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چکیده
این مقاله به بررسی روایات تشبیه اوصیای پیامبر اکرم؟ص؟ به نقبای بنیاسرائیل و همچنین
امکان وجود معنایی فراتر از تساوی عددی برای این روایات ،پرداخته و درصدد پاسخ به این
پرسش برآمده است که آیا در این تشبیهات ،تنها عدد دوازده ،بار شباهت را به دوش میکشد
مشبه و ّ
یا آنکه شباهت دیگری نیز بین ّ
مشب ٌه به در میان است؟ برای پاسخ به این پرسش ،با
بررسی جایگاه نقبا در تورات و ریشهشناسی واژۀ «نقیب» در نسخههای کهن تورات به زبانهای
عبری ،آرامی ،سریانی و یونانی ،گوهر معنایی «منتخب و منصوص الهی بودن نقیب» ،واکاوی
شده است .از این منظر ،نشان داده خواهد شد که میتوان «انتخابی ،انتجابی و منصوص
بودن از سوی خداوند» را ویژگی مشترک دو سوی تشبیه مذکور در روایات دانست .در انتها،
شواهد دیگری برای این ّادعا ارائه خواهد شد؛ یعنی امور دوازدهگانهای که اگرچه در روایات
بیانکنندۀ تعداد اوصیای پیامبر خاتم؟ص؟ به کار نرفتهاند ،ولی دارای ویژگی منتجب بودن از
جانبخداوندند.
حاصل این پژوهش ،به فهم عمیقتر روایات تشبیه عددی انجامیده و جایگاه الهی ائمه
و منصوص بودن آنها را در منظومۀ فکری شیعه تقویت میکند .همچنین بر این واقعیت
تأکید میورزد که روایات دوازده وصی پیامبر اکرم ،فقط بر امامان شیعه تطبیق میکند.
کلیدواژهها :عدد دوازده ،نقبای بنیاسرائیل ،انتخاب ،ائمۀ اثناعشر ،اوصیاء دوازدهگانه،
تشبیه عددی ،نسخههای کهن تورات.
* تاریخ دریافت ،93/8/22 :تاریخ پذیرش.93/9/25 :
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مقدمه
ّ
در میراث حدیثی شیعه و اهل سنت ،روایات متعددی به نقل از نبی اکرم؟ص؟ وجود
دارد که در آنها ،عدد خلفا و اوصیای پس از پیامبر خاتم به عدد نقبای بنیاسرائیل،
اسباط بنیاسرائیل ،حواریون حضرت مسیح و ماههای سال تشبیه شده است .2از
مجموعۀ این روایات ،بهروشنی میتوان دوازدهگانگی اوصیای پیامبر خاتم را دریافت؛
عددی که بهصراحت در بیشتر آنها یاد شده است.
یکی از مهمترین روایات این باب در میراث حدیثی مسلمین ،این حدیث مشهور نبوی
َ
ْ خُ َ َ
َ َ َ
ن ِإ ْس َرا ِئیل» که مضمون آن ،با تعابیر مختلف
«اللف ُاء َب ْع ِدي اثناعشر ،ك ِع ّد ِة ُنق َب ِاء َب ِ ي 
است:
از آن حضرت نقل شده است .نظر به اهمیت این روایت و نیز مجال نوشتۀ حاضر ،تنها به
بررسی آن پرداخته و بحث پیرامون روایات دیگر را به مجالی دیگر واگذار میکنیم.

دانشمندان مسلمان ،به این احادیث بهمثابۀ بشارت به آمدن دوازده خلیفه بعد از
ً
پیامبر اکرم؟ص؟ نگریستهاند .این نگرش عمدتا ناظر به تعبیر «اثناعشر» در متن حدیث
58

است که مؤیدات بسیاری نیز در میراث حدیثی شیعه و سنی دارد 3.در کنار این نگرش،
تعدادی از متکلمین و محدثین ،فهم عمیقتری نسبت به این احادیث داشته و به
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بررسی تشبیه موجود در این روایات پرداختهاند.
اکنون جای این پرسش است که چرا نبی اکرم به گاه سخن از اوصیای پس از خود ،به
ذکر عدد دوازده اکتفا نکرده و ایشان را به نقبای بنیاسرائیل _ و نیز تشبیه به اسباط
بنیاسرائیل ،حواریون حضرت مسیح و ماههای سال ،در احادیث دیگری که بدانها
 .1نگارندگان از آقای محمد قندهاری ،دبیر علمی پرونده به جهت بیان نظرات مناسب و همچنین
از آقای دکتر مجتبی زروانی استاد دانشکده ادیان و عرفان دانشگاه تهران بابت بیان تذکرات
عالمانه تشکر مینمایند.
 .2برای دیدن فهرستی از احادیث شیعی که شامل این تشبیههاست ،ر.ک :آل طه ،سید حسن،
جامع االثر فی امامة االئمة االثنی عشر؟ع؟ ،باب پنجم ،فصل دوم.
 .3یکی از قرائن این ادعا آن است که این روایات بیشتر در ابواب «نص بر ائمۀ اثناعشر» آمده است
و نه در ابواب «صفات ائمه».

نپرداختیم _ تشبیه نمودهاند؟ آیا در این تشبیه ،تنها عدد دوازده بار معنایی را به دوش
مشبه و ّ
میکشد یا آنکه معنای دیگری نیز میان ّ
مشب ٌه به اراده شده است؟
در پاسخ به این پرسش ،این پژوهش درصدد آن است که ابتدا به واکاوی معنای صحیح
این تشبیه پرداخته و ارکان آن را مورد تدقیق و تحقیق قرار دهد .به این منظور ،با التفات به
قواعد بالغی و ادبی ،به امکان وقوع تصحیف در متن حدیث اشاره شده است .سپس
از این رهگذر ،به مطالعۀ جایگاه نقبای بنیاسرائیل ّ
(مشب ٌه به در روایات) در نسخههای
گروه دوازدهگانه دست
کهن تورات و منابع اسالمی پرداخته تا به شناختی دقیقتر از این ِ
یابد .در ادامه ،با بررسی و شناخت جایگاه خلفای پیامبر اکرم ّ
(مشبه در روایات) در میان
مسلمانان ،این پژوهش در پی آن است که تبیین بهتری از اینروایات ارائه داده و به فهم
معنایی دقیقتر در شباهت میان نقبای بنیاسرائیل و خلفای پیامبر نائل شود.
بیتردید این پژوهش مدعی نیست که تناظر و تشابه کاملی میان خلفا و نقبا وجود دارد؛
تر جنبۀ مشابهت میان این دو گروه را ارائه دهد.1
بلکه تنها در پی آن است تا تبیین دقیق ِ
ً
آنچه این تحقیق را از موارد مشابه آن متمایز میکند ،عمدتا سه ویژگی است :اول ،تالش
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برای تبیین معنایی بهتر از تشبیه وارد شده در این روایات؛ دوم ،بررسی نسخههای
کلیدی آنها در زبانهای عبری ،آرامی ،سریانی و یونانی است؛ و سوم ،تبیین بهتر
روایاتی که در آنها لفظ نقیب بهکاررفته است.
حاصل این پژوهش ،به فهم عمیقتر روایات تشبیه عددی انجامیده و جایگاه الهی ائمه
و منصوص بودن آنها را در منظومۀ فکری شیعه تقویت میکند .همچنین بر این واقعیت
تأکید میورزد که روایات دوازده وصی پیامبر اکرم ،فقط بر امامان شیعه تطبیق میکند.
ً
 .1نظر به یکسان نبودن جایگاه ،کارکرد و شئون نقبای بنیاسرائیل و جانشینان پیامبر اکرم؟ص؟ ،اساسا
امکان اقتباس جایگاه جانشینی پیامبراکرم؟ص؟ از جایگاه نقبای بنیاسرائیل از میان میرود.
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کهن تورات در شناخت معنایی دقیقتر از نقبای بنیاسرائیل که ناشی از تحلیل واژگان

 _1طرح مسئله
متن کامل حدیث یاد شده به روایت احمد بن حنبل (د 241 .هـ) ،محدث بزرگ اهل
سنت ،چنین است:
مسروق گفت« :ما نزد عبداهَّلل بن مسعود نشسته بودیم و او برای ما قرآن
میخواند ،مردی به او گفت‹ :یا ابا عبد الرحمن! آیا رسول خدا صلیاهلل
علیه به شما نگفت که بعد از او چند خلیفه خواهند آمد؟› عبداهَّلل گفت:
‹آری [از ایشان پرسیدیم] ،فرمودند” :خلفای من دوازده نفرند ،مانند عدۀ
نقبای بنیاسرائیل»›“ .

1

مانند این روایت با همین تشبیه ،از  19صحابی 2و  6امام معصوم 3نقل شده است
 .1ابن حنبل ،احمد ،مسند.398/1 ،
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 .2ابن شهرآشوب (د 588 .ق) عین این پرسش و پاسخ را بدون ذکر سند از هشت صحابی:
سلمان ،أبو أیوب ،ابن مسعود ،واثلة ،حذیفة بن أسید ،أبو قتادة ،أبو هریرة و أنس نقل میکند
(ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل أبی طالب؟مهع؟ .)300/1 ،خزاز قمی (د 401 .ق)
در کفایة االثر فی النص علی األئمة اإلثنی عشر ،شبیه این روایت را با طرق اهل سنت از 16
صحابی :ابن عباس ( ،)17_14ابن مسعود ( ،)27_25ابوذر ( ،)38 _36سلمان ( ،)47جابر بن
عبداهلل انصاری ( ،)58انس بن مالک ( ،)78 _74ابوهریره ( ،)89زید بن أرقم ( ،)104واثلة بن
األسفع ( ،)112 _110ابوأیوب أنصاری ( ،)114حذیفة بن أسید ( ،)130 _129عمران بن حصین
( ،)133 _131حذیفة بن یمان ( 136و  ،)137أبو قتادة بن الحارث ( 139و  ،)140ام سلمة (،)182
حضرت علی؟ع؟ ( 154و  ،)155حضرت فاطمه؟اهع؟( ،)197امام حسن؟ع؟ ( )168و امام
حسین؟ع؟ ( )173نقل کرده است (خزاز رازی ،علی بن محمد ،کفایة االثر فی النص علی االئمة
االنثی عشر) .این روایت از بیشتر این صحابه با چند نقل و یا با چندین طریق نقل شده است.
ابن عیاش جوهری این حدیث را از کعب االحبار نیز روایت میکند (جوهری ،احمد بن
عبدالعزیز ،مقتضب األثر فی ّ
النص علی األئمة اإلثنی عشر )27 ،اما معلوم نیست کعب آن را از
پیامبر شنیده باشد.
بههرحال ،در منابع حدیثی اهل سنت ،فقط طریق عبداهلل بن مسعود باقی مانده است.
 .3خزاز رازی در کفایة االثر ،شبیه این روایت را از حضرت علی؟ع؟ (همان) ،امام حسن (همان)،
امام حسین؟ع؟ (همان و  231و  ،)233امام سجاد؟ع؟ ( ،)238امام باقر؟ع؟ ( 244و  )252و
امام صادق؟ع؟ ( )166نقل میکند .در منابع روایی شیعه موارد دیگری نیز از این نوع تشبیهها
به نقل از ائمه موجود است .برای نمونه ر.ک :ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،متشابه القرآن و

که معروفترین طریق اهل سنت ،طریق ابن مسعود است و در کتب حدیثی شیعی و
سنی با اسناد متعددی از او نقل شده است.

1

بهصورت معمول ،بسیاری از مسلمانان ،وجه شباهت بین این دو گروه را در یکسان بودن
مشبه (ائمه) و ّ
تعداد ّ
مشب ٌه به (نقباء) میپندارند .بسیاری از متکلمان و دانشمندان قدیم
و جدید شیعه و اهل سنت نیز در تبیین تشبیه موجود در این روایات به مشابهت و تساوی
ً
عددی اکتفا کردهاند و بهطور غیرمستقیم ،وجه شبه را صرفا دوازدهگانه بودن تعداد خلفای
پیامبر اکرم؟ص؟ و نقبای بنیاسرائیل دانستهاند .این گروه از دانشمندان ،این احادیث را
تنها بهمثابۀ بشارتی به آمدن دوازده خلیفه بعد از رسول خدا؟ص؟ دانستهاند.

اما آیا این تشبیه از مدلولی دیگر نیز سخن میگوید که در پشت شهرت مدلول
ً
دوازدهگانه بودن خلفای پیامبر مغفول مانده باشد؟ آیا اساسا این روایات به معنایی
فراتر از مشابهت و مماثلت در عدد نیز اشاره میکنند؟ برای این منظور الزم است
نخست در باب تشبیه ،سخنی کوتاه بیان شود و سپس برای فهم دقیق مراد تشبیه در
این روایت تالش گردد.

