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امامت و دیدگاه قرآن و اندیشمندان

مهدی ممتحن*

چكیده 
امامت يکی از رحمت های الهی است که برای بشر در نظر گرفته شده و پروردگار مّنان 
بيان کرده  قرينه دار  و  به شکلی واضح  قرآن کريم  آيات  را در  آنان  ارزش واالی  بارها 
اين  به  بودند که  افراد عادی  بيت  اهل  را درک کنند.  آن  اهل علم می توانند  است که 
مقام رسيدند، آنگونه که پيامبرگرامی فرمود: »انّما انا بشُر مثُلُکم ُيوحی الیَّ أنما إلُهکم 
الٌه واحُد«. ائمه عليهم السالم همه يک درجه و يکسان نبودند و هر کدام مقامی خاص 
داشتند. خداوند نعمت وجود اهل بيت و اهل عصمت را به انسان عطا کرده است تا هرگز 

از راه هدايت دور نشود. 

کلیدواژه ها: قرآن، امامت، هدايت، آية تطهير، شعر.

*. عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد جيرفت.
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مقدمه
در  است.  اسالمی  تمدن  بنای  سنگ  و  ما  اساسی  قانون  و  قانون  اساس  کريم  قرآن 
کتابی  و  گرامی)ص(  پيامبر  از  انگيزتر  انقالب  و  نافذتر  مؤثرتر،  بشری شخصيتی  فرهنگ 
فرهنگ آفرين تر و زندگی سازتر از قرآن نداريم. در چهارده قرن گذشته بيش از ده هزار 
تفسير بر کالم الل نوشته شده است که تعدادی از آنها به صورت دستخط در کتابخانه های 

جهان نگهداری می شوند. )خرمشاهی، 1372ش(
و  قدمت  به  تاريخی  که  نيست  ديگر  کتاب های  يا  مقدس  کتاب  از  اعم  کتابی  هيچ   
تاريخچه ای به روشنی قرآن داشته باشد. اغلب اسالم شناسان بر اين باورند که قرآن بی 
افزوده و کاستی است و در زمان حيات پيامبر)ص( کاتبان وحی با نوشت افزارهای ساده 
و ابتدايی آن را نوشته اند و سپس به مراکز سياسی مهم جهان ارسال شده است، به قول 

معروف »الفضُل ما شهدت به االعداُء«.
عرفان،  است.  الهی  نامة  وحی  و  اسالمی  معارف  و  علوم  اغلب  کريم سرچشمة  قرآن 
تصوف، زهد و پارسايی، همه در قرآن ريشه دارد؛ از عرفان نظری مکتب ابن عربی تا حکمت 

متعالية صدرايی.
قرآن اساس دستور زبان عربی و علوم بالغی و ادبی است و در بسياری از زبان های 
جهان از جمله فارسی و ترکی نفوذ دارد و در مکتب های شعری جايگاه ارزشمندی يافته است 

که مولوی، حافظ، سعدی و ديگر شعرا نيز به آن ايمان دارند. حافظ در اين باره می فرمايد: 

)خطيب رهبر، 1370: 345(

استاد مطهری در اين زمينه چنين نوشته اند:
»زبان عربی فقط زبان يک کتاب است، آن هم قرآن است که تنها نگهدارنده و حافظ و 
عامل حيات و بقای اين زبان است. تمام آثاری که بعداً در اين زبان به وجود آمده در پرتو 

قرآن و به خاطر آن بوده است«. )مطهری، 1363ش: 91(

از  معنايی  يا  کلمه  و  نام  با  و  يافتند  و شهرت خاصی  برجستگی  قرآن  آيات  از  بعضی 

تا بود ِوردت دعا و درِس قرآن غم مخورحافظا در کنج فقر و خلوِت شبهای تار
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واليت  آية   ،)10 )حجرات:  اخوت  آية  معروف اند:  عناوين  اين  به  که  شدند  آشکار  آيه  خود 
)مائده: 3(، آية امانت )احزاب: 72(، آية تبليغ )مائده: 67(، آية تسميه که همان بسم الل الرحمن 

الرحيم است و در آغاز تمام سوره هاست، آية مباهله )آل عمران: 61(، آية و إن يکاد )قلم: 51(. 
)خرمشاهی،1372ش: 80(

خداوند در حجهًْ الوداع بر پيامبرش وحی فرمود که اگر علی)ع( را وصی بالفصل خويش 
معرفی ننمايی، رسالتت را به طور کامل انجام نداده ای. از اين رو، پيامبر گرامی پس از ايراد 
اسالم  حقانيت  دربارة  و  متعال  خداوند  زبان  از  سوزان،  سرزمين  آن  در  خود  غّرای  خطبة 
چنين  فرمود: »اليوَم اکملُت لکم دينکم و أتممُت عليُکم نعمتی و رضيُت لُکم االسالَم دينًا« 
)مائده،آية 3( يعنی امروز )روز غدير خم( با اعالم واليت بالفصل اميرالمؤمنين علی)ع(، دين 

را بر تو کامل و نعمت را بر شما تمام کردم. 
بنابراين حقانيت توحيد، نبوت، واليت و امامت در روز غدير خم، روز واليت ثابت شد 
و بدين جهت اين آيه به آية واليت معروف شد و روز اکمال دين يعنی تمام واليت و تمام 
نعمت و مذهب تشيع با مفهوم واليت و امامت به فرمان ايزد منان صورت  پذيرفت. اين 
حديث را پيامبرگرامی با توجه به زبان وحی در منی ايراد فرمودند که: »اّيها الناس إنی تارٌک 
الَثقلَين کتاَب الل و عترتی اهَل بيتی ما إن تمّسکتم بهما لَن تضلّوا ابداً، فانّهما لن  فيکم 
يفترقا حتی َيردا علی الحوض« من در ميان شما دو يادگار گرانبها باقی می گذارم؛ کتاب 
الهی و عترتم که اهل بيت من است، و آن دو جداناپذيرند تا در آخرت و در کنار حوض کوثر 

به نزد من باز آيند. )بحرانی، بی تا: 9(
من  گفته های  همه  بشنويد  فرمود 

چون گشته وقت رفتن من سوی ذوالمنن
زخويشتن امانت  دو  کنون  بگذاشتم 

زين دو بجويد آنکه تمسک به هر زمن 

باشم به روز حشر منش يار و دستگير
آن دو امانتی که نهم بعد خود به جا
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وقتی که وجود آدمی يکپارچه شور و هيجان و انباشته از نور ايمان و واليت می شود، 
متوجه خواهد شد که بايد با قرآن و حقايق آن آشنا شود، چرا که الزمة پيروی از اهل بيت، 
آشنايی با قرآن و مفاهيم معنوی آن است و آن گونه که  امام حسن مجتبی)ع( می فرمايند: 

»إنَّ هذا القرآَن فيه مصابيٌح و شفاُء للصدور«. )مجلسی، 1403ق: 32(
گويند پيامبر گرامی)ص( در همان روز در منی چنين فرمود: 

وجل، و عترتی، و الکعبهًُْ البيُت الحرام«.  »انّی تارٌک فيکُم ُحَرماِت الل ثالٌث: کتاُب الل عزَّ
العترهًَْ و اهَل  اما  الکعبهًُْ فهّدموا و  اما  فوا و  الکتاب َفحرَّ ابوجعفر چنين نقل می کند: »اّما 
البيت فقتلوا، و کلُّ و دايِع الل نبذوا«. می گويند از پيامبر گرامی پرسيده شد: »يا رسول الل، 
َمن ِعتَرُتک؟ فقال: اهُل بيتی ِمن ُولد علیٍّ و فاطمهًَْ و تسعهًٍْ ِمن ُصلِب الُحسين)ع( ائمهًًْ 
أبراروهم عترتی ِمن لحمی و دمی«  و چنين سؤال کردند: »يا رسول الل، َمن عترُتک؟ 
فقاَل: االئمهًُْ ِمن بعدی من عترتی عدُد نقباِء بنی اسرائيل و هم تسعهًٌْ ِمن ُصلِب الحسين 
أعطاُهم الُل ِمن علمی و فهمی، فال ُتعلّموهم فأنهم أعُلم منکم، إتبعّوهم فأنُّهم مَع الحق 

و الحُق معهم«. )بحرانی، بی تا: 11-9(

در آيه ای ديگر خداوند دربارة صاحبان واليت حقيقی، اين آية شريفه را نازل می کند و 
می فرمايد: »انّما ولّيُکم الُل و رسولُه و الذيَن آمنوا الذيَن ُيقيموَن الصالهًَْ و ُيوتون الزکاهًَْ و هم 
راکعون« )مائده،آية 55(. ولی امر و ياور شما تنها خداوند و رسولش و مؤمنانی هستند که نماز 

