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چکیده
تشـبیه یکـی از پای ههـای اساسـی علـم بیـان و از پربسـامدترین گون ههـای ادبـی اسـت؛ ایـن
ذهن مخاطب
اسلوب از مهمترین سازوکارهایی است که متکلم را در انتقال بهتر مفهوم به ِ

و تأ کیـد بـر آن یـاری میرسـاند .بـا بررسـی تشـبیهات بـهکار رفتـه در کالم رسـول خـدا؟لص؟
تهـای گونا گـون و بـا توجـه بـه نـوع مخاطـب،
یشـود کـه گفتمـان ایشـان در باف 
آشـکار م 
متفاوت اسـت .ایشـان برای واالترین امر رسـالت و هدایت جامعۀ بعد از خویش ،در تبیین
تهـای مختلفـی کـه در ارتـکاز ذهنـی مخاطـب نسـبت بـه وجـه
واژگان تشـبیهی بـا ظرفی 
شـبه ،ایجـاد میکننـد ،نقـش خـود را در هدف آن حضرت به خوبـی ایفا میکنند .یافتههای
پژوهـش حاضـر ،ضمـن تأییـد رو یـۀ تشـبیهی در گفتـار پیامبر ا کـرم؟لص؟ ،نشـان میدهد که
در تبییـن تشـبیهات آن حضـرت ،فراتـر از بافـت و سـاختار ،بایـد بـه محتـوا و بـه ایفـای نقـش
یهـای آن توجـه کـرد.
ایشـان در تبییـن و تفهیـم امـر خطی ِـر امامـت و نیـز شـرایط و ویژگ 
کلیدواژ ههـا :گفتـار رسـول خـدا؟لص؟ ،تشـبیه ،وجـه شـبه ،امامـت امیرمؤمنـان؟ع؟ ،خالفـت
امیرمؤمنـان؟ع؟.
* تاریخ دریافت مقاله ( )97/1/13تاریخ پذیرش ()97/2/20
(الزم بــه ذکــر اســت بــه دلیــل تأخیــر در انتشــار ایــن دوفصلنامــه ،تاریخهــای دریافــت و پذیــرش
مقــاالت ،بــا تار یــخ درج شــده بــر روی جلــد همخوانــی نــدارد).
 .1دانش آموخته سطح  3مرکز تخصصی امامت اهل بیت؟مهع؟ s.hsabzevari@yahoo.com

ع؟نانمؤم ريما تماما  نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

امامـت و جایـگاه و یـژۀ امیرمؤمنـان؟ع؟ از ایـن اسـلوب بهـره بردهانـد .پرواضـح اسـت کـه این
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درآمد
رسـول خـدا؟لص؟ در هدایـت و تربیـت ،گـوی سـبقت را از همـه ربـوده و بهعنـوان
َ
ّ َ
َ َ َ َ ُ 1
«أد َب ن ِب َّی ُـه فأحسـن أدبـه»
بزرگتریـن مربـی بشـر معرفـی شـده اسـت؛ ایشـان بـه حکـم
پـروردۀ پـروردگار عالـم بـوده و اخلاق و زندگـی و سـیرۀ اوّ ،
تجسـم آموزههـای واالی قـرآن
کریـم اسـت.
آن حضـرت اگـر دریافـت «جوامـع الـکالم» از خداونـد را بـه افتخـار یـاد میکنـد 2،بـدان
معنـا نیسـت کـه آنچـه در گفتـار ایشـان انعـکاس یافتـه ،تمـام فضایـل و همـۀ معـارف
اسـت ،بلکـه مقـداری اسـت کـه بـه انـدازۀ عقـل و خـرد مخاطـب خـود ،آن را در لـوح
شـفاف گفتـار ،آشـکار کـرده اسـت 3.ایـن محدودیـت بـرای حجـج الهـی در روابـط و
مناسـبات بـا مـردم ،همـواره وجـود داشـته و در گفتگـوی بـا آنـان ناگزیـر ،از روشهـا و
الگوهـای مختلـف کالمـی بهـره بردهانـد ،تـا از ایـن طریق ،بـا گفتمان خویـش از حقایق
پـرده بردارنـد و هـدف و غـرض خـود را بـه آنـان القـا کننـد.
مهمتری ــن ام ــر در ط ــول رس ــالت رس ــول اک ــرم؟لص؟ بع ــد از موض ــوع یکتاپرس ــتی ،ام ــر
«امامــت» و «خالفــت» اســت کــه در گفتــار و رفتــار نبــوی جایــگاه ویــژه و بازتابــی تمــام
دارد و پهن ــۀ عظی ــم کتابه ــای اخب ــار ،سرش ــار از تأ کیده ــای رس ــول خ ــدا؟لص؟ ب ــر
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فضیل ــت ای ــن گوه ــر منظوم ــۀ معرف ــت دی ــن اس ــت .ازایـ ـنرو آن حض ــرت همس ــو ب ــا
ض ــرورت ام ــر خالف ــت و ایف ــای نق ــش خوی ــش در ام ــر هدای ــت مردم ــان ،ب ــه گونهه ــا و
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روشه ــای گفت ــاری و رفت ــاری مختل ــف ،م ــردم را ب ــه جای ــگاه رفی ــع «امام ــت» و «ام ــام»
رهنم ــون ب ــود.
َّ َ َ َّ َ َ َّ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ُ ُ
ـق َع ِظ ٍيم:»...
ى خل ٍ 
ـك ل َعل 
«ِ .1إن اهَّلل عـز و جـل أدب ن ِبيـه فأحسـن أدبـه فلمـا أ كمـل لـه الدب قـالِ :إن 
کلیــنی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی ،266 /1 ،ح 4؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار ،4 /17 ،ح .3
ً َ ُ ً ُ َّ
َ
ُْ ُ َْ ً َ َ َ َ ٌ َ
َْ ُ
ْ ْ َ
نم َو ُنص ْـر ُت ب ُّ
الر ْع ِـب َو
« .2أع ِطيـت
خسـا ْل ُي ْعطهـا أ َحـد ق ْب ِ يل؛ ُج ِعل ْـت ِل َـي ال ْرض َم ْس ِـجدا َوطهـورا َو أ ِحـل ِل َـي َالغ ُ ِ
ِ
ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ
ـت جو ِام ـع الـكل ِم و أع ِطيـت الشـفاعة» :صـدوق ،محمـد بـن علـی ،مـن ال یحضـره الفقیـه ،240 /11 ،ح
أع ِطي 
724؛ همـو ،امالـی ،6 /216 ،مجلـس .88
َ َّ
َ َ َُ ُ
ُ
َّ
ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ
اهَّلل؟لص؟ِ :إنا
اهَّلل؟لص؟ ال ِعبـاد ِبكن ِه عق ِل ِه قط و قال :قال رسـول ِ
 .3امـام صـادق؟ع؟ فرمودنـد« :مـا كل َـم َر ُسـول ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ّ َ َّ
َ َ َْ ُُ
ول ْـم» :کلینـی ،محمـد بـن یعقوب ،همـان ،23 /1 ،ح 15؛
مع ِاشـر ال ن ِبي ِـاء أ ِمرنـا أ ن نك ِل 
ـم الن َـاس على قـد ِر عق ِ ِ
صـدوق ،محمـد بـن علی ،همـان ،6 /418 ،مجلس .65

ش ــایان ذک ــر اس ــت ،آنچ ــه ت ــا کن ــون در عرص ــۀ اثب ــات امام ــت امیرمؤمن ــان؟ع؟ بیش ــتر
ً
م ــورد توج ــه ق ــرار گرفت ــه ،ادل ــه و نص ــوص دال ب ــر امام ــت آن حض ــرت ب ــوده و غالب ــا
گونههــای گفتــاری و رفتــاری پیامبــر اکــرم؟لص؟ مــورد غفلــت اهــل تحقیــق واقــع شــده
اس ــت؛ ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه میت ــوان ادع ــا ک ــرد ،توج ــه و دق ــت در س ــیر تاریخ ــی
مختلـــف منظومـــۀ معرفتـــی امامـــت در
زندگانـــی آن حضـــرت و بازتـــاب الیههـــای
ِ
گونهه ــای گفت ــار و رفت ــار نب ــوی ،یک ــی از بایس ــتههای عرص ــۀ تبیی ــن و دف ــاع از جای ــگاه
واالی امام ــت و ام ــام اس ــت؛ اف ــزون ب ــر ای ــن ،گش ــودن باب ــی نوی ــن در مباح ــث تاری ــخ
تفکــر امامــت بــا حجــم گســتردۀ معــارف امامتــی موجــود در ســیرۀ نبــوی ،دســتاورد ایــن
رویک ــرد اس ــت.
پرواضــح اســت کــه الگوهــای گفتــاری را میتــوان بــر اســاس ســاختار و محتــوا و ارتبــاط
بــا مخاطــب ،بــه انــواع مختلفــی تقســیم کــرد؛ از جملــۀ آنهــا« ،گونههــای اســلوب گفتــاری
و آرایههــای لفظــی» اســت کــه خــود بــه شــیوههای گوناگونــی ماننــد شــیوۀ «تشــبیهی»،
«تأ کی��دی»« ،پرسش��ی» و «مجملگوی�یـ و استفساــری» تقســیم میشوــد .پژوهــش
حاضــر بــا توجــه بــه گســترۀ تاریخــی و روایــات صــادره پیرامــون ســیرۀ نبــوی در منابــع
امامی�هـ ،در صدــد تبییــن برخــی از «گونههــای تشــبیهی گفتــار نبــوی در تبییــن امامــت
ایـ�ن راس��تا ،گاه بــه برخــی از منابــع فرعــی و کتــب عامــه ،بهعنــوان شــاهد و مؤیــد اســتناد
شــده اســت.

ّ
الزم بـه ذکـر اسـت کـه میـان گونههـای گفتـاری ،مهمتریـن شـیوۀ مؤثـر ،صنعـت تشـبیه

اسـت؛ با دقت در تشـبیههایی که در گفتار نبوی بهکار گرفته شـده ،مشـاهده میشـود
کـه هریـک از آنهـا ،گویـای نـکات دقیقـی در بـاب شـرایط ،ویژگیهـا ،مقامـات و شـئون
امامـت اسـت .در ایـن نوشـتار ،علاوه بـر اثبـات اصـل ایـن شـیوۀ گفتـاری و نقـش آن در
ترویج فرهنگ امامت ،به بررسـی داللتهای آشـکار و پنهان این تشـبیهها در منظومۀ
معرفتـی امامـت میپردازیم.

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

امیرمؤمنــان؟ع؟» ضمــن بیــان دهگونــه از تشــبیهها و تبییــن وجــوه تشــبیه میباشــد؛ در
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علم بیان دانشـی اسـت که به وسـیلۀ آن ،کیفیت ایراد یک معنا با روشهای گوناگون
در جایگاههـای مختلـف _ بـه صورتـی کـه بـه وضـوح بـر مدلـول راهنمایـی کنـد _
شـناخته میشـود و عهـدهدار شـناخت و کاربـرد صنعـت تشـبیه میباشـد 1.تشـبیه کـه
از پربسـامدترین و باالترین انواع بالغت قلمداد شـده اسـت 2،نوعی دریافت و پذیرش
همانندیهـای دو یـا چنـد چیـز در یـک یـا چنـد صفـت اسـت کـه گوینـده و نویسـنده،
مشـبهّ ،
آن را در ضمـن نثـر و نظـم نشـان میدهـد؛ 3ارکان تشـبیه عبارتانـد ازّ :
مشـب ٌهبه،
ً
مشـب ٌهبه قویتـر از ّ
غالبـا در ّ
مشـبه اسـت .در
وجـه شـبه و ادات تشـبیه؛ وجـود وجـه شـبه
مـواردی ،وجـه شـبه از کالم حـذف میشـود 4.متکلـم بـرای ابـراز خواسـتههای خویـش
همـواره نمیتوانـد بیانـی سـاده داشـته باشـد و گاه بـرای بیـان ضمیـر و درون خویـش
بینیـاز از تشـبیه نیسـت ،همانگونـه کـه فـرد بیمـار بـرای توضیـح درد خـود ناگزیـر از
تشـبیه اسـت .چـه بسـا یـک کالم تشـبیهی ،بسـیار مؤثرتـر از یـک کالم سـاده واقـع شـود و
تأثیـر کالم را قویتـر و ُبـرد آن را بیشـتر کنـد؛ تشـبیه علاوه بـر افزایـش قدرت بیـان متکلم و
ّ
ّ
ّ
خالقیـت وی ،شـنونده را نیـز در حـد گوینـده ،غرق در لـذت آن معنای خاص
ابتـکار و
میکنـد و معنـا را بـرای وی واضـح میسـازد.
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یکــی از گونههــای گفتــاری پیامبــر اکــرم؟لص؟ در تبییــن مقامــات واالی امیرمؤمنان؟ع؟
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بــه کار بــردن صنعــت تشــبیه اســت .آن حضــرت بــا توجــه بــه مخاطــب و میــزان تأثیــر
کالم در وی ،ذهــن او را بــه خصوصیــات و ویژگیهایــی کــه در ّ
مشــبهبه وجــود دارد،
منتقــل ســاخته و فــرد را بــا اعمــاق و ابعــاد ایــن تشــبیه درگیــر میکــرد ،تــا از ایــن رهگــذر،
 .1تفتازانی ،سعدالدین ،مختصر المعانی ،ص  25و .26
 .2سـیوطی ،جاللالدیـن ،االتقـان فـي علـوم القـرآن140 /2 ،؛ وی از مبـرد چنیـن نقـل میکنـد« :ا گـر
کسـی ادعـا کنـد بیشـتر کالم عـرب از تشـبیه اسـت ،بعیـد نیسـت»؛ همـان.
 .3رجایی ،محمد خلیل ،معالم البالغة ،ص .244
 .4تفتازانی ،سعدالدین ،همان ،ص .189 - 188
 .5مرادحاصـل ،محمـد« ،بررسـی آثـار تعلیمـی و تربیتـی و تمثیالت آیات قرآن کریم» ،اسـتاد راهنما:
بیـژن کرمـی ،اسـتاد مشـاور :محمدحسـین بیـات ،دانشـگاه عالمـه طباطبایـی ،دانشـکدۀ ادبیات
و علـوم انسـانی 1389 ،ش؛ فتاحـی زاده ،فتحیـه و نجمـه افشـاری« ،تشـبیهات و تمثیلات قرآن و
فرهنـگ زمانـه» ،مجلۀ سـفینه.34 - 9 /24 ،

بــا حقایقــی دیگــر از مقامــات امیرمؤمنــان؟ع؟ آشــنا شــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه گرچــه
در بعضــی گفتارهــا بــه وجــوه تشــبیه اشــاره شــده اســت ،ولــی بــا دقــت در غــرض از
کار بــرد آن ،میتــوان بــه وجــوه گوناگــون دیگــری در آن تشــبیه دســت یافــت .تشــبیههای
مختلفــی از ناحیــۀ پیامبــر؟لص؟ در ایــن زمینــه صــادر شــده اســت کــه در ذیــل بــه برخــی
از آنهــا اشــاره میشــود:

 _1تشبیه به کعبه
پیامبر؟لص؟ در موارد مختلفی امیرمؤمنان؟ع؟ را به «کعبه» تشبیه کرده و گاه به برخی
از وجوه تشـبیه پرداختهاند.
رسول خدا؟لص؟ هنگام وصیت خطاب به امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود:
فقـط َم َثـل تـو در میـان امـتَ ،مثـل کعبه اسـت که خداوند بـه عنوان پرچم
َ
علـم ،آن را نصـب کـرد و از هـر ّ
درۀ عمیـق و ناحیۀ دور دسـتی به سـوی او
و
یشـتابند و او به سـوی آنها نمیرود ،و تو پرچم هدایت و نور و روشـنایی
م 
1
دین هستی.
َ
در این بیان نورانی ،کعبه بسان علم و پرچمی معرفی شده که همگان ،از دور و نزدیک
بـه سـوی آن حرکـت کـرده و تمـام مسـلمین زیـر ایـن پرچـم و نشـانۀ اسلام قـرار میگیرنـد
بسـان کعبه ،پرچم هدایت اسـت و امت اسلامی موظفاند تحت لوای او قرار گرفته و
هماننـد کعبـه ،در اعمـال خویـش بـه ایشـان توجه کننـد و رفتار و کـردار خـود را بر موازین
دسـتورات او منطبـق سـازند؛ چراکـه ایشـان َعلـم هدایت و نور میباشـد.
دیگـــر آنکـــه کعبـــه خـــود عامـــل وحـــدت و قـــرار گرفتـــن مســـلمین در صـــف واحـــد
اس ــت؛ پیامب ــر خ ــدا؟لص؟ ب ــا ای ــن تش ــبیه ،چنی ــن جایگاه ــی را ب ــرای امیرمؤمن ــان؟ع؟
ُ
َ
ُ َ َ ً َ َّ ُ ْ
َ َ
ْ ُّ َ ّ َ
«ف ِا َّنــا َم َث ُل َ
َ
َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
یق َو
.1
ــک ِ يف األم ِــة مثــل الکعب ِــة نصبــا اهّلل علمــا و ِانــا تــؤ ِ يت ِمــن ک ِل ف ٍــج ع ِمیــق و نــأي س ِــح ٍ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
یــن :»...شــریف رضــی ،محمــد بــن حســین ،خصائــص
ــأت َو ِانــا انــت عل ُــم الــدی َو نــور ِ
ال ت ي
الد ِ
االئمــة؟مهع؟ ،ص 72؛ ابــن طــاووس ،علــی بــن موســی ،طــرف مــن االنبــاء و المناقــب ،ص 25؛

بحرانــی ،هاشــم ،غایــة المــرام.34 /3 ،

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

و آن را محـور و قبلـۀ خویـش قـرار داده و بـه سـوی آن توجـه میکننـد .امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز

13

معرفـــی کـــرده و توجـــه و اقبـــال مســـلمین بـــه ایشـــان را مایـــۀ هدایـــت و عـــدم تفرقـــه
دانسته است.
وجـه شـباهت دیگـری کـه بیانگـر وظیفـۀ آحـاد مسـلمین اسـت ،رو یآوردن و قـدم
برداشـتن بـه سـوی کعبـه اسـت؛ یعنـی آنچنـان نیسـت کـه کعبـه بـه سـوی مـردم بیاید.
بـا توجـه بـه ایـن نکتـۀ دقیـق ،بدیهـی اسـت کـه رفتـن بـه سـمت خلیفـۀ الهـی و اطاعت
از وی ،وظیفـۀ مـردم اسـت؛ البتـه اعـراض و زیـر بـار نرفتـن آنـان ،خسـارت و ضـرر عظیم
خودشـان را در پـی دارد .ایـن امـر ،دلیلـی بـر عـدم اقدامـات ابتدایی امامـان؟مهع؟ در برابر
خلفـای جـور محسـوب میشـود؛ زیـرا در صـورت رو یبرگردانـدن مـردم ،امـام وظیفـهای
نسـبت بـه تشـکیل حکومـت و ادارۀ امـور ظاهـری جامعـه نـدارد؛ اگرچـه امـام ،خلیفـه
و حجـت از جانـب خداونـد اسـت و سـایر آثـار وجـودی ایشـان بـر مخلوقـات مترتـب
میباشـد.
پیامبر گرامی؟لص؟ خطاب به علی؟ع؟ فرمود:
ای علـی! تـو بسـان کعبـه هسـتی؛ [مـردم] بـه سـوی تـو آمـده و تـو بـه سـراغ
آنـان نمـیروی؛ پـس ا گـر مـردم بـه سـوی تـو آمـده و امـر تـو را پذیرفتنـد ،از
14

ایشـان قبـول کـن و ا گـر تـو را رهـا کردنـد ،آنـان را وا گـذار تـا اینکـه خـدا را
بیابنـد.

1
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از مجموعۀ روایات در این زمینه ،که به برخی از آنها و وجوه تشـبیه مندرج در متنشـان
اشـاره شـد ،جایـگاه رفیـع امیرمؤمنـان؟ع؟ در امامـت و راهبری واضح شـده و نیز وظیفۀ
یکایک مسـلمانان به توجه و واسـپاری امور خود به ایشـان مبرهن میشـود.

 _2تشبیه به درب شهر علم
ارزش انسـان در میـان مخلوقـات بـه جهـت خـردورزی و کسـب دانـش بـوده 2و یکـی
َ
َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ْ
ک فاق َبل ُه ِم ْ ُن ْـمَ ،و ِا ْن ْل
وم فسـلموا ل
« .1یـا ع ِلی ،انـت ِبنـ ِـزل ِة الکعب ِـة تـؤ يت و ال تـأ يت ف ِـان اتـاک هؤ ِ
الء الق ِ
َ َْ
ْ
َیأ ُت َ
ال تأ ِ ِتم حیت یأتوا اهلل» :طبری ،عمادالدین ،بشـارة المصطفی؟ص؟ لشـیعة المرتضی؟ع؟،
وک ف

ص  ،428ح 7؛ بحرانی ،هاشـم ،همان.21 /6 ،

َ ْ َف َّ ُ َّ ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َّ ذ نَ أُ تُ ْ ْ َ َ َ ت َ َّ ُ تَ ْ َ ُ نَ َ
و� خ� ب� ي�ر> :مجادلة.11 :
ا� و الله بِ�ما �عمل
 .2ي
<�ر� ِ ع الل ه ال ي��� �م�وا ِم�كم و ال ي��� �و�وا ال ِعلم در ج� ٍ

از مهمتریـن رسـالتهای دیـن و رهبـران دینـی ،ایجـاد انگیـزه و جهتدهـی صحیـح
بـر تلاش و هدفمنـدی بـرای دسـتیابی بـه دانـش اسـت؛ ازایـنرو علـم و آ گاهـی ،از
اساسـیترین عناصـر زمامـداری و رهبـری و مدیریـت اسـت .قـرآن مجیـد بـه ایـن امـر در
موارد مختلفی اشـاره کرده که جریان طالــوت ،نمونهای از آن اسـت؛ قرآن بیان میدارد
پیـکار بـا یـک پادشـاه مقتـدر و
کـه خداونـد وی را بـرای زمامـداری بـر بنیاسـرائیل و
ِ

ظالـم برگزیـده و در برابـر هجمـۀ اعتراضهـای مـردم ،کـه معیـار گزینـش را فزونـی ثروت و
حسـب و نسـب میدانسـتند ،او را بـه فزونـی علـم موهبتـی و توانایـی جسـمانی معرفـی
کـرده اسـت.

1

بـا توجـه بـه اینکـه پیامبـر اکـرم؟لص؟ ،سـرآمد انسـانها و اشـرف انبیـاء؟مهع؟ و شـریعت
او آخریـن و کاملتریـن شـرایع الهـی اسـت ،بـر سـایر پیامبـران از هـر جهـت ،بهویـژه
علـم و دانـش ،برتـری دارد .جامعیـت و برتـری علـم و دانـش پیامبـر؟لص؟ را میتـوان بـه
جامعیـت قـرآن مسـتند سـاخت؛ قرآنـی کـه نسـبت بـه هیـچ چیـز فروگـذار نکـرده 2و هـر
تـر و خشـکی در آن ثبـت شـده 3و روشـنگر هـر چیـزی و رهنمـود و رحمـت بـرای همـگان
اسـت؛ 4این قرآن بر قلب مبارک پیامبر؟لص؟ نازل شـده اسـت و ایشـان عالوه بر اینکه
واجـد جمیـع دانـش آن بـوده ،عهـدهدار تفسـیر و تبییـن آن نیـز شـده اسـت.

5

قـرآن مجیـد کیفیـت رسـیدن بـه حقیقت نیکیهـا را نیز بیان کرده و چنین دسـتور داده

َ ق َ َ ُ ْ نَ ُّ ُ ْ نَّ َّ َ قَ ْ َ َ ثَ َ ُ ْ ُ تَ َ ً ق ُ أَ نَّ َ ُ نُ َ ُ ْ ْ ُ َ َ
نَ أَ ُ ْ ْ ْ ُ
و� له ال ُملك عل يْ� ن�ا َو � ْح نُ� � َح قّ� ِب�ال ُمل ِك ِم ن�ه
< .1و �ال لهم � ِب� ي�هم ِإ�� الله �د ب�ع� لكم طالو� م ِلكا �الوا ��ى ي�ك
َ َ ْ ُ ْ تَ َ َ �ةً َ ْ
ال � نَّ� ا َّلل َه ْ
اص َط ف� ُاه َع َل يْ� ُك ْم َو �ز َاد ُه ب َ� ْس َط�ةً �ف� ْال ِع ْل ِم َو ْال�ج ْس ِم َو ا َّلل ُه يُ��ؤْ �ت � ُم ْل َك ُه َم ن�ْ
مال ق� َ ِإ
و لم ي��ؤ � سع ِم ن� ال ِ
ي
ِ
ِي
َ
َ َ َّ ُ
واس ٌع ع يل� ٌم> :بقـرة.247 :
ي��ش ُاء و الله ِ

 .2انعام.38 :
 .3انعام.59 :
 .4یوسف111 :؛ انعام.114 :
 .5نحـل 44 :و  .64بیـان جامعیـت علـم پیامبـر؟لص؟ را میتـوان از آیـات مختلـف دیگـری ،ماننـد
آیـات دال بـر شـاهد بـودن بـه اعمـال تمـام امـت بهدسـت آورد :بقـره143 :؛ نسـاء41 :؛ توبـه105 :؛
نحـل.89 :

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

اسـت که از «درب و دروازه» وارد شـوید:
َ َ ْ َ ْ ُّ أَ نْ ت َ أْ تُ ْ ُ ُ تَ نْ ظُ ُ
َ نَّ ْ َّ َ ن تَّ ق َ أْ تُ ْ ُ ُ تَ
ورها و ِلك� ال ِب�ر م ِ� ا�� ى و ��وا ال ب� ي�و�
<...و ل ي�س ال ِب�ر ِب��� ���وا ال ب� ي�و� ِم� �ه ِ
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َ
َّ ُ َّ َ َّ ُ ُ ْ
أْ
وا�ها َو تا� ق�وا الل َه ل َعلك ْم ت� ف� ِل ُحو�ن>
ِم نْ� � ب� ِب

1

بـا توجـه بـه مقدمـات فـوق ،یکـی دیگـر از تشـبیههای پیامبـر خـدا؟لص؟ کـه بـا الفـاظ
مختلـف در مجامـع حدیثـی فریقین به چشـم میخورد ،حدیث «مدینة العلم» اسـت.
َّ
ایـن روایـت را بیـش از بیسـت نفـر از صحابـ ه و تابعیـن و بیـش از صـد نفـر از محدثیـن
امامیـه و اهـل سـنت بـا الفـاظ مختلـف نقـل کردهانـد 2.بهتریـن شـاهد بـر اعتبـار ایـن
حدیـث ،شـهرت و اسـتدالل و استشـهاد علمـای عامـه بـر آن اسـت.

