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  محمد جعفری

  ٢٠١٨ اکتوبر ١٨
  

  
  محمد جعفری

  ام ديننه بدعت  و  فرعونيت ب ،واليت فقيه

٢٠  

  حضرت امير و قرآن  

  .منزلۀ چراغ ھدايت استه کتاب خدا در بين مردم ب :امام علی در مورد کتاب خدا می فرمايد 

ند ديگر پيامبران که پس از خود، امت خويش را بی چراغ ھدايت و بی نشان دادن راه روشن رسول مکرم نيز مان " 

ترک نکردند کتاب خدای را در ميان شما بر جای گذاشت که روشنگر حالل و حرام و واجب و مستحب و ناسخ و 

 کتاب است و مجمل منسوخ و رخصت و عزيمت و خاص و عام و پند و امثال و مرسل و محدود و محکم و متشابه آن

ھی ، دانستن آن بايسته است، و ، و اموری را که بنا به پيمان الآن را تفسير می کند و مشکالت آن را روشن می گرداند

آن چه ندانستن آن رخصت رفته است، و آن چه وجوب آن در کتاب ثابت است و نسخ آن در سنت معلوم، و آنچه عمل به 

رخصت ترک آن وجود دارد، آشکار می سازد و آن چه زمانی واجب است و وقتی آن در سنت واجب است و در کتاب 

ديگر وجوب آن از بين می رود و تميز بين گناھان بزرگی که عامل آن درخور دوزخ است ، و گناھان کوچک که 

ی در مشمول آمرزش خدای سبحان است و دستور ھائی دارد که اندک آن پذيرفته است و نسبت به حد اعالی آن آدم

       )١۵(."فراخی است

کتاب خدا در ميان شما گوينده ای است که زبانش در نمی ماند و سرائی است که ديوارش فرو نمی ريزد و گرامی " 

 پيروی، داور بيماری ھا و ۀقرآن را  شايستامام علی، ) ١۶(."ذخيره ای است که يارانش شکسته حال نمی گردند

  :امور مستمر در تاريخ  معرفی می کند امور مردم و بيان ۀسازمان دھند

او را در زمان قطع وحی و خالی بودن جھان از پيامبران و از ميان رفتن حقايق در طول خواب غفلت امتھا در " 

  .ھی که بر زبان پيامبران استحکام يافته بودتاد و ھنگام شکسته شدن احکام الظلمات جھالت فرس
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پس با گواھی آن چه در دست داشت و نوری که . ھی بود گواھی کندو از احکام ال تا آن چه پيش از اپس نزد امتھا آمد

به ) ص(ھی  که ميان خدا و بندگانش ھست گسيخته بود پس پيغمبر  شد نزد مردم آمد ريسمان محکم البايد پيروی می

 پيروی است، آن قرآن ۀسوی مردم آمد حالی که کتابھای آسمانی قبل از خود را تصديق فرموده بود، نوری، که شايست

  .اما من از آن شما را آگاه می کنم. پس از او بخواھيد تا سخن گويد و ھرگز سخن نخواھد گفت. است

ھان بدانيد که در قرآن علم به ھمه چيز ھائی است که روی خواھد داد و سخن از روزگار گذشته رفته است و از داروی 

        )١٧(."ماستبيماری شما، و پيوستن و نظم اموری که بين ش

  :به تعبير درست امام، قرآن بيان خير و شر است

  .ھمانا که خدای، کتاب راه نماينده را فرو فرستاد و در آن خير و شر را بيان فرمود" 

       )١٨( ."پس راه خير را فراگيريد تا راه يابيد و از جھت شر اعراض کنيد تا به راه راست رويد

. عالمی که سخن حق قرآن را بيان نکند از نادان به آن به مالمت شايسته تر است: ندحضرت علی به حق بيان می ک

  .علت نادانی خويش کمتر مورد مالمت استه زيرا نادان به آن، ب

قرآن بياموزيد که بھترين سخن است و در آن دانشمند گرديد که ھمانا قرآن بھار دلھاست، و از قرآن بھبودی از " 

ينه ئھر آ. يد که شفای سينه ھای بيمار است، و آن را نيکو تالوت کنيد که سودمندترين قصه استبيماريھا را طلب کن

ھوش نيايد بلکه حجت بر آن ه دانشمندی که علم خود را به کار نبندد مانند نادان سرگردان است که از نادانی خود ب

 ."يشگاه خدا به مالمت از ھمه شايسته تردانشمند قوی تر از حجت بر نادان است و حسرت مر او را الزمتر و در پ

