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Abstract  
Ibn Yamin, the eighth century Shiite poet, not only expresses his devotion to the 

Ahl al-Bayt (peace be upon them) in his poems, but also, as an expert in theology, 

proves imamate of Imām Ali (the first Imam of the Shiites) and that of his innocent 

household. In his poems, he recited from the Holy Quran those verses related to 

the issue of guardianship (Velāyat) and leading the Ummah (Hādi al-Ummah); he 

recited the hadith related to Radd al-Shams (returning of the sun), the hadith of 

al-Ghadir and the hadith of al-Manzilah; and he has referred to numerous positive 

attributes such as wisdom, infallibility, generosity, virtue, knowledge, strength 

and courage in proving the Imamate of Imām Ali. By using two important 

dimensions of emotion and cognition at the same time, Ibn Yamin has been able 

to skillfully include the higher Shiite teachings in his poetry while creating fresh 

images of the spiritual status of the Imams (peace be upon them). Therefore, his 

poems about the Shiite Imams can be considered as educational works that teach 

the theological dimension of the Imamate from the Shiite perspective. In this 

research, descriptive-analytical method has been used. 
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 منابع رب تأکید با یمینابن قصائد در امامت اثبات ادلّة واکاوی
 سنّت اهل

 
 یرانا تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه اسالمی، حقوق مبانی و فقه گروه استادیار  فالحياسر تک

  

 حبيب کارکُن بيرق
 ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه بیت،تر و تعلیم فلسفه دکتری 

 چکیده

ارادت  اظهار السالم(شاعر شیعی قرن هشتم در اشعار خود نه تنها به ساحت اهل بیت )علیهم یمینابن

فرزندان  و (نماید، بلکه همچون فردی مسلّط به مسائل کالمی به دالئل ا بات امامت امیرمؤمنان )عمی

الشم ،  ردّ؛ احادیث هادی امّت های خویش آیات والیت ودر سروده پردازد. ویمعصوم ایشان می

منزلت؛ صفات متعدّدی مانند حکمت، عصمت، سخاوت، فتوّت، علم، قدرت و ییره را در  یدیر و

 ست با به خدمت گرفتنایمین توانستهابناست. مورد توجّه قرار داده (ا بات امامت امیرمؤمنان )ع

، (السالملیهم)ع ائمّهز ماام معنوی ا من خلق تصاویر بدیعیض ،حساس و شناختهمزمان دو بعد مهم ا

ئد وی قصاتوان رو میو از همین گیردبه کار در شعر خود ای را نیز به طرز ماهرانه معارف بلند شیعی

از امت ام یِعد کالمبه تعلیم بُ را جزو آ ار تعلیمی محسوب داشت که السالم(درباره ائمّة شیعه )علیهم

از  ایلب (یمین این است که در ا بات امامت امیرمؤمنان )عناطه قوت کار ابن د.نپردازشیعی میمنظر 

ه کند و با این رو، تطبیای از آیات و روایاتی که به کار برده و ناستفاده می متّفَقٌ علیه فریاَین موارد

از ن تحایق کند. در ایرا ا بات می برای خالفت (صرفاً برخی فضائل، بلکه شایستگی امیرمؤمنان )ع

 .استتحلیلی استفاده شده -توصیفی رو،

  .حدیث قرآن، امامت، یمین، ابن ،(ع) امیرمؤمنان: هاکلیدواژه

                                                           
  :نویسنده مسئولhabib.karkon@yahoo.com   
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 . مقدمه9
؛ زیرا از نظر ایشان، ۱شناسى، همانند پیامبرشناسى از اصول دین استامامیه، امام هاز نظر شیع

شود و در مسألة امامت پ  از پیامبر، انتخابى اوند منصوب میامام مانند پیامبر، از جانب خد
رود و جزء اصول در کار نیست، ولى از نظر اهل سنّت، مسأله امامت، از فروع به شمار می

بررسى مسألة امامت، چندان مهم نیست و از مسائل عالى به شمار »نویسد: نیست. یزّالى می
هایى را برانگیخته است و اگر کسى از عصّبرود، بلکه یک مسأله فاهى است که تنمی

تر از کسى است که در آن فرو رود، هر چند به حایات برسد، بررسى آن اعراض کند، سالم
آمِدى و میرسیّد شری  جرجانی نیز سخنان مشابهی «! تا چه رسد به اینکه خطا کند

فیّاض الهیجی،  :ر.ک؛ همچنین 211-21۹: 2، ج۱1۶1به نال از سبحانی، ر.ک؛ اند)گفته
حدیث معروف امام رضا )ع( در در اهمیت موضوع امامت همین ب  که  (.111: تابی

ی، نال إلهَ إلّا اللّهُ حِصْ»خداوند متعال فرمودند:  پیامبر اکرم )ص( از الذهب به نال ازسلسله
)صدوق، «شُروطِها ا مِنْبِشُروطِها وَ أنَ»و در ادامه فرمودند: « عَذابی نی اَمِنَ مِنْدَخَلَ حِصْ فَمَنْ

است، پ  هر ک  به دژ و حصار  دژ و حصار من« ال الهَ الّا اللّه»». یعنی (۱1۸: 2، ج۱17۶
این شروطی دارد و »و در ادامه فرمودند: « من داخل شود از عذاب من در امان خواهد بود.

حید م( شر  توالسالبیت )علیهم دیگر، والیت اهلعبارتبه«. ها هستممن یکی از آن شر 
 و یگانگی خداوند متعال است. 
شناسى، شیعه و سنّی حدیث بسیار معروفی از پیامبر اکرم )ص( همچنین در باب اهمیت امام

)المجلسی، « مَنْ ماتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مَيْتَةً جاهِلِيَّةً»اند که فرمودند: نال کرده
باشد، به مرگ که بمیرد و امام زمان خویش را نشناخته کسی »(، یعنی 11۱: 12، ج۱۹01
-شناسى به حدی رفیع است که معادل خداشناسی شمرده شدهامامپایه  «.مرده است جاهلیّت

 خود فرمودند: ای به اصحابفرمایند: روزی امام حسین )ع( در خطبهاست. امام صادق )ع( می

                                                           
این  بنا بر معرف به اعتااد شیعه، دو اصل عدل و امامت نیز بهتوحید، نبوّت و معاد.  اصول دین مبین اسالم عبارتند از: -۱

شوند. با توجه به اینکه یکی از وجوه تمایز عدلیه )شیعه و مذهب تلاّی می اصول شوند و به عنوانده میسه اصل افزو

معتزله( از اشاعره بحث عدل است، لذا عدل از اصول مذهب این دو گروه قرار داده شده تا وجه تمایز آنها از اشاعره 

ت . همچنین امامت نیز به نظر شیعه، اصلی مستال از اصل نبوّباشد، و الّا بحث عدل الهی بحثی جدا از بحث توحید نیست

را از اصول  شود، امامتشود. نظر به اینکه شیعه با این اعتااد از دیگر مسلمین متمایز مینیست و امتداد آن محسوب می

 اند.مذهب شیعه محسوب داشته



 0399بهار و تابستان |  3شماره  | 2سال |  کالم تطبيقي شيعهپژوهشنامه  | 12

 

(، یعنی ۶1: 21)همان، ج« جَلَّ ذِكْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِيَعْرِفُوهُ ... َيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَأ»
یابند  او معرفت به آنکه ، مگر برایاستخود را نیافریده و جلّ بندگان ! خداوند عزّمردم ای»

مَعْرِفَةُ » خداوند سؤال کرد. آن حضرت فرمودند: از چیستی معرفت مردی در این حال...«. 
 هر زمان اهل و شناخت عرفتم»)همان(. «أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ اِمَامَهُمُ الَّذِی يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَتُه

یت باهل شعرای شیعه نیز که به آستان «. از او برای آنها واجب است اطاعت امامشان را که
اند. یکی از این شاعران اگی را نشان دادهاند در آ ار خود این دلدداشته ارادت)علیهم السالم( 

. » توان یافتهای این دلداگی را میفریومدی است که در دیوان وی نشانیمین ابنبزرگ 
ه قطعات او در زمین مایهسه نوع ادبیات تعلیمی است ... درون یمین دربردارندهقطعات ابن

(. وی در ۱1۴۸زاده، )حسن« ی استاخالقی، حکمت، پند و اندرز و مبانی اعتاادی و عرفان
قصائدی که در مد، امیرمؤمنان )ع( و امام رضا )ع( سروده، در ضمن مد، ایشان به معارف 

