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امامت یکی از رحمتهای الهی است که برای بشر در نظر گرفته شده و پروردگار م ّنان
بارها ارزش واالی آنان را در آیات قرآن کریم به شکلی واضح و قرینهدار بیان کرده
است که اهل علم میتوانند آن را درک کنند .اهل بیت افراد عادی بودند که به این
إلهکم
الی أنما ُ
مقام رسیدند ،آنگونه که پیامبرگرامی فرمود« :انّما انا ُ
بشر مث ُل ُکم ُیوحی َّ
ال ٌه واح ُد» .ائمه علیهمالسالم همه یک درجه و یکسان نبودند و هر کدام مقامی خاص
داشتند .خداوند نعمت وجود اهل بیت و اهل عصمت را به انسان عطا کرده است تا هرگز
از راه هدایت دور نشود.

مقدمه

قرآن کریم اساس قانون و قانون اساسی ما و سنگ بنای تمدن اسالمی است .در

فرهنگ بشری شخصیتی مؤثرتر ،نافذتر و انقالب انگیزتر از پیامبر گرامی(ص) و کتابی
فرهنگ آفرینتر و زندگی سازتر از قرآن نداریم .در چهارده قرن گذشته بیش از ده هزار

تفسیر بر کالماهلل نوشته شده است که تعدادی از آنها به صورت دستخط در کتابخانههای
جهان نگهداری میشوند( .خرمشاهی1372 ،ش)

هیچ کتابی اعم از کتاب مقدس یا کتابهای دیگر نیست که تاریخی به قدمت و

تاریخچهای به روشنی قرآن داشته باشد .اغلب اسالم شناسان بر این باورند که قرآن بی

افزوده و کاستی است و در زمان حیات پیامبر(ص) کاتبان وحی با نوشت افزارهای ساده
و ابتدایی آن را نوشته اند و سپس به مراکز سیاسی مهم جهان ارسال شده است ،به قول
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تصوف ،زهد و پارسایی ،همه در قرآن ریشه دارد؛ از عرفان نظری مکتب ابن عربی تا حکمت
متعالیة صدرایی.

قرآن اساس دستور زبان عربی و علوم بالغی و ادبی است و در بسیاری از زبانهای

جهان از جمله فارسی و ترکی نفوذ دارد و در مکتبهای شعری جایگاه ارزشمندی یافته است
که مولوی ،حافظ ،سعدی و دیگر شعرا نیز به آن ایمان دارند .حافظ در اینباره میفرماید:
خلوت شبهای تار
حافظا در کنج فقر و
ِ

درس قرآن غم مخور
تا بود ِوردت دعا و ِ

(خطیب رهبر)345 :1370 ،

استاد مطهری در این زمینه چنین نوشتهاند:

«زبان عربی فقط زبان یک کتاب است ،آن هم قرآن است که تنها نگهدارنده و حافظ و
عامل حیات و بقای این زبان است .تمام آثاری که بعداً در این زبان به وجود آمده در پرتو
قرآن و به خاطر آن بوده است»( .مطهری1363 ،ش)91 :

بعضی از آیات قرآن برجستگی و شهرت خاصی یافتند و با نام و کلمه یا معنایی از

خود آیه آشکار شدند که به این عناوین معروفاند :آیۀ اخوت (حجرات ،)10 :آیۀ والیت
(مائده ،)3 :آیۀ امانت (احزاب ،)72 :آیۀ تبلیغ (مائده ،)67 :آیۀ تسمیه که همان بسم اهلل الرحمن

الرحیم است و در آغاز تمام سورههاست ،آیۀ مباهله (آل عمران ،)61 :آیة و إن یکاد (قلم.)51 :
(خرمشاهی1372،ش)80 :

خداوند در حجهًْ الوداع بر پیامبرش وحی فرمود که اگر علی(ع) را وصی بالفصل خویش

معرفی ننمایی ،رسالتت را به طور کامل انجام ندادهای .از این رو ،پیامبر گرامی پس از ایراد

غرای خود در آن سرزمین سوزان ،از زبان خداوند متعال و دربارۀ حقانیت اسالم
خطبة ّ
أتممت ُ
رضیت ُلکم االسال َم دین ًا»
علیکم نعمتی و
اکملت لکم دینکم و
چنین فرمود« :الیو َم
ُ
ُ
ُ

(مائده،آیة  )3یعنی امروز (روز غدیر خم) با اعالم والیت بالفصل امیرالمؤمنین علی(ع) ،دین

را بر تو کامل و نعمت را بر شما تمام کردم.

