اندیشــه های  و  از فضایــل  دریــای  بی کــران 

5.  پژوهشنامه متین، مقاله: چیستی و ماهیت وحدت و همبستگی 

در اندیشه امام خمینی، محمدحسین جمشیدی، شماره 27، سال 
1384، ص 52.

شــمار می آیــد. 
حال سؤال می شود:

۱. امــام خمینــی; بــه چــه مفاهیمــی از وحــدت و اتحــاد 
کرده انــد؟ اشــاره 

ــاط  ــی ارتب کالم اله ــا  ــدازه ای ب ــه ان ــا چ ــم ت ــن مفاهی 2.  ای
ــد؟ دارن

پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد بررســی و تحلیــل بینامتنــی 
کالم امــام خمینــی;  مفاهیــم حفــظ وحــدت و اتحــاد در 
گرفتــه اســت و در حیطــه ارزش هــا  کریــم صــورت  بــا قــرآن 
ــمار  ــه ش ــالمی ب ــالب اس ــی; و انق ــام خمین ــای ام و آرمان ه
ــار امــام خمینــی;  کــه در زمینــه آث کســانی  مــی رود و بــرای 
و آرمان هــای انقــالب اســالمی پژوهــش می کننــد، مفیــد 

می باشــد.
مقــاالت و پژوهش هــای فراوانــی دربــاره شــخصیت و آثــار 
گرفتــه  امــام خمینــی; صــورت  اســالمی،  انقــالب  معمــار 
گهربــار ایشــان انجــام  کالم  کــه پیرامــون  اســت و مقاالتــی 

شــده اســت.6 
تعریف بینامتنیت

پدیــده ی بینامتنــی عمــاًل از دیربــاز در ادبیــات اســالمی 
در  می تــوان  را  آن  از  نمونه هایــی  اســت.  بــوده  رایــج 
ــاره نمــود. معروف تریــن  اقتبــاس، تضمیــن، و تلمیــح اش
و قدیمی تریــن آن در ادبیــات اســالمی »اقتبــاس« اســت. 
بینامتنیــت دارای ســه رکــن اســت: متــن حاضــر، متــن 
پنهــان و عملیــات بینامتنــی. انتقــال لفــظ یــا معنــا از متــن 
کــه  پنهــان بــه متــن حاضــر، عملیــات بینامتنــی نــام دارد 
ــه بینامتنــی در تفســیر  تبییــن آن مهم تریــن بخــش نظری
متــون اســت. هــر متنــی متــون مختلفــی را در خــود جــای 
داده و در شــکلی جدیــد آن هــا را باز آفرینــی نمــوده اســت، 
کــه از ایــن متــون چیــزی جــز اشــاراتی باقــی  گونــه ای  بــه 
راهنمایــی  پنهــان  متــن  بــه  را  خواننــده  کــه  نمی مانــد 

می کنــد.7 
ارتبــاط بیــن دو متــن حاضــر و غایــب، یــا صریــح و آشــکار 
گاه بــه طــور  اســت، یــا غیــر صریــح و پنهــان، نویســنده 
گاه  و  می کنــد  اســتفاده  غایــب  متــن  از  گاهانــه  آ کامــاًل 

می شــود.۸     بهرمنــد  آن  از  اتفاقــی  کامــاًل  و  گاهانــه  ناآ

وحدت در لغت و اتحاد در مفهوم
وحــدت در لغــت بــه معنــای یگانگــی، یکپارچگــی و یکــی 
شــدن اســت.۹ و در اصطــالح یعنــی ملــت و امــت اســالم 

6.  ر.ک: مجله پگاه حوزه، مقاله: وحدت از دیدگاه امام خمینی، 

استراتژی یا تاکتیک، حسین ابوالفضلی، شماره 174، سوم دی 
.1384

7.  میرزایی، 1388: 305.
8.  ریوقی، 2009: 122.

9.  ر.ک:  الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، ج 2، ص 547.

169



بایــد هماهنــگ، یکنواخــت و هم صــدا باشــند.۱۰ اتحــاد 
فرقه هــای  شــدن  نزدیــک  معنــی  بــه  مســلمانان  میــان 
کیــان و ماهیــت آن هــا  بــا حفــظ  بــه یکدیگــر،  اســالمی 
اســت و ایــن بــه معنــی تحفــظ بــر اصــول مشــترک و آزاد 
گــذاردن و معــذور داشــتن هــر فرقــه در فــروع خاصــه خــود 
کــردن بــر  آن اســت و راه رســیدن بــه ایــن هــدف، تکیــه 
گزیــدن از احساســات زودگــذر و  عقــل و منطــق و دوری 

کنتــرل اســت.۱۱  تعصبــات غیرقابــل 

کلم الهی جایگاه و مفهوم وحدت در 
را  مســلمانان  آیــه  چندیــن  در  کریــم  قــرآن  در  خداونــد 
بــه اتحــاد و الفــت بــا یکدیگــر دعــوت نمــوده اســت. از 
ــه اتحــاد را در ســایه فرامیــن الهــی  ک ــات  ــه ی ایــن آی جمل

آیــه: می دهــد،  قــرار 
ــوا؛۱2 همگــی بــه 

ُ
ق ّرَ

َ
 َواْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل اهَّلِل َجِمیعــًا َوال َتف

ریســمان الهــی چنــگ زنیــد و متفــرق نشــوید. 
پیامبــر)ص( نیــز مســلمانان را بــه حفــظ وحــدت و پرهیــز 

از تفرقــه ســفارش می کنــد و می فرمایــد: 
کــه دســت خــدا بــا جماعــت  »ای مــردم بــا جماعــت باشــید 

اســت و هرگــز متفــرق نشــوید«.۱3  
کــرم)ص( در اوایــل حضــور در مدینــه،  همچنیــن رســول ا
کــه بــا  قــراردادی بیــن مســلمانان و یهودیــان منعقــد نمــود 
توجــه بــه مــواد مختلــف ایــن پیمــان، امــری در راســتای 
از بیــن بــردن اختالفــات و ایجــاد وحــدت سیاســی بــود.۱۴ 

کــه در  یافــت  را می تــوان  زیــادی  آیــات  کریــم  قــرآن  در 
آن هــا بــه وحــدت اشــاره شــده اســت؛ از جملــه مفاهیمــی، 
ــف بینهــم، 

َّ
همچــون واعتصمــوا، تعاونــوا، اصلحــوا، ال

و  اهَّلل  صبغــه  اهَّلل،  حــزب  وســط،  اّمــه  واحــده،  اّمــٌه 
اخــوه.

کالمــی، جامعــه اســالم را بــه پیکــر واحــد   پیامبــر اســالم در 
کــرده و می فرمایــد: تشــبیه 

 »داســتان مؤمنــان در همگامــی و مهربانــی نســبت بــه 
کــه بعضــی  هــم، چــون داســتان جســد اســت. هنگامــی 
از اعضــای انســان دچــار رنجــی می گــردد، ســایر اعضــای 
کنــش نشــان داده و دچــار تــب و بی خوابی  بــدن انســان وا

می گردنــد«.۱5 

10.  ر.ک: حدیث والیت، ج 4، ص 91.
11.  مجله نهج البالغه، مقاله: وحدت اسالمی یا وفاق تشّیع و 

تسنن در سخنان امام علی)ع(، سعید خومحمدی، شماره 15، سال 
1385، ص 45.

12.  آل عمران)3(: 103.
13.  کنز العمال، ج 1، ص 206.

14. آیتی، 1366: 234.
15. بحار االنوار، ج 58، ص 150.

مضامین مفاهیم حفظ وحدت و اتحاد در 
کریم کلم امام خمینی با قرآن 

ــی  ــن قرآن ــار از مفاهیــم و مضامی ــی; سرش ــام خمین کالم ام
یکدیگــر  بــا  قــوی  معنــوی  و  لفظــی  ارتبــاط  کــه  اســت 
دارنــد، ایــن مفاهیــم جوشــیده شــده از اندیشــه های الهــی 
و هدفــی واال بــرای رســیدن بــه قله هــای ترقــی اســت. 
همگانــی  وحــدت  و  اتحــاد  بــاب  خمینــی)ره( در  امــام 
بــه ملــت ســفارش های زیــادی فرموده انــد و بــرای حــل 
گذشــتن از موانــع، تمــام ملــت را بــه ایــن  تمــام مشــکالت و 
ع مهــم توصیــه می کردنــد، از جملــه ایــن مضامیــن  موضــو
ــرای حفــظ  کلمــه ب ــه : اهمیــت حفــظ وحــدت  ــوان ب می ت
حفــظ  در  مســلح  نیروهــای  وحــدت  انقــالب،  پیــروزی 
جمهــوری اســالمی، ســفارش بــه صبــر همگانــی و تحمــل 
تــالش در جهــت  کنــار وحــدت همگانــی،  در  مشــکالت 
مســتضعفان  اســالمی،  دولت هــای  مســلمین،  وحــدت 
ــاد  ــه ی آح ــه هم ــردن ب ک ــل  ــالمی، عم ــوت اس ــان، اخ جه
ملــت در ســایه اتحــاد بــه دســتورات الهــی، نشــر فرهنــگ 
شــهادت و ایثــار در بیــن ملــت بــرای انســجام در ســایه 
می تــوان  را  اســالم  دشــمنان  بــا  مقابلــه  بــرای  قــرآن 

برشــمرد. 

حفــظ  بــرای  کلمــه  وحــدت  حفــظ  اهمیــت 
انقــلب پیــروزی 

کالم الهــی بــه  کــه در  یکــی از مــوارد مهــم و سرنوشت ســاز 
کلمــه و حفــظ آن و نیــز  آن اشــاره شــده اســت، وحــدت 
انســجام و یکپارچگــی میــان مســلمانان در تمــام شــرایط 
ــم  ــر مه ــن ام ــه ای ــان ب ــات آن ــه حی ــت و ادام ــا اس و زمان ه

کــرده اســت. بســتگی پیــدا 
امــام خمینــی)ره( در تاریــخ 23 بهمــن مــاه ســال ۱357 
در مدرســه علــوی تهــران پیــام خــود را بــه ملــت ایــران 

کنــد:  این گونــه بیــان مــی 
ــه  ــت ب ــه بیــن اقشــار مل ک کلمــه ای  » مــن از ایــن وحــدت 
خداونــد  می کنــم...  ســپاس گزاری  اســت،  آمــده  وجــود 
شــما را پایــدار نگــه دارد... پیــروزی شــما، پیــروزی بــزرگ 
ــه بســیاری از امــور  ــه بعــد توجــه ب اســالم اســت و از ایــن ب
ــه  کلم ــدت  ــظ وح ــه حف ــه ب ــه عمــده آن توج ک ــت  الزم اس
اســت. مــا در بیــن مبــارزه هســتیم و بــاز محتــاج بــه وحدت 
کلمــه هســتیم؛ بــاز بایــد همــه اقشــار بــا هــم بــرادروار و در 
کنــار هــم آمــاده باشــند... نگذارنــد شــعله الهــی خامــوش 
شــود و تمســک بــه اســالم و حبــل متیــن اســالم و قــرآن 
کریــم و امــام اعظــم و امــام عصــرـ ســالم اهلل علیــه ـ بکننــد 

کننــد«.۱6 ــا همــت واالی خــود تمــام مشــکالت را رفــع  و ب
بــه  انقــالب  ابتــدای  در  خــود  پیــام  ;در  خمینــی  امــام 
کــه  اســت  کــرده  اشــاره  مهمــی  و  اهمیــت  حائــز  نکتــه 

16.  صحیفه امام، ج 6، ص 130 ـ 131.
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کل اقشــار ملــت بــا  کلمــه و اتحــاد در بیــن  همــان وحــدت 
تفاوت هــای قومــی و اندیشــه ای در ملــت ایــران می باشــد 
تــا در مقابلــه ی هجمــات احتمالــی دشــمنان ملــت ایران و 
اســالم و مســتکبران آمادگــی الزم را داشــته باشــند. ایشــان 
در ابتــدای انقــالب بــا ایــن پیــام خــود پــرده از مکرهــا و 
حیله هــای پــرورده شــده در اذهــان و اندیشــه های بیمــار 

ــت. ــته اس ــران برداش ــت ای ــمنان مل دش
کالم الهــی توانســت  آیــات  از  بــا اســتفاده  امــام خمینــی 
ایــن پیــام خــود را هرچــه شــیوا تر و قوی تــر بــه مــردم ملــت 
بــزرگ ایــران انتقــال دهــد در ایــن پیــام رابطه هــای لفظــی 
و معنــوی بــا قــرآن وجــود دارد و از جملــه ی ایــن مــوارد 

خداونــد متعــال در ایــن آیــه می فرمایــد: 
 
ْ
ُکــُروا

ْ
َواذ  

ْ
ــوا

ُ
ق ّرَ

َ
َتف َوال  َجِمیعــًا  اهَّلِل  ِبَحْبــِل   

ْ
َواْعَتِصُمــوا

َبْیــَن   
َ

ــف
َّ
أل

َ
ف أْعــَداًء  ُکنُتــْم   

ْ
ِإذ ْیُکــْم 

َ
َعل اهَّلِل  ِنْعَمــَه 

أْصَبْحُتــم ِبِنْعَمِتــِه ِإْخَوانــًا؛۱7 ای مســلمانان، 
َ

وِبُکــْم ف
ُ
ل

ُ
ق

دســته جمعی بــه ریســمان خــدا چنــگ بزنیــد و اختــالف و 
کــه میــان شــما  کنــار بگذاریــد، و نعمــت خدایــی را  تفرقــه را 
کــه دشــمن همدیگــر بودیــد،  کــرد، در حالــی  الفــت برقــرار 

بــه یــاد بیاوریــد. 
و  آن  حفــظ  و  کلمــه  خمینــی)ره( وحــدت  امــام  نظــر  از 
نیــز انســجام و یکپارچگــی نیــاز دائمــی ملــت ایــران بلکــه 
کــه تأمیــن  تمــام مســلمانان جهــان بــه شــمار می آیــد؛ چــرا 
منافــع مشــترک مســلمانان در ســایه ممانعــت از مواضــع 
مقــدرات  بــه  آنــان  تســلط  از  جلوگیــری  و  بیگانــگان 

کشــورهای اســالمی میســر اســت.
اشــاره  نیــز،  خمینــی)ره(  امــام  گهربــار  کالم  ایــن  در 

دارد:  الهــی  آیــه  ایــن  بــه  معنــوی  بینامتنیــت 
َبْعــٍض  أْوِلَیــاُء  َبْعُضُهــْم  ُمؤِمَنــاُت 

ْ
َوال ُمؤِمُنــوَن 

ْ
َوال

َوُیِقیُمــوَن  ُمنَکــِر 
ْ
ال َعــِن  َوَیْنَهــْوَن  َمْعــُروِف 

ْ
ِبال ُمــُروَن 

ْ
َیأ

ِئــَک 
َ
ْول

ُ
ُه ا

َ
َکاَه َوُیِطیُعــوَن اهَّلَل َوَرُســول

َ
ــَلَه َوُیؤُتــوَن الــّز الّصَ

َســَیْرَحُمُهُم اهَّلُل ِإّنَ اهَّلَل َعِزیــٌز َحِکیــٌم؛۱۸ و مــردان و زنــان 
کارهــای پســندیده  کــه بــه  بــا ایمــان دوســتان یکدیگرنــد 
را  نمــاز  و  باز می دارنــد  ناپســند  کارهــای  از  و  وا  می دارنــد 
پیامبــرش  و  خــدا  از  و  می دهنــد  زکات  و  می کننــد  بر پــا 
مشــمول  زودی  بــه  خــدا  کــه  آناننــد  می برنــد  فرمــان 
کــه خــدا توانــا و حکیــم اســت. رحمتشــان قــرار خواهــد داد 

بینامتنیــت لفظــی و معنــوی بــا قــرآن در کالم گهربــار امام; 
روشــن و واضــح اســت و امــام; بــا بیانــی خطاب گونــه بــا 
اســتفاده از مفاهیــم قرآنــی اندیشــه های خــود را انتقــال 

می دهــد.
17.  آل عمران)3(: 103.

18.  توبه)9(: 71.

وحــدت نیروهــای مســلح در حفــظ جمهــوری 
اســلمی

 امــام خمینــی)ره( در تاریــخ ۴ اســفند مــاه ســال ۱35۹ در 
جمــاران تهــران، پیــام خــود را بــه ملــت ایــران و نیروهــای 

کنــد: مســلح این گونــه بیــان مــی 
اهالــی  بــا  هســتید  بــرادر  امــروز  شــما  مــن،  بــرادران   «
کــه بــا هــم و بــا ســایر  مملکــت... شــما همــه موظفیــد 
گــر  ا قــوای مســلح همــدم باشــید و هم نفــس باشــید... 
امــروز جمهــوری اســالمی مقاصــد خــودش را پیــش بــرد 
ابــد  تــا  کشــور خــودش  از  را  بــزرگ  و دســت قدرت هــای 
کــه مانــده اســت از رژیــم  ــا ایــن تفاله هایــی  کــرد و ب قطــع 
ســابق آن هــا را بــه قبرســتان فرســتاد و جمهــوری اســالمی 
کــه خــدای تبــارک و تعالــی امــر و مقــرر فرموده  را آن طــوری 
ــه  ک ــود  ــن می ش ــب ای ــا موج ــن معن ــرد. ای ک ــتقر  ــت مس اس
کشــور شــما بیمــه بشــود  کشــورهای اســالمی و خصوصــًا 
ــایه  ــر در س ــن ام ــاند و ای ــیب برس ــد آس ــی نتوان کس ــچ  و هی
اتحــاد همــه  قواســت. همــه قــوای مســلح بایــد بــا هــم 
متحــد باشــند... امــروز همــه مــا در ایــن موقــع اســتثنایی 
گــروه را بــه حســب واقــع تشــکیل بدهیــم و آن  بایــد یــک 

ابر قدرت هــا«.۱۹ گــروه ضربــت ] اســت [ در مقابــل 
و  مســلح  نیروهــای  اتحــاد  و  وحــدت  خمینــی;  امــام 
قواهــای نظامــی و انتظامــی را از ضروریــات یــک ملــت 
بــرای نیــل بــه قله هــای ترقــی می دانــد و در میــان ایــن 
کــردن خــود بــرای مقابلــه ی  اتحــاد، اشــاره ای بــه مهیــا 
بــا هرگونــه تجــاوز از ناحیــه دشــمنان می کنــد، خداونــد 
ع و مضمــون بــه پیامبــر )ص(  در قــرآن بــه ایــن موضــو
کــرده اســت تــا اســتحکامات الزم را بــرای مقابلــه بــا  وحــی 
کننــد و الزمــه  تجــاوزات از هــر نظــر و در هــر شــرایطی مهیــا 
ــه ســالح های پیشــرفته  ــار اتحــاد، دســتیابی ب کن آن را در 

قــوی می دانــد.  و 
ْیــِل 

َ
خ

ْ
َبــاِط ال ٍه َوِمــن ِرّ ــَوّ

ُ
ــن ق ــا اْســَتَطْعُتم ِمّ ُهــم ّمَ

َ
 ل

ْ
وا

ُ
َوأِعــّد

ُکــْم؛20 هــر نیرویــی در قــدرت  ُتْرِهُبــوَن ِبــِه َعــُدّوَ اهَّلِل َوَعُدّوَ
داریــد، بــرای مقابلــه بــا آن هــا )دشــمنان( آمــاده ســازید، و 
)همچنیــن( اســب های ورزیــده، )بــرای میــدان نبــرد( تــا 
به وســیله آن، دشــمن خدا و دشــمن خویش را بترســانید. 
و امــام خمینــی نیــز در قســمتی از ســخنان خــود بــه آیــه زیــر 

اشــاره می نمایــد: 
ــاِر 

َّ
ُکف

ْ
ــَن ال وَنُکــم ّمِ

ُ
ِذیــَن َیل

َّ
 ال

ْ
ــوا

ُ
اِتل

َ
 ق

ْ
ِذیــَن آَمُنــوا

َّ
َهــا ال َیــا أّیُ

ِقیــَن؛2۱ 
َ
ُمّت

ْ
 أّنَ اهَّلَل َمــَع ال

ْ
ُمــوا

َ
ــًه َواْعل

َ
ظ

ْ
 ِفیُکــْم ِغل

ْ
َیِجــُدوا

ْ
َول

کــه مجــاور  کافرانــی  کــه ایمــان آورده ایــد بــا  کســانی  ای 
کنیــد و آنــان بایــد در شــما خشــونت  کارزار  شــما هســتند 

ــا تقواپیشــگان اســت. کــه خــدا ب بیابنــد و بدانیــد 

19.  صحیفه امام، ج 14، ص 141 ـ 142.
20.  انفال)8(: 60.
21.  توبه)9(: 123.
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ــار  کن ســفارش بــه صبــر و تحمــل مشــکلت در 
وحــدت همگانــی

امــام خمینــی در تاریــخ ۱۱ دی ماه ســال ۱35۹ در جماران 
ــه بیــان مــی  ــه ملــت ایــران این گون تهــران پیــام خــود را ب

کنــد:
کــه ایــران مواجــه  کــه امــروز روزی اســت  »شــما می دانیــد 
بــا مشــکالت اســت؛ مشــکالت خارجــی، مشــکالت داخلی، 
و تــا این کــه ایــن مشــکالت رفــع بشــود مقــداری زمــان الزم 
کــه الزم اســت بــر همــه مــا، آن چیــزی  دارد و آن چیــزی 
ذکــر  بــرای مؤمنیــن  تعالــی  و  تبــارک  کــه خــدای  اســت 
کــه همــه انســان ها در خســارت هســتند؛  فرمــوده اســت 
کــه عمــل صالــح داشــته باشــند و در تمــام  مگــر مؤمنینــی 
اعمــال صالحــه دو چیــز را فرموده انــد: یکــی ســفارش بــه 
صبــر و یکــی ســفارش بــه حــق... امــروز مــا هــم محتاجیــم 
کــدام، دوســتان خودمــان را دعــوت بــه  بــه این کــه، هــر 
حــق بکنیــم. دعــوت بــه اســالم... دعــوت بــه آرامــش... 
بــه  دعــوت  و  بکنیــم  اســالمی  جمهــوری  بــه  دعــوت 
کنــد آن طوری کــه اولیــای خــدا ـ ســالم  صبــر... بایــد صبــر 
در  و  در همــه مصیبت هــا  مراحــل،  در همــه  ـ  علیــه  اهلل 

همــه مشــکالت صبــر می کردنــد«.22
کــه ملــت ایــران بــا آن هــا  امــام خمینــی; بــا بیــان مشــکالتی 
مواجــه اســت، قــدم دوم بــرای رســیدن بــه قله هــای ترقــی 
نــه تنهــا بایــد  کــه  را تحمــل مشــکالت و صبــر می دانــد 
کنــد، بایــد  کنــد و مشــکالت را تحمــل  خــود شــخص صبــر 
کننــد.  کنــد تــا عمــل  کار دعــوت  دیگــران را نیــز بــر ایــن 
کردنــد، ایشــان بــه  ایشــان از متــن صریــح قــرآن اســتفاده 
ــوی  ــداق ق ــه مص ک ــد  کنن ــی  ــاره م ــر اش ــه عص ــوره مبارک س

کــه خداونــد در ایــن ســوره می فرماینــد: می باشــد 
ِذیــَن آَمُنــوا 

َّ
ِفــی ُخْســٍر . ِإال ال

َ
َعْصــِر . ِإّنَ اِلنَســاَن ل

ْ
َوال

َوَتَواَصــْوا  َحــّقِ 
ْ
ِبال َوَتَواَصــْوا  اِلَحــاِت  الّصَ ــوا 

ُ
َوَعِمل

کــه  ْبــِر؛23 ســوگند بــه عصــر ]غلبــه حــق بــر باطــل[  ِبالّصَ
ــه  ک ــانی  کس ــر  ــت مگ ــان اس ــت خوش زی ــان دس ــًا انس واقع
کــرده و همدیگــر را بــه حــق  کارهــای شایســته  گرویــده و 

کرده انــد.  توصیــه  شــکیبایی  بــه  و  ســفارش 
کــه خداونــد در آن مســلمانان  آیــات فراوانــی ذکــر شــده اند 
ــاره  ــا اش ــز ب ــام نی ــد، ام ــکیبایی فرا می خوان ــر و ش ــه صب را ب
تزییــن  را  خــود  گهربــار  کالم  لفظــی  ع  نــو از  بینامتنیــت 

کــرده اســت. 

