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  چکیده
 هاي هفتگانه یعنی مقـام قـرب   سیروسفري مادي و معنوي از زمین تا مافوق آسمان $معراج پیامبر اکرم 

تماشـاي  » الـنجم «ي هجـدهم سـوره    و آیـه » االسـراء «ي اول سـوره   است و هدف اصلی آن به استناد آیه» او ادنی«
در ایـن سـیر بـا مجموعـه بـزرگ و متنـوعی از موضـوعات و         $اي از آیات بزرگ الهی است. پیامبر اکرم  گزیده

شـوند. در ایـن    المنتهی، بهشت و جهنم و... مواجـه مـی   ةمشاهدات ازجمله دیدار با پیامبران و فرشتگان، طوبی و سدر
حاضـر   ئل علوي گردیده است؛ پژوهشمیان ازآنجاکه بخش عظیمی از ظرفیت معراج نبوي صرف نمایش و بیان فضا

شـده بـه    ضمن استخراج این فضائل از روایات مرتبط با معراج به شیوه پژوهش کیفی و بررسـی اطالعـات گـردآوري   
ها را ازلحاظ کیفیت بیان، به سه بخش بیانات، مکتوبات و تجلیـات تقسـیم نمـوده و بـه      آن» روش توصیفی تحلیلی«

و ارتباط با خلق تقسـیم کـرده اسـت.     $سه بخش ارتباط باخدا، ارتباط با پیامبر سبب اولویت نوع ارتباطشان به 
آمده نشان داد که یکـی از   دست العاده این فضائل، نتیجه به بدین ترتیب باوجود اهمیت فراوان و نیز کمیت و کیفیت فوق

طـورکلی ایـن ابـالغ از ارکـان      به، تبیین و تبلیغ این فضائل و مقامات است و $ترین اهداف معراج پیامبر اکرم  مهم
بـراي  » %امیرالمـؤمنین  «آید. این پژوهش در انتها به شرح یکی از آن فضـائل یعنـی لقـب     اصلی معراج به شمار می

فرد بوده و نسبت به سـایر القـاب حضـرت از جامعیـت      منحصربه» %امیرالمؤمنین «پرداخت. لقب  % حضرت علی
  د دال بر والیت علوي و خالفت بالفصل ایشان باشد.توان چنین می نسبی برخوردار است. هم
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  ألهو بیان مس مقدمه -1

که از دیرباز موردتوجه دانشـمندان اسـالمی و مفسـران قـرآن      مهمیکی از موضوعات 
گانـه   و آیـات هجـده  » االسـراء «ل سـوره  قرارگرفته، موضوع معراج است. قرآن در آیه او

طور مستقیم به مسئله معـراج نبـوي پرداختـه اسـت. البتـه تعـداد        به» النجم«ابتداي سوره 
لحاظ تفسیري و تأویلی با مقوله معراج ارتباط  دیگري از آیات قرآن نیز وجود دارند که از

آغـاز، کمیـت (تعـداد    دارند. اگرچه دانشمندان اسالمی در مواردي چون زمان وقوع، مکان 
ــراج ــراج داراي    مع ــانی) مع ــمانی و روح ــانی، جس ــا، روح ــت (رؤی ــوي) و کیفی ــاي نب ه
کـه مشـاهده برخـی از     نظرهایی هستند، اما در اصل وقوع معراج و هدف اصلی آن اختالف

طور مستقیم و بازگشـت   آیات بزرگ الهی است و مواردي چون استماع و اکتساب وحی به
نظر دارند. (خـوارزمی،   شب اتفاق اي از یک گاه اولیه خویش در پارهبه جای $پیامبر اکرم

هاي هفتگانه تا سدره المنتهی بـه مشـاهده    در طی سیر در آسمان $) پیامبر اکرم 1/176
آیند و پس از سـدره المنتهـی و عبـور از     می نائل …پیامبران، فرشتگان، بهشت و جهنم و 

در آیه مباهله » انفسنا«که قرآن با مفرده  آنجا ازرسد.  می» اوادنی«حجب نور به مقام قرب 
بـا امیرالمـؤمنین    $انکار پیامبر اکرم  دید و غیرقابلکننده وابستگی ش ) بیان61 عمران، (آل
آید که آیا در طی معراج نبـوي بـه فضـائل علـوي      است، اکنون این سؤال پیش می %علی
اسـبی بـراي شـناخت فضـائل     یـت من شده است؟ کدام فضائل؟ چگونه؟ معـراج موقع  اشاره
حـر  تنها فضائل علوي از زبـان خـود خداونـد (    نه $است. در طی معراج نبوي %علوي

)، فرشـتگان (ابـن   2/336، علی بن ابراهیم)، جبرئیل (قمی، 2/240عاملی، الجواهر السنیه، 
)، حوریـان (نبـاطی   3/204اثبـات الهـداه،    عاملی،حر ( %)، انبیاء295طاووس، التحصین، 

بـا القـابی همچـون     %ده اسـت، بلکـه مکتـوب بـودن نـام علـی      شـ  ) بیان1/238، بیاضی
؛ حلـی،  27/11، 37/339بهشت (مجلسی،  هاي درب بر …و »اهللا ولی«، »%امیرالمؤمنین«

 ازجملـه  نیـز  …) و 45/136هاي قصرهاي بهشت (مجلسـی،   )، پرده1/459کشف الیقین، 
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 در مختلـف  هـاي  آسـمان  در که دديمتع فرشتگان وجود. آیند می شمار به %علوي فضائل
انـد تـا اشـتیاق عـرش،      شده  دیده %صورت و سیماي علی حال عبادات به در عرش مقابل

؛ مجلسـی،  1/244را آرامش بخشند (نبـاطی بیاضـی،    %سدره المنتهی و فرشتگان به علی
شـوند. سـخن گفـتن خداونـد بـا       ) نیز در زمره این فضائل محسوب می39/97، 18/300
تـرین ایـن فضـائل اسـت      هـم از بـزرگ  » اوادنی«در مقام قرب  %علی» لسان«و » لغت«

صـرف   $)؛ بنابراین بخش عظیمی از معراج نبـوي 2/402(بحرانی، مدینه معاجز االئمه، 
و نمایش تجلیات و مقامات آن حضرت گردیده است. تعداد فراوانـی   %بیان فضائل علوي

ها در ذهـن مخـاطبین    العاده آن و کیف فوقاند که کم  شده  از فضائل علوي در معراج مطرح
کند که چرا باید معراج، بستري براي بیان این فضائل گـردد؟ و چـرا    این سؤال را ایجاد می

  بخش عظیمی از معراج صرف این تبیین گردیده است؟
در واقعـه عظـیم معـراج،     %روشنی مبین آن است که بررسی فضـائل علـوي   پیشینه به

  1نماید. علمی را طلب می تحلیل، تحقیق و پژوهشی
اي  بـوده و اطالعـات آن بـه روش کتابخانـه    » کیفـی «نوع روش تحقیق ایـن پـژوهش   

گرفته اسـت. کمبـود و نـواقص     بررسی قرار مورد» توصیفی تحلیلی«گردآوري و به روش 
ـ  از بـه بـازنگري احادیـث معـراج     موجود در سوابق کار پژوهشی در این زمینه خاص و نی

تـرین دالیـل    جملـه مهـم   ر و بدیع بودن این پژوهش در قالب خود ازاز این منظ $نبوي
  اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع این پژوهش است.

