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چكيده
آن»مشهور است،ان«اخت�القرده و به عنوصحيفه سجاديه،يكى از آثار امامت بو

شار از نكـاتبه يادگار مانده است ـ سر(ع)ان�قدرـ كه از امام سجـاداين كتاب گر
آن كريماهنماى انسان�ساز است.اين كتاب به قرحقيقت رى و درشمند و پربارارز

جه و دقت خاصى داشته،تا آن جاكه منشاء و اساس دين مبين اسالم است،تـو
اصاف متعددى را به اين امر اختصاص داده و در آن اود رم خوكه دعاى چهل و دو

ه شـدهآن كريم نيز،به آن�هـا اشـارد قرصافى كه در خـود،اومى�شمـارآن براى قـربر
است.

ا در چند دسته عمده طبقه بندىان آن�ها رصاف ذكر شده مى�توسى اوجه و برربا تو
د و به ايـنجه دارآن كريـم تـوچشمه�اى قـرصافى كه به بعـد مـبـدئـى و سـرد:اوكر

ل شدهناز(ص)امى اسالمل گرسوآن كريم از كجا و به چه طريق به رد كه قردازمى�پر
ع وى كه به نـوصاف ساختارديده است،اوو از طريق ايشان به انسان�ها ابالغ گـر

له به چه نحو بياند و اين كه آيات و سور نـازجه داره�ها تونگى آيات و سـورچگو
صافى كه به بعد هدايتى انسانازين الهى مى�باشند و در نهايت اوكننده احكام و مو
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صاف ذكر شدهده است،البته بيشتر اوآن بوعدى كه هدف اصلى قرُند، به�داراشار
ند كه آن�ها نيز به دسته�هايى قابل تقسيم هستند.در اين دسته جاى دار

صافصاف مبدئـى،او،او(ع)آن،صحيفه سجاديه،امـام سـجـادقره�ها:اژكليـد و
صاف هدايتى.ى،اوساختار

مقدمه
د است،تا آن جا كهجومينه فضيلت دعا و تشويق نسبت به آن موى در زاتر اخبار متو

ه دعا سبب شده كه «صحيفهده شده و شدت اهتمام دربارع دعا از ضروريات دين شمرضومو
ه بر حسن بالغتد.دعاهاى صحيفه سجاديه،عـالوار گيرجه قرد توه مورارسجاديه»همو

اابر آن خاضع و مطيع�اند،زيرل در برم الهى مشتمل است كه عقوو فصاحت،بر لبابى از علو
ق است.ق كالم مخلود كه اين كتاب فوات آن داللت دارعبار

آن كريم است،عقل و نقل بر صدور آناى كتب اسالمى و تالى قر اين صحيفه،پيشو
شار از حقايقى است كه خداىاسر صحيفه سـراهى مى�دهد،سرگو(ع)از مقام امام سجاد

ان ساخته است كه در عين�اختصار،ت روا بر زبان آن حضرت و حال،آن رتعالى هنگام خلو
الخور احومند اسـت،درد به آن نيازدگار خـواز و نياز با پرورا كه انسان در مقـام رآن�چه ر

ده است.تامين كر١نناگوگو
ديدهملقب� گر(ص)گان به انجيل اهل بيت و زبور آل محمد اين كتاب در ميان علماء و بزر

دند،م و حكم بوى علود دو كتاب آسمانى حاوو همان�طور كه انجيل عيسى و زبـور داو
نهنمـوا به سعادت و نيك بخـتـى رد كه جهانيـان ردارا دربرم و حكمـى رصحيفه نيز عـلـو

صc شده است،همان�طور كه نهج البالغهآن» ود.همچنين اين كتاب به«اخت القرمى�ساز
٢ديده است.صc گرآن»وبه «اخ القر

ب ائمهلين مكتوجع اصيل اسالمى و اومين مرآن مجيد دو اين كتاب مقدس پس از قر
ده و هيچ يك از دعاهاىد،اين كتاب از همه كس مستغنى بوبه شمار مى�رو(ع)مينمعصو

ى نقل نشده است.آن،از كتاب ديگر
ا تنها امـاماقعه عاشـوره تدوين صحيفه سجاديه بايد گفـت:پـس از ود انگيـز در مور

ا بر عهده داشت.در فضـاىى رليت خطيـرد كه مسئواقعه باقى مانـده بـواز آن و(ع) سجاد
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اانى راه سخن رر(ع)اسناك و استبدادى انديشه سوز و ضد عقالنيت امويان،امام سجادهر
ادفه و شام خطبه�هاى آتشيـن ايـرل سفر كوت در طـوان اساردند و در طى دورانتخاب كـر

ت و آمدن اهل بيت به مدينه امامدند،پس از پايان اسارا افشا كردند و جنايات امويان ركر
شادى،لحظـه�اى دسـت از ارديت و فشار دستگـاه حـاكـم امـود محـدوجـو با و(ع)سجـاد

ش احاديث،تفسير،فقـهسيله كالس در مساجد،بيان و آمـوزا به ونداشتند و اين امـر ربر
دم انجام دادند.و… در ميان مر

دن صداىش نموا در خامود رى سعى خوايطى كه حكام امـو اما بديهى است در شر
دم و افشاى جنايات آنـانشاد مرا بـه ارانست آشكارنمى�تـو(ع)ند،امام سجاداهل بيـت دار

ت نظامى وت علنى،و چه به صورا چه به صوره رد،از اين رو همه امكانات مبـارزدازبپر
د.امام به ناچار،درنيايش بو(ع)ى امام سجاداه ابتكاردند و تنها ربرپايى قيام،از دست داده بو

د.دازآن و آداب اسالمى�بپراه دعا به نشر تعاليم قرفت كه از را پيش گره رايط اين شيوآن شر
دد آمده بوى به دران ايشان از جنايات اموا قلب امام و يارادث عاشوره بر آن بعد از حوعالو

اهه بر آن�كه راين نيايش�هاى امـام عـالودند؛بنابرنش مى�كـرا سرزد ردم خوى از مرو بسيـار
٣د،قلب ايشان و سايرين نيز،تسكين داده مى�شد.اى آنان باز مى�كرا برگشت رتوبه و باز

ليه اسـالم ـ داشته است و در مـيـانكن اوان رآن كريم ـ به عنـوجه خاصى بـه قـربا تو
ات درده است كه بيشتر ايـن اشـاره كرصاف آن اشـارآن،به اود از قران بار خـوسخنان گـر