)١٩(        

  

صورت دکانی برای کسب و درآمد ه  دنيا طلبی قرار گيرد و اگر چنين شد قرآن بۀکه قرآن نبايد وسيل مھمتر از ھمه اين 

  :ايدامام می فرم. دور است و قرآن از چنين کسان و عالمانی بی زار استه در می آيد و چنين چيزی از ھدف قرآن ب

و بدانيد قرآن نصيحت گوئی است که خيانت نمی کند و رھبری است که گمراه نمی سازد و گوينده ای است که دروغ " 

افزونی در ھدايت و : که از مجلس آن با فزونی يا کاستی برخاست کس با اين قرآن ننشست مگر اين نمی گويد و ھيچ

. کس را قبل از آن توانگری  از قرآن تھيدستی و نياز نيست و ھيچکس را بعد کاستی در کور دلی، و نيز بدانيد که ھيچ

پس، از بيماری ھای خويش از آن طلب بھبودی کنيد و از آن شدائد خود را   طلب نمائيد، چه، از رنجوری ھای بس 

چه می  قرآن ھرۀوسيله از خدا ب. بزرگ در آن شفا می باشد، و آن کفر و نفاق و انحراف از راه و گمراھی از حق

  .خواھيد طلب کنيد

پس، بھبودی را از خدا به وسيله قرآن بخواھيد و با دوستی آن به خدای روی آوريد و به وسيلۀ قرآن از خلق خدا چيزی 

  .مخواھيد

درگاه خدای ه قرآن را وسيلۀ دنيا قرار مدھيد و به وسيلۀ آن از خلق چيزی مطلبيد چه، ھيچ چيز مانند قرآن، بندگان را ب

     )٢٠(."…نمی رساندسبحان 

  : قرآن اکمال يافته استۀوسيله دين خدا ب

 و حجت خدای است بر آفريدگانش، از آنان به روش قرآن پيمان  قرآن فرمان دھنده است و بازدارنده، و خاموشی گويا" 

  .گرفت و نفوسشان را رھينۀ وفا و ميثاق قرار داد

از گفتن احکام آن به ) ص( کمال و تمامی داد و ھنگامی که پيامبر اونور قرآن را به کمال رسانيد و دين خود را به آن

  .خلق که مايه رستگاری است فراغت يافت روان او را قبض فرمود
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که بزرگی خود را ياد فرموده است، که او چيزی از دين خود را از شما  پس، خدای سبحان را به بزرگی ياد کنيد چنان

خشنودی او باشد يا آن را ناخوشايند داند وانگذاشت مگر که آن را نشانه ای آشکار  ۀپنھان نداشت و ھيچ چيزی که ماي

      )٢١(. "قرار داد و عالمتی استوار معين فرمود تا از آن منع کند يا به آن فراخواند

عيان دين را با سخنان فقيھان و ديگر مد سخنان امام اول شيعيان در مورد قرآن را مالحظه نموديد، حال می توانيد آن

ويژه کسانی که مدعی فقاھت ھستند، با قرآن بيگانه و از آن ه مقايسه کنيد، تا روشن گردد که تا چه اندازه علمای دين و ب

  .دور افتاده اند

  

  آزادی و اختيار  

 روشن  کهء آزادی و اختيار و تقدير وقضارا در مورد) ع(در پايان اين فصل سخنان گھر بار حضرت علی    

  :بسياری از آيات قرآن برای حقيقت جويان است می آورمکننده، 

آيا حرکت ما به شام به : روزی پير مردی از اھل شام که در جنگ صفين از ھمراھان حضرت بود از حضرتش پرسيد

 سوگند به خدائی که دانه را در زير خاک شکافت، و انسان را آفريد، به: خواست و تقدير خدا بود يا نه؟ امام پاسخ داد

پس جھاد ما در اين سفر : پير مرد شامی گفت. جائی قدم نگذاشتم و به دره ای سرازيرنگشتم مگر به خواست و تقدير او

ای پير مرد، خداوند اجر و پاداش شما را در : بی اجر و پاداش است، زيرا به اختيار خود ما نبود موالی متقيان فرمود

پير مرد گفت . وجه مجبور به اين کار نبوديد چون به ھيچ ور داشته است؛اين راھی که رفتيد و بعد از آن برگشتيد منظ

  :اين سخن چگونه با خواست و تقدير که اختيار ما در دست اوست وفق می دھد؟ امام فرمود

ينه پاداش و کيفر بيھوده ئاگر چنين بود، ھر آ.  را امر الزم و قدر را امری ناگزير دانسته ایءوای بر تو، شايد قضا" 

خدای پاک بندگان را به اختيار و آزادی عمل فرمان داد و با بيم دادن، از کارھای ناروا . بود و نويد و بيم بيجا می نمود

کار دشوار وانداشت و اندک کار نيکوشان را پاداش بزرگ عطا فرمود و ه باز داشت و به کار آسان مکلف ساخت و ب

ت و به ناخواه به فرمانی وانداشت و پيمبران را به بازيچه نفرستاد و بندگان را از روی ناگزيری به سرکشی برنينگيخ

اين پندارھا، : را بيھوده بر بندگان فرو نفرستاد و آسمانھا و زمين و آنچه بين آنھاست بيھوده نيافريد] آسمانی[کتابھای 

    )٢٢(. "يدوای از عذابی که بر کفرورزان فرود آ. گمان کسانی است که از حقيقت روی برتافته اند

  .دادن امور پيش از آن که آن امور صورت پذيرفته باشد  يعنی علم خداوند به رویقضا

پس اختيار انسان او را به ارتکاب عمل می کشاند و خدای به اختيار . ، يعنی ايجاد امور پس از فراھم شدن اسباب آنقدر

  .  را او آگاھی  دارد، خواه اين را اختيار کند و خواه آن

 که  تودۀ ناآگاه و زير سلطه و ستم به منظور اين تمداران و زور باوران و قدرتھای استبدادی غير مستقيم برای اينقدر

ُّضل ي «: که ھر حرکتی را برای  احقاق حقوق خود، از آنھا سلب کنند، به تحميق و تخدير آنان می پردازند و می گويند ِ
َشاء و يَمن  ِھديُ ُّ تعز «و يا  )٢٣(."اھد در ضاللت فرو می بردا بخواھد ھدايت و ھر که را بخوھرکه ر" ، » ُشاءيَ من یْ ِ ُ

ُمن تشاء و تذل من تشاء َُ ََ َُّ ِ ُ اين قبيل  از..  و)٢۴(."ھر که را بخواھد عزت و ھر که را بخواھد در زلت فرو می برد"،  »َ

  .آيات

و آقای بنی صدر بدرستی در تشريح آيات فوق می ًآيات فوق و نظاير آن دقيقا به معنای اختيار و آزادی انسان است 

عبارت ديگر در عمل اول تدبير خود ه ب. "  ن است و نه بر تقدير خداونددر قرآن و اسالم اصل بر تدبير انسا:" نويسد

ا را در شم نکنی، خداوند چيزی تغييرتا : "  خداوند به انسان ھشدار می دھدزيراانسان است و سپس تقدير خداوند است، 

و در ) ٢۶( . کافر يکسان داده شده است انسانھا از مؤمن وۀاز طرف ديگر ھدايت خداوند به ھم) ٢۵( ." نمی دھدتغيير
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خود خويشتن را ھدايت و ھر کس ) ٢٧( .تواند کسی را ھدايت کند حتی اگر بخواھد و بکوشد اين رابطه حتی پيامبر نمی

ًآيات فوق و بسياری از آيات ديگر و اصال بھشت و  قدير خداوند باشد،و اگر تقدم در عمل انسانھا بر ت )٢٨( .می کند

  .جھنم و حساب و کتاب بی معنی می شود

بنابر اين ھر کس نخواست ھدايت جويد، خداوند او را در ضاللتی که خود برگزيده است باقی می گذارد زيرا انسان آزاد 

لت ذکس و مقامی حق اختيار ھدايت و ضاللت و يا عزت و  اما بنا بر آيات فوق ھيچ. و مختار از حق انتخاب است

ه کار بردن قدرت و زور به بدين علت ب. انسانی را حتی اگر اين انسان داشتن حقوق و آزادی خود را انکار کند، ندارد

  .ھر شکل در ھدايت انسانھا، حتی بر پيامبر ممنوع است چون عامل جنايت و فساد گستری می شود

اين انسان ھرگاه از آزادی و . آزاد است چون صاحب استعداد ھا و از جمله استعداد دانش اندوزی استانسان مختار و 

کار برد، رشد می ه  زور و قدرت می شود و اگر استعداد آزادی و حقوق خود را بۀاختيار و حقوق خود غافل شد، بند

 آورد، نه تنھا او را از  زورباوری منصرف نمی که او را از غفلت بدر کار بردن زور برای اينه  واضح است که ب.دکن

