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  موضوعمقدمه و بیان . 1

ـ  و عالم مثـال  تا تامجرد و از عالم عقول ،مندان و همۀ هستی خلقت سراسر ، در اتمادی

و تفاوت مراتـب  ؛ لیکن اند شتركمهمتا  و بی نهاگی آفریدگار و پروردگاربودن براي  نشانه

 خـداي وا�  کمـال و  نمایاندن اوصـاف جمـال  شود تا در  ها سبب می ي آنوجود ۀگستر

قـرار   يبرتـر  ۀدر رتب ،وسعت حقیقت وجودي دلیل بهبرخی  ،باشند. در این میانن یکسان

 ۀتـرین نشـان   بـزرگ خودش را که  نقل نشده ییاز هیچ پیامبر یا وص ،نقلیدر منابع د. ندار

ـ   آیـإلٌ و اللَّه مـا للَّـه   «با این جمله:  مام علیمگر ا ،ه باشدشمرد خدا قمـی،  (.»یأَکْبـرُ منِّ

   )207ص، 1 جق، 1407کلینی،  ؛309ص ،1ج ش،1367

لحـاظ   بـه نیـز  ر سـندي،  اعتباو  يصدور وثوق ۀاز نگرک�می و معرفتی، این موضوع 

 هـاي افزار که در نرم بر اساس تتبعی است.برخوردار اي  ویژه تاهمیاز  ،د�لیمفاد  تحلیل

مقاله یا  ،انجام شد دیث اهل بیتاحاو  إلنهج الب�غ و حکمت، ک�م و حادیثجامع األ

؛ حتی با مراجعه به شروح برخی یافت نشدح و تحلیل این سخن حضرت یشرتکتابی در 

رفـت   و دیگـر کتبـی کـه انتظـار مـی      لکافیامانند  ،این روایت هستند منبعی که یها کتاب

ع�مه مجلسی پـس از نقـل    .به دست نیامدخاصی  ۀنکتد، کم بیان کوتاهی ارائه کنن دست

بر خ�فت و امامت و عظمـت  این روایات «کند:  عبارت بسنده میاین به  ،روایات یادشده

بـر  ) 4ص ،36جق، 1403مجلسـی،  (».د�لت دارد و نیازمند بیان نیست شأن حضرت

قـرار   یعلمـی یـا کتـاب    ۀیق مقاله یا رسالموضوع این پژوهش تاکنون محور تحقپایه، ین ا

  .نداردی پژوهشخاص و أخصِ  ۀپیشینتوان گفت که  می پس، نگرفته

مفـاد   روش پژوهشِ این مقاله(منابعِ مستندات)، نقلیِ وحیانی(گزارش و تحلیل د�لیِ

آیات و روایات) در برابر نقلیِ تاریخی(گزارش و تحلیل رویـدادهاي مـرتبط بـا زمـان و     

هـا بـا    و گـردآوري داده  )32ـ31ش، ص1389فر،  (حیدريها) است مکان یا افراد و گروه

ی و پـردازش مـتن مقالـه، بـه روش توصـیفی و تحلیلـ      افـزاري و   و نرماي  کتابخانه ۀشیو

  است.انتقادي 

هـاي   بـا توجـه بـه جلـوه     :استاین مقاله اصلی   رسشگفته، پ هاي پیش بر اساس داده

وجـود  نظام آسمانی و زمینی و کیانی و کیهانی،  ،عالم امر و خلقدر  یربوبی خداي متعال

 امـام چگونـه  چـرا و   ،ویـژه حضـرت محمـد    به العزمب و پیامبران اولوام�ئک مقرّ
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حضرت از تکـرار   ۀانگیز همچنین شناساند؟ خدا می ۀترین نشان بزرگخودش را  علی

 ؟ه بودچاین سخن 

  دیثاحا شناسی سند و متن. 2

ـ   بـه  »یأَکْبرُ منِّ آیإلٌو اللَّه ما للَّه :» این سخن امام علی از سـوي   مسـند و غیر مسـند  ۀگون

 و صـفّار محمـد بـن    و فرات کوفی و مانند علی بن ابراهیم قمی انرگیبزرگان امامیه و د

 کـه نقـل شـده    و حاکم حسـکانی  آشوب مازندرانیشهر ابنو  شیخ طوسی و کلینیشیخ 

یکی از  ،د نقلتعداست. افزون بر آن،  معتبرشیخ طوسی  و صفار و سند برخی مانند قمی

 اسـناد منـابع متقـدم    ، چنـد نمونـه از  ي. به هـر رو گردد میصدور به تقویت وثوق ن یقرا

  :شود بررسی می

 تَسـاءلُونَ یعـم    قَوله تَعالَى: یف:  »الْحسنِ الرِّضَا ینِ بنِ خَالد عنْ أَبِیعنِ الْحس یأَبِ .1

* ظإِ الْعنِ النَّبمِیع * يالَّذ ف مفُونَیهخْتَلم قَالَ 3ـ1نبأ: (»ه (ـ قَالَ أَم نَ صـلَوات اللَّـه   یرُ الْمـؤْمن ی

علَى  إلِیالْماضعلَى الْأُممِ  یو قَد عرِض فَضْل یأَکْبرُ منِّ آيـةٌ و ما للَّه  یما للَّه نَبأٌ أَعظَم منِّ :هیعلَ

رَّ بِفَضْلتُق ا فَلَمهنَتأَلْس لَاف132ـ131ص ،1جو  401ص، 2جش، 1367قمی، ( ».یاخْت( 

ـ  یرٍ و غَیعم یحدثَنَا أَحمد بنُ محمد عنِ ابنِ أَبِ .2 ـ  یرِه عنْ محمد بـنِ الْفُضَ  یلِ عـنْ أَبِ

ـ  ی عإلَیالشِّإِنَّ  !قُلْت جعلْت فداك«قَالَ:  جعفَرٍ یعنْ أَبِ یَ الثُّمالةحمزَ ـنْ تَفْسع أَلُونَکرِ یس

 هذالْآیإلِه:  ملُونَیعتَساء   *ظإِ الْعنِ النَّبقَالَ فَقَالَ) 2ـ1نبأ: ( مِیع: الَّت کیذَل    مـرْتُهأَخْب ـئْتإِنْ ش

مأُخْبِرْه لَم ئْتإِنْ ش نِّ :قَالَ فَقَالَ .ویلَک بِتَفْس ایأُخْبِرُكرِه. قَالَ فَقُلْت:  " ملُونَیعقَـالَ   " ؟تَساء

ـ  آيـةٌ ما للَّه  :قُولُینَ یالْمؤْمنرُی. قَالَ: کَانَ أَمنَیرِ الْمؤْمنیأَم یف یه :فَقَالَ و لَـا للَّـه    یأَکْبرُ منِّ

ظإٍ عنْ نَبنِّیمم ظَملَا یمٍ أَعو رِضَتع لَقَد یومِ  یتلَى الْأُما. اْلَماِضـيةِ علَهأَنْ تَقْب تفَأَب   قَالَ قُلْـت

لَه:  ظأٌ عنَب ورِضُونَیقُلْ هعم نْهع أَنْتُم 68ص: (؟ م ( َقَـال:   أَم اللَّـهو ـویه نـؤْمنَیرُالْم«.) ،صـفار 

 )77ـ76، ص1ج ،ق1404

نقـل   شـیخ کلینـی   ،متن و سـند  لحاظ بهبا کمی تفاوت را ی از روایت پیشین بخش .3

ـ عم یى عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ محمد بنِ أَبِیحیمحمد بنُ «ده است: کر ـ رٍ أَو غَی رِه عـنْ  ی

 الشّـیعإلَ إِنَّ  !جعلْت فـداك  :قُلْت لَه قَالَ جعفَرٍ یعنْ أَبِ ةَ حمزَ یلِ عنْ أَبِیمحمد بنِ الْفُضَ

ـ  :قَالَ) 2ـ1نبأ: (مِیعنِ النَّبإِ الْعظ*   تَساءلُونَیعم : الْآیإلِرِ هذه یسأَلُونَک عنْ تَفْسی إِنْ  ،یذَلک إِلَ
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 مأُخْبِـرْه لَم ئْتإِنْ ش و مرْتُهأَخْب ئْتقَـالَ   ؛ش ـ  :ثُـم ـ   یلَکنِّ بِتَفْس ایأُخْبِـرُكرِه.  قُلْـت:  "  ـمع