به پا داشته و فقيران را در حال رکوع زکات می دهند. 
آية  اين  از  خداوند  منظور  و  است  واليت  دربارة  آيه  »اين  می فرمايند:  )ع(  امام ششم 
شريفه، حضرت علی)ع( و اوالدش می باشند که به شما و جان و مالتان سزاوارتر و ايمان 

آورندگان تا روز قيامت اند«. )کلينی، 1401ق: 46(

قرآن و عترت است که چون جان بود مرا 
تا روز حشر اين دو نگردد ز هم جدا
بر اهل بيت من نکند هيچ کس جفا

کس اين دو را به هيچ زمان نشمرد حقير
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والیت آیینه ای از واجب الوجود است
خداوند می خواهد در اين آيات کريمه، انوار مقدس اين خاندان را به مردم معرفی کند و 
حقيقت واليت، نماز، زکات و عبادات و پيروی از آنها را به جامعه بنماياند و مشخص کند 
که اين واليت، چه تکوينی چه تشريعی، آيينه ای از واجب الوجود است. شأن نزول اين آيه 

چنين است: 
گويند روزی پيامبر خدا )ص( با جمعی از اصحاب در مسجد مشغول نماز بودند. شخص 
مستمندی وارد مسجد شد و شروع به گدايی  کرد. او در ميان صفوف نماز درخواست کمک 
می کرد، اما کسی به خواهش او پاسخی نمی داد. در اين هنگام مرد سائل رو به درگاه 
خدای کريم گفت: الهی تو شاهد باش که من از مسجد پيامبرت محروم می روم. سخنان 
آن مرد به گوش حضرت علی)ع( رسيد. آن حضرت انگشت مبارکشان را به سوی آن 
مرد حرکت دادند. مرد مسکين منظور آن حضرت را متوجه شد، پيش آمد و انگشتر را از 
دست مبارک حضرت بيرون آورد و از مسجد خارج شد و خدای را شکر کرد. پس از فارغ 
شدن از نماز، هنگامی که پيامبر گرامی متوجه اين امر شدند فرمودند: »خدايا! همان گونه 
که موسی از تو درخواست نمود تا برادرش هارون را خليفه قرار دهی و دعايش را اجابت 
کردی، اينک من از تو درخواست می کنم که علی)ع( را خليفه و جانشين من قرار دهی 
تا در هدايت و ارشاد خلق، وزير و وصی من باشد«. مناجات پيامبرگرامی هنوز به پايان 
نرسيده بود که جبرئيل نازل شد و آية »انّما وليکم الل ...« را بر او نازل کرد و بشارت داد. 
گويند پس از آن، منافقان صدها انگشتر به سائل دادند، ولی آيه ای در شأنشان نازل نشد و 

اين ثابت می کند که واليت امير مؤمنان، واليت خداوندی است. )آقايی، 1381ش: 46(

علم پیامبر به محتوای قرآن
خداوند متعال امی بودن پيامبر را در سورة علق يادآور می شود که با اندکی تأمل می توان 
به محتوای آن پی برد. ذکر اين نکته ضروری است که پيامبر گرامی هنگام نزول اولين سورة 
قرآن می دانستند که اين کتاب آسمانی چگونه کتابی است و از محتوا و فحوای آن آگاه بودند 
و علم به نورانيت مفهوم و معنای آن داشتند و با توجه به اينکه چهارده نور مقدس يعنی اهل 
بيت عصمت و طهارت، خود حقيقت و نور قرآن اند، اين کتاب گرانقدر حقيقت آنان را قبل از 
خلقت تمامی مخلوقات به روشنی بيان کرده است. برای تأييد اين سخن می توان گفت که 
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خداوند متعال هنگام نزول اولين آيه از سورة علق به پيامبر فرمود: »إقَرأ« يعنی »بخوان« و 
اين نشان می دهد که پيامبر)ص( قباًل از محتوای قرآن مطلع بوده اند، چرا که اگر آگاه نبودند 
خداوند می فرمود »إعلَم« يعنی »آگاه شو و بدان«. پس می توان دريافت که پيامبر، خواندن 
و نوشتن را نمی دانسته اند و هنگامی که خداوند به ايشان می فرمايد »بخوان«، پيامبر سؤال 
می کند »چه بخوانم؟« جبرئيل عرض می کند که »إقرأ باسم ربک الذی خلق و ُشقَّ منک 
عليًا« )بحرانی، بی تا: 478(. يعنی به نام پروردگارت بخوان که خداوند متعال نور تو را پيش از 
هر قديمی به وجود آورد و از نور تو علی را آفريد و سپس چنين ادامه می دهد: »إقرأ و ربُّک 
األکَرم الذی علَّم بالقلم علََّم االنساَن ما لم َيعلم« )علق، آيه های 3 تا 5( يعنی خدايی که انسان 
را به وسيلة قلم تعليم داد و همه چيز را به او آموخت، قادر است به بنده ای که درس نخوانده، 
قرائت و تالوت را نيز بياموزد، يعنی به حضرت علی)ع( نيز همانند پيامبر گرامی تمام علوم را 
آموخت، چرا که هر دو از يک سرچشمه الهام می گيرند و آن هم منبع حکمت الهی است. 

