
 

  
  ؛ )ع( از منظر موالي متقيان، علي قرآنجايگاه 

  ها ها و نبايسته بايسته
  اصغر زكوي علي

  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندراناستاديار فلسفه و 
  محمد مالئي

  كارشناس ارشد فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران
  )14/01/91: ، تاريخ تصويب5/10/90: دريافتتاريخ (

  چكيده
، نزد همه مسلمانان از جايگـاهي بـس         )ص(معجزه جاويدان پيامبر اعظم     

هـاي    رفيع برخوردار است، اما امت اسالمي نتوانسته است با تكيه بر آموزه           
سـؤال ايـن    . آن از پيشرفت الزم در حيات مادي و معنوي برخوردار شـود           

ها،   ها و نبايسته    چيست و بايسته  ) ع( از ديدگاه علي     است كه جايگاه قرآن   
در نسبت ميان ما و قـرآن كدامنـد؟ در نگـاه آن حـضرت، قـرآن، كتـاب                   

هـا، شـفابخش      گر به اسـتوارترين راه     زندگي و قانون اساسي اسالم، هدايت     
دردهاي فردي و اجتماعي بشر، مبنـاي عمـل مـسلمانان و روش چگونـه               

راه نجات قـرآن از مهجوريـت، تنهـا در          . ستانديشيدن و چگونه زيستن ا    
هاي آن، در عرصه حيات فردي و اجتماعي          گرو فهم و عمل به تمام آموزه      

  . است

  . ها ، قانون زندگي، عمل، نهج البالغه، بايسته)ع(قرآن، علي : ها كليدواژه

                                                 
*. E-mail: azakavi@mazums. ac. ir 
**. E-mail: m.mollai20@gmail.com 
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  مقدمه

 جامـه   عنوان قانون اساسي زندگي، براي آنان كه       به) ص(معجزه جاويدان پيامبر اعظم     
به سوي استوارترين آئين زنـدگي اسـت        ) 2: بقره(اند، كتاب هدايت      پارسايي بر تن كرده   

اي   هاي درمان را همچون نـسخه       ؛ هم دردهاي بشر را شناسانده است و هم راه         )9: اسراء(
. قرارداده اسـت  ) 108خطبه  : البالغه  نهج(، در دست پزشكي حاذق      )82: اسرا(شفا بخش   

انـد و حتـي الفـاظ و       مت و قداستي كه براي اين كتاب قـانون قائـل          مسلمانان با همه حر   
اند بـا     كنند، چرا نتوانستنه    ، بدون طهارت آن را لمس نمي      اند  كلمات آن را مقدس دانسته    

تكيه بر آن زندگي مادي و معنوي و حيات فردي و اجتماعي خويش را آنگونه كه بايد از                  
نجات . . . ها و ها، عقب ماندگي ها، تبعيض ا، ظلمه ها، بد اخالقي ها، آفات، ناهنجاري آسيب

  دهند؟ 
يـا نقـص در نويـسنده       : در پاسخ به اين سؤال، چند گزينه قابل طرح و بررسـي اسـت             

نسخه و قانون است، يا طبيبي كه آن را امالء كرده، به درستي رسالتش و ابالغش را بـه                   
د، يا جامعه مسلمانان جايگاه آن ان انجام نرسانده است، يا مفسران واقعي آن كوتاهي كرده

 از  قـرآن اند؟ كـداميك؟ از آنجـا كـه           را به درستي نشناخته و به آن جامه عمل نپوشيده         
سرچشمه زالل علم نامتناهي و كامل الهي سرچشمه گرفته است و امين وحي آن را بـر                 

 و ، نازل نموده و حضرتش در مقام دريافت و ابالغ وحي، از هر خطا )ص(قلب رسول خدا    
اشتباه و سهوي، بكلي مصون است و او و خاندان طاهرينش در تفسير اين كتاب قـانون،                 
نهايت مساعي خويش را بكار گرفتند و جايگاه آن را در منظومه فكري اسالم به روشـني                 

رسد راز دردهاي فردي و اجتماعي بشر، به ويژه مـسلمانان را   اند، به نظر مي  تبيين نموده 
هـاي     و عدم التزام عملي به تمامي آموزه       قرآنيگاه و رسالت حقيقي     بايد در نشناختن جا   
  . آن جست و جو كرد

، در صورتي اثر گـذار و شـفا بخـش و تنظـيم كننـده                )ص(معجزه علمي پيامبر اعظم     
زندگي انسان خواهد بود كه نوع نگرش انسان به آن، نگرشي صحيح، درست و منطقـي،                

عـالوه پيـروان آن، در       بـه . سران واقعـي آن باشـد     مطابق با نگرش آورنده كالم وحي و مف       
در غير . هاي خويش قرار دهند ها و رفتار مرحله عمل و رفتار آن را سر لوحه افكار، نگرش

ترين طبيبان عالم تجويز شده باشـد         ها، حتي اگر توسط حاذق      اين صورت، بهترين نسخه   
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 باشد و بـا آب طـال نوشـته          ترين قوانين، اگر از بهترين منبع معرفتي صادر شده          و مترقي 
شده و از سقف آسمان هم آويخته و در معرض ديـد همـه جهانيـان قـرار گرفتـه باشـد                      

  . گاه سودي نخواهد بخشيد هيچ
هاي شخصيتي بپردازد كـه در        ها و هدايت    اين نوشتار برآن است تا به بازخواني انديشه       

 كتاب قانون، همـواره بـا آن   هاي اين دامن پيام آور وحي تربيت يافته و در عمل به آموزه     
، در  قـرآن كـريم   بنابراين، سوال اصلي ايـن اسـت كـه          . بديل، همراه بوده است     رسول بي 

، از چه جايگاهي برخوردار اسـت، و رسـالت مـا در             )ع(منظومه تفكر موالي متقيان علي      
  اين زمينه چيست؟ 

  انون و عنــوان كتــاب قــ ، بــهقــرآندر همــين راســتا، بــر نگــاه علــي بــن ابيطالــب بــه 
  ، نخـستين گـام     )ع(رسـد از ديـدگاه علـي          بـه نظـر مـي     . برنامه زندگي تاكيد شده است    

   از مهجوريت، آگاهي از جايگاه اين كتاب آسماني در تفكر اسـالمي اسـت               قرآندر نجات   
 و سـوم    قـرآن هـاي     و دوم درك و دريافت فاصله وضعيت موجود جوامع اسالمي با آموزه           

هـاي زنـدگي    و عمـل بـه آن در تمـامي عرصـه    ) ع(اهل بيت  بر مبناي تفسير    قرآنفهم  
هاي  ، تنها راه نجات جوامع اسالمي از نابساماني   )ع(رسد در نگاه علي       به نظر مي  . باشد  مي

) ص( و اخذ معـارف آن از اهـل بيـت پيـامبر              قرآنفردي و اجتماعي، بازگشت عملي به       
  . است

  اي و بـا محوريـت        سـي كتابخانـه   پاسخ به سؤال اصلي تحقيق، از طريـق مطالعـه و برر           
 و اهميـت آن از منظـر        قرآنجايگاه  : شود   و در قالب عناوين زير پيگيري مي       نهج البالغه 

عنـوان كـسب فـضيلت؛     عنوان قانون و برنامه زنـدگي يـا بـه         به قرآن؛ مراجعه به    )ع(علي  
نـد؟   كيان قـرآن ؛ مفسران واقعـي     )ع( يا توصيف كالم وحي از زبان علي         قرآنهاي    ويژگي

هـاي او در خـصوص        وظيفه مسلمانان در قبال اين كتاب آسماني چيست؟ علي و هشدار          
بنـدي و   ؛ جمـع قـرآن هـا در نـسبت ميـان مـا و            هـا و نبايـسته      ، بايـسته  قرآن؛ ما و    قرآن
  . گيري نتيجه

  قرآنجايگاه  -1

، از چنان تعابير بلندي قرآن در خصوص تبيين جايگاه نهج البالغهدر ) ع(حضرت علي 
. خـشكاند   اي را از آوردن تعـابير جـايگزين مـي           هره جسته است كه مركب هر نويـسنده       ب
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تعابيري كه تقدم و تأخر آنها در اين نوشتار، از منطق خاصي، جز ذوق نويـسنده پيـروي      
  . كند نمي

  نور و چراغ جاودانه. 1-1

 را در هـا  هـا و تـاريكي   توان ظلمت بخشي است و با تكيه بر آن مي  ويژگي نور، روشنايي  
نـوري كـه خاموشـي نـدارد، چراغـي كـه            « : عرصه انديشه و عمل پـشت سـر گذاشـت         

 در گذر زمان، ماننـد      قرآنجريان  ). 198خطبه  : البالغه  نهج(» فروزندگي آن زوال نپذيرد   
هـا، و     هرچند همه زمان  . اش همواره باقي است     جريان خورشيد و ماه است كه نور افشاني       