نَ صـلَوات  یرُالْمـؤْمن یکَـانَ أَم  ؛هینَ صلَوات اللَّه علَیرِالْمؤْمنیأَم یف یه :قَالَ فَقَالَ  "؟تَساءلُونَی

ـ       یأَکْبرُ منِّ یه آيةٌ ما للَّه عزَّ و جلَّ  :قُولُیه یاللَّه علَ  کلینـی، (».یو لَـا للَّـه مـنْ نَبـإٍ أَعظَـم منِّ

 )207ص ،1 ج ،ق1407

قَـالَ   يجعفَـرُ بـنُ محمـد الْفَـزَارِ     ی[قَالَ حدثَن یم الْکُوفیبنُ إِبرَاه فُرَاتقَالَ حدثَنَا  .4

سنُ الْحب دمحثَنَا مدمٍیحاتنِ حب دمحنْ منْ أَبِ نِ عـزَ  ی] عمةَ ح  ـالـا   «قَـالَ:   یالثُّمأَب ـأَلْتس

ـ هـم ف  يالَّذ* مِ یعنِ النَّبإِ الْعظ* تَساءلُونَ یعم :  عنْ قَولِ اللَّه تَعالَى جعفَرٍ نبـأ:  (ه مخْتَلفُـونَ ی

ـ  :قُولُ لأَصحابِهی طَالبٍ یبنُ أَبِ یکَانَ عل :فَقَالَ  )3ـ1 ظأُ الْعالنَّب اللَّه یأَنَا و الَّـذ يم   اخْتَلَـف

یف میج اعهنَتمِ بِأَلْسـ  ؛الْأُم ـ   آیـإلٌ و لَـا للَّـه    یو اللَّه ما للَّه نَبأٌ أَعظَم منِّ  ،یکـوف (».یأَعظَـم منِّ

 )533ص ق،1410

ـ    یجعفَرُ بنُ محمد [قَالَ حدثَن یحدثَنقَالَ  .5 عالرَّاف ـدمحـنُ مب دمـ   یأَح رَنیقَـالَ أَخْب 

ابِهحنْ أَصلٍ مجنْ رمٍ عاتنُ حب دمحنْ أَبِ مزَ ی] عمةَ ح الفَرٍ«قَالَ:  یالثُّمعاجأَب أَلْتس  ْنع

کَـانَ   :) فَقَـالَ 3ـ1نبأ: ( ه مخْتَلفُونَیهم ف يالَّذ* مِ یعنِ النَّبإِ الْعظ* تَساءلُونَ یعم :  قَولِ اللَّه تَعالَى

لنُ أَبِ یعبٍ یبطَال یابِهحأَصقُولُ ل: ظأُ الْعالنَّب اللَّه یأَنَا والَّذ ـ  يم ف یاخْتَلَف ممِ  یـ جالْـأُم ع

ـ   آیإلٌو لَا للَّه  یو اللَّه ما للَّه نَبأٌ أَعظَم منِّ ؛بِأَلْسنَتها ــ  533ص ،ق1410 ،یکـوف (».یأَعظَـم منِّ

534( 

6. سیالْحسنِ الْحسنُ الْحینُ بین اندمى الْهوسنُ مب دمحثَنَا مدـ  یقَالَ ح لثَنَا عدیقَالَ ح 

طاسانَ الْوسنُ حیب لثَنَا عدیقَالَ ح سنُ الْحیبدبقَ  ينِ الْعـادالص اللَّهدبا عأَب تعمقَالَ س 

ـ  کُبتُک الْیو الْحجإلُ الْعظْمى و آ نَیرُ الْمؤْمنیأَم یعلو : «...  قُولی ظـأُ الْعالنَّب یرَى وم  يالَّـذ 

ف میه فُونَیه146ص ،3ج ،ق1407 طوسی،(» .خْتَل( 

ـ  آيةٌ   ما للَّه :قُولُی نَیرُالْمؤْمنیکَانَ أَم..» : .الْباقرُقالَ  .7 ، شهرآشـوب  ابـن (».یأَکْبرُ منِّ

 )98ص ،3ج ،ق1379

 يدر دعا با حفظ تطبیق آن بر حضرت علی »میتُک الْکُبرَى و النَّبأُ الْعظیآ« هجمل .8

 )750ص ،2ج  ق،1411، طوسی(افتتاح نیز آمده است.

 بـودن حضـرت علـی   خداي متعالی  ۀترین نشان بزرگ انگریب سند روایاتشک  بی

ـ آبراي هر متتبعی اطمینان به صـدور لفـظ یـا مضـمون     و است ثابت  ت حاصـل  ان روای
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  .خواهد بودروایات معتبر دیگر تقویت با  ،یبرخسند و ضعف  شود می

  سندشناسی روایت یکم. 1ـ2

رش یدر آغاز تفساو بود.  (ره)ینیخ شیخ کلیقمی: وي از مشا بن هاشمبراهیم ا. علی بن 1

و نحـن ذاکـرون و مخبـرون بمـا     «ده است: یبه او رسملتزم شده تمامی روایاتش از ثقات 

، 1، جش1367 ،قمـی (». ن فـرض اهللا طـاعتهم  یخنا و ثقاتنا عن الـذ ینا و رواه مشایإل ینتهی

ـ نان در نقل روایق و مورد اطمموث یتیشخص نجاشی، ۀگفت به )4ص ، نجاشـی (ات اسـت. ی

ات یـ داشت و رواح یصح یده و مذهبیاستوار و عق یمانیاوي ) 260 و  16، صش1365

ق، 1420طوسـی،   ؛260، صهمـان (ده و نقل کـرده اسـت.  یعه شنیخ شیرا از مشا یفراوان

 )100ص، ق1411حلی،  ؛237، صش1342حلی، ؛ 266ص

ون به وثاقت او بود؛ رجالی یقم. ابراهیم بن هاشم: وي از عالمان و راویان سرشناس 2

نخستین کسی بود که احادیث کوفیـان  نویسد: او  وي می ۀدربار نجاشیاند.  تصریح نکرده

د: در جـرح و  یافزا یم ع�مه حلی )16ص ،ش1365، نجاشی(را میان اهل قم منتشر کرد.

ار و قبـول قـول او   یبسـ  يات منقول از ویندیدم و روا یچ نصیان اصحاب هیل او میتعد

؛ حلـی،  20ش، ص1342حلـی،   ؛11ص ق،1420؛ طوسـی،  16ص ،همـان (ارجح است.

، طـاووس  ابـن (بر وثاقت وي ادعاي اجماع کرده اسـت.  سید بن طاووس) 4ص ق،1411

  توان وثاقت ایشان را ثابت کرد: ن پیش رو، میبا توجه به قرائ) 158، صق1406

 ویژه در کتب اربعه. ی از وي، بهکثرت روایت شیخ کلینی و صدوق و طوس  . أ

 قـان. موثر تفسیرش به نقل از بزرگـان و  نوشتا  تصریح فرزند بزرگوارش در پیش  . ب

عـام توثیـق    هگون ، ایشان راویان تفسیرش را بهاین اساس بر )4، ص1، جش1367 ،قمی(

 کند. کرده که بسیاري از روایات آن را از پدرش نقل می

، 1، ج م1992ق/ 1413، خـوئی موسـوي  (قرار دارد. کامل الزیاراتدر اسناد  شنام  . ت

 )317ص

و محـدث   )439، ص1ج، ش1363(ونی مانند بحرالعلـوم شناسان و رجالی حدیث  . ث

بـه   )158، صق1406(و سـید علـی بـن طـاووس     )65، ص1 ج ق،1415(حسین نـوري 

 اند. وثاقت ایشان اشاره کرده

 دو محمـ  جعفـر  بـن  عبداهللا عبداهللا و بن روایت بزرگان شیعه از ایشان مانند سعد  . ج
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 حسـن  بن یعل و ارالعط ىیحی بن دمحم محبوب و بن یعل بن دو محم صفار حسن بن

 )439، ص1، ج ش1363بحرالعلوم، فضّال.( بن

و  از ایشـان  )172، ص6، جق1407طوسـی،  (روایت محمد بن احمد بـن یحیـی    . ح

 ولید. استثنا نکردن ابن

ـ     . خ ون در دریافـت و نقـل حـدیث بسـیار     نشر احادیث کوفیان در قم، بـا آنکـه قمی

از  که احمد بن محمد بن عیساي اشعري چنـد تـن راویـانی را کـه     سختگیر بودند؛ چنان

 )76، صش1365 ،نجاشی(کردند، از قم بیرون کرد. ضُعفا نقل می

  )4، صش1342 ،یحل(اند. یک از اصحاب امامیه ایشان را قدح نکرده هیچ  . د

 از اصحاب امام کـاظم و امـام رضـا   وي اهل بصره و  ؛. حسین بن خالد صیرفی3

حسین بن او غیر از و  )43 و 22 ص ق،1431 ،یمامقان ،355ش، ص1373، یطوس(است.

 ،نجاشـی (اسـت.  از اصحاب امام صادقو الع�ء  یپدرش أب هکنیکه است خالد خفّاف 

رجالیون متقدم به توثیـق حسـین بـن    ) 43 و 22ص ق، 1431 ،یمامقان ؛52صش، 1365

ـ یکل(عمیـر  أبـی لیکن بزرگانی مانند ابن  ؛اند خالد صیرفی تصریح نکرده ، 7ج  ق،1407 ،ین

) و 205ص، 4ج ق، 1413، ابـن بابویـه  (و بزنطی )224ص، 9ج ق، 1407؛ طوسی، 29ص

انـد کـه از    ) از وي روایت نقل کرده60ص، 10ج  ق،1407طوسی، (الرحمنیونس بن عبد

توثیق  هتواند قرین نقل این بزرگان می )521صق، 1432 ر،یکب خیش(کنند. غیر ثقه نقل نمی

، 1جق، 1416، حائري؛ مازندرانی 710صق، 1417بهبهانی، (مدح وي باشد.تحسین و یا 

  )89ص

  ، سند روایت یکم معتبر است.اساساین  رب

  روایت دوم شناسیسند. 2ـ2

اسـت. وي   »مـري ق 290توفاي سالم محمد بن حسن بن فَرُّوخ الصفار«گوینده حدثنا  .1

 ثی شیعه اسـت. یهاي سرشناس و بزرگان حد و شخصیت اران امام حسن عسکرىیاز 

 ،نجاشـی (القـدر بـود.   اصحاب در قم و ثقـه و عظـیم   هبرجست هو چهرنویسد: ا می نجاشى

هاي درخشان شیعه در قـم و   وي را از چهره ووددا و ابن شیخ طوسى) 354، صش1365

وي شخصیتی بلندمرتبه و پسـندیده شـیعه و ثقـه و مـورد     اند.  مورد اطمینان معرفی کرده

حلـی،  ؛ 408، صق1420 ،همو؛ 402ص ،ش1373طوسی، (اعتماد در نقل حدیث است.
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 )157، صق1411؛ حلی، 307، صش1342

محمـد   بن حمدا ،مقصود از این عنوان که صفار از وي نقل کرده احمد بن محمد:  .2

مختلفی آمده است: احمد بن محمد بن خالد یـا   يها صورت که نام وي به بن خالد است

امـام جـواد و   اب او از اصـح  .یعبداهللا یا احمد برقـ  یبیا احمد بن ا یاحمد بن محمد برق

ح المـذهب و ثقـه و   یو صـح  یاو امـام  )53، صق1420طوسـی،  (است. يامام هاد

ـ از ضعفا رواگاه  یقولش مقبول است؛ ول ـ ی ، نجاشـی (د.کـر  مـی ل اعتمـاد  یمراسـ  هت و ب

ــی، 77، صش1365 ــو ؛383 و 373، صش1373؛ طوس ــی؛ 53، صق1420، هم ، حل

ع�مـه  ) 549و  426، 261، ص2، ج م1992ق/ 1413خـوئی،  موسوي  ؛40صش، 1342

 )14ص ،ق1411حلی، (داند. اتش را مقبول مییروا حلی

مطمـئن در   يو فـرد  ان اصحاب امام کاظم و امام رضااو از بزرگ: عمیر أبیابن  .3

) بزرگـان بـر   287، صش1342، یبرقـ   ؛326، صش1365، نجاشـی (ث است.ینقل حد

ق، 1404کشـی،  (انـد.  بـاور داشـته و او را از اصـحاب اجمـاع شـمرده      يصحت گفته و

نویسـد:   وي مـی  ۀدربـار  نجاشـی  اسـت.  ةلـم المنـز یالقدر و عظ لیثقه و جل يو) 556ص

، ش1365، نجاشـی (»وثاقت و منزلت وا�ي ایشـان بـر امامیـه و عامـه پوشـیده نیسـت.      «

 )154، ص1 ، جق1417طوسـی،  (مشـایخ وي  هشیخ طوسی افزون بر توثیق هم )327ص

ترین و عابدترین  ترین مردم نزد خاصه و عامه و باورع از موثق«نویسد:  خودش می  هدربار

 )404، صق1420، همو(»آنان بود.

راوي امـام کـاظم و امـام     ،يأزد یرفیر صیبن کث  لیفض  محمد بنمحمد بن فضیل:  .4

 ؛343 ، صش1373 طوسـی، (تضـعیف وي  )367، صش1365 ،نجاشی(است. رضا

حلــی،  ؛365 ، صش1373طوســی، (شـده؛  غلــو بـه  رمــی و )250 ، صش1342 حلـی، 

 کامـل  اسـناد  در وقوع :وي وجود دارد وثاقت اثبات چند راه براي اام )251 ، صش1342

 ،199ص ،1، جش1367قمـی،  (قمـی  تفسـیر  ) و114، صش1356قولویه،  ابن(الزیارات

ق/ 1413 ،خـوئی موسـوي  ؛ 31و  25، صق1413مفیـد،  (مفید شیخ توثیق ؛)279و  231

ماننـد   صحاب اجماع و بزرگـان حـدیثی از او  روایتگري برخی ا )147ص، 17، ج م1992

 ،7، جش1365طوسی،  ؛391ص ،7و ج 195ص ،1ج، ق1407کلینی، (محبوب بن حسن

 ،2ج ،265ص ،3ج ،106ص ،1، جق1407(کلینی، د اهـوازى یسـع  بن نیو حس )262ص
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 محمـد  بـن  حمـد ا و )341ص ،7ج ،7ص ،1، جش1365طوسی،  ؛28ص ،6ج ،534ص

حمـد  او  )93ص ،5، جق1409حر عاملی،  ؛471ص ،6ج، ق1407کلینی، (خالد برقى بن

؛ 333ص ،4و ج 389ص ،3، جق1407کلینــی، (بــن محمــد بــن عیســاي اشــعري قمــی

 بــن محمــد بــن حمــدا ،)166ص ،2، جق1390 ،همــو ؛341ص ،6، جق1407طوســی، 

طوسـی،   ؛333ص ،4ج و 389ص ،3ج ،132ص ،1ج ق،1407کلینـی،  (نصـر بزنطـى   یبا

حــر عــاملی، (میبــراها بــن یعلــ ،)166ص ،2، جق1390همــو،  ؛341ص ،6، جق1407

 ،)400ص ،13، جق1409حر عاملی، (هاشم بن میپدرش ابراه ،)458ص ،21، جق1409

ــدالرحمن  ــن عب ــونس ب ــی، (ی  ،)111ص ،7ج ،454ص ،5ج ،339، ص3ج، ق1307کلین

و  353ص ،27، جق1409حر عـاملی،   ؛51ص ،3، جق1413بابویه،  ابن(ىیحیصفوان بن 

 ةعبـداهللا بـن مغیـر    ،)207، ص1ج، ق1407کلینـی،  (عمیر أبیبن محمد  ،)139ص ،29ج

، 3ج، ق1407کلینـی،  (علی بن مهزیـار اهـوازي   ،)324، ص6ج ش،1365طوسی، (بجلی

 )424و  423، ص1ج ق،1407کلینی، (و عبدالعظیم الحسنی. )208ص

امام سجاد و امام باقر و که است  »نارید  بن  ثابت«مراد از این عنوان : یمالث همزبوحا .5

ت نقـل کـرده اسـت. سـه تـن از      یـ شان روایرا م�قات و از ا امام صادق و امام کاظم

 يدند. ویبه شهادت رس ید بن علیهمراه ز نوح و منصور و حمزه به يها فرزندانش به نام

فرمـود:   امـام صـادق  ت اسـت.  یاز برگزیدگان و ثقات و اصحاب مورد اعتماد در روا

؛ 115، صش1365، نجاشـی (اسـت.  بوحمزه در زمان ما، مثل سلمان در زمـان پیـامبر  ا

 يا د: از ثقـه یـ گو یمـ  فضل بـن شـاذان   )386، ص3، ج م1992ق/ 1413خوئی، موسوي 

 ي... ومانند لقمان در عصر خـود بـود   مانشبوحمزه در زا«فرمود:  دم که امام رضایشن

ـ او از اصـحاب امام  )485، صق1404کشّـى،  (»سلمان عصرش بـود.  ه و ثقـه و فاضـل   ی

؛ 396و  77ص ش،1342، حلی؛ 105، صق1420 ؛ طوسی،406و  202، صهمان(است.

  )387، ص3، ج م1992ق/ 1413خوئی، موسوي ؛ 29ق، ص1411حلی، 

  معتبر است.سند روایت دوم نیز اساس، این  بر

  روایت سوم شناسیسند. 3ـ2

 )393، صق1420طوسـی،  (ل اسـت. یو  ثقه و جل یوي اماممحمد بن یعقوب کلینی:  .1

نویسد: محمد بن یعقـوب بـن اسـحاق کلینـی رازي از بزرگـان       او می ۀدر ترجم نجاشی
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چـه نقـل کـرده بـا     ر حدیث اسـت و هر ترین مردم د اصحاب امامیه و برجستگان و موثق

بـه   (ره)کلینیشیخ  ۀبودن را دربار» أوثق و أثبت«اطمینان بوده است. وي عنوان تحقیق و 

و کان أوثق النـاس  « ت فراوان است:دق دلیل بهکار برده که بیانگر قابل اعتماد بودن نقل او، 

 )377، صش1365 ،نجاشی(».ث و أثبتهمیالحد یف

نویسد:  وي می ۀدر ترجم نجاشی .است» العطار«وي قب لمحمد بن یحیی: مقصود  .2

زمان خودش و مـورد   أصحاب ما در شیخ؛ الحدیث کثیرُ عینٌ ثقـةٌ شیخ أصحابنا فی زمانه «

، ش1365، نجاشـی (»ه بود. همچنین احادیـث فراوانـی نقـل کـرده اسـت.     اطمینان و توج

، ق1411؛ حلـی،  340ص ش،1342 ،حلی؛ 439، صش1373طوسی، نیز نک: ؛ 348ص

اي مـدح   گونـه  دانـد کـه بـه    نیز او را راوي بسیاري از احادیث مـی  شیخ طوسی) 157ص

  )439، صش1373طوسی، (آید. ایشان به شمار می

دیگر رجال سند این روایت با رجال سند روایـت دوم مشـترك اسـت کـه وثاقـت و      

  اعتبار آنان گذشت. بر این پایه، سند روایت سوم نیز معتبر است.

 ۀبارق منصفی دریت نخست و تعدد نقل، براي هر محقروابا توجه به اعتبار اسناد سه 

» خدا بـودن حضـرت علـی    ۀترین نشان بزرگ«صدور الفاظ یا مضمون روایات بیانگر 

  شود. اطمینان پیدا می

  واژگان شناسی عنام. 3

فراهیدي، (.شداب  معناي ع�متی است که در نشانگر بودن خود ثابت به» ا أي«از ریشه » إلیآ«

 ش،1375 ،طریحـی ؛ 472ص ،10 ج ق،1414صاحب بـن عبـاد،   ؛ 441ص ،8ج ق،1409

 ۀدر حدوث و بقا، همـ  با توجه به فقر ذاتی اشیا) 62ص ق،1400عسکري، ؛ 40ص ،1ج

 ۀنگـر   بـه ولـی   ؛هسـتند  شـان خود ۀو پرورنـد  آفریننده ۀ، آیه و نشانتکوینی لحاظ بهها  آن

 ،باشـد  دانـا و توانـا  ثابت خداي  ۀتواند آیت اهللا = نشان میاست که  معصومتنها  ،تشریعی

ی و مقصـد  یمقصـود غـا   ،گاه آیه هیچاست.  هیال تظام تشریع، حجاهللا در ن رو آیت ایناز

  ست.وبلکه تنها راهنماي ثابت و مطمئن ا ی نیستینها

مـا ربـک   اته فَتَعرِفُونَها و یکُم آیریو قُلِ الْحمد للَّه س« اتآیشایان بیان است که با توجه به 

کَـذِّبونَک و لکـنَّ   یقُولُونَ فَإِنَّهم إل ی يحزُنُک الَّذیقَد نَعلَم إِنَّه لَ« و) 93نمل: (» بِغافلٍ عما تَعملُون

الظُّلُمـات مـنْ    یاتنا صم و بکْم فینَ کَذَّبوا بِآیو الَّذ« و )33نعام: ا(» جحدونیات اللَّه ینَ بِآیالظَّالم
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یـا  اهللا  آیت شود که روشن می) 39انعام: (»مٍیصراط مستَق  جعلْه علىیشَأْ یضْللْه و منْ یشَأ اللَّه ی

سـوي خـداي    به يهدایتگرکم چهار ویژگی دارد:  دست ،، از منظر قرآنخاص خدا ۀنشان

ظلـم بـودن    ؛توفیق هدایت در صراط مسـتقیم بـا تصـدیق او    ؛ت و فراعصرياب؛ ثَمتعالی

 او. انکارتکذیب و 

ولی  ؛ندا هرا نقل کرد »آیت کبري«یا » کبرأآیت « ۀواژ روایات یادشده بیشتریادسپاري: 

مراد استعمالی این دو واژه بـا   تفاوتدر  .آمده است »أَعظَم آیإلٌ«عنوان  کوفی، نقل فرات  به

اعتبـار   به تضـایف و بـه   اظرن ،اکبرصفت که  گفتتوان  می ،آن دو لغوي مفهوم عنایت به

 گـی ی جایگـاه و ویژ یـ وا�بـر   ،اعتبار منزلـت و رفعـت   بر تقدم زمان وجودي و به ،زمان

ت و شـد  و قـوت اعظـم بیـانگر   لـیکن   )696، صق1412، اصفهانی راغب(؛د�لت دارد

 ق،1404فـارس،   ؛ ابـن 177ق، 1400عسکري، (است. چیز کوچکامتناع از مساوات با هر

ـ م نیست بلکه هـر دو  میان آن دو تنافی ،سانین دب )355ص، 4ج ت جهـات وجـودي   ثبِ

  علت براي اعظم بودن ایشان است.چونان آن حضرت هستند و گویا اکبر بودن   ۀویژ

  تاروایمتنی و بینامتنی تحلیل . 4

 ؛ کلینـی، 20ص ،1 ج ،ق1404صفار، (»مستصعب حادیثنا صعبأ«مصادیق ت از ااین روای

نیـز   ،در دو مقام ثبـوت و اثبـات   ،ل آنتبیین و تحلی بایداست و ) 401ص ،1 ج ،ق1407

  نظام تکوین و تشریع، پی گرفته شود.