بنابراین حقانیت توحید ،نبوت ،والیت و امامت در روز غدیر خم ،روز والیت ثابت شد

و بدین جهت این آیه به آیۀ والیت معروف شد و روز اکمال دین یعنی تمام والیت و تمام
حدیث را پیامبرگرامی با توجه به زبان وحی در منی ایراد فرمودند که« :ا ّیها الناس إنی ٌ
تارک

کتاب اهلل و عترتی َ
تمسکتم بهما لَن تضلّوا ابداً ،فانّهما لن
فیکم ال َثقلَین َ
اهل بیتی ما إن ّ

یفترقا حتی َیردا علی الحوض» من در میان شما دو یادگار گرانبها باقی میگذارم؛ کتاب

الهی و عترتم که اهل بیت من است ،و آن دو جداناپذیرند تا در آخرت و در کنار حوض کوثر
به نزد من باز آیند( .بحرانی ،بیتا)9 :

فرمود بشنوید همه گفتههای من
چون گشته وقت رفتن من سوی ذوالمنن
بگذاشتم کنون دو امانت زخویشتن
زین دو بجوید آنکه تمسک به هر زمن
آن دو امانتی که نهم بعد خود به جا

باشم به روز حشر منش یار و دستگیر
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نعمت و مذهب تشیع با مفهوم والیت و امامت به فرمان ایزد منان صورت پذیرفت .این
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قرآن و عترت است که چون جان بود مرا
تا روز حشر این دو نگردد ز هم جدا
بر اهل بیت من نکند هیچ کس جفا
کس این دو را به هیچ زمان نشمرد حقیر
وقتی که وجود آدمی یکپارچه شور و هیجان و انباشته از نور ایمان و والیت میشود،

متوجه خواهد شد که باید با قرآن و حقایق آن آشنا شود ،چرا که الزمة پیروی از اهل بیت،

آشنایی با قرآن و مفاهیم معنوی آن است و آن گونه که امام حسن مجتبی(ع) میفرمایند:

مصابیح و شفا ُء للصدور»( .مجلسی1403 ،ق)32 :
القرآن فیه
«إن هذا
َّ
َ
ٌ

گویند پیامبر گرامی(ص) در همان روز در منی چنین فرمود:

«انّی ٌ
البیت الحرام».
فیکم ُح َر ِ
مات اهلل ٌ
کتاب اهلل عزَّوجل ،و عترتی ،و الکعبهًُْ ُ
ثالثُ :
تارک ُ
ابوجعفر چنین نقل میکند« :ا ّما الکتاب َفح َّرفوا و اما الکعبهًُْ فه ّدموا و اما العترهًَْ و َ
اهل
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البیت فقتلوا ،و ُّ
کل و دای ِع اهلل نبذوا» .میگویند از پیامبر گرامی پرسیده شد« :یا رسولاهلل،
ِترتُک؟ فقالُ :
الحسین(ع) ائمهًًْ
علی و فاطمهًَْ و تسعهًٍْ مِن ُص ِ
لب ُ
َمن ع َ
اهل بیتی مِن ُولد ٍّ

أبراروهم عترتی مِن لحمی و دمی» و چنین سؤال کردند« :یا رسولاهللَ ،من عترتُک؟
َ
لب الحسین
فقال :االئمهًُْ مِن بعدی من عترتی عد ُد نقبا ِء بنی اسرائیل و هم تسعهًٌْ مِن ُص ِ
أعطاهم ا ُ
مع الحق
ُ
هلل مِن علمی و فهمی ،فال تُعلّموهم فأنهم أع ُلم منکم ،إتبع ّوهم فأن ُّهم َ

الحق معهم»( .بحرانی ،بیتا)11-9 :
و ُ

در آیهای دیگر خداوند دربارۀ صاحبان والیت حقیقی ،این آیة شریفه را نازل میکند و

ولی ُکم ا ُ
قیمون الصالهًَْ و ُیوتون الزکاهًَْ و هم
الذین ُی
الذین آمنوا َ
هلل و رسولُه و َ
َ
میفرماید« :انّما ّ
راکعون» (مائده،آیة  .)55ولی امر و یاور شما تنها خداوند و رسولش و مؤمنانی هستند که نماز
به پا داشته و فقیران را در حال رکوع زکات میدهند.