علی)ع( با دو قدرت سخن و شمشیر
علی)ع( پس از آن، نهج البالغه را ابداع می کند و در ميان اعراب سردمدار بالغت، حکمت 
و کالم شناخته می شود و نامش سرآمد سخنوران و انديشمندان می شود. او با کالم نافذش 
مدافع حق و حقيقت در راه خداست و به عنوان سخنوری بی نظير، ميدان بالغت را تسخير 
می کند، که در يکی از سخنان جذابش چنين می فرمايد: »دعونی و التمسوا غيری« و آن 

هنگامی است که می خواهند او خليفه باشد و امام چنين می فرمايد: 
»آيا به خاطر داريد؟ در آن روز که دست به دامن من زديد و مانند شتران تشنه ای که بر 
سر آبشخور از هم سبقت می گيرند و سخت يکديگر را می فشارند، عبا از دوش فرو افتاده و 
بند نعلينشان در اثر تصادم و مزاحمت از هم گسيخته بود. بيماران نحيف را با تمام تکليف 
به حضرت من سوق داديد و پيران سالخورده ای که بجز عصا و خدمتکار نمی توانستند راه 
بروند هم از اين احساسات تهی نبودند، تا دست های لرزان و نحيف خود را در دست من 

گذاشته و بيعت کنند. حتی بانوان پرده نشين و دوشيزگان نو سال.
من در نخستين مرتبه، هيجان شگفت آور شما را به خونسردی تلقی کرده و هرچه دست 
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به طرف من پيش می آمد، دست هايم به عقب برمی گشت، و چنين گفتم که مرا معاف 
داريد و ديگری را برای اين مسئوليت بزرگ که به هزاران رنگ قابل تغيير است، انتخاب 
کنيد. آری بگذاريد ديگری امير شود و من مانند يک وزير به کشور شما کمک کنم، زيرا 
آن روز که من زمام تودة مردم را به دست گيرم، به طبقات اعيانی که مولود سازمان آلودة 
پيشين است، احترام نمی گذارم و به گلة اشراف گوش نمی کنم و همه را با همان چشم 

که خداوند، نگران است نظر می کنم«. )فاضل، 1398ق: 53(

اندیشة شعرا دربارۀ علی)ع(
علی را محمدحسين شهريار در سال 1323با اين ابيات زيبا و با الهام از حضرت امام با 

فتوت چنين می ستايد و می سرايد: 

)شهريار، 1386ش: 98(

شاعر معاصر، عباس شهری، اين چنين علی )ع( را توصيف می کند: 
             

گوينده ای از ابونواس می خواهد در وصف علی شعری بگويد، چون شاعری تواناست. او 
نيز بالفاصله چنين می سرايد:

                           

علی ای همای رحمت تو چه آيتی خدا را
دل اگر خـداشناسی، همه در رخ علی بين
برو ای گدای مسکين، دِر خانة علی زن
به جز از علی که گويد به پسر که قاتل من
ابوالعجائب آرد پسری  از علی که  به جز 

نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت 

که به ما سوا فکندی، همه ساية هما را
به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را
را گدا  کرم  از  دهد  پادشاهی   نگين  که 
چو اسير تست اکنون، به اسير ُکن مدارا
را کربال  شهدای  عالم،  به  ُکند  علَم  که 
را الفتی  ُملک  شه  نامم،  چه  متحيرم 

طلب مدد از او کن چو رسد غم و باليیبه جز از علی نباشد، به جهان گره گشايی

به جز او به زخِم دلها، ننهد کسی دوايیچو به کار خويش مانی، دِر رحمِت علی زن

مؤصدهقيَل لی ُقل فی علیٍّ مِدحهًًْ ناراً  يخمُد  مدحُه 
قلُت ال أقدم فی مدح امرٍء
لنا قال  المصطفی  النبیُّ  و 
يداً کتفی  علی  الُل  وضع 

عبده أن  الی  ذواللُِّب  حاَر 
صعده لّما  المعراج  ليلُة 
فأحسَّ القلَب ِمن أن َودَده
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)غزالی، 1995م: 85(

گفته شد که علی را به شعر ستايش کن
ستايش علی)ع( لهيب قلب را فروکش می کند

گفتم دربارة اين مرد چه بگويم که 
مردم خردمند را ابتدا به حيرت و بعد به عبادت خود واداشت 

رسول اکرم به ما چنين فرمود
در شب معراج، هنگامی که به آسمان ها عروج می کرد

پروردگار متعال بر شانه ام دستی گذاشت 
که قلب من از دست خدا آرامش يافت

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

موالنا اين ابَرمرد تاريخ را چنين ستايش می کند: 

)استعالمی، 1371ش: 175(

در بررسی آيه ای ديگر، خداوند چنين می فرمايد که انسان عاقل و دانا نيازمند رهروی 
هم  بالنجم  و  عالماٍت  »و  می فرمايد:  چنين  آنجا  در  و  دهد  نشان  او  به  را  راه  که  است 

يهتدون«. )نحل، آية 16(

عمل اخالص  آموز  علی  از 
ای علی که جمله عقل و ديده ای
آنچه ديدی برتر از کون و مکان
آموخته غيب  ادراک  تو  چشم 
مرتضی  علّی  ای  بگشا  راز 
از تو بر من تافت چون داری نهان؟ 
را بابی، آن مدينه علم  تو  چون 
باز باش ای باب بر جويای باب

شير حق را  دان مطهر از دغل
ديده ای آنچه  از  واگو  شمه ای 
که به از جان بود و بخشيديم جان
دوخته بر  حاضران  چشم های 
ای پس از سوء القضا حسن القضا
می فشانی نور چون َمه بی زبان
را حلم  آفتاِب  شعاعی  چون 
لُباب اندر  قشور  تو  از  رسد  تا 

أقدامه واضٌع  علیُّ  يَدهو  الُل  وضَع  محٍل  فی 
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امامان معصوم  پيامبر گرامی است و عالمات،  به  اشاره  امام صادق )ع( فرمود: ستاره، 
هستند )کلينی ،1401ق: 296(. امام باقر فرمودند: »نحن النجم« که ما ستارگان هستيم )جويزی، 
بی تا: 45( و خداوند متعال در آيه ای ديگر متعاقبًا می فرمايد: »و نزلّنا عليک الکتاب تبيانًا لکّل 

شيئ«. خداوند در اين قسمت آيه، حجت را تمام می کند و برنامة کامل و جامع را که همان 
قرآن کريم است در اختيار انسان ها قرار می دهد تا مسئلة مراقبت و نظارت، مفهوم صحيحی 
پيدا کند. بنابراين چنين می فرمايد: کتاب آسمانی را بر تو نازل کرديم که بيان همه چيز در 

آن است »و کلُّ شيٍئ أحصيناه فی اماٍم مبين«. )يس، آية 12(
در هنگام نزول اين آيه پيامبر گرامی)ص( با اشاره به حضرت علی)ع( می فرمايد: اين 
مرد همان امام مبين است که خداوند متعال، علم همه چيز را به او اختصاص داده، و امام 
فرمودند: »انا و اللِ االمام المبيُن ُأبّيُن الحَق ِمن الباطِل و رثته من رسول الل«. )جويزی، بی تا: 

)379

امام صادق)ع( می فرمايند: من آنچه در آسمان ها و زمين و آنچه در بهشت و دوزخ است 
می دانم و از تمام گذشته و حال و آينده با خبرم و به آن علم دارم و آن را از کتاب قرآن 

دانستم. )کلينی،1401ق: 389(

امامان نور آسمان ها و زمین اند 
خداوند متعال، قرآن و حقيقت آن را که اهل بيت)ع( باشند در يک مسير و برای تکامل 
رهپويان راه حقيقت قرار داده است که اگر آدمی از آغاز زندگی با اين امانت انس گيرد، آن 
را سرمشق زندگی قرار خواهد داد و پرتوی از عالم حقيقت در آيينة وجودش منعکس خواهد 
شدکه منشأ و مصدر حق قرار می گيرد. علی)ع( نيز اين چنين می فرمايد: »أنا حبُل المتين و 

أنا الصراُط المستقيم«. 
پيامبر گرامی و عترت او همان حقيقت قرآن اند و اهل بيت ايشان کسانی هستند که علم 
ملکوتی جميع کتب آسمانی را دارا هستند و در عالم خلقت فقط اين خاندان اند که خداوند 
آنها را تکوينًا طّيب و طاهر آفريده و آية تطهير را دربارة آنان نازل کرده و چنين فرموده 
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است: »إنّما ُيرُيد الُل لُيذهَب عنکم الرجَس أهَل البيِت و ُيطهّرُکم تطهيراً« )احزاب، آية 33( 
خداوند چنين اراده کرده است که رجس و آاليش را از شما خاندان نبوت بزدايد و شما را از 
هر عيب پاک و منزه گرداند. )انما( حرف انحصار است و )ُيريد الل( اشاره به ارادة تکوينی 
خداوند دارد و در صورتی که اراده، تشريعی باشد انحصار به خاندان پيامبر نمی شود، بلکه 

همة مردم را در برمی گيرد. 
ممکن است گفته شود که ارادة تکوينی يک نوع جبر است. در پاسخ بايد گفت که خداوند 
متعال، اهل بيت را در ميان کل مخلوقات الگو قرار داده است و انبيا نيز يک نوع شايستگی 
اکتسابی را از طريق اعمال خويش به دست آورده اند و لياقت ذاتی را خود بالفطره دارند. به 
عبارت ديگر، می توان گفت که انبيا در عين داشتن قدرت و اختيار گناه کردن، خود به سوی 

گناه نمی رفتند. 
الزم به ذکر است که اهميت رهبری و امام داشتن در سرنوشت انسان ها نقش بسزايی 
دارد. اين نکته را قرآن کريم اين چنين عنوان می کند: »يوَم ندعو ُکلَّ اناٍس بأمامهم« )إسراء، 
آية 71( يعنی آنان که رهبری پيامبران و جانشينان آنان را در هر عصر و زمانه پذيرفته اند، 

همواره پيشوايان امام زمانشان خواهند بود و انسان هرگونه عمل کند، در هر دو جهان اثرش 
منعکس خواهد شد، بدين جهت گروه حق و باطل از يکديگر جدا خواهد شد. 

امام هشتم)ع( نيز در اين باره چنين می فرمايند: »ُيدعی ُکلُّ قوٍم بأماِم زمانهم و کتاِب 
ربهم و ُسنهًِْ نبيّهم«. )بحرانی، بی تا: 429(

اهل بیت)ع( کلمة طیبه اند
خداوند منان در سورة ابراهيم و دربارة امام و اهل بيت چنين فرموده است: »ألَم تَر کيَف 
ضرَب الل مثاًل کلمهًًًْ طّيبهًًًْ کشجرهًٍْ طيبهًٍْ اصُلها ثابٌت و فرُعها فی السماء، تؤتی ُأُکلها کلَّ حين 

بأذِن َربِّها يضرُب الُل األمثاَل للناِس لعلّهم يتذکرون«. )ابراهيم، آيه های24 و 25(
و امام صادق)ع( در تفسير اين آيه می فرمايند، پيامبر فرمود: »أنا أصُلها و اميُرالمؤمنين 
فرُعها و االئمهًُْ عليهم السالم أغصانُها و علُم االئمهًْ ثمرُتها و شيعُتهم المؤمنوَن ورُقها« يعنی 
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و  امامان)ع( شاخه های آن درخت  تنة آن درخت،  اين درخت هستم و علی)ع(  من ريشة 
علم و دانش آنان ميوه و پيروان آنها برگ های اين درخت اند. امام فرمودند: به خدا سوگند 
هنگامی که مؤمنی به دنيا می آيد برگی به آن درخت افزوده می شود و چون آن مؤمن از دنيا 

می رود برگی از آن درخت ريزش می کند. 
همان گونه که بيان شد، امامان نور آسمان ها و زمين اند و مرجع هدايت انسانها به حساب 
می آيند. اين نکته در زيارت جامعة کبيره چنين آمده است: »َخلُقکم الُل انواراً فجعُلکم بعرشِه 

ُمحدقيَن، أنتم نوُر اأَلخياِر و هداهًُْ األبراِر«. )قمی، 1371ش(
خداوند نيز در قرآن چنين می فرمايد: »و اتبَّعوا النوَر الذی أنزَل معه أولئَک ُهم المفلحون«. 

