
 

 

 

 

1 

ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 المؤمنیندر مورد مقام حضرت امیر ی از حضرت زهراسخن

است. روایت خیلی  از زبان حضرت زهرا به روایتی برخورد کردم که توصیف امیرالمؤمنین

 ،که ببینیم حضرت زهرا ،دلچسب و جذّابی برای من بود و ]روایتی[ خیلی عمیق

های  درک و معرفت انسان افقِ فوقِ کنند. امیرالمؤمنین را چگونه معرّفی می امیرالمؤمنین

عادی هستند؛ امّا ببینیم این بانوی بزرگوار چه توصیفی از این ولیّ اعظم خدا به زبان جاری کردند. 

 های بسیار قشنگی دارد.  حدیث کوتاه است ولی نکته

ی با  که در رابطه ،مردم نادان و کوردل مدینه اهل مدینه، از در برابر یکی از حضرت فاطمه

به دانی راجع کیست؟ می دانی علیمی هکزبان به سرزنش گشوده بود فرمودند  منینامیرالمؤ

ْال ْاْقاَلتْ ؛ امیرالمؤمنین شروع کردند به توصیف کنی؟ بعد گونه صحبت میکسی اینچه ُْهَو ْمامَُْو

معنای صاحب چیزی به «بّر»ی  واژه در زبان عربی .هستندپیشوای ربّانی  امیرالمؤمنین :یالرَّبّانْ 

. رودکار می به این معنا به «ربّ» در زبان عربی .ستدار پرورش و رشد آن چیز هم ا عهدهاست که 

ی کمال رسیده و تربیت  العالمین به اوج قلّه شخص ربّانی شخصی است که هم خودش در دست ربّ

نیست؛ بلکه او به منظور ی پروردگار است و هم نقش پیشوایی او فقط یك فرمانروایی ظاهری  شده

کند. پیشوایان جوامع بشری عمدتاً نقش مدیریت و  ها پیشوایی و راهبری میتربیت و پرورش انسان

کنند؛  ها در راستای اهداف اجتماعی را بر دوش خود احساس می زمامداری جامعه و ساماندهی فعّالیّت

هدف  ،انددار شدهوایی و تربیت خلق را عهدهاگر راهبری و پیش .هستند امام ربّانی امّا امیرالمؤمنین
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د و مظهر اسماء و صفات نی بندگی برسان ها را به اوج قلّهاین است که انسان اند. هدفشنبلندی دار

ُهَهاْاَْاست که حضرت فرمودند:  به امام صادقمنسوب طور کههمان ند.نک الهی ُْكن   َهٌر َْجو  ل ُعُبودايَُّة

ل ربوبیّت و خداوندگاری است؛ خداگونه شدن، مَثَ آنعبودیت و بندگی گوهری است که کنه  1:الرُّبُوبايَّةُْ

ی وَلَوی و علوی باید امامت،  خدا و مظهر اسماء و صفات الهی شدن است. بنابراین امامت در جامعه

ه خدا یی ک رشد و شکوفایی استعدادهای متعالی و هاساز تربیت انسانکه زمینه  ییپیشوایی و رهبری

مسائل  ،ونات ظاهری جامعه را اداره کنیمؤباشد. اینکه ما فقط ش ،است ها به ودیعت نهادهدر انسان

 این سیاسی و اجتماعی آنها را مدیریت کنیم، ،نیازها و حوائج اقتصادی و ها را تأمین کنیممادّی انسان

ی  امام کسی است که زمینه ها را همراه دارد.غایت نیست. امامت در بطن خود پرورش معنوی انسان

-مَثل خدای به خداوندگاری و به ،ی عبودیت ها به اوج قلّهبرای آنکه انسان ،کند اجتماعی را مساعد می

ُْهَوْفرمودند:  . حضرت زهراهستندچنین کسی  متّعال شدن راه پیدا کنند. امیرالمؤمنین َو

. هستندامام ربّانی  ایشان، ندیك سلطان و رهبر سیاسی و اجتماعی نیست یشانا :یُّْالرَّبّانْاْمامُْال ْا