3

این حدیث عالوه بر اینکه جامعیت و گسترۀ بیانتهای علم پیامبر اکرم؟لص؟ را نشان
میدهد _ که هر آنچه از علم و دانش نسبت به گذشته و آینده است در سینۀ مبارک
اوست _ یکی از کاملترین توصیفات رسول خدا؟لص؟ از علم و دانش امیرمؤمنان؟ع؟
و پیوستگی آن به دریای بیکران دانش پیغمبری به شمار میرود .پیامبر اکرم؟لص؟ در
این حدیث خود را «شهر علم» و علی؟ع؟ را «باب» و دروازۀ آن شهر نامیدهاند.
در گذشـته بـرای حفـظ و امنیـت ،اطـراف شـهر را بـا دیـوار محصـور کـرده و بـرای ورود و
خـروج ،از دروازه اسـتفاده میکردنـد؛ پرواضـح اسـت کـه ورود و خـروج از غیـر ایـن راه،
متعـارف نبـوده و چـه بسـا حکـم تجـاوز و دزدی را بـه دنبـال داشـته اسـت.
16
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 .1بقـرة189 :؛ الزم بـه ذکـر اسـت کـه امـر در جملـه <و تا�وا بال� ی� ت
و� ن
م� با� بوا�ها> امـر مولـوی و تکلیـفآور
نیسـت ،بلکـه ارشـاد بـه حکـم عقـل اسـت؛ چراکـه در نصـب درب بـرای هـر خانـه ،غـرض عقالئی
در نظـر گرفتـه شـده اسـت و آن ایـن اسـت کـه همـۀ کسـانی کـه قصـد ورود بـه آن خانـه را دارنـد ،از
یـک محـل ّ
معیـن داخـل و خـارج شـوند؛ از ایـن رو ،افـرادی کـه از ایـن غـرض عقالیـی چشمپوشـی
یشـوند.
کننـد و بـه آن توجـه نکننـد ،مـورد سـرزنش و توبیـخ عقلا قـرار گرفتـه و متجـاوز برشـمرده م 
َّ
 .2عالمه امینی در کتاب شـریف «الغدیر» نام بیش از بیسـت نفر از محدثین اهل سـنت را ذکر کرده
که این حدیث را حسـن یا صحیح دانسـتهاند :امینی ،عبدالحسـین ،الغدیر 78 /6 ،و 79؛ آیت
اهلل میالنـی نیـز در کتـاب «نفحـات االزهـار فـي خالصـة عبقات االنوار» در سـه مجلد بـه الفاظ این
حدیـث و بررسـی سـند آن در مجامـع حدیثـی عامـه پرداختهانـد :میالنـی ،علـی ،نفحـات االزهـار،
ج  10و  11و 12؛ از دیگـر تحقیقاتـی کـه در بـاب صحـت ایـن حدیـث انجـام شـده ،کتـاب «فتـح
المــلک العلـي بصحـة حدیـث بـاب مدینة العلم علـي» از احمد بن محمد بـن الصدیق المغربي
(متوفـای  1380ق) اسـت کـه بـا مقدمـه و حواشـی دکتـر محمدهـادی امینـی در اصفهـان در 176
صفحـه به چاپ رسـیده اسـت.

 .3میالنی ،علی ،نفحات االزهار.53 – 40 /10 ،

ّ
«بـاب» بـه معنـای محل داخلشـدن در چیزی اسـت کـه اصـل آن ،راه ورودی یا مدخل
مکانهـا ،ماننـد درب شـهرها و خانههـا اسـت 1.البتـه ایـن واژه بـرای ورود در امـور غیـر
محسـوس ماننـد ورود در علـم و دانـش نیـز بـه کار مـیرود .گفتـه میشـود« :هـذا العلـم
بـاب إلـی علـم کـذا»؛ یعنـی ایـن علـم دری بـه سـوی آن دانـش اسـت.

2

در روایــات مختلــف ،پیامبــر اکــرم؟لص؟ خــود را عــاوه بــر «مدینــة العلم» بــه «دار العلم»،
«میــزان العلــم» و «دار الفقــه» نیــز تشــبیه کردهانــد کــه همگــی حاکــی از جامعیــت علــم
ً
حضــرت و اتصالشــان بــه منبــع وحــی اســت؛ در ایــن مجموعــه از روایــات ،غالبــا
امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه عنــوان «بــاب» یــاد شــده اســت کــه مــراد و مفهــوم از «بــاب علــم
پیامبــر» ایــن اســت کــه یکتــا راه بــرای رســیدن بــه حقایــق علــم نبــوی ،امیرمؤمنــان؟ع؟
اســت و بهوســیله ایشــان میتــوان بــه علــم پیامبــر؟لص؟ دسترســی پیــدا کــرد .در ادامــه
بــه برخــی از نقلهــای مختلــف ایــن حدیــث در منابــع فریقیــن اشــاره میشــود:
 مـن شـهر دانشـم و علـی؟ع؟ دروازۀ آن اسـت .کسـی کـه قصـد [ورود بـه] شـهر
دارد ،بایـد از ایـن دروازه بـه آن ،وارد شـود.

3

 مـن شـهر دانشـم و علـی؟ع؟ دروازۀ آن اسـت .آن کـه میخواهـد از دروازۀ شـهر
وارد شـود ،نـزد علـی؟ع؟ بـرود.

4

 ای علـی! مـن شـهر دانشـم و تـو دروازۀ آن هسـتی؛ کسـی کـه میپنـدارد جـز ایـن

 .1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات غریب القرآن.150 /1 ،
 .2همان.
َ
َ
َ
ُ
َ .3
بابـاَ ،فـن َ
أراد َ َ
«أنـا َم َ
دینـة العلـم و َع ٌّ
ل ُ
ـأت َ
الباب» :مفید ،محمـد بن محمد ،الفصول
املدینـة ف َلی ِ
ِ ِ
ِي

المختـارة ،ص 220؛ ابـن بطریـق ،یحیـی ،العمدة ،ص 301؛ قمی ،شـاذان بن جبرئیل ،الروضة في
فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ ،ص 96؛ حاکم نیشابوری ،ابو عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین،
 ،126 /3ابن عسـاکر ،علی ،تاریخ مدینة دمشـق.382 /42 ،
ً
َ َ
َ .4
بابـاَ َ ،فـن َ
«أنـا َم َ
دین ُـة العلـم و َع ٌّ
ل ُ
ـأت َع ِل ّیا» :همـان۳۸۰ /۴۲ ،؛ حموینی ،ابراهیم،
أراد
البـاب ف َلی ِ
ِ ِ
ِي
فرائد السـمطین ،۹۸ /۱ ،ح .۶۷
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َُ
َ
ّ
« .5یـا َع ُّ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
البـاب» :ابن
لی! أنـا َمــدینة ِ
ِ
الع ِلـم و أنـت البـاب ،کـذب مـن زعـم أنـه ی ِصـل إل املدین ِـة إل ِمـن ِ
بطریـق ،یحیـی ،العمـدة ،ص  ،294ح 486؛ شـامی عاملـی ،یوسـف بـن حاتـم ،الـدر النظیـم فـي
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دروازه بـه شـهر دسـت خواهـد یافـت ،دروغ گفتـه اسـت.

5

17

 مـن شـهر دانشـم و علـی؟ع؟ دروازۀ آن اسـت ،و آیـا بـه شـهر ،جـز از دروازۀ آن،
داخـل میشـوند؟!

1

 مـن شـهر دانشـم و علـی؟ع؟ دروازۀ آن اسـت .آنکـه دانـش میخواهـد ،بایـد از
علـی؟ع؟ پرتـو بگیـرد.

2

در آن خانه است.
 من خانه دانشم و علی؟ع؟ ِ

3

 من ترازوی علم و علی؟ع؟ دو کفۀ آن ترازو است.

4

 من شهر فقه هستم و علی؟ع؟ دروازۀ آن شهر است.

5

 من شهر حکمت هستم و علی؟ع؟ دروازۀ آن شهر است.

6

 ایـن علـی؟ع؟ امیرمؤمنـان و سـید مسـلمانان و صندوقچـه و حافـظ علـم مـن
اسـت و ایـن دروازهای اسـت بـه سـوی مـن کـه از طریـق او نـزد مـن میتـوان رسـید.

7
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مناقب االئمة اللهامیم ،ص 306؛ عاملی ،علی بن یونس ،الصراط المسـتقیم20 /2 ،؛ قندوزی،
ینابیـع المـودة ،220 /1 ،ح .38
َ ُ َ ُ َ َُ ّ
َُ
َ
َ ٌّ ُ
بابا» :صدوق ،محمد بن علی ،امالی،
« .1أنـا َمدینـة ِ
الع ِلـم و ع ِ يل بابـا ،و هـل تدخـل املدینة إل ِمن ِ
ص  ،345ح  ،1مجلـس 55؛ دیلمـی ،حسـن بـن محمـد ،ارشـاد القلـوب376 /2 ،؛ مجلسـی،
محمدباقـر ،بحـار االنـوار ،120 /10 ،ح .1
َ ٌّ ُ َ
َ
َُ
َ
َ
َ
ُ
َ
لـم ف َلیقتبسـه ِمـن ع ِ ّ
الع َ
ل» :مفیـد ،محمـد بـن محمـد،
الع ِلـم و ع ِ يل
بابـاَ ،فـن أراد ِ
« .2أنـا َمدینـة ِ
ِ
ٍي
االرشـاد۳۳ /۱ ،؛ حـر عاملـی ،محمـد بـن حسـن ،اثبـات الهـداة.150 /3 ،
دار العلـم و َع ٌّ
« .3أنـا ُ
ل ُ
بابـا» :طبری ،احمد ،ذخائر العقبی ،ص 78؛ حسـکانی ،عبیداهلل ،شـواهد
ِ ِ
ِي
التنزیل.106 /1 ،
َ ٌّ َ ّ
ُ
« .4انـا ُ
العلـم و ع يل� کفتـاه» :قمـی ،شـاذان بـن جبرئیـل ،الروضة في فضائـل امیرالمؤمنین؟ع؟،
میزان ِ
ص  ،180ح 158؛ شـعیری ،محمـد ،جامـع االخبـار ،ص 180؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،همان/23 ،
 ،106ح .6
َُ
َ
ٌ
ل� ُ
قـه َو ع ّ
بابـا» :سـبط بـن جـوزی ،یوسـف ،تذکـرة الخـواص ،ص 29؛ مرعشـی،
« .5انـا َمدینـة ِالف ِ
ي
شـرح احقـاق الحـق ،505 /5 ،بـاب .12
َ
ٌ
َ
ُ
ّ
 .6ایـن روایـت در مجامـع حدیثـی بـه دو صـورت موجـود اسـت« :أنـا مدینـة احلمکـة و ع يل� بابـا» و
ُ
مفتاحهـا» :ابـن بطریـق ،یحیـی ،همـان ،ص  ،295ح 488؛ صـدوق ،محمـد بـن
نیـز « ...و عل ٌّـي
علـی ،همـان ،ص  ،353ح  ،8مجلـس 56؛ طبـری ،احمـد ،ذخائـر العقبـی ،ص 77؛ سـیوطی،
جاللالدیـن ،جامـع الصغیـر ،415 /1 ،ح .2704
ُ
ُ
َ
َ
نَ
اشـهدي؛ هـذا ٌّ
« .7یـا َّام َس َـلمةَ ،
َ
ن
املؤمنی� و َس ّـید ُ
سـلمی و عیبـة ِعلمـي و َ
عل� ُ
اوت
امل
امیـر
ِ
بـاب الـذی ي
ِي
ي

الزم بـه تذکـر اسـت کـه این حدیث با الفاظ مختلـف ،در زمانها و مکانهای گوناگون
از پیامبـر؟لص؟ صـادر و مرتکـز اذهـان عمومـی شـده بود و بر سـر زبانها رانده میشـد؛ به
عنوان نمونه ،مرد عربی وارد مسجد شد و نخست به علی؟ع؟ و سپس بر پیامبر؟لص؟
سلام کـرد .حاضـران خندیدنـد و در اینبـاره بـا او گفتگـو کردنـد؛ آن مـرد پاسـخ داد :من
از پیامبر؟لص؟ شـنیدم که میفرمود« :من شـهر علم هسـتم و علی دروازۀ آن اسـت»؛ من
هم به همین فرمایش حضرت عمل کردم ]و خواسـتم از در وارد شـوم[.

1

این واگویه به جهت شـهرت خود ،توسـط شـاعران عرب و پارسـی به نظم کشـیده شـده
است.

2

ِم ُنـه» :صـدوق ،محمـد بـن علـی ،علـل الشـرائع ،ص  ،66ابـن حیـون ،نعمـان بـن محمـد ،شـرح
االخبـار544 /2 ،؛ ابـن طـاووس ،علـی بـن موسـی ،التحصیـن ،ص  ،566بـاب 21؛ خوارزمـی،
موفقالدیـن ،المناقـب ،ص  ،142ح .163
 .1عاملی ،علی بن یونس ،الصراط المستقیم.19 /2 ،
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 .2ابن حماد العبدی (قرن چهارم):
ّ
أال إننـي للعلـم فيكـم مدينـة * عل ّـي لهـا بـاب لمـن رام يدخـل :امینـی ،عبدالحسـین ،الغدیـر،
.142 /4
صاحب بن عباد (متوفای :)385
	كان النبي مدينة العلم التي * حوت الكمال و كنت أفضل باب :همان.41 /4 ،
فردوسی (قرن چهارم):
کـه مـن شـهر علمـم ،علـیام در اسـت * درسـت ایـن سـخن گفـت پیغمبـر اسـت :فردوسـی،
شـاهنامه.20 – 19 /1 ،
ناصر خسرو قبادیانی (قرن پنجم):
در بـود مـر مدینـۀ علـم رسـول را * ز یـرا جـز او نبـود سـزای امانتـش :ناصـر خسـرو ،دیـوان ناصـر،
قصیـدۀ .122
حکیم سنایی غزنوی (قرن ششم):
مـن سالمــت خ ــانه ن ـ ــوح نبـی بنمـ ــایمـت * تا تــوانــی خــویشتن ایمــن ز هـــر شــــــر داشتـن
رو مدینه علم را در جوی پس در وی خــرام * تا کی آخر خویش را چون حلقه بر در داشتن
چـون همـی دانـی کـه شـهر علـم را حیـدر در اسـت * خـوب نبـود غیـــر حیـــدر میـر و مهتـر داشـتن:
دیـوان سـنایی ،قصیـدۀ .143
جاللالدین بلخی رومی (قرن هفتم):
چ ــون تــو بابــی آن مدینه عل ــم را * چــون شعـاعی آفتاب حلم را

نتیجـه آنکـه در ایـن حدیـث ،رسـول خـدا؟لص؟ نفـس شـریف خـود را شـهر علـم قـرار
دادهانـد و از آنجاییکـه مـراد از «بـاب» موضعـی اسـت کـه از آن وارد شـهر و یـا خانـه
میشـوند ،امیرمؤمنـان؟ع؟ را بـه «بـاب مدینـۀ علـم» تشـبیه کردهانـد؛ آن حضـرت
دسـتیابی بـه منبـع علـم وحیانـی خویـش را جـز به واسـطۀ ورود از آن درب ،منـع فرموده و
وصـول بـه حقیقـت علـم و دانـش را تنهـا از راه ایشـان میسـر دانسـته اسـت.

 _3تشبیه به انبیاء
تشـبیهکردن بـه افـراد برجسـته و کسـانی کـه در خصوصیـت و صفتـی ،بـارز شـده و در
انجـام امـر مهمـی ایفـای نقـش کردهانـد ،از دیگـر کاربردهـای صنعـت تشـبیه اسـت.
از آنجایـی کـه آن ویژگـی و خصوصیـت ّ
مشـب ٌهبه در ذهـن مخاطـب ،نقـش بسـته و
تردیدی نسـبت به آن ندارد ،متکلم با اسـتفاده از تشـبیه ،وجه شـبه را در ّ
مشـبه متبلور
سـاخته و همان خصوصیت را _ حتی بدون ذکر وجه شـبه _ در وی جاری میسـازد.
بــر ایــن اســاس ،پیامبــر خــدا؟لص؟ در عبارتهــای مختلــف ،امیرمؤمنــان؟ع؟ را بــه
نجــا کــه ذهــن عمــوم اصحــاب بــر
برخــی از کمــاالت بــارز پیامبــران تشــبیه کــرده و از آ 
اســاس آیــات قــرآن بــا برخــی از خصوصیــات پیامبــران آشــنا بــوده و یــا بــرای ترغیــب بــه
20

ســؤال کــردن و یافتــن آن از میــان آیــات و کالم خویــش ،وجــه شــبه را ذکــر نکردهانــد و
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جســتجوی آن را بــه عهــدۀ مخاطــب گذاردهانــد؛ البتــه در مــواردی نیــز بــه وجــه شــباهت
تصریــح فرمودهانــد.
ایـن مجموعـه از روایـات کـه بـا عبارتهـای گوناگـون در منابـع فریقیـن ذکـر شـدهاند ،به
احادیـث «اشـباه» معروفانـد؛ در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره میشـود:
حـارث اعـور ،پرچـمدار علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ میگویـد :بـه مـا خبـر دادنـد
کـه پیامبـر؟لص؟ در بیـن گروهـی از یارانـش نشسـته بـود ،ایشـان در ایـن حـال
فرمود« :آیا به شما نشان دهم آدم؟ع؟ را در علمش ،و نوح؟ع؟ را در فهمش،
باز باش ای باب بر ج ــو یـای باب * تا رسنــد از تو قشور اندر لباب
ً
بـاز بـاش ای بــاب رحمــت تـا ابـد * بـارگاه مـا ،لــه کفــــوا احـــــد :بلخـی ،جاللالدیـن ،مثنـوی
معنـوی ،دفتـر اول.

و ابراهیـم؟ع؟ را در حکمتـش؟» 1پـس ناگهـان علـی؟ع؟ بـر مـا وارد شـد.
ابوبکـر گفـت :یـا رسـول اهلل! مـردی را بـه سـه فـرد از پیامبـران قیـاس کـردی؟
آفریـن ،آفریـن ،بـر ایـن مرد! یا رسـول اهلل او کیسـت؟ پیامبر؟لص؟ فرمـود« :ای
ابابکـر! آیـا تـو او را نمیشناسـی؟» گفت :خدا و رسـولش آ گاهترنـد .فرمود« :او
ابوالحسـن ،علـی بـن ابیطالب؟ع؟ اسـت»؛ ابوبکـر گفت :آفریـن ،آفرین ای
ابوالحسـن! چـه کسـی میتوانـد ماننـد تـو باشـد 2ای ابوالحسـن؟!

3

حافــظ ابــو عبــداهلل گنجــی شــافعی (متوفــای  658ق) ایــن روایــت را بــا انــدک تفاوتــی
از ابــن عبــاس ذکــر کــرده و ســپس در وجــه شــباهت امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه ایــن ســه پیامبــر
بــزرگ ،چنیــن مینویســد:
تشـبیه نمـودن پیامبـر؟لص؟ ،علـی؟ع؟ را بـه آدم در علمـش ،بـه ایـن جهـت
اسـت کـه خداونـد ویژگـی و خصوصیـت هـر چیـز را بـه آدم؟ع؟ تعلیـم داده
َّ
است؛ چنانکه خدای عزوجل میفرماید< :و َّعل َم آ� َ
َ
الاسماء كلها>4؛ پس
دم
نکـه علـم و فهمـش آن نـزد علـی؟ع؟ هسـت.
چیـزی و حادثـهای نیسـت مگـر ای 
و او را بـه نـوح؟ع؟ در حکمتـش تشـبیه فرمـود و در روایتـی «فـي ُحکمـه»

 .1اربلـی ،علـی بـن عیسـی ،کشـف الغمـة في معرفة االئمـة؟مهع؟115 /1 ،؛ مجلسـی ،محمدباقر ،بحار
االنوار.39 /39 ،
 .2ایـن روایـت ،علاوه بـر روایات دیگر ،داللـت بر تصریح و اعتراف ابوبکر بر افضلیت امیرمؤمنان؟ع؟
بر سـایر مردم دارد .میالنی ،علی ،االمامة في اهم الکتب الکالمیة ،ص .135
 .3خوارزمی ،موفقالدین ،المناقب ،ص  ،88ح 79؛ اربلی ،علی بن عیسی ،همان.113 /1 ،
 .4بقره.31 :
 .5فتح.29 :
 .6نوح.26 :
ُ
 .7الزم بـه ذکـر اسـت کـه ریشـۀ «حکـم» و «حکومـت» از مـادۀ «ح ،ک ،م» بـه معنـای منع و بازداشـتن
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حتـر باشـد؛
[یعنـی حکـم و قضـاوت نمودنـش] آمـده و شـاید ایـن صحی 
ً
ً
ن
ز یـرا علـی؟ع؟ مصـداق «شـدیدا علی الکافر یـن ،رؤوفـا باملؤمنی�» بـود،
نکـه خداونـد متعـال او را در قـرآن بـا ایـن جملـه توصیف کرده اسـت:
چنا 
َ َّ ݩݐ نَ َ ݧ ݩݡَ ُ ݦ َ �ش ّ ٰٓ ُ ݦ َ َ ْ ُ فّ ٰ ُ َ ٰٓ ُ َ ْ ݧ ݐَ
ّ
ُ
ݧ
5
د ݢاء على الك�ا ِر رحماء ب� ی�ںهم> و خـدای عزوجـل از شـدت
<وال ٖ ید�� معه ا ِ ݢ
ّ تَ �ذَ
<ر� لا � ر
و سـختگیری نـوح؟ع؟ نسـبت بـه کفـار چنیـن میفرمایـدِ :ب
َ ً
ََ أ
ر� م نَ� ف
7_6
الکا� یر� نَ� د ّی�ارا>
ِ
علی ال� ِ ض ِ

و او را به ابراهیم خلیلالرحمن در حلمش تشـبیه کرده ،چنانکه خدای
عزوجل در وصف او میفرماید :إ<� نَّ� ا�راه� َم َل أ� ٌ
1
واه َح یل� ٌم>.
ب ی
قوخـوی پیامبـران و ّمتصف به صفات
بدیـن ترتیـب علـی؟ع؟ دارای خل 

برگز یـدگان خدا بوده اسـت.

2

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در روایـات متعـدد ،تشـبیه بـه پیامبـران دیگـر نیـز آمـده اسـت؛
بهعلاوه ،بـا توجـه بـه عبـارات مختلـف روایـات اشـباه ،امیرمؤمنـان؟ع؟ در جهـات
مختلفـی بـه یـک پیامبـر تشـبیه شـدهاند؛ بـه عنـوان مثـال ،امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه حضرت
3

ابراهیم؟ع؟ در جهات مختلفی مانند حلم ،اخالق ،حکمت و وقار تشـبیه شـدهاند.

مرحوم ابن شهر آشوب در کتاب مناقب خود ،بخشی از آیات قرآن را در وجه شباهت
امیرمؤمنان؟ع؟ به برخی از پیامبران ذکر کرده است.

4

بـا بررسـی متـون مختلـف روایـی کـه در زمینۀ تشـبیه امیرمؤمنان؟ع؟ بـه پیامبران بحث
کردهانـد ،دو دسـته از روایـات مشـاهده میشـود کـه از جهـت کیفیـت و کمیـت بـا
یکدیگـر متفاوتانـد:
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اسـت« .حکـم» بمعنـی قضـاوت و داوری اسـت کـه نوعـی منـع از فسـاد و بـرای اصلاح اسـت:
ابـن فـارس ،احمـد ،معجـم مقاییـس اللغـة91 /2 ،؛ جوهـری ،اسـماعیل ،الصحـاح1901 /5 ،؛
«حکمـت» حالـت و خصیصـۀ درک و تشـخیص اسـت کـه فـرد بـه واسـطۀ آن میتوانـد حـق و
واقعیـت را درک کـرده و مانـع از فسـاد شـود و کار را متقـن و محکـم انجـام دهد :ابـن اثیر ،مبارک بن
محمـد ،النهایـة419 /1 ،؛ مصطفـوی ،حسـن ،التحقیـق فـي کلمـات القـرآن.265 /2 ،
بـر ایـن اسـاس ،مـراد شـارح در ایـن تشـبیه و اسـتناد بـه دو آیـه از سـورۀ فتـح و نـوح ،علاوه بـر تطبیـق
ٓ َ
ُݦ َ ّ ٓ َ َ ْ ُ ّ
َ َّ ݩ
<وال ݐ ٖ ید� نَ� َم ݧ ݩݡَعه ا ِ�ش ٰدݢ ݢا ُ ݦء على الك ف� ٰا ِر ُر َح ٰما ُء بَ� ْی� ݧ ݐں ݧ ُهم> ایـن اسـت کـه
امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه عنـوان مصـداق
امیرمؤمنـان و حضـرت نـوح؟امهع؟ بـا توجـه بـه حکمـت و قضـاوت خویـش و قاطعیـت نسـبت بـه
برپایـی حـق ،بـه دنبـال برچیـدن و منـع از هرگونـه فسـاد بـر روی زمیـن و ایفـای وظیفـۀ خو یـش بودنـد.
 .1توبة.114 :
 .2گنجی شافعی ،محمد ،کفایة الطالب ،ص .45

 .3ر.ک :طبـری آملـی کبیـر ،محمـد بـن جریـر ،المسترشـد ،ص 279؛ طبـری ،عمادالدیـن ،بشـارة
المصطفـی؟ص؟ لشـیعة المرتضـی؟ع؟84 /2 ،؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،همـان.129 /39 ،
 .4ابـن شـهر آشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب آل ابـي طالـب؟مهع؟ ،266 – 263 /3 ،فصـل فـي
مسـاواته مـع سـائر االنبیـاء؟مهع؟.

• دســتهای کــه در آنهــا نــام مجموع ـهای از پیامبــران و وجــه شــباهت بــه آنــان ذکــر
شــده و بــه روایــات «اشــباه» معروفانــد؛ ذکــر بخشــی از ایــن دســته ،گذشــت.
ً
• دســتۀ دیگــری از روایــات ،منحصــرا بــه شــباهت امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا یکــی
از پیامبــران ،ماننــد پیامبــر اکــرم؟لص؟ ،حضــرت هــارون؟ع؟ و حضــرت
عیســی؟ع؟ اشــاره شــده اســت کــه از جهــت کمیــت و مقــدار ،فراتــر و مشــهورتر از
روایــات «اشــباه» میباشــند و از نظــر کیفیــت ،داللــت آنهــا بــر تبییــن امــر خالفت
و جانشــینی امیرمؤمنــان؟ع؟ واضحتــر و آشــکارتر اســت.
ب ــر ای ــن اس ــاس ،ب ــه جه ــت تمای ــز کیف ــی و ّ
کم ــی بی ــن ای ــن دو گ ــروه از روای ــات ،آنه ــا
را تفکی ــک ک ــرده و بع ــد از تبیی ــن روای ــات «اش ــباه» ،ب ــه دس ــتۀ دیگ ــر ک ــه تش ــبیه ب ــه
پیامبـــر اکـــرم؟لص؟ و حضـــرت هـــارون؟ع؟ و حضـــرت عیســـی؟ع؟ اســـت ،اشـــاره
میشـــود.