ها، بـه لحـاظ    با استخراج فضائل علوي از روایات مرتبط با معراج و بررسی آن این پژوهش

                                                                                                                                        
 معـراج  در کتاب یان يمولوچنین به دست آمد:  ینا، $اکرم درباره موضوع معراج پیامبر  شده انجامهاي  یبررس. از 1

و  ی، السـند در کتـاب االسـراء و المعـراج و المسـجد االقصـ      $ یـامبر زاده در کتـاب معـراج پ   ی، زک$ یامبرپ
 یـث و احاد یـات روا یـات، با استناد به آ »والنجم«فسیر سوره شریفه المقدس، دستغیب در کتاب معراج شرح و ت یتب

در  اند. واقعه داشته یندر پرتو ا % یرمومنانبه فضائل ام یزن يا اشاره $اهللا درباره معراج رسول یمباحث یانضمن ب
عنـوان   در بخش سوم تحت »$پژوهشی قرآنی و روایی درباره معراج پیامبر«این زمینه فقط زکی زاده در کتاب 

صـفحه و بـا طـرح     54در معراج است، در طی  %یتب اهلهاي شنیدنی  یتحکاشامل  که» والیت در آیینه معراج«
 پردازد. یمعنوان به ذکر روایاتی که شامل فضائل علوي در معراج است،  54
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نوع ارتباطشـان  ها را به سه بخش بیانات، مکتوبات و تجلیات و به سبب اولویت  کیفیت بیان آن
 نماید. و ارتباط با خلق تقسیم می $به سه بخش ارتباط باخدا، ارتباط با پیامبر

  
  عالم ملکوت و فضایل علوي -2

)؛ از گسـتردگی  150معراج سیر در عالم ملکوت و باطن هستی است (صدوق، امـالی،  
آن جـذاب و  انگیـز   العـاده شـگفت   مند بوده و فضـاي فـوق   امکانات و فراوانی استعداد بهره

که والیت رکن رکـین دیـن و اس و اسـاس اسـالم اسـت (مجلسـی،        آنجا نظیر است. از بی
) و والیت علوي مکمل و استمرار والیت نبوي است؛ لذا تعظیم و تکریم مقامـات  65/329

کننده تنگناي  هاي واالتري برخوردار است بلکه جبران تنها از ارزش علوي در این عرصه نه
باشد. بدیهی اسـت تنظـیم و تبویـب ایـن فضـائل از       تبیین این فضائل نیز میعالم ملک در 

  آید. ترین مقدمات و ارکان تحلیل و بررسی آن به شمار می مهم
  

  مراتب تبیین فضایل علوي در معراجاشکال و  -3
 بیانات .3-1

 %متعددي در مدح و منقبت حضرت علی هاي شخصیت $عراج پیامبر اکرمدر طی م
شوند. تعداد گویندگان این مناقـب   طورکلی به شش دسته زیر تقسیم می ند که بها سخن گفته

  و علو شأن آنان حائز اهمیت فراوان و نیازمند توجه اکید است.
ترین گوینده فضائل علوي در معراج خود خداوند است که در مقـام   مهمبیان الهـی:   -1
ـ  » اوادنی«قرب  پـردازد. در ایـن    مـی  %ییعنی مقصد نهایی معراج به توصیف حضـرت عل

ـلَّ   قَالَ …«توان به این نمونه اشاره کرد:  زمینه می ج زَّو زِیـزُ ع ـاً   الْع ی لـا ع ه نْ م ت رْ تَ ـاخْ  %: فَ
اءی بِ أَنْ د الْ ی س أَنْت یک فَ صو ه تُ جعلْ یاء. %و علی فَ صأَو د الْ ی خداوند «)؛ 26/307، مجلسی» (س

سرور  %قراردادم. تو سرور انبیائی و علینتخاب کردم و او را وصی تو را ا %فرمود: علی
  »اوصیاء است.

نیز در مواقفی از معراج در مـدح حضـرت    $شخص پیامبر اکرم: $بیان نبوي  -2
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ـه نبیـا أکـرم    «توان به این روایت استناد کرد:  عنوان نمونه می اند. به سخن گفته %علی ما خلق اللّ
خداونـد  «)؛ 3/51نیه، عاملی، الجواهر السحر » ( وصیا أکرم على اللّه من علی.على اللّه منی و ال 

  »را قرار نداد. %تر از علی ا گرامیتر از من و هیچ وصی ر را گرامی $هیچ پیامبري
هشان در معـراج  آیی بزرگ و باشکو پیامبران الهی نیز در گرد هم: %بیان پیامبران  -3

ـلْ  …«د. چنانکه در روایت آمده اسـت:  شهادت دادن %بر منزلت حضرت علی ـم  قُ ه ـم  لَ  بِ
دونَ ه شْ قَالُوا ی د ه شْ ه لَا أَنْ نَ لَ لَّا إِ ه إِ یاً أَنَّ و اهللا رسول أَنَّک و اللَّ لینَ. %ع ن م یرُالْمؤْ م (مجلسی، » أَ

اهی هـا گفتنـد: گـو    دهنـد؟ آن  ها (پیامبران) بگو به چه چیزي گواهی می به آن«)؛ 37/337
» مؤمنـان اسـت.  امیر %دهیم خدایی جز خداي یکتا نیست و تو رسول خـدایی و علـی   می

 %ت حضـرت علـی  تنهایی دم از فضیل البته در مواردي نیز برخی از پیامبران بزرگ الهی به
د فَلَما …«توان این روایت را بیان کرد:  اند. در این زمینه می زده عص ه َلى بِ ابِ  السماء إِ َعِة السَّ
ه ی ق یسى لَ ع%… ه لَ أَ نْ سع یلقَالَ ع ه فَ ه لَ تُ فْ ـی  فی خَلَّ ت م ـالَ  أُ ـم  قَ عالَْخلِيَفـُة  ن ـت فْ  ».… خَلَّ

 %) به آسمان هفتم صـعود کـرد، حضـرت عیسـی    $که (پیامبر آنگاه«)؛ 18/303ان، هم(
کـرد. پـس    از ایشـان سـؤال   %) در مورد علی%یشان را مالقات کرد و (حضرت عیسیا

) گفـت: چـه   %میان امتم قراردادم. (حضرت عیسی ایشان فرمودند: او را جانشین خود در
 »خوب جانشینی را جانشین خود قراردادي.

ترین فرشتگان الهی اسـت، در دعـاي    که در زمره بزرگ %جبرئیل: %بیان جبرئیل -4
هـا   ل آسـمان عنوان امین وحـی الهـی و اطاعـت شـونده در اهـ      سوم از صحیفه سجادیه به

شده اسـت. یکـی    شده و همچنین به مقام و منزلت ویژه و تقرب او به خداوند تصریح معرفی
 و الثناء تعالى اهللا إلکثار علی إلى العرش اشتاق جبرائیل فقال …«ها عبارت است از:  از آن
)؛ 1/244 بیاضـی،  نبـاطی ( ».بیتک ألهل ثوابه و یسبح صورته على هذا فخلق علیه ةالصال
اشـتیاق دارد، خداونـد متعـال بسـیار      %طالـب  ابـی  بن : عرش به دیدار علیبرئیل گفتج«

آفریـد تـا    %طالـب  ابـی  بـن  فرستد، پس به شکل علی ستاید و بر او درود می را می %علی
  »بیت تو قرار دهد. تسبیح و تقدیس و تحمید او را پاداشی از براي شیعیان اهل
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ماع باشکوه خود توان گفت فرشتگان الهی در اجت یعنوان نمونه م به: %بیان مالئکه -5
 زنند و به حج هر می %در معراج، دم از آشنایی با حضرت علی $در محضر رسول خدا
چنـین   )؛ هـم 3/204عاملی، الجواهر السنیه، حر کنند. ( المعمور اشاره می ساله ایشان در بیت

 )3/17دهند. (همان،  بر خیر الوصیین بودن ایشان شهادت می

اي مواجـه   در طی دیدارشان از بهشت با حوریـه  $پیامبر اکرم: %بیان حوریه علی - 6
معرفـی   %طالـب  وزیر ایشان یعنی علی بن ابـی شده براي وصی و  شوند که خود را آفریده می
  کننده فضائل علوي است. نیز در معراج بیان %)؛ بنابراین حوریه علی3/59، جاکند. (همان می

 
  مکتوبات .3-2

تَب«واژه  ) البتـه  3/299راغـب،  ( در اصل به معناي دوختن و ضمیمه کردن است.» الکَ
در سخن معمولی یعنی متصل کردن بعضی از حروف به بعضی دیگـر بـا   » کتاب«و » کتب«

چنین واژه کتابت به قضا و حکمی که حتمی و گذشـته   ) هم3/300، جاهمان( خط و نوشتن.
مضاشده و یا حکمتی کـه خـداي متعـال مقـدور     است و آنچه را که در حکم خدا قطعی و ا

شود  ) از مجموع این تعابیر چنین استفاده می3/301همان، ( گردد. کرده است نیز اطالق می
 …در ارکان هستی، بال و پیشانی فرشتگان، عرش و ملزومـات آن و  » کتب«که منظور از 

شت این مخلوقات بـا  تنها صرف نوشتن نیست؛ بلکه این امر داللت دارد بر عجین بودن سر
 گرفتـه اسـت کـه نظـام احسـن او در      طورکلی حکمت الهی بر آن تعلـق  باطن این اسماء. به

اساس والیت علوي که استمرار و مکمل والیت نبـوي  آفرینش و هدایت و تربیت هستی بر
  است بنانهاده شود.

