
 فصـلنامه معارف اهل البیت b  سال اول. شماره2. تابستان1401

دریافت:1401/4/18 پذیرش: 1401/6/19
حسین خالقی پور1؛ احمد عابدی ارانی2

چکیده 

ســورۀ قــدر و شــب قــدر، از نظــر معنــا و محتــوا بــا مقام قدســی حضــرت فاطمۀ زهــرا  مرتبــط و حاوی 
اســراری از زوایــای پنهــان شــخصیت ایشــان اســت. در اولیــن آیــۀ ســورۀ قــدر، ضمیــر »ُه« در »انزلنــاه«، 
طبــق نظــر مفســران، کنایــه از نــزول قــرآن اســت و طبــق روایاتــی، ایــن ضمیــر بــه نــزول والیــت اشــاره دارد. 
لیلــۀ قــدر در آیــۀ مذکــور نیــز براســاس معنــای ظاهــری، ناظــر بــه زمــان مشــخص در یکــی از شــب های 

مــاه رمضــان اســت، ولــی معنــای باطنــی آن بــه هویــت غیبیــه اشــاره دارد و طبــق روایتــی، منظــور از لیله، 
حضــرت زهــرا  اســت. ایــن مقالــه بــا رویکــردی تحلیلــی توصیفــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانه ای، 
می کوشــد تــا اثبــات کنــد کــه قــرآن و والیــت در هویــت شــب قدری شــان در حقیقــت فاطمــی جاری شــده 
و وجــود قدســی ایشــان، ظــرف نــزول والیــت و قــرآن اســت. بــرای اثبــات ایــن موضوع، می تــوان بــه دالیلی 
اشــاره کــرد از جملــه: مقــام مــادری یــا مقــام نفــس کلــی زهــرا  ، اســوه و حجــت بــودن ایشــان بــر ائمــۀ 
اطهــار b ، مثــال قلــب بــودن زهــرا  بــرای پیامبراکــرم و وارث کمــاالت نبــوی بــودن ایشــان و... . 
درنهایــت، بــا اســتناد بــه حدیــث شــریف کســاء و ماجــرای مباهلــه و حدیــث قدســی »لــوالَک لمــا خلقــُت 
ــور و  ــه مح ــت، بلک ــرآن و والی ــزول ق ــرف ن ــرا  ظ ــرت زه ــا حض ــه نه تنه ــود ک ــان می ش ــالک« بی األف

مقصــد نبــوت و علــت مبقیــۀ وحــی و رســالت نیــز آن حضــرت اســت.
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بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و والیت در ظرف 
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مقدمه

ســورۀ مبارکــه قــدر، نــود و هفتمیــن ســوره و در جــزء ســی ام قــرآن کریــم، از ســوره های مکــی و 
دارای پنــج آیــه اســت. برخــی مفســران بــه دلیــل وجــود روایاتــی، احتمــال نــزول ایــن ســوره در 
مدینــه را نیــز داده انــد؛ زمانی کــه پیامبــر اســالم در خــواب مشــاهده کــرد بنی امیــه بــر منبــر 
او بــاال می رونــد، ســخت ناراحــت و اندوهگیــن شــد؛ بــه همیــن ســبب، ســورۀ قــدر نــازل شــد تــا 
ــزول  ــه موضــوع ن ــن ســوره ب ــر اســالم باشــد)طباطبایی، 1374: 330(. در ای تســالی پیامب
ــم  ــزول فرشــتگان و روح در آن و تعییــن مقــدرات عال قــرآن در شــب قــدر، عظمــت شــب قــدر، ن

اشــاره شــده اســت. 

ــا مقــام قدســی حضــرت فاطمــه  ــز اهمیــت، ارتبــاط معانــی نهفتــه در ایــن ســوره ب نکتــه حائ
زهــرا  اســت. همان گونــه کــه امــام صــادق g  در حدیــث معروفــی دربــارۀ لیلــة القــدر، لیلــه را 
بــه فاطمــه  تفســیر کــرده و نتیجــۀ شــناخت و معرفــت آن حضــرت را حصــول ادراک شــب قــدر 
دانســته اند. همچنیــن ایشــان بــا بیــان معنــای کلمــه فاطمــه، کســی کــه مردمــان از معرفــت بــه او 
عاجزنــد، عمــاًل شــناخت کامــل فاطمــه زهــرا  را امــری ناممکــن می داند)مجلســی، 1404ق، 
ــرای  ــدان دلیــل اســت کــه ب ج43: 65 و فــرات الکوفــی، 1410ق، ج1: 581( و ایــن حقیقــت ب
ــه ای  ــامخه روحانی ــات ش ــه، مقام ــی الّل ــوی إل ــیر معن ــارت b ، در س ــت و طه ــت عصم ــل بی اه
اســت کــه ادراك آن، ِعلمــًا نیــز از طاقــت بشــر خــارج و فــوق عقــول اربــاب عقــول و شــهود اصحاب 
عرفــان اســت، چنان کــه از احادیــث شــریفه ظاهــر شــود کــه انــوار مطهــره آن هــا قبــل از خلقــت 
عوالــم، مخلــوق و اشــتغال بــه تســبیح و تحمیــد ذات مقــدس داشــتند)خمینی، 1394: 551(. 
ــه ُکنــه  پــس خلــق را یــارای ادراک مقــام علمــی و عملــی فاطمــه زهــرا  نیســت و معرفــت ب
ــل  ــان کام ــد انس ــل را بای ــان کام ــه آن انس ــد ک ــدی نمی باش ــور اح ــه  میس ــخصیت فاطم ش
بشناســد و بشناساند)حســن زاده آملــی، 1381، ج1: 276(. هــر آیــه ای از ســورۀ قــدر، سراســر 
حــاوی اســراری از زوایــای پنهــان شــخصیت قدســی فاطمــه زهــرا  اســت کــه در ایــن مقالــه، 
تنهــا بــا تمرکــز بــر اولیــن آیــه از ایــن ســوره و واکاوی دقیــق در منابــع تفســیری و روایــی، تــالش 

می شــود تــا بخــش ناچیــزی از ســّر مســتودع آن بانــوی عظیــم الشــان روشــن شــود.
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1. عظمت سورۀ قدر

در عظمــت ســورۀ قــدر، روایــات متعــددی وارد شــده اســت. برخــی آن را برهــان و امتیــازی بــرای 
دیــن، نهایــت علــم اهل بیــت b ، حجــت خداونــد بــر مردم1)کلینــی، 1378، ج1: 249( و نوری 
درخشــان در قلــوب ائمــه اطهــار b  تــا طلــوع فجــر ظهور2)مجلســی، 1404ق، ج 25: 70( بیان 
ــل  ــدا و عام ــدن در راه خ ــون غلتی ــیر زدن و در خ ــون شمش ــالوت آن را همچ ــواب ت ــد و ث کرده ان
بخشــش گناهان3)همــان، ج89: 327 و ابــن بابویــه، 1406ق: 112( و موجــب حفــظ و در امــان 
مانــدن اموال)بحرانــی، 1417ق: 700(4 دانســته اند. ایــن توصیفــات و ویژگی هــا، نشــانۀ وجــود 
معــارف واال و اســرار نهفتــه در ایــن ســورۀ مبارکــه اســت کــه بــرای دریافــت آن حقایــق، بــه تعمــق 
در آیاتــش نیــاز اســت. عالوه بــر ایــن، چنان کــه ســورۀ مبارکــۀ »توحیــد« نســبت ذات مقــدس حــق 
جــل و عــال اســت، ســورۀ شــریفه »قــدر« نســبت اهــل بیــت عظــام b  اســت؛ چنان کــه در روایات 
هــا ِنْســَبُتَك َو ِنْســَبُة اْهــِل َبْیِتــَك الــی   معــراج وارد اســت: ....ُثــمَّ اْوَحــی اللــه: اْقــَرأ: »اّنــا اْنَزْلنــاُه« َفانَّ

ــی، 1370: 346(. َیْوِم اْلقیاَمة)خمین

2. آنچه در شب قدر نازل شده

در اولیــن آیــۀ ســورۀ قــدر کــه بــه دلیــل وجود همیــن آیــه، گاهی بــه آن، ســورۀ إّنــا أنزلنا نیــز گفته 
ْنَزْلَنــاُه ِفــي َلْیَلــِة اْلَقــْدِر. ســوالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود، ایــن 

َ
ــا أ می شــود، آمــده اســت: ِإنَّ

اســت کــه ضمیــر »ُه« در »انزلنــاه« کنایــه از چیســت و چــه چیــزی در شــب قدر نازل شــده اســت؟

در همــۀ تفاســیر موجــود، بیــان شــده اســت کــه ضمیــر »ُه« در »انزلنــاه« کنایــه از قــرآن اســت، 
گرچــه ذکــری از آن در میــان نیامــده است)طبرســی، 1372، ج10: 786( و ظاهــرش ایــن اســت 
کــه )خداونــد( همــۀ قــرآن مجیــد را در شــب قــدر نــازل کــرده اســت، نــه بعضــی از آیــات آن را و 
مویــدش هــم ایــن اســت کــه تعبیــر بــه انــزال کــرده کــه ظاهــر در اعتبــار یکپارچگــی اســت، نــه 

ْة اهللِ تََباَرَک َو تََعالَی َعلَی الَْخلِْق بَْعَد َرُسوِل اهللِ  ََّها َلُحجَّ َّا أَنَْزلَْناُه تَْفُلُجوا َفَو اهللِ إِن یَعة َخاِصُموا بُِسوَرة إِن 1. االمام الباقر g  یَا َمْعَشَر الشِّ
ََّها لََغاَیة ِعلِْمَنا... ََّها لََسیَِّدة ِدیِنُکْم َو إِن  َو إِن