22.  صحیفه امام،  ج 13، ص 467 ـ 468.
23.  عصر)103(: 1 ـ 3.

مســلمین،  وحــدت  جهــت  در  تــلش 
جهــان مســتضعفان  اســلمی،  دولت هــای 
امــام خمینــی)ره( در تاریــخ 2۱ مــرداد مــاه ســال ۱35۹ 
در تهــران پیــام خــود را بــه ملــت ایــران این گونــه بیــان 

می کنــد:
کــه مــا وقتــی در ایــران، ملتمــان اتحــاد پیــدا  » شــما دیدیــد 
ــا می خواهیــم  ــی را شکســت داد. م ــرد، چــه قــدرت بزرگ ک
این طــور  مســلمین  از  دنیــا  جمعیــت  میلیــارد  یــک  کــه 
نــه قضیــه  گــر متحــد بشــوند،  ا بــا هــم متحــد بشــوند. 
قــدس دیگــر باقــی می مانــد و نــه قضیــه افغانســتان و نــه 
گــر وّعــاظ الســالطین بگذارنــد و اتحــاد  قضایــای دیگــر. و ا
مــا را بــه هــم نزننــد، إن شــاءاهلل، پیــروز خواهیــم شــد و 
ــد«.2۴ ــد ش ــروز خواهن ــالمی پی ــک اس ــالمی و ممال دول اس
کــرد وحــدت را بیــن  کــه ســعی  یکــی از مؤثرتریــن رهبــران 
رهبــر  خمینــی;،  امــام  دهــد،  گســترش  اســالمی  جوامــع 
کبیــر انقــالب اســالمی اســت. یکــی از راه کارهــای آرمانــی 
گسســتنی بیــن ملــت و  امــام;، ایجــاد وحــدت و اتحــادی نا
کــه وحــدت  مســلمانان بــود. وی خواهــان جامعــه ای بــود 
کــم باشــد، اختالفــات نــژادی، زبانــی، منطقــه ای  بــر آن حا
و فرقــه ای بــر اخــوت اســالمی برتــری نجویــد. مســلمانان 
بایــد بــه سرنوشــت همدیگــر حســاس باشــند و بــه مصائــب 
ج  و مشکالتشــان ابــراز احساســات نماینــد. مســلمانان خــار
ــترک  ــور مش ــه ام ــان، ب ــاص خودش ــای خ ــوزه جغرافی از ح
ج دهنــد.  دینــی و باورهــای ایمانــی خــود اهتمــام بــه خــر
مبــارک  مــاه  جمعــه  آخریــن  تعییــن  بــا  امــام  حضــرت 
ــی قــدس« و »روز اســالم«،  ــه عنــوان روز »جهان رمضــان ب
اهتمــام خــاص خــود بــه امــور مســلمانان را نشــان دادنــد 
و نقطــه عطفــی در اتحــاد میــان مســلمانان جهــان ایجــاد 
کــه هــر روز و هــر ســال بــر عظمــت و ابهــت ایــن  کردنــد 
روز افــزوده مــی شــود. امــام ; بــا اســتفاده از مفاهیــم قــرآن 
بــرای  کــردن آن هــا در برنامه ریزی هــای خــود  و پیــاده 
کــرده  ســعی  مســتحکم  و  قــوی  حکومتــی  پایه گــذاری 
اســت حکومتــی الهــی ایجــاد نمایــد. بــرای ایجــاد وحــدت 
ــن  ــی از ای ــرد و یک ک ــاظ  ــب را لح ــام جوان ــد تم ــالمی بای اس
جوانــب، مبــارزه بــرای ایجــاد ایــن وحــدت اســت. امــام بــا 
اســتناد معنــوی بــه آیــه زیــر، مبــارزه قاطعانــه و مقاومــت 
ــه  ــرای رســیدن ب ــه از دســتورات الهــی ب ک و ایســتادگی را ـ 
ــرار داده  اهــداف اســت ـ ســرلوحه ی عملکردهــای خــود ق

بــود.
 
ْ
ُموا

َ
ــًه َواْعل

َّ
َکآف وَنُکْم 

ُ
اِتل

َ
َکَمــا ُیق ــًه 

َّ
َکآف ُمْشــِرِکیَن 

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
اِتل

َ
َوق

ِقیــَن؛25 و همگــی بــا مشــرکان بجنگیــد 
َ
ُمّت

ْ
أّنَ اهَّلَل َمــَع ال

کــه  چنان کــه آنــان همگــی بــا شــما می جنگنــد و بدانیــد 
خــدا بــا پرهیــزگاران اســت. 

24.  صحیفه امام،  ج 13، ص 98. 
25.  توبه)9(: 36.
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 اخوت اسلمی
امــام خمینــی در تاریخ 26 تیرماه ســال ۱35۸، در مدرســه 
فیضیــه قــم، پیــام خــود را بــه ملــت ایــران این گونــه بیــان 

می کنــد:
کنیــم ایــن توجهمــان  گــر مــا حفــظ  » از ایــن بــه بعــد هــم ا
کنیــم ایــن بــرادری و وحــدت را، از  گــر حفــظ  را بــه خــدا، ا
ایــن بــه بعــد هــم پیــش مــی بریــم؛ تــا آخــر هــم پیــش مــی 

بریــم«.26
کــه از خــود عطوفــت  » مــن از جوانــان عزیــز می خواهــم 
کــه مرضــّی خداونــد اســت  نشــان دهنــد و از شــیوه احســان 

کننــد«.27 کیــد فرمــوده، پیــروی  کریــم بــر آن تأ و قــرآن 
الُمؤِمُنــوَن  کــه  می فرمایــد  تعالــی  و  تبــارک  خداونــد   «
کــرد. چطــور  إخــَوٌه برادرنــد این هــا، بایــد بــه بــرادری رفتــار 
کنیــد،  کــه اذیــت  شــما بــرادر خودتــان را دلتــان نمی آیــد 

کنیــد«.2۸  بایــد همین طــور بــا هــم رفتــار 
بــر اســاس آموزه هــای اســالمی، انســان ها در ســایه ایمــان 
زمینــه  امــر  ایــن  و  بــرادر می شــوند  بــا یکدیگــر  بــه خــدا 
اخــوت و بــرادری را در بیــن آن هــا قــوت می بخشــد. قــرآن 

می فرمایــد: در این بــاره  کریــم 
ــوا 

ُ
ق

َ
أْصِلُحــوا َبْیــَن أَخَوْیُکــْم َواّت

َ
ُمْؤِمُنــوَن ِإْخــَوٌه ف

ْ
َمــا ال

َ
ِإّن

ُکــْم ُتْرَحُمــوَن؛2۹ مؤمنــان بــا همدیگــر برادرنــد؛ 
َّ
َعل

َ
اهَّلَل ل

ــازید.  ــرار س ــح برق ــازش و صل ــان س ــان برادرانت ــس می پ
بــا توجــه بــه چنیــن رابطــه ای میــان مؤمنــان، بایــد تــا حــد 
گرفــت و بــه ایــن دســتور دینــی  تــوان جلــو اختالف هــا را 
کــرد. خداونــد در ســوره مبارکــه مائــده بــه پیامبــر  عمــل 
کــرم)ص( دســتور بــه همــکاری بــا یکدیگــر بــر اســاس  ا
ــَوی 

ْ
ق

َ
ــّرِ َوالّت ِب

ْ
ــی ال

َ
ــوا َعل تقــوا و نیکــوکاری می دهــد: َتَعاَوُن

کــه رایحــه طیبــه  ــتورات دیگــری نیــز وجــود دارد  ؛30 دسـ
وحــدت از آن هــا بــه مشــام می رســد. 

کالم الهــی بــه روابــط  امــام خمینــی; همــگام و هم قــدم بــا 
و  هجمــات  بیــن  در  و  می کنــد  اشــاره  مســلمانان  بیــن 
توطئه هــای پلیــد و شــیطانی مســتکبران، صحیح تریــن 
توطئه هــای  بدین وســیله  تــا  می کنــد  ترســیم  را  روابــط 
مســتکبران را خنثــی و اتحــاد و هم دلــی را افزایــش دهــد و 

مســلمین احســاس بــرادری داشــته باشــند.

کردن به فرمان خدا عمل 
امام خمینی ;در تاریخ ۱۰  اسفند ماه سال ۱35۹ در 
جماران تهران، پیام خود را به ملت ایران این گونه 

کند: بیان می 

26.  صحیفه امام،  ج 9، ص 128.
27.  همان، ج 12، ص 195.
28.  همان، ج 7، ص 492.

29.  حجرات)49(: 10.
30. در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید. )مائده)5(: 

)2

» همــه بایــد تحــت بیــرق اســالم و تحــت پرچــم اســالم 
برویــد، لکــن نــه بــه طــور شــعار، بــه طــور واقــع و بــه طــور 
تحــت  از  شــما  و  مــا  می توانیــم  روزی  آن  حقیقــت... 
ســیطره ظلــم، ظلــم قدرت هــای بــزرگ، بیــرون برویــم 
کــه  ــا آن همــه ذخایــری  ــا یــک میلیــارد جمعیــت و ب کــه ب
کنیــم  کنیــم و اســالم را پیــدا  مــا داریــم، خودمــان را پیــدا 
و توجــه بــه اســالم بکنیــم و بــا فرمــان خــدا عمــل بکنیــم. 
گــر بــا فرمــان خــدا عمــل بکنیــم، خــدای تبــارک و تعالــی  ا

کــرد«.3۱  مــا را نصــرت خواهــد 
در  ســعی  خویــش  گهربــار  کالم  بــا  خمینــی)ره(  امــام 
جهت دهــی صحیــح آحــاد ملــت بــه اتحــاد در زیــر یــک 
کــه  اســت  اســالم  پرچــم  پرچــم،  ایــن  و  دارد  را  پرچــم 
کــرده  بــا قــدرت تمــام در مقابــل متجــاوزان ایســتادگی 
کــرده اســت:  کالمــش بــه آیــه زیــر اشــاره  اســت و در میــان 
ــْت  ِذیــَن آَمُنــوا ِإن َتنُصــُروا اهَّلَل َینُصْرُکــْم َوُیَثّبِ

َّ
َهــا ال َیــا أّیُ

ایــن  و  می دهــد  را  یــاری  یــک  نویــد  کــه  َداَمُکــْم؛32 
ْ

أق
گــر بــا خــدا  کــه ای مــردم ا مفهــوم را در دل هــا مــی کارد 

باشــید خــدا بــا ماســت

فرهنگ شهادت و ایثار
امــام خمینــی)ره( در تاریــخ 2 شــهریور مــاه ســال ۱35۸ 
در قــم، پیــام خــود را بــه ملــت ایــران این گونــه بیــان مــی 

کنــد:
هــم  مــا  اولیــای  نداریــم...  کــی  با دادن  شــهید  از  مــا   «
شــهید شــدند یــا مســموم شــدند یــا مقتــول. اولیــای مــا 
هــم بعــض از آن هــا در حبــس و بعــض از آن هــا در تبعیــد 
کــم دادیــم...  بــه ســر بردنــد. بــرای اســالم هر چــه بدهیــم 
کــه از اولیــای مــا بــه مــا می رســد.  شــهادت ارثــی اســت 
ــا مــی  ــه بعــد از مــوت را فن ک ــد از مــردن بترســند  آن هــا بای

داننــد«.33
را  دیگــران  غــرض  برگزیــدن،  معنــی  بــه  لغــت  در  ایثــار 
بــر  را  بــر غــرض خویــش مقــدم داشــتن و منفعــت غیــر 
بــه  اســالم  در  اســت.3۴   مقــدم داشــتن  مصلحــت خــود 
راه  در  اخــالص  و  بخشــش  کاری،  فــدا تــالش،  معنــای 
کــه بیانگــر رشــد و معرفــت الهــی انســان  خــدا آمــده اســت 
اســت و بــا مفاهیمــی همچــون شــهادت، خیرخواهــی و 
در  شــهادت  همین طــور  و  اســت.  همــراه  دیگر خواهــی 
ــورد  ــه در م ک ــی  کس ــالح  ــواه و در اصط گ ــای  ــه معن ــت ب لغ
گردیــده  ح  مطــر بدهــد،  شــهادت  و  گواهــی  مســأله ای 

اســت.35 

31.  صحیفه امام،  ج 14، ص 166 ـ 167.
32.  ای کسانی که ایمان آورده اید اگر خدا را یاری کنید یاریتان 

می کند و گام هایتان را استوار می  دارد. )محمد)47(: 7(
33.  صحیفه امام،  ج 9، ص 341.

34.  ر.ک:  لغت نامه دهخدا، ص 3682. 
35.  ر.ک: لسان العرب، ص 225.
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و  ارزشــمند  یــک فرهنــگ  بــه عنــوان  ایثــار،  و  شــهادت 
الهــی  مفاهیــم  عالی تریــن  جــزء  و  اســالم  دیــن  در  واال 
کــه یــک انســان  از واالتریــن ارزش هایــی مــی باشــند  و 
متعهــد می توانــد بــرای دفــاع از عقیــده و در راه خــدا بــه 
آن مقــام دســت یابــد. فرهنــگ شــهادت بدیــن جهــت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــن ارزش ب ــه ای ک ــد  ــت می باش دارای اهمی
ــر اهمیــت  پدیــده ی اعتقــادی و دینــی اســت و در قــرآن ب
آن اشــاره شــده اســت و بــرای نمونــه می تــوان بــه ایــن آیــه 

اشــاره نمــود : 
 

ْ
ــوا ِفــی  َســبیِل اهَّلِل أْمواتــًا َبــل

ُ
ِتل

ُ
ِذیــَن ق

َّ
َوال َتْحَســَبّنَ ال

کســانی  گمــان مبــر  ــوَن؛36 و هرگــز 
ُ

ِهــْم ُیْرَزق أْحیــاٌء ِعْنــَد َرّبِ
کشــته شــدند مرده انــد ، بلکــه زنده انــد و در  کــه در راه خــدا 

نــزد پروردگارشــان روزی داده می شــوند. 
و  قداســت  از  اســالمی،  نگــرش  در  خــدا  را  در  شــهادت 
اهمیــت واالیــی برخــوردار بــوده و اولیــاء خــدا و برگزیــدگان 

بوده انــد.37  آن  در طلــب  همــواره 

گیری نتیجه 
بــرای  امــام خمینــی;  راهبــر  و  گهربــار  کالم  تمــام  گرچــه 
یــک  در  و همگرایــی  اتحــاد  و  مفاهیــم وحــدت  تبییــن 
می تــوان  را  آن  کّلیــت  امــا  نمی گنجــد،  مختصــر  مقالــه 
ــتاوردهای  ــه دس ــان ب ــه داد. ایش ــه إرائ ــورت خالص ــه ص ب
کــه در اندیشــه های خــود  وحــدت و اتحــاد و همگرایــی 
کــه  گذاشــته بودنــد  کــرده بــود را بــه مرحلــه عمــل  ترســیم 

شــامل: 
۱. قوی شدن در برابر هرگونه هجمات؛ 

2. پیشرفت های هم جانبه در سایه اتحاد و برادری؛ 
گسترش و توسعه ی ارزش های اعتقادی و دینی؛   .3

کــردن بــه  گســترش فرهنــگ اســالمی و قرآنــی و عمــل   .۴
قــرآن؛

ــالب،  ــای انق ــا و آرمان ه ــام ارزش ه ــدن تم ــی ش  5. جهان
امــام; نیــز بــه زیان هــای و آســیب های نداشــتن وحــدت 

کــه شــامل:  کــرده اســت  اشــاره 
و  قــدرت  رفتــن  از بیــن  و  ضعــف  ســبب  تفرقــه؛  الــف( 

گــردد؛  مــی  شــدن  آســیب پذیر 
ب( تفرقه باعث شکست در برابر دشمنان می شود؛ 

ج( تفرقه، موجب از هم گسستگی و اختالف می گردد. 
د( بروز جنگ و درگیری؛ 

از  انحــراف و دوری  انحــراف: اختــالف در پی دارنــده  ه( 
ــت؛ ــق اس ح

و( ذلت و خواری؛ 
ز( شکست و نابودی؛ 
گمراهی و ضاللت. ح( 

36.  آل عمران)3(: 169.
37.  دایره المعارف تشّیع، ص 60.

منابع
- قرآن، ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی.

- لسان العرب، محمدبن مکرم ابن منظور، قم، نشر 
ادب الحوزه، ۱۴۰5ق . 

- وحدت اسالمی از دیدگاه قرآن و سّنت، سید 
محمد باقر حکیم، ترجمه: عبدالهادی فقهی زاده، 

تهران، انتشارات تبیان، ۱377.
- سردار خوبان، عیسی جمالی، تهران، شاهد، ۱3۸۱.

-  الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه، اسماعیل بن 
حماد جوهری، بیروت، دارالعلم، ۱۴۰7ق.

-حدیث والیت )مجموعه رهنمودهای مقام معظم 
رهبری(، سید علی خامنه ای، تهران، سازمان تبلیغات 

اسالمی، ۱377.
کبر دهخدا، تهران، دانشگاه تهران،  - لغت نامه، علی ا

.۱377
- صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی، ۱362.
 - دایره المعارف تشّیع، محمد آصف فکرت، ۱37۹.

-  بحار األنوار، محمد باقر المجلسی، طهران، المکتبه 
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کنزالعمال، المتقی الهندی، التحقیق: الشیخ بکری   -
حیانی والشیخ صفوه السقا، بیروت، مؤسسه الرساله، 
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نگرش
امام خمینی)ره(

به قرآن کریم

چکیده
امــام خمینــی )ره( خــود آیتــی از آیــات الهــی بــود، در افــق 
َنــا 

ْ
ق

َ
ــْد َخل

َ
ق

َ
روشــن پیشــانی بلنــد او می شــد تفســیر آیــت ل

ِویــٍم2  را بــه تماشــا نشســت. او 
ْ

الْنَســاَن ِفــی أْحَســِن َتق
گفــت و نــور آیــات روشــن قــرآن  ــا قــرآن زیســت، از قــرآن  ب
را همچــون چراغــی فــرا روی جامعــه اســالمی قــرارداد. او 
فریادگــر بازگشــت بــه قــرآن بــود، بازگشــت بــه جهان بینــی 
قــرآن، انســان قرآنــی و جامعــه قرآنــی، تــا در ســایه معــارف 
کــت و رکــودی  بلند،انســان ســاز و زندگــی بخــش آن، از فال

کــه بــر جوامــع اســالمی حکــم فرمــا بــود رهایــی یابنــد.
ســبب  بزرگــوار  آن  نظــر  بــه  قــرآن  از  مســلمانان  دوری   
اصلــی خــواب آلودگــی و پژمردگــی مســلمانان بــه حســاب 
قدرت هــای  کــه  اســت  چیــزی  همــان  ایــن  می آمــد،و 

پــی آن هســتند:  غارتگــر در 
کننــد،  ــرای اینکــه شــماها را جــدا  »اینهــا نقشه هاســت، ب
کننــد. قــرآن یــک  خودتــان را از هــم، شــما را از قــرآن جــدا 
کــرده بودنــد  کننــد و  گــر بــه آن تشــبث  کــه ا ســدی اســت 
ــرآن را  ــدند. ق ــال[ نمی ش ــاری ]مبت گرفت ــن  ــه ای ــلمین ب مس
کردیــم، ایــن ســد را مــا بــه آن تشــبث نکردیــم،  مــا رهــا 
کــه از هــر طــرف تــوی ســر مــا دارنــد  رســیدیم بــه اینجــا 

می زننــد…«3 
کــرد و   ایــن فریــاد، مســلمانان را از خــواب ســنگین بیــدار 
کــه در آن  کــه شــعارهای تنــد مارکسیســت ها،  ســبب شــد 
فضــای تاریخــی، انقالبی هــای پیشــرو قلمــداد می شــدند 
و طرفــداران حرکت هــای انقالبــی علیــه )امپریالیســم( را 
کــرده بودنــد و دین  کــم و بیــش علیــه دیــن جلــب و جــذب 
را )افیــون توده هــا( لقــب داده بودنــد، ماننــد حبابــی بــر 

ســطح آب بترکــد.
2. تین )95(: 4.

3. صحیفه امام، ج 4، ص 240 ـ 241.

 رقیه والیتی1
1. کارشناسی ارشد پژوهشگری.