آن»بيان شده است.در اين دعاى شريcان«دعاى ختم قرم صحيفه با عنودعاى چهل و دو
داختهضيح آنان پرد كه به ذكر و تومى�شمرآن براى قرا برى ران�قدرصاف گر او(ع)امام سجاد

اهد شد.خو

آن در صحيفه سجاديهصاف قراو
آن كريـم بـراى قـرم صحيـفـه،بـردر دعاى چـهـل و دو(ع)ا كه امـام سـجـادصافـى ر او
د:ان طبقه بندى كر در سه دسته مى�تود،مى�شمر
ى آياتصافى كه به بعد ساختارداخته، اوآن كريم�پرچشمه قرصافى كه به مبدء و سراو

صافى كه بر بعد هدايتى اين كتاب آسمانى تاكيد مى�كند.د و در نهايت اوه دارو سور اشار
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صاف مبدئىالc ـ او
چشمـهه به مبدء و سـرد اشارمى�شمارآن براى قـربر(ع)صافى كه امام سجـادخى از اوبر

ل شده است.ازناز(ص)ل خداسود چه كسى بر رنه و از نزد كه اين كتاب آسمانى چگوآن دارقر
جمله:
دهه كرم دعا،به آن اشاراز دوصافى است كه امام در فرآن از اودن قرحى بووحى:.و١

ه سريع است و در كالم، بهحى در اصل به معناى اشارلته على نبيك».وحيا انزاست:«و
اه بـادى همرارت است و در مـونه وبه تعريض سخن گفتن است� و تنـهـا صـوگـومزطور ر

٤ح.اره بعضى از جواشار

ىى به انسان،الهام غريزد:الهام فطردارا در برنى رناگوحى معانى گوآن كريم ودر قر
شتگان،ى به�فرى شيطان،القاى امرسه و فتنه انگيزسوموز،وه سريع و مرانات،اشاربه حيو

٥ند با انبياء.سخن گفتن خداو

ندابطه غيبى و نهانى كه ميان خداود كه رشن مى�شوآن،روحى در قرجه به معانى وبا تو
ال كتب نيست؛بلكه ممكنابطه منحصر به انزد و اين رحى نام دارگزيدگان او باشد وو بر

حى باشد،شته واسطه فرن ود بر قلب پيامبر خدا،بدوت القاى معنى و مقصواست به صور
ا ازحى الهى رشته الهى باشد تا او وى به فرده و يا القاى امرسخن گفتن با پيامبر از پس پر

وه شده است:«حى اشارع از وآن كريم به هر سه نوساند.در قرند به نبى الهى برجانب خداو
حى باذنه ما يشاء فيوًالسوسل راء حجاب أو يرمن ورحيا أوما كان لبشر أن يكلمه اللـه االو

اه]سد كه خدا با او سخن گويد،جز [از را نرى ر؛و هيچ بشر)٥١/٤٢ى،(شور»انه على حكيم
حى نمايد.اهد وستد و به اذن او هر چه بخوستاده�اى بفرى عجابى،يا فراسوحى يا از فرو
لسول مى�شده است و رحى بر تمام انبياء الهى نازتبه سنجيده كار.وست بلند مرى،اوآر

لل مى�شده است.در اصل و مدلوحى نازده كه بر او وى نبولين پيامبراو(ص) امى اسالمگر
سيلهغالبا به و(ص)حى بر پيامبر اسالمل ولى نزود،ود ندارجوتى بين انبياء الهى وحى، تفاوو

اب، گاهى ازحى بر انبياء ديگر،گاهى در خـوفت،در حالى كه وت مى�گرائيل صورجبر
٦فت.حى انجام�مى�گرشته وسيله فرده و گاهى به وپس پر

آن كريم همه به طور دفعى وند كه كتب آسمانى پيش از قرمحققان اسالمى بر اين باور



٦٨شمار�  ٧٣اوصاف قرآن كريم در صحيفه سجاديه

ذينّو قال ال«٧ل شده است و اين آ يه تاييدى بر اين مطلب است:ه بر انبياء الهى نازيك بار
/٥قـان،(فر» تياللنـاه تـرّتادك و رت به فـؤّاحدة كذلك لنثـبآن جملـة ول عليه الـقـرّال نزا لوكفـرو

نه [مال نشده است؟ اين گوآن يك جا بر او نازا قرشدند،گفتند:چر؛ و كسانى كه كافر)٣٢
تو]امى [برا به�آردانيـم و آن رار گرسيله آن استوا بـه وديم] تا قلبت رل كرا به تدريج نـازآن ر
لسوآن�كريم به طور تدريجى و در طى بيست سال و اندى بـر رانديم.در حالى كه قـرخو

ل بر اساسل شده است،البته اين طريق نزودگار نازحى از جانب پرورطريق واز(ص)خدا
٨ده است.حكمت�ها و مصالحى بو

اد راند نقايص خوا كه انسان به تنهايى نمى�تـوم است؛چرحى الهـى الز به هر حال و
دش آناند خونه مى�توده،چگوا پديد آورد او اين نقيصه�ها رت خوا كه فطرتكميل كند،چر

ايط پديد مى�آيد،ناچارقتى اين شرد.وار سازا همود ركمال خواه سعادت وف ساخته رطرا برر
اهدا جهتى الهى خوى غير از جهت طبيعى باشد،و آن منحصراصالح بايد از جهت ديگر

ت حالتى است الهى و غيبى،كه شخص نبى بهحى است،پس نبوت و ود،كه همان نبوبو
تفعسيله آن اختالف�ها و تناقض�ها در حيات بشر مرك مى�كند تا به وا درفى رسيله آن،معارو

٩د. حى ناميده مى�شـوآن واك و تلقى از غيب،همان است كه در زبـان قـردد،و اين ادرگر

ساند ود برا به كمال مقصـول شده تا انسان رناز(ص)ل خداسوحى بـر رآن نيز،از طريق وقر
ل شده و تمام معانى،مفاهيـم،آيـات و سـور آن از ايـنل نازسـوحى بر رن از طريـق وچو

ديده است.حى بر او قلمداد گران وده،عنوطريق بو
ف بانه منند متعال است؛«…و جعلنا ممن يعترآن از جانب خداوقردن:.الهى بو٢

دگارى پـرورآن از سوان گفت:اين قرآن مجيد مى�توى از قرصيc ديگـرعندك…»،در تو
» العالمينّبتنزيل من ره شده است:«ل شده است،همان�طور كه در اين آيه به آن اشارناز

اى تربيت انسان�هاا برآن ر،خدايى كه مالك و مربى تمام جهانيان است اين قر)٥٦/٨٠اقعه،(و
نه كه در جهان تكوين مالك و مربى اوده است،و همان�گول كرش نازبر قلب پاك پيامبر

١٠است،در جهان تشريع نيز،هر چه هست از ناحيه او مى�باشد.

