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پیش از گفتار

کــه در  آغــاز پیدایــش اســام، در واقــع مطابــق بــا آغــاز پیدایــش انســان اســت؛ چــرا 

کــه انســان  موجودیــت یافــت و مخلــوق شــد، خداونــد تبــارک  هــر نشــئه ای از نشــئات 

کــرد و از او خواســت، اســام بــود.  کــه بــه او ابــاغ  و تعالــی در همــان نشــئه، آیینــی را 

کــه در قــرآن می فرمایــد:  چنــان 

اُم...<؛1 یعنی: »دین در نزد خدا، اسـام )و تسـلیم
َ
ْسل �إِ

ْ
ِه ال َد اللّٰ �نَ ِع�نْ �ي  >ِا�نَّ الّدٖ

 بودن در برابر حق( است...«.

و یا با اشاره به عالم ذر می فرماید:

ْس�تُ 
ݩَ ݧ
ل
َ
ِسِهْم ا نُ �ݧ ݩنݨْ �ݧ

َ
� ا

ٓ ٰ ُهمݨْ َعل َ دݧ َ هݧ
ݨْ سش

َ
ْم َوا ُ ݨتَهݧ ݧ ٮݧ َّ �ي ّرِ

ْم �نُ ِ ݫ ݫ ݣݣهݫ ِ �رݫ ُ هݧ َ�َم ِم�نݨْ �نُ ٓ� ءاٰ �نٖ
َ َك ِم�نݨْ �ب  َر�بُّ

�نَ
�ݦنݨَ

َ
 ا

 >ِاَو�ݩنݨْ

کـــه  ...<؛2 یعنـــی: »و )بـــه خاطـــر بیـــاور( زمانـــی را 
ݦݨݨݨ
٭
ݩٓ

ٰا ِهْد�ن َ لٰ� سش َ �ب �ا 
ُ
ٰال �ت  

ݦݦݦݩݩۖ
ْم٭

ُ
ك ِ

ّ �ب رݦَ �بِ

یـــه آنها را برگرفـــت؛ و آنها  پـــروردگارت از پشـــت و صلب فرزنـــدان آدم، ذر
گواه بر خویشـــتن ســـاخت؛ )و فرمود:( »آیا من پروردگار شـــما نیســـتم؟«  را 

گواهـــی می دهیـــم!«...«. گفتنـــد: »آری، 

کافــی  یــخ، تنهــا بررســی حادثه هــا  کــه در بررســی تار دیگــر نکتــۀ مهــم آنســت 

1. آل عمران: 19�

2. اعراف: 172�

پیش از گفتار
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یافــت یــک تحلیــل درســت یــاری  نیســت؛ بلکــه شــناخت حادثه ســازان نیــز، بــه در

می رســاند. 

یــخ بگویــد ســعد بــن ابــی وّقــاص، پیــروِز جنــگ قادســیه بــوده و علــی  این کــه تار

یــه نشــد، ســعد را قهرمــان نمی کنــد. آیــا پیــروزی ســعد، همانقــدر  فاتــح جنــگ بــا معاو

کــه پیــروزی علــی در بــدر؟! ارزشــمند اســت 

یخی بدون شـــخصیت شناســـی  بنابرایـــن، بنظر می رســـد بررســـی حـــوادث تار

یخی،  میّســـر نباشـــد. نمی توان بـــی توجه به اشـــخاص مؤّثـــر و فّعال در حـــوادث تار

یخ فلســـفه،  که در زمینه ی تار کرد. همانطور  بررســـی حوادث و رخدادهـــا را تحلیل 

آنچـــه بررســـی می شـــود، عاوه بر مبانی فلســـفی، فیلســـوفانی هســـتند که بـــا نظریه 

یخ شـــیعه نیز می بایســـت  پـــردازِی خـــود، این علـــم را پدیـــد آورده اند، دربـــاره ی تار

یـــخ سیاســـی ممالـــک مختلف با  یـــخ پیشـــوایان شـــیعه بررســـی شـــود؛ زیـــرا تار تار

یخـــی، ویژگی های  یـــخ رجـــال سیاســـی آنان عجیـــن اســـت. در بررســـی های تار تار

روحـــی، فرهنگـــی، اعتقـــادی و اخاقـــی فعـــاالن هر حـــوزه باید مـــّد نظر قـــرار  گیرد. 

یـــخ پرداختیم، می توان امید داشـــت تحلیل نســـبتًا  گـــر از این مســـیر به بررســـی تار  ا

درستی ارائه شود.

روش شناسی مباحث تاریخی
بعــد از رنســانس، در ســیصد ســال اخیــر، شــیوۀ طــرح مباحــث علمــی مبتنــی بــر 

 نگاهی ماّدی است. از این منظر، جز ماّده و آثار ماّده، مسئلۀ دیگری مطرح نیست 

و اصالت و تقّدم با فیزیک و ماّده است. 

یخـــی مطرح می شـــوند نیز بـــر همین پایه  کـــه اخیـــرًا در مباحث تار روش هایـــی 

شـــده اند.  بنا 
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یخ اسام دو روش وجود دارد: اّما در واقع برای مطالعۀ تار

کــه بــر مبنــای نــگاه فیزیکــی و مــاّدی اســت. در ایــن روش، ابتــدا از  1. روشــی 

د و فراز و نشــیب های طبیعِی
ّ
 محیــط و شــرایط )فیزیــک و مــاّده( آغــاز و ســپس بــه تول

 زندگی شخصیت ها پرداخته می شود.

گرایانــه، بــه فضیلت هــا، تفکــرات،  کــه بــر مبنــای نــگاه معنــوی یــا معنا 2. روشــی 

شــأن و جایــگاه انســانی و الهــی و معنــوی شــخصیت ها پرداختــه  می شــود. 

کـــه پیرامـــون زندگی و ســـیرۀ رســـول خدا؟لص؟ به رشـــتۀ  کتاب هایـــی  غالـــب 

یکرد اّول نوشـــته شـــده و از این جا آغاز می گردد که مســـاحت  تحریـــر درآمـــده، با رو

یا چقدر اســـت؛  مّکـــه در کجای  جزیـــرة العـــرب چقـــدر بود؛ ارتفاع آن از ســـطح در

کوه ها و دشت ها و پهنایش  عربســـتان واقع شده و آب و هوای آن چگونه اســـت؛ از 

گفته   یســـت  کـــه پیامبرخدا؟لص؟ در میـــان آنان   می ز  گفتـــه  می شـــود؛ از قبیلـــه ای 

کـــه از کجـــا آمده اند و چگونه امـــرار معـــاش  می کردند؛ اثر این نـــگاه چنان  می شـــود 

 است که مخاطب، در نهایت گویا به این نقطه خواهد رسید که پیامبر خدا، پروردۀ 

چنین محیطی است!

کــه از  کــه در مــورد امیــر مؤمنــان؟ع؟ نیــز نگاشــته شــده چنیــن اســت   کتاب هایــی 

کمیت  تولــد تــا شــهادت، توصیــف شــده و اوج جلــوۀ شــخصیت آن حضــرت، در حا

کــه بیــت المــال را به مســتمندان مــی داد! ایشــان وصــف شــده 

  اّمــا این کــه آیــا در ایــن کتــب، به بخش هــای توحیدی حضرت مولــی الموّحدین

که از زبان ایشان جاری شده    نیز پرداخته شده است یا نه،آیا بحثی از دعای کمیل 

که در شأن امیر مؤمنان؟ع؟ نازل شده، کتاب خدا   به میان آمده است؟ آیا به آیات 

 اشاره ای شده است، پاسخ منفی است.
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یــخ زندگــی  مــۀ بزرگــوار مجلســی؟ق؟، تار
ّ

در ایــن میــان، برخــی نیــز همچــون عا

امیــر مؤمنــان؟ع؟ را بــر مبنــای روش و نــگاه دوم نگاشــته اند و معنــا و متافیزیــک را بــر 

مــاّده و فیزیــک تقــدم داده انــد.

یــخ زندگانــی حضــرت  امیرالمؤمنیــن؟ع؟   بــه عنــوان مثــال فهرســت عناویــن تار

ــد 35 بحاراالنــوار بدیــن شــرح اســت:
ّ
در مجل

یخ والدت، آراستگی ها و یخ والدته و حلیته و شمائله؟ع؟: در تار  الباب 1 فی تار

 صفات او؟ع؟ 

الباب 2 فی أسمائه و عللها: در اسماء حضرت و وجه تسمیه آن ها

فــی نســبه و أحــوال والدیــه؟مهع؟: در نســب و احــواالت والدیــن آن   البــاب 3 

حضرت؟مهع؟

_  أبــواب اآلیــات النازلــه فــی شــأنه؟ع؟  الدالــه علــی فضلــه و إمامتــه: ابــواب آیــات 

کــه داللــت بــر فضیلــت و امامت ایشــان دارد نــازل شــده در شــأن آن حضــرت؟ع؟ 

کــه  ُه 1 فــی شــأنه؟ع؟: دربــارۀ نــزول آیــۀ والیــت  ُم اللّٰ
ُ
ك يݩݩُّ ݫ مٰا َوِل�ݫ

نَّ البــاب 4 فــی نــزول آیــه ِا�ݧ

در شــأن ایشــان نــازل شــده اســت

الباب 5 فی نزول آیة التطهیر: دربارۀ نزول آیۀ تطهیر

ݩݩݩݩݩݩݩݧٰ�< 2: دربارۀ نزول سورۀ هل أتی ݧ ݧ ݧ تݧ ݣݣٮݧ
َ
الباب 6 فی نزول >َهْل ا

الباب7 فی نزول آیه المباهله3: دربارۀ نزول آیۀ مباهله

ى< 4 و نــزول الکوکــب فــی داره؟ع؟:  ٰ ݢاٰ َه�ݨݧ ݢ مݭِ ِا�ن ْ بݨݨݧ �ݫ
ݩݩنَّ ݧ البــاب 8 فــی قولــه تعالــی >َواݠل�ݧ

1.  مائده: 55�
2.  انسان: 1�

3.  آل عمران: 61�
4.  نجم: 1�
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ى< و فــرود آمــدن ســتاره در خانــۀ آن حضــرت؟ع؟ ٰ ݢاٰ َه�ݨݧ ݢ مݭِ ِا�ن ْ بݨݨݧ �ݫ
ݩݩنَّ ݧ دربــارۀ آیــۀ >َواݠل�ݧ

أهــل مکــه  أمیرالمؤمنیــن؟ع؟  علــی  قــراءه  و  بــراءه  نــزول ســوره  فــی  البــاب 9 

کــه  کبــر: دربــارۀ نــزول ســورۀ توبــه  و رد أبــی بکــر و أن علیــا هــو األذان یــوم الحــج األ

کــرد... امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آنــرا بــر اهــل مّکــه قرائــت 

1 > و�نَ
ُ

ّد ݭِ ݫ صݫ ُه �يَ
َك ِم�ݩݩنݨْ مݩُ ْ �ݨݧ ݢاٰ �تَ ݢ ا ِا�ن

ݩً ݩݧ
ل

َ �ݩش َم مݦَ َ �ي رݦݨْ �نُ مݦَ ݨْ ِرݣݣ�بَ ا�ب ٰا صنُ مݩّ
َ
الباب 10 فی قوله تعالی >َوݠل

2 > هتٌ يَ ِع�ݫ �نٌ واٰ ُ �نݧ
ُ
 ا

ٓ
هٰا َ ِع�يݧ الباب 11 قوله تعالی > َو�تَ

ٌل ِم�نَ  �ي ٖ لݫ
�تَ * وݩَ �نَ ݢٖل�ي ݢ َ ّݧ وݧ �ݦَ

ْ
�تٌ ِم�نَ ال

َّ
ل

ُ البــاب 12 فــی أنــه؟ع؟ الســابق فــی القــرآن و فیــه نزلــت >�ش

<:3 مراد از ســابق در قرآن امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت ... �نَ ٖر�ي حنِ
ء�ݦݦݩٰ
ْ
ال

البــاب 13 فــی أنــه؟ع؟ المؤمــن و اإلیمــان و الدیــن و اإلســام و الســنه و الســام و 

خیــر البریــه فــی القــرآن و أعــداؤه الکفــر و الفســوق و العصیــان: دربــارۀ آن کــه حضرتــش 

معنــای ایمــان و دیــن و اســام و ســنة و ســام و خیــر البرّیــه در قــرآن اســت و دشــمنان 

گــذاری شــده اند کفــر و فســوق و عصیــان نــام  او، 

ا< 4
ً

�ّ ٰ�نُ وݩُ ݩݧ مݩݧ ݨݨْ ݣݣحݧ ݨݨَّ ُ اݠلرݧ ݧ ݩُمݧ ݠهݧ
َ
ُل ل َ عݩݧ ْ �ب �ا الّصٰاِلحٰا�تِ َس�يَ

ُ
ُ�ا َوَعِمل ݧ َم�نݧ �نَ ءاٰ �ي ٖ دن

َّ
الباب 14 فی قوله تعالی >ِا�نَّ ال

5>
ݦݦݦݦ
ݢا٭ ݢ رݦݡً هݦْ ِ ا َوصݭݫ �بݡً َ ݨݧ سݧ

نَ ُ�ۥ ںݧ
َ
ل َ ݧ َعݧ ݧ حب

نَ
ا � رݦݡً

َ َسش ِء ںب
ٓ

مٰا
ْ
�تَ ِم�نَ ال

َ
ل ی �نَ ٖ دن

ݩَّ
الباب 15 فی قوله تعالی >َوُهَ� ال

البــاب 16 فــی أنــه؟ع؟ الســبیل و الصــراط و المیــزان فــی القــرآن: دربــارۀ آن کــه 

حضرتــش ســبیل و صــراط و میــزان در قــرآن اســت.

1.  زخرف: 57�

2.  حاقه: 12�

3.  واقعه: 13 -14�

4.  مریم: 96�

5.  فرقان: 54�
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ا< 1 ݡً مݧ ِ ؤݫ �ݩݧ
ٓ

ٰا ا َو�ت ݡً �ݧ ِل سٰا�بِ ݩْ �يݧ
َّ
َء الل

ٓ
ٰا �ن ٰا�نݫِ�تٌ ءاٰ �نݨْ ُهَ� �ت َّ مݧ

َ
الباب 17 فی قوله تعالی >ا

البــاب 18 فــی آیــه النجــوي و أنــه لــم یعمــل بهــا غیــره؟ع؟: دربــارۀ این کــه آیــۀ 

کســی جــز ایشــان بــه آن عمــل نکــرده اســت نجــوی دربــارۀ ایشــان نــازل شــده و 

ــش  ــه حضرت ــارۀ آن ک ــهود: درب ــاهد و المش ــهید و الش ــه؟ع؟ الش ــی أن ــاب 19 ف الب

ــت ــهود اس ــاهد و مش ــهید و ش ش

البــاب 20 فــی أنــه نــزل فیــه؟ع؟ الذکــر و النــور و الهــدي و التقــی فــی القــرآن: دربــارۀ 

اینکــه ذکــر و نــور و هــدی و تقــوی ایشــان اســت

البــاب 21 فــی أنــه؟ع؟ الصــادق و المصــّدق و الصدیــق فــی القــرآن: دربــارۀ اینکه 

صــادق و مصــّدق و صّدیــق در قــرآن ایشــان اســت

 البــاب 22 فــی أنــه؟ع؟ الفضــل و الرحمــه و النعمــه: دربارۀ اینکــه فضل و رحمت

 و نعمت ایشان است

البـــاب 23 فـــی أنـــه؟ع؟ هـــو اإلمـــام المبیـــن2: دربـــارۀ اینکـــه امـــام مبیـــن ایشـــان 

هســـتند

3: دربارۀ اینکه کســی علم کتاب
ٰا�بِ ِك�ت

ݨݦْ
ُم ال

ْ
َدُهۥ ِعل یي ِع�نْ  البــاب 24 فــی أنــه؟ع؟ الدن

 نزد اوست، امیرالمؤمنین؟ع؟ می باشد

یــخ زندگانــی  ابــواب بــه نحــوی تنظیــم شــده اند کــه خواننــده ضمــِن آشــنایی بــا تار

حضــرت امیــر؟ع؟، بــا شــخصیت الهــی حضرتــش نیــز آشــنا خواهد شــد.

1.  زمر: 9�

2.  یس: 12�

3.  رعد: 43�
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تعریف صحیح امامت 
کریــم در بیــان عظمــت مقــام امامت، ایــن حقیقت را بــه صراحت و وضوح   قــرآن 

ــراوان و  کــه حضــرت ابراهیــم ؟ع؟ پــس از آزمایش هــا و امتحان هــاى ف بیــان می کنــد 

متعــدد بــه مقــام امامــت برگزیــده شــد: 

�٭ݦݦݦݦݩݩݩۖ  �تٖ
َّ �ي ّرِ

ٰاَل َوِم�نݨْ �نُ  �ت
ݦۖ
ا٭ ٰاِس ِامٰامݡً َك ِلل�نّ

ُ
ِعل اٰ ٰاَل ِاٮنّٖ� �ب  �ت

ݦݦݦݩۖ
٭ �ݩنَّ ُ ݩݩݧ هݧ ݩَّ مݧ �تَ

ݦَ
ا كَِلمٰا�تٍ �نݦَ ۥ �بِ

هݨُ َم َر�بُّ ٖه�ي راٰ ݨْ ݧ � ِا�ب
ٓ لٰ ݩݩتَ �ݧ ݨْ  >ِاَو�نِ ا�ب

<؛1 یعنی: »و ]یاد کنید[ هنگامی که ابراهیم را پروردگارش  �نَ �ي ٖ مݫ ِ ٰالݫ
ٰاُل َعْهِدی ال�نّ �ن يَ ٰاَل لٰ� �ݫ  �ت

بـــه امـــوری ]دشـــوار و ســـخت[ آزمایش کرد، پـــس او همه را بـــه طور کامل بـــه انجام 

رســـانید، پـــروردگارش ]بـــه خاطر شایســـتگی ولیاقـــت او[ فرمود: من تـــو را برای همه 

مـــردم پیشـــوا و امام قرار دادم. ابراهیـــم گفت: و از دودمانم ]نیز پیشـــوایانی برگزین[. 

 ]پـــروردگار[ فرمـــود: پیمـــان مـــن ]کـــه امامـــت و پیشـــوایی اســـت[ بـــه ســـتمکاران 

نمی رسد«.

در دیـــدگاه شـــیعی، امامـــت همـــان »إمـــام للنـــاس« اســـت؛ چـــه حکومـــت داشـــته 

ــری  ــردم اســـت و رهبـ ــوای مـ ــا پیشـ ــام معنـ ــه تمـ ــام بـ ــد. امـ ــته باشـ ــه نداشـ ــد، چـ باشـ

عمومـــی در مســـائل دینـــی و دنیایـــی مـــردم را بـــر عهـــده دارد.2بنابرایـــن مـــردم در تمـــام 

شـــئون زندگـــی خـــود و نـــه تنهـــا در مســـائل حکومتـــی، می بایســـت از امـــام خـــود 

کننـــد. ی  پیـــرو

 امیر مؤمنان؟ع؟ می فرمایند:

 ِإَماَمُکــْم 
َ

 َو ِإّن
َ

ال
َ
ِمــِه أ

ْ
ــِه َو َیْســَتِضي ُء ِبُنــوِر ِعل ُمــوٍم  ِإَماّمــا َیْقَتــِدي ِب

ْ
ــُکِل  َمأ  ِل

َ
 َو ِإّن

َ
ال

َ
»أ

1.  بقره: 124�

 2.  ر.ک: التعریفات، ص28؛ قواعد المرام، ص174؛ ارشاد الطالبین، ص325؛ شرح المواقف،
 ج8، ص345�
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گاه بــاش هــر  ْیــِه َو ِمــْن َطَعاِمــِه ِبُقْرَصْیــِه...«؛ 1 یعنــی: »آ ْکَتَفــی ِمــْن ُدْنَیــاُه ِبِطْمَر َقــِد ا

کــرده بــه نــور دانــش او روشــنی  ى  کــه از او پیــرو کننــده را پیشــوایی اســت  ى  پیــرو

کــش  کهنــه جامــه و از خورا کــه پیشــواى شــما از دنیــاى خــود بــه دو  می جویــد؛ بــدان 

کــرده اســت ...«. کتفــاء  ــان ا بــدو قــرص ن

یاســت عاّمــه نداشــت،  گــر روزی امــام ر کــه ا یاســت عاّمــه نیســت  امامــت تنهــا ر

امامــت بالقــوه هــم نداشــته باشــد! یکی از مصداق هــای بــارز مأمــوِم پیــرو امــام، 

جنــاب »مقــداد« اســت. وقتــی ایشــان را بــه ســوی مســجد کشــاندند تــا بــا خلیفــه دوم 

کــه فکــر می کنــی  گفــت: یابــن خّطــاب، چــه شــده  کــرد و  کنــد، رو بــه خلیفــه  بیعــت 

اســام در خطــر اســت؟!

ی بیعــت خواســت. جنــاب مقــداد از  گرفــت و از و خلیفــه او را بــه زیــر لگــد 

کنــد.  کــه بیعــت  ــد  ــه او فرمودن کســب تکلیــف نمــود. حضرتــش ب امیرمؤمنــان؟ع؟ 

ــه  ک ــت  ــه داش ــرم؟لص؟  عرض ک ــر ا ــریف پیغمب ــع ش ــه مضج ــت و رو ب ــداد برخاس مق

ــا علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ نمــودم، نقــض  کــه در غدیــر ب ــا رســول اهلل! مــن بیعتــی را  ی

نمی کنــم ولیکــن بــرای اطاعــت از دســتور علــی بیعــت می کنــم.2 

در واقعــۀ خونبــار عاشــورا، پــس از شــهادت حضــرت اباعبــداهلل و یارانشــان؟مهع؟، 

زیــن  امــام  نــزد  کبــری؟اهع؟  ینــب  ز حضــرت  گرفــت،  آتــش  خیمه هــا  وقتــی 

کــه در خیمه هــا بماننــد و یــا آن کــه  کســب تکلیــف نماینــد  العابدیــن؟ع؟ آمدنــد تــا 

پــس دختــران  ِبالفــرار...«.3  یُکــّنَ 
َ
کننــد. حضــرت ســّجاد؟ع؟ فرمودنــد: »َعل فــرار 

1.  إرشاد القلوب إلی الصواب )دیلمي(، ج 2، ص214�

2.  ر.ک به: اسرار آل محّمد؟لص؟، ج 2، ص594 به بعد.

ینـب الکبـری مـن المهـد الـی اللحـد، ص248؛ دانشـنامه  3.  موسـوعة کربـالء، ج2، ص230؛ ز
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ــب؟اهع؟  ین ــرت ز ــز حض ــه ج ــد،1 ب ــرار می کردن ــان ف گریه کن ــی  ــدا؟لص؟ همگ ــول خ رس
کــه از حضــرت زیــن العابدیــن مراقبــت می  کردنــد.2

کســب  امــام  از  بــه ظاهــر ســاده  بــرای موضوعــی  ایــن ماجــرا، شــخصیتی  در 

ــٍة َفِهَمــٌة  َم
َّ
ــُر ُمَعل ــٌة َغْی ــه فرمایــش حضــرت ســّجاد؟ع؟، »َعاِلَم کــه ب تکلیــف می کنــد 

َمــٍة«3 اســت! یعنــی ایشــان عاِلــم و دانــا بــه حقایــق أحــوال أهــل دنیــا هســتند  َغْیــُر ُمَفّهَ

کبــری؟اهع؟،  ینــب  کســی نیســتند.  ز و محتــاج بــه تعلیــم و تفهیــم و آمــوزش از جانــب 

کــه در عقانیــت از ابــن ســینا  نــه یــک انســان معمولــی بلکــه عقیلــۀ بنی هاشــم اســت 

کــه ایــن اشــخاص، بــا  درس خوانــدن بــه  و فارابــی و ماصــدرا هــم عقیل تــر اســت چرا

چنیــن جایــگاه عقلــی و علمــی  رســیده اند. 

حــال چنیــن شــخصیتی، امــام را رئیــس و پیشــوا و جلــودار خــود  می دانــد و خــود 

را مســتقل از دیــن و امــام نمی بینــد! بنابرایــن معرفــت نســبت بــه جایــگاه و شــأن 

امــام، انســان را از اقــدام خودســرانه بــاز مــی دارد.

یخ، ج8، ص426؛ الّصحیح من مقتل سـّید الّشـهداء  امام حسـین بر پایه قرآن، حدیث و تار
و أصحابـه؟مهع؟، ج1، ص54�    

1.  عالمـه مجلسـی؟حر؟ بـه نقـل از فاطمـه صغـرا؟اهع؟ دختـر امـام حسـین؟ع؟ می نویسـد: »دیـدم 
گریختـم ولـی او بـه طـرف مـن آمـد و بـه یـک  سـواری بـه سـوی مـن می آیـد، بـا سـرعت از آن جـا 
بـاره ضربـه سـنگین تـه نیـزه را بـر کتـف خـود احسـاس کـردم و بـا صـورت بـه زمیـن افتـادم....«: 

ینـب الکبـری مـن المهـد الـی اللحـد، ص244� بحـار االنـوار، ج45، ص60-61؛ ز

ین فی  2.  معالی السـبطین فی احوال الحسـن و الحسـین؟امهع؟، ج2، ص87-89؛ وسـیلة الدار
انصار الحسین؟ع؟، ص344-343�

3.  اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج 2، ص305�
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درآمــد

همگان بر این حقیقِت تاریخ اســـام هم  داســـتانند که امیـــر مؤمنان؟ع؟، جامِع 

خصال خیر بود. از علم، فضل، شـــجاعت، فصاحت، باغت، عدالت، سخاوت، 

کنده از آنان  مـــرّوت، زهـــد و دیگر ویژگی های پســـندیده که برگ های تاریخ اســـام، آ

اســـت. ســـیرۀ آن گرامی، سرشـــار از این ویژگی هاســـت که در خال بیش از نیم قرن 

زندگـــی، از خـــود بـــروز داد. این ویژگی ها بـــرای علی بن ابیطالـــب؟امهع؟، چنان از حد 

تواتر گذشـــته اســـت که دیگر به بررســـی راســـتگویِی راوی و صّحـــت حدیث در این 

زمینه، نیازی احســـاس نمی شود.

در بـــاب مـــدح و ثنا بـــر آن جناب، آیاتی ســـترگ بـــه علی اختصـــاص دارد و در 

کی در مواضـــع مختلف، در شـــأن امیر مؤمنان؟ع؟  ســـّنت نبوی نیز، ســـخنان تابنا

که دفترهـــا و مجموعه ها، از  که جـــای آن دارد  ثبت و ضبط شـــده اســـت. فضائلی 

ایـــن فضائل و یادگارهـــای متواتر و قطعی، لبریز شـــود.

کـــه افـــراد در برخـــورد بـــا  یخـــی معلـــوم می شـــود  از ســـویی، در بررســـی های تار

فضائـــِل بـــرادر پیامبرخـــدا؟لص؟، رفتارهـــای بخصوصـــی از خـــود نشـــان داده انـــد. 

رفتارهایـــی همانند: پوشـــیدن و پنهان داشـــتن و بلکه انکار و اظهار جهل نســـبت 

درآمــد
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بـــه آن. اقدا می کـــه از واپســـین روزهـــای حیـــات رســـول خـــدا آغـــاز شـــد و در دوران 

یـــه، به اوج رســـید. معاو

کــه نــام ننهــادِن فرزنــد بــه نــام علــی، حســن، حســین و فاطمه  کار بــدان جــا رســید 

را منقبــت دانســتند و شــرط ازدواج را دوســت نداشــتِن علــی قــرار دارند.1 

در هنگامــی بــاب خوانــدن احادیــث رســول خــدا؟لص؟ بــر مســلمانان بســته 

گشــت و احادیــث بســیارى در بزرگداشــت  گشــوده  کــه بــاب جعــل حدیــث  شــد 

ــم دشــمنان آل اهلل انتشــار یافــت. ایــن احادیــث جعلــی را در مجموعه هــاى  و تکری

ــه  ک ــدا؟لص؟  ــح پیامبرخ ــث صحی ــار احادی کن ــل و در  ــوان فضای ــا عن ــود ب ــی خ روای

در فضایــل جانشــین پیامبــر، علــی بــن ابــی طالــب؟امهع؟ و ویژگی هــاى او بیــان شــده 

ــود، قــرار دادنــد.  ب

کتــاب معالــم المدرســتین، نمونه هایــی از »کتمــان در  عامــه عســکری؟حر؟ در 
ــد:2 ــان می کن ــل بی ــورت ذی ــه ص ــر ب ــم و مهم ت ــِب مه ــه ترتی ــا« را ب ــب خلف مکت

1- حذف بخشی  از حدیث سّنت رسول خدا؟لص؟ و تبدیل آن به کلمه ای مبهم.

2- حذف تمام خبر از سیرۀ صحابه با اشاره به حذف آن.

3- تأویل و توجیه معنای حدیث رسول خدا؟لص؟.

4- حذف برخی از اقوال صحابه بدون اشاره به حذف آن.

5- حذف تمام روایت سّنت رسول خدا؟لص؟ بدون اشاره به حذف آن.

6- نهی از نوشتن سّنت رسول خدا؟لص؟.

1.  »قـال هشـام بـن الکلبـّي ... و ال ولـد فینـا ذکـر فسـّمي علّیـا و ال حسـنا و ال حسـینا، و ال ولـدت 
یة فسـّمیت فاطمـة؛ قال: منقبـة...«؛ الغـارات، ج 2، ص843-842�    فینـا جار

2.  معالم المدرستین، ج1، ص 403�



ـمررد 23دپ

کــه  کتاب هایــی  یــان ســّنت رســول خــدا؟لص؟ و  7- تضعیــف روایــات و راو

کــم را زیــر ســؤال می بــرد. ســلطه حا

کتابخانه ها. کتاب ها و  8- سوزانیدن 

9- حذف بخشی از خبِر سیرۀ صحابه و تحریف آن.

 10- نهادن روایات ســاختگی به جای روایات صحیِح ســّنت رســول خدا؟لص؟

و سیرۀ صحابه.

کــه  ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی در ایــن بــاره می نویســد: »چــه بگویــم دربــارۀ مــردى 

دشــمنان او نیــز بــه فضلــش اعتــراف دارنــد و نمی تواننــد بزرگوارى هــاى او را انــکار 

کــه بنــی امّیــه حکومــت اســام را در  کننــد و بــر فضایلــش پــرده نهنــد. همــه می دانیــم 

کوشــیدند نــور وجــود او را بــه  گرفتنــد و بــا هــر نیرنگــی  شــرق و غــرب زمیــن بــه دســت 

خاموشــی کشــانند و مــردم را علیــه او تحریــك کننــد و بــراى او عیــب و نقــص بتراشــند 

و بــر همــه منبرهــا بــر او لعــن می فرســتادند و ستایشــگران او را تهدیــد می کردنــد و آن هــا 

را بــه زنــدان می انداختنــد و می کشــتند و مانــع از نقــل حدیثــی می شــدند کــه فضیلتــی 

ــا آوازه اش را فزونــی می بخشــید، حّتــی مانــع از آن می شــدند  را بــراى او بازگــو می کــرد ی

کســی نــام او را ببــرد، ولــی تمامــی این هــا جــز واالیــی و منزلــت بــر علــی نیفــزود، و او  کــه 

کــه هــر چــه پنهانــش می کردنــد بــاز بــوى خوشــش انتشــار می یافــت  چونــان مشــکی بــود 

و هــر چــه پــرده بــر او می نهادنــد بــاز بــوى مشــام نواز او فضــا را در بــر می گرفــت. او بــه 

کــف دســت نمی تــوان آن را پوشــاند و همچــون پرتــو روز  کــه بــا  خورشــیدى ماننــده بــود 
گــر یــك چشــم آن را نبینــد چشــمهاى بســیارى آن را خواهنــد یافــت«.1 کــه ا بــود 

1.  شـرح نهـج البالغـة، ج1، ص 16- 17؛ »مـا أقـول فـي رجـل أقـّر لـه أعـداؤه و خصومـه بالفضـل، 
کتمـان فضائلـه، فقـد علمـت أّنـه اسـتولی بنـو أمّیـة علـی  و لـم یمکنهـم جحـد مناقبـه، و ال 
سـلطان اإلسـالم في شـرق األرض و غربها، و اجتهدوا بکلّ حیلة في إطفاء نوره، و التحریض 
علیـه، و وضـع المعایـب و المثالـب لـه، و لعنـوه علـی جمیـع المنابـر، و توّعـدوا مادحیـه، بـل 
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بــا تمــام ایــن احــواالت، نــور خــدا خامــوش نشــد و برقــع بــر چهــرۀ مــاه نیفتــاد! 

ایــن  پرتــو  گرفــت.  درخشــیدن  یخــی  تار کتــب  البــای  در  مؤمنــان،  امیــر  فضائــل 

خورشــید درخشــنده، تــا بــه امــروز رســید و خانــۀ دل محّبــان آن حضــرت، از شــنیدن 

گــرم شــد.  و دیــدن ایــن فضائــل 

ــی  ــل فراوان ــه دلی ک ــد  ــد ش ــکار خواه ــر آش ــگِر پی گی ــر پژوهش ــگ ب ــن درن کم تری ــا  ب

احادیــث در فضایــل علــی بــن ابــی طالــب؟امهع؟، عنایــت فــراوان پیامبــر خــدا؟لص؟ 

گاهــی حضــرت ختمی مرتبــت بــه ایــن نکتــه  بــه ابــاغ دیــن و تکمیــل و اتمــام آن و آ
کــه پــس از رحلــت او اّمــت، اختــاف خواهــد یافــت.1 بــوده اســت 

ّیــه اهــل بیــت  کــه ابــن حجــر هیثمــی از پــاره اى متأخــران از ذر ایــن چنیــن اســت 

کــه: نبــوى نقــل می کنــد 

کــه خداونــد تبــارك، مشــکات  گاه تــر اســت_  ایــن اســت  »دلیلــش_  و خــدا آ

از رحلــت حضرتــش  پــس  کــه  را  امــر خافــت  از  علــی و اختاف هــاى برخاســته 

گاهــی پیامبــر رســاند. ایــن، خــود، اقتضــاى آن را داشــت  ]؟لص؟[ ظهــور می کــرد بــه آ

کــه خبــر ایــن  گردانــد تــا بدیــن ترتیــب هــر  کــه پیامبــر، علــی را بــه ایــن فضایــل مشــهور 

کــه  فضایــل بــدو رســد و بــه حضرتــش توّســل جویــد نجــات یابــد. ســپس هنگامــی 

کــه ایــن  کردنــد، هــر یــك از صحابــه  کــرد و بــر حضرتــش خــروج  ایــن اختــاف ظهــور 

کنــد. در  ــراى خیرخواهــی اّمــت خبــر آن را انتشــار داد و پرا ــود، ب فضایــل را شــنیده ب

حبسـوهم و قتلوهـم، و منعـوا مـن روایـة حدیـث یتضّمـن لـه فضیلـة، أو یرفـع لـه ذکـرا، حّتـی 
مـا سـتر 

ّ
کل کالمسـك  کان   رفعـة و سـمّوا؛ و 

ّ
حظـروا أن یسـّمی أحـد باسـمه، فمـا زاده ذلـك إال

ما کتم تضّوع نشـره، و کالشـمس ال تسـتر بالراح، و کضوء النهار إن حجبت 
ّ
کل انتشـر عرفه، و 

عنـه عیـن واحـدة، أدرکتـه عیـون کثیـرة«.

1.  کشـف الیقیـن فـي فضائـل أمیـر المؤمنیـن؟ع؟، مقّدمـه محّقـق )بـه نوشـتۀ حسـین درگاهی(، 
ص 19�
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کاســتن  گروهــی از بنــی امّیــه بــر منبرهــا بــه  گرفــت و  کــه مشــکل بــاال  پــی آن هنگامــی 
از مقــام آن حضــرت و دادن دشــنام بــه او پرداختنــد و خــوارج نیــز بــا ایشــان همراهــی 
کفــر حضــرت شــدند. حافظــان دانشــور اهــل ســّنت بــه  کردنــد و حّتــی قائــل بــه 
کــه ایــن فضایــل در مســیر خیــر  ــا جایــی  ــد ت ى آوردن کنــدن فضایــل حضرتــش رو پرا

گرفــت«.1 ــه حــق، فزونــی  ــارى رســاندن ب خواهــی اّمــت و ی

نکتــۀ دیگــر آن کــه مــردم، احادیــث مربــوط بــه فضایــل حضــرت ابوتــراب، علــی 
کتاب هایشــان می آوردنــد اّمــا مفهــوم ایــن  بــن ابیطالــب؟امهع؟ را روایــت می کردنــد و در 
احادیــث و لــوازم عقلــی و نتایــج عرفــی آن را عرضــه نمی داشــتند. بــه عبارتــی در ایــن 
کــه هــر صفتــی_  فضیلــت باشــد یــا رذیلــت _ ،یــك ویژگــی از ویژگی هــاى صاحــب آن 
را هویــدا می کنــد، خــود را بــه تجاهــل و تغافــل می زدنــد و حّتــی می کوشــیدند معانــی 
کــه پیامبرخــدا؟لص؟ در حــّق آن حضــرت تصریــح فرمــوده بــود، تحریــف و  صفاتــی را 

احتمــااًل آن هــا را پوشــیده بدارنــد یــا از شــمار بیــرون افکننــد.2

ایــن یورش هــا در بســتر زمــان و حّتــی تــا عصــر حاضــر همچنــان ادامــه یافــت تــا 

گــر بخواهیــم ایــن نکتــه را  مــه ســّید عبــد العزیــز طباطبایــی می گویــد: »ا
ّ

کــه عا جایــی 

کنیــم، چندیــن جلــد را بــه خــود اختصــاص می دهــد و چــه بســا  کامــل بیــان  بــه وطــر 

1.  الصواعـق المحرقـه، ص 121؛ »و سـبب ذلـك_  و اهّلل أعلـم_  إّن اهّلل تعالـی اطلـع نبّیـه علـی 
مـا یکـون بعـده مّمـا ابتلـی بـه علـّي و مـا وقـع مـن االختـالف لمـا آل إلیـه أمـر الخالفـة، فاقتضـی 
ذلـك نصـح األّمـة بإشـهاره بتلـك الفضائـل لتحصـل النجـاة لمـن تمّسـك بـه مّمـن بلغتـه، ثـّم 
لّمـا وقـع ذلـك االختـالف و الخـروج علیـه نشـر مـن سـمع مـن الصحابـة تلـك الفضائـل، و بّثهـا 
نصحـا لالّمـة أیضـا ثـّم لمـا اشـتّد الخطـب و اشـتغلت طائفـة مـن بنـي أمّیـة بتنقیصـه و سـّبه 
علـی المنابـر، و وافقهـم الخـوارج، بـل قالـوا بکفـره اشـتغلت جهابـذة الحفـاظ مـن أهـل السـّنة 

کثـرت نصحـا لألّمـة و نصـرة للحـّق«. ببـث فضائلـه حّتـی 

2� یکـی از ایـن نمونه هـای ایـن مناقشـه ها را می تـوان در پوشـاندن مفهـوم »وصّی« و »جانشـین« در 
حـق امیـر مؤمنـان؟ع؟ در واژه »مولـی« در حدیث غدیر، مشـاهده کرد. 
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آن چــه بــه ســده مــا اختصــاص دارد بــه تنهایــی مجموعــه اى را از آن خــود ســازد، چه، 

کــه شــیعه را  کتــاب انتشــار یافتــه  یســت جلــد  کســتان نزدیــك بــه دو اخیــرا تنهــا در پا
مــورد تهاجــم قــرار داده اســت، و مــا شــکایت نــزد خــدا بریــم«.1

 آن چــه در ایــن زمینــه ُپر اهمّیت اســت آن اســت که بدانیــم غالب این حمات،

کــه  متوّجــه نتیجه گیرى هــاى عقلــی و فطــرى از احادیــث مربــوط بــه فضایلــی اســت 

علمــاى مکتــب اهــل البیــت؟مهع؟ در امامــت علــی و فرزنــدان معصــوم او و وصایــاى 
کرده انــد.2 ایشــان بــدان اســتدالل 

که در حد توان، بکوشیم تا فضائل حضرتش به گوش آنانی  حال وظیفۀ ماست 

کــه فرمــود: »این خلق عذاب نشــدند مگر به واســطۀ  کــه از قافلــه جــا مانده انــد؛    برســد 
گناهان علمایی که حقیقت را دربارۀ فضائل علی و اوالدش مخفی نمودند...«. 3

موضـــع امامیـــه در ایـــن میـــان، همـــان موضـــع دفـــاع و جلوگیـــرى از حمله هـــا 

و برپاداشـــتن امامـــِت بـــا فصـــل امیـــر مؤمنـــان، علـــی بـــن ابیطالـــب؟امهع؟ پـــس از 

کندن فضیلت هـــاى او و محّســـنات خیره کننـــده اخاقی  رســـول خـــدا؟لص؟ و پرا

حضرتش بوده اســـت. در پی آن ظهور کتاب هاى ارزشـــمندى از دانشـــوران شـــیعه 

کـــه در آن بـــه رّد مهاجمان می پردازنـــد و روایت هاى صحیحـــی را عرضه  می باشـــد 

می دارنـــد؛ امامت خانـــدان پیامبر را از آن هـــا نتیجه می گیرند و از حـــّق آن بزرگواران 

و موجودیت مکتبشـــان بـــه دفـــاع برمی خیزند.

1� تراثنا، شماره اّول، سال دوم، ص34�

2. برگرفتـه از: کشـف الیقیـن فـي فضائـل أمیـر المؤمنیـن؟ع؟، مقّدمـه محّقـق )بـه نوشـتۀ حسـین 
درگاهـی(، ص 21-20�

 بذنوب  العلماء الذین یکتمون الحق من 
ّ

ب اهّلل هذا الخلق إال
ّ

3� قال رسـول اهّلل؟لص؟: »ال یعذ
فضل علي و عترته...«؛  مشـارق أنوار الیقین في أسـرار أمیر المؤمنین؟ع؟، ص240�
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بحِر فضائل علی بن ابیطالب؟امهع؟
ابـــو الحســـن، علـــی بـــن ابـــی طالـــب بـــن عبـــد المطلـــب بن هاشـــم بـــن عبـــد 

ـــوم  ـــن معص ـــر و دومی ـــی عش ـــه اثن ـــام از ائم ـــتین ام کاب، نخس ـــن  ـــی ب ـــن قص ـــاف ب من

از چهـــارده معصـــوم؟مهع؟ اســـت. آن حضـــرت دومیـــن شـــخص عالـــم اســـام پـــس از 

رســـول رحمـــت؟لص؟ و وصـــی و ولـــّی مطلـــق هســـتند. اعتقـــاد بـــه امامـــت و وصایـــت 

ــه  ــول مذهـــب امامّیـ ــان، یکـــی از اصـ ــد بزرگوارشـ ــازده فرزنـ ــرت و یـ و والیـــت آن حضـ

اســـت. 

ــودن  گش ــه  ک ــم  ی ــان؟ع؟ می پرداز ــر مؤمن ــب امی ــل و مناق ــر فضائ ــه ذک ــی ب در حال

کــه خوارزمــی، بــه نقــل از  ایــن در خســتگی در پــی دارد و آن را پایانــی نیســت. آنجــا 

کــه پیامبــر خــدا؟لص؟ فرمــوده  اســت: کــرده اســت  ابــن عّبــاس روایــت 

ْحَصــْوا 
َ
ــاٌب َمــا أ ُکّتَ ْنــَس  ِ

ْ
ــاٌب َو اإل ِجــّنَ ُحّسَ

ْ
َبْحــَر ِمــَداٌد َو ال

ْ
ٌم َو ال

َ
ْقــا

َ
َیــاَض  أ  الّرِ

َ
ّن

َ
ــْو أ

َ
»ل

گردنــد و  گــر ]درخــت [ باغ هــا قلــم  ِبــي َطاِلــٍب؟امهع؟«؛1 یعنــی: »ا
َ
َفَضاِئــَل َعِلــّيِ ْبــِن أ

یاهــا مرّکــب و جّنیــان حســابگر و آدمیــان نویســنده، نخواهنــد توانســت فضایــل  در

کننــد«.2  علــی بــن ابــی طالــب؟امهع؟ را شــماره 

ئمة، ج 1، ص112� 1.  کشف الغمة في معرفة األ

گاه  ى، ص 184- 185 می گویــد: »آ 2.  شــیخ ابــو علــی فضــل بــن حســن طبرســی در اعــالم الــور
یژگی هــاى او، آن چنــان فــراوان اســت  کــه فضایــل امیــر المؤمنیــن؟ع؟ و اخــالق واال و و باشــید 
گــر چــه شــیعیان،  گنجایــش آن نــدارد و بــه ســخن در نیایــد و در ایــن میــان ا کتابــی  کــه هیــچ 
ى از آن هــا را بــاز گفته انــد ولــی نقــل آن اختصــاص بدیشــان نــدارد. عاّمــه و مخالفــان نیــز  بســیار
ــان نمی پذیــرد«. نیــز  ــد و پای ــه شــماره در نمی آی کــه ب ــد  کرده ان آن قــدر ذکــر فضایــل حضرتــش را 
ــِث  ــد: »احادی ــن بیاضــی عاملــی در» صــراط مســتقیم«، ج2، ص 56 می گوی ــور الّدی عاّلمــه ن
گــروه بــه امامــِت علــی تصریحــی دارنــد نــه بــه تضمیــن یــا التــزام،  کتاب هــاى دو  دو فرقــه و 
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کنــد، چگونــه می تــوان بــه بیــان  کــه پیامبــر خــدا چنیــن توصیفــش  کــس را  آن 

پرداخــت؟! فضایلــش 

کــه از لغــوی بــزرگ، خلیــل بــن احمــد فراهیــدی، دربــارۀ فضائــل علــی بــن  آن گاه 

ابــی طالــب؟امهع؟  ســوال شــد، پاســخ داد: »کیــف اصــف رجــًا کتــم اعادیــه محاســنه و

 حســدًا و احّبائــه خوفــًا و مــا بیــن الکلمتیــن مــأ الخافقیــن«؛1 یعنی: »چگونــه می توانم 

ی حسادت و دوستانش از ترس )دشمنان(   مردی را توصیف کنم که دشمنانش از رو

محاســن او را پنهــان نمودنــد، در بیــن ایــن دو رفتــار شــرق و غــرب عالــم محامــدش 

گرفتــه اســت«. را فرا

کــه بــه فرمایــش حضــرت ختمــی  مرتبــت، یادش عبادت اســت2 و شــماره   مــردی 

گناهان:  کردن فضائلش، سبب آمرزش 

کــه از فراوانــی بــه شــماره در نمی آیــد.  »بــه بــرادرم علــی فضایلــی داده شــده اســت 

کــه بــدان اعتــراف دارد،  کــه فضیلتــی از فضایــل او را یــاد آورد در حالــی  پــس هــر 

ــل او  کــه فضیلتــی از فضای گذشــته و آینــده او را ببخشــاید، و هــر  گناهــان  ــد  خداون

کــه نشــانی از ایــن نــگارش باقــی اســت فرشــتگان بــراى او طلــب  را بنــگارد، مادامــی 

غفــران کننــد، و هــر کــس بــه فضیلتــی از فضایــل او گــوش ســپارد، خداوند بــر گناهان 

ــه  ک ز  ــور شــمعی اســت در روشــنایی رو ــاى متالطــم او و ن ی ــن همــه، قطــره اى اســت از در و ای
گــون ســروده اند«. نیــز بنگریــد بــه: الطرائــف، ص137-  گونــه  فرهیختــگان در آن شــعرهاى 

139 و بحــار األنــوار، ج 38، ص 166�

یس شـافعی نیز منسـوب اسـت: حلیه  1.  روضة المتقین، ج13، ص 265؛ این جمله به ابن ادر
األبرار، ج 2، ص 136�

ِة  ِئّمَ
َ ْ
 ِعَبـاَدٌة َو ِذْکـِري ِعَبـاَدٌة َو ِذْکـُر َعِلـٍي  ِعَبـاَدٌة َو ِذْکـُر األ

َ
 اهّلِل؟لص؟: »ِذْکـُر اهّلِل َعـّزَ َو َجـّل

ُ
 َرُسـول

َ
2.  َقـال

ـِدِه ِعَبـاَدٌة...«؛ اإلختصاص، ص224�
ْ
ِمـْن ُول
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کــه بــه نگاشــته اى در فضایــل او نظــر بیفکنــد،  کشــد، و هــر  شــنیدارى او پــرده عفــو 
گناهــان چشــم او درگــذرد«. 1 خداونــد از 

گوییم در مدح تو ای مظهر اضداد چه   
گفتار قصیر است باالست مقام تو و    

تفاوِت »فضیلت« و»کرامت«
ــه  ــت، ب ــتن آن ارزش و فضیل ــا داش ــت اّم ــت و ارزش اس ــا فضیل ــی ویژگی ه برخ

کرامــت در  کرامــت عنــداهلل نیســت. اّمــا بعضــی ویژگی هــا موجــب  طــور مســتقیم 

ــت. ــد اس ــگاه خداون پیش

»علــم« یــا »ثــروت«، هــر دو فضیلــت و ارزشــند اّمــا مســتقیمًا موجــب تقــّرب نــزد 

...< 2و 
ݦݩ ݦݦݦݩ

ْم٭
ُ
ݩݩݩݩٰ�ك

ݩ ݧ ݧ ݧ تݧ ݨݧ �ݧ
ْ تݨݧ �ݧ

َ
ِه ا َد اللّٰ ْم ِع�نْ

ُ
َمك رݨَ ݨْ كݧ

َ
خداونــد نیســت. قــرآن مجیــد فرمــوده اســت: >ِا�نَّ ا

کــم«! اّمــا بــه هــر تقدیــر بــی نیــازی از مــردم، خــود  غنا
َ
ْکَرَمُکــْم ِعْنــَد اهلَلِّ أ

َ
نفرمــوده: »ِإَنّ أ

فضیلــت اســت.

ــودن،  ــر ب ــاد پیامب ــودن، دام ــر ب ــر پیامب ــامتی، همس ــیادت، س ــی، س ــال زادگ ح

کرامــت نــزد خداونــد محســوب  عمــوی پیامبــر بــودن همگــی فضیلتنــد اّمــا مســتقیمًا 

نمی شــوند. 

 
َ

ِخـي َعِلـّيٍ َفَضاِئـَل ال
َ
ـی َجَعـَل أِل

َ
َتَعال ِإّنَ اهّلَل   اهّلِل؟لص؟  

ُ
 َرُسـول

َ
1.  مناقـب خوارزمـی، ص2؛ »َقـال

ـَر َو 
َ

ّخ
َ
َم ِمـْن َذْنِبـِه َو َمـا َتأ

َ
ـُه َمـا َتَقـّد

َ
ـًة ِمـْن َفَضاِئِلـِه ُمِقـّرًا ِبَهـا َغَفـَر اهّلُل ل

َ
َکْثـَرًة َفَمـْن َذَکـَر َفِضیل ُتْحَصـی 

ِکَتاَبـِة َرْسـٌم َو َمِن 
ْ
ـَك ال

ْ
ـُه َمـا َبِقـَي ِلِتل

َ
َماَلِئَکـُة َتْسـَتْغِفُر ل

ْ
ـْم َتـَزِل ال

َ
ـًة ِمـْن َفَضاِئِلـِه ل

َ
َکَتـَب َفِضیل َمـْن 

ـی 
َ
ْکَتَسـَبَها ِباالْسـِتَماِع  َو َمـْن َنَظـَر ِإل ِتـي ا

َّ
ُنـوَب ال

ُّ
ـُه الذ

َ
ـٍة ِمـْن َفَضاِئِلـِه َغَفـَر اهّلُل ل

َ
ـی َفِضیل

َ
اْسـَتَمَع ِإل

ِخـي  َعِلـّيِ ْبِن 
َ
ـی أ

َ
َظـُر ِإل  الّنَ

َ
َظـِر ُثـّمَ َقـال ْکَتَسـَبَها ِبالّنَ ِتـي ا

َّ
ُنـوَب ال

ُّ
ـُه الذ

َ
ِکَتـاٍب  ِمـْن َفَضاِئِلـِه َغَفـَر اهّلُل ل

ْعَداِئـِه«.
َ
َبـَراَءِة ِمـْن أ

ْ
َیِتـِه َو ال

َ
 ِبَوال

َّ
 َیْقَبـلُ اهّلُل ِإیَمـاَن َعْبـٍد ِإال

َ
ِبـي َطاِلـٍب ِعَبـاَدٌة َو ِذْکـُرُه ِعَبـاَدٌة َو ال

َ
أ

2.  حجرات: 13؛ یعنی: »...بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست...«.
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ایــن فضیلــت را ابولهــب کــه عمــوی پیغامبــر خــدا بود داشــت؛ اّما ایــن فضیلت ، 
کرامتــی بــرای او محســوب نمی شــود. آنچــه از مــا مــورد انتظــار اســت، »تقوامــداری« 

بــه عــوِض »فضیلــت مــداری« اســت!

کــه در آن بــرای خــود دو ویژگــی قائــل  در روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ آمــده اســت 
بودنــد. یــک ویژگــی این کــه والیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را پذیرفته انــد و دیگــر آن کــه از 
نســل علــی بــن ابیطالب؟امهع؟هســتند و ســیادت دارنــد. آن حضــرت ویژگــی نخســت 
کــه از امیرالمؤمنیــن بــه عهده شــان اســت بــر  کــه والیتــی  را محبوب تــر می داننــد؛ چــرا 
ایشــان فریضــه اســت اّمــا والدت آن حضــرت از نســل امیرالمؤمنیــن فضیلتــی اســت 

کــرده اســت: کــه خداونــد عطــا 

َدِتــي ِمْنــُه 
َ

ــّيَ ِمــْن ِوال
َ
َحــّبُ ِإل

َ
ِبــي  َطاِلــٍب أ

َ
َیِتــي  ِلَعِلــِي  ْبــِن  أ

َ
ــاِدُق؟ع؟  َوال  الّصَ

َ
»َو َقــال

َدِتــي ِمْنــُه َفْضــٌل«.1 
َ

ــُه َفــْرٌض َو ِوال
َ
َیِتــي ل

َ
 َوال

َ
ّن

َ
أِل

ــارۀ شــخصیت ها، دو مطلــب مــورد بررســی واقــع  کــه درب از ایــن رو، مهــم اســت 
گــر  کرامــت اشــخاص؛ ا شــود: یکــی بررســی فضایــل اشــخاص و دیگــری بررســی 
کارهایــش َوبــال اوســت و گناهــش  یــاد باشــد و فــرد بــی تقــوا، مســئولیت  فضیلت هــا ز
گــر بی تقــوا باشــد، وزر و وبــال و مســئولیتش  بیشــتر! لــذا پــدر همســر رســول خــدا نیــز ا

کــه نســبتی بــا پیغمبــر نــدارد. کســی اســت  بیشــتر از 

ســـیادت، فضیلت اســـت اّمـــا در روز قیامت، مســـئولیت ســـّیِد فاســـق از غیِر 
ســـّید فاســـق ســـنگین تر خواهد بود؛ عاِلم فاســـق از جاهل فاســـق بدتر است؛ غنِی 
کرامت  گـــر در جهت  فاســـق از فقیر فاســـق وضعیت بدتری خواهد داشـــت؛ یعنی ا
نکوشـــد، در آینـــده، همان فضیلت هایـــی که به او عطا شـــده، وزر و َوبال او خواهد 

شـــد و تنزل مقـــام  می یابد.

1.  الفضائل )البن شاذان القمي(، ص125� 
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کنــار تقــوا مــداری ارزشــمند اســت و درجــات انســان را بــاال  بنابرایــن فضیلــت در 

گــر گنــاه و عمــل بــه دســتورات خداونــد حاصــل می شــود. ا کرامــت بــا تــرک   می بــرد. 

ایــن کرامــت بــا آن فضایــل همــراه باشــد، مقــام انســان را بــاال می بــرد. درســت هماننــد 

که داشتند، نزد خداوند  کنار فضایل متعّددی  که در   ائّمه هدی و انبیاء الهی؟مهع؟ 

کرامت محسوب می شدند. با 

توصیف به وصف
در ادبیات و علم اصول، این اصل مطرح است که : »تعلیق الحکم علی الوصف 

کــه  کــردی، گویــای آن اســت  ــق 
ّ
گــر حکمــی  را بــه وصفــی متعل  مشــعر بالعلیة«؛1یعنــی ا

ت بیان این حکم، آن وصف اســت 
ّ
ــت جعــل ایــن حکم اســت؛ یا عل

ّ
 آن وصــف، عل

و این صریح تر است از اینکه وصفی نیاوری!

گــر در یــک مجلــس ســخنرانی، ســخنران  بگویــد بــه ســامتی فــان فــرد  مثــًا ا

کــه فــان شــخص،  صلــوات بفرســتید، برای دیگــران ایــن ســوال مطــرح می شــود 

گــر ســخنران  کــه چنیــن حکمــی  برایــش صــادر شــده اســت؟! اّما ا چــه اوصافــی دارد 

کــه در مســجد خدمــت می کنــد صلــوات بفرســتید،  بگویــد بــرای ســامتی فــردی 

ــت ایــن حکــم مشــخص می شــود.
ّ
عل

گر اوصاف،  در ایــن حالــت، هــم وصف مشــخص اســت و هم حکم! خصوصــًا ا

گــر اوصــاف، جامــع هــم باشــند بــاز معلــوم   اوصــاف منحصــر بــه فــردی باشــد؛ حّتی ا

کــه ایــن صفــِت مشــخصی اســت بــرای فــرد یــا افــرادی خــاص، چــه در  می شــود 

جنبه هــای مثبــت و چــه در ُبعــد منفــی!

1.  قاعـده »تعلیـق الحکـم علـی الوصـف مشـعر بالعلیـة« از قواعـد مهـم زبانـی اسـت کـه از دیـر باز 
گون مانند بالغت، فقه، اصول و تفسـیر بدان توجه شـده و دانشـمندان اسـالمی  در علوم گونا

یـژه اصولیـان و فقهـا در تحلیل هـای خویـش از آن بهره جسـته اند. و بـه و
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 علـــی بـــن ابیطالـــب خلیفـــة رســـول اهلل؛ تـــا روز 
َ

گـــر قـــرآن مجیـــد  می فرمـــود: إّن  ا

قیامـــت هرکـــس نامـــش طالـــب بـــود، نـــام فرزنـــدش را علـــی  می گذاشـــت و بعـــد مّدعـــی 

کـــه ایـــن آیـــه در وصـــف فرزنـــدش نـــازل شـــده اســـت! در ایـــن صـــورت نـــه تنهـــا   می شـــد 

مســـئلۀ اختـــاف نظـــر در خافـــت حـــل نمی شـــد، چـــه بســـا مشـــکات تـــازه ای نیـــز 

بـــرآن افـــزوده  می شـــد! 

خداوند در قرآن مجید، ضمن آیۀ والیت می فرماید:

َوُهمݨْ  ݧٰ�هتَ  ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ كݡݧ الرنَّ ݩتُ��نَ  ݧ �ݧ �ؤݨْ ݦݩُ َو�ي لٰ�هتَ 
َ

الّص ُم��نَ  �ي ٖ تݫ �ݧ ُ �ي �نَ  �ي ٖ دن
َّ
ال �ا  ُ ݧ َم�نݧ ءاٰ �نَ  �ي ٖ دݩن

َّ
َوال ۥ  ݩݩُ �ݧ

ُ
�ل ݩُ سݧ َورݩَ ُه  اللّٰ ُم 

ُ
ك يݩݩُّ ݫ َوِل�ݫ مٰا 

نَّ >ِا�ݧ

<؛1 یعنی: »سرپرســـت و دوســـت شما فقط خدا و رســـول اوست و مؤمنانی  ِكُع��نَ راٰ

]ماننـــد علی بن ابی طالب هســـتند[ که همـــواره نماز را برپا می دارنـــد و در حالی که 

در رکوعنـــد ]به تهیدســـتان[ زکات می دهند«.

کـــه  کســـی بـــوده  کـــه ایـــن فـــرد چـــه  بـــا نـــزول ایـــن آیـــه، ایـــن ســـؤال مطـــرح می شـــود 

چنیـــن آیـــه ای دربـــاره اش نـــازل شـــده اســـت. دوســـت و دشـــمن بـــر ایـــن مســـئله متّفقنـــد 

کســـی ایـــن عمـــل را انجـــام  کـــه جـــز علـــی بـــن ابیطالـــب؟امهع؟ در زمـــان رســـول خـــدا، 

نـــداده اســـت؛ از ایـــن رو جهـــت حکـــم مشـــخص می شـــود.

ــرد شـــخصّیت  ــن رویکـ ــا ایـ ــد، بـ ـ
ّ
یـــخ اســـام در ایـــن مجل ــن در بحـــث تار بنابرایـ

کـــه معلـــوم شـــود، حضـــرت امیـــر مؤمنـــان، علـــی بـــن  امیرمؤمنـــان؟ع؟ بررســـی می شـــود 

کـــه ایشـــان را شایســـتۀ  ـــه فـــردی دارد  ابیطالـــب؟امهع؟ اوصـــاف و ویژگی هـــای منحصـــر ب

ـــرای هیچ کـــس بیـــان نشـــده  کـــه در غیـــر وجـــود ایشـــان، ب کـــرده اســـت؛ صفاتـــی  والیـــت 

اســـت.

1.  مائده: 55�
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چرایی طرح برخی فضائل از سوی پیامبرخدا و ائمۀ هدی؟مهع؟
گرامــی اســام بــه عنــوان امیــن وحــی خــدا، از جانــب خداونــد مأمــور  رســول 
کــه  بــه مــردم اســت. ازجملــه معــارف و مفاهیــم دینــی،  رســاندِن معــارف دینــی 
گــوش همــگان برســد، مســئلۀ امامــت و معّرفــی امــام و ویژگی هــای  ــه  می بایســت ب
کــه معرفــت اشــخاص نســبت بــه معــارف و مفاهیــم دینــی  اوســت. بــه هــر میــزان 
بیشــتر باشــد، قــدر و منزلــت بیشــتری در درگاه خداونــد خواهنــد یافــت. همانطــور که 
َجاِهــل...«؛ 1 یعنــی: »...خــواب عاقــل 

ْ
ْفَضــُل ِمــْن َســَهِر ال

َ
َعاِقــِل  أ

ْ
فرموده انــد: »...َنــْوُم  ال

از شــب_  بیــدارى جاهــل افضــل اســت...«.

ائّمــۀ هــدی؟مهع؟ نیــز بــه عنــوان پرچمــداران ایــن هدایــت، بیــان معــارف و مفاهیم 
دینــی را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد. گاه ایــن وظیفــه، بــا بیــان فضایل خــود امام 
کــه کــه حضرتــش، بــرای بیــان موقعیــت و مقــام امــام _    همــراه اســت. بــه ایــن معنــا 

شخص خودشان است _  مطالبی را بیان می کنند.

حّجــت الهــی و فرســتادۀ خداونــد، نــه بــه عنــوان یک شــخصّیت حقیقــی و بلکه 
بــه عنــوان یــک شــخصّیت حقوقــی اهمّیــت داشــته و اطاعتــش ســبِب قرب بــه درگاه 
الهــی و بلکــه در مســیر عبــادت خداونــد اســت. در قــرآن مجیــد بارهــا بــه ایــن مطلــب 
ــت دارد و  ــی اهمّی ــخصّیت حقوق ــک ش ــوان ی ــه عن ــدا ب ــتادۀ خ ــه فرس ک ــم  ــیار مه بس

اطاعتــش واجــب اســت، اشــاره شــده اســت:

...<؛2 یعنــی: 
ݦݦݦݦݩݩ

ْم٭
ُ
ك َ ��ب ݩنُ �ݧ ْم �نُ

ُ ݧ
ك

ݦَ
رݦْ ل �نِ

ݩݩنݨْ عݧ َ ُه َو�ي ُم اللّٰ
ُ
ك ْ �بݧ ْ�بِ

ݩ ݧ حݧ ُ ݫٖ� �ي
ُع�ٮن �بِ

ا�تَّ
َه �نَ ��نَ اللّٰ ِح�بُّ

ْم �تُ ݩتُ �ݧ نݨْ ْل ِا�نْ ُك�ݩݧ >�تُ

کنیــد تــا خــدا هــم شــما را دوســت  ی  یــد، پــس مــرا پیــرو گــر خــدا را دوســت دار »بگــو: ا

گناهانتــان را بیامــرزد...«. بــدارد، و 

1.  تحف العقول، ص397�

2.  آل عمران: 31�
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<؛1 یعنــی: »...بــرای شــما نشــانه  ِ ݫ ��ن ُ عݧ ي ݫ ٖ��ݫ
َ
َه َوا �ا اللّٰ تُ �ݧ

ا�تَّ
ْم �نَ

ُ
ك ِ

ّ هتٍ ِم�نݨْ َر�ب ݘـٰا�يَ ْم �بِ
ُ
ك �ݩݩتݦُ

�ݩݩؤݨݦݨْ بِ ݫ >... َوحݫ

ای ]برصــدق رســالتم[ از ســوی پروردگارتــان آورده ام؛ پــس ]ای بنــی اســرائیل![ از 

کنیــد و مــرا فرمــان بریــد«. خــدا پــروا 

کنیـــد و از مـــن فرمـــان  <؛2 یعنـــی: »بنابرایـــن از خـــدا پـــروا  ِ ݫ ��ن ُ عݧ ي ݫ ٖ��ݫ
َ
َه َوا �ا اللّٰ تُ �ݧ

ا�تَّ >�نَ

ببریـــد«.

نکتــۀ قابــل تأّمــل آن کــه در ایــن موضــع پیامبــر خــدا مــردم را بــه خویــش دعــوت 

نمی کنــد و بلکــه بــه عنــوان تنهــا راهنمــای بشــر بــه ســوی خــدا، مردمــان را بــه اطاعــت 

از خویــش فــرا می خوانــد.

کــه پیامبــر خــدا و ائّمــۀ هدایــت؟مهع؟ تمــام آن چــه در ایــن زمینــه  گفتــه نمانــد  نا

کافــی  کــه تحمــل و ظرفیــِت  گــوش مــردم برســد را بیــان نکردنــد؛ چــرا  می بایســت بــه 

بــرای پذیــرش از ســوی مــردم وجــود نداشــت. 

گر بیم آن را نداشتم  که رسول خدا؟لص؟ می فرمایند: »یا علی، ا  در این جاســـت 

که مســـیحیان درباره  عیسی؟ع؟ نمودند، درباره  تو  کنند   که مســـلمانان درباره  تو آن 
ک پایت تبرک جویند«.3 کنی از خا گذر  کجا  که به هر  چیزی می گفتم 

گرامــی اســام؟لص؟، نــه شــخص  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و نــه  بنابرایــن  نــه پیامبــر 

کــه بایــد از اعماق درجــات و مقامــات والیــت خــود  ســایر ائّمــۀ اطهــار؟مهع؟ آن چنــان 

ســخن نگفته انــد. 