تشبیه در اصطالح علوم بالغی ،بیان مشارکت و مشابهت دو چیز در یک یا چند امر
مشبه (مانند شده)ّ ،
است 2.ارکان اصلی تشبیهّ ،
مشب ٌه به (مانسته شده به آن) ،وجه
شبه (امر مشترک بین دو طرف تشبیه) و ادات تشبیه است .توجه به این نکته اهمیت
مختلفه54 _53/2 ،؛ جوهری ،احمد بن عبدالعزیز ،مقتضب األثر7 ،؛ بیاضی عاملی ،علی بن
محمد ،الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم 116/2،و .128
 .1بهعنوان نمونه ر.ک :نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین546/4 ،؛
أبویعلی ،أحمد بن علی ،مسند أبی یعلی222/9 ،؛ ابن أبی شیبة ،عبداهلل بن محمد ،المسند،
ح274؛ المروزی ،نعیمبنحماد ،الفتن ،ح217؛ الطبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر،
ح 10116؛ و دیگر منابع ،با اختالف اندکی که در الفاظ وجود دارد.
 .2تفتازانی ،مسعود بن عمر ،مختصر المعانی.287 ،
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 _2تشبیه

61

دارد که در تشبیه ممکن است وجه شبه ،واحد یا متعدد و مرکب یا بسیط باشد 1که این
امر وابسته به ارادۀ متکلم است.

2

اصطالح تشبیه ممکن است به معنای خاص یا عام استعمال شود .معنای عام
مشابهت شامل مماثلت (همانندی) و مشابهت با اختالف است .اگر وجه شبه در هر
ً
ً
دو سوی تشبیه دقیقا مماثل و همانند باشد (برای مثال هر دو دقیقا دارای یکشکل و
یک وزن باشند) بهتر است از تعبیر تماثل و همانندی بهجای تشبیه استفاده شود 3.در
مشبه و ّ
معنای خاص ،تشبیه به معنای مشابهت میان ّ
مشب ٌه به است که در وجه شبه
با هم نزدیکی دارند 4.به تعبیر دیگر ساختار تشبیه ،برای دو معنا به کار میرود؛ یکی
بیان مشابهت میان دو چیز و نزدیکی در وجه شبه (معنای خاص تشبیه) و دیگری
بیان مماثلت و اینهمانی در وجه شبه.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که تشبیه عدد به عدد در چه شرایطی
ممکن است و در چه شرایطی وجه شبه میتواند عدد باشد؟ علمای بالغت بهدرستی
62

اشاره کردهاند که فقط چیزی میتواند بهعنوان وجه شبه مورداستفاده قرار گیرد که
ً
کیفیتی پیوسته باشد؛ چراکه اصوال در کیفیتهای گسسته ،هر کیفیت ،منفصل از
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دیگری تعریف شده است و امکان وجود تشابه میان آنها وجود ندارد .بهترین مثال
تشبیه اعداد است .ما نمیتوانیم سه سیب سرخ را از حیث تعداد به چهار
این امر در
ِ
 .1همان.299 ،
ً
ٌ
 .2همان293 ،؛ مثال وقتی گفته میشود «زید کاألسد» ،وجه شبه آن چیزی است که متکلم اراده
کرده است ،وگرنه ممکن است زید و اسد در بسیاری از صفات (جسم بودن ،حیوان بودن و)...
با هم مشترک باشند .البته توجه به این نکته نیز شایسته است که صفت قصد شده نباید بدون
مناسبت اراده شده و میبایست مورد قبول ذوق سلیم نیز باشد.
 .3سکاکی ،یوسف بن محمد ،مفتاح العلوم448 ،؛ سکاکی اینگونه مثال میآورد« :لون هذه
العمامة کلون تلک»؛ رنگ این عمامه بسان آن دیگری است.

 .4وقتــی میگوییــم روی محبــوب چــون مــاه درخشــان اســت ،منظــور ایــن نیســت کــه میــان آنهــا
مماثلــت برقــرار اســت ،بلکــه از روی مبالغــه ،روشــنایی چهــرۀ او را نزدیــک و شــبیه بــه روشــنایی
مــاه توصیــف کردهایــم.

ً
انار تشبیه نماییم ،چراکه «سه و چهار» کامال منفصل از یکدیگر تعریف شدهاند؛ لکن
میتوانیم همین میوهها را از حیث سرخ بودن به هم تشبیه کنیم ،اگرچه رنگ آنها
ً
کامال همسان نباشد .چراکه «سرخی» کیفیتی پیوسته است و همه مصادیق آن با هم
در «سرخ بودن» مشترک هستند.

1

با توجه به دو نکتۀ اخیر ،میتوان نتیجه گرفت که ساختار تشبیه تنها در مورد معدودهایی
با عدد معین یکسان (اعداد طبیعی) ،و تنها در معنای مماثلت و همانندی (و به
تعبیری همعددی) به کار میرود؛ مانند تشبیه «علی ازنظر سن مانند حسن است».
البته میتوان معدود با تعداد زیاد را به معدودی با تعداد بسیار بیشتر تشبیه کرد؛ مانند
«دانستههای او به تعداد ستارههای آسمان است» 2.واضح است که وجه شبه در این
موارد «کثرت» است و نه عددی خاص.

3

نوع دیگری از کاربرد نزدیک به این دو نیز وجود دارد« :به تعداد پاسخهای اشتباهتان
جریمه خواهیم شد» .که نه تشبیه است و نه مماثلت ،بلکه بیان نوعی تناظر یکبهیک
ً
میان دو مجموعه است .در زبان عربی معموال ،برای دو کاربرد اول از لفظ «کعدد یا

 .2این نوع از تشبیه در روایات اسالمی و کتاب مقدس ،شواهد بسیاری دارد .مثال بسیار روشن و
َ
مشهور آن ،بخشی از دعایی است که در ماه مبارک رجب وارد شده است«َ :ل إ َل َه إ ّل ُ
اهَّلل َع َد َد
َ
ِ َّ ِ َ َ َّ
َ
َ
َّ
َّ
اهَّلل َع َد َد أ ْم َواج ْال ُب ُحورَ ...ل إ َل َه إ ّل ُ
اللیال َو ُّالد ُهور َل إ َل َه إ ّل ُ
اهَّلل َع َد َد الش ْوک َو الش َج ِر ل ِإل َه ِإل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ
ُ َ َ َ َّ
اهَّلل َع َد َد ْ َ
ال َدر َل إ َل َه إ ّل ُ
الش ْعر َو ْال َو َبر َل إ َل َه إ ّل ُ
ال َجر َو ْ َ
اهَّلل َع َد َد ْل ِح ال ُعیون » (ابن بابویه،
اهَّلل عدد
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
محمد بن علی ،ثواب االعمال و عقاب االعمال.)72 ،
ُ
در عهد جدید نیز عدد یأجوج و مأجوج ،به تعداد شنهای دریا تشبیه شده است ...« :یأجوج
َ
ْ
ُْ
وجِ ،ل ْ
َو َم ُ
اج َ
یج َم َع ُه ْم ِل ْل َح ْربّ ،ال ِذ َ
ین َع َد ُد ُه ْم ِمثل َر ْم ِل ال َب ْح ِر»( .کتاب مکاشفات یوحنا.8 :20 ،
ِ
ترجمه عربی .)ADV
 .3بهعنوانمثــال در بیــان ثــواب یــاد کــردن از مظلومیــت سیدالشــهدا و لعــن قاتــان ایشــان فرمودهانــد:
َ
َ َ
ُ
ْ ُ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ
ـك ذ ُن َوب ـ ُـه َو ل ـ ْـو ك َان ـ ْـت ك َع ـ َـد ِد ّالن ُج ــوم » (راون ــدی ،س ــعید ب ــن هبـ ـةاهلل،
«می ــح اهَّلل ع ــز و ج ــل ِبذ ِل ـ
الدعوات.)162 ،

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

 .1تفتازانی ،مسعود بن عمرّ ،
مطول316 ،؛ دقت شود که «معدود و قابلشمارش بودن» یک کیفیت
پیوسته است ،به خالف «سه تا بودن» و «چهارتا بودن» که کیفیتهایی گسستهاند.

63

عدد» و برای کاربرد سوم از لفظ «بعدد» 1استفاده میشود.

2

شاهد دیگر ،بیانی است که کمالالدین بن الهمام (د 861 .هـ  ).در کتاب فقهی خود
َ َْ
«انت طالق ِکع ّدة الف» بیان کرده و تشبیه
به نام شرح فتح التقدیر ،در توضیح عبارت ِ
3
به عدد را مفید معنی در ّ
کمیات نمیداند و ازاینرو معنای تشبیه را کثرت میداند.
حال بر مبنای توضیحاتی که در باب تشبیه بیان شد ،شایسته است روایات موضوع
تحقیق با دقت بیشتری بررسی شود.
بنا بر نقل ابن حنبل ،از پیامبر اسالم در مورد تعداد خلفا و جانشینان ایشان سؤال شده
است؛ پیامبر در پاسخ به این سؤال ،نخست جواب را بهصراحت ذکر کردند و فرمودند:
«خلفای بعد از من دوازده نفر هستند».
تا اینجا ،پرسشگر (ابن مسعود) پاسخ خود را بهصورت تام و کامل دریافت کرده است؛
بااینحال پیامبر ادامه داده و در ضمن تشبیهی بیان میکنند« :مانند عدۀ نقبای
بنیاسرائیل»!
64

بیان این تشبیه چه ضرورتی داشته است و مراد نبی مکرم اسالم از این تشبیه چه بوده
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است؟ ارکان این تشبیه چه هستند؟
در نــگاه اول بــه نظــر میرســد در ایــن تشــبیه ،وجــه شــبه میــان خلفــای پیامبــر و نقبــای
بنیاســـرائیل ،صـــرف تشـــابه عـــددی میـــان ایـــن دو گـــروه و دوازدهگانـــه بـــودن آنهـــا
باش ــد .ف ــرض کنی ــم ای ــن وج ــه ش ــبه صحی ــح باش ــد؛ ببینی ــم آی ــا ادام ــۀ روای ــت ب ــا ای ــن
ف ــرض ،قابلفه ــم و قابلقب ــول اس ــت؟
ُ
َْ
 .1به عنوان مثال در بیان کفارۀ افطار عمدی روزه از روی نذر فرمودهاند«َ :و ِإ ْن ك ْن َت أف َط ْر َت ِم ْن ُه ِم ْن
ُّ
َّ َ َ
َ
غ ْي ِر ِعل ٍة ف َت َص ّد ْق ِب َع َد ِد ك ِل َي ْو ٍم ِل َس ْب َع ِة َم َس ِاكين » (کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.)456/7 ،
ً
 .2البته این قاعده همیشگی نیست و چهبسا مثالهایی مخالف نیز برای آن پیدا شود .ولی غالبا
در استعمال به همین شکل بهکاررفته است.
ّ
 .3ر.ک :حنفی ،کمالالدین بن همام ،شرح فتح التقدیر...« :50 _43/4 ،و معلوم أن التشبیه بالعدد
لیس له معین یف خصوص المکیة».

پیشتــر اشــاره شــد کــه تشــبیه اعــداد بــه یکدیگــر (در معنــای خــاص) ممکــن نیســت؛
و استفاده از ادات و ساختار تشبیه بین دو گروه با عدد محدود ،فقط درجایی امکانپذیر
اســت کــه مماثلــت و همعــددی وجــود داشــته باشــد .حــال ایــن ســؤال مطــرح میشــود
کــه بــا در نظــر گرفتــن عــدد دوازده بهعنــوان وجــه مماثلــت ،آیــا ایــن روایــت در معنــای
مماثلــت و اینهمانــی عــددی قابلپذیــرش اســت؟ پیامبــر پیشتــر بیــان کــرده
بودنــد کــه تعــداد خلفــا ،دوازده عــدد اســت؛ ســؤالکننده (ابــن مســعود) نیــز از پیــش
ً
میدانســت کــه نقبــا دوازده نفــر هســتند! 1آیــا میتــوان غــرض پیامبــر را صرفــا تســاوی
تعــداد نقبــای بنیاســرائیل و خلفــای پیامبــر دانســت؟ آیــا ذوق ســلیم میپذیــرد کــه
پیامبر بدون هیچ غرض دیگری ،ســخن خود در مورد تعداد خلفا را تکرار کرده باشــند؟
اگــر وجــه شــبه تنهــا «دوازدهتــا بودن» باشــد ،با توجه بــه ذکر عدد دوازده در ابتدای پاســخ،
آیــا در ایــن فــرض ،فایــدهای بــر این تشــبیه مترتب اســت؟ باید این نکته را در نظر داشــت
کــه پیامبــر ،متکلمــی فصیــح و حکیــم اســت و بیجهــت و بیغــرض ســخن نمیگویــد.
فرض تأکیدی بودن این فراز نیز قابلقبول نیست .با توجه به اینکه یکی از ویژگیهای
کالم بلیــغ ،عــدم تطویــل و رســاندن معنــا در کمتریــن کلمــات اســت 2 ،متکلــم فصیــح
تأکید کند.