تَب …«هاي عرش:  شده بر پایه نوشته -1 ه عَلى کَ مائلَا قَو ه لَ لَّا إِ ـه  إِ ـد  -اللَّ مح ـولُ  م س ر 
ه یرُ علی اللَّ م ینَأَ ن م هـاى آن (عـرش)    هخداوند) بر پای«()؛ 74/46، 27/1(مجلسی،  »…الْمؤْ

ه على امیر المؤمنیناال نوشت: الاله د رسول اللّ ه، محم شـده بـر پایـه راسـت      نوشته -2؛ »اللّ
شِ ا«... عرش:  رْ اقِ الْعلَی سع ت د ج ی محمد فَول رِیک ي لَا شَ د ح لَّا أَنَا و ه إِ لَ تُوباً لَا إِ کْ نِ ممأَی لْ
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.یلبِع ه دتُ ی أَیولس ي راست عرش  فرمود): دیدم بر پایه $(پیامبر«)؛ 18/312، جا(همان» ر
رسـول مـن    $ست؛ یکتا و بدون شریک هستم. محمدشده است: جز من خدایی نی  نوشته

ـا  …«شده بر سـاق عـرش:    نوشته -3؛ »رسانم او را مدد می %علی ي وسیله است که به ی 
د مح م$ اُؤكی صونَ أَوتُوب کْ لَی الْم ـی  ساقِ إِ ش رْ ع …  ـم ه لُ أَو  ـی لـنُ  ع ـی  ب ـبٍ  أَبِ طَال%….« 
ها بر سـاق عـرش    یا محمد جانشینان تو کسانی هستند که اسامی آن«)؛ 52/312، جا(همان
دل عـرش (بطنـان   شده بـر   نوشته -4؛ »بود %طالب ابی بن ها علی . اول آنستشده ا  نوشته

)؛ 74/46، 27/1، جـا هـاي کرسـی: (همان   شده بر پایه نوشته -5)؛ 74/46، جا(همانعرش): 
 -8)؛ 74/46، جـا شده بر سدره المنتهـی: (همان  نوشته -7شده در لوح: (همانجا)؛  نوشته -6

شده بـر بـال جبرئیـل:     نوشته -9)؛ 74/46، 27/1، جامانشده بر پیشانی اسرافیل: (ه نوشته
شـده بـر در بهشـت:     نوشـته  -11 ها: (همانجا)؛ شده بر اطراف آسمان نوشته -10(همانجا)؛ 

»…  ـت أَیتُوبـاً  ر کْ م  ـه ی ــی علَ لـنُ  ع ـی  ب ــبٍ أَبِ یـرُ  طَال م ینَ  أَ ن م ـؤْ لْم )؛ 37/339، جــا(همان ».اَ
 بـن  علی: بود شده نوشته) بهشت درهاي از دري( آن روي مدید …فرمودند):  $پیامبر«(
تُوباًاَلَْجنَّـِة  بابِ عَلى …«؛ »است امیرالمؤمنین ،%طالب ابی کْ الَ م ه لَ الَّ إِ ه إِ للَّ د اَ مح ـولُ  م س ر 
ه للَّ لی علی اَ و ه للَّ  در بـر  …فرمودنـد):   $پیـامبر «()؛ 1/459کشف الیقـین،   حلی،( »…اَ
 خداسـت،  پیامبر محمد نیست، یکتا خداى جز خدایى: دیدم عبارت این به اى، نوشته شتبه
 نـور  من لرقا المعمور البیت فی إن …«المعمور:  شده در بیت نوشته -12 ».خدا حبیب على
کـه در   ایـن «)؛ 3/204الجـواهر السـنیه،    عـاملی، حـر  ( ».… و علـی  و محمـد  اسـم  فیـه 
 بر شده نوشته -13 ؛»است …هاي محمد، علی،  در آن نام المعمور نوري وجود دارد که بیت

شده در  نوشته -15 شده بر ماه: (همانجا)؛ نوشته -14)؛ 74/46، 27/1 مجلسی،: (خورشید
د …« کتاب پیامبران: قَ نَا فَ لْ زَ م أَنْ هِ ی م فی علَ هِ بِ تُ ه منْ کُ ا فَضْلأَنْ م تَابِک ی کنَا ف لْ  برازش،( »…زَ

ی و بزرگـی  را شبانه به معراج بردند و خداوند بلنـد مرتبگـ   $چون رسول خدا«)؛ 8/28
به بیـت المعمـور    $ابالغ فرمود و [پس از آن] پیامبر $نزد خویش را به پیامبر %علی

نمـاز   $سـر پیـامبر   ها پشت گرد آورد و آن بازگردانده شد و خداوند، پیامبران را براي او
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ابالغ نموده بود به ذهـن   $به پیامبر %در مورد علیت و بزرگیِ آنچه خدا گزاردند، عظم
هنگام خداوند این آیه را نازل فرمود: و اگر در آنچه بر   این خطور کرد، در $رسول خدا
خواندند بپرس.  ایم تردیدي داري، از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی را می تو نازل کرده

در  %کـه پیرامـون علـی    هـایی  ه فضیلترا کیعنی از پیامبران گذشته بپرس چ) 94 (یونس،
ایـم؛ بـه یقـین،     شان نازل نمـوده  قرآن بر تو نازل کردیم بر آن پیامبران نیز در کتب آسمانی

از طرف پروردگارت به تو رسیده است بنـابراین، هرگـز از تردیدکننـدگان مبـاش!     » حق«
کـه آیـات خـدا را     ها مباش [مسلماً او تردیدي نداشت! این درسی براي مردم بود!] و از آن

ـ  %امـام صـادق  ) 94-95 تکذیب کردند که از زیانکاران خواهی بـود (یـونس،   ه] [در ادام
هرگز شک و تردید به دل خود راه نداد و [چون تردیـد   $به خدا سوگند! پیامبر«فرمود: 

المقـدس:   شـده بـر سـنگ (صـخره) بیـت      نوشـته  -16؛ »نداشت از پیامبران نیـز] نپرسـید  
»…ت د ج لَ وا ىعه رَت ه لَا مکتوبا صخْ لَ لَّا إِ ه إِ د اللَّ مح ولُ مس ر  ـه ـه  اللَّ دتُ أَی  زِیرِه ـو ه  و بِ ـرْتُ نَص 

زِیرِه بِو قُلْت یلَ فَ رَئ ب ج نْ: لي؟ م زِیرِ قَالَ و ـبٍ   بنُ علی: فَ ـی طَال )؛ 74/46 مجلسـی، ( »…%أَبِ
له«اي بر سنگ آن یافتم:  نوشته« هإِ  ال إِ للّ سولُ  الَّ اَ ر د مح م  ه للّ یـارى کـردم محمـد را بـه     »  اَ

؛ »طالب است ؟ گفت: على بن ابی وزیرش و به او تأیید کردم، به جبرئیل گفتم: وزیرم کیست
شـده در طبقـات    نوشـته  -18)؛ 74/46، 27/1، جـا هـا: (همان  شده در قله کـوه  نوشته -17
  ر مجراي آب: (همانجا).شده د نوشته -19ها: (همانجا).  زمین
 

  تجلیات .3-3
شـده اسـت    ترین آیـات الهـی تـدوین    قصد مشاهده برخی از بزرگ در طی معراج که به

د. بـدیهی اسـت   شـو  در تجلیات گوناگون مشاهده مـی  %)، امیرالمؤمنین18/308، جا(همان
 ها تشنه و شـیفته  است که فرشتگان در آسمان $ترین تماشایی هستی پیامبر خاتم گبزر

تـرین   مطیـع  %)، کسی که امیرالمؤمنین علـی 18/387، جاتشرف به محضر او هستند (همان
در معـراج   $ا وقتی قرار است خود پیامبر اکرم)؛ ام25/3، جامردم نسبت به اوست (همان
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ترین آیت و نشانه الهی خلیفه و جانشـین اوسـت    به تماشا و مشاهده برود، مسلماً تماشایی
رو معـراج بسـتري    ایـن  ) از3/315، جـا ملقب آمـده اسـت. (همان  » ياهللا الکبر آیت«که به 
 تر براي آشنایی با مقامات علوي است. تر و مناسب عظیم

شـود کـه    روشن می» النجم«سوره  18و آیه » االسراء«از آیه اول سوره : %نورعلی - 1
نـاي  را بـه مع » آیـه «ترین آیات الهی است. اگـر   هدف اصلی معراج، تماشاي برخی از بزرگ

است کـه  » نور«ترین نشانه در علم و فرهنگ بشري  قلمداد کنیم، بدیهی است که مهم» نشانه«
) اساسـاً  10؛ طـه، 25؛ النـور،  30- 29 ؛ القصـص، 9- 7باشد. (النمـل،   مورد تأیید قرآن نیز می

