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1

بر ذمّهی خود فرض و واجب میدانم که از راهنماییها و روشنگریهای ارزندهی
استاد معظّم جناب آقای دکتر سیّد مهدی صالحی که سالها تجربیات علمی خود را
سخاوتمندانه در اختیار این جانب قرار داده و با کمال تواضع راهنمایی و ارشاد بنده را
پذیرفته و در طول کار ،همهگونه ترغیب و حمایت ،در دفع و رفع مشاکل و موانع ،مبذول
داشتند ،سپاسگزاری کنم.
همچنیـن از دانشمنـد محتـرم حضرت حجّةاالسالم و المسلمین جنابآقـای دکتر
سیّد مهدی قریشی که در نهایت تواضع و فروتنی مشاوره این جانب را تقبّل فرموده و
کـریمانه بنده را در کنار سفرة پـر بـرکت علمـی خـودشان نشاندهانـد و همچنین از
اساتید بـزرگواری کـه بهعنوان داور قبول زحمت کـرده و بهبررسی رسالهی حاضر
پرداخته و بهنوعی در بهثمر رسیدن این رساله همکاری و همگامی کردهاند ،و از استادان
وارسته و مربّیان فرزانهای که در طول دوران تحصیالت تکمیلی توفیق درك محضر

 -1شیخ صدوق ،عیون أخبارالرضا ،محقق و مصحح :الجـوردی ،مهـدی ،2 ،ص ،24نشـر جهـان،
تهران ،چاپ اول1378 ،ق.؛ مسند االمامالرضا؛  ،1کتاب اآلداب و المواعظ ،ص 299
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پر برکت و سراسر معنویّت ایشان را داشتهام از جمله حضرت حجّةاالسالم و المسلمین
جناب آقای دکتر سیّد جعفر حسینی اصل ،و آقایان :دکتر رضائی کهنموئی و دکتر کبیری
و دکتر دخیلی مراتب قدردانی و حقشناسی خود را نسبت بهشخصیّتهای گرانقدرشان
ابراز نمایم.
نیز با اغتنام فرصت از آقای وفادار معاونت محترم بخش نسخ خطّی کتابخانه
مرکزی آستان قدس رضوی که مشوّق بنده در این کار مقدّس بوده و از محقّق برجستة
حوزة علمیّة قم حضرت حجّةاالسالم و المسلمین جناب آقای شیخ مرتضی فرجپور و
استاد دکتر عبدالحسین طالعی عضو هیئت علمی دانشگاه قم و آقای دکتر محمّدکاظم
بهنیا ویراستار دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش که از گلستان دانش و معرفتشان خوشهها چیدهام و
استاد کمالالدّین مدرّسی که سالیان دراز در محضر پرفیضشان تلمّذ نموده و در رابطه با
کار اخیر امکان دسترسی این جانب را بر منابع دست اوّل اهل سنّت فراهم نموده است ،و
برادر عزیز جناب آقای علی اعتمادی خیاوی معاونت محترم آموزش و تحقیقات
دادگستری کلّ استان آذربایجان غربی که در استفاده از کتابخانة ادارة مذکور اهدائی
زندهیاد مرحوم سپهروز مولودی (که حقّاً در زمینة علوم قرآن و حدیث و آثار دینی در
منطقه بینظیر میباشد) این جانب را یاری کردهاند ،از آستان پروردگار مهربان ،ار و اجر،
توفیق و تسدید و سالمت و سعادت دو جهان را خواستار باشم.
از ایـن کـه خـوشهچین خـرمـن احسان عـلمی ایـن بـزرگـواران هستم خـدا را
شاکرم.
شکرانهی این نعمت را آن میدانم که دست بهدعا بردارم و از صمیم دل بگـویـم:
خدایا بهعزّت و جاللت کار ظهور و فر حضرت حجّة بن الحسن را بهسامانآور.
همو که یادگار عترت است و هماره همراه قرآن.
همو که زمانی میآید که مردم قرآن را بر اندیشهها و آرای خود بازگرداندهاند.

همو که میآید و اندیشهها را بهقرآن بازمیگرداند.
همو که خیمهها برمیافرازد و بهمردم قرآن میآموزد.
همو که از نوامیس و قوانین کتاب و سنّت ،آنچه را که در جامعـه ،بـهحـال مـر
افتاده ،زندگی دوباره میبخشد.

1

همو که در سالم و درود بهاو میگوییم «اَلسّالمُ عَلَیکَ یا تالِیَ کِتابِ اهللِ وَتَرجُمانَهُ».

2

 -1یَعْطِفُ الْهَوی عَلَی الْهُدی ،اِذا عَطَفُوا الْهُدی عَلَی الْهَوی .وَ یَعطِفُ الَّرأیَ عَلیَ القُرآنِ ،اِذا عَطَفُوا القُرآن َ
عَلیَ الَّرأیِ ...،وَ یُحْیی مَیِّتَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ ».کالم زیبا و گیرای امیر مؤمنان در نهجالبالغه ،خطبـه
 138ص 195
 -2مفاتیحالجنان ،زیارت آل یس

چکیدۀ فارسی /ز

تقدیم هب:
پیشگاه مهر مستور آسمان امامت،
مروارید مکنون دریای والیت
قلب جهان،
قطب کیـان،
و صاحب الزّمان،
«حُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَهْدِیّ» عَجَّلَ اهللُ لَهُ النَّصْرَ وَ الْاَمانَ.
امیدوارم که خدمت ناچیز این بنده از سوی آن بزرگوار،
بهاذن پـروردگار متعال مورد قبول افتد و رضایت خاطر شـری شـان را فـرا
سـازد.
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مروری رب کتاب
موضوع تحقیق رسالة حاضر «مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره» است که
در آن از شواهد قرآنی مرتبط با فرازهای زیارت استفاده شده و در پنج فصل تدوین یافته
است.
فصل اوّل ،کلیات که در آن بههدف ،پیشینهی تحقیق ،روش کار ،مراحل و
محدودیتهای تحقیق پرداخته شده است.
فصل دوّم ،متن زیارت جامعة کبیره ،ترجمه ،فهرست اجمالی و چهار چوب زیارت جامعه
که در آن بهبررسی سندی زیارت و جایگاه رجالی راوی آن"موسی بن عبداهلل نخعی"،
توثیق و تأیید نخعی توسّط بزرگان و تأکید امام زمان بر خواندن آن اشارت رفته است.
فصل سوّم ،بهجداول و نمایهی آیات مفسَّره در زیارت موصوف اختصاص دارد :جدول
اوّل بر مبنای ترتیب جمالت زیارت تنظیم شده و جدول دوّم مبتنی بر نظم تدوینی قرآن
است که بیش از یکصد آیه را شامل میشود.
فصل چهارم ،مربوط بهکتابشناسی زیارت جامعه است که طیّ آن کتابهای چاپی
عربی و فارسی ،کتابهای خطّی عربی و فارسی ،مقاالت و پایاننامهها و آثاری بهزبانهای
دیگر دستهبندی و احصاء شده است.
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در فصل پنجم ،بیست جمله از متن زیارت جامعه با آیات مرتبط از قرآن کریم بررسی
شده است .در هر مورد ،مفردات ،اقوال مفسّران فریقین ،روایات و بعضاً بیان شارحان آمده
و سپس نتیجهگیری کلّی از تلفیق و ترکیب هر جمله با آیهی مرتبط با آن بیان شده است.
نهایتاً با گفتار واپسین و پیشنهادهایی در راستای گسترش فرهنگ ادعیه و زیارات
و احیاء و ترویج علمی و عملی آنها در مدارس و دانشگاهها این رساله بهپایان میرسد.

فصل پنجم .بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعهی کبیره 21 /

ّ
مقدهم
 -1پیش گفتار:

ِبسْ ِم اهللِ اََّلرحْمنِ الرَّحیم

زیارتهای صادره از پیشوایان معصوم ،دریایی از معارف الهی را دربردارند که بعد از
قرآنکریم ،مطمئنترین منبع دریافت تعالیم عالیهی اسالم میباشند.
در میان زیارتهای مأثوره از حضرات معصومین« زیارت جامعة کبیره» از نظر
شیوایی بیان ،گیرایی تعبیر ،زیبایی اسلوب و بلندی معانی ،در او فصاحت و قلّهی بالغت
قرار دارد و دریایی از معارف خاندان عصمت و طهارت است که از اقیانوس بیکران
علوم آلمحمّد سرچشمه گرفته است.
زمانی موسی بن عمران نخعی از امام هادی خواست با کالمی بلیغ بهوصف
امامت و شئون آن بپردازد ،حضرتش بهبرکت این درخواست خالصانه ،گوهرگرانبهایی بهنام
«زیارت جامعة کبیره» بهاو آموخت که محدثان بزرگواری همچون شیخ صدوق و شیخ
طوسی بهآیندگان سپردند .زیارت جامعة کبیره ،معروفترین زیارت ائمّهی اطهار است
که اختصاص بهزمان و مکان ویژهای ندارد و در هر زمان و جایگاهی میتوان امام
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معصوم را با آن ذکر زیارت کرد.
این زیارت ،از زمانهای دور تاکنون ،همواره مورد نظر دانشمندان و محدّثان قرار
داشته است .محققّان بهشرح و تفسیر آن پرداخته و شرحهای مختلفی برآن نوشتهاند .البته
بیشتر شرحهایی که تاکنون نوشته شده ،شرح ترتیبی (بهترتیب جمالت زیارت) بوده
است .امّا در این رساله که مستندات قرآنی عبارات زیارت جامعة کبیره مورد بحث و
بررسی قرار گرفته ،بیشترین استفاده ،از قرآن شده که از یکسوی ،نوعی تفسیر موضوعی
(امامت قرآن) و از سوی دیگر ،نوعی شرح موضوعی زیارت جامعة کبیره بهحساب میآید.
لذّتی که در بیان حقایق و معارف بلند و کماالت خاندان رسالت در توضیح
زیارت شریف جامعه نصیب نگارنده شده ،فراموش شدنی نیست .سعادتی باالتر از این،
نصیب کسی نمیشود که از اهل بیت سخن بگوید و از آنان بشنود و در محضر
آموزههای زندگیساز و رستگاریبخش آنان باشد .امید است که تا پایان عمر ،پیوسته
نامشان برزبانمان ،مِهرشان در دل و جانمان ،و گفتار و رفتارشان شمع راه زندگیمان
باشد؛ در دنیا توفیق معرفت زیارتشان نصیبمان شود ،در عالم برزخ با آنان باشیم و در
قیامت نیز بهفیض شفاعت و فوز دیدارشان نائل آییم.
نمیدانم با چه زبانی شکرگزار باشم و سپاس این نعمت بهجا آورم که با عدم لیاقت
از هرجهت و نبود قابلیّت از هرسوی ،توفیق قرین شده و سعادت نصیب شد ،و یاری

خداوند سبحان و توّجهات و خاصّهی حضرت ولیّ عصر(عج) این بندة حقیر کمینه را
همراهی نمود تا موفّق بهتدوین این نوشتار شدم.
 -2ضرورت و فایدة پژوهش:

بخشی از وظیفة ما در قبال امام زمانمان ـ و نه تمام آن ـ توجّهی است که باید
نسبت بهکلمات نورانی پدران گرامی ایشان نشان دهیم .تأکید میشود که این تمام
وظیفة ما نیست ،چرا که اگر بهآن حجّت حیّ خدا در روزگار خود توجّه نکنیم ،در فهم
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معانی کلمات امامان پیشین نیز با مشکالت روبرو میشویم .بهگونهای که گاهی اوقات،
خود ،از بروز مشکل نیز بیخبر میمانیم و در همان دام میافتیم که روزگارانی واقفیّه و
اسماعیلیّه و زیدیّه افتادند :آنها هم تنها بهسخنان امامان پیشین بسنده کردند و بدون توجّه
بهامام زمانشان ،بهفهم خود از آن سخنان ،اکتفا کردند .شاید تفاوت ما با آنها در این نکته
باشد که آنها حجّت خدا در روزگار خود را بهزبان منکر شدند ،ولی ما انکار زبانی یا انکار
قلبی نمیکنیم ،بلکه بهدرد غفلت از او گرفتارشدهایم .متأسّفانه حضرت حجّت بهکلّی
مورد غفلت واقع شده و «معیشت ضنک» ـ یعنی زندگی تنگ و سخت ـ ما هم ،چه از
نظر فردی و چه اجتماعی ،ناشی از غفلت از آن حضرت است ،لذا بیتردید ،باید
بهسوی آن حضرت برگردیم ،چنان که در دعای ندبه می خوانیمَ« :ايْنَ وَجْهُ اهللِ اَّلذِي اِلَيِْه

يَتَوَجَّهُ اْلاَوْلِياءِ» .باید متوجّه آن حضرت شویم .مشکل ما این است که در معرفت حضرت
کوتاهی کردهایم ،نه قاصریم ،بلکه مقصّریم و «معیشت ضنک» ما عمدتاً ناشی از تقصیر
در معرفت او است.
بهراستی ،با متون اصیل و معتبر که در معرفت امامان معصوم از لسان مبارك
ایشان صادر شده است ،چگونه برخورد میکنیم؟ متونی کوتاه و مو خیز که چون گوهری
ـ در وزن ،خُرد و در بها بیمانند ـ جاودانهاند .همچون :خطبهی فدکیّة حضرت زهرا(س)،
خطبةالوسیله از حضرت امام امیرالمؤمنین ،احتجا حضرت امام حسن مجتبی در
برابر سران نفاق در کاخ اموی ،اتمام حجّتهای امام حسین در طول مسیر خود از
مدینه تا کربال ،خطبههای امام سجّاد و حضرت زینب درکوفه و شام ،کالم جامع
امام رضا در وصف امام ،زیارت جامعة کبیره از امام هادی ،نامهی تکاندهندهی
امام حسن عسکری بهاسحاق بن اسماعیل نیشابوری و سر انجام ،توقیعات بیدارکنندة
حضرت ولیعصر ارواحنا فداه.
اینگونه متون در برنامههای درسی حوزوی و دانشگاهی ما ،چه جایگاهی دارند؟
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چند درصد از پایاننامههای دانشگاهی ما ،درگرایشهای مختلف علوم انسانی ،حول محور
این متون تدوین شده است؟
شناخت وضع موجود ما در این وادی ،زمینهای برای بازنگری در آن فراهم میآورد
و در این شناخت و بازنگری ،عزم ملّی جدّی میطلبد که هماهنگی و همکاری خالصانهی
مراکز و مؤسّسات پژوهشی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی در آن ،نقش اساسی دارد .طبعاً
عواملی همچون برنامهریزی ،آیندهنگری ،نگرش دراز مدّت و تدریجی ،ژرفبینی ،کیفیّت
محوری و گریز از تمرکز برکمّیّت ،بهرهگیری از توانها و استعدادها و ...در این مسیر
ضرورت دارد.
 -3بیان مسأله

قرآنکریم تجلّی حقّ است و تالوت آن ،سپردن گوش جان بهکالم حیاتبخش
خداوند است که بندگان را با «نامهی محبوب» تکریم نموده است .عترت نیز خلیفهی
خداوند و مرآت حقنما و تجسّم و تجسّد قرآن شریف هستند .قرآن صورت مکتوب آن
ذوات مقدّسه است و معصومین« ترجمان وحی» و روشنگر آیات شریفهاند که با علم
موهوبی الهی و بصیرت ویژة خدایی ،پرده از بطون و الیههای دریای ناپیدای کرانهی
وحی برمیدارند .آنان گوهرهایی بس پربها از این اقیانوس بهارمغان آوردهاند و معیّت تامّ
با قرآن دارند .هرچند قرآن «هدیً للنّاس» (بقره )183 ،است و برای تمام بشریّت فرود
آمده ،ولی آن بزرگان عالم و عارف بهتمام ابعاد قرآن هستند.
فهم قرآن نتوان یافت زکس جز مفهوم

چون گشایند دری بیمددِ مفتاحی؟

در این راستا ،نکتهیابی و تبیین مفاهیم وحیانی با بیان و بنان معصومین کالم
نهایی و صائب در توضیح سخن آسمانی وحی خواهد بود که هیچ خدشهای نمیپذیرد.
استناد و استشهاد بهآیات قرآن ،روش مألوف تمامی معصومین در گفتارشان است؛
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حضرت صدّیقهی طاهره(س) در خطبة فدکیّه جابهجا بهآیات قرآن در بیان حقانیّت خود و
تبیین راه هدایت اشاره میفرماید ،حضرت سیّداالوصیاء امیرالمؤمنین در کلمات نورانی
خود بهآیات قرآن استشهاد میکند ،حضرت سیّدالشّهداء در خطبههای خود ،از قرآن
نقل میکند و بهعنوان یکی از مهمترین نعمتهای الهی برخود ،بهپیشگاه الهی عرضه
میدارد:
خدایا تورا شاکریمکه ما را به"معارفقرآن" آشنا کردهایَ« .عَّلمتَنا القُرآنَ».

1

نیز حضرت زینب در کوفه و شام خطبههای خود را با آیات نورانی قرآن زینت
میبخشد و مستدل میسازد :خطبة شام را با آیة شریفة «ثُمَّ کَانَ عَاِقبَةَ اَّل ِذینَ أَساؤوا

کانُواِْبهّایَسَْتهْ ِزءُونَ»( .روم 2)10 ،زینت میبخشد ،و در خطبة
السُّوأَیأَن کَذَّبُواْ بآیات اهللِ وَ َ
کوفه مردم کوفه را بهزنانی تشبیه میکند که آنچه بافتهاند دوباره پنبه میکنند .که اشاره
بهآیة  92سورة نحل است« :اِنَّما َمثَلُكُمْ كََمثَلِ اَّلذِينَقَضَتْ غَزَْلهَا مِن بَ ْعدِ قُ َّوَةٍ أنکَاثًا

م دَخَالَبَْینَکُمْ».3
خذُوَنَأیْمَانَکُ ْ
تَتََّ ِ
فراتر و مهّمتر از استشهاد گفتاری ،زندگی با مفاهیم و آموزههای وحیانی است .این
بزرگان آسمانی ،سراسر عمر با برکت خود را با قرآن زیسته اند ،و قرآن در تار و پود
وجودی آنان سرشته شده و خود قرآن ناطق شدهاند.
امام هادی نیز در انشای زیارت جامعهی کبیره در تبیین واالی مقام امام
بهعنوان خلیفهی خداوند و جایگاه منیع او در نظام هستی ،بهصورت مکرّر بهآیات نورانی

 -1تاریخ طبری ،7 :ص .321
 -2آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند ورود در دوزخ است[ ،چرا] که آیات خدا را تکذیب کردند و آن هـا
را به ریشخند می گرفتند.
 -3مقتل خوارزمی ،2 :ص .41-40
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قرآن استناد جسته و شاهد آورده است .تأمّل در مناسبت کالم و دقّت در سیاق سخن،
میتواند تفسیری ارزنده از آن آیات بهشمار آید.
 -4منابع زیارت جامعه کبیره

عالمان چندی از متقدّمین و متأخّرین این زیارت را نقل کردهاند ،از جمله:
 -1شیخ صدوق (م  )381در «من ال یحضره الفقیه» (  2ص  :)609ا زکتـابهـای
چهارگانهی حدیثی شیعه ،و عیون اخبارالرّضا.
 -2شیخ طوسی (م  )460در«تهذیب االحکام» (  ،6ص .)95
 -3عالمة مجلسی (م  )1110در «بحار االنوار» (  102ص  :)143بهنقل از عیون
اخبارالرّضا که با این توصیف آورده است« .اَصَحُّ الِّزیاراتِ سَنَداً وَاَعَمُّها مَوْرِداً َو

اَفْصَحُهالَفْظاً وَاَبْلَغُها مَعن ًی وَاَعْالها شَأناً»] ،زیارت جامعه[ بهلحاظ سند ،صحیحترین؛
از نظر فراگیری و انطباق بر معصومین جامعترین؛ از نظر لفظ فصیحترین؛ از
نظر معنی و مفهوم بلیغترین و در شأن و منزلت ،واالترین زیارت است.1
از پدر بزرگوار علّامة مجلسی ،مرحوم مال محمّد تقی مجلسی که بهلحاظ
سلوك و تعبّد در مرتبهی رفیعی قرار داشت نقل شده است که :در سامرا وقتی
بهحرم مشرّف شدم ،امام عصر را دیدم .با انگشت بهآن حضرت اشاره کردم
و زیارت جامعه را خواندم .حضرت بهمن فرمودند :پیش بیا .عظمت حضرت مانع
نزدیکی من میشد تا باالخره بهحضور حضرت رسیدم .نسبت بهمن اظهار لطف

کرد و فرمود« :نِعْمَتِ الزِّیار ُة هذِهِ».
 -4محدث قمی (م  )1359در «مفاتیح الجنان» :محدّث خبیر ،مرحـوم شـیخ عبّـاس
قمی در تدوین مفاتیح ،دقّت و حساسیّت ویژهای داشته و اگر از نظر خود تردیدی
 -1بحاراالنوار ،102 :ص .143
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در سند یا متن یک دعا و زیارت داشت از آوردن آن درکتـاب مفـاتیح خـودداری
میکرد .ایشان این زیارت را درکتاب خود نقل کرده و حکایت تشرّف سیّد رشـتی
بهمحضر حضرت امام عصر(عج) را بهنقـل از اسـتادش محـدّث نـوری آورده کـه
ضمن آن ،توصیهی امام عصر(عج) بهقرائت و خواندن زیارت جامعه را بیان کـرده
است.
عالوهبراینها ،متن زیارت بهگونهای است که هر انسان منصف و سلیمالنّفس،
صدور این مفاهیم را از غیرمعصوم محال میداند.
 -5شروح زیارت جامعه

بر این زیارت ،شروح متعدّدی نگاشته شده است که مرحوم شیخ آقابزر

تهرانی

در کتاب «الذَّریعة الی تصانیف الشّیعة» برخی از آنها را نام میبرد .این کثرت شروح بردو امر،
داللت عمده دارد:
اوّالً :اتقان سند زیارت که اگر از نظر سند مخدوش یا ضعیف بود ،عالمان دینی این
چنین بهشرح آن اهتمام نمیورزیدند.
ثانیاً :عمق و محتوای واالی زیارت که ضرورت شرح و تفسیر را ایجاب میکند،
وگرنه عالمان وارسته وبزرگی مانند علّامه محمّدتقی مجلسی ،سیّد عبداهلل شبّر و دیگران
بهشرح آن اقدام نمیکردند.
تفصیل این بحث در آینده خواهد آمد .ولی در این فرصت ،بهبرخی از این شروح
اشاره میشود:
 -1شرح علّامه محمّد باقر مجلسی؛
 -2الشّموسُ الطَّالعةُ فی شَرْحِ الزّیاارةِ الْاامِعَاةِ ،تألیف مرحـوم سـیّد حسـین درودآبـادی
همدانی؛
 -3االنوار الالمعة فی شرح الزّیارةِ الجامعة ،تألیف مرحوم سیّد عبداهلل شبّر؛
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 -4علی و زیارت جامعهی کبیره ،تألیف مرحوم دکتر عبدالعلی گویا؛
 -5مقام والیت در شرح زیارات جامعه ،تألیف مرحوم احمد زمرّدیان؛
 -6ادب فنای مقرّبان ،تألیف عبداهلل جـوادی آملـی کـه شـرحی مبسـوط و عمیـق
بر زیارت جامعه میباشد و هنوز بهصورت کامل چاپ و پخش نشده است.
 -7شرح زیارت جامعه ،تألیف محمّد چهاردهی رشتی نجفی.
 -6توضیح دیگر در مورد زیارت جامعه

آنچه در زیارت جامعه ذکر شده ،اشارهای بهمقام و منزلت ائمّة معصومین
بهعنوان «خلیفة اهلل» و قرآن ناطق و واسطهی فیض است که بهاصطفای الهی و بهیمن
بندگی و عبودیّت حق ،مجالی صفات الهی گشتهاند .از اینرو این زیارت در شمار متونی
است که تمامی معصومین  را میتوان با آن زیارت کرد .در جایجای عبارات و
فرازهای این متن نورانی اهل بیت عصمت و طهارت با تعابیری توصیف شدهاند.
نظیر :جایگاه رسالت ،منزلگاه وحی ،خزانهداران علم ،اصل و ریشهی کرامت ،عصارة
پیامبران ،مشعلهای تاریکی ،برگزیدگان الهی ،صراط متین حق ،انواری که محیط بر گرد
عرش هستند و. ...
از علّامة امینی (ره) نقل شده است« :کسی که زیارت جامعه را بخواند و بداند که

چه میگوید ،این فرد ،شیعه بیسواد نیست چرا که میداند دین یعنی چه» .از نکات
مورد تأکید در آداب زیارت جامعه ،این است که زائر قبل از شروع زیارت تکبیر بگوید تا از
منظری توحیدی امامان را زیارت کرده باشد و شائبهی غلوّ و شرك در او راه نیابد.
باید دانست که مقام ائمّه ،آنگونه که در متن زیارت آورده شده ،باالتر از
جایگاه واقعی آنها ترسیم نشده ،جایگاهی که خداوند عنایت فرموده و فوق تصّور و ادراك
متعارف بشری است .بهواقع غلوّ و مبالغهای در عبارات زیارت صورت نگرفته است.
تـو را چنـان کـه تویی ـر نظر کجا بیند به قدر بینش خود ر کسی کند ادراک

مقدمه \ 29
م
در فرازی از آن زیارت عمیق خطاب بهمعصومین عرض میشود« :مَنِ اعْتَصَ َ

بِکُمْ فََقدِاعْتَصَمَ بِاهلل»( ،هرکس بهشما ]اهل بیت[ متوسّل شود هرآینه بهخداوند
ط
تمسّک جسته است) .در قرآن نیز میفرماید« :وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاهللِ فََقدْ ُهدِیَ الِی صِرا ٍ

مُسْتَقیمٍ» (آل عمران( ،)101 ،هرکس که بهخداوند اعتصام نماید بهراه مستقیم هدایت
شده است) .این بزرگان «اسماء الحسنی» هستند که قرآن در سورهی اعراف ،آیة 180
میفرماید 5 :برای خداست اسماء نیکو پس خدا را با آنها بخوانید .و امام صادق
سنَي الَّتِي الیَْقبَلُ اهللُ مِنَ الْعِبادِ عَمَالً اِلَّابِمَعْرِفَتِنا »1در زیارت جامعه
میفرماید« :نَحْنُ اْلاَسْماءُ الْحُ ْ
نیز آمده است «بِکُمُْینَفَِّسُ اْلهَمَّ وَیَکْشِفُ الضُّرَّ  ...بِکُمْاَخَرَ َجنَا اهللُ مِنَ الذُّلَِّ وَ فَرََّج

َعنّا غَمَراتِ الْکرُُوبِ» ( ،خداوند بهوسیلهی شما اندوه را میزداید و پریشانی را برطرف
میسازد ...بهسبب شما ما را از خواریها رهایی داده و اندوههای جانکاه و طاقتفرسایمان
را زدوده است).
این رساله در پی استخرا و تدوین برخی از آیات والیت و تطبیق آنها با جمالت
زیارت جامعه است که در حقیقت میتوان آن را «آیاتالوالیه در زیارت جامعه» دانست.
ذیل هر فراز زیارت جامعة کبیره ،آیة مرتبط با آن انتخاب شده است .در هر مبحث
بهبیان مفردات ،اقوال مفسّران فریقین ،روایات ذیل آیة مربوطه و بعضاً بیان شارحان
زیارت و نهایتاً نتیجهگیری از تلفیق و ترکیب فراز زیارت با آیة مرتبط با آن پرداخته شده
است .البته هر تفسیری با شیوهای نگاشته شده و میشود ،مثالً تفسیرکشّاف (ادبی) ،تفسیر
فخر رازی (بیان احتماالت مختلف) ،مجمعالبیان و روحالمعانی (نقل آرای مفسران) ،تفسیر
قرطبی (جنبههای فقهی) ،فی ظالل القرآن و المنار (مسائل اجتماعی) ،صافی ،برهان،

 -1بحار االنوار ،25 :ص .5
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نورالثّقلین ،جامع ،کنز الدّقائق و درّ المنثور (روایات) ،المیزان (قرآن بهقرآن) ،تفسیر
طنطاوی (مسائل طبیعی) ،تفسیر نمونه (شرح آیات و مباحث مربوط) .در این رساله صرفاً
بهنقل اقوال مفسّران اکتفا نشده ،بلکه مطالب استخرا شده حالت نقد و بررسی آنها و
گزارش تفسیری دارد و نگارنده سعی کرده نکات کاربردی را که برای فکر یا عمل انسان
در زندگی روزمرّه مفید است ،ارائه کند.
این کتاب پایاننامة کارشناسی ارشد اینجانب در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خوی،
میباشد که در شهریور ماه سال  1387دفاع شده است و با اندکی اضافات و تجدیدنظر
برای استفادة عموم تقدیم میگردد.
در این دورة زمانی که درکار پژوهش حاضر بودهام ،همواره از خدا میخواستم تا
بهسوی آنچه حقّ و حقیقت است ،رهنمون گردم؛ و از جهل و غفلت و عجب و عصبیّت،
برکنار بمانم .امید دارم که اجابت فرموده باشد.
کار پژوهش و نگارش این پایاننامه که با امید اعانت و عنایت یگانه منجی جهان
بشریّت حضرت بقيّةاهلل االعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء آغاز شده و سطرْ سطرِ آن
با یاد او و آباء کرامش و بهانتظار او تدوین شده ،بیش از یک سال طول کشید ،تا این که
در تابستان سال 1386هجری شمسی ،در یادمان آغاز امامت آن سلیمان زمان ،بهپایان
رسید و بهعنوان ران ملخی ،بلکه بال مگسی ،تقدیم آستان آسمانْسایِ حضرتش گردید.
امید است که این گام نخست ،راهگشای تحقیقات بیشتر و گستردهتر توسّط
پویندگان راه حقّ و حقیقت و عاشقان آستان والیت بوده و مرضیّ خداوند سبحان قرار
گیرد.
وَ ما تَوْفِیقِی اِالّ بِاهللِ
عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیبُ

ّ
ن
عباس وری
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 .1-1هدف

هدف و مقصود رسالهی تحقیقی حاضر را ابعاد چندگانهای مینمایانند که عبارتنـد
از:
الف. جمع و ترتیب آیاتی که ضمن جمالت زیارت جامعهی کبیره تفسیر شده و نیـز
أ.
احادیثی که در این عرصه روایت شده است.
ب .گامی در جهت شرح موضوعی زیارت جامعهی کبیره .تا آنجا کـه نگارنـده تتبّـع
نموده ،پیش از این رساله دانشگاهی مشخّصاً با این عنوان تدوین نشده است.
ج .در جامعهی امروزی از مسائل مورد نیاز و جاذبهدار ،مباحث مربوط بهمتون زیارات
مأثوره و ارتباط آن با قرآن کریم است که آگاهی از آن میتواند بخشـی از ایـن
نیاز را ـ که در جهت تربیت دینی بر اساس معارف حقّة اهل بیت اسـت ــ
تأمین کند.
د .مقایسهی تفسیرهای مختلف آیـات مربوطـه بـا جملـههـای مـرتبط در زیـارت
جامعهی کبیره و نتیجهگیری از این مقایسه در جهت تبیین امامت.
ه .عالقهی شخصی بهموضوع رساله و تصمیم بهادامهی پژوهش پیرامـون مباحـث
زیارت جامعة کبیره که در واقع ،در راستای مطالعات این جانب بـرای تـدریس و
تبلیغ مسائل دینی و مذهبی است.
و .توجّه علمی و عملی بهنقش الگویی ائمّه در تمام شـئون زنـدگی از طریـق
تبیین صحیح معارف زیارت جامعهی کبیره که تنها راه دینداری واقعی محسـوب
میشود.
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ز .هدف نهائی ،رسیدن بهپاسخ مستند و خردپسند این پرسش است که آیا بیان امام
هادی در متن این زیارت ،نوعی تفسیر مأثور محسوب میشود یا نه؟ آنگـاه
که حقّانیّت این باور زنده ،سازنده و نگهدارنده ثابت شود ،در جان مسلمانان جای
گرفته و برکات خویش را نشان خواهد داد.
 .2-1تاریخچۀ تحقیق

 -1در پاییز سال 1385ـ اوایل دورهی دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد در پی
گفتگو با استاد ،دکتر سیّد جعفر حسینیاصل ـ مدیر محترم گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد شهرستان خوی ـ بهفکر افتادم تا مستندات قرآنی زیارت
جامعهی کبیره را جمعآوری کنم.
 -2در بهار  1386بهعنوان یکی از تکالیف تحقیقی ،در درس تفسیر قرآنی  2برای
موضوع هدایت در قرآن ،تعدادی از آیات قرآنی را انتخاب و از تفاسیر مختلفه ،تحقیقات
نسبتاً گستردهای پیرامون آنها انجام شد.
 -3در پاییز سال  1386برای درس تفسیر قرآنی  3پیرامون آیهی تطهیر که یکی
از مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره است ،تحقیقات مبسوطی از منابع تفسیری انجام
دادم.
 -4این کارها ،زمینهای شد تا مصمّم شوم تمامی آیات قرآنی مرتبط با عبارات
زیارت جامعهی کبیره را در یک مجموعة اختصاصی ،گرد آورم .در این ارتباط ،جداولی بر
مبنای فرازهای زیارت و نظم تدوینی قرآن کریم تنظیم و تحت عنوان «مستندات قرآنی
زیارت جامعهی کبیره» تدوین و در همان فصلنامه شمارهی  16بهتاریخ پاییز  1385در
شد.
 -5ذیل یکی از جمالت زیارت جامعهی کبیره «وَ الرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ» مقالهای تحت
عنوان «تداوم امامت برمبنای آیهی  51سورهی قصص» تدوین و در فصلنامهی سفینه
شمارة  26مورّخة تابستان  1388در شد.
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 -6بررسیها نشان داد که اکثر قریب بهاتّفاق کتب منتشره در مورد زیارت
جامعهی کبیره شرح ترتیبی جمالت زیارت است و کار موضوعی نیافتم.
چنان مقدّر شد که این موضوع بهعنوان پایاننامهی فوقلیسانس اینجانب تصویب
شود تا با استعانت از خداوند متعال این کار مقدّس را آغاز کنم .خدای بزر

را سپاس

میگزارم که بهمن بیمقدار این توفیق عظیم را ارزانی فرمود.
 .3-1روش کار و تحقیق

مطالعات دینی بهلحاظ گستردگی موضوعات و دامنهدار بودن مباحث و پیچیدگی
مسائل از روشهای متنوّعی برخوردار است .ولی بهاجمال میتوان ساختار مطالعات دینی
را در دو عرصهی کلّی «معقول» و «منقول» خالصه کرد .این دو ساحت نیز در عین
تفاوت قلمرو ،سازگاری و تعامل تامّ با هم دارند ،بهگونهای که منقوالت ،ابزار اثارهی
دفائن عقول است .عقول نیز ابزار ضروری برای نکتهیابی و ارزشگذاری در باب مأثورات
است .لذا محقّقی که در تعقّل ناتوان باشد ،رهاوردهای تحقیقی وی نیز معیوب و مخدوش
خواهند بود.
زیارت جامعهی کبیره ،متنی مأثور است که از امام هادی بهیادگار مانده و
شواهـد قـرآنی آن فـراتر از مشترکات لفظی آیات قرآنی مندر در آن است .چون زیارت
کالم معصوم است ،در جایجای فرازهای نورانی آن ،رایحهی روحبخش وحی را میتوان
استشمام نمود؛ ولی موضوع رساله و هدف از تدوین آن ،بررسی و واکاوی مستندات قرآنی
توأم با روشنسازی لفظی و انطباق معنوی بوده که در البهالی زیارت آمده است.
تحقیق این پایاننامه ،کتابخانهای بوده و تلفیقی از روش عقلی و نقلی است که با
تحلیل عقلی بهبررسی آیات و روایات میپردازد .بیش از یکصد آیه از قرآن در متن زیارت
مورد استناد واقع شدهاند که حدود بیست آیه مورد بررسی و تطبیق با متن زیارت واقع
شده است .بهاین صورت که ابتدا شواهد قرآنی زیارت استخرا شده و در دو جدول
جداگانه برمبنای متن زیارت و نظم تدوینی قرآنکریم (ترتیب سور قرآنی) تدوین شدهاند.
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سپس آیات بهصورت جداگانه مورد بررسی مفردات ،ترجمه ،تفسیر ،توضیح ،بیان مصداق و
بیان سبب نزول قرار گرفته و نظرات مؤیّد کالم امام هادی در آنها تبیین شدهاند .نیز
در مواردی آیات همسو باهم در یک مدخل مورد اشاره و استناد واقع شدهاند.
در ترجمهی آیات شریف قرآن ،از ترجمهی استاد محمّد مهدی فوالدوند استفاده
شده است.
برای رعایت اصول علمی نگارش ،از تمامی القاب ،تعابیر و عناوین احترامآمیز،
برای بزرگان و دانشوران ،صرفنظر شده است .از محضر یکایک ایشان ،بهویژه اساتید
معظّمی که حقّ تعلیم برنگارنده دارند ،صمیمانه و متواضعانه ،درخواست عفو و بخشایش
میکنم.
بیتردید این کار بهعنوان نخستینگام ،خالی از نقص و کاستی نخواهد بود.
امیدوارم بتوانم با راهنماییهای دلسوزانهی دوستداران قرآن و اهل بیت در تکمیل
آن توفیق یابم.

فصل پنجم .بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعهی کبیره 37 /

فص ّ
ل دوم
ربرسي سندی

زيارت جامعهی كبيره

فصل پنجم .بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعهی کبیره 39 /



 .1-2زیارت جامعۀ کبیره ،منشور امامت

زیارت جامعه ،منشور بلند امامت و هدایت است که سیلگونه از کوهسار وجود
هادی امّت ،حضرت ابوالحسن ثالث علیّ بن محمّد النّقی (علیه و علی آبائه و ابنائه افضل
الصّلوة و السّالم) سرازیر شده است .این منشور بلند ،هرچند که در لباس شرح فضایل و

کماالت خلفای برجستة الهی ،یعنی اسرة طاها و یاسین ،ائمّة اطهار بیان شدهاست،
لیکن معارف عمیق توحیدی ـ والیی آن بهسان سیلی بنیانکن اساس شرك و
دوگانهپرستی و بنیاد بیگانهگرایی را برمیکَنَد و با پیشروی بهسوی دشت و دَمَن امّت
اسالم ،تشنهکامان حقیقت و معرفت ناب نبوی و ولوی را سیراب میکند.
 .2-2مصادر زیارت جامعۀ کبیره

زیارت جامعة کبیره در منابع متعدّدی نقل شده که در مقدّمة این رساله بهبرخی از
آنها اشاره شده است در این فصل ،ده مصدر از مصادر آن را ذکر میکنیم.
 -1من الیحضره الفقیه شیخ صدوق.370/2 ،
 -2عیون اخبار الرّضا علیه السّالم شیخ صدوق.277/2 ،
 -3تهذیب االحکام شیخ طوسی.95/6 ،
 -4البلد االمین شیخ کفعمی ،ص .297
 -5روضة المتّقین علّامه محمّد تقی مجلسی.450/5 ،
 -6بحاراالنوار محمّدباقر مجلـسی .127/102 ،
 -7تحفة الزّائر محمّدباقر مجلسی ،ص .363
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 -8الوافی فیض کاشانی.416/10 ،
 -9عمدة الزّائر سید حیدر کاظمی ،ص .370
 -10مستدرك الوسائل ،محدّث نوری.416/10 ،
از علمای عامّه ،شیخاالسالم ابراهیم بن محمّد بن مؤیّد جوینی شافعی،
متوّفای722ه .ق آن را در کتاب پر ار «فرائدالسّمطین» با سلسله اسناد خود از امام
هادی[علیهالسّالم] روایت کرده است.

1

متنی که در این رساله بدان استناد شده ،از کتاب «فی رحاب الزّیارة الجامعة»
تالیف :سیّدعلی حسینی صدر انتخاب شده است.
 .3-2فهرست اجمالی و چهار چوبهی زیارت جامعۀ کبیره:

این زیارت شریف از چند بخش ترکیب یافته یعنی محور اصلی در آن ،سه امر است:
 .1بیان صفات کمال و تذکار مناقب و مقامات خاندان رسالت.
 .2عرضهی اعتقادات حقّه بهمحضر آنان.
 .3دعاها و مسألتهایی که ضمن زیارت ،بهخصوص در قسمت نهایی آن آمده است.
موضوع اول ،از همه چشمگیرتر است ،یعنی :بیان کماالت دودمان رسالت و خاندان
نبوّت.
با توجّه بهسه جهت یاد شده ،قسمتهای مختلفی در این زیارت بهچشم میخورد.
در قسمت نخست آن با پنج فقره سالم روبهرو میشویم .در این پنج فقره سالم ،پنجاه و
شش صفت از اوصاف کریمهی حضرات معصومین آمده است.
ُّوةِ» آغاز میشود و با
این مجموعه با جملهی «اَلسَّالمُ عَلَیکُم یا َأهْلَ بَیْتِ النبَّ
جملهی«َونُورِِه وبُرْهانِهِ و رَمحُة اهلل وبَرَکاتُهُ» خاتمه میپذیرد.
 -1فرائدالسمطین ،2 :ص .179

فصل دوم .بررسی سندی زیارت جامعه کبیره \ 41
قسمت دوّم زیارت ،متضمّن شهادت بهوحدانیت حقّ و گواهی بهرسالت حضرت
ختمی مرتبت و اقرار بهپیشوایی خاندان والیت است .در این قسمت ،بیش از  120کمال
دیگر از کماالت این دودمان با مضامین مختلف و عبارات متفاوت بازگو شده است تا
َد عَلیْکُمْ فیاَسْفَلِ دَرَکٍ مِ َن الْاَحیمِ».
جملهی «وَ مَنْ رَّ
در ادامهی سخن ،به 15کمال دیگر از مقامات این خاندان و عوالم گذشته توجّه
ب
رَ
حدِقینَ» تا جملهی «و قُ ْ
میشود ،از جملهی «خَلَقَکُمُ اهللُ اَنْوارَاً فَاَعَلَکُمْبِعَرْشِهِ مُ ْ

َمنْزِلَتِکُمْ ِمنْهُ».
از آن بهبعد زیارت ،شکل دیگری بهخود میگیرد .گویا زائر بهوجد آمده و دل از دست
داده و در مقام تفدیه و قربانی و جاننثاری برمیآید:
من کِه باشم که در برابر بودِ اینان ،بودی داشته باشم؟ پدر و مادر و کسان ما کیاناند
که درکنار اینان ،کیانی بهخود گیرند و اظهار وجودی داشته باشند؟! خوب است همه فدای
م وَ اُمّی وَنَفْسی وَ َاهْلی وَ مالی» در
اینان شویم که این جهت ،مکرّر با جملهی «ِباَبی اَنْتُ ْ
زیارت اظهار میشود.
در ضمن این جمالت ،قسمتی از عقاید خود و حقایقی که باور داشته ،بهآن معتقد
هستیم بر زبان میآوریم و سرانجام ،این فراز با دعا و مسئلت نسبت بهاطاعت و پیروی از
حضراتشان خاتمه پیدا میکند.
باز در مقام تفدیه برمیآید و عبارات زیارت او میگیرد که دیگر کمیت گفتار ،از تک
و تاز باز میماند و بهعجز از توصیف اعتراف مینماید .معذلک باز زبان بهثنا میگشاید و
بیش از ده صفت از اوصاف حمیدهی حضراتشان را میآورد ،تا آن که این قسمت بـا
تاَحَداً مِ َن الْعالَمینَ» بـهاو شکوفایی خود میرسد.
هلل مالَمْیُؤْ ِ
جملـهی« :آتاکُمُ ا ُ
باز در مقام تفدیه برآمده بهذکر کماالت میپردازد و حدود سی کمال دیگر میآورد و با
کلمهی «منتهاهُ» بهانتها رسیده ،تفدیهی تازهای اظهار میکند و اقرار بهعجز نموده در
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مقام دعا برمیآید و زیارت خاتمه پیدا میکند.
در مجموع ،زیارت نزدیک بهدویست و پنجاه وصف کمال و نعت جالل این خاندان
بهتعبیرات مختلف آمده است که شاید در بین زیارات رسیده از خاندان رسالت
مشابهی نداشته باشد و بیجهت نیست که آن را زیارت جامعه و جامعهی کبیره گفتهاند.