1.  آل عمران: 5�

2.  شعراء: 108، 110، 126، 131، 144، 150، 163، 179�

 ِفیـَك  
َ

ْن َتُقـول
َ
 أ

َ
ـْو ال

َ
3.  کافـی، ج٨، ص5٧، روایـت١٨؛ اصـل روایـت بـه ایـن صـورت اسـت: »َو ل

 َتُمـّرُ ِبَمـَإٍ ِمـَن 
َ

 ال
ً

ـُت ِفیـَك َقـْوال
ْ
ُقل

َ
َیـَم ل ى ِفـي ِعیَسـی اْبـِن َمْر َصـاَر ـِت الّنَ

َ
ِتـي َمـا َقال ّمَ

ُ
َطَواِئـُف  ِمـْن أ

َبَرَکـة«.
ْ
ِلـَك ال

َ
َتِمُسـوَن ِبذ

ْ
ـَراَب ِمـْن َتْحـِت َقَدَمْیـَك َیل وا الّتُ

ُ
َخـذ

َ
 أ

َّ
ـاِس ِإال الّنَ
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امیر مؤمنان؟ع؟ درین باره می فرمایند:

ِئــْن 
َ
َهــا ااِلْســِتَماُع، َو ل

َ
  ل

َ
َعُظــَم ِبَهــا ااِلْرِتَفــاُع ، َو َطــال

َ
ــْو َذَکْرُتَهــا ل

َ
»... ِفــَي  َمَناِقــُب  ل

ــًة، َو 
َ
ل

َ
، َو َرِکَباَهــا َضا ُهَمــا ِبَحــّقٍ

َ
ْیــَس ل

َ
ْشــَقَیاِن  َو َناَزَعاِنــي ِفیَمــا ل

َ ْ
َصَهــا ُدوِنــَي األ َتَقّمَ

ــر آنهــا را  گ کــه ا ــاره مــن منقبت هایــی اســت  ــًة ...«؛1 یعنــی: »... درب
َ
ــا َجَهال اْعَتَقَداَه

گــوش ســپردن بــدان زمانــی دراز می طلبــد، و  کنــم جنجــال بزرگــی پیــش آیــد، و  یــاد 

کــه بــدان حّقــی  کردنــد، در حالــی  گــر در برابــر مــن آن دو بدبخــت آن را پیراهــن خــود  ا

ــه  ــد و ب گردیدن ــب آن  ــی مرتک گمراه ــه  ــتیزیدند، و ب ــن بس ــا م ــر آن ب ــر س ــتند و ب نداش

نادانــی آن را از آن خــود دانســتند...«.

 حال پس از گذشت سال ها، آن هم در ظلمتکده ای که بعد از طوفان جعلیات

  بنی امّیــه و بنــی عّبــاس ســاخته شــده و نیــز در فضایــی که با شــبهه افکنی های مدام 

_  خصوصــًا از ســوی وهابّیــت _  آلــوده شــده اســت، بیــان مقامــات ائّمــۀ هدایــت؟مهع؟ 

سخت و گاه غیر قابل درک به نظر می رسد. مقاماتی که در عصر خود، برای اصحاب 

یکی هــای موجــود، برایشــان عــادی و معمــول بــه حســاب   ائمــه؟مهع؟، بــه رغــم تار

می آمد، امروزه برای برخی شبیه به خرافه است! 

کـــه از نزدیک با  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در ارتباط  بـــرای صحابـــۀ پیامبر خدا؟لص؟، 

بودنـــد، مقامـــات علمـــی و کمـــاالت معنـــوی علی بـــن ابی طالب؟امهع؟ روشـــن بود. 

ی ســـتم و حســـد، آن ها  کـــه گاه بدان اعتراف کرده و گاه از رو مقامـــات و کماالتـــی 

را انـــکار می نمودند:

ی ظلــم و  ...<؛2 یعنــی: »و آن را از رو
ݦ
ݢا٭ ݢ ً�ّ

ݦُ
ا َوُعل مݡً

ْ
ل ُسُهمݨݨْ �نُ نُ �ݧ ݩنݨْ �ݧ

َ
 ا

ٓ
هٰا تݨْ ݩݧ �ݧ نَ �ݩݧ تَ �ݨݧ ْ �يݨݧ

ٮݦتَ هٰا َواسݨْ وا �بِ ݩُ �ݧ حݦَ َ ݧ حب >وݨَ

ــه آن یقیــن داشــتند! ...«. کــه در دل ب ــی  ــد، در حال کردن ــکار  سرکشــی ان

کافي، ج 15، ص81�   .1

2.  نمل: 14�
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مــۀ فقیــه، ســّید هاشــم حســینی تهرانــی؟حر؟، در پاســخ بــه ایــن پرســِش مقــّدر 
ّ

عا

ــن  ــرد، چنی ــت را نمی پذی ــرف اس ــدان معت کــه ب ــه یــک انســان مطلبــی را  کــه: چگون

یســد: می نو

کنــد  کــه عــارف اســت و می دانــد انــکار  کــه آن چــه را  »در امــکان آدمــی اســت 

ــا باطــل. و نیــز می توانــد حــق را حــق  ــا اعتــراف نمایــد، چــه در نظــرش حــق باشــد ی ی

کنــد و بگویــد: حــق اســت؛ و باطــل را باطــل اعتــراف نمایــد و بگویــد: باطــل  اعتــراف 

اســت. یــا برعکــس حــق را بگویــد: باطــل اســت و باطل را بگوید: حق اســت. دانســته 

یــا ندانســته؛ در هــر صــورت آنچــه را اعتــراف یــا انــکار می کنــد، می شــود بــا عقیــده و 

باطنــش موافــق باشــد یــا نباشــد.

 اظهــارات کســی هرگونــه باشــد، دلیــل نیکــی و بــدی خــودش نمی شــود، ولــی مــرد

 ]شخص[ خداپرست، در سخن و سکوتش رضای خدا را منظور دارد و خودپرست، 
ک قرار می دهد«.1 هوا و هوسش را ما

گاه از زبان دشمنان  یخ پوشیده نیست که  گاه از تار با این اوصاف، بر شخِص آ

امیرالمؤمنیــن بزرگداشــت  در  فضایلــی  نبــّوت؟مهع؟ ،  خانــدان  و  مؤمنــان؟ع؟  امیــر 

کــه:  کــه خواننــده را بــه ایــن پرســش وا مــی دارد   نقــل شــده اســت. فضائــل و مناقبــی 

چگونــه ممکــن اســت فــرد یــا افــرادی بــا آن همــه کینــه ورزی نســبت بــه پســر عــّم رســول 

گشــوده  و فضائــل علــی را  خــدا؟لص؟، علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟، زبــان بــه اعتــراف 

گاه نیــز دشــمنان آن حضــرت، رفتارهــای متناقضــی  کــرده  باشــند؟! از طرفــی   بیــان 

و تأّمــل  محــل  می   توانــد  خــود  کــه  داده انــد  بــروز  جنــاب  آن  مقامــات  پذیــرش   در 

 بررسی باشد.

1.  بوستان معرفت، ص 661�
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ــِت  ــه در وق ی ــوی معاو ــض از س ــش متناق کن ــا دو وا ــاِر وارده، ب ــال در اخب ــرای مث ب

ــرو هســتیم. ــر مؤمنــان؟ع؟، روب شــنیدن خبــر شــهادت امی

یه رسید،   در خبر آمده است که هنگامی که خبر شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ به معاو

یه با همسرش فاِخَته دختر ُقَرَظه خفته بود: در یکی از روزهای تابستان، معاو

یة بنعي علي بن أبي طالب )؟امهع؟ ( وهو قائل مع امرأته ابنة قرظة  »لما جيء معاو

إنا إلیه راجعون، ماذا فقدوا من العلم والخیر والفضل   فـــي یوم صائف. فقال: إنا هلل و

والفقـــه؟ قالـــت امرأته: باألمس کنت تطعن في عینیه وتســـترجع الیـــوم علیه! قال: 
یلـــك! ال تدرین مـــاذا فقدوا من علمه وفضله وســـوابقه!«.1 و

برخاســت و گفــت: »إّنــا هلل و إّنــا إلیــه راجعــون! چــه دانــش و فضیلتــی را از دســت 

یــش نیــزه مــی زدی، امــروز "إّنــا هلل و إّنــا إلیــه  گفــت: »تــو دیــروز بــه رو دادنــد«. همســرش 

گفــت: »نمی دانــی چــه علــم و فضیلــت و ســوابقی از  راجعــون" برایــش می گویــی؟!« 

دســت رفــت«.

کــه از شــنیدن  یــه نقــل شــده اســت  ســخنان بــر خــاف ایــن اظهــارات نیــز از معاو

خبــر شــهادت امیــر مؤمنــان؟ع؟ شــادمانی نمــود:

کئــًا َفاســتوی جاِلســًا ثــّمَ قــال: یــا  کاَن ُمّتَ »واهلِل لقــد َاتــاُه َقتــَل امیرالمؤمنیــَن و 

:
ُ

ت َعینــی، َفَانَشــأت تقــول ّیــُه غّنینــی َفالیــوَم َقــّرَ جار

حـــرٍب بـــن  یـــة  معاو أبِلـــغ  یـــام َفَجعُتموناأال  أفـــی شـــهر الّصِ

الشـــامتیناقتلُتـــم خیـــَر َمن رکـــب المطایا ُعیـــون  ت  َقـــّرَ فـــا 

ـــفینا؟بخیـــر النـــاس ُطـــّرًا أجمعینـــا؟ هـــا وَمـــن رکب الّسَ
َ
ل ورّحَ

یخ امیرالمؤمنین؟ع؟(، ج3، ص 405-409، ح 1505-1507؛ مناقب  یخ مدینة دمشق )تار  1.  تار
خوارزمی، فصل 26، ص 283؛ فرائد السمطین، ج1، باب 68، ص 373-372�
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کاَن بیَن َیَدیِه َفَضَرَب رأَسها َفَنَثَر ِدماَغها«.1 یُه َعمودًا  َفَرَفَع معاو

یــه رســید، تکیــه داده  ی می گویــد: خبــر شــهادت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه معاو راو

گفــت: »برایــم  کــه نــزدش بــود  کنیــزک خواننــده ای  بــود؛ پــس راســت نشســت و بــه 

کــه از دوســتان و محّبــان خانــدان  کنیــزک  کــه امــروز چشــمم روشــن شــد«.  بخــوان چرا

نبــّوت بــود چنیــن خوانــد:

نزد پور حرب از من بازگویید این سخن

چشم بدخواه علی روشن نباشد در زمن

ای بد اندیشان به ماه روزه بنمودید ما را

گرفتـــاِر ِمَحن بهـــِر قتـــِل بهتریـــن مـــردم 

کبی آه کشـــتید آن کـــه بهتـــر بود از هـــر را

ی در دشت یا اندر َسفن  بهتر از هر رهَرو

ــه  کنیــزک زد ب ــر ســر  ــود را برداشــت، ب کــه پیــش دســتش ب ــه عمــودی  ی پــس معاو

طوری کــه مغــزش آســیب دیــد و از دنیــا رفــت.

ســّید هاشــم حســینی تهرانــی در توضیــح و تحلیــل این گونــه رفتارهــا، وقــوع 

یــه و امثــال او ممکــن می دانــد و آن را از چنــد جهــت بررســی  چنیــن رفتــاری را از معاو
می کنــد:2

1- خداوند بر زبان آنان جاری می کند تا بر خودش و پیروانش ِاتمام حّجت باشد.

ــه در  ــان دارد؛ چنان چ ــه پنه ــرای همیش ــد را ب ــه می دان ــد آن چ ــی نمی توان 2- آدم

گاهــی بــر زبــان آیــد. حدیــث آمــده اســت: آن چــه در دل نهــان اســت ناخواســته 

1.  تشیید المطاعن، ج2، ص 409، از الراغب در کتاب المحاَضرات.

2.  بوستان معرفت، ص 663�
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یــه و ماننــد او، از رســول خــدا؟لص؟ و صحابــۀ آن حضــرت، مناقب بســیاری  معاو

ــه آ ن هــا یقیــن  ــد و ب ــر مؤمنــان؟ع؟ شــنیده بودن ــدان نبــّوت خصوصــًا امی ــارۀ خان درب

کــرده و ده هــا بــار انــکار می نمودنــد، ســرانجام یکبــار  گــر آن را پنهــان  داشــتند. حّتــی ا

دانســتۀ خــود را بــر زبــان جــاری می ســاختند.

ی سیاســت ســخن می گوینــد و مطابــق  یاســت دنیــا، از رو 3- َمســند نشــیناِن ر

ک  مصلحــت وقــت، عمــل می کننــد! حــق و باطــل نــزد آنــان یکســان اســت و مــا

یاســت اســت. چــه حــق را ابــزار قــرار  کــردن ملــک و ر کردارشــان، اســتوار  گفتــار و 

ــه حــق  ــد، ب گــر مصلحتــی پیــش آی ــا حــق در ســتیزند و تنهــا ا دهنــد چــه باطــل را، ب

اعتــراف می کننــد. از تناقض گویــی و دورویــی و اختــاف در عمــل، پروایــی ندارنــد 

کســی  و چــون قــدرت در دســت آن هاســت، دســت و زبــان مخالفــان را می بندنــد و 

ــدان پایبنــد  کــردی، چــرا ب ــه حــق اعتــراف  گــر ب ــد: ا کــه بگوی ــدارد  هــم جــرأت آن را ن

نیســتی!

یه، اندکی دوستِی علی بن ابیطالب؟امهع؟  وجود داشت  در دِل فاِخَته، همسر معاو

کــه در  یــه ســخت او را می خواســت، سیاســت ایجــاب می کــرد  کــه معاو و از آنجــا 

ــه رمیــده نشــود.  ــا دِل فاِخَت ــد ت مــدح علــی ســخن بگوی

کرده انــد و ایــن مســئله  کــه چنیــن عمــل  یــخ مملــو اســت از افــرادی  صفحــات تار

یــه اختصــاص نــدارد. بــه معاو

معّرفی چند کتاب در فضائل امیر مؤمنان؟ع؟ 
کرانــه اى اســت  گذشــت، امیرمؤمنــان؟ع؟ اقیانــوس ناپیــدا  کــه پیشــتر  همانطــور 

کــه جنبه هــاى مختلــف اخاقــی در آن مــوج می زنــد. شــخصیت الهــِی ایــن پیشــواى 

ــوان الگــو  ــه عن ــون ب گ گونا ــار  کلمــات و آث ــه در  ک ــه حــّدى برجســته اســت  ســترگ، ب
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گرامــی اســام؟لص؟ در احادیــث فراوانــی ایشــان را ســتوده و بــه  معرفــی شــده. پیامبــر 

فضائــل و مناقبشــان، تصریــح فرموده انــد. در صــدر تمــام معرفی هــا، آیاتــی اســت 

کریــم در شــأن و منزلــت علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ و ذکــر برجســتگی هاى  کــه در قــرآن 

شخصیتی شــان آمــده اســت. 

ی حســادت و دوســتانش از  کــه دشــمنان علــی بــن ابــی طالــب؟امهع؟ از رو بــا ایــن 

کمتــر مجموعــۀ  یــخ پنهــان داشــته اند،  ی تــرس، فضایــل و مناقــب او را در طــول تار رو

الهــی  بــه فضایــل آن انســان  از آن مزّیــن  کــه صفحــه ای  یافــت  حدیثــی می تــوان 

کــه صحــاح اهــل تســّنن نیــز از  کتاب هــای عظیــم حدیثــی شــیعه،  نباشــد. نــه تنهــا 

ــای بی کــران عظمــت و بزرگــی آن حضــرت سرشــار اســت. ی در

کتاب هایــی را  کنــون،  یــان احادیــث از ســال های آغازیــن تدویــن حدیــث تا راو

کــه در ادامــه، بــه  کرده انــد  مخصــوص فضایــل و مناقــب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ تدویــن 

کتــب اشــاره خواهــد شــد: برخــی از ایــن 

* از نخســـتین کتاب های مســـتقل دربـــاره فضائل امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، می توان 

کتـــاِب »فضائـــُل امیرالمؤمنیـــن علی بن أبـــی طالـــب؟امهع؟«، نوشـــتۀ  احمد بن  بـــه 

حنبل )درگذشـــت 241ق(، یکی از پیشـــوایان چهارگانه اهل تســـّنن است. در این 

کتـــاب، روایاتـــی در مناقـــب و فضائل امیر مؤمنان؟ع؟ نقل شـــده اســـت. 

کتـــاب فضائـــل امیرالمؤمنین، شـــامل 369 حدیث در دو بخـــش )بخش اول: 

کـــه مؤلـــف در پنـــج عنـــوان، آن را  160 روایـــت و بخـــش دوم: 209 روایـــت( اســـت 

کرده اســـت. ایـــن اثر با تحقیـــق مفّصل ســـید عبدالعزیـــز طباطبایی  بخش بنـــدی 

گون منتشـــر  گونا و بـــا افزودن زندگی نامـــۀ انتقادی احمد بن حنبل و فهرســـت های 

شـــده است.
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* ِاْحقــاُق الَحــّق و ِاْزهــاُق الباِطــل مشــهور بــه احقــاق الحــق، کتابی کا می نوشــتۀ 

کــه در ســال  قاضــی نــوراهلل شوشــتری عالــم، متکلــم و فقیــه شــیعه در دوره صفویــه1 

کــه در راه دفــاع از اهــل البیــت؟مهع؟ در هندوســتان بــه شــهادت رســید. ایــن   1019ق 

کا مــی ــر مؤمنــان؟مهع؟، تبییــن اندیشــه های  ــت و امامــِت امی ــاع از والی  کتــاب در دف

 شــیعه و در رّد کتــاِب ابطــال نهــج الباطــل و اهمــال کشــف العاطــل، نوشــتۀ فضــل اهلل 
بــن روزبهــان، عالــم ســّنی  مذهــب قــرن نهــم قمــری نوشــته شــده اســت.2

کتــاب احقــاق الحــق در نســخه های دو و چهــار جلــدی منتشــر شــده و بــر آن 

کتــاب بــا تعلیقــات و  شــرح، ترجمــه و تکمله هایــی نیــز نوشــته شــده اســت. ایــن 

ــه  ــه آن اضاف ــی ب ــی نجف ــهاب الدین مرعش ــید ش ــت اهلل س ــر آی ــر نظ ــه زی ک ــی  ملحقات

کنــون 36 جلــد از آن بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن تعلیقــات و ملحقــات،  شــده تا

ــا عنــوان »موســوعة اإلمامــة فــی نصــوص أهــل  ــا ویرایــش بعــدی و تحریــر مجــّدد، ب ب

ــد 30 بــه چــاپ رســیده اســت.
ّ
ــا مجل کنــون ت ــا  الســّنة« ت

کتابـــی در فضائل  کتـــاِب »کْشـــُف الیقین فـــی َفضائـــل أمیرالمؤمنین؟ع؟«،    *

ی )درگذشـــته 
ّ
امیرالمؤمنین؟ع؟، از والدت تا پس از شهادتشـــان، نوشـــتۀ عامه حل

که با اســـتناد به منابع اهل تســـّنن نگاشـــته شـــده است. 726ق( اســـت 

کــم مغولــی  کــه اولجایتــو )حا کــرده  کشــف الیقیــن بیــان  ــی در مقدمــۀ 
ّ
عامــه حل

یحانة االدب، ج3، ص384�  1.  ر

کتــاب، مناظــره بــوده و عــالوه بــر مباحــث کال مــی از  2.  روش قاضــی نــوراهّلل شوشــتری در ایــن 
کرده  اســت. در این کتاب، برخی از مباحث اختالفی  شــعرهای فارســی و عربی نیز اســتفاده 
میــان شــیعه و اهــل تســّنن بــه صــورت تطبیقــی بحــث شــده  و بخش بنــدی آن هماننــد کتــاب 
ــون  ــی چ کتاب های ــگارش  ــاب، در ن کت ــب  ــت. از مطال ــی اس ــه حل ــته عالم ــق نوش ــج الح نه

اثبــات الهــداة بالنصــوص و المعجــزات ، و بحاراالنــوار نیــز اســتفاده شده اســت. 
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مــه و برخــی دیگــر از علمــای شــیعه به تشــیع گرائید( از او خواســته 
ّ

کــه تحــت تأثیــر عا
کنــد.1 کتابــی تدویــن  اســت تــا در فضائــل علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ 

کرده است. عامه کشف الیقین را به یک مقدمه و چهار فصل تقسیم   مؤلف، 

 حلــی بــرای هــر مبحــث جزئــی، عنــوان مســتقلی آورده و بــرای هــر روایــت نیــز، عنوانــی 

برگزیــده تــا جســتجوی مطالب آســان شــود.

 ترجمــۀ فارســی ایــن کتــاب، بــه ترجمۀ حمید رضا آژیر، توســط انتشــارات وزارت 

ارشاد به چاپ رسیده است.

 * کتاب »خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب »کّرم اهلل وجهه««، تألیف 

که توسط  کتاب بدان جهت   ابو عبدالّرحمان، احمد بن شعیب نسائی است. این 

یکی از محدثان مورد اعتماد اهل تسّنن تألیف یافته، حائز اهمّیت است.

کتـــاب، بیانگـــر جو ناســـالم روزگاران گذشـــته بـــرای بیان  سرنوشـــت نویســـنده 

حقیقـــت و جانبـــداری از انســـان هایی چـــون بـــرادر رســـول خـــدا؟لص؟، علـــّی بـــن 

کـــه حّتی بعضـــی از عالمان منصف اهل تســـّنن  ابـــی طالب؟امهع؟ اســـت. فضایی 

گاهـــان همنوا شـــده و  را وا می داشـــت تـــا از تـــرس کشـــته شـــدن، بـــا مغرضـــان و نا آ

یخ اســـام را بپوشـــانند. حقیقـــت تار

کتــاب مــورد بحــث، پیشــوای عصــر خــود در حدیــث بــود. پــس از  نویســندۀ 

 مســافرت های فــراوان علمــی، در مصــر ســکونت گزیــد. کتاب های او در مصر منتشــر 

شــد و مــردم از او حدیــث  می آموختنــد. در اواخــر عمــرش بــه دمشــق آمــد. از او دربــاره 

که  یه و فضایلش پرســیدند، پاســخ داد: »فضیلتی برای او نمی شناســم جز این   معاو

کرم؟لص؟ درباره او فرمودند: خداوند شکمش را سیر نکند«. پیامبر ا

1.  کشف الیقین، ص1 و 2�
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ـــق از امیـــر المؤمنیـــن؟ع؟ را مشـــاهده نمـــود، تصمیـــم  چـــون انحـــراف مـــردم دمش

کنـــد. اّمـــا  کتـــاب خصائـــص امیرالمؤمنیـــن مـــردم را هدایـــت  گرفـــت بـــا نوشـــتن 

ـــرگ  ـــات م ـــرانجام موجب ـــد و س ـــا ش ـــب ناصبی ه ـــم و غض ـــبب خش ـــاب س کت ـــن  همی

او را فراهـــم آورد.

کتــاب، 194 حدیــث در 63 فصــل تدویــن شــده اســت. احادیــث در   در ایــن 

شــرح فضایــل امیــر المؤمنیــن؟ع؟ و افــراد دیگری چــون حضرت صّدیقــۀ طاهره؟اهع؟ ، 

حسنین؟امهع؟ و برخی از اصحاب امیر المؤمنین؟ع؟  است که به نوعی فضایل آن ها، 

فضیلتــی بــرای امیــر مؤمنــان محســوب می شــود. نیــز احادیثــی در ایــن مجموعــه 

کــه در آن هــا پیامبــر خــدا؟لص؟  با خبــر دادن از وقایع آینــده و با بیان اوصاف  گردآمــده 

کــه در آینــده رخ خواهنــد نمــود، حقانیــت  گروه هــای مختلفــی چــون خــوارج نهــروان 

امیــر المؤمنیــن؟ع؟ را در حــوادث آینــده تبییــن  می نماینــد.

کتــاب از جهــت صحــت و ضعــف، در پانوشــت ها مــورد  اســناد احادیــث ایــن 

گرفتــه و جــز اندکــی، روایــات ایــن مجموعــه را موثــق و معتبــر دانســته اند.  دّقــت قــرار 

کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است.1 این 

کتـــاب »مناقب اهل بیت؟مهع؟ از دیدگاه اهل تســـّنن«، نوشـــتۀ ســـّید محّمد    *

طاهر  هاشـــمی  شـــافعی، از علمای ســـّنی مذهب ایرانی )1412ق-1332ق( است 

کـــه در ســـال 1378 بـــه زبـــان فارســـی منتشـــر شـــده اســـت.2 در این کتـــاب به نقل 

فضائـــل اهـــل البیـــت پیامبـــر خـــدا؟مهع؟ در کتـــب معتبـــر اهـــل تســـّنن بـــه تفکیک 

است. شـــده  پرداخته 

1.  برای نمونه: با ترجمۀ محّمد حسن مدّرس فتحی، نشر آفاق، سال 1380ش.

2.  چاپ آستان قدس رضوی.
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کتــاب »ســیمای علــی؟حر؟ از منظــر اهــل ســّنت« توســط مولــوی محّمــد برفــی بــه   *

زبــان فارســی در ســال 1386 منتشــر شــده اســت.

کتـــاب می نویســـد: »در میان ســـتارگان تربیت شـــده  نویســـنده در مقدمـــه این 

کـــرم؟لص؟ بعضـــی همچـــون امیرالمومنین علی بن ابـــی طالب؟حر؟  مکتب رســـول ا

گرد مکتب  از درخشـــندگی ویـــژه ای برخوردار می باشـــند. چـــون علی؟حر؟ یگانه شـــا

کـــه از آغـــاز نوجوانـــی در خانه وحـــی بالندگی یافـــت و پا به پـــای پیامبر  اســـام بـــود 

کینه تـــوزی های قریـــش، لحظه ای  رحمـــت در همـــه مراحل دشـــوار ایام بعثـــت و 

رســـول خـــدا را تنهـــا نگذاشـــت. او نـــه تنهـــا در لیلـــة المبیت ســـودای جان بر ســـر 

عقیـــده نمـــود و به عـــوض پیامبـــر؟لص؟ بر بســـترش خوابیـــد، بلکه در تمـــام مدت 

کـــه مبـــادا  ســـه ســـال محاصـــره رســـول و یارانـــش در شـــعب ابوطالـــب، از بیـــم آن 

دشـــمن عنود، بـــه قصد جـــان پیامبر؟لص؟ شـــبیخون زند، به دســـتور پـــدر بارهادر 

کینه  گر خصـــم  کرد تـــا ا نیمـــه شـــب جای خـــواب خـــود را بـــا پیامبر؟لص؟ عـــوض 

کاریهـــا و از  کمیـــن درآید، رســـول خـــدا محفـــوظ بمانـــد. و این چنین بـــا فدا تـــوز از 

کـــرم؟لص؟ در پیمـــان مواخاة  خودگذشـــتگی ها توانســـت بـــه مقام بـــرادری پیامبر ا

دســـت یابـــد و با فاطمـــه دختـــر پیامبـــر؟لص؟ ازدواج نماید«.

کــرم بــه  کتــاب بــه مناقــب امیــر مؤمنــان؟ع؟ از منظــر پیامبــر ا در فصــل اول ایــن 

روایــت اصحــاب ایشــان در منابــع روایــی اهــل تســّنن پرداختــه شــده اســت. در فصــل 

ــا امیــر مؤمنــان؟ع؟ و مناقــب ایشــان از  ــاران پیامبرخــدا؟لص؟ ب دوم ارتبــاط حســنه ی

زبــان یــاران پیامبــر بررســی شــده اســت. در فصــل ســوم نظــر فقهــا و صاحــب نظــران 

روایــی اهــل تســّنن در ارتبــاط بــا آن بزگــوار نقــل شــده اســت. همچنیــن بــه ذکــر موضــع 

گیری هــای فقهــای بــزرگ اهــل تســّنن در برابــر بنــی امّیــه و بنــی عّبــاس و دفــاع آنــان از 

خانــدان علــوی پرداختــه شــده اســت.
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در فصل چهارم دیدگاه صاحب نظران کامی اهل تسّنن درباره امیر مؤمنان؟ع؟  
بررســی شــده اســت و فصــل پنجــم نیــز بــه ســیمای امیــر مؤمنــان؟ع؟ از منظــر شــاعران 
فارســی زبــان اهــل تســّنن اختصــاص یافتــه اســت. در فصــل ششــم بــه نظــرات عرفای 

بــزرگ اهــل تســّنن دربــارۀ امیــر مؤمنــان؟ع؟  پرداختــه شــده اســت.

کتـــاب »ســـیمای علـــی؟ع؟ بـــه روایـــت اهل ســـّنت« بـــا نـــام اصلـــِی »علی و   *
کـــه در کتب قدیـــم از آن بـــه »مناقب امیرالمومنیـــن« نیز تعبیـــر کرده اند، به  الّســـنه« 
کتاب بـــا تعلیقـــات نجم  الّدین شـــریف   نوشـــتۀ ســـّید هاشـــم بحرانی اســـت. این 
 عســـکری بـــر متن اصلی عربـــی و با ترجمۀ محّمـــد امینی در ســـال 1378 به چاپ 

رســـیده است. 

193 ادامــه،  در  و  شــده  آغــاز  مولــف  زندگــی  دربــاره  پیش گفتــاری  بــا   کتــاب 
حدیــث در بــاب مناقــب امیرالمؤمنیــن منقــول از اهــل تســّنن ثبــت شــده اســت. 
 احادیــث بــا شــماره و عامــت ســتاره نشــان داده شــده و ذیــل هــر یــک توضیحــات و 

 پی نوشــت های مربوط به آن آورده شــده اســت. فهرســت موضوعی روایات، فهرست 
کتاب است. آیات قرآنی، اعام و فهرست منابع و ماخذ پایان بخش 

یش  کتـــاب »دّر بحر المناقب فـــي تفضیل علي بن ابي طالـــب؟امهع؟«، اثر درو  *
که  کتـــاب  برهـــان علـــي بـــن ابراهیـــم از علمـــای قـــرن دهم هجـــری می باشـــد. این 
در یـــک مقدمـــه و 12  بـــاب و بـــه زبان فارســـی تالیـــف شـــده، در مناقـــب و فضائل 
کامی در باب امامت نیز پاسخ  امیرالمؤمنین؟ع؟  بوده و در آن به برخی از شبهات 

کتب معروف اهل تسّنن بهره جسته است. گفته، و در این راه از 

ایــن نســخه خّطــی، در قالــب پایــان نامــه، تحقیــق و تصحیــح شــده اســت. 
ــم نــص و  ــه تقوی ــه از پنــج نســخه اســتفاده شــده اســت، ب ک کتــاب  در تحقیــق ایــن 

ــع شــیعی  ــن از مناب ــی، تکثیــر شــواهد و قرائ یاب ــج و مصدر استوارســازی متــن، تخری
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ــا قــرن نهــم پرداختــه، و در آخــر فهرســتی جامــع از آیــات، روایــات، اعــام،  و ســنی ت

کتــاب و منابــع و ماخــد  کــن و بلــدان، اشــعار، حــوادث و ازمنــه، منابــع و مصــادر  اما

ــه شــده اســت. تحقیــق ارائ

کتــاب »اربعیــن« نوشــتۀ ابــن ابــی الفــوارس1 دانشــمند بغــدادی اســت و تنهــا   *

ى  کــه بــه وســیلۀ آن، نــام و کــه از ابــن ابــی الفــوارس بــر جــاى مانــده. اثــری  اثــرى اســت 

زنــده مانــده اســت.

در ایـــن کتاب، ابن ابـــی الفوارس، چهل حدیث در مناقـــب و فضائل حضرت 

کرده اســـت. مؤلف، در  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را به نقل از ســـی و هشـــت شـــیخ، نقـــل 

یخ دقیق ســـماع  ى شـــنیده و تار کـــه حدیـــث را از و آغـــاز هـــر حدیث، نام شـــیخی 

که حدیـــث را در آن جا شـــنیده، ذکر  ـــی 
ّ
)روز ، مـــاه ، ســـال( و پـــس از آن، نـــام محل

نمـــوده و پـــس از آن، ســـند حدیث را ذکـــر می کند.

کــه  کتابــی در فضائــل امیــر مؤمنــان بــه رشــتۀ تحریــر در آورده اســت  * ابــن دأب2 

د بـــن فارس بن ســـهل«، یا »أبـــو الفتح بـــن أبی الفـــوارس رازی«  ـــد بـــن أحمـــد بـــن محّمَ 1.  »محّمَ
یخ األمم و الملـــوک، ج 15، ص 149[ در ســـال 338 هــــ.ق در بغداد متولد   ]المنتظـــم فـــی تار
یخ االســـالم و وفیات المشـــاهیر و األعـــالم، ج 28، ص 302[ و در ســـال 412 هـ.ق از  شـــد ]تار
یخ األمـــم و الملوک، ج  15،  دنیـــا رفـــت و در کنـــار احمد بن حنبل دفن شـــد. ] المنتظم فی تار

ص 150[ 
 او برای کســـب علم و نوشـــتن کتاب به شـــهرهایی؛ مانند بصره، فارس و خراســـان سفر کرد� 
یـــخ  اإلســـالم، ج  28، ص 302[ برخـــی منابـــع، او را فـــردی بـــا حافظـــه و شـــناخت قوی،  ]تار
 امانت دار و معروف به صالح  ]همان، ص 303[ و نیز شـــخصی »ثقه« در نقل حدیث معرفی 

کرده اند ]المنتظم، ج  15، ص 150[

لقـاب« می نویسـد: ابـن دأب یکی از دانشـمندان حجاز در  2.  محـدث القّمـّي؟حر؟ در »الکنـی و األ
یـخ،  کـه در دانـش ادبیـات و تار اواخـر قـرن دوم هجـری و معاصـر بـا هـادی خلیفـۀ عّباسـی بـود 

سـرآمد و مـورد احتـرام بود.
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کــه در هیچکــس در  در آن، بــه هفتــاد فضیلــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ پرداختــه اســت 

ــا حضرتــش شــریک نیســت. آن هــا ب

ــا  کتــاب اختصــاص شــیخ مفیــد ]ص 144 ت ــن دأب، در  کتــاب اب کامــل  متــن 

کتــاب را در بحاراألنــوار  ص 160[ آمــده اســت. مرحــوم عامــۀ مجلســی نیــز، ایــن 
اســت.1 آورده 

کتاب نور، نوشتۀ حسین فریدونی و ویراستاری عبدالحسین  کتاب برگهایی از 

کتاب نفیس است.  طالعی،2 ترجمۀ منتخبی از این 

کـــه تحت  ـــد »دانشـــنامۀ امـــام علـــی؟ع؟« 
ّ
* دانســـتنی اســـت، دوازدهمیـــن مجل

کتـــاب مرتبط با  کبـــر رشـــاد بـــه رشـــتۀ تحریـــر درآمـــده اســـت، حـــدود 30  نظـــر علـــی ا

 امیرمؤمنـــان؟ع؟ _ کـــه برخـــی از آنـــان در این گفتار یاد شـــد_  را به صورتـــی مفّصل و یا 
مختصر، معّرفی می کند�3

آن چه پیش روست
ــول خــدا؟لص؟، مجموعــه ای  ــس از رحلــت رس ــال های پ ــتین س از همــان نخس

ــع متعــدد شــیعه و اهــل  ُکنیه هــای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در مناب از فضائــل، لقب هــا و 

تســّنن بــه شــماره در آمــده اســت.

 ،300 از  بیـــش  القـــاب  امیرالمؤمنیـــن«،  و  »اســـماء  در  شـــکوهی  علی اصغـــر 

یدی قـــرن هشـــتم، در »البـــروج فی اســـماء  عامـــه  هـــادی بـــن ابراهیـــم دانشـــمند ز

 امیرالمؤمنیـــن؟ع؟« تـــا 290 و ثابتـــی در »القـــاب و صفات موالی متقیـــان«، بیش از 

1.  ج40، ص 97 الی 116�

2.  انتشارات نبأ، سال 1381�

3.  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی، چاپ 1380ش.
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590 عنـــوان اســـم، لقـــب و صفـــت را بـــرای امـــام؟ع؟ شـــمرده اند.

مرحــوم قاضــی نــور اهلل شوشــتری در »ِاْحقــاُق الَحــّق و ِاْزهــاُق الباِطــل«، در ذیــل 

ــل  ــرون مختلــف را در فضائ ــه ق ــوط ب کتــاب مرب کتــاب خــود، بیــش از 500  عناویــن 

کــه خــود، اثبــات یــک تواتــر معنــوی اســت. تواتــری  گــرد آورده اســت  امیــر مؤمنــان؟ع؟ 

کــه نشــان می دهــد، مــوالی مّتقیــان، علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ در میــان تمــام صحابــۀ 

ــرِد او نمی رســد!
َ
گ کســی بــه  کــه  ــه ایســتاده اســت 

ّ
پیامبــر خــدا؟لص؟ چنــان در قل

که خود، فرموده است: همان گونه 

کــوه  ْیــر...«؛1 یعنــی: »... مــن آن  ــّيَ الّطَ
َ
ِإل َیْرَقــی   

َ
ــْیُل  َو ال ــي  الّسَ »...َیْنَحــِدُر َعّنِ

کــه از قلــۀ مــن ســیل جــاری  می شــود و هیــچ پرنــدۀ بلنــد پــروازی، بــه بلنــدای  بلنــدم 

شامخ من نمی رسد...«.

در ایــن نوشــتار، ده فضیلــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ انتخــاب و ســپس پیرامــون آن 

ــت. ــده اس ــه ش گفت ــد  ــی چن نکات

1.  نهج البالغه، خطبه سوم )شقشقیه(
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رگ اّول  �ب

علی، امیرالمؤمنین 
کعبه بر اندام بت، زیبنده نیست چون لباس 

جـز تو بر شخــــص دگــــر نام امیــــــرالمؤمنیــــن1   

اســام، خاتــم ادیــان، و رســول اهلل؟لص؟ خاتــم پیامبــران و قــرآن، فرجــام بخــش 

کتاب هــاى آســمانی اســت. بدیــن ســان اســام زمان شــمول و جهان شــمول اســت 

کــه رنــگ ابدیــت دارد و زمــان، طومــار  کننــده دینــی اســت  و پیامبــر؟لص؟، ابــاغ 

حیــات او را درهــم نمی پیچــد. از ســوى دیگــر ســّنت خلقــت چنیــن اســت که رســول 

خــدا؟لص؟ چونــان دیگــر انســان ها، حیــات ظاهــرى محــدودى دارد و بنــا بــر ســخن 

َك 
صریــح قــرآن، ایشــان نیــز طعــم مــرگ را خواهنــد چشــید، چنانچــه دیگــران: >ِا�نَّ

ــد«. ــم می میرن ــان ه ــًا آن ــری و قطع ــو می می ــد ت ــی تردی ــی: »ب <؛2 یعن ��نَ �ݩتُ ِ
�يّ ݨْ مݦَ ݧ ݧُمݧ ݧ هݧ

ِ�تٌ ِاَوںݩݩنَّ
ّ ݧ يݧ ݫ �ݫ مݦَ

پیامبرخــدا؟لص؟، رســالت ابــاغ آموزه هــاى دیــن را بــر عهــده دارد، بــدان گونه که 

رهبــرى و زعامــت جامعــه را نیــز.  بــه دیگــر ســخن، رســول خــدا؟لص؟، مرجــع فکــرى 

1.  صائب تبریزی.

2.  زمر: 30�

رگ اّول �ب
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کــه  مــردم و نیــز زعیــم و پیشــواى آنهاســت. بــر ایــن اســاس، پرســش جــّدى و مهمــی _  
یــخ، دل مشــغولی  گذشــت و در درازنــاى تار کنــار آن بــه ســادگی  هرگــز نمی تــوان از 
ــی و  ــزرگ اله ــم ب ــن زعی ــه ای ک ــت  ــن اس ــت _  ای ــوده اس ــز ب ــامی نی ــران اس ــم متفّک مه
ــراى آینــده  کــرده اســت، ب کــه آیینــش را زمان شــمول اعــام  مرجــع باشــکوه خدایــی 
ــه هیــچ  ــا ب ــا آینــده اى مشــخص را رقــم زده و ی کــرده اســت؟ آی آییــن و مکتبــش چــه 
کار را یکســره بــه مــردم وانهــاده اســت و یــا ...؟!1 ى بــراى آینــده طرحــی نیفکنــده و  رو

گرامــی  والیــت علــوى در ابــاغ و عرضــه همــزاد بــا رســالت نبــوى اســت. پیامبــر 
اســام بــه هنــگام اعــان رســمی و تبلیــغ علنــی رســالت، بــا صراحــت تمــام از تــداوم 
گفتنــد و علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ را وصــّی، خلیفــه  رســالت در قالــب والیــت ســخن 
کردنــد.2 پیامبــر خــدا؟لص؟، افــزون بــر اعــان رســمی ایــن  و همــگام خــود معرفــی 
ــار و در مناســبت هــاى  حقیقــت، در آغازیــن روز تبلیــغ علنــی مکتبــش، بارهــاى ب
مختلــف، علــی را رهبــر اّمــِت بعــد از خــود خوانــد و باالخــره در آخریــن ســال زندگانــی 
سراســر اقــدام و حماســه خــود، در ســرزمین غدیــر در پیــش دیــدگان ده هــا هــزار مردمی 
ُه؛ 

َ
ُه  َفَعِلــّيٌ َمــْوال

َ
ُکْنــُت  َمــْوال گشــته بودنــد، فرمودنــد: »َمــْن   یــارت خانــه خــدا بــاز  کــه از ز

ــُه َو اْنُصــْر َمــْن َنَصــَره «.
َ
ل

َ
 َمــْن َخذ

ْ
ل

ُ
ُهــّمَ َواِل َمــْن َواالُه َو َعــاِد َمــْن َعــاَداُه َو اْخــذ

َّ
الل

<؛3 از ســوی خداونــد  �نَ ي ٖ�ݫ ݫ بݫ ݢ�ݫ ݢ
َ ݧ تْرݨݧ ݧ َ��ݧ

ْ
َك ال ݣݣ�تَ رݦݦَ �ي ْرݤ َعسشٖ ْدݩنِ ݨݧ �نݧ

َ
رســول خــدا؟لص؟،  براســاس آیــه: >َوا

ــا دعــوت  ــان ب کنــد4  و چــون آن ــه اســام دعــوت  ــور می شــوند خویشــان خــود را ب مأم

1.  واقعه غدیر، اوج ابالغ والیت، مقّدمه.

2.  ماجرای یوم اإلنذار.

3.  شعراء: 214�

یخ طبرى، ج2، ص319؛ الصحیح  یخی بنگرید، از جمله: تار 4.  تفصیل جریان را در منابع تار
مـن سـیرة النبـی األعظـم، ج3، ص61 بـا منابـع بسـیار؛ اإلمـام علـی بـن ابی طالب فـی الکتاب 

والسـّنة، احادیـث الخالفة، حدیـث یوم األنذار.
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کــه در آن می کوشــد زمینۀ  گــرد می آینــد، حضرتــش پــس از مقدماتــی  پیامبــر خــدا؟اهع؟  

بیــان و تفهیــم پیــام اصلــی را فراهــم آورده، می فرمایــد: »فاّیکــم یوازرنــی علــی هــذا 

األمــر علــی أن یکــون أخــی ووصیــی وخلیفتــی فیکــم؟« ودر نقلهایــی آمــده اســت: 
»… خلیفتــی مــن بعــدى«.1

 در آن جمــع تنهــا کســی کــه، پاســخ مثبت بــه این فراخوان می دهد، علی اســت. 

ي   ِخــي  َو َوِصّیِ
َ
ا أ

َ
 رســول گرامــی اســام نیــز پــس از آن پاســخ مثبــت می فرمایند: »ِإَن  َهــذ

ِطیُعوا«.2 
َ
ُه َو أ

َ
َو َوِزیِري َو َخِلیَفِتي ِفیُکْم، َفاْسَمُعوا ل

بدیـــن ســـان پیامبر خـــدا؟لص؟ در آغازیـــن روز دعوت علنی رســـالت، والیت، 

که می گوییم امامت و پیشـــوایی علی بن ابیطالب؟ع؟  را رقم می زند و چنین است 
 والیت علوى در اباغ و عرضه، همزاد با رسالت نبوى است.3

یافتنــد  گــرد آمــده بودنــد ایــن پیــام را بــه روشــنی در کــه در آن مجلــس  آن روز، آنــان 

کام رســول خــدا؟لص؟، پیشــوایی علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ و لــزوم اطاعــت از  و از 

گفتنــد: » َقــْد  ى برخــی بــه طعنــه بــه جنــاب ابوطالــب؟ع؟  ى را فهمیدنــد؛ از ایــن رو و

کردنــد  گرانجانــی  ْن َتْســَمَع اِلْبِنــَك َو ُتِطیــَع «4. اّمــا در مقابــل ایــن پیــام صریــح، 
َ
َمــَرَك أ

َ
أ

کردنــد.5 و حــق را برنتابیدنــد و بــا اســتکبار از پذیــرش حــق شــانه خالــی 

1.  شـــرح ابـــن ابـــی الحدیـــد، ج13، ص244 و نیـــز: نقـــض العثمانیـــه، ص303؛ الغدیـــر، ج2، 
ص395�

2.  نســـیم الریاض فی شـــرح شقاء، ج3، ص35؛ امالی طوســـی، ص 583؛ بحاراألنوار، ج 18، 
ص 192 و ... .

3.  واقعه غدیر، اوج ابالغ والیت، بخش یوم اإلنذار.

4.  بحار األنوار، ج 18، ص 192�

که هیچ  گونه اى  گزارش شـده اسـت؛ به  گون و با نقلهاى مختلف  گونه  5.  این مطلب به طرق 
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ایــن اعــام وصایــت و نگرانــی بــرای تــداوم هدایــت و توجــه دادِن مردمــان بــه 

جانشــینِی الهــِی علــی بــن ابیطالــب، توســط رســول خــدا هــر بــار بــا شــکلی بــروز 

می یافــت: 

1. با بیان صریح1،

2. بیان تشبیهی2 

3. بیان عملی3، 

یم که ابوجعفر اسـکافی معتزلی حدیث را »صحیح«  تردیـدى را بـر نمی تابـد. افـزون بـر این بیاور
می دانسـته و نیـز عالمانـی دیگـر از جملـه: شـهاب الدیـن حفاجـی در شـرح »الشـفاء بتعریـف 
کـه  ج13،ص128[  العمـال،  ]کنـز  هنـدى  متقـی  و  عیـاض،  قاضـی  المصطفـی«،  حقـوق 
تصحیـح ابـن جریـر طبـرى را گـزارش کـرده اسـت. ]طبـرى بدانگونـه کـه آورده شـد، واقعـه را در 
یخـش نقـل کـرده اسـت، اّمـا در تفسـیر و در ذیـل آیه چون حادثه را نقل کـرده به تحریف متن  تار
آن دسـت زده و نوشـته اسـت: »رسـول اهّلل؟لص؟ فرمـود: ... ان هـذا اخـی وکـذا وکـذا ...«. ابـن 
کثیـر نیـز بـر راه او رفتـه اسـت و نیـز چنـان کرده انـد برخـی از مدعّیـان آزادى در تحقیـق همچون: 
محمـد حسـنین هیـکل و ... . نـگاه کنیـد بـه: الغدیـر، ج2، ص406 )چـاپ جدیـد(، شـگفتا 
یـخ و عجبـا از مظلومیـت علـی؟ع؟![ کسـان دیگـرى نیز بـر صحت آن  از دسـتهاى آلـوده در تار
کیـد کـرده انـد. ]بنگریـد به مقاله »حدیث األنذار یوم الـدار«، آیت اهّلل علی احمدى میانجی  تأ

در مجلـه رسـالة الثقلیـن، شـماره22، ص111[

1.  بیان صریح همانند:  حدیث یوم الدار.

ِبي َطاِلـٍب؟امهع؟ َو َبْعَدُه 
َ
َخِلیَفـَة ِمـْن َبْعـِدي َعِلّيُ ْبُن أ

ْ
ـي َو ال 2.  بیـان تشـبیهی هماننـد: »...ِإّنَ َوِصّیِ

ْبـَراٌر ... َفَهـِذِه اْثَنـا َعَشـَر 
َ
ـٌة أ ِئّمَ

َ
ُحَسـْیِن أ

ْ
ـِب ال

ْ
ـوُه ِتْسـَعٌة ِمـْن ُصل

ُ
ُحَسـْیُن َتْتل

ْ
َحَسـُن َو ال

ْ
ِسـْبَطاَي ال

ی َعَدِد ُنَقَباِء َبِني  ِإْسـَراِئیل...«؛ یعنی: »به راسـتی وصی و خلیفۀ پس از من، علی بن 
َ
ِإَمامًا َعل

ابیطالـب؟امهع؟ اسـت و بعـد از او، دو نـوادۀ مـن حسـن و حسـین کـه بعـد از او ]حسـین[ ُنـه تـن از 
ثر  ینـد، امامـان نیـکان... اینـان 12 امامنـد به عـدد نقبای بنـی اسـرائیل...«. ]کفایة األ صلـب او

ثني عشـر، ص14-13[ ئمـة اإل فـي النـص علی األ

3.  بیـان عملـی هماننـد: ماجـرای ابـالغ سـورۀ برائت؛ یـا ماجرای جنگ خیبر. آیات سـوره برائت 
یـرا  کـه پیامبـر خـدا؟لص؟، تصمیـم بـه شـرکت در مراسـم حـج نداشـتند. ز هنگامـی نـازل شـد 
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از ســویی رســول خــدا؟لص؟، هماننــد انبیــاء پیــش از خــود، بــا دالیــل بســیار، 

همــواره ایــن جانشــینی را »دســتوری الهــی« اعــام می کردنــد تــا مــردم بداننــد، قرابــت 

فامیلــی، هــوی و هــوس، ســوء اســتفاده از مقــام رســالت و یــا عاقــۀ شــدید پیامبــر بــه 

پســر عــّم خویــش، ســبب انتخــاب علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ بــه وصایــت و جانشــینی 

رســول خــدا نبــوده اســت.  

پــس از رحلــت پیامبــر، آرمــان بلنــد آن بزرگــوار جامــه عمــل نپوشــید و اندیشــۀ 

و  شــگفت  کش  کشــا در  و  آفرینــان  صحنــه  غوغاســاالرِی  در  حضــرت  آن  واالى 

گشــت.1 و در نهایــت،  ک سیاســت بــازان، در زیــر خروارهــا غــرض مدفــون  وحشــتنا

در سـال پیـش، کـه سـال فتـح مکـه بـود، در مراسـم حـج شـرکت کرده بودنـد وتصمیم داشـتند 
کننـد.  کـه بعدهـا آن را» حجـة الـوداع « نامیدنـد در ایـن مراسـم شـرکت  کـه در سـال آینـده نیـز 
کننـد. نخسـت ابوبکـر را  کسـی را بـرای ابـالغ پیامهـای الهـی انتخـاب  از ایـن رو ناچـار بودنـد 
بـه حضـور طلبیدنـد و قسـمتی از آغـاز سـوره برائـت را بـه او آموختنـد و او را بـا چهـل تـن روانـه 
مّکـه سـاختند تـا در روز عیـد قربـان ایـن آیـات را بـرای آنـان بخواننـد. ابوبکـر راه مّکـه را در پیش 
گهـان وحـی الهـی نـازل شـد وبه پیامبـر خدا؟لص؟ دسـتور داد که پیام الهـی یا باید  گرفـت کـه نا
کـه از اوسـت بـه مـردم برسـد وغیـر ازایـن دو نفـر، کسـی بـرای ایـن  یـا کسـی  توسـط خـود پیامبـر و

ْهـِل  َبْیِتـك[« 
َ
ْو َرُجـٌل ِمْنـك ]أو َرُجـٍل  ِمـْن  أ

َ
ْنـَت أ

َ
 أ

َّ
یَهـا َعْنـَك  ِإال  ُیَؤّدِ

َ
کار صالحیـت نـدارد: »...ال

چیـزی نگذشـت کـه رسـول خـدا؟لص؟، حضرت علی بـن ابیطالب؟امهع؟ را احضـار کردند وبه 
یابـد، آیـات را از او بگیـرد وبـه او  او فرمـان دادنـد کـه راه مّکـه را در پیـش گیـرد، ابوبکـر را در راه در
کار به وی محول شـده اسـت. حضرت علی بن ابیطالب؟امهع؟ با جابر وگروهی  که این  بگوید 
از یـاران رسـول خـدا؟لص؟، در حالـی کـه بـر شـتر مخصـوص پیامبـر سـوار شـده بـود، راه مّکـه را 
گرفـت وسـخن آن حضـرت را بـه ابوبکـر رسـانید. او نیـز آیـات را بـه حضـرت امیـر؟ع؟  در پیـش 
تسـلیم کرد. امیرمؤمنان وارد مّکه شـدند ودر روز دهم ذی الحجه باالی جمره عقبه، با ندایی 
رسـا سـیزده آیه از سـوره برائت را قرائت کرده وقطعنامه چهار ماده ای پیامبر؟لص؟ را با صدای 

بلنـد بـه گوش تمام شـرکت کنندگان رسـانیدند. 

1.  براى آشنایی با آنچه در آستانه رحلت پیامبر گذشت، ر.ک: شرح ابن ابی الحدید، ج2، ص20 
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کــه خــود نیــز از جایــگاه سرنوشــت ســاز و بلنــِد  کشــید  کســی بــه تــن  جامــۀ خافــت را 
گاه بــود.1 2 علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ آ

کــه علــی را  در ایــن میــان، پیامبــر اســام؟لص؟، بــا ابــاغ ایــن پیــام الهــی بــه مــردم 

بــا لقــب »امیرالمؤمنیــن« خطــاب نماینــد، مفاهیــم عظیمــی را بــه مــردم منتقــل نمود.

کرد: پیرامون این لقب عظیم، می توان به نکاتی چند اشاره 

یخ آمده است که پیامبر گرامی اسام؟لص؟، در زمان حیات خودشان،  1- در تار

 ترتیبـــی می دهنـــد تـــا مردم به علی بـــن ابیطالب؟امهع؟، بـــا عبارِت: »الّســـام علیک 

یـــا امیـــر المؤمنین« ســـام دهند، بدین معناســـت که اعام شـــود علـــی، در حیات 

رســـول خدا نیـــز »امیر مؤمنان« اســـت و باید امیر بـــودِن آن حضرت، در زمان رســـول 

خـــدا بـــرای همگان محرز باشـــد. به عبارتـــی، امیر بـــودن حضرتش بـــر مؤمنین، هم 

کنـــار آن حضـــرت _  و هم زمانـــی _  پس از  ُرتبـــی اســـت _  در زمـــان رســـول خدا و در 

رحلت رســـول خدا؟لص؟ _ .   

 2- در میان منابع شیعه امامّیه و اهل تسّنن، اسناد و مدارک فراوانی وجود دارد

 کــه در آن هــا بــه نقــل از صحابــۀ رســول خــدا؟لص؟، مــردم بــه دســتور آن حضــرت و قبل 

 از رحلــت ایشــان، بــه حضــرت علــی بن ابیطالب؟امهع؟ بــا لقب »امیرالمؤمنین« ســام 

می کردند. این دستور توسط خداوند و از طریق حضرت جبرئیل؟ع؟ اباغ شده بود.

یـخ  بـه بعـد؛ الشـافی فـی االمامـه، ج1، ص184 بـه بعـد؛ طبقـات ابـن سـعد، ج2، ص63؛ تار
 طبرى، ج3، ص192؛ المراجعات، ص352-370؛ سیرةالمصطفی، ص725�

َصَهـا اْبـُن   َقـْد َتَقّمَ
َ
َمـا َو اهّلِل ل

َ
یـن جمـالِت خطبـۀ عظیـم )شقشـقیه(: »...أ 1.  اشـاره اسـت بـه آغاز

َحـی ...«: مصـادر نهـج  ُقْطـِب ِمـَن الّرَ
ْ
 ال

ـي ِمْنَهـا َمَحـلُّ ِ
ّ
ّنَ َمَحل

َ
ـُم أ

َ
َیْعل

َ
ـُه ل ُخـو َتْیـٍم َو ِإّنَ

َ
ِبـي  ُقَحاَفـَة أ

َ
أ

البالغـه، ج1، ص303�

2.  نگاهی به خالفت و والیت از نظر قرآن و سّنت، مقّدمات.
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کــه از طریــق  3- شــیعیان در این بــاره، عــاوه بــر روایــات خــود، بــه احادیثــی 

ــا چنــد  ــق ب ــه، مطاب ــرای نمون ــز نقــل شــده اســت اســتناد می کننــد.1 ب اهــل تســّنن نی

کتــاب مناقــب  یــه اصفهانــی، از دانشــمندان اهــل تســّنن در  کــه ابــن مردو روایــت 

خــود آورده اســت، پیامبــر خــدا؟لص؟، چندیــن نوبــت علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ را بــا 

کــه  لقــب »امیرالمؤمنیــن« توصیــف نموده انــد. در یکــی از ایــن روایــات آمــده اســت 

حضــرت جبرئیــل؟ع؟ در محضــر رســول خــدا، حضــرت علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ را 
»امیرالمؤمنیــن« خوانــد.2

گفتگــو بــا  و یــا بنابــر روایتــی از ام ســلمه3 و همچنیــن انــس بــن مالــک، پیامبــر در 

دو تــن از همســران خــود، از حضــرت علــی بــن ابیطالــب بــا عنــوان امیرالمؤمنیــن یــاد 
کرده انــد.4

کــه در جریــان واقعــه غدیــر نیــز پیامبــر اســام،  4- در روایــات شــیعه آمــده اســت 

کردنــد و  حضــرت امیــر را بــه عنــوان جانشــین خــود و مــوالی همــه مســلمانان معرفــی 

از همــگان خواســتند تــا بــه علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟، بــا لقــب »امیرالمؤمنیــن« ســام 

کننــد. بــر ایــن اســاس، مســلمانان بــا تبعیــت از ایــن خواســته پیامبــر، دســته دســته 

کــرده بودنــد، بــه  کــه پیامبــر امــر  وارد خیمــه حضــرت حیــدر شــدند و بــه همــان نحــو 

کردنــد.5 مطابــق بــا روایــات دیگــری، رســول خــدا؟لص؟، همیــن نحــوه  ایشــان ســام 

1.  بــرای مطالعــۀ بیشــتر ر.ک بــه: بحــار األنــوار، ج 37، ص290، بــاب 54. در ایــن بــاب عالمــۀ 
 مجلسی، احادیث مربوط به سالم کردن مردم با لفظ امیرالمؤمنین به علی بن ابیطالب؟امهع؟

گرد آورده است.  را به امر رسول خدا 

2.  مناقب، ص64-62�

3.  اإلرشاد، ج1، ص48�

یخ مدینة دمشق، ج42، ص303 و 386؛ حلیة االولیاء، ج1، ص63� 4.  تار

5.  اإلرشاد، ج1، ص176�
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کــه ابوبکــر، عمــر، طلحــه و زبیــر از جملــه آنهــا بودنــد، خواســتند  ســام را از هفــت نفــر 
کردنــد.1 و آنــان درخواســت پیامبــر را اجابــت 

و یـــا در ضمـــِن روایـــات معـــراج، بـــه نقـــل از رســـول خـــدا؟لص؟ آمده اســـت که 

فرمودند: ایشـــان 

ْوَحــی 
َ
ْدنــی ، َفأ

َ
ْو أ

َ
ــْیِن أ ــاِب  َقْوَس َکَق ــي  ّبِ ــْن َر ــُت ِم ُکْن ــَماِء  ــی الّسَ

َ
ــي ِإل ــِرَي ِب ْس

ُ
ــا أ ّمَ

َ
»ل

ُمْؤِمِنیــَن 
ْ
ِمیــَر ال

َ
ِبــي َطاِلــٍب أ

َ
ْقــِرْئ َعِلــّيَ ْبــَن أ

َ
ــُد، أ : َیــا ُمَحّمَ

َ
ْوحــی ، ُثــّمَ َقــال

َ
ــي  مــا أ ّبِ ــّيَ َر

َ
ِإل

َحــدًا َبْعــَدُه«؛2 یعنــی: 
َ
ا أ

َ
ي  ِبَهــذ َســّمِ

ُ
 أ

َ
ــُه، َو ال

َ
َحــدًا َقْبل

َ
ا أ

َ
ْیُت ِبَهــذ َم، َفَمــا َســّمَ

َ
ــا الّسَ

کــه مــرا بــه معــراج بردنــد، از ســوی پــروردگارم مطالبــی بمــن وحــی شــد؛ ســپس  »شــبی 

خداونــد بــه مــن فرمــود: ای محّمــد! علــی بــن ابــی  طالــب را بــه نــام »امیرالمؤمنیــن« 

کســی قبــل از او و بعــد از او بدیــن اســم نامیــده  کــه هیــچ  بخــوان. ایــن اســمی اســت 

نشــده اســت«.

ــر عهــده  ــه پیشــوایان دینــی مــا؟مهع؟، رهبــری شــیعیان را ب ــا این ک ــی، ب 5- از طرف

داشــتند، هرگــز ایــن لقــب را بــر خــود ننهــاده و حّتــی از این کــه فــردی ایــن لقــب را بــه 

آنــان نســبت دهــد یــا بــر خــود بگــذارد، بــه شــدت نهــی می  فرمودنــد.3 

در برخــی روایــات، بــا اعــام انحصــار ایــن لقــب بــرای پســر ابوطالــب؟امهع؟، حّتــی 

1.  همان، ص 48�
2.  أمالی طوسی، ص295�

3.  بحاراألنوار، ج37، ص334؛ وسائل الشیعة، ج14، ص600؛ ائمه؟مهع؟ در بسیاری از القاب 
بـا یکدیگـر مشـترک بودنـد؛ حتـی در رابطه با القـاب خاص امام زمـان؟ع؟، هنگا می که راوی از 
حضـرت صـادق؟ع؟ سـوال می کند کـه: »فأنت المهدي؟«، حضرت در پاسـخ می فرمایند: » 
کلنـا مهـدي  إلـی اهّلل«. ] الوافـي، ج 2، ص475.[ هم چنیـن اسـت کلمـۀ »بقیـة اهّلل« کـه به تک 
تـک امامـان؟مهع؟ در زمـان حیاتشـان اطـالق شـده اسـت اّمـا در زمـان حاضـر، عنوانـی خـاص 

بـرای امام زمان؟جع؟ اسـت.
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اطــاق کننــدۀ لقــب »امیرالمؤمنیــن« بــر کســی غیــر از حضــرت ابوتــراب، کافر دانســته 

شــده اســت:

 
َ

 ال
َ

ُمْؤِمِنیــَن؟ َقــال
ْ
ــِم ِبِإْمــَرِة ال َقاِئ

ْ
ــی ال

َ
ُم َعل ِ

ّ
ــٍد؟ع؟ ُنَســل ــِن ُمَحّمَ  َرُجــٌل ِلَجْعَفــِر ْب

َ
»َقــال

 
َّ

 َبْعــَدُه ِإال
َ

ــُه َو ال
َ
َحــٌد َقْبل

َ
ی ِبــِه أ  ُیَســّمَ

َ
ُمْؤِمِنیــَن ]؟ع؟ [ ال

ْ
ِمیــَر ال

َ
ی اهلُل ِبــِه أ َذِلــَك اْســٌم َســّمَ

 
َ
 ُثــّمَ َقــَرأ

َ
ــَة اهلِل َقــال ْیــَك َیــا َبِقّیَ

َ
ُم َعل

َ
ــا : الّسَ

ُ
: َتُقــول

َ
ْیــِه؟ َقــال

َ
ُم َعل ِ

ّ
: َفَکْیــَف ُنَســل

َ
َکاِفــٌر! َقــال

ُکْنُتــْم ُمْؤِمِنیــَن...«؛1 یعنــی: »فــردى از امــام صــادق؟ع؟  ُکــْم ِإْن 
َ
ــُت اهلِل َخْیــٌر ل َجْعَفــٌر َبِقّیَ

کــه بــه امــام قائــم؟جع؟ بــه عنــوان امیــر مؤمنــان ســام می کننــد؟ فرمودنــد: نه!  پرســید 

آن نــام را خــدا، مخصــوص امیــر المؤمنیــن )علــی بــن ابــی طالــب(؟ع؟ نمــوده، پیــش 

کافــر آن نــام را بــر خــود نبنــدد.  از او کســی بــدان نــام، نامیــده نشــده و بعــد از او هــم جــز 

کننــد؟ فرمودنــد: می گوینــد: الســام  کــردم: قربانــت پــس چگونــه بــر او ســام  عــرض 

علیــک یــا بقیــه اهلل!«.

کــه در پــاره ای از روایــات، برخــی از حضــرات معصومیــن؟مهع؟،  گفتــه نمانــد  6- نا

کــم زمــان خویــش، از عبــارِت »ســام بــر تــو ای امیرالمؤمنیــن« اســتفاده  خطــاب بــه حا

ــد. کرده ان

از  پـــس  کـــه  می شـــود  معلـــوم  اســـت،  گذشـــته  یـــخ  تار در  آن چـــه  بررســـی  بـــا 

ـــر جـــای نشســـتِن افـــرادی بـــه غیـــر از جانشـــین حقیقـــِی   رحلـــت رســـول خـــدا؟لص؟ و ب

 نبـــی اهلل؟لص؟، لقـــِب »امیرالمؤمنیـــن« از جایگاهـــی الهـــی، بـــه ســـطحی زمینـــی و قابل

دستیابی مبّدل شد. 

کــم وقــت بــا ایــن لقــب از ســوی افــراد، یــک معنــای سیاســی  کــردن حا خطــاب 

کــم وقــت، از ایــن لقــب  یارویــی بــا حا کــه فــردی، در رو گرفتــه بــود. هنگامــی  بــه خــود 

1.  تفسیر فرات الکوفي، ص193�



یخ اسالم )گذری بر شخصّیت شنایس امیرمؤمنان؟ع؟( تار 58

ــو در صلحــم و  ــا ت کــه ب ــود  کــردن اســتفاده می کــرد، ایــن بدیــن معنــا ب ــرای خطــاب  ب

قصــد شــورش علیــه تــو را نــدارم.

که  گاه مشــاهده می شــود  که   اهل ســقیفه، این معنای بلند را چنان فروکاســتند 

کــِم جــور زمــان خویــش، از ایــن لقــب بــرای  یارویــی بــا حا ی تقّیــه، در رو امــام؟ع؟ از رو

ی بهــره جســته اند1 و از ســویی همــان امــام، در خلــوت و در  مخاطــب قــرار دادن و

کافــر، ایــن لقــب را بــر خــود نمی بنــدد  کــه جــز  میــان یــاراِن صمیمــی، هشــدار داده انــد 
و ایــن لقــب، مخصــوص و ویــژۀ جــّد مــا علــی بــن ابیطالــب اســت.2

ــا آن معنــای بلنــد و آســمانی، توســط اهــل  در حقیقــت، لقــِب »امیــر مؤمنــان« ب

گویــا مســخ شــده بــود و بــه هــر کــس  کــه  ســقیفه، عامدانــه مبــّدل بــه لقبــی زمینــی شــد 

عـوات « سـید بـن  طـاووس  از کتـاب  عتیقـی  بـا سـند مّتصـل  بـه  محمـد بـن  
َ

1.  از کتـاب  »ُمَهـج  الّد
َخْضَراء که  پیش  از کشـته  شـدن  محمد 

ْ
ة  ال بیع  حاجب  روایت  اسـت  که  روزی  منصور در ُقّبَ ر

ْبـح  )روز 
َّ

َحْمـَراء می گفتنـد نشسـت  و روزی  کـه  در آن  می نشسـت  َیـْوُم الذ
ْ
ـة  ال و ابراهیـم  بـه  آن  ُقّبَ

و  فـرا رسـید  بـود. چـون  شـب   کـرده   از مدینـه  احضـار  را  نامیـده  می شـد. و حضـرت   کشـتار( 
بیع  تـو موقعّیت  و منزلتت   بیـع  را فراخوانـد و گفت : ای  ر بیشـتری  از آن  منقضـی  گردیـد، پـدرم  ر
کـه   را نـزد مـن  می دانـی ... اینـك  بـه  سـوی  جعفـر بـن  محمـد روانـه  شـو، و وی  را بـا همـان  حـال  
یافتـی  نـزد مـن  بیـاور، و أبـدًا وضـع  او را تغییرمـده ! تـا می رسـد بـه  اینجـا کـه : چـون  نظـر منصور به  
َبْیِت ِمْن 

ْ
ا ال

َ
ـي  أْهـِل َهـذ

َ
او افتـاد گفـت : »َو أْنـَت َیـا َجْعَفـُر َماَتـَدُع َحَسـَدَك َو َبْغَیـَك َو إْفَسـاَدَك َعل

ُغ ِبِه َما َتْقـِدُرُه!«؛ یعنی: »و تو ای  
ُ
َة َحَسـٍد َو َنَکـٍد َما َتْبل

َ
ِشـّد

َّ
ِلـَك إال

َ
ِیـُدَك اهّلُل ِبذ ـاٍس. َو َمـا َیْز َبِني َعّبَ

جعفر دسـت  از حسـد و سـتم  و افسـادت  بر اهل  این  بیت  از بنی عباس  برنمی داری ، و خداوند 
کمـی  خیـرات  بـه   ت  حسـد و عسـر معیشـت  و 

َ
در نتیجـه  بـه  تـو چیـزی  را نمی افزایـد مگـر شـّد

قـدری  کـه  تـوان  آن  را داشـته  باشـی !«.
 حضـرت  فرمودنـد: »واهّلل  ای  امیرمومنـان  مـن  هرگـز از این  مقولـه  کاری  را انجام  نداده ام ، و من  در 
که  تو می دانی  شدیدترین  دشمنان  ما و شما از میان  خالیق  بوده اند چنین    حکومت  بنی امّیه  

کارهائی  را انجام  نداده ام  تا چه  رسد به  تو ای  امیرمومنان !«. ]بحاراألنوار، ج 47، ص 195[

2.  در متن روایتی از امام صادق؟ع؟ در همین رابطه آمده است.
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کــم  کــم شــد، اطــاق می شــد. منظــور از امیــر، حا کــه حا کــم شــد و بــه هــر طریــق  کــه حا

کوچــه و بــازار! زمــان بــود و منظــور از مؤمنیــن، تمــام مــردِم 

 7- امارت در فرهنگ الهی و نبوی و به کار بردِن لقب »امیر مؤمنان« برای شخص 

علی بن ابیطالب؟امهع؟، دو پیغام دارد:

 1. هرکس او را حقیقتًا امیر بداند، مؤمِن حقیقی است. ]علی بن ابیطالب؟امهع؟،

 امیر است بر مؤمن و نه بر فاسق[

کــس ایمــان داشــته باشــد، در یــک اقــدام عملــی، امیــِر خــود را علــی بــن  2. هــر 

کســی مؤمــن باشــد و  ابیطالــب؟امهع؟ می دانــد و بــر می گزینــد. ]بــه عبارتــی، نمی شــود 

امیــری غیــر از ایشــان برگزیــده باشــد[

یــارت امیــن اهلل وقتــی حضــرت امیــر مؤمنــان؟ع؟ یــا  کــه در ز بــر ایــن اســاس اســت 

معصومــی دیگــر را مخاطــب قــرار می دهیــم و بــه امامــت آن هــا اقــرار می کنیــم از خــدا 

درخواســت می کنیــم:

ِق 
َ

ْخــا
َ
ْنِبَیاِئــَك [ ُمَفاِرَقــًة أِل

َ
ْوِلَیاِئــَك ]أ

َ
ًة ِبُســَنِن أ ُهــّمَ َفاْجَعــْل َنْفِسي...ُمْســَتّنَ

ّ
» الل

ْعَداِئــك ...«؛ یعنــی: »... خداونــدا نفــس مــرا قــرار بــده ... پیــرو روش هــای اولیایــت، 
َ
أ

کننــده )خویــش( از اخــاق دشــمنانت...«. جدا

یــخ مصــرف نــدارد و شــاخصی عملــی  کــه تار ایــن یــک مبحــث رفتــاری اســت 

بــرای مســلمین در تمامــِی زمان هاســت. 