  : رندها دائماً در حال تغيي مكان

  تـسـويـرن نـن قـذشت ايـا بگـه رنـق
  تـت و آب آن آب نيسـاه اسـاه آن مـم

  ل آن فضل است، عدل آن هم عدلـفض
  رن و اممـن قـد ايـه مستبدل شـرچـگ

  امــت اي همـا رفـه رنـر قــا بـه رنـق
  ر دواــرار و بــرقــي بـــانــن معـــوي

  ارـد بـو چنــن جــدل آب ايـد مبــش
  رارــرقـربـس اختــاه و عكــس مــعك

  ر آب روانــت بــاش نيســــس بنــپ
  انـــار اوج آسمــــر افكــــه بــــبلك

  ) 270-269: 5، ج1371جعفري، (

  .  نيز بر علم اليتغير الهي تكيه دارند، نه بر زمان و مكانقرآنهاي  آموزه

  درياي عميق و بيكران. 1-2

تـوان از تعـابير مـوال در          ناپذير بودن معارف قرآنـي را مـي       كرانگي، شفافيت و پايان       بي
  : فقرات زير دريافت
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   معــدن ايمــان اســت و مركــز قــرآن، . . .دريـايي كــه اعمــاقش را درك نتــوان كــرد « 
  هـاي اسـالم و       هاي دانش و درياهاي آن منـابع عـدالت، و غـديرهاي آن پايـه                آن چشمه 

گيـران   طمئن آن دريايي اسـت كـه بهـره   هاي م  بنيان آن، نداي زالل حق است، سرزمين      
  هـايي اسـت كـه از آن كـم نتواننـد              تشنه كام، آبـش را تمـام نتواننـد چـشيد و چـشمه             

 خطبـه : البالغـه  نهـج (» شـود  كرد، محل برداشت آبي كه هر چه از آن بر گيرند كم نمـي        
198 .(  

   هـا تـشبيه شـده    كـران دريـا و زالليـت چـشمه          به آب بي   قرآنآب مايه حيات است و      
است كه حيات معنوي انسان به آن بستگي دارد و روشن است كه هـر كـس بـه انـدازه                     

  . گيرنـد   گيرد و تنها تشنه كامان سـراغ آن را مـي            ظرفيت وجودي خويش از آن بهره مي      
در اين ميان، كساني كه تشنه معارف الهـي و معنـوي نيـستند و سـر در آخـور مـاده و                       

  بهره خواهنـد بـود كـه خـود كـرده را              زاللي بي هاي    اند از چنين سرچشمه     طبيعت كرده 
به عالوه اگر اين آب زالل، در زمين خشك و شور ببارد نيز نتيجـه عكـس                 . تدبير نيست 
  : خواهد داد

  باران كه در لطافت طبعش خالف نيست
  وره زار خسـد و در شـه رويـاغ اللـدر ب

شفابخش و راهنما خواهد    هايشـان به نور ايمان منور گشته است          اما براي آنان كه قلب    
 را فرو نشاننده عطش دانـشمندان، بـاران بهـاري بـراي قلـب درك                قرآنخداوند،  « : بود

  ). همان(كنندگان و جاده وسيع براي صالحان قرار داده است 

  نشانه هدايت. 1-3

انـد،    در گذشته، كاروانسراها و منازل بين راه بـراي مـسافران حكـم راهنمـا را داشـته                 
امروزه تابلوهـاي راهنمـايي و راننـدگي بـراي مـسافران ايـن نقـش را ايفـا                   همانطور كه   

 از نگاه علي، تابلوي راهنمايي بشر در پيمـودن راه سـعادت در دو جهـان                 قرآن. كنند  مي
هايي است كه از چشم       كنند و نشانه    منازلي است كه مسافران، راه آن را گم نمي        « : است

ديده رهگـذران را بـه خـود متوجـه          [ است كه    ماند، كوهساري   سيركنندگان، پنهان نمي  
راهنمـايي  . . . جاده وسيعي اسـت بـراي صـالحان     « ). همان(» گذرند  از آن نمي  ] ساخته
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مركب راهواري اسـت بـراي كـسي كـه آن را بكـار             . . . است براي آنكه به آن اقتدا كند،        
  ). همان(» اي است براي كسي كه با آن عالمت گذاري كند گيرد، نشانه

  پناهگاه امن. 1-4

هـا،    خصوصيت پناهگاه آن است كه فرد و جامعـه را از شـر بالهـاي طبيعـي و جنـگ                   
هـاي فكـري، روانـي،      نيز آدمي را از آسيبقرآن. دارد مصون مي. . . ها،    ها و بيماري    زلزله

پناهگاهي است كه قله آن مانع ورود دشمنان، نيرو         . . . « : دهد  اخالقي و عملي امان مي    
 است براي كسي كه به آن چنگ زند، محل امني است براي كـسي كـه بـه آن                    و قدرتي 

  ). همان(» و سپري است براي كسي كه لباس رزم بپوشد. . . وارد شود 

  داروي شفا بخش. 1-5

انـد؛ زيـرا      هـاي جـسمي     تـر از بيمـاري     هـاي روحـي از يـك جهـت، خطرنـاك            بيماري
هاي جسمي، آنهـايي      ترين بيماري  كخطرنا. هاي جسمي معموالً با درد همراهند       بيماري

هـاي    بيمـاري . شـود   هستند كه يا اصالً درد ندارند يا درد آنها ديرتر از موعد آشـكار مـي               
 و  قـرآن روحي و اخالقي، درد ندارند لذا انسان هميشه بايد خود را با عرضـه كـردن بـه                   

پـي درمـان و     ارزيابي كند تا فاصله خود را از آنها رصد نمـوده و در              ) ع(سيره معصومين   
 داروئي اسـت كـه      قرآن« :  دواي دردهاي روحي و اخالقي بشر است       قرآن. جبران بر آيد  

از نـور   . . .  را بياموزيد كـه      قرآن« ). 198خطبه  : همان(» ماند  اي نمي   پس از آن بيماري   
« ). 110خطبـه   : همـان (» هـاي بيمـار اسـت       آن شفا و بهبودي خواهيد كه شفاي سينه       

خطبـه  : همـان (» ها و نظم حيات اجتمـاعي شماسـت         داروي بيماري . .  . قرآنبدانيد در   
  ). 32: 92ق، ج 1403؛ مجلسي 158

  ها بهار دل. 1-6

توانـد در اثـر    هاي آدمي مـي  بهار، فصل زيبائي، طراوت و سرزندگي و نشاط است، قلب       
معصيت خدا و دور شدن از صراط مستقيم، دچار خزان شـود و نهـال ايمـان در آن زرد                    

 را نيك فهم كنيـد  قرآن« : هاست  و عمل به آن، طراوت بخش دل  قرآن، اما معارف    گردد
  ). 110خطبه: البالغه نهج(» هاست كه بهار دل
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بهاري اينچنين، بدون شك محصول صفا و تنزه و درخشش نور الهي است كه بذرهاي               
يـاري  بخـش ذكـر خداونـدي آن را آب         روياند و با آب حيات      را مي » و علّم آدم األسماء   «

، 1371جعفـري،   ( مطرح شده اسـت      قرآنكند و همه اين مقدمات و شرايط در آيات            مي
دانـد كـه از    همانطور كه ابن سينا درك لذت اعلي را براي عارفاني ميسر مي  ). 152: 2 ج

انـد و بـه دسيـسه         اشتغاالت مادي و موانع، جدا شده و به عالم قدس و سعادت رها شده             
  ). 430-429: 1375ابن سينا، (اند  خود شده بيدريافت كمال اعلي از خود 

هاي بـارز آن اسـت و همـين ويژگـي،             هاي قرآني در تمام اعصار از ويژگي        تازگي آموزه 
بـر شـما بـاد      « : شـود   محسوب مـي  ) ص(تضمين كننده جاودانگي آن و خاتميت پيامبر        

وش از شـنيدن    سازد و گ    اش نمي   تكرار و شنيدن پياپي آيات، كهنه     . . .  كه   قرآنعمل به   
 سخن بگويد، راست گفته و هر كـس بـدان عمـل             قرآنشود، كسي كه با       آن خسته نمي  

  ). 156خطبه : البالغه نهج(» كند پيشتاز است

  هدايت كننده به استوارترين راه. 1-7

  بــشريت همــواره در جــستجوي بهتــرين و اســتوارترين مكتــب در عرصــه انديــشه و  
  را نسبت به خدا، جهـان، انـسان، زنـدگي، سـعادت     عمل بوده است؛ مكتبي كه نگرش او  

تـرين   سامان دهد و با تكيه بر آن، بهترين روش زندگي را براي دستيابي بـه عـالي                . . . و  
  "هـاي مختلـف فلـسفي در طـول تـاريخ              مكتـب . مدارج سعادت و كمـال فـراهم سـازد        
 بـه گمـشده     ، بـشر را   )ع( در منطق علـي      قرآن. "! چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند     

  خوانـد؛ راهـي كـه بـه          هميشگي اش، استوارترين راه و صراط مستقيم هـدايت فـرا مـي            
  توانيـد     مـي  قـرآن بـا   « . جهت سرچشمه گرفتن از زالل علم الهي، كژي در آن راه ندارد           

  در شناسـاندن   . . . راه حق را بنگريـد و بـا آن سـخن گوييـد و بـه وسـيله آن بـشنويد،                      
خطبـه  : همان(» سازد   كسي را كه همراهش شد از خدا جدا نمي         خدا، اختالفي نداشته و   

133 .(  
 از جايگاهي بسيار رفيع برخوردار است و همـين جايگـاه،            قرآنبنابراين، درنگاه علوي،    

 قرآناما  . سازد  نقش آن را در زندگي بشر و مسئوليت مسلمانان را در برابر آن بيشتر مي              
  ؟ تواند در زندگي ايفا نمايد چه نقشي مي
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  ! ؟كسب ثواب و فضيلت يا كتاب قانونعنوان  ، بهقرآنرجوع به . 2