. شود ها اعمال میو در راستای تربیت و رشد انساناست ریشه از ربوبیت حضرت حق گرفته  ناامامتش

ْالْ  متبلور  و یك نور متجسّم و ، تجسّم نورهستندیك هیکل نورانی  امیرالمؤمنین :یُّْورانْاَكُلْالنَُّهيْ َو

نور است، یك هیکل نورانی  انی وجودش همه امیرالمؤمنین فرمودند حضرت فاطمه. هستند

بیت عصمت و ی کبیره در مورد اهل طور که در زیارت جامعههمان .نور است انو کالمش هستند

ْْ َكالداریم:  عرضه می طهارت نور است،  انسخنش کالم شما نور است. امیرالمؤمنین 2:نُورٌُْْْمُك
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هم نور است.  انپیکر جسمانیش و نور است انهایش نور است، اندیشه اننور است، روحیاتش انشخُلق

ْالسَّماواتْا که هستندل اعالی خدایی مَثَ یشانا .هستندیکپارچه نور  و یك نور متجسّم یشانا َوْْْنُوُر

 ر ضْاَوْال َْْْنُوُرْالسَّماواتْاخدا چون و  هستندنمای اسماء و صفات الهی ی تمام آینه یشان. ااست 3 ر ضْاال َْ

 . هستندیك نور متجسّم  وهم یك هیکل نورانی  است، امیرالمؤمنین

که از زبان آن  ،رابه نورانیّت  حدیث معرفت امیرالمؤمنین الهدیمصباحآخر کتاب  دوستان در

در  امیرالمؤمنین .د کردنشاءاهلل مکرّر مطالعه خواهد و اننامطالعه کرده ،است حضرت بیان شده

 !چه سخن بلندی فرمودند ،که از حضرت پرسیدند معرفت شما به نورانیّت چیست پاسخ سلمان و اباذر

ْباالنُّوْر فرمودند: َْمع راَفةَُْمع راَفتای َْمع راَفتایْانايَّةا َْجلَّ َْو َْعزَّ ْاهللا َْمع راَفُة َْو َْجلَّ َْو َْعزَّ معرفت من به  4:انايَّةْاباالنُّوْرْْاهللا

همان معرفت من به نورانیّت است.  وجلّی عزّست و معرفت خدای عزّوجلّ اهمان معرفت خدا ،نورانیّت

شاءاهلل مطالعه که ان ایراد فرمودند یی راو سخن طوالنی  ی نورانی، خطبه بعد در بیان این جمله

 .خواهید کرد

ْال ْا فرمودند: حضرت فاطمه ُْهَو ْالنُّ یُّْالرَّبّانْاْمامَُْو ْال َهي َكُل ْال َُْقطْ  وَْیُّْورانْاَو  امیرالمؤمنین ؛طابْاقْ ُب

قشقیّه که ی ش در خطبه .چرخد وجود حول محوری می ی شؤونات عالمِ . همههستند االقطابقطب

که ماجرای غصب خالفت را توصیف وقتی امیرالمؤمنین ،البالغه است ی نهج سومین خطبه

ْ ؛ی خالفت را بر تن کرد ابابکر جامه ی اوّل فرمودند: خلیفهمورد خالفت در  ،فرمایند می َْلَقد  ْاهللا َو

ْْ َاْ]ُقَحاَفَةْْتَ َقمََّصَهاْاب ُنْاَبای ُْْاَْْ[ُخوْتَ ي  ن هَْْمَحل یْْنََّْوْاانَُّهْلَيَ ع َل َنْْْال ُقط بْاَْْمَحلُْْاما ی خالفت را بر او جامه 5:ىْ الرَّحما

آسیاب جایگاه قطب و محور  ،دانست جایگاه من در خالفت یکه مدرحالی ،و غصب کردتن پوشید 
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حول  [آسیاب]چرخش  و چرخد می آنسنگ آسیاب محوری دارد که حول  برای آسیای خالفت است.

 گویند. امیرالمؤمنینمییا محور سنگ آسیاب  رُحاکه به آن قطب  افتد، آن محور اتّفاق می

ُْْاَْفرمودند:  ن هَْْمَحل یْْنَّْاانَُّهْلَيَ ع َل َنْْْال ُقط بْاَْْمَحلُْْاما حول وجود ی شؤونات عالم مُلك و ملکوت،  همه ؛الرَّحىْ ما

ی مراتب هستی از عالم جبروت گرفته تا انتهای عالم  ی امورات در همه همه .چرخد ولیّ اعظم خدا می

 امیرالمؤمنین .چرخد اعظم می ّاهلل حول محور والیت ولی ،ها تمام تحوّالت و دگرگونی ،ناسوت

ولیّ اعظم خدا ؛ ق طابْاُقط ُبْال َْفرمودند:  زهرای فاطمهحاال . هستم وجود یمن قطب آسیا :فرمودند

ی  همه ،در طول تاریخ آفرینشیعنی  هستند؛ قطب اقطاب قطب عالم امکان است و امیرالمؤمنین

 .هم قطبی داشتند آنهاا امّ ،گرچه هریك قطب زمان خودشان بودند اولیای اعظم خدا و هائمّ

آن امام قطب عالم امکان در  ،هدر زمان هریك از ائمّ هستند.قطب عالم امکان  dاآلن امام عصر

در عصر خودشان قطب  عظامانبیای  ؛طورهمین هم در زمان انبیای پیشین .عصر خود بودند

ی ی انبیاء و همههمه قطب ؛ یعنیهستند قطب این اقطاب عالم بودند. حاال امیرالمؤمنین

نسل پاکان از سالله و  امیرالمؤمنین :يابْاطْ ال َُْْسالَلةُْْوَْ. است وجود امیرالمؤمنین ائمّه

 هی پاک یعنی چه؟ اینکه شما در زیارت ائمّ که سالله وجود داردهای زیادی  . در اینها نکتههستند

ید، این طهارت یعنی چه؟ آیا این ا هآمدوجود  خوانید که شما از ارحام مطهّره و از اصالب پاک به می

ننشسته است.  ی امیرالمؤمنینبر جامهغبار عالم کثرت  ؛معنای طهارت ظاهری است؟ نهطهارت به

از توجّه و تعلّق  یشانهای ظاهری. ا نه طهارت از نجاسات یا پلیدی ،این طهارت، طهارت از کثرات است

ْْ  یی شریفه ا ذیل آیه. لذهستندطاهر  به هرچه در عالم کثرت است ْرَب ُُّه  ْ َْسقاُه َْطُهوراًَْْْو امام  6،َشرابًا

عال ساقی این شراب است و به اولیاء و دوستان متشراب طهوری که خدای  این فرمودند: صادق
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ُْكل َْشیْ  ،خورند چشاند، شرابی است که وقتی می خود می ْمان   ْ ُرُه َوىْاهللْاْيَُطه  ْسا هرچه از وجود آنها را  7؛ء 

 طهارت این است؛ یعنی غبار عالم کثرت هم بر دامن امیرالمؤمنیناین کند.  پاک می غیرخداست،

 از نسل معصومان هم این است که امیرالمؤمنین يابْاطْ ال َْْالَلةْاسُّْالوْ معنای دیگر است.ننشسته 

 . هستندی پاکان و طاهران  سالله از و

ناطق به  .واب و درست است، سخن صانکه سخنش هستند کسی امیرالمؤمنین :وابْاصَّْباالْلّناطاقْااَْ

جاری  یشانا بر زبان ،د و آنچه نارواستنگوی . آنچه که رواست میدنهستی به حق  گوینده وواب ص

ایشان پنهان عالم هستی را  حقایق. دنکن را به زبان جاری می که حقایق ایشان هستندشود.  نمی

ْال ْاَْطةُْنُ قْ ند. نک و بیان می دنده درستی گزارش می بهکه  هستند مرکز  امیرالمؤمنین :ماَمةْادائاَرةا