3

متکلم بلیغ و فصیح
عالوه بر این ،اشاره به این نکته نیز شایسته مینماید که اگر
ِ
تصمیم بگیرد تا کالم خود را بهصورت تشبیه بیان کند ،همواره باید غرضی داشته
باشد و نباید بدون غرض ،کالم خود را از حالت عادی خارج کند .علمای بالغت
َْ َ َ ً
َ ََ َ ََ َ
َ
ْ
ي إ ْس َ
.1
رائيل َو َب َعثنا ِم ْن ُه ُم اثن ْي َعش َر نقيبا> (مائدة.)12/
<و لق ْد أخذ ا ّلل ُه ميثاق َبن 
ِ
َ َّ
َ َ
َ ََْ َ ُ ََ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ ً َ َّ َ َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ِ .2قيل له [=االمام الصادق؟ع؟]« :ما البلغة؟» فقال؟ع؟« :من عرف شيئا قل كلمه ِف ِيه و ِإنا ِس َي
َ
ْ
يغ ِلَ َّن ُه َي ْب ُل ُغ َح َ
اج َت ُه ِبأ ْه َو ِن َس ْع ِيه » (حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول.)359 ،
ال َب ِل َ 
 .3بهرغم جستوجوی بسیار در متون کهن و معاصر عربی ،هیچ شاهد دیگری بر این نحوه تأکید بر
ً
ً
عدد یافت نشد .درحالیکه عموما از اسلوبهای دیگری برای تأکید استفاده میشود .مثال با ذکر
ً
«حقا ،حتما و »...یا با تکرار لفظ عدد.

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

و بلیــغ میتوانــد بــا اســتفاده از اســلوبهای کوتاهتــر و روشــنتر ،بــر عــدد دوازده

65

مشب ٌه به .گاه ّ
مشبه بازمیگردد و یا به ّ
بیان کردهاند که غرض تشبیه یا به ّ
مشب ٌه به ،نمود
و روشنی بیشتری در صفت دارد و گاه مشهورتر است 1.در این حاالت ،تشبیه موجب
میشود شنونده به صفت موجود در ّ
مشبه توجه بیشتری پیدا کند 2.به نظر میرسد
شبه «دوازدهتا بودن» در این روایت ،فایدۀ خاصی نداشته و غرض
روشن است که وجه ِ
ً
ویژهای را حاصل نمینماید و قطعا چیزی بیشتر از دوازدهگانه بودن میان خلفا و نقبا،
موردتوجه پیامبر بوده است.
ازاینرو باید در رابطه با برداشت اولیۀ خود از حدیث و وجه شباهت موجود در آن،
تجدیدنظر کنیم و به جستجوی وجه شباهتی فراتر از عدد دوازده در میان نقبای
بنیاسرائیل و خلفای پیامبر بپردازیم.

66

برای تبیین بهتر غرض از تشبیه و وجه شباهتی فراتر از عدد دوازده ،به متن حدیث
َ َ َ
بازمیگردیم .در متن حدیث به نقل از ابن حنبل ،ترکیب «ک ِع ّد ِة ُنق َباء» آمده است.
َّ
«عدة» روشن میشود که مقصود از آن ،اشیاء معدود
با دقت در معنای دقیق کلمۀ ِ
َّ
«عدة» را به معنای
یا گروه اشیاء است و با عدد تفاوت دارد .به فارسی روان ،میتوان ِ
«جماعت و گروهی با عدد خاص» در نظر گرفت 3.پس در َ«ک ِع َّد ِة ُن َق َباء»ّ ،
مشب ٌه به
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 .1سکاکی ،یوسف بن محمد ،مفتاح العلوم.449 ،
ً
 .2وجه شبه باید در ّ
مشب ٌه به واضح و مشهور باشد .مثال متکلم فصیح هیچگاه زید را به حاتم طائی
از حیث «عرب بودن» تشبیه نمیکند! چراکه خصوصیت بارز حاتم و آنچه از وی به ذهن متبادر
میشود ،جود و بخشش اوست ،نه عرب بودنش.
َ
ّ ُ َ ً
َّ
َّ
َ ْ ْ ُ َّ َ ُ
َ َّ َ َ ُ
َ
َ
ُ
ت ِعدة كت ٍب
نساء ،و أنفذ 
ت ِعدة
الماعة ،قل ْت أو كث َر ْت؛ تقول :رأي 
رجال و ِعدة ٍ
العدة أیضا :ج
ِ َ .3
ٍ
الشء
أي مجاعة كتب ( .ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ذیل ماده عدد)؛ العدة :هي ي
املعدود( .راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن )550 ،بهعبارتدیگر ،لفظ
ّ
«عدة» برای گفتگو از «چند تا شیء» یا «اشیاء چندگانه» استفاده میشود و لفظ عدد برای سخن
ِ
َ
<و ما َج َع ْلنا ِع َّد َت ُه ْم إ َّلا ِف ْت َن ًة ِل ّلذینَ
«ع ّدة» در آیۀ َ
گفتن از «تعداد اشیاء» .به عنوان نمونه ،نوع کاربرد ِ
ِ
ّ
ْ َ َّ ْ َ َ َ َ
َّ َّ َ ُّ ُ
ْ
َُ
ور ِعند الل ِه اثنا عشر شهرا> (توبه )36/با مفهوم «اشیائی
کفروا> (مدثر )31/یا آیۀ < ِإن ِعدة الشه ِ
ً
با عدد خاص» هماهنگ است و نه «عددی خاص»؛ و احتماال به همین دلیل است که تمییز
ً
«شهرا» در آیه ذکر شده است.

«جماعت و گروه نقباء» است و نه تعداد آنها 1.بهبیاندیگر ّ
مشب ٌه به مرکب و غیر واحد
است .با این توجه ،به سراغ ّ
مشبه میرویم.
به نظر میرسد که مناسب است ّ
مشبه را نیز «جماعت دوازدهگانۀ خلفا» در نظر بگیریم.
به تعبیر دیگر ،پیامبر ابتدا فرمودهاند که خلفا دوازده نفر هستند و سپس این جماعت
را به جماعت دیگری تشبیه کردهاند که آن جماعت دوم نزد شنوندۀ کالم پیامبر ،به
سبب قرائت قرآن ،آشنا و شناخته شده بودهاند.

2

در این فرض ،وجه شبه نیز بهراحتی میتواند اعم از تعداد دانسته شود که منطقیتر به
ً
نظر میرسد .در استعماالت عرفی نیز میبینیم که تشبیه عددی ،غالبا 3در معنایی
مشبه و ّ
فراتر از تشبیه در عدد و برای بیان مشابهت ّ
مشب ٌه به در صفاتی به کار میرود.
برای مثال میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد:
دانشجویی درصدد پاسخ به دوست خود پیرامون تعداد واحدهای باقیمانده از درس
خود است .وی تمایل دارد در پاسخ ،بهجای ذکر مستقیم عدد هفت ،از یک تشبیه
استفاده کند .ازاینرو ،امور مشهور هفتگانه را در ذهن خود مرور میکند :عجایب
هفتگانۀ جهان ،هفت شهر عشق ّ
عطار ،هفتآسمان ،هفتخوان رستم ،هفت روز
آشنایی دارد ،تشبیه به همه این موارد یکسان است؟ درنهایت ،وی ترجیح میدهد
پاسخ دوست خود را اینگونه بدهد« .هفت واحد به تعداد خوانهای رستم!» به نظر
میرسد دلیل انتخاب او روشن است؛ او با خود اندیشید که اگر از این تشبیه استفاده
 .1در اینجا ذکر نکتهای جانبی خالی از فایده نیست؛ در بعضی نسخهها و نقلهای این حدیث،
َ
عبارت َ«ک َع َدد ُن َق َباء» یا َ
«ع َد َد ُنق َباء» آمده است .به نظر میرسد که با توجه به معنای یاد شده
ِ
ّ
برای روایت ،بهتر است این عبارات را مصحف «عدة» بدانیم؛ چراکه این معنا تطابق بیشتری با
فضای صدور و گفتار متکلم بلیغ دارد.
 .2با توجه به پررنگ نبودن حضور نقبا در تورات و وجود اقوالی تفسیری از متقدمین دربارۀ آنان،
بهاحتمالزیاد پیامبر در مورد آنان توضیحاتی داده بودند.
 .3بهخصوص هنگامیکه متکلم ،آشنا به قواعد زبانی و زیباسازیهای بالغی باشد.

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

هفته و...؛ کدام مورد برای تشبیه مناسبتر است؟ آیا نزد شخص ادیب که با بالغت
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کند ،عالوه بر بیان تعداد واحدهای باقیمانده ،دشواری آنها را نیز به دوست خود
انتقال داده است و ازاینرو ،ادیبانهتر سخن گفته است.
مثال دیگر ،بیان سعدی در گلستان پیرامون تعداد بابهای این کتاب است .وی
تعداد بابهای این کتاب را «هشت باب به تعداد بابهای بهشت» معرفی میکند1؛
ً
چراکه از طریق التزام به محتوای این ابواب ،میتوان به بهشت رسید .طبیعتا اگر کتاب
وی هفت باب داشت آن را به تعداد بابهای جهنم مانند نمیکرد!
مثال بسیار روشن دیگری نیز در اینجا وجود دارد که ارتکاز و فهم نخستین بیشتر اشخاص
در آن ،چیزی بیشتر از تماثل عددی است .میدانیم که طبق روایات متعدد ،تعداد
اصحابی که به همراه صاحبالزمان؟جع؟ قیام خواهند کرد ،به تعداد اصحاب بدر و
به تعداد اصحاب جناب طالوت 313 ،نفر خواهند بود 2.هر ذوق سلیم در مواجهه با این
روایات به دنبال وجه شبهی باالتر از تساوی عددی میگردد .یک احتمال آن است که وجه
شبه در میان این سه گروه (که در مورد دو گروه اصحاب بدر و اصحاب طالوت بهصراحت
68

در قرآن ذکرشده است )3پیروزی در برابر دشمنانی است که بهمراتب از آنها قدرتمندتر و
پرتعدادتر بودهاند .به همین سان ،سپاه حجةبن الحسن؟ع؟ با عددی کم در برابر تمام
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جهان قیام میکند ،ولی به اذن و یاری الهی بر سراسر جهان سایه میگستراند ،إن شاءاهلل.

در کنــار همــه ایــن ســخنان ،بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اذهــان مخاطبان ســخن
پیامبــر ،بــه ســبب خوانــدن قــرآن ،بــا نقبــای بنیاســرائیل و صفــات آنهــا آشــنا بودنــد.
ً
پــس وقتــی پیامبــر «گــروه خلفــا» را بــه «گــروه نقبــا» تشــبیه میکننــد ،ذهــن مخاطــب ســریعا
بــه صفــات پیــش دانســته از نقبــا هدایــت میشــود .بــا ایــن نگــرش در کالم پیامبــر ،متوجه
 .1آخرین بند دیباچۀ گلستان چنین است« :مصلحت دید تا بر این روضۀ غنا و حدیقۀ علیا ،چون
بهشت ،هشت باب اتفاق افتاد.» ...
 .2خزاز رازی ،علی بن محمد ،کفایة االثر فی النص علی االئمة االنثی عشر267 ،؛ ابن شهرآشوب،
محمد بن علی ،مناقب آل أبی طالب؟مهع؟ 187/1 ،و منابع دیگر.
 .3بقره 269/به بعد؛ آلعمران 12/و .13

میشــویم در ایــن روایــات ،ابتــدا بهصراحــت از دوازده امــام ســخن گفتــه شــده و ســپس
میــان ایــن گــروه و گــروه نقبــا ،تشــبیه صــورت گرفتــه اســت.
مشبه و ّ
با توجه به توضیحات باال ،وجه شبه تنها منحصر در دوازدهگانه بودن ّ
مشب ٌه
به نیست ،بلکه صفات مشترک دیگری را نیز میان آنها مورد تأکید قرار میدهد .در
میان برخی دانشمندان مسلمان نیز فهم معنایی فراتر از تشبیه عددی برای این دسته از
روایات مشاهده میشود .ابن کثیر در تفسیر خود پس از نقل حدیث ابن مسعود از پیامبر
اکرم؟ص؟ ،معنای این حدیث را بشارت به آمدن دوازده خلیفۀ صالح میداند که حق را
اقامه و به عدل و داد عمل میکنند 1.با توجه به اینکه خلفا در حدیث ابن مسعود بدون
هرگونه صفتی یاد شدهاند ،به نظر میرسد ابن کثیر معنای تشبیه موجود در این روایت را
عالوه بر تشبیه عددی به تشبیه صفاتی از معدود نیز تعمیم داده است .وی این صفات
را صالح بودن دوازده وصی پیامبر و برپای کنندۀ عدل و قسط بودن آنها میداند.

2

آنچه ما را در برداشت خود از معنای این تشبیه استوارتر میکند ،نقلهای دیگر این
حدیث است .در برخی از کتب زوائد3بخش نهایی این حدیث بهگونه دیگری است و
ً
به شکلی کامال صریح ،پیامبر خلفای خویش را «نقیب» خواندهاند.

 .2البته ابن کثیر کمی جلوتر متعرض شیعیان شده و منکر تطبیق ائمۀ شیعه بر این خلفای
ً
دوازدهگانه میشود؛ اما آنچه فعال برای ما اهمیت دارد همین نکته است که او دریافته این تشبیه،
به چیزی بیشتر از مشابهت و تساوی عددی اشاره دارد .شایانذکر است هرچند منبع ابن کثیر
برای انتساب این صفات به نقبا و خلفا معلوم نیست ،اما جالب اینجاست ویژگیهایی که
وی برای ائمۀ مذکور در حدیث ابن مسعود برداشت کرده ،شباهت عجیبی با نقل شیعی همین
حدیث از امام باقر؟ع؟ دارد .حضرت در این حدیث دربارۀ پدران بزرگوارشان میفرمایند« :قال
رسولاهلل؟ص؟‹إن األمئة بعدی اثنا عشرَ ،
ن
احلسی و
عدد نقباء بین إسرائیل ،تسعة من صلب
التاسع قامئهم ،خیرج یف آخر الزمان فیمألها عدال کما ملئت جورا و ظلم( »›.خزاز رازی ،علی بن
محمد ،کفایة االثر فی النص علی االئمة االنثی عشر.)252 ،
 .3زوائدنویسی از سنتهای رایج حدیثی در میان اهل سنت است .در این سنتنوشتاری ،زیاده و
نقصانهای موجود در نقلهای مختلف یک حدیث جمعآوری میشود.

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

 .1ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم.59/3 ،
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به عنوان مقال ابن حجر عسقالنی در کتاب زوائد خود ،پاسخ پیامبر به ابن مسعود را
این چنین نقل مینماید:
ً
َ ُ َ َ
ٰ ْ
َ
مویس ِاث ٰین َعشر نقیبا؛ آنان همچون گروه نقبای موسی،
ون ِع ّد َة نقباء
یکون
دوازده نقب خواهند بود.

1

در این نقلها 2تصریح شده است که خلفای پیامبر «نقیب» هستند .با این توجه الزم
است به دنبال شناختی دقیقتر از «نقباء» بهعنوان ّ
مشب ٌه به باشیم.

ٌّ
مشبه به (نقبای بنیاسرائیل)
 _3شناخت
انگارۀ مطرح شده در بخش پیشین ،زمانی روشنتر میشود که از طرفی به بررسی جایگاه
نقبا ّ
(مشبه به) در تورات ،علیالخصوص در نسخههای کهن آن ،و از سوی دیگر به آیات و
روایات اسالمی در مورد خلفای پیامبر ،بهعنوان رکن دیگر تشبیه ّ
(مشبه) ،پرداخته شود .از
ً
خالل این بررسی کامال روشن خواهد شد که وجه شبه میتواند فراتر از شباهت عددی بوده و
مشبه و ّ
معطوف به صفاتی مشترک از ّ
مشب ٌه به نیز باشد .ازاینرو ،در ادامه باید به بررسی این
70

نکته پرداخت که نقبا در بنیاسرائیل که بوده و از چه خصوصیات ویژهای برخوردار و به چه
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اوصاف برجستهای متصف بودهاند؟ از این رهگذر ،وجه شبه اصلی یافت خواهد شد.

در بیان مصادیق نقبای بنیاسرائیل ،نظر یکسانی میان دانشمندان اسالمی وجود
ندارد .ابن کثیر در بیان اسامی نقبا ،ابتدا به نقلی از ابن اسحاق استشهاد میکند
که نام نقبا را ذکر کرده است؛ ولی پسازآن اشاره میکند که خود در تورات نام آنها را
مخالف نقل ابن اسحاق یافته است 3.در این پژوهش نیز برای بررسی وجه مشترک
میان ائمه و نقبای بنیاسرائیل ،ابتدا به جستجوی نقبا در تورات پرداخته شده است.
 .1العسقالنی ،احمد بن علی بن حجر ،المطلب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة ،ح .2093
 .2نمونه دیگر را در البوصیری ،شهابالدین ،إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة،
ح  5685ببینید.
 .3ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،همان.58/3 ،

َ
در سفر اعداد ،ماجرای خطاب قرار گرفتن حضرت موسی توسط خداوند در بیابان
سینا نقل شده است .1خداوند به ایشان مأموریت میدهد تا به سرشماری تمام
جمعیت فرزندان ییسرائل (اسرائیل) برحسب قبیله و خانوادۀ پدریشان اقدام کند.2
موسی و هارون؟امهع؟ مأمور میشوند افرادی را که بیش از بیست سال دارند ،برحسب
جمعیتشان شماره کنند .3از هر سبطی یک نفر ،کسی که رئیس خاندان پدری خود
است ،باید همراه موسی و هارون؟امهع؟ باشد 4.خداوند نام افرادی را که باید با آن دو
همراه باشند را بهصورت زیر مشخص میکند:5
ُ
ـلومیئل
ئـوونِ ،الیصـور پسـر ِش ِـداور6؛  .2بـرای (سـبط)
شـیمعونِ ،ش ِ
 .1بـرای (سـبط) ِر ِ
پسـر صـوری َشـدای؛  .3بـرای (سـبط) یهـوداَ ،ن ُ
حشـون پسـر َعمینـاداو؛    .4برای (سـبط)
ُ
ییساخارِ ،ن َتنِال پسر صوعار؛  .5برای (سبط) ِزوولونِ ،الیآو پسر ِحلون؛  .6برای فرزندان
َ
َ
ملیئـل
یوسـف( ،سـبط) ِا َفرئیـمِ ،الیشـاماع پسـر عمیهـود؛  .7بـرای (سـبط) ِم َن ِشـه ،گ ِ
َ
ُ
گیدعونـی؛  .9بـرای (سـبط)
پسـر ِپداصـور؛  .8بـرای (سـبط) بینیامیـن ،اویـدان پسـر
َ
َ َ
گعیئـل پسـر ُعوخـران؛ .11بـرای
حیع ِـزر پسـر عمیشـدای؛    .10بـرای (سـبط) ِآشـرَ ،پ ِ
دان ،ا ِ
(سـبط) گادِ ،الیاسـاف پسـر ِدعو ِئـل؛ و  .12بـرای (سـبط) َنفتالـیَ ،ا َ
حیـرع پسـر ِعنـان.

 .2سفر اعداد « :2 :1تمام جمعیت فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را برحسب قبیله و خانوادۀ پدریشان
سرشماری کنید ،سرشماری آنها از روی تعداد اسامی مردها باشد»( .همان).
 .3سفر اعداد .3 :1
 .4سفر اعداد .4 :1
 .5سفر اعداد « :5 :1نامهای آن کسانی که با شما حضور خواهند یافت اینها هستند .»...در ادامه ،نامهای
این افراد در آیات  15 _5آورده شده است( .ترجمۀ فارسی تورات ماشاءاهلل رحمان پور ،خاخام مشه زرگری)
ֶן־ׁשדֵיאּֽור
 .6اسامی این افراد به ترتیب بر اساس نسخۀ عبری  WTTعبارتاند از ֱ _1אלִיצּור ּב ְ
ִיׁשמָע
ֽיׁשָּדֽי  _3נַחְׁשֹון ּבֶן־ ַעּמִינָָדֽב  _4נְ ַתנְאֵל ּבֶן־צּו ָעֽר ֱ _5אלִיָאב ּבֶן־ ֵחֹלֽן ֱ _6אל ָ
ְׁ _2ש ֻלמִיאֵל ּבֶן־צּו ִר ַ
ֽיׁשָּדֽי ַּ _10פְגעִיאֵל ּבֶן־
ּבֶן־ ַעּמִיהּוד ַּ _7ג ְמלִיאֵל ּבֶן־ ְּפדָהצּֽור ֲ _8אבִידָן ּבֶן־ִּגדְעֹנִֽי ֲ _9אחִי ֶעזֶר ּבֶן־ ַע ִּמ ַ
ָע ְכ ָרֽן ֶ _11א ְליָסָף ּבֶן־ּדְעּו ֵאֽל ֲ _12אחִירַע ּבֶן־עֵינָֽן.

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

 .1سفر اعداد « :1 :1در اولین روز ماه دوم از دومین سال خروج آنها (فرزندان ییسرائل (اسرائیل)) از
سرزمین مصر ،خداوند در بیابان َ
سینی (سینا) در چادر محل اجتماع ،به ُمشه (موسی) چنین
گفت( ». ...ترجمه فارسی تورات ماشاءاهلل رحمان پور ،خاخام مشه زرگری).
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این افراد ،دعوتشدگان جمعیت و رؤسای قبیلههای پدریشان ،سران هزارههای
َ
(فرزندان) اسرائیل هستند 1.سپس در ادامۀ فصل اول کتاب اعداد در آیۀ  ،17آمده
َ
استُ « :مشه (موسی) و ا َه ُرون (هارون) این اشخاص را که به نام معرفی شده بودند
به همکاری خود برگزیدند» 2.متن تورات بهصراحت اعالم میکند که این اشخاص
از سوی خداوند برگزیده شده بودند و نامهای آنها نیز از پیش مشخص بوده است.
برای دستیابی به فهمی دقیقتر از معنای این آیه از تورات (سفر اعداد  ،)17 :1به
شماری از نسخههای مهم عهد عتیق 3به زبانهای عبری ،آرامی ،سریانی و یونانی
مراجعه میکنیم:
َ َُ َ
َ
ُ َ َ َ َّ
َ
ْ
َ
ْ 4
َ AVDفأ َخ َذ ُم َ
وس َوه ُار ُ
ون هؤال ِء ّالرجال ال ِذ َ
ائم.
ين ت َع ّينوا ِبأس ِِ
ِ

And Moses and Aaron took these men which are expressed by
their names 5
KJV

καὶἔλαβεν Μωυσῆς καὶ Ααρων τοὺς ἄνδρας τούτους τοὺς
ἀνακληθέντας ἐξ ὀνόματος6

LXX

تارگوم سامری :ונסב משה ואהרן ית גבריה אלין דאכרזו בשמהתה.

7
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ְׁשמֹֽות.
ֲׁשר נִּקְבּו ּב ֵ
ָׁשים ָה ֵאּלֶה א ֶ
מֹׁשה וְַאהֲרֹן אֵת ָה ֲאנ ִ
 :WTTוַּיִּקַח ֶ

8
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 .1سفر اعداد (16 :1ترجمۀ فارسی تورات ماشاءاهلل رحمان پور ،خاخام مشه زرگری)
 .2همان.
 .3نگارندگان از آقای هادی علی تقوی به جهت در اختیار قرار دادن نسخه های تورات تشکر
میکنند[ .دبیر پرونده :برای آشنایی با نسخهها و مطالعۀ بیشتر در مورد آنها ،به مقالۀ دوازده
امام در تورات ،نوشته آقای هادی علی تقوی در همین شمارۀ فصلنامه مراجعه کنید].
 .4نسخۀ  AVDترجمۀ کتاب مقدس به عربی.
 .5نسخۀ پادشاه جیمز (.)King James Version
( LXX .6به التین ،Septuaginta :در عربی :سبعینیه) ،نسخهای از عهد عتیق است که در قرن سوم
قبل از میالد از عبری به یونانی ترجمه شد.
( Samaritan Targum .7تارگوم سامری) که بر اساس لهجۀ سامری به زبان آرامی شکلگرفته است.
 ،WTT .8نسخهای عبری از عهد عتیق است که بر پایۀ متن میشیگان_ کالرمونت در دهۀ 1990
میالدی در دانشگاه میشیگان آمریکا شکلگرفته است.

 :NFTונסב מׁשה ואהרן ית גבריא האילן גוברייא האיליין די אתפרׁשו בׁשמהן.
 :PJTודבר מׁשה ואהרן ית גובריא האילין דאתפרׁשו בׁשמהן.

1

2

ַׁשו בִׁש ָמהָן.
מֹׁשה ואהרן יָת גֻב ַריָא ָה ִאלֵין ְדאִת ָפר ֻ
ּ :TARודבַר ונסיב ַ

3

پشیتا :ܘܕܒܪܘ ܐܢܘܢ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܠܓܒ̈ܪܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܦܪܫܘ ܒܫ̈ܡܗܐ.

4

در این آیه ،خداوند بیان میکند که موسی و هارون؟امهع؟ ،افرادی را که «به نام معرفی شده
َّ
«ال ِذ َ
ين َت َع َّي ُنوا
بودند» 5به همکاری خود برگزیدند .این عبارت در نسخۀ عربی بهصورت
ََْ
ائ ْم» ،6و در نسخۀ انگلیسی بهصورت »which are expressed by their names«7
ِبأس ِ ِ
ְׁשמֹֽות (نیقو
ترجمه شده است .این عبارات ،ترجمهای از عبارت عبری נִּקְבּו ּב ֵ

بشموت) است .در این عبارت ،فعل נִּקְבּו (نیقو) از ریشه נקב (نقو) است .عبارت
ְׁשמֹֽות (نیقو بشموت) به معنای ّ
«معین (منصوب) شده (توسط خداوند)
נִּקְבּו ּב ֵ
به اسامی» است .8این لفظ در نسخۀ سریانی 9بهصورت ܐܬܦܪܫܘ (اتپارشو) آمده
است که دارای معادل عربی منتجب/منتخب است .10در نسخههای تارگوم آرامی
 Targum Pseudo-Jonathan .2یا ( PJTتارگوم سودو _ یوناتان) ترجمهای شرح گونه از تورات در
سرزمین اسرائیل به زبان آرامی است.
( )TAR( ،Targum Onkelos .3تارگوم اونکلوس) یک ترجمۀ آرامی رسمی از تورات در بین یهودیان
شرقی (بابلی) است.

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

( NFT .1تارگوم نئوفیتی) ،ترجمهای آرامی از بیشتر بخشهای تورات است.
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 Peshita Old Testament .4پشیتا یا پشیطا (ܦܫܝܛܬܐ) به معنی ساده ،متداول و بسیط ،نسخۀ
آشوری سریانی زبان است.
معیار کتاب مقدس در کلیساهای مسیحی
ِ
 .5اعداد ( 17 :1ترجمۀ فارسی تورات ماشاءاهلل رحمان پور ،خاخام مشه زرگری).
 .6سفر اعداد  17 :1نسخه .ADV
 .7سفر اعداد  17 :1نسخه .KJV
 Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Lexicon .8در ذیل ریشۀ נקב با کد  H5344وPONS
 Kompaktwörterbuch Althebräischذیل ریشۀ נקב با کد .5590

 .9سفر اعداد 17 :1 ،نسخۀ پشیتا.
 .10این کلمه دارای ریشۀ ܦܪܫܐ (پرشا) به معنای انتخاب و انتجاب است که هماکنون در باب اتپاعل
بهکاررفته است Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule(.ذیل ریشۀ
ܦܪܫܐ ،صفحه .)1637

نئوفیتی ،سودو _ یوناتان و اونکلوس ،1این لفظ بهصورت אתפרׁשו (اتپارشو) 2استعمال
شده که به معنای به «طور ویژه بیان/تعیین/اظهار شده» است .3در نسخۀ تارگوم
سامری ،این لفظ با اصطالح אכרזו (اخرزو) آمده است که به معنای «اعالم شده
(نامیده شده) در آسمان» میباشد .4این کلمه در معنای «بشارت داده شده» نیز
بهکاررفته است .5.در نسخۀ یونانی 6نیز این عبارت بهصورت ἀνακληθέντας

(آناکلتنتاس) آمده که به معنی «نامیده شده» است.7
بررسی لغوی فعل נִּקְבּו (نیقو) نشان میدهد که این فعل از ریشۀ נקב (نقو) است.
در عبری ،ریشۀ נקב به معنای ّ
«معین/مشخص /منصوب کردن» است .8معادل
این ریشه در عربی «نقب» بوده که کلمه نقیب از آن مشتق شده است 9.فعل נִּקְבּו،
 .1سفر اعداد  17 :1نسخههای .NFT/PJT/TAR

 .2این کلمه در حقیقت بهصورت דאתפרׁשו ( ِداتپارشو) بوده که ترکیبی از ד ( ِد) به معنای کسانی که
(الذین) و אתפרׁשו (اتپارشو) به معنای منتخب شده است.
 .3این کلمه از ریشۀ פרׁש در باب اتپاعل استDictionary of the Targumim, Talmud Bavli,( .
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 Talmud Yerushalmi and Midrashic Literatureذیل ریشۀ פרׁש صفحه )1243
 .4این کلمه از ریشۀ כרז استDictionary of the Targumim, Talmud Bavli, Talmud( .
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 Yerushalmi and Midrashic Literatureذیل ریشۀ כרז صفحه )665

 Syriac-English Dictionary .5ذیل ریشۀ ܟܪܙ صفحۀ .162
 .6سفر اعداد  17 :1نسخۀ ( LXXسبعینه).
 A Greek-English Lexicon of the Septuagint .7ذیل ریشۀ  ἀνακαλέωبه شمارۀ .578
 .8شایانذکر است که ریشۀ נקב در زبان عبری ،همانند عربی دارای معنای اول «سوراخ کردن» است.
( Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Lexiconدر ذیل ریشۀ נקב با کد  .)H5344این ریشه در
واژهنامۀ  PONS Kompaktwörterbuch Althebräischدر معنای اول دارای معادل «سوراخ
کردن» ( )durchbohrenو در دیگر معانی به معنای ّ
معین/تصریح/مشخص کردن (bestimmen,
 )spezifizieren, festlegenاست PONS Kompaktwörterbuch Althebräisch( .ذیل ریشه
נקב با کد )5590
 .9بسیاری از کلمات عبری دارای ב (و) ،معادلهای عربی ب دارند (مانند זהב ( ِذهو) به معنای
ذهب (طال))؛ زیرا در عبری بین ּב (ب) و ב (و) تنها یک نقطه فاصله است و این دو حرف درواقع
حرف «ب» هستند که تلفظ متفاوت دارند .در زبان عبری حرف واو (ו) حرفی مستقل است.

حالت صرف شدۀ ریشۀ נקב در باب 1נפעל (نیفعل) است که این باب برای مجهول
کردن استفاده میشود 2.ازاینرو ،נִּקְבּו به معنای ّ
«معین/مشخص/منصوب شده
(«منصوص» در اصطالح متکلمین اسالمی)» است 3که با توجه به آیات پیشین و
سیاق کالم ،فاعل این فعل خداوند است.
همانگونـه کـه مشـاهده شـد ،بـا تحلیـل واژگانـی نقیـب و معـادل عبـری آن (נִּקְבּו) و
بـا یار یگرفتـن از عبـارات معـادل آنهـا در نسـخههای کهـن تـورات ،دو نتیجـۀ مهـم بـه
دسـت میآیـد:
نخسـت آنکـه عبـارت عبـری נִּקְבּו (نیقـو) و معـادل عربـی آن« ،نقیـب» بـه معنـای
«منتخـب و منصـوص» اسـت کـه در گوهـر معنایـی خویـش« ،مـورد نـص الهـی بـودن» را
ً
دارا اسـت؛ یعنـی اصـوال از منظـر زبانـی ،در زبـان عبـری و عربـی بـه کسـی نقیـب اطلاق
میشـود کـه انتخـاب و اصطفـا شـده باشـد.
دوم آنکـه کسـانی کـه در ایـن آیـات از آنهـا یاد شـده اسـت ،افرادی هسـتند کـه از جانب
خداونـد برگزیـده شـدهاند و بـه دلیـل ایـن برگزیدگـی« ،نقیـب» خوانـده شـدند؛ بنابرایـن
اسـامی افـرادی کـه در ایـن فصـل آمـده اسـت ،اسـامی نقبـای بنیاسـرائیل هسـتند.
بهعبارتدیگر ،همانگونه که تحلیل واژه شناختی و پیشینۀ تاریخی مندرج در کتاب
متعال ،انتخاب شده بودند و نامهای آنها به حضرت موسی و حضرت هارون؟امهع؟
ابالغ شده بود.
اما آیا آنچه از تحلیل واژگان نسخههای تورات برداشت کردیم ،در متون اسالمی نیز
قابلردیابی است؟
ּ .1בנין (بنیان).
َ
 .2توجه به این نکته شایسته است که با صرف ریشۀ נקב در باب נפעל ،حرف נ (ن) ریشه حذف
شده و بهصورت נִּקְבּו صرف میشود( .برای مطالعه بیشتر ر.ک :נחום מאיר ברונזניק ،לובה
יובילר ،היסוד :ספר למוד להוראת יסודות הלשון העברית ،שיעור מז)
 Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Lexicon .3ذیل ریشۀ נקב با کد  H5344و PONS
 Kompaktwörterbuch Althebräischذیل ریشۀ נקב با کد .5590

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

مقدس برای ما توضیح میدهد ،نقبای بنیاسرائیل افرادی بودهاند که توسط پروردگار

75

َ ََ َ ََ َ
در قرآن کریم به «بعثت نقبا» در میان بنیاسرائیل اشاره شده است:
<و لق ْد أخذ ا ّلل ُه
َْ َ َ ً
ْ
َ َ
1
ي إ ْس َ
رائيل َو َب َعثنا ِم ْن ُه ُم اثن ْي َعش َر نقيبا>
ميثاق بن  ِ
خداوند در این آیه ،فعل بعث را به خویشتن نسبت داده است«َ .ب ْعث» به معنای
برانگیختن و فرستادن است و با اندکی دقت میتوان گفت که استعمال این فعل
بهخودیخود به مفهوم «انتخاب نقبا» داللت میکند؛ و ازآنجاکه این بعثت از جانباهلل
است ،نقبا ،منتخبین الهی به شمار میروند .به خاطر داریم که در کالم الهی«َ ،ب َع ْث َنا»
در بسیاری اوقات به معنای «فرستادن رسول الهی» استعمال شده است.

2

در میـان مفسـرین مسـلمان ،ابومسـلم محمـد بـن بحـر اصفهانـی ،3ذیـل ایـن آیـه ،کلمـۀ
«نقیـب» را در وزن فعیـل بـه معنـای اسـم مفعـول و به معنای «منتخب» میداند 4.شـیخ
طوسـی در تفسـیر تبیـان در بیـان معنـای ایـن آیه ،چهار نظـر ،ازجمله نظر ابومسـلم را نقل
میکنـد .بعضـی از ایـن معانـی بهطـور ضمنـی اشـاره بـه مقامـات الهـی دارنـد 5.بعضـی
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 .1مائده.12/
ً
ََ َ
ْ
َ
َ
َ
 .2در بین آیات قران کریم مشتقات فعلی «بعث»  24بار تکرار شده است .کلمۀ «بعثنا» مجموعا  11بار و
تنها در رابطه با برگزیدگان و رسوالن الهی و یا برانگیخته شدن در روز قیامت استعمال شده است.
َ
ْ
جاء َو ْع ُد ُأ ُ
<فإذا َ
ولاهما َب َعثنا
در
این میان ً َتنها ُ مورد ْاستثنا ،وجود این واژه در آیۀ  5سوره اسراء استَِ ً :
ََْ ُ
َ
َ
ْ
«عبادا لنا» ،دانسته میشود که
قرینۀ
به
نیز
شریفه
آیۀ
این
در
که
>؛
ديد
ش
س
أ
ب
ي

ول
أ
نا
ل
بادا
ع
م
ك
ي
عل
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ایشان هم ،برگزیدگان الهیاند .شاهد درستی این تفسیر ،تأویلی است که در کافی 206/ 8 ،در
تفسیر این آیه آمده است مبنی بر آنکه خداوند پیش از ظهور قائم؟جع؟ قومی را برمیانگیزد تا هر
که را که خونی از خاندان محمد؟ص؟ بر گردن اوست ،وانمیگذارند مگر آنکه او را بکشند.
 .3ابومســلم محمــد بــن بحــر اصفهانــی از مفســرین و لغویــان قــرن چهارم هجری اســت .شــیخ الطایفه،
محمــد بــن حســن طوســی ،در مقدمــۀ تفســیر تبیــان او را ســتوده اســت .فخــر رازی در تفســیر مفاتیح
الغیــب بیــش از ســایر مفســرین بــه بیــان اقــوال و آرای او پرداختــه اســت .شــیخ ابوعلــی فضــل بــن
حســن طبرســی نیــز در تفســیر مجمــع البیــان از آراء او اســتفاده کــرده اســت .بــرای شــناخت
جایــگاه علمــی وی ر.ک :تویســرکانی ،ســید احمــد ،ابومســلم محمــد بــن بحــر اصفهانــی نخســتین
مفســر بــزرگ اصفهــان ( 254 _323ه ـ ق) ،مجلــۀ دانشــکدۀ ادبیــات و علــوم انســانی (دانشــگاه
اصفهــان) ،شــمارۀ  28و .29
 .4اصفهانی ،محمد بن بحر ،تفسیر محمد بن بحر.209 ،
 .5طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن.466/3 ،

مفسـرین و علمـای دیگـر نیـز در تبییـن معنـای «نقیـب» ،وجـوه دیگـری را برشـمردهاند.