عنـوان   ، مراجعه به آن صرفا به     قرآنهاي مبتال به مسلمانان در خصوص          يكي از آسيب  
 در مجالس ترحيم، و احترام به آن در هنگـام           قرآنقرائت  ! يك فضيلت و يك ثواب است     

واندن آن بدون توجه به معـاني و مفـاهيم          تحويل سال و عبور دادن مسافر از زير آن ، خ          
 در ماه رمضان به هر قيمت و به هر شكل ممكن، جلـسات خـتم                قرآنآن، اصرار بر ختم     

فالن سوره را گرفتن و آن را با نان و حلوا به پايان رسـاندن از جملـه مـصاديق سـطحي                    
 بـيش  ، كه خسران آن گـاه "تبليغ سوء "است نه   "سوء تبليغ   "نگري نسبت به آن و يك       

  . باشد از تبليغ سوء مي
 مربوط به گذشـته اسـت و قـوانين آن           قرآن:  آن است كه كساني بگويند     "تبليغ سوء "

 آن است كه بـا يـك لطـافتي، بـدون            " سوء تبليغ  "اما! براي عصر حاضر، كار آمد نيست     
 مـورد   قرآناينكه مقاومت افكار عمومي و حتي خواص را در پي داشته باشد، مراجعه به               

! اش خـارج سـازند      و تشويق قرار گيرد، اما آن را از ماهيت و رسالت و محور اصـلي               تبليغ
، تنها براي مثالً كسب هزاران ثواب از قرائت فـالن سـوره يـا آيـه،                 قرآنترغيب به قرائت    

 و شعائر دينـي و تخليـه        قرآنآيد كه خود، مهجور ساختن        نوعي سوء تبليغ به شمار مي     
-93: 1384اسـفندياري،   (ي اصليشان را در پي خواهد داشـت         ها  ها و رسالت    آنها از پيام  

 در جامعـه را رقـم خواهـد زد كـه            قـرآن هـاي     و نوع ديگري از مهجوريـت آمـوزه       ) 118
  .  استقرآنتوجهي به  تر از مهجوريت از نوع بي خطرناك
  ، فقـط بـراي     قـرآن ، مـسلمانان را بـه مراجعـه بـه           نهج البالغه در هيچ جاي    ) ع( علي  

.  در نظر او، كتاب قـانون و زنـدگي اسـت           قرآن. و فضيلت دعوت نكرده است    كسب ثواب   
ملـت  . . . « : نويسد  در اين خصوص مي   ) ره(امام خميني   . كتاب زندگان است نه مردگان    
  هـا    از مقبـره  ) . . . را(خواهد حقـايق قرآنـي،        مي  . . .قرآنعزيز سرتاپا متعهد به اسالم و       

  جميـع   تـرين نـسخه نجـات دهنـده بـشر از      نـوان بـزرگ  ع ها نجات داده و به و گورستان
  خمينـي،  (» ت معرفـي كنـد    قيودي كه بر پـاي و دسـت و قلـب و عقـل اوپيچيـده اسـ                 

1373 :6 - 8 .(  
پـس  . ها، كتاب قانون و برنامه زنـدگي اسـت           راهنماي رفتار انسان   قرآندر نگاه علوي،    
آن . اي براي عمل بـه آن       دمهاي براي تدبر و فهم آن است و فهم آن، مق            قرائت آن مقدمه  

 در قيامت را باعث نجات و رستگاري دانسته است،         قرآنحضرت تنها در يك جا، شفاعت       
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خطبـه  : همـان ( است   قرآناما مؤلفه اصلي پذيرفتن شفاعت قرآني، باز هم عمل بر طبق            
هاي ايـن كتـاب آسـماني در زنـدگي را، در نگـاه                ترين نقش  در همين راستا، مهم   ). 176

  . دهيم ، مورد بررسي قرار مي)ع( متقيان علي موالي

  ، راهنماي خطوط كلي زندگي قرآن. 3

، قـرآن به باور برخي از صاحب نظران، ساده انگارانه است كه كسي انتظار داشته باشـد          
مانند حل المسائل، دردها و مشكالت زندگي بشر را يكي يكي بيان كند و به ترتيـب راه                  

اي مترقـي و در       رسيدن به سعادت دو جهان و ايجاد جامعـه        براي  . ها را توضيح دهد     حل
يكـي ديـن و ديگـري    : عين حال ديني، خداوند دو وسيله در اختيار بشر قرار داده اسـت   

سازد و ايـن جامعـه اسـالمي           خطوط كلي ترقي و تكامل انساني را روشن مي         قرآن. عقل
زمينه تحقق اهداف بلنـد     است كه بايد با نيروي تفكر و استفاده از تجارب علمي بشري،             

  ). 19: 1379مصباح، (قرآني را فراهم آورد 
  ، مستلزم جامعيت آن اسـت تـا هـم معـشوق ابـدي را بـه بـشر                   قرآناصوال جاودانگي   

   تمـامي آنچـه را مربـوط بـه هـدايت            قـرآن . معرفي كند و هم راه عشق ورزي را بياموزد        
كتاب پروردگارتـان   « : م است بشر به سعادت است در خود گنجانده و قانون اساسي اسال          

در ميان شماست، كه حالل و حرام، واجـب و مـستحب، ناسـخ و منـسوخ، آنچـه در آن                     
آزاديد و آنچه آزاد نيستيد، خاص و عام، پندها و امثال، مطلق و مقيد، محكم و متـشابه،                  

» همه را روشن نمود، آنچه را مبهم بود تفسير كرد، و آنچه را پيچيـده بـود توضـيح داد                   
» كتابش را كه بيان كننده هـر چيـزي اسـت بـر شـما نـازل كـرده                  «و) 1خطبه  : همان(
  ). 86خطبه : همان(

 هم نگاه بشر را به خدا، جهان، انسان         قرآن كريم ،  )ع( در همين راستا، از ديدگاه علي       
برخـي از  . نمايانـد  دهد و هم قـوانين و خطـوط كلـي زنـدگي را مـي      و زندگي سامان مي  

  :  در زندگي بر مبناي تفكر علوي عبارتند ازقرآني ها ترين نقش مهم

  هدايت گري. 3-1

، نخستين رسالت خويش را هدايت بشر به استوارترين راه و صراط مستقيم             قرآن كريم 
، نيـز   )ع(؛ از نگاه علـي      )153: ؛ انعام 51: ؛ آل عمران  9: ؛ اسراء 2: بقره( معرفي كرده است  
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آن كه سخن خـدا را راهنمـاي   ! . . . اي مردم": ، هدايت بشر است قرآنگفتمان حاكم بر    
» خود قرار دهد به استوارترين راه هدايت شود، زيـرا پناهنـده بـه خداونـد، ايمـن اسـت                   

   "ســازد گــري اســت كــه گمــراه نمــي  هــدايت] قــرآن ["). 167خطبــه : البالغــه نهــج(
  ). 180خطبه : همان(

: وزان تـشبيه شـده اسـت      ، به نور و چراغ فر     قرآنخاصيت نور، روشنايي بخشي است و       
هـايش خـاموش نگـردد،         را بر پيامبرش نازل كرد، نوري كه چـراغ         قرآنسپس خداوند   «

نوري كه با آن تاريكي      . . . ") 198خطبه  : همان( »چراغي كه فروزندگيش كاستي نيابد    
  ). همان ("نباشد

؛ 174: نـساء (معرفـي كـرده اسـت      . . .  نيز خود را نور، رحمت، هدايت و بـصائر و          قرآن
 از تعـابيري    قـرآن در توصـيف    ) ع(علـي   ). 20: ؛ جاثيه 104: ؛ انعام 23: ؛ اعراف 15: مائده

ها، كوهساري سر به فلك كشيده، مركب راهـوار، اسـتفاده             همچون منازل بين راه، نشانه    
 در قـرآن گـري   كه جملگي تأكيدي بر نقش هدايت  ) 198خطبه  : البالغه  نهج(كرده است   

  . زندگي بشر دارند

  تبيين حقايق و معارف مورد نياز بشر. 3-2

هاي بنيادين روبروست كـه همـه آدميـان     انسان در زندگي خود، با يك سلسله پرسش       
اند و متناسب با آن، روش خاصي از زيستن، رفتار و         آگاهانه يا ناآگاهانه به آنها پاسخ داده      

دف از خلقـت جهـان و       رويم؟ ه   از كجا آمده ايم؟ به كجا مي      . اند  روابط انساني را برگزيده   
انسان چيست؟ آيا وجود تنها در ماده و طبيعت منحصر است يا خير؟ سـعادت حقيقـي                 

ها، ميزان معرفت و نگرش آدمي را به خدا، جهان            ، پاسخ به اين پرسش     . . .كدام است؟ و  
سازد و در پرتو اين آگاهي، هـر فـرد، شـكل        و انسان، زندگي، ابديت و سعادت روشن مي       

  . گزيند ستن را بر ميخاصي از زي
 معرفـي   قرآنهاي كليدي     تبيين همه حقايق مورد نياز بشر را، از جمله نقش         ) ع(علي  

تبيان، فرمـان، چـشمه دانـش، فرونـشاننده عطـش           :  با تعابيري مانند   قرآنكنند و از      مي
عاملي بـراي جداسـازي حـق از        ]  را قرآنو خداوند   [«: اند  ياد كرده . . . عالمان و فقيهان و   