. لََها نُوٌر َساِطٌع فِی َقلِْبَک َو ُقُلوِب أَْوِصَیائَِک إِلَی َمْطلَِع َفْجِر الَْقائِِم .... : 2. قال رسول اهلل
َوَجلَّ َو َمْن َقَرأََها ِسّراً َکاَن  اِهِر َسْیَفُه فِی َسِبیِل اهللِ َعزَّ َّا أَنَْزلَْناُه فِی َلْیَلِة الَْقْدِر َفَجَهَر بَِها َصْوتَُه َکاَن َکالشَّ 3. االمام الباقر g  َمْن َقَرأَ إِن

اٍت َمَحا اهلُل َعْنُه أَلَْف َذنَْبْه ِمْن ُذنُوبِِه. ِط بَِدِمِه فِی َسِبیِل اهللِ َو َمْن َقَرأََها َعْشَر َمرَّ َکالُْمَتَشحِّ
4. قال رسول اهلل : ... َو َمْن َقَرأََها َعلَی بَاِب َمْخَزٍن َسلََّمُه اهلُل تََعالَی ِمْن ُکلِّ آَفة َو ُسوٍء إِلَی أَْن یُْخِرَج َصاِحُبُه َما فِیِه.
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تنزیــل کــه ظاهــر در نازل کــردن تدریجــی اســت)طباطبایی، 1374: 330(. تعبیــر نــزول قــرآن 
در ایــن آیــه، امــری ثابــت شــده و قطعــی اســت، ولــی آیــا محتمــل اســت کــه به جــز قــرآن کریــم، 

چیــزی دیگــر نیــز در شــب قــدر نــازل شــده باشــد؟

مفضــل بــن عمــر در حدیثــی از امــام صــادق g  نقــل می کنــد کــه ســخن از آیــۀ اول ســورۀ 
قــدر بــه میــان آمــد و ایشــان فرمــود: چقــدر برتــری آن بــر ســوره های دیگــر آشــکار اســت! عــرض 
کــردم: برتــری آن، چــه می باشــد؟ فرمــود: در آن شــب، والیــت امیرالمؤمنیــن g  نــازل شــده 
اســت. پرســیدم: در شــب قــدری کــه مــا آن را در مــاه رمضــان امیــد داریــم؟ فرمــود: آری! شــبی 
کــه در آن شــب، آســمان ها و زمیــن، اندازه گیــری شــده و والیــت امیرالمؤمنیــن g  در آن، تقدیر 
و معّیــن شــده است1)مجلســی، 1404ق، ج94: 18 و ابــن بابویــه،1389: 316(2. همچنیــن 
در حدیثــی از پیامبــر اکــرم نقــل شــده اســت کــه بــه امیرالمومنیــن g  فرمودنــد: خداونــد 
ــد  ــت خواه ــا روز قیام ــه ت ــتی ک ــر و سرنوش ــه تقدی ــدر(، ب ــب ق ــب )ش ــی در آن ش ــارک  و تعال تب
بــود، قضــا و حکــم نمــوده و در آنچــه خــدای عّز وجــّل فرمــان داد، والیــت تــو بــود، و نیــز والیــت 
امامــان از نســل تــو، تــا روز قیامت3)ابــن بابویــه، 1389: 315(4 و نیــز فرمودنــد: بــه شــب قــدر 

َوِر َقاَل ُقلُْت َو أَیُّ َشْیٍء  َّا أَنَْزلَْناُه فِی َلْیَلِة الَْقْدِر َقاَل َما أَبَْیَن َفْضلََها َعلَی السُّ لِ بْنِ ُعَمَر َقاَل: ُذِکَر ِعْنَد أَبِی َعْبِد اهللِ g  إِن 1 . َعِن الُْمَفضَّ
َرْت فِیَها  َِّتی نَْرتَِجیَها فِی َشْهِر َرَمَضاَن َقاَل نََعْم ِهَی َلْیَلة ُقدِّ َفْضُلَها َقاَل نََزلَْت َوَلَیة أَِمیِر الُْمْؤِمِنیَن g  فِیَها ُقلُْت فِی َلْیلة الَْقْدِر ال

َرْت َواَلیَْه أَِمیِر الُْمْؤِمِنیَن g  فِیَها. َماَواُت َو اْلَْرُض َو ُقدِّ السَّ
2. براساس این حدیث، ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه شب قدری که در ماه رمضان و متاخر از تقدیر آسمان و زمین 
است، تقدیر آسمان ها و زمین در آن رقم می خورد؟ و چگونه این حدیث قابل توجیه است؟ برای فهم بهتر این حدیث شاید بتوان از 
سخن جناب میرداماد بهره برد که به نظر ایشان، عالَم سه وعاء یا ساحت دارد: زمان، دهر و سرمد. طبق این تعریف، همه موجودات 

در عالم زمان، حیثیت زمانمند دارند و متغیرند ولی در عالم دهر، حیثیت ثبات دارند. عالم دهر، نسبت وجود به موجودات ابدی و 
ازلی است و جناب ماصدرا، آن را ملکوت می داند. لذا محتمل است که این حدیث به مقام دهری و ملکوتی شب قدر اشاره داشته 

باشد که دیگر تقدم و تاخر زمانی در آن بی معناست. این معنا را مرحوم آیت اهلل رفیعی قزوینی در مقاله ای با عنوان »در بیان 
حقیقت شب قدر و کیفیت اختاف آن به َحَسب آفاق« به طور مشروح بیان کرده اند)فدایی مهربانی، 13۹0: ۷۹(. آیت اهلل جوادی 
آملی نیز در این خصوص می فرمایند: »هرموجود طبیعی در مخزن غیب الهی دارای وجود عقلی است و شب قدر نیز از این اصل 

کلی مستثنی نیست و دارای ارزش نفسی است«)جوادی آملی ،13۸۸(. 
  b ة َوَجلَّ َواَلیَُتَک َو َوَلَیة الَِْئمَّ َر َعزَّ َر فِیَها َما ُهَو َکائٌِن إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمة َفَکاَن فِیَما َقدَّ 3. قال رسول اهلل : إنَّ اهللَ تََباَرَک َو تََعالَی َقدَّ

ِمْن ُولِْدَک إِلَی یَْوِم الِْقَیاَمْه.
4 . در اینجا این سوال مطرح است که با توجه به اینکه تقدیر تا روز قیامت از نظر علمی مرتبه ای از علم حق تعالی و مقدم بر همۀ 

عوالم وجود عینی است، پس تقدیر آن در جزئی از عالم عینی ممکن نیست، چه رسد در جزئی از عالم طبیعت یعنی شب قدر 
متعارف در ماه مبارک رمضان. پاسخ: حقیقت شب قدر فراتر از عالم طبیعت است و نمی توان آن را به زماِن عالم محسوس محدود 

کرد، چراکه هر یک از مناطق روی زمین در روز خاصی وارد شب قدر خواهد شد و این موضوع، حقیقت شب قدر را زیر سوال 
می برد. پس شب قدر دارای حقیقتی فراتر از این تکثر زمان هاست که در اصطاح به آن، شب قدر دهری گویند و شب های قدر عالم 

ماده، یکی از مظاهر و ظال شب قدر دهری است که در عالم ابداع است. پس وحدت در دهر است و تعدد در زمان. تقدیر در شب 
قدر نیز مجدد نگاه به مقام دهری یا ملکوتی شب قدر است، نه زمان دنیایی آن)فدایی مهربانی، 13۹0: ۸1(. 

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و والیت در ظرف وجودی فاطمۀ زهرا   با استناد به آیۀ اول سورۀ قدر



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

71

ایمــان بیاوریــد کــه آن شــب، از آِن علــی بــن ابیطالــب و یــازده فرزنــدش اســت1)کلینی، 1387، 
ج1: 532( و امــام صــادق g  نیــز نــزول جبرئیــل همــراه بــا 30 هــزار َملــک در شــب قــدر را بــه 
دلیــل والیــت علــی g  و والیــت اوصیــا از فرزندانــش می دانند2)قاضــی نعمــان مغربــی، ج1: 
242(؛ بنابرایــن، در لیلــة القــدر، عــالوه بــر قــرآن کریــم، والیــت امیرالمومنیــن g  نیــز نــازل 
ــا تأمــل بــر ایــن روایــات، مشــخص می شــود کــه نــزول والیــت، نســبت بــه نــزول  شــده، بلکــه ب
قــرآن، اهمیــت بســیار بیشــتری دارد، چراکــه امــام باقــر g  در تفســیر آیــۀ 9 ســورۀ اســراء3 نیــز 
می فرمایــد: ایــن قــرآن بــه راهــی اســتوارتر هدایــت می کنــد، یعنــی بــه ســوی والیــت راهنمایــی 

می نماید)مجلســی، 1404ق، ج24: 145(.

3. معنای ظاهری و باطنی لیلة القدر

بنابــر آنچــه بیــان شــد، شــب قــدر، شــب نــزول والیــت و نــزول قــرآن اســت، امــا لیلــة القــدر چــه 
ــۀ  ــه هم ــت، چنان ک ــیاری اس ــر بس ــب و مظاه ــدر دارای مرات ــة الق ــری دارد؟ لیل ــب و مظاه مرات
ــه اصــل  ــه عالــی، نســبت فــرع ب ــد کــه نســبت دانــی ب ــه ایــن ترتیب ان حقایــق نظــام هســتی، ب
ــه ذی ظــل اســت و هــر مرتبــه را احکامــی خــاص است)حســن زاده آملــی، 1365: 7(؛  و ظــل ب
بنابرایــن لیلــة القــدر دارای معنایــی ظاهــری و معنایــی باطنــی اســت. بــر اســاس معنــای ظاهــری 
یــا تفســیر آفاقــی، ایــن آیــه ناظــر بــه شــب قــدر، یعنــی یــک زمــان مشــخص در یکــی از شــب های 
مــاه رمضــان اســت. البتــه در کالم خــدای تعالــی، آیــه ای کــه بیــان کنــد لیلــۀ مذکــور چــه شــبی 
ْنــِزَل فیــِه اْلُقــْرآُن« کــه میفرمایــد: قرآن 

ُ
ــذی أ بــوده، دیــده نمیشــود، بــه جــز آیۀ »َشــْهُر َرَمضــاَن الَّ

یکپارچــه در مــاه رمضــان نــازل شــده و بــا انضمــام آن بــه آیــۀ مــورد بحــث، معلــوم میشــود کــه 
شــب قــدر یکــی از شــب های مــاه رمضــان اســت و امــا اینکــه کدام یــک از شــب های آن اســت، در 
قــرآن چیــزی کــه بــر آن داللــت کنــد، نیامده اســت.  تنهــا از اخبــار اســتفاده میشــود)طباطبایی، 
1374: 330-331( کــه در برخــی روایــات، شــب قــدر، در دهــۀ پایانــی مــاه رمضان4)ابــن بابویــه، 

ََّها تَُکوُن لَِعلیِّ بِْن أَبِی َطالٍِب َو لُِولِْدِه اْلََحَد َعَشَر ِمْن بَْعِدی. 1. قال رسول اهلل : آِمُنوا ِبَلْیَلِة الَْقْدِر إِن
2. َقاَل أبی عبداهلل g : نََزَل َجْبَرائِیُل فِي ثََاثِیَن أَلْفاً ِمَن َالَْماَلِئَكِة َلْیَلَة اَلَْقْدِر ِبَولََیِة َعلِيٍّ  g  َو َولََیِة اَْلَْوِصَیاَء ِمْن ُولِْدِه َصلََواُت اهلَلِ 

َعلَْیِهْم أَْجَمِعیَن.
3. إِنَّ هَذا الُْقْرآَن یَْهِدی لِلَِّتی ِهَی أَْقَوُم.