لسوحى بر رند در قالـب وآنى كه از جانب خـداوقركتب آسمانى پيشـيـن:اه بر.گو٣
هل دعا اشاراز اوصc در فراه بر كتب پيشين الهى است كه به اين ول شده،گوناز(ص)خدا
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هصc اشـارد به اين وآن كريم خـوشده است:…«و جعلته مهيمنا على كل كـتـاب…» قـر
/٥(مائده،»قا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليهّ مصدّلنا إليك الكتاب بالحقو أنزد:«دار

ستاديم،در حالى كه تصديق كننده كتاب�هاىى تو فرا به حق سوآن] ر؛ و ما اين كتاب[قر)٤٨
اه بر آن�هااست.پيشين و گو

فته شده،معناى هيمنه اين است كه شى�ء مهيمن بـركلمه«مهيمن»از ماده«هيمنه»گر
ا هيمنه نمى�گويند،بلكه هيمنه تسلط درشى�ء ديگر تسلط داشته باشد،البته هر تسلطى ر

آن كه خداى تعالىف در آن است،و حال قراع تصراقبت آن شى�ء و تسلط در انوحفظ و مر
آنصيc آن است،نسبت به ساير كتب آسمانى همين حال است،قردر اين آيه در مقام تو

فته و آن�چـه ازد و قابل تغيير نيست گـراز كتب آسمانى آن�چه كه جنبه زير بنا و ريـشـه دار
آنصc قرند در وده،از اين رو خداود نسخ كرده و مى�بايد نسخ شوع كه قابل نسخ بوفرو

آن به [آيينى]كه اين قـرً؛قطعا)١٧/٩اء،(اسر»متى هى أقوّآن يهدى لل هذا القـرّ إنمايد:«مى�فر
»ت بخير منها أو مثلهاْ ما ننسخ من آية أو ننسها نأده«موفراه مى�نمايد.وتر است رد پايدارخو
شى بسپاريم،بهتر از آن،يااموا به[ دست] فرا نسخ كنيم،يا آن ر؛هر حكمى ر)٢/١٠٦ه،(بقر

ا مى�آوريم.مانندش ر
لآن اصونده آن�ها است،قراقب و نگهدارآن در عين تصديق كتاب�هاى گذشته،مرقر

اده و محل�هاى تغيير يافته آن�هـا را حفظ كرحيد،معاد و مانند ايـن رثابت آن�ها از قبيل تو
ا كه تصديقن تغيير مانده است آن�چه ردن ثابت و بدوه بوسيله معجزآن به وشن مى�كند،قررو

فت يا با هميـنار مى�گرد انكار قـرات و انجيل يا مورد تورآن نبومى�كند حق است،اگر قـر
ات وآن مجيد،نسبت به�تـورقر١١فى مى�شـد.د كتاب خدا معـراتى كه دارافات و تغييـرخر

ل وآن است بايد قبوافق قرا اگر موانجيل،امين است به اين معنا كه مطالب آن كتاب�هـا ر
١٢د.دكراگر مخالc است بايد ر

آنىصاف قرى بر هر حديث و سخنى از ديـگـر اوترتفضيل و بر.احسن الحديـث:٤
ه شدهل اشاراز اوصc در فرحى شده است.به اين ول او وسواست كه از جانب خدا به ر

دنشصc احسن الحديث بود به وآن كريم خو»،قر…و فضلته على كل حديث…است:«
ا؛خدا زيباترين سخن ر)٣٩/٢٣مر،(ز»ل أحسن الحديث كتابا متشابهـاّه نزّ اللد:«اذعان دار
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ده است.كلمه« حديث»به معناىل كرعيد نازعده و وت]كتابى متشابه،متضمن و[به صور
ند كـهل ندار؛اگر قبو)٥٢/٣٤(طور،»ا بحديث مثلـهفليأتوسخن است،هم چنان كه در آيـه« 

آن بهتريـنآن كالم خداست،پس حديثى مانند آن بياوريدبه همين معـنـا اسـت.قـراين قر
خنه نمى�كند،نـه درسخن است،به خاطر اين�كه مشتمل است بر حقى كه باطـل بـه آن ر

١٣لش،نه بعد از آن،و نيز اين دليل كه كالم مجيد خداست.عصر نزو

ل ـ دره�ترين و جديدترين آنان است و در هر بار نزو و اين كه از بهترين كالم�ها و تاز
ـ محتونزو اىن دارا بيان ميكند و بهترين حديث است؛چوا و مطلب جديدى رل تدريجى 

١٤مندى�هاى مكلفان است.ده و شامل جميع نيازفصاحت بسيار و اعجاز بو

ىصاف ساختار او
عند به نـومى شمـارآن كريم در اين دعا بـراى قربـر(ع)صافى كه امام سجـادخـى از اوبر

د و اين كه آيات و سور كه تشكيل دهنده اين كتابه دارآن كريم اشارساختار آيات و سور قر
ا انتقال مى�دهند.تيبى كالم الهى رده و به چه نحو و ترنه بومقدس هستند،در اصل چگو

د اين است كهه دارآن اشارصافى كه به ساختار آيات قريكى از او.محكم و متشابه:١
صـcم به اين واز چهاردر فر(ع)ند،امـامآيات به دو دسته محكم و متشابه تقسيـم مـى�شـو

ار بمتشابهه …».ع الى االقرده است«…باعتقاد التسليم لمحكم آياته،و يفزه كراشار
خى ديـگـرآن محكـم و بـرآيات قـرخـى ازه شده كه بـرآن كريم به ايـن امـر اشـاردر قـر

ل عليك الكتاب مـنـه آيـات مـحـكـمـات هـن ام الـكـتـاب و أخـرهـو الـذى أنـزمتشـابـه�انـد.«
ه�اىستاد.پـارا بر تو فرو فـرآن] رست كسى كه اين كتاب [قـر؛او)٧/٣ان،(آل عمر»متشابهـات