 در این جا، شاخص ایمان، تنها ادای نماز و روزه نیست؛ بلکه شاخصۀ ایمان، 

 پذیرش امارِت حضرت علی بن ابیطالب؟امهع؟ است. کما اینکه در روایات بسیاری، 
به این معنا تصریح شده است.1

1.  برای مطالعه بیشتر، ر.ک به: اصول کافی، باب »دعائم اإلسالم = پایه های اسالم«
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برای نمونه، در روایت مفصلی به نقل از زراره، از امام باقر؟ع؟ آمده است:

ــاِد ْبــِن  ــِت َجِمیعــًا َعــْن َحّمَ
ْ
ل ِبیــِه َو َعْبــِد اهلِل ْبــِن الّصَ

َ
»َعِلــّيُ ْبــُن ِإْبَراِهیــَم َعــْن أ

ی 
َ
ُم  َعل

َ
ْســا ِ

ْ
: ُبِنــَي  اإل

َ
ِبــي َجْعَفــٍر؟امهع؟ َقــال

َ
ِعیَســی َعــْن َحِریــِز ْبــِن َعْبــِد اهلِل َعــْن ُزَراَرَة َعــْن أ

ــِة. َی
َ

َوال
ْ
ــْوِم َو ال َحــّجِ َو الّصَ

ْ
َکاِة َو ال ــّزَ ِة َو ال

َ
ــا ــی الّصَ

َ
ــَیاَء َعل ْش

َ
ــِة أ َخْمَس

َهــا 
َ
ّن
َ
ْفَضــُل أِل

َ
َیــُة أ

َ
َوال

ْ
: ال

َ
ْفَضــُل. َفَقــال

َ
ّيُ َشــْي ٍء ِمــْن َذِلــَك أ

َ
ــُت َو أ

ْ
 ُزَراَرُة: َفُقل

َ
َقــال

 . ْیِهــّنَ
َ
َعل ِلیــُل 

َ
الّد ُهــَو  َواِلــي 

ْ
ال َو  ِمْفَتاُحُهــّنَ 

 اهلِل؟لص؟ 
َ

 َرُســول
َ

ُة. ِإّن
َ

ــا : الّصَ
َ

ــال َفْضــِل؟! َفَق
ْ
ــي ال ــَك ِف ــي َذِل ــِذي  َیِل

َّ
ــّمَ ال ــُت: ُث

ْ
ُقل

ُة َعُمــوُد ِدیِنُکــْم.
َ

ــا  الّصَ
َ

ــال َق

 
َ
ــُه َقَرَنَهــا ِبَهــا َو َبــَدأ

َ
ّن
َ
َکاُة؛ أِل : الــّزَ

َ
َفْضــِل؟! َقــال

ْ
ــِذي َیِلیَهــا ِفــي ال

َّ
ــُت ُثــّمَ ال

ْ
: ُقل

َ
َقــال

ُنــوَب.
ُّ

الذ ِهــُب 
ْ

ُتذ َکاُة  الــّزَ  اهلِل؟لص؟ 
ُ

َرُســول  
َ

َقــال َو  َهــا 
َ
َقْبل ِة 

َ
ــا ِبالّصَ

 �
َ
ِ َعل هݬݫ  >َولݬِلّٰ

َ
ــّل ــّزَ َو َج  اهلُل َع

َ
ــال . َق ــّجُ َح

ْ
: ال

َ
ــال ــِل؟! َق َفْض

ْ
ــي ال ــا ِف ــِذي َیِلیَه

َّ
ــُت: َو ال

ْ
ُقل

 
َ

< 1 َو َقــال �نَ ٖم�ي
َ
عٰاݠل

ْ
ّ�ٌ َع�نِ اݠل �نِ

َه عنَ  اللّٰ
ِا�نَّ

َر �نَ نَ �نݨْ َك�ݧ َ  َومݧ
ݩۚ ݩݧ ݧ
ا٭

ً ݩݧ
ل ݫٖ�ي ݫ ِه َسٮبݫ ْ �يݧ

َ
�ٰاَع ِال ِ َم�نݭݪِ اْس�ݦݩتَ �ت ٮيْ �بَ

ْ
ُّ ال ٰاِس ِح�ب ال�ݩݩݦنݨّ

ا 
َ

ــًة َو َمــْن َطــاَف ِبَهــذ
َ
ًة َناِفل

َ
ــٌة َخْیــٌر ِمــْن ِعْشــِریَن َصــا

َ
ــٌة َمْقُبول َحّجَ

َ
 اهلِل؟لص؟ ل

ُ
َرُســول

 ِفــي َیــْوِم َعَرَفــَة 
َ

ــُه َو َقــال
َ
ْحَســَن َرْکَعَتْیــِه َغَفــَر اهلُل ل

َ
ْســُبوَعُه َو أ

ُ
ْحَصــی ِفیــِه أ

َ
َبْیــِت َطَوافــًا أ

ْ
ال

.
َ

ُمْزَدِلَفــِة َمــا َقــال
ْ
ــْوِم ال َو َی

ْجَمَع 
َ
ــْوِم َصــاَر آِخــَر َذِلــَك أ  الّصَ

ُ
ــُت: َو َمــا َبــال

ْ
ــْوُم؟! ُقل  الّصَ

َ
ــُت: َفَمــا َذا َیْتَبُعــُه َقــال

ْ
ُقل

اِر. ــٌة ِمــَن الّنَ ــْوُم ُجّنَ  اهلِل؟لص؟ الّصَ
ُ

 َرُســول
َ

 َقــال
َ

َقــال

ْن َتْرِجــَع 
َ
ــٌة ُدوَن أ ــُه َتْوَب ــْم َتُکــْن ِمْن

َ
ــَك ل ــا ِإَذا َفاَت ــَیاِء َم ْش

َ ْ
ْفَضــَل األ

َ
 أ

َ
 ِإّن

َ
ــال ــّمَ َق : ُث

َ
ــال َق

ــا  ــُع َشــْي ٌء َمَکاَنَه ــَس َیَق ْی
َ
ــَة ل َی

َ
َوال

ْ
. َو ال َحــّجَ

ْ
َکاَة َو ال ــّزَ َة َو ال

َ
ــا  الّصَ

َ
ــِه ِإّن ــُه ِبَعْیِن َی ــِه َفُتَؤّدِ ْی

َ
ِإل

1.  آل عمران: 97�
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امــًا َغْیَرَهــا  ّیَ
َ
ْیــَت َمَکاَنــُه أ ّدَ

َ
ْو َســاَفْرَت ِفیــِه أ

َ
ــْرَت أ ْو َقّصَ

َ
ــْوَم ِإَذا َفاَتــَك أ  الّصَ

َ
َداِئَهــا َو ِإّن

َ
ُدوَن أ

ْرَبَعــِة َشــْي ٌء 
َ ْ
ــَك األ

ْ
ْیــَس ِمــْن ِتل

َ
ْیــَك َو ل

َ
 َقَضــاَء َعل

َ
ــٍة َو ال ْنــَب ِبَصَدَق

َّ
ْیــَت َذِلــَك الذ َو َجَز

یــَك َمَکاَنــُه َغْیــُرُه. ُیْجِز

ْحَمــِن،  ْشــَیاِء َو ِرَضــا الّرَ
َ ْ
ْمــِر َو َســَناُمُه َو ِمْفَتاُحــُه َو َبــاُب األ

َ ْ
 ِذْرَوُة األ

َ
: ُثــّمَ َقــال

َ
َقــال

�نݨْ  َ َه٭ݦݦݩݩݩۖ َومݧ �ٰاَع اللّٰ
َ
ْد ا َ تݧ �ݧ �لݨَ �نَ ُ ݧ سݧ ِ�ِع اݠلرݩّݨَ ُ  >َم�نݨݨْ �ي

ُ
 َیُقــول

َ
 اهلَل َعــّزَ َو َجــّل

َ
َمــاِم َبْعــَد َمْعِرَفِتــِه ِإّن ِ

ْ
اَعــُة ِلل الّطَ

ا<1. �نݦݡً �ي ِهْم َح�نٖ ٮيْ
َ
َعل ٰاَك  �ن

ْ
ْرَسل

َ
ا  

ٓ
مٰا �نَ ݩݩݩݩݧّٰ�  ݩݩݧ ݧ لݧ ݨݨَ �ݧ �تَ

َق ِبَجِمیــِع َماِلــِه َو َحــّجَ َجِمیــَع 
َ

ــُه َو َصــاَم َنَهــاَرُه َو َتَصــّد
َ
ْیل

َ
 َقــاَم ل

ً
 َرُجــا

َ
ّن

َ
ــْو أ

َ
َمــا ل

َ
أ

ْیــِه، َمــا 
َ
ِتــِه ِإل

َ
ل

َ
ْعَماِلــِه ِبَدال

َ
َیــَة َوِلــّيِ اهلِل َفُیَواِلَیــُه َو َیُکــوَن َجِمیــُع أ

َ
ــْم َیْعــِرْف َوال

َ
َدْهــِرِه َو ل

ِئــَك 
َ
ول

ُ
 أ

َ
یَمــاِن ُثــّمَ َقــال ِ

ْ
ْهــِل اإل

َ
َکاَن ِمــْن أ  

َ
 َو َعــّزَ َحــّقٌ ِفــي َثَواِبــِه َو ال

َ
ــی اهلِل َجــّل

َ
ــُه َعل

َ
َکاَن ل

ــَة ِبَفْضــِل َرْحَمِتــِه«؛2 َجّنَ
ْ
ــُه اهلُل ال

ُ
ُمْحِســُن ِمْنُهــْم ُیْدِخل

ْ
ال

که فرمودند: یعنی: »زراره از امام باقر؟ع؟ نقل می کند 

ــر نمــاز و زکاة و حــج و روزه و والیــت. زراره  ــه ســازمان شــده، ب ــر پنــج پای اســام ب

کلیــد همــه  کــدام اینهــا برتــر اســت؟ فرمودنــد: والیــت برتــر اســت، زیــرا  گفتــم:  گویــد: 

اســت، و والــی، رهبــر بــه آن هــا اســت، گفتــم: ســپس کدامشــان برتــرى دارد؟ فرمودند: 

کــه رســول خــدا؟لص؟ فرمودنــد: نمــاز عمــود دیــن شــما اســت.  نمــاز، بــه راســتی 

گویـد: گفتـم: سـپس کـدام در برتـرى دنبال آن اسـت؟ فرمودنـد: زکاة، زیرا که خدا 

آن را قریـن نمـاز کـرده و پیـش از نمـاز آورده و رسـول خـدا؟لص؟ فرمودند: زکاة، گناهان 

گفتـم: آنکـه در برتـرى آن اسـت؟ فرمودنـد: حـج اسـت، خـداى عـز و جـل  را می بـرد، 

که را بدان راهی باشـد و  کعبه هر  فرموده اسـت: »و براى خدا اسـت بر مردم حج خانه 

1.  النساء: 80�

2.  الکافي، ج 2، ص18-19، ح 5�
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که خدا بی نیاز اسـت از جهانیان« و رسـول خدا؟لص؟  کفر ورزد پس به راسـتی  که  هر 

نیـز فرمودنـد: هـر آینـه یـك حـج مقبولـه بهتـر اسـت از بیسـت نمـاز نافلـه و هر که بـر این 

کنـد و هفـت دورش را بشـمارد و دو رکعـت آن را خـوب بخوانـد،  کعبـه طـواف  خانـه 

گفتم:  خدایش بیامرزد. و در روز عرفه و روز مشعر فرموده است آنچه را فرموده است. 

گفتـم: چـرا روزه در فضیلـت، آخـر همـه اسـت؟  دنبـال آن چیسـت؟ فرمودنـد: روزه، 

فرمودنـد: رسـول خـدا؟لص؟ فرموده: انـد روزه سـپر آتش اسـت.

کــه چــون از دســت تو  گویــد: ســپس فرمودنــد: بــه راســتی بهتریــن چیزهــا آن اســت 

گــردى و خــود آن را انجــام دهــی، بــه راســتی  کــه بــدان بــاز  رفــت توبــه و جبــران نــدارد 

نمــاز و زکاة و حــج و والیــت چــون از دســت رفتنــد، چیــزى بــه جــاى آنهــا واقــع نشــود 

کــردى یــا در آن  کوتاهــی  جــز اداى خــود آنهــا و چــون روزه از تــو فــوت شــد یــا دربــاره آن 

کــردى در جــاى آن چنــد روز از غیــر مــاه رمضــان روزه مــی دارى و  کــردى و افطــار  ســفر 

کــدام  کفــاره می دهــی و قضــاء بــر تــو نیســت و از ایــن چهــار تــا هیــچ  یــا بــه جــاى روزه، 

کــه بــه جــاى آن چیــز دیگــرى جــز خــود آن پذیرفتــه شــود. نیســت 

کلیــد آن و در هــر چیــزى و  کار آن و  ســپس فرمودنــد: فــراز امــر دیــن و بلنــد تریــن 

خشــنودى خــداى رحمــان طاعــت امــام اســت، پــس از شــناختن او، زیــرا خــدا عــز و 

کــه  کــرده و هــر  کنــد محققــًا خــدا را اطاعــت  کــه از رســول اطاعــت  جــل فرمایــد: »هــر 

پشــت دهــد مــا تــو را نســبت بــه او نگهبــان نفرســتادیم«.

گــر فــردی همــه شــب عبــادت و هــر روز روزه دارد و همــه مالــش را صدقــه  امــا ا

کنــد و والیــت ولــی خــدا را ندانــد تــا پیــرو او باشــد و همــه  دهــد و همــه عمــرش حــج 

کارش بــه راهنمائــی او باشــد، او را بــر خــدا عــز و جــل حــق ثوابــی نیســت و از اهــل 

کــردار باشــند، خــدا بــه فضــل و  کــدام خــوش  ایمــان نباشــد، ســپس فرمــود: آنــان هــر 

رحمتــش او را در بهشــت در آورد«.
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 8- عالم بزرگ شیعه، سّید بن طاووس؟حر؟، )متوفای 664ق(، با نگاشتن کتابی
گران ســنگ بــا عنــوان: »الَیقیــن ِباخِتصــاِص موالنــا َعلــّی؟ع؟ ِبإمــَرِة الُمؤِمنیــن«، بــه   
ــا اســتناد بــه 220 حدیــث از منابــع اهــل تســّنن، تــاش می کنــد نشــان  زبــان عربــی ب
ــوده و رســول  ــن ابیطالــب؟امهع؟  ب ــه علــی ب کــه لقــب امیرالمؤمنیــن، مختــص ب دهــد 
 خــدا؟لص؟ ایــن لقــب را بــه ایشــان اعطــا کــرده اســت. کتــاب الیقین، همــراه با کتاب

 التحصین ابن طاووس با موضوعی مشابه، چاپ شده است.

کــه در آن هــا پیامبــر خــدا؟لص؟، لقــب  کتــاب، روایاتــی اســت  موضــوع ایــن 
امیرالمؤمنیــن را بــه حضــرت علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟  داده و این لقــب اختصاص به 
کتابــی  آن حضــرت دارد. پیــش از ابــن طــاووس نیــز، ابــن غضائــری )متوفــای 411ق( 

 با نام التسلیم علی أمیرالمؤمنین؟ع؟ بإمرة المؤمنین داشته است.1

کســانی چــون ابــن  کتــاب ناظــر بــه ســخن  کــه بــه نظــر می آیــد، تألیــف ایــن  اینطــور 
کــه در شــرح نهج الباغــه ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع می گویــد:  ابــی الحدیــد بــوده 

کــرم؟لص؟ بــه لقــب امیرالمؤمنین  »شــیعه گمــان می کننــد علــی؟ع؟ در زمــان پیامبــر ا
ــد، امــا  کرده ان ــه ایــن لقــب خطــاب  خطــاب شــده و همــه مهاجریــن و انصــار او را ب

ایــن در اخبــار محدثــان ثابــت نشــده اســت«.2         

کتــاب »الیقیــن « دارای مقدمــه ای مفصــل و یــک خاتمــه و ســه بخــش بــا عنــوان 
کتــاب را آورده و ســپس در طــی  قســم اســت. مؤلــف در مقدمــه فهرســت 220 بــاب 

ســه قســمت بــا عناویــن زیــر بــه بیــان روایــات پرداختــه اســت:

 ِقسم اول؛ احادیثی که بیان می کند علی بن ابی طالب؟امهع؟ به نام »امیرالمؤمنین« 

خوانده می شد. )شامل 177 باب(.

1.  الیقین، ص22 و 23�

2.  الیقین، ص12�
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اثبــات  را  بــه »امــام المتقیــن«  نامیــدن آن حضــرت  کــه  ِقســم دوم؛ احادیثــی 

بــاب(.  24 )شــامل  می کنــد. 

ــات  ــرت اثب ــرای آن حض ــه لقــب »یعســوب الدیــن« را ب ک ِقســم ســوم؛ احادیثــی 

ــاب(. ــامل 19 ب ــت. )ش ــرده اس ک

کتــاب التحصیــن، مجمــوع روایاتــش در  گفتــه ســید بــن طــاووس در مقّدمــۀ  بــه 
گذشــته اســت.1 »الیقیــن« از 400 حدیــث 

1.  همان، ص 4�
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علی، اولین ایمان آورنده

گذاشـــتی شـــاها چـــو پـــا بـــه دوش پیغمبـــر 

گذاشـــتی فراتـــر  پـــای  ممکنـــات  از 

گـــه شـــیر خوارگـــی شـــیری چـــو دیـــد از تـــو 

گذاشـــتی حیـــدر  تـــو  نـــام  بخنـــده  مـــادر 

جهـــان زآیینـــه  کفـــر  زنـــگ  تـــو  ُشســـتی 

گذاشـــتی کافـــر  ســـر  بـــر  َبس کـــه  شمشـــیر 

توســـت  هـــای  رنـــج  و  تـــو  یـــادگار  اســـام 

گذاشـــتی اختـــر  ســـر  بـــر  ک،  زخـــا را  کـــو 

کـــه زد بـــه دور نبی حلقـــه صد با آن شـــب 

 تنهـــا تـــو پـــای خویـــش بـــه چنبر گذاشـــتی

معرفـــت و  توحیـــد  مرکـــز  تـــو  دل  باشـــد 

گذاشـــتی1 اســـرار حـــّق بـــه ســـینه تـــو انـــدر 

1.  مرحوم محّمد حسین بهجتی »شفق«.

رگ دّوم �ب
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روایـــات فراوانـــی از طریـــق شـــیعۀ امامّیـــه و اهـــل تســـّنن در بـــاب ارزش ایمـــان 

گاه به  که  که متجـــاوز از هزار روایت اســـت. فضائلـــی  امیرمؤمنـــان؟ع؟ آورده شـــده 

زبـــان مخالفـــان امیـــر مؤمنان؟ع؟ جاری شـــده اســـت:

کــه از پیامبر خدا »؟لص؟« شــنیدم   عمــر بــن خطــاب می گویــد: شــهادت می دهــم 

که می فرمودند:

َرَجــَح 
َ
ــٍة ل

َ
ِکّف ــٍة َو ُوِضــَع ِإیَمــاُن َعِلــّيٍ ِفــي 

َ
ِکّف ْرَض ُوِضَعَتــا ِفــي 

َ ْ
ــَماَواِت َو األ  الّسَ

َ
ّن

َ
ــْو أ

َ
»ل

کفــه ی تــرازو قــرار دهنــد  گــر تمــام آســمان ها و زمیــن را در یــک  ِإیَمــاُن َعِلــی«؛1 یعنــی: »ا

کفــه ی دیگــر، ایمــان علــی ســنگین تر اســت«. و ایمــان علــی را در 

در ادامه، نکاتی چند در باب این فضیلت مهم بیان می شود:

کــه امیر مؤمنان، علی بن ابیطالــب؟امهع؟ هرگز به خداوند   1- حقیقــت ایــن اســت 

کننــده  یــده بــود تــا اینکــه بخواهــد ایمــان آورده باشــد؛ بلکــه او تابــع و اقتــدا  شــرک نورز

یخ مدینة دمشق، ج 42،   1.  األمالي )للطوسي(، ص 575؛ مناقب آل أبي طالب، ج 2، ص 370؛ تار
 ص 341؛ المناقـب )للخوارزمـي(، ص 130؛ الریـاض النضـرة فـي مناقـب العشـرة المبشـرین
کفایة الطالب   بالجنة، ج 3، ص 181؛ نزهة المجالس و منتخب النفائس، ج 2، ص 207؛ 

فـي مناقـب علي بن أبـي طالب؟امهع؟، ص 258�
جهـــت اطالع بیشـــتر از مصادر ایـــن روایت در کتب اهل تســـّنن، ر. ک: إحقاق الحق و إزهاق 
الباطـــل و ملحقـــات آن، ج 5، ص 613- 618؛ ج 16، ص 406 - 410؛ ج 21، ص 580 - 

585؛ ج 31، ص 54 - 55�
_  شـبیه ایـن روایـت در جـای دیگـری نیـز از عمـر نقـل شـده اسـت کـه گفـت: از پیامبـر »؟لص؟ 
«شـنیدم کـه می فرمودنـد: »لـو وزن إیمـان علي بإیمان أمتي لرجـح إیمان علي علی إیمان أمتي 
گـر ایمـان علـی را بـا ایمـان اّمتم بسـنجند، ایمان علی بر ایمـان آنان  إلـی یـوم القیامـة«؛ یعنـی: »ا

تـا روز قیامـت، برتـری خواهـد داشـت«. ]مناقـب آل أبي طالـب، ج 2، ص 9[
صین و غیـــره را تـــا روز قیامت جمع کنیـــد، باز ایمان 

ّ
یعنـــی تمـــام اّمـــت پیامبر از علمـــا و خل

امیرمؤمنـــان؟ع؟ بر ایمان آنـــان برتری دارد.
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بــه رســول خــدا؟لص؟ در تمــام اعمــال و افعــال خــود بــود و در ایــن مرحلــه بــه حــدی 

کــه خداونــد متعــال او را یــاری و توفیــق داد1: رســید 

 
َ

ــاٍس ِإّن ــُن َعّبَ ــُه اْب
َ
 ل

َ
ــال ــي َطاِلــٍب؟امهع؟ َفَق ِب

َ
ــِن أ ــّيِ ْب ــْن َعِل ــاٍس َع ــَن َعّبَ  اْب

ُ
ل

َ
»...َیْســأ

 َوَثنــًا 
َ

ــْد َصَنمــًا َو ال ــْم َیْعُب
َ
ــِن َو ل َبْیَعَتْی

ْ
ــَع ال ــِن َو َباَی َتْی

َ
ِقْبل

ْ
ــی ال

َّ
ــٍب َصل ــي َطاِل ِب

َ
ــَن أ ــّيَ ْب َعِل

ــَة  ــاهلِل  َطْرَف ــْم  ُیْشــِرْك  ِب
َ
ــَرِة َو ل ِفْط

ْ
ــی ال

َ
ــَد َعل ــْدٍح_  ُوِل  ِق

َ
ــٍم َو ال

َ
ــِه ِبَزل ِس

ْ
ــی َرأ

َ
ــْم ُیْضــَرْب َعل

َ
َو ل

َعْیــٍن_ «؛2 یعنــی: »...شــنیدم مــردى از ابــن عّبــاس در بــاره علــّی بــن ابــی طالــب؟امهع؟ 

کعبــه(  گفــت: علــّی بــن ابــی طالــب بــر دو قبلــه )بیــت المقــدس و  کــرد و او  پرســش 

نمــاز خوانــد، و در هــر دو بیعــت )بیعــت قبــل از هجــرت و بیعــت رضــوان( شــرکت  

ــر آئیــن پــاك توحیــد بــه دنیــا  جســت، و هرگــز بتــی نپرســتید، و قمــارى نباخــت، او ب

ــدازه چشــم برهم زدنــی شــرك نیــاورد«. ــه ان آمــد، و ب

به بیان عامۀ بزرگوار امینی؟حر؟  در الغدیر3، ایمان آوردن علی بن ابیطالب؟امهع؟، 

اظهـــار به اســـام اســـت و نـــه ایمانـــی پـــس از بی ایمانی. آنچـــه در باب تعییـــن آغاز 

گفتـــه  می شـــود، بـــه فـــرض همراهـــی بـــا ســـخنان  اســـام آوردن امیـــر مؤمنـــان؟ع؟ 

مّورخـــان غیـــر شـــیعه اســـت وگرنـــه ســـخن مـــا، ســـخن دیگـــری اســـت. می گوییم 

کـــه بخواهیم برای  کفر و شـــرک نداشـــته اســـت  گاه ســـابقۀ  امیرمؤمنـــان؟ع؟، هیچ 

کنیـــم. نطفۀ او بر مبنـــای حنیفّیت منعقد شـــد؛ در دامان  او اســـام و ایمـــان ثابت 

رســـالت پرورش یافت؛ از دســـت نبّوت ســـیراب شد؛ هم نشـــین ُخلق عظیم نبوی 

ی، حضرتـــش همواره از  بـــود و تمـــام عمر، پـــای جای پای رســـول می نهاد؛ بدیـــن رو

یســـت.  گـــور، در مدار ایمان ز گهـــواره تا 

1.  مروج الذهب، ج2، ص 276�

2.  األمالي )للمفید(، ص235 - 236�  

3.  ج3، ص 239�
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مــراد از این کــه می گوییــم حضرتــش در فــان ســال ایمــان آورده اســت، اظهــار 

ــه ســمت ایمــان. کفــر ب ــه تغییــر از  کــه در درون داشــت ن اســامی اســت 

هم چنان که دربارۀ برخی از انبیاء بزرگ الهی در قرآن می خوانیم:
1 > �نَ ُمْسِلٖم�ي

ْ
ُل ال ݢّوَ ݢ

َ
ا ا �نَ

ݦَ
که فرمودند: >... َوا 1- حضرت ابراهیم؟ع؟ 

ٰاَل   �ت
ݦݦݦݦݩݩۖ

ِلْم٭ ْ ݧ سݧ
َ
ۥݨٓ ا هݨݦُ ۥ َر�بُّ ُ �ݩݧ

َ
ٰاَل ل کــه در جایــی دیگــر فرمودنــد: >ِا�نْ �ت 2- حضــرت ابراهیــم؟ع؟ 

2 > �ن ٖم�ي
َ
عٰاݠل

ْ
ِ اݠل

�تُ ݠِلَر�بّ ْ مݧ
ݩَ
ْسل

َ
ا

3 > �نَ ُمْسِلٖم�ي
ْ
ُل ال ݢّوَ ݢ

َ
ا ا �نَ

ݦَ
که فرمودند: >...َوا 3- حضرت موسی؟ع؟ 

َم�نَ  >ءاٰ آورده اســت:  ایمــان  کــه رســولش؟لص؟  گــزارش می دهــد  4- خداونــد 
4>...

ݦݦݩ
٭ ��ݩنَ ُ �نݧ ݬِ مݫ

�ؤݨݨْ مݩݩُ
ݨْ
َوال  ٖ ݭݭِهݫ

ّ بݧ ݫ َر�ݫ ِم�نݨْ  ِه  ْ �يݧ
َ
ِال َل  ِ رن

ْ �نݧ
ُ
ا  

ٓ
مٰا �بِ �ُل  ُ ݧ سݧ اݠلرݩّݨَ

 5 > �نَ ٖم�ي
َ
عٰاݠل

ْ
ِ اݠل

ْسِلَم ݠِلَر�بّ
ُ
�نْ ا

َ
�تُ ا رݦݨْ مݪِ

ُ
5- خداوند به پیامبرش می فرماید: >َوا

�نْ 
َ
�تُ ا ِمرݦْ

ُ
ْل ِاٮنّٖٓ� ا کــه بــه رســول خــدا؟لص؟ می فرمایــد: >...�تُ 6- یــا در جــای دیگــری 

6 >...
ݦݦݦݦݦݩ

َم٭
ݩَ
ل ْ سݧ

َ
َل َم�نݨݨْ ا ݢّوَ ݢ

َ
ُك��نَ ا

َ
ا

ــد مبــدء إســامه )؟ع؟(، وأمــا  »هــذا مــا اقتضتــه المســالمة مــع القــوم فــي تحدی

کثیــر وقومــه ألن  نحــن فــا نقــول: إنــه أول مــن أســلم بالمعنــی الــذي یحاولــه ابــن 

1.  انعام: 163؛ یعنی: »...و من نخستین مسلمانم!«

کـه خـدا بـه او فرمـود: ای ابراهیـم سـر بـه فرمـان خـدا  2.  بقـره: 131؛ یعنـی: »آن گاه )برگزیـده شـد( 
کـرد: پـروردگار عالمیـان را مطیـع فرمانـم«. فـرود آر، عـرض 

3.  اعراف: 143؛ یعنی: »...و من نخستین مؤمنانم!«.

4.  بقـره: 285؛ یعنـی: »ایـن رسـول بـه آنچـه خـدا بـر او نـازل کرده ایمـان آورده و مؤمنـان نیز همه به 
خـدا و فرشـتگان خـدا و کتـب و پیغمبران خدا ایمـان آوردند...«.

5.  غافر: 66؛ یعنی: »... و مأمورم که فقط تسلیم ]فرمان ها و احکام[ پروردگار جهانیان باشم«.

6.  انعام: 14؛ یعنی: »... بگو: »من مأمورم که نخستین مسلمان باشم...«.
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کفــر أمیــر المؤمنیــن حتــی یســلم؟ ومتــی  البدئــة بــه تســتدعي ســبقا مــن الکفــر ومتــی 

أشــرك بــاهلل حتــی یؤمــن؟ و قــد انعقــدت نطفتــه علــی الحنیفیــة البیضــاء، واحتضنــه 

حجــر الرســالة، وغذتــه یــد النبــوة، وهذبــه الخلــق النبــوي العظیــم، فلــم یــزل مقتصــا 

یافعــا وغامــا وکهــا  أثــر الرســول ... فلقــد کان )؟ع؟( مؤمنــا جنینــا ورضیعــا و فطیمــا و

إیمانــه وأولیتــه فیهمــا وســبقه إلــی  وخلیفــة... بــل نحــن نقــول: إن المــراد مــن إســامه و

النبــي فــي االســام هــو المعنــی المــراد مــن قولــه تعالــی عــن إبراهیــم الخلیــل )؟ع؟(: 

�تُ  ْ مݧ
ݩَ
ْسل

َ
ٰاَل ا  �ت

ݦݦݦݦݩݩۖ
ِلْم٭ ْ ݧ سݧ

َ
ۥݨٓ ا هݨݦُ ۥ َر�بُّ ُ �ݩݧ

َ
ٰاَل ل < 1وفیمــا قــال ســبحانه عنــه : >ِا�نْ �ت �نَ ُمْسِلٖم�ي

ْ
ُل ال ݢّوَ ݢ

َ
ا ا �نَ

ݦَ
>... َوا

2 > �نَ ٖم�ي
َ
عٰاݠل

ْ
ِ اݠل

ݠِلَر�بّ

< وفیمــا قــال تعالی  �نَ ُمْسِلٖم�ي
ْ
ُل ال ݢّوَ ݢ

َ
ا ا �نَ

ݦَ
وفیمــا قــال ســبحانه عــن موســی )؟ع؟(: >...َوا

...<. وفیمــا قــال: >...
ݦݦݩ
٭ ��ݩنَ ُ �نݧ ݬِ مݫ

�ؤݨݨْ مݩݩُ
ݨْ
ٖ َوال ݭݭِهݫ

ّ بݧ ݫ ِه ِم�نݨْ َر�ݫ ْ �يݧ
َ
َل ِال ِ رن

ْ �نݧ
ُ
 ا

ٓ
مٰا �ُل �بِ ُ ݧ سݧ َم�نَ اݠلرݩّݨَ عــن نبیــه األعظــم: >ءاٰ

.»> �نَ ِم�ي
َ
َعال

ْ
ّ ال

ْسِلَم ِلَر�بِ
ؤُ
�نْ ا

ؤَ
ِمْر�تُ ا

ؤُ
...< وفــي قولــه: >َوا

ݦݦݦݦݦݩ
َم٭

ݩَ
ل ْ سݧ

َ
َل َم�نݨݨْ ا ݢّوَ ݢ

َ
ُك��نَ ا

َ
�نْ ا

َ
�تُ ا ِمرݦْ

ُ
ْل ِاٮنّٖٓ� ا �تُ

ــا  ــه دو معن کلمــۀ اســلم و آمــن ب گفــت،  ــوان  ــر اســاس بیــان عامــۀ امینــی می ت ب
کــه پــس از کفــر و شــرک باشــد. دوم: اظهــار  می توانــد بــه کار رود. یکــم: اســام و ایمانــی 

اســام باطنــی و درونــی. 

کــه مــردم  ــوع اّول اســت  ــکار مــی رود ایمانــی از ن ــارۀ غیــر معصومیــن ب آن  چــه درب
ــر از ســر صــدق و اعتقــاد قلبــی باشــد، بســیار  گ ــه ا ک ــی  ــد. ایمان ــران آورده ان ــه پیامب ب

ــت. ــمند اس ارزش

که بر اساس سّنت اّما معنای دّوم، مختص انبیاء و اوصیای ایشان؟مهع؟  است 

کفــر درباره شــان قابــل تصــور نیســت. ایمــان امیر مؤمنــان؟ع؟   الهــی، ســابقۀ شــرک و 

1.  انعام: 163؛ یعنی: »...و من نخستین مسلمانم!«
 2.  بقره: 131؛ یعنی: »آن گاه )برگزیده شد( که خدا به او فرمود: ای ابراهیم سر به فرمان خدا فرود آر، 

عرض کرد: پروردگار عالمیان را مطیع فرمانم«.



یخ اسالم )گذری بر شخصّیت شنایس امیرمؤمنان؟ع؟( تار 70

نیــز، در ایــن دســته جــای می گیــرد و بلکــه، از باالتریــن نــوع آن اســت.

که بر اصحاب خاص رسول خدا، فضایلش آشکار بود: همو 

ــي َو َواَزَرِنــي َعِلــّيٌ َو  ْنُفِســُکْم َعّنِ
َ
ُکــْم َرِغْبُتــْم ِبأ

َ
ــاُس ِإّن َهــا الّنَ ّیُ

َ
 اهلِل؟لص؟ أ

ُ
 َرُســول

َ
»َقــال

ْنَیــا َو 
ُ

َطاَعِنــي َو َمــْن َعَصــاُه َفَقــْد َعَصاِنــي َو َفاَرَقِنــي ِفــي الّد
َ
َطاَعــُه َفَقــْد أ

َ
َواَســاِني َفَمــْن أ

ــْم  ُیْشــِرْك  ِباهلِل  
َ
 ِفیَمــْن ل

َ
ْن [ َیُشــّك

َ
َحــٍد َیْعِقــُل ]أ

َ
ْیــَس َیْنَبِغــي أِل

َ
ْیَفــُة ل

َ
 ُحذ

َ
 َو َقــال

َ
ِخــَرِة َقــال

ْ
اآل

ــِن اْنَهــَزَم  ْفَضــُل ِمّمَ
َ
ــْم َیْنَهــِزْم َعــْن َرُســوِل اهلِل؟لص؟ أ

َ
ــِه َو َمــْن ل ْشــَرَك ِب

َ
ــْن أ ْفَضــُل ِمّمَ

َ
ــُه أ

َ
ّن
َ
أ

ِبــي َطاِلــٍب؟امهع؟«؛1 
َ
ْفَضــُل َو ُهــَو َعِلــّيُ ْبــُن أ

َ
یَمــاِن ِبــاهلِل َو َرُســوِلِه أ ِ

ْ
ــی اإل

َ
ــاِبَق ِإل  الّسَ

َ
ّن

َ
َو أ

در  ی می گردانیــد  رو مــن  از  مــردم! شــما  ای  فرمودنــد:  »رســول خــدا؟لص؟  یعنــی: 

ی، هــر  حالی کــه علــی، بارهــای مــرا بــر مــی دارد و بــه مــن نیکــی می کنــد. بدیــن رو

کــرده و نافرمانــی او، نافرمانــِی مــن و جــدا شــدن  ی  کنــد، از مــن پیــرو ی  کــه از او پیــرو

کــه در  کســی را نرســد  گفــت:  ی می گویــد حذیفــه  از مــن در دنیــا و آخــرت اســت. راو

یــده اســت برتــر  کــه هرگــز بــه خــدا شــرک نورز کــه بزرگمــردی  کنــد  ایــن واقعّیــت شــک 

کــه هیــچ گاه از حمایــت  ــد. و بزرگمــردی  یده ان ــه خــدا شــرک ورز کــه ب ــان  اســت از آن

ــه  کــه در ایمــان ب کســی  گریختــگان اســت و  ــر از  رســول خــدا شــانه خالــی نکــرد، برت

گرفتــه، از آن هــا برتــر اســت و او همــان علــی بــن  خــدا و رســولش بــر دیگــران ســبقت 

ابیطالــب؟امهع؟ اســت«.

کــه  بــود  کســی  ــۀ متعــّدد، امیرمؤمنــان؟ع؟ اّول 
ّ
2- طبــق روایــات متواتــر و ادل

گردیــد. ایــن موضــوع توســط بیــش از 60 نفــر از  اســام آورد و مفتخــر بــه ایــن فضیلــت 

بــزرگان صحابــه و تابعیــن نقــل شــده اســت.2 عــاوه بــر ایــن، از وجــود مقــّدس رســول 

یــادی تأییــد شــده و بــه عنــوان فضیلتــی از  خــدا؟لص؟ نیــز ایــن مطلــب در مــوارد ز

1.  تفسیر فرات الکوفي، ص96� 

2.  الصحیح من سیرة النبی االعظم )؟لص؟(، ج2 ص317�
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ــد:  ــه فرموده ان ــرای نمون ــت. ب ــده اس ــرح ش ــب؟امهع؟ مط ــن ابیطال ــی ب ــل عل فضای

ِبــي َطاِلــٍب«؛1 یعنــی: »اى 
َ
ــُن أ مًا َعِلــّيُ ْب

َ
ُکــْم ِإْســا

ُ
ل ّوَ

َ
َحــْوَض  أ

ْ
ــَي  ال

َ
ُکــْم  ُوُرودًا َعل

ُ
ل ّوَ

َ
»أ

خلــق! اولیــِن شــما در وارد شــدن بــر مــن نــزد حــوض، اولیــِن شــما در مســلمان شــدن 

]یعنــی[ علــی بــن ابــی طالــب ]؟امهع؟[ اســت«.

در ایــن دنیــا، صــورت بــر ســیرت غلبــه دارد و ظاهــر بــر باطــن. از ایــن رو، می تــوان 

کســب نمــود و در چشــم  ــا نمایــش و ظاهرســازی، جایگاهــی  ــب، ی ــا نیرنــگ و فری ب

دیگــران بــاال رفــت.

اّمــا در آخــرت چنیــن نیســت و ســیرت بــر صــورت غلبــه دارد و باطــن بــر ظاهــر. آن 

کــه دربــارۀ آن خداونــد می فرمایــد: روز اســت 

که اسرار باطن شخص آشکار شود«. <؛2 یعنی: »روزی  رݩُ �ؤِ
ٓ راٰ � اݠلّسَ

َ
ل ݨݨْ �بݧ

مݩݩَ �تُ �ݨْ ݦَ >�ي

ا...<؛3 یعنــی: »و ]در عرصــه قیامــت[ همگــی در پیشــگاه خــدا  عݡً ٖم�ي َ ِه حب ݢوݤا ِللّٰ ݢ ُ ݢرݩݩنݧ َرݢ بݦَ ݭݫ >َو�ݫ

ظاهــر مــی شــوند...«.

یــن وارد شــونده بــه حــوض باشــد، برتــری 
ّ
گــر فــردی بــه عنــوان اول در چنیــن روزی، ا

او را بــه تمامــی مردمــان نشــان می دهــد.4

ــه ایــن مطلــب در مقابــل مّدعیــان خافــت، از  3- علی رغــم احتجــاج ایشــان ب

1.  الفصـول المختـارة، ص262؛ المسـتدرک علـی الصحیحیـن، ج3، ص147، دار الکتـب 
العلمیـة: بیـروت. بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک: الصحیـح مـن سـیرة االمـام علـی )؟ع؟(، سـید 
کـم در مسـتدرک الصحیحیـن و نیـز ذهبی در تلخیصش،  جعفـر مرتضـی، ج1، ص332. ]حا

در پاورقـی همیـن صفحـه، ایـن حدیـث را صحیـح دانسـته اند.[

2.  طارق: 9�

3.  ابراهیم: 21�

4.  برگرفته از سخنان آیت اهّلل وحید خراسانی.
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کــس، مخالفتــی در ایــن موضــوع نقــل نشــده اســت؛ و بلکــه حتــی دشــمنان  هیــچ 

کــرده و آن را مانــع ســّب و بدگویــی بــه آن حضــرت  ــه ایــن مطلــب اعتــراف  ایشــان ب
ــت.1 ــل شده اس ــاص نق ــی وق ــن اب ــعد ب ــه از س ــتند؛ چنانک می دانس

که اســام  از این رو امام المّتقین، علی بن ابیطالب؟امهع؟ نخســتین فردی اســت 

که می گوید: گوینده ای است   آورده است و همان 

کبـر ال یقولهـا بعـدی اال کاذب مفتـر،  »أنـا عبـداهلل و اخـو رسـوله و أنـا الصّدیـق األ

یت مع رسول اهلل؟لص؟  قبل الناس بسبع سنین«2؛ یعنی: »من بندۀ خدا و برادر 
ّ
صل

کبـر هسـتم، ایـن اّدعـا را بعـد مـن بـه جـز دروغگـو و افتـرا  یـم. و مـن صّدیـق ا رسـول او

زننـده نمی کنـد، همانـا مـن هفـت سـال قبـل از مـردم نمـاز بـه جـای آوردم«.

مــۀ امینــی؟حر؟ قــول ابــو جعفــر اســکافِی معتزلی، متوفاى ســال 240 را در رســاله 
ّ

 عا

خود، چنین نقل می کند:

کــه علــی ]؟ع؟[ افتخــار پیشــگامی بــه اســام را داشــت،   »همــه مــردم مــی داننــد 

و  آورد  ایمــان  شــنبه  ســه  روز  علــی  و  شــد  مبعــوث  دوشــنبه  روز  ]؟لص؟[  پیامبــر 

می فرمــود: مــن هفــت ســال قبــل از دیگــران نمــاز خوانــدم! و پیوســته می فرمــود: 

کــه اســام آوردم و ایــن مســأله از هــر مشــهورى مشــهورتر  کســی هســتم  مــن نخســتین 

کــه اســاِم علــی را ســبك بشــمرد یــا بگویــد او  اســت و مــا کســی را در گذشــته نیافتیــم 

کــه افــرادى مثــل عبــاس  کــودك خردســالی بــود، عجــب ایــن  کــه  اســام آورد در حالــی 

ــد  ــد، ولــی فرزن ــراى پذیرفتــن اســام، منتظــر عکــس العمــل ابوطالــب بودن و حمــزه ب
ابوطالــب هرگــز منتظــر پــدر ننشســت و ایمــان آورد«.3

1.  المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص571� 

کنز العّمال، ج13، ص122�  .2

3.  الغدیر فی الکتاب و السنة و االدب، ج 3، ص 237�
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ــه ایــن فضیلــت مهــم،  ــا خدشــه وارد ســاختن ب یــخ، افــرادی ب گواهــی تار ــه  4- ب

کــم اهمّیــت جلــوه دادِن چنیــن فضیلتــی داشــته و ایمــان حضرتــش در  ســعی در 

از داســتان  بیــان بخشــی  در  رســول خــدا؟لص؟  را بی اعتبــار خوانده انــد.  کودکــی 

گزافــه ای، این طــور پاســخ داده انــد1: والدت امیــر مؤمنــان، بــه چنیــن 

وســًا 
ُ
ــا ُجل ُکّنَ ّيِ َقــاال  ُخــْدِر

ْ
ِبــي َســِعیٍد ال

َ
ِبــي ُعَمــَر َو أ

َ
َي َعــْن ُمَجاِهــٍد َعــْن أ متــن: »ُرِو

ِمْقــَداُد ْبــُن 
ْ
ّيُ َو ال ِغَفــاِر

ْ
ُبــو َذّرٍ ال

َ
َفاِرِســّيُ َو أ

ْ
َماُن ال

ْ
ِعْنــَد َرُســوِل اهلِل؟لص؟ ِإْذ َدَخــَل َســل

ْیَمــُة ْبــُن  َهــاِن َو ُخَز ّیِ
َهْیَثــِم ْبــُن الّتَ

ْ
ُبــو ال

َ
َیَمــاِن َو أ

ْ
ْیَفــُة ْبــُن ال

َ
ــاُر ْبــُن َیاِســٍر َو ُحذ ْســَوِد َو َعّمَ

َ ْ
األ

ُحــْزُن َظاِهــٌر 
ْ
ــِه َو ال ــَن َیَدْی ــْوا َبْی ــَة َفَجَث

َ
ــُن َواِثل ــُر ْب ــِل َعاِم َفْی ــو الّطُ ُب

َ
ــَهاَدَتْیِن َو أ

َ
ــٍت ُذو الّش َثاِب

ــا َنْســَمُع ِمــْن َقــْوٍم ِفــي 
َ
 اهلِل ِإّن

َ
ــا َرُســول َهــاِت َی ّمَ

ُ ْ
َبــاِء َو األ

ْ
ــوا َفَدْیَنــاَك ِباآل

ُ
ِفــي ُوُجوِهِهــْم َفَقال

ْیِهــْم«.
َ
ّدِ َعل ِذُنَك ِفــي الــّرَ

ْ
ــا َنْســَتأ

َ
ــَك َمــا َیْحُزُنَنــا َو ِإّن ِخیــَك َو اْبــِن َعّمِ

َ
أ

کــه هــر  ــو ســعید خــدرى نقــل شــده  ترجمــه: »از مجاهــد، از قــول ابــی عمــرو و اب

ــو  کــه ســلمان فارســی و اب ــم  ــد: در حضــور رســول خــدا؟لص؟ نشســته بودی گفته ان دو 

ذر غفــارى و مقــداد بــن اســود و عمــار بــن یاســر و حذیفــة بــن یمــان و ابــو الهیثــم بــن 

تیهــان و خزیمــة بــن ثابــت ذو الشــهادتین و ابــو الطفیــل عامــر بــن واثلــه آمدنــد و مقابل 

گفتنــد: اى رســول خــدا! پــدر  پیامبــر زانــو زدنــد و انــدوه بــر چهــره ایشــان آشــکار بــود و 

گروهــی در بــاره بــرادر و پســر عمویــت ســخنانی  و مادرمــان بــه فــداى تــو بــاد. مــا از 

کــه پاســخ  کنــون از شــما اجــازه می خواهیــم  کــه اندوهگیــن می شــویم و ا می شــنویم 

آنــان را بدهیــم«. 

ــّيِ  ــي َعِل ــِن َعّمِ ِخــي  َو اْب
َ
ــوَن  ِفــي  أ

ُ
ــا َعَســاُهْم  َیُقول  اهلِل؟لص؟ َو َم

ُ
 َرُســول

َ
متــن: »َفَقــال

ْدَرَکــُه 
َ
َمــا أ

َ
ِم َو ِإّن

َ
ْســا ِ

ْ
ــی اإل

َ
ّيُ َفْضــٍل ِلَعِلــّيٍ ِفــي َســْبِقِه ِإل

َ
ــوَن أ

ُ
ــوا َیُقول

ُ
ِبــي َطاِلــٍب َفَقال

َ
ْبــِن أ

َقــْوِل«. 
ْ
ا ال

َ
 َو َنْحــَو َهــذ

ً
ُم ِطْفــا

َ
ْســا ِ

ْ
اإل

1.  به سبب طوالنی بودن حدیث شریف، آن را به چند قسمت تقسیم کرده ایم.
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ترجمــه: »پیامبــر فرمودنــد: چــه چیــزى در بــاره  بــرادر و پســر عمویــم علــی بــن ابــی 

گفتنــد: می گوینــد چــه فضیلتــی بــراى علــی در مــورد پیشــی  طالــب می گوینــد؟ 

کــودك و  گرفتــن او بــه اســام آوردن اســت و حــال آنکــه بــه هنــگام ظهــور اســام او 

ــخنان«. ــن س ــال ای ــت و امث ــوده اس ــك ب کوچ

ُکْم َهـــْل 
ُ
ل

َ
ْســـأ

َ
 َو ِبـــاهلِل أ

َ
ـــوا ِإي َو اهلِل َفَقـــال

ُ
ا َیْحُزُنُکـــْم َقال

َ
 َفَهـــذ

َ
؟لص؟ أ

َ
متـــن: »َفَقـــال

اِغـــي  َمِلـــِك الّطَ
ْ
ُبـــوُه ِمـــَن ال

َ
 ِإْبَراِهیـــَم؟ع؟ َهـــَرَب ِبـــِه أ

َ
ّن

َ
ـــاِلَفِة أ ُکُتـــِب الّسَ

ْ
َعِلْمُتـــْم ِمـــَن ال

ـــْمِس َو ِإْقَبـــاِل 
َ

ـــُق َبْیـــَن ُغـــُروِب الّش
َ
ٍث ِبَشـــاِطِئ َنَهـــٍر َیَتَدّف

َ
ْثـــا

َ
ـــُه َبْیـــَن أ ّمُ

ُ
َفَوَضَعـــْت ِبـــِه أ

ــُه  ــُح َوْجَهـ ــا َیْمَسـ ــْن َتْحِتَهـ ــاَم ِمـ ْرِض َقـ
َ ْ
ــِه األ ــی َوْجـ ـ

َ
ــَتَقّرَ َعل ــُه َو اْسـ ــا َوَضَعْتـ ـ ّمَ

َ
ــِل َفل ْیـ

َّ
الل

ــَراُه  ــُه َتـ ـ ّمُ
ُ
ــِه َو أ ــَح ِبـ ــًا َفاْمَتَسـ  َثْوبـ

َ
ــذ َخـ

َ
ــّمَ أ  اهلُل ُثـ

َّ
ــَه ِإال ـ

َ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
ــَهاَدِة أ ــْن َشـ ــُر ِمـ ــُه َو ُیْکِثـ َسـ

ْ
َو َرأ

ـــَماِء  ـــی الّسَ
َ
ـــِه ِإل ـــاّدًا َعْیَنْی ـــا َم ـــَن َیَدْیَه  َبْی

ُ
ـــْرِول ـــی ُیَه ـــّمَ َمَض ـــِدیدًا ُث ـــرًا َش ـــُه َذْع ـــَرْت ِمْن ِع

ُ
َفذ

ْر�نِ 
�ؤَ

ْ
ماوا�تِ َو ال ��تَ الّسَ

ُ
ك

َ
َم َمل راِه�ي ْ �ب ِری اإِ ِلَك �نُ ـــّزَ َو َجـــَل  >َو َكدن  اهلُل َع

َ
ـــال ـــا َق ـــُه َم ـــَکاَن ِمْن َف

ٮنِّ�  ـــی َقْوِلـــِه  >اإِ
َ
ا َرٮبِّ�< 1 ِإل اَل هدن  �ت

ً
ا �ب

َ
ى  َكْ�ك

ؤ
ُل َرا �يْ

َّ
ِه الل �يْ

َ
�نَّ َعل َ ا حب ّمَ

َ
ل �نَ * �نَ �ي �نِ ُم��تِ
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ترجمـــه: »پیامبـــر؟لص؟ پرســـیدند: همیـــن موضـــوع شـــما را اندوهگیـــن می ســـازد؟ 

ــما  ــوگند از شـ ــدا سـ ــه خـ ــما را بـ ــد: شـ ــر فرمودنـ ــوگند. پیامبـ ــدا سـ ــه خـ ــد: آرى بـ گفتنـ

کـــه چـــون ابراهیـــم؟ع؟ را  گذشـــتگان نمی دانیـــد  کتابهـــاى  کـــه مگـــر از  می پرســـم 

ـــاى  ـــار توده ه کن ـــم؟ع؟ را  ـــادرش ابراهی ـــرد و م ـــرون ب ـــرکش بی ـــاه س ـــم پادش ـــدرش از بی پ

کـــه بـــر لبـــه جویـــی بـــود و در فاصلـــه هنـــگام غـــروب تـــا آغـــاز شـــب از آن  کـــی  خا

1.  انعـام: 75-76؛ یعنـی: »بدیـن سـان بـه ابراهیـم ملکـوت آسـمانها و زمیـن را نشـان دادیـم تـا 
گفـت: ایـن اسـت پـروردگار  گـردد. * چـون شـب او را فروگرفـت، سـتاره اى دیـد.  از اهـل یقیـن 

مـن...«.

ید، بیزارم!«. 2.  همان: 78؛ یعنی: »...ای قوم من از شریک  هایی که شما )برای خدا( می ساز



ب 75مّود گر

كـــودك  كـــودك را آنجـــا بـــر زميـــن نهـــاد،  كـــه مـــادر  آب مى گذشـــت قـــرار داد،1 هميـــن 

ــراوان ال الـــه اال اهلل  ــّرر و فـ ــر خـــود دســـت مى كشـــيد و مكـ ــره و سـ برخاســـت و بـــر چهـ

كـــه او را چنيـــن  ـــر خـــود پيچيـــد و مـــادرش  گرفـــت و ب مى گفـــت و ســـپس پارچه يـــى را 

ديـــد ســـخت بـــه بيـــم و تـــرس افتـــاد. آنـــگاه ابراهيـــم برابـــر مـــادرش شـــروع بـــه هرولـــه 

ـــه ســـوى  كـــرد و چشـــمهاى خـــود را ب ـــكان دهنـــد[  كـــه شـــانه ها را ت ـــى  ]حركـــت در حال

آســـمان دوخـــت و خداونـــد عـــز و جـــل در ايـــن بـــاره چنيـــن فرمـــوده اســـت: »همچنيـــن 

مـــا بـــه ابراهيـــم ملكـــوت آســـمانها و زميـــن را نشـــان داديـــم تـــا از يقين دارنـــدگان باشـــد، 

گفـــت: ايـــن  يـــك بـــر او نمـــودار شـــد ســـتاره رخشـــانى ديـــد.  پـــس چـــون شـــب تار

كـــه مى فرمايـــد: »مـــن از آنچـــه شـــما شـــريك خـــدا قـــرار  ـــا آنجـــا  پـــروردگار مـــن اســـت.« ت

مى دهيـــد بيـــزارم«.
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1.  در روضـۀ كافـی و صفحـه بیسـتم از جلـد سـی و پنجـم بحـار األنـوار، نـام ايـن رود، حـرزان آمـده 
است. 
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کـــه فرعون چنـــان در جســـتجوى موســـی؟ع؟ بود که  ترجمـــه: »و نیـــز می دانیـــد 
ید و کودکان را می کشـــت براى اینکه موســـی را بکشـــد؛  شـــکم زنـــان بـــاردار را می در
کـــودك را در  کـــه مـــادرش موســـی؟ع؟ را بـــه دنیـــا آورد، فرمان داده شـــد که  و همیـــن 
یا )رود نیل( افکند. و مادر ســـرگردان شـــد تـــا آنکه فرزند  صندوقـــی نهـــد و آن را به در
یا بیفکن و چون این ســـخن را گفت  بـــا او بـــه گفتگو آمد و گفت: اى مـــادر مرا به در
مادرش به وحشـــت افتاد و گفت: پســـرکم بیم آن دارم که غرق شـــوى. موسی فرمود: 
کـــه خداوند مرا پیـــش تو بـــر می گرداند و مـــادر ســـرانجام چنان  اندوهگیـــن مبـــاش 
که به ســـاحل رســـید  یـــا چندان باقی ماند  ى در کـــرد و موســـی در آن صنـــدوق بر رو
کی خورده  و بـــا تمـــام وجـــود در اختیار مادرش قـــرار گرفت، بـــدون آنکه هیـــچ خورا
یا مایعی آشـــامیده باشـــد و ســـالم و معصوم به دامان مادر برگشـــت. و روایت شـــده 
کشـــیده اســـت و خداوند متعال  که این مدت هفتـــاد روز یا هفت ماه طول  اســـت 
کودکی موســـی؟ع؟ چنین فرموده اســـت: »تـــا تربیت و پرورشـــت به نظر ما  در مـــورد 
گیـــرد، آنگاه که خواهرت در جســـتجوى تو بود و می گفت می خواهید شـــما  انجـــام 
کفالـــت ایـــن طفل را بـــر عهـــده بگیرد و تـــرا پیش  که  کســـی  کنـــم بـــه  را راهنمایـــی 

گردید«. گرداندیم تا چشـــمش روشـــن  مـــادرت باز 
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کاخ  کـــه خواهـــرت بـــه ســـوی  گاه  یـــر نظـــر مـــن پـــرورش یابـــی. * آن  1.  طـــه: 39-40؛ یعنـــی: »...تـــا ز
کنـــد، راهنمایـــی  کـــه از ایـــن نـــوزاد سرپرســـتی  کســـی  گفـــت: آیـــا شـــما را بـــه  فرعـــون رفـــت، و 
ـــورد ...«. ـــه نخ ـــم و غص ـــود و غ ـــاد ش ـــحال و ش ـــا خوش ـــم ت ـــادرت برگرداندی ـــه م ـــو را ب ـــس ت ـــم؟ پ کن

کـه پـروردگارت از  یـر ]پـای[ او ندایـش داد: غمگیـن مبـاش  2.  مریـم: 24؛ یعنـی: »پـس کـودک از ز
یـر ]پـای[ تـو نهـر آبـی پدیـد آورده اسـت ]تا بیاشـامی و شستشـو کنـی.[«. ز
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َ

الّث

ترجمــه: »و مگــر در بــاره عیســی بــن مریــم؟امهع؟ خــداى عــز و جــل چنیــن نفرمــوده 

کــه خــداى زیــر پــاى تــو  کــه غمگیــن مبــاش  کــرد  کــه »از زیــر آن درخــت او را نــدا  اســت 

کــه مــادرش  کــرد ...« و مگــر عیســی بــه هنــگام تولــد و هنگامــی  چشــمه آبــی جــارى 

کــرد ســخن نگفــت و قــرآن در ایــن مــورد می گویــد: »گفتنــد چگونــه بــا  بــه او اشــاره 

کــه مــن بنــده  گفــت: همانــا  گوییــم؟ عیســی  گهــواره اســت ســخن  کــه در  کودکــی 

کــه  ــر ایــن می بینیــد  ــه مــن عنایــت شــده اســت. بنــا ب کتــاب آســمانی ب کــه  ــم  خدای

کتــاب  گفتــه اســت و بــه او در همــان ســن و ســال  عیســی؟ع؟ بــه هنــگام تولــد ســخن 

گذشــته  آســمانی و نبــوت خاصــه عنایــت شــده اســت و چــون ســه روز از عمــر او 

گــزاردن نمــاز و پرداخــت زکات ســفارش شــده اســت و روز دوم تولــدش بــا مــردم  بــه 

گفتــه اســت«. ســخن 

ــا 
َ
َقِنــي َو َعِلّیــًا ُنــورًا َواِحــدًا َو ِإّن

َ
 َخل

َ
 اهلَل َعــّزَ َو َجــّل

َ
ّن

َ
متــن: »َو َقــْد َعِلْمُتــْم َجِمیعــًا أ

َســاِء  ْرَحــاِم الّنِ
َ
َجــاِل َو أ ِب الّرِ

َ
ْصــا

َ
ــی أ

َ
َنــا ِإل

َ
ــی ُثــّمَ َنَقل

َ
ُح اهلَل َتَعال ــِب آَدَم ُنَســّبِ

ْ
ــا ِفــي ُصل ُکّنَ

 
َ

ّن
َ
ِلــِب َو أ ُمّطَ

ْ
ــی َعْبــِد ال

َ
ُکّلِ َعْهــٍد َو َعْصــٍر ِإل ُبُطــوِن ِفــي 

ْ
ُهــوِر َو ال

ُ
َیْســَمُع َتْســِبیَحَنا ِفــي الّظ

ــی 
َ
ــوِر َعل ْســَماُؤَنا َمْخُطوَطــًة ِبالّنُ

َ
ــَن أ ــی َتَبّیَ َهاِتَنــا َحّتَ ّمَ

ُ
َکاَن َیْظَهــُر ِفــي ُوُجــوِه آَباِئَنــا َو أ ُنوَرَنــا 

ــي َو  ِبــي َطاِلــٍب َعّمِ
َ
ِجَباِهِهــْم ُثــّمَ اْفَتــَرَق ُنوُرَنــا َفَصــاَر ِنْصُفــُه ِفــي َعْبــِد اهلِل َو ِنْصُفــُه ِفــي أ

ْیــٍش  ٍ ِمــْن ُقَر
َ

َســا ِفــي َمــل
َ
ــي ِإَذا َجل ِبــي َو َعّمِ

َ
َکاَن أ َکاَن َیْســَمُع َتْســِبیَحَنا ِمــْن ُظُهوِرِهَمــا َو 

1.  همـان: 29-30؛ یعنـی: » ...گفتنـد: چگونـه بـا کودکـی که در گهواره اسـت، سـخن بگوییم؟! 
* نـوزاد ]از میـان گهـواره[ گفـت: بـی تردیـد من بنـده خدایم ...«.
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ــْن  ــا ِم ْن َخَرْجَن
َ
ــی أ

َ
ِبیــِه ِإل

َ
ــِب أ

ْ
ــْن ُصل ــّيٍ ِم ــوُر َعِل ــي َو ُن ِب

َ
ــِب أ

ْ
ــْن ُصل ــوِري ِم ــَن ُن ــْد َتَبّیَ َو َق

َهاِتَنــا«. ّمَ
ُ
ْیَنــا َو ُبُطــوِن أ َبَو

َ
ِب أ

َ
ْصــا

َ
أ

کــه خــداى عــز و جــل مــن و علــی را از یــك نــور  ترجمــه: »و شــما همــگان می دانیــد 
ــم و خــداى را تســبیح می گفتیــم  ــده اســت و مــا هــر دو در پشــت آدم بودی ــو آفری و پرت
ــان منتقــل شــدیم و در هــر دوره و روزگار  ــردان و ارحــام زن ــه پشــت دیگــر م و ســپس ب
آواى تســبیح مــا در پشــتهاى مــردان و رحمهــاى زنــان شــنیده می شــد تــا روزگار عبــد 
کان مــا( و چهــره مــادران مــا دیــده می شــد  المطلــب؛ و پرتــو مــا در چهــره پــدران مــا )نیــا
ــو  ــگاه پرت ــت. آن ــش می بس ــان نق ــانیهاى ایش ــر پیش ــو ب ــا پرت ــا ب ــاى م ــه نامه ک ــا  ــا آنج ت
گرفــت و  مــا دو نیمــه شــد، نیمــی در عبــد اهلل و نیمــی در عمویــم ابــو طالــب قــرار 
آواى ســتایش و تســبیح مــا از پشــت آن دو شــنیده می شــد و پــدر و عمویــم چــون در 
انجمنهــاى قریــش می نشســتند، نــور مــن در چهــره پــدرم و نــور علــی در چهــره پــدرش 

تابــان بــود تــا آنکــه هــر یــك از پشــت پــدر و شــکم مــادر خویــش بیــرون آمدیــم«.

 ِلــي َیــا َحِبیَب اهلِل
َ

َدِة َعِلــّيٍ َفَقــال
َ

َقــْد َهَبــَط َحِبیِبــي َجْبَرِئیــُل ِفــي َوْقــِت ِوال
َ
 متــن: »َو ل

ِتــَك  َواُن ُظُهــوِر ُنُبّوَ
َ
ا أ

َ
 َهــذ

ُ
ِخیــَك َعِلــّيٍ َو َیُقــول

َ
َدِة أ

َ
َم َو َیْهِنُئــَك ِبــِوال

َ
ــا ْیــَك الّسَ

َ
 َعل

ُ
 اهلُل َیْقــَرأ

یِرَك َو ِصْنــِوَك َو َخِلیَفِتَك  ِخیــَك َو َوِز
َ
ْدُتــَك ِبأ ّیَ

َ
ِتَك ِإْذ أ

َ
َکْشــِف ِرَســال ِن َوْحِیــَك َو 

َ
َو ِإْعــا

َســٍد 
َ
ْیــُت ِبــِه ِذْکــَرَك َفُقْمــُت ُمَبــاِدرًا َوَجــْدُت َفاِطَمــَة ِبْنــَت أ

َ
ْعل

َ
ْزَرَك َو أ

َ
َو َمــْن َشــَدْدُت ِبــِه أ

َهــا«.
َ
َقَواِبــُل َحْول

ْ
َســاِء َو ال َمَخــاُض َو ُهــَو َبْیــَن الّنِ

ْ
ّمَ َعِلــّيٍ َو َقــْد َجاَءَهــا ال

ُ
أ

گفــت:  ترجمــه: »و بــه هنــگام تولــد علــی حبیــب مــن جبرئیــل فــرود آمــد و بــه مــن 

تــو مــژده و شــاد بــاش تولــد  بــه   اى حبیــب خــدا! پــروردگارت ســام می رســاند و 

بــرادرت علــی را می دهــد و می فرمایــد: هنــگام ظهــور پیامبــرى تــو و آشــکار شــدن 

کــه اینــك تــرا بــا بــرادر و وزیــر و خلیفــه و هماننــد  وحــی بــر تــو نزدیــك شــده اســت 

یــت را اســتوار ســاختم.  ــرا بلنــد آوازه و بازو کــردم و بــه وســیله او نــام ت خــودت تأییــد 
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مــن شــتابان برخاســتم و دیــدم فاطمــه دختــر اســد و مــادر علــی در حــال درد زایمــان 

اســت و او میــان زنــان و قابله هاســت«.