 قـرآن . . . طل كه برهانش خاموش نگردد، بيان روشنگري كـه اركـانش ويـران نـشود،                با
دريايي است كه هر چـه آب       . . . هاي دانش است    معدن ايمان است و متن آن، سرچشمه      
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هايي است كه هر چه از آن آب كشند پايـان نپـذيرد،              از آن بر دارند خالي نگردد، چشمه      
  ). همان(» مان گردانيد را فرونشاننده عطش عالقرآنخداوند 

 در آمـده    قـرآن ، ديني كامل است كه توسط پيـامبر، بـه صـورت             )ع(دين از نگاه علي     
هايي اسـت كـه هنـوز هـم           اين نگاه علوي، در برابر تالش گروه      ). 18خطبه  : همان(است  
). 258-255: 4، ج 1371جعفـري،   (كوشند اسالم را دين ناقص يا ناتمام نشان دهند            مي

: ؛ اعراف 89: نحل( به تبيان، در آيات الهي نيز منعكس شده است           قرآنصيف  به عالوه، تو  
 در بيان حقايق مورد نياز بشر در        قرآننظران،   به باور برخي از صاحب    ). 111: ؛ يوسف 52

حكيمـي،  (عرصه انديشه و عمل كوتاهي نكرد و هيچ نيـازي را فـرو گـذار نكـرده اسـت                    
ر به فرد تعاليم وحياني آن است كه خطـا و           هاي منحص   از ديگر ويژگي  ). 87: 2، ج 1358

  ). 156خطبه : البالغه نهج(اشتباه و كژي در آن راه ندارد 

  معرفي مبدأ هستي و صفات او. 3-3

ها، معرفت خداوند است و اگر بشر در طول تـاريخ در پاسـخ بـه                  ترين معرفت   اگر عالي 
گشوده و گاه زبان ترديد؛     اين پرسش كه آيا هستي و حيات، خالقي دارد؟ گاه زبان انكار             

اش متذكر سازند و او را از تحيـر و سـر درگمـي                اند تا او را به فطرت الهي        پيامبران آمده 
ترين معرفي    ترين و منطقي    ترين كتاب خداشناسي است و شفاف       ، عالي قرآن. نجات دهند 

رات و  را از مبدأ هستي ارائه نموده است و آراء هيچ فيلسوف و متفكري و حتي تعاليم تو                
  . نيستقرآنانجيل و اوستا را ياراي هماوردي با 

ها بيـرون و بـه    را به حق بر انگيخت تا بندگانش را از عبادت بت  ) ص(خداوند محمد   «
حلقه عبادت خويش در آورد و از پيروي شيطان رها و مطيع خود سازد، با قرآني كه آن                  

خبر بودنـد، بـشناسند و بـه      بيرا روشن و استوار ساخت، تا مردمان خدايشان را كه از او         
وجودش كه آن را نفي كرده بودند، اقرار كنند و او را كـه منكـر شـده بودنـد، موجـود و                       

آنكه او را بينند، خود را بر بنـدگانش           پس خداي سبحان در كتاب خود بي      . محقق بدانند 
 را  آشكار ساخت، به آنچه از قدرتش به آنان نماياند، و آنچه از سـطوت و قهـرش ايـشان                  

ترسانيد كه چگونه قومي را به كيفر هالك ساخت و چه سان جمعـي را بـا داس عـذاب                    
  ). 147خطبه : همان] (و بر زمين افكند[ خويش درو نمود
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  در خصوص معرفـت خداونـد و تبييـين صـفات او، بـه همـان انـدازه                ) ع(در نگاه علي    
  تـوان بـه       بـشـري نمـي     گفته و خواسته اسـت، بايد اكتفا نمود، زيرا بـا عقــل            قـرآنكه  

  هنگـامي كـه فـردي از آن حـضرت خواسـت            . كنه ذات حقيقت نامتناهي دسـت يافـت       
  بيـنم، آن حـضرت بـه         كه خدايم را برايم چنان وصـف كـن كـه گويـا او را آشـكارا مـي                  

  خشم آمد و بعد از اجتماع انبوه مردم در مسجد، در قالـب خطبـه معـروف اشـباح، بعـد                 
] از صـفات خـدا  [ پس اي كسي كـه  «: فرمايد  اوصاف او، مياز ستايش خدا و بر شمردن    

ــر، ! پرســيده اي ــور هــدايت . . . خــوب بنگ ــرآنو از ن ــر و از آنچــه درق    روشــنايي بگي
و سـنت امامـان هـدايت،       ) ص( دانستن آن بر تو واجب نگشته، و در سنت پيامبر            قرآن 

   بـردار و علمـش      نشاني از آن نيامـده و شـيطان تـو را بـه دانـستن آن واداشـته، دسـت                   
؛ )91خطبـه : همان(باشد  را به خداي سبحان واگذار، كه اين نهايت حق خداوند بر تو مي       

  كنـد   سپس عقل بشر را از دسـتيابي و احاطـه علمـي بـر ذات خـدا نـاتوان معرفـي مـي                    
  ). 144خطبه: همان(

  نقش موعظه كننده. 3-4

ي امين و خيرخواه است، و آدمي در مسير پرنشيب و فراز زندگي، همواره نيازمند واعظ
از بيان خدا سود بريد، و از مـواعظش پنـد گيريـد، و              ": چه واعظي برتر از كتاب آسماني     

نصيحت خدا را بپذيريد كه خداوند با آيات و داليل روشن خود جاي عذر و بهانـه بـراي                   
 قـرآن بدانيد كه "). 176خطبه : همان (" شما باقي نگذارده و حجت را بر شما تمام كرد

سـازد و     گري است كه گمراه نمي     ورزد، و هدايت    گري است كه خيانت نمي     همان نصيحت 
  ). همان(گويد  اي است كه دروغ نمي گوينده

 خدا را بشناسيد قرآنبا . . .  : هم موعظه است و هم مالك تشخيص زشت و زيبا   قرآن 
مـتهم  ] سـت  اقـرآن اگر بـر خـالف   [ نظر خود را  .  براي خود نصيحت بخواهيد    قرآنو از   

و در نامـه    ) همـان (كار شماريد    خيانت]  است قرآنكه در برابر    [ كنيد، و هواهاي خود را      
 چنـگ زن و از آن پنـد         قـرآن به ريسمان   «: نويسد  به حارث بن همداني، آن حضرت مي      

  ). 69نامه : همان( »جوي
 عنـوان   بـه  قرآندستيابي به حيات طيبه، در گرو شناخت خير و شر در زندگي است و               

كتاب هدايت، با شناساندن زشت و زيبـا و خيـر و شـر، مـسير سـعادت را بـه پيـروانش                    
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گر فرستاده است و نيكي و بـدي و خيـر و شـر را                خداوند كتابي هدايت  « : نمايانده است 
آشكار در آن بيان فرمود، پس راه نيكي در پيش گيريد كه هدايت شويد و از شر و بـدي    

  ). 167خطبه : البالغه نهج(» ر گيريدپرهيز كنيد تا در راه راست قرا

  داروي شفابخش. 3-5

را التيـام    هـا   نـاراحتي  كند و   بخشي است كه همه دردها را درمان مي         داروي شفا  قرآن
بديهي است كه پـيش از احـساس و شـناخت درد، سـخن گفـتن از درمـان،                   . بخشد  مي

خطبـه  : همـان  ("مانـد    دارويي است كه پس از آن دردي باقي نمي         قرآن ": بيهوده است 
198 .(  

  ، دردهـايي اسـت كـه گـاه         . . .رذايل اخالقي، در شكل دروغ، حسد، تهمـت، غيبـت و          
  اي جـز رجـوع بـه نـسخه           از ايـن رو بـراي درمـان آنهـا چـاره           . شود  در افراد مشاهده مي   

  :  نيـست  قـرآن هـاي آسـماني خداونـد در          طبيبي حاذق نداريم و آن چيزي جز سـفارش        
خطبـه  : همـان (» هـاي بيمـار اسـت        بهبود خواهيد كه شفاي سـينه      شفا و ،  قرآناز نور   «

110.(  
بزرگترين بيماري آن است كه درد و عالمتي نداشته باشد و ناگهان زندگي را از آدمي                

انـد از جملـه نفـاق و سركـشي و گمراهـي؛         هاي اخالقي، اين گونـه      اغلب بيماري . بستاند
ــي   ــود را صــادق م ــه خ ــافقي ك ــصيانگر ر من ــدارد و ع ــردهپن ــم ك ــود را  اه گ ــه خ   اي ك

 درمـان  قـرآن كـه در   . . .  بخواهيـد قـرآن  پـس درمـان خـود را از      «!: شـمارد   در راه مي  
). 176خطبـه  : همان(» ها يعني كفر و نفاق و سركشي و گمراهي است    بزرگترين بيماري 

 هـا هماننـد     ها، مشكالت و نابساماني     ها، نگراني   هر گاه اضطراب  « :  فرمود نيز) ص(پيامبر  
 هاي شب بر جامعه شما سايه افكند و در حلّ مشكالت راه به جايي نبرديد، بر شـما                   پاره
» ددهيـ  مالك عمل قـرار    هاي نجات بخش آن را      راهنمايي و  رجوع كنيد  قرآنكه به    باد

  ). 386: 6، ج 1370كليني، (

  معيار سعادت و رستگاري. 3-6

 قـرآن يند نقـش و تـأثير       سعادت و خوشبختي، گمشده هميشگي بشر بوده است و برآ         
اگـر  . يابـد   براي فرد و جامعه، در تأمين سعادت دنيا و آخرت جامعـه بـشري تجلـي مـي                 
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سعادت آدمي به معناي تقرب انسان به خداي متعال، از طريق انديشه پـاك توحيـدي و                 
، هم مبدأ را به )ع( در نگاه علي  قرآنعمل به شريعت در زندگي فردي و اجتماعي است؛          

نده است و هم معاد را؛ هم محبوب را و هم راه عشق ورزي بـه او را در قالـب                     بشر شناسا 
قوانين، احكام عبادي، فردي، اجتماعي و اخالق بيان نموده است كه نتيجـه آن، تـأمين                

بنده خدا  [ « : سعادت بشر است و شرط آن پيروي از اين نسخه شفا بخش وحياني است             
پيروي از آنچه خداوند    . . . دهد به   را فرمان مي  ] ترمالك اش [ او  ) ] ع(علي امير المومنين    

هاي خود، كه كسي جز بـه پيـروي از            در كتاب خود بدان فرمان داده، از واجبات و سنت         
نامـه  : همـان ( »آنها به سعادت نرسد، و جز با انكار و ضايع كردن آن، به شـقاوت نيفتـد                

53 .(  
هـاي    و حراسـت از آمـوزه   قـرآن  با تمثيلي زيبا، مردم را به عمل بـه        ) ع( حضرت علي   

 شـدن و    قـرآن خواند كه نتيجه آن در آخـرت مـشمول شـفاعت              حيات بخش آن فرا مي    
توانـد    اي اسـت كـه مـي        ترين نـسخه    ، مطمئن قرآن). 176خطبه  : همان(رستگاري است   

هر كـس را بـه آن چنـگ زنـد نگـه             « : نجات پيروانش را در دنيا و آخرت تضمين نمايد        
  ). 156خطبه : همان ("ا به آن در آويزد نجات دهددارد، و هركه ر مي

  ها نجات بخشي از فتنه. 3-7

 و يكـي از     قـرآن هـا، مخالفـت بـا احكـام           يكي از عوامل ظهـور فتنـه      ) ع(در نگاه علي    
اي كه تشخيص آنها دشـوار        هاي فتنه، در آميخته شدن حق و باطل است به گونه            ويژگي

: همـان (هاست  هاي فتنه، تغيير حالل و حرام       ياز ديگر ويژگ  ). 50خطبه  : همان(شود    مي
پيـروي از  ) 2، قـرآن بازگـشت بـه   ) 1: عبارتند از) ع(راه درمان از نگاه علي    ). 156خطبه

  .رعايت تقواي الهي) 3امام خويش، 
بر شما باد به كتاب خدا كه ريسمان محكم، نور آشـكار، داروي شـفابخش، و         «. راه اول 

دارد، و هركه را بـه آن          كس را به آن چنگ زند، نگه مي        فرونشاننده تشنگي است، كه هر    
  ). همان(» در آويزد، نجات دهد

در فضاي تاريك فتنه، جامعه نياز به چراغ فروزاني دارد تا در پرتو آن، راه را از بيراهـه                 
 را بر پامبرش نازل     قرآنسپس خداوند   « بشناسد اما كدام چراغ؟ و در دست چه كسي؟          
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هايش خاموش نگردد، چراغي كه فروزندگيش كاستي نيابد، دريـايي            كرد، نوري كه چراغ   
  ). 198خطبه : همان(» كه ژرفايش به ادراك نيايد 

داندكه چراغ در دست، راهنماي گمراهان در         آن حضرت خود را نور افكني مي      . راه دوم 
ار مهـ ! اي مردم ": فرمايد  ه ق مي  38ايشان بعد از فتنه نهروان در سال        . فضاي فتنه است  

اين شتران فتنه را كه بار وزر و وبال بر پشت دارند رها كنيد، و از گرد امام خود پراكنده                    
داستان من در ميـان شـما داسـتان         . . . نشويد كه سرانجام خود را نكوهش خواهيد كرد       

شـود از   كند، تا كسي كـه در تـاريكي وارد مـي        چراغي است كه در تاريكي نورافشاني مي      
جمعي در درياي فتنه غرق شـدند،       «). 187خطبه: همان(» شني جويد پرتوي انوار آن رو   

؛ ما اهـل بيـت همچـون پيـراهن تـن      . . .ها را رها كردند      ها چنگ زدند و سنت      به بدعت 
هاي علم و ابـواب رسـالتيم، و بـه درون             ما ياران و گنجينه   . هستيم] به او نزديك  [ پيامبر

» از غير درب وارد شود او را دزد خوانند        توان درآمد، و هر كس        خانه جز از درب آن نمي     
  ). 154: همان(

  در هنگـام وقـوع فتنـه       « : فرمايـد   و خطاب بـه مـردم بـصره بعـد از فتنـه جمـل مـي                
  اگـر از   . هر كه بتواند خـود را بـه اطاعـت خداونـد عـزّ و جـلّ وادارد، بايـد چنـان كنـد                       

   چنـد بـا سـختي     من اطاعت كنيد به خواست خدا شما را به سوي بهشت خواهم برد هر             
ــا  امــواج فتنــه! اي مــردم« ). 156خطبــه : همــان ("و تلخكــامي همــراه باشــد   هــا را ب

هاي نجات، همـان اهـل بيـت          ؛ اين كشتي  )5خطبه  : همان ("هاي نجات بشكافيد    كشتي
  . پيامبرند

بدانيد كـسي كـه از خـدا پـروا نمايـد      « : آراستن خويش به تقواي الهي است   . راه سوم 
گشايد، و نـوري بـه او عطـا نمايـد كـه       ها را به رويش مي      ون شدن از فتنه   خداوند راه بير  

آن حضرت در حـديثي ديگـر، در پاسـخ بـه            ). 183خطبه  : همان(زدايد    ها را مي    تاريكي
هـا معرفـي كـرده اسـت           را تنها راه رهايي از فتنه      قرآنسوال شخصي به نام حارث اعور،       

  ). 48: 1378حسيني، (

  ارانمبناي عمل كارگز. 3-8

 در سطح جامعه است     قرآنهاي ديني، احياء حالل و حرام خدا و احكام            هدف حكومت 
و كارگزاران و مديران مسئوليت مهيا ساختن شرايط را جهت ايـن هـدف مهـم برعهـده                  
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هـا و كارهـاي خـود          را مبناي تصميم سازي    قرآن، كارگزاران، بايد    )ع(از نگاه علي    . دارند
 چنگ زن، و از آن نصيحت پذير، حاللش را قرآنبه ريسمان «: نويسد به مالك مي. سازند

  ). 69خطبه : البالغه نهج(» حالل، و حرامش را حرام بشمار

  قرآنمفسران حقيقي . 4

كتـاب خـدا    « : ، ناطق است و نياز به سخن گو ندارد        قرآن، از يك سو     )ع(در نگاه علي    
) 133خطبه  : همان(» شود    در ميان شماست، سخنگويي كه زبانش از گفتن خسته نمي         

كتـاب  «: عنوان كتابي كه بيان كننده حالل و حرام است، سـخن گفتـه اسـت               و از آن به   
] آنچه را شما بدان نيـاز داشـتيد برايتـان بيـان كـرد             [ پروردگارتان در ميان شماست كه    

محكـم و متـشابه همـه را روشـن          . . . حالل و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ،          
خطبـه  : همـان  (" مبهم بود تفسير كرد، و آنچه را پيچيده بود توضـيح داد            نمود، آنچه را  

: ؛ اما از سوي ديگر آن را صامت دانسته اسـت كـه كـسي بايـد آن را بـه سـخن آورد                       )1
خطبه : همان ("خاموش و در عين حال گوياست و حجت خدا بر مردم است . . . ، قرآن"

183 .(  
  ، يعنـي چنـين نيـست كـه         قـرآن اطق بـودن    نظران، صامت و ن    به باور برخي از صاحب    

هاي عادي قابل فهـم و دسـترس باشـد و بـدون تفـسير و                  معاني همه آيات، براي انسان    
). 16-15: 1389مـصباح،   (قابل دسـترس باشـد      ) ع(و امامان   ) ص(تبيين توسط پيامبر    

   در عين قابل فهم بودن، ماننـد اقيانوسـي اسـت كـه بـراي كـشف در و گوهرهـاي               قرآن
هـاي    ، نيازمند غواصان ماهر و ورزيده است يا به سان معدني است كه كشف گنجينه              آنها

  آن نيازمند مفسراني است كه دانش خود را مرهون علم الهـي هـستند و بـه سرچـشمه                   
 قـرآن اند؛ لذا آن حضرت در تبيـين ژرفـاي معـارف              علم اليزال مبدأ هستي اتصال يافته     

  : گويد مي

، دريايي كـه ژرفـايش      . . .امبرش نازل كرد   را بر پي   قرآنسپس خداوند   «
به ادراك نيايد، راه روشني كه گام نهادن در آن گمراهي ندارد، پرتوي كه              
روشنايي آن تاريـك نگـردد، عـاملي بـراي جداسـازي حـق از باطـل كـه                   

ــردد  ــاموش نگ ــانش خ ــرآن. . . بره ــتن آن،   ق ــت و م ــان اس ــدن ايم  مع
است كه هرچـه از آن آب       هايي    سرچشمه. . . هاي دانش است و     سرچشمه
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كشند پايان نپذيرد، آبشخورهايي اسـت كـه هـر چـه از آن آب برگيرنـد                 
   ).198خطبه : همان ("فروكش نكند

 است كـه خداونـد، يكـي از وظـايف           قرآنهاي    به جهت چند اليه بودن معاني و آموزه       
اي : فرمـود ) ع(امـام صـادق     ). 46: نحل(را تبيين و تفسير آن دانسته است        ) ص(پيامبر  

 را ظاهري است كه آن نيز       قرآن داراي بطني است و آن باطن نيز بطني دارد،           قرآنجابر  
تر از آن است كه از عهده حقيقـت و            عقول بشر عاجز  ! داراي ظاهر ديگري است، اي جابر     

بنابراين به لحاظ دارا بودن معاني عميق،       ). 9: 92، ج   1403مجلسي،  ( برآيند   قرآنباطن  
 هم صـامت اسـت و       قرآندر نتيجه،   . صامت است و نياز به تفسير دارد      براي انسان عادي    

آن ": فرمايـد   در همين راستا آن حضرت مي     . هم ناطق، صامتي كه نياز به استنطاق دارد       
گويد، اما مـن شـما را از           است، پس آن را به سخن آوريد، ولي هرگز سخن نمي           قرآننور  

  ). 158خطبه : البالغه نهج ("دهم  آن خبر مي
 فقط خطوطي اسـت  قرآناين ": گويد و نيازمند ترجمان است    با زبان، سخن نمي    قرآن

گويد بلكـه ترجمـاني نيـاز         كه نوشته شده و ميان دو جلد قرار گرفته، با زبان سخن نمي            
از نگاه علـي    ). 125خطبه: همان ("گويند  دارد، و اين اشخاصند كه از جانب او سخن مي         

ال يمـسه اال    : دان طاهرينش هستند، و اين مقتضاي آيـه       مفسران وحي، پيامبر و خان    ) ع(
 "به همين جهت خود را). 381-376: 1، ج 1388جوادي، (است ) 79: واقعه(المطهرون 

  .  لقب داده است" ناطققرآن
، اهـل بيـت پيامبرنـد و        قـرآن در نگاه آن حضرت، راسخان در علم، و مفسران واقعـي            

بخدا قسم كه تبليغ    « ): 144خطبه  : همان(ند  مدعيان ديگر، در ادعاي خود صادق نيست      
را بـه مـن   ] قـرآن تأويـل  [ هـا، و معنـا و حقيقـت كلمـات      ها، و وفـاي بـه وعـده         رسالت
؛ 120خطبـه   : همان(» درهاي حكمت و روشنايي امور نزد ما اهل بيت است           . اند  آموخته
  ). 432حكمت 

را در ) ص(ت پيامبر عنوان يك شاخص، پيروي از اهل بي به همين لحاظ آن حضرت به  
همه امور بر مسلمانان يك ضرورت اجتناب ناپذير دانسته است و پيروي از آنهـا را مايـه                  

: همان(سعادت و تخلف از آنها را حركت به سمت هالكت و گمراهي معرفي نموده است                
خطبـه  : همـان (و خود را از شجره نبوت و معدن علم دانـسته اسـت              ) 154،  152خطبه  

  ). 186: 6، ج1370؛ كليني، 109
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عـالوه بـر ايـن كـه در مقـام شـناخت،             ،  حق و باطل  نظران،   به اعتقاد برخي از صاحب    
اگر حـق را بـشناسيم، باطـل را نيـز خـواهيم             ؛  اند  اند، در مقام عمل نيز متضايف       متضايف

 در جامعـه، بـدون      قـرآن در مقام عمل نيـز حاكميـت بخـشيدن بـه            .  بالعكس شناخت و 
ها و شگردهاي شـيطاني آنهـا در     انحرافي آنان و مقابله با توطئه     شناخت مخالفان و افكار   

بـا توجـه بـه      ) ع(علي  ). 84: 1389مصباح،  (ت  تضعيف فرهنگ ديني جامعه ممكن نيس     
شناسـيد و در آن راه قـرار         بدانيد شما هرگز راه هـدايت را نمـي        «: فرمايد  اين واقعيت مي  

اند بشناسيد و هرگز به پيمان        ها كرده گيريد، مگر آن كه كساني كه هدايت الهي را ر           نمي
شكنان را بشناسيد  شويد، مگر آن كه پيمان است ـ پايبند نمي قرآن كريم الهي كه همان 

شويد، مگر     محسوب نمي  قرآنو هرگز از متمسكان به حبل المتين الهي و پيروان واقعي            
» اند، بـشناسيد  ده را كنار گذاشته و به اين كتاب الهي پشت كرقرآنآن كه كساني را كه  

  ). 147خطبه : البالغه نهج(
اي دارد  هـاي دهگانـه    و خصوصيات زباني و بياني آن ويژگيقرآنشيوه بيان معارف در  

رسـد    كه دانستن آن براي استفاده كنندگان از اين كتاب آسماني ضـروري بـه نظـر مـي                 
  ). 447-429: 1، ج1388جوادي، (

  اه ها و نبايسته ، بايستهقرآنما و . 5

، وظيفه ما مسلمانان در برابر قانون اساسي اسالم و نسخه شـفابخش             )ع(از منظر علي    
  نبوي چيست؟ 

نخستين وظيفه، شناخت جايگاه اين كتاب آسماني در منظومه تفكر اسالمي است تـا              
هاي بعدي ما در قبال آن، بازشناسي شـود، و سـپس آمـوختن،             با شناخت آن، مسئوليت   

هـا، قـوانين و احكـام آن و در نهايـت          ر آيات آن و آنگاه فهم پيـام       تالوت همراه با تفكر د    
زيرا تنها در اين صورت است كه نقش اين اثر جاودانه الهي . هاي آن التزام عملي به آموزه

آن . را در انديشه، افكار و رفتار فـردي و اجتمـاعي خـويش بـه نظـاره خـواهيم نشـست                    
توانـد    اه با تفكر و تدبر دانـسته كـه مـي          حضرت يكي از صفات پرهيزگاران را قرائت همر       

  : دواي دردهاي خود را در آن بيابند

 را جزء جزء شـمرده و       قرآناند،    در شب به پا ايستاده    ] پرهيزگاران[اما  «
و شـيرين و نـشاط      [خوانند، و با خواندن آن انـدوهي معنـوي          سنجيده مي 
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ت آورنـد، و داروي درد خـود را از آن بـه دسـ               در خـود پديـد مـي      ] بخش
گذرند كه در آن بشارتي است، بـه آن طمـع             اي مي   هرگاه از آيه  . آورند  مي

نگـرد، و     آرمند، و روحشان از سر اشتياق به آن خيره خيره مي            كرده و مي  
كنند كه آنچه بدان بشارت داده شده در برابر ديدگانـشان قـرار               گمان مي 

   ).193خطبه : البالغه نهج(» گرفته

عنوان دروازه ورود به فهم آن، و سپس آشنايي با مفاهيم آن، وظيفـه                به قرآنآموختن  
، نخستين گام در تربيـت فرزنـدش، امـام          31دوم يك مسلمان است، آن حضرت در نامه       

هـاي آن دانـسته اسـت          و آشنا نمودن او بـا قـوانين و آمـوزه           قرآنرا، آموزش   ) ع(حسن  
  ). 31نامه : همان(

در غير اين صورت با جهل تفـاوتي  . در پي داشته باشد    بايد عمل به آن را       قرآنعلم به   
همانـا عـالمي كـه بـرخالف        . . .  را بياموزيد كه بهترين سخن اسـت       قرآنو  . . . « : ندارد

اي اسـت كـه از جهلـش رهـا نـشده و بيـدار                 كند چونان نادان سرگشته     علمش عمل مي  
د خداونـد بـه نكـوهش       تر، و اندوهش ماندگارتر، و نز       نگشته، بلكه حجت خدا بر او بزرگ      

). 169خطبه : همان ("قرآن و بر شما باد عمل به        ") 110خطبه  : همان(» سزاوارتر است 
اصـحاب، خـدمت    : گويـد   ، ابو عبدالرحمن الـسلمي مـي      قرآندر خصوص جايگاه عمل به      

كردنـد    گرفتند و تا زماني كه به آن عمل نمـي           رسيدند، ده آيه را ياد مي       مي) ص(پيامبر  
  ). 106: 92ق، ج 1403مجلسي، (رفتند  يگر نميسراغ آيات د

ها و پيروان برخي از پيامبران الهي را، تغيير  ها و ملت     يكي از عوامل سقوط تمدن     قرآن
هاي آسماني معرفي كرده است كـه حاللـش را حـرام و حـرام آن را حـالل                     احكام كتاب 

 قرآنهاي  ه مطيع آموزهشمردند؛ از اين رو مسلمانان با عبرت آموزي از تاريخ، بايد هموار        
حاللش را حالل و حرامش را حرام       . . .  چنگ زن و     قرآنبه ريسمان   « : در زندگي باشند  

حقي را كه پيش از اين بوده تصديق كن، و از گذشته دنيا براي باقيمانده آن عبرت                 . بدار
  ). 69نامه : البالغه نهج(» آموز