 _ 4تشبیه به پیامبر ا کرم؟لص؟

مشـبه بـه ّ
در تشـبیههای بلیـغ ،گاه وجـه شـبه و ادات تشـبیه حـذف شـده و ّ
مشـب ٌهبه
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اسـناد داده میشـود؛ ماننـد «زیـد اسـد» یـا «زیـد عـدل»؛ در ایـن گونـه از تشـبیه ،اوج
23

شـباهت و بالغـت مشـاهده میشـود.
دریافـت؛ ایـن تشـبیه علاوه بـر اینکـه در کلمـات پیامبـر؟لص؟ بـا الفـاظ مختلـف و در
مواضـع گوناگـون بـه چشـم میخـورد ،در قـرآن مجیـد نیـز بـه صراحـت آمـده اسـت کـه
بـدان اشـاره میشـود.
یکـی از احادیثـی کـه در منابـع معتبـر فریقیـن ذکر شـده 1و بـه صحت آن تصریح شـده،

2

حدیثـی اسـت کـه پیامبـر؟لص؟ در آن ،امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را از خـود و خـود را از وی
قلمـداد میکنـد .ایـن حدیـث بـا تعبیرهـای گوناگونـی از رسـول خـدا؟لص؟ (بـه صـورت
 .1حلی ،حسـن بن یوسـف ،کشـف الیقین ،ص 251؛ نیز در منابع عامه :شـیبانی ،احمد بن حنبل،
مسـند احمد331 /1 ،؛ ترمذی ،محمد بن عیسـی ،سـنن ترمذی.297 /5 ،
 .2حاکم نیشابوری ،ابو عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین.110 /3 ،
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برتریـن فضیلـت امیرمؤمنـان؟ع؟ را میتـوان از تشـبیه ایشـان بـه رسـول خـدا؟لص؟

ّ
ّ
من و أنا منه» و گاه به صورت اسـم
ِ
من و انا منک» ،ضمیر ِ
غایب «هو ي
خطاب «انت ي
ّ
عل�») صـادر شـده کـه بـه برخـی از مواضعـی کـه حضرتـش
من و انـا مـن ي
ظاهـر :ي
«عل� ي
بـدان تصریـح کردهانـد اشـاره میشـود:
ابوراف ــع میگو ی ــد :چ ــون روز اح ــد ف ــرا رس ــید ،پیامب ــر؟لص؟ ب ــه جماعت ــی
از قر ی ــش نظ ــر ک ــرد و ب ــه عل ــی؟ع؟ فرم ــود« :ب ــر آن ــان حمل ــه ک ــن!» ایش ــان
ب ــر آن ــان حمل ــه ک ــرد و در ای ــن می ــان ،هاش ــم ب ــن امی ــۀ مخزوم ــی را کش ــته و
جماعــت آنــان را متفـ ّـرق کــرد .بــاز رســول خــدا؟لص؟ بــه چنــد نفــر از قریــش
نظ ــر افکن ــد و ب ــه امیرمؤمن ــان؟ع؟ فرم ــود« :ب ــه آن ــان حمل ــه ک ــن!» حض ــرت
ب ــر آن ــان حمل ـهور ش ــد و جماعتش ــان را متف ـ ّـرق س ــاخت و ف ــان ش ــخص
جمح ــی را ب ــه قت ــل رس ــانید؛ ب ــاز رس ــول خ ــدا؟لص؟ ب ــه چن ــد نف ــر دیگ ــر از
قر یــش نظــر کــرد و بــه حضرتــش فرمــود« :بــر آنــان حملــه کــن!» حضــرت بــر
آنــان نیــز حملــه کــرد و جماعتشــان را متفـ ّـرق ســاخت و شــخصی از قبیلــۀ
بنــی عامــر بــن لــؤی را بــه قتــل رســانید .جبرئیــل بــه حضــرت رســول؟لص؟
عــرض کــرد« :ایــن همــان مواســات و یــاری رســاندن اســت»؛ پیامبــر؟لص؟
فرمــود« :همانــا او از مــن و مــن از او یــم»؛ جبرئیــل عــرض کــرد« :و مــن از شــما
24

دو نف ــرم ،ای رس ــول خ ــدا».

1
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ّ
در برخـی از مصـادر ،اعلان نـدای آسـمانی «ال سـیف اال ذوالفقـار و ال فتی ال عیل» در
ادامـۀ همین روایت ذکر شـده اسـت.

2

نیـز در واقعـۀ ارسـال لشـکری بـه فرماندهـی علـی بن ابیطالـب؟ع؟ برای جنـگ به یمن
و اعتـراض چهـار نفـر از صحابـه نسـبت بـه غنیمتی کـه امیرمؤمنان؟ع؟ بـرای خود اخذ
کـرده بـود ،پیامبـر؟لص؟ از آنهـا روی گردانـده و در حالـی کـه غضـب در چهـره ایشـان
نمایـان بـود ،فرمودند:
از عل ــی چ ــه میخواهی ــد؟! از عل ــی چ ــه میخواهیـــد؟! از علـــی چـــه
 .1کوفـی ،محمـد بـن سـلیمان ،مناقـب االمـام امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،ص  ،491ح 398؛ طبـری ،محمد
بـن جریـر ،تار یـخ طبـری197 /2 ،؛ ابن عسـاکر ،علی ،تاریخ مدینة دمشـق.76 /42 ،
 .2کوفی ،محمد بن سلیمان ،همان؛ صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرائع ،7 /1 ،ح .3

میخواهی ــد؟! او از م ــن و م ــن از او ی ــم ،و او سرپرس ــت ه ــر مؤمن ــی بع ــد
از م ــن اس ــت.

1

در روایتی دیگر امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود:
بـرای پیامبـر؟لص؟ دسـتهای از مـوز هدیـه آوردنـد .پیامبـر؟لص؟ شـروع بـه
پوسـتکندن کردنـد و در دهـان مـن میگذاردنـد .شـخصی بـه ایشـان
عـرض کـرد :ای رسـول خـدا! شـما علی را دوسـت دارید؟ حضـرت فرمود:

«آیـا نمیدانـی کـه علـی از مـن و مـن از او هسـتم؟

2

بعـد از اشـاره بـه ایـن مـوارد ،میتـوان دریافـت کـه بـا توجـه بـه مـورد و جهـت بیـان ایـن
عبـارت ،ایـن نـوع تشـبیه بهتریـن وجهـی اسـت کـه بـرای همسـان بـودن جایـگاه دو فـرد
بـهکار گرفتـه میشـود و از آنجایـی کـه کالم رسـول خـدا؟لص؟ عـاری از هـر گونـه خطـا
و اشـتباه و هـوای نفسـانی و گزافگویـی اسـت 3،ایـن عبـارت را میتـوان بـه حقیقـت،
یکـی از واالتریـن فضائـل و مناقـب امیرمؤمنـان؟ع؟ بهشـمار آورد.
بـا توجـه بـه افضیلـت و کمـال و رتبـۀ واالی پیامبـر؟لص؟ ،از روایـات ذکـر شـده اسـتفاده
میشـود کـه آنچـه خداونـد متعـال در کمـاالت بـرای حبیـب خـود ،پیامبـر اکـرم؟لص؟
قـرار داده بـه جانشـین ایشـان نیـز موهبـت فرمـوده اسـت ،بـه جـز جایـگاه نبوت کـه پایان
سلسـلۀ پیامبـران ،بـه نـام حضرتـش رقـم خـورده اسـت.

4

احادیث اشـباه دربردارندۀ شـباهت امیرمؤمنان؟ع؟ به برخی از ویژگیها و سـنتهای
ّ
عل�» بـا توجـه بـه عاری
من و انـا مـن ي
برجسـتۀ پیامبـران میباشـند ،ولـی روایـت ي
«عل� ي
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،کشف الیقین ،ص 251؛ در منابع عامه :شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسند
ّ
المصنـف ،504 /7 ،ح 58؛ طیالسـی،
احمـد 438 /4 ،و 356 /5؛ ابـن ابـی شـیبة ،عبـداهلل،
سـلیمان بن داود ،مسـند طیالسـی ،ص  ،360ح .2752
 .2خوارزمـی ،موفقالدیـن ،المناقـب ،ص  ،64ح 33؛ ابـن جبـر ،علـی ،نهـج االیمـان ،ص ،480
بحرانـی ،هاشـم ،غایـة المـرام.32 /5 ،
 .3احزاب33 :؛ نجم.4 - 3 :
 .4احزاب.40 :
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بنابراین فرق میان احادیث اشـباه و این دسـته از روایات را میتوان چنین بیان کرد که

25

بـودن عب�ارت از ه�ر گونـه قی�د و اطلاق ،بیانگ�ر همرتبهب�ودن و مسـاوات پیامبـر؟لص؟ و
امیرمؤمنـان؟ع؟ از همـۀ جهـات ،بهجز نبوت ،میباشـد.
قـرآن مجیـد از ایـن همسـانی بـه «نفـس بـودن» تعبیـر کـرده کـه بـا ایـن تعبیـر ،تردیـدی
نسـبت بـه ایـن موضـوع در ذهـن مخاطـب باقـی نمیگـذارد؛ ازایـنرو وقتـی مأمـون
عباسـی بـه امـام رضـا؟ع؟ عـرض کرد که مرا بـه نزدیکترین فضیلـت امیرالمؤمنین؟ع؟
خبـر بـده کـه قـرآن بـر آن داللـت دارد ،حضـرت چنیـن پاسـخ فرمودنـد:

َ
فَ
<� َم نْ� َح جّا�ک
فضیل ــت مباهل ــه ک ــه خداون ــد _ ج ــل جالل ــه _ فرمـــود:
ْ ْ
ف� ی� ِه ِم نْ� بَ� ْع ِد ما ج� َاءک ِم نَ� ال ِعل ِم>...؛ 1آنگاه رس ــول خـــدا؟لص؟ حســـن و
حس ــین؟امهع؟ را ک ــه دو فرزن ــد او ب ــه حس ــاب میآمدن ــد دع ــوت ک ــرد و نی ــز

فاطم ــه؟اهع؟ را ک ــه در موض ــع «نس ــاء» او ب ــه حس ــاب میآم ــد ،خواس ــت
ّ
و نی ــز امیرالمؤمنی ــن؟ع؟ را ک ــه ب ــه حک ــم خداون ــد عزوج ــل نف ــس او ب ــه
حســاب میآمــد دعــوت کــرد و مشــخص اســت کــه هیچیــک از بنــدگان
خ ــدای س ــبحان ،برت ــر و ش ــریفتر از رس ــول خ ــدا؟لص؟ نیس ــت؛ از همی ــن
رو میبایس ــت از کس ــی ک ــه ب ــه حک ــم خداون ــد س ــبحان ،نف ــس رس ــول
خ ــدا؟لص؟ اس ــت ،اح ــدی برت ــر نباش ــد.
26
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سپس حضرت برای استدالل بر تطبیق «انفسنا» بر امیرمؤمنان؟ع؟ چنین فرمودند:
ً
دســتوردهنده و دعوتکننــده صرفــا بــه غیــر از خــود میتوانــد دســتور
دهــد و او را بــه چیــزی دعــوت کنــد و درســت نیســت ایــن عمــل را در مــورد
نفــس خــود انجــام دهــد؛ بــا ایــن توصیــف ،چــون رســول خــدا؟لص؟ در روز
مباهلــه از بیــن اصحــاب ،تنهــا امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ را بــا خــود همــراه
کــرد ،بنابرایــن ،وی مقصــود از نفــس پیامبــر؟لص؟ اســت کــه خــدای
متعــال در قــرآن از او ســخن گفتــه و شایســتگی آن بزرگــوار را بــرای مباهلــه
اثبــات کــرده اســت.

2

 .1آل عمران.61 :
 .2مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،الفصـول المختـارة ،ص 38؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار/10 ،
 ،350ح .10

بســیاری از صحابــه و تابعیــن و راویــان فریقیــن ،مصــداق «انفســنا» در آیــۀ مباهلــه را
امیرمؤمنــان؟ع؟ معرفــی کــرده و بــه صحــت احادیــث در ذیــل آیــۀ شــریفه 1و تواتــر آن
تصریــح نمودهانــد.

2

بـه حقیقـت میتـوان ادعـا کـرد کـه ایـن آیـه شـریفه ،آشـکارترین کالمـی اسـت کـه بـرای
تشـبیه و بیـان مسـاوات میـان پیامبـر؟لص؟ و امیرمؤمنـان؟ع؟ _ بـه جـز نبـوت _ در قـرآن
مطـرح شـده و بـا اسـتفاده از مفهـوم «انفسـنا» میتـوان علاوه بـر اثبـات مقـام اولویـت بـر
تصـرف ،افضلیـت و برتـری امیرمؤمنـان؟ع؟ بـر سـایر پیامبـران و صحابـه را ثابـت کـرد.
شـیخ مفیـد در کتـاب «تفضیـل امیـر المؤمنین؟ع؟» با اسـتناد به آیـۀ مباهله ،افضلیت
امیرمؤمنـان؟ع؟ را بـر سـایر افـراد چنیـن ثابـت کـرده اسـت:
کســی کــه امیرمؤمنــان؟ع؟ را برتــر از پیامبــران گذشــته و همــۀ مــردم ،غیــر
از پیامبــر هدایــت؟لص؟ میدانــد ،دلیلــش ایــن اســت کــه در جــای خــود،
بــه دالیــل قطعــی کــه بیــش از حــد شــمارش اســت ثابــت شــده کــه رســول
خــدا؟لص؟ برتریــن افــراد بشــر اســت و نیــز بــه دلیــل فرمایــش آن حضــرت

 .2حا کـم نیشـابوری نسـبت بـه تواتـر ایـن دسـته از روایـات ،چنین مینویسـد« :اخبار متواتر در تفاسـیر
از ابن عبـاس و دیگـران روایـت شـده کـه رسـول خـدا؟لص؟ در روز مباهلـه دسـت علـی و حسـن و
حسـین؟مهع؟ را گرفته و فاطمه؟اهع؟ را پشـت سـر خود قرار داد .آنگاه رسـول خدا؟لص؟ فرمود :اینان
فرزنـدان مـا و نفـس مـا و زنـان مـا هسـتند ،شـما نیـز نفـس خـود و فرزنـدان و زنـان خـود را بیاوریـد،
آنگاه مباهلـه کـرده و لعنت خـدا را بـر کافـران قـرار دهیـم» :حاکـم نیشـابوری ،ابـو عبـداهلل ،معرفـة
علـوم الحدیـث ،ص .50
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 .1مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،تفضیـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،ص 22 - 20؛ جرجانـی ،اندیشـمند عامـه
نیـز در شـرح خـود بـر کتـاب مواقـف بر صحت حدیـث مباهله و افضلیـت امیرمؤمنان؟ع؟ تصریح
کـرده و مینویسـد:
َْ ُ
َ
«مـراد از «انفسـنا» خـود پیامبـر نیسـت؛ ز یـرا انسـان خـودش را دعـوت نمیکنـد ،بلکـه مـراد
بـه آن ،علـی اسـت ،و اخبـار صحیـح و روایـات ثابتـه نـزد اهـل نقـل داللـت میکنـد بـر اینکه
پیامبـر ،علـی را بـرای ایـن مقـام دعـوت کرد ،و به طور قطعـی ،نفس علی همان نفس ّ
محمد
حقیقت ًـا نیسـت بلکـه مـراد مسـاوات در فضـل و کمـال اسـت ،تنهـا فضیلـت ّ
نبـوت اسـتثنا
نکـه َ«ا ْن ُف َسـنا» در بقیـۀ کمـاالت ّ
حجـت اسـت .پـس علـی بـا پیامبـر در هـر
یشـود و ای 
م 
ّ
فضیلتـی بـه جـز نبـوت مسـاوی اسـت .نتیجـه اینکـه علـی افضـل امـت اسـت» :جرجانـی،
میـر سـید شـریف ،شـرح مواقـف.367 /8 ،

کــه فرمــود« :مــن ســرور بشــرم» و فرمــود« :مــن ســرور اوالد آدمــم و افتخــار
نمیکنــم» و چــون ثابــت شــد کــه آن حضــرت برتریــن افــراد بشــر اســت،
واجــب اســت کــه امیرمؤمنــان؟ع؟ هــم در فضیلــت ،به دنبــال آن حضرت
نکــه خــود آن حضــرت بــر ایــن مطلــب داللــت فرمــوده و
باشــد؛ بــه دلیــل آ 
نکــه هنگامــی کــه پیامبــر؟لص؟
برهــان هــم بــر آن قائــم اســت؛ از جملــه آ 
نصــارای نجــران را بــه مباهلــه فراخوانــد تــا حقانیــت خــود را آشــکار ســازد
و ثبــوت نبــوت خو یــش را مبرهــن نمایــد و عنــاد آنهــا را در مخالفــت بــا
نکــه اتمــام حجــت بــر آنهــا کــرد ،نشــان دهــد ،علــی؟ع؟
حضرتــش پــس از آ 
را در مرتبــۀ حکــم ،عدیــل و همتــای خــود ســاخت و حکــم کــرد کــه
آن حضــرت نفــس او اســت و او را در فضیلــت ،از مرتبــۀ خویــش فروتــر
نداشــت بلکــه او را بــا خــود برابــر ســاخت.

1

دیگـر از شـباهتهای امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه پیامبـر؟لص؟ کـه در بسـیاری از روایـات بـدان
اشـاره شـده اسـت ،یگانگـی نـور پیامبـر؟لص؟ با امیرمؤمنـان؟ع؟ در بدو آفرینش اسـت.
اب ــن عب ــاس گوی ــد :ن ــزد رس ــول خ ــدا؟لص؟ بودی ــم ک ــه عل ــی؟ع؟ وارد ش ــد .ت ــا چش ــم
پیامب ــر؟لص؟ ب ــه او افت ــاد ،لبخن ــدی زد و فرم ــود:
28

مرحبـا بـه آنکـه خداونـد او را پیـش از هـر چیـز آفر یـد؛ خداونـد پیـش از هـر
چیـز ،نـوری آفر یـد و آن را دو نیـم کـرد؛ از نیمـی مـرا و از نیـم دیگـر علـی را
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آفر یـد .پـس همـه چیـز از نـور مـن و نـور علـی پدیـد آمـده اسـت؛ مـا تسـبیح
خـدا کردیـم و فرشـتگان نیـز تسـبیح کردنـد ،و مـا تکبیر گفتیم و فرشـتگان
تعلیـم مـن و
نیـز تکبیـر گفتنـد ،و ایـن تسـبیح و تکبیـر آنـان بـه آمـوزش و
ِ

علـی بـود.

2

در روایت دیگری با کنایهای لطیفتر به این اشتراک اشاره میفرماید:
تهــای گونا گــون آفر یــد ،و مــن و علــی را از
خداونــد پیامبــران را از درخ 
یــک درخــت آفر یــد؛ مــن تنــۀ آن درختــم ،علــی شــاخۀ آن ،فاطمــه بــاردان
 .1مفید ،محمد بن محمد ،همان ،ص .22 - 20
 .2دیلمـی ،حسـن بـن محمـد ،ارشـاد القلـوب402 /2 ،؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار/26 ،
 ،345ح .18

آن و حســن و حســین میــوۀ آن هســتند .هرکــه بــه شــاخهای از ایــن درخــت
درآو یــزد ،نجــات یابــد ،و هرکــه از آن منحــرف شــود ،ســرنگون شــود؛ اگــر
بنــدهای میــان کــوه صفــا و مــروه هــزاران ســال خــدا را عبــادت کنــد ،امــا
بــه دوســتی مــا خانــدان دســت نداشــته باشــد ،خــدا او را بــر بینــی در آتــش
دوزخ انــدازد.

1

دیگـر از شـباهتهایی کـه در کالم رسـول خـدا؟لص؟ عنـوان شـده اسـت ،جایـگاه و
منزلـت امیرمؤمنـان؟ع؟ نـزد پیامبـر میباشـد کـه همسـان بـا منزلـت رسـول خـدا؟لص؟
نـزد خداونـد متعـال تبییـن شـده اسـت.

2

نتیجــه آنکــه ایــن نــوع تشــبیه در میــان شــباهتها ،فراتریــن و مهمتریــن تشــبیهی اســت
کــه میتــوان در مناقــب و فضایــل حضرتــش بیــان کــرد .بــه حقیقــت میتــوان ادعــا کــرد
کــه اگــر فضیلتــی بــرای امیرمؤمنــان؟ع؟ جــز ایــن فضیلــت همســانی در نــور آفرینــش و
رتبــه و مقــام نبــود نیــز ،در برتــری و افضیلــت حضرتــش بر ســایر پیامبــران و صحابۀ دیگر،
هیــچ تردیــدی واقــع نمیشــد؛ ایــن امــری اســت کــه عــاوه بــر قــرآن ،در مواضــع مختلفــی
از کلمــات پیامبــر اکــرم؟لص؟ بــه چشــم میخــورد؛ زمانــی کــه از پیامبــر؟لص؟ دربــارۀ
برخــی از یارانــش پرســش کردنــد و حضــرت پاســخ داد ،کســی گفــت :پــس علــی؟ع؟
چطــور؟ فرمــود« :تــو از مــردم پرســیدی و از خــودم کــه نپرســیدی!» 3بــا ایــن پاســخ کوتــاه
منزلــت حضرتــش را بیــان فرمودنــد .در روایــت دیگــری ،همســانی طبیعــت و اخــاق و
 .1طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،مجمـع البیـان48 /9 ،؛ حسـکانی ،عبیـداهلل ،شـواهد التنزیـل/2 ،
.203
َ
َ َ ُّ
َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َْ ُ َ ُ َ
َ ُ َ ُ َ َّ ُ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ّ
ـــب؟ع؟ و هـــو يقبلـــه.
اهَّلل؟ص؟ و کفـــه ِ يف ك ِ
ود قـــال :رأيـــت رســـول ِ
« .2عـــن اب ِـــن مســـع ٍ
ـــي ب ِـــن أ ِ يب طا ِل ٍ
ـــف ع ِ ِي
َ َْ َ ُ َ ّ ْ َ ََ َ َ َْ َ
َُ ْ ُ َ َُ َ
َ
اهَّلل"» :طوســی ،محمــد بــن حســن،
ـــي ِم 
ـــي ِمنـــك؟ فقـــال" :كمن ِزل ِ ي 
ـــن ِ
فقلـــت :يارســـول اهلل ،مـــا من ِزلـــة ع ِ ٍي
امالــی ،ص  ،226ح 394؛ طبــری آملــی کبیــر ،محمــد بــن جریــر ،المسترشــد ،ص  ،292ح .108
ـــألتن
ـــ�؟ص؟ عـــن بعـــض أصحابـــه فذکـــر فیـــه ،فقـــال لـــه قائـــل :ي
فعـــ�؟ فقـــال؟ص؟" :إمنـــا س ي
« .3ســـئل الن ي
ـــ�"» :طبرس ــی ،فض ــل ب ــن حس ــن ،مجم ــع البی ــان312 /2 ،؛ اب ــن
ـــألن عـــن نف ي
عـــن النـــاس و مل تس ي
شــهر آشــوب ،محمــد بــن علــی ،مناقــب آل ابــي طالــب؟مهع؟58 /2 ،؛ ابــن جبــر ،علــی ،نهــج االیمــان،
ص .351

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

کــه کنایــه از تشــبیه بــه خویــش میباشــد ،حقیقــت جایــگاه امیرمؤمنــان؟ع؟ و همســانی

29

خــوی خــود را بــا امیرمؤمنــان؟ع؟ از ناحیــۀ پــرودگار متعــال دانســتند.

1

 _5تشبیه به هارون؟ع؟
پیامبـر خـدا؟لص؟ ،فراتـر از آنچـه در حدیـث اشـباه ،در تشـبیه بیـن پیامبـران و
امیرمؤمنـان؟ع؟ بیـان داشـتند (کـه حضرتـش را در روش و ّ
سـنتهایی بـه آنـان تشـبیه
کردنـد) ،در کالمـی جامـع و عـام ،امیرمؤمنان؟ع؟ را به حضرت هارون؟ع؟ تشـبیه کرده
و همۀ منزلت و جایگاه ایشان را _ به جز نبوت _ برای امام علی؟ع؟ ثابت دانستهاند؛

2

ایـن گفتـار چنـان در ذهـن اصحـاب تأثیرگـذار بود که این فضیلت و منزلـت را ،بیش از
آنچـه کـه خورشـید بـر آن میتابـد ،دوسـت میداشـتند.

3

َ ُ
َّ
«...ان َ
اهَّلل َط َب َع ُـه َعلی ُخل ِ يق :»...طبـری آملـی کبیـر ،محمـد بـن جریـر ،همـان ،ص  ،283ح 94؛
.1

مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار2 /38 ،؛ بـا توجـه بـه ایـن تشـبیه واال ،پشـت پـا زدن و غفلـت از
ایـن جایـگاه رفیـع ،موجـب شـد کـه امیرمؤمنـان؟ع؟ دوران تاریـک غصـب خالفتـش را بـا چنیـن

30

إل النـاس كمـا
شـکوایی بیـان نمایـد« :کنـت يف أيـام رسـول اهلل؟ص؟ کجـزء مـن رسـول اهلل؟ص؟ ينظـر ي
خ
من� فقـرن يب فالن و فالن مث قرنت بمسـة أمثلهم
ينظـر إىل الكواكـب يف أفـق السـماء مث غـض الدهـر ي
ً
فجعلن� نظيـرا البـن هنـد و ابـن
حتى أرذلن�
عثمـان! فقلـت :وا ذفـراه ،مث مل يـرض الدهـر يل بذلـك
ي
ي
النابغـة لقـد اسـتنت الفصـال حتى القرعـى!» :ابـن ابـی الحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهـج البالغـة،

.326 /20
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 .2کوفـی ،ابـن عقـده ،فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،ص  ،56ح 52؛ خـزاز ،علـی بـن محمـد ،کفایـة
اال ثـر ،ص 135؛ نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم ،الغیبـة ،ص  ،83ح 12؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی،
امالـی ،ص  ،324ح  ،13مجلـس 52؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االفصـاح فـي االمامـة ،ص 33؛
کراجکـی ،محمـد بـن علـی ،التعجـب ،ص 100؛ اربلی ،علی بن عیسـی ،کشـف الغمـة343 /1 ،؛
مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار ،1 /8 ،ح .1
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ل ب ِـن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ َ .3
ِ ِي
َ
َُ ُ
َ
أب َطال َ ّ َ
ََ ُ
َ
ـال َو ِد ْد ُت أ ْن َي ُك َ
ـول ِف َع ِ ّ
ي َو ِاح َد ٌة
ون ِل 
اهَّلل
ـب؛ ف ِـإ ِ ين ِس ْع ُـت َر ُسـول ِ
ل؟ع؟ ثلث َ ِخص َ ٍ
ِي ِ ٍ
؟ص؟ يق َ ي َ ٍي
َ
َ
َ َْ
َ
ْ ُ َّ َ َ َ ٌ ْ ُ َّ َ ُّ َّ َّ َ َ َ ْ َ ْ ّ
الش ْـم ُس؛ ُك ْن ُت أ َنـا َو أ ُب َوب ْكر َو أ ُبو ُع َب ْي َـد َ
ْ
ُ
ال ّر ِاح
ن
ب
ة
ـه
ي
ل
ع
ـت
ع
ل
ط
ـا
م
ل
إ
ـب
ح
أ
ـن
ن
م
ة
ـد
اح
و
ج
ِ
ِ ي ِ
ِمنـن ،ف ِ ِ
َ ٍ
َ
َ
ََ َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
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اهَّلل؟ص؟ ِإذ ض َـر َب الن ّ
ـب؟ع؟ ،فقـال" :يـا
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ل  -م ْـن زع َـم أنـه ي ِح ّ
َك َـذ َب  -يـا ع ِ ّ
ن و ي ْب ِغضـك"» :رازی ،منتجبالدیـن ،االربعـون حدیثـا ،ص
ب
ي
ِي
20؛ ابـن طـاووس ،علـی بـن موسـی ،طـرف من االنبـاء و المناقب ،ص 449؛ مجلسـی ،محمدباقر،
همـان.246 /38 ،

ایـن حدیـث کـه بـه «حدیـث منزلـت» مشـهور اسـت ،از احادیـث متواتـر 1و مـورد قبـول و
پذیـرش فریقیـن میباشـد .تدبـر در آیـات مربوط به حضرت موسـی و هارون؟امهع؟ و کالم
پیامبـر؟لص؟ مـا را بـه وجـوه شـباهت امیرمؤمنـان با هـارون؟امهع؟ رهنمون میسـازد.
قـرآن مجیـد پیرامـون منزلـت هـارون؟ع؟ از زبان حضرت موسـی؟ع؟ نقـل میکند که به
َ
أَ
أَ ْ ْ ُ
ً أَ ْ
ْ ُ ْ أْ
ُ نَ
َ ْ َ
و� � ِ خ� ي�* ا�ش دد بِ� ِه ��ز ِر ي�* َو ��ش ِرکه ِ�ف ي�
<و جا�ع ْل ِل ي� َو �ز ِ ي�را ِم نْ� �ه ِل ي�* هار
خداونـد عـرض کـرد:
أَ
� ْم ِر ي�>؛ 2خداوند درخواسـت حضرت موسـی؟ع؟ را برآورده کرد و در جواب درخواسـت
َ ُ
ک �ا ُ
او فرمـود :ق
<� ْد أ� ِتو� ي� تَ� ُس�ؤْ َل َ
وس�>.
م
ي
ي
بـر اسـاس ایـن آیـات ،منزلت هارون نزد موسـی؟ع؟« ،وزارت»« ،خالفت و جانشـینی» و
«مشـارکت در امـر» اسـت و پیامبـر اکـرم؟لص؟ با گفتار خویش ،جمیع منـازل هارون نزد
موسـی؟ع؟ ،بـه جـز ّ
نبـوت ،را بـرای امیرمؤمنـان؟ع؟ تبیین فرمـود؛ این اسـتثنا خود دلیل
بـر ثبـوت عموم منزلتهـا برای حضرتش میباشـد.