ْســِجْف َبْیَنَهــا َو َبْیَنــَك ِســْجفًا َفــِإَذا 
َ
ــُد أ  َحِبیِبــي َجْبَرِئیــُل َیــا ُمَحّمَ

َ
متــن: »َو َقــال

ــُه 
َ
ــُد َفِإّن ــا ُمَحّمَ ــَدَك َی  ِلــي اْمــُدْد َی

َ
ــّمَ َقــال ــِه ُث ِمــْرُت ِب

ُ
ــُت َمــا أ

ْ
ــاُه َفَفَعل

َ
ّق

َ
َوَضَعــْت ِبَعِلــّيٍ َفَتل

ــی َیــِدي َواِضعــًا َیــَدُه  
َ
 َعل

ً
ــِه َفــِإَذا ِبَعِلــّيٍ َماِئــا ّمِ

ُ
َیِمیــُن َفَمــَدْدُت َیــِدي َنْحــَو أ

ْ
َصاِحُبــَك ال

ــّزَ َو  ــِة اهلِل َع ــِة َو َیْشــَهُد ِبَوْحَداِنّیَ َحَنِفّیَ
ْ
ُن َو ُیِقیــُم ِبال ــَؤّذِ ــَو ُی ُیْمَنــی َو ُه

ْ
ــِه ال ُذِن

ُ
ُیْمَنــی ِفــي أ

ْ
ال

ِتي«.
َ
ــال  َو ِبِرَس

َ
ــّل َج

کــه میــان خــودت و فاطمــه دختــر  گفــت  ترجمــه: »حبیــب مــن جبریــل بــه مــن 

کــه  کــردم  اســد پــرده اى بیاویــز و پــس از اینکــه علــی را زاییــد او را ببیــن. مــن چنــان 

کــن  گفــت دســت راســت خــود را دراز  فرمــان داده شــده بــودم. ســپس جبریــل بــه مــن 

کــه علــی هــم ســر سلســله اصحــاب یمیــن تــو اســت. مــن دســت راســت خــود را بــه 

گاه علــی را در دســت خــود دیــدم در حالــی  کــردم. نــا ســوى فاطمــه دختــر اســد دراز 

گــوش راســت خــود نهــاده و بــر آییــن حقیقــت اذان و  کــه دســت راســت خــود را بــر 

ــد و پیامبــرى مــن مــی داد«.  ــه یگانگــی خداون گواهــی ب اقامــه می گفــت و 

َقــِد 
َ
ــٍد ِبَیــِدِه ل ــِذي َنْفــُس ُمَحّمَ

َّ
ــُت اْقــَرأ َفــَو ال

ْ
 ُقل

ُ
ْقــَرأ

َ
 اهلِل أ

َ
 ِلــي َیــا َرُســول

َ
متــن: » ُثــّمَ َقــال

ِل  ّوَ
َ
َهــا ِمــْن أ

َ
ــی آَدَم َفَقــاَم ِبَهــا َشــْیٌث َفَتا

َ
 َعل

َ
َهــا اهلُل َعــّزَ َو َجــّل

َ
ْنَزل

َ
ِتــي أ

َّ
ُحــِف ال  ِبالّصُ

َ
اْبَتــَدأ

ــُه ِمْنــُه 
َ
ْحَفــُظ ل

َ
ــُه أ

َ
ّن
َ
ــُه أ

َ
َقــّرَ ل

َ َ
ــْو َحَضــَر ِبَهــا َشــْیٌث أل

َ
ــی ل ــی آِخــِر َحــْرٍف ِفیَهــا َحّتَ

َ
َحــْرٍف ِفیَهــا ِإل

ُبــوَر َداُوَد   َز
َ
َهــا ِمْنــُه ُثــّمَ َقــَرأ

َ
ْحَفــُظ ل

َ
ــُه أ

َ
ّن
َ
َقــّرَ ِبأ

َ َ
ــْو َحَضــَرُه ُموَســی أل

َ
ــی ل  َتــْوَراَة ُموَســی َحّتَ

َ
ُثــّمَ َقــَرأ

ــْو َحَضــَرُه 
َ
ــی ل  ِإْنِجیــَل ِعیَســی َحّتَ

َ
َهــا ِمْنــُه ُثــّمَ َقــَرأ

َ
ْحَفــُظ ل

َ
ــُه أ

َ
ّن
َ
َقــّرَ ِبأ

َ َ
ــْو َحَضــَرُه َداُوُد أل

َ
ــی ل َحّتَ

ــی 
َ
ــِه ِإل ِل ّوَ

َ
ــْن أ ــّيَ ِم

َ
ــُه اهلُل َعل

َ
ْنَزل

َ
ــِذي أ

َّ
ــْرآَن ال ُق

ْ
 ال

َ
ــَرأ ــّمَ َق ــُه ُث ــا ِمْن َه

َ
ــُظ ل ْحَف

َ
ــُه أ

َ
ّن
َ
ــّرَ ِبأ َق

َ َ
ِعیَســی أل

ْســَمَع ِمْنــُه آَیــًة ُثــّمَ َخاَطَبِنــي َو 
َ
ْن أ

َ
ــاَعَة ِمــْن َغْیــِر أ ــُه الّسَ

َ
َکِحْفِظــي ل آِخــِرِه َفَوَجْدُتــُه َیْحَفــُظ 

ِتــِه«. ــی َحــاِل ُطُفوِلّیَ
َ
ْوِصَیــاُء ُثــّمَ َعــاَد ِإل

َ ْ
ْنِبَیــاُء َو األ

َ ْ
َخاَطْبُتــُه ِبَمــا ُیَخاِطــُب األ
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کــه بخوانــم؟  ترجمــه: »و ســپس بــه مــن گفــت: اى رســول خــدا! اجــازه می فرمایــی 

گفتــم: آرى بخــوان و ســوگند بــه آن کــس کــه جــان محمــد در دســت اوســت، او شــروع 

کــرد، همــان صحیفه هــا  کــه بــر آدم؟ع؟ نــازل شــده اســت  بــه خوانــدن صحیفه هایــی 

کــرده بــود و از نخســتین  کــه پســر آدم، شــیث؟ع؟ بــراى برپــا داشــتن احــکام آن قیــام 

گــر شــیث حاضــر می بــود همانــا اقــرار می کــرد  حــرف تــا آخریــن حــرف آن را خوانــد و ا

کــه  کــه علــی از او بهتــر آن را حفــظ دارد. ســپس تــورات موســی؟ع؟ را چنــان خوانــد 

کــه علــی بهتــر از او آن را حفــظ دارد.  ــرار می فرمــود  گــر موســی حضــور می داشــت اق ا

ــر داود حضــور می داشــت چنــان  گ کــه ا ــه  گون ــد همــان  ــور داود؟ع؟ را خوان ســپس زب

گــر عیســی  کــه ا ــد  ــه خوان گون ــرار می کــرد و پــس از آن انجیــل عیســی؟ع؟ را همــان  اق

ــر مــن  ــد ب کــه خداون ــی را  ــرار می کــرد و ســپس قرآن ــه حضــورش می آمــد همچنــان اق ب

ــون  ــدم همچ ــان دی ــه او را چن ک ــد  ــان خوان ــان چن ــا پای ــاز ت ــت، از آغ ــوده اس ــازل فرم ن

ــود، بــدون اینکــه در آن هنــگام  کــه اینــك آن را از حفــظ می دانــم حافــظ آن ب خــودم 

مــن آیــه ای  از آیــات قــرآن را شــنیده باشــم. آنــگاه علــی بــا مــن و مــن بــا او چنــان بــا یــك 

کــه پیامبــران و اوصیــاى ایشــان بــا یــك دیگــر ســخن می گوینــد و  گفتیــم  دیگــر ســخن 

کودکــی خــود برگشــت«. ســپس علــی بــه حالــت 

ــی 
َ
ــاهلِل َتَعال ــْرِك ِب ــّكِ َو الّشِ

َ
ــِل الّش ْه

َ
ــْوِل أ ــْن َق ــْم ِم ْیُک

َ
ــا َذا َعل ــوَن َو َم ــَم َتْحَزُن متــن: »َفِل

ــي آَدَم؟ع؟  ِب
َ
 أ

َ
ّن

َ
ــَن َو أ ی َوِصّیِ

ْ
ــُل ال ْفَض

َ
ــي أ  َوِصّیِ

َ
ّن

َ
ــَن َو أ ی ِبّیِ ــُل الّنَ ْفَض

َ
ــي أ ّنِ

َ
ــوَن أ ُم

َ
ــْل َتْعل َه

ِدِهــْم 
َ

ْوال
َ
ْســَماَء أ

َ
ُحَســْیِن َو أ

ْ
َحَســِن َو ال

ْ
ى اْســِمي َو اْســَم َعِلــّيٍ َو اْبَنِتــي َفاِطَمــَة َو ال

َ
ــا َرأ ّمَ

َ
ل

ْکــَرُم 
َ
قــًا ُهــَو أ

ْ
ْقــَت َخل

َ
ِدي َهــْل َخل ِهــي َو َســّیِ

َ
 ِإل

َ
ــوِر َقــال َعــْرِش ِبالّنُ

ْ
ــی َســاِق ال

َ
َمْکُتوبــًا َعل

ْرضــًا 
َ
 أ

َ
ــًة َو ال ــَماًء َمْبِنّیَ ــُت َس ْق

َ
ــا َخل َم

َ
ــَماُء ل ْس

َ ْ
ــِذِه األ  َه

َ
ــْو ال

َ
ــا آَدُم ل  َی

َ
ــال ــي َفَق ــَك ِمّنِ ْی

َ
َعل

ــا آَدُم«. ــَك َی ْقُت
َ
 َخل

َ
 َو ال

ً
ــًا ُمْرَســا  َنِبّی

َ
ــًا َو ال ب ــکًا ُمَقّرَ

َ
 َمل

َ
ــًة َو ال َمْدِحّیَ

کــه  گفتــار مردمــی  ترجمــه: »و شــما بــراى چــه اندوهگیــن می شــوید و چــرا از 
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نســبت بــه خداونــد متعــال در شــك و تردیدنــد افســرده می شــوید؟ مگــر نمی دانیــد 

کــه مــن برتریــن پیامبــران و جانشــین و وصــی مــن برتریــن اوصیــا اســت و اینکــه 

پــدرم آدم؟ع؟ چــون نــام مــن و علــی و دختــرم فاطمــه و حســن و حســین را و نــام 

ــا نــور نوشــته دیــد، عرضــه داشــت: بــار خدایــا، اى   ــر پایــه عــرش ب فرزنــدان ایشــان را ب

گرامی تــر از مــن باشــد آفریــده ای؟ فرمــود:  کــه در پیشــگاهت  ســرور مــن! آیــا آفریــده اى 

گســترده و هیــچ  گــر صاحبــان ایــن نامهــا نبودنــد، همانــا آســمان برافراشــته و زمیــن  ا

کــرده بــودم«. فرشــته مقّربــی را نیافریــده بــودم و هیــچ پیامبــر مرســلی، و نــه تــرا خلــق 

َجاَبــُه 
َ
ْن َیْقَبــَل َتْوَبَتــُه َو َیْغِفــَر َخِطیَئَتــُه َفأ

َ
َنــا أ ُه ِبَحّقِ

َ
ل

َ
ــُه َســأ ّبَ ــا َعَصــی آَدُم َر ّمَ

َ
متــن: »َفل

ــُه َیــا 
َ
 ل

َ
ــُه َفَقــال

َ
ْیــِه َو َغَفــَر ل

َ
 َفَتــاَب َعل

َ
ــِه َعــّزَ َو َجــّل ّبِ ــاُه آَدُم ِمــْن َر

َ
ّق

َ
ِتــي َتل

َّ
َکِلَمــاِت ال

ْ
ــا ال ُکّنَ َو 

 َو اْفَتَخــَر 
َ

ــُه َعــّزَ َو َجــّل ّبَ ــِدَك َفَحِمــَد آَدُم َر
ْ
ِتــَك َو ُول ّیَ ْســَماَء ِمــْن ُذّرِ

َ ْ
 َهــِذِه األ

َ
ْبِشــْر َفــِإّن

َ
آَدُم أ

َماُن َو َمــْن َمَعــُه 
ْ
ْیَنــا َو َقــاَم َســل

َ
ا ِمــْن َفْضِلَنــا َو َفْضــِل اهلِل َعل

َ
 َهــذ

َ
ِئَکــِة ِبَنــا َو ِإّن

َ
َما

ْ
ــی ال

َ
َعل

ُکــْم ُخِلَقــِت 
َ
َفاِئــُزوَن َو ل

ْ
ْنُتــُم ال

َ
 اهلِل ص أ

ُ
ُهــْم َرُســول

َ
 ل

َ
َفاِئــُزوَن َفَقــال

ْ
ــوَن َنْحــُن ال

ُ
َو ُهــْم َیُقول

ــاُر«.1 ْعَداِئُکــْم ُخِلَقــِت الّنَ
َ
ْعَداِئَنــا َو أ

َ
ــُة َو أِل َجّنَ

ْ
ال

ترجمـه: »و چـون آدم تـرك اولـی کـرد و از او لغزشـی سـر زد از خداونـد متعـال به حق 

کـه توبـه اش را بپذیـرد و لغـزش او را بیامـرزد و خداونـد خواسـته او را  کـرد  مـا مسـألت 

پذیرفـت و اجابـت فرمـود، و مـا همـان کلماتی بودیم کـه آدم آنها را از خداوند عز و جل 

فـرا گرفـت 2 و خداونـد توبـه اش را پذیرفت و لغزشـش را آمرزید و بـه آدم فرمود: بر تو مژده 

1.  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط - القدیمة(، ج 1، ص84-82�

2.  ایـن موضـوع در منابـع اهـل تسـّنن نیـز آمـده اسـت. بـراى نمونـه مراجعـه فرماییـد بـه تفسـیر الدر 
کنـز العمـال. بـراى  المنثـور سـیوطی، ذیـل آیـه 37 سـوره بقـره و نیـز در صفحـه 234 جلـد اول 
اطـالع بیشـتر، رك. بـه: صفحـه 170 جلـد اول فضائـل الخمسـه مـن الصحـاح السـته تألیـف 

زآبـادى.  اسـتاد محتـرم سـید مرتضـی فیرو
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یـه و فرزنـدان تـو هسـتند و آدم خداوند خود را سـتود و  بـاد کـه صاحبـان ایـن نامهـا از ذر

بـه وجـود مـا بـر فرشـتگان افتخـار کرد و ایـن نمونه یی از فضیلت ما و بخشـش و فضل 

خداونـد بـر ماسـت. سـلمان و همراهانـش برخاسـتند و می گفتنـد: مـا رسـتگارانیم و 

پیامبـر؟لص؟ بـه ایشـان فرمودنـد: آرى شـما رسـتگارانید و بهشـت بـراى شـما آفریـده 
شـده اسـت و دوزخ بـراى دشـمنان مـا و دشـمنان شـما آفریـده شـده اسـت«.1

5- در یــک جمع بنــدی، در بــاب ارزش ایمــان مــوالی مّتقیــان، امیــر مؤمنــان؟ع؟ 

کــرد: کودکــی می تــوان بــه نــکات زیــر اشــاره  در 

که حضرتش؟ع؟ در چه سنی ایمان آورده اند.  الف_  به طور قطع معلوم نیست 

در مــورد ســن آن حضــرت هنــگام ایمــان آوردن بــه رســول خــدا؟لص؟، اقــوال متعددی 

کــه در ایــن میــان برخــی در پانــزده ســالگی، برخــی چهــارده ســالگی و  نقــل شــده 

گــروه دربــاره چگونگــی اســام  کرده انــد2 و هــر  برخــی دیگــر نیــز ســیزده ســالگی را نقــل 
و ســن او در موقــع مســلمانی طریقــه  اى را پســندیده  انــد.3

گرچــه بــه اتفــاق تمامــی علمــای مذاهــب اســامی، امیــر مؤمنــان؟ع؟ قبــل از  ا

ایمــان آوردن بــه رســول خــدا نیــز، یکتاپرســت و موّحــد بــوده و هرگز ننگ پرســتش بتی 

 بــه دامــن ایشــان ننشســته اســت. شــاهدی بــر ایــن ســخن، عبــارِت »کــّرم اهلل وجهــه« 

 اســت که اهل تســّنن پس از ذکر نام آن حضرت اســتفاده می کنند؛ برخاف ســایرین 

که برایشان از جمله »رضی اهلل عنه« استفاده می شود.

1.  ایـن حدیـث بـا همیـن تفصیـل و بـا تفاوتهـاى انـدك لفظـی، در صفحـات 17 و 18 روضه کافی 
کتـاب و روضـة الواعظیـن نیـز در صفحـات 20 تـا 23 جلـد 35 بحـار  نیـز آمـده اسـت و از آن 

االنـوار نقـل شـده اسـت. 

2.  منهاج البراعة في شرع نهج البالغة، ص 284�

3.  مروج الذهب و معادن الجوهر، ج 1، ص 632�
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ب_  بــه فــرِض آن کــه امیــر مؤمنــان؟ع؟ در ســن کودکــی ایمــان آورده باشــند، آنچــه 

کــه ســن بلــوغ در احــکام شــرعیه معتبــر اســت و نــه در امــور  قطعــی اســت آن اســت 

عقلیــه. و معلــوم اســت ایمــان بــه خــدا و تصدیــق رســالت از امــور عقلــی اســت .

ــد،  کــرده و افزایــش می یاب کــه در بزرگســالی عقــل انســان رشــد  ج_  ایــن مطلــب 

کــه بــه لحــاظ عقلی برتــر و باالتر از افراد بزرگســال  یــت نــدارد و چــه بســیار کودکانــی  
ّ
کل

کریــم می فرمایــد: بوده انــد. خداونــد در قــرآن 

ا<؛1 یعنی: »ای یحیی! کتاب )خدا(  �يّݡً َم َصٮبِ
ْ
ُحك

ݨْ
ٰاُه ال �ݩن ْ ٮيݧ

�تَ  َوءاٰ
ۖ ݩݩݧ
٭ ݢهتٍ ݢ �ݨَّ �ݦݨتُ  �بِ

ٰا�بَ �ت ِ ݫ كݫ
ݨْ
ِ ال �ن ݩٰ� �نُ ݧ �ي

ْ حݧ َ ٰا �ي  >�ي

کودکی به او دادیم!«. کافی( در  را با قّوت بگیر! و ما فرمان نبّوت )و عقل 

 حکــم در ایــن جــا بــه معنــای فهــم و عقل آمده اســت یعنی خداونــد در کودکی به 
کرده است.2 حضرت یحیی؟ع؟ فهم و عقل عطا 

کــه بــه هنــگام تولــد  در داســتان حضــرت عیســی بــن مریــم؟امهع؟ نیــز آمــده اســت 

گهــان  ا<؛ 3 یعنــی: »)نا �يّݦݡً ٮبِ
� �نَ ٖ

�ݨن
َ
َعل بَ ٰا�بَ َوحݫ �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
نَِ� ال ٰاٮݧ �ت ِه ءاٰ ُد اللّٰ ٰاَل ِاٮنّٖ� َع�بݨْ بــا صراحــت فرمــود: >�ت

کتــاب )آســمانی( بــه  گفــت: »مــن بنــده خدایــم؛ او  گشــود و(  عیســی زبــان بــه ســخن 

مــن داده؛ و مــرا پیامبــر قــرار داده اســت!«.

کــه کودکــی دارای ارزش نبــود، چگونــه اســت  گــر ایمــان امیــر مؤمنــان؟ع؟ در  د_   ا

 پیامبر خدا؟لص؟ به این ایمان افتخار می کنند؟! در اخبار آمده است، در مجلسی

کــرم دســت بــر شــانه  کــه ابوبکــر، عمــر و ابوعبیــده جــراح در آن حاضــر بودنــد، پیامبــر ا

کــه ایمــان آوردی و اولیــن  علــی )؟ع؟( زد و فرمــود: »ای علــی تــو اولیــن مؤمنــی هســتی 

1.  مریم: 12�

2.  المیزان في تفسیر القرآن، ج 14، ص19؛ الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج 4، ص 260�

3.  مریم: 30�
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کــه مســلمان شــدی و تــو بــرای مــن، بــه منزلــه هــارون نســبت بــه  مســلمی هســتی 
موســی هســتی«.1

همچنین آن حضرت در روایت دیگری در این زمینه فرموده اند:

»ســبقت گیرنــدگاِن همــه اّمت هــا در ایمــان و توحیــد، ســه نفــر بودنــد کــه شــرک به 

 خــدا نیاوردنــد. ایــن ســه تــن، علــی ابــن ابــی طالــب )؟امهع؟( ، حبیــب نجــار )صاحب 

کــه  علــی ابــن ابــی طالــب )؟امهع؟( افضــل  یاســین( و حزقیــل )مؤمــن آل فرعــون( بودنــد 
ــود«.2 آن ها ب

گـــو بـــا چهـــل تـــن از علمـــاى اهـــل تســـّنن،  گفـــت و  هــــ _  مأمـــون عباســـی در ضمـــن 

یـــد  دربـــاره اولویـــِت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در امـــر خافـــت، از اســـحاق بـــن حّمـــاد بـــن ز

ـــر  کـــه پیامبـــر )؟لص؟( مبعـــوث شـــد، چـــه عملـــی از تمـــام اعمـــال، برت پرســـید: آن روز 

ـــود؟ ب

اسحاق پاسخ داد: اخاص در شهادت به توحید و رسالت پیامبر؟لص؟.

گرفتــه  کــه بــر علــی در اســام، پیشــی  کســی را ســراغ دارى  گفــت: آیــا  مأمــون 

باشــد؟

کــه کــم ســن و ســال بــود و احــکام  اســحاق پاســخ داد: علــی در حالــی اســام آورد 

الهــی، بــر او جــارى نمی  شــد.

گفــت: آیــا اســاِم علــی، بــه دعــوت پیامبــر بــود و آیــا پیامبــر  مأمــون در جــواب او 

ــه  کســی را ب ــه ممکــن اســت پیامبــر  اســام؟لص؟، ایمــان علــی را نپذیرفــت؟ چگون

کــه اســامش پذیرفتــه نیســت؟ کنــد  اســام دعــوت 

یخ طبري، ج 4، ص433؛ ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي، ص58� 1.  تار

2.  تفسیر قرطبي، ج 15، ص20�
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و اسحاق در مقابل این پرسش قاطع، هیچ پاسخی نداشت.1

کــه: پیامبــر خــدا؟لص؟، اســام علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ را  کوتــاه ســخن ایــن 

کــه اســام او را در آن ســن و ســال معتبــر ندانــد، در واقــع بــه پیامبــر  کســی  پذیرفــت و 

گرفتــه اســت. ــراد  خــدا ای

کــه:  ــّدار« آمــده اســت  و_  در روایــات معــروِف شــیعه و ســّنی در داســتان »یــوم ال

کردنــد و بســتگان نزدیکشــان را از قریــش دعــوت  »پیامبــر خــدا؟لص؟ غذایــی آمــاده 

کــه دعــوت مــرا  کســی  ــه اســام فــرا خوانــده و فرمودنــد: »نخســتین  نمودنــد. آنهــا را ب

بــراى دفــاع از اســام بپذیــرد، بــرادر و وصــّی مــن و جانشــین مــن خواهــد بــود«. هیــچ 

کــرد:  کــه عــرض  کــس دعــوت آن حضــرت را نپذیرفــت جــز علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ 

مــن شــما را یــارى می کنــم و بــا شــما بیعــت می نمایــم. آنــگاه پیامبــر خــدا؟لص؟ 
ــو بــرادر و وصــّی مــن و جانشــین منــی.2 فرمودنــد: ت

کــه در آن روز نیــز بــه حــد بلــوغ  کســی را  کســی بــاور می کنــد رســول خــدا؟لص؟  آیــا 

گفتــه بهانــه جویــان، اســامش پذیرفتــه نبــود، بــه عنــوان بــرادر و  نرســیده بــود و بــه 

ــا  ــد ت ــوت نمای ى از او دع ــرو ــه پی ــران را ب ــد و دیگ کن ــی  ــود معرف ــین خ ــّی و جانش وص

ى تمســخر بــه ابوطالــب بگوینــد: »تــو بایــد پیــرو فرزنــدت  کــه ســران شــرك از رو آنجــا 

باشــی«؟!

کــه عقــل  بــدون شــك، ســن بلــوغ، شــرط پذیرفتــن اســام نیســت؛ هــر نوجوانــی 

کــه پــدرش هــم مســلمان  کافــی داشــته باشــد و اســام را بپذیــرد _  بــه فــرض  و تمیــز 

ــرد. ــرار می گی ــلمین ق ــره مس ــود و در زم ــی ش ــدا م ــد _  از او ج نباش

1.  الغدیر، ج 3، ص 236�

2.  اسناد این روایت به طور مشروح در کتاب پیام قرآن ، ج 9، ص 326 ذکر شده است.



یخ اسالم )گذری بر شخصّیت شنایس امیرمؤمنان؟ع؟( تار 86

ابیطالــب؟امهع؟  بــن  علــی  مؤمنــان،  امیــر  می گویــد  کــه  روایاتــی  تقدیــر،  هــر  بــه 

کــه دعــوت پیامبــر خــدا؟لص؟ را پذیرفــت، فضیلتــی بــی ماننــد  کســی بــود  نخســتین 

ــه  ــدارد و ب ــرى ن ــش براب ــا حضرت ــس در آن ب ک ــچ  ــه هی ک ــر دارد  ــرت در ب ــراى آن حض ب

همیــن دلیــل، او شایســته تریــن فــرِد اّمــت، بــراى جانشــینی پیامبــر خــدا؟لص؟ بــوده 
اســت.1

گردآوری از کتاب: پیام امام امیرالمؤمنین؟ع؟، ج 3، ص 172�   .1
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رگ سوم �ب

علی، همواره همراِه حق

که حقیقتــــًا علی حق باشــــد          حق است علی ز حق که بر حق باشد حقـــا 
دیدیـــم خطــــی به دفتـــــر لـــم یزلــــــی      حق با علـــی و علی مع الحق باشـــد1

کـــه عصمت مطلـــق امیرمؤمنان؟ع؟ و برتری بی چـــون و چرای  یکـــی از روایاتی 

آن حضـــرت را بـــر تمـــام اصحـــاب و بلکـــه بـــر تمـــام اّمـــت ثابـــت می کنـــد، روایـــت 

کـــه طبق ایـــن روایت،  َحـــّقُ َمـــَع َعِلـــي « اســـت؛ چرا 
ْ
َحـــّقِ َو ال

ْ
مشـــهور »َعِلـــّيٌ َمـــَع ال

امیرمؤمنـــان؟ع؟ همـــواره بـــا حـــق اســـت، هرگـــز از حـــق جـــدا نخواهـــد شـــد و حق 

که علی بـــن ابی طالب؟امهع؟ باشـــد. و این  گـــرد آن حضـــرت می چرخد، هرجـــا  گردا

که شـــیعیان قائل هســـتند؛ زیرا معنـــای عصمت  همـــان عصمـــت مطلقی اســـت 

مطلـــق، چیـــزی غیـــر از »همراهی همیشـــگی با حـــق و صـــواب، و عدم اشـــتباه در 

که امیرمؤمنان  که رســـول خدا؟لص؟ شـــهادت دهد  کردار« نیســـت و زمانی  گفتار و 

در همۀ حاالت و همواره با حق اســـت و هیچگاه از حق جدا نمی شـــود، عصمت 

کـــردار و گفتار انســـان خطـــا کار، همواره با  مطلـــق آن حضـــرت ثابت می شـــود؛ زیرا 

1.  ناشناس.

رگ سوم �ب
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حـــق نیســـت و ممکن اســـت گاهـــی بر خاف حق باشـــد و امـــکان خطا و اشـــتباه 

برای افـــراد غیر معصـــوم همواره وجـــود دارد.

شــماری از اســناد ایــن حدیــث در کتــاب شــریف بحار األنــوار، در بابی بــا عنوان: 

»فــي أنــه؟ع؟ مــع الحــق و الحــق معــه و أنــه یجــب طاعتــه علــی الخلــق و أن والیتــه 

والیــة اهلل عــز و جــل « آمــده اســت. 1 بــرای نمونــه، آمــده اســت:

َحّقُ َمَع 
ْ
َحــّقِ َو ال

ْ
َماِئِلیــَن َعــِن ال

ْ
 اهلَل ُیْبِغــُض ِمــْن ِعَبــاِدِه ال

َ
 اهلِل؟لص؟  ِإّن

ُ
 َرُســول

َ
»َقــال

ِخــَرُة«؛2 
ْ

ْنَیــا َو اآل
ُ

ــَك َو َفاَتْتــُه الّد
َ
 ِبَعِلــّيٍ َغْیــَرُه َهل

َ
َحــّقِ َفَمــِن اْســَتْبَدل

ْ
َعِلــّيٍ َو َعِلــّيٌ َمــَع ال

ی  ــق رو ــه از ح ک ــی را  ــال مردم ــد متع ــد: خداون ــدا؟لص؟ می فرماین ــول خ ــی: »رس یعن

می گرداننــد دشــمن مــی دارد. حــق بــا علــی و علــی بــا حــق اســت. پــس هرکــس کســی 

کــت می افتــد و  دنیــا و  ــه ها ــه عنــوان امــام[ برگزینــد، ب ــه جــای علــی ]ب دیگــری را ب

آخــرت خــود را از دســت می دهــد«.

ایــن روایــت بــا ســند معتبــر عــاوه بــر منابــع امامّیــه، در منابــع اهــل تســّنن نیــز نقــل 

ــن  ــا چنی ــۀ دّوم ب ــان خلیف ــی از زب ــز، عبارت ــق نی ــاق الح ــاب احق کت ــت. در  ــده اس ش

مضمونــی نقــل شــده اســت: 

ـــاِب حجته فی خافته فســـمعته  َخّطَ
ْ
ْیِد قال: شـــهدت ُعَمـــَر ْبُن َال »َحاِرَثـــَة بـــن َز

یقـــول: اللهم قد عرفت بحبیبی لنبیک و کنت مطلعا من ســـّرک فلّما رآنی أمســـک 

و حفظـــت الـــکام فلّمـــا انقض الحـــج و انصرفت إلـــی المدینة تعمـــدت الخلوة به 

فرأیتـــه یومـــا علـــی راحلته وحـــده فقلت له یـــا امیرالمؤمنیـــن بالذی هو أقـــرب إلیک 

: ســـل عّما شـــئت قال 
َ

 أخبرتنـــی عّمـــا أرید أســـألک عنـــه َقال
ّ

یـــد إال مـــن حبـــل الور

1.  ص26، باب 57�

2.  بحار األنوار، ج 38، ص36�
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 ســـمعتک یـــوم کـــذا و کـــذا تقول کـــذا و کذا قـــال فکأنی ألقمتـــه حجرا و قلـــت له ال 

تغضـــب فوالـــذی أنقذنی مـــن الجاهلیـــة و أدخلنـــی فی االســـام ما أردت بســـؤالی 

ـــی
َ
ـــُت َعل

ْ
 وجـــه اهلل عزوجـــل قـــال فعنـــد ذلـــک ضحـــک و قـــال یـــا حارثـــة َدَخل

ّ
 إال

ِبي 
َ
َکاَن ِعْنـــَدُه َعِلّيُ ْبُن أ ـــَوَة ِبِه َو 

ْ
َخل

ْ
ْحَبْبُت َال

َ
 َوَجُعُه فو أ

َ
 َرُســـوِل َاهلِل؟لص؟ َو َقـــِد ِاْشـــَتّد

َنا َو َعِلّيٌ 
َ
ی َنَهَض ابن العبـــاس َو َبِقیُت أ ْســـُت َحّتَ

َ
اِس، َفَجل َعّبَ

ْ
َفْضُل ْبُن َال

ْ
َطاِلـــٍب َو َال

ا 
َ

ی َمـــْن َیِصیُر َهذ
َ
ِني ِإل

َ
ل

َ
: ِجْئَت ِلَتْســـأ

َ
َرْدُت فالتفت إلـــی َوَقال

َ
ـــَن ِلَرُســـوِل َاهلِل َمـــا أ َفَتَبّیَ

ـــي َو َخِلیَفِتي  ا َوِصّیِ
َ

 یا عمر َهـــذ
َ

 َاهلِل! َفَقال
َ

ـــُت: َصَدْقَت َیـــا َرُســـول
ْ
ْمـــُر َبْعـــِدي؟ َفُقل

َ ْ
َاأل

َطاَعـــُه َفَقْد 
َ
ِمـــْن َبْعـــِدي فقلـــت صدقت یا رســـول اهلل فقـــال هذا خازن ســـّری َفَمـــْن أ

ْیِه 
َ
َم َعل

َ
َطاَعِنـــي، َو َمْن َعَصاُه َفَقْد َعَصاِنـــي، َو َمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصـــی َاهلَل َو َمْن َتَقّد

َ
أ

ی َاهلُل َمْن 
َ
َك َاهلُل َناِصـــُرَك، َوال  َوِلّیُ

َ
َل َبْیـــَن َعْیَنْیِه و َقال ْدَناُه فَقّبَ

َ
ِتي، ُثّمَ أ َب ِبُنُبّوَ

َّ
َکـــذ َفَقـــْد 

ـــي َو َخِلیَفِتـــي ِمـــْن َبْعـــِدي فی امتـــی و عا بـــکاه و انهلت عیناه  ْنـــَت َوِصّیِ
َ
َوااَلَك، فأ

بالّدمـــوع حّتی ســـالت علی خّده و خّده علـــی خّد علّی فوالذی مّن علّی باإلســـام 

کون مکانه علـــی األرض ثم التفت و قـــال لی ِإَذا  لقـــد تمّنیـــت من تلک الســـاعة أن أ

ـــی َیْفَتَح َاهلُل  ا َمَقاِمي َحّتَ
َ

َماِرُقوَن فأقرَهذ
ْ
َقاِســـُطوَن َو َمـــَرَق َال

ْ
ِکُثوَن َو َقَســـَط َال ا َنَکـــَث َالّنَ

ْمُتُموُه َو َقْد 
َ

َکْیـــَف َتَقّد ْیَحـــَك یا عمر  ُت: َو
ْ
 َحاِرَثُة: ُقل

َ
َفاِتِحیَن َقـــال

ْ
علیـــه  َو ُهَو َخْیـــٌر َال

َکاَن  ْمـــٍر 
َ
َســـِمْعَت َذِلـــَك من رســـول اهلل صلـــی اهلل علیه و آله و ســـلم فقال یـــا حارثة ِبأ

ِبي 
َ
َحـــّقُ اِلْبِن أ

ْ
ـــُك َعِقیٌم َو َال

ْ
ُمل

ْ
 البل َال

َ
م ِمْن َعِلّيٍ فَقـــال

َ
م ِمـــْن َرُســـوِلِه أ

َ
فقـــال ِمـــَن َاهلِل أ
َطاِلٍب؟امهع؟«.1

یـد  می گویـد: عمـر بـن خطـاب در دوران خافتـش بـه حـج  ترجمـه: »حارثـة بـن ز

کـه عمـر  می گویـد: خدایـا تـو می دانـی  رفـت. مـن هـم در خدمتـش بـودم.  می شـنیدم 

 1.  تعلیقات احقاق الحق، ج4، ص 80؛  به نقل از »دّر بحر المناقب«، اثر عاّلمه محدث شیخ
 جمال الدین محمد بن احمد حنفی موصلی مشهور به ابن حسنویه متوفی 680�
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ی می گوید( وقتی  گاهـم. )راو کـه مـن چقـدر پیامبـرت را دوسـت دارم و من به سـّر تو آ

کـرد. حـج تمـام شـد. در جسـتجو بـودم تـا  کامـش را قطـع  چشـمش بـه مـن افتـاد، 

کـه سـوار بـر اسـبش تنهـا مـی رود. بـه او  در جایـی عمـر را تنهـا ببینـم. یـک روز دیـدم 

گـردن هـم نزدیـک تـر  کـه بـه تـو از رگ  گفتـم: ای امیـر المومنیـن، تـو را بـه آن خدایـی 

اسـت، قسـم می دهـم کـه  دربـارۀ آنچـه  می خواهـم از تـو بپرسـم بـه من خبـر دهی؛ عمر 

گفـت: دربـارۀ هـر چـه  می خواهـی بپـرس. گفتـم: آن روز در مّکـه شـنیدم کـه میگفتـی 

روز سـنگی  کـه آن  بـود  ایـن  گفـت مثـل  ِسـّر چیسـت؟  آن  از سـّری مطلـع هسـتی. 

بلعیـده بـودم )و حرفـم را نگـه داشـتم(. گفتـم: عصبانی نشـو؛ قسـم به خدایـی که مرا 

از جاهلیـت نجـات داد و مـرا در اسـام داخـل کـرد، بـه قصـد قربـت این سـوال را از تو 

کنـم! حارثـه  می گویـد:  کنـم یـا رسـوایت  پرسـیدم. نمی خواهـم آن را در جایـی فـاش 

وقتـی ایـن جملـه را گفتـم، عمـر خندیـد و گفـت:  ای حارثـه، نـزد پیغمبـر؟لص؟ رفتم 

در حالـی کـه ایشـان دردشـان شـدید شـده بـود )روزهـای آخـر عمـر پیامبـر؟لص؟ بود(؛ 

دلـم می خواسـت بـا پیغمبـر خلـوت کنـم؛  علـی ابن ابیطالـب و فضل بن عبـاس نزد 

که ابن عباس رفت؛ من و علی ماندیم. پیغمبر؟لص؟  پیغمبر بودند؛ نشسـتم تا این 

کـرد و  کـه مـن چیـزی می خواهـم. )بحـث خصوصـی دارم(؛ بـه مـن رو  متوجـه شـد 

فرمـود: آمـدی کـه از مـن بپرسـی جانشـین بعـد از مـن کیسـت؟ )و ایـن امـر بعـد از مـن 

بـه چـه کسـی می رسـد؟( گفتـم: بلـه قصـدم همیـن بـود.

 پیغمبــر فرمودنــد: ای عمــر، وصــی و جانشــینم بعــد از مــن ایــن اســت. )اشــاره بــه 

گفتــم: بلــه صحیــح می فرماییــد. کردنــد(  علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ 

کــس از او  گنجینــۀ ســّر مــن اســت، هــر   پیغمبــر؟لص؟ فرمودنــد: ایــن علــی، 

کــرده و هــر کــس او را نافرمانــی کنــد، مــرا نافرمانــی کرده  اطاعــت کنــد، از مــن اطاعــت 

ــر او مقــّدم  کــس ب کــرده اســت و هــر  کنــد، خــدا را نافرمانــی  کــس نافرمانــی مــرا  و هــر 
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کــرده اســت. ســپس از علــی خواســت جلــو  شــود و پیــش ُافتــد، نّبــوت مــرا تکذیــب 

ــو خداســت،  ــاور ت ــه علــی فرمــود: ولــی و ی ــد و پیشــانی علــی را بوســید. ســپس ب بیای

کنــد بــه ســوی خــدا رفتــه، تــو وصــی و جانشــین مــن پــس  هرکــس تــو را بــه والیــت قبــول 

از مــن در اّمتــم هســتی.

گریــه پیغمبــر بلنــد و اشــکش   پیغمبــر ایــن جمــات را بــه علــی فرمــود؛ بعــد 

گونــۀ  گونــۀ پیغمبــر؟لص؟ بــر  کــه  گشــت در حالــی  ســرازیر شــد و بــر صورتــش جــاری 

کــه بــر مــن مّنــت اســام گذاشــت، در آن لحظــه  علــی بــود؛ عمــر  می گویــد: بــه خدایــی 

ــودم. کاش مــن جــای علــی ب ــم  می خواســت  دل

کــرد بــه مــن و فرمــود: وقتــی پیمــان شــکنان، پیمــان  ســپس پیغمبــر؟لص؟ رو 

کردنــد و خــوارج  شکســتند ]اصحــاب جمــل[ و قاســطان ]اصحــاب صّفیــن[ ســتم 

]اصحــاب نهــروان[ از دیــن بیــرون رفتنــد، ایــن انســان را جــای مــن بگــذار.

کــه بهتریــن  کنــد  کــه خداونــد فتــح و پیــروزی را بــه دســت او محّقــق  ــا زمانــی   ت

کــه او خیــر الفاتحیــن اســت. ــر تــو بگشــاید  فاتــح اوســت. ب

کــه تــو  خــود از  بــر تــو ای عمــر، بــا آنکــه  گفتــم: وای  حارثــة  می گویــد بــه عمــر 

شــدی؟ مقــدم  او  بــر  چطــور  نقــل  می کنــی،  پیغمبــر؟لص؟ 

گفتــم: ایــن  کــه تقدیــر شــده بــود.  گفــت: ای حارثــه! ایــن ماجــرا امــری بــود  عمــر 

ــه! هیچکــدام! الُملــک  گفــت: ن ــا از علــی؟! ســپس  ــا از رســولش ی ــود ی امــر از خــدا ب

عقیــم! )سیاســت قواعــد خــود را دارد(. اّمــا حــق بــا علــی بــن ابــی طالــب؟ع؟ اســت«.

در باب این حدیث شریف، نکاتی چند ارائه می شود:

کــه حدیــث »علــی مــع الحــق و  1- ابــن شهرآشــوب چنیــن اســتدالل می کنــد 

کــه  الحــق مــع علــی« را دلیلــی مهــم بــر عصمــت علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ اســت؛ چــرا 
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ــا حــق باشــند. 1 نمی شــود حضرتــش معصــوم نباشــند و در ضمــن همیشــه همــراه ب

مــه بزرگــوار مجلســی نیــز در بحــار االنــوار بــا توّســل بــه ایــن حدیــث شــریف و 
ّ

عا

کــه برپــا شــده بــود، می گویــد  حقیقــِت نارضایتــِی امیــر مؤمنــان از دســتگاه خافتــی 

ــا حــق اســت و حــق همیشــه همــراه اوســت، و از طرفــی همــواره  کــه علــی ب از آن جــا 

ــر  ــان ب کــه آن کــرده اســت، ثابــت می شــود  از خلفــای پیشــین خــود اظهــار نارضایتــی 
حــق نبوده انــد.2

کـــرده و  شـــیخ محّمـــد حســـن مظّفـــر، قریـــب به همیـــن مضمـــون را اســـتدالل 

یســـد: می نو

»خیرخواهــِی  علــی  بــراى خلفــا، پــس از رایزنــِی آن هــا بــا حضــرت؟ع؟ در پــاره اى 

یــج خافت آن هــا و لذا پیوســته  امــور، تنهــا بــراى اصــاح دیــن بــوده اســت نــه بــراى ترو

و  نفــرت  چنــان  آن هــا،  و  حضرتــش  میــان  و  می کــرد  دادخواهــی  آن هــا  دســت  از 
کــس آشــکار اســت«.3 ــر هــر  کــه ب دشــمنی پیــش می آمــد 

2- این حدیث شریف دو پیام مهم دارد:

 * علی مع الحق = حضرتش هرگز از حق جدایی ندارد. ]که داللت بر عصمت

گفته شد دارد[ که   تاّمۀ حضرتش به شرحی 

1.  بـــه نقـــل از بحاراألنـــوار، ج 38، ص 29. شـــبیه بـــه ایـــن مضمـــون را عاّلمه بیاضـــی در صراط 
ل جســـته  المســـتقیم، ج1، ص 147 آورده اســـت: »در برترى علی، معتزله به این خبر اســـتدال
ى از  اســـت و امامّیـــه معتقد اســـت: ظاهـــر خبر مقتضـــِی عصمت حضرتـــش و وجوب پیـــرو
ـــی این خبـــر را دهد کـــه حق با اوســـت و 

ّ
یـــرا جایـــز نیســـت پیامبر؟لص؟ بـــه طور کل اوســـت، ز

حـــال آن کـــه وقوع قبیح از حضرتش؟ع؟ جایز باشـــد؛ چه، اگر قبیحی از آن حضرت ســـر زند، 
خبـــر، دروغ می گـــردد و این بـــر پیامبر جایز نمی باشـــد«.

2.  بحاراألنوار، ج 38، ص 40�

ئل الّصدق، ج2، ص 470�  3.  دال
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* والحـــق مـــع العلـــی = حـــق بـــا علی اســـت. حق و حقیقـــت، تراز و شـــاخص 

ی آن ســـنجیده شـــده اســـت.  که اعمـــال آدمیـــان همواره در ترازو و ارزشـــی اســـت 

یـــخ، بـــا صـــرف عمـــر و امکانـــات خـــود، بـــرای  شـــخصّیت های بـــزرگ در طـــول تار

کـــردن حق و حقیقـــت و ارزش  هـــا کوشـــیده اند. موفقّیت یا عـــدم موفقّیت  اســـتوار 

کـــه آنان بـــه حق نزدیک شـــده باشـــند.  افـــراد، بـــه میزانی اســـت 

گــر فــردی، خــود معیــار و شــاخص حقیقــت باشــد و حقیقــت بــا او معنــا  حــال ا

کــه مــورد  شــود، ماجــرای مهم تــری رقــم می خــورد. بنــا بــر ایــن حدیــِث شــریف نبــوی 

گــرد علــی اســت و از ایشــان  اتفــاق علمــای امامّیــه و اهــل تســّنن اســت، حــق همــواره 

جــدا نمی گــردد. بــه عبارتــی، حــِق مجّســم، علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ اســت.

که رسول خدا؟لص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ را به عنوان  3- در احادیث بسیار دیگر 

شایسـته ترین مـرد بـرای خافـت و امامـت و راهنمایـی بـه صـراط مسـتقیم، هـادی، 

مهـدی، عادل تریـن و ماهرتریـن قاضـی، حّجـت خـدا و حّجـت پیغمبـر او بـر خلـق 

معرفـی نمـوده، همـه مؤّیـِد بـر حـق بـودن و بـا حـق بـودن آن حضـرت اسـت. عمـار بـن 

یاسـر و ابواّیـوب انصـاری در ایـن بـاب حدیثـی از رسـول رحمـت؟لص؟ بـه شـرح ذیل 

کـه نشـان می دهـد، معیـار سـنجِش حـق، عملکـرد علـی اسـت: کرده انـد  روایـت 

ــَع  ْك َم
ُ
ــًا َفاْســل ُهــْم َواِدی

ُّ
ُکل ــاُس  َك الّنَ

َ
ــًا َو َســل َك َواِدی

َ
ــًا َســل ــَت  َعِلّی ْی

َ
ــاُر ِإْن  َرأ ــا َعّمَ »َی

گــر  ــْن ُیْخِرَجــَك ِمــْن ُهــدی«؛1 یعنــی: »ای عمــار ا
َ
ــْن ُیْدِلَیــَك ِفــي َرًدى َو ل

َ
ــُه ل

َ
ــّيٍ َفِإّن َعِل

دیــدی علــی از راهــی مــی رود و همــه مــردم از راه دیگــر، تــو بــا علــی بــرو و ســایر مــردم را 

کــن. یقیــن بــدان او هرگــز تــو را بــه راه هــاك نمی بــرد و از شــاهراه رســتگاری خــارج  رهــا 

نمی ســازد«. 

یاض النضرة، ج2،  یخ بغداد، ج 2، ص 88؛ ر  1.  کنزالعمال، ج12، ص 1212، 1293 به بعد؛ تار
ص193؛ کنوز الحقایق، مناوي، ص43�
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رگ �چهارم �ب

علی، یعسوب الدین

شهادت می دهم حبل المتین عین الیقین هستی

صـــراط مســـتقیم حقـــی و یعســـوب دیـــن هســـتی

شـــهادت می دهم دســـت خدا در آســـتین هستی
شـــهادت مـــی دهـــم مـــوال امیرالمومنیـــن هســـتی1

از جملــه القــاب شــریفۀ حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ که از آســمان نازل شــده و به 

امــر خداونــد لقــِب آن حضــرت شــده »یعســوب الدیــن« اســت. در روایــات اهل تســّنن 

ــرت  ــی و حض ــق تعال ــه ح ک ــت  ــده اس ــت، آم ــهور اس ــاب مش ــن ب ــه در ای ک ــه  و امامّی

و  المســلمین«  »یعســوب  الدیــن«،  »یعســوب  را:  آن حضــرت  خاتــم؟لص؟،  رســول 
ــد.2  »یعســوب المّتقیــن« نامیده ان

کتــاب »احقــاق الحــق«، در حــدود 40 نفــر از بــزرگان محدثیــن اهــل  در تعلیقــات 

1.  آرش براری.

 2.  برای مطالعه، ر.ک: الیقین باختصاص موالنا علي؟ع؟ بإمرة المؤمنین، ص 496. )قسم سوم: 
األحادیث المتضمنة لتسمیته؟ع؟ بیعسوب المؤمنین (

رگ �چهارم �ب
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ــد؛  ــه نقــل احادیثــی پرداخته ان کتاب هایشــان ب کــه در  ــرده شــده اســت  ــام ب تســّنن ن
کــه لقــب یعســوب الدیــن یــا یعســوب المؤمنیــن بــرای امیرمؤمنــان؟ع؟ در  احادیثــی 

آنهــا آمــده اســت.1

کرد: در باب لقب بلند »یعسوب الدین« می توان به نکات ذیل اشاره 

1- »یعســوب« در لغــت، امیــر و ملکــه زنبورعســل را گوینــد.2 هم چنیــن بــه معنای 
کســی  بــزرگ، ســّید و جلــودار قــوم نیــز آمــده اســت.3 ایــن عنــوان، بهتریــن لقــب بــرای 

کــه رهبــری یــک جامعــه را بــه عهــده دارد و پیشــوای آن جامعــه اســت. اســت 

که از همه هوشــمندتر اســت و به تمامِی زنبورها  2- پادشــاه زنبورها کســی اســت 
گل نروند. بر عملکرد  کدام  گل بروند و به سمت  کدام  که به سمت    جهت می دهد 
که شــفا و دوا باشــد. ســپس  کنند  گلهای موجود عســلی تهیه  که از   آنها نظارت دارد 
یابــی می کنــد و عمــل برخــی را قبــول نمی کنــد. از ســویی دیگــر،  کار و عمــل آنــان را ارز

تمــام زنبورهــا از او تبعیــت  و تــا پــای جــان از پادشــاه خــود محافظــت می کننــد. 

کــه ایــن لقــب شــریف، بــه اثبــاِت امــارت و پادشــاهی و حکومــت  شــّکی نیســت 
از    _ دیــن  اهالــی  تمــام  و  دیــن  بــه  نســبت  ابیطالــب؟امهع؟  بــن  علــی  ســرکردگی  و 
کبــری و  مســلمین و مؤمنیــن و مّتقیــن _  صراحــت دارد. ایــن همــان معنــای والیــت 

ــت. 4 ــق خداس ــۀ خل ــت عاّم یاس ــت و ر امام

زیــرا  مؤمنــان خوانده انــد،  و  دیــن  یعســوب  را  مؤمنــان؟ع؟  امیــر  3- حضــرت 
همان گونــه کــه ملکــه زنبــور عســل جلــودار، رئیــس و امیــر زنبورها اســت،  امیرالمؤمنین 

1.  احقاق الحق، ج4، ص26 تا 35�
2.  لسان العرب، ج 1، ص600�    

3.  همان.

4.  ایـن بخـش برگرفتـه اسـت از مناهـج المعـارف ]ص 209- 219[، نوشـتۀ میرسـّید ابوالقاسـم 
گرد عالمـۀ مجلسـی؟حر؟ اسـت. کـه شـا کبیـر )متوفـای 1157ق(  خوانسـاری معـروف بـه میـر 
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ی  نیــز جلــودار مؤمنیــن و دیــن اســت؛1 و همچنان کــه زنبورهــا از ملکــه خــود پیــرو
کننــد.2 ســید رضــی، یعســوب را  ی  می کننــد، مومنــان بایــد از آن حضــرت پیــرو

کــرده اســت.3 مالــک )سرپرســت( امــور مــردم معنــا 

گــر مؤمنــان را بــه   4- اینکــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یعســوب دیــن باشــد، یعنــی: ا
ــه فرمــاِن یعســوب  گــوش ب کنیــم، همــه  کنــدو هســتند تشــبیه  کــه درون  زنبورهایــی 
)پادشــاه( خــود هســتند و آن پادشــاه نیــز بــر اعمــال تمامــِی آنهــا نظــارت می کنــد.

مؤمنیــن هماننــد زنبورهــا، هــم نــوش )عســل( دارنــد و هــم نیــش؛ بــه دیگــر معنــا، 
کــه پیــرو امیــر مؤمنــان اســت، نســبت بــه اولیــاء خــدا محّبــت و تولــی و  کــس  آن 

ــری دارد. ــدا تب ــمنان خ ــه دش ــبت ب نس

یعســوب )پادشــاه( زنبورهــا، عمــل زنبورهــا را بررســی می کنــد، برخــی را می پذیــرد 
و برخــی را نمی پذیــرد. یعســوِب مؤمنیــن نیــز بــه عملکــرد مؤمنیــن توّجــه دارد و حتــی 

از آلودگی هــای درونــی افــراد نیــز آســان نمی گــذرد:4

<؛ 5 یعنــی: »بگــو: »عمــل کنیــد! 
ݦݩݦݩ
٭ ��ݩنَ ُ �نݧ ݬِ مݫ

�ؤݨݨْ مݩݩُ
ݨْ
ۥ َوال ݩݩُ �ݧ

ُ
�ل ݩُ سݧ ْم َورݩَ

ُ
ك

َ
ُه َعَمل ى اللّٰ رݦݦَ �يݦݦݦَ سݦَ

�ا �نَ
ُ
ل ݨَ ِل اْعمݧ

�تُ >وݦَ

خداونــد و فرســتاده او و مؤمنــان، اعمــال شــما را می بیننــد!...«.

1.  مجمع البحرین، ج2، ص121�

2.   شرح نهج البالغه، ج19، ص224�

3.   نهج البالغه، حکمت 261؛ بحار االنوار، ج51، ص113�

َقِبیَح ِمْن 
ْ
ا َو ِإّنَ ال ْحَسُن ِلَمَکاِنَك ِمّنَ

َ
ُه ِمْنَك أ َحٍد َحَسٌن َو ِإّنَ

َ
َحَسَن ِمْن ُکّلِ أ

ْ
4.  مانند: »َیا ُشْقَراُن  ِإّنَ ال

ْقَبُح ...«؛ یعنی: امام صادق؟ع؟ به شخصی به نام ُشقران فرمودند: 
َ
ُه ِمْنَك أ َحٍد َقِبیٌح َو ِإّنَ

َ
ِ أ

ُکلّ
که به ما  کار خوب، از همه خوب است، اّما از تو بهتر است، به خاطر انتسابی  »ای ُشقران! 
کس سر بزند زشت است، اما از شما ]به دلیل آن که به ما منتسب  کار زشت هم از هر  داری. 

هستید[ زشت تر است...«؛ مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج 4، ص236�

5.  توبه: 105�
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درروایاتامامّیه،مرادازمؤمنیندراینآیهراائّمۀهدی؟مهع؟خواندهاند.1  

کـــهمحـــورزندگـــیافـــراد،تحـــتنظـــراوســـت.امیـــِر 5-ویژگـــییعســـوبایـــناســـت

کشـــتهشـــودوجانشـــینی گـــرویرابردارنـــدیـــا کنـــدومحســـوبشـــدهوا کنـــدو،رهبـــِر

کنـــدو کارهـــای بـــرایاووجـــودنداشـــتهباشـــد،بعـــدازســـهیـــاچهـــارســـاعتتمـــام

ـــاملکـــهنداشـــتهباشـــندجامعـــهتشـــکیلنمیدهنـــد.2  متوقـــفمیشـــود!زنبورهـــا،ت

کــهتوســطخداونــدمتعالبهایشــانعطا  6-ازمجمــوعالقــابامیــرمؤمنــان؟ع؟

یافت  شــده،بــهخصــوصدولقــِب»امیرالمؤمنیــن«و»یعســوبالدین«بهروشــنیدر

کهامارِتیادشده،همدراموردنیاییوهمدرامورمعنویاست. میشود

گرفتــهاســت.برخــی یــخمــوردانــکاربرخــیقــرار ایــنمطلــبروشــن،درطــولتار

امــارتدنیایــیوبرخــیامــارتمعنــویآنجنــابرانپذیرفتهانــد.

کـــهامـــارتدنیایـــیحضـــرت برخـــیازصوفیـــه،ازجملـــهافـــرادیهســـتند

 اهَّلِل
َ

 ِإّنَ َرُســـول
ُ

َكاَن َيُقول اِب  َخّطَ
ْ
َبا ال

َ
ِبي َعْبـــِد اهَّلِل؟ع؟ ِإّنَ أ

َ
ُت ِل

ْ
: ُقل

َ
ِبـــي َبِصيٍر َقال

َ
 1.  ماننـــد: »َعْن أ

 اهَّلِل
ُ

ِكْن َرُســـول
َ
ا َو ل

َ
ْيَس َهَكذ

َ
ُبـــو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟  ل

َ
 أ

َ
 َخِميٍس َفَقال

َ
ُكّل ِتـــِه  ّمَ

ُ
 أ

ُ
ْعَمال

َ
ْيـــِه أ

َ
  ُتْعـــَرُض َعل

 -
َ

 اهَّلِل َعـــّزَ َو َجّل
ُ

ُروا َو ُهـــَو َقْول
َ

اِرَهـــا َفاْحذ ْبَراِرَها َو ُفّجَ
َ
 َصَبـــاٍح أ

َ
ُكّل ِتـــِه  ّمَ

ُ
 أ

ُ
ْعَمـــال

َ
ْيـــِه أ

َ
  ُتْعـــَرُض َعل

َمـــا  ِإّنَ َبِصيـــٍر  ُبـــو 
َ
أ  

َ
َقـــال َســـَكَت  َو  <  و�نَ ِم�نُ ُموؤْ

ْ
ال َو ُه

ُ
َرُسول َو ْم

ُ
ك

َ
َعَمل ُه

َ
الّل َرى َس�یَ

�نَ وا
ُ
اْعَمل ِل �قُ >َو

ـــَة؟مهع؟«؛ يعنـــی: »ابـــو بصيـــر گفـــت: بـــه امام صـــادق؟ع؟ گفتـــم كـــه ابوالخطاب  ِئّمَ
َ ْ
َعَنـــی ال

كه اعمال اّمت هر هفته روزهای پنجشـــنبه، بر حضرتش ]رســـول خدا؟لص؟[  می پنداشـــت 
عرضـــه می شـــود. امام صـــادق؟ع؟ فرمودند: چنين نيســـت. بلكه صبح هـــر روز اعمال اّمت 
از نيكـــوكاران و تبهـــكاران بر پيغمبـــر خدا؟لص؟ ارائه می شـــود، بنا بر اين مواظب باشـــيد )كه 
كار ناشايســـتی از شـــما ســـرنزند( و ايـــن اســـت فرموده خـــداى عـــّز و جـــّل: »و )اى پيامبر ما( 
بگـــو اى مـــردم، هـــر عملی كه انجـــام دهيد خـــدا آن عمـــل را از شـــما می بيند، و نيـــز پيغمبر 
كت شـــد، و جز اين  گاه می شـــوند« و امـــام؟ع؟ پـــس از خوانـــدن اين آيه ســـا و مؤمنـــان بـــر آن آ

كـــرده اســـت«؛ معاني الخبـــار، ص392. كه ائّمـــه؟مهع؟ را قصد  نيســـت 

2.  برای مطالعه بيشتر ر.ک: پرورش زنبورعسل، تأليف: دكتر نعمت اهَّلل شهرستانی.



99برو چلاپم

امیرالمؤمنین؟ع؟  را نپذیرفته و شأن ایشان را برتر از آن دانستند که امارت دنیایی را بر 
عهده داشته باشد. برای نمونه، مولوی سامت علی، دربارۀ حدیث غدیر می نویسد:

»نــزد اهــل تســّنن در امامــت امیرالمؤمنیــن شــّکی نیســت و آن عین ایمان اســت؛ 
کــه مفــاد احادیــث غدیــر، امامــت معنــوی باشــد نــه خافــت. ایــن  اّمــا ســزاوار اســت 

کام اهــل ســّنت و علمــای صوفّیــه مســتفاد می شــود...«.1 از 

گفت: نصوص قرآن و احادیث پیامبر خدا؟لص؟ ، همه بر معنای در پاسخ باید 
 ظاهـــری حمـــل می شـــوند و تغییر دادِن نصـــوص از معانی ظاهری بـــه معانی دیگر، 
کارهـــای ملحـــدان و زندیقان اســـت. ایـــن عمِل قبیـــح، آفاتی در پـــی دارد که به  از 

یخت. واســـطۀ آن ها، ســـتون های دین فرو خواهـــد ر

کـــه در آن عرصـــه  کـــه حدیـــث غدیـــر بیـــان شـــد، مـــردم و نیـــز شـــعرایی  آن روز 
حضور داشـــتند، معنـــای امارت دنیایی و معنـــوی را از جمات پیامبر خاتم؟لص؟ 
یافتنـــد. شـــعرایی مانند حّســـان و قیس بن ســـعد در صدر اســـام که شعرشـــان  در

گویـــای این امر اســـت.  موجـــود و 

گــر در اشــعار  از ســویی، نــزد اهــل تســّنن، خافــت و امامــت مترادفنــد. بنابرایــن ا
حّســان و یــا ســعد، »اإلمــام« دیــده می شــود، بــه معنــای خلیفــه اســت و نــه بــه معنــای 

صوفیانه اش.

یاســت  ــه معنــای: »ر ــا خافــت اســت، ب ــزد اهــل تســّنن متــرادف ب کــه ن امامتــی 
عاّمــه در دیــن و دنیاســت«. بســیاری از عالمــان بــزرگ اهــل تســّنن بدیــن مطلــب 

یاســت عاّمۀ شــخصی   تصریــح کرده انــد. بــرای نمونــه فخر رازی می نویســد: »امامت ر
از اشخاص در دین و دنیاست«.2

می نویســد:  تســّنن  اهــل  ادیــب  و  منطــق دان  متکلــم،  فقیــه،  تفتازانــی،  یــا  و 

1.  خالصه عبقات األنوار، ص 1299�
2.  نهایه العقول، مخطوط به نقل از: عبقات األنوار، ص 1303�
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از پیامبــر«.1 بــه عنــوان جانشــینی  و دنیاســت  یاســت عاّمــه در دیــن  ر »امامــت، 

یارت عاشورا  میرزا ابوالفضل تهرانی، ذیل شرح عبارت »سّید الوصیین« که در ز
کــه امــارت امیــر مؤمنــان را منحصــر بــه امــور آخرتــی بداننــد، کام را   آمــده اســت، ایــن 
ی اشــاره می کنــد که    حیلــه ای شــیطانی و فــرو رفتــن در پنجه هــای ابلیــس می دانــد. و
یاســت ظاهــری، تنهــا هــدف انبیــاء؟مهع؟ نیســت و هدایــت تمامــی  کــه ر از آنجــا 
 مخلوقات، نشر احکام، کمک به ستمدیدگان و به طور کلی سامان دادن به زندگی 
ی شــان نیــز می شــود _  از وظایــف آنــان  کــه ســبب ســامان یافتــن زندگــی اخرو مــردم _  

اســت، جانشــینان آنــان نیــز بــه همیــن ترتیــب همیــن وظایــف را برعهــده دارنــد.2

ســّید بــن طــاووس بعــد از تحقیــق مفصــل در بــاب روایــات لقــب »امیرالمؤمنیــن« 
کتــاب می نویســد: و »یعســوب المؤمنیــن« در خاتمــۀ 

»هــذا مــا أردنــا االقتصــار علیــه  مــن تســمیة موالنــا علــّي؟ع؟ بأمیــر المؤمنیــن 
یــادة  و امــام المتقیــن و یعســوب المؤمنیــن، مــع مــا اشــتملت علیــه أبوابهــا مــن ز
المعانــي المقتضیــة لریاســة موالنــا علــّي علیــه الســام علــی المســلمین فــي أمــور 

کامــا مفصــا هــو خاتمــة الکتــاب«.3 الدیــن و الدنیــا«. و ذکــر بعــده 

کتــاب آوردیــم، در بــاب نامگــذاری موالیمــان علــی؟ع؟ بــه  یعنــی: »آنچــه در ایــن 
القــاِب امیرالمؤمنیــن و امــام المّتقیــن و یعســوب المتقیــن اســت. 

یاســت آن حضــرت بــر مســلمانان در  آن چــه از مجمــوع ایــن روایــات بــر می آیــد، ر
امــور دنیــا و دیــن اســت«.

1.  شرح المقاصد، ج5، ص 232؛ به نقل از: عبقات األنوار، ص 1303�

2.  شفاء الصدور، ص 150- 151�

3.  الیقین، ص 519�
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علی، امام المّتقین
         یا امیرالمؤمنین یا ذالّنعـم         یا امام المّتقین یا ذالکرم

بنا و ُقل فیها َنعم!1 َک فی حاجاِتنا         الُتَخّیِ                       إّننا ِجئنا

کــه بــه بیــان رســول خــدا؟لص؟، در فضیلــِت امیرالمؤمنیــن،  یکــی از القــاب مهــم 

علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ صــادر شــده اســت، لقــِب شــریِف »امــام المّتقیــن« اســت 

کــه در روایــات فراوانــی از شــیعه و عاّمــه ]اهــل تســّنن[ بــه آن اشــاره شــده اســت.

کتــاب »معرفــة الصحابــة« ایــن روایــت  بــرای نمونــه، حافــظ ابونعیــم اصفهانــی در 

کــرده اســت: را بــا ســند معتبــر نقــل 

ْســـِرَی 
ُ
ـــَة أ

َ
ْیل

َ
 اهلِل l ]و آلـــه[: » اْنَتَهْیـــُت ل

ُ
 َرُســـول

َ
: َقـــال

َ
ْســـَعَد، َقـــال

َ
ـــِن أ ـــِد اهلِل ْب »َعـــْن َعْب

ــَن،  ِقیـ ُمّتَ
ْ
ــاُم ال ــُه ِإَمـ ـ

َ
ّن
َ
ــاٍث: أ ــّیٍ ِبَثـ ــی َعِلـ ــّیَ ِفـ ـ

َ
ــَی ِإل وِحـ

ُ
ــی، َفأ ُمْنَتَهـ

ْ
ــْدَرِة ال ـ ــی الّسِ ـ

َ
ــی ِإل ِبـ

ِعیـــِم«؛2 یعنـــی: »عبـــد اهلل  ـــاِت الّنَ ـــی َجّنَ
َ
ِلیـــَن ِإل ُمَحّجَ

ْ
ُغـــّرِ ال

ْ
ـــُد ال ُمْســـِلِمیَن، َوَقاِئ

ْ
ُد ال َوَســـّیِ

1.  غالمرضا سازگار.

2.  معرفة الصحابة، ج3، ص1578�

م �ب �ن رگ �چ �ب
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بـــن اســـعد می گویـــد:  رســـول خـــدا l ]و آلـــه[ فرمودنـــد: شـــبی مـــرا بـــه آســـمان بردنـــد، 

ــرای مـــن وحـــی شـــد: او  ــز بـ ــه ســـه چیـ ــاره علـــی بـ ــه ســـدرة المنتهـــی رســـیدم، در بـ بـ

ـــا بهشـــت های  )علـــی( پیشـــوای پرهیـــزگاران؛ آقـــای مســـلمانان؛ و رهبـــر رو ســـفیدان ت

پـــر نعمـــت اســـت«.

یافــت صحیــح معنــای ایــن لقــِب شــریف، از جســتجو در آیــات قرآنــی و  بــرای در

کــه بســیار حائــز اهمّیــت اســت. روایــات صحیــح مطالبــی بــه دســت می آیــد 

یشــه و اصــل تقــوا ایــن اســت  کتــاب آســمانی، ر ــد در  کام خداون ــر اســاس  1- ب

کــه، انســان پیــرو حّجــت زمــان خــود باشــد. خداونــد تبــارک و تعالــی  در بیان داســتان 

ِی  انبیــاء؟مهع؟، پیــام رســوالنش بــه مــردم را، »عبــادت خداونــد و تقــوا پیشــگی، در گرو

اطاعــت از پیامبــر خــدا« بیــان می کنــد:

کنیــد و  <؛1 یعنــی: »کــه خــدا را بپرســتید و از او پــروا  ِ ��نݫ ُ عݧ ي ݫ ٖ��ݫ
َ
�هݩُ َوا تُ �ݧ

َه َوا�تَّ ُدوا اللّٰ �نِ اْع�بُ
َ
>ا

از مــن اطاعــت نماییــد«.    