کــم تاریخــی  امــام خمینــی)ره( بــا توجــه بــه آن فضــای حا
کــه دامــن زده  بــر اندیشــه آزادی خواهــان و تردیدهایــی 
می شــد می فرمایــد: »مــا بایــد یــک مطالعــه ســطحی، الزم 
نیســت خیلــی مطالعــه دقیــق، یــک مطالعــه ســطحی در 
کردنــد  کــه دعــوت  کــه آیــا آنهایــی  قــرآن بکنیــم... ببینیــم 
کــه آمدنــد و تــوده   مــردم را، اینهــا یــک اشــخاصی بودنــد 
کــردن  کردنــد؟ بــرای خــواب  را ضعیــف، تــوده  را خــواب 
تــوده  آمدنــد؟ و اینهــا عمــال قدرتمندهــا هســتند.... یــک 
کــه ببینیــم قــرآن  مطالعــه جزئــی هــم در قــرآن بکنیــم 
آمــده اســت بــرای ذکــر و دعــا و بــرای حــرز و امثــال ذلــک، 
کتابــی اســت  یــا نــه، قــرآن را نشــناختند؟«... قــرآن یــک 
کــه از آن تحــرک بیشــتر اســتفاده می شــود تــا چیزهــای 
کــه مــردم را حرکــت داده اســت؛  کتابــی اســت  دیگــر، یــک 
ــا همــه  ــد حرکــت داده اســت و ب کــه دارن از ایــن خمــودی 
حرکــت  ایــن  قــرآن«.4  اســت  انداختــه  در  طاغوت هــا 
آفرینــی هــم جــزء روش تربیتــی و اهــداف قــرآن اســت،که 
در ایــن مقالــه بیــان خواهــد شــد،روش تحقیــق ایــن مقاله 
کتابخانــه ای اســت. در ایــن مقالــه می خواهیــم از دیــدگاه 
گرایــش ایشــان  امــام خمینــی)ره( دربــاره قــرآن بگوییــم و 

بــه قــرآن را مــورد بررســی قــرار دهیــم . 
کلیدی:امام خمینی)ره(،قرآن،چیستی قرآن واژه های 

4. هامن، ص 18.
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ــام)ره(، مطالبــی هــر  اســت. در وصیــت نامــه حضــرت امـ
کــه  ــی  ــرآن آمــده، در صورت ــگاه قـ ــاره جای ــاه درب کوت ــد  چنـ
داوری دربــاره اندیشـــه امــام)ره( نیازمنــد بررســی همــه 

ــت.  ــان اس ــای ایشـ گفته ه ــار و  آث

چیستی قرآن
هرچنــد ســخن در بــاره چیســتی بیشــتر در معنــای ظاهــری 
حقیقــت،  چیســتی،  ایــن  دیگــر  ُبعــد  امــا  می شــود  آن 
کتــاب و ارزش خوانــدن و آداب  منزلــت، و اهــداف ایــن 
ــت،  ــی اس ــای بررس ــر ج ــاره از دو منظ ــن ب ــت. در ای آن اس
یکــی از منظــر خــود قــرآن و اهــل بیــت پیامبــر و در مرحلــه 
کــه امــام  بعــد قــرآن پژوهــان و دیگــری از منظــر عارفانــی 
تفســیر  و  دارد  آن  بــه  ویــژه  فکــری  تعلــق  خمینــی)ره( 
رو،  ایــن  از  می کنــد.  بیــان  را  منزلــت  ایــن  از  خاصــی 
کــه قــرآن از دیــدگاه امــام  نخســتین پرســش ایــن اســت 
آمــده و چــه هدفــی دارد.  پدیــد  )ره( چیســت، چگونــه 
کــه امــام)ره( چــه تحلیل هایــی دربــاره قــرآن  گــر بدانیــم  ا
تفســیر  بــه  او  چگونــه  کــه  می فهمیــم  راحت تــر  دارد، 
می اندیشــد و روش پیشــنهادی او دربــاره تفســیر چیســت 
و چــرا از مفســرین خــرده می گیــرد و تفســیرهای موجــود، 
او را قانــع نمی کنــد و در نهایــت خــود در ایــن بــاره چــه 
کــه در ایــن بــاره می گویــد بــه  کــرده اســت؟ بیشــتر مطالبــی 
کــه بــرای مــردم  کلماتــی اســت  زبــان اصطــالح و در قالــب 

عــادی آشــنا نیســت و بایــد آن هــا را توضیــح داد. 

حقیقت و منزلت قرآن
کتاب، ســخن های بســیار در قرآن رســیده:  در منزلت این 
کــه خــود پایدارتــر اســت راه می نمایــد.11 و  قــرآن بــه آیینــی  
کتــاب را تبیــان هــر چیــز، و وســیله هدایــت و رحمــت  ایــن 
کــه از پیــش روی آن و  کتابــی عزیــز  و بشــارت می دانــد.12 
از پشــت ســرش باطــل بــه ســویش نمی آیــد13 از اهــل بیــت 
روایــات بســیار رســیده بــه عنــوان نمونــه، امیــر مؤمنــان 
کتــاب خداســت،  در منزلــت قــرآن چنیــن می گویــد: قــرآن 
گذشــتگان و آینــدگان شــما در آمــده، حــل  کــه از  »کتابــی 
کشــمکش های شــما در آن اســت« 14 و در جایــی  و فصــل 
کــه  دیگــر: »حــق را از باطــل جــدا می کنــد، پندگویــی اســت 
گمــراه نکنــد و حدیــث  کــه  فریــب ندهــد و راهنمایــی اســت 
کــه دروغ نگویــد، و کســی بــا قرآن ننشســت،  خوانــی اســت 
کاســت،  کــه چــون برخاســت افــزون شــد، یــا از وی  جــز 

11. ر.ک: ارساء)17(: 9.
12. ر.ک: نحل )16(: 89.

13. فصلت)41(: 42.
14. ر.ک: نهج البالغه، کلامت قصار.

مقدمه
ــَرءُت،  کلمــه قــرآن اســِم َعَلــم )اســم مصــدر( و مشــتق از َق
وزن  بــر  یــا  و  گوینــد.  را  شــده(  ُمقروء)خوانــده  کتــاب  و 
ُفعــالن، و ُغفــران، از مــاده »َقــَرَء« بــه معنــای َجَمــَع اســت. 
َجْمَعــه  ی 

َ
أ ْرآَنــُه؛ 

ُ
ق َو  َجْمَعــُه  ْینــا 

َ
َعل ِإَنّ  آمــده:  چنانکــه 

ِإَنّ  ِقراَءَتــُه{  ی 
َ
ْرآَنــُه،}أ

ُ
ق ِبــْع 

ّ
اَت

َ
ف نــاُه 

ْ
َرأ

َ
ق ــِإذا 

َ
ف ِقراَءتــه،  و 

ْرآَنــه5 و برخــی آن را بــه معنــای مفعولــی 
ُ

ْینــا َجْمَعــُه َو ق
َ
َعل

کــه در چیــزی  گرفتــه و قــرأت را هنگامــی بــه کار می برنــد 
کننــد و آن را بخواننــد. . . پــس قــرآن همــان مقــروء  نظــر 
کــه بــر پیامبــر  کتابــی  اســت و مــا قــاری و در اصطــالح بــه 
کتــاب آســمانی و جامع تریــن  ــازل شــده وبرتریــن  ــم ن خات
توســط فرشــته وحــی  از طــرف خداونــد  کــه  اســت  آنهــا 
ُمهیمــن  و  ُمصــدق  و   6 شــده،  نــازل  خاتــم،  پیامبــر  بــه 
کتــاب  کتاب هــای پیشــین اســت. 7 دســتورات ایــن  بــر 
بــرای راهنمایــی و ســعادت انســان نــازل شــده8 و مفاهیــم 
بــه ســر  گاه  کــه آ و معانــی آن هــر چنــد واال و از مقامــی 
آســمان ها و زمیــن اســت. 9 امــا بــرای فهــم همــه بــه زبــان 
مــردم و مناســب بــا فاهمــه آنــان بیــان شــده اســت.10 در 
گــون جــای ســخن اســت،  گونا کتــاب از جهــات  بــاره ایــن 
ــت  ــت، فضیل از اهمیــت بررســی، چیســتی، حقیقــت منزل
بــه  رســیدن  موانــع  و  مســائل  و  تــالوت،  آداب  قرائــت، 
ــد. از  ــد ش ــح داده خواه ــه توضی ک ــی  ــت معن ــم و دریاف فه
ع نگــرش  کــه اســاس روش و منــش انســان را نــو آنجــا 
کــه نگــرش امــام  او تشــکیل می دهــد، می تــوان پرســید 
خمینــی)ره( بــه قــرآن چگونــه بــوده و قــرآن در نظر ایشــان 
چــه جایگاهــی داشــته است؟دســت یافتــن بــه ژرفــای هــر 
کامــل از  کــه مــا نقشــه ای  اندیشــه ای آنــگاه ممکــن اســت 
آن اندیشــه داشــته باشــیم. بایــد ببینیــم شــخص در ابعــاد 
ع چگونــه می اندیشــیده و چــه رفتــار  گــون یــک موضــو گونا
گــر  و منشــی از خــود نشــان مــی داده اســت. بــه طــور مثــال ا
کنیم، الزم  بخواهیــم نگــرش امــام)ره( بــه قرآن را بررســی 
ــاق  ــت، قلمــرو و آف ح بازگش ــر ــداف، ط ــتی، اه ــت چیس اس
گســتری و توجــه بــه آداب رســیدن بــه قــرآن از دیــدگاه 
کــرده و ببینیــم ایشــان در  امــام خمینــی)ره( را بررســی 
مقــام مقایســه بــا دانشــوران دیگــر چــه موضعــی دارد و در 
گفتــه و چــه جایگاهــی بــرای آن قائــل بــوده  ایــن بــاره چــه 

5. قیامت )75(: 17 و18.
6. نحل )16(: 89.

7. ر.ک: مائده)5(: 48.
8. ر.ک: بقره )2(: 97؛ نحل )16(: 89، 102؛ منل)27(: 2؛ احقاف )46(: 

.12
9. ر.ک: فرقان )25(: 6.

10. ر.ک: ابراهیم)14(: 4.
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کســی  کــوری، و بدانیــد  کاهــش از  افزونــی در رســتگاری و 
کــه بــا قــرآن نیــاز نباشــد، بی قــرآن بی نیــاز نباشــد«.15   را 
گفته هــای امــام)ره(، نگاهـــی  کســـی بــه نوشــته ها و  ــر  گـ ا
- هــر چنـــد ســطحی - بیافکنــد، بـــه خوبــی در می یابــد 
کــه او از مجذوبــان و شــیفتگان قــرآن مجیــد اســت. آن 
آمــده، ســالیان دراز،  چنان کــه در تاریــخ زندگــی ایشــان 
صبــح و شــام معتکــف آســتان ایــن رشــحه الهــی بــوده و بــا 
تــالوت قــرآن انــس دایــم داشــته و دیگــران را تشــویق بــه 
خوانــدن و تدبــر در آیــات آن می کــرده و در وصیت نامــه 
خــود یــادآور شــده اســت؛ 16 از اهمیــت و عظمــت قــرآن بــا 
توضیحــات خــاص و اســتثنایی ســخن می گفتــه و تأثیــر 
حضــور آن را در جامعــه بازگــو می نمــوده اســت. از مهجــور 
بــودن قــرآن رنــج می بــرده و معتقــد بــوده، چــون قــرآن 
گفته هــای مفســرین شــده و  گروهــی منحصــر بــه  در نظــر 
ــر در  ــا تفکــر و تدب کــرده ، ی راه اســتفاده از قــرآن را مســدود 
آیــات شــریفه را تفســیر بــه رأی دانســته اند، مهجــور مانــده 
ــه قــرآن  اســت. او تنهــا راه نجــات مســلمین را بازگشــت ب
کــردن و نــه خوانــدن  می دانــد، آن هــم فهمیــدن و عمــل 
و حفــظ تنهــا. در بخشــی دیگــر، ایشــان بــه صیانــت قــرآن 
گــران اشــاره می کنــد، موضــع ایشــان،  از دســتبرد تحریــف 
ــر میــان  همــان دیــدگاه محققــان شــیعه و مشــهور و متوات
دانشــمندان عالــم اســالم اســت؛ بدیــن روی در مواضــع 
از تحریــف  قــرآن مصــون  کــه  نشــان می دهــد  مختلــف 
قــرآن  آداب  بــه  ایشــان  نوشــته های  از  بخشــی  اســت. 
از  قــرآن  بــه  بازگشــت  بــرای  چنانکــه  دارد،  اختصــاص 
ع  گــر مجمــو موانــع اســتفاده از قــرآن ســخن می گویــد. ا
کــه امــام  گرفتــه شــود، آشــکار می گــردد  ایــن نــکات در نظــر 
خمینــی )ره(هــر چنــد پژوهــش مســتقلی دربــاره مباحــث 
مقدماتــی و علــوم قــرآن انجــام نــداده، امــا در نوشــته های 
گــون، ایــن نــکات بحــث شــده ،مجموعــه تبیــان و  گونا
گــواه  تفســیر قــرآن مجیــد برگرفتــه از آثــار در پنــج مجلــد 
کنــده اســت، در توضیح  توجــه و حجــم ســخنان در آثــار پرا
کــه  یکایــک ایــن نــکات بایســته تفصیــل اســت. نکاتــی 

ــده اند.  ح ش ــر ــاص ط ــری خ ــد و از منظ جدی
1ـ قرآن جلوه جهان

ع و درهم  گون و متنــو گونا هــر چنــد مضامیــن قــرآن بســیار 
گــون اســت،  گونا تنیــده بــا اهــداف خــاص و صورت هــای 
امــا بازتــاب دهنــده حقایــق هســتی و باطــن جهــان و ثمــره 
کــه در قــرآن  کالم خویــش اســت  تجلــی حضــرت حــق در 

15. ترجمه نهج البالغه، سید جعفر شهیدی، خطبه 176.
16. ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 393.

ــر  ــوت تعبی ــم ملک ــه عال ــری از آن ب ــر ظاه ــتی غی ــن هس ای
ــت.  ــان اس ــوه جه ــرآن جل ــت ق ــن جه ــت. 17 از ای ــده اس ش
از دیــدگاه امــام)ره(، قــرآن هــر چنــد نوشــته هایی اســت 
و  می خوانیــم  و  می شــنویم  و  می بینیــم  را  آن  مــا  کــه 
قــرآن  امــا حقیقــت  را در می یابیــم،  معانــی ظاهــری آن 
نمــودی از هســتی ملکوتــی دارد. 18 در تحلیلــی دیگــر در 
کتاب هــای آســمانی دیگــر،  مقــام مقایســه میــان قــرآن و 
کــه در مرتبــه ای  دلیــل برتــری قــرآن بــه ایــن جهــت اســت 
کتاب هــا قــرار دارد و از هــر جهــت جلــوه حــق  بلنــد از آن 
خ او اســت و تمــام تجلیــات زیبــا  و آیینــه تمــام نمــای ر
آفریــن و قدرتمنــد را در خــود جــای داده و ســر آغــاز تمــام 
شــئون ذاتــی و صفاتــی و فعلــی حــق اســت:پیش اهــل 
کتــاب شــریف از حــق تعالــی، بــه مبدأیــت  معرفــت ایــن 
بــه جمیــع  و  جمیــع شــئوون ذاتیــه و صفاتیــه و فعلیــه 
کتــب  تجلیــات جمالیــه و جاللیــه صــادر شــده، و دیگــر 
ســماویه را ایــن مرتبــت و منزلــت نیســت. 19 چــون جلــوه 
جهــان بــودن در تحلیــل حضــرت امــام)ره( از طریــق اســم 
کامــل اســت. از ایــن رو می نویســد، قــرآن  اعظــم و انســان 
کــه بیانگــر اســم اعظــم اســت، همان طــور  صحیفــه ای 
حتــی  اســت.  اعظــم  اســم  صــورت  کامــل  انســان  کــه 
ــبت  ــر دو نس ــل ه کام ــاِن  ــرآن و انس ــه ق ک ــت  گف ــوان  می ت
گــر در  ا و  یــک نقش انــد  مقــام دارای  آن  بــه جلوه گــری 
ایــن جهــان بــه ظاهــر دو تــا هســتند، امــا در عالمــی دیگــر 
یکــی هســتند. خداونــد  نــام می گیــرد،  کــه عالــم غیــب 
بــا دســت زیبــا آفریــن و قــدرت خویــش انســان را آفریــد 
گــردد، بــا همیــن  کامــل فراهــم  تــا زمینــه ظهــور انســان 
کــه بتوانــد  دســت، حقایــق پنهــان را آن انــدازه پاییــن آورد 
ــورت  ــه ص ــد و ب کن ــدا  ــاظ را پی ــب الف ــه در قال ــت ارائ ظرفی
کتــاب شــریف صــورت احــدی  کتــاب در آید،بلکــه ایــن 
تجمــع جمیــع اســما و صفــات، و ُمعــّرف مقــام مقــدس 
حــق بــه تمــام شــئون و تجلیــات اســت. 20 امــام)ره( بــا 
چنیــن تحلیلــی معتقــد اســت، قــرآن از مقــام دیگــری فــرود 
نیســت،  قابــل فهمیــدن  عــادی  افــراد  بــرای  کــه  آمــده 
کــه در آن مقــام، قــرآن ِســّر  بدیــن روی نتیجــه می گیــرد 
کــه رازهــای دیگــری را بیــان می کنــد،  اســت: ِســّری اســت 
کــه در رازهــای دیگــر پوشــیده  راز اســت؛ امــا رازی اســت 
شــده اســت.21 در جــای دیگــر، بــرای نشــان دادن ایــن 
17. ر.ک: انعام )6(: 75؛ اعراف )7(: 185؛ مؤمنون )23(: 88؛ یس )36(: 

.83
18. ر.ک: آداب الصلوه، ص 321.

19. هامن، ص 183.
20. ر.ک: هامن، ص 321.

21. تفسیر سوره حمد، ص 165.
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از تعبیــر  پوشــیدگی و راز آلودگــی قــرآن در عالــم غیــب، 
دیگــری اســتفاده می کنــد و می گویــد: قــرآن در آن مقــام در 
هفتــاد هــزار الیــه و حجــاب پیچیــده شــده تــا بــه دســت مــا 
رســیده اســت.22 مفهــوم ایــن ســخن از نظــر ایشــان، مبهم 
ــر  ــیر ظاه ــودن تفس ــترس ب ــل دس ــر قاب ــا غی ــرآن ی ــودن ق ب
کــه قــرآن  کلمــات وحــی نیســت؛ بلکــه بــه ایــن معناســت 
ــا  کالم حــق تناســب ب کالم حــق و در مرتبــه عالــی اســت و 
کــه در جهــان غیــب مکنــون قــرار دارد،  حــق الیــزال دارد 
بدیــن روی در آن مقــام قابــل درک نیســت، امــا وقتــی 
کامل  کلمــات را پوشــید، جلــوه  کــرد و لبــاس الفــاظ و  تنــزل 
ــا  ــر ب ــر، پیامب ــارت دیگ ــه عب ــدارد. ب ــت را ن ــه آن حقیق هم
کــه برهنــه  کــرده  باطــن ذاتــش آن هــا را در جایــی دریافــت 
از تعینــات و وابســتگی های مــادی و زمانــی بــوده اســت. 
حــق در ایــن ارتبــاط خارق العــاده، حقایــق و معارفــی را 
ــا ایــن معــارف  ــرده اســت.23  ام ک ــر القــا و افاضــه  ــر پیامب ب
بلنــد وقتــی بــه زمیــن رســیده، هــزاران پــرده بــر آن آویختــه 
نــور آن هــا دیــده می شــود،  ایــن پرده هــا  شــده والبــالی 
کــه مــا مشــاهده می کنیــم و  درســت ماننــد خورشــیدی 
اســت  همانــی  دقیقــًا  می بینیــم  آنچــه  می کنیــم  گمــان 
کــه هــزاران ســال  کــه در آســمان می درخشــد، در حالــی 
کــه مــا تنها  نــوری فاصلــه میــان مــا و خورشــید باعــث شــده 
کنیــم. دربــاره قــرآن، ایــن  شــعاعی از خورشــید را مشــاهده 
کــه چگونــه ایــن  مثــال تنهــا بــرای فهــم ایــن نکتــه اســت 
کتــاب تدویــن الهــی فــرود آمــده، و بــه جایــی رســیده که در 
کلمــات قــرآن بــرای مــا انســان های زندانــی  قالــب الفــاظ و 
کــه  در طبیعــت قابــل درک باشــد. امــام)ره( در ایــن بــاره 
ــوان  ــرآن نمی ت ــه ق کن ــه حقیقــت و  ــم مــادی ب چــرا در عال
کتــاب  گــر ایــن  دســت یافــت، چنیــن اســتداللی می کند:ا
ک ســبحانی بــه اشــاره ای از  مقــدس، و ایــن نوشــته پــا
می کــرد  تجلــی  جلوه هایــش  از  جلــوه ای  و  اشــاره هایش 
و برخــی از حجاب هــای نورانــی خــود را بــرای آســمان و 
گــر  ا یــا  و  را می ســوزاند.  ارکان آن  برمــی داشــت،  زمیــن 
ــم  ــان را دره ــود آن ــرد وج ــوه می ک ــرب جل ــتگان مق ــر فرش ب
می کوبیــد و چــه خــوب ســروده اســت: احمــد ار بگشــاید آن 

ــد جبرئیــل. 24 ــد مدهــوش مان ــا اب پــر جلیــل ت
2. قرآن، ُمعّرف ذات حق

معــرف  اســت،  هســتی  معــرف  قــرآن  کــه  گونــه  همــان 
کالم امیــر مؤمنــان ایــن معرفــی بــا  خالــق هســتی اســت. در 
تعبیــر تجلــی و جلوه گــری آمــده اســت: فتجلــی ســبحانه 

22. ر.ک: رشح دعای سحر )ترجمه فارسی(، ص 93.
23. ر.ک: تفسیر قرآن مجید، ج1، ص.

24. ر.ک: رشح دعای سحر، ص 93 ـ 94.

بــرای  رأوه25    یکونــوا  أن  غیــر  مــن  کتابــه  فــی  لهــم 
او  آنکــه  بــدون  می یابــد،  تجلــی  قــرآن  در  خــدا  ایشــان 
کتــاب بــا تفصیــل بیشــتر  را ببیننــد. از ســوی دیگــر ایــن 
خ نمــای تمــام نام هــا و صفت هــا و ُمعــّرف مقــام  آیینــه ر
ــی اســت. لقــد تجلــی اهَّلل لخلقــه فــی  مقــدس حــق تعال
کیــد  کلمــه.26  چنانکــه در ســخن امــام)ره(، ایــن معنــا تأ
کتــاب ُمعــّرف ذات مقــدس حــق و اســما  کــه قــرآن،  شــده 
و صفــات الهــی اســت؛27  بلکــه مقصــد اعــالی قــرآن ایــن 
ــش  ــا همــه اســم ها و صفت های ــی را ب ــه حــق تعال ک اســت 
بــاره قابــل تأمــل  بشناســاند. تحلیــل امــام)ره( در ایــن 
کــه  اســت. زیــرا ایشــان در تفســیر ســوره حمــد، در آنجــا 
شــیخ بهایــی نعمت هــای الهــی را بــه نعمت هــای دنیایــی 
خــرده  می کنــد،  تقســیم  کســبی  و  موهبتــی  آخرتــی،  و 
شــمارش  کــه  نعمت هایــی  ایــن  می گویــد:  و  می گیــرد 
کردیــد، بهــره افــراد متوســط اســت؛ امــا انســان های دارای 
و  هســتند  دیگــری  نعمــت  جســت وجوی  در  مقامــات، 
اســما  آن نعمــت معرفــت ذات، توحیــد ذاتــی، معرفــت 
نعمت هــا  ایــن  آنــگاه  اســت.  افعالــی  توحیــد  معرفــت  و 
را توضیــح می دهــد،28 امــا در اینجــا دربــاره هــدف انبیــا 
کتاب هــای آســمانی بــه ویــژه قــرآن، در آفاقــی  و مقصــد 
ــر از مســائل روزمــره ســیر می کنــد و می گویــد: رســول  بلندت
کــه اینجــا حکومــت تأســیس  کــرم و ســایر انبیــا نیامدنــد  ا
کــه اینجــا  کننــد؛ ایــن مقصــد اعالایــن نیســت، نیامدنــد 
کننــد، آن هــم مقصــد اعــال نیســت، این هــا  عدالــت ایجــاد 
]کــه[  هــم  آســمانی  کتاب هــای  اســت...  مقدمــه  همــه 
کریــم اســت، تمــام مقصــدش  کتــاب قــرآن  باالترینــش 
کنــد حــق تعالــی را بــا همه اســماء  کــه معرفــی  همیــن اســت 
کــردن اهــداف  کــه دارد«29 چنیــن دســته بندی  و صفاتــی 
)ره(روی  خمینــی  امــام  کــه  معناســت  ایــن  بــه  قــرآن 
می کنــد  برجســته  را  آن هــا  و  می گــذارد  دســت  مســائلی 
ــوان  ــه عن ــرآن ب ــاره ق ــان را درب ــرش ایش ــی نگ ــه نوع ــه ب ک
تجلــی حــق نشــان دهــد. وقتــی مســئله تشــکیل حکومــت 
بــه ذهــن  امــور مقــدس می دانــد؛  از  را  و ایجــاد عدالــت 
ــه مســائل اخالقــی و ســیر و ســلوکی  کــه ایشــان ب می رســد 
کــه ایشــان نگاهــی ژرف تــر بــه آن  توجــه دارنــد، در حالــی 
ــزرگ  می انــدازد و توجــه خــود را بــه مســائلی فوق العــاده ب
کــه اثــر بزرگــی در زندگــی  گونــه ای  معطــوف می کنــد بــه 

25. نهج البالغه، خ147.
26. بحار االنوار، ج89، ص107.