4. االمام الباقر g : َلْیَلة الَْقْدِر َو ِهَی فِی ُکِل َسَنة فِی َشْهِر َرَمَضاَن فِی الَْعْشِر اْلََواِخِر.

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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1409ق: 67( در برخــی شــب نوزدهــم یــا بیســت و یکــم یــا بیســت و ســوم1 )حویــزی، 1415ق، 
ــم  ــت و هفت ــب بیس ــا ش ــان: 628( ی ــوم2 )هم ــت و س ــب بیس ــر، ش ــی دیگ ج5: 627(، در برخ
مــاه رمضــان )طبرســی، 1372، ج10: 786( بیــان شــده اســت. امــا معنــای باطنــی لیلــة القــدر 
کــه یکــی از اســرار الهــی اســت و آمیختــه ای از مراتــب توحیــد و مراتــب والیــت اســت، چیســت؟ 
طبــق تفســیر انفســی و تاویــل باطنــی، آیــۀ یــاد شــده مفهومــی فراتــر دارد و بنــا بــر آنچه پیشــتر در 
حدیثــی از امــام صــادق g  نقــل شــد3، لیلــه، حضــرت زهــرا  و قــدر، اللــه بیــان شــده اســت. 
بــا ایــن حســاب، نــور حضــرت »اللــه«، تمــام وجــود و شــخصیت زهــرای مرضیــه  را فــرا گرفتــه 
و نه تنهــا هرکــس فاطمــه  را حقیقتــًا شــناخت، شــب قــدر را درك کــرده، بلکــه نــور حضــرت 
»اللــه« را شــناخته اســت، ولــی بســیاری از مخلوقــات از معرفــت او بــاز گرفتــه شــده اند و عقــول 

خلــق بــه کنــه معرفــت او نخواهنــد رســید)طاهرزاده، 1392: 113-112(.

امــام خمینــی بــه نقــل از استادشــان، آیــت اللــه شــاه آبادی بیــان می کننــد کــه ضمیــر »ه« در آیۀ 
اول ســورۀ قــدر، اشــاره بــه هویت غیبیــه دارد و لیلة القــدر »حقیقت محمدیه« اســت)خمینی، 
1376: 27( یعنــی هویــت غیبیــۀ  احدیــه در حقیقــِت امــام معصــوم نازل شــده اســت. پــس از این 
ــازل می شــود  ــوان فهمیــد قــرآن در هویــت شــب قــدری اش کــه به صــورت جامــع ن لحــاظ می ت

درحقیقــت فاطمی نیــز جــاری اســت)طاهرزاده، 1392: 83(.

از ایــن مقدمــه، می تــوان نتیجــه ای مهــم گرفــت کــه معنــای ضمیــر »ُه« در »إّنــا أنَزلنــاُه« قــرآن 
کریــم اســت. بــر ایــن اســاس و بــر مبنــای معنــای باطنــی لیلــة القــدر، آیــۀ اول ســورۀ قــدر، ایــن 
ــاده  ــاق افت ــرا  اتف ــرت زه ــودی حض ــرف وج ــم در ظ ــرآن کری ــزول ق ــه ن ــاند ک ــا را می رس معن
اســت. بــه عبارتــی، شــب قــدر ظــرف زمانــی قــرآن کریــم و فاطمــۀ زهــرا  ظــرف مکانــی آن 
اســت. همچنیــن اگــر نــزول والیــت نیــز در نظــر گرفتــه شــود، بــاز هــم فاطمــه زهــرا  ظــرف 
ــود و ایــن معانــی  ــا همــان قــرآن ناطــق کــه ائمــۀ اطهــار b  هســتند، خواهــد ب ــزول والیــت ی ن

عمیــق، در ادامــه مقالــه بیشــتر بحــث خواهــد شــد.

1. قلُت البی عبداهلل g : اللَّیالی التی یُرجی فیها من َشهر َرَمضاَن؟ فقال: تِسَع َعشرة و احدی و ِعشرین و ثاث و ِعشریَن.
َنة َو ِهَی َلْیَلة ثََاٍث َو ِعْشِریَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن. َِّتی یُْفَرُق ُکلُّ أَْمٍر َحِکیٍم لَْم یَُحجَّ تِلَْک السَّ ْیلة ال 2. االمام الّصادق g : َمْن نَاَم فِی اللَّ

َیْت  ََّما ُسمِّ ْیلة َفاِطَمة  َو الَْقْدُر اهلُل َفَمْن َعَرَف َفاِطَمة  َحقَّ َمْعِرَفِتَها َفَقْد أَْدَرَک َلْیَلة الَْقْدِر َو إِن 3. االمام الّصادق g : اللَّ
َفاِطَمة  ِلَنَّ الَْخلَْق ُفِطُموا َعْن َمْعِرَفِتَها )مجلسی، 1404ق، ج43: 6۵(.

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و والیت در ظرف وجودی فاطمۀ زهرا   با استناد به آیۀ اول سورۀ قدر
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4. فاطمۀ زهرا  ظرف نزول والیت

در ایــن قســمت، دالیلــی در اثبــات و شــرح اینکــه فاطمــه  ظــرف نــزول والیــت اســت، بیــان 
می شــود کــه عبــارت اســت از:

  الف. مقام مادری یا مقام نفس کلی فاطمه

بــر اســاس آیــۀ اول ســورۀ قــدر، فاطمــه  ظــرف نــزول والیــت اســت و یــازده قــرآن ناطــق در 
ــه مشــخص اســت کــه  ــازل شــده است)حســن زاده آملــی، 1381: ج2: 372(. البت ــه ن ــن لیل ای
ظــرف نــزول والیــت بــودن، به صــرف متولــد شــدن امــام از ایشــان نیســت، زیــرا ایــن مقــام بــرای 
ســایر مــادران ائمــه اطهــار b  بعــد از فاطمــه  وجــود نــدارد و مســّلم ایشــان بــه دلیــل ظرفیت 
تکوینی شــان، منشــأ یــازده امامــی هســتند کــه در مقــام خــود قــرآن ناطق اند)طاهــرزاده، 1392: 
113-114(. نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت کــه مقــام مــادری فاطمــه زهــرا  تنهــا بــرای امامــان 
  g نیــز ایشــان را مــادر خــود نامیــد و امــام صــادق از نســل ایشــان نبــوده و حتــی پیامبــر اکــرم
ُکنیــه ایشــان را ُاّم أبیهــا بیــان می کند1)ابــن عبــد البــر، 1412ق: 1899(، امــا آیا ام ابیهــا خواندن 
حضــرت صدیقــه  صرفــًا یــک محــاورۀ عــام و از ســر مهــر پدرانــه اســت یــا پیامبر اکــرم قصد 

مکشــوف کــردن حقایــق وجــودی فاطمــه  را دارد؟

در عــرف محــاورات عامــه، پــدر، دختــرش را مــادر می خوانــد و در فارســی بــه مادرجــان و مــادر 
ــد  ــه ایــن حــّد عــرف عــام نبای ــد، ولــی در بیــان ایــن حدیــث، ب ــر آن هــا صــدا می زن ــز و نظای عزی
اکتفــا کــرد، چنان کــه بــاز در عــرف محــاورات عامــه، اگــر دختــری، پــدرش را خدمــت و پذیرایــی و 
پرســتاری کــرده اســت، گوینــد ایــن دختــر دربــارۀ پــدرش، مــادری کــرده اســت و حضــرت صدیقۀ 
طاهــره، فاطمــه  بــه ایــن معنــی نیــز بــه رســول خــدا خدمــت و زحمــت مــادری اعمــال 
کــرد و مــا ایــن وجــوه معانــی ام ابیهــا را انــکار نداریم)حســن زاده آملــی، 1390: 81-82(. قــدر 
مســلم، معنــای ام ابیهــا از ایــن محــاورات عامــه فراتــر اســت. بــرای فهــم دقیــق معنــای ام ابیهــا، 
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه انســان کامــل، اگــر مــرد باشــد، مظهــر و صــورت عقــل کل و اگر 
زن باشــد، مظهــر و صــورت نفــس کل اســت؛ بنابرایــن ســید أوصیــا و ســّر انبیــا و مرســلین، صورت 

د g ، َقاَل: کانت كنیة فاطمة بنت َرُسول اهللِ  أم أبیها. 1. ذکر َعْن جعفر بْن ُمَحمَّ
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عقــل کل و مظهــر او بــر وجــه اتــّم اســت و همچنیــن حقیقــت اّم الکتــاب، ســیدة نســاء عالمیــن، 
فاطمــه بتــول زهــرا، صــورت نفــس کل و مظهــر آن بــر وجــه اتــّم اســت)همان: 78( بــه عبارتــی، 
نثی«)حجــرات، 13(، در آن قّلــه رفیــع 