ادبیات » .دهدادبیات تعلیمی جای می است که قصائد مذکور را در زمرهبلندی نیز اشاره نموده
چیزی اعم از دین، اخالق، شود که در آنها هر ... شامل آن دسته از آ ار ادبی می تعلیمی

-عبارت(. به۱1۴۱رضی، «)شودحکمت، مسائل اجتماعی، سیاسی و علمی آموز، داده می

ا ر تعلیمی ا ری است که دانشی )چه علمی و چه نظری( را برای خواننده تشریح کند »دیگر، 
 ابن (.2۸۸: ۱17۸)شمیسا، « یا مسائل اخالقی، مذهبی و فلسفی را به شکل ادبی عرضه دارد

یمین در قصائد مشارٌالیها، به برخی مسائل مهم اعتاادی و کالمی شیعه در باب امامت اشاره 
کرده که کتب کالمی مشحون از آنهاست، اما لطفی که در یک ا ر هنری مانند شعر وجود 

در آ ار ادبی، »های درسی رسمی علمی و فلسفی وجود ندارد. تردید در کتابدارد، بی
« دکننکنند و در آموز،، ناش ایفا میسات نیز ارز،ِ شناختی پیدا میعواط  و احسا

ان زب»که کتب کالمی جای جوالن احساس و خیال نیست. همچنین (، درحالی۱1۴۱)رضی، 
برخوردار  یافته است و از جذّابیت بیشتریبه کار رفته در آ ار ادبی تعلیمی نیز زبانی تعالی

 )همان(. « است

 شپژوه یشینة. پ2
مین یدهد که تا حال تحایای که مستاالً در باب قصائد ابن های نگارندگان نشان میبررسی

د شناسى صورت گرفته باشد، وجود ندارد، لذا به چناز بعد کالمی و الهیاتی با تأکید بر امام
( ۱1۶1) مهرشود. مشتاقمااله که تا حدودی با موضوع نوشتار حاضر قرابتی دارند، اشاره می
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 ( در مااله۱1۴2عربی )و  ، رنجبر«فریومدییمین تأ یر قرآن و حدیث در شعر ابن »  ر ماالهد
 یمینابن » ( در مااله۱1۶0و مؤرنی )« فریومدییمین بینامتنی قرآنی و روایی در شعر ابن » 

 أ یربه ت چنانکه از عناوین مااالت پیداست« فریومدی و تأ یر قرآن و حدیث در دیوان او
 اند.یمین پرداخته قرآن و حدیث در شعر ابن

و  یمینبررسی تطبیای قصاید رضویّة ابن« ( در مااله۱1۴۹پور و خلیلی )همچنین ینی  
عبّاد به عنوان  نصاحب ب رضویه هبه بررسی تأ یر قصید« صاحب بن عبّاد با رویکرد بینامتنی

 اند.ک زبرمتن پرداختهیمین به عنوان یابن  رضویه یک زیرمتن بر قصیده

 پژوهش . روش3
بیت یمین در مد، اهل قصائد ابن  که آیا گویی به این سؤال استتحایق در پی پاسخ این

های لفظی و معنوی برای مد، )علیهم السالم(، صرفاً قصائدی هستند که در آنها از آرایه
ز در آنها معرفتی و شناختی نیهای های عاطفی و احساسی، جنبهاستفاده شده، یا عالوه بر جنبه

ست؛ به این اتحلیلی استفاده شده -؟ برای پاسخ به سؤال مذکور از رو، توصیفیوجود دارد
ساس های معرفتیِ کالمیِ مختلفی دست یافته، براجنبهمذکور به  قصائد هصورت که با مطالع

ات توصیفی از تحایا. ایمبندی، توصی  و تحلیل آنها پرداختهدستهبه  قرآنی و رواییمبنای 
 شوند: تحایق به دو دسته تاسیم می مسأله ختن بهانگر، و پرد نظر شیوه
 ،به کش  و تصویرسازی ماهیت صرفاًدر این رو، ق محاّ تحایاات توصیفی محض: .ال 
 پردازد.له میأوضعیت موجود مسو ها ویژگی

ت به تصویرسازی آنچه هس عالوه بر انامحاّ در این رو، تحلیلی:-تحایاات توصیفی .ب 
ر.ک؛ )پردازدئل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن میدال تبیین و تشریح
های تحایق نیز از طریق بررسی اسناد و مدارک جمع آوری داده (.7۱: ۱1۴2نیا، حافظ
 است.ای صورت گرفتهکتابخانه

 با کالم و فلسفه یمین ابن . آشنایي4

. است قمری قرن هشتم شاعر ،(7۸۴ م)فریومدی طغرایی الدینیمین بن محمود فخرالدین امیر
 ظاهراً و اشتغال داشت طغرانویسی شغل به و بود شاعر و ادیب مردی الدین،یمین امیر پدر،
االیام مهد سبزوار از قدیم دیوان(. مادم یمین، ابن) بود یافته شهرت طغرایی به روی همین از

 ستیدو و تشیع روزگار، آن در سبزوار مردم از بسیاری چون یمین نیز ابن تشیّع بوده و مذهب
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 آن فرزندان امیرمؤمنان )ع( و نعت و مد، در او. است )همان(بوده السالم(بیت )علیهم اهل
 نواحی از فریومد، خود زادگاه در را کودکی دوران یمین ابن حضرت قصائد یرّائی دارد.

یری سپرداخت.  علوم مادمات تحصیل به همانجا در و گذرانید( کنونی سبزوار حدود) بیهق
دوازدهم چنین  اجمالی در دیوان وی حاکی از وسعت اطالعات دینی اوست. وی در قطعه

 سراید:می

 خااداوناادم ماارا در عاالاام مااناااااول   
 بااه معاوالت نیزم دساااترس هساااات 

 

 زبااان و دیااده گااویااا کاارد و باایاانااا  
 ساااینااااگارچااه نایساااتام چون ابن    

 

 (1۱۸: ۱1۹۹یمین، )ابن 

است. ودهآید که نه تنها با الهیّات و کالم، بلکه با فلسفه نیز آشنا بیمین برمیابن  لذا از گفته     
امیرمؤمنان )ع( و فرزندان ا بات امامت  باب در ادامه به تبیین شواهدکالمی در شعر وی در

 پردازیم. میمعصوم ایشان 

 امیرمؤمنان )ع( . اثبات امامت5
بل از ا بات صفت یا صفاتی برای چیزی ابتدا باید خود آن چیز را ا بات کرد، سپ  صفات ق

است تا پ  از  امیرمؤمنان )ع(ترین بحث در اینجا ا بات امامت . لذا مهم۱را به آن نسب داد
 ا بات امامت آن حضرت، در مباحث بعدی بتوانیم دربار صفات ایشان نیز بحث کنیم.

 اساات واجب امامی را، امات  بگاذشاات  نبی چون
 یمردانگ و بخشش و است عصمت و است حکمت
 سااری بر عصاامت و بیش هزاران زین و صاافات این

 

 تشرطهاس را این مر باشاد  مختصار  کاری نه وین 
 است؟کر این یاران ز تا گو می راست و نشاین  کژ
 المرتضاااساات  علی یعنی مصااطفی وصاای باا 

 

 (1۴: ۱1۹۹)ابن یمین، 

امام را بیان کرده و معتاد است که اینها  یات فوق چهار صفت از صفاتابن یمین در اب    
 پردازیم.است. حال به تبیین این صفات میفاط در امیرمؤمنان )ع( موجود بوده

 

                                                           
 «. ثُبوتُ شیءٍ لشیءٍ فرعُ ثبوتِ المُثبتِ لَه»شود: این امر در فلسفه اسالمی، قاعده فرعیّت نامیده می -۱

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjdjbPq05ncAhUO3KQKHa3mBkMQFghGMAM&url=http%3A%2F%2Fpajoohe.ir%2F%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AB%25D9%258F%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%258F-%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25A1%25D9%258D-%25D9%2584%25D8%25B4%25DB%258C%25D8%25A1%25D9%258D-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25B9%25D9%258F-%25D8%25AB%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2590-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%25D9%2590-%25D9%2584%25D9%2587-__a-41460.aspx&usg=AOvVaw0sdu7b7TSsQWtrodGYaOfI
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 . حکمت5-9
همچنین  اند.معرّفی شده« ور ة االنبیاء» السالم( در زیارت جامعه کبیره به عنوان ائمّه )علیهم

 آن در على و حکمتم خانه من» ،«بابُها عَلیٌّ وَ الحِکمةِ دارُ انَا»ند: فرمود رسول خدا )ص(
( به ائمه ۶۱آل عمرن/)شود که حکمت از طرف خداوند به انبیاء اعطا میلذا همچنان. «است
ای الهی است و قطعاً چنین کسی امیرمؤمنان )ع( نیز هدیهالسالم( و در رأس آنها به لیهم)ع