1

 .4-2متن زیارت برترین شاهد:

یکـی از مقّـدمـات رایج برای استنباط احکام شرعی فقهی ،بحث سندی روایات
منقـول از معصومان است .بـر ایـن اساس ،روایـات را بـهدستههـای صحیح ،حسن،
مـوثّق ،ضعیف و ...دستهبندی میکنند و برای هریک از این دستهها جایگاه خاص و
کاربـرد ویـژهای قائل هستند ،یعنی برخی از اینها بهتنهایی میتواند مستند فتوا قـرار
گیرد ،برخی از اینها در حدّ تأیید کارآیی دارد ،برخی از اعتبار ساقط است و اصالً کار آیی
ندارد و...
لیکن چنان که روشن است ،اصل این بحث ،موضوعیّت و ارزش ذاتی ندارد ،بلکه
طریقیت دارد و ارزش آن بهاین است که راهی برای اطمینان بهصدور حدیث از
معصوم باشد .از این رو گفته اند :از هر راهی که این اطمینان حاصل شود ،کفایت
میکند :خواه بهعدالت راوی باشد یا بهوثاقت وی ،بهعلوّ متن روایت باشد یا بهعمل کردن
فقها بهمتن و اسناد بهآن در مقام استدالل یا هر راه دیگر .لذا تصریح کردهاند که اگر متن
روایت بهگونهای بود که صدور آن از غیرمعصوم ممکن نبود ،اطمینان مورد اشاره حاصل
میشود و میتوان بهصدور آن از حجّت بالغهی الهی مطمئن شد.
متن زیارت جامعة کبیره بهگونهای است که هرمنصفی ،صدور این معارف بلند را از
غیرمعصوم محال عادی میداند .افزون برآن که خطوط کلّی آن را با خطوط کلّی معارف
قرآنکریم ـ که تنها مرجع نهایی در بررسی روایات است ـ هماهنگ میبیند و این ،چیزی

 -1با استفاده از :جامعه در حرم :ص .43-42
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است که ما را از بحث سندی آن بینیاز میکند.

1

 .5-2بررسی سندی زیارت جامعۀ کبیره:
زیارت «جامعة کبیره» یکی از مهمترین زیاراتی است که از امامان اهل بیت

برای ما روایت شده است .این زیارت عظیم ،فشردهای از عقاید مکتب اهل بیت را
دربردارد و مقامات حقّة ائمّة معصومین و جایگاه واالی ایشان نزد خدای عزّوجلّ را
آشکار میسازد و نشان میدهد که آن بزرگواران ،جایگاههای معرفت خدا منزلگاههای
برکت خدا معدنهای حکمت خدا ،خازنان علم خدا ،حافظان سرّخدا ،حامالن کتاب ،وارثان
رسول اهلل ،اوصیای نبیّ خدا ،و ذریّهی آن حضرت هستند .عبارات بلند و شریف
زیارت «جامعة کبیره» برتر از کالم سایر خلق و دون کالم خالق است .کالمی که عمق
آن در ادراك اندیشههای خام نمیگنجد ،همانگونه که امامان اهل بیت در روایات
صحیح بهآن اشاره کردهاند.
امام باقر فرمود :حدیث ما دشوار و سخت است ،کسی جز فرشتهی مقرّب یا
نبیّ مرسل یا بندهای که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده باشد ،بدان ایمان نمیآورد.
پس هرچه از آن را که دلهایتان پذیرفت ،بگیرید و هرچه را انکار کرد بهخود ما
بازگردانید 2.امامان ما بهما دستور دادهاند حدیث و روایتی را که نمیتوانیم بفهمیم،
انکار نکنیم ،بلکه برماست که آن را به«َاهْلِ الذِّکْرِ» و «اوُلِی اْلاَمْرِ» و «عَْیبَةُ عِلْمِ اهلل»

(جایگاه علم خدا) باز گردانیم.
البتّه کسانی که نسبت بهنظریّات و عقاید خویش شیفته اند و توان درك و دستیابی
بهعمق مضامین این زیارت عظیم را ندارند ،میکوشند تا از راههای مختلف بهردّ و انکار
آن بپردازند.
گاه میگویند :سند آن ضعیف است.
 -1بنگرید :ادب فنای مقربان ،1 :ص .88-87

 -2بصائر الدرجات :ص .41
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گاه آن را از اخبار آحاد میدانند.
گاهی مضامین آن را مخالف ظواهر قرآن کریم بر میشمارند.
دراین نوشتار ،بهبحث سند زیارت وتوثیق راوی آن ،موسی بن عمران بن یزید
نخعی میپردازیم.

1

 .6-2شخصیّت رجالی موسی بن عمران نخعی:

معترضان بهزیارت «جامعة کبیره» سند آن را صحیح نمیدانند ،بهاین دلیل که در
سند آن «موسی بن عمران نخعی» مجهول یا ضعیف ،وجود دارد.
این اشکال وارد نیست ،زیرا موسی بن عمران نخعی که در سند زیارت آمده،
همان است که شیخ صدوق درکتاب «من ال یحضره الفقیه» ،او را «موسی بن عبداهلل»
دانسته است 2.و در عیون اخبارالرّضا او را «موسی بن عمران» نام برده است 3.نام
اوّل ،فقط در «من ال یحضره الفقیه» و بهتبع آن در روایات کسانی چون شیخ طوسی ،در
4

تهذیب آمده است.

نام دوّم ،بیشتر شناخته شده است .او همان کسی است که «محمّد بن عبد اهلل
کوفی» ثقه ،از او روایت میکند .نجاشی دربارهی او میگوید« :او همان محمّد بن جعفر
کوفی اسدی ،معروف بهمحمّد بن ابیعبداهلل است» .او همان کسی است که نزد نجاشی
به«ابیالحسن کوفی» و نزد شیخ طوسی به«ابی الحسین اسدی» شناخته شده است.
شیخ طوسی درکتاب غیبت گوید :او از اقوام ثقاتی است که توقیعات نوّاب اربعه
برای آنها صادر شده است.
پس «موسی بن عبداهلل» و «موسی بن عمران نخعی» یکی است .عبداهلل نام جدّ
موسی است یعنی او «موسی بن عمران بن عبداهلل نخعی» است .قرینهی این امر ،آن
 -1شیخ علی نمازی در مستدرکات علم رجال الحدیث (شماره  ،)15344او را همان «موسی بـن عمـران
بن عبداهلل نخعی» دانسته است.

 -2من ال یحضره الفقیه ،2 :ص .609

 -3عیون اخبارالرّضا ،1 :ص .305

 -4تهذیباالحکام ،6 :ص .95
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است که «موسی بن عمران نخعی» برادرزادهی« :حسین بن یزید نوفلی» است و روایات
بسیاری از او نقل کرده است .و «حسین بن یزید نوفلی» درکتاب «روضة کافی» تصریح
کرده که جدّش «عبداهلل» بوده و روشن است که او جدّ عمو و پدرش بوده است.

1

البتّه در طریق این حدیث «محمّد بن عبداهلل اسدی» از موسی بن عمران از
عمویش «حسین بن علی بن عبداهلل» از «علیّ بن جعفی» است که ظاهراً در نام پدر
عمویش ،تصحیفی رخ داده است ،یعنی لفظ «بن عیسی» باید «بن یزید» باشد ،بهاین
نحو« :از عمویش حسین بن یزید بن عبداهلل» .و این تصحیف در چنین شکلی قریب و
ممکن است .همانند آن در نام عمویش بسیار اتّفاق افتاده است ،چنان که در برخی از
طرق« ،حسن بن یزید» و در برخی «حسین بن زید» یا «حسن بن زید» آمده و اینگونه
تصحیفها در نسخهها و طرق ،شناخته شده است .اضافه برآن ،این که الزمهی وحدت
طریق صدوق ،وحدت راوی نیز هست.
 .7-2سؤال راوی از امام هادی:

کیفیّت در خواست «موسی بن عمران نخعی» از امام هادی قابل توجّه است  .وی
گفت" :ای زادهی رسول خدا سخن بلیغ و کاملی بهمن بیاموز که هرگاه خواستم یکی از
شما را زیارت کنم ،بدان لفظ باشد" .این لحن بیان میرساند که او بهائمّه معرفت
واالیی دارد و عقیده دارد که آنان شئونی واال و مقامی قابل پیروی دارند و نور امامت و
مقام خالفت را همسان میداند.
 .8-2بیان امام هادی:

متن سخنان امام به«موسی بن عمران» میرساند که او در شناخت مقامات و
اسرار ائمّه جایگاه بلندی داشته است و این همانند اعتقاد فقها در بارهی «عمر بن
 -1کافی ،8 :ص .152
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حنظله» است.
آری ،در خواست او و جواب امام در این متن ،حاکی از مقام علمی و جاللت
شأن اوست و این قرینهای استوار و قابل اعتماد است.
همچنین بلندای مضامین زیارت از نظر لفظ و معنی و ترکیب ،همگی دلیل قوّت آن
است و نشان میدهد که همتا و همسان روایات صادره از ائمّه است .چنان که
مضامین و فقرات آن همانند قواعد معرفتی ایشان است و با روایات مستفیضهی ابواب
معارف همسویی دارد ،هرچند از حیث لفظ در برخی موارد مختلفاند ،ولی لُبّ معنی و
نتیجهی آن یکی است.
 .9-2توثیق نخعی بهوسیلۀ بزرگان:

مرحوم آیتاهلل العظمی خوئی (م1413ه) بهخاطر آن که روایات نخعی در تفسیر
(علیّ بن ابراهیم) قمی آمده ،اورا ثقه دانسته است.

1

شیخ عبداهلل مامقانی (م1351ه) دربارهی او گوید :متن روایات او دلیلی آشکار
براین است که او امامی مذهب و صحیح االعتقاد بوده است .نیز همین که موالی ما امام
هادی چنین زیارت مفصّلی را بهاو تلقین فرموده ـ که متضمّن بیان مراتب ائمّه
است ـ شهادتی است براین که این مرد از نیکان بوده و روایات او مورد قبول ائمّه
2

بوده است ،لذا عدم ذکر او درکتابهای رجالی ،باعث قدح او نمیشود.
 .10-2امام زمان و زیارت جامعۀ کبیره:

عالم محقّق مرحوم میرزا حسین نوری طبرسی قدّسسرّه داستان یکی از صالحان
را که خدمت امام زمان(عج) رسیده و سفارش آن حضرت بهخواندن این زیارت را چنین
نقل کرده است:
 -1معجم رجال الحدیث ،20 :ص . 66

 -2تنقیحالمقال ،3 :ص .257

فصل دوم .بررسی سندی زیارت جامعه کبیره \ 47
حدود 17سال پیش 1،متّقی صالح سیّد احمد بن سیّد هاشم بن سیّد حسن موسوی
رشتی ـ أیّده اهلل ـ که از تجّار شهر رشت است ،وار د نجفاشرف شد و در معیّت عالم
ربّانی و فاضل صمدانی شیخ علی رشتی ،در منزل بهدیدار من آمدند .هنگامی که
برخاستند ،شیخ علی رشتی مرا آگاه کرد که این سیّد احمد ،از صالحان درستکار است و
اشاره کرد که داستان غریبی برای او رخ داده و سیّد احمد رشتی تشرّف خود بهدیدار
صاحبالزّمان را برایم بازگفت ...تا آنجا که گفت :آقای من ـ صاحبالزّمان ـ فرمود :عنان
(مرکب) را بهمن بده ،آن را بهاو دادم .عنان را بهدست راست گرفت و بیل را بهدوش چپ
انداخت و بهراه افتاد ،بهگونهای که اسب بهبهترین صورت پذیرش ،در خدمت او بود .سپس
دست برزانوی من نهاد و فرمود :چرا شما نماز نافله را بهجا نمیآورید؟ نافله ،نافله ،نافله! و
سهبار تکرار کرد .سپس فرمود :چرا زیارت عاشورا را ترك میکنید؟ عاشورا ،عاشورا،
عاشورا! و سهبار تکرار کرد .سپس فرمود :چرا با زیارت جامعه ،زیارت نمیکنید؟ جامعه،
جامعه ،جامعه!

2

الزم بهتوضیح است که در تدوین بندهای  5الی  10این فصل از مقالة «بررسی
سندی زیارت جامعة کبیره» تاٌلیف آیتاهلل شیخ محمّد سند (فصلنامة سفینه ،شماره )15
استفاده شده که ترجمة بخشی از کتاب «دراسات حول الزّیارة الجامعة الکبیرة» است.

 -1یعنی سال  1285قمری ،چون نجم ثاقب در سال  1302قمری تألیف شده است.
 -2نجم ثاقب (ترجمه عربی) ،2 ،ص .273
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توضيحاتی پيرامون
جداول و نمایهی آیات در
زيارت جامعۀ كبيره

این رساله مستندات قرآنی عبارات زیارت جامعهی کبیره را مورد بررسی قـرار داده
اســت .ولــی در جــداول تنظیمــی ،هرگــز ادّعــا نشــده کــه آیــات گــرد آورده ،محصــول
جست و جوی تامّ و تمام ،در همهی منابع و مصـادر اهـل سـنّت و امامیّـه باشـد .بلکـه
نگارنده برآن بوده تا بدون تکیه برمکتوبات واسطه ،آنچه خودش ،در حدّ مقدور خویش ،در
متون قابل وصول این موضوع ،بهطور مستقیم یافته ،بررسی و مطالعه کند و برگزیدة آنها
از جهت وضوح ،ارتباط و استناد را دستهبندی و مطابقه نماید .با این امیـد کـه خواننـدهی
پژوهنده ،از همین مجموعه گسترده ،بهنتیجه مطلوب و پسندیده دست یابد.
در این مجموعه ،بیش از یکصد آیه در ارتباط با جمالت زیارت جامعهی کبیره ،در
برابر دیدگان پژوهشگران قرار گرفته است.
موارد یاد شدهی فوق در دو جدولی که خواهد آمد ،مباحث «تفسیر ظاهر آیـات» ،
«تأویل باطن آیات»« ،تعیین مصداق آیات» و «تمثّل و استشهاد بهآیات» مـورد بحـث و
بررسی قرار گرفته است.
بهدنبال هریک از موارد قرآنی ،اخبار و اقوال تفسیری که دربارهی آن آیه یا آیـات،
در متون حدیث ،تفسیر و عقاید آمده ،گزینش و گـردآوری و گـروهبنـدی شـده ،از میـان
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مصادر پرشمار آنها ،اغلب بهنقل دو یا سه مدرك که کهنتر بوده اند ،اکتفا گردیده است.
صاحب نظران از مطابقه و مقایسه میان متـون آیـات و عبـارات زیـارت جامعـهی
کبیره ،بهویژه پس از عنایت بهمحتوای هرمورد و اخبار و اقوال تفسیری آن نکـات جـالبی
بهدست خواهند آورد.
از آنجا که آیات مفسّره بهتناسب فرازهای زیارت جامعـهی کبیـره ،پراکنـده شـده
بودند ،جدول دیگری نیز بهترتیب نظم تدوینی قرآنکریم تنظیم شد کـه بـهترتیـب سـور
قرآنی از سورههای مختلف قرآنکریم که آیات آن مورد استناد قرار گرفته ،قسمتی از متن
هر آیه بههمراه نام سوره ،شمارهی آیه و عبارت مرتبط با آن ازمتن زیارت جامعهی کبیره
در آن آورده شده است .البتّه نگارنده ادّعای استقصای تامّ ندارد امّا از هـیچ کوششـی هـم
فروگذار نکرده است.

1

امید است که جدولها و نمایههای آیات مفسّره در زیارت جامعهی کبیره که برای
ساماندهی آنها ،زمان زیاد و حوصلة بسیار بهکار رفته ،بتواند آثار و ثمرات سودمندی بـرای
اهل تحقیق بههمراه داشته باشد.

 -1بنگـرید :بهمقالة نکتههـای پژوهشی پیرامون زیارت جامعة کبیره از نگــارنده در سـفینه :شـمارة ،16
ص  126الی .134
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ترتيب

سوره

آیه

آیه مشابه

1

حمد

6

16مائده 153 -انعام

2

حمد

7

 14نمل

3

حمد

7

 36احزاب

4

بقره

43

5

بقره

56

 243بقره

6

بقره

58

 161اعراف

7

بقره

105

 74آلعمران

قرآنی

متن آیه

اهْدِنَاالصِّرَاطَالْمُسْتَقِيمـ...وَيَهْدِيهِمْإِلىَصرَِاطٍمُّسْتَقِيمـوَأَنَّهَذَاصرَِاطِىمُسْتَقِيمًافَاتَّبِعُوه...

متن زیارت

وَصِرَاطِه ـوَأَدِلَّاءَعَلَىصِرَاطِه ـأَنْـتممُالصِّـرَاطم
الْأَقْوَم

ترتيب
زیارت
28

...غَيرِْالْمَغْضموبِعَلَيْهِم...ـوَجَحَدُواْبهَِاوَاسْتَيْقَنَتْهَاأَنفمسُهُمْظملْمًاوَعُلموًّا...

وَعَلَىمَنْجَحَدَوَلَايَتَكممْغَضَبُالرَّحْمَن

93

...وَلَاالضَّالِّينـ...وَمَنيَعْصِاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْضَلَّضَلَالًامُّبِينًا

وَضَلَّمَنْفَارَقَكمم

67

وَأَقيمُواالصَّالةَوَآتمواالزَّكاةَوَارْكَعُوامَعَالرَّاكِعينَ

وَأَقَمْتممُالصَّلَاةَوَآتَيْتممُالزَّكَاةَ

50

ثمُبَعَثْنَاكمممِّنبَعْدِمَوْتِكممْلَعَلَّكممْتَشْكمرمونـ...فَقالَلَهُمُاللَّهُمُوتمواثممَّأَحْياهُم…

مُصَدِّقٌبِرَجْعَتِكممْ

78

وَالْبَابُالْمُبْتَلَىبِهِالنَّاس

61

...وَاللَّهُيخَْتَصُّبِرَحْمَتِهِمَنيَشَاء…

وَمَعْدِنَالرَّحْمَة

4

8

بقره

143

...لِّتَكمونمواْشهَُدَاءَعَلىَالنَّاس...

وَشمهَدَاءَعَلَىخَلْقِهـوَشمهَدَاءُدَارِالْفَنَاء

44

9

بقره

256

...قَدتَّبَينَالرُّشْدُمِنَالْغَى...

وَأَمْرمكممْرُشْد

96

10

بقره

256

...فَمَنيَكْفمرْبِالطَّغموتِوَيُؤْمِنبِاللَّهِفَقَدِاسْتَمْسَكَبِالْعُرْوَةِالْوُثْقَى...

...وَادْخملمواْالْبَابَسُجَّدًاوَقمولمواْحِطَّةٌنَّغْفِرْلَكمُخَطَايَاكمم ...ـ...وَقمولمواْحِطَّةٌوَادْخملمواْالْبَابَسُـجَّدًا
نَّغْفِرْلَكممْ…

وَأمشْهِدُكممْأَنِّيمُؤْمِنٌبِكممْوَبِمَاآمَنْتممْبِـهِكَـافِرٌ
بِعَدُوِّكممْوَبِمَاكَفَرْتممْبِه

77

11

بقره

269

...وَمَنيُؤْتَالْحِكْمَةَفَقَدْأموتىِخَيرًْاكَثِيرًا...

وَمَعَادِنِحِكْمَةِاللَّه

16

12

بقره

285

ءَامَنَالرَّسُولمبِمَاأمنزِلَإِلَيْهِمِنرَّبِّهِوَالْمُؤْمِنمونَكلمءَامَنَبِاللَّهِوَمَلَئكَتِهِوَكمتمبِهِوَرُسُلِه…

وَصَدَّقْتممْمِنْرُسُلِهِمَنْمَضَى

54

13

آلعمران

8

 108اسراء

رَبَّنَالَاتمزِغْقملموبَنَابَعْدَإِذْهَدَيْتَنَاوَهَبْلَنَامِنلَّدُنكَرَحْمَةًإِنَّكَأَنتَالْوَهَّابـوَيَقمولمونَسُـبْحَانَ رَبَّناالتمزِغْقملموبَنابَعْدَإِذْهَدَيْتَناوَهَـبْلَنـامِـنْ
رَبِّنَاإِنكاَنَوَعْدُرَبِّنَالَمَفْعُوال

لَدُنْكَرَحْمَةًإِنَّكَأَنْتَالْوَهَّاب

109
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ترتيب

سوره

آیه

14

آلعمران

18

شَهِدَاللَّهُأَنَّهُلَاإِلَاهَإِلَّاهُوَوَالْمَلَئكَةموَأموْلمواْالْعِلْمِقَائمَابِالْقِسْطِلَاإِلَاهَإِلَّاهُوَالْعَزِيزمالْحَكِيم

قرآنی

آیه مشابه

متن زیارت

متن آیه

ترتيب
زیارت

أَشْهَدُأَنْلَاإِلَهَإِلَّااللَّهُوَحْدَهُلَاشَرِيكَلَـهُكَمَـا
شَهِدَاللَّهُلِنَفْسِهِوَشَـهِدَتْلَـهُمَلَائِكَتمـهُوَأمولمـو

31

الْعِلْمِمِنْخَلْقِهِالإِلهَإِلَّاهُوَالْعَزِيزمالْحَكِيم
15

آلعمران

34

ذمرِّيَّةَبَعْضمهَامِنبَعْضٍوَاللَّهُسمَِيعٌعَلِيم

طَابَتْوَطَهُرَتْبَعْضمهامِنْبَعْض

73

16

آلعمران

42

وَإِذْقَالَتِالْمَلَئكَةميَامَرْيَمُإِنَّاللَّهَاصْطَفَئكِوَطَهَّرَكِوَاصْطَفَئكِعَلىَنِسَاءِالْعَالَمِين

وَمُخْتَلَفَالْمَلَائِكَةِ

3

17

آلعمران

53

رَبَّنَاءَامَنَّابِمَاأَنزَلْتَوَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَفَاكْتمبْنَامَعَالشَّاهِدِين

18

آلعمران

101

103آلعمران

19

آلعمران

102

 16نحل

20

آلعمران

104

وَلْتَكمنمِّنكممْأممَّةٌيَدْعُونَإِلىَالخَْيرِْ…

...وَمَنيَعْتَصِمبِاللَّهِفَقَدْهُدِىَإِلىَصرَِاطٍمُّسْتَقِيمـوَاعْتَصِمُواْبحَِبْلِاللَّهِجَمِيعًاوَلَاتَفَرَّقموا…
يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْاتَّقمواْاللَّهَحَقَّتمقَاتِهِوَلَاتمَموتمنَّإِلَّاوَأَنتمممُّسْـلِمُون ـوَعَالمـاتٍوَبِـالنَّجْمِهُـمْ
يَهْتَدُون

رَبَّناآمَنَّابِماأَنْزَلْتَوَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَفَاكْتمبْنـامَـعَ
الشَّاهِدِين
مَـنِاعْتَصَمَبِكمـمْفَقَـدِاعْتَصَـمَبِـا ـوَهُـدََِمَـنِ
اعْتَصَمَبِكمم
وَأَعْلَامِالتُّقَى
إِنْذمكِرَالْخَيْـرمكمنْـتممْأَوَّلَـهُوَأَصْـلَهُوَفَرْعَـهُوَ
مَعْدِنَهُوَمَأْوَاهُوَمُنْتَهَاه

108

57

11

99

21

آلعمران

110

كمنتممْخَيرَْأممَّةٍأمخْرِجَتْلِلنَّاسِتَأْمُرمونَبِالْمَعْرموفِوَتَنْهَوْنَعَنِالْمُنكَر...

َوَأَمَرْتممْبِالْمَعْرموفِوَنَهَيْتممْعَنِالْمُنْكَر

51

22

آلعمران

134

...وَالْكَاظِمِينَالْغَيْظَوَالْعَافِينَعَنِالنَّاسِوَاللَّهُيحُِبُّالْمُحْسِنِين

وَمُنْتَهَىالْحِلْم

6

23

آلعمران

151

وَمَنْخَالَفَكممْفَالنَّارُمَثْوَاه

70

 57نور

...وَمَأْوَئهُمُالنَّارُوَبِئْسَمَثْوَىالظَّلِمِين ـلَاتحَْسَبنَالَّذِينَكَفَرمواْمُعْجِزِينَفىِالْـأَرِِْوَمَـأْوَئهُمُ
النَّارُوَلَبِئْسَالْمَصِير
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ترتيب

سوره

آیه

24

آلعمران

164

25

آلعمران

185

 71احزاب

26

نساء

58

 72احزاب

27

نساء

59

 83نساء

28

نساء

80

 59نساء

29

نساء

116

قرآنی

آیه مشابه

متن آیه

لَقَدْمَنَّاللَّهُعَلىَالْمُؤْمِنِينَإِذْبَعَثَفِيهِمْرَسُولًامِّنْأَنفمسِهِم..

متن زیارت

حَتَّىمَنَّعَلَيْنَابِكمم

...فَمَنزُحْزِحَعَنِالنَّارِوَأمدْخِلَالْجَنَّةَفَقَدْفَاز...ـ...وَمَنيُطِعِاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْفَازَفَوْزًاعَظِيمًا وَفَازَالْفَائِزمونَبِوَلَايَتِكمم
إِنَّاللَّهَيَأْمُرمكممْأَنتمؤَدُّواْالْأَمَانَاتِإِلىَأَهْلِهَا ...ـإِنَّاعَرَضْنَاالْأَمانَةَعَلَـىالسَّـماواتِوَالْـأَرِِْوَ
الْجِبال...
يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْأَطِيعُواْاللَّهَوَأَطِيعُواْالرَّسُولَوَأموْلىِالْأَمْرِمِـنكمـوَلَـوْرَدُّوهُإِلـىَالرَّسُـولِوَ
إِلىَأموْلىِالْأَمْرِمِنهْممْلَعَلِمَهُالَّذِينَيَسْتَنبِطمونَهُمِنهْمم

74
91

وَالْأَمَانَةمالْمَحْفموظَة

60

وَأمولِيالْأَمْر

25

مَّنيُطِعِالرَّسُولَفَقَدْأَطَاعَاللَّهَ...ـيَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْأَطِيعُواْاللَّهَوَأَطِيعُواْالرَّسُولَوَأموْلـىِالْـأَمْرِ وَقَرَنَطَاعَتَكممْبِطَاعَتِه ـمَنْأَطَاعَكممْفَقَدْأَطـاعَ
مِنكم...

ترتيب
زیارت

اللَّه

إِنَّاللَّهَلَايَغْفِرمأَنيُشرَْكَبِهِوَيَغْفِرممَادُونَذَالِكَلِمَنيَشَاءُوَمَنيُشرِْكْبِاللَّهِفَقَـدْضَـلَّضَـلَالَا
وَمَنْحَارَبَكممْمُشْرِك
بَعِيدًا

110

71

30

نساء

131

...وَلَقَدْوَصَّيْنَاالَّذِينَأموتمواْالْكِتَابَمِنقَبْلِكممْوَإِيَّاكممْأَنِاتَّقمواْا ...

وَوَصِيَّتمكممُالتَّقْوَى

97

31

نساء

145

إِنَّالمْمنَافِقِينَفىِالدَّرْكِالْأَسْفَلِمِنَالنَّارِوَلَنْتَجِدَلَهُمْنَصيراً

وَمَنْرَدَّعَلَيْكممْفِيأَسْفَلِدَرْكٍمِنَالْجَحِيم

72

32

نساء

172

...وَالَالْمَالئِكَةمالْمُقَرَّبُون...ـ...وَقَرَّبْنَاهُنجَِيًّا

الْمُقَرَّبُونَ

37

33

نساء

174

 52مریم

يَأَيهَُّاالنَّاسُقَدْجَاءَكممبُرْهَانٌمِّنرَّبِّكممْوَأَنزَلْنَاإِلَيْكممْنمورًامُّبِينًا

وَنمـورِهِوَبُرْهَانِه ـوَخَصَّكممْبِبُرْهَانِه ـوَنمورُهُوَ
بُرْهَانمهُعِنْدَكمم

30

34

مائدۀ

3

...وَأَتْمَمْتُعَلَيْكممْنِعْمَتي...

وَعَظممَتِالنِّعْمَة

102

35

مائدۀ

27

...إِنَّمَايَتَقَبَّلماللَّهُمِنَالْمُتَّقِين

وَبِمُوَاالتِكممْتمقْبَلمالطَّاعَةمالْمُفْتَرَضَة

103
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36

مائدۀ

54

قرآنی

متن زیارت
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ترتيب
زیارت

165بقره

...يحُِبهُّممْوَيحُِبُّونَه...ـ...وَالَّذينَآمَنمواأَشَدُّحُبًّالِلَّه...

وَالتَّامِّينَفِيمَحَبَّةِاللَّه

19

37

مائدۀ

56

22مجادله

...فَإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْغَلِبُونـِ...أَالإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْمُفْلِحُون

وَحِزْبِه

27

38

انعام

73

 35یونس

وَبِقَوْلِهِتَحْكممُون

65

39

انعام

83

 15غافر

...نَرْفَعُدَرَجَاتٍمَّننَّشَاء...ـرَفِيعُالدَّرَجَاتِذموالْعَرْش...

وَالدَّرَجَاتُالرَّفِيعَة

105

40

انعام

90

...فَبِهُدَئهُمُاقْتَدِه...

وَأَعَزَّكممْبِهُدَاه

40

41

انعام

115

وَتَمَّتْكَلِمَةمرَبِّكَصِدْقاًوَعَدْالً...

وَبِمُوَاالتِكممْتَمَّتِالْكَلِمَةم

101

42

انعام

124

...اللَّهُأَعْلَمُحَيْثميجَْعَلمرِسَالَتَه...

وَمَوْضِعَالرِّسَالَة

2

43

اعراف

68

أمبَلِّغمكممْرِسَالَاتِرَبىّوَأَنَالَكمُنَاصِحٌأَمِينـ...وَنَصَحْتُلَكممْوَلَكِنلَّاتحُِبُّونَالنَّاصِحِين

وَنَصَحْتممْلَهُفِيالسِّرِّوَالْعَلَانِيَةِ

48

44

اعراف

146

...وَإِنيَرَوْاْسَبِيلَالرُّشْدِلَايَتَّخِذموهُسَبِيالً...

وَإِلَىسَبِيلِهِتمرْشِدُون

64

45

اعراف

158

 31احقاف

...فََامِنمواْبِاللَّهِ...ـيَاقَوْمَنَاأَجِيبُواْدَاعِىَاللَّهِوَءَامِنمواْبِه...

وَبِهِتمؤْمِنمون

63

46

اعراف

180

 110اسراء

وَلِلَّهِالْأَسمَْاءُالحْمسْنىَفَادْعُوهُبهَِا...ـ...أَيًّامَّاتَدْعُواْفَلَهُالْأَسْمَاءُالحْمسْنىَ...

وَالدَّعْوَةِالْحُسْنَى

14

47

توبه

16

...وَلَمْيَتَّخِذمواْمِندُونِاللَّهِوَلَارَسُولِهِوَلَاالْمُؤْمِنِينَوَلِيجَةً...

وَمِنْكملِّوَلِيجَةٍدُونَكمم

81

48

توبه

72

وَالْأَدِلَّاءِعَلَىمَرْضَاةِاللَّه

18

49

توبه

72

بِكممْيُسْلَكُإِلَىالرِّضْوَانِ

92

 79اعراف

...قَوْلمهُالْحَقُّوَلَهُالْمُلْكُيَوْمَيُنفَخمفىِالصُّور ...ـ...أَفَمَنيهَْدِىإِلىَالْحَقّأَحَقُّأَنيُتَّبَعَأَمَّنلَّـا
يهَِدِّىإِلَّاأَنيهُْدَىفَمَالَكمُكَيْفَتحَْكممُون

وَعَدَاللَّهُالْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِجَنَّاتٍتجَْرِىمِنتحَْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِينَفِيهَـاوَمَسَـاكِنَطَيِّبَـةًفـىِ
جَنَّاتِعَدْنٍوَرِضْوَانٌمِّنَاللَّهِأَكْبرَمذَالِكَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيم
وَعَدَاللَّهُالْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِجَنَّاتٍتجَْرِىمِنتحَْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِينَفِيهَـاوَمَسَـاكِنَطَيِّبَـةًفـىِ
جَنَّاتِعَدْنٍوَرِضْوَانٌمِّنَاللَّهِأَكْبرَمذَالِكَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيم
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50
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متن زیارت

متن آیه

ترتيب
زیارت

109

...عَلىَشَفَاجُرمفٍهَارٍفَانهَْارَبِهِفىِنَارِجَهَنَّم...

وَأَنْقَذَنَامِنْشَفَاجُرمفِالْهَلَكَات

100

51

توبه

119

يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْاتَّقمواْاللَّهَوَكمونمواْمَعَالصَّادِقِين

الْمُتَّقمونَالصَّادِقمون

38

52

یونس

61

وَمَاتَكمونمفىِشَأْنٍوَمَاتَتْلمواْمِنْهُمِنقمرْءَانٍوَلَاتَعْمَلمـونَمِـنْعَمَـلٍإِلَّـاكمنَّـاعَلَـيْكمُشـهُمودًاإِذْ وَأَكْبَـرْتممْشَـأْنَه ـوَكِبَـرَشَـأْنِكمم ـمُسْتَبْصِـرٌ

46

تمفِيضمونَفِيهِ...

بِشَأْنِكمم

53

هود

73

...رَحْمَتُاللَّهِوَبَرَكَاتمهُعَلَيْكمُأَهْلَالْبَيْت...

السَّلَامُعَلَيْكممْيَاأَهْلَبَيْتِالنُّبُوَّة

1

54

هود

86

بَقِيَّتُاللَّهِخَيرٌْلَّكممْإِنكمنتمممُّؤْمِنِين...

وَبَقِيَّةِاللَّه

26

55

یوسف

24

وَالْمُخْلِصِينَفِيتَوْحِيدِاللَّه

20

56

یوسف

55

قَالَاجْعَلْنىِعَلىَخَزَائنِالْأَرِِْإِنىّحَفِيظٌعَلِيم

وَخمزَّانَالْعِلْم

5

57

رعد

7

...إِنَّمَاأَنتَمُنذِرٌوَلِكلمقَوْمٍهَادـوَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَهْدُونَبِأَمْرِنَا...

وَالْقَادَةِالْهُدَاة

23

58

ابراهیم

5

...وَذَكِّرْهُمْبِأَيَّامِاللَّهِ...

وَيَرمدَّكممْفِيأَيَّامِه

79

59

ابراهیم

21

...قَالمواْلَوْهَدَئنَااللَّهُلهَدَيْنَاكمم...

الْمَهْدِيُّون

36

60

ابراهیم

28

 8تكاثر

أَلَمْتَرَإِلَىالَّذينَبَدَّلموانِعْمَتَاللَّهِكمفْراًوَأَحَلُّواقَوْمَهُمْدارَالْبَوارـثممَّلَتمسْئَلمنَّيَوْمَئِذٍعَنِالنَّعيم

ِوَأَوْلِيَاءَالنِّعَم

8

61

نحل

43

 7انبیاء 44 -زخرف

...فَسَْلمواْأَهْلَالذِّكْرِإِنكمنتممْلَاتَعْلَمُونـوَإِنَّهُلَذِكْرٌلَكَوَلِقَوْمِكَوَسَوْفَتمسْئَلمون

وَأَهْلالذِّكْر

24

62

نحل

60

 35نور

...وَلِلَّهِالْمَثَلمالْأَعْلى...ـاللَّهُنمورُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرِِْمَثَلمنمورِهِكَمِشْكَوة...

وَالْمَثَلِالْأَعْلَى

13

63

نحل

125

ادْعُإِلىَسَبِيلِرَبِّكَبِالحِْكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالحَْسَنَة...

وَدَعَوْتممْإِلَىسَبِيلِهِبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَة

49

64

اسراء

1

سُبْحانَالَّذَأَسْرىبِعَبْدِهِلَيْالًمِنَالْمَسْجِدِالْحَرامِإِلَىالْمَسْجِدِالْأَقْصَىالَّذَبارَكْناحَوْلَه…

وَأَشْهَدُأَنَّمُحَمَّداًعَبْدُهُالْمُنْتَجَب

32

 83ص 128-صافات-
 3زمر 2-ملک

 73انبیاء

كَذَالِكَلِنَصْرِفَعَنْهُالسُّوءَوَالْفَحْشَاءَإِنَّهُمِنْعِبَادِنَاالْمُخْلَصِينـإِلَّاعِبَادَكَمِنْهُمُالْمُخْلَصِين ـإِلَّا
عِبَادَاللَّهِالْمُخْلَصِينـأَلَالِلَّهِالدِّينمالخَْالِص...ـ...لِيَبْلموَكممْأَيُّكمُأَحْسَنمعَمَالً...
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71
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 22انعام 85 -مریم38-

يَوْمَنَدْعُواْكملَّأمنَاسِبِإِمَامِهِم...ـوَيَوْمَنحَْشمرمهُمْجَمِيعاً...ـيَوْمَنحَْشمرمالْمُتَّقِينَإِلىَالرَّحْمَانِوَفْـدًا

انعام 83 -نمل

ـ...إِلَّاأممَمٌأَمْثَالمكمم...ـوَيَوْمَنحَْشمرممِنكملّأممَّةٍفَوْجًامِّمَّنيُكَذِّبُبَِايَاتِنَافَهُمْيُوزَعُونَ

متن زیارت

وَقَادَةَالْأممَمـوَيُحْشَرمفِيزُمْرَتِكمم

ترتيب
زیارت
7

66

اسراء

79

وَمِنَالَّيْلِفَتَهَجَّدْبِهِنَافِلَةًلَّكَعَسىَأَنيَبْعَثَكَرَبُّكَمَقَامًامحَّْمُودًا

وَالْمَقَامُالْمَحْمُود

106

67

اسراء

110

قملِادْعُوااللَّهَأَوِادْعُواالرَّحْمن...

وَأممَنَاءَالرَّحْمَن

9

68

طه

54

 128طه

...إِنَّفىِذَالِكَالَيَاتٍلّأِموْلىِالنُّهَى

وَذَوَِالنُّهَى

12

69

طه

61

 111طه

...وَقَدْخَابَمَنِافْترََىـ...وَقَدْخَابَمَنْحَمَلَظملْمًا

وَخَابَمَنْجَحَدَكمم

66

70

انبیاء

26

 42حجر

...بَلْعِبَادٌمُّكْرَمُون-إِنَّعِبَادِىلَيْسَلَكَعَلَيهِْمْسُلْطَانإِالَّمَنِاتَّبَعَكَمِنَالْغاوين

وَعِبَادِهِالْمُكْرَمِين

21

71

انبیاء

27

 3و 4نجم

لَايَسْبِقمونَهُبِالْقَوْلِوَهُمبِأَمْرِهِيَعْمَلمونـوَمَايَنطِقمعَنِالهَْوَىِإنْهُوَإِلَّاوَحْىٌيُوحَى

الَّذِينَاليَسْبِقمونَهُبِالْقَوْلِوَهُمْبِأَمْرِهِيَعْمَلمون

22

72

انبیاء

28

...وَلَايَشْفَعُونَإِلَّالِمَنِارْتَضى...

وَشمفَعَاءُدَارِالْبَقَاءـوَالشَّفَاعَةمالْمَقْبُولَة

58

73

انبیاء

73

السَّلَامُعَلَىأَئِمَّةِالْهُدَى

10

74

حج

77

...وَافْعَلمواْالْخَيرَْلَعَلَّكممْتمفْلِحُونَ

وَفِعْلمكممُالْخَيْرم

98

75

حج

78

وَجَاهِدُواْفىِاللَّهِحَقَّجِهَادِه...

وَجَاهَدْتممْفِياللَّهِحَقَّجِهادِه

51

76

نور

35

 24سجده

وَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَهْدُونَبِأَمْرِنَا ...ـوَجَعَلْنَامِنهْممْأَئمَّةًيهَْدُونَبِأَمْرِنَـالَمَّـاصَـبرَمواْوَكَـانمواْبَِايَاتِنَـا
يُوقِنمون

اللَّهُنمورُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرِْ...ـفََامِنمواْبِاللَّهِوَرَسُولِهِوَالنُّورِالَّـذِىأَنزَلْنَـا...ـ...وَاتَّبَعُـواْالنُّـورَ
 8تغابن 157 -اعراف 28-الَّذِىأمنزِلَمَعَه...ـ...وَيجَْعَللَّكممْنمورًاتَمْشمونَبِه...ـ...وَمَنلَّمْيجَْعَلِاللَّهُلَهُنمـورًافَمَـالَـهُمِـن

حدید 40-نور 12-حدید-
 8صف

نُّور ـ...يَسْعَىنمورُهُمبَينْأَيْدِيهِمْوَبِأَيْمَانِهِم...ـيُرِيدُونَلِيُطْفِمواْنمورَاللَّهِبِأَفْوَاهِهِمْوَاللَّهُمُتِمُّنمورِهِ
وَلَوْكَرِهَالْكَافِرمون

وَنمورِه

29
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ترتيب

سوره

آیه

77

نور

36

78

نور

55

79

شعرا

194-192

80

نمل

62

81

نمل

62

قرآنی

آیه مشابه

متن آیه

فىِبُيُوتٍأَذِنَاللَّهُأَنتمرْفَعَوَيُذْكَرَفِيهَااسْمُه...

متن زیارت

فَجَعَلَكممْفِيبُيُوتٍأَذِنَاللَّهُأَنْتمرْفَعَوَيُذْكَرَفِيهَا
اسْمُه

ترتيب
زیارت
75

...وَلَيُمَكِّنَنَّلهَممْدِينهَممُالَّذِىارْتَضىَلهَمم...ـالَّذِينَإِنمَّكَّنَّاهُمْفىِالْأَرِِْأَقَامُواْالصَّلَوةَ...

وَيُمَكِّنَكممْفِيأَرْضِه

80

وَإِنَّهُلَتَنزِيلمرَبّالْعَالَمِينَنَزَلَبِهِالرُّوحُالْأَمِينمعَلىَقَلْبِكَلِتَكمونَمِنَالْمُنذِرِين

وَإِلَىجَدِّكممْبُعِثَالرُّوحُالْأَمِين

89

أَمَّنيجُِيبُالْمُضْطَرَّإِذَادَعَاهُوَيَكْشِفُالسُّوء...

وَيَكْشِفُالضُّر

88

وَرَضِيَكممْخملَفَاءَفِيأَرْضِه

42

82

قصص

41

وَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَدْعُونَإِلىَالنَّارِوَيَوْمَالْقِيَمَةِلَايُنصَرمون

وَمِنَالْأَئِمَّةِالَّذِينَيَدْعُونَإِلَىالنَّار

82

83

قصص

51

وَلَقَدْوَصَّلْنَالهَممُالْقَوْلَلَعَلَّهُمْيَتَذَكَّرمون

وَالرَّحْمَةمالْمَوْصُولَة

59

84

قصص

87

...وَادْعُإِلىَرَبِّك...

إِلَىاللَّهِتَدْعُون

62

85

عنكبوت

45

...وَلَذِكْرماللَّهِأَكْبر...

ذِكْرمكممْفِيالذَّاكِرِين

94

86

سجده

19

أَمَّاالَّذِينَءَامَنمواْوَعَمِلمواْالصَّالِحَاتِفَلَهُمْجَنَّاتُالْمَأْوَىنمزملَابِمَاكاَنمواْيَعْمَلمون

مَنِاتَّبَعَكممْفَالْجَنَّةممَأْوَاه

69

87

احزاب

7

وَإِذْأَخَذْنَامِنَالنَّبِيِّنَمِيثَاقَهُم...

وَوَكَّدْتممْمِيثَاقَه

47

88

احزاب

33

...إِنَّمَايُرِيدُاللَّهُلِيُذْهِبَعَنكممُالرِّجْسَأَهْلَالْبَيْتِوَيُطَهِّرَكمُتَطْهِيرًا

89

احزاب

46-45

90

احزاب

71

 41حج

 55نور

...وَيَجْعَلمكممْخملَفَاءَالْأَرِِْ ...ـوَعَدَاللَّهُالَّذِينَءَامَنمواْمِـنكمُوَعَمِلمـواْالصَّـلِحَتِلَيَسْـتَخْلِفَنَّهُمْفـىِ
الْأَرِِْكَمَااسْتَخْلَفَالَّذِينَمِنقَبْلِهِمْ...