  قرآنهشدارهاي آن حضرت در خصوص . 6

ها را بـه بازمانـدگان يـادآوري و           ترين وصيت  ي در لحظات پاياني عمر، مهم     معموالً آدم 
، در آستانه وصال حضرت دوست، فرزندانش را فرا         )ع(علي  . كند  انجام آنها را سفارش مي    
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و اين نه توصيه به فرزندان و خاندان . هايش را ناگفته نگذارد ترين توصيه خواند تا مهم مي
خواند و به  هايي است به هر كسي كه اين وصيت را مي       ارشاو، كه به تعبير حضرتش، سف     

، مبادا  قرآنخدا را خدا را، در نظر آوريد در حق          . . . «: همه پيروانش در همه اعصار است     
  ). 47نامه : همان(»  از شما پيشي گيرندقرآنديگران در عمل به 

   آن عمـل    نكند مسلمانان خود را به لحن و صوت زيبـا مـشغول سـازند و ديگـران بـه                  
نكند كه مسلمانان بـه بخـشي از آن عمـل كننـد و              . كنند و الاقل دنيايشان را آباد كنند      

   بگيرنـد   قـرآن بخش ديگر را رها كنند، نكند مسلمانان دسـتور نمـاز و روزه و دعـا را از                   
  هـاي غيـر دينـي، تـالش در عرصـه             اما حريت و آزادگي، استقالل، تن ندادن به حكومت        

   را جهت ايجـاد يـك دنيـاي آبـاد       قرآنهاي    ها و قوانين و آموزه      ير پيام علم و دانش، و سا    
  دور افتــادن از . و آزاد و آخـرت همــراه بــا رسـتگاري و نجــات را بــه فراموشـي بــسپارند   

هاي مختلفي مانند      و به دنبال آن عقب افتادگي كشورهاي اسالمي در حوزه          قرآنتعاليم  
  سـبب شـده اسـت      . . . ، تكنولـوژي، نظـم و       مـداري، بهداشـت    اقتصاد، دموكراسي، قانون  

 قـرآن  و جوامع غير مسلمان، الگوي ما تلقـي شـوند و مـا پيـروان              قرآنكه نامعتقدان به    
و اين چيزي جز ثمره سـبقت گـرفتن   . هنوز در رفع نيازهاي اوليه خود، دست و پا بزنيم     

در سال  ) ع( نيست كه هشدارش را علي       قرآنبخش   هاي حيات   ديگران در عمل به آموزه    
  . داده بود.  هـ41

، تنها اسـمي  قرآنگويد كه از  در جاي ديگر باز هم آن حضرت از آخرالزماني سخن مي  
  ). 169حكمت : همان(شود  ماند و عمل به آن، به فراموشي سپرده مي مي

  ، بـه   قـرآن هشدار ديگـر، مربـوط بـه هنگـامي اسـت كـه حـامالن و مفـسران واقعـي                     
  رانند و سـكان هـدايت         و گروهي بر جامعه اسالمي حكم مي       شوند  كنج عزلت كشانده مي   

هـاي آن را بـه         را، و آمـوزه    قرآندهند نه     گيرند كه خود را پيشوا قرار مي        را در دست مي   
  پـس از مـن، بـر شـما روزگـاري خواهـد       « : كنند نفع منافع و مطامع خويش، تفسير مي     

  آن مـردم بـر پراكنـدگي    . . . نـد  مطـرود و در انزواي قـرآن  و اهل قرآندر آن روز  آمد كه 
  .  پيـشواي آنـان    قـرآن گويا آنان پيشواي قرآننـد نـه        . اتفاق كرده، از وحدت روي گردانند     

  » اي نـشناسند     در ميان آنان جز نـامي بـاقي نمانـد، و از آن جـز خـط و نوشـته                    قرآناز  
  ). 147خطبه : همان(
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 و ديـن را بـه رأي        قـرآن كه غالبـاً      پس از تبيين روحيه حاكم بر خواص جامعه        ايشان
فرهنـگ حـاكم بـر      در عبـارات فـوق،      كشانند،    خود تفسير كرده، مردم را به گمراهي مي       

  .  استپيش بيني نمودهنيز عموم مردم را 
هاي استكباري امروز در صددند تـا          و قدرت  قرآنبرآگاهان پوشيده نيست كه دشمنان      

جم فرهنگي، باحمله بـه مقدسـات       تها آنها در . چنين فرهنگي را بر جامعه ما حاكم كنند       
پـيش بينـي    ) ع(ديني، بر آنند تا به تدريج، آنچـه را علـي             هاي ضد   تبليغ ارزش  وي  دين

مـردم در آن زمـان بـر افتـراق و اخـتالف             ".: كرده و مردم را در جامعه ما حاكم سـازند         
آنها . ند و مفسران واقعي آن نساز     قرآنكنند بر اين كه با        كنند، گويا توافق مي     اجتماع مي 

 را  قـرآن داننـد و       مـي  قرآنبه پيروي از جاهالن عالم نما، در حالي كه گويا خود را رهبر              
كنند، از مـسلمانان واقعـي و عالمـان           هاي نفساني خود تفسير و توجيه مي        طبق خواسته 

آنها به جاي ايـن كـه در        . گيرند   جدا شده، از آنها فاصله مي      قرآندين و مفسران حقيقي     
 قـرآن  را امام و راهنما و رهبـر خـود قـرار دهنـد، از     قرآنه و در مقام عمل،     فكر و انديش  

 و دين را به رأي خـويش        قرآنزنند و     گيرند و از امامت و رهبري آن سرباز مي          پيشي مي 
  ). همان (" كنند تفسير مي

  ) با توجه به نگاه علوي(تحليلي از وضعيت كنوني ما . 7

 قـرآن ي، در كشور ما از مهجوريت چند صد ساله           با وقوع انقالب اسالم    1357در سال   
اي كه به تعبير رهبر كبير آن، انفجار نور بود، توانـست       تا حدود زيادي كاسته شد، حادثه     

نظام سياسي مبتني بر دين و مباني قرآني را با نام جمهوري اسـالمي بـه وجـود آورد و                    
عـارف، فقيـه و جـامع       اين يك گام بسيار بلند توسط ملت ايران با رهبـري يـك انـسان                

بود كه توانست نظـامي سياسـي را تأسـيس نمايـد كـه              ) ره(االطراف يعني امام خميني     
. كنـد    و سنت جستجو مي    قرآنعدالت و پيشرفت و رفاه و سعادت را تنها در پرتو تعاليم             

 تشكيل شد، ساختار و قوانين تا حدود بسيار زيادي، مبتني           قرآننظام اسالمي مبتني بر     
 و سنت است اما تا رسيدن بـه دولـت اسـالمي، كـشور اسـالمي و امـت            قرآن و   بر اسالم 

دولت، آنگاه اسالمي است كـه مـديران آن از سـطوح            . اسالمي، راه زيادي در پيش داريم     
عالي، مياني، و پائين، تا شوراي روستايي و دهيار، همه و همـه التـزام عملـي بـه قـانون                     

يز به تبع مديران، و خانه و مدرسه، دانـشگاه و         داشته و بر اساس آن عمل كنند و مردم ن         
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تمام مراكز دولتي و خصوصي و كوچه و بازار، بـر مبنـاي قـانون، و بـر اسـاس تعـاليم و                       
در صورتي كه درصد بااليي از مـديران و         .  رفتار نمايند  قرآنهاي حقوقي و اخالقي       آموزه

گفت به دولـت اسـالمي و       توان    مردم در جامعه چنين پايبندي را از خود بروز دهند، مي          
نتيجـه چنـين عملكـردي رفـاه،        . ايـم   عمل كرده  قرآنايم و به     كشور اسالمي دست يافته   
مندي جامعه خواهد بود اما آيا چنين اتفاقي افتاده اسـت؟ يـا              عدالت، پيشرفت و رضايت   

  فاصله بسيار است؟ 
، كوچه و بازار، هاي موجود در عرصه خانواده، مدرسه رسد برخي از نابساماني به نظر مي

جملگـي از فاصـله گـرفتن مـا از          . . . ها و مراكـز دولتـي و خـصوصي و           دانشگاه، دستگاه 
گردد و اين نوعي از مهجوريـت اسـت كـه پيـامبر                در عرصه عمل بر مي     قرآنهاي    آموزه

و قالَ الرَّسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتَّخَـذُوا          «از زبان وحي از آن شكايت كرده است       ) ص(
 را ترك گفتنـد و از آن        قرآناين قوم من    ! پروردگارا؛  ).30: فرقان (ًهذَا الْقُرْآنَ مهجورا  

  » دوري جستند
در اكثر  . هاي اسالمي بسيار بيشتر است      سطح مهجوريت در ميان امت اسالمي و كشور       

كشورهاي اسالمي مبناي نظام سياسي، قانون اساسي و قوانين كيفري و جزائي و مدني،              
 كه دست گـدايي بـه       قرآنط بين الملل و قوانين اجتماعي، اقتصادي و غيره را، نه از             رواب

هـاي اخيـر بتوانـد بـا تـدبير            كنند مگر اينكه بيداري اسالمي در سـال         بيگانگان دراز مي  
  . نخبگان، به طور نسبي، به اين مهجوريت پايان دهد

نها به صورت يك كتـاب   تقرآنشود كه    به تعبيربرخي از صاحبنظران، گاه مشاهده مي      
هـاي متنـوع بـه        خوانند با چاپ    تشريفاتي در آمده است كه الفاظش را با صداي زيبا، مي          

عنـوان مبنـاي عمـل فـردي، اجتمـاعي و            كنند، و آن را نـه بـه         چاپ رسانده و هديه مي    
عنوان هنر معماري، يا براي افتتـاح منـزل نـو،            هاي مساجد به    سياسي، كه در كاشيكاري   