امام ششم (ع) میفرمایند« :این آیه دربارۀ والیت است و منظور خداوند از این آیة

شریفه ،حضرت علی(ع) و اوالدش میباشند که به شما و جان و مالتان سزاوارتر و ایمان
آورندگان تا روز قیامتاند»( .کلینی1401 ،ق)46 :

والیت آیینهای از واجب الوجود است

خداوند میخواهد در این آیات کریمه ،انوار مقدس این خاندان را به مردم معرفی کند و

حقیقت والیت ،نماز ،زکات و عبادات و پیروی از آنها را به جامعه بنمایاند و مشخص کند

که این والیت ،چه تکوینی چه تشریعی ،آیینهای از واجب الوجود است .شأن نزول این آیه
چنین است:

علم پیامبر به محتوای قرآن

خداوند متعال امی بودن پیامبر را در سورۀ علق یادآور میشود که با اندکی تأمل میتوان

به محتوای آن پی برد .ذکر این نکته ضروری است که پیامبر گرامی هنگام نزول اولین سورة
قرآن میدانستند که این کتاب آسمانی چگونه کتابی است و از محتوا و فحوای آن آگاه بودند
و علم به نورانیت مفهوم و معنای آن داشتند و با توجه به اینکه چهارده نور مقدس یعنی اهل
بیت عصمت و طهارت ،خود حقیقت و نور قرآن اند ،این کتاب گرانقدر حقیقت آنان را قبل از
خلقت تمامی مخلوقات به روشنی بیان کرده است .برای تأیید این سخن میتوان گفت که
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گویند روزی پیامبر خدا (ص) با جمعی از اصحاب در مسجد مشغول نماز بودند .شخص
مستمندی وارد مسجد شد و شروع به گداییکرد .او در میان صفوف نماز درخواست کمک
میکرد ،اما کسی به خواهش او پاسخی نمیداد .در این هنگام مرد سائل رو به درگاه
خدای کریم گفت :الهی تو شاهد باش که من از مسجد پیامبرت محروم میروم .سخنان
آن مرد به گوش حضرت علی(ع) رسید .آن حضرت انگشت مبارکشان را به سوی آن
مرد حرکت دادند .مرد مسکین منظور آن حضرت را متوجه شد ،پیش آمد و انگشتر را از
دست مبارک حضرت بیرون آورد و از مسجد خارج شد و خدای را شکر کرد .پس از فارغ
شدن از نماز ،هنگامی که پیامبر گرامی متوجه این امر شدند فرمودند« :خدایا! همان گونه
که موسی از تو درخواست نمود تا برادرش هارون را خلیفه قرار دهی و دعایش را اجابت
کردی ،اینک من از تو درخواست میکنم که علی(ع) را خلیفه و جانشین من قرار دهی
تا در هدایت و ارشاد خلق ،وزیر و وصی من باشد» .مناجات پیامبرگرامی هنوز به پایان
نرسیده بود که جبرئیل نازل شد و آیة «انّما ولیکم اهلل  »...را بر او نازل کرد و بشارت داد.
گویند پس از آن ،منافقان صدها انگشتر به سائل دادند ،ولی آیهای در شأنشان نازل نشد و
این ثابت میکند که والیت امیر مؤمنان ،والیت خداوندی است( .آقایی1381 ،ش)46 :

«إقرأ» یعنی «بخوان» و
خداوند متعال هنگام نزول اولین آیه از سورة علق به پیامبر فرمودَ :
این نشان میدهد که پیامبر(ص) قب ً
ال از محتوای قرآن مطلع بودهاند ،چرا که اگر آگاه نبودند

خداوند میفرمود «إعلَم» یعنی «آگاه شو و بدان» .پس میتوان دریافت که پیامبر ،خواندن

و نوشتن را نمیدانستهاند و هنگامی که خداوند به ایشان میفرماید «بخوان» ،پیامبر سؤال
میکند «چه بخوانم؟» جبرئیل عرض میکند که «إقرأ باسم ربک الذی خلق و شُ قَّ منک
علی ًا» (بحرانی ،بی تا .)478 :یعنی به نام پروردگارت بخوان که خداوند متعال نور تو را پیش از

هر قدیمی به وجود آورد و از نور تو علی را آفرید و سپس چنین ادامه میدهد« :إقرأ و ربُّک
االنسان ما لم َیعلم» (علق ،آیههای  3تا  )5یعنی خدایی که انسان
األکرم الذی علَّم بالقلم علَّ َم
َ
َ

را به وسیلة قلم تعلیم داد و همه چیز را به او آموخت ،قادر است به بندهای که درس نخوانده،
قرائت و تالوت را نیز بیاموزد ،یعنی به حضرت علی(ع) نیز همانند پیامبر گرامی تمام علوم را
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علی(ع) با دو قدرت سخن و شمشیر