ه�اى]ديگر متشابهشن]است،آن�ها اساس كتاب�اند و [پارآن،آيات محكم [صريح و رواز
اهند].منظور از محكم متقن است و اين كه نقض و اختالفى در آن رهستند[كه تأويل پذير

د،احتمالندارا در برهى رجوده و واضح بوشن است،معنايش واد از آن كامال رود،مرندار
ل است.در مقابل،متشابه آن است كه اتقانى درد و معنايش معقود ندارجوتاويل در آن و

خى ازد كه برا دارجه رده و احتمال تاويل به يك يا چنـد واضح نبـود،معنايش واه ندارآن ر
١٥ند.ده دانسته مى�شوه باطل است و تنها از طريق اين كه تاويلشان صحيح بوجواين و

شن نيسـت،ونـده رواى فهم شنـود از آن برنه�اى است كه مقصـوآيات متشابه بـه گـو
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ك كند،بلكه در اين�كه منظور،ا دراد از آن رد شنيدن آن،مرنده به مجرچنان نيست كه شنو
د تا آن كه به آياتف نمى�شوديدش بر طرديد مى�كند،و ترفالن معنا است يا معناى ديگر تر

ا مشخص كند،و در نتيجه همانده و به كمك آن�ها معناى آيات متشابه رع نموجومحكم ر
د محكم است،و آيـاتدى خود،پس آيات محكم به خـوآيات متشابه نيز محكم مى�شـو

اىدد.محتوع هستند،متقن مى�گرجوسيله آيات محكم كه ام الكتاب و محل رمتشابه به و
گزشنى نداشته باشيم،هرا تا جهان بينى ثابت رودد؛زيرگرل دين برآيات محكم بايد به اصو

١٦ا بشناسيم.اعظ،قصص و… رع دين،اخالقيات،احكام،موانيم فرونمى�تو

هاو در آيه هفتـم از سـورح است:يكى اين�كـه ول مطـرد علم به متشابـه دو قـودر مور
ند،ه بر خداوان« عطc» باشد و ديگر اين كه«استيناف»باشد.اگر عطc باشد عالوآل�عمر

ند و تنها بـه آنگاهند و اگر استيناف باشد آنان اطـالعـى نـداراسخان در علم نيـز از آن آر
اسخان در علم نيز از تاويلل صحيح�تر است،بدين معنا كه رل اوند،البته قوايمان ميآور

١٧ند مطلع هستند.ى خداوآنان از سو

معقل» ياد مى�كند:ان «حرزاز هفتم اين دعا از آيات محكم با عنودر فر(ع)همچنين امام
دى كه در آيات متشابه دچـارارى من المتشابهات الى حرز معقـلـه…؛تـا در مـو«…و ياو

د كه حق از باطل قابل شناسايى نيستدى بر مى�خوراردد و به موگمى مى�گردرابهام و سر
د».حرز پناهگاه امن وى هستند پناه مى�برارن حرز محكم و استوبه آيات محكم كه همچو

آيات١٨ا تضمن مى�كند.ده و نجات او رد محافظت كرمحكم است،مكانى است كه از فر
ه مختلc آيات متشابه پناه مى�دهند و درجواجه با وموا درد رنه�اند،فرمحكم هم همين گو

دب مى�شود پناهگاه و حرز محسوند خواى فرزن مادر كه براقع ام�الكتاب هستند و همچوو
اجه با شبهات ود در هنگام موها حفاظت مى�كند،اين آيات هم از فرابر خطرو از او در بر

ى حفاظت مى�كنند.هاى فكرخطر
دن اسـت.د،مجمل بوه دارع ساختار آيات اشـارى كه به نوصc ديگـرو.مجمل:٢

لته على نبيك مجمال».ند:«…انزه دارصc اشاراز پنجم به اين ودر فر(ع) امام
ده و نياز به تفسيراضح نبوان گفت:مجمل آن است كه داللتش ودر تعريc مجمل مى�تو

جع ضمير،احتمال عطc و استيناف،اك،اختالف مرد از جمله؛اشترد.اجمال اسبابى داردار



٦٨شمار�  ٧٧اوصاف قرآن كريم در صحيفه سجاديه

١٩مان حاضر،تقديم و تاخير و….ت استعمال لفظ در زابت لفظ،عدم كثرحذف،غر

د كه اين تفسيـرت مجمل و متشابه بايد گفت:مجمل نياز به تفسيـر دارد تفاودر مور
مى�باشندثـان اواركه و(ع)سط ائمه اطهـارآن است و يا توكه مبين قـر(ص)ل خداسـوسط رتو

جهد تا وجاع داده شود و بايد به اصلى اردد،در حالى كه متشابه نياز به تاويل داربيان مى�گر
اقع،آيات محكم�اند كه ام و ريشـهدد (اين اصل در وصحيح آن از غير صحيح معيـن گـر

٢٠آن به حساب مى�آيند).قر

م به آناز دودر فر(ع)ى است كه امامصاف ساختاردن از ديگر اومفصل بو.مفصل:٣
ه مى�كند:…«كتابا فصلته لعبادك تفصيال».اشار

دنهم بوهم است،و منظور از« دراء درمنظور از كلمه« تفصيل»ايجاد فاصله بـيـن اجـز
تبط است،و خداى تعالى باف در يك�ديگر پيچيده و به يك�ديگر مراء»اين است كه معاراجز

د بر اين�كه دينا از يك�ديگر جدا ساخته است.اين امر داللت داراء رح،اين اجزضيح و شرتو
آنهمه يك دين است و اختالفى در اديان الهى نيست،جز اختالف در اجمال و تفصيل، و قر

د.كريم تفصيل دهنده مطالبى است كه در كتاب�هاى ديگر آسمانى به�طور اجمال�آمده  بو
آن كريم تفصيل مجمالت كتاب�هاى آسمانى سابق است،اين آيـه دليل بر اين�كه قر

قا لما بين يديه من الكتاب و مهيمناّ مصـدّلنا إليك الكتاب بالحقو أنـزشريفه مى�باشند:«
ديم،در حالى كه مصدق كتاب�هايىل كرا به حق به تو ناز؛ما اين كتاب ر)٥/٤٨(مائده،»عليه

همچنين بيان كننده معانى مجملى استست و مسلط بر آن�ها است.وابر اواست كه در بر
اقع به اينعيه ـ،در وام و ساير احكام شـرآن است ـ از حالل و حرخى از آيات قركه در بر

كنندهآن بيان خى از آيات مجمل هستند،و يا اين كه اين قرخى از آيات مفسر برمعنا كه بر
٢١دليل�هايى است كه در امور دين بدان محتاج هستيد.