وَأَذْهَبَعَـنْكممُالـرِّجْسَأَهْـلَالْبَيْـتِوَطَهَّـرَكممْ
تَطْهِيرا

45

يَأَيهَُّاالنَّبىِإِنَّاأَرْسَلْنَاكَشَاهِدًاوَمُبَشِّرًاوَنَذِيرًاوَدَاعِيًاإِلىَاللَّهِبِإِذْنِهِوَسِرَاجًامُّنِيرًا

مالسَّلَامُعَلَىالدُّعَاةِإِلَىاللَّه

17

...وَمَنيُطِعِاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْفَازَفَوْزًاعَظِيمًا

وَفَازَمَنْتَمَسَّكَبِكمم

68
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ترتيب

سوره

آیه

آیه مشابه

91

فاطر

41

 65حج

قرآنی

متن زیارت

متن آیه

إِنَّاللَّهَيُمْسِكُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرَِْأَنتَـزموال ...ـ...وَيُمْسِكُالسَّمَاءَأَنتَقَعَعَلــىَالْـأَرِِْإِلَّـا وَبِكممْيُمْسِكُالسَّماءَأَنْتَقَعَعَلَـىالْـأَرِِْإِلَّـا

ترتيب
زیارت
87

بِإِذْنِه...

بِإِذْنِه

92

صافات

164

وَمَامِنَّاإِلَّالَهُمَقَامٌمَّعْلموم

وَالْمَقَامُالْمَعْلموم

107

93

ص

20

...وَءَاتَيْنَهُالْحِكْمَةَوَفَصْلَالخِْطَاب

وَفَصْلمالْخِطَابِعِنْدَكمم

56

94

ص

47

وَإِنهَّممْعِندَنَالَمِنَالْمُصْطَفَينْالْأَخْيَارـوَاذْكمرْإِسْمَاعِيلَوَالْيَسَعَوَذَاالْكِفْلِوَكلممِّنَالْأَخْيَار

وَأَنْتممْنمورُالْأَخْيَار

84

95

زمر

69

وَأَشْرَقَتِالْأَرُِْبِنمورِرَبهَِّا...

وَأَشْرَقَتِالْأَرُِْبِنمورِكمم

90

96

شوری

23

وَلَكممُالْمَوَدَّةمالْوَاجِبَة

104

97

شوری

28

وَهُوَالَّذِىيُنزَِّلمالْغَيْثَمِنبَعْدِمَاقَنَطمواْوَيَنشمرمرَحْمَتَه...

وَبِكممْيُنَزِّلمالْغَيْث

86

98

دخان

32

وَلَقَدِاخْترَْنَاهُمْعَلىَعِلْمٍعَلىَالْعَالَمِين

الْمُصْطَفَوْنـاصْطَفَاكممْبِعِلْمِه

39

99

قمر

55

فىِمَقْعَدِصِدْقٍعِندَمَلِيكٍمُّقْتَدِرِ

وَصِدْقَمَقَاعِدِكمم

76

100

الرحمن

29

...كلميَوْمٍهُوَفىِشَأْن

وَأَعْظَمَشَأْنَكمم

95

101

مجادله

22

وَأَيَّدَكممْبِرموحِه

41

102

صف

9

هُوَالَّذِىأَرْسَلَرَسُولَهُبِالهْمدَىوَدِينِالحَْقّلِيُظْهِرَهُعَلىَالدِّينِكلمِّهِوَلَوْكَرِهَالْمُشْرِكمون

103

صف

14

يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْكمونمواْأَنصَارَا ...

 48ص

 47سبأ 96 -مریم

 87بقره 85 -اسراء

...قمللَّاأَسَْلمكمُعَلَيْهِأَجْرًاإِلَّاالْمَوَدَّةَفىِالْقمرْبى ...ـقملْمَاسَأَلْتمكمممِّنْأَجْـرٍفَهُوَلَكممْإِنْأَجْرِىَإِلَّـا
عَلىَا ...ـ...سَيَجْعَلملهَممُالرَّحْمَانموُدًّا

...وَأَيَّدَهُمبِرموحٍمِّنْه...ـ...وَءَاتَيْنَـاعِيسـىَابْـنَمَـرْيَمَالْبَيِّنَـاتِوَأَيَّـدْنَاهُبِـرموحِالْقمـدُس...ـوَ
يَسَْلمونَكَعَنِالرُّوحِقملِالرُّوحُمِنْأَمْرِرَبىّوَمَاأموتِيتمممِّنَالْعِلْمِإِلَّاقَلِيال

أَرْسَلَهُبِالْهُدىوَدِينِالْحَقِّلِيُظْهِرَهُعَلَـىالـدِّينِ
كملِّهِوَلَوْكَرِهَالْمُشْرِكمون
وَأَنْصَاراًلِدِينِه

34
43
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ترتيب

سوره

آیه
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104

جن

2

 7حجرات

105

جن

27

قرآنی

متن زیارت

متن آیه

ترتيب
زیارت

يهَْدِىإِلىَالرُّشْد...ـ...أموْلَئكَهُمُالرَّاشِدُون

الْأَئِمَّةمالرَّاشِدُون

35

إِلَّامَنِارْتَضىَمِنرَّسُول...

وَرَسُولمهُالْمُرْتَضَىـوَارْتَضَاكممْلِغَيْبِه

33

106

قیامت

23-22

 7-6معارج

وُجُوهٌيَوْمَئذٍنَّاضِرَةٌإِلىَرَبهَِّانَاظِرَةـإِنهَّممْيَرَوْنَهُبَعِيدًاوَنَرَئهُقَرِيبًا

وَتَقَرُّعَيْنمهُغَداًبِرمؤْيَتِكمم

83

107

مطففین

23-22

 13انفطار

إِنَّالْأَبْرَارَلَفِىنَعِيمٍعَلىَالْأَرَائكِيَنظمرمونـإِنَّالْأَبْرَارَلَفِىنَعِيم

وَهُدَاةمالْأَبْرَار

85

108

غاشیه

26-25

إِنَّإِلَيْنَاإِيَابهَممْثمُإِنَّعَلَيْنَاحِسَابهَمم

وَإِيَابُالْخَلْقِإِلَيْكممْوَحِسَابُهُمْعَلَيْكمم

55

109

ضحی

4

وَلَالَْخِرَةمخَيرٌْلَّكَمِنَالْأمولى

وَحُجَجِاللَّهِعَلَىأَهْلِالدُّنْيَاوَالْآخِرَةِوَالْأمولَى

15

110

بینه

18

...رضىِاللَّهُعَنهْممْوَرَضمواْعَنْهُذَالِكَلِمَنْخَشىِرَبَّه 

وَصِرْتممْفِيذَلِكَمِنْهُإِلَىالرِّضَا

53
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ترتيب
قرآنی

سوره

آیه

آیه مشابه

متن زیارت

متن آیه

ترتيب
زیارت

53

هود

73

...رَحْمَتُاللَّهِوَبَرَكَاتمهُعَلَيْكمُأَهْلَالْبَيْت...

السَّلَامُعَلَيْكممْيَاأَهْلَبَيْتِالنُّبُوَّة

1

42

انعام

124

...اللَّهُأَعْلَمُحَيْثميجَْعَلمرِسَالَتَه...

وَمَوْضِعَالرِّسَالَة

2

16

آلعمران

42

وَإِذْقَالَتِالْمَلَئكَةميَامَرْيَمُإِنَّاللَّهَاصْطَفَئكِوَطَهَّرَكِوَاصْطَفَئكِعَلىَنِسَاءِالْعَالَمِين

وَمُخْتَلَفَالْمَلَائِكَةِ

3

7

بقره

105

...وَاللَّهُيخَْتَصُّبِرَحْمَتِهِمَنيَشَاء…

وَمَعْدِنَالرَّحْمَة

4

56

یوسف

55

قَالَاجْعَلْنىِعَلىَخَزَائنِالْأَرِِْإِنىّحَفِيظٌعَلِيم

وَخمزَّانَالْعِلْم

5

22

آلعمران

134

...وَالْكَاظِمِينَالْغَيْظَوَالْعَافِينَعَنِالنَّاسِوَاللَّهُيحُِبُّالْمُحْسِنِين

وَمُنْتَهَىالْحِلْم

6

65

اسراء

71

وَقَادَةَالْأممَمـوَيُحْشَرمفِيزُمْرَتِكمم

7

60

ابراهیم

28

أَلَمْتَرَإِلَىالَّذينَبَدَّلموانِعْمَتَاللَّهِكمفْراًوَأَحَلُّواقَوْمَهُمْدارَالْبَوارـثممَّلَتمسْئَلمنَّيَوْمَئِذٍعَنِالنَّعيم

ِوَأَوْلِيَاءَالنِّعَم

8

67

اسراء

110

قملِادْعُوااللَّهَأَوِادْعُواالرَّحْمن...

وَأممَنَاءَالرَّحْمَن

9

73

انبیاء

73

 24سجده

السَّلَامُعَلَىأَئِمَّةِالْهُدَى

10

19

آلعمران

102

 16نحل

وَأَعْلَامِالتُّقَى

11

68

طه

54

 128طه

...إِنَّفىِذَالِكَالَيَاتٍلّأِموْلىِالنُّهَى

وَذَوَِالنُّهَى

12

62

نحل

60

 35نور

...وَلِلَّهِالْمَثَلمالْأَعْلى...ـاللَّهُنمورُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرِِْمَثَلمنمورِهِكَمِشْكَوة...

وَالْمَثَلِالْأَعْلَى

13

46

اعراف

180

 110اسراء

وَلِلَّهِالْأَسمَْاءُالحْمسْنىَفَادْعُوهُبهَِا...ـ...أَيًّامَّاتَدْعُواْفَلَهُالْأَسْمَاءُالحْمسْنىَ...

وَالدَّعْوَةِالْحُسْنَى

14

 74آلعمران

 22انعام 85 -مریم38-
انعام 83 -نمل
 8تكاثر

يَوْمَنَدْعُواْكملَّأمنَاسِبِإِمَامِهِم...ـوَيَوْمَنحَْشمرمهُمْجَمِيعاً...ـيَوْمَنحَْشمرمالْمُتَّقِينَإِلىَالرَّحْمَانِوَفْـدًا
ـ...إِلَّاأممَمٌأَمْثَالمكمم...ـوَيَوْمَنحَْشمرممِنكملّأممَّةٍفَوْجًامِّمَّنيُكَذِّبُبَِايَاتِنَافَهُمْيُوزَعُونَ

وَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَهْدُونَبِأَمْرِنَا ...ـوَجَعَلْنَامِنهْممْأَئمَّةًيهَْدُونَبِأَمْرِنَـالَمَّـاصَـبرَمواْوَكَـانمواْبَِايَاتِنَـا
يُوقِنمون
يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْاتَّقمواْاللَّهَحَقَّتمقَاتِهِوَلَاتمَموتمنَّإِلَّاوَأَنتمممُّسْـلِمُون ـوَعَالمـاتٍوَبِـالنَّجْمِهُـمْ
يَهْتَدُون
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ترتيب

سوره

آیه

110

ضحی

4

11

بقره

269

89

احزاب

46-45

48

توبه

72

36

مائدۀ

54

55

یوسف

24

قرآنی

آیه مشابه

متن زیارت

متن آیه

ترتيب
زیارت

وَلَالَْخِرَةمخَيرٌْلَّكَمِنَالْأمولى

وَحُجَجِاللَّهِعَلَىأَهْلِالدُّنْيَاوَالْآخِرَةِوَالْأمولَى

15

...وَمَنيُؤْتَالْحِكْمَةَفَقَدْأموتىِخَيرًْاكَثِيرًا...

وَمَعَادِنِحِكْمَةِاللَّه

16

يَأَيهَُّاالنَّبىِإِنَّاأَرْسَلْنَاكَشَاهِدًاوَمُبَشِّرًاوَنَذِيرًاوَدَاعِيًاإِلىَاللَّهِبِإِذْنِهِوَسِرَاجًامُّنِيرًا

مالسَّلَامُعَلَىالدُّعَاةِإِلَىاللَّه

17

وَالْأَدِلَّاءِعَلَىمَرْضَاةِاللَّه

18

وَالتَّامِّينَفِيمَحَبَّةِاللَّه

19

وَالْمُخْلِصِينَفِيتَوْحِيدِاللَّه

20

70

انبیاء

26

 42حجر

...بَلْعِبَادٌمُّكْرَمُونـإِنَّعِبَادِىلَيْسَلَكَعَلَيهِْمْسُلْطَانإِالَّمَنِاتَّبَعَكَمِنَالْغاوين

وَعِبَادِهِالْمُكْرَمِين

21

71

انبیاء

27

 3و 4نجم

لَايَسْبِقمونَهُبِالْقَوْلِوَهُمبِأَمْرِهِيَعْمَلمونـوَمَايَنطِقمعَنِالهَْوَىِإنْهُوَإِلَّاوَحْىٌيُوحَى

الَّذِينَاليَسْبِقمونَهُبِالْقَوْلِوَهُمْبِأَمْرِهِيَعْمَلمون

22

57

رعد

7

 73انبیاء

...إِنَّمَاأَنتَمُنذِرٌوَلِكلمقَوْمٍهَادـوَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَهْدُونَبِأَمْرِنَا...

وَالْقَادَةِالْهُدَاة

23

61

نحل

43

 7انبیاء  44 -زخرف

...فَسَْلمواْأَهْلَالذِّكْرِإِنكمنتممْلَاتَعْلَمُونـوَإِنَّهُلَذِكْرٌلَكَوَلِقَوْمِكَوَسَوْفَتمسْئَلمون

وَأَهْلالذِّكْر

24

27

نساء

59

 83نساء

وَأمولِيالْأَمْر

25

54

هود

86

بَقِيَّتُاللَّهِخَيرٌْلَّكممْإِنكمنتمممُّؤْمِنِين...

وَبَقِيَّةِاللَّه

26

37

مائدۀ

56

22مجادله

...فَإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْغَلِبُونـِ...أَالإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْمُفْلِحُون

وَحِزْبِه

27

1

حمد

6

16مائده 153 -انعام

وَعَدَاللَّهُالْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِجَنَّاتٍتجَْرِىمِنتحَْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِينَفِيهَـاوَمَسَـاكِنَطَيِّبَـةًفـىِ
جَنَّاتِعَدْنٍوَرِضْوَانٌمِّنَاللَّهِأَكْبرَمذَالِكَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيم
165بقره
 83ص 128-صافات-
 3زمر 2-ملک

...يحُِبهُّممْوَيحُِبُّونَه...ـ...وَالَّذينَآمَنمواأَشَدُّحُبًّالِلَّه...
كَذَالِكَلِنَصْرِفَعَنْهُالسُّوءَوَالْفَحْشَاءَإِنَّهُمِنْعِبَادِنَاالْمُخْلَصِينـإِلَّاعِبَادَكَمِنْهُمُالْمُخْلَصِين ـإِلَّا
عِبَادَاللَّهِالْمُخْلَصِينـأَلَالِلَّهِالدِّينمالخَْالِص...ـ...لِيَبْلموَكممْأَيُّكمُأَحْسَنمعَمَالً...

يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْأَطِيعُواْاللَّهَوَأَطِيعُواْالرَّسُولَوَأموْلىِالْأَمْرِمِـنكمـوَلَـوْرَدُّوهُإِلـىَالرَّسُـولِوَ
إِلىَأموْلىِالْأَمْرِمِنهْممْلَعَلِمَهُالَّذِينَيَسْتَنبِطمونَهُمِنهْمم

اهْدِنَاالصِّرَاطَالْمُسْتَقِيمـ...وَيَهْدِيهِمْإِلىَصرَِاطٍمُّسْتَقِيمـوَأَنَّهَذَاصرَِاطِىمُسْتَقِيمًافَاتَّبِعُوه ...وَصِــرَاطِه ـوَأَدِلَّــاءَعَلَــىصِــرَاطِه ـأَنْــتممُ

28

 / 64مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره
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ترتيب

سوره

آیه

76

نور

35

33

نساء

174

يَأَيهَُّاالنَّاسُقَدْجَاءَكممبُرْهَانٌمِّنرَّبِّكممْوَأَنزَلْنَاإِلَيْكممْنمورًامُّبِينًا

14

آلعمران

18

شَهِدَاللَّهُأَنَّهُلَاإِلَاهَإِلَّاهُوَوَالْمَلَئكَةموَأموْلمواْالْعِلْمِقَائمَابِالْقِسْطِلَاإِلَاهَإِلَّاهُوَالْعَزِيزمالْحَكِيم

قرآنی

آیه مشابه

متن زیارت

متن آیه

ترتيب
زیارت

الصِّرَاطمالْأَقْوَم
اللَّهُنمورُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرِْ-...فََامِنمواْبِاللَّهِوَرَسُولِهِوَالنُّـورِالَّـذِىأَنزَلْنَـا...ـ...وَاتَّبَعُـواْالنُّـورَ
 8تغابن 157 -اعراف-
 28حدید  40 -نور-
 12حدید  8 -صف

الَّذِىأمنزِلَمَعَه...ـ...وَيجَْعَللَّكممْنمورًاتَمْشمونَبِه...ـ...وَمَنلَّمْيجَْعَلِاللَّهُلَهُنمـورًافَمَـالَـهُمِـن
نُّور...-يَسْعَىنمورُهُمبَينْأَيْدِيهِمْوَبِأَيْمَانِهِم ...ـيُرِيدُونَلِيُطْفِمواْنمورَاللَّهِبِأَفْوَاهِهِمْوَاللَّهُمُتِمُّنمـورِهِ

وَنمورِه

29

وَلَوْكَرِهَالْكَافِرمون
وَنمـورِهِوَبُرْهَانِه ـوَخَصَّكممْبِبُرْهَانِه ـوَنمورُهُوَ
بُرْهَانمهُعِنْدَكمم

30

أَشْهَدُأَنْلَاإِلَهَإِلَّااللَّهُوَحْدَهُلَاشَرِيكَلَـهُكَمَـا
شَهِدَاللَّهُلِنَفْسِهِوَشَـهِدَتْلَـهُمَلَائِكَتمـهُوَأمولمـو

31

الْعِلْمِمِنْخَلْقِهِالإِلهَإِلَّاهُوَالْعَزِيزمالْحَكِيم
64

اسراء

1

سُبْحانَالَّذَأَسْرىبِعَبْدِهِلَيْالًمِنَالْمَسْجِدِالْحَرامِإِلَىالْمَسْجِدِالْأَقْصَىالَّذَبارَكْناحَوْلَه…

وَأَشْهَدُأَنَّمُحَمَّداًعَبْدُهُالْمُنْتَجَب

32

106

جن

27

إِلَّامَنِارْتَضىَمِنرَّسُول...

وَرَسُولمهُالْمُرْتَضَىـوَارْتَضَاكممْلِغَيْبِه

33

103

صف

9

هُوَالَّذِىأَرْسَلَرَسُولَهُبِالهْمدَىوَدِينِالحَْقّلِيُظْهِرَهُعَلىَالدِّينِكلمِّهِوَلَوْكَرِهَالْمُشْرِكمون

105

جن

2

59

ابراهیم

21

32

نساء

172

 7حجرات

 52مریم

دىوَدِينِالْحَقِّلِيُظْهِرَهُعَلَـىالـدِّينِ
أَرْسَلَهُبِالْهُ 
كملِّهِوَلَوْكَرِهَالْمُشْرِكمون

34

يهَْدِىإِلىَالرُّشْد...ـ...أموْلَئكَهُمُالرَّاشِدُون

الْأَئِمَّةمالرَّاشِدُون

35

...قَالمواْلَوْهَدَئنَااللَّهُلهَدَيْنَاكمم...

الْمَهْدِيُّون

36

...وَالَالْمَالئِكَةمالْمُقَرَّبُون...ـ...وَقَرَّبْنَاهُنجَِيًّا

الْمُقَرَّبُونَ

37
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ترتيب
قرآنی

سوره

آیه

آیه مشابه

متن زیارت

متن آیه

ترتيب
زیارت

51

توبه

119

يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْاتَّقمواْاللَّهَوَكمونمواْمَعَالصَّادِقِين

الْمُتَّقمونَالصَّادِقمون

38

99

دخان

32

وَلَقَدِاخْترَْنَاهُمْعَلىَعِلْمٍعَلىَالْعَالَمِين

الْمُصْطَفَوْنـاصْطَفَاكممْبِعِلْمِه

39

40

انعام

90

...فَبِهُدَئهُمُاقْتَدِه...

وَأَعَزَّكممْبِهُدَاه

40

102

مجادله

22

 87بقره 85 -اسراء

وَأَيَّدَكممْبِرموحِه

41

81

نمل

62

 55نور

وَرَضِيَكممْخملَفَاءَفِيأَرْضِه

42

104

صف

14

يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْكمونمواْأَنصَارَا ...

وَأَنْصَاراًلِدِينِه

43

8

بقره

143

...لِّتَكمونمواْشهَُدَاءَعَلىَالنَّاس...

وَشمهَدَاءَعَلَىخَلْقِهـوَشمهَدَاءُدَارِالْفَنَاء

44

88

احزاب

33

...إِنَّمَايُرِيدُاللَّهُلِيُذْهِبَعَنكممُالرِّجْسَأَهْلَالْبَيْتِوَيُطَهِّرَكمُتَطْهِيرًا

52

یونس

61

87

احزاب

7

43

اعراف

68

س...ـوَ
...وَأَيَّدَهُمبِرموحٍمِّنْه ...ـ...وَءَا َت ْينَـاعِيسـىَابْـنَمَـ ْر َيمَا ْل َب ِّينَـاتِوَ َأيَّـ ْدنَاهُبِـرموحِا ْلقمـ ُد 
يَسَْلمونَكَعَنِالرُّوحِقملِالرُّوحُمِنْأَمْرِرَبىّوَمَاأموتِيتمممِّنَالْعِلْمِإِلَّاقَلِيال
...وَيَجْعَلمكممْخملَفَاءَالْأَرِِْ ...ـوَعَدَاللَّهُالَّذِينَءَامَنمواْمِـنكمُوَعَمِلمـواْالصَّـلِحَتِلَيَسْـتَخْلِفَنَّهُمْفـىِ
الْأَرِِْكَمَااسْتَخْلَفَالَّذِينَمِنقَبْلِهِمْ...

وَأَذْهَبَعَـنْكممُالـرِّجْسَأَهْـلَالْبَيْـتِوَطَهَّـرَكممْ
تَطْهِيرا

وَمَاتَكمونمفىِشَأْنٍوَمَاتَتْلمواْمِنْهُمِنقمرْءَانٍوَلَاتَعْمَلمـونَمِـنْعَمَـلٍإِلَّـاكمنَّـاعَلَـيْكمُشـهُمودًاإِذْ وَأَكْبَـرْتممْشَـأْنَه ـوَكِبَـرَشَـأْنِكمم ـمُسْتَبْصِـرٌ

45

46

تمفِيضمونَفِيهِ...

بِشَأْنِكمم

وَإِذْأَخَذْنَامِنَالنَّبِيِّنَمِيثَاقَهُم...

وَوَكَّدْتممْمِيثَاقَه

47

أمبَلِّغمكممْرِسَالَاتِرَبىّوَأَنَالَكمُنَاصِحٌأَمِينـ...وَنَصَحْتُلَكممْوَلَكِنلَّاتحُِبُّونَالنَّاصِحِين

وَنَصَحْتممْلَهُفِيالسِّرِّوَالْعَلَانِيَةِ

48

63

نحل

125

ادْعُإِلىَسَبِيلِرَبِّكَبِالحِْكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالحَْسَنَة...

وَدَعَوْتممْإِلَىسَبِيلِهِبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَة

49

4

بقره

43

وَأَقيمُواالصَّالةَوَآتمواالزَّكاةَوَارْكَعُوامَعَالرَّاكِعينَ

وَأَقَمْتممُالصَّلَاةَوَآتَيْتممُالزَّكَاةَ

50

 79اعراف
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ترتيب
قرآنی

سوره

آیه

آیه مشابه

متن زیارت

متن آیه

ترتيب
زیارت

21

آلعمران

110

كمنتممْخَيرَْأممَّةٍأمخْرِجَتْلِلنَّاسِتَأْمُرمونَبِالْمَعْرموفِوَتَنْهَوْنَعَنِالْمُنكَر...

َوَأَمَرْتممْبِالْمَعْرموفِوَنَهَيْتممْعَنِالْمُنْكَر

51

75

حج

78

وَجَاهِدُواْفىِاللَّهِحَقَّجِهَادِه...

وَجَاهَدْتممْفِياللَّهِحَقَّجِهادِه

51

111

بینه

18

...رضىِاللَّهُعَنهْممْوَرَضمواْعَنْهُذَالِكَلِمَنْخَشىِرَبَّه

وَصِرْتممْفِيذَلِكَمِنْهُإِلَىالرِّضَا

53

12

بقره

285

ءَامَنَالرَّسُولمبِمَاأمنزِلَإِلَيْهِمِنرَّبِّهِوَالْمُؤْمِنمونَكلمءَامَنَبِاللَّهِوَمَلَئكَتِهِوَكمتمبِهِوَرُسُلِه…

وَصَدَّقْتممْمِنْرُسُلِهِمَنْمَضَى

54

109

غاشیه

26-25

إِنَّإِلَيْنَاإِيَابهَممْثمُإِنَّعَلَيْنَاحِسَابهَمم

وَإِيَابُالْخَلْقِإِلَيْكممْوَحِسَابُهُمْعَلَيْكمم

55

93

ص

20

...وَءَاتَيْنَهُالْحِكْمَةَوَفَصْلَالخِْطَاب

وَفَصْلمالْخِطَابِعِنْدَكمم

56

18

آلعمران

101

103آلعمران

...وَمَنيَعْتَصِمبِاللَّهِفَقَدْهُدِىَإِلىَصرَِاطٍمُّسْتَقِيمـوَاعْتَصِمُواْبحَِبْلِاللَّهِجَمِيعًاوَلَاتَفَرَّقموا…

مَـنِاعْتَصَمَبِكممْفَقَدِاعْتَصَمَبِا ـوَهُـدََِمَـنِ
اعْتَصَمَبِكمم

57

72

انبیاء

28

...وَلَايَشْفَعُونَإِلَّالِمَنِارْتَضى...

وَشمفَعَاءُدَارِالْبَقَاءـوَالشَّفَاعَةمالْمَقْبُولَة

58

83

قصص

51

وَلَقَدْوَصَّلْنَالهَممُالْقَوْلَلَعَلَّهُمْيَتَذَكَّرمون

وَالرَّحْمَةمالْمَوْصُولَة

59

26

نساء

58

 72احزاب

وَالْأَمَانَةمالْمَحْفموظَة

60

6

بقره

58

 161اعراف

وَالْبَابُالْمُبْتَلَىبِهِالنَّاس

61

84

قصص

87

...وَادْعُإِلىَرَبِّك...

إِلَىاللَّهِتَدْعُون

62

45

اعراف

158

...فََامِنمواْبِاللَّهِ...ـيَاقَوْمَنَاأَجِيبُواْدَاعِىَاللَّهِوَءَامِنمواْبِه...

وَبِهِتمؤْمِنمون

63

44

اعراف

146

...وَإِنيَرَوْاْسَبِيلَالرُّشْدِلَايَتَّخِذموهُسَبِيالً...

وَإِلَىسَبِيلِهِتمرْشِدُون

64

 31احقاف

إِنَّاللَّهَيَأْمُرمكممْأَنتمؤَدُّواْالْأَمَانَاتِإِلـىَأَهْلِهَـا ...ـإِنَّاعَرَضْنَاالْأَمانَةَعَلَىالسَّماواتِوَالْـأَرِِْوَ
الْجِبال...
...وَادْخملمواْالْبَابَسُجَّدًاوَقمولمواْحِطَّةٌنَّغْفِرْلَكمُخَطَايَاكمم ...ـ...وَقمولمواْحِطَّةٌوَادْخملمواْالْبَابَسُـجَّدًا
نَّغْفِرْلَكممْ…
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ترتيب

سوره

آیه

آیه مشابه

38

انعام

73

 35یونس

69

طه

61

 111طه

3

حمد

7

 36احزاب

قرآنی

متن آیه

...قَوْلمهُالْحَقُّوَلَهُالْمُلْكُيَوْمَيُنفَخمفىِالصُّور...ـ...أَفَمَنيهَْدِىإِلىَالْحَقّأَحَقُّأَنيُتَّبَعَأَمَّنلَّـا

متن زیارت

ترتيب
زیارت

وَبِقَوْلِهِتَحْكممُون

65

...وَقَدْخَابَمَنِافْترََىـ...وَقَدْخَابَمَنْحَمَلَظملْمًا

وَخَابَمَنْجَحَدَكمم

66

...وَلَاالضَّالِّينـ...وَمَنيَعْصِاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْضَلَّضَلَالًامُّبِينًا

وَضَلَّمَنْفَارَقَكمم

67

90

احزاب

71

...وَمَنيُطِعِاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْفَازَفَوْزًاعَظِيمًا

وَفَازَمَنْتَمَسَّكَبِكمم

68

86

سجده

19

أَمَّاالَّذِينَءَامَنمواْوَعَمِلمواْالصَّالِحَاتِفَلَهُمْجَنَّاتُالْمَأْوَىنمزملَابِمَاكاَنمواْيَعْمَلمون

مَنِاتَّبَعَكممْفَالْجَنَّةممَأْوَاه

69

23

آلعمران

151

وَمَنْخَالَفَكممْفَالنَّارُمَثْوَاه

70

29

نساء

116

 57نور

يهَِدِّىإِلَّاأَنيهُْدَىفَمَالَكمُكَيْفَتحَْكممُون

...وَمَأْوَئهُمُالنَّارُوَبِئْسَمَثْوَىالظَّلِمِين ـلَاتحَْسَبنَالَّذِينَكَفَرمواْمُعْجِزِينَفىِالْأَرِِْوَمَـأْوَئهُمُ
النَّارُوَلَبِئْسَالْمَصِير

إِنَّاللَّهَلَايَغْفِرمأَنيُشرَْكَبِهِوَيَغْفِرممَادُونَذَالِكَلِمَنيَشَاءُوَمَنيُشرِْكْبِاللَّهِفَقَـدْضَـلَّضَـلَالَا
وَمَنْحَارَبَكممْمُشْرِك
بَعِيدًا

71

31

نساء

145

إِنَّالمْمنَافِقِينَفىِالدَّرْكِالْأَسْفَلِمِنَالنَّارِوَلَنْتَجِدَلَهُمْنَصيراً

وَمَنْرَدَّعَلَيْكممْفِيأَسْفَلِدَرْكٍمِنَالْجَحِيم

72

15

آلعمران

34

ذمرِّيَّةَبَعْضمهَامِنبَعْضٍوَاللَّهُسمَِيعٌعَلِيم

طَابَتْوَطَهُرَتْبَعْضمهامِنْبَعْض

73

24

آلعمران

164

لَقَدْمَنَّاللَّهُعَلىَالْمُؤْمِنِينَإِذْبَعَثَفِيهِمْرَسُولًامِّنْأَنفمسِهِم..

حَتَّىمَنَّعَلَيْنَابِكمم

74

77

نور

36

فىِبُيُوتٍأَذِنَاللَّهُأَنتمرْفَعَوَيُذْكَرَفِيهَااسْمُه...

فَجَعَلَكممْفِيبُيُوتٍأَذِنَاللَّهُأَنْتمرْفَعَوَيُذْكَرَفِيهَا
اسْمُه

75

100

قمر

55

فىِمَقْعَدِصِدْقٍعِندَمَلِيكٍمُّقْتَدِرِ

وَصِدْقَمَقَاعِدِكمم

76

10

بقره

256

...فَمَنيَكْفمرْبِالطَّغموتِوَيُؤْمِنبِاللَّهِفَقَدِاسْتَمْسَكَبِالْعُرْوَةِالْوُثْقَى...

وَأمشْهِدُكممْأَنِّيمُؤْمِنٌبِكممْوَبِمَاآمَنْتممْبِـهِكَـافِرٌ

77
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ترتيب

سوره

آیه

آیه مشابه

5

بقره

56

 243بقره

58

ابراهیم

5

78

نور

55

قرآنی

متن زیارت

متن آیه

ترتيب
زیارت

بِعَدُوِّكممْوَبِمَاكَفَرْتممْبِه
ثمُبَعَثْنَاكمممِّنبَعْدِمَوْتِكممْلَعَلَّكممْتَشْكمرمونـ...فَقالَلَهُمُاللَّهُمُوتمواثممَّأَحْياهُم...

مُصَدِّقٌبِرَجْعَتِكممْ

78

...وَذَكِّرْهُمْبِأَيَّامِاللَّهِ...

وَيَرمدَّكممْفِيأَيَّامِه

79

...وَلَيُمَكِّنَنَّلهَممْدِينهَممُالَّذِىارْتَضىَلهَمم...ـالَّذِينَإِنمَّكَّنَّاهُمْفىِالْأَرِِْأَقَامُواْالصَّلَوةَ...

وَيُمَكِّنَكممْفِيأَرْضِه

80

47

توبه

16

...وَلَمْيَتَّخِذمواْمِندُونِاللَّهِوَلَارَسُولِهِوَلَاالْمُؤْمِنِينَوَلِيجَةً...

وَمِنْكملِّوَلِيجَةٍدُونَكمم

81

82

قصص

41

وَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَدْعُونَإِلىَالنَّارِوَيَوْمَالْقِيَمَةِلَايُنصَرمون

وَمِنَالْأَئِمَّةِالَّذِينَيَدْعُونَإِلَىالنَّار

82

107

قیامت

23-22

 7-6معارج

وُجُوهٌيَوْمَئذٍنَّاضِرَةٌإِلىَرَبهَِّانَاظِرَةـإِنهَّممْيَرَوْنَهُبَعِيدًاوَنَرَئهُقَرِيبًا

وَتَقَرُّعَيْنمهُغَداًبِرمؤْيَتِكمم

83

94

ص

47

 48ص

وَإِنهَّممْعِندَنَالَمِنَالْمُصْطَفَينْالْأَخْيَارـوَاذْكمرْإِسْمَاعِيلَوَالْيَسَعَوَذَاالْكِفْلِوَكلممِّنَالْأَخْيَار

وَأَنْتممْنمورُالْأَخْيَار

84

108

مطففین

23-22

 13انفطار
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إِنَّاللَّهَيُمْسِكُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرَِْأَنتَـزموال ...ـ...وَيُمْسِكُالسَّمَاءَأَنتَقَعَعَلىَالْـأَرِِْإِلَّـا وَبِكممْيُمْسِكُالسَّماءَأَنْتَقَعَعَلَـىالْـأَرِِْإِلَّـا
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بِإِذْنِه
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وَإِلَىجَدِّكممْبُعِثَالرُّوحُالْأَمِين
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...فَمَنزُحْزِحَعَنِالنَّارِوَأمدْخِلَالْجَنَّةَفَقَدْفَاز...ـ...وَمَـنيُطِـعِاللَّـهَوَرَسُـولَهُفَقَـدْفَـازَفَـوْزًا
عَظِيمًا
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وَلَكممُالْمَوَدَّةمالْوَاجِبَة
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وَالدَّرَجَاتُالرَّفِيعَة
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...قمللَّاأَسَْلمكمُعَلَيْهِأَجْرًاإِلَّاالْمَوَدَّةَفىِالْقمرْبى ...ـقملْمَاسَأَلْتمكمممِّنْأَجْـرٍفَهُوَلَكممْإِنْأَجْرِىَإِلَّا
عَلىَا ...ـ...سَيَجْعَلملهَممُالرَّحْمَانموُدًّا
...نَرْفَعُدَرَجَاتٍمَّننَّشَاء...ـرَفِيعُالدَّرَجَاتِذموالْعَرْش...
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رَبَّناآمَنَّابِماأَنْزَلْتَوَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَفَاكْتمبْنـامَـعَ
الشَّاهِدِ 
ين

رَبَّنَالَاتمزِغْقملموبَنَابَعْدَإِذْهَدَيْتَنَاوَهَبْلَنَامِنلَّدُنكَرَحْمَةًإِنَّكَأَنتَالْوَهَّابـوَيَقمولمونَسُـبْحَانَ رَبَّناالتمزِغْقملموبَنابَعْدَإِذْهَدَيْتَناوَهَـبْلَنـامِـنْ
رَبِّنَاإِنكاَنَوَعْدُرَبِّنَالَمَفْعُوال

لَدُنْكَرَحْمَةًإِنَّكَأَنْتَالْوَهَّاب

مَّنيُطِعِالرَّسُولَفَقَدْأَطَاعَاللَّهَ...ـيَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْأَطِيعُواْاللَّهَوَأَطِيعُواْالرَّسُولَوَأموْلـىِالْـأَمْرِ وَقَرَنَطَاعَتَكممْبِطَاعَتِه ـمَنْأَطَاعَكممْفَقَدْأَطـاعَ
نكم...
مِ 

اللَّه
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فص
ل چهارم
کتابشناسي

زيارت جامعهی كبيره
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 .1-4رهیافتی برکتابشناسی:

کتابشناسی امروزه بهعنوان ابزاری ضروری برای کارهای پژوهشی درآمده است و
هر پژوهشگری لزوماً باید قبل از اقدام بهتفحّص و نگارش ،از یافتهها و اقدامات گذشته
اطّالع یابد پس از آن بهتحقیق بپردازد تا هم از کارهای موازی که نتیجهای جز تضییع
وقت و تسوید بیحاصل اوراق ندارد پرهیز نماید و هم برآیند مطالعات گذشتگان را
پشتوانهی تحقیق خود سازد و از تجارب آنها و نیز یافتههایشان بهره گیرد .در اهمیّت
کتابشناسی همین کفایت میکند که امروزه هیچ پژوهشی بدون توجّه بهآن بهصورت
کامل سامان نمییابد و فرجام نمیپذیرد.
امروزه کتابشناسی بهگسترهای رسیده است که کتابشناسیِ کتابشناسیها
تدوین میشود که درآن کتابشناسیها معرّفی میشوند و گاه مؤلّف کتاب بهمقایسه و
تحلیل کتاب شناسیها در اثر خود میپردازد.
کتابشناسی یا بیبلیوگرافی ) (Bibliographyبهمعنی معرّفی ،توصیف و بررسی
کتاب است و همچنین بهمعنی علم کتابها است .همانگونه که در زبان عربی نیز از آن
به«علم الکتب» تعبیر کرده اند .درگذشته کتابشناسی با فهرست معادل شمرده میشد
ولی امروزه فهرست بهمجموعهای از نام و مشخّصات موادّ کتابی یا غیرکتابی مجموعة
یک یا چند کتابخانه گفته میشود .در صورتی که کتاب شناسی مجموعهی کتاب خانهی
خاصّی را در نظر ندارد .قدمت کتابشناسی و فهرستنگاری در غرب احتماالً بهجالینوس
پزشک یونانی قرن دوّم میرسد که کتابی با عنوان «کتابِ کتابهای من» تهیّه کرد که
در دو جلد آثار وی را دربرمیگرفت .در میان مسلمین شاید کتابنامهی ابن النّدیم با عنوان

فصل دوم .بررسی سندی زیارت جامعه کبیره \ 73
«الفهرست» بهزبان عربی از قدیمیترین کتب در این زمینه باشد که در قرن چهارم تدوین
شده است.
این اثر برجسته با بخشی دربارهی زبانها و خطوط مختلف و کتب مقدّس که در
نزد مسلمین معتبر بودند شروع میشود و با هفت مبحث دربارهی رشتههای مختلف
ادبیات عرب یعنی :فقه الّلغة ،تاریخ ،شعر ،الهیّات ،حقوق ،فلسفه ،اسطوره و جادو دنبال
میشود که دو بحث نهایی دربارهی فرقهها و مذاهب بیگانه است و علم کیمیا را بعدها
برآن میافزاید .در هر بخشی نویسنده تمام کتابهای مشهور دربارهی موضوعات باال را با
مختصر اشاراتی بهزندگینامهی نویسندگان و بسیاری موارد با ارزش دیگر برای تاریخ
فرهنگ خاور نزدیک برمیشمرد.
کتاب الفهرست بر ما آشکار میکند که محصوالت ادبیّات عرب در سه قرن
اولیهی اسالمی تا چه حدّ عظیم بوده و آنچه از آن میان بهدست ما رسیده چقدر اندك
است .از طرفی امروزه تنها قطعاتی از تألیفات نویسندگانی که در این کتاب نام برده
شدهاند در دست است و حال آن که تعداد بیشتری از نویسندگان مذکور در این کتاب،
حتی اسمشان هم کامالً ناشناس جلوه میکند.
و کتاب «کشف الظّنّون عن اسامی الکتب و الفنون» تألیف حاجی
خلیفه(1017ـ 1067ق) در پنج فصل نیز از قدیمیترین کتب در این زمینه است و حاوی
کتابهای اسالمی و شرح حال مؤلّفان آن کتب است که حاجی خلیفه درکتابخانههای
استانبول و دمشق دیده است .در میان شیعیان نیز معروفترین کتاب در این زمینه ،کتاب:
«الذّریعة الی تصانیف الشّيعة» تألیف آقابزر

تهرانی در  26جلد است که حدود پنجاه

هزار جلد کتاب تألیف نویسندگان شیعی را بهزبانهای عربی ،فارسی ،ترکی و اردو شامل
میشود.
در زبان فارسی و در میان معاصرین نیز ،کتاب «خانبابا مشار» در دو جلد با احصای
حدود چهارده هزار کتاب چاپ فارسی از آثار معتبر در این زمینه است.
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هدف از تدوین کتابشناسی ،نوعاً تهیّهی لیستی از آثار دربارهی یک موضوع
مطالعاتی و تحقیقی با محلّ چاپ و مشخّصات اجمالی مؤلّف است که موجب بهرهگیری
بهتر از دانش موجود و تجربههای سایر جوامع و ملل یا پیشینیان است و نتيجةً موجب
غنی شدن سطح کیفی و کمّی پژوهش میشود.
کتابشناسیها نوعاً بهصورت انتقادی ،توصیفی و تحلیلی تدوین میشوند و تنظیم-
شان بهصورت تنظیم الفبایی برمبنای نام کتاب یا نام مؤلّف میباشد و گاهی برمبنای
تقویمی و تاریخی ،تدوین میشوند.
اطّالعات مندر در کتابشناسیها در یک تقسیمبندی دو حالت دارد:
الف) کتابشناسی گزارمانی که در آن خالصهی کتاب منتشر شده نیز همراه با معرّفی
در میشود؛
ب) کتابنامهی غیرگزارمانی که فقط بهاطّالعات کتابشناختی اشاره میشود و
بهمحتوای کتاب پرداخته نمیشود.
این نوشتار رهیافتی مختصر بهتاریخچه و پیشینه و هدف و اقسام کتابشناسیها
بود که مورد اشاره واقع شد.
در ادامه کتابشناسی شروح و تفاسیر زیارت جامعه بهزبانهای فارسی ،عربی و
انگلیسی آورده میشود.
کتابشناسی ترجمه ها ،شروح و پژوهش های مربوط به زیارت جامعه کبیره
(کتاب های چاپی فارسی و عربی ،مقاالت ،پایان نامه ها ،کتابهای خطی ،بهترتیب
عنوان نوشتار)
 .2-4بخش اول ــ کتابهای فارسی چاپی