علی(ع) پس از آن ،نهجالبالغه را ابداع میکند و در میان اعراب سردمدار بالغت ،حکمت

و کالم شناخته می شود و نامش سرآمد سخنوران و اندیشمندان میشود .او با کالم نافذش
مدافع حق و حقیقت در راه خداست و به عنوان سخنوری بی نظیر ،میدان بالغت را تسخیر
میکند ،که در یکی از سخنان جذابش چنین میفرماید« :دعونی و التمسوا غیری» و آن
هنگامی است که میخواهند او خلیفه باشد و امام چنین میفرماید:

«آیا به خاطر دارید؟ در آن روز که دست به دامن من زدید و مانند شتران تشنهای که بر
سر آبشخور از هم سبقت میگیرند و سخت یکدیگر را میفشارند ،عبا از دوش فرو افتاده و
بند نعلینشان در اثر تصادم و مزاحمت از هم گسیخته بود .بیماران نحیف را با تمام تکلیف
به حضرت من سوق دادید و پیران سالخوردهای که بجز عصا و خدمتکار نمیتوانستند راه
بروند هم از این احساسات تهی نبودند ،تا دستهای لرزان و نحیف خود را در دست من
گذاشته و بیعت کنند .حتی بانوان پرده نشین و دوشیزگان نو سال.
من در نخستین مرتبه ،هیجان شگفتآور شما را به خونسردی تلقی کرده و هرچه دست

به طرف من پیش میآمد ،دستهایم به عقب برمیگشت ،و چنین گفتم که مرا معاف
دارید و دیگری را برای این مسئولیت بزرگ که به هزاران رنگ قابل تغییر است ،انتخاب
کنید .آری بگذارید دیگری امیر شود و من مانند یک وزیر به کشور شما کمک کنم ،زیرا
آن روز که من زمام تودة مردم را به دست گیرم ،به طبقات اعیانی که مولود سازمان آلودة
پیشین است ،احترام نمیگذارم و به گلة اشراف گوش نمیکنم و همه را با همان چشم
که خداوند ،نگران است نظر میکنم»( .فاضل1398 ،ق)53 :

اندیشة شعرا دربارۀ علی(ع)

علی را محمدحسین شهریار در سال 1323با این ابیات زیبا و با الهام از حضرت امام با

فتوت چنین میستاید و میسراید:

متحیرم چه نامم ،شه ُملک الفتی را

(شهریار1386 ،ش)98 :

شاعر معاصر ،عباس شهری ،این چنین علی (ع) را توصیف میکند:
به جز از علی نباشد ،به جهان گره گشایی
طلب مدد از او کن چو رسد غم و بالیی
رحمت علی زن
چو به کار خویش مانی ،د ِر
ِ

زخم دلها ،ننهد کسی دوایی
به جز او به ِ

گویندهای از ابونواس میخواهد در وصف علی شعری بگوید ،چون شاعری تواناست .او

نیز بالفاصله چنین میسراید:

َ
علی مدِح ًهًْ
قیل لی ُقل فی ٍّ
قلت ال أقدم فی مدح امر ٍء
ُ
النبی المصطفی قال لنا
و ُّ
وضع ا ُ
هلل علی کتفی یداً

یخمد ناراً مؤصده
مدح ُه
ُ
حار ذواللُّ ِب الی أن عبده
َ

لیل ُۀ المعراج ل ّما صعده
القلب مِن أن َود َده
َّ
فأحس َ
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علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
دل اگر خـداشناسی ،همه در رخ علی بین
برو ای گدای مسکین ،د ِر خانۀ علی زن
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من
به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
نه خدا توانمش خواند ،نه بشر توانمش گفت

که به ما سوا فکندی ،همه سایۀ هما را
به علی شناختم من ،به خدا قسم خدا را
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را
چو اسیر تست اکنون ،به اسیر ُکن مدارا
که علَم ُکند به عالم ،شهدای کربال را

واضع أقدامه
علی
و
ٌ
ُّ

وضع ا ُ
هلل ی َده
محل
فی
ٍ
َ

(غزالی1995 ،م)85 :

گفته شد که علی را به شعر ستایش کن

ستایش علی(ع) لهیب قلب را فروکش میکند
گفتم دربارۀ این مرد چه بگویم که

مردم خردمند را ابتدا به حیرت و بعد به عبادت خود واداشت
رسول اکرم به ما چنین فرمود