3

مطابـق ایـن سـه وج�ه ش�باهت ،میت�وان ب�ر امام�ت و خالف�ت امیرالمؤمنی�ن؟ع؟ ،لـزوم
اطاعـت ،افضلیـت بـر سـایر صحابـه و نیـز عصمـت حضرتـش اسـتناد کـرد.

4

دیگـر از شـباهتها در ایـن حدیـث ،مقـام اخـوت اسـت؛ در آیـات قـرآن ،موسـی؟ع؟ در
درخواسـت خـود از خداونـد ،بـه اخـوت و بـرادری هـارون تصریـح میکنـد 5کـه بیانگـر
در کالم پیامبـر خـدا؟لص؟ در ذیـل همیـن حدیـث شـریف دریافـت.
زمانـی کـه پیامبـر؟لص؟ عقـد برادری و اخـوت در میان اصحاب خـود خواند ،علی؟ع؟
 .1حا کـم حسـکانی ،یکـی از بـزرگان اهـل سـنت بعـد از نقـل ایـن حدیـث مینویسـد« :اسـتاد مـا
ابوحـازم حافـظ میگو یـد :من پنج هزار سـند بـرای این حدیث پیدا کردهام» :حسـکانی ،عبیداهلل،
شـواهد التنزیـل.196 - 195 /1 ،
 .2طه.32 - 29 :
 .3بـرای آشـنایی بـا عبـارات اصولیـون عامـه در ایـن زمینـه (داللت صحت اسـتثناء بر عمـوم) ،ر.ک:
میالنـی ،علـی ،نفحات االزهـار.272 /17 ،
 .4همو ،سلسله پژوهشهای اعتقادی ،شمارۀ  ،12نگاهی به حدیث منزلت ،ص .85 - 53
 .5طه.30 :

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

ارتبـاط نسـبی اسـت و بـر نهایـت صمیمیـت و الفـت داللـت دارد؛ ایـن نکتـه را میتـوان
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عـرض کـرد :گویـا کـه روح از بدنم جدا شـد و پشـتم شکسـت ،زمانی کـه دیدم اصحاب
خـود را بـا یکدیگـر بـرادر کـرده و عقـد بـرادری بیـن مـن و هیچکـس نخوانـدی؛ اگـر ایـن
عمل از روی ناخشـنودی شـما از من اسـت ،بازگشـت به سـوی شـما الزم بوده و کرامت
و بزرگـواری از ناحیـۀ شماسـت .رسـول خـدا؟لص؟ فرمود:
قسـم بـه خدایـی کـه مـرا بـه نبـوت برانگیخـت! عقـد بـرادری تـو را بـه تأخیر
نیانداختـم ،مگـر بـرای خـودم؛ چراکـه تـو نسـبت بـه مـن بـه منزلـۀ هـارون
نکـه پیامبـری بعـد از مـن نیسـت و تـو
نسـبت بـه موسـی هسـتی ،غیـر از ای 
بـرادر مـن و وارث مـن هسـتی. ...

1

شـباهت دیگـری کـه بـر برتری و افضلیت امیرمؤمنان؟ع؟ بر سـایر صحابـه داللت دارد،
ایـن اسـت کـه خداونـد بـه موسـی؟ع؟ امـر فرمـود کـه مسـجد پاکیـزه و طاهـری را بنـا کند
و اجـازۀ سـکونت کسـی جـز خـود و هـارون را در آن ندهـد؛ 2چنیـن دسـتوری بـه رسـول
ّ
4
اکـرم؟لص؟ نیـز داده شـده 3کـه بـه عنـوان حدیـث «سـد االبـواب» معـروف اسـت.
بــه عــاوه ،همانگونــه کــه هــارون؟ع؟ در قــرآن بــه عنــوان پشــتیبان ویــژۀ حضــرت

32

 .1ابـن بطریـق ،یحیـی ،العمـدة ،ص  ،167ح 257؛ اربلـی ،علـی بن عیسـی ،کشـف الغمة في معرفة
االئمـة؟مهع؟333 /1 ،؛ حلـی ،حسـن بـن یوسـف ،منهـاج الکرامـة ،ص 144؛ ابـن عسـاکر ،علـی،
تار یـخ مدینـة دمشـق415 /21 ،؛ خوارزمـی ،موفقالدیـن ،المناقـب ،ص  ،152ح .178
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َ ً أَ
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ُ
ً
َ ُ
أَ َ َ َ ُ
َّ َ ّ
َ .2
الصلا�ة َو ب َ� ِ�ش ِر
<و � ْو َح يْ� ن�ا ِإ�ل ى ُموسى َو � خ� ي� ِه � نْ� ت� َب� ّوءا ِل ق� ْو ِمكما بِ� ِم ْص َر بُ� ُي� تو�ا َو جْا� َعلوا بُ� ُي� تو�ك ْم ِق� بْ�ل�ة َو � ق� ي� ُموا
ْ ْ
ال ُم�ؤ ِم ن� ي� نَ�> :یونـس.87 :
ّ
ّ
إىل نبيــه مــوىس؟ع؟ِ :أن ْاب ِــن
« .3خــرج رســول اهلل؟ص؟ إیل املســجد ،فقــال" :ان اهلل ع ّــز وجــل أوحــى
ً
ً
ّ
ْ
ّ
ّ
ــن
يل مســجدا طاهــرا ،ال  يســكنه اال مــوىس و هــارون و ابنــا هــارون؛ و ان اهلل أوحــى إىلِ :أن اب ِ
ً
ً
ّ
عــ�"» :ابــن بطریــق ،یحیــی ،العمــدة ،ص ،177
عــ� و ابنــا ي
مســجدا طاهــرا ،ال  يســكنه اال انــا و ي

ص 274؛ طبرســی ،فضــل بــن حســن ،اعــام الــوری320 /1 ،؛ عاملــی شــامی ،یوســف بــن حاتــم،
الــدر النظیــم ،ص 312؛ اربلــی ،علــی بــن عیســی ،همــان339 /1 ،؛ مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار
االنــوار.31 /39 ،

 .4کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی ،340 /5 ،ح 1؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،امالـی ،ص ،333
ح  ،4مجلـس 54؛ فتـال نیشـابوری ،محمـد ،روضـة الواعظیـن118 /1 ،؛ مجلسـی ،محمدباقـر،
همـان35 - 19 /39 ،؛ ایـن روایـت در بسـیاری از منابـع معتبـر اهـل سـنت نیـز بیـان شـده اسـت
کـه مباحـث سـندی و داللـی آن را میتـوان در «دال ئـل الصـدق» ،ج  ،6ص  122 - 105و «تشـیید
المراجعـات» ج  ،2ص  332 - 215دنبـال کـرد.

موســی؟ع؟ و شــریک وی معرفــی شــده اســت 1،امیرمؤمنــان؟ع؟ هــم در مراحل مختلف
نبــوت و حیــات پیامبــر؟لص؟ پشــتیبان و شــریک در تبلیــغ و تبییــن دیــن بــود.
دیگـر از شـباهتهایی کـه در حدیـث منزلـت وجود دارد و میتـوان آن را به عنوان نوعی
پیشبینـی پیامبـر؟لص؟ نسـبت به پذیرش جانشـینی امیرمؤمنان؟ع؟ تلقـی کرد ،انکار
و سـرپیچی مخالفـان از میـان صحابـه اسـت .همانگونـه کـه امت موسـی؟ع؟ بـا دیدن
آن همـه معجـزۀ آشـکار ،پـس از مـدت کوتـاه دهروزهای کـه بـه غیبـت موسـی؟ع؟ افـزوده
شـد ،توسـط سـامری از وی روی برگردانـده و از خـدای موسـی؟ع؟ ارتـداد جسـتند؛

2

در امـت اسلام نیـز بعـد از گذشـت هفتـاد روز از واقعـۀ غدیـر و آن همـه تأ کیـدات
پیامبـر؟لص؟ بـر خالفـت بالفصـل امیرمؤمنـان؟ع؟ و بیعـت بـا ایشـان ،بالفاصلـه بعـد از
رحلـت حضـرت ،امـر امامـت و جانشـینی حـق را انکار کرده و به سـوی باطل گرویدند و
همانگونـه کـه مـردم از هـارون؟ع؟ تبعیـت نکـرده و تصمیـم بر کشـتن وی گرفتـه بودند،
از امـر امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز سـرپیچی کـرده و قصـد ازبینبـردن ایشـان را کـرده بودنـد؛
امیرمؤمنـان؟ع؟ همـان جملـهای کـه هـارون پـس از مراجعـت موسـی؟ع؟ بیـان کـرد 3را
کنـار قبـر پیامبـر؟لص؟ خطـاب بـه ایشـان بیـان داشـت« :همانـا ایـن قـوم مـرا بـه ناتوانـی
کشـانده و نزدیـک بـود مـرا بکشـند».

4

ْ ُ ْ

أَ

أَ ْ ْ ُ

أَ

 .2طه.88 - 85 :

ُ ُُْ َ
َ ْ ُ
ق َ أُ َ َ ْ َ
�ن� َو كادوا يَ� ق� ت�ل نو��ن ي� :>...اعراف.150 :
ال بْا� نَ� � ّم ِإ� نّ� ال ق� ْو َم ْاس ت��ض َع ف�و ي 
�...< .3
ْ نَ أُ َّ نَّ ْ قَ ْ َ ْ تَ �ضْ َ فُ
�ن�
<ا�� �م ِإ�� ال�وم اس� ع�و ي 
عــ�؟ع؟ بقبــر رســول اهلل؟ص؟ يصيــح و يبكــي و ينــادي :ب
 ...« .4فلحــق ُ ي
ُ ُْ َ
َو كادوا يَ� ق� ت�ل نو� ن� ي�>» :دینــوری ،ابــن قتیبــه ،االمامــة و السیاســة20 /1 ،؛ مجلســی ،محمدباقــر،

همــان357 /28 ،؛ در مــورد دیگــری ،امیرمؤمنــان؟ع؟ ایــن کالم را بــر زبــان جــاری ســاخته و
ـواه خــدا
چنیــن فرمودنــد« :بــه خــدا ســوگند ا گــر بــه شــمار ایــن گوســفندان ،مردانــی داشــتم خیــر خـ ِ
سخــوار را از حکومــت ســاقط میکــردم .شــب هنــگام
و رســول؟لص؟ ،بــی تردیــد ایــن پســر زن مگ 
ســیصد و شــصت نفــر تــا پــای جــان بــا او بیعــت کردنــد ،امیرمؤمنــان؟ع؟ فرمــود :فــردا صبــح در
احجــار الز یــت (محلــی در مدینــه) ســر تراشــیده جمــع شــوید و خــود آن حضــرت هــم سرتراشــید،
ولــی از آن همــه مــردم ،جــز ابــوذر و مقــداد و حذیفــة بــن یمــان و عمــار یاســر و در آخــر همــه ،ســلمان
کســی ســر تراشــیده نیامــد؛ آنگاه امــام؟ع؟ دســت بــه آســمان برداشــت و گفــت :خدایــا! ایــن مــردم
نکــه بنیاســرائیل بــا هــارون؟ع؟ چنیــن کردنــد؛ خدایــا! تــو از نهــان
مــرا بــه ناتوانــی کشــاندند ،چنا 

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

< .1ا�ش دد �ه ��زْ ر� * َو ��ش ركه  ْ
ر�> :طه.32 - 31 :
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ِ ي
بِ ِ ي
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شـباهت دیگر ،نقش هارون؟ع؟ و عملکرد وی در برابر سـرپیچی مردم بود؛ هارون؟ع؟
در مقابـل نافرمانـی بنیاسـرائیل و تنهـا گذاشـتن وی ،بـرای حفـظ کیـان شـریعت
موسـی؟ع؟ و جـان خویـش ،از هـر گونـه اقـدام عملـی حـذر کـرد و صبـر پیشـه نمـود؛

1

البتـه او سـکوت نکـرده بـود و همـواره آنان را به حقیقت دعوت میکرد و نیرنگ سـامری
را گوشـزد میکـرد .امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز بـا توجـه بـه امـور مشـابه در بنیاسـرائیل ،در میـان
ّ
مسـلمانان صبـر و شـکیبایی را بـر هـر امـر دیگـری مقـدم کـرد و همچـون پـدری دلسـوز
کـه فرزنـد خویـش را در دسـت دزدان میبینـد ،و نیـز همچـون فـردی کـه خـار در چشـم
و اسـتخوان در گلـو دارد ،کیـان دیـن الهـی را حفـظ کـرد؛ اگرچـه نقـش هدایتگـری او
ایجـاب میکـرد کـه سـکوت نکنـد و بـا کالم رسـای خویـش ،راه حـق را تبییـن و باطـل را
افشـا کنـد.

2

دیگـر شـباهتی را کـه میتـوان طرح کرد ،شـباهت فرزندان هـارون؟ع؟ و امیرمؤمنان؟ع؟
اسـت کـه در روایـات بـه آن تصریـح شـده اسـت .همانگونـه کـه حضـرت هـارون؟ع؟
دارای دو پسـر به نام شـبر و شـبیر شـد و امر جانشـینی به آنان رسـید ،امیرمؤمنان؟ع؟ نیز
از حضـرت فاطمـه؟اهع؟ دارای دو فرزنـد ذکـور شـد کـه پیامبر؟لص؟ به امـر خداوند متعال
نـام ایشـان را همنـام دو فرزنـد هـارون؟ع؟ ،بـه زبـان عربـی گذاردند.

3

34

در پایـان بعـد از بیـان شـباهتهای گوناگـون بیـن امیرمؤمنـان؟ع؟ و هـارون؟ع؟ ،بـه
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کالم پیامبـر خـدا؟لص؟ اشـاره میکنیـم کـه در آن ،رخـداد و اتفاقهـای امت اسلام را به
امـت بنیاسـرائیل تشـبیه کـرده و فرمودنـد کـه آنچـه در این امت اتفـاق میافتد ،همان
و آشــکار مــا آ گاهــی و هیــچ چیــزی در زمیــن و آســمان بــر تــو پوشــیده نیســت؛ مــرا مســلمان بمیــران
و بــه صالحــان ملحــق ســاز» :کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی32 /8 ،؛ مجلســی ،محمدباقــر،
بحــار االنــوار ،241 - 239 /28 ،ح .27
 .1اعراف152 - 148 :؛ طه.88 - 85 :
 .2بخشـی از خطبـۀ امیرمؤمنـان؟ع؟ ،معـروف بـه «خطبـۀ شقشـقیة» ...« :فرأيـت أن الصبـر علـى هاتـا
ً
ً
أحجـى ،فصبـرت و فـي العيـن ق ً
ـذى و فـي الحلـق شـجا ،أرى تراثـي نهبـا» :شـریف رضـی ،حسـین
بـن محمـد (گردآورنـده) ،نهـج البالغـة ،31 /1 ،خطبـۀ .3
 .3صـدوق ،محمـد بـن علـی ،امالـی ،ص  ،198 - 197ح 209؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،همـان/43 ،
 ،238ح .3

امـوری اسـت کـه در بنیاسـرائیل رخ داده اسـت ،بـه طـوری کـه قـدم در جـای قـدم آنـان
میگذارنـد؛ 1یکـی از مصادیـق مهـم ایـن تشـبیه ،مسـئلۀ جانشـینی و خالفـت ایشـان در
بیـن امـت و عـدم انقیـاد آنـان در برابـر وصـی حـق بود.

 _6تشبیه به عیسی؟ع؟
همانطــور کــه در بخش «تشــبیه بــه انبیــاء» گذشــت ،پیامبــر خــدا؟لص؟ در حدیــث
اشــباه ،امیرمؤمنــان؟ع؟ را در خصوصیــات مختلفــی بــه پیامبــران تشــبیه کردنــد و
بــا توجــه بــه عبــارات مختلــف در ایــن دســته از روایــات ،گاهــی حضرتــش بــه وجــوه و
ویژگیهــای متعــدد و مختلفــی در یــک پیامبــر تشــبیه شــدهاند؛ بــه عنــوان مثــال،
امیرمؤمنــان؟ع؟ ،در جهــات حلــم ،اخــاق ،حکمــت و وقــار بــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟
تشــبیه شــده اســت و نســبت بــه حضــرت عیســی؟ع؟ در جهــات مختلفــی تشــبیه
شــدهاند کــه بــدان اشــاره میشــود .در روایتــی امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه «ســنت و روش
حضــرت عیســی؟ع؟» تشــبیه شــده اســت:
هر کس بخواهد آدم؟ع؟ را در علمش ،و نوح؟ع؟ را در فهمش ،و ابراهیم؟ع؟
را در اخالقش و موسی؟ع؟ را در مناجاتش و عیسی؟ع؟ را در ّ
سنتش و
ّ
محمد؟لص؟ را در تمام بودن و کمالش ببیند ،باید به این مردی که میآید
بنگرد .مردم همه گردن کشیدند؛ ناگهان با علی بن ابیطالب؟ع؟ مواجه

پیامبـر؟لص؟ در کالمـی دیگـر ،بـه «عبـادت» 3و در برخـی از منابـع ،بـه «ورع» حضـرت
عیسـی؟ع؟ نیـز اشـاره کردهانـد.

4

علاوه بـر عناویـن فـوق کـه در کالم رسـول خـدا؟لص؟ آمـده اسـت ،بـه برخـی دیگـر از
 .1صـدوق ،محمـد بـن علـی ،مـن ال یحضـره الفقیـه ،203 /1 ،ح 609؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،همـان،
 ،59 /53ح .45
 .2طبری آملی کبیر ،محمد بن جریر ،المسترشد ،ص  ،287ح .101
 .3اربلـی ،علـی بـن عیسـی ،کشـف الغمـة فـي معرفـة االئمة؟مهع؟114 /1 ،؛ حلی ،حسـن بن یوسـف،
کشـف الیقیـن في فضائـل أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،ص .53
 .4مجلسی ،محمدباقر ،همان88/40 ،؛ ابن ابی الحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.220 /7 ،

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

شدند که گویا او از زمین کنده شده و از کوه سر برآورده است.
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شـباهتها کـه بـر اسـاس آیـات قـرآن و روایـات اسـت ،اشـاره میشـود:
پیامبر خدا؟لص؟ در میان جمعی از اصحاب ،امیرمؤمنان؟ع؟ را به حضرت عیسی؟ع؟
ّ
تشبیه کردند و چون این گفتار بر عدهای گران آمد ،افکار جاهلی و شرکآلود خود را
یادآور شدند و کالم حضرتش را با هیاهو و خندۀ بلند به سخره گرفتند؛ آنگاه آیاتی در
مذمت و نکوهش آنان نازل شد .سلمان میگوید :پیامبر اکرم؟لص؟ در بین اصحاب
نشسته بودند ،ناگهان فرمودند« :اکنون شبیه عیسی بن مریم؟امهع؟ بر شما وارد میشود».
برخی از کسانی که نشسته بودند ،خارج شدند تا آنها صاحب این امتیاز شوند .در
این هنگام ّ
علی بن أبی طالب؟ع؟ داخل شد .مردی از آن جمع به برخی از دوستانش
گفت :محمد؟لص؟ به اینکه علی؟ع؟ را بر ما برتری داد ،راضی نشد ،تا اینکه او را به
عیسی بن مریم تشبیه کرد .به خدا قسم خدایانی که در جاهلیت میپرستیدیم بهتر از
او بود! خداوند در همین مجلس این آیه را نازل کرد:
َ
َ
أ
آ
أ
ُ
ََ ً
َُ َ
َََ ُ
ُ
لا ��ذ ا قَ� ْو ُمک م نْ� ُه �ص ُّد نَ
َ
و� َو ق�الوا � � ِله ت� ن�ا خ� ی� ٌر � ْم ه َو
<و ل ّما �ض ِر بَ� بْا� نُ� م ْر ی� َم م ث� ِإ
ِ ی ِ
َ َّ َ ً ُ َ َ
َ
ُ نَ 2 1
ما �ض َر بُ� ُوه لک ِإ�لا جَ�دلا بَ� ْل ه ْم ق� ْو ٌم خ� ِصمو�> -
در کالمـی از امیرمؤمنـان؟ع؟ چنیـن آمـده اسـت :روزی نزد پیامبر؟لص؟ آمـدم و او را نزد
36

جمعیـت انبوهـی از قریـش دیـدم ،پـس به من نگاه کـرد و فرمود:
یـا علـی! مثـل تـو در ایـن امـت ،مثـل عیسـی بـن مر یـم اسـت؛ گروهـی او را
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دوسـت داشـتند و افـراط کردنـد و گروهـی بـا او دشـمنی کردنـد و افـراط
کردنـد و عـدهای در بـارۀ او میانـهروی کـرده و نجـات یافتنـد.
 .1زخرف.58 - 57 :
 .2در ایــن آیــه دو نکتــۀ مهــم بــه چشــم میخــورد :اول اینکــه ،برخــی از اصحــاب کــه شــنیدن
ایــن تشــبیه بــر آنهــا ســخت بــود ،امیرمؤمنــان؟ع؟ را بــه خدایــان خــود تشــبیه کردنــد و بــه همــراه
ســوگند گفتنــد« :آلهــۀ مــا بهتــر از او بــود»؛ ایــن ســخن ،کنایــه و ایهامــی نســبت بــه ایــن دارد کــه
او هماننــد آلهــۀ مــا ،جمــاد اســت؛ آنــان بــا ایــن ایهــام ،دشــمنی خــود را در همــان مجلــس اعــان
ّ
«یصــدون» -بــه کســر
کردنــد :قزوینــی ،خلیــل ،الشــافی فــي شــرح الکافــي147 /1 ،؛ دیگــر آنکــهِ ،
عیــن الفعــل -در آیــۀ شــریفه ،شــدت خنــده و اســتهزاء را میرســاند :فراهیــدی ،خلیــل بــن احمــد،
العیــن80 /7 ،؛ ایــن عمــل ،بــه وضــوح بیانگــر نفــاق و عــدم انقیــاد و پذیــرش برخــی از صحابــۀ
رســول خــدا؟لص؟ میباشــد.

جمعیتـی کـه نـزد ایشـان بودنـد خندیدنـد و گفتنـد :بنگریـد کـه چگونـه پسـرعموی
َ ََ
<و ل ّما
خـودش را بـه عیسـی بـن مریـم تشـبیه میکنـد؟! در ایـن هنـگام وحـی نـازل شـد:
ُ
2_1
�ض ِر بَ� بْا� نُ� َم ْر ی� َم.>...
حالـت عـدم پذیـرش و انقیـاد نسـبت بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ کـه یکـی از
علاوه بـر ایـن
ِ
شـباهتهای حضرتـش بـه حضـرت عیسـی؟ع؟ بـود ،حالـت افـراط و زیـادهروی (غلو)
دربـارۀ ایشـان اسـت کـه هماننـد عیسـی؟ع؟ قائـل بـه الوهیـت ایشـان شـدند .پیامبـر
خـدا؟لص؟ بـه ایـن نکتـه و تشـبیه نیـز اشـاره کـرده کـه در احادیث مختلفی آمده اسـت:
جابـر بـن عبـد اهلل میگویـد :پـس از فتـح خیبـر بـه دسـت امیرمؤمنـان؟ع؟ ،پیامبـر
اکـرم؟لص؟ رو بـه ایشـان کـرد و فرمـود:
ای علـی! ا گـر نبـود کـه گروهـی از امتـم در بـارۀ تـو سـخنان نصـاری در حـق
عیسـی بـن مر یـم؟ع؟ را گوینـد ،امـروز سـخنی میگفتـم کـه بـر احـدی از
نکـه خـاک پایـت را بـه تبـرک برگیرنـد و بـا
مسـلمانان نمیگذشـتی مگـر ای 
آب وضو یـت استشـفاء جوینـد؛ امـا همیـن قـدر میگو یـم کـه تـو
قطر ههـای ِ
3
از مـن هسـتی و مـن از تـو. ...

ای ــن گفت ــار ب ــا الف ــاظ مختل ــف و در مواض ــع گوناگ ــون ،از پیامب ــر؟لص؟ نس ــبت ب ــه
امیرمؤمن ــان؟ع؟ ص ــادر ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن تک ــرار در جایگاهه ــای متع ــدد ،بیانگ ــر
اهمی ــت و توجــهدادن بیش ــتر مخاطبی ــن ب ــه ای ــن تش ــبیه میباش ــد .برخ ــی از مواض ــع

 .1فیض کاشانی ،محمدمحسن ،وافی1407 /9 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.151 /9 ،
 .2الزم بـه ذکـر اسـت کـه تکـرار نـزول برخـی از آیات بـه جهت اهمیت و عظمت آن اسـتبعادی ندارد؛
قُ ُ
<� ْل ه َو
بـه عنـوان نمونـه ،سـورۀ فاتحـه بـه نقـل برخـی ،هـم در مکـه نـازل شـده و هـم در مدینـه و نیـز
ّٰ َ ݡَ ݦ ٌ
الل ُه ا ݨحد> هـم پاسـخ بـه مشـرکان مکـه و هـم پاسـخی بـه یهودیـان و مسـیحیان مدینـه بـوده اسـت؛
ایـن تکـرار نشـان میدهـد کـه آن آیـه ،مـورد و موضوع فعلـی را نیـز در برمیگیرد؛ زرکشـی ،بدرالدین،
البرهـان فـي علومالقـرآن.123 /1 ،
 .3ابن طاووس ،علی بن موسـی ،الطرائف ،ص 179؛ حلی ،حسـن بن یوسـف ،کشـف الیقین ،ص
429؛ مجلسـی ،محمدباقر ،همان ،292 /26 ،ح .52
 .4صدوق ،محمد بن علی ،امالی ،ص  ،96ح  ،1مجلس 21؛ مفید ،محمد بن محمد ،اختصاص،
ص 150؛ طبری آملی کبیر ،محمد بن جریر ،المسترشد ،ص  ،632ح .298

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

در روایـــات چنیـــن اســـت :بعـــد از فتـــح خیبـــر 4،در مســـجد و بعـــد از ســـخنگفتن
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امیرمؤمنــان؟ع؟ بــا خورشــید 1،در مراجعــت حضــرت بعــد از آنکــه پیامبــر؟لص؟ ایشــان
را بــه شــعب و ّدرهای فرســتاده بودنــد 2،در غــزوۀ حنیــن 3،در غــزوۀ «ذات السالســل» 4یــا
«وادی الرم ــل» 5و در جلسـ ـهای در می ــان اصح ــاب در مدین ــه 6.ای ــن تش ــبیه و تب ــرک
جســـتن بـــه خـــاک پـــای امیرمؤمنـــان؟ع؟ چنـــان شـــهرت یافتـــه بـــود کـــه برخـــی از
اصحــاب ،آن را _ بــه انگیزههــای مختلــف _ بــر زبــان جــاری ســاخته و آن را بــه دیگــران
گوشـــزد میکردنـــد.