فرمــان  مــن  از  و  کنیــد  پــروا  از خــدا  بنابرایــن   « یعنــی:  <؛2  ِ ��نݫ ُ عݧ ي ݫ ٖ��ݫ
َ
َوا َه  اللّٰ �ا  تُ �ݧ

ا�تَّ >�نَ

یــد«.   ببر

کتــاب خداونــد از زبــان پیامبــران تکــرار شــده اســت،  کــه بارهــا در  در ایــن آیــات، 

ســه محــور اساســی بــه چشــم می خــورد:  

کنید )ان اعبدواهلل( 1- مرا عبادت 

2- تقوا داشته باشید )فاتقواهلل(

کنید )و اطیعون( 3-  از من اطاعت 

1.  نوح: 3�

2.  شعراء: 126�
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ـــه وســـیلۀ  ـــد را ب کـــدام مفســـر جملـــۀ قبلـــی اســـت. بایـــد خداون ایـــن عبـــارات، هـــر 

کنیـــم. تقـــوا، مراقبـــت اســـت نســـبت بـــه اوامـــر و نواهـــی  مـــدد جســـتن از تقـــوا، عبـــادت 

کـــرده و واضـــح  کـــه پیامبـــر و حّجـــت خـــدا بـــرای مـــردم بیـــان  الهـــی.1 آن اوامـــر و نواهـــی، 

می ســـازد.

کــه یکــی از  از ســویی تقــواى الهــی، زمینه ســاز اطاعــت از حّجــت خداســت ]چــرا 

ى از حّجت خدا، تبلور تقواى الهی    اوامر الهی، اطاعت از حّجت خداست[ و پیرو

یافت می کنیم[. که اوامر و نواهی الهی را از حّجت خدا در است ]چرا 

خداونــد  حّجــت  از  مطلــق  اطاعــت  تقواپیشــگی،  عملــِی  معنــای  بنابرایــن، 

گــر کســی بخواهــد در دســتۀ مّتقیــن جــای بگیرد، می بایســت  اســت. بــه دیگــر معنــا، ا

حّجــت الهــی را امــام و پیشــوا و راهنمــای خود قــرار دهد؛ بدینگونــه، امیر مؤمنان؟ع؟ 

بــه فرمــان رســول خــدا، بــه عنــوان جانشــین حقیقــی رســول خاتــم؟لص؟، بــرای آنانــی 

گرفــت! کــه تقــوا پیشه شــان بــود، امــاِم مّتقیــن قــرار 

گفتــاِر مّتقیــان قــرار  کــه امــام؟ع؟ و اوامــر و نواهــی او، محــور رفتــار و  2- آن گاه 

یخــی روشــن می شــود: از ابهامــات تار گرفــت، بســیاری 

گرفتــن  گاه موســی بــن جعفــر؟امهع؟، بــه شــیعۀ خــود صفــوان جّمــال، دســتوِر پــس 

ــه دســتگاه  ــن یقطیــن، دســتور ورود ب ــه علــی ب گاه ب شــترها را از هــارون می دهنــد2 و 

1.  برای تفصیل بیشتر ر.ک: چگونه تقدیر خود را تدبیر کنیم، ص 95-82�

ـــان امـــام صـــادق؟ع؟ و امـــام  ی کاهلـــی از اصحـــاب و راو 2.  َصفـــوان بـــن مهـــران بـــن مغیـــره اســـدی 
یـــارت اربعیـــن،  یـــارات و ادعیـــه ای ماننـــد ز کـــه نامـــش در سلســـله اســـناد روایـــات، ز کاظـــم؟ع؟ 
کرایـــه دادن  ــه از  کـ یـــادی داشـــت  ــتر ز ــوان شـ ــود دارد. صفـ یـــارت وارث و دعـــای علقمـــه وجـ ز
آنهـــا، معیشـــت و زندگـــی خـــود را می گذرانـــد و از همیـــن جهـــت بـــه او »جّمـــال« می گفتنـــد. 
کاظـــم؟ع؟ رســـید. آن حضـــرت بـــه او فرمودنـــد: همـــه چیـــز تـــو  روزی خدمـــت حضـــرت امـــام 
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خافت عّباسی.1 

ـــد:  ـــام فرمودن ـــت؟ ام ـــوم آن چیس ـــت ش ـــرد: فدای ک ـــؤال  ـــز! س ـــک چی ـــز ی ـــت ج ـــو اس ـــوب و نیک خ
کرایـــه می دهـــی. صفـــوان  اینکـــه شـــتران خـــود را بـــه ایـــن مـــرد )یعنـــی هـــارون خلیفـــه وقـــت( 
کاری نمی کنـــم. چـــون او بـــه راه حـــج  گفـــت: مـــن از روی حـــرص و ســـیری و لهـــو چنیـــن 
ـــش  ـــم و همراه ـــت او را نمی کن ـــم خدم ـــودم ه ـــم. خ ـــه می ده کرای ـــه او  ـــود را ب ـــتران خ ـــی رود، ش م
کرایـــه طلـــب داری؟  نمـــی روم، بلکـــه غـــالم خـــود را همـــراه او می فرســـتم. امـــام فرمودنـــد: آیـــا از او 
کرایـــه تـــو بـــه تـــو برســـد؟ صفـــوان  گفـــت آری. امـــام فرمـــود: آیـــا دوســـت داری او باقـــی باشـــد تـــا 
کـــه دوســـت داشـــته باشـــد بقـــای آنهـــا را، از آنـــان خواهـــد  گفـــت: آری. حضـــرت فرمودنـــد: کســـی 

ـــود. ـــد ب ـــم خواه ـــش جهن ـــد، جایگاه ـــدا( باش ـــمنان خ ـــان )دش ـــس از آن ک ـــر  ـــود و ه ب
کاظـــم؟ع؟، تمامـــی شـــتران خـــود را فروخـــت. وقتـــی  گفتگـــو بـــا امـــام  صفـــوان جمـــال بعـــد از ایـــن 
ــو  ــه تـ کـ ــد  ــزارش داده انـ گـ ــن  ــه مـ گفـــت: بـ ــه او  ــید، او را خواســـت و بـ ــارون رسـ ــه هـ ــر بـ ــن خبـ ایـ
گفـــت: چـــون پیـــر و ناتـــوان شـــده ام  کـــردی؟ او  کار را  شـــترهای خـــود را فروختـــه ای، چـــرا ایـــن 
کـــه تـــو بـــه اشـــاره  گفـــت: هرگـــز! می دانـــم  کار برنمی آینـــد. هـــارون  و غالمانـــم از عهـــده ایـــن 
گـــر حـــق مصاحبـــت تـــو بـــا مـــن نبـــود، تـــو را  موســـی بـــن جعفـــر؟امهع؟ شـــتران خـــود را فروختـــی، ا

می کشـــتم. ]رجـــال الکّشـــی، ج2، ص740، ح828[

ـــم و از بـــزرگان 
ّ
1.  علـــی بـــن َیْقطیـــن بـــن موســـی بغـــدادی ) 124ق-182ق(، محـــّدث، فقیـــه، متکل

ـــرای  کـــه منشـــأ خدمـــات فراوانـــی ب کاظـــم؟ع؟ اســـت  شـــیعه در دوران امـــام صـــادق؟ع؟ و امـــام 
ـــودن،  ـــا وجـــود شـــیعه ب ـــود و ب کن بغـــداد ب کوفـــه و ســـا ـــوده اســـت. وی اهـــل  شـــیعه در آن زمـــان ب
ـــزد ائمـــه  ـــی ن ـــت واالی ـــن یقطیـــن منزل ـــود. اب ـــان ب ـــورد اعتمـــاد آن ـــران حکومـــت عباســـی و م ی ز از و
ـــام  ـــل ام ـــن وکی ـــن یقطی ـــی ب ـــه عل ک ـــود  ـــتفاده می ش ـــات اس ـــی روای ـــیعه دارد. از برخ و عالمـــان ش
کتـــاب را  کاظـــم؟ع؟ بـــوده اســـت. ]رجـــال کشـــی، 1404ق، ج2، ص735[ تراجم نـــگاران، ســـه 
بـــه او نســـبت داده انـــد. ] مـــا ســـئل عنـــه الصـــادق؟ع؟ مـــن المالحـــم «؛ » الشـــاک بحضرتـــه؟ع؟«، 

» مســـائل عـــن ابـــی الحســـن موســـی بـــن جعفـــر « _  الفهرســـت، ص 155[
کـــه وی انگشـــتر و ُمهـــر خالفـــت  اعتبـــار علـــی بـــن یقطیـــن در زمـــان هـــادی عباســـی چنـــان بـــود 
کلـــی، علـــی  یـــخ طبـــری، ج12، ص 5170[ بطـــور  را بـــه دســـت علـــی بـــن یقطیـــن ســـپرده بـــود. ]تار
کـــرد بـــه طـــور مســـتقیم  بـــن یقطیـــن در طـــول وزارت و مســـئولیتش در دســـتگاه خالفـــت، ســـعی 
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بــن  موســی  خــدا،  حّجــت  دســتور  از  یقطیــن  بــن  علــی  و  صفــوان  اطاعــت 

ــه هــارون شــتری  کــه صفــوان ب ــر مســیر تقواســت. تقــوا اینســت  جعفــر؟امهع؟، هــر دو ب

کــه محــور  کــه علــی بــن یقطیــن، در دســتگاه هــارون بمانــد! چرا ندهــد و تقــوا اینســت 

تقــوا، تبعیــت از امــام معصــوم اســت.

ِم�نݨْ  ٰا  �ن
َ
ل ٰا َه�بݨݨݦْ  �ن َّ َر�ب  ...< آیــۀ شــریفۀ  الهــی، در معنــای  بــر همیــن اصــل مهــِم   -3

کــه منظــور از عبــارِت  ا<،1 آمــده اســت  َ ِامٰامݡً �نݧ �ي تٖ �ݧ
ُم�ݩتَّ

ْ
ٰا ِلل �ݦݩن

ݨْ
َعل ݨْ �نٍ َواحب ݨُ ْع�ي

َ
ݥ ا تَ ݢهݧ ݢ ّرَ ٰا �ݦتݦُ �ن ٰا�تِ ّ �ي ّرِ

ٰا َو�نُ �ن حبِ واٰ ْ رنݨݧ
َ
ا

ِقیــَن ِإَماًمــا«، موالنــا علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ اســت: ُمَتّ
ْ
»ِلل

ــُت: َیــا َجْبَرِئیــُل  
ْ
ِبــّيُ l ]و آلــه[ ُقل  [ الّنَ

َ
: ]َقــال

َ
َیــَة_  َقــال

ْ
نــا اآل

َ
ــی: َهــْب ل

َ
»ِفــي َقْوِلــِه َتَعال

َة  ــّرَ : َفاِطَمــُة ]؟اهع؟[ َو »ُق
َ

ــال اِتنــا َق ّیَ ــْن [ ُذّرِ : َو ]ِم
َ

ــال : َخِدیَجــُة ]؟اهع؟[. َق
َ

ــال ْزواِجنــا َق
َ
ــْن أ ِم

: َعِلــّيٌ 
َ

ِقیــَن ِإماّمــا َقــال ُمّتَ
ْ
نــا ِلل

ْ
: َو اْجَعل

َ
ُحَســْیُن ]؟امهع؟[. َقــال

ْ
َحَســُن َو ال

ْ
: ال

َ
ْعُیــٍن « َقــال

َ
أ

اِتنــا ... نقــل  ّیَ ْزواِجنــا َو ُذّرِ
َ
نــا ِمــْن أ

َ
نــا َهــْب ل ّبَ ]؟ع؟[«؛2 یعنــی: » در تفســیر آیــه شــریفه َر

کــه حضــرت محّمــد مصطفــی؟لص؟ فرمودنــد: از جبرئیــل پرســیدم  کــرده اســت 

ـــات ایشـــان را  کاظـــم؟ع؟ و نظری ـــام  ـــق مقتضیـــات و شـــرایط موجـــود، ام ـــر مســـتقیم، مطاب و غی
گـــردد.  ر  در ســـطح وســـیعی مطـــرح و فضیلـــت و اعلمیـــت امـــام؟ع؟ را یـــادآو

کـــه علـــی بـــن یقطیـــن در طـــول وزارت خـــود در دســـتگاه  از اقدامـــات اساســـی و مهمـــی 
کـــه اخبـــار  کاظـــم؟ع؟ انجـــام داد، ایـــن بـــود  هـــادی عباســـی بـــه نفـــع شـــیعیان و امـــام موســـی 
امـــام می رســـاند و خصوصـــًا  بـــه اطـــالع  را،  و تصمیم هـــای دســـتگاه حکومـــت غاصـــب 
ـــورًا امـــام  ـــود، ف ـــر ضـــد امـــام؟ع؟ ب کـــه نقشـــه های دســـتگاه حکومـــت غاصـــب، ب کـــه  هنگامـــی  

ــن[ ــن یقطیـ ــی بـ ــی علـ ــی زندگـ ــتر ر.ک: بررسـ ــه بیشـ ــرای مطالعـ ــاخت. ]بـ ــر می سـ ــا خبـ را بـ

1.  فرقـان: 74؛ یعنـی: »... پـروردگارا! از همسـران و فرزندانمـان مایـه روشـنی چشـم مـا قـرارده، و ما 
را بـرای پرهیـزگاران پیشـوا گردان!«.

2.  شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج 1، ص539�
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کبــرى؟اهع؟. پرســیدم: منظــور  گفــت: خدیجــه  کیســت؟ جبرئیــل  ْزواِجنــا« 
َ
منظــور از »أ

ْعُیــٍن چــه 
َ
َة أ کــردم: پــس ُقــّرَ گفــت: فاطمــه؟اهع؟. ســؤال  یاتنــا چیســت؟ جبرئیــل  از ذّر

گاه ســؤال  و حســین؟امهع؟ هســتند.آن  گفــت: حســن  کســانی هســتند؟ جبرئیــل 

ِقیــَن ِإماّمــا کیســت؟ جبرئیــل گفــت: علــی بــن ابــی طالــب؟امهع؟   ُمّتَ
ْ
نــا ِلل

ْ
کــردم: َو اْجَعل

کــه امــام مّتقیــن و مؤمنیــن اســت«.

4- ایـــن معنـــای عظیـــم، عـــاوه بـــر آیـــات قـــرآن مجیـــد، در روایـــات صـــادره از 

معصومیـــن؟مهع؟ نیـــز بـــه چشـــم می خـــورد. مـــوالی مّتقیـــان، امیـــر مؤمنـــان؟ع؟ در 

آخریـــن وصّیـــت خویـــش، خطاب بـــه هرآنکه تـــا روز قیامـــت این پیام به دســـتش 

می فرماینـــد: می رســـد 

ِکَتاِبـــي ِبَتْقـــَوى اهلِل َو َنْظِم   َغـــُه 
َ
ْهِلـــي َو َمـــْن َبل

َ
ـــِدي َو أ

ْ
وِصیُکَمـــا َو َجِمیـــَع ُول

ُ
»... أ

که ایـــن وصیتم به او  ْمِرُکـــم ...«؛1 یعنـــی: »...شـــما و همه فرزنـــدان و خاندانـــم و هر 
َ
أ

می رســـد را بـــه تقـــواى الهـــی، و نظـــم در امور و ... ســـفارش می کنـــم ...«.

که آیـــا نظم در  کمـــی تأّمـــل در متن ایـــن نامه، این پرســـش مطـــرح می شـــود  بـــا 

کنـــار توصیه بـــه تقوا جـــای بگیرد؟!  کـــه در  امـــور زندگـــی، بـــه اندازه ای مهم اســـت 

آن هم در آن لحظاِت حّســـاس که ســـتون های هدایـــت، امیرالمؤمنین؟ع؟ در حاِل 

رخـــت بربســـتن از دنیاســـت؟ و یـــا این کـــه در این عبـــارت، رمزی نهفته اســـت که 

کـــه عمومًا توصیه  شـــاید بتوان بـــا مراجعه به دیگـــر روایات و نیز در پرتـــو قرآن مجید 

بـــه تقـــوا را در کنار اطاعـــت از حجج الهی مطـــرح می کند، به معنایی دیگر دســـت 

یافت؟

پیشــوای مّتقیــن، امیرالمؤمنیــن؟ع؟، خــود در عبارتــی دیگــر، بــه ایــن معنــای 

1.  نهج البالغه، نامه 47؛ بحار األنوار، ج 42، ص256�
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کرده انــد: بلنــد اشــاره فرموده انــد و امامــت را، نظــام و ســاماِن اّمــت معّرفــی 

ِة«.1  ّمَ
ُ ْ
َماَمُة ِنَظاُم  األ ِ

ْ
»اإل

ــه ایــن مهــم اشــاره  یخــی خویــش ب گرامــی رســول خــدا نیــز در خطبــۀ تار  دخــت 

ی از امامــت را عامــل امنیــت از  کــرده و اطاعــت از حّجــت زمــان را نظــام و دنبالــه رو

ــه معّرفــی می کننــد: تفرق
»... و طاعتنا نظاما و إمامتنا أمنا من الفرقة...«. 2

آری! اجتمــاع حــول ولــی امــر، معنــای نظــم امرکــم را آشــکار می ســازد و هــر آنکــس 

گام می زنــد. کــه امــام خــود را، »امــام المّتقیــن« قــرار داده، در مســیر تقــوا 

1.  عیون الحکم و المواعظ )للیثي(، ص44� 

2.  بالغات النساء، ص28� 
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م
�ش

رگ �ش �ب
علی، امین اهلل

 ای طالب معرفت! »ولی« را بشناس         آن جان ز عشــــق ُمنجلــی را بشناس
زیبنده او مقـــام »عبداللهـــی« ســت          در مکتب بندگی ، علی را بشناس1

لکــن،  بســیار شــنیده شــده  "امیــن اهلل"  امیرالمؤمنیــن؟ع؟، عبــارت  مــورد  در 

ــار،  گفت ــن  ــت. در ای ــده اس ــق آن نش ــوم عمی ــا و مفه ــی در معن ــد، دقت ــه بای ک ــور  آن ط

مــروری بــر معنــای بلنــِد وصــِف »امیــن اهلل« خواهــد شــد.

کــه نقــل معتبــر و کتــاب خــدا نیــز آن را تأییــد می کند، نه  1- بــه حکــم عقــل ســلیم 

خداوند سنِخ خلق است و نه آفریدگان مانند خدا!

گویای این حقیقت است: پیام بلنِد آیات قرآن مجید نیز 

ُر<؛2یعنــی: »...آن خــدای یکتــا را هیــچ  ٖص�ي �بَ
ْ
ُع ال �ي ٖ ݫ مݫ

 َوُهَ� الّسَ
ݩۖ
٭ ءݦٌ �ݦْ

َ ِلٖ� �ش
ݨْ َ َكِم�ش ْسݧ ݨݧ ݭيݨݧ ݫ ٮݫ

َ
>...ݠل

مثــل و ماننــدی نیســت و او شــنوا و بیناســت«.

طبیعتــًا بشــر هیــچ  راهــی بــرای درک شــناخت و عظمــت خداونــد متعــال نــدارد 

1.  رضا اسماعیلی.

2.  شوری: 11�

م
�ش

رگ �ش �ب
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گوشــه ای از شــناخت خویــش را بــه مــا  کــه خداونــد متعــال خــود،  مگــر بــه آن مقــدار 

کــه دربــارۀ خداونــد متعــال  برســاند. بــه همــان شــناخِت موهبتــِی الهــی، در می یابیــم 

نــه می توانیــم بگوییــم نیســت و نــه می توانیــم بگوییــم چیســت.

موالی متقیان امیر مؤمنان؟ع؟ می فرمایند:

کــه از چیــزی وجــود نیافتــه اســت و موجــودات را از  ســتایش خــدای را اســت 
چیــزی نیافریــده اســت... در صفــات، از آنچــه آفریــده اســت جــدا اســت...«.1

یا در سخنی از حضرت علی بن موسی الّرضا؟امهع؟ آمده است: 

 َمــا ُیْمِکــُن ِفیِه َیْمَتِنُع ِفــي َصاِنِعِه«؛2 
ُ

ُکّل  ُیوَجــُد ِفــي َخاِلِقــِه َو 
َ

ــِق ال
ْ
َخل

ْ
 َمــا ِفــي ال

ُ
»ُکّل

ــدارد و هــرآن  ــده یافــت می شــود، در آفریــدگارش وجــود ن یعنــی: »پــس هرچــه در آفری

چــه در آفریــده امــکان پذیــر می باشــد، در آفریــدگارش ممتنــع اســت«.

از ایــن رو، بــه مقــام ذات خداونــد راهــی نیســت؛ نــه فکــر بــدان مقــام راه دارد و 

کشــِف اربــاب شــهود. تمامــِی این هــا از ایــن مقــام قاصــر و  نــه عقــل، نــه وهــم و نــه 

گــر قــدم پیــش بگذارنــد، حیــران می گردنــد یــا بــه راه  کامــا عاجزنــد. ا در ایــن میــدان 

ک بشــر، بــه  ــر نرســیدن، از آن دور می شــوند. ادرا ضالــت و خطــا می رونــد و عــاوه ب

ــر از همــۀ محدودیت هــا اســت. کــه فرات ــی  ــه ذات ــه ب آنچــه محــدود اســت راه دارد ن

کــه فقیــر بالــذات هســتند، بــه خداونــد و ارشــاد و  بنابرایــن مردمــان، از آنجــا 

هدایــت او نیازمندنــد. حــال وقتــی خداونــد در جایــگاه عظیــم خــود، فــردی را بــه 

کــرده و در دســترس مــردم قــرار می دهــد، جایــگاه  عنــوان امیــِن مطلــق خــود معرفــی 

واالی آن فــرد هویــدا می شــود. 

1.  التوحید، ص 69، ح 26�

2.  التوحید، ص 40، ح2�
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کــه از جانــب خداونــد متعــال تابیــده تــا  امیــن خداونــد، چــون نــوری اســت 

کــور  کــه از قعــر چــاه وابســتگی های  مــردم را از ظلمــت برهانــد و چــون طنابــی اســت 

نجاتشــان دهــد.

کــه قــرار دادِن یــک امیــن بــرای یــک پادشــاه، بایســتی از ســوی  2- طبیعــی اســت 

ــد در  ــش خداون ــای فرمای ــت معن ــن اس ــران! ای ــه دیگ ــرد و ن گی ــورت  ــاه ص ــود پادش خ

کــه فرمــود: قــرآن مجیــد 

کــه مقــام  ...<؛1 یعنــی: »... تنهــا خــدا داناســت  ݩُ هݩݩݧ �تَ
َ
ُل ِرسٰال َ عݧ ْ ب حݫ َ ُ �ي �ش ُم َح�يْ

َ
ْعل

َ
ُه ا للّٰ

ٱَ
>... ا

کجــا قــرار دهــد...«. رســالت را در 

از  نــون و تشــدید[،  و  کیــد ]الم  تأ بــا ســه  و  بــه صراحــت  کتــاب خداونــد   -3

گفتــه  مســئولیت ســنگین پیامبــران و نیــز مخاطبــان آنــان بــه درگاه خداونــد ســخن 

می فرمایــد: و 

<؛2 یعنــی: »البتــه مــا هــم از امتهــا  �ن ُمْرَسٖل�ي
ْ
�نَّ ال

َ
ل �ؤَ ْ نَسݧ ݧ ٮݧ

َ
ِْهمݨْ َول ݧ ٮيݨݧ

َ
ْرِسَل ِال

ُ
�نَ ا �ي ٖ دن

َّ
�نَّ ال

َ
ل ْس�ؤَ ٮنَ

َ
ل >�نَ

کــرد«. کــه پیامبــران بــه سویشــان آمدنــد و هــم از پیغمبــراِن آنهــا بــاز خواســت خواهیــم 

ســویی  از  زمیــن،  در  خداونــد  نماینــدۀ  و  خلیفــه  عنــوان  بــه  خداونــد  امیــن 

فضیلــت واالیــی دارد و از ســویی، مســئولیتی بســیار ســنگین! ایــن حقیقتــی اســت 

کــه خــود واجــد ایــن مقــام هســتند بیــان  ــن موســی الّرضــا؟امهع؟  کــه حضــرت علــی ب

می فرماینــد:

ْن ُیْجِهـــَد هلِلَِّ 
َ
ِقِه أ

ْ
ـــی َخل

َ
ْرِضـــِه َو اْئَتَمَنـــُه َعل

َ
َفُه اهلُل ِفي أ

َ
ـــی َمـــِن اْســـَتْخل

َ
»َفَحـــّقَ َعل

ُه َعْنُه 
ُ
ْیِه َو ُمَســـاِئل

َ
 ِلَمـــا اهلُل ُمَواِقُفـــُه َعل

َ
َنْفَســـُه َو ُیْؤِثـــُر َما ِفیـــِه ِرَضا اهلِل َو َطاَعُتـــُه َو َیْعَتّد

1.  انعام: 124�

2.  اعراف: 6�



یخ اسالم )گذری بر شخصّیت شنایس امیرمؤمنان؟ع؟( تار 112

 
ُ

 َیُقول
َ

 اهلَل َعّزَ َو َجـــّل
َ

َدُه َفـــِإّن
َّ
ـــُه اهلُل َو َقل

َ
َعـــْدِل ِفیَما َحَمل

ْ
َحـــّقِ َو َیْعَمـــُل ِبال

ْ
َو َیْحُکـــُم ِبال

َولٰ�   ِ
َح�تّ

ݨْ
ال �بِ ٰاِس  ال�ݩݩݦنݨّ �نݨَ  ْ ݨݧ �ي َ �ب ْم 

ُ
اْحك

�نَ ݨْ�نِ  ݧ رݧ
َ
�

ْ
ال ݭِ� 

ڡݨن  
هتً �نَ ٖل�ي ٰاَك �نَ �ن

ْ
َعل َ ٰا حب ِا�نّ ۥ�ݩݦُ  ݨُ ݧ وݧ �اٰ ٰا  >�ي َداُوَد؟ع؟   ـــِه  ِلَنِبّیِ

ٌد<1  ٖد�ي
َ �بٌ سش اٰ ݨْ َع�ن ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
ل ِه  اللّٰ ِل  ݫٖ�ي ݫ ��نَ َع�نْ َسٮبݫ

ُّ
ل صنِ �يَ �نَ  �ي ٖ دن

َّ
ال ݩۚ ِا�نَّ 

ِه٭ݦݩݩݩݩ اللّٰ ِل  ݫٖ�ي ݫ َك َع�نْ َسٮبݫ
َّ
ل ِ ݫ ُصݦنݫ ݧ �يݧ

�نَ ى  ݨٰ َه�ݧ
ْ
ال ِع  �ݪبِ

ݩتَّ ݧ ٮݧ �تَ

نُ�ا  ݧ * َعّمٰا كٰا�ݧ �نَ �ي ٖ عݫ َ ݨݧ مݧ ݨݨْ حب
َ
ْ ا ݩُمݨݧ هݧ َّ ٮنݧ

َ
ل ْس�ؤَ َ ٮنݧ

َ
َِك ل

ّ بݧ ݫ ݢ�ݫ ݢ َ رݩݧ َ �ݧ  اهلُل َعـــّزَ َو َجـــَل  >�نَ
َ

ِحســـاِب  َو َقـــال
ْ
ِبما َنُســـوا َیْوَم ال

کـــه خداوند او را خلیفۀ  کســـی  < 2«؛ 3 یعنـــی: »امام رضا؟ع؟ فرمودند: پس بر  ��نَ
ُ
ل َ مݩݧ ْ عݧ َ �ي

خـــود در زمیـــن قـــرار داده و امیـــن خود در آفریـــدگان گردانـــده، وظیفـــه دارد که خود 

را بـــه رنـــج بیفکنـــد و همـــواره رضـــای خداونـــد و اطاعت او را بـــر امور دیگـــر ترجیح 

دهـــد و بـــه کارهایـــی ملتِزم باشـــد که خداونـــد از او بازخواســـت می کنـــد. و به حق 

کـــه خداوند بـــه او ســـپرده و   قضـــاوت کنـــد و بـــه عـــدل عمـــل کنـــد؛ دربارۀ امـــوری 

زمـــام آن امـــور را در اختیـــارش قـــرار داده اســـت. چنان کـــه خداونـــد عزوجـــل بـــه 

)نماینـــده خـــود( و  را خلیفـــه  تـــو  مـــا  » ای داوود!  پیامبـــرش داود؟ع؟ می فرمایـــد: 

کـــن، و از هـــوای نفـــس    در زمیـــن قـــرار دادیـــم؛ پـــس در میـــان مـــردم بحـــق داوری 

کـــه از راه خـــدا گمراه  کـــه تـــو را از راه خـــدا منحـــرف ســـازد؛ کســـانی  ی مکـــن  پیـــرو

کردن روز حســـاب دارند!« و نیـــز فرمود: به  شـــوند، عذاب شـــدیدی بخاطر فراموش 

کـــرد * از آنچه عمل  پـــروردگارت ســـوگند، )در قیامـــت( از همه آنها ســـؤال خواهیم 

می کردنـــد!««.

 4- هنگامی که مقامی بلند پایه، فردی را به عنوان نمایندۀ خود معّرفی می کند، 

ی را بــه صــورت مطلــق نماینــدۀ  کــرده و گاه، و گاه حیطــۀ ایــن نمایندگــی را مشــخص 

کامل و مطلِق آن مقاِم بلند پایه،   خویش اعام می نماید. در صورت دوم، اطمینان 

1.  ص: 26�

2.  حجر: 93-92�

ئمة، ج 2، ص334� 3.  کشف الغمة في معرفة األ
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گفتار و حاالتش اعم از خشم   نسبت به نمایندۀ معّرفی شده اش )در تمامی رفتار و 

و غضب و خشنودی ...( نمایان می شود. 

کــه بــه عنــوان امیــن مطلــق خداونــد معّرفــی شــده اســت، هــر چنــد در   فــردی 

ظاهــر ماننــد دیگــر افــراد زمیــن اســت ولــی در واقــع، بــه ماننــِد دیگــران نیســت. الزمــۀ 

گرفتــن در  گرفتــن در تضادهــا و تمایــات مختلــف و نیــز قــرار  زمینــی بــودن، قــرار 

معــرض هواهــای نفســانی و شــیطانی اســت. اثبــات ایــن صفــت بــرای کســی، اثبــات 

کــه صاحــب ایــن صفــت، دارای  مقــام بلنــدی بــرای او اســت و نشــان از آن دارد 

کــه از دســتبرد هــوای نفــس و  مرتبــۀ اعــای ایمــان و یقیــن و اطمینــان نفــس اســت 

گرفتــن حقایــق از مبــداء  شــیطان محفــوظ بــوده و از هــر جهــت، هــم از جنبــه علــم و 

متعــال و هــم از حیــث عمــل و هــم از جهــت صفــات، مــورد وثــوق و اطمینــان خــدای 

متعــال می باشــد. 

5- در روایــات شــیعه، عــاوه بــر آن کــه مطلــق بــودِن ایــن مقــام بــرای حجــج الهــی، 

م اســت، ســه صفــِت بــارز نیــز بــرای امیــن بــودِن حّجت خدا معلوم شــده اســت: 
ّ
مســل

الف( أمین اهلل فی دینه

ب( فی خلقه

ج( فی غیبه )سّره(

 از جمله روایاتی که در آن، این تقسیم بندی به چشم می خورد می توان به حدیث

که دربارۀ امیر مؤمنان؟ع؟ می فرمایند: کرد   امام باقر؟ع؟ اشاره 

ِقـــِه َو َغْیِبـــِه  َو ِدیِنِه 
ْ
ی َخل

َ
ِمیـــَن  اهلِل  َعل

َ
؟ع؟ أ َکاَن َو اهلِل َعِلـــّيٌ ُبـــو َجْعَفـــٍر؟ع؟ 

َ
 أ

َ
»َقـــال

کـــه  ـــِذي اْرَتَضـــاُه ِلَنْفِســـِه...«؛ 1 یعنـــی: »امـــام باقـــر علیـــه؟ع؟ فرمودنـــد: بـــه خـــدا 
َّ
ال

1.  الکافي، ج 1، ص291�
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علـــی؟ع؟ امیـــن خدا بـــود بر خلقـــش و راز پنهانـــش و دینی که براى خود پســـندیده 

.»... بود 

مولی صالح مازندرانی در شرح این روایت می نویسد:

ثــة أشــیاء االول  »قولــه )کان و اهلل أمیــن اهلل علــی خلقــه( مــدار االمــارة علــی ثا

أن یکــون أمیــن اهلل علــی خلقــه جمیعــا النــه خلیفــة علیهــم فینبغــی أن یفعــل بهــم 

ــه فــی شــي ء مــن امورهــم، الثانــی أن یکــون أمینــه  علــی وفــق مــراده تعالــی و ال یخون

علــی غیبــه مــن العلــوم و االســرار المختصــة باالنبیــاء فــا یخونــه بالزیــادة و النقصان، 

ــذي ارتضــاه لنفســه و قــرره لمصالــح عبــاده 
ّ
الثالــث أن یکــون أمینــه علــی دینــه ال

فیحفظــه کمــا قــرره و یبینــه کمــا أنزلــه و یجــرى علیهــم أحکامــه و ال یخونــه فــی شــي ء 

کان علــی )بــن ابیطالــب؟امهع؟( و اهلل موصوفــا بهــذه الخصــال علــی وجــه  أصــا و قــد 

الکمــال«؛1 یعنــی: »»امامــت بــر ســه محــور می چرخــد. اّو این کــه امیــن خــدا در میــان 

کــه بــر  کــه خلیفــۀ خــدا بــر آن هاســت. پــس می ســزد  تمامــی آفریدگانــش باشــد چرا

کنــد و در هیــچ  امــری نســبت بــه  اســاس ارادۀ خداونــد متعــال، در میــان آن هــا عمــل 

ارادۀ الهــی خیانــت نــورزد. دوم آن کــه امیــن خــدا بــر اســرار پنهــان الهــی و دانش هــای 

کــه بــه پیامبــران اختصــاص داده اســت. یعنــی بــا افزایــش و  واالی خدایــی باشــد 

کــه  کاســتی بدانهــا خیانــت روا نــدارد. ســوم آن کــه امیــن خــدا بــر دیــن او باشــد. دینــی 

بــرای خــود پســندیده و بــرای مصالــح بندگانــش مقــّرر داشــته اســت. آن را همان گونــه 

کنــد  کــه فــرو فرســتاده، تبییــن  کــرده نــگاه دارد و همان ســان  کــه خداونــد متعــال مقــّرر 

و احــکام آن را جــاری ســازد و هرگــز در هیچ یــک از آن هــا خیانــت نکنــد. 

کاملتریــن وجــه  بــه خــدا ســوگند علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ ایــن ویژگی هــا را بــه 

خــود دارا بــود«.

1.  شرح الکافي-األصول و الروضة )للمولی صالح المازندراني(، ج 6، ص111�
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یــخ،  گــواه تار أمیــن اهلل فــی دینــه: دیــن خــدا بزرگتریــن أمانــت الهــی اســت. بــه 
أمیرالمؤمنیــن؟ع؟ بهتریــن أمانــت دار بــرای دیــن خــدا بودنــد. 

یارت غدیریه خطاب به امیرمؤمنان؟ع؟ می فرمایند: امام هادی؟ع؟ در ز

ُروِس  
ُ

ــَنَن َبْعــَد الــّد ْوَضحــَت الّسُ
َ
ــُق، َو أ

ْ
َخل

ْ
ُه  ال

َ
، َو َقــْد َنَبــذ َحــّقُ

ْ
َي ِبــَك َظَهــَر ال

َ
»َمــْوال

ْمــِس «1؛ یعنــی: »مــوالی مــن! حــق بــه دســت تــو ظاهــر شــد ]غالــب شــد[ در  َو الّطَ
ــاختی،  ــکار س ــر را آش ــّنت های پیامب ــد و س ــا زده بودن ــت پ ــدان پش ــردم ب ــه م حالی ک

کهنــه و محــو شــده بــود«. پــس از آن کــه 

یافــت معــارف الهــی و دیــن حقیقــِی اســام،  بــا ایــن وصــف، بهتریــن فــرد بــرای در
کــه می گویــد،  امیــن خداونــد در دیــن الهــی اســت. ایــن همــان اندیشــۀ شــیعی اســت 
ــه امیــر مؤمنــان؟ع؟ و  کاســِت معــارف الهــی، می بایســت ب کــم و  یافــت بــی  ــرای در ب

خانــدان طاهرینشــان رجــوع نمــود.

هاهنــا«، ایــن علــم را 
ّ

شــریف شــیرازی در شــرح عبــارت »فــواهلل ال یوجــد العلــم إال
منحصــر بــه اهــل بیــت؟مهع؟ می دانــد و می نویســد:

 عنــد أهــل البیــت الذي ائتمنهم رســول 
ّ

 هاهنــا( أي إال
ّ

»)فــواهلل ال یوجــد العلــم إال
اهلل علــی علومــه وهــي عندهــم مکتومــة«؛2 یعنــی: » )بــه خــدا ســوگند علــم را نمی تــوان 
کــه رســول خــدا آنــان را نســبت بــه علــوم  یافــت جــز در این جــا( یعنــی، نــزد خاندانــی 
خــود امیــن دانســته و ایــن دانش هــای الهــی، در گنجینــۀ وجــود آن هــا پنهــان اســت«.

کبیره، ســّر الهی را علوم یارت جامعۀ   مجلســی اّول نیز، ذیل شــرح جمله ای از ز
 موهبتی می داند و می نویسد:

»»فبحـــق من ائتمنکم علی ســـره« مـــن العلوم اللدنیة و المکاشـــفات الغیبیة و 

1. بحار األنوار، ج97، ص366�

2.  الکشف الوافي في شرح أصول الکافي )للشریف الشیرازي(، ص213�
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ئق  کم أمر خلقـــه« أي جعلکم أئمة و رعـــاة ألمور الخا الحقائـــق اإللهیـــة »و اســـترعا

مـــن العقائـــد و األعمال«؛ 1 یعنـــی: »)]ســـوگندتان می دهم[ به حق خدایی که شـــما 

که شـــامِل علوم لدّنی، مکاشـــفات  را بر اســـرار خود امین دانســـته اســـت( اســـراری 

راســـتین غیبی و حقایـــق الهی اســـت. )خداوند متعال سرپرســـتی امـــور آفریدگان 

خود را به شـــما ســـپرده اســـت( یعنی شما را پیشـــوایان و سرپرســـتان امور آفریدگان 

در زمینـــۀ عقاید و اعمال قرار داده اســـت«.

 أمین اهلل فی خلقه: علی رغم آن که در اصطاح، خلق گاه به معنای انسان گرفته 

گســـترده تر از انســـان اســـت و تمامی  می شـــود، اّمـــا معنای مطلـــِق خلـــق، معنایی 

مخلوقـــات خداوند را شـــامل می شـــود.

ــه دســت امیــن خــدا  کــه می بایســت ب ــد هســتند  خلــق خــدا، امانتهــای خداون

کــه مخلوقــات تمــام شــئون زندگــی  ســپرده شــوند. از طــرف دیگــر، عقــًا الزم اســت 

کننــد. ــه دســت امیــن اهلل بســپارند و هدایــت را از ایشــان طلــب  خــود را ب

کــه از آیــات قــرآن ســوال  امیــر مؤمنــان؟ع؟، در پاســخ بــه ســواالت پرسشــگری 

فرمودنــد: می کــرد 

هٰا  َ ݩنݧ �ݧ
ݨْ
ل ݩْمݪِ حݧ َ �نْ �ي

َ
�نَ ا ݨْ �ي َ �ب

َ
ا ٰاِل �نَ �ب حبِ

ݨْ
ْݤ�ݦݩݦنِ َوال ݧ رݧ َ�

ݨْ
�تِ َوال ٰم�اٰ � اݠلّسَ

َ
 َعل

هتَ ݣݣمٰا�نَ َ�
ْ
ا ال �نَ ݣݣݣصنْ ٰا َعرݨݨݨݨݦَ   >ِا�نّ

ُ
ِجــُدُه َیُقــول

َ
»...أ

ا 
َ

َماَنــُة َو َمــْن َهــذ
َ ْ
�<2 َفَمــا َهــِذِه األ

ً ݧ
ُه�ݣݣݣل َ ا حب �مݡً

ُ
ل ۥ كٰا�نَ �نَ ُ هݧ

 ِا�نَّ
ݦݩݩۖ
٭ سٰا�ݩݩنُ

نݨْ ِ�ںݧ
ݨْ
ا ال هݩݩَ

َ
ل َ مݧ هٰا َوحݦݨَ �نَ ِم�نݨْ �تݨْ �نَ

ݨْ سش
َ
َوا

 
َ

 َتِجــُب َو ال
َ

ــي ال ِت
َّ
ــُة ال َماَن

َ ْ
ــَي األ ــا َفِه ــي َذَکْرَتَه ِت

َّ
ــُة ال َماَن

َ ْ
ــا األ ّمَ

َ
ْنَســان3... ]قولــه؟ع؟[ َو أ ِ

ْ
اإل

ــی 
َ
ــْم َعل ــی اْئَتَمَنُه

َ
ــاَرَك َو َتَعال  اهلَل َتَب

َ
ّن

َ
ــْم أِل ْوِصَیاِئِه

َ
ــاِء َو أ ْنِبَی

َ ْ
ــي األ  ِف

َّ
ــوَن ِإال ْن َتُک

َ
ــوُز أ َتُج

1.  روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه، ج 5، ص497�

2.  احزاب: 72�

3.  اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج 1، ص245�
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گفــت:[ و در آیــه دیگــر  ْرِضــِه ...«؛ 1 یعنــی: » ]پرسشــگر 
َ
ُهــُم ُحَججــًا ِفــي أ

َ
ِقــِه َو َجَعل

ْ
َخل

َو  ها  �نَ
ْ
ْحِمل َ �ي �نْ 

ؤَ
ا �نَ  ْ �ي َ �ب

ؤَ
ا

�نَ اِل  �ب حبِ
ْ
ال َو  ْر�نِ 

ؤَ
�

ْ
ال َو  ماوا�تِ  الّسَ  �

َ
َعل  

هتَ ما�نَ
ؤَ
�

ْ
ال ا  �نَ َعَرصنْ ا 

�نَّ >اإِ می فرمایــد: 

ُه�لً�<، ایــن امانــت چیســت؟ و ایــن  َ  حب
ً
�ما

ُ
ل ُه كا�نَ �نَ

�نَّ  اإِ
سا�نُ

ںنْ �إِ
ْ
َها ال

َ
ها َو َحَمل �نَ ِم�نْ �تْ �نَ ْ سش

ؤَ
ا

ــت  ــی اس ــدی، امانت ــادآور ش ــو ی ــه ت ک ــی  ــا امانت ــد؟... و اّم ــی می باش کس ــه  ــان چ انس

کــه  کســی جــز پیامبــران و جانشــینان آن باشــد زیــرا  کــه در  کــه بایســته و روا نیســت 

خــدای تبــارک وتعالــی، آنــان را بــر آفریــدگان خــود امیــن قــرار داده و حّجت هــای خــود 

ــت...«. ــده اس گردان ــش  در زمین

کــه تنهــا بایــد بــه امیــن خداونــد  أمیــن اهلل فــی ســّره: ســّر الهــی، امانتــی اســت مهــم 

ســپرده شــود. پیامبــر خاتــم؟لص؟، امیــر مؤمنــان؟ع؟ و اوالد طاهرینشــان، حامــل و 

امیــن اســرار الهــی بودنــد. حضــرت صــادق آل محّمــد؟ع؟ در توضیــح ایــن مطلــب 

فرموده انــد:

کــه تــاب آن  را نــدارد فرشــته  »در نــزد مــا ســّرى از خــدا اســت و علمــی از علــم خــدا 

کــه خــدا قلبــش را بــراى ایمــان آزمــوده اســت. بــه  مقــّرب و نــه نبــی مرســل و نــه مؤمنــی 

کــه خــدا آن را بــه احــدى جــز مــا تکلیــف نفرمــوده و عبــادت بــا آن را از  خــدا ســوگند! 

هیچ کــس جــز مــا نخواســته اســت.

کــه مــا  ــزد مــا ِســّری اســت از ســّر خــدا و علمــی اســت از علــم خــدا  هم چنیــن ن

ــم و  کردی ــغ  ــّل تبلی ــّز و ج ــداى ع ــب خ ــا آن را از جان ــوده و م ــور فرم ــش مأم ــه تبلیغ را ب

برایــش محلــی و اهلــی و پذیرنــده ای نیافتیــم تــا آن کــه خــدا بــراى پذیــرش آن مردمانــی 

کــه  را بیافریند...همانــا خــدا مردمــی را بــراى دوزخ و آتــش آفریــد )یعنــی دانســت 

کــه بــه آنهــا  کننــد و بــه دوزخ و آتــش می رونــد( و بــه مــا دســتور داد  سرکشــی و نافرمانــی 

1.  همان، ص251�
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کشــیدند و دلشــان نفــرت  کردیــم ولــى آنهــا چهــره درهــم  کنیــم و مــا هــم تبلیــغ  تبلیــغ 

گفتنــد:  ــد و  ــد و تکذیــب نمودن ــد و تحمــل نکردن ــا برگردانیدن ــه م ــرد و آن را ب ک پیــدا 

ــرد،  ــر دلشــان مهــر نهــاد و آن را از یادشــان ب جادوگــر اســت، دروغ گوســت، خــدا هــم ب

کــه بــه زبــان مى گوینــد  گویــا ســاخت  ســپس خــدا زبانشــان را بــه قســمتى از بیــان حــق 

ــه نفــع  ــار و فّســاق ب کّف گاهــى بعضــى از  کــه  ــد )ماننــد ســخنانى  ــاور ندارن ــه دل ب و ب

گوینــد( تــا همــان ســخن، بــرای دوســتان و فرمانبــران خــدا  خداپرســتان و علیــه خــود 

ى زمیــن خــدا را عبــادت نمى کــرد، و  کســى در رو گــر چنیــن نبــود،  دفاعــى باشــد و ا

یــم، شــما  یــم و حقایــق را پوشــیده و پنهــان دار کــه از آنهــا دســت بردار مــا مأمــور شــدیم 

کــه خــدا بــه دســت برداشــتن از او امــر فرمــوده، پنهان  گــروه شــیعه![ از افــرادی  هــم ]اى 

یــد«.1  کتمــان و پوشــیدگى از او دســتور داده پوشــیده دار کــه بــه  یــد و از آنــان  دار

کــه  کــه بــرای آن بزرگــواران ظاهــر مى شــود، بــر دو ِقســم اســت؛ ِقســمى  اســراری 

کــه اختصــاص بــه آنهــا نــدارد، بلکــه  مختـــ بــه ائمــۀ هــدی؟مهع؟ اســت و ِقســمى 
آنهــا مأمــور بــه تبلیــغ بــه خلــق هســتند.2

کــرد.  ــراى همــگان، بازگــو  ــوان آن را ب کــه نمى ت ــِش الهــى اســت  »ســّر«، نوعــى دان

چنان کــه در روایــات فراوانــى، امامــان؟مهع؟ رازدار خداونــد معّرفــى شــده اند: 

ْیــَك َیا 
َ
ُم َعل

َ
ــا ِمیــَن  اهَّلِل ، الّسَ

َ
ْیــَك َیــا أ

َ
ُم َعل

َ
ــا ُمْؤِمِنیــَن، الّسَ

ْ
ِمیــَر ال

َ
ْیــَك َیــا أ

َ
ُم َعل

َ
ــا »الّسَ

ِه«؛3 یعنــى: »ســام بــر تــو ای امیــر مؤمنــان، ســام بــر تــو ای امیــن  َحْبــَل اهَّلِل َو َمْوِضــَع ِســّرِ

یســمان الهــى و جایــگاه اســرارش«. خــدا، ســام بــر تــو ای ر

ـِم اهَّلِل َو اهَّلِل 
ْ
مـًا ِمـْن ِعل

ْ
ـٍد ِإّنَ ِعْنَدَنـا َو اهَّلِل ِسـّرًا ِمـْن ِسـّرِ اهَّلِل َو ِعل َبـا ُمَحّمَ

َ
1.  کافـی، ج  1، ص 402؛ »َيـا أ

 َنِبّيٌ ُمْرَسـل ...«.
َ

ٌب َو ل ـٌك ُمَقـّرَ
َ
ـُه َمل

ُ
َمـا َيْحَتِمل

2.  شرح الکافی )الصول و الروضة(، ج  7، ص 9.

3.  المزار الکبير، ص186. 
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ــْد  ــًا َق ــَن اهَّلِل ُذُنوب ــي َو َبْي  َبْيِن
َ

ــّيَ اهَّلِل، إّن ــا َوِل ِميــَن  اهَّلِل ، َي
َ
ــا أ ــَة اهَّلِل، َي ــا ُحّجَ َي َي

َ
ــْول ــا َم »َي

ــا  ــُت ِمْنَه ــْد َهَرْب ْحَشــاِئي، َو َق
َ
ــُل أ ِق

ْ
ــا ُيَقل ــاِد، َو ِذْكُرَه َق ــَن الّرُ ــي ِم ــِري َو َمَنَعْتِن ــْت َظْه

َ
ْثَقل

َ
أ

ِقــِه...«؛1 يعنــی: 
ْ
ْمــَر َخل

َ
ِه ، َو اْســَتْرَعاَك أ ــی ِســّرِ

َ
ْيــَك، َفِبَحــّقِ َمــِن اْئَتَمَنــَك َعل

َ
ــی اهَّلِل َو ِإل

َ
ِإل

»ای مــولی مــن، ای حجــت خداونــد، ای اميــن و ای ولــّی خــدا، ميــان مــن و خداونــد 

كــه پشــتم را خميــده اســت و خــواب از ازچشــمانم ربــوده و يــادآورِی  گناهانــی اســت 

گناهــان بــه ســوی خداونــد و بــه  آن درونــم را بــه اضطــراب می انــدازد. اينــک از آن 

كــه تــو را بــر اســرار خــود اميــن دانســت و  ســوی تــو پنــاه می بــرم. پــس بــه حــّق خدایــی 

امــور آفريدگانــش را بــه حضرتــت ســپرد...«.

ــه داراِن  ــا خزان ــح »م ــال در توضي ــوان جّم ــه صف ــاب ب ــادق؟ع؟ خط ــام ص ــا ام و ي

الهــی هســتيم« می فرماينــد:

ــه علــی ذهــب و ل فضــة، و لكــن علــی المكنــون مــن  ــا ثابــت، مــا نحــن ُخّزان »ي

كبــر، و علي أبونــا األصغر،  علمــه. نحــن دعائــم اهَّلل، نحــن ذخيــرة اهَّلل، و رســوله أبونــا األ

نــا، و خديجــة بنــت خويلــد والدتنــا، و جعفــر الطيــار فــي الجنــة عمنــا،  و فاطمــة ُاّمُ

كنســبنا؟  كحســبنا، و نســب  و حمــزة سيدالشــهداء عــم أبينــا. فمــن لــه  حســب 

اســتودعنا اهَّلل ســره، و ائتمننــا علــی وحيــه و علمــه، و أنطقنــا بحكمتــه، فهــذه حالنــا 

عنــده«؛2 يعنــی: »ای ثابــت! مــا خزانــه دار طــا و نقــرۀ او نيســتيم بلكــه ]مــا خزانــه داِر[ 

علــم مكنــون اویيــم. مــا اركان ]دیــن[ الهــی و ذخيــرۀ الهــی هســتيم. رســول خــدا، 

جــّد بــزرگ ماســت و علــی جــّد مــا. فاطمــه مــادر ماســت خديجــة بنــت خويلــد جــّدۀ 

كــه در بهشــت بــال پــرواز دارد، عمــوی ماســت و حمــزة سيدالشــهداء  مــا. جعفــر 

ــد  كــس، َحَســب و َنَســبی ماننــد مــا دارد؟! خداون كداميــن   عمــوی جــّد مــا. اينــک 

1.  همان، ص211.

ئمة األطهار؟مهع؟، ج 3، ص402. 2.  شرح األخبار في فضائل األ
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اســرار خــود را بــه مــا ســپرد و مــا را بــر وحــی و علــم خــود امیــن دانســت و مــا را بــر 

کــرد. ایــن اســت حــال مــا نــزد او«. گویــا  حکمــت خــود 

گر آشـــکار شـــود، دیگـــر راز نخواهد  چیســـتِی راز، همواره پوشـــیده اســـت؛ زیرا ا

بـــود؛ اّمـــا آثـــاِر ســـّر الهـــی را در متـــون روایـــی می تـــوان یافـــت. یکـــی از ویژگی هـــا و 

که بـــه بعضـــی از اســـرار و رازهای  کارگشـــا بـــودن آنهاســـت. آنان  آثـــار اســـرار الهی، 

گاه انـــد، بـــه علوم مختلـــف، دســـت می یابند و به ســـوى کماِل انســـانیت،  الهـــی آ

کـــه علـــوم بســـیارى را می گشـــاید.  کلیـــدى اســـت   گام بـــر می دارنـــد. ســـّر، ماننـــد 

امیرمؤمنان؟ع؟ فرموده اند: 

ــه مــن  کــه پیامبــر خــدا آن را ب ــا در درون ســینه مــن، دانــش فراوانــی اســت  »همان

کــه بــه درســتی، آن را پــاس دارنــد و  ــراى آن، نگاهبانانــی بیابــم  گــر ب آموختــه اســت. ا

کننــد. بخشــی از آن را در نــزد آنــان بــه  کــه از مــن شــنیده اند، روایــت  آن را همان گونــه 

کــه بــا ]اســتفاده از[ آن، دانــش بســیارى بیاموزنــد. بــه راســتی که  امانــت خواهــم ســپرد 
کلیــد هــر درى اســت و هــر درى، ]راه [ هــزار در را می گشــاید«.1 آن دانــش، 

ــر  کــه، خشــنودى در براب ــار شــناخت اســرار خداونــد ایــن اســت  یکــی دیگــر از آث

تقدیرهــاى خداونــد را بــه ارمغــان مــی آورد؛ زیــرا مقــّدرات خداونــد، از اســرار الهــی 

یابــد، در برابــر آنچه براى او حتمی شــده اســت،  کــه حقیقــت آن را در اســت،2 و کســی 
کــرد و خواســت خداونــد را بــر خواهــش خــود، مقــّدم مــی دارد.3 ایســتادگی نخواهــد 

6- امــام حســن عســکری؟ع؟ در نامــه ای بــه اهــل نیشــابور، از دردنامــه ای بــا مــردم 

1.  بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد)؟لص؟(، ج  1، ص 305�

2.  التوحید، 383�

3.  ر. ک: همـان، ص 371؛ عیـون الحکـم و المواعـظ، ص 467؛ »معنـای مقام هـای تفویـض، 
تسـلیم، تـوکل و رضا«.
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گــر ســنگ هاى ســخت پــاره اى از آنچــه  کــه بــه فرمایــش حضرتــش، ا ســخن می گویــد 

را در ایــن نامــه آمــده اســت را بفهمنــد، از نگرانــی و تــرس از بیــم خــدا از هــم فرو پاشــند 

و بــه فرمانبــردارى خــدا بازآیند:

قًا 
َ
َعــْت  َقل

َ
َتَصّد

َ
ِکَتــاِب ل

ْ
ا ال

َ
ُب َبْعــَض َمــا ُهــَو ِفــي َهــذ

َ
ــا ــّمُ الّصِ ــْو َفِهَمــِت الّصُ

َ
»...َو ل

ــی َطاَعــِة اهلِل...«. 1
َ
َو َخْوفــًا ِمــْن َخْشــَیِة اهلِل َو ُرُجوعــًا ِإل

بــاب  در  نامــه،  ایــن  محتــوای  اهمّیــت  درجــۀ  نشــان دهندۀ  جمــات،  ایــن 

ــواِن  ــه عن ــر زمیــن اســت. حضرتــش می فرماینــد، حّجــت الهــی ب ــد ب حّجــت خداون

کــه در  گیــرد  »امیــن اهلل« می بایســت مرکــز توّجــه و محــور اهتمــام ورزِی مردمــان قــرار 

کوردلــی بــه سراغشــان آمــده و نابینــا محشــور خواهنــد شــد: غیــر این صــورت، 

ُهَ� ڡنِ�  ْعَمــی>... �نَ
َ
ْنَیــا أ

ُ
ــُه َمــْن َخــَرَج ِمــْن َهــِذِه الّد

َ
ّن
َ
ــْم َیِقینــًا َیــا ِإْســَحاُق أ

َ
»... َفاْعل

��بُ 
ُ
ل �تُ

ْ
ال ْعَمى  �تَ ݠ�نݨْ  ِ ݫ ݩٰكݫ ݧ َولݩݩݩݩݩݩݩݩݧ  ...< َصاُر  ْ �ب

�ؤَ
ْ
ال ْعَمى  �تَ َس  ٮيْ

َ
ل ْسَحا�تُ  اإِ ا  �يَ  2 لًا<  �ي َسٮبِ ّلُ  صنَ

ؤَ
ا َو  ْعمى  

ؤَ
ا َرهتِ  حنِ

�آ
ْ
ال

 
ُ

اِلــِم ِإْذ َیُقــول
َ

ِکَتاِبــِه ِحَکاَیــًة َعــِن الّظ  اهلِل ِفــي ُمْحَکــِم 
ُ

ُدوِر< 3 َو َذِلــَك َقــْول ݭِ� الّصُ
� ڡݨن �تٖ

ݩَّ
اݠل

َو  ها  �تَ ِسٮي ٮنَ �نَ ا  �ن ا�تُ �ي
آ
ا َك  �تْ �تَ

ؤَ
ا ِلَك  َكدن اَل  �ت  *  

ً
را ِص�ي َ �ب �تُ  ُك�نْ ْد 

�تَ َو  ْعمى  
ؤَ
ا  � �نِ

ْر�تَ َ َحسش ِلَم   ِ
َر�بّ  ...<

ِدِه َو 
َ

ــا ــي ِب ــِه ِف ِمیِن
َ
ــِه َو أ ِق

ْ
ــی َخل

َ
ــِة اهلِل َعل ــْن ُحّجَ ْعَظــُم  ِم

َ
ــٍة أ ّيُ آَی

َ
�� < 4َو أ �نْ ْ�َم �تُ �يَ

ْ
ِلَك ال دن

َ
ك

ِخِریــَن 
ْ

یــَن َو آَباِئــِه اآل ِبّیِ ِلیــَن الّنَ ّوَ
َ ْ
َف ِمــْن آَباِئــِه األ

َ
ــی ِعَبــاِدِه ِمــْن َبْعــِد َمــْن َســل

َ
َشــِهیِدِه َعل

1.  تحف العقول، ص486�

کـه در ایـن جهـان )از دیـدن چهـره حـق( نابینـا بـوده اسـت، در  2.  إسـراء: 72؛ یعنـی: »امـا کسـی 
آخـرت نیـز نابینـا و گمراهتـر اسـت!«.

 3.  حج: 46؛ یعنی: »... چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی شود، بلکه دلهایی که در سینه هاست
 کور می شود...«.

کـه بینـا بـودم! *  کـردی؟! مـن  4.  طـه: 125-126؛ یعنـی: »... پـروردگارا! چـرا نابینـا محشـورم 
ز نیز تو فراموش  می فرمایـد: »آن گونـه کـه آیـات مـن بـرای تـو آمد، و تو آنهـا را فراموش کردی؛ امـرو

خواهی شـد!«
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ْیــَن 
َ
أ َو  ِبُکــْم   ُیَتــاُه  ْیــَن 

َ
َفأ َبَرَکاُتــُه  َو  َرْحَمــُة اهلِل  َو  ُم 

َ
ــا الّسَ ْجَمِعیــَن 

َ
أ ْیِهــْم 

َ
یــَن َعل َوِصّیِ

ْ
ال

َباِطــِل ُتْؤِمُنــوَن َو ِبِنْعَمــِة 
ْ
َحــّقِ َتْصِدُفــوَن َو ِبال

ْ
ــی ُوُجوِهُکــْم َعــِن ال

َ
ْنَعــاِم َعل

َ ْ
َکاأل َهُبــوَن 

ْ
َتذ

اُء َم�نْ  رن َ ما حب ِکَتــاِب َو َیْکُفــُر ِبَبْعــِض >... �نَ
ْ
ــْن ُیْؤِمــُن ِبَبْعــِض ال ْو َتُکوُنــوَن ِمّمَ

َ
اهلِل َتْکُفــُروَن أ

اٍب ِفــي 
َ

 َعــذ
ُ

ا< 2َو ُطــول �ي
�نْ

ُ
اهتِ الّد َح�ي

ْ
ٌی ڡنِ� ال رنْ � حنِ

َّ
ل ْم...< 1 َو ِمــْن َغْیِرُکــْم >اإِ

ُ
ك ِلَك ِم�نْ َعُل �ن �نْ َ �ي

کــه بــه  َعِظیــم...«؛3 یعنــی: »اى اســحاق بــدان 
ْ
ِخــْزُي ال

ْ
َباِقَیــِة َو َذِلــَك َو اهلِل ال

ْ
ِخــَرِة ال

ْ
اآل

گمراه تــر  کــور )دل( و  کــور بیــرون رود همــو در آخــرت نیــز  کــه از ایــن جهــان  راســتی، هــر 

کــورى دلهایــی اســت  باشــد. اى اســحاق ، مــراد نابینایــی دیــدگان نیســت بلکــه مــراد 

کــه درون سینه هاســت، و ایــن اســت معنــی فرمــوده خــدا در آیــات اســتوار قرآنــش، از 

ِلَك  اَل َكدن  �ت
ً
را ِص�ي َ �تُ �ب ْد ُك�نْ ْعمى  َو �تَ

ؤَ
� ا �نِ

ْر�تَ َ ِ ِلَم َحسش
گویــد: >َر�بّ کــه  زبــان ســتمگر، آنجــا 

��<؛ پــروردگارا چــرا مــرا نابینــا برانگیختــی و  �نْ ْ�َم �تُ �يَ
ْ
ِلَك ال ها َو َكدن �تَ ِسٮي ٮنَ ا �نَ �ن ا�تُ �ي

آ
َك ا �تْ �تَ

ؤَ
ا

کــه آیــات مــا بــراى تــو آمــد  حــال آنکــه مــن بینــا بــودم؟ )خــدا( فرمایــد: بدین ســان بــود 

گونــه امــروز )از دیــدگاه رحمــت الهــی( فرامــوش  کــردى و بــه همــان  و آنهــا را فرامــوش 
شــده باشــی«.

و کــدام نشــانه اى بزرگتــر از حّجــت خداســت بــر آفریدگانــش و امیــن او در بــادش 

کــه پیامبراننــد و  کان او  گذشــتگان خــود یعنــی نیــا گــواه او بــر عبــادش از پــس  و 

کــه همــه اوصیــاء هســتند؟ )و ســفارش بــه نــّص بــر امامــت ایشــان رســیده(،  پدرانــش 

کجــا چــون  ــه  کردنــد؟ و ب گمتــان  کجــا  ــاد.  ــر ایشــان ب ــد ب رحمــت و برکتهــاى خداون

ى می تابیــد و بــر نعمــت خــدا ناسپاســی می کنیــد؟  ى آوردیــد؟ از حــق رو پایــان رو چار

1.  بقـــره: 85؛ یعنـــی: »... پـــس کیفر کســـانی از شـــما که چنین تبعیضـــی را ]در آیـــات خدا[ روا 
می دارنـــد...«.

2.  همان؛ یعنی: »... جز خواری و رسوایی در زندگی دنیا نیست...«.

3.  تحف العقول، ص484- 485�
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کتــاب )قــرآن( ایمــان دارنــد و بــه برخــی دیگــرش  کــه بــه برخــی از  یــا از آنــان هســتید 

کنــد، خــواه از شــما باشــد یــا غیــر از شــما، جــز رســوایی در  کــه چنیــن  کســی  کافرنــد؟ 

کــه  زندگانــی دنیــا و طــول عــذاب در آخــرت پایــدار، نصیبــی نــدارد و بــه خــدا ســوگند 

ایــن اســت رســوایی بــزرگ«.

7- در مرتبــه ای پایینتــر، خداونــد علمــاء اّمــت را بــه صورتــی مشــروط و محــدود، 

امینــان اّمــت قــرار داده اســت:
َمَناء ...«؛ 1

ُ
َماُء أ

َ
ُعل

ْ
که فرموده اند: »ال از امام صادق؟ع؟ آمده است 

مۀ بزرگوار مجلسی نیز در شرح این عبارت، چنین می نویسد: 
ّ

عا

»قولــه؟ع؟ أمنــاء: أي ائتمنهــم اهلل علــی مــا آتاهــم مــن علومــه و معارفــه، و أمرهــم 

بــأن یحفظوهــا عــن التضییــع و یوصلوهــا إلــی مســتحقها«؛2 یعنــی: »ایــن ســخن 

َمَنــاء«، یعنــی خداونــد آنــان را بــر علــوم و 
ُ
َمــاُء أ

َ
ُعل

ْ
کــه می فرمایــد »ال حضرتــش؟ع؟ 

کــه ایــن ودیعــه را از  گردانــده اســت و بدیشــان امــر فرمــوده  کــه داده امیــن  معارفــی 

کــه  کســانی  نابــودی حفــظ نمــوده ]کــه مبــادا بــه دســت نــا اهــل بیفتــد[ و بــه دســت 

ســزاوار آننــد برســانند«.