آمال العارفین :ترجمه منظوم زیـارت جامعـه .ابوالقاسـم تـاجر طهرانـی (مـتخلص
بهپروین) .چاپ سنگی  1278ق 238 .ص.
ادب فنای مقربان .عبداهلل جوادی آملی .قم :اسراء .نشر کتاب از سـال  1381آغـاز
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شده و هنوز ادامه دارد.
اسرار دلبران .سید احمد سجادی .تهران :بنیاد قرآن و عترت1385 ،ش207 .ص.
اسرار الزیارة و برهان اإلنابة فی شرح زیـارة الجـامعةة .محمـد تقـی (آقـا نجفـی)
اصفهانی (م  1332ق) .چاپ  1296ق.
ترجمة شرح عربی ایشان (حقائق االسرار) است که در حاشیة آن چاپ شده است.
بنگرید :الذریعه  2ص  7 ،35ص .29
االنوار الطالعة فی شرح الزیارة الجامعة .علی اصغر منوّری تبریزی (م1424ق) .قم:
مؤمنین 1380 ،ش 521 .ص.
االنوار االلهية .علی نظری مؤمن آبادی رفسنجانی .اصفهان :کانون پژوهش1389 ،
ش 610 .ص.
انوار الهی .سید حمید فتاحی .قم :میر فتاح 1390 ،ش 623 .ص.
اظهار ادب به آستان مقدس ائمة معصومین علیهم السالم :بیـان فارسـی سـاده از
زیارت جامعه کبیره .سید علی اکبر محبّ االسالم .تهران :منیر 1388 ،ش 487 .ص.
اعجاز والیت ،منشور امامت :سیری در زیارت جامعه کبیـره .مجیـد فـوالدی .قـم:
سبط النبی 1389 ،ش 208 .ص.
با اختـران تابنـاك والیـت :ترجمـه کتـاب االنـوار الـالمعةة .سـید عبـداهلل شـبر
(1188ـ 1242ق) .ترجمه :عباسعلی سلطانی گلشیخی .مشهد :بنیاد پژوهشـهای اسـالمی،
 372ش244 .ص.
با پیشوایان هدایتگر .سید علی میالنی .قم :حقایق 5 .جلد 1388 .ش.
پرتو والیت :شرح زیارت جامعه .سید محمد وحیدی شبسـتری (1335ـ  1421ق).
تحقیق :هاشم صالحی .قم :وفایی 1387 ،ش 302 .ص.
این کتاب به زبان عربی نیز ترجمه شده است.
پرتوی از زیارت جامعه کبیره .ناصر مکارم شیرازی .تهران :دار الکتب اإلسـالميةة،
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 1382ش 151 .ص.
پرچمداران هدایت :تدبّری بر زیارت جامعه کبیره .سید احمد سجادی .تهران :اسوه،
 1387ش 504 .ص.
ترجمه زیارت جامعه کبیره .عنوان مشترك چندین کتاب است که ترجمـه محـض
به صورت منظوم یا منثور ارائه کرده اند .به دلیل اشتراك عنوان ،فقط متـرجم و ناشـر یـاد
میشود:
 .1سید مهدی شجاعی .مندر در کتاب مقامات اولیاء /سید مجتبی حسینی .چـاپ
دیگر :تهران :نیستان.
 .2احمد زمردیان شیرازی .ترجمه منظوم مندر در کتاب مقام والیت (شرح زیارت
جامعه از همو)
 .3هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق .قم :در راه حق 1380 ،ش 40 .ص.
 .4سید ضیاء الدین تنکابنی .قم :ندای کوثر 1385 ،ش 32 .ص.
 .5آرتا رحیمی 1392 .ش.
 .6مرتضی نریمانی (ترجمه منظوم) .اصفهان :زاینده رود 1391 ،ش 51 .ص.
 .7محمد دانشی .عتیق عشق 64 ،ص.
ترجمه و توضیح مختصری از زیارت جامعه کبیره .محمد رضا اعوانی .قـم :اسـوه،
 1387ش 112 .ص.
ترجمــه و شــرح زیــارت جامعــه کبیــره .محمــد محــدث خراســانی .مشــهد،
1393ق1352/ش 180 .ص.
تفسیر قرآن ناطق .محمد محمدی ریشهری ،احمد غالمعلـی .قـم :دار الحـدیث،
 1390ش 684 .ص.
جامعه در حرم :شرحی داستان گونه بر زیارت جامعه .سید مجتبی بحرینی .تهـران:
منیر 1382 ،ش 1000 .ص.
جلوه های الهوتی .محمد باقر تحریری .قم :دار المعارف 1384 ،ش.
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حبل متین شناخت ارکان دین :شرح زیارت جامعه .سید محمد ضیاء آبادی .تهران:
خیریه الزهراء. 3 .
خزّان العلم و اهل بیت الوحی .سید حسـین آیـت اللهـی جهرمـی .جهـرم :شـهید
مصطفی نژاد 1377 ،ش 108 .ص.
این ویژگی جلد اول است.
در آستان امامان معصوم :گذری بر شرح زیارت جامعه کبیره .سـید احمـد خـاتمی.
قم :اسالمی 1392 ،ش 620 + 560 . 2 .ص.
در حریم والیت .آقا نجفی اصفهانی .به کوشش :تقی صوفی نیارکی .قم :مؤسسـه
امام خمینی 1385 ،ش 272 .ص.
دو گفتار در باره زیارت جامعه کبیره .محمد سند .ترجمـه مهنـاز فرحمنـد ،عـدنان
درخشان .تهران :ابصار 1389 ،ش 72 .ص.
این دو مقاله پیشتر در فصلنامه سفینه منتشر شده بودند.
زیارت جامعه در میراث مکتوب شیخ صدوق .علی لباف .تهـران :منیـر 1392 ،ش.
 64ص.
سیمای ائمه :شرح زیارت جامعـه .علـی نظـامی حصـاری .تقریـر :خـانم حصـاری
همدانی .قم :فرایض 1378 ،ش 536 +368 +368 . 3 .ص.
شرح زیارت جامعه کبیره .این گروه کتابها بجز کتابهایی است که نام خاص دارنـد
که در جای خود یاد می شوند .آنچه در این عنوان مشترك جای می گیرد ،بر اسـاس نـام
نویسنده در سطور آینده یاد می شود:
 .1محمد تقی مجلسی (1003ـ1070ق) .مقدمه :مهـدی فقیـه ایمـانی .اصـفهان:
حسینیه عمادزاده 1373 ،ش 190 .ص( .برگرفته از کتاب مؤلف به نام لوامع صاحبقَرانی در
شرح من ال یحضره الفقیه .البته مؤلف شرحی به زبان عربی نیز دارد که ضمن شرح عربی
او بر من ال یحضره الفقیه آورده است .این شرح عربی ،روضة المتّقـین نـام دارد و در 14
جلد چاپ شده است).
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 .2سید ضیاء الدین استر آبادی .تهران :مکتب قرآن 1372 ،ش 341 .ص.
 .3سید محمد تقی نقوی قاینی .تهران :نشر صادق 1378 ،ش 530 .ص.
 .4محمد هادی فخر المحقّقین شیرازی (1340ـ 1420ق) .مقدمه و تحقیق :سـید
محمد جواد طبسی حائری .مشهد :فدك 1368 ،ش 1410/ق 550+550 . 2 .ص.
 .5سید حسین درود آبادی همدانی (ترجمه الشموس الطالعة) .ترجمه :محمد حسین
نائیجی .قم :مسجد جمکران 1387 ،ش 720 .ص.
شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره .سید رحـیم توکّـل .تهـران :کلینـی 1372 ،ش.
 158ص .فقط جلد اول منتشر شده است.
شمس طالعه در شرح زیارت جامعـه .محمـد طبیـب زاده احمـد آبـادی اصـفهانی.
تهران 1376 ،ق. 2 .
عطر والیت :زیارت جامعه همراه با پارسی شدة منثـور و منظـوم .مهـدی جعفـری
(نثر) ،علی لباف (نظم) .تهران :دانشوران 1375 ،ش 83 .ص.
علی و زیـارت جـامعة کبیره .عبدالعلی گـویـا (1340ـ 1415ق) .تهران :زراره،
 1378ش 310 .ص.
فوائد نافعة شریفه در شرح زیارت جامعه .محمـد توتـونچی تبریـزی (م  1395ق).
تبریز 1341 ،ش.
گذرنامة بهشت .سید کاظم ارفع .تهران :پیام عدالت 1393 ،ش.
معیار شرك در قرآن :شرح زیارت جامعه .سید عـزّ الـدین حسـینی زنجـانی ،سـید
ابوالفضائل زنجانی .قم :بوستان کتاب 1385 ،ش 184 .ص.
مقام والیت :شرح زیارت جامعه .احمد زمرّدیان شیرازی .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمی 1374 ،ش 827 .ص.
مقامات اولیاء :شرحی بر زیارت جامعة کبیره .سید مجتبی حسینی .تهران :نیستان،
 1379ش 333 .ص.
مشخصات بر اساس جلد اول نوشته شد.
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نجوم المعه در شرح زیارت جامعـه .ابـوتراب هـدایی (1274ـ  1373ش) .مشـهد:
چاپخانه خراسان 1366 ،ش 324 .ص.
نسیم معرفت و هدایت :اهل بیت از نگاه زیارت جامعه کبیره .حسین گنجـی .قـم:
طوبای محبت 1385 ،ش 207 .ص.
نغمه های شیدایی .مهدی مهدوی زاده .قـم :روح 1383 ،ش 79 .ص .بخشـی از
کتاب ،شرح منظوم زیارت جامعه است.
نغمههای عاشقی :ده مجلس پیرامون شـرح زیـارت جامعـه کبیـره .سـید عبـداهلل
فـاطمینیا .بـهکـوشش :محمــد رحمتــی شهــرضا .قــم :پیــام علـمــدار 1388 ،ش.
 352ص.
 .3-4بخش دوم  -پایان نامه ها

اهـل بیت در زیـارت جــامعه کبیـره .سـجاد عبـاس .قـم :جـامعةة المصـطفی،
 141ص.
بررسی مضامین قرآنی در زیارت جامعـه کبیـره .پـروین کبـری .دانشـگاه اشـرفی
اصفهانی 1387 ،ش.
بررسی مبانی اعتقادی شـیعه در زیـارت جامعـه کبیـره .لـیال علیرضـایی .تهـران:
دانشگاه آزاد تهران مرکز1384 ،ش.
ترجمه کتاب االنوار الالمعة فی شـرح الزیـارة الجـامعةة .عمـران رجـب اف .قـم:
جامعةالمصطفی 1384 ،ش.
مستندات قرآنی زیارت جامعهکبیره .عباس نوری (نگارنـده) .خـوی :دانشـگاه آزاد،
 1387ش.
مقــام و منزلــت ائمــه در زیــارت جامعــه کبیــره .ذاکــر حســین عرفــانی .قــم:
جامعةالمصطفی 1390 ،ش 250 .ص.
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 .4-4بخش سوم – کتابهای عربی چاپی

االعالم الالمعة فی شرح الجامعة .سید محمد بن عبـدالکریم طباطبـایی .تحقیـق:
کاظم بهادلی .قم :رافد 1390 ،ش 334 .ص.
در باره آن بنگرید :الذریعه  ،2ص ،239فهرست فاضل خوانساری  1ص .142
االنـوار الساطعة فـی شرح الـزیارة الجامعةة .جـواد الکربالیـی .قـم :دار الحـدیث،
 1377ش. 5 .
در مقدمة جلد اول ،رساله ای مفصل در مورد والیت ائمة اطهار آمده است.
االنوار الالمعة فی شرح زیارة الجامعة .سید عبـداهلل شـبر کـاظمی (1188ـ .)1242
تحقیق :فاضل فراتی و عالء کاظمی .قم :مکتبة االمین 1422 ،ق 208 .ص.
این کتاب ،بارها در ایران و عراق و لبنان با تحقیق های مختلف و بدون آن منتشر
شده است.
بنگرید :ترجمه فارسی آن :با اختران تابناك والیت.
االنوارالالمعة .محمد مقیم مازندرانی( .عکسی از روی نسخه خطی) .قم 166 .ص.
انوار الوالیة الساطعة فی شرح الزیارة الجامعة .سید محمد بن رضی الدین شبستری
وحیدی (1335ـ 1421ق) .تحقیق :هاشم صالحی .قم :وفایی 1376 ،ش 300 .ص.
حقائق االسرار .محمد تقی (آقا نجفی) اصفهانی .اصفهان 1296 :ق.
ترجمه فارسی اثر که به وسیلة مؤلف ترجمه شده ،در حاشیة آن چاپ شده است.
ذات بهجة فی ظالل زیارة الجامعة .محمد رضا العزیز .قم :محبّین 250 ،ص.
سند الزیارة الجامعة .سید یاسین موسوی .دمشق :حوزه علمیه اهـل البیـت1419 ،
ق 60 .ص.
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة .احمد احسـایی (1166ـ 1243ق) .بیـروت :دار المفیـد،
1420ق. 4 .
در باره این کتاب ،کارهایی انجام شده است ،از جمله:
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 .1احادیث شرح الزیارة الجامعة .ابوالمکارم حسین المطوع .کویت. 4 .
 .2تلویح االشارة فی تلخیص شرح الزیارة .سید محمد حسین مرعشی شهرسـتانی
(1255ـ 1315ق) .بیروت :مؤسسة البالغ1424 ،،ق 170 .ص.
مؤلف خود را به نام مستعار «عبدالصمد حائری مازندرانی» نیز شناسانده است.
 .3حل مشکالت شرح الزیارة الجامعة .حسـن الحـائری االحقـاقی .اعـداد :راضـی
ناصرالسلمان .بیروت :فکر االوحد 1423 ،ق 142 ،ص.
شرح الزیارة الجامعة .محمد باقر الشریف الطباطبایی .تحقیق :احمد هانی الهجری.
قم :باقیات 1429 ،ق 445 .ص.
این کتاب به همراه شرح الزیارة المطلقة لإلمـام الحسـین علیـه السـالم از همـان
مؤلف چاپ شده است.
شرح الزیارة الجامعة .محمد تقی المجلسی .قم :رافد 1388 ،ش 188 .ص.
شرح الزیارة الجامعة .سید بهاء الدین محمد نایینی مختاری (قرن  .)12منتشره در:
میراث حدیث شیعه.
در مورد آن بنگریـد :الذریعـه  13ص  ،306فهرسـت کتابخانـه گلپایگـانی 1
ص .139
الشموس الطالعة فی شرح الزیارة الجامعةة .ریحـان اهلل بـن السـید جعفـر کشـفی
بروجردی (1267ـ 1328ق) .تهران 1354 :ق.
در الذریعة  14ص  222نام برده است.
الشموس الطالعة فی شرح الزیـارة الجـامعةة .سـید حسـین درود آبـادی همـدانی
(م344ق) .تهران :مرکز نشر کتاب 1378 ،ق 544 .ص .چاپ بعدی :قم :انصاریان.
ترجمه فارسی آن منتشر شده است .بنگرید :شـرح زیـارت جامعـه کبیـره /ترجمـه
محمد حسین نائیجی.

 / 82مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره

الصوارم القاطعة و الحجج الالمعة فی اثبات صةحة الزیـارة الجـامعةة .عبـدالکریم
العقیلی .قم :بضعة المصطفی 1421 ،ق 180 .ص.
مؤلف در این کتاب از رجال سند زیارت جامعه و اثبات وثاقت الصّوارم القاطعة آنان
بحث کرده است.
فی رحاب الزیارة الجامعة الکبیرة .سید علی حسینی صدر .قم :دارالغدیر 1382 ،ش.
 700ص.
فی رحاب الزیارة الجامعة الکبیر ة .محمد سند.
بنگرید :ترجمه فارسی آن :دو گفتار در بارة زیارت جامعه کبیره.
مع األئمة الهداة فی شرح الزیارة الجامعة الکبیرة .سید علی میالنی .قم :حقـایق،
 432 .1ص.
از همین مؤلف ،شرحی فارسی نیز منتشر شده است.
 .5-4بخش چهارم – مقاالت فارسی

امام زمان علیه السالم در آیینه زیارت جامعه .سید جواد حسـینی .مبلغـان .شـماره
 .100بهمن ـ اسفند  .1386ص .28-22
بازخوانی مبانی قرآنی توحید در زیارت جامعه کبیره .روح اهلل زینلی .مشکوة .شماره
 .121زمستان  .1392ص ...95
بررسی سندی زیارت جامعه کبیره .محمد سـند .ترجمـه مهنـاز فرحمنـد .سـفینه.
شماره  .15تابستان  .1386ص .116-92
بررسی محتوایی زیارت جامعه کبیره .محمد سند .ترجمه عدنان درخشان .سـفینه.
شماره  .16پاییز  .1386ص .71-47
پژوهشی در باره زیارتهای جامعه .سید کاظم طباطبایی .مطالعات اسالمی .شـماره
 .62زمستان  .1382ص .132-111
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پژوهش در زیارت جامعه .بشیر احمد سروری .زائر .شماره  .83آبان  .1380ص ...9
به بعد.
تعامل شیعه با ائمه در زیارت جامعه کبیره .حسن اردشیری الجیمی .اشارات .شماره
 .147پاییز  .1391ص  179تا ص .199
زیارت جامعه در آینه پژوهش .محمـد اصـغری نـژاد .فرهنـگ کـوثر .شـماره .70
تابستان  .1386ص .77-75
شرحی بر زیارت جامعة کبیره .سید احمـد خـاتمی .پاسـدار اسـالم .سـال  1389و
( 1390سلسلة مقاالت)
کتابشناسی زیارت جامعة کبیره .ناصر الدین انصاری قمی .علوم حدیث شماره .30
زمستان  .1382ص .262-250
منزلت امامان شیعه و چگونگی حسابرسی مردم در قیامـت .حسـین علـوی مهـر.
شیعه شناسی .شماره  .16زمستان  .1385ص  35به بعد.
نگرشی موضوعی بر زیارت جامعة کبیره .نفیسه نجفـی .سـفینه .شـماره  .26بهـار
 .1389ص .159-150
نکته های پژوهشی پیرامون زیارت جامعة کبیره .عبّاس نوری (نگارنـده) ،سـفینه،
شمارة  ،16پائیز  ،1386ص .134-126
 .6-4بخش پنجم – کتابهای خطی فارسی

اإللهامات الرضویة .سید محمد بن محمود حسینی لواسانی (م  1355ق).
بنگرید :الذریعة  2ص .302
ترجمه زیارت جامعه کبیره .محمد باقر مجلسی.
بنگرید :الذریعة  4ص 107
نسخه های خطی آن در کتابشناسی عالمه مجلسی نوشته حسین درگاهی و علـی
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اکبر تالفی ص  189معرفی شده است.
ترجمه زیارت جامعه کبیره .مترجم :ناشناس.
نسخه خطی شـماره  1050کتابخانـه مجلـس (فهرسـت کتابخانـه مجلـس 23
ص .)359
شرح زیارت جامعه کبیره .محمد علی چهاردهی رشتی (م  1334ق).
بنگرید :الذریعة  13ص 306
شرح زیارت جامعه کبیره .عباس حائری تهرانی ( 1360-1298ق)
بنگرید :نقباء البشر  4ص  ،990گنجینه دانشمندان  4ص .426
شمس طـالعه در شرح زیـارت جامعـه کبیـره .سـید عبـداهلل بـالدی بـوشهــری
( 1372-1290ق)
بنگرید :الذریعة  13ص .223
القاطعة فی شرح الزیارة الجامعة .سید حسن رضوی قمی (م  1358ق)
نسخه خطی آن به خط مؤلف در  146بر در کتابخانه آیة اهلل گلپایگانی بهشمارة
 39-240موجود است.
 .7-4بخش ششم  -کتابهای خطی عربی

األعالم الالّمعة فـی شـرح الزّیـارة الجـامعةة .سـیّد محمّـد طباطبـایی بروجـردی
(م1360ق) جدّ پدری سیّد بحرالعلوم .نسخة خطی آن به شمارة  194در کتابخانـة فاضـل
خوانساری (در شهر خوانسار) به کتابت موسی خوانساری موجود است.
بنگرید :الذریعة ،2 ،ص ( 239فهرست دانشگاه  ،1ص .)142
االنــوار الســاطعةةة فــی شــرح الزیــارة الجــامعةةة .محمــد رضــا غــراری نجفــی
(1304ـ1385ق).
بنگرید :المنتخب من اعالم الفکر و االدب ص .496
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انیس الطالب .محمد رضا بن محمد باقر (فرزنـد وحیـد بهبهـانی) .تـألیف.1245 :
بخشی از کتاب در باره زیارت جامعه است.
بنگرید :الذریعه  2ص .459
شرح بعض عبارات الزیارة الجامعة الکبیرة .معین الـدین بـن محمـد صـادق خـادم
الحسینی .نسخه خطی آن در کتابخانه دانشکده الهیات تهران بهشمارة 749د موجود است
(فهرست الهیات تهران  1ص ( )308معاصر شیح حرّ عاملی) نسخة خطی آن بهشـمارة
 3918در کتابخانة آیتاهلل گلپایگانی (قم) موجود است.
بنگرید :الذریعة ،13 ،ص ( 306فهرست دانشگاه  ،1ص .)139
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة .محمد قاسم بن محمد کاظم رازی (تألیف 19 :جمادی
الثانية  .)1133نسخه خطی آن به شماره  3943در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود
است (فهرست دانشگاه  12ص )2933
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة .سید علی نقی طباطبایی حـائری (م  1289ق) .شـرح
گسترده ای که ناتمام مانده است.
بنگرید :الذریعة  13ص 306
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة .علی غروی علیاری( 1417-1319ق).
بنگرید :المسلسالت فی االجازات  2ص  ،578آینه پژوهش شماره  43ص .111
نویسنده شرح دعاهای صباح ،کمیل ،ابوحمزه و افتتاح را نیز نوشته است.
شــرح الزیــارة الجــامعةةة الکبیــرة .ســید محمــدعلی موحــد ابطحــی اصــفهانی
(1347ـ1423ق).
بنگرید :المسلسالت فی االجازات  2ص  ،583آینه پژوهش شماره  76ص .132
شرح الزیارة الجامعة الکبیرة .مؤلف :ناشـناس .نسـخه خطـی آن ضـمن مجموعـه
 4373درکتابخانه مجلس موجود است( .فهرست مجلس  12ص .)83
کاشف االسرار .هدایة اهلل گلپایگانی
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 .8-4بخش هفتم – به زبانهای دیگر

زیارت جامعه با ترجمه انگلیسی .قم :انصاریان 1380 ،ش 66 .ص.
زیارت جامعه با ترجمه انگلیسی .قم :مؤسسه امام حسین 376 .ش48 .ص.
زیارت جامعه با ترجمه اردو .رضی جعفر نقوی .پاکستان :دار الثقافةة االسـالميةة،
.1989
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فص پنج
مدخلي رب ل م:
آشنایی:

محور اصلی این فصل ،بررسی بیست جملهی زیارت جامعهی کبیره است .آیات
مرتبط با فرازهای زیارت ـ یا بخشی از آنها ـ تا آنجا که نگارنده جست و جو کرده ،بیش
از یکصد مورد است که طی جداولی در فصل سوّم در شده است .ولی بهتناسب
حوصلهی این کتاب بهاین حدّ بسنده شده است.

1

در این فصل ،ذیل آیات مرتبط با آنها بهطرح مفردات ،اقوال مفسّران فریقین،
روایات ،بیان مصداق ،شأن نزول ،بیان شارحان زیارت جامعه ،و سرانجام نتیجهگیری کلّی
از تلفیق و ترکیب هر جمله زیارت با آیهی مربوطه پرداخته شده است .چون سرچشمهی
تمامی عبارات زیارت ،یک مبدأ و آن هم وحی ربوبی بوده است ،لذا با استمداد از خداوند
سبحان و تراجم وحی الهی و باألخص حضرت صاحب الزّمان(عجّل اهلل تعالی فرجه
الشّریف) گامی در راه برداشته و مبادرت بهپژوهشی پیرامون ارتباط زیارت و قرآن بهسبک
مزبور نمودم.
اگر دانشمندان علوم دینی و مفسّران قرآن ،درتأسّی بهاهل بیت ،در برخی
موارد ،قرآن را از منظر زیارت تفسیرکنند ،باب جدیدی فراروی تشنگان چشمهی زالل
معرفت گشوده میشود .کنکاش بایسته در متون زیارات و ادعیه و کشف اسرار فراوان
 -1در بـرخی مـوارد ،یک کلمه یا قسمتی از آیه مورد استناد و استشهاد قرا گرفته است ،مانند آیـات اول
تا سوم.
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کالم وحی ،بیش از پیش مشام ما را از معارف عطرآگین قرآنی معطّر میسازد.
منابع این فصل:

در این فصل ،عالوهبر مهمترین و مشهورترین منابع در زمینهی مفردات قرآن و
منابع حدیثی شیعی بهدهها تفسیر شیعی و سنی ـ از تفاسیر قدیم تا معاصر ـ نیز رجوع
شده و خالصهای از مطالب آنها نقل شده ،بهگونهای که تکرار در آن بهحداقل برسد.
هدف از این کار ،آن بوده که امکان بررسی تطبیقی میان دیدگاههای مختلف
فراهم شود .روشن است که نقل دیدگاههای مختلف بهمعنای تأیید همة آنها نیست ،بلکه
فقط کلماتی که از قرآن و عترت بهما برسد ،مورد اطمینان و بدون خطا است.
برای توجّه و دقّت خوانندگان گرامی در تطبیق دیدگاهها فهرستی از تفاسیر مورد
رجوع در این فصل ـ بهتفکیک شیعی و سنی ـ در حدّ عنوان و نویسنده یاد میشود.
ویژگیهای کتابشناسی تفصیلی در فهرست منابع (پایان کتاب) آمده است.
الف .تفاسیر شیعی

مجمعالبیان  /طبرسی
تبیان  /طوسی
تفسیر القمی  /علیّ بن ابراهیم قمی
نورالثقلین  /حویزی
جامع  /بروجردی
احسنالحدیث  /قرشی
کاشف  /مغنیه
برهان  /بحرانی
اثناعشری  /شاه عبدالعظیمی
نور  /قرائتی
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مرآةاالنوار  /شریف عاملی
خالصه المیزان و نمونه  /پورسیف
نمونه  /قرائتی و دیگران
البیان  /خوئی
صافی  /فیض کاشانی
فرات الکوفی  /کوفی
مناهج البیان  /ملکی میانجی
المیزان  /طباطبائی
روحالجنان  /ابوالفتوح
راهنما  /رفسنجانی
تأویل اآلیات  /استرابادی
ب ـ تفاسیر سنّی

الجامع ألحکام القرآن  /قُرطُبی
کشاف  /زمخشری
محاسن التأویل  /قاسمی
روح المعانی  /آلوسی
تفسیر المراغی  /مراغی
االساس فی التفسیر  /سعید حوّی
درّ المنثور  /سیوطی
المنار  /رشید رضا
المنیر  /نووی جاوی
الواضح  /محمود حجازی
جامع البیان  /طبری
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تفسیر کبیر  /فخر رازی.
تفسیر عیّاشی  /سلمی سمرقندی
تفسیر القرآن الحکیم  /علوی حسینی
صفوة التّفاسیر  /صابونی
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آهیی اول
ا ْهدِنَا

الصِّراطَ الْمُسْتَقيم
َ (حمد)6 :

وَ صِراطِهِ ،وَاَدِلّاءَ عَلی صِراطِهِ ،اَنْتُمُ الصِّراطُ

األَقْوَمُ (زیارت جامعهی کبیره)

 .1مفردات

 .1-1صراط :ابن منظور گوید:
ط
االزهری :ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و ابن عامر و عاصم و کسائی «ِاهْدِنَا الصِّارا َ

الْمُسْاتَقیمْ» را با صاد خواندهاند و یعقوب با سین خوانده و گفته است :اصل صـاد آن سـین
است و سین تبدیل شده بهصاد ،بهمناسبت قرب مخر صاد به طاء.
جوهری گفته است :صراط و سراط و زراط بهمعنی راه هستند.

1

 .2-1صراط :راه .صحاح و قاموس و اقرب الموارد ،آن را طریق گفته .طبرسی :راه آشکار و
وسیع.
2

راغب :راه درست .صاحب المیزان :صراط سبیل ،طریق قریب المعنی هستند.

 .3-1راغب گوید :الصّراط :راه مستقیم( .وأَنََّ َهذَا صِرَاطی مْسْتَقِیماً  -انعام )153/که آن را
سراط هم گفتهاند.
السِّراط :راهی هموار و آسانگذر ،اصل آن از «سَ َرطْتُ الطَّعامَ وَ زَرَ ْدتُهُ» است .یعنی
3

غذا را بهراحتی بلعیدم( .ناجویده خوردن غذا).

 -1لسانالعرب ،7 :ص .340
 -3مفردات :صرط.

 -2قاموس قرآن ،4 :ص .122
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 .4-1ابو عبیده میگوید :الصّراط :المنها الواضح :یعنی راه روشن که تاریکی در آن نیست
و همان راه نورانی اهلل است.

1

 .5-1صراط :برخی اصل این واژه را "سراط" (بلعیدن) دانستهاند.
بنابراین ،بزرگراه را از آن جهت صراط گفته اند که با فراخی و وضوحی که دارد،
گویا سالک را در کام خود میکشد و او را پیش میبرد یا از آن جهت که سالک با پیمودن
خود ،گویا آن را میبلعد.

2

 .6-1مصطفوی مینویسد :تبدیل «سین» به«صاد» ناشی از تناسب آن با «طاء» است.
برخی از پژوهشگران لغات قرآنی معتقدند «صراط» واژهای مستقلّ است .زیرا «سراط»
مشتقات گوناگونی دارد که «صراط» آن مشتقات را ندارد .لذا «صَرَطْتُ» و «اَصْرَطُ»
ض ُح الواسعُ .صراط بهمعنای راه روشن و وسیع است.
لطریق الوا ِ
گفته نمیشود .اَلصّراط :هَُو ا َّ

3

 .2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی میگوید :رسول خدا فرمود :خداوند با فاتحة الکتاب بر من منّت
گذاشت تا این سخن که صراط انبیاست و آنان کسانی هستند که خداوند بهآنان نعمت
داده است  ...و در آن در معنی صراط وجوهی بیان شده است که یکی از آنها کتاب
خداست طبق روایتی که از پیامبر و حضرت علی نقل شده است.

4

 .2-2حویزی در تفسیر نورالثّقلین حدود  20روایت از منابع مختلف آورده ،از جمله :من ال
یحضره الفقیه ،مجمعالبیان ،معانیاالخبار ،تفسیر علیّ بن ابراهیم ،اصول کافی و
 -1مجاز القرآن :ص .241
 -2ر.ك .مفردات :ص « 407سرط»؛ المصباح المنیر ،ص « 274سرط»؛ معجم مَقاییس الّلغةة؛  ،3ص
« 152سرط».
 -3التحقیق فی کلمات القرآن ،6 :ص .264

 -4مجمعالبیان ،1 :ص  31و .32
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کمالالدّین و تمامالنّعمة .برای رعایت اختصار بهنقل روایت شمارهی  104از امام باقر
ضحُ َو الصِّراطُ الْمُسْتَقیمُاِلَی اهللِ عَزَّ َو جَلَّ ،وَنَحْنُ مِنْنِعْمَةِ اهلل
لطریقُ الوا ِ
اکتفا میکنیم :وَنَحْنُ ا َّ

ِعَلی خَلْقِهِ .ما طریق واضح و روشن و راه راست بهسوی خداوند با عزّت و جاللت هستیم.
ما از نعمت خدا برخلقش هستیم.

1

 .3-2بروجردی ذیل آیه هشت روایت آورده ،بهعنوان نمونه از معانیاالخبار ص  31نقل
میکند که حضرت صادق فرمود« :اَلصِّراطُ الْمُسْتَقیم» عبارت از راهی است که
خداوند بهمحمّد و ذریّة او عطا کرده است.

2

 .4-2قـرشی گـوید :معنی لغوی سراط و صراط ،راه است و هردو بهیـک معنی است .در
اصل با "سین" است ،ولی گویند :با صاد افصح است که صاد با طاء قریبالمخر است.

3

 .5-2قرطبی :اصل صراط در کالم عرب راه است .نقّاش نقل کرده است :صراط در لغت
روم بهمعنی راه است .سراط با "سین" هم خوانده شده ،از استراط بهمعنی بلعیدن مثل این
4

که راه ،راه رونده را میبلعد.

 .6-2مغنیه گوید :صراط در لغت ،راه محسوس است و با سین و صاد قرائت شده و سین
5

اصل است.

 .7-2زمخشری گوید :در الصّراط ،سین بهصاد قلب شده بهخاطر طاء مانند مصیطر بهجای
6

مسیطر.

 .8-2آلوسی گوید :صراط ،راه راست و اصل آن با «سین» است از مصدر سرط بهمعنی
بلعیدن است و این نام بهاین معنی است که مثل این که راه رونده ،راه را میبلعد ،یا راه،
 -1نورالثقلین ،1 :ص .22-20

 -2تفسیر جامع ،1 :ص .169-166

 -3احسنالحدیث ،1 :ص .31
 -4الجامع ألحکام القرآن ،1 :ص  147و مشابه آن کالم آلوسی است .روحالمعانی ،1 :ص .92
 -5الکاشف ،1 :ص .35

 -6کشّاف ،1 :ص.11
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روه رونده را میبلعد.

1

در این آیه ،الصّراط موصوف شده بهالمستقیم .و در زیارت جامعهی کبیره ،صراط
اضافه شده بهضمیر راجع بهاهلل ،و این بهمعنای آن است که راه استوار و راه خدا یکی
است.
 .9-2مولی ابوالحسن شریف عاملی مینویسد:
مفسّران ،کلمهی صراط را بهمعانی گرفتهاند مانند :دین اسالم و دین خدا .در
روایات نیز بهوالیت و معرفت ائمه و بهقائم(عج) نیز تفسیر شده است .روشن است که
تمام این معانی بهیکجا میرسد ،یعنی اطاعت خدا و رسول خدا و ائمه در دنیا
که همین صراط مستقیم است (با تعبیرات مختلف در قرآن مانند :الصراطالمستقیم،
الصراطالسویّ ،صراطالحمید) .اصحاب این صراط ،پیامبر و ائمه و شیعیان آنها
خواهند بود.
اگر صراط را بهمعنی «پلی که روی جهنم است» بدانیم ،در این صورت ،گذر مردم
بر آن ،براساس درجه معرفت و اطاعات آنها نسبت بهامام معصوم تفاوت خواهد
داشت.
شریف عاملی روایاتی بهاین مضمون آورده که ذیل آیات قرآن نقل شده ،مانند:
2

ـ انّ هذا صراطی مستقیماٌ فاتبعوه؛

3

ـ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم؛

4

ـ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدی؛
5

ـ عن الصراط لناکبون.

شریف عاملی نقل کرده که امام باقر فرمود« :علیَّ صراط اهلل» .و در توضیح
 -1روح المعانی ،1 :ص.92

 -2انعام.153 :

 -3بقره.213 :

 -4طه.135 :

 -5مؤمنون.74 :
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آن فرمود :اوست صراط بهسوی خدا ،چنان که میگویند« :فالنی باب السلطان» است،
زمانی که او دربانی باشد که مردم از طریق او به سوی سلطان راه مییابند.
صراط الواضح.1
نیز در بعضی از زیارات آمده است :ایَّها ال ّ
 -3روایات
 .1-3عَن مُفَضَّلِ بنِ عَُمر قالَ :سأَلتُ اَبا عبداهلل علیه السّالم عَنِ الصِّراطِ؟ فقالَ :هُوَ الطَّریقُ اِلی

مَعْرِفَةِ اهلل عزَّوَجَلََّ ،و هُما صِراطانِ:
ض
صِراطٌ فِی الدَُّنْیا وَ صِراطٌ فِی الْآخِرَة .اَمَّا الصََّراطُ اَّلذِی فِی الدُّنْیاَ ،فهُوَ الْامامُ الْمُفْتَرَ ُ
رةَِ ،و مَ ْن
الطَّاعَةُ ،مَنْ عَرَفَهُ فِی الدُّنْیا وَ اقْتَدیبِهُداهُ ،مَرَّ َعلیَ الصِّراطِ الَّذی هُوَ جِسْرُ َجهَنَّمَ فِی الْآخِ َ

لَمْیَعْرِفْهُفِی الدُّنْیا ،زَلَّتَْقدَمُهُ عَنِ الصِّراطِفِی الْآخِرَةِ،فَتُ َردّیفِی نارِ جَهَنَّمَ.2
از مفضّل بن عمر روایت شده که از امام صادق دربارهی صراط پرسیدم.
فرمود :صراط بهمعنای راه معرفت خدای عزّوجلّ است .صراط دو نوع است :صراط در دنیا
و صراط در آخرت .صراط دنیا ،امامی است که اطاعت از او واجب و الزم است .هرکس که
در دنیا او را بشناسد و هدایت او را بپذیرد ،بر صراطی که پل جهنّم است در آخرت ،عبور
میکند .و هرکس در دنیا او را نشناسد ،در صراط آخرت گامش میلغزد و در آتش دوزخ
میافتد.
هلل
َ .2-3عانْ رَسُولِ اهللِ صلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِاهِ ]ِفای یَاوْمِ الْغَادیار[ :مَعااشِرَ النّاسِ! أنَاا صِراطُ ا ِ
املُسْتَاقایمُ الَّاذی اَمَارَکُمْ بِااتِّبااعِاِه ،ثُمَّ عالایٌّ مِانْ بَا ْعادِی ،ثُمَّ وُلْادی مِانْ صُاْلبِهِ ،اَئمَّاةً َیهْادوَن

 -1مقدمه مرآةاالنوار :ص  212ذیل «الصراط».
 -2معانی االخبار :ص 32؛ بحاراالنوار  ،8باب 22؛ «الصّراط» :ص ،66ح3؛ کنزالدّقائق ،1 :ص .60
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ِباالْحَا ِّق وَبِهِیَ ْعدِلوُنَ.

1

از رسول خداروایت شده که در روز غدیر فرمود :هان مردمان! صراط
مستقیم خداوند منم که شما را بهپیروی آن امر فرموده و پس از من علی است؛ آنگاه
فرزندانم از نسل او ،پیشوایان راه راستند که بهسوی حقّ راهنمایند و بهآن حکم و دعوت
کنند.
 .3-3قالَ النَّبِیُّ صلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِلِعِلیٍَّ عَلَیْهِ السّلَامُ :یا عَلِیُّ!اِذا کانَیَوْمُ الْقِیامَةِ،أَقُْعدُ انَا وَاَنْتَ َو

ط الَّا مَ ْن کانَتْ مَعَهُبَراَءةٌبِوالیَتِکَ.2
ی الصِّرا ِ
ز عَل َ
َجبْرائیُل عَلَی الصِّراطِ ،فَالیَاُو ُ
پیامبر بهعلی فرمود :ای علی! هنگامی که روز قیامت شود ،من و تو و
جبرائیل بر صراط مینشینیم .هیچ کس از صراط عبور نمیکند مگر این که جواز والیت تو
را داشته باشد.
نکته :در مجموعهی زیارت ،سه نوبت سخن از صراط بودن خاندان رسالت بهمیان
آمده است:
1ـ وَ صِراطِهِ :این عبارت بیانگر این حقیقت است که این خاندان ،خود صراط
هستند که تعبیر از باب مبالغهی بالغتی است .یعنی این که :آنان در رهنمونی بهصراط
مستقیم حق مقام واالیی دارند تا آنجا که گویا خود صراط هستند.
َ -2و َادِلَّاءَ عَلی صِراطِهِ :در این عبارت ،مقام رهنمونی حضراتشان بهحق متعال
بازگو شده است.
 -3اَنْتُمُ الصِّراطُ اْلاَقْوَمُ :و این عبارت ،بیانگر این حقیقت است که این خاندان
صراط اقوم ،تنها راه استوار هستند.

 -1بحاراالنوار ،37 :ص .212

 -2بحاراالنوار ،8 :ص .70
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 -4نتیجهگیری

 .1-4ائمّهی اطهار صراط خدایند .یعنی راه و طریقی هستند که بهخدا میرسانند و
راه آنان ،راه سهل است و آسان ،و طریق شان طریق واضح و آشکار.
 .2-4در آیهی «ِاهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیمَ» ،کلمهی الصّراط موصوف شده بهالمستقیم .و در
عبارت زیارت جامعهی کبیره «صراطه» صراط اضافه شده بهضمیر راجع بهاهلل ،و راه
مستقیم و راه خدا یکی است .یعنی راههای دیگر ،همه کژ راههاند ،چنان که در آیهی 153
لسبُلَ فَتَفَرَّقَبِکُمْ عَ ْن
َتبِعُوا ا ُّ
َاتبِعُوُه وِ ال تَّ
سورهی انعام آمده است :وَاَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقیماً فَّ

سَبیلِهِ.
و ]بدانید[ این است راه راست من ،اینک از آن پیروی کنید و از راههای دیگر که
شما را از راه وی پراکنده میسازد پیروی مکنید .اینهاست که خدا شما را بهآن سفارش
کرده است باشد که بهتقوی گرایید.
مؤیّد این مدعا ،روایتی است که از امام صادق بیان شده است:
َاتبِعُوهُ.
م اْلاِمامُ ،فَّ
ط الْمُسْتَقی ُ
َاتبِعُُوهُ» قالَ :الصِّرا ُ
َن هذا صِراطِی مُسْتَقیمًا فَّ
«وَ اَّ
لسبُلَ»یَ ْعنِی :غَیْ َر اْلاِمامِ.
َتبِعُوا ا ُّ
«وِ ال تَّ
م عَنْ سَبیلِهِ»یَعْنِی:تَفْتَرِقُوا وَتَخْتَلِفُوافِی الْامامِ.1
«فَتَفَرَّ َقبِکُ ْ
براساس این حدیث ،تبعیّت از امام معصوم سبب وحدت و بهسراغ غیر امام
رفتن ،مایة تفّرق است.

 -1بحاراالنوار ،24 :ص  ،13بهنقل از تفسیر قمی.
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آهیی دوم
ب عَلَْيهِم
ر الْمَغْضُو ِ
غَيْ ِ

(فاتحه)7 :

وَ عَلی مَنْ جَحَدَ و الیَتَکُمْ غَضَبُ الرَّحْمنِ

(زیارت جامعهی کبیره)

بر منکران والیت و جاحدان امامت شما خاندان ،غضب خدای رحمان ثابت است.

1

 -1مفردات
 .1-1راغب مینویسد :الْغَضَبْ :هیجان و جوشش خون قلب برای انتقام .پیامبر
رِة
فرموده است« :اِتَّقُوا الْغَضَبَ فَاِنَّهُ جَمْرَةٌتُوقَدُ فی قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ،الَمْتَرَوااِلیَ انْتِفاحِاَوْداجِهِ وَ حُمْ َ

عَیْنیْهِ»( .از عصبانیت و خشم دوری کنید زیرا خشم اخگری است که در قلب فرزند آدم
افروخته میشود آیا تند شدن و برآمدگی رگهای گردن و سرخ شدن چشمانش را ندیدهای
و ندانستهای).

2

 .3-1ابن منظور مینویسد :غضب نقیض رضا است .غضب خدا یعنی ناراضی بودن خدا از
3

کسی که از دستورات او سرپیچی میکند و مجازات کردن او.
 -2اقوال مفسّران

 .1-2حویزی در تفسیر نورالثّقلین ضمن نقل قول ده روایت از معصومین در
کتابهای اهلیلجه ،تفسیر علیّ بن ابراهیم ،من ال یحضره الفقیه ،مجمع البیان ،احتجا
طبرسی ،استبصار ،تهذیب االحکام ،کافی و عیون االخبار ،مصداق غضب شدگان را یهود

 -1این عبارت را میتوان بهشکل دعایی نیز معنا کرد :برمنکران والیت ...غضب خدای رحمان ،ثابت باد.
 -2مفردات :غضب.

 -3لسانالعرب ،10 :ص .78
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و ناصبیها بیان کرده است.

1

 .2-2بروجردی ،ضمن بیان روایتی از امام صادق ،مصداق «املغضوب علیهم» را
2

ناصبیها میداند.

 .3-2قرشی بیان کرده که غضب شدگان عبارتند از پیشوایان ستمگر ،اعمّ از کفّار و
3

مشرکان و منافقان و طاغوتها که در راه باطلند و مشمول غضب خدا هستند.

 .4-2قرطبی گوید :در مورد «املغضوب علیهم» اختالف است .جمهور بر این عقیده اند که
مغضوب علیهم یهودند و شاهد این تفسیر ،سخن خداوند متعال دربارة یهود است« :وَ باءُو

بِغَضَبٍ مِنَ اهللِ» و فرمودَ« :و غَضِبَ اهللُ عَلَْیهِمْ»  ...غضب در لغت ،شدّت است و رجلٌ
4

غضوبٌ أی شَدید الخُلق یعنی تند خو ...و معنی غضب خداوند ،ارادهی مجازات است.

 .5-2قاسمی گوید :مراد از «املغضوب علیهم» هر کسی است که ازجادهی اسالم منحرف
5

شود ،از هر گروه و دیانتی باشد.

 .6-2آلـوسی گـوید :اصل غضب شدّت است .ایـن کلمه بهچنـد معنـی تفسیر شـده؛
یکـم :حرکت نفس که مبدأ آن ارادهی انتقام است ،همچنان که در شرح مفتاح آمده است.
دوم :ارادهی انتقام ،آن چنان که در شرح کشّاف آمده است .سوم :حالتی که برنفس عارض
میشود و بهدنبال آن روح برای جست و جوی انتقام بهخار حرکت میکند ،همچنان که
در شرح مقاصد آمده است .این قول که گفته شده که غضب ،تغیّری است که هنگام
جوشیدن خون قلب حادث میشود ،بهمعنی سوم نزدیکتر است.

6

 .7-2مـراغی گـوید« :املغضوب علیهم» کسانی هستند کـه دیـن حقّـی کـه خـداونـد

 -1نورالثقلین ،1 :ص  24و .25

 -2تفسیر جامع ،1 :ص .171

 -3احسن الحدیث ،1 :ص .36

 -4الجامع ألحکام القرآن ،1 :ص 149و .150

 -5محاسن التأویل ،2 :ص .24

 -6روح المعانی ،1 :ص .95
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بـرای بندگـانش تعیینکـرده است ،بهآنان رسیده و آنان آن دین را تركکرده و دور
انداختهاند.

1

 .8-2زمخشری گـویـد :غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیهِمْ بـدل است از «أَنْعَمْتََّ عَلَْیهِمْ» بـهایـن معنی
کـه افـراد مشمـولنعمت ،همانکسانی هستندکه ازغضبخدا وضاللسالم هستند ...و اگر
بگویی معنی غضب خدا چیست؟ میگویم ارادهی انتقام از عاصیان و مجازات کردن آنان
2

است.

 .3روایات
3

ضال عَ ْن سَبیِل اهللِ.
ب عَلَیْهِ وَ ٌّ
 .1-3قاَلاَمیرُالْمُؤمِنی َن عَلَیِه السَّالمُ :کُلُّ مَ ْن کَفَرَبِاهللَِ،فهُوَ َمغْضُو ٌ

امیر المؤمنین فرموده است :هر کس بهخدا کفر ورزد ،مورد غضـب خـدا قـرار
گرفته و گمراه از راه خداست.
ب
 .2-3قالَ الرِّضا عَلیهِ السَّالمُ :وَ مَنْ تَااوَزَ بِامیرِاملُؤمنینَ عَلیْهِ السَّالمُ الُْعبُوِدیَّةََ ،فهُوَ مِنَ الْمَغْضُو ِ
4

عَلَْیهِمْ َو مِنَ الْضَّالِیَّنَ.

هرکس در مورد از امیرالمؤمنین از حـدّ تجـاوز کنـد ،و او را پرسـتد ،در شـمار
مغضوب علیهم و ضالّین است.
در این دو روایت ،نوعی وحدت مصداقی میان ضالّ و مغضوب وجود دارد.
5

م:
 .3-3قاالَ اَمیرُاملؤمِنینَ عَلَیه السَّالم« :غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیهِمْ» قالَ :هُمُ الَّذینَ قالَ اهللُ فیِه ْ
6

ب عَلَیْهِ  ...مائده)60/
( ...مَنْلََعنَهُ اهللُ َو غَضَ َ

 -1تفسیر المراغی ،1 :ص .37

 -2کشاف ،1 :ص .11

 -3بحار االنوار ،25 :ص .274

 -4همان منبع.

 -5مائده.60 :

 -6بحار االنوار ،25 :ص .274
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امیرالمؤمنین فرموده است« :غیر املغضوب علیهم» کسانی هستند که خداوند
دربارهی آنها فرموده است ... :همانان که خدا لعنت شان کرده و بر آنان خشم گرفته
است. ...
 .4بیان شارحان

 .1-4مرحوم مولی محمّد تقی مجلسی در شرح این جمله بیان کرده است که غضب الهی
شامل است جمعی را که منکر امامت و وجوب محبّت شمایند.

1

 .2-4مرحوم سید عبداهلل شبّر در توضیح این جمله گفته است:
ب
(وَ عَلی مَنْ جَحَدَ ِوالیَتَکُمْ) وَ اَنْکَرَ اِمامَتَکُمْ وَ خِالفَتَکُمْ وَ وجُو َ

طاعَتِکُمْ (غَضَبُ الرَّمحن) الَّذی هُوَ اَعْظَمُ اَنْواعِ الْعَذابِ .بر کسی که والیت شما خاندان را
مورد جحود و انکار قرار دهد و امامت و جانشینی و وجوب طاعت شما را انکار نماید ،خشم
2

و غضب خداست که بزرگترین نوع عذاب است.

نکتهی مهّم و لطیف در این جمله اضافهی غضب بهرحمان است .چه بسا مناسب
با کلمهی غضب ،صفت قهّار ،جبّار و منتقم و امثال اینها باشد ،ولی میبینیم کلمهی
رحمن آمده است .معلوم میشود رحمانیّت حقّ متعال ،اقتضای غضب بر جاحدان را دارد.
این جملهی زیارت اشاره بهآن دارد که دشمنان ائمّه و کسانی که آنان را دوستان
خود گـرفته و والیت اهلبیت را انکار نمودهاند ،قابلیتی بـرای رحمت برایشان باقی
نمیماند ،بهگونهای که رحمت رحمانیّهای که همهی اشیاء را در برگرفته ،در حقّ ایشان
بهخشم مبدّل میشود.

 -1لوامع صاحبقرانی ،8 :ص .738

االنوار الالمعة :ص .187
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 .5نتیجه گیری

از تلفیق این جملهی زیارت با آیهی مرتبط با آن ،نتیجه میگیریم:
 .1-5در آیهی المغضوب علیهم ،غضب ،غضب خـداست ولـی در عبارت زیـارت ،غضب
بهرحمان اضافه شده ،یعنی :خشم بخشاینده .و این خشم خیلی سخت است.
 .2-5در مورد «المغضوب علیهم» اقوالی هست از جمله :الف .مراد از المغضوب علیهم،
یهود است .ب .کسانی که از دین منحرف شدهاند .عبارت زیارت جامعه با معنی دوّم
مطابقت دارد .بنابراین معنی «غیرالمغضوب علیهم» چنین میشود :نه راه کسانی که
رحمت خود را از آنان قطع نمودی و آنان را مشمول رحمت و عنایت خاصّهی خود
ننمودی.
 .3-5از ترکیب فراز زیارت با آیة مرتبط با آن ،میتوان نتیجه گرفت که از جمله مصادیق
مغضوب علیهم ،کسانی هستند که والیت ائمّة معصومین را انکار کرده باشند .بهتوجّه
به آیة  7سورة حمد ،مغضوبین غیر از «منعم علیهم» میباشند .مصداق کامل «منعمین»،
معصومین هستند که از نعمت هدایت بهحدّ کمال برخورداراند و دیگران نیز با تأسّی و
تمسّک بهآنان بهشاهراه هدایت راه مییابند.
 .4-5اگر در برخی روایات ،مغضوب علیهم بهیهود تفسیر شده است ،از باب تطبیق بر
مصداق است نه این که منحصر بهیهود باشد.
 .5-5از زیباییهای ترکیب «غضب الرحمان» این است که «خشم» را همنشین
«رحمان» کردهاست .زیرا رحمان ،بیانگر گسترهی رحمت خداوند است که همهی
موجودات را دربرمیگیرد ،ولی انکار والیت اهلبیت ،مهر بینهایت او را ،بهقهر
بدل مینماید.
جان کالم این که انحراف از مسیر اهل بیت موجب افتادن در ورطة مغضوب
علیهم خواهد بود .چرا که انحراف از حق ،راه مهر الهی را مسدود نموده ،چنان ماهیّت آن
را تغییر میدهد که نمیتواند از آن بهرهمند شود.
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آهیی سوم
ال الضَّالَّیِنَ
وَ َ

(فاتحه)7 :
فارَقَکُمْ (زیارت جامعۀ کبیره)

وَ ضَلَّ مَنْ

و هرکس از شما دوری گزیند ،گمراه گردد.

 .1مفردات

ضالّین :جمع مذکر ضالّ است و ضالّ اسم فاعل «الضَّاللت» است .ضاللت یا
ضالل،یعنی :عدول از راه مستقیم ،که در فارسی بهگمراهی تعبیر میشود.
 .1-1راغب گوید :الضَّالل :عدول و انحراف از راه مستقیم ،نقطهی مقابلش هدایت است.
خدای تعالی فرماید :قُلْ یا اَّیهَا النََّاسُ قَدْ جَآءَکُمُ الْحَقُّ مِن رَّبَِّکُمْ فَمَنِ اهَْتدَی فَإِنَّمَا

ِل عَلَْیهَا.1
َیهَْتدِیِلنَفْسِهِ وَمَن ضَ َّلََفإِنََّمَایَضُّ
پس کسی که هدایت پذیرفت بهسود خویش هدایت پذیرفته و کسی که گمراه شد
2

بر زیان خویش گمراه میشود.

 .2-1قرشی نویسد :الضّالل :ضالل و ضاللت ،از ریشهی فعل ضَلَلَ بهمعنی انحراف از
حقّ است.إِنِّیأَراکَ وَ قَوْمَکَ فِی ضَاللٍ ُمبِینٍ( 3.من تو و قومت را در انحراف و گمراهی آشکار
4

میبینم ).یعنی انحراف از راه حق.

5

 .3-1شریف عاملی گوید :الضّالل و الضّاللة :ضدّ الهدی و الهدایة.
 -1یونس.108 :

 -2مفردات :ضلل.

 -3انعام.74 :

 -4قاموس قرآن ،4 :ص .192

 -5مقدمة مرآة االنوار ،ص .149
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 .4-1طریحی گوید :الضّاللة عن الطّریقِ :ضدَ الرّشاد.

1
2

 .5-1ابن منظور گوید :الضّالل و الضّاللة :ضدّ الهُدی و الرّشاد.
 .2اقوال مفسّران

 .1-2حویزی در تفسیر نور الثّقلین ذیل آیهی مربوطه ،روایات متعدّدی آورده که یکی از
آنها نقل میشود :عَنِ الصّادِقِ :املَغْضُوبُ عَلَیْهِمَْ :اُّلنصّابُ ،وَ الضَّالَّیِن :الشُّکَّاکُ الَّذیِ َن

الیَعْرِفُوَن اْلاِمامَ.
امام صادق فرموده است :مغضوب علیهم ،ناصبیها هستند .و ضالّین ،گمراهان
3

هستند ،کسانی که شک در امامت ائمّه دارند و امام زمان خود را نمیشناسند.

 .2-2بروجردی در تفسیر جامع ضمن بیان روایتی از امام صادق فرموده است که:
4

«مغضوب علیهم» ناصبیها و «ضالّین» نصاری میباشند.

 .3-2قرشی گوید :گمراهان عبارتند از کسانی که کورکورانه از پیشوایان ستمگر و
طاغوتها پیروی میکنند .آنها هم در آتش خواهند بود و در روز قیامت در میان آتش
لسبِیلَا 5 ْ.یعنی خدایا ما از بزرگانمان
کبَرَآءَنَا َفأَضَلُّونَا ا َّ
َبنَآإِنََّآَأطَ ْعنَا سَاَدَتنَا وَ ُ
خواهند گفت ... :رَّ
6

پیروی کردیم ،آنها ما را گمراه نمودند.

صدِ وَ طَریقِ الْحَقِّ ،وَ ِمنْهُ:
سنَنِ اْلقَ ْ
ربِ هُو الذِّهابُ عَن ُ
 .4-2قُرطُبی گوید :الضَّاللُ فِی کَالمِ الْعَ َ

َل اَّللبَ ُنفِی الْماِءأَیْ غابَ.
ضَّ
ضالل در کالم عرب ،رفتن و دور شدن از راه راست و طریق حقّ است .و ازاین
 -1مجمع البحرین و مطلع النیّرین ،ضلل.

 -2لسان العرب ،8 :ص .78

 -3نورالثقلین ،1 :ص .24

 -4تفسیر جامع ،1 :ص .171

 -5احزاب.67 :

 -6احسن الحدیث ،1 :ص .36
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فعل است که میگویند شیر در آب گم شد ،یعنی غائب و ناپدید شد.
ضلَلْنافِی اْلاَرْضِ)1اَی ِغبْنابِالْمَوْتِ وَ صِرْناتُراباً.
َو ِمنْهُ( :أَئِذا َ
و از این فعل است دراین آیه (آیا زمانی که تباه شدیم و گم شدیم در زمین) یعنی
غایب شدیم بهوسیلة مر و خاك

شدیم2.

 .5-2آلوسی گوید :اصل الضّالل ،الهالك و این گفتهی خداوند ...( :ءَاِذا ضَلَلْنافِی اْلاَرْضِ)...
بههمین معنی است .ضَلَلْنا بهمعنی هلکنا است و این گفتهی خداوند تعالی] :و اَضََّل
4

أعماَلهُمْ [2یعنی أَهْلَکَها .و ضالل در دین یعنی بیرون رفتن از حقّ.

 .6-2زمخشری گوید :مراد از ضالّون نصاری هستند ،بهدلیل این گفتهی خداوند تعالی:5
6

(قَد ضَلّوا مِن قَبلُ).

 .7-2مولی ابوالحسن شریف عاملی گوید:
ضالل و ضاللت ،غالباً ضدّ هدی و هدایت است .هدایت یعنی قبول امر الهی در مورد
والیت و پیروی پیامبر و ائمه ،پس ضاللت یعنی ترك و انکار آن و عدم معرفت
ائمه و عدم متابعت آنها .لذا ضالّ را در روایات ،گاهی بهمعنای کسی میدانند که
بهوالیت ائمه اعتراف نکرده است؛ و گاهی بهمنکر و جاحد آنها ...هرچه انکار افزونتر
ضال
شود ،ضاللت نیز شدّت میگیرد .لذا امام صادق فرمود« :انّ کلَّ من خالف االئمه َّ

مضل تارک للحق و اهلدی».
َّ
ضل
در زیارت امیرالمومنین[ زیارت مأثور از امام هادی درروز غدیر] فرمودَّ :

و اهلل ،و اضلَّ من اتبع سواک.
 -1سجده.10 :

 -2الجامع ألحکام القرآن ،1 :ص .150

 -3محمد. 8 :

 -4روح المعانی ،1 :ص .96

 -5مائده.77 :

 -6کشاف ،1 :ص .11
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نیز در یکی از زیارات است :و اعدائک علی سنن ضالله و عمی.
در حدیث قدسی است که خدای تعالی خطاب بهاهل بیت فرمود« :من استقبلنی

بغیرکم فقد ضلَّ و هوی» هرکس بهطریقی غیر از شما بهمن روی آورده ،گمراه و بیچاره
شده است.
امیرالمومنین فرمود :انا احلق الذی امر اهلل به ،فماذا بعد احلقّ اال الضالل؟ منم آن
حقّی که خداوند بهآن امر فرموده است .اینک پس از حق چیست جز گمراهی؟
لذا «مکذّبین» بهکسانی تأویل شده که منکر امام باشند.

1

 .3روایات
 .1-3قالَ رَسُولُ اهللِ صَلَّی اهلل عَلَیْهِ وَ آلِه :مَنْ أحَبَّ اَنیَحْیی حَیاتی وَیَمُوتَ مَوْتی وَیَسْکُنَ جَنََّة
م
الْخُلْدِ الَّتِی وََعدَنِی رَبِّی ،فَلْیَتَوَلَّ عَلیَّ بْنَاَبِی طالِبٍ؛ َفاِنَّهُلَنْیُخْرِجَکُمْ مِنْ هُدیً وَلَنُیدْخِلْکُ ْ
2

فِی ضَاللةٍ.

پیامبر خدا فرمود :هرکس دوست دارد که مانند من زندگی کند و مانند من
بمیرد و در بهشت جاویدان که پروردگارم بهمن وعده داده سکونت گزیند ،باید علیّ بن ابی
طالب را ولیّ خود اتّخاذ کند ،برای این که او شما را از راه راست بیرون نمیبرد و شما را
گمراه نمیکند.
 .2-3قالَ رَسُولُ اهللِ صَلَّی اهلل عَلَیْه وَ آلِهِ فِیَاهْلِ الْبَیْتِ علیهمالسّالم ... :هُمُ الثَّابِتُونَ عَلَی
3

َقفَالیُخْرِجُونا مِ َن اْلهُدی وَ الیُدْخِلُونافِی الضَّاللَةِ.
اْلهُدی َو املُالزِمُونَلِلْح ِّ

 -1مقدمه مرآة االنوار :ص  ،221ماده ضالل.
 -3همان.

 -2احقاق الحق ،5 :ص .109
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رسول خدا دربارهی اهل بیت فرموده است ... :آنان بر راه راست ثابتند
و از حقّ جدا نمیشوند ،ما را از راه راست بیرون نمیبرند و ما را بهگمراهی نمیکشانند.
 .3-3قالَ رَسُولُ اهللِ صَلَّی اهلل عَلَیه وَ آلِهِ:لَنْتَضِلُّوا وَلَنتَهْلِکُوا وَاَنْتُمْ فِی مُواالةِ عَلِیٍَّ .و
هلل عَلیُّ بْ ُن ابِی طالِبٍ.
م اْلَاهْوِاءُفِی الْغَیِّ،فَاتَّقُوا اهللَ ،فإنَّ ذِمَّةَ ا ِ
ِإ ْن خالَفْتُمُوُهفََقدْ ضَلََّتْبِکُ ُ

1

رسول خد :شما هرگز گمراه نمیشوید در حالی که دوست و یاریدهندهی
علی باشید و اگر با او مخالفت کنید آرزوهای نفسانی شما را بهگمراهی میاندازد و
تقوای خدا را داشته باشید و همانا حفظ و حمایت خدا علیّ بن ابی طالب است.
 .4بیان شارحان

 .1-4درود آبادی ذیل این جمله زیارت «وَ ضَلَّ مَنْ فارَقَکُمْ» نوشته است :یعنی بههیچ
حقی رهنمون نمیگردند .چه این که تمام مراتب حقّ با شما و در شما و از شما و بهسوی
2

شماست و شما اهل حقّ و معدن حقّ هستید.

 .2-4سیّد عبداهلل شبّر در توضیح این جمله گفته است:
ی
رةِ اِل َ
ر بِالضَّاللِ هُنا لِْلاِشا َ
(وَ ضَلَّ مَنْ فارَقَکُمْ) وَ تَرَکَ مُتابَعَتَکُمْ .وَ لَعَلَّهُ عََّب َ
الْمُسْتَضْعَفینَ الْمُفارقِینََلهُمْ مِنْ دُوننَصْبٍ وَ عِنادٍَ ،فإَِّنهُم الضَّالُّونََ .ولِلَّهِ فیهمُ املَشیئَةُِ ،انْیَشَأ
3

رَد عَْنهُمْ.
ف َعْنهُمْ کَما وَ َ
یُعَذِّْبهُمْ َوِانْیَشَأیَعْ ُ

(وَ ضَلَّ من فارقَکُم) یعنی پیروی از شما را ترك کرده است و تعبیر به«ضالل»
در این جا شاید اشاره است بهافراد راه نایافتهی قاصری که از اهل بیت جدا شده اند،
بدون اظهار دشمنی و عناد .آنان گمراه هستند و کار آنها موکول بهخواست خداوند است،
 -1احقاق الحق ،6 :ص .57
 -3االنوار الالمعه :ص .149

 -2ترجمهی الشموس الطالعه :ص .434
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اگر بخواهد آنان را عذاب میدهد و اگر بخواهد از آنان گذشت میکند( .هم چنان که این
مضمون ،از اهل بیت وارد شده است).
 .5نتیجه گیری

 .1-5ضالل و ضاللت بهمعنی انحراف از حقّ است و بهمعنی گمشدن و گمکردن راه نیز
آمده است .و «فرق» بهمعنی جدا کردن و جدایی است.
در معنای این جمله از زیارت اشاره شده است که :هرکس که از شما دوری کند و
از اوامر و اطاعت شما سر باز زند و روابط دوستی و محبّت و الفت با شما را قطع نماید و
هرکس از شما مفارقت گزیند و بهعبارت دیگر کسی که حقّ شما را از باطل جدا نکند،
بیشک بهوادی ضاللت افتاده و خود را بهانحراف کشانیده است.
چه گمراهی باالتر از این که کسی با امام و پیشوای خود بیگانه باشد ،او را نشناسد
از او جدایی گزیند؟
چقدر سردرگم است آن که راه ارتباط با خدا را در نیابد و نداند که امام واسطهی
میان خلق و خدا است و نداند که امام در هر دوران رهبر خلق و حجّت خدا در روی زمین
است.
چه خوب خود امام در این جمله از زیارت بیان نموده که هرکس از مقام
والیت جدایی گزیند و هرکس ارتباط خود را با حجت خدا قطع نماید ،در وادی ضاللت
سردرگم و سرگردان است ،زیرا تنها راهنما و هادی خلق بهسوی ایمان و نجات دهنده از
مهالک کفر و عصیان ،امام و ولیّ بر حقّ خدا است.
ضالل در آیه و عبارت زیارت جامعه میتواند بهسه معنی راه گمکردن ،بیرون رفتن
از حقّ و هالك باشد .و کسی که از امام فاصله بگیرد ،هرسه ویژگی را دارد.
 .2-5اگر در برخی روایات« ،ضالّین» بهنصاری تفسیر شده است ،از باب تطبیق بر مصداق
است ،نه این که منحصر به«نصاری» باشد.
 .3-5جملهی «ضَلَّ من فارَقَکُمْ» خطرهای دوری و جدایی از راه نمایان را گوشزد
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میکند .زیرا جدا شدن از آشنایان طریق ،خواه عمدی و یا سهوی ،سرگردانی و حیرت را
در پی دارد و کسی که بهبیراهه رود ،بیتردید با خطرهای فراوانی همراه است و هرگز
نمیتواند در برابر شبهات ایمان برانداز ،مقاومت کند و سرانجام ،ایمان خویش را از دست
میدهد.
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آهییچهارم
شهَداَء عَلی النّاسِ
...لِتَکُونُوا ُ

( ...بقره)143 :

وَ شُهَداءَ عَلی خَلْقِهِ

(زیارت جامعۀ کبیره)

 .1مفردات

 .1-1ابن منظور گوید :شهداء ،جمع شاهد است .شاهد ،آن عالِمی است که بیان میکند
چیزی را که میداند .شهید ،شاهد است و جمع آن شهداء است.

1

 .2-1قرشی گوید :شهد ،شهود و شهادت بهمعنی حضور و معاینه است .و در صحاح،
مشاهده را معاینه گفته است .راغب در مفردات گوید :شهود در معنی حضور ،و شهادت در
2

معنی دیدن و معاینه ،اولی است.
 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی گوید :در معنی این جمله سه قول است:
قول اول این که :مراد این است که شما ملّت مسلمان نسبت بهاعمال ناروایی که
از مردم صادر میگردد ،در دنیا و آخرت گواه باشید ،چنان که فرمود« :وَ جِیءَ ِبالَّنَبِیَّ َن
لشَهدَآءِ» (زمر .)69 ،یعنی در روز قیامت ،پیغمبران و گواهان احضار شوند و نیز فرمود:یَوَْم
وَا ُّ

یَقُومُ اْلاَشْهادُ (غافر )51 ،یعنی روزی که گواهان اعمال مردم ،بهشهادت قیام کنندکه مراد از
گواهان اعمال ملّت اسالم است...
قول دوم این که :منظور این است که شما امّت مسلمان گواه بر مردم و دلیل
 -1لسانالعرب ،7 :ص .223-222

 -2قاموس قرآن ،4 :ص .74
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ایشان باشید تا حقیقت و تعالیم دین اسالم را برای مردم بیان کنید؛ پیغمبر اکرم نیز
گواه بر شما باشد و آموزههای دینی را برای شما بیان کند .شاهد را از این جهت شاهد
میگویند که موضوع مورد شهادت را بیان میکند .از همین رو ،شهادت را« ،بیّنه» نامند
یعنی بیان کننده.
قول سوم این که :مقصود این است که شما امّت مسلمان دربارهی پیغمبران و
امّتهای آنها گواهی بدهید بهاین که حقایق دینی را بهامم خود رساندند .این احتمال
بدینجهت صحیح است که ممکن است پیغمبر اسالم کیفیّت تبلیغ پیغمبران
دیگر را بهامّت مسلمان ابالغ کند.

1

 .2-2حویزی ذیل آیهی یاد شده ،یازده روایت از کتابهای تفسیری و روایی مشهور مانند
بصائر الدّرجات ،اصول کافی ،مناقب ابن شهرآشوب ،تفسیر مجمع البیان و عیّاشی نقل
نموده است .اکثر قریب بهاتّفاق آنها مؤیّد این معناست که منظور از « ُشهَداءَ عَلی خَلْقِهِ»
ائمّهی معصومین هستند .برای نمونه در روایت 410از کتاب المناقب ابن شهرآشوب
نقل شده است که امام باقر ذیل آیهی «لِتَکُونُوا شُهَداَء عََل َی النّاسِ» چنین فرمود:
2

قالَ:نَحْنُ هُمْ .یعنی ما خاندان اهل بیت همان گواهان بر مردم هستیم.

 .3-2بروجردی در تفسیر جامع ،ذیل آیهی مورد بحث ،تنها بهذکر یک روایت از کتاب
شریف کافی 3،بسنده نموده که عیناً در این جا نقل میشود« :در کافی از برید عجلی
کذَلِکَّ جَعَْلنَکْمْ أُمًَّة
روایت کرده که گفت :از حضرت امام صادق در مورد آیهی وَ َ

وَسَطاً پرسیدم .فرمود :ما امّت وسطی هستیم و خداوند ،ما ائمّه را گواه بر مخلوقات خود
4

گرفته است .و ماییم حجّت او در روی زمین ».

 -1مجمع البیان ،1 :ص .288

 -2نورالثقلین ،1 :ص .135-133

 -3کافی ،1 :ص .190

 -4تفسیر جامع ،1 :ص.382
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 .4-2قرشی گوید :شهداء جمع شهید است .شهود و شهادت در اصل بهمعنای حضور و
معاینه است (گواه ،سر مشق).

1

 .5-2سید هاشم بحرانی در تفسیر برهان ذیل آیه از حضرت صادق آورده که فرموده
لشهَداءُ عَلَی النّاسِبِما عِْندَهُمْ مِنْ الْحَاللِ َو الْحَراِم وَبِما ضَیَّعُوا ِمنْهُ ...ماییم گواهان
است:نَحْنُ ا ُّ
2

بر مردم ،بهآنچه نزد آنهاست از حالل و حرام ،و بهآن چه ضایع ساختند از آن احکام.

 .6-2شاه عبدالعظیمی در تفسیر اثنیعشری مینویسد :بعضی از مفسّران آیه را مخصوص
گردانیده بهائمّهی معصومین بهدو وجه :یکی آن که حق تعالی وصف امّت فرموده به-
عدالت ،و البتّه غیرمعصوم نباشد ،زیرا ذات علیم نسبت بهتزکیهی ظاهر و باطن او آگاه بود
که حکم بهعدالت او فرمود .دوم آن که ایشان را در شهادت نظیر پیامبر گردانیده و آن
3

حضرت معصوم است ،پس ایشان نیز معصوم باشند.

 .7-2قُرطبی در تفسیر آیه ،گوید :تا این که در محشر شاهد باشید برای انبیاء علیه امّت-
هایشان .همچنان که در صحیح بخاری آمده است از ابی سعید خدری که گوید :رسول
خدا فرموده است :روز قیامت ،نوح دعوت میشود و او میگوید :یا رب مطیع و
فرمان بردارم .خـدا میگوید :آیا تبلیغ کردهای؟ میگوید :بلی .بهامّتش گفته میشود :آیا
بهشما تبلیغ کـرده؟ میگـویند :هشداردهندهای (یـا پیامبری) پیش ما نیامده است .خدا
بهنوح میگوید :چه کسی بهنفع تو شهادت میدهد؟ او میگوید :محمّد و امّتش
4

شهادت میدهند که او تبلیغ کرده است.

 .8-2آلوسی گوید( :لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاسِ) یعنی همهی امّتها در روز قیامت که
خداوند تعالی راهها را معیّن کرده و پیامبران را فرستاده و آنان تبلیغ و نصیحت کردهاند.
بعضی از شیعه معتقدند که این آیه مخصوص ائمّة اثنیعشر است و از [حضرت]
 -1احسنالحدیث ،1 :ص .263

 -2البرهان ،1 :ص .160

 -3تفسیر اثناعشری ،1 :ص .276
 -4الجامع ألحکام القرآن ،2 ،ص  .154همین مضمون ،کشاف ،1 :ص .99
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باقر[علیهالسّالم] روایت کردهاند که گفته است :ما امّت وسط هستیم و ما شهدای خدا بر
خلق خدا و حجّت او در زمینش هستیم .و از علی کَرَّمَ اهللُ تَعالی وَجْهَهُ روایت شده که
ک
گفته است :ما کسانی هستیم که خداوند تعالی در بارهی آنان گفته است( :وَ کَذلِ َ
ماُمَّةً وَسَطاً).
جَعَلْناکُ ْ

1

 .9-2مراغی گوید( :لِتَکُونُوا ُشهَداءَ عَلَی النَّاسِ) یعنی تا شهادت دهید بهضرر آن افراد مادّی
که خیلی از خدا دور شده و بهلذّات گراییدهاند و نفسهای خود را از مزایای روحی محروم
ساخته اند ...و شهادت دهید بهضرر کسانی که در دین غلوّ کردهاند و همهی لذّتهای
جسمانی را رها کرده و جسم خود را شکنجه و تعذیب کرده و حقوق نفس خود را کنار
زدهاند و آن را از همة چیزهایی که خداوند در این دنیا برای او آماده کرده است محروم
2

کردهاند.

 .10-2مولی ابوالحسن شریف عاملی گوید:
شهـادت ،شهید ،شاهد ،شهود و دیگر کلماتی بهاین مفاد ،چند معنای اصلی در
قرآن دارد:
یکی :کشته شدن در راه خدا .در این معنی جمع شهید ،شهداء است.
دوم :خبر قاطع و اِخبار بهآن .در این معنی ،جمع شهید ،شُهّد و شهود و أشهاد
است .گاهی شهداء در این معنی نیز بکار میرود.
سوم :شئ حاضر .أشهده یعنی :أحضره .مشهد فالن یعنی محضر او .شهادت بهاین
معنی ،بهتجوّز گاهی برعلم و گاه بر نظر و دیدن عینی نیز اطالق میشود.
بـراساس این تقسیم ،بیشترین کـاربرد کلمهی شهـادت و مشتقات آن در قرآن
بهمعنی اول ،اندك است ،بلکه عمدتاً بهمعنی دوم است.
در بیشتر آیات این گروه ،مراد از شهود و اشهاد ،ائمه است ،زیرا آنها گواه

 -1روحالمعانی ،1 :ص  4و .5

 -2تفسیر المراغی ،1 :ص . 6
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براعمال مردم در دنیا و گواه بر امّتها در آخرت هستند ،که بعد از پیامبرشان چگونه با
آموزهها و هدایتهای آن پیامبر برخورد کردند .نیز در روایات آمده که ائمه شاهد
برمردم هستند و پیامبر برآنها گواه است ،و ائمه شاهد برشیعهاند و شیعه برمردم گواه
است .حتّی در حدیثی آمده که حمزه و جعفر بر بعضی از پیامبران پیشین گواه هستند .این
معانی که یاد شد ،ذیل آیاتی روایت شده ،از جمله:
ـ و شاهد و مشهود

1
2

ـ و یتلوه شاهد منه

3

ـ یوم یقوم االشهاد

4

ـ فاکتبنا مع الشاهدین

5

ـ جئنا بک علی هؤ الء شهیدا
 -3سه نکته

 .1-3عمدة شهـادت در روز قیامت ،شهـادت بهزیان منافقان این امّت ـ بلکه امّتهای
پیشین ـ نسبت بهامر امامت و والیت است ،چنان که در کتاب احتجا آمده است« :و
یشهد [یعنی رسول اهلل] علی منافقی قوم و امّته و کفّار هم بإلحاد هم و عناد هم ـ تا آخر
حدیث».
 .2-3در قـرآن ،امـر شهـادت بهشهـدای کفـار نیز نسبت داده شده است ،مـانند
این آیات:
6

ـ و ادعوا شهدائکم من دون اهلل

 -1برو .3 :

 -2هود.17 :

 -3غافر.51 :

 -4آل عمران53 :؛ مائده. 83 ،

 -5نساء.41 :

 -6بقره.23 :
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ـ ستکتب شهادهتم ویسئلون

1

2

ـ و بنین شهودا

 .3-3شهادت بهمعنای سوم ،در برابر غیب است .لذا بهامام حاضر و امام غایب تأویل شده
3
است.
 -4روایات
ف عَالَمٍ ،كُلُّ عَالَمٍ مِنْهُمْأَكْبَرُ
 .1-4قال الصّادق علیه السّالم:إِنَّلِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اثْنَيْ عَشَرَأَلْ َ
مِنْ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعِأَرَضِنيَ ،مَاتَرَى عَالَمٌ مِنْهُمْأَنَّلِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَالَماً غَيْرَهُمْ ،وَأَنَا الْحُاَّاةُ
4

عَلَيْهِمْ.

خداوند دوازده هزار عالم آفرید که هر عالمی از هفت آسمان و هفت زمین بزرگتر
است .هیچ یک از عوالم گمان نمیکند که خداوند ،عالمی دیگر غیر از آن آفریده باشد و
من حجّت بر همهی آنها هستم.
 .2-4عَنْ اَبِی َعْبدِ اللَّهِیَرْفَعُ الْحَ ِدیثَ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ انَّهُ إِنَّلِلَّهِ َمدِینَتَینِ إِحْدَاً هُمَا
ب
ربِ عََلهْهِمَا سُورَانِ مِنْ َحدِیدٍ وَ عَلَی کُلً مَدِینَةٍ ألْفُ ألْفِ مِصْرَاعٍ مِنْ َذهَ ٍ
بِالْمَشْرِقِ وَ الْأخْرَیبِالْمَغْ ِ
م کُلُّلُغَةًبِخِلَافِلُغَةِ صَاحِبِهِ وََأنَّا أ ْعرِفُ جَمِیَع اللُّغَاتِ وَ مَافِیهَا
ف ألْفِلُغَةًیَتَکَلَّ ّ
سبْعُوَن ألْ َ
َوفِیهَا َ
5

َو مَابَیَْنهُمَا َو مَا عَلَیْهِمَا حُاٌَّة غَیْرِی َو الْحُسَیْ ُنأُحِی.
 -1زخرف.19 :

 -2مدثر.13 :

 -3مقدمه مرآة االنوار :ص .196-194

 -4خصال ،2 :ص .639

 -5بحاراالنوار ،27 :ص  ،41ضمناً احادیث در ایـن زمینـه زیـاد هسـت و در مجلّـد  17کتـاب شـریف
بحاراالنوار ،کتاب االمامة بابی تحت عنوان «أنهُم علیهمالسالمالحجّةعلیجمیع الوعلالوججمیع 
المخللقات»بازشدهجاخبارآنذکرشدهاست.طالبینمیتلانندجهتمطالوۀبیشتربهکتاب
مذکلرمراجوهکنند.
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از بصائر الدّرجات بهاسنادش از ابی عمیر از رجالش از امام صادق روایت رده
که امام حسین بن علی روایت نموده که فرمود :خداوند دو شهر دارد ،شهری در شرق
و شهی در مغرب و بر آن دو دیوار است و هر شهری یک میلیون لنگه دَر از طال دارد و در
آن یک میلیون زبان وجود دارد که هرکدام از آن زبانها غیر از زبان دیگری است و من
همة آن زبانها را میدانم و در آن دو شهر و بین آنها و بر آنها حجّتی غیر از من و برادرم
حسین نیست.
 -5نتیجه گیری

 .1-5عبارت زیارت« :وَ ُشهَداءَ عَلی خَلْقِهِ» با اقوال این تفاسیر مطابقت دارد .با عطف توجّه
بهآیات و روایات مربوطه دانسته میشود که ائمّة هدی شاهد و گواه بر خلق خدا
هستند و اعمال مردم بهحضور آن بزرگواران عرضه میشود.
میتوان گفت که عالیترین مقام ائمّهی معصومین همین مقام شهادت و
نظارت است که هرامامی تا در دنیاست گفتار و کردار و عقاید امّت بهاو عرضه شده و او از
همه آگاه میشود تا در قیامت گواهی دهد .نکتهی دیگر این که نوع بزرگان در توضیح
جملهی دیگر زیارت جامعه« :وَ شُهَداءُ دارِ الْفَناءِ» بهمقام شاهدبودن خاندان عصمت و
طهارت بهاعمال بندگان توجّه نموده و حضور و شهودشان را درکنار اعمال خلق
آوردهاند.
 .2-5ائمّهی هدی در اثر علم و آگاهی از اعمال خلق میدانند چه کسی شایسته
شهَداُء
برای امر شفاعت است ،هم چنان که در همین زیارت در شأن آنان میخوانیم« :وَ ُ
ر اْلبَقاءِ».
ر الْفَناءِ وَ شُفَعاُء دا ِ
دا ِ

 .3-5هماکنون وجود اقدس امام زمان حضرت ولیّ عصر عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف با
تصرفی که بهاذن خدای تعالی بر این عالم دارد ،شاهد و ناظر و گواه بر اعمال و کردار و
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رفتار خلق عالم است.
ما که ادّعای پیروی ائمّهی معصومین را داریم ،باید اعمال و رفتارمان موافق
رضای خدا و رسول و ائمّهی اطهار ـ بهخصوص امام حیّ و زنده و همیشه
حاضرمان ـ باشد ،چرا که کوچک ترین حرکات ما ،از نظر مبارك امام عصر پوشیده
نیست.
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پنج
آهیی م
کثِیراً
ت الْحِکْمََةفََق ْدأُوتِی خَیْرًا َ
وَمَنیُ ْؤ َ

(بقره)269 :

وَ مَعادِنَ حِکْمَۀِ

اهلل (زیارت جامعهی کبیره)

 -1مفردات

 .1-1راغب اصفهانی در مفردات گوید :حکمت رسیدن بهحقّ است در سایهی آن علم و
عقل و حکمت از ناحیهی خدای تعالی ،معرفت اشیاء و ایجاد آنها بر غایت احکام است .و
از ناحیة انسان ،شناخت موجودات و انجام خیرات است.

1

 .2 -1ابن منظور گوید :حکمت عبارت است از شناخت بهترین چیزها با برترین علوم ...و
حکم :علم فقه و قضاء با عدل است ...و روایت میشود «اِنّ مِنَ الشِّعْرِلَحِکْمَةً ».این
2

حکمت بهمعنی حکم است.

 .3-1قرشی گوید :با مراجعه بهاصل معنی کلمه میتوان بهدست آورد که حکمت یک
حالت و خصیصهی درك و تشخیص است که شخص بهوسیلهی آن میتواند حقّ و
واقعیت را درك کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد .بنابراین
حکمت ،حالت نفسانی و صفت روحی است نه شیء خارجی؛ بلکه شیء محکم خارجی از
3

نتایج حکمت است.

 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی گوید :در این که مقصود از «حکمت» چیست ،وجوهی گفتهاند:
 -1المفردات :حَکَمَ.
 -3قاموس قرآن ،2 :ص .163

 -2لسان العرب ،3 :ص .270
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 -1علم بهقرآن و آگاهی بهناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مقدّم و مؤخّر و
حالل و حرام و امثال آن (از ابن عبّاس و ابن مسعود)؛
 -2رسیدن بهواقع و حقیقت در عمل و گفتار (از مجاهد)
 -3علم دین (از ابن زید)؛
 -4نبوّت و پیامبری (از سدّی)؛
 -5معرفت بهخدا (از عطا)؛
 -6فهم (از ابراهیم)؛
 -7ترس از خداوند (از ربیع)؛
 -8قـرآن و فقـه از (از حضـرت امـام صـادق و از مجـاهـد نیز نقـل شده
است)؛
 -9علم و دانشی که فائده و منفعت آن بزر و زیاد است و این وجه جامع همهی
وجوه و اقوال دیگر است؛
 -10آنچه خداوند بهانبیاء و پیامبران و امّتهای آنان داده است ،از کتاب و آیات و
نشانهها و دلیلها که آنها را بهشناسائی خدا و دین او راهنمایی میکند که این
خود تفضّل و رحمتی است از طرف پروردگار ،و بههرکس که بخواهد میدهد.
(از ابوعلی جبائی)
علّت ایـن کـه بـهعلـم «حکـمت» گفتـه شـده ایـن است ،کـه علـم همیشه
انسـان را بـهنیکـی و خیـر میخـوانـد و از زشتی بـازمـیدارد و ایـن حقیقت
«حـکـمت» است .از رسول اکـرم روایت شده کـه فـرمود« :خداوند بهمن قرآن
داد و از حـکمت نیـز مانند قرآن بهمن عنایت فرمود و خانهای که در آن بهرهای از
حکمت نباشد خراب است .فقه و دانش فراگیرید و در حال جهل و نادانی و بیخبری
نمیرید».
«وَ مَنْیُؤتَ الْحِکْمَةَ» و بـههـر کس کـه حکمت (بههر وجه و تفسیر) داده شد،
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«فَقَ ْداُوِتیَ خَیْراً کَثیْراً» خیر فراوان بهاو داده شده است.

1

 -2-2حویزی در تفسیر نور الثّقلین ذیل آیه ،سیزده روایت از کتابهای اصول کافی،
تفسیر علیّ بن ابراهیم ،تفسیر عیّاشی ،محاسن برقی ،مجمع البیان ،مصباح الشّریعه و
خصال نقل کرده که در آنها بهبیان مصادیق مختلف حکمت پرداختهاند .برای نمونه در
اصول کـافی از امـام صادق روایت شده کـه فرمود :حکمت ،طاعت خدا و معرفت
2

امـام است.

 .3-2در تفسیر جامع ذیل آیه ،سه روایت نقل شده است .در روایت سوم ،امام صادق
فرموده است :حکمت ،روشنی ،و چراغ معرفت است و سبب پرهیزکاری است و نتیجهی
دوستی است ...و اگر بگویم خداوند نعمتی بزرگتر و باالتر از نعمت حکمت بهبندگانش عطا
3

نفرموده ،راست گفتهام.

 .4-2در تفسیر اثنیعشری بیان شده که مفسّرین را در حکمت اقوالی است:
 -1تفسیر برهان [  ،1ص ]255ابی بصیر از حضرت صادق روایت کرده که
طاعت خدا و معرفت امام است؛
 -2در تبیان [  ،2ص ]349از حضرت امام صادق مروی است که مراد
معرفت و تفقّه در دین است؛
 -3از آن حضرت مروی است که مراد از حکمت ،ضیاء معرفت و میراث تقوی و
4

ثمرهی صدق است؛

 -4نـزد ابـن عبـاس« ،حـکمت» مـراد نبـوّت و یـا عـلـم قـرآن یـا معـرفت
5

بـهنـاسخ و منسوخ و محـکم و متشابه و مقدّم و مؤخّر و حالل و حرام و امثال آن است؛
 -5فهم؛

 -6ترس از خدا؛

 -1مجمع البیان ،1 :ص .493-492

 -2نورالثقلین ،1 :ص .288-287

 -3تفسیر جامع ،1 :ص .548

 -4بنگرید :تفسیر صافی ،1 :ص .299

 -5بنگرید :مجمعالبیان ،1 :ص .382
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 -7تحقیق علم و اتقان عمل؛

 -8عـلـم بـهاحکام شریعت.

1

 .5-2در تفسیر نور ذیل آیه دو پیام ذکر شده است:
 -1همهی دنیا متاع قلیل است (مَتاعُ الدُّنْیا قَلیلٌ ا نساء  )77ولی حکمت خیر کثیر
است .اگر همهی امکانات مادی فدای دستیابی بهحکمت و بینش صحیح گردد ،ارزش
دارد( .فََق ْداُوِتیَ خَیْرًا کَثیْراً).
 -2حکمت هدیهای کلیدی و مادر همهی خیرات است .هرکه آن را داشت چیزهای
2

ت الْحِکْمَةَفََق ْداَوتِیَ خَیْراً کَثیراً).
زیادی خواهد داشت (وَ مَنْیُؤ َ

 .6-2بهنظر نویسندهی تفسیر احسن الحدیث ،مراد از حکمت در آیه ،درك اهمیّت انفاق
3

در زندگی فرد و جامعه است.

 .7-2زمخشری گوید( :یُؤتِی الْحِکْمَةَ) یعنی :توفیق میدهد برای علم و عمل بهآن ،و
4

حکیم نزد خدا عالم عامل است.

 .8-2سعید حوّی گوید( :یُؤتِی الْحِکْمََة )...حکمة یعنی دانستن قرآن و عمل بهآنها و
قرار دادن امور در جاهای خودشان ....مفسّران در شرح حکمت عبارات زیادی دارند ...ابن
عبّاس گفته است :حکمت قرآن است ...مجاهد گفته است :حکمة  ،علم و فقه و قرآن
است ...ابومالک گوید :حکمة سنّة است .ابن مسعود روایت کرده که رسول خدا
هلل عَلی هَالکَتِهِ فِی الْحَقِّ ،وَ رَجُلٌ آتاُه
فرمود« :ال حَسَدَاِلَّا فیاِْثنَیْنِ ،رَجُلٌ آتاهُ اهللُ ماالًفَسَلَّطَهُ ا ُ

اهللُ الْحِکْمَةَ َفهُوَیَقْضیبِها وَیُعَلِّمُها» یعنی هیچ حسادتی نیست مگر در دو مورد مردی که
خـداوند مـالی بهاو داده است و خـداوند او را مسلّط کـرده بـرخر کردن آن مال

 -1اثناعشری ،1 :ص .492-491

 -2تفسیر نور ،1 :ص .433-432

 -3احسن الحدیث ،1 :ص .511

 -4کشاف ،1 :ص .163-162
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درکارهای حقّ و مردی که خداوند او را حکمت داده است و بهآن عمل میکند و آن را
تعلیم میدهد...
و ابراهیم نخعی گفته است :حکمت ،فهم است .زید بن اسلم گفته است :حکمت،
عقل است ...و مجاهد گفته است :حکمت ،اصابت در قول است .ابوالعالیه گفته است:
حکمت ،ترس از خدا است ...سدّی گفته است :حکمت ،نبوّت است .و ابن عبّاس در تفسیر
حکمة در این آیه گفته است :حکمت دانستن قرآن است .ناسخ و منسوخش و محکم و
متشابهاش و مقدّم و مؤخّرش و حالل و حرامش و امثال آن.

1

 .9-2آلوسی گوید( :یُوِتیَ الْحِکْمَةَ  )...در البحر آمده است که دربارهی معنی حکمة اهل
قلم بیست و نه قول دارند که بههمدیگر نزدیکاند ...و از مقاتل روایت شده که حکمت در
قرآن بهچهار وجه تفسیر شده :مواعظ قرآن ،عجایب االسراری که در قرآن است ،بهعلم و
فهم ،نبوّت.
طبرانی از ابیأمامة روایت کرده که گفته است" :رسول خداصلیاهللعلیه[وآله]وسلّم
گفت :لقمان بهپسرش گفت :پسرکم پایبند باش بههمنشینی با علماء و بشنو سخن حکما
را ،برای این که خداوند تعالی قلب مرده را زنده میکند با نور حکمت ،هم چنان که زمین
مرده را زنده میکند با باران شدید". ...
 .10-2مولی ابوالحسن شریف عاملی گوید:
حکمت در اصل ،عاملی است که بهوسیلهی آن ،از جهل و زشتی بازداشته میشود.
لذا بعضی آن را بهعدل و علم و برخی بهمعرفت نسبت بهبرترین شئ بهبرترین علم تفسیر
کردهاند .در روایات ،آن را بهوالیت ،طاعت خدا ،معرفت امام ،معرفت و تفقه در دین ،فهم
و قضا ،کتاب خدا تأویل کردهاند .شاید بتوان گفت تمام اینها بهمعرفت بازمیگردد .این
معانی در روایاتی مطرح شده که ذیل این روایات وارد شده است:

 -1االساس فی تفسیر ،1 :ص .625-624
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ـ و لقد آتینا لقمان الحکمة؛

1
2

ـ و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیراٌ کثیراٌ؛
3

ـ انه فی ام الکتاب لدینا لعلیّ حکیم؛
4

ـ کل امر حکیم.

در روایت در مورد حکمت رسیده است« :المعرفة و التفقه فی الدین .فمن فقه منکم
فهو حکیم» .براین اساس ،ائمه برترین و کاملترین حکیمان هستند .لذا در زیارات
آن بزرگواران تعبیراتی وارد شده مانند :حکماء اهلل ،ینابیع الحکم ،الذکر الحکیم.
5

نیز در حدیث مشهور نبوی است که فرمود :انا مدینة الحکمة و علیّ بابها.
 -3روایات

 .1-3قال الصّادق علیه السّالمُفِیقَوْلِ اهللِ عَزَّوَجَلَّ :.وَ مَنْیُؤتَ الْحِکْمَةَفََقدْاُوِتیَ خَیْراً کَثیراً.
6

فَقالَ :طاعَةُاهللِ وَ مَعْرِفَُة الْامامِ.

امام صادق فرمود :مراد از حکمت در آیهی  269سورهی بقره ،طاعت خدا و
معرفت امام است.
 .2-3قالَ رَسُولُ اهلل صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ فِی قَوْلِ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ :وَ مَنْیَؤتَ الْحِکْمَةَ فَقَ ْد
7

اوُِتیَ خَیْرًا کَثیراً .قالَ:اَلْخَی ُر الْکثیرُ ،مَعْرِفَُةاَمیرالْمؤمنینَ َو الْائمَّة علیهمالسّالم.

رسول خدا فرمود :مراد از خیر کثیر در آیهی  269سورهی بقره ،معرفت و
 -1لقمان.12 :

 -2بقره.269 :

 -3زخرف.4 :

 -4دخان.4 :

 -5مقدمه مرآة االنوار :ص .132

 -6کافی ،1 :ص .185

 -7نورالثقلین ،1 :ص .287
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شناخت حضرت امیرالمؤمنین و امامان معصوم است.
 – 4دو نکته

 .1-4لفظ «معدن» در عبارت دیگر زیارت جامعه« :وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ» بهصورت مفـرد بکـار
رفته که ارادهی جنس شده ،ولی در این جا که بهصورت جمع آمده« ،و مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّه»
ناظر بهافراد است.
 .2-4برخی گفتهاند :اگر معصومین معادن حکمت باشند ،امتیازی برای ایشان نیست،
زیرا گفته شده که این حکمت را رسول خدا خود دارا هستند و بههمه تعلیم
میدهند ...وَ یُعَلُِّمهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ( ...جمعه .)2 ،لذا امتیاز برای معصومین
چیست؟
جواب :امتیاز از چند جهت است:
یکی این که ائمّهی معصومین حکمت را بالواسطه از رسول اکرم
میگیرند و دیـگران بالواسطه یآا بـا واسطه از ایـن بزرگـواران میگیـرند .یعنـی ائمّهی
اطهار از سرچشمه و بقیّه از پایین چشمه ،آب حکمت اخذ میکنند.
دوم ایـن کـه :ائمّهی اطهـار بهمـوجب سعهی وجـودی ،از حکمت بیشتر
فرامیگیرند و دیگران بهموجب ضیق ظرفیت ذاتیشان ،کمتر میتوانند بهرهمند شوند.
 -5نتیجه گیری

 .1-5مصداق اتمّ معادن حکمت الهی ائمّهی معصومین هستند .با توجه بهاین که
عبارت زیارت جامعهی کبیره« :وَ مَعاِدنِ حِکمَةِ اهللِ» است .عبارت معادن حکمةاهلل برای
اهل بیت نبوّت اطالق شده و حکمت مضاف بهاهلل ،با همهی معانیی که در این
تفاسیر برای کلمهی حکمت آمده است مطابقت دارد.
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 .2-5اهل بیت ،مظهر حکمت الهی در روی زمیناند و حکمت خداوند ،در وجود آنان
استقرار یافتهاند و «مَعَاِدنِ حِكْمَِة اللَّه» نامیده شدهاند.
 .3-5اهل بیت ،معدن حکمت الهیاند ،بدین معنا که آنان سرآمد حکیماناند ،ولی
حکمت آنان ریشه در حکمت الهی دارد و بدون ارادهی خداوند متعال ،کاری را انجام
نمیدهند .از این رو در پاسخ بهنیازهای مردم ،مصلحت آنان را در نظر میگیرند .اگر با
حکمت الهی سازگار بود ،خواستهی نیازمندان را بهارادهی الهی ،برطرف مینمایند .و همین
معنا راز کردار حکیمانهی مظاهر «معدن حکمت الهی» یعنی اهل بیت است.
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شش
آهیی م
هلل ذُو الْفضِْل الْعَظِیم
یَخْتَصُّبِرَحْمَتِهِ مَنیَشَآءُ وَا ُ
ِ(.آل عمران)74 :
وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَۀِ

(زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

 .1-1راغب گوید :مَعْدِن :مَحَلُّاِسْتِقْرارِ الْاَواهِرِ وَاِفاضَتُها ...معدن محلّ استقرار جواهرات و
سنگهای قیمتی و بهرهبرداری از آنهاست .واژهی عدن در آیه« :جَنّاتُ عَدْنٍ ـ توبه »72/
یعنی بهشت استقرار و آرامش و ثبات.

1

 2-1مصطفـوی میگـوید :معدن :اسم مکان از ریشهی عَدن (بر وزن متن) بهمعنای
استقرار همراه با الفت ،سرور و رضامندی است« .هُوَ اْلاِستْقِرارُ مَعَاُلْفَةٍ وََبهْاَةِ وَ مِنْ مَصادیقهِ:
2

اَلْاَنَّةُ».

رحمة :نرمی و نرمخویی است که نیکیکردن بهطرف مقابل را اقتضاء

 .3-1راغب گوید:
میکند که گاهی دربارهی مهربانی و نرم دلی بهطور مجرّد و گاهی در معنی احسان و
نیکیکردن که مجرّد از رقّت است بکار میرود مثل رَحِمَ اهللُ فُالناً خدا او را مورد رحمت
قرار دهد (که غالباً بهصورت دعاست) .هرگاه خدای باری با این واژه توصیف شود ،چیزی
هلل
جز احسان مجرّد و بدون رقّت و رحم دلی نیست .روایت شده است که« :اَنَّ الرَّحْمَةَ مِنَ ا ِ

اِنْعامٌ َواِفْضالٌ وَ مِ َن الْآدِمیَّینَ رِقَّةٌ َوتَعَطُّفٌ» (رحمت از سوی خدا نعمت دادن و بخشایش کردن

 -1مفردات :عدن.

 -2التحقیق فی کلمات القرآن :عدن.
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است و از آدمیان شفقت و مهربانی است).

1

 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی گوید( :وَاهللُیَخْتَصُّبِرَحْمَتِهِ مَنْیَشاءُ) .روایتی از امیرالمؤمنین ،امام صادق و
امام باقر نقل شده است که مراد از رحمت در این جا نبوّت است .مفسّران با الهام از
بیان معصوم گفتهاندَ« :یخْتَصُِّباُّلنبُ َّوَةِ مَنْیَشاءُ مِنْ عِبادِهِ» نبوّت را بههرکدام از بندگانش
که بخواهد مخصوص میگرداند.

2

 .2-2بروجردی بهنقل از تفسیر امام حسن عسکری 3،آورده است :خداوند میفرماید:
ما ،هرکه را بخواهیم مشمول رحمت خود میکنیم و توفیق درك والیت امیرالمؤمنین
را بهاو عنایت میکنیم.

4

 .3-2قرشی گوید :بهنظر میآید این آیه دفع دخل باشد از «واسع» یعنی واسعالرّحمة
بودن 5مقتضایش آن نیست که رحمت و نبوّت را بههرکس عطا فرماید بلکه آن را بهکسی
که میخواهد مخصوص میکند.

6

 .4-2قُرطُبی گوید :بِرَحْمَتِهِ :یعنی با نبوّت و هدایت خود ،از حسن و مجاهد و غیر آنها
روایت شده است .و از ابن جریج هم روایت شده یعنی :با اسالم و قرآن.
«مَن یَشاءُ» .ابوعثمان گفته است :قول را توضیح نداده است تا امید شخص

 -1مفردات :رحم.
 -2مجمع البیان ،1 :ص 229؛ نورالثقلین ،1 :ص 115؛ الکاشف ،1 :ص .167
 -3بنگرید :تفسیر امام حسن عسکری :ص  ،489-488حدیث .310
 -4تفسیر جامع ،1 :ص .343
 -5اشاره بهآیه  ،73سوره آلعمران (واهلل واسع علیم) که قبل از آیهی مورد نظر آمده است.
 -6احسن الحدیث ،2 :ص .115
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امیدوار و ترس شخصی که میترسد همچنان باقی باشد.

1

نیز گـویـد« :وَاهللُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتهِ مَنْ یَشاءُ» .علیّ بـن ابیطالب گفته است:
یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ ،یعنی بهنبوّتش که آن را مخصوص محمّد صلّی اهلل علیه [وآله] و سلّم
کرده است .گروهی گفتهاند :رحمة ،یعنی قرآن .گفته شده :رحمت در این آیه عامّ است و
شامل همهی رحمتهایی است که خداوند بهبندگانش عطا کرده است ...و رحمت خدا
2
برای بندگانش :انعام او بر آنان و گذشت او از آنان است.
 .5-2سعید حوّی فضل را هدایت و توفیق و نبوّت و غیره معنی کرده است و رحمة را
3

نبوّت و پیروی از اسالم معنی کرده است.

 .6-2سیوطی گوید :ابن ابی حاتم از مجاهد گفته است :رحمة در این آیه یعنی قرآن و
4

اسالم.
 .7-2مراغـی گـوید :فضل یعنی زیـادی ،و مـراد از فضل در اینجـا نبـوّت
ضلِ الْعَظیم) یعنی خداوند فضل
است( ...یَخْتَصُّ بِرَحْمَِتهِ َمنْیَشاءُ وَاهللُ ذُو اْلفَ ْ
عظیم خود و رحمت عامّة خود را بهحسب مشّیت و ارادهی خودش
میبخشد ،نه آن چنان که اهل کتاب پنداشتند که این رحمت مخصوص
یک طائفة منتخب از بنیاسرائیل است .و او هرکس را که بخواهد بهعنوان
نبیّ و پیامبر مبعوث میکند.

5

 .8-2زمخشری گوید( :وَاهلل یَخْتَصُّ) بهنبوّت (مَنْ یَشاء) و مشیّت او تعلّق نمیگیرد مگر
بهچیزی که حکمت اقتضاء کند( .وَاهللُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظیم) اِشعار اسـت بـهایـن کـه اعطـاء
نبوّت فضل عظیم است ،مانند گفتهی خداوند تعالی« :اِنَّ فَضْلَهُ کانَ عَلَیْکَ کبیراً» 6فضـل

 -1الجامع ألحکام القرآن ،4 :ص .15

 -2همان ،2 :ص .61

 -3االساس فی تفسیر ،2 :ص . 802

 -4در المنثور ،1 :ص .104

 -5تفسیر المراغی ،1 :ص .187-183

 -6سوره اسراء :آیه .87
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او بر تو بزر است.

1

 .9-2مولی ابوالحسن شریف عاملی مینویسد:
رحمت در قرآن بهموارد مختلف تأویل شده است ،از جمله:
ـ والیت و طاعت امام معصوم و قبول امامت او؛
ـ علم امام و حقایقی که خداوند بر زبان او جاری میسازد؛
ـ پیامبر و اهل بیت.
روایاتی که این معانی را میسازند ،ذیل آیاتی وارد شده ،از جمله:
2

ـ االّ من رحم اهلل؛

3

ـ و الیزالون مختلفین االّ من رحم ربک؛
4

ـ قل بفضل اهلل و برحمته؛

5

ـ و اهلل یختص برحمته من یشاء؛
6

ـ و رحمتی وسعت کلّ شئ؛

7

ـ مایفتح اهلل للناس من رحمته فال ممسک لها؛
8

ـ ولوال فضل اهلل علیک و رحمته؛
9

ـ کفلین من رحمته.

در زیارت امیرالمؤمنین آمده است :السالم علیک یا رحمة اهلل الوالسعة.
و در زیارت امام جواد میخوانیم :السالم علیک یا رحمة اهلل.
در حـدیث اهـل بیت وارد شده که :انهم اصلّ کلّ خیر ،و من فروعهم کل برّ،

 -1کشاف ،1 :ص .87

 -2دخان.42 :

 -3هود.119 :

 -4یونس.58 :

 -5بقره.105 :

 -6اعراف.156 :

 -7فاطر.29 :

 -8نساء.113 :

 -9حدید.28 :
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و من البرّ رحمته الفقیر.

1

 -3روایات
 .1-3عَنْ اَبِی الْحَسَن الرّضا عَلَیْهِ السَّالمُ ،عَنْ اَبیهِ مُوسی ،عَنْ اَبیه جَعْفَرٍ علیهمالسّالم فی قَوْلِِه
هلل وَ وَصِّیُهُ وَ عِتْرَُتهُما؛اِنَّ اهلل خَلَقَ ِماََة
تَعالی( :یَخْتَصُّبِرَحْمَتِهِ مَنْیَشاءُ) قالَ:اَملُخْتَصُِّبالرَّحَمَةَِنبِیُّ ا ِ
رَحْمَةً ،فَتِسعٌ وَ تِسْعُونَ رَحْمَةً ِعنْ َدهُ َمذْخُوَرةٌلِمُحَمَّدٍ وَ عَلِیَّ وَ عَتْرَِتهِما علیهمالسّالم ،وَ رَحْمٌَة
ر الْمَوجوُدینَ.
واحدٌة عَلی سائِ ِ

امام رضا از پدر بزرگوار ،از جد واالتبارش حضرت صادق نقل کرده که
آن حضرت فرمود :مختصّ بهرحمت ،پیامبر خدا و وصّی او و عترت آن دو هستند.
خداوند صد رحمت آفریده که نود و نُه تای آن نزد محمّد و علی و عترت و خاندان
آنان ذخیره شده و یک جزء باقیماندهی آن برسایر موجودات تقسیم شده است.

2

در واقع در یک رحمت دیگر نیز ،آن بزرگواران با تمام مردم شریک و سهیم
هستند .از سوی دیگر ،رحمتی را که در اختیار دارند ،بهمردمان نثار میکنند .و آیت رحمت
واسعهی خدایند.
 .2-3قال الصّادق :اِذا کانَیَوْمَاْلقِیامَةِنَشَرَ اهللُتَعالی رَحْمَتهُ َحتَّییَطْمَعَاِبلیسُ فی رَحْمَتِهِ.

هنگامی که روز قیامت میشود ،خداوند آن چنان رحمتش را میگستراند که حتّی ابلیس
در رحمت او طمع میکند.

3

 -1مقدمه مرآة االنوار :ص .165-164
 -2بحاراالنوار ،24 :ص61؛ تأویل االیات الظّاهرة ،1 :ص  ،77ح 55؛ البرهان ،1 :ص  ،3-2ح 2؛
تفسیر جامع ،1 :ص  ،344به نقل از ارشاد القلوب دیلمی.
 -3بحاراالنوار ،7 :ص .287
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 -4بیان شارحان

 1-4مرحوم محمّد تقی مجلسی (مجلسی اوّل) در شرح این جمله چنین آورده است:
ای جمعی که معدن رحمت الهی شمایید ،چون غرض الهی از خلق ،انزال رحمت
بود و موادّی که قابل رحمتهای عظیمهی الهی بودند ایشان بودند ،بلکه رحمتی فایض
نمیشود جز آن که مقصود بالذّات از آن ،ایشانند .چنان که احادیث متواتره بر این معنا
وارد شده است.

1

 2-4مرحوم سیّد عبداهلل شبّر در توضیح این جمله گفته است:
ایـن خـاندان معـدن رحمتاند ،از ایـن جهت کـه رحمت ربّـانیهی خاصّ و
عامّش برقوابل ـ زمینههای الیق و قابل ـ بهسبب این خاندان فرود میآیند ،حتی بارانها
و روزیها ،آن طور که حدیث «لَوْالکَلَما خَلَقْتُ اْلاَفْالکَ» و غیر آن ،داللت دارد .یا از این
جهت که اینان مظاهر رحمت خدا هستند ،زیرا رحمتشان بر خلق و شفقتشان بر امّت
جـدّشان ،بهخصوص بـر دوستان و شیعیانشان بهآخرین درجه رسیده ،بلکه از نهایت
2

گذشته است.

 -5جلوههای رحمت خدا

 .1-5رحمت عامّ خداوند که اسم «رحمان» 3ناظر بهآن است شامل حال همهی موجودات
میشود و حتّی کافران را هم دربرمیگیرد.
 .2-5رحمت خاص خداوند که اسم «رحیم» 4ناظر بهآن است ،رحمت ویژهای است که
خداوند ،آن را نصیب هرکس که خود بخواهد ،میفرماید:

 -1لوامع صاحبقرانی ،8 :ص .672

 -2االنوار الالمعه :ص .48

 -3رُوِیَ عَنِ الصّادق :الَّرْحمانُ اِسْمٌ خاصٌّ بِصَفَةٍ عامّةٍ( .مصباح کفعمی)317 :
 -4و رُوِیَ عَنِ الصّادق :الرَّحیمُ اِسْمٌ عامٌّ بِصِفَةٍ خاصَّةٍ( .مصباح کفعمی)317 :
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هللیَخْتَصُّبِرَحْمَتِهِ مّنیَشَآءُ».
«وَ ا ُ

1

این رحمت ویژهی خداوند ،البتّه بهنیکوکاران بسیار نزدیک است:
2

سنِینَ».
هللقَرِیبٌ مِّ َن الْمُحْ ِ
«إِنَّ رَحْمَتَ ا ِ

 .3-5گـروهی از بندگـان برگـزیده و نیکوکـار و پیامبران خـداوند ،در قـرآن مجید نـام
بـرده شدهانـد کـه رحمت ویـژهی خـداوند در آنهـا جلـوهگـر گشته است کـه آنهـا را
نـام میبریم:
الف :بندگان برگزیده و نیکو کاران (اولیاء اهلل)
3

 -1حضرت حوّا

4

 -2خاندان حضرت ابراهیم
5

 -3جناب ذو القرنین

6

 -4اصحاب راستین حضرت مسیح
7

 -5اصحاب کهف
ب :پیامبران
8

 -1حضرت آدم
 -2حضرت نوح
10
 -3حضرت هود
9

 -1بقره  :105آلعمران .74

 -2اعراف.56 :

 -3اعراف.23 :

 -4هود.73 :

 -5کهف.98 :

 -6حدید.27 :

 -7کهف.16 :

 -8اعراف.23 :

 -9هود.28 :

 -10اعراف.72 :
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1

 -4حضرت صالح
 -5حضرت ابراهیم و یعقوب و اسحاق
3
 -6حضرت لوط
4
 -7حضرت اسماعیل و ادریس و ذوالکفل
5
-8حضرت شعیب
6
-9حضرت خضر
7
 -10حضرت زکرّیا
8
-11حضرت عیسی
2

9

-12حضرت ایوب

10

-13حضرت موسی

11

 -14حضرت سلیمان

بنابر این دانستیم که :رحمت خدا یک جلوهی عامّ دارد که در تمام هستی ساری و
جاری است .و نیز جلوهی خاصّی دارد که برخی از موارد آن را بر اساس آیات شریفهی
قرآن ذکر کردیم.
زیباترین و مهّم ترین تجلّی رحمت خداوند ،در وجود گرامی رسول اکرم و
ائمّة اطهار متجلی شده است.
 -6پرسش و پاسخ و نتیجه گیری

میگویند :اگر اشکال شود که ما باید خدا را معدن رحمت بدانیم و در این صورت
 -1هود.66 :

 -2مریم.50 :

 -3انبیاء.75 :

 -4انبیاء. 86 :

 -5هود.94 :

 -6کهف. 65 :

 -7مریم.2 :

 -8مریم.21 :

 -9ص.43 :

 -10اعراف.151 :

 -11نمل.19 :
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استعمال کلمهی «معدنالرّحمة» در مورد ائمّة اطهار صحیح نیست.
جواب میگوییم :تعبیر «معدنالرّحمة» در مورد خدای تعالی درست نیست ،بلکه
دربارهی این بزرگان درست است؛ زیرا معدن یعنی جایی که رحمت در آن قرار گرفته
است .خدای تعالی که عین رحمت است ،این بزرگواران را معدن رحمت خود قرار داده
است .لذا اگرکسی رحمت الهی را در غیر این معدن بجوید ،خطا کرده است و بهنتیجه
نمیرسد.
خدای سبحان قرآن کریم را بهعنوان رحمت معرفی میکند« :هُدیً وَ رَحْمَةً
لِلْعالَمین»1چنان که رسول اکرم را نیز رحمت برای عالمیان معرفی کرده است:
«رَحْمَةً لِلْعاملین» 2.ائمّهی اطهار نیز در این زیارت شریف بهعنوان معدن رحمت
3

«معدنالرّحمة» و نیز رحمت پیوسته و متّصل «الرَّحْمَُة الْمَوْصُولَةُ» معرفی شده اند

مصداق کامل رحمت الهی ،رسول اکرم و ائمّة اطهار هستند .و ترکیب

«معدن رحمت» برای امامان ،مفهومی دقیق است که در راستای رحمت خداوندی معنا
مییابد .چرا که اوصاف حق ،در وجود حجتهای الهی ،تجلّی پیدا کرده است .بدینروی،
وجود مقدّس پیامبر نماد رحمانیّت و رحیمیّت حقّ در میان بشر شده ،تا آنجا که
«پیامبر رحمت» نامیده شده است .و امامان اهل بیت نیز ـ که تمام اوصاف
پیامبر را بهارث بردهاند ـ وجود ایشان از مهرورزی بهبندگان خدا لبریز است.

 -1یونس.57 :

 -2انبیاء.107 :

 -3بنگرید :بهمقالهی «تـداوم امامـت برمبنـای آیـهی  51سـورهی قصـص» از نگارنـده در شـمارة 26
فصلنامهی سفینه که ذیل آیهی  51سورهی قصص ،مصداق اتّم رحمت موصوله الهی را ائمه اطهـار
معرفی کرده است.
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هف
آهیی تم
َیأَاُّیهَا اَّل ِذی َن آَمنُواَأطِیعُوا اهللَ َوَأطِیعُوا الرَّسُوَل َوأُولِی

األَمرِ مِنک
ُم( ...نساء)59 :
وَ اوُلِی الْاَمْرِ

(زیارت جامعهی کبیره)

 -1مفردات

ابن منظور مینویسد :أُلُوا :جمع است و از لفظ خود مفرد ندارد .واحد آن ذوا است .وَ
اُالتْ برای مؤنّثها است و واحدهی آن ذات است.

1

2

اَالَمرُ :امر ،فرمان ،دستور ،اختیار.
 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی مینویسد :درباره اولی االمر ،دو نظر دادهاند:
یکم :ابو هریره و ابن عبّاس ـ بنا بهیکی از دو روایت میمون و ابن مهران و
سدّی ـ گویند :منظور ،هر امیر و زمامداری است .نظر مختار جبایی و بلخی و طبری نیز
همین است.
دوم :جابر بن عبداهلل بنا بهروایت دیگر و مجاهد و حسن و عطا و جماعتی گویند:
منظور علما است.
برخی از آنها گفتهاند :زیرا علما هستند که در احکام و در موقع نزاع و اختالف باید
بهآنها رجوع کرد نه زمامداران .این دو قول از عامّه است.
لکن اصحاب ما از امام باقر و امام صادق روایت کردهاند :منظور از «اولی
 -1لسان العرب ،1 :ص .270

 -2همان 4 :ص .30
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االمر» ائمّه اهل بیت است که خداوند طاعت ایشان را بهطور مطلق واجب ساخته
است ،همان طوری که طاعت خدا و پیامبر را واجب میداند .اطاعت مطلق شخص
یا اشخاص در صورتی واجب میشود که معصوم باشند .بدیهی است که علما و زمامداران
چنین صفاتی ندارند .خداوند برتر از این است که مردم را بهاطاعت بدون قید و شرط
افرادی امر کند که مرتکب معصیت میشوند یا میان گفتار و کردارشان اختالف است.
شاهد این مطلب آن است که خداوند ،اطاعت "اولی االمر" را در ردیف اطاعت از پیامبر
خدا قرار داده است .این خود نشان میدهد که "اولی االمر " از همهی مردم
باالترند و پیامبر از ایشان برتر و خدا از همگی برتر است .بدیهی است که تنها
ائمّهی بعدی از آلپیغمبر چنین مزیّتی دارند نه دیگران .آنان کسانی هستند که امامت و
عصمتشان بهثبوت رسیده و تمام مسلمین بربلندی رتبه و عدالتشان اتفّاق دارند.

1

 .2-2در تفسیر نور الثّقلین  34روایت از کتابهای روایی مشهور ،از جمله عیوناالخبار،
کمالالدّین و تمامالنّعمة ،تفسیر عیّاشی ،خصال ،توحید ،عللالشّرایع ،معانیاالخبار،
اصولکافی ،روضهیکافی ،تفسیر علیّ بن ابراهیم ،نهجالبالغه ،احتجا طبرسی نقل کرده
است .مضمون کلّی آنها حکایت از این دارد که مراد از اولیاالمر ،امامان از فرزندان علی و
حضرت فاطمه هستند ،تا روزی که قیامت بهپا شود.

2

 .3-2بروجردی در تفسیر جامع پنج روایت از منابع روایی نقل کرده است که بهنقل روایت
آخر بسنده میکنیم.
درکافی از عبداهلل بن عجالن روایت کرده که گفت :حضرت باقر فرمود :آیهی
«اطیعوا اهلل» در حقّ امیرالمؤمنین و فرزندانش نازل شد .خداوند آنها را بهجای
پیغمبران قرار داده با این تفاوت که ایشان حالل و حرامی را بیان نکنند جز آن چه
پیغمبر آورده است.

3

 -1مجمع البیان ،3 :ص .84-83
 -3تفسیر جامع ،2 :ص .111

 -2نورالثقلین ،1 :ص .508-497
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 .4-2خالصهی تفاسیر المیزان و نمونه در ذیل آیهی یاد شده حکایت از این دارند که:
خدا حاکم و مالک واقعی جهان هستی است و حاکمیّت و مالکیّت هرکس دیگری
بهفرمان اوست پس ای افرادی که ایمان آوردهاید از خدا اطاعت کنید و نیز از افرادی
اطاعت کنید که از سوی خدا ،صاحب مقام و منصب هستند ،یعنی شخص پیامبر و
نیز از «اولیاالمر» ،چون اینان از روی هویوهوس سخن نمیگویند ،بلکه آنچه را
میگویند که خداوند میگوید.
امّا منظور از اولیاالمر کیست؟
چند پاسخ میتوان داد:
 -1منظور حاکمان هستند .امّا این با تعالیم اسالم ناسازگار است چون نمیتوان
پیروی از حاکم جبّار را در ردیف پیروی از خدا قرار داد.
 -2مراد نمایندگان مردم هستند ،بهشرطی که برخالف اسالم عمل نکنند .امّا این
نیز غلط است ،چون در آیه شرطی ذکر نشده است .بهعالوه معنای این سخن
آن است که حکم اکثریّت مصون از خطاست ،در حالی که چنین نیست .تازه
برای مطابقت تصمیمات آنها با سنّت ،باز محتا علما هستیم ،پس در این
صورت اطاعت عالمان باالتر از اطاعت اولیاالمر میشود.
 -3منظور عالمان عادل آگاه بهسنّت است .این هم غلط است ،چون از فردی که
مرتکب اشتباه میشود یا از حقّ منحرف میشود ،نمیتوان بدون قید و شرط
تبعیّت کرد.
 -4مراد ،خلفای چهارگانه است .اما این هم درست نیست ،چون بدان معنا است که
پس از ایشان در میان مسلمین ،اولیاالمر وجود نداشته باشد.
 -5منظور صحـابه و یـاران پیامبر هستند کـه بههمان دلیل فـوق غلط
است.
 -6مراد ،امام معصوم است که تنها همین وجه درست بوده و اطاعت بدون قید و
شرط از او صحیح است .همین که اطاعت بدون قید و شرط را مطرح میکند
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نشان میدهد که اولیاالمر باید معصوم باشد .زیرا اگر او حکم غلط کند،
چگونه میتوان از حکم غلط او تبعیّت کرد و اطاعتش را در ردیف اطاعت از
خدا و رسولش قرار داد؟

1

 .5-2در تفسیر نور در ذیل آیهی شریفه 9 ،نکته و چهارده پیام قرآنی احصاء شده است که
حائز اهمّیّت هستند.
یکی از نکتههای مهّم یاد شده این است که با وجود سه مرجع «خدا»« ،پیامبر» ،
«اولیاالمر» هرگز مردم در بن بست قرار نمیگیرند.
و از پیامهای مهّم قرآنی بهموارد ذیل اشاره میشود:
 -1سلسله مراتب در اطاعت باید حفظ شود( .اهلل ـ الرّسول ـ اولیاالمر)
 -2اولی االمر باید همچون پیامبر معصوم باشند تا اطاعت از آنها در ردیف اطاعت
2

پیامبر ،بی چون و چرا باشد.

 .6-2در تفسیر اثنی عشری بهنقل از تفسیر ابوالفتوح وجه استدالل اولیاالمر بر امامت
ائمّة معصومین را چنین بیان کرده است:
وجه استدالل این آیه بر امامت امامان دوازدهگانه آن است که :حق تعالی
اطاعت اولیاالمر را بهاطاعت خود و رسول خود مقرون ساخته .چنان که ذات اقدس الهی
از همهی قبایح منزّه ،و رسول او از همهی معاصی کبیره و صغیره ،معصوم و مطهّر
میباشد« ،اولیاالمر» نیز باید چنین باشند و بهاتّفاق ،بعد از پیغمبر ،فقط ائمّة اثنی
عشر معصوم میبودند .پس مراد "اولیاالمر" ایشانند نه غیر ایشان.

3

 .7-2صابونی مفسّر سنّی ذیل آیهی شریفه گوید :از خدا اطاعت کنید ،و از پیامبر
خدا اطاعت کنید با تمسّک بهقرآن و سنّت ،و از حکّام اطاعت کنید اگر مسلمان
باشند و متمسّک بهشرع خدا ...و (منکم) دلیل است بر این که حکّامی که اطاعت از آنان

 -1خالصة المیزان و نمونه :ص .182
 -3تفسیر اثنا عشری ،2 :ص .480

 -2تفسیر نور ،2 :ص .314-311
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واجب است ،باید از لحاظ حسّ و معنی و گوشت و خون مسلمان باشند ،نه فقط از لحاظ
صورت و شکل.

1

 .8-2مراغی ذیل آیهی شریفه نوشته است:
وَ اَطیعُوا اوُلِی الْاَمْرِ ،وآنان اُمراء و حکّام و علماء و رؤسای لشکر و بقیّهی رؤسا و
زعماء آنان هستند ،که مردم دربارهی احتیاجات و مصالح عامّه بهآنان مراجعه میکنند ،اگر
بر أمـری و حکمی اتّفاق داشته باشند ،باید در آن امر و حکم از آنان اطاعت شود ،بهشرط
این که امین باشند و با امر خدا و سنّت رسول خدا مخالفت نکنند...
و امـا عبادات و چیزهـایی از قبیل اعتقـادات دینی بهاهل حلّ و عقد مربوط
2

نمیشود ،بلکه تنها از خدا و پیامبرش گرفته میشود...
 .9-2قاسمی گوید:

رازی گفته است :علیّ بن ابی طالب گوید :بر امام الزم است که بهآنچه خدا
نازل کرده ،حکم کند و امانت را اداء کند .وقتی که آن را انجام دهد ،بر رعیّت الزم است
که دستور او را بشنوند و از او اطاعت کنند. ...
زمخشری گفته است« :مراد از اولیاالمر ،أُمراء حقّ هستند برای این که خدا و
رسول از امراء جور بیزارند ...و هریک از خلفاء میگفت :از من اطاعت کنید تا وقتی که در
میان شما عامل باشم و اگر مخالفت کردم اطاعت از من بر شما الزم نیست».
و در صحیحین است از علی که پیامبر خدا صلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم گفته
است :اطاعت در کار نیک است .و امام احمد از عمران بن حصین روایت کرده که
3

پیامبرخدا صلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم گفته است :اطاعت در معصیت خدا نیست.
 .10-2قرطبی گوید:

جابر بن عبداهلل و مجاهد گفتهاند( :اولیاالمر) یعنی اهل قرآن و علم .مالک این

 -1صفوهالتفاسیر ،1 :ص .285
 -3تفسیر القاسمی ،5 :ص .256

 -2تفسیر المراغی ،2 :ص .72
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قول را اختیار کرده است .و قول ضحّاك هم مانند آن است که گوید :اولوا االمر یعنی فقها
و علمای دین.

1

 -11-2سیوطی گوید:
ابن جریر از میمون بن مهران روایت کرده که گفته است :اولی االمر منکم یعنی
فرماندهان لشکرها در دوران پیامبر خدا صلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم  ...و ابن جریر از
مکحول روایت کرده که دربارهی «اولی االمر منکم» گفته است :آنان اهل آیهی قبل از
این آیه هستند :إنّ اهللَیَأمُرُکُمْ اَنْتُؤَدُّوا الْاَماناتِ ِالی َاهْلِها ،تا آخر آیه ...ابن جریر ،ابن
اسکندر ،ابن ابی حاتم و حاکم روایت کردهاند که ابن عباس دربارة اولی االمر منکم گفته
است :یعنی اهل فقه و دین و اهل طاعت خدا ،کسانی که معانی دین را بهمردم یاد
میدهند و امر بهمعروف و نهی از منکر میکنند و خداوند اطاعت از آنان را بر بندگان
واجب کرده است .ابن عدی در کمال ،از ابن عبّاس روایت کرده که اولی االمر منکم یعنی
2

اهل علم.

 .12-2مولی ابوالحسن شریف عاملی مینویسد:
عباراتی مانند :امر ،آمر ،اولواالمر ،ما اُمروا به ،و تعبیراتی بهاین معنی در قرآن بکار
رفته که تأویل آن براساس روایات چنین است:
اول :ـ ائمه ـ ذیل آیات «کل امر حکیم» ،3و «اتاها امرنا لی ٌال اوهنارا».

4

دوم :ـ امارت امیرالمؤمنین ـ ذیل آیات «لیس لک من االمر شئ» 5و «ابلّغکم ما
6

ارسلت به».

سوم :ـ قیام امام قائم ـ ذیل آیهی «اتی امر اهلل فالتستعجلوه».

7

 -1الجامع ألحکام القرآن ،5 :ص .259

 -2الدرّالمنثور ،2 :ص .176

 -3دخان.3 :

 -4یونس.25 :

 -5آلعمران.23 :

 -6احقاف.22 :

 -7نحل.1 :
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امر بهمعروف نیز تفسیر بهامامت شده است.

1

در زیارت جامعه آمده است« :و هم بأمره یعملون».

2

 -3روایات
 1-3جابِر بْنیَزیدِاجلُعَفِی ،قَالَ :سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبداهللِ اْلاَنْصارِییَقُولُ:لَمّااَنْزَلَ اهللُ عَزَّ وَجَلَّ عَلی
نَبِّیِهِ مُحَمَّدٍ صلَّی اهلل علیه وآله( :أطیعُوا اهللَ وَاَطیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِی اْلاَمْرِ ِمنْکُمْ) قُلْتُ :یا رَسُوَل
ک ؟فَقالَ صَلَّی اهلل عَلَیْهِ وَآلِهِ:
مبِطاعَتِ َ
رنَ اهللُ طاعََتهُ ْ
ر الَّذی َنقَ َ
اهللِ! عَرَفَنا اهللَ وَ رَسُولَهُ ،فَمَ ْناُولُوااْلاَمْ ِ
«هُمْ خُلفائی یا جابرُ ،وَ أئمَّةُ الْمُسْلِمینَ بَعْدی .اَوَُّلهُمْ عَلیُّ بْنُ ابی طالِبٍ ثُمَّ الْحَسَ ُن
وَالْحُسَیْنُ،ثُمَّ عَلیَّ بنُ الْحُسَین ...ثُمَّ عَلیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ،ثُمَّ سَمِیَّی وَ کَنیِّی
حُاَّةُ اهللِ فیأَرْضِهِ وَبَقَّیتُهُ فی عِباِدهِ،اِبْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلیٍّ؛ ذاکَ اَّلذِییَفْتَحُ اهللُتَعالی ذِکْرُهُ عَلییَ َدیِْه
ب عَنْ شیعِتِه َواَوْلیائِهِ»...
مَشارِ َق اْلاَرْضِ وَ مَغارِبَها ،ذاَک الَّذییَغی ُ

3

جابر بن یزید جعفی گفته است :از جابر بن عبداهلل انصاری شنیدم که میگفت:
وقتی که خداوند عزّ و جلّ بر پیامبرش محمّد صلّی اهلل علیه وآله این آیه را نازل کرد:
« أطیعُوا اهللَ وَاَطیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِی اْلاَمْرِ مِنْکُمْ» ،گفتم :یا رسول اهلل! ما خدا و فرستادهاش
را شناختیم ،اما اولوا االمر که خداوند اطاعت از آنان را بهاطاعت از تو همراه داشته است،
چه کسانی هستند ؟پیامبر فرمود :ای جابر! آنان جانشینان من و بعد از من امامان
 -1مانند این جمله که پیامبر در خطبهی غدیر ،امر بهوالیت امیرالمؤمنین را در رأس امر بـهمعـروف
دانست.
 -2مقدمه مرآة االنوار :ص .73
 .3کمالالدین :ص 253؛ کفایة االثر :ص  53و 54؛ تفسیر ابوالفتوح رازی ،5 :ص 412؛ ینـابع المـودّة:
ص  494و  495بهنقل از :المناقب.
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مسلمانان هستند .اوّل آنان علیّ بن ابی طالب است سپس حسن و حسین ،سپس علیّ بن
الحسین ... ،سپس علیّ بن محمّد ،سپس حسن بن علی و سپس همنام و هم کنیهی من
حجّت خدا در زمینش و بقیّهی او در میان بندگانش ،پسرحسن بن علی است .آن کسی
است که خداوند (تعالی ذکره) مشارق و مغارب زمین را بهدست او فتح میکند و آن کسی
است که از پیروانش و دوستدارانش غائب میشود.
 .2-3اَمیرُالمؤمنین عن النبّی اَنَّهُ قالَ:
شرَکائِکَ الَّذینَیَکُونُونَ مِنْبَ ْعدِکَ،
« ...قَدْ أَ ْخبَرَنِیَ اهللُ اَنَّهُ قَدِ اسْتَاابَ لی فیکَ وَ فی ُ
َقهِمْ:
قُلْتُ :یاَنبِیَّ اهللِ وَ مَنْ شُرَکائی ؟ قالَ :الَّذینَ قَرنَهُمُ اهللُِبنَفْسِهِ وَ بی مَعَهُ ،الَّذینَ قالَ فی حِّ
َمهِمْ بی.فَسَمّاهُمْ لی
(أَطیعُوا اهللَ واَطیعُوا الرَّسولَ وَ اوُلِی اْلاَمْرِ ِمنْکُمْ)...فَقُلْتُ :یانَبِیَّ اهللِ سِّ
ال
رَجُالً رَجُالً؛ مِْنهُمْ وَ اهللِ ا یا اَخابَنی هِاللٍ ،ا مَْهدِیُّ ه ِذهِ اْلاُمَّةِ .اَلَّذییَمَْلأُ اْلاَرْضَ قِسْطاً َو َعدْ ً
کَما مُلِئَتْ ظُلْماً َو جَوْراً ،وَاهللِاِنَّیَلاَعْرِفُ َجمیعَ مَنْیُِبایعُهُبَیْ َن الرُّکْ ِن َو الْمَقام»...

1

امیرالمؤمنین روایت کرده که پیامبر فرمود :خداوند مرا آگاه کرد از این
که او خواستهی مرا دربارهی تو و شرکایت که بعد از تو خواهند بود ،پذیرفته است .گفتم:
ای پیامبر خدا! چه کسانی شرکای من هستند؟ گفت :کسانی هستند که خداوند آنان را
بهخودش و بهمن همراه داشته است ،آن کسانی که دربارهی آنان گفته است( :اَطیعُوا اهللَ َو

اَطیعُو الَّرسُولَ وَ اُولیِ اْلاَمْرِ ِمنْکُمْ) ...گفتم :ای پیامبر خـدا آنـان را بـرای من نام ببر.
پیامبر آنـان را یک بهیک نـام بـرد .ای بـرادر بنیهالل! بهخـدا قسم ،جزو آنان است
 .1کتاب سلیم بن قیس ،2 :ص 628-620؛ فضل بن شاذّان ،الغيبة ،به نقل برگزیدهی کفایة المهتدی
ص  16و(17هم از طریق سلیم و هم از طریق حمّاد بن عیسی ،از امـام صـادق ،از پـدرانش ،از حضـرت
امیر )تفسیر عیاشی ،1 :ص280؛ نعمانی ،در الغیبه :ص  ،81این روایت را از طریق محدّثان مقبول
اهل سنّت ،نظیر :ابن عقده ،عبد الرّزاق بن همّام و مَعْمَر بن راشد ،از سلیم بن قیس نقل میکند .ـ حـاکم
حسکانی نیز در شواهدالتّنزیل1 :ص ،189نیمهی نخست قسمت فوق روایت کرده است.
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مهدی این امّت که زمین را بعد از این که از ظلم و جور پر شده ،از قسط و عدل پر
میکند .بهخدا قسم من همهی کسانی را که در بین حجراالسود و مقام ابراهیم با او بیعت
میکنند ،میشناسم.
 -4چرا نام امامان در قرآن ذکر نشده است؟

برای بسیاری چنین موجّه بهنظر میرسد که اگر اهل بیت جایگاهی رفیع در
دین خدا در کنار پیامبر اسالم داشتند ،میبایست آشکارا در قرآن کریم معرفی
میشدند ،حال آن که چنین نیست! در پاسخ بهاین سؤال جوابهای متعدّدی ارائه شده
است که بهبرخی اشاره میشود:
 .1-4روش کلّی قرآن کریم در بیان مطالب:
قرآن کریم جامعیّت دارد ،یعنی بهبیان تمامی مسائل گوناگون فقهی ،اعتقادی،
سإِلَّافِی کِتابٍ ُّمبِینٍ)
ب وَلَایَابِ ٍ
تاریخی و اخالقی میپردازد ...( :وَلَا رَط ٍ
(و نه هیچ دانهای در مخفیگـاه زمین ،و نـه هیچ تر و خشکـی وجـود دارد جـز
ایـن کـه درکتاب آشکـار [در کتاب علم خدا] ثبت است) 1،این از مصادیق و کماالت قرآن
ُل
است .قرآنکریم در جای دیگری میفرماید( :ولَقَد صَرَّفنَالِلنَّاسِ فِی َهذَا القُرءَانِ مِن کِّ
2

مَثَلٍ)...

(ما برای مردم در این قرآن از هر نمونهای ـ چیزی ـ بیان کردیم).
قرآن کریم ،برای رعایت جامعیّت در یک مجموعهی محدود ،بهذکر اصـول کلّـی
بسنده کرده و تبیین جزئیّات را بـر عهـدهی پیـامبر نهـاده اسـت ...( .وَ ماا آتااكُمُ

 -1انعام.59 :

 -2اسراء. 89 :
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الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مانَهاكُمْ عَنْهُ فَاانْتَهُوا...( )...آنچه پیامبر بهشما داد بگیرید و آنچه را کـه از
آن نهى کرد ترك کنید 1)...بنابراین در قرآن بهنام افراد و یا جزئیات ،کمتـر اشـاره شـده،
چنان که نامهای پیامبران و اسامی صحابه و یاران پیامبر نیز نیامده اسـت .آنچـه از نگـاه
قرآن اهمیّت دارد ،ضرورت نبوّت و امامت است ،امّا تعیین مصداق آن ،بـهصـورت واضـح
ذکر نشده است.
اگر در قرآن تنها نام  26تن از انبیاء ذکر شده است ،دلیل آن نیست که آنانی را که
ک
نام نبرده پیامبر یا رسول نبودهاند .زیرا قرآن خود میفرماید( :ولَقَد أَرسَلنَا رُسُالً مِّن قَبِل َ

مِنهُم مَّن قَصَصنَا عَلَیکَ وَمِنهُم مَّنلََّمنَقصُص عَلَیکَ( ،)...پیش از تو رسوالنی فرستادیم که
2

سرگذشت گروهی را برای تو ذکر کردیم و سرگذشت گروهی را ناگفته گذاشتیم.).

البتّه نام برخی پیامبران بهصورت اشاره و کنایه آمده است ،بهطور مثال نام
اشموئیل با عنوان (وَقالََلهُمَْنبِیُّهُم) 3،آمده و نام حضرت خضر بهعنوان (فَوَجَدا عَبْداً مِنْ

عِبادِنا) 4،ذکر شده است .بنابراین بنای قرآن همواره بر این است که اصول کلّی را بیان
کند و حتّی االمکان وارد جزئیات نشود که این خود بنا بهمصالح و حکمتهای فراوانی
است.
 .2-4ممانعت از تحریف قرآن کریم
شاید تصریح بهنام ائمّه در قرآن ،موجب تحریک برخی ازدشمنان میگردید و
آنها را وامیداشت با توجیه و بهانههایی همچون اجتهاد ،تحریف و ...برای دستیابی
بهبرخی مقاصد ،حرمت کالم الهی را بشکنند ؛ همچنان که این امر در مورد سخنان

 -1حشر.7 :

 -2غافر.78 :

 -3بقره.248 :

 -4کهف.65 :
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پیامبر اتّفاق افتاد .ممکن است این مسئله دلیل دیگری برای ذکر نشدن نام
علی و سایر امامان در قرآن باشد .چرا که در آن صورت کسانی که گفتند:
« َحسُبنا کِتابُ اهللِ» دیگر کتاب خدا را نیز نفی و ضرورت آن را انکار میکردند .اگر آیهای
هم بهطور صریح در این خصوص وجود داشت ،ممکن بود بهوسیلة دشمنان اهل بیت
توجیه گردد .نبیگرامی اسالم درگفتار خودش بهطور صریح در واقعهی غدیرخم
فرمود« :مَ ْن کُنْتُ مَوْالُه فهذا عَلیٌّ مَوالهُ».
اما کالم صریح حضرت را چون با خواستة آنان سازگاری نداشت ،توجیه و تأویل
کردند.
یک فرد یهودی در زمان حضرت امیر بهقصد طعن مسلمانان ،بهحوادث
نامطلوب صدر اسالم اشاره کرده و میگوید« :ما دََفنْتُمْنَبیَّکُمْ حَتَّی اخْتَلَفْتُم فیهِ» هنوز
پیغمبرتان را دفن نکرده بودید که درباره اش اختالف کردید.
ت
امیرالمؤمنین در پاسخ میفرماید« :اِنَّما اخْتَلَفْنا َعنْهُ ال فیه ،وَلکنَّکُمْ ما جَفَّ ْ
أرجُلُکُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّی قُلْتُمِْلَنبِیِّکُمْ :اِجْعَلْلَنا اهلاً کَماَلهُمْ اهلَةٌ ،فَقالَ :اِنَّکُمْ قَوٌْم

تَ ْاهَلُونَ» ( ،ما دربارهی پیغمبر اختالف نکردیم ،اختالف ما دربارهی دستوری بود که
از پیغمبر ما رسیده بود .ولی شما هنوز پایتان از آب دریا خشک نشده بود که از پیغمبرتان
خواستید که توحید را زیر پا بگذارد و گفتید :برای ما بتی بساز مثل اینها .سپس پیامبرشان
فرمود :شما گروهی نادان هستید.).

1

قـرآن کریم دربارهی هیچ کس پس از پیامبر اکرم بهاندازة حضرت
علی سخن نگفته است ،گرچه نام آن حضرت در قرآن بهصراحت نیامده است ،امّا با
عنـاوین و عبـارات گونـاگـونی بهآن حضرت اشـاره شده است .ایـنگـونه بیان تأثیر
 -1نهجالبالغه :حکمت .309
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بیشتری بر مخاطب خواهد گذاشت .استاد مطهّری در کتاب امامت و رهبری در این باره
مینویسد:
فرض کنید ما نه شیعه هستیم و نه سنّی ،یک مستشرق مسیحی هستیم که از
دنیای مسیحیت آمدهایم و میخواهیم ببینیم کتاب مسلمین چه میخواهد بگوید .آیهی
تطهیر (احزاب )33 ،را در قرآن میبینیم و بعد سراغ تاریخ و سنّت و حدیث مسلمین
میرویم .میبینیم آن فرقهای هم که طرفداری بالخصوصی از اهل بیت ندارد ،در
معتبرترین کتابهایشان هنگام بیان شأن نزول آیه ،آن را در وصف اهل بیت پیغمبر
دانستهاند و در آن جریانی که میگویند آیه در طیّ آن نازل شد علی و حضرت امام
حسن و حضرت امام حسین و خود رسول اکرم حضور دارند و در احادیث اهل تسنّن
آمده است که وقتی این آیه نازل شد ،امّ سلمه (یکی از زنهای پیامبر) خدمت حضرت
میآید و میگوید :یا رسول اهلل! آیا من جزء اینها هستم؟ مدارك این مطلب هم یکی دو تا
نیست.

1

اینگونه بیان قرآن ،از تصریح کردن بهنام آن حضرت ،تأثیر بیشتری در مخاطب،
خصوصاً مخاطب محقّق دارد.
 .3-4آیاتی که بهاهل بیت اشاره دارد

آیـات فـراوانی بهکنایه بـه حضرت علـی و اهـل بیت اشـاره کـرده
است مانند:
الف) آیهی والیت( :إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اهللُ وَ رَسُولُهُ وَ اَّل ِذینَ ءَاَمنُوا اَّل ِذینَیُقِیمُونَ الصَّلَوةَ وَُیؤتُوَن

الزَّکوةَ وَ هُم راکِعُونَ)؛ ولیّ شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که ایمان آوردهاند
2

و نماز را بهپا داشته و زکات را در حال رکوع پرداخت مینمایند.

 -1امامت و رهبری :ص .153

 -2مائده.55 :
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ر مِنکُم.
ب) آیهی پیروی از اولواالمرَ :أطِیعُوا اهللَ َوَأطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی األَم ِ

1

بنا بهاین آیهی شریفه ،حضرت علی ولیّ امر است و اطاعت از او همتراز
اطاعت از خدا و رسول دانسته شده است.
سنَا
) آیهی مباهله( :فَقُل تَعَالَوا نَدعُ إبنائنا و أَبنَآءَکُم وَ نِسَآءَنَا وَنِسَآءَکُم وَأَنفُ َ

وَأَنفُسَکُم) 2.ای رسول بگو بیایید بخوانیم فرزندانمان را و فرزندانتان را و زنانمان را و
زنانتان را و جانمان را و جانتان را.
در این آیه از علی با عنوان جان رسولخدا یاد شده است.
همچنین با بررسی توصیفات قرآنی از شخصیّت اهل بیت معلوم میشود که
آنچه از عظمت اهل بیت ،در روایات مطرح شده ،قبل از آن ،با تأکید در قرآن کریم
آمده است که هرگونه تردیدی را از بین میبرد.
 .4-4سنّت الهی آزمودن مردم

سنّت الهی در همهی امور دینی بهطور عموم و در امور عظیم دینی بهخصوص ،بر
آزمایش مؤمنان استوار است ،تا صدق ایمانشان در آن امور عظیم آشکار شود.
3

«وَإِن کُنَّالَمُبتَلیِنَ»« ،و بهراستی ما همیشه آزمون کنندهایم.».

هدف الهی در برخورد با مردمان ،در هر مسئلهای که مطرح میکند و در هر تبیینی
که ارائه میدهد ،امتحان نیّتها ،حالتها و روحیّات افراد است:
کبَصِیراً( ،و بعضی از شما را مایهی
َب َ
ضفِتنًَةأَتَصبِرُونَ وَکَانَ رُّ
َو جَعَلنَابَعضَکُمِلبَع ٍ
4

آزمون بعضی دیگر ساختهایم آیا شکیبایی نمیورزید؟ و پروردگار تو بیناست).

 -1نساء.59 :

 -2آلعمران. 61 :

 -3مؤمنون.30 :

 -4فرقان.20 :
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خداوند عالم در هر قدمی از حرکت دینی مؤمنان ،حوزههای مختلف وجودی آنان
را میآزماید و اجازه نمیدهد که افراد ،بدون این که تعامل فکری و روحی با قرآن داشته
باشند ،از معرفت قرآنی بهرهمند شوند:
َوُننَزِّلُ مِنَ القُرءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَمحَةٌلِّلمُوِمنِینَ وَلَایَ ِزیدُ ال َّظالِمِینَ إِلَّا خَسَاراً( ،و از قرآن
آنچه بـرای مؤمنان شفـابخش و رحمت است نـازل میکنیم ،و بـر ستمکـاران جـز زیـان
نمیافزاید.).

1

أفَلَایََتدَبَّرُونَ القُرءَانَ أَم عَلَی قُلُوبٍ أَقفَاُلهَآ( ،آیا در قرآن تدبّر نمیکنند یا بر دلها قفل
2

نهاده شده است.).

بـا مـرض قلبـی نمیتـوان بهحقیقتهـای قرآنی دست یافت .گوشی شنوا،
چشمی بینا ،و قلبی فروتن الزم است تا پیام قرآن را بشنویم ،حقایقش را ببینیم ،و بدان
دل سپاریم.
إنَّفِی ذَلِکََلذِکرَیلِمَن کَانَلَهُقَلبٌأَوأَلقَی السَّمعَ وَ هُوَ َشهِیدٌ( ،بیگمان در این برای
3

کسی که صاحب دل باشد یا سمع قبول داشته و شاهد باشد پند آموزی است).
عـروس حـضـرت قـرآن نـقـاب آنـگـه بـر انـدازد

کـه دارالملک ایمـان را مجـرّد بیند از غـوغـا
عجب نبود کـه از قرآن نصیبتنیست جزنقشی
کـه از خـورشید جـز گـرمی نبیند چشم نابینا
حکیم سنایی

امیـرمـؤمنان جـریـان ایـن سنّت را در شخصیّت انبیـای الهـی توضیح
میدهد:
 -1اسراء.82 :
 -3ق.37 :

 -2محمد.24 :
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خداوند عالم ،أنبیاء را با شکل و شمایلی فرستاده است که بهنظر ثروتمندان جامعه،
حقیر و بیارزش است!
موسی بن عمران و برادرش هارون بر قصر فرعون داخل شدند ،در حالی که در
قیافهی دو چوپان روستایی بودند که لباس پشمینه بر تن و عصایی بر دست داشتند ،و در
این حالت او را بهبندگی خدا فرا میخواندند .این وضعیّت ،بر فرعون گران آمد و آن دو را
بهتمسخر گرفت.

1

این شکل وسیلهای شد تا فرعونیان و هر که با معیارهای دنیایی همراه است،
درونش بهآزمون کشیده شود ،و بهراحتی نتواند بهدعوت پیامبر خدا پاسخ مثبت دهد مگر
آن که غرور و نخوت خویش را زیر پای دعوت حق ،لگدمال کند.
حـال اگـر خداوند ،انبیا را با شکوه و جالل ظاهری و قدرت و عزّت اجتماعی
میفرستاد ،اطاعتشان میکردند و در این صورت ،دیگر آزمون بیمعنا میشد و پاداش و
مجـازات از میان میرفت ،و دیگـر عناوین کفر و ایمـان ،معـانی خـویش را از دست
میدادند.
همینگونه است خانهی کعبه که خداوند آن را در منطقهای قرار داده است که
بیآب و گیاه میبـاشد و زیـارت کننده را بـهرنج و زحمت میاندازد .حال اگرخداوند
میخواست ،خانهی کعبه را در میان بهترین باغهای دنیا با زیباترین منظره و چشم اندازها
قرار میداد ،که دیگرصدق نیّتها آزمایش نمیشد و پلیدیها آشکارتر نمیشد؛ لیکن
خداوند خانهاش را در جایی قرار داده است که اگر کسی قصد رفتن بهآنجا را دارد
2

بههرحال ،از یک صدق دلی برخوردار باشد.

مسألهی اهل بیت در قرآن نیز از همین باب است:
مََّاا کَاانَ اهللُلَِیذَرَ املُاوِمنِینَ عَلَای مَاآ َأنتُم عَلَایهِ حَتَّییَمِیزَ ا َخلبِیثَ مانَ الاطَّیِّبِ (خـداونـد
نمیخـواهـد مـؤمنـان را بـهحـالـی کـه شما دارید رهـا کند مگـر ایـن کـه پـاك را از
 -1نهجالبالغه ،خطبه قاصعه (.)192

نهجالبالغه ،خطبه .192
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پلید جدا کند.).

1

از یـک طـرف ،مجمـوعـة توصیفات اهل بیت در قرآن کریم ،بهگونهای
است کـه چهـرهی آنـان همچـون خـورشید فـروزان در پهنهی آسمـان حقـایق قـرآنی
میدرخشد.
و از طرف دیگر ،خداوند از آوردن نام آنان در قرآن کریم خودداری کرده است! چرا
که در صورت تصریح ایمان و گرایش چندان مشکل نبود و از ارزش باالیی هم برخوردار
نمیبود .چرا که گرایش بهامری بیّن و آشکار بود.
ایـن روشی است تـا بـاطن مدّعیان آشکار شود که هرکس از صدق ایمان
بـرخـوردار بـاشد ،بهشأن اهـل بیت اعتـراف کند .و هـرکس چنین نیست،
بهانه جویی کند کـه اگـر آنان شأن زعامت دینی را میداشتند ،چرا خداوند نامشان را
نیاورده است؟! اگر چنین میبود در قرآن کریم ـ همانگونه که اسامی تعدادی از انبیا را
ذکر کرده است ـ نامهای اهل بیت را در ضمن یک یا دو آیه ،ذکر میکرد و رویداد
عظیمی را که در طول تاریخ اسالم میان مسلمانان بر سر این موضوع درگرفته است،
خاتمه میبخشید !
میتوان گفت :فروع احکام نماز نیز در قرآن ذکر نشده و بهسنّت نبوی ارجاع شده
است .این پاسخ البته صحیح است ،با این تفاوت که نماز ،از فروع دین است ،در حالی که
موضوع معرفی اهل بیت از مسائل محوری و اساسی اصول دین است که مقّوم
فروعات و احکام عبادات میباشد .حال آن که موضوع تعداد رکعات نماز ،در شمار فروع
دینی در مقابل اصول دین اسالم ،بهشمار میآید.
بههرحال ،یک مسألة مهم ،سنّت آزمایشی است که اشاره شد .در زیارت جامعهی
کبیره نیز از امامان بهعنوان «َوالْبابُ الُْمبْتَلیبِهِ النّاسُ» بهآزمایش و امتحان مردم در این
امر مهم یاد شده است.
 -1آلعمران.79 :
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 .5-4خالصۀ بحث

 -1تصریح بهنام علی و دیگر معصومین موجب میشد مخالفان آن حضرات،
قرآن کریم را تحریف کنند یا متّهم بهتحریف نمایند.
 -2آیات متعدّدی در قرآن کریم بهذکر خصوصیات حضرت علی پرداخته است
صریحِ» بهامیرالمؤمنین و والیت آن حضرت
که بهمدلول «اَلْکِنایَةُ اَبْلَغُ مِنَ التَّ ْ
داللت دارند ،مانند آیة «برائت» و «ليلة المبيت» و ...
 -3غالباً روش قرآن این گونه است که از بیان شفّاف و صریح مطلب خودداری
کرده است تا امکان نکتهیابی و تأمّل در آن مطلب همواره باشد.
 -4چه بسا در صورت مطرح شدن نام معصومان در قرآن مجید ،حکّام مستبد
جهت جلوگیری از والدت آنان بهنسل کشی میپرداختند.
 -5اگر کسی حق را نپذیرد و سر عناد و لجاجت داشته باشد ،در صورت تصریح و
توضیح نیز نخواهد پذیرفت .بهبیان قرآن« :وَ ِانْیَرَوا کُلَّ آیةٍ الیُؤِمنُوا بِها»

1

َلی
همانگونه که در مورد حدیث معروف و قطعیالصّدور« :اَنا َمدْینَةُ الْعِلْمِ وَ ع ٌّ

بابُها» برخی از معاندان گفتند مراد از «علی» در این عبارت رفعت و بلندی است
و معنی حدیث این میشود که من شهر علم هستم و درِ این شهر بلند است.
«چشم باز و گوش باز و این عمی!»
 -6و متقنترین جـواب و تـوجیه ،همـانگـونـه کـه اشاره شد ،تـوجّه بـهسنّت
ابتـال و امتحـان بـوده که خداوند اراده فرموده است در فضایی که امکان
انحـراف بـاشد ،بندگـانش راه را از بیراهـه تشخیص دهنـد و بـهراه حـقّ ره
یابند.

 -1اعراف.146 :
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 .6-4نتیجه گیری

در عبارات زیارت جامعهی کبیره میخوانیم:
ی اْلاَمْرِ
 -1اَلسَّالُم عَلَی اْلاَئمَِّة الدُّعاةِ َ ...و اوُل ِ
رنَ طاعَتَکُمْبِطاعِتَهِ
َ -2وقَ َ
مفََق ْداَطاعَ اهلل.
 -3وَ مَ ْنأَطاعَکُ ْ

و آیهی  59سورهی مبارکهی نساء میفرماید:
هلل وَأطِیعُوا الرَّسُوَل وَ اولیأُألمرِ مِنکُم
َیَأیُّهَا اَّلَ ِذینَ ءَاَمنُواَأطِیعُوا ا َ

از مجموع این نصوص استفاده میشود که:
اطاعت از رسول و اطاعت از اهل بیت بهاطاعت از خدا وصل شده است .یعنی
هرکس از این خاندان رسالت اطاعت کند در حقیقت از خدا اطاعت کرده است و این
موضوع با بیشتر اقوالی که در این تفاسیر دربارهی اولی االمر نوشته شده مطابقت دارد.
خداوند متعال بندگان برگزیدهی خود را که بهتربیت الهی کمال یافتهاند ،سرپرست
مردم قرار میدهد و اطاعت آنان را همچون اطاعت از پیامبر ،واجب میکند تا مردمان با
تبعیّت از این امامان الهی بهسعادت دست یابند ،و در بهشت برین جای گیرند.
از مقام رفیع امامت که مستلزم اطاعت از اوامر و نواهی شخص امام است در بیان
روایات ،با عنوان «افتراض طاعت مطلق» نام برده شده است.
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هش
آهیی تم
ُلِه َولَ ْو كَرَِه
ن كِّ
ن الْحَقِِّليُظْهِرَهُ عَلَى الدِّي ِ
هُوَ الَّذيأَرْسََل رَسُولَُهبِالْهُدى َو دي ِ
الْمُشْرِكُون

(توبه )33 :و (صفّ)9 :

اَرْ سَلَهُ بِالْهُدی وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ المُشْرِکُونَ

(زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات
شهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُوُل
ابن منظور گوید :ابوبکر بن االنباری دربارة این گفتة مؤذّن :أ ْ

اهللِ ،گفته است :یعنی میدانم و آشکارا میگویم که محمّد از جانب خداوند عزّوجلّ پیوسته
خبر میدهد .معنای رسول در لغت کسی است که خبرهای کسی را که او را فرستاده
است ،پیوسته بیان میکند.

1

نیز گوید :هدی ضدّ ضالل است و بهمعنی رشاد و راه راست یافتن است .ابن
اسحق گفته است :آیة (قُلْاِنَّ هُدیَ اهللِ هُوَ الْهُدی) یعنی راه راست که خداوند مردم را بهسوی
2

آن دعوت میکند ،همان راه حقّ است.

نیز گوید :ظَهَرَ عَلیَ الشَّیءِ اِذا غَلَبَهُ وَ عَالهُ  ...وَ یُقالُ :اَظْهَرَ اهللُ الْمُسْلِمینَ عَلَی
3

الْکافِریِنَ اَیْ أعْالهُمْ عَلَیهِمْ.

 -1لسان العرب :رسل.
 -3لسان العرب :هدی.

 -2لسان العرب ،ظهر.
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 -2اقوال مفسّران
 .1-2طبرسی مینویسد( :هُوَ الَّذی اَرْسَلَ رَسُولَهُ) مُحَمّداً صلَّی اهلل علیه و آلهِ (بِاْلهُدی) مِنَ
رهُ عَلَی ال ّدی ِن
َبدَبِهِ الْخَلْقُ (لِیُ ْظهِ َ
التَّوحیدِ وَ اِخْالصِ الْعِباَدةِلَهُ (وَ دینِ الْحَقِّ) وَ هُوَ دینُ اْلاِسْالمِ َو ماتَعَّ
ُوةِنَبیِّنا
رةِ (وَلَوْ کَرِهَ املُشْرِکُونَ) وَ فِی ه ِذهِ دَاللَةٌ عَلَی صِحَّةُِنبَّ
کُلَِّهِ)ِبالْحُاَّةِ وَ اَّلتأییدِ وَ النُّصْ َ
سبْحانَهُ َقدْ َا ْظهَرَ دینَهُ عَلَی جَمیعِ اْلَادْیانِبِاالِسْتِعْالءِ وَ الَْقهْرِ وَ اِعْالِء
َمدٍ صَلَّی اهللُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ،لِأَنَّهُ ُ
مُحَّ
لدینِ جِنْسَ اْلاَدْیانِ ،فَلِذِلکَ ُادْخَِل
الشَّأنِ کَما وَعَ َدهُ ذِلکَ فِی حالِ الضَّعْفِ وَ قِلَّةِ اْلاَعْوانِ .وَ اَرادَِبا ِّ
اْلاَلِفُ َو الَّالمُ.

1

 .2-2در تفسیر نور در ذیل آیة مذکوره آمده است :پیروزی اسالم چند عامل دارد:
الف) اراده و امداد الهی (هُوَالَّذی)؛
ب) رهبری معصوم و الیق (رَسُولَهُ)؛
) نیاز طبیعی جامعه (بِاْلهُدی)؛
2

د) داشتن حقانیّت (َو دی ِن الْحَقِّ).

عبارت آخر آیة  28سورة فتح "وَ کَفی بِاهللِ شهیداً" حاوی این پیام است که
3

پذیرفتن مردم مهّم نیست ،بلکه گواهی خداوند کافی است.

 .3-2در تفسیر جامع بهنقل از کافی ذیل آیه از محمّد بن فضیل روایت کرده که معنای
آیه را از حضرت موسی بن جعفر پرسیدم .گفتم« :هُواَلَّذی اَرْسَلَ رَسُولَهُبِاْلهُدی وَ ِدی ِن

 -1مجمع البیان ،9 :ص .354
 -3همان :ص .144

 -2تفسیر نور ،11 :ص . 613
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الْحَقِّ» یعنی چه؟ فرمود :منظور والیت امیرالمؤمنین و ائمّه است که خداوند
بهمحمّد امر کرد و دین حق ،والیت است .گفتم« :لِیُ ْظهِرَهُ عَلَی ال ّدینِ کُلِّهِ» یعنی
چه؟ فرمود :آن والیت را بر تمام ادیان در وقت ظهور حضرت حجّت غلبه میدهد.1
 .4-2قُرطُبی گوید:
مراد از «رَسُولَهُ» محمّد صلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم است .و «هُدی» یعنی
فرقان .در مورد پیروزی اسالم بر تمام ادیان ،ابوهریره و ضحّاك گفتهاند :این ،هنگام نزول
عیسی است .وَ سدّی گفته است :آن ،هنگام خرو

مهدی است که هیچ کس باقی
2

نمیماند مگر این که یا مسلمان شده و یا جزیه میدهد.
 .5-2زمخشری گوید:

[لِیُ ْظهِرَهُ] یعنی :تا غالب گرداند حضرت رسول علیه [و آله] السّالم را.
[عَلَی الَدیَّنِ کُلِّهِ] یعنی :بر پیروان تمامی ادیان ،یا غالب گرداند دین حقّ (اسالم) را
بر تمامی ادیان .و باز در تفسیر مذکور آمده است:
[لِیُ ْظهِرَهُ] یعنی :تا متعالی گرداند آن را [عَلَی الدّینِ کُلِّهِ] یعنی :بر تمامی ادیان
مخالف .و از مجاهد نقل شده است که وقتی حضرت عیسی دیگر بار فرود آید بر روی
3

زمین جز دین اسالم هیچ دینی نخواهد بود.
 .6-2در تفسیر المنار آمده است:

[لِیُ ْظهِ َرهُ عَلَی ال ّدینِ کُلِّهِ] گفته میشود :اَظهَرَ الشّیَء :یعنی آن را توضیح داد و روشن
ساخت و آن را چنان ظاهر گردانید که خفائی در آن پیدا نشودَ .و أ ْظهَرَ فُالناً عَلَی الشَّیِء أو
رهُ فُالناً عَلَی الشَّیِء أوْ
عَلَی الْخَیْرِ :یعنی او را از آن چیز آگاه کرد و آن را بهاو خبر داد ...وَاَظهَ َ
 -1تفسیر جامع ،7 :ص  159و .160
 -3کشاف ،2 :ص 149؛  ،4ص .94

 -2الجامع األحکام القرآن ،8 :ص .121
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عَلَی الَشََّ ْخصِ یعنی :او را بر فالن شخص رفعت داد و مستعلی گردانید و استعال در اینجا از
حیث علم و استدالل است .یاآقایی و پیروزی یا شرافت و جایگاه یا از حیث همة اینها...
و دربارة ضمیر منصوب در اینجا (لیظهره) دو قول هست (یکی ازآن دو) این است
که ضمیر ،راجع است بهپیامبر[ وآله] و این قول از ابن عبّاس است.
و وجــه دوّم ایــن اســت کــه ایــن ضــمیر ،راجــع اســت بــهدیــن حــقّ کــه
پیامبرصلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم با آن فرستاده شده است.

1

 -3روایات
َلیٍ عَلَیهِمَا السَّالمُ « :مِنَّا اِثنَا عَشَرَ مَه ِدَّیاً ،اَوَُّلهُم اَمیرُالْمُؤمِنینَ عَلِیُّ بنُ اَبی
 .1-3قَالَ احلُسَیْنُ بنُ عَّ
َق عَلَی الدیَّ ِن کُلَِّهِ
رهُم التَّاسِعُ مِن وُلْد ِی َو هَُوِاْلاِماُم الْقائِمُبِالْحَقِّ...یُ ْظهِرُبِهِ ِدی َن الْح ِّ
طالِبٍ َو آخِ ُ
رَه املُشْرِکُونَ. ...
وَلَ ْو کَ ِ

2

حسین بن علی فرموده است :ما دوازده مهدی 3داریم ،اوّل آنان امیرالمـؤمنین
علیّ بن ابیطالب است و آخرین آنان نهمین فرزند من است و او امام قائم بهحـقّ اسـت...
بهوسیلة او دین حق را بر همه ادیان غالب میسازد هرچند که مشرکان را خوشایند نباشد.
سأَلْتُهُ عَن قَوْلِ اهللِ عَزَّوََّجَلَّ( :هَُو
 .2-3حممّدبن الفضیل ،عَنْاَبِی احلَسَنِ الکَاظِمُ عَلَیْهِ السَّالمُ قَالََ :
الَّذی اَرْسَلَ )...قال :هُوَ الَّذی أمَرَ رَسُولَهُبِالْوِالیَةِلِوَصِیِّهَِ ،و الِْوالیَةُ ِهیَ دینُ الْحَقَِّ .قُلتُ( :لِیُ ْظهِرَُه
م. ...
رُه عَلَی جَمیِِع الَْا ْدیَاِن ِعْن َدقِیَامِ الْقائِ ِ
لدی ِن کُلِّهِ)قَالَ:یُ ْظهِ ُ
عَلَی ا َّ

 -1المنار ،10 :ص .391-389
 -2کمالالدین :ص 317؛ مقتضب االثر :ص .27
 -3دوازده مهـدی ،یعنی دوازده امـام هـدایت شده ،که خداوند ،آنهـا را بـهحقـایق واالی الهـی هـدایت
فرموده است.
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محمّد بن فضیل از ابوالحسن الکاظم روایت کرده و گفته است :دربارة این آیه
[هُوَالَّذِی اَرسَلَ ]...از او پرسیدم .فرمود :یعنی این که خدا است که دستور والیت برای
جانشین پیامبر را بهرسول خود داده است ،و والیت همان دین حقّ است .گفتم( :تا آن را
بـر همه دینهـا غـالب سازد) .گفت :هنگام قیام امـام قائم ،آن را بر همة ادیان غالب
میسازد.

1

 -4نتیجه گیری

نکته مهم در شرح این جمله از زیارت ،اشاره به«دین حقّ» است که درآیات
مربوطه نیز بهآن تصریح شده است .بسیار روشن است که در میان تمام ادیان ،دین حقّ
همان خاتم ادیان است که بهوسیلة پیغمبر خاتم ارائه شده است و خدای تعالی
لدينَ ِعْندَ اللَّهِ اْلإِسْالم 2اسالمی که با او ایمان باشد .و در جای دیگر
دربارة آن میفرماید :إِنَّ ا ِّ
میفرماید :وَ مَنَيبْتَِغ غَ َيْ الْاسْلَمِ ِدينًافَلَنيُْقبَلَ ِمنْهُ وَ هُوَ ف ِى األَ ِخ َرةِ مِ َن الْخَاسِ ِرين.
یعنی کسی که غیر از اسالم آئینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد
3

و در آخرت از زیانکاران است.

بنابراین شهادت بهیکتایی خدا و فرستادة او پیغمبر خاتم بر هدایت و دین حق و
غلبة آن دین بر تمام ادیان ،از اصول عقاید و گواهی آن در محضر مبارك امام معصوم
مورد توجّه است.
وعده غلبة اسالم بر همة ادیان ،بارها در قرآن تکرار شده است .این غلبه ،هم
میتواند ازجهت علمی و منطقی و غلبه در استدالل باشد که همیشه بوده و هم میتواند
اشارهای بهآیندة تاریخ باشد که اسالم جهان را فرا خواهد گرفت و وارثان زمین ،بندگان
صالح خواهند بود .آیندة تاریخ از نظر ما بسیار روشن و قطعی است و با ظهور حضرت
 -1کافی ،1 :ص .432
 -3آلعمران. 85 :

 -2آلعمران.19 :

فصل پنجم .بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعهی کبیره

161 /

مهدی ،آخرین امام معصوم از اهل بیت پیامبر ،دنیا پر از عدل و داد خواهد شد.
هرچند در روایات عامّه ،نزول عیسی برای تحققّ این آیات ذکر شده ،ولی با
توجّه بهسایر روایات که محدثان عامّه آوردهاند ،نزول عیسی در زمان ظهور مهدی آل
محمَد عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف است.
از تلفیق این آیه با جملة زیارت استفاده میشود که شهادت بهیکتایی خدا و
فرستادة او پیغمبر خاتم بر هدایت و دین حقّ و غلبة آن دین بر تمام ادیان ،از اصول عقاید
و گواهی آن در محضر مبارك امام مورد توجّه است.
نتیجة نهائی بحث این است که غلبه و ظهور دین با حجّت و برهان بر همة ادیان
در عصر رسول خدا تحققّ یافته ،ولی غلبه و ظهور خارجی آن که دینی جز اسالم
باقی نماند ،مسلّماً تحقّق نیافته است و در عصر ظهورآخرین فرزند معصوم رسول
خدا تحققّ خواهد یافت.
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آهیینهم
ني وَ مَاَأنَا عََليْكُم
يلَّكُمْإِن كُنتُم مُّؤْمِنِ َ
اللهِ خَ ٌ
ت َّ
بَقِيَّ ُ
«وَ بَقّیۀِ

حبف
َ
ِيظ (هود)86 :

اهللِ» (زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

 .1-1مصطفوی مینویسد« :بَقيّة» بر وزن "فعيلة" صفت مشّبهه از ریشة «بَقِیَ» است
که «ة» مبالغه بهآن ملحق شده است .مصدر این مادّه "بقاء" (ضدّ فناء) است.
ك ذُو اجلَلَالِ َو الْاكْرَام (الرّحمن)27-26 ،
كلُّ مَ ْن عَلَيهَافَانٍَ .وَيبْقَى وَجْهُ رَبِّ َ
تقابل دو واژه در این آیه بهمعنای رسوخ و نفوذ زوال و نیستی در حریم چیزی آمده
است .در نتیجه بقا بهمعنای عدم رسوخ و نفوذ زوال و نیستی در حریم آن خواهد بود.
بنابراین «بقيّة اهلل» بهچیزی گفته میشود که خدای سبحان آن را بههر دلیلی ،باقی
گذاشته و زوال و نابودی در آن راه ندارد.

1

 .2-1شرتونی گوید :بقيّة :بهمعنی اخیار و خوبان نیزآمده است .فُالنٌ بَقِيَّةُ قَوْمِهِ :فالنی بقیّة
2

قومش میباشد .یعنی از اخیار و خوبان آنان است

 .3-1لویس معنی رحمت و شفقت را برای آن آورده است و ظاهراً آن در وقتی است که با
حرف علی متعدّی شود :بَقِیَ عَلَیهِ :رَحِمَهُ وَ شَفَق عَلَیهِ و در جایی که حرف عَلَی نباشد این
3

معنی راه ندارد.

 -1التّحقیق ،1 :ص .300
 -3المنجد ،بقی.

 -2اقرب المورد ،بقی.
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 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی گوید :بقیّه بهمعنی باقی و پایدار است یعنی سود حاللی که از طرف خداوند
برای شما باقی میماند اگر مؤمن باشید برای شما بهتر است از مالی که از راه کمفـروشی
و کمکـردن تـرازو و پیمانه باشد .اگر مؤمن باشید یعنی اگر خدا را رازق میدانید آنچه از
حالل برای شما میماند نافعتر خواهد بود.

1

 .2-2حـویزی ذیل آیـة مذکوره ،روایـات متعدّدی از اصول کافی ،و عیوناالخبار ،و
کمالالدّین و تمام النّعمة و احتجا طبرسی نقل کرده است ،از جمله روایتی از امام
باقر که فرمود :نخستین آیهای که حضرت قائم بههنگام قیام میخواند ،آیة «بَقِیَُّة

کنْتُمْ مُؤمِنینَ» است .آنگاه میفرماید :من بقيّةاهلل و حجّت و خلیفة
اهللِ خَیْرٌلَکُمْ اِنْ ُ
خدا بر شما هستم ،هر مسلمانی که بهاو سالم میکند میگوید :درود بر تو ای بقيّةاهلل
2

بر روی زمین.

 .3-2قرطبی گوید :بقيّةاهلل یعنی آن چه خداوند برای شما باقی میگذارد بعد از اداء حقوق
با عدالت .مجاهد گفته است :بقيّةاهلل یعنی طاعت خدا .ربیع گفته است یعنی آنچه خدا
واجب کرده است .فرّاء گفته است :ترس ازخدا .ابن زید گفته است :رحمت خدا .قتاده و
حسن گفته است :بهرة شما از جانب پروردگارتان و ابن عبّاس گفته است :رزق خدا.

3

 .4-2زمخشری گوید :بقيّةاهلل یعنی آن حالل که برای شما باقی میماند بعد از پاك شدن
4

و دور شدن از آنچه برای شما حرام است.
 .5-2مولی ابوالحسن شریف عاملی مینویسد:

 -1مجمع البیان ،5 :ص .241

 -2نور الثقلین ،2 :ص .392-390

 -3الجامع ألحکام القرآن ،9 :ص .86
 -4کشاف ،9 :ص 229؛ بنگریـد :الکاشـف ،4 :ص 258؛ تفسـیر القاسـمی ،9 :ص 161؛ تفسـیر
المراغی ،4 :ص 71؛ االساس فی التفسیر ،5 :ص .2592
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بقية ،باقية ،الباقیات ـ این کلمات ،ضدّ فنا و زوال هستند .بقية الشئ یعنی آنچه
پس از آن باقی میماند« .بقيةاهلل» در سورة هود ،بهائمه بهویژه حضرت قائم علیه و علیهم
السالم تفسیر شده است.
مشابه آن در چند آیه دیگر وارد شده است ،از جمله در آیات:
ـ بقية مما ترك آل موسی و آل هارون .1مراد ،دودمان پیامبران است و بعضی از
آثار پیامبران که اکنون در اختیار ائمه است.
ـ کلمة باقية .2تأویل بهامامت و والیت اهل بیت شده است.
ـ الباقیات صالحات 3نیز تأویل بهمودت اهل بیت شده است.

4

 -3روایات
رِة املُومِنینَ؟
م عَلَیِهِامْ َ
سالَهُ رَجُلٌ عَ ِن الْقائِمِیُسَلََّ ُ
 .1-3عَن ابی عبداهلل الصّادق قالََ :
مبِهِاَ َحدٌقَبلَهُ ،وَ الیَتَسَمَّیبِهِبَعْ َدُه
س َّ
ال ،ذَاکَ اسمٌ سَمَّی اهللُبِهِاَمیرالْمؤمِنینَ،لَمُی َ
قَالََ :
م عَلَیِه ؟
تفِداکَ ،کَیْفَیُسَلَّ ُ
اِالَّ کافِرٌ .قُلْتُ :جُعِلْ ُ
م
کنْتُ ْ
قالَ :یَقُولُونَ «اَلسَّالمُ عَلَْیکَ یا بَقِیَّةَ اهللِ» .ثُمَّ قَرَأ (بَقیَّةُ اهللِ خَیْرٌ لَکُمْ ِانْ ُ
5

مُؤمِنینَ).

شخصی از امام صادق پرسید :آیا بر حضرت قائم بهنام امیرالمؤمنین سالم
میشود؟

 -1بقره.248 :

 -2زخرف.28 :

 -3کهف.46 :

 -4مقدمه مرآة االنوار :ص  ،105ذیل «بقیه».

 -5کافی ،1 :ص  411و .412

 / 166مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره

فرمود :نه ،و آن اسمی است که خداوند امیرالمؤمنین را بهآن اسم نامیده است.
پیش از او هیچ کس بهآن اسم نامیده نشده و بعد از او نیز هیچ کس بهآن اسم نامیده
نمیشود مگر کافر.
گفتم :فدایت گردم ،پس چگونه بر او سالم میشود؟
ر
فرمود :میگویند «اَلسَّالمُ عَلَْیکَ یا بَقِیَّةَ اهللِ» .سپس این آیه را خواند (بَقیَّةُ اهللِ خَیْ ٌ
کنْتُمْ مُؤمِنینَ).
مِا ْن ُ
لَکُ ْ
 .2-3قَالَ الصّادقُ ... : فَِعنْدَ ذَلِکَ خُرُوجُ قائِمِنا َفاِذا خَرَجَاَسَندَ َظهْرَهُاِلیَ الکَعبةِ وَ اجْتَمَعَاِلَْیهِ
ُم
ثَالثُمِأةٍ وَثَالثَةَ عَشَرَ رّجُالٌ وَ اَوَّلُ مَایَنطِقُبِهِ ه ِذهِ اآلیَُة( :بَقِیَّةُ خَیْرٌلَکُمْ کُنتُمْ مُؤمِنینَ) ،ب َّ
یَقُولُ:اَنَّابَقِیَّةُ اهللِ وَ حُاَّتُهُ وَ خَلیفَتُهُ عَلَیْکُمْ ،فَالیُسلِّمُ عَلَیْهِ مُسلِّمُاِلَّا قالَ« :اَلسَّالمُ عَلَیْکَ یاغبَقِیَّةَ
هللفِیاَرْضِهِ»...
اِ

1

امام صادق گفتهاست  ...ظهور مهدی ما در آن هنگام است و وقتی که ظهور کند
پشتش را به کعبه تکیه میدهد و سیصد و سیزده مرد پیش او جمع میشوند و اوّلین
چیزی که بر زبان میآورد این آیه است « :بَقِیَّةُ خَیْرٌ لَکُمْ کُنتُمْ مُؤمِنینَ» سپس
میگوید :مـن بقيةاهلل  .حجّت او و خلیفة او بـر شما هستم .و هـر سالمکنندهای که بر او
سالم میکند میگوید :سالم بر تو ای باقی ماندة خدا در زمیناش.
 -4بیان شارحان

 .1-4مرحوم محمّد تقی مجلسی درشرح این جمله مینویسد :بقية اهلل اشاره است بهآیة

 -1کمال الدّین و تمام النّعمة :ص .331
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کنْتُمْ مُؤمِنینَ» یعنی طایفهای که حق سبحانه و تعالی
کریمة «بَقیَّةُ اهللِ خَیْرٌلَکُمْ ِانْ ُ
ایشان را باقی میدارد تا انقضاء دنیا ،یا [معنای دیگر ]:خلفای الهی که خلیفة خود گردانیده
است که بهنیابت او خالیق را هدایت کنند ،خیر محضاند از جهت شما؛ اگر از اهل علمید
یا اگر بدانید ایشان را ،خواهید دانست که وجود ایشان بهتر است از جهت شما ،از
هرچیزی .و اخبار بسیار وارد شده است که مراد از ایشان ائمّة معصومیناند .و ممکن است
که مراد از آن ،اعمّ از جمیع انبیاء و اوصیاء باشد ،چنان که ظاهر آیه است .چنان که حق
ض خَلیفَةً» .در احادیث متواتره وارد
سبحانه و تعالی فرموده است که «انَّی جاعِلٌ فِی االَرْ ِ
است از ائمّة هدی صلوات اهلل علیهم که مراد از آیه ،مطلق خلیفه است از حضرت آدم تا
حضرت صاحب الزّمان صلوات اهلل علیهم ،یعنی مقرّر ساختهام که خلیفه از من همیشه در
زمین باشد .و وارد است که «اَلْخَلیفَةُ َقبْلَ اخلَلیقَةِ» یعنی اوّل حقّ سبحانه و تعالی خلیفه را
آفرید و دیگر خلق را آفرید ،تا آن که خلق را بر خدا حجّتی نباشد که اگر رسولی
میفرستادی ،ما بر ضاللت نمیبودیم و بر راه ضاللت نمیرفتیم.

