بسم اللّه الرحمن الرحیم
همتایی حضرت فاطمه و علی ( علیهماالسالم )
قال مولینا جعفر بن محمد الصادق  « :لوال أن اللّه تبارك و تعالی خلقَ أمیرالمؤمنین ( علیه السالم
) لفاطمةٍّ ما كان لها كفو علی ظهر األرض مِن آدمَ و مَنْ دونه » .
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 .1گرچه هر موجودی به نوبه خودْ مظهر اسمی از اسماء حسنای خداوند سبحان می باشد و از آن
جهتْ همانند ندارد  ،زیرا تكراری در نظام هستی نیست  ،لكن مظاهر جزئی  ،چوون كرورت آنهوا
آشكار و وحدت آنان نهان است  ،جهات مشتركی را می توان در آنها یافت كه آنوان را همننوان
سازد.
هرچه هستی چیزی محدودتر باشد  ،همتاهای فراوانی خواهد داشت و هرچه هستی چیوزی وسویع
تر باشد  ،همانندهای كمتری خواهد داشت تا به هستی محض برسد كه نه همانند خواهد داشوت :
﴿ لیس كمرله شی ء ﴾  2و نه همتائی برای آن وجود صرف فرض می شود  ﴿ :و لم یكن لوه كفووا
أحد ﴾ .
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در قلمرو امكان  ،مظهر آن نام برتر ( اسم اعظم )  ،وجود مبارك پیوامبر ( صولّی اهلل علیوه وآلوه
وسلّم ) است كه اَحدی در محدوده امكان همانند او نیست ؛ زیرا مظهور توام خودای بوی همتوا را
همتا نخواهد بود  ﴿ :ثمّ دنا فتدلّی ٭ فكان قاب قوسین أو أدنی ٭ فأوحی إلی عبده ما أوحی ٭ ما
كذب الفؤاد ما رأی ﴾  4و اگر ممكن در برابر وجود مبارك ختمی مرتبت قرار گیرد  ،موا دون او
خواهد بود ؛ نه همسان او ؛ زیرا تحت لوای حمد او واقع شوده و بوه شوفاعت كبورای او نیازمنود
است و اگر موطنی فرض شود كه دینر انوار طواهره بوا حضورتت متحود باشوند  ،بواز سوخن از
همتایی نخواهد بود ؛ زیرا در آن موطن  ،كررتی نیست تا كالم از برابری یا برتری به میان آیود ؛
بنابراین  ،برای وجود مبارك پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) همتایی در پهنه امكان نمی
 1و كافی  ،ج  ، 1كتاب الحجة  ،باب مولد الزهراءٍّ  ،ص .461
 2و سوره شوری  ،آیه .11
 3و سوره توحید  ،آیه .4
 4و سوره نجم  ،آیات  8و .11

باشد ؛ خواه به عنوان سالبه به انتفاء محمول  ،چنان كه در فرض اوّل بیان شد و خوواه بوه عنووان
سالبه به انتفاء موضوع  ،چنان كه در فرض دوم اشاره شد.
هرگونه همسانی در بخت موجودهای مجرد یافت شود  ،راجع به اوصاف خارج از ذات آنهاسوت
و هرگونه تمایز بی همتایی در آنها یافت شود  ،راجع به درون ذات آنهاست  ﴿ :ما منّا إالّ له مقامٌ
معلوم ﴾  5و مراد از مقام معلوم كه همانند ندارد  ،هویت وجودی آنهاست ؛ نوه ماهیوت مفهوومی
آنان كه شركت در آنها  ،نه نقصی برای موجود كامل و نه فضیلتی برای موجود ناقص محسووب
خواهد شد.
 .2اساس كمال هر چیزی  ،هستی همان شی ء است كه حقیقت او را تشكیل می دهد ؛ نه چیزهایی
بیرون از آن ؛ همانند امور ماهوی یا مفهومی كه خود سهمی از حقیقت اصویل ندارنود و حصوول
آنها در اذهان است و نیل نیروهای ادراكی نسبت به آنها سهل می باشد.
هرچه هستی چیزی ضعیف تر باشد  ،ادراك شهودی آن آسان تر است و هرچه هستی چیزی قووی
تر باشد  ،نیل حضوری در آن دشوارتر خواهد بود تا برسد به هستی محض كه نه ادراك حصولی
حكیم بحّاث را به آن مقام منیع راه اسوت  « :ال یدركوه بعود الهموم »  6 ،و نوه ادراك حضووری
عارف غوّاص را به عمق آن بحر بی كران  ،مجال می باشد  « :ال یناله غوص الفطن » .
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لذا در عرفان نظری مسئله ای كه موضوع او هویت مطلقوه و مقوام ال تعوین ( هموان مقوام ذات )
باشد  ،وجود ندارد 8 .گرچه ادراك مظاهر آن هستی محض  ،نه تنها برای عقل میسور است  ،كوه
حسّ نیز از نیل به آنها محروم نیست  ،ولی ادراك ذات اقدس آن وجود صرف  ،نه تنهوا میسوور
حس نیست كه مقدور عقل هم نخواهد بود  « :و العقل كالحس قاصر عون الوصوول إلوی سورادق
جالله » .
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 5و سوره صافات  ،آیه .164
 6و نهج البالغه  ،خطبه  ، 1ص .22
 7و نهج البالغه  ،خطبه  ، 1ص .22
 8و مصباح االنس  ،ص  13و .14
 9و تمهید القواعد  ،ص .188

آری  ،اصل علم به ذات اقدس و نه اكتناه به آن  ،بدیهی هر موجوودی اسوت كوه ادراكوی دارد ؛
زیرا او قبل از ادراك خود و لوازم ذاتی خود و حتی قبل از ادراك آگاهی خوود  ،ذات آن هسوتی
محض را ادراك می نماید ؛ لذا وحی آسمانی  ،اصل آگاهی به آن ذات اقدس را فطری دانسوته و
درباره آن سخن نمی گوید  ... « :و اما الذات فستطلع ان القرآن یراه غنیا عن البیان » .
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در منطقه امكان شناخت حصولی یا حضوری  ،موجودی دشوارتر از شناخت وجود مبارك ختموی
مرتبت ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) و انوار طاهره اهل بیت طهارت ( علیهم السالم ) نمی باشد :
«  ...اإلمام واحد دهره ؛ ال یدانیه أحدٌ و ال یعادله عالم و ال یوجد منه بدل و ال له مرول و ال نظیور
 ...و هو بحیث النجم من ید المتناولین و وصف الواصفین ؛ فأین اإلختیار من هذا ؟ ! و أین العقول
عن هذا . » ...
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 .3گرچه كمال هر چیزی به هستی همان چیز است  ،نه امور مفهومی یا مواهوی آن  ،ولوی معیوار
كمال هر چیزی همانا هستی اوّلی و ذاتی شی ء است ؛ نه هستی مادی ثانوی و عرضی آن ؛ زیورا
حقیقت هر چیزی را صورت نوعیه او ترسیم می كند كه حاكی نحوه هستی اوسوت ؛ نوه اوصواف
بیرونی او كه ترجمان نحوه ارتباط او به خارج از حقیقت او می باشد و كموال ذاتوی انسوان كوه
همان هستی آگاه و فعال است  ،به نحوه اندیشه های صحیح است كه از مبادی عالیه دریافت موی
كند و به نحوه نیت و اراده تدبیر بدن و جهان طبیعت است كه همان عقل نظری و عقل عملوی او
را تشكیل می دهند.
حقیقت انسان از لحاظ علم  ،همان اندیشه ناب خواهد بود و از لحاظ عمل  ،همان نیوت خوالص و
كمیاب می باشد كه در جهان آخرت به صورت آن علم كامل و این اراده خالص محشور خواهود
شد و دینر روابط و پیوندهای عَرَضی را به حریم حقیقت انسان  ،راهی نیسوت  ... « :قیموة كول

 10و المیزان  ،ج  ، 1ص .13
 11و كافی  ،كتاب الحجة  ،باب جامع فی فضل اإلمام ( از حضرت امام رضا ( علیه السالم ) )  ،ص .201