 آدم یك مقابل زهرای فاطمهحاال ببینید  ها! . این تعابیر خیلی عجیب استهستندی امامت  دایره

دانی  د مینگوی می و اندایستاده ،کند را نکوهش می امیرالمؤمنین دارد معرفتی که شعور و بیبی

آن  ،دندار بر اساس معرفتی که از امیرالمؤمنین کیست؟ بعد حضرت زهرا امیرالمؤمنین

 آنکه  ،دنشناس می از علی زهرا نه آنچه که خودِ ،گنجد هم در حدّی که در ظرف فهم بشر می

َطةُْ .دنکن بیان میگنجد، آنچه که در ظرف ذهن بشری می ،قابل بیان نیست ْال ْاْنُ ق   :ماَمةْادائاَرةا

حول یك محور شکل پیدا  ،ی امامت دایرهاین . هستندی امامت و رهبری  مرکز دایره امیرالمؤمنین

مرکز است و   ی ی همان نقطه توسعه یافته ،تمام دایره دانید کهمی مرکز دایره در مورد. کرده است

تواند  ء نداشته باشد، نمیکاای برای اتّ کند. پرگار اگر نقطه ت پیدا میآن دایره با آن مرکز هویّ  ی همه

ی امامان  ی سلسله ؛ یعنی همههستندی امامت  دایره  ی نقطه دایره ترسیم کند. امیرالمؤمنین

-صدوبیستی  به تعبیر آیه، است. اگر ابراهیم خلیل محور و مرکزشان امیرالمؤمنین ،تاریخ

 یشانعال به امتو خدای ندبه مقام امامت نائل شد ،بعد از آن امتحانات دشوار ،ی بقره سوره وچهار

                                            

 .115، ص 6ج و مجلسی، بحاراالنوار،  ی انسان سوره 21ی  ، ذیل آیه225، ص 11البیان، ج  . طبرسی، مجمع7



 

 

 

 

6 

در طول تاریخ به مسند و  ی عظام و انبیاء کِرام و اگر هریك از اولیا 8،ماماًْااْْْلالّناسْاْْكَْجاعالُْْْین ْااْ فرمود:

ْوَْ. هستند که امیرالمؤمنین ،ی امامت بود ی اینها از برکت مرکز دایره منزل امامت نشستند، همه

ْبُ نَ يَّةا[نَ ي ْ باااب ْ  ْاَبُو ْ]َو ْوََْحسَْاَلْ ُْهما ْرَيْ لَّذْاَاْْنْايْ ُحسَْالْ ْنا ُْهما و  :َجنَّةْاالْ ْلْاهْ َاَْْشبابْاْیْ َسي دَْْاهللْاْولْاسُْرَْْیْ نَ تَْحايَن

که  هستند پدر حسن و حسینی هستند.دو فرزند امامت  ردپ، ابیطالببن علیّ ،امیرالمؤمنین

 ؛که سرور جوانان بهشتند هستندپدر کسانی  .هستند ی رسول خدا دو گل خوشبو و دو ریحانه

لْاَاَْْشبابْاْیْ َسي دَْ  ،ی زهرا از فاطمه بود این توصیفی .هستندچنین کسی  امیرالمؤمنین 9.ال َجنَّةْاْه 

 . ندکیست در بیان اینکه امیرالمؤمنین

 

 ْْ ُْمَحمَّد َْوَْعج ل ْفَ َرَجه ُْمَحمَّد َْوْآلا ََّْْصل َْعلی  ُه ْاَللّ 

                                            

 .124ی ی بقره، آیه. سوره6

، ص بیتاهلاصغر، کشکول؛ ظهیری، علی115، ص 2الغمّة، ج ؛ اربلی، کشف95، ص1ذبیح اهلل محالتی، ریاحین الشریعه، ج .9

 .63ص  ؛مجادجهادوإالسجّاد،ماماال حسین؛حسن،  الحاجو  35


