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گزارشی از مناقب آسمانی امام نیکان

[عبدالحسین طالعی]1

آثار مکتوب دربارۀ امام امیرالمؤمنین؟ع؟ از یکسو آنچنان فراوان است که برشمردن
فهرستها و کتابنامههای مربوط ،خود میتواند موضوع نوشتارهای مستقل قرار گیرد؛
و از سوی دیگر چنان گسترده است که در میان نویسندگان آنها ،دهها تن غیرمسلمان
بهویژه اندیشمندان مسیحی یا غیر شیعه مانند دانشمندان سنی را میتوان یافت .این
بخش ،خود موضوع گفتارهای مستقل بوده و داستان همچنان ادامه دارد.در واقع یکی
از بهترین نقاط اتحاد تمام اندیشمندان منصف جهان ،اقرار و اعتراف به این نسخۀ
جامع فضیلتها و خوبیها است.

1

در میان اینهمه آثار ،برخی از آنها از جنبۀ ابتکاری ویژهای برخوردارند که به آنها
ویژگی خاصی داده است.
یکی از این کتابها که چهار سال از انتشار آن گذشته و علیرغم امتیازات خاص،
شهرت چندانی نیافته ،کتابی است که مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟ را از خالل سفرهای
کتاب اللؤلؤ الوهاج فی مناقب امیرالمؤمنین لیلة المعراج نوشتۀ سید محمد معلم
در سال  1429ق 1387 /ش ،توسط کتابخانۀ تخصصی امیرالمؤمنین؟ع؟ در مشهد
مقدس منتشر شده و در ضمن  234صفحه 185 ،گزارش از سفرهای آسمانی پیامبر
(معراج) را بر اساس  117منبع معتبر از آثار دانشمندان شیعه و سنی گردآورده است.
جنبههای ابتکاری کتاب و اعتبار شایان توجه منابع ،نگارنده را بر آن داشت تا از
زاویۀ القاب امام علی؟ع؟ به این کتاب بنگرد؛ القابی که خدای جانآفرین در ضمن
سفرهای معراج پیامبر رحمت ،امام نیکیها را بدان ستوده است؛ و کیست که نداند
 .1عضو هیئت علمی دانشگاه قم .Talei20@gmail.com
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آسمانی پیامبر رحمت جویا میشود.
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توصیف خداوند ،برخالف توصیف آدمیان ،نه از سر اغراق و مبالغه ،بل عین حق و
مالک حقیقت است.
درواقع ،این القاب باید برای کسانی که راه میجویند ،نشانههای راهنما باشد تا در پرتو
این نور ،راه یابند و به سرچشمۀ سعادت برسند.
در باب معراج و سـفرهای آسـمانی رسـول خدا ،سـخن فراوان اسـت که در این مختصر
نگنجـد .در اینجـا فقـط بـه ایـن نکته اشـاره میشـود که گزارشهـای معتبر و موثـق از این
سـفرهای منحصـر پیامبـر ،گنجینـهای ارزشـمند و بیبدیـل از حقایـق را در اختیـار مـا
نهـاده کـه رجـوع بـه آن میتوانـد بـه مـا در بهسـازی آیین و منـش زندگی مدد رسـاند .البته
گاه سـایۀگزارشهای غیـر معتبـر از معـراج بر بیـان و قلم افتاده و گاه بیتوجهی به حقایق
معتبـر ،ایـن فرصـت اسـتثنایی کمـال انسـانی را از ما گرفته اسـت.
باری ،در این گفتار ،با همین نگاه ،رهتوشهای برای حقیقت ،از این گنجینۀبیمانند
و بیش بها برمیداریم و به پارهای از القاب اماممان مینگریم که خدایمان به او داده
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است؛ با این اشاره که توضیح مربوط به هر لقب نیز از متن حدیث برگرفته شده است:

ً
.1امیرالمؤمنین .این لقب را خداوند منحصرا به علی بن ابیطالب داده و هیچکس حتی
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بزرگان معصوم را _ پیش و پسازآن جناب _ به این نام ننامیده است( .ص  27و )53

 .2هادی .او هدایتگری است از جانب خدای مهربان که در دنیا آیین زندگی انسانی و
درآخرت راه زیبای بهشت را به سپید رویان در آن سرا مینمایاند( .ص )30
ولیاهلل .کسی که به یک ّ
ّ .3
ولی خدا ،در هر درجهای ،اهانت کند ،خداوند این اهانت
را مصداق جنگ با خود دانسته است .پساز این مقدمه ،باالترین مصداق عنوان
ّ
«ولیاهلل» را امیرالمؤمنین؟ع؟میشناساند که جنگ با او همانند جنگ با خدا
است( .ص )78
ّ .4
وصی رسولاهلل .در توضیح این ویژگی ،خداوند میفرماید« :هر پیامبری که میمیرد،
جانشینی از خاندان خود بر جای مینهد؛ بهجز عیسی بن مریم که بازماندهای
وصی او شمعون الصفا استّ .
ندارد و ّ
وصی پیامبر نیز امام علی است»( .ص .)67

وصایت امام علی؟ع؟ ،امر مستقیم خداوند به پیامبرش بود (ص  108و )111؛ نه
انتخاب چند تن و حتی انتخاب شخصی پیامبر.
 .5خیر االوصیاء .یعنی بهترین جانشین در میان جانشینان پیامبران؛ چراکه جانشین
برترین پیامبر است( .ص  .)112این ویژگی با تعبیر «افضل الوصیین»(ص  )200و
«سید االوصیاء» (ص  )209نیز آمده است.
 .6مبتلی به .یعنی بزرگمردی شاخص که مردم بهوسیلۀ او آزموده میشوند؛ و اگر او
نمیبود ،پیروان خدا و رسولش از ظلمت پرستان و دشمنان خاندان نور ،شناخته
نمیشدند .آن بزرگوار شاخصی آشکار برای تمییز مؤمن از منافق است (ص 53
و  122و  125و  .)137او رایت هدایت برای امت است (ص  )209بهگونهای که اگر
تمامی مردمان بر پیروی از او همداستان بودند ،خداوند هرگز جهنم را نمیآفرید.
(ص )138
ّ
.7قائد ّ
المحجلین.یعنی پیشوای سپید رویان در روز جزا .آنان که در دنیا بهراستی
الغر
پیروی از او کردند و او را امام خود دانستند ،در قیامت چهرهای نورانی دارند.
(ص  50و )91
 .8معصوم .یعنی کسی که خدایش او را از هر خطا و لغزش باز داشته است( .ص )88
روا میدارند و سرانجام او را ناجوانمردانه به شهادت میرسانند( .ص )96نهتنها
خودش که دو فرزند و جانشینش _ امام حسن و امام حسین؟امهع؟_ نیز این مظلومیت
را از پدر به ارث بردند و به دست امت ناسپاس نمکناشناس به شهادت رسیدند.
(ص )153
.10قسیم الجنة و النار .اوست تقسیمکنندۀ مردمان برای ورود به بهشت و دوزخ( .ص
 )97و این در روز جزا است که در آن ،سیرت بر صورت غالب است و باطن آدمیان
آشکار میشود؛ برخالف دنیا که در آن ،ظاهرسازی و دروغ نمایی سکۀ رایج است.
 .11سفینه .کشتی نجات امت همانند کشتی نوح پیامبر؟ع؟ که هر کس در آن نشست به
نجات میرسد؛ وگرنه هالکت ،سرنوشتی است که برای خود برمیگزیند( .ص )102
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.9مظلوم .این صفت به دلیل ستمهایی است که به دست و زبان و قلم بر حضرتش
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 .12عبداهلل .بزرگترین افتخار امیرالمؤمنین؟ع؟ ،همانگونه که بزرگترین مدال افتخار
پیامبـر نیـز بـود( .ص  )117امیرالمؤمنیـن خود اشـاره دارد که تمـام نعمتهای او ،از
ناحیـۀ خـدای ربالعالمیـن اسـت .اگـر همـۀ آن نعمتها را از او بگیرد ،بر او سـتم
نهـا بیفزایـد ،بـه فضـل و رحمـت خود عمل کرده که بدان بسـی
روا نداشـته و اگـر بـر آ 
ّ
«المقرب
نسـان معنای صفت دیگر او را مییابیم:
سـزاوار اسـت( .ص  )128بدی 
من ربه» ،آنکه مقرب درگاه ربوبی اسـت( .ص )169
 .13الفتی الهاشمی .یعنی جوانمرد بنیهاشم که داستانهای جوانمردی او که از زبان
راستان نقل شده ،زینتبخش صفحات تاریخ است( .ص  140و  )144بهراستی
باید گفت« :ال فیت اال عیل.»...
 .14عضد رسولاهلل .یعنی بازوی توانمند رسول خدا؛ همانگونه که خدای بزرگ،

278

پیامبر دیگر خود حضرت موسی را بهوسیلۀ برادرش هارون؟امهع؟ مدد رسانید و
َ
َ َُ ُ ُ
او را بازوی موسی شناسانید و خطاب به اوفرمود:
<سنش ّد َعض َدک ِبأ ِخیک>1؛
«بهزودی بازوی تو را بهوسیلۀ برادرت توان میدهیم»( .ص )145
ّ .15کرار غیر ّفرار .یعنی مهاجمی که هرگز نمیگریزد( .ص  )145برگهای تاریخ گواه
روشن این حقیقت است. ...
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 .16خلیفة رسولاهلل .جانشین پیامبر که همانند آن بزرگ ،قرآن را به مردم میآموزد و در
اختالفهایی که بر سر تفسیر آن پیش میآید ،بیان صحیح الهی را به انسانهاباز
میگوید( .ص )155
این گفتار را به کالمی الهی حسن ختام میدهم که پنجاهوسه درس در اخالق
فردی و اجتماعی ازآن میتوان آموخت ،و رهتوشهای است از لحظات آسمانی ماه
خدا برای لحظهلحظۀ عمر. ...

در دوزخ و نوشتههای
در بهشت و هفت ِ
پیامبر رحمت در گزارشی مبسوط ،دربارۀ هشت ِ

آن سخن میگوید .خالصهای از بیان رسول مهربانی چنین است:

مرا به آسمان بردند و بهشت و دوزخ را به من نمایاندند .بر هر یک از هشت
 .1قصص35/

در دوزخ ،سه کلمه نوشته شده
در بهشت ،چهار کلمه و بر هر یک از هفت ِ
ِ
بود که هرکدام از آن کلمات برای کسی که آن را بیاموزد و به کار بندد ،از
تمام دنیا و آنچه در آن است بهتر است.
در اول بهشت نوشته شده« :ال اله االاهلل .محمد رسولاهلل .علی ّ
ولیاهلل.
بر ِ
هر امری را چارهای است و راهکار گوارا شدن زندگانی در دنیا ،چهار ویژگی
است :قناعت ،رها کردن کینه ،ترک حسد ،همنشینی با نیکان».
در دوم بهشت نوشته شده« :ال اله اال اهلل .محمد رسولاهلل .علی ّ
ولیاهلل.
بر ِ
هر امری را چارهای است و راهکار دستیابی به خوشنودی در آخرت ،چهار
ویژگی است :دست کشیدن از روی مهربانی بر سر کودکان یتیم ،مهربانی با
بیوهزنان ،کوشیدن برای برآوردن نیازهای مسلمانان ،دلجویی از نیازمندان
و تهیدستان».
بر در سوم بهشت نوشته شده« :ال اله اال اهلل .محمد رسولاهلل .علی
ّ
ولیاهلل .هر امری را چارهای است و راهکار صحت در دنیا ،چهار کار
است :کمگویی ،کمخوابی ،کمرفتن و کمخوردن».
ّ
ولیاهلل .هر کس به خدا و روز جزا ایمان آورده ،بایدهمسایهاش را بزرگ
دارد ،مهمانش را بزرگ شمارد ،به پدر و مادر نیکی کند ،و سخن به نیکی
بگوید و گرنه ساکت ماند».
در پنجـم بهشـت نوشـته شـده« :ال الـه اال اهلل .محمـد رسـولاهلل .علـی
بـر ِ
ول ّـیاهلل .هـر کـه میخواهـد بـه ذلـت نرسـد ،کسـی را ذلیـل نکنـد؛ هـر کـه

میخواهـد بـد نشـنود ،بـد نگویـد؛ هـر کـه میخواهـد مـورد سـتم قـرار نگیرد،
به کسـی سـتم نکند؛ و هر که میخواهد به رشـتۀ محکم الهی چنگ زند،
بـه ایـن گفتـار (و ایمـان و عمـل بـدان) پایبنـد باشـد :ال الـه االاهلل .محمـد
رسـولاهلل .علـی ول ّـیاهلل».
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در چهارم بهشت نوشته شده« :ال اله اال اهلل .محمد رسولاهلل .علی
بر ِ
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در ششـم بهشـت نوشـته شـده« :ال الـه اال اهلل .محمـد رسـولاهلل .علـی
بـر ِ

ول ّـیاهلل .هـر کـه میخواهـد قبرش گشـاده باشـد باید مسـاجد را پاکیزه کند.
هـر کـس دوسـت دارد بدنـش در گـور طعمـه کر مهـا نشـود ،مسـاجد را جـارو
کند.هـر کـس دوسـت دارد کـه گـور او تاریک نباشـد ،مسـاجد را نورانی کند.
هـر کـه میخواهـد بدنـش در زیـر زمیـن تـازه بمانـد و نپوسـد ،در گسـترش
مسـاجد بکوشـد».
در هفتـم بهشـت نوشـته شـده« :ال الـه اال اهلل .محمـد رسـولاهلل .علـی
بـر ِ
ول ّـیاهلل .صفـای دل در چهـار ویژگـی اسـت :عیـادت بیمار ،تشـییعجنازه،

تهیـۀ کفـن بـرای مـردگان و ادای دیـن».
در هشــتم بهشــت نوشــته شــده« :ال الــه اال اهلل .محمــد رســولاهلل .علــی
بــر ِ
ّ
ولیاهلل.هــر کــس میخواهــد از ایــن هشــت در وارد بهشــت شــود ،بایــد بــه

چهــار خصلــت پایبنــد باشــد :صداقــت ،ســخاوت ،اخــاق نیکــو و تــرک
آزار بنــدگان خــدای عزوجــل».
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در اول دوزخ نوشته شده« :لعنت خدا بر دروغگویان ،لعنت خدا بر بخل
بر ِ

فصـلنامه امامت پژوهی _ شماره دوازدهم _ زمستان 1392

کنندگان ،لعنت خدا بر ستمگران».
در دوم دوزخ نوشته شده« :کسی که بر خدا امید بندد ،به سعادت
بر ِ
میرسد؛ کسی که در برابر (عدل) خدا احساس ناامنی کند ،به امنیت
میرسد؛ کسی که به غیر خدا امید بندد و در برابر غیر خدا احساس ناامنی
کند ،فریب خورده و هالک میشود».
در سوم دوزخ نوشته شده« :هر که میخواهد در قیامت عریان نباشد،
بر ِ
در دنیا بر نیازمندان لباس بپوشاند؛ هر کس میخواهد در قیامت گرسنه
نباشد ،گرسنگان را در دنیا اطعام کند؛ و هر کس میخواهد در قیامت
تشنه نباشد ،در دنیا تشنگان را سیراب کند».
در چهارم دوزخ نوشته شده« :سه گروه را خداوند ،ذلیل میسازد :کسی
بر ِ

که اسالم را خوار شمارد ،کسی که به اهلبیت پیامبر خدا اهانت کند،
کسی که به ستمگران در ظلم بر مردم کمک رساند».
در پنجم دوزخ نوشته شده« :از تمایالت نفس خود پیروی مکن که هوای
بر ِ
نفس ،انسان را از ایمان دور میسازد .دربارۀ آنچه ربطی به تو ندارد فراوان
سخن مگو که از چشم خدایت میافتی .یاور ستمگران مباش که بهشت
را برای ستمگران نیافریدهاند».
در ششم بهشت نوشته شده« :من (جهنم) بر سه گروه حرام هستم:
بر ِ
تالش کنندگان در راه خدا ،صدقه دهندگان و روزه گیران».
در هفتم دوزخ نوشته شده« :به حساب خود برسید پیش از آنکه به
بر ِ
حساب شما برسند .خود را سرزنش کنید پیش از آنکه شما را سرزنش
کنند .دستی به دعا به درگاه خدای عزوجل برآورید پیش از آنکه به محضر
خدایتان وارد شوید درحالیکه امکانی برای این کار نداشته باشید».
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.1حمویــی جوینــی ،ابراهیــم بــن محمــد ،فرائــد الســمطین 241 _238/ 1 ،ح 186؛ ابــن شــاذان قمــی،
الروضــة فــی فضائــل امیرالمؤمنیــن ،177 _ 175 ،ح 153؛ زرنــدی ،محمــد بــن یوســف ،نظــم درر
الســمطین.124 _122 ،