  خداي متعالی در نظام تکوین هنشانبرترین  علی. 1ـ4

 د.شو می ثبوت و اثبات بیانمقام  در تکوین نظام درسخن از برترین نشانه بودن حضرت 

  مقام ثبوت. 1ـ1ـ4

و در همـان حـال   ) 6تحـریم:  (معصـوم  یآیات و روایات، فرشتگان موجوداتمفاد  ۀبر پای

 ؛ندشـو  شـمرده مـی  الهی ت اآیاز م�ئک  پس، ندسته) 164صافات: (مقامی معلوم ايدار

نیـز  را دیگري  ماديموجودات  وا�خداي  همچنین. ات و عقولمجرددر عالم لیکن تنها 

موجودي جامعِ  ،لی انسانو ؛هستندالهی آیات از  ،شانمتناسب با وجود محدوده که آفرید

کرامـت  ) 38؛ محمـد:  15فـاطر:  (او به ذات فقیر وا�است که خداي  مادهو  تجردعقل و 

  )  6انشقاق: (ست.ارده آود گستر پدی فراخو براي او ظرفیتی ) 70اسراء: ( دهبخشی
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داراسـت و هـر    ارالهی فیض بهره از  ینبیشترانسان  ،مخلوقات ههمبر این پایه، میان 

باشـد. بـا    خـدا نشـان   برتـرین تواند  می خود دارد، پس اوعطی نشان از فیاض و مفیضی 

ایشـان   برخوردارند که خداي بزرگبا�تر انی از فیض کسها نیز  که میان انسانتوجه به این

همـین  نیز یکی از  را براي مقام رسالت یا نبوت یا و�یت امر برگزیده و حضرت علی

 حضـرت آن پس این امکان بـراي   ،استالهی فراوان  تضاوفی انبرگزیدگان و برخوردار

  )262ص ،1ج ق،1378 ،بابویه ابن(باشد. اخدوجود دارد که برترین آیه 

  مقام اثبات. 2ـ1ـ4

جـز  براي خداي متعالی در نظام تکـوین،   نشانه بودن حضرت علیبراي اثبات برترین 

دانـش  ، چون بـا توجـه بـه    نیستاي  چاره استد�ل به ک�م وحی یا روایات معصومان

در  یقـت محدود انسان نسبت به نظام تکوین، راهی براي اظهار نظـر صـائب و اثبـات حق   

و حضرت  ارواح پیامبرخلقت نوري  یانگرروایات ب ،بر این اساسنیست.  وضوعاین م

  :شود بررسی می بیتعلی و اهل 

قَالَ: إِنَّ اللَّه کَانَ إِذْ لَا کَانَ فَخَلَقَ الْکَانَ و الْمکَـانَ و خَلَـقَ نُـور     عبد اللَّه یعنْ أَبِ« .1

ارِ الَّذيالْأَنْو رَى فأَج و ارالْأَنْو نْهم ترینُوالَّذ نْ نُورِهم يه       النُّـور ـوه و ارالْـأَنْو نْـهم ترنُـو

يالَّذ لع داً ومحم نْهیخَلَقَ می  اً فَلَم ـ   نِیزَا� نُـور ـ  نِ إِذْ یأَولَ کلینـی،  (.»ء کُـونَ قَبلَهمـا   یلَـا شَ

  )442ص ،1 ج ،ق1407

لَ مـا خَلَـقَ خَلَـقَ    جـابِرُ إِنَّ اللَّـه أَو  ا ی :أَبوجعفَرٍ ید قَالَ: قَالَ لیزِیعنْ جابِرِ بنِ « .2

، 1 ق، ج1407کلینـی،  (.» اللَّه يدینَ ینَ فَکَانُوا أَشْباح نُورٍ بیالْمهتَد ةَ و عتْرَتَه الْهدا محمداً

 )442ص

ق، 1422، برسـی حـافظ  ؛ 23صتـا،   بـی  طـاووس،  ابـن (».اهللاُ متَنا خَبِ و اهللاُ حتَنا فَبِ« .3

  )75ص

و لَا النَّار و لَا السـماء و   الْجنَّإلَو لَا الْحواء و لَا  لَو لَا نَحنُ ما خَلَقَ اللَّه آدم یا علی« .4

حه و یربنَـا و تَسـبِ   معرِفَـإلِ إِلَـى    و قَد سبقْنَاهم الْملَائکَإلِف لَا نَکُونُ أَفْضَلَ منَ یلَا الْأَرض فَکَ

لیتَهتَقْد و هیل حـا بِتَونَا فَأَنْطَقَهاحولَّ أَرج زَّ وع ا خَلَقَ اللَّهلَ مأَنَّ أَول هجِیـ ستَم و هـ د ثُـم    هدی

  )255ص، 1ج،  ق1395 ،بابویه ابن(».الْملَائکَإلخَلَقَ 

إِذْ  کُنَّا جلُوساً عنْد رسـولِ اللَّـه  «قَالَ:  يالْخُدرِد یسع یمانَ الْأَعمشِ عنْ أَبِیعنْ سلَ .5
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أَسـتَکْبرْت أَم  "  سیلـإِبل   عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جـلَ  یأَخْبِرْن :ا رسولَ اللَّهیه رجلٌ فَقَالَ یأَقْبلَ إِلَ

نَ الْعالم نَیکُنْت"  منْ هیمالَّذ ولَ اللَّهسنَ یا رلَى مأَع مکَإلِنَ هلَائقَرَّبِ الْمـولُ  یالْمسنَ؟ فَقَالَ ر

اللَّه: لع یأَنَا و  إلُومـ  فَاط سالْح نُ وسالْح نُیو   ـ یکُنَّـا ف      اللَّـه حـبـرْشِ نُسقِ الْعـرَادس

 تحبکَإلُفَسلَائبِ الْملَ أَنْ یبِتَسنَا قَبیح بِأَلْفَخْلُقَ اللَّه ملَّ آدج زَّ وامٍ ... یعتا بی، بابویه ابن(». ع، 

 )684ـ683ص، ش1374 بحرانی، ؛ 498ـ497صق، 1409استرآبادي، ؛ 8ص

 اس�م صدر مردم ۀهماز  حضرت علیتوان باور داشت که  میاین روایات،  ۀبر پای

 زنـدگی  از پیش که ییچیزها تمام قیامت، روز تا اس�می تام ۀهمو  پیامبر صحابا و

 انبیـاي و خـواص   نحواریـو نیـز  آینـد،   مـی  پدید قیامت روز تا و بودند دنیا در حضرت

 خـاتم  از پیش پیامبران ۀهمهمچنین پیشین، پیامبران  اوصیاي ۀهم و یانجنّ تمامو  گذشته

  برتر است. ،و م�ئک مقرب نبیا�ا

فی است و با انضمام نبراي » ما» «کبرُ منّیأ آیإلٌ ما هللاِ«که در جمله با توجه به اینپرسش:    

د، ایـن پرسـش   کن از غیر و اثبات حصر(تعیین) میي (اکبر) نفی مطلق برتریتفضیلصفت 

حتـی نسـبت بـه     حضرت علی که در نظام تکوین، توان گفت آیا می :رسد به ذهن می

  خداست؟ هبرترین نشان دیگر امامانو  اکرم پیامبر

با توجه به همین سخن . کردجدا  امامانو  میان پیامبرباید  هسیمقادر این پاسخ: 

 امـان که ام و برخی روایات منقول از رسول خدا» یمنّ کبرُأ آیإل ما هللاِاهللا! و» :علی

طَالبٍ الْإِمام   یبنَ أَبِ یفَاجعلْ عل«.. :ندا هشدآفریده  علیو  از نور پیامبر تیاهد

صالْو یو كدعنْ بیفَإِنِّ ؛م    خَلَقْـت و ـداحنْ نُـورٍ وا مـإلَ   خَلَقْتُکُممالْأَئ  ـدـنْ  یالرَّاشنَ م

 دیگـر از ایشـان  ت کـه  دریافـ توان  می )111ـ110ص ق،1401 رازي،خزاز (»أَنْوارِکُما

 »أنفُسـکُم أنفُسنا و « هآیبا توجه به  اکرمولی نسبت به پیامبر  نیز برتر است؛ امانام

 ش،1367قمـی،  (شـمرده شـده   جان پیـامبر  علی که در آن امام )61 عمران، آل(

؛ 86ص ،ق1410کـوفی،  ؛ 658ص ،ق1409 ،العسـکري  حسن بن علی ؛104ص ،1 ج

روایــات و ) 156ـــ155ص ،1 ج ،ق1411 حســکانی،؛ 525، صش1376، بابویــه ابــن

یـا   : روِي عـنِ النَّبِـی  « :پیامبر و حضرت علـی  بهالهی نحصار معرفت تام ابیانگر 

إِلَّا أَنَا و أَنْت و ما عرَفَنی إِلَّـا اللَّـه و أَنْـت و مـا عرَفَـک إِلَّـا اللَّـه و          اللَّه  ما عرَف  !علی
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نشانگر وحـدت   تاروایو ) 145ق، 1409استرآبادي، ؛ 336ق، 1421نک: حلی، (».أَنَا

ـ    خُلقْت:  قَالَ رسولُ اللَّه«: خلقتدر  علی و حضرت محمدنوري  لع یأَنَـا و 

 ـداحنْ نُورٍ وهمـو ؛ 31ص ،1 ج ،ق1403 ،همـو ؛ 236ص ،ش1376 ،بابویـه  ابـن (».م ،

و روایت جابر بـن عبـداهللا:   ) 134ص ،1 ج ،م1966/ش1385 همو، ؛56ص ،ش1361

» یقَالَ: قُلْتولَ اللَّهسا ر! ا تَقُولُ فیم لنِ أَبِ یعبٍ؟ قَالَ یبـابِرُ ی :طَالا ج!    أَنَـا و قْـتخُل

للَ أَنْ  یعقَب داحنْ نُورٍ وبِأَلْفَیم مآد ام یخْلُقَ اللَّه190، صق1383طبري آملی، (..» .ع (

 ،قیاس .شود چون یک شیء با خودش سنجیده نمی ،در آن مقام ممکن نیست هیساقم

است؛  تگونه غیریشده و این روایات، نافی هریاد ۀکه آی یحالاست؛ درگانگی فرع دو

  .نیز در آن معنا ندارد» اعتباري«حتی غیریت 

از سـخن  بیرون اسـت و  روایت مقایسه با آن حضرت، تخصصاً از قلمرو ، ین ساندب

  د.گیر نمی بر را در اعظم ، پیامبر»منّی کبرُأ إلیآ ما هللاِاهللا! و« ۀدر جمل علیامام  برتري

در نظـام   خـداي وا� بـراي   شایان بیان است که کارکرد برترین نشانه بـودن علـی  

و  تاعم از عالم عقـول و مجـردا   ،موجودات ۀبراي هم ایشانفیض بودن  ۀتکوین، واسط

ـ  ،حدوث و بقاست و همـین امـر   ۀ(مادي) و عالم طبیعت، در مرحل عالم مثال آیـت   ۀپای

نبوت و امامت تشـریعی   ۀی، پایامامت تکوین گونه که نبوت و ست؛ همانوابودن تشریعی 

  است.

  در نظام تشریع  خدا هنشانبرترین  علی. 2ـ4

 شود: میشریح در نظام تشریع نیز در دو مقام ت علی امامبرتر بودن 

  مقام ثبوت. 1ـ2ـ4

بودن آنان به مقدار دریافـت فـیض از رحمـت    الهی ، آیت تبا توجه به فقر ذاتی مخلوقا

نیستند؛  طراز همانبیا  )253: هبقر(» بعض  تلْک الرُّسلُ فَضَّلْنا بعضَهم على« هآی ۀبر پایاست. خد

ع بودن عنوان رسالت و شمول آن موس دلیل  به ،ل اوصیا در این امروبه دخعنایت حال با 

ـ به دال تفضگسترش نیز افزون بر رسالت انبیا نسبت مقام وصایت و و�یت،  و�یـت،   ۀری

در اسـت،   خـاتم پیـامبران  و جانشـین   ه وصیک شود براي حضرت علی معلوم می

 الهـی، فـیض   ینتربیشـ از  يتناسـب برخـوردار   شریع، این امکان وجود دارد که بـه نظام ت
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  .باشدمنّان  خداي بهبشر برترین نشانه براي هدایت 

  مقام اثبات. 2ـ2ـ4

تـوان بـه    ، میبزرگخداي  یت بهدر نظام تشریع و هدا براي اثبات برتر بودن امام علی

در نظـام   چند دلیل تمسک کرد؛ ولی باید روشن شـود کـه چـرا درك برتـري حضـرت     

میـان  آن حضرت معرفی برتري  ،تشریع با عقل هیچ انسانی ممکن نیست و به همین دلیل

 چنـین هم ؛باشـد  توانـا دانا و آوران خداي  خود ایشان یا پیام سويتنها باید از  الهی،آیات 

 ،اواز است و بـه چـه دلیـل غیـر     الهی برترین آیت  علی امامباید معلوم گردد که چرا 

  ؟برترین آیت نیست

  اثبات برتري علی یتواننااعتراف عقل به  .1ـ2ـ2ـ4

هاي عادي با تکیه بـر صـرف    اندر نظام تشریع براي انسالهی دستیابی به برترین آیت 

و شناخت است ه ظواهر شریعت بها محدود  چون قلمرو دانش انسان ،ممکن نیست عقل

ط و موانعِ احکام، بدون ابـ�غ مقـام رسـالت و تفسـیر و تبیـین مقـام       یشرا ،م و عللکَح

و  هاي درونی و اسـرار شـریعت   چه رسد به اط�ع از �یه ؛یستی نشدنامامت رسالت و 

 هو شریعت مجسم و ارجمندترین خلیف تلاحقیقت مقام امامت و محور حق و میزان عد

وگرنـه بـا نـور     ؛رو باید آفتابی بتابد تا بر ذات خود د�لت کنـد  ازاین ،و افضل اوصیا خدا

    !کرد شکارمعصومان را  تاب توان خورشید عالم نمی ،عاق�ن هگون شمع

پذیرد که براي اثبات برترین نشانه بودن حضـرت در نظـام    میسلیم بر این پایه، عقل 

هـلْ   ..«.فرمـود:   گونه که امام رضا ؛ همانیستن راهی جز معرفی معصومان ،تشریع

قَـدراً و أَعظَـم     أَجلُ الْإِمامإلَإِنَّ  ؛ارهمیها اخْتیجوز فیفَ الْأُمإلِو محلَّها منَ  الْإِمامإلِعرِفُونَ قَدر ی

نَالُوها بِـآرائهِم  یبلُغَها النَّاس بِعقُولهِم أَو یشَأْناً و أَعلَى مکَاناً و أَمنَع جانباً و أَبعد غَوراً منْ أَنْ 

 یأَویقاماً بِاخْتوا إِمیم.مـ  آري  )199ص ،1 ج ،ق1407کلینـی،  (»ارِه  ،ادبمقتضـاي   ۀبـر پای

ود او از زبـان خـ  باید شخصیتی که مقام امامت یکی از شئون اوست، آیت برتر بودنش را 

 .به دست آوردمش ووارثان علیا 

  در نظام تشریع علیاثبات برترین آیه بودن  .2ـ2ـ2ـ4

الهـی  توان برترین آیـت   می علیشمار  بی لیفضابیانگر  نقلی فراوان ۀادلبر اساس 
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 د:ثابت کر نیزدر نظام تشریعی را  بودن او

ـ «فرمـود:   اعظـم پیامبر  :امبران برترو کماإلت پی فضائلاز  علی يیکم: برخوردار ا ی

اللَّه ادبنْ !عأَنْ  م ادی  أَرف مینْظُرَ إِلَى آد ف] هلَالَتإِلَى شَ یج و ،[هلْمیعف إِلَى یث و ،هتکْمرِ  حـ إِد س ی

یف إِلَى نُوحٍ ف و ،هتابهم و هتاهینَب ف] هتادبع و هرَبل یشُکْرِه   ـرَاهإِلَـى إِب و ،[همـ یفَه ف یم   و ـهخُلَّت

ف] هفَائیو ى فوسإِلَى م و ،[هخَائیس ف] هذَتنَابم و لَّهل ودغْضِ کُلِّ عإلی  یب ،[هاتنَاجـ  یم ف ـفیوس 

حب کُـلِّ مـؤْمنٍ و حسـنِ     یسى فیقُوته و إِلَى ع یبهجته و إِلَى داود ف یمانَ فیجماله و إِلَى سلَ

ه [ِفاشَرَتعیم دمحإِلَى م و ،[هنَّتس� فَلْ یف ،هالکَم و هامیتَملنِ أَبِ ینْظُرْ إِلَى عب یبحسـن بـن   ( .»طَال