7

از جملـه شـباهتهای حضـرت عیسـی؟ع؟ و امیرمؤمنـان؟ع؟« ،سـخن گفتـن
بعـد از والدت» میباشـد .یکـی از معجـزات حضـرت عیسـی؟ع؟ تکلـم در گهـواره
اسـت؛ معجـزهای کـه علاوه بـر اثبـات طهـارت مـادرش حضـرت مریـم؟اهع؟ و برائـت از
تهمتهـای نـاروای بنیاسـرائیل ،نبـوت حضـرت عیسـی؟ع؟ را ثابـت میکنـد 8.ایـن
معجـزه در همـان روزهـای نخسـتین تولـد _ هنگامـی کـه حضرت مریم با نـوزادش میان
قـوم خـود بازگشـت _ تحقـق یافـت و پـس از آن ،حضـرت عیسـی دیگـر سـخن نگفـت تا
 .1استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة ،ص .632
 .2کوفـی ،فـرات ،تفسـیر فـرات ،ص  ،405ح 543؛ قمـی مشـهدی ،محمد ،تفسـیر کنـز الدقائق/12 ،
81؛ مجلسـی ،محمدباقر ،همان ،321 /35 ،ح .18
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 .3قمی ،شاذان بن جبرئیل ،الروضة في فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ ،ص  ،75ح .59
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 .4در سـال هشـتم هجری در سـرزمینی به نام «وادی یابس» بوده اسـت که به دنبال پیروزی در آن به
واسـطۀ امیرمؤمنـان؟ع؟ ،سـورۀ مبارکـۀ «العادیـات» نـازل شـد؛ مفیـد ،محمـد بـن محمد ،االرشـاد،
113 /2؛ طبرسـی ،فضـل بن حسـن ،جوامع الجامـع.527 /4 ،

ن بـن یوسـف ،نهـج الحـق و کشـف
 .5اربلـی ،علـی بـن عیسـی ،کشـف الغمـة231 /1 ،؛ حلـی ،حسـ 
الصـدق ،ص .194
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،57 /8 ،ح .18
 .7بعد از محکمشدن پایههای حکومت غاصبانۀ ابوبکر ،برخی زبان به طعن گشوده و مقدم شدن
او را بـر امیرمؤمنـان؟ع؟ نـاروا دانسـته و وی را سـرزنش میکردنـد .ابوبکـر بـه جهـت انگیـزه و منافـع
تهـای امیرمؤمنان؟ع؟
شـخصی خـود و سـاکت کـردن آنـان ،خطبـهای خواند و به برخی از فضیل 
اشـاره کرد .او در ضمن سـخن خود ،به «تبرک جسـتن خاک پای امیرمؤمنان؟ع؟» اشـاره میکند:
ّ
ّ
المتمنـون أن لـو کانـوا تـراب ابـن ابـي طالـب؟ع؟» :طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،االحتجـاج/1 ،
«ود
88؛ بحرانـی ،هاشـم ،حلیة االبـرار.314 /2 ،
 .8مریم.34 - 16 :

زمانـی کـه دو سـاله شـد و ماننـد سـایر نـوزادان بـه سـخن آمـد 1و در ایـن مـدت حضـرت
زکریا حجت خداوند بر مردم بود.

2

در جریان والدت امیرمؤمنان؟ع؟ ،بعد از شکافتهشدن دیوار خانۀ کعبه و ورود فاطمه
بنــت اســد؟اهع؟ بــه داخــل آن و پذیرایــی الهــی در طــول ســه روز ،دیــوار خانــه گشــوده شــد
و آن حضــرت ،درحالیکــه از خانــۀ خــدا خــارج میشــد ،ســام کــرده و آیــات ابتــدای
ســورۀ مؤمنــون را ،کــه بیانگــر رســتگاری اهــل ایمــان و نشــانههای آنــان اســت ،تــاوت
کردنــد و پیامبــر؟لص؟ ،رســتگاری و فــوز مؤمنــان را بــه والیــت امیرمؤمنــان؟ع؟ اعــان
فرمودند.

3

نتیجـه آنکـه علاوه بـر حدیـث اشـباه و عناوین مختلفـی از قبیل ورع ،عبـادت و روش،
کـه پیامبـر؟لص؟ در آنهـا ،امیرمؤمنـان؟ع؟ را بـه حضـرت عیسـی؟ع؟ تشـبیه کردنـد ،در
مـوارد متعـددی مشـابه ویژگیهایـی ماننـد غلـو و بغضـی کـه در زمـان عیسـی؟ع؟ بـود
را نسـبت بـه حضرتـش مطـرح میکردنـد و فرجـام بنیاسـرائیل را بـرای اصحـاب خـود

کاف ــی ،382 /1 ،ح .1

« .3عـن الصـادق؟ع؟ :انـه انفتـح البیـت مـن ظهـره و دخلـت فاطمـة فیـه مث عـادت الفتحـة و التصقـت و
النـة .فلمـا خرجـت ،قـال علی؟ع؟ " :السلام علیـک یـا أبـة و
بقیـت فیـه ثالثـة أیـام فأ کلـت مـن مثـار ج
ْ
ݩ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ݨ
ݧ
ْ
َ
ݨ
ݧ
ّٰ
ُ
ݐ
ݧ
ق
ݩ
ݧ
ّ
ݧ
ْ
َ
ّ
ٰ
ݨ
ن
رمحـة اهلل و برکاتـه" ،مث تنحنـح و قـال < :ب�س ݭِم الل ِه ا ݣݠلرݣحم ن� اݠلر ݫ ٖح ی� ِم* �د اڡلح الم�ؤ ِم� ن
و�> (اآلیـات) ،فقـال
ِ
ِ

رسـول اهلل ؟ص؟" :قـد أفلحـوا بـک ،أنـت _ و اهلل_ أمیرهـم ،متیرهـم مـن علمـک فیمتـارون و أنت _ و اهلل_

دلیلهـم و بـک و اهلل هیتـدون :»"...ابـن شـهر آشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب آل ابـي طالب؟مهع؟،
23 /2؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار ،17 /35 ،ح .14
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 .1مرحـوم طبرسـی ،ذیـل آیـات مر بـوط بـه تکلـم حضـرت عیسـی؟ع؟ در گهـواره ،مینویسـدّ :
«و ملـا
ّ
الت
كل
مهـم عيسى هبـذا علمـوا بـراءة مـرمي ،مث سـكت عيسى؟ع؟ فلـم يتكلـم بعـد ذلـك حتى بلغ املـدة ي
ّ
يتكلـم فهيـا الصبيـان» :طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،مجمـع البیـان.793 /6 ،
ْ
ْ
ن ّ
ْ
ْ
يـــى اب ُ
ْ
ـــن يز يـــد ْال ُكن ِ ّ
ـــ� تكلـــم ِ يف ال ْه ِـــد
ـــن م ْـــرمي؟ع؟ ِح
أباجعف ٍـــر؟ع؟ :أ كان ِع
ـــاس قـــال :ســـأل ُت
« .2ع ِ
ي
ِ
ً
ْ
غيـــر ُم ْرســـل .أ مـــا ْتس ُ
ـــمع ِل ْقو ِل ِـــه ِح ن
اهّلل ْ
ـــ�
اهّلل عـــى أه ِـــل زما ِن ِـــه؟ فقـــال :كان ْيو ِمئ ٍـــذ ِنب ّيـــا ُح ّجـــة ِ
ُح ّجـــة ِ
ٍ
أ
أ
ً
ْ
آ
ً
ُْ ُ
� و � ْوصا�ن� � ّ
ع� ُد ا ّلل ه � ت�ا�ن� الك ت�ا� و � ن ن ّ
نّ ْ
الصلا ِ�ة و ال ّ�ز كا ِ�ة
عل�ن ي� ُم ب�اركا � يْ� ن� ما ك ن� ت 
ِ ي ِب
عل� ي� � ِب� ي�ا* و ج� ِ
قـــالِ :إ<� ِ� ي� ب ِ ِ ي ِ ب ج ِ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ ُت ّ ً
ح�ا>؟ ُق ْل ُ
ـــت :فـــكان ْيو ِمئ ٍـــذ ُح ّج ًـــة ِّ
 ل عـــى ّ
ـــال و ُهـــو ِ يف ال ْه ِـــد؟ فقـــال :كان
ما دم� ي
زكر يـــا ِ يف ِتلـــك ال ِ
ِ
ْ
ن ّ
ْ
ّ ً ُ ّ ً
ْ ً
ً
ْ
ّ
ّ
ْ
اهّلل ِ لـــرمي ِحـــ� تكلـــم فعبـــر عنـــا و كان ِنبيـــا حجـــة
ـــال آيـــة ِللن
ِع
ـــاس و رحـــة ِمـــن ِ
يـــى ف ِتلـــك ال ِ
ِي
ْ ِ ُ
ّ
ْ
ّ
ُ
ُ
ّ
ْ
ّ
ْ
ْ
ْ
زكر يـــا؟ع؟
عـــى مـــن ِ
 مســـع كالمـــه ِ يف ِتلـــك ال ِ
ـــال ث صمـــت فلـــم يتكلـــم حـــى مضـــت لـــه س ِ
ـــنتان و كان ِ
ّ ّ ّ
ْ
ّ
ُْ
ْ
ْ
ن
ـــت ِعيـــى ؟ع؟ ِبســـنتي» :کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب،
ال ّج ِ
ـــاس بعـــد صم ِ
ـــة ل عزوجـــل عـــى الن ِ

گوشـزد میکردنـد .بـه علاوه ،بـر اسـاس آیـات قـرآن و روایـات ،شـباهتهای دیگـری را
میتـوان ذکـر کـرد کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره شـد.

 _7تشبیه به سفینۀ نوح؟ع؟
یکـی از تشـبیهاتی کـه پیامبـر؟لص؟ بـه صـورت مکـرر در کالم خویـش آوردهانـد ،تشـبیه
بـه سـفینۀ نوح؟ع؟ اسـت:
مثـل اهـل بیـت مـن ،هماننـد سـفینۀ نـوح اسـت؛ هـر کـس در آن نشسـت،
رهایـی یافتـه و هـر کـس از آن سـرپیچی کنـد ،هلا ک خواهـد شـد.
ً
ایـن عنـوان اگرچـه غالبـا بـرای همـۀ اهلبیـت؟مهع؟ اسـتفاده شـده ،ولـی در خصـوص
1

امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز وارد شـده اسـت:
ای علی! مثل تو در امت من ،همانند کشتی نوح؟ع؟ است؛ هر که بر آن
سوار شد ،نجات پیدا میکند و آن کس که سرپیچی کند ،غرق میشود.

2

ایـن روایـت بـا سـاختارهای مختلفـی در منابـع حدیثـی ذکـر شـده اسـت .بـه مقتضـای
شـرایط موجـود در زمـان خطـاب و مخــاطبین ،در آغـاز ،گاه بـا لفـظ حصـر 3و در برخـی
40
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 .1ایـن حدیـث بـه «حدیـث سـفینه» معـروف اسـت و در منابـع امامیـه ،ماننـد :صفـار ،محمـد بـن
حسـن ،بصائـر الدرجـات297 /1 ،؛ طبـری آملـی کبیـر ،محمـد بـن جریـر ،المسترشـد ،ص 260؛
خـزاز ،علـی بـن محمـد ،کفایـة اال ثـر ،ص  34و  38و 210؛ ابـن شـهر آشـوب ،محمـد بـن علـی،
همـان 295 /1 ،و دیگـر مصـادر ،موجـود اسـت؛ بهعلاوه ،ایـن حدیـث در منابـع معتبـر اهـل سـنت
یتـوان
تهـای گونا گـون آمـده اسـت کـه نسـبت بـه الفـاظ و مباحـث سـندی و داللـی آن م 
بـا عبار 
بهـا مراجعـه کـرد :تسـتری ،نـور اهلل ،احقـاق الحـق و ازهـاق الباطـل294 - 270 /9 ،؛
بـه ایـن کتا 
شـفتی ،اسـد اهلل ،االمامـة ،ص 211 - 205؛ بحرانـی ،هاشـم ،غایـة المـرام24 - 13 /3 ،؛ میالنـی،
علـی ،تشـیید المراجعـات151 - 130 /1 ،؛ همـو ،نفحـات االزهـار.300 - 10 /4 ،
َ
َ
َ َ َّ َ
ُ َّ َ َ
َ َ ُّ َ َ ُ َ
ـوح َم ْـن َر ِك َ َبـا جَنـا َو َم ْن ختلف َع ْ َنا غ ِـر َق» :صدوق ،محمد
ت ك َمث ِـل َس ِـف َين ِة ُن ٍ 
« .2يـا ع ِ يل ،مثلـك ِ يف أم ِ ي
بن علی ،خصال573 /2 ،؛ این تعبیر در کالم خود امیرمؤمنان ؟ع؟ نیز وارد شد است .حضرت
ُ َ
َ ّ
ـاس َك َه ُ
يك ْـم أ ُّ َيـا َّالن ُ
ـار َ
ون ِ يف ِآل
«و ِإ ِ ين ِف
در خطبـۀ مشـهور بـه «خطبـة الوسـیلة» چنیـن میفرماینـد:
َ َ
َّ
َ
ُ
َ
َْ ْ َ َ ََ
ْ
ـوح ِ يف قـو ِم نـوح» :کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب،
ن ِإ ْس َـرا ِئيل َو ك َس ِـف َين ِة ُن ٍ 
ِفرعـو ن و كب ِ
ـاب ِحط ٍـة ِ يف ب ِ ي
کافـی.30 /8 ،
َّ َ ُ َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ت ِفيك ْم مثل َس ِـفين ِة نوح :»...صفار ،محمد بن حسـن ،همان297 /1 ،؛ طبری
ل ب ْي ِ ي 
ل أ ْه ِ 
«ِ .3إ َنا َمث 
آملـی کبیـر ،محمـد بن جریر ،همان ،ص  ،578ح .250

بـا ادات تحضیـض و تأ کیـد 1و گاهـی تنهـا بـا حـروف تأ کیـد آمـده اسـت 2و در قسـمت
ّ
3
پایانـی حدیـث ،تعبیـر مشـهور و غالـب «مـن رکهبـا جنـا و مـن ختلف عهنا غرق» اسـت؛
ّ
البتـه بـا عبـارات «مـن رکهبـا سـلم و مـن ترکهـا غـرق»« 4،مـن دخـل فهیـا جنا و مـن ختلف
ّ
ّ
عهنـا غـرق»« 5،مـن رکهبـا جنـا و مـن ختلـف عهنـا هلـک»« 6،مـن رکهبـا جنـا و مـن ختلـف
ّ
َّ
ّ
مـن خت ّل َـف ْ
زخ یف النـار»...« 7،و ْ
 یف النـار»« 8،مـن رکهبـا جنـا و مـن ختلـف عهنـا
عنـا ُز َّج
هـوی» 9و «مـن رکهبـا جنـا و مـن رغـب عهنـا هلـک» 10نیـز آمـده اسـت.

شـهرت ایـن واقعـه میـان مـردم و ذکـر آن در آیـات متعـدد قـرآن ،دلیلـی بـر تکـرار و تأ کیـد
ایـن تشـبیه از ناحیـۀ پیامبـر؟لص؟ میباشـد .رهایـی از طوفانهـای فتنـۀ بعـد از حیـات
رسـول خـدا؟لص؟ و تنهانقطـۀ امیـد نجـات بخـش برای امت ،دسـت یازیدن و تمسـک
بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ و خانـدان حضرتـش بـود که ایـن نکته ،مهمترین وجه شـباهت بین
11

کشـتی نـوح؟ع؟ و امیرمؤمنـان و اهـل بیت؟مهع؟ اسـت.
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ت َك َم َثـل َسـف َينة ُ
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ـوح  :»...حـر عاملـی ،محمـد بـن حسـن ،اثبـات الهـداة/2 ،
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ه
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ٍ
 ،322ح .277
َ ََ َ
َ
ُ ْ ََُ
ْ
ُ
َ
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َ
َ
ْ
ّ
ـوح :»...خـزاز ،علـی بـن محمـد ،همـان،
ـل بي ِ ي 
ـل أه ِ 
ـاب! ِإن مث 
« .2مع ِاش َـر أصح ِ ي
ت ِفيكـم مثـل س ِـفين ِة ن ٍ
ص .34

 .4حر عاملی ،محمد بن حسن ،همان ،310 /2 ،ح .222
 .5طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.273 /1 ،
 .6ابن شهر آشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابي طالب؟مهع؟.295 /1 ،
 .7اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة.51 /1 ،
 .8صدوق ،محمد بن علی ،عیون اخبار الرضا ؟ع؟.27 /2 ،
 .9طبری ،عمادالدین ،بشارة المصطفی ؟ص؟ لشیعة المرتضی ؟ع؟.30 /2 ،
 .10کراجکی ،محمد بن علی ،کنز الفوائد.68 /2 ،
ْ

أَ

ّ

ّ

ق َ
عاص َم ال يَ� ْو َم ِم نْ� � ْم ِر الل ِه ِإ�لا َم نْ� َر ِحم> :هـود43 :؛ در ادعیـه و زیـارات نیـز بدیـن نکتـه اشـاره
�< .11ال لا ِ
شـده اسـت :در صلوات شـعبانیه« :یأمن من رکبها و یغرق من ترکها» :طوسـی ،محمد بن حسـن،
َ
مصباح المتهجد45 /1 ،؛ در زیارت جامعه چنین آمده است« :و أ ِمن من لجأ الیکم» :صدوق،
محمـد بـن علی ،من ال یحضره الفقیـه.613 /2 ،
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 .3طبـری آملـی کبیـر ،محمـد بـن جریـر ،همـان ،ص  ،578ح 250؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی،
کمالالدیـن ،241 /1 ،ح .65
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دیگـر آنکـه ،جـدا شـدن از کشـتی نـوح؟ع؟ ،موجـب هال کـت قـوم وی و حتـی فرزنـد او
شـد 1و فاصلـه گرفتـن از امیرمؤمنـان؟ع؟ و اهـل بیـت حضرتـش نیـز باعـث ضاللـت و
هال کـت اسـت.

2

همچنیـن بعـد از سپریشـدن نهصـد و پنجـاه سـال از نبـوت حضـرت نـوح؟ع؟ و
ّ
سـختیهای فـراوان در امـر هدایـت ،عـدۀ کمـی بـه او ایمـان آوردنـد 3و پـس از رحلـت
رسـول خـدا؟لص؟ نیـز عـدۀ معـدودی والیـت امیرمؤمنـان؟ع؟ را پذیرفتنـد.

4

دیگــر از وجــوه شــباهت ایــن اســت کــه شــرط قرارگرفتــن در زمــرۀ اهــل و اصحــاب
نــوح؟ع؟ ،ســوار شــدن بــر کشــتی بــود و ایــن نکتــه ،اســتثنایی را قبــول نمیکنــد ،اگرچــه
پســر نــوح باشــد؛ 5همیــن امــر بــدون هیــچ تمایزی ،در تمســک بــه والیــت امیرمؤمنان؟ع؟
صــادق اســت 6.پیامبــر خــدا؟لص؟ در حالیکــه دســت امیرمؤمنــان؟ع؟ را گرفتــه بودنــد،
فرمودنــد« :هــر کــس گمــان کنــد مــرا دوســت داشــته و ایــن (علــی؟ع؟) را دوســت
نمــیدارد ،دروغ میگویــد».

7

َُ

ْ

ْ ْ

َ

حال َ� ْ� ن�ه َما ال َم ْو ُ� ف� نَ
<و َ
َ .1
كا� ِم نَ� ال ُم�غ َر ق� ي� نَ�> :هود.43 :
ج
بي

« .2املتقدم هلم مارق و املتأخر عهنم زاهق» :طوسی ،محمد بن حسن ،همان.45 /1 ،
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آ

ُ َّ
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َ .3
<و ما � َم نَ� َم َعه ِإ�لا ق� يل� ٌل> :هود.40 :
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
ّ ََ َ َ َ ْْ
َ .4
ـاس َب ْع َـد َّالن ّ
ب ؟ص؟ ِإل ثل ثـة َنف ٍـرِ ،الق َـد ُاد
«ع ْـن ُب َر ْي ِـد ْب ِـن ُم َع ِاو َيـةَ ،ع ْـن أ ِ يب َج ْعف ٍـر ؟ع؟ قـالْ :ار َت ّـد ّالن ُ 
َ ِ ِي
َ
َ
ْ ُ ْ ْ َ َ ُ َ ّ ْ َ ُّ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ُّ ُ َّ َّ َّ َ َ َ ُ َ ُ
 لقـوا َب ْعـد» :مفیـد ،محمـد بـن
س ،ث ِإن النـاس عرفـوا و ِ
ـاري و سـلمان الف ِ
بـن السـو ِد و أبـوذ ٍر ال ِغف ِ
ـار ِ ي
محمـد ،اختصـاص ،ص .6
ُ

َّ ُ َ

أَ ْ َ

<� َ
 .5ق
ال ي�ا ن� ُوح ِإ� ن�ه ل يْ� َس ِم نْ� �ه ِلك> :هود.46 :

 .6اطــاق ایــن کالم شــامل برخــی از فرزنــدان اهــل بیــت؟مهع؟ کــه نســبت بــه امــر والیــت آنــان تخلــف
یشــود؛ ماننــد :محمــد بــن علــی بــن ابراهیــم بــن موســی بــن جعفــر؟امهع؟ و پــدرش کــه بــر
کردنــد ،م 
مذهــب واقفیــه باقــی ماندنــد :کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی ،506 /1 ،ح 2؛ و یــا از دســتورات
اهــل بیــت؟مهع؟ ســرپیچی میکردنــد؛ ماننــد :زیــد بــن موســی ،بــرادر حضــرت رضــا؟ع؟ کــه در
مدینــه (ســال  99ق) خــروج کــرد و خانههــا را ســوزانید و مــردم را کشــت و او را «ز یــد النــار» نامیدنــد.
مأمــون بــه تعقیــب او فرســتاد و او را اســیر کردنــد و نــزد مأمــون آوردنــد .مأمــون گفــت :او را نــزد
حضــرت ابوالحســن؟ع؟ ببر یــد .زمانــی کــه او را نــزد حضــرت آوردنــد ،ایشــان او را بــا آیــات مر بــوط
بــه پســر نــوح؟ع؟ انــذار و هشــدار دادنــد :صــدوق ،محمــد بــن علــی ،عیــون اخبــار الرضــا؟ع؟/2 ،
 ،234ح .2

 .7همان60 /2 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار/27 ،ص .79

شـباهت دیگـر آنکـه خداونـد متعـال حضـرت نـوح؟ع؟ را از گمراهشـدن عـدهای از
امتـش آ گاه کـرد؛ 1همچنیـن خداونـد در قـرآن ،ارتـداد 2و انقلاب و بازگشـت عـدهای از
اصحـاب را 3بـه پیغمبـر اسلام؟لص؟ اخبـار کـرد و خـود حضرتـش نیـز در کالم خـود بـه
اصحـاب ،ایـن نکتـه را هشـدار داده و مـردم را بـه امیرمؤمنـان؟ع؟ ترغیـب میکردنـد.
دیگـر از نـکات تشـبیه بـه سـفینۀ نـوح؟ع؟ ایـن اسـت کـه قـرآن مجیـد کسـانی را کـه بـر
کشـتی نجـات نـوح؟ع؟ سـوار نشـدند ،ظالـم 4و فاسـق 5نامیـده اسـت و همیـن نکتـه
پیرامـون افـرادی کـه والیـت امیرمؤمنان؟ع؟ را نپذیرفته و دشـمنی با حضرتش دارند ،در
گفتار پیامبر خدا؟لص؟ به چشـم میخورد.

6

 -8تشبیه به باب ّ
حطه
یکی از تشبیهاتی که در مواضع گوناگون از پیامبر اکرم؟لص؟ نسبت به امیرمؤمنان؟ع؟
و نیـز اهـل بیـت؟مهع؟ صـادر شـده اسـت ،تشـبیه بـه «بـاب حطـه» اسـت« .بـاب حطـه»،
دربـی مخصـوص بـرای ورود بـه بیتالمقـدس بـوده اسـت 7کـه خداونـد متعـال پـس
از رهایـی بنیاسـرائیل از وادی تیـه ،بـرای امتحـان آنـان دسـتور بـه ورود از آن درب
مخصـوص و بـه زبـان آوردن عبـارت معینـی را داد تـا خداونـد از خطاهـای گذشـته آنان
أُ

ُ

أَ َّ ُ َ

ْ

َ

َ

َّ

َْ آ

َ .1
<و � ِوح ي َ� ِإ�ل ى ن� ٍوح � ن�ه ل نْ� يُ��ؤ ِم نَ� ِم نْ� ق� ْو ِمك ِإ�لا َم نْ� ق�د � َم ن�> :هود.36 :

 .3آل عمران.144 :

َ
َ تُ خ
اط بْ��ن� �ف� ّال ذ ي�� نَ� ظَ� َل ُموا إ��نَّ ُه ْم ُم�غْ َر ُق� ن
و�> :هود.37 :
ِ
< .4و لا �� َ ِ ي ِ ي
َ َ َ َ ْ ن �ذُ ّ َّ ت َ نُّ ُ َّ �ةَ َ ْ ت َ فَ ْ ُ ُ ْ َ َ َ
ُْ ف
َ ََ ْ أْ َ ْ ُ ً َ ْ
اس قُ� ن
و�>:
راه�م و ج�عل�ا ي 
ا� � ِم ن�ه ْم مه ت� ٍد و ك ث� ي� ٌر ِم ن�ه ْم � ِ
< .5و ل ق�د �رسل ن�ا ن�وحا و ِإ� ب� ي
�ف� ِر ي� ِ� ِهما ال� ب�و و ال ِك� ب

حدیـد.26 :
ُ َ ً َّ َ ُ َ َ ٌ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ّ
ُ
احـب بدا ِئـع» :کراجکـی ،محمـد بـن علـی ،کنـز الفوائـد،
« .6ل ُي ْب ِغـض ع ِليـا ِإل ف ِاس 
ـق أو من ِافـق أو ص ِ
.83 /2
 .7طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،التبیـان263 /1 ،؛ طبرسـی ،فضـل بحسـن ،مجمع البیـان247 /1 ،؛
َ
خُ
اد�لوا
طبـری ،محمـد بـن جریـر ،جامـع البیـان237 /1 ،؛ برخـی از مفسـرین ،آیـه شـریفۀ < ی�ا ق� ِوم
َ ضَ ُ قَ َّ َ �ةَ َّ ت َ
ک تَ� َب� ا ّلل ُه َل ُکم( >...مائـدة )21 :را ّ
مؤیـد بـر آن دانسـتهاند کـه مـراد از «القریـة»،
ر� الم�دس ال� ي�
الا 
بیـت المقـدس اسـت :طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،همـان؛ ابوحیـان ،محمـد بـن یوسـف ،بحـر
المحیـط.357 /1 ،

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

 .2مائدة.54 :
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درگـذرد .خداونـد متعـال در ایـن بـاره میفرمایـد:
ْ
ُ
<إَو�ذْ قُ� ْل ن َ�ا ْاد خُ� ُلوا ه�ذِ ِه ْال قَ� ْر َي��ةَ فَ�كُ ُلوا ِم نْ�ها َح يْ� ثُ� ِ�ش ئْ� تُ� ْم َر�غَ ًدا َو ْاد خُ�لوا ال ب� َ
ا�
ب
ُ ْ َ َ نَ ُ ْ
ُ َّ ِ ً َ قُ ُ َّ �ةٌ نَ �غْ ف ْ َ
ُ
َ
ْ
ُ
خ
ْ
ن نَ 1
طا�اكم وس��ز ي�د المح ِس� ي��>
س ج�دا و �ولوا ِحط � ِ�ر لكم � ي
اما گروهی ،با سـرپیچی از دسـتور الهی و تغییر در جملۀ مذکور ،عبارتی تمسـخرآمیز بر
2

زبان آورده و گرفتار عذاب الهی شـدند.