27. ر.ک: آداب الصلوه، ص 321.
28. ر.ک: تفسیر سوره حمد، ص 80 ـ 81.

29. صحیفه امام، ج 20، ص 409.
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انسان برجای می گذارد. 
3ـ شاهد صدق قرآن

بــرای درســتی و حقیقــی بــودن ســخن و کتابی یــا از بیرون 
کتــاب مراجعــه می شــود.  بررســی می شــود و یــا بــه خــود آن 
از نظــر امــام)ره( خــود قــرآن شــاهد درســتی و الهــی بــودن 
آن  آورنــده  معــرف  قــرآن،  دیگــر  طرفــی  از  اســت.30  آن 
کســی بخواهــد پیامبــر را بشناســد، بایــد قــرآن  گــر  اســت. ا
کنــد. ایــن معنــا در روایــات در بــاب شــخصیت  را مطالعــه 
کــه: کان خلقــه القــرآن،31 ُخلــق پیامبــر  پیامبــر نیــز آمــده 
قرآنــی بــود. و تجســِم قــرآن و عینیــت خارجــی آن، پیامبــر 
اســت، امــام)ره( در تحلیلــی عرفانــی ایــن نکتــه را روشــن 
می ســازد. ایشــان هــم پیامبــر و هــم قــرآن را جلــوه تــام 
در  کــرم)ص(  ا پیامبــر  چــون  امــا  می دانــد،  تعالــی  حــق 
زمــان مــا نیســت و بــه او دسترســی نداریــم تــا اخــالق و 
کــه چگونــه جلــوه حــق می باشــد،  را دریابیــم  رفتــارش 
بــا مراجعــه بــه قــرآن ایــن حقیقــت را در می یابیــم، زیــرا 
کامــل اســت. بدیــن روی  قــرآن حقیقــت مکتــوب انســان 
ایشــان پیامبــر )ص(را معــرف قــرآن می دانــد، همــان طــور 
ــام  ــوه ت کــرم و حضــرت صــادق )ع( وجل کــه خــود رســول ا
حــق تعالــی هســتند، قــرآن هــم همــان طــور اســت. قــرآن 
هــم جلــوه تــام خــدای تعالــی اســت؛ یعنــی بــا همــه اســماء 
کــرده اســت و ولــی اهلل اعظــم و رســول  و صفــات تجلــی 
اطــالع  ازش  مــا  کــه  اشــراق هایی  آن  بــا  )ص(را  کــرم  ا
ــت.  ــرده اس ک ــق  ــات محق ــماء و صف ــه اس ــا هم ــم و ب نداری
کتــاب الهــی  ... از آن ســوی، معــرف پیامبــر)ص( را خــود 
کتــاب مقــدس  کــس هــر چنــد در ایــن  می دانــد، یعنــی هــر 
کــه آورنــده  ــر مطلــع می شــود  توجــه داشــته باشــد، بیش ت

کیســت و چــه جــور آدمــی اســت. 32 او 
4ـ دالیل عظمت قرآن

گونــه تحلیــل  کتــاب چنــد  در بــاره دلیــل عظمــت ایــن 
ایــن  معــارف  ذکــر  طریــق  از  روش  رایج تریــن  می شــود، 
ایــن  ویژگی هــای  بیــان  دیگــر  روش  امــا  اســت.  کتــاب 
کتــاب اســت. امــام خمینــی )ره( کتــاب بــه لحــاظ هویــت 
کتــاب آداب الصلــوه بــا انتخــاب روش دوم بــه ترســیم  در 
بــه  جهــت  چنــد  از  و  می کنــد،  مبــادرت  ویژگی هــا  ایــن 

می پــردازد: عظمــت  توصیــف 
کاتــب آن؛ خداونــِد  الــف(: بــه جهــت عظمــت متکلــم و 
دارای  و  نامتناهــی  موجــودی  ســخنان  ایــن  گوینــده 
صفــات جــالل و جمــال اســت، و ایــن عظمــت در ســخن او 

30. ر.ک: هامن، ج 20، ص 408.
31. بیهقی، دالئل النبوه، ج 1، ص 309.
32. ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 408.

کــه تمــام بزرگی هــای  منعکــس اســت. آن عظیــم مطلــق 
قابــل تصــور در ملــک و ملکــوت و تمــام قدرت هــای نــازل 
در غیــب و شــهادت در او وجــود دارد، همــه آن هــا را در 
قــرآن تجلــی داده اســت؛ بــه همیــن دلیــل ایــن صحیفــه 

برتــری دارد. 
کریــم  ب(: بــه جهــت عظمــت مطالــب و مقاصــد قــرآن 

کتــاب بزرگــی دارد.  کــه ایــن  اســت 
کــه قــرآن بــه  ج(: عظمــت حامــل ایــن قــرآن و کســی اســت 
گــر  وســیله او نــازل شــده و او واســطه نــزول بــوده اســت. ا
حامــل و آورنــده بــزرگ بــود، در بزرگــی پیــام اثــر می گــذارد 

و از ایــن طریــق می تــوان بــه بزرگــی آن پــی بــرد. 
د(: از راه زمــان ارســال و موقعیــت نــزول هــم می تــوان بــه 
کریــم در شــب قــدر نــازل  عظمــت قــرآن پــی بــرد. قــرآن 
گــر  کــه برابــر بــا هــزار مــاه در ایــام دیگــر اســت. ا شــده؛ شــبی 
خداونــد چنیــن موقعیتــی را بــرای نــزول قــرآن انتخــاب 
کتــاب و پیــام آن مهــم  کــه ایــن  کــرده، نشــان می دهــد 
کــرده  کــه چنیــن وقتــی را بــرای نــزول آن انتخــاب  بــوده 

اســت. 
کیفیــت نــزول هــم، در شــناخت عظمــت قــرآن بســیار  هـــ(: 
کــه خداوند  مهــم و تأثیرگــذار اســت. در روایــت آمــده اســت 
دارای هفتــاد هــزار حجــاب اســت: ِان هَّلِلّ تبــارک و تعالــی 
ت، 

َ
ُکِشــف ــو 

ُ
لمــه ل

ُ
لــف ِحجــاَب ِمــن نــوِر و ظ

َ
َســبعین ا

ــت ُســبحاُت َوجهــه َدونــه.33 بــرای خــدا هفتــاد 
َ

الحرق
کنــار  گــر آن حجاب هــا  هــزار پــرده از نــور و ظلمــت اســت؛ ا
رونــد، هــر آینــه انــوار روی او جــز او را خواهــد ســوخت. 
کــه ایــن  گــر قــرآن، تجلــی خــدا باشــد، معلــوم اســت  حــال ا
قــرآن  عظمــت  در  آن  عظمــت  همــه  بــا  تجلــی  کیفیــت 
و  قــرآن  معرفــی  در  امــام)ره(  البتــه  اســت.34  تأثیرگــذار 
کــه  کتــاب دالیــل دیگــری هــم دارد  چیســتی عظمــت ایــن 

در همیــن ســیاق بیــان شــده اســت. 
 5 ـ قرآن وسیله رابطه با خدا

آفریده هــای خــدا نیازمنــد رابطــه بــا خالــق خــود هســتند. 
او  بــا  و  کنــد،  برقــرار  رابطــه  او  بــا  بخواهــد  کســی  گــر  ا
وســیله ای  ازچــه  بایــد  باشــد،  داشــته  پیونــدی محکــم 
کنــد؟ از دیــدگاه امــام)ره(، قــرآن وســیله ایــن  اســتفاده 
کــه انســان از طریــق آن بــه  رابطــه اســت. راهــی اســت 
عــّز ربوبیــت می رســد و ایــن معنــا بــه جــز آن چیــزی اســت 
کــه قــرآن تجلــی نام هــا و صفــات حــق اســت: »قــرآن... 
وســیله رابطــه بیــن خالــق و خلــق و عــروه الوثقــی و حبــل 

المتیــِن تمســک بــه عــّز ربوبیــت اســت«...  .35
33. بحار االنوار، ج 55، ص 45.

34. ر.ک:  آداب الصلوه، ص 182 ـ 184.
35. هامن، ص 194. 180
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گر دل  6. قرآن احیا
بــه حســاب  را  امــام )ره(آن  کــه  از مــواردی  یکــی دیگــر 
قــرآن  کــه  اســت  ایــن  می گــذارد،  خــدا  کتــاب  عظمــت 
کتــاب  کتــاب احیــای قلــوب اســت: »ایــن صحیفــه الهیــه، 
الهیــه  معــارف  و  علــم  ابــدی  حیــات  بــه  قلــوب  احیــاء 
ــه میــان  اســت...36 وقتــی ســخن از زنده کنندگــی قــرآن ب
کلمــه در برابــر  می آیــد، از صفتــی بــزرگ یــاد می شــود، ایــن 
کتاب هایــی  ــر  گرفتــه شــده و در براب کار  ــه  مــرگ آفرینــی ب
کــه ایجــاد یــأس و مردگــی می کنــد و انحطــاط آور  اســت 
گفتــه قــرآن37   اســت، امــا در توصیــف امــام)ره(، طبــق 
کتــاب دارای صفــت احیــای قلــوب و شــفا دهندگــی  ایــن 
اْســَتِجیُبوا  می گویــد:  دیگــر  جــای  در  چنانکــه  اســت. 
ُکــْم ِلَمــا ُیْحِییُکــْم.38 بــه خــدا و  ا َدَعا

َ
ُســوِل ِإذ هَّلِلِ َوِللَرّ

کــه  کردنــد، پاســخ دهیــد  گاه شــما را دعــوت  پیامبــرش هــر 
آن هــا شــما را زنــده می کننــد. 

 فضیلت و آداب تلوت قرآن
یکــی از مباحــث علــوم قــرآن در بحــث قرائــت، توجــه بــه 
کتاب هــای  کــه در بیشــتر  فضیلــت و بــه آداب آن اســت 
آَتْیناُهــُم  ِذیــَن 

َّ
ال اســت.39  شــده  ح  مطــر قرآنــی  علــوم 

کتــاب را  کــه ایــن  کســانی   ِتلَوِتــِه40 
ّ

وَنــُه َحــَق
ُ
ِکتــاَب َیْتل

ْ
ال

بــه آنــان داده ایــم، آن را چنــان که بایــد می خوانند و چون 
دارای فضیلــت بســیار حــق تــالوت را رعایــت می کننــد و 
لــذا قــرآن پژوهــان، آدابــی بــرای آن در خوانــدن و مــکان 
اندیشــه  شــناخت  راســتای  در  می کننــد.  ذکــر  قرائــت 
ایشــان  کیــدات  تأ بــا  آشــنایی  قــرآن،  دربــاره  امــام)ره( 
دربــاره توجــه بــه قرائــت و تــالوت بســیار ســخنان زیــادی 
کــه مجــذوب و مأنــوس قــرآن اســت،  کســی  آمــده اســت. 
لــذت انــس را بــرای دیگــران بازگــو می کنــد. شــیفتگی و 
کــه بــه شــیوه های مختلــف آن  عشــق موجــب می گــردد 
کنــد. در ایــن بخــش امــام خمینــی)ره( ســخنان  را بیــان 
کتاب هــا و ســخنرانی ها و پیام هــای  بســیاری دارد و در 

ع تــالوت می پــردازد.  ــه موضــو خــود، از ابعــاد مختلــف ب

36. هامن.
37. ر.ک: ارسا )17(: 82.

38. انفال)8(: 24.
39. زرکشی، ج2، ص59؛ االتقان، ج1، ص332.

40. بقره )2(: 121.

فضیلت تلوت
کیــد بــر قرائــت  بــرای بیــان اهمیــت در مرحلــه نخســت تأ
در قــرآن و روایــات اهــل بیــت اســت. چنانکــه قــرآن بــه 
ــوَن 

ُ
کیــد ورزیــده: َیْتل ع در وصــف مؤمنــان تأ ایــن موضــو

ْیــِل 41 یــا در وصــف مؤمنــان آمــده: ِإَنّ 
َّ
ِ آنــاَء الل

آیــاِت اهَّلَلّ
ــلَه . . . َیْرُجــوَن  قاُمــوا الَصّ

َ
ِ َو أ

ِکتــاَب اهَّلَلّ ــوَن 
ُ
ِذیــَن َیْتل

َّ
ال

قــرآن  خوانــدن  اهمیــت  زمینــه  در  َتُبــوَر.42  ــْن 
َ
ل ِتجــاَرًه 

ــه  تعبیر هــای مختلفــی بــکار رفتــه، یکــی از آنهــا اســتناد ب
کــه امــام )ره(مــی نویســد: »یکــی  اقــوال اهــل بیــت اســت 
کــرم صلــی اهلل علیــه وآلــه، وصیــت  از وصایــای رســول ا
بــه تــالوت قــرآن اســت... و آنچــه از اهــل بیــت عصمــت 
علیهــم الســالم در خصــوص آن وارد شــده اســت، در ایــن 
اوراق نگنجــد«. 43 آنــگاه روایاتــی را ذکــر و ســپس در بــاره 
ثــواب قرائــت نکاتــی بیــان می کنــد،  درجــات قاریــان و 
کثیــره، قضیــه تمثــل  کــه: »و در اخبــار  ماننــد ایــن ســخن 
قــرآن بــه صــورت نیکویــی و شــفاعت نمــودن آن از اهــل 
حدیــث  در  و   .  . اســت.  وارد  کننــدگان  قرائــت  و  خــود 
کنــد در حــال جوانــی،  کــه قرائــت قــرآن  اســت: مؤمنــی 
داخــل شــود قــرآن بــه گوشــت و خــون او، و او را خداونــد بــا 
کــرام نیکــوکار قــرار دهــد، و قــرآن پنــاه اوســت در  ســفرای 
قیامــت«. 44 ســپس مطالــب دیگــری در زمینــه آثــار معنوی 
قرائــت و تأثیــر آن در قلــب قــاری بیــان و آنهــا را تفســیر 
و تحلیــل می کنــد. 45 از نــکات جالــب توجــه، اشــاره بــه 
تجســم و عینیــت یافتــن قــرآن در وجــود اشــخاصی اســت 
کــه صــورت  کــه بــه درســتی حامــل قــرآن باشند؛کســانی 
کــه باطــن  گونــه ای  قــرآن در قلــب آنــان نقــش بســته، بــه 
گردیــده اســت. ایــن افــراد  کالم الهــی  ذاتشــان عینیــت 
کوشــش و تالشــی بــرای  دارای درجاتــی هســتند، و هــر 
کــه لیاقــت  فهــم و عمــل بــه قــرآن موجــب آن می گــردد 
ــا  ــردد ت گ ــری  ــب باالت ــاده پذیــرش مرات ــان آم و استعدادش
کالم جامــع  کــه باطــن ذات شــخص تمــام حقیقــت  جایــی 
کــه تجســم قــرآن شــد،  الهــی شــود. در آن صــورت فــردی 
خــود او قــرآن ناطــق می شــود، قــرآن جامــع و فرقــان قاطــع 
کــه ســراپا تحقــق بــه آیــات الهی  می گــردد، ماننــد علــی )ع( 
و نشــانه های بــزرگ خداونــد و قــرآن تــام و تمــام دارد. بــه 
همیــن دلیــل بــرای تحقــق هــر چــه بیشــتر دعــا، عبــادت و 
کــه آنهــا تکــرار شــود تــا جایــی  قرائــت قــرآن دســتور رســیده 

41. آل عمران)3(: 113.
42. فاطر)35(: 29.

43. رشح چهل حدیث، ص 497.
44. هامن، ص 498.

45. ر.ک: هامن، ص 497 ـ 499.
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کــه باطــن ذات شــخص بــه صــورت عبــادت و قــرآن در 
کــه خــود  آیــد...46 همچنیــن توضیــح می دهــد: »کســی 
کتــاب  را عــادت داد بــه قرائــِت آیــات و اســماء الهیــه از 
کــم قلــب او صــورت ذکــری  کــم  تکویــن و تدویــن الهــی، 
گیــرد و باطــن ذات محقــق بــه ذکــر اهلل  و آیــه ای بــه خــود 
و اســم اهلل و آیــت اهلل شــود. . . و مقــام ذکــر از مقامــات 
کــه بــه حوصلــه بیــان و بــه حیطــه  عالیــه بزرگــی اســت 
کنــد بــرای اهــل معرفــت  کفایــت  تقریــر و تحریــر برنیایــد، و 
و جذبــه الهیــه و اصحــاب محبــت و عشــق، آیــه شــریفه 
ُکْرُکــْم 47 ایــن تحلیــل 

ْ
ذ

َ
ُکُروِنــی أ

ْ
اذ

َ
کــه می فرمایــد: ف الهیــه 

کســانی  از  تنهــا  قــرآن  تــالوت  تأثیــر  عرفانــی و توصیــف 
کــه از یــک ســو خــود، عاشــق تــالوت باشــند و از  برمــی آیــد 
کــرده  گاهــی بــه مراتــب و درجــات آن پیــدا  ســوی دیگــر آ

ــه باشــند.  ــه یافت باشــند و آنهــا را در عمــل و تجرب

آداب قرائت
مهم تریــن اصــل در فرهنــگ اهــل بیــت در ترغیــب بــه 
قرائــت، خوانــدن همــراه بــا تدبــر و تأمــل اســت. در عصــر 
رواج  بســیار  حفــظ،  و  قرائــت  مســئله  معصومــان  ائمــه 
داشــت و حکومت هــای جــور از اینکــه مــردم بــه قرائــت 
تــالش  بلکــه  نداشــتند؛  ترســی  می آوردنــد،  روی  تنهــا 
گــر قــرار اســت  گــردد و ا می کردنــد همیــن رویــه متــداول 
کــه بــه ظاهــر  مــردم بــه قــرآن روی آورنــد، بهتــر اســت 
قــرآن، یعنــی تنهــا بــه قرائــت و حفــظ مشــغول باشــند؛ امــا 
ــیت  ــن روش حساس ــه ای ــبت ب ــت)ع( نس ــل بی ــب اه مکت
ــر  ــا تدب ــت ب ــود قرائ ــخنان خ ــواره در س ــان داده، و هم نش
را ترویــج نمودنــد. آنهــا تــالوت را بــرای فراهــم ســاختن 
زمینــه تدبــر در معانــی و فهــم اســرار ارزشــمند می دانســتند. 
همچنیــن تفکــر در آیــات را بــرای فــرو رفتــن در دریــای 
کــران معــارف قــرآن و شــناخت خــدا و لقــای پــروردگار  بــی 
ســجاد)ع(  امــام  روایــت  در  روی  بدیــن  می دانســتند؛ 
کــه: »آیــات القــرآن خزائــن فکّلمــا فتحــت خزینــه  آمــده 
ــرآن ماننــد خزائنــی  ــات ق ینبغــی لــک ان تنظــر إلیهــا. «آی
کــه از آن بــاز شــود، دیدنــی و  گنجینــه ای  کــه هــر  اســت 
ــه  ــا در روایتــی دیگــر امــام )ره(ب ــذت بردنــی اســت؛48 و ی ل
آیــات اشــاره  آثــار تــالوت و تدبــر در  مراتــب و درجــات و 
کســی در شــب ده آیــه بخوانــد،  گــر  می کنــد و می گویــد: ا
گــر پنجــاه آیــه  در آن صــورت از غافلیــن نخواهــد بــود و ا
را  آیــه  دویســت  گــر  ا و  بــود  خواهــد  کریــن  ذا از  بخوانــد 

46. ر.ک: هامن.
47. آداب الصلوه، ص 216 ـ 217.

48. الکافی، ج 2، ص 609، کتاب فضل القرآن.

بخوانــد از خاشــعین خواهــد بــود49 و. . . بــه همیــن دلیــل 
ح  کتــاب شــر امــام خمینــی)ره( وقتــی ایــن دو حدیــث را در 
چهــل حدیــث نقــل می کنــد، می نویســد: ظاهــر ایــن دو 
کــه تدبــر در آیــات و تفکــر در معانــی آن  حدیــث آن اســت 
خــوب اســت.50  ســپس روایتــی دیگــر از امــام علــی)ع( ذکــر 
ــر  ــه التدب کــه فرمــوده اســت: »الخیــر فــی. . . قرائ می کنــد 
کــه از روی تفکــر نباشــد.  فیهــا«. خیــری نیســت در قرائتــی 
51 و در جایــی دیگــر می نویســد:مطلوب در تــالوت قــرآن 

کنــد.52  کــه در اعمــاق قلــب انســان تأثیــر  شــریف آن اســت 
یــا در جایــی دیگــر می گویــد: »مطلــوب در قرائــت قــرآن 
کــه در قلــوب، صــورت آن نقــش بنــدد،  کریــم آن اســت 
کنــد، و دعــوات آن جایگزیــن  و اوامــر و نواهــی آن تأثیــر 
فرهیختــگان  کــه:  اســت  ایــن  دیگــر  نکتــه  شــود«...53 
کــردن بــه ادای  قرآنــی، منظــور از آداب قرائــت را توجــه 
ج حــروف  کلمــات و صــرف وقــت بــرای تمریــن ادای مخــار
کــه از معنــا و تفکــر غفلــت شــود،  گونــه ای نمی داننــد  بــه 
کــه قــاری  بلکــه آداب قرائــت نــزد آنــان بــه ایــن معناســت 
از خوانــدن قــرآن نتیجــه ای بــه دســت آورده و قــرآن در 
ــود  ــد: »مقص ــن روی می نویس ــد. بدی کن ــاد  ــول ایج او تح
ــده  ــداول ش ــراء مت ــض ق ــش بع ــه پی ک ــت  از آداب آن نیس
ج الفــاظ  کــه تمــام هــّم و همــت، منصــرف بــه مخــار اســت 
کــه از  کــه عــالوه بــر آن  و تأدیــه حــروف شــود؛ بــه طــوری 
کلــی غافــل شــویم، منجــر بــه آن  معنــی و تفکــر در آن بــه 
کلمــات  کثیــرًا  گــردد؛ بلکــه  کــه تجویــد آن نیــز باطــل  شــود 
ــود و  ــب ش ــر منقل ــورت دیگ ــه ص ــود ب ــه خ ــورت اصلی از ص
کنــد«...54 و جالــب تــر آنکــه ایــن  مــاده و صــورت آن تغییــر 
کــه انســان بــه ظاهــر مشــغول شــود و بــه  ع از قرائــت را ـ  نــو
معانــی توجــه نکنــد و عــادت روزمــره او شــود ـ بــه عنــوان 
کــه انســان  یکــی از حیله هــای شــیطان معرفــی می کنــد 
پرهیــزکار تــا آخــر عمــر بــه الفــاظ قــرآن ســرگرم و از ِســّر نــزول 
قــرآن و از حقیقــت اوامــر و نواهــی و دعــوت بــه معــارف 
 55 غافــل می شــود.  کلــی  بــه  آن  اخــالق حســنه  و  حقــه 
امــام)ره( ایــن دســته از خواننــدگان را ســرزنش می کنــد 
کــه چگونــه پــس از پنجــاه ســال قرائــت، بــه اصــل مقصــد 
و  کلمــات  ظاهــر  بــه  و  نکــرده  توجــه  آن  پیــام  و  نــزول 
حــروف و تشــدید و تغلیــظ آن ســرگرم شــده انــد و خوانــدن 

49. هامن، ص612، ح5.
50. ر.ک: رشح چهل حدیث، ص 497 ـ 498.