حدت،شاخه�ها و شعـبد كه اين كتاب در عين وه دارهمچنين به اين حقيقت اشـار
ار مى�دهد،بناد قرشش خوا در زير پوحى و جسمى انسان�ها رهاى رود و تمام نيازان داراوفر

٢٢احد.ت،وحدت،كثير است و در عين كثربر اين در عين و
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صاف هدايتىج:او
د،ه�دارآن اشـارعد هدايتى قـرُد به بمى�شمارآن براى قـربر(ع)صافى كه امامبخشـى از او

ساند.ايند مى�رل مقصوا به سر منزده و او راه�هاى مستقيم هدايت كرا به رصافى كه انسان راو
دد دارجوى نيز وصاف ديگرليه و ثانويه قابل تقسيم�اند،البته اود به دو دسته اوصاف خواو

دند:صاف قلمداد مى�گران نتيجه اين اود مى�آيند و به عنوجودر اثر اين دو دسته به و
ليهصاف هدايتى او.او١

د در ابتداصافى هستند كه فرد اومى�شمرآن كريم براى قربر(ع)صافى كه امامخى از او بر
صاف در سايه عمل به آنانجه و تمسك به آنان ساير اوجه كند تا در نتيجه توبايد به آن�ها تو

دند.محقق گر
ا».در آياتلته نـوره مى�كند «…الذى انـزصc اشـارل،امام به ايـن واز او:در فرنور 

»ا مبينـالنا اليكم نـورانزوان نور ياد شده است.از جمـلـه:«آن كريم به عنـومتعددى،از قـر
قد جاءكم من الله نـور وده�ايـم.«ل كرى شما نـازشن گر به سـوى رو؛ و نور)١٧٤/٤(نسـاء،

اى شما آمده است.ى برشن گر؛از جانب خدا نور و كتاب رو)١٥/٥(مائده، »كتاب مبين
آن،در همين يكل قرى و مادى نزودر حقيقت تمام هدف�هاى تربيتى و انسانى،معنو

ا از ظلمت جهل به نور دانش،از ظلمت كفرآن نور است و انسان رجمله جمع است كه قر
ى هدايتبه نور ايمان،از ظلمت فساد به نور صالح،از ظلمت گناه به نور پاكى و تـقـو

٢٣مى�كند.

شن ساختـناى روى است برآن كريم نورض از اين تعبير اين است كه بفهماند قـرغر
لسـوم ردم است،نه فقط قوم مـراى عمودن براين نور بـو٢٤سيدن به سعادت و كمـال.ور

سالتد بر اين�كه راحت دارا كه كالم خداى تعالى در آياتى ديگر تاكيد و صر،زير(ص)خدا
»ان للعالمين�نذيرليكواد خاص نيست،مانند«مى است و مختص به افرعمو(ص)ل خداسور

ه إليكـمّل اللسوـى رّاس إنّها الـنّقل يـا أياى همه عالم هشدا ربـاشـد.و« ؛تا بر)٢٥/١قـان،(فر
ى همه شما.و همچنينستاده خدا هستم به سودم!من فراى مر؛بگو)١٥٨/ ٧اف، (اعر»جميعا

ميتد،شاهد بر اين عمـوت مى�كـرا دعوام و ملت�ها رت كه همه اقـود آن حضرعمل خـو
دم ازاج مـرمى و اخرى هدايت عمويكى از اسباب ظاهـر(ص)ل خداسواست، همچنيـن ر
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٢٥دند.ظلمت به نور بو

ن از ابهام استشن و مصوف آن روآن،اين است كه هم معاردن قرانى بوخاصيت نور
اط مستقيمهاند و به صرنه تاريكى اعتقادى و اخالقى مى�را از هر گوى رامع بشرو هم جو

شن�گرشن است و هم رود رول شده هم در ذات خون از مبدء نور نازآن چوساند.قرمى�ر
آناه�هاى قـرد كه همـان رنه�ها و شعبه�هـايـى داراحـدى روزآن نور وديگر اشياء اسـت،قـر

ااحدى رت همگى نور وند،بلكه در عين كثـراست،اين سور نه تنها اختالفى با هم نـدار
٢٦تشكيل مى�دهند.

ازدر فر(ع)آن امامصc قرآن كتابى است كه حبل الله متين است،به اين و:قرحبل الله
ده است«…و جعلنا ممن يعتصم بحبله».ه كرق اشارهفتم از دعاى فو

صل مى�كند،وا به هم ودگار راسطه�اى است كه بنده و پرورابط و وه،همان رّحبل الل
ا ايجادتباط رل و كتاب خدا اين ارسود.اعتصام به خدا و رتبط مى�سازمين مرا به زآسمان ر

٢٧است.(ص)ل خداسوآن و ره همان قرّان گفت:حبل اللمى�كند.مى�تو

اه اينند است،خـوتباط با ذات پاك خداوسيله ارنه ومنظور از ريسمان الهى،هر گو
د درارت ديگر تمام اين مـوآن،يا پيامبر و اهل بيت او،به عـبـارسيله،اسالم باشد،يا قـرو

د،جمع است.ه»استفاده مى�شوّتباط با خدا» كه از معنى« بحبل اللسيع« ارم ومفهو
ايطه به اين حقيقت است كه انسان در شراقع اشاره در وّتعبير از اين امور به حبل الل

اهـدكش جهل و نادانى باقـى خـوائز سـره غراهنمـا،در درن داشتن مربـى و رعادى و بـدو
د كهشته و ريسمان محكمى دارآمدن از اين چاه نياز به ره و براى نجات از اين درماند.و بر

آن و جانشيناننده قرآن و آورتباط با خدا از طريق قرشته محكم همان ارند،اين ربه آن چنگ بز
ىده و به آسمان تكامل معنوح پائين و پست،باال برا از سطودم راقعى او مى�باشد،كه مرو

٢٨سانند.و مادى مى�ر

صاف هدايتى ثانويه.او٢
صاف هدايتىند از جمله اوه داردر اين دعا به آن اشار(ع)صافى كه امام سجادخى از اوبر

دند،انسان در ابتدا بايد بهصاف قبلى محقق مى�گرصاف به دنباله اولى اين اوآن است،وقر
د و با تمسك به اين ريـسـمـاناسر نور است و حبل الله متـيـن رو آورى كتابى كـه سـرسو
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ن كشد تا سايراهى بيروا از چاه تاريك جهل و گمـرد رمحكم و در سايه اين نور الهى خو
دد.قان و…گرهان و فران،براى او شفاء،ميزآن برصاف تحقق يابند و قراو

م از اين دعاىاز سودن آن است كه در فرآن كريم شفاء بوصاف هدايتى قراز اوشفاء:
ه شده است«…و شفاء لمن انصت بفهم التصديق…».شريc به آن اشار

اينى�ها،عيب�ها و نقص�ها است،بنابـرال در مقابل بيمـارمى�دانيم كه «شفا» معمـو
ى�هاىاع بيمارى از انود انسان�ها انجام مى�دهد،همان پاكسازجوآن در وى كه قرنخستين كار

حلهسد كه مـرا مى�رحمت» فـرحلـه «رد و جامعه است.پـس از آن مـرى و اخالقى فرفكـر
ادى است كهد افرجوفه�هاى فضائل انسانى در ودن شكوانه زتخلق به اخالق الهى،و جو

هحمت» اشارى،و«ره به پاكسازفته�اند،به تعبير ديگر«شفا» اشارار گرآن قرتحت تربيت قر
٢٩ه مى�كند.مى به مقام«تحليه»اشارلى به مقام«تخليه» و دواقع اوى است،و در وبه نو ساز

اهينحى كه با حجت�هاى قاطع و بردهاى رواى درشفايى است برآن كريم دارو و قر
ف حقيقى ايجاداه عقايد حق و معارا كه در رديدها و شبهاتى راع شك و ترد،انوساطع خو

ا شفاىآن رند قره مى�نمايد،بدين جهت خداوده و با تمامى آفات دل مبارزد از بين برمى�شو
منين ناميده است.دل مؤ

افاتض�ها و انحراع مرا از انول صفحه دل رآن كريم از آن جهت شفا است كه اوپس قر
انـعا از مواى جاى دادن فضائل آماده مى�كند،و مـحـل دل را برمـينـه رد،و زپاك مى�سـاز

٣٠سـعادت است پاك�مى�نمايد.

از بيستم به ايندر فر(ع)ى است كه امامصاف ديگرآن از اودن قرهان و بينه بوبرهان:بر
ا كه همـانر(ص)ل خداسوهان رهانه».منظور اين اسـت بـرد:«…عظم بـره دارصc اشارو

گ نما.آن است بزرقر
يا أيهاالناس قد جاءكمهان ياد مى�كند.«ان برد به عنوآن كريم از كتاب خوند در قرخداو

اى شما ازدم!در حقيقت بـر؛اى مر)١٧٤/٤(نسـاء،»ا مبينالنا إليكـم نـورهان من ربكم و أنـزبر
ستاده�ايـم.ى تابناك فرو فرى شما نورهانى آمده است،و ما به سـوتان بردگارجانب پرور

ن«فعالن»است همچنين گفتـههان»به معناى بيان دليل است و اين كلمه بـر وزكلمه:«بر
د» از آن مشتـقشن مى�شوشن شـد،روه؛روه،يبرشده:اين كلمه مصدر است و فعـل«بـر
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هان گويند،يعنىا بر  اين كلمه در هر حال مصدر است و اين كه دليل و حجت ر٣١د.مى�شو
شن�كننده.رو

آننه تاريكى و ابهام در آن نباشد،قرشن باشد و هيچ گوهان گويند كه روى بربه چيز
آن،چنانف قرا،مضامين و معاراست.محتو(ص)لسوت رسالت حضرهان و دليلى بر ربر
اى اينا برآن رند قرد.خداوا از بين مى�برديدى رترمينه هر شك وشن است كه زاضح و روو

ستاده شده و ما از تعليما فرد و نصارات و انجيل بر دو طايفه يهوستاده تا نگويند كه تورفر
ل مى�شد ما بهتر از آنان هدايـته مانديم و اگر بر ما كتاب نـازآن كتاب�ها غافل و بى بهـر

هان و دليلآن برسيد،پس قرتان حجت آشكار ردگارف پرورمى�شديم،پس به شما از طر
اى عدم دست�يابىجيهى برند بهانه و تودم،بعدها در مقابل خداواضحى است بر اين كه مرو

٣٢به كمال نداشته باشند.

قتقانا فره مى�كند:«و فرم به آن اشاراز دوقان است.امام در فرصc ديگر فروقان: فر
د جدايى بين حق وق به معناى انشقاق و جدايى،و اين كلمـه در مـورقان از فـربه…».فر

لى حق و باطل نازاى جداسازند برقان به هر كتابى گويند كه خداود.فرباطل به كار مى�رو
٣٣ار داده است.كان قرمنان حجتى آشكار در مقابل مشراى موده و بركر

د،و ياقان ناميدند�كه آياتش بين حق و باطل جدايى مى�اندازا از اين رو فرآن كريم ر قر
ل اين است كه اين كلمه درل شده.مؤيد معناى اوده كه آياتش جدا جدا نازاز اين جهت بو

قانهبت «فرمو٣٤ل شد.ه نازات يك�بارات هم اطالق شده،با اين�كه تورآن كريم بر تورقر
انكارهيزگ پـران پاداش بزرا به عنـوآن مجيـد آن رد كه قرو شناخت»تا جايى اهـمـيـت دار

؛اى كسانى)٨/٢٩(انفال،»قاناه يجعل لكم فرّا اللقوّا إن تتذين آمنوّها الّيا أيده است:«فى كرمعر
ا،ن تقود.بدوقان در اختيار شما مى�گذارند فرى پيشه كنيد،خداوده�ايد اگر تقوكه ايمان آور

ا كه حب و بغض�ها و گناهان حجاب ضخيمى برشناخت حق از باطل ممكن نيست،چر
ا كور مى�كند.ك و ديد آدمى ره حق مى�افكند و درچهر

سيله شناخت حق از باطل،در تمام نظامقان است،وترين فرآن مجيد بر به هر حال قر
دى و اجتماعى است،وندگى فرسيله شناخت حق از باطل در مسير زحيات بشر است،و