الهــی  امانــت  ایــن  بــه  از علمــاء،  کثیــری  کــه شــمار  گواهــی می دهــد  یــخ  تار

کشــاندند. حضــرت  انحــراف  بــه  از مســیر مســتقیم  را  کردنــد و مردمــان  خیانــت 

کــه در آخریــن روزهــای  موســی بــن جعفــر؟امهع؟، در نامــه ای بــه علــی بــن ُســَوید ســایی 

عمــر شریفشــان در زنــدان نوشــته شــده اســت، بــه خیانــت این گونــه علمــا نســبت بــه 

کرده انــد. حضرتــش در ایــن  کــه همانــا دیــن خداســت، اشــاره  بزرگتریــن امانــت الهــی 

1.   الکافي، ج 1، ص33� 

2.  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 1، ص107�
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کــه دیــن خــود را از عاِلــم غیــر شــیعه نگیریــد و محّبــت آنــان  نامــه توصیــه می فرماینــد 

را در دل نپرورانیــد:

َوِصــّيِ 
ْ
َوِصــّيِ َبْعــَد ال

ْ
ُوْثَقــی ال

ْ
ُعــْرَوِة ال

ْ
ــٍد، َو ال یــِن آِل ُمَحّمَ »َفاْسَتْمِســْك ِبُعــْرَوِة الّدِ

ْیــَس ِمــْن ِشــیَعِتَك، 
َ
َتِمــْس ِدیــَن َمــْن ل

ْ
 َتل

َ
ــوا، َو ال

ُ
َضــا ِبَمــا َقال ُهــْم َو الّرِ

َ
َمِة ل

َ
ُمَســال

ْ
َو ال

َماَناِتِهــْم َو 
َ
ُه َو َخاُنــوا أ

َ
ِذیــَن َخاُنــوا اهلَل َو َرُســول

َّ
َخاِئُنــوَن ال

ْ
ُهــُم ال

َ
ــَن  ِدیَنُهــْم؛ َفِإّن  ُتِحّبَ

َ
َو ال

ــوا َعلــی  
ُّ
ــوُه، َو ُدل

ُ
ل

َ
ــوُه َو َبّد ُف ِکَتــاِب اهلِل، َفَحّرَ َماَناِتِهــُم؟! اْئُتِمُنــوا َعلــی  

َ
ــوا أ ــْدِري َمــا َخاُن َت

َکاُنــوا  َخــْوِف ِبَمــا 
ْ
ُجــوِع َو ال

ْ
َذاَقُهــُم اهلُل ِلَبــاَس ال

َ
ْمــِر ِمْنُهــْم، َفاْنَصَرُفــوا َعْنُهــْم، َفأ

َ ْ
ِة األ

َ
ُوال

کــه همــان خانــدان  َیْصَنُعوَن«؛1یعنــی: »پــس تــو بایــد بــه حلقــۀ دینــی چنــگ بزنــی 

کــه پــی در پــی می آینــد  کــه همــان امامانــی هســتند  محّمدنــد و حلقــۀ محکمــی 

گــردى؛ و در  گفتنــد خشــنود  و ]همــان امامانــی[ بایــد بــا آنهــا پیونــد یابــی و بــه آنچــه 

کــه آنهــا  کــه از پیــروان نیســت و دیــن آنهــا را دوســت مــدار  کســی مبــاش  پــی دیــن 

کــه بــه خــدا و رســول خــدا و بــه آنچــه بدیشــان ســپرده  همــان خیانتکارانــی هســتند 

یده انــد؟! مــردم آن هــا را  یدنــد. می دانــی در چــه امانتــی خیانــت ورز شــده خیانــت ورز

نســبت بــه کتــاب خــدا امیــن دانســتند اّمــا آنــان کتــاب را تحریــف و تبدیــل نمودنــد؛2 

کننــد ولــی  قــرار بــود ایــن عالمــان مــردم را بــه ســوی والیــاِن ]راســتین[ امــر راهنمایــی 

کــه خداونــد بــه ســزاى  گرداندنــد؛ چنیــن شــد  ی  اینــان از امامــان معصــوم؟مهع؟ رو

ــر پیکرشــان پوشــانید«. ــا امنــی ب گرســنگی و ن ــد جامــۀ  کردن آنچــه 

کافي، ج 8، ص124�   .1

2.  بـر اسـاس روایتـی کـه از امـام باقـر؟ع؟ رسـیده اسـت، حضرتـش در نامـه ای کـه بـه سـعد الخیـر 
َقاُمـوا ُحُروَفُه  َو 

َ
نگاشـته اند، اشـاره می کننـد کـه تحریف قـرآن این گونه صورت پذیرفته اسـت: »أ

ُفـوا ُحـُدوَدُه«؛ یعنـی: »حروفـش را نـگاه داشـتند و حـدودش را تحریف کردنـد«؛ کافي، ج8،  َحّرَ
ص53، ح 16�
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گرداندن ی  گرفتار خوف و جوع شود، نتیجۀ رو گر اّمتی   به صریح قرآن مجید، ا

کفران نعمت های الهی است.1    از خداوند و 

مولی صالح مازندرانی در شـــرح این روایت می نویســـد: امام؟ع؟، ما را از طلب 

گر طلب علم  دیـــن علمـــای مخالفین به گونۀ قبول و عمل به آن نهی کرده اند. ولی ا

که در هنگام   مخالفین، برای شناســـایی لغزشگاه های آنان باشـــد جای دارد. چرا 

 مناظـــرۀ بـــا آن هـــا و شکســـتن نفـــوذ کامشـــان ضـــروری اســـت. بدین ســـان طلب 

 علم آنان به این نّیت جایز است بلکه گاهی واجب کفایی می شود. چنان که برخی 

گفته اند.  از دانشمندان شیعه به صراحت 

کــه تمّســک  امــام؟ع؟ فرموده انــد دیــن آنــان را دوســت مــدار. و ایــن بــدان روســت 

نکــردن بــه دیــِن آنــان، همیشــه بــه معنــای دوســت نداشــتن آنــان نیســت. از ایــن رو 

کــه  ــه ایــن دلیــل  ــان نیــز نهــی نمــود. ب ــه خــود آن مــردم را از محّبــت داشــتن نســبت ب

کار آنــان خیانــت اســت. دینشــان باطــل اســت و بدیهــی اســت  آنــان خــود خائننــد و 
کــه محّبــت بــه باطــل جایــز نیســت. هم چنان کــه تمّســک بــه باطــل نیــز روا نیســت.2

کــه در جایی  کــه از ایــن حدیــث بــه دســت می آید آنســت  8- نکتــۀ مهــم دیگــری 

کــه بــه آنــان  کــه شــماری از عالمــان بــا ســوء اســتفاده از علمــی بســیار محــدود و نارســا 

یــۀ دیگــری  کشــانده اند، از زاو ســپرده شــده، این گونــه خــود و دیگــران را بــه ضالــت 

عظمــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ روشــن می شــود.

توضیــح این کــه: بــا وجــود آن که خداوند متعال علم کامــل را به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

یــخ فریــاد  ســپرده و ایشــان را بــاب علــم نبــی قــرار داده اســت ولــی بــا ایــن وجــود، تار

1.  قریش: 4؛ نحل: 12�

2.  شرح الکافي-األصول و الروضة )للمولی صالح المازندراني(، ج 12، ص75-74�
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کــه آن بزرگمــرد، هرگــز در ایــن امانــت خیانــت نکــرد: می زنــد 

حضـــرت صّدیقـــۀ طاهره؟اهع؟ دربـــارۀ امیـــر مؤمنـــان؟ع؟ می فرماینـــد: »... َو اهَّلِل 

 
َ

َســـاَر ِبِهْم  َســـْیرًا ُســـُجحًا ل
َ
َقُه َو ل

َ
ْعَتل

َ
 اهَّلِل؟لص؟ ل

ُ
ُه َرُســـول

َ
ـــوا َعـــْن ِزَمـــاٍم َنَبـــذ

ُ
ـــْو َتَکاّف

َ
ل

َتاُه َو 
َ

 َنِمیرًا َفْضَفاضًا َتْطَفـــُح ِضّف
ً

ْوَرَدُهْم َمْنَهـــا
َ َ
ِکُبـــُه َو ل  ُیَتْعَتُع َرا

َ
ـــُم ِخَشاُشـــُه َو ل

ُ
َیْکل

َمـــاِء َو َرْدِعِه 
ْ
 ِبَغْمِر ال

َّ
َي  َغْیـــَر ُمَتَحّلٍ ِمْنُه ِبَطاِئـــٍل ِإل ُهُم الّرَ

َ
ـــَر ل ْصَدَرُهـــْم ِبَطانـــًا َقْد َتَخّیَ

َ َ
ل

ما  ُهُم اهَّللُ  >�بِ
ُ

ُخذ
ْ
ْرِض َو َســـَیأ

َ ْ
ـــَماِء َو ال ْیِهْم َبـــَرَکاُت الّسَ

َ
ُفِتَحـــْت َعل

َ
ـــاِغِب َو ل َسْوَرَةالّسَ

گـــر دســـت ]از نیرنـــگ  خـــود در  <...«؛1یعنـــی: » ... بـــه خـــدا ســـوگند ا و�نَ ِس�بُ
ْ
ك َ وا �ی

كا�نُ

کـــه پيغمبـــر خـــدا؟لص؟ به دســـت او  ســـقیفه[ بـــاز می داشـــتند و زمـــام خافـــت را 

پـــس نمی گرفتنـــد، و در اختیارش باقی  می گذاشـــتند،  ى باز ]علـــی[ نهاده بـــود از و

]در ایـــن صـــورت، علی[ کارواِن )ره گم کردۀ( بشـــرّیت را با کمال آرامش، با ســـیرى 

مایـــم بـــه ســـوى ســـعادت و حـــّق رهبـــرى می نمـــود، بى آنکـــه به واســـطۀ کشـــیدن 

گـــردد، و ســـوار بـــر آن نیز بـــه واســـطۀ جنبش هاى ناشـــی از  افســـار، مرکـــوب زخمـــی 

ّیۀ آن در شـــکنجه و ناراحتـــی بيفتد، تا ]این که[ ایشـــان را ]مردم را[ به  حرکـــت بى رو

که آبى پاك، دو ســـمت  گـــواراى آب حیات برســـاند. جویبـــارى  سرچشـــمۀ زلل و 

کیـــزه بـــود، و آنـــان را ســـیراب می نمـــود،  آن مـــوج مـــی زد، و اطـــراف و جوانـــب آن پا

کـــه خـــودش از آن بهره اى  ســـیر و ســـیراب از آن چشـــمه بـــاز می گردانـــد، در حالـــی 

کنـــد، و اندکی  که تشـــنه اى تشـــنگی خـــود را رفع  نمی بـــرد، مگـــر با جامـــی کوچك 

کوچکتریـــن بهـــره اى به نفع  گرســـنگی خـــود بـــدان نمایـــد، و  گرســـنه رفع  که  غـــذا 

ى مردم  خویـــش نمی بـــرد، و آن زمان بـــود که درهاى برکات از زمین و آســـمان بـــه رو

گشـــوده می شـــدو اینک که چنیـــن نکردند، بـــه زودی خداوند آنان را بـــه خاطر گناه 

کـــرد...«. گرفتار خواهد  بزرگشـــان ســـخت 

1.  معاني األخبار، ص355. 
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کــه حّجــت خــدا، حضــرت بقیــة اهلل األعظــم؟ع؟، امــروز  گواهــی می دهیــم  مــا نیــز 

گناهــی  " أمیــن اهلل فــی األرض" اســت و در ایــن امانــت خائــن نبــوده اســت، مرتکــب 

کــه حضــرت علــی بــن  نشــده و دیــن خــدا را تغییــر نــداده اســت. چونان کــه در دعایــی 

موســی الّرضــا؟امهع؟ بــرای حضــرت مهــدی؟ع؟ انشــاء فرموده انــد آمــده اســت:

ِنــْب َذْنبــًا َو 
ْ

ــْم ُیذ
َ
ــُه ل

َ
ّن
َ
ــِة أ اّمَ ــوِل  الّطَ

ُ
ِقَیاَمــِة َو َیــْوَم ُحل

ْ
ــُه َیــْوَم ال

َ
ــا َنْشــَهُد ل

َ
ُهــّمَ َفِإّن

َّ
»...الل

ــَك ُحْرَمــًة َو 
َ
ــْم َیْهِتــْك ل

َ
ــَك َطاَعــًة َو ل

َ
ــْم َیَضــْع  ل

َ
ــْم َیْرَتِکــْب َمْعِصَیــًة َو ل

َ
َتــی ُحوبــًا َو ل

َ
 أ

َ
ال

ِقــّيُ  اِهــُر الّتَ ُمْهَتــِدي  الّطَ
ْ
َهــاِدي ال

ْ
ــُه ال

َ
ّن
َ
یَعًة َو أ ــَك َشــِر

َ
ــْر ل ــْم ُیَغّیِ

َ
یَضــًة َو ل ــَك َفِر

َ
 ل

ْ
ل ــْم ُیَبــّدِ

َ
ل

ِکــي ...«.1  ِضــّيُ الّزَ ِقــّيُ الّرَ الّنَ

1.  مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 1، ص410�
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م
�ت �ن رگ �ه �ب

علی، تنها باب علم نبی!
    تـــو درب شهــــر علِم رسول مؤّیدی     واضـــح تـــــــرین تألــــــو َانوار ســـرمـــــدی1

    از پای تا به ســر تو تمــامًا محّمدی         از بس که مست بوی گل یاس احمدی

کــه در آن خــود را  ــم، حدیثــی از پیامبــر خــدا؟لص؟ اســت 
ْ
حدیــث َمدینــُة الِعل

کرده  انــد. حدیــث  شــهر علــم و علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ را دروازه آن شــهر معرفــی 
یــان نقــل شــده اســت، از جملــه: مدینــه العلــم بــا تعابیــر مختلفــی از راو

ــن  ــی: »م ــاب«؛2 یعن ــأت الب ــم فلی ــن اراد العل ــا فم ــی بابه ــم و عل ــة العل ــا مدین »أن
کــس دانــش می جویــد، بایــد از آن دروازه  شــهر دانــش ام و علــی دروازه آن اســت؛ هــر 

وارد شــود«.

»أنــا مدینــة العلــم و علــی بابهــا فمــن أراد العلــم فلیأتــه مــن بابــه«؛3 یعنــی: »مــن 

کــس دانــش می جویــد، بایــد از آن دروازه  شــهر دانــش ام و علــی دروازه آن اســت. هــر 

وارد شــود«.

1.  محّمد قانع.

2.  صحیفة اإلمام الرضا؟ع؟، ص58؛ المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص126�

3.  تحف العقول، ص 430؛ االستیعاب، ج3، ص1102�

م
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ـــی دروازه آن  ـــم و عل ـــه حکمت ـــن خان ـــی: »م ـــا«؛1 یعن ـــی بابه ـــة و عل ـــا دار الحکم »أن

ـــت«. اس

میرحامــد حســین، حدیــث مدینــه العلــم را متواتــر دانســته و تواتــر آن را از دیگــران 

األحادیــث  فــی  المصنوعــة  »اللئالــی  کتــاب  در  اســت.2 ســیوطی  کــرده  نقــل  نیــز 

کــه ایــن  کــرده اســت  گــزارش  الموضوعــة« بــا بیــان ســند های مختلفــی از ایــن روایــت 

کــم نیشــابوری،  روایــت نــزد بــزرگان اهــل تســّنن از جملــه محمــد بــن جریــر طبــری، حا

خطیــب بغــدادی و قاســم  بــن عبدالرحمــن انبــاری، در شــمار احادیــث حســن و 

صحیــح اســت.3 او همچنیــن بــا اذعــان بــه حســن بودن ســند روایــت، گفتــه دارقطنی 

کــرده اســت.4 همچنیــن ابــن حجــر  مبنــی بــر مــردود بــودن همــه اســناد ایــن روایــت را رد 

ــذا صحیــح  کــه ایــن حدیــث ســندهای متعــددی دارد و ل عســقانی معتقــد اســت 

نیســت آن را ضعیــف بدانیــم.5 کتــاب الغدیــر نــام بیســت و یــک تــن از محدثان ســنی 

کــرده اســت.6 میرحامــد  کــه ایــن حدیــث را حســن یــا صحیــح می داننــد، ثبــت  را 

یــادی در صحــت ایــن حدیــث7 و احادیثــی  حســین در کتــاب عبقــات االنــوار، وجــوه ز
کــرده اســت.8 نیــز در تأییــد آن ذکــر 

الجامـع الصحیـح، ج5،  األبـرار، ص295؛  إمـام  فـي مناقـب  1.  عمـدة عیـون صحـاح األخبـار 
�637 ص

2.  عبقات االنوار، ج14، ص15و16�

3.  اللئالی المصنوعة، ج1، ص307-302�

4.  ص304-303�

5.  ابن حجر عسقالنی، لسان المیزان، ج2، ص155�

6.  الغدیر، ج6، ص79-78�

7.  عبقات االنوار، ج14، ص512-20�

8.  همان، ص570-513�
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این مسئله در عصر صدور و پس از آن، چنان پذیرفته بود، که در سخنرانی های 

شـیعیان امیـر مؤمنـان؟ع؟ اسـتفاده می شـده اسـت. بـرای نمونـه، ضمـن ماجرایـی 

ی درخواسـت می کنـد  کوفـه، از و یـه در نامـه ای بـه والـی  یـخ آمـده اسـت، معاو در تار

کـه  کنـد. هنگامـی  یـه احضـار  تـا اّم الخیـر بنـت حریـش را بـا احتـرام، بـه بـارگاه معاو

یـه از او پرسـید: در صّفیـن ]در جمـع اصحـاب علـی بـن  یـه آمـد، معاو بـه درگاه معاو

کدام یـک از  کـرده و پرسـید:  ابیطالـب؟امهع؟[ چـه می گفتـی؟! و سـپس رو بـه حّضـار 

کـه سـورۀ حمـد را  ی را بـه خاطـر دارد؟ فـردی پاسـخ داد: همانگونـه  شـما، سـخنان و

از حفـظ دارم، سـخنان او را بـه یـاد مـی آورم! و آن گاه سـخنان اّم الخیـر را در حضـور 

یـه و لشـکریانش،  خـودش، بیـان نمـود. در بخشـی از آن سـخنان، در حضـور معاو

مـی بـرای هدایـت مسـلمانان معّرفـی می نمایـد:  
َ
امیرمؤمنـان را بـاب علـم نبـی و َعل

»... فإلــی أیــن تریــدون رحمکــم اهلل عــن ابــن عــم رســول اهلل؟لص؟ و زوج ابنتــه و 

أبــي ابنیــه  خلــق مــن طینتــه  و تفــرع مــن نبعتــه  و خصــه بســره و جعلــه بــاب مدینتــه  و 
علــم المســلمین ...«.1

کــه در  از حدیــث شــریف و ُپرمایــۀ »مدینــة العلــم«، نکاتــی بــه دســت می آیــد 

ادامــه، بــه مــواردی اشــاره می شــود:

1- تناســب دروازه بــا شــهر، یــک اصــل عقلــی اســت. بــه معنــای دیگــر، هــر چــه 

آن شــهر از اهمّیــت بیشــتری برخــوردار باشــد، دروازۀ آن نیــز اهمّیــت بیشــتری خواهــد 

داشــت. بــرای نمونــه، دروازۀ ورودی یــک پــادگان، از اســتحکام بیشــتری نســبت بــه 

دروازۀ ورودِی یــک خانــۀ شــخصی برخــوردار اســت. هم چنیــن اســت ورودِی یــک 

روســتا در مقابــِل وردی پایتخــت!

1.  بالغات النساء، ص 58�
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سلســلۀ  ســر  و  خداونــد  آفریــدۀ  برتریــن  عنــوان  بــه  خاتــم؟لص؟،  رســول  علــم 

کــرده اســت.  کــه خداونــد بــه هــر آفریــده ای عطــا  انبیــاء؟مهع؟، باالتریــن علمــی اســت 

ُپــر اهمّیــت اســت. واالتریــن شــهر علــم،  انــدازه  بــه همــان  نیــز،  از آن  محافظــت 

کــه بــرای شــهر علمــی  واالتریــن دروازه را نیــز بــرای محافظــت نیــاز دارد. از ایــن روســت 

کــه افضــل اّمــت در علــم،  چــون شــهرعلم نبــی، علــی بــن ابیطالبــی برگزیــده شــده، 

پــس از رســول خداســت.

کتــاب خــود در شــرح ایــن حدیــث، وجــوب رجــوع بــه  ابــن شــهر آشــوب، در 

امیرمؤمنــان؟ع؟، عصمــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ و اعلمّیــت علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ را 

کــرده و می نویســد: اســتفاده 

کّنـــی عنـــه بالمدینـــة،  »و هـــذا یقتضـــي وجـــوب الرجـــوع الـــی امیـــر المؤمنیـــن، النـــه 

کبـــاب المدینـــة  ـــه جعلـــه  و اخبـــر ان الوصـــول الـــی علمـــه مـــن جهـــة علـــّي خاصـــة، الن

 منـــه. ثـــم أوجـــب ذلـــك األمـــر بـــه بقولـــه: فلیـــأت البـــاب، و 
ّ

الـــذي ال یدخـــل الیهـــا إال

فیـــه دلیـــل علـــی عصمتـــه، ألّن مـــن لیـــس بمعصـــوم یصـــّح منـــه وقـــوع القبیـــح، فـــإذا 

کان االقتـــداء بـــه قبیحـــا، فیـــؤدي إلـــی أن یکـــون_ ؟ع؟ _  قـــد أمـــر بالقبیـــح و ذلـــك  وقـــع 

 ایضـــا أنـــه أعلـــم االمـــة، یؤیـــد ذلـــك مـــا قـــد علمنـــاه مـــن اختافهـــا و 
ّ

ال یجـــوز. و یـــدل

رجـــوع بعضهـــا الـــی بعـــض، و غنـــاؤه_ ؟ع؟_  عنهـــا. و أبـــان والیـــة علـــّي و إمامتـــه، و انـــه 

 مـــن قبلـــه. و روایتـــه عنـــه 
ّ

ـــه إال ـــه و بعـــد وفات ال یصـــح أخـــذ العلـــم و الحکمـــة فـــي حیات

...<.1«؛2 یعنـــی: »ایـــن ســـخن اقتضـــاى 
ݦݦ
هٰا٭ �بِ

�اٰ ْ �ب
َ
��تَ ِم�نݨْ ا �يُ �بُ

ْ
�ا ال ُ �تݧ

ݩؤْ
کمـــا قـــال اهلل تعالـــی: >َوا

ــرده  کـ ــی  ــهر مکّنـ ــه شـ ــود را بـ ــر خـ ــرا پیامبـ ــن دارد، زیـ ــر المؤمنیـ ــه امیـ ــوع بـ وجـــوب رجـ

1.  بقره: 189؛ یعنی: »... و از دِر خانه ها وارد شوید...«.

2.  مناقب، ج2، ص 34�
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کـــه رســـیدن بـــه علـــم او از جانـــب علـــی، راه خاصـــی اســـت، زیـــرا او  اســـت و خبـــر داده 

کـــه جـــز از ایـــن دروازه نمی تـــوان بـــدان  علـــی را همچـــون دروازه شـــهرى قـــرار داده اســـت 

ـــد  گردانیـــده فرمـــوده اســـت: »بای شـــهر درآمـــد. پیامبـــر؟لص؟ ســـپس ایـــن امـــر را واجـــب 

کـــه در ایـــن ســـخن دلیلـــی نهفتـــه اســـت در معصـــوم بـــودن علـــی، زیـــرا  از در، درآینـــد«، 

گـــر چنیـــن شـــد  کـــه معصـــوم نباشـــد ســـر زدن عمـــل قبیـــح از او صحیـــح اســـت و ا کســـی 

ـــه  کـــه حضـــرت ب ـــود و نتیجـــه آن چنیـــن خواهـــد شـــد  پیـــروى از او نیـــز قبیـــح خواهـــد ب

کـــه امـــرى نارواســـت. ـــر قبیحـــی دســـتور داده اســـت  ام

کـه علـی؟ع؟ اعلـم اّمـت اسـت. ایـن سـخن را  گـواه آن نیـز هسـت  ایـن سـخن، 

گاهـی مـا از اختاف هـاى مـردم بـا یکدیگـر و رجـوع هـر یـك بـه دیگرى  تأییـد می کنـد آ

که علی؟ع؟ والیت  در حالی که حضرت؟ع؟ از همه بی نیاز اسـت، پس روشـن شـد 

و امامـت دارد و صحیـح نیسـت علـم و حکمـت را در زمـان حیـات و پـس از رحلـت 

حضـرت، از غیـر ایشـان گرفـت و روایـت کـردن علـی از پیامبـر؟لص؟ چونـان اسـت که 

ها ...<«. �ا�بِ
ْ �ب
ؤَ
��تَ ِم�نْ ا �يُ �بُ

ْ
�ا ال �تُ

ؤْ
خداونـد می فرمایـد: >َو ا

که دروازه، واسطه و تنها راه ورود به شهر است، امیرالمؤمنین؟ع؟  2- همانگونه 

نیــز واســطه و تنهــا راه ورود بــه علــوم الهــِی نبــی اســت. ایــن مطلــب، از طــرق مختلــف 

تأییــد می شــود:

��تَ ِم�نݨْ  �يُ �بُ
ْ
�ا ال ُ �تݧ

ݩؤْ
ا �نݨْ �تَ

َ
ا  �بِ

ّرُ �بِ
ْ
َ ال ْسݩݧ ݧ يݨݧ ٮݫ

َ
کــه فرمــود: >... َوݠل  الــف( بیــان خداونــد در قــرآن مجیــد 

...<؛1 یعنی: »...کاِر نیک، آن نیست 
ݦݦ
هٰا٭ �بِ

�اٰ ْ �ب
َ
��تَ ِم�نݨْ ا �يُ �بُ

ْ
�ا ال ُ �تݧ

ݩؤْ
 َوا

ݦݩۗ
ݩݩݩٰى٭ ݩݧ ݩݧ ݧ ݧ تݧ ٯݧ

ّرَ َم�نݭݪِ ا�تَّ �بِ
ْ
�نَّ ال ِ ݫ ݩݠٰكݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ُه�ِرݣݣهٰا وݩَ �نُ

 

کــه پرهیــزگار باشــید! و از  کــه از پشــِت خانه هــا وارد شــوید؛ بلکــه نیکــی ایــن اســت 

دِر خانه هــا وارد شــوید...«.

1.  بقره: 189�
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کــه ســخن از ورود  کام  کــه عــاوه بــر ظاهــر ایــن  جامعّیــت قــرآن اقتضــا می کنــد 

کــه بــرای ورود بــه هــر  صحیــح و اصولــی بــه منــازل دارد، ســخن از آن داشــته باشــد، 
ــم.1 ــره بری ــت آن به کاری، از راه درس

کــه در مقّدمــه  ب( بیانــات رســول خــدا؟لص؟ در ایــن موضــوع؛ هماننــد روایاتــی 

ذکــر شــد: »...فمــن اراد العلــم فلیــأت البــاب _  فلیأتــه مــن بابــه«.

مــۀ بیاضــی در شــرح ایــن 
ّ

کــه عا ج( اســتدالل عقــل ســلیم؛ هماننــد شــرحی 

حدیــث نوشــته اســت:

»و منها قوله _ ؟لص؟  _  : »أنا مدینة العلم و علّي بابها، فمن أراد المدینة فلیأت 

 بواسطة الباب؛ 
ّ

الباب«. فجعل نفسه الشریفة تلك المدینة، و منع الوصول الیها اال

کان له عن المعصیة جنة واقیة، و إلی الهدایة غنیة وافیة، حیث  فمن دخل منه، 

أوجب الرجوع إلیه في کل وقت المستلزم للعصمة المستلزمة الستحقاقه«؛2 یعنی: 

آن  و علی، دروازه  فرمودند: من شهر علم هستم  که  پیامبر است  »از جمله سخن 

که این شهر را خواهد باید از در آن، درآید، پس وجود شریف خود را  است، پس هر 

که از این  کسی جز از در، بدین شهر وارد شود. پس هر  این شهر قرار داد و اجازه نداد 

کافی در اختیار  گناه، سپرى نگاهدارنده و به سوى هدایت، ثروتی  در، درآید در برابر 

خواهد داشت، چه، وجوب رجوع همیشگی به آن حضرت مستلزم عصمت او و 

ى استحقاق آن بزرگوار به امامت است«. الزمه عصمت و

 فضل بن روزبهان به عنوان یک عالم از اهل تسّنن،  )متوفای 927ق( در کتابی 

1.  البرهـان فـي تفسـیر القـرآن، ج 1، ص407، بـه نقـل از محاسـن برقـی، از امـام باقـر؟ع؟: »فـي قول 
ها<  قـال: »یعنـي أن یأتـي األمـر مـن وجهـه، أي األمـور کان«. �ا�بِ

ْ �ب
ؤَ
��تَ ِم�نْ ا �يُ �بُ

ْ
�ا ال �تُ

ؤْ
اهّلل عـز و جـل: >َو ا

2.  الصراط المستقیم، ج 2، ص 19�
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کشــف الصــدق«  ــی بــا عنــوان »نهــج الحــق و 
ّ
مــۀ حل

ّ
کتــاب عا کــه بــه عنــوان رّدیــه بــر 

نوشــته اســت، در بــاب حدیــث »مدینــة العلــم« می نویســد:

ــاء  ــن علم ــه م ــّك أّن ــا ش ــن، ف ــر المؤمنی ــم أمی ــن عل ــره م ــا ذک ــل 1: م ــال الفض »و ق

کیــف ال؟! و هــو وصــّي النبــّي فــي إبــاغ  األّمــة و النــاس محتاجــون إلیــه فیــه، و 

ــا مــا ذکــره مــن صحیــح  ــزاع ألحــد فیــه. و أّم ــق المعــارف، فــا ن ــع حقائ العلــم و ودائ

امیرالمؤمنیــن  ــی دربــارۀ 
ّ
کــه عامــه حل را  الترمــذي، فصحیــح«؛2 یعنــی: »آن چــه 

گفتــه، بی شــک آن جنــاب از عاِلمــان اّمــت بــود و مــردم در بــاب علــم، همــواره بــه او 

محتاجنــد. چگونــه چنیــن نباشــد در حالی کــه او وصــی پیامبــر در بــاب ابــاغ علــم 

و ســپرده های حقایــق معــارف اســت. پــس هیچ کــس دربــارۀ ایــن مطلــب ]برتــری 

کتــاب صحیــح  کــه او از  علمــِی امیرالمؤمنیــن[ نزاعــی نــدارد. بــه عــاوه، حدیثــی را 

ــرده، صحیــح اســت«. ک ترمــذی نقــل 

3- امیـــر مؤمنـــان؟ع؟، راه انحصـــارِی دســـتیابی بـــه علـــم الهـــِی نبـــی اســـت. 

یان آن  کـــه تمامـــِی زنجیـــرۀ راو حضـــرت علـــی بـــن موســـی الّرضـــا؟امهع؟، در حدیثی 

معصوم و از اجداد طاهرینشـــان هســـتند، روایتی از رســـول خدا؟لص؟ نقل می کنند 

ِبي 
َ
َثِني أ

َ
 َحّد

َ
َحَســـِن َعِلّيُ ْبُن ُموَســـی الّرَِضا؟امهع؟ َقـــال

ْ
ُبو ال

َ
َثَنا أ

َ
 َحّد

َ
کـــه فرمودنـــد: »َقال

ُحَســـْیِن 
ْ
ِبیـــِه َعِلّيِ ْبِن ال

َ
ِد ْبـــِن َعِلّيٍ َعْن أ ِبیـــِه ُمَحّمَ

َ
ـــٍد َعْن أ ِبیـــِه َجْعَفـــِر ْبِن ُمَحّمَ

َ
َعـــْن أ

 اهلِل؟لص؟:  َیا 
ُ

 َرُســـول
َ

 َقال
َ

ِبـــي طالب  ؟مهع؟ َقال
َ
ِبیـــِه َعِلّيِ ْبِن أ

َ
ُحَســـْیِن َعْن أ

ْ
ِبیِه ال

َ
َعـــْن أ

 ِمَن 
َّ

َمِدیَنـــِة ِإال
ْ
ی ال

َ
ـــُه َیِصُل ِإل

َ
ّن
َ
َب َمْن َزَعَم أ

َ
َکـــذ َباُب 

ْ
ْنَت ال

َ
ـــِم َو أ

ْ
ِعل

ْ
َنـــا َمِدیَنُة ال

َ
َعِلـــّيُ أ

که فرمودند: رســـول  َبـــاِب «؛3 »از امـــام رضـــا؟ع؟ از اجداد طاهرینشـــان نقل شـــده 
ْ
ال

1.  إبطال نهج الباطل، چاپ ضمن إحقاق الحّق، ص439، چاپ سنگی.

ئل الصدق لنهج الحق، ج 6، ص321� 2.  دال

3.  عمدة عیون صحاح األخبار في مناقب إمام األبرار، ص294�
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که  کســـی  خـــدا فرمـــود: ای علـــی! مـــن شـــهر علمـــم و تـــو دروازۀ آن. دروغ می گویـــد 

کرده اســـت«. بپنـــدارد بـــه شـــهر از راهـــی غیـــر از دروازۀ آن، دسترســـی پیـــدا 

ــی غیــر از درب خانــه، بــه منزلــی 
ّ
گــر کســی از محل کــه ا بــر ایــن اســاس، همان گونــه 

گــر کســی بــرای دســتیابی و یــا بــه اّدعــای دســتیابی  ورود کنــد، او را ســارق می نامیــم، ا

بــه علــم نبــی، از راهــی غیــر از درب آن وارد شــود، ســارق اســت:

 ِمــْن 
َّ

ُبُیــوُت ِإل
ْ
 ُتْؤَتــی ال

َ
ْبــَواُب َو ل

َ ْ
َخَزَنــُة َو ال

ْ
ْصَحــاُب َو ال

َ ْ
ــَعاُر َو ال »...َنْحــُن الّشِ

َي  َســاِرقًا منهــا ...«؛1 یعنــی: »مــردم! مــا اهــل  ــّمِ ــا ُس ْبَواِبَه
َ
ــِر أ ــْن َغْی ــا ِم َتاَه

َ
ــْن أ ــا َفَم ْبَواِبَه

َ
أ

بیــت پیامبــر؟لص؟ چونــان پیراهــن تــن او، و یــاران راســتین او، و خزانــه داران علــوم و 

کــس  کــه جــز از در، هیــچ  معــارف وحــی، و درهــاى ورود بــه آن معــارف، می باشــیم، 

کــس از غیــر در وارد شــود، دزد نامیــده می شــود«. بــه خانه هــا وارد نخواهــد شــد، و هــر 

بــه  از جانــب رســول خــدا؟لص؟، مردمــان مأمــور  ایــن دســتور،  بــا صــدور   -4

رجــوع بــه امیــر مؤمنــان؟ع؟ بــه عنــوان بــاِب علــم نبــی و خلیفــۀ رســول خــدا شــدند. 

ــر عظمــت  ــد و در براب ــا نهادن ــر پ ــا ایــن وجــود، بی شــماری از مــردم، امــر پیامبــر را زی ب

مــۀ بـــرگ مجلســی؟حر؟ بــا اشــاره بــه »بــاب حّطــۀ 
ّ

ُکرنــش نکردنــد. عل ایــن بــاب الهــی، 

یــداد، بیانــی بــه ایــن مضمــون دارد  بنــی اســرائیل« و اشــارۀ قــرآن مجیــد بــه ایــن رو

کــه خداونــد متعــال در قــرآن آورده، بــرای تذّکــر دادن و بیدارگــرِی  کــه: قصصــی را 

گیرنــد. چنان کــه در احادیــث  گذشــتگان عبــرت  کــه از حــوادث  ایــن اّمــت اســت؛ 

کــه اهــل بیــت در ایــن اّمــت، جایگاهــی ماننــد بــاب حّطــه در  متواتــر آمــده اســت 

کــه  کــه خداونــد متعــال بــه بنــی اســرائیل امــر فرمــود  گونــه ای  بنــی اســرائیل دارنــد. بــه 

کیفــر آن  ــه  ــد و ب کردن ــان ســرپیچی  ــا آن ــا خضــوع و خشــوع وارد شــوند. اّم از ایــن در ب

گرفتــار شــدند. نیــز 

1.  نهج البالغه، خطبه 154.
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گــون – ماننــد  گونا در ایــن اّمــت نیــز رســول خــدا؟لص؟ مــردم را بــا بیــان احادیــث 

حدیــث مدینــة العلــم _  بــه خضــوع در برابــر امیــر مؤمنــان و ائّمــۀ اطهــار؟مهع؟ امــر فرموده 

است. 

اّمــا مــردم، پــای بــر جــای پــاِی بنــی اســرائیل نهادنــد و از ایــن امــر پیامبــر خــدا ســر 

ی آوردنــد. در نتیجــه  ی از خلفــای جــور، رو ــه پیــرو ــه جــای آن، ب پیچیدنــد. بلکــه ب

گــر آنــان از اهــل بیــت اطاعــت  گرفتــار شــدند. ا کــردار خــود در دنیــا و آخــرت  کیفــِر  بــه 

می کردنــد، نعمت هــای جســمانی و روحانــی ماننــد علــوم و حکمت هــای الهــی 

ــا نافرمانــی از آن دســتور مهــم،  کمــال تأســف، ب کــه در  نصیبشــان می شــد. نعماتــی 
کفشــان رفــت.1 از 

غافــل از آن کــه علــم صحیــح و بلکــه تمــام علــم، در ایــن خانــه اســت و مابقــی، 

یکــی! مجلســی اّول، مولــی محّمــد تقــی، بــا اشــاره بــه اختافاتــی  جهــل اســت و تار

یــخ، در فهــم معنــای توحیــد رخ داده  کــه میــان دانشــمندان مســلمان در طــول تار

اســت، منشــأ بــروز ایــن اختــاف و عــدم اّتحــاد بــر یــک معنــا را، ســرپیچی از ایــن 

دســتور رســول خــدا می دانــد و می نویســد:

کــه دســت از  بــه هم رســید  »ایــن مذهــب باطلــه و امثــال اینهــا از آن جهــت 

کــه خــود متواتــرًا از  متابعــت ابــواب مدینــه علــم و حکمــت الهــی برداشــتند بــا آن 

کــه : »أنــا  کــه آن حضــرت فرمودنــد  کرده انــد  حضــرت ســید المرســلین؟لص؟ نقــل 

مدینــة العلــم و علــّی بابهــا« و در روایــت دیگــر »انــا مدینــة الحکمــة و علــّی بابهــا« منــم 

کــه »شــهر«  شهرســتان علــم و حکمــت الهــی و علــی دِر آن شــهر اســت، و نفهمیدنــد 

کــه مــراد آن حضــرت  کــه بدیهــی اســت  چــه معنــی دارد، و »در« چــه معنــی دارد بــا آن 

1.  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 5، ص76�
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کــه از آن حضــرت اخــذ نکننــد جهــل اســت و علــم نیســت  کــه هــر علمــی  ایــن اســت 

کــه در ایــن بــاب وارد  و داخــل شــهر نمی تــوان شــد مگــر از در، و ســایر آیــات و اخبــارى 
کردنــد...«.1 شــده اســت همــه را تــرك 

ــرای مــردم، در مناشــداتی  ــه حّقانّیــت خویــش ب ــر ب 5- امیــر مؤمنــان؟ع؟ در تذّک

ــه، حضــرت  ــرای نمون ــد. ب ــاد می کردن کــه صــورت پذیرفــت، از ایــن فضیلــت مهــم ی

زیــن العابدیــن؟ع؟ در نقــل مناشــده ای از مــوالی مّتقیــان در روز ســیاه شــوری چنیــن 

می فرماینــد:

َر، َو 
َ

ْنــذ
َ
َر َو أ

َ
ْعــذ

َ
ْن أ

َ
ــوَرى ِفــي َبْعــِض َمَقاِلــِه_  َبْعــَد أ

ُ
؟ع؟ َیــْوَم الّش ُهــْم َعِلــّيٌ

َ
 ل

َ
»... َقــال

ْوَضــَح: 
َ
ــَغ َو أ

َ
َبال

 
َ

ــْن ال ْنــَدادًا ِمّمَ
َ
ــُه أ

َ
ــوا ل

ُ
ْن َتْجَعل

َ
ــی_  َعــْن أ

َ
ــْم َیْنــَه اهلُل َتَعال

َ
 ل

َ
َء! أ

َ
ُعَقــا

ْ
ْوِلَیــاِء ال

َ ْ
َمَعاِشــَر األ

 َیْفَهــُم ؟! 
َ

 ُیْبِصــُر َو ال
َ

 َیْســَمُع َو ال
َ

ــُل َو ال َیْعِق

امًا؟! ُکْم َقّوَ  اهلِل؟لص؟ ِلِدیِنُکْم َو ُدْنَیا
ُ

ِني َرُسول
ْ
ْم َیْجَعل

َ
 َو ل

َ
أ

ّيَ َمْفَزَعُکْم؟!
َ
ْم َیْجَعْل ِإل

َ
 َو ل

َ
أ

َحّقُ َمَعُه؟!  
ْ
َحّقِ َو ال

ْ
ُکْم: َعِلّيٌ َمَع ال

َ
ْم َیُقْل ل

َ
 َو ل

َ
أ

ِم  َو َعِلّيٌ َباُبَها 
ْ
ِعل

ْ
َنا َمِدیَنُة ال

َ
ْم َیُقْل: أ

َ
 َو ل

َ
أ

ِمي ُمْحَتاُجوَن؟!
ْ
ی ِعل

َ
ْنُتْم ِإل

َ
وِمُکْم_  َو أ

ُ
 َتَرْوِني َغِنّیًا َعْن ُعل

َ
 َو ال

َ
أ

ُم؟!
َ
َباِع َمْن َیْعل ُم ِباّتِ

َ
 َیْعل

َ
ْم َمْن ال

َ
ُم، أ

َ
 َیْعل

َ
َباِع َمْن ال َماَء ِباّتِ

َ
ُعل

ْ
ی ال

َ
َمَر اهلُل َتَعال

َ
 َفأ

َ
أ

َباِب ؟!
ْ
ل

َ ْ
اُس ِلَم َتْنُقُضوَن َتْرِتیَب األ َها الّنَ ّیُ

َ
َیا أ

1.   لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، ج 8، ص697�
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اُب؟! َوّهَ
ْ
یُم ال َکِر

ْ
َمُه ال

َ
ُروَن َمْن َقّد ِلَم ُتَؤّخِ

ـــا  ّمَ
َ
ُکـــْم: َفاِطَمـــَة ل

َ
ْفَضل

َ
ـــی َمـــا َرّدَ َعْنـــُه أ

َ
َجاَبِنـــي_  ِإل

َ
 اهلِل؟لص؟ أ

ُ
ْیـــَس َرُســـول

َ
 َو ل

َ
أ

َخَطَبَهـــا؟!

اِئِر؟! ْطَعَمِني َمَعُه ِمَن الّطَ
َ
ا أ ّمَ

َ
ی اهلِل [ ل

َ
ِق اهلِل ]ِإل

ْ
َحّبَ َخل

َ
ِني أ

َ
ْیَس َقْد َجَعل

َ
 َو ل

َ
أ

ــاِس ِبــِه  ْقــَرَب الّنَ
َ
 َفأ

َ
ــِه؟لص؟؟! أ ــٍد َنِبّیِ ــِق َشــَبهًا ِبُمَحّمَ

ْ
َخل

ْ
ْقــَرَب ال

َ
ِنــَي أ

َ
ْیــَس َجَعل

َ
 َو ل

َ
أ

ُمــوَن؟! ــاِس ِبــِه َشــَبهًا ُتَقّدِ ْبَعــَد الّنَ
َ
ــُروَن َو أ َشــَبهًا ُتَؤّخِ

وَن...«؛1 
ُ
 َتْعِقل

َ
ُروَن َو ال

َ
 َتَتَفّک

َ
ُکْم ال

َ
َما ل

کید  یعنــی: »امیــر مؤمنــان؟ع؟ در روز شــوری، پــس از اتمــام حّجــت و هشــدار و تأ
و روشــنگری بــه آنــان فرمود:

گــروه اولیــای عاقــان! آیــا خداونــد متعــال شــما را نهــی نکــرده از این کــه بــرای  ای 
کــه نــه تعّقــل می کننــد، نــه می شــنوند، نــه می بیننــد و نــه  او شــریکانی قــرار دهیــد 

می فهمنــد.

آیا رسول خدا، مرا سرپرست برای دین و دنیای شما قرار نداده است؟!

آیا مرا پناهگاه شما معّین نکرده است؟!

کــه علــی، همــاره همــراه بــا حــق اســت و حــق همــاره همــراه  آیــا بــه شــما نفرمــود 
بــا اوســت؟!

که منم شهر علم و علّی ام در است؟! آیا نفرموده است 

ــه علــم مــن  ــی شــما ب ــازم ول کــه از مــن از دانســته های شــما بی نی ــا نمی بینیــد  آی

نیازمندیــم؟!

1.  تفسیر امام حسن عسکري؟ع؟، ص629-628�
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کــه نمی داننــد امــر فرمــود؟! یــا  ی از آنــان  آیــا خــدای تعالــی، دانشــمندان را بــه پیــرو

کــه می داننــد امــر شــده اند؟! ی از آنــان  کــه نمی داننــد بــه پیــرو ]بالعکــس[، کســانی را 

ــر می دانیــد 
َ

آی مــردم! چــرا ترتیــب خردهــا را بــه هــم می ریزیــد؟! چــرا کســی را مؤّخ

کریــم وّهــاب مقّدم داشــته اســت؟! کــه خــدای 

کــه شــاخص ترین افــراد شــما، بــه خواســتگاری فاطمــه رفتنــد اّمــا  آیــا چنیــن نبــود 

پیامبــر آنــان را برگردانــد ولــی بــه مــن پاســخ مثبــت داد؟!

کــه مرغــی بریــان، بــه دســت رســول خــدا رســید و  کــه، هنگامــی  آیــا چنیــن نبــود 

کــرد تــا بیایــد و از آن بخــورد، ]مــن  حضرتــش محبوب تریــن آفریــدگان نــزد خــدا را آرزو 

رســیدم و[ از آن ]بــه دســتور پیامبــر[ خــوردم؟!

کــه خداونــد مــرا شــبیه تریِن بنــدگان بــه پیامبــرش محّمــد؟لص؟  آیــا چنیــن نبــود 

قــرار داده اســت؟!

یــد و دورتریــن مــردم بــه حضرتــش  ــر می دار
َ

آیــا شــبیه ترین مــردم بــه پیامبــر را مؤّخ

را مقــّدم می دانیــد؟!

کار نمی گیرید؟!«. که نمی اندیشید و عقل خود را به  شما را چه شده است 

 دیگر ائّمه نیز، به همین منظور در مناظرات خویش در این باب سخن گفته اند. 

به طور مثال، حضرت علی بن موسی الّرضا؟امهع؟، در مجلس مأمون می فرمایند:

 ِعْنَدُکْم َمَعاِشـَر 
َّ

 ُیوَجُد ِإال
َ

َبَیاُن ال
ْ
ا ال

َ
ـْرُح َو َهذ

َ
ا الّش

َ
َحَسـِن َهذ

ْ
َبا ال

َ
َماُء َیا أ

َ
ُعل

ْ
ِت ال

َ
»َقال

ِم 
ْ
ِعل

ْ
َنا َمِدیَنُة ال

َ
 أ

ُ
 اهلِل َیُقول

ُ
َنا َذِلَك َو َرُسـول

َ
 َو َمـْن ُیْنِکـُر ل

َ
ْهـِل َبْیـِت َرُسـوِل اهلِل؟لص؟ َفَقـال

َ
أ

َفْضِل َو 
ْ
ْوَضْحَنا َو َشـَرْحَنا ِمَن ال

َ
ِتَهـا ِمْن َباِبَها َفِفیَما أ

ْ
َیأ

ْ
َمِدیَنـَة َفل

ْ
َراَد ال

َ
َو َعِلـّيٌ َباُبَهـا َفَمـْن أ

 ُمَعاِنُدو اهلِل َعّزَ َو َجل و اهلِل َعّزَ َو 
َّ

 ُیْنِکُرُه ِإال
َ

َهاَرِة َما ال ْقِدَمِة َو ااِلْصِطَفاِء َو الّطَ َرِف َو الّتَ
َ

الّش
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ـی َذِلـك ...«؛ 1 یعنی: »علماء گفتند: یا ابا الحسـن! این شـرح و بیان 
َ
َحْمـُد َعل

ْ
 َو ال

َ
َجـّل

در جایـی دیگـر غیـر از شـما اهـل بیـت رسـول خـدا؟لص؟، یافـت نمی شـود. حضـرت 

فرمودند: کیسـت که این موقعّیت ما را انکار کند؟! حال آنکه حضرت رسـول؟لص؟ 

کـس بخواهـد وارد شـهر  می فرمایـد: »مـن شـهر علـم هسـتم و علـّی درب آن شـهر و هـر 

از  گـردد« و در آنچـه شـرح و توضیـح دادیـم، نمونه هایـی  از درب آن وارد  بایـد  شـود 

کیزگـی هسـت که کسـی جـز افراد  فضـل، شـرف، برتـرى، برگزیـدن الهـی و طهـارت و پا

معانـد آن را انـکار نمی کننـد، و خـدا را بـر ایـن  منزلـت سـپاس می گویم«.

کـــه از ایـــن حدیـــث شـــریف بـــه دســـت می آیـــد، اعلمّیـــت  6- یکـــی دیگـــر از نکاتـــی 

 امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــر ســـائر مردمـــان و بلکـــه، بـــر ســـائر مخلوقـــات تـــا روز قیامـــت 

کـــه عقـــل ســـلیم آن را بـــدون   اســـت؛ ایـــن همانـــا یکـــی از مهم تریـــن اّدلـــۀ امامـــت اســـت 

کـــه اعلـــم وجـــود دارد، جایـــی بـــرای عاِلـــم هـــم نیســـت  توقـــف می پذیـــرد. در جایـــی 

ـــه جاهـــل!  چـــه رســـد ب

ــر ایــن مطلــب صّحــه می گــذارد و در ماجــرای طالــوت، آن گاه  قــرآن مجیــد نیــز ب

ــه انتخــاب و انتصــاب الهــی او اعتــراض می کننــد، او را دارای علــم و  کــه دیگــران ب

ــد: ــی می کن ــدرت معّرف ق

ٰا  �ن �يْ
َ
ُك َعل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال �ݩݧ

َ
��نُ ل

ُ
َك ݧ � �ي

ّٰ ݩنݧ ݧ ٮݧ
َ
ݢا ا ٓ�ݢ

ُ
ٰال  �ت

ۚ ݨݧ
ا٭

كݦݦݨً ِ ��تَ َملݫ
ُ
ْم �ٰال

ُ ݧ
ك

ݦَ
َ ل َع�ش َ ْد �ب َه �تَ ݨْ ِا�نَّ اللّٰ مݨݧ ݩُ ݧ هݧ ُّ �يݩݧ ٮبِ

ݩنَ ݨْ �ݧ ُمݨݧ ݠهݩݧ
َ
ٰاَل ل >َو�ت

َْسَ�هتً  َ�ُهۥ ںب ݢاٰ ݢ رݦݩݩن ْم وݦݩَ
ُ
ك �يْ

َ
ݩٰ�ُه َعل ݧ ݩݩݩݧ ݧ َه اْصَ��نݧ ٰاَل ِا�نَّ اللّٰ  �ت

ݦݩݩۚ
مٰاِل٭

ْ
َعهتً ِم�نَ ال َ سݨَ �تݧ �ݩݩݩؤݨْ ݦُ مݩْ �ي

َ
ُه َوݠل ِك ِم�ݩݩنݨْ

ْ
ُمل

ْ
ال  �بِ

َح�تُّ
َ
ݨْ�نُ ا حݧ

َو�نَ

ٌم<؛2 یعنی: »و پیامبرشان به  ِسٌع َعٖل�ي ُه واٰ  َواللّٰ
ݦݩۚ
ُء٭

ٓ
ٰا َسش ۥ َم�نݨݨْ ںي هݩُ

ݨَ
ك

ݦݨْ
ݫٖ� ُمل

ت ٮݧ �ؤݨْ ݦُ ُه �ي ِم٭ݦݦݩݩݩݦݦݦۖ َواللّٰ سݨْ حبِ
ݨْ
ِم َوال

ْ
ِعل

ْ
ݭِ� ال

ڡݨن

آنــان گفــت: بــی تردیــد خــدا طالــوت را بــرای شــما بــه زمامــداری برانگیخــت. گفتنــد: 

1.  عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 1، ص233-232�

2.  بقره: 247�
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]شــگفتا![ چگونــه او را بــر مــا حکومــت باشــد و حــال آنکــه مــا بــه فرمانروایــی از او 

کجــا و زمامــداری  ــه او وســعت و فراخــی مالــی داده نشــده ]پــس مــا  ســزاوارتریم، و ب

ی  ــده و و ــما برگزی ــر ش ــدا او را ب ــت: خ گف ــان[  ــا!؟[ ]پیامبرش کج ــت  ــانی تهیدس انس

کــه  کــس  یــش را بــه هــر  ی جســمی فزونــی داده؛ و خــدا زمامدار را در دانــش و نیــرو

کننــده و داناســت«. کنــد؛ و خــدا بســیار عطــا  بخواهــد عطــا مــی 

امیرالمؤمنین؟ع؟  در خطبه ای که در ابتدای صّفین ایراد فرمودند، پس از اشاره

 به همین آیات، مخاطبان را به این نکتۀ مهم توّجه داده و می فرمایند:

َفـــَة 
َ

ِخا
ْ
ـــی َجَعـــَل ال

َ
 اهلَل َتَعال

َ
ّن

َ
ُمـــوا أ

َ
َیـــاِت ِعْبـــَرًة ِلَتْعل

ْ
ُکـــْم ِفـــي َهـــِذِه اآل

َ
 ل

َ
ـــاُس ِإّن َهـــا الّنَ ّیُ

َ
»أ

ـــِة  َجَماَع
ْ
ـــی ال

َ
ـــُه َعل َم

َ
ـــوَت  َو َقّد

ُ
ـــَل َطال

َ
ـــُه َفّض

َ
ّن
َ
ـــْم َو أ ْعَقاِبِه

َ
ـــي أ ـــاِء ِف ْنِبَی

َ ْ
ـــِد األ ـــْن َبْع ـــَرَة ِم ْم ِ

ْ
َو اإل

ِجْســـِم  َفَهـــْل َتِجـــُدوَن اهلَل اْصَطَفـــی َبِنـــي 
ْ
ـــِم َو ال

ْ
ِعل

ْ
ـــِه  َبْســـَطًة ِفـــي ال َیاَدِت ـــاُه َو ِز ـــِه ِإّیَ ِباْصِطَفاِئ

ُقـــوا اهلَل ِعَبـــاَد 
َ
ِجْســـِم  َفاّت

ْ
ـــِم َو ال

ْ
ِعل

ْ
ـــَي  َبْســـَطًة ِفـــي ال

َ
َیـــَة َعل ـــی َبِنـــي َهاِشـــٍم َو َزاَد ُمَعاِو

َ
ـــَة َعل َمّیَ

ُ
أ

اهلِل...«؛  1 یعنـــی: »]آنـــگاه فرمـــود[: شـــما بایـــد از ایـــن آیـــات عبـــرت بگیریـــد و بدانیـــد 

خـــدا خافـــت و امیـــرى را پـــس از انبیـــا منحصـــر ببازمانـــدگان آنهـــا نمـــوده و او طالـــوت 

ـــا بحـــال  ـــا ت ـــاو علـــم و نیـــرو داده آی گـــروه ثروتمنـــدان مقـــدم داشـــته و ب ـــر  را برتـــرى داده و ب

ـــه از  ی ـــا معاو ـــرى داده باشـــد؟! و ی ـــر بنـــی هاشـــم برت ـــه را ب ـــه خـــدا بنـــی امی ک ـــد  فهمیده ای

ـــراى  ـــرده را ب ـــه پ ک ـــرى داشـــته باشـــد؟! اینـــك  ـــر مـــن برت ـــی ب ـــش و نیـــروى بدن لحـــاظ دان

شـــما برداشـــتم از خـــدا بترســـید...«.

هم چنیــن، حضــرت علــی بــن موســی الّرضــا؟امهع؟ بــا اســتناد بــه ایــن آیــۀ شــریفه، 

کــرده و می فرماینــد: گنجینــۀ علــم و حکمــت الهــی معّرفــی  انبیــاء و ائّمــه؟مهع؟ را 

ِمـــِه َو ِحَکِمـــِه 
ْ
ُقُهـــُم اهلُل َو ُیْؤِتیِهـــْم ِمـــْن َمْخـــُزوِن ِعل ـــَة؟مهع؟ ُیَوّفِ ِئّمَ

َ ْ
ْنِبَیـــاَء َو األ

َ ْ
 األ

َ
»ِإّن

1.  اإلرشاد في معرفة حجج اهّلل علی العباد، ج 1، ص263-262�
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ــدا،  ــی: »خـ ــان...«؛ 1 یعنـ َمـ ــِل الّزَ ْهـ
َ
ــِم أ ـ

ْ
ــْوَق ِعل ــْم َفـ ُمُهـ

ْ
ــوُن ِعل ــْم َفَیُکـ ــِه َغْیَرُهـ  ُیْؤِتیـ

َ
ــا ال َمـ

ــه  ــود آنچـ ــم خـ ــم و ِحَکـ ــۀ علـ ــیده و از خزانـ ــق بخشـ ــان؟مهع؟ را توفیـ ــران و امامـ پیغمبـ

بـــه دیگـــران نـــداده بـــه آنهـــا داده اســـت؛ از ایـــن جهـــت علـــم آنهـــا برتـــر از علـــم مـــردم 

ــد ...«. ــان باشـ زمانشـ

علمـــای امامّیـــه نیـــز، از ایـــن اســـتدالل عقلـــی در اثبـــات امامـــت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

 بهره هـــا برده انـــد. بـــه طـــور مثـــال، ابـــن شـــهر آشـــوب در کتـــاب خـــود می گوید، تمـــام اّمت

 بر علم امیر مؤمنان؟ع؟  هم داســـتانند؛ در حالیکه دربارۀ علم ابوبکر اختاف دارند. 

که مورد اجماع است: ِکی به پایۀ مطلبی می رسد  آن چه مورد اختاف است، 

»و اجتمعت األمة علی أن علیا؟ع؟  أشد من أبي بکر و اجتمعت أیضا علی علمه
کالمختلف فیه«.2  و اختلفوا في علم أبي بکر و لیس المجتمع علیه 

کــرد، علمــی الهــی اســت که راهی جــز عطای  7- آن چــه خداونــد بــه پیامبــر عطــا 

کتســاب و آزمــون و خطــا بــه دســت نمی آیــد. ایــن علــم انحصــارِی   الهــی نــدارد و بــا ا

 الهی، علمی است که دارندۀ آن، حق را از باطل جدا کرده و در اختیار جویندگانش

کــه خداونــد  قــرار می دهــد. بــه عبارتــی دیگــر، ایــن علــم همــان حکمتــی الهــی اســت 

کثیــر دســت  کــه عطــا شــود، بــه خیــر  کــس  کــس بخواهــد عطــا می کنــد و بــه هــر  بــه هــر 

یافتــه اســت:

... <؛ 3 یعنی: »حکمت
ݦݦݦ
ا٭ رݦݡً �ي ٖ شݫ ݧ ًرا َك�ݩݩݧ �يْ

ݭݫَِ� حنَ
وٮت

ُ
ْد ا َ تݧ �ݧ

 �نَ
هتَ َ مݧ

ْ
ِحك

ݨْ
َ ال �تݧ �ݩݩݩؤݨْ ݦُ �نݨْ �ي َ  َومݧ

ݦݩۚ
ُء٭

ٓ
ٰا َسش هتَ َم�نݨݨْ ںي َ مݧ

ْ
ِحك

ݨْ
ݭݭِ� ال

ت ٮݧ �ؤݨْ ݦُ >�ي

ـــد او را  ـــه او حکمـــت داده شـــود، بـــی تردی کـــس بخواهـــد می دهـــد، و آنکـــه ب ـــه هـــر   را ب

خیـــر فراوانـــی داده انـــد...«.

1.  الکافي، ج 1، ص202�

2.  مناقب آل أبي طالب؟مهع؟ )البن شهرآشوب(، ج 2، ص81�

3.  بقره: 269�
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از ایــن رو، در برخــی عبــارات حدیــث مدینــة العلــم، بــا تعبیــر »مدینــة الحکمــۀ«1 

روبــرو هســتیم. 

ی با »بهشت« معّرفی   رسول خدا در بیانی متعالی، »مدینة الحکمة«، آن را مساو

که به حکم عقل، می بایست به آن وارد شد: کرده اند؛ بهشتی 

 »عــن أبــي جعفــر الباقر عن علي بن الحســین عن الحســین بــن علي عن علي بن 

أبــي طالــب؟مهع؟ قــال: قــال رســول اهلل؟لص؟ : أنــا مدینــة الحکمــة و هــي الجنــة، و أنت 

ــی الجنــة و ال یهتــدى إلیهــا إال مــن  ــا علــي بابهــا، فکیــف یهتــدي ]المهتــدي [ إل ی

 بابهــا«؛2 یعنــی: »از امــام باقر؟ع؟ از اجداد طاهرینشــان از رســول خدا؟لص؟ نقل شــده 

کــه همــان بهشــت اســت و تــو یــا علــی دروازۀ  کــه فرمودنــد: مــن شــهر حکمــت،  اســت 

ــا از  ــهر تنه ــن ش ــه ای ــه ب ــد در حالی ک ــت راه یاب ــه بهش ــد ب ــردی می توان ــه ف ــی. چگون آن

دروازۀ آن می تــوان راه یافــت«.

علی چـــون با نبــــی باشـــد ز یک نـور          یکــــی باشنــــــــــد هر دو، از دویی دور

چنــــان در شهــــــر دانــــــش، باب آمـــــد        که جّنــــــــت را به حّق بّواب آمـــــــــــــد
کش شوی، ُحسُن المآب است                که او هم بوالحسن، هم بوتراب است3 اگر خا

1.  مرحـوم میرحامـد حسـین، حدیـث را بـا لفـظ »انـا دار الحکمـة و علـی بابهـا«، بـه 56 روایـت و 
بـه تعبیـر »انـا مدینـة الحکمـه و علـی بابهـا« بـه 12 روایـت از اهـل تسـّنن نقـل کـرده اسـت. ر.ک: 

خالصـه عبقـات االنـوار، ص 333-305�

2.  إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 3، ص67�

3.  عطار نیشابوری.
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علی، صّدیق اکبر
کبـــر، ای کـــه جهـــان ریـــزه خوارتـــان صّدیـــق ا

کـــه همــــــه در مـــــدارتان فـــاروق اعظمــــــی 

ـــراب! ـــر، ای ابوت ـــاب بشـــ ـــم، ب ـــاب علــ ای ب
اعتبــــــارتان1 از  ذره ای  بهشــــــت،  حّتـــی 

در روایات متعّددی از طریق شــیعۀ امامیه و اهل تســّنن وارد شــده اســت، لقب 

کبــر« از القــاب خــاص و مهــم امیــر مؤمنــان؟ع؟ شــمرده  »فــاروق اعظــم« و »صّدیــق ا

شــده اســت. ایــن القــاب را وجــود مبــارک پیامبــر خاتــم؟لص؟ بــرای امیرمؤمنــان؟ع؟ 

کننــدۀ بــزرِگ حــق از باطــل بــود و رســول خــدا؟لص؟ و  قــرار داد؛ زیــرا آن جنــاب، جــدا 

کــه از جانــب خداونــد متعــال نــازل شــده بــود را قبــل از تصدیــق دیگران،  تمــام آن چــه 
تصدیــق نمــوده بــود.2

کــه از طریــق شــیعیان درین بــاره صــادر شــده اســت، می توان بــه روایتی  از روایاتــی 

که جناب ابوذر غفاری؟حر؟ از پیامبر خدا؟لص؟ نقل می کند: کرد   اشاره 

1.  محسن بلنج.

2.  موسوعة اإلمام أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب؟ع؟، ج  1، ص 47 و 52 و 53�

م
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 َمـْن 
ُ

ل ّوَ
َ
ا أ

َ
: َهـذ

َ
ِبـي َطاِلـٍب )؟ع؟( َفَقـال

َ
 اهلِل )؟لص؟( ِبَیـِد َعِلـّيِ ْبـِن أ

ُ
 َرُسـول

َ
َخـذ

َ
»أ

ْکَبـُر، َو َفـاُروُق َهِذِه 
َ ْ
ِدیـُق  األ ِقَیاَمـِة، َو ُهـَو الّصَ

ْ
 َمـْن ُیَصاِفُحِنـي َیـْوَم ال

ُ
ل ّوَ

َ
آَمـَن ِبـي، َو ُهـَو أ

کـه دربـاره علـی  ُمْؤِمِنیـَن«؛1 یعنـی: »...از پیامبـر )؟لص؟( شـنیدم 
ْ
ـِة، َو َیْعُسـوُب ال ّمَ

ُ ْ
األ

بـن ابـی طالـب )؟امهع؟( می فرمودنـد: علـی اولیـن کسـی اسـت کـه بـه مـن ایمـان آورد و 

اولیـن فـردى اسـت کـه در روز قیامـت بـا مـن مصافحـه می کنـد و او راسـت گوی بزرگ 
اسـت، و او فـاروق ایـن امـت اسـت، کـه حـق و باطـل را از هـم جدا می کنـد، و ...«.2

کــرد  و از میــان روایــاِت صحیــح3 و بســیاِر اهــل تســّنن، می تــوان بــه روایتــی اشــاره 

یــه اصفهانــی در مناقبــش، فخــررازی، آلوســی، أبــو حیــان و جــال الدیــن  کــه ابــن مردو

ی در فیــض القدیــر  کنــز العمــال، منــاو ســیوطی در تفسیرشــان و نیــز متقــی هنــدی در 

1.  األمالي )للطوسي(، ص210�

2.  طوسی، محمد بن حسن، األمالی، ص 148�

ینی در سـنن خـود _ که یکی از صحاح  3.  بسـیاری از علمـای اهـل تسـّنن از جملـه ابـن ماجه قزو
کـه  علـی بـن ابیطالـب؟امهع؟  کـرده  سـته اهـل تسـّنن بـه شـمار می  آیـد_ ، بـا سـند صحیـح نقـل 
یـُق  ّدِ َنـا الّصِ

َ
ُخـو َرُسـوِلِه l ]و آلـه[ َوأ

َ
َنـا َعْبـُد اهّلِل َوأ

َ
 َعِلـّیٌ أ

َ
 َقـال

َ
ـاِد ْبـِن َعْبـِد اهّلِل َقـال فرمـود: »َعـْن َعّبَ

ـاِس ِبَسـْبِع ِسـِنیَن«؛ یعنـی: »عبـاد بـن عبـد  ْیـُت َقْبـَل الّنَ
َّ
اٌب َصل

َّ
َکـذ  

َّ
َهـا َبْعـِدی ِإال

ُ
 َیُقول

َ
ْکَبـُر ال

َ ْ
األ

اهّلل گوید: علی ]؟ع؟[ فرمود: من بنده خدا، برادر رسـول خدا و صدیق اکبر هسـتم؛ پس از من 
جـز دروغگـو کسـی دیگـر خـود را »صدیـق« نخواهـد خواند. من هفت سـال قبـل از دیگران نماز 
می خواندم«: سـنن ابن ماجة، ج1 ، ص 44؛ و البدایة والنهایة ، ج3 ، ص 26 و المسـتدرک، 
یـخ طبـری، ج2 ، ص 65؛ الکامـل، ج2، ص 75؛ الخصائـص، ص 46  ج3 ، ص 112؛ تار
بـا سـندی کـه تمـام روات آن ثقـه هسـتند ، و ده هـا سـند دیگـر از اهـل تسـّنن. محّقِق سـنن ابن 
کـم فـی  ماجـه در ادامـه می نویسـد: »فـی الزوائـد: هـذا إسـناد صحیـح. رجالـه ثقـات. رواه الحا
المسـتدرک عـن المنهـال. وقـال: صحیـح علی شـرط الشـیخی «. هیثمـی نیز این روایـت را در 
یـان آن مورد اعتماد هسـتند«.  مجمـع الزوائـد نقـل کـرده و گفتـه اسـت: »سـند آن صحیح و راو
کـرده و گفتـه اسـت: »ایـن روایـت طبـق شـرائط مسـلم و  کـم نیشـابوری آن را نقـل  هم چنیـن حا

بخـاری صحیح اسـت«.
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کــه پیامبــر اســام؟لص؟ فرمودنــد: و دیگــران آورده انــد 

ثــة: حبیــب النجــار مؤمــن آل یاســین، وحزبیــل مؤمــن آل فرعــون  »الصدیقــون ثا
وعلــي بــن أبــي طالــب الثالــث و هــو أفضلهــم«؛1 یعنــی: »صدیقــان ســه نفــر هســتند: 
حبیــب نجــار مؤمــن آل یاســین، حزقیــل مؤمــن آل فرعــون  و علــی بن أبــی طالب؟امهع؟ 

کــه او برتــر از آن هــا اســت«.

 اّما در کمال تأسف باید گفت، به جهت بار معنایِی مهم و شگفت این القاب،
ــه  ــم را ب ــاروق اعظ ــر و ف کب ــق ا ــب صّدی ــی، لق ــل احادیث ــا جع ــد ب کردن ــاش  ــی ت  برخ

دیگرانــی نســبت دهنــد!

کرد:  در باب این فضیلِت عظیم، می توان به نکاتی اشاره 

کتب لغت، به معانی ذیل آمده است: 1- واژۀ »صّدیق« در 

کثیر الصدق است:   که  کسی  الف( 
ْدِق «.2 ْیُق : الَکِثیُر الّصِ ّدِ صاحب بن عّباد: »و الّصِ

کثر منه الّصدق«. 3 یُق : من  ّدِ راغب: »و الّصِ

که عملش، راستِی سخنش را تأیید می کند: کسی  ب( 

ُق   ْصِدیِق ، و یکون الذي  ُیَصّدِ ــیق: الدائُم  الّتَ یُق ، مثال الِفّسِ ّدِ  ابن منظور: »و الّصِ

ــیق فــي هــذا المــکان. و  ســاء التمثیــل بالِفّسِ
َ
ــه بالعمــل؛ ذکــره الجوهــري، و لقــد أ

َ
قول

ْصِدیِق   ْدق  و الّتَ یَقٌة أي مبالغة في  الّصِ ُه  ِصّدِ ّمُ
ُ
ُق . و في التنزیل: َو أ یُق : الُمَصّدِ ّدِ  الّصِ

1.  مناقـــب علـــي بـــن أبـــي طالـــب؟ع؟ ومـــا نـــزل مـــن القـــرآن فـــي علـــي؟ع؟، ص 133؛ الجامع 
یخ مدینة دمشـــق، ج 42، ص 43 و  الصغیـــر، ج 2، ص 115 و کنـــز العمال، ج 11، ص 601؛ تار

ج 42 - ص 313؛ المناقـــب، ص 310 و ... .