ُ
چــون در عالــم خلقــت، انســانّیت زوج اســت؛ »ِمــن َذَکــٍر َو أ

انســانّیت، در یــک ناحیــه، شــخص پیغمبــر خاتــم اســت کــه بــه مقــام ســیادت مطلــق رســیده 
و در یــک طــرف دیگــر، در نقطــه ای مافــوق تمــام نقــاط کــه مافــوق آن، نقطــه ای نیســت، فاطمــۀ 
زهــرا  اســت. پــس در قلــۀ کمــال انســانیت، در سلســلۀ رجــال، یــک نفــر هســت و او شــخص 
خاتــم اســت و در سلســلۀ نســاء، یــک نفــر اســت و او شــخص فاطمه زهــرا  اســت)وحید 
خراســانی، 1391: 75(. پــس عقــل کل و نفــس کل، أب و أم و همــه موجــودات باذن الله ســبحانه 
از ایــن ابویــن بــه وجــود آمده انــد. پــس چــون مــادر انــوار و فضایــل، فاطمــه عقیلــه رســالت، مظهــر 
أتــم نفــس کل اســت؛ بنابرایــن تفســیر انفســی اقــوم، آن جنــاب، ام ابیهــا و مــادر پــدرش، حضرت 
خاتــم انبیــا اســت. البتــه تکوینــًا، رتبه عقــل کل، باالتــر از رتبــه نفــس کل اســت)همان: 82-79(. 
چــون همــه موجــودات از نفــس کل بــه عنــوان »أم«، ظهــور یافته انــد، پــس نبــوت نیــز از ایــن نفس 
کل اســت. فاطمــه  اصــل و اســاس درخــت رســالت و نیــز والیــت اســت، چنانکــه در روایتــی از 
 در تفســیر آیــۀ 24 ســورۀ ابراهیــم1 نقــل شــده کــه شــجرۀ طیبــه، پیامبــر اکــرم  g امــام باقــر
ــخص  ــی، 1404ق، ج24: 139( و مش ــرا  است2)مجلس ــه زه ــت، فاطم ــن درخ ــۀ ای و ریش
اســت کــه عامــل حیــات درخــت، ریشــه آن اســت و اگــر ریشــه نباشــد، نــه درخــت و شــاخه و برگــی 
ــن  ــود نازنی ــت، وج ــوت و والی ــت نب ــۀ درخ ــس ریش ــد. پ ــود می آی ــه وج ــره ای ب ــه ثم ــد و ن می مان

حضــرت زهــرا  خواهــد بــود. 

همچنیــن در برخــی دیگــر از کنیه هــای ایشــان نیــز عبــارت »ُام« وارد شــده اســت کــه تاییــدی 
ّم البرّیة)مســعودی، 

ُ
بــر مقــام مــادری فاطمــه زهــرا  در هســتی دارد. از جملــۀ ایــن کنیه هــا، أ

ــر  ــی از پیامب ــل آن، روایت ــاید دلی ــه ش ــات ک ــه مخلوق ــادر هم ــای م ــه معن ــت ب 1378: 279( اس
اکــرم باشــد کــه خلــق آســمان ها و زمیــن را از نــور فاطمــه زهــرا  بیــان می کند3)مجلســی، 

ماِء)ابراهیم، 24( َبٍة أَْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِفي السَّ َبًة َكَشَجَرٍة َطیِّ 1. أََلْم َتَر َكْیَف َضَرَب اهللُ َمَثاًل َكِلَمًة َطیِّ
َجَرْه َفاِطَمة  َو أَْغَصانَُها  َجَرة َعلِیٌّ َو ُعْنُصُر الشَّ َجَرة َرُسوُل اهللِ  َنَسُبُه ثَابٌِت فِی بَِنی َهاِشٍم َو َفْرُع الشَّ 2. قال االمام الباقر g : الشَّ

ُجَل لََیُموُت َفَتْسُقُط ِمْنَها َوَرَقة َو إِنَّ الَْمْولُوَد لَُیولَُد َفُتوِرُق َوَرَقة. یَعة َو إِنَّ الرَّ ة َو َوَرُقَها الشِّ الَِْئمَّ
َماَواُت َو اْلَْرُض ِمْن نُوِر ابَْنِتی َفاِطَمة َو نُوُر ابَْنِتی  َماَواِت َو اْلَْرَض َفالسَّ 3. قال رسول اهلل : .... ثُمَّ َفَتَق نُوَر ابَْنِتی َفَخلََق ِمْنُه السَّ

َماَواِت َو اْلَْرِض. َفاِطَمة ِمْن نُوِر اهللِ َو ابَْنِتی َفاِطَمة أَْفَضُل ِمَن السَّ
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ــه  ــود ک ــت می ش ــور برداش ــده، این ط ــل ش ــث نق ــه و حدی ــن کنی 1404ق، ج37: 82-84(. از ای
هســتی عالــم و مافیهــا، مدیــون و مرهــون، وجــود مقــدس حضــرت زهرا  اســت. دیگــر کنیه ها 
ّم 

ُ
ّم البــررة، أ

ُ
ّم األبــرار یــا أ

ُ
م« اســت نیز قابــل تأمــل و تدبر اســت: أ

ُ
آن حضــرت کــه همــراه بــا کلمــه »أ

ّم 
ُ
ّم الرأفــة، أ

ُ
ّم البلجــة )مادر روشــنایی(، أ

ُ
ّم األنــوار، أ

ُ
ّم األطهــار، أ

ُ
األزهــار )مــادر گلهــا و شــکوفه ها(، أ

ّم الموانح )مادر بخشــندگان( 
ُ
ّم المؤمنین، أ

ُ
ّم الکتــاب، أ

ُ
ّم الفضائــل، أ

ُ
ّم العلــوم، أ

ُ
ّم الُعــال، أ

ُ
العطّیــة، أ

م النجباء)مســعودی، 1378: 279(. پــس اگــر گفتــه شــود والیــت الهــی که منشــأ همــۀ خیرات 
ُ
و أ

و خوبی هاســت، در ظــرف فاطمــه  نــازل شــده و خــود آن حضــرت، حامــل و قابــل ایــن ودیعــه 
الهــی اســت، ســخنی نــه گــزاف، بلکــه بســیار صحیــح و دقیــق اســت.

ب. آیات نخستین سورۀ دخان

دلیــل دیگــر کــه نشــان دهندۀ نــزول والیــت در ظــرف وجــودی فاطمــه زهرا  اســت، آیــات اول 
تــا ســوم ســورۀ مبارکــۀ دخــان اســت. آیــۀ اول ایــن ســوره، »حــم« اســت کــه از حــروف مقّطعــه و بنا 
بــه روایاتــی، منظــور از آن، حضــرت محمــد اســت کــه در کتابــی کــه بــر هــود g  نــازل شــده 
بــود، نــام او چنیــن آمــده کــه از حروفــش )میــم و دال( کاســته شــده اســت1)کلینی، 1378، ج۱: 
4۷9 و مجلســی، 1404ق، ج۱۶: 8۷( و در آیــۀ دوم، منظــور از »َو الکتــاب المبین«، امیرالمومنین 
ــا ُمْنِذریــَن، منظور از  ا ُکنَّ ْنَزْلنــاُه فــي َلْیَلــٍة ُمباَرَکــٍة ِإنَّ

َ
ــا أ g  اســت2)همان( و در ســومین آیــه یعنــی ِإنَّ

لیلــۀ مبارکــه، فاطمــه  اســت3)کلینی، 1378، ج1: 479؛ مجلســی، 1404ق، ج24: 319(. 
  g بــه عبارتــی، ضمیــر»ُه« در إّنــا أنَزلنــاُه بــه کتــاب مبیــن بــر می گــردد کــه امیرالمومنیــن علــی
ــاز هــم بــه ایــن معناســت کــه والیــت علــی بــن ابیطالــب g  در ظــرف وجــود فاطمــه  اســت و ب
زهــرا  نــازل شــده اســت. همچنیــن امــام کاظــم g  در تفســیر آیــۀ چهارم این ســوره یعنــی آیۀ 
ْمــٍر َحِکیــٍم نیــز فرمودنــد: از حضــرت  زهــرا  خیری فراوان منتشــر می شــود که 

َ
ِفیهــا ُیْفــَرُق ُکلُّ أ

 ) g ( و مــردی حکیــم )یعنــی امام حســین g عبــارت باشــد از مــردی حکیــم )یعنــی امام حســن
  تــا آخریــن امــام کــه همگــی از نســل حضــرت زهرا ، g و مــردی حکیــم )یعنــی امــام  ســجاد

ٌد َو ُهَو فِی ِکَتاِب ُهوٍد g  الَِّذی أُنِْزَل َعلَْیِه َو ُهَو َمْنُقوُص الُْحُروف 1. قال االمام الکاظم g : أَمَّا حم َفُهَو ُمَحمَّ
 g ٌّا الِْکتاِب الُْمِبیِن َفُهَو أَِمیُرالُْمْؤِمِنیَن َعلِی 2. قال االمام الکاظم g : َو أَمَّ

  ْیَلة َفَفاِطَمة ا اللَّ 3. قال االمام الکاظم g : َو أَمَّ

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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و مصــداق کامــل خیــر فــراوان هستند(1)مجلســی، 1404ق، ج24: 319 و کلینــی، 1378، ج1: 
479 و مجلســی، 1404ق، ج48: 87( کــه معنــای ذکــر شــده را تاییــد می کنــد.