امرء ما یحسنه »  12 ،و همان طوری كه در واقعیت آغوازین انسوان توأثیری ندارنود  ،در ظهوور
حقیقت او  ،در انجام و پایان او هم سهمی نخواهند داشت  ... ﴿ :فال أنساب بینهم ﴾ .
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چون حقیقت انسان را روح مجرد او تأمین موی نمایود و بودن در تموام مراحولْ توابع آن اسوت و
موجود مجرد نیز منزّه از پدیده های ذكورت و انوثت است  ،لذا هیچ كمالی از كمواالت وجوودی
برای انسان  ،نه مشروط به مذكر بودن اوست و نه ممنوع به مؤنث بودن او خواهد بود و از ایون
جهت  ،كمال حقیقی كه همان مقام شامخ والیت است  ،نصویب هور انسوان مطهور واجود شورایط
خواهد شد.
آری  ،مناصب اجرایی به حسب نظام احسن  ،بین زن و مرد توزیع و هركودام بوه وظیفوه خواصْ
راهنمایی شده اند  ،لذا نام مریم در ردیف دینر اولیای الهی قرار دارد  ... ﴿ :ذكر رحموت ربّو
عبده زكریّا ﴾ ؛ ﴿ و اذكر فی الكتاب مریم  ﴾ ...؛ ﴿ و اذكر فی الكتاب إبراهیم  ﴾ ...؛ ﴿ و اذكر فی
الكتاب موسی  ﴾ ...؛ ﴿ و اذكر فی الكتاب إسمعیل  ﴾ ...؛ ﴿  ...و اذكر فی الكتاب إدریس ﴾  ، 14و
سرّش همان طوری كه اشاره شد  ،آن است كه كمال حقیقی انسان از آن روح مجرد اوست كه از
قید ذكورت و انوثت رهاست ؛ چنان كه از بند نژاد سفید و سیاه آزاد و از حیطه زبوان و زموان و
اقلیم و دینر پدیده های مادی  ،بیرون است.
 .4اگر حضرت فاطمهٍّ سیده زنان جهانیان است و غیر از حضورت علوی ( علیوه السوالم ) احودی
همتای او نمی باشد  ،تنها به لحاظ كمال وجودی آن بانوست ؛ نه به لحاظ پیوندهای اعتبواری او
؛ زیرا ربط قراردادی  ،مایه كمال اعتباری است ؛ نه حقیقی و تنها كمال ذاتی و هستی اسوت كوه
پایه هرگونه كمالهای حقیقی خواهد بود ؛ لذا نباید كمال آن صدیقه كبرا را در اضافات عرضی او
بررسی كرد.
زیرا دینران نیز در آن پیوندهای عرضی با او برابر یا از او برترند  ،زیرا فرزندی پیوامبر اكورم (
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) منحصور در او نیسوت و همسوری امیرالموؤمنین ویوژه او نبوود ؛ كوه
 12و نهج البالغه  ،حكمت .81
 13و سوره مؤمنون  ،آیه .101
 14و سوره مریم  ،آیات  54 ، 51 ، 41 ، 16 ، 2و .56

دینران نیز فرزند نبی اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) و همسر حضرت علوی ( علیوه السوالم )
بوده اند و در این اضافات با او برابرند ؛ و همچنین مادری امامان معصوم مخصوص آن حضورت
نیست كه فاطمه بنت اسد در مادری امامان معصوم ( علیهم السالم ) از او برتر است ؛ زیورا اگور
آن حضرت مادر یازده امام معصوم است  ،این بانو نیز مادر دوازده امام معصوم می باشود ؛ ولوی
هرگز به مقام منیع حضرت زهراٍّ نمی رسد و چون هستی این گونه از اضافات اعتباری به هسوتی
ذاتی و مستقل تكیه دارد  ،اگر تكیه گاه آنها ی

هستی كامول باشود  ،شوكوفایی ایون گونوه از

اوصاف عرضی بیشتر خواهد شد.
خالصه آنكه شناختِ حدّی ی

انسانِ متعالی  ،همانا معرفت هستی اوست  ،و آگاهی از اوصواف

عرضی او كه به منزله شناخت رسمی و یا احیانا شناخت اسمی می باشد  ،چندان عمیوق و معتبور
نخواهد بود.
 .5بهترین روش شناخت حضرت فاطمهٍّ تحلیل ثقلوین  ،یعنوی قورآن كوریم و سونّت معصوومین (
علیهم السالم ) می باشد كه هیچ عاملی بهتور از ایون دو وزنوه وزیون  ،ترجموان هسوتی آن ذات
مقدّسه نمی باشد.
آیه تطهیر
﴿ إنّما یرید اللّه لیذهب عنكم الرجس أهل البیت و یطهّركم تطهیرا ﴾  15؛ اراده ای كه در این آیه
كریمه به خدای سبحان نسبت داده شده  ،اراده تكوینی است كوه هرگوز از موراد تخلّوف نخواهود
داشت  ﴿ :إنّما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون ﴾  16و امتیاز اراده از مراد  ،هموان تاوایر
ایجاد و وجود است كه با تمایز در نسبت و اعتبار از ی

دینر ممتاز می باشند.

سرّ ضرورت تحقق مراد در اراده تكوینی  ،آن است كه در نشأه ملكوتی اشیاء توزاحم و برخوورد
وجود ندارند  ،لذا به مجرد اراده ﴿ كن ﴾  ،مراد ﴿ فیكون ﴾ متحقق می شود و ذكر حرف ﴿ فواء ﴾
در ﴿ فیكون ﴾ برای بیان ترتّب وجودی است ؛ نه انفكاك زمانی و مانند آن.

 15و سوره احزاب  ،آیه .33
 16و سوره یس  ،آیه .82

جهت تكوینی بودن اراده در آیه فوق  ،این است كه اراده خداوند به فعل خودش تعلق گرفته ؛ نه
به فعل غیر و نه به سبب شی ء دینر ؛ زیرا اراده خداوند به طهارت انسانها از راه امترال تكالیف
 ،اراده تشریعی است كه تخلّف آن از مراد محذوری ندارد.
زیرا معنای اراده تشریعی  ،آن است كه خداوند سبحان اراده جعل قانون می كند كه در حقیقوت «
ارادة التشریع » است و به نوبه خود  ،ی

اراده تكوینی است ؛ لذا قانون كه مراد است حتما جعل

خواهد شد و تخلّف در تشریع و جعل او راه ندارد ؛ یعنی به مجرد اراده قانوننذاری  ،قوانون بوه
عنوان ی

امر دینی جعل می شود.

معنای جعل قانون  ،آن است كه بین اراده قانوننذاری و بوین تحقوق آن شوی ء در خوارج  ،اراده
انسان مختار  ،فاصله است كه یا با حسن اختیار خود انجام می دهد و یا با سوء اختیار خود آن را
ترك می كند ؛ بر خالف اراده تكوینی كه مستقیما به مراد خارجی تعلق می گیرد كوه عوین فعول
خداست و تخلّف پذیر نخواهد بود.
بنابراین فرق آیه فوق با آیه ﴿ و لكن یرید لیطهّركم و لیوتمّ نعمتوه علویكم لعلّكوم تشوكرون ﴾
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روشن می باشد ؛ زیرا در این آیه  ،خدای سبحان اقسام سه گانه طهارت ( وضو و غسل وتیمم )
را تشریح فرموده  ،تا انسان مختار با اراده خود  ،تكالیف یاد شده را امترال نمایود و از ایون راه ،
طاهر گردد.
گرچه در تیمّمْ گردآلود و غبارین خواهد شد  ،ولی از هرگونه غرور و خودخوواهی و هواپرسوتی
تطهیر می شود ؛ چنان كه در آیه ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و توزكّیهم بهوا ﴾  18پرداخوت
زكات كه ی

عمل عبادی و اختیاری است  ،سبب تطهیر و تزكیه شناخته شده است.

پس اگر خداوند سبحان اراده تطهیر و تزكیه انسانها را از راه تكلیف به خودش نسبت می دهود ،
همانا اراده تشریعی است و نه تكوینی ؛ لذا نه با تخلّف مرادْ منافاتی دارد و نه بوا اراده تكووینی
خدا به عدم تطهیر دلهای تبهكارانْ مخالف است و نه با جعل رجس و پلیدی بر متمرّدان بی ایمان
منافات دارد ؛ زیرا نه اراده تشریعی به طهارت  ،نقیض عدم اراده تكوینی به طهارت اسوت و نوه
 17و سوره مائده  ،آیه .6
 18و سوره توبه  ،آیه .103

ضد اراده تكوینی به جعل رجس و پلیدی می باشد ؛ لذا در عین آنكه با اراده تشریعی نسبت بوه
همه مكلفین فرمود  ... ﴿ :یرید لیطهّركم  ﴾ ...با اراده تكوینی نسبت به متمردان از دستورات الهی
و شتابزدگان به سوی كفر و  ...فرمود  ... ﴿ :أُولئ

الذین لم یُرد اللّه أن یطهّر قلووبهم  19 ﴾ ...و

در حالی كه با اراده تشریعی فرمود  ... ﴿ :ویذهب عنكم رجز الشیطان ﴾  20با اراده تكوینی نسبت
به نابخردان چنین فرمود  ﴿ :و یجعل الرجس علی الوذین ال یعقلوون ﴾  21؛ ﴿ كوذل
الرجس علی الذین الیؤمنون ﴾ .

یجعول اللّوه
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خالصه آنكه خدای سبحان با اراده تكوینی تخلف ناپذیر خود  ،موهبت طهارت از هرگونه رجس
را خواه در اندیشه های عقل نظری و خواه در نیّت و اراده های عقل عملی  ،به اهل بیت عصومت
اعطاء فرمود و به مقتضای حصر  ،این تطهیر تكوینی را تنها به آن ذوات طواهره اختصواص داد و
فقط برای آنان اراده نمود.
به مقتضای استمرار مستفاد از تعبیر به فعل مضارع ﴿ یرید ﴾  ،منظور همان دفوع هرگونوه رجوس
است ؛ نه رفع آن ؛ كه اگر لحظه ای پلیدی گناه به حرم امن آن ذوات پاك راه یابود  ،بوا دوام و
استمرار فیض « اذهاب رجس » و تطهیر از هر « ناپاكی » سازگار نخواهد بود.
چون از هجوم هرگونه گناه جلوگیری به عمل می آید و هیچ ناپاكی را به مقام قداست آن پاكوان
الهی راه نیست  ،معلوم می شود كه خطور انجام كار ناصواب را در دلهای متیّم آنان گذری نمی
باشد ؛ زیرا تعبیر آیه كریمه این نیست كه اهل بیت ( علیهم السوالم ) را از رجوس دور موی دارم
كه با میل درونی آنان سازگار باشد  ،بلكه تعبیر آن است كه رجس را از آنان دور می دارم و از
آنان برطرف می سازم.

 19و سوره مائده  ،آیه .41
 20و سوره انفال  ،آیه .11
 21و سوره یونس  ،آیه .100
 22و سوره انعام  ،آیه .125

همانند تعبیری كه درباره بنده مُخْلَص  ،حضرت یوسف صدّیق شده اسوت  ... ﴿ :كوذل

لِنصورف

عنه السوء و الفحشاء إنّه من عبادنا المخلَصین ﴾  23؛ یعنی بدی و زشوتی را از حضورت یوسوف (
علیه السالم ) منصرف می كنیم ؛ نه آنكه حضرت را از زشتی باز می داریم.
بنابراین  ،گناه اصال به كوی صداقت و اخالص بندگان صدیق و مخلوص راه نودارد و مسوتفاد از
تعبیر ﴿ لیذهب عنكم الرجس ﴾ همان انصراف رجس از اهول بیوت ( علویهم السوالم ) اسوت ؛ نوه
انصراف آنان از رجس ؛ در نتیجه خیال پلیدی كه به نوبه خود رجس نفسوانی اسوت  ،در صوحنه
عقل طاهر آنها راه ندارد.
چون تنها به اذهاب رجس اكتفا نشد و تطهیر مؤكّد را در تعقیب آن ذكر كرد  ،معلوم موی شوود ،
نه تنها هیچ پلیدی را به حرم عصمت و طهارت راهی نیست  ،بلكه هیچ اثری از آثار آن نیوز بوه
كوی اخالص راه ندارد ؛ زیرا پلیدی آن چنان از حریم هستی پاكان الهی دور است كه غبار آن یا
رائحه آن یا رنگ یا سایه و شبح و طیفی از آن هم به بلندای مقام مقدس آنان راه نخواهد داشت.
امام رازی را سخنی ناز در سرّ جمع بین اذهاب رجس و تطهیر آن ذوات است ؛ بدین عبارت « :
فیه لطیفة و هی ان الرجس قد یزول عینا و ال یطهر المحل ؛ فقوله تعالی ﴿ لیذهب عنكم الرجس ﴾
أی یزیل عنكم الذنوب ﴿ ویطهّركم ﴾ أیْ یلبسكم خلع الكرامة » ؛  24یعنی  ،نه تنها صفات سولبیه
را با اذهاب رجس تأمین فرمود  ،بلكه خلعت كرامت را كه محور تمام صفات ثبوتیوه اسوت  ،بوا
تطهیر كه ی

امر وجودی است  ،تضمین نمود ؛ لذا هماره آثار طهارت از آن ذوات بوه دینوران

می رسد و هیچ اثری از آثار پلیدی را به مأمن عصمت آنان راه نیست.
همانند مؤمنان خاص كه از میعاد ویژه رحمت برخوردارند و نه تنها جهنم به سراغ آنها نموی رود
و آنان از آتت دورند  ،بلكه صدای جهنّم نیز كه اثری از آثار اوست به گوش آنها نمی رسود و
روزی كه همه موجودات آسمانی و زمینی هراسناكند 25آنان از هراس نیز مصوونند  ﴿ :إنّ الوذین
سبقت لهم منّا الحسنی أُولئ

عنها مبعدون ٭ ال یسمعون حسیسها و هم فی موا اشوتهت أنفسوهم

 23و سوره یوسف  ،آیه .24
 24و تفسیر كبیر  ،ج  ، 25ص  ، 210ذیل آیه تطهیر.
 25و سوره نمل  ،آیه.87

خالدون ٭ ال یحزنهم الفزع األكبر  26 ﴾ ...؛ « فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جیران اللّوه فوی داره ،
رافق بهم رسله و أزارهم مالئكته وأكرم اسماعهم أن تسمع حسیس نار أبدا » .

27

و چون ادراك معارف قرآن  ،بدون طهارت ضمیرْ میسور نیست  ﴿ :إنّه لقران كریم ٭ فوی كتواب
مكنون ٭ الیمسّه إالّ المطهرون ﴾  28و تطهیر شدگان الهی با كتاب مكنونی كه محویط بوه قورآنِ
تنزّل یافته استْ در تماس و ارتباطند  ،اهل بیت عصمت ( علیهم السالم ) نیوز بوه هموه مودارج و
معارج قرآن آگاه و مطّلع اند.
چون درجات بهشت به عدد آیات قرآن كریم است  ... « :فونن درجوات الجنّوة علوی قودر آیوات
القرآن ؛ یقال له  :اقرأ و ارق  ،فیقرأ ثم یرقی  .29 » ...نیل به درجه جنة اللقواء از آنِ كسوی اسوت
كه در اثر طهارت روح  ،حقیقت قرآن را كه در اُمّ الكتاب نزد خداوند سبحان از اعتالء و حكمت
ویژه ای برخوردار است  ،تلقی نماید  ﴿ :إنّا جعلناه قرانوا عربیوا لعلكوم تعقلوون ٭ و إنّوه فوی أُمّ
الكتاب لدینا لعلی حكیم ﴾ .

30

ما دامی كه انسان به هستی خود یا به وصف خود مانند علم و معرفت توجوه دارد  ،بوه طهوارت
ناب راه نخواهد یافت  ... « :فمن رزق الطهارة حتی عن اإلخالص فقود مُونح اإلخوالص  31 » ...و
در نتیجه  ،مساسی كه با كنه قرآن نخواهد داشت و از جنة اللقاء نیوز طرفوی نموی بنودد و چوون
تطهیر در آیه كریمه  ،مطلق است و از رجز و رجس خاصی سخن بوه میوان نیاموده اسوت  ،پوس
هرچه سیئه و پلیدی شمرده می شود  ،گرچه حسنه ابرار باشود  ،از اهول بیوت طهوارت ( علویهم
السالم ) زدوده شده است حتی پلیدی توجه به هستی خود و وصف خود و . ...

 26و سوره انبیاء  ،آیات  101و .103
 27و نهج البالغه  ،خطبه .183
 28و سوره واقعه  ،آیات  77و .79
 29و كافی  ،ج  ، 2باب فضل حامل القرآن  ،ص .606
 30و سوره زخرف  ،آیات  3و .4
 31و پایان فصل چهارم مفتاح غیب الجمع و الوجود.

این همان طهارت نایابی است كه از مطهر ناب  ،حضرت جعفر بن محمد الصادق ( علیه السوالم )
در ذیل آیه كریمه ﴿ وسقاهم ربّهم شرابا طهورا ﴾  32رسیده ست كه مراد  ،طهارت از « ما سووی
اللّه » است  ... « :یطهرهم عن كل شی ء سوی اللّه إذ ال طاهر مَنْ تَدَنّسَ بشی ء مون األكووان إالّ
اللّه » ؛ رووه عن جعفر بن محمدص.

33

سپس در بین مفسران اسالمی چون امام رازی و دینران رواج یافت كه در ذیل آیوه كریموه یواد
شده  ،گفته است  ... « :فنذا وصل الی ذل

المقام و شرب مون ذلو

الشوراب انهضومت تلو

االشربة المتقدمة ؛ بل فنیت ؛ ألن نور ماسوی اللّه تعالی یضومحل فوی مقابلوه نوور جوالل اللّوه و
كبریائه و عظمته و ذل

هو آخر سیر الصدیقین و منتهی درجاتهم فی االرتقاء و الكموال ؛ فلهوذا

السبب ختم اللّه تعالی ذكر ثواب االبرار علی قوله  ﴿ :و سقاهم ربّهم شرابا طهورا ﴾ » .

34

در تفسیر اَبی السعود بن محمد عمادی چنین آمده است  « :هو نوع آخر  ...كما یرشد إلیه اسناد «
سقیه » إلی رب العالمین و وصفه بالطهوریة ؛ فننه یطهر شاربه عن دنس المیل إلی المالذ الحسّیة
و الركون إلی ما سوی الحق ؛ فیتجرد لمطالعة جماله ملتذا بلقائه باقیا ببقائه و هی الاایوة القاصویة
من منازل الصدیقین و لذل

ختم بها مقالة ثواب األبرار »  35و مراد از ابرار در این بحث  ،مقابل

مقربین نیست ؛ بلكه جامع آنان هم خواهد بود.
باری  ،تطهیر از شهود غیر حق در جنة اللقاء به صورت شراب طهور  ،ظهور خواهد نمود و همان
تطهیر كننده در دنیا  ،ساقی عقبا خواهد بود و همان تطهیر شدگان در این عالم  ،نوشوندگان جوام
طهور آن عالم خواهند بود كه در هموه ایون مراحول  ،از آغواز توا انجوام  ،فاطموه زهوراٍّ همتوای
امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) بوده و می باشد ؛ چنان كه كمالهای یاد شوده  ،كموال اوّلوی انسوان
كامل خواهد بود ؛ یعنی به منزله فصل مقوّم و صورت نوعیه او می باشد ؛ نه كمال ثانوی كه بوه
منزله عرض و وجود نعتی او باشد.
 32و سوره انسان  ،آیه .21
 33و مجمع البیان  ،ج  ، 10ص .623
 34و تفسیر كبیر  ،ج  ، 30ص .254
 35و تفسیر ابی السعود  ،ج  ، 5ص .804

آیه مباهله
﴿ فمن حاجّ

فیه من بعد ما جائ

من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا و أبنائكم و نسائنا و نسوائكم

و أنفسنا و أنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنت اللّه علی الكاذبین ﴾  .36گرچه مباهله به عنووان اعجواز
پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) و كرامت اولیای الهی  ،ی

فضیلت شایان توجه است و

گرچه حضور خصوص اهل بیت عصمت ( علیهم السالم ) در جریان مباهله بوا « وَفْود نجوران » ،
ی

منقبت شایان اهتمام است  ،لیكن آنچه از آیه كریمه استفاده می شود  ،آن است كه اهل بیوت

از برجسته ترین مظاهر جالل و جمال خداوند سبحان اند.
اما مظهر جالل  ،برای آنكه جعل و ایجاد لعنت و غضب الهی كه فعلی از افعال جاللیه حق است ،
به آنها نسبت داده شده ؛ همان طوری كه گاهی به فرشتنان جالل و مالئكوه غضوب نسوبت داده
می شود.
معنای جعلِ لعنت بر شخص یا گروه  ،از بین بردن حیات و وجود اوست یا از بین بردن سالمت و
وصفی از اوصاف وجودی او ( لیس تامه یا لیس ناقصه ) ؛ چنان كه معنای جعل رحمت بر شخص
یا گروه  ،افاضه نعمت وجود یا نعمت وصفی از اوصاف وجودی او خواهد بود ( كان تامه یا كوان
ناقصه ) .
این واسطه فیض یا غضب بودن  ،گاهی به عنوان نیایت و درخواست است كه خدای سبحان با هر
سببی كه صالح می داند آن مورد خواسته را انجام نماید و بورآورده كنود ؛ هماننود دعوای نووح
سالم اللّه علیه  ﴿ :ربّ ال تذر علی األرض من الكافرین دیّارا ﴾  37و دینر ادعیه اولیای الهی كوه
وسیله نزول رحمت یا حلول غضب شده یا می شود.
گاهی به عنوان وساطتِ نفسِ قدسی نیایت كننده كه خود  ،مظهر اسم جالل یا جمال خواهد بود ؛
زیرا همان طوری كه ممكن است با دعای ی

 36و سوره آل عمران  ،آیه .61
 37و سوره نوح  ،آیه .26

ولی از اولیای الهی مرده زنده شود یا زنده بمیورد

 ،ممكن است با قداست همان نفس  ،كسی احیاء شود یا كسی مورد اِماتوه واقوع گوردد ؛ هماننود
احیای مرده ها به قداست حضرت مسیح روح اللّه.

38

چون همه شئون یاد شده از اسمای فعلی خدای سبحان اند  ،نه از اسمای ذاتی حق سبحانه و تعالی
و جمیع تصرّفات بیان شده به اذن خدای بی همتاست  ،به طوری كه در عین اسناد كارهای اعجاز
یا كرامت به اولیای الهی  ،سلب اسناد هم صحیح است و در سراسر نظام توحید افعالی  ،این اصلْ
حاكم است كه  :و ما فعلت إذ فعلت و لكن اللّه فعل  ،هیچ محوذور عقلوی در بوین نیسوت توا بوه
عنوان قرینه لُبّی متّصل یا منفصل  ،اسناد جعل لعنت خدا بر كاذبین را به اهل بیت ( علیهم السوالم
) « اسناد الی غیر ما هو له » بدانیم و چون بحث در كمواالت وجوودی اسوت  ،جریوان شورور و
معاصی و نقایص و مانند آن  ،از مبحث بیرون است ؛ چنان كه ﴿ كلّ ذل
مكروها ﴾  ، 39و چنان كه ﴿ ما أصاب
﴾.

من حسنةٍ فمن اللّه و ما أصاب

كان سیّئه عنود ربّو
من سیّئةٍ فمن نفسو

...

40

خالصه آنكه گرچه دعا جهت درخواست عذاب و حلول غضب و اجابت آن دعا  ،خود كرامتی از
كرامتهای واالی صاحبان نفوس قدسیه است كه مستجاب الدعوةااند  ،لیكن برتر از آن  ،كرامتوی
است كه خود انسان شأنی از شئون جاللیه حق سبحانه قرار گیرد و بوه اذن اللّوه قوومی را موورد
غضب قرار دهد و ظاهر آیه كریمه ﴿  ...ثمّ نبتهل فنجعل  41 ﴾ ...همین قسم اخیر است.
و اما اینكه این ابتهال و جعل لعنت و عذاب به هر دو طائفه كه در مباهله شركت داشتند  ،نسوبت
داده شده و اختصاصی به اهل بیت طهارت ( علیهم السالم ) نودارد  ،الزم اسوت بوه ایون مطلوب
عنایت شود كه گاهی تأدّب و تواضع در تعبیر ومحاوره  ،ایجاب می كند كه با جزم به حق بوودن
خود و قطع به باطل بودن طرف مقابل  ،این چنین گفته شود كه  ... ﴿ :و إنّا أو إیّاكم لعلوی هودی

 38و سوره آل عمران  ،آیه .49
 39و سوره اسراء  ،آیه .38
 40و سوره نساء  ،آیه .79
 41و سوره آل عمران  ،آیه .61

أو فی ضاللٍ مبین ﴾  42 ،و در آیه مورد بحث  ،خدای سبحان به پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله
وسلّم ) چنین فرمود  ﴿ :الحقُّ من ربّ
جائ

فال تكن من الممترین ٭ فمون حاجّو

فیوه مون بعود موا

من العلم  43 ﴾ ...؛ یعنی حق از ناحیه پروردگار تو است ؛ پس هیچ گونه ش

و اضطراب

و ننرانی فكری را به خود راه نده و اگر كسی درباره حق قطعی كه از پروردگارت به تو رسیده
است  ،بعد از علم تو به آن احتجاج كرد . ... ،
بنابراین  ،هیچ گونه احتمالی برای تأثیر ابتهال طرف مقابل نخواهد بود ؛ چه رسد به اینكه بتوانند
لعنت خدای را بر فرد یا گروهی جعل كنند ؛ پس تنها طایفه ای كه ابتهال و جعول عوذاب بوه اذن
اللّه به آنها نسبت داده می شود و این اسناد هم از قبیل « اِسناد اِلی ما هو له » می باشود  ،همانوا
اهل بیت عصمت ( علیهم السالم ) خواهد بود  :و كفی بنا عزّا أن نكون اُمّة لهوالء االئموة السوادة.
این  ،ی

نكته راجع به مظهر جالل و شأن تعذیب.

نكته دینری كه در آیه یاد شده مطرح است  ،آن است كه اهل بیوت عصومت ( علویهم السوالم )
مظهر جمال و شأن هدایت حق اند .بیانت این است كه صدق و كذب خبری  ،از اوصواف متقابول
خبراند كه اگر چیزی عنوان خبر داشت یا صدق است و یا كذب و اگر چیزی خبر نبود مرال مفورد
یا جمله انشایی بود  ،نه صدق خواهد بود و نه كذب.
همچنین صادق و یا كاذب بودن از اوصاف متقابل مخبراند كه اگر كسی مخبر نبوود  ،نوه صوادق
است و نه كاذب ؛ بنابراین  ،صادق یا كاذب بودن شخص یا گروه  ،فرع بر ادعای او یا دعووت و
گزارش خبری اوست و چون در آیه مورد بحث  « ،كاذبین » جمع  ،ذكر شده اسوت  ،الزموه اش
آن است كه در هر دو طرف مدّعیانی وجود داشته باشند كه اگر صادق نبودند و كواذب بودنود ،
مشمول لعنت فعلی حق تعالی قرار گیرنود و اگور در بوین اهول بیوت عصومت ( علویهم السوالم )
خصوص پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) مدعی حق بود و دعوت به حقیقت موی كورد و
سایرین ناظر صحنه مباهله و تماشاگر محفل محاوره بوده اند  ،آنها نه صادق بوده اند و نه كاذب
؛ زیرا صدق و كذب مخبری  ،فرع بر اِخبار است و در نتیجه  « ،كاذبین » مصداق پیدا نمی كورد
 42و سوره سبأ  ،آیه .24
 43و سوره آل عمران  ،آیه  60و .61

و چون منظور از « كاذبین » دروغنویان مخصوص به مورد مباهله است  ،نه هر دروغنو  ،حتما
الزم است كه در هر طرف محاوره و ابتهال  ،عده ای مدّعی حوق باشوند توا عنووان « كواذبین »
مصداق داشته باشد ؛ بنابراین  ،در طرف اهل بیت عصمت ( علیهم السالم ) دعوی حوق و دعووت
به حقیقت  ،اختصاصی به پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) نخواهد داشت.
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آری  ،رسالت و نبوت و دریافت وحی تشریعی و  ...مختص بوه وجوود مبوارك حضورت ختموی
مرتبت است ؛ اما والیت كه بعضی از شئون او ادعای حقّ و دعوت به حقیقت است  ،در سایر اهل
بیت ( علیهم السالم ) نیز وجود دارد كه نمونه آن را در خطبه « قاصعه » مالحظه می فرمایید « :
 ...و لقد سمعت رنّة الشیطان حین نزل الوحی علیه صلّی اللّه علیه وآله فقلت  :یارسول اللّوه ! موا
هذه الرنّة ؟ فقال  :هذا الشیطان قد أیس من عبادته ؛ إنّ
لست بنبیٍّ و لكنّ

لوزیر و إنّ

لعلی خیرٍ . » ...

تسمع ما أسمع و تری ما أری إالّ أنّ
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یعنی از چهره والیت ( و نه نبوت )  ،حقایقی مشهود اهل بیت خواهد بود كه هم در مشاهده آنهوا
با پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) سهیم اند و هم در دعوا و دعوت نسبت به آنها بوا آن
حضرت مشارك اند ؛ بنابراین دعوی حق و دعوت به حقیقت و هدایت انسانها با آنكوه از شوئون
جمالیه خدای سبحان است  ،در اهل بیت ( علیهم السالم ) ظهور تام نمود و اینان مظهر « هادی »
و « داعی » و دینر اسمای جمالی حق می باشند  :و كفی بنوا فخورا أن یكوون هوؤالء أولیائنوا و
أئمتنا.
در تمام این مراحل جالل و جمال  ،حضرت فاطمه زهراٍّ همتای امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) بووده
است و این گونه از كمالها همانطوری كه قبال بیان شد  ،كمال نفسی اند ؛ نه نسوبی و عرضوی و
به منزله فصل مقوّم حقیقت انسان به شمار می روند ؛ نه كمال ثانوی و وجود نعتی.
تذكر  :برای حضرت امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) خصیصه ای اسوت كوه از او بوه عنووان نفوس
پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) تعبیر شده است.

 44و المیزان  ،ج  ، 3ص  259و .261
 45و نهج البالغه  ،خطبه .192

تبصره  :هرگونه كمال عملی یا علمی برای اهل بیت عصمت ( علیهم السالم ) به عنوان اهول بیوت
طهارت ( علیهم السالم ) ثابت شود  ،مانند همتایی آنان با قرآن كریم حودیث ثقلوین و هماننودی
آنها با سفینه نوح كه حركت و سكون آن با نام خدا بود ؛ نه با علل و عوامل طبیعی ؛ « مَرَل أهل
بیتی كمرل سفینة نوح و  ، » ...حضرت فاطمهٍّ همسان امیرالمؤمنین ( علیوه السوالم ) مشومول آن
مقامهای منیع خواهد بود.
چون قلب مطهر پیامبراكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) كوه نوه تنهوا در نشوئه مروال و نوزول ،
میزبان فرشته وحی است  ﴿ :نزل به الروح األموین ٭ علوی قلبو

 ، ﴾ ...بلكوه در نشوئه عقول و

عروج هم میهمان لقای حق است  ﴿ :ما كذب الفؤاد ما رأی ﴾ متیّم به محبّت خودای سوبحان موی
باشد  ،جز مظاهر جالل و جمال الهی را دوست نخواهد داشت و چون اهل بیت ( علویهم السوالم )
مظاهر اسمای حسونی خداونود سوبحان انود  ،محبووب آن حضورت خواهنود بوود ؛ لویكن وقتوی
امیرالمؤمنین از حضرتت پرسید  « :أیّنا أحب إلی
علیّ »  ، 46یعنی كدام ی

؟ أنا أو هی ؟ قال  :هی أحبُ إلیّ و أنت أعزّ

از ما نزد شما محبوب تریم ؛ من یا فاطمه ؟ حضورت فرموود  :فاطموه

محبوب تر است و تو عزیزتری ؛ زیرا هر كدام به نوبه خودْ مصداق كوثرند كه خدای سبحان بوه
پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) عطا فرمود و كوثر كه عطوای ویوژه الهوی اسوت  ،هوم
محبوب است و هم عزیز.
قال رسول اللّه ص  « :فاطمة بضعة منّی  ،یسرّنی موا یسورّها و یاضوبنی موا یاضوبها »  47؛ اگور
انسانی مطهّر از هوا و معصوم از هوس نباشد  ،رضا و غضب او معیار حق و باطل نخواهد بوود و
ممكن است رضای او رضای خداوند سبحان در مقام فعل و غضب او غضب حق تعالی در موطن
فعل نباشد ؛ ولی اگر انسان كاملی از گزند هوا طاهر و از آسیب هوس مصون شد  ،هرگونه رضا
و غضب او معیار تشخیص حق و باطل خواهد بود ؛ چون مظهر اسم راضی و غضبان حوق تعوالی
بوده و میزان اعمال و اوصاف دینران خواهد شد.

 46و اعیان الشیعه  ،ج  ، 1ص  ، 307و خصائص  ،نسائی  ،ص .37
 47و اعیان الشیعه  ،ج  ، 1ص  ، 307به نقل از ابوالفرج اصفهانی در اغانی.

چون پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) میزان اعمال امّت است و رضا و غضب او رضوا و
غضب خداوند سبحان است  ،هرگاه حضرت زهرا نیز دارای مقوامی باشود كوه رضوا و غضوب او
موجب رضا و غضب پیامبر اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) گردد  ،معلوم می شود عقل عملوی
آن بانو همانند عقل نظری اش معصوم از باطل می باشد و همتای امیرالمؤمنین خواهد بود كوه آن
حضرت نیز میزان اعمال امّت است و مظهر رضا و سخط خدای سبحان می باشد  ،زیرا « علی مع
الحقّ و الحقّ معه و علی لسانه و الحق یدور حیرما دار علی »  48و اگر انسان كامل حق مدار شد
 ،تمام اوصاف او نیز بر محور حق تنظیم می شود ؛ در نتیجه رضا و غضب او بر مدار حقّ خواهد
بود كه این هم به نوبه خود نشانه كامل عصمت است.
همتایی امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) و صدیقه كبرا در تبیین معارف الهی
گرچه برای بندگان مخلص  ،مقاماتی است كه دینران را به آنها راهی نیست  ،ماننود صویانت از
گزند وسوسه اهرمن و اِغوای شیطان  ﴿ :ألغوینّهم أجمعین ٭ إالّ عبادك مونهم المخلَصوین ﴾  49و
مانند سالمت از خزی احضار و جلوب بورای محاسوبه  ... ﴿ :فوننّهم لمحضورون ٭ إالّ عبواد اللّوه
المخلَصین ﴾  50و مانند دریافت پاداش بیت از اندازه عمل  ﴿ :و ما تجزون إالّ ما كنتم تعملوون ٭
إالّ عباد اللّه المخلَصین ﴾  ، 51لیكن در بین آن مزایا می توان برخی از آنها را به عنووان برجسوته
ترین مقام اهل اخالص یاد نمود و آن اینكه احدی حق توصویف خودای سوبحان را نودارد  ،منور
مخلصین  ﴿ :سبحان اللّه عمّا یصفون ٭ إالّعباد اللّه المخلَصین ﴾ .
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و از این جهت كه اهل بیت ( علیهم السالم ) از هر تعلّوق بلكوه تعویّن آزادنود و قورب نوافول از
مقامات بدوی آنان است  ،توان توصیف حق سبحانه را دارنود ؛ چوون خوود موصووف بوه زبوان
واصف  ،ذات خود را می ستاید  « :أنت كما أثنیت علی نفس