1

نیز گوید :بقيّةاهلل کسانی هستند که خداوند سبحان در مورد آنان میفرماید« :بَقیَُّة

اهللِ خَیْرٌلَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ» یعنی آنها را تا انقضاء دنیا برای هدایت خلق بهسوی
خدا باقی میدارد ،بلکه آنان سبب بقاء دنیا هستند بهخاطر این که متخلّق بهاخالق خدا
2

هستند پس گویا که آنان بقيةاهلل هستند.

 .2-4مـرحـوم سیّد عبـداهلل شبّر در تـوضیح ایـن جملـه گفتــه اسـت :بقيّةة بـهمعنـای
رحمت میآید .بنابراین خاندان رسالت رحمـت خـدا هسـتند کـه خـدا بـر بنـدگانش
بهواسطة آنـان منّت نهـاده است ،و یا جمعی که خداوند بـهخـاطر آنـان خلقـش را بـاقی
گـذارده و مورد رحمت خویش قرار داده است .بنابراین اطالق کلمه بقيةاهلل بر حضراتشان
 -1لوامع صاحبقرانی ،8 :ص .703

 -2روضه المتقین ،5 :ص .466
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از باب مبالغه است.

1

 .3-4کشفی بروجردی گوید :بَقيّةُاهلل بهمعنای کسی است که قبل از همه و بعد از همه
موجود است و آن انوار آل محمّد صلوات اهلل علیهم است .این انوار ،قبل از اشیاء آفریده
شده و بعد از فنای همه موجود است .این مربوط بهعالم اکبر بود.
و بقيّةاهلل نسبت بهعالم اصغر ،آن حقیقتی است که در هر موجودی بهودیعت نهاده
شده .هر کدام از آن ودیعهها ،از مصادیق اسم اهلل هستند .اسم اهلل مصدر موجودات است و
همة شئون و مراتب بهآنها برمیگردد .در این زیارت «بِکُمْ فََتحَ اهللُ وَبِکُمْیَخْتِمُ»
م
کنْتُ ْ
بهآن اشاره دارد ،چنان که در آیة شریفه آمده است :بَقیَّةُ اهللِ خَیْرٌ لَکُمْ ِانْ ُ
مُؤمِنینَ.

2

 -5نتیجهگیری

با توّجه بهآنچه در معنای بقيّةاهلل آوردیم و از تلفیق این آیه با عبارت زیارت جامعة
کبیره ،استفاده میشود که:
ترکیب اضافی بقيّةاهلل که در عبارت زیارت جامعة کبیره است از آیة مبارکة سورة
هـود بـرگفته شده است  ،ولـی بیشتر تفـاسیر اهل سنّت این معنی را نیاوردهاند ،و فقط
بهیک مصداق (رزق حالل) توجه کردهاند.
لیکن مستنبط از احادیث معتبر این است که تمام رهبران راستین که پس از مبارزه
با دشمن سرسخت خود برای یک قوم و ملّت باقی میمانند «بقيّةاهلل»اند .و این بطن آیه

 -1االنوار الالمعه :ص .103
 -2الشموس الطالعه فی شرح الزیارة الجامعه :ص .288
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با ظاهر معنی «بقيةاهلل» مطابقت دارد.
نیز ،از آنجا که حضرت مهدی موعود آخرین پیشوا و بزرگترین رهبر الهی
پس از قیام پیامبر اسالم است ،یکی از روشنترین مصادیق بقيّة اهلل است و
شایستهترین بهاین لقب او است ،بهخصوص که تنها باقیمانده الهی بعد از پیغمبران و
امامان است.
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آهیی دهم
رإِن
فَسَئلُوْاأَ ْهلَ الذِّكْ ِ

ملَاتَعْلَم
كُنتُ ْ
ُون (نحل ،43 :و انبیاء)7 :
و أَهلِ الذِّکرِ

(زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

 .1-1راغب گوید :ذکر ،یادآوری است .گاهی چیزی بهیاد میآید و مراد از آن حالتی است
در نفس که بهوسیلة آن ،انسان چیزی راکه معرفت و شناخت آن را قبالً حاصل کرده
است ،حفظ میکند .بازاندیشی ذکر دوگونه است:
 -1یاد و ذکری که بعد از فراموشی است.
 -2ذکری که پس از فراموشی نیست ،بلکه برای ادامة حفظ کردن و
بهخاطرسپردن است.

1
2

 .2-1ذکر :یادکردن ،خواه با زبان باشد یا با قلب.

 .3-1صاحب قاموس قرآن بحث مفصّلی راجع بهاهلالذّکر ذیل آیة  7سورة انبیا و آیة 43
سورة نحل مطرح نموده است (  ،3ص .)19-17
 -2اقوال مفسرّان

 .1-2طبرسی اقوال در مورد اهل الذکر را برمیشمارد:
اول .کسانی که بهتاریخ گذشتگان ،اعمّ از مؤمنان و کافران ،آگاهند .بنابراین «اهل
ذکر» یعنی :اهل علم .بدیهی است که ذکر یعنی متذکّر بودن و ضدّ سهو ،و هر علمی از

 -1مفردات :ذکر.

 -2قاموس قرآن ،3 :ص .15
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تذّکر و یادآوری حاصل میشود .بهاین دلیل جایز است که :ذکر ،یعنی سبب ،بهجای علم،
یعنی مسبّب بهکار رود.
این قول از رمانی ،زجا و ازهری است.
دوم .ابن عبّاس و مجاهد گویند :منظور اهل کتاب است؛ یعنی :اگر نمیدانید از
اهل تورات و انجیل سئوال کنید .این خطاب بهمشرکین است ،زیرا آنان اخباری را که
یهود و نصاری از کتابهای خود میدادند ،تصدیق میکردند و پیامبر را بهخاطر شدّت
دشمنی دروغگو میشمردند.
سوم .ابن زید گوید :مقصود اهل قرآن است ،زیرا ذکر یعنی قرآن .قریب بههمین
مضمون را جابر و محّمد بن مسلم از امام باقر روایت کرده اند که فرمود« :اهل ذکر
ماییم» .خداوند در قرآن کریم ،پیامبر را ذکر نامیده (ذِکْراً رَسُوالً) ،1و این بنابر یکی از
2

دو وجه است.

 .2-2حویزی ذیل آیة مذکوره 18 ،روایت از کتب روایی مشهور از جمله بصائر الدّرجات،
اصول کافی ،عیون اخبار الرضا ،روضة الکافی ،المناقب ابن شهرآشوب ،تفسیر علیّ بن
ابراهیم و تفسیر عیّاشی نقل نموده با این مضمون که مراد از «ذکر» ،پیامبر اکرم
است و اهل الّذکر ،ائمّه هستند.
همچنیـن در ایـن احـادیث ،از قـرآن تحت عنـوان «الـذّکـر» و از آلرسول
صلوات اهلل علیهم بهعنوان «اهل الذّکر ،و مسئولون» یاد شده است .بهعنوان نمونه
عبدالرّحمن کثیر میگوید :امام صادق فرمود :ذکر محمّد است و سئوال شدگان ما
3

هستیم.

 .3-2بـروجـردی ذیـل آیـة مورد نظر ،احادیث مختلفی آورده ،از جمله این که وشّاء
گفت :4از حضرت رضا معنـای آیـه را پـرسیدم .فـرمـود :اهل ذکر ما هستیم و مردم
 -1طالق.10 :

 -2مجمع البیان ،6 :ص .469

 -3نوراثقلین ،3 :ص .59-55

 -4بنگرید :کافی ،1 :ص  ،210حدیث .3
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بـایـد از مـا بپرسند .حضورش عـرض کـردم :پس شما مسئول و ما سائل هستیم؟
فرمـودند :بلی .مجدّداً گفتم :آیا بر شما هم جواب سئوال ما واجب است یا خیر ؟ فرمودند:
خیر ،ما مختار هستیم .اگر مقتضی و صالح بود و بخواهیم ،جواب میدهیم وگرنه پاسخ
نخواهیم داد.

1

 .4-2در تفسیر احسن الحدیث ،اقوال چند تفسیر بهنحو اختصار بیان شده و طبق روایات،
امامان صلوات اهلل علیهم اجمعین اهل ذکر معرّفی شدهاند.

2

 .5-2قرائتی ذیل این آیه ،یک اصل کلّی را آورده که عقل هر بشر میپذیرد و آن مراجعه
بهاهل علم و کارشناس است ،یعنی هرچه را نمیدانید از آگاهان و اهل خبرة آن سئوال
کنید .البتّه در زمینة مسائل دینی بهترین مصداق «اهل ذکر» ،اهل بیت پیامبر معرّفی
شدهاند.
براساس آنچه در تفسیر نور آمده ،طبری ،ابنکثیر و آلوسی در تفاسیرشان ذیل این
آیه ،اهل ذکر را اهل بیت پیامبر معرّفی کردهاند.

3

 .6-2شاه عبدالعظیمی گـوید :آیـة شریفه دالّ است بـر وجوب تحصیل علم ،زیرا امر
فـرمـاید در صورت نـادانی از اهل دانائی بپرسند .رجوع جاهل بهعالم ،فطری و جبلّی
ب
است و اخبار بسیار در وجوب تحصیل علم وارد شده ،چنان که حدیث نبوی :طَلَ ُ

م 4از جملـه متواتـرات است و مـراد علم دیـن میباشد نه
الْعِلْمِ َفریضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِ ٍ
هـر علمی ،آن هـم از اهلش سئوال نمـاید .لکـن مـراد از اهل ذکـر در این آیة شریفه،
5
ائمّة هدی هستند.
 -7-2قـرطبی گـوید :سفیان اهـل الـذّکر را مؤمنان اهـل کتاب میداند .ابـن عبّـاس
 -1تفسیر جامع ،4 :ص .42-41
 -2احسن الحـدیث ،5 :ص  .446-445در خصوص مـوضوع «احتیا قـرآن بهمبـیّن» رجــوع کنیـد
بهمصاحبه ی علمی مکتـوب بـا صـاحب ایـن تفسـیر ،توسّـط نگارنـده .فصـلنامهی سـفینه :شـمارة ،25
ص125ـ .128

 -3تفسیر نور ،6 :ص .389

 -4بنگرید :کافی ،1 :کتاب العلم :ص ،30ح.1

 -5تفسیر اثنا عشری؛  ،7ص .209-208
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گفته است :اهل الذّکر یعنی اهل قرآن .و بعضی گفته اند مراد از اهل الذّکر اهل علم
هستند.

1

 .8-2آلوسی گوید :اهل ذکریعنی اهل کتاب از یهود و نصاری .از مجاهد روایت شده که
کتاب یعنی تورات ،بنابراین اهل ذکر در اینجا یعنی یهود ...اعمش و ابن عینیّه و ابن جبیر
گفتهاند :مراد کسانی از اهل کتاباند که مسلمان شدهاند ،مانند عبداهلل بن سالم و سلمان
فارسی و دیگران.
ابـوجعفـر و ابـن زیـد گفتهاند :مـراد از ذکـر ،قرآن است بنابراین اهل ذکر
مسلمانـان هستند ،بهطور کلّی .بعضی از امامیّه آنان را اختصاص دادهاند بهائمّة اهل بیت،
و استدالل کـردهاند بهروایت جـابـر و محمّد بـن مسلم از ابیجعفر رضی اهلل تعالی عنه
که گفته است :ما اهل ذکر هستیم .و بعضی از آنان ذکر را تفسیر کردهاند
به پیامبرصلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم.
من میگویم که مراد از اهل ذکر ،اهل قرآن میباشد .رمانی و زجا و ازهری
گفتهاند :مراد بهاهل ذکر ،علمای اخبار ملّتهای گذشتهاند ،هرکس که باشند .بنابراین ذکر
بهمعنی حفظ است ،مثل این که گفته شده است :از آگاهان بهاخبار امّتهای گذشته
2

بپرسید تا شما را از آن آگاه سازند.

 .9-2زمخشری گوید :اهل ذکر ،اهل کتابند تا شما را آگاه کنند که خداوند بهسوی
3

امّتهای گذشته نفرستاده است مگر بشر را.
 .10-2مولی ابوالحسن شریف عاملی گوید:

کلمـات :ذکـر ،تـذکـره ،ذکـری ،ذاکـر ،یـذکـرون ،یتذکّـرون ،تـذّکـر ،در قـرآن
بکـار رفته است .تـذکّـر ،در واقـع یـادآوری بهذکـر است ،زیـرا معنای تنبّه میدهـد.
 -1الجامع ألحکام القرآن ،10 :ص .108

 -2روح المانی ،7 :ص .147

 -3کشاف ،2 :ص .330همین سخنان را درمنابع زیر نیز میتوان دید :تفسیر المنیر نووی جـاوی،1 :
ص 501؛ تفسیر الواضح محمود حجازی ،2 :ص 44؛ تفسیر المراغی ،5 :ص 89؛ محاسن التأویل:
 ،10ص .112
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پیامبر ،مُذکِّر است ،1زیرا تذکر میدهد .و این کار بدون بیان حق و تدبر در آن سامان
نمیگیرد.
ذکر که در قرآن آمده ،در روایات بهچند معنی تأویل شده است:
قرآن ،پیامبر ،علی ،ائمه امامت و اطاعت ائمه ،معنای متعارف آن ،البته در
زمان اقرار بهپیامبر و ائمه یعنی یادآوری نعمتهای الهی بهویژه این نعمت که توقیف داده
تا ایمان بهپیامبر و ائمه آوریم.
روایات مربوط بهاین مطالب را ذیل آیات زیر میتوان یافت:
2

ـ و انه لذکر لک و لقومک
3

ـ فاسئلوا اهل الذکر

4

ـ و من اعرض عن ذکری

5

ـ الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری
6

ـ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم
7

ـ و ما هی االّ ذکری للبشر
8

ـ و اذکروا اهلل

9

ـ و اذا ذکر اهلل وحده
10

ـ من اتبع الذکر

11

ـ و اذکروا اهلل کثیرا

 -1مذکّر ،به کسر کاف ،یعنی تذکر دهنده.

 -2زخرف.44 :

 -3نحل43 :؛ انبیاء.7 :

 -4طه.124 :

 -5کهف.101 :

 -6انبیاء.10 :

 -7مدثّر.31 :

 -8بقره.203 :

 -9زمر.45 :

 -10یس.11 :

 -11جمعه.10 :
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ـ من اتّبع الذّکر

1
2

ـ و انه لتذکرة للمتقین

در زیارت نیز آمده است که خطاب بهامیرالمؤمنین میگوییم :ایها الذکر
الحکیم .استاد ما عالمه (مجلسی) گوید :ائمه بهذکر تفسیر شدهاند ،از آن رو که آنچه
صالح کار مردم است بهمردم تذکر میدهند ،از علم توحید و معاد و دیگر معارف و احکام،
که مهمترین آنها والیت و معرفت ائمه است.
همین وجه در تفسیر ذکر بهقرآن و پیامبر نیز هست .شاید وجه این باشد که آنها
پیمانی را که در یوم المیثاق (عالم ذر) دربارة توحید و نبوت و والیت بستهایم ،بهیاد ما
3

میآورند.

 -3روایات
 .1-3عَنْأَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِتَبَارَكَ وَتَعَالَى «فَسْئَلُواأَهْلَ الذِّكْرِإِنْ كُنْتُمْ التَعْلَمُاونَ »
4

قَالَ :الذِّكْرُ الْقُرْآنُ ،وَ آلُ رَسُولِ اللَّهِأَهْلُ الذِّكْرِ ،وَ هُمُ الْمَسْئُولُون.

امام باقر فرمود :مراد از «الذّکر» قرآن است ،و آلرسول اهل ذکر
هستند ،و آنان سئوال شدگان هستند.
كنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ » قالَ:
 2.-3عَن ابی جعفر علیه السّالم فی قَولِهِ «فَسْئَلُوا َأهْلَ الذِّكْرِ ِإنْ ُ
5

اَلذَِّکْرُ ،القُرْآنَُ ،ونَحْ ُنَاهْلُهُ.

امـام بـاقـر فـرمـود :مـراد از الـذّکـر ،قـرآن است و مـا (خـانـدان رسالت)

 -1یس.11 :

 -2الحاقه.48 :

 -3مقدمه مرآة االنوار :ص .152-151

 -4بحار االنوار ،23 :ص .181

 -5همان مأخذ.
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اهل آن [قرآن] هستیم.
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1

 -4نتیجهگیری

ترکیب اضافی اهل الذّکر که در عبارت زیارت جامعة کبیره است ،بهآیهای که در
سورههای نحل و انبیاء آمده است اشاره دارد .ولی از نظر معنی ،با بعضی از معانیی که در
این تفاسیر آمده است ،مطابقت دارد نه با همة آنها .مقصود از ذکر ،چه پیامبر باشد
و چه قرآن ،اطالق اهل الذّکر بر ائمّة معصومین ثابت و مسلّم است ،زیرا آنان هم
اهل القرآنند و هم اهل الرّسول .چنان که تفسیر آن بهعلمای اهل کتاب ،بهدالیل
مختلف قابل قبول نیست.
ویژگی «اهل ذکر» بودن ،یکی از برجستهترین ویژگیهای امامان است و بنا
بر فرمان عقل و آیات الهی و روایات پیامبر و معصومین ،برای آشنایی با دین
اسالم باید بهاهل بیت رجوع کرد .حقیقت أصول و فروع دین ،همان است که در
اختیار ایشان است و هر که راهی جز این گزیند ،بهحقیقت دین دست نیافته است.

 -1خوب است در این زمینه به تفسیر برهان ذیل آیات مذکوره (نحل 43 ،و انبیاء)7 ،؛ بحار االنوار ،کتاب
االمامه ،جلد  ،23باب « ،9اََّنهُمْ علیهمالسّالم الذِّکْرُ وََاهْلُ الذِّکْرِ وَاَْنهُمُ اْلَمسْائُولُونَ» و نیز بـهکـافی
شریف کتاب الحجّة ،باب «اَنََّاهْلَ الذِّکْرِ الَّذِینَاَمَرَ اهللُ الْخَلْقَِبسُئواِلهِمْ هُمْ علیهمالسّالم» رجوع شود.
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آهیی يازدهم
س ِبإِمَامِهِمْ...
ُلأُنَا ِ
يَوْمََندْعُوْا كَّ

(اسراء)71 :

وَ یُحْشَرُ فی زُمرَتِکُم

(زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

ابـن منظور گـوید :امـام :هـر کسی کـه مـردم بهاو اقتدا کنند ،خـواه بـر راست
باشند یا گمراه.
ابن االعرابی دربارة آیة« :يَوْمََندْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ ِبإِمَاِمهِمْ» گوید :گروهی گفتهاند:
یعنیبِکِتاِبهِم ،و دیگران گفتهاند:بِنَبَّیِهِمْ وَ شَرِْعهِمْ.

1

نیز گوید :یُوزَعُونَ :در قرآن است« :فَهُمیُوزَعُونَ» یعنی اوّلشان نگاه داشته میشود
بر آخرشان .و گفته شده :جمع و ضمیمه میشوند.

2

 -2اقوال مفسرّان

س ِبإِمَاِمهِمْ ...اقوالی است:
ُلأُنَا ِ
 .1-2طبرسی گوید :دربارة آیةيَوْمََندْعُوْا كَّ
 -1مجـاهد و قتاده گویند :یعنی روزی که مردم را بهوسیلة پیامبرشان دعوت
کنیم .بنابـرایـن مقصود ایـن است کـه :در روز قیامت نـدا میکنند کـه :پیـروان
ابـراهیم ،پیروان موسی ،پیروان محمّد بیایند .آنها که اهل حقّاند و پیروی انبیاء
 -1لسان العرب ،1 :ص .213

 -2همان ،15 :ص .286
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کردهاند ،برمیخیزند و کتاب خود را بهدست راست میگیرند .سپس ندا میکنند که پیروان
رؤسای گمراه و سرکش بیایند .مضمون این معنی را سعید بن جبیر از ابن عبّاس نقل
کرده است.
از علـی روایت است کـه :امـامـان بـر دو قسماند :امـامـان هـدایت و
امـامـان گمراهی.
والبی نیز از آن بزرگوار روایت کرده است که :امامان ایشان ،برخی بهراه خیرند و
برخی بهراه شرّ.
 -2گفتهاند :روزی که مردم را با کتابشان که بر آنها نازل شده و اوامر و نواهی خدا
در آن است ،دعوت کرده ،گویند :ای اهل تورات ،ای اهل قرآن ،....این معنی از ابن زید و
ضحّاك است.
 -3جبایی و ابی عبیده گویند  :یعنی مردم را با علما و پیشوایانشان که از آنها
پیروی کردهاند ،دعوت میکنند.
جامع این اقوال ،روایتی است که بهسندهای صحیح ،خاصّ و عامّ از امام
هشتم روایت کردهاند .حضرت رضا از امامان قبل از خود ،از پیامبر گرامی نقل
کرده است که :آن روز مردم بهامام زمان خود و کتاب پروردگار و سنّت پیامبرشان دعوت
خواهند شد.
 -4ابن عبّاس بهروایتی دیگر وحسن و ابوالعالیه گویند :یعنی مردم را بهنامة
عملشان میخوانند.
 -5محمّد بن کعب گوید :مردم را بهنام مادرشان میخوانند.

1

 .2-2بروجردی ذیل این آیه  12روایت نقل کرده است با این مضمون که هر امامی با
مردم آن عصر در محشر حاضر میشوند .روایات از کتابهای :کافی ،برهان ،تفسیر
عیّاشی ،اختصاص شیخ مفید ،خصال شیخ صدوق ،عیون اخبار الرّضا و تفسیر ابوالفتوح

 -1مجمع البیان ،6 :ص .555
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نقل شدهاند .برای نمونه ،یک حدیث از تفسیر نقل میشود.
درکافی از فضیل بن یسار روایت کرده که گفت :از حضرت صادق معنی این
آیه را پرسیدم .فرمود:
ای فضیل! امام زمان خود را بشناس ،چون اگر او را شناختی ،تقدیم و تأخیر ظهور،
ضرر و زیان بهتو نرساند .هر آن که امام زمان خود را شناخت و پیش از ظهور حضرت قائم
حجّت بمیرد ،مانند کسی است که در رکاب آن حضرت جهاد کند و مثل شخصی
است که با پیغمبر بهجهاد رفته باشد.

1

 .3-2در تفسیر نمونه آمده است :این آیه هشداری است بههمة افراد بشر ،که در انتخاب
رهبر ،فوقالعاده دقیق و سخت گیر باشند و زمام فکر و برنامة خود را بهدست هر کس
2

نسپرند.

 .4-2بحرانی در تفسیر برهان ذیل آیة شریفه هفده روایت از معصومین نقل شده که
بهذکر یک روایت اکتفا میشود .حضرت صادق فرمود:
هر نسلی از این امّت را بهامام ایشان میخوانند .آنگاه رسول خدا در نسل
خود و حضرت علی با اهل نسل خود و حضرت امام حسن در نسل خود و
حضرت امام حسین با اهل نسل خود پیش میآیند.

3

 .4-2زمخشری نوشته است:
(َندْعُوا) با یاء و نون قرائت شده و همچنین بهصورت یُدعَی کُلُّ ...یعنی بهصورت
مجهول نیز قرائت شده است.
ِ(...باِماِمهِم) یعنی بـا کسانی کـه بهآنـان اقتداء کـردهاند از قبیل پیـامبـری یـا
مقدّمی در دیـن ،یـا کتابی یـا دینی و گفته میشود :یَـا اَتبَاعَ فُالنٍ ،یَا اَهلَ دینٍ کَذا و
کِتابٍ کَذَا.
 -1تفسیر جامع ،4 :ص .180-175
 -3تفسیر برهان ،2 :ص .429

 -2تفسیر نمونه ،12 :ص .202
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ب
و گفته شده است :یعنی با کتاب اعمالشان .و گفته میشود :یَا اَصْحَابَ کِتا ِ

ب کِتَابِ الشَّرَِّ .و در قرائت حسن آمده است« :بِکِتابِهِم».
الْخَیْرِ وَیَااَصحَا َ

1

 .5-2آلوسی گوید:
(يَوْمََندْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ ِبإِمَاِمهِمْ) امام مقتدی به و متبَع است ،عاقل باشد یا غیر
عاقل ...ابن مردویه روایت کرده از علی کرّم اهلل تعالی وجهه که گفته است :پیامبر
خداصلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم دربارة این آیه فرمود :هر قومی خوانده میشود با امام زمانشان
و کتاب پروردگارشان و سنّت پیامبرشان.
ابن ابی شیبه و ابن المنذر و دیگران روایت کردهاند از ابن عبّاس که گفته است:
2

امام هدایت و امام ضاللت...

 .6-2محمود حجازی در تفسیر الواضح نوشته شده است:
(يَوْمََندْعُواْ كُلَّأُنَاسِ ِبإِمَامِهِمْ) یعنی بهیاد آورید ای مردم ،روزی را که هر جماعتی
را با امام و قائدشان دعوت میکنیم ،مثالً گفته میشود :یا اُمَّةَ موسی ،یا اُمَّةَ عیسی ،یا ُامَّةَ
مُحَّمَد ،یا اُمَّةَ فِرعَون ،یا اُمَّةَ نُمرُود و یا اَتبَاعَ فُالنٍ و فُالنٍ از رؤسای کفر و رهبران شرك.
و گفته شده است :معنی این است که بهآنان گفته میشود :یا أَهْلَ التَّوْرَاةِ وَ یا أهْلَ
3

االِنجیِل وَ یا أهْلَ القُرْآنِ...
 .7-2سیوطی گوید:

ابن ابی شیبه و ...از ابن عبّاس روایت کردهاند که دربارة «بِِامَااِمهِمْ» گفتـه اسـت:
امام هدی و امام ضاللت .و ابن ابی حاتم و ...از أنس روایـت کـردهانـد کـه گفتـه اسـت:

 -1کشاف ،2 :ص .369
 -3تفسیر الواضح ،15 :ص .35

 -2روح المعانی ،8 :ص .121-120
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«بِِامَااِمهِمْ» یعنی «بِنَبِاَّیِهِمْ» .ابـن جریـر از ابـن عبّـاس روایـت کـرده کـه گفتـه اسـت:
«بِاِمَامِهِمْ» یعنی:بِکِتَابِاَعمَااِلهِمْ .ابن مردویه از علی رضی اهلل عنه روایـت کـرده کـه
گفته است:
پیامبر صلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم دربارة آیةيَوْمََندْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ ِبإِمَاِمهِمْ گفته
است :هـر قـومی بـا امـام زمـانشان و کتاب پروردگارشان و سنّت پیامبرشان دعوت
میشوند...

1

 -3روایات
 .1-3از یعقوب بن شعیب روایت شده که گفت از حضرت صادق معنی آیة «یَوْمَنَدْعُوْا

کُلَّ ُأناسِبِِامَاِمهِمْ» را پرسیدم .فرمود :روز قیامت مردم هر عصر و زمانی از این امُت را
با امام آن عصر در محکمة عدل الهی دعوت میکنند .عرض کردم :آیا پیغمبر با
مردم زمان خود و امیرالمؤمنین با مردمان عصر خود و هر امامی با مردم آن عصر
2

بهمحشر حاضر میشوند؟ فرمود :بلی.

 .2-3از فضیل بن یسار روایت شده که گفت :از حضرت صادق معنی آیة «یَوْمَنَدْعُوْا

کُلَّ ُأناسِبِِامَاِمهِمْ» را پرسیدم .فرمود :ای فضیل! امام زمان خود را بشناس چون او را
شناختی ،تقدیم و تأخیر ظهور ،ضرر و زیان بهتو نرساند .هر آن که امام زمان خود را
بشناسد و پیش از ظهور آن حضرت وفات نماید ،مانند کسی است که در رکاب آن حضرت
جهاد کند و مثل شخصی است که با پیغمبر بهجهاد رفته باشد.

3

 .3-3از حضرت رضا روایت شده که فرمود :پیغمبر اکرم فرموده :فردای قیامت
 -1درّ المنثور ،4 :ص .194-193
 -3الکافی ،1 :ص .371

 -2محاسن برفی :ص .144
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هر قومی را بهچند چیز بازخوانند :بهامام زمانشان که بهاو اقتدا کردهاند و بهسنّت
پیغمبرشان و بهکتابی که بر آنها فرستاده .یهودیان را بهتورات و نصاری را بهانجیل و
مسلمین را بهقرآن.

1

 -4نتیجهگیری

 .1-4با توجّه بهآنچه که در معانی «وَیُحْشَرُ فی زُمْ َرتِکُمْ» (زیارت جامعة کبیره) و
براساس آیات:
س ِبإِمَامِهِمْ( ...اسراء )71
ُلأُنَا ِ
يَوْمََندْعُوْا كَّ
وَيَوَْم حنْشُرُ مِن كُلِّأُمٍَّةفَوْجًا مِّمَّنيُكَذِّبُبِآيَاتِنَاَفهُمْيُوزَعُون (نمل )83
آوردیم و از تلفیق عبارت زیارت با آیات شریفه مذکوره استفاده میشود که:
عبارت زیارت جامعة کبیره« :وَ یُحْشَرُ فی زُمْرَتِکُمْ» با هر دو آیه مناسبت دارد.
مناسبتش با آیة اوّل بهاین صورت است که درروز قیامت که هریک از گروههای
انسان برای محاسبه با امامشان خوانده و احضار میشوند ،زائر دعا میکند که در میان
جماعت اهل بیت باشد.
مناسبت با آیة دوّم بهاین صورت است که یُحشَرُ با نَحشُرُ از یک ریشه هستند و
«زمره» هم بهمعنی فو است و از نظر معنی ،این جمله« :وَیُحشَرُ فِی زُم َرتِکُم» با
توجّه بهجمله بعدی« :وَ یَکِرُّ فِی رَجْعَتِکُمْ» اشاره است بهرجعت .آلوسی بغدادی
درتفسیر روح المعانی مجلّد دهم قسمت دوّم ص  26نوشته است :آیه« :ویَومَنَحْشُرُ »...از
مشهورترین چیزهایی است که امامیّه بهآن استدالل کردهاند بر رجعت.
 .2-4حشر بهمعنی جمع است و زمره بهمعنی جماعت و فو و گروه .و روز قیامت را روز
 -1عیون اخبار الرّضا ،2 :ص .33

فصل پنجم .بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعهی کبیره \ 185
حشر و یوم المحشر گویند ،از این جهت که خلق در آن روز جمع شده و گرد میآیند.
از احادیثی که در بیان این آیة شریفه رسیده استفاده میشود که در قیامت هر
جمعی بهامام پیشوایی که در دنیا داشتند ـ چه حق و چه باطل ـ خوانده میشوند و تحت
لواء و در زمرة او محشور میشوند .این توفیقی بس بزر

است که انسان ،در دنیا

بهگونهای زندگی کند که در آخرت ،همنشین امامان قرار گیرد.
امید است در سایة پیوندمان در این دنیا با خاندان رسالت و پیروی از این
دودمان ،فردای قیامت در جمعشان محشور شویم ،و عبارت «ُیحْشَرُ فی زُمْ َرتِکُمْ» در
حقّ ما محققّ شود.
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آهیی دوازدهم
وَ مِنَ الْلَیْ لِفَتَهَاَّدْبِهِنَاِفلَةًلَّكَ عَسىَأَنيَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحمُودًا
وَلَکُمُ  ...الْمَقامُ

(اسراء)79 :

الْمَحْمُودُ (زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

 .1-1ابن منظور گوید:
ادَیََهاُدُ هُاُوداً وَ أهْاَدَ :خعلابیدجَهاَدَ القَومُ هُاُوداً:خعلابیدند.
َتهَاَّدَ .هَ َ

وَ اهلَاجِد :خوابیده .هَاجد وَ هَاُود :نمازگزار در شب و جمع هُاُود و هُاّد...
و همچنین مُهتاّد بهمعنی نمازگزار است وتَهَاَّد القَوْمُ :بیدار ماندن برای نماز یا
غیره و در تنزیل عزیز است :وَ مِنَ الْلَیْ لِ فَتَهَاَّدْبِهِنَافِلَةًلَّكَ...
جوهری :هَاّد وَتَهاَّد :یعنی بیدار ماند و آن از اضداد است.

1

.2-1نَفَلُ وَ نافِلة :چـیـزی است کـه زیـاد بـر اصـل بـاشـد  ...و نمـاز اضـافـی داوطلبـانـه
نـافلـه است بـرای ایـن کـه اجـر زیــاد دارد  ...و النّفال و النّافِلاةُ :چـیــزی اســت کــه
انسان انجـام میدهـد و بـر او واجب نیست و در تنزیـل عـزیـز است( :وَ مِنَ الْلَیْ لِ فَتَهَاَّادْ
2

بِهِنَافِلَةًلَّكَ).

 -1لسان العرب ،15 :ص .31

 -2همان ،14 :ص .245
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 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی گوید:
هرگاه خداوند «عَسی» را بکار برد ،معنای آن وجوب و لزوم است« .مَقام» نیز
بهمعنای «بعث» و بنابراین مفعول مطلق است .یعنی :اگر این دستورات را انجام دهی،
خداوند در روز قیامت ،بهنحوی شایسته و پسندیده ،تو را مبعوث میکند.
ممکن است «بَعث» را بهمعنای «اِقامه» بگیریم ،مثل« :بَعَثْتُ بَعیِریِ» یعنی:
شتـرم را بهپـا داشتم .بنابراین معنای آیه این است :خداوند تو را در مقامی ستوده وامیدارد
که گذشتگان و آیندگان ،تو را ستایش کنند .این مقام همان شفاعت است که پیامبر در آن
مقام ،بر تمام خالیق شرافت و برتری پیدا میکند .در این مقام هرچه از او بخواهند ،عطا
میکند و هرکس از او شفاعت بخواهد ،شفاعتش میکند.
مفسرّان قرآن کریم اتفّاق دارند که« :مقام محمود» همان مقام شفاعت است .در
این مقام پیامبر گرامی مردم را شفاعت میکند.
در این مقام ،پرچم حمد بهدست او برافراشته میشود و پیامبران و فرشتگان در زیر
آن گرد میآیند .بنابراین او اوّل شفاعت کننده و اوّل کسی است که شفاعت او بهدرگاه
خدا قبول میشود.

1

 .2-2حویزی در تفسیر نور الثّقلین ذیل آیة مذکوره ،هیجده روایت از کتابهای روایی
مشهور ،از جمله :هتذیب االحکام ،خصال ،علل الشّرایع ،من ال یحضره الفقیه ،روضة الواعظین

نقل کرده که جملگی آنها از اهمیّت نماز شب و مقام محمود پیامبر اکرم ـ که
همان مقام شفاعت است ـ حکایت دارد.
بهعنوان نمونه یک روایت نقل میشود:
قالَ رَسُولُ اهللِ صَلَّي اهللُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:لَوْ َقدْ قُمْتُ الْمَقامَ الْمَحْمُودَ،لَشَفَّعْتُ فِياَبي وَاُمِّي وَ عَمِّي

 -1مجمع البیان ،6 :ص .562-561
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َواَخٍ كانَلِيفِي الْااهِلِيَّةِ.
اگر بهمقام محمود درآیم ،بهیقین دربارة پدر و مادر و عمویم و برادری که در دوران
جاهلیت داشتم شفاعت میکنم.

1

 .3-2در تفسیر عیّاشی از «مقام محمود» بهمقام شفاعت تعبیر شده است.

2

 .4-2طباطبایی گوید :منظور از «مقام محمود» مقامی است که همة خالیق آن را حمد
میکنند ،و آن مقام شفاعت کبرای رسول خدا است که روز قیامت در آن مقام قرار
میگیرد .و روایات وارده در تفسیر این آیه ،از طریق شیعه و سنّی همه بر این معنا
متّفقاند.

3

 .5-2در تفسیر نور ذیل آیة یاد شده با اشاره بهاهمیّت نماز شب گوید :مهمّترین نکته این
است که در کلمة «مقاماً» عظمت نهفته است (بهخاطر تنوین) و در روایات آمده که مقام
محمود همان مقام شفاعت است .نیز در قسمت پیامها ،هشت پیام ذیل آیه بیان شده
است ،از جمله این که :خداوند ،خودش شفاعت را برای اولیاء پسندیده است ،نهآن که
اولیای الهی نسبت بهبندگان از خدا مهربانتر باشند.

4

 .6-2در تفسیر نمونه آمده است :بدون شک «مقام محمود» مقام بسیار برجستهای است
که ستایش برانگیز است (چرا که محمود از مادة حمد بهمعنی ستایش میباشد ).و از آنجا
که این کلمه بهطور مطلق آمده است ،شاید اشاره بهاین باشد که ستایش همگان را از
5

اوّلین و آخرین متوجّه تو میکند.

 .7-2زمخشری گوید :مقام محمود مقامی است که کسی که در آنجا است و همة کسانی
که آن را میبینند و میشناسند ،آن را میستایند ...و گفته شده است :مراد شفاعت است...
 -1نور الثقلین ،3 :ص .208-204
 -2تفسیر عیاشی ،2 :ص 314؛ تفسیر برهان ،2 :ص .440
 -3المیزان ،توجمة موسوی همدانی ،25 :ص 297؛ نیز ،نمونه ،12 :ص .225
 -4تفسیر نور ،7 :ص .107-106

 -5تفسیر نمونه ،12 :ص .225
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از ابن عبّاس روایت شده :مقامی است که اوّلین و آخرین تو را در آنجا ستایش میکنند و
در آنجا از همة خالئق باالتر هستی ،هرچه میخواهی بهتو میدهند ،شفاعت میکنی،
شفاعتت پذیرفته میشود و همه زیر لوای تو هستند .و از ابی هریره روایت شده که پیامبر
صلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم فرمود :آن مقامی است که در آنجا برای امّتم شفاعت
میکنم...

1

 .8-2آلوسی گوید :مقام محمود ،مقام شفاعت عظمی است در روز داوری راستین ،هنگامی
که هیچ احدی نیست مگر این که زیر پرچم پیامبرصلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم است ...و
گفته شده است :مقام شفاعت برای امّت پیامبر است.
بهدلیل روایتی که احمد و ترمذی و بیهقی از ابیهریره نقل کردهاند که
پیامبرصلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم دربارة مقام محمود این آیه فرمود :مقامی است که در آن
2

من برای امّتم شفاعت میکنم...

 .9-2مراغی گوید :ابن جریر گفته است :بیشتر اهل علم گفتهاند مقام محمود ،مقامی است
که پیامبرصلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم روز قیامت در آنجا برای شفاعت مردم میایستد...
ترمذی از ابو سعید خدری روایت کرده که پیامبر خداصلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم
فرمود :من در روز قیامت ،سیّد فرزندان آدمم و هیچ فخری نیست« ،لواء الحمد» در دست
من است و فخری نیست .در آن روز هیچ پیامبری نیست ،اعمّ از آدم و غیر او ،مگر این
3

که زیر لوای من هستند تا آخر حدیث.

 .10-2قرطبی گوید :دربارة مقام محمود اختالف هست برچند قول :اول که صحیحترین
اقوال است ،شفاعت است برای مردم در روز قیامت .حذیفة بن الیمان آن را گفته است .در
صحیح بخاری است از ابن عمر که گفته است :روز قیامت مردم گروه گروه میشوند و
هرامتّی پیامبر خودش را دنبال میکند و میگوید :یا فالن ،شفاعت کن ،تا شفاعت منتهی

 -1کشاف ،2 :ص .372
 -3تفسیر المراغی ،5 :ص . 84-81

 -2روح المعانی ،8 :ص .141-138
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میشود بهپیامبر صلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم ،و آن روزی است که خداوند او را بهمقام
محمود برمیانگیزد...
قـول دوّم این است کـه مقام محمود ،لـوای حمد بهاو دادن در روز قیامت است...
تا آخر کالم او.

1

 .11-2سیوطی گوید :روایتهای زیادی وارد شده مبنی بر این که مقام محمود ،عبارت
2

است از شفاعت عظمی و شفاعت برای امّت و...
 -3روایات

 .1-3قالَ اَّلنبِيُّ صَلَّي اهللُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :إنَّ اهللَتَبارَكَ وَتَعايل اذا جَمَعَ النّاسَيَوْمَ الْقِيامَةِ ،وَعَدَِنيَ الْمَقاَم
3

َم ُد هذَا الْمَقاُم الْمَحْمُوُد اَّلذِي وَعَدََك اهللُ.
فلِيبِهِ ...اِيلَا ْن قالَ :يا مُحَّ
الْمَحْمُوَد َو هُوَ وا ٍ

پیامبر خدا فرموده است :همانا خداوند تبارك و تعالی زمانی که مردم را در
روز قیامت جمع کند ،بهمن وعدة مقام پسندیده داده است .و آن پروردگار وفا کننده است
آن وعده را برای من تا آنجا که فرموده است .یا محمّد این مقام محمودی است که خدا
بهتو وعده داده است.
ُم
 .2-3عَنْاَمِيِ الْمُؤِْمِننيَ عَلَيْهِ السَّالمُ فِي َحدِيثٍيَقُولُ فِيْهِ عَلَيْهِ السَّالمُ وَ َقدْ ذَكَرََاهْلَ الْمَحْشَرِ :ث َّ
يَاْتَمِعُونَ فِي مَ ْوطِنٍ آخَرَيَكُونُ فِيهِ مَقامُ مُحَمَّدٍ صَلَّي اهللُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ الْمَقامُ الْمَحْمُودُ ،فََيثْنِي عَلَي
ِّديقنيَ َو
اهللِتَبارَكَ وَتَعالَيبِمالَمَْيثْنِ عَلَيْهِ اَ َحدٌ َقبْلَهُ ،ثُمََّيْثنِي عَلَي كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤِْمنَةٍ يْبدَأِبالص ِّ
ك
لشهَداءِ،ثُمَِّبالصَّالِحنيَ .فَتَحَْم ُدهُاَهْلُ السَّمواتِ وََاهْلُ اْلاَرْضِ؛ َفذِلكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَّلَ« :عَسىَأَنَيبْعََث َ
ا ُّ
رَبُّكَ مَقَامًا مَحمُودًا» .فَطُوبيلِمَنْ كانَ فِي ذِلكَ الْيَوْمِلَهُ حَظٌّ وَنَصِيبٌَ ،و َويْلٌلِمَنْلَمْيَكُنْلَهُ فِي
 -1الجامع ألحکام القرآن ،10 :ص .311-307
 -3بