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بــه عنــوان نیازهــاي » ترتیــب نــزول«و » ترجمــه«ـــ ضــرورت پــژوهش در مقولــه 1
حقیقاتی بحث تفسیرت

و » تفاسیر موجود«و » هاي موجود از قرآن کریمترجمه«ـ ضرورت بررسی نسبت بین 1/1
»روایاتی که به ترجمه و تنزیل قرآن پرداخته«

: شودمیمطرح نکتهچند در ابتدا :صدوقمسعود االسالم و المسلمین حجت
در چـه سـطحی   آمـده  فسیر المیزان در کتاب تکه  یترجمه قرآن باید بررسی کرد    اول اینکه   

نیـز مـا    و ست که آقایان روي آن اظهار نظر دارنـد        تخصصی علمنیز یک   ترجمه   باشد؟ چون می
بـه  ، ...نظیر البرهان وتفاسیر روایییک سطح از ترجمه را زیرا. روي این موضوع حساس هستیم  

کـه ایـن جملـه یعنـی چـه؟ و      دهراوي سؤال کر اند؛ مثال   کردهمطرح  السالمعلیهممعصومیننقل از   
یعنی برابر با تنزیل است؛   جواب،  نوع  این  رسد  نظر می بهجواب داده است که      نیزالسالمعلیهمعصوم
این است کـه چـرا      سؤال  ؛ لذا استقرآن  نزیل  مساوي با ت  م  السالعلیهمهاي معصومین ترجمهجایگاه  

ط دارد، لـذا ارتبـا قطعاً بـا تفـسیر      ها  این ترجمه  زیرا؟  نشده است  هاي موجود تنزیل وارد ترجمه  
نیامـده  بـراي تفـسیر     در کـالم آقایـان       السالمعلیهمچرا ترجمه معصومین   این است که  دیگر  سؤال
است؟
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ترجمـه آقـاي     یعنـی . ها در فرهنگ شیعه، باالي نود درصد اسـت        وجه اشتراك ترجمه  البته  
. انـد درصد مـشترك 90باالي ...دل وداد عامکارم، آقاي حاهللاآیتآقاي فوالدگر،  ي،االهی قمشه 

از آمده است، در همان مشترکات      السالمعلیهماي که از طرف معصومین    بنا به همان ترجمه   رو،  ازاین
یـک بحـث در   ،پس در باب ترجمـه    . وجود دارد هایی  تأمللی و عقالیی  جهت مباحث عرفی، عق   

هـا و  ن وجـه مـشترك ترجمـه      بـی هاست، و یک بحث ارتباط      گیري ترجمه رابطه با وجه اشتراك   
که پیرامون ترجمـه  بود این نکاتی . شودباید تحلیل مهم، و این است  السالمعلیهمترجمه معصومین 

1.مطرح است

و مقایسه آن با تفسیر البرهان» بیان آیات«در المیزان از » بحث روایی«ـ ضرورت تفکیک 2/1
شود؛ چون   مقایسهالبرهان  تفسیر  ود و با    جدا ش  بحث روایی در المیزان   باید  م اینکه نکته دو 

بـه  اي روایـی از البرهـان مطـرح شـد،     هتحلیلوقتیپس. هاي زیادي هست روایت نیزجا  در آن 
.شودپرداخته میبحث روایی المیزان نیز

گرفته  اصل قرار در نظم مباحث این جلسات      ور،سترتیب نزول    چرا:االسالم محمدصادق حیدري  حجت
وآلـه علیهاهللاصلیپیامبرمنشأ شرعی دارد و خود      ها  قرآندر  قائلند ترتیب موجود    ها  عضی؟ چون ب  است

مباحث وارد  نزول سور   ترتیب   باخواهیدشما دقیقاً چیست که می    استدالل  . انداین طور گذاشته  
اش بایـد   ر اساس زمینه عملی   ب کهدانیدست که قرآن را کتاب عمل می      آیا به این دلیل ا     ؟شوید

شود؟نی مع

. تا مورد بحث و توجه قرار بگیردشرعی که آقایان گفتند را بیاوریدمنشأاوالً باید :ج

الزم داشتیم که در حد ترجمه بتواند بخواند ت که اگر زمان کافی و پژوهشگراین یک بحث مهمی در باب ترجمه اس. 1
.ها را دربیاورد، کار الزمی است؛ البته جزء اولویت اولمان نیستترجمهو مقایسه کند و نکات و اختالفات 
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عنوان علت تفسیر بر اساس ترتیب نزول، بهالسالمعلیهـ اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین3/1
چند روز در   من  قرآنی که «: آمده است ) به این مضمون  (السالمعلیهامیرالمؤمنینروایتی از    ثانیاً

که بـه  قرآنی یعنی همان . »تنظیم شده است م، بر اساس شأن نزول      آوري کن تا جمع ماندمخانه  
االن گـشته و    الـسالم علیهمقبول نکردند و بعد دست به دست معصومین       ها  آنو   شدشیخین عرضه   

.شودبررسی نیزیت صحت و سقم این رواالبته باید . هستفرجهتعالیاهللاعجلنیز نزد آقا امام زمان

در شأن نزول، درست است سؤال دیگري مطرح است؛حال اگر بر اساس شأن نزول هم باشد، :س
هایی از سوره مدثر قبل از آیهولی ممکن است یک ! که مثالً اول سوره قلم بوده، بعد سوره مدثر

. هایی از سوره قلم بوده باشدیک آیه

ها آمده که فالن آیه از این سوره در مدینه نازل شده ابتداي سورهبله؛ در تفسیر البرهان نیز در :ج
بحث ،اساسهمان براستآمدهچه در روایتدر این باب، آنلذا. است و فالن آیه در مکه

. شودمطرح می

بودن سور رغم کفایت مدنی و مکیدي روایات دال بر ترتیب نزول علیـ ضرورت بررسی سن4/1
براي غرض بحث

تفسیر براساس نظم (این روندشداثبات کهبر فرض . وجود داردنیزالبته یک مشکل دیگر :س
نیز فرمودند این رهطور که عالمه طباطباییاما همان، روند درستی از تفسیر است، )شأن نزول

ا چیزي هاز شیعه. اندحتی بعضاً با هم متعارضرسیده است واهل سنتاز روایاتِ ترتیبِ نزول 
ها وجود داشت، ایشان اگر روایتی از شیعهاند که البته بعید است نیاوردهنرسیده یا عالمه یا

. نیاورند

ازل شدهسوره نین سوره بعد از آن اکهکردهمشخصهر سوره در تفسیر روایی البرهان، ابتداي:ج
لذا .کافیستثروند بحبراي همین مقدار نیزاست؛بودن سوره را مشخص نمودهو مکی یا مدنی
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، آیدمیهایی که بعداً براي استداللنظمین هم! نیمدور س، بعد شودمیبحث ور مکیساول 
.موضوعیت دارد

یعنـی  . دانندستندشان را تحلیل عقلی می    ، م سور در رابطه با ترتیب    رهعالمه طباطبایی  البته
-بلکـه مـی   کنـیم، ن عمل نمـی   روایات شأن نزول از اهل تسنن هست بدا       چون   گویدیعالمه نم 

در تـواتر   ،  ي خبر واحـد   دربارهبه دلیل مبانی اصولی آقایان      در حالی که    ! »متواتر نیست «گویند  
!حوزهموجود درعلمیِبه دلیل مبنايِبلکه مبناي مختار؛نه به دالیلالبته .مالك نیستجااین

.آوردندمیقاعدتاً ه بوداز شیعحتی خبر واحد روایتی عالمه اگر رسدنظر میبه:س

و اسـت تـواتر  بحـث عـدم  آورد، دلیلی که مـی عالمهجادر این. آخر کار قضاوت کنید   درین را   ا :ج
. کننـد ف هم به داللت عقل تکیـه مـی  از آن طر. هاستشیعهبرايهاست یا سنّی برايگوید  نمی

ضـرورتی  ـ خـود آقایـان  اصـولی  مبـانی  بنا برـ تواتر بودن الزمدر جواب به عالمه نیز گفته شد
بودن و ترتیب سر همبودن الزم باشد، اما تواتري که پشت  تواتر در مکی و مدنی    شاید  البته  . ندارد
. ها را مشخص کند احتیاج نیستسورههمه 

در تفسیر المیزان» وحدت سوره حمد«ـ نقد و بررسی 2

ه حمد یک نوع اظهار عبودیت نسبت این است که سوربحث کلی ایشاندر رابطه با سوره حمد :س
دا به ما یاد داده که خیعنی . اش یاد داده استبه خداست ولی بر اساس ادبی که خدا به بنده

وحدت دارد ،یکالمهر گویند که غرض تر نیز مییک مطلب کلی. چه طور اظهار عبودیت کنیم
. کننده یک تفسیر میبعد بر همین اساس آیات را یک ب. و وحدت غرض قرآن به هدایت است

منزله عنوان اصلی مرحـوم     کلی ایشان، به   که این دو بحث    بندي کرد گونه جمع توان این پس می :ج
است؟ بر سوره حمدرهعالمه طباطبایی

۸
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اظهـار عبودیـت بـر    یعنـی !تربا قیدهایی اضافه البته. شان اظهار عبودیت است   عنوان اصلی ! بله:س
آورند که با این بیان تناسب      روایتی را می  بعد  . کنددش را با آن ادب می     اساس ادبی که خدا، عبا    

وقتی بنـده حمـد   ام؛ ي من است و نصف آن براي بندهنصف سوره حمد برا  : ؛ خداوند فرماید  دارد
... ودهمگوید این را میمییوم الدین دهم، وقتی مالک گوید این را بهش میمی

در هـر حـال ایـشان       . ا را گفته که ما این طور حرف بـزنیم         هشود که خدا این   معلوم می  پس
.تناسب داردفرمایند این روایت به تفسیر ما می

که چرا در نمـاز آمـده   و ایناین روایتی که مطرح شد در رابطه با معناي این سوره در نماز است  :ج
رتبـاط سـوره بـا    ابایـد  ایشان مطرح کردند،     درباره وحدت سوره که   اما. است، علت دیگري دارد   
صورت ثابـت  بهدر نماز چیست و چرا این سوره         جایگاه آن «که  اینولی. خیلی چیزها دیده شود   

و  مطـرح شـود   نمـاز   فلسفه  بحث  ابتدا  باید   »در نماز قرار گرفته است و اصالً نماز براي چیست؟         
این . شودمشخص  این سوره در نماز   تا جایگاه و منزلت   سپس نسبت آن را به این سوره سنجید       

کـه ایـن     گـردد واضح مـی  بعد اگر وحدتی براي این سوره استنباط شد       . یک بحث مفصلی دارد   
یـا همـین معنـی عبودیـت و          هللا رب العـالمین   ارتباط الحمـد  مثالً  . سوره به ادعیه هم ربط دارد     

.شودد با دیگر ادعیه مشخص میانهدایتی که گفته

گویـد کـه ایـن      اهللا مـی  در تفـسیر بـسم    ایـشان   یعنی؛گویندهدایت را براي کل قرآن می     البته  :س
پـس شـوند،  از هم جدا میوقتی آیه شد، هر سوره با آن    و اهللا، در واقع جزئی از سوره است      بسم

از طرفـی  . اهللا هم در آن غرض مشترك است، این بسممطرح استاگر براي هر سوره یک غرض       
عبارت دیگـر، بـه   به. شامل استهاآنهمهو غرض هدایت بر    گردد  ها به هم برمی   کل این غرض  

شـروع  کنند، نه این که بحث را از قرآن         قرآن می غرض از کل    بهاي  اشاره» اهللابسم«تفسیر   تبعِ
.کنند و بعد وارد حمد بشوند

ایـن  ونـد خداد کـه  کننـ مطرح مـی این کلیت را در رابطه با حمد      ابتدا  ایشان   ،کهتوضیح آن 
-مؤدب میچه نوع ادبی،بنده را با وند،خدایعنی . دهدور به بنده یاد میاظهار عبودیت را چه ط   

همان طـور کـه شـما       . بر همین اساس است    نیزاهللا الرحمن الرحیم    که بسم  فرمایدبعد می . کند
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» اهللابـسم «تان باقی بمانـد ایـن   گذارید تا اسم بچهتان را روي آن میسازید و اسم بچه  جایی می 
کنیم چون هر چیزي که به اسم خـدا نباشـد، بـاقی    به اسم خدا شروع می   .هم همین طور است   

هالک نشود و از بین ،اهللا براي این است که عمللذا بسم. رودو از بین می   شدهماند و هالک    نمی
اهللا فعـل را خـدایی      این بسم ! خدانام  رود، جز   چون در قرآن داریم که همه چیز از بین می         . نرود
بـه   »اهللاأبتـدء بـسم   «یعنی  ؛دهدرود و بر همین اساس این باء معنی ابتدا می         کند و جلو می   می

معنی اسـتعانت و سـایر معـانی کـه در معنـی بـاء               براین اساس، ایشان    . کنماسم خدا شروع می   
.فرمایدرا رد میآمدهاهللا بسم

کندمی می اسم یعنی لفظی که داللت بر یک مس       :فرمایدو می  شونداسم می معنی  بعد وارد   
افتـاده و  » الـه «همـزه  در اثر کثرت استعمالگرفته شده است بعد االله شده و » اله«از  » اهللا«و  
هم » اله«دهد،  طور که کتاب معناي مکتوب می     همان. دهدشده است و معناي معبود می     » اهللا«

مـا  هکـ ایـن یـک وجـه دیگـر    . م شـده اسـت  لَدهد و بعد به تدریج براي خدا ع      معناي معبود می  
گـوییم  ولـی نمـی   » اهللا الرحمن «گوییم  یا مثالً می   »اهللارزقاهللا،  علماهللا،  رحم«توانیم بگوییم   می

گیرد و نـه از آن      یک از اسماء حسناي خدا قرار می      زیرا اسم جالله، نه صفت هیچ     ! »ن اهللا ارحم«
.شودعنوان صفت براي آن اسماء گرفته میچیزي به

حـال  . یک معناي مستجمع همه صـفات را دارد       » اهللا«است که خود     دهنده این ها نشان این
این معنا باشد یا آن معنا، در هر صورت یک چیزي است کـه شـامل اسـت، یـا بـه خـاطر علَـم               
بودنش شامل بر همه اسماي خدا شده است یا به خاطر این که از اول همین طـور وضـع شـده                      

یک صفت عام خداست که خدا نـسبت        » رحمنال«: گویندهم می » الرحمن«بعد در مورد    . است
. فقط نسبت به مؤمنین است» رحیم«به مؤمن و کافر رحمن است و 

» مـدح «گیرد، ولی   به فعل اختیاري تعلق می    » حمد«. شوندحمد می تفسیر معناي   بعد وارد   
کنیم ولـی حمـدش    اش می مثالً اگر گل زیبا باشد مدح     . گیردبه فعل غیر اختیاري هم تعلق می      

بعد هم یک بحثی دارند که همه حمـدها بـه خـدا             . براي فعل اختیاري است   » حمد«. کنیمنمی
بعـد  . امچون خدا طبق آیات قرآن فرموده است کـه مـن همـه چیـز را خلـق کـرده           . گرددبرمی
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» احسن کل شـیء خلقـه     «ام،  خودش فرموده است که هر چیزي که خلق کردم زیبا خلق کرده           
حـسن و زیبـا      گردد و در واقع خدا خالق همه مخلوقـاتِ        لوقات برمی ن به همه مخ   ساین ح  پس
ها را خـدا خلـق کـرده       چون همه زیبایی  . گرددبه خدا برمی  » حمد«و هر   » حمد«لذا این   . است
، جنس  »الحمد«لذا الف و الم     . گرددکند به خدا برمی   » حمد«هر چیزي را    » حامدي«هر  . است

کننـد کـه    هـم بحـث مـی     » العـالمین «در رابطه بـا      پسس. گیرداست و همه حمدها را دربرمی     
آورنـد،  گیرد و به چیزهاي دیگر، طبق آن استشهاداتی کـه مـی           برمیمخلوقات جن و انس را در     

. شوداطالق نمی

ضرورت تفکیک مباحث المیزان به مباحث ادبی، قرآن به قرآن، روایی و عقلی . 1/2
» ال«مثـل   (انـد،   ادبی گفته  از باب بیان   نکاتی را که   مه،رسد باید در طرح مباحث عال     نظر می به:ج

اهللا الـرحمن   بـسم «کـه   مبـاحثی مثـل ایـن     در بخش دیگـر     و  مطرح شود   در یک بخش     )جنس
به عبارتی، . گیردقرار  ،  اندمعنا یا تفسیر کرده   آیه دیگر    را با » رب العالمین  الحمداهللا«یا  » الرحیم

بخـش آخـر،   و   »دیگري  آیهاي به   معنا کردن آیه  «بخش،  یک بخش ،»ادبی«بخش  ،بخشیک  
هـم  البتـه گـاهی   .آیـد از آیـات مـی    السالمعلیهممعصومین تقسیر کهاست  به روایات   استناد   بخش

عقلی گفتـه باشـند کـه آن        بحث  یک   ،به ذهن خودشان آمده   که  اي  گمانهبراساس  ممکن است   
مطـرح  مباحـث با این نظم    اگر  .شود گانه مطرح جدا »عالمه مباحث عقالنی «عنوانبهنیزبخش
.شودخلط بحث نمیدیگر گردد

وحدت :ب؛ربط سوره به کل قرآن:الفبندي مباحث المیزان پیرامون سوره حمد به ـ دسته2/2
دیگرآیات:ج؛سوره

یـک بحـث     بندي دیگري نیز استخراج کرد؛    توان براي مباحث عالمه در اینجا طبقه      البته می 
، نـسبت بـه کـل       »اهللابسم«تفسیر  ایشان در ذیل     طور نمونه به سوره با قرآن است که    رابطه این   
! اسـت » عبودیـت «بحـث   یک بحث هم وحدت سوره است که فرمودید         . اندنمودهاي  قرآن اشاره 
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معناي آیـه یـک     یعنی از    ؛سوره است مفردات   دیگربحثو   معنی آیه به آیه است     نیزیک بحث   
. انددادهرا توضیح » الرحیم«و » الرحمن«، »اهللا«قدم جلوتر رفتند و کلمه 

:کندبندي کلی جا پیدا میدر این سه دستهبندي شودعالمه طبقهمباحثراجماالً اگپس 
سوره با ـ نسبت این 2اعم از قرآن باشد یا هر چیز دیگرـ نسبت این سوره به خارج از خود؛1

. باشدکه کثرتش میسوره با اجزاء درونی ـ نسبت سوره 3خودش که همان وحدتش است 

»السالمعلیهمروایات و ادعیه و سیره معصومین«مالحظه ربط سوره به «ـ ضرورت توسیع 3/2
که ربط ایـن سـوره بـه        ؛ این شوددیگري مطرح می  بندي  دسته بر اساس مبناي مختار،   البته  

هم قرآن نـازل و      بلکهست،  نین  ، منحصر به کتاب قرآ    سوره بیرون از خودش چیست؟ بیرون آن     
ربط سوره به بیـرون از سـوره،        زیرا  . گیرد که قرآن صاعد، ادعیه است     هم قرآن صاعد را در برمی     

فقـط  رسد که در عصر مـا       به نظر می  . و کل قرآن فقط این کتاب نیست       گرددمیبربه کل قرآن    
را با همـه نـورش دریافـت    کند و این قرآن و این سوره فهمد و به آن عمل می     یک نفر آن را می    

ابل سوره در وجود    هاي مقابل قرآن و مق    واکنشیعنی  . کندکند و با همه نورش هم صادر می       می
ها یک سري اعمال و کالمی است کـه از     و آن واکنش   استفرجهتعالیاهللاعجلعصرمبارك حضرت ولی  

-اي که اجدادشان میعیهیعنی همان ادکالم نیز همان کالم اجدادشان است،. زندیشان سر می  ا

به همین دلیل،   . ش همان است  جدید هم باشد، روح    ياگر ادعیه . خوانندمی نیزخواندند، ایشان   
لـذا  . اسـت یمهمـ نیـز بحـث  ها و افعال آن  السالمعلیهمارتباط این سوره به ادعیه، کالم معصومین      

. کندیشتري پیدا میتوسعه ب،پس ارتباط به بیرون. قرآن نیستکتاب ، فقطاز سورهبیرون

با توجه به نام سوره به ؛از طریق نقل. 1: ـ دو احتمال در طریق دستیابی به وحدت سوره4/2
از طریق عقل . 2عنوان امري توقیفی 

کـه وحـدت آن،    ـ یکی ایـن   1: مطرح کرد توانمال می حتچند ا  سورهاما در رابطه با وحدت    
وند متعـال  یا خود خدا  بلکه  اند،حاب یا تابعین نگذاشته   اصباالخره اسم را    . است سوره همان اسم 
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یعنـی  . به پـذیرش رسـیده اسـت   نیزو اآلن السالمعلیهممعصومینو  آلهوعلیهاهللاصلییا پیامبر  اندگذاشته
هـا و هـم همـه فـرق     ها، هم ما شیعه   هم سنّی . گویندمی »حمد«دیگر همه به این سوره، سوره       

گذاشـته شـده     ن وحدت را در اسمی دید کـه بـراي آن          اتوگاه می . نداملتزماسم   به این اسالمی  
»عبودیتی«همین ؛ مانند کردعقالنی استنباط صورت بهوحدت یک سوره را  توانگاه می  و است

به بعد از ترجمه و تفـسیري کـه گفتـه       شودموکول می باره  قضاوت در این  . که عالمه گفته است   
.دادارائه از سورهوحدتیتوان میشده تا ببینیم آیا 

خداونـد  «به صورت عقلـی بـا توجـه بـه ارتبـاط آن بـا                » وحدت سوره «ـ تکثّر و عدم کلیت      5/2
»، غیر معصومین و کفارالسالمعلیهممتعال، معصومین

نیست که طوریعنی این . است اشتداد فاعلی وحدت،   بلکه،نداردکلی   معناياین وحدت یک    
ویـک مـصداقش مـردم    ،باشـند علمـا    بعد یـک مـصداق آن     و  عبودیت ارائه شود   لوحدتی، مث 

-صـلی وحـدت و کثـرت اشـتداد نبـی اکـرم           بلکـه منظـور،   !هوآلعلیـه اهللاصـلی پیامبرهم  مصداق دیگر 

ازل شده است و همه معرفت ایـن سـوره در   نوآلـه علیهاهللاصلیاین سوره بر پیامبر   . 1استوسلّمآلهوعلیهاهللا
. استفرجهتعالیاهللاعجلنامام زماو وآلهعلیهاهللاصلیوجود مبارك نبی اکرم

السالمعلیهمنزد معصومینیابی به معناي حمدـ اِخبار، تنها راه دست1/5/2

آن تـوان میدهند،  به هر میزان که به ما خبر        . است خباريبراي ما اِ   معناي این مطلب  البته  
واسطه به   ،سورهمعرفتی از   دست آوردن   بهطریق  . ها است را استنباط کرد    در نزد آن  وحدتی که   

»هیچ نوع معرفت فلسفی، ادبـی  توان لذا نمی. است)وآلـه علیهاهللاصلیپیامبریعنی (آن »بهوطبن خُ م
دارد کـه در نـزد   یییـک معنـا  وآلـه علیـه اهللاصـلی پیـامبر در نزدسوره حمد . کردتحمیل   را به آن  ... و

بایـد  از آن وحـدت ارائـه شـود   کـه هـر معنـایی   لذا. ندارددوجوآن معنا،عالماهل کس از  هیچ
وقتـی  مـثالً  . هر چه هست براي ما یـک معنـاي خبـري اسـت    زیرا . باشدخباراِاستنباطی از آن   

.اندسره مطرح کردهقدسخمینیشان به امامره در اول نامهاین معنا از وحدت را مرحوم استاد سیدمنیرالدین حسینی. 1
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ولـی  د،  وشـ میحاصل  براي من یک معناي خبري       ،دهدخود خبري می  تاپ  لبکیفیت  از  کسی
یعنی دیگر  . شودام می وجدانی ین مطلب ، ا اي باشم حرفهتاپ  در لب این شخص مثل  هم  اگر من   

حـال  . خبـر اسـت   فقط  الذهن باشم، برایم    من هم با خود موضوع درگیر هستم، ولی وقتی خالی         
ه گفته شـده عنـد   رباشد، قطعاً اسم حمد که براي این سو  کتاب قرآن  مهمی تی چنین امر به   وق

براي پس  . دارددیگر  هم یک معنا     نزد مفسر . یک معنا دارد   نیزمارسول اهللا، یک معنا دارد، نزد       
وآلهعلیهاهللاصلیعنداهللا تبارك و تعالی، عند رسوله      ؛»چه کسی؟  نزد«:ي وحدت سوره باید پرسید    ارائه

یضل به «: در قرآن آمده است، که آن را هم گفتعند الکفار باید حتی ! و یا عند غیر معصومین؟   
هنگـامی کـه بـراي    چون  . استشده  اي  تنفر عده یعنی این سوره باعث     » و یهدي به کثیراً    کثیراً

.کنند، فرار میشودخوانده میها آن

یعنی هر کسی یک حظی از وجود این برده . بندي استاین همان تشکیک حوزه و همان طبقه:س
. است

وحدت معنا نوعده توانمی»وحدت«یعنی براي .فلسفی نیستتشکیکِاما بندي است، طبقه:ج
ها به ما ز آناش اِخباري است که ایکی!، به یک وحدت برسد)از نظر روشی(نیست الزم. کرد
.رسدمی

عنوان راه دستیابی به معناي حمد در نزد غیر معصومین و انتساب آن به شارعفکري، بههمـ 2/5/2

الـسالم  علیهمنو معصومی  وآلهعلیهاهللاصلیخداي متعال حاکم بر نبی اکرم      بنديبنابراین در این طبقه   

تـوان استـضائه   خبر اسـت کـه مـی    وسیله  ارتباط ما به  ولی هستند،بر ما حاکم    ها نیز   است و آن  
. طلب نور کردکرده و از آن خبر، 

المـؤمن مـرأت    «هـستند همـدیگر   عـرض   کـه هـم    ولی باید توجه داشت که غیرمعـصومین      
قـا هـم یـک وحـدت و یـک       شما یک وحدت و یک غرضی دارید، آن آ        د یعنی   نباشمی»المؤمن
ها در همدیگر نیز یـک  بعد انعکاس آینه؛دارد، من هم یک وحدت دارم و یک غرض    دیگر  غرض  

توانید پشت سرتان را ببینید، ولـی اگـر مـن طـوري             اآلن شما نمی   طور مثال به. شودوحدت می 
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ر شما بتوانید پشت سرتان را ببینید و صحبت شما هم پشت سـ             ،صحبت کنم که به یک نسبت     
تعبـد،  «ها همان بحث شدناین آیینه. شویممن را توصیف کند و به من کمک کند، آینه هم می   

.است»تقنین و تفاهم اجتماعی

افتد مالك در مخاطبین اتفاق میه از کالمدر تفسیر، تأثري کدارد؛یک اشکالاین مطلب،:س
اي فایدهبین بررسی شودتأثیر در مخاطتفسیر غرض متکلم مالك است و اگر آننیست، در 

صحبتی وندمنظور خدا چه بوده است؟ باالخره خدامشخص شود ندارد، چون در آخر باید 
این ؛از بهترین آدم تا بدترین آدم،هاي مختلف گذاشته استو یک تأثیري در آدمدانفرموده

»سیرتف«مهم نیست، بلکه منظور خدا مهم است و آن چیزي که غرض خدا بوده، آن تأثیر
.شناسی است، دیگر تفسیر نیستاطبمخیک نوعفرمایید، وگرنه این چیزي که می. است

تباط با خداي متعال پیدا شده استدر ارقطعاً ید، آفهمی که از حمد به دست میآن وحدت و:ج
اگر فهم کم کرد؟ایننواقص از توان طور میچهحال سؤال این است ،)در ارتباط با آن مافوق(
براي غیر یعنی .شودتر مینورانیشاندادنو نسبتدرك، شونددیگري فهم یکآینهؤمنینم

است،» همکاري و تعاون و تفاهم«،نظر دیگرانفهم و ) که داراي خلل و زلل هست(معصوم 
چون نقصی ندارند بلکه . شودعلمی اضافه ایشانطوري نیست که به هوآلعلیهاهللاصلیولی براي پیامبر

نسبت به ،سورهبراي نزول یک خداي متعالاز طرفی، منظور این نیست که. مت دارندعص
!آورددهد، یا یک قید اضافه مییمکند یا آن را تغییر اضافه میآن آیاتبه اشخاص مختلف

اند، تام گفتهاز طرف خداونداست و چیزي را که و پاك مقدس السالمعلیهزیرا ساحت معصومین
پس. به هم کمک کندهایشانعقالنیت، بایدندطور نیستاینغیر معصومینچونولی . است

دهیم که غرض خداي نسبت مینیزرسیم و به خداي متعال میسورهبه وحدتنیزقطعاً ما 
. متعال این بوده و این را از من خواسته است

یـک چیـز از      نیزوآلهعلیهاهللاصلیرمنبی اک  خواهد و می وآلهعلیهاهللاصلیپیامبریک چیز از     وندخدا البته
-از آن چه مـی     احال م . آور او براي ما آورده است     و پیام چون این سوره نازل شده     .خواهدما می 

بنـابراین .، بحـث دیگـري اسـت      گـذارد مـی  گیریم چه تـأثیري در مـا      به کار می   وقتییم و   فهم
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باید به تفـاهم    شود و سپس    میتسلیم بودن شروع     باپیداکردن وحدت سوره از طریق عقالنیت،       
. اجتماعی برسد و کمک دیگران را قبول کند

سازي در براي فرهنگ»کتابی هنري و تهذیبی«عنوانضرورت تعریف قرآن بهـ 3
نظام والیت

خواهـد اطالعـات مـا را       این سوره یا قرآن براي فهم آمده و مـی         آیا  بحث دیگر این است که      
اعمـال قرآن، دستگاهی است که بایـد       یک سوره یا    يعقبهه است؟   اضافه کند یا براي عمل آمد     

افـزاري  نـرم عبـارت بهتـر،  آن است؛ به» صدا و تصویرکننده،هنر«قرآن،گردد و این  به آن جا بر   
شما یک . نکته مهمی استبیان شداین تفکیکی که . کندعقالنیت کمک میهدایت است که به   

-یک فیلم نگاه میه پر از اطالعات عمومی است، اما گاهی  کنید ک وقت یک کتابی را مطالعه می     

اي پـشت آن اسـت،   یعنی یک متن کتابت شـده نامه دارد،هم قطعاً فیلمکه البته آن فیلم    کنید
-اطالعات جزء قضیه هست و در ادراکات ما اثر میدادنقطعاً .ولی با کتاب خیلی متفاوت است   

-گذارد و آن را می    ارد، بلکه در انگیزه و رفتار هم اثر می        گذفقط در ادراکات اثر نمی    گذارد، ولی 

اقرا «یا  » ...هللا رب العالمین  اهللا الرحمن الرحیم الحمد   بسم«: گویدمی خداوندوقتی  آیا  پس. سازد
اسـتفاده  مثل دفترچه راهنمـاي  آیا ! به ما بدهد؟را خواسته یک اطالعاتی    می» ...بسم ربک الذي  

بیـان یعنی هنري است؟ یک امر با آن کار کنیم؟ یا گونهکند چهیموبایل است که مشخص م از  
بـه ایـن    (در روایت   مثالً   ؟از جنس هنر است یا از جنس علم       خداي متعال براي بسیج بندگانش    

اگر هفتاد بار سوره حمد را بر یک مرده بخوانید اگر زنـده شـد، تعجـب                 آمده است که  ) مضمون
اي هفتاد بار بخوانیم تـا مـرده   اند که برویم بر سر مردها دادهحال یعنی این نسخه را به م    . نکنید

اي زنـده   ولـی مـرده   کسی بیش از هفتاد بار هم بخوانـد،        ممکن است در شبانه روز    !زنده بشود؟ 
اي اسـت کـه بایـد    این نکته. هنري است... بنابراین جنس سوره حمد، جنس سوره علق و      . شودن

کتـاب ریاضـی    کـه   ،بـا یـک فـیلم     آموزشی در مدارس     ابفرق بین کت   مانند. شودروي آن فکر    
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باید یک شکل دیگر پیدا کند      . توان فیلم کرد  کتب درسی را نمی   . توان فیلم کرد  را نمی آموزشی  
بلکـه  آموزشـی نیـست،      اما قرآن ،آموزشی است  کتب درسی زیرا  . تا بتوان از آن فیلم تهیه کرد      

شـود  کسی از پاي قرآن بلند نمی     «: فرمایدمی این موضوع در روایات هم آمده که      . تهذیبی است 
.شودشود یا هدایتش زیاد مییا کوري او کم می» هدي اَو نقصان فی العمیالفیزیاده «مگر به 
روي عقالنیـت نـور      ،آن کند و به تبـعِ    یعنی انگیزه را پاك می    ت،  براي تهذیب اس   قرآنپس

اگـر جـنس    ست کـه  یخیلی مهم ي  این نکته .کند، رفتار را بهینه می    نورانی عقالنیتِافتد و   می
طـور دیگـر بـا آن       باشـد و اگر اطالعات عمـومی       شودیک طور با آن رفتار می      باشدآیات هنري   

هـا در دوران رجعـت      زن«: فرمایند که میالسالمعلیهمیکی از معصومین   طور نمونه به. شودرفتار می 
بـه ایـن رسـیده کـه        و  باالتر رفته فهم و تفسیر     یعنی از » کنندفرزندانشان را با قرآن تربیت می     

حـال  . در تمام زوایاي تصمیماتش نور قرآن هستبه عبارت دیگر،  . خواهد به قرآن عمل کند    می
براي عمل، وقتی جایگاه خـود      !بیشتر به عمل نزدیک است یا کالس آموزشی؟       قرآن  این معنا از    

-صلیپیامبراین نکته خیلی مهم است؛.شودمطرح می » تخصص«را براي نظام معین کنید، بحث       

نفر است که کنار آقا      10الی   3سال زحمت کشیدند، بنا بر روایات محصول کارشان          23وآلهعلیهاهللا
ها قرآن را حفظ کرده بودند؟ آیا بلد بودنـد کـه تفـسیر              آیا این . ایستندمی السالمعلیهامیرالمؤمنین

فهمیدند کـه صـراط یعنـی    با گوشت و پوستشان میه این معنا که صراط یعنی چه؟ یا   ببگویند  
فرمودند که سـرتان را حلـق کنیـد و شمـشیر از رو ببندیـد و                 میایشان  اگر  یعنی   ؛السالمعلیهعلی

ایـن  پـس . اسـت  الـسالم علیـه علـی  ،بدین معناست که صـراط مـستقیم      » عمالً«این   ،بیرون بیایید 
سـازي  از این رو، دستگاه والیت نظـام . است نظام والیت در  تخصصی براي ارتقاء جایگاه     رویکرد،  

: عبـارت بهتـر، جامعـه داراي اوصـاف        بـه . دار اسـت  آن را عهـده   سـازي   فرهنـگ  ،قرآن کند و می
. گیرداش به وسیله قرآن انجام میسازياست که بخش فرهنگ» سیاست، فرهنگ، اقتصاد«

که اگر دهد یاد میرا دستوراتیسري معارف و که قرآن یکگونه استدر حوزه اینغالبتلقی :س
تقوم ادراك به . یعنی هر دو با هم است. ها، فهم، باور و عمل شود، خوشبختی همراه داردآن

. شويآن گاه خوب می،بعد عمل کن،این را بفهمیعنی . تهذیب است
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بـا  آن   بوسیلهکسانی که   و  دستگاه هنري است    ) هایشقرآن و سوره  (این دستگاه    مختار،به نظر    :ج
دسـتگاه هنـري    قرآن  . هستنددستگاه نظام والیت    صاحبان  کنند،  عالم را اداره می    شانتصمیمات

اگر علـم پیـدا   . علم پیدا کند   نسبت به دستگاه نظام والیت قدم قدم       و باید غیرمعصوم  هاست  آن
دستگاه وقتی این کسی که یک منصبی در نظام والیت دارد . دتواند با آن کار کننکند، اصالً نمی  

. فهمـد چیـز دیگـر مـی      ،فهمد و کسی که منصب ندارد     یک چیزي از آن می    د،  خوانهنري را می  
ــد ــسه مانن ــک مقای ــرآنِ ی ــالوت ق ــال ت ــبق ــرآن توســط ا ب ــالوت ق ــارك حــضرت ت وجــود مب

گوید، با وقتی که ما می» الحمدهللا رب العالمین«الـسالم علیهوقتی که معصوم  . فرجهتعالیاهللاعجلعصرولی
میـزان  گوینـد امـا بـه       مـی » الحمدهللا رب العـالمین   «هیعنی هم . گوییم خیلی متفاوت است   می

الـسالم علیـه معصوم: آمده که  »العالمین«یک روایت در معناي     . شوندمنتقل می  معناشان به ظرفیت

-دنیاهایی رفت و آمد دارد که هیچ خطایی در آن نیست، هیچ پسري از پدرش تخلـف نمـی                  به  

کنند، در آن عالم حضرت در      را لعن می   شیخینکنند و   ستگاه از خدا اطاعت می    ي د کند و همه  
فهم غیر معصوم که     بااین روایت   حال  . زندعرض یک ساعت یا دو ساعت به همه جایش سر می          

ممکن است کسی یک فیلم ببیند و        مثل یک فیلم است؛   ! اختالفی دارد چه   چنین منزلتی ندارد  
م، یگیـر که در ایـن جایگـاه قـرار مـی          ماتحت این الگو قرار دهد و        اش را بعد تمام وجوه زندگی   

. کندم که این فیلم دارد اخالق رذیله را تحمیل مییبگوی
شـود و بـه     بیـشتري از ایـن تعریـفِ قـرآن پرداختـه مـی            به بررسـی    آینده  مباحث  در  البته  

-دسـته ارائـه  سیر البرهان و تفلذا با تأمل در معناي روایات . شودجا اکتفا نمی  بندي در این  جمع

.قابل استنباط استاز قرآن تعریفاین ،منطقیهايبندي

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرینوصلی
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عنوان وحدت فاتحه الکتاب در سه سطح به» حمد«ـ تعریف 1

»عبودیت«به وره حمد در نظر عالمه طباطباییاجمالی وحدت سـ بیان1/1

نیز مورد دقت قـرار     که باید بحث ترجمه      بیان شد گذشته   بحثدر  :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت
ها با هم مالحظه شود که چقدر اشتراك دارند و چقدر اختالف            و در ترجمه، نسبت ترجمه     گیرد

.مالحظه شودرسیده السالمعلیهمعصومیناي که از منسبتش با آن ترجمه،و بعد از آن
-مـی  الـسالم علیهمو ائمه وآلهعلیهاهللاصلیمطلب دوم این بود که ما معرفت قرآن را در وجود پیامبر           

حـضور نداشـتیم، آن      است؛ یعنـی چـون در آن زمـان         راه ما نسبت به آن اِخبار      بینیم که قطعاً  
شـود را فقـط از راه       ایجـاد مـی   السالمعلیهمومینمعرفتی که از برخورد با کالم وحی در وجود معص         

اما اگر خودمان بخواهیم به قرآن توجه کنـیم بایـد از راه عقالنـی وارد                . توان مطلع شد  اخبار می 
شود؛ چون غیـر معـصوم      شویم که در آن راه عقالنی هم حتماً تعاون و همکاري فکري اصل می             

بررسـی  یـک سـوره   وقتـی    کـه  ن شـد  بیـا بر همین اساس    . ن بر همه جهات شیء نیست     یممه
رهطباطباییعالمه  مرحوم  طور که مالحظه نمود، همان  خود  به بیرون را  نسبت آن  ، باید شودمی

از آن سـوره، بیـرون بایـد  البتـه  . انـد و آن را با آیات قرآن سـنجیده    هنیز این نسبت را بیان کرد     
را هم جزء    السالمعلیهسیره معصومین  نه فقط قرآن، بلکه ادعیه، معارف و       یعنی ،شودتر معنا   وسیع

گـسترده آن کـه  لذا یک ربط بیرونی دارد. آن سنجیدکه باید ربط سوره را با      دانستآن چیزي   
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که وحـدت   این. گرددیک ربط درونی دارد که بر اساس وحدتش مشخص می          وپیدا کرد توسعه  
،هـا در وحـدت    سـوره  گردد، احتمـال مختـار ایـن بـود کـه بایـد اسـامی              این سوره به چه برمی    

یک ربط درونی هم نـسبت بـه خـود          . موضوعیت داشته باشند و وحدت درونی را مشخص کنند        
.است ها به کار رفته   هایی است که در آن    ها و لفظ  اسم،شد که همان آیات    مطرحها  کثرت سوره 

. پس یک ربط بیرونی، یک ربط درونی از نظر وحدت و یک ربط درونی از نظر کثرت
کـه اساسـاً خـود قـرآن از چـه      و آن، ایـن  شـد اشاره  طرح بحث   مطلب نیز فقط در حد    یک  

یا یک کتـابی اسـت       آیا قرآن یک کتابی است از نوع اطالعات عمومی و تخصصی          ؟جنسی است 
دستگاه پرورشی است کـه در هنـر تجلـی پیـدا         یعنی آیا قرآن    هذیب؛  ها و ت  براي تحریک انگیزه  

ایـن   تفسیر معناي  مباحث قرار شد که در طول     ؟و آموزشی است   کند یا یک دستگاه ادارکی    می
. بیشتر مشخص شودمهم،

اي نتیجـه انـد تـا  باحث عقلی اسـتفاده کـرده     گاه از م  در روند تفسیري خود،     رهعالمهمرحوم  
غیـر از    ،این که البته اند  به احادیث و روایات و نقل اشاره کرده        درباره آیات قرآن بگیرند و گاهی     

حال طبق ایـن    . اندقالیی مطرح کرده  هاي ع بعضی موارد نیز بحث   . شان است هاي روایی حثآن ب 
.شودگزارش تفسیر عالمه مطرح میسرفصل، 4

اول  کننـد، لـذا   مطرح مـی  » الرحمن الرحیم  اهللابسم«در تفسیر   ایشان بحث وحدت سوره را      
را شـروع  اهللابـسم تفـسیر  بلکه ؛ندبپردازکثرتش به و بعد از آن  کنندنمیوحدت سوره را بحث     

حمـد  ،آیـد این سوره بـه دسـت مـی        شکلکنند که آن چه از      کنند و در ضمن آن اشاره می      می
آن چه از ریخت «:گویندمیبه این گونه اهللایعنی این را در ضمن تعریف و تفسیر بسم      ؛خداست

یعنی یک ترکیبی ؛»ار عبودیتآید حمد خداست اما نه تنها به زبان، بلکه به اظه       این سوره برمی  
خـواهی و درخواسـت     دادن عبادت و کمک   آن هم از نوع اظهارش و نشان      «.بین حمد و عبودیت   

پس کالمی است که خدا به نیابت از طرف بندگان خود گفتـه تـا ادب در مقـام اظهـار                     . هدایت
. »عبودیت را به بندگان خود بیاموزد
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یعنـی  دهـد؛   اظهار عبودیت مـی   کنند، همان معنی    میرا تشریح   وقتی معناي حمد    بنابراین
ایـن مطلـب را     البته  . است همینترین مطلبشان   اصلی. شودستایش به وسیله عبودیت انجام می     

   مطـرح   کـه یی  هاسري بحث یعنی یک . کنندمطرح می ور درباره غرض قرآن،     بر اساس توضیح س
کـه  خواهند دلیـل بیاورنـد   ایشان می ی  که، وقت توضیح آن .باشدمیدرباره وحدت قرآن     کنندمی

معانی مختلفی گفته شده ـ اهللاباي ابتداست نه معناي دیگر ـ چون در باي بسماهللاچرا باي بسم
لـذا . یـک کـالم اسـت      ،آورند این است که قرآن    یکی از دالیلی که می     .آورنددالیل مختلفی می  

کـالم   قـرآن گویند کـه    می. شوندرآن می ابتداست و از این جا وارد بحث ق       براي  در اینجا  »باي«
است، کالم هم خودش فعلی از افعال است و ناگزیر داراي وحدت است و وحدت کـالم هـم بـه                     
وحدت معنا و مدلولش است و آن معناي واحد، غرضی است که به خاطر آن غرض، کالم مطرح                  

ن آیه قـرآن غـرض،   غرضی داشته و طبق فال ،گویند خدا از این وحدت    بعد از آن می   . است شده
کنند ـ این هدایت در واقع غرض قرآن به عنوان یـک   اش هم اشاره میهدایت است ـ که به آیه 

یعنی ما یک وحدتی داریـم بـه نـام قـرآن کـه              . کالم است و این عمل باید با نام خدا آغاز شود          
بت دارد، بـاي ابتـدا مناسـ   بـا اگر این آغاز است     لذا  . غرضش هدایت است و این یک آغازي دارد       

. قرآن را به صورت یک وحدت کلی ببینیم        توانمیچون کالم یک عمل است که وحدت دارد و          
. خواهد ابتداي یک عمـل را مـشخص کنـد         لذا باء این جا به معناي ابتدا مناسبت دارد چون می          

.ت استفرمایند که پس قرآن غرضش هدایضمن این استدالل می
ور هـر کـدام یـک غرضـی         بر همین اساس است، چون س      زنیور  گویند که تفکیک س   بعد می 

اي که غرض خاصـی دارد را    آمده تا هر سوره    اهللالذا بسم . ه دیگر آن غرض را ندارد     دارند که سور  
-این کـار را مـی      اهللابسم  . از هم جدا کند و معناي مخصوص هر سوره به عنوان غرض آن باشد             

بـر همـین    . گـردد به غرض همان سـوره برمـی       هر بسم اللهی هم که بر سر هر سوره آمده         . کند
با نام ـ که غرض این سوره استـ یعنی عبودیت را  » الرحمن الرحیماهللابسم «گویند اساس می
نیـز اهللاپـس بـسم  . کنمبا نام تو آغاز میمثالً اگر سوره اخالص باشد، اخالص را. کنمتو آغاز می 

.انده عنوان بحث مستقل نگفتها بها رالبته این. گرددبه غرض هر سوره برمی
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کـه غـرض قـرآن    مطلـب فهمیـده شـد   این مباحث ایشاناز :صدوقمسعود االسالم و المسلمین   حجت
بحث از فعلـی  ،وحدت قرآن بحث هدایت است و وحدت این سوره   ،به عبارت بهتر  هدایت است؛ 

انجام بگیـرد و آن      اند یک فعلی  ؛ یعنی براي رفتن به سمت هدایت خواسته       است از افعال هدایت  
.باشدمیفعل، فعل عبودیت است که عنوان اصلی این سوره 

گوینـد بـسم اهللا در      مـی  اهللاین سوره اشاره به عبودیت دارد ولی دربـاره بـسم          به عبارت دیگر،    :س
لـذا ایـن    . ی چـه؟ یعنـی کـل قـرآن        فعل یعن . شودخواهد یک فعلی شروع     آید که می  یجایی م 

گوینـد  مـی . کنند و یک بار به نسبت کل قـرآن به نسبت سوره حمد بحث می    را یک بار     اهللابسم
خواهد هدایت کند، در حقیقت هدایت خلق با نام خدا آغاز شـده؛ خـدایی کـه                می چون خداوند 

مرجع همه بندگان است؛ خدایی که رحمان است و رحمتش براي مؤمن و کافر گسترده است و                
سنجند و یـک بـار   کل قرآن میبه را یک بار نسبت اهللالذا بسم . رحیم است براي مؤمنین خاصه    

اگـر   و کـنم اگر نسبت به حمد بسنجیم یعنی عبودیت را با نام تو آغاز می            . حمدسوره  نسبت به   
.استنسبت به کل قرآن بسنجیم، هدایت با نام خدا آغاز شده

سوره حمد  سیر وحدت تفدر  ایشان  !، نه تفسیر کل قرآن    سوره حمد است   ،ثموضوع بح  ابتدادر  :ج
شـود کـه    شدن عبودیت با هـدایت ایـن مـی        شود و نسبت اظهار   میاظهار   »عبودیت«اند  فرموده
البتـه ایـن بیـان      . »کـنم اظهار عبودیت را با نام تو آغاز می       «یعنی  . آغاز شود  با عبودیت  ،هدایت

.ه، هماهنـگ اسـت    با روایتی که در این باب وجود دارد و ایشان هم آن را آورد             ) اظهار عبودیت (
همان روایتی که   ؛اندآن روایت اخذ کرده    يمعنا به کمک بحث عبودیت را    رسد  به نظر می  یعنی  

آن شود، خداي متعال در مقابل      وقتی یک جمله از سوره حمد توسط بنده خوانده می         فرماید  می
ام گفـت   هبنـد . گـویم فـالن   ، مـن مـی    »الرحمن الرحیم  اهللابسم  «ام گفت   بنده :فرمایدمیجمله  

-اظهـار مـی  اي که بنده من بل هر جملهمقایعنی . گویم فالن، من می »رب العالمین . اهللالحمد«

.دهمکند، من چه پاداشی می
بنـا بـر    بحث وحدت سـوره      پس. اندکرده از آن روایت   اي است که در این بخش     این استفاده 

که در حدیثیبا آن هماهنگ(به عبودیت،    حمد وحدت سوره پس  . عالمه کامل شد  مرحوم  نظر  
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بـا  » الـرحمن الـرحیم    اهللابـسم   «در ترجمـه     سـپس . تعریـف شـد    )بحث روایی مطـرح کردنـد     
. روشن شدد ربط اظهار عبودیت به بحث هدایت توضیحاتی که دادن

که یک احتمال این است وحدت این سوره، همان اسـمی اسـت کـه               بیان شد   قبل   در بحث 
اي کـرده و    ایشان در کالمشان اشـاره    است که  »حمد«وحدتش به    اند، یعنی براي سوره گذاشته  

معنـاي   بـه حمد است امـا حمـد        ،سورهغرض این   یعنی. »اظهار شده به عبودیت    حمدِ«گفتند  
رسد که یک احتمال این است که غرض این سـوره، همـان حمـد               به نظر می  لذا  . اظهار عبودیت 

. شودحمد باید معنا که در این صورتباشد

خالقیت، ربوبیت و «وصف جریان فعل او در بهـ تعریف حمد در ارتباط با خداي متعال 2/1
»هدایت

نظـر  بـه ؟  بـه چـه معناسـت     تبـارك و تعـالی       اهللاحمد عند عبارت دیگر باید مشخص شود      به
ایـن  . »کننده، رب و هدایت   خالق«: بودقائل  اصلی  سه فعل   توان  میبراي خداوند متعال    رسدمی

محمـود و    ي ایـن اوصـاف    شـود کـه همـه     داده می و سه فعل به خداي متعال نسبت        سه وصف   
فقـط یـک ذات ایـن کـار را          یعنی  ،  آوردمیاز عدم به وجود      زیرا فقط اوست که   . پسندیده است 

-نـه نبـی   . هیچ کـس خـالق نیـست      . است جلت عظمته تواند انجام دهد و آن، ذات حضرت حق       می

از عـدم بـه وجـود    . یغمبري و نه هیچ مخلوق دیگـري خـالق نیـست        ، نه هیچ پ   وآلهعلیهاهللاصلیاکرم
حال براي چه خلق کرده است؟ . این پسندیده است و حمد شده است. ي همه امور اوست دهنآور

خواهـد اعطـا   یعنی بعد از این که از عدم به وجود آورد و خلق کرد، مـی              . براي این که اعطا کند    
کنـد و بـا اعطـایش،    بعد از خلق اعطـا مـی  . تایش استمورد سو محمود وصف نیزکند؛ لذا این 

مسأله خلق فاعـل منفـی       نیزبعد از این  . دهدپرورش می نیز  دهد و زیبا    مخلوقش را پرورش می   
شود تا ستایش فوق ستایش، حمد فوق حمد، صلوات فوق صلوات، اعطا فوق اعطا، در               مطرح می 

، وصـف ربوبیـت و   وصف اعطا،حمدپس. شودمسیر حرکت مخلوق با وجود جهت منفی حاصل      
اگـر خلـق، ربوبیـت و    یعنـی  . شـد  بنابراین حمد وصف فعل   . شودوصف تصرف خداي متعال می    
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»کلـی «یک  ، نه این که     شودمی وصف فعل  این اوصاف ، همه   باشدتصرف و فعل     وندخدا هدایتِ
کیفیـت  عـدم بـه وجـود اسـت، گـاه     از ست که گاه خلـق     لیفع؛ بلکه   شودها درست   از همه این  

ایـن معنـاي    . با فاعل منفی اسـت    همراه  زندگی   ،کیفیت پرورش در دنیا   این  پرورش است و گاه     
در ایـن  بلکه 1نیست؛البته مباحث فلسفی آن مفصل است و این جا محل ورود به آن            . شد حمد

جااینمانند  ،شودمیایجاد  جدیدي  سرفصلهاي تفاسیر موجود،    مقابل سرفصل  دراجماالً  مقام،  
.را مطرح نمودیم»حمد«همان مادانستند واظهار عبودیت راوحدت سورهعالمهکه 

ربوبیتخالقیت،«نامحدود در وـ حمد، مبدأ زایش همه اوصاف حمیده در نسبت بین محدود1/2/1
»و هدایت

زیرابیان شد با اظهار عبودیتِ عالمه متفاوت است؛       حمد   باید توجه داشت که معنایی که از      
یک معنـاي   البته  . و مشیته تبارك و تعالی یک معناي دیگري است         معناي حمد در جریان فعل    

. اسـت بحـث اخـالق      کرد کـه  هدایت و ربوبیت مطرح      توان خارج از بحث خالقیت،    میدیگر نیز   
،نسبت به محـدود   چون  . گنجدمحدود نمی مخلوقِعلم خداي متعال در      ویعنی قدرت، حکمت    

از طریـق فعـل خـداي        ،این زایش اخالق یعنی اوصاف حمیده و جریـان آن         بنابر. نامحدود است 
شـود کـه ربوبیـت و هـدایت     بعد از خلقش ابتدا کیفیت مطرح می. شودمتعال در عالم ظاهر می    

، اشاره به اخـالق حمیـده       آیدمی»رحمان و رحیم  «در این سوره اوصاف     وقتی   ،باشد، بعد از آن   
.هـا، حمـد اسـت     وحدت همه وصـف   . گرددبه حمد برمی   یعنی زایش همه اوصاف حمیده    . است

، )جوشن کبیـر  دعاي  در  که  (جلت عظمته حضرت حق  اسامیيتواضع، خضوع، جواد، کریم و همه     
تـا اسـم از   100یا 70الـسالم علیهمعصوم،همچنین در اصول کافی. از حمد زایش پیدا کرده است   

هـا  کنند، اسم ضاللتاو هم درخواست میکنند و وقتی ابلیس و ایادي  اوصاف حمیده را ذکر می    
شود که زایش اوصـاف     می مطرحبحث حمد از   نیز یک فرعی  بنابراین. شودو شرور هم گفته می    

اش با فلسفه اصالت    و درگیري  یک دور بحث فلسفه نظام والیت     اگر بعداً بخواهیم یک دوره کامل تفسیر بگوییم، باید          . 1
.هاي فلسفی را طرح کنیمرا بیاورید که اآلن بنا نداریم بحث. ..وجود و ماهیت و ربط و
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برگرفته از اخبار اسـت، نـه   بحث دوم نیزالبته این . همه، وصف حمد دانسته شد    و حمیده است 
، باید به وسیله آن     بکار گرفته شود  و اگر بعداً علم اصول فقه احکام حکومتی       ! تحلیل و نه تفسیر   

. آوردآنرا با تمام روایات و احادیثبحثمستندات این
گـردد و غیـر     به بحث محدود و نامحدود برمـی       آن خودش وصف است و زایش    » حمد«پس

کنـد، راه طغیـان را      کسی که ستایش نمی   . طغیان و انکار که ضد حمد است      کفران،  حمد یعنی   
به خود خالقیـت    . گرددبنابراین معناي حمد به قدرت نامحدود برمی      . کندی می رود و ناسپاس  می

در البتـه . گردد، یعنی تعریف حمد عندالخالق و عندالمخلوق داراي دو معناسـت          و ربوبیت برمی  
. متفاوت استعند العموم و عند المعصومیننزد مخلوقین نیز معناي 

ل و جمال الهی مثابه پایگاه تحلیل جالـ حمد، به1/1/2/1

چرا حمد اولین وصف حال.حمد مبدأ زایش اوصاف حمیده در مقابل طغیان استبیان شد:س
شد که اخالق حمیده و رذیله از ایثار همیشه این مطلب مطرح میزیرا شود؟اخالق حمیده می

شود و بر اساس نسبت بین محدود و نامحدود است که اضطراب و عدم و تجاوز درست می
.شوداب درست میاضطر

یعنی گاهی منظور از نامحدود، . کندمنظور، آن جایی است که نامحدود به فعل نسبت پیدا می:ج
ذات باري تعالی است که در آن جا فکرکردن ممنوع است و گاه منظور از نامحدود، فعل، قدرت، 

. شودمعنا میشد، آن وقت زایش اخالقتعریف وصف فعل به علم و ایجاد است که اگر نامحدود 
از ، ولی وقتی بحث شودمیصحبت از ایثار و تجاوز براي وقتی است که از هدایت صحبت    اما  

از ابتدا که خداوند خلق کرد، شـرور         یعنی. دروبه کار نمی  اوصاف  این  دیگر   استخلق و ربوبیت    
داده بـه او    اش را   را که خلق نکرد؛ ایجاد شرور به وسیله ابلیس است و خـدا فقـط حـول و قـوه                   

-می »کردنحمد و ستایش  «نسبت بین محدود و نامحدود در خالقیت و ربوبیت،           بنابراین.است

محمـود  زیـرا اگـر زیبـا نباشـد،        .شـود یل  تحل) زیبایی(پایگاه جالل و جمال      بدین وسیله شود؛  
هاي ناقص است و درست آن است که گفته شود ایجـاد زیبـایی       البته این در سطح درك    . نیست
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هایی است که ارائه    ها فقط سرفصل  شود که این  باز تأکید می  . ایجاد حمد کرده است   . ه است کرد
. جلسه بحث الزم استهادهفقط در مورد حمد بیش از رسدیشود و گرنه به نظر ممی

خلقتجهت غایی و ستایشِبه وصفالسالمعلیهممعصومینسطح ـ تعریف حمد در 3/1
اشـتقاق  وآلـه علیـه اهللاصلیو ستایش در ذات مقدس و قدسی نبی اکرم      این حمد    ،سطح دیگر  در

: شـود از چه چیز؟ از خـود حمـدي کـه وصـف فعـل خـداي متعـال اسـت و مـی                       ،کندپیدا می 
محمـد و  . شـود کسی که هم در زمین و هم در آسمان ستایش مـی       !و احمد وآلـه علیهاهللاصلیمحمد

-علیـه این حمد در سطح معـصوم . اندمشتق شدهاحمدي که گفته شده هر دو از خود نفس حمد         

و احمـد، عنایـت بـه غایـت خلقـت            گویید محمد وقتی می  السالمعلیهدر سطح معصوم  . است السالم
دهد و هدایت او ایجاد و خلق فرموده است، پرورش می!نه چیزي مستقل از آن حمد اولی    است،

رد؟ اصل خلقت عالم بنا بـه حـدیث         براي چه خلق ک   . دهدخدا هر سه فعل را انجام می      . کندمی
گویید وقتی می . بوده است  السالمعلیهمشریف کساء و بسیاري از روایاتی که هست، براي معصومین         

لذا . باید دوباره حمد شودپس احمد است و و یعنی غرض خداي متعال از خلقت، محمد  ،محمد
البتـه  . شـود معناي دیگري مـی   این یک   . هستند السالمعلیهمغرض فعله تبارك و تعالی، معصومین     

. ها سرفصل است و بعداً باید ابعاد این را شکافت و بسط داداینطور که بیان شد، همان
-ستایش مـی   آنغایتو  خلقت  »برايِ«یعنی؛شودستایش می با صلوات، ایشان را     بنابراین

ارد، صـلوات بـر   ترین چیزي که در روز حساب بـراي اعمـال وجـود د    گویند سنگین لذا می . شود
پس حمد یک معنایی هـم  . حمد استاین هم یک معنا از. استعلـیهم اهللاصلواتمحمد و آل محمد  

. که غرض خلقت هستند، پیدا کرداجمعینعلیهماهللاصلواتدر سطح معصومین

در حمد عنداهللا، حمد خداوند متعال توسط معصومین مورد نظر است؟:سرکار خانم رضیه کشتکاران

» خلق خداوند، ربوبیت خداوند و هدایت خداوند«وصف فعلِ. حمد، وصف فعل خداوند است! نه:ج
روز (و در نهایت » فتبارك اهللا احسن الخالقین«: اول جریان حمد براي خداوند استپس.است

بر اساس روایتی که در تفسیر . فرمایدهم این چنین است که خداوند خود را حمد می) قیامت
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من خداوند هستم و حمد براي من است : فرمایدمده است، خداوند در روز قیامت میالبرهان آ
توان محور وحدت آن را مالحظه یعنی تنها وصفی که می. حمد وصف فعل استبنابراین ... . و

خداوند کند وصف فعل است و فعل کنید، وصف فعل خداوند است حتی جهنم را که خلق می
».و ربوبیت و هدایتخلق «شود به تقسیم مینیز

با حمد در سطح خداوند متفاوت است؛ بهترین عبارات السالمعلیهممعصومینسطح حمد در اما  
جریـان حمـد بـراي غایـت خلقـت          در این سطح،    . زیارت جامعه است  براي حمد در سطح دوم،      

اصـالً . دطور که باید خداوند را حمد کرد، غرض خلقت را هم بایـد حمـد کـر                است؛ یعنی همان  
این عـالم را خداونـد      زیرا  . معناي صلوات، این است    !ت یعنی حمدکردنِ وصفِ غایتِ خلقت     صلوا

. خلق کرده استالسالمعلیهمو ائمه معصومینوآلهعلیهاهللاصلیبراي محمد
سـوم،   سـطح در  . شددوم، وصف غایت  در سطح   اول وصف فعل و حمد       در سطح  حمد پس

. باید هماهنگ با آن دو باشدوصف فعل مابقی مخلوقات است که

به معناي جریان والیت ؛»نعمت«غیر معصومین از علما به وصف سطحـ تعریف حمد در 4/1
در همه سطوح زندگی

تـر از  اولـین مخلوقـات پـایین   . یک معنایی از حمـد هـم مربـوط بـه بقیـه مخلوقـات اسـت             
که  شودحمد در طیفی مطرح می    بحث از    ،پس در سطح سوم   . علما هستند  ،السالمعلیهممعصومین

تفـاوت  ) و انبیامعصومین(برایشان فرض تخلف و ضعف و نقصانی وجود دارد و با آن قشر خاص      
یسئل عنهم یومئذ عـن     «روایتی در ذیل آیه     . ها است در این سطح، حمد نسبت به نعمت      . دارند

آیـا منظـور،    ؤال شـد کـه      س السالمعلیهوجود دارد که از معصوم    ) شونداز نعمت سؤال می   (» النعیم
کـسی منـت   خداي متعال سر : فرمایدمیالسالمعلیههاست؟ حضرتسؤال از نان و آب و این نعمت   

است، سـؤال  السالمعلیهممعصومینالیتداده، بلکه منظور از نعمت، وگذارد که نان و آب به او نمی
، شـب،   روز. خدا هـست   است، خورشید هم آیه   البته آب هم آیه خد    . ترین آیه خدا است   از بزرگ 

هر چیزي که خداوند خلق کرده، آیه و استدالل براي وجود خداي متعال اسـت؛ امـا                 هوا، آب و  
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)غیرمعـصومین (پس حمد نزد ما     . استوالیت  و  نبوت  شود نعمت   آن چیزي که از آن سؤال می      
-علـیهم ومیناست که ما را از گِل معـص این ـ بنا به روایات ـ  ها که اولین نعمت  نعمتحمدیعنی 

، نـور نبـی   اولین مخلـوقین است؛خلقت را نیز خداي متعال توضیح داده       سیر. خلق کردند  السالم
ها، انبیا خلق شدند و از اضافه نـور  بوده و از اضافه نور آنالـسالم علیهمو معصومینوآلهعلیهاهللاصلیاکرم

.خلق کفاراند تا برسد بهخلق شده.. ها، علما، شهدا وآن
دومـین  . ده اسـت  گره ز  نور انبیا و اولیا   را به    املاین است که خدا آب و گِ      ،  حمداولین  پس

کـه   در تفسیر البرهان روایتی وجود دارد     . یمشد اهل ایمان جزء   ،ردر عالم ذَ   نعمت این است که   
ذیـل در  السالمعلیهروایتی را از حضرت موسی    . رسد غرض این روایت به حمد ربط دارد       به نظر می  

لبیک اللهـم لبیـک، لبیـک       «ذکر   کند به این مضمون که    ذکر می  »رب العالمین  اهللالحمد«آیه
امت محمد   يدرباره،  »ک، الشریک لک لبیک   لالشریک لک لبیک، اِنّ الحمد و النعمه، لک و الم         

.استاجمعینعلیهماهللاصلواتو آل محمد
راا دوم ایـن کـه مـ   حمد. میشدهاخلقاز اضافه آنکه ان استلماول براي آب و گِ   حمدلذا

صلب در   این زمان و  که در   اینسوم  حمد. قرار داد اجمعینعلیهماهللاصلواتجزء امت محمد و آل محمد     
در این عالم   ي را   ه بود تقدیر کرد  ذرعالم   کردي و همانی که در    لطف  یعنی  . دادقرار   شیعهفالن  

هـا قـرار    را جـزء شـیعه     لذا مـا  غییر نکرد، ات ت رادهحاصل نشد و ا    و برایت بداء   نمودينیز ایجاد   
چه رفتار ، تو با مانمانبه دنیا آمدهمان ابتداي از   که، این چهارمحمد. دادي و همان محقق شد    

أنـا  «بسیار زیبا تشریح شده کـه  الـسالم علیهدر دعاي ابوحمزه ثمالی امام سجاد   . اي داشتی کریمانه
»....ته، أنا العریان الذي کسوته،الصغیر الذي ربیته، أنا العطشان الذي آوی

در یک سیر پرورشی، پدر و   . ها را زیبا دیدن است    نعمتاعطاء  یعنی جریان   ،حمد عندنا  پس
و ایـن امـور را بـه مـا        بستر پرورشی درست کردنـد     اي ما که بر  صاحب حق هستند  علما  و   مادر

نـسبت بـه ایـن    حتی. میفتش یا پروراز بچگی تا حال در محیط فرهنگی شیعه          زیرا ما . رساندند
وقتـی بچـه    چـون   . میکنـ و را حمد می   یم، باز ا  مهفامور را ب   اي داده است که این    خداوند قوه که  
. خداوند در سن بلوغ قوه اختیار، قوه عقـل، قـوه زاد و ولـد داد               فهمیدم و یم این امور را نمی    بود
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ها معنـا پیـدا     ته باشد تا زیبایی   ید نسبت به این امور پیوس     حمد با . میکنبنابراین دوباره حمد می   
وصـف  ،این خیلی متفاوت است با تحلیل فلسفی در خالقیت، ربوبیت و هـدایت کـه حمـد    .کند

وقتـی  زیـرا  .کنـد چـه کـار مـی   وندداخفهمد میفقط معصوم است که      لذا و شدگرفته می فعل  
» بـاء «فرماید کـه  ن میرا معنی کند، بیا» الرحمن الرحیماهللابسم «خواهد می الـسالم علیهممعصوم

چیـست،  » الم«چیـست،   » الـف «چیست،  » اهللا«خود  . چیست» میم«چیست،  » سین«چیست،  
البته . ها همه به واسطه اخبار است     این! این معانی را بفهمیم؟   توانستیم  آیا ما می  .چیست» هاء«

ه و هر  امر حتماً به نسبتی، از این خورشید، ماامور یک سطح فهم ناقص وجود دارد و        یدر بعض 
-قطعاً خورشید به من نـور مـی       . م داشت یحظّی خواه  ،تکوینی و تشریعی که خدا آیه قرار داده       

بـا خورشـید در سـطح       الـسالم علـیهم معـصومین ! مندي از آن کجا   ولی ایجاد آن کجا و بهره      ،رساند
. یمشـو بیـدار مـی    کند و به این واسطه ما     خورشید هر روز صبح طلوع می     . ارتباط دارند  »ایجاد«
ها البته این. میکنها استفاده میدر اموراتی است که از آن حظّ ما . شدن است ا حظّ ما در بیدار    لذ

بنـابرین ایـن   .فهمـیم که نمیوجود داردفهمیم و چه بسیار از چیزهایی      که می  هستچیزهایی  
م و هر کاري که انجـام  بینیبه این که در هر امري که می     سطح از حظّ و فهم، بسیار فاصله دارد       

براي حـضور قلـب     ما  . ببینیم »به وحدته «و همه آیات خدا را       بدانیمحاضر  خداوند را   دهیم،  می
تا حضور قلب در نماز حاصل شود، چه رسد به این که تالش کنیم باید بسیار  ،در دو رکعت نماز   

اده شـما در نمـاز حاضـر        شاخص است و به هر انـدازه ار        ،البته نماز . همه آیات را بوحدته ببینیم    
کنید و  تان، مخلوق بودنتان، مسیري که طی می      باشد، به همان نسبت در حمد نسبت به زندگی        

. بینید موفق خواهید بودهایی که میهمه نعمت
. حمد براي غیر معصوم است،که سطح سوم آنشدسه معنا براي حمد ذکر پس 

وامف حمد در نزد عیـ اشاره تمثیلی به تعر5/1
حمـدي کـه قبـل از بلـوغ     . سطوح مختلفی خواهد داشـت نیز )غیر معصوم(این سطح البته  

رسـیم  حتی وقتی به سن بلوغ می    . کندداشت فرق می  خواهیم  داشتیم با حمدي که بعد از بلوغ        
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یـا مقـام معظـم    رهدوران مرجعیـت حـضرت امـام   یعنی بامتفاوت هستیم؛دانشمندِ عالم یک  با
بـسیار فاصـله   فالن عالم بزرگـوار ورهیا عالمه طباطبایی   رهبهجت اهللاحضرت آیت یا   مدظلهرهبري
یعنی علم تـابع    تا به این حد از معرفت حمد برسیم؛       اي داشته باشیم  ما باید سیر طوالنی   !داریم

.درجات ایمان است

گانه حمد نسبت به یکدیگرمعناي سهـ اشاره به ارتباط 6/1
شود ـ یک تغییراتی پیدا میـبودند قرآنبه خُوطبکه من  ــآلهوعلیهاهللالیصدر پیامبر  از این رو،  

. در سطح ایشان خواهـد بـود  و وظایفی کنند، یک برنامه  ند و تالوت می   خوانو بعد که این را می     
غـرض  مـا چیـست؟  سطح غرض خداي متعال براي باید بدانیم رسانند وقتی این را به ما میاما 

؛ اما قطعاً سطح سوم به سطح دوم و اول        سطح سومی است که توضیح داده شد      ،ماخداوند براي   
!!رد و گفت در هر سه سـطح، حمـد اسـت           گیري ک کلیالبته بدین معنا نیست که      . مرتبط است 

، نـه  ، وارد شدن بـه بحـث آموزشـی اسـت     گیري کردن به این شکل    کلیزیرا. است» ربط«بلکه  
مالحظـه  و بـا  به روایاتاه آموزشی قرآن را بنا بر اخبار و نظم   باید دستگ البته  !هنري و فرهنگی  

-، دوبـاره وجـه    شودها بررسی می  بنابراین به نسبتی که تفسیر سوره     . آن، توسعه داد   لوازم عقلی 

.شودبودن قرآن باز میهاي مختلفی از بحث هنري و فرهنگی
ت به ما، دو نوع ربط وجـود  برسد غرض خداوند از بیان حمد در این سوره نس     نظر می به پس

ها را بـا جهـت غـایی آن    ـ ربط این نعمت2هایمان را بشماریم نعمتمانـ در سطح خود   1: دارد
اسـت؛ زیـرا     وآلـه علیـه اهللاصـلی ببینم که اعطا همه نعماتی از طرف خداي متعال، به خاطر نبی اکرم            

. ایشان جهت غایی عالم هستند
غایت نعماتی هم که به ما داده    . گرددمه چیز به فعل او برمی     خالق اوست و ه    عبارت بهتر، به

- کند و اوست که هدایت میاوست که خلق کرده و اوست که ربوبیت می. گردداست، به او برمی

، ارتباط  یک ربط . داده شد توضیح  از ربط   سطح  لذا دو   . یعنی به دلیل جریان مشیت اوست     . کند
.باط با خداخلقت و یک ربط، ارتخود با جهت غایی
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اثرش در تفسیر آن،    باید  چون قرآن کتاب تهذیب یا هنري است،        طور خالصه باید گفت     پس به :س
بنـابراین تفـسیر، ارتبـاط زیـادي بـا      . شـود شناسـی مـی  یعنی مخاطـب  سنجیدرا روي مخاطب    

یـک  زیرا قرآن دنبال اثر بوده است، لذا اثر حمد نـزد ایـن طایفـه،      . کندشناسی پیدا می  مخاطب
شود می چیز سومی هم  السالم  علیهشود و عند المعصوم   می چیز دیگر شود و نزد آن طایفه،      می چیز

یکی است و آن معنـا،  ،معناي حمد در همه    مطرح شود عرف موجود به شکل   و گرنه اگر تفسیر     
آید، این معناي تفسیر موجود است؛ ولی وقتـی گفتـه شـود     دست می از طریق ظهورات الفاظ به    

سبت به خدا، نسبت به معصوم و نسبت به غیر معصوم داراي معانی متفاوتی است، بـدین           حمد ن 
صورت، براساس تفسیر اصطالحی در غیر این  . استدر تفسیر، اصل قرار گرفته    » اثر«معناست که   

معنا ندارد گفته شود این آقا چه فهمید و آن آقا چه فهمید و غرض خدا چه بود؟ 
که در  ؛ مانند این  شوددنبال می شناسی  جدید از تفسیر، بحث مخاطب     يدر این معنا   بنابراین

، به آنچـه مـستمعین از ایـن         سخنران توجه شود   که به بررسی بیانات   یک سخنرانی به جاي این    
و البتـه ایـن   ! درصـد 40درصد فهمیده اسـت و یکـی        20فهمند، پرداخته شود یکی     بیانات می 

ها نبوده است بلکه همـان اسـت کـه در    هیچ کدام از اینماند که غرض سخنران،    سؤال باقی می  
لـذا  . طور حرف زده است و او بیشتر از یک معنی اراده نکـرده اسـت  خداوند اینیعنی .نیت دارد 

کند؛ نه این که این جمله      معناي جمله را دنبال می    » این جمله یعنی چه؟   «شود  وقتی گفته می  
.شودیشود و نزد دیگري چه منزد این شخص چه می

لذا.شود، یعنی به دنبال اثر آن هستیمؤال از معنی مفهوم آن مطرح میدر هر بیانی، وقتی س:ج
خداوند متعال این یعنی ابتدا باید مشخص شود وحدت سوره یعنی چه؟ کثرت سوره یعنی چه؟ 

وحدت آن چه چیزي است؟ . سوره را فرستاده است و نام آن را هم حمد گذاشته است
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اثر «بودن ، علت اصل»ر تصرف و دستگاه والیتابزا«ریف منزلت قرآن کریم به ـ تع2
با معانی آیات» آموزشیاثر«تالوت در مقابل » ایمانی و تهذیبی

    در توضـیح و  . معنی فرهنگی دارد، نه معنی اطالعـات عمـومی  ور آن،بیان شد که قرآن و س
تفسیري یا روایی دیگري اسـتفاده کـرد؛   ي  هاکتابتوان از   تطبیق این مطلب به سوره حمد، می      

تفـسیر  در طـور نمونـه   بـه ولـی   . استنیامده  المیزان  در  سوره حمد   تفسیر  این جزئیات در    زیرا  
در تفـسیر   وآلـه علیـه اهللاصـلی توضیحاتی که پیامبر   مانندشودمشاهده می  از این نوع مطالب   البرهان  

فهمیـد  تـوان   اند که از این توضیحات می     داده» بسم اهللا الرحمن الرحیم، الحمداهللا رب العامین      «
؛ یعنی این سوره از     جدا کرد ) السالمعلیهممعصومین(مترجمانش    وشأن نزول نباید این سوره را از      
یک بار در مکه و یک بار در مدینـه        است؛  دو بار نازل شده      گفته شده که   ـوقتی که نازل شده ـ    

براي افـراد مختلـف   وآلهعلیهاهللاصلیسال، پیامبر23ر طول ـ داراي یک وحدتی بوده و بعد از آن د   ـ
سـال  250تـا  نیـز السالمعلیهمحضرات معصومیناند و بعد  سوره حمد صحبت کرده    يدربارهبارها  

یعنـی  . شـود اطالعات یک کتاب مـی این يکه مجموعهاندفرمودهاین سوره    يمطالبی را درباره  
به یـک طریقـی      آن هم باید اطالعات  که  شود  میوره حمد   درباره س یک کتاب اطالعات عمومی     

در سـوره   اینکه  شود  میمخصوصی  سفارش  وقتی، اما   گرددآوري شود و هم باید تدریس       جمع
یا در جاهـاي مختلـف یـا بـه صـورت      ــکه وارد شده چند بار بخوانید  ـ  ـنماز یا در نیمه رجب      

بـه سـوره  »فرهنگـی نگـاه «امـور این نده شود خوا...ی در تالوت قرآن یا در ماه رمضان و      معمول
اي یکی ممکن است یک دقیقـه ؛یک حداقلی دارد و یک حداکثريکه خواندن،توضیح آن . است

خواند و غیـر معـصوم   میظرفیتیبخواند و یکی ممکن است در دو دقیقه بخواند، معصوم با یک           
-ایجاد می  اچه حالتی در م    حمد خواندن سوره که در فاصله  است  این  مهم  اما .ظرفیتی دیگر با  

شـود کـه چنـین      گویید تمام این کتاب آموزشی به وحدته در ما حاضـر مـی            یک وقت می   !شود
شود و حتی فراتـر از آن هـم حاضـر           به وحدته حاضر می    السالمعلیهاما براي معصوم  . چیزي نیست 

و البته هر اتفـاقی     ست  ها ا افتد، شأن آن  که در آن جا اتفاق می      فهم آن نحوه از سرعت   . شودمی
.یعنی بحث، بحث اثر است. ثر داردافتد اکه می
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عنوان ؛ بهشناسانه به قرآن کریمـ توصیف فرهنگی و هنري از قرآن به معناي نگاه جامعه1/2
ابزار تصرف دستگاه والیت 

تعریف نشده  آن  هنوز هنر   حتی اگر   ،کندو کار هنري می   استساز  کتاب فرهنگ قرآن،   پس
د و موجود هستنمحصوالت هنريکننده مصرف،بدون استدالل امروزه مردم طور که   همان. شدبا

هر  دهند؛را در الگوي مصرف خود قرار می      به محض ورود یک محصول جدید به بازار، سریع آن           
هنر دینی تعریف نشده است ولی      بنابراین درست است که     . تعریف نشده باشد   شانچند هنر برای  

در را  توانـد ایـن هنـر مـادي         قرآن حریف این هنر مادي است و می        ل فهم است و   قابهنر مادي   
»اقتصاد سیاست، فرهنگ و  «شد که جامعه داراي سه وصف        بیانقبال  . شکست دهد همه تاریخ   

در کنـار وجـود مبـارك حـضرت         . سـت تفقه در قرآن ا    ،)عِدل والیت (آن   است و بخش فرهنگِ   
؛ یعنی قرآن   جایگاه سیاست هستند، قرآن در جایگاه فرهنگ است        که در فرجهتعالیاهللاعجلعصرولی

. استدر عالم فرجهتعالیاهللاعجلعصرابزار تصرف حضرت ولی
شناسانه اسـت؛ یعنـی نگـاه فرهنگـی اسـت نـه نگـاه               نگاه ما به تفسیر قرآن، نگاه جامعه       لذا

اسـت و در    » نگ، اقتصاد سیاست، فره «فرهنگی یعنی این که جامعه داراي وصف         نگاهِ! آموزشی
لذا بحـث آموزشـی نیـز بـدون         . شناسانه، مسؤولیت بخش فرهنگی با قرآن است      این نگاه جامعه  

کتاب . نامه با کتاب آموزشی استتفاوت فرهنگی و آموزشی مثل تفاوت فیلم      .تأثیرگذاري نیست 
کـاراکتر و   نامه تبـدیل بـه      آموزشی حاوي اطالعات منظمی است که باید تدریس شود ولی فیلم          

گیرند، ولی کتاب آموزشی دهد و افراد از آن مدل زندگی می  شود و انگیزه را شکل می     تصویر می 
. شودتبدیل به کارهاي ذهنی و آزمایشگاهی می

فرهنگی از قرآن کریم حظّمثابه شاخص اثر ایمانی و هـ دعاي شروع و ختم قرآن، ب2/2
در ورود و خـروج     افراد  کندمشخص می است که   یایمان) ظرفیت(بضاعت   ، بحث دیگربحث  

، بایـد در  بحث اخـالص در قـرآن  اینتبیین براي. ندداررا چه ظرفیت از اخالص     از تالوت قرآن    
دعاي شروع قرائت قرآن و ختم قرآن شاخص حاکم بر اثـر            . شوددعاي شروع و ختم قرآن دقت       

۳۷



)20(

دهد کـه   نیست ولی به ما نشان می      معناي برابري ، به   البته شاخص . ایمانی در تالوت قرآن است    
. بریممی.. چه حظی داریم؛ مثالً از سوره حمد، چه حظّ فرهنگی، حظّ ایمانی، حظّ تهذیبی و

آموزشـی   نگـاه البرهان که نقلی است،      تفسیر ، حتی موجود تفاسیرکل  باید توجه داشت که     
غیـر روایـی دربـاره     يکلمـه یـک   حتی   را آورده و  ت  اروایفقط  یعنی البرهان    !، نه فرهنگی  دارند

نگـاه  اسـت و اصـال       محض برخورده کرده   گريخبارياَصورت  به یعنی ،است سوره حمد نیاورده  
باید پس.نکرده است السالمعلیهمعقالنی و استنباطی نسبت به فرمایشات معصومین       فرهنگی، کار 

چیست؟مشخص شود که حقیقتاً معناي تفسیر
که  بر این اساس بیان شد    ساز؟زشی است یا یک کتاب فرهنگ     قرآن یک کتاب آمو    یعنی آیا 

اش مـورد نظـر اسـت و بـاالترین          اگر به قرآن نگاه فرهنگی شود، بدین معناست که اثـر ایمـانی            
بـه آن   وقت تالوت قـرآن     در  السالمعلیهاش، همان دعایی است که امام جعفر صادق       ظرفیت ایمانی 
بـردن از قـرآن،     و حـظّ   تالوت قرآن، نگاه به قرآن    توصیه به رسد  نظر می بهلذا .اندتوصیه فرموده 

.آموزشی نیستنگاهیک 
ـ  عقبـه آن ، باید مرتب بـین ایـن اثـر فرهنگـی و     ایمانیاثربراي باالبردن این براین اساس، 

منسوب به این بحث،دقت داشته باشید . برقرار باشدارتباط مستمرنظام والیت ـ  یعنی دستگاه
نه این که هیچ . کنددور میرا از مطالب آنها ما ،هاي دیگراست و بحث وآلهعلیهاهللاصلیمبرانبیا و پیا  

بدین معنا نیست که    آموزشی است،   کتاب  ،  تفسیر البرهان ی هم ندارد؛ مثالً اینکه گفته شد      حظّ
عـوض  به معناي کیفیت ارتباط به قرآن       قرآنتعریف  وقتی   اما.دهدکس نمی به هیچ ی  هیچ حظّ 

.                                   شودعوض میآن نیزود، تفسیرش
ي تفاوت نگاه آموزشی با نگـاه فرهنگـی بـه قـرآن اسـت؛ ماننـد      بحث دربارهعبارت دیگر،  به

چرا آن کتاب .دهندنویسند با کتابی که در آموزش و پرورش درس میکه می اي  نامهتفاوت فیلم 
دهنـد،  آن هم کتاب نیست؟ کتابی کـه در اول ابتـدایی درس مـی        شود؟ مگر آموزشی فیلم نمی  

آیـد؟  آید و از اولی در نمـی چرا از دومی فیلم در می  . نامه هم کتاب است   کتاب فیلم . کتاب است 
جـاي  بـه گذشـته  دریـا  . نامه براي فیلم سـاختن اسـت  چون جنس ادبیات و ترکیب لغات فیلم 

۳۸



)21(

نـري کـه ایجـاد    هی اسـت کتـاب ) بالتشبیه(نیز قرآن .استکرده شعر ایجاد انگیزه می   ،  نامهفیلم
، مثـل  شـود آوري ، جمعالـسالم لیهمعتوضیحات معصومین اما اگر ! ، نه کتاب آموزشی   کندانگیزه می 

حاً تفسیر روایی که اصـطال     یعنی .شودثقلین و غیره کتاب آموزشی می     تفسیر  البرهان، یا   تفسیر
1.گویند، یک متن هنري نیستمی

در آمـوزش و پـرورش ایـن         امـروزه نیـز   . دادن اسـت  دادن و پرورش  فاوت بین آموزش  تپس  
. خانه، وزارت آموزش و پرورش است یا وزارت پرورش و آموزش          مشکل وجود دارد که این وزارت     

. دهندها دارند، در آموزششان نیز پرورش می      هاي قوي آموزشی که آن    در دنیاي غرب و سیستم    
.گیرد و کار پرورشی با ایجاد انگیزهی انجام میکار آموزشی با کتب درس

یعنی چه؟قرآن بودنِهنرياما قابل فهم استفیلم یک بودن هنريمعناي :س

اگر .ها نبوده استدلیل است که چنین تعریفی در حوزهاین، بهکه در قرآن قابل فهم نیستاین:ج
صدا و »هفت«ي مثل برنامههاه و تحلیلوقت سنخ تجزیآناین معنا مورد توجه قرار گرفته بود 

چگونه یک فیلمکه شود تبیین میها را مورد تحلیل قرار داده و شود که در آن فیلممیسیما
کارکتر باید فالن اثر را ه یا کدام بوديلغودر کجاهاي فیلم حرکت یا سخن و انگیزه ایجاد کرده

.که نگذاشتگذاشتمی
بـه   با ایـن نگـاه جدیـد       !نه ظرفیت متخصص  رد،  داربط  یت تخصص   به ظرف لذا فهم از قرآن     

هنـري نگـاه کـردن بـه قـرآن        تخصصِ عبارت دیگر، به. شودمیایجاد   ، یک تخصص جدید   قرآن
.ي مهمی استاین نکته. شودمیتولید 

ایـن بحـث    » اثـر «است و یک بحث     قرآن  بودن   یک بحث اصل هنري   :نژادزیباییاالسالم احمد   حجت
وقتـی بـه یـک کـار     یعنـی .تفسیر قرآن نباشـد   ،هنري »اثرِ«رسد بحث   به نظر می   .استهنري

به عنوان یک کتاب آموزشی نوشته نشده البرهان البته . ي علمیه تدریس شوددر حوزهباید تفاسیر روایی مثل البرهان . 1
هایی که یکی از علت. شودبه همین دلیل هم تدریس نمی. انداند و رها کردههایی را کنار قرآن گذاشتهفقط روایت. است

اگر متن . تفسیرها را به صورت متن آموزشی نکردنداست کهها نیست، اینقرآن یک درس رسمی براي طلبهتفسیر
.شودآموزشی کنند یک دوره اعتقادات خوبی می
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گـذارد، ربطـی بـه      که در ما چه اثـري مـی       ایني هفت تبدیل شد،     برنامهنامه و   هنري یا به فیلم   
که آقاي شورجه و سلحـشور      یا این . مخاطبین آن دارد  ي هفت ندارد، بلکه ربط به ظرفیت        برنامه

یـا  ي هفـت گیرند، به ظرفیت خودشان ربط دارد نه بـه برنامـه  ت از برنامه هفت می    دو اثر متفاو  
!یک فیلم

هنر یعنی تعریف . در هنر فقط به دنبال اثر هستند، به دنبال پرورش هستند نه به دنبال آموزش:ج
ر دانشگاه عمومی است، منظو،رسانهدودنفرممیرهامامحضرت ، اینکه گرددبرمیپرورش به اثرِ
منظور این است که . منظور این است که دانشگاه یک ابزار هنري استبلکه نیست، درسکالسِ

ات عوض شود، یعنی حتماً باید حاالت روحی تغییر کند و نگاهت نسبت به سرنوشت و آینده
بستر زندگیِ مردمو الگويمدلبراي تغییر در عمل عبارت بهتر، به. کندمیایجاد »مقصد«

زیرا این معنا . البته باید درباره این مهم، مطالب و دالیل بسیاري مطرح شود.کنددرست می
.ما در ابتداي این تولید علمی هستیموتازه تولید شده است

در مقابل آن بیـان     و   »عبودیت«ایشان فرمودند    تمام شد؛  سورهبحث عنوان اصلی و وحدت      
ي نیز یـک  گذارگذاري نیست، گرچه اسم است و این بحث اسم     »حمد«همان   شد وحدت سوره،  

و این وجود داردگذاري ، یعنی در عرف، قواعد عرفی و نامجایگاه زبانی دارد و نباید منکر آن بود
گـذارد بـه فعلـش    طور نیست که نامی که میاما غرض شارع این   . گذاري شده است  نام سوره نیز 

،شبنـابراین شـأنی از شـئونات فعلـ        . تش اس بلکه یک شأن از شئونات فعل      ؛باشدربطی نداشته   
تفـسیر  را در    گـذاري البته بحث مربـوط بـه نـام       . ساده است گذاري  تر از یک اسم   خیلی گسترده 

.شودتر میبحث اسم حمد واضحشود تاداده میبیشتر توضیح » بسم اهللا الرحمن الرحیم«

شأن «جایگزینیِ اي به معن؛در غرض کالم به دلیل کثرت مخاطبین» کثرت«بودن ـ اصل3/2
در تفاهم و تخاطب» نگريکلی«با » تخاطب

غـرض خداونـد از حمـد       حال  ،  سطح از معناي حمد تبیین شد     سه  :االسالم محمدصادق حیدري  حجت
اگـر در تفـسیر، اثـر    از سویی . وحدت وجود نداشت چه بیان شد  زیرا در آن   یک بوده است؟  کدام
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خواهم فهمد و من میین که هر مخاطبی چه قدر می    یعنی ا . شوندمهم باشد، مخاطبان اصل می    
توانـد  مـی )به عنـوان وحـدت معـانی   (یک معناي ثابت   لذا. به هر مخاطبی چه چیزي را برسانم      

چـون  . و الزم نیست معناي حمد مختلـف باشـد         تأثیر مختلف بر روي افراد مختلف داشته باشد       
عمـل  نوان مصداقی از آنعدر خارج بههرکس شود، از مفاهیم و عناوینی کلی استفاده می  وقتی

.کندمی

اهللا صلیکالم پیامبراء فرموده است، یعنی کالم خداست و لذا این سوره را خداي متعال انشاوالً :ج

.ایجاد شده استبوسیله خداي متعال و هیچ غیر معصومی نیست، بلکه وآله  علیه
به عنوان غرض خداوند ذکر کرد، به چه ن یک معناي ثابت و ساکباید گفته شودکه ثانیاً این

بایـد توجـه داشـت چـون       ؟  داشـته باشـد   غرض خداوند یک معناي ثابتی       بایددلیل است؟ چرا    
لـذا  و کننـد ذکر مـی یک معناي واحدحمد براي،اندنبودهقرآن  به دنبال تأثیر     مفسرین موجود 

آن را کلی کنند با چـه  انی قرکه معحال این. کلی استواحدِفهم این معنايِ ی از مصداق هرکس
!حجیتی است؟

بـا هـم    در عقل و فهم     بندگان این که کالمی فرستاده و هزار نوع بنده نیز دارد       وند  خداثالثاً  
وحدتبحث از پس . شان ارتباط برقرار شود  باید به تعدادشان و ظرفیت فهم     مختلف هستند، لذا    

مطلـب  ایـن  بایـد  زدن در عقلی حـرف    اصلعبارت دیگر،   به. درست است  معنا غلط و کثرت   آن،
، نـه  در آن اصـل اسـت   معنـا  پس کثرت . چه اثري بر روي بندگانش دارد     کالم خداوند   که  باشد  

کس بـه انـدازه   هاسـت و هـر  عقـل روي آن، کثرت    مطلبی نازل شده است که روبه     یعنی  !وحدت
.فهمدمیعقالنیتشتخاطب، هر کسی به اندازه شأن شأنبحثدرلذا. فهمدمیعقلشتوانایی 

در صـحبت   اآلنحتـی   . که اثر بگـذارد    شوداي صحبت می  در تفاهم و تخاطب به گونه     یعنی  
وجـود  فهـم ظرفیـت در یعنـی تفـاوت   . متفاوت است اعضاي جلسه باهم  برداشتبین خودمان، 

چه برسد به کالم خداوند متعال کـه کـالم کامـل    ؛استزدهیک حرف فقطگویندهگرنه و .دارد
مباحثـه بـه نقـص      ادامـه   و در    صحبت کند  ناقص ي این جلسه  گویندهیعنی ممکن است    . است

خداونـد متعـال   . گونـه نیـست  ولی خداوند که اینف خود را عوض کند  و حر  کالم خود پی ببرد   
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لـذا بـه    . و دیگـران فرمـوده اسـت      وآلـه علیـه اهللاصلیسوره حمد را براي تمام بندگانش اعم از پیامبر        
.پذیرندها هم اثر متفاوتی میکند و فهم، ارتباطات تفاوت پیدا میهاف ظرفیتتناسب اختال
، یک تحلیـل دارد و اگـر بـه          مر ثابت برگردد  رسیدنِ شأن تخاطب به ا    اگر به وحدت  بنابراین  
در فاعل واحد، تمام کثرات حول . ، یک تحلیل دیگر   گرددبر) شودکه جهت ثابت می   (فاعل واحد 

در عـین حـالی    . جهت واحد، بر آن حاکم است     . چرخدحول یک وحدت می   . دچرخیک قبله می  
. پذیردکه تعدد فهم را هم می

کند کـه   از نسبیتی دفاع می    رههمین اساس است که استاد عالمه سیدمنیرالدین حسینی       بر
این همان اشکالی است که به نـسبیتِ دانـشگاه وارد اسـت،             ! جهتدار است، نه نسبیت بی    جهت

.شودبا این نگاه هیچ مشکلی پیدا نمینیزدر فهم از قرآن . ایشان وارد نیستنسبیتِلی بهو

)ت الهیینسب(ـ ضرورت به وحدت رساندن شئون تخاطب بر اساس وحدت جهت 1/3/2

، اشـکال درسـتی     رسـد میچگونه به وحدت     پیدا کند، کثرت   هااشکال که اگر این    این البته
، ایـن . ها به آن سـو برونـد      همه فهم  تاکردیک جهت را مشخص     گفت باید   باید  در جواب  .است
-خاطب اصل مـی تشناسی شأن در زبانیعنی. هایی است که در نسبیت مطرح است   بحث همان

. استمطرح  موجود منطق صوري و علم اصولِ    اطالق و سایر اموري که در        گیري و شود، نه کلی  
که بفهمیم غرض خداوند چیست، بایـد      براي این  هد؛ بلکه دمعناي وحی نمی  نظریه نیز البته این   

.کردتعمق اخبار در

معانی کلی و ثابت در بررسی آیات در نظریه مختارنگاه تبعی به ـ 2/3/2

و یـک   علـیهم   اهللاصلواتعند المعصومین  معناحمد عنداهللا تبارك و تعالی و یک        معنا از   پس یک   
توان براي آن یک معناي کلـی       نمی براین اساس . جود دارد وبراي غیرمعصومین    نیزحمد  معنا از   

حمد عنداهللا تبارك و تعالی یک مصداق، عند الرسول یـک مـصداق،              :و گفت و ثابت مطرح کرد     
.دیگر دارددر نزد شما و مردم هم مصداق
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غیر معصومین حتی نسبت به بعد آموزشی قرآن کریمفهم در کمالـ نقصان و 4/2
چنـد در ایـن   ؛ امـا  امـروز هم  و   مطرح شد بحث سوره حمد     در جلسه قبل  ، هم هطور نمون به

تـر  پـایین . ساعت، موفق نشدیم تمام اطالعات عمومی و آموزشی را بیاوریم و یا حتی مرور کنیم   
نیـز کـرد   را بیان می  » لبیک، اللهم لبیک  «از آن حتی متن روایتی که ارتباط بین سوره حمد با            

ما، حافظه ما و اراده ما قدرت مرور با سرعت این قـضایا را نـدارد؛ ولـی                   یعنی ذهن . خوانده نشد 
تمام آن بـه    . نزد او حاضر هست   » به وحدته «تمام آن مطالب    . دارد السالمعلیهاین قدرت را معصوم   

را فرجـه تعـالی اهللاعجـل که آقا امـام زمـان  است در یک روایتی آمده . صورت فوق وحدت نزد او هست    
توان درباره  است که نمی  درست. کنندبرند و به علمشان اضافه می     نار عرش می  جمعه تا جمعه ک   

معرفـت سـوره حمـد و    يتوان گفت که بخشی از آن دربـاره      ، اما قطعاً می   این واقعه تحلیلی داد   
این . نیستین کالم نورانی خود خداي متعال     فارغ از ا   هاي ایشان ابواب معرفت یعنی  . قرآن است 

را به  ارزشیذ باهللا علوم و مطالب نازل و کم       برند، نعو ی حضرت را به عرش می     طور نیست که وقت   
کنند، نورانیت ایشان را نسبت     ایشان عطا کنند، بلکه نورانیت ایشان را نسبت به قرآن بیشتر می           

. کنندبه مشیته تبارك و تعالی بیشتر می
تشکیکی است و در نزد نیزحمد معناي حمد شده و     ،پس روشن شد که چرا اسم این سوره       

.همه آن کتاب حاضر نیست و عمل ما نیز متناسب با بضاعت و ظرفیت ایمان ماست،ما

به » ارائه سرفصل جدید در مقابل تفسیر المیزان«به هـ انحصار مباحث مطروح3
السالمعلیهمدلیل اختصاص ترجمه و تفسیر قرآن کریم به معصومین

پس قرآن یک کتاب کلی و انتزاعی نیست کـه بـدون در نظـر گـرفتن                 :سرکار خانم رضیه کشتکاران   
صـرف، بـدون در نظـر گـرفتن          یعنی یک کلیِ  . گذارد، نازل شده باشد   اثري که بر روي افراد می     

بـا  کـه توانـسته   بلکه قرآن کتابی است . خواهد بر آن نازل شود، نیستکه می  یظرفیت مخلوقات 
.ها ایجاد کندپرورش براي همه آنحبت کند و محیط هایشان صتمام خالیق به اندازه ظرفیت
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به تالوت قرآن، نگاهرسدآن و عمل به دستورات قرآن است که به نظر مییک بحث تالوت قر:ج
شود؛ بلکه نگاه درکی از آن پیدا خوانده شود تاي آنمثل یک کتاب آموزشی نیست که ترجمه

قرآن را شرح . استالسالمعلیهخصوص معصوم، بحث تفسیر است که مدیگربحث. پرورشی است
هرج و دربینید میاین که . توان انجام دادتواند بیان کند، حتی ترجمه هم نمیکس نمیهیچ

یک ترجمهالبته قطعاً. بسیار اشتباه استآیدمیدر جامعههاي مختلفترجمه،مرج فرهنگی
این که نیز مطرح استسؤال این جزء مصادیق این هرج و مرج فرهنگی نیست، امامجتهد

؟داردالسالمعلیهمترجمه معصومینارتباطی باترجمه چه 
در این بحث نیز باید    ،  باشدمیمعناي تفسیر   همان  کردن است که  یک معناي دیگر نیز آنالیز    

توضـیح  السالمعلیهباید معصومتفسیرهم ترجمه و هم  پس  . کردکثرت هر جمله را از معصوم اخذ        
و  نـور در قرآن براي کـسب       دبرت، باید بعد سطحدر  . شوداصالح می تفکر منبعکار،این   با. دهد

این مهم، موضوع کار    موضوع قرار بگیرد که   دادن آن به مردم     نشانسپس تفقه و استخراج راه و       
. باشدمیو مقام معظم رهبري و مراجع رهامامحضرت 

-سرفـصل .المیزان اسـت می ما وجود دارد، تفسیر بهترین تفسیري که در جامعه عل     اما فعالً 

.شدو بررسی ارائه از آناي خالصهکهاند ارائه دادهدر تفسیر سوره حمد عالمه مرحوم هایی را 

در نظریه مختار و مالحظه » منطقفلسفه، اصول،«فصل جدید؛ بر اساس ترکیب ـ ارائه سر1/3
هماهنگی آن با اخبار

در .انـد که ایشان عنوان اصلی را عبودیـت گرفتـه        شدیم   اصلی آن وارد بررسی عنوان     سپس
ائمـه  خداونـد و  را خـود  ) حمـد (ایـن اسـم   مطرح شـد کـه     قبل به صورت نقلی و روایی        جلسه

زنـی عقلـی    در ایـن جلـسه بـه گمانـه        . دنشداده  نظر   یعقلاز موضع بحث    ابتدائاً  لذا  . اندگذاشته
پـس دلیـل نقلـی ایـن شـد کـه ایـن اسـم را                 . ته شـد  پرداخ السالمعلیهنسبت به فرمایش معصوم   

خالقیـت، ربوبیـت،    «کنـیم و در ایـن جلـسه بحـث           گذاشتند و ما نیز تبعیت مـی       السالمعلیهمائمه
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با علـم اصـول     که وصف فعل است را به عنوان دالیل عقلی بیان شد که البته بعداً باید                » هدایت
. شودآوردهها دلیل روایی نیز براي اینخود 
توانـست  مـی اسـت، خداونـد خـالق   چونگفت توانمیعقلیاز موضع دلیل عبارت دیگر،  هب

بایـد  . توانست اولین سوره را از خلقت شـروع کنـد         یعنی می ! باشد اولین سوره، با نام سوره خلق     
درباره تمام این موارد بحث شود که چرا سوره حمد اول است؟ چرا با حمد شروع شـده اسـت؟                    

اش کنیم و بعد استنادات نقلیفهمیم بیان میاي که خودمان می مان را به اندازه   باید دالیل عقلی  
. را هم بیاوریم؛ یعنی بعداً باید مشخص شود که این دالیل عقلمان چقدر با اخبار هماهنگ بود

مالحظه رغم ضرورتعلی؛»وحدت«ور از موضع سفهم پذیري ورود و خروج در ـ امکان2/3
در مرحله دومآیات کثرت با وحدت سوره

بـار  و   سـوره  در وحـدت  یکبار  شود؛دو بار تکرار می    البته بحث محوریت حمد در این سوره،      
آیـه، یـک     7يدر بیان کثرت، بعـد از تفـسیر همـه         نیز  عالمه طباطبایی   . سوره در کثرت دیگر  
بار دیگر از نگاه به     یعنی یک    .کنندحاکم می بر کثرات   دوباره عبودیت را     د که نکنبندي می جمع

بعد از مالحظـه همـه آیـات        را   بحث حمد دوباره   لذا باید . کنند، عبودیت را مطرح می    همه آیات 
.تکرار کرد

گفته اول کثرات یعنی باید . باید عنوان اصلی را از طریق کثرات به دست آوردرسدبه نظر می:س
.رسنداین کثرات چگونه به وحدت میمشخص شودبعد تاشود

.لذا هر دو صورت امکان دارد. شود و گاه از وحدتاز تجزیه شروع ورود به بحث گاه :ج

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرینوصلی
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حمدسوره سومجلسه 

»اسم«وبسمله»باء«ازالمیزانتفسیرنقدوبررسی
تبیینبههاآنپیرامونجدیدسرفصلطرحو

بهاسمتعریفومتعالخداوندفعلدرابتدائیت
وربوبیتخلقت،«درمتعالخداوندتصرفابزار

»هدایت
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شناسنامه
ر المیزان و طرح مقدماتی پیرامون منزلت قرآن کریم در تکوین، تاریخ، جامعهنقد و نقض تفسی

-------------------------------------------------------------------------------------
ن ابتدائیت در فعل ها به تبییو طرح سرفصل جدید پیرامون آن» اسم«بسمله و » باء«بررسی و نقد تفسیر المیزان از :عنوان جلسه

»ربوبیت و هدایتخلقت،«خداوند متعال و تعریف اسم به ابزار تصرف خداوند متعال در 

) جلسه سوم تفسیر قرآن(سوم سوره حمد :جلسه
االسالم و المسلمین مسعود صدوقحجت:استاد

نژاد االسالم احمد زیباییحجت:تنظیم
االسالم محمدصادق حیدري حجت:فهرست

نژاداالسالم احمد زیباییحجت:ار ارشداستویر
اهللا صدوقاالسالم روححجت:ویراستکارشناس 

الهاشمیالسادات حسینیها طاهره نعمتی و نفیسهخانم:کنندگان صوتپیاده
االسالم حسن صدوقحجت:خوانینمونه

فهیمه فداکار خانم:چینیحروف
دقیقه69:به مدت1433ن مطابق با سوم رمضا2/5/1391:تاریخ جلسه
18/8/1393:تاریخ تنظیم
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»یتعبود«بندي بحث المیزان درباره معرفی وحدت سوره حمد به ـ جمع1

ـ تعمیم حمد به تمامی موجودات بر اساس جریان فاعلیت در تمامی سطوح عالم 1/1
توان میحمد را بیان شدوحدت سوره حمد ي دربارهجلسه گذشته :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت

تـرین آن خالقیـت، ربوبیـت و        ـ نسبت به فعل خداوند کـه اصـلی        1: در سه سطح  مالحظه کرد     
هم در ارتباط با جهت غـایی     سطحـ یک   2گیرد  د، وصف این افعال قرار می     هدایت است که حم   

هـاي  اسـت کـه بـه نـام    الـسالم علـیهم واقع همان حمد مربوط بـه معـصومین   شود که در  مطرح می 
در ـ سطح دیگر نیز3شداشاره ) مین محمد استکه در آسمان احمد و در ز      (وآلهعلیهاهللاصلیپیامبر

و در صدر نعمات هم والیت قرار  باشدمیین است که حمد نسبت به نعمات        ارتباط با غیرمعصوم  
یعنـی  . شـد باشد، مطـرح  »حمد«این سه سطح در مورد وحدت سوره حمد که همان  . گیردمی

عنـوان  جدید نـسبت بـه حمـد بـه    تفسیردر واقع یک  . این وحدت تناسب با اسم سوره نیز دارد       
.وحدت سوره فاتحه الکتاب داده شد

حمـد بـراي افعـال اختیـاري         فرمایندمی» حمد«ي معناي   درباره رهمرحوم عالمه طباطبایی  
.است و مدح اعم از فعل اختیاري و غیراختیاري است

در معنایی که مورد نظرشان بـوده و مثـالی کـه بـراي              ایشان  :صدوقمسعود  االسالم و المسلمین    حجت
اما در مبناي مختـار    . گل کردند خوش و زیبایی    ره به سرخی، بوي     مدح غیراختیاري آوردند، اشا   
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تمـام  در جریان فاعلیـت  نظام والیت، فلسفه  در  . باشندغیر مختار    موجودات،طور نیست که    این
.هم حرکت از باال به پایین ارادي است و هم حرکت از پـایین بـه بـاال                 . سطوح عالم جاري است   

ان من شیء االّیسبح «ظاهراً روایت . گیردمیهمه را فرا حمد تعریف لذا و  اش فاعلیت است  همه
ـ          .به همین معناست  » بحمده غیـر  (و بحـث از موجـودات        شدهالبته در اینجـا وارد ایـن بحـث ن
.شودهایی که در مورد ماه و خورشید و طبیعت صحبت شده، محول میبه سوره،)انسان

بـر اسـاس   در المیـزان و ارائـه سرفـصل جدیـد     » بـاء بـسمله  «ـ نقد و نقض تفسیر   2
ابتدائیت در فعل خداوند متعال 

عنـوان وحـدت   بـه ؛»خلقت، ربوبیـت و هـدایت   «مثابه اشاره به ابتداء در      هـ ابتدائیت در باء ب    1/2
افعال خداوند تبارك و تعالی

- میمطرح یک بحث لفظی » اهللا«الرحیم، ابتدا درباره الرحمناهللاعالمه در تفسیر بسممرحوم :س

نیز ترکیبی از بحث » الرحمن و الرحیم«در . آورندهاي عقالئی براي آن میقرینهسپسکنند، 
. کنندنیز یک بحث عقالئی می» باي«شود و در ادبی و عقالئی مطرح می

خواهند انجام دهند و آغاز کنند، اول با نـام          مردم هر عملی را که می     «: گویندمی» با«درباره  
مبارك شود و نام آن باقی بماند و در سوره حمد هم همین              کنند تا یک بزرگ و عزیزي آغاز می     

خواسته با نام خودش که عزیزترین نام است آغـاز کنـد تـا              خداوند متعال می  . اتفاق افتاده است  
کالمش نشانه او را داشته باشد و مرتبط با او باشد و به این وسیله بندگانش را ادب کنـد و یـاد                       

این یک بحث »....اهید انجام دهید باید به من توجه کنید وخودهد که شما هم هر کاري که می  
کنند که چرا خداونـد بایـد یـک    بعد در کنار آن یک استشهادي به آیات قرآن می         . عقالئی است 

چون از آیات خدا مشخص است که هر عملی         «: فرمایدایشان می . چنین چیزي را به ما یاد دهد      
ـــ البتـه عـین آیـات قـرآن را      ناقص و ناتمام است که رضاي خدا در آن نباشد باطل و هالک و       

و یبقـی   «و  » کل شیئی هالـک اال وجهـه      «: هایش اشاره به این آیات دارد     آورند ولی ترجمه  نمی

۵۲



)6(

خالصه بقا و جاودانگی براي خداست و هر چیزي که خـدا در             ــ  » وجه ربک ذوالجالل و االکرام    
پـس یـک عمـل    . کننـد ات قرآن اشـاره مـی  در این بخش به آی     ».آن نباشد ناتمام و ناقص است     

کنند تا مبارك شـود و آن نـام         عقالئی وجود دارد که مردم عملشان را با نام عزیزشان شروع می           
گذارند براي  کند نام پدر را بر پسر می      فرمایند پدري که فوت می    ایشان در مثالی می   . باقی بماند 

همان کار را کـرده اسـت و         نیزخدا   !عزیزآن  بقاي آن اسم و بقاي آن یاد و مبارك شدن کار به             
خواسته بگوید با نام من شروع کنید تا به این ادب، بندگان را مؤدب کند تا کارها را با نـام او     می

باید شـروع کـار   پس. شروع کنند، چون هر کاري که خدایی نباشد هالک و ناقص و ناتمام است      
در این جا بـا معنـاي ابتـدا مناسـبت           » با«ا  لذ. طوري باشد که بر آن هالک و نقصان وارد نباشد         

بـال  کـل امـر ذي  «گوینـد   چنین این معنا با آن حدیث معروف شیعه و سـنی کـه مـی              هم. دارد
هر کار مهمی که با نام خدا آغاز نشود، ابهر و ناقص      . مناسبت دارد » اهللا فهو ابتر  بسمفیه  یذکرلم

.تَدِء باسم اهللاتداست یعنی اَبپس باء به معناي اب. و ناتمام است

بـراي ابتـدائیت اسـت،    » بـاء «اگـر   . شـود بحث ابتدائیت به اصل خلقت معنی می       رسدینظر م به:ج
شروع کـرده اسـت، نـه بـا     را با اسم خودـکه به تعبیر ایشان فعل است ـ     ــخداوند اولین کالم  

غلـط باشـد و بـه      شناسـی   البته نه این که معناي زبان      .شودمطرح می شناسی  زباندر  اسمی که   
شـود،  که خلقت چگونه است کـه بـا اسـم شـروع مـی             حمد هیچ تناسبی نداشته باشد، ولی این      

ـ   »اهللا«اسم  . کندخلق می  ،خدا با اسم  . مطلب دیگري است   را » ا، ل، ه  «آوا   !د نیـست  ذات خداون
ات ذيفکرکـردن دربـاره  چون !این نیست ،ایجاد کنیم ذات خدا   چه خداوند ایجاد کند و چه ما        
به اولین فعل که شروع اهللا بسملذا . کردفکر خدافعل  توان درباره خداوند ممنوع است و تنها می     

و چه اعطا فـوق  چه ربوبیت،چه خلقتـ به هر آغازيعبارت بهتر، اشاره دارد یا بهخلقت است، 
بـود، لـذا   وآلـه یـه علاهللاصـلی جا که اولین نوري که خلق کرد، نور نبـی اکـرم  از آن. اشاره داردـ اعطا  
و این، اشـاره بـه      » وآلهعلیهاهللاصلیمحمدخلقتم را به نور     ابتدا کردم   «اهللا به این معنی است که       بسم

. اولین خلقت است
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از هـاي   خلـق کـردم، در حقبـه      او را   تـا   «اسـت، یعنـی      نیز چنین اشاره به اولین ربوبیت    هم
وآلـه علیـه اهللاصـلی پیـامبر ازهـست روایتی بارهیندر ا».دادمتسبیح، تحمید، تهلیل و تکبیر پرورش      

را تربیـت    الـسالم علیـه خداوند مرا به نحو احسن تربیت کرد و من هم علـی           «: به این مضمون  قریب
-از تربیت نور اول شروع می،تربیتلذا ».کندهم بقیه مؤمنان را تربیت می      السالمعلیهکردم و علی  

. شود
يوعدهواقع شد، السالمعلیهکه وقتی هبوط حضرت آدمنیز داردهدایت به آغازاشارهچنانهم
اشـاره  » باء«آغاز زندگی امتحانات با هبوط حضرت آدم در این دنیا شروع شد و این   . دداهدایت  

بنابراین  .پس هم به آغاز خلقت، هم به آغاز ربوبیت و هم به آغاز هدایت اشاره دارد               . به آن است  
دارد و هـم بـه وحـدت سـوره          » اسـم «دا به این سه امر است که هم تناسب به           باء به معناي ابت   

در معنـاي حمـد      )خالقیت، ربوبیـت و هـدایت     (ه مورد   که جلسه گذشته همین س    ) یعنی حمد (
. شدبیان 

که از چه زمانی فاعل منفی اجـازه تحـرك پیـدا             خواهد شد  بیاندایت  البته بعداً در بحث ه    
بهشت اول به بهشت آخر انجام خواهد شـد و جهـنم و امتحانـات و               کرد و بعد چگونه حرکت از     

. ، چه تحلیلی خواهد داشتزوایاي زندگی که در این دنیا هستاین
خواهد به ما بفهماند وقتـی      که خداوند می   دارداین احتمال وجود    نیز   عقالًباید توجه داشت    

خواهد فقط به ابتداي ادبی منـصرف       مینیعنی  . خوانید، این آغازها را یاد کنید     سوره حمد را می   
این است کـه ابتـداي همـه کارهـا بـه             ،تر، ولی غرض مهم   شودنفی نمی البته ابتداي ادبی     .کند

و  هـا را ربوبیـت کنـد      ایـن  که همـه  ، این که عالم را از عدم به وجود بیاورد       این باشد؛میاودست  
ابتـدا بـه     یـادآوريِ  ،ایـن . ریـان دهـد   هاي بالغه در عالم ج    از طریق حجت  ه هدایت خود را     کاین

. خداستخلقت، ربوبیت و هدایتِ
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توجهيجابه»بقاءونظم«بهآنتیمحدودعلتعقالء،يبنااساسبرتیابتدائریتفسـ 2/2
»امورتماميابتدادرمتعالخداوندحضور«به

کـار را شـروع کنـد و        اگر باید عبدي با نام موال       «عالمه فرمودند که    مرحوم  در بررسی آنچه    
انـد  عقالء یک چیزي را وضـع کـرده  آیا منظور این است که » شودچنین نکند، تأدباً مجازات می    

معنایی ،در این فرض! شود؟؟ چون غرضشان محقق نمیدشومیتنبیهکه اگر از آن تخلف شود،   
از آوردن   وندخداباید هدف  ،عقال يبنابحث  در  . عقالء است  يبنا براساسشودمیارائه  که از باء    

؟ بنـدگان تخلـف نکننـد     تا چه غرضی دارد  از معناي ابتدائیت    شارع   یعنی. مشخص شود این باء   
، در دایـره هـدایت     ی آن دنبال اثـر خـارج    ، یعنی به  ه شود تخلف و عدم تخلف گرفت     ،هدف وقتی

در معنـاي نـاقص    »هـدایت «این معنی، سوره را فقط به       . ندهست هم در سطح تبعی و ناقص     آن
و فقط هدایت را مـد نظـر   شودو ربوبیتِ حضرت حق توجه نمی خلقت  به  یعنی  . کندمحدود می 

!اءها، فقط ابتداي به هدایت است؟حال آیا همه ابتد. اندقرار داده
ماً خالفت اصل   ؟ حت »مولویت«اصل است یا     »خالفت«،است که در هدایت   بعدي این   سؤال  

براي تبیـین فـرق   . نیست»اصل«مولویت  لویتی نباشد، لکن    که در هیچ جا مو    البته نه این  . است
ی مخلوق در منزلـت نطفـه       وقتباید به این مطلب اشاره شود که        » خالفت«با  » مولویت«معناي  

، علقـه،  شـدن به دلیل مرکب بودنش، حتماً فاعلیت دارد و ایـن ترکیـب تـا خـون                مالحظه شود 
وقتی هم که به دنیا آمد، چشم و گوش و          . کندادامه پیدا می  مضغه، دمیدن روح و به دنیا آمدن        

. کـاره هـستند   ر همه در این مراحل پدر و ماد     . جوارح او رشد کرده تا دوران کودکی سپري شود        
ترین تخلفی مرتکب شـوند، بـراي بچـه خطـر           اگر پدر و مادر در تربیت و نگهداري از او کوچک          

بحث تمام این مراحل    . ست بدهد جانی دارد و ممکن است چشم، گوش و سایر جوارحش را از د            
وقتی نطفه هستیم، چگونـه  یعنی !است، ولی آیا این سوره اشاره به این مراحل دارد؟   »مولویت«

به بعد است؟ اگر مربوط به دوره        )اختیار(یا مربوط به دوره بلوغ     !خدا را بخوانیم؟   ،با سوره حمد  
اختیـار را بـراي مـشارکت و    يقـوه خداوند اختیار به بعد است، دیگر مولویت اصل نیست، چون 

اي اسـت   شود که داراي یک قـوه     لذا انسان به این تعریف می     . استحضور در عالم به انسان داده     
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. نه این که مولویت مطرح باشـد     ؛  و طلب داشته باشد و خدا نیز اعطا کند         تواند درخواست که می 
را موالیی چیـزي    شود که   معنا می  بدینزیرا  . شودمی معنابیاگر مولویت مطرح باشد، ابتدائیت      

! شویدآن را انجام دهید و در غیر این صورت، مجازات میخواهدوضع کرده و از شما می
عقالء از وضعیِمعنايِاسم است، نه در  و جاودانگی   بقاء   برايآورد  همه دالیلی که ایشان می    

بریده از مرحله قبل و ابتدائیت       »بقاء«معناي  زیرا  !در آن لحاظ شده است    تغییراتی   کهئیتابتدا
:پس.است
من شروع کن و    هر کاري را با نام      «:که موال گفته  اینباء به معناي ابتدائیت است ولی نه       ـ1

».خوردجامعه به هم مینظم چونشوي؛ گرنه مجازات می
اهیم روي  خـو وقتـی مـی   طـور مثـال     تعریف باء به بقاء با ابتدائیت ناسازگار است؛ زیرا به          ـ2

در ایـن جـا وقتـی    . بماندو باقیگذاریم تا اسم پدر زنده  چیزي اسم بگذاریم، اسم پدرمان را می      
یعنی نباید باء را به بقاء تعریـف کـرد،          . کننداند، چطور بقاء را مطرح می     اول و آخر را ذکر نکرده     

. بلکه باید به ابتداي کار تعریف کرد

ل متعاخداوندفعلبهنسبتدرتیابتدائوعرفدرتیابتدائـ تفاوت1/2/2

-در مورد خدا به این برمـی      گویند این چرایی    ایشان می کنیم،میآغاز   يبا نام عزیز  که چرا   این:س

خداونـد  از سـویی  .شروع کنـیم او  گردد که براي جاودانی کارمان و درستی آن، باید با نام عزیز             
-بدون اسم من شروع کنیـد، دچـار نقـصان مـی    اي خلق کردم که اگر من به گونه   است فرموده

.شویدشوید، دچار ناتوانی می

زیـرا در مبنـاي مولویـت، دیگـر جـاودانگی و درسـتی کـار                ! اسـت  چون موال گفتـه   بلکه  نخیر؛:ج
رو، ازایـن ! کارها را بدون اسم من انجام ندهیـد       در دستگاه من    موال گفته   معناست، بلکه چون    بی

کنند همه چیزهایی که عقالء وضع می     . نظمی پیدا نشود  که بی این براي .ندارد معنا» چرا«دیگر  
بـراي   ،نـد گذار، چراغ زرد مـی    ندگذاراین که چراغ قرمز می    . براي این است که نظم برقرار باشد      

. نظمـی اسـت   د، براي جلـوگیري از بـی      یاهللا شروع کن  با بسم گوید  چنین وقتی می  هم. نظم است 
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د بـه همـین     نـ کنابتدایش را بحث نمـی     گفته شد این که   . تعریف کنند  را به نظم  » با«پس باید   
در بـاقی مانـدنش بحثـی       زیـرا   . را بحث کنند، نه بـاقی مانـدنش را         ابتداي نظم باید  . دلیل است 

ایـن همـان    . ، محل بحث اسـت    است چه چیزي خواسته   را براي ابتدا کردن   موال  این که   . نیست
.نظم است

. کنندخواهند به یاد عزیزي باشند، چنین میوقتی می. ن استودبعزیز ، به یاد در اینجاعلت:س
این چه ربطی به نظم دارد؟ 

اگر انجام ندهی و تخلف کنی، است که»بودنیاد عزیز «عقالء براي به در مبناي مولویت، آیا :ج
ایجاد آنانعقالء غرض دارند و غرض عقالئیکار . یاد عزیز بودن غرض نیست! زنند؟چوبت می

خداوند به مثالً. که اگر از آن تخلف شد، مجازات داشته باشدباشدشان مینظم در دستگاه
-نظمی اتفاق میاهللا شروع نکنید، در دستگاه من بیاگر کارها را با بسماندمفهبندگان خود می

است نظمیبیموجب تناسب نداشته و ،دستگاه منيهافعلدیگرشما با این تخلفِ، چون افتد
. شویدها با هم درگیر شده و دچار هالکت و خسران میشود، فعلایجاد نظمیو اگر بی
عزیزي  در محاورات زبان عرب وقتی بخواهند کاري را شروع کنند با نام           اگر گفته شود    البته
ط شناسی عرفی غلدهد، این مطلب با آن که در زبان   جا معناي ابتدا می   کنند و باء در آن    آغاز می 

.نیست و مشکلی ندارد ولی این که گفته شود غرض خدا صرفاً یک امر زبانی بوده، غلط است
شناسی در نظام خلقت جایگاه و تحلیل دارد و بـه           قطعاً زبان  نظام والیت المبناي فلسفه   علی

این مطلب، بحث مفصلی .نه به عرف و عقالء    ،دارد با نظام عالم نیز تناسب    گردد که   توحید برمی 
. نیستاین مقالدارد که موضوع بحث 

ابتـداي هـر    شـد    در مقابـل بیـان    .استوارد   رهعالمهباء نزد   این اشکاالتی بود که به معناي       
ابتـداي  اشاره بـه  ،براي ما متصور استدر مرحله اول متفاوت است؛ ابتدایی که افرادکاري براي  

زمان نسبت بهو بعد مطرح است»رذَعالم«بحث امتحان در دوم در مرحله و  باشدخلقت ما می  
همـه  ... در چه مکانی به دنیا آمـدیم و        ایم و چه کسی قرار گرفته    يدر نطفه  خود؛ اینکه  و مکان 

هایی کـه   ترین نعمت باید بزرگ . ها را در منزلت خود یادآور شد      باید این . ها ابتداهاي ما است   این
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هـایی را کـه   دارایـی اًدائمباید. متذکر شد) یعمل علی شاکلته(دهد، روند حرکت ما را شکل می     
هاي در پی این است که این دارایی   نیزالبته ابلیس   . یاد آورد بهخداي با عظمت به ما داده است،        

گزین و ظاهري و مجازي را جایدنیاییهاي ما گرفته و زیباییداده است از   ماخدا به   حقیقی که   
، ولی اگـر  توان تغییرات را هم ذکر کردشود، بعد میه میاین نوع ابتداءها گفت   لذا وقتی   . آن کند 

. که دست چه کسی بود، دچار خطاهاي بسیاري خواهید شدمعلوم نشود»آنابتداي«

یت ابتدائيمعنانهوباءدراستعانتيمعنابا»تیعبود«تناسببهـ اشاره2/2/2

این است که کالم، فعل است و این فعل باي ابتداست » باء«براي این که این ایشان دلیل دیگر :س
خواهد آغاز شود، آغاز این فعل به عنوان یک یعنی کل کالم، قرآن است و این می. آغازي دارد

در آن نیز» استعانت«معنايگویند احتمالمیسپس . کلیت و وحدت با ابتدا تناسب دارد
گویند که البته می» یریمگکمک می«یعنی از خداوند . استعانت باشد» باي«وجود دارد که 

به صراحت آمده است، لذا این معنا دورتر است که در »نستعین«عبارتچون درون سوره 
.کنندرت عقالئی و قرآنی مطرح میکه به صوبوداین بحثی . اهللا هم استعانت منظور باشدبسم

اگر . یشتري داردتناسب ب) یعنی عبودیت(معناي استعانت با وحدتی که ایشان انتخاب کردند :ج
چون در بحث نقلی، جایگاه حمد را در نماز بحث ! نه نقلی(شودعبودیت از نظر عقلی تحلیل 

شناسی است و آن با معناي استعانت تناسب بیشتري دارد؛ زیرا پایه عبودیت، انسان) اندهکرد
جا مطرح ینا) ، غایت عالم و بقیه مخلوقاتیعنی جریان فعل باري تعالی(مطرح شدمباحثی که 

. ولی عبودیت براي مخلوق است نه خالق.دآیاین امور برمیاست که نیست، بلکه از معناي حمد 
شناسی لذا وحدت سوره از منظر معناي عبودیت، به تعریف انسان. خدا که عبودیت نداردزیرا 
) ینه فرهنگ نقل(ب طور کلی کالم ایشان و کل فرهنگ عقالنیت موجود مذهگردد و بهبرمی

خواهد نشان دهد که غرض خلقت، انسان است و به همین دلیل، آغاز سوره و قرآن را می
رغم این علی(این که بگوییم مخلوقات باید از بندگی خدا شروع کنند . دهندعبودیت قرار می

با این که بگوییم آغاز حرکت قرآن از توصیف دستگاه ) که بندگی و پرستش خدا عظمت دارد
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که ریشه همه آیات به تعریف انسان برگردد یا به عبارت دیگر، اینبه. دو مبناست، خداوند است
.مبنا استدو ،خداوندتعریف مشیت

در المیزان و ارائه سرفصل جدید بر اساس تبیین اسم » اسم«ـ نقد و نقض تفسیر 3
به ابزار تصرف خداوند متعال

اي لفظی است که بر مسمی داللت کند که از اسم در لغت به معن«: فرمایندعالمه میدر ادامه :س
گذارند تا اشتقاق پیدا کرده است به معناي داغ و عالمتی که بر گوسفندان می» س، م، ه«

معناي بلنديبه»سمو«یا ممکن است از . مشخص شود که هر کدام براي چه شخصی است
کاري نداریم بلکه فعالً آن چه که عرف و لغت از لفظ اسم هرچه باشدمبدأ اشتقاقش. باشد
.»کننده استفهمد لفظ داللتمی

این بحث عقلی است و ربطی به        گویندکنند و می  میمطرح  بعد یک بحث درباره اسم االسم       
که اسم بگوییم ولی مرادمـان از آن  ایناستعمال دیگر  «گویند  درباره اسم االسم می   . جا ندارد این

دیگـر از مقولـه     ) اسم(ذاتی باشد که وصفی از اوصافش مورد نظر ماست، که در مورد این کلمه               
بـه  ) اسـم (الفاظ نیست، بلکه از اعیان خارجی است چون چنین اسـمی همـان مـسماي کلمـه                  

اسـمی اسـت   ) که یکی از اسماي خداوند متعال است     -دانا–عالم  (مثالً کلمه   . معناي قبلی است  
بر آن ذاتی که به این اسم مسمی شده است و آن ذات عبارت است از ذات به     کندکه داللت می  

لحاظ صفت علمش و همین کلمه در عین حال اسم است براي ذاتی که از خود آن ذات جـز از                     
کـرد،  در مورد اول اسم از مقوله الفاظ بود که بر معنایی داللت می            . مسیر صفاتش خبري نداریم   

. م لفظ نیست بلکه ذاتی است از ذوات که داراي وصفی است از صفاتولی در مورد دوم دیگر اس
اي شده است که یکی مانند سـایر کلمـات از مقولـه    و اما این که چرا با این کلمه، چنین معامله         

گوییم علتش این شده که نخست      الفاظ و جایی دیگر از مقوله اعیان خارجی باشد؟ در پاسخ می           
کند، ولی بعدها برخوردند    براي الفاظی که داللت بر مسمیاتی می      وضع شده   ) اسم(اند لفظ   دیده
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کند، به طوري کـه     که اوصاف هر کسی در معرفی او و متمایز کردنش از دیگران، کار اسم را می               
اگر اوصاف کسی طوري در نظر گرفته شود که ذات او را حکایت کند، آن اوصـاف درسـت کـار                     

گونـه  کند و چون چنـین دیدنـد، ایـن        ت خارجی داللت می   کند و چون الفاظ بر ذوا     الفاظ را می  
همان گونه که در مـورد      ) اسم(گذاري این شد که فعالً      نتیجه این نام  . اوصاف را هم اسم نامیدند    

شود و به آن لحاظ اصالً امري لفظی است، هم چنین در مـورد صـفات معـرف    لفظ استعمال می 
آن گـاه   . ز مقوله الفاظ نیست بلکه از اعیان است       شود و به این لحاظ ا     هر کسی نیز استعمال می    

تر است، اسم به معناي     کند بر ذات و از هر چیزي به ذات نزدیک         دیدند آن چیزي که داللت می     
و اگر اسم به معنـاي اول بـر ذات داللـت    ) استکه با تجزیه و تحلیل عقلی اسم شده    (دوم است   

رو اسم به معناي دوم را اسم نامیدنـد و اسـم   از این. کند با وساطت اسم به معناي دوم است می
اسم عادي در واقع اسمِ اسم است به تحلیل عقلی و آن چیـزي کـه        » .به معناي اول را اسم اسم     

ها که گفته شد، مطالبی است که تحلیل  البته همه این  «.اسم واقعی است آن عین خارجی است      
را ) اسـم (پس هـر جـا کلمـه        . آن کرد شود لغت را حمل بر      دهد و نمی  عقلی آن را به دست می     

در صدر اسالم ایـن  «کنند کهبعد یک اشاره هم می . »دیدیم ناگزیریم حمل بر معناي اول کنیم      
کردند که آیا اسم عـین      ها می نزاع، همه مجامع را به خود مشغول کرده بود و متکلمین مشاجره           
شود چون آن قـدر     مطرح نمی  مسمی است؟ یا غیر آن است؟ ولکن این گونه مسایل دیگر امروز           

روشن شده است که به حد ضرورت رسیده است و دیگر صحیح نیست که آدمی خود را آن قدر                  
به آن مشغول نموده، قیل و قال صدر اول را مورد بررسی قرار دهد و حق را به یک طـرف داده،                  

.»سخن دیگري را ابطال کند، پس بهتر آن است که ما نیز متعرض آن نشویم

-بانـ ز2حوزهیِشناسزبانـ 1سه مبنايِمقایسه اساسبرزانیالمدر»اسم«ریتفسـ 1/3

مختاريمبنادریشناسزبانـ 3یغربیِشناس
بحث اول در رابطه با اسمی است که در عـرف بـر یـک معنـایی          :این بحث سه قسمت پیدا کرد      :ج

انـد مطرح کـرده ن شکلی که آقایان ما به ای  . گویندگذارند مثل اسد که به حیوان مفترس می       می
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از تفسیرو در آن مبنا، فسر همه امور از جمله زبان است      فلسفه نظام والیت م   بلکه   ،قبول نداریم 
ایـن  مغایرشناسی مادي امروز هم     تفسیر زبان  چنینهم. باشدمیتحلیلغیر از این  شناسی  زبان

خداونـد بـه   که  اینالبته  . رنسانس است دوران قبل از     منطقحرف آقایان متعلق به      .تحلیل است 
یـن اسـتعماالت را     گذارد و نظیـر ا    می را علی  آن فرد اسم فرزندش   و   کندکسی فرزندي عطا می   

، باشـند مـی نعلمـی    تنقـیح به دنبال   در سطح عوام آمده و      بحث  یعنی وقتی   . شودنیز انکار نمی  
ایـن  لـذا .عینک راآن دیگري اسمِند و براياکتاب را گذاشته براي این شیء اسمِ      شودگفته می 

طـور مثـال  بـه !شناسی که آموزش نیست   مطالب براي دنیاي آموزش درست است ولی پایه زبان        
لفـظ  بـه فرزنـدش   نـسبت د پـدري بینمی، گیردقرار میدر محیط عربی  وقتی یک فارسی زبان   

که منظـور او     دبرمی از تکرار او پی    این شخص و   گیردبکار می را در محاوره    » تعال«یا  » امشی«
-این معنی را انسان از استعماالت متوجه می        است،» بیا«معناي  و تعال    »برو«، معناي از امشی 

نیـز  البتـه انکـار     . شناسی چیز دیگري اسـت    پایه تحلیل زبان  . شناسی نیست ها زبان اما این  ؛شود
مورد استعمالی باشد،   حال اگر منظور ایشان معناي عرفی و        . که این سطوح وجود دارد     شودنمی

) اهللا الرحمن الرحیم  بسم(اما این اسم در این جا       . یک چنین استعمالی دارد    ،که اسم  قبول است 
به چه معناست؟ 

همـان  جـا   معنـی اسـم در این     رسـد   نظر مـی  به،  شوداگر تنازل کرده و مبناي مختار مطرح ن       
. ذات یعنی چـه؟ یعنـی ماهیـت       . اشاره به ذات است    آوردند؛ یعنی معناي دومی است که ایشان      

شود و  گویند ماهیت عینی خارجی است که براي آن ماهیت ذهنی هم ساخته می            اعیانی که می  
،داللت وضعی نیست  لذا  . حقیقت اسم، اشاره به معانی است نه به الفاظ         بنابراین. تطابق هم دارد  

مثالً وقتی در   . شونددا می با اوصافشان از هم ج     هابراین اساس، ماهیت  . ماهوي است  بلکه داللت 
که ایـن موبایـل سـیال نیـست، پـس آب             فهمیدتوان  می ،»سیالٌ بارد «شودگفته می مورد آب   

پـس  . هاي دیگر جدا کـرد    ین ذات را از ذات    ا توان، می هاو ایجاب  سلب ي این لذا بوسیله . نیست
. ستاین مبناي منطق صوري ا. اسم بر اساس تحلیل عقلی اشاره بر معنا دارد
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یک نوع جریـان،  غرب، اسم لفظ نیست، اسم، معنا هم نیست بلکه اسم،  منطق  اما در مبنايِ  
نـه  ،هـا لـذا آن  . طبق اصل بقاي انرژي، همه چیز انـرژي اسـت          زیرا. انرژي است  یا ، ماده حرکت
چـون وصـف در آن دسـتگاه علـت           .را داشتن معناي وصف قبول دارند و نه     بودن معنا را    بالذات

هـایی  ، فقط اشـاره قصد ورود به این مباحث مبنایی را نداریم      در این مقام  البته  . ر ذات است  تغیی
شناسـی را داده    بودن زبان فرهنگستان نیز پاسخ مادي   مبناي  البته  . به مباحث عمیق فلسفی شد    

. شناسی را طرح کرده استبودن زبانو مبناي الهی

بر اساس روایات»ربوبیت و هدایتخلقت، «ل در ـ تعریف اسم به ابزار تصرف خداوند متعا2/3
اسم در سوره حمد یا در هـر جـاي دیگـر کـه از طـرف شـارع       که  باید بررسی شود  بنابراین

ایـن  . کنـد ابتدا و آغاز می   ،خلقا  ببیان شد که خداوند     . مطرح شده، اشاره به چه چیزهایی دارد      
که خداوند متعال هفتاد و سه     آمدهیت  در روا . گیردمخصوص خود انجام می   اسم   خلقت، بوسیله 

هفتـاد و دو اسـم      باشد؛ اما مخصوص خود می  ،اسم مخزون مکنون   ، یک اسم دارد و از این میان     
داده الـسالم علیـه را بـه حـضرت ابـراهیم   اسـم 4طور نمونهبه .هم داده است   دیگر را به اولیا و انبیا     

تمـام هفتـاد و دو اسـم    البته... والسالمعلیهی، حضرت عیسالسالمعلیهاست، چند تا را به حضرت نوح  
بنابراین . داده است  السالمعلیهممعصومین ائمهووآلهعلیهاهللاصلیبه وجود مبارك نبی اکرم    فقط  را   دیگر

. وصف اسـت  » ایجاد«نیست که تحت علیت آمده باشد و جبري باشد، بلکه اسمِ           ذاتاسم، اسم   
. خلق خداستیعنی اسم، ابزار. ده استخلق کررامرکببا اسم، ذاتخداوند 
از اينمونـه . شـود مـی مطـرح   نیـز   خداونـد   »، ربوبیت و هـدایتِ    تخلق«بحث  در اینجا   پس
-در آن قسمتی که می    مالحظه کرد؛   در دعاي سمات    توان  را می » اسم«خداوند بوسیله    هدایت

یـاري کـردي و بـه        فرماید به اسمایی که حضرت ابراهیم را در مسجد خیف و حضرت ایـوب را              
1...کنی وها را اجابت میند و تو آنخوانفریادشان رسیدي و به اسمایی که مؤمنان تو را می

اما حقیقـت ایـن اسـت    . کنیممیطرحالمیزان عالمه در هایی در مقابل بیان  البته ما با بیان این مطالب فقط سرفصل       . 1
. نوشته شودمقاالت بسیاريها و در این بحث باید پایانامهکه 
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و  منطـق تحلیـل   تـوان بـه     ذات و ماهیت نه مـی     مبناي  با  . بنابراین اسم، اشاره به ذات ندارد     
بایـد دیـد چـه    حال . درا تعریف کر... علم، اختیار، دنیا، آخرت وتوانمیدست یافت و نه  فلسفه

ابتـدا تناسـب دارد؟   کـه در قـرآن آمـده      امور دیگـري    و آخرت و  دستگاه خدا   معنایی از اسم با     
است، بعد   نام برده را   ابتدا خودش، اسم خودش   یعنی  الرحیم گفته است،    الرحمناهللابسم وندخدا

اي ن گفتـه چـه اراده     خدا بـا ایـ    . آوریمرا آورده است و بعد هم ما می        پیامبر اسم مبارك خداوند   
اي فرماید؟ و مـا چـه اراده     اي می اش گفته است؟ پیامبر چه اراده     کرده است که این را براي بنده      

توانیم منتقل شویم؟ کنیم؟ به چه چیزي میمی
هم در خلق، هم در ربوبیـت و هـم در   . ستاوکند و اسم ابزار تصرف      اسم اداره می  خداوند با   

خداونـد بـراي    . شـود بیان شد، در اسم هم تکرار می      حمد   بارهکه در  همان مطالبی پس  . هدایت
کنـد و ار و روایات است که این معنا را تحلیل مـی      ؛ اما این اخب   کن فیکون : فرمایدکردن می خلق

مال عدر آن حقیقتی که او اسـت       توانفقط می لذا با این عقالنیت     ! تواند این را بفهمد   مینعقل ما   
مـا نیـز    بحـث   عبـارت دیگـر،     به. فهمدمستقال ب  که عقل خودش  ، نه این  درکرده ورود و خروج ک    

رسـد  وقتی این روایت به مـا مـی  حال. استعقلی است، اما در موضوعی که از نقل به ما رسیده    
! م؟یحمل کنو ماهیت را به ذات آنباید چرا 

؛دهدمیدعیه به ماو ات که تعریف درستی را از اسم در قالب اخبار      اس الـسالم علیهمعصومفقط  
کنـی، خورشـید را     به اسمی که ماه را با آن نورانی مـی         : فرمایدطور نمونه در دعاي سمات می     به

اسم، حـافظ زمـین     . اسم، حافظ آسمان است   یعنی  . ... اي و کنی، آسمان را نگه داشته    نورانی می 
اسمی که به یـک آن، همـه         به فرمایدمی یا .است.. ها و ها، بالها، گرفتاري  اسم، حالّل گره  . است

که ما از این امور خبر نداشته و به آن      حال آن این باز کردن یعنی چه؟      . کنیها را باز می   این گره 
-معلـیه اطهارو ائمهوآلهعلیهاهللاصلیپیغمبرفقط  م و یفهممینمعناي آن را    ما  . جا ورود و خروج نداریم    

.از این مفاهیم درك دارندالسالم
الـسالم علـیهم کلی، در بررسی معناي اسم باید تمام استعماالت و روایت معـصومین           طور  پس به 

کنـد را بـه یـک اسـمی        دعاي هر کسی که دعا می     «: خوانیددر دعاي سمات می   . مالحظه گردد 
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اسـم کـه مخـصوص   72آن   رسـد منظـور از اسـم،      جـا بـه نظـر مـی       ایندر  » کنیمستجاب می 
یـا خداونـد   . اش اسـت  یافته براي ایـن بنـده     ست؛ بلکه اسم تنازل   نیباشد،  میالسالممعلیهاطهارائمه

اي که در حال طواف بین صفا و مروه است، وعده کرده کـه دعـا او را در همـان جـا                      درباره بنده 
هـاي دیگـر    این استجابت دعا که با اسم مکنون و مخزون نیست، بلکه با اسم            . کنممستجاب می 

. م خدا آمده استاست که در دعاي جوشن کبیر، هزار اس
انقـالب  . کنـد به آنها اسم عطـا مـی      . دهدبنابراین، خداوند بندگان خود را با اسم پرورش می        

-صـلی سـال از بعثـت پیـامبر   1400اسالمی ایران که براي اولین بار در طول تاریخ بـشر و بعـد از      

یعنی اسـم حکومـت در       .اعطا شد، حتماً با یک اسمی انجام شده است         رهبه امام خمینی   وآلهعلیهاهللا
اعطـا  رهدار توحیدِ زمان، امام خمینیبه پرچم  وآلـه علیهاهللاصلیسال بعد از وجود مبارك پیامبر      1400

اي حتـی ایـن فلـسفه     . شودعطا می  العالیمدظلهاياهللا خامنه شد و حفظ آن نیز امروز با اسم به آیت         
سـره  قـدس زیرا حضرت امام. عطا شده استکه براي اولین بار به دستگاه مؤمنین عطا شده، با اسم          

توانند در مردم این تصرفات     ي تصرف نمی  ومقام معظم رهبري بدون اسم، بدون عِلم و بدون قوه         
شـود، اسـم   داده مـی چهآن.از طرف خدا یک چیزي به ایشان داده شود       لذا حتما باید  . را بکنند 

. شوداسم تصرف داده مییعنی . است

نظـر  اسـت، بـه  ر تصرف براي خالقیـت، ربوبیـت و هـدایت   که اسم ابزااین:ه حسینیسرکار خانم نفیس  
عبارت بهتر، تـا    رسد با این معنی که اسم و لفظ بر معنا داللت دارد، تعارض نداشته باشد؛ به               می

معنـاي  توان از اسم بـه   ها داللت بر معنایی دارند، نمی     این مقدمه را قبول نداشته باشیم که اسم       
.صرف فهمی پیدا کردابزار ت

ولـی   ،شوداست انکار نمی  ... گذاري و استعمال و   شد یک سطحی از بحث که به معناي اسم         بیان:ج
.هاي عرفی و غیرتخصصی استها سطحاین

شدن به واسطه سوره حمـد      نورانی) نه مولویت (بر مبناي خالفت    یک نکته نیز اشاره شد که       
پـس تناسـب   . شـود شود، شـروع مـی    براي انسان واجب می    و قرآن از سن بلوغ که نماز خواندن       

حمـد  بـه سـوره     ن امور نیست، بلکه تناسب ایمان افـراد       گذاري و ای  اصلی، تناسب به لفظ و اسم     
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بگوید، قطعاً به   خواسته  سوره می این  چهنآاما   1،شودسطح از بحث نیز انکار نمی      البته آن . است
رسد، به دنبال نمـاز، قـرآن و دسـتگاه        ی که به سن بلوغ می     ربط دارد؛ یعنی اگر کس     افراد ایمان

حتـی  . کنـد ایمان نرود و فقط به دنبال عیاشی باشد، اصالً هیچ ادراکی از سوره حمد پیدا نمـی                
ممکن است به جایی برسد که وقتی درباره سوره حمـد مطلبـی بگوییـد، بخنـدد یـا در مقابـل                      

به سـوره  را درجات ایمان ربطپس باید . بکشده رخ، زیباشناسی هالیوودي را ب   زیبایی این سوره  
2.فهمیدحمد 

عنداهللا تعالیمکنونِمخزونِبه اسمِ) السالمعلیهماطهارائمه(ـ بازگشت تفاوت علم خالق و مخلوق 1/2/3

البته باید توجـه داشـت       .تصرف در تمام امور است     اسم، اسمِ تصرف براي خلقت و اسمِ      پس  
وجود دارد که فارق بین خالق و مخلوق جلت عظمتهحقمخزون نزد حضرت    یک اسم مکنون و   که  

هـیچ فرقـی    » ادك و خلقـک   الفرق بینک و بینهم اال انهم عب      «خوانید  در دعاي رجبیه می   . است
هـا  نیست اال این که تـو خـالق هـستی و آن           ) السالمعلیهمائمه اطهار (ها  و آن ) خداوند متعال (بین تو   
-صـلی معناي خلود نیـز بـا وجـود مقـام واالي پیـامبر            . ین یک اسم است   این فرق در هم   . مخلوق

نـدارد و  وآلـه علیـه اهللاصـلی اسمی که محمـد   یعنی  . گردددر بهشت اعال به همین اسم برمی       وآلهعلیهاهللا
آن وقـت بطـالن   . توان با این اسم توحیـد را اثبـات کـرد         لذا در همه جا می    . خداوند متعال دارد  

شود؛ نظیر اینکه بعضی، خلود را به معناي لقاء         ح شده در عرفان روشن می     خیلی از مباحث مطر   
.انددانستهجلت عظمته شدن با ذات حضرت حقیکیو

اي را سري مباحـث عمیـق و ریـشه   شناسی آقایان از نظر تخصصی درست است یا غلط، یک       در این که مهندسی زبان    . 1
تـوان ایم که مـی هاي تطبیقی نیز ما مطرح کردهسري بحثدارند و یکرهمرحوم استاد عالمه سیدمنیرالدین حسینی    

.به آنها رجوع کرد
مباحث اثبـاتیِ تفـسیر بـر مبنـاي فلـسفی و            » طرحِ«دنبال  است و فعالً به   » نقد و نقض  «البته این مباحث در مرحله      . 2

کننـد،  صورت عرفی برخـورد نمـی     گویند، به لذا باید توجه داشت که آقایان نیز وقتی تفسیر می         . عقالنی مختار نیست  
شـود؛ یعنـی قواعـد عرفـی، عقلـی و عقالیـی در           ین تخصص واسطه در فهم می     کنند و ا  بلکه یک تخصص درست می    

. داردجریان تفاسیر موجود

۶۵



)19(

در روایـات هـست کـه خـداي         . بحث از خلق، مربوط به اسم مخزون و مکنون است         بنابراین  
ل، بـه اسـم مخـزون و    نـداده و ایـن دو فعـ   الـسالم علیهمرا به معصومین» خلق و رزق «متعال فعلِ 

. مکنون انصراف دارد

ـ رد ابتناء تفسیر شیعه بر عرف زمان خطاب به دلیل عدم پذیرش این عرف نسبت به 3/3
بودن آن به ادراکات ابتدایی و محدودآلهوعلیهاهللاصلیتورات پیامبر اکرمدس
اسم در این معانی،اهللا در ابتداي بعثت نازل شده و در آن زمانممکن است گفته شود بسم:س

دعاي سمات طور نمونه به. استعمال نشده بود)السالمعلیهماطهاربیان شده از طرف پیامبر و ائمه(
.استالسالمعلیهماصادقیا امامباقراز ناحیه امام 

را توان این مطلب  گیرد؛ حال آیا می   با اسم صورت می   ،  دعاي سمات ها در   خواستهمه امور و در   :ج
ـ ، تعمـیم    خلـق کـرد   وآلـه علیـه اهللاصـلی نور پیـامبر   وندین باري که خدا   به اول  یعنـی از خداونـد     !؟دادن

فرماینـد  خداوند مـی  روایاتی وجود دارد که     .نور اولین اسمی که خلق کردي     به  درخواست کنیم   
تهلیل و نور   یر، نور   هایی از نور تسبیح، نور تکب     را هشتاد هزار سال در حقبه     وآلهعلیهاهللاصلیپیامبرنور  

.تحمید بردم

-مـی  در مبناي موجـود   اما  .پس قبل از زمان خطاب هم افعال خداوند با اسم انجام شده است            :س

.فهمیدندن نیز این چیزها را نمیگویند عرف زمان خطاب اصل است و آن زما

از دنیـا   لـه وآعلیـه اهللاصـلی ست، چه کسانی هستند؟ وقتی پیامبر     اآن عرفی که در زمان خطاب اصل         :ج
هـا بودنـد کـه    آن. بودنـد نفر12الی 3طبق روایت بینماندند؟واقعی ، چند نفر مسلمان    رفتند

و  الـسالم علیـه ایمـان آوردنـد و بـه آن چیـزي کـه علـی              »اهللانـزل ماب«کرده،این روایات را حفظ     
. فرمودند پایدار ماندندوآلهعلیهاهللاصلیپیامبر

بـه قتـل     مـتهم عرفی کـه    آیا  ؟  مالك است  کدام عرف است که   همیشه این بحث مطرح     لذا  
خون نسل پیـامبر خـدا و جانـشینان ایـشان را      . آن عرف جنایات بزرگی کردند     !؟دختر پیامبرند 
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-مـی . بـاالتر از نفهمیـدن، دشـمنی کردنـد      حتـی   !است به نفهمیـدن    متهمآن عرف   . اندریخته

و، سـلمان چند نفر مانند عمـار ین میان فقط را بکنند و در ا     واقعی اسالم  خواستند ریشه معانی  
-علیـه علیوالیت نیز اسالمریشه . دفاع کردند الـسالم علیهمبیتند و از اسالم ناب و اهل      مقداد ایستاد 

اسـم یعنـی تمـام روایـات        . اسـت  الـسالم علیهحسین ،السالمعلیهحسن،اهللا علیها سالم، حضرت زهرا  السالم
روایاتی وجود دارد کـه حـاکی از ایـن    . استخلقت سط و آخر    ، اول، و  که ناظر به اصل   مستندي  

از عرف چه فهمـی  حال . بودیم که تسبیح را به مالئکه یاد دادیم) السالمعلیهمبیتاهل(است که ما    
. استیاد دادهها به آنالـسالم علیهعلیووآلهعلیهاهللاصلیپیامبري این امور را     همه؟  است داشتهاین امور   

خلـق  الـسالم علیهمالئکه به نور علیو وآلهعلیهاهللاصلیعرش به نور پیامبر در روایت آمده  ،التریک قدم با  
گوییـد، یـاد   مـی »الـرحیم الـرحمن اهللابسم«خواسته وقتی   خدا نمی حال با این توصیف،     . نداهشد
باشد بـراي فهمیـدن     آیا درست است که خداوند گفته       ! بیفتید؟وآلهعلیهاهللاصلیو پیامبر  السالمعلیهعلی

از آن یک مـصداق کلـی       مراجعه کنید و   زمان تخاطب به عرف   ،  »الرحیمالرحمناهللابسم«معناي
. خـداي متعـال اسـت   کـالم  بـه  نسبت  » جهلترین  بزرگ«این  ! آن عرف قدسی است؟   ! بگیرید؟

قبول قابل  براي استعمال کودکانه  از عرف البته یک سطح    . انبیاستکالم  به  » غفلتترین  بزرگ«
. نه براي تفسیر کالم خدا و فهم تأویل و تنزیل آنامافظ و داللت وضعی؛لیعنی براي است،

و ضرورت ) گري در تفسیراخباري(ـ رد نگاه بسیط و آموزشی نسبت به روایاتِ ذیل آیات 4/3
مالحظه عقالنی در تشخیص روایاتِ مرتبط به آیات 

بودنـد ـ  ايو برجـسته وارشخصیت بزرگزمان خود در آنکه صاحبـ البرهان  تفسیرحتی
روایـاتی را    »اسـم «کلمه   مثالً براي که  اینیعنی  ؛  یستبراي امروز به عنوان تفسیر روایی کافی ن       

امـام  بـاقر و امـام نیـز روایتـی از   دعاي سمات زیرا . ، کافی نیستتدوین شود  آوري کرده و  جمع
اند؛ چرا همه را فرمودهالسالمعلیهمنیز معصومیندیگريهاروایت باشد یا میالسالمماعلیهجعفر صادق 

روایـاتی   که تنهـا  ایناست به محکوم  نیز در اینجا    گري  اند؟ بنابراین اخباري  نیاوردهدر این تفسیر    
!آن هم به صورت عرفی و سادهته با متن قرآن دارد، البشباهت لفظی که اندرا آورده
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ومتعـال   وندخدامند و منضبط تمامی کالم      صورت قاعده به   تفسیر روایی نیز  باید براي پس  
1.ردکمالحظهرا السالمعلیهماطهارائمهکثیراخبار 

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرینوصلی

ضرورت تفقه سازمانی نسبت به ادبیات وحی. 1
از بابت معناکردن خود اسم، بـه ایـن نحـو ضـعیف و نـاقص      فرجهتعالیاهللاعجلعصرما نیز از ساحت مقدس حضرت ولی      

د هزاران هزاران فقیه با هم به صورت سازمانی شروع به فکرکردن کنند تا بتوان براي کلمه اسـم                   بای. خواهیممعذرت می 
بگویند این چیـزي  فرجهتعالیاهللاعجلبعد نیز با ابتهال و تضرع به محضر حضرت       . اهللا الرحمن الرحیم بذل وسع کنند     در بسم 

کـه  نه ایـن . کنیمقط در این جلسات سرفصلی را بیان می   بنابراین ما ف  ! است که ما فهمیدیم نه حقیقتی که نزد شماست        
وگرنه کسانی  . ه این معارف ایجاد شود    اي ب یعنی تنها تفسیر قبلی را سلب کردیم تا روزنه        . معناي اسم در قرآن این باشد     

بـاز  خواهیم بـاب ورود بـه دعـاي سـمات و روایتـی را     د بگوید دعاي سمات چیست؟ لذا فقط مینتوانچگونه می  مثل ما 
بـه  تـأدب زیـرا در غیـر ایـن صـورت،         . معنا نشود ... تا اسم به ماهیت و    است   کنیم که در اصول کافی و سایر منابع آمده        

.استرعایت نشده وحی عنوان مترجمبهفرجهتعالیاهللاعجلعصرساحت مقدس حضرت ولی
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حمدسوره چهارمجلسه 

اهللا،«ازالمیزانتفسیرعقالئیوکالمیبررسی
»اهللا«پیرامونجدیدسرفصلطرحو»رحیمرحمن،

»رحمان«و»پرستشجریانبرايتصرفابزار«به
دارانپرچمهايطغیانبرابردرالهیاولیاءتحملبه

بالغهحجتاتمامبرايکفر
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شناسنامه
نقد و نقض تفسیر المیزان و طرح مقدماتی پیرامون منزلت قرآن کریم در تکوین، تاریخ، جامعه

-------------------------------------------------------------------------------------
ابزار تصرف «به » اهللا«سرفصل جدید پیرامون و طرح» اهللا، رحمن، رحیم«بررسی کالمی و عقالئی تفسیر المیزان از :عنوان جلسه

داران کفر براي اتمام حجت بالغههاي پرچمبه تحمل اولیاء الهی در برابر طغیان» رحمان«و » براي جریان پرستش

) تفسیر قرآنچهارمجلسه (سوره حمد چهارم:جلسه
االسالم و المسلمین مسعود صدوقحجت:استاد

نژادزیباییاالسالم احمدحجت:تنظیم
االسالم محمدصادق حیدريحجت:فهرست
نژاداالسالم احمد زیباییحجت:ار ارشدویراست

اهللا صدوقاالسالم روححجت:ویراستکارشناس 
فاطمه صدوق والهاشمیالسادات حسینیها نفیسهخانم:کنندگان صوتپیاده

االسالم حسن صدوقحجت:خوانینمونه
فهیمه فداکار مسرکار خان:چینیحروف

دقیقه62:به مدت1433رمضان چهارممطابق با 3/5/1391:تاریخ جلسه
19/8/1393:تاریخ تنظیم
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فهرست
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انیجروکفردارانپرچمطغیانبهنسبتیالهيایاولتحملبهمتعالخداوند»تینرحما«فیتعرـ3
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12..............................................................................................ییابتداسطوح
13.................»یاجتماعویخیتار،ینیتکو«اموردرکفاربهنسبتخداوندتیرحمانمیتعمـ2/3

آلومحمـد امـت بـا خداونـدمتعال رفتـار یـی روايهـا نمونهذکرقیطراز»میرح«يمعنانییتبـ4
16................................................................................................همیعلاهللاصلواتمحمد

16....نیمکلفيبرامتعالخداوندهدایت دستگاهمیترسدر»تیمیرح«وصفبهتوجهضرورتـ1/4
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ه جلسه قبل ـ بیان سه نکته تکمیلی نسبت ب1

»اسم«ذات و وصف براي تبیین مقوله ـ اشاره به ناتوانی منطق صوري در توضیح رابطه 1/1
در مـورد  رهعالمـه طباطبـایی  مرحـوم  ی قالیبحث عدر جلسه قبل، :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت

بلکـه  که نباید براي ابتدائیت معناي عرفی قائـل شـد  و معناي آن مطرح شد و بیان شد    اهللابسم
ایـن  . ، ربوبیت و هدایت تابتدا در خلق   یعنی؛باید ابتدائیت نسبت به خداي متعال سنجیده شود       

همین طور است؛  نیز   اسمدر  . مطرح شد  »آغاز و انجام  «سه سرفصل در مقابل آن بحث عقالیی        
ـ   تعریـف   ابزار تصرف است و     » اسم«شود که   معلوم می السالمعلیهاز روایات و لسان معصوم     ه اسـم ب

اکتفـا  به این سـطح نبایدآید وکه از دستور زبان به دست می      عرفی  ست  ، تعریفی داللت بر معنا  
روایات، (استعماالت شرعی   اسم در   . دیده شود  نیزو روایی آن    ، بلکه باید استعماالت شرعی    شود

.عناي ابزار تصرف فعل خداوند استبه م) ادعیه و زیارات

با توجـه بـه   و سپسباید غرض از تشریع مشخص شودیعنی:صدوقد مسعواالسالم و المسلمین  حجت
شناسی این بحث زبان  . خواهد بود ولی  ، اُ آیدبدست می این سوره، آن معنایی که       غرض از تشریعِ  

.مطرح شدیک بحث منطقی هم . بود

کنـد بـه معنـاي حقیقـی اسـم      داللت بر عین خارجی مـی چهآنکه بیان شددر بحث منطقی  :س
. تر است، نه آن بحث لفظی و زبانیکنزدی
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اسـتاد عالمـه سـیدمنیرالدین    بر اساس تعریف منطق صـوري یـک ذات، چنـد وصـف دارد کـه       :ج
آیـا  شـود؟  چـه مـی  هاوصفرابطه بین اینکه کنند  باره این بحث را مطرح می     در این رهحسینی

پژوهـشی گـسترده بـا    هـاي  ایشان در نقـد و بررسـی     منطق صوري قدرت تعریف دارد یا ندارد؟        
ي ارائـه قـدرت   کنند که مبناي منطق صوري      را اثبات می   مطلبدانشمندان این مبنا، نهایتاً این      

. نداردرا تعریف

هاي ضور خداونـد متعـال در تمـامی ابتـدا         ـ تعمیم ابتدائیت در بـاء بـسمله بـه معنـاي حـ             2/1
»تکوینی، تاریخی و اجتماعی«هاي فاعلیت

ابتدائیت خلقت را با اسم تـصرف  خداوند  شریفه بدین معناست که     آیه  ئیت،  معناي ابتدا بنابر
در همـه   یعنـی خداونـد     . کنـد این معنی به همه ابتداها، توسعه پیدا مـی        . خلق کرده است   خود
. همه جا دسـتگاه خـداي متعـال حـضور دارد          . حاضر است  اهاي تکوینی، تاریخی، اجتماعی   ابتد

را مثـال    سال 1400د از   المی بع حکومت جمهوري اس  تشکیل  توانمی» ابتدايِ اجتماعی «براي  
اند که در   مؤمنان تا به حال توفیق این را نداشته       ؛ زیرا   یک ابتدا دارد   نیز حادثه بزرگ زد که این  

است که حکومت در اي از مشیت خدا آیهاین حادثه   . سرفصل دوم تاریخ، حکومت تشکیل دهند     
رهبـري  معظم  مقام  . تاریخ است مرحله دوم   ک سرفصل از    آمده است، یعنی ی    این زمان به وجود   

.ابتداي یک تحول بزرگ تاریخی استفرمایند این انقالب، هم مکرراً می
» بکم فتح اهللا و بکم یختم     «نیز مربوط به     )تاریخی تکوینی و  ابتدايِ(بحثدوماول و   سطح  

هـایی کـه در زیـارات بـر         سالم فرمودندمیباره  در این نیز  رهسیدمنیرالدین حسینی عالمه  . است
یتـاریخ هاي شـروع    سرفصلآمده است،   ... والسالممعلیهحضرت ابراهیم ،  حضرت آدم، حضرت نوح   

. اخالقی بوده استي جدیددوره
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با معناي ابتدائیت در باء با توجه به چگونگی آغاز عبادات » عبودیت«ـ تبیین عدم مناسبت 3/1
به معناي استعانت باشد با بحـث       » باء«ر جلسات قبل بیان شد که اگر        د:اهللا صدوق االسالم روح حجت

عبودیت که عالمه فرمودند، تناسب بیشتري دارد؛ چرا؟

ایاك نعبد و «یعنی ؛در بندگی، هم بندگی است، هم استعانت. کردن بندهبندگیعبودیت یعنی :ج
.کندپرستش میعانتِو استعبودیت براي مخلوق است و مخلوق طلبزیرا .»ایاك نستعین

- می«یعنی . تناسب داردنیز» باء«معناي ابتدائیت براي عبودیت با:حیدريمحمدصادق االسالم حجت

.»ابتدا کنیم به عبودیت تو، اي خداخواهیم 

با نیت شود شروع نمیاهللاهللا شروع کرد؟ در حالی که نماز با بسم      دیت، باید با بسم   چرا براي عبو   :ج
در . نیـست » اهللا الـرحمن الـرحیم    بسم«براي روزه هم اول نیت است و        . شودبر شروع می  اکو اهللا 

آن چیـز کـه بـراي        اسـت؛  »لبیک اللهم لبیک  «با ي آن ابتدا. شوداهللا شروع نمی  حج هم با بسم   
. گفـتن اسـت   بعد لبیـک    و  احرام پوشیدن و بعد از آن نیت کردن        احرام واجب است، اول لباس    

اهللا نـدارد،   کـه بـسم   نه ایـن  . شوداهللا شروع نمی  ا بسم ها ب اکثر عبادت .در آن نیست  اهللا  اصالً بسم 
. اهللا بعد از نیت استبلکه بسم

به معناي ابزار تصرف براي جریان پرستش » اهللا«ـ 2

» اهللا«در معناي طباطبایی ـ مرور نظر مرحوم عالمه 1/2
هاي کند و بعد مثالاي را مطرح میدا بحث لفظیابت» اهللا«براي معنا و تفسیر عالمه طباطبایی:س

به . آورد تا اثبات کنند که اهللا، اسمی است که علَم شده براي خداوند متعالقرآنی و عقالیی می
طور به. کندهمین دلیل معنایی دارد که به التزام، بر همه اوصاف کماالت خداوند داللت می

لم این شخص کند بلکه اسم و عقی زید داللت نمیکه بر وصف چاعلَمی است ،زیدنام مثال
.داللت بر تمام اوصاف کمالی داردبه طور التزام اهللا گویند که ولی ایشان می. است
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.داللت حقیقی به ذات اشاره داردبه داللت التزامی به وصف اشاره دارد ولی بهپس :ج

-مـی اهللا  ،رکین قبل از اسالم هم به خدا      کنند که مش  قرآن ثابت می   مطلب را با آیات    این البته :س

. »هذا هللا بزعمهم و هذا لشرکائنا     ) مشرکین(لئن سئلتهم من خلقهن لیقولون اهللا فقالوا        «:گفتند
لـذا ایـن   . براي شـرکاء قسمت براي اهللا است و این تمقسگفتند اینکردند میوقتی قربانی می 

، بنابراین معناي اهللا داللت بر ذات خداوند        ستا اهللا بوده  دهد که قبل از اسالم هم لفظ      نشان می 
رحمـان  ،اهللاشودگفته میعرفدر زبانکهآورند مینیز سري دالیل عقالیی یک. کندمتعال می 

اهللا یعنی . این صفت را دارد که اهللا است،رحمانکه گوییدنمیرا  رحیم است ولی بالعکس آن       و
. گرفـت گر معناي وصفی داشت باید صفت قرار می       گیرد، در حالی که ا    صفت هیچ چیز قرار نمی    

.می داردپس معلوم است که معناي علَ
ء متعین و براي یک شیاست کهاسمی علَم است یا نه، باید گفتذاتبه معناي علَمکه  این

کـه ایـن     شـود نمیارائه  تحلیل منطقی از آن   ومعناي ادبی دارد     لذا .شوداده می قرار د  مشخص
کاري به اوصـاف و حـاالت و اوضـاع    عبارتیبه! وصفی داردچنین یا ماهیتی است که   ذاتی است 

-خواهیم اسم براي شخص بگذاریم از علَم استفاده مـی     وقتی می روحی این شخص نداریم، بلکه      

لـذا لزومـاً   . خداستبراي علَم   واسم   نیزاهللا  . گذاري اشخاص است  اي براي اسم  علَم وسیله . کنیم
گذارند، کاري ندارند کـه     یعنی اُدبا وقتی اسم براي یک چیزي می       .انجامدمنطقی نمی به تحلیل   

کـه  حـاال بـه ایـن     . گذارنداسم براي چیز و یک شیء موجود می       . آن چیز چه لوازم منطقی دارد     
خواهنـد بـراي اجـسام اسـم        بلکه فقط مـی   . اش ماهیت است یا وجود کاري ندارند      لوازم منطقی 

بـر اثـر غلبـه      نیـز   » اهللا«: فرمایـد عالمه مـی  . یعنی اسم شخص   گویندعلَم می  وقتیلذا  . بگذارند
.استعمال، علَم شده است، یعنی اسم خاص خداوند شده است
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ـ رد جعل اسم براي ذات خداوند متعال با توجه به ممنوعیت نقلی بحث در ذات خدا و 2/2
استحاله عقلی آن 

-قلم را براي او قرار مینام گیرند و بعد را در نظر میچیزيل اوکهشناسانه استیک کار زبان:ج

حال آیا درست . اندهگذاشتخداوندگویند در قرآن کلمه اهللا را براي مینیز عالمهظاهراً.دهند
پایین ـ گویندشناسی به آن شیء میکه در زبانـ چیزي هر هماننداست خداوند متعال را

!؟گذاري شودو نامهآورد

گویند کلمه اهللا بیش از خداي متعال بر چیز دیگري داللت ندارد و غیر از عنایتی که میایشان:س
اهللا از کلمه االله بوده است و اله چون. در ماده اَلَه است، هیچ عنایت دیگري به کار نرفته است
ذاري نشده گناماهللا، همانند اشیاءیعنی . هم یعنی پرستش و این عنایت در آن لحاظ شده است

.و روي خدا گذاشتیمهاي که معناي پرستش دارد را انتخاب کرداین الهاست؛ بلکه

اي اسم؛بحث معنـ2است شناسیگذاري که کار زباناسمبحث ـ1شد مطرح پس دو مطلب :ج
. مانند معناي قلم که ارتباط با کتابت دارد

همان طوري که یک .پرستش شده است، گیردمورد اشاره قرار می   چیزي که    جااینحال در   
این بحـث معنـا     . پرستندپرستند، یک جمعیتی هم به جاي بت این ذات را می          اي بت را می   عده

. گـردد برمی او به وصف  ،معنااین  شود و   که پرستیده می  دارد  اهللا اشاره به چیزي      بنابراین. است
.نداردـ است ح مطرشناسی در زبانـ که لم عیاشخصیااشاره به شیءلذا

ولی چرا این لفظ اَلَه براي خدا علم معنایی جز خدا ندارد، و علَم استاهللا، گوید میمفسیرین :س
پرستش آن معنا، چون این اَلَه یک مناسبتی با معناي مورد نظرمان از خدا دارد که شده است؟ 

وید اگر اهللا، از اَلَه باشد گعالمه میلذا .شناسی نیستب، خارج از بحث زبانپس این مطل.است
اش تحیر یعنی همه عقول بشر در شناسایی. به معناي پرستش است و اگر از وله باشد، تحیر

.حیران هستند
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هـاي  اگر بحث را به ریـشه     . تناسبـ  3معناـ  2لفظ   ـ1: وجود دارد شناسی، سه مطلب    در زبان  :ج
در هر حـال یـا بحـث        . شناسی بیرون نیست  بانبکشانید، باز از دنیاي تخصص ز      نیزشناسی  زبان

.ی که هر دوي آن هم یک ریشه داردشناسلغتی است یا زبان
ذات خـدا فکـر نکنیـد، تفکـر در ذات        يبـاره در آمده کـه   روایتدر  ،اهللاذات  در رابطه با    اما  

اسـم  ازابتـدا بحـث   نباید پس. فکر کنید  بلکه در آفرینش و در افعال خدا      . ممنوع و حرام است   
توانیـد از   مـی در روایات آمـده اسـت کـه          .منجر گردد  ذاتتحلیل  به  ، اما در نهایت   مطرح باشد 

. شروع کنیدآفرینش یعنی از فعل

مختارهینظردرآنبودناسمی ازمصداقبهتوجهبااهللاریتفسدررفعقراردادنمبناردـ 3/2
)تصرفابزار(

براسـاس شناسانه نیست بلکـه   یک بحث زبان  فقط  ،اسمبحث   در جلسه گذشته بیان شد که     
لفظی را بـراي   عقال وقتینیز  شناسی  زبان حتی بر مبناي  . ابزار تصرف است  اسم ،ادعیه و روایات  

اهللا لفـظ   باید فهمید غرض خداونـد متعـال از قـراردادن           ؛ حال گذارند غرضی دارند  می معنایک  
. بدست آوردمعصوم از کالم باید را این غرض. چیستخودبراي 

نباید دسـت از آن      نیزدر اینجا    مصداقی از بحث اسم است،    » اهللا«اما در مبناي مختار، چون      
شـیء   یـا یـک    یک ذات و مانند    را تنازل داده  خداوند  برداشت و   ) اسم ابزار تصرف است   (تعریف  

اسـمی بـراي ذات او      را  که اهللا دانست، نه این   اسم براي فعل او   را  باید اهللا   بلکه  . گذاري نمود اسم
رسـد  نظـر مـی   زیرا به . پرداختمناسبت و علقه    بین لفظ و معنا یا       تحلیل رابطه بهو بعد   دانسته  

. است که عقل بخواهد تجزیه و تحلیل کندتفکر در ذات خداونداین همان معناي حرام بودن
. مصداقی از اسـماء اسـت     اهللا   !و ذات  نه اهللا  مالحظه نمود، نسبت بین اهللا و فعل را       پس باید   

خداوند طور که بقیه اسماء  همان. اهللا باعث جریان فعل است     اسماهللا اسم است براي فعل؛ یعنی       
مثالً رحمان و رحیم و همه هزار اسمی که در دعاي جوشن کبیـر   . باعث جریان فعل هستند    نیز
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لقت، ربوبیـت و    خیعنی  نیز فعل. هاستآمده همه ابزار جریان فعل هستند و اهللا هم یکی از این           
.ارائه دادجدول از آن توان میو ضرب شده »تکوین، تاریخ و جامعه«در که این سه،هدایت؛

جریان فعل؟ شاهللا اسم براي فعل است یا خودآیا:نژاداالسالم احمد زیباییحجت

ف اسـت و اگـر      به معناي ابزار تـصر    یک مصداق از بحث اسم       ،اهللا یکی از اسماء خدا است و این        :ج
آن به عبارت دیگر، . به ذات و نه اینکه اسم براي فعل باشدنه،داردتناسبفعل بهطور باشد  این

. بین لفظ و فعل است نه لفظ و ذات،دند بین لفظ و معنا ایجاد کننخواستاي که میعلقه

)نه دو ذات(شاءـ تعریف پرستش به انقطاع در نسبت بین دو 4/2
تناسب با عبودیت، معبود    اهللا  که   انداستدالل را کرده  براي مدعاي خود این    المهعاما مرحوم   

ود را  معبـ اگر بخواهیم   حال  . مشترك است ها  یعنی این لفظ بین خدا و بت      . شده دارد و پرستش 
که چرا ایشان کلمـه پرسـتش   شوداین سؤاالت مطرح می   ،معنا کنیم المبناي دستگاه قرآن    علی

انـد؟  و بحث آن را هم نکرده است؟ چرا پرستش را عام گرفتـه    اندگرفتهمشترك   را با بقیه موارد   
ها یکی شود و این اهللا هم       شود با بقیه پرستش   چرا باید پرستشی که در دین توحیدي انجام می        

چـه  (باید ایشان پرستشی که در دستگاه خداونـد  در حالی که    ها قرار گیرد؟    یکی از مصادیق اله   
. کنندجریان دارد را معرفی ) انبیا و چه خداوند

اگـر او طـرف     . طـرف پرسـتش اسـت      خدا! وندست نه وصف خدا   مخلوق ا وصف  نیز  پرستش  
فعـل   ا،ذات م  حال آیا . اوست شاء، پس طرف پرستش،     نبودنیز مطرح ذات  بحث  پرستش شد و    

به عبارت دیگر، پرستش نسبت ذات ما بـا     پرستد؟  ، فعل او را می    ایا فعل م   کنداو را پرستش می   
کـه حـق   (در موضـوع خداونـد، براسـاس دلیـل نقلـی         به فعـل او؟    فعل اوست یا نسبت فعل ما     

بـا دلیـل عقلـی     در موضوع مخلوقات،  و  بحث ذات نقد شد     ) ذات خدا را نداریم    بارهکردن در رفک
نسبت فعل به فعل پس،امکان نداردذات شود که مالحظه می اثبات )علی المبناي فرهنگستان  (

!؛ نه ذات ما با فعل اواست
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بـه  خود کیف تصرفی و تمام افعال    برقرار کند، باید  تام  نسبت  با فعل دیگر    بخواهد  اگر فعلی   
هـر کـدام از  یعنی است؛و ایجاد کردهنیز ارا مافعلِچون اصلِتناسب داشته باشد و دیگرفعل  

و همـه    حرکت، غایت، تکامـل   ، لذا است ایجاد کرده  که او م  یهست )نه ذات (یک جریان فعل  ،  ما
زیـرا  . پرستش قابـل تعریـف خواهـد بـود         کند و در این صورت    میو نسبت پیدا    فعل ا  ا به مچیز

پرستش معنـا  تاانقطاع پیدا شودخودفعلِباید از .  فعل خودکردن از  » رفع ید «پرستش یعنی   
محـالّ  . شوداهللا می محالّ مشیت  ماد اهللا اسم پرستش است، یعنی فعل        نگویمی قتیوپس  . دوش

پرسـتش در    به هر اندازه این معنـاي از       حال. ، معناي حقیقی پرستش است    این. شودفعل او می  
به میزانـی کـه بـه       لذا  .پرستدکند، به همان نسبت به فعل او منسوب است و می          جریان پیدا    ما

پرسـتش نـسبت     در نتیجه، . شودپرستش واقع می  رك و تعالی نسبت پیدا کند،     وند تبا فعل خدا 
.استیا نسبت بین دو شاءبین دو فعل

کـه نـام و علَمـی     ایـن  است، نه اسم جریان پرستش     ،اهللا حال لفظ . این، معناي پرستش شد   
ارت بهتـر،   عبـ بـه . کنـد جریان پیدا مـی    ، پرستش با کلمه اهللا  چون  !اشاره به پرستش   باشد براي 
و فعـل   یعنی اگر شـما بـراي پرسـتش صـد شـأن             . است» ابزار تصرف براي پرستش   «کلمه اهللا   

ایـن جریـان   حدتو...) کردن مال و جان و   ، ایثار بودنبودن، خیر مانند کریم (اخالقی را نام ببرید     
»اهللا«اسمی است براي جریان آن؛      » اهللا«گردد و برمیدر نسبت بین دو فعل      »انقطاع«افعال به   

.شد» اهللا«این تعریف . اسمی است که مخصوص جریان عبودیت و پرستش است

)شفاعت(ها ها و خواست»شاء«ـ اشاره به تعریف دعا در مبناي مختار به ابزار ترکیب 5/2
یعنی چه؟»یا اهللا«گوییم در این فرض، وقتی در دعا می:سرکار خانم رضیه کشتکاران

تـوان  مـی البتـه   . واضـح گـردد   »یـا اهللا  «معنـاي تا   کرددعا را تحلیل    طقیِمندستگاه  باید  ابتدا   :ج
یعنی شفاعت و،دعا. نیستجااین ، ولی موضوع بحث   به معناي دعا اشاره نمود     صورت اجمالی به

خواست شـما بـا خواسـت    بخواهید اگر در جریان مشیت الهی، ! هاشفاعت یعنی ترکیب خواست   
.پس دعا ابزار درخواست شفاعت است. تخدا ترکیب شود، ابزارش دعاس
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ـ      »یـت نرحما«ـ تعریـف    3 ه تحمـل اولیـاي الهـی نـسبت بـه طغیـان           خداونـد متعـال ب
مراتب و جریان آن در عالم براي اتمام حجت در ابلغ و اشدپرچمداران کفر

عنوان معنا بهرغم پذیرش آن علی»رحیم«و »رحمان«ـ ضرورت عدم توقف در معناي عرفی 1/3
وح ابتدایی سط

اشـاره بـه بحـث ادبـی         رهعالمـه » الرحیم«و  » الرحمن«در رابطه با    :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت
صیغه مبالغه یعنی به شدت آن فعل  . رحمت کثرتِ؛ یعنی   صیغه مبالغه است  » رحمن«دارند که   

کـه   یعنـی کـسی   » رحمـن «. یعنی کسی که علم زیاد دارد     » عالمه«مثالً اسم   . دهدرا انجام می  
بعـد  . رسـاند صفت مشبهه است، که ثبـات و دوام و بقـاء را مـی             » رحیم«اما  . مهربانی زیاد دارد  

وقتی معناي کثرت دارد که هم بـه کفـر و هـم بـه ایمـان       » رحمن«فرماید  در ادامه می   رهعالمه
چـون بـه    » رحـیم «نسبت پیدا کند که خدا، هم به کافران رحمت دارد و هم به مؤمنین؛ ولـی                 

ي لفظی که نتیجه   بعد از این مناسبت   . وام و بقاء است فقط خدا به مؤمنین رحیم است         معناي د 
را براي کفار هم استعمال      »الرحمن«آورند که خداوند    کار عقلی است، یک شواهد قرآنی هم می       

ولـی در رابطـه بـا    » من کان فی الضالله فلیمدد له الرحمن مـدا        «: کرده است مثالً فرموده است    
یعنی هم استدالل لفظـی     » أنّه بهم رؤف رحیم   «یا  » کان بالمؤمنین رحیماً  «: موده است رحیم فر 

من دارد، هم عقلی و هم قرآنی که رحمن مربوط به افاضه تکوینی است و شمول بر کـافر و مـؤ                     
.است ولی رحیم خاص مؤمنین است

عـرش   ،خـدا  عـام  رحمـتِ  مصدرِ ؛»الرحمن علی العرش استوي   «فرمایند  ایشان در ادامه می   
یعنی عرش چیزي است که مهیمن بر همه موجـودات          . است که مهیمن بر همه موجودات است      

یم که متناسـب بـا خـصوص    است، لذا الرحمن آورده است که متناسب با عمومیت است نه الرح     
.مؤمنان است

بوده زبان عربيبارهیک سطح از بحث درهمیشه اند درست است و بحثی که از نظر ادبی کرده:ج
! اما آیا تشریع این سوره نیز براي همین دو معناي عرفی بوده است؟. مورد قبول نیز استو 
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»تکوینی، تاریخی و اجتماعی«امور یت خداوند نسبت به کفار درـ تعمیم رحمان2/3
اینکه رحمانیت خداونـد عمـوم   که خداوند نسبت به کفار، کثیر الرحمه است، یعنی چه؟          این

بخش کفار چـه معنـایی پیـدا      اما سؤال این است که در       . گیرد یقینی است  ا در برمی  موجودات ر 
که  آمدهشود؟ در دعا    ی را شامل می   نامور تکوی فقط رحمت و امداد خداوند به کفار      آیا کند؟می

بـه انـواع   حقتـان هـست  بـا اینکـه  یعنـی ؛»االرض بالوان العذاباهل الیأخذ علی   سبحان من   «
، یعنی در هر لحظه، شأن شما این است         کندعذابتان نمی  خداوند ، اما فعالً  ویدها گرفتار ش  عذاب

اصالً کفر و کفر ورزیدن یعنی چه؟ کند؛ چرا؟شود ولی خدا چنین نمیشدیدکه با شما برخورد
حال نسبت رحمت خدا به کـسی کـه آیـات را      نکار دستگاه خداوند؛  ا و انکار آیات  یعنیکفر  

است که خداونـد نـان، آب،       رحمانیت چقدر است؟ یک سطح این        ست؟ حد انکار کرده است چی   
ها مورد نیاز حیـات کفـار  کند که اینکند و این امور را تأمین میو استقرار کافر را قطع نمی  هوا  
را از بـاب  خواهد و خدا نیز این نیازیدن مینیازهایی است که براي کفران ورز،سطح دیگر . است
. ارتقا ظرفیت پیدا کنندمؤمنینتا بدین وسیلهکندمستجاب مینین به جامعه مؤمشرحمت

نیازهـاي تکـوینی را بـه نیازهـاي         ، بلکـه بایـد      کردن، کار لَغوي است   پس صرفاً معناي لُغوي   
در  رهلغتی عالمه  بحثِطور که بیان شد     همانبه عبارت بهتر،     .نیز تعمیم داد  اجتماعی و تاریخی    

اما توسعه و ضیق این قضیه تا کجاست؟ یعنی براي فهـم            . رستی است ادبیات جا دارد و حرف د     
کالم خدا  خواست خدا، یک سطح بحث صیغه مبالغه و غیره بود و یک سطح نیز بحث استعمال               

مهلـت   هـا دهد و باالتر از ایـن، بـه آن        را می  هاآنبراي کفار مطرح شد که خداوند رزق و روزي          
حال باید دید نسبت بین کفـر       . طح از بحث، مورد قبول است     کند؛ این دو س   داده و امداد هم می    

کند؟ آیا این سلوك، فقط سلوك    و رحمانیت چیست؟ یعنی خدا با یک کافر چه طور سلوك می           
است یا تاریخی و اجتماعی هم هست؟ ) نان و آب و غذا دادن(تکوینی 

تلف مانند قـوم حـضرت      هاي خداوند به اقوام مخ    مهلت توان به مصادیقِ  از لحاظ تاریخی می   
اما مالئکـه   . در سیصد سالگی براي عذاب دعا کردند      السالم  علیهاشاره کرد؛ حضرت نوح   السالم  علیهنوح

هاسـت کـه فـشار و تحمـل آن بـر            هـا مهلـت   این .خدا خواسته که مهلت بدهید     آمدند و گفتند  
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. نـد کردمـی آزار و اذیت را السالم علیهنهصد سال حضرت نوح    زیرا کفار  .آیدمی السالمعلیهحضرت نوح 
.دیدالسالمعلیهبر این اساس است که باید رحمت خداي متعال را در اسم حضرت نوح

کنـد، چـه اتفـاقی در       یا زنا می   وقتی یک نفر قتل   .کردنیعنی نامتعادل زندگی   کفر ورزیدن 
رود؟ در بدن   این زهر در بدن چه کسی می      . افتد؟ هر فعل نامتعادلی، پاشیدن زهر است      عالم می 

او منـزه  . کنـد کشد، خدا که انبساط پیدا نمی  اما خداوند متعال که درد نمی     . رودنظام خلقت می  
! است از این گفتار و امور

. اسـت علیهـا   اهللاسـالم ، حـق حـضرت زهـرا      ترین سطح مجراي جریان رحمت به دولت نفـاق        باال
که محور شـرارت در عـالم   (آن ملعون شدندر لحظات آخر به درك واصل     السالم  علیهامیرالمؤمنین

پـس ایـن    ! رحمت این جاست   »!!و توبه کن   برگرد«: گویدآید و به او می    باالي سر او می   ) هست
ظرفیت رحمت خداي   ! استالسالم  علیهعلی خدا رحیم است، انعکاس طلب     که خدا رحمان است یا    

-کند که میاین اسم پیدا میاي در است که چنین چهره   الـسالم علیهممتعال بر محمد و آل محمد     

» فعـل «یعنـی چگونـه   . بـه جهـنم نرونـد   منـافقین ایـن تـا  » برگرد و اعـالم توبـه کـن       «: گوید
، انبیـا و    وآلـه علیـه اهللاصـلی لذا با شدت زیاد پیامبر     !!، حجت را بر اشقیاء تمام کند؟      السالمعلیهممعصومین

گـاه  ! این مسیر گمراهی حرکـت نکننـد       اولیا سعی کردند جلوي انکار آیات را بگیرند تا کفار در          
شـود؛  هـا تفـسیر مـی     تـرین فعـل   شود و گاه در عظیم    دادن معنا می  فقط در نان و آب     رحمانیت

، خبر از این فعل بزرگ است که نـسبت بـه محورهـاي شـرارت عـالم،      »نباء عظیم عن  «رو  ازاین
نمونه خیلی سـاده و     یک  . در هیچ جاي عالم این طور نیست      . گیردهایی صورت می  چنین نرمش 

اگـر  . اگر پارك دوبله کنید باید فوراً جریمه دهیـد        . کوچک آن قوانین راهنمایی و رانندگی است      
. کنندت میمجازاضایع شود، فوراً ... حق کسی در ملک، در تجاوز جنسی و

شود، ولـی امـروز     انجام می  نسبت به دستگاه الهی    هایی است که  باالتر از این حقوق، جنایت    
-فقط اجـازه حـصر مـی     88براي سران فتنه سال      العالیمدظلهکنید مقام معظم رهبري   الحظه می م
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خیلی سخت است؛ تحمل فشار ایـن قـضیه از         . 1براي چه غرض مهمی؟ براي حفظ اسالم      . دهند
این که مؤمنین هر روز     . داشتن، بسیار سخت است   یک طرف و از طرف دیگر مؤمنین را آرام نگه         

یعنی مـؤمنین را    ! آقا تحمل کند  حضرت  و   رودبه دادگاه نمی  ها  چرا پرونده این  مطالبه کنند که    
به این  . از یک جهت تحمل کند، نفاق را از یک جهت و کفر بیرونی را نیز طور دیگر تحمل کند                  

هایی است که به    ترین رحمت خدا نیز تخفیف    رحمت خدا جاري است و بزرگ     ! گویید رحمت می
پس این که خدا نـسبت     . تر از نان و آب است     شود که بسیار عظیم   اده می اختیارات کفر و نفاق د    

شود ایـن کـه خـدا در        سؤال می السالم  علیهاز معصوم . است درباره نان و آب نیست      رحمانبه کفار   
کند، یعنی از نان و آبی که بـه     ها سؤال می  خود از آن   دارد و از نعمات   روز قیامت کفار را نگه می     

-ها منت نمی براي این نعمت   خدا که : فرمایدمیالسالم  علیهکند؟ حضرت سؤال می  ها داده شده،  آن

آثار یعنی از آن فعلی که . است السالمعلیهمحبت به علی   شود،ها سؤال می  چه از آن  بلکه آن  گذارد،
.استاین، معنی رحمان .شودی یا آثار اجتماعی دارد سؤال میتاریخ

اللهم عرفنی نفسک فان لـم تعرفنـی   «؛السالمعلیهمو آل محمدرحمت یعنی تمام افعال محمد   
.»ولک لـم اعـرف حجتـک      لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک، فان لم تعرفنـی رسـ            نفسک

را فهمید تـا  ظلـه داماياهللا خامنهو آیتسرهقدسامام خمینی ایمان  باید ظرفیت    رسد ابتدا نظر می به
-عجلعصرکیست؟ سپس به حضرت ولی    فرجهتعالیاهللاعجلعصرفهمید حضرت ولی    نسبت  بهبعد بتوان 

حساس بـود، زیـرا   افعالشان  نسبت به   باید فهمید خدا کیست؟ یعنی   فکر کرد تا بتوان     فرجهتعالیاهللا
.هستندخدا مجراي جریان خواستِایشان 

بـه حـضرت   . انجام دادنـد، حکـم اعـدام داشـت    وآلـه علیهاهللاصلیهایی که سران نفاق در زمان نبی اکرم هر کدام از تخلف   . 1
ایـن حکـم مخـصوص      . خواهم گفته شود نزدیکانش را از بین بـرد        نمی: کنید؟ فرمودند ها را اعدام نمی   گفتند چرا این  

دادن به آقاي مهندس میرحـسین موسـوي و آقـاي کروبـی مخـصوص      امروز نیز حکم تخفیف. استوآلـه علیهاهللاصلینبی
.استفقیهولی
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ت هاي روایی رفتار خداوند متعال با اماز طریق ذکر نمونه»رحیم«ـ تبیین معناي 4
علیهماهللاصلواتو آل محمدمحمد 

هـا را تفـسیر     و شـیعه  بـه مؤمنـان      ونـد خدابـودن   ست که معناي رحیم   بحث بعدي، روایاتی  
چند هزار سال قبل از این  «فرمایند  خداوند می ست که   در روایتی به این مضمون آمده ا      .کندمی
-خواسـت و امهبخـشید آنهـا را  د، ینـ دنیا بیابه) علـیهم اهللاصلواتامت محمد و آل محمد    (مؤمنان  که  

براي زنـدگی آنهـا     که  یا روایاتی   »ت معین کردم  را در بهش   شانجای را استجابت کردم و    شانهای
الـسالم  علیـه به زیارت امام حـسین    مؤمنان  که  وقتی  مانند  ! است آوربسیار شگفت در این دنیا آمده،   

و این امـور،    !طوردهند چه مییا صدقه خوانند  وقتی نماز می  ! طور رحیم است  روند خداوند چه  می
. باشدمیالسالمعلیهعلیوالیتفقط به خاطر 

!نشدصیغه مبالغه اکتفا معناي به بودن خداوند معنا شد کهو رحیمرحمان زوایاي پس

خداوند متعال براي مکلفین هدایت ـ ضرورت توجه به وصف رحیمیت در ترسیم دستگاه 1/4
-هـا را مـی    و آن  ایـم کـرده چهره بدي از دستگاه خدا براي مـردم ترسـیم           االبته متاسفانه م  

بـه ایـن دلیـل اسـت کـه شـأن اهـل         ایـن آسـیب،     . در حقیقت این طـور نیـست       ولی! ترسانیم
طور نمونه در برخـورد بـا   به. براي ما پایین است) بیان مناقبنه در (رفتارمان درالسالمعلیهمبیتال

شدیداً عذاب   گوییم خداوند تو را   ، می کارمعصیتیا شخصِ   کندیمحجاب را رعایت ن   خانمی که   
توبه ممکن است   ؟ یا   ماندمی، آیا تا هنگام مرگ هم بر آن باقی          کارفرد گنه در حالی که  !کندمی
یـک   کـه یعنی این . استرحیمانهین،و محب  یانشیعبا  دستگاه خدا   برخورد  لذا! و برگردد؟  کند

هـا و   کـردن این لـج  در خیلی از مواقع،   البته   .شودتلقی نمی »دینبی«،نفر در سن بلوغ لج کند     
. عملکرد نادرست ما استبه دلیل ،ل زشتاعمبعضی اان وگناهها وبدحجابی
خدا بـا  و رفتار دستگاه   اخالق شود که به وضوح مالحظه می   مراجعه شود روایات  به  اگر  پس  

دعـاي ابـوحمزه وقتـی بـه گناهانمـان اقـرار            نـه، در    طور نمو به. طور نیست کار این هاي گنه بنده
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اعطاء بخشش و  سخن از با خدا    وقتیو  ایم  بسیار فاصله گرفته  از خدا   که   ستطوريبه  کنیممی
تـوان ایـن    آن وقت است کـه مـی      . نیست ايفاصله اصالً بین ما و خدا     کهاست  مثل این شودمی

.ادبیات را از نظر هنري فهمید

گویند باید خوف بیشتر مطرح شود تا مردم        هم خوف است و هم رجاء؛ اما می        ایاتدر رو  ظاهراً :س
. خیلـی مهـم اسـت   در روایت هم هست که نباید به این چیزها مغرور شـوید، عمـل     . غرّه نشوند 

در خود روایت هم خیلی تأکید شده که به شفاعت مـا غـره نـشوید و عمـل                   . دنبال عمل باشید  
.تر شودبزرگید وجه خوفبایعنی . نیک انجام بدهید

نباید و لذاباید این روایات را کنار آن روایات گذاشت و کار اصولی انجام دادرسدنظر میبه:ج
.پرداخت» رحمان و رحیم«شناسی به تفسیر صورت سطحی و در حد زبانبه

ر ماننـد سـالطین د     که تصور شود ایـشان    آوردپایین   طوري خدا را منزلت مدیریت   نبایست
برخورد و تربیت خداوند در این      طور نیست که    این !کندو توبیخ می   زندجایی نشسته و کتک می    

چنین برخـورد   هم. روز قیامت بر اساس خشم و غضب باشد       دنیا همانند برخورد در عالم برزخ یا        
ز در رو در حـالی کـه      ،آورددر این دنیا همه را به عجـز مـی         السالم  علیهعلیحضرت  رأفت  ! بیتاهل

شود و تمام   درباره کفار به عدالت رفتار می      البته در قیامت نیز   . ندستهم نار و جنت   قسی ،قیامت
ریختند، تبدیل به سمی بـر بـدن خودشـان         السالم  علیهمالبیتزهرهایی که در این دنیا به بدن اهل       

ذاب حتی عـذاب فـوق عـ      . عین عدالت است  قیامت،  . اي فراتر از عدالت نیست    و این ذره  شود  می
ریختنـد،  الـسالم علیـه و اوالد علی  السالمعلیهبه هر اندازه که سم به بدن علی       . هم عدالت است   خداوند

. شوددر آن روز هم همین امر بر خودشان واقع می

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرینوصلی
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حمدسوره پنجمجلسه 

درحمدمبارکهسورهاولآیهتفسیرکالمیبررسی
اساسِبرالمیزان

،»خلقتزیباییازتحلیلدرگراییمطلقنقد«
و»تسبیحبهتحمیدعقلیتقیید«

»خداوندافعالبرعقالبنايتطبیقرد«
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شناسنامه
و طرح مقدماتی پیرامون منزلت قرآن کریم در تکوین، تاریخ، جامعهنقد و نقض تفسیر المیزان

-------------------------------------------------------------------------------------
،»خلقتگرایی در تحلیل از زیبایی نقد مطلق«بررسی کالمی تفسیر آیه اول سوره مبارکه حمد در المیزان بر اساس :عنوان جلسه

»عقال بر افعال خداوندرد تطبیق بناي«و » تحمید به تسبیحتقیید عقلی «

) جلسه پنجم تفسیر قرآن(پنچم سوره حمد :جلسه
االسالم و المسلمین مسعود صدوقحجت:استاد

نژاد االسالم احمد زیباییحجت:تنظیم
االسالم محمدصادق حیدري حجت:فهرست
نژادالم احمد زیباییاالسحجت:ار ارشدویراست

اهللا صدوقاالسالم روححجت:ویراستکارشناس 
خانم فاطمه صدوق:صوتکنندهپیاده

االسالم حسن صدوقحجت:خوانینمونه
فهیمه فداکار خانم:چینیحروف

دقیقه68:به مدت1433رمضان پنجممطابق با 4/5/1391:تاریخ جلسه
19/8/1393:تاریخ تنظیم
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فهرست
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نیتکودرخداوندبهمنتسبریغراتِییتغبهتوجهبایهستدرباینازامورلیتحلضرورتـ1/1

)سندراطالقرد6........................................................................................)ح
ـ 2ـ تکامل 1در یمنفتیفاعلخلقییچرا«نییتببهیهستدرباینازامورلیتحلیوابستگـ2/1

8................................................................»ـ نظام خلقت3ریزي خداي متعال  برنامه
9............»شرورازیعدمنییتب«با»وجوداصالتاساسبرحمدنییتب«مالزمهبهاشارهـ1/2/1

10....................................................»حیتسبوهیتنز«با»حمد«نیبنسبتیبررسونقدـ2
بهتوجهوهیتنزازیفلسففیتعراساسبر»هیتنزوحیتسب«به»حمدها«یتمامدییتقـ1/2

10...............................................مخلوقوخالقنیبمرزحفظدرالسالمهمیعلایانبفرهنگ
12.....................................سورهاولهیآدر»عبادبهیبندگادبنیتلق«هینظریبررسونقدـ3

عدموعقاليبنادر»تیغا«بودناصللیدلبهتعالمخداوندافعالبهعقاليبناقیتطبردـ1/3
12....................................................................متعالخداوندبهتیغاانتسابامکان

نظـام ربـوبی   بـا یهمـاهنگ ابـزار «به»حمد«نییتبعلتقرآن،بهیرآموزشیغويهنرنگاهـ2/3
13.......................................................................معصومریغنزددر»متعالخداوند

14........................»یاجتماعیِهماهنگوتیریمد«به»آموزش«بازگشتینیعنییتبـ1/2/3
14.................................................»نیعالمال«اززانیالمتفسیريلغومعناي نییتبیبررسـ4

16............هیآنیابهعالمهاستداللبهتوجهباسومهیآبه»نیعالمال«انصرافیبررسارجاعـ1/4
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»زیبایی خلقت«تعریف گرایی در ـ نقد و بررسی مطلق1
بـا   رهطباطبـایی  عالمـه مرحـوم   » الحمدهللا رب العـالمین   «در بحث    :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت

چرا همه حمدها کنند کهلذا این بحث را مطرح می    .آن بپردازند به تفسیر استفاده از آیات قرآن   
عمومیــت و جــنس را دارد و شــامل همــه ر الحمــد معنــاي اســتغراق،د» ال«. بــراي خداســت

اوالً خداوند خالق هر     آورند تا این مطلب را اثبات کنند که       رآنی می سري آیات ق  یک. حمدهاست
چون حمد مربوط   چیزي است و طبق آیات قرآن هر چیز که مخلوق است، حسن و زیبا است و                 

.اختیاري استنیزخدابه امور اختیاري است، افعال 
کـه  نیـز   و حمـد     گرددیها به خدا برم   همه زیبایی  زیباست، لذا  نیزاز طرف دیگر اسماء خدا      

-همیشه چیزي حمد می،دیگرعبارتبه. گرددري زیباست، به خدا برمی   ستایش یک فعل اختیا   

لذا هر حمدي از هر حامـدي نـسبت بـه هـر محمـودي، متوجـه حمـد        . که اختیاري است  شود
جمیلی که حمد و ستایش حامد متوجه آن است، فعل خداست و خدا آن را ایجاد      زیرا.خداست

چون . گیرد، قطعاً فعل خداسته است، پس اگر جمیلی وجود دارد که مورد ستایش قرار میکرد
آن جمیل مخلوق است و مخلوقات را خدا خلق کرده است و خدا هـم مخلوقـات را زیبـا خلـق                      

. کندمی
يي که احاطـه اها همیشه بر اساس احاطهچون آن. منزه از حمد حامدان استوندخدا البته

به جـز آن حمـدي کـه        . لذا همه حمدها منزه از خداست     . کنندست، خدا را حمد می    ي ا وددمح
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دهـد کـه    بـه مـا یـاد مـی        ونـد یعنی خـود خدا   . حقیقت حمد است   آن،فرماید که   خود خدا می  
در . شودقبول میصورتی که خداوند فرموده، حمد نماییم،  بهاگر   فقط و استناقص   مانحمدهای

کنیم بـه تعلـیم و اجـازه خـدا     حمد می اگر ما   پس  . آموزدیت را می  ادب عبود خداوند به ما    واقع  
است کـه   بسیاري از آیات قرآن بعد از حمد، تسبیح هم آمده         که در   است اساسهمین  بر  . است

بنابراین بایـد  . گویندحمد خدا منزه از آن چیزي است که مخلوقات می  ظاهراً بدین معناست که   
بقیه حمـدهایی  ؛ در غیر این صورت،استادهدبه ما یاد اوخود طوري خداوند را حمد کنیم که     

بنـدي مطالـب    این جمـع  . بدون اجازه و تعلیم خدا باشد، اشتباه و غلط است          که از طرف خود و    
.عالمه در این بخش بود

ابتدا باید این مطلب مورد بحث و بررسی قرارگیرد کـه حمـد          :االسالم و المسلمین مسعود صدوق    حجت
خواهنـد خـداي    مـی ) عنـوان فاعـل اتـم     به(علیهم  صلوات اهللا اي با تنزیه دارد؟ اگر پیامبران     چه رابطه 

دادهحمـد بـه مـا       چون خدا اجـازه     کنند یا نه؟    میمتعال را حمد کنند حمد خودشان را تنزیه         
!؟شدناقص باحمد ما ولو این که ،، دیگر احتیاج به تنزیه ندارداست

ادب بـر بنـدگی اقتـضاء       «:فرمایدعالمه می . دهدچون خود خدا یاد می    احتیاج به تنزیه ندارد،      :س
ي خدا، پروردگار خود را به همان ثنایی، ثنا گوید که خود خدا، خود              دارد و به همین دلیل بنده     

-تنزیه در آن صدق پیـدا مـی  خودمان،حمد عاديدرلذا ».را به آن ستوده و از آن تجاوز نکند        

. تنزیـه را ذکـر نکنـیم      بعـد از آن     زي به مـا یـاد بدهـد، اجـازه داریـم             اما اگر خدا یک چی    . کند
یعنـی حمـدي    . گـوییم استداللشان هم این است که در خیلی جاها حمد را همراه با تسبیح می             

البته آن حمـدهایی کـه مخلـصین        . باشدتنزیه   با که از طرف خدا به ما نرسیده باشد باید حتماً         
هـا یـاد   خود خـدا بـه آن  چون. به همراه تسبیح نیست گویند  مینیز   علیهماهللاصلواتخدا و پیامبران  

.داده است
خـدا بـه   طـور نمونـه  بـه نیـز وجـود دارد؛  در قرآن  مطلبگوید این   عالمه می بر این اساس،    

بگـو حمـد   یعنـی ،»نا من القوم الظالمین  احمدهللا الذي نج  لقل ا «: فرمایدمیالسالمعلیهحضرت نوح 
.عد از حمد دیگر تسبیح نیامده استجا بدر این. از قوم ظالمین نجات دادکه ما راخداوندي
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در این آیـه،    .»ان من شیء اال یسبح بحمده     «: فرمایدمیخداوند  جایی دیگر   در  در حالی که  
، بلکه اصل را تـسبیح و حمـد را در کنـار آن قـرار داده                 آمده است در کنار تسبیح     نه تنها حمد  

حـضرت  کنند، این حمد در کنار تسبیح آمده اسـت؛ ولـی وقتـی    حمد می  لذا وقتی اشیاء  . است
یـا حـضرت   » الحمدهللا الذي وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسـحاق   «: دفرمایمی السالمعلیهابراهیم

ولـی  . ها تسبیح نیامـده اسـت     بعد از این  » ...الحمدهللا الذي «: فرمایندمیالسالمعلیهمداود و سلیمان  
.»ممالئکه یسبحون بحمد ربهو ال«: تسبیح آمده است،اشیاء و مالئکهه بعد از حمد بوسیل

ـ ضرورت تحلیل امور نازیبا در هستی با توجه به تغییراتِ غیر منتسب به خداوند در 1/1
)رد اطالق در حسن(تکوین

گیـرد، و حمد قـرار مـی  وجود دارد که مورد ستایش     یزیبا و جمیل  بحث اول ایشان این بود اگر       :ج
به یک  يکافر و ستایش  آیا اظهار عالقه   شودباره این سؤال مطرح می    در این .قطعاً فعل خداست  

خـداي متعـال    فعـل   ، بـه    شـان به علت زیبـایی   یا به همسر خود   ) مانند طاووس یا بلبل   (حیوان  
بود که خدا خالق     ایشان این بحث اول   پس  . تحلیل کند  موارد را نیز   ایشان باید این  ! گردد؟برمی

. مخلوقات همه زیبا هـستند     ، این بود که   دومبحث  و   مه چیز است که این حرف درستی است       ه
.خیلی زشت هستندوجود دارد کهحیواناتی در حالی که !آیا مخلوقات همه زیبا هستند؟حال 

الـذي  «: اسـت آمـده   قرآن   دراما  . ماستو غیر دقیق    گویید بر اثر نگاه مادي      این زشتی که می   :س
.استهخلق کردزیبا را خدایی که هر چیزي » یء خَلَقهاحسن کل ش

هتبمرآن به تاشودبلکه انسان باید در دستگاه خدا تربیت        ؛پس در نگاه ما همه چیز زیبا نیست        :ج
عالمـه از   مرحوم  آیا  ! در قدم اول این تفاوت هست      لذا. بیندبرا زیبا    همهکه درسبخداپرستیاز  

زشـت   این امـور را   مار و عقرب و سایر       تاشودتربیت   انسانطور  هکه چ  این بخش تحلیلی دارند   
همـه وجـودش    علت اینکه به،  بوده باشد هم   از نظر ظاهري زیبا   افرادي مثل صدام    اگر   ند؟ یا نبی

. دیده نشوداش زیباییاصالًتنفر است،

۹۳



)7(

آیـا هـر    مطـرح اسـت کـه     » الذي احسن کل شیء خلقه    «دیگر نیز براساس     البته یک بحث  
مثالً حجراالسود، سیاه است و مـا رنـگ سـیاه را            شود خدا خلق کرده است؟    زشتی که دیده می   

در اول خلقـت حجـر االبـیض    آیا خدا او را سیاه خلق کرده است؟ در حـالی کـه        . دوست نداریم 
!بوده، نه حجراالسود

در ر نمونـه    طـو بـه ؛یا زشتی را بـه خـدا نـسبت داد          زیبا توان هر چیز  عبارت دیگر، آیا می   به
. خلق نشده بودندو زشت گزنده ...ی مثل عقرب، مار وحیواناتکهآمدهروایات بعضی 

آیا اول خلقت چیز بدي وجود داشته است؟ در بعـضی از روایـات     لذا نکته مهم این است که     
خدا . استبه زمین آمدهالسالمعلیهبه هنگام هبوط حضرت آدم    و است دارد که مار در بهشت بوده     

، یکـی   یکـی مـار   . به زمـین فرسـتاد     در هنگام هبوط،  السالمعلیهچند چیز را به همراه حضرت آدم      
پیدا اند و یک وضعی بعد از هبوط        ها یک وضعی در بهشت داشته     این .غیره طاووس بوده است و   

زیبایی در بهشت داشتند، بعد که خلقت  یک  . طور بودند هم همین الـسالم علیهحضرت آدم . اندکرده
شان عورتنیز بعد از نافرمانی، در خود بهشت   . و شکل نبودند  نند با همان قیافه     کمیوط پیدا   هب

. مجبور شدند که خودشان را بپوشانندشد وظاهر
پیـدا   و تغییراتـی   هابعد فاعلیت  کرده و کند، زیبا خلق    یعنی ابتدا که خدا چیزي را خلق می       

؛نـورانی ستی، کالم کالم درباره خلقت خداوند   این  خود  پس  . ردشود که باید آن را تحلیل ک      می
در هنگـام  حجراالسـود،  ق تحلیل شود؛ زیـرا امـور مثـل     طلصورت م بهنباید،  آن درك برايولی  
ونـد سـیاه شـده      خداامداد  و کفران دیگران دلیل  به  بعدها  بوده ولی    سفیداراده خداوند    به خلق
.نیز تناسب داردجدید وضعیت این البته اراده خداوند به که است

ایـن تغییـر رنـگ از       یعنی  . البته متناسب با درخواست عباد     ،ن امداد یک خلق جدید است     همی:س
هـر چیـزي کـه مخلـوق اسـت از آن            «: گویدایشان نیز می   لذا .آیدجزء خدا برنمی   قدرت کسی 

یـک درخواسـت منفـی از        یعنی وقتی  .»جهت که مخلوق و منسوب به اوست، حسن و زیباست         
شود، قطعـاً ایـن خداونـد       نگ این سنگ زیبا، زشت    رنتیجه  در  د و   وشمیفاعل منفی صادر    یک  
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جا یک فعل از خداست و      پس این . شدرنگ آن را عوض      تااین درخواست را قبول کرد       هست که 
. یک فعل از بنده است

کامل  ـ ت1در چرایی خلق فاعلیت منفی«ـ وابستگی تحلیل امور نازیبا در هستی به تبیین 2/1
» ـ  نظام خلقت3ریزي خداي متعال  ـ برنامه2
کنـد و   کند، چه قسمت آن به بندگان نسبت پیدا مـی         در اموري که اراده بندگان حضور پیدا می       :ج

اصـالً  ! دهـیم؟ را به چـه کـسی نـسبت          حجراالسود سیاهیِطور نمونه   به !چه بخش آن به خدا؟    
که اجازه داده وند نیز خدا از طرفی ! تماً به ابلیس  شرّ را به چه کسی نسبت دهیم؟ ح        طور کلی به

توانـست  طـور خداونـد مـی   همین. او در این شرارت و در این حیات جدیدش ادامه زندگی بدهد        
یـا وقتـی     .شـود ولی خدا خواست این اثر در سـنگ گذاشـته            ،را بگیرد سنگ   شدنجلوي سیاه 

چـه چیـزي را     حال  . نسوزاند خواست آتش خداوند  ،  انداختندآتش  را در   السالم  علیهحضرت ابراهیم 
سـؤال  یکاما.ها را به خدادهیم و خوبیسبت میناوها را به   دهیم؟ حتماً بدي  ابلیس نسبت   به  

در چیست؟براي ابلیس اجازه حیات جدیدشود که این رضایت خداي متعال مبنی بر      مطرح می 
.نی بدن خود و خلقتش پیدا شد، آثار وضعی بدي در وضع تکوین ابلیسنکردسجدهبا حالی که 

تـا  شـود فاعلیـت منفـی در نظـام خلقـت طـرح            وجودي  بحث فلسفه   باید  طور کلی   س به پ
اصـالت  مبنـاي در. اجازه حیات داده است  ابلیس و شیاطین  چرا خداي متعال به      مشخص گردد 

جـودي و،شـرور نظام والیت بحث فاعل منفی و       در فلسفه   ، اما   شودعدمی معنا می   وجود، شرور 
.تحلیل شده استخلقت فاعل منفی » برايِچرایی و «این فلسفه، در . شودمعنا می

مطلـق  صـورت نیـز بـه   عالمهمرحوم  . دهید باید زیبا باشد   هر نسبتی که به خدا می      بنابراین
رسد این نظریهنظر میبهکه   زیباستشود  هر چه که به خداي متعال نسبت داده می         قائل بودند 

ه، خداونـد  کـ توضیح آن .ریف فلسفه نظام والیت از فاعلیت و زیبایی قابل تحلیل است          با تع فقط  
مخلوق از افاضـه و افاضه کند خودبه مخلوق  تاخلق کرده است    را در جهت مثبت،      نظام خلقت 

امـا بـراي   . و بـدون مـزاحم اسـت   رو بـه رشـد  ،اصل حیات، یک حیات طبیعیلذا. لذت ببرد او
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خواهد خداي متعال را تسبیح،     میکه  مؤمن   خلق شده است و به    نیزمنفی  تکامل مخلوق، فاعل    
یعنـی  . شود ترشدید مؤمن ، ذکر در حین ضربه او   تا زنندمیتکبیر، تحمید و تحلیل کند، ضربه       

. اعطـاي فـوق اعطـا اسـت        ایـن امـر،    حاصـل . پیدا کنـد  گفتن  یا اهللا تقرب و   ارتقاي بیشتري در    
، نـسبت بـه اعطـایی کـه         دهـد متعال در این شرایط می    ه خداي اعطایی ک جنس  ،عبارت بهتر به

در این وضعیت جدیـد، خداونـد   . کندفرق می،گفتمی حتسبیـ انسان در بهشت بدون مزاحمت    
یک نحـوه زیبـایی      ابتدا،در  السالمعلیهامام حسین  طور نمونه خلقت  به. دهدزیبایی فوق زیبایی می   

قبـل از آن البتـه  . کندعاشورا فرق میظهر در السالمعلیهینبا زیبایی امام حسآنداشته که جنس 
ادامـه حیـات     نسبت بـه  وندخدا پس رضایت . است هم زیبایی بود، ولی این زیبایی فوق زیبایی       

ي این، اجمالی از فلـسفه    . شودمعنا می جبهه ایمان    فوق زیباییِ زیبایی  دستگاه کفار براي ایجاد     
.وجود فاعل منفی بود

بایـد  ، به اتمام رسیده کهکودکانه از انبیاء و دستگاه الهیدوران دفاع رسدنظر میاین به بنابر
نـشود،  وقتی نسبت بین زیبایی و زشتی تحلیل        زیرا  . دهد»نظام والیت فلسفه  «جاي خود را به     

. خورندمشکل برمیبهشدن مفهوم زیبایی، براي روشن

»تبیین عدمی از شرور«با » ساس اصالت وجودتبیین حمد بر ا«ـ اشاره به مالزمه 1/2/1

هاي عقلی نـاظر بـه ایـن    برهانپردازند که خود به این نکته میایشان ذیل عنوان بحث فلسفی       :س
پـس  . هر کمالی که معلول دارد، از هستیِ علت اسـت . است که همه هستی معلول از علت است 

لذا ثنا و حمد این است که       . استاگر حسن و جمال حقیقی باشد، کمالش هم به واجب الوجود            
. دهد که آن موجود دیگـر علـت اسـت   موجود با وجود خودش کمال موجود دیگري را نشان می       

شود، پس حقیقت هر ثنا و حمـدي هـم   ها از تمام موجودات به خدا منتهی می     چون تمام کمال  
.گرددبه او راجع و منتهی می
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) عدمی معناکردن شرور(د است که جواب این قسمت این مطالب ایشان بنابر مبناي اصالت وجو:ج
شود، عالم قیامت، آمدن انبیا و همه چیز بیهوده شده و بنابراین اگر شرور عدمی معنا . داده شد

. استضعیففلسفی، بسیار مبناياین لذا رود، زیر سؤال می

»تنزیه و تسبیح«با » حمد«ـ نقد و بررسی نسبت بین 2

.پرداختنسبت بین حمد و تسبیح حال باید به بررسی 

بر اساس تعریف فلسفی از تنزیه و توجه به » تسبیح و تنزیه«به » حمدها«ـ تقیید تمامی 1/2
در حفظ مرز بین خالق و مخلوقالسالمعلیهمفرهنگ انبیا

یک معرفت   »تنزیهتسبیح و   «ولی. ستو معرفت ایجابی   معنا داراي»تکبیر و تهلیل   حمد،«
سلب و ایجاب چیـست؟     نسبت بین   یعنی   با آن سه چیست؟    نسبت بین تنزیه  حال  . سلبی است 

هایی را از دستگاه خدا یا مافوق ما سلب         ها، معرفت گردد و سلب  برمی) مخلوقات(ها به ما    ایجاب
ل شـام  نیـز مؤمنی از مؤمن دیگـر را       یعنی برتري ظرفیت ایمان     ،  »مافوق ما «منظور از . شودمی
نسبت  »تنزیه«براین اساس،   .»حسنات االبرار سیئات المقربین   «: اندطور که گفته  نهما؛شودمی

عنوان تکبیر بهمثل حمد و  هایی  وصفعبارت بهتر،   به.و فعل است، فعل برتر و فعل مادون       بین د 
ایـن  یزن بقیه مخلوقات  تاانبیا و اولیا     زندگی است؛ در در عالم جاري    مشیتِ خداي متعال    وصف  

گیـرد،  در قبـال ایـن اوصـاف صـورت مـی          از پایین نسبت به باال      که  واکنشی  . ستاوصاف جاري 
توانـد شـود نمـی   در مـن جـاري مـی       از طرف تـو   چه  توصیف آن «: بدین معنا .باشدمی»تنزیه«

شود را جاري میباال سطح ازپس معرفت نسبت به آنچه      . »داشته باشد در بر تو را   وصف  حقیقت  
.آیدبدست مینسبت بین جریان فعل مادون و مافوق مالحظهازامر، و این یمنکسلب می
براي دفع مصیبتی خداونـد     السالمعلیهابراهیمانبیا مثل حضرت    وقتی  تحلیل کرد که   بایدحال  

انبیا جا که حمد در مصیبت است و چه در کل ادعیه که چه در اینیعنی چه؟ کنند،را حمد می  
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کنند، این به چه معنـی اسـت؟      خدا را حمد می    ،آفرینش خدا و جاهاي مختلف     نسبت به و اولیا   
حمد خود را به حقیقت فعـل  ما وچه تو را حمد کنیم تو فوق آن هستی     هر«بدین معناست که  

یعنی اگر در جایی استعمال حمـد       . »چون حقیقت فعل تو برتر از این است       . دهیمتو نسبت نمی  
در تـسبیح    کـه ضـرورتاً    توان گفـت  ، بنا به تمام دعاها می     یامدهده باشد و در کنارش تسبیح ن      ش

.نه قید لفظی آنالم است،کعقلیِقیدِعبارتی،به.بطن آن حمد هست

وصـف او قـرار      ،حمد خود را، حمد خدا و وصف خـود را          »مخلصین«فرماید  می در ادامه عالمه:س
.انیده استرا براي خود خالص گرداند براي این که خدا ایشانداده

، برابر با حمد خداوند استتقریباً آنهاحمد باالترین مرتبه از قرب را دارند والسالمعلیهممعصومین:ج
باالترین مضامین، مضامین زیارت جامعه کبیره است . باشدحمد آنها نیز بدون تسبیح نمیولی 

السالممعلیهمه معصومینتفاوتی است که ههمان، تسبیحاین. که باطن زیارت جامعه تسبیح است

و حفظ شدهبین توحید و نبوت يفاصلهتامراقب آن بودند و پرچمداران توحید و همه انبیا 
-دوئیت(بسیار حساس بودند که یک ذره مرز توحید با مرز نبوتیعنی .نشودگناهتبدیل به 

فظ همین مرز تاریخ حطولتالش انبیا در توان گفت که تمامبرداشته نشود و حتی می، )اش
بوده است که به ساحت مقدس ربوبی، یک ذره خالف توحید نسبت داده نشود و این همان 

این نکته . نشودگناهچیزي است که در اصل قرآن نیز نسبت به آن مراقبت شده که تبدیل به 
مرز بین مخلوق و خالق خلط شود، قسمت خطا واقع شود واگر یک ذره در این . مهمی است
.شوددیت از مخلوق به خالق کشیده میوصف محدو

را عوض کرده و مـردم را بـه         مسیحاولین کسانی که مسیر دین یهود و        ) طبق روایت (ظاهراً
وز تجـا زیرا  کردند؛ در قوم خودشان فرهنگ    تجاوز را  ،، با این نحو شرك و کفر      گمراهی کشاندند 

!ظلم و عدل!دهاخالق رذیله و اخالق حمی!یعنی خلط بین محدود و نامحدود
فهمیداین فرهنگ و منش را      توان  میادعیهروایات و   از  هم   رسد هم از قرآن و    نظر می بهلذا  

لفظـی  با یک استـشهاد توان بهچیزهایی نیست که     امور این. تسبیح، فرهنگ انبیا بوده است    که  
. آن را فهمید
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زیـرا  .مقدم است ه در آن تنزیه   شود ک معرفت از نسبت بین تنزیه و حمد شروع می        بنابراین  
-مـی  )البالغهدر نهج (السالمعلیههمان چیزي که آقا امیرالمؤمنین     این معرفت است؛  تسبیح پایگاه   

. »، نفی صفاته عنههکمال توحید«: فرمایند

در آیه اول سوره» تلقین ادب بندگی به عباد«ـ نقد و بررسی نظریه 3

و عقالدر بناي» غایت«بودنیل اصلبه دلخداوند متعالعقال به افعال ـ رد تطبیق بناي1/3
عدم امکان انتساب غایت به خداوند متعال

گویـد بـه تعلـیم و       که خدا را حمد بگوید و اگـر مـی          بنده الیق نیست  فرماید  میعالمه  مرحوم  :س
حمد بـا پس. طور آن را استعمال کرد توان همین صاحب دارد و نمی    یعنی حمد، . اجازه خداست 

.الهیستیتأدیبو لذااجازه و تلقین خود خدا بوده است

را  وآلـه علیـه اهللاصـل پیـامبر ... بـا حمـد و تـسبیح و تهلیـل و          اگر منظور، این است که خداوند متعـال          :ج
ایـن  را پـرورش دادنـد،       مخلوقات بقیه ومالئکه  نیز  ایشانپرورش داده و بعد      خود عنوان بنده به

تاست، اشـکاال بناي عقال،تربیتمنظور از تأدیب و   ، اما اگر    ستا )وایاتبنا به ر  (یمطلب درست 
یعنـی  (» اذا امـر مـولی بعبـده   «ایشان بحث از تأدیب و تربیت را در فرهنگِ    ظاهراً  .داردفراوانی  

.مطرح کردند که این، همان بناي عقالء است) بدون اجازه من عمل نکن

.کندبه آیات قرآن استشهاد میبلکه . نیستمطرحبناي عقالء در اینجا بحث :س

.نباید حرکـت کنـد     موالاجازه   که بنده بدون  ست  هاي  و بنده ادب بندگی یعنی چه؟ یعنی موال      :ج
نیـز کنند و خـدا  این طور رفتار مینوعاً عقالیعنی .استیکی از عقالخدا نیزدر این مبنا،   البته  

غـرض   ،عقالیـی بحـثِ ایـن   در   حـال . داردقالیـی   ع ریـشه ،امور این.این طور رفتار کرده است    
! شـود هرج و مـرج مـی      که موجب  لغو است  ،بدون تعیین غرض   دادنصرف اجازه  چونچیست؟  

در غایت در ایجاد فعل اصل است یـا ایجـاد فعـل             آیا  دادن براي حمد چیست؟     حال غایت اجازه  
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چون فعـلِ  توحید است؛غایت فسر موآلهعلیهاهللاصلخلق نبی اکرم،در نظام خلقت؟  غایت اصل است  
در امـا  . شودکردن از عدم به وجود آورده، فعل، اصل می     قبالً نبوده است و با خلق      متعالخداوند

رسـد  نظـر مـی   بـه . داردبراي خدا غایت معنا ن     ؛ در حالی که   غایت در فعل اصل است     عقال، يبنا
بنـاي   ی اگر فعل خداونـد را بـه       یعن.شده همین است   موجود ترین غفلتی که در اعتقادات    بزرگ
.رودتوحید زیر سؤال میت دهند،نسبعقال

نظام ربوبی ابزار هماهنگی با «به » حمد«آموزشی به قرآن، علت تبیین ـ نگاه هنري و غیر2/3
در نزد غیر معصوم» خداوند متعال

هراً شـما   و ظـا   ونـد کـالم بنـده اسـت ولـی بـه تلقـین خدا             قائلند حمد در اینجا   مرحوم عالمه :س
را  آیـات  خدا این  البته درست است که   .کالم خود خداست  » رب العالمین  الحمدهللا«فرمایید  می

از آن اسـتفاده  نـازل کـرده تـا    هاي خود زبان بنده  کردن را با  حمدنازل کرده است، ولی آیا خدا       
نمونـه خـدا    طـور   به؟»الحمدهللا رب العالمین  «: فرمودند خودخداوند براي حمد    کنند یا این که     

جا نظـر   اما در این  . این کالم خود خداست؛ خود خدا گفته نماز بخوانید        » اقم الصلوه «: فرمایدمی
خواسـته حمـدکردن را بـه    ، بلکه مـی »الحمدهللا«خواسته بگوید عالمه این است که خداوند نمی    

.ها یاد بدهدبنده

. مالحظـه کـرد   و آموزش   ِدرس  سبه صورت کال  را   وند وجود دارد  چه در دستگاه خدا   توان هر می :ج
و فعـل  آفـرینش  »جریـان «صورت بهتوان یک نحوه هم می  . را دیدن است   معارفاین یک نحوه    

» حمد«پس . و خالق همه چیز است خالق تسبیح  ، خالق زمان و مکان،    او خالق حمد  یعنی  . دید
شود تا دیگرانشتهگذامعنا  است؛ نه کالس درس که این لغت را براي این            امور اینجریان   اسمِ

!!ندیاد بگیر
و عند الرسول چیست که بیـان شـد        یک بحث این است که حمد عنداهللا تبارك تعالی          البته  

هماهنـگ بـا     نیـز ، یعنـی شـما      »الحمدهللا رب العالمین  «: گوییدوقتی می است و    »تصرفاسمِ«
رسـد، همـراه جریـان    یخواند و به این آیـه مـ  شوید و هر که این سوره را می  جریان آن اسم می   
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براي سطحی از آموزش را کهکالس درس نیست، البته نه اینپس  . شودمی متعالمشیتِ خداي 
مالحظـه  دسـتگاه خـدا را آموزشـی    اما نبایـد ! نیمنکترجمه کرده ونفی )کودکان مانند(بعضی

!شودنگاه آموزشی هاي مدیریتی دنیا با دیدبه دستگاهچون مثل این است که. کرد
را بـا  رسد، مـا میشدن است که وقتی به ما  ، ابزار هماهنگ  »رب العالمین  الحمدهللا«بنابراین  

، مخـوانی اي کـه مـی  هر سـوره وآیه ، هرمگوییلغت را که می    هر. کنددستگاه خدا هماهنگ می   
. ابزار هماهنگی ما با آن دستگاه است

»اهنگی اجتماعیمدیریت و هم«به » آموزش«ـ تبیین عینی بازگشت 1/2/3

آموزش و پرورش ما کهنـه و        گوینددرباره آموزش و پرورش می     طور مثال، امروزه نخبگان   به
کاربردي است و خالقیت و اروپا در آمریکا آموزش و پرورش یعنی نظري است، اما    قدیمی است؛ 

آمـوز انـش دتـا    »براي این است و آن براي فالن       ،این«نویسندمییعنی پاي تخته ن   . در آن است  
تجزیـه و    قـدرت کـردنش بـاز و بـسته    تا با دهند  به او می  اشیایی  بلکه   ؛یاد بگیرد  شنیز با تکرار  

که در کالس اول است ولی به صورت کاربردي یک چیزي را    یعنی با این   .کردن را بیاموزد  تحلیل
هـایی کـه در   شبه این نـوع از آمــوز  . آورنددهند و او را از آن فضـاي نظري در می         به او یاد می   

ولی آموزش و پرورش ما این طور نیـست و       . گویندژاپن و آمریکا و اروپا هست، آموزش نوین می        
در لـذا  . هـایی اسـت   براي یک غایتی است، براي یک هماهنگی       ،آموزش پس. هنوز حفظی است  

و بایـد در    غلط است قرآن  دیدن  آموزشی طوررسد این مینظر  بهطور است؛ حال    آموزش هم این  
. شودمطرح تريتئوري قويمقابل آن،

»عالمینال«المیزان از تفسیرلغويمعنايـ بررسی تبیین4

گویند از نظر ادبی اسم آلت است، یعنی آن چیزي که با آن قالـب               می »عالمینال«درباره  عالمه  :س
آن چیزي  یعنینیز»عالم«. زنندکه با آن مهر می     است آن چیزي  به معناي خاتم  مثل  . زنندمی

شـود؛ یعنـی   شامل همه موجـودات مـی  معنااینگویند یبعد م. که ممکن است با آن علم یافت   
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امـا  .اسـت ایـن یـک معنـا     . گیـرد میدر بر ها را   انسان و همه صنف    ات، حیوان، جماد عالم نبات، 
» دینالـ «مأخوذ از مالک یوم الدین اسـت،        زیرا  . ، منظور صنف انسان و جن است      آن معناي دوم 

لذا به همین مناسبت اگر عالم را به معنـاي          . وز جزاست و جزا هم مخصوص انسان و جن است         ر
.یعنی انسان و جن» عالمینال«پس . انس و جن معنا کنیم بهتر است

مـثالً دنیـاي مـا، دنیـاي     ! هاسـت توان بگویید جمع عـالم میصیغه جمع است    » العالمین«چون  :ج
ها، دنیاي بادهـا، دنیـاي هواهـا، دنیـاي          ها، دنیاي جن  انسان ها، دنیاي ها، دنیاي عنکبوت  مورچه
هفـت  یـا   هفت مرتبه زمین و هفت مرتبه آسمان داریـم و           یا گفته شده    ! ها، دنیاي زمین  آسمان

توان به هـر  را می » دنیا«یعنی  . غیر از این ممکن است عوالم دیگري هم باشد        . مرتبه عالم داریم  
. کردچیزي اضافه

آن معنـایی   غیـر از   البتـه    کـه  ؟فهمیدعالمین  الرا از   ) جمع عالم (این معنا   توان  آیا می حال  
خداونـد در  چه جمع هریعنی .استتمام مخلوقاتیک معناي آن،زیرا. که ایشان فرمودنداست  

یک معناي دیگر کـه    . کنیمها را حمد می   ما رب همه عالم   در این صورت  ؛عالم خلق کرده است   
گفتـه  »دنیا«،ها بگیریم دیگر به آن    وزن آن اگر هم . وزن خاتم و قالب بگیریم    همفرمودند   ایشان

مالـک یـوم    «با توجـه بـه       ایشان سپس. چیزي که به آن معرفت پیدا شود       بلکه یعنی ،  شودنمی
.کننددهند و بقیه را خارج میمیتطبیق ) جن و انس(به دو تا از مخلوقات ، »الدین

شود با آن علم یافت، میچه گویند آنمیواندولی ترکیب کردهارا با دوممعناي ایشانظاهراً :س
.عالمین همه موجودات استالپس معناي . همه موجودات هستند

کـسی کـه ایـن    کننـد؟  کند؟ انبیا علم پیدا میخدا علم پیدا میآیا کند؟ چه کسی علم پیدا می    :ج
خروج علمی به همه موجودات دارد؟ آیـا   وکنیم؟ چه کسی ورود     علم پیدا می   خواندسوره را می  

؟کس دیگري نداردهیچوخدا داردفقط
یـک اسـم    نیزاهللا علیه وآله  صلپیامبر فقط نزد خداوند است و    ،اسم 73تمام چونرسد  نظر می به

کسی که علم بر همه عوالم به تمامه دارد، خود خداي متعـال             آنلذا  ند،دارا نمی  آن) اسم خلق (
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فایدهبیبراي غیر آنکردنفقط باید از او صادر شود و نازل» رب العالمین«این کلمه پس! است
عالم  بنابراین اگر معناي  ! چه براي پیامبر و چه براي ما       شود؛لغو می غیر  براي   گفتن آن . شودمی

!به جن و انسرسد به تطبیق آنچه ب،خواهد بودحرف غلط باشدقالب و خاتم مانند

دانیم منظـور چـه     حال نمی است؛» عالم«،  توان با آن علم یافت    آن چه می   اندگفتهفقط  ایشان  :س
طـور مثـال    بـه  .شـود مـی انسان  علم  و هم علم پیامبر و هم       علم خدا   لذا هم شامل    کسی است؟   

شـود و یـک تـأثیري در ذهـنم          بینم، یک تصویري در چشم من حاصل می       این میز را می    وقتی
ام اثـري در حافظـه     بوسـیله چـشم،   چون  . کنمت که با آن علم پیدا می      این چیزي اس  . گذاردمی

هـا  دهد چیزهایی را کـه بـا آن       یعنی ربی که پرورش می    » الحمداهللا رب العالمین  «پس  . گذاشت
تـوان  مـی  نیـز تأثر نور در چشم      با، بلکه   عقل معنا کرد  فقط به   بنابراین نباید    .علم یافت  توانمی

.علم پیدا کرد
آن چیـزي کـه     یعنـی   . ابزار یک اصطالح خاصی است    . علم نیست  ،ابزار از جا منظور پس این 

بـه خـاطر همـین      . توان به علم رسـید    میز هم می   با یک . ممکن است به وسیله او به علم رسید       
.ین کلمه شامل تمامی موجودات استگوید ااست که ایشان می

توجه به استدالل عالمه به این آیهبه آیه سوم با » عالمینال«ـ ارجاع بررسی انصراف 1/4
همه دنیـایی  ... ها وها، جنها، انسانمورچهتوضیح داده شد؛ یعنیهمان معنی اولی بود که   این، :ج

حال ایشان در تطبیق این معنا به آیه شریفه چه فرمود؟. دارند

به انـسان و جـن   در این جا آمده است و روز جزا نیز مربوط » مالک یوم الدین«گویند چون  می :س
.، عالم انسان و عالم جن است»عالمینال«است، بهتر است گفته شود معناي 

قـرار  دقـت   مـورد   واقع شده بـود، ایـن احتمـال ایـشان           » الدینمالک یوم «اگر این جمله بعد از       :ج
الـدین  قبل از مالک یـوم » الحمدهللا رب العالمین«یعنی . این تأخر واقع نشده استگرفت، اما  می
.ده استآم
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ـ سوره وحدت بهصورت جداگانه را به ابتدا باید بتوان معناي هر آیه        رسدنظر می از سویی به  
بایـد پـس  . شودمینادرست معنااین کار صورت نگیرد اما اگر . برگردانیدـ ودیت  طور مثال عببه

ـ         .را به عبودیت بگردانید   » لعالمینالحمدهللا رب ا  «معناي تـوان معنـاي    هیعنی تنهـا راهـی کـه ب
.اي و استقاللینگاه تجزیهکرد، از راه وحدت است، نه طبیقجدیدي را به یک کثرتی ت

بایـد ربـط آن   رسـید 51بـه آیـه   وقتیشود وداده 5یک معناي اولیه از آیه ابتدا باید مثالً
شان ایـ . شـود بندي سوره ارائـه مـی   لذا نظر نهایی در جمع    .شودمشخص   معناي اولیه با این آیه    

دیـد  سـپس بایـد   )!قیدبدون (همه مخلوقاتو یعنی همه عوالم  » رب العالمین «اند  فعالً فرموده 
.شود یا نهاین معنا درست تطبیق داده میتفسیر بقیه آیات،در ادامهکه 

د فرمایـ ایـشان مـی   اشـتباهی صـورت گرفتـه باشـد؛       ،در تقریر مطالب عالمه   ممکن است   البته: س
تک موجودات و هم در نـوع       در تک براي  توان  ، هم می  )»مالک یوم الدین  «ینه  بدون قر (العالمین  

انـسان   مانندکار رفته باشد؛  نف صنف موجودات به   و هم در ص   ...) جماد و نبات و   (نوع موجودات 
بـه  » العـالمین «گرنـه   و ،قرینه اسـت   »مالک یوم الدین  «پس. یک صنف از نوع حیوان است     که  

.لت داردسب وضعش به انسان هم دالح

تحلیـل   »عقالنـی «اما باید به صورت     . بودالعالمین استعماالتِ »استقرايِ«گزارش از    این مطلب :ج
در .دکـر مـشخص ن آنهـاي علمـی   و ریشه  کردهذوقی تعریف    صورتتوان به نمی چون؛نمایند

.ودشپرداخته میموضوعبحث آینده به تبیین و بررسی نظر عقالنی تفسیر المیزان در این

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرینوصلی
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حمدسوره ششمجلسه 

»الدینیوممالکوالعالمینربتفسیر«نقضونقد
جدیدسرفصلطرحوالمیزانتفسیردر
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در المیزان و طرح سرفصل جدید » رب«ـ نقد و بررسی تفسیر کلمه 1

ـ عدم تبیین تخصصی از پرورش و تدبیر خداي متعال و احاله آن به معناي عرفی1/1
دیـ فرمامـی » رب«کلمـه   معنـاي   درباره   رهطباطبایی عالمهمرحوم  :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت

سـپس . پس معناي مالک، در کلمه رب خوابیده اسـت       . مالکی که امر مملوك خود را تدبیر کند       
شوند کـه بـر همـین       ها و ملکیت نسبت به خداي متعال می       وارد معناي ملکیت نسبت به انسان     

.کنندرا معنا می» مالک یوم الدین«نیزاساس 

. تکیه کردنـد عقالي، به بنا»رب«براي تعریف رسدنظر می به:صدوقمسعود  االسالم و المسلمین    جتح
.یعنی موال و عبد هست. خوابیده است» بعبدهیاذا امر مول«عقاليدر خود بنابراین اساس 

وجـود دارد و  در رب، پرورش و گردش امـور و اداره امـور          . کنندرا از نظر لفظی معنا می     » رب«:س
. قالیـی نیـست  لزومـاً ع  لذا  . یت هم در آن هست    به خاطر داشته باشید که مالک     فرماید  ایشان می 

.گرددکه به عرف برمیممکن است لفظی و ادبی باشد

البتـه  ! که پرورش و تدبیر یعنـی چـه؟        دهندچرا توضیح نمی  در این قسمت اشکال ما این است        :ج
دهد، چیزي است کـه    گویند تدبیر کرده و پرورش می     که می این. گرددبه عرف برمی  آن  انصراف

هـم خوابیـده   »مالـک «معنـاي   دهنـده،   و پرورش » رب«در   کهاما این . فهمندعوام مردم هم می   
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عقـال  ياز بنـا   این معنا  اگر! بیرون آمد؟ » رب«کلمه  ؟ چگونه معناي مالک از      به چه دلیل  است،  
داده تنـزّل    عقال يکه در حد بنا   ساحت مقدس ربوبی از این    قبال بیان شد که     آمده است   بدست  

قائـل نیـستیم، چـه   نیـز الـسالم علـیهم و ائمه اطهاربراي پیامبررا این بناحتی. شودزیه می تن شود
قالیـی  آن را عبخواهنـد کردن یک امر بین دسـتگاه کفـار و دسـتگاه ایمـان و               برسد به مشترك  

!کردن عبور کردندو تدبیر» رب«ایشان خیلی ساده از بحث رسدنظر میبه.تعریف کنند

با توجه به عدم ذکر مستند لغويعقالمال انصراف معناي مالکیت در رب به بنايـ احت1/1/1

نـسبت بـین     ،مالکیت. ، مالکیت را گرفتند   »رب و تدبیر  «ایشان در قسمت دوم بحث خود از        
ند، کنرسد این معنی لغوي نباشد چون مستندي از آن ذکر نمینظر میبه. مالک و مملوك است 
. شودوارد مینیزجا است که اشکاالت بناي عقال به اینطرح شدهالبلکه براساس بناي عق

بر این اساس » عقال،لغت،عرف«مند در اخبار و تعیین جایگاه ضرورت تفقه نظامـ 2/1
و معناي لغوي اشکال شـود، آن وقـت فهـم چـه طـور        اگر به بناي عقال   :سرکار خانم رضیه کشتکاران   

. پردازنـد کنند، ابتدا به معناي لغوي آن مـی فسیر ورود پیدا می شود؟ یعنی وقتی در ت    حاصل می 
هـاي قرآنـی را     ایـشان قرینـه    کنند کـه  هاي مختلفی را مطرح می    بعد براي این استعمال، قرینه    

شود؟ها را قبول نداشته باشید، فهم از قرآن چه طور حاصل میحال اگر این. نداهمطرح کرد

ان وحی محور باشند تا این که بفهمـیم خـداي متعـال چـه گفتـه                 مترجم بر مبناي مختار، باید   :ج
... و» اسـم «، »رب«به دنبال کشف معنـاي عرفـی  تفسیر قرآن فقطروش درکه  این یعنی .است

از سـپس  و از اخبـار شـروع کـرد       ابتداتفسیر سور در  بلکه باید   ! کودکانه است ، این روش    باشند
پس چـه   . ز وحدت نیز باید نگاه فرهنگی داشت      حرکت کرد و ا   آن  به سمت کثرت     سوره وحدت

مطـرح  یـک سرفـصل دیگـري       » تـدبیر «و چه در بحـث      » مالک«، چه در بحث     »رب«در بحث   
ــ کـه مترجمـان      السالمعلیهممعصومین ي این آیه، ائمه   ابتدا باید دانست که درباره    یعنی  . شودمی

در کلمـات آنهـا و لـوازم آن و           گویند؟ لذا کار تفسیر باید براسـاس تفقـه        ـ چه می  وحی هستند 
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البته ادبیات و بناي عقال . ن است ای مختارشیوه   .انجام بگیرد کردن در سطح خودمان     سپس نازل 
اي لغوي تخصصی و معناي بنـاي       لذا معناي لغوي عرفی، معن    .شودحذف نمی  مختاردر دستگاه   

1.کندهمگی تعریف جدید پیدا می... وعقال

عنوان ابزار تصرف در به» لهی در تکوین، تاریخ، اجتماعجریان مشیت ا«ـ تعریف ربوبیت به 3/1
تناسبات تکامل مخلوقات 

و مخلـوقی    هـر بنـده    .یـان اسـم   یعنـی جر   نیـز  رب و ربوبیت خـدا    بنابر آنچه قبالً بیان شد      
البته تـشریح ایـن   . تناسبات تکامل دارد، در تناسبات تکامل، ابزار تصرف خدا، اسم و کلمه است        

.الزم داردشناسی بحث مدیریتی و جامعهدوره، یک عتقادا
البتـه بـراي تحلیـل ایـن        . کردن یعنی فعل و مشیت او در همه جا جاري اسـت           پس ربوبیت 

یعنـی  . را توضـیح داد   ) تاریخی و اجتماعی   والیت تکوینی، (دستگاه والیت   ابتدا  بودن باید   جاري
شود تـا سـایه     پیدا می  السالمعلیهمز کلمات معصومین  ابتدا با مراجعه به روایات یک درك اجمالی ا        

.کفار را در دستگاه خود منحل کردمدیریتتوان هبافتد و در نتیجه آن روي عقالنیت ما بی

اسم ل اسمِ مدیریت است،بیان شد دستگاه ربوبی خداي متعا» اسم«ي معناي در جلسه قبل دربارهطور نمونه به. 1
آید و از طریق پس براي درك نحوه مدیریت خداي متعال، از طریق اخبار یک چیزهایی به دست می. استتصرف 

مدیریتی است؛ مانند این که نیز یک چیزهاي دیگري و بعد در نزد خودمان هم یک علم السالمعلیهمفعل معصومین
سال انقالب را حفظ کردند؟ و بعد 8با مدیریت خودطور کردند؟ یا چهانقالب را مدیریت طور ره چهحضرت امام

گاه به این . را حفظ کردند؟ اینها مباحث مفصل تخصصی استانقالبطور تا به حال چهالعالیظلهداممقام معظم رهبري
ان اطاعت شود، یک جانبه فرامینشکه همهشود و گاهی براي اینو عوامانه برخورد میصورت عرفی بهموضوعات

.کنندتا بفهمیم که ایشان چه طور مدیریت میشودتولید میتخصص
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المیزان و طرح سرفصل جدیددر » الدینمالک یوم«ـ نقد و بررسی تفسیر آیه 2

1/2 و مقولــه » الن فاعــل منفــیجــو«در مالکیــت حقیقــی بــا توجــه بــه مــسأله »اطــالق«ـــ رد
و امثال آن و انحصار تحقق این نوع مالکیت به آخرت» خودکشی«

. دارددو معنـا  » مِلک«فرمایند،  می» مِلک«در معناي   مرحوم عالمه   :االسالم محمدصادق حیدري  حجت
چـشم و گـوش و دهـان و         . که ما مالک اجزاي بدنمان هـستیم      یک مِلک حقیقی است مثل این     

به چه دلیل ملک حقیقی ماست؟ چون تعریف ملک حقیقی این           . ک حقیقی ماست  غیره همه مل  
است آن چیزي که وجودش قائم به مالکش باشد و بدون مالکش مستقالً وجود نداشـته باشـد و     

گوینـد یـک    بعد مـی  . این ملک حقیقی است   . خواه از آن استفاده کند    تواند به طور دل   مالک می 
شود و آن این است که چیـزي را         که در ظرف اجتماع محقق می     ملک اعتباري قانونی هم داریم      

. ؛ ولی این ملک، حقیقی نیست     »ماشین من «گوییم  آوریم، مثالً می  با دسترنج خودمان به دست      
. قـائم بـه مـن نیـست        وجـودش . رودچون وقتی من از دنیا بروم، این ماشین با من از دنیا نمـی             

ملکیت اعتباري در ظـرف اجتمـاع       بلکه  نیست،  پس ملکیت حقیقی    . خودش وجود مستقل دارد   
چون مِلک اعتبـاري بـا       .توان نسبت داد، ملک حقیقی است     آن ملکی را که به خدا می      اما  . است

. شدنی نیستاما مالکیت خداوند متعال نسبت به عالم باطل،شودبطالن اعتبار باطل می
تـوان گفـت کـره    نمـی . ر نداردملکیت حقیقی جداي از تدبیر تصو   فرماید  در ادامه می  سپس  

لـذا وقتـی کـه    . اش مستقل از خداسـت زمین در هستی خود محتاج خداست، اما در آثار هستی 
تدبیر همه امور هـم      رو،ازاین.پس همه آثار حیات ما هم از اوست        خدا مالک همه هستی ماست    

مالـکِ «اي بـه معنـ  » رب«چـون کلمـه     . ماسواي خویش است   پس او رب تمامِ   . از او خواهد بود   
یعنی حمد مخصوص خـدایی اسـت       » الحمدهللا رب العالمین  «گوید  اگر می  بنابراین. است »مدبر

.لک حقیقی هستی و مدبر آثار اوستکه ما

کند، چه ربطی شود که وقتی یک نفر خودکشی میبر اساس تعریف ایشان، این سؤال مطرح می        :ج
این آقا با این کـار، آن را از         . خلوقات خداست مالک امور تکوینی و حقیقی  همه م       ! به خدا دارد؟  
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مـسائل حقیقی از این قبیل     نه فقط خودکشی؛ بلکه در امور        .کشدگیرد و خودش را می    خدا می 
زنـد و منجـر بـه       خـود ضـربه مـی      مانند کارهاي دیوانگی بشر که به امـور تکـوینی          زیاد هست؛ 

ت تمـدن موجـود اسـت، لـذا نیـروي           لوارمـا  ازشود، یا مثل تصادفات که      زدن به خود می   صدمه
-هایی که به بـشر مـی  داند که تنظیمات دیگري کند تا مقدار صدمهانتظامی خود را مسؤول می  

یا عوارضات پزشکی که منجر به جداشدن دست یـا کورشـدن چـشم و غیـره                 . خورد کمتر شود  
ستند یا نه؟ آیا در این بخش مخلوقات مالک حقیقی هحال ها امور تکوینی است؛این. شودمی

رسـد ایـن مطلـب    نظر میاما به. کندمقید می» مالک یوم الدین «ایشان اطالق مالکیت را به      
لذا خداونـد در ایـن دنیـا بـه ابلـیس      ! در این دنیا نافذ است، نه     سطوحروز جزا در همه     در  فقط  

ـ مالکیـت و هـم در ضـربه   اجازه داده که دولت درست کند، هم در بخش اعتبـاريِ    ه امـور  زدن ب
گیرد، زاد و ولد را از مسیر طبیعی خود خارج  طور نمونه یک عمل شنیع که انجام می       به! حقیقی

دهد که چگونه دستگاه ابلیس جلـوي زاد  نشان میبه وضوح،قرآندرکند؛ توصیف قوم لوط می
اجـازه  ،تا روز قیامتپس ابلیس . زاد و ولد جزء امور حقیقی استدر حالی که  . گیردو ولد را می   

ـ چـه در امـور زاد و ولـد، چـه در امـور      هـایی از ایـن قبیـل     کردن و تحركرفبودن و تصمالک
ها امور حقیقی اسـت و بـشر در    همه این . ـ به او داده شده است     ... بهداشت، چه در امور تغذیه و     

.نداردقوق، قانون و غیره ـ ربطی هاي اعتباري ـ مانند حها به بحثکند و اینها تصرف میاین

»جوالن فاعل منفی«با توجه به» ملک«در معناي ـ اشاره به ضرورت عدم اطالق 1/1/2

نکننـد،  » یـوم الـدین  «اگر مالکیت در اوامر و نواهی را مطلق کرده و آن را مقید به     سوییاز  
کننـد،  ، مردم نیـز اوامـر و نـواهی ایجـاد مـی            »یوم الدین «شود که قبل از     این اشکال مطرح می   

کـردن امـر و نهـی       هاي مختلف نیز اوامر و نواهی دارند، این امر چگونه با مطلق           لیس و دستگاه  اب
کـه  مانـد مگـر ایـن     جا باقی می  این اشکال در این   لذا  !شود؟متعال در این دنیا جمع می      خداوند

یـوم  «و چـه حقیقـی ـ مربـوط بـه      يلکیت امر و نهی خداوند ـ چه اعتبـار  اگفته شود اطالق م
. یعنی مربوط به قیامت یا شب اول قبر به بعد است. است»الدین
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انحالل فاعلیت «در مبناي مختار بر اساس » اطالق در مالکیت خداوند متعال«ـ اشاره به معناي 2/1/2
»منفی در جهت

البته بر مبنـاي فرهنگـستان      . توان اطالق مالکیت را براساس مبناي قوم اثبات کرد        نمیپس  
مبنـاي مختـار،     در این  .را تعریف کرد که منافات با اختیار فاعلیت منفی نباشد         توان اطالقی   می

کننـد و   یعنی خدا مالک حقیقی است و در همین دنیا که کفار طغیـان مـی              » الدین مالک یوم «
حتـی  . شـود کند که به نفع دستگاه ایمان تمام می       زنند، خداي متعال طوري تدبیر می     ضربه می 

هاي تکوینی مثل تغذیه، بهداشت و غیره با تدبیر خداي متعال بـه             زدنهها و ضرب  تمام خودکشی 
که نه فقط در امور تکوینی، بلکه در امور         ! این یعنی مالک حقیقی   . شودتمام می جهت غائی   نفع  

یعنـی جهـتِ    (علـیهم اهللاصـلوات محمـد کند که به نفع محمد و آل      اعتباري هم خدا طوري تدبیر می     
همین علت است که بعد از این همه سـال و ایـن همـه حیلـه و تـدبیر        به. دتمام شو ) غایی عالَم 

! تـر تر و نـورانی   تر، شفاف شود و دستگاه انبیا روشن    تر می دستگاه شیطان، هر روز ابلیس مفتضح     
زمـان دارد و اگـر صـدها سـال ظلـم      به دستگاه شیطانلذا مهلت خداوند. این با تدبیر خداست   

سیل، باد، صـاعقه  چونهمهایی روند؛ چه به شکل عذابر خدا از بین میکنند، اما نهایت با تدبی 
جنگ (هاي اجتماعی   کرده تا اصل قومشان از بین برود و چه عذاب         و غیره که خدا قبالً نازل می      

. شودکه بعد از غصب خالفت بر مردم روي کره زمین جاري می) و شمشیر

تکوینی روز قیامت بر اساس مبناي مصنفنسبت به امور » ملک«ـ عدم شمول معناي 2/2
مالک خود قوم نیست، بلکه » ملِک«هست، » ملِک«گوید قرائت صحیح آیه البته ایشان بعداً می    :س

-اند نمـی سپس گفته . به معناي مالک امر و نهی است      » ملِک«یعنی  . مالک تدبیر امورشان است   

!حقیقی نسبت به امر و نهی مردمیعنی ملکیتپس . توان به خدا مِلک اعتباري نسبت داد

شود؛ ملکیت حقیقی با اوامر و نواهی جمع نمی       شود که مطرح می ياشکال دیگر  با این احتمال،  :ج
اگـر خـداي متعـال را از مالکیـت         واهی در مبناي ایشان اعتباري است و از طرفـی         زیرا اوامر و ن   

! شود؟مور تکوینی چه میامالکیت آن وقت آن را اعتباري کنند،و حقیقی بیاندازند
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با شئونات روز قیامت ) حکومت و امر و نهی و تدبیر امور قوم(ـ ناسازگاري معناي ملک 3/2
گویند ملک، به معناي سلطنت و نیروي اداره نظام قومی و مالکیت و تدبیر میجا عالمه در این:س

به عبارت دیگر ملِک، مالک مردم نیست بلکه مالک امر و ! امور قوم است، نه مالکیت خود قوم
.ها استنهی حکومت در آن

ن جا بسیط در مبناي موجود، امور در آزیرا . مردم معنا نداردبرالبته در قیامت دیگر حکومت:ج
. هایی که در این بخش هست، مشخص شدپس تناقض. شود و تدبیر معنا نداردمی

سلب «با توجه به آغاز دوران » دوران«بر اساس معناي » یوم«به » ملک«ـ صحت اضافه 4/2
در روز قیامت» اختیار از دستگاه کفر و نفاق

ي امـا دربـاره    .کننـد تکیه می  لغتناي  معیعنی به    ؛آوردند»روز«را  » یوم«معناي لغوي    عالمه:س
مطرح کردند کـه  مطلبی»عالمینال«تفسیرالبته در. اندچیزي نگفته» مالک یوم الدین«ترکیب  

جـزا در    ست و روز قیامت و روز جزا ا     » یوم الدین «چون مراد از    فرمایند  میستجااینمربوط به   
عبـارت  بـه . وط به انسان و جن است     مرب »عالمینال«لذا   ،روز قیامت مخصوص انسان و جن است      

نسان و جن است، نه بقیـه  متعلق به انیزروز جزاست و روز جزا » مالک یوم الدین  «معناي  بهتر،  
.موجودات

روز  بـه در آیـه شـریفه را       » یوم«ایشان  اما ظاهراً . است» روز«،  »یوم«لغوي یکی از معانی   قطعاً:ج
اصل معاد اشاره بـه      .حمل کردند ،عتقادي ایمان داریم  عنوان اصل ا  جزا، روز قیامت، روزي که به     

تـوان گفـت    پس می . آغاز زندگی دائمی است    شود؛دنیاي جدیدي است که براي بشر شروع می       
را در نظـر  معنـاي خـاص آن   که عالمه نیز یوم را به زمـان اسـتعمالی عـرف منـصرف نکـرده و        

بنـابراین .معتقـد بودنـد  روز جـزا  به آن ان شو زندگیاعتقادات ها و در همه کتاب  زیرا. اندگرفته
اي است که خدا وعده داده و شرایطش را توضیح داده است کـه خورشـید و                 آغاز زندگی  ،منظور

میرنـد،  کند و همه مـی    روند و تمام دستگاه تکوینی عالم تغییر می       ماه و زمین و غیره از بین می       
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دهد که اسرافیل در صور بدمد   تور می میرد و بعد خداي متعال دس     الموت هم می  حتی خود ملک  
البته این ایراد وارد است که خـوب  . داردمختلفی شود که مراحلی  و یک دنیاي جدیدي آغاز می     

.کردندیک فضاي بحثی ایجاد میبراي این مطلب بود 

معناي یک دوران جدیدي است، آن وقت اگر مالکیت خـدا حقیقـی اسـت و                » یوم الدین «پس  :س
.تواند باشدها هم مید، پس مالک دوراناطالق هم دار

هـا نیـز   البته براي انـسان . آمده استمالک دوران جدیدي است که براي این معنا قرینه نیز         بله،:ج
. ان و غیـره   شود؛ مانند دوران پهلوي، دوران صـفوي، دوران سـلجوقی         استعمال می  »دوران«لفظِ  

ایـن تمـدن را سـاخته    » روم«مـثالً  .ها است ندورانت بحث از مالک تمد    کتاب فلسفه تاریخ ویل   
پـس ایـن    ... . و هـاي سلـسله   ، دوران هاي تمـدن  دوران. اندآن تمدن را ساخته   » هاایرانی«. است

الـسالم علـیهم هـست و هـم بـراي ائمـه         بشر معنا، هم براي خداي متعال وجود دارد، هم در تاریخ         

.شودمطرح می
عـین  . شـود دست دستگاه نفاق و کفر بسته مـی ،قیامتان دوردر البته باید توجه داشت که     

جا هم مهلتی که خدا به حیـات تـاریخی آنهـا            این. هستمرگ که تا قبل از رسیدن آن فرصت         
بنـا بـه بعـضی از       پـذیرد کـه     و معاد است و بعد از آن پایان مـی         » یوم القیامه «دهد، تا زمان    می

الدین یک  پس یوم . دانندنیز نمی  السالمعلیهممعصومرا حتی پیغمبر و چهارده       قیامتزمان  روایات،
شـود و   تمـام مـی    نفـاق دستگاه ابلیس و دستگاه     مهلت  شود که در آن دوران،      دورانی شروع می  

بینید ظهور و جلوه ایمان اسـت ولـو ایـن کـه         هر چه می  . شودبرداشته می ي آنان   از چهره نقاب  
داقل اعتقادي است که در همه ما هست و معنی این ح . شوندجهنم مجازات   افرادي بخواهند در    

قائـل  ) فلسفه نظام والیـت   (مبناي مختار   گرچه  . دهد و در ذیل بعضی آیات هم هست       دوران می 
» مالـک «باشـد، چـه     » مِلـک «این مبنا، چه     ؛ودشمطرح   از این معنا  است باید تعریف تخصصی   

.باشد، هر دو را قبول دارد اما به تعریف تخصصیِ خود
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شناسانه از استعماالت ـ ضرورت تحلیل تخصصی و زبان1/4/2

ـ م«زیـرا  . تر اسـت بخوانیم درست» ي میمبا فتحه«را » لک یوم الدینم«ایشان قائلند اگر   :س » کلِ
پادشـاه قـرن    یـا  لک عصر فالن  مشود؛ مانند   منسوب به زمان می   اخذ شده است،  » لکم«ازکه  

مکانی  ،یعنی مالک شود؛منسوب به زمان نمی   ده است،   اخذ ش » مِلک«که از   » مالک«اما   .چندم
: ملـک را بـه روز جـزا نـسبت داده و فرمـوده     نیـز در آیه مورد بحث  .است و معناي زمانی ندارد    

لِمنِ الْملْـک الْیـوم لِلَّـهِ       «: پادشاه روز جزاء، و در جاى دیگر باز فرموده        یعنی  ،  »ملک یوم الدین  «
ـ م«به همـین دلیـل قرائـت         .امروز ملک از کیست؟ از خداى واحد قهار       ،  »الْواحِدِ الْقَهارِ  ک یـوم   لِ

.رسدبه نظر بهتر مى»الدین

طور نمونه چشم، گوش، دست و دیگر اعـضا،         زمان دارد؛ به   ،)چه اعتباري و  چه حقیقی   (مالکیت   :ج
نیـز آن اصلیلکتا وقتی عمر داریم این مِلک ما است و ما. مِلک ما هستند اما حتماً زمان دارند  

چـه   .طور نیست که فقط مکـانی باشـد و دوام نداشـته باشـد، حتمـاً دوام دارد                 لذا این . خداست
.چه اعتباريحقیقی و

را » کملِ«کنند، ولی   اضافه نمی ) زمان(بحث ایشان این است که چون در عرف مالک را به یوم              :س
د گویـ یعنی عرف می . تر است صحیح» ملک«این است که قرائت     از  کنند، نشان به یوم اضافه می   

بهتر «فرمایدالبته ایشان می  » .هستم 1391مالک سال   «گویند  نمیولی  ،  »مالک دستم هستم  «
.که احتمال دیگر غلط باشد، نه این»است

شناسـی  چـرا در زبـان     !دا از زمان و مکان االن مـن اسـت؟         که من مالک دستم هستم، آیا ج      این :ج
ارائـه  شناسـی، بـراي چـارچوب زبـان دلیـل           کنند؟ در تخصص زبان   اضافه نمی  مالک را به زمان   

هـست ولـی    جا مصداق البته درست است مالک در این     .تک مصادیق دهند، البته نه براي تک    می
در عـرف  گفتـه شـود   که اینرسدنظر میبه. اندشناسی تحلیل کردهاین بحث را در زبان     يریشه

. اندسندي براي مدعاي خود نیاوردهواندبدون استدالل گفتهشود،استعمال نمیطور این
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-منـصرف مـی   » نـوع امـور    سال، روز، هفته و این    «سؤال دیگر این است که چرا زمان را به          

طور که ایشان   همان! در آیه شریفه، روز است؟    » یوم«آیا منظور از کلمه   به عبارت دیگر،     !کنند؟
اصالً آن معنـاي هفتـه و روز و قرنـی کـه در عـرف                ، اما   است» اروز جز «،  از یوم  منظور فرمودند

طور نمونـه بچـه     به. استآمده  در قرآن و روایات، بحث دنیايِ آخرت        . شود را ندارد  استعمال می 
ها معنی روز و    رسد، آیا این دوره   آید و به سن بلوغ می     اي در رحم دارد، بعد به دنیا می       یک دوره 

بـه  معناي زمانی که ایشان     توان  نمیبلکه   ست که معناي زمانی ندارد؛    منظور این نی  ! هفته دارد؟ 
جا، دوران جدیـدي اسـت   معنی زمان در این! دادجا نسبتبه اینروز، هفته و قرن مثال زدند را      

دنیـاي  وآلـه علیـه اهللاصـلی اکـرم نبی شود بعد از بعثتِ   وقتی گفته می   طور نمونه به. شودکه شروع می  
!این معنی روز و هفته و قرن نداردشروع شده است،دیگري از زندگی

به روز قیامت به دلیل تعریف عالم قیامت به امري » ملک«و » مالکیت«معنا بودن اضافه بیـ5/2
بسیط در مبناي مصنف 

یـوم  (عوالم بعد از مرگ یا عـوالم قیامـت  تعریفشودجا مطرح میي که در این   اشکال دیگر 
امـر  تعلق مالک به    حال  . کنندرا بسیط معنا می    که همه  باشدمیاصالت وجود   در فلسفه   ) الدین

هـاي فلـسفی    ایـن همـان اشـکال     ! ؟بودمالک یک امر بسیط     توان  آیا می ! بسیط اصالً معنا دارد؟   
کنـد و دو امـر      مالکیت را هم بسیط می     ،بساطت جریانِ عبارت دیگر، به. شودمیاست که مطرح    

. شود دیگر امر و نهی معنا ندارد      از طرفی وقتی موضوع بسیط      . کنندیبسیط، همدیگر را سلب م    
!دارداوامر و نواهی نیاز بهتکامل و تناسبات رشد براي مرکب است که زیرا فقط موضوعِ

ولـی بـه تعریـف      شود  براي تفسیر این آیات با مشکل مواجه می       موجود تعاریف فلسفی پس  
قابـل  کنند،  در آن مسیر حرکت می    مردم نیز   و  شده  فته  احادیث گر و   که از آیات   فرهنگ شیعه 

مرحـوم عالمـه    ،صاحب حق بر گـردن همـه      یکی از علماي بزرگ شیعه و       البته  .باشدمیتفسیر
.مواجه استجدي، اما تعاریف فلسفی ایشان با اشکاالتهستندرهطباطبایی
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دات در سطح تبعی به حتی به فرشتگان و سایر موجو» مالک یوم الدین«بودن ـ معطوف6/2
دلیل رد بساطت در تبیین ماهیت این دسته از موجودات با توجه به اخبار  

منصرف به انس و جن است اسـتعماالت  » العالمین«گوید یکی از دالیلی که میدر ادامه ایشان   :س
از قطعـا منظـور     » !تو انذاردهنـده عالمیـان هـستی      «که در قرآن آمده     مانند این . آن است  قرآنی

یـا حـضرت    . معناستاختیاري ندارند بی   ست؛ زیرا انذار آنهایی که    عالمین در اینجا، انس و جن ا      
. و نساء فقط در جن و انس است» اصطفاكِ علی نساء العالمین«: فرمایندمیالسالمعلیهمریم

خدمتي اشتیاق زیادي برا) یوم الدین(در آن زمان  فرشتگان و سایر موجودات      ،براساس روایات :ج
تـک  ارد که مرتب در هر مـوقفی و در تـک          روایات زیادي اشاره به این مطلب د      . در بهشت دارند  

در این دنیا نیز مالئکـه  . کنندجاها ـ از شب اول قبر تا روز قیامت ـ همه جا مالئکه همراهی می  
و وآلهعلیهاهللاصلیکنند و همه مشتاق نام مبارك حضرت محمد بن عبداهللا         مان طلب استغفار می   براي

یعنـی  . گیرنـد لذا در آن روز نیز آنها مشمول ربوبیت حضرت حق قرار مـی            . شان هستند شیعیان
آنها حظّ بـرده     شود از معرفت  و شیعیانشان باعث می    السالمعلیهماطهاراشتیاقشان به انوار پاك ائمه    

!جهنمنگهبانانحتی ؛کنندو درجات کمال پیدا 
شـود،  هبـوط واقـع مـی     الـسالم   علیـه حـضرت آدم  براي  وقتی  یت آمده است  طور نمونه در روا   به

نید تا گناهانتان   جا طواف ک  د آن گویحد خانه خدا را نشان داده و می        د و آورجبرئیل تشریف می  
براي مالئکـه    است که  کنار عرش در  »المأموربیت«موازات  این حد خانه خداوند،   . بخشیده شود 

تـوبیخ  «حـال  .گناهِ سـؤالی کـه کردنـد بگـذرد    ازوندخداردن حول آن،کبا طواف گرفته تا قرار  
کننـد،  ها را خلق نکن چون خونریزي کـرده و ظلـم مـی            خاطر ایراد به خدا که انسان     به »مالئکه

در روایت آمده خداوند بعـد از     !نسبت به مالئکه ندارد؟    انذار و جزا  معناي   امر، آیا این یعنی چه؟ 
تاب شده و از خدا درخواسـت کردنـد       داد و بعد مالئکه بی    هواي نفس قرار     این سؤال، در مالئکه   

.که ما را به حالت اول برگردان
دوباره به مقـام و جایگـاه       السالمعلیهیا فرشته فترس که به واسطه تبرك به قنداقه امام حسین          

نیـز  تبعـی  در فاعلبنابراین ت چیست؟ اخود برگشت، معنایش چیست؟ معناي این اخبار و روای  
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در روز جـزا   بهـشت و جهـنم      زیـرا   .رونـد نمـی بهـشت    نقص، انذار و توبیخ هست، ولی جهنم یا       
آن را   انـس و جـن حمـل       فقطباري است که    تحمل  مخصوص انسان و جن است و این، بخاطر         

، الـسالم علیـه ام حـضرت موسـی  گوید اگر به کمک بنـده    که خدا به جبرئیل می    اما این . کردندقبول  
ات را از مالئکـه     کنم یا اسم  ، هالکت می  وينر... والسالم  علیه، حضرت یوسف  السالمعلیهبراهیمحضرت ا 

.به معناي پرورش و تکامل مالئکه استرسد نظر میبهزنم، به چه معناست؟ عالم خط می
الـسالم علـیهم فهم و شعور و درك و لذت از تقرب به خداونـد و ائمـه  ی از سطح نیزپس مالئکه   

لـذا نبایـد    . و تحلیل شود  تعریف   شاندارند که باید زندگی   نیز  البته خیلی مسایل دیگري      .دارند
ضـعیف   روایاتی که سند  حتی اگر  1.شودنکرد تا مشکل تحلیلی ایجاد      معنا  این مسایل را بسیط     

هـر چـه   زیـرا  . آیـد ، باز بساطت از آن در نمی   ها بایستند گذاشته و روي حداقل   دارند را نیز کنار     
. باشدب و تکامل هست که فرق بین خالق و مخلوق نیز در همین مطلب می، ترکّهست

در المیزان و طرح سرفصل جدید » العالمین«ـ  نقد و بررسی تفسیر کلمه 3

هاي تصرفیِ جریان اراده الهی ؛ به معناي حوزه»عالمینال«ـ 1/3
هر جـایی کـه خـداي        یعنی. استهاي تصرفی   حوزهبه معناي   » عالمینال«در مبناي مختار،    

. شـنویم مـا از آن اطـالع نـداریم و فقـط اخبـارش را مـی      البتـه  که ،اش جاري است متعال اراده 
اي قرینـه » مالک یـوم الـدین    «در معناي   البته  شود؛  به صنف انسان و جن منصرف نمی       بنابراین

و براي  استداده  وجود دارد که در یک دورانی خدا اجازه جوالن و تشکیل دولت به فاعل منفی                
در روزانسان و جن بـار ایـن مـسؤولیت را قبـول کردنـد      ثواب و عقابی قرار داده و چون آن هم   

بـه معـارج رفتنـد    وآلهعلیهاهللاصلیوقتی پیغمبر: وجود داردبساطت در نفییک روایت بسیار زیبا   :اهللا صدوق االسالم روح حجت. 1
بـه او  . کـرد کرد و نه آتش یخ را آب مـی نه یخ آتش را خاموش می! که نصفش یخ بود و نصفش آتش   یک ملَک را دیدند   

و حتی ترکیـب هـم   از بساطت این معنا،. »کنممن براي الفت بین مؤمنین دعا می    «: گفت» کنی؟چه کار می  «: فرمودند
.گذشته و به تضاد رسیده است

۱۲۰



)16(

» الـدین مالک یوم«آیه بهانصراف لذا بحث انسان و جن .شودمیآنها رسیدگیبه حساب  قیامت
!»عالمینال«به، نه دارد

فاتحه الکتاب يبا سوره»و جنبه عالم انسن ربوبیت الهیکردمقید«ـ عدم تناسب 2/3
-از نـسبت  رسـد   مـی نظر  اما به . گیردمیدر بر عام است و همه جا را        »عالمینال«پس معناي   

ولـی  . آیـد در نمـی   درکـی چنین   ،کردند» عالمینال«و  » الدینمالک یوم «سنجی که ایشان بین     
که به جـن    ه است بر این   قرین، زیرا مالک روز جزا      شودمی كدر» دینالیوم  «انس و جن از خود      

فهمیـده  » روز جـزا  «لـذا از    . تا جزا در آن روز معنا پیدا کنـد         اي دادند تخلف کنند   و انس اجازه  
! »عالمینال«، نه از شودمی

یـک کـالم     آیـات  ایـن زیرا  . کندرا مقید می   ، عمومیت العالمین  »الدینمالک یوم «عالمه قائلند   :س
لـذا  . کلمه بعد گفته شده است    چندفته شده و قید آن در     ق گ اول مطل هستند که   متصل به هم    

از  سـپس .شـود می استعمالهم  و صنف   براي نوع    کهگرفتند   مطلقعالمین را   الابتدا   نیزایشان  
!یعنی عالم انسان و جن» عالمینال«فهمند که می» الدینمالک یوم«قرینه 

طـور  بقیـه عـوالم چـه      باشد،نی انس و جن     عبه م ،  »الحمداهللا رب العالمین  «، در   »عالمینال«اگر:ج
یعنی در فاتحـه  ! اشاره کند؟به آنهادر این کالم خواهد آیا خداوند نمی ! رب دارند؟ آیا  شوند؟  می

نظر به! گوید؟همه عوالم را نمیزند ومقید حرف میالکتاب خود ـ که خالصه همه قرآن است ـ  
همه عوالم را از جملـه      » العالمین«گفته شود   گر  ااما  . ستیاساسادعاي بی احتمال، اینرسد  می

» الـدین مالـک یـوم   «بعد وقتی به    . تر است گیرد خیلی منطقی  در برمی ... عالم جزا، انس و جن و     
. دارد)انس و جنیعنی (عوالم تکلیف بگوییم این جا انصراف به رسدمی

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرینوصلی
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حمدسوره هفتمجلسه 

حمدسورهچهارمآیهازالمیزانتفسیرنقضونقد
نگاهو»پرستش«معنايدرجدیدسرفصلارائهو

آنبهشناسیجامعه
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با معناي رحمان و رحیم در »بسمله«ـ اشاره به تفاوت معناي رحمان و رحیم در 1
»رحمت«با » ابعذ«بر اساس بررسی ارتباط ؛»آیه دوم«

» الـرحمن الـرحیم   «معناي   رسدنظر می با توجه مباحث گذشته، به    :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت
-بـسم «در » الرحمن الرحیم«با وقتی که » الدینمالک یوم«و » هللا رب العالمینالحمدا«در کنار   

به صـورت مـستقل   رهطباطباییکه البته مرحوم عالمه  است، متفاوت باشد    » اهللا الرحمن الرحیم  
.انداکتفا کردهگفته» اهللا الرحمن الرحیمبسم«چه در تفسیر و به آنانددرباره آن بحث نکرده

؛ در مبناي مختار، این معنا توسـعه پیـدا کـرد          علت به همین :صدوق مسعود م و المسلمین  االسالحجت
کـه  ؛، تأکیدي است براي قضیه فاعل منفـی       »مالک یوم الدین  «قبل از   » الرحمن الرحیم «یعنی
توسـعه  به تاریخ، جامعه و همه جا لذا و بیان شد» الرحمن الرحیم«این معنا در  براي   هاییمثال

. پیدا کرد
. دارد وجودآیه دوم نیز   دراست   »الرحمن الرحیم اهللابسم«که در   معنایی  آن  عبارت بهتر،   به

و فعـل  وآلـه علیـه اهللاصـلی اکرمفعل نبی به معناي   زیرا. استتر، عام اما معناي که در آیه دوم بیان شد       
» مالـک یـوم الـدین     «به  جا  آن وقت در این   . گیردهمه را در برمی   است که   السالمعلیهامیرالمؤمنین

پرچمداران توحیـد قبـل     زیرا  . اند تناسبی ندارد  معنایی که آقایان کرده   ولی  . کندتناسب پیدا می  
شـان  از این که تقرب و رشد دستگاه خودشان را به عهده داشته باشند، با گذشت از تمام حقوق                 
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مالـک یـوم    «قیـت بـه     در حقی  معنـا،  این. را هم بگیرند که جهنم نروند      خواهند دست اشقیا  می
اسـت و هـم     » رحمـن «هـم    نیـز نسبت به فاعـل منفـی        خداوند متعال یعنی  . داردربط  » الدین

کـه اصـالً معنـاي جهـنم     شـود پرداخته مـی در بحث عذاب بیشتر مطلب  این  البته به   . »رحیم«
؟ در آن شـود بـراي چیـست   هایی که در این دنیا واقـع مـی  چیست؟ هم در آن دنیا و هم عذاب       

.شودانجام میت خداوندرحمبراساسها که همه اینشوداثبات میمباحث

»عبادت«تعریفـ نقد و نقض تفسیر المیزان از2

»ایاك نعبد«ـ اشاره به ورود اشکاالت قبلی پیرامون معناي پرستش بر تفسیر المیزان از 1/2
-میاي عبد و عبادت شده و     ئاً وارد معن  ابتدا» ایاك نعبد و ایاك نستعین    «تفسیر آیه در  عالمه  :س

اطـالق  لـذا . راي شعور است که مِلک غیر باشـد فرمایند کلمه عبد به معناي انسان یا هر چیز دا        
عبد به غیر انسان با تجرید معناي کلمه است، یعنی اصل آن در مورد انسان است و اگر انسانیت            

غیـر انـسان هـم      بگیـریم، بـه     انسان را کنار بگذاریم و هر مملوکی که مِلک غیر باشد را در نظر               
گونه که در آیات قرآن هم، عبد به غیر انسان نیز اطالق شده است، شـاهد            همان. شوداطالق می 

آیـه  / سـوره مـریم   (» ان کل من فی السماوات واالرض اال آتی الرحمن عبدا         «آورند  آن را هم می   
عبد بـه معنـاي انـسان یـا هـر      کلمه لذا  . اندآوردهداخل پرانتز    البته این بحث غیر انسان را     ) 93

»عبـد «کلمـه   از   نیز»عبادت«کلمه  گویند  بعد می . مملوکی که ملک غیر باشد، مورد نظر است       
بینیم که اشـتقاقات گونـاگونی از آن        گرفته شده است و قاعدتاً باید همان معنا را بدهد، ولی می           

یکی از لغویون گفته است شود مثالًدرست شده است و معانی گوناگونی از آن در نظر گرفته می        
-البته ایـشان مـی  . متفاوت است»غیرلکِم«عبودیت به معناي خضوع است، ولی این با معناي   

بـدون الم    شـود، ولـی عبـادت     با الم متعددي مـی    فرمایند این معنا درست نیست چون خضوع        
ا ایـشان  لـذ . شـود گیرد و با الم متعددي نمی    یعنی خودش مستقالً مفعول می    . شودمتعددي می 

عبادت و پرستش از آن     «: فرمایندمیسپس در تعریف عبادت     . گویند این معنا درست نیست    می
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سازد ولی با شرك دادن مملوکیت خویش براي پروردگار با استکبار نمیجایی که عبارت از نشان 
چیزي که بـا اسـتکبار نـسازد       «یعنی  . کننداز عبادت می   سلبیجا یک تعریف    در این  »سازدمی

ر مالکیت و   چون ممکن است دو نفر د     . که با شرك نسازد   ولی نه این  . دادن مملوکیت یعنی نشان 
. »اطاعت من شریک باشند

-ذا نهـی ل.عبادت یعنی عدم استکبار  زیرا ذات ؛  نهی از استکبار در عبادت ممکن نیست       پس

اسـت، لـذا از      ممکـن  اتیان عبادت با شـرك    ولی   .ممکن نیست  اش امکان ندارد؛ چون اتیان آن     
آمـده   »ان الذین یـستکبرون عـن عبـادتی       «براین اساس است که در قرآن     . اندشرك نهی کرده  

-داخل جهنم می  » سیدخلون جهنم داخلین  «فرماید  میبلکه  استکبار نکنید،   : فرماید، نمی است

بـه   ؛ کسی »ال یشرك بعباده ربی احدا    «فرمایند  ولی در آیات دیگري می    . کندنهی نمی اما  . شوند
اش نهـی شـود، بنـابراین     بنابراین امکان دارد عبادت با شرك جمع        . شرك نورزد  عبادت پرورگار 

پس معلوم . شود و اما ممکن نیست استکبار با عبادت جمع شود، لذا نهی نشده است           معنادار می 
ایـن معنـاي   . شود معناي عبادت عدم اسـتکبار و از آن طـرف نـشان دادن مملوکیـت اسـت      می

. عبادت است
گویند این عبودیت در بندگان و موالی، فقط در آن جاهایی صحیح است که آن               می در ادامه 

برو فالنـی را بکـش در   : تواند بگویدمثالً هیچ وقت موال نمی. موال، مالک آن قسمت از بنده باشد   
مـور  در همـه ا    زیـرا مـوال   . تواند بگوید باغچه مرا بیل بزن     حالی که نفس محترمه است، بلکه می      

یعنی معناي عبید در برابر موالی عرفی، یک قیدهایی دارد، امـا عبودیـت بنـدگان                . مالک نیست 
مالکیـت  بـا   نسبت به خداوند مطلق است، چون مالکیت خداوند نسبت به بندگان مطلق است و               

جا تواند دستور دهد ولی در آن     جا خداوند می  توان گفت در این   ذا نمی است، ل  آمیخته نشده غیر،  
چون خدا مالک مطلق است و مـا هـم           و مطلق است زیرا مالکیت خداوند  ! تواند دستور دهد  ینم

مقدم ) مفعول(،  »ایاك«که  این. رساندهمین معنا را می   » عبدایاك ن «مملوك مطلق هستیم، لذا     
ایـن  . ، به این دلیل است که ما فقط مملوك تـو هـستیم    )پرستمیعنی فقط تو را می    (شده است   
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با قیدي نیامده است، اطالق به مالکیت خدا را          چوننیز» نعبد«. رساندلق ما را می   مط مملوکیتِ
. رساندمالکیت و مملوکیت مطلق را می،از دو طرف» ایاك نعبد«لذا . رساندمی

، ملک مطلق است، معنا ندارد که مالک از مملوکش خداوندمِلکجا که فرمایند از آن  بعد می 
روید، حواستان به خانه زید است و حواستان به زیـد           ت خانه زید می   شما یک وق  . محجوب باشد 

بایـد  . نیست، ولی وقتی یک شخصی مالک مطلق یک چیزي شد دیگر محجوبیـت معنـا نـدارد                
این عبد به حضور کامل آن      باید  هم آن مالک، حضور کامل دارد و هم         . باشد داشته حضور کامل 

عبودیـت  زیـرا . انجام شده است» ایاك نعبد«التفات بابینیم که   لذا می . باشدمالک توجه داشته    
یعنی . آمده است » ایاك نعبد «باشد، لذا    »حضور«باید در   ،مالکیت و مملوکیت   به معناي اطالقِ  

تبـدیل بـه مخاطـب     ) ...الحمدهللا رب العالمین، الرحمن الـرحیم، مالـک       (ناگهان ضمیر از غایب   
در تـوان را نمیحضور خداوند که  مالک مطلق است چون . شودمی )نستعینایاك  نعبد و   ایاك  (

طور که خدا حاضر است، بنده هـم        فرمایند همان بعد می . ، حتماً باید مورد نظر باشد     نظر نگرفت 
ه کنـد و شـرك در عبـادت و عبـادت            توجـ  ،باید خودش را مقابل خداوند بداند و به آن حـضور          

فقط به خـاطر خـود خـداي متعـال باشـد و      خاطر جهنم و بهشت را کنار بگذارد؛ عبادت باید      به
. گرنه بقیه آن، عبادت کامل و خالص نیست

» نعبـد «نکته بعدي این که چون بحث عبادت، بحث عدم استکبار و دوري از منیـت اسـت،                  
یعنی انـسان وقتـی خـودش را بـا یـک            . ص آن مشخص نشود   نیاورده، که تشخّ  » اعبد«آورده و   

صیغه مـتکلم مـع الغیـر آمـده     بالذا .شودهایش کم میگفتن»منم منم«جمعیت بزرگی ببیند    
رسـاند،  این هم یک نحوه استقاللی را در وجود مملوك مـی           البته. ه صیغه متکلم وحده   ناست و   

گوییم، یعنی همین عبادت هم از خودمان نیست بلکه از          می» نستعینایاك«لذا سریع بعد از آن      
دادن بـه   علـت نـسبت   بـه ،»ایاك نعبد «ظهار عبودیت به    ند ا گویدر واقع می  . گیریمتو کمک می  

را آورده است تا بگوید ما در همین عبادت هم به تـو     » ایاك نستعین «روازاین،نقصی دارد خود،  
.سته هستیم و از تو مستقل نیستیمواب
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ذات نیـست بلکـه   رستش، پرستش ذات نیـست و محمـود،   شد که پبیاندر بحث پرستش   قبالً:ج
مطرح نیست، بلکه بحث فاعـل مختـار        نیز پرستش بوسیله ذات     ست و از طرف ما      اوعل  جریان ف 

یعنـی  .شـود معنا مـی   مشیت باري تعالی   وبندهخواستدر نسبت بین    و موضوع پرستش  است  
خداونـد متعـال    جریان مـشیت   مجراياوست تا    نسبت به خواستِ  بندهاز خواستِ  انقطاع بحث
یعنی خـدا    .است، حکمت، قدرت و همه اوصاف کمال        مطلقعلم  چون او داراي فعل برتر،    .شود

باعـث  طور نیـست کـه   کنیم اینمان میرفع ید از خواست   را به ما داده است و وقتی         »خواست«
، بلکه اوج کمال ما این است که مجراي جریان فعل او شویم، چون همه برتري   شودسلب آزادي   

تقـرب پیـدا کنـیم و       است که بـه فعـل و وصـف او            در فعل اوست و باالترین کمال براي ما این        
. ها این است که خواست ما با خواست او به وحدت برسدباالترین ظرفیت از ظهور خواست

»ذات«دونیبنسبتبر اساسعبادت، به علت تعریف »پرستش طاغوت«ناتوانی از تعریف ـ 2/2
بحـث  شرك یا عبـادت  در چون ند؛ اما در رابطه با نکاتی که در بحث شرك و استکبار فرمود   

-گویند که استکبار با عبادت جمع نمـی       تفکیک کرده و می   این دو را    ،  ده است شمطرح  » ذات«

مبدأ نپرسیدن خدا و رفتن     » کبر«تعریف شود، آن وقت      »فعل«اگر عبادت و شرك به      اما  . شود
ست که مـشکل    روایات هم آمده ا   طور که در    همان. شودمی) شرك(به سمت پرستیدن طاغوت   

؛چـه بـود   الـسالم علیهحضرت آدم  در عدم سجده بر   مشکل ابلیس   و  در بهشت   السالمعلیهآدم حضرت
ورود و خروج افـراد نـسبت بـه         یعنی  . گرددمشکل دوم به استکبار برمی    حرص و    به مشکل اول 

ها باعث دور شـدن و بـه وجـود          آن لغزش  تفاوت دارد و  هایشان  پرستش خداوند متعال و لغزش    
د فرمایکه ایشان می  این. شرك است  بر یکی از ارکان کفر و     کِ. شودمدن یک جریان دیگري می    آ
ـ ، اگر تعریف    ریف بالذات است  ا، به دلیل همان تع    »شودجمع نمی پرستشکبر با   « باشـد ذات  بال

کـردن در  قائل بودنـد فکر ولی اگر    .شودجمع  با پرستش بالذات    ذات  بال ممتنع است که استکبار   
. یابدگیري در افعال معنا میدو نوع جهتهستند،فعل اوصافاینهاهمهوع است وذات ممن
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او مـا را  یعنـی  ! را در مقابل خدا بزرگ ببیند، اصالً به دنبـال تکامـل نیـست      انسانی که خود  
خواهد به سـمت  ورزد نمیخلق کرده براي این که تکامل پیدا کنیم، آن شخصی که استکبار می 

خواهد می پس. برود )عالم خلق کرده است   براي  ه سمت جهتی که خداي متعال       یعنی ب (تکامل  
ریشه حرص، کبـر و تمـام اخـالق رذیلـه در دوري از نامحـدودیت و        . برود شدنبه سمت تجزیه  

. حرکت به سمت محدودیت است
به ایشان این است قبل از ایـن کـه وارد معنـاي پرسـتش شـوند، چـرا وارد         اول   اشکالپس  
عبد شدند؟ عبادتِتعریف 

ت کـه نسبت بین دو خواست اسبلکه ! معناي مملوکیت نیستعبادت به که اشکال دیگر این  
مـصداق  از  البتـه . انقطـاع پیـدا کننـد     تعـالی  خواست و مشیت حضرت حق     عباد نسبت به  باید  

-مـی توجه به بـستنی وقتی یا اش است، که غرق در دوچرخه  را مثال زد    اي  بچه توانمی انقطاع

از تـوان مثـال زد؛  هـاي مختلفـی را مـی   انقطـاع لذا ! کندلج میکند، از همه چیز منقطع شده و 
رسد و احتیاج به ازدواج دارد و یا کـسی          یک بچه گرفته تا یک جوانی که به سن بلوغ می          حالت  

.خواهد بگیردکه عالقه به تحصیل دارد و مدارکی را می
شرك مشکل پیدا    بااستکبار  جمع  د، در   انرا حل نکرده   ن نسبت بین ذات و فعل     چو بنابراین

ذات مـا و   (نسبت بین مالک و مملوك، بحث نـسبت بـین دو ذات             براساس این مبنا    زیرا! کردند
یمـصداق ،ورزنـد و هم شرکی که دیگران میما   خداپرستیهم  است که در این صورت،    ) ذات او 

.، چند خدایی تناسب دارد»ذات«به مبنايپس .ستامملوکیت و از عبودیت و بندگی 
طـور کـه   بـراین اسـاس همـان     .شـود مالحظـه مـی   نسبت بین دو فعل      اما در مبناي مختار،   

بـر همـه    نیـز   شود و بر همه اوصاف حاکم اسـت، کبـر و اسـتکبار              خداپرستی از حمد شروع می    
ماننـد  ؛»یـنم بمـی تـر خودم را نسبت به تو بزرگ     «استکبار یعنی   زیرا  . اوصاف رذیله حاکم است   

لـذا ابتـدا    . است تر، فکر کرد که وجود خودش برتر و بزرگ        »خلقتنی من النار  «: گفتکه   ابلیس
، اولین نـسبت در دنیـاي فعـل   پس ! نسبت دادبه خود اکبر را ،  »اهللا اکبر «که بگوید   به جاي این  

زایش  از آن و بعد تجاوز و عدم تجاوز       محدودیت و نامحدودیت در قدرت و علم و این امور است            
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بندگی خدا و بندگی طـاغوت  ه نوع شود و به سبا این نگاه، معناي پرستش عام می      . کندپیدا می 
در یعنـی کنـد؛ ها تنـوع پیـدا مـی     انقطاع ،در بندگی طاغوت  .گرددتقسیم می و بندگی التقاطی    

براسـاس  باید توجه داشت کـه     البته  . ستادر مسیر تکامل     ولی بندگی خدا  مسیر تکامل نیست،    
نـسبت بـین دو     بـه پرستش  زیرا  !نه ذات ،  کندها معنا پیدا می   بندياست که این تقسیم    »فعل«

در و اگـر کـسی       سـت اعـام   معنـا   این  از خود به سوي شاء دیگري تعریف شد که          انقطاع   وشاء  
اگـر طـرف پرسـتش خـود را          و شودمعنا می  پرستیدن خدا ،، به نامحدود تکیه کند    خود انقطاع

پایدار  ،انقطاع هست ولی دوام    نیزدر آن   که  . شودت قرار دهد، استکبار و تجاوز آغاز می       محدودی
. را عوض کندلذا مجبور است مدام معبود خود! و ماندگار نیست

،فقـط یـک پرسـتش   زیـرا ، معنا خواهد شـد بودن بیالبته برمبناي اصالت ذات، عبد طاغوت     
! شودمیتعریفعدمی نیزشركلذا. شودعدمی میست و بقیهيوجود

المیـزان از  مالکیـت حقیقـی و اعتبـاري بـر تفـسیر      ـ اشاره به ورود اشکاالت قبلـی دربـاره      3/2
»عبادت«تعریف 

مـوال و   و رابطـه    عقـال  ياساس بنـا  یا بر عالمه عبادت را  ظاهراً  » ایاك نعبد «ي تفسیر درباره
. بیان شد  کدام قبالً ؛ که اشکاالت هر     یقیمالکیت حق یا   اندکردهمطرح  )اريمالکیت اعتب (عبدي  

،عقال يدر بنا و ثانیاً   کردن با عقال منزه نموده      خداوند را از مساوي   باید  اوالً  صورت اول،   یعنی در 
.کندغایت را ایجاد میاو زیرا. غایت نسبت به خدا تصور نداردلیغایت اصل است و

را تحلیـل   کفار و اموري مثل خودکشی       دستگاه ندتواننمی) مالکیت حقیقی (در صورت دوم    
،ایـاك نعبـد   بلکـه   .است نادرستیمملوکیت، بحث   بحث  » ایاك نعبد «تفسیر  در  بنابراین  . کنند

، یعنی خواست تو را مقدم      )کنمتو را پرستش می   (» ایاك نعبد «گویید  وقتی می . بحث شاء است  
ن فعل تو را بر جریـان فعـل         مشیت تو را بر مشیت خودم و جریا       . دهمبر خواست خودم قرار می    

مـن مجـراي جریـان فعـل او بـراي            یعنیشدن است؛ این به معناي خلیفه   . دارمم مقدم می  دخو
. دستگیري دیگران شوم
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اساس انقطاع در نسبت در صورت تعریف پرستش بر» پرستش«با» حضور معبود«ـ تناسب 4/2
شاءبین دو 

الک مطلـق از مملـوکش محجـوب نیـست، لـذا      نکته دیگري که ایشان فرمودند این است که م     :س
. رو عبـادت بـشود    شود؛ یعنی خدا باید به عنوان معبودي حاضر و روبه         مطرح می » حضور«بحث  

.ملتفت شده است» حضور«به سیاق »غیبت«سیاق در این آیه شریفه بنابراین 

طـرف تعلـق،    هم نسبت بـه      ،کندانقطاع پیدا می   وقتییعنی  . ستدر معنی پرستش ا    ،»حضور«:ج
دوچرخـه  به او وعـده خریـد   اي که مثل بچه.و باید با شما ارتباط داشته باشدتنبه هست و هم ا    

اگـر  یـا  ! نیـست غیـر دوچرخـه   بـه چیز دیگـري  ید، حواسش به هیچ اهنخریدوقتی تا دهید؛  می
-دهند وقتی به سمت بیمارستان حرکت می      ب... ، دوستان و  ش، مادر شخبر تصادف پدر  کسی  به

.دکنرا فراموش میش، همه نیازهاي دیگرکند
کـه  نظر اسـت  مـد ايبه انـدازه  ي عمیق نیست؛ بلکه   انقطاع حقیقی به آن معنا     منظور،البته  

بـه   انسان هم و غم   يهمهکه  معنا   اینلذا  . کندالتفات ظاهري حواس ما را از همه چیز جدا می         
وجود مطلق  امر  اصالً  که  انقطاع مطلق    نه. شودپیدا می به نسبتی   باشد، براي همه  او طرف تعلق 

آن! چه منـافق و چه کافر، چه مسلم در پرستش هست؛    تنبه و انقطاع     ،حضوراین معنا از    . ندارد
شت و  و غمـش بهـ     هم يدهد، همه بندد و جانش را می    می انفجاري به خود  کمربند   ی که منافق

.درست کرده استجهنم خیالی است که براي خود

صورت تعریف آن براساس مملوکیت حقیقی با پرستش در » حضور معبود«تناسب ـ عدم1/4/2

گویند وقتـی مملوکیـت مـا و مملوکیـت خـدا            میلذا  د؛گرداستدالل ایشان به مملکویت برمی     :س
، حـق   نتیجـه در  . شود از مالک غفلت داشته باشیم، لذا خدا حـضور مطلـق دارد            مطلق شد، نمی  

ندگی بـه  رو ببینیم، حق بندگی ما هم این است که در ب و را حاضر و روبه    این است که ا    پرستش
.چیزهاي دیگر توجه نکنیم

۱۳۴



)12(

د، مـصادیق   شـروع کننـ    »مالکیـت «اسـتفاده نکننـد و از       براي حضور و تنبـه       »پرستش«اگر از    :ج
یـا  گـرفتن از مالکـشان هـستند،     که افراد به دنبـال فاصـله       نام برد در نقض آن    توان  ي می بسیار

و مقابـل او  شـود  ور مـی حملـه به مالـک مطلـق   ،عالوه بر آن.هستندزدن به خوددنبال ضربهبه
-علیـه اي که باعث شود وقتی سر امام حسین       حمله! این خیلی بدتر است   ! ندکمیدستگاه درست   

اي به دستگاه خداي متعال     یعنی این چنین حمله   ! شود، رنگ خورشید عوض شود    جدا می  السالم
کنـد، همـه    آیـد، آسـمان گریـه مـی       زمین به لرزه درمی    السالمعلیهر شهادت امام حسین   د. بردمی

دهد در حالی که خودش یک چنین جنایتی نسبت به مالکش انجام می  . کنندمخلوقات گریه می  
و لـذا اگـر بخواهنـد تنبـه         ! داند خدا کیست  یعنی می ! اش خداست داند که مالک حقیقی   هم می 
. ، قابل معنا نیستبیان کنندیت را بر اساس مالکحضور 

براسـاس ظرفیـت و جایگـاه عبـاد و ناسـازگاري آن بـا مملوکیـت               » اخـالص «ـ ضرورت تعریـف     2/4/2
حقیقی 

بـراي همـه   )حـق ارتبـاط برقرارکـردن   یعنـی  (حق عبـادت   از طرفی دیگر، با تعریف ایشان     
برابـر بـا حـق جـاري        ادت،عبـ باشد  حقیقی  اگر مالکیت   زیرا  . کندیکسان است و تنوع پیدا نمی     

! کندتنوع پیدا نمیوشودمی
هـاي  هـاي مختلـف، عبودیـت     در انواع مختلف، متناسب با ظرفیـت      که   حق مطلب این است   

مثـل  (ده دارد    رتبـه ایمـان    زیـرا بعـضی افـراد     ؛حتی در دستگاه ایمان   . گیردمختلفی شکل می  
رتبـه ایمان ،دیگربعضیو) دني او هستآید و یک عده تحت لوا  نامه می سلمان که برایش زیارت   

امـا  . درست است که حد غیرمعصوم تا سدره المنتهی است، ولـی آن جـا هـم مراتـب دارد       . یک
عبادت باید فقط به خاطر خود خداي متعـال باشـد و گرنـه بقیـه آن، عبـادت         «:دگویمیعالمه  

کـه  ایـن و   نـده دارد  کنبه ظرفیت عبادت  بستگی  که این خلوص    حال آن  .»کامل و خالص نیست   
یعنـی اخـالص   . دواهـ خبه اندازه خودش از او میهرکسی راچه چیزي به او داده است؟    خداوند  

در اطـرافش نیـست، حـد       هـیچ نعمتـی      در ظـاهر  روستایی که    یک زن . ندارد معناي مطلق  نیز
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را بـراي    لباسـی آورد، یـا    را بـراي رزمنـدگان مـی       تخم مرغ منزل خـود    اخالصش این است که     
! دهـد میوآلـه علیهاهللاصلیرا به پیامبر  خود   همه دارایی علیهااهللاسالمحضرت خدیجه یا! بافدمیمندگان  رز
-کـه زنـدگی مـی     مالئ که با لطافـتِ    هستالسالمعلیهممعصومینوضعیت  ،  و دارایی  از رفاه باالتریا  

گاه گفته شود ومیمالحظهبازي اسبابکردن با انواع در بازي هابچهرفاه  یعنی یک وقت     ؛کردند
امـا  یعنی فوق رفاه را دارنـد،       ! هستند السالمعلیهمدوران کودکی معصومین  بازي  همکه  مالئشود  می

فوق رفاه، حاضرند بـراي خداونـد   شان در عبادت به حدي است که با آن جایگاهِ      ظرفیت اخالص 
.را بدهدپهلویشان بشکند و فرزند در رحم خود

عنـی اخـالص    افـراد م  بایـد متناسـب بـا ظرفیـت         ! کنـد ی فرق می  خیلبا هم    هاپس ظرفیت 
! بدانیمخارج را را بپذیریم و بقیه یک مصداق از اخالصنبایست مشخص شود و

نـسبت بـه    علـیهم اهللاصـلوات محمـد رم به اعالم پرستش امت محمـد و آل        ـ تبیین آیه چها   3
»نتعبادت و استعا«بر اساس » تحقق امت«خداي متعال جهت تشریع 

گیري بخش دوم سوره در این آیه با اعالم پرستش نسبت به کلمه حقـ شکل1/3
بـا صـیغه    سازد، لذا پرسـتش     که عبودیت با استکبار نمی    ي بعدي مرحوم عالمه این است       نکته :س

اشتغال به نفـس کنـار       یعنی. شودکم   تا توجه به خود   ،»ایاك نعبد «: آمده است الغیر  متکلم مع 
.را در خیل مردم ببیند     رود و خود  و تشخصات کنار     عنایت و خودبینی دور شده    اشته شود و    گذ

ایـن  حـال  .بود که دلیل التفـات، حـضور اسـت   این ـ شدکه بحث آن مطرح ـ مطلب اول  پس 
علت همین حضور کـه     بهفرمایند  میشود که چرا از غایب به مخاطب برگشت؟         مطلب مطرح می  

نیـز  پـس حـضور      ،مملوکیت مطلق است   ومالکیت  چون  یعنی  . بر اساس مملوکیت مطلق است    
حـق عبـادت ایـن       زیرا. شودگفته می  »ایاك«و   غیبت به مخاطب تبدیل شده     لذامطلق هست،   

. حضور داشته باشد و در حضور هم باید مخاطب باشدتوجه به است که 
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ه در کـ بـه خـاطر ایـن   ؟»اعبـد «نگفتـه  و » نعبد«این است که چرا گفته است    بعديمطلب  
.شودمشترك و یکی که با بقیه » نعبد«گوید میلذا یک اشتغال به نفس هست، » اعبد«

در این صورت، .با مملوکیت تناسب ندارد بلکه با پرستش تناسب دارد»حضور«بیان شد که:ج
صورت ـ چه بهبراین اساس ابتداي سوره ، مطرح شودپرستش بحث ،مملوکیتبه جاي باید 

، رحمانیت و به توضیح دستگاه الهی یعنی حمد خداوند و جریان والیتـ فردي و چه جمعی
خواهند فرد و جمع با همدیگر میشود و سپساو پرداخته میبودنو مالک یوم الدینرحیمیت

را خطاب خود کرده و خداي متعال با صیغه مخاطب صحبت لذا ،بحث پرستش را شروع کنند
.دهندقرار می

ـ اخـالص  2ـ حمد 1: داراي سه بخش است) فاتحه الکتاب(سوره حمد «: آمدهنیز در روایت  
. شودسوره فضاي بحث عوض میاینکه در کندتأکید مینیزالسالمعلیهخود معصوملذا؛»ـ دعا3

یک فضا در   . دکنهنري را تشریح می    هايفضا اًمرتب ،پس چون قرآن، یک کتاب هنري است      
، دسـتگاه   »مامت«فرماید باید   ال خداي متعال در فضاي دیگري می      ح. بودحمد   سوره بخش اول 

. اسـت اخالص فضاي این ؛»ایاك نعبد و ایاك نستعین    «د  من را مورد خطاب قرار دهند و بگوین       
پـس از نظـر     . دعاسـت فضاي  تا آخر سوره است که      » ..اهدنا صراط المستقیم  «از   نیز بخش سوم 

. سوره این سه بخش هستکه در اینتوان اقرار کردمینیزعقلی 

خواست فاعل مافوقجریان ها براي ـ تعریف پرستش به انقطاع و رفع ید از خواست2/3
از توصیف یک دستگاه به سـمت عبـادت عـوض شـده             سورهفضاي  » ایاك نعبد «با  بنابراین

خاطـب قـرار    دستگاه خداي متعـال را م      بنایراین. خواهد شروع کند  جمعی می که  عبادتی   ؛است
م و  یپرسـت فقط تو را مـی    » ایاك نعبد «یم؛خواهفقط خواست تو را می     گوید که ما  دهد و می  می

م بـه سـوي کـس    یحاضر نیستانقطاع و پرسش ما براي توست و . شویمفقط براي تو منقطع می   
. میدیگري منقطع شو
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دسـتگاه  همان   نیزدر عبادت   ثانیاً  عبادت است و     بلکه بحث  مملوکیت نیست، اوالً بحث   پس  
دسـت  مـان   هـاي از خواسـت  که مـا  را مورد خطاب قرار داده است       ) دستگاه خداي متعال  (قبلی  

. میخواهخواست تو را میفقط و داشتهبر

نـه  (شناسـی   علـت محوریـت انـسان     در مبناي قـوم؛ بـه      دادن صیغه متکلم وحده   ـ اصل قرار  3/3
مبناایندر ) شناسیجامعه

نگفته، به دلیل کبر و غیره نیست، بلکه به دلیل این اسـت            » اعبد«و   آمده» نعبد«که  اما این 
در وحـدتِ  چـون   امـا   . اسـت علـیهم اهللاصـلوات محمدن سوره اصالً براي امت محمدوآل     که تشریع ای  

بـه همـین    ،محـوري  السالمعلیهممعصومو   خداشناسی حاکم است، نه     ، انسان مبناي موجود عنوان  
.آمده است» نعبد«شکنند که چرا به جایو تحلیل میدادهرار را اصل ق» اعبد«جا ینادردلیل

یـک امـت   بایـد  براي یک امت تشریع شده است و       چوناست؛ »نعبد«،از اصل  در حالی که  
. پرسـتیم تـو را مـی    علـیهم اهللاصلواتمحمدخدایا ما امت محمدوآل   یعنی  . »نعبد«همه با هم بگویند     

یعنی نعبد همه   . پرستدپرستد، صنف هم می   عتاً فرد هم می   پرستد، طبی وقتی یک امت می   البته  
پوشـاند و اصـالً فـرد و صـنف      را نه به عنوان مصداق، بلکه به عنـوان همـه مراتـب انـسانی مـی                

ن هیچ امتـی   ودبتواند  یعنی یک فرد مسلمان، نمی    ! کند مگر در یک جامعه    موضوعیت پیدا نمی  
کـه  مانند ایـن  ! ین که عبادت داشته باشد    رسد به ا  بدون هیچ امامی، حرکت داشته باشد، چه ب        و

حیات معمولی و زندگی داشـته باشـد،  تواندمینبریده از یک تمدن    به تنهایی و  یک فرد   امروزه  
بـاره  حسینی در این  سیدمنیرالدین  عالمه  حضرت استاد مرحوم  !عبادت کند  کهبرسد به این  چه  
تواند از دکمه پیـراهن     شود، نمی از شهر جدا     یک عارف در دل کوه برود و      حتی اگر   فرمودندمی

-یعنی بنا به بحث    .باشدمحض  ریده و منقطعِ  رود، ب که روي آن راه می     ايخود تا آسفالت کوچه   

همـه چیـز   . وجود نـدارد ذات مستقل و بریده واستدر رابطه »تعین«،اصالت ربط هاي فلسفه   
. را معرفی کرداصلی و فرعیر جموعه و متغیدر ارتباط است و در ارتباط هم باید م
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عبادت را به خودمان نسبت     فرماید چون ابتدائاً    می» نستعین«با  » نعبد«ارتباطيبارهایشان در  :س
-مطرح مـی   »استعانت«،کنیمدعوي استقالل در وجود و قدرت و اراده می         ،دهیم و به الزمه   می

» نعبـد «در  هم که    یر همین عبادت  یعنی د . شود، تا به وسیله آن، نقص این عبادت جبران شود         
عانت و  ایـن ربـط اسـت     . داریـم » نستعین«نیاز به   دهیم، مستقل نیستیم و     به خودمان نسبت می   

.عبادت است

اولـین  توان گفـت  می نابراینب،  باشد شدهي نازل اولین سوره  ،و این سوره  » امت«، بحث اگر نعبد :ج
باشـد نـه     ، سوره حمـد   اگر اولین سوره   یعنی. است »شدن امت درست«،  حکمی که تشریع شده   

جامعـه و امـت محمـد و آل          ایجـاد شـدند   سوره علق، اولین حکمی که حـضرت بـه آن مـأمور             
بـدون  زیرا . است» نستعین«و » نعبد«شان شناسییعنی پایه جامعه  ؛باشدمیعلـیهم اهللاصلواتمحمد

توانـد  ت وحدت جامعه مـی    عل که،توضیح آن . شودجامعه الهی درست نمی   » نستعین«و  » نعبد«
در امـور   . توانـد امـور سیاسـی باشـد       مـی  تواند امور فرهنگی باشد و    می امور دنیایی و پول باشد،    

امـا علـت وحـدت      . تـوان کثـرت آن را     و هم می   مالحظه کرد را   توان مبناي آن  هم می  ،سیاسی
محمـد   پرستش خداي متعال علت درست شدن امت      یعنی  . پرستش خدا است   جادر این جامعه  

.ستاعلیهماهللاصلواتو آل محمد
، »إقرا«:گویدمی» اهللا الرحمن الرحیم  بسم«اگر سوره علق هم اولین سوره باشد، بعد از          البته  

ایجـاد امـت    پـس   ! نیازهـاي مـادي    بـا نـه    ،فرهنگی درسـت کـن     را با امور  جامعه  یعنی  . بخوان
همه با هم تولی پیدا کنید تا تحقق این         باید  . به صرف فرستادن پیامبر نیست     وآلهعلیهاهللاصلیمحمد

.»ایاك نعبد«: گویندهمه با هم میرو، ازاین.امت درست شود
پوشـاند و اگـر     مـی جریان والیت او همه جا را       کیفیت  حاصل شد، به او انقطاع   کهاز این بعد  

بحـث  آن وقـت    . شـود نمی) ایاك نستعین (مکاناً جاري شود، بدون استعانت    بخواهد این کیفیت    
نظـام  «و بـه  شـده شـروع   » جهـت «کـه از     شـود فلسفه نظام والیـت مطـرح مـی       شناسی  انسان

و اسـتعانت    شدهحجت تمام    ،شودایجاد  در نظام علمی عجز     یعنی وقتی   .درسمی» هاحساسیت
به عبارت دیگـر    . استو ایجاد بصیرت    ظهور و بروز استعانت در بخش علمی        . کندپیدا می معنی  
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کیفیت حتماً ظهـور و بـروز   و  باشدعجز در کیفیت    کند که   کردن صدق پیدا می   کمک آن جایی 
.داردیعلم

تشکیل حکومت . 2تشکیل امت . 1:وآلهعلیهاهللاصلیاشاره به مراحل سه گانه بعثت نبی اکرمـ 4/3
تمدن الهیتشکیل. 3

اولـین مرحلـه آن تـشکیل       : اردمرحلـه د   ، سه وآلهعلیهاهللاصلیاکرمبعثت نبی باید توجه داشت که     
. تـشکیل تمـدن اسـت      ،سومین مرحله آن  . تشکیل حکومت است   ،دومین مرحله آن  . امت است 

بعـد  .براي تشکیل امت است   دستور و فرمان    مرتباً   شده در قرآن  نازلاولین آیات    رسدنظر می به
سپس . است شود بحث حکومت  ، آیاتی که در مدینه نازل می      شوندمدینه می حضرت وارد   وقتی  

اشـته  علنـی د رفتـار الـسالم علـیهم اهـل بیـت  توصیف جایگاه شوند نسبت به  که مأمور می   زمانیاز  
.تمدن استایجاد بحث دیگر، باشند

بـه  ...)کردن ومانند حمد(آیات دادن اینوند در حال تعلیمفرمودند، خداسوره يابتدادر عالمه  :س
گویـد  خـود خداونـد نمـی   راي مدعاي ایشان است؛ چـون  و این آیه، بهترین دلیل ب     ها است   بنده

.بگوینداین چنین دهد که ها یاد میخداوند به بندهبلکه !»ایاك نعبد و ایاك نستعین«

شـروع  اسـت و سـاختن، از یـاد دادن        » ن امت ساخت«بلکه بحث    ،نیست» یاد دادن «اصالً بحث    :ج
نـه  » م الکتـاب و الحکمـه     هـ و یعلم  یـزکیهم و  «. یاد دادن بدون تهـذیب نیـست      چون  . شودنمی

.  »یزکیهم«و بعد » یعلمهم«
،»و ایاك نـستعین نعبدایاك «: ، آیات بعد استدلیل ایماند و نشروع کنیعنی باید با ایمان  

.هستالسالمعلیهمبیتالاهل آیات، بحث که در همه این»...صراط«، »اهدنا الصراط المستقیم«

حمد و آله الطاهریناهللا علی سیدنا موصلی
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حمدسوره هشتمجلسه 

»سبلصراط،هدایت،«تفسیرعقلیوکالمیبررسی
آیهذیلاخبارباآنمنافاتبیانوالمیزاندر
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ر المیزاند» بلسصراط،،هدایت«ـ بررسی کالمی و عقلی تفسیر 1

»هدایت، صراط، سبل«در تفسیر از ) شناسیجامعهنه(» شناسیانسان«بودن نگاه ـ حاکم1/1
تا آخـر   » ..اهدنا صراط المستقیم  «در آیه    رهطباطبایی عالمهمرحوم  :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت

بـه  اسـت و   » هـدایت «و  » صـراط «در معنـاي     بحث مفصلی دارند که بیشتر تمرکز بحث       سوره،
مقدمـه بـراي توضـیح       چنـد . پردازنـد همین نسبت، کمتر به مفاهیمی که در این آیه هست می          

» هـدایت «معنـاي  اًنـسبت و » صـراط «ند و بعد از این کـه معنـاي   آوراز آیات قرآن می » صراط«
. کننـد چند نکته دیگر هم مطـرح مـی  ) »صراط«و » هدایت«(در همین بحث     شود،مشخص می 

. ج نکته داردیعنی هفت مقدمه و پن
معناي نزدیکی دارد، امـا      با طریق و سبیل   » صراط«کنند که   اول به یک نکته کلی اشاره می      

بـودن و   دارد که متصف شده به صفت مـستقیم        هاییاین صراط در عرف قرآن کریم، یک تفاوت       
ك ایـا «یعنی وقتی که بحث عبـادت در         ؛قرار گرفته است   کنندهمورد درخواست فرد عبادت   لذا  

بـه  و سایر توضیحاتی که ایشان دادند، مطرح شد و معنـاي کلـی سـوره                » نعبد و ایاك نستعین   
اش خواهد نتیجه و غایت عبودیت    ، می بعد از عبودیت خود   عبد، حال   ادت و عبودیت بازگشت   عب

دت خالـصش را در چنـین صـراطی قـرار          عبـا تا  کنددرخواست می از خدا   ، لذا   را از خدا بخواهد   
. شوندگویند و بعد وارد بحث صراط میکه درباره این دو آیه میبودیتیاین کل. دهد
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خواهـد  کنـد و مـی    را با این وصف طلب مـی      » عبادت«،کنندهي عبادت به عبارت دیگر بنده   
اش رسـیدن بـه صـراط       خواهد که نتیجه  عبادتی را می  . شودمستقیم منتهی   به صراط    عبادت او 

: گویندآیات قرآن میشوند که همه را با اسنادمیوارد مقدمات بعد . مستقیم شود
یک راهی را معرفی کرده است؛ چه انـسان و چـه             خدا براي همه مخلوقات خود    ؛مقدمه اول 

.همه یک راهی دارند! عموم موجودات
راهی داریم که از خدا دور است و        . ها با هم متفاوت است و یک صفت ندارند        راهمقدمه دوم؛   

تـرین راه اسـت و راه   راه عبادت و دعاي او نزدیک    . ا نزدیک است  راهی که به خد   
ولی هـر دو  . کننداین را نیز به آیات قرآن مستند می    . غیر خدا یک راه دور است     

. راه، راه خداست
یعنـی  . عالوه بر این که راه دور و نزدیک داریم، راه صعود و راه پستی هم داریم          مقدمه سوم؛   

به نیزجا در این. رودراه به سوي پستی میرود و یکیک راه به سوي بلندي می   
معنـاي  نیـز دهد و یـک راه  یک راه معناي سقوط می  . کنندآیات قرآن اشاره می   

ها نیز هست که نه به سوي باالست و نه بـه سـوي سـقوط    سري راه صعود و یک  
-است، بلکه اصالً راه را گم کرده و دچار حیرت شده است که این ضـاللت مـی                 

. کنـد گویند اي بسا که این آیه به این سـه طایفـه اشـاره مـی               بنابراین می  .شود
مغـضوب  «اند،  راه کسانی که راه نزدیک به خدا را انتخاب کرده         » انعمت علیهم «

کسانی که در   » ضالین«اند و   کسانی که راه دور و پستی را انتخاب کرده        » علیهم
اي هـستند کـه راه   ن قطعاً طایفه و مؤمنی  انداند و راه را گم کرده     ر حیرت راه دچا 

.ورزنداند و به آیات خدا استکبار نمینزدیک را انتخاب کرده
یـک طریـق   . هاي مختلفـی دارنـد    خود مؤمنین هم بر حسب آیات قرآن، راه        ؛چهارممقدمه  

بر همین اساس وقتی ایـن مطلـب        . هایی در راهشان هست   ندارند و تقسیم   واحد
وجه به آیات قرآن، آن راهی است کـه ضـاللت و            روشن شد، صراط مستقیم با ت     

مفهومـاً متغـایر   ظلـم گر چه که ضـاللت و شـرك و      . شرك و ظلم در آن نباشد     
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گویند آن  بعد با توجه به آیات قرآن می      . هستند ولی در خارج یک مصداق دارند      
کسانی که اصحاب صراط مستقیم هستند یک علّو و منزلت بـاالتري نـسبت بـه          

رند، گرچه که مؤمنین ممکن است عمل خـالص داشـته باشـند             بقیه مؤمنین دا  
ممکـن اسـت تفـاوت عملـی        . اصحاب صراط مستقیم نیست    مانندولی علمشان   

ها هم مؤمنین خالص باشند ولی اصحاب صراط مـستقیم بـه          نداشته باشند و آن   
کنند، علمی  اي دارند که بعداً به آن اشاره می       نحوي هستند که یک علم جداگانه     

ها داده است ه خدا به آناست ک
ها در صراط خدا فقط یک راه است، ولی سبیل خدا متفاوت است و همه سبیلمقدمه ششم؛ 

-است که همه جاده  راهو شاه  مثل اتوبان  یصراط مستقیم راه  . گنجندصراط می 

واحـد  » صـراط «مختلف داریـم، امـا      » سبل«در قرآن   . شودها به آن منتهی می    
شود که مؤمنین بر حسب درجاتـشان در سـبیلی          مشخص می با این معنا    . است

کنـد، ولـی    گیرند که بر حسب وضعیتی که دارند، به خدا نزدیکشان می          قرار می 
به اخـتالف احـوال      ،سبیلپس  . گیرندصراط مستقیم قرار می   در  همه در آخرت    

. شود، اما صراط مستقیم یکی استمختلف میمتعدد و رهروانش 
. شـود ها با مقداري نقص و یا حـداقل بـا امتیـازي جمـع مـی               از سبیل  هر یک ؛  مقدمه هفتم 

هـا بـر حـسب      یعنـی سـبیل   . برخالف صراط مستقیم که در آن نقص راه نـدارد         
ایـن  اوصـاف عالوه بر این کـه     ،رهروانش یک نقص و امتیازهایی دارند اما صراط       

دش یعنی قائم به خـو    . هم متصف شده است   » مستقیم«هفت مقدمه را دارد، به      
یعنی قائم بـه خـودش      . یعنی قوام » مستقیم«. لذا نتیجه صددرصدي دارد   . است
هر راه دیگـري کـه خالئـق بـه           وصراط مستقیم راهی است به سوي خدا        . است

بـه معنـاي    » صـرَطَ «از نظـر لفظـی هـم        . اي از آن است   سوي خدا دارند، شعبه   
که آدم یک چیزي وقتی . خورد و هیچ راه فراري ندارد   یعنی می . است» بلعیدن«

بلعد، آن چیز بلیعده شده، هیچ راه فراري ندارد، راهش فقط یک راه اسـت   را می 
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هم خود صـراط ایـن      . پذیر نیست این هم چیزي است که تخلف     . رودو آن را می   
معنـایش  » مـستقیم «رساند که هیچ نوع انحرافی در آن نیست و هم           معنا را می  

بر خودش هیمنه دارد و وابـسته بـه          این است که به امور خودش مسلط است و        
ها ممکن است بـر حـسب       سبیلاما  . اش صددرصدي است  لذا نتیجه . غیر نیست 

ها نقص و امتیاز داشته باشند، اما اگر به صراط مستقیم وارد شدید، قطعـاً               ایمان
در رساندن مردم به سوي مقصد و غایت، صددرصد اثـر         . نتیجه صددرصدي دارد  

بـر  . مـشخص شـد   » صـراط مـستقیم   «ها معناي   ن مقدمه بر اساس ای  . بخشدمی
:داردنیز پنج نکته » صراط مستقیم«،اساس این توضیحات

مثـل طریـق اسـالم،      . شود با هم مختلف اسـت     طُرُقی که به سوي خدا منتهی می      نکته اول؛   
ها طُرقی هستند که همه بـه خـدا منتهـی           ایمان، عبادت، اخالص و اخبات؛ این     

طـور کـه شـرك، کفـر، جلـود، طغیـان و             همان. م فرق دارند  شوند، ولی با ه   می
. معصیت هم مراتب مختلفی از راه گمراهی هستند

ن کسانی که در    آ هاست،یم مهیمن و مافوق همه سبیل     صراط مستق طور که   همان؛نکته دوم 
ن و مافوق همه مردم هستند و خدا امر هدایت          ممهی صراط مستقیم هستند نیز   

اسـت کـه اولـین نفـر از ایـن افـراد برحـسب روایـات متـواتر           ها سپرده   را به آن  
که چـرا    اي به آیات قرآن دارند    جا هم اشاره  در این . هستندالسالمعلیهامیرالمؤمنین

! را دارند؟اساس دیگر آیات قرآن باالترین مرتبهآن اصحاب صراط مستقیم بر
لفظـی در معنـاي     ، کـه یـک اخـتالف        نسبت به معناي هدایت دقـت اسـت       دقت؛نکته سوم 

که آیا هدایت به معناي راهنمایی نسبت به راه و هدف    هست و آن این   » هدایت«
است یا به این معنی اسـت کـه دسـت طـرف را بگیریـد و ببریـد و بـه مقـصد                        

در کجا معناي اولی اسـت و در کجـا   . دهداین دو معنا را می » هدایت«برسانید؟  
دهـد و   متعدي شد، معنا اولی را می     » الی«گویند اگر با    میبعضی  معناي دومی؟   

-اما ایشان می  . این اختالف هست  . دهداگر با الی متعدي نشد معناي دوم را می        
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در هر صورت هر دو معنـا  . فرق کند» الی«طور نیست که با بود و نبود   اینگوید  
ایـن  » الـی «که هـدایت بـا   طور نیست که بتوان مختص کرد  آن هست و این   در  

به صورت کلی عبـارت اسـت از         »هدایت«بلکه  ! آن معنا » لیا«معناست و بدون    
دادن هدف، از مجـراي اسـبابش اتفـاق         دادن هدف، که قطعاً نشان    و نشان  داللت

.کننداین قضاوتی است که نسبت به معناي هدایت می. افتدمی
دادن راه  زیرا رساندن به مطلوب با نـشان      . کندبا هم فرق می    تعریف آنها بنابراین  

برساند و آن یکی     معنا را این   ،»الی«طور نیست که هدایت با      ولی این  تاست، دو
معنـا ممکن است هـر دو » الی«باشد و چه بدون » الی«هدایت چه با  . را نرساند 
. کنندبعد با استناد به آیات قرآن دوباره همین را اثبات می. را برساند

چـون یـک    . مـشخص شـد   » اهـدنا «معنـاي  اساس بیان فرق صراط و سبیل،     ربچهارم؛  نکته  
یعنی چه؟  » هدایت«،  مسلمانآیه این است که براي      ي  بارهدرشده  مطرحاشکال

دوبـاره  آیـا  خـوانیم،  وقتی که مسلمان هستیم و ایمان آوردیم و این سوره را می        
از  !رسیدناز سبیل به صراط     یعنی  » هدایت«گویند  در ادامه می   !هدایت شویم؟ 

. دهـد، برسـیم   ت به آن صراطی که صدرصد نتیجه می       سبیلی که دچار نقص اس    
ا ترین دین است ولی ممکن است کـه شـم         کاملاسالم  درست است که     بنابراین

.کنیدترین متشرع به دین نباشید، لذا درخواست هدایت میکامل
ها به علم است نه بـه  مزیت اصحاب صراط مستقیم و مزیت صراط بر بقیه سبیل        پنجم؛  نکته  

انی که اصحاب صراط هستند، طبیعتاً یک مقام علمـی دارنـد کـه              آن کس ! عمل
تـر از صـراط مـستقیم، اعمـال صـالح           هاي پایین دیگران ندارند و گرنه در سبیل     

کامل و بدون نقص هست پس وقتی برتري اصـحاب صـراط مـستقیم بـه عمـل          
بعداً بحـث  اش فقط به علم است و آن علم هم اعطایی است که نبود، پس برتري 

.کنندمیا در آیات مربوط به این مطرح رآن
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. شناسی است ، انسان )عبودیت(چنین روح عنوان اصلی ایشان      روح بحث در صراط مستقیم و هم       :ج
آورند، هایی که می  زنند و مصداق  هایی که می  آن مثال . شناسی حاکم است  انسان ،یعنی بر هر دو   

در جلـسه   کـه   ــ   بحـث امـت   . آن نیـست   شناسـی در  جامعهگردد، اصالً بحث    به فرد برمی   همه
بر کـل بحـثِ     ، یعنی مبنایشان را حفظ کردند   همان  لذا  .نیستمطرح  در آن   ـ  بیان شد گذشته  

بـر تحلیـل    این اشکال اول    . باشدمیشناسی حاکم   انسان صراط مستقیم،  ، طریق، سبیل و   صراط
.ایشان است

به علت انحصار عصمت ؛ادات شیعهبا اعتق» راه صددرصد مؤثر«ـ منافات تفسیر صراط به 2/1
علیهم السالمبه ائمه طاهرین

حـضرت ، نگـري نگـاه کلـی  بنا بر واطالق داردکه صراط مستقیم    بوداین  ایشان  بحث دیگر   
چون رسـیدن بـه جایگـاه و     !دیگر یکس باشند؛ نه میمصادیق اتم آن    السالمعلیهمو اوالد علی  علی

.عقالً ممتنع استم السالعلیهو امیرالمؤمنینوآلهعلیهاهللاصلیمنزلت پیامبر

ممکن اسـت آن مقـام را داشـته باشـند، امـا             » عمالً«گویند که   البته ایشان یک تفصیلی را می      :س
ها مؤمنین بـا اخـالص کـاملی        عمالً ممکن است در سیبل    یعنی  . کسی آن مقام را ندارد    » علماً«

مستقیم یک علم لذا اصحاب صراط. ه باشندوجود داشته باشند ولی علم اصحاب صراط را نداشت       
.دارندنیزمؤمنین خالصی داریم که اعمال خوبی اما. کس نداردخاص دارند که هیچ

غـایتی  ،و خود صراطبیل قائل شدند، همه در سبیل هستند   تفاوتی که ایشان بین صراط و س       با :ج
لب با اعتقادات خـود ایـشان نیـز    طاما این م. ثابت و اطالق داردو آن  اید به آن برسند   است که ب  

آن سـمت  بـه بایـد د که کننعنوان قبله تعریف می   گاه این توصیف از صراط را به      . گار است سازنا
ي قبله نوع توصیف اشکال ندارد؛ یعنی     اینکه  ،  شودبا هم برابر نمی   نیز  و هیچ وقت     حرکت کرد 

-نمـی هاوقت به آنولی ما هیچ،باشدالـسالم علیهنامیرالمؤمنیووآلهعلیهاهللاصلیاعمال و علم ما، پیامبر 

اعتقـادي  رسیدن بنا به مباحـث این تصریح به !رسیمتصریح دارند که حتماً میاما گاهی . رسیم
.خود ایشان ممتنع است
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لزوماً رساندن شخص مورد هدایت بـه  ،هدایت«معناي هدایت گفتند نیز در که ایشان اینشاید  :س
ش را بگیریـد و     کـه دسـت   دهید، نـه ایـن    راه را به او نشان می     . اهنمایی است هدف نیست، بلکه ر   

.مطلب باشدهمین خاطربه»دببری

بـا ایـن     تعریـف کردنـد؛    )صدرصدي(ثابت و مطلق  کته این شد که صراط مستقیم را        یک ن پس  :ج
م شود و صراط مـستقی    سبل هم باید به صراط مستقیم ختم        بیان که دیگران در سبل هستند و        

در  در حـالی کـه    . رسیدن به صراط مـستقیم اسـت       مفهومی و علمیِ   این تحلیلِ  هم یکی است؛  
.رسدجا نمیمنحصر به افراد خاصی است که هیچ کس به آنبودنثابتبودن و اعتقادات، یکی
اسـت  صراط واحد   ) مقدمه ششم و هفتم   (در توصیف صراط مستقیم فرمودند     ،کهتوضیح آن 

عنـوان  بـه (مستقیم  به صراط   سبل  همهو بقیه هم در سبل هستند و         داردصدي  صددرنتیجه  و  
این رسیدن به صراط، حرف غلطی است؛ چون بنا بـر     در مقابل، بیان شد   . شوندختم می ) راهشاه

.مشخصی داردافرادست؛ یعنی االسالمعلیهممخصوص چهارده معصوماین صراط،،اعتقادات

کردن جایگاه موجب محدود» دادن راهدادن هدف به وسیله نشاننشان«ـ تفسیر هدایت به 3/1
» والیت بر رشد«به جاي؛»ابالغ«شارع به 

ـ » اهدنا الصراط المستقیم  «يبارهدرایشان یـک  . ددار دادننـشان معنـاي    ،د هـدایت  فرمودن
بـه  نیـز   ، هدایت   هاجادهدر  ابلوهايي مطلب ایشان این است که مانند عالمت و ت         احتمال درباره 

، بلکه به جـاده تعریـف       به خود تابلوها تعریف نشود     کهاین،دوماحتمال. تعریف شود  هااین تابلو 
.رساندکند و به هدف مییعنی جاده ما را راهنمایی می. شود

یـک  .را بگیـرد و ببـرد  که دسـت مـا  معنا شودشخصیبه راهدایتاست این   سوماحتمال  
که دست شـما را  تعریف شده و آنو راههدایت، به معرفت و شناخت مسیر کهاینتمال دیگر   اح

، باشدهادي   علت شناخت مسیر،  نیز به يدیگر شخصاگر   ش است و  فقط یک مصداق   می گیرد، 
.شودهدایت انجام می
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خصی که در مقابل شاست گویند مثل کسی چون می. نیستایشانمنظورآخراحتمال ظاهراً :س
دست او را گرفته و آن شخص بدون دادن آدرس و داللت زبانی، پرسد منزل زید کجاست؟ می

.هادي معنا کردندهیعنی دقیقاً ب. ي زید برساندبه در خانه

آن شخص ست که هیک ارتکاز دیگري نیزبرد، گیرد و میدست کسی را میشخصیکهاین:ج
کسی را دستاصطالحاً لذا.به فالن مقصد برسندبکشد تا همه در این راه بیفتند و جاده 

، ببردايخانهخواهد شخصی را بهسی میکه، وقتی کتوضیح آن. گرفتن، این معنا را نیز داراست
ها را خیابانکوچه و مهندسی این حال آیا. کندرا طی میهاکوچه و خیاباندست او را گرفته و

؟ يیا شهردارانجام دادهاو 
شـود  این سؤال مطرح مـی     ناي هدایت در سوره حمد تطبیق داده شود       به مع  مطلباگر این   

صـراط در ایـن     یعنی آیـا    ؟ي آن کنندهبلد و هاديِ مسیر هستند یا ایجاد       راهو انبیا،   خدا   که آیا 
شود یا بحث معرفـی مهنـدس و راه         عنوان عالئم راهنمایی و رانندگی معرفی و ابالغ می        سوره به 

.را معرفـی کنـد  وآلـه علیـه اهللاصـلی خواهد منزلت و جایگـاه خـدا و پیغمبـر   میونچایجادکن هست؟  
گیـر نـه دسـت   ؛هـستند ) مهنـدس  یعنی(کن  راه ایجاد موآلهـ معلیهاهللاصلیحقیقت این است که انبیاء    

آن يایجـاد کننـده  . ها را تشریع کرده و توضیح داده اسـت      راه تمامدین  به عبارت دیگر،    !عرفی
کنـد  اولین کسی که به آن عمـل مـی        البته  . است وآلهعلیهاهللاصلیپیغمبر آن کنندهابالغو   هستخدا  

.کرده و هم عمل کرده استابالغهم وآلهعلیهاهللاصلیپیغمبریعنی . استوآلهعلیهاهللاصلیخود پیغمبر

ک نحو رساندن و این، ی! استدادن راهي نشاندادن هدف به وسیلهرسد منظور، نشاننظر میبه:س
کسانی . جمع کنداند بین این دو معنایی که گفته شدخواستهظاهراً ایشان می. به هدف است

که یکی از (نیزدادن راه حرفشان غلط است، چون نشان،اندکه این دو احتمال را مطرح کرده
را جمع این دو قول با این مطلب، ظاهراً . خودش یک نحو رساندن به هدف است) احتماالت بود

همین که راه را نشان گیرد تا به هدف برساند، بلکه که دست شما را مییعنی نه این. بندندمی
. داده، انگار که دستتان را گرفته است
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از یک سبیل بـه      وصراط مستقیم را به ما نشان بده      کنیم که   درخواست می پس در این آیه     
عبارت دیگر، خدا   به. تر شویم به آن صراط نزدیک   رویم تا مدام    شویم و باال    سبیل دیگري منتقل    

چنـین از   هـم . دهدهدایت را به سوي سبیلی که او لیاقت و استعدادش را داشته باشد، ادامه می              
.جا که وي را مختص به ذات خود گردانداین سبیل به سبیل دیگر تا آن

زیـرا برمبنـاي   !»ط المـستقیم الـصرا «نـه    ،»اهدنا الـسبل  «:شدسیر، باید گفته می   پس با این تف   :ج
زیـرا !باید طی کـنم، سـبل اسـت، نـه صـراط     ایشان چیزي که به ما مربوط است و راهی که ما     

.باید نسبت صراط به سبل روشن شودلذا . صراط غایت ما است

دادن نـشان «لـذا   . کننـد مطرح می » دادن راه نشان«بندي خود، منظور از آیه را       ایشان در جمع  :س
.ه سبل  و هم به صراط تناسب داردهم ب» راه

. نداردگیرد و دیگر کاري به مارا نمیانکند، ولی دستمابالغ میفقط)هادي(دهنده راه نشان:ج
.تا خودشان قوانین را رعایت کننددهیممردم میبه کهراهنمایی و رانندگی يدفترچهمانند 

سـبل  بحـث  هستند با آن روش عملی که در و اتمام حجتمکلف به ابالغ طفقانبیاء که این
کـاري بـه   دادن اصل راه است و  زیرا فقط بحث ابالغ و نشان     . تفاوت و دوئیت دارد   ،  نددمطرح کر 

.دعملی با هم دارنچه ارتباطِصراطاین ندارد که سبل و 

هدف «عال در صورت تعریف ـ ورود اشکاالت قبلی در رابطه با تصور ذات براي خداوند مت4/1
»به لقاءاز هدایت

دادن وسـیله نـشان   دادن هدف به  نشان«بحث بعدي تعریف هدایت است؛ ایشان هدایت را به          
حال در لسان ایشان هدف چیست؟. نی هدف را از طریق راه نشان بدهدیع. معنا کردند» راه

حتمال، این ا.در ذات استوحدتشود و لقاء هم المبناي آقایان هدف به لقاء تعریف می علی
بـه  هـدف   اگر  طور نمونه   مورد اشاره قرار گرفت؛ به     گذشتهاست که در     متعدديداراي اشکاالت   
یعنی اگر معناي هـدف، انحـالل   . شودمیمعنابی، دیگر سبل، صراط و این امور      لقاء تعریف شود  
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ت کثـر از  زیـرا   ؛  شـود پیـدا نمـی   نیاز  دیگري  چیزي  صراط و هیچ  به  شد، اصالً    خالقدر   مخلوق
. ید شده و وحدت محض خواهد بودرفع

در هدف در صورت تعریف هدف به صراط مستقیم»نسبیت«ـ امکان جریان 5/1
عبـارت  آیا صراط طریق رسیدن به هدف است یا خـود هـدف اسـت؟ بـه               که  سؤال دیگر این  

ف صـراط بـا هـد    ،عقال يدیگر، صراط با هدف دوئیت حقیقی دارند یا وحدت؟ البته براساس بنا           
زیرا جعـل راه،    . شودلذا اگر با هم وحدت پیدا کنند، اصالً فاعلیت لغو می          . وحدت حقیقی ندارند  

و مثـل  روداز بین مـی وحدت پیدا کند، زمان    » رسیدن«با  » جعل راه «براي رسیدن است و اگر      
امور خداي متعال است و به      امور تکوینی نزد    شود که این معنا فقط مخصوص       می» کن فیکون «

.ربطی نداردیعیتشر

رسد و صراط، این اتوبان     راه یا اتوبان می   هایی است که به یک شاه     جاده ،گویند سبیل ایشان می  :س
خواهم تهـران بـروم، ولـی خـود         مثل این است که من می     . خواهیم به آن برسیم   است که ما می   

وقتـی کـه    اما  . پس هدف من تهران است    . تهران یک چیز بسیطی نیست، بلکه یک مرکب است        
.شوم) یعنی تهران(راه شاهخواهم وارد این جا هم صراط و راه هست، و من میروم، آنتهران می

پیشرفت هم هـدف و     «فرمایند  رهبري می معظمطور مثال مقام  ست نسبی؟ به  آیا صراط مفهومی   :ج
ایـد  مـا در بیابـان هـستیم و ب   ،این، بدین معناست کـه قبـل از غیبـت   » هم حرکت و راه ماست 

-پس براي این مرحله، رسیدن به جاده هـدف مـی  . مسیرها را طی کنیم تا به اول اتوبان برسیم       

یعنی در زمان غیبت، هدف رسیدن به این اتوبان اسـت،   . شداین معناي نسبی مسیر و راه       . شود
-مـی  ، ایشان دست ما را    رسیدیمفرجهتعالیاهللاعجلعصرو به حضرت ولی    شدیمولی وقتی وارد اتوبان     

ایـن، یعنـی    . شـود برنـد، هـدف حـضرت مـی       جایی کـه مـی    آن. برندگیرند و به جایی دیگر می     
طور است؟حال آیا صراط نیز این.اي تعریف شدیعنی هدف، مرحله! شدن هدفنسبی
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شود؛ درحالی که مبناي ایشان نسبیت را شدن میتقریر ایشان منجر به نسبی   رسد  نظر می به
امـا  . دننبال یک تعریف مطلق صددرصدي است که همه را به آن دعوت کنکند و به د  قبول نمی 

.دهداي را تحویل میهاي مرحلهدهد بلکه هدفشدن، جهت غایی را تحویل نمینسبی
.یرندود، دوئیت میان هدف و صراط را بپذپس باید بر اساس مبناي خ

ـ تناسب صراط و مقام علمیِ صراط با علم حضوري 6/1
توضـیح  . ي دیگري که ایشان فرمودند درباره فرق اصحاب صراط مـستقیم بـا بقیـه اسـت                نکته :س

تر از صراط مستقیم، اعمال صالح و کامل و بـدون  هایی پایینکه، چون ممکن است در سبیلاین
امـا  . نقص نیز باشد، پس برتري اصحاب صراط مستقیم بـه عمـل نیـست، بلکـه بـه علـم اسـت            

جا به یک آیـه  فقط این. شاءاهللا بعداً بحث خواهیم کردع علمی است، ان که چه نو  فرمایند این می
)11آیه / مجادله(» العلم درجاتالذین اوتویرفع اهللا الذین آمنوا منکم و«: از قرآن اشاره دارند

ست که ایشان، فقط یک تعریف از علم وجود دارد و آن نیز یک تعریف مطلقیمنطقی در مبناي :ج
براي سبلی که مادون صراط هستند، نـسبت   لذا. لذا علم ذومراتب نیست   . ل است مادون آن، جه  

. دهنـد نسبت علم را فقط به صاحبان صراط می    . دهندنمی ی، اما نسبت علم   مطرح هست ایمانی  
کـه گفتنـد    دیگرشان ناسازگار است؛ ماننـد ایـن       مباحثبا  ) بودن علم ذومراتب(این مطلب   پس  

این امر صددرصد، انصراف به علم حـضوري        . »امر صددرصد برسیم  ممکن است از سبل به یک       «
باشد که آقایان آن را در ، علم صددرصد جاپس یک احتمال این است که بحث علم در این         ! دارد

تـوان  در مباحث دیگر هم می    . کنند و این مطلب، به صراط تناسب دارد       علم حضوري تعریف می   
.سبل به عملتعریفگردد و علم برمیاستشهادهایی را پیدا کرد که صراط به 
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بــراي ) نقــص و صددرصــديراه بــی(بــودن درخواســت هــدایت از ســبل بــه صــراط ـــ لغو7/1
علیهم السالم به دلیل انحصار عصمت به ائمه طاهرینغیرمعصوم

-هـاي مختلـف هـستند مـی    هایی کـه در سـبل  منظور این است که آن  :سرکار خانم رضیه کشتکاران   

در حالی کـه صـراط مـستقیم حـافظ و جـامع      «: فرمایندلذا ایشان می. برسندخواهند به صراط 
در صورتی که صـراط مـستقیم بـدون قیـد و شـرط              «،  »ها به سوي خداست   ها و سبیل  همه راه 

-یعنی سبل به مقداري که از حقیقت صراط برخوردارند به خدا می           . »رساندانسان را به خدا می    

.رساندقرار گرفتند، بدون قید و شرط انسان را به خدا میرسند، ولی وقتی در صراط مستقیم 

رسـیم، آن   شود اگر در صراط قرار بگیریم، خودمان به خـدا مـی           جا این اشکال مطرح می    در این  :ج
از طـرف   درخواست صـراط    بر اساس تحلیل ایشان،      وقت تکرار مجدد آن در نماز براي چیست؟       

و ما به هرجایی که برسم بـه منزلـت   . میم، باز نقص داریبه هرجا برسما، امري لغو است، زیرا ما   
رسـم و طلـب   یعنی به آن مقام صددرصـد نمـی  . رسیمنمیالسالمعلیهمساحت مقدس انبیاء و ائمه  
.رسیم، لغو استچیزي که یقیناً به آن نمی

؛ به دلیل مخالفت آن با خواست خداهاي ضاللت به خداوند متعالـ رد انتساب راه8/1
یعنـی راه  . دور و هم راه نزدیک، بـراي خداسـت      که هم راه  کنند این دیگري که مطرح می    نکته:س

یا ایهـا   «: آورندسوره انشقاق استناد می    6ایشان براي این مطلب به آیه       . ضاللت هم راه خداست   
.شان بودها در مقدمه دوم یا سوماین. »االنسان انک کادح الی ربک کدحاً فمالقیه

) به معنی انقطاع(این مطلب به هدایت و صراط برنگردانند و به صورت عام به نفس پرستش            اگر   :ج
کننـد؛  زیرا منافق یا کافر نیز نسبت به اولیا خـود انقطـاع پیـدا مـی    . برگردانند، مورد قبول است   

-در قرآن هم زیاد گفته شده است، که شما داریـد چـه چیـزي را مـی                 . پرستیدرا می  آنهایعنی  

پس اگر به معناي عام پرستش برگـردد        . یا ابلیس یا غیره    پرستیدنفستان را می   یا شما  .پرستید
ها را به صراط خداوند و هدایت او نسبت بدهند، حرف باطلی اسـت؛     غلط نیست، اما اگر همه راه     
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جا فقط خداوند حول و قوه به ابلـیس         در آن . هاي شیطانی را که خدا ایجاد نکرده است       چون راه 
خواهـد  خداوند متعـال نمـی    . اما مشیت و خواست خدا راه او نیست       . کارش را انجام دهد    داده تا 

1.اش طغیان کندبنده

ـ منافات تفسیر از صراط در المیزان با ظهور اخبار ذیل آیه2

آیا بـه   ، صراط مستقیم به چه تعریف شود؟        »اهدنا الصراط المستقیم  «بحث دیگر این که در      
صـراط مـستقیم     الـسالم علیـه شود امیرالمؤمنین یعنی وقتی گفته می   ! یت؟وصف تعریف شود یا وال    

صـراط مـستقیم هـستند و صـراط          عـین هستند، آیا مصداقی از این صراط مستقیم هستند؟ یا          
.شود؟ این دو با هم تفاوت دارندتعریف نمیالسالم علیهمستقیم به غیر از علی

السالم علیهومی است که مصداقش قطعاً امیرالمؤمنین     گویند صراط مستقیم مفه   طور می ایشان این  :س

زیرا بسیاري از روایات ذیـل آیـات بـر اسـاس        . گویندمی» جري«هست و عالمه اصطالحاً به آن       
؛ لـذا اگـر گفتـه شـود فقـط ایـن       »القرآن یجري مجري الـشمس والقمـر      «یعنی  . است» جري«

یرا وقتی این مصداق رفت، بعـدش       ز. کندمصداقش است، دیگر این روایت درست معنا پیدا نمی        
عبادت دیگر، اگر آن شخص را معناي آیه گرفتیم، وقتـی آن شـخص از دنیـا    چه کسی باشد؟ به   

. است نه این که معناي آیـه باشـد  » جري«ها لذا این. کندبرود دیگر معناي آیه جریان پیدا نمی    
هـاي  هـا، مـصداق  مـصداق است که از ازل تـا ابـد ادامـه دارد و ایـن          » مفهوم«معناي آیه همان    

ــابراین . اســت» جــري« ــهبن ــومی را ب ــشان مفه ــه  ای ــد ک ــا کردن ــستقیم معن ــوان صــراط م عن
.باشنداولین فرد این مفهوم میالسالمعلیهامیرالمؤمنین

خـود  ، فلـسفی و اصـولی  هاي ایشان بر پایه عقالنیـت منطقـی  اي که باید مورد توجه قرار گیرد این است تحلیل  نکته. 1
اي یعنی مـا اشـکاالت ریـشه    . پردازیممی عقالنیت هاي این ها به اشکاالت و تناقض    که ما نیز در نقد و نقض       باشدمی

به مبانی عقالنیت اصـالت وجـود و ماهیـت مطـرح کردنـد را بـه                  رهکه حضرت استاد عالمه سیدمنیرالدین حسینی     
بـا  شـود و  وحی نمـی اوبه چون عقل است، طریقازعالمیک زیرا پرستش. دهیممباحث تفسیر المیزان تطبیق می   

.شان مورد دقت و بررسی قرار گیردمباحثلذا باید لوازمات و مبانی عقلی. گویددرك عرفی نیز سخن نمی
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یجـري  «ي نکته اساسی این است که تفسیر صراط به یک مفهوم کلی و سپس با تکیه به قائـده          :ج
را یک مصداق آن مفهوم دانـستن، بـا آن چـه در              السالمعلیهیحضرت عل » مجري الشمس و القمر   

بسیار منافات دارد؛ در روایات     ) مانند روایات موجود در تفسیر البرهان     (لسان و ارتکاز شرع آمده      
البتـه ایـن    شده اسـت کـه     اشارهالسالمعلیهکثیري، صراط به نفس وجود مبارك آقا امیرالمؤمنین       

! آنقرمطلب تنزیل است نه تأویل
بلکـه صـراط، برابـر بـا شـخص و      صراط مطرح نیستبودن وصفیبنابر ظهور اخبار بحث    لذا  

یعنی برابر با همه قدسـیت و اعمـال و          . است السالمعلیهو امیرالمؤمنین وآلهعلیهاهللاصلیاکرمفاعلیت نبی 
غیـره تعریـف     به نماز و روزه و    اما گاهی دین    . کردن صراط است  یفاین، یک نحو تعر   ! شانافعال

کـردن و  ادن، کـار خیر ، لذا صراط مستقیم یعنی نمـاز خوانـدن، زکـات دادن، خمـس د      شودمی
به لقاء الهیو شود پیموده میتقرب راه، عمل شودها و اگر به هر کدام از این  و غیره دادن  صدقه

و در کنـد  پیـدا مـی   که در احتمال اول، صراط معناي فاعلیتی        . پس دو احتمال هست   . رسیدمی
.احتمال دوم معناي وصفی دارد

و صحت تعیین شخص براي » جري«، علت رد مبناي »هدایت«يهبودن سلسلـ دائمی1/2
صراط مستقیم

تعریـف  ) یعنـی مفهـوم  (آیا صراط مستقیم به وصف انتزاع شده      پس سؤال اساسی این است      
کـه در رد  البته این! دارد؟السالممهعلیوجود مبارك پیامبر و امیرالمؤمنینبه نفسِ شود یا اشاره   می

-معناي آیـه رهـا مـی   دیگربرود، از این دنیا شده تعییناگر آن شخصِ  «د  وگفته ش  احتمال اول 

الـسالم علیـه ، امـام حـسن  شـوند شهید مـی السالمعلیهزیرا وقتی امیرالمؤمنین! ، این طور نیست   »شود

وجـود مبـارك حـضرت    رسـد بـه   ، تا میمالسالعلیهبعد از ایشان، امام حسین. ستصراط مستقیم ا 
. گاه خالی از امام نیستیعنی زمین هیچ. فرجهتعالیاهللاعجلعصرولی

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی
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حمدسوره جلسه نهم

السالمعلیهممعصومینائمهنفیسنفسبهصراطتعریف

وانسانیآیاتبهحسیآیاتتبدیلاساسبر
بامالزمهدایت؛امردرالهیآیاتجریانشدندائمی

»الهیتمدنوحکومتامت،«تشریع
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در المیزان » هدایتصراط، سبل،«ی فلسفی و کالمی تفسیر ـ ادامه بررس1

بارابطه روح «به» بلرابطه صراط با س«، علت رد تشبیه »روح«ـ ترکیب و تغییرپذیري در 1/1
»بدن

اگـر نواقـصی   تاشود جلسه گذشته مطرح می   بحث  بندي  جمعابتدا  :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت
دو ابتدا نسبت بین سبل و صـراط را بـا  ایشان. گردد، اصطالح در گزارش بحث عالمه بوده است 

داننـد؛  صـحیح مـی   را  کنند یکی از احتماالت     کنند و بعد با مثالی که مطرح می       احتمال آغاز می  
یک احتمال این است که سبل با صراط وحدت دارند مثل روح و بدن و احتمال دوم ایـن اسـت       

شوند و لزومـاً درون صـراط   راه یا همان صراط وصل می   هایی است که به شاه    که سبل مثل جاده   
در صورتی که سبل همان صراط باشد یک حالتی مثل عمـوم و خـصوص مطلـق پیـدا                   . دنیستن

. شودمی
طور که  همان. ه صراط مثل روح به بدن است      گویند نسبت سبل ب   میدر توضیح احتمال اول     

روح در کودکی، نوجوانی، جوانی و پیري یک چیز است، ولی در همه این حاالت بر بدن احـوال                   
شود، که حتی ممکن است روح آن را نپسندد، صراط هم یک چیز خـالص و                متفاوتی عارض می  

عبارت دقیق . شوداما از خارج، آفت بر آن عارض می   .صدر درصدي است که انحراف ناپذیر است      
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امـا سـبیل، مثـل سـبیل مـؤمنین،      . بسا سبیل همان صراط مستقیم است«: عالمه این است که 
ها عارض شود، اما ایـن آفـت و         آفت یا نقص خارجی بر آن     چه بسا   ... منیبین، تائبین، مطیعین و   

مـا یـؤمن   : فرمایـد اي از قرآن داریم که مـی همان طور که آیه. رسدنقص به صراط مستقیم نمی    
شـود و چـه بـسا    شرك و ضاللت عارض مـی » ایمان«یعنی بر . »مشرکونهم اکثر هم باهللا اال و   

بنابراین این دو با هـم      . شودمستقیم جمع نمی  ایمان با شرك و ضاللت جمع شود ولی با صراط           
دانند که  نسبت عموم و خصوص مطلق خواهند داشت و نواقصی که در سبل است را عارضی می               

گویند ارائه هدف به ارائه راه است، یـک         که می نبعد از آ  . شودمتوجه ذات و صراط مستقیم نمی     
ت از سبیلی به سـبیل دیگـر، تـا بـه            کنند که صراط مستقیم یعنی چه؟ یعنی هدای       اي می اشاره
لذا اهدنا الصراط المستقیم یعنی اهـدنا مـن سـبیل الـی             . هاي باالتر و درجات باالتر برسد     سبیل

اهـدنا الـصراط   گفـت تـوان ها در صراط مستقیم است، میسبیل االفضل و چون همه این سبیل  
شـامل و    ،ین هـدایت و صـراط     کنند که نسبت ب   اي معنا می  بنابراین صراط را به گونه    . المستقیم

.دهنده نسبت بین هدایت و سبیل باشدتوضیح

بـین سـبیل و      باید توجه داشت که براسـاس تحلیـل ایـشان         :صدوقمسعود  االسالم و المسلمین    حجت
و بـراي    ط وعاء قانونی قائل باشـند     که براي صرا  ؛ یک احتمال این   وجود دارد احتمال   صراط چند 

در مثالی که زدنـد در نـسبت بـین روح و    اما . در حال تغییر استلسبیل وعاء حقیقی؛ زیرا عم    
لـذا ایـن    ! داننـد، نـه قـانونی     یقی مـی  بدن، روح را ثابت و بسیط گرفتند و بساطت آن را هم حق            

در نیـز اگر ایمان در حال تغییـر باشـد، روح   ، وصف روح است و   که ایمان  شوداشکال مطرح می  
.را داردرشدراحل رشد دارد، فکر و روح هم مراحلهمان طور که جسم م. حال تغییر است

عوارضِبه » سبل«تعریفعلّت رد ، »عوارض«با » ذات«قبلی در رابطه ـ جریان اشکاالت 2/1
صراط

شود که آیا بین این دو دوئیت       هاي فلسفی مطرح می   همان بحث نیز  در بحث ذات و عوارض      
ربط داشته باشند آیـا تغییرشـان بـه         به ذات   د و   است یا نیست؟ اگر عوارض در حال تغییر باشن        
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وجود داردهاي فلسفی هایی که کردند، سؤال و بحثرسد یا نه؟ در هر صورت در تشبیهذات می
. شودها مطلب تنقیح نمیکه در صورت عدم پرداختن به آن

بعد ،احساس خطر«و شمولیت آن نسبت به » درجات تقرب«به » طلب هدایت«ـ رد انحصار 3/1
در مؤمنین» و سقوط

امـا صـراط داراي خلـل و زلـل     که سبل داراي خلل و زلـل اسـت  فرمودنددر رابطه با سبل   
مـسیر و  وندر،نسبت هدایت و تقرب با صـراط مـستقیم     در  کسی که   رسد  نظر می بهاما  .نیست

بیان شـد   که  د  باشمیخلل و زلل  داراي  در راه نیست،   کسی که لل و زلل ندارد و آن     خ باشد،راه
حال ! نه در جهت نبودن   درجات است،  ،منظور از سبل   بنابراین.کفر و نفاق است   معناي  منظور،  

هنگـامی  طور نمونـه  بهایمان است؟ قطعاً این گونه نیست؛بحث درجات،هدایتاطالقِ بحثِ آیا
تـا   شویدتقر  در زمین مس  : دفرموخداوند خطاب به ایشان      ،هبوط کردند  السالمعلیهکه حضرت آدم  

-بـه خیـر مـی     هدایت من را طلب کنید، عاقبت     اگر  عبارت دیگر   بههدایت من براي شما بیاید؛      

کـه فقـط بـه درجـات     ؛ نه ایـن افتیدد و اگر هدایت من را نخواهید به ضاللت و گمراهی می        یشو
.استشود مطلب نادرستی تعریفدرجات مطلق لذا اگر هدایت به !رویدتر میپایین

گونه با این»مؤمنین«فرماید خداوند می،بته چون این سوره، خطاب به مؤمنین است نه کفارلا:س
زیرا کفار که طلب . من حرف بزنند، لذا هدایت در این سوره به معناي هدایت در ایمان است

.کنندهدایت نمی

یا شرك ، دچار کفرهابا ارتکاب آنمسلمان ، گناهانی ذکر شده که در بسیاري از روایات و ادعیه:ج
نشود و به هایی ابلیس دامگرفتارخواهدشده و دائماً از خداوند میدچار شک یا . شودو نفاق می

.»شفا جرف الهلکاتو انقذنا من «: گویدلذاست که می. پرتگاه نیفتد
اشـاره بـه ایـن    اوممکن است دعـاي  ،کسی در حال دعا کردن هستوقتی به عبارت دیگر، 

مطلب این و ترسگونه استمن نفاق من مسلمان هستم اما حالِ    خدایا  «شته باشد که    دامطلب  
یا وقتی بـه گذشـته    . »خواهم مرا از این حالت دربیاوري     می) خداوند(از تو   . در برگرفته است  مرا  
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کـه   گذاشـته  یجاهـاي خطرنـاک   پا در    رغم مسلمان بودنش،  علی متوجه شود کند  خود نگاه می  
توانـد نـسبت بـه      چنین مـی  هم. به حساب آورد   یا مشرکین  را جزو منافقین   اوخدا   ممکن است 

ولی وقتـی    خود ندارد لحاوضع  و  که هیچ نگرانی نسبت به گذشته     با این یعنی  باشد؛ نیز آینده
آینـده  کند تـا در از خداوند طلب می  اند، عبرت گرفته و     که دچار لغزش شده    بیندبزرگانی را می  

این که قید بزننـد باشد و»حالی«و در هر »آن«خطر ممکن است در هر    پس. نشودها  مثل آن 
.خواهد، دلیل میجا منحصر کنندو به یک

لـذا دعـاي    . خواهند ما را در جرگه آنان قـرار مـده         چون مؤمنین درون کفار نیستند از خدا می       :س
. ا از ایمان خـارج نکـن      گوید مر بلکه می ! مؤمن این نیست که خدایا مرا از کفر به ایمان وارد کن           

است، طلب هدایت از ضـاللت بـه ایمـان معنـا            ... پس براي مؤمن نیز که در خطر شرك، نفاق و         
را هـدایت   نسبت به مؤمنین است همـان معنـاي درجـات            اگر بحث خطر  به عبارت بهتر،    . ندارد

ایـن  ازیـر . باشـد مـی یعنی از دستگاه کفر خارج شده است، ولی دچار یک خلل و زللی  .دهدمی
اهـدنا الـصراط    «:گویـد کسی کـه خـدا را قبـول نـدارد نمـی           اما  . کنندسوره را مؤمنین بیان می    

!»المستقیم

بسیاري نیـز بـر خـالف    ق  ادیمصتوان  و حتی می   استخالف این مطلب     رسد واقعیت، نظر می به:ج
جمهـوري  سـابق مجلـس     مجلـس   وزیر سابق ارشاد یـا نماینـده        نمونه   طوربه؛مدعا نام برد  این  

در (خود  خواندن  در نماز و قرآن    خواند و ، نماز می  پیوسته است  دستگاه کفر اسالمی که امروز به     
ات ایمانی،  توان گفت بحث درج   آیا می . گویدهمین مطلب را می   ) کفرکمک به دستگاه    وضعیت  

!شود؟شامل او نیز می
نمـاز قطعاً کسانی کـه     نه  وگر. مراتب تقرب نیست   منحصر به ایمان،   موضوع درجات  بنابراین

.خواندن نمیآقرنماز و هیچ کافري واندمسلمان و مؤمندر ظاهر خوانند، می
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در روایتـی آمـده     . درجـه ایمـانی اسـت      این حالـت نیـز     شود،حتی وقتی مؤمن دچار شک می     :س
ند رمایفمی السالمعلیهحضرت. گویند من شک کردم و نگران هستم      می السالمعلیهبه حضرت شخصی  

.این هم باز درجه ایمان استپس . استاتفاقاً این همان یقین

اگر دچار شک شدي بدان که : فرمایندمیالسالمعلیهکه حضرتخالف این مطلب نیز روایت آمده:ج
!. ايمریض شده

کنـد احساس مـی  ،مؤمن گاهی شخص طور نمونه به. درجات تقرب، غیر از مرض است      البته
ممکن است ابتدا یک توجهی پیدا کند، ولی بعد رها کـرده و            کهاست شده روحیدچار بیماري   

، وقتـی  )ولـو در دسـتگاه عبیـداهللا    (هست   که مسلمان با این  حرّشخصی مثل   یا. کند یمواالتبی
بنـابراین بایـد    . این مسیري که آمده غلـط اسـت        یابددر می کند،  فکر می  خود نسبت به گذشته  

جـزء ابـرار و   صـورت مطلـق  توان همه را بـه چون طیف دارد و نمی   . تنوع مطلب را مالحظه کرد    
از طرفـی   . شـکند را مـی  اند  مطرح کرده ایشان   ي که انحصار پس این تنوع،  ! قرار داد ... مؤمنین و 

رود و فقـط بـاال مـی     ایمـانی کـه    است؛ زیرا آن  الـسالم معلیهمعصومینفقط مخصوص    ،تقرب بحث
شـود بـراي   که براي مـا پیـدا مـی      هایی  لذا شک . هست السالمهمعلیایمان معصومین آید  پایین نمی 

. شودپیدا نمیهاآن

بل و صراط در صورت وحدت این دو معنا شدنِ تعریف عالمه از سـ بی4/1
-عموم و خـصوص مطلـق مـی      ایشان ظاهراً   ي رابطه سبل با صراط است که      بحث دیگر، درباره  :س

ه در آن نقص و خلل هست ولی صراط چیزي است کـه             هایی هستند ک  صراط ،سبلیعنی  . گیرد
.در آن نقص و خلل نیست

در یکـی خلـل و زلـل باشـد و در            وحدت دارند این تغایرها معنی نـدارد کـه           سبل و صراط   اگر :ج
شان مثل وحدت   وحدت«البته اگر گفته شود      .چیز هستند اگر وحدت دارند، یک     !دیگري نباشد 

بـا چـه    ،  اگر به معنـی بـسیط و مرکـب باشـند          روح و بدن     شد که قبالً بیان   ،  »روح و بدن است   
.شوندمواجه می)بساطتاشکالمانند (هاییاشکال
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.اند بهتر شده و ارتقاء پیدا کندتوروح هم مییعنی روح هم مرکب است، گفت کهتوانمی:س

صـراط  سـبل و    بـه  تـوان ایـن معنـا را      نمیوقت  آن ،کندبدن رشد پیدا می    ماننددر این صورت  :ج
کـه  شود؛میشانیا وحدت  سؤال از دوئیت  بگیرید   نیزذات و عوارض    به معناي   اگر  . دداانصراف  

شـود و اگـر دوئیـت داشـته باشـند،      دیگـر منحـل مـی     ن، آثار نیز در هم    وحدت داشت  در صورت 
1.دکنسبل هیچ وقت به صراط نسبت پیدا نمیارتباطی را بین آنها برقرار کرد وتوان هیچنمی

لـذا در  .کنـد معنا پیـدا نمـی  هدایتنشود، مالحظهصورت متنوعموضوع هدایت به  اگرپس  
. توسعه داردهدایتمعناي،اهدنا الصراط المستقیم

بر اساس تبدیل آیات حسی به السالمعلیهـ تعریف صراط به نفس ائمه معصومین2
تهدایجریان آیات الهی در امر شدن دائمیآیات انسانی و

ـ تعریف هدایت به فرستادن آیات توسط خداي متعال 1/2
-بـر مبنـاي مختـار مـی       » اهدنا الصراط المستقیم  «حال به اندازه فهم خود، وارد تفسیر آیه         

و آیات عینـی و عملـی خـود بـشر را     ) صحف130حدود (وسیله ارسال صحف شویم؛ خداوند به 
خواهـد کـه   اي مـی بشر از خـدا آیـه و نـشانه     . لذا هدایت یعنی آیه فرستادن    . هدایت کرده است  

شدن در گفتار و سایر ابعـاد زنـدگی خـود داشـته             داللت بر وجود خدا، دستگاه خدا و راهنمایی       
طلب آیه کردن از طرف ما است و سنت خدا نیز این بـوده  » اهدنا الصراط المستقیم  «پس  . باشد

تمام شود؛ چه براي کفّار و چه براي         که با آیات خود بشر را دعوت کرده و هدایت کند تا حجت            
. منافقین و چه براي اهل ایمان

اسـت؛ در  بر این اساس، باید توجه داشت که مؤمن قبل از این آیـه، دو وعـاء را طـی کـرده        
در مرحلـه  . مرحله اول، حمد دستگاه والیت حقه را توصیف کرده و جریان اسـم را گفتـه اسـت           

ينسبت به فلـسفه اشکاالت فوق رهنیرالدین حسینی د عالمه سیدم  در مباحث و اسناد پژوهشی جلسات حضرت استا       . 1
.مبسوط مطرح شده استصورت بهموجود 
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زیـرا  . کنـد در ساخت امت اسالمی همراهـی مـی       » ایاك نستعین ایاك نعبد و    «دوم نیز با گفتن     
گیري امـت  شود و او پرستش خداي متعال را براي شکلامت اسالمی با پرستش خدا درست می   

. کنداسالم طلب می

»اهدنا الصراط المستقیم«ـ بررسی سه احتمال پیرامون معناي 2/2
از ارتکـاز آن ــ اشـاره بـه    1: وجـود دارد مال  احت سه،  »اهدنا الصراط المستقیم  «يبارهدراما  
ـــ ارتکـازي کــه خــود پیــامبر 2. انــدطــی کـرده گذشــته انبیـا و مــؤمنین  هــدایت کــه معنـاي 

ـ به معناي تـداوم   ـ اشاره به آینده3. کندایجاد می)سوره حمد(با اولین سورهوآلهعلیهاهللاصلیاسالم
. مورد بررسی قرار بگیرداحتمالسهباید اینپس . هدایت ـ داشته باشد

)آیات حسی(اي از سنخ آیات قبلیدرخواست آیه: ـ احتمال اول1/2/2

اشـارات   براي این احتمال  . است اقوام قبلی براي  آیات  ارتکاز  اول آیه فرستادن به     در احتمال 
،لـسالم اعلیـه ، اشاره به عصاي حضرت موسـی      السالمعلیهبه ناقه حضرت صالح   اشاره  . زیادي وجود دارد  

.انـد آوردهپیـامبر  124000شاره به همه آیـاتی کـه   و االسالمعلیهاشاره به معجزات حضرت عیسی    
. ها هم آیه هستندهمه آنفرستاده، خداي متعال که صحف چندو صدوسیي البته همه
همانند نیز  خواهیم ما را    این آیه بدین معناست که از خداوند می       بر اساس این احتمال،     پس  

.اقوام گذشته هدایت کندبیا وان

درخواست آیات جدید و متناسب با زمان و مکان : ـ احتمال دوم2/2/2

از راآیـه   یعنـی . از خداونـد بخـواهیم    را  دوم این است که آیـاتِ در زمـان و مکـان             احتمال  
زمـان  خـداي متعـال در   شکل و نوع آیات     ممکن است   چون  خواهیم؛میخداوآلهعلیهاهللاصلیپیغمبر

نظـر به. خواهیم، همان را میاو بیاورداي که  هر آیه  لذا.تغییر کرده باشد   وآلهعلیهاهللاصلیپیامبر اسالم 
از جنس عقالنیت است، از جـنس        آیات ، سرفصل یک امر جدیدي است که جنس       ید بعثت آمی
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انـا مدینـه    «:انـد کرده عرفیطور م اینخود را    نیزوآلهعلیهاهللاصلیپیامبرکه  روستازاین. معرفت است 
آیـه علمـی     پس مـا  . استاز جنس علمی  نیز  ) قرآنیعنی  (ایشان   لذا معجزه . »م و علی بابها   لالع

خواهـد  بلکه یکی از چیزهایی که مـی      . کنندمیاز علم   نه به تعریفی که آقایان      البته  خواهیم،  می
یکـی  . کـن اعطا ما به راقرآنعلم ، یعنی »اهدنا الصراط المستقیم«. اعطا بشود، خود قرآن است 

خود سوره یک مصداق آن است و اگـر  . شود همین سوره استکه اعطا میقرآن از مظاهر علمی  
ر را بـر سـ     ایشانوجود  یعنی  م،  یست، اهدنا الصراط المستق   اوآلهعلیهاهللاصلیوجود خود پیامبر   ،نعمت

همیشه راه را به ما نشان     تا ا مستدام بدار  را بر سر م    وجود علمی  ،عبارت دیگر به. ما مستدام بدار  
وآلهعلیهاهللاصلیپیامبر خاتم اصلی  آن است که معجزه     ن قر همیآیه   احتمال دوم بهترین  این  در  . بدهد

!البته ختم نبوت است، نه امامت.شودمیواقع ختم نبوت یل لو به همین دباشدمی

شدن آیات از طریق به معناي تداوم و دائمی،ندهبه آیدرخواست آیات با نظر : ـ احتمال سوم3/2/2
)آیات انسانی(السالمعلیهمائمه معصومینتِماما

تداوم این یعنی . به آینده داشته باشیمنظردرخواست هدایت، در احتمال دیگر این است که    
ی ، یعنـ  اهـدنا الـصراط المـستقیم     . در امامـت اسـت     ،)قـرآن (تداوم این آیه  . را طلب کنیم   قرآن

! اي از کلماتقرآن ناطق را به ما اعطا فرما؛ نه قرآن صامت و یک مجموعه،خداوندا
در جـاي    نیـز آیـات دوره انبیـاي گذشـته        چنین  هم .قرآن نیز ارزش دارد   کلمات  البته خود   

آن جـنس  یعنـی اسـت؛ هـم وجـود داشـته   وآلـه علیـه اهللاصـلی در دوره پیامبر  و   خودش ارزش داشته  
نیـز تحقـق   وآلـه علیهاهللاصلیمدادند در زمان وجود مبارك نبی اکربیاي سلف انجام میمعجزاتی که ان  

از نمونه معجزات انبیاي سلف     هزاران معجزه  کردن به درخت، شق القمر و     پیدا کرد؛ مانند اشاره   
)معجـزه علـم   (خود قرآن تداوم  نیزیک نوع آیه    اما  اند،  حضرت در زمان خودشان انجام داده      که

م و از این طریق است کـه        کنیطلب می مانشدن عقل براي نورانی را   ما از خدا چیزي   پس.است
.باشدمی) غیرمعصومین(طلب آیه و هدایت در سطح ما این . شودپیدا میبصیرت
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و احتمـال سـوم، طلـب امامـت          شـت و  تناسب با نبوت دا    ،احتمال دوم باید توجه داشت که     
محدود به  طلب ما در این سوره       که،توضیح آن . شودست نمی چون امت بدون سرپر   . والیت است 

.اسـت  ایـن سـوره نـازل شـده        وبـود زندگی  امکان  وآلهعلیهاهللاصلیکه با پیامبر   نیستدورانیهمان  
کـه  باید طوري تفسیر شـود ، ولی آیدقرآن دیگري نمیو استشده  ختم نبوت   درست است که    

هدي للمتقین است   که) قرآن(این کتاب    باید بنابراین. دگیردر بر را  تا روز قیامت    جریان نورش 
ــهو ــوان ب ــاب عن ــان (هــدایت کت ــات مــن الهــدي و الفرق ــاس و بین ــده، ) هــدي للن ــد از آم بع

. پیدا کندمعنانیزوآلهعلیهاهللاصلیپیامبر
لمیتکوینی به آیات عامور ومرده کردن زندهعصا، شتر،، از و معجزهآیهجنس این اوالًپس  

زیـرا بـا بعثـت،    . ، تناسـب دارد رشد عقالنیتی که بشر پیدا کـرده به»کالمآیه «ثانیاً . تغییر کرد 
اسـت؛ دوام، نیازمنـد بـه    وآلـه علیـه اهللاصلیبعد از پیامبر  این آیه   ثالثاً  . است سرفصل تاریخ عوض شده   

خداونـد  ولـی آوردهوآلـه علیـه اهللاصـلی از طرف خداوند بـراي پیـامبر  که جبرئیل    ستیکتاب اینیعنی  
جبرئیـل بـه   ملک از ـ تطبیق  عبارت باشد از ترجمه، تفسیر، تأویل وکه را ـ  آنتداوميوظیفه

حـسی آیـات از جـنس     دیگـر  شویمهدایت می به آن   که ايآیه لذا1.کندمنتقل می  القدسروح
بـا  . شـود آیـه مـی   الـسالم علیـه امنفـس امـ   ،وآلـه علیـه اهللاصـلی بعد از پیامبر  لذا  .نیست انبیا گذشته دوره  

از دیگـر الزم نیـست بنـدگان    یعنـی  . شـود دائمی میوکندهدایت تعمیم پیدا می    الـسالم علیهامام
لذا بـا   . مثل باران  ؛شودآیه دائمی می  بلکه  . از کوه ناقه دربیاید   تا  ا بخواهند وآلهعلیهاهللاصلیخدپیغمبر  

وافکـار ، حـاالت،  هـا ، اختیارهاانگیزهتمامرويید ـ به بخواهید، چه نخواهچهامامت و والیت ـ  
.باردمیهدایتبارانِبشریت،لِاعما

ظـاهراً ایـن   ،رونـد وقتی که به معراج می. افتداتفاق میوآله علیهاهللاصلیبتدائاً هم این انتقال در وجود مبارك پیامبر       االبته  . 1
دستی بر قلب من گذاشته شد و تمام علـم مـا             فرمایندمیمعراج   حضرت در توصیف ماجراي   افتد که   انتقال اتفاق می  

یـک  ایـن  . اسـت شـده مستقرالقدس در وجود حضرتروحتوان گفتجاست که میاین. کان و ما یکون را پیدا کردم  
القـدس در وجـود مبـارك    روحاز چـه وقتـی   طلبـد کـه  این خود یک بحث مبسوطی میالبته. تواند باشداحتمال می 

در جاهـاي دیگـر هـم    . بایـد بررسـی شـود   کهمعراج باشد یک احتمال آید به نظر می. مستقر شدوآلـه  علیهاهللاصلیپیامبر
.شودانجام ممکن است باشد، ولی باید کار اصولی 
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بـا  را  ، همـه آن   حـضرت صـالح   شتر  مانند  آیات حسی در  نکته مهم در این جا این است که         
ايعـده ممکـن اسـت  در ایـن میـان،   د و نـ کنمـی زنـی  به گمانه ها شروع عقلو  دبیننمیچشم  

در . ندبکـش انبیـا را  و بعد هم دنبراي جداکردن از پیامبر خدا بسیج کن  را   مردمو   کردهشیطنت  
اي بـه نـام ناقـه    یک موجود زنده،از دل آنوکوه شکافته شدندشان دیدچشمحالی که همه با  

السالمعلیهزیرا به برکت وجود امام    . شودمیایجاد   هاو عقل  تدر حاال همین اتفاق   نیزامروز  . درآمد

.آیدمیبیرون هاناقهو کرده زایش ها کوهها، براي ایجاد یقین انساناًائمد

امـا  .یا والیت اجتماعی است یا والیت تاریخی یا والیت تکـوینی           ،والیت:اهللا صدوق االسالم روح حجت
، بـوده  تکوینی همیـشه  والیت  درحالی که  شود،دائمی می والیت  ،السالمعلیهبا وجود امام  بیان شد 

.اً خواهد بودهم بعدوهستموجود هم اآلن بوده، براي اقوام گذشته م ه

امور کرده،  مردم را دعوت می    و فرستادهمیرا  آیه  با آن،   که خدا    در گذشته طریق این والیت    اما  :ج
کـه  ؛ نـه ایـن    کاخ فرعون را تکـان داد     که  السالمعلیهعصاي حضرت موسی  : مانند ؛حسی بوده است  

در ایـن دوران،  امـا ! کـرده و عقالنیت مردم تـصرف مـی  در مشاعر  السالمعلیهوالیت حضرت موسی  
ها حکومت  مشاعر و عقالنیت  بر تا است السالممعلیهد او و اوال کردن خدا از طریق علی    جنس دعوت 

. کندآنان تجلی پیدا میزیارتدرکهکند
زیـرا .بودندائمییان شد، به این صورت که ب    آیاتبنابراین در زمان پیامبران گذشته، جنس       

البتـه  !انـسان بوده است، نه کالم و      ...وباد، صاعقه    ،زمین،  رود نیل  ،ظرف هدایت کوه  درگذشته  
اسـت و  نبـوده در آیات انبیا نسبت اصلیهاایناما،بوده استمعجزه  عنواننیز به و صحف  کالم

. شده است ظرف آیات الهی    انسانی   لعقو، اما بعد از بعثت،      شدندامتحان نمی ها  اینبه  نیز  مردم  
نیـز  آیـه  ظـرف و  معنا شد   هدایت به آیه   پس. باردمثل باران می  بعد از بعثت است،     که   یهدایت

از پـرده    الـسالم علیـه آقا امام رضـا    زمانمثالً در    ؛نباشدحسیکه آیات   نه این البته  . شد خود انسان 
و همـه وحـوش بـه ایـشان     آیند بین درندگان میالسالمعلیهآقا امام جواد  . آوردندمی شیر را بیرون  

آیــات گذشــته را از کــدامهــراگــرانبیــا هــستند و هــا وارث همــه کننــد، چــون ایــنادب مــی
به ایـن    حضرتاصلی  دعوتاما .بیاورند توانستندخواستند، همان موقع می   میوآلهعلیهاهللاصلیپیامبر
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)آیـات حـسی   (امـور   ایـن   قبل به آیات بعد،    آیاتي  مرحلهارتکازِالبته براي تبدیل    . امور نیست 
و  وآلـه علیـه اهللاصلیبه معناي آیه جدید در وجود پیامبر      هدایت الزم بوده ولی بعد عبور از این مرحله،       

عـالوه بـر   یعنـی  ، شـود ، طلب مـی السالمعلیهمو بقیه معصومینامیرالمؤمنیندر وجود مبارك  بعد  
نفـس  پـس . میکنـ طلـب مـی    ، حاالت، علم و رفتار خود     ادهار ،در ظرفیت را  ایشان  کالم، تصرف   

وآیـات هـستیم  ظـرف آن  و ما هستند، آیه السالمعلیهماطهارائمهووآلهعلیهاهللاصلیوجود مبارك پیامبر  
و » شـدن حـاکم «، بعـد    »امـت «تـشکیل   این تصرف، با     .دنکنتصرف می بشردر عقالنیت ایشان  
. تناسب دارد» سازيتمدن«سپس 

القدسروحاستقرار ـ تعریف امامت به تکامل نبوت به معناي اعطاي علم خطاناپذیر از طریق 1/3/2/2
السالمهمیعلدر وجود معصومین

وآلـه علیـه اهللاصـلی دیگر احتیاج نیست که خداوند جبرئیل را بفرستد تا بـه پیـامبر             عبارت دیگر، به

القـدس جاي آن، روح  بلکه به . ا دشمن بجنگید  بگوید شما مأمور هستید که به فالن جا بروید و ب          
یعنی قبالً یک پیامبر . بسیار برتر استي علمیآیهاین  .است مستقر شده الـسالم علیهدر وجود امام  

خداي متعال دستور،وسیله جبرئیلبهاز دستور خدا و علم خدا آگاه نبود و با یک رابطه وحیانی      
، حال اگر بخواهد ایـن وحـی دائمـی          ک امر دائمی نبود   یلذا وحی   . شدمی منتقلپیغمبر  به این   

مهـم  امـر  پـس تکامـل نبـوت در ایـن        . شـود مستقر می السالمعلیهدر وجود امام  القدس  شود، روح 
مـستقر  وآلـه علیهاهللاصلیشدن آیه، یک روح در وجود پیامبر      عبارت بهتر، براي دائمی   به. است )امامت(

بـراي ایـن   و دیگر نیازي به رفت و آمد جبرئیل  داشته باشد ا  ر» علم کان و ما یکون    «شود تا   می
. نیستمأموریت 

. اسـت الـسالم علـیهم وجود پیـامبر و امـام  نفسِ ،بر این اساس، موضوع هدایت و صراط مستقیم       
قـرار  ي عملکرد امـت اسـالم در وجـود یـک انـسان           هرو، فهم و شناخت فرامین خدا و نحو       ازاین

بود، آن انسان مثـل نـور بـه تمـام     تیاج به تفریع فروع یا هر امر دیگري   اح گرفته است تا هر جا    
بطن آن، بـا  70تأویل و تنزیل قرآن با . اندچهره دیگر قرآن   السالمعلیهمپس معصومین . عقول بتابد 
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أنا مدینه العلـم و علـی    «است؛   السالمعلیهظهورات و متشابهاتش، منسوخ و ناسخش در وجود علی        
-علـیهم اطهـار شود نفس وجود مبارك امیرالمـؤمنین و ائمـه        نا الصراط المستقیم می   لذا اهد . »بابها

سرفصل تاریخ نیز عوض شده اسـت؛   وآلهعلیهاهللاصلیبه همین دلیل است که با بعثت نبی اکرم        . السالم
ا سـبق و    الخـاتم لمـ   «: آمده است  وآلهعلیهاهللاصلینسبت به پیامبر   السالمعلیهدر زیارت آقا امیرالمؤمنین   

نبوت و امامـت در  لذا. »الفاتح لما استقبل؛ اي کسی که ختم کرد گذشته را و فتح کرد آینده را       
گرفتن انبیـاء گذشـته از خـدا را       بدین معنا که آن نحوه علم     . هست وآلهعلیهاهللاصلیوجود خود پیامبر  

.ش عوض شدجنسبنابراین. باشدمیشد که دائمییگري از علم پیدا ختم کرد و نحوه د

به السالمهمیعلایانبانتقال کرامات احتمال دیگر در احتمال سوم به علت ـ امکان انحالل دو 2/3/2/2
السالمهمیعلنیمعصومائمه

رسد احتمال آخر تناسب بیشتري     نظر می اما به . پس سه احتمال در معناي این آیه بیان شد        
لکه دو احتمال دیگر در احتمـال سـوم کـه وحـدت             احتماالت نیز غلط نیستند، ب     البته آن . دارد

ها وارث همه انبیا هستند،     شود؛ زیرا آن  است منحل می   السالمعلیهموجود علی و اوالد علی     ترکیبیِ
کـه نبـأ عظـیم و    الـسالم علیهها، انسانی است و به والیت امیرالمؤمنیناما کیفیت دعوت و آیات آن 

و وآلـه علیـه اهللاصـلی ترین آیـه خـدا، نفـس وجـود پیـامبر          بـاال . شـود آیت الکبري اسـت، تعریـف مـی       
. استالسالمعلیهمامیرالمؤمنین و بقیه معصومین

»امت، حکومت و تمدن الهی«مالزم با تشریع،ات به آیات انسانیـ تبدیل آی3/2
آیا در گذشته آیات براي تصرف در انسان نبوده است؟:نژاداالسالم احمد زیباییحجت

چـه  امـا آن آورد،آورده یـا نمـی  ایمـان مـی   یا  آمد که انسان می عقل و جسم گذشته آیات بر  در  :ج
آیـه  ،انـسان کامـل   خـودِ   ،بعد از بعثت  ولی،  است انسانی نبوده  آمدعنوان آیه براي تصرف می    به

ي ارادهحـضور   . انـسان اسـت   عقـل   ) کنـد چیزي که آیه در آن تصرف مـی       (نیزاست، آن طرف    
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-او مـدیریت مـی  م، یبه هر اندازه تولّی پیدا کنما. حضور مدیریتی استدر ما، وآلهعلیههللاصلیپیامبر

. شوداگر این طوري شد آن وقت دائمی می. استطلب انسانی »اهدنا«پس. کند
ناقـه حـضرت   وقتـی یعنـی  اسـت؛ بـوده بـه پیامبرشـان  هاي گذشته نیز تـولی در امت البته  

حتمـاً تـولّی   هایی که به قول و وعده خود براي ایمان آوردن عمل کردنـد     آن،  آمد السالمعلیهصالح
پـس تـولی در     . نـد وردآدستگاهی که برتر اسـت ایمـان        به   لذا. رفتندکه دنبال حق    پیدا کردند   

-گیرد آن وقـت دوام پیـدا مـی   قرار میاما وقتی طرف تولی، انسان کامل. گذشته نیز بوده است 

. کند

السالمعلیهمبه دلیل پذیرش تصرفات معصومینعلیهماهللاصلواتمحمد و آل محمدبودن امتـ آیه1/3/2

. حال باید این معنا را به فضاي دوم سوره حمد ـ یعنی ایاك نعبد و ایاك نستعین ـ سنجید  
ــکل    ــث ش ــل، بح ــات قب ــا آی ــه ب ــن آی ــسبت ای ــات ن ــريِدر لوازم ــد و  گی ــت محم ــورانی ام ن

امتی که بـا پـذیرش   . آن نیز از قبل داده شده بودشود که وعدهیمطرح م  علـیهم اهللاصلواتمحمدآل
لذا آن پـذیرش و     . شوددرست می  ،بر خود  )السالمعلیهموجود حضرات معصومین  (تصرفات این آیه  

شود، یعنی تمام شیعیان و     شان، آیه می  در نتیجه جنس این امت با امام      . آن تصرف، نورانی است   
. »لتکونوا شهداء علی الناس«؛براي بشریت هستندايمحبین با امامشان آیه

آیـات مالحظـه شـود، هـر جـا کلمـه آیـه بـه کـار رفتـه،           اکثروقتی روایات ذیل   از این رو،    
البته این امور فقط گفـتن      . هستیم السالمعلیهمبیتمنظور از آن، ما اهل    : فرمایدمی السالمعلیهمعصوم

بلکه . ا فقط به آن معتقد باشیم و ندانیم چه معنایی دارد  نیست که م   الـسالم علیهممناقب معصومین 
در ایـن دوره از      ،»تمـدن «تـشریعِ    و لـذا   تئوري خالفـت اسـت    یعنی  ! ستیک معناي مدیریتی  

. پذیردسرفصل تاریخ صورت می
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ـ اشاره به تفاوت حکومت الهی با تمدن الهی در سیر تکامل تاریخ 2/3/2

در  »حکومـت «واقع شـده و تـشریع      اسرائیلقوم بنی زمان   در» امت«تشریع  که،  توضیح آن 
واقـع شـده  حکومت کردند که ئیانبیادیگر و الـسالم ما علیهحضرت سلیمانوحضرت یوسف زمان
وآلـه علیـه اهللاصـلی االنبیـا که بـراي خـاتم  بود نشدهتشریع  براي انبیاي سلف    ،»تمدن«ایجاد  اما  ،  است

بحـث  کـه    ،»حکومـت «. شناسـی اسـت   جامعـه بحث  که   ،»امت«:سه چیز است  لذا  .تشریع شد 
. هاي بشر در همه سطوح استنیازمنديمهتأمین هبحث که ،»تمدن«. مدیریت است

به معناي مالحظه همه آیات ،ـ ضرورت تفسیر قرآن بر اساس علم اصول فقه3
مرتبط با موضوع براي رسیدن به تفسیر صحیح و استخراج تکالیف اعتقاديِ 

فقه حاکم بر

کنند که تفـسیر قـرآن      عالمه در تفسیر المیزان ادعا می     . در اینجا یک سؤال روشی مطرح است      :س
در بـسیاري از     الـسالم علیهشود که معصوم  البته در تفاسیر روایی نیز مالحظه می      . کنندبه قرآن می  

ائلنـد از همـین   لـذا ایـشان نیـز ق      . کنندمی موارد تفسیر خود از یک آیه را به آیات دیگر استناد          
گوینـد سـبیل در آیـات    ي سبیل که میمانند بحث ایشان درباره . اندروش معصوم استفاده کرده   

قرآن به چیزهاي مختلفی اضافه شده ولی صراط بـه هـیچ چیـزي اضـافه نـشده؛ مثـل سـبیل                      
.... منیبین، سبیل تائبین و

عبـارت دیگـر، آیـا    ه؟ بـه حال آیا این روش تفسیري ایشان از لحاظ منطقی درست است یا ن  
تواند از این روش استفاده کند؟عقالً غیر معصوم نیز می

طـور  یعنی همـان . باید براي این کار از علم اصول فقهِ احکام حکومتی استفاده کنند   غیر معصوم   :ج
.دهند، در تفسیر هم باید با علم اصول حرکت کردکه در فقه این کار را با علم اصول انجام می

کتـب  اما دیگر هماننـد  است، عالمه نیز با همان علم اصول این کار را کرده          توان گفت میالبته  :س
. ها و مباحث اصولی را مطرح نکردند و فقط به بیان نتایج آن پسند شـده اسـت                 ، استدالل یفقه
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بـه عبـارت    . انـد کردن رفته یعنی منطق و عینکِ اصولی به چشم خود زده و بعد به سراغ تفسیر             
.است) یعنی استنباط کردن(کار اصولی ایشان، همانعقلی هايبنديجمع،دیگر

حتـی در   ! کـردن اسـت؟   آیا تحمیل ارتکاز عقلی و عقالیی خود بـه روایـت و حـدیث، اسـتنباط                :ج
طور مثال آیات ابتداي سوره     آورند؟ به دادن به قرآن، آیا تمام آیات مرتبط با موضوع را می          نسبت

الـم،  «: ي متقین، کفار و منافقین با هـدایت اسـت         م هدایت و نسبت سه دسته     بقره درباره ترسی  
جا معنا  ، حال آیا در سوره حمد، نسبت هدایتی که آن         »...ذلک الکتاب الریب فیه هدي للمتقین     

که به صورت ذوقی بعضی از آیات را بیاورند و به بعضی دیگر             این! اند؟جا سنجیده کرده را به این   
!کار اصولی است؟توجه نشود، یک 

بلکه باید از   . رسد براي کار تفسیر، علم اصول موضوعیت ندارد       نظر می به:سرکار خانم رضیه کشتکاران   
امـا  . البته نیازي هم نیست که در تفسیر، همه آیات مشابه را بیاورند           . آورندآیات و روایات شاهد     

.مل را مشخص کندخواهد موضوع عدر فقه این انضباط وجود دارند، زیرا فقه می

دنبال اثبـات همـین مطلـب اساسـی         ما در این دوره بحث به     ! یعنی تفسیر ربطی به عمل ندارد؟      :ج
زیرا تفسیر قـرآن،    . »تفسیر قرآن ربط به عمل دارد و بر همه اعمال هم حاکم است            «هستیم که   

ت نـسبت بـه     فقه حاکم است و غفلـ      يدهد که بر همه   بایدها و نبایدهاي اعتقادي را تحویل می      
. ترین غفلت استاین مهم، بزرگ

. که ادبیات انقالب با ادبیات آقایان فاصله زیادي دارد به دلیـل همـین یـک نکتـه اسـت                   این
-یک دورانی ما فقط آیات قرآن را می       «فرمایند  می العالیمدظلهاياهللا خامنه لذاست که حضرت آیت   

» بایـد و نبایـدهایی    «یعنـی از آن     . »کردنـد  آن را بـراي مـا زنـده        رهخواندیم، ولی حضرت امـام    
توان اما با توصیف نظري قرآن فقط می      . استخراج نمود تا قرآن در زندگی و عمل ما تأثیر بگذارد          

! شد، نه بیشتر» هاهست«معتقد به 

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی
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خر سوره حمد به تا آ» المستقیماهدنا الصراط «المیزان در نقض تفسیرـ نقد و 1
و ضرورت تکیه به فلسفه نظام والیت در معناي کردن آیات هنري معناضرورت

هنري

و » السالمعلیهمکالم معصومینو طباطباییبیان عالمه«دریچیدگی معناي صراط المستقیم ـ پ1/1
لوازمات زندگی امروزيپیچیدگی

که آیا چنین الفاظ درباره مباحث جلسه قبل این سؤال مطرح است     :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت
-ته باشد و واقعاً خداوند می     اي داش تواند چنین معناي پیچیده   مثل صراط المستقیم می    ايساده

فرمـوده   انکه خودشـ  حال آن !؟اي را منتقل کند   اي، معانی پیچیده  خواسته با چنین الفاظ ساده    
چگونه خداوند از صـراط مـستقیم، تکامـل         بنابراین  .»نا القرآن للذکر فهل من مدکر     لقد یسر و  «

ته است مـا آیـات را آسـان    در حالی که قرآن خودش گف   ! ؟است نبوت و دوام آیات را اراده کرده      
!؟رسیداي توان به یک چنین مفاهیم پیچیدهیعنی چگونه از صراط و کلمات دیگري می. کردیم
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به دلیل استفاده از مباحث فلسفی، کالمی، عرفانی طباطباییـ پیچیدگی بیان عالمه1/1/1

،نیـست  مطـرح  بیان شـده  نسبت به مباحث    این سؤال   ابتدائاً  :االسالم و المسلمین مسعود صدوق    حجت
مباحث فلسفی، کالمی، اصـولی  طرح ایشان با  زیرا .ستنیز مطرح ا  المیزانتفسیر   يدربارهبلکه  

کـه  پیچیـده بـه معنـاي ایـن        .انـد کرده تفسیرپیچیده  صورتبه آیات را ،و سایر مباحث مختلف   
ـ  تفاوت این تفسیر  صحبت کرده است و     عمیق  با کلمات دقیق و   تفسیر المیزان    ا بقیـه تفاسـیر     ب

نیـز ممکـن    بقیه تفاسـیر     و گري است اخباري ،تفسیرهاي روایی زیرا  . است مطلب در همین  نیز
هاي عرفـانی، فلـسفی،     گرایش(ها  باشد که ایشان جامع همه گرایش      است با یک گرایشِ خاصی    

. وارد استنیز رهعالمه طباطباییمرحوم پس این سؤال به . اندآوردهرا ) کالمی

قرآن و دلیل حکومت به؛بودن بعضی جهات آنپیچیدگی کالم معصوم در عین سادهـ2/1/1
داشتن داللت کالم آنانبر تاریخ و طیفالسالمعلیهممعصومین

تـا یـوم القیامـه   قـرآن ادعـا دارد کـه    ؛قرآن یک شأن و منزلت بسیار بـاالیی دارد     از سویی،   
، چگونه بحث این است که آنچه در روایات آمدهپس یک. کندومت کرده و عالم را نورانی میحک

سري مسایل بدیهی در تاریخ اتفاق افتاده       یکیعنی  . در جامعه به سهولت و روان قابل فهم باشد        
المـستقیم،  در اخبـار منظـور از صـراط       طـور نمونـه     به. است؛ حال گروهی منکر شوند یا نشوند      

-جـا نیـست، بلکـه هـر جـا صـراط       ربوط به ایـن   آمده است و این فقط م      الـسالم علیهامیرالمؤمنین

به عبارت دیگر فقـط یـک بـار گفتـه نـشده        . المستقیم آمده است همین معنی گفته شده است       
فرمایند منظور میآن مترجمان وحی ذیل ،مستقیم آمده استصراطبلکه هر بار در قرآن است؛  

هـا  توان گفت سند همه این  ست و نمی  این نقل ا  . است الـسالم علیهامیرالمؤمنین ،المستقیماز صراط 
اسـت امـا فهـم       اند با بیان سـاده    گفته السالمعلیهماین مطلبی که ائمه   . دارد یا ضعیف است    خدشه

ي توان از فهم سـاده    می. طیف دارد  ناي ساده دارد و هم معناي پیچیده؛ یعنی       هم مع  ،داللت آن 
وم در تفسیر قرآن حکایت از این مطلـب         هم کالم معص  . ي پیچیده ساده مالحظه کرد تا پیچیده    

اجسادکم فی االجساد و قبورکم فی      «: طور نمونه در این زیارت آمده     به! دارد و هم زیارت جامعه    
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هـا  این بیـان سـاده آن    . ؛ یعنی با مردم زندگی کردند، ازدواج کردند، حشر و نشر داشتند           »القبور
اسـم   73گوینـد از    که می عال هستند، یا این   که آن بزرگواران سرّ دستگاه خداي مت      اما این . است

که اسـم اعظـم یعنـی      اصالً این . اند، قطعاً امر خیلی پیچیده است     اسم را به اینان داده     72اعظم،  
با یـک  الـسالم علیهفرماید وصی حضرت سلیمانکه قرآن می  این. است ايپیچیدهمطلب بسیار   چه،

که چگونـه ایـن   بگوییم ساده است یا پیچیده؟ اینزدن، تخت بلقیس را آورد، این را  چشم بر هم  
اش را نیـز    آورد، بسیار پیچیده است، اما خبر و وقوع        آن تخت را   زدنبزرگوار با یک چشم به هم     

.آن استاین بخش ساده. فت این تخت من استهمه دیدند، بعد هم خود بلقیس آمد و گ
قائـل بـه    بایـد   ، بلکـه    ادعـا کـرد   مطلـق بـودن را بـه صـورت      پس نبایست پیچیده یا سـاده     

آمده است و ما نیز با السالمعلیهمبودن نیز در کالم معصومینپیچیدهبنابراین .بودداشتن فهم طیف
1.رویممیها به کمک فهم از اخبار این تحلیل

فهم تر کردن به وجود آمده ـ به آسانرهـ که به تبع انقالب و حضرت اماموسیله این فهم جدید از معارف ما بهـ 1
سري تکنوکرات روشنفکر یعنی اگر امروزه از یک. نشودکمک نموده تا فهمش سختالسالمعلیهمروایات معصومین

یا یک . رار دهندرا بخواهید، ممکن است اصل سند این اتفاق را مورد خدشه قالسالمعلیهتحلیل معجزه حضرت صالح
البته ممکن . القمر ـ که ماه را پایین آورده و نصف کردند ـ ایجاد شک و شبه کندي حادثه شقدان دربارهفیزیک

ي این حادثه نظر دهد ولی کسی که کافر است و با اسالم درباره» شاید و احتمال«است کسی که مسلمان باشد، با 
ها اولیاتی است که در گذشته اتفاق در حالی که این. »گوییددروغ می«: فاصله دارد با صراحت و قاطعیت بگوید

- ها فرهنگ نمیاما چرا نقل این. ها نقل شده استآنر آمده است و این همه معجزات ازهزار پیامب124. افتاده است
ی در میان مسیحیان حت!شود؟فرهنگ نمیالسالمعلیه، اخالق حضرت عیسیالسالمعلیهچرا اخالق حضرت موسی!شود؟

منتقل ها زبان به زبان آنن شود، در میازات انبیاي سلف ذکر میطور که در میان شیعیان و محبان، معجامروزي، این
،لذا یک دانسینگ. دانند با جوانان چه کار کنندنمیاند،پیچیدگی زندگی امروز گیر کردهها در چون آن! شودنمی

ـ اما اگر ادبیات ما در معرفی پیامبران . انگیزه دانسینگ به کلیسا بکشانندنان را بهگذارند تا جواکنار کلیسا می
.دیتپخواهد جوانان براي قهرمانان تاریخ خود تغییر کند، خواهیم دید قلوبـعنوان قهرمانان تاریخبه
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دن بوانسانیدلیل به؛براي ارتقاء فهمالسالمعلیهت استضائه عقالنیت به کالم معصومـ ضرور3/1/1
و پیچیدگی زندگی امروزآیات

الگوي ؛شده است پیچیده نیز زندگی که هستیمدر زمانی    البته باید توجه داشت که امروزه،     
و ما در داردپیچیده هاي علمی و تخصصیِبحثالگوي حمل و نقل و غیره،      ، الگوي پوشاك،  غذا

کرده و همه مشکالتمان را حـل        آن هستیم و اگر بخواهیم به نور قرآن استضائه         استفاده از حال  
و قـرآن  بهربط آنباید بودن زندگی، یعنی به دلیل پیچیده .شوداي می کنیم، کار خیلی پیچیده   

که بتوانـد طیـف معـین کنـد، نـه           صحیح است  ايتئوريپس  . پیچیده باشد نیز  و روایات  اخبار
.طرف را مطلق کندکه یک این

و واسـطه انبیـا     بندگان بـه  این بوده است که دعوت      برسنت خدا   شدبیان  جلسه گذشته  در
. ها واسطه بودند کـه خـدا آیـاتش را نـشان دهـد             و این  ؛مستقیمصورت  بهباشد، نه   اولیاي خود   

. بودبراي مردم سخت نو امثال آن فهم کوه ، الـسالم علیهناقه حضرت صالحماجراي  در  طور نمونه   به
-زندگی می و با حیوانات هم      بودندآسمان   ید، کوه و  ماه، خورش در حال مشاهده    روز  شبانهمردم

شناسند و به پشم، شیر، گوشت و حمل و نقل با شتر نیازمنـد       مردم شتر را می    يیا همه . کردند
شـدن تهشـکاف ها را به عجز کشاند    چه فهم آناما   ؛دیده بودند  شمردم شتر را با زاد و ولد      . بودند
خـداي متعـال   سـپس . کنـد او نیز ادامه پیدا مـی حیات که بود اي از آن ناقهبیرون آمدن و  کوه
-که خـدا مـی    این !الجثهاین شتر عظیم  دیگر،  روز   شامید و ابیفرماید یک روز شما از این نهر        می

ساده امور  ها همه   این. فهمیدندفرماید از این آب نخورید و از شیر شتر بخورید را همه مردم می             
که برخالف زاد و ولدهاي معمولی، شتري بـه یـک شـکل             گونهیهالعاده و آ  این اثر فوق  است، اما   

شود راهنمایی مـردم  این می. حکایت از قدرت و حکمت و اراده خدا دارداید،دیگري به وجود بی   
. هستنیزنظیر این آیه آیات دیگري البته . به وسیله دستگاه خداي متعال

چـه   ؛دادن آیـات بـوده اسـت      نشان ،هدایت مردم براي  آیات قرآن، سنت خداي متعال       طبق
وسیله حـضرت  کردن مرده بهچه زندهکند و میرود نیل را باز    که  الـسالم علیهعصاي حضرت موسی  

. بسیار مفصل استکه هاي دیگر از این آیات نمونهو السالمعلیهعیسی
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، شـود مینخدا تعطیل   دعوت و هدایت     در عین حال  امروز جنس آیات عوض شده است،        اما
. باشدترسختفهم آنلذا طبیعی است که . استانسانی ،آنجنسِواستفوق آیهايبلکه آیه

از دل کـوه     ناقـه  شد تا  واسطه آن چه مهم توجه داشت که    يباید به این نکته    براین اساس، 
مـستجاب  خـدا انپیغمبـر بـا دعـاي  لـذا آیـات،  ؛  بـود  السالمعلیهدعاي حضرت صالح   ،بیرون بیاید 

که چـون هـدایت در       شد، به همین مهم اشاره      »اهدنا الصراط المستقیم  «در تفسیر    لذا.دشومی
ان مالحظـه   پیـامبر توان این آیات را جـدا از        شود و نمی  تعریف می سنت خداوند به ارسال آیات    

یعنی پیـامبر  . هستندآیات الهی    بیتشاهلگوید  مردم می  بهاست که  وآلهعلیهاهللاصلیپیامبر لذا،  کرد
.باشندو جانشینان بر حقش جدا از قرآن نمیاسالم

الیه نه مضاف و مضاف،در آیه مورد بحث» الذین«و » صراط«بودن ـ وصف و موصوف2/1
معنـاي محـصلی پیـدا    تفسیر بشود،الـسالم علیهحضرت امیرالمؤمنینبه ،»المستقیم صراطال«اگر   :س

داده نـسبت  السالمعلیهط به وجود مبارك حضرت علی  جا نفس صرا  بهتر، در این  عبارتبه.کندنمی
از تعریـف نفـس     باید  روند،  کسانی که این راه را می      لییک شخص است و    ،صراطخود  پس. شد

چون صراط خـود     ،نتیجه صراط نباید به انسان اضافه شود       در. ندشوخارج   السالمعلیهامیرالمؤمنین
صـراط  «نباید بگوید یعنی . سازدبا آن گفتار نمی  از نظر لفظی و گفتاري،    این معنا   و انسان است 

نفـس حـضرت     ،راه. ، چون اثبات کردیم که راه، خود آن کسان هـستند          )راه کسانی که  (» الذین
آن الی کـه    حـ در  ! »راه کسانی که  «است، پس نباید بگوید      السالمعلیهمو ائمه السالمعلیهامیرالمؤمنین

طـور مثـال   به. که دوئیت داشته باشند    شوداضافه می دو چیز به هم      یوقت. راه، خودشان هستند  
شـوند  یعنی دو چیز به هم اضافه می      . الیهیک مضاف دارید و یک مضاف     . »کتاب زید «گوییم  می

. متحد هستند» صراط«با » الذین«جا ثابت شد ولی در این

، شمصداق که است »ايآیه«معناي  به  »صراط«؛  ستنیمتحد   »الذین«با  » صراط«معناي  قطعاً  :ج
آن یتفـصیل معنـاي   . یک معناي اجمالی دارد و یک معناي تفصیلی       البته  . شخص خارجی است  

صورت اجمـالی طـرح     عالمه، سرفصل جدیدي به   سرفصل  در مقابل   فقط   بلکه. توضیح داده نشد  
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سـنت   سـت از  طریقـی  ،»صـراط المـستقیم   «. نـد ابودن مـشترك  در معناي آیه   اجماالًپس  . شد
اراده  جریـان کردن براي   یعنی واسطه مشخص  .ایمان آوردن مردم به دستگاه خدا      براي ،خداوند

. باشـد  گر اراده خدا  که نشان براي این آمدن ناقه از دل کوه، آیه است      درشدن کوه و    شکافته. خدا
توان بـه  میالبته !صراط المستقیم، یعنی آیهالپس . استطورهمین نیزالسالمعلیهآقا امیرالمؤمنین 

».از کسانی است که نعمت به ایشان داده شده استالسالمعلیهعلی«:آیه و صراط گفتجاي
به افراد اشاره   نقشه،جاي  توان به   میو  دهد  نمیمعناي نقشه دیگر  » راه«با توضیحات قبلی،    

کسانی است که نعمت به ایشان داده ازالـسالم علیهحضرت علی«: شودطور گفته میاینیعنی .کرد
وقتی صـراط را وصـف      . است» وصف«بلکه  ،نیست به معناي جزء  » الذین«بنابراین  . »ه است شد
،عربادبیات  استعماالت در   نوع  از این   کنیم و   را توصیف می  السالمعلیهحضرت علی یعنی  کنیم  می

! در خارج وحدت دارند، متبایندو مفهومِکه وجود داردهاي دیگر در فلسفه و در جا

» ضالینال«به ائمه کفر و » مغضوب علیهمال«داران توحید، به پرچم» نعمت علیهما«ـ تطبیق 3/1
) ترسیم سه نظام(به ائمه نفاق 

یکی هستند یا دو آیا ؟ چیست»الضالین«و » مغضوب علیهمال«فرق بین :اهللا صدوقروحاالسالم حجت
حال اگر منظور   . اندردهرا به اولی و دومی منصرف ک       »مغضوب علیهم ال«روایات،  از  بعضی  در  تا؟  
، چرا دو تعبیر آمده و فرق این دو چیست؟نیز همان دو باشد» ضالینال«از 

جا چون اند، اما در اینهاي دیگر مفصل توضیح داده و وارد تفسیرش شدهدر سورهعالمهظاهراً :ج
. کنیماند، ما نیز بررسی تفصیلی آن را به بعد موکول میوارد بحث مبسوط آن نشده

و ائمـه   امیرالمـؤمنین » الـذین انعمـت علـیهم     «ور از   منظـ صورت اجمال بیان شد کـه       اما به 
کـه در ایـن     اسـت   این یک گروه    . داران توحید هستند  به عنوان پرچم   السالمعلیهمو انبیا معصومین

ائمه کفر هستند و گروه سوم ،است و منظور» مغضوب علیهمال«گروه دوم . سوره ذکر شده است
یعنی کسی کـه حجـت       مختار،نفاق در دستگاه    . استائمه نفاق    ،است که منظور  » ضالینال«نیز

عنوان آیه دیده است ولی آن را       یعنی راه را به   . بر او تمام شده است ولی باز راه را گم کرده است           
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هـا  تحلیل دستگاه ایمان از آن     ،البته این معنا  . گویندکردگان می ها راه گم  به این . گم کرده است  
!! ما اهل ایمان و مصلح هستیم: گویندزیرا خودشان می! ها بگویندکه خود آناست، نه این

را  مرز این سه گـروه    قرآن آمده است تا     زیرا  . تطبیق این آیات این گونه است     رسد  نظر می به
.در هم آمیخته شوندمرز سهایننگذارد ،ات خودتوضیحبا مشخص کند و 

دهنـد، در ایـن جـا خیلـی      را کـامالً توضـیح مـی      مباحث  دیگر این   سور  ت  چون در آیا  البته  
. شودبه آیات دیگر موکول می،توضیح ندادیم و توضیح این تطبیق اجمالی

. اسـت کننده ائمـه نـار و نـور         تفسیر سوره حمد، بیان    فرمایندایشان می :سرکار خانم رضیه کشتکاران   
»ائمـه نـار و طـاغوت      «بـه    نیزو مغضوب و ضالین را       »رائمه نو «اگر صراط المستقیم را به       حال

کنـد، نـه   گروه را مطرح مـی سران و ائمه هر سهفقط که این سوره    بدین معناست ،  تطبیق شود 
.در هر گروه هستندافرادي که

؛داران توحید دارندپرچم،یک نظاماست که قطعا»دستگاه و نظام«دادن نشانبحث از معرفی و   :ج
کـه ذکـر     هاییپس با توجه به قرینه    . داران نفاق پرچم نیزداران کفر و یک نظام      پرچم،یک نظام 

اسـت و   »و نظـام   دسـتگاه «بحث این سـوره،   ،  )بیان شد معانی که از حمد و اخالص        یعنی(شد
. شودبلکه به محور نظام شناخته میشود؛ به فرد منصرف نمیاز آیات کدام هیچ

و شکسته السالمعلیهمر صراط مستقیم به معصومین و پیامبرانـ اختصاص استجابت دعا د4/1
شدن اطالق آن

خـورد و   مـی » مغـضوب «فرمایند که راه دور به      جا می اینعالمه در   :حیدريمحمدصادق  االسالم  حجت
انـد بـه    ها که به راه نزدیک رسـیده      خورند و آن  می» ضالین«اند به   ها که اصل راه را گم کرده      آن
فـانی قریـب اجیـب    «آیات شـریفه  فرماید  شان می براي اثبات ادعاي  . خورندمی» همانعمت علی «

ترین راه است و آن راه عبارت یعنی راه او نزدیک» ادعونی استجب لکم«یا » دعوه الداع اذا دعان   
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اولئـک  «شـریفه مثل این آیـه . راه غیر خدا راه دور استو در مقابل، ،ت از عبادت و دعاي او     اس
.»مکان بعیدینادون من

از بعـد  . کنـد روایات آمده است که خداوند قریب است ولی دعا را مـستجاب نمـی           بسیاري از در   :ج
آن توضـیح   بـه   کنـد و حـضرت      مـستجاب نمـی    شود چرا خداوند دعاي مـا را      معصوم سؤال می  

!پردازدمی

.دیکی دو تاستاستجابت با نززیرا ؛کنداین روایات، نزدیک بودن راه خدا را که نفی نمی:س

ادعونی «:معنا کنند»استجابت دعا«را به» نزدیکی«اي را ذکر نمودند که خواستند ایشان آیه:ج
. ترین راه استفهماند که راه خدا نزدیکمی» انی استجب لکم«یعنی » استجب لکم

.هـست سالمالعلیهماطهارائمهمخصوص ، )استجابت دعا براي افراد نزدیک(در حالی که این آیه    
است که وقتی به سمت مرقد پـدر بزرگوارشـان حرکـت    علیهااهللاسالماین حضرت زهرا طور نمونه   به

-به سلمان می  السالمعلیهحضرت علی  آید و مسجد به لرزه در می     نفرین کنند، مردم را   کنند تا   می

. شودتماً مستجاب مید که حدانچون می!نکنندنفرین بگویید علیها اهللاسالمبه حضرت زهرافرمایند 
بتوان معناي مطلقی از آن     نیست که طور  این .معناي مشککی دارد   »نزدیکی«که،این منظور
در بعـضی مـوارد     فقـط   لـی کننـد و  می نیزاین همه بندگان خدا گرفتار هستند و دعا         . ارائه کرد 
،صـورت مطلـق  ه بـه اي بود کي آیهوسیلهنقد ما به استدالل ایشان به    البته  . شده است مستجاب

.معنا کردند» استجابت دعا«را به » نزدیکی«

مستقیماً را  صراط   شماسیر شما با بیان عالمه در این است که        تفاوت تف :سرکار خانم رضیه کشتکاران   
،شـود به راه مستقیم تفسیر مـی اید، اما در المیزان ابتداانتساب داده الـسالم علیهمبه ائمه معصومین  

وقتــی صــراط المــستقیم را بــه زیــرا.برنــدنــام مــیآنمــصداق اَتــمرا الــسالمعلــیهمائمــهسـپس 
دارد؛ یعنی » جري«گوید این تطبیق، معنی دهند، بالفاصله می تطبیق می الـسالم   علیهامیرالمؤمنین

لـذا قطعـاً نـسبت بـه        . هـا باشـد   طور نیست که منحـصر بـه آن       این مصداق آن کلی است و این      
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از طـرف   . این مسلم است  . یک راه نزدیک به خدا وجود دارد       السالمعلیهممینامیرالمؤمنین و معصو  
. استنیزدیگر یک راه دور 

فقـط یکـی از     الـسالم علیـه یننمستقیم معنـا شـوند و امیرالمـؤم       توانند به صراط    می نیزیعنی بقیه    :ج
ا را عمـومی  جا استجابت دعـ در هرصورت اگر در این!مصادیق است، لذا منحصر به ایشان نیست  

.کند، اشکال بر آن وارد است

یعنی صـراط   . اندیک تفاوتی بین صراط مستقیم با انعمت علیهم قائل شده         ایشان  آید  نظر می به:س
هایـشان را از  ها و عملهمه مؤمنانی که دلیعنی.اندمستقیم را رهروان راه راست در نظر گرفته   

ها یک درجـه از کمـال را الزم   گویند این ادامه می ولی در   . اندشرك و ظلم و گمراهی پاك کرده      
را خـاص  »انعمت علـیهم «زیرا  . برسند» الذین انعمت علیهم  «دارند و باید طی کنند تا  به مقام          

هـاي خاصـی هـستند کـه نعمـت علـمِ      صراط مـستقیم انـسان  ؛ انددادهقرار   السالمعلیهممعصومین
چـون  . یک نعمت علمـی مخـصوص اسـت        آن نعمت، یعنی  . ها داده شده است   به آن  ،مخصوص

ها را صددرصد کرده و با بقیه       آن ،نعمتاین  صراط مستقیم یک چیز صددرصدي است، بنابراین        
.کندمتمایزشان می

ي غیبت در دست نعمت علمی مخصوص در دورهیعنی همین اند؟ علم ندادهنعمت به علماء آیا :ج
.لی روات احادیثناافارجعوا ؛علماست

مگـر  .اسـت  الـسالم علـیهم اما صراط مستقیم، منحصر به معـصومین      . عمومیت دارد  ،متپس نع 
؟ چـرا  باشـند مـی و علماالسالمعلیهعلیحضرت بگویند صراط مستقیم   توانستند  نمیالسالمعلیهمائمه

مرجـع و  توحیـد، رهبـر،  دار  ي غیبت، هرکس که پـرچم     که در دوره   البته شکی نیست  !نگفتند؟
؛ هستفرجهتعالیاهللاعجلعصرمبارك حضرت ولی   اي از وجود  داري مردم بشود، سایه   واسطه براي دین  

ي ظـاهري   ، ولی یک آیه   باشدمیفرجهتعالیاهللاعجلزمان امامخدا،ي حقیقی   آیه زیرا درست است که   
بـضاعت  (کننـد   براي علماء تعریف می   یک علم ظاهریه    که  بحث آقایان در تفقه،   مانند  . هم دارد 

. استالسالمعلیهمحقیقی که مختص معصومینواقعی و و یک علم )علما
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باشـد،  »اصـطفاکم لعلمـه  «تا مـصداق  کندپیدا میبه قرآن و دستگاه الهی نسبت   چه  آناما  
که از طرف خدا آیه اسـت، امـا          قرار دارد ایشان در منزلتی     است و  فرجهتعالیاهللاعجلعصرحضرت ولی 

اشـتر  اي بـراي مالـک  نامـه الـسالم علیـه آقـا امیرالمـؤمنین  طـور مثـال   بهاین جایگاه را ندارند؛   بقیه  
-مـی قـرار  تحت اختیارشمصر مردم که با دستور امام،به این  شودمتفخر می نیز   اونویسد و   می

بـه معنـاي    یکی از آیات الهـی       نیزاشترشود مالک دلیل نمی عنایت ویژه حضرت،    این  اما  . گیرند
فقهـا   .شـود براي مردم واجب می    اشترتبعیت از فرمان مالک   در حالی که    . باشدراط المستقیم   ص

.منزلت را دارندهمین نیز

گویند کسانی که به آیات الهی اسـتکبار بورزنـد،        در ادامه می  عالمه  :االسالم محمدصادق حیدري  حجت
د که کسانی که استکبار نورزند،      شوشود و از این جا معلوم می      درهاي آسمان به رویشان باز نمی     
رفت و درهاي کس به سوي آسمان باال نمییعنی اگر هیچ. شوددرهاي آسمان به رویشان باز می    

از آن  . پس حرکت صعودي هم وجـود دارد      . کوبید، معنایی براي در وجود نداشت     آسمان را نمی  
که غـضب مـن او را       کسی  یعنی  » من یحلل علیه غضبی فقد هوي     «اي وجود دارد که     طرف آیه 

ال و راه دور و نزدیـک، راه بـا  پـس  . یک راه سرپایینی هم هـست لذا. کنداحاطه کند، سقوط می   
مـن یتبـدل الکفـر باالیمـان فقـد ضـل سـواء              «:یک چیز دیگري هم هـست      .وجود دارد  ینپای

ي سومی هستند کـه نـه راهـشان بـه سـوي      یعنی دسته. اندافرادي که راه را گم کرده    » السبیل
هایی که راهشان به سوي باالست،      آن. اندبلکه اصالً راه را گم کرده     ! االست و نه به سوي سقوط     ب

هستند و »مغضوب علیهم«هایی که راهشان به سوي پایین است،        هستند، آن  »صراط مستقیم «
.شوندمی»ضالین«اند، هایی که راه را گم کردهآن

کـه قـصه  مانند اینغلط است؛» اصالت الکیفیه«اساس کردن آیه برو تفسیرمعنا رسدمینظر  به:ج
ي آیـه خـاطره  ایـن  گفتـه شـود  و بعـد  شـود تبـدیل  نقاشی به خاطره و  الـسالم علیهحضرت صالح 

يیک نقـشه  به  که قرآن   این. در مورد خود قرآن هم همین است      . این کار غلطی است    !!خداست
بنـابراین  . ، دو نگاه متفـاوت اسـت      ا شود معندر عالم    به جریان یک ادبیات   یا   شودنظري تعریف   

به فالن اسم و فالن اسم بـه صـفت و غیـره    » اءب«شدنو چرایی اضافه   رابطه لفظی بررسی  فقط  
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یک مرحله تجزیه و :دو مرحله دارداست کهقلبدر نفس و    قرآن شدنبلکه بحث جاري  . نیست
در چگونـه گر این است کـه  اما یک مرحله دی .ی است، که فعل و فاعلش چگونه است       ترکیب ادب 

. شودمطرح میرد آنیعنی مقدار کارب. مردم نفوذ کند
هر دوي  . هنريـ آنالیز   2ـ آنالیز ادبی    1: دو وجه دارد   ادبی قرآن نیز  معجزه بودن   چنین  هم

که صـعود بـراي کیـست؟ نـزول بـراي            شودسؤال می  شاناین مطلب در مورد لذا  . ها هست این
در دسـتگاه آقایـان جـواب        ،هاي کـاربردي  کجاست؟ هیچ کدام از سؤال     واین د  کیست؟ نسبیت 

تـوان  میه که شدمطرح  مطلق   صورترو، به ازاین .اندنشده وارد بررسی و بحث   ندارد، یعنی اصالً    
..هایی نقض کردمصداقآن را با کلیت

بـراي  طور نمونـه    هب. آورندروند، یک مصادیقی می   مییا پایین   براي کسانی که باال     لذا ایشان   
ادعـونی اسـتجب    «فرماینـد مـی استـشهاد   آیه   اینهبشوند  تر می هایی که باال رفته و نزدیک     آن

یـا  شـود؟   مـی اي از مؤمنین مـستجاب ن     عدههايدعاچرا  کنندمشخص نمی در حالی که    . »لکم
کـانی  ؟ در چـه زمـان و م       قرار گرفت ها  رفت، جزء پایینی  که به سمت باال می     يفردطور شد   چه
رود و در چه زمان و مکانی پایین؟ باال میافراد که توان گفتمی

بنـدي جـامعی کنـد و ایـن،         تواند طبقه آورد، نمی نمی» نسبیت«چون بحث خود را در       پس
صـورت بهرا  » صعود و سقوط  «و  »نزدیکی و دوري  «بنابراین باید   .ستگراییهمان معناي مطلق  

1.شوندمواجه میمشکل با اگر مطلق کنند، .مطرح کنند تا معنا شودمشکک 

که شـقی را شـقی آفریـدیم و سـعید را       کنند، مثالً در روایت آمده است       طور معنا می  روایات را نیز همین   آقایان  البته.1
د و  نشوجبر می  گرفتاراگر این را مطلق معنا کنند     . کنیمبریم و سعیدها را وارد بهشت می      ها را جهنم می   شقی! سعید

داده اختیـار    ونـد خداکنـد   اثبـات مـی   دیگر داریم که    کثیر  و روایت    اتآی زیرا. سازدمیندستگاه الهی    باها  این اطالق 
کنند ما که اآلن جنگ کردیم در قضا و قدر الهی بودیم یا خیر؟ یعنـی  سؤال میالسالمعلیهاز معصومر مثال  طوبه. است
».خدا ما را آفریده و اختیار داده است«: فرمایندکنند و میاو را توبیخ میالسالمعلیهحضرت. خواهد مطلق کندمی

کنند، اصـالً دسـتگاه عـالم       وقتی مطلق می  عبارت بهتر،   به. شودداده نمی ان تمیز   نیکوکاران از   کارها، گنه با این اطالق  
.شودمعنا نمی
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از فلسفه جریان اراده حضرت » شناسی، تاریخی و تکوینیجامعه«ـ ترسیم نگاه 2
عنوان وحدت سوره حمد، بهدر معناي حمدجلت عظمتهحق

ـ ضرورت استخراج عناوین آموزشی از منابع وحی و مترجمان وحی1/2
شود؟عنوان اصلی سوره حمد چه میره تمامی آیات، با توجه به توضیحات بیان شده دربا:س

از کجـا  ) اشچـه مفـردات و ترکیبـات    (ایـن سـوره      ايتجزیـه یک بحث این است که اطالعـات         :ج
الـسالم علـیهم توضیحاتی است که ائمه    سند آن نیز  . از اخبار آمده است   نظر ما   بهشود؟  استخراج می 

-، حتماً منبع آموزش ما مترجمان وحی مـی        زشیعنی در بحث آمو   . اندمترجمان وحی داده   این

ها را ببیند و تنازل بدهد، تا بـراي مـنِ نـوعی     ادبیات آن  بتوانعقالنیتی الزم است که      لذا. شوند
. قابل هضم شودها فاصله دارم،که از آن
دوران در  البتـه کـه انـد   توضـیح داده   بزرگواران همانی است که آن    حقیقت سوره حمد  پس  

مـان توضـیح بیـشتري    سوره حمد را بـراي  فرجهتعالیاهللاعجلعصروجود مبارك حضرت ولی    نیزظهور
فرمایـشات  لوازمات عقلی باید ما   ، ولی   گرفتها  اش را باید از آن    بحث آموزشی پس  . خواهند داد 

.ماستنباط کنیرا بزرگواران آن
حال صداي سـوره  . که صداي خداي متعال استشدبحث دیگر جایگاه قرآن است که اشاره   

شناسی، تاریخی و   کامالً جامعه نظر ما این سوره، یک نگاه       به چیست؟ یا دعوت به  حمد چیست؟   
. استارائه داده جلت عظمتهحضرت حقو مشیت تکوینی از فلسفه جریان اراده 

الـسالم علـیهم ي معـصومین  ترسیم آموزشی نسبت بین مشیت و حمد، به عهـده          که،توضیح آن 

فعل مـا نـسبت بـین حمـد و     یعنی . گرددبرمیفعل مابه در ما، آنسیم آثار و تصرفاست و تر 
امـت  جـا بحـث  که در این ؟  »ایاك نعبد و ایاك نستعین    «شود  بیند که می  آفرینش را چگونه می   

یعنـی جایگـاه و     . دگویـ نسبت بین فعل و حمد را می      » اهدنا الصراط المستقیم  «.شودمطرح می 
تـر شـوید،    ین نسبت چیست؟ هر چه در نسبت بین حمـد و فعـل او مقـرب               در ا  منزلت فعل ما  

در جلـت عظمـه   شاء حضرت حـق  حضور  که   بوددر همه عمر باید مراقبت       پس. ایدتر شده هماهنگ
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بـه   علـیهم اهللاصـلوات چه قدر امت محمـد و آل محمـد         چیست؟» در تمدن و  فعل ما، در فعل امت    «
! ظرفیـت ارتقـاء  تکـالیف و هـم از نظـر    فهـم  هم از نظر ؟شوندمینزدیک مشیت خداوند متعال 

. یت تکامل داردقابل،در نسبت بین جریان فعل او و حمدنیزخود این ظرفیت بنابراین

هایی از اشراب حمد در تاریخ با تکیه به نمونهالسالمعلیهمجریان حمد معصومینـ توصیف2/2
در ادعیه 

ا محمـد  اهللا علی سیدنالحمدهللا رب العالمین، و صلی«: وانیمخدر دعاي ندبه میطور نمونه   به
علی مـا جـري بـه قـضائک فـی           اللهم لک الحمد    «:گوییممی سپس.»نبیه و آله و سلم تسلیما     

الحمدهللا رب (پس عالوه بر حمد تکوینی. الی آخر» دینکک الذین استخلصتهم لنفسک و     ئاولیا
در حمـد   . مکنـی نیـز مـی   )ه قضائک فـی اولیـاءك     علی ما جري ب   (، یک حمد تاریخی   )العالمین

در چـه در خلقـتش، چـه  سـتایش شـده اسـت؛   ـاز ابتدا و وسط و آخرـ تکوینی، تمام فعل او  
آن ،  حمـد تـاریخی   . ربوبیتش و در هر چیزي که بگویید، همه زیباسـت و سـتایش شـده اسـت                

ي همـه . هستند ا محور عبادت  هچون این . گیردمیخود که خدا از انبیاء و اولیاء      است هدهاییع
.شودها جمع شده و بعد توزیع میابتدا پشت سر این،قوا در عبادت
طور هستند  دهد که بعضی این   توضیح می این حمد تاریخی را نسبت به انبیا        ي دعا، در ادامه 

به ر نهایتدو رسیده السالممعلیهاکرم و امیرالمؤمنینتا به وجود مبارك نبی  ؛طورو برخی دیگر آن   
. رسدمیفرجهتعالیاهللاعجلعصروجود مبارك حضرت ولی

خواهد بگوید از تکوین تا تاریخ که اوج آن عاشورا است، همگـی  سوره حمد می براین اساس، 
»الحمـدهللا «شـود و هـم در بهـشت،         تنها لفظی که هم در دنیا استعمال مـی        لذا  . شودمیحمد  
الحمـدهللا رب  «:گـوییم هـا هـم در جهـنم، مـی    هـستیم و آن که ما در بهشتاز اینیعنی  . است

؛جا هـست ي خدا در آنارادهبینیم،اي را که میهر پدیدهوبه عبارت دیگر در هر جا . »العالمین
ي خـدا هـیچ کـس، هـیچ         در همه جاي عالم بـدون اراده      . »وال یمکن الفرار من حکومتک    «زیرا  
مـد  کـال ن  «: اندرا انجام داده   هاي خود شیطنتي خدا   هبا حول و قو    نیزکفارحتی. کتی ندارد حر
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چـه در  . کنـیم لذا خدا همه جا هست و در همه سطوح عالم خـدا را حمـد مـی            .»هؤالء و هؤالء  
. کنیممیدبینیم، حمهایی که مید و چه در مصیبتدههایی که مینعمت

تـرین  آیـه خـدا در بـزرگ      ترین  بزرگ. دیده شود بودن  بدون آیه ،حمدمحال است این    البته  
حمـد، ظهـور و   .هـستند الـسالم علـیهم ترین آیه خدا ائمهمصیبت تاریخی عالم، عاشوراست و بزرگ 

یک انسان بـا همـه     !تر است یا شق القمر؟    این آیه بزرگ  . است السالمعلیهبودن امام حسین  بروز آیه 
کند و بـرعکس    اما نمی شود باید قواي حضرت را ضعیف کند،        هر مصیبتی که وارد می    ! مصائبش

مالئکه و اجنه   کمک  که آقا بدون    عالوه بر این  ! سی هزار نفر مقابل یک نفر     . کندایجاد قدرت می  
با دعـاي  وسیله مالئکه نصرت خدا بهوآلهعلیهاهللاصلیهاي پیامبر در صورتی که در جنگ    . جنگیدندمی

بـه   )مانند مالئکه و اجنه   (غیبی هايعاشورا مدام نصرت  ظهر  قبل از    اما! شدفرستاده می حضرت  
در آنهـا دادند تـا خـود  اجازه نمیآمدند تا ایشان را نصرت کنند، ولی حضرتمحضر حضرت می  

در 1.وجـدان کننـد  به حضرت اعطا نموده را باالترین قدرتی را که خدا ظهور و بروز    ظهر عاشورا 
یعنی به  ! نیز دید و زیبا    دیدرا   دستور خدا و رضایت او     ي خدا، حمد و اراده   ست که باید  جاهااین

یـک اضـافاتی    .شودنور ساطع می   فوق نورِ نور صورت گرفته و   د، انفجار   کنندلیل تحملی که می   

در شـجاعت و  السالمعلیهتر از نام آقا امیرالمؤمنیندر تاریخ اسالم هیچ نامی بزرگ    . هیچ مصیبتی باالتر از عاشورا نیست     . 1
درك واصـل کردنـد،   نفر را به1000نهروان در روایت آمده است که حضرت در جنگ        . بینیدنمی آوريقدرت و جنگ  

نیـز تـا نهـصد    السالمعلیهعباسر و حضرت ابوالفضل نف1800در روز عاشورا، السالمعلیهشده است که امام حسیناما نقل 
. این جریان قدرت الهی است! این مطلب در جایی است که ایشان تک و تنهاست، نه با سپاه. انددرك رساندهنفر را به

خـورد و   نبود، وضع به گونه دیگري رقم مـی        السالمعلیهوسیله خون مظلوم امام حسین    ها به لذا اگر بحث نجات امت    
دانست نجات همـه  اما خداوند می. یعنی در اوج مصائب یک چنین قدرتی پیدا کرده بودند      . کشتندهمه را می   حضرت

.شودي ضعیف تناسب ندارد و باعث تحریک استکبارشان میهاغلبه به انسان! هاست، نه غلبهبشریت به شکستن قلب
باعث تحریک استکبار عرب شد؛ اما خداوند الـسالم علیهو امیرالمؤمنینوآلهعلیهاهللاصلیهاي پیامبر طور که پیروزي  همان

آور در یعنی آن ابرمرد جنـگ . کردغلبه را قطعالسالمعلیهبا مظلومیت آقا امیرالمؤمنینوآلهعلیهاهللاصلیبعد از رحلت پیامبر   
یـک زن عـادي نیـست، نـاموس     علیهـا اهللاسـالم خـانم زهـرا  . خود شـود  ها، نتواند مدافع زن   ها و در اوج پیروزي    اوج غلبه 

گرچه ایشان در آن امور نیز قابل توصیف نیستند، اما بحث از دفـاع از  ! هاي عادي زن و شوهري   خداست؛ نه یک علقه   
هـزاران  . اسـت الـسالم علیـه ، اسم عبـادت علـی  علیهااهللاسالمزهرا. کندتعال است که انسان را مکلف می   همه جمال خداي م   

هست که این افراد را از بین ببرد ولی دستور خدا این است که تو مـأمور بـه جنـگ         السالمعلیهي قدسی براي علی   بهانه
!کنداین صبر، تمام زمین و عرش را منفجر می. نیستی

۱۹۶



)18(

؛ در سـجده زیـارت عاشـورا آمـده     کندهست که انسان تعجب می    السالمعلیهمدر کلمات معصومین  
هیچ فشار  ! حمد به مصیبت  یعنی اضافه   ! »اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین علی مصابهم      «: است