  شود. ترین تماشایی است بلکه تماشاي هر چیز دیگر در پرتو آن ممکن می تنها نور مهم نه
»… ح یأَو لَی فت أَنِ إِ تَ ینِ عنْ الْ مشِ ی رْ الْع فَت تَ ي الْم َ … و %علی فَإِذَا فَالْ ـد ـی   .ه ف

حضَاحٍ منْ نُورٍ یصلُّونَ. خداوند بـه مـن وحـی    «)؛ 2/294عاملی، الجواهر السنیه، حر » (ضَ
 و … سـو نگریسـتم و بـه ناگـاه علـی،      فرمود: رو کن به سمت راست عـرش. مـن بـه آن   

نـور حضـرت    %ر بیان دیگـر نبـوي  د ؛»دیدم نماز حال در نور از پرتویی در را .مهدي
اند. (بـرازش،   متجلی شده $شان در معراج در باالي سر پیامبرو امامان پس از ای %علی

و شیعیانش نور حول  %معراج حضرت علیتصریح و تصدیق فرشتگان الهی در  ). به8/30
  ).3/204 ی، الجواهر السنیه،عاملحر عرش خداوند هستند. (

را  %در هر آسمانی علی بن ابیطالـب  $تصریح بیان نبوي، پیامبر به: %خود علی -2
در  $در کنـار پیـامبر   %). به حضـور علـی  8/32اند. (برازش،  در حال نمازگزاردن دیده

شبی کـه مـرا بـه آسـمان     «فرمایند:  می $توان اشاره کرد؛ پیامبر اکرم می مقام اوادنی نیز
 جایی رسیدم که فاصله دو قوس کمان یا کمتر بود خداونـد بـه مـن وحـی کـرد:      بردند و به

هـاي   اینکـه مـن پـرده    را دیدم که با مـن ایسـتاده بـا    %نگاه کردم ناگاه علی». نگاه کن«
گفـت،   ایستاده بود و سر برافراشته بود، به آنچه خداوند می %ها را دریده بودم علی آسمان

  ).25/383ی، (مجلس» داد. گوش می
شوند  مواجه می %در آسمان پنجم با صورت علی $پیامبر اکرم: %صورت علی -3
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 %فرشتگان به زیارت صورت حضرت علـی  شود اشتیاق و با پرسش از جبرئیل معلوم می
براي  %موجب آن شد که خداوند در آسمان پنجم از نور قدس خود صورتی از چهره علی

هاسـت و او را زیـارت    روز و شـب در میـان آن   %لـی رشتگان بیافریند. پس (انگـار) ع ف
  ).45/228، جانگرند. (همان اش می کنند و به چهره می

بـا  » قرب اوادنی«در مقصد نهایی معراج یعنی مقام  $پیامبر اکرم: %صداي علی -4
پرسیده شـد:   $شوند. لذا وقتی از آن حضرت جه میترین تجلیات علوي موا یکی از مهم

بـه   با چه لغتی با تو سخن گفت و تو را مخاطب قرارداد؟ فرمـود: مـرا  خدا در شب معراج 
را تو مخاطب قرارداد، سپس به من الهام کرد که بگو پروردگا %طالب ابی بن لغت و بیان علی

 مخاطـب قـرار   %تو را با زبان علـی «؟ و خداوند فرمود: %مرا مخاطب قراردادي یا علی
  ).18/386، جا(همان» دادم تا دلت آرام بگیرد.

ــقَ …«: %صــورت علــی ملــک بــه -5 ــه َفخَلَ ــالَی اللَّ ــذَا تَع ه ــک ــی الْملَ ــوره�ِ علَ ص 
یلنِ عبٍ أَبِی بطَال% تح ه تَ ش رْ رَ ع نْظُ ی ل .ه قُ کُنَ شَو س ی ش فَ رْ الْع ه ی لَ پـس  «)؛ 39/97، جا(همان» إِ

آفرید تا عـرش او را   %طالب ابی بن یر عرش، به شکل علیخداوند متعال این فرشته را به ز
  »ببیند و شوقش آرام گیرد.

ه َفخَلَقَ…« زَّ اللَّ ع لَّ و ا جه کاً لَ  )؛1/458(حلی، کشـف الیقـین،    »...علی صورةِ عَلى ملَ
رأى تحـت العـرش ملکـا    «؛ »اى آفرید به چهرة على ها فرشته براى آن  خداوند عزّ و جلّ«

 معـراج  شـب  در $پیـامبر « ؛)1/244 بیاضـی،  نبـاطی ( ».…على صـورة علـی یسـبح    
  ».گوید می تسبیح که دید عرش زیر در علی صورت به را اي فرشته
 %معراج براي امیرمومنان حضـرت علـی   در شرح وقایع $رسول خدا: %مثال علی - 6

 حاضـر  بـرایم  را تـو  مثـال  خدا …«فرمایند:  به وجود مثالی ایشان در معراج اشاره نموده و می
 حضـرت  مثـالی  وجـود ). 8/32 بـرازش، ( ».بـود  مـن  سر پشت تو مثال که درحالی ،… و کرد
  باشد. جز نبوت) می در همه شئونات (به $پیامبر اکرم با علوي معیت بیانگر %علی
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  لحاظ نوع ارتباط فضایل علوي از -4
 ارتباط باخدا .4-1

هـاي   ده نسبتی از نسـبت کنن که بیانشود  ذکر میدر این بخش آن دسته از فضائل علوي 
  باشند. با خداوند می %حضرت علی

) 1/323حبیب خدا (صدوق، الخصـال،   -2)؛ 3/399ولی خدا (نمازي شاهرودي،  -1
  )؛ 1/749برگزیـده خـدا (حسـینی اسـترآبادي،      -4)؛ 26/307منتخب خدا (مجلسی،  -3
شایسـته   -7)؛ 78صـداي خـدا (خـوارزمی،     -6)؛ 87جنب خدا (ابن شـاذان القمـی،    -5

شایسته محبت خاص خدا (مازندرانی، شرح اصـول   -8)؛ 631رضاي خدا (صدوق، امالی، 
شایسـته علـم خـدا (اربلـی،      - 10)؛ 314شایسته اسم خـدا (کراجکـی،    - 9)؛ 4/227کافی، 

شایسته ثناي الهی (مازنـدرانی،   - 12)؛ 415شایسته سالم خدا (نعمان مغربی،  - 11)؛ 1/380
وسـیله شـناخت    - 14)؛ 4/6اي رحمت خـدا (حسـینی بحرانـی،    مجر - 13)؛ 2/73مناقب، 

وسیله شـناخت حـزب خـدا از حـزب      - 15)؛ 18/341دوست خدا و دشمن خدا (مجلسی، 
وسـیله حفـظ حـدود الهـی      - 17وسیله پایداري دین خدا (همانجـا)؛   - 16شیطان (همانجا)؛ 

ا (حسـکانی،  خشـم او عـزت خـد    - 19وسیله تنفیذ احکام الهـی (همانجـا)؛    - 18(همانجا)؛
)؛ 24/36محب او محب خدا (مجلسـی،   - 21رضاي او حکم خدا (همانجا)؛  - 20)؛ 1/462

  )؛ 142شــک بــه او کفــر بــه خــدا (طوســی،  - 23دشــمن او دشــمن خــدا (همانجــا)؛  - 22
دوستی و اطاعتش شرط تقـرب   - 25)؛ 36/216والیتش شرط ایمان به خدا (مجلسی،  - 24

  )؛ 179کرامـت او نـزد خـدا (موحـدي ابطحـی،       - 26 )؛749به خـدا (حسـینی اسـترآبادي،    
مـالك   - 28)؛ 18/300فرد از جانب خدا (مجلسی،  شایسته فضائل و کرامات منحصربه - 27

مالك رد و قبول اعمال در نزد  - 29)؛ 1/182المرام،  اطاعت و نافرمانی از خدا (بحرانی، غایه
 ).4/279رعشی نجفی، شیر پیروز خدا (م - 30)؛ 41خدا (طبري، بشاره المصطفی، 

  

  $ارتباط با پیامبر  .4-2
ننـده نسـبتی از   ک کـه بیـان  شود  پرداخته میاکنون به شمارش آن دسته از فضائل علوي 
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. همچنین جهت رعایت ایجاز و اختصار است $با پیامبر اکرم %هاي حضرت علی نسبت
  نماییم. به شیوه قبل عمل می

(قمـی،   $ترین بـراي پیـامبر   عاشق -2 )؛189/304حبیب حبیب خدا (مجلسی،  -1
تفسـیر صـافی،   (فیض کاشانی،  $با پیامبر %معیت مثالی علی -3)؛ 2/343قمی،  تفسیر