2.  المحیط في اللغة، ج 5، ص258�

3.  مفردات ألفاظ القرآن، ص479�
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علی النسب أي ذات  َتْصِدیق «. 1

یــق « قد جاء في غیر موضــع. و هو فّعیل للمبالغة في  ّدِ  ابــن اثیــر: »و فیــه ذکــر »الّصِ
ُه بالعمل«.2

ُ
ُق قول ْدق. و یکون الذي ُیَصّدِ الّصِ

کــه تمــام آن چــه از جانــب خــدا و رســولش آمــده را تصدیــق می کنــد و  کســی  ج( 
ی راه نــدارد: هیچ گونــه شــکی بــه و

ُق ِبکّل أمر اهلل و الّنبی _ ؟ع؟  _  ال یتخالجه  یُق   من ُیَصّدِ ّدِ خلیل بن احمد: و الّصِ
شک فی شیء.3

یــخ بــر عــدم تطبیــِق صفــت صّدیــق و یــا فــاروق بــر  2- نمونه هــای فراوانــی در تار

ــر امیــر مؤمنــان؟ع؟ وجــود  کامــل ایــن دو صفــت ب مّدعیــان دروغینــش و نیــز تطبیــِق 

کــه در ادامــه، تنهــا بــه یــک نمونــه اشــاره می شــود: دارد 

ک بــودن  نمونه هایــی بــر اســاس روایــات اهــل تســّنن، خلیفــۀ دوم خــود بــه شــّکا

کــرده و یــا در عمل آن را بــروز داده  نســبت بــه رســول خــدا و رسالتشــان، بارهــا اعتــراف 

اســت. بــرای نمونــه، در ماجــرای صلــح حدیبیــه، می گویــد:

َکَشــّکي َیــوَم الحدیبیــة!«؛4 یعنــی: »هرگــز  ِة ُمحّمــد قــّط  »مــا َشــَککُت فــي ُنُبــّوَ

کــردم شــك نکــرده  کــه در روز حدیبیــه در نبــوت محّمــد ]؟لص؟[  ــدازه شــکی  ــه ان ب

ــودم!«. ب

1.   لسان العرب، ج 10، ص193�

ثر، ج 3، ص18� 2.  النهایة في غریب الحدیث و األ

3.  کتاب العین، ج 5، ص56�

 4.  صحیح البخاري، باب الشروط في الجهاد، ج 2، ص 122 و ج 3 ، ص 256؛ مسند أحمد، 
ج 4، ص330�
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ــوت  ــه در نب ــادام و همیش ــه او م ک ــت  ــدۀ آن اس ــان دهن ــود نش ی، خ کام و ــن  ای

کــه طبــق فرمــان  ــت شــك عمــر آن بــود 
ّ
پیامبــر خــدا؟لص؟ شــك می کــرده اســت! عل

پیامبــر خــدا؟لص؟ قــرار بــود بــه مّکــه رفتــه و اعمــال حــج را بــه جــای آورنــد و بــه 

کثیــری از اصحــاب بــه ســوی مکــه بــه راه افتادنــد. از  همیــن منظــور، بــه همــراه جمــع 

کــه مایــل نبودنــد مســلمانان بــه حــج بیاینــد و از طرفــی خــود را قــادر  ســویی مشــرکان 

ــا پیامبــر صلــح  کــه ب گرفتنــد  ــا ایشــان نمی دانســتند، تصمیــم  ــه مقابلــه و جنــگ ب ب

ــزد رســول خــدا فرســتادند.  ــزرگان خــود را ن ی مشــرکان، چنــدی از ب کننــد. از ایــن رو

ــا ایشــان صلــح نمودنــد. ــه مدینــه دانســتند و ب پیامبــر نیــز صــاح را در بازگشــت ب

مفــاد و شــروط ایــن صلــح، بعدهــا منافــع بســیاری بــرای مســلمانان بــه وجــود آورد 

ــه محضــر پیامبــر خــدا  ــود، ب کــه از شــروط صلــح نامــه خمشــگین شــده ب ولــی عمــر 
گفــت.1 رســید و ماننــد همیشــه، بــا تنــدی و توهیــن بــا ایشــان ســخن 

کنــار رونــد،  گــر تمــام پرده هــا  کــه می فرمایــد ا امیــر مؤمنــان اّمــا، آن مؤمنــی اســت 
ِغَطــاُء َمــا اْزَدْدُت  َیِقینــًا«.2

ْ
ُکِشــَف ال ــْو 

َ
ذّره ای بــه یقیــن مــن افــزوده نخواهــد شــد: »ل

کسی آن را نگفته است: که نه قبل و نه بعد از حضرتش،  کامی 

ُکِشــَف )ِلــَي(  ــْو 
َ
ُمْســِلِمیَن: »ل

ْ
َحــٌد ِمــَن ال

َ
 َیْخَتِلــُف ِفیــِه أ

َ
 ال

ً
 َقــْوال

َ
؟ع؟ َقــال »َعِلــّيٌ

کتاب شروط صحیح خود چنین نقل می کند:  1.  همان: بخاری ماجرای توهین عمر را در پایاِن 
»عمر می گوید: به پیغمبر گفتم: آیا تو پیغمبر بر حّق خدا نیستي؟ فرمود: چرا هستم. گفتم: آیا 
ما بر حّق و دشمن ما بر باطل نیستند؟ فرمود: چرا. گفتم: پس چرا در دین خود پستی و خفت 
نشان دهیم؟ در این هنگام پیغمبر فرمود: من پیغمبر خدا هستم و نافرمانی او را نخواهم کرد! 
و خدا هم یاور من است. عمر گفت: به پیغمبر گفتم: مگر تو نمی گفتی که ما به زودی به خانه 
گفتم امسال چنین خواهد شد؟  خدا می رسیم و آن را طواف می کنیم؟ فرمود: چرا، ولی آیا 

گفتم: نه. فرمود: پس این را بدان که به خانه خدا می آیی و آن را طواف می کنی«.

2.  مائه کلمه، اولین حدیث. 
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 َبْعــَدُه«.1
َ

ــُه َو ال
َ
َحــٌد َقْبل

َ
َهــا أ

َ
َکِلَمــٌة َمــا َقال ِغَطــاُء َمــا اْزَدْدُت  َیِقینــًا« َفَهــِذِه 

ْ
ال

ــا بــر خــاف تصــور بســیاری از  3- صــدق بــه مفهــوم درســتی و راســتی اســت اّم

مــردم، ایــن راســتی و درســتی، تنهــا بــه گفتــار منحصــر نمی شــود و رفتــار و اندیشــه نیــز 

بــا ایــن صفــت، وصــف می گردنــد. در ســورۀ مبارکــۀ بقــره می خوانیــم:  

 ِ ݭݫ ݫ مݫ ݨْ �ݧ َ �يݧ
ݨْ
َواݠل ِه  اللّٰ �بِ َم�نَ  ّرَ َم�نݨݨْ ءاٰ �بِ

ْ
ال �نَّ  ِ ݫ ݩݠٰكݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ وݩَ �بِ  رݪِ

عݩنݨْ َ مݧ
ݨْ
َواݠل  ِ ِر�ت

ݨْ َمسش
ْ
ال َل  َ بݧ �ݫ �تِ ْم 

ُ
ك ݩَ �هݧ ُ بݧ �ا ُوحݫ

ݩُّ
َ�ݠل �تُ �نْ 

َ
ا ّرَ  �بِ

ْ
ال  َ ْسݧ ݨݧ ݭيݨݧ ݫ ٮݫ

َ
>ݠل

�نَ  سٰاٖك�ي ݡݡَ ݧ مݧ
ْ
� َوال ٰ ٰامݩݩݩݧ �ت �يَ

ݨْ
ݧٰ� َوال ݧ

ݭب ْرٮݫ
�تُ
ْ
ِوی ال ٖه �نَ ِ

مٰاَل َعلٰ� ُح�بّ
ْ
َ� ال تݧ ٮݧ �نَ َوءاٰ �ي ٖ

�يّ ٮبِ
ٰا�بِ َوال�نَّ �ت ِ ݫ ݫ كݫ

ݨْ
هتِ َوال

ݨَ
ِك ݫ ݩݩؤݫ ݧ �ݧ

ٓ
َملٰا

ْ
ِر َوال حنِ

ء�ݦݩٰ
ْ
ال

 
ݩۖ
واݥ٭ َهدݩُ ݢاٰ عاٰ ݢ َعْهِدِهْم ِا�ن  �بِ

ݩُ��نَ ݧ ��نݧ ُ ݧ مݧ
ݨْ
ݧٰ�هتَ َواݠل ݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ كݡݧ َ� الرنَّ تݧ ٮݧ لٰ�هتَ َوءاٰ ٰاَم الّصَ �ت

َ
ٰا�بِ َوا �ت ِ

ݭݭِ� الرݦّ
�نَ َوڡݨن �ي ٖ لݫ �ؤِ

ٓ
ِل َواݠلّسٰا ݫٖ�ي ݫ ٮبݫ

ْ�نَ الّسَ ݨݧ ا�ب وݦَ
��نَ < .2 ُ �تݧ

ُم�ݩتَّ
ْ
ُم ال ُ َك هݧ ِ ݩؤݫ �ݩݩݩݧ

ٓ ولٰ
ُ
 َوا

ݦݦݩۖ
�اݥ٭

�نَ َصَد�تُ �ي ٖ دن
َّ
َِك ال ݫ ݩݩݩؤݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
ِس٭ݦݦݩݩݩۗ ا

ݩؤْ
ا �بَ

ْ
�نݨَ ال �ي ٖ ݫ ِء َوحݫ

ٓ ݢاٰ ݢ رݦݦّ
ِء َواݠلصݦݩنَّ

ٓ
سٰا

ݩؤْ
ا �بَ

ْ
ݭِ� ال

�نَ ڡݨن ٖر�ي َوالّصٰا�بِ

کـــه روهای خود را به ســـوی مشـــرق و مغـــرب بگردانید  »ِبـــّر و نیکـــی آن نیســـت 

کتـــاب و انبیاء  ئکه و  که بـــه خداوند و روز واپســـین و ما ولیکـــن ِبّر و نیکی آنســـت 

ایمان آَوَرد و برای خشـــنودی خدا مال را _ با آنکه دوســـتش می دارد _ به خویشـــان 

کنندگان ببخشـــد و  و یتیمـــان و از پـــا افتـــادگان و در راه ماندگان و درخواســـت 

بـــا مالـــش بنـــدگان را نیـــز آزاد نمایـــد، نمـــازرا به پـــا دارد و زکات را بپـــردازد آنگاه 

کـــه وعده می کند بـــه وعده اش عمـــل نماید و درســـختی ها و تنگی ها شـــکیبایی 

کـــه صادق  کســـانی هســـتند  کنـــد ودر نبـــرد نیـــز شـــکیبا باشـــد.3 اینان آن  پیشـــه 

ک دارند ونســـبت به اوامـــر و نواهی  کـــه از خدا بـــا بوده انـــد و اینان کســـانی هســـتند 
اوحساسند«.4

1.  الروضـة فـي فضائـل أمیـر المؤمنیـن علـي بـن أبي طالب؟امهع؟ )البن شـاذان القمـي(، ص235؛ 
مناظـرۀ ُحـّره با حجاج بن یوسـف ثقفی.

2.  بقره: 177�

3.  در نبرد پابرجا و استوار بماند و هرگز فرار را بر قرار ترجیح ندهد.

 4.  طبرسی، در مجمع البیان، ج11، ص 233 می نویسد: »خدای سبحان صادقین را در سورۀ 
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آیــه  آنــان در ایــن  از  کــه  �ا< و ویژگی هایــی 
�نَ َصَد�تُ �ي ِ دن

َّ
ال َك  �ؤِ

َ
ول

ؤُ
>ا بــه عبــارت  گــر  ا

کــه:   مطــرح شــده اســت توجــه شــود، روشــن می شــود 

ئکــه اش، »صــدق« خوانــده  کتــاب خــدا و ما ایمــان بــه خــدا و رســول، ایمــان بــه 

 می شود. هم چنین به پا داشتن نماز و پرداختن زکات نیز صدق است.1 ایمان، از نوع 

صدق اندیشه و به پا داشتن نماز و پرداخت زکات، از نوع صدق رفتار می باشد.2 

کــه رفتــار و اندیشــه نیــز ماننــد  کریــم، مبّیــن ایــن واقعیــت اســت  آیــات قــرآن 

گونــه  کتــاب الهــی، همــان  کــذب اّتصــاف می یابــد و اصــواًل در  گفتــار، بــه صــدق و 

ــِد ِصــْدٍق4،  ــَدَم ِصــْدٍق3، َمْقَع ــا تعابیــر: َق ــرو هســتیم ب ــِر لســان صــدق روب ــا تعبی کــه ب

ــْدِق8 نیــز روبرو می باشــیم.    ِصــْدٍق5، ُمْدَخــَل ِصــْدٍق6، ُمْخــَرَج ِصــْدٍق7، َوْعــَد الِصّ
َ
أ ُمَبــّوَ

و  خـــروج  و  ورود  محـــل  نیـــز  و  جایـــگاه  قـــدم،  قـــرآن،  کـــه  می شـــود  ماحظـــه 

�ا <؛ و نیـز بحاراألنـوار، ج 24،  �ن صد�ت �ي ک الدن ر ...اول�ؤ کـرده: >...ولك�ن ال�ب بقـره چنیـن توصیـف 
ص 30 بـاب 26�

1.  صّفـار »از امـام رضـا؟ع؟ نقـل کـرده کـه فرمودنـد : »صـادق، ائمـه؟مهع؟ هسـتند کـه گفتارشـان با 
ئمه انهم الصادقـون ... (؛ بحاراألنوار،  عمـل در فرمانبـرداری خـدا برابـر اسـت«. 31 )باب فـی اال

ج 24، ص 39، بـاب  26�

 2.  مرحوم شیخ مفید؟حر؟، در کتاب خود: المسائل العکبریة، ص47-48، به تفصیل در این باره 
سخن گفته است.

3.  یونس: 2�

4. قمر: 54- 55�

5.  یونس: 93� 

6.  اسراء: 80� 

7. همان.

8.  احقاف: 16�
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کـــه لســـان و وعـــده را بـــا  کـــرده؛ همانگونـــه  نشـــیمنگاه را بـــا وصـــف »صـــدق«  توصیـــف 

ایـــن وصـــف ســـتوده اســـت. ایـــن اســـتعمال ها می تواننـــد داللتـــی باشـــند بـــر اینکـــه 

ــدق  ــاِر درســـت، صـ گفتـ ــد  ــز هماننـ ــداِم درســـت نیـ ــاِر درســـت، راِه درســـت و اقـ رفتـ

خوانـــده می شـــود.     

گفتــار  کریــم رفتــاِر درســت و اندیشــۀ بجــا را نیــز هماننــد  ــا ایــن اوصــاف، قــرآن  ب

گفتــار و رفتــار  کــذب و نــاروا در اندیشــه،  درســت، صــدق می خوانــد. از ســویی دیگــر، 

کــه باشــد، انســان را از دایــرۀ صادقــاِن قطعــی خــارج می کنــد؛ بــه دیگــر  بــه هــر میــزان 

کــه هــر چــه می اندیشــد، هــر چــه می گویــد و هــر چــه می کنــد  کاذب آن نیســت  معنــا 

ــار،  کــه شــخصی در تمــام رفت ــن از محــاالت اســت  ــاروا باشــد و اصــواًل ای کــذب و ن

کــه انســان را از جرگــۀ  کاذب باشــد؛ بلکــه آنچــه  گفتــار و در تمــام پنــدارش  در تمــام 

ــار و  ــذب در رفت ک ــک  ــار، ی گفت ــاروا در  ــک ن ــا ی ــد، تنه ــارج می کن ــی خ ــاِن قطع صادق

کوچــک باشــد یــا بســیار  گــر چــه ایــن نــاروا بســیار  کــذب در اندیشــه اســت؛ ا تنهــا یــک 

کــم اهمیــت بــه نظــر آیــد.1    کوچــک و 

ــرای مــردم  کســی ب ــر  گ ــار صــدق، اندیشــۀ صــدق اســت و ا گفت بنابرایــن، الزمــۀ 

گفتــار صــدق اوســت.   الگــو باشــد، رفتــار صــدق او نیــز، الزمــۀ 

کردار و نه در اندیشه اش، کوچکترین گفتار، نه در  که نه در   صّدیق کسی است 

کتــاب  گفتــار و اعمــال و اندیشــه، بــا ارشــاد آیــات  کذبــی وجــود نــدارد. صــدق در 

کامــل اســت. دالیــل  کــه گذشــت، بــه مفهــوم عصمــت  خــدا و بــا توجــه بــه توضیحــی 

کیــد می کنــد. عقلــی نیــز ایــن نتیجــه را تأییــد و تأ

 4- از عاِلــم آل محّمــد، حضــرت علــی بــن موســی الّرضــا؟امهع؟ در معنــای آیــۀ 

1.  برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: چگونه تقدیر خود را تدبیر کنیم، ص 114 – 124�
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< 1 سوال شد: �ن �ي �ا َمَع الّصٰاِ��تٖ
نُ ��ݧ

ُ
ك َه وݩَ �ا اللّٰ

تُ ݨݧ �ݧ
تَّ �ا ا�ݧ ُ ݧ َم�نݧ �نَ ءاٰ �ي ٖ دن

َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ي

َ
 ا

ٓ
ٰا >�ي

ُت 
ْ
ل

َ
: َســأ

َ
ــٍد َقــال ْحَمــَد ْبــِن ُمَحّمَ

َ
َحَســِن َعــْن أ

ْ
ــٍد َعــِن ال ــی ْبــِن ُمَحّمَ

َّ
»َو َعْنــُه َعــْن ُمَعل

 :
َ

<  َقــال �نَ �ي �ا َمَع الّصٰاِ��تٖ نُ ��ݧ
ُ
ك َه وݩَ �ا اللّٰ تُ ݨݧ �ݧ

تَّ �ا ا�ݧ ُ ݧ َم�نݧ �نَ ءاٰ �ي ٖ دن
َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ي

َ
 ا

ٓ
ٰا ــی  >�ي

َ
َضــا؟ع؟ َعــْن َقــْوِل اهلِل َتَعال الّرِ

کــه  یُقــوَن ِبَطاَعِتِهــْم«؛2 یعنــی: »صادقــان، ائمــه؟مهع؟ هســتند  ّدِ ــُة الّصِ ِئّمَ
َ ْ
اِدُقــوَن األ الّصَ

گفتارشــان بــا عمــل در فرمانبــردارِی خــدا برابــر اســت«.

 5- نام گذاری خداوند متعال بر اساس واقعیت و حقیقت است ولی نامگذاری

کثــرا بی پایــه اســت. تفــاوت بیــن نامیــدن حضــرت امیــر؟ع؟   بشــر بــر اســاس شــهرت و ا

به صّدیق با آن مدعیان از اینجا معلوم می شود.

 و امیـــر مؤمنـــان؟ع؟، برتریـــِن اوصیای رســـوالن خدا، ســـرآمد صادقان اســـت و 

کـــه در چنین جایگاهی، احدی به مقام  کبر و فاروق اعظم! بدیهی اســـت   صّدیق ا

او دست نمی یابد؛ چه رسد به آن که، در القاب با حضرتش شریک باشد.

کـه ایمـان آورده ایـد! از )مخالفـت فرمـان( خـدا بپرهیزیـد، و بـا  1.  توبـه: 119؛ یعنـی: »ای کسـانی 
صادقـان باشـید!«.

2.  بصائر الدرجات في فضائل آل محمد؟مهع؟، ج 1، ص31�
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رگ �نهم �ب

علی، محبوب خدا و رسول؟لص؟ )حدیث رایت(

از پیمبـــر یـــا خـــدا دربـــارۀ حیـــدر بپـــرس 

گوهر بپرس  گوهرشناسان قیمت  یعنی از 

معنـــی مرد خـــدا را نیمه شـــب از نخل ها 

معنـــی شـــیر خـــدارا روز از لشـــکر بپـــرس 

هیـــچ دیـــواری نمـــی شـــد مانـــع راه علی 

کعبـــه و دروازه ی خیبر بپرس  از شـــکاف 

نه!  فرار از جنگ هرگز در مرام شیر نیست 

قصـــه را از بدر یـــا احزاب یا خیبـــر بپرس1 

حدیــث راَیــت دربــاره شــجاعت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و فتــح خیبــر توســط ایشــان 
در غــزوۀ خیبــر اســت. رســول خــدا؟لص؟ بعــد از اینکــه پرچــم ســپاه اســام را بــه ابوبکــر 
کننــد، فرمــود روز بعــد پرچــم  و عمــر بــن خطــاب داد و آنهــا نتوانســتند خیبــر را فتــح 
کــرد و خــدا و پیامبــر  کــه خیبــر را فتــح خواهــد  )رایــت( را بــه فــرد شــجاعی می دهــم 

او را دوســت دارنــد.

1.  مجتبی خرسندی.

رگ �نهم �ب
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فریقیـــن  مکتـــوب  میـــراث  از  وســـیعی  حجـــم  در  صحابـــی  هفـــده  طریـــق   از 

کـــه اتفـــاق و اجتمـــاع  یـــان بـــه حـــّدی اســـت  انعـــکاس یافتـــه اســـت و تعـــداد راو

گـــزاره مشـــترک ثابـــت می شـــود،  کـــذب محـــال اســـت؛ از ایـــن رو تواتـــر در  آنـــان بـــر 

گـــزارش نمـــوده1 و برخـــی به صحیح بـــودن آن  برخـــی دانشـــمندان تواتـــر حدیـــث را 

اذعـــان کرده انـــد.2 ابـــن تیمیـــه نیـــز آن را صحیح تریـــن فضیلـــت نقـــل شـــده بـــرای 
4 می شـــمارد.3  بـــر  امیرمؤمنـــان؟ع؟ 

رایــِت  یــک  از آن، معمــواًل در هــر جنــگ  پــس  در عصــر پیامبــر خــدا؟لص؟ و 

)پرچــم( اصلــی و ده  هــا رایــت کوچــک بــرای قبیله  هــا و فرماندهــاِن جــزء، اختصــاص 

کــه آن را معمــواًل شــجاع  ترین و قوی  تریــن جنگجــو از میــان آن قبیلــه حمــل  می  یافــت 

کــه بــه دســت  می کــرد.5 نخســتین بــار ایــن نــوع پرچــم )رایــت( در جنــگ خیبــر بــود 

یخــی بــه وجــود پرچــم رایــت در جنگ هــای  پرچمــداران داده شــد6 اّمــا دیگــر منابــع تار
کرده انــد.7 قبــل از آن نیــز اشــاره 

پیامبــر خــدا؟لص؟ رایــت و پرچــم جنــگ خیبــر را ابتــدا بــه ابوبکــر و در روز بعــدش 

ــه دســت نیــاورده و بازگشــتند. آن گاه  ــی آن دو توفیقــی ب ــن خطــاب داد ول ــه عمــر ب ب

رســول خــدا؟لص؟ فرمودنــد:

کمال فی أسماء الرجال، ص 87؛ منار الهدی، ص 169� 1.  اإل

2.  مانند: سنن الترمذی، ج 5، ص 638�
یاض، جامعة محّمد بن سـعود،  3.  منهـاج الّسـنه النبویـه، ابـن تیمیـه، احمد بن عبدالحلیم، ر

1406ق، ج 5، ص 44�

لت آن بر افضلّیت امیر مؤمنان؟ع؟، مقّدمه. 4.  نقل شده از: بررسی و تحلیل حدیث رایت و دال

یخ طبری، ج3، ص387� 5.  تار

6.  ابن سعد، طبقات الکبری، دار صادر، ج2، ص77�

یخ طبری، ج2، ص555� 7.  االرشاد، ج1، ص79؛ تار
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ُه( َیَفَتــَح اهلَلُّ 
ُ
ــُه اهلَلُّ َو َرُســول ُه، )َو ُیِحّبُ

َ
 ُیِحــّبُ اهلَلَّ َو َرُســول

ً
اَیــَة َغــدًا َرُجــا ْعِطَیــَنّ الَرّ

ُ َ
»أل

کــه  ار«؛1 یعنــی: »همانــا فــردا ایــن رایــت را بــه مــردی خواهــم داد  ــی  یدیــه لیــس بَفــَرّ
َ
َعل

خــدا و رســول، را دوســت دارد )و خــدا و رســول هــم، او را دوســت دارنــد(، خــدا خیبــر 

ــه دســت او می  گشــاید. او هرگــز نمی گریــزد«. را ب

کــه بــه درد چشــم مبتــا  پــس علــی بــن ابیطالــب؟امهع؟ را خواســتند و ایشــان را 
ْیــك« ؛2 

َ
ــی َیْفَتــَح اهلَلُّ َعل اَیــَة َفاْمــِض ِبَهــا َحَتّ  َهــِذِه الَرّ

ْ
بودنــد شــفا داده و فرمودنــد: »ُخــذ

یعنــی: »ایــن رایــت را بگیــر و آن را بــا خــود ببــر تــا خــدا خیبــر را بــر تــو بگشــاید«. 

کشــتن مرحــب خیبــری و بــرادرش یاســر  امیرالمؤمنیــن؟ع؟، بــا حملــه بــه قلعــه و 
کــردن همــه مقاومت  هــا،  و چنــد پهلــوان دیگــر یهــود و هجــوم بــه داخــل قلعــه و نابــود 

کــرد.3 کــرد و قلعــه را فتــح  خیبریــان را بــه تســلیم بــدون قیــد و شــرط مجبــور 

ابو رافع خادم رسول خدا؟لص؟ درباره فتح خیبر این چنین می  گوید:

»بـــا علـــی بن ابی طالب؟امهع؟ در حالی که رایت رســـول خدا؟لص؟  را در دســـت 

 داشـــت به ســـوی یکی از قلعه  های خیبر رفتیم. همین که علی نزدیک قلعه رسید، 

گیر نبـــرد یکـــی از جهودان  گیرا اهـــل آن بیـــرون آمدنـــد و بـــه جنـــگ پرداختنـــد. در 

ضربتـــی بـــر او وارد آورد که ســـپر از دســـتش بیفتـــاد. علی؟ع؟ درب قلعـــه را از جای 

کوشـــید تـــا خدای  کنـــد و چون ســـپری در پشـــت آن بـــه جنـــگ پرداخت و آن قدر 
کرد«.4 قلعـــه را بر او فتـــح 

از ایــن واقعــۀ بســیار مهــم در فضیلــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ ، نکات فراوانی به دســت

1.  األمالي) للصدوق(، ص513 و ... .
2.  السیره النبویه، ج2، ص334؛ مستدرک، ج3، ص37�

3.  السیره النبویه، ج2، ص316�
4.  میزان االعتدال، ج2، ص218؛ فتح الباری، ج9، ص18�
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که به صورت اختصار، به برخی از آنان اشاره می شود: می آید 

1- ذکــر فضیلــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ توســط رســول خــدا؟لص؟ در ایــن واقعــه، پــس 
کامی هــای مکــّرر دیگــران در فتــح خیبــر، نمونــه ای عملــی بــرای معّرفــی جانشــین  از نا
گفتیــم، نصــوص والیــت امیــر مؤمنــان؟لص؟، بــه  بــر حــق خــود بــود. چنان کــه پیشــتر 
 ســه گونــۀ صریــح، تشــبیهی و عملــی بیــان شــده اند و ماجــرای خیبــر، یــک نمونۀ مهم 

از بیان عملی است.

از سویی دیگر، اقدام رسول خدا؟لص؟  به دستور خداوند، برای اعام جانشینی 
که از هر نظر، شایســتگی های الزم برای جانشــینی  امیر مؤمنان؟ع؟ ، به عنوان فردی 

رسول خدا را داشت، یک اقدام مترّقیانه محسوب می شد.

کــه محــوِر تعییــن کننــده برای مســائل، تعّصبــات قبیله ای و   کــه در روزگاری  چــرا 
 خانوادگی بود، رســول خدا شایســته ســاالری را دنبال می کرد. در حقیقت، دســتگاه 

الهی، یک دستگاه شایسته ساالر است:
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ٌم<؛1 یعنی: »و پیامبرشان به آنها گفت: ِسٌع َعٖل�ي ُه واٰ  َواللّٰ
ݦݩۚ
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 »خداوند )طالوت( را برای زمامداری شما مبعوث )و انتخاب( کرده است.« گفتند: 
یــادی  کنــد، بــا اینکــه مــا از او شایســته تریم، و او ثــروت ز »چگونــه او بــر مــا حکومــت 
گفــت: »خــدا او را بــر شــما برگزیــده، و او را در علــم و )قــدرت( جســم،  نــدارد؟!« 
کــس بخواهــد، می بخشــد؛ و  ــه هــر  ــد، ملکــش را ب وســعت بخشــیده اســت. خداون
گاه اســت«. احســان خداونــد، وســیع اســت؛ و )از لیاقــت افــراد بــرای منصب هــا( آ

کتـــاب خویـــش دربـــارۀ ایـــن فضیلـــت   محّمـــد بـــن جریـــر طبـــری امامـــی2، در 

1.  بقره: 247�

2.  ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم آملی ، متکلم امامی )شیعی( قرن چهارم هجری قمری و 
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امیر مؤمنان؟ع؟ می نویسد:

»فبعثـــه مؤّیدا و شـــهد له بإخـــاص اهلل له المحّبـــة لصدقه في عزیمـــة، و یمنه 

فـــي النقیبـــة، و هـــدم اهلل به حصنهـــم، و أفـــاء علی المســـلمین غنیمتهـــم، فلیس 

 لعلـــّي )؟ع؟(، و هذا أمر عجیـــب لمن فهمه حّتی 
ّ

ألحد أن یشـــهد علی رســـوله، إال

 یومئـــذ«؛1 یعنی: »رســـول خدا در 
ّ

قـــال عمر بـــن الخّطاب: فمـــا أحببـــت اإلمـــارة إال

که اخـــاص او را برای خدا شـــهادت داد.  کـــرد  حالـــی او را بـــه امارت لشـــکر معّین 

کـــرد.  صداقـــت او را در پایمـــردی ســـتود و برکـــت او را در فرماندهـــی لشـــکر تأییـــد 

کرد و غنیمت هایی به مســـلمانان رســـاند.  خداونـــد بـــه دســـت او، دژ آنان را نابـــود 

پـــس کســـی نمی توانـــد به نفع رســـول خدا شـــهادت دهد جـــز علی؟ع؟. ایـــن امری 

که عمر بـــن الخطاب گفت: من  که آن را بفهمد. تـــا آن جا  اســـت شـــگفت برای هر 

هیچ گاه امارت را دوســـت نمی داشـــتم مگـــر آن روز

شیخ مفید نیز در باب شایسته بودن امیر مؤمنان؟لص؟ از هر نظر می نویسد:

کانــت محبتــه  »و قــد ثبــت أن أحــب الخلــق إلــی اهلل تعالــی أفضلهــم عنــده إذ 

منبئــة عــن الثــواب دون الهــوى و میــل الطبــاع و إذا صــح أنــه أفضــل خلــق اهلل تعالــی 

کان اإلمــام لفســاد تقــدم المفضــول علــی الفاضــل فــي النبــوة و خافتهــا  ــه  ثبــت أن

کــه محبوب تریــن آفریــدگان، برتریــن آنــان  العامــة فــي األنــام«؛2 یعنــی: »روشــن اســت 

کــه محّبــت خداونــد برخاســته از پــاداش الهــی اســت نــه هــوای  در نــزد خداســت چرا

کتاب المسترشد فی االمامة. در منابع، شخص دیگری نیز با نام محمد بن جریر  نویسنده 
که سّنی و مشهورتر  طبری ]محّمد بن جریر بن یزید طبری عالم سّنِی قرن چهارم[ وجود دارد 
یخ مشهور طبری است. به دلیل همین تشابه اسمی،  است. وی صاحب تفسیر مشهور و تار

اشتباهات و خلط هایی درباره مذهب و آثار او در برخی منابع بعدی پیش آمده است.

1.  المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب؟ع؟، ص300� 

2.  اإلفصاح في اإلمامة، ص34� 
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نفـــ و گرایـــ طبــع انســانی. از آن جــا کــه علــی؟ع؟ برتریــن مخلــوق خداونــد متعــال 

کــه او امــام اســت؛ زیــرا تقــّدم مفضــول بــر فاضــل، چــه در  اســت، نتیجــه می شــود 

نبــّوت و چــه در جانشــینی نبــّوت در میــان مــردم خطاســت«.

کــه در ایــن روایــت، بــه زبــان رســول خــدا ؟لص؟ دربــارۀ  2- عبــارِت "کــّرار غیــر فــرار" 

کنایــه ای اســت از شــجاعت و مداومــت  امیــر مؤمنــان؟لص؟ بیــان شــده اســت، 

کــه، بــا وجــود  کنایــه ای اســت بــر آنانــی  مــوالی مّتقیــان بــر جهــاد در راه خداونــد؛ و نیــز 

اّدعاهــای فــراوان، پایمــردی الزم را از خــود نشــان نــداده و فرمانبــرِی رســول خــدا را در 
کار خــود قــرار نمی دادنــد.1 دســتور 

در واقــع پیامبــر خــدا گویــی، بــا بکار بردن عبــارِت "کّرار غیر فرار" در چشــم اندازی 

گونه عملکرد در مقابل خدا و رســول را نشــان دادند.  نمایان، دو 

کــه شــیطان آنــان  کســانی  کــّراری غیــر فــرار اســت و در ســویی دیگــر،  در یــک ســو، 

کرده انــد: کشــانده و از دســتور رســول خــدا ســرپیچی  را بــه لغــزش 
... <؛2

ݦݦݦݦ
وا٭ ݩُ �بݧ ݡَ ْع�ضِ مٰا َكسݧ �بَ  �بِ

طٰا�ضُ �یْ
ّݡَ مݨݦُ السش ݩُ هݧ

َّ
ل رݦݩݩضݨَ ا اْس�ݩݦݑَ ݡَ مݧ

ضَّ ِ ِا�ݧ عٰا�ض ݨْ ݧ ݨَمݧ ݧ �ب
ݨْ
ى ال �ݑَ �ݑَ

ْ
مݩݩَ ال وݨْ ݦَ ْم �ی

ُ
ك ْوݥا ِم�ݦݩݩضݨْ

َّ
ݠل وݩَ �ضَ �ݑَ �ی ٖ �ض

َّ
>ِا�ضّݡَ ال

گــروه ]مؤمن و مشــرک[  کــه دو  کــه ]در نبــرد احــد[   یعنــی: »قطعــًا کســانی از شــما روزی 

ی شــدند، بــه دشــمن پشــت کردنــد، جــز ایــن نیســت که شــیطان آنــان را  یــارو بــا هــم رو

کــه مرتکب شــده بودند لغزانیــد...«. بــه ســبب برخــی از گناهانــی 

گرانقــدر شــیعی در قــرن ششــم، در رّد حدیــث جعلــِی  ابوالمــکارم حســنی، مفّســر 

1.  اإلرشـــاد فـــي معرفـــة حجـــج اهلل علـــى العبـــاد، ج1، ص 64: »و دل فحـــوى كالمـــه؟ع؟ على 
يـــن  من الصفـــة التي أوجبهـــا ألمير المؤمنيـــن؟لص؟ كما خرجا بالفـــرار من صفة  خـــروج الفرار
الكـــر و الثبوت للقتـــال و في تالفي أميـــر المؤمنين بخيبر ما فرط من غيـــره دليل على توحده 

مـــن الفضـــل فيه بما لم يشـــركه فيه مـــن عداه«. 

2.  آل عمران: 155.
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کــه می گویــد: "شــیطان از عمــر فــرار می کنــد"،1 بــه ایــن  اهــل تســّنن دربــارۀ خلیفــۀ دوم 
کرده انــد.2 آیــه و نیــز اعتــراف خلیفــه بــه فــراری بودنــش از جنــگ احــد، اســتناد 

کــرد: جبهــۀ درون بــا  کــه در دو جبهــه مبــارزه  و علــی، آن رزمنــدۀ پیــروزی اســت 
کّفــار. ابلیــس و جبهــۀ بیــرون بــا 

کارزار ســخن می گوید. ســپس برای  کامی شــیخین در این  ســید مرتضی؟حر؟ از نا
کنیــد پادشــاهی  روشــن شــدن نفــی ایــن ویژگی هــا از دیگــران، مثالــی میزنــد: فــرض 
فرســتاده ای را بــه ســوی شــخصی بفرســتد تــا پیغامــی را برســاند، اّمــا آن فرســتاده بــه 
گفتار آن پادشــاه را نادرســت انتقال دهد؛ ســپس این خبر  وظیفه خود عمل نکند و 
ک گرددو بگوید: بزودی فرســتاده ای  به گوش پادشــاه برســد و او از این واقعه خشــمنا
کــه بتوانــد پیامــم را بــه گونه ای شایســته و صحیح انتقــال دهد. ظاهر   خواهــم فرســتاد 
کــه فرســتادۀ نخســت، چنیــن ویژگــی ای نداشــته اســت.  کام او نشــان می دهــد 
از ایــن رو حدیــث رایــت، نهایــت بزرگــی و برتــری حضــرت امیــر مؤمنــان؟ع؟ را بــر 

ســایرین و نهایــت حقــارت و عــدم شایســتگی برخــی دیگــر را نشــان می دهــد.3

 3- در روزگار صدر اسام، شعر به عنوان یکی از قوی ترین رسانه های اجتماعی 
گســترش و نیــز ثبــت واقعــه بــرای آینــدگان بــه شــمار می رفتــه اســت.  بــرای نشــر و 
یــخ، بــر راســتِی ایــن ســخن موجــود اســت. از جملــه می تــوان   نمونه هــای فراوانــی در تار
کش جنگ به همراه فرماندهان اعزام می شــدند تا  کرد که در کشــا به شــعرایی اشــاره 

 بــه صورتــی منظــوم، وقایــع جنــگ را ثبــت نمایند. رســول خدا نیــز از این رســانۀ ارتباط 

جمعِی مباح، برای ثبت و انتشار حقایق بهره می جستند.

 1.  مسند احمد، ج5، ص 353؛ عالمۀ امینی در رّد این حدیث، بیان مفصلی در الغدیر، ج 8،
 ص 97-100 نوشته است.

2.  کتاب سلیم بن قیس الهاللي، ج 2، ص790�

3.  الشافی فی اإلمامة، ج 4، ص 106� 
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کــه نــور اســام شــبه جزیــره عربســتان  َحّســان بــن ثاِبــت انصــاری خزرجــی، آنــگاه 

ی از  کــرد، اســام آورد و شــعرش را در خدمــت پیامبــر اســام قــرار داد. و را روشــن 
کــه  بزرگ تریــن شــاعران عــرب قبــل از ظهــور اســام و در آغــاز دوره اســامی اســت 
اشــعاری در دفــاع از پیامبــر خــدا، والیــت امیرالمؤمنیــن و حّقانیــت اهــل البیــت؟مهع؟ 

و هجــو دشــمنان اســام دارد.

او را برتریــن شــاعر در میــان شهرنشــینان عــرب دانســته اند. اشــاره بــه حــوادث 
یــاد اشــعار، از وجــوه  یخــی، دفــاع از پیامبــر  اســتفاده از صنایــع بدیــع و حجــم ز تار

اهمیــت اشــعار اوســت.

گردانیده و به او فرمودند: تا زمانی  پیامبر خدا؟لص؟ او را مشمول دعای خویش 
که با اشعارش ما را یاری می دهی با روح القدس تأیید می شوی.1 او حدیث غدیر 
را در حضور رسول خدا، با اجازۀ رسول خدا و در صحنۀ غدیر به نظم آورد و در سال 

54 هـ  در مدینه وفات یافت. از حسان بن ثابت دیوان شعری باقی مانده است.

حّســان در صحنــۀ خیبــر، بــاری دیگــر بــا اجــازه از رســول خــدا و بــه اذن ایشــان، 

کــّرار، امیــر مؤمنــان؟لص؟ ســرود: شــعری در فضیلــت حیــدر 

َعْیـــِن َیْبَتِغي 
ْ
ْرَمَد ال

َ
َکاَن َعِلـــّيٌ أ یـــًاَو  ُمَداِو ُیِحـــّسَ  ـــْم 

َ
ل ـــا  ّمَ

َ
َفل َدَواًء 

ِبَتْفِلـــِه  ِمْنـــُه  اهلِل   
ُ

َرُســـول َراِقیـــًاَشـــَفاُه  ُبـــوِرَك  َو  َمْرِقّیـــًا  َفُبـــوِرَك 
َیْوَم َضاِربًا

ْ
اَیَة ال ْعِطي الّرَ

ُ
: َسأ

َ
ُمَواِلیـــًاَفَقال ُســـوِل  ِللّرَ ُمِحّبـــًا  َکِمّیـــًا 

ـــُه  ُیِحّبُ ـــُه 
َ
ل ِ

ْ
اإل َو  ـــَه، 

َ
ل ِ

ْ
اإل َواِبَیـــاُیِحـــّبُ 

َ ْ
ُحُصـــوَن األ

ْ
ِبـــِه َیْفَتـــُح اهلُل ال

َهـــا ِ
ّ
ُکل ـــِة  ّیَ َبِر

ْ
ال ُدوَن  ِبَهـــا  ُمَؤاِخَیـــا1َفَخـــّصَ 

ْ
یـــَر ال َوِز

ْ
اُه ال َعِلّیـــًا َو َســـّمَ

کارزار در راه خدا   علی؟ع؟ روز خیبر به چشم درد سختی دچار شده، خود را از 
محــروم می دیــد و در اندیشــه بهبــودى بــود؛ رســول خــدا بــا عنایتــی چشــمان او را شــفا 

1. دعائم اإلسالم، ج2، ص323�
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ــد. رســول  ــه طبیــب و بیمــار هــر دو برکــت عنایــت فرمای بخشــید و خــداى متعــال ب

کــه دوســت خداســت  خــدا فرمــود: امــروز پرچــم را بــه شمشــیرداِر دالورى خواهــم داد 

و خــداى مــن هــم او را دوســت مــی دارد

و بــه کمــك او قلعه هــاى محکــم یهودیــان را می گشــاید. پیغمبــر؟لص؟ علــی؟ع؟ 

را از میــان همــگان برگزیــد و او را وزیــر و بــرادر خــود خوانــد.

 4- حضرت امیر از این واقعه در مناشدات خود استفاده کرده اند.1 به دیگر معنا، 

حضرتــش ایــن فضیلــت را یــک فضیلــت مهــم و انکارناپذیــر می دانســتند و از آن بــه 

عنــوان مســتندی بــر حّقانیــت خویــش بهــره می بردنــد.

کـــه در تاریخ برای افـــراد رخ می دهد، برخی از آ نهـــا آثار حقوقی،  از میـــان وقایعی 

اجتماعی، فرهنگـــی و ... دارد. در این میان، رویدادهای مربوط به امیرمؤمنان؟ع؟، 

بـــه گونـــه ای شـــاخص، دارای ارزش هدایتـــی و الهی اســـت. به  گونه ای کـــه با تدقیق 

در آ ن هـــا، حّقانیت آن بزرگوار آشـــکار و راه هدایت پس از رســـول خدا ؟لص؟   روشـــن 

خواهد شد.

کــه امــری الهــی بــود، بــه حکومتــی  5- اهــل ســقیفه، جانشــینی پیامبرخــدا را 

کــه در آن منش هــای ناجوانمردانــه و غیــر اخاقــی، رواج داشــت. زمینــی فروکاســتند 

گــر ایــن منــش را در پیــش گیریــم، اهل انصــاف، به صدای رســا می گویند:  حّتــی ا

کنــد  کســی بایــد ســهمی طلــب  گــر پــس از رســول خــدا، بنــا بــه ســهم خواهی باشــد،   ا

کــرده باشــد!  کاری  کــه 

ــا اشــاره بــه فرارهــای ســهم خواهاِن  گرامــی پیامبــر، صّدیقــۀ طاهــره؟اهع؟ ب دخــت 

فرصت طلــب در جنگ هــا و عــدم حمایتشــان از رســول خــدا، می فرماینــد: در زمــان 

1.  همان، ص 341�
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پیامبر، برادرش علی بن ابیطالب؟امهع؟، خواب و آسایش را در دفاع از خدا و رسولش 

کــرده بــود در حالیکــه شــما، آســایش خویــش را بــر ســختی ها ترجیــح  بــر خــود حــرام 

 می دادید، غرق در خوش گذرانی بودید و از جنگ ها می گریختید.

بــه محــض آ ن کــه پیامبــر از دنیــا رفــت، چهــره از نفــاق خــود برگرفتیــد و شــیطان از 

گــرد خــود فــرا خوانــد: مخفیگاهــش ســر بــرآورد و شــما را بــه 

ُکــُم اهلُل 
َ

ْنَقذ
َ
ــاُس  ِمــْن َحْوِلُکــْم َفأ َفُکــُم الّنَ ْن َیَتَخّطَ

َ
ــًة َخاِســِئیَن  َتخاُفــوَن أ

َّ
ِذل

َ
»... أ

َجــاِل َو  ْن ُمِنــَي ِبُبَهــِم  الّرِ
َ
ِتــي َو َبْعــَد أ

َّ
ــا َو ال َتّیَ

َّ
ــٍد؟لص؟  َبْعــَد الل ــی ِبُمَحّمَ

َ
َتَبــاَرَك َو َتَعال

ْو َنَجــَم َقْرُن 
َ
َهــا اهللُ  أ

َ
ْطَفأ

َ
َحــْرِب أ

ْ
ْوَقــُدوا نــارًا ِلل

َ
مــا أ

َّ
ُکل ِکَتــاِب  

ْ
ْهــِل ال

َ
َعــَرِب َو َمــَرَدِة أ

ْ
ُذْؤَبــاِن ال

ــی   َیْنَکِفُئ َحّتَ
َ

َهَواِتَهــا َفــا
َ
َخــاُه ِفــي ل

َ
َف أ

َ
ُمْشــِرِکیَن  َقــذ

ْ
ْو َفَغــَرْت َفاِغــَرٌة ِمــَن ال

َ
ــْیَطاِن  أ

َ
الّش

ــي  ــي َذاِت اهلِل ُمْجَتِهــدًا ِف ــا ِبَســْیِفِه َمْکــُدودًا ِف َهَبَه
َ
ــَد ل ْخَمِصــِه  َو ُیْخِم

َ
ــا ِبأ  َجَناَحَه

َ
ــأ َیَط

ــِر اهلِل. ْم
َ
أ

ُه 
ُ

ُخــذ
ْ
 َتأ

َ
َکاِدحــًا ال رًا َناِصحــًا ُمِجــّدًا  ْوِلَیــاِء اهلِل ُمَشــّمِ

َ
دًا ِفــي أ َقِریبــًا ِمــْن َرُســوِل اهلِل َســّیِ

ُصــوَن ِبَنا  ِکُهــوَن  آِمُنوَن َتَتَرّبَ َعْیــِش َواِدُعــوَن  َفا
ْ
ْنُتــْم ِفــي  َرَفاِهَیــٍة ِمــَن ال

َ
ِئــٍم َو أ

َ
ْوَمــُة ال

َ
ِفــي اهلِل ل

ِقَتــاِل.
ْ
وَن ِمــَن ال ــَزاِل َو َتِفــّرُ ْخَبــاَر َو َتْنِکُصــوَن ِعْنــَد الّنِ

َ ْ
ُفــوَن األ

َ
َواِئــَر َو َتَتَوّک

َ
الّد

َفاِق   ْصِفَیاِئـــِه َظَهَر ِفیُکْم َحَســـَکُة الّنِ
َ
ى أ َو

ْ
ْنِبَیاِئـــِه َو َمأ

َ
ِه َداَر أ ـــا اْخَتـــاَر اهلُل ِلَنِبّیِ ّمَ

َ
َفل

یَن  َو َهـــَدَر َفِنیُق  ِ
ّ
َقل

َ ْ
َغاِویَن  َو َنَبَغ َخاِمـــُل األ

ْ
َکاِظـــُم ال یـــِن  َو َنَطَق  َبـــاُب الّدِ

ْ
َو َســـَمَل ِجل

ُمْبِطِلیـــَن ...«؛1 یعنـــی: »... ذلیـــل و خـــوار بودید، و بـــا اینکه هیچ روزنـــه امیدى بر 
ْ
ال

جـــاى نگذاشـــته بودیـــد و اشـــخاص کینه تـــوز و نـــادان دائمـــا توطئه می کردنـــد، باز 

مشـــمول رحمـــت خداوند شـــده و شـــما را توّســـط پیغمبر خـــود از این همه پســـتی 

کـــت نجـــات بخشـــید، و هـــر چه شـــعله آتـــش جنـــگ و خـــاف را می تافتند  و ها

1.  اإلحتجاج علی أهل اللجاج،  ج 1، ص101-100�  
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گاه شـــیطان شـــاخ خود را بیرون می کرد یا توّســـط  خداوند خاموشـــش می کرد. و هر 

گروهـــی از مشـــرکان زبـــان بغض و عـــداوت خود را می گشـــود بـــرادر او علـــّی بن ابی 

طالـــب را بـــراى مقابلـــه و دفـــع آنها اعـــزام می فرمـــود، و او )علی بـــن ابیطالب؟امهع؟( 

یتهـــا بی نتیجـــه بـــاز نمی گشـــت و بـــال و پـــر دشـــمن را  کـــدام از آن مأمور از هیـــچ 

زیـــر پـــاى خـــود گذاشـــته و شـــعله هاى آتـــش مخالفین را با شمشـــیر خـــود خاموش 

می ســـاخت، و بـــا خلـــوص نّیـــت و فقط براى خـــدا تحّمـــل آن ســـختی ها را کرده و 

کوشـــش را می نمود. نهایـــت 

ى نزدیکتریـــن مـــردم بـــه پیامبر و آقا و ســـرور اولیاء اهلل بود، او پیوســـته آماده به  و

خدمـــت و خیرخواه؛ جـــّدى و پرتاش بود، و در راه خدا ســـخن هیچ مامتگرى در 

او اثرى نداشـــت، و شـــما در آن روزگار در کمال رفاه و آســـایش بســـر برده و در کمال 

امنّیـــت در باغهـــاى خـــود لمیـــده، و پیوســـته در انتظـــار آن بودید که حـــوادث بد و 

جریانهـــاى نامایم شـــامل حـــال ما خانواده گردد، آرى شـــما هنگام یورش دشـــمن 

گریـــزان بودید. کرده و از جنگ  فـــرار 

کــه خــداى تعالــی پیامبــر خــود را بــه ســراى انبیــا و برگزیــدگان خــود نقــل  کنــون   ا

مــکان  فرمــود؛ میانتــان کینه هــاى باطنــی ظاهــر گشــت و جامــه دیــن کهنــه و بی رونــق 

 شد، و گمراه بی زبان به سخن آمد و فرد بی نام و نشان معروف گشت، و سرکرده اهل 

باطــل صــداى زشــت خویــش بلنــد نمــود، و قــدم بــه ســاحت شــما نهــاد، و شــیطان 

گــول خــورده  کــرد و پاســخ مثبــت شــنید و شــما را  بــا نیرنــگ و فریــب شــما را تحریــك 

دیــد و بــراى اوامــر خــود آمــاده بــه خدمــت یافــت، و شــما را بــه خشــم آورد و بــه هــدف 

گمــراه شــدید«. خــود رســید، و شــما اعتــدال عمــل را از دســت داده و 

کینه  هایــی آشــکار  6- ضمــن آشــکار شــدن فضائــل امیــر مؤمنــان؟ع؟، حقــد و 

کشــید. کــه بعدهــا، بــه صورت هــای مختلفــی شــعله  می شــد 
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ــا  کــه غائلــۀ جمــل را ب یکــی از نمونه هــای ایــن ماجــرا، حســادت بانویــی اســت 

کــرد. امیــر مؤمنــان؟لص؟ در احتجاجــی  کــه هنــوز ادامــه دارد، برپــا  تمــام پیامدهایــی 

کنــون شــعله ور شــده اســت، اشــاره  کــه ا ــا او داشــت، بــه ایــن حســادت نهفتــه  کــه ب

کــرده و می فرماینــد:

 َیْرِجَع 
َ

ْن ال
َ
َمَرُه أ

َ
اَیــَة َیْوَم َخْیَبــَر َو أ َباَهــا الّرَ

َ
ْعَطــی  أ

َ
  اهلِل  ؟لص؟  أ

ُ
َکاَن  َرُســول »...َراِبُعَهــا َو 

ــاِب  َخّطَ
ْ
َغــِد ُعَمــَر ْبــَن ال

ْ
ْعَطاَهــا ِفــي ال

َ
ِلــَك َو اْنَهــَزَم َفأ

َ
َبــْث ِلذ

ْ
ــْم َیل

َ
ْو ُیْقَتــَل َفل

َ
ــی َیْفَتــَح أ َحّتَ

 :
َ

 اهلِل ؟لص؟ َفَقــال
َ

ــْم َیْثُبــْت َفَســاَء َذِلــَك َرُســول
َ
َمــَر َصاِحَبــُه َفاْنَهــَزَم َو ل

َ
َمــَرُه ِبِمْثــِل َمــا أ

َ
َو أ

ُه 
ُ
ــُه اهلُل َو َرُســول ُه َو ُیِحّبُ

َ
 ُیِحــّبُ اهلَل َو َرُســول

ً
اَیــَة َغــدًا َرُجــا ْعِطَیــّنَ الّرَ

ُ َ
ُهــْم َظاِهــرًا ُمْعِلنــًا »أل

َ
ل

ــی  اَیــَة َفَصَبــْرُت َحّتَ ْعَطاِنــي الّرَ
َ
ــی َیَدْیــِه«1 َفأ

َ
ــی َیْفَتــَح اهلُل َعل  َیْرِجــُع َحّتَ

َ
اٍر ال ارًا َغْیــَر َفــّرَ َکــّرَ

ْیَهــا 
َ
ــّيَ َو َمــا ِلــي ِإل

َ
ْحَزَنــُه َفاْضَطَغَنْتــُه َعل

َ
َباَهــا َو أ

َ
ــی َیــَدّيَ َفَغــّمَ َذِلــَك أ

َ
ــی َعل

َ
َفَتــَح اهلُل َتَعال

ِبیَهــا«؛3
َ
ِمــْن 2 َذْنــٍب ِفــي َذِلــَك َفَحَقــَدْت ِلِحْقــِد أ

یعنــی: »چهــارم آنکــه روز جنــگ خیبــر، پیامبــر؟لص؟ نخســت رایــت جنــگ را 

ــا  ــاید ی ــر را بگش ــه خیب ک ــد  کن ــدارى  ــدان پای ــردد و چن ــود برنگ ــپرد و فرم ــدر او س ــه پ ب

گریخــت. فــرداى آن  کشــته شــود، ولــی او در ایــن مــورد پایــدارى نکــرد و  در آن راه 

گونــه فرمــود، او هــم پایــدارى نکــرد و  روز رایــت را بــه عمــر بــن_  خطــاب داد و همــان 

کار خــوش نیامــد و آشــکارا و در حضــور جمــع فرمــود:  گریخــت و پیامبــر؟لص؟ را ایــن 

 1. انظر مسند أحمد ج 1 ص 99، و صحیح البخارّي ج 5 ص 76، و سنن الترمذي ج 5 ص 596،
و خصائص النسائي ص 54، و المستدرك ج 3 ص 38، و حلیة األولیاء ج 1 ص 62، و مناقب 
 ابـن المغازلـي ص 176- 189، و عمـدة صحـاح عیـون األخبـار ص 139- 160، و نهـج الحـق 

ص 216، و إحقاق الحّق ج 5 ص 368- 468�

2. ق، ط:- من.

3.  الجمل و النصرة لسید العترة في حرب البصرة، ص410�
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کــه خــدا و پیامبــرش را دوســت مــی دارد و خــدا و  فــردا رایــت را بــه مــردى خواهــم داد 
گریزنــده نیســت و بــاز  پیامبــرش هــم او را دوســت می دارنــد و او حمله کننــده اســت و 
کنــد، و رایــت را بــه  گشــت تــا خداونــد بــه دســت او فتــح و پیــروزى نصیــب  نخواهــد 
مــن عنایــت کــرد و مــن چنــدان پایــدارى و شــکیبایی کــردم تــا خداونــد بــه دســت مــن 
کــرد و بــر مــن  گشــود و ایــن موضــوع پــدر عایشــه را اندوهگیــن ســاخت و افســرده  آن را 
گناهــی نبــود و عایشــه هــم بــه ســبب  گرفــت و حــال آنکــه مــرا در ایــن بــاره هیــچ  کینــه 

گرفــت«. کینــه  کینــه پــدر، بــر مــن 

کــه در ایــن روایــت شــریف بــه چشــم می خورد،  7- یکــی از درخشــان ترین نکاتــی 
کــه: علــی، دوســتدار خــدا و رســول  اعــام ایــن فضیلــت امیرالمؤمنیــن؟لص؟ بــود 

اســت و نیــز محبــوب خــدا و رســول اســت. 

کــه بــه فرمایــش قــرآن مجیــد،  ــه، مــدال پــر افتخــاری اســت  ــۀ دو طرف ایــن رابط

گــرو تبعّیــت مطلــق و تمــام از رســول خداســت: آســان بــه دســت نمی آیــد؛ بلکــه در 

گر خدا را دوست ُه... <؛ 1 یعنی: » بگو: ا ُم اللّٰ
ُ
ك ْ �بݧ ْ�بِ

ݩ ݧ حݧ ُ ݫٖ� �ي
ُع�ٮن �بِ

ا�تَّ َه �نَ ��نَ اللّٰ ِح�بُّ
ْم �تُ ݩتُ �ݧ نݨْ ْل ِا�نْ ُك�ݩݧ >�تُ

کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد...«. ی  ید، پس مرا پیرو  دار

این تبعّیت تام و مطلق از رسول خدا ؟لص؟ ، چنان در امیر مؤمنان تبلور داشت 

که هم محب و هم محبوب خدا و رسول بود:

ۥݨٓ  هݦُ ��نَ ُّ ݧ �بݧ ِ حݫ ُ ݧ ݨݨݨݨْ َو�ي مݧ ݨُ هݧ �بُّ ِ حݫ ُ ݧ ݧ ٍ �ي ْ�مݫ �تَ ُه �بِ ٮتِ� اللّٰ
ݩؤْ
ا ڡݨݦنَ �يَ َس�ݦْ ٖه �نَ ِ ݫ �ن ْم َع�نْ ٖ��ي

ُ
ك  ِم�ݦݩݩنݨْ

َ
ّد �تَ رݦْ ݦَ �ا َم�نݨݨْ �ي ُ ݧ َم�نݧ �نَ ءاٰ �ي ٖ دن

َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ي

َ
 ا

ٓ
ٰا >�ي

ِلَك 
�نٰ  

ݦݩݩݦݩݦۚ
٭ ٍ مݭݫ ِ ݩݩؤݫ ݧ ݣݣ�ݧ

ٓ
لٰ� َمهتَ  �ݨْ

َ
ل ��نَ  ٰا�نُ حن َ �ي َولٰ�  ِه  اللّٰ ِل  ݫٖ�ي ݫ َسٮبݫ ݭٖ� 

ڡݨن ٰاِهُدو�نَ  حب ُ �ي �نَ  ٖر�ي كٰا�نِ
ْ
ال  �

َ
َعل هتٍ 

ِعرݦݩنَّ
َ
ا �نَ  �ي ِم�نٖ ݨْ ُم�ؤݧ

ْ
ال  �

َ
َعل �تٍ 

ݩَّ
ل �نِ

َ
ا

کــس از شــما  ٌم<؛ 2 یعنــی: »ای اهــل ایمــان! هــر  ِسٌع َعٖل�ي ُه واٰ  َواللّٰ
ݦݩۚ
ُء٭

ٓ
ٰا َسش ِه َم�نݨݨْ ںي ي ٖ�ݫ ݫ ݫ ݩتݫ �ݧ

ْ �ؤݨݧ ݦُ ِه �ي ُل اللّٰ صنْ �نَ

کــه  گروهــی را مــی آورد  یانــی بــه خــدا نمــی رســاند[ خــدا بــه زودی  از دینــش برگــردد ]ز

1.  آل عمران: 31�

2.  مائده: 54�



یخ اسالم )گذری بر شخصّیت شنایس امیرمؤمنان؟ع؟( تار 168

آنــان را دوســت دارد، و آنــان هــم خــدا را دوســت دارنــد؛ در برابــر مؤمنــاْن فروتــن انــد، و 

کننــد، و از  کافــراْن سرســخت و قدرتمندنــد، همــواره در راه خــدا جهــاد مــی  در برابــر 

ســرزنش هیــچ ســرزنش کننــده ای نمــی ترســند. ایــن فضــل خداســت کــه بــه هــر کــس 

کننــده و داناســت«. بخواهــد مــی دهــد؛ و خــدا بســیار عطا

وَنــُه"، امیرالمؤمنیــن؟لص؟ بیــان  ُیِحّبُ ُهــْم َو در روایــات فراوانــی، مصــداق " ُیِحّبُ

ــه بدان هــا اشــاره شــده  کــه در آی ــه فرمایــش شــیخ طوســی، اوصافــی  شــده اســت.1 ب

کســی غیــر از  کمــال در امــام مرتضــی؟لص؟ مشــاهده می شــود2 و  اســت، تمــام و 

ایشــان در آن هــا شــریک نیســت.

کــه  بلکــه بــر اســاس نصــوص دیگــر وحیانــی، مطلــب بســیار باالتــر از آنــی اســت 

یــارت آل یــس چنیــن می فرماینــد: گفتــه شــد. امــام عصــر؟لص؟ در امــای ز

ُه ...«؛ 3 یعنی: »...حبیبی جز او و خاندانش نیست ...«.
ُ
ْهل

َ
 ُهَو َو أ

َّ
 َحِبیَب  ِإال

َ
»... ال

کــه در اصــل  گویــای ایــن نکتــه اســت  کــه در ایــن عبــارت وجــود دارد،  حصــری 

و اســاس، تنهــا محبوبــان خداونــد رســول خاتــم و اوالد  طاهرینشــان هســتند. از ایــن 

رو، بــرای تقــّرب بــه درگاه خداونــد، می بایســت بــه دامــان ایــن بزرگــواران متمّســک 

شــد:

َحــَب  ُحَســْینا...«؛4 یعنــی: »...خداونــد دوســت دارد هــر کس 
َ
َحــَب  اهللُ  َمــْن  أ

َ
»...أ

که حسین را دوست دارد...«. را 

1.  تفسیر فرات، ص 123� 

و عامـه،  و سـایر مفسـرین خاصـه  نظـر شـیخ طوسـی  از  آیـات  نـزول  بینـات در شـأن  نمونـه    .2 
ص 291�

3.  اإلحتجاج علی أهل اللجاج، ج 2، ص494� 

کامل الزیارات، ص52�    4.  اإلرشاد في معرفة حجج اهّلل علی العباد، ج 2، ص127؛ 
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یارت عاشورا می خوانیم: و نیز در ز

ــی 
َ
ُمْؤِمِنیــَن َو ِإل

ْ
ِمیــِر ال

َ
ــی أ

َ
ــی َرُســوِلِه َو ِإل

َ
ــی  اهلِل  َو ِإل

َ
ُب  ِإل َتَقــّرَ

َ
ــي  أ َبــا َعْبــِد اهلِل ِإّنِ

َ
»...َیــا أ

ــَك 
َ
ــَك َو َنَصــَب ل

َ
ــْن َقاَتل َبــَراَءِة ِمّمَ

ْ
ْیــَك ِبُمَواالِتــَك، َو ِبال

َ
َحَســِن َو ِإل

ْ
ــی ال

َ
َفاِطَمــَة َو ِإل

ــِه ُبْنَیاَنــه...«؛ 1 یعنــی: »... ْی
َ
ــَك َو َبَنــی َعل َســاَس َذِل

َ
ــَس أ ّسَ

َ
ــْن أ ــَراَءِة ِمّمَ َب

ْ
َحــْرَب، َو ِبال

ْ
ال

اى ابــا عبــد اهلل مــن بــه خــداى تعالــی و بــه رســولش ]؟لص؟[و به امیــر المؤمنین ]؟ع؟[ 
ــه واســطه دوســت داشــتن و  ــو، ب ــه ســوى ت ــه حســن ]؟ع؟[ و ب ــه فاطمــه ]؟اهع؟[ و ب و ب
کشــتند و  کــه تــو را  کســانی  محّبتــم بــه شــما و بــی زارى جســتن از دشــمنانت و از 
کــه جــور و ســتم را  کردنــد و بــه واســطه تبــّرى و بــی زارى از کســانی  جنــگ بــا تــو را بــه پــا 

پایــه نهــاده و ســاختمان ظلــم را بــر آن بنــا نهادنــد ...«.