  b ؛ اسوه و حجت بر ائمه اطهار  ج. فاطمه

امــام زمــان   در روایتــی فرمودنــد: ِانَّ لــی فــی ابنــة رســوِل اللــه ُاســوٌة َحَسَنٌة)طبرســی، 
1403ق، ج2: 467 و مجلســی، 1404ق، ج53: 180(، یعنــی در دختــر رســول خــدا برای 
ــاع و پیــروی انســان از  ــه اتب ــاب المفــردات، کلمــۀ اســوه، ب ــی اســت. در کت مــن، اســوۀ نیکوی
دیگــران معنــا شــده اســت)الراغب االصفهانــی، 1404ق، ج1: 18(. ایــن معنایــی واال را بــرای 
مقــام حضــرت زهــرا  بیــان می کنــد، چراکــه امــام زمــان    کــه خــود، امــام و پیشــوای 
ــدان معناســت کــه  ــن ب ــده الهــی اســت، اتبــاع از حضــرت فاطمــه  دارد و ای امــت و برگزی
حضــرت زهــرا  خــود، حقیقــت والیــت اســت کــه ائمــه اطهــار b  خــود را ملــزم بــه پیــروی 

ــد.  ــان می دانن از ایش

امــام حســن عســکری g  نیــز در روایتــی می فرمایــد: مــا حجــت خداونــد بــر مردمیــم و جــّد 
مــا فاطمــه، حجــت خداونــد بــر ماســت2)طیب، 1378، ج3: 225( کــه ایــن روایــت، بی پــرده، 
برتــری مقــام فاطمــه زهــرا  را به عنــوان حجــت خداونــد بــر ائمــه اطهــار b  بیــان می کنــد؛ 
ــر امامــان معصــوم b  دارد،  بنابرایــن وقتــی کســی ســخن، رفتــار و دســتورهایش، حجیــت ب
ــطۀ  ــده و به واس ــازل ش ــود او ن ــرف وج ــدا در ظ ــت، در ابت ــر والی ــت و ام ــت اس ــمۀ والی سرچش

ایشــان، بــه دیگــر ائمــه b  انتقــال یافتــه اســت.

د. فاطمه  ؛   چراغدان و مشکات نور الهی

ْرِض َمَثُل 
َ
ــماواِت َو اأْل در آیــۀ 35 ســورۀ نــور کــه بــه آیــۀ نــور معــروف اســت، آمــده: »اللــُه ُنــوُر السَّ

جاَجــُة...«. ذیــل ایــن آیــه، تفاســیری  ــوِرِه َکِمْشــکاٍة فیهــا ِمْصبــاٌح اْلِمْصبــاُح فــي ُزجاَجــٍة الزُّ ُن
بیــان شــده کــه از جملــه، تفســیری از امــام صــادق g  اســت. ایشــان می فرمایــد: )در ایــن آیــه، 
منظــور از( مشــکات، فاطمــه  اســت و مصبــاح، حســن و حســین    هستند)مجلســی، 

ا َقْولُُه فِیها فِیها یُْفَرُق ُکلُّ أَْمٍر َحِکیٍم یَُقوُل یَْخُرُج ِمْنَها َخْیٌر َکِثیٌر َفَرُجٌل َحِکیٌم َو َرُجٌل َحِکیٌم َو َرُجٌل َحِکیم 1. َو أَمَّ
ُة اهللِ َعلَیَنا تَُنا َفاِطَمُة ُحجَّ 2. نَحُن ُحَجُج اهللِ َعلَی َخلِْقِه َو َجدَّ

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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ــرار  ــراغ را ق ــه در آن، چ ــی ک ــی جای ــدان یعن ــان، ج4: 18(. چراغ 1404ق، ج23: 304؛ هم
می دهنــد و امــام صــادق g  فرمودنــد کــه مــراد از چراغــدان، حضــرت فاطمه زهرا  اســت؛ 
یعنــی انــوار ائمــه هــدی را حــق ســبحانه و تعالــی در آن حضــرت جــای داده و از آن حضــرت بــر 
عالمیــان تافتــه اســت)همان، 1370: 120(. ایــن معنــای بســیار دقیقــی درخصــوص ظــرف 
 اســت. در ایــن مشــکات و چراغــدان، نــور رســول الله  نــزول والیــت بــودن حضــرت زهــرا
و نــور امیرالمومنیــن g  و ســپس نــور ائمــۀ اطهــار b  قــرار دارد کــه خداونــد بــا ایــن نــور، هــر 
کــس را کــه بخواهــد، هدایــت می کنــد؛1 چنان کــه در زیارت نامــه حضــرت فاطمــه  آمــده 
ــِة؛ بانویــی کــه انــوار امامــان را از صــدف وجــود او بیــرون آوردی؛  ِئمَّ

َ
ْنــواَر اأْل

َ
اســت: َوَســَلْلَت ِمْنهــا أ

بنابرایــن زهــرا  ، مظهــر نبــوت و والیــت اســت و او مجمــع نوریــن، نــور محمــدی و نــور علــوی 
. ست ا

5. فاطمه زهرا  ؛ ظرف نزول قرآن

لیلــة القــدر، ظــرف و مجــرای نــزول وحــی الهــی و قــرآن کریــم اســت و همان طــور کــه بیــان 
شــد فاطمــه  حقیقــت لیلــة القــدر اســت. ظــرف و مجــرای تنــزل حقیقــت ام الکتــاب، علــم 
الهــی و قــرآن کریــم در فاطمــه زهــرا  اســت. در ادامــه ادلــه ای در این بــاره ارائــه خواهد شــد.

؛ قلب پیامبراکرم  الف. فاطمه

در قــرآن کریــم، ســورۀ شــعرا، آیــات 193 و 194 بــه نــزول قــرآن بــر قلــب مبــارک پیامبر اشــاره 
ِمیــُن. َعَلــی َقْلِبــَك ِلَتُکــوَن ِمــَن اْلُمْنِذِریَن)شــعرا، 194-193(. 

َ
وُح اأْل شــده اســت: َو َنــَزَل ِبــِه الــرُّ

طبــق ایــن آیــه، قلــب رســول اللــه، ظــرف دریافــت قــرآن کریــم بــوده اســت. از طرفــی پیامبــر 
ــی، 1404ق، ج43:  ــود می خواند2)مجلس ــب خ ــرا  را قل ــه زه ــی، فاطم ــرم در حدیث اک
54(. امیرالمومنیــن g  نیــز در روایتــی می فرمایــد: فاطمــه  بــرای محمــد، هماننــد قلــب 
اســت بــرای بدن3)همــان، ج39: 352(. در زیــارت حضــرت زهــرا  در ســوم جمــادی الثانــی، 

1. یَْهِدی اهلُل لُِنوِرِه َمْن یَشاُء )سوره نور، 3۵(
2. ُرِوَي َعْن ُمَجاِهٍد َقال: َخَرَج اَلنَِّبيُّ  َو ُهَو آِخٌذ بَِیِد َفاِطَمَة  َفَقاَل َمْن َعَرَف َهِذِه َفَقْد َعَرَفَها َو َمْن لَْم یَْعِرْفَها َفِهَي َفاِطَمُة بِْنُت 

. َِّتي بَْیَن َجْنَبيَّ ٍد َو ِهَي بَْضَعٌة ِمنِّي َو ِهَي َقلِْبي َو ُروِحَي اَل ُمَحمَّ
3. وأّما فاِطَمُة َفَکَمکاِن الَقلِب ِمَن الَجَسِد.

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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معنایــی عمیق تــر آمــده اســت: َفاِطَمــَة ِبْنــِت َرُســوِلَک.... َو َصِمیــِم َقْلِبــه؛ کــه صمیــم بــه معنــای 
مغــز و درون یــا خالــص هرچیــز اســت. می تــوان ایــن عبــارات را این گونــه معنــا کــرد: همان طــور 
کــه قلــب عامــل حیــات بــدن اســت و توقــف یــک لحظــه گــردش و پمپــاژ خــون توســط قلــب، 
موجــب مــرگ انســان می شــود. پــس وجــود فاطمــه  عامــل حیــات نبــوت پیامبــر و جریــان 
آن تــا روز قیامــت اســت. البتــه قلــب در عرفــان، جایگاهــی واالتــر از مســائل مــادی دارد، چنان کــه 
عبدالــرزاق کاشــانی در تعریــف قلــب می گویــد: القلــب هــو جوهــر نورانــّی مجــرد متوســط بیــن 
الــروح و النفــس و هــو الــذی یتحقــق بــه االنســانیه. وی در ایــن عبــارت، قلــب را حقیقــت انســان 
دانســته کــه جوهــری نورانــی و مجــرد و هیئــت جمعی احــدی میان جســم و روح اســت)رمضانی و 
پارســانژاد، 1391: 41(. پــس فاطمــه زهــرا  حقیقــت رســالت اســت و هــر آنچه بر قلــب پیامبر 
  عظیم الشــأن اســالم از عالــم غیــب تجلــی می کــرد، بی شــک بــر وجــود قدســی زهــرای اطهر
 نیــز جلــوه می کــرد و فراتــر از آن، یعنــی هــر آنچــه جبرئیــل امیــن، بــر قلــب مبــارک رســول الله
از وحــی الهــی القــا می کــرد، وجــود فاطمــه   ظــرف نــزول آن القائــات بــوده اســت. منتهــا بــه 
گفتــۀ امــام خمینــی، ابعــاد ایــن قضیــه و ماهیــت نــزول قــرآن بــر قلــب رســول الله بر کســی جز 
ائمــه اطهــار b  روشــن نیســت و در ابهــام الی االبد مانــده اســت)طالب تــاش، 1394: 93-92(، 
ــوان دریافــت  ــوان به روشــنی ســخن گفــت ولــی ایــن نکتــه را می ت پــس در ایــن خصــوص نمی ت
کــرد کــه فاطمــه  همــان شــب اســت کــه قــرآن بــر قلــب او نــازل گشــته و ظــرف وجــودي او 
ــر  ــدا، از نظ ــی خ ــل بندگ ــد در ذی ــك زن می توان ــود دارد و ی ــرآن را در خ ــۀ ق ــرش هم ــعت پذی وس
وجــودی، وســعتی بــه وســعت قــرآن بیابــد و قلــب او محــل نــزول مالئکــه و روح شــود کــه حقیقــت 
  ــرا ــۀ زه ــرزاده، 1392: 112-113(. فاطم ــازل می کنند)طاه ــب ن ــر آن قل ــری را ب ــر ام ه
به عنــوان قلــب رســالت، هــم محــل نــزول وحــی و هــم علــت بقــای وحــی اســت و ارادة اللــه بــه این 
تعلــق گرفتــه کــه علــت بقــای تمــام وحــی و تفســیر وحیــی کــه بــر تمــام انبیــا، از آدم تــا خاتــم نازل 
شــده، بایــد وجــود فاطمــه زهــرا  باشــد و علــت مبقیــۀ اوســت)وحید خراســانی، 1391: 72(.