 48و الادیر  ،ج  ، 3ص  ، 178به نقل از مناقب مردویه.
 49و سوره حجر  ،آیات  39و .40
 50و سوره صافات  ،آیات  127و .128
 51و سوره صافات  ،آیات  39و .40
 52و سوره صافات  ،آیات  159و .160

» و چون همه آنها از ی

سواقی

كوثر سیال در سیره علمی و عملی آنان موج

شراب طهور نوشیدند  ،معارف الهی به صورت ی

می زند و سرانجام به دریای بیكران احدی می ریزد كه  ... « :ركبت البحر و انكسر السفینة » .
دینران كه محدود اندیشند  ،توان تعریف نامحدود را نخواهند داشت و اینان كوه فعوال و صوفة و
ذاتا به مقام شامخ فنا رسیده اند  ،مأذون در توصیف خدای سبحان اند و چون در موصووفْ هویچ
گونه دوگاننی راه ندارد  ،در توصیفهای اینان نیز هیچ گونه ناسازگاری راه نمی یابد.
لذا معارف الهی را حضرت فاطمهٍّ طوری تبیین می كند كه همتای گرانقدرش حضرت علی ( علیه
السالم ) تعریف می نماید كه نمونه هایی از آن ذیال یاد می شود :
 .1نعمتهای خداوند نامحدود و فوق احصاء است  « :الحمدللّه علی ما أنعم  ...جومّ عون االحصواء
عددها و نأی عن الجزاء أمدها و تفاوت علی االدراك أبدها  53. » ...این حمد ممتاز در كوالم آن
بانو  ،همسان حمد معروف حضرت علی ( علیه السالم ) است كه می فرماید  « :الحمدللّه الذی ال
یبلغ مدحته القائلون و ال یحصی نعمائه العادون و ال یؤدی حقّه المجتهدون  54 » ...و ریشه هر دو
كالم قرآن كریم است  ﴿ :و إن تعدّوا نعمة اللّه ال تحصوها . ﴾ ...
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 .2معرفت خداوندی  ،میسور حواس نخواهد بود و تعریفت مقدور بنان و بیان نمی باشود و قلوب
را بدان پیوند خواهد بود و عقل را با نور او آشنایی می باشد  « :و أشهد أن ال إله إالّ اللّه وحوده
ال شری

له  ،كلمة جعل اإلخالص تأویلها و ضمّن القلوب موصولها و أنار فی التفكور معقولهوا ؛

الممتنع من األبصار رؤیته و من األلسن صفته و من األوهام كیفیته »  56و این توصیف برجسوته ،
معادل تعریف مشهور حضرت علی ( علیه السالم ) اسوت كوه  ... « :ال تدركوه العیوون بمشواهدة
العیان ؛ و لكن تدركه القلوب بحقائق اإلیمان . » ...

 53و احتجاج طبرسی  ،ج  ، 1ص .255
 54و نهج البالغه  ،خطبه .1
 55و سوره نحل  ،آیه .18
 56و احتجاج طبرسی  ،ج  ، 1ص .255
 57و نهج البالغه  ،خطبه .179
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 .3آفرینت جهان  ،نه از ماده ازلی و نه بر مرال و النوی از پیت ساخته و نه برای نیل به هودف
خارج از ذات آفریدگار است ؛ كه هری

محذوری عقلی دارد  « :ابتدع األشیاء ال من شی ء كان

قبلها و أنشأها بال احتذاء أمرلة أمترلها ؛ كوّنها بقدرته  ... ،من غیر حاجوة منوه الوی تكوینهوا و ال
فائدة له فی تصویرها »  58و این تحلیل عقلی از نظام آفورینت در كوالم آن سویده زنوان جهوان ،
هماهنگِ تعلیلِ عمیقِ حضرت علی ( علیه السالم ) است كه  « :ال من شی ء كان  ،و ال من شی ء
خلق ما كان  ...ابتدع ما خلق بال مرال سبق و ال تعب و ال نصب و كل صوانع شوی ء فمون شوی ء
صنع و اللّه ال من شی ء صنع  ...بذل

أصف ربی . » ...
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در این تعبیر الهام یافته از قرآن كریم  ،هم قدم ذاتی ذات اقدس اللّه بیان شد و هم این قدم ذاتوی
از هر چیز دینر سلب شد و قهرا هر موجودی غیر از خداوند سبحان  ،حوادث خواهود بوود و هوم
احتمال ازلیت ماده را از بین برد و هم شبهه ارتفاع نقیضین را ابطال كرده و هم به نكوات فوراوان
دینری اشاره فرمود كه در آن خطبه به طور گسترده مطرح است ؛ زیرا با بیان اینكوه خداونود از
چیزی هستی نیافت  « :ال من شی ء كان »  ،ازلیت ذاتی حضرتت را تفهیم كرد و بوا بیوان اینكوه
جهان را از چیزی نیافرید  ،توهّم قدم ذاتی هر موجود دینری را برطرف نمود  « :و ال من شوی ء
خلق ما كان »  ،و با بیان اینكه آفرینت عالم  « ،ال من شی ء » است  ،شبهه ارتفاع دو نقویض را
از بین برد.
زیرا اساس شبهه  ،بر این است كه اگر خداوند جهان را « من شی ء » خلق كورده باشود  ،الزموه
اش ازلیت ماده است كه مبدأ قابلی عالم امكان را تشكیل می دهد و اگر عالم را « من ال شوی ء
» آفریده باشد  ،الزمه اش آن است كه عدم « ال شی ء » مبدأ قابلی و به منزله ماده واقع شوود ؛
و اگر آفرینت نه « من شی ء » است و نه « من ال شی ء »  ،الزمه اش ارتفاع نقیضین است.
جواب شبهه آن است كه نقیض « من شوی ء »  « ،مون ال شوی ء » نیسوت توا از ارتفواع هور دو
محذوری الزم آید ؛ بلكه نقیض « من شی ء »  « ،ال من شی ء » است ؛ نه « مون ال شوی ء » و
یكی از دو نقیض  ،صادق است و دینری كاذب .یعنی « خلق من شی ء » كواذب اسوت ؛ ولوی «
 58و احتجاج طبرسی  ،ج  ، 1ص .255
 59و كافی  ،باب جوامع التوحید  ،حدیث  ، 1ص  134و .136

خلق ال من شی ء » صادق می باشد ؛ یعنی اصل جهان « مبدع » است و مسبوق بوه مبودأ قوابلی
نمی باشد و تنها به فاعل استناد دارد.
این نكته بدیع كه در سخنان ناز این دو همتای معصوم است  ،همانند دینر نكوات عقلوی عمیوق ،
مرحوم ثقة االسالم كلینی را بر آن داشته كه بعد از نقل خطبه یاد شده  ،چنین بنوید  ... « :و هذه
الخطبة من مشهورات خطبه ( علیه السالم )  ...و هی كافیة لمن طلب علوم التوحیود إذا تودبرها و
فهم ما فیها ؛ فلو اجتمع ألسنة الجنّ واإلنس لیس فیها لسان نبی علی أن یبیّنوا التوحیود بمرول موا
أتی به بأبی و اُمّی ما قدروا علیه و لوال إبانته ( علیه السالم ) ما علم الناس كیف یسلكون سوبیل
التوحید  ،أال ترون الی قوله  « :ال من شی ء كان و ال من شی ء خلق ما كان . » ...
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به منظور حق شناسی از دقت نظر مؤلف كتاب قیِّم كافی  ،مرحوم محقق داماد ( قودس سوره ) در
شرح اصول كافی چنین فرمود  ... « :فقد بان و ظهر ان شیخنا األفخم أبا جعفور الكلینویِ قود قووّم
الفحص و دقق و سل

الصراط السوی فی تفسیر كالمه ( علیه السالم ) حشوره اللّوه تعوالی فوی

عصبة أئمته الطاهرین . » ...