 خدا )ص( است. رسولشایسته جانشینی 

 عصمت. 5-2
لسالم( است: االسالم( و ائمّه )علیهملیهمبه نظر شیعه عصمت شرطی اساسی برای تمام انبیاء )ع

وَ سَواءٌ  ةِالصَّغير أَوِ الكبيرةِ الذُّنُوبِ فِی سَواءٌ األَئمَّة، و األَنبياءِ لِجميعِ اَسَاسیٌ شَرطٌ فَالعِصمَةُ»
نصب »  (.۸2: ۱، ج۱1۸۱طوسی، ) «النِّسيانِ وَ العَمدِ سَبيلِ عَلی بَعدَهُما و ةِاإلمام النُّبوَّةِ وَ قَبلَ

امام بر حق تعالی واجب است، زیرا که امام، معصوم است و عصمت آن امر پنهانی است که 
الزم  ،لع نباشد. پ  اگر نصب امام بر مردم واجب باشدکسی ییر از حق تعالی بدان مطّ

در  ،ندلع باشلع است، مطّتنها[ حق تعالی بدان مطّکه ان امر پنهانی ]آید که مردم نیز بدمی
 «که آن بالبدیهه باطل و لغو است. پ  واجب است که امام را حق تعالی نصب نمایدحالی

ر.ک؛ لذا امام باید منصوص از طرف خداوند متعال باشد ) .۱(27۸: ۱1۴۶)مادّس اردبیلی، 
ان )ع( امیرمؤمنشیعه چنین نصّی در میان صحابه فاط در حقّ (، و به اعتااد ۹۴۸: ۱۹۱۴الحلّی، 

 .وجود دارد

 (. سخاوت امیرمؤمنان)ع5-3
همان: )بر دیگر صحابه کثرت سخای ایشان است (از جمله دالئل افضلیّت امیرمؤمنان )ع

 سراید:عالوه بر ابیات مذکور در این باره چنین می یمین ابن .(۸2۸

 کوه و دریا خجل دسااتش و دل از بود سااخا در
 

 «اَتی هَلْ» خواند که هر مصدّق دارد سخن این 
 

 (۶: ۱1۹۹)ابن یمین، 
 

                                                           
 (.۹۴2، ۱۹۱۴ر.ک: الحلّی، ) استاقامه کردهعصمت امام بر پن  برهان  )ره( خواجه نصیر طوسی -۱
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  نیز کرد خواهد و کرد ایزد که هاکرامات  زان
 

 «اَتا هَلْ» رساااناد می بشااارت اکنون علی باا  
 

 (۱0: همان)

 به قدری زیاد و مشهور است که (آیات و روایات در سخاوت و انفاق امیرمؤمنان )ع 
ه آیاز ب (در این ابیات در باب سخاوت امیرمؤمنان )ع یمین ابننیازی به رکر آنها نیست. 

، اهل سنّتو بسیاری از  مفسّران شیعهبنابر نظر است. ( اشاره کرده )هَلْ أَتىیا انسان  دهر سوره

 اطعام هیآکه به  ﴾حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى﴿هشتم این سوره  آیه

حسین  حسن و امامامام فاطمه)س(،  حضرتامیرالمؤمنین)ع(، معروف است، در شأن 
م( السالاست. ایشان در پی بیماری حسنین )علیهمانازل شده فضّهآنان  هالسالم( و خادمملیه)ع

جهت شفای آنان وفا کردند و با اینکه خود گرسنه  گرفتنروزهبر  نذرشانپی به درسه روز پی
ن انسان در شأن آنا هرا به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدند و آیات سور شانافطاریبودند، 

، ۱۹07؛ الزمخشری، 2۹۹: 10تا، ج؛ الرازی، بی2۴۴: ۸تا، جالسیوطی، بی ؛نازل شد )ر.ک
 .(۹01و  ۹0۸و  ۹0۶: 2تا، جالحاکم النیسابوری، بی؛ ۸70: ۹ج

شافعی مناول است که رکر آن خالی از در باب جود و سخای آن حضرت سخن جالبی از 
مَعَتْ فِی شَخصٍ اِجْتَ أَقُولُ مَا»؟ گفت: «عَلِیٍّ )ع( فِی تَقُولُ مَا»لط  نیست. به وی گفته شد: 

، «لْعَمَلِا مَعَ الْعِلْمُ وَ الرَّأىِ، وَالشَّجَاعَةُ مَعَ الْفَقْرِ، مَعَ الْجُودُ: مِن بَنی آدَمَ لِأحَدٍ يَجْتَمِعْنَ لَمْ ثَلَاثَةٌ لَهُ
جمع  آدمکسی[ که سه چیز در او جمع شده بود که در هیچ یک از بنی چه بگویم ]درباره»

 أنَا»، سپ  گفت: «نشده است: اوّل: جود با فار، دوّم: شجاعت با اجتهاد، سوّم: علم با عمل
ص  کنم توانم وچگونه می»؟ «مَتَى لَىإ مَتَى إلَى أكْتُمُهُ؟ مَتَى إلَى أتَى هَلْ فِيهِ اُنْزِلَ لِفَتَى عَبْدٌ

نازل شده است؟ تا کی ]این امر را[ پنهان کنم؟ تا « أَتَى هَلْ» کسی را که در شأنش سوره
 تکدیگری پ  از رکر نام تک  هیمین در قصید ابن (.1۸1: ۱1۴۶)مادّس اردبیلی، « کی؟
 د:دانسخا میالسالم( آنان را نیز کان عشر )علیهما نی ائمه

 اندبوده یک هر چونکه بزرگان زین دل ای بخشااش
 

 سااااخااا کااان گااوهاار فااتااوّت دریااای دُرّ 
 

 (۶: ۱1۹۹)ابن یمین، 

 
 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7(%D8%B3)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7(%D8%B3)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%B0%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1


 11 |فالح و کارکُن بيرق تک   

 

 . مردانگي )فتوّت(5-4
امیرمؤمنان )ع( سخن بسیار است، مانند رفتار آن حضرت با قاتل خویش، انفاق در  در فتوّت

ه داند کمی« اتاَهَلْ »حضرت را واقعه فتوّت آن حال احتیاج شدید و ... اما ابن یمین مصداق 
 رکر، گذشت:

 تمام باشااد «کُشااِ  لَوْ»  علمش ا بات حجّت
 

 تساا«اَتا هَلْ» آن قائل گویم چه خود فتوّت از 
 

 (1۴: همان)

 ()عامیرمؤمنان. علم 5-5
بر دیگر صحابه اعلم بودن ایشان و رجوع صحابه در  (از جمله دالئل افضلیّت امیرمؤمنان )ع

در بیت زیر به  یمین ابن (.۸21: ۱۹۱۴مواقع پ  از اشتباه به آن حضرت است )الحلّی،  اکثر
 است:این مطلب اشاره کرده

  عاادل قاااضاای بُود گر امااماات  ا اباات   باهار  
 

 اگو باشااد ب  مردیش و عفّت و جود و علم 
 

 (۱0: ۱1۹۹ یمین، ابن)

)ع( اشاره شده که جز صفت علم  در این بیت به علم، جود، عفّت و مردانگی امیرمؤمنان     
مین ضمن ی بایه صفات قبالً مورد بحث قرار گرفتند )عفّت نیز از لوازم عصمت است(. ابن

داند در باب دلیل علم امیرمؤمنان )ع( چنین اینکه علم را نیز از صفات مثبِت امامت می
 سراید:می

  تمام باشااد «کُشااِ  لَوْ» علمش ا بات حجّت
 

 تساا«اَتا هَلْ» آن قائل گویم چه خود فتوّت از 
 

 (1۴: همان)

 «الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِيناً لَوْ كُشِفَ»اشاره به این حدیث معروف دارد: « لَوْ کُشِ »عبارت      
(. 11۶: 2ج، ۱۹۱۶الاندوزی الحنفی، ؛ 7۶: ۱۹۱۴بن طلحة الشافعی، ا؛ 17۸: ۱۹۱۹الخوارزمی، )
رمؤمنان مادّس اردبیلی )ره( امیبه بیان «! شودر یاین من افزوده نمیاگر پرده کنار رود، چیزی ب»

 بن شود؛ عبد اهللنباشد که سلسله علما به آن حضرت منتهی می« افضل»و « اعلم»)ع( چگونه 
عبّاس که از بزرگان تفسیر است از شاگردان آن حضرت است؛ ابواالسود دوئلی که واضع علم 
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 شاگرد ابو عبدالرّحمن -که از اَکابر قُرّاء است-عاصم  نحو است شاگرد آن حضرت است و
ابن یمین در ابیات  (.1۸۱: ۱1۴۶و او از شاگردان آن حضرت است )مادّس اردبیلی،  سُلَمى

 اشاره کرده است: (ص) اکرم برای رسول (باب علم بودن امیرمؤمنان )عدیگری به 

 تنیس که زان جو، مرتضی از مصطفی شارع  راه
 

 مرتضاای از ییر به در، را مصااطفی معل شااهر 
 

 (۶: ۱1۹۹ یمین، ابن)

  طاالااب عاالاای از طاالااباای هااماای نااباای عاالاام
 

 ست علی را شهر آن در علم، شهر هسات  کاو 
 

 (۹0: همان)

 عَلیٌّ وَ العِلمِ مدِينةُ أَنَا: »این ابیات چنانکه واضح است به حدیث معروف نبوی اشاره دارند    
است پ  هرک  دنبال علم  آن در على و علمم شهر من» ،«البابَ فَلْيَأْتِ مَالعِل أرادَ بابُهَا، فمَنْ

 مخانه حکمت من»یعنی ، «بابُها عَلِیٌّ وَ الْحِكْمَةِ دارُ انَا»همچنین  .«است باید از این در وارد شود
ان ای در باب نصیحت نیز به علم امیرمؤمنجالب اینکه ابن یمین در قصیده .«است آن در على و
 کند:اشاره می (ع)

 اوساات  که شااناسااید شااهر آن در را مرتضاای
 

 گردیااد مااطااهّر شاارع وره رساام کازو  آن 
 

 (۹۸: ۱1۹۹ یمین، ابن)

 دانی «سااَلااوناای» لاافااظ از وی عالام   کاثارت  
 

 گاایااریااد خاایااباار در از قاایاااس بااازو، زور 
 

 (همان)

میرمؤمنان اکثرت علم ا ر «فقِدُونیسَلونی قَبْلَ اَنْ تَ»ابن یمین در بیت اخیر، حدیث معروف     
 است:داند. وی در ابیات زیر نیز به این حدیث اشاره کردهمی ()ع

  وا وصاا  افضاالیت نبودی ار رساایدیش کی
 

 مصااطفااا؟ بااارگاااه در زدن دم «سااَلونی» از 
 

 (۱۱: همان)

  مصااطفی بااارگاااه در المرتضاای عالای   جاز 
 

 استبرنخ «ساَلونی » دعوی به دیگر ک  هیچ 
 

 (1۴: همان)
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 أَعْرَفُ فَإِنِّی السَّمَاوَاتِ، طُرُقِ عَنْ سَلُونِی»است: حدیث مذکور به چند صورت نال شده     
 بپرسید هاآسمان هایراه از از من» (،۱۱0: ۱۹۱۴بن طلحة الشافعی، ا) «الْأَرْضِ طُرُقِ مِنْ بِهَا

و  )بدخشی «لْعَرْشِادُونَ  مّانی عَسَلوُ» .«شناسممی زمین هایراه از بهتر را آنها من که
 محمدمبین هندی )همان،و (، ۸۱7-۸۱۶: 7ج ،۱۹0۴مرعشى، به نال از ، میرمحمدی حنفی

: 2جتا، الحاکم النیسابوری، بی) فقِدُونیسَلونی قَبْلَ اَنْ تَ» :نداهمچنین فرموده. (۹۸1: ۱7ج
لخوارزمی، ا ؛ ۶۸ :۱ج ،۱۹۱۶؛ الاندوزی الحنفی، ۱۸۸: ۱1ج، ۱۹0۴المتّای الهندی،  ؛1۸2
 :استهمچنین سروده«. دهیدآنکه مرا از دست  ال کنید قبل ازؤاز من س» یعنی (.۴۱: ۱۹۱۹

 زدن  دم «سااَلونی» از نزیبااد کا   را او یایار  
 

 العاُل السااموات فوق ماا  دانااسااات  او زانکاه  
 

 (۶: ۱1۹۹ یمین، ابن)

ست. انیز اشاره کردهبه حدیث دیگری « سَلُونی»یمین در این بیت عالوه بر حدیث ابن     
 شِالْعَرْ دُونَ ءٍشَیْ اُسْأَل عَنْ لَا فَاِنِّی سَلُونِی،» ای خواندند و فرمودند:المؤمنین )ع( خطبهامیر

 :۸۹، ج۱۹01المجلسی، ر.ک؛ ) مُفْتَرٍ كَذَّابٌ اَوْ مُدَّعٍ جَاهِلٌ اِلَّا بَعْدِی يَقُولُهَا لَا فِيهِ، اَجَبْتُ اِلَّا
اسخ شود، مگر اینکه پتر از عر، سؤال نمیمن بپرسید، زیرا از من از چیزی پاییناز »، («21۱
 «.دهزنن گوید مگر جاهل مدّعی یا درویگوی افترادهم. کسی بعد از من این سخن را نمیمی

ته باشد. به داش« سَلونی»ای به رسوایی مدّعیان درویین همچنین بعید نیست بیت مذکور اشاره

عَمَّا  نِیسَلُو»: گفت ]از جاعالن حدیث[ سلیمان بن مُااتل»: گوید حربى راهیمعنوان نمونه اب
 او به مردى پ ، «(لَویانا) تا است عر، زیر آنچه از من از بپرسید» . ۱«لَويانا اِلى الْعَرْشِ دُونَ
: گفت او هب مُااتل پ  گوید: ابراهیم !؟«تراشید را او سر کى، نمود ح  آدم که وقتی»: گفت
 و یرور به کند رسوا مرا خواست خدا لیکن و، نبود شما عمل و خاطر اندیشه از سؤال ینا»

  .(1۴1: ۱۱ج تا،بی ،الغدیر«« )کردم خودم به که اعجابى

                                                           
( ۹0۹: ۱2، ج۱۹2۸)تهرانی، « داریمها و یذاهایى را که در منزلمان پنهان مىبپرسید از من از زیر عر، تا طعام» -۱

مِنَ غَذّینَا فَ قوُمِىدارى، مثل گفتار مرد به زنش: کنى و براى او پنهان مىطعامى است که براى ییر خود تهیه مى« للَّوِيَّها»

و از آن طعام آماده شده و پنهان شده براى میهمان، ما را یذا بده؛ و جمع آن لَوایا است )همان: اللَّوِیَّةِ. یعنی برخیز 

 پاورقی(.
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 . قبح تقدیم مفضول بر فاضل5-6
کند قبح از جمله دالئل عالی و نالی که شیعه بر افضلیّت امیرمؤمنان )ع( بر سایرین اقامه می

واجب است که امام در جمیع صفات  (.۸0۱: ۱۹۱۴مفضول بر فاضل است )الحلّی، تادیم 
تر و کمال از سایر مردم افضل و اعلم باشد، یعنی ییر از پیامبر در میان امّت کسی فاضل

ا برتری دادن فاضل بر مفضول، عاالً و سمعاً قبیح است، کسی ر. تفضیل یا تر از او نباشدعالم
ست. دلیل حاکم و پیشوا کنند قبیح ا ،فاضل باشدعالم و کسی که  برد شکه فاضل و عالم نبا

ود، اما در باب دلیل نالی )که البته خبدیهی است و نیازی به بیان ندارد؛ این امر کامالً عالی 

بَعَ  يُتَّأَ فَمَنْ يَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ﴿: شودشریفه استناد می هدلیلی عالی نیز هست( به این آی
براى  کندآیا کسى که هدایت به سوى حق مى( »1۸ /)یون  ﴾أَمَّنْ ال يَهِدِّی إِالَّ أَنْ يُهْدى

پ   .؟«شود مگر هدایتش کنندتر است، یا آن ک  که خود هدایت نمىپیروى شایسته
مادس اردبیلی، ر.ک؛ ) باشد و عامّ واجب است که امام افضل انام و اکمل و اعلم خاصّ

۱1۴۶ :27۶.) 
 سراید:ابن یمین در این باره می 

 ان د نف  فضااول از مفضااول بهر افضاال ترک
 

 پاایشاااوا  عصاااماات نااور جااز مااکاان حااق 
 

 (۱۱: ۱1۹۹ یمین، ابن)

  امام تراشاایدن مفضااولی ز فااضاال  چنین باا 
 

 تخطاس من نزد به باری را تو آید صاواب  گر 
 

 (1۴: همان)