1.تاریخی باالتر از عاشورا نداریم، اما در اوج مصیبت نیز صحبت از حمد است

-صـلی از پیـامبر   يعهـد چـه   تکوینی و تاریخی عالم      براي حمدهاي باید دید که خداوند     حال  

از خلقت اسـت، امـا       و غایتِ علت  وآلهعلیهاهللاصلیاکرمنبیگرفته است؟    السالمعلیهماطهارائمهو  وآلهعلیهاهللا
از سـویی بایـد توجـه       . ن شیعه هـستند   میلیون آ  300هفت میلیارد مردم روي کره زمین، فقط        

شراب، روابط نامـشروع و دیگـر   خوك و   نخورد. هر فعل خالف دستور خدا سم است      داشت که   
و سـم اسـت      زهر هااین همههاي فاسد و ظالم عالم است،       مدیریتان،آن ینترکثیف گناهان که 

صـورت  بـه بلکـه فـردي هـم نیـست،     صـورت   به. ریزندمیوآلـه علیهاهللاصلیوجود مبارك پیامبر   که بر 
ایـشان  کنـی؟   و خداي متعال به محبوبش فرموده است آیا تو تحمل مـی            ریزندسازمانی سم می  

-این. »بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه          «: که صبر کنند   دعهد بستن 

یا ممتحنه اممتحنکِ اهللا الذي خلقک قبـل        «گویید  می علیهااهللاسالمکه در اول زیارت حضرت زهرا     
بـه وجـود     این امتحـان  نصف فشار   ! ايکه تو قبل از خلقت در این دنیا امتحان شده         » کقاز یخل 

اگر کمی انصاف داشته باشـیم، ادبیـات        . بینیم هزار سؤال از خدا داریم     بخواهیم درباره خودمان قضاوت کنیم، می      اگر. 1
طور مثال وقتی خدا به من مرضی مثل زخـم معـده داده اسـت،    به. ما، دعوت به خدا نیست، بلکه اعتراض به خداست  

بینم و بگویم این مریضی براي ما پیـام دارد و بایـد آن   من باید نور حمد را در این مریضی که خدا به من داده است ب            
شاید چون خدا را حمد نکردم و فاصـله گرفتـه و      . اگر تصادفی پیش آمد بگردم و پیامش را پیدایش کنم         . را پیدا کنم  

کنند در مقابـل ایـن    یعنی همه چیز خدا خوب است ولی بندگان شروع می         . آیدمعترض هستم، این حوادث پیش می     
ور شـده و دسـتگاهی در مقابـل    جا برسند که به دستگاه خدا حمله  کنند تا به این   ورزند و ناشکري می   تکبار می امر اس 

.  دستگاه حمد و دستگاه مشیت خدا درست کنند
گـاه در لحظـات آخـر کـه         در گـودي قتـل     الـسالم علیـه اش وجود دارد، امـام حـسین      ولی از این طرف نیز نمونه اتم      

حـال  . خواهند سر مبارك را جدا کنند مشغول ذکـر خداسـت  زنند و بعد میها را میو آخرین ضربه   آیدشمشیرها می 
! جو کنید که چه حاالتی داشتندوشدند را هم پرسهایی که در طول تاریخ شکنجه میآن

د امت محمد و آل مح    . شکندشود، منیت، قومیت و تمام اخالق رذیله می       اگر قرآن و حمد جاري       علـیهم اهللاصـلوات مـ

-ویژگی این امت هم به همین دلیل است؛ به خاطر این کلمات و این ادعیه و این حـرف              . باید از این مسأله عبور کند     
شان دارند، امـا پـاي   لذا با آن که هزاران خلل و زلل در جامعه . اندامت آورده  ترین فشارها را در تاریخ بر این      ها، بزرگ 

. ند، حاضرند کتک بخورند و بایستند و مثل قوم یهود نیستند که نان به نرخ روز خور باشندرساین موضوع که می
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بـه وجـود حـضرت    شـود و نـصف دیگـر    وارد مـی  الـسالم علیـه و آقا امیرالمؤمنین   وآلهعلیهاهللاصلیپیامبر
. شودها به بدن ایشان وارد میزشتیزهرِزیرا. علیهااهللاسالمزهرا

زیبـایی مـشیت او را       اسـت؛ »حمـد «کننـد، این مـصائب مالحظـه مـی       قبولها با   آنچه آن 
که ابتدا زیبایی را دیدند و بعد راضی شدند، بلکه اول قبول کردند و بعد زیبایی                نه این . دیدندمی

.دهدها را به خداي متعال نشان میتعلق آنواین شدت ایمان . ا دیدندمشیت او ر

»انعکاس جریان نظام والیت در جامعه و کنترل آن در اعمال«قرآن و سوره حمد درـ اثر 3/2
معـین  الـسالم علـیهم نسبت فعل خود را بـا ائمـه     ) چه تکوینی، تاریخی، اجتماعی   (حمد   باید در 

و اجـداد   فرجـه تعـالی اهللاعجـل عـصر براي خدا در وجود مبـارك حـضرت ولـی          انقطاع حقیقی زیرا  . درک
حقیقت پرستش است و حقیقت انقطـاع بـه      ،نسبت بین فعل و حمد    یعنی  . است شانمعصومین

این امـر،    کنند تا سایه  یک میلیون زبان خدا را پرستش می       با ها قبول کردند  اوست، که فقط آن   
ساعتی را براي تالوت قـرآن  ،شبهنگام شودسفارش میوقتی وبه محبین و شیعیانشان بیفتد    

هـا را از طریـق      ان بـا فعـل آن     خواهیم هماهنگی بین فعل خودم    می اختصاص دهید در حقیقت   
.یمارتباط برقرار کنایشانبا نیزاز طریق دستگاه هنري یعنی، صدا بفهمیم

جنـگ و  (جهـاد  در حـال  الـسالم معلـیه و اوالد علـی  علـی حضرت  با   هماهنگ ،صبحهنگام  اما  
-نه این . نشده است  تالوت قرآن مخصوص به   سفارش، این لذا در آن وقت   ! هستیم) شمشیرزنی

تـوان ذکـر   در شب است که با آرامش می؛ لکنگفتذکر و توان سوره حمد خواند    صبح نمی که  
. پس حمد عملی در روز است و حمد لسانی در شب. گفت

-صـلی گیري مأموریت پیامبر  کیفیت شکل سوره، بحث   تا آخر   » المستقیماهدنا الصراط   «از   اما

.تولی اجتماع به تاریخ و تکوینیعنی !بعد از بعثت است، لکن به لسان امتوآلهعلیهاهللا
چـه  . شدن به تاریخ و تکوین اسـت وصلتعریف اخالص که بخشی از این سوره را در بردارد،         

.وصل باشد) صاحب تکوین و تاریخ(السالمعلیهوممعصکسی مخلص هست؟ هر کسی که به 
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دنبال اثر هستیم    ، نسبت هنري است که    کنیمبرقرار می  البته نسبتی که ما با تاریخ و تکوین       
. اعمال ماستعکاس جریان نظام والیت و کنترلانو اثر قرآن و سوره حمدخواندن،

مثـل دعـاي   (کـه در قـرآن و ادعیـه    بنابراین معناي واقعی حمد را باید از تمـام حمـدهایی        
1.براي معرفی دستگاه خدا آمده، بدست آورد..) افتتاح، دعاي ابوحمزه و

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرینوصلی

در رابطـه   السالم  علیهحمد امام سجاد  . انداند تا این ادعیه را انشاء نموده      در دستگاه آفرینش خدا فکر کرده      نااین بزرگوار . 1
ما اگر بخواهیم دو واژه را به هم اضـافه کنـیم و در ایـن    . استالـسالم علیهاش، ادبیات امام سجادبا دستگاه خدا و مالئکه  

خیلـی خـوب   . کنداما بسیار خوب زبانمان براي حمدهاي دنیایی کار می. آیدقالب، یک چیزي بگوییم جانمان باال می    
توانیم جا می زند، در وقتی کسی حرفی می   . ، استاد، یا یک گل و غیره برویم       ي زن و بچه خود    توانیم قربان و صدقه   می

حال خودتـان را بـا ایـن ادبیـات     . اي هستیمدر امور دنیا حرفه   . دنیائی او را شکسته یا تقویت کنیم       با زبان خود عزت   
هـا بـا بهتـرین    بینیم که همـه را آن هر چه بخواهیم سعی کنیم تا یک جمله در دعاهایمان بگوییم، می . مقایسه کنید 
.کندانیم حال ما را منقلب میخواند و هر وقت که میکیفیت گفته
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سوره حمددر دستگاه فرهنگی الهی درـ ترسیم فرهنگ مذهب و حکومت 1

ي سوره حمد تمام شد و در ایـن جلـسه     تجزیه در جلسات گذشته بحث   :اهللا صدوق االسالم روح حجت
درباره وحدت در جلسات اولیه یک بحث جالل و جمال          . شودپرداخته می وره حمد   وحدت س به  

. شـود مالحظـه مـی   عنوان ابزار تصرف  شناسی که به  هنري و جامعه   و یک بحث   مطرح شد الهی  
مطرح شد کـه  »القیت، ربوبیت و هدایتخ«البته اوصاف دیگري از خداوند متعال نیز مثل بحث        

هللا،عنـدا «در سـه سـطح      حمد  چنین بیان شد    هم.گرددمد برمی اش به ح  این سه در بحث کلی    
.قابل تعریف است»عندالمعصوم و عندالعموم

اگـر  . که حمد مبدأ زایش صـفات حمیـده در مقابـل طغیـان اسـت               این اساس گفته شد   بر
یده شود و زایش اوصاف حم    ها به عنوان وصف وحدت قرار بگیرد باید در حمد جمع            بخواهد این 

نامحـدود باشـد    عنوان اوصاف عقلی    به »خالقیت، ربوبیت، هدایت  «گردد و اگر    به نامحدود بر  نیز
.دهدمعناي جمال و جالل می

شـود؟ یعنـی از لحـاظ    ر حمد چگونه مبدأ زایـش مـی  این است که این اوصاف د حال سؤال 
ت واسـ مطـرح بحـث از محـدود و نامحـدود    که براي ورود به دستگاه الهی،      عقلی مشخص شد  

-بتـدایی اهدایت ت و ربوبی اوصاف خالقیت، ،نظام والیت  دلیل عناوین فلسفی مبناي   چنین به هم

-رسد و عنوان وحـدتی پیـدا مـی   چگونه به حمد میاین اوصاف که هاست، اما این ترین سرفصل 
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-د ترتیبی و تبدیلیکند و رونآیه کثرت پیدا می7روشن نیست و بعد چگونه حمد در این    ،کند

گونه است؟اش چ

بنـدي مطالـب    بـه جمـع    بتـوان شود تا   مطرح می یابتدا مثال :صدوقمسعود  االسالم و المسلمین    حجت
فرهنـگ  (معنـاي ورود فرهنـگ مـذهب    ، بهمباحثاین نوع طرح ؛ زیرا جلسات گذشته، پرداخت  

ـ به یک دنیاي جدید استآنو جاذبه ادراکی و معرفتی) علـیهم اهللاصلواتمحمد و آل محمد    ذا در ، ل
در حال رشـد اسـت؛  علـیهم اهللاصلواتظرفیت معرفتی فرهنگ محمد و آل محمد       این دوران تبدیل،  

شود، زیرا نبوت ختم شده است و خورشیدي نبوت دائماً که خورشید وحی عوض می البته نه این  
جدیـدي قـرار     یعنی ما در یـک سرفـصل      . اما فرهنگ مذهب در حال تکامل است      تابد،  بر ما می  

جدیـد تـاریخی و   فرمایند این دوران، یک سرفصل  مقام معظم رهبري می   روست که   ازاین. داریم
در حال عبور ما پس . نداهودفرممضمون مینههعباراتی بنیز سرهقدسامامحضرت  حساس است و    

کـه ایـن نظـام    زمانیتا دلیلهمین و بهفضاي معرفتی جدید هستیمقبلی به از فضاي معرفتی    
در فهم از کلمات دین و قرآن و جایگاه و منزلت آن، شکل و نسق مـورد نظـر را                    جدیدمعرفتی  

:مطالب را با مثال روشن کنیممجبوریم این نوع کند نپیدا 
هاي گذشته به عنوان بهترین فیلم انتخاب شـده         شما یک فیلم را در نظر بگیرید که در دهه         

،سال50یا حتی    30یا20بعد از گذشت   ترین فیلم بوده و   پرفروشدر زمان تولید،   یعنی. است
تولیدشـده در    قطعاً این فـیلمِ   . یعنی باالترین پذیرش را دارد    . گویند بهترین فیلم است   هنوز می 
، اثـر آن فرهنـگ    فـیلم  خـود اسـت و     »فرهنگ شهوت «آن دارد که عقبه  ي  ایک عقبه  هالیوود،

زد کـه بـا     سافیلم می  غیره یا تا50ا  یتا 100،دستگاهی است که هر سال     هالیوود،یعنی  . است
-مـی مـادي  سازي حرف اول را در فرهنگدارد؛ یعنیسلطه المللی بر فرهنگ جهانی و بین     آنها

هستند که صنعت و تکنولـوژي و روابـط         ماديصاحبان ساخت این تمدن     هالیوود،  يعقبه. زند
. م از کشور آمریکا اسـت     دارد که اع   پس این تمدن صاحب   . کنندماندهی می زاجتماعی آن را سا   

به تکامل تکنولوژي و این تمدن کمک ها و کسانی کهها و تئوریسین  آکادمیسینعبارت دیگر،   به
دسـتگاه فرهنگـی هـستند کـه     انـد، داراي  را براي بشر آورده   و یک آیین جدید زندگی       کنندمی
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بحث به همین دلیل    . سازي و دستگاه هنري آن است     ترین ابزار این دستگاه فرهنگی، فیلم     اصلی
؛سال حکومت کنـد    100ممکن است یک فیلم      ها نیز فیلم در بین  .مطرح شد از این منظر   فیلم

. است »بهترین ورزشکار قرن  «و یا   »بهترین فوتبالیست قرن  «گویند  مثل یک فوتبالیست که می    
قـرن  همین طور است، چون باالترین تـأثیر فرهنگـی را در یـک       نیزیک فیلم مؤثر در یک قرن       

. کنداش حکومت مییعنی از لحاظ قدرت تأثیرگذاري. دارد
چـرا ایـن سـوره      . ، سوره حمـد اسـت     حاکمیت فرهنگی نوع  متناظر این    رسدنظر می حال به 

ت؟ چون خالصه الکتاب است، فاتحه الکتاب است و تمام قـرآن            سدر فرهنگ الهی  برترین سوره   
کـه شـود  الرحیم خالصه میالرحمناهللاب نیز در بسمکتاتمام فاتحه الالبته  . شوددر آن جمع می   

بیـشترین  پـس ایـن سـوره از نظـر فرهنگـی      . انـد کـرده بیانالسالمعلیهرا خود معصوم  مطلب  این  
،است که کل روایات و احادیث و آیـات قـرآن         خدا  ، دستگاه فرهنگی    حکومت را دارد و عقبه آن     

-فت از دستگاه خداوند چگونه تنازل پیدا مـی        معر کهسپس این . استدستگاه فرهنگی   این  ابزار  

. استداراي یک نظامخودش،کند تا برسد به اولیا
تکوین، مدیریت خداي متعال بر عالم است که حیات و مماتِ    دستگاه فرهنگی،   عالوه بر این  

پـس دسـتگاه مـدیریتی و    . دست خداوند متعال اسـت هاکردنها و امدادخ و جوامع و مهلت  تاری
توان فهم از روایات و آیـات       با این نگاه می   . شان است ه تمدن خدا غیر از دستگاه فرهنگی      دستگا

. سازي آنهم فرهنگالبته هم فهم آن و . تکامل داد

»و هدایتبوبیترخالقیت،«عنوان وصفبهـ جریان حمد عنداهللا 1/1
تبـدیل همـه    در  کـار، که مدیر و خالق عالم است در ابتداي هر           ي متعال خدا،بر این اساس  
بر همـه امـور     ،  مطلب این. کندحمد می را   و در همه مراحل و مقاطع، خود      آنامور عالم و ختم     

چگونـه  » اللهم اشغل الظـالمین بالظـالمین     «هللا رب العالمین در     الحمد طور نمونه به. حاکم است 
دسـتگاه خـداي     کنند و چه جایگاهی در    چه می  دیگرکه ظالمین با هم   کند؟ این جریان پیدا می  

بـه  ها واقع شود،    این ظلم  کهامداد کرده و حول و قوه داده است          هاآنکه خدا   ایند؟  نمتعال دار 
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در دورانی مثل جنـگ جهـانی اول و دوم کـه             هللالحمد حتی باید تحلیل شود که    چه معناست؟ 
اراده او  هـا،   ایـن  وقـوع اصـل   زیـرا در    ، چه معنایی دارد؟   میلیون انسان کشته شدند    20بیش از   

چنـین  هـم . مالحظه کـرد این امور يهللا رب العالمین را در همهجریان الحمدبایدجاري است و  
ـ کـه بـراي   وآلهعلیهاهللاصلیترین نعمات را خداوند به بشر داده است مثل بعثت نبی اکرم    بزرگ وقتی

. المین معنـا شـود  هللا رب العـ الحمدجا نیز باید در ایناست ـ  هاي آن دوران ضاللتاصالح تمام 
از پرسـتی را  بتمفاسدهاي عالم مقابله کرد و هبا همنبوت خودسال  23همان مقطع   ایشان در   

.بین برد
و حتـی  هـاي مـوردي و فـردي    ربوبیـت و هـدایت  تـا  سایر موجوداتوهاز خلق مالئک ،پس

رب العـالمین هللاهـا الحمـد  در قعر دریاها، در همه ایـن   ترین موجودات زنده    رسیدگی به کوچک  
این سوره حمد به جمیع مراتب زمانی و مکـانی جریـان اراده حـضرت حـق              بنابراین.ستجاري

ذهـن بـه ایـن سـمت     باید  حمد،سوره  تالوت  در هنگام   رو،ازاین. کندجلّ جالله نسبت پیدا می    
، )الوکیـل  نعم المولی و نعـم    (و وکیل  بهترین صاحب هايِ  همه اراده و ایجاد انگیزه کند که       رفته

. در همه جا پسندیده استاوهايارادهتمامحق است و 
براي ما قابل درك نیست که بتوانیم همه چیز را پسندیده و خـوب و               معنا  این  البته حقیقت   

در اسـت کـه   وآلـه علیـه اهللاصـلی اکـرم مخصوص نبیبلکه. ارتباط آن را در نظر بگیریم    نیکو ببینیم و  
البتـه  . گونه ببیند تواند این فاعل اَتَم است که می     نقصی نبیند؛  چ ذره هیست،  خدااز طرف   چه  آن

. آن هم قطعاً به لطف خداي متعال است

عنوان غایت خلقت شان بهدالمعصوم به واسطه جایگاهـ جریان حمد عن2/1
ظـرف  که   هست) علت خلقت (شئوناتی برايِ عالم    ،  خالقیت و ربوبیت   تر از پایینيمرتبهدر  

از جریـان  شـئونی  هـا نیـز  یعنی آن. باشدمیالسالمعلیهماطهارو ائمهوآلهعلیهاهللاصلینبی اکرم دي  وجو
بـراي مـا    هـست کـه     باره مواردي   در این . شودشان در عالم جاري می    در عالم دارند و اراده    حمد

ان بـه همـ   در ایـن مـوارد      کـه   ... شب معـراج و    ها،به نور آن  عرش  خلقت  مثل   ؛قابل فهم نیست  
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نهـی  آن مـوارد     بعض کردن در چون فکر . شودچیزهایی که در اخبار گفته شده است بسنده می        
نیـز امـور دیگـري   در  کردن در ذات خدا نهی شده اسـت،         یعنی عالوه بر این که فکر     . ه است شد

است فکـر    آمدهاز آن چه در قرآن       که بیش در رابطه با خدا گفته شده      ؛ از جمله  نهی شده است  
. نکنید

غیر معصوم در علت جریان حمد حمد زاـ فهم اراده و آثار اراده معصوم 3/1
، بعثـت   ي آن فکـر نمـود     دربـاره چیزي که بـراي مـا قابـل فهـم اسـت و الزم اسـت                 اما آن   

-صـلی پیامبر. ها محمود استو کارهایی است که انجام دادند؛ ایشان در همه آنوآلـه علیهاهللاصلیپیامبر

هـا  ر همـه ایـن  اند و بایـد د  شده »محمد«یعنی اند،این تصمیمات، محمود خدا شده     در وآلهعلیهاهللا
ماننـد  (الـسالم علیـه نسبت به مصائب امیرالمؤمنین   که رسیدباید به این معرفت     لذا  . گفت هللالحمد

هـاي  هـا و مـصایب  و مـرارت هـاي  داشتند و جنگوآلهعلیهاهللاصلیسکوتی که بعد از وفات نبی اکرم   
.کنیممیحمد راالسالمعلیهجریان اراده امامیعنی.گفتهللا رب العالمینالحمد)ایشان

او را سـر زبـان       اسم شوید و قائل می عزّت  طرف مقابل   براي  یعنی   .حمد، یعنی ستایش  پس  
شـأن  البته  . اندازید و یک وقت واقعاً این چنین است       یک وقت شما سر زبان می     البته  . اندازیدمی
نـه  م؛یمعرفـت پیـدا کنـ   بـه آنـان   این است که    ،  السالممعلیهسبت به افعال معصومین   در حمد ن  ما  
اسـت و چـون مـا داراي       فعل خداوند بهتـرین فعـل       عبارت دیگر،   به! که به آنان عزت بدهیم    این

گویند ها که می  بعضی ، مثل شویممیمعترض  فهمیم و   نمیهستیم،یا ضعفِ عقالنی   هواي نفس 
براي امام   وندچرا خدا  یادفاع نکرد؟    اهللا علیها سالماز حضرت زهرا   السالمعلیهینچرا حضرت امیرالمؤمن  

حاصـل فهـم و معرفـت  واقعه عاشورا    بهاما اگر ! خواست؟را  وارذلتوضعیت   آنالـسالم علیهحسین
و را خلـق کـرد    الـسالم علیـه امـام حـسین   چـه زیبـا     ! کندتصمیم خداوند حمد و ستایش می     شود،

اهللا سـالم و حضرت زینب   السالمعلیهچه زیباتر، امام سجاد   ! چه زیباتر در خون غلتید     واش داد پرورش

-علـیهم امام صادق تا امـام زمـان       و امام محمدباقر  زحمات چه زیبا ! پرچم را حفظ کردند   این  علیها

هـاي  که عجـب فعـل  ستایش کردباید دائماًلذا.به ثمر نشستبراي حفظ و هدایت اسالم  السالم
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ي معرفـت   حمـد وسـیله    م و پس باید معرفـت پیـدا کنـی       ! الترین از این وجود ندارد    که با برتري  
اش را بـه    حظّ علمی  وندخدا. عنداهللا و عندالمعصوم است    البته حقیقت این امور   . پیداکردن است 

.شودو به میزان اخالص، به علماء نیز داده میها داده استآن

شدن نسبت فعل غیر معصوم عناي بهینهحمد در غیر معصوم به مـ تصرف سوره 2
ب به مقام حمد با فعل معصوم و تقر

بـراي  اسـت   فرهنگـی    ابـزار تـصرف   باشدو فاتحه الکتاب می   خالصه   کهسوره حمد   بنابراین
به  طور مستمر پس باید به  .مبه مقام حمد برسی   ، تا   ما با فعل او   فعل  م نسبت ومداي  ایجاد بهینه 
البته مـا قطعـاً بـه    . مهستند، حرکت کنیالسالمعلیهمکه ائمه معصومین لم  اعمال و ع  يسمت قبله 

. داردمنزلتی نیز در عالم چون حمد . شدتوان به منزلت حمد مقرب لی میرسیم ونمیهاآن
و قواعدعنوانبهسه چیز ، شودهایی هالیوودي آنالیز طورمثال اگر با نگاه فلسفی همه فیلم    به
. »هیجـان، خـشونت، سـکس     «:شودمالحظه می  رسیدن اهواء براي به وحدت  ی  هاي عموم جاذبه

در مقابـل،  حـال 1.آید هیجان، خشونت و سـکس اسـت  هایی که از دستگاه کفار می     یعنی مؤلفه 
؛ از اراده خدا، فاعلیت خدا،      مالحظه شود وصف حمد   آیات،   ها و همه سوره باید در   توان گفت می

و مؤمنان کـه همـه در یـک جهـت     رهخمینیگرفته تا برسد به امامالمالسعلیهماطهارفاعلیت ائمه 
.هستند

.شهوات هـستند  ابزار تصرف    هاکه فیلم طورهمان. حمد ابزار تصرف است    سورهپس قرآن و    
آورد؟ سازي چه به سـر بـشر مـی        هنگفر باهالیوود و تمدن امروز     طور خالصه   سؤال شود به  اگر  

، خالصـه تمـام     حمـد  نیـز این طـرف    از  . »اهواء«وصف   يبوسیله »عبلهو و ل  «ایجاد: باید گفت 
. استتصرفات خداوند

ن کنـد یـا پـارامتري دیگـر را بـه آن      یک پارامتر آن را بردارد و پارامتري دیگـر را جـایگزین آ  متفکريالبته ممکن است  . 1
یعنی توانـسته دسـتگاه والیـت    . ترکیب و اضافه کند یا از نظر فلسفی قائل به بازگشت سکس و خشونت به هیجان باشد            

.طغیان را به یک وصف تعریف کند
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، آیـد قطعاً بعـد از هـر حمـدي، تـسبیح مـی           اما  است،  » حمد«،وحدت این سوره  از این رو،    
لعـب و  لهو،«در آن طرف، جا کهاز آن . کردندنیز بعد از حمد خود، تسبیح می      آلهوعلیهاهللاصلیپیامبر

وضـع  از  اگـر    .شـود موجود تنزیه   ظرفیت حمدِ   براي توسعه حمد باید      قطعاًتوسعه دارد،   » ءاهوا
قطعـاً  پـس  . دزجدید توسعهتوان سخن از ترسیم نشود، نمی  ه و وضع مطلوبی   دشن عبورموجود  
شده است، امر،ردنچه به فکرکي تفکر و تدبر است آنچون بحث دربارهولی  نیاز است   به تنزیه 

خداوند جاري اسـت و بهتـرین فعـل      فعل یعنی؛  استمظهر آن   حمد   کهباشد  میالم  آفرینش ع 
. ستانیز

بهینـه شـود،     مـان ات زنـدگی  موضـوع شود، باید   ابزار تصرف   ،همین مطلب بخواهد  اگر  حال
دار قـوه بچـه  یم؛ مثالً خداوند متعال در مـا کنضد این عمل میچون ما ـ خواسته یا ناخواسته ـ  

م شدیداً  یدار نشو ، ولی اگر بچه   گویممی هللالحمد یمشودار می داده است، وقتی بچه    شدن را قرار  
، در حالت عافیت  و چه    در حالت بیماري  که چه   وآلهعلیهاهللاصلیاکرمبر خالف نبی   !یمشوناراحت می 

چیزي کم ایشان، از حمد  ماندزنده نمی وقتی پسر ایشان    یا. شدوصف حمد در ایشان جاري می     
در  تکامـل البته این که مراحـل      . از نسل ذکور ایشان نیست     وآلهعلیهاهللاصلیل پیامبر نسشود، لذا   ینم

. گوید، اکتفا کردچه که اخبار میپیامبران به چه شکل است، خارج از فهم ماست و باید به هر
حمد براي مـا ابـزار تـصرف اسـت و بایـد منزلـت حمـدمان افـزایش پیـدا کنـد و منزلـت                          

به رضـاي او    راضی   است، از بین برود تا    مدمان نیز که اعتراض، شک و سایر رذایل اخالقی          غیرح
نیـز آن قبـل و وسـط    . شودبعد از عمل رضایت حاصل می      و رضا است  همراهشویم، چون حمد    

. باید حمد باشد
وسیله بهـ3ـ ابزار تصرف است    2ـ فرهنگی است    1سوره حمد   : باید گفت بندي  جمعپس در   

.شاکر دستگاه خدا باشیمشود تا میبهینه فاصله ما با دستگاه خدا ،زار تصرفبانای
یعنـی  ، گیـرد انجام می  »اهدنا الصراط المستقیم  «و» ایاك نعبد و ایاك نستعین    «این امور با    

آیات خودت را در قلب ما جاري فرما، دائماًدایا خگوییم وقتی میشود،میطلب آیات فوق آیات
حـضرت  م و هـم بـه       ی، هـم محمـودتر شـو      مد را جاري فرمـا تـا مـا        وصف ح  عناست که بدین م 
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وره همین است، اما در این سـ      پیام وحدت قرآن    پیام این سوره و    لذا. ترنزدیک وآلهعلیهاهللاصلیمحمد
در نتیجه باید چهـره حمـد را در همـه    !آمده است  الصه و اجمال و در قرآن به تفصیل       طور خ به

چـه در سـطح     (ظرفیت معرفت از حمـد      باید  ؛ یعنی   دادنشان  ) ها و توصیفات  رزشاحکام، ا (جا،  
. ارتقاء پیدا کند) وآلهعلیهاهللاصلیاکرمفرد و چه در سطح نبی

آن هـم ابـزار      ،تـصرف  ست براي يابزار ،1اگر به سوره حمد از نگاه عقالنی و فرهنگی بنگرید         
وصـف جامعـه   » هللا رب العـالمین الحمد«که اینتاعلیهماهللاصلواتتصرف در امت محمد و آل محمد    

:عبارت بهتر، حمد داراي سه سطح منزلت استبه.بوداین در سطح منزلت ما. دینی شود
مـشیت   ،تصمیماتجریان  ،  ربوبی والیت وصف نظام که  متعال؛ وندمنزلت خدا سطح  در  .1

. استشب قدر تقدیرات در و او 
ها هـم  براي آن.در عالم هستندمشیت خداوند  جریانکه؛  الـسالم علیهماطهارائمهدر سطح .2

وقتـی بـه    زیـرا . ممتنع اسـت  ) غیر معصومین (براي ما    ابزار تصرف است اما درك از آن      
.خارج استهااز فهماندباره فرمودهها دراینچه آنبینیم آن، میکنیممراجعه روایات

است اما بـه معنـایی غیـر از         نیز ابزار تصرف    در این سطح    که؛غیر معصومین در سطح   .3
. داردالسالمعلیهممعنایی که براي ائمه

ما در این جلـسات  اند، ولیباید توجه داشت که عالمه طباطبایی تفسیر خود را در یک فضاي عقالنی آموزشی نظم داده. 1
، لذا مقابل هر سرفـصل، یـک سرفـصل    بودیمدنبال ارائه فضایی عقالنی فرهنگی براي تفسیر قرآن بعد از نقد این فضا، به   

.جدید مطرح شد
شود که ادارکات جدیدي نسبت به فهم از قرآن و ارتقاء سـطح ایمـان            البته این مباحث در شرایط انقالب مطرح می       

هـا،  با همه ایـن تـالش     . لذا زحمات علماي سلف داراي منزلت خاص در زمان خود است          . ده است جامعه شیعه حاصل ش   
ایـن  . کنـد » سـازي نظـام «خواهد با یک منطق براي معـارف دینـی   امروز عقالنیت در ظرفیت جدیدي قرارگرفته که می 

خواستند این ادعیه و بسیار مییعنی شیخ صدوق و دیگر بزرگان با سختی  . اختالفی است که امروز با گذشته وجود دارد       
که براي خدمت بـه اسـالم،   روایات نورانی ـ که در معرض خطر نابودي بود ـ را به هر شکلی که شده، حفظ کنند اما این  

در » سـازي سازي و تمـدن   سازي، حکومت امت«شود، لذا   الزم است، در کالم این بزرگان بحثی دیده نمی        » سازيتمدن«
البته این نه ضعف شیخ صدوق و دیگر بزرگان اسـت و نـه فـضیلتی بـراي علمـاي                . ستنباط نشده است  ارتباط با اخبار، ا   

.علت رشد ظرفیتِ عقالنیتِ امت در سیر تطور فقاهت، این مهم را ایجاب نموده استبلکه به! امروز
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مشخص شـود  تا استتفقه   نیاز به ،  السالمعلیهممعصومینبراي درك معناي حمد در سطح        لذا
چـه   )نیـز آمـده اسـت     ...که در ادعیه مثل دعاي ندبه، ابوحمزه، افتتـاح و         (ها  حمد در منزلت آن   

.  ها نسبت دادبه آنمعانی دارد و بعد هم بتوان
شـود، بـدون     )غیـر معـصومین   (اگر بخواهد سوره حمد ابزار تصرف براي ایجاد وصف در مـا           

اگـر بخواهیـد بـراي جلـب     . تصور نـدارد السالمعلیهمادرك از حمد امام حسین و حضرت اباالفضل       
ـ کـه   علیهـا اهللاسـالم رضاي خدا بگویید فعل او محمود است، بـدون تفقـه در فعـل حـضرت زینـب     

گوییـد ولـی   صورت تشریفاتی میامور را بهگاهی این1.فرمودند ما رایت اال جمیال ـ امکان ندارد 
.گاهی قائلید این کالم برابر با آن چیزي است که در دستگاه والیت حقه اتفاق افتاده است

ب را نقل کـرد،     توان به صورت آموزشی دید و نوشت یا راحت این مطال          ها را می  البته باز این  
لـذا معنـاي    . کنـد حوادث هزاران بار در تـاریخ، انقـالب ایجـاد مـی            در حالی که هر کدام از این      

اسـت؛  ، دنیـایی از تـدبر     این بزرگواران  قرآن بدین معناست که هر کدام از اعمال       دیدن  فرهنگیِ
. قرآن جاري هستند تا برسد به فرزندان کوچکشانها قرآن مجسم هستند؛چون آن

در روایـت  . ترین دعوت، داراي طیف عظیمی استعنوان بزرگعبارت دیگر جریان حمد به    به
عقـل و جـسم   . کندلذا این سوره روح را زنده می. دارد که اسم اعظم در این سوره پراکنده است     

ها در مسایلی که در موضوع این حادثـه   ، قبل از حادثه عاشورا بار     علیهااهللاسالمها آمده است حضرت زینب    گونه که در نقل   آن. 1
. یعنی هنوز حادثه اتفاق نیفتاده است، ولی ظرفیت وجـودي ایـشان تحمـل آن را نـدارد                 . اندکردهافتد غش می  اتفاق می 

بـه شـدت   علیهـا اهللاسـالم اند، حـضرت اند و رفتهطور نمونه وقتی با خبر شدند عده زیادي از اصحاب بر عهد خود نایستاده          به
تـک  کنـد؛ تـک  اما در روز عاشـورا حالـت حـضرت تغییـر مـی     . یعنی تحمل این حد از نامالیمتی را ندارند   . رار شدند قبی

شوند، همه منسوبین بـه حـضرت شـهید شـدند، ولـی ایـشان               رسند، فرزندان خودشان شهید می    اصحاب به شهادت می   
) قبـل از روز عاشـورا     (اگر با آن ظرفیـت قبلـی        ! ودشوارد می  السالمعلیهگر مصایبی هستند که بر حضرت سیدالشهدا      نظاره

الـسالم علیـه بینیم مانند یک رزمنده و یـک کـوه در کنـار امـام حـسین           بودند، باید هزاران بار بمیرند و زنده شوند، ولی می         

کـی هـم   و یالـسالم علیـه یکی ایشان هستند، یکی حضرت ابوالفضل العباس: سه نفر در روز عاشورا چهره بارز دارند       . هستند
تـرین معجـزه و قـدرت در عـالم ـ در      عنوان بزرگاین حادثه ـ به عبارت دیگر، وصف عاطفهبه. الـسالم علیهخود امام حسین

دوباره همین چهره را از بعد از عاشورا در مجلس عبیداهللا     . کندامکان ظهور و بروز پیدا می      علیهااهللاسالمچهره حضرت زینب  
همه نجات پیـدا  السالمعلیهاین اوج بال است که البته به وسیله آن و با یاد امام حسین           . نیدکو در مجلس یزید مالحظه می     

-علیهباالتر از آن محافظ جان امام زمان خود یعنی امام سجاد         . کشدمی علیهااهللاسالمها را حضرت زینب   کنند و بار این بال    می

.بودندیعنی در آن لحظات جان بر کف . بشودالسالم
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را هااین. در روایت آمده اگر هفتاد بار بر مرده خواندید و زنده شد، تعجب نکنید         . کندرا زنده می  
علت حقانیت آن، بـراي  ها حفظ کنند یا بههاي آموزشی مطرح کرد تا بچهتوان در کالس گاه می 

-عجـل عـصر شود در تمدنی که در دوره ظهور حضرت ولـی         گفته می حفظ آن تالش کرد، و گاهی       

همه تمدن ایشان به ایـن کلمـات و قـرآن           . کندشود، سوره حمد معجزه می    مطرح می  فرجهتعالیاهللا
!یعنی عقالنیت فرهنگی. هاستگردد که آثار آن کلمات نورانی، ادعیه آنمیبر

براي مالحظه اثباتی وصف و ضرب اوصاف آن در هم؛ ـ ترسیم جدول زیرساختی حمد 1/2
حمد 

ي حمد آمده را بـر اسـاس        چه در سوره  آن توانبه مباحث جلسات قبل می     از طرفی با توجه   
:ذیل مالحظه نمودجدول زیرساختی 

ایمانتکوینخالقیت

التقاطتاریخربوبیت

کفراجتماعهدایت

.شودبه صورت اثباتی تعریف مید، وصف حمد شونضرب وقتی مفاهیم این جدول در هم

و وصف اهللا الرحمن الرحیمبسماز معناي ابتدائیت در » لقیتخا«ـ اخذ وصف زیرساختی 1/1/2
الدیناز مالک یوم» هدایت«هللا رب العالمین و وصف از الحمد» ربوبیت«

» اهللا الرحمن الـرحیم   بسم«یت در ئاز ابتدا » خالقیت«در توضیح این جدول باید گفت وصف        
ابتـدا  کـه  براي ما تشریح کـرده  اهللا الرحمن الرحیم خود خداوند در بسم   ! بدست آمد؛ نه از حمد    

شـروع  در قـدم بعـد بحـث از    . اسـت »خالقیت«که معناي؛را)عدم به وجود(خلق کردن کردم  
بـه  در عـالم دنیـا   است و وقتی کـه    »ربوبیت«آید که   کیفیت و تداوم حیات مخلوق به میان می       
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قرینه »مالک یوم الدین«آیه، که شودمطرح می»هدایت«بحث دادند، یانغطفاعل منفی اجازه 
برنامه خلقت به برنامـه  معناست که بدین،  مالک یوم الدین  د  یگویوقتی می یعنی  ؛براي آن است  

،فاعلیـت منفـی  اجازه حرکت به وحیات در این دنیا  شروع  با   عبارت بهتر، به. شودختم می معاد  
. کمال حیات اخروي قطعی خواهد بود

، »ربوبیـت «.عدم به وجود   یعنی،  »خالقیت«:نحو از فاعلیت خدا در سه سطح است       این سه   
، نیاز به   رشد همراه با فاعلیت منفی    ، یعنی براي    »هدایت«.داردامل  تک نیاز به مرکب  خلق  یعنی  

.شودزندگی اخروي پیدا می

از اهدنا الصراط » تاریخ«دایی سوره حمد و وصف از آیات ابت» تکوین«ـ اخذ وصف زیرساختی 2/1/2
ایاك نعبد و ایاك نستعیناز » جامعه«المستقیم و وصف 

؛ زیـرا   خداونـد متعـال اسـت      »امـور تکـوینی   «حمد توصـیف    بر این اساس، آیات اول سوره       
البتـه تکـوین را     . باشـد یعنی هستی و لوازمات رشد آن، کـه خالقیـت و ربوبیـت مـی              » تکوین«

مانند نفـت،  ؛توان تکوین را دیدتوان در همه امور مالحظه کرد، حتی در بحث جامعه نیز می          می
.گرددمیبه تکوین برکه در جامعه...آب وگاز،

و شـود، بحـث از امـت    عوض مـی » ایاك نعبد و ایاك نستعین «وقتی فضاي سوره در     سپس  
کند، در دستگاه ایمان، بـدون  درست می » جامعه«زیرا ایاك نعبد،     .مطرح است  »اجتماع«ایجاد  

طلبـی باشـد، در ایـن       بـراي قـدرت   کـه   اي  جامعه. شوداي درست نمی  پرستش خدا هیچ جامعه   
-حقیقی براي ما است که با آن جامعه الهی درسـت مـی             »گفتنِ نعبد«لذا  .دستگاه جایی ندارد  

گویند که با آن، جامعه الحـادي درسـت         می) کفار و منافقین  (غیر مؤمنین    نیزیک نعبدي   . شود
گویند، هـم بـا   می» ایاك نعبد«ها وقتی امت. شودها درست میپس اصل جامعه با امت  . شودمی

. شودگونه جامعه درست میاینشود وشان انقطاع پیدا میبرایبا عمل خودگفتن و هم 
مطـرح  الـسالم علـیهم اطهـار و ائمه پیامبر »تاریخی«صحبت از والیت  ،»مستقیم صراط«بعد در   

ولی براي اقوام .استالسالمعلیهصراط المستقیم، حضرت علی الزیرا بیان شد که منظور از        .شودمی
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بـا آمـدن     تـشریع و دوام آن    تشریعی بـوده    که براي هر پیامبري،     طور نبوده است، بل   گذشته این 
الـسالم علـیهم اطهـار و امامـت ائمـه  وآلـه علیـه اهللاصلیاکرمرسید، اما با بعثت نبی  پیامبر بعدي به اتمام می    

. آیات، هم انسانی و هم دائمی شده است
:از سه چیز است، اعم السالمعلیهبه معناي وجود حضرت علی» الصراط المستقیم«پس 

بـودن ایـشان علـت تـشکیل امـت محمـد و آل        آن؛ یعنـی آیـه    » شناسیجامعه«بعد  . 1
.شودمیعلیهماهللاصلواتمحمد

.که در غدیر مطرح شده است» حکومت«بعد . 2
-در غـدیر مـی    وآلـه علیـه اهللاصلیوقتی پیامبر اکرم  به طور نمونه    ؛ که   »تمدن«بعد تشریع   . 3

، مربـوط بـه   »را در یک خطبه ذکر کـنم   السالمعلیهتوانم منقبت علی  من نمی «فرمایند  
. قسمت تمدنی آن است

. استمستقیم مجموعه این سه تالذا خطبه غدیر به حکومت تصریح دارد، ولی صراط 
ایمـان، الحـاد و     «بحث از والیت بین دسـتگاه        ،یتاریخاز سویی باید توجه داشت که والیت        

طـور و چـه   که چـه (بارت دیگر، هر وقت تناسبات این سه نظام مالحظه شود      عبه. است» التقاط
) طور نتیجه به نفع دستگاه ایمان رقم بخوردقدر و به نفع چه نظامی حول و قوه داده شود و چه           

نیز در آیه آخر    ) کفر و ایمان و التقاط    (بر این اساس، سه مفهوم سوم       . بحث والیت تاریخی است   
.کامالً مشخص است) علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالینصراط الذین انعمت (

بحـث  » هللا رب العـالمین الحمد«در  اول سوره مخصوص تکوین است؟ یعنی        آیا سه یا چهار آیه     :س
اجتماع نیست؟

کـردن یـا    مخـصوص «لذا بحث از    . بحث اجتماع نیز هست، ولی ظهور آن در تکوین بیشتر است           :ج
. بلکه بعداً این مفاهیم در هـم ضـرب خواهنـد شـد           مطرح نیست،   در یک مفهوم    » کردنرمنحص

الـسالم علیهماطهارتکوینی از والیت تاریخی ائمهاین روایت توصیفِ ) کردنبراي ضرب (طور نمونه   به

بـه نـور   . عرش را خلق کردموآلـه علیهاهللاصلیبه نور پیامبر  «فرمایند  می) این مضمون به(خداوند   :دارد
بـه نـور   . آسمان را خلق کـردم  اهللا علیهـا  سالمبه نور حضرت زهرا   . مالئکه را خلق کردم    السالمعلیهعلی
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بهـشت را  السالمعلیهبه نور امام حسین. خورشید و ماه و ستارگان را خلق کردم  السالمعلیهامام حسن 
اهللا الـرحمن   بـسم «داشـته اسـت کـه قطعـاً         همه این امور، تکوین است و آغـازي         . »خلق کردم 

پس بایـد  .در جدول فوق کردن مفاهیم   اي بود از ضرب   این، نمونه . به آن نیز اشاره دارد    » الرحیم
. شوددركمدام در هم ضرب شده تا مفاهیم جدید از آن 

کـه معنـی     اسـت ) گذاري براساس منطق نظام والیت    ارزش(4،2،1بنابراین نظم این جدول   
!نه ترتیب،نظام پیدا کند

زیـرا   نیـست؟ مطـرح   » ایاك نعبد و ایاك نـستعین     «آیا بحث تاریخ در     :نژاداییاالسالم احمد زیب  حجت
.از تاریخ استبحث » ایجاد امت«رسد نظر میبه

تناسـبات ایـن سـه دسـتگاه را     تواننـد  نمـی » ایاك نعبد و ایاك نستعین«با گفتن مؤمنین  قطعاً:ج
لـذا  . اسـت الـسالم علـیهم صوممخصوص چهارده معـ ،دیدن تناسبات این سه دستگاه. مالحظه کنند 

تـاریخی اسـت   والیت، کردنآن سه را به نفع دستگاه ایمان هدایتتناسبات سه نظام را دیدن و  
حاکم بر سه نظام است و در شب قـدر اسـت        السالمعلیهپس معصوم . نسبت بین سه نظام است    که

.شودی نازل می، یعنی نسبت تاریخ»کل امر«شود؛ نظام نازل میسه که لوازمات نسبت بین 

ـ 2نظام توحیدي »صدايِ«عنوان بهقرآن ـ 1ها به ـ تعریف معناي فرهنگی و هنري سوره2/2
تغییر نگاه آموزشی به هنري ـ3نظام توحیدي»سیمايِ«عنوان بهافعال معصومین 

ن ایباید به این نکته اشاره کرد که      ،سوره وحدتباعقلی   زیرساختِ این جدولِ حال در ربط    
سـازي در تمـدن   فرهنـگ هنر مادي ابزارکه، توضیح آن، معناي فرهنگی دارد؛و کل قرآن سوره

قـرآن  مادي دانست و از ایـن طـرف،       تمدن   يتوان آینه تلویزیون را می  لذا رادیو و  . است موجود
نظـام والیـت حقـه    خداست که برابر با »سیمايِ«،  السالمعلیهمفعل معصومین و  خداست   »صدايِ«
و علیهـا اهللاسـالم حضرت زینب تبع ایشان، افعال    به  و   السالمعلیهافعال امام حسین  به طور نمونه،    .ستا

یعنـی یـک ذره     . باشـد خداي متعال مـی    مجراي شاء ،در حادثه عاشورا  السالمعلیهحضرت ابالفضل 
. اندجریان ندادهرا چیزي که او خواسته آن از ترکم
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بـاالبردن ظرفیـت    در  هرچـه   ) غیرمعـصومین (و مؤمنان    پس باید توجه داشت که مسلمانان     
فعـل و همـه چیـز       ا در قلـب،     معنی حمد ر   تاتالش کنند سوره حمد   معرفت و شناخت خود از      

حمـد   سورهزیرا  . امکان ندارد  السالممعلیهاطهارائمهعنایت و توجهات    ، بدون   نمایندخودمان جاري   
انـد دادهحققآن را تکه کسانیاید مؤمنین به معرفتلذا ب است؛ الـسالم علیهممعصومینافعال  آینه

ظرفیت براي جریان  باالترین  فرجـه تعالیاهللاعجلعصرامروز نیز وجود مبارك حضرت ولی     .نزدیک شوند 
ایـن   کند،ها نزدیک می  تمدن آن  وفرهنگ مادي ما را به     هنر مادي طور که   همان .هستندحمد  

مـا  یعنی باید . نزدیک کندفرجـه تعالیاهللاعجلحجتحضرتحوائجدرخواست و ما را به   باید  سوره نیز   
-عجـل بر وجود مبارك امام زمـان     » کل امر «در شب قدر    زیرا  . شب قدر نزدیک کند   حقیقت  را به   

به شب قـدر  براي ما آنکه ربطاین باشد در باید خاصیت سوره حمد    شود و نازل می  فرجـه تعالیاهللا
. شودکند و لغو نمیعنا پیدا می، معلیهااهللاسالمحضرت زهرابهقدرشب توصیفآن وقت . تمام شود 

!علیهااهللاسالمشب قدر یعنی حضرت زهرا: شوددر منابر گفتهصورت مناقب نه این که صرفاً به 
» قـرآن «آن،صورت کتبـی کهاست فعل خداي متعال در عالم جاريجریان  عبارت بهتر،   به

حضرت و   السالمعلیهحضرت امیرالمؤمنین ،وآلهعلیهاهللاصلیپیامبرود مبارك   ، وج آن خارجی فعلاست و 
را  که قوم ایشان   السالمعلیهمثل ناقه حضرت صالح    !اندها براي ما آیه شده    این. استاهللا علیها سالمزهرا

را به بشریت   عنوان سرور تمام انبیا،   بهنیز   وآلهعلیهاهللاصلیکند، پیامبر اکرم  به خداي متعال دعوت می    
انـد،  هم صداي تمدن را آورده با آوردن قرآن،    وآلهعلیهاهللاصلیپیامبر زیرا .کندمی خداي متعال دعوت  

.اند و هم امتهم حکومت ایجاد کرده
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نه (زیاده رغم عدم تحریف لفظی به ، علیاثبات تحریف معنوي قرآن عقالً و نقالًـ 3
)نقصان

به استناد روایات )تنزیل(قرآن در السالمعلیهمنینوجود نام امیرالمؤاثبات ـ 1/3
، براي حفظ و بقا     است که نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده     رسد این نظر می به:خواهچمنر حسین   ادبر

و کـرده آن را حـذف  ، »العلی العظـیم صدق اهللا«بردند باز مانندنام ایشان است، زیرا اگر نام می  
.کردندمیآیه را تحریف 

حتـی  . نام ایشان در همه جاي قرآن آمده است       بیان شد   از ایشان در سوره حمده      با تعریفی که    :ج
بـا   است روایت گفته در باب تنزیل آیات بسیاري،    . است آمدهنیز  السالمعلیهخود اسم حضرت علی   

.استبوده اسم امیرالمؤمنین در خود متن آیه یعنی.تنزیل شده استالسالمعلیهنام علی
نیـز وآلـه علیـه اهللاصـلی پیامبررا آورده والـسالم  علیهنام علیدر هنگام نزول بعضی آیات،    جبرئیل  زیرا  

خواسـتند قـرآن را تـدوین       وقتی مـی   اما.طور که جبرئیل گفته به مردم ابالغ نموده است        همان
در وآلـه علیـه هللاصـلی دستور دادند کل توضیحاتی کـه پیـامبر       یعنی  . اندحذف کرده  نام ایشان را  کنند  
-قرآن را جمـع   نیز براي جلوگیري از این انحرف،       حضرت. را بسوزانند  ندفرموده بود آیات  تنزیل

.ها قبول نکردندولی آنند،آوري کرد

.همراه با تفسیر قرآن بودآوري کردند حضرت جمعچه ظاهراً آن:س

دسـت  این قـرآن    که اآلن   ! آوري کردند؛ نه تفسیر   را جمع  وآلهعلیهاهللاصلیپیامبر قرآن با تنزیلِ  ایشان  :ج
.استفرجهتعالیاهللاعجلامام زمان

ـ اختالف در ترجمه معصوم و غیرمعصوم، تنها نزاع در تحریف و عدم تحریف قرآن 2/3
پس آیا امروز قرآن اصلی در دست ما نیست؟ یعنی همان قرآنی که نـازل       :االسالم محمد صدوق  حجت

.شده و هادي است
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در مـسجدالحرام و مـسجدالنبی   امـروز  خوانیم، همان قرآنی نیـست کـه       این قرآنی که ما می     آیا:ج
ظرفیت بردنِ منطقی و علمی از    درصدد زیر سؤال  این دوره از بحث،     ! این هادي است؟  آیا  ! است؟
در جامعه شیعه این سـؤال مطـرح      هاي موجود ترجمه از! خوانیممیهست که   همین قرآنی   فهم  
الـسالم علیـه ، زیـر آن علـی     رسـید مـی » امـام مبـین   «وقتی بـه آیـه       یسکه چرا در سوره      ودشمی

امـا !! الـسالم علیـه علی یعنی: اندفرمودهنالسالمعلیهدر ذیل این آیه امام جعفرصادق     مگر   !نویسند؟نمی
-هعلیـ هاي معـصوم ترجمهدر !چرا؟،کنندکردن آن به کتاب لغت مراجعه میبراي معنی ها  مترجم

!هاي ما نیست؟هچرا در ترجمآمده است این مطلب ) نه تفسیر(السالم

زیـرا  .تحریف قرار بگیرد ولی در تنزیل کـه ایـن امکـان نیـست         قرآنترجمه  در  امکان دارد که     :س
.خود خداوند نازل شده استدهد؛ تنزیل آن چیزي است که از ناحیهترجمه معنی تنزیل نمی

شده است یا بهطور مستقیم به ما نازل بهقرآن  آیا  . است تنزیل همان ،لـسالم اعلیهي معصوم ترجمه:ج
، کالمی خداي بین من و واسطهیعنی ! ؟السالممعلیهایشانو علی و اوالد وآلهعلیهاهللاصلیپیامبري  واسطه

آن را هـم    الـسالم علیـه حرف خداست و علـی     ،منعقد کرده است و همان     وآلهعلیهاهللاصلیاست که پیامبر  
1.جمع کرده است

!! تکه کرده و بگوییم این قسمتش، قرآن است و آن قـسمت، ترجمـه؟             ما اجازه داریم تنزیل قرآن بوسیله پیامبر را تکه         آیا. 1
ـ  بـه . جدا کنندالـسالم علیهکردند تا مسلمانان را از حضرت علیخلیفه اول و دوماین همان کاري بود که      ه آیـات  طـور نمون

وآلهعلیهاهللاصلینازل شد و به پیامبرالسالمعلیهآیات آمده است حضرت جبرئیلجنگ خیبر در قرآن وجود دارد؛ در تنزیل این        

بده، او هـم     دومیاما او شکست خورده و برگشت و دوباره گفت پرچم را به دست              . بده اولیفرمود این پرچم را به دست       
دشـمن پـشت نکنیـد ـ گـوش نکـرد،       را ـ که فرموده بودند در هیچ شرایطی بـه  وآلهعلیهاهللاصلیرفت و چون حرف پیغمبر

بودند خیانـت  هم گفتهاولیطور که به   به او گفتند تو خیانت کردي، همان       وآلهعلیهاهللاصلیشکست خوره، برگشت و پیغمبر    
را گـوش نکنیـد،   وآلـه علیـه اهللاصـلی حتی اصحاب و جنگجوهایی که همراه آن دو بودند گفته بودند اگر حرف پیغمبر             ! کردي
سپس در وصف این . بدهالـسالم علیهپرچم را به دست علینازل شد و گفت  السالمعلیهبعد حضرت جبرئیل  . هستید کارخیانت

خلیفـه  کـاري کـه   ! حال ما اجازه داریم طوري آیه را ترجمه کنیم که مربوط به این جریان نباشد؟     . ماجرا آیه آمده است   
ربطـی بـه اصـل    ،یات معانی دیگري دارد و بیان مطالـب دیگـر        آ این ندگفتهمین بود که مرتب می     ندکردمی اول و دوم  
!وحی ندارد
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السالمهیعلمعصوممقاومتواسطهبه) نقصاننه(ادهیزبهقرآنیلفظفیتحرعدمـ 3/3

که لفظی  اما این  .استتوان گفت عدم تحریف الفاظ موجود قرآن        چه به صورت قطعی می    آن
.استناسازگارآمده،البرهاننشده باشد با روایات بسیاري که در تفاسیري مانند » کم«

.گویند این قرآن نه کم شده است و نه زیادمیعلمااکثر:سرکار خانم رضیه کشتکاران

تفسیر البرهان در   امروز  .است) صاحب تفسیر البرهان  (بحرانی  هاشم  عالمه سید  نیزیکی از علما     :ج
یـن  باید بگوینـد ا و علما ، فقها  است نشده »کم«قرآن  شود، اگر   فرهنگ شیعه چاپ می   جامعه و   
در )و در تفاسـیر روایـی دیگـر       (در حالی که در این کتاب       . گویندولی نمی  !انحراف دارد تفسیر،  

انـد کـه صـراحت بـر     را آورده  الـسالم علـیهم و دیگـر ائمـه    ، روایات امام جعفرصادق   ذیل بعضی آیات  
.بعضی کلمات از قرآن دارد»شدنکم«

درست است که امـام     یعنی  . کندست، فرق می  روایات با اصل آیاتی که از طرف خدا نازل شده ا           :س
اند، اما آیا جزء وحـی قـرآن محـسوب          مطالبی را گفته   السالمعلیهمو دیگر معصومین   السالمعلیهصادق

!شود؟می

-علیـه امام معصوم  آیا !حرف بزند؟ قرآن نیز   آیا چنین کسی حق ندارد در رابطه با تنزیل و ترجمه             :ج

! تواند حرف بزند، اما در مورد ترجمه و تنزیل حق ندارد حرف بزنـد؟             در رابطه با تفسیر می     السالم
.ها مترجمان وحی هستندآندرحالی در زیارت جامعه نیز آمده که

انـد،  اما توضیح و تفـسیرهایی کـه فرمـوده        . ترجمه و تنزیل برابر با خود وحی قرآن است        لذا  
همان عقلـی کـه هزاروچهارصـد       البته  ؛تواند چنین حکمی داشته باشد    می نیزعقل  . تأویل است 

. خواهد بیدار شوداآلن میوسال خوابیده است

در چهارچوب احکام تقیهالسالمهیعلمعصومتوسطیفعلقرآنرشیپذاحتمال ـ 4/3
-علیهي معصومشدهدر هرصورت حدودي را که خلفاء براي قرآن معین کردند، در نهایت پذیرفته     :س

.کنون جریان پیدا کرده استو تابودهنیز السالم
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فرمودنـد نمـاز   خواندند و میسر خلفاء نیز نماز میپشت الـسالم علیهمباالتر از این مطلب، معصومین     :ج
دانـستند و   مـسلمان مـی    را هـا حتـی ایـن   . اسـت وآلهعلیهاهللاصلیپشت سر اینان مثل جهاد با پیامبر      

آنـان هـیچ   آیا ایـن امـور بـدین معناسـت کـه        .توان با آنان ازدواج و معاشرت کرد      گفتند می می
!اند؟رافی نداشتهانح

توان بـا آنهـا نمـاز       اند اعمال اهل تسنن درست است و می       همان بزرگوارانی که به ما فرموده     
توانـد اسـتفاده   درست است و شـیعه مـی  نیز  اند این قرآنِ موجود     فرموده ،خواند و معاشرت کرد   

.البته باید بعداً توضیح داد که تقیه به چه معنایی است.یه نامیدرا حکم تقتوان آنپس می. کند

در پوسته و ظاهر احکام هایی از مشترکات شیعه و اهل سنت ـ بیان نمونه1/4/3

ها به مکـه    آن همانندیعنی هر سال    ترك هست؛ مشبا اهل سنت    پس شیعه در ظاهر احکام    
ایستند همه می رسند،ی وقتی به رکن یمانی می     ول. کنندطواف می  خانه خدا  دور یک و   روندمی

نـد  گویمـی  گویید؟می اکبرجا اهللا ند چرا در این   اگر از آنها بپرس    و استالم نمایند،   گویندتکبیر   تا
براي زایمان آن السالمعلیهامیرالمؤمنینرجا شکاف برداشته است و مادایندرحالی که! سنت است 

مـسجد و  ي زمین در فقط یک نفر روي کرهدر طول تاریخ   !وارد شده است   خدا حضرت به خانه  
-به ایـن رکـن مـی   وقتیوآلهعلیهاهللاصلیین دلیل است که پیغمبر همبه   .متولد شده است   خانه خدا 

کننـد و  را از اصل این حادثـه جـدا مـی   وآلهعلیهاهللاصلیپیغمبرلذا آن سنت. نددکرید، استالم می  رس
. ردازندپفقط به ظاهر این سنت می

» اللهم رزقنی حج بیتـک الحـرام  « :آمده است در ایام ماه مبارك رمضان اولین دعایی که         یا  
فرجـه تعـالی اهللاعجـل روز بـا امـام زمـان       چنـد یعنی در سال،    یعنی چی؟ در لسان ادعیه    حج  . باشدمی

بـاالتر از  با ایـشان     کردنو زندگی  دنحضور دار حج  در  فرجـه تعالیاهللاعجلامام زمان زیرا  . ردنک زندگی
کنـیم و فرامـوش مـی    کند  حواس ما را پرت می    ... سرما و گرما و چادر و سنگ و        اما. بیعت است 

حال آیا امروزه این حقیقت از حـج، بـین مـسلمانان            . هستنداین جا    فرجهتعالیاهللاعجلاصالً امام زمان  
!رواج دارد؟
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از قرآن و دینحادثه عاشورا داري هبه نگ» انا له لحافظون«معناي ـ تطبیق حقیقت5/3
الـسالم علیهممعصومین آن را نیز   ظالفاالبته  . موجود نیست  قرآنِظ  الفايبنابراین نزاع ما درباره   

همین قدر را هم اگر . تغییر کندهمین سندي که دست همه است  اند  و نگذاشته اند  کنترل کرده 
-علیـه خون امام حـسین » انا له لحافظون«معنی . دندنبود، به هم ریخته بو  الـسالم علیهامـام حسیـن 

.مصون بماندف و تغییر انحراز اقرآن الفاظعلت شد که السالمعلیهخون امام حسین. استالسالم

اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرین وصلی

۲۲۳
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