ب. فاطمه  ؛ وارث کماالت نبوی

حضـرت زهـرا  بـه غیـر از رسـالت، وارث تمامـی کمـاالت نبـوی اسـت. چنان کـه زمانـی کـه 
ُسـوِل َبْیَنُکـْم َکُدَعـاِء َبْعِضُکْم َبْعًضا)نـور، 63(  فاطمه زهـرا  بعـد از نـزول آیـۀ: اَل َتْجَعُلـوا ُدَعـاَء الَرّ
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پدرشـان را رسـول اللـه خطاب کردند، پیامبـر اکرم، ضمن نهی ایشـان، فرمودند: یـا َفاِطَمة... 
َنا ِمْنِک)مجلسـی، 1404ق، ج43: 32؛ ابن شهرآشـوب، 1379: 320( و بیان اینکه 

َ
ـی َو أ ْنـِت ِمِنّ

َ
أ

وجـود فاطمـه  از وجـود پیامبـر و وجـود پیامبـر از وجـود فاطمـه  اسـت و تعابیـری 
مشـابه آن، همچـون اینکـه فاطمـه زهـرا  پـارۀ وجـود پیامبـر و روح میـان دو پهلوی ایشـان 
اسـت )مجلسـی، 1404ق، ج43: 54(، ایـن مطلـب را تایید می کند که آن حضـرت، وارث تمامی 
کمـاالت نبـوی هسـتند و یقینـًا ایـن توصیفـات، نـه از بـاب محبـت بـه فرزنـد بیـان شـده، بلکـه از 
جهـت معرفـی مقـام واالی فاطمه زهـرا  اسـت، چراکـه حضـرت رسـول کـه »ما َینطـق َعن 

الَهوی«)نجـم، 3( اسـت، هرگـز بـه جـز حق و حقیقت، سـخنی بـر زبان نمـی آورد.

ــده  ــه آم ــرار فاطمی ــاب اس ــت. در کت ــم نیس ــر خات ــوت پیامب ــر در نب ــوع منحص ــن موض ای
  اســت کــه شــب قــدر، معــراج انبیــا و اولیــا بــه ســوی خداونــد ســبحان اســت و والیــت فاطمــه
ــه  ــرار ب ــا اق ــی ب ــر نب ــوت ه ــه نب ــت، چنان ک ــالت اس ــام رس ــوت و مق ــه نب ــا ب ــول انبی ــان وص نردب
فضــل و محبــت بــه ایشــان در عالــم »الســت بربکــم« یــا عالــم ذر و... کامــل می شود)مســعودی، 
1378: 370(. ایــن موضــوع در حدیثــی از امــام صــادق g  نیــز نقــل شــده اســت کــه حضــرت 
فرمودنــد: مــا تکاملــت النبــّوة لنبــّی، حّتــی أقــّر بفضلها)بحرانــی، 1429ق، ج2: 161( و در روز 
قیامــت و در بهشــت الهــی، تمامــی انبیــا و اولیــا بــه زیــارت آن حضــرت، وارد می شــوند، چنان کــه 
پیامبراکــرم فرمودنــد: فــإذا اســتقّر أولیــاء الّلــه فــي الجّنــة زارِك آدم و ِمــن دونــه ِمــن النبّییــن 

)فــرات کوفــی، 1410ق، ج1: 444؛ مجلســی، 1404ق، ج43: 225(.

عینیــت، اشــتباک و اتحــاد حضــرت رســول و حضــرت زهــرا  را در موضــوع ورود اولیــن 
نفــر بــه بهشــت نیــز می تــوان دریافــت. بــه ایــن معنــا کــه نخســتین ورود بــه بهشــت، بــرای شــخص 
اول در وجــود اســت و تــا کســی شــخص اول در وجــود نشــود، محــال اســت اولیــن شــخصی باشــد 
کــه وارد بهشــت شــود. اول شــخصی کــه دارد بــر مأدبــه جــزای الهــی و ســفره ضیافــت الهــی وارد 
می شــود، بایــد شــخص اول در وجــود، صورتــًا و ســیرتًا، علمــًا، اخالقــًا و عمــاًل باشــد و عقــاًل و نقــاًل 
ممکــن نیســت کــه اول وارد در بهشــت، غیــر از پیغمبــر خاتم باشــد. پــس چگونه طبــق روایتی 
ــٍد )مجلســی،  ــُت ُمَحمَّ ــُة ِبْن ــِة فاِطَم ُل َشــْخٍص یْدُخــُل الَجنَّ از پیامبــر اکــرم کــه فرمودنــد: اوَّ
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1404ق، ج43: 44( اول شــخص وارد بــه بهشــت، حضــرت فاطمــه زهــرا  اســت؟ بیــن آنچــه 
عقــل نقــل می کنــد و آنچــه از حضــرت ختمــی مرتبــت نقــل شــده اســت، تناقضــی نیســت، زیــرا 
فاطمــه  عیــن پیغمبــر و بــا او متحــد اســت. ورود فاطمه  یعنــی ورود پیغمبــر و غیر 
از ایــن نمی شــود. وقتــی فاطمــه  بضعــۀ اوســت، پیغمبــر بایــد اول شــخص باشــد و پــارۀ 
ِتــی َبیــَن َجنَبــّی«. اشــتباک و  تنــش، جلوتــر بــرود. بعــد باالتــر از ایــن رفــت و فرمــود: »روِحــَی الَّ
 ،)  ــه ایــن حــد اســت. پــس ایــن شــخص )فاطمــه زهــرا اتحــاد بیــن او و بیــن پیغمبــر ب
شــخص پیغمبــر اســت)وحید خراســانی، 1391: 50-54( و وارث همــۀ کمــاالت نبوی اســت.

ــت:  ــده اس ــه آم ــرا  ک ــرت زه ــه حض ــگفت انگیزی از زیارت نام ــراز ش ــر ف ــا ب ــه بن ــن آنک ضم
ِة یعنــی از حضــرت زهــرا  حجــاب نبــوت برداشــته شــده اســت،  ُبــوَّ ْرَخْیــَت ُدوَنهــا ِحجــاَب النُّ

َ
َوأ

ایشــان بــه حقیقــت نبــوت رســیده و همانا ایشــان مشــکات انــوار الهــی و مصدر تجلــي انــوار ائمه و 
متصــل بــه حقیقــت نبــوت اســت. شــاید در معنایــی دیگــر از ایــن عبــارت بتــوان گفت کــه خداوند 
در برابــر حضــرت زهــرا  پــردۀ نبــوت را آویختــه و ایشــان را پشــت پــرده نبــوت مســتور داشــته 
اســت و اگــر کســی بخواهــد ایشــان را بشناســد و از مقــام قــرب ایشــان آگاه شــود بایــد ابتــدا نبوت 
را بشناســد و پرده هــای تقــرب را یکــی پــس از دیگــری کنــار زنــد تــا بتوانــد در پشــت پــردۀ نبــوت به 

مقــام اعــالی حضــرت زهــرا  واقــف شــود.

ج. فاطمه  ؛ صاحب مقام والیت و نبّوت انبائی

فاطمــه  صاحــب مقــام نبــّوت تعریفــی، مقامــی، اســتعدادی و شــأنی و وحــی انبائــی اســت. 
پــس صاحــب علــم لدّنــی و اســرار الهــی و معرفــت نــاب و حکمــت موهــوب و افاضه هــا و از واصــالن 
ــه مقــام »احســان« اســت کــه مقــام کشــف، شــهود و عیــان اســت. وحــی الهــی دارای مراتــب  ب
متفاوتــی اســت کــه فاطمــه زهــرا  صاحــب وحــی تعریفــی و انبائــی اســت و اخبــار جبرئیــل بــه 
حضــرت زهــرا  و محّدثــه بــودن آن جنــاب امــری مبرهــن و مطابــق بــا شــأن و شــاکله اســتعال 
یافتــه و بــه فعلیت رســیده آن حضــرت است)حســن زاده آملــی: 1365: 704(. بســیاری از احوال 
ــبحانه:  ــه س ــریعی. قول ــوت تش ــه نب ــت، ن ــی اس ــوت انبائ ــث از نب ــه منبع ــول الل ــوال رس و اق
ــَه  ــَر ٱللَّ ــَر َوَذَک ــْوَم ٱآلخ ــَه َوٱْلَی ــوْا ٱللَّ ــن َکاَن َیْرُج َم ــَنٌة لِّ ــَوٌة َحَس ْس

ُ
ــِه أ ــوِل ٱللَّ ــی َرُس ــْم ِف ــْد َکاَن َلُک َق لَّ
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َکِثیًرا)احــزاب، 21(. در ایــن امــر أهــم یعنــی در تمیــز نبــوت تشــریعی از نبــوت انبائــی بــه فرمــوده 
امــام امیرالمومنیــن g  در آخــر خطبــۀ قاصعــه نهج البالغــه توجــه بفرماییــد: أری نــور الوحــی و 
الرســالة و اشــم ریــح النبــوة و لقــد ســمعت رّنــة الشــیطان حیــن نــزول الوحــی علیــه. فقــال 
ــک لســت بنبــّی و لکّنــک وزیــر1... ــک تســمع مــا أســمع و تــری مــا أری إاّل أنَّ رســول اللــه: إنَّ
ــب و روح  ــه قل ــرا  ک ــک، فاطمه زه ــدون ش ــس ب ــی، 1381، ج5: 416(. پ ــن زاده آمل )حس
پیامبراکــرم اســت نیــز نــور وحــی و صــدای جبرئیــل را می شــنید، چنان کــه در حدیــث شــریف 
ــر از آن،  ــی فرات ــد و حت ــل می کن ــر را نق ــا پیامب ــل ب ــوی جبرئی ــرت، گفت وگ ــاء، آن حض کس
گفت وگــوی خداونــد متعــال بــا مالئکــه و جبرئیــل را نیــز خــود، بی واســطه و بــدون نقــل قــول از 
کســی، بیــان می فرمایــد. پــس فاطمــه  در درجــۀ پیامبــر، عــدل پیامبــر و وارث ایشــان اســت. 
بــر ایــن اســاس، می تــوان نتیجــه گرفــت حضــرت فاطمــه  ، حامــل و قابــل قــرآن کریــم و ظرف 

مکانــی نــزول قــرآن در وجــود قدســی ایشــان اســت.

6. فاطمه  ؛ محور نبوت و امامت

در حدیــث شــریف کســاء، خداونــد متعــال، چون بخواهــد اهل بیت عصمــت و طهــارت را معرفی 
کنــد، بــا محوریــت حضــرت زهــرا  انجــام می دهــد، چنان کــه می فرمایــد: ُهــم فاِطمــة َو أبوهــا 
و َبعُلهــا و َبنوهــا. پــس فاطمــۀ زهــرا  کســی اســت کــه نقــش محــوری دارد، آن هم بیــن عده ای 
ــَك فیــِه ِمــن َبعــِد مــا جــاَءَك ِمــَن الِعلِم  کــه خــدا در قــرآن دربــارۀ آنــان چنیــن فرمــوده: »َفَمــن حاجَّ
نُفَســُکم ُثــمَّ َنبَتِهــل َفَنجَعــل َلعَنــَت 

َ
نُفَســنا َوأ

َ
بناَءُکــم َوِنســاَءنا َوِنســاَءُکم َوأ

َ
بناَءنــا َوأ

َ
َفُقــل َتعاَلــوا َنــدُع أ

اللــِه َعَلــی الکاِذبیــَن«2)آل عمــران، 61(. در چنیــن قضیــه ای کــه همین پنــج نفرند و نفر ششــمی 
نــدارد و اصــاًل به وســیلۀ آنــان، ابتهــال بــه خــدا درســت می شــود و اصــاًل در عالــم، غیــر از ایــن 
پنــج چهــره، آبرویــی نبــود و چهــره ای نبــود کــه رو بــه خــدا بــرود؛ از ایــن پنــج نفــر، یکــی محــور و 
ــِرّ اْلُمْســَتْوَدِع  مرکــز می شــود و دایــره دور ایــن مرکــز اســت. »ِبفاِطَمــَة َو َابیهــا َو َبْعِلهــا َو بنیهــا َوالِسّ

 1. من نور وحی و رسالت را می دیدم و رایحۀ نبوت را استشمام می کردم و شیون شیطان را هنگام نزول وحی بر پیامبر
می شنیدم. پس پیامبر فرمود: تو می شنوی، آنچه من می شنوم و می بینی، آنچه من می بینم، جز آنکه تو نبی نیستی، بلکه وزیر 

هستی)مجلسی، 1404ق، ج60: 264(.
2. هرگاه بعد از علم و دانشی که )دربارۀ مسیح( به تو رسیده، )باز( کسانی با تو به محاّجه و ستیز برخیزند، به آن ها بگو: »بیایید 
ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود 

دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود؛ آن گاه مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
بررسی تفسیری روایی نزول قرآن و والیت در ظرف وجودی فاطمۀ زهرا   با استناد به آیۀ اول سورۀ قدر
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فیهــا«. در خــود ایــن مرکــز هــم ســّری هســت؛ قضیــه رفتــن )پیامبــر( بــه معــراج عجایــب و از 
آن درخــت میــوه خــوردن و از آن میــوه، نطفــه درســت شــدن، بــرای ایــن اســت کــه خزینــة اللــه 
موجــود بشــود. جســمی بــوده اســت آن چنــان تســویه شــده، پــس آن چنــان روحــی به آن جســم 
 و بــدن تعلــق گرفتــه اســت)وحید خراســانی، 1391: 71-72(. در روز مباهلــه، خــود پیامبر
ــب  ــن ابیطال ــی ب ــه  ، عل ــر فاطم ــت س ــرا  و پش ــۀ زه ــر او، فاطم ــت س ــود، پش ــو ب جل
ــن  ــود ای ــط، خ ــه  در وس ــر، فاطم ــت س ــی g  پش ــو، عل ــودش جل ــی خ ــود. وقت g  ب
معنایــی دارد. معنــای ایــن عمــل، آن اســت کــه فاطمــه  ، بــرزخ بیــن نبــوت کبــری و والیــت 
عظمــی اســت. معنــای ایــن عمــل، آن اســت کــه فاطمه زهــرا  بیــن مقــام وحــی أعظــم و 
ــان: 82-80(. ــت دارد)هم ــت و مرکزی ــه قطبی ــی، جنب ــیر وح ــام تفس ــی و مق ــغ وح ــام تبلی مق

ــُت  ــا َخَلْق ــْوالَك َلم ــد! َل ــا َاْحَم ــد: »ی ــی می فرمای ــی قدس ــق در حدیث ــرت ح ــن حض همچنی
ْفــالَك، َو َلــْوال َعِلــیٌّ َلمــا َخَلْقُتــَك، َو َلــْوال فاِطَمــُة َلمــا َخَلْقُتُکمــا«1 ای احمــد! اگــر تــو نبــودی  ااْلَ
آســمان و زمیــن را نمی آفریــدم و اگــر علــی نبــود، تــو را نمی آفریــدم و اگــر فاطمــه نبــود، شــما 
دو نفــر را نمی آفریــدم. ایــن روایــت نظــر بــه نبــوت حضــرت محّمــد و امامــت حضــرت علــی 
g  دارد و بــه اعتبــار نبــوت حضــرت محمــد و امامــِت حضــرت علــی g ، هــدف از خلقــِت 
ــه عنــوان  حضــرت محّمــد  و حضــرت علــی g  ، حضــرت فاطمــه  اســت، آن  هــم ب
مظهــر بندگــی کامــل خــدا. یعنــی حــال کــه هــدف خلقــت انســان ها، بندگــی خداســت و از 
طرفــی هــدف از خلــق نبــی بــه اعتبــار نبوتــش و هــدف از خلــق امــام بــه اعتبــار امامتــش 
همــه  و همــه، ظهــور آن بندگــی اســت کــه خداونــد هــدف خلقــت انســان ها قــرار داده و حــال 
ــور آن  ــرای ظه ــت ب ــوت و امام ــه نب ــت ک ــی اس ــل آن بندگ ــر بالفع ــرا  ، مظه ــه فاطمه زه ک
ــه فعلیــت کامــل بندگــی کــه همــان فاطمه زهــرا  اســت  ــد، پــس اگــر نظــر ب ــد آمده ان پدی
نبــود، اصــاًل خداونــد نبــّوت و امامتــی را اراده نمی کــرد. می تــوان نتیجــه گرفــت فاطمــۀ 
ــّوت و  ــِت نب ــد خلق ــد: مقص ــت می فرمای ــس روای ــت. پ ــی اس ــل بندگ ــر کام ــرا  مظه  زه

1. البته این نکته قابل ذکر است که نسبت پیامبر اکرم به امیرالمومنین g  و حضرت صدیقه کبری  ، نسبت اصل به فرع 
است، چنان که امیرالمومنین g  نیز می فرمایند: انا عبد ِمن عبید محمد و در این حدیث قدسی، علت خلقت پیامبر اکرم و 
امیرالمومنین g ، از جهت نبوت و امامت آن بزرگواران، حضرت صدیقه  بیان شده است؛ یعنی چنان که هدف خلقت انسان ها، 

بندگی خداست و هدف از خلق نبی و هدف از خلق امام، ظهور آن بندگی است که فاطمه زهرا  ، مظهر بالفعل آن است.

)حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی(
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امامــت، خلقــت فاطمه زهــرا  اســت و در واقــع فاطمــه  مظهــر همــان عبودیــت پیامبــر 
خــدا اســت و محبــت شــدید پیامبــر خــدا بــه فاطمــۀ  زهــرا  در همیــن راستاســت 
کــه در آینــۀ وجــود فاطمــه  عبودیــت خــود را می یابــد و در عبودیــت او مظهــری از حقایــق 

.)97-96 را می بیند)طاهــرزاده، 1392: 

 ــا نبــوت حضــرت محمــد ــوده و ب ــر ب شــایان ذکــر اســت کــه نبــوت تشــریعی، انقطاع پذی
ختــم یافتــه و چــون نبــوت إنبائــی )غیرتشــریعی( کــه ریشــه در والیــت دارد، پایان بــردار نیســت، 
چنان کــه ابــن عربــی میگویــد: فــان الرســالة و النبــوة اعنــی نبــوة التشــریع و رســالته تنقطعان، 
ــه  ــات کونی ــوت از صف ــالت و نب ــد: رس ــرح آن مینویس ــری در ش ــدا و قیص ــع اب ــة التنقط والوالی
زمانیــه اســت و بــا پایان یافتــن زمــان نبــوت و رســالت منقطــع می شــود و والیــت، صفــت الهــی 
  اســت، پــس والیــت، ازاًل و ابــدًا غیرمنقطــع اســت)فنائی اشــکوری، 1392: 27( و فاطمــه
دارای مقــام والیــت و نبــوت إنبائــی اســت. پــس دلیــل آنکــه ایشــان علــت مبقیــه وحــی و رســالت 
پیامبــر اســت، مشــخص شــده و از طرفــی طبــق آیــۀ 67 ســورۀ مائــده1، چــون ابــالغ والیــت 
 ،بــود و شــریعت پیامبــر اســالم مهم تریــن رســالت پیامبراکــرم ، g علی بــن ابیطالــب
از طریــق والیــت بایــد ادامــه دار می شــد. پــس روشــن می شــود کــه حلقــۀ واســط ایــن اســتمرار، 
وجــود نورانــی فاطمــۀ زهــرا  اســت کــه هــم مقــام نبــوت إنبائــی دارد و هم مقــام والیــت دارد. 
بــه همیــن دلیــل، واجــب الطاعــه نیــز اســت. چنان کــه امــام صــادق g  فرمودنــد: او )فاطمــه( 
واجــب الطاعــة اســت بــر همــه مخلوقــات خداونــد، از جــن و انــس و پرنــده و وحــوش و انبیــا و 

مالئکه2)بحرانــی، 1429ق، ج11: 172(.

بَِّک َوإِن لَّْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه َواللَّـُه یَْعِصُمَک ِمَن الَنّاِس إَِنّ اللَّـَه اَل یَْهِدي الَْقْوَم  ِّْغ َما أُنِزَل إِلَْیَک ِمن َرّ ُسوُل بَل 1. یَا أَیَُّها الَرّ
الَْکافِِریَن.

2. و لقد كانت علیها الّسالم مفروضة الطاعة، على جمیع من خلق اهلل، من الجّن، و اإلنس و الطیر، و الوحش، و النبیاء، و المالئكة.
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نتیجه گیری 

طبــق آنچــه بیــان شــد، در آیــۀ ابتدایــی ســورۀ قــدر، ضمیــر »ُه« در »إّنــا أنَزلنــاُه« بــه قــرآن کریــم و 
والیــت بــاز می گــردد. بــر ایــن اســاس و بــر مبنــای معنــای باطنــی لیلــة القــدر، نــزول قــرآن کریــم 
و والیــت در ظــرف وجــودی حضــرت زهــرا  اتفــاق افتــاده اســت کــه بــه ایــن منظــور بــه دالیلــی 
نیــز اشــاره شــد. از جملــه مقــام مــادری حضــرت زهــرا  ، بــرای ائمــۀ اطهــار b  کــه معنایــی 
  فراتــر از موضــوع تولــد دنیایــی دارد و بــه دلیــل ظرفیــت تکوینــی واالی ایشــان، حضــرت زهرا
را بایــد منشــأ امامــان معصــوم دانســت. همان طــور کــه در آیــۀ نــور، ایشــان بــه مشــکات تمثیــل 
شــدند، پــس چراغــدان یــا محــل نــزول نــور امــام نیــز در وجــود قدســی ایشــان اســت و بنا بــر اینکه 
اگــر انســان کامــل، زن باشــد، مظهــر و صــورت نفــس کل اســت، پــس چــون حضــرت زهــرا  را 
ــد،  ــدرش می باش ــادر پ ــرت، م ــت و آن حض ــس کل اس ــن نف ــز از ای ــوت نی ــد، نب ــا می نامن أم أبیه
ّم البــررة اســت و همــۀ موجــودات از آن نفــس کل، 

ُ
ــرار و أ ّم األب

ُ
ــل و أ ــوار و فضائ چنان کــه مــادر ان

ظهــور یافته انــد. دلیــل دیگــر، روایاتــی در شــأن حضــرت زهــرا  از زبــان ائمــۀ اطهــار b  اســت 
کــه ایشــان را اســوۀ خــود و حجــت خداونــد بــر خــود می داننــد و همــه ایــن مــوارد، دلیلــی بــر ایــن 
اســت کــه وجــود قدســی فاطمــه  ، ظــرف نــزول والیت اســت. همچنیــن روایاتــی دربــارۀ اینکه 
ایشــان، قلــب، پــارۀ وجــود و روح میــان دو پهلــوی پیامبراکــرم اســت نیــز بیانگــر ایــن واقعیــت 
 ــول الله ــب رس ــر قل ــرآن ب ــون ق ــت و چ ــول اکرم اس ــاالت رس ــان وارث کم ــه ایش ــت ک اس
ــودن  ــه ب ــت. محدث ــرا  اس ــی زه ــود قدس ــرآن، وج ــزول ق ــی ن ــرف مکان ــس ظ ــده، پ ــازل ش ن
ایشــان و گفت وگــوی حضــرت جبرائیــل بــا فاطمــۀ زهــرا  نیــز دلیلــی بــر وجــود نبــوت انبائــی 
و غیرتشــریعی ایشــان اســت. درنهایــت بیــان شــد کــه طبــق فــرازی از حدیــث شــریف کســا یعنــی 
ــوان  ــالَک«، می ت ــُت األْف ــا َخَلْق ــْوالَک لم ــث »َل ــز حدی ــا و نی ــا و بنوه ــا و بعله ــة و ابوه ــم فاطم ُه
دریافــت کــه وجــود قدســی فاطمــه  ، محــور نبــوت و امامــت و ظــرف نــزول قــرآن و والیت اســت 
و نــزول قــرآن و والیــت در یــک ظــرف، نه تنهــا بــا یکدیگــر، در تضــاد نیســت، بلکــه طبــق حدیــث 

ثقلیــن، کامــال همــراه یکدیگرنــد و هرگــز از هــم جــدا نمی شــوند.

منابع و مآخذ
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- قرآن کریم.
- ابن بابویه، محمد بن علی. )1409(. ثواب االعمال و عقاب االعمال. چاپ دوم. قم: انتشارات شریف الرضی. 

- ------------------. )1389(. معانی االخبار. مترجم: عبدالعلی محمدی شاهرودی. چاپ چهارم. تهران: دار 
الکتاب االسالمی.

- ابن شهرآشوب.  )1379(. مناقب آل أبي طالب. محقق و مصحح: محمدحسین آشتیانی و هاشم رسولی. جلد سوم. 
قم: انتشارات عالمه.

- ابن عبد البر، أبوعمر یوسف بن عبد اهلل النمري القرطبي. )1412ق.(. االستیعاب في معرفة األصحاب. محقق علی 
محمد البجاوی. جلد چهارم. بیروت: نشر دار الجیل.

- بحراني، عبداهلل بن نوراهلل. )1429ق(. عوالم العلوم و المعارف و االحوال من االیات و االخبار و االقوال. موسسه 
امام مهدی . قم: عطر عترت.

- بحرانی، هاشم بن سلیمان. )1417ق(. البرهان فی تفسیر القرآن.جلد پنجم. قم: دار التفسیر.
- جوادی آملی، عبداهلل. )1388(. »چند نکته پیرامون شب قدر«. مجلهٴ الكترونیكی اسراء. شماره 5.

- حسن زاده آملی، حسن. )1381(. هزار و یک کلمه. چاپ دوم. قم: دفتر تبلیغات اسالمی. 
----------------- . )1365(. هزار و یک نكت. چاپ پنجم. تهران: رجاء.

----------------- . )1390(. شرح فص حكمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه. تهران: الف، الم، میم.
- حویزی، عبدالعلی بن جمعه. )1415(. تفسیر نورالثقلین. ج5. چاپ چهارم. قم:

- خمینی، روح اهلل. )1376(. مصباح الهدایه. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(. 
-------------- . )1378(. آداب الصاله. چاپ هفتم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

-------------- . )1394(. شرح چهل حدیث. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد . )1404ق(. المفردات فی غریب القرآن. چاپ دوم. تهران: نشر الکتاب.

- رمضانی، حسن؛ پارسانژاد، محسن. )1391(. »حقیقت قلب در عرفان اسالمی«. حكمت عرفانی. سال اول. شماره 
چهارم. صص: 47-33.

- طالب تاش، عبدالمجید. )1394(. »نزول وحی قرآن بر پیامبر اسالم از منظر امام خمینی)ره(«. پژوهشنامه متین. 
سال هفدهم. شمارهٴ 68. صص: 111-91.

- طاهرزاده، اصغر. )1392(. مقام لیلة القدري حضرت فاطمه  . اصفهان: لب المیزان.
- طباطبایی، محمدحسین. )1374(. تفسیر المیزان. ترجمهٴ محمدباقر موسوی. جلد 20. چاپ پنجم. قم: دفتر 

انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- طبرسی، فضل بن حسن. )1372(. مجمع البیان. چاپ سوم. تهران: ناصر خسرو. 

- طبرسی، احمد بن علی. )1403ق(. االحتجاج علی أهل اللجاج. مشهد: نشر مرتضی.
- طیب، سید عبدالحسین. )1378(. أطیب البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات اسالم.

- فدایی مهربانی، مهدی. )1390(. »تفسیر فلسفی حقیقت شب قدر بر مبنای جهان شناسی و زمان شناسی حکمای الهی 
معاصر شیعه«. جاویدان خرد. شمارهٴ 19. تابستان 1390. صص:94-67.
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- فرات کوفی. )1410ق(. تفسیر فرات کوفی. تهران: موسسة الطبع و النشر فی وزارة االرشاد االسالمی.
- فنائی اشکوری، محمد. )1392(. »نظریهٴ انسان کامل در عرفان اسالمی«. نشریه معرفت. سال 22. شمارهٴ 193. 

صص: 30-15.
- قاضی نعمان مغربی. )بی تا(. شرح األخبار في فضائل األئمة األطهار. ج 1. مترجم سید محمدحسیني جاللي. قم: 

مؤسسهٴ نشر اسالمي.
- کلینی، محمد بن یعقوب. )1387(. الكافی. قم: دارالحدیث.

- مجلسی، محمدباقر. )1370(. بیست و پنج رساله فارسی. تحقیق مهدی رجایی. قم: کتابخانه حضرت آیت اهلل 
مرعشی نجفی.

--------------- . )1404ق(. بحاراالنوار. بیروت: موسسه الوفا. 
- مسعودی، شیخ محمدفاضل. )1378(. اسرار الفاطمّیه. قم: انتشارت زائر.

- وحید خراسانی، حسین. )1391(. حلقه وصل رسالت و امامت: برگرفته از بیانات حضرت آیت اهلل العظمی وحید 
. g خراسانی. قم: مدرسه امام باقرالعلوم
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