نه و چگو ت شر  استمکه عدالت در امااست نال کرده مادّس اردبیلی )ره( از زمخشری    
: ۱1۶7مادّس اردبیلی،ر.ک؛ ) شر  نباشد که در امام جماعت و در شهادت، شر  است

 است:موضوع تصریح کردهیمین نیز در ابیات زیر به همین ابن (؟۱0۸

 را  امااام جااماااعاات نااماااز در اسااات شااار 
 امام را مفضااول و مااندن  جاای  باه  فااضاال  

 

 باُود  افضاالای  صاافات  مایاان   آن از را کااو  
 !بُود؟ ماابااطلی حااق طااریاااااه در ناه  کاردن، 

 

 (۹۹: ۱1۹۹ یمین، ابن)
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 . حدیث منزلت5-7
است  «منزلت»حدیث متواتر  (یکی از دالئل نالی شیعه برای ا بات خالفت امیرمؤمنان )ع

 (. ابن یمین در این باره چنین سروده است:۸00: ۱۹۱۴الحلّی، ر.ک؛ )

  نیافت ک  «مِنّی اَنْتَ» زین و زیب با خلعات 
 

 انااباایااا فاارّ داشااات  کااو عاالاای الااّا نااباای از 
 

 (۶: ۱1۹۹ یمین، ابن)

« یبَعْدِ نَبِیَّ لَا أَنَّهُ إِلَّا مُوسَى مِنْ هَارُونَ بِمَنْزِلَةِ مِنِّی اَنْتَ»چنین است: « منزلت»متن حدیث     
: ۸  و 20۶: ۹ج، ۱۹0۱، / بخاری12و11۶: 1، ج۱71و۱7۸و۱77: ۱جتا، بن حنبل، بی احمد)

حدیث مذکور به اعتااد شیعه تنصیصی از رسول خدا  .۱(۱02و۱2۱: 7جتا، بی/ مسلم، ۱2۴
 است. ()ص( در خالفت امیرمؤمنان )ع

 . حدیث غدیر5-7
ست ا حدیث متواتر یدیر (از دیگر دالئل نالی شیعه برای ا بات خالفت امیرمؤمنان )ع

 است:مین در این باره چنین سرودهابن ی (.۹۴۴: ۱۹۱۴الحلّی، ر.ک؛ )

  اساات ناطق حق از که بفرمانی موالنا اوساات
 

 را؟ «کُنْت مَنْ» او شأن در شادن  منکر توان چون 
 

 (۱0: ۱1۹۹ یمین، ابن)

امیرمؤمنان والیت  -۱است:ابن یمین در مصراع اوّل با ظرافت تمام به دو مطلب اشاره کرده    
پیامبر  -2د متعال است و مردم در این زمینه حق انتخاب ندارند.انتصابی و از جانب خداون ()ع

( این 1-۹/ جمالنّ) ﴾يُوحى وَحْیٌ إِالَّ هُوَ *إِنْ الْهَوى عَنِ يَنْطِقُ ما وَ﴿)ص( به حکم آیات 
اند. در مصراع دوّم نیز به والیت را به امر الهی و نه از روی هوای نف  خویش اعالم کرده

چون »است: اینکه به صورت استفهامی آورده است.اشاره کردهیدیر  حدیث بسیار مشهور

                                                           
 ایسالهر آنها مستلزم تدوین آوری همهجمع که است شده رکر - تی در منابع اهل سنّحتّ - به قدری« حدیث منزلت» -۱

منابع حدیث مذکور را نال کرده است.  جلد،۱۹در  «دمشق ةمدین تاریخ» در عساکر ابن مثال، عنوان به. است مستال

 (.2۶۸، ۱1۴۶بیشتر را بنگرید در )مادس اردبیلی، 
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حدیث یدیر دارد، زیرا این حدیث ؟ اشاره به تواتر «را« كُنْت مَنْ»توان منکر شدن در شأن او 
 از احادیث متواتری است که شهرتش بین الفریاَین اظهر من الشم  است. 

... فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ »ث مفصّلی فرمودند: یدیر خمّ در ضمنِ حدیپیامبر اکرم )ص( در روز 
: اند، عبارتند ازفوق را آورده که واقعه اهل سنّتترین منابع برخی از مهم« )فَهَذَا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ

: 1تا، ج؛ الحاکم النیسابوری، بی۱۸؛ 1۸۶و170: ۹و ج۱۱۶و۱۱۴: ۱تا، جبیبن حنبل، احمد
پ  هر ک  که من موالی »... (. یعنی 221و2۸۱و2۸2: ۱، ج۱۹۱۱؛ الحاکم الحسکانی،۱0۴

 «.اویم، این علی نیز موالی اوست

 والیت آیة. 5-1

  زکوه دادی خود مال از صاااله حین در آنکه
 

 «انّمااا» نصّ بااه دانم نمی ک  را عالای   جاز  
 

 (۱0: ۱1۹۹ یمین، ابن)

  مصااطفی  نصّ به و اساات امام اسااتحااق به او
 

 ساات«انّما» حکم نیز نص موجب این ساار بر 
 

 (1۴: همان)

 قرآن کریم مخصوص به نصّابن یمین در این ابیات همانند متکلّمین شیعه والیت را      
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿فرماید: داند. خداوند متعال میامیرمؤمنان )ع( می

ر صات حواز اد« مانَّاِ»لفظ  (.۸۸ /)المائده ﴾الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ
ط ادر اینکه این آیه در شأن امیرمؤمنان )ع( است نه فو ضمیر جمع برای تعظیم شأن است. 
از ملّا علی قوشچی (، بلکه ۹۴۴: ۱۹۱۴اند )ر.ک: الحلّی، علمای شیعه ادّعای اجماع کرده
ت آن حضرفاق در شأن کریمه به اتّ کند که این آیهنال میعلمای معروف اهل سنّت نیز 

)از برخی بزرگان اهل سنّت که به این واقعه  (.۶۱تا، الاوشجی، بیر.ک؛ ) استنازل شده
، ۱۹22 ،ثعلبیال ؛۸۹۴: ۱، ج۱۹07 ،زمخشریال توان به این موارد اشاره کرد:اند میاشاره کرده

: 2جتا، بی السیوطی، ؛22۱: ۸، ج۱۹0۸، ارطبی؛ ال11۴: 2جتا، بیبیضاوی، ؛ ال۶0-۶۱: ۹ج
 (.2۸: ۱2جتا، الرازی، بی؛ 2۴1

 )ع(قدرت امیرمؤمنان. 5-90

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA


 93 |فالح و کارکُن بيرق تک   

 

است.  خیبر باب کندنز تأییدات الهی دارد از مصادیق بارز قدرت امیرمؤمنان )ع( که نشان ا
ند که دانمتکلّمین شیعه ظهور معجزات به دست مبارک آن حضرت را دلیل امامت ایشان می

از بزرگان اهل سنّت برخی  (.۸02: ۱۹۱۴الحلّی، ر.ک؛ )خیبر است  باب یکی از آنها کندن
 اید:سرابن یمین نیز در ابیاتی چنین می اند.نیز بدان اشاره کرده

  شاادی ممکن کجا روحانی هایقوّت باه  جز
 

 !اژدهاا؟  دریادن  برهم و کنادن  خایابار    ز در 
 

 (۱0: ۱1۹۹ یمین، ابن)

 دانیااد  «سااَلونی» لاافااظ از وی عالام   کاثارت  
 

 گاایااریااد خاایااباار در از قاایاااس بااازو، زور 
 

 (۹۸: همان)

دارد که ( ع) شخص امیرالمؤمنین اشاره به روایت معروفی از« های روحانیقوّت»عبارت 

ابن ) «إِلَهِيَّة وَّةٍبِقُ بَلْ، جَسَدَانِيَّة بِقُوَّةٍ خَيْبَرَ بَابَ قَلَعْتُ مَا َاللَّهِو: »خیبر فرمودند باب کندن درباره
 اندک با 17۱: ۶ج، ۱12۸، الجرجانی؛ ۴۱: 2۱جتا، الرازی، بی؛ 7: ۸ج، ۱۹۱۸ابی الحدید، 
 با بلکه ،نکندم جسمانی نیروی با را خیبر در که سوگند خدا به» یعنی (.الفاظ در اختالف
 .«کندم الهی نیروی

 )ع(امیرمؤمنان . مقام هدایت5-99
 سراید:ابن یمین در باب ماام هدایت امیرمؤمنان )ع( چنین می

 را  راه شاانااساااد   کو وی از جوی رهانماایی  
 

 رهنمابی ساار به هرگز کساای ره این نبُرد چون 
 

 (۱۱: ۱1۹۹ یمین، ابن)

اشته باشد د تواند اشاره به صرا  مستایم بودن امیرمؤمنان )ع(این بیت عالوه بر اینکه می     
 أَنْتَ إِنَّما﴿فرماید: میاست که « هادی امّت» که در روایات متعدّدی وارد شده، ناظر به آیه

ای کنندهدایتای و برای هر گروهی هدهندهتو فاط بیم»، (7/رعدال) ﴾هادٍ قَوْمٍ لِكُلِّ وَ مُنْذِرٌ
سول راست که هنگام نزول این آیه اس نال کرده علبی در تفسیر خویش از ابن عبّ«. است

 «ی المُهتَدونَ بَعدیَنَا المُنذِرُ و اَنتَ الهادی، بكَ يَهتَدِا: »ندفرمود امیرمؤمنان )ع( به اکرم)ص(
حاکم الحسکانی، ال ؛۱۹: ۱۴ج تا،الرازی، بی ؛ر.کهمچنین ، 272: ۸، ج۱۹22 ،ثعلبی)ال



 0399بهار و تابستان |  3شماره  | 2سال |  کالم تطبيقي شيعهپژوهشنامه  | 91

 

هستم و تو  دهندهمن بیم» (.۱2۴: 1، جتابی، النیسابوری الحاکم؛ 1۶2-1۶۹: ۱ج، ۱۹۱۱
  «. یابندتو هدایت می یافتگان به وسیلهبعد از من هدایت ، وگرهدایت

 )ع(. عدم سابقه کفر امیرمؤمنان5-92
اه کفر آن حضرت بر دیگر صحابه عدم ساب (از جمله دالئل افضلیّت امیرمؤمنان )ع

 (.۸1۸: ۱۹۱۴الحلّی،  ر.ک؛است)

  رد نک میخوارگی و پرسااتی بت که ک  آن
 

 سااات علی اصاافیااا شاااه و اولیاا  ساالطاان  
 

 (1۴: همان)

ابن یمین در این بیت به مسأله مهمی اشاره کرده و آن اینکه امیرمؤمنان )ع( برخالف  
 انکه در تاریخ و کتبکه چندیگران حتی یک لحظه دچار شرک نشده است، در حالی

ابن  (.۸0۹: ۱۹۱۴کالمی رکر شده، خلفای  ال ه قبل از اسالم کافر بودند )ر.ک؛ الحلّی، 

فَانْتَهَتِ الدَّعْوَةُ إِلَیَّ وَ إِلَى عَلیٍّ؛ لَمْ : »کند کهنال می شافعی از رسول اکرم )ص( مغازلی
: ۱۹2۹، ابن مغازلی) «اللَّهُ نَبِيّاً وَ اتَّخَذَ عَلِيّاً وَصِيّاًقَطُّ؛ فَاتَّخَذَنِیَ  يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنَّا لِصَنَمٍ

. ایمنکرده سجده بت به حال به تا ما از کدامپ  دعوت به من و علی رسید؛ هیچ». (2۹0
. مادّس اردبیلی )ره( پ  از اشاره به اینکه «پ  خداوند مرا نبی و علی را وصی قرار داد

 ، ازپرست بودندبتامیرمؤمنان )ع( صحابه ییر از  همهین مشهور است که بین الفریاَ
این آیه که:  کند( نال می۱2۹)باره/﴾الظَّالِمينَ عَهْدِی يَنالُ ال﴿زمخشری در تفسیر آیه 

عدالت در امامت شر  است و عادل کسی را گویند که اصالً کند بر اینکه داللت می
ه کردن بر بت گناه کبیره گناه کبیره انجام نداده باشد و آشکار است که سجد

ص( )کسی از اهل اسالم نگفته است که پیامبر  .(10۸: ۱1۴۶ت)ر.ک؛ مادّس اردبیلی، اس
اند، اند و سپ  ایمان آوردهپرست بودهقبل از امامت، بتامیرمؤمنان )ع( ت و قبل از نبوّ

ان: هم )ر.ک؛اندت این است که هیچ کدام از ایشان بر بت سجده نکردهبلکه اجماع امّ
10۶-107) . 
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 )ع(امیرمؤمنان شجاعت. 5-93
رمؤمنان )ع( امی شجاعتابن یمین در بیت زیر در کنار سایر صفاتی که رکرشان گذشت به 

 کند:نیز اشاره می

  اسااات عاادالاات اماااماات نبوّت حاجاّت   وز
 

 سااتعلی سااخا و جود و شااجاعت و عفّت با 
 

 (۹0: ۱1۹۹ یمین، ابن)

عار ها نیز اششجاعت، به اخالص آن حضرت در جنگبه  بر اشاره همچنین در بیت زیر عالوه
 دارد:

  برفشاااانااد کفر ساار باه  دیان  بارای  وآناکاو  
 

 سااات علی جزا روز صااااعااه  تیغ مایاغ   از 
 

 (همان)

امیرمؤمنان )ع( مشهورتر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. از شجاعت آن  شجاعت
 کهرحالیاست، دن برای خالفت استدالل شدهحضرت نیز به افضلیّتشان نسبت به دیگرا

این فرار را بخاری، مسلم، باَلرُری، واقِدی، »د: فرار کردنین نابوبکر و عمر هر دو در روز حُ
ص( بیعت که اینان در حُدیبیّه با پیامبر )اند، درحالیدیاربکری، یعاوبی و دیگران تأیید کرده

(! اما در باب اخالص آن حضرت 117: 1ج ،۱۹22الطائی، «)کرده بودند که فرار نکنند
در روز ( )ع امیرمؤمنان یک ضربهتوان به حدیث معروف پیامبر اکرم )ص( اشاره کرد که می
 ضُربَةُ عَلیٍّ» :دانستند جنّ و ان  عبادت از را برتر دّوُ بدبن عَعَمرو  کردن هالک در خندق

: ۸، ج۱۹0۴، التفتازانى ؛12۱: ۶ج ،۱12۸، جانیالجر)« يَومَ االحزابِ خَيرٌ مِن عِبادَةِ الثقَلين

 رَزَةُلَمُبَا» است:حدیث مذکور به این صورت رکر شده(. در برخی منابع اهل سنّت نیز 2۴۸
)الحاکم  «الْقِيَامَةِ يَوْمِ إِلَى أُمَّتِی عَمَلِ مِنْ أَفْضَلُ الْخَنْدَقِ يَوْمَ وُدٍّ عَبْدِ بْنِ لِعَمْرِو طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ

(. 12: 1جتا، الحاکم النیسابوری، بی ؛۱07: ۱۹۱۹الخوارزمی،  ؛۱۹: 2، ج۱۹۱۱الحسکانی، 
امیرمؤمنان )ع( صرفاً از آن روست که برای شک این تمجید رسول خدا )ص( از عمل بی

 است. خدا و به تعبیر ابن یمین برای دین بوده
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 . حدیث ردّ الشمس5-94
امیرمؤمنان درباره  احادیث مشهوری است که در منابع اسالمیحدیث ردّ الشم  از جمله 

: ۱۹۱۴الحلّی، ر.ک؛ است ))ع( وجود دارد که از آن به امامت آن حضرت استدالل شده
( و دیگری در )ص رسول اکرم ندر زما، یکی استاتفاق افتاده دو بارردّ الشم  (. ۸02
حضرت رچه این معجزه برای ن. گو بعد از جنگ نهروا خالفت ظاهری آن حضرتزمان 
اسالم از کرامات یا معجزات ( نیز نال شده، اما در دنیای )ع حضرت یوشع( و )ع سلیمان

نیز نال کرده و برخی در  اهل سنّت امیرمؤمنان )ع( است. این روایت را بسیاری از علمای
در باب  یمین نیز(. ابن ۱۸۸-۱۶2: 1، ج۱۹۱۹االمینی،  اند )ر.ک؛نوشتهاین باب کتاب مستال 
 سروده است: امیرمؤمنان )ع(این فضیلت ممتاز 

  آفتاب رجعت کرد مشاارق به مغرب از آنکه
 

 قضااااا در ناایاافااتااد  او باااناایاااز  نااماااز تااا 
 

 (۱0: ۱1۹۹ یمین، ابن)

( است که به دعای آن حضرت )ص ردّ الشم  در زمان رسول اکرم آورده یمینبن آنچه ا     
ت قضا نشود. نظر به ابیاتی که گذشامیرمؤمنان )ع( خورشید پ  از یروب بازگشت تا نماز 

 د:دانامیرمؤمنان )ع( می ( در میان صحابه مختص)ص رسول اکرمیمین امامت را پ  از ابن 

  بگذری چون بین از را ک  هیچ نادانم  وآن
 

 اولاایااا پااادشاااااه را ماارتضاااای عاالاایّ جااز 
 

 (۶: همان)