ر از خطر، شفاي بيماران، سفره هفت سين، مجالس فاتحه و يا حداكثر بـراي               حفظ مساف 
امروز ) ص(بنابراين آن شكايت پيامبر     . قرآندانند و اين يعني مهجوريت        ثواب بردن، مي  

برند كه  نيز همچنان ادامه دارد، كه گروه عظيمي از مسلمانان به پيشگاه خدا شكايت مي            
هـاي زنـدگي    قرآنـي كـه مملـو از برنامـه    .  شده است به دست فراموشي سپردهقرآناين  

مكـارم شـيرازي،    ( كننـد   است، آن را رها ساخته و آنچه خود دارند را از بيگانه تمنا مـي              
  ). 331-330: 3، ج1372
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توانـد    به باور برخي از انديشمندان، با تكيه بر اين كتاب آسماني است كـه آدمـي مـي                 
 را بشناسد، حقيقت روح و جسم، دنيا و         مختصات وجوديش را در جهان و هدف خلقتش       

آخرت و ساير حقايق عالم را دريابد، نسبتش را با خداوند و با ساير افراد جامعه شـناخته                  
و سامان بخشد، و اين همان معرفتي است كه آدمـي را در مـسير صـحيح انـساني قـرار                     

، از سكون به     نور و هدايتگري است كه جامعه انساني را از مرگ به زندگي            قرآن. دهد  مي
دهد و حركت جامعه را در مـسير رشـد قـرار              حركت و پويايي، از ذلت به عزت سوق مي        

هـاي آن در زنـدگي        شود كه آمـوزه      يافت مي  قرآنها، تنها زماني در       اين ويژگي . دهد  مي
همه افراد نفوذ كند و مورد عمل قرار گيرد نه قرآني كه مهجور و از ساحت زندگي فردي 

نه قرآني كه ظاهرش را به بهانه باطن و باطن آن را به بهانه ظـاهر                .  باشد و اجتماعي دور  
اش تهي سـازند و ابـزاري بـراي     هاي عملي و اصالح گرانه به كناري نهند و آن را از آموزه  

در اين صورت وظيفه و رسالت ما اين است كه به ايـن             . ارتزاق و كسب درآمد قرار دهند     
  . كتاب آسماني باز گرديم

 قرآناول، دشمنان :  نبايد مورد غفلت قرار دادقرآنو خطر بزرگ ديگر را در مورد   اما د 
بـه مخالفـت   . . . وحـشت دارنـد  . . . و كساني كه از نفوذ اصـول اجتمـاعي آن در جامعـه     

و آن  . انـد   تـر از مخالفـت صـريح اسـت، روي آورده            پنهان، كـه بـسيار بـدتر و خطرنـاك         
اي كه با اميـال و اهـداف          هاي آن، به گونه     ير آموزه يعني تفس . عبارتست از تفسير به رأي    
، تـا اينكـه   قرآنتوجه افراطي به الفاظ، قرائت و مسائل ادبي . دنيويشان سازگار افتد؛ دوم 

هـاي آن در جامعـه و زنـدگي           دانشمندان و عموم جامعه در انديشه نفوذ تعاليم و آمـوزه          
فرد و جامعه، مرهون عمل به آن و        عنوان هادي بشر و مصلح        به قرآن كريم باري  . نباشند

هاي آن در فرد و جامعه، هم در عرصه انديشه و هم در عرصه عمل است  بكارگيري آموزه
  ). 187-185: 2، ج1358حكيمي، (

هـاي آن،      و عامـل بـه آمـوزه       قرآنارائه يك نمونه كوچك از جامعه ايماني و آشناي با           
امير تيمور گوركـاني، در     . وبي نشان دهد   بر زندگي را به خ     قرآنتواند تأثيرات شگرف      مي

وي بـا مـشاهده     . افتـد   لشكركشي خود، به جنوب خراسان، گذرش به شهر بـشرويه مـي           
 و در نتيجه حاكميت امنيت، رفاه، نظم، بهداشت،  قرآنهاي    آگاهي و عمل مردم به آموزه     

روزي كـه   : گويـد   آرامش و بندگي خدا در تمـامي سـطوح جامعـه بـه وجـد آمـده، مـي                  
خواستم از شهر بشرويه خارج شـوم فرمـان دادم تـا روزي كـه اعقـاب مـن سـلطنت           مي
دانستم بعضي شهرها لقب دارالعلـم و برخـي         . كنند شهر بشرويه از خراج معاف باشد        مي
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-86: 1377بازرگان،  (باشد  » دار العلم و االمان   «داراالمان دارند، فرمان دادم كه بشرويه       
91 .(  

 در كشور ما توليد شد كه الاقل يك بخـش آن، قابـل              "قانون"اخيراً هم فيلمي به نام      
هاي قرآني نشان داده، توانست       دفاع منطقي است؛ زيرا فاصله بخشي از جامعه را با آموزه          

اگـر بـشود    ). تـا   حداد عادل، بي  (نشان دهد   » رفتار مسلمانان « تفاوت اسالم حقيقي را با      
 و حتي طنز آلود بودن، فاصـله مـا را بـا             اي فاخر تهيه كرد كه در عين جذابيت         فيلمنامه

هاي مختلف خانواده، بازار، اداره، و غيره نـشان دهـد، خـدمت               هاي قرآني در عرصه     آموزه
  .  از مهجوريت خواهد نمودقرآنبزرگي براي نجات 

 و انتظار او از مسلمانان و جوامـع اسـالمي بـا وضـعيت موجـود                 قرآنبه  ) ع(نگاه علي   
راي كاستن اين فاصله، بر دولت اسالمي فرض اسـت كـه تـدبيري              فاصله زيادي دارد و ب    

ه ش، از 1404تدوين سـند چـشم انـداز جمهـوري اسـالمي ايـران در سـال                 . بيانديشند
آيد و اهتمام     هاي مختلف جامعه به شمار مي        در عرصه  قرآنها، جهت نفوذ      مهمترين گام 

  . به اجراي آن، مهمترين خدمت به احياء كتاب آسماني است

  گيري  بندي و نتيجه جمع. 8

ــرآن ــي ق ــاه عل ــشيده و   )ع( در نگ ــه اندي ــت، راه چگون ــدگي اس ــانون و زن ــاب ق   ، كت
هـاي    آموزد و مبناي رفتار كارگزاران، حـالل مـشكالت و نابـساماني             چگونه زيستن را مي   

  گـري امـين،     هـا، بيـانگر خيـر و شـر، هـدايت            اجتماعي، درمان كننده بزرگترين بيماري    
  و معارف مورد نياز بشر، جـال دهنـده فكـر و قلـب آدمـي، معـرف خداونـد           مبين حقايق   

  . آيـد   شـمار مـي    بـه . . . هـا و    و صفات او، معيار سعادت و خوشبختي، نجات بخش از فتنه          
، وظيفه ما در قبال ايـن ميـراث نبـوي، شـناخت رسـالت و جايگـاه آن                   )ع(در نگاه علي    

هـاي آن در همـه         همـه عمـل بـه آمـوزه        تـر از   عنوان قانون زندگي، تعلـيم آن و مهـم         به
  . هاست عرصه

وقوع بيداري اسالمي   . رسد هنوز با وضعيت مطلوب، فاصله بسيار است         البته به نظر مي   
دهـد و تبـديل ايـران بـه يـك كـشور                را مي  قرآندر سطح امت اسالم، نويد بازگشت به        

وري، در پرتـو    هاي علمـي، معنـوي، فنـا        پيشرفته و نيرومند و مستقل و مقتدر در عرصه        
توانـد بهتـرين روش بـراي جهـاني            و اهل بيت مي    قرآنهاي    قانون اساسي اسالم و آموزه    
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  عنـوان نجـات بخـش بـشر از تنگناهـاي عـصر مـدرن           و عرضه آن بـه     قرآن كريم نمودن  
، قـرآن هـاي علـوي،    با توجه به آمـوزه  : پيشنهادات ما عبارتند از اين كه     . و فرامدرن باشد  

  زندگي سـعادتمندانه در نظـر گرفتـه شـود؛ درك درسـتي نـسبت بـه                 كتاب قانون براي    
هاي قرآني حاصـل شـود؛ بـا مهندسـي دقيـق فرهنگـي                فاصله وضعيت موجود، با آموزه    

 تدوين گردد؛ تـالش همـه       قرآنهاي    اي مدون براي نزديك شدن به آموزه        جامعه، برنامه 
هـا، برمبنـاي      امي عرصـه  جانبه براي تبديل ايران به يك كشور پيشرفته و مترقي در تمـ            

 شمـسي، بهتـرين روش بـراي    1404انداز جمهوري اسالمي ايـران در سـال      برنامه چشم 
هاي زندگي فردي، اجتمـاعي       هاي قرآني به شكل مهارت      آموزه.  است قرآنجهاني نمودن   

تدوين و با راهكار مناسب در جامعه گسترش يابد؛ و البته پـيش از هـر اقـدامي، از                   . . . و
ا أَعظُكُـم     «:  كنيم كه منحصر به فرد ترين موعظه قرآني همين است          خود آغاز  قُلْ إِنَّمـ
داحبِويهفُرَاد ثْنَي وم لَّهوا ل46: سبا(»  أَن تَقُوم .(  
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