 یــر،طبـري آملـی کب   ؛659صش، 1363، بابویـه  ابـن ؛ 498ــ 497ص ق، ،1409علـی 

 ــ 136ص، 1 جق، 1411حسکانی، ؛  147ص، ق1379شهرآشوب،  ابن؛ 287ق، ص1415

137( 

ها الرَّسولُ بلِّـغْ  یا أَی« هآیـ ان در خداي منّ :نقصان دین اسإلم بدون وإلیت امام علیدوم: 

آفریـدگار   سـوي آنچه را از  ،اى فرستاده ما؛ »منْ ربک و إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه کیما أُنْزِلَ إِلَ

 بـه  ــ )67 ه:مائـد (.ىا هرا نرسـاند  یغامیپ هیچ هبرسان وگرنبه مردم  ،نازل شدهبر تو ت پروردگارو 

ــت ــات پیوس ــی، (روای ــفار،201، ص2و ج 171ص ،1ج ق،1367قم  ،1ج ق،1404 ؛ ص

 )ـ239ص ،1 ج ق،1411حسکانی، ؛ 295و  290ـ 289ص ،1ج ق،1407؛ کلینی، 516ص

 شـمرده رسالت مسئولیت ن ادندجام نا ،مطلق ۀگون به را امامت حضرت علیاب�غ عدم 

امـروز  ؛ »نـاً یت لَکُم الْإِسـإلم د یو رض  یکُم نعمتینَکُم و أَتْممت علَیوم أَکْملْت لَکُم دیالْ« ۀو در آی

را  (محمدي و علـوي) ن اسـ�م یـ دم و امـروز د کـر بر شما تمـام  را  مو نعمت ساختم ملان شما را کید

عیاشـی،  ؛ 120ــ 117ص ،ق1410 کوفی،(به پیوست روایات ـ )3 :همائد(دمیبراى شما پسند

کمال دین و  صراحت از به ـ)290و 199ص ،1 ج، ق1407کلینی، ؛ 293ص ،1 ج ،ق1380

 سـخن  بـا امامـت علـی   کامل شده اس�م  خشنودي خداي متعالی ازنعمت و تمامیت 

  .گوید می

   اطهار ۀبرتري بر ائم. 3ـ2ـ4

مـا هللا  واهللا! « :خود حضرت ۀافزون بر فرمود امانامدیگر  رب علی يبرتردر بیان 

  :نیز استد�ل کردتوان به دیگر روایات  ، می»کبرُ منّیأ آیإلٌ

ـ و ب ینیداً بیبِاللَّه شَهِ  قُلْ کَفى : جعفَرٍ یقُلْت لأَبِ قَالَ إلَیمعاوِد بنِ یبرَعنْ «أ.  نَکُم و مـنْ  ی
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ـ   یانَا عنَى و علیإِ :قَالَ )43رعد: (»عنْده علْم الْکتابِ لع لُنَـا وخَ   یأَو یأَفْضَـلُنَا و   ـدعرُنَـا ب

 )220ص ،2 ج ،ق1380عیاشی، ؛  215ـ214ص ،1 ج ،ق1404صفار، (».یالنَّبِ

و  لآخرِنا مـا جـرى لأَولنَـا    يجرِی. ..: «کند نقل می معاذ بن مسلم از امام صادقب. 

 )225ـ224ص ،1 ج ،ق1385ون، حی بنا(».أَفضَلُنَا  یمحمد و عل

الْإِمامإلَ خلَافَـإلُ  إِنَّ  ؛اءیالْأَوصاء و إِرثُ یمنْزِلَإلُ الْأَنْبِ یإِنَّ الْإِمامإلَ ه«: فرمود رضا امامج. 

ـ یو م نَیرِالْمؤْمنیأَم  و مقَام الرَّسولِ اللَّه و خلَافَإلُ سالْح نِ وسنِیرَاثُ الْح.«)  ،کلینـی

  )200، ص1 ج ق،1407

بـه جعـل   آن را  است و دیگر امامان علیمقام  إلبا�صالکه امامت به اینبا عنایت 

و به انضمام تصریح روایـات پیشـین، نتیجـه     برند از آن حضرت به ارث می الهی،و عهد 

 .برتر است دیگر اماماناز  علیشود که در نظام تشریع  این می

ـ إِنَّا أَهـلَ ب «فرمود:  امام صادقد.  ، ش1361، بابویـه  ابـن (».بِنَـا أَحـد    قَـاس یت لَـا  ی

 کس با اهل بیـت پیـامبر   هیچ ،تشریعو  در نظام تکوین ،این روایتبر اساس  )179ص

و بـراي هـدایتگري    را ت هـیچ شـأنیتی  شـود، چـون عمـوم امـ     واقع نمـی  هیساقمطرف 

پـس امـت    ،اهللا نیسـتند  تآیهرگز  نناندارند، در نتیجه آالهی ت مقام حجبرخورداري از 

اربرد صفت به ک توجهبا  .ستا بیرون از قلمرو قیاس با حضرت  ـنه تخصیصاً   ـصاً  تخص

ت حـق و  و حجـ هـدایت تشـریعی   از مقام  برخورداري دیگر امامانو » أکبر«تفضیلی 

 پس مقایسه فقط ،استالهی هاي آنان تفسیر دین قریرگفتار و رفتار و ت بودنشان،آیت اهللا 

 است.   اهل بیت هدر گستر

تنهـا بـا انبیـا سـنجیده     خداي متعالی انبیا را چون  ،ي از قرآن نیز داردداین سخن مؤی

 .ن، برخی را بـر برخـی برتـري دادیـم    آن فرستادگا؛ »بعضٍ  تلْک الرُّسلُ فَضَّلْنا بعضَهم على«است: 

تحقیق برخی فرستادگان را بر برخـی   به؛ »بعض  نَ علىییو لَقَد فَضَّلْنا بعض النَّبِ« ۀو آی )253بقره: (

  )55إسراء: (.دیگر برتري دادیم

  ابرازاز  امام علی ۀانگیز. 4ـ2ـ4

 هجملـ  از بیان مکرر انگیزه و هدف امام علی این پرسش شایسته است کهپرداختن به 

فهمانـد کـه    مـی  ایشـان  هـاي سـخن   دقت در ویژگیچه بود؟ » یأَکْبرُ منِّ آیإلٌ  ما للَّهواهللا! «

 بود: مردممقصود جدي حضرت هدایت 
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ـ »  .یأَکْبرُ منِّ آيةٌ   ما للَّهواهللا!  :قُولُینَ یرُالْمؤْمنیکَانَ أَم«  . أ کـان = بیـانگر   (کاربسـت  ۀبر پای

 هدایت مردم و دعوت به حق سـازگار کرد که با  ) حضرت این جمله را تکرار میاستمرار

 .است

رده پدیـد آو  علیه امیرمؤمنـان  سقیفهکودتاچیان به فضاي مسمومی که  توجهبا   . ب

فـراهم سـاخته   ترین انحراف در تاریخ بشـریت و تـاریخ مسـلمانان     را براي مهمو زمینه 

شنیدن این سخن حضرت بود تا شـاید  در گرو  ،دند، هدایت و دعوت مردم مستضعفبو

هماهنـگ   بیشـتر بـا نظـام تشـریعی    ناسب تم ۀبا انگیز رخ دهد که این امرتحولی در آنان 

 *ت.اس

ترین آیـت خـدا بـودن در نظـام      از بزرگ خباردر صورتی که مراد جدي، صرف ا  . ت

آیت تشـریعی   حضرت ۀکه اگر انگیز ارد؛ درحالیتکوینی باشد، دانستن دیگران لزومی ند

باشد، افزون بر آنکه مفید هدایت و دعوت عموم به حـق اسـت، بـا آیـت تکـوینی      بودن 

 عمـوم و  ،بودن نیز قابل جمع است، زیرا نسبت منطقی میـان آیـت تکـوینی و تشـریعی    

تکوینی نیز هسـت؛ ولـی    ۀآی ،تشریعی باشد ۀپس هر چیزي که آی ،خصوص مطلق است

 .عکس آن درست نیست

ـ   ي اشماربزرگانی مانند ع�مه مجلسی که پس از نقل  مفه  . ث  هز روایـات دالّ بـر آی