51. ر.ک: هامن، ص 497.
52. هامن، ص 498.
53. هامن، ص 499.

54. هامن.
55. ر.ک: هامن.

183



184



کنــون بــه آداب  قــرآن بــه صــورت غریبــی درآمــده اســت. ا
معنــوی قرائــت از دیــدگاه امــام)ره( می پردازیــم:

1ـ اخلص در قرائت
نخســتین ادب معنــوی قرائــت قــرآن، اخــالص در قرائــت 
اســت. اخــالص در قرائــت یعنــی اینکــه خوانــدن قــرآن 
تقــرب  و  الهــی  کلمــات  بــا  انــس  و  فیــض  کســب  بــرای 
گونــه شــائبه غیــر در آن نباشــد.  پــروردگار باشــد و هیــچ 
تظاهــر  یــا  معیشــت،  ســرمایه  اســت  ممکــن  غیــر،  ایــن 
ــر  ــا ه ــت و ی ــب معروفی کس ــا و  ــوت زیب ــراز ص ــا اب ــا ی ــه دع ب
چیــزی ماننــد آن باشــد. امــام خمینــی)ره( دربــاره ایــن 
کــه از اهــل  گفتــه و بــه روایاتــی  ادب بــا تفصیــل ســخن 
بیــت رســیده استشــهاد می کنــد: »و از آداب الزمــه قرائــت 
کــه در تأثیــر در قلــوب ِســمت ُرکنیــت دارد و بــدون  قــرآن 
آن هیــچ عملــی را قیمتــی نیســت، بلکــه ضایــع و باطــل و 
کــه ســرمایه  موجــب ســخط الهــی اســت، اخــالص اســت 
مقامــات اخرویــه و رأس المــال تجــارت آخــرت اســت.56  
گاه ایشــان بــه روایاتــی از اهــل بیــت اشــاره می کنــد  آن 
کــه قاریــان  کــه یکــی از آنهــا روایتــی از امــام باقر)ع(اســت 
را  قــرآن  قرائــت  کــه  گروهــی  کــرده،  گــروه  را ســه  قــرآن 
کــرده و بــه واســطه آن از ملــوک و  ســرمایه معیشــت خــود 
صاحبــان قــدرت، حقــوق و شــهریه دریافــت می کننــد و بــر 
کــه حــروف و صــورت  مــردم تقــدم می جوینــد و دیگــر آنــان 
قــرآن را حفــظ می کننــد و در عمــل حــدود آن را تضییــع 
ــد  ــدارد و خداون می نماینــد؛ ایــن دو، هیچکــدام ارزشــی ن
ــه قرائــت  ک ــروه ســوم هســتند  گ ــاد نکنــد. تنهــا  ــان را زی آن
کــه قرائــت قــرآن را دوای  کســانی  آنــان ارزش دارد، یعنــی 
ــا آن دل خــود را عــالج  ــد و ب ــب خــود می دانن ــای قل درده
می کننــد. پــس بــه واســطه آن، شــب را بیــدار و بــه عبــادت 
گذراننــد و در  بگذراننــد و روز را روزه بگیرنــد و بــه تشــنگی 
کننــد و از فــراش خــواب  مســاجد حاضــر شــوند و اقامــت 
گــروه از قاریــان قــرآن بــه تعبیــر روایــت  نــاز برخیزنــد. ایــن 

کمیاب ترنــد..  .57 کبریــت احمــر  از 
2ـ خواندن با ترتیل

ح  خمینی)ره(مطــر امــام  کــه  تــالوت  در  دیگــر  ادب 
می کنــد، ترتیــل اســت. ترتیــل، یعنــی: بــا آرامــی و شــمرده، 
بــا  کــه  ای  گونــه  بــه  آیــات،  کلمــات  خوانــدن  شــمرده 
ع خوانــدن بتــوان بــه تدبــر در آیــات و توجــه در  ایــن نــو
ح شــده:  معانــی پرداخــت. ایــن ادب در قــرآن هــم مطــر
ــْرآَن َتْرِتیــل؛58 قــرآن را شــمرده شــمرده بخوانیــد. 
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56. رشح چهل حدیث، ص 500 ـ 501.
57. الکافی، ج 2، ص 627، ح 1.

58. مزّمل )( : 4.

کــه در  در روایــت امــام صادق)ع(تفســیر شــده بــه حالتــی 
قلــب قــاری تأثیــر بگــذارد و دل ســخت را بــه نرمــی در 
ــه  ک ــر شــده، آن اســت  ــاره ذک ــه در ایــن ب ک ــاری  آورد. معی
کــه هــر چــه زودتــر  قــاری قــرآن مقصــودش ایــن نباشــد 
کــه بــا  قــرآن را بــه پایــان رســاند، بلکــه هــدف او آن باشــد 

کنــد...59  آیــات الهــی قلــب بیمــار خــود را درمــان 
3ـ توجه به قداست و عظمت

از آداب دیگــر قرائــت، توجــه بــه بزرگــی و قدســی بــودن 
کنــد  کــه قــرآن می خوانــد، بایــد تصــور  کســی  قــرآن اســت. 
کــه خــدای بلنــد مرتبــه بــا او ســخن می گویــد، و ســخن 
در  می کنــد.  راهنمایــی  را  او  کــه  می شــنود  را  محبوبــی 
ایــن بــاره امــام خمینــی)ره( می نویســد: »یکــی از آداب 
کــه عــارف و عامــی در آن  الهــی،  کتــاب  مهّمــه قرائــت 
شــرکت دارنــد و از آن نتایــج حســنه حاصــل شــود و موجــب 
نورانیــت قلــب و حیــات باطــن شــود، تعظیــم اســت، و آن 
کبریــای آن  موقــوف بــه فهــم عظمــت و بزرگــی و جاللــت و 

اســت«.60
4ـ حضور قلب و در محضر الهی دانستن

بــرای اینکــه قرائــت قــرآن اثــر بگــذارد و امکان تفکــر کردن 
کالم  فراهــم شــود، افــزون بــر اینکــه بایــد بــه قدســی بــودن 
کنــد و خــود را در محضــر خــدا ببینــد، بایــد حضــور  توجــه 
کنــد. حضــور قلــب، وقتــی اهمیــت پیــدا  قلــب نیــز پیــدا 
کــه وقتــی  کــه انســان متوجــه ایــن نکتــه باشــد  می کنــد 
گــر بــه  فــردی در برابــر شــخصیتی بــزرگ ســخن می گویــد، ا
جایــی دیگــر متوجــه باشــد و حــواس خــود را بــه مخاطــب 
می شــود.  شــمرده  توهیــن  نکنــد،  متمرکــز  ســخنانش  و 
کــه می خواهــد حضــور قلــب  کســی  بــه همیــن دلیــل آن 
کالم و مقــام را در ذهــن  کنــد، بایــد عظمــت و بزرگــی  پیــدا 
هنــگام  طــور طبیعــی  بــه  آن صــورت  در  باشــد،  داشــته 
ــد،  ــه امــور دیگــر توجــه نمی کن ــرآن ب ــت ق ــا قرائ شــنیدن ی
جایــی  بــه  را  خــود  ذهــن  و  نمی گویــد  ســخن  کســی  بــا 

نمی ســازد.  معطــوف 
5. استعاذه در تلوت

در  قــرآن  صــورت  اســتقرار  قرائــت  آداب  از  دیگــر  یکــی 
چنیــن  اینکــه  بــرای  و  اســت62  قلــب  حضــور  و  قلــب61 
پنــاه  قرائــت  آداب عملــی  از  یکــی  ایجــاد شــود،  حالتــی 
ــر  ــاد آوری ذک ــیطان و ی ــه های ش ــدا از وسوس ــه خ ــردن ب ب
کیــد می کنــد: »از آداب  کــه ایشــان بــه آن تأ اســتعاذه اســت 

59. ر.ک: رشح چهل حدیث، ص 504 ـ 505.
60. آداب الصلوه، ص 180 ـ 181.

61. ر.ک: رشح چهل حدیث، ص 497 ـ 499.
62. ر.ک: آداب الصلوه، ص 203.
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مهمــه قرائــت، خصوصــًا قرائــت در نمــاز. . . اســتعاذه از 
کــه خــار طریــق معرفــت و مانــع ســیر  شــیطان رجیــم اســت 
ــن  گفت ــا  ــتعاذه، تنه ــه اس ــت«.63 البت ــی اهلل اس ــلوک ال و س
»اعــوذ بــاهلل مــن الشــیطان الرجیــم« نیســت. آنچــه تأثیــر 
گــذار اســت، توجــه بــه خطــرات شــیطان و اســتمداد قلبــی 
و پنــاه بــردن بــه خداونــد از وسوســه های شــیطان اســت؛ 
کــه موجــب انحــراف حــواس و عــدم حضــور  وسوســه هایی 
قلــب می شــود. از ایــن رو، اســتعاذه نیــز بایــد بــا حضــور 
قلــب و توجــه بــه راهزنــی شــیطان در هنــگام قرائــت، و 

کــردن خواطــر شــیطانی باشــد. ســعی بلیــغ در دور 
6ـ تفکر همراه با قرائت

از دیگــر آداب مهــّم قرائــت، اندیشــیدن همــراه بــا قرائــت 
چهــل  ح  شــر کتــاب  در  امــام)ره(  بــاره  ایــن  در  اســت. 
گــون ســخن  گونا بــا تعبیرهــای  حدیــث و آداب الصــاله 
گفتــه. 64 حتــی در جایــی از خوانــدن قــرآن بــرای خــواص 
ــد و  ــاد می کن ــمی، انتق ــای جس ــفای بیماری ه ــادی و ش م
می نویســد: از قــرآن شــریف، تنهــا شــفای بیماری هــای 
کــرد، بلکــه عمــده مقصــد را شــفای  جســمانی نبایــد طلــب 
کــه مقصــد قــرآن اســت قــرار دهیــد. قــرآن  امــراض روحانــی 
گــر چــه شــفای  کریــم بــرای امــراض جســمانی نــازل نشــده؛ 

امــراض جســمانی نیــز حاصــل می گــردد.65 
7ـ ایجاد طهارت باطن

کــردن  از آداب دیگــر قرائــت قــرآن، بسترســازی و آمــاده 
دل بــرای تــالوت قــرآن اســت. بــه دســت آوردن طهــارت 
در  اخــالص  و  قلــب  حضــور  از  پیــش  چنــد  هــر  باطــن، 
ح اســت،  گفتــن اســتعاذه مطــر قرائــت، و حتــی پیــش از 
کــه  امــا رســیدن بــه ایــن مرحلــه هنگامــی ممکــن می گــردد 
دورانــی از تجربه هــای قرائــت ســپری شــود و شــخص بــه 
ک، ماننــد  کســازی باطــن پــی ببــرد. جایــگاه پــا اهمیــت پا
ــرای پذیرایــی از میهمــان محبــوب و  ــا ب ــه تمیــز و زیب خان
ــرآن  گرانقــدر اســت. اهمیــت و حساســیت بســتر قرائــت ق
کــه مشــکالت و وسوســه های  آنــگاه مشــخص می شــود 
ــر ذهــن و خاطــر انســان غلبــه  ــی ب شــیطانی و حــواس پرت
کنــد و انســان بفهمــد بایــد برگــردد و از آغــاز بــه پاالیــش 
کنــد و آنهــا را  بپــردازد و مــواد دور ریختنــی را مشــخص 
از ذهــن و زبــان خــود بیــرون بریــزد. بایــد دل را از اغیــار 
ــه دل دور  ــوی را از خان ــای معن کی ه ــد، و ناپا ــش ده پاالی
دارد. دروغ، غیبــت، ریــا، اذیــت و آزار نمونه هایــی از ایــن 
کــه رنجــش خاطــر مــی آورد و مانــع طهــارت  گناهانــی اســت 

63. هامن، ص 220.
64. ر.ک: رشح چهل حدیث، ص 499.

65. ر.ک:  آداب الصلوه، ص 205.

ایــن نازیبایی هــا  کــردن  ک  پــا از  باطــن می گــردد. پــس 
کســازی  نوبــت بــه آرایــش دل می رســد. آرایــش دل از پا
دشــوارتر اســت. چون باید خانه دل را با زیبایی و ظرافت 
کنــد. در اهمیــت تطهیــر دل ایشــان می نویســد:  نورانــی 
گــر تــو دارای قلبــی روشــن به انوار الهــی و روحی پرتو  پــس ا
گرفتــه از شــعاع های روحانــی باشــی و روغــن قلبــت روشــن 
گــردد هــر چنــد بــدون تمــاس بــا شــعله تعلیمــات خارجــی 
کــه پیــش پایــت را  روشــن شــده باشــد و آن نــور باطنــی را 
گمــان  کافــی داشــته باشــی، بــی  ــه قــدر  نورانــی می کنــد ب
کتــاب الهــی بــرای تــو آشــکار خواهــد شــد، مشــروط بــر  ِســّر 
کتــاب الهی الزم اســت،  کــه در تمــاس بــا  اینکــه طهارتــی را 
کلمــه الهــی و غایــت تکلــم حــق  داشــته باشــی و حقیقــت 
کبــرا خواهــی شــناخت.  تعالــی را در آیینــه مثــل اعــال و آیــت 
ح دعــای  66 ایشــان ایــن مطالــب را در جــای دیگــری از شــر

ک شــدن  ــرداری را پــا ســحر بیــان می کنــد و شــرط بهــره ب
از پلیدی هــا و آلودگی هــای عالــم طبیعــت و شست وشــو 
ایــن  می دانــد.  معنویــت  ل  زال و  صــاف  چشــمه های  در 
کثــر نوشــته های عرفانــی امــام )ره(منعکــس  مطالــب در ا
اســت، هــر چنــد تعبیرهــا متفــاوت اســت و در برخــی از 
مطالــب افزوده هایــی وجــود دارد. بــه طــور مثــال در آنجــا 
کــه ســخن از تجلــی قــرآن بــه میــان می آیــد، بــه آثــار ایــن 
طهــارت اشــاره می کنــد و می نویسد:شــیرین تریــن چیــزی 
کنــدن درخــت ملعــون عالــم طبیعت، از شــجره  کــه پــس از 
گشــایش ســینه او  مبارکــه در بهشــت فــردوس می چشــد، 
بــرای ارواح معانــی و بطــون آن و ســّر حقایــق و مکنــون آن 
کتــاب آداب الصــاله معتقــد اســت  می باشــد.67 ایشــان در 
کالم او نورانــی، بلکــه  ــه تنهــا  پــس از تحصیــل طهــارت ن
ــی از  ــی و صاف ــی نوران ــر قلب گ ــد: »ا ــد ش ــور خواه ــودش ن خ
کالم او نیــز نورانــی،  کــدورات عالــم طبیعــت شــد،  الــواث و 
ــوه در  ــود. و همــان نورانیــت قلــب جل ــور خواهــد ب بلکــه ن
گــر قلبــی ظلمانــی و مکــّدر  کســوه الفــاظ می نمایــد... و ا
شــد، فعــل و قــول او نیــز ظلمانــی و مکــّدر شــود«. 68 بــه 
ک تــر شــود،  همیــن دلیــل از نظــر امــام )ره(هــر چــه قلــب پــا
نــور قــرآن بیشــتر در دل می تابــد و از قرائــت بهــره بیشــتری 

می بــرد.69  
8ـ تطبیق در قرائت

از  منظــور  اســت.  تطبیــق  قرائــت  آداب  مهم تریــن  از 
قــاری  شــخص  عمــل  و  علــم  کــردن  عرضــه  تطبیــق، 

66. ر.ک: رشح دعای سحر، ص 56 ـ 57.
67. ر.ک: هامن، ص 69.

68. آداب الصلوه، ص 308 ـ 309.
69. ر.ک: رشح دعای سحر، ص 56 ـ 57.
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آینــه  برابــر  را در  بایــد خــود  قــرآن اســت. در تطبیــق  بــر 
کوتاهی هــا و هــر آنچــه در  کجی هــا و  قــرآن قــرار دهــد و 
کنــد و عیــوب را  نفــس شــخص قــرار دارد بــر قــرآن عرضــه 
کوشــش نمایــد. و بــه تعبیــر ایشــان:  مشــاهده و در رفــع آن 
ــات شــریفه  ــه از آی ــه در هــر آی ک ــان اســت  »تطبیــق آن چن
کنــد  کــه تفکــر می کنــد، مفــاد آن را بــا حــال خــود منطبــق 
کنــد و امــراض  و نقصــان خــود را بــه واســطه آن مرتفــع 
خــود را بــدان شــفا دهــد«. 70 تطبیــق در حقیقــت ماننــد 
از  از پشــت سرگذاشــتن دورانــی  پــس  چیــدن محصــول 
کوشــش و بــه بــار نشســتن آن اســت. همچنیــن  تــالش و 
کتــاب خــدا تطبیــق و  تمــام عقایــد و اندیشــه خــود را بــر 
بــر معــارف آن عرضــه می کنــد تــا هــر چــه را برخــالف آن یــا 
کنــد و بــه حقیقــت قــرآن  کمتــر اســت، اصــالح  افــزون تــر و 
گــردد. 71 تطبیــق  کنــد و قــرآن صــورت باطنــی او  متحقــق 
در مقــام عمــل از عصــر پیامبــر ســابقه داشــته، چنانکــه در 
کــه قــرآن  احــواالت پیامبــر)ص( آمــده اســت، هنگامــی 
توقــف  می رســید،  رحمــت  آیــات  بــه  چــون  می خوانــد، 
می کــرد و از خــدا آن را درخواســت می نمــود و چــون بــه 
آیــات عــذاب می رســید، از آنهــا بــه خــدا پنــاه می بــرد.72 
بــه  قرائــت  آداب  بحــث  در  نیــز  ق(   911 )م  ســیوطی 
ــاره  همیــن تطبیــق اشــاره دارد. 73 امــام خمینــی)ره( در ب
ادب تطبیــق بــه چنــد جهــت ماننــد اصــل، نمونه هــا و 
بــرای روشــن نمــودن عمــل  روش اشــاره می کنــد. مثــاًل 
مطــرود  ســبب  کــه  آدم)ع(  حضــرت  قصــه  بــه  تطبیــق 
شــدن شــیطان از بــارگاه قــدس بــا آن همــه ســجده ها و 
نتیجــه  و  می کنــد  اشــاره  شــده،  طوالنــی  عبادت هــای 
ــا  ــذا بایــد ب کــه او چــه بــوده، و بعــد چــه شــده و ل می گیــرد 
کــه از ایــن داســتان  خوانــدن ایــن آیــات یــاد آوری شــود 
کنــد؛ زیــرا مقــام قــرب  عبــرت بگیــرد و خــود را بــا آن تطهیــر 
ــا اوصــاف و اخــالق شــیطانی  کان اســت. ب ــا الهــی جــای پ
آیــات و  بــه  گذاشــت. 74  نیــز  بــارگاه نتــوان  قــدم در آن 
و  تطبیــق  شــیوه  تــا  می کنــد  اشــاره  دیگــری  قصه هــای 
گیــری از آیــات را نشــان دهــد، و در نهایــت  شــکل بهــره 
از  بخواهــد  کــه  »کســی  می کنــد:  گیــری  نتیجــه  چنیــن 
کافــی بــردارد بایــد هــر یــک  قــرآن شــریف حــّظ وافــر و بهــره 
کنــد تــا اســتفاده  از آیــات شــریفه را بــا حــاالت خــود تطبیــق 

ــد.75  کن ــه  کامل
70. آداب الصلوه، ص 308.

71. هامن، ص 209.
72. االتقان، ج 1، ص 368.

73. ر.ک: هامن.
74. ر.ک: آداب الصلوه، ص206.

75. هامن، ص 207.

روش تطبیق
ح و بررســی  کــه تطبیق از دو بعد قابل طر بــه نظــر می رســد 
اســت، یکــی بــه عنــوان روشــی بــرای تهذیــب نفــس و ســیر 
و ســلوک و بــه تعبیــری در مقــام عرفــان عملــی، و دیگــری 
بــه عنــوان روشــی بــرای شــناخت جهــان تکویــن و تطابــق 
ح اســت.  کــه در عرفــان نظــری مطــر آن بــا جهــان تدویــن 
ــت الزم  ــم نخس ــی و قس ــق عمل ــه تطبی ــتیابی ب ــرای دس ب
اســتفاده  رفتــاری  مقایســه  روش  از  اســتفاده  کــه  اســت 
کــه:  شــود. شــیوه مقایســه ای در تطبیــق نشــان می دهــد 
کــه خــود را بــه قــرآن  »وظیفــه ســالک الــی اهلل آن اســت 
تشــخیص  در  میــزان  چنانچــه  و  دارد  عرضــه  شــریف 
کــه آن  صحــت و عــدم صحــت و اعتبــار حدیــث آن اســت 
کتــاب خــدا عرضــه دارنــد و آنچــه مخالــف آن باشــد؛  را بــه 
باطــل و زخــرف شــمارند، میــزان در اســتقامت و اعوجــاج 
کتــاب اهلل  کــه در میــزان  و شــقاوت و ســعادت آن اســت 
درســت و مســتقیم درآیــد. و چنانچــه ُخلــق رســول اهلل 
کنــد«.  76 قــرآن اســت ُخلــق خــود را بــا قــرآن بایــد متوافــق 

3ـ موانع استفاده از قرآن در دیدگاه امام)ره(
بــه  نیــاز  قــرآن  کــردن  اســتفاده  کــه چگونــه  همان طــور 
شــناخت و آدابــی دارد، موانــع اســتفاده از قــرآن هــم نیــاز 
بــه دانســتن و برداشــتن آن موانــع دارد. یکــی از مشــکالت 
کننــدگان از قــرآن  موجــود بــر ســر راه مخاطبــان و اســتفاده 
وجــود فاصله هــای ذهنــی و فرهنگــی و رفتــاری اســت. 
حجــاب  آن  بــه  عرفانــی  اصطــالح  در  کــه  فاصله هایــی 
هدایــت  نــور  رســیدن  مانــع  حجاب هــا  ایــن  می گوینــد. 
آن  نمی گــذارد  و  می گــردد  شــخص  قلــب  بــه  معرفــت  و 
نــور معنــوی، قلــب خواننــده و شــنونده را روشــن ســازد. 
کلمــات را درمــی یابــد؛  شــخص فقــط ظاهــری از معانــی 
ــرای  ــات ب ــام الهــی برســد. آی ــه ژرفــای پی ــد ب ــا نمی توان ام
گرمــا بخشــی و شــعله وری نــدارد؛ ماننــد آتشــی اســت در  او 
کــه بــاد مــی وزد و خاموش می شــود.  بیابــان ســرد و تاریــک 
ع حجــاب ریشــه ای قرآنــی دارد؛ خداونــد  ح موضــو طــر
گنــاه ســخن  اثــر  در  گرفتگــی دل  زنــگار  از  کــه  آنجــا  در 
کــه آیــات خــدا بــر آنهــا خوانــده  کســانی  می گویــد، در مــورد 
ــْن  ــْم َع ُه

ّ
 ِإَن

ّ
ــد: َکَل ــد، می فرمای ــکار می کنن ــا ان ــود، ام می ش

آنــان  کــه  پنــدار،  زهــی  َمْحُجوُبــوَن.77 
َ
ل َیْوَمِئــذ  ِهــْم  َرِبّ

از پروردگارشــان ســخت در حجــاب هســتند.  در آن روز 
پــروردگار  و  مــردم  ایــن  میــان  ای  پــرده  آویختــه شــدن 
شــخص،  کــه  معناســت  ایــن  بــه  آیــات،  انــکار  اثــر  در 

76. هامن، ص 208.
77. مطففین )8(: 15.
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نمی توانــد حقایــق الهــی را ببینــد. امــا در ادبیــات عرفانــی 
کلمــات عرفــای  و اشــعار کســانی ماننــد حافــظ و موالنــا 78 و 
اســالمی نیــز می تــوان آن را دیــد. درک معــارف و دریافــت 
انعــکاس صــورت  بــه  را می تــوان  قلــب  توســط  حقایــق 
کــدر یــا زنــگار  گــر ایــن آیینــه  کــرد. ا اشــیا در آیینــه تشــبیه 
گرفتــه باشــد، یــا میــان آن و صــورت، پــرده ای واقــع شــده 
باشــد، دیگــر صــورت آن اشــیا دیــده نمی شــود. بایــد پــرده 
کــرد و زنگارهــا را از بیــن بــرد تــا  را بــاال زد، آینــه را صــاف 
از نظرابــن عربــی)م 638(  امــکان دیــدن فراهــم شــود 
بزرگتریــن مانــع بــرای دریافــت حقایــق، نفــس انســانی 
اســت.79 و تــا برطــرف نشــود، ایــن پــرده بــاال نمــی رود، 
کــه انســان  بــه همیــن دلیــل امــام)ره( می گویــد: مادامــی 
کــه نــور  در حجــاب خــود هســت، نمی توانــد ایــن قــرآن را 
کنــد. در ایــن بــاره امــام خمینــی )ره(مــی  ک  اســت ادرا
کتــاب خــدا الزم اســت  نویســد: »بــر متعلــم و مســتفید از 
کار بنــدد تــا اســتفاده  کــه یکــی دیگــر از آداب مهّمــه را بــه 
کــه مــا از آن  حاصــل شــود و آن رفــع موانــع اســتفاده اســت 
گمــان  کنیــم بــه حجــب بیــن مســتفید و قــرآن«. 80  تعبیــر 
کــه می توانــد، امــا در حقیقــت نمی توانــد؛ چــون  می کنــد 
ج نشــود،  ــی خــود خــار ــا انســان از حجــاب بســیار ظلمان ت
گرفتــار  گرفتــار هواهــای نفســانی و خودبینــی اســت، تــا  تــا 
کــرده و بــرای خــود  کــه در درون خــود ایجــاد  امــوری اســت 
کــرده، از تاریکــی ای  شــخصیت، مقــام و موقعیــت تصــور 
ــد  ــر از برخــی دیگــر اســت 81  نمی توان کــه برخــی از آن باالت
کنــد، بــه همیــن دلیــل  نــور الهــی را بــه قلــب خــود منعکــس 
کــه بخواهنــد قــرآن را بفهمنــد و محتــوای آن را  کســانی 
کننــد و بــاال رونــد  دریابنــد و پلــکان ترقــی معنــوی را طــی 
کســب  ــا هــر خواندنــی مقامــی را  و بــه مقامــات برســند و ب
کننــد.  کــه حجاب هــا را برطــرف  کننــد، تنهــا راه ایــن اســت 
پیشــینه توجــه بــه حجــاب در ادبیــات فارســی داســتان 

درازی دارد، حافــظ می گویــد:
حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز 

که در این راه بی حجاب رود82  کسی  خوشا 
کــه امــام)ره( بــه آن استشــهاد می کنــد 83  شــعر دیگــری 

ایــن مصــراع اســت: 

78. ر.ک: دیوان حافظ؛ مثنوی معنوی، دفرت اول، ابیات 19، 38، 73، 87 

و109.
79. ر.ک:  حجاب هستی، ص 68.

80. آداب الصلوه، ص 195.
81. نور )24(: 40.

82. کلیات حافظ، ص 63.
83. صحیفه امام، ج 14، ص 389.

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 
کــه  می کنیــم  اشــاره  حجاب هایــی  انــواع  بــه  کنــون  ا
ح ســاخته و خطــرات آن  امــام)ره( در ایــن زمینــه مطــر
ایــن مطالــب در نگــرش  کــرده اســت. اهمیــت  را بازگــو 
ــه ســیر و  کــه ب ــه فهــم قــرآن و حساســیتی اســت  ایشــان ب
ســلوک، خودســازی و تصفیــه نفــس دارد و ایــن مســائل را 

در نزدیــک شــدن بــه قــرآن مهــم می دانــد. 
1. حجاب خودبینی

امــام خمینــی)ره(، در آغــاز راه یکــی از حجاب هــای بــزرگ 
می کنــد.  ذکــر  خودبینــی  را،  قــرآن  معــارف  بــه  رســیدن 
کــه خــود را بــی نیــاز از  بیمــاری خودبینــی چنــان اســت 
کــه درســت می اندیشــد،  دیگــران می بینــد و فکــر می کنــد 
که به دیگران احتیاج  درست می داند و در مقامی نیست 
داشــته باشــد، بــه همیــن دلیــل حاضــر نیســت بــه ســخن 
گــوش می دهــد از آن جهــت  گــر  گــوش دهــد و ا دیگــران 
کــه خطایــش را بازگویــد، نــه اینکــه مطلبــی را دریابد  اســت 
ــن  ــس از بزرگتری ــرور نف ــد. غ کن ــح  ــی را تصحی و راه خطای
کــه انســان پیــدا می کنــد و مانــع تکامــل  خطراتــی اســت 
او می شــود. در ایــن بــاره امــام خمینــی)ره( می فرمایــد: 
»یکــی از حجاب هــای بــزرگ، حجــاب خودبینــی اســت 
ایــن حجــاب  بــه واســطه  را  کــه شــخص متعّلــم، خــود 
مســتغنی بینــد و نیازمنــد بــه اســتفاده ندانــد. و ایــن از 
کمــاالت  کــه همیشــه  شــاه کارهای مهــم شــیطان اســت 
کــه  موهومــه را بــر انســان جلــوه دهــد و انســان را بــه آنچــه 
کنــد و مــاورای آنچــه پیــش او اســت هــر  دارد راضــی و قانــع 
کنــد.84 امــام )ره(در ایــن بــاره بــه  چیــز را از چشــم او ســاقط 
کــه در ارتبــاط بــا قــرآن و قــرآن  مثال هایــی اشــاره می کنــد 
کننــده از  پژوهــان اســت. حجــاب خودبینــی بــه اســتفاده 
ــرای فیلســوف، عــارف و فقیــه  قــرآن اختصــاص نــدارد. ب
کــدام از ایــن  نیــز غــرور علمــی و عملــی وجــود دارد و هــر 
دســته ها در اثــر بــزرگ بینــی خــود، دچــار آفــت می شــوند، 
ــت و  ــرآن اس ــر ق ــه در محض ک ــی  کس ــرای  ــر ب ــن خط ــا ای ام
کــه می دانــد از قــرآن بیشــتر  گمــان می کنــد بــا تجویــدی 
کلمــات قــرآن  کــه لغــات و ترکیــب  بهــره می بــرد یــا ادیبــی 
را بــه خوبــی می دانــد و می شناســد و زیبایی هــای معانــی 
کــه قــرآن را  کســی  و بدیــع را می توانــد توضیــح دهــد، یــا 
را  قرائت هــا  ایــن  و  قرائت هــای مختلــف می خوانــد  بــه 
آنهــا چیســت و چــه  می شناســد و حتــی می دانــد دلیــل 
دســت  بیشــتر  هســتند،  قرائت هــا  ایــن  طرفــدار  کســانی 
دانســتنی ها  ایــن  کــه  اســت  ایــن  مشــکل  می دهد؛امــا 

84. آداب الصلوه، ص 195.
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ــق  ــت حقای ــع دریاف ــه مان ک ــت  ــزی اس ــم انگی ــاالت وه کم
قرآنــی می گــردد و از طــی مســیر بــاز مــی دارد. بــه همیــن 
از  مســتفید  شــخص  کــه:  اســت  معتقــد  ایشــان  دلیــل 
قــرآن، بایــد تمــام ایــن پرده هــا را بــدرد و از پشــت ایــن 
گــر پــرده ای را شــکافت تصــور  پرده هــا قــرآن را ببینــد و ا
کار تمــام شــده، بلکــه ممکــن اســت پــرده ای  کــه  نکنــد 
دیگــر وجــود داشــته باشــد. آنــگاه ایشــان داســتان موســی 
کــه موســای پیامبــر اولوالعــزم  و خضــر را یــادآوری می کنــد 
کلیــم اهلل، بــه مقــام بــزرگ نبــوت قناعــت نکــرد و بــه  و 
کــه در شــخص دیگــری وجــود  دنبــال مقــام باالتــری رفــت 
ع  کــرد بــا آن تواضــع و خضــو داشــت و چــون او را مالقــات 
کنــم تــا آنچــه  کــه تــو را همراهــی  گفــت: آیــا ممکــن اســت 
کمتــر عالــم  کــه آموختــه ای بــه مــن بیامــوزی. 85 البتــه  را 
از خطــر  کــه  اخــالق و عرفــان و ســالکی دیــده می شــود 
خــود بینــی ســخن نگفتــه باشــد 86 و حجــاب بــودن آن را 
کمــاالت و پیمــودن راه معنویــات بازگــو  بــرای رســیدن بــه 
 

ْ
ــل

ُ
نکــرده باشــد، بــه همیــن دلیــل در قــرآن ایــن آمــوزه: ق

کــه پیامبــر  مــًا.87  بــه عنــوان دســتوری آمــده 
ْ
َرِبّ ِزْدِنــی ِعل

کند؛زیــرا انســان  مأمــور می شــود ایــن فرهنــگ را ترویــج 
ــد  کن ــان  گم ــد  ــد، نبای ــال باش کم ــه  ــدازه دارای مرتب ــر ان ه
کار تمــام شــده و راه بــه پایــان رســیده، بلکــه همــواره بایــد 

ــا بــه آن مقصــد برتــر برســد.  کنــار بزنــد ت پــرده را 
2ـ حجاب عقاید و آرای فاسد

یکــی از موانــع دریافــت حقایــق قرآنــی، عقایــد فاســدی 
بــاز  قــرآن  نورانیــت  دریافــت  از  را  شــخص  کــه  اســت 
کــه بــه ظاهــر  مــی دارد. عقایــد فاســد، یــا بــه ایــن اســت 
کتــاب توجــه می کنــد و الیه هــای زیریــن و معانــی باطنــی 
کــه منکــر معــارف  آن را توجــه نمی کنــد، یــا بــه ایــن اســت 
ایــن  می شــود.  هســتی  جهــان  و  قــرآن  شناســی  انســان 
و  ارزش  از  کــه  گونــه ای عمــل می کنــد  بــه  آرا  و  عقایــد 
کتــاب  بــا ایــن  کــه مرتبــط  یــا معارفــی  قدســیت قــرآن، 
را  آن  قــاری  کــه  ای  گونــه  می کاهد؛بــه  اســت  الهــی 
می خوانــد، ولــی چــون اعتقــاد چندانــی نــدارد، یــا نســبت 
ــت،  ــده اس ــی عقی ــی آن ب ــاق معنای ــی و آف ــارف اله ــه مع ب
در برابــر مطالــب قرآنــی بــی تفــاوت اســت، یــا بــه دیــده 
شــک و بدبینــی بــه آنهــا نــگاه می کنــد. عقایــد فاســد، تنهــا 
کــه مثــاًل فــردی غیــر مســلمان بــه قــرآن، بــه  ایــن نیســت 
کتــاب معمولــی نــگاه می کنــد، و بــا حــس  عنــوان یــک 
مســلمانان  کتــاب  ایــن  ببینــد  می خواهــد  کنجــکاوی 
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گاهــی مســلمان اســت، امــا بــه دلیــل فســق  چیســت، بلکــه 
گرفته؛بدیــن  و فجــور، یــا شــبهات دیگــران در تردیــد قــرار 
روی، ایمانــی بــه مطالــب قــرآن نــدارد و همیــن امــر مانــع 
رســیدن او بــه الیه هــای دیگــر معــارف قــرآن می گــردد. 
کــه قــرآن می خوانــد و در طلــب عمــق معــارف قــرآن  کســی 
فراهــم  بایــد مقدماتــی علمــی و عملــی در خــود  اســت، 
کنــد.  ــرآن اســتفاده  ــان ق ــی پای ــای ب ــد از دری ــا بتوان ــد ت کن
بایــد  می خواهد؛قــاری  محبــت  و  عشــق  قــرآن  دریــای 
کالم الهــی، ماالمــال از معــارف  کــه  اعتقــاد داشــته باشــد 
کنــد و بــا تدّبــر و  بلنــد اســت، چنیــن فــردی بایــد جســتجو 
گرانبهــا را بــه دســت  تفکــر ژرفــای آن را بــکاود تــا اشــیای 
آورد. امــام خمینــی)ره( می گویــد: »یکــی دیگــر از حجــب، 
حجــاب آرای فاســده و مســالک و مذاهــب باطلــه اســت، 
اســت  شــخص  خــود  اســتعداد  ســوء  از  گاهــی  ایــن  کــه 
و اغلــب از تبعیــت و تقلیــد پیــدا شــود. و ایــن از حجبــی 
محجــوب  را  مــا  قــرآن  معــارف  از  مخصوصــًا  کــه  اســت 
کــه بــه معــارف بلنــد  نمــوده  اســت88 مشــکل ایــن نیســت 
نمی رســند و حجــاب مانــع رســیدن آنهــا می شــود، بلکــه 
گاهــی بــه ایــن معــارف هــم می رســند، امــا بــه دلیــل همــان 
ــه  ــد و ب ــارف را توجیــه می کنن ــد، آن مع ــه دارن ک ــدی  عقای
بــه آن  یــا  بــر می گرداننــد و  امــام )ره(از ظاهــرش  تعبیــر 
معانــی عمیــق بــه نظــر فهــم، نــگاه نمی کننــد. نمونــه ای 
کــه ایشــان ذکــر می کنــد، مســئله لقــاء اهلل و معرفــت اهلل 
ــا اشــاره  ــادی ب ــات زی ــا اینکــه در ایــن زمینــه روای اســت. ب
کنایــه و حتــی صریــح رســیده، امــا عــده ای راه رســیدن  و 
بــه آن را مســدود می داننــد و ایــن ادلــه را تأویــل و توجیــه 
بــرای  اســت  تأســف  مایــه  می کننــد و می گویــد: »خیلــی 
ــت  گف ــوان  ــه می ت ک ــت را  ــاب از معرف ــک ب ــه ی ک ــل اهلل  اه
غایــت بعثــت انبیــا و منتهــای مطلــوب اولیــا اســت، بــه 
کــه دم زدن از آن  کرده انــد   طــوری بــه روی مــردم مســدود 
کفــر محــض وزندقــه صــرف اســت. این هــا معــارف انبیــا و 
اولیــا را بــا معــارف عــوام و زنهــا در خصــوص ذات و اســما و 
گاهــی از آنهــا باالتــر  صفــات حــق مســاوی می داننــد، بلکــه 
عامیانــه  عقایــد  یــک  فــالن،  می گوینــد  کنــد.  بــروز  نیــز 
عامیانــه  عقیــده  همــان  بــه  مــا  کاش  ای  دارد،  خوبــی 
بودیــم«. 89 بنابرایــن حجــاب عقایــد فاســد در هــر مرتبــه 
کــه باشــد، نســبت بــه همــان درجــه، مانــع  و درجــه ای 
از دریافــت معــارف و قــرآن می گردد؛همچنیــن بــه نســبت 
اســت.  مرتبــه  آن  مناســب  کمــال  و  ع  موضــو اهمیــت 
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گــر امــام خمینــی )ره(مشــکل  کــه ا البتــه بایــد متوجــه بــود 
مخالفــان عرفــان را مثــال می زنــد بــه ایــن مفهــوم نیســت 
ح  کــه بحــث حجــاب تنهــا در مــورد مباحــث عرفانــی مطــر
کــه باشــد مانــع  اســت، بلکــه عقایــد فاســد در هــر مرتبــه ای 

ــه قــرآن اســت.  از رســیدن ب
3ـ حجاب معاصی

گنــاه  یکــی از موانــع دیــدن و رســیدن بــه حقایــق قرآنــی 
گــون اســت. همــان طــور  گونا اســت؛ زیــرا پرده هــای مانــع 
و  اســت  حقایــق  دریافــت  مانــع  َانانّیــت  و  خودیــت  کــه 
عقایــد فاســد، ریشــه های معرفــت را از بنیــاد می ســوزاند، 
کــدورات برخاســته از طغیــان و سرکشــی نســبت  گنــاه و 
بــه ســاحت قــدس پــروردگار، مانــع رســیدن نــور معــارف و 
گنــاه و حجــاب  ک حقایــق می گــردد. دربــاره نقــش  ادرا
اســت.  ح  مطــر بســیاری  ســخن های  شــدنش  واقــع 
دل  زنــگار  ســبب  و  ظلمــت  در  رفتــن  فــرو  باعــث  گنــاه 
کــه انســان را بــه ســاحل پرتــاب  می شــود؛موجی اســت 
راه هــای  بــه  را  او  کــه  متوالــی  اســت  ســیلی  می کنــد، 
طلــب  از  کــه  اســت  حســرتی  و  حرمــان  می کشــاند،  دور 
ج،  حقایــق بــاز مــی دارد، خــوی بــد، شــهوت شــکم و فــر
آزار  و  اذیــت  حســد،  و  حقــد  و  خشــم  زبــان،  آفت هــای 
کبــر و عجــب  دیگــران و تجــاوز بــه مــال و نامــوس مــردم، 
نمی گــذارد  کــه  اســت  پرده هایــی  اینهــا  همــه  غــرور،  و 
روان  پلیدی هــا  ایــن  گــردد.  مشــاهده  معرفــت  نــور 
شــخص و جامعــه را آلــوده می کنــد. وقتــی دروغ، دزدی، 
کــرد،  خیانــت، پیمــان شــکنی، رشــوه و ظلــم جریــان پیــدا 
درســت  گوش هــا  و  نمی بیننــد  درســت  مــردم  چشــمان 
نمی شــنوند و درســت تصمیــم نمی گیرنــد و درســت عمــل 
گنــاه، مانــع شــناخت  نمی کنند؛چــون پرده هــای ضخیــم 
کــه تقــوا و عمــل  می شــود. در فرهنــگ قــرآن همــان طــور 
بــه دســتورات الهــی مایــه شــناخت و تشــخیص می شــود: 
گــر تقــوای الهــی  انــًا.90 ا

َ
ْرق

ُ
ُکــْم ف

َ
 ل

ْ
ــوا اهَّلَل َیْجَعــل

ُ
ق

ّ
ِإْن َتَت

قــرار  فرقــان  شــما  بــرای  متعــال  خــدای  باشــید  داشــته 
ــد،  گرفتن ــرار  ــت ق ــه در مســیر هدای ک ــانی  کس ــا  می دهــد ـ ی
هدایــت بیشــتری نصیــب آنهــا می شــود و خــدا بــه آنهــا 
ُهــدی  َزاَدُهــْم  اْهَتــَدْوا  ِذیــَن 

َّ
َوال می دهــد:  تقــوا  قــدرت 

کردنــد، بــه  گنــاه  گــر  واُهــْم، 91 همــان طــور هــم ا
ْ

َوآَتاُهــْم َتق
وِبِهــْم. 

ُ
ل

ُ
ــی ق

َ
 َراَن َعل

ْ
 َبــل

ّ
دل هــای آنهــا پــرده می کشــد: َکَل

ــل  ــن دلی ــه همی ــیند. ب ــان می نش ــای ش ــر دله ــگار ب 92 و زن

کــه  امــام خمینــی)ره( می نویســد: »یکــی دیگــر از حجــب 
90. انفال)8(: 29.

91. محمد)47(: 17.
92. مطففین)83(: 14.

مانــع از فهــم قــرآن شــریف و اســتفاده از معــارف و مواعــظ 
کــدورات  کتــاب آســمانی اســت، حجــاب معاصــی و  ایــن 
حاصلــه از طغیــان و سرکشــی نســبت بــه ســاحت قــدس 
از  شــود  حاجــب  را  قلــب  کــه  اســت  عالمیــان  پــروردگار 
گنــاه بــر  ک حقایــق«.93 در تحلیــل چگونگــی تأثیــر  ادرا
کــه هــر  قلــب، ایشــان تجســم اعمــال را توضیــح می دهــد 
یــک از اعمــال شایســته یــا ناشایســته در عالــم ملکــوت 
کــه بــه واســطه آن در باطــن ملکــوت نفــس  صورتــی دارد 
ک و  کــه در نتیجــه قلــب پــا یــا نورانیــت ایجــاد می شــود 
نورانــی می گردد؛زیــرا آیینــه صــاف و صیقــل داده شــده، 
حقایــق عالــم بــه خوبــی در ایــن قلــب صــاف و شــفاف 
الهــی در آن ظهــور  معــارف  و  تجلــی می یابــد و حقایــق 
گنــاه  پیــدا می کنــد، یــا برعکــس، ملکــوت نفــس در اثــر 
ظلمانــی و پلیــد می شــود، زیــرا آیینــه زنــگار زده و چرکیــن، 
نمی کنــد،  منعکــس  را  غیبــی  حقایــق  و  الهــی  معــارف 
و چــون قلــب در تحــت فرمــان شــیطان واقــع می شــود؛ 
گناهــکار زیــر ســلطه شــیطان قــرار می گیــرد و  روح شــخص 
شــنوایی و بینایــی و دیگــر قــوای او بــه تصــرف آن پلیــد در 
کلــی بســته  ــه  گــوش از معــارف و مواعــظ الهــی ب ــد.  می آی
می شــود و چشــم، آیــات درخشــنده الهــی را نمی بینــد و 
آثــار و نشــانه های آن عاجــز می گــردد.  از دیــدن حــق و 
کنــد و از تفکــر  کســب  دل نیــز نمی توانــد در دیــن دانایــی 
محــروم  صفــات  و  اســما  و  حــق  یــادآوری  و  آیــات،  در 
ــوٌب 
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کــه  کــه بــا آن در نمی یابنــد و چشــمانی  را دل هایــی اســت 
کــه بــا آن نمی شــنوند،  گوش هایــی  بــدان نمی بیننــد و 

گمــراه تــر.  اینــان چــون چهارپایانــی هســتند بلکــه 
4ـ جمودگرایى یا بینش انحصاری

کــه شــخص تحــت  منظــور از بینــش انحصــاری آن اســت 
تأثیــر یــک اندیشــه و مــرام، و یــا فکــر مؤلــف و مفســری 
گفتــه و نوشــته انــد درســت  کنــد تنهــا آنچــه آنهــا  گمــان 
ــد. ایــن حجــاب،  اســت و دیگــران حــق اظهــار نظــر ندارن
کــه مانــع اســتفاده از نورهای  همچــون شــعاع نــوری اســت 
دیــده  دیگــر  نورهــای  کــه  نمی گــذارد  و  می شــود  دیگــر 
کــه در فرهنــگ ادیــان  شــود. یکــی از مشــکالت بزرگــی 
یــا  مقلــد  دینــداران  برخــی  کــه  اســت  ایــن  دارد،  وجــود 
گمــان می کننــد، آنچــه خــود بــه آن رســیده یــا  شــبه مقلــد 

93. آداب الصلوه، ص 201.
94. ر.ک: هامن.
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گــر دیگــران  کتاب هــا آمــده حــق اســت و ا دیــده انــد، یــا در 
ــیر  ــد، تفس کنن ــر  ــر و تدب ــه تفک ــر آی ــاد دیگ ــد در ابع بخواهن
گویــاـ  باواریســی  بــه رأی و برخــالف دیــن و شــریعت اســت. 
کتاب هــای عرفانــی و تفســیری نســبت بــه  کــردم ـ در  کــه 
خطــر جمودگرایــی بــا بینــش انحصــاری، بــه عنــوان یــک 
حجــاب مطلبــی وجــود نــدارد، و هــر چنــد ایــن مطلــب در 
گفــت بــه جــز در  عصــر مــا روشــن اســت، امــا شــاید بــه تــوان 
کــه جمــود  ســخنان امــام)ره(، در دیگــر آثــار دیــده نشــده 
گرایــی را یکــی از حجاب هــای فهــم بدانــد و بگویــد، یکــی 
نورانیــه  صحیفــه  ایــن  از  اســتفاده  مانــع  کــه  حجــب  از 
مفســرین  کــه  آن  جــز  کــه  اســت  آن  بــه  اعتقــاد  اســت، 
کســی را حــق اســتفاده از قــرآن  نوشــته یــا فهمیــده انــد 
شــریف نیســت و تفکــر و تدبــر در آیــات شــریفه تفســیر بــه 
ع شــده اســت ـ در حالــی  کــه ممنــو رأی اســت، تفســیری 
کــه آنــان اشــتباه نمــوده انــد؛ و بــه واســطه ایــن رأی فاســد 
و عقیــده باطــل، قــرآن شــریف را از جمیــع فنــون اســتفاده 
نموده انــد.  مهجــور  کلــی  بــه  را  آن  و  نمــوده  عــاری 
»اســتفادات اخالقــی و ایمانــی و عرفانــی بــه هیــچ وجــه 
گــر  مربــوط بــه تفســیر نیســت تــا تفســیر بــه رأی باشــد« 95 ا
قــرآن را الیــه بــه الیــه و دارای ظاهــر و باطــن بدانیــم و افراد 
از نظــر علمــی صالحیــت داشــته باشــند و بــر اســاس قواعــد 
کننــد، نبایــد اندیشــه را منحصــر بــه  فهــم و تفســیر عمــل 
را  فســاد  و  صحــت  مبنــای  و  کنیــم  پیشــینیان  دیــدگاه 
گــر  گذشــته بدانیــم. ا روش مشــهور و یــا عــده ای خــاص از 
کلمــات وحــی  ســخنی منطقــی و مســتدل و مســتند بــه 
ــی،  ــی، سیاس ــارف اجتماع ــه از مع ک ــدی  ــر ُبع ــد، در ه باش
فلســفی و عرفانــی باشــد و یــا اســتفاده از نــکات و اشــارات 
ــد  ــد جدی ــر چن ــت، ه ــر اس ــل و تفک ــل تأم ــد، قاب ــرآن باش ق
باشــد. البتــه ایــن ســخن امــام خمینــی)ره( بــه عنــوان 
گرایــش عرفانی  کتــاب آداب الصالهــو  مثــال و متناســب بــا 
ایشــان، یعنــی مســائل معنــوی و عرفانــی اســت، بنابرایــن 
شــخص نبایــد بــر اقــوال مفســرین جمــود داشــته باشــد و 
گروهــی خــاص تلقــی  اســتفاده از قــرآن، حــق انحصــاری 
کــه صالحیــت علمــی دارد و علــوم مبــادی  کــس  گــردد. هــر 
کــه نتوانــد  و مقدمــات فهــم قــرآن را آموختــه، دلیلــی نــدارد 
بیاندیشــد و در ایــن عرصــه تکاپــو بکنــد و یــا دیگــران را 
گویــی آنچــه خــود می اندیشــد،  کنــد و  محــروم از اندیشــه 
درســت و تفســیر دیگــران نادرســت اســت. بــه ایــن دلیــل 
کــه تفکــر و تدبــر در آیــات شــریفه  کیــد می کنــد  ایشــان تأ
تفســیر بــه رأی نیســت تــا عــده ای قــرآن را محــدود بــه 

95. آداب الصلوه، ص 199.

کتــاب شــریف را از جمیــع فنــون  کننــد و ایــن  رشــته ای 
کننــد.  کلــی مهجــور  اســتفاده عــاری نماینــد و آن را بــه 
ــه  ــد: »آنچ ــد می کن کی ــر تأ ــای دیگ ــان در ج ــن رو،ایش از ای
کــه رشــد  کــه اشــخاصی  مــن عــرض می کنــم ایــن اســت 
ــد... و در مســائل اســالمی وارد  ــاد پیــدا نکرده ان علمــی زی
نیســتند... نبایــد اینهــا در تفســیر قــرآن وارد بشــوند«. 96 و 
کــه در  گرایــی و بینشــی اســت  ایــن مطلــب غیــر از جمــود 
ح شــده و یکــی از حجاب هــای  کتــاب آداب الصــاله مطــر

ــردد.  ــی می گ ــق معرف ــه حقای ــیدن ب ــع رس مان

بازگشت به قرآن
بازگشــت  ح  طــر پژوهــان معاصــر  قــرآن  از مســائل  یکــی 
اواخــر  از  اندیشــه  ایــن  اســت.  اخیــر  دوره  در  قــرآن  بــه 
ح شــد و  قــرن ســیزدهم هجــری در جهــان اســالم مطــر
ــه  ک ــه وجــود آمــد  ــان مصلحــان مســلمان ب حرکتــی در می

96. تفسیر سوره حمد، ص 95.
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مســلمانان جهــان را بــه شــناخت و بازیابــی مجــدد قــرآن 
فــرا می خوانــد و از ایــن طریــق، بیــداری و رســتاخیز نویــن 
فکــری، سیاســی و اجتماعــی مســلمانان را خواهــان بــود، 
گــم شــده و تضعیــف شــده  کــه بتوانــد هویــت  گونــه ای  بــه 
کنــد و آنــان را بــه مقاومــت در برابــر  مســلمانان را زنــده 
اســتعمارگران و در نهایــت احیــای مجــدد عــزت و عظمــت 
دیریــن وادارد. 97 ایــن اندیشــه از دغدغــه ای برخاســته 
کــه در قــرآن آمــده و شــکایت از مهجوریــت دارد: َو  بــود 
ــْرآَن 
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می گویــد:  شــکایت  روی  از  پیامبــر)ص(   98.
ً
َمْهُجــورا

کردنــد. ایــن حرکــت  پــروردگارا! قــوم مــن ایــن قــرآن را رهــا 
ــراوان  گذاشــت و موجــب توجــه ف ــر بســیاری برجــای  تأثی
گرایش هــای  بــه انــواع دانش هــای قرآنــی بویــژه تفســیر بــا 
گــون آن و از آن جملــه تفســیر اجتماعــی شــد. از آنجــا  گونا
ح تعظیــم قــرآن بــه ایــن اندیشــه،  کــه امــام خمینــی در طــر

97. یوسفی اشکوری، دانشنامه قرآن، ج1، ص345؛ خرمشاهی، تفسیر و 

تفاسیر جدید، ص20.
98. فرقان)25(: 30.

ایــن  از مهجوریــت  بارهــا ســخن  و  بهــای الزم می دهــد 
کتــاب و لــزوم بازگشــت بــه قــرآن را دارد. 99 بایســته توجــه 

مســتقل اســت. 

مفهوم بازگشت
ــرده  ک ــال  ــی را دنب ــه اهداف ــت و چ ــت چیس ــوم بازگش مفه
کنــش بــه  ح، در وا کــه ایــن طــر اســت. تردیــدی نیســت 
ع بــی توجهــی بــه جایــگاه قــرآن در دوره معاصــر  موضــو

99. ر.ک: صحیفه امام، ج13، ص275؛ ج16، ص34، 38، 39، آداب 

الصلوه، ص199-196.
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برجســته شــده اســت. چنانکــه عــده ای از آن بــه عنــوان 
ایــده یــک بعــد  کرده انــد.100  ایــن  یــاد  نفــی مهجوریــت 
که روشــن اســت، اما به لحاظ ســلبی مفهوم  ایجابی دارد 
کــه مســلمانان قــرآن نمی خواننــد، یــا  ایــده، ایــن نبــوده 
کتــاب، ارزش و تقــدس خــود را از دســت داده اســت،  ایــن 
بلکــه بــر عکــس، بســا در ظاهــر، قــرآن بســیار مــورد احتــرام 
گورســتان ها و مجالــس مــردگان و  بــوده اســت؛ ولــی در 
بــرای زینــت خانــه و تزییــن خطاطــی رونقــی بــس وســیع 
داشــته اســت. ورود بــه خانــه نــو بــا قــرآن تبــرک می گردیــد، 
ح بــود  شــروع زندگی هــا بــا قــرآن بود؛امــا ایــن ســئوال مطــر
ــا دلیــل  ــوده و آی کتــاب ایــن ب ــزول ایــن  ــا هــدف از ن کــه آی
کتــاب بــوده  کارکردهــا در  عــزت یافتــن مســلمانان ایــن 
کتــاب تــا چــه انــدازه در متــن  اســت؟ از ســوی دیگــر ایــن 
زندگــی مــردم قــرار دارد و مــردم دســتور زندگــی خــود را از 
کتــاب می گیرنــد، حتــی امــام)ره( در جایــی شــکوه  ایــن 
گــر اســتفاده از قــرآن دچــار ممنوعیــت شــود،  کــه ا می کنــد 
تفّکــر و تدّبــر در آیــات شــریفه بــه عنــوان تفســیر بــه رأی 
گویــی قــرآن شــریف را از فنــون  ع شــناخته شــود،  ممنــو
ــا  ــاخته اند. 101 ی ــور س ــوده و آن را مهج ــاری نم ــتفاده ع اس
کتــاب در بــه  کــه ایــن  ح شــده اســت  ایــن پرســش مطــر
کارگیــری و تنظیــم حیــات اجتماعــی و سیاســی مســلمانان 
چــه جایگاهــی دارد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش ها از نظــر ایــن 
کــه چــون قــرآن جایــگاه واال و ارزش  متفکــران ایــن بــوده 
کــم در مقــام  چندانــی نــزد مســلمانان نــدارد، یــا دســت 
ــام)ره(  ــت. ام ــرآن بازگش ــه ق ــد ب ــوده، بای ــن نب ــل چنی عم
در ایــن زمینــه بــه صراحــت می گویــد: اســالم امــروز مظلــوم 
قــرآن مهجــور  احــکام  بــه  اســت  قــرآن مهجــور  و  اســت 
اســت. اینکــه در مأذنه هــا اذان می گوینــد و در مســاجد 
کثــر احــکام سیاســی اســالم اعتنــا  نمــاز خوانــده می شــود و ا
نمی شــود، قــرآن از مهجوریــت بیــرون نمــی رود. از ایــن 
رو، در ادامــه می گویــد، البتــه قرائــت قــرآن و حاضــر بــودن 
لکــن  امــور الزم اســت؛  از  قــرآن در تمــام شــئون زندگــی 
کافــی نیســت. قــرآن بایــد در تمــام شــئون زندگــی مــا حاضر 
باشــد. قــرآن وقتــی می فرمایــد: َواْعَتِصُمــوا ِبَحبــِل اهَّلِل 
وا 

ُ
َتفَشــل

َ
ــوا ف َتناَزُع ــد: َو ال ــوا. و می فرمای

ُ
ق َرّ

َ
َتف َجمیعــًا َو ال

ــه ایــن احــکام مترقــی سیاســی  ــر ب گ ــَب ریُحُکــم؛ ا َه
ْ

َو َتذ
ــم از آن  ــیادت عال ج و س ــار ــت خ ــود، از مهجوری ــل بش عم

شماســت. 102

100. ر.ک:  مجموعه آثار شهید مطهری، ج 24، ص 533.
101. ر.ک: آداب الصلوه، ص 199.

102. ر.ک:  صحیفه امام، ج16، ص38 ـ 39.

گرایش به بازگشت بستر 
مرحلــه  در  چنــد  هــر  قــرآن،  بــه  بازگشــت  ح  طــر دلیــل 
نخســت مشــکالت جهان اســالم و احســاس عقب ماندگی 
کاهــش یافتن  جوامــع مشــرق زمیــن و تحقیــر شــخصیت و 
موجودیــت مســلمانان در رویارویــی بــا غــرب و اســتعمار 
شــکوه  و  عظمــت  دوران  مصلحــان،  و  بــود  اروپایــی 
نخســتین مســلمانان و خیــزش فرهنگــی و اجتماعــی و 
کــه  ــد  ــد و می دیدن ــاد می آوردن ــه ی علمــی صــدر اســالم را ب
ایــن پویــش و حرکــت، دیگــر وجــود نــدارد و مســلمانان در 
گرایــی  ــه پرســتی و شــکل  ــود، تحجــر، انحــراف، خراف رک
و تکیــه بیــش انــدازه بــه شــعارها بــه ســر می برنــد. از ایــن 
رو می پرســیدند، عامــل آن شــکوه و تمــدن چــه بــود، و 
کــرد؟ آنهــا راه نجــات را در بازگشــت بــه  امــروز چــه بایــد 
ــا  ــرآن را تنه ــتند و ق ــالم می دانس ــتین اس ــای نخس آموزه ه
ســند وحیانــی و تحریــف نشــده و مقبــول تمــام مســلمانان 
قــرآن  ایــن  می گفتنــد،  آنهــا   103 می آوردنــد.  حســاب  بــه 
کــه عصــر جاهلــی اعــراب را بــه عصــر دانــش و ترقــی و  بــود 
کــه عقایــد  عــزت و شــکوه دگرگــون ســاخت؛این قــرآن بــود 
گرایــی را بــه آموزه هــای توحیــد و  بــت پرســتی و خرافــه 
عقایــد منطقــی و برهــان پذیــر تغییــر داد. ایــن قــرآن بــود 
کــه جنــگ و خــون ریــزی، اختــالف و تشــتت اعــراب را 
نابــود ســاخت و وحــدت و معنویــت و اخــالق را بــرای آنهــا 
کــه  بــه ارمغــان آورد. بیدارگــران جهــان اســالم، می دیدنــد 
گرفتــه انــد، مشــکالت  ــه  هرچــه از آموزه هــای قــرآن فاصل
آنــان  دامنگیــر  نکبــت  و  بدبختــی  و  شــده  زیادتــر  آنــان 
گردیــده اســت. امــام خمینــی)ره( در بخشــی از ســخنان 
خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد و مفهــوم بازگشــت بــه 
قــرآن را در چنــد نقطــه محــوری می دانــد، یکــی بیــرون 
گاهــی از  آوردن قــرآن از صحنــه فــردی بــه اجتماعــی104  آ
مقاصــد قــرآن.105  توجــه بــه عمــل شــدن بــه قوانیــن.106  
ــد  ح می کن ــر ــلبی آن مط ــد س ــکات را از بع ــن ن ــام)ره( ای ام
ــذا بیــش از هــر چیــزی خطــر را از بــی هویتــی و تســلیم  و ل
شــدن مســلمانان در برابــر ســلطه مســتبدان و مســتکبران 
ــی از چگونگــی ایــن  ــا تحلیل ــد. 107 ایشــان ب جهــان می دان
مراتــب  از  »یکــی  می گویــد:  ســئوال  صــورت  بــه  کتــاب 
کــه...  قــرآن  گذاشــتن  مهجــوز  و  قــرآن،  از  مهجورّیــت 
کــه... مثــاًل  - مراتــب بســیار و منــازل بــی شــمار دارد- 

103. العروه الوثقی، ص 195.
104. ر.ک:  صحیفه امام، ج13، ص275؛ تفسیر قرآن مجید، ج4، ص425.

105. آداب الصلوه، ص 194.
106. ر.ک:  کشف ارسار، ص220.

107. ر.ک: صحیفه امام، ج 15، ص 290.
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کیــزه و قیمتــی  مــا ایــن صحیفــه الهّیــه را مثــاًل جلــدی پا
نمودیــم و در وقــت قرائــت یــا اســتخاره بوســیدیم و بــه 
گــر غالــب  دیــده نهادیــم، آن را مهجــور نگذاشــتیم؟آیا ا
عمــر خــود را صــرف در تجویــد و جهــات لغوّیــه و بیانّیــه 
کتــاب شــریف را از مهجورّیــت  کردیــم، ایــن  و بدیعّیــه آن 
گــر قرائــات مختلفــه و امثــال آن را  ا بیــرون آوردیم؟آیــا 
پیــدا  خالصــی  قــرآن  از  هجــران  ننــگ  از  گرفتیــم،  فــرا 
گــر وجــوه اعجــاز قــرآن و فنــون محّســنات آن  کردیم؟آیــا ا
کردیــم، از شــکایت رســول خــدا ـ صّلــی اهلل علیــه و  را تعّلــم 
کــه هیــچ یــک  آلــه و ســلم ـ ُمَســتْخَلص شــدیم؟ هیهــات! 
ْل عظیــم الشــأن آن  از ایــن امــور مــورد نظــر قــرآن و ُمَنــِزّ

نیســت.  108

دیدگاه ها
اندیشــه بازگشــت بــه قــرآن در میــان تعبیرها و تفســیرهای 
می دهــد  نشــان  کــه  جایــی  تــا  شــده  بیــان  گونــی  گونا
رویکــرد و نــگاه ایــن متفکــران جــا بــه جــا متفــاوت اســت 

بــه نمونه هایــی از آن اشــاره می شــود:  کــه 
1(حرکت اصالحی و فکری در میان مسلمانان. 

2(مبارزه با بدعت ها و خرافات. 
3(کسب هویت و شخصیت. 

4(مبارزه با استعمار و استبداد. 
کتاب.  گاهی بیشتر از مقاصد  5(آ

 6(قرآن بسندگی. 
ســید  آن  از  اندیشــه  تریــن  جامــع  تاریخــی،  لحــاظ  بــه 
جمــال الدیــن اســد آبــادی و شــیخ محمــد عبــده، بــوده 
ح  مطــر را  قــرآن  بــه  بازگشــت   شــعار  بــار  نخســتین  کــه 
کــه نوعــی حرکــت سیاســی، در جهــت  ســاخته، هــر چنــد 
مبــارزه بــا اســتعمار و اتحــاد اســالم )پــان اسالمیســم( بــرای 
تشــکیل یــک نظــام اســالمی بــود. آنــان بــا انتشــار مجّلــه ی 
واژه ای  خــدا،  ریســمان  بــه  زدن  )چنــگ  الوثقــی  عــروه 
کنایــه از تمســک بــه قــرآن و اتحــاد مســلمانان(  قرآنــی 
می گفتنــد  ســخن  دینــی  اصــالح  و  اجتماعــی  مبــارزه  از 
قرآنــی  آیــات  از  مشــحون  را  خودشــان  ل های  اســتدال و 
ــتعمار،  ــا اس ــارزه ب ــعار، مب ــن ش ــان از ای ــد و هدفش می کردن
کشــورهای  در  خودکامــه  حکومت هــای  و  دیکتاتــوری 
کمیــت یافتــن قوانیــن اســالمی بــود. ایــن  اســالمی و حا
حرکــت نقــش بســیار مؤثــری در بیــداری مســلمین برجــای 
گذاشــت، و بــه دنبــال خــود موجــی در میــان مصلحــان 
در  نهایــت  در  و  مصــر  کشــور  در  ویــژه  بــه  و  مســلمان 
ایــران بــه وجــود آورد. و خصوصیــت اصلــی آن بازگشــت، 

108. آداب الصلوه، ص 198.

ــا  ــارزه ب ــالمی و مب ــدن اس ــی از تم گاه ــداری و آ ــت بی نهض
ایــن  ادامــه  در  امــا   109 بــود.  غــرب  اســتعماری  فرهنــگ 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــر فرهنگ ــای دیگ ــاهد حرکت ه ــیر ش س
خرافــات و بدفهمــی و مبــارزه بــا جــا بــه جــا شــدن مفاهیــم 
نواندیشــان  از  و مســائل دیگــر هســتیم. بخشــی  دینــی 
اســالمی بعــدی بیشــتر در فکــر اصــالح فرهنگــی بودنــد. 
ــن  ــود را همی کار خ ــای  ــه مبن ک ــه  ــن اندیش ــروان ای از پیش
شــعار قــرار دادنــد، بایــد از: شــبلی نعمانــی )م 1332ق(، 
اقبــال الهــوری )م 1357 ق(، ابــو الــکالم آزاد )م 1958 
)م  المراغــی  مصطفــی  ق(،   1354 )م  رضــا  رشــید  م(، 
1364ق(، جمــال الدیــن قاســمی )م 1332ق(، حســن 
فریــد  1966م(،  )م  قطــب  ســید  ق(،   1368 )م  البنــا 
مبــارزه  و  تقریبــی  یــا حرکت هــای  وجــدی )م 1954م(و 
بــا اختــالف و نزاع هــای مذهبــی، ماننــد محمــود شــلتوت 
نمــود.110  یــاد  غزالــی )م 1416ق(،  )م1963م(و محمــد 
شــده،  بــاز  عنــوان  ایــن  از  دیگــری  تفســیر های  البتــه 
حدیــث،  اعتبــار  نفــی  ماننــد  اســت،  انگیــز  شــگفت  کــه 
کــه قرآنیــون به وجــود آوردنــد. 111 و یــا ایــن نظــر  حرکتــی 
کــه مســلمین هیــچ چــاره ندارنــد غیــر از آنکــه بــه قــرآن 
کننــد. چنانکــه برخــی  بازگشــت بــه تفســیر بهتــر حرکــت 
گفتــه انــد، قرائــت  تلقــی ســاده تــری از موضوعارائــه داده و 
آنــرا منحصــر بــه مــاه رمضــان نکننــد، درس و تفســیر قــرآن 
جــزو برنامه هــای الزم، بلکــه از واجب تریــن آنهــا باشــد. 
ع بــه قــرآن، و درس و  همچنانکــه اهــل الجزائــر بــا رجــو
بحــث و عمــل بــه آن از اســارت و بردگــی دولــت فرانســه بــا 
یــک پیــکار مقــاوم چندیــن ســاله توانســتند خودشــان را از 

چنــگال مســموم خونیــن آنهــا نجــات دهنــد.  112

بازگشت به قرآن در ایران
کــه شــعار بازگشــت بــه اســالم و قــرآن را بــا  کســی  نخســتین 
ویژگی هــای یــاد شــده در جهــان ســر داد، یــک عالــم دینــی 
اســدآبادی  الدیــن  جمــال  ســید  یعنــی  شــیعی  و  ایرانــی 
کشــورهای اســالمی رفــت و از  کــه بــه یکایــک  شــیعه بــود 
ــنا  ــلمانان آش ــای مس گرفتاری ه ــا و  ــا بدبختی ه ــک ب نزدی
شــد و تنهــا راه درمــان ایــن بیمــاری، را بازگشــت قــرآن 
ــز آنکــه بازخــورد ایــن مــوج  ــا شــگفت انگی دانســت. 113 ام

109. ر.ک:  قرآن اثری جاویدان، ص 44، 53.
110. ر.ک: کیف نتعامل مع القرآن، ص 30؛ تفسیر و تفاسیر جدید، ص 

.20
111. ر.ک: العوده إلی القرآن.