)اعراف، آية 157(

نزول سورۀ کوثر دربارۀ حضرت فاطمه)ع(
پيامبر گرامی دو فرزند پسر از حضرت خديجه داشتند، يکی با نام قاسم و ديگری با نام 
طاهر که او را عبدالل نيز می ناميدند و هر دو در مکه از دنيا رفتند و پيامبر فاقد فرزند پسر 
شدند. از اين رو مشرکان بسيار خوشحال شدند که برنامه های پيامبر پس از رحلتش ادامه 

نخواهد يافت. 
اما خداوند با نازل کردن سورة کوثر بر پيامبر، پاسخ دندان شکنی به آنها داد و مژده داد 
که دشمنان او ابتر و عقيم هستند، برنامة اسالم قطع نخواهد شد و ارزش واليت و اهل 
بيت دو چندان خواهد شد: »انّا أعطيناَک الکوثَر، فصلِّ لربَک و انَحر، إنَّ شانَِئَک هو األبَتر«. 

)کوثر، آيه های 1 تا 3(

و  بر وزن فوعل است  نعمت است، چون کوثر  فراوانی و کثرت  از کوثر همان  منظور 
مفهوم مبالغه را می دهد. هنگامی که سوره نازل شد، پيامبر بر منبر رفتند و اين سوره را 
تالوت کردند. اصحاب پرسيدند که مفهوم آن چيست؟ حضرت فرمودند: کوثر نهری است 
در بهشت که سفيدتر از شير است و صاف تر از قدح بلور، که در دو طرف آن قبه هايی از ُدر 

و ياقوت است. )بحرانی، بی تا: 513(
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خلقُت  لما  »لوالَک  است:  آمده  چنين  خداوند  از  قدسی  حديث  در  و  بسيار  روايات  در 
االفالَک و لو ال علیٌّ لما خلقُتک و لو ال فاطمُة لما خلقتُکما«. اگر فاطمه نبود نه تو و نه 
علی را خلق نمی کردم. و گويند جبرئيل از پروردگار سؤال فرمودند: اينهايی که در زير کساء 
هستند چه کسانی اند؟ خداوند در حديث قدسی فرمود: »هم اهُل النبَوة و َمعِدُن الرسالة هم 

فاطمهًُْ و أبوها و بعُلها و بنوها«. 
در آية ديگر اثبات يکی ديگر از خاندان اهل بيت که ولی عصر)عج( است مطرح می شود 

و خداوند می فرمايد: »بقيهًُْ اللِ خيٌر لکم إن ُکنتم مؤمنين«. )هود، آية 86(
گويند که امام قائم پس از قيام، اين عبارت را می فرمايند: »بقية اللِ خيٌر لکم إن کنتم 
مؤمنين« و در حالی که به کعبه تکيه کرده اند چنين می فرمايند: »منم بقيهًْ الل و حجت و 
خليفة خداوند در ميان شما« و همه گويند: »السالم عليَک يا بقيهًْ الل فی ارضه«. اين عبارت 
از جهت لفظ و معنی مفاهيم بسياری را در بردارد که وسعت بحث آن در اينجا نمی گنجد. 

در آيه ای ديگر گفته می شود که حضرت ابراهيم عالوه بر نبوت دارای مقام امامت نيز 
بوده اند و اين نور امامت از ابتدای خلقتشان به صورت بالقوه در وجودشان بود و اين جايگاه 
هنگام کسب مقام خليل اللهی به وی اهدا شد. حضرت ابراهيم با مشاهدة نور اهل بيت در 
عالم ملکوت، دست به دعا برداشتند و فرمودند که خداوندا مرا از شيعيان امامان قرار ده و 

خداوند فرمود: »و إنَّ من شيعته ألبراهيم«. )صافات، آية 83(
امام صادق می فرمايد: روزی مردی يهودی خدمت رسول خدا رسيد و در مقابل او ايستاد 
و به آن حضرت خيره شد. پيامبر درخواست او را جويا شد. آن مرد گفت تو بهتری يا 
حضرت موسی که خداوند با او سخن گفت و عصای معجزه آسا را برای او فرستاد و دريا 
را برای وی شکافت. پيامبر فرمود: وقتی آدم مرتکب خطا شد، برای اجابت دعا و توبه اش 
به من وآل من متوسل می شود و خداوند او را می آمرزد 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. 
ابراهيم در آتش نمرود افتاد و خدا را به پيامبرگرامی و اهل بيت او سوگند داد و ]خداوند[ 
آتش را بر او سرد و سالمت گردانيد، موسی نيز پس از آنکه عصايش به اژدها تبديل شد، 
ترسيد، خدا را به حق محمد و اهل بيتش سوگند داد و ]خداوند[ او را ايمن ساخت. ای 
مرد يهودی، حضرت مهدی)عج( از نسل من است که چون ظهور کند عيسی بن مريم 
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از آسمان فرود می آيد تا او را ياری کند و نسبت به خويش مقدم می دارد و پشت سر 
او نماز می گذارد. آری او کسی است که تمام انبيا آرزوی ديدار وجود مقدسش را دارند. 