در شب معراج ،هنگامی که به آسمانها عروج میکرد

پروردگار متعال بر شانهام دستی گذاشت
که قلب من از دست خدا آرامش یافت

و علی(ع) در روز فتح مکه در خانة کعبه
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بر همانجا پا گذاشت که پروردگار من دست خود را نهاده بود

فصلنامة فدك

موالنا این ابَرمرد تاریخ را چنین ستایش میکند:
از علی آموز اخالص عمل
ای علی که جمله عقل و دیدهای
آنچه دیدی برتر از کون و مکان
چشم تو ادراک غیب آموخته
علی مرتضی
راز بگشا ای
ّ
از تو بر من تافت چون داری نهان؟
چون تو بابی ،آن مدینه علم را
باز باش ای باب بر جویای باب

شیر حق را دان مطهر از دغل
شمهای واگو از آنچه دیدهای
که به از جان بود و بخشیدیم جان
چشمهای حاضران بر دوخته
ای پس از سوء القضا حسن القضا
می فشانی نور چون َمه بی زبان
آفتاب حلم را
چون شعاعی
ِ
تا رسد از تو قشور اندر لُباب
(استعالمی1371 ،ش)175 :

در بررسی آیهای دیگر ،خداوند چنین میفرماید که انسان عاقل و دانا نیازمند رهروی

عالمات و بالنجم هم
است که راه را به او نشان دهد و در آنجا چنین میفرماید« :و
ٍ

یهتدون»( .نحل ،آیۀ )16

امام صادق (ع) فرمود :ستاره ،اشاره به پیامبر گرامی است و عالمات ،امامان معصوم

هستند (کلینی 1401،ق .)296 :امام باقر فرمودند« :نحن النجم» که ما ستارگان هستیم (جویزی،

بی تا )45 :و خداوند متعال در آیهای دیگر متعاقب ًا میفرماید« :و نزلّنا علیک الکتاب تبیان ًا ّ
لکل

شیئ» .خداوند در این قسمت آیه ،حجت را تمام میکند و برنامة کامل و جامع را که همان
قرآن کریم است در اختیار انسانها قرار میدهد تا مسئلة مراقبت و نظارت ،مفهوم صحیحی

پیدا کند .بنابراین چنین میفرماید :کتاب آسمانی را بر تو نازل کردیم که بیان همه چیز در
آن است «و ُّ
شیئ أحصیناه فی اما ٍم مبین»( .یس ،آیة )12
کل ٍ

در هنگام نزول این آیه پیامبر گرامی(ص) با اشاره به حضرت علی(ع) میفرماید :این

مرد همان امام مبین است که خداوند متعال ،علم همه چیز را به او اختصاص داده ،و امام
الباطل و رثته من رسولاهلل»( .جویزی ،بیتا:
الحق مِن
فرمودند« :انا و اهللِ االمام
المبین ُأ ّبی ُن َ
ِ
ُ
)379

امام صادق(ع) میفرمایند :من آنچه در آسمانها و زمین و آنچه در بهشت و دوزخ است

دانستم( .کلینی1401،ق)389 :

امامان نور آسمانها و زمیناند

خداوند متعال ،قرآن و حقیقت آن را که اهل بیت(ع) باشند در یک مسیر و برای تکامل

رهپویان راه حقیقت قرار داده است که اگر آدمی از آغاز زندگی با این امانت انس گیرد ،آن
را سرمشق زندگی قرار خواهد داد و پرتوی از عالم حقیقت در آیینة وجودش منعکس خواهد
شدکه منشأ و مصدر حق قرار میگیرد .علی(ع) نیز این چنین میفرماید« :أنا ُ
حبل المتین و

ُ
الصراط المستقیم».
أنا

پیامبر گرامی و عترت او همان حقیقت قرآن اند و اهل بیت ایشان کسانی هستند که علم

ملکوتی جمیع کتب آسمانی را دارا هستند و در عالم خلقت فقط این خانداناند که خداوند
طیب و طاهر آفریده و آیة تطهیر را دربارة آنان نازل کرده و چنین فرموده
آنها را تکوین ًا ّ

امامت و دیدگاه قرآن و اندیشمندان

میدانم و از تمام گذشته و حال و آینده با خبرم و به آن علم دارم و آن را از کتاب قرآن
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است« :إنّما ُیر ُید ا ُ
الرجس َ
طهر ُکم تطهیراً» (احزاب ،آیة )33
ذهب عنکم
أهل ِ
هلل ُلی َ
البیت و ُی ّ
َ

خداوند چنین اراده کرده است که رجس و آالیش را از شما خاندان نبوت بزداید و شما را از
هر عیب پاک و منزه گرداند( .انما) حرف انحصار است و ( ُیرید اهلل) اشاره به ارادة تکوینی

خداوند دارد و در صورتی که اراده ،تشریعی باشد انحصار به خاندان پیامبر نمیشود ،بلکه
همة مردم را در برمیگیرد.