61

مرحوم صدر المتألهین  ،ضمن بزرگداشت مقام منیع كلینی قدس اللّوه نفسوه الزكیوة در توضویح
كالم مؤلف چنین فرموده  ... « :و لیس فیها لسان نبوی ( الوخ ) أی مون أعواظم األنبیواء كنووح و
ابراهیم و إدریس و شیث و داود و موسی و عیسی و محمدصلّی اللّه علیه وآله و علیهم اجمعوین
» ؛ یعنی مراد مرحوم كلینی البد این است كه اگر جن و انس جمع شود و بزرگان انبیواء در آنهوا
نباشد  ،گرچه دینر انبیاء الهی در میان آنان باشد  ،توان تبیین چنین توحیدی را ندارند ؛ آنناه بوا
بیان اجمالی و تفصیلی بلندای مقام آن انسان كامل  ،حضرت علی ( علیه السالم ) را ترسیم كورده
و سلسله ءعلوم و علماء را به ساحت قدس آن حضرت مرتبط نمود.

62

 .4ضرورت معاد  ،تأثیر بسزایی در تهذیب نفوس داشته  ،عده ای بر اسواس شووق بوه بهشوت و
گروهی به استناد هراس از دوزخ  ،دستورات الهی را امترال و از عصیان آن برحذرند  « :ثم جعل
 60و اصول كافی  ،ج  ، 1باب جوامع التوحید  ،ص .136
 61و شرح اصول كافی ( محقق دامادِ )  ،ص .330
 62و همان  ،ص .342

الرواب علی طاعته و وضع العقاب علی معصیته ؛ ذیادة لعباده عن نقمته و حیاشة لهم إلی جنّتوه »
 63و این بیان رسا در ضرورت قیامت  ،همسان بیان امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) در حتمی بوودن
معاد است كه با تعبیرهای گوناگون و حفظ درجات بی شمار آن از آن حضرت رسویده اسوت « :
 ...كفی بالجنّة ثوابا و نواال و كفی بالنار عقابا و وباال ! و كفوی باللّوه منتقموا و نصویرا ! و كفوی
بالكتاب حجیبا و خصیما » .

64

 .5درباره ضرورت وحی و رسالت و گزینت پیامبر ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) قبل از انتصواب
به نبوت  ،به منظور اتمام فرمان الهی و امضای حكم خداوندی  ،چنین می فرماید  ... « :و أشوهد
أن أبی محمدا عبده و رسوله اختاره قبول أن أرسوله  ... ،و اصوطفاه قبول أن أبتعروه ؛ إذ الخالئوق
بالایب مكنونة  ...ابتعره اللّه إتماما ألمره و عزیمة علی أمضاء حكمه  ،و انفواذا لمقوادیر رحمتوه ؛
فرأی االُمم فرقا فی أدیانها  ،عكّفا علی نیرانها  ،عابدة ألوثانها  ،منكرة للّه مع عرفانها ؛ فأنار اللّوه
بأبی محمد ظُلَمها  65 » ...؛ مردم در ادیان باطل به چند گروه منشعب شده بودند و در برابر آتت
دینهای انحرافی  ،خواه در آتشكده خواه در بتكده عكووف و خضووع بنودگی داشوتند و خداونود
سبحان را با آشنایی فطریشان انكار می كردند و خداوند به وسیله پدرم حضورت محمود ( صولّی
اهلل علیه وآله وسلّم ) همه آن تاریكیها را روشن نمود . ...
این سب

متین در ضرورت رسالت  ،هموزن بیان متقن حضورت علوی ( علیوه السوالم ) دربواره

اهمیت وحی و ره توشه نبوت است  ... « :إلی أن بعث اللّه سبحانه  ،محمدا رسول اللّه ( صلّی اهلل
علیه وآله وسلّم ) إلنجاز عدته و إتمام نبوّته  ...و أهل األرض یومئذ ملل متفرقة و أهواء منتشورة
و طرائق متشتّة بین مشبّه للّه بخلقه أو ملحد فی اسمه أو مشیرا الی غیره فهداهم به من الضاللة و
أنقذهم بمكانه من الجهالة  66 ، » ...و همچنین درباره قرآن كوریم و هودایتهای روشوننرانه اآن ،
بیان مشترك و متشابهی در كلمات این دو همتای معصوم یافت می شود.
 63و احتجاج طبرسی  ،ج  ، 1ص .256
 64و نهج البالغه  ،خطبه .83
 65و احتجاج طبرسی  ،ج  ، 1ص .256
 66و نهج البالغه  ،خطبه .1

 .6راجع به اسرار فرایض و حكمتهای فراوان احكام الهی  ،آن حضرت چنین فرمود  ... « :فجعول
اللّه اإلیمان تطهیرا لكم من الشرك و الصالة تنزیها لكم عن الكبر و الزكاة تزكیوة للونفس و نمواء
فی الرزق و الصیام تربیتا لالخالص و الحج تشییدا للدین و العدل تنسیقا للقلوب و طاعتنوا نظاموا
للملة و إمامتنا أمانا من الفُرقة و الجهاد عزا لإلسالم و الصبر معونة علی استیجاب األجر و األمور
بالمعروف مصلحة للعامة و برّ الوالدین وقایة من السخط و صلة األرحام منسأة فی العمر و منمواة
للعدد و القصاص حقنا للدماء و الوفاء بالنذر تعریضا للمافرة  ...و حورّم اللّوه الشورك إخالصوا لوه
بالربوبیة . » ...

67

همین اسرار آموزنده عبادات را در بسیاری از كلمات حكیمانه امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) موی
یابیم مانند خطبه ای كه در اركان دین انشاء فرموده اند 68و همچنوین بیانواتی كوه دربواره اصول
امامت و رهبری اهل بیت ( علیه السالم ) فرموده اسوت ... « : 69و هوم دعوائم اإلسوالم و والئوج
اإلعتصام ؛ بهم عاد الحقّ الی نصابه و انزاح الباطل عن مقامه و انقطع لسانه عن منبته » .

70

 .7پیرامون ستم ستیزی و مبارزه با باطل و استرداد حق مهضوم  ،پرخاشونری مشوتركی در بیوان
این دو همتای مطهر و معصوم یافت می شود كه سراسر خطبه آن حضرت و همچنوین بسویاری از
خطابه و نامه های امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) شاهد گویای آن است و بر اساس این خطبه هوا ،
اگر نظامی حامی حق محرومین نباشد  ،حكومت آن حكومت جاهلیت است ؛ گرچه به نوام اسوالم
باشد  « :تزعمون أن ال إرث لنا ؛ أفحكم الجاهلیة تباون و من أحسن من اللّه حكما لقوومٍ یوقنوون
؟ أفال تعلمون ؟ ! بلی قد تجلّی لكم كالشمس الضاحیة أنّی إبنته ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) أیها
المسلمون  71 » ...؛ « أو أصبر علی طخْیةٍ عمیاء  ...أری تراثی نهبا . » ...

 67و احتجاج طبرسی  ،ج  ، 1ص .258
 68و نهج البالغه  ،خطبه .110
 69و نهج البالغه  ،خطبه های  2و  3و  4و  87و  93و ...
 70و همان  ،خطبه .239
 71و احتجاج طبرسی  ،ج  ، 1ص .267
 72و نهج البالغه  ،خطبه .3

72

مسلمان آزاده  ،سنت فرسوده ستم پذیری فروماینان را در تحت رهبری اهل بیت عزّت و كرامتْ
محو می نماید ؛ چون ستم را جز انسان خوار نمی پذیرد  ... « :ال یمنع الضیم الذلیل »  ، 73و سیره
پایدار ستم ستیزی آزادگان را در پرتو قیادت اهل بیت حریت و شجاعت تربیت می كنود  ... « :و
طاعتنا نظاما للملة و امامتنا أمانا للفرقة »  74؛ «  ...حتی إذا دارت بنوا رحوی االسوالم » ؛  « 75و
إنّه لیعلم أن محلی منها محلّ القطب من الرّحی » .

76

 .8همان طوری كه سیره علمی این دو همتای معصوم ( علیهماالسالم ) همسان بود  ،سویره عملوی
این دو نیز همانند بوده است .گستره این بحث را كتابهای مبسوط به عهده دارند و تمام جزئیوات
زهد و قناعت و صبر و ایرار و توكل و تسلیم و در پایان  ،تفویض محض این دو انسوان كامول ،
در آنها مضبوط است و در این رساله كوتاه فقط به نیایت مشترك این دو عنصر آسمانی اشواره
می شود.
گرچه دعا سپر و سالح مؤمن و ستون دین و نور آسمانها و زمین است 77و شفای هر درد است

78

و زمینه مساعدی برای اجابت می باشد  ... « :الدعاء كهف اإلجابة كما أن السحاب كهف المطر »
 ، 79لیكن بهترین دعا آن است كه از دل پاك و قلب پارسا و خالص صادر شده باشد 80و مطلوب
خواسته آن  ،كمال انقطاع به سوی كمال محض باشد  ... « :الهی هب لی كمال اإلنقطاع إلیو
أنر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلی

؛ حتی تخرق أبصار القلوب  ،حجب النور ؛ فتصل إلوی معودن

العظمة و تصیر أرواحنا معلقة بعزّ قدس

. » ...

 73و همان  ،خطبه .29
 74و احتجاج طبرسی  ،ج  ، 1ص .258
 75و همان  ،ص .271
 76و نهج البالغه  ،خطبه .3
 77و كافی  ،ج  ، 2باب « ان الدعاء سالح المؤمن »  ،ص .468
 78و همان  ،باب « ان الدعاء شفاء من كل داء »  ،ص .470
 79و همان  ،باب « ان من دعا اُستجیب له »  ،ص .471
 80و همان  ،باب « ان الدعاء سالح المؤمن »  ،ص .468
 81و مفاتیح الجنان  ،مناجات شعبانیه.

و

81

برای اینكه انسان شایسته ندای حق و الیق لحاظ خداوند شود تا از آن ندا و این لحواظ شوائقانه
»  82و تنهوا او را

مدهوش شود  ... « :واجعلنی ممن نادیته فأجاب

و الحظتوه فصوعق لجالئو

بشناسد و از غیر او پرهیز كند  ... « :فأكون ل

عارفا و عن سواك منحرفا »  ، 83راهی جز فنای

از خودبینی نیست ؛ بلكه فنای از غیربینی  ،تنها راه خدابینی است  « :عظوم الخوالق فوی أنفسوهم
فصار ما دونه فی أعینهم »  84و آن كه جمال محوض را مشواهده كورد  ،مودهوش شود و دم بور
نیاورد  ... « :فصعق همام صعقة كانت نفسه فیها »  85و نشانه قرب كامول بوه خداونود سوبحان ،
احساس ذلت و بندگی خالص در آستانه آن حضرت است.
لذا وقتی از حضرت علی بن محمد الهادی ( علیهماالسوالم ) سوؤال شود كوه چنونوه از ارتحوال
حضرت ابی جعفر امام نهم ( علیه السالم ) آگاه شدید ؟ فرمود  :چون ذلتی برای خدا در نفس من
پیدا می شود كه بی سابقه بود  « :ألنه تداخلنی ذلّة للّوه لوم أكون أعرفهوا »  86و هموراه بوا ایون
احساس ذلت و بندگی خاص  ،تصدی مقام امامت به او الهام می شود.
وقتی از حضرت امام رضا ( علیه السالم ) سؤال شد  :امام كِی می فهمد كه به مقام شامخ امامت
رسیده است ؟ آیا لحظه ارتحال امام سابق یا لحظه وصول خبر ارتحال آن حضورت ؟ مرول آنكوه
حضرت امام كاظم ( علیه السالم ) در باداد رحلت نمودند و شما در مدینه بودید امام رضا ( علیه
السالم ) فرمود  :در همان لحظه ارتحال امام قبل  ،امام الحق می فهمد كه به مقام امامت رسویده
است .سؤال شد  :به چه چیز می فهمد ؟ فرمود با الهام الهی  ... :قال  « :یلهمه اللّه » .

87

مطالب یاد شده پیرامون نیایت و شرایط استجابت و  ...در بسیاری از ادعیوه ایون دو همتوای در
عبادت و دعا یافت می شود و چون مُهره مهم جریان نیایت احسواس فروتنوی در مقابول سواحت
قدس خداوند است و این نعمت نیز همانند دینر نعمتهای الهی از مبدأ هستی است  ﴿ :و موا بكوم
 82و مفاتیح الجنان  ،مناجات شعبانیه.
 83و مفاتیح الجنان  ،مناجات شعبانیه.
 84و نهج البالغه  ،خطبه .193
 85و همان  ،خطبه .193
86و كافی  ،ج  ، 1باب « ان االمام متی یعلم انّ ألمر قد صار الیه »  ،ص .381
 87و كافی  ،ج  ، 1باب « ان االمام متی یعلم ان االمر قد صار الیه »  ،ص .381

من نعمة فمن اللّه ﴾  ، 88لذا صدّیقه كبراٍّ در این فضیلت هم همسان همسرش چنین موی گویود « :
 ...اللّهم ذلل نفسی فی نفسی و عظم شأن
التجنب لما یسخط

یا أرحم الراحمین » .

و العمل بموا یرضوی

فی نفسی و ألهمنی طاعت

و

89

چون خودبینی حجاب است  ،این پرده پندار با احساس ذلت در برابر خداوند سبحان برداشته موی
شود ؛ آنناه جمال عظمت خداوندی ظهور می كند ؛ در این حال انسان متواضوع  ،اعوتالی شوأن
الهی را در جان خود مشاهده می نماید ؛ سپس به امترال دستورات خودایی مبوادرت موی ورزد و
آنچه مایه رضای حضرت باری است  ،انجام می دهد و از آنچه موجب سخط خداونودی اسوت ،
اجتناب می كند.
در پایان  ،بعضی از فرازهای دعای صدیقه كبرا كه همانند نیایت همتای معصومت حضرت علوی
( علیه السالم )  90بعد از نماز ظهر خوانده می شد  ،تبركا و جهت حسن ختام نقول موی شوود « :
سبحان ذی العزّ الشامخ  ...و الحمدللّه الذی بنعمته بلات ما بلات من العلم به و العمل له و الرغبة
الیه و الطاعة ألمره و الحمدللّه الذی لم یجعلنی جاحدا لشی ء من كتابه و ال متحیرا فی شی ء من
أمره و الحمدللّه الذی هدانی لدینه و لم یجعلنی أعبد شیئا غیره » .
بلندای این ثنا در پرتو علم به خدا و عمل برای او و رغبت به سوی او و امترال فرمان او روشون
می شود ؛ به ویژه آنكه هرگونه تردد از ساحت قدس این عبد صالح  ،همانند انكار به دور اسوت
و مهم تر از همه  ،توحید ناب آن حضرت است كه با نفی هور معبوودی كوه غیور از ذات اقودس
خداوند باشد  ،همراه است  ... « :لم یجعلنی أعبد شیئا غیره » .
و چون نكره در سیاق نفی مفید عموم است  ،هیچ امری غیر از ذات حقْ معبوود او نیسوت ؛ یعنوی
ثمره تحلیل عبادی آن حضرت نفی هراس از دوزخ و اشتیاق به بهشت است ؛ بلكه تنها معبوود او
حق سبحانه و تعالی است  « :فابعث معی یا رب نورا من رحمت

یسعی بین یودی و عون یمینوی

تؤمننی به و تربط به علی قلبی  ...و تحلّنی الدرجة العلیا من جنت

و ترزقنی بوه مرافقوة محمود

 88و سوره نحل  ،آیه .53
 89و اعیان الشیعه  ،ج  ، 1ص  ، 323به نقل از مهج الدعوات.
 90و بحار األنوار  ،ج  ، 83ص  ، 64به نقل از فالح السائل درباره دعای امیرالمؤمنین ( علیه السالم ) .

النبی ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) عبدك و رسول

فی أعلی الجنة درجة و أبلاها فضیلة و أبرّها

عطیة و أرفعها نفسة ؛ مع الذین أنعمت علیهم من النبیوین و الصودیقین و الشوهداء و الصوالحین و
حسن أُولئ

رفیقا  ...و اخْتم لی بالسعادة  ...برحمت

یا أرحم الراحمین » .

91

اكنون كه با تحلیل كتاب و سنّت معصومین ( علیهم السوالم ) گوشوه ای از كموال وجوودی ایون
سیده زنان جهان ترسیم شد  ،می توان به راز نامنذاری آن حضرت به « فاطمه » توجه نمود كوه
حضرت امام باقر ( علیه السالم ) فرمود  :هننام تولد آن بانوٍّ خداوند فرشته ای را با وحوی سوبب
قرار داد كه پیامبراكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) آن حضرت را به نام « فاطمه » بنامد.
سپس فرمود  :من تو را به علم  « ،فطم » نمودم و امام باقر ( علیه السالم ) فرموود  :سووگند بوه
خدا ! خداوند او را با علم  ،فطم نمود 92؛ یعنی از هر جهل و غفلتی جدا نمود ؛ چنان كه رضاع او
نیز با علم و معرفت شروع شد .و السالم علیها یوم ولدت و یوم استشوهدت و یووم تبعوث حیوا ؛
اللّهم اهل بیت الوحی كما نحب فاجعلنا كما یحبون !

 91و بحار االنوار  ،ج  ، 83ص  66و  ، 68به نقل از فالح السائل درباره دعای صدیقه كبرا « سالم اللّه علیها » .
 92و كافی  ،ج  ، 1باب « مولد الزهراءٍّ »  ،ص .460