)آقايی، 1381ش: 229(

در آيه ای ديگر خداوند چنين می فرمايد: »و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أنَّ االرَض 
َيرثها عبادَی الصالحون«. )انبياء، آية 105(

حضرت  ظهور  به  مستقيم  ارتباط  آيه  اين  تسنن،  اهل  و  شيعه  متواتر  روايات  طبق 
وليعصر)عج( دارد و قرآن کريم اين مطلب را از زبور نقل می کند که: 

قوم ها را به انصاف داوری خواهد کرد، آسمان شادی می کند و زمين مسرور می گردد و 
دريا و پريان غرش می کنند و صحرا به وجد می آيد و تمامی درختان جنگل به حضور خداوند 

ترنم می کنند زيرا برای داوری به جهان می آيد. )مزامير، مزمور96، بند13-10(
بنابراين بيشتر اقوام و مذاهب به ظهور منجی عالم بشريت اعتقاد راسخ دارند و هر کدام 

نامی برای ايشان قائل شده اند: 
صحف  در  »صاحب«  ترکوم،  لغت  به  تورات  در  »قيدمو«  سيزدهم،  زبور  در  »قائم« 
»سروش  انجيل،  در  آخر«  »مهميد  عبرانی،  تورات  در  بزرگ(  )معدی  »ماشيع«  ابراهيم، 
ايزد« در مذهب زردتشت، »بهرام« در ابستاق زند و پازند، »فردوس اکبر« در کتاب قيروس 
روميان، »خسرو« در کتاب مجوس، »کلمه الحق« و »لسان الحق« در صحيفة آسمانی، 
»سير انسان« در عهد جديد، »بندة يزدان« در زند و پازند، »منصور« در کتاب ديدبراهمه 

و... )آقايی، 1381ش: 314(
شعرا در وصف اين امام عزيز و بزرگوار چنين آورده اند:

از نور تو روشن، ملکا ديــدة نــرگس
مدارس درِس  تـــو  قامت  الف  وصف 

دل می ُکند از هر چمنی بوی ترا ِحس
آن گـــوهر يکدانة نـــاياب تـويی تو

ما جمله نيازيم و تــو ســـرچشمة نازی
نمازی تو روح  عالم همه چون معبد و 
ندارد دلخواه  چهرة  َکس  تو  مانند 
ندارد راه  گل  نِکهت  تويی  که  آنــجا 

ای قلِب جهان، کنز جهان، معدن رازی
آن قائــــم استاده به محراب تويی تو
زيـبايی رخســـار تو را مـــاه نـــدارد
تو تويی  سرداب  غايب  جا،  همه  ظاهر 
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)ميرعظيمی، 1378ش: 164( 

نتیجه گیری
بايد گفت که اهل بيت در همه حال با فرمان الهی به اين منصب مبعوث شده  اند و در 
بسياری از آيات قرآنی به وجود آنان اقرار شده و جايگاه عصمت آنها بيان شده است که 
وارث پيامبرگرامی هستند و خداوند علم الهی را به تمام آنها عطا کرده و اين قدرت را در نهاد 
آنان از طفوليت قرار داده تا مانند حضرت مسيح بتوانند از سنين کودکی راه بروند و سخن 
بگويند، آن گونه که خداوند دربارة حضرت مسيح چنين می فرمايد: »قالوا کيف نُکلّم َمن کاَن 
فی المهِد صبيًا قاَل إنّی عبدالها اتانی الکتاَب وجعلنی نبيًا« )مريم، آيه های 29 و30( و دربارة 
حضرت يحيی نيز چنين می فرمايد: »يا يحيی ُخِذ الکتاَب بقوهًٍْ و آتيناُه الُحکَم صبيًا« )همان، 
آية 12( که اين قاعده دربارة حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه )عليهما السالم( و امام موسی 

کاظم)ع( و امام هشتم)ع( نيز چنين است که روايت شده با متولد شدن حضرت فاطمه)ع( 
شهادتين بر لبشان جاری شد و به همة حواريين سالم کردند و به نام، آنها را صدا زدند. امام 

هشتم نيز چنين بودند و در شکم مادر تسبيح و تهليل می گفتند. 
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