ممکن است گفته شود که ارادۀ تکوینی یک نوع جبر است .در پاسخ باید گفت که خداوند

متعال ،اهل بیت را در میان کل مخلوقات الگو قرار داده است و انبیا نیز یک نوع شایستگی
اکتسابی را از طریق اعمال خویش به دست آوردهاند و لیاقت ذاتی را خود بالفطره دارند .به

عبارت دیگر ،میتوان گفت که انبیا در عین داشتن قدرت و اختیار گناه کردن ،خود به سوی

گناه نمیرفتند.
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الزم به ذکر است که اهمیت رهبری و امام داشتن در سرنوشت انسانها نقش بسزایی
اناس بأمامهم» (إسراء،
دارد .این نکته را قرآن کریم این چنین عنوان میکند« :یو َم ندعو ُک َّل ٍ

فصلنامة فدك

آیة  )71یعنی آنان که رهبری پیامبران و جانشینان آنان را در هر عصر و زمانه پذیرفتهاند،

همواره پیشوایان امام زمانشان خواهند بود و انسان هرگونه عمل کند ،در هر دو جهان اثرش

منعکس خواهد شد ،بدینجهت گروه حق و باطل از یکدیگر جدا خواهد شد.
کتاب
امام هشتم(ع) نیز در این باره چنین میفرمایندُ « :یدعی ُک ُّل قو ٍم بأما ِم زمانهم و ِ
ربهم و ُسنهًِْ نبی ّهم»( .بحرانی ،بی تا)429 :

اهل بیت(ع) کلمة طیبهاند

خداوند منان در سورة ابراهیم و دربارۀ امام و اهل بیت چنین فرموده است« :ألَم تَر َ
کیف
ثابت و فر ُعها فی السماء ،تؤتی ُأ ُکلها َّ
ضرب اهلل مث ً
کل حین
طیبهًًْ کشجرهًٍْ طیبهًٍْ اص ُلها ٌ
َ
ال کلمهًًْ ّ
یضرب ا ُ
َ
للناس لعل ّهم یتذکرون»( .ابراهیم ،آیه های 24و )25
األمثال
هلل
بأذن َربِّها
ِ
ِ
ُ

امیرالمؤمنین
و امام صادق(ع) در تفسیر این آیه می فرمایند ،پیامبر فرمود« :أنا أص ُلها و ُ

المؤمنون ور ُقها» یعنی
علم االئمهًْ ثمرتُها و شیع ُتهم
َ
فر ُعها و االئمهًُْ علیهمالسالم أغصانُها و ُ

من ریشة این درخت هستم و علی(ع) تنۀ آن درخت ،امامان(ع) شاخههای آن درخت و
علم و دانش آنان میوه و پیروان آنها برگهای این درختاند .امام فرمودند :به خدا سوگند

هنگامی که مؤمنی به دنیا میآید برگی به آن درخت افزوده میشود و چون آن مؤمن از دنیا

میرود برگی از آن درخت ریزش میکند.

همان گونه که بیان شد ،امامان نور آسمانها و زمیناند و مرجع هدایت انسانها به حساب

می آیند .این نکته در زیارت جامعة کبیره چنین آمده است« :خَ لقُکم ا ُ
هلل انواراً فجع ُلکم بعرش ِه
حدقین ،أنتم نو ُر َ
األخیا ِر و هداهًُْ األبرا ِر»( .قمی1371 ،ش)
ُم
َ
النور الذی َ
َ
أولئک ُهم المفلحون».
أنزل معه
خداوند نیز در قرآن چنین می فرماید« :و ات َّبعوا َ

(اعراف ،آیة )157

نزول سورة کوثر دربارۀ حضرت فاطمه(ع)

پیامبر گرامی دو فرزند پسر از حضرت خدیجه داشتند ،یکی با نام قاسم و دیگری با نام

شدند .از این رو مشرکان بسیار خوشحال شدند که برنامههای پیامبر پس از رحلتش ادامه
نخواهد یافت.

