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ماهیت شب قدر
سعیدبن یسار نقل می کند: پیش معلی بن خنیس بودم که فرستاده 
امام صادق)ع( آمد، به او گفتم: از امام)ع( درباره ش��ب قدر س��ؤال کن. 
وقتی برگشت، به او گفتم: پرسیدی؟ گفت آری. آنچه را خواستم و آنچه 
را نمی خواس��تم، به من خبر داد. فرم��ود: ان اهلل یقضی فیها مقادیر تلک 
الس��نه، ثم یفذف به الی االرض، خداوند در آن ش��ب، مقدرات آن سال را 
حتمی می کند. پس آن را )توسط مالئکه( به سوی زمین فرود می آورد.

پرسیدم نزد چه کسی است؟
فرمود: »الی من تری« به کس��ی که می بین��ی )یعنی خدمت خود 
حضرت به عنوان امام آن عصر(1 همچنین در روایتی دیگر از امام باقر)ع( 
سؤال شد، شما شب قدر را می شناسید؟ حضرت فرمود: »و کیف النعرف 
لیله القدر و المالئکه یطوفون بنافیها« چگونه شب قدر را نشناسیم در حالی 

که فرشتگان در آن شب بر گرد ما می چرخند؟!2
________________
1- بصائر الدرجات، ص221

فرق توکل با تفویض سالک
)بدان ای سالک راه حق!(

»تفویض اعطای اختیار و واگذار نمودن حکم است به غیر، به جهت 
انجام امری. تفویض امر، واگذاری امر به خدای متعال است، به وجهی که 

از واگذارکننده سلب اختیار و نظر بشود.
فرق توکل با تفویض این است که توکل بعد از وقوع سبب، و تفویض 
در قبل و در بعد سبب است. به این معنی که علت و سببی پیش می آید، 
و متوکل به خدا توکل می کند. در حالی که تفویض واگذاری امور است 
به حق متعال بدون وجود علت و س��بب. تفویض عین تس��لیم و توکل 
ش��عبه ای از تسلیم اس��ت. متوکل در مقام توکل نمی تواند از خود سلب 
اختی��ار کند ولی مفوض در تفویض از خود س��لب اختیار می نماید.« به 

قول حافظ مفوض می گوید:
در دایره قسمت، ما نقطه پرگاریم

لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
_______________

1-مقامات معنوی، محسن بینا، ج2، ص 19

شب قدر و دفع عذاب یک سال
قال النب�ی)ص(: من احی�ی لیله القدر، ح�ول عنه العذاب الی 

السنه القابله
پیامبر گرامی)ص( فرمود: »هر کس ش��ب قدر را احیا بدارد، تا سال 

آینده، عذاب از او برداشته می شود«1
______________

1- اقبال االعمال، ج1، ص345

بس�یاری از م�ردم در جهان امروز دچار ان�واع بیماری های روحی و 
روانی و مشکالت اخالقی هستند. افسردگی شدید، اختالفات خانوادگی، 
خیانت همس�ران، طالق و جدایی، خانه گریزی، هنجارشکنی و شرارت و 
مانند آنها تنها گوشه ای کوچک از آثار اجتماعی فقدان تعادل روانی در 

افراد جامعه است.
روان شناس�ان به عن�وان درمانگ�ران خط مقدم ت�الش دارند تا با 
شیوه های روان درمانی و گاه دارودرمانی، به کاهش علل و عوامل بپردازند 
و تع�ادل را به ش�خص بازگردانن�د. هر چند که میان ت�ن و روان ارتباط 
تنگاتنگی اس�ت، ولی همیش�ه نمی توان با نگاه مادی به روان به درمان 
بیماری های آن پرداخت. نویسنده با مراجعه به آموزه های وحیانی قرآن 
بر آن است تا راهکارهای آفریدگار انسان را در این حوزه بررسی کند و 
مسیری دیگر را برای درمان مشکالت اخالقی، روحی وروانی مطرح کند. 
از جمله راهکارهای پیشنهادی قرآن، نماز است که به عنوان ذکراهلل عامل 
اطمینان و سکونت روحی و روانی بشر می شود و تعادل و میانه روی را به 

شخصیت انسانی باز می گرداند.
***

خاستگاه بیماری های روانی و اخالقی از نظر قرآن
از نظر آموزه های قرآنی ریش��ه همه بیماری های روانی و اخالقی در 
اموری چون کفر، شرک، نفاق، والیت شیطان و مانند آن نهفته است؛ زیرا 
خداوند انس��ان را در حالت تعادل کامل آفریده است )شمس، آیه7(، اما 
اموری چون کفر و شرک و شیطان، آدمی را به فجور می کشاند و زمینه 
س��رکوب و زنده به گور کردن عقل و فطرت را فراهم می آورد )ش��مس، 
آیات 8 تا 10( و انسان را از تعادل بیرون می برد. این گونه است که انسان 
از درون دچار خأل ش��ده و احس��اس تهی شدن به او دست می دهد و به 
اضطراب و تالطم می افتد. این اضطراب و تالطم تعادل روانی را از شخص 

سلب می کند و نمی تواند در فکر و اندیشه و رفتار، طبیعی باشد.
عوامل اضطراب

اضط��راب که در لغت به معنای پریش��انی، بی تابی و سراس��یمگی 
است )فرهنگ فارس��ی معین( در اصطالح روان شناسی، حالتی همراه با 
احس��اس بیم و نگرانی است و با نشانه های جسمانی که از وجود فعالیت 
مفرط دستگاه عصبی حکایت دارد، به صورت خودکار مشخص می شود. 