 )ع(سایر ائمّه. اثبات امامت 6

امیرمؤمنان )ع( دارد و سعی در ا بات امامت آن یمین گرچه عنایت خاصی به ماام ابن
سایر امامت  ا باتاما در ابیاتی نیز به  -چنانکه درکتب کالمی نیز چنین است -حضرت دارد 

 وی در قصیده رضویّه چنین سروده است: است.السالم( پرداختهلیهمائمّه )ع

 آنک بهر را جهان اهل حق به مخدومِ هساات
 مصااطفی خاص تشااری  از که شاااهی وارث

 

 والساات حق جهان بر را کو اساات آن وارثِ 
 راساات اوساات قد به «مَوْلَاهُ كُنْتُ مَنْ» کساوت 

 

 (17: ۱1۹۹ یمین، ابن)

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
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یدیرخُمّ از داند که در ن بیت امام رضا )ع( را وارث امیرالمؤمنین )ع( مییمین در ای ابن     
پیامبر اکرم )ص( به ماام امامت منصوب گشت. امام رضا )ع( نیز در حدیثی خود را جانب 

عَهُ لَ... وَ نَحنُ وَرَثَةُ ذلِكَ الرَّسولِ الَّذی أطْ»نمایند: صراحتاً وارث پیامبر اکرم )ص( معرفی می
و ما وار ان آن پیامبری »... (. یعنی 7۸: ۹۴، ج۱۹01)المجلسی، « عَلی ما شاءَ مِن غَيبِهِ ... اللّهُ

 یگریقصیده د ابن یمین در...«. هستیم که خداوند او را بر هرچه از ییبش خواست آگاه کرد 
 سراید:میپ  از رکر نام امام حسن )ع( و امام حسین )ع( چنین 

  علیساات تشااری  چو «لَاهُمَوْ کُنْتُ مَنْ» نبی از
 

 مااا باااشاایم بناادگااان ب  ار شاااان طریق از 
 

 (۶: ۱1۹۹ یمین، ابن)

پ  ماام امامت ماامی انتصابی است، نه انتخابی و این ماام به صورت انتصابی از امامی      
 تک ائمهدیگری پ  از رکر نام تک  هیمین در قصیدابن  .۱استبه امام بعدی منتال شده

 گوید:السالم( میر )علیهمعشا نی

  اندهبود یک هر چونکه بزرگان زین دل ای بخشااش
 

 سااااخااا  کااان گااوهاار فااتااوّت دریااای دُرّ 
 

 (همان)

ن السالم( چنیعشر )علیهمتک ائمة ا نی دیگری نیز پ  از رکر نام تک در قصیده     
 سراید:می

  روالجالل جنااب  در را یکی هر بزرگاان  ایان 
 

 العاُلسااات ساامااوات  فوق عتیرف بزرگی از 
 

 (1۴: همان)

 داند:می معصوم )علیهم السالم( جایز یمین در بیت زیر اقتدا را تنها به پیشوایانهمچنین ابن     

 

                                                           
ائمة ا نی عشر)علیهم السالم( اشاره کرده و نام  روایات متعدّدی وجود دارد که مطابق آنها پیامبر اکرم )ص( به تعداد -۱

لخزّار اسلمان فارسی اشاره کرد. )ر.ک: توان به روایت مفصّلی از اند. از جمله آنها میتک ایشان را رکر فرمودهتک

 (.۹2: ۱۹0۱الامّى، 
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  تنیساا فرهنگ اقتدا، هرک  به دین طریق در
 

 دااقت دل ای کن معصااومان به باری کنی گر 
 

 (1۴: همان)

، بلکه (خالفت را نه فاط در امیرمؤمنان )ع یمینابن که  از آنچه گفته شد معلوم گشت      
 عشری است.داند و شیعه ا نیدر یازده تن از اوالد معصوم ایشان نیز صادق می

 گیریبحث و نتیجه
های امروزی، در آموز، فرهنگ اعم از ایدئولوژی، ادبیات در ییاب رسانه»در ادوار گذشته 

(، و شعرا از این ابزار هنری ۱1۴۱)رضی، « شته استدین، عرفان و مذهب ناش محوری دا
 ار ادبی تعلیمی که از طریق آ»جستند. مهم در تبلیغ، تبیین و انتاال عاائد خویش بهره می

ها و حتی اخالق را به صورت رسمی یاد ها، مهارتگیرد با آموزشی که دانشصورت می
سیله ادبیات، در بسیاری از موارد هایی دارد، ازجمله اینکه تعلیم به ودهند، تفاوتمی

های ضمنی تحاّق های ادبیات، از طریق داللتییرمستایم است؛ زیرا بسیاری از آموزه
  )همان(.« یابندمی

یمین با به خدمت گرفتن همزمان احساس و شناخت توانسته است، ضمن خلق تصاویر ابن  
د شیعی در باب امامت را نیز به طرز ، معارف بلنالسالم()علیهم بدیعی از ماام معنوی ائمّه

را  (السالمقصائد وی درباره ائمّه شیعه )علیهمتوان رو میای به کار گیرد و از همینماهرانه
جزو آ ار تعلیمیِ اعتاادی محسوب داشت که نه به صورت مستایم، بلکه به صورت 

 پردازد.یعی میامت از منظر شییرمستایم و با استفاده از ظرفیّت هنر شعر به تعلیم بعد کالمی ام

طبع شعر، ظرفی است که خداوند به برخی عطا فرموده است و آنچه ظرف را دارای ارز، 
سازد، مظروف است. تا جایی که مطالعات نگارنده در اشعار برخی شاعران جوان و بها می

ر رفتی اگدهد، این اشعار یالباً جنبة عاطفی و احساسی دارند و از بعد معمعاصر نشان می
 رسد رمز ماندگاری اشعار بزرگانی چون مولوی،اند. به نظر میبهرهبهره، الاقل کمنگوییم بی

حافظ، سعدی، عطار، سنایی، ناصر خسرو و ... در ان  و الفتی است که با معارف اسالمی به 
فیّاض  عمندی از منبریم بهرهاند. در این بین شاعران شیعی مذهب علیویژه قرآن کریم داشته

ر السالم( نیز بسیار بهره برده و بلیهمقرآن کریم، از  ِال اصغر یعنی احادیث معصومین )ع
 اند. ینای آ ار خویش افزوده
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یمین یکی از این بزرگان است که آشنایی با قرآن و حدیث ینای خاصّی به شعر، ابن  
ار مد، ساده خارج نموده و اهل بیت )علیهم السالم( را از سطح اشعداده و مدحیّاتش درباره 

بررسی بسامدی ابیات ابن یمین درباره ائمّه اهل بیت  به شعری تعلیمی بدل ساخته است.
دهد که او عنایت بیشتری به ا بات امامت نشان می -چنانکه گذشت -)علیهم السالم( 
د. پردازدارد و در ابیات معدودی به ا بات امامت فرزندان معصوم ایشان می (امیرمؤمنان )ع

دلیل این امر نیز این است که آنچه محلّ اختالف شیعه و سنّی است ا بات خالفت پ  از 
ت. اس (رسول خدا )ص( است که به اعتااد شیعه این ماام الهی تنها مختص امیرمؤمنان )ع
شود. این پ  از ا بات این امر، امامت سایر ائمّه )علیهم السالم( نیز از طریق نالی ا بات می

، ابن یمین حاکی از احاطه وی بر مباحث کالمی و تبعیت از آ ار کالمی است. به نظر رو
ایلب از  (رسد ناطه قوت کار ابن یمین این است که در ا بات امامت امیرمؤمنان )عمی

کند که نه فاط بیانگر دیدگاه شیعه است، بلکه مورد قبول اهل سنّت نیز مواردی استفاده می
 هست. 
ا این رو، تطبیای دیدگاه اهل سنّت را به چالش کشیده و از آیات و روایاتی البته وی ب 

 برای خالفت را استفاده کرده و نه صرفاً ا بات (که به کار برده، شایستگی امیرمؤمنان )ع
ت اهل سنّت قائل اس (برخی فضائل را؛ چراکه بسیاری از فضائلی که شیعه برای امیرمؤمنان )ع

که کتب بسیاری در فضائل آن حضرت به طور اخص و در رند تا جایینیز بدانها اقرار دا
یمین در  اند. بنابرآنچه گفته شد هنر ابنفضائل اهل بیت )علیهم السالم( به طور اعم نگاشته