اما خداوند با نازل کردن سورۀ کوثر بر پیامبر ،پاسخ دندان شکنی به آنها داد و مژده داد

که دشمنان او ابتر و عقیم هستند ،برنامة اسالم قطع نخواهد شد و ارزش والیت و اهل

أعطیناک الکوثَرِّ ،
َ
إن شان ِ َئ َ
فصل َ
ک هو األب َتر».
بیت دو چندان خواهد شد« :انّا
لربک و انَحرَّ ،
(کوثر ،آیه های  1تا )3

منظور از کوثر همان فراوانی و کثرت نعمت است ،چون کوثر بر وزن فوعل است و

مفهوم مبالغه را می دهد .هنگامی که سوره نازل شد ،پیامبر بر منبر رفتند و این سوره را
تالوت کردند .اصحاب پرسیدند که مفهوم آن چیست؟ حضرت فرمودند :کوثر نهری است
در بهشت که سفیدتر از شیر است و صاف تر از قدح بلور ،که در دو طرف آن قبههایی از ُدر

و یاقوت است( .بحرانی ،بی تا)513 :
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طاهر که او را عبداهلل نیز مینامیدند و هر دو در مکه از دنیا رفتند و پیامبر فاقد فرزند پسر
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َ
خلقت
«لوالک لما
در روایات بسیار و در حدیث قدسی از خداوند چنین آمده است:
ُ
ُ
َ
خلقتکما» .اگر فاطمه نبود نه تو و نه
علی لما خلق ُتک و لو ال فاطم ُۀ لما
االفالک و لو ال ٌّ

علی را خلق نمی کردم .و گویند جبرئیل از پروردگار سؤال فرمودند :اینهایی که در زیر کساء

هستند چه کسانیاند؟ خداوند در حدیث قدسی فرمود« :هم ُ
اهل النب َوۀ و َمعد ُِن الرسالۀ هم
فاطم ُهًْ و أبوها و بع ُلها و بنوها».

در آیۀ دیگر اثبات یکی دیگر از خاندان اهل بیت که ولی عصر(عج) است مطرح می شود

خیر لکم إن ُکنتم مؤمنین»( .هود ،آیة )86
و خداوند می فرماید« :بقیهًُْ اهللِ ٌ

خیر لکم إن کنتم
گویند که امام قائم پس از قیام ،این عبارت را می فرمایند« :بقیۀ اهللِ ٌ

مؤمنین» و در حالی که به کعبه تکیه کرده اند چنین می فرمایند« :منم بقیهًْ اهلل و حجت و

خلیفة خداوند در میان شما» و همه گویند« :السالم َ
علیک یا بقیهًْ اهلل فی ارضه» .این عبارت
از جهت لفظ و معنی مفاهیم بسیاری را در بردارد که وسعت بحث آن در اینجا نمیگنجد.
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در آیهای دیگر گفته میشود که حضرت ابراهیم عالوه بر نبوت دارای مقام امامت نیز

فصلنامة فدك

بودهاند و این نور امامت از ابتدای خلقتشان به صورت بالقوه در وجودشان بود و این جایگاه

هنگام کسب مقام خلیل اللهی به وی اهدا شد .حضرت ابراهیم با مشاهدة نور اهل بیت در
عالم ملکوت ،دست به دعا برداشتند و فرمودند که خداوندا مرا از شیعیان امامان قرار ده و

إن من شیعته ألبراهیم»( .صافات ،آیة )83
خداوند فرمود« :و َّ

امام صادق می فرماید :روزی مردی یهودی خدمت رسول خدا رسید و در مقابل او ایستاد
و به آن حضرت خیره شد .پیامبر درخواست او را جویا شد .آن مرد گفت تو بهتری یا
حضرت موسی که خداوند با او سخن گفت و عصای معجزه آسا را برای او فرستاد و دریا
را برای وی شکافت .پیامبر فرمود :وقتی آدم مرتکب خطا شد ،برای اجابت دعا و توبهاش
به من وآل من متوسل میشود و خداوند او را میآمرزد و نوح چون سوار کشتی شد و
هراس از غرق شدن داشت ،خدا را به محمد و آلش سوگند داد و خداوند او را نجات داد.
ابراهیم در آتش نمرود افتاد و خدا را به پیامبرگرامی و اهل بیت او سوگند داد و [خداوند]
آتش را بر او سرد و سالمت گردانید ،موسی نیز پس از آنکه عصایش به اژدها تبدیل شد،
ترسید ،خدا را به حق محمد و اهل بیتش سوگند داد و [خداوند] او را ایمن ساخت .ای
مرد یهودی ،حضرت مهدی(عج) از نسل من است که چون ظهور کند عیسی بن مریم

از آسمان فرود می آید تا او را یاری کند و نسبت به خویش مقدم میدارد و پشت سر
او نماز میگذارد .آری او کسی است که تمام انبیا آرزوی دیدار وجود مقدسش را دارند.
(آقایی1381 ،ش)229 :

االرض
أن
َ
در آیهای دیگر خداوند چنین میفرماید« :و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر َّ

عبادی الصالحون»( .انبیاء ،آیة )105
َیرثها
َ

طبق روایات متواتر شیعه و اهل تسنن ،این آیه ارتباط مستقیم به ظهور حضرت

ولیعصر(عج) دارد و قرآن کریم این مطلب را از زبور نقل میکند که:

قومها را به انصاف داوری خواهد کرد ،آسمان شادی میکند و زمین مسرور میگردد و

دریا و پریان غرش میکنند و صحرا به وجد می آید و تمامی درختان جنگل به حضور خداوند
ترنم میکنند زیرا برای داوری به جهان میآید( .مزامیر ،مزمور ،96بند)13-10

بنابراین بیشتر اقوام و مذاهب به ظهور منجی عالم بشریت اعتقاد راسخ دارند و هر کدام

نامی برای ایشان قائل شدهاند:

ابراهیم« ،ماشیع» (معدی بزرگ) در تورات عبرانی« ،مهمید آخر» در انجیل« ،سروش

ایزد» در مذهب زردتشت« ،بهرام» در ابستاق زند و پازند« ،فردوس اکبر» در کتاب قیروس

رومیان« ،خسرو» در کتاب مجوس« ،کلمه الحق» و «لسان الحق» در صحیفۀ آسمانی،

«سیر انسان» در عهد جدید« ،بندة یزدان» در زند و پازند« ،منصور» در کتاب دیدبراهمه

و( ...آقایی1381 ،ش)314 :

شعرا در وصف این امام عزیز و بزرگوار چنین آوردهاند:

از نور تو روشن ،ملکا دیــدۀ نــرگس
درس مدارس
وصف الف قامت تـــو ِ
ما جمله نیازیم و تــو ســـرچشمۀ نازی
عالم همه چون معبد و تو روح نمازی
مانند تو َکس چهرۀ دلخواه ندارد
آنــجا که تویی ن ِکهت گل راه ندارد

دل می ُکند از هر چمنی بوی ترا حِس
آن گـــوهر یکدانۀ نـــایاب تـویی تو
قلب جهان ،کنز جهان ،معدن رازی
ای ِ
آن قائــــم استاده به محراب تویی تو
زیـبایی رخســـار تو را مـــاه نـــدارد
ظاهر همه جا ،غایب سرداب تویی تو
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«قائم» در زبور سیزدهم« ،قیدمو» در تورات به لغت ترکوم« ،صاحب» در صحف
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تو آب بقا هستی و ما ریگ ته جـوی
هستی تو لسان اله و قرآن سخن گوی

با سر همگی سوی تو آییم ز هر سوی
بر شهـــ ِر علــوم نبوی باب تویی تو

(میرعظیمی1378 ،ش)164 :

نتیجهگیری

باید گفت که اهل بیت در همه حال با فرمان الهی به این منصب مبعوث شدهاند و در

بسیاری از آیات قرآنی به وجود آنان اقرار شده و جایگاه عصمت آنها بیان شده است که
وارث پیامبرگرامی هستند و خداوند علم الهی را به تمام آنها عطا کرده و این قدرت را در نهاد

آنان از طفولیت قرار داده تا مانند حضرت مسیح بتوانند از سنین کودکی راه بروند و سخن
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کم صبی ًا» (همان،
حضرت یحیی نیز چنین میفرماید« :یا یحیی خُ ِذ
الکتاب بقوهًٍْ و آتینا ُه ُ
َ
الح َ

فصلنامة فدك

کان
بگویند ،آنگونه که خداوند دربارۀ حضرت مسیح چنین میفرماید« :قالوا کیف نُکلّم َمن َ
فی المه ِد صبی ًا َ
قال إنّی عبدالها اتانی
الکتاب وجعلنی نبی ًا» (مریم ،آیههای  29و )30و دربارۀ
َ

کاظم(ع) و امام هشتم(ع) نیز چنین است که روایت شده با متولد شدن حضرت فاطمه(ع)

آیة  )12که این قاعده دربارة حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (علیهما السالم) و امام موسی
شهادتین بر لبشان جاری شد و به همة حواریین سالم کردند و به نام ،آنها را صدا زدند .امام

هشتم نیز چنین بودند و در شکم مادر تسبیح و تهلیل میگفتند.
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