این اخبار که از طریق خاصه و عامه نقل شده، «نویسد:  بودن حضرت می اعظم هاکبر یا آی

 ».ت دارد و نیازي به بیـان آن نیسـت  د�ل عظمت شأن آن حضرتبر خ�فت و امامت و 

 )4، ص36 ، جق1403مجلسی، (

  خدا هترین نشان ردن از بزرگب  ها در بهره تفاوت قابلیت. 5ـ2ـ4

ت از وجـود  امـ  يمنـد  بهرهاست؛ لیکن خددر نظام تشریع برترین آیت  حضرت علی

متفاوت است، زیرا تفاوت معرفت و  )82اسراء: (بردن از قرآن مانند بهره ،مبارك حضرت

بـه   .گـونی اسـت   ، سبب گوناانسانوجود اختیار و قدرت مخالفت سهوي و عمدي براي 

ـ  یـا  برخی به مقام سلمان ،در پرتو رهنمود حضرت ،همین دلیل  و مقـداد  ذر، گروهـی ااب

ملجـم ملعـون و خاسـر     ی نیـز ابـن  ضـ عبکنند و  ارتقا پیدا می مالک اشتر و کمیل و عمار

خـورداري از  اسـت؛ لـیکن بر  » �بشـرط مقسـمی  «اهللا بودن حضـرت   آیت پس ،شوند می

دلیـل ایـن   ». بشـرط � «است، هـم  » بشرط شیء«هم  ،وجود با برکت آن حضرتبرکات 
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نِ یبنِ الْحس یه عنْ علیبنِ محمد عنْ أَبِعنْ جعفَرِ «است:  فرموده حضرت زهرا ،هگفت

نَـا  یخَرَج علَ  :قَالَت بِنْت محمد فَاطمإلَعنْ أُمه  ینِ بنِ علیالصغْرَى عنِ الْحس فَاطمإلَعنْ 

ولُ اللَّهسر شرَفَإلَیعإلَ ع   غَفَرَ لَکُـم و ى بِکُماهالَى بتَع و كارتَب ـ  َعامَّـةً فَقَالَ: إِنَّ اللَّه لعل یو 

ـ هذَا جبرَئ ؛یرَ محابٍ لقَرَابتیکُم غَیرسولُ اللَّه إِلَ یخَاصإلً و إِنِّ ـ یلُ ی یخْبِرُن  ـعکُـلَّ یأَنَّ الس د  

عیالسعقَّ السح یدد، لع بنْ أَحاًیم یف یحإِنَّ الشَّق و هتوم دعب و هیات  ـقَّ   یکُلَّ الشَّـقح

یالشَّق، لع غَضنْ أَبیمیاً ف یحهفَاتو دعب و ه182ص ،ق1363، بابویه ابن(».ات( 

عصمت براي حضرت در مقام امامت، دلیل تنزیه آن بزرگوار از هر نقـص   ۀاثبات ملک

ـ مفیـد  مطلـق   ۀگون بهتواند  است، نمی یو شرّي است؛ لیکن چون ماهیت آن سلب ت و مثبِ

نیازمند صفات اثباتی یـا همـان صـفات     ،پس برتر بودن حضرت ،باشدالهی برترین آیت 

است که درك آن با توجه به اختصاص آن مقام  ههم در با�ترین درج آن ،جمالی و کمالی

ف ایشان به برترین آیـت  ان شدنی نیست و به همین دلیل تعریبراي دیگر ،براي حضرت

مقامـات در قـوس نـزول صـورت      ۀی خودشان براي همینیز باید با اشاره و راهنماالهی 

  گیرد.

  هاي معرفتی پیامتحلیل فرامتنی و بیان . 5

  شود: چنین استنباط میگفته  از روایات پیش

در  وبلکه مقام آنان تشکیکی  نددر نظام تکوین یا تشریع، در یک رتبه نیستالهی . آیات 1

  .و برخی برتر از بعضی دیگرند ردطول هم قرار دا

تشـریع  تکوین و و در نظام  استالهی  اتم برترین آیتمصداق  علی امیرمؤمنان .2

  .شود مینت مقایسه حضرآن با  اهل بیتجز کسی 

 در خلقـت نـوري   اعظم حضرت با پیامبرآن و همسانی انفسی د احاتبه  توجهبا  .3

بـا خـود یـا     سنجشدر  چیزيشود، چون برتري  اس نمییق نبی اکرمبا ایشان ، ماديو 

  .نیست درست، شمماثل

 ۀبـار فقـط در » اهللا الکبري یا آیت اهللا العظمی آیت«کاربرد تعبیر  ،این پژوهش ۀ. بر پای4

  درست و رواست. معصومان
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  گیري نتیجه. 6

العظمـی بـودن امـام    الکبـري و  اهللا  یـانگر آیـت  پس از کاوش در اسناد و مدالیل روایات ب

  :به دست آمدج زیر نتای علی

 ۀترین نشـان  بزرگادعاي  یپیامبر یا وصیمعصومی، از سوي هیچ  ،در منابع معتبر .1

 .مگر امام علی ،گزارش نشدهبودن خداي وا� 

 تاسناد و کثرده و تعدد مسند و معتبر بو »یأَکْبرُ منِّ آیإلٌو اللَّه ما للَّه «بیانگر ت اروای .2

 است. خبريمخبري و و وثوق  آن امام همامصدور از سوي اطمینان به  نقل، سبب

 زمـانی ي فراراهنمـا آیت و برتـرین  ترین   فروغرپتشریع تکوین و در نظام  علی .3

 است.خدبه صراط مستقیم عبودیت  براي هدایت بشر

 و بسـان ي در خلقـت نـور   با پیامبر خاتم امام علیه به اتحاد وجودي با توج .4

گـواهی   بـه  کنلـی  شود با ایشان طرف قیاس واقع نمیهرگز ، یطبیع ۀو بودن در نشئجان ا

العزم و اوصـیاي  اپیامبران الو ۀهمو  امامان معصوم ۀاز هم نامیرمؤمنا ،روایاتدیگر 

 تر و برتر است. بزرگب، ک مقرم�ئتمام آنان، 

عموم مـردم  هدایت  الهی،ترین آیت  حضرت از تکرار معرفی خود به بزرگ ۀانگیز .5

 .بودجهان هستی  پروردگارآفریدگار و عبودیت در برابر و  محمدياس�م ناب به 

ماننـد  تشـریع  تکـوین و  در نظـام  حضـرت   يوجـود برکـات  ت از دن امـ بر  بهره .6

منـدي و قـدرت   اختیاروت است، زیرا تفـاوت مراتـب معرفتـی و    از قرآن متفا يدمن بهره

  .گونی است ، سبب گوناانسان مخالفت

   نوشت پی

ظلمـت و   اتترین درک در پست ایشان اندشمن ،بودن حضرت تبه برترین آی توجهبا  *

بـدترین  نشین کردند، مرتکب  حضرت را خانهکه ن ناآاین اساس،  ربد. نگمراهی قرار دار

سـت! حضـرت   نی یبه همین دلیل آن غم را پایان و خشودنی نیستهرگز بظلم شدند که 

اللّـه عـزَّ    يِدی( امإلِیالقم وی للخُصومإلِنِ مالرَّح يِدینَ یو بثُجی أنَا أولُ منْ«فرمود:  باره دراین

لَّ  ویجوم لْیالقإلِ لامإلِخُصهقامـ بـراى ا  گاه خداي رحمـان شین کسى هستم که در پینخست من ؛»)وم 

اسـترآبادي،  ؛ 1769و  1458ص، 4ج ،ق1410 بخـاري، (.زمیـ خ پـا مـى  رامـت ب یدعوا در روز ق

طبـرى  ؛ 263ص ،ق1383، آملی ؛ طبري85ص ق،1414 طوسی، ؛334ص، 1ج ،ق1409
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، 42جق، 1415، عسـاکر  ابـن ؛ 73ص، 3ج ق،1405بیهقـی،  ؛ 265ص ق،1415ر، یآملى کب

  )294ص ،8 ج ش،1389 ،شهرى محمدى رى؛ 131ص، 10ج ق،1412طبري، ؛ 475ص
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