کار رفتــه اســت، داللــت  کــه در ایــن روایــت شــریف بــه  8- فعــل مضــارع »یحّبــه« 

بــر اســتمرار دارد و محّبــت پیوســته خــدا و رســول را بیــان می کنــد؛ افــزون بــر آنکــه 

کــه ایــن دوســت داشــتنی بــرای تمــام  »یحّبــه اهلل و رســوله« بــه نحــو مطلــق آمــده اســت 

 زمانهاســت و محدود به زمان و مکان و کیفیت خاصی نشــده اســت. از ســوی دیگر 

ــگی  ــِت همیش ــورِد محّب ــود، م ــاه ش گن ــب  ــه مترک ــک لحظ ــو ی ــکار و ل گناه ــخص  ش

کــه  ــد  ــه صراحــت می گوی کــه فخــر رازی ب ــه  خــدا و رســول واقــع نمی شــود. همان گون
محّبــت خداونــد، بــه نحــو مطلــق بــا ظالــم بــودن منافــات دارد.2

 الزم به ذکر است برخی از امامان معصوم؟مهع؟ نیز به این نکته استناد کرده اند و از 

بیان دوســـتی پی درپی خدا و رســـول نســـبت به علـــی بن ابیطالـــب؟امهع؟ در واقعۀ 

گرفته انـــد. برای نمونـــه، امام باقر؟ع؟  خیبـــر، عصمت امیرمؤمنـــان  ؟لص؟را نتیجه 

بـــه عبـــداهلل بـــن نافـــع فرمودنـــد: »آیـــا خـــدای عزوجـــل در آن روزی که علـــی بن ابی 

1.  المزار الکبیر )البن المشهدي(، ص482�

کبیر، ج12، ص 380� 2.  تفسیر 
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کـــه او اهل نهـــروان را می کشـــد یا  طالـــب؟امهع؟ را دوســـت می داشـــت، می دانســـت 

کافر شـــده ام؛  که  گر بگویم نمی دانســـت  نمی دانســـت؟«. ابـــن نافع با خـــود گفت: ا

از ایـــن رو در پاســـخ گفـــت: آری می دانســـت.امام باقر ؟لص؟ فرمودنـــد: »آیا خداوند 

او را در فرمانبـــرداری یـــا نافرمانـــی دوســـت داشـــت؟« عبـــداهلل بـــن نافـــع گفـــت: در 

که محکوم شـــدی«.1  فرمانبـــرداری؛ امـــام باقـــر ؟لص؟ فرمودند: »پـــس برخیز 

کارهـــای امیرمؤمنان ؟لص؟را بدعت  که   یا در روایتی دیگر آن حضرت به ســـالم 

گر بگویی خدا امیرمؤمنان ؟لص؟ می دانســـت،  پس از بیان حدیث رایت فرمودند: »ا

کافر  کارهای آینده او بی خبر بوده اســـت،  را دوســـت داشـــته اســـت، در حالی که از 

گاه بوده اســـت؛ پـــس دیگر جایـــی برای بدعـــت در اعمال  گر خدا آ شـــده ای؛ اّمـــا ا

آن حضرت نیســـت«. ســـالم پـــس از پی بردن به اشـــتباهش گفت: »خـــدا را هفتاد 
گمراهی می پرستیدم«.3،2 ســـال در 

ْیَها  ّنَ َبْیَن ُقْطَر
َ
ّنِـي َعِلْمـُت أ

َ
ـْو أ

َ
 ل

ُ
َرَق  َکاَن َیُقـول ْز

َ ْ
ّنَ َعْبـَد اهّلِل ْبـَن َناِفـٍع األ

َ
1.  الکافـي، ج 8، ص349؛ »أ

ُت 
ْ
َرَحل

َ
ُهْم َغْیُر َظاِلـٍم ل

َ
ْهـَرَواِن َو ُهـَو ل ْهـلَ الّنَ

َ
ّنَ َعِلّیـًا َقَتـلَ أ

َ
َمَطاَیـا َیْخِصُمِنـي أ

ْ
ْیـِه ال

َ
َحـدًا ُتْبِلُغِنـي ِإل

َ
أ

 َجْهل...«.
ُ

ل ّوَ
َ
ا أ

َ
ُه َهـذ

َ
ـِدِه َعاِلٌم َفِقیـلَ ل

ْ
 ِفـي ُول

َ
 أ

َ
ـَدُه َفَقـال

َ
 َول

َ
ـُه َو ال

َ
ْیـِه َفِقیـلَ ل

َ
ِإل

ُمَك ِ
ّ
َکل

ُ
 ِجْئُت أ

َ
ِبي َجْعَفٍر؟ع؟ َفَقال

َ
ی أ

َ
ّنَ َساِلمًا َدَخَل َعل

َ
 2.  اإلحتجاج، ج2، ص 328؛ »َو ُرِوَي : أ

 ِفي 
َ

ُمـوِرِه؟ َقال
ُ
ّيِ أ

َ
 ِفـي أ

َ
ِبي َطاِلـٍب؟امهع؟ َقال

َ
 َعِلـّيُ ْبـُن أ

َ
َمـا َرُجـٍل؟ َقـال ّیُ

َ
 أ

َ
ُجـِل َقـال ا الّرَ

َ
ْمـِر َهـذ

َ
 ِفـي أ

 ُثّمَ َنَسـَبُهْم ُثّمَ 
َ

َواُة َعـْن آَباِئِهْم َقـال ـا َجـاَءْت ِبـِه الّرُ ُبـو َجْعَفـٍر اْنُظـْر َمـا اْسـَتَقّرَ ِعْنـَدَك ِمّمَ
َ
 أ

َ
ْحَداِثـِه َقـال

َ
أ

ـی َخْیَبَر...«.
َ
ْنَصاِر ِإل

َ ْ
 اهّلِل َبَعـَث َسـْعَد ْبـَن ُعَبـاَدَة ِبَراَیـِة األ

َ
ّنَ َرُسـول

َ
َغـَك أ

َ
 َبل

َ
 َیـا َسـاِلمُ  أ

َ
َقـال

لـــت آن بـــر افضلّیـــت  3.  ایـــن نکتـــه برگرفتـــه اســـت از: بررســـی و تحلیـــل حدیـــث رایـــت و دال
امیرمؤمنـــان؟ع؟�
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م رگ د�ه �ب
آیةاهلل العظمی

بـــر مخزن غیـــب باب مفتوح علی اســـت

گیتی همه کشـــتی و در او نوح علی است

کـــه مبـــداء حیـــاِت همه اوســـت آن روح 
بـــر قالـــب آفرینـــش آن روح علـــی اســـت1

یکـــی از القاب مهم و ویـــژۀ حضرت امیر مؤمنان؟ع؟، »آیۀ اهلل العظمی« اســـت 

گفته اند: یارات، به چشـــم می خورد. لغویان بـــراى »آیه« چند معنا   که در روایات و ز

  الف( گروه    ب( شگفتی    ج(  نشانه    د( چیزى که براى رسیدن به هدف و مقصودى 
کنند و آن را وسیله قرار دهند.2 به آن توجه 

برخی از مصادیق »آیه« در قرآن مجید به صورت زیر می باشد:

 1- تمــام کلمــات قــرآن کــه بــا نظــم مخصوصــی آمــده و در جملــه یا عبارتــی به هم
 پیوسته و به آیه معروف است.3

1.  نّیر تبریزی.

2.  ر.ك: البرهان فی علوم القرآن، ج 1، ص 266؛ التحقیق، ج 1، ص 186 ماّده »آیه«.

3.  نظیر آیۀ 252 بقره.

م رگ د�ه �ب
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2- معجزات انبیاء؟مهع؟.1
3- آ ن چه برای پند و عبرت مردمان است.2

4- دلیل و نشانۀ خداشناسی.3
5- ساختمان و بنای مرتفع.4

گـــون، همـــه بـــه یـــک قـــدر مشـــترک  گونا کـــه تمـــام ایـــن معانـــی  روشـــن اســـت 

بازگشـــت می کننـــد و آن، مفهـــوم »نشـــانه« اســـت. بعضـــی از صاحبـــان تفاســـیر، 

ــوان  ــه عنـ ــاوت دارد. بـ ــوارد تفـ ــب مـ ــه حَسـ ــودن بـ ــانه بـ ــه و نشـ ــه آیـ کـ ــد  ــن نظرنـ ــر ایـ بـ

مثـــال اجـــزای قـــرآن، آیـــه اســـت زیـــرا عامتـــی بـــر وجـــود خداونـــد متعـــال می باشـــد. 

هم چنیـــن موجـــودات خارجـــی، آیـــات خداینـــد، زیـــرا وجـــود آن هـــا، دلیـــل بـــر وجـــود 

ســـازندۀ آن هاســـت؛ و نیـــز، انبیـــاء و اوصیـــاء؟مهع؟، از نظـــر اینکـــه برگزیـــدۀ خداوندنـــد و 

کننـــد،  کردارشـــان بـــه ســـوی خداونـــد دعـــوت  گفتـــار و  ـــا  یـــت دارنـــد مردمـــان را ب مأمور

ینـــد. نشـــانۀ او

هتً  َ �يݨݧ هݩݦݦُ ءاٰ َّ مݧ
ُ
َوا َم  َ �ي رݦݨْ �نَ مݦَ ݨْ ا ا�ب �نَ

ْ
َعل َ بــه طــور مثــال، تفاســیر شــیعه و ســّنی، ذیــل آیــۀ >َوحب

< ؛5یعنــی: »و مــا فرزنــد مریــم ]= عیســی [ و مــادرش  �نٍ ٍر َوَمٖع�ي راٰ �تِ �تَ ݢاٰ ݢ ݢهتٍ �ن ݢ �ݨݨَ ݦݨْ  ِالٰ� َر�ب
ٓ

مٰا ُ ٰاهݧ �ن ْ َو�ي َوءاٰ

کــه دارای امنّیــت و آب  را آیــت و نشــانه ای قــرار دادیــم؛ و آنهــا را در ســرزمین مرتفعــی 

جــاری بــود جــای دادیــم«، مطالبــی در داللــت ایشــان بــه ربوبیــت خداونــد،6 داللــت 

1.  در مورد معجزۀ حضرت موسی؟ع؟، »ید بیضاء« سورۀ طه آیۀ 22�

2.  نظیر آیۀ 37 فرقان.

3.  نظیر آیۀ 12 اسراء. و معاد نظیر آیۀ 39 فصلت.

4.  نظیر آیۀ 128 شعراء.

5.  مؤمنون: 50�

بوبیتنا: المیزان في تفسیر القرآن، ج 15، ص35� 6.  دالة علی ر
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ــم و راهنمــا بــودن ایشــان2 نگاشــته اند.
َ
ــه قــدرت خداونــد1 و َعل ایشــان ب

آن چــه وســیلۀ  تمــام  پیــدا می کنــد.3  بــودن، شــّدت و ضعــف  آیــه  بنابرایــن، 

راهنمایــی خلــق بــه ســوی خداونــد متعــال اســت، آیــات االهــی اســت و بهتریــِن ایــن 

آیــات، انبیــاء؟مهع؟، وجــود مقــّدس رســول خــدا؟لص؟ و ائّمــۀ هــدی؟مهع؟ هســتند.4 

1- بی شــک، شــناخت ذات خداونــد و احاطــۀ بــر آن، از فهــم و وهــم و عقــل 

و احســاس بشــر بیــرون اســت و دسترســی مخلوقــات بــر آن از جانــب خودشــان، 

نیســت. امکان پذیــر 

کــه بشــر، بــرای رســیدن بــه راه ســعادت بــه چنیــن معرفتــی  از ســویی از آ نجا

نیازمنــد اســت، خداونــد تبــارک و تعالــی، خــود را بــه وســیلۀ آیاتش شناســانده اســت:

...<؛5 یعنــی: » بــه 
ݩݧ
٭ َح�تُّ

ݨْ
ُه ال

نَّ �ݧ
َ
ݨْ ا ُمݨݧ ݠهݩݧ

َ
نَ ل �ݧ َّ ݧ �ي َ �بݧ

تَ ٮݧ َ ݩݩݩݧٰ� �ي ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ ِسِهْم َح�تّݧ نُ �ݧ ݩنݨْ �ݧ
َ
ݭٖ�ݩٓ ا

ِ َوڡݨن ٰا�ت �ن ء�ݦݦݩٰ
ْ
ݭِ� ال

ٰا ڡݨن �ن ِ ٰا�تݫ �ي ِهْم ءاٰ ٖرںي >َس�نُ

کرانــه هــا و اطــراف جهــان و در نفــوس خودشــان بــه آنــان  زودی نشــانه هــای خــود را در 

کــه بــی تردیــد او حــق اســت...«. نشــان خواهیــم داد تــا بــرای آنــان روشــن شــود 

کــه در ادامــه، بــه چنــد نمونــۀ  ایــن حقیقــت در روایــات نیــز بــه روشــنی پیداســت 

آن اشــاره می شــود:

َمات ...«.6 
َ

َعا
ْ
َیاِت َمْعُروٌف ِبال

ْ
الف( حضرت باقرالعلوم؟ع؟: »...َمْوُصوٌف ِباآل

لة علی قدرتنا: الکشف و البیان )تفسیر ثعلبی(، ج 7، 48� 1.  دال

مًا و دلیال: تفسیر غریب القرآن، ص254�
َ
2.  اي َعل

3.  ندبه و نشاط، ص 592�

یـارات، ص 273- 4.  ایـن بخـش برگرفتـه اسـت از: اوصـاف حضـرت حجـت؟ع؟ در ادعیـه و ز
�274

5.  فصلت: 53�

6.  الکافي، ج 1، ص97؛ التوحید )للصدوق(، ص 108�
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َماِت...«. 1
َ

َعا
ْ
َیاِت َو ُیْثَبُت ِبال

ْ
ب( صادق آل محّمد؟ع؟: »... ُیْعَرُف ِباآل

َمات ...«.2
َ

َعا
ْ
َیاِت َمْوُصوٌف ِبال

ْ
ج( حضرت ابا عبداهلل؟ع؟: »...َمْعُروٌف ِباآل

َمات... «.3
َ

َعا
ْ
الِت َمْنُعوٌت ِبال

َ
ال

َ
د( حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟: »...َمْعُروٌف ِبالّد

هـ( حضرت باقرالعلوم؟ع؟: »...معروف باآلیات، منعوت بالعامات...«. 4

کــه انســان، خــدای تعالــی را بــر  حاصــل معنــای این گونــه روایــات، آن اســت 

اســاس آیاتــش بشناســد. بــه دیگــر معنــا، در آینــۀ محدودیــت آیــات، خدایــی را ببینــد 
کــه نامحــدود بــوده و ایــن آیــات را آفریــده اســت.5

 2- همانطور که پیشتر گفته شد، آیات الهی به شقوق مختلفی تقسیم می شوند 

و تنــوع باالیــی دارنــد. در عیــن حــال، آیتّیــت آنــان ]آیــه بودنشــان[ از شــّدت و ضعفــی 

کــه المــپ 200 ولــت ایجــاد می کنــد، بــا  برخــوردار اســت. بــرای نمونــه، آن روشــنایی 

کــه المــپ پروژکتــور ایجــاد می کنــد تفــاوت چشــمگیری دارد؛ هــر چنــد  آن روشــنایی 

کــه هــر دو، از یــک منبــع واحــد ]ژنراتــور مرکــزی[ تغذیــه می شــوند.

ــر  کـــه هـ کمـــاالت فراوانی انـــد  حّجت هـــای الهـــی، بـــه موهبـــت خداونـــد واجـــد 

کمـــاالت، در درجـــۀ باالیـــی، آینـــۀ عظمـــت و علـــم و قـــدرت خداونـــد  یـــک از ایـــن 

متعـــال اســـت. 

کــه  کماالتــی نامحــدود  در حقیقــت، حّجــت خــدا، ُصنــع خدایــی اســت بــا 

1.  التوحید )للصدوق(؛ ص47�

2.  همان، ص 80�

3.  اإلرشاد في معرفة حجج اهّلل علی العباد، ج 1، ص225�

4.  أمالي المرتضی، ج 1، ص150�

5.  مـرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول، ج 1، ص: 337؛ شـرح الکافي-األصـول و الروضـة 
)للمولـی صالـح المازندرانـي(، ج 3، ص 237�
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کمــاالت واال آفریــده اســت: بنــده ای جامــِع 

َبِر ما سوا ایستاده ای که بلند بر َز چگونه این چنین 

گیری، کنار تنور پیرزنی جای می  در 

کودکانه بّچگکان یتیم، و زیر مهمیز 

کوفه...؟1 و در بازاِر تنِگ 

گفتـــه شـــد، در روایـــات، برخـــی از مواضـــع قرآنـــی که در  3- بـــر اســـاس آن چـــه 
کار رفته، به »ائّمۀ هدی؟مهع؟« تعبیر شـــده اســـت.  آن هـــا، کلمـــۀ »آیات« یا »آیـــه« به 

بـــرای نمونه:

ٰاِلُم��نَ <؛ 2 یعنی:  � ال�نّ
َّ
 ِال

ٓ
ٰا �ن ٰا�تِ ݘـٰا�ي َْحُ� �بِ بݧ ݫ ݫ حݫ َ  َومٰا �ي

ݦݦݩݩۚ
َم٭

ْ
ِعل

ْ
�ا ال و�تُ

ُ
�نَ ا �ي ٖ دن

َّ
وِر ال ُ ݧ دݧ ُ ݧ ݭٖ� صݨݧ

ٰا�تٌ ڡݨن �ن ِ
ٮيّ َ ٰا�تٌ �ب �ي ْل ُهَ� ءاٰ َ >�ب

کــه بــه آنــان معرفــت و دانــش  »بلکــه ایــن قــرآن، آیــات روشــنی اســت در ســینه کســانی 

عطــا شــده اســت؛ و آیــات مــا را جــز ســتمکاران انــکار نمی کننــد«.

حضــرت صــادق؟ع؟، ضمــن روایتــی در تفســیر آیــه فرموده انــد: »نحــن اآلیــات و 
نحــن البّینــات«.3

ٰا  �ن ٰا�تِ ݘـٰا�ي �بِ �ا  ُ ݧ �ب
َّ �نَ َكدنݧ �ي ٖ دن

َّ
ال >ِا�نَّ  آیــۀ  تأویــل  باقــر؟ع؟ در  امــام  یــات دیگــر،  رو یــا در  و 

کردنــد، و در برابــر آن  کــه آیــات مــا را تکذیــب  هٰا...<؛4 یعنــی: »کســانی  ُروا َع�نْ َ �بݧ
ݨْ
ك �ݦݩݩتَ َواسݦْ

کــه ایــن آیــه، دربــارۀ اهــل جمــل نــازل شــده اســت.5 یدنــد ...«، فرموده انــد  ــر ورز تکّب

1.  در سایه سار والیت، شعر علی موسوی گرمارودی برای امیرالمؤمنین؟ع؟

2.  عنکبوت: 49�

کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 2، ص 406� 3.  تفسیر 

4.  اعراف: 40�

که در آینده  یل آن بعد از تنزیل آن اسـت. )واقعه ای  که تأو 5.  این آیه، از مقوله ای از آیات اسـت 
اتفاق خواهد افتاد(
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ســّید شــرف الدیــن نجفــی )محــّدث قــرن دهــم( در توضیــح ایــن روایــت شــریف 

می نویســد: 

کذبــوا بآیــات اهلل و أعظــم آیاتــه أمیــر  »بیــان ذلــك أن أهــل الجمــل هــم الذیــن 

المؤمنیــن؟ع؟ و اســتکبروا عنهــا و بغــوا علیهــا ...«؛1 یعنــی: »در توضیــح ایــن روایــت 

کــه  ــد.  کردن ــات خــدا را تکذیــب  کــه، آی ــد  کســانی بودن کــه اهــل جمــل  گفــت  ــد  بای

بزرگتریــن آیــت خــدا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــود. آنــان هم چنیــن در مقابــل ایــن آیــت، 

کردنــد...«. یدنــد و سرکشــی  اســتکبار ورز

کــه بــه واســطۀ دومیــن ســفیر امــام عصر؟ع؟، جنــاب محّمد  در یکــی از توقیعاتــی 

کــه ضمــن آن  بــن عثمــان؟حر؟ رســیده اســت، دعایــی در اّیــام مــاه رجــب توصیــه شــده 

آمده اســت:

ِتــي 
َّ
ــَك ال ــَك َو َمَقاَماِت ــًا ِلَتْوِحیــِدَك َو آَیاِت ْرَکان

َ
ــَك َو أ ــاِدَن ِلَکِلَماِت ــْم َمَع َتُه

ْ
»...َفَجَعل

ــان را معــادن  ــَك...«2؛ یعنــی: »آن ــْن َعَرَف ــا َم ــَك ِبَه ــَکاٍن َیْعِرُف ُکّلِ َم ــي  ــا ِف َه
َ
ــَل ل  َتْعِطی

َ
ال

کــه،  گردانــدی  کلمــات خــود قــرار دادی و ارکان توحیــد خــود و آیــات و مقامــات خــود 

گزیــر بــه وســیلۀ آنــان  در هیــچ جــا تعطیل بــردار نیســت. هرکــه تــو را می شناســد، نا

می شناســد«.

گــروه آیــات الهــی ]انبیــاء و اوصیــاء؟مهع؟[، امیــر مؤمنــان؟ع؟  4- در میــان ایــن 

کــه َنْفــِس رســول خاتــم اســت، بــه دلیــل ویژگی هــای بی بدیلــش، باالتریــن آیــۀ الهــی 

ــرای  ــه آن اشــاره شــده اســت. ب ــات، ب کــه در روای اســت. ایــن همــان مطلبــی اســت 

نمونــه، از امــام باقــر؟ع؟ در تفســیر آیــات ابتدایــی ســورۀ نبــأ، آمــده اســت:

َعــْن  وَنَك 
ُ
ل

َ
َیْســأ ــیَعَة  الّشِ  

َ
ِإّن ِفــَداَك  ــُت 

ْ
ــُت ُجِعل

ْ
ُقل  :

َ
َقــال ِبــي َجْعَفــٍر؟امهع؟ 

َ
أ »َعــْن 

یل اآلیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص177- 178� 1.  تأو

2. مصباح المتهّجد و سالح المتعّبد، ج2، ص803�
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ِتــي ِإْن ِشــْئُت 
َّ
 َذِلــَك ال

َ
 َفَقــال

َ
ِم <1 َقــال �ي ِ َع�ن

ْ
اإِ ال

�بَ
��نَ  َع�نِ ال�نَّ

ُ
ساَءل ٮتَ َ  �ي

َیــِة >َعّمَ
ْ

َتْفِســیِر َهــِذِه اآل

ــُت  
ْ
 َفُقل

َ
ــال ــیِرَها َق ــُرَك ِبَتْفِس ْخِب

ُ
ــي أ ِکّنِ

َ
 ل

َ
ــال  َفَق

َ
ــال ــْم َق ْخِبْرُه

ُ
ــْم أ

َ
ــْئُت ل ــْم َو ِإْن ِش ْخَبْرُتُه

َ
أ

 
ُ

ُمْؤِمِنیــَن َیُقــول
ْ
ِمیــُر ال

َ
َکاَن أ  

َ
ُمْؤِمِنیــَن؟ع؟ َقــال

ْ
ِمیــِر ال

َ
 ِهــَي ِفــي أ

َ
 َفَقــال

َ
وَن  َقــال

ُ
َعــّمَ َیَتســاَءل

ی بــه امــام  ــي ... «؛2 یعنــی: »راو ْعَظــُم ِمّنِ
َ
 هلِلَِّ ِمــْن َنَبــٍإ َعِظیــٍم أ

َ
ــي َو ال ْکَبــُر ِمّنِ

َ
ــٌة أ َمــا هلِلَِّ  آَی

��نَ  
ُ
ساَءل ٮتَ َ گفــت: شــیعیان، دربــارۀ تفســیر ایــن آیــه از شــما می پرســند: >َعّمَ �ي باقــر؟ع؟ 

ِم <. فرمــود: ... ایــن آیــه دربــارۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت. آن جنــاب  �ي ِ َع�ن
ْ
اإِ ال

�بَ
َع�نِ ال�نَّ

می فرمــود: خــدا آیــه ای بزرگتــر از مــن نــدارد و خبــری بزرگتــر از مــن بــرای خــدا نیســت«.

در روایتی دیگر، امیرالمؤمنین؟ع؟ در معّرفی خود فرموده اند:

ــُه َو َحِبیُبــُه  ُخــو َرُســوِل اهلِل َو َوِصّیُ
َ
َنــا أ

َ
یــُرُه َو َواِرُثــُه أ َنــا َخِلیَفــُة َرُســوِل اهلِل َو َوِز

َ
»...أ

َنــا 
َ
ــِدِه َو أ

ْ
ُبــو ُول

َ
َنــا اْبــُن َعــّمِ َرُســوِل اهلِل َو َزْوُج اْبَنِتــِه َو أ

َ
َنــا َصِفــّيُ َرُســوِل اهلِل َو َصاِحُبــُه أ

َ
أ

َمَثــُل 
ْ
ُکْبــَرى َو ال

ْ
َیــُة ال

ْ
ُعْظَمــی  َو اآل

ْ
ــُة ال ُحّجَ

ْ
َنــا ال

َ
یــَن أ ِبّیِ ِد الّنَ یــَن َو َوِصــُي  َســّیِ َوِصّیِ

ْ
ُد ال َســّیِ

ــی 
َ
ِمیــُن اهلِل َتَعال

َ
ْقــَوى َو أ َکِلَمــُة الّتَ ُوْثَقــی َو 

ْ
ُعــْرَوُة ال

ْ
َنــا ال

َ
ُمْصَطَفــی أ

ْ
ِبــّيِ ال ــی َو َبــاُب الّنَ

َ
ْعل

َ ْ
األ

ْنَیــا«؛3 یعنــی: »منــم جانشــین رســول خــدا و وزیــر و وارث او. منــم 
ُ

ْهــِل الّد
َ
ــی أ

َ
ِذْکــُرُه َعل

بــرادر رســول خــدا و وصــی و محبــوب او. منــم برگزیــدۀ رســول خــدا و همــراه او. منــم 

ــدر فرزندانــش. منــم ســرور جانشــنیان و  پســر عــّم رســول خــدا و همســر دختــرش و پ

جانشــین ســرور پیامبــران. منــم بزرگتریــن حّجــت و برگتریــن آیــت خــدا و برتریــن 

کلمــۀ تقــوا و امیــن  نمونــۀ خلقــت و دروازۀ علــم پیامبــِر برگزیــده. منــم رشــتۀ اســتوار و 

خــدای تعالــی بــر اهــل دنیــا«.

1.  نبأ: 2-1�

2.  بصائر الدرجات في فضائل آل محمد؟لص؟، ج 1، ص76-77؛ تفسیر قمی، ج2، ص 401�

3.  األمالي) للصدوق(، ص39-38�
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 5- نکتـۀ دیگـر آن کـه، امیرالمؤمنیـن؟ع؟، عاوه بر آن که بزرگترین نشـانۀ خداوند

 است، نشان نبّوت رسول خدا نیز می باشد. چنان که، رسول خدا؟لص؟ فرمودند:

َمــاِت 
َ
َکل

ْ
َعَصــاَء، َو ِاْبَراِهیــَم َبــْرَد الّنــاِر، َو ِعیَســی َال

ْ
 »...َو ِاَن اهلَل َاْعَطــی ُموَســی ال

ــی...«؛1 یعنــی:  ّبِ ا آَیــُه َر
َ

ا َعلّیــا َو ِلــُکّل َنبــّیٍ آیــٌه َو َهــذ
َ

َموَتــی َو َاْعطاَنــی َهــذ
ْ
ُیحِیــی ِبَهــا ال

»...و خداونــد بــه عنــوان معجــزه بــه موســی عصــا، و بــه ابراهیــم خنــک شــدن آتــش، 

کــه بــه وســیله آن مرده هــا را زنــده می کــرد، عطــا فرمــود، و بــه  کلماتــی را  و بــه عیســی 

مــن علــی را عطــا نمــود. بــرای هــر پیامبــر نشــانه ای اســت و ایــن شــخص علــی نشــانه 

ــد...«. ــروردگارم می باش ــزه پ و معج

در یکی از دعاهای وارده در روز غدیر به لسان حضرت صادق؟ع؟ آمده است:

َتُه 
ْ
ْیِه َو َجَعل

َ
ْنَعْمَت َعل

َ
ِذي أ

َّ
ُمْؤِمِنیَن َعْبِدَك ال

ْ
ِمیِر ال

َ
ِبـي َطاِلٍب أ

َ
َنـا َعِلـّيِ ْبـِن أ

َ
»َو َمْوال

ُکْبـَرى 
ْ
ـَك َو آَیـًة ِمـْن آَیاِتـَك  ال َتـُه آَیـًة ِلَنِبّیِ

ْ
َدْیـَك َعِلّیـًا َحِکیمـًا َو َجَعل

َ
ِکَتـاِب ل

ْ
ّمِ ال

ُ
ِفـي أ

ـِذي ُهـْم َعْنـُه ُمْعِرُضـوَن َو 
َّ
َعِظیـِم ال

ْ
َبـِإ ال ـِذي ُهـْم ِفیـِه ُمْخَتِلُفـوَن  َو الّنَ

َّ
َعِظیـِم  ال

ْ
َبـِإ ال ّنَ

َ
َو ال

 ِعَبـاُدَك ِإْذ ُهـْم َمْوُقوُفـوَن 
ُ

ل
َ
ِتـي َعْنَهـا ُیْسـأ

َّ
وَن َو َتَمـاَم ِنْعَمِتـَك ال

ُ
ِقَیاَمـِة َمْسـُئول

ْ
َعْنـُه َیـْوَم ال

ون «؛  2 یعنـی: »مـوالی مـا علـی بـن ابیطالـب؟امهع؟، امیـر مؤمنـان، 
ُ
ِعیـِم َمْسـُئول َو َعـِن الّنَ

را  او  نـزد خـود داری  کـه  الکتـاب  اّم  او نعمـت بخشـیدی و در  بـه  کـه  بنـده ات  آن 

علـی و حکیـم قـرار دادی. او را نشـانه  ای بـرای پیامبـرت و نشـانه ای از آیـات بـزرگ 

کـه دربـارۀ آن اختـاف می کننـد و از او  گردانـدی. او را خبـر بـزرگ مقـّرر داشـتی  خـود 

ی می گرداننـد و روز قیامـت دربـارۀ او بـاز خواسـت می شـوند. او را تمـام نعمـت  رو

خـود معّرفـی کـردی کـه بندگانـت در قیامـت، دربـارۀ او مـورد سـؤال قـرار می گیرند. در 

1.  ینابیع الموده، ج2، ص83، باب 56�

2.  إقبال األعمال، ج 1، ص479�
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حالی کـه، آنـان را نـگاه می دارنـد و دربـارۀ نعیـم از آن هـا سـؤال می شـود«.

کتــاب ]َمــْن ِعْنــَدُه  در قــرآن مجیــد نیــز، حضرتــش بــه عنــوان صاحــب تمــام علــم 
گــواه نبــّوت رســول معّرفــی شــده اســت:1 ِکَتــاِب[، 

ْ
ــُم ال

ْ
ِعل

َدُهۥ  �نݨْ ِع�نْ َ ݩݠَُكْم َومݧ نݧ ݩݩݧ ݨْ�ݧ ݧ يݧ ݫ ٮݫ َ بݨݧ ݫ � َو�ݫ نٖ �ݧ ݩْ ݧ �يݧ َ ا �ب ݡً ݧ دݧ ٖه�ي َ ِه سش اللّٰ ݩݩݧٰى �بِ ݧ ݩݩݩݩݧ ْل َكٯنݧ  �تُ
ۚ ݩݧ ݧ
ا٭

ݩً
ل ݩَ ْرسݧ �تَ مݦُ ْ سݨݧ

َ
ُروا ل نَ �نَ َك�ݧ �ي ٖ دن

َّ
�ُل ال ُ تݧ �ݧ َ >َو�ي

ــو پیامبــر نیســتی!« بگــو:  ــر شــدند می گوینــد: »ت کاف کــه  <؛ 2یعنــی: »آنهــا  ٰا�بِ ِك�ت
ݨݦْ

ُم ال
ْ
ِعل

کتــاب نــزد اوســت، میــان مــن و شــما  کــه علــم  کســی  کــه خداونــد، و  »کافــی اســت 

گــواه باشــند!«.

کــه امــام عصر؟ع؟ در دعای شــریف افتتاح، در ناب ترین  ی، آن گاه   6- بدیــن رو

لحظــات بــرای مناجــات بــا خداونــد ]مــاه مبــارک رمضــان[ دربــارۀ جــد بزرگــوار خــود، 

ایشــان را چنیــن توصیــف می کنــد:

ِمیــَن َعْبــِدَك َو 
َ
َعال

ْ
ُمْؤِمِنیــَن َو َوِصــّيِ َرُســوِل َرّبِ ال

ْ
ِمیــِر ال

َ
ــّيٍ أ ــی َعِل

َ
ُهــّمَ َصــّلِ َعل

َّ
»الل

َعِظیــم «.3
ْ
َبــِإ ال ُکْبــَرى َو الّنَ

ْ
ِقــَك َو آَیِتــَك ال

ْ
ــی َخل

َ
ِتــَك َعل ِخــي َرُســوِلَك َو ُحّجَ

َ
ــَك َو أ َوِلّیِ

فتبارک اهلل، تبارک اهلل
تبارک اهلل احسن الخالقین

خجسته باد نام خداوند
که نیکوترین آفریدگاران است

و نام تو
که نیکوترین آفریدگانی4

1.  برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه، ر.ک: خدا و امیر شهیدان رسالت.

2.  رعد: 43�

3.  إقبال األعمال، ج 1، ص60�

گرمارودی. 4.  در سایه سار والیت، علی 
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ْم َو ِزْد َو َباِرْك  ِ
ّ
ُهّمَ َصّلِ َو َسل

َّ
الل

َر َقاِســـِم  ِبي َشـــِبیٍر َو َشـــّبَ
َ
َغْضَنَفِر أ

ْ
ـــَجاِع ال

ُ
ِر َو الّش

َ
ُمَظّف

ْ
َماِم ال ِ

ْ
ِر َو اإل ُمَطّهَ

ْ
ِد ال ـــّیِ ی الّسَ

َ
َعل

ُطوَبی َو َســـَقَر

اِصِر  ُمِبیـــِن، الّنَ
ْ
َعاِلـــِم ال

ْ
َمِکیـــِن، ال

ْ
ْشـــَرِف ال

َ ْ
َمِتیـــِن ، األ

ْ
ْشـــَجِع  ال

َ ْ
َبِطیـــِن، األ

ْ
ْنـــَزِع ال

َ ْ
األ

ُمْخِلِص 
ْ
، ال َجِلّيِ

ْ
ّصِ ال ِکِم ِبالّنَ َحا

ْ
، ال ِضّيِ ِد الّرَ ـــّیِ ، الّسَ َوِلّيِ

ْ
َواِلي ال

ْ
یِن، ال ُمِعیِن، َوِلّيِ الّدِ

ْ
ال

َغِرّيِ
ْ
َمْدُفـــوِن ِبال

ْ
، ال ِفّيِ الّصَ

ـــَهاِب  َکَتاِئِب َو الّشِ
ْ
َغَراِئِب َو ُمَفّرِِق ال

ْ
َعَجاِئـــِب َو ُمْظِهِر ال

ْ
ْیـــِث َبِني َغاِلٍب، َمْظَهِر ال

َ
ل

ُکّلِ َغاِلٍب َو  َغاِلِب، َغاِلِب 
ْ
َســـِد اهلِل ال

َ
َمَطاِلِب، أ

ْ
ـــاِلِب َو ُنْقَطِة َداِئَرِة ال ِهَزْبِر الّسَ

ْ
اِقِب َو ال

َ
الّث

ِذي 
َّ
َمَغاِرِب، ال

ْ
َمَشـــاِرِق َو ال

ْ
َمَناِقِب، ِإَماِم ال

ْ
َمَفاِخِر َو ال

ْ
ـــوِب ُکّلِ َطاِلـــٍب، َصاِحِب ال

ُ
َمْطل

َغاِئِب
ْ
َحاِضِر َو ال

ْ
ـــی ال

َ
ُه َفْرٌض َعل ُحّبُ

ِبي 
َ
ُمْؤِمِنیَن َعِلّيِ ْبِن أ

ْ
ِمیـــِر ال

َ
َحَســـَنْیِن، أ

ْ
ِبي ال

َ
َحّقِ أ

ْ
َماِم ِبال ِ

ْ
ْیِن، اإل

َ
َقل

َ
ی الّث

َ
َنـــا َو َمْول

َ
َمْوال

ْیِه
َ
ُمُه َعل

َ
َواُت اهلِل َو َســـا

َ
َطاِلٍب َصل

ِبي َطاِلٍب َیا 
َ
ُمْؤِمِنیَن َیا َعِلّيَ ْبـــَن أ

ْ
ِمیـــَر ال

َ
َحَســـِن َیا أ

ْ
َبا ال

َ
ْیَك َیا أ

َ
ُم َعل

َ
ـــا ُة َو الّسَ

َ
ـــا الّصَ

ا 
َ
َنا ِإّن

َ
َدَنا َو َمْوال ِقِه َیا َســـّیِ

ْ
ی َخل

َ
َة اهلِل َعل ـــْبَطْیِن َیا ُحّجَ َبا الّسِ

َ
َبُتوِل َیا أ

ْ
ُســـوِل َیا َزْوَج ال َخا الّرَ

َ
أ

ْنَیا َو 
ُ

ْمَنـــاَك َبْیَن َیَدْي َحاَجاِتَنـــا ِفي الّد
َ

ی اهلِل َو َقّد
َ
َنا ِبَك ِإل

ْ
ـــل ْهَنـــا َو اْسَتْشـــَفْعَنا َو َتَوّسَ َتَوّجَ

َنا ِعْنَد اهلِل
َ
ِخـــَرِة َیا َوِجیهًا ِعْنَد اهلِل اْشـــَفْع ل

ْ
اآل

َیِتِه؟ع؟(
َ

ی َوال
َ
ْتِني َعل ُهّمَ َثّبِ

َّ
)الل

)صلوات خواجه نصیرالدین طوسی - زاد المعاد، ص400-399(  
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منابع

1- قرآن

2- إبطال نهج الباطل، فضل بن روزبهان، چاپ سنگی، ضمن إحقاق الحّق.

3- إثبـــات الهـــداة بالنصوص و المعجزات، شـــیخ حر عاملی، محّمد بن حســـن، بیروت: 
چاپ: اول، 1425 ق.

اإلحتجاج علی أهل اللجاج، طبرسی، احمد بن علی، مشهد: سعید،  1403 ق.

4- إحقـــاق الحـــق و ازهـــاق الباطل، شوشـــتری، قاضی نـــوراهّلل، تهران: مکتبة االســـالمیه، 
چـــاپ: اول، 1396 ق.

لفیة الشیخ مفید، 1413 ق. اإلختصاص، مفید، محّمد بن محّمد، قم: المؤتمر العالمی أل

5- اختیـــار معرفـــه الرجال )معـــروف به رجال کشـــی(، طوســـی، محّمد بن حســـن، قم: آل 
ق.  1404 البیت، 

کتابخانـــه عمومـــی  6- ارشـــاد الطالبیـــن إلـــی نهـــج المسترشـــدین، فاضـــل مقـــداد،  قـــم: 
ق.  1405 نجفـــی،  آیت اهّلل مرعشـــی 

7- إرشاد القلوب إلی الصواب، دیلمی، حسن بن محّمد، قم، چاپ: اول، 1412 ق.

8- اإلرشاد فی معرفة حجج اهّلل علی العباد، شیخ مفید، محّمد بن محّمد، تحقیق مؤسسه 
آل البیت الحیاءالتراث.

لفیة الشیخ مفید، 1413 ق.  9- قم: المؤتمر العالمی أل

اإلســـتیعاب فی معرفة األصحاب، ابن عبدالبر، یوســـف  بن عبـــداهّلل، تحقیق: علی محّمد 
بجـــاوی، بیروت: دارالجیل، 1412 ق. 

10- استان قدس رضوی، 1385 ش.

منابع
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11- أســـرار آل محّمـــد؟مهع؟، هاللـــی، ســـلیم بـــن قیـــس، ترجمه: محّمـــد باقر انصـــاری، قم: 
دلیل مـــا، 1416 ق. 

12- اســـماء و القـــاب امیرالمومنیـــن علـــی بـــن ابـــی طالـــب؟امهع؟، شـــکوهی، علـــی اصغر، 
مشـــهد: بنیـــاد پژوهش هـــای اســـالمی 

اإلصابـــة فـــی تمییز الصحابه، ابـــن حجر عســـقالنی، احمد بن علی ، به کوشـــش علی محّمد 
معـــوض و دیگران، بیروت: دارالکتـــب العلمیة،  1415  ق.

ى بأعالم الهدى، طبرسی، فضل بن حسن، تهران: اسالمیه، 1390 ق.  13- إعالم الور

لفیة الشـــیخ  14- اإلفصـــاح فـــي اإلمامـــة، مفید، محّمـــد بن محّمد، قـــم: المؤتمر العالمی أل
ق. مفید، 1413 

15- إقبال األعمال، ابن طاووس، علی بن موسی، تهران: دار الکتب اإلسالمّیه، 1409 ق. 

کمـــال فی أســـماء الرجـــال، خطیب تبریزی، محّمـــد بن عبداهّلل، قم: موسســـه اهل  16- اإل
البیـــت؟مهع؟، بی تا.

17- األمالي)للصدوق(، ابن بابویه، محّمد بن علی، تهران: کتابچی، 1376 ش.

18- األمالي)للطوسي(، طوسی، محّمد بن الحسن، قم: بنیاد بعثت، 1414 ق.

19- األمالي )للمرتضی(، علم الهدى، علی بن حسین، قاهره: دار الفکر العربي، 1998 م.

لفیة الشـــیخ  20- األمالي)للمفیـــد(، مفیـــد، محّمـــد بـــن محّمـــد، قـــم: المؤتمـــر العالمی أل
مفیـــد، 1413 ق.

یـــارات، خلیلیان فر، لیال؛ غـــروی نائینی،  21- اوصـــاف حضرت حجـــت؟ع؟ در ادعیه و ز
نهله، ایران؛ تهـــران: نبأ، 1395 ش.

ئمة األطهار؟مهع؟، مجلســـی، محّمـــد باقر، بیروت:  22- بحـــار األنـــوار الجامعة لـــدرر أخبار األ
دار إحیاء التـــراث العربي ،1403ق.

23- البدایة و النهایة، ابن کثیر، بیروت: دارالفکر، 1407 ق.

24- بررسی زندگی علی بن یقطین، اکبری، غالمرضا، تهران: الشمس، بی تا.

لت آن بر افضلّیت امیر مؤمنان؟ع؟، اســـماعیلی،  25- بررســـی و تحلیل حدیث رایت و دال
محّمد کاظم، تحقیقات کالمی، ش 31، زمســـتان 99، ص 119-95�
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یـــر، هـــادی بـــن ابراهیم، قـــم: دانشـــگاه ادیان و  26- البـــروج فـــی اســـماء امیرالمومنیـــن، وز
ش.  1378 مذاهـــب، 

27- البرهـــان فـــي تفســـیر القـــرآن، بحرانی، ســـید هاشـــم بـــن ســـلیمان، قم: بنیـــاد بعثت، 
ش.  1374

28- البرهـــان فـــی علـــوم القـــرآن، زرکشـــی، بدرالدیـــن محّمد بن بهـــادر، مصـــر: المنصوره، 
1998م.

29- بصائـــر الدرجات في فضائـــل آل محّمد؟مهع؟، صفار، محّمد بن حســـن، قم: کتابخانۀ 
آیت اهّلل مرعشی، 1404 ق.

30- بالغات النساء، ابن طیفور، احمد بن أبي طاهر، قم: شریف رضی ، بی تا.
31- بوستان معرفت، حسینی طهرانی، سّید هاشم، تهران: انتشارات مفید، 1361 ش.

ى، ناصر، جمعـــی از فضالء، تهـــران: دار  32- پیـــام امـــام امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، مکارم شـــیراز
الکتب االســـالمیة ،   1386 ش .

ى، ناصـــر، جمعی از فضالء،   تهران: دار الکتب االســـالمیة  ،  33- پیـــام قرآن ، مکارم شـــیراز
1386 ش.

بیـــدی، محّمد بـــن محّمـــد، بیروت:  34- تـــاج العـــروس مـــن جواهـــر القامـــوس، مرتضی ز
دارالفکـــر، 1414 ق.

یـــخ االســـالم و وفیـــات المشـــاهیر واالعـــالم، ذهبـــی، محّمـــد بن احمـــد، تحقیق:  35- تار
تدمـــری، عمـــر عبداالســـالم، بیـــروت: دار الکتـــاب العربـــی، 1413 ق.

یخ مدینة الســـالم(، خطیـــب بغدادی، احمد بن علـــی، بیروت: دار  یـــخ بغداد )تار 36- تار
الکتب العلمیة، 1417 ق.

یخ طبری، طبری، محّمد بن جریر بن یزید، بیروت، بی تا. 37- تار
کر، علی بن حسن، بیروت: دار الفکر، 1415 ق. یخ مدینة دمشق، ابن عسا 38- تار

یـــخ المدینـــة المنوره، ابن شـــبه، به کوشـــش فهیم محمود شـــلتوت، قـــم: دارالفکر،  39- تار
1410  ق.

یـــل اآلیـــات الظاهـــرة فـــي فضائـــل العتـــرة الطاهـــرة، اســـترآبادى، علی، قـــم: جامعۀ  40- تأو
مّدرســـین، 1409 ق.
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41- تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، قم: جامعۀ مّدرسین، 1404 ق.

42- التحقیـــق فـــي کلمات القـــرآن الکریـــم، مصطفوى، حســـن، تهـــران: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســـالمی، 1368 ش

43- تراثنا، شماره اّول، سال دوم، قم: موسسه آل البیت الحیاء التراث.

 44- تشـــیید المطاعـــن و کشـــف الضغائن، دهلـــوی، عبدالعزیـــز، هنـــد: چـــاپ ســـنگی، 
1283 ق.

45- التعریفات، جرجانی، میر سّید شریف، تهران: ناصر خسرو، 1370 ش.

46- التفسیر الکبیر، فخر رازی، محّمد بن عمر، بیروت: إحیاء التراث العربي ، 1420 ق.

47- تفســـیر امام حسن عســـکري؟ع؟، حســـن بن علی، قم: مؤسســـة اإلمام المهدی؟ع؟، 
1409 ق.

48- تفســـیر غریـــب القـــرآن، ابن قتیبـــه، عبداهّلل بن مســـلم، بیـــروت: دار و مکتبـــة الهالل، 
ق.  1411

49- تفسیر فرات الکوفي، کوفی، فرات بن ابراهیم، تهران: وزارت ارشاد،1410 ق.

50- تفســـیر قرطبـــي، انصـــاری قرطبـــی، ابوعبـــداهّلل محّمد بـــن احمـــد، بیـــروت: دارالفکر، 
1418ق.

51- تفسیر قمي، قمی، علی بن ابراهیم، قم: دارالکتاب جزائری، 1404ق. 

52- تفســـیر کنـــز الدقائق و بحـــر الغرائب، قمی مشـــهدى، محّمـــد بن محّمدرضـــا، تهران: 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـالمی، 1368 ش.

53- التمحیص، اسکافی، محّمد ابن همام، قم:  مؤسسة اإلمام المهدی؟ع؟، 1404 ق.

54- التوحید، ابن بابویه، محّمد بن علی، تهران: صدوق، 1398 ق.

55- تهذیب األسماء و اللغات، نووی، محیی الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة.

کر،  56- الجامـــع الصحیـــح، ترمـــذی، محّمـــد بـــن عیســـی، تحقیـــق: احمـــد محّمد شـــا
بیـــروت: دار الکتـــب العلمیـــة، 1408 ق.

57- الجامع الصغیر، السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن بن ابوبکر، بیروت، بی تا.

58- الجمـــل و النصـــرة لســـید العتـــرة فـــي حرب البصـــرة، مفیـــد، محّمد بن محّمـــد، قم: 
لفیة الشـــیخ مفیـــد،   1413 ق. المؤتمـــر العالمی أل
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59- چگونـــه تقدیـــر خـــود را تدبیر کنیم، مهدی نژاد، ســـمیرا، مشـــهد: انتشـــارات تاســـوعا، 
ش.  1393

60- حدیث األنذار یوم الدار، احمدى میانجی، علی، مجله رسالة الثقلین، شماره22�

61- حلیـــة األبـــرار في أحوال محّمد و آله األطهار؟مهع؟، بحرانی، ســـید هاشـــم، قم: مؤسســـه 
معارف اســـالمی، 1411 ق.

62- حلیـــة االولیـــاء و طبقـــات االصفیـــاء، ابونعیـــم اصفهانی، احمـــد بن عبـــداهّلل، لبنان؛ 
بیـــروت: دارالکتاب العربـــی، 1407 ق.

63- خدا و امیر؟ع؟ شهیدان رسالت، صادقی فرد، غالمرضا، قم: تاسوعا، 1385ش.

64- خصائص امیرالمؤمنین، نسائی، احمد بن شعیب، بی جا، بی تا.

65- خالصـــه عبقـــات االنـــوار، هنـــدی، میرحامد حســـین، تلخیـــص و تعریـــب: میالنی، 
ســـّید علی، ترجمـــه: نـــادری، مرتضی، تهـــران: نبـــأ، 1393 ش.

یخ، محّمدی ری شـــهری، محّمد،  66- دانشـــنامه امام حســـین بـــر پایه قرآن، حدیـــث و تار
قـــم: دار الحدیث، 1388 ش.

 67- در سایه ســـار نخـــل والیـــت، موســـوی گرمـــارودی، علـــی، تهـــران: دفتـــر نشـــر فرهنـــگ 
اسالمی، 1356 ش.

الـــدر المنثـــور فـــی تفســـیر المأثـــور، ســـیوطی، عبدالرحمن بـــن ابی بکـــر، ایران؛ قـــم: مکتبة 
آیـــت اهّلل المرعشـــي النجفـــي؟حر؟، 1404 ق.

ئـــل الصـــدق لنهـــج الحق، مظفـــر نجفی، محّمد حســـن، قم: مؤسســـه آل البیت،  68- دال
1422 ق.

69- ذخائر العقبی، محب الدین طبری، احمد بن عبداهّلل، بیروت: دار المعرفة.

70- رجال الکّشی، کشي، محّمدبن عمر، بیروت: موسسه االعلمي للمطبوعات، 1430 ق. 

71- الروضـــة فـــي فضائـــل أمیـــر المؤمنیـــن علّي بن أبـــي طالب؟امهع؟، ابن شـــاذان قمـــی، أبو 
الفضـــل شـــاذان بن جبرئیـــل، قم: مکتبـــة األمین .

 72- روضـــة المتقیـــن في شـــرح مـــن ال یحضـــره الفقیه، مجلســـی، محّمدتقی بـــن مقصود
علی، قم: کوشان پور، 1406 ق.
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73- الروضة من الکافي، کلینی، محّمد بن یعقوب، تهران: انتشارات اسالمیه، 1364 ش.

ى، محّمـــد بن احمـــد، قم: ،  74- روضـــة الواعظیـــن و بصیـــرة المتعظیـــن، فتـــال نیشـــابور
ش.  1375

75- الریاض النضرة في مناقب العشـــرة المبشـــرین بالجنة، طبـــری، أحمد بن عبد اهّلل بن 
محّمد أبو العبـــاس محب الدین، 1405 ق.

یحانـــة األدب فـــی تراجم المعروفین بالکنیه او اللقب، مـــدرس تبریزی، محّمدعلی،  76- ر
تهران: کتابفروشـــی خیام، 1369 ش.

یني،  یني، محّمد کاظـــم، محقق: قزو ینـــب الکبـــرى؟اهع؟ من المهد الی اللحـــد، قزو 77- ز
ســـید مصطفی، قم: دار الغدیر، 1381ش.

78- زاد المعاد، مجلسی، محّمد باقر بن محّمد تقی، بیروت: اعلمی، 1423 ق.

79- ســـنن ابـــن ماجـــة، ابن ماجـــه، محّمد بـــن یزیـــد، بیـــروت: دار احیاء الکتـــب العربیة، 
م.  1418

80- سنن الترمذی، ترمذی، محّمد بن عیسی، بیروت: دارالفکر، 1403 ق.

81- سیرة المصطفی، حسنی، هاشم معروف، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، 1416 ق.

82- الســـیره النبویه، ابن هشـــام، عبدالملک، به کوشش مصطفی ســـقا و دیگران، قاهره، 
1355 ق/1936 م.

83- الشـــافی فی اإلمامه، شـــریف مرتضـــی، علی بن الحســـین، تهران: مؤسســـة الصادق، 
1420 ق.

ئمة األطهار؟مهع؟، ابـــن حّیون، نعمان بـــن محّمد مغربی،  84- شـــرح األخبـــار في فضائـــل األ
قم: جامعۀ مّدرســـین، 1409 ق.

85- شـــرح الکافـــی )االصـــول و الروضـــة(، ســـروی مازندرانـــی، محّمـــد صالح بـــن احمد، 
تهـــران:  المکتبـــة اإلســـالمیة، 1382 ق.

86- شـــرح المقاصـــد، تفتازانـــی، ســـعدالدین مســـعود بن عمر بـــن عبداهّلل، قم: الشـــریف 
الرضـــي، 1412 ق.

87- شـــرح المواقـــف، میـــر ســـّید شـــریف، تصحیـــح: نعســـانی، بدرالدین، قم: الشـــریف 
الرضـــی، 1325 ق.
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88- شـــرح نهـــج البالغـــه، ابن أبـــی الحدیـــد، عبدالحمید بن هبـــه اهّلل، تحقیـــق: محّمد 
أبوالفضـــل إبراهیم، قـــم: مکتبة آیـــت اهّلل المرعشـــی، 1385 ق.

89- شفاء الصدور، طهرانی، ابوالفضل، تهران: انتشارات مرتضوی، 1376 ش.

90- شـــواهد التنزیـــل لقواعـــد التفضیل، حســـکاني، عبید اهّلل بـــن عبد اهّلل، تهـــران: وزارت 
ارشـــاد، 1114 ق.

ى جعفـــی، ابوعبـــداهّلل محّمـــد بـــن اســـماعیل، قاهـــره: دار  91- صحیـــح البخـــاري، بخـــار
الکتـــب العربیـــة به حاشـــیة الســـندي.

92- الصحیـــح من ســـیرة االمـــام علی)؟ع؟(، عاملی، ســـّید جعفر مرتضی، بیـــروت: المرکز 
اإلســـالمي للدراسات، 1420 ق.

93- الّصحیـــح من مقتل ســـّید الّشـــهداء و أصحابه؟مهع؟، محّمدي ري شـــهري، محّمد، 
قم: مؤسســـه علمی فرهنگی دار الحدیـــث، 1393ش.

94- الصحیح من ســـیرة النبی االعظم)؟لص؟(، عاملی، ســـّید جعفر مرتضی، قم: مؤسسه 
علمی فرهنگی دار الحدیث، 1426 ق.

95- صحیفـــة اإلمـــام الرضا ؟ع؟، محّقـــق: نجف، محّمد مهدی، مشـــهد: کنگـــره جهانی 
حضرت رضـــا؟ع؟، 1406 ق.

96- الصـــراط المســـتقیم إلی مســـتحقي التقدیم، عاملـــی نباطی)بیاضی(، علـــی، تهران: 
مرتضـــوی، 1384 ق. 

97- الصواعـــق المحرقـــه، هیتمی، ابوالعباس ابـــن حجر، تحقیق: ترکـــی، عبدالرحمن بن 
عبـــداهّلل؛ خراط، کامل محّمد، بیروت: مؤسســـة الرســـالة، 1997 م.

یـــاض، 1402 ق  کـــرم ضیـــاء عمـــری، ر 98- الطبقـــات، خلیفـــة بـــن خیـــاط، بـــه کوشـــش ا
م.  1982/

99- الطبقات الکبری، ابن سعد، محّمد، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1410 ق.

100- الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ابن طاووس، علی بن موسی، قم، 1400 ق.

َکنتـــوری ، میر حامد حســـین ، محقق:  ئمة األطهـــار؟مهع؟،  101- عبقـــات األنـــوار في إمامـــة األ
موالنا بروجـــردی، غالمرضا، قـــم، 1404 ق.
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102- عمـــدة عیـــون صحـــاح األخبار فـــي مناقب إمام األبـــرار، ابن بطریق، یحیی بن حســـن، 
قم: جامعۀ مّدرســـین، 1407 ق.

قوال )مســـتدرك ســـیدة  103- عوالـــم العلـــوم و المعـــارف واألحوال مـــن اآلیات و األخبار و األ
النســـاء إلی اإلمـــام الجـــواد(، 104- بحرانی اصفهانی، عبـــد اهّلل بن نور اهّلل، قم: مؤسســـه 

امام مهـــدی؟ع؟، 1413 ق.

105- العین، فراهیدى، خلیل بن أحمد، قم: هجرت، 1409 ق.

106- عیـــون أخبـــار الرضـــا؟ع؟، ابـــن بابویـــه، محّمـــد بن علـــی، تهـــران:  انتشـــارات جهان، 
1378ق.

107- عیون الحکم و المواعظ، لیثی واسطی، علی، قم: دار الحدیث، 1376 ش.

ی، 
ّ
108- الغـــارات، ثقفـــی، ابراهیـــم بن محّمد بن ســـعید بن هـــالل، تهران: انجمن آثـــار مل

1395 ق.

109- الغدیر فی الکتاب و الســـنة و االدب، امینی، عبد الحســـین، قم: مرکز الغدیر دراسات 
االسالمیه، 1416 ق.

110- فرائد الســـمطین، حموی جوینی، ابراهیم بن محّمـــد، محقق: محمودی، محّمدباقر، 
بیروت: موسسه المحمودی، 1400 ق.

لفیة الشـــیخ  111- الفصـــول المختـــارة، مفیـــد، محّمد بـــن محّمد، قـــم: المؤتمر العالمی أل
مفیـــد،  1413 ق.

112- الفضائل، ابن شاذان قمی، أبو الفضل شاذان بن جبرئیل، قم: رضی، 1363 ش.

113- الفهرســـت، طوســـی، محّمد بن حســـن، به کوشش محمود رامیار، مشـــهد: دانشگاه 
مشهد، 1351 ش.

یـــن، تهران:  114- القـــاب و صفـــات مـــوالی متقیان علـــی بن ابـــی طالب؟امهع؟، ثابتـــی، فرز
ســـبحان، 1377 ش.

115- قواعـــد المـــرام، ابـــن میثم بحرانـــی، میثم بن علی، بـــه اهتمام مرعشـــی، محمود، قم: 
مکتبه آیت اهّلل المرعشـــی النجفـــی، 1406ق.

116- الکافي، کلینی، محّمد بن یعقوب، تهران: اسالمیه، 1407 ق.
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ثیر، عزالدین، بیروت، 1982 م. 117- الکامل، ابن اال

118- کامل الزیارات، ابن قولویه، جعفر بن محّمد، نجف: دار المرتضویة، 1356 ق. 

119- کتاب سلیم بن قیس الهاللي، هاللی، سلیم بن قیس، قم: دلیل ما، 1405ق.

ئمة، اربلی، علی بن عیسی، تبریز: بنی هاشمی ، 1381 ق. 120- کشف الغمة في معرفة األ

ى، محّمد هـــادى، قم: دار  121- الکشـــف الوافـــي في شـــرح أصول الکافي، شـــریف شـــیراز
الحدیـــث، 1430 ق/ 1388 ش.

122- الکشـــف و البیـــان، ثعلبـــی، احمـــد بن محّمـــد، بیـــروت: دار إحیاء التـــراث العربي، 
ق.  1422

123- کشـــف الیقیـــن في فضائـــل أمیر المؤمنین؟ع؟،  عالمه حلی، حســـن بن یوســـف بن 
مطهـــر، محقق/ مصحح: درگاهی، حســـین ، تهران : وزارت ارشـــاد، 1411 ق .

ى، علی بـــن محّمد، قم:  ثني عشـــر، خـــزاز راز ئمـــة اإل ثـــر فـــي النـــّص علی األ 124- کفایـــة األ
بیـــدار، 1401 ق.

125- کفایـــة الطالـــب فـــي مناقب علي بـــن أبي طالـــب؟امهع؟، گنجی شـــافعی، محّمد بن 
یوســـف، بیروت: دار احیاء تـــراث اهل البیـــت، 1404ق.

قـوال و االفعـال، متقـی هنـدی، عالءالدیـن علـی، تحقیـق و  کنـز العمـال فـی سـنن اال  -126
تصحیـح: حیانـی، شـیخ بکـری؛ شـیخ صفـوه الصفـا، بیـروت: موسسـه الرسـاله، 1409 ق.

127- کنـــوز الحقایـــق فـــی حدیث خیـــر الخالئق، منـــاوي، عبدالـــروف بن تـــاج العارفین، 
بیـــروت: دار الکتاب العلمیـــه، 1417 ق.

128- لسان العرب، ابن منظور، محّمد بن مکرم، بیروت: دار الفکر، 1414 ق.

129- لســـان المیـــزان، ابـــن حجـــر عســـقالنی، احمد  بـــن علی، بیـــروت: مؤسســـة األعلمی 
للمطبوعـــات، 1390 ق.

130- لوامع صاحبقرانی مشـــهور به شـــرح فقیه، مجلســـی، محّمدتقی بن مقصودعلی، قم، 
چاپ: دوم، 1414 ق.

131- اللئالـــی المصنوعـــة فی األحادیـــث الموضوعة، ســـیوطی، عبدالرحمن بـــن ابی بکر، 
تحقیـــق: أبـــو عبدالرحمان صالح بـــن محّمد، بیـــروت: دار الکتب العلمیـــة، 1417 ق.
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132- مائه کلمه، الجاحظ، عمرو بن بحر، بی جا، 1431ق.

133- مجمـــع البحریـــن ، طریحـــی، فخرالدین ، مصحح: حســـینی، ســـّید احمـــد ، تهران: 
کتابفروشـــی مرتضوی ، 1416 ق .

134- مجمـــع البیـــان فی تفســـیر القرآن، طبرســـی، فضل بن حســـن، بیـــروت: دار المعرفة، 
1408 ق.

135- المحیط في اللغة، صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد، بیروت، 1414 ق.

العالمـــي  المجمـــع  قـــم:  عبدالحســـین،  ســـّید  شـــرف الدین،  المراجعـــات،   -136
ق.  1426 الهل البیـــت؟مهع؟، 

137- مـــرآة العقول في شـــرح أخبار آل الرســـول، مجلســـی، محّمـــد باقر، تهـــران: دارالکتب 
ق.  1404 اإلسالمیۀ، 

138- مـــروج الذهب و معادن الجوهر، مســـعودی، أبو الحســـن علی بن الحســـین، ترجمه: 
ابو القاســـم پاینده، تهران: انتشـــارات علمـــی و فرهنگی، 1374 ش.

139- المزار الکبیر، ابن مشهدى، محّمد بن جعفر، قم: جامعه مدّرسین، 1419 ق.

لفیة الشـــیخ  140- المســـائل العکبریـــة، مفیـــد، محّمد بـــن محّمد، قـــم: المؤتمر العالمی أل
ق.  1413 مفید، 

کـــم نیشـــابوری، محّمـــد بـــن عبـــداهّلل، بیروت:  141- المســـتدرک علـــی الصحیحیـــن، حا
ق.  1435 دارالتاصیـــل، 

142- المسترشـــد فـــي إمامة علّي بـــن أبي طالب؟ع؟، طبـــرى، محّمد بن جریر بن رســـتم، 
کوشـــان پور، 1415 ق. قم: 

مسند اإلمام أحمد، ابن حنبل، احمد بن محّمد، بیروت: دارالفکر، 1416 ق.

143- مشـــارق أنوار الیقین في أســـرار أمیـــر المؤمنین؟ع؟، حافظ برســـی، رجب بن محّمد، 
بیروت: اعلمی، 1422 ق. 

ّیۀ، 1385  144- مشـــکاة األنـــوار فـــي غرر األخبار، طبرســـی، علی بن حســـن، نجـــف: حیدر
ق/ 1965 م/ 1344 ش.

145- مصادر نهج البالغه، حسینی، عبدالزهراء، بیروت: دار الزهراء، 1409 ق.
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146- مصبـــاح المتهّجـــد و ســـالح المتعّبـــد، طوســـی، محّمد بن الحســـن، بیـــروت: فقه 
الشـــیعة، 1411 ق.

147- المصبـــاح المنیـــر في غریب الشـــرح الکبیـــر، فیومی، أحمد بن محّمد، قم: موسســـه 
دار الهجرة، 1414 ق .

148- معالم المدرستین، عسکری، سّید مرتضی، تهران: موسسه البعثه، 1412 ق.

149- معالـــی الســـبطین فی احـــوال الحســـن و الحســـین؟امهع؟، مازندرانی حائـــری، محّمد 
مهـــدی، قم: شـــریف رضـــی، 1430ق.

150- معاني األخبار، ابن بابویه، محّمد بن علی، قم: جامعة مّدرسین، 1403 ق.

151- المعجم الصغیر، طبرانی، سلیمان بن احمد، بیروت: دار الفکر، 1418 ق.

یاض:  152- معرفـــة الصحابـــه، ابـــو نعیم اصفهانـــی، تحقیق: عـــزازی، عادل بن یوســـف، ر
دار الوطـــن، بی تا.

153- مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن، راغـــب اصفهانی، حســـین بن محّمـــد، بیـــروت: دارالقلم، 
ق.  1412

154- منار الهدی، بحرانی، علی، بیروت: دار المنتظر، 1405 ق.

155- المناقب، خوارزمي، الموفق بن احمد، قم: جامعۀ مّدرسین،1421 ق.

156- مناقـــب آل أبـــي طالـــب؟مهع؟، ابـــن شـــهر آشـــوب مازندرانـــی، محّمـــد بن علـــی، قم: 
عاّلمـــه، 1379 ق.

157- مناقـــب علـــي بـــن أبـــي طالب؟ع؟ و مـــا نزل مـــن القرآن فـــي علي؟ع؟، ابـــن مغازلی، 
ابوالحســـن علی بـــن محّمد ُجالبـــی، لبنان؛ بیـــروت: داراالضـــواء، چـــاپ: اول، بی تا.

158- مناهج المعارف، میرســـّید ابوالقاسم خوانســـاری، تعلیقات: روضاتی، سّید احمد، 
تهران: روضاتی، 1351 ش.

یخ االمـــم و الملوک، ابوالفرج جوزی، عبدالرحمـــن بن علی، بیروت:  159- المنتظـــم فی تار
دار الکتاب العلمیه، 1412 ق.

160- منهـــاج البراعـــة في شـــرح نهـــج البالغة، هاشـــمی خویی، میـــرزا حبیـــب اهّلل، تهران: 
اســـالمّیة، 1400 ق.
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یـــاض: جامعة محّمد بن  161- منهاج الّســـنه النبویه، ابن تیمیـــه، احمد بن عبدالحلیم، ر
سعود، 1406 ق.

162- موســـوعة اإلمـــام أمیرالمؤمنیـــن علـــی بن أبـــی طالب؟امهع؟، شـــریف َقَرشـــی، باقر، قم: 
مؤسســـة الکوثر، 1429 ق.

یخ، محّمدي  ة و الّتار ـــَنّ 163- موســـوعة اإلمـــام علّي بـــن أبي طالب؟امهع؟ في الکتـــاب و الّسُ
ري شـــهري، محّمد، تهـــران: دار الحدیث، 1379 ش.

164- موسوعة کربالء، بیضون ، لبیب، بیروت: مؤسسة األعلمي، 1427 ق.

عـــوات و منهج العبادات ، ابن طاووس، علی بن موســـی ، قـــم: دار الذخائر، 
َ

165- ُمَهـــج  الّد
1411ق.

166- میـــرات حدیـــث شـــیعه، مهریـــزی، مهـــدی؛ صدرایـــی خویـــی، علی، قم: مؤسســـه 
ش.  1380 دارالحدیـــث، 

167- میزان االعتدال، ذهبی، شمس الدین، بیروت: دار المعرفه، 1382 ق.

168- المیـــزان في تفســـیر القـــرآن، طباطبایـــی، محّمدحســـین، بیروت: مؤسســـة األعلمي 
للمطبوعـــات، 1390 ق.

169- ندبه و نشاط، زمردیان، احمد، تهران: دفتر نشر فرهنگ فارسی، 1371 ش.

170- نزهـــة المجالـــس و منتخـــب النفائـــس، صفـــوری، عبدالرحمـــن بـــن عبداالســـالم، 
بیـــروت: دار الکتـــاب العلمیـــه، 1419 ق.

171- نســـیم الریاض فی شـــرح شـــقاء قاضی عیاض، خفاجی، شـــهاب الدین، بیروت: دار 
العملیه. الکتاب 

172- نقـــض العثمانیـــه، اســـکافی،ابوجعفر محّمـــد بـــن عبـــداهّلل، قـــم: کتابخانـــه عمومی 
ش.  1383 نجفـــی،  آیت اهّلل مرعشـــی 

ه 
ّ
ى راد، محّمدعلی، مجل 173- نگاهـــی بـــه خالفـــت و والیت از نظر قرآن و ســـنت، مهـــدو

آیینه پژوهش، ســـال 1379، شـــماره 66�

174- نمونـــه بینـــات در شـــأن نـــزول آیـــات از نظر شـــیخ طوســـی و ســـایر مفســـرین خاصه و 
عامـــه، محقـــق، محّمدباقر، تهـــران: انتشـــارات اســـالمی، 1361 ش.
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175- نهایـــه العقـــول فـــی  درایة  االصـــول ، فخـــر رازی، محّمد بن  عمـــر، بیـــروت: دارالذخا ئر، 
ق.  1436

ثر، ابن اثیـــر جزري، مبارك بن محّمد، قم: موسســـه  176- النهایـــة فـــي غریـــب الحدیث و األ
مطبوعاتي اسماعیلیان ، 1367 ش.

177- نهج الحق و کشـــف الصدق، عالمه حلی، حســـن بن یوســـف، بیروت: دار الکتاب 
اللبناني، 1982 م.

178- الوافي، فیض کاشـــانی، محّمد محســـن بن شـــاه مرتضی، اصفهـــان: کتابخانه امام 
أمیر المؤمنین علـــی؟ع؟ ، 1406 ق.

179- واقعـــه غدیـــر، اوج ابـــالغ والیـــت، نویســـندگان: مرکز تحقیقـــات دارالحدیـــث، مجله 
علـــوم حدیث، ســـال 1376، شـــماره 7�

بـــن حســـن، تحقیـــق: حســـینی جاللـــی،  180- وســـائل الشـــیعة، حـــر عاملـــی، محّمـــد 
ق.  1416 التـــراث،  الحیـــاء  البیـــت  آل  مؤسســـه  قـــم:  محّمدرضـــا، 

یـــن فـــی انصار الحســـین؟ع؟، موســـوى زنجانـــی نجفی، ســـید ابراهیم،  181- وســـیلة الدار
قاهـــره: الهیئـــة العامة لقصـــور القافة.

182- الیقیـــن باختصاص موالنا علـــّي؟ع؟ بإمرة المؤمنین، ابن طاووس، علی بن موســـی، 
تحقیق: انصاری، قـــم: دار الکتاب،1413 ق.

183- ینابیـــع المـــوده لـــذوي القربـــی، قندوزی، ســـلیمان بـــن ابراهیم، محقق: حســـینی، 
علـــی بن جمال اشـــرف، قـــم: منظمة االوقـــاف و الشـــؤون الخیریـــة، 1422 ق.