  5)؛ 41(طبـري، بشـارت المصـطفی،     $بـر معـراج پیـامبر    %اشراف علـی  -4)؛ 5/92
بـا   %یگانگی طینـت علـی   -6 )؛25/3(مجلسی،  $با نور پیامبر %یگانگی نورعلی -

)؛ 250کمـال الـدین،   (صـدوق،  $خلیفه و جانشین پیامبر -7انجا)؛ (هم $طینت پیامبر
ــامبر  -8 ــی پی ــی،  $وص ــیرقمی، (قم ــامبر  -9)؛ 1/21تفس ــین پی ــی،  $ام (مجلس

مثـل   -11)؛ 1/183(صدوق، علل الشرایع،  $بهترین برادر براي پیامبر -10؛)189/304
(موحـدي   $مبرپدر فرزندان پیـا  - 12)؛ 250ن،، کمال الدیو(هم $هارون براي پیامبر

)؛ 74(طبـري، نـوادرالمعجزات،    $تـرین مـردم بـراي پیـامبر     مطیـع  -13 )؛174ابطحی، 
مؤیـد الهـی    -15)؛ 51/68(مجلسـی،   $ر پیامبروزی -14)؛ 4/469(عروسی الحویزي، 

 (طبرسـی، مکـارم   $یاور الهی بـراي پیـامبر   -16)؛ 18/388، جا(همان $براي پیامبر
ویـژه) وارث   (بـه  -18؛ )250الدین،  (صدوق، کمال $روارث پیامب -17)؛ 444االخالق، 
 $ویژه) وارث پیراهن شـب معـراج پیـامبر     (به -19)؛ 51/68(مجلسی،  $علم پیامبر
)؛ 140حتضـر،  در قیامت (حلی، الم $صاحب لواي پیامبر -20)؛ 3/279ي، (محدث نور

ه ، شـیع %شیعه علی -22)؛ 52/276ت (مجلسی، در قیام $صاحب حوض پیامبر -21
  (همانجا)؛  $، دوستان پیامبر%دوستان علی -23)؛ 749استرآبادي، (حسینی  $پیامبر

ــی -24 ــامبر    %عل ــا پی ــت ب ــتانش در بهش ــیعیان و دوس ــی،  $و ش   )؛ 25/3(مجلس
)؛ 1/524(فیض کاشانی، تفسیر االصـفی،   %از شنیدن فضائل علی $شگفتی پیامبر -25
کننده نامه اعمال مردم  دریافت -27نجا)؛ (هما $ترین مردم نسبت به پیامبر شایسته - 26

جز نبـوت (فـیض    به $الیق تمام عطاي الهی به پیامبر -28)؛ 212(صفار،  $از پیامبر
) (ابـن  $لنـگ غضـبناك (بـراي دفـاع از پیـامبر     پ -29)؛ 5/92کاشانی، تفسیر صـافی،  
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 ).51/68(مجلسی،  $بر مردم مانند حق پیامبر %حق علی -30)؛ 298طاووس، الیقین، 

  
  ارتباط با خلق .4-3

برتـري   دهنده نوعی از فضیلت و شده در این قسمت نشان هاي مطرح هر یک از فضیلت
انـد. بـا رعایـت     شده  بیان $اکرم بر تمام مردم است که در معراج پیامبر %حضرت علی

 نماییم. ایجاز و اختصار به شیوه قبل عمل می

تمـام مؤمنـان (مازنـدرانی، مناقـب،      آقـاي  -2)؛ 923آقا و موال (کورانی عـاملی،   -1
آقـاي تمـام مسـلمین (ابـن      -4)؛ 26/286آقاي تمام اوصیاي الهی (مجلسی،  -3)؛ 3/21

)؛ 230عاملی، الجـواهر السـنیه،   حرحجت خدا بر بندگان ( -5)؛ 579طاووس، الیقین، ص 
 ی،کلمه ماندگار مـالزم پرهیزکـاران (جرجـان    -7پرچم و نشان هدایت امت (همانجا)؛  -6
پیشواي -10رهبر سفیدرویان (همانجا)؛  -9)؛ 173 پیشواي پرهیزگاران (مفید، -8)؛ 5/22

امیرمومنـان   -12پیشواي اهـل طاعـت (همانجـا)؛     -11)؛ 13/20اولیاي الهی (طباطبایی، 
تـرین   عـادل  -14)؛ 2/343نور مطیعان خدا (قمی، تفسیر قمی،  -13)؛ 37/339(مجلسی، 
گوترین مـردم   راست -16نیکوترین و بهترین مردم (همانجا)؛  -15)؛ 107کرامه،  مردم (ابن
کشتی نجات (فیض کاشانی،  -18)؛ 18/370ترین جانشین (مجلسی،  گرامی -17(همانجا) 

  ).471یا علی گفتن کوبه در بهشت (صدوق، امالی،  -19)؛ 5/85تفسیر صافی، 
داراي مراتب متفاوتی  لحاظ میزان اهمیت، شده در معراج از اگرچه فضائل علوي مطرح

انکار است! اما این پژوهش به لحاظ قصد جامعیت خود  یک حقیقت غیرقابل باشند و این می
ها نپرداخـت. از طرفـی گـاهی ضـعف در فقـه الحـدیث موجـب         کدام از آن به حذف هیچ

وارث پیـراهن  « 15مثال فضـیلت شـماره    عنوان شود. به تر جلوه دادن فضیلتی می اهمیت کم
مقایسه نیست، اما وقتـی    در نگاه اول با بعضی از فضائل دیگر قابل» $اج پیامبرشب معر

به حقیقت پیراهن که نماد کسوت است توجـه کنـیم نشـان از لیاقـت و توانـایی، نشـان از       
  دارد. $با رسول خدا %ستگی همراهی (معیت) امیرالمؤمنینشای
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  %امیرالمؤمنین -5
آن حضــرت بــه شــمارمی رود؛ لقــب یکــی از فضــائل علــوي کــه از القــاب خــاص 

گردد و بیان آن پس از معراج  کشف می $است. این لقب در معراج پیامبر» نامیرالمؤمنی«
  گیرد. صورت می

  

  شناسی واژه .5-1
رود.  امر در لغت به معناي دستور، فرمان و یا به معنـاي قـدرت و سـلطه بـه کـار مـی      

گـردد؛ و   به بزرگان، مهتران، اولیاء امـور، متولیـان امـور، اطـالق مـی     » ألمراولوا«رو  ازاین
یعنی صاحب قدرت، قدرت مطلقه. امیر به معنـاي فرمانـده و فرمانـده    » نهی صاحب امرو«

) امیـر  1/270رود؛ و امیرالمؤمنین یعنی سرور مؤمنان. (قـیم،   نظامی یا متولی امر به کار می
و بر شخصی که داراي صفت ثابت، امـارت و فرمـانروایی   بر وزن فعیل صفت مشبهه است 

سـاالر   نظر ایمان، رئیس و سـپه  است داللت دارد. پس امیرالمؤمنین یعنی شخصی که ازنقطه
  )2/35مؤمنین است. (حسینی طهرانی، 

بـه امیرالمـؤمنین مواجـه     %تسمیه حضرت علی در روایت زیر با تعبیر دیگري از وجه
م«پرسیدم:  %ید: از امام کاظمگو عمر شویم. احمدبن می یرَ ل م ینَ  سمی أَ ن م ـؤْ الْم%    ـه أَنَّ ـالَ ل قَ

نا هلَ یرُ أَ نَم و ه تَابِ اللَّ ی کف تعما سم م أَ م الْعلْ ه یرُ مفـدایتان شـوم!   ) «37/293(مجلسی،  .»ی
بـه آنـان    %ماي کـه امـا   وقـه چون آذ«؟ فرمود: »مؤمنان نامیده شد، امیر%مؤمنانچرا امیر

نَا را نشنیده می هلَ یرُ أَ ؟!»اي دهد، دانش است؛ مگر این سخن خداوند نَم 

ـ    واژه امیر با در نظـر گـرفتن هـر دو معنـا مـی      ر آن داشـته باشـد کـه    توانـد داللـت ب
برداران خویش یعنـی مـؤمنین نیسـت، بلکـه      تنها متکفل رزق مادي فرمان %امیرالمؤمنین

  باشد. ن نیز میکننده روزي معنوي آنا توزیع
  

  اهمیت این لقب .5-2
تـرین القـاب حضـرت اسـت و در میـان سـایر القـابی همچـون          امیرالمؤمنین یکی از مهـم 
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خلیفـه  «، »قاتل الفجـره «، »امام البرره«، »قائدالغرالمحجلین«، »یعسوب الدین«، »سیدالمسلمین«
التري برخورداراسـت و بـه   و امثال آن از اهمیت و در درجه با» وزیره«و » وصیه«و » اهللا رسول