)چکیده روان پزشکی بالینی، ص 111-110(
احساس بیم واقعی هر چند دارای علل و عوامل متعددی است، ولی 
باید توجه داشت که ریشه اصلی را می بایست در فقدان ذکر خدا جست؛ 
زیرا حقیقت انسان را خداوند پر کرده است و وجودی در هستی جز خدا 
نیست که همه موجودات به وجودشباقی و برقرار هستند؛ هرگاه آدمی دچار 
اموری چون نسیان از خداوند شود، نوعی خال در او پدید می آید که موجب 
اضطراب و تالطم می شود؛ چراکه خداوند در صورت نسیان آدمی، او را به 
حال خود رها می کند که در اصطالح نسیان پاداشی است. )توبه، آیه67(

این حالت نسیان که آدمی نسبت به خدا دارد، به طور طبیعی موجب 
می شود که انسان خود را گم کرده و فراموش نماید و دچار خال وجودی 
ش��ود. از همین رو خداوند در آیه 19 س��وره حشر، بازتاب نسیان خدا را 
نسیان خودشان دانسته است. این نسیانی که برآیند نسیان خداست، موجب 
می شود که انسان دچار انواع مشکالت روحی و روانی شود و به اضطراب و 

تالطم افتد و روح و روانش آرامش خود را از دست دهد.
خداوند در همین راس��تا مخالفت با خود و پیامبرانش را عامل دیگر 
اضطراب معرفی می کند و به آدمی هشدار می دهد که چنین رویه ای جز 

پیش��وای بزرگ جهان اس��الم علی ب��ن ابی طال��ب)ع( از چهره های 
درخش��ان تاریخ اسالم اس��ت که نه تنها همه مس��لمانان اعم از شیعه و 
س��نی به او افتخار می کنند بلکه هر فردی که مختصر آش��نایی با مکتب 
آن بزرگوار داش��ته باشد بی اختیار شیفته او گشته و از فضل و کرامت آن 
حضرت سخن می گوید و شخصیت خارق العاده او تحیر و شگفتی همگان 
را برانگیخته اس��ت و محققان و متفک��ران بزرگ در معرفی ابعاد وجودی 
او و بیان فضایلش به عجز و ناتوانی خود اعتراف کردند. تا آنجا که شبلی 
شمیل پیشوای مکتب مادی که تا پای مرگ دست از مادیگری برنداشت 
آن چنان مجذوب شخصیت آن بزرگوار شده است که می گوید امام علی 
ابن ابی طالب بزرگ بزرگان یگانه نس��خه ای اس��ت که با اصل خود )یعنی 
پیامبرص( مطابق است، هرگز شرق و غرب، نسخه ای مطابق او در گذشته 
و حال ندیده اس��ت. )مبدا اعلی، ص 161( قرآن کریم در موارد متعددی 
پرده از امتیازات و ویژگی های رفتاری ائمه هدی به ویژه امیرالمومنین)ع( 
برداشته و درباره هیچ کس پس از پیامبر اکرم)ص( به اندازه حضرت علی)ع( 
سخن نگفته است. گرچه نام آن حضرت در قرآن به صراحت نیامده است 
اما با عناوین و عبارات گوناگونی که از تصریح کردن بنام آن حضرت تاثیر 
بیش��تری دارد. ابن عساکر وسیوطی از ابن عباس نقل می کنند نزلت فی 
علی ثالث مئه آیه )س��یصد آیه در حق علی)ع( در قرآن نازل ش��ده است 
)تاریخ الخلفاء للسیوطی، ص 170، الصواعق المحرقه البن حجرمکی ص 
196، تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، ج6، ص219، تاریخ مدینه دمش��ق 
البن عساکر، ج 42، ص 364( با این بضاعت تنها به چند مورد از آن آیات 

شریفه اشاره می شود:
  علی)ع( از نگاه قرآن

1- ان االبرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا... و یطعمون 
الطعام علی حبه مس�کینا و یتیما و اس�یرا، انما نطعمکم لوجه اهلل 
النرید منکم جزاء والش�کورا. )انسان آیه 5 و8 و 9( نیکان از جامی 
می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است... آنان غذای خود را با اینکه به 
آن عالقه و نیاز دارند به مس��کین و یتیم و اس��یر می د هند و می گویند ما 
شما را برای خدا طعام میدهیم و هیچ پاداش و تشکری از شما نمی خواهیم. 
تفسیر آیه در کالم اهل تسنن و تشیع عده ای از عالمان معروف اهل تسنن 
با نقل حدیثی در کتاب های خود، این آیات را درباره ایثار علی)ع( و خاندان 
او دانسته اند و تمامی علمای شیعه هیجده آیه مورد بحث را از افتخارات 
بی نظیر و فضایل بس��یار مهم حضرت علی)ع( فاطمه زهرا و فرزندانش��ان 
شمردند. )تفسیر نمونه، ج25، ص 345( ماجرای نزول آیات بدینگونه بود 
که امام حسن و حسین)ع( بیمار شدند. پیامبر)ص( با جمعی از یاران به 
عیادتش��ان رفتند و به علی)ع( فرمودند: ای ابوالحس��ن! خوب بود نذری 
برای شفای فرزندان خود می کردی. علی و فاطمه و فضه- خادم آنان- نذر 
کردند اگر آندو شفا یابند. سه روز روزه بگیرند )طبق برخی از روایات حسن 
وحس��ین)ع( نیز گفتند ما هم نذر میکنیم روزه بگیریم( چیزی نگذشت 
که هر دو شفا یافتند، در حالی که از نظر مواد غذایی دست خالی بودند. 
علی س��ه من جو قرض نمود و فاطمه)س( یک س��وم آن را آرد کرد و نان 
پخت، هنگام افطار سائلی بر در خانه آمد و گفت سالم بر شما ای خاندان 
محمد)ص( مستمندی از مستمندان مسلمان هستم، غذایی به من دهید، 
خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند. آنان همگی مسکین را بر 
خود مقدم داشتند و سهم خود را به او دادند و آن شب جز آب ننوشیدند. 
روز دوم همچنان روزه گرفتند و موقع افطار یتیمی ندای کمک سرداد و باز 
آنان غذای خود را به او دادند. و در سومین روز روزه، اسیری از غذای آنان 
طلب نمود و باز آنان با آب افطار نمودند. صبح فردا علی)ع( دست حسن 
و حسین را گرفته، خدمت رسول اهلل آمدند و هنگامی که حضرت عزیزان 
خود را نظاره می کرد دید از شدت گرسنگی می لرزند! فرمود این حالی را 
که در ش��ما می بینم برایم بس��یار گران است. سپس برخاست و با آنان به 
خانه فاطمه وارد شدند. دید دخترش در محراب عبادت ایستاده است. در 
حالی که از ش��دت گرس��نگی شکم او به پشتش چسبیده و چشمانش به 
گودی نشس��ته اس��ت. اندوه وجود پیامبر)ص( را فرا گرفت و در حالی که 
غبار غم بر قلب مبارک حضرت نشسته بود. جبرئیل نازل شد و گفت: ای 
محمد این سوره را بگیر، خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می گوید 
س��پس سوره هل اتی )انس��ان( و هیجده آیه مربوط به ایثار حضرت علی، 
حسن و حسین)ع( را نازل نمود. )تفسیر احسن الحدیث، ج12 ص274/ 
الجدی��د، ج7 ص283/ التفاس��یر، ج7 ص139/ الکاش��ف، ج4 ص670/ 

آثار روحی و اخالقی نماز
اضطراب و پریش��انی برای آنان ثمره ای نخواهد داش��ت؛ چراکه هرگونه   مرتضی پورمقصود

مخالف��ت با خدا و پیامبر)ص( رعب و دلهره را در دل های آدمی س��بب 
می ش��ود و آرامش و س��کونت و اطمینان را از او س��لب می کند. )انفال، 

آیات12 و 13؛ حشر، آیات 2و4(
ق��رآن  امور دیگری را به عنوان علل و عوامل اضطراب معرفی کرده 
اس��ت که از جمله آنها می توان به جنگ )توبه، آیه25؛ احزاب، آیات9 تا 
19(، شایعات و اراجیف )احزاب، آیه60(، طوفان های شدید )یونس، آیه22 
و 23(، محاصره )احزاب، آیات9 و 10(، گرفتاری و بالیا و مصائب )بقره، 
آیه214؛ انعام، آیات 63 و 64( اش��اره کرد؛ اما باید دانست که همه اینها 
به کفر و شرک )آل عمران، آیه151( و سست ایمانی باز می گردد؛ چراکه 
اگر خداوند در همه جان انسان حضور دایمی داشته و انسان به یاد خدا 
دلش را آباد کرده باش��د، دیگر هیچ چیزی نمی تواند این کش��تی استوار 
شده با لنگر خدا و یادش را تکان دهد و مضطرب سازد. از این رو خداوند 
به صراحت ذکر اهلل را در آیه 28 سوره رعد به عنوان لنگر اطمینان قلوب 

معرفی می کند و به ذکر الهی فرمان می دهد.
ذکراهلل، علت اطمینان و آرامش

خداوند در آیه 10 سوره قصص به روشنی بیان می کند که ارتباط با 
خداوند مهم ترین عامل اطمینان و آرامش است که به طور طبیعی موجب 
می ش��ود که رفتارهای انسان، عقالنی، منطقی، فطری و مثبت باشد و از 

هرگونه مشکل آفرینی در امان ماند.
ق��رآن تاکید می کند که ذکر اله��ی می تواند دل ها را آرام کرده و در 
حالت اعتدال و تعادل نگه دارد و از هرگونه اضطراب و تالطم در امان دارد 
یا اضطراب را بردارد و درمان نماید. از جمله مهم ترین آیات می توان به 
آیه 28 سوره رعد اشاره کرد که خداوند می فرماید: الذین آمنوا و تطمئن  
قلوبهم بذکراهلل اال بذکر اهلل تطمئن القلوب؛ همان کسانی که ایمان آورده 
و دل هایشان به ذکر الهی مطمئن شده است؛ آگاه باشید که به یاد خداوند 

دل ها آرام می شود.
نماز، ذکراهلل و آثار آن

از آموزه های قرآنی و روایی این معنا به دست می آید که نماز یکی از 
مهمترین اذکار الهی است. خداوند در آیاتی به مصادیق ذکر الهی اشاره 
کرده و نماز را به عنوان یکی از آنها معرفی نموده است. )بقره، آیات 238 
و 239؛ آل عمران، آیه 191؛ نس��اء، آیه 142: طه، آیه 14؛ توبه، آیه 37؛ 

عنکبوت، آیه 45؛ انسان، آیه 25، جمعه، آیه 9(
پس اگر انسان می خواهد گرفتار اضطراب نشود یا از اضطراب بیرون 
آید و خود را به س��احل آرامش و اطمینان رساند یا در دریای توفان زده 
دنیا خود را به لنگر محکمی استوار سازد و ثبات و اطمینان به دست آورد 
بای��د به نماز به عنوان یکی از مصادیق بلکه مهم ترین مصداق ذکر الهی 

چنگ زند و از آن سود برد.
البته باید توجه داشت که ذکر الهی تنها موجب آرامش دلها نمی شود 
چنانکه در آیه 28 س��وره رعد و آیات 123 و 124 س��وره طه بیان شده 
است، بلکه ذکر الهی حتی در جسم نیز آثار آرامش پدید می آورد و پوست 
بدن انسان نیز به نوعی آرامش خاص می رسد که از راه های دیگر حاصل 

نمی شود. )زمر، آیه 23(
انس��انی که اهل نماز است، در چنان آرامشی قرار می گیرد که دیگر 
اهل جزع و فزع نخواهد بود و هنگامی که با مشکالت و گرفتاری ها دست 
و پنجه نرم می کند، با اس��تعانت به این ذکر الهی چنان آرامش دارد که 
هیچ تندبادی از گرفتاری ها و مشکالت و مصائب نمی تواند آرامش خاطر 

و روح و روانش را به هم زند و رفتارش را غیرمتعادل سازد.
از نظر قرآن اصوال کس��انی که اهل نماز نیس��تند و با ذکر الهی در 
ارتباط نمی باشند گرفتار حاالت روانی شدید و هیجانات نامتعارف روحی 
و روانی چون جزع و فزع می شوند و در هنگام مشکالت خود را می بازند 

)معارج، آیات 20 و 22( چنانکه در هنگام رفاه و دارایی، رفتاری زشت و 
ضداخالقی چون بخل را در پیش می گیرند و کارهای نیک انجام نمی دهند. 

)همان، آیات 21 و 22(
خداوند در سوره معارج به تفصیل به دو رفتار متضاد اهل نماز و بی نماز 
اشاره می کند و نشان می دهد که چگونه اهل ذکر بودن می تواند انسان را 
به رفتارهای صحیح اخالقی و تعادل و اعتدال در روح و روان برساند، در 
حالی که بی نمازی و ترک ذکراهلل عامل اصلی بسیاری از مشکالت روحی 

و روانی و نابهنجاری های رفتاری و اخالقی است.
نماز به عنوان معراج مومن، موجب افزایش ظرفیت روحی انس��ان و 
س��یر ملکوتی او می ش��ود و به گونه ای که از نظر فهم و شهود در درجات 
باالتری از دیگران قرار می گیرد. از آیات 2 و 5 و 6 سوره مزمل برمی آید 
ک��ه اقامه نماز زمینه دریافت معارف بلند و س��نگین را فراهم می آورد و 

مشکالت علمی و ادراکی را برطرف می سازد.
خداوند در خصوص آثار و فلسفه های نماز، به دوری انسان از ناپسندها 
و منکرات و فحش��ا و گناهان در آیه 45 س��وره عنکبوت اش��اره می کند. 
بنابراین، کسی که در اندیشه تقوا و رهایی از هر گونه زشتی است می بایست 
به نماز به عنوان بازدارنده و جلوگیری کننده ازآن ها توجه داش��ته باشد. 
اگر کسی بخواهد یاد خداوند را همیشه در دلش زنده نگه دارد باید نماز 
را بارزترین مصداق ذکر بداند. البته براساس آیات قرآنی، نماز و قرآن هر 

دو از این ویژگی ذکراهلل بودن برخوردار می باشند.
با توجه به این آیه می توان گفت که خواندن قرآن، اقامه نماز و ذکر 
دائم س��ه موضوعی اس��ت که می تواند آدمی را در برابر زشتی ها حفاظت 
کند. ذکر در آیه به عنوان امر بزرگ از آن یاد ش��ده اس��ت که در نماز و 

قرآن خواندن بروز پیدا می کند.
از نظ��ر ق��رآن، بس��یاری از  بیماری های روح��ی و روانی و نیز 
مشکالت اخالقی را می توان با نماز و ذکر الهی برطرف کرد و باید به 
نماز و دیگر اذکار الهی چون قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( 
به عنوان راهکارهای درمان اضطراب و تشویش توجه داشت و از آنها 
بهره برد. اگر خداوند دنیا را براس��اس نظام اسباب مدیریت می کند 
و از انس��انها خواسته است که از اسباب برای رسیدن به هر مطلوبی 
استفاده کنند، )مائده، آیه 35( به این نکته هم توجه داده که اسباب 
معنوی و فرامادی در بس��یاری از موارد قوی تر و س��ریع تر از اسباب 
مادی و دنیوی عمل می کنند و از همین رو خداوند دعا و اس��تعانت 
از صبر و نماز را برای رس��یدن به آرامش و خش��وع و دیگر نیازها و 
برطرف کردن مشکالت مطرح می کند و از بشر می خواهد  تا از عوامل 
معنوی برای درمان خود و رسیدن به مقاصد بهره گیرند. )بقره، آیات 

45 و 153؛ نمل، آیه 62(

رابطه شأن نزول و تفسیر آیات
پرسش : 

آیا در تفسیر قرآن کریم، دانستن شأن نزول نیز الزم است؟
پاسخ : 

قرآن مجید در ظرف بیست و سه سال به دنبال یک سلسله سؤال  ها و پرسش  ها 
و یا واقعه  ها و رویدادها، نازل شده است، آگاهي از شأن نزول  ها به مفهوم آیه روشني 
خاصي مي بخشد، این نه به آن معني است که بدون شأن نزول نمي توان به معني آیه 
واقف شد و آن را تفسیر نمود، بلکه آیات قرآن � به حکم این که آیة »هدایت«، »بینه« 
و »فرقان« اس��ت، چنان که قرآن کریم دربارة آن مي فرماید: »هدي للناس و بینات 
من الهدي و الفرقان«، قرآن براي هدایت مردم فرس��تاده شده و در آن نشانه هایي از 
هدایت و جدایي حق از باطل است.« و در جاي دیگر مي فرماید: »و انزلنا الیکم نوراً 

مبینا«، ما به سوي شما نور روشني را فرو فرستادیم.« 
قهراً مفهوم و قابل فهم بوده و بدون مراجعه به ش��أن نزول  ها نیز مفهوم خواهد 
بود، ولي با توّجه به ش��أن نزول ها، معني آیه روشن تر و بازتر جلوه مي کند، به عنوان 
مثال در سوره توبه چنین مي فرماید: »و علي الثالثة الذین خلفوا حّتي اذا ضاقت علیهم 
االرض بما رحبت و ضاقت علیهم انفس��هم و ظنوا ان الملجاء من اهلل اال الیه ثم تاب 
علیهم لیتوبوا ان اهلل هوالتواب الرحیم«؛»خداوند توبة آن سه نفر را که از جنگ تخلف 
ورزیده بودند تا آنکه زمین با همة پهناوري بر آنها تنگ ش��د و خود دلتنگ ش��دند و 
مطمئن شدند که پناهگاهي جز خدا نیست، آنگاه خدا به آنان توفیق داد تا توبه کنند، 
خدا توبه پذیر و مهربان است.« شکي نیست که معني آیه روشن است، ولي انسان مایل 

است در معني این آیه از جهات دیگر نیز آگاه شود: 
الف. این سه نفر چه کساني بودند. ب( چرا تخلف ورزیدند. ج( چگونه زمین بر 
آنان تنگ شد. د( چگونه سینة آنان از زندگي تنگ و روح آنان فشرده شد. ه� ( چگونه 
فهمیدند که پناهگاهي جز خدا نیست؟ و( مقصود از توفیق الهي در مورد آنان چیست؟ 
پاسخ به هر یک از این سؤال  ها با مراجعه به شأن نزول این آیه به دست مي آید. 

در شأن نزول آیة فوق آمده: 
سه نفر از مسلمانان به نام »کعب بن مالک«، »مرارة بن ربیع« و »هالل بن امید« 
از شرکت در جنگ تبوک و حرکت همراه پیامبر � صلّي اهلل علیه و آله � سرباز زدند، 
ولي این به خاطر آن نبود که جزء دار و دستة منافقان باشند، بلکه به خاطر سستي 

و تنبلي آنها بود، چیزي نگذشت که پشیمان شدند. 
هنگامي که پیامبر � صلّي اهلل علیه و آله � از صحنة تبوک به مدینه بازگش��ت، 
خدمتش رس��یدند و عذرخواهي کردند، اّما پیامب��ر � صلّي اهلل علیه و آله � حتي یک 
جمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد که احدي با آنها سخن نگوید. 

آن ها در یک محاصرة عجیب اجتماعي قرار گرفتند؛ تا آنجا که حّتي کودکان و 
زنان آنان نزد پیامبر � صلّي اهلل علیه و آله � آمدند و اجازه خواس��تند که از آنها جدا 
ش��وند، پیامبر � صلّي اهلل علیه و آله � اجازة جدایي نداد؛ ولي دس��تور داد که به آنها 
نزدیک نشوند. فضاي مدینه با تمام وسعتش چنان بر آنها تنگ شد که مجبور شدند 
براي نجات از این خواري و رس��وایي بزرگ، ش��هر را ت��رک گویند و به قلة کوه هاي 
اطراف مدینه پناه ببرند. از جمله مس��ائلي که ضربة شدیدي بر روحیة آنها وارد کرد 
این بود که کعب بن مالک مي گوید: »روزي در بازار مدینه با ناراحتي نشس��ته بودم 
دیدم یک نفر مس��یحي شامي سراغ مرا مي گیرد، هنگامي که مرا شناخت نامه اي از 
پادش��اه غّس��ان به دست من داد که در آن نوشته بود اگر صاحبت ترا از خود رانده به 
سوي مابیا، حال من منقلب شد، گفتم: اي واي برمن، کارم به جایي رسیده است که 

دشمنان نیز در من طمع دارند!« 
خالص��ه آنکه بس��تگان آنها غ��ذا مي آوردند، اّما حّتي یک کلمه با آنها س��خن 
نمي گفتند. مدتي به این صورت گذشت و پیوسته انتظار مي کشیدند که توبة آنها قبول 
شود و آیه اي که دلیل بر قبولي توبة آنها باشد نازل گردد، اّما خبري نبود. در این هنگام 
فکري به نظر یکي از آنان رسید و به دیگران گفت: اکنون که مردم با ما قطع رابطه 
کرده اند، چه بهتر که ما هم از یکدیگر قطع رابطه کنیم. آنها چنین کردند، به طوري 
که حّتي یک کلمه با یکدیگر سخن نمي گفتند، به این ترتیب سرانجام پس از پنجاه 
روز توبه و تضرع به پیشگاه خداوند، توبة آنان قبول شد و آیة فوق در این زمینه نازل 
گردید. حال اگر شأن نزول آیه نبود، طبعاً مفهوم آیه روشن بود، ولي براي تفسیر کامل 
آیه، باید به شأن نزول آن رجوع کرد تا کاماًل موضوع روشن شود، بنابراین مفهوم آیه 
اختصاص به شأن نزول ندارد، البّته نکات ذیل در شأن نزول آیات اهمّیت ویژه اي دارد: 
1. گاهي شأن نزول، در اثبات یک اصل اعتقادي اهمیت ویژه اي دارد به طوري 
که اگر ش��أن نزول آیه نباش��د مفهوم آیه شناخته نمي شود بلکه مصداق حقیقي آیه 
منحصراً در همان ش��أن نزول نهفته اس��ت؛ به عنوان مثال در آی��ة والیت]1[ و آیة 
تبلیغ]2[ بس��یاري از مفسران و محدثان در شأن نزول این آیات نقل کرده اند که در 
ش��أن امیرالمؤمنین علي � علیه الّس��الم � نازل شده است. بنابراین در این مواقع باید 

حتماً براي اثبات امامت و والیت شأن نزول آیات ذکر شود. 
]1[. مائده/ 55.                 ]2[. مائده/ 67. 

2- تفسیر قمی، ج2، ص431

* حضرت محمد)ص( در موقعی که به جنگ تبوک می رفت و علی)ع( را به جای خود در مدینه 
گذارده بود، به وی گفت: تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی می باشی، ولی پس از من 

پیغمبری نخواهد بود.

* درک مقام 
امیرالمؤمنین)ع( جز 
از رسول خدا و ائمه 

معصومین)ع( ساخته 
نیست، دیگران هر یک 

به فراخور استعداد 
و ظرفیت، بهره ای از 

شناخت دارند؛ و هر یک 
از بزرگان دانش به بعدی 
از شخصیت آن حضرت 

پرداخته اند

* انسانی که اهل نماز است، در چنان آرامشی 
قرار می گیرد که دیگر اهل جزع و فزع نخواهد 

بود و هنگامی که با مشکالت و گرفتاری ها 
دست و پنجه نرم می کند، با استعانت به این 

ذکر الهی چنان آرامش دارد که هیچ تندبادی از 
گرفتاری ها و مشکالت و مصائب نمی تواند آرامش 
خاطر و روح و روانش را به هم زند و رفتارش را 

غیرمتعادل سازد.

* از نظر قرآن اصوال کسانی که اهل نماز نیستند 
و با ذکر الهی در ارتباط نمی باشند گرفتار حاالت 
روانی شدید و هیجانات نامتعارف روحی و روانی 
چون جزع و فزع می شوند و در هنگام مشکالت 
خود را می بازند چنانکه در هنگام رفاه و دارایی، 

رفتاری زشت و ضداخالقی چون بخل را 
در پیش می گیرند و کارهای نیک 

انجام نمی دهند.

امام علی)ع(
 از نگاه قرآن و اهل سنت

 صادق حق شناس

با توجه به آن چه اهل س�نت و ش�یعیان از حدیث پیامبر در 
همت�ا بودن قرآن و اهل بیت در  حدیث ثقلین ذکر کرده اند مقام 
معصوم مقام مفسر اختصاصی قرآن به طور عام دین است که تکیه 
به قرآن بدون استفاده از وجود معصوم ممکن نیست. در این مقاله 
در بخش نخست شواهدی از تفاسیر شیعه و سنی در مورد توصیف 
علی)ع( از نگاه قرآن بیان شده و در بخش دوم به عنوان نمونه نگاه  
4تن از بزرگان اهل سنت نسبت به توصیف جایگاه امیرالمومنین 

آورده شده است.
***

کشف االسرار، ج10 ص319(
2- و من الناس من یش�ری نفسه ابتغاء مرضات اهلل واهلل رئوف 
بالعباد )بقره آیه 207( بعضی از مردم )با ایمان و فداکار( همچون علی)ع( 
در لیله المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیامبر)ص( جان خود را در برابر 
خشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است. تفسیر 
آیه در کالم اهل سنت مفسر معروف اهل تسنن، ثعلبی می گوید: هنگامی 
که پیامبر اس��الم تصمیم به هجرت از مکه به مدینه گرفت برای تحویل 
امانت های مردم و پرداخت پول های آنان، علی)ع( را بجای خود قرار داد و 
شب هنگام که به سوی »غار ثور« حرکت نمود و مشرکان اطراف خانه او 
را محاصره کرده بودند. دستور داد علی)ع( در بستر او بخوابد و پارچه سبز 
رنگی )برد خضرمی( که مخصوص خود پیامبر بود روی خویش بکشد. در 
این هنگام خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی فرس��تاد که من بین ش��ما 
برادری ایجاد کردم و عمر یکی از شما را طوالنی تر قرار دادم کدام یک از 
شما حاضر است ایثار به نفس کند و زندگی دیگری را بر خود ترجیح دهد 
هیچیک حاضر نشدند. به آنان وحی کرد اکنون علی)ع( در بستر پیامبر)ص( 
خوابیده است و آماده فدای جان خویش است به زمین روید حافظ و نگاهبان 
او باشید. هنگامی که جبرییل باالی سر و میکاییل پایین پای علی نشسته 
بودند، جبرییل می گفت به به! آفرین بر تو ای علی! خداوند به واس��طه تو 
بر فرش��تگان افتخار می کند. در این هنگام آیه ومن الناس... نازل ش��د و 

در آن صفات علی)ع( بیان گردید. )تفسیر نمونه، آیت اهلل مکارم و جمعی 
از نویس��ندگان، ج2، ص46/ الغدیر ج2 ص44( ابن ابی الحدید معتزلی از 
اهل سنت که درباره تفسیر این آیه بر این باور است، حماسه علی)ع( در 
لیله المبیت مورد تأیید همگان است و غیر از کسانی که مسلمان نیستند 
و افراد س��بک مغز آن را انکار می کنند. )ش��رح نهج البالغه ابن ابی الحدید 
ج3 ص370/ مسند احمد حنبل ج1 ص348/ سیره ابن هشام ج2 ص29( 
و برخی دیگر از بزرگان اهل س��نت در کتاب های خود آوردند که در این 

مقال نمی گنجد.
3- )آیه تطهیر( انما یریداهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 
یطهرکم تطهیرا )احزاب/ 33( حادثه ای در خانه ام سلمه، همسر گرامی 
رسول خدا)ص( اتفاق افتاده است. ام سلمه می گوید: پیامبر در خانه من بود 
که ناگهان حالت نزول وحی به ایش��ان دس��ت داد. به من فرمود بی درنگ 
برو به علی و فاطمه و حسن و حسین )علیهم السالم( بگو بیایند. من هم 
بسرعت آنها را فراخواندم. پیامبر)ص( همگی آنها را در زیر کسای یمانی 
جمع کرد و در آن حال آیه فوق بر ایش��ان نازل ش��د آنگاه پیامبر فرمود: 
اللهم هوالء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. بار الها اینان 
اهل بیت منند پس هرگونه پلیدی را از ایشان دور کن و پاک و معصومشان 
گردان. ام سلمه در ادامه می گوید به پیامبر عرض کردم اجازه می فرمایید 

من هم نزد شما بیایم و در زیر کسا جای گیرم؟ پیامبر فرمود: تو در جای 
خودت باقی بمان، هرچند که زن خوبی هس��تی. یعنی اینجا نه تنها جای 
تو نیست بلکه هیچ کس دیگر لیاقت چنین جایگاهی را ندارد. پس از این 
ماج��را فرمان��ی از جانب خدا آمد که: وامر اهل��ک بالصلوه و اصطبر علیها 
)ط��ه/132( یعن��ی خاندان خود را به نماز امر ک��ن و از آنان بخواه در بپا 
داشتن نماز شکیبایی ورزند. پیامبر تا 6 ماه و بعضی روایات 9 ماه هرگاه 
ب��رای نماز صبح به مس��جد می رفت کنار در خان��ه علی و فاطمه علیهما 
 الس��الم می ایستاد به آنان سالم می کرد و با صدای بلند می فرمود: الصلوه 
یا اهل البیت. و سپس آیه تطهیر را تالوت می فرمود. )صحیح ترمزی ج5 
ص351 و 352، مستدرک علی الصحیحین ج3 ص159، تفسیر الدرالمنثور 

ذیل آیه 132 سوره طه(
4- خداوند در سوره مبارکه شوری آیه23 به پیامبر خاتم)ص( 
خطاب می کند قل ال اسئلکم علیه اجرا اال الموده فی القربی. یعنی 
ای پیامبر به مردم بگو از ش��ما مزدی را درخواست نمی کنم مگر دوستی 
خویشاوندان نزدیکم. حال جای سئوال اینجاست که خداوند از نبی مکرمش 
می خواهد برای رسالتش از مردم مطالبه مزد کند و دوستی خویشاوندان 
نزدیکش را به عنوان پاداش رسالت از مردم بخواهند، این خویشاوندان و 
نزدیکان کیانند؟ آنچه از لسان بزرگان اعم از شیعه و سنی در تفسیر این 
آیه وارد شده است مراد از قربی در آیه شریفه، مسلماً برجسته ترین مصادیق 

آن علی است. فخر رازی می گوید: زمخشری در کشاف روایت کرده چون 
این آیه نازل شد، گفتند یا رسول اهلل خویشاوندانی که برما محبتشان واجب 
اس��ت کیانند؟ فرمود علی و فاطمه و پسران آنان. و روایات دیگر که همه 
داللت بر این موضوع دارند. پس نتیجه می گیریم که این چهار نفر قربای 
پیامبرند و بایست از احترام و دوستی مردم برخوردار باشند. )جاذبه و دافعه 
علی علیه السالم/ شهید مطهری ص95 و 96، نقل از والتفسیر الکبیر فخر 

رازی، ج27، ص166، چاپ مصر(
مقام امام علی)ع( از دیدگاه دانشمندان اهل سنت

قب��ل از ه��ر چی��ز ذک��ر این نکت��ه ضروری اس��ت ک��ه درک مقام 
امیرالمؤمنین)ع( جز از رس��ول خدا و ائمه معصومین)ع( س��اخته نیست، 
دیگران هر یک به فراخور استعداد و ظرفیت، بهره ای از شناخت دارند؛ و 
هر یک از بزرگان دانش به بعدی از شخصیت آن حضرت پرداخته اند که 
اینجانب نیز از میان صدها مورد تنها به چند مورد در ذیل اشاره می نمایم.
1- دکتر طه حس�ین نویس�نده عالیقدر و چیره دست مصری 
درباره علی)ع( می گوید: محمد)ص( علی را به خانه خود بردو پرورش 
او را به عهده گرفت و وقتی محمد)ص( به رسالت مبعوث شد، علی بیش 
از 10سال نداشت ولی می توانیم بگوییم او با اسالم نشو و نما یافت. پیغمبر 
خیلی او را دوس��ت و عزیز می داش��ت. در موقعی که پیغمبر هجرت کرد، 

امانتهای مردم را به علی داد تا آنها را به صاحبانش��ان پس بدهد و در آن 
شبی که قریش کمر قتل محمد)ص( را بسته بودند، او به علی امر کرد که 
در بسترش بخوابد. پس از آن علی به دنبال محمد)ص( به مدینه رفت و 
در آنجا پیامبر با علی عقد برادری بست و سپس دخترش فاطمه را به عقد 
ازدواج وی درآورد. علی در تمام جنگها، در رکاب پیغمبر و در ایام سختی 
پرچمدار او بود و حضرت محمد در جنگ خیبر به اصحاب خود گفت: »فردا 
پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و آنها 

هم او را دوست می دارند« و چون روز دیگر شد پرچم را به علی)ع( داد.
حضرت محمد)ص( در موقعی که به جنگ تبوک می رفت و علی)ع( را 
به جای خود در مدینه گذارده بود، به وی گفت: تو نسبت به من به منزله 
هارون نس��بت به موسی می باشی، ولی پس از من پیغمبری نخواهد بود. 
)علی)ع( و فرزندانش/ دکتر طه حسین؛ مترجم: محمدعلی شیرازی- ص 

19 و 20(
2- انس ب�ن مالک می گوید: هر روز یکی از فرزندان انصار کارهای 
پیغمبر را انجام می داد. روزی نوبت من بود. ام ایمن مرغ بریانی را در محضر 
پیغمبر آورد و گفت: یا رسول اهلل این مرغ را خود گرفته ام و به خاطر شما 
پخته ام. حضرت گفت: خدایا محبوب ترین بندگانت را برسان که با من در 
خوردن این مرغ شرکت کند. در همان هنگام در کوبیده شد؛ پیغمبر فرمود: 
انس در را باز کن. گفتم خدا کند مردی از انصار باشد. امام علی)ع( را پشت 
در دیدم. گفتم پیغمبر مشغول کاری است و برگشتم سرجایم ایستادم. بار 
دیگر در کوبیده شد پیغمبر گفت در را باز کن. باز دعا می کردم مردی از 
انصار باشد. در را باز کردم باز علی بود. گفتم پیغمبر مشغول کاری است و 
برگشتم بر سر جایم ایستادم. باز درکوبیده شد. پیغمبر فرمودند انس برو 
در را باز کن و او را به خانه بیاور تو اول کسی نیستی که قومت را دوست 
داری. او از انصار نیست. من رفتم و علی را به خانه آوردم و با پیغمبر مرغ 
بریان را خوردند که طبق این روایت نتیجه می گیریم علی)ع( محبوب ترین 

افراد در پیشگاه خداست. )مستدرک الصحیحین، ج 3، ص 131(
3- عبدالفتاح عبدالمقصود )نویس�نده و دانش�مند مصری( 
می نویسد: من همواره اخالق و موهبتهای الهی و آنچه را تشکیل دهنده 
شخصیت است، مقیاس شناخت عظمت انسانی قرار می دهم؛ از این رو بعد 
از پیامبر کس��ی را ندیده ام که شایس��ته باشد پس از او قرار گیرد یا بتواند 
در ردیفش باش��د جز پدر فرزندان پاک و برگزیده پیامبر یعنی »علی بن 
ابی طالب« و من دراین سخن به طرفداری از تشیع وارد نشده ام بلکه این 
رأیی اس��ت که حقایق تاریخ گویای آن است. امام علی)ع( برترین مردی 
اس��ت که مادر روزگار تا پایان عمر خود چون او نزاید، و اوس��ت که هرگاه 
هدایت طلبان به جست وجوی اخبار و گفتارش برآیند، از هر خبری برای 
آنان ش��عاعی می درخشد، آری او مجس��مه ای از کمال است که در قالب 

بشریت ریخته است. )جلوه والیت/ عذرا انصاری/ چاپ اول/ ص 304(
4- ابن ابی الحدید)شارح نهج البالغه و دانشمند معتزلی مذهب( 
می گوید: »وما اقول فی رجل اقر له اعداوه و خصومه بالفضل و لم یمکنهم 
جحد مناقبه و ال کتمان فضائله؛ چه بگویم درباره مردی که دش��منانش 
به فضایل و مناقب وی اعتراف می کنند و هرگز برای آنان مقدور نشد که 
مناقبش را انکار نموده و فضایلش را بپوش��انند! سپس می گوید بنی امیه، 
زمامداری اس��المی را در شرق و غرب روی زمین به دست آوردند و با هر 
نوع حیله گری در خاموش س��اختن نور او کوشیدند و هرگونه لعن و افترا 
را ب��ر عل��ی)ع( باالی منابر ترویج نمودند، هرکس که او را مدح و توصیف 
می کرد، مورد تهدید قرار می گرفت. هر روایتی که فضیلت علی)ع( را بازگو 
می کرد، ممنوع س��اختند. حتی از نامگذاری به نام علی جلوگیری کردند. 
همه این اقدامات و تالشها جز ظهور عظمت و جاللت شخصیت علی)ع( 
نتیجه ای در پی نداش��ت... در حقیقت این همه نابکاریهای بنی امیه مانند 
پوش��انیدن آفتاب با کف دست بود... من چه بگویم درباره مردی که همه 
فضیلتها به او منتهی می شود و هر مکتب و هر گروهی خود را به او منسوب 

می نماید. آری اوست رئیس همه فضیلتها...
من چه بگویم درباره مردی که همه مذاهب غیراسالمی که در جوامع 
اسالمی زندگی می کنند، به او محبت می ورزند و حتی فالسفه ای که از ملت 
اسالمی نیستند، او را تعظیم می نمایند... )شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، 
ج 1، ص 16 و 28 و 29( او ک��ه فصاح��ت و بالغت حضرت علی)ع( را فوق 
بش��ر می داند، می گوید: فهو امام الفصحاء و س��ید البلغاء یعنی پیشوا و امام 
فصیحان و آقای کس��انی بود که در سخن بالغت داشتند. عظمت سخنش 
ب��ه حدی بود که گفته اند پائین تر از کالم خالق و فراتر از کالم مخلوق بود 
)دون کالم الخال��ق و فوق کالم المخلوق(- پاورقی/ ش��رح نهج البالغه ابن 

ابی الحدید، مقدمه، ص 120(.
در پایان می توان گفت با توجه به آنچه گفته شد به وضوح درمی یابیم 
که فضایل و مناقب امیر المؤمنین)ع( نه تنها درجوامع اسالمی، بلکه نور آن 
همه عالم را فرا گرفته اس��ت گرچه عده ای از دش��منان قسم خورده تالش 
کردند که این نور را خاموش کنند. واهلل متم نوره ولو کره الکافرون )صف/ آیه 
8( ولی خدا نور خود را کامل می کند هرچند کافران خوش نداشته باشند. 

علی)ع( نورخداست و نورخدا خاموش شدنی نیست.

ادامه دارد