به ھمين علت است که قرآن ھدايت و ضاللت را از . کند، بلکه باعث سخت تر شدن باورش به زور و قدرت می شود

 قھريه از پيامبرنيز گرفته و آن را در اختيار ھر انسانی گذارده است و اين است تقدم تدبير انسان و ۀکار بردن قوه راه ب

  :از طرف ديگر می دانيم که. قدير خداوند تابع اين تدبير انسان استت

و آزادی ...اختيار مطلق،  خير مطلق، خداوند، حق مطلق، توانائی مطلق، مالک مطلق،. خداوند محدود و متعين نيست

  .مطلق است

ی ھستند، رابطه در آزادی و اختيار ً آفرينندۀ مطلقا آزاد که خداوند است با آفريده ھای خود که نسبۀعنوان مثال رابطه  ب

فرا خواندن آزادی و اختيار : پس ھدايت خداوندی که به ھر آفريده ای داده شده است، که آن عبارت از. و محبت است

که آزادی و اختيار  در نتيجه اين. نسبی به خود است، يعنی به آزادی و اختيار مطلق که خداوند است، می باشد

، اختيار دارد و اين اختيار نيز از راه ھدايت به آزادی و ]انسان[دارای آزادی و اختيار نسبی است بر او که ] خدا[مطلق

حال اگر آفريننده ای ظلمت زور باوری را بر گزيد، ھدايت خداوندی که خواندن او به آزادی . اختيار و حقوقمداری است

کار نمی برد و ه ون آوردن گمراه از گمراھی زور بو خداوند برای بير. است ھمچنان پا بر جاست و از بين نمی رود

له ای است که امام أھر زمان که او از بند زور رھا شد، خود را در صراط مستقيم ھدايت و نور می يابد و اين ھمان مس

  .در مورد تقدير خداوند به آن مرد شامی تعليم داد) ع(علی 

  

ِو ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه «:  می فرمايدءکه در آن ابتدا ابراھيم ۀ سور۴ تاندکی توجه برای اھل خرد به آي  ِ ِ ِْ َ ِ ِ ِ ٍ َّ َ ْ ْ َ َ َ
ْن لھمَيبِيل َ و سپس ادامه می ." را برای آنھا آشکار کند] ھدايت[ھيچ فرستاده ای را جز به زبان قومش نفرستاديم تا " ، »  َ

 ألۀخدای تعالی، مس: "  می نويسدتمورد اين آيصاحب الميزان در » فان هللا يضل من يشاء و يھدی من يشاء« :دھد

ارسال رسل و دعوت دينی را بر اساس معجزه و يک امر غير عادی بنا نگذاشته و چيزی ھم از قدرت و اختيارات خود 

ود را در اين باره به انبيای خود واگذار  ننموده است بلکه ايشان را فرستاده تا به زبان عادی که با ھمان زبان در ميان خ

  . می کنند و مقاصد خود را به ديگران می فھمانند، با قوم خود صحبت کنند و مقاصد وحی را به ايشان برسانندصحبت

 ھدايت و ضاللت افراد، ربطی به انبياء و غير ايشان نداشته سألۀ ديگری ندارند، و اما مۀپس انبياء، غير از بيان، وظيف

     )٢٩(." بلکه فقط کار خود خدای تعالی است

ُأ فمن ز «: فاطر ابتداء آمده استۀ سور٨ ت آي  و در َ َ ًن له سوء عمله فرءاه حسنايَ َ َُ َ َ ِ ِ َ َ َُ ُ کسی که عمل زشتش در نظرش " ، » َ

َفإن هللا « : :و سپس می فرمايد." زيبا جلوه داده شده آن را کار نيک می بيند َّ َّ ِ َضل من يَ ُّ َشاء و يِ ِھديُ يعنی  »  ُشاءيَ من یْ
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را نکو می بيند، آيا با کسی که خوب را خوب و بد را بد می بيند يکسان  بدی کارش برايش آراسته شود، آنکسی که 

به عبارت ديگر کسی که از حق آزادی و اختيار خود غفلت کرد، کارھای زشت و ستمگری در نظرش . است؟ ھرگز

  . تی را پلشتی می بيندخوب جلوه می کند و کسی که در آزادی و اختيار زيست، خوب را خوب و پلش

اگر انسان نيک بينديشد، آيا عزت و کرامت را در آزادی و حقوقمداری و ذلت و خواری را در ستمگری و سلب آزادی 