٣٥انين و احكام و آداب و اخالق.مينه افكار و عقايد،و قومعيار و محكى است در ز
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قان بهى فرنى است و ديگرقان بيروآن كه فرقان بر دو قسم است:يكى به معناى قر فر
شيدهآن كتابى پيچيده و پونى است،از آن جا كه قرقان دروى علمى كه همان فرمعناى نيرو

ايش قلبى بهقان علمى همان گرد.فراهد بوبه حق است،معيار تشخيص حق و باطل خو
٣٦ى از باطل است.حق و گريز و دور

ه شـدهم از دعـا بـه آن اشـاراز سـوصـافـى اسـت كـه در فـران از ديـگـر اومـيـزان:مـيـز
ى است كه زبانه�اشازوان و ترآن ميزان قسط ال يحيc عن الحق لسانه…؛قراست:«ميز
دد».نمى�گرستى براز حق و در

دن و سنجش است.يعنى سبكى و سنگيـنـى كـاال ون كرسيلـه وزان،به معنـى و ميز
ن اجناسهايى است كه وزازوا با آن تشخيص مى�دهيم،مصداق حسى آن ترن رستى وزدر

ى كهى آن است،يعنى چيزلى مسلما در اين�جا منظور مصداق معنوا با آن مى�سنجند،ور
انين الهى،به طور كلى�است،ان با آن سنجيد،و آن احكام و قوا مى�توتمام اعمال انسان�ها ر

٣٧ش�ها است.ش�ها و ضد ارزكه معيار سنجش نيكى�ها و بدى�ها،و ارز

د وندگى و حيات انسان چنان است كه حتى اگر مصداق محـدوان در ز اهميت ميز
اى مبادله اشياء دچار مشكالتندگى حذف كنيم برا يك روز از زازو»رچكش يعنى«تركو
د،دچارده�تر آن حذف شـواهيم شد،به همين نسبت هر گاه مفـاهـيـم گـسـتـرانى خـواوفر

د به اين دليلان گفته مى�شوآن ميزى مى�شويم.به همين دليل اگر به قرن�ترنابسامانى افزو
اى تشخيص حقايق و عـامـلى برده و معياراى سنجش حق از باطـل بـوآن براست كه قـر

ان»چه در كل جهان هستى و چه در جامعهد« ميزجواى هدايت است.همچنين وى برثرمو
٣٨ند است.ان�بهاى خداوابط اجتماعى،همه از نعمت�هاى گرانسانيت و رو

اهنمايان آسمانىن كمك راهنمايى است و عقل او،بدومند رد نيازندگى خو انسان در ز
ند و هيچ يكت دارحى هر دو ضروراى اين امر كفايت نمى�كند،عقل و وو كتب الهى بر

فىان حق و قسط معرا ميزآن رند قرند.خداوى كافى نيست.بلكه مكمل يكديگرن ديگربدو
؛خدا همان كسى است)٢٩/١٧ى،(شور»ان و الميـزّل الكتاب بالحقذى أنزّه الّالـلمى�كند:«

ان�هاى طبيعىآن با ميزدن قران بوت ميزد.تفاود آورا به حق فروسيله سنجش ركه كتاب وو
آن همه عقايد واند بسنجد،اما قرا مى�توصى رازويى حد مخصوو مادى اين است كه هر تر

٣٩ا ارزيابى مى�كند.اى بشر رآر
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صاف غايىاو
صاف غايى تحقق مى�يابند،يعنى بعـد از آنليه و ثانويه،اوصاف هدايتى اوبعد از او

د و به حبل الله متين تمسك جست و در نتيجهى آورى نور الهى رود در ابتدا به سوكه فر
ديد،در ادامه تمامدار گراى او نموآن بردن قران و…بوهان،ميزقان،برجه و تمسك فراين تو
ليه و ثانويه)بروز مى�كنندصاف(اوان ثمر و نتيجه اين اوى به عنوصc ديگرصاف دو واين او

ف قيامت،بلكهآن است كه اين دو نه تنها در ظردن قرنس و شاهد»بوصc«موكه آن دو و
خ مى�نمايد.ف دنيا نيز،ردر ظر

اهدند متعال مى�خود و از خداوه دارآن اشارصc قربه اين و(ع)از دهم امامدر فرنس:مو
آن لنا فى ظلمار دهد:«…و اجعل القرنس ما قرا انيس و موآن ركه در ظلمت و تاريكى،قر

اهى هم بهه با او باشد ـ اين همرارد و هموآن انس بگيرقتى كه بنده با قرنسا…».والليالى مو
آن عملات قرامين و دستورائت كندو طبق فرا قرآن ره قرارزبان و هم به عمل است ـ،همو

دد.شادمانى مى�گرت ونس او شده و باعث مسرآن در دنيا موكند،در اين حال است كه قر
آنخ و قيامت اين قـرار دهد،در عالم بـرزد قرنس خـوا موآن رد در عالم دنيا قـراگر فر
اهد شد.جات او خوفتن درجب باال راه او و مونس و همراست كه مو

دهمازاز دودر فر(ع)آن است.امامدن قرصاف غايى،شاهد بويكى ديگر از اوشاهد: 
مايد:«…و لما عندك بتحليل حالله و تحريمم صحيفه سجاديه مى�فراز دعاى چهل و دو

آن در روز قيامت شاهد اعمال ما باشد كهد كه قره داراقع بر اين اشارامه شاهدا».در وحر
آنده�ايم.نقل است كه يكى از شاهدان روز قيامت قرامش در دنيا عمل كرما به حالل و حر
دشتاهى آنان نسبت به خودار بندگان شهادت مى�دهد و از كوست كه بر كركريم است و او

ند شكايـتگاه خداودند بـه دراتش عمل نكـردند و طبق دستـورائت نكـرا قرو اين كـه او ر
مى�كند.