1

لفظ «نقیب» برای دیگر گروههای منتخب از جانب خداوند متعال و باواسطۀ او نیز
بهکاررفته است .در منابع متعدد ،به ماجرای تاریخی انتخاب شدن دوازده نفر از اوس
و خزرج اشاره شده است .طبق نقلهای تاریخی ،پیامبر به اشاره جبرئیل از میان اوس
و خزرج دوازده نفر را بهعنوان نقبا انتخاب میکنند 2.توجه داریم که این نقیبان ،وظیفۀ
ً
جانشینی پیامبر را در میان انصار داشتهاند و ضمنا توسط خداوند انتخاب و نام آنها
بهواسطۀ جبرئیل به پیامبر انتقال داده شده است.
مسئلۀ دیگری که از برخی روایات استفاده میشود ،سنت «نقبای دوازدهگانه داشتن»
برای تمامی پیامبران است .به نظر میرسد خداوند متعال اینگونه اراده کرده است که
هرگاه رسولی بهسوی مردم فرستاد ،او را بهوسیلۀ دوازده نقیب و جانشین یاری کند؛ و
همانگونه که نبوت ،مقامی اصطفائی و انتخابی است ،جانشین نبی بودن و نقابت نیز
تنها به اصطفاء و اجتباء الهی حاصل خواهد شد.
بهعنوانمثال در روایتی ،جناب سلمان اینچنین نقل میکند:
پیامبـر بـه مـن فرمودنـد« :ای سـلمان! خداونـد تبارکوتعالـی هیـچ نبـی و
عـرض کـردم« :ای رسـول خـدا! مـا پیشتر این کالم را از طریـق اهل تورات و
انجیـل دانسـته بودیـم» .پیامبـر فرمودنـد« :ای سـلمان! پـس آیـا میدانی که
نقیبـان مـن و آن دوازده شـخص کـه خداونـد بـرای امـت اسلام پـس از مـن
برگزیـده اسـت ،کیسـت؟»
 .1عالمـۀ مجلسـی بـه نقـل از شـیخ صـدوق مینویسـد« :النقیـب :الرئیـس مـن العرفـاء؛ و قـد قیـل إنـه
الضمی�ن ؛ و قـد قیـل إنـه األمی�ن ؛ و قـد قیـل إنـه الشـهید علی قومـه؛ و أصـل النقیـب یف اللغـة مـن
النقـب و هـو الثقـب الواسـع؛ فقیـل نقیـب القـوم ألنـه ینقب عـن أحواهلم کما ینقب عن األسـرار و عن
مکنـون اإلضمـار» (مجلسـی ،محمدباقـر ،بحاراالنـوار .)103/22 ،روشـن اسـت کـه صفاتـی ماننـد
یهـای مقـام امامـت اسـت.
علـم بـه احـوال و مکنونـات و شـهید بـودن بـر قـوم ،از ویژگ 
 .2ر.ک :قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی 272/1،و 273؛ ابن بابویه ،محمد بن علی ،الخصال.491/2 ،
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رسـولی نفرسـتاده اسـت جـز آنکـه بـرای او دوازده نقیـب قـرار داده اسـت».
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در ادامۀ حدیث ،پیامبر ائمۀ دوازدهگانۀ شیعه را به ترتیب نام میبرند.

1

دقت به چند نکته در این روایت میتواند راهگشا باشد؛ نخست آنکه پیامبر برای همۀ
جانشینان پیامبران از تعبیر «نقیب» استفاده کردهاند؛ دوم آنکه بهطور خاص برای
جانشینان خود نیز اصطالح «نقیب» را بهکاربردهاند؛ سوم آنکه پیامبر در مورد جانشینان
خود بعد از اطالق لفظ «نقیب» ،ایشان را افرادی معرفی میکنند که خداوند آنها را
ین َ
(الذ َ
اخت َار ُهماهلل)؛ چهارم آنکه سلمان پیش از سخن پیامبر ،از
انتخاب کرده است ِ

سنت نقابت آگاه بوده است؛ امری که مؤید وجود نقابت در عهد عتیق است.

درنهایت میتوان ادعا کرد که یکی از مهمترین و روشنترین صفات نقبا که به عقیدۀ ما
خلفای پیامبر نیز حداقل در این صفت با آنها مشترک بودهاند ،انتخاب از سوی خدا
و سنت اصطفاء است.

 _4شناخت ّ
مشبه (خلفا) در متون اسالمی
روایات بسیار زیادی در سنت فکری شیعه به نصب الهی امام و جایگاه انتخابی و
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اصطفائی او اشاره دارد .در اینجا تنها به ارائۀ یک شاهد مثال از این مجموعه اکتفا
میکنیم و طالبان را به منابع دستاول درزمینۀ امامت ارجاع میدهیم.

2
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در روایت مشهور از امام رضا؟ع؟ در مسجد جامع مرو ،تعابیر زیاد و بلندی در این
رابطه بیان شده است که بخشهایی از آن چنین است:
َ
َ ٌ َ
ْ
ُ َ ْ َ َ
ُُ َ
وج ُد م ْن ُه َب َد ٌلَ ،و َل َلهُ
ال َم ُامَ :و ِاحد ده ِر ِه ،ل ُيدا ِن ِيه أ َحدَ ،و ل ُي َع ِادله عا ِل ٌمَ ،و ل ُي َ ِ
ِ
 .1این روایت با دو طریق از جناب سلمان در کتابهای شیعه نقل شده است :خصیبی ،حسین
بن حمدان ،الهدایة الکبری375 ،؛ طبری آملی ،محمد بن جریر ،دالئل اإلمامة448 ،؛ جوهری
بصری ،احمد بن عبد العزیز ،مقتضب األثر فی ّ
النص علی األئمة اإلثنی عشر.69 ،
در روایتی دیگر در کافی ،تعداد ائمه به تعداد حواریون حضرت عیسی؟ع؟ تشبیه شده است.
(کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان)532/1 ،
 .2مشاهدۀ عنوان ابواب بصائر الدرجات و کتاب الحجة کافی برای اذعان به این واقعیت کفایت
میکند .برای اطالع دقیقتر ر.ک :سید وکیلی ،سید هادی ،بررسی شواهد نصب الهی امام با
تکیه بر روایات کتاب کافی ،امامت پژوهی.6 ،

ْ ٌ َ َ َ ٌ َ خْ ُ ٌ ْ َ ْ ُ ّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ
ابَ ،ب ِل
ِمثل و لن ِظير ،مصوص ِبالفض ِل ك ِل ِه ِمن غي ِر طل ٍب ِمنه له و لاك ِتس ٍ
ْ َ َّ
ْ َ ٌ َ ُْ ْ
اب.1
اخ ِتصاص ِمن الف ِض ِل الوه ِ
امام ،یگانه روزگار خود است ،هیچکس به پایۀ او نمیرسد و هیچ عالمی با مقام
وی برابری نکند .جانشینی برایش یافت نمیشود و مانند و مثلی ندارد( .همه
اینها) به فضل الهی به او اختصاص داده شده است ،بیآنکه آن را بخواهد و در
راه کسبش تالش کند ،بلکه (تنها) ویژه کردنی از جانب خداوند بخشنده است.

 _1 _4تبیین وجه شبه

دیدیم که یکی از مشخصههای اصلی نقبا در متون کهن ادیان ابراهیمی پیش از اسالم،
و همچنین در متون اسالمی ،انتخاب ،اصطفاء و اجتباء آنان توسط خداوند است .از
سوی دیگر دانستیم که یکی از ویژگیهای اصلی امام در دیدگاه شیعی ،اصطفای او از
جانب خداست.
با توجه به این امور ،میتوان تبیین عمیقتری از روایات تشبیه عددی تعداد ائمه به
تعداد نقبای بنیاسرائیل مطرح کرد .در این تبیین ،تشبیه اوصیای پیامبر اکرم؟ص؟ به
نقبای بنیاسرائیل ،عالوه بر تأکید بر دوازدهگانه بودن تعداد آنها ،بر موضوع «نص و
بنیاسرائیل بهواسطۀ انتخاب الهی «نقیب» خوانده شدند ،ائمه نیز در برخی روایات
«نقیب» خوانده شده و در احادیثی دیگر ،تعدادشان به تعداد نقبای بنیاسرائیل تشبیه
شده است .این تبیین همچنین به تقویت جایگاه امام در منظومۀ فکری شیعه بهعنوان
«منصوص الهی» میانجامد .در حدیث سلمان بیان شد که پیامبر از جانشینان خود
با عنوان «نقیب» یاد میکنند که «خداوند آنها را انتخاب کرده است».
در جای دیگری نیز از آن حضرت نقل شده است که میفرمایند« :از صلب من یازده
نقیب بیرون میآیند که نجباء (منتجب/منتخب) نیز هستند»:
قـال رسـولاهلل؟ص؟ِ :من ولـدی أحـد عشـر نقیبـا جنبـاء حمدثـون مفهمـون،
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.201/1 ،
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نصب الهی» نیز داللت دارد .بر مبنای این تبیین میتوان گفت همانگونه که نقبای

79

آخرهـم القـامئ باحلـق ،میألهـا عـدال کمـا ملئـت جـورا.
َّ
رسول خدا؟ص؟ فرمودند :از فرزندان من یازده نقیب نجیب که محدث
َّ
مفهم (از سوی خداوند به آنها حدیث می شود و فهم اعطا می گردد)
و
1

هستند ،خواهند بود؛ آخرین آنها قیامکننده بهحق است و زمین را
همانگونه که از ظلم پر شده بود ،از عدالت پر خواهد کرد.

در این روایت ،ائمه؟مهع؟ بهصراحت «نقیب» خوانده شده و صفت «نجباء» نیز به آنان
نسبت داده شده است که به منتخب و مصطفی بودن آنها اشاره دارد.

2

توماس مک الیون 3نیز در کتاب خود به بررسی ریشههای امامت در کتاب مقدس
پرداخته است .او معتقد است امامت شیعه بهعنوان جایگاهی الهی و افرادی که از
مصادیق آن ،پیمانی الهی گرفته شده است ،مسئلهای اساسی و دارای ریشههایی در
کتاب مقدس است .او برخی مشخصههای ائمه ،مانند شهادت بر یگانگی خداوند،
ارتباط با عالم غیب ،غایب شدن امام و دوازده نفر بودن را موردتوجه قرار داده و به
80

بررسی این شئون در کتاب مقدس میپردازد.
فراتر از این ،برخی محققان دانشگاهی معتقدند که بین عدد دوازده و پیمان الهی نیز
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ارتباط قابلتوجهی وجود دارد 4و بیان میدارند حضرت مسیح بر همین اساس در زمان
 .1عدهای از علماء ،االصول الستة عشر.139 ،

 2یکـی از معانـی مـادۀ «نجـب» در لغـت ،همـان انتخـاب و اصطفـاء اسـت .لـذا گفتـه شـده اسـتَ :
انت َج ْب ُت ُـه،
َ َ
اسـتخل ْص ُت ُه و اصطفيتـه اختيـارا على غيـر ه (فراهیـدی ،خلیـل بـن احمـد ،کتـاب العیـن.)152/6 ،
أي

3. McElwain, Thomas, Islam In The Bible, Chapter 3: The Character and Development
of Divine Guidance in Bible History

 .4یکی از موارد مهم در مورد عدد دوازده ،ارتباط آن با عهد و پیمان الهی است .زمانی که بنیاسرائیل
وارد سرزمین کنعان میشوند ،خداوند پیمان الهی خود را با ابراهیم کامل میکند (سفر پیدایش
بخش  12و  .)15در این پیمان ،عدد دوازده ،نقش مهمی را ایفا میکند« :یوشع بن نون از جانب
یهوه ،خدای بنیاسرائیل ،مأمور میشود تا دوازده مرد را از هر قوم (از هر سبط یک نفر) برگیرد»
(کتاب یوشع )1 :4؛ «او ایشان را امر نمود تا ازاینجا از میان اردن تا از جایی که پای کاهنان ایستاده
است دوازده سنگ را بردارند و آن را با خود برده در منزلی که فرود میآیند بنهند»( .همان )3 :4؛

زندگانی خود دوازده حواری را انتخاب نمود.