سـالم نمـوده و    %طالب ردند که به حضرت علی بن ابیمردم را امر ک $اهللا همین جهت رسول
  )2/35او را بدین لقب نام برند و تحیت بگویند. (حسینی طهرانی، 

ـ     $فرمایش پیامبر اکرم س از در خطبه غدیر بیانگر آن است کـه از شـرایط رسـتگاري پ
ـ  %بیعت با حضـرت علـی   ذیرش والیـت ایشـان، سـالم کـردن بـر آن حضـرت بـا لقـب         و پ

ـه و  « فرمودند: $است. در روایتی پیامبر اکرم %امیرالمؤمنین تعبایابِقُونَ إِلی مرَالنَّاسِ، السعاشم
ـات النَّعـیمِ.   ةِ مواالته و التَّسلیمِ علَیه بِإِمرَ (فـیض کاشـانی،   » الْمؤْمنینَ أُولئک هم الْفائزُونَ فی جنّ

هان مردمان! سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سـالم بـر   ). «2/53تفسیر صافی، 
  »هاي پربهره خواهند بود. اند و در بهشت او با لقب امیرالمؤمنین، رستگاران

بـه   $وقتـی پیـامبر اکـرم   العاده این لقب آن است کـه   نکته بسیار مهم در اهمیت فوق
رسـید، در آن خلـوت، مرتبـت و    » اوادنـی «ه از معراج یعنی مقـام قـرب   ترین مرحل عالی

ده «توان و اذن حضور نداشت، پس از نزول آیه  موقعیتی که جبرئیل امین هم ب لی ع حی إِ أَو فَ
حی از خداوند شنید: » ما أَو»د مح ا می$  ـی َرأْعل ـنِ  اقْ ـی  ب ـبٍ  أَبِ ینَ  %طَال ن م ـؤْ یرَالْم م اي «؛ »أَ

  )37/290(مجلسی، » طالب را امیرالمؤمنین بخوان. علی بن ابی $دمحم
ـه   «الجنان آمده است:  در مفاتیح %در زیارت هفتم حضرت علی ب اطَ ـنْ خَ َلى مع م الَ الس

رَ م یلُ بِإِ رَئ ب ابٍ ةِ جی ترِ ار ی ینَ بِغَ ن م را بدون شـک بـا لقـب     سالم بر کسی که جبرئیل او«، »الْمؤْ
  )589(قمی، مفاتیح الجنان، » مورد خطاب قرارداد. %نینامیرالمؤم

  
  امیرالمؤمنین برترین مخاطب .5-3

این لقب عنوان اعتباري نیست، بلکه بیان حقیقی است و کشف سري کـه در آن حضـرت   
موجود بوده است، چون امیر و رئیس به هر چه اضافه شود راجع به معنی و حقیقت آن شـیء  

نظر فن رزم آزمائی بر تمـام جـیش مقـدم اسـت و      نقطه ی که ازاست. امیر جیش یعنی شخص
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ي دارد. ابـن عبـاس گویـد:    نظر امارت بر سایر امراء برتـر  امیراالمراء یعنی شخصی که ازنقطه
ـی   ما أَنْزَلَ اللَّه آیه�ً فیها یا أَیها الَّ«فرماید:  می $رسول خدا لع ـا و ـوا إِلَّ ـها و  %ذینَ آمنُ أْسر 

در  %آمده باشد، علـی » یا أَیها الَّذینَ آمنُواْ«اي که:  در هر آیه). «35/352(مجلسی، » أَمیرُها
شـده یـا    گفتـه » یا ایها الـذین آمنـوا  «بنابراین هر جا که در قرآن » رأس آن و امیر آن است.

نـان را  خطاب به مؤمنین بدون این لفظ بوده یا تعریف و تمجید از مؤمنین شده و به خصلتى آ
  )2/35 قرار دارد. (حسینی طهرانی، %در رأس و طلیعه آن امیرالمؤمنین ستوده
  

  امیرالمؤمنین پس از شهادتین .5-4
همراهی، همگونی و  $جز نبوت با پیامبر اکرم شئون به در تمام %وجود امیرالمؤمنین

) 882نـان،  )، طینت (همانجا) و ریشه (قمی، مفاتیح الج25/3هماهنگی دارد. نور (مجلسی، 
» نفـس «را  %قدري است که قرآن امیرالمـؤمنین  هآن دو یکی است. اصالً یگانگی این دو ب

). در اجتماع عظیم پیامبران الهی و نماز باشـکوه  61عمران،  نماید. (آل معرفی می $پیامبر
نیز اصرار بر شهادت دادن بر والیت علوي پس از  $ج پشت سر رسول خداآنان در معرا
 الهـی  نعمـت  اتمام و دین اکمال نیز) 3 المائده،( »…أَکملْت…«هود است. آیه شهادتین مش

ت علوي دانسته است. مجموعه این مباحث و محتواي حدیث ذیل (عالوه بر والی درگرو را
  بیان فضیلتی از فضائل علوي) دالیل روشنی بر لزوم وجود این شهادت در اذان هستند.

م قَالَ فَإِذَا …: «در روایتی فرمود %قامام صاد دکُ ح ه لَا أَ لَ لَّا إِ ه إِ د اللَّ مح ـولُ  م س ا ر  ـه للَّ
لْ قُ ی ه  فَلْ لی اللَّ ینَ و ن م یرُ الْمؤْ م وقتى یکى از شما به زبـان  ) «83(طبرسی، االحتجاج، ».  علی أَ
  »اهللا. ن ولی، پس باید بگوید: على امیرالمؤمنی»اهللا ال اله اال اهللا محمد رسول«آورد 

  
  %معراج و امیرالمؤمنین .5-5

(عـاملی،   %، حوریـه علـی  %این لقب در معراج از زبان خداوند، جبرئیل، فرشـتگان، انبیـاء   
) 37/339هـاي بهشـت هشـتگانه (مجلسـی،      شـده اسـت و بـر درب    ) مطـرح 3/59اثبات الهداه، 
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، %طالـب  بـه علـی بـن ابـی     ه خدا قسم ماب«شده است. در روایتی از ابن عباس آمده است:  نوشته
  (همانجا)» او را امیرالمؤمنین نامیدند. $امیرالمؤمنین نگفتیم تا اینکه رسول خدا 

  
  %انحصار لقب امیرالمؤمنین .5-5-1

ـ   » اوادنـی «ترین مقصد معراج یعنی مقام قـرب   خداوند در نهایی ان پـس از صـدور فرم
ـه  «د: فرمای ب میدر مورد انحصار این لق %امیرالمؤمنین خواندن حضرت علی یت بِ ما سفَم

.هد عداً ب ح ذَا أَ ه سمی بِ ه و لَا أُ بلَ داً قَ ح پس قبـل از او ایـن نـام را بـر     «)، 37/290(همان، » أَ
  »نهم. کس نمی کس ننهادم و بعد از او نیز این نام را بر هیچ هیچ

ـ  ن اشـاره مـی  چنـی  انحصار ایـن  در بیان این $لذا در خطبه غدیر پیامبر اکرم د: فرمای
ه ال « الإِنَّ نینَ«أَ م میرَالْمؤْ خی هذا.» أَ رَ أَ ی جـز ایـن    ) هرگـز بـه  1/174(حلی، عددالقویـه،  » غَ

  نیست (و نباید به این لقب خوانده شود). %برادرم کسی امیرالمؤمنین
عنـوان   سـؤال شـد کـه آیـا بـه امـام قـائم بـه         %در همین زمینه وقتی از امام صـادق 

کنند؟ فرمودند: نه آن نام را خـدا مخصـوص امیرالمـؤمنین علـی بـن       نین سالم میامیرالمؤم
نموده پیش از او کسی بدان نام، نامیده نشده و بعد از او هم جز کافر آن نـام را   %طالب ابی

فـرد   ) بنابراین این لقب، لقبی منحصربه1/411بر خود نبندد. (مازندرانی، شرح اصول کافی، 
 %مال نشده است و همچنین به اماماناع $در توصیف پیامبر اکرم که حتی وريط است به

  )37/290گیرد. (مجلسی،  نیز تعلق نمی %از نسل امام علی
 در تقابل و تعارض نیسـت چـرا   $با مقامات نبوي %انحصار لقب امیرالمؤمنین علی