ىاست:پيـرو(ص)ل خداسوآن شاهد بر صدق ره بر اعمال بندگان،قرهم�چنين عالو
داشتـه وايعى كه در برآن)با شـرى شده در حالى كه اين نور(قـرل بـر وا كه نازى ركنيد نـور

ى همان كسى است كهاه بر اين است كه وى است و گود شاهد صدق واظهار مى�كند خو
٤٠د شما و كتاب�هاى آسمانى�تان از آمدنش خبر داده است�انبياى خو
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ى نتيجه�گير
ن شد:هنموان به نتايجى چند رآن در صحيفه سجاديه مى�توصاف قرسى اوبا برر

ا ازد رده اصلى خواقع شالـوآن كريم است،در و.صحيفه سجاديه كه تالى تلـو قـر١
م ازد،از اين رو در دعاى چهل و دوجه خاصى دارفته و به آن توگراين كتاب آسمانى اخذبر

ههاى متعددى اشـارازآن كريم در فـرصاف قره به اوصحيفه سجاديه به طور خـاص و ويـژ
ده است.كر

فتـه و ازار گرجه قرد تـوآن مورق،در قرصاف ذكر شده در دعاى فـوى از او.بسيـار٢
د.مى�شمارد براى خوآن برصافى است كه قرجمله او

صافد:اوا در چند دسته طبقه بندى كران آن�ها رصاف ذكر شده،مى�توجه به او.با تو٣
ى و هدايتى.مبدئى،ساختار

ضى آنصاف عرآن و ساختار آن و سپس به او.در اين طبقه بندى در ابتدا به ذات قر٤
ديده است.جه گرتو

ى كمـالل اين كتاب آسمانى،هدايت بشر به سـو.از آن�جا كه هدف اصلى از نزو٥
ده است.جه نموضى نيز به بعد هدايتى بشر توصاف عراست،اين او

ليه،ثانويه وصاف اود:اوان در سه دسته طبقه بندى كـرا مى�تـوصاف هدايتى ر.او٦
غايى.
دداى او محقق مى�گرصاف ثانويه برد،اوى آورليه روصاف اود به او.هنگامى�كه فر٧

ان ثمر و نتيجه بروز مى�كنند.صاف غايى به عنوو در نتيجه تحقق آنان،او
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المـيـنــه احــواى كـسـب اطـالعـات بــيــشــتــر در ز.بـر١
.٢٥ /انىع كنيد به:شيروجون،رناگوگو
سائل و مستنبط المسائل،ك الوسى،مستدرى الطبر.النور٢
.٢٦ـ٢٧ / ١
/هشى در صحيفه امام سجاد(ع)الله،پژو.احمدى،ذكر٣

.١٤ـ١٧
.٣٢٠/٣آن، دات فى غريب�القراغب اصفهانى،المفر.ر٤
ع كنـيـدجـوآن رنه اين معـانـى در قـراى مشاهـده نـمـو.بـر٥

/١١؛مــريـــم، ٦٨/١٦؛نــحــل،٧/٢٨بــه:قــصـــص،

.١٢١/٦؛انعام،١٩
/آن كريـمهشى در تاريـخ قـر.حجتى،محمـدبـاقـر،پـژو٦

.٣٢ـ٣٣
.٧٠/١آن،م القرطى،جالل الدين،االتقان فى علو.السيو٧
.٢٠.ص٨
ان فـى تـفـسـيـر.طبـاطـبـائـى،مـحـمـد حـسـيـن،الـمـيـز٩

.١٢٠/٢آن،القر
.٢٦٩/٢٣نه،ى،ناصر،تفسير نموازم شير.مكار١٠
.٨٣/٣شى،على اكبر،أحسن الحديث،.قر١١
.٣١٣/٣آن، سى،مجمع البيان فى تفسير�القر.طبر١٢
.٢٥٦/١٧آن،ان فى تفسير القر.طباطبايى،الميز١٣
.٧٧٢/٨آن، سى،مجمع البيان فى تفسير�القر.طبر١٤
/ ٣آن،م الــقــرطــى،االتــقــان فــى عــلـــو.الــســيــو١٥

.٦/٣آن،م القرفت،التمهيد فى علو؛معر٣ـ٤
آن درادى آمـلـى،قــر،جـو٢١/٣ك:طـبـاطـبـايــى،.ر١٦

.٤٠٤/١آن،قر
؛٥/٣آن،م الــقــرطــى،االتــقــان فــى عــلـــو.ســيــو١٧
؛٦/٣آن،م القرفت،التمهيد فى علومعر
.١٤٥ـ ١٤٦ / ٧ى،مفاتيح الغيب،ازالدين رفخر

؛طريحى، مجمع٥ / ٣٣٣ب،.ابن منظور،لسان العر١٨
.١٥/٤البحرين،

.٥٩/٣آن،م القرطى،االتقان فى علو.السيو١٩
.٧/٣آن،م القرفت،التمهيد فى علو.معر٢٠
سى، مـجـمـع؛طـبـر٦٤/١٠ان،.طباطـبـايـى،الـمـيـز٢١

.١٦٧/٥البيان…،
.٩/٩نه،ى،ناصر،تفسير نموازم شير.مكار٢٢
.٢٦٣/١٠.همان،٢٣
.٢٨٢/٨ان،.طباطبايى،الميز٢٤
.٦ـ٧ / ١٢.همان،٢٥
.٣٥٦ ـ٣٥٧ ١/آن،آن در قرادى آملى،قر.جو٢٦
.٣٦٩/٣ان،.طباطبايى،الميز٢٧
.٢٩/٣نه،ى،تفسير نموازم شير.مكار٢٨
.٢٣٧/١٢.همان،٢٩
.١٨٣ـ١٨٤ / ١٣ان،.طباطبايى،الميز٣٠
اغب اصفهـانـى،؛ر٤٩/٤اهيدى،كتـاب الـعـيـن،.فر٣١

.١٢١/آندات فى غريب القرالمفر
.٣٥٩ـ٣٦٠ / ١آن آن در قرادى آملى،قر.جو٣٢
اغب� اصفهانـى،؛ر١٤٧/٥اهيدى،كتاب العـيـن،.فر٣٣

.٦٣٢/آندات فى غريب القرالمفر
.١٧٣/١٥ان،.طباطبايى،الميز٣٤
.٨/١٥نه،ى،تفسير نموازم شير.مكار٣٥
.٢٦٤ـ٢٦٥ / ١آن،آن در قرادى آملى،قر.جو٣٦
.٣٧١/٢٣نه،ى،تفسير نموازم شير.مكار٣٧
.٣٩٢/٢٠.همان،٣٨
.٢٦١ـ٢٦٢ / ١آنآن در قرادى آملى،قر.جو٣٩
.٢٨٢/٨ان،.طباطبايى،الميز٤٠