مـراد از «بـاب حطـه» یکـی از دربهـای بیتالمقـدس ،کـه در برخـی از تفاسـیر،
درب هشـتم از بیتالمقـدس 3و یـا بـه «بـاب ایلیـاء» معـروف بـوده اسـت 4کـه خداونـد
بنیاسـرائیل را فرمان داد که با حالت سـجده و تعظیم و کرنش ،از این درب وارد شـده
َّ ٌ
«حطـة» را بـر زبـان آورنـد تـا خداونـد از خطاهـای گذشـته آنـان درگـذرد.
و عبـارت
پیامبـر اسلام؟لص؟ ،امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و در برخـی روایـات اهـل بیـت؟مهع؟ را بـه «بـاب
حطه» در قوم بنی اسـرائیل تشـبیه کرده که در ادامه به برخی از الفاظ آن روایات اشـاره
میشـود:

َم َثل اهل بیت من در میان شـما مانند «باب ّ
حطه» در میان بنیاسـرائیل
اسـت که هر کس بدان وارد شـود ،آمرزیده شـود.

5
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در برخـی از روایـات پیامبـر خـدا؟لص؟ یکـی از وجـوه برتـری اهـل بیـت؟مهع؟ بـر دیگـران را
مبتنـی بـر ایـن عنـوان کردهاند:
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 .1بقره58 :؛ همین واقعه با اندک تفاوتی در آیات  161و  162سورۀ اعراف نیز بیان شده است:

َ �ذْ ق َ َ ُ ُ ْ ُ نُ �ذ ْ قَ ْ َ �ةَ َ ُ ُ نْ َ ْ ثُ �ش ئْ تُ ْ َ قُ ُ َّ �ةٌ َ ْ خُ ُ ْ َ َ ً َ ْ َ ُ
ا� ُس جّ�دا ن��غ ِف� ْر لك ْم
<و ِإ� � ي�ل لهم اسك�وا ه ِ ِه ال�ر ي�ـ و كل َوا ِم�ها ح ي�� ِ ��م و �ولوا َ ِحط و اد�لوا ال ب� ب
ً
أَ ْ َ
َ
ّ
َ
ّ
ْ
َ
ط� ئ� ِتا� ُك ْم َس نَ��ز ي� ُد ال ُم ْح ِس ن� ي� نَ�* فَ� بَ� َّد َل ال ذ ي�� نَ� ظَ�ل ُموا ِم نْ� ُه ْم قَ� ْو ًلا �غَ يْ� َر ال ذ� ي� ق� ي� َل ل ُه ْم ف َ�� ْر َسل ن�ا َعل ْ ي� ِه ْم ِر جْ��ز ا ِم َ�ن
خ� ي
ُ
َّ
كا�وا َ��ظْ ل ُم نَ
و�>
ماء ِب�ما
الس ِ
ن ي ِ
ُ
فَ َ َّ َ َّ ذ نَ ظَ َ ُ قَ ْ ً �غَ ْ َ َّ ذ ق َ َ ُ ْ ف َ أَ نْ �زَ ْ ن َ َ َّ ذ نَ ظَ َ ُ ْ �ز ً نَ َّ
كا�وا َ� فْ� ُس قُ� نَ
و�>:
 �< .2ب�دل ال ي��� �لموا �ولا ي�ر ال� ي� � ي�ل لهم ��� ل�ا على ال ي��� �لموا ِر ج� ا ِم�
الس ِ
ماء بِ�ما ن ي

بقرة.59 :

« .3بـاب حطـة مـن بیـت املقـدس و هـو البـاب الثامن» :طبرسـی ،فضل بن حسـن ،مجمـع البیان/1 ،
247؛ آلوسـی ،محمود ،روح المعاني.266 /1 ،
« .4بـاب احلطـة مـن بـاب ایلیـا مـن بـاب املقـدس» :طبـری ،محمد بن جریـر ،جامع البیـان238 /1 ،؛
ابـن کثیر ،اسـماعیل ،تفسـیر القرآن العظیـم.174 /1 ،
 .5صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،297 /1 ،ح .4

هـر کـه دیـن مـرا در پیـش گرفـت و روش مـرا پیمـود و از س ّـنت مـن پیـروی
کـرد ،بایـد برتـری امامـان اهلبیـت مـرا بـر همـۀ ّامـت بـاور داشـته باشـد؛
َم َثـل آنهـا در میـان ایـن ّامـت همچـون «بـاب ّ
حطـة» در میـان بنیاسـرائیل
اسـت.

1

الزم بـه ذکـر اسـت در روایـات زیـادی ،تشـبیه بـه «بـاب حطـه» مقـارن بـا عنـوان «سـفینۀ
نـوح» آمـده اسـت؛ از ایـن رو همانگونـه کـه تمسـک و تخلـف از آن سـفینه ،موجـب
نجـات و هال کـت شـده ،در ایـن عنـوان نیـز خوشـبختی و نگونبختـی افراد در گـرو ورود
و بازمانـدن از «بـاب حطـه» اسـت .پیامبـر خـدا؟لص؟ فرمودنـد:
ُ
امامـان پـس از مـن دوازده تـن هسـتند ،نـه تـن از نسـل حسـین؟ع؟ کـه
نهمیـن ایشـان قائـم؟جع؟ آنهاسـت .آ گاه باشـیدَ ،م َثـل آنهـا در میـان
شـما همچـون کشـتی نـوح؟ع؟ اسـت کـه هـر کـس بـدان درآیـد نجـات
َ
بازمانـد نابـود شـود؛ آنهـا همچـون «بـاب ّ
حطـه» در میـان
یابـد و هرکـه از آن
بنیاسـرائیل هسـتند.

2

ایـن عنـوان و تشـبیه ،خـود داللـت بـر افضلیـت امیرمؤمنـان؟ع؟ دارد .از ایـن رو عنـوان
«بـاب حطـه» افتخـار و شـرافتی بـرای حضرتـش شـمرده میشـد؛ در برخـی از روایـات
آمـده اسـت کـه آن حضـرت ،ایـن تشـبیه را بـه عنـوان یـک فضیلـت قرآنـی خـود ،بـرای

 .2خـزاز ،علـی بـن محمـد ،کفایـة االثر ،ص 39؛ در روایات متعددی نیـز ،اهل بیت؟مهع؟ خود را «باب
َ ُ ُ َّ
ُ َ ُ َّ
لام،
حطـۀ مـردم» معرفـی
کردهانـد؛ امیرمؤمنـان؟ع؟ میفرماینـد« :نـن بـاب ِحط ٍـة و هـو بـاب الس ِ
َ َ َ
َ َ خَ َّ َ
َ
َ
ُ
َمـن َدخل ُـه جنـا ،و مـن تلـف عنـه هـوى» :صـدوق ،حممـد بـن علی ،خصـال626 /2 ،؛ آن حضـرت
َ
َ
َ
در روایـت دیگـری میفرماینـد« :أ َل إ َّن ِع ْل َـم ّال ِـذي َه َب َـط ب ِـه َآد ُم َو َ ِج َ
يـع َمـا ُف ِ ّض َل ْـت ب ِـه ْال ْنب َي ُ
ـاء؟مهع؟ ىف 
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ ََ
َ َُ
ُ
ون؟ َيا َم ْع َش َـر َم ْن َ جَنا ِم ْن أ ْص َحاب َّ
اه ب ُك ْ م َو أ ْي َن َت ْذ َه ُب َ
الس ِـف َين ِةَ ،هذا َمثل َها ِفيك ْم
ن ُي َت ُ
ِع ْت َر ِة َن ِب ِّيك ْم ،فأ ْي َ 
ِ
ِ
ٌ
ُ
َ
َ َ َّ َ
يـك َم ْـنَ ،ف َك َذل َ
َك َمـا َ َنـا ف َهات َ
ـك َم ْـن َي ْن ُجـو ِ يف َه ِـذ ِه ِم ْنك ْـم َم ْـن َي ْن ُجـوَ ،و ْيـل ِ َل ْـن ختلـف َع ْ ُن ْـمِ ،إ ّ ُن ْـم
ِ
ج ِي ِ
َ
َ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُّ
ْ َ
�ذ َ �ذْ ٌ فُ تٌ
ْ ُْ
ْ
َ ُ َ ْ َْ
َ
ْ
ائـم ،و ِمـا سـوا ِب ِـه ِ يف القـر ِآن< ،ه ا ع ب� �را�
ـاب الكه ِ
لك ْـم كالكه ِ
ـف ِلصح ِ
ـف ُسوهـم ِبأحس ِـن أس ِ ِ
ئ �غٌ �شَ ُ ُ َ ْ َ ُ َ �ذ ْ ٌ أ ٌ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ُ َ َ ُ
ـاب ِح ّط ٍـة ف ْاد ُخلـوا :»...طبـری آملی کبیر،
سا� را ب�ه> فاشـر بوا <و ه ا ِملح � ج� جا�> فاحـذر واِ ،إنـم ب
ِ
محمد بن جریر ،المسترشـد ،ص  ،404ح 127؛ مفید ،محمد بن محمد ،االرشـاد231 /1 ،؛ امام
َ ُ ُ َ ُ
ـاب ِح ّط ِتكـم» :کوفـی ،فـرات ،تفسـیر فـرات ،ص  ،348ح 474؛ ابـن
باقـر؟ع؟ فرمودنـد« :نحـن ب
طـاووس ،علـی بـن موسـی ،سـعد السـعود ،ص .108
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مـردم بازگـو کـرده و بـدان مناشـده میفرمودنـد و بیـان و فهـم فضیلتهـای قرآنـی خـود را
بـرای مـردم ،فراتـر از مجموعـهای از زر و سـیم میدانسـتند.

1

از مجموعـۀ روایـات «بـاب حطـه» در ذیـل آیـۀ شـریفۀ بـاب حطـۀ قـوم بنیاسـرائیل ،بـه
دسـت میآیـد کـه یکـی از وجـوه تشـبیه ،چنیـن اسـت :همانگونـه کـه «بـاب ّ
حطـه»
میزان برای سـنجش ایمان بنیاسـرائیل تلقی میشـد ،امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز بابی برای
2

سـنجش ایمـان و میـزان اعمـال امـت پیامبـر؟لص؟ شـمرده میشـود.
پـر واضـح اسـت ،همانگونـه کـه دسـتور بـه تعظیـم و گفتـن ّ
«حطـة» بـه صـورت عمـوم و
بـرای همـگان بـوده ،امـر والیـت امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز بـر همـۀ مکلفیـن ،الزم و غیـر قابـل
اسـتثناء میباشـد و رخصتـی در ایـن مهـم بـرای هیـچ فـردی نیسـت.

3
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ّ .1
علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ نشسـته بـودم کـه
عبـاد بـن عبـداهّلل اسـدی میگوید :مـن در حیـاط ،نـزد
أَ
َ
نَ َ َ نَ �ة نْ َ ّ َ تْ �ش ٌ
مـردی آمـد و مفهـوم ایـن آیـه را از حضـرت جویـا شـد �< :ف� َم نْ� کا� علی ب� ی�� ٍ ِم� ر ِب�ه و ی��لوه ِاهد
ْ
ِم ن�ه>؛ حضـرت؟ع؟ در پاسـخ فرمـود« :در قریـش مـردی در برابـر تیـغ قـرار نگرفتـه (و پـا بـه کارزار
نکـه بخشـی از قـرآن در ّ
حـق او نـازل شـده اسـت .بـه خدا سـوگند ،به خدا سـوگند
نگذاشـته) مگـر آ 
ّ
ّ
نچـه در حـق مـا اهـل بیـت بـر زبـان پیامبـر امـی؟لص؟ جاری شـده ،این بـرای من
ا گـر میدانسـتند آ 
َ
َ
نکـه ایـن حیـاط بـرای مـن پـر از زر و سـیم شـود و بـه خـدا سـوگند مثـل مـا در میـان
محبوبتـر بـود از آ 
ّ
ایـن ّامـت همچـون کشـتی نـوح؟ع؟ در میان قومش میباشـد و ما در میان ایـن امت همچون باب
حطـه در میـان بنیاسـرائیل هسـتیم» :ابـن حیـون ،نعمـان بـن محمـد ،شـرح االخبـار ،480 /2 ،ح
843؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،امالـی ،ص  ،145ح  ،5مجلـس .18
َ َ ُّ َ ْ َ َّ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ٌ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ ً َ َ ْ َ َ
ُ
ـل أح ٍـد ذهبـا فأنفقـه ِ يف
« .2يـا ع ِ يل ،لـو أن عبـدا عبـد اهَّلل ِمثـل مـا دام نـوح ِ يف قو ِم ِـه و كان لـه ِمثـل جب ِ 
ُ ُ َ َّ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ َن َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ً ُ َّ َْ
َ
َ
ـام على قدمي ِـه ث ق ِتـل بيی الصفـا و الـرو ِة مظلومـا ث ل
اهَّلل َو ُم ّـد ِ يف عم ِـر ِه ح
يل ِ
س ِـب ِ
تى حـج َألـف ع ٍ
ُ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َْ
الن ِـة و ل يدخلهـا» :ابن شـهر آشـوب ،محمد بن علـی ،مناقب آل ابي
يوا ِلـك يـا ع ِ يل ل يشـم ر ِائـة ج
طالـب؟مهع؟198 /3 ،؛ دیلمـی ،حسـن بـن محمـد ،ارشـاد القلوب الی الصـواب229 /2 ،؛ از اینرو

در برخـی از ز یـارات ،حضرتـش بـه «میـزان یـوم الحسـاب» (ابـن مشـهدی ،محمـد بن جعفـر ،المزار
الکبیـر ،ص 207؛ ابـن طـاووس ،علـی بـن موسـی ،اقبـال االعمـال )609 /2 ،و نیـز «میـزان االعمال»

(ابـن مشـهدی ،محمـد بـن جعفـر ،همـان ،ص 185؛ محمـد بـن مکـی (شـهید اول) ،المـزار فـي
کیفیـة ز یـارات النبـي و االئمـه؟مهع؟ ،ص  )46موصـوف شـدهاند.
ُ َ ْ ْ َ ُ َ َ َْ
َّ َ َ َ َّ َ
َ
َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ َ ّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
سِ ،إق ِام الصل ِة و ِإيت ِاء الزك ِاة
خ
ل
ع
م
لا
س
ال
ن
"ب
؟ع؟:
ر
ف
ِي ِ
ٍ
« .3عـن أ ِ يب حـزة الثم ِالـي قـال :قـال أبـو جع ٍ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ َ َْ ُ ْ َ ْ
َ ّ َْ ْ َ َ ْ َِ ْ ََ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ َْ ْ َ ُ َ
ـت فج ِعل ِ يف أر ب ٍع ِمنا رخصـة و ل ي ج�عل ِ يف
ـت و صـو ِم شـه ِر رمضـان و الولي ِـة لنـا أهـل البي ِ
و ِح ِـج البي ِ
ْال َو َل َي ِـة ُر ْخ َص ٌـةَ ،م ْـن َ ْل َي ُك ْـن َل ُـه َم ٌـال َ ْل َي ُك ْـن َع َل ْي ِـه َّ
الـز َك ُاة َو َم ْـن َ ْل َي ُك ْـن ِع ْن َـد ُه َم ٌـال َف َل ْي َـس َع َل ْي ِـه َح ٌّـج وَ

دیگـر از نـکات مهـم در ایـن تشـبیه ایـن اسـت کـه قـرآن مجیـد فعـل افـرادی کـه از ایـن
دسـتور اکیـد الهـی سـرپیچی کردهانـد را نوعـی ظلـم قلمـداد کـرده و فرجـام آنـان را بـا
سـتمکاران و اهـل فسـق در عـذاب الهـی برابـر دانسـته اسـت؛ آنهـا بـا ایـن عـدم پذیرش،
گرفتـار غضـب پـرودگار متعـال شـدند 1.برخـی از قـوم بنیاسـرائیل وقتـی بـه آن در
ً
رسـیدند ،بـرای آنکـه متدینیـن را بـه تمسـخر گیرنـد و علنـا مخالفـت کـرده باشـند ،بـه
«ح َ
آن درب پشـت کـرده و وارد شـدند و بـه جـای کلمـه ّ
نطـة» بـه معنـی «طلب
«حطـة»ِ ،
گنـدم» بـر زبـان آوردند.

2

نکتـۀ مهـم دیگـری کـه در روایـات بـه چشـم میخـورد ،عـرض والیـت پیامبـر خـدا؟لص؟
و امیرمؤمنـان؟ع؟ و بشـارت آنـان بـر پیامبـران و اقـوام گذشـته بـوده اسـت و ایـن نکتـه در
ً
قـوم بنیاسـرائیل چنیـن بیـان شـده اسـت کـه مـراد از ُ«س ّـجدا» در آیـۀ شـریفه بـه معنـای
حالـت خشـوع و تعظیـم در برابـر پیامبـر خـدا؟لص؟ و امیرمؤمنـان؟ع؟ اسـت؛ 3زیـرا

بنیاسـرائیل ،بیمـاری طاعـون بـود کـه در مـدت کوتاهـی بیسـت و چهـار هـزار نفـر از بـزرگان و
پیرمردهایشـان هلا ک شـدند و فرزندانشـان باقـی ماندنـد؛ در نتیجـه علـم و عبـادت از میـان آنـان
رفـت و ازدسـتدادن افاضـل و دانشمندانشـان ،عذابـی بـرای باقیمانـدگان شـد :طبرسـی ،فضـل
بـن حسـن ،مجمـع البیـان.249 /1 ،
 .2طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،التبیـان268 /1 ،؛ طبـری ،محمـد بـن جریـر ،جامـع البیـان241 /1 ،؛
فیـض کاشـانی ،محمدمحسـن ،تفسـیر الصافـي.136 /1 ،
ً

ّ
<س�دا> مذکـور در آیـۀ شـریفه بـر آن اذعـان دارنـد ،تعظیـم و
نچـه کـه اکثـر مفسـرین در مفهـوم
 .3آ 
ج
کرنـش و نوعـی انحنـاء بـدن اسـت .شـیخ طوسـی در تفسـیر خویـش چنیـن مینویسـد« :معنـی
ً
ً
<س�دا> قـال ابـن عبـاس :رکعـا .و هـو شـدة االنحنـاء» :طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،همـان،
قولـه :ج
ً
263 /1؛ طبـری نیـز چنیـن بیـان میکنـد« :أصـل السـجود :االنحنـاء لمن سـجد له معظمـا بذلك،
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ً َ َ
َ َ َ
َ
ًَ َ
ً َ ََْ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ُ
ً َّ َ
ـان َو ال َول َيـة َص ِحيحا ك َان أ ْو َم ِر يضـا أ ْو ذا َم ٍال أ ْو ل َمال
َم ْـن ك َان َم ِر يضـا َصلى ق ِاعـدا و أفطـر شـهر رمض
ٌ
َ َ َ ٌ
ل ُـه ف ِه َـي ل ِز َمـة َو ِاج َبـة"» :صدوق ،محمد بن علی ،خصـال ،277 /1 ،ح .21
ُ
فَ َ َّ َ َّ ذ نَ ظَ َ ُ قَ ْ ً �غَ ْ َ َّ ذ ق َ َ ُ ْ ف َ أَ نْ �زَ ْ ن َ َ َّ ذ نَ ظَ َ ُ ْ �ز ً نَ َّ
كا�وا َ� فْ� ُس قُ� نَ
و�>:
 �< .1ب�دل ال ي��� �لموا �ولا ي�ر ال� ي� � ي�ل لهم ��� ل�ا على ال ي��� �لموا ِر ج� ا ِم�
الس ِ
ماء بِ�ما ن ي
نُ
فَ َ َّ َ َّ ذ نَ ظَ َ ُ نْ ُ ْ قَ ْ ً �غَ ْ َ َّ ذ ق َ َ ُ ْ ف َ أَ ْ َ ْ ن َ َ ْ ْ ْ �ز ً نَ َّ
ماء بِ�ما كا�وا
بقـرة59 :؛ <� ب�دل ال ي��� �لموا ِم�هم �ولا ي�ر ال� ي� � ي�ل لهم ��رسل�ا عل ي� ِهم ِر ج� ا ِم� الس ِ
َ��ظْ ل ُم نَ
و�> :اعـراف162 :؛ الزم بـه ذکـر اسـت ،بـا توجـه بـه متـن دو آیـۀ فـوق ،عـذاب و مجـازات الهـی
ي ِ
بـرای همـۀ آنـان نبـوده و تنهـا دامـان «سـتمگران» از بنیاسـرائیل را گرفتـه اسـت؛ به علاوه ،در پایان
ُ
کا�وا � فْ� ُس قُ� نَ
و�> یـا <�ی�ظ
ن
لمو�> را ذکـر میکنـد تـا تأ کیـد بیشـتری بـر ایـن موضـوع
<�ما
ن ی
آیـه ،جملـۀ بِ
باشـد کـه ظلـم و فسقشـان ،علـت مجازاتشـان شـده اسـت .مـراد از «رجـز» و عـذاب سـتمکاران

خداونـد متعـال مثـال و نـام ایشـان را بـر درب آن شـهر ّ
ممثـل کـرده و آنـان را بـه سـجده و
احتـرام و تعظیـم و تجدیـد بیعـت بـا ایشـان ،امـر کـرده بـود و دسـتور بـه یـادآوری دوسـتی
َ ُ ُ َ ٌ
<و ق�ولوا ِح ّط�ة > یعنـی
و والیـت آنهـا و تذکـر عهـد و میثـاق اخـذ شـده ،داده بـود و مـراد از
چنیـن بـر زبـان جـاری کننـد :خدایـا سـجده مـا بـرای بزرگداشـت مقـام محمـد؟لص؟ و
علـی؟ع؟ و اعتقـاد مـا بـه والیـت آنهاسـت؛ پـس تـو گناهـان مـا را بریـز و محـو فرمـا.

1

نتیجـه آنکـه بـر اسـاس آیـات شـریفۀ قـرآن و روایـات ذیـل آنهـا ،شـباهتهای ظاهـری و
ً
فـكل منحـن لشـيء تعظيمـا لـه فهـو سـاجد» :طبـری ،محمـد بـن جریـر ،همـان .238 /1 ،الزم
بـه ذکـر اسـت کـه بـا توجـه بـه معنـای واژۀ «سـجده» ،سـجده در مقابـل مثـال و نـام پیامبـر؟لص؟
و امیرمؤمنـان؟ع؟ اسـتبعاد شـرعی نـدارد؛ علاوه بـر آن ،اگـر امـر از ناحیـۀ خداونـد متعـال باشـد
_ماننـد سـجده بـر کعبـه _ امتثـال آن الزم و واجـب شـمرده میشـود؛ نظیـر ایـن سـجده در برابـر نـام
مقـدس آنـان ،سـجدۀ مالئکـه در برابـر آدم؟ع؟ بـود؛ از آنجـا کـه _ بـر اسـاس روایـات_ خداونـد نـور
اهـل بیـت؟مهع؟ را در صلـب آدم؟ع؟ قـرار داده بـود و بـه جهـت تعظیـم و گرامـی داشـتن ایـن انـوار
ََ
ْ
َ َ َ
مقدسـه ،دسـتور بـه سـجده بـر آدم ؟ع؟ داده شـد« :إ َّن َ
اهَّلل َت َب َ
ـار َك َو َت َعـال خل َـق َآد َم فأ ْو َد َع َنـا ُصل َب ُـه
ِ
َ
َ
ً َ َ َ ْ َ ً َ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َّ َ َّ َ َ ّ ُ ُ َّ ً َ َ َ ْ َ ً
ال َل ئ َك َـة ب ُّ
الس ُـج َ ُ َ
امـا وَ
َو أ َم َـر ْ َ
وديـة و ِ لدم ِإ كر
 ل عزوجـل عب ِ
ود لـه ت ْع ِظيمـا لنـا و ِإ كرامـا و كان سـجودهم ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ً َ
َط َاعـة ِلك ْو ِن َنـا ِ يف ُصل ِب ِـه» :صـدوق ،محمـد بـن علـی ،عیـون اخبـار الرضـا؟ع؟ .263 /1 ،همانطـور
ّ
کـه شـیطان از امـر پـروردگار متعـال سـر بـاز زد و گرفتـار عـذاب شـد ،عـدهای نیـز از دخـول در «بـاب
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حطـه» و کرنـش و گفتـار مخصـوص سـرپیچی کردنـد و در امـت اسلام نیـز از وصایـت و خالفـت
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امیرمؤمنـان؟ع؟ سـر برتافتنـد؛ خداونـد متعـال پیامبـرش را از سرکشـی و عـدم انقیـاد برخـی از امت
تهـای
مطلـع سـاخته و حضرتـش را در قـرآن کریـم بـا داسـتان شـیطان و قصـص پیامبـران و ام 
پیشـین تسـلی داده اسـت .علی بن جعفر گفت :از حضرت ابو الحسـن؟ع؟ شـنیدم که میفرمود:
«وقتـی پیامبـر ا کـرم؟لص؟ دیـد (بـه ایشـان نشـان داده شـد کـه) تیـم (ابوبکـر) و عـدی (عمـر) و بنـی

ُ آ َ َ ُ َّ
قُ ْ ن ْ َ ئ َ
لا�ك ِ�ة ْاس جُ�دوا ِل�د َم ف� َس جَ�دوا ِإ�لا
�ل�ا ِللم ِ

َ �ذْ
امیـه بـر منبـر او بـاال رفتنـد ،ناراحـت شـد؛ خداونـد آیـۀ <و ِإ�
أَ
ّ
ِإ� ْب� ِل ي� َس � ب�ى> را بـه پیامبـر ا کـرم؟لص؟ بـرای تسـلی خاطـرش نـازل کـرد .سـپس وحـی کـرد :یـا محمـد!

مـن دسـتور دادم ولـی شـیطان اطاعـت نکـرد تـو نیـز ناراحت نباش که دسـتور دادی ولـی وصی تو را

نپذیرفتنـد» :کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی ،426 /1 ،ح .73
َ ُ َ
ُ َّ ً َ َّ َ ُ َ ْ
َ َ
ُ
َ
َ ْ خُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ـاب ِمثـال مم ٍـد و ع ِ يل؟امهع؟و أم َره ْـم أ ْن
اهَّلل َعلى ال َب
ـاب الق ْر َي ِـة <س ج�دا> مثـل
ا� > ب
<« .1و اد�لوا ال ب� ب
ِ
ٍ
ً
يمـا ل َذل َ
ـك ْال َثـال َو ُي َ� ّـد ُدوا َع َلى َأ ْن ُفسـه ْم َب ْي َع َ ُت َمـا َو ذ ْك َـر ُم َواالت َمـا َو َي ْذ ُك ُـروا ْال َع ْهـدَ
َي ْس ُـج ُد َّ َ
ِ
ج ِ
وا ل ت ْع ِظ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
َ ِ ِ
َ َ َْ ْ َ
ً
َ قُ ُ َّ �ةٌ ْ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ َّ
َ ْ َ َ َْ ْ ُ
ُ
َ
يمـا ِ ِ ل َثـال ُ َ
ْ
َ
 م َّم ٍـد وَ
ا ل تع ِظ
وذيـن عل ِيـم لمـا< .و �ولوا ِحط > أي قولـوا ِإن سـجودن ِ
و ِاليثـاق الأخ ِ
ِ
َ ْ َ َُ ََ
َّ ٌ ُ ُ َ َ َ ْ ٌ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ ّ
وبنـا و مـو ِلسـيئا ِتنا» :فیـض کاشـانی ،محمدمحسـن،
ع ِ ٍيل؟امهع؟ و اع ِتقادنـا ِلولي ِ ِتمـا ِحطـة ِلذن ِ
تفسـیر الصافـي135 /1 ،؛ اسـترآبادی ،علـی ،تأو یـل اآلیـات الظاهـرة ،ص .68 - 67

معنـوی و ارتبـاط «بـاب ّ
حطـه» در قـوم بنیاسـرائیل و اسلام آشـکار شـده و رسـتگاری
افـراد ،در گـرو تعظیـم و کرنـش و تمسـک و پنـاهآوردن بـه ایـن بـاب اسـت و سـرپیچی از
آن مسـاوی بـا گمراهـی و گرفتـاری بـه عـذاب دردنـاک خداونـد متعـال میباشـد؛ ایـن
همان حقیقتی اسـت که پیامبر؟لص؟ در مواضع گوناگون بدان تصریح کرده و با بیان
و تکـرار و تبییـن مصـداق آن ،علاوه بـر تبییـن جانشـینان خود ،راه رسـتگاری و هدایت
را بـر مـردم واضـح سـاخت.

 _9تشبیه به سورۀ توحید
تردیـدی نیسـت کـه سـور و آیـات قـرآن ،خـواص و فوایـد مـادی و معنـوی دارنـد و علـم و
دانـش بـه آن نـزد «راسـخون فـی العلـم» اسـت؛ چراکـه قـرآن کریـم ظاهـر و باطنـی دارد؛
ظاهـرش حکـم و دسـتور و باطنـش علـم و دانـش اسـت و ظاهـرش ّ
خـرم و زیبـا اسـت و
1

باطنـش ژرف و نارسـا.

در روایـات متعـددی اهمیـت برخـی از مفـاد سـور و نیـز فضیلـت قرائـت آنهـا بیـان شـده
اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه ،قرائـت سـورۀ کافـرون معـادل بـا ربـع قـرآن معرفـی شـده اسـت و
نیـز قرائـت سـورۀ توحیـد ،معـادل ثلث قـرآن.

2

یکـی دیگـر از شـیوههای پیامبـر؟لص؟ تبییـن همزمـان برخـی از معـارف اعتقـادی و
تشـبیه فرمـوده و علاوه بـر اهمیـت و فضیلـت ایـن سـوره ،بـا ابـزار تشـبیه ،روزنـهای از
معـارف اعتقـادی را نسـبت بـه میـزان محبـت و عقیـدۀ بـه امیرمؤمنان؟ع؟ میگشـایند:
قُ
<� ْل
ای علـی! جـز ایـن نیسـت کـه مثـل تـو در میـان مـردم ،هماننـد سـورۀ
ُ ّٰ َ ݡَ ݦ ٌ
ه َو الل ُه ا ݨحد> در قـرآن اسـت کـه هـر کـس آن را یـک مرتبـه بخوانـد ،گویـا
یـک سـوم قـرآن را خوانـده ،و هرکـه آن را دو بـار بخوانـد ،گو یـا دو سـوم قـرآن
را خوانـده ،و هرکـه آن را سـه بـار بخوانـد ،گو یـا همـۀ قـرآن را خوانـده اسـت.
ای علـی! تـو نیـز هماننـد آن هسـتی؛ هرکـس تـو را بـه قلبش دوسـت بـدارد،
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،598 /2 ،ح .2
 .2همان ،621 /2 ،ح .7
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عملـی اسـت .ازایـنرو حضرتـش در گفتـار خویـش ،امیرمؤمنـان؟ع؟ را بـه ایـن س�وره
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بـه یـک سـوم ایمـان دسـت یافتـه و هرکـس تـو را بـه قلـب و زبانـش دوسـت
بـدارد ،دو سـوم ایمـان را یافتـه و هرکـس تـو را بـا قلـب و زبـان و دسـتش
دوسـت بـدارد ،مجموعـۀ ایمـان را بـه دسـت آورده اسـت .سـوگند بـه آنکـه
مـرا بـه حـق ،پیامبـر کـرد! ا گـر تـو را اهـل زمیـن دوسـت میداشـتند ،آنگونـه
چکـس از آنـان را بـه آتـش
کـه اهـل آسـمان دوسـت میدارنـد ،خداونـد هی 
یکـرد.
عـذاب نم 

1

 _10تشبیه به ملکۀ زنبور عسل
در روایـات متعـددی از رسـولخدا؟ص؟ ،امیرمؤمنان؟ع؟ به «یعسـوبالدین»« ،یعسـوب
المؤمنیـن» و «امیر النحل» نامیده شـده اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه واژۀ «یعسـوب» در لغـت و معنـای اولیـه بـه معنـای فحـل زنبورهـای
عسـل 2،امیر زنبورهای عسـلَ 3،ملک و پادشـاه 4و رئیس زنبورهای عسـل 5معرفی شـده
اسـت ،در اسـتعمال ثانوی به معنای رئیس یک قوم و 6سـید و آقای یک گروه میباشـد؛
وجـه ایـن کاربـرد چنین بیان شـده اسـت کـه وقتی امیـر زنبورها از کندو خارج میشـود،
تمـام زنبورهـای عسـل ،وی را همراهـی و تبعیـت میکننـد؛ از ایـنرو ایـن رفتـار به عنوان
50

ضربالمثـل بـه کار مـیرود 7.البتـه ایـن عنـوان بـا کثـرت اسـتعمال در حالـت اضافـه
بـه «مؤمنیـن» یـا «دیـن» ،بـه صـورت اسـم علـم بـرای امیرمؤمنـان؟ع؟ درآمـده اسـت؛ بـه
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دیگـر سـخن ،ایـن عنـوان معنای دیگـری از عنوان «امیر المؤمنین» اسـت؛ البته لطایف
دیگـری در ایـن عنـوان وجـود دارد کـه بـه برخـی از آنها اشـاره میشـود.

8

 .1صـدوق ،محمـد بـن علـی ،معانـي االخبـار ،ص  ،234ح 1؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار،
 ،318 - 317 /22ح .2
 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین342 /1 ،؛ زبیدی ،مرتضی ،تاج العروس.232 /2 ،
 .3فراهیدی ،خلیل بن احمد ،همان؛ ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب.599 /1 ،
 .4جوهری ،اسماعیل ،الصحاح.181 /1 ،
 .5فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،قاموس المحیط.115 /1 ،
 .6همان؛ ابن منظور ،محمد بن مکرم ،همان.
 .7طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین.121 /2 ،
 .8در برخـی از منابـع تاریخـی ،پیشـینۀ ایـن عنـوان را چنیـن بیـان کردهانـد کـه در زمـان جاهلیـت،

در عناوین سـهگانۀ مذکور ،نکتۀ قابل توجه و بررسـی آن اسـت که اهل ایمان ،به «زنبور
عسـل» تشـبیه و امیرمؤمنـان؟ع؟ بـه عنـوان «امیـر» و «یعسـوب» بـر آنهـا معرفـی شـدهاند.
مؤلفههایـی کـه از ایـن تشـبیه میتـوان اسـتفاده کرد ،چنین اسـت:
ابتـدا بحـث حفـظ اسـرار و تقیـه اسـت کـه بـه عنـوان یکـی از ارکان مذهـب امامیـه بیـان
شـده تـا بدانجـا کـه نپذیرفتـن ایـن امـر ،موجـب خـروج از دیـن میباشـد 1و در ایـن
جهـت ،فـرد مؤمـن را بـا زنبـور عسـل مقایسـه کردهانـد .در ایـن دسـته از روایـات ،دو نـوع
خطـاب بـه چشـم میخـورد :یک خطاب به جهـت خبردادن از ویژگی شـیعیان که آنها
را هماننـد زنبـور عسـل دانسـته 2و در دسـتۀ دوم از روایـات ،امـر بـه شـیعیان شـده کـه در
میـان مـردم ،ماننـد زنبـور عسـل در میـان پرنـدگان باشـند کـه تنهـا بدنهایشـان در میـان
آنهـا باشـد و اعمـال و قلبشـان برگرفتـه از آنـان نباشـد.

3
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قبیلـه بنـی سـلیم کـه تعـداد بسـیار ز یـادی کنـدوی زنبـور عسـل داشـتند ،بـرای غلبـه بـر دشـمن ،در
کندوهـای زنبـور ،دود ایجـاد میکردنـد؛ بـا ایـن کار زنبورهـا بیـرون میآمدنـد و تـودۀ بـزرگ سـیاهی بـر
دشـمن پدیـد میآمـد کـه آنهـا را فـراری مـیداد .وقتی پیامبـر اکرم؟لص؟ نیـز در برابر آنان بـرای دعوت
بـه اسلام قـرار گرفـت ،آنهـا طبـق عادتشـان همـان کار را بـرای مقابلـه بـا لشـکر اسلام انجـام دادنـد.
زمانـی کـه زنبورهـای عسـل بـه طـرف لشـکریان اسلام حرکـت کردند ،رسـول خدا؟لص؟ صـدا زدند:
یعسـوب دیـن کجاسـت؟ کسـی پاسـخ حضـرت را نـداد .حضـرت دوبـاره صـدا زدنـد :امیـر نحـل
کجاسـت؟ دو بـاره کسـی پاسـخ نـداد .در ایـن هنـگام رسـول خـدا؟لص؟ صـدا زدنـد :علـی بـن ابـی
طالـب کجاسـت؟ وقتـی امیرمؤمنـان؟ع؟ ایـن صـدا را شـنید ،شمشـیر ذوالفقـار را برداشـت و بـه
سـمت زنبورهـا حملـهور شـد؛ زنبورهـا بازگشـتند و بنیسـلیم را نیـش زدنـد و آنـان مجبـور بـه فـرار
شـدند؛ بـه ایـن صـورت لشـکر اسلام توسـط حضرتـش غالـب و پیـروز شـد .بعـد از فتـح و پیـروزی،
اصحاب از رسول خدا؟لص؟ پرسیدند :ای رسول خدا! چرا علی؟ع؟ را «یعسوب» نامیدی و حال
نکـه «یعسـوب» مر بـوط بـه زنبـور عسـل اسـت؟! حضـرت در پاسـخ فرمودنـد :مؤمـن هماننـد زنبـور
آ
یهـا تنـاول نمیکنـد و از او نیـز چیـزی جـز طیـب و پـاک خـارج نمیشـود.
عسـل اسـت؛ جـز از پاک 
از ایـن رو ،بعـد از ایـن واقعـه ،حضرتـش بـه ایـن عنـوان ملقب شـدند :شـیبانی ،یوسـف بـن یعقوب،
تار یـخ المسـتبصر.6 /1 ،
َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َّ
ُ
َ َ َُ َ َ
ُ
"الت ِق َّيـة ِم ْـن ِدين َو ِد َ
ـائ و ل ِإميـان ِلـن ل ت ِقيـة لـه"» :کلینـی ،محمـد بن
وج ْعف ٍـر؟ع؟:
« .1قـال أب
يـن آب ِ ي
ِ
ِي
یعقـوب ،کافـی ،219 /2 ،ح .12
َ َ
َ
َ َّ
َّ
َ
َ
ـيع ُت َنا ب َم ْنزل ِـة ّ
«ش َ
الن ْحـل ِف ّالط ْ
« .2إ ّ َنـا أ ْن ُ ْ
الن ْح ِل» :صدوق،
5؛
ح
،218
/2
ـان،
م
ه
:
»
ـر
ي
ك
ـاس
الن
ف
تم
ِ
ِ
ِ
ِ ي
ي
ِ
ِ
ِ ِ
محمـد بن علی ،خصـال.625 /2 ،
َ
َ َ َ ْ
َ َّ ْ َ
ُ
َ
ال ْؤمن نَ
ــ� َع ُّ
ــ ْب ُــن أب َط ِالــب؟ع؟ ِل ِش َ
َّ ْ َ ْ َ َ ْ
ش ٌء
ــيع ِت ِه" :ك ُونــوا ِ يف ّالن ِ 
« .3قــال أ ِم ُير ُ ِ ِ
ِي
ٍ
ِي
ــاس كالنحل ِــة ِ يف الطي ِــر ليــس ي

ایـن تشـبیه بـا توجـه بـه مفـاد روایـات از جهـت مدلـول و محتـوا نیـز از دو سـو مـورد توجـه
قـرار گرفتـه اسـت .ابتـدا «حفـظ اسـرار و اعتقـاد خـود دوسـتداران و شـیعیان» کـه در این
جهـت امـام صـادق؟ع؟ بـه اصحـاب خـود خطـاب فرمودنـد:
بـه خاطـر حفـظ دینتـان تقیـه کنیـد و دینتـان را بـا تقیـه ،زیـر پـرده مخفـی
کنیـد؛ ز یـرا هـر کـس تقیـه نـدارد ،ایمـان نـدارد .همانـا شـما در میـان مـردم،
هماننـد زنبـور عسـل در میـان پرندگانیـد؛ ا گـر پرنـدگان بداننـد ،در درون
زنبـور عسـل چیسـت ،همـۀ آنهـا را میخورنـد؛ بـه همیـن صـورت اگـر مـردم
نچـه درون شماسـت _ یعنـی حـب مـا اهـل بیـت؟مهع؟ _ مطلـع شـوند،
از آ 
با سـعایت و سـخنچینی ،آن قدر شـما را آزار خواهند داد تا باالخره شـما
را ریشـه کـن و نابـود سـازند.

1

از سـوی دیگر ،این تشـبیه به جهت پنهان داشـتن اسـرار اهل بیت؟مهع؟ میباشـد 2،که
دسـتور اکیـد بـه شـیعیان بـر حفظ و کتمان اسـرار داده شـده اسـت؛ از آنجـا که پذیرش
این دسـته از احادیث (اسـرار) ،برای عدهای سـنگین بود ،آن را انکار و به همین سـبب
از والیـت اهلبیـت؟مهع؟ خـارج میشـدند و موجبـات کفر آنان فراهم میشـد.

3

در نتیجـه امـارت و سـروری و پادشـاهی امیرمؤمنـان؟ع؟ ،بـر گروهـی اسـت کـه بـا
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َ
َّ
َ
ــون َمــا ف َأ ْج َواف َهــا م َــن ْال َب َر َكــة َ ْل َي ْف َع ُلــوا َذل َ
ّ َ ُ َ َ ْ َُ َ َ ََُْ
ــك ِ َبــا خا ِل ُطــوا
ِ
ِ
ِ ِ
ِم َــن الط ْي ِــر ِإل و ه َــو ي ْســتض ِعفها و ل ْــو يعلم َ ِ
ي
َ
َ
َ
ُ
َّ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ
وبك ْــم َو أ ْع َما ِلكــم :»"...مفیــد ،محمــد بــن محمــد،
النــاس ِبأل ِســن ِتكم و أجس ِ
ــادكم و ز ِايلوهــم ِبقل ِ
امالــی.7 /131 ،

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،218 /2 ،ح .5
َ
َ
ُ
َ َ
َ
ّ
َ
ُ
 م َّمـد َص ْع ٌـب ُم ْس َـت ْص َع ٌب ل ُي ْؤم ُـن بـه إل َمل ٌ
َ
َ
ـك ُم َق َّـر ٌب أ ْو َن ٌّ
ب
« .2قـال َر ُسـول اهلل؟لص؟"ِ :إ ّن َح ِديـث ِآل َ ٍ
ِ ِِ ِ
ِي
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 م ّم ٍد؟مهع؟ فل َن ْـت ل ُه قل ُوبك ْم
يـث ِآل
ـان فـا َو َرد عل ْيك ْـم ِم ْـن َح ِد ِ
مرسـل أو عبـد امتحـن اهَّلل َقلبـه ِل ِلمي ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ـوه َو َمـا ْ َ
ْ
ّ
َ
اشـأ َّز ْت ِم ْن ُـه ُق ُل ُوبك ْـم َو أنك ْر ُت ُ
ـوه َف ْاق َب ُل ُ
َو َع َر ْف ُت ُم ُ
ـوه ف ُـرد ُوه إل ِ َ
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اهَّلل و ِإل ّالر ُس ِ
ِ
َ
َ
َ ُُ َ ُ َ
ُ َ َّ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ
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اهَّلل َمـا
اهَّلل َمـا ك َان هـذا َو ِ
ش ٍء ِمنـه ل َي ْحت ِملـه ف َيقـول َو ِ
ِآل مم ٍـد و ِإنـا ال ِالـك أن يح ِـدث أحدكـم ِب ي
َ ْ َ
َ
ْ ُْ
ك َان َهـذا َو ِال ْنـك ُار ُه َـو الكف ُـر"» :همـان ،401 /1 ،ح .1
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ـولَ :
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َ
يـث ُي ْن َس ُـب إ َل ْي َنـا َو ُي ْـر َوى َع َّنـا َف َل ْم َي ْق َب ْل ُه ْ َ
َ
ُ
الد َ
اش َـأ َّز م ْنهُ
ْ
َ
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ْ
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ُ
ْ
ْ
أ ْس َـوأهم ِعن ِـدي حـاال و أمقتـم لل ِـذ 
ِ
ي ِإذا ِسـع ِ
ِ
ُ
َ
ْ
َ َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ ُ َ
ـون ِبذ ِل َك
َو َج َح َـد ُه َو كف َـر َم ْـن َد َان ِب ِـه َو ُه َـو ل َي ْـد ِري ل َعـل ال ِديـث ِمـن ِعن ِدنـا خـرج و ِإلينـا أس ِـند فيك
ً
َ
َخ ِارجـا َع ْـن َول َي ِت َنا"» :همـان ،232 /2 ،ح .7

توجـه بـه ایـن عنـوان و تشـبیه ،علاوه بـر تقیـه و حفـظ اعتقـاد خویـش ،از افشـاء اسـرار
اهلبیـت؟مهع؟ خـودداری میکننـد و آن را بـه اهلـش وامیسـپارند.
شـباهت دیگـری کـه در ایـن تشـبیه یافـت میشـود ،ایـن اسـت کـه «یعسـوب» ،ملکـه و
امیـر زنبورهـای عسـل اسـت و بـر درب کنـدو میایسـتد و دهـان هـر زنبور عسـل را هنگام
ورود میبویـد؛ چنانچـه از دهـان آن بـوی بـدی استشـمام کنـد ،کـه نشـانه تغذیـه از
گیـاه بـد و نامناسـب اسـت ،او را از بیـن میبـرد 1.سـبط ابـن جـوزی در بیان وجه تسـمیۀ
حضرت به «یعسوب المؤمنین» ضمن اشاره به این نکته مینویسد:
علـی؟ع؟ نیـز بـر در بهشـت میایسـتد و دهـان همـۀ مـردم را میبو یـد؛ پـس
هرکـس بـه انـدازۀ ذرهای رائحـه بغض علی؟ع؟ از دهانش به مشـام برسـد،
علـی؟ع؟ او را در آتـش میانـدازد.

2

ایـن وجـه شـباهت را میتـوان از عنـوان «قسـیم الجنـة و النـار» نسـبت بـه حضرتـش
دریافت.

3

مؤلفـۀ دیگـری کـه در ایـن تشـبیه میـان زنبـور عسـل و انسـان مؤمن اسـت ،این اسـت که
هر دو ،مطیع امیر و فرمانده و یعسـوب خود هسـتند .قرآن کریم زنبور عسـل را بر اسـاس
وحـی و فرمانـی کـه بـه او داده شـده ،مطیـع پـروردگار معرفـی کـرده و از سـوی دیگـر در
سـطح حیـات اجتماعـی ،زنبورهـای عسـل درون کنـدو ،تحـت فرمـان امیـر خـود بـه نـام

 .1ر.ک :وثوقـی ،فاطمـه« ،زنبـور عسـل» ،مجلـۀ تحقیقـات جغرافیایـی46 - 12 /40 ،؛ نفیسـی،
ابوتـراب« ،زندگـی شـگفتانگیز زنبـور عسـل در سیسـتم جمعـی» ،مجلـۀ درسهایـی از مکتـب
اسلام.35 - 31 /5 ،
ن
« .2و يســـمى يعســـوب املؤمنـــ� ،ألن اليعســـوب أميـــر النحـــل و هـــو أحزمهـــم ،يقـــف عـــى بـــاب الكـــوارة

كلمـــا مـــرت بـــه حنلـــة ش ّـــم فاهـــا؛ فـــإن وجـــد مهنـــا راحئـــة منكـــرة علـــم أهنـــا رعـــت حشيشـــة خبيثـــة،
ن
عـــ�؟ع؟ يقـــف عـــى بـــاب
فيقطعهـــا نصفـــ� و يلقهيـــا عـــى بـــاب الكـــوارة ليتـــأدب هبـــا غيرهـــا ،و كـــذا ي
النـــة فيشـــم أفـــواه النـــاس ،مفـــن وجـــد منـــه راحئـــة بغضـــه ألقـــاه يف النـــار» :ســبط بــن جــوزی ،یوســف،
ج
تذک ــرة الخ ــواص ،ص .5 - 4
َْ
ُ َُ َْ َْ
َ َ َ ْ ُ َْ
ْ
َ
َ
َ َ ُّ َ ْ َ َ
ُ
ْ
ْ
ّ
يم ْ ج َ
ّ
ُ
َ
َ
ال َّن ِـة َو النـارَ ،بح ّب ِتـك ُيع َـرف ال ْب َـرار ِم َـن الفج َ َ ّ َ ن
ـار َو
ـت ق ِس ُ
« .3يـا ع ِل ،أن 
ـار و ييـز بيی الش َـر ِار و الخي ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ نَ ْ ُ ْ ي نَ َ ْ ُ َّ
ـار» :صـدوق ،محمـد بـن علـی ،امالـی ،ص  ،46مجلـس  ،11ح .4
بيی الؤ ِم ِني� و الكف ِ

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

«یعسوب» هستند و چنین عادت دارند که بدون او از کندو خارج نمیشوند و همواره

53

پشـت سـر او حرکـت میکننـد 1.در مقابـل ،یعسـوب وظیفـه دارد تـا از زنبورهـای زیرنظـر
خـود ،حمایـت کـرده و تدبیـر امـور آنهـا را بـر عهـده گیـرد و با فقـدان او نظـام کندو مختل
میشـود 2.در نظـام اعتقـادی و معرفتـی امامیـه نیـز ،نقـش امـام چنیـن اسـت؛ از این رو ،
حضرتـش بـه «یعسـوب المؤمنیـن» معرفـی شـده اسـت و اهـل ایمـان ،مطیـع فرمـان امیـر
خـود هسـتند و امیـال و هـوای نفسـانی خویـش را بـر امیـر خـود مقـدم نمیدارنـد.

3

بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت ،پیامبـر خـدا؟لص؟ بـا اطلاق عنـوان «یعسـوبالدین»،
«یعسـوب المؤمنیـن» و «امیـر النحـل» علاوه بـر بیـان کنایـی امـارت و امامـت
امیرمؤمنـان؟ع؟ و ترغیـب مـردم بـه آن ،بـه برخـی از ویژگیهـای اهـل ایمـان و وظایـف
آنهـا ،از قبیـل تقیـه و حفـظ اعتقـادات خـود و کتمـان اسـرار اهـل بیـت؟مهع؟ و اطاعـت و
انقیـاد از فرمـان حضـرت امیـر؟ع؟ ،اشـاره کردهانـد.
نتیجه
صرفنظـر از خصوصیـات ظاهـری افـراد و طبقـات مختلـف اجتماعـی آنـان ،شـاکلۀ
شـخصیتی هـر فـرد نسـبت بـه دیگـری ،متمایـز اسـت و هریک از افـراد ،به مقتضـای قوۀ
تعقـل و اندیشـه و نیازهـای روحـی و اخالقـی ،بـا دیگـران تفـاوت دارد.
54

ایـن مطلـب ،موجـب میشـد کـه رسـول خـدا؟لص؟ در امـر هدایـت و انتقـال مفاهیـم
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دینـی ،بـه ویـژه سرسـپردگی و پذیـرش امـر جانشـینی بعـد از خـود ،بـه مقتضای اسـتعداد
 .1فقیـه ایمانـی ،محمدرضـا و مهـدی ایـزدی« ،تحلیـل مؤلفههـای معنایـی واژۀ "یعسـوبالدین" در
منابـع روایـی اهـل سـنت» ،فصلنامـۀ پژوهـش دینـی ،شـمارۀ .31
ً
« .2و مـن أعجهبـا أن جعـل سـبحانه لـكل فئـة يعسـوبا هـو أميرهـا ،يقدمهـا ،و حيامـي عهنـا ،و يدبـر أمرها،
تقتف� أثـره .و متى فقدتـه احنـل نظامهـا ،و زال قوامهـا ،و تفرقـت شـذر مـذر،
و يسوسـها ،و هـي تتبعـه ،و ي
ن
ن
و إىل هـذا املعنى فيمـا قـال أشـار أميـر املؤمني�؟ع؟ يف قولـه" :أنـا يعسـوب املؤمني�"» :طبرسـی ،فضل
بـن حسـن ،مجمع البیـان.177 /6 ،
 .3ابـن ابـی الحدیـد «یعسـوبالدین» را در راسـتای لقـب «امیرالمؤمنیـن» قـرار داده و آن را حامل این
معنـا میدانـد کـه رسـول خـدا؟لص؟ دیـن را تابـع علی؟ع؟ دانسـته که بـه دنبال او حرکـت میکند،
آنگونـه کـه زنبـور عسـل بـه دنبـال امیـر خـود حرکـت میکنـد و ایـن معنـای دعایـی اسـت که رسـول
خـدا؟لص؟ در حـق علـی؟ع؟ کـرد« :خدایـا هـر کجـا علـی هسـت ،حـق را همـان جـا قـرار بـده» :ابن
ابـی الحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهج البالغـة.224 /19 ،

و شـخصیت مخاطبـان ،از شـیوههای متنـوع و گونههـا و راهبردهـای مختلـف گفتـاری
و رفتـاری بهـره برنـد کـه هـر یـک از آنهـا ،تابـع موقعیـت مجلـس و اهمیت موضوع و شـأن
ّ
مخاطـب اسـت .در میـان گونههـای گفتـاری ،مهمترین شـیوة مؤثـر ،بهکاربردن صنعت
تشـبیه اسـت .پژوهـش مختصـر حاضـر ،بـر اسـاس سـیر تاریـخ زندگانـی آن حضـرت ،در
ضمن بیان ده گونه از تشبیهها و تبیین وجوه تشبیه ،کارکرد این گونۀ گفتاری و تأثیر آن
در کالم نبـوی؟لص؟ نسـبت بـه تکریـم «شـخصیت امیرمؤمنـان؟ع؟» و تبییـن «مصداق
خالفـت الهـی» و دیگـر الیههـای مختلـف از منظومـۀ معرفتـی امامـت را آشـکار کـرد.
فهرست منابع

کتابها

قرآن الکریم
نهج البالغة ،تصحیح فیض االسالم ،چاپ اول :انتشارات هجرت ،قم 1414 ،ق.
آلوسی ،سید محمود ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ،چاپ اول :دار الکتب العلمیة،
بیروت 1415 ،ق.
ابـن ابـی الحدیـد ،عبـد الحمیـد ،شـرح نهج البالغـة ،تحقیق ابراهیـم محمـد ابالفضل ،چاپ
اول :مکتبـة آیـة اهلل مرعشـي ،قـم 1404 ،ق.
ّ
المصنـف ،تحقیـق سـعید اللحـام ،چـاپ اول :دار الفکـر ،بیـروت،
ابـن ابـی شـیبة ،عبـداهلل،
 1409ق.

ابـن بطریـق ،یحیـی بـن حسـن ،عمـدة عیـون صحـاح األخبـار فـي مناقـب إمـام األبـرار ،چـاپ
اول :انتشـارات جامعـۀ مدرسـین ،قـم 1407 ،ق.
ابـن جبـر ،علـی بـن یوسـف ،نهـج االیمـان ،تحقیـق سـید احمـد حسـینی ،انتشـارات مجتمـع
امـام هـادی؟ع؟ ،مشـهد 1418 ،ق.
اب ــن حی ــون ،نعم ــان ب ــن محم ــد ،ش ــرح األخب ــار ف ــي فضائ ــل األئم ــة األطه ــار؟مهع؟ ،تحقی ــق
محمدحس ــین حس ــینی جالل ــی ،چ ــاپ اول :انتش ــارات جامع ــۀ مدرس ــین ،ق ــم 1409 ،ق.
ابـن شـهر آشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب آل ابـي أبـي طالـب؟مهع؟ ،چـاپ اول :انتشـارات
عالمـه ،قـم 1379 ،ش.
ابـن طـاووس ،علـی بـن موسـی ،اقبـال االعمال فیما یعمل مرة في السـنة ،تحقیق جواد قیومی،
چاپ اول :انتشـارت دفتر تبلیغات اسلامی ،قم 1376 ،ش.

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

ابـن اثیـر ،مبـارک بـن محمـد ،النهایـة فـي غر یـب الحدیـث و اال ثـر ،تحقیـق طناحـی محمـد
محمـود ،چـاپ چهـارم :انتشـارات اسـماعیلیان ،قـم 1367 ،ش.
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 ،-----------التحصیـن ألسـرار مـا زاد مـن کتـاب الیقیـن ،تحقیـق اسـماعیل انصـاریزنجانـی ،چـاپ اول :دار الکتـاب ،قـم 1413 ،ق.
 ،-----------الطرائـف فـي معرفـة مذاهـب الطوائـف ،تحقیـق علـی عاشـور ،چـاپ اول:انتشـارات خیـام ،قـم 1400 ،ق.
 ،-----------سعد السعود للنفوس منضود ،چاپ اول :دار الذخائر ،قم. ،-----------طـرف فـي االنبـاء و المناقـب ،تحقیـق قیـس عطـار ،چـاپ اول :انتشـاراتعاشـورا ،مشـهد 1420 ،ق.
ابن عسـاکر ،علی بن حسـن ،تاریخ مدینة دمشـق ،تحقیق علی شـیری ،چاپ اول :دار الفکر،
بیروت 1415 ،ق.
ابـن عقـدة کوفـی ،احمـد بـن محمـد ،فضائـل أمیـر المؤمنیـن؟ع؟ ،تحقیـق عبدالـرزاق محمـد
حسـین ،چـاپ اول :انتشـارات دلیـل مـا 1424 ،ق.
ابـن فـارس ،ابـو الحسـین احمـد ،معجـم مقائیس اللغة ،تحقیق شـهابالدین ابـو عمرو ،چاپ
اول :انتشـارات دار الفکر ،بیروت 1415 ،ق.
ابـن کثیـر ،اسـماعیل بـن کثیـر ،تفسـیر القـرآن العظیـم ،تحقیـق یوسـف مرعشـلی ،دار المعرفة،
بیـروت 1412 ،ق.
ابـن مشـهدی ،محمـد بـن جعفـر ،المـزار الکبیـر ،تحقیـق جـواد قیومـی ،چـاپ اول :انتشـارات
جامعـۀ مدرسـین ،قـم 1419 ،ق.
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ابـن منظـور ،جمالالدیـن محمـد بـن مکـرم ،لسـان العـرب ،چـاپ اول :دار احیـاء التـراث
االعربـي ،بیـروت 1408 ،ق.
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ابوحیـان ،محمـد بـن یوسـف ،بحـر المحیـط فـي التفسـیر ،تحقیق محمـد جمیل صدقـي ،دار
الفکـر ،بیـروت 1420 ،ق.
شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسند احمد ،انتشارات دار الصادر ،بیروت.
اربلـی ،علـی بـن عیسـی ،کشـف الغمـة في معرفة االئمـة؟مهع؟ ،تحقیق رسـولی محالتی ،چاپ
اول :بنی هاشـمی ،تبریز ،سـال  1381ش.
اسـترآبادی ،علـی ،تأو یـل اآلیـات الظاهـرة فـي فضائـل العتـرة الطاهـرة ،تحقیـق حسـین
اسـتادولی ،چـاپ اول :مؤسسـۀ نشـر اسلامی ،قـم 1409 ،ق.
امینی ،عبدالحسین ،الغدیر ،چاپ اول :انتشارات مرکز الغدیر ،قم 1416 ،ق.
بحرانی ،سید هاشم ،البرهان في تفسیر القرآن ،چاپ اول :مؤسسۀ بعثت ،قم 1374 ،ش.
 ،-----------حلیـة االبـرار فـي احـوال محمـد و آلـه االطهـار؟مهع؟ ،چـاپ اول :مؤسسـۀمعـارف اسلامی ،قـم 1411 ،ق.

 ،-----------غایـة المـرام و حجـة الخصـام فـي تعییـن اإلمـام مـن طریـق الخـاص والعـام ،چـاپ اول :مؤسسـۀ تار یـخ عر بـی ،بیـروت 1422 ،ق.

ترمـذی ،محمـد بن عیسـی ،سـنن ترمـذی ،تحقیق عبدالوهـاب عبداللطیف ،چـاپ دوم :دار
الفکر ،بیـروت 1403 ،ق.
تسـتری ،نـوراهلل ،احقـاق الحـق و ازهـاق الباطـل ،چـاپ اول :انتشـارات مکتبة آیة اهلل مرعشـي،
قـم 1409 ،ق.
تفتازانی ،سعدالدین ،مـختصر الـمعاني ،قم ،دار الذخائر 1414 ،ق.
جرجانی ،میر سید شریف ،شرح المواقف ،چاپ اول :انتشارات رضی ،قم 1425 ،ق.
حاکـم نیشـابوری ،ابـو عبـداهلل ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن ،تحقیـق یوسـف مرعشـلی ،دار
المعرفـة ،بیروت.
 ،-----------معرفـة علـوم الحدیـث ،تعلیـق سـید معظـم حسـین ،دار االفـاق ،بیـروت، 1400ق.
حـر عاملـی ،محمـد بـن حسـن ،اثبات الهـداة بالنصوص و المعجـزات ،چاپ اول :انتشـارات
اعلمی ،بیـروت 1425 ،ق.
حسـکانی ،عبیـد اهلل بـن محمـد ،شـواهد التنزیـل لقواعـد التفضیـل ،تحقیـق محمدباقـر
محمـودی ،چـاپ اول :وزارت ارشـاد ،تهـران 1411 ،ق.
حلـی ،حسـن بـن یوسـف بـن مطهـر ،کشـف الیقیـن فـي فضائـل أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،تحقیـق
حسـین درگاهـی ،چـاپ اول :وزارت ارشـاد ،تهـران 1411 ،ق.
 ،-----------منهـاج الکرامـة فـي معرفـة االئمة ؟مهع؟ ،تحقیق عبدالرحیم مبارک ،چاپاول :انتشـارات تاسـوعا ،مشهد مقدس 1379 ،ش.
 ،-----------نهـج الحـق و کشـف الصـدق ،چـاپ اول :دار الکتـاب اللبنانـی ،بیروت، 1982م.

کوهکمرهای ،انتشارات بیدار ،قم 1401 ،ق.

خوارزمـی ،موفـق بـن احمـد مکـی ،المناقـب ،تحقیـق شـیخ مالـک محمـودی ،چـاپ دوم:
انتشـارات جامعـۀ مدرسـین ،قـم 1411 ،ق.
دیلمـی ،حسـن بـن محمد ،ارشـاد القلـوب الی الصواب ،چاپ اول :انتشـارات شـریف رضی،
قم 1412 ،ق.
دینـوری ،ابـن قتیبـه عبـداهلل بـن مسـلم ،االمامـة و السیاسـة (تار یـخ الخلفـاء) ،تحقیـق علـی
شـیری ،چـاپ اول :انتشـارات امیـر ،قـم 1413 ،ق.
راغــب اصفهانــی ،حســین بــن محمــد ،المفــردات فــي الفــاظ القــرآن ،چــاپ دوم :دفتــر نشــر
کتــاب 1404 ،ق.

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

حموینـی جوینـی ،ابراهیـم بـن محمـد ،فرائـد السـمطین فـي فضائـل المرتضـی و البتـول و
السـبطین و االئمـة مـن ذریتهـم؟مهع؟ ،تحقیـق محمدباقـر محمـودی ،انتشـارات محمـودی،
بیـروت.
خزاز ،علی بن محمد ،کفایة األثر في ّ
النص علی األئمة اإلثنی عشر؟مهع؟ ،تحقیق عبداللطیف

57

رجایی ،محمد خلیل ،معالم البالغة ،چاپ اول :انتشارات دانشگاه شیراز ،شیراز.
زرکشی ،بدرالدین محمد ،البرهان في علوم القرآن ،تحقیق مرعشلی ،دار المعرفة ،بیروت.
سـبط بـن جـوزی ،یوسـف ،تذکـرة الخـواص مـن االمـة فـي ذکـر خصائـص االئمـة ،چـاپ اول:
انتشـارات رضـی ،قـم 1376 ،ش.
سنایی غزنوی ،ابو المجد ،دیوان سنایی ،چاپ اول :انتشارات نگاه ،تهران 1390 ،ش.
سـیوطی ،جاللالدیـن ،االتقـان فـي علـوم القـرآن ،تصحیـح مهـدی حائـری ،چـاپ اول:
انتشـارات امیرکبیـر ،تهـران 1376 ،ش.
شـامی عاملـی ،یوسـف بـن حاتـم ،الـدر النظیـم فـي مناقـب االئمـة اللهامیـم ،چـاپ اول:
انتشـارات جامعـۀ مدرسـین ،قـم 1420 ،ق.
شعیری ،محمد بن علی ،جامع االخبار ،چاپ اول :مطبعة حیدریة ،نجف.
شوشـتری ،قاضـی نـوراهلل ،احقـاق الحـق و ازهـاق الباطـل ،بـا تعلیقـه و شـرح شـهابالدین
مرعشـی ،چـاپ اول :انتشـارات آیـة اهلل مرعشـی ،قـم 1409 ،ق.
شیبانی ،ابن مجاور یوسف بن یعقوب ،تاریخ المستبصر ،دار النشر.
صـدوق ،محمـد بـن علـی بـن بابو یـه ،اکمالالدیـن و اتمام النعمـة ،تحقیق علی اکبـر غفاری،
چاپ دوم :انتشـارات اسلامیه ،تهران 1395 ،ق.
 ،----------الخصـال ،تحقیـق علیاکبـر غفـاری ،چـاپ اول :انتشـارات جامعـۀمدرسـین ،قـم 1382 ،ش.
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 ،-----------امالي ،چاپ ششم :انتشارات کتابچی ،تهران 1376 ،ش. ،------------علل الشرائع ،چاپ اول :انتشارات داوری ،قم 1385 ،ق.
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 ،-----------معانـی االخبـار ،تحقیـق علـی اکبـر غفـاری ،چـاپ اول :انتشـارات دفتـرتبلیغـات اسلامی ،قـم 1403 ،ق.
 ،-----------مـن ال یحضـره الفقیـه ،تحقیـق علیاکبـر غفـاری ،چـاپ دوم :انتشـاراتدفتـر تبلیغـات اسلامی ،قـم 1413 ،ق.
صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات فـي فضائـل آل محمـد صلـی اهلل علیهـم ،تحقیـق
محسـن کوچهباغـی ،چـاپ دوم :مکتبـه آیـة اهلل مرعشـي ،قـم 1404 ،ق.
طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،انتشارات جامعۀ مدرسین ،قم.
طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،االحتجـاج علـی اهـل اللجـاج ،تحقیـق محمدباقـر خرسـان ،چاپ
اول :نشـر مرتضـی ،مشـهد 1403 ،ق.
طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،اعلام الـوری بأعلام الهـدی ،چـاپ اول :مؤسسـۀ آل البیـت؟مهع؟،
قـم 1417 ،ق.
 ،------------جوامع الجامع ،چاپ اول :مؤسسۀ نشر االسالمی ،قم 1418 ،ق.

 ،-----------مجمع البیان ،چاپ اول :مؤسسۀ اعلمی ،بیروت 1415 ،ق.طبـری آملـی صغیـر ،محمـد بـن جریـر ،دال ئـل االمامـة ،چـاپ اول :انتشـارات بعثـت ،قـم،
1413ق.
طبـری آملـی کبیـر ،محمـد بـن جریـر ،المسترشـد فـي إمامـة علـي بـن أبـي طالـب؟ع؟ ،تحقیـق
محمـود احمـدی ،چـاپ اول :کوشـانپور ،قـم 1415 ،ق.
طبـری ،احمـد بـن عبـداهلل ،ذخائـر العقبـی فـي مناقـب ذوی القر بـی ،چـاپ اول :تصحیـح
غریـری و سـامی ،انتشـارات دار الکتـاب االسلامي ،قـم 1386 ،ش.
طبـری ،عمادالدیـن ،بشـارة المصطفـی؟ص؟ لشـیعة المرتضـی؟ع؟ ،چـاپ اول :مکتبـة
الحیدریـة ،نجـف 1383 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ الطبري ،انتشارات اعلمی ،بیروت.
 ،-----------جامع البیان في تفسیر القرآن ،چاپ اول :دار المعرفة ،بیروت 1412 ،ق.طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تحقیق سـید احمد حسـینی ،چاپ سـوم :کتابفروشی
مرتضوی ،تهران 1375 ،ش.
طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،چاپ اول :انتشارات وزارت ارشاد ،قم 1414 ،ق.
 ،-----------التبیـان فـي تفسـیر القـرآن ،تحقیـق احمـد قصیـر عاملـی ،چـاپ اول :داراحیـاء التـراث العر بـي ،بیـروت.
 ،-----------مصبـاح المتهجـد و سلاح المتعبـد ،چـاپ اول :مؤسسـۀ فقـه الشـیعة،بیـروت1411 ،ق.
طیالسی ،سلیمان بن داود ،مسند ابي داود الطیالسی ،دار المعرفة ،بیروت.

عاملـی نباطـی ،علـی بـن یونـس ،الصـراط المسـتقیم الـی مسـتحقی التقدیم ،تحقیـق رمضان
میخائیـل ،چـاپ اول :مکتبـة الحیدریـة ،نجـف 1384 ،ق
علـم الهـدی ،شـریف رضـی ،خصائـص االئمـة؟مهع؟ ،انتشـارات آسـتان قـدس رضـوی ،مشـهد
مقـدس 1406 ،ق.
علـم الهـدی ،شـریف مرتضـی ،الذخیـرة فـي علـم الـکالم ،تحقیـق سـید احمـد حسـینی،
انتشـارات جامعـۀ مدرسـین ،قـم 1411 ،ق.
 ،-----------الشافی في االمامة ،چاپ دوم :مؤسسۀ امام صادق؟ع؟ ،تهران 1410 ،ق.

غمـاری مغربـی حسـنی ،احمـد بـن محمـد ،فتـح الملـک العلـي بصحـة حدیـث بـاب مدینـة
العلـم ،علـي ،تعلیـق محمدهـادی امینـی ،چـاپ دوم :مکتبـة حیدر یـة ،نجـف 1388 ،ق.

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

عاملـی ،محمـد بـن مکـی (شـهید اول) ،المـزار فـي کیفیة ز یـارات النبي و االئمـة؟مهع؟ ،تحقیق
سـید محمدباقـر موحـد ابطحـی ،چـاپ اول :انتشـارات مدرسـة االمـام المهـدی؟جع؟ ،قـم،
 1410ق.
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فتال نیشابوری ،محمد بن احمد ،روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ،چاپ اول :انتشارات
رضی ،قم 1375 ،ق.
فراهیـدی ،خلیـل ،العیـن ،تحقیـق دکتـر مهـدی مخزومـی و ابراهیـم سـامرایی ،چـاپ دوم:
انتشـارات دار الهجـرة ،قـم 1409 ،ق.
فیروزآبـادی ،مجدالدیـن محمـد بـن یعقـوب ،القامـوس المحیـط ،مؤسسـة الرسـالة ،بیـروت،
 1426ق.
فیـض کاشـانی ،محمدمحسـن بـن شـاه مرتضـی ،تفسـیر صافـی ،تحقیـق حسـین اعلمـی،
چـاپ دوم :مکتبـة الصـدر ،تهـران 1415 ،ق.
 ،-----------الوافی ،چاپ اول :کتابخانۀ امام امیر المؤمنین؟ع؟ ،اصفهان 1406 ،ق.قزوینـی ،ملا خلیـل بـن غـازی ،الشـافي فـي شـرح الکافـي ،تحقیـق محمدحسـین درایتـی،
چـاپ اول :انتشـارات دار الحدیـث ،قـم 1429 ،ق.
قمـی مشـهدی ،محمـد بـن محمدرضـا ،تفسـیر کنـز الدقائـق و بحـر الغرائـب ،تحقیـق حسـین
درگاهـی ،چـاپ اول :انتشـارات وزارت ارشـاد ،تهـران 1368 ،ش.
قمـی ،شـاذان بـن جبرئیـل ،الروضة فـي فضائل امیرالمؤمنین علي بـن ابي طالب؟ع؟ ،تحقیق
علی شـکرچی ،مکتبة االمین ،قم 1423 ،ق.
 ،------------الفضائل ،انتشارات رضی ،قم ،سال  1363ش.
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کراجکـی ،ابوالفتـح محمـد بـن علـی ،التعجـب مـن اغلاط العامـة فـي مسـألة االمامـة ،چـاپ
اول :دار الغدیـر ،قـم 1421 ،ق.
 ،------------کنز الفوائد ،تحقیق عبداهلل نعمة ،انتشارات دار الذخائر ،بیروت.
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کلینـی ،محمـد بـن یعقوب ،کافی ،تحقیق علیاکبر غفـاری و محمد آخوندی ،چاپ چهارم:
دار الکتب االسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر فـرات الکوفـي ،تحقیـق محمدکاظـم ،چـاپ اول :وزارت
ارشـاد ،تهـران 1410 ،ق.
کوفـی ،محمـد بـن سـلیمان ،مناقـب االمام امیرالمؤمنیـن علي بن ابي طالـب؟ع؟ ،چاپ اول:
وزارت ارشـاد ،قم 1412 ،ق.
گنجـی شـافعی ،محمـد بـن یوسـف ،کفایـة الطالـب فـي علـي بـن ابـي طالـب ،چـاپ دوم :دار
احیـاء تـراث اهـل البیـت؟مهع؟ ،تهـران 1404 ،ق.
متقـی هنـدی ،سـلیمان بـن ابراهیـم ،ینابیـع المـودة لـذوي القر بـی ،تحقیـق سـید علـی جمـال
اشـرف الحسـیني ،چـاپ اول :انتشـارات اسـوه ،قـم 1416 ،ق.
مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار الجامعـة لـدرر اخبـار االئمـة االطهـار؟مهع؟ ،چـاپ اول:
مؤسسـۀ وفـاء ،بیـروت 1404 ،ق.

مصطفـوی ،حسـن ،التحقیـق فـي کلمـات القـرآن الکر یـم ،چـاپ اول :وزارت ارشـاد اسلامی،
تهـران 1368 ،ش.
مظفـر ،محمـد حسـن ،دال ئـل الصـدق لنهـج الحـق ،چـاپ اول :مؤسسـۀ آل البیـت؟مهع؟ ،قـم،
 1422ق.
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االرشـاد فـي معرفـة حجـج اهلل علـی العبـاد ،تحقیـق مؤسسـۀ آل
البیـت؟مهع؟ ،چـاپ اول :کنگـرۀ شـیخ مفیـد ،قـم 1413 ،ق.
 ،-----------االفصاح في االمامة ،چاپ اول :کنگرۀ جهانی شیخ مفید ،قم 1413 ،ق. ،-----------الفصول المختارة ،چاپ اول :کنگرۀ جهانی شیخ مفید ،قم 1413 ،ق. ،-----------امالـی ،تحقیـق حسـین اسـتادولی و علیاکبـر غفـاری ،چـاپ اول :کنگرۀجهانـی شـیخ مفید ،قـم 1413 ،ق.
 ،-----------تفضیـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،تحقیـق علـی موسـی کعبـی ،چـاپ اول:کنگـرۀ جهانـی شـیخ مفیـد ،قـم 1413 ،ق.
ً
منتجبالدیـن رازی ،علـی بـن عبیـداهلل ،االربعـون حدیثـا ،چـاپ اول :مؤسسـة االمـام
المهـدي؟جع؟ 1408 ،ق.
موس ــوی ش ــفتی ،اس ــداهلل ،االمام ــة ،چ ــاپ اول :انتش ــارات حج ــة االس ــام ش ــفتی ،اصفه ــان،
 1411ق.
میالنـی ،سـید علـی ،االمامـة فـي اهـم الکتـب الکالمیة و عقیدة الشـیعة االمامیة ،چـاپ دوم:
انتشـارات حقایق ،قـم 1385 ،ش.

شهـای اعتقـادی ،شـمارۀ « ،12حدیـث منزلـت» ،انتشـارات
 ،----------سلسـله پژوه حقایـق ،قم.
 ،----------نفحـات االزهـار فـي خالصـة عبقات االنوار ،چاپ اول :انتشـارات مهر ،قم، 1414ق.
نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم ،الغیبـة ،تحقیـق علیاکبـر غفـاری ،چـاپ اول :نشـر صـدوق،
تهـران 1397 ،ق.

پایاننامهها

مرادحاصـل ،محمـد« ،بررسـی آثـار تعلیمـی و تربیتـی و تمثیلات آیـات قـرآن کر یـم» ،اسـتاد
راهنمـا :بیـژن کرمـی ،اسـتاد مشـاور :محمدحسـین بیـات ،دانشـگاه عالمـه طباطبایـی،
دانشـکدۀ ادبیـات و علـوم انسـانی 1389 ،ش.

؟ع؟نانمؤم ريما تماما نييبت یارب یوبن راتفگ رد هيبشت درکراک

 ،----------تشـیید المراجعـات و تفنیـد المکابـرات ،چـاپ چهـارم :انتشـارات مرکـزالحقائـق ،قـم 1427 ،ق.
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مقاالت

فتاحـی زاده ،فتحیـه و نجمـه افشـاری« ،تشـبیهات و تمثیلات قـرآن و فرهنـگ زمانـه» ،مجلـۀ
سـفینه ،شـمارۀ  ،24پاییـز 1388ش.
فقیـه ایمانـی ،محمدرضـا و مهـدی ایـزدی« ،تحلیـل مؤلف ههـای معنایـی واژۀ "یعسـوبالدین"
در منابـع روایـی اهـل سـنت» ،فصلنامـۀ پژوهـش دینـی ،شـمارۀ .31
نفیسـی ،ابوتراب« ،زندگی شـگفتانگیز زنبور عسـل در سیسـتم جمعی» ،مجلۀ درسهایی از
مکتب اسالم ،شمارۀ  1358 ،5ش.
وثوقی ،فاطمه« ،زنبور عسل» ،مجلۀ تحقیقات جغرافیایی ،شمارۀ  ،40بهار 1375ش.
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حصيلة التشبيه في كلمات الرسول لتبيين إمامة أميرالمؤمنين؟ع؟
1

السید حسن السبزواري
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الخالصة:
التشبيه ُيعد من جملة القوائم األساسية لعلم البيان و من األنواع األدبية الكثيرة اإلستعمال؛
ُ
هذا األسلوب من أهم الطرق التي تساعد المتكلم إليصال المفهوم بشكل أفضل إلى ذهن
المخاطب و التأكيد عليه .بعد دراسة التشبيهات الواردة في كالم الرسول ،يتضح أن کالمه
يختلف في شتى المواضع و ذلك بعد مالحظة نوع المخاطب.
إستعمل الرسول هذا األسلوب ألسمى أمر الرسالة و هداية المجتمع بعده ،في تبيين إمامة
و مكانة أميرالمؤمنين؟ع؟.
من الواضح أن هذه الكلمات التشبيهية بإيجادها األوعية المختلفة في اإلرتكاز الذهني لدى
المخاطب بالنسبة الى وجه الشبه ،تفي بدورها في هدفه (صلى اهلل عليه و آله و سلم)
بشكل جيد .النتائج المتوصل اليها في هذا التحقيق ،بعد تأييد وجود سيرة التشبيه في كالم
الرسول ،تکشف أن في باب تبيين تشبيهاته (صلى اهلل عليه و آله و سلم) بعد تجاوز ُالبنية
و التشكيلة ،يجب مالحظة فحوى الكالم و دوره في تبيين و تفهيم أمر اإلمامة الخطير و
أيضا شروطه و خصوصياته.
الكلمات المفتاحية :كالم رسول اهلل ،التشبيه ،وجه الشبه ،إمامة أميرالمؤمنين ،خالفة
أميرالمؤمنين.
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The Function of Similie in the Words
of Prophet to Outline the Imamate of
Imam Ali


Seyyid Hasan Sabzevari 1

Abstract
Similie is one of the pillars of rhetoric and the most-frequently used literary
device. Similie is an effective structure that enables the addresser to better
transfer and highlight the content in the mind of addressees. A thorough
analysis of similies used in the qutations of prophet Muhammad (PBUH)
reveals that He employed varied discourses according to the addresses’
status in different contexts. Prophet utilized similie in his comments to
outline the most significant aspect of prophethood after him, namely
the issue of Imamate and the lofty status of Imam Ali. It goes without
saying that similie and the elements used in a similie generate a capacity
in the brain of prophet’s addressees towards better understanding the
similarity between the tenor and the vehicle. The elements in the similies
utilized by porphet serve a specific purpose, namely enlightenment. The
findings of the present study corroborate the claim that prophet adopted
a metaphorical approach toward outlining the important issues in society.
The researchers in the current paper also argue that in explaining the
similies of prophet, scholars need to pay particular attention not only to
the context of use and the structure of a metaphor but also to the role
played by prophet in outlining the most vital issue of society , namely
Imamate, the circumstances in the then fledgeling Islamic society and the
characterisitcs of the prophet.
Key words: quotations of prophet, similie, similarity, imamate of Imam

Ali, Caliphate of Imam Ali.

1. Graduate of the third grade of profesional center for the Imamah of Ahl Al-Bayt (pbut).
s.hsabzevari@yahoo.com

254