112. ر.ک:  نور ملکوت قرآن، ج 3،  ص 106.
113. ر.ک: صله االستعامر بالفکر االسالمی، ص 74؛ مجموعه آثار شهید 

مطهری،  ج24، ص 106 ـ 109.
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کشــید و ایــن مهــم در یــک بــرش  در ایــران اندکــی طــول 
کشــور مــا معنــای دیگــری پیــدا  مشــخص از تاریــخ معاصــر 
کــرد: در شــرایط پــس از شــهریور1320. یعنــی در میهنــی 
اشــغال شــده، ایمانــی رهــا شــده از چنــگ اســتبداد، و بــه 
صحنــه آمــدن مارکسیســم. در چنیــن شــرایطی بازگشــت 
کــرد  بــه قــرآن، در ایــران، بعــد فرهنگــی پــر رنــگ پیــدا 
و بازگردانــدن رایحــه وحــی و بازاندیشــی در تفکــر دینــی 
شــد  قــرآن  فهمیــدن  و  اندیشــیدن  بــه  مشــروط  خــود  و 
کــه چگونــه می تــوان بــار  و ایــن پرســش بــه میــان آمــد 
دیگــر، صــدای ســخن وحــی را از نــو، بــاز شــنفت؟ طنیــن 
بایــد  منکــران  و  مؤمنــان  گــوش  بــه  چگونــه  کالم،  آن 
برســد؟ 114 بعدهــا ایــن دعــوت بــا راه حل هــای مناســب 
آن زمــان در میــان متفکــران و مصلحــان معاصــر مــورد 
گرفــت و ایــن دعــوت بازگشــت  بــه  بازخوانــی مجــدد قــرار 
متــن، بــرای بازاندیشــی حقیقــت دیــن را صــال داده شــد، 
از  ـ  نوشــته شــد.  بســیار  مقــاالت  و  کتاب هــا  آن  بــرای  و 
ــازرگان،  ــدی ب ــدس مه ــرآن مهن ــه ق ــت ب ــه بازگش آن جمل
ــه  ک ــی  ــا جای ــریعتی ـ ت ــی ش ــر عل ــش دکت ــه خوی ــت ب بازگش
گرفــت و درس تفســیرها و بیــان  ایــن حرکــت رونــق بســیار 
معــارف قــرآن بــه صــورت موضوعــی در شــهرها و مســاجد 
اهلل  آیــت  تفســیر  درس  ماننــد  گرفــت؛  شــکل  منــازل  و 
مهنــدس  شــریعتی،116  تقــی  محمــد  اســتاد  طالقانــی،115 
بــازرگان، اســتاد مطهــری،117 امــا ســوگمندانه ایــن اندیشــه 
ح شــد و از میــان  کمتــر مطــر در میــان فقیهــان و حوزویــان 
ــه مســئله  کــه بارهــا ب ــود  ــان تنهــا، ایــن امــام خمینــی ب آن
بــه  بازگشــت  راه  و  کــرد  اشــاره  قــرآن  مهجوریــت  رفــع 
ــر مشــکالت را احیــای مجــدد فکــر  عــزت و چیــره شــدن ب
قرآنــی و نوســازی اندیشــه دینــی و عمــل بــه دســتورات 
آن دانســت.118 فرهنــگ علمــی و اجتماعــی مراجــع شــیعه 
دعــوت بــه ایــن مقوله هــا نبــود و دغدغه هــای خــود را در 
گونــه مســائل بــروز نمی دادنــد. امــا مرجعیــت اصــالح  ایــن 
خــواه تنهــا بــه مســائل فقــه نمی اندیشــد و بــه واقعیــات 
نیــز  و حــل مشــکالت مســلمانان  اجتماعــی  نیازهــای  و 
کــه اســدآبادی نخســتین  می اندیشــد. جالــب این جاســت 
ــی 

ّ
ــْوم َحَت

َ
ــا ِبق ــُر َم  ُیَغِیّ

َ
ــه: ِإَنّ اهَّلَل ال ــه آی ک ــود  ــی ب کس

114. ر.ک: رشیعتی، محمد تقی، ص 13.
115. ر.ک: گرایشهای اجتامعی در تفسیر پرتوی از قرآن. مجموعه 

مقاالت کنگره علمی عالمه طالقانی در دانشگاه مفید،  ص141.
116. ر.ک: مجموعه مقاالت هامیش، ج2،اندیشه اجتامعی در تفسیر 

نوین.
117. ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهری، ج 24، ص 109.

118. ر.ک: تفسیر قرآن مجید، ج1، ص 99.

ِســِهْم119 را مناســب بــا همیــن اندیشــه 
ُ

نف
َ
ــا ِبأ ــُروا َم ُیَغِیّ

ــارزه  ــه و مب ــای جامع ــه احی ــوت ب ــری، و دع ــای فک و فض
کــرد و  بــرای اصــالح تفســیر  بــا عقــب ماندگــی و تــالش 
کــه بــه عــزت اســالمی برگردیــد و  گــر می خواهیــد  گفت:ا
گام برداریــد،  تغییــری در جامعــه ایجــاد شــود، خــود بایــد 
کــه خداونــد حــال جامعــه  ایــن اســت  زیــرا ســنت خــدا 
ای را تغییــر نمی دهــد مگــر آنکــه خــود تغییــر دهنــده آن 
باشــند.120 امــام خمینــی)ره( نیــز، ایــن تفســیر را یــادآور 
کســانی ماننــد عالمــه طباطباییکــه بــا  شــد و برخــالف نظــر 
ایــن تفســیر مخالفــت می کردنــد و ایــن آیــه را تنهــا دربــاره 
تغییــر نعمــت بــه نقمــت می دانســتند نــه تغییــر از نقمــت 
ــمت  ــر دو قس ــه ه ــری ب ــام )ره(آن را تس ــت، 121 ام ــه نعم ب
ــه را ضــرورت تحــول از  ــد و یکــی از موضوعــات آی می دادن
متــن جامعــه بــرای تغییــر شــرایط می دانســتند:» تغییراتــی 
کــه در یــک ملتــی، یــک قومــی حاصــل بشــود، ایــن منشــأ 
تغییــرات  جهانــی،  تغییــرات  تکوینــی،  تغییــرات  یــک 
کــه  موســمی می شــود و دســتور اســت بــه اینکــه تغییراتــی 
کــه آن تغییــرات دنبالــش  شــما می دهیــد، تغییراتــی باشــد 

ــه نفــع شــما باشــد«.122   ــی ب یــک تغییرات
ــْوم 

َ
ــُر َمــا ِبق  ُیَغِیّ

َ
ایــن تحــول »مــا بانفســکم«، ِإَنّ اهَّلَل ال

ِســِهْم، تغییــر دادیــد »مابأنفــس« 
ُ

نف
َ
ــُروا َمــا ِبأ ــی ُیَغِیّ

ّ
َحَت

خودتــان را، یعنــی آن حــال پذیــرش ظلــم، متبــدل شــد 
بــه حــال عــدم پذیــرش«123 . . . قــوم مــا یــک تحولــی 
کــرد، تــا ایــن تغییــر حاصــل نشــده  کــرد، تغییــر پیــدا  پیــدا 
بــود، تغییــر نفســانی حاصــل نشــده بــود، . . . پــس خــدای 
تبــارک و تعالــی تغییــر نمی دهــد مگــر اینکــه مــا خودمــان 

تغییــر بدهیــم خودمــان را«.124

تحلیل امام )ره(از جامعه مسلمانان
کنــون بــرای اینکــه اندیشــه امــام)ره( دربــاره بازگشــت بــه  ا
قــرآن روشــن شــود، موضــع و تحلیــل امــام)ره( از وضعیــت 
کنونــی جامعــه اســالمی نســبت بــه قــرآن را بیــان می کنیــم 
ضــرورت  جهــت  بدیــن  ایشــان  کــه  می دهیــم  نشــان  و 
کــه قــرآن در جامعــه  ح می ســازد  بازگشــت بــه قــرآن را مطــر
مهجــور واقــع شــده و ایــن هدیــه آســمانی از نقــش آفرینــی 
کــه بایســته اســت مقصــد و مقصــود  بازمانــده و آنچنــان 
کننــد.  آن در جامعــه روشــن نشــده تــا مــردم بــه آن عمــل 

119. رعد)13(: 11.
120. ر.ک: العروه الوثقی، ص 195.

121. ر.ک: املیزان فی تفسیر القرآن، ج 11، ص 311.
122. صحیفه امام، ج 10، ص 128.

123. هامن، ص 130.

124. هامن، ص 129.
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ایشــان در ایــن بــاره می نویســد: »ای قــرآن! ای تحفــه 
آســمانی و ای هدیــه رحمانــی! تــو را خــدای جهــان بــرای 
کــردن گوش و چشــم توده  کــردن دل هــای مــا، و بــاز  زنــده 
فرســتاده، تــو نــور هدایــت و راهنمــای ســعادت مــا هســتی. 
تــو مــا را از منــزل حیوانــی می خواهــی بــه اوج انســانی و 
قــدر  آدمیــزادگان  کــه  فسوســا  برســانی.  رحمانــی  جــوار 
تــو را ندانســته و پیــروی از تــو را فــرض خــود نشــمردند. 
کــه قانون هــای تــو در جهــان عملــی نشــد تــا همیــن  اســفا 
کــه  ظلمتخانــه و جایــگاه مشــتی وحشــیان و درنــدگان 
خــود را متمدنیــن جهــان می داننــد، رشــک بهشــت بریــن 
شــود و عــروس ســعادت در همیــن جهــان در آغــوش همــه 
درآیــد. 125 محــور مهجــور بــودن در ایــن ســخنان، عــدم 
توجــه بــه ابعــاد هدایتــی و تربیتــی قــرآن و واقــع نشــدن آن 
ــه  ــن زمین ــان در ای ــن ایش ــت. همچنی ــی اس ــن زندگ در مت
بــه ابعــاد دیگــری اشــاره می کننــد و مســئله مهجــور بــودن 
عمــل  ظواهــر  بــه  فقــط  کــه  می کنــد  معرفــی  ایــن  در  را 
گفتــه می شــود و نمــاز بــر  گلدســته ها  می شــود، اذان در 
پــا می شــود، امــا احــکام سیاســی قــرآن مــورد بــی اعتنایــی 
کــه بــه ایــن ابعــاد توجــه نشــود،  واقــع می شــودو تــا وقتــی 
قــرآن از مهجــور بــودن بیــرون نمــی رود. ایشــان یکــی از 
الهــی  بــه ریســمان  ایــن احــکام سیاســی را چنــگ زدن 
و  می کنــد  معرفــی  اختــالف  و  تفرقــه  از  جســتن  دوری  و 
گــر بــه احــکام مترقــی سیاســی عمــل  تصریــح می کنــد، ا
ــم نصیــب مســلمانان می گــردد. 126 در  شــود، ســروری عال
جایــی دیگــر نیــز مهجــور بــودن قــرآن را بــه ایــن می داننــد 
کــه مســائل مهــم قرآنــی مهجــور شــود، یــا برخــالف آنهــا 
کتــاب  عنــوان  بــه  قــرآن  از  همچنیــن   127 شــود.  عمــل 
کــه در حجاب هــای  کمــال و جمــال یــاد می کنــد  زندگــی و 
اســرار  گنجینــه  و  اســت  شــده  پنهــان  مــا  ســاخته  خــود 
کــج فکــری مــا دفــن و  ِک  آفرینــش در دل خروارهــا خــا
ــی  ــت و زندگ ــس و هدای ــان ان ــت، و زب ــده اس گردی ــان  پنه
و فلســفه زندگــی ســاِز او بــه زبــان وحشــت و مــرگ و قبــر 
کــرده اســت.128  در جــای دیگــر بــه نمونــه ای از  تنــزل 
کثــر  ا می گویــد:  و  می کنــد  اشــاره  قــرآن  بــودن  مهجــور 
گذاشــته ایــم. قــرآن را می خواندیــم  کنــار  آیــات قــرآن را 
ــوط  ــه مرب ک ــی را  ــا آیات ــار، ام کن ــم  ــیم و می گذاری و می بوس
کــرده،  بــه جامعــه و سیاســت و جنــگ اســت فرامــوش 

125. کشف ارسار، ص220.
126. ر.ک: صحیفه امام، ج 16، ص 39.

127. ر.ک: هامن، ص 34.
128. ر.ک: هامن، ج 21، ص 77 ـ 78.

بلکــه بــه فراموشــی ســپرده ایم. 129 ایشــان مســئله مهجــور 
بــودن قــرآن را در وصیــت نامــه خــود بــه شــکل دیگــری 
بیــان می کننــد: »و مــع االســف بــه دســت دشــمنان توطئــه 
کتــاب سرنوشــت ســاز،  گــر و دوســتان جاهــل، قــرآن ایــن 
گورســتان ها و مجالــس مــردگان نداشــت و  نقشــی جــز در 
کــه بایــد وســیله جمــع مســلمانان و بشــریت و  نــدارد؛ و آن 
گردیــد  کتــاب زندگــی آنــان باشــد، وســیله تفرقــه و اختــالف 
ج شــد«.130 بنابرایــن محــور  کلــی از صحنــه خــار و یــا بــه 
کــردن  ســخنان امــام )ره(دربــاره مهجــور بــودن، بســنده 
ــدم  ــرآن و ع ــی ق ــای اصل ــدن از پیام ه ــر و دور ش ــه ظواه ب
توجــه بــه مقاصــد نــزول و بــه ویــژه در تحقــق عدالــت، 
عــزت، اســتقالل و عمــل بــه دســتورات انســانی و اخالقــی 

ــت.  ــلوک اس ــیر و س و س

روش بازگشت به قرآن 
ح بازگشــت  مصلحــان اســالمی همگــی بــر ایــن اســاس، طــر
کــه جامعــه اســالمی را بــه  ح ســاختند  بــه قــرآن را مطــر
حیــات دوبــاره و تمــدن آن بازگرداننــد و تدابیــری بــرای 
احیــای مجــدد اســالم و تحقــق آرمان هــای بلنــد آن ارائــه 
دهنــد. از نظــر ایــن دســته از مصلحــان، مســئله بازگشــت 
ــه قــرآن دو ســویه دارد، یــک ســویه آن داخلــی، درونــی  ب
و فــردی اســت و یــک ســویه آن بیرونــی و در برخــورد بــا 
نمونــه  عنــوان  بــه  اســت.  سیاســی  و  فرهنگــی  مســائل 
ــا اســتعمار  امــام )ره(کــه در جهــت نفــی ســلطه و مقابلــه ب
خارجــی و جلوگیــری از چپــاول منابــع مســلمانان ســخن 
اســالمی  کشــورهای  ســفرای  بــه  خطــاب  می گویــد،در 
می گویــد،  ســخن  مســلمین  مشــکالت  یــادآوری  بــا 
بــزرگ  مشــکل  لکــن  اســت؛  زیــاد  مســلمین  »مشــکالت 
گذاشــته  کنــار  را  کریــم  قــرآن  کــه  اســت  ایــن  مســلمین 
کــه  کریــم  ــد. قــرآن  ــوای دیگــران درآمــده ان انــد وتحــت ل
َو  َجمیعــًا  اهَّلِل  ِبَحبــِل  َواعَتِصُمــوا  کــه:  می فرمایــد 
گــر همیــن یــک آیــه را عمــل بــه آن  ــوا، مســلمین ا

ُ
ق َرّ

َ
َتف ال

بکننــد، تمــام اشــکاالت اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی 
و همــه چیزشــان بــدون تشــبث بــه غیــر رفــع می شــود«.131  
ســویه دیگــر ایــن بازگشــت، بازگشــت بــه فرهنــگ و تمــدن 
مســلمانان  بیــن  وحــدت  ایجــاد  و  اســالمی  درخشــان 
اســت. از ایــن رو بازگشــت بــه قــرآن بایــد اهــداف معینــی 
کــه بــه ایــن هــدف  داشــته باشــد و از اصــول و راهبردهایــی 
کنــد. مهجوریــت قــرآن و مهجوریــت  بیانجامــد پیــروی 

129. ر.ک:  هامن، ج 15، ص 11.
130. هامن، ج 21، ص 395.

131. هامن، ج13، ص275.
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ــائل  ــی و مس ــم قرآن ــائل مه ــه مس ک ــت  ــن اس ــه ای ــالم ب اس
مهــم اســالمی یــا بکلــی مهجــور اســت، و یــا برخــالف آنهــا 
عمــل شــود. ماننــد دعــوت بــه وحــدت و منــع از اختــالف 
بــا تعبیرهــای مختلفــی بیــان شــده  کریــم  کــه در قــرآن 
کنیــم بــه اینکــه آیــا ایــن دو اصــل مهــم  اســت. بررســی 
گــر  کــه ا و سیاســی در بیــن مســلمین چــه وضعــی دارد. 
حــل  مســلمین  مشــکالت  تمــام  بکننــد،  آن  از  اطاعــت 
ــگ و  ــوند و رن ــل می ش ــد َفَش ــت نکنن ــر اطاع گ ــود و ا می ش
بویشــان از بیــن مــی رود؟132 چنانکــه ســیدجمال الدیــن 
کــه قــرآن در میــان مســلمانان  اســدآبادی، معتقــد بــود 
غریــب اســت و نقشــی جــز صــورت و زینــت نــدارد و محتــوا 
کــه بیــداری و عــزت آفرینــی اســت، فرامــوش  و پیــام قــرآن 
ح بازگشــت  شــده اســت.133  امــام خمینــی)ره( نیــز در طــر
می گویــد:  و  می کنــد،  اشــاره  نــکات  ایــن  بــه  قــرآن  بــه 
کمــال و جمــال در حجاب هــای خــود  »کتــاب زندگــی و 
ک  ســاخته مــا پنهــان شــده اســت و... در دل خروارهــا خــا
گردیــده اســت«. 134  کــج فکری هــای مــا دفــن و پنهــان 
کنیــم بایــد  ج  گــر بخواهیــم قــرآن را از مهجــور بــودن خــار ا
مــردم را بــا مشــکالت آشــنا ســازیم. در جایــی دیگــر ایشــان 
مشــکل مهجــور بــودن را در عــدم فهم قرآن و راه بازگشــت 
کــه بخشــی از مهجــور  را فهــم قــرآن می دانــد. 135 یــا از آنجــا 
قــرآن  سیاســی  و  اجتماعــی  مســائل  بــه  مربــوط  بــودن 
ح توجــه بــه آیــات اجتماعــی و سیاســی  اســت، ایشــان طــر
را ارائــه می دهــد 136 جالــب اینکــه امــام خمینــی)ره( ماننــد 
ســید جمــال مهجــور بــودن قــرآن را نیــز ناشــی از رفتــار 
دولت هــای اســالمی و مخالفت هــای آنــان می دانــد. 137 
و اســتفاده ابــزاری حکومت هــای فاســد مســلمان، از قــرآن 
کــه آنهــا بــرای اقامــه جــور و فســاد خود و  را عاملــی می دانــد 
توجیــه ســتمگران و معانــدان حــق تعالــی ارائــه می دهنــد. 
کــه یکــی از راه حل هــای بازگشــت بــه  در ایــن جاســت 
قــرآن، از نظــر بســیاری از متفکــران و از جملــه ایشــان، 
ــه  ــد و ب ــان می باش ــر آن ــا و تغیی ــاختار حکومت ه ــالح س اص
بــا  اســالمی  دولت هــای  بایــد  »چــرا  می گویــد:  صراحــت 
داشــتن قریــب یــک میلیــارد جمعیــت و در دســت داشــتن 
کــه رگ  ذخیره هــای زیرزمینــی، خصوصــًا موج هــای نفــت 
حیــات ابرقــدرت هاســت و برخــورداری از تعلیمــات حیات 
کــج فهمی هــا  کنــون بــه واســطه  کریــم. . . ا بخــش قــرآن 

132. ر.ک: هامن، ج16، ص34.
133. ر.ک: العروه الوثقی، ص 195.

134. صحیفه امام، ج 21، ص 78.
135. ر.ک: هامن، ج 7، ص 393.
136. ر.ک: هامن، ج 15، ص 11.
137. ر.ک: هامن، ج 16، ص 34.

کار را بــه  و غــرض ورزی هــا و تبلیغــات وســیع ابرقدرت هــا 
کــه دخالــت در امــور سیاســی و اجتماعــی،  آنجــا بکشــانند 
کــه مــورد احتیــاج مبــرم و از اهــم امــور مســلمین اســت. . 
. جــرم شــناخته شــود«. 138 بنابرایــن امــام خمینــی)ره( 
بازگشــت بــه قــرآن را تغییــر در بینــش و بــاال بــردن ســطح 
خــود  و  وابســته  رژیم هــای  تغییــر  مســلمانان،  دانــش 
ــع  ــادل، رف ــای آزاد و ع ــاد نظام ه ــتبد، ایج ــه و مس فروخت
گرفتــن قــرآن در متن زندگــی مردم و  اختــالف و نــزاع و قــرار 
برخــورداری از تعلیمــات حیــات بخــش آن می دانــد و ایــن 
کــه قــرآن بــه روی مــردم بــاز  در صورتــی حاصــل می گــردد 
کتاب هایــی دربــاره قــرآن بنویســند  باشــد و دانشــمندان 
کــه بــه بیــان مقاصــد و تعالیــم قــرآن بپــردازد. مفســر بایــد 
شــئون الهــی را بــه مــردم آمــوزش دهــد و مــردم بایــد بــرای 
کننــد تــا اســتفاده از آن  ع  آمــوزش شــئون الهــی بــه آن رجــو

ــود. 139 ــل ش حاص

138. هامن، ج 15، ص 290.
139. ر.:ک آداب الصلوه، ص 194.
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