در خلـوت خـاص الهـی بـا ایشـان      » اوادنی«در مقام قرب  $که به شهادت خود پیامبر
)، در 25/3، جـا مانشـود. (ه  معرفی مـی  $ترین فرد نسبت به پیامبر ان مطیععنو به %علی

نیز به این دلیل که امیرالمؤمنین در بعضی از روایات متضـمن خالفـت    %مورد سایر امامان
  خواهد داشت. %فصل است فقط اختصاص به امام علیبال

گرفته است؛ یعنی عـالوه بـر   ها و زمین را فرا تمام آسمان %وسعت امارت امیرالمؤمنین علی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            17 / 27

https://pnmag.ir/article-1-1442-fa.html


 1401بهار و تابستان   30نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 108

آیند، تحت فرمان ایشـان   ها که در زمره مؤمنین به شمار می مؤمنین در زمین، تمام سکان آسمان
چنین مدت این امارت تمام ماکان و تمام مایکون از مؤمنین را دربرمی گیرد، چنانچـه   هستند. هم

یر من فـی األرض وأمیـر مـن    فأنت یا علی أمیر من فی السماء وأم« در روایت نبوي آمده است:
پـس  «)؛ 2/160عاملی، اثبات الهداه، حر ( »أمیر من بقی. فال أمیر قبلک وال أمیر بعدك. مضى و

تواي علی، امیر و (فرمانرواي) اهل آسمان و امیر اهـل زمـین هسـتی، امیـر گذشـتگان و امیـر       
  .»بازماندگانی، پیش از تو امیري نبوده است و پس از تو نیز نخواهد بود

  
 هاي نظام هستی و بنیان %امیرالمؤمنین. 5-5-2

هاي آفرینش هستی و ملکـوت آن نیـز    گاهی روایات شرح دهنده معراج به شرح بنیان
و » االاهللا الـه ال«آید که در کنار دو عبارت  برمی %که از روایت امام صادق اند. چنان پرداخته

ست که خداوند در ابتـداي خلقـت   ا» علی امیرالمؤمنین«این عبارت » $اهللا محمد رسول«
هـاي   هاي کرسی، در لوح، بر پیشانی اسرافیل، بـر بـال   هاي عرش، مجراي آب، پایه بر پایه

هـا، بـر خورشـید و بـر مـاه       هاي کوه ها، در طبقات زمین، در قله جبرئیل، در اکناف آسمان
دال بـر   تنها ناظر برنگارش نیست؛ بلکه» کتب علی«نوشته است و روشن است که عبارت 
  )83باشد. (طبرسی، االحتجاج،  بنیان و اساس خلقت بر این اعتقاد می

  
  %سالم بر امیرالمؤمنین  .5-5-3

رسید، به دستور الهـی مـأمور   » اوادنی«که به مقام قرب  در معراج آنگاه $ر اکرمپیامب
ن ). چنین امـري در چنـی  37/290طالب را امیرالمؤمنین بخواند. (مجلسی،  شد علی بن ابی

  ناپذیر است. اي فراتر از آن نیست مستلزم اهمیت وصف اي از معراج که مرحله مرحله
بـا لقـب    %اي دسـتور سـالم بـر علـی بـن ابیطالـب      اکنون با شرح یک روایت مـاجر 

  .گیرد قرار میتحلیل و بررسی  موردامیرالمؤمنین 
حن مارین فی کنا ن«کند، آمده است:  نقل می $ایتی که ابن عباس از پیامبر اکرمدر رو
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الم علیک یا رسول%یوماً إذ أقبل علی بن أبی طالب ینةالمدقة أز اهللا و رحمۀ اهللا  ، فقال: الس
السالم یا امیرالمـؤمنین، کیـف أصـبحت؟ فقـال: أصـبحت و نـومی        و برکاته فقال: و علیک

بـن عبـاس: فعجبـت مـن قـول      خطرات و یقظتی فرغات و فکرتی فی یوم الممـات. قـال ا  
اهللا؛ ما الذي قلت فی ابن عمی، أحبـاً لـه أم شـیئا     . فقلت: یا رسول%فی علی $اهللا رسول

من عنداهللا؟ قال: ال و اهللا ما قلت فیه شیئاً إالّ رأیـت بعینـی. قلـت: و مـا الـذي رأیـت یـا        
ـا و رأیـت   الجنـة اهللا؟ قال: لیلۀ أسري بی فی السماء ما مررت ببـاب مـن أبـواب     رسول إلّ

» أبی طالب امیرالمؤمنین من قبـل أن یخلـق آدم بسـبعین ألـف عـام.     مکتوباً علیه: علی بن 
  ).37/339، جا(همان
 $آمـد و بـه پیـامبر    %) بودیم که حضـرت علـی  $(کنار پیامبرروزي در مدینه «

الم علیک یا رسول«عرض کرد  و پیـامبر هـم در جـواب او    » اهللا و برکاتـه رحمـة اهللا و  الس
. در این هنگام من از این کالم پیامبر تعجب کردم و بـه  فرمود: و سالم بر تواي امیرالمؤمنین

است، یا اینکـه   %دادید از روي محبت شما به علی %علی پیامبر گفتم: آیا این لقبی که به
 %دربـاره علـی  چیـزي   : به خدا قسـم هـیچ  فرمود $ت از طرف خدا؟ پیامبردستوري اس

چـه   %دم: اي رسول خدا، در مورد علیکر ام. سؤال ام، مگر اینکه آن را با چشم خود دیده نگفته
: شبی که مرا به آسمان بردند بر هیچ دري از درهاي بهشـت نـرفتم،   فرمود $پیامبر  !اید؟ دیده

هـزار   اسـت؛ هفتـاد   %، امیرالمؤمنین%طالب شده بود: علی بن ابی نوشته مگر اینکه روي آن در
  »خلق شود. %سال قبل از اینکه حضرت آدم
ق که از غرر روایات شیعه است، سـؤاالتی را در تبیـین مفـاد آن    با توجه به حدیث فو

  پردازیم. ها به تحلیل این حدیث شریف می نماییم و با پاسخ آن مطرح می
  چرا باید این لقب در معراج معرفی شود؟ -1
  شده است؟ هاي بهشت این عبارت نوشته چرا بر تمام درب -2
  بوده است؟ %او امیرالمؤمنین %چرا هفتاد هزار سال قبل از آفرینش آدم -3
  چرا به این هفتاد هزار سال اشاره و تأکید شده است؟ -4
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چنـان اسـت کـه بایـد در مرتبتـی       آن» امیرالمـؤمنین «پاسخ سؤال اول: اولویت و عظمت لقب 
شـده   واالتر از عالم ملک، یعنی گستره عالم ملکوت تبیین گردد. اصوالً تمام مسائل و فضائل مطرح

  به جهت ارتقاء و ارتفاع مقوله معراج از موقعیت و منزلت برتري برخوردارند.در معراج 
پاسخ سؤال دوم: نوشته سر در هر ملکـی یـا معـرف مالکـان آن اسـت یـا شناسـنامه        

، نگـارش ایـن عبـارت بـر     %چنین با توجه به معناي امیرالمؤمنین محبوبان ساکنان آن. هم
بـر بهشـت و اهـل آن     %نروایی حضرت علیهاي هشتگانه اشاره بر فرما هاي بهشت درب

دارد. البته نباید از کنار این مطلب لطیف و ظریف هم گذشت که گاهی نوشته بر سر در هـر  
توان گفت پس از اعتقـاد بـه توحیـد و     جهت می ملکی نماد حرز و حراست آن است! ازاین

  ت.اس %رسالت، کمال حفظ و حراست وامان بهشت و اهل آن به امارت حضرت علی
ـاقُو  الَْجنَّةِ  بابَِحلَْقَة أَنَّ : «فرمود $همین زمینه رسول خدا در نْ یـى   تَـٍة م ـرَاء علَ مح

قَّت ا بِ فَإِذَا ده فَائح منَ الذَّ َلى لَْحلَْقةُ صِحیَفةِ  ع نَّت و قَالَت یا علی الصَّ (صـدوق، امـالی،    »طَ
اش از طال، وقتی کوبه در به  ت و صفحهي در بهشت از جنس یاقوت سرخ اس کوبه«)؛ 471

 »آید: یا علی! خورد صدا می صفحه می

کـه چـرا    گوید: طباطبایی در شرح این حدیث و ایـن  جوادي آملی از قول طباطبایی می
رود،  اي مـی  : مهمـان وقتـی بـه خانـه    فرمـود  است مـی » یا علی«ي در بهشت  صداي کوبه

نام معینی داشته باشد، مهمان همان نـام معـین   خانه  زند؛ اگر صاحب خانه را صدا می صاحب
رو، صـداي   اسـت؛ ازایـن   %طالب بن ابی  مهماندار بهشت، علیبرد. صاحب بهشت و  را می

رود در سـایه هـدایت و    است. چون هر کس بـه بهشـت مـی   » یا علی«کوبه در بهشت هم 
به نبودن د، کسی راه بهشت را رهبري این خاندان و مهمان این خاندان است. اگر این انوار طی

ن در بهشت هستیم یا نـه! درِ بهشـت   توانیم احساس کنیم که اال خوبی می کرد. ما به طی نمی
  )254به روي ما باز است یا نه! (جوادي آملی، 

بـر مـؤمنین فراتـر از تـاریخ      %پاسخ سؤال سوم: محدوده زمانی امارت حضرت علی
بـود از   %امیرالمؤمنین %که علی رد. اینآغازینه آفرینش دازندگی بشري است و ریشه در 
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انتسـاب الهـی دارد، برگزیـدگی     اشاره بـه  %هزار سال قبل از آفرینش حضرت آدمهفتاد 
پـیش از   %روایاتی اسـت کـه بـه آفـرینش نـورعلی     قبل از خلقت ما خلق مؤید  %علی

نصـب  بودن تنها یـک م  %که امیرمومنان آفرینش هر چیز اشاره دارند و داللت دارد بر این
سیاسی صرف نیست؛ بلکه یک منصب تکوینی و ملکوتی است کـه قـدمت آن بـه هـزاران     

هـاي   اي است که بر تمام اهالی بهشت گونه رسد و سیطره آن به سال قبل از آفرینش بشر می
  گانه احاطه دارد. هشت

 پاسخ سؤال چهارم: واضح است که عدد هفتاد داللت بر کثرت و کمال دارد، پس آنگـاه 
شـود، بیـانگر    دد هزار که خود نیـز از مظـاهر کثـرت و کمـال اسـت، مکمـل آن مـی       که ع 

هاي متعارف بشري است. از طرفی برتـري و کمـال واژه    زمانی فراتر از حد و حساب مدت
افزاید. بـه همـین دلیـل: اشـاره و      روز و ماه بر مبلغ مبالغه این بازه زمانی می سال نسبت به
، نشـانه تقـدیم و تقـدم، تثبیـت و     %از آفرینش حضـرت آدم هم قبل  دد آنتأکید به این ع

باشد و جامعیت و مانعیت آن کافی و وافی و احسـن   اثبات، تحکیم و استحکام حکم آن می
  کس دیگري نیست. انتقال به هیچ  و اجمل است و هرگز قابل

و  $نسبت به پیـامبر اکـرم   $ابن عباس که در مقایسه با بسیاري از اصحاب پیامبر
از شناخت بیشتري برخوردار است، هم در انطباق و اتحـاد محبـت نبـوي     %علی حضرت

شـود. انگـار    زده مـی  شـگفت  %د شک دارد و هم از مقـام حضـرت علـی   بامحبت خداون
دانـد!   را متهم به اقدام بر اساس تمایالت شخصی نموده و ایشان را معصوم نمـی  $پیامبر

سانی او در پذیرش این امـارت اسـت. حـال    شگفتی او از تبلیغ این لقب نیز نشانه ضعف نف
معلـوم   $ونگی دیـدگاه اکثریـت اصـحاب پیـامبر    گونه است دیگر چگ اگر ابن عباس این

در تفاسـیر روایـی (بـرازش،    » المعـارج «مثال در تفسیر سه آیـه اول سـوره    عنوان است. به
بار پـذیرش   شویم که حاضرند به عذاب الهی نائل آیند اما زیر کسانی مواجه می ) با17/16

هاي بزرگـان   ) نروند. دعاي ندبه هم در این زمینه با اشاره به پر شدن دل%فضایل علوي (
ها تصـویري تحلیلـی از موقعیـت افـراد      آن از هاي بدر و خیبر و حنین و غیر عرب از کینه

دهد. (قمـی، مفـاتیح الجنـان،     جامعه نبوي نسبت به فضائل علوي و مقامات ایشان ارائه می
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در  $رسد معراج فرصـتی بـراي دلجـویی از پیـامبر اکـرم      با این تفاسیر به نظر می) 884
و فضائل اوسـت و   %هاي مردم نسبت به حضرت علی تفاوتی ها و بی همه دشمنی مقابل آن
و  %در ملکـوت اعـال از اشـیاء گرفتـه تـا انبیـاء       %طالب ورزي به علی بن ابی نور عشق

شـود.   مـی  $آرامـش و بهجـت رسـول خـدا     اوند موجبنهایت خود خد فرشتگان و در
در هجـوم   $گـردد کـه سـنت دلجـوئی از پیـامبر اکـرم        ) متذکر می18/386(مجلسی، 
  مشهود است.» الکوثر«و » االنشراح«، »الضحی«ها درشان نزول سوره  محنت
  

  مقاله نتایج -6
قولـه  شده در معراج به جهت ارتقاء و ارتفاع م اصوالً تمام مسائل و فضائل مطرح. 6-1

اي هستند. معراج از تعالی تشریفات و گسـتردگی   العاده معراج داراي موقعیت و منزلت فوق
نظیر  انگیز آن بی العاده شگفت مند بوده و جذابیت فضاي فوق امکانات و فراوانی استعداد بهره

هـاي   تنهـا از ارزش  است، لذا تعظیم و تکریم مقامات و کرامات علـوي در ایـن عرصـه نـه    
 باشد. کننده تنگناي عالم ملک در تبیین این فضائل می برخوردار است، بلکه جبران واالتري

)، هم باالترین عبـادت  1 (االسراء، »أَسرَى بِعبده«معراج هم بازتاب عبادت است . 6-2
)، هم سبب تقرب است و هم نماد آن، بنابراین مـرور  9(النجم، »فَکَانَ قَاب قَوسینِ أَو أَدنَى«
دهد، گفتن، شـنیدن و دیـدن مـدایح     قامات و فضائل علوي از ابتدا تا انتهاي آن نشان میم

 ترین عبادات است. علوي از مهم

چنـان   آن» %امیرالمـؤمنین «ضائل علوي مثل لقـب  اولویت و عظمت برخی از ف. 6-3
 است که باید در مرتبتی فراتر از عالم ملک، یعنی گستره عالم ملکوت تبیین گردند.

هـاي ملکـوتی، تکـوینی و قـدمت فضـائل علـوي مثـل لقـب          معراج بـر جنبـه  . 6-4
 تکیه و تأکید دارد.» %امیرالمؤمنین«

، کثرت گویندگان فضائل علوي و $مراحل گوناگون معراج پیامبر اکرمدر طی . 6-5
و فرشتگان و حوریه  %و انبیاء %و جبرئیل $عظمتشان آنان (اعم از خدا و رسول خدا

چنین وجود مکتوبات متعدد در این زمینه و فراوانـی تجلیـات علـوي     م) ه%حضرت علی
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دهنـد   العاده این فضائل دارند، بلکه نشان مـی  تنها داللت بر اولویت، عظمت و اهمیت فوق نه
تبیین و تبلیغ این فضائل و مقامات اسـت و   $ترین اهداف معراج پیامبر اکرم یکی از مهم

 آید. لی معراج به شمار میطورکلی این ابالغ از ارکان اص به

گاه عشق و اشـتیاق عـوالم ملکـوت بـه حضـرت علـی        که معراج که تجلی آنجا از. 6- 6
با پیامبران الهی و فرشـتگان در   $نوایی پیامبر اکرم ترین مجتمع هم السالم بوده و بزرگ علیه

نظیـر خـدا و    نهایـت محـل ظهـور محبـت بـی      باشـد و در  گواهی دادن بر والیت علوي مـی 
در مقابـل   $ناسب براي دلجوئی از پیامبر اکـرم تواند فرصتی م به ایشان است می $یامبرپ
 و فضائل ایشان باشد. %هاي مردم نسبت به حضرت علی تفاوتی ها و بی همه دشمنی آن

 در معراج صادر و ازآنجا ابـالغ  %در شان حضرت علی» %امیرالمؤمنین «لقب . 6-7
یر القاب ایشـان از جامعیـت نسـبی برخـوردار اسـت،      شده است. این لقب که نسبت به سا 

کـه   تواند دال بر والیت علوي و خالفت بالفصل ایشان باشـد. ایـن   فرد بوده و می به منحصر
بـا لقـب    %مأمور بـه سـالم بـر حضـرت علـی      $لمانان در زمان حیات پیامبر اکرممس
 بودند مزید بر آن دلیل است.» %امیرالمؤمنین «
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