 ای کالمی ودارای جنبهاهل بیت )علیهم السالم( خدمت عایدة وی بود و قصائد، درباره 
شناسى است. لذا شعرای جوان االمام یا اماممعرفةدر صدد تبیین یک دوره اجمالی از 

توانند با تأسّی به چنین بزرگانی و با آشنایی بیشتر با قرآن کریم و احادیث معصومین می
)علیهم السالم( بر ینای اشعار خویش بیفزایند و مخاطبان امروزی را که به دالئل متعدّدی 

ی از گیراسالمی آشناتر سازند و با بهرهفرصت مطالعه منابع دینی را ندارند، با معارف 
اِنَّ مِنَ : »های آنها شعر خود را مصداق این سخن معروف رسول خدا )ص( سازند کهحکمت

 .«الشِّعرِ حِکمَةً
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 .الرضی الشری : قم .نعسانى الدین بدر: تصحیح .االیجی احمد بن الرحمن
 . تهران: سمت.ای بر رو، تحایق در علوم انسانیمادمه .(۱1۴2) .نیا، محمدرضاحافظ
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      شواهد  .(۱۹۱۱) .حمد بن محمّد بن احمد النیسابوریعبیداللّه بن عبداللّه بن ا ،الحاکم الحسکانی
اد التابعة لوزارة الثقافة و االرشتهران: . تحایق: محمدباقر محمودی .التنزیل لاواعد التفضیل

 ه.الثقافة االسالمي مجمع احياء .االسالمی
الرحمن اشراف: یوس  عبد. المستدرک علی الصحیحین .تا()بی .ابوری، ابو عبداهللشالحاکم النی
 ه.بیروت: دار المعرف .المرعشلی
 .نامه ادبیات تعلیمیپژوهش «.یمین های تعلیمی در قطعات ابنآموزه» (.۱1۴۸) .شهریار ،حسن زاده
 . ۱07-۱2۶، 1۹شماره  .۴دوره 

کش  المراد فی شر، تجرید  .(۱۹۱۴) .الدین حسن بن یوس  بن علی بن مطهّرلحلّی، جمالا
 .المیقم: مؤسسة النشر االس .تصحیح و تادیم و تعلیق: العالمة حسن حسن زاده اآلملی .االعتااد

ى االئمّة كفاية االثر فى النّصوص عل .(۱۹0۱) .ابوالااسم علی بن محمّد بن على .الخزّار الرازى الامّى
 ، قم: انتشارات بیدار..تحایق: سید عبداللطی  حسنى .اال نى عشر

مَناقب االمام  .ق(۱۹۱۹) .الخوارزمی، الموفّق بن احمد بن محمد المکی الحنفی الخوارزمی
ؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة قم: م .تحایق: الشیخ مالک المحمودی (.عمیرالمؤمنین )ا

 ه.رفالمدرسين بقم المش
 جا.بی .(مفاتیح الغیب )تفسیر فخر رازیتا(. )بی .الرازی، فخر الدین ابو عبد اهلل محمد بن عمر

 .۹ره دو .نامه ادبیات تعلیمیپژوهش .«کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسی» .(۱1۴۱) .احمد، رضی
 . ۴7-۱20 .۱۸شماره 
ر شع .«عر ابن یمین فریومدیبینامتنی قرآنی و روایی در ش» .(۱1۴2) .سجاد .عربیجواد؛  ،رنجبر

 .۴۱-۱0۶- .۹شماره  .۸دوره  .دب(پژوهی )بوستان ا
الکشّاف عن حاائق یوامض التنزیل فی وجوه  .(۱۹07ابوالااسم جاراهلل محمود بن عمر ) ،الزمخشری
 .بیروت: دار الکتاب العربی .التأویل
 .قم: مؤسسه امام صادق )ع( .فرهنگ عاائد و مذاهب اسالمی .(۱1۶1) .جعفر ،سبحانی
 .ر المأ ورالدّر المنثور فی تفسی .تا()بی .ابن ابی بکر السیوطی جالل الدین عبد الرحمن ،السیوطی

 .دارالمعرفة للطباعة و النشر و التوزيعبیروت: 
 تهران: انتشارات فردوسی. .انواع ادبی .(۱17۸سیروس ) ،شمیسا
 اخبار عیون .ق(۱17۶) .قمى بابویه بن حسین بن على الحسن ابى بن محمد جعفر ابو ،صدوق صدوق
 .جهان نشر: تهران .تصحیح: حمید الجوردی )ع(. الرضا

 

http://parsadab.dehaghan.ac.ir/issue_935_937_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+97-120%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-214.html
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/issue_935_937_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+97-120%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-214.html
http://jba.shirazu.ac.ir/issue_359_363_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+91-108.html
http://jba.shirazu.ac.ir/issue_359_363_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+4%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+91-108.html
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 الحیاء دارالهدی: لندن -بیروت .(ع) طالب ابی بن علی االمام سیرة .(۱۹2۹) .نجا، الشیخ ،الطائی
 .التراث

 خلیل الشیخ: تادیم .الارآن آی تأویل عن البیان جامع .(۱۹۱۸) .جریر بن محمد ابوجعفر ،الطبری 
 و لنشرا و للطباعة الفكر دار: بیروت .العطار جمیل صدقی: تخری  و تو یق و ضبط المی ؛
 .التوزيع
 .رخائر العابى فی مناقب روی الاربى .(۱1۸۸محبّ الدین ابو العبّاس احمد بن عبد اهلل ) ،الطبری

 الااهرة: مکتبة الادسی.
 .قم: انتشارات عزیزی .تلخیص الشّافی .(۱1۸۱) محمّد بن حسن ،طوسی
بررسی تطبیای قصاید رضویّة ابن یمین و صاحب بن عبّاد » .(۱1۴۹) .احمد ،خلیلی د؛احم ،پورینی

 .۹۱-۸7 .20شماره  .کاوشنامة ادبیات تطبیای .«با رویکرد بینامتنی
 .تهران: انتشارات اسالمیّه .گوهر مراد .(تاعبدالرّزاق )بی ،فیّاض الهیجی

 احیاء دار: بیروت .الارآن الحکام الجامع .(۱۹0۸) .االنصاری احمد بن محمد ابوعبداهلل ،الارطبی
 العربی. التراث

تصحیح و تعلیق:  .هينابيع المودّ .(۱۹۱۶) .الشیخ سلیمان بن الشیخ ابراهیم الحسینی ،الاندوزی الحنفی
 .بیروت: مؤسسه االعلمی للمطبوعات .عالء الدین االعلمی

 .(لجدیدا بالشر، المعروف) التجرید شر، .تا()بی السمرقندی محمد بن على الدین عالء ،الاوشجی
 (.2۱1۸ شماره به تبریز مرکزی کتابخانه)

كنز العُمّال فی السنن االقوال و  .(۱۹0۴) .عالء الدین علی المتّای بن حسام الدین ،المتّای الهندی
  مؤسسة الرسالة. بیروت: .الشيخ صفوة السقاتصحیح:  .االفعال

بحار االنوار الجامعه لِدُرر اخبار االئمه  .(۱۹01) .قر المجلسیالعالمة الشیخ محمد با ،المجلسی
 .مؤسسة الوفاءبیروت:  .االطهار
 .لفکردارا: بیروت .(الصحیح الجامع) مسلم صحیح .تا()بی .الحجّاج بن مسلم ابوالحسین ،مسلم

 هاییه درسنامهما .«تأ یر قرآن و حدیث در شعر ابن یمین فریومدی» .(۱1۶1) .رحمان ،مشتاق مهر
 .۹۴-۸0 .7شماره  .مکتب اسالماز 
 قم: بوستان کتاب. .تحایق: محسن صادقی .اصول دین .،(۱1۶7) .محمد بن احمد ،اردبیلى مادّس

تصحیح و تحایق: حبیب کارکُن  .ترجمه .عاائد االسالم .،(۱1۴۶)_________________. 
 تهران: بنیاد حکمت اسالمی صدرا. .بیرق
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دانشکده  .«ابن یمین فریومدی و تأ یر قرآن و حدیث در دیوان او» .(۱1۶0) علی محمد ،مؤرنی
 .۶1-۴۸ .۹۸-۹7شماره :ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 .هميدارالكتب العل. بیروت: هفضائل الصحاب .تا()بی .بن شعیب ابوعبدالرحمن احمد ،النسائی
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 با یمینابن ائدقص در امامت ا بات ادلّة واکاوی(. ۱1۴۴. )حبیب ،کارکن بیرق ،یاسر ، ال،ف تکاستناد به این مقاله: 

 . ۱01-7۴(، 1) 2، پژوهشنامة کالم تطبیای شیعه .سنّت اهل منابع بر تأکید
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