1

 _5سنت الهی انتخاب گروههای دوازدهگانه
گفتیم که به نظر میرسد سنت خداوند چنان است که هر پیامبر را با دوازده نقیب
یاری کند .عالوه بر این میتوان مشاهده کرد که بسیاری از گروههای منتخب از سوی
خداوند ،دوازدهگانه بودهاند .بهطورکلی ،عدد دوازده رابطۀ تنگاتنگی با گروههای
منتخب الهی دارد .در این بخش با مروری بر تاریخچۀ عدد دوازده در یهودیت ،به
بررسی گروههای دوازدهگانۀ دیگری پرداخته شده است که اگرچه از نقبا نیستند ،اما در
ویژگی «منتخب الهی بودن» با آنها شریکاند.
در میان یهودیان ،عدد دوازده دارای پیشینهای دیرینه است 2و به فرزندان آدم؟ع؟ که
برابر با نقل سفر تکوین ،دوازده نفر بودهاند ،3برمیگردد.
َ
فعل יָלַד (یالد) به معنای «به دنیا میآورد» نیز دوازده بار در این فصل تکرار شده است.
در سفر تکوین ،الوهیم ،خدای بنیاسرائیل ،دعای ابراهیم را در حق فرزندش اسماعیل
مستجاب کرده و او را بهوسیلۀ מְאֹד מְאֹד (مؤد مؤد) 4برکت میدهد و از نسل وی دوازده

 .1اسکات مک نایت ( ،)Scot Mcknightدر مقالۀ خود ، Jesus and the Twelve ،به اهمیت عدد
دوازده در میان مسیحیت و تاریخچۀ آن در میان یهودیان پرداخته است .او بعد از بیان شواهد
خود ،به این نکته اشاره میکند که حضرت عیسی؟ع؟ در زمان حیاتش دوازده نفر از حواریون را
انتخاب کرده است .او در این مقاله همچنین نشان میدهد که انتخاب دوازده حواری حضرت
مسیح ،بر مبنای سنت دوازده وصی و منتخب در یهودیت بوده است.
ְׁ .2שנֵים־ע ָ
ָׂשר.

 .3سفر پیدایش.26 _ 1 :4 ،
[ .4دبیر پرونده :بسیاری از محققین اسالمی« ،مؤد مؤد» را به معنای محمد گرفتهاند .برای مطالعۀ بیشتر،
به مقالۀ دوازده امام در تورات ،نوشته آقای هادی علی تقوی در همین شمارۀ فصلنامه ،مراجعه کنید].

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

«و این سنگها به جهت یادگار ،ابدی خواهند بود»( .همان )7 :4؛ «و یوشع در وسط اردن،
درجایی که پاهای کاهنانی که تابوت عهد را برداشته بودند ،ایستاده بود ،دوازده سنگ نصب
کردند ،سنگهایی که در آنجا تا امروز هستند»( .کتاب یوشع )9 :4؛ «یوشع این سنگها را در
جلجال نصب کرد»( .همان )20 :4؛ «او به این قبایل دوازده شهر اختصاص داده است»( .کتاب
یوشع ( )7 :21 ،15 :19 ،24 :18به نقل از )215 ،Jesus and the Twelve ،Mcknight ،Scot
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رئیس 1و امتی عظیم به وجود میآورد.

2

در مورد فرزندان یعقوب نیز چنین است .او دوازده فرزند داشت 3که قبایل بنیاسرائیل
را تشکیل دادند .تقسیمبندی دوازدهگانۀ قبایل بنیاسرائیل ،به عدد دوازده اهمیت
ویژهای داده است .ازاینرو ،برای اینکه تعداد اسباط بنیاسرائیل دوازده باقی بماند،
بعد از اینکه سبط الوی در میان قبایل پذیرفته نشد ،قبیلۀ یوسف به دو قبیلۀ جداگانۀ
ِم َنشه و ِا َفرئیم تقسیم شدند.4
طبـق نقـل عهـد قدیـم ،حضـرت موسـی؟ع؟ در پـای کـوه ،مذبحی بـا دوازده سـتون ،برابر
بـا دوازده سـبط بنیاسـرائیل بنـا میکنـد 5.در جـای دیگـر به جهـت قربانی گناهـان برای
6
تمامی بنیاسـرائیل ،عزرا دوازده ُبز را موافق شـماره اسـباط اسـرائیل پیشـنهاد میکند.
ً
در کتاب مقدس ،اشـخاص و اشـیاء ّ
معین ،معموال مرتبط با تعداد نقبای بنیاسـرائیل
بودهانـد7؛ ماننـد دوازده چشـمۀ آب در ایلیـم ،8دوازده سـنگ قیمتـی بـر ردای کهانـت
10
هـارون ،9دوازده سـنگی کـه یوشـع از رود اردن برداشـت تـا در هیـکل بگـذارد.
ضرایب دوازده در  24طبقات روحانیان و الویان مشهود است.11
82

ازآنجاییکه بنیاسرائیل با قربانی کردن پیوند دارند ،بین قربانی کردن و عدد دوازده رابطه
است.

12
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ְׂשיאִם.
ָׂשר נ ִ
ְׁ .1שנֵים־ע ָ

 .2سفر پیدایش.20 :17 ،
 .3سفر پیدایش.26 _22 :35 ،
 138/20 )Encyclopedia Judiaca(.4ذیل مدخل (.)Tribes, The twelve
 .5سفر خروج.3 :24 ،
 .6کتاب غزراء.17 :6 ،
 .7سفر خروج12 :28 ،4 :24 ،؛ سفر اعداد17 :17 ،3 :7 ،؛ سفر الویان5 :12 ،؛ سفر اول پادشاهان؛
31 :18 ،20 :10؛ سفر عزرا35 :8 ،17 :6 ،؛ سفر حزقیال نبی.31 :48 ،
 .8سفر اعداد.9 :33 ،
 .9سفر خروج.12 _ 9 :28 ،
 .10سفر یوشع.5 :4 ،
 .11سفر اول تواریخ.31 :24 ،4 :24 ،
 .12سفر خروج4 :24 ،؛ سفر اعداد.87 :7 ،

در کتـاب
داوران 1عهـد عتیـق کـه روایتگـر وقایـع بعـد از مـرگ یوشـع بـن نـون اسـت ،بـه
ِ
انتخـاب قضاتـی بـرای هدایـت و راهنمایـی بنیاسـرائیل اشـاره شـده اسـت .در ایـن
کتـاب ،از دوازده قاضـی بعـد از یوشـع بـن نـون نـام بـرده شـده اسـت کـه خداونـد آنهـا را
برمیانگیـزد تـا بنیاسـرائیل را از دسـت تـاراج کننـدگان نجـات دهنـد .2ایـن مسـئله در
روایـات نیـز موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت.

3

در سفر تثنیه ،همچنین به ماجرای انتخاب دوازده جاسوس ،از هر سبط یک نفر ،از
سوی حضرت موسی؟ع؟ برای جاسوسی وادی اشکلول 4اشاره شده است.

5و6

در جای دیگر ،یوشع بن نون از جانب یهوه مأمور میشود تا دوازده نفر (از هر قبیله یک
نفر) را انتخاب کند تا مأموریتی را انجام دهند.

7

شــاهدی دیگــر از شــناخته شــده بــودن ســنت دوازده منتخــب در دیــن یهــود را
میتــوان در داســتان مســلمان شــدن یکــی از یهودیــان خیبر مشــاهده کــرد .در فتح خیبر،
فــردی یهــودی بــه نــام ِح ْبــر ،بــا پیامبــر؟ص؟ و امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ صحبــت کــرده و ایــن
دو را مصــداق بشــارات تــورات دانســته و بــه آنهــا ایمــان مـیآورد .آنــگاه بــه امیرالمؤمنیــن

 .1ספר שופטים.
 .2کتاب داوران.16 :2 ،
ً
 .3در حدیثی به وجود یازده نفر جانشین بعد از یوشع بن نون اشاره شده است که ظاهرا همان داوران
هستند( .ابن بابویه ،محمد بن علی ،کمالالدین و تمام النعمة)153/1،
ֶׁשּכֹל (سفر تثنیه ،23 :1 ،به نقل از نسخۀ عبری )WTT
 .4נַחַל א ְ
 .5سفر تثنیه « :23 :1این کار به نظر من خوش آمد .دوازده مرد را ،از شما ،از هر سبط یک نفر انتخاب
کردم»( .ترجمۀ فارسی تورات ماشاءاهلل رحمان پور ،خاخام مشه زرگری)
ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َّ
َ َ َ َّ ُ َ ُ
 .6سفر تثنیه .24 _22 :1 ،کلبی در تفسیر آیۀ <ادخلوا الأرض ال ُمقد َسة الت 
ي كتب الله لكم>
(مائده ،)21/به دوازده سبط بنیاسرائیل و دوازده جاسوس بنیاسرائیل اشاره کرده است.
(به نقل از ابن طاووس در سعد السعود للنفوس منضود)212 ،

 .7سفر یوشع.12 :3 ،

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

رو کــرده ،شــهادتین را بــر زبــان جــاری ســاخته و خطــاب بــه ایشــان میگویــد« :از نســل
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شــما یــازده نقیــب خــارج میشــود کــه ایــن افــراد هماننــد نقبــای بنیاســرائیل از فرزنــدان
یعقــوب ،هســتند».

1

نتیجهگیری

این پژوهش ،با تمرکز بر روایات تشبیه عددی ائمه با نقبای بنیاسرائیل ،به بررسی
امکان وجود معنایی فراتر از تساوی عددی برای این روایات پرداخته و درصدد پاسخ
به این پرسش برآمده است که آیا در این تشبیه ،تنها عدد دوازده بار شباهت را به دوش
مشبه و ّ
میکشد یا آنکه شباهت دیگری نیز بین ّ
مشب ٌه به در میان است؟ برای پاسخ به
این پرسش ،با تدقیق بالغی و ادبی در این روایات ،به بررسی ارکان این تشبیه پرداخته
شده و وجود وجه شبهی فراتر از تساوی عددی به اثبات رسید .با این دریافت از داللت
این دسته از احادیث ،به بررسی جایگاه نقبا در تورات و ریشهشناسی واژۀ «نقیب» در
نسخههای کهن تورات به زبانهای عبری ،آرامی ،سریانی و یونانی پرداخته شد و وجود
گوهر معنایی «منتخب و منصوص الهی بودن» در «نقیب» موردتحقیق قرار گرفت .در
84

کالمی شیعه به جایگاه خلفا ،نتیجه گرفته شد
ادامه ،ضمن اشارۀ اجمالی به نگاه
ِ
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که یکی از مهمترین وجوه شباهت میان خلفای پیامبر و نقبای بنیاسرائیل ،جایگاه

اصطفائی و منصوص بودن از جانب خداوند است؛ بهعبارتدیگر ،از متن این روایات
که در کتب اهل سنت به طرق متعدد نقل شده است ،نهتنها دوازدهگانه بودن خلفای
پیامبر استفاده میشود ،بلکه عالوه بر آن ،میتوان ادعا کرد که ظاهر این روایات به
منصوص و منصوب بودن خلفا و در یککالم بر «امامت الهی» داللت دارد؛ صفتی
که تنها در ائمۀ شیعه؟مهع؟ یافت میشود .ازاینرو ،این پژوهش نهتنها به تقویت تطبیق
داللت روایات دوازده وصی پیامبر اکرم بر امامان شیعه منجر شده ،بلکه امکان فهم
بهتری از دیگر روایات تشبیه عددی را نیز فراهم کرده است.

 .1ابن شاذان قمی ،شاذان بن جبرئیل ،الروضة فی فضائل أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب؟امهع؟.167 ،

فهرست منابع

آل طه ،سید حسن ،جامع االثر فی امامة االئمة االثنی عشر؟ع؟ 1 ،جلد ،تهران ،جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسالمی.1389 ،
ابن أبي شيبة ،عبداهلل بن محمد ،المسند ،تحقیق عادل بن یوسف الغزاوی 2 ،جلد ،ریاض
(سعودی) ،دار الوطن.1418 ،
ابن بابویه ،محمد بن علی ،کمالالدین و تمام النعمة ،تصحیح غفاری 2 ،جلد ،تهران ،اسالمیه،
 1395ق.
______________ ،الخصال ،تصحیح غفاری 2 ،جلد ،قم ،جامعه مدرسین.1362 ،
______________ ،ثواب االعمال و عقاب االعمال 1 ،جلد ،قم ،دار الشریف الرضی للنشر 1406 ،ق.