  مردم نمی بيند؟ 

ًفرمايشات حضرت امير که از نھج البالغۀ آن حضرت در مورد ھدف و وظايف رسالت در اينجا ذکر آن رفت، دقيقا در 

 بينات  قرآن است که در اين رابطه در دو فصل  سوم و چھارم تشريح گرديد واين گفتارھا از شخصيتی انطباق با آيات

  ." قرآن ناطق است" است که بنا به فرمودۀ خودش در عمل و نظر 

جو کنند و  و  زندگی فردی و اجتماعی خود را در قرآن جستۀ مسائل و حق و باطل امور و  ادارمسلمانھا بايد راه حل

فرض صحت آن ھا، زيرا ھر چيز و يا امری که مخالف نص قرآن ه  را بيابند و نه از چند حديث و يا روايت حتی بآن

  .ديوار زده شوده باشد باطل و موافق بيان امام بايد ب

ِأط ...«:امام علی نيز در اين مورد می فرمايد ِعوا هللا و أطيَ َ َ َ َّ ُعوا الرسول و أوليُ َ َ َّ ْ األمر منكمیُ ِْ ِ ْفإن تنزعتم  َ ُ ْ َ َ َ ِ فالرد إلی هللا »  ...َ

َه، والرد إلی الرسول االخذ بسنة الجامعة غير المفرقةبمحکم کتاب َّ باز گردانيدن کار به خدا، يعنی به محکمات کتاب او، .  ُ

ی که يعنی به نص صريح قرآن مجيد، و باز گردانيدن کار به رسول، يعنی به سنت وی که مورد اتفاق باشد، نه ھر امر

    )٣٠(."به آن بزرگوار نسبت داده اند و مايۀ اختالف شده است

 به لحاظ تاريخی، ما تا اوايل قرن چھارم ھجری يعنی در عصر غيبت کبری ھيچ اثری از از اين انديشه که خالفت  

 خليفه بيعت کرده به اتفاق تمام تواريخ امام به ھر سه. امری الھی است و از امام علی غصب شده است مشاھده نمی کنيم

آيا درست است که بگوئيم با . است و در موارد متعددی برای آنان بھترين نصحيت کننده و مشير آن ھا بوده است

اين . وجودی که او به ھر سه خليفه بيعت کرد و در موارد زيادی به آنھا مدد رساند، به فعل و سخن خود اعتقادی نداشت

نه در تاريخ و نه در نھج البالغه، درھيچ جائی مشاھده نشده است که آمده باشد و يا  وھن به امام نيست؟ نه در قرآن و 

 امور ۀپيامبرگفته باشد و يا مدعی شده باشد که چون از جانب خداوند به پيامبری و رسالت مبعوث شده است، ادار

رسالت او است و يا چون پيامبر زندگی مردم و  يا حکومت بر مردم ويا وکالت داشتن از مردم  نيز جزئی از نبوت و 

  . است پس حاکم بر مردم نيز ھست

 خود ی باشند تا مردم را با آموزش عال می نیامبران معلمان عدل و داد عقاليبا توجه به آنچه گذشت، روشن است که پ

 ی خود را به خوبیتھايولؤ ، بتوانند مسنین رشد عقاليز در پرتو شعاع ا  ني برسانند و مردم نیبه رشد و تكامل عقال

 ی اجرائۀفيم، وظيامبران و رسول خدا، عالوه بر مقام تعلين كه پياما ا.  نديام و اقدام نمايف خود قيدرك نموده و به وظا

نه از .  از مقام نبوت و  رسالت محسوب گرددیفه جزئين وظيز بر عھده داشته باشند و ا  ني را یعدالت و كشور دار

نه از متن نبوت حضرت رسول .  ف نبوت است و نه رسول خدا ملزم به آن بوده اند يه از وظا لطف بر می آيد و نۀقاعد

ت مطلقه يبلكه وال. دي آمیت به معنای حکومت و رھبری سياسی ادارۀ کشور  برني والیو نه از فرمايشات حضرت عل

در دو فصل  بعدی که در مورد .  ت مقام نبوت و امامت اسیًقا ضد رسالت الھين، دقيگر تحت نام ديت ديا ھر واليو 

و نقش و و ظايف امامت بحث به ميان می آيد، اين ) ص(وسيلۀ حضرت رسوله چگونگی پذيرش  زعامت مسلمين ب

  .له نيز روشنائی بيشتری پيدا می کندأمس

  ادامه دارد
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