ابن شاذان قمی ،ابوالفضل شاذان بن جبرئیل ،الروضة فی فضائل أمیر المؤمنین علی بن أبی
طالب؟ع؟ ،تصحیح شکرچی 1 ،جلد ،قم ،مکتبة االمین.1432 ،
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق محمد حسین شمس الدین ،جلد،
بیروت ،دار الکتب العلمیه.1419 ،
ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،تصحیح میردامادی 15 ،جلد ،بیروت ،دار الفکر.1404 ،
أبو یعلی ،أحمد بن علی بن المثنی ،مسند أبی یعلی ،تحقیق حسین سلیم أسد ،دمشق ،دار
المأمون للتراث.1404 ،

اصفهانی ،ابومسلم محمد بن بحر ،تفسیر ابی مسلم محمد بن بحر اصفهانی (موسوعه تفاسیر
المعتزله _  ،)2تحقیق دکتر خضر محمد نبها ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.1428 ،

تفتازانی ،سعد الدین مسعود بن عمر ،مختصر المعانی ،قم ،اسماعیلیان ،بیتا.
تفتازانــی ،ســعد الدیــن مســعود بــن عمــر ،مطــول و بهامشــه حاشــیة الســید میــر شــریف ،قــم ،مکتبــة
الــداوری ،بــی تــا.
تویســرکانی ،ســید احمــد ،ابومســلم محمــد بــن بحر اصفهانی نخســتین مفســر بزرگ اصفهــان (323
_  254هـــ ق) ،مجلــه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی (دانشــگاه اصفهــان) ،شــماره ،29 _28
سال .1381
جوهــری بصــری ،احمــد بــن عبــد العزیــز ،مقتضــب األثــر فــی النـ ّـص علــی األئمــة اإلثنــی عشــر1 ،
جلــد ،قــم ،انتشــارات طباطبایــی ،بــی تــا.
الحرانــی ،حســن بــن علــی ابــن شــعبه ،تحــف العقــول ،تصحیــح غفــاری 1 ،جلــد ،قــم ،جامعــه
مدرسین.1404 ،

رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل:
«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل»

البوصيــري ،شــهاب الدیــن ،إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة 11 ،جلــد ،ریــاض
(ســعودی)  ،طبــع الرشــد.1419 ،
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الحنفی ،کمالالدین بن همام ،شرح فتح التقدیر ،تصحیح عبدالرزاق غالب مهدی 6 ،جلد،
بیروت ،دارالکتب العلمیة ،بی تا.
خزاز رازی ،علی بن محمد ،کفایة االثر فی النص علی االئمة االنثی عشر 1 ،جلد ،تصحیح حسینی
کوهکمری ،قم ،نشر بیدار.1401 ،
خصیبی ،حسین بن حمدان ،الهدایة الکبری 1 ،جلد ،بیروت ،موسسة البالغ.1419 ،
راغــب اصفهانــی ،حســین بــن محمــد ،مفــردات الفــاظ القــرآن 1 ،جلــد ،بیــروت ،دارالقلــم _ دار
الشــامیة.1412 ،
الراوندی ،قطب الدین سعید بن هبة اهلل ،الدعوات ،قم ،مدرسه امام مهدی.1407 ،
السکاکی ،ابو یعقوب یوسف بن محمد ،مفتاح العلوم ،تحقیق عبدالحمید هنداوی 1 ،جلد،
بیروت ،دار الکتب العلمیة.1420 ،
سید وکیلی ،سید هادی ،بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی ،امامت
پژوهی ،شماره  ،6تابستان .91
الشیبانی ،أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی.1415 ،
صفار قمی ،محمد بن الحسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلیاهلل علیهم ،تحقیق
کوچه باغی 1 ،جلد ،قم ،مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی.1404 ،
الطبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر 25 ،جلد ،قاهره ،مکتبة ابن تیمیة.1398 ،
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طبری آملی ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئل اإلمامة 1 ،جلد ،قم نشر بعثت.1413 ،
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الطوسی ،محمد بن الحسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،تحقیق قصیر العاملی 1 ،جلد ،بیروت ،دار
احیاء التراث العربی.1409 ،
عده ای از علماء ،االصول الستة عشر ،تحقیق محمودی و دیگران 1 ،جلد ،قم ،دارالحدیث.1423 ،
العســقالنی ،احمــد بــن علــی بــن حجــر ،المطالــب العالیــة بزوائــد المســانید الثمانیــة 19 ،جلــد،
ســعودی ،دار العاصمــة.1419 ،
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین 9 ،جلد ،قم ،نشر هجرت.1409 ،
فیــض کاشــانی ،محمــد محســن بــن شــاه مرتضــی ،الوافــی 26 ،جلــد ،اصفهــان ،کتابخانــه امــام
أمیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟.1406 ،
القمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر القمی 2 ،جلد ،قم ،دار الکتاب.1404 ،
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیح غفاری 8 ،جلد ،تهران ،اسالمیه.1407 ،
مازندرانــی ،محمــد بــن علــی ابــن شــهر آشــوب ،متشــابه القــرآن و مختلفــه 2 ،جلــد ،قــم ،نشــر بیــدار،
.1369

.1379 ، عالمه، قم، جلد4 ، مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، محمد بن علی ابن شهر آشوب،مازندرانی
.1403 ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، جلد111 ، بحار االنوار، محمد باقر،مجلسی
.1418 ، دار الکتب العلمیة، بیروت، جلد1 ، الفتن، نعیم بن حماد،المروزی
3 ، تصحیح بهبودی، الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم،  علی بن محمد،نباطی عاملی
.1384 ، المکتبة المرتضویه، تهران،جلد
 تحقیق مصطفی، المستدرک علی الصحیحین، ابو عبداهلل محمد بن عبداهلل،النیسابوری
.1411 ، دار الکتب العلمیة، بیروت، جلد5 ،عبدالقادر عطا
 הוצאת ספרים، ספר למוד להוראת יסודות הלשון העברית:  היסוד،נחום מאיר ברונזניק ולובה יובילר
.1980  שםות،פלדהיים
Brown, Francic; Driver, Samuel Rollers and Briggs, Charles Augustus.“Brown-DriverBriggs Hebrew Lexicon. With an appendix containing the Biblical Aramaic based on the
lexicon of W. Gesenius as translated by E. Robinson”. Oxford: Clarendon Press 1907.
Matheus, Frank. „PONS Kompaktwörterbuch Althebräisch Althebräisch – Deutsch“.
Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2006.

:رمزگشايی از تشبيه عددی ائمه به نقبای بنیاسرائيل
»«در حدیث نبوی کعدة نقباء بنیاسرائیل

87

bar Bahlūl, Hasan and Rubens, Duval. “Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule
voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens; e pluribus
codicibus edidit et notulis instruxit Rubens Duval.” Vol. 2. e Reipublicæ typographæo,
1901.
Jastrow, Marcus. “Dictionary of the Targumim, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi and
Midrashic Literature”. 2 Vol., Luzac, London 1903.
Costaz, Louis. ”Syriac-English Dictionary”. Dar El-Machreq, beyrouth, 2002.
Lust, Johan, Eynikel, Erik and Hauspie, Katrin. “A Greek-English Lexicon of the
Septuagint. Part I: AI ”. Deutsche Bibelgesellschaft, 1992.
McElwain, Thomas. “Islam In The Bible”. CreateSpace Independent Publishing
Platform, 2013.
Skolnik, Fred (Editor in Chief); Berenbaum, Michael (Executive Editor), “Encyclopedia
Judaica”. Second edition, Keter Publishing House 2007.
McKnight, Scot. “Jesus and the Twelve”. Bulletin for Biblical Research, Vol.11, pp.203232, 2001.

نسخههایعهدعتیق
 خاخام مشه زرگری،ترجمۀ فارسی تورات ماشاءاهلل رحمان پور
KJV(KJA, KJG Authorized Version (KJV) - 1769 Blayney Edition of the 1611 King

James Version of the English Bible - with Larry Pierce’s Englishman’s-Strong’s
Numbering System, ASCII version) Copyright © 1988-1997 by the Online Bible
Foundation and Woodside Fellowship of Ontario, Canada.
AVD (Van Dyke Arabic Bible. Copyright (c) 1998-2005, Arabic Bible Outreach
Ministry, P.O. Box 486, Dracut, MA 01826.)
LXX Septuaginta (LXT) (Old Greek Jewish Scriptures) edited by Alfred Rahlfs,
Copyright © 1935 by the Württembergische Bibelanstalt / Deutsche Bibelgesellschaft
(German Bible Society), Stuttgart. Used by permission. The LXX MRT (machine
readable text) was prepared by the TLG (Thesaurus Linguae Graecae) Project
directed by Theodore F. Brünner at University of California, Irvine
WTT (Codex Leningradensis Hebrew Text. Includes changes as of Westminster
Morph 4.14.)
The WTT Hebrew text is based on the Michigan-Claremont Hebrew text, encoded
in 1981-1982 at the University of Michigan
NFT, PJT, TAR, Samaritan Targum, Peshitta (TAR/TAM Targumim: Aramaic Old
Testament) The Targum material is derived from the Hebrew Union College CAL
(Comprehensive Aramaic Lexicon) project.

1392 فصـلنامه امامت پژوهی _ شماره دوازدهم _ زمستان

88

ّ
حل لغزة تشبيه عدد األ ّمئة بنقباء بني إرسائيل
يف ظالل السنة اإلله ّية يف انتصاب اال ْثني َع َش منتخباً
أميررضاحقيقتخواه/ 1محمدرضامعيني

2

الخالصة:

بي األكرم بنقباء بني إرسائيل ،وأسباط بني إرسئيل ،حواريي
تروم هذه املقالة لدراسة تشبيه أوصياء ال ّن ّ
معنى آخر لهذه الروايات يفوق التساوي العددي ،وكذلك
بي عيىس ،عدد أشهر السنة ،بل إثبات ً
ال ّن ّ
تجيب عن السؤال املطروح يف املقام :أنّ عدد اال ْثني َع َش فقط هو جهة التشبيه يف هذه الروايات ،أم
هنالك جهات أخرى معن ّية بني املش ّبه واملش ّبه به؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تع ّرضت املقالة إىل دراسة
منزلة النقباء يف التوراة ،ودراسة مادة «النقييب» يف نسخ التوراة القدمية باللغات العرب ّية ،اآلرامية،
والنصعليه.
الرسيان ِية،واليونان ّية،وحقيقةمعنىانتخابالنقيب ّ
تتوصل املقالة إىل أنّ «االنتخاب واالنتجاب والنص من قبل الله» من الجهات
وانطالقاً من هذه الجهة ّ
األخرى املشــركة يف روايات التشــبيه بالنقباء اال ْثني َع َش ،ثم تنتهي إىل شواهد أخرى عىل املعنى
املذكور.
املفردات األساس ّية :عدد اال ْثني َع َش ،نقباء بني إرسائيل ،االنتخاب ،األ ّمئة اال ْثني َع َش ،األوصياء االثني
عرش ،التشبيه العددي ،نسخ التوراة القدمية.
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Decoding the Numerical Analogizing
of Imams to the Chieftains (naqīb) of
Israelites, in the Prophetic Tradition:
"ka iddat-e nuqabā'-e bani Israel"
302

Amir Reza Haghighatkhah1 / Mohammad Reza Moeini 2
Abstract

This article studies the hadiths analogizing the successors of the Holy
Prophet to the naqībs (chieftains) of the Children of Israel, apostles of Christ,
months, and eventually aims to highlight the possibility of a wider meaning
beyond the mere numerical equality. The study is going to find an answer
to the inquiry whether Number 12 bears the burden of Simile or there is
another Simile between the Vehicle and the Tenor?
To reply to this question, the position of Chiefs described in Torah and the
etymology of the terms (indicating ‘naqīb’) in the Hebrew, Aramaic, Syriac,
and Greek manuscripts have been studied. It is proposed that the semantic
concept of naqīb appertains to "divinely chosen". In this way, it is shown
that “being divinely chosen and appointed by God” can be regarded as the
common characteristic of the two parallel groups.
Due to this study, deeper understanding of numerical analogizing Hadiths
is culminated and the concept of Imam as “being divinely chosen” in Shiite
Thought is greatly strengthened. Furthermore, the fact underlines that the
Hadith of twelve successors after Prophet Muḥammad (PBUH) is perfectly
matched Shiite Imams.
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Imams, Twelve Successors, Numerical Analogy, Ancient Manuscripts of Torah
1. Graduate Student of Religious Studies (haghighatkhah@ut.ac.ir).
2. Undergraduate Student of Arabic Studies, University of Tehran
(moini.m.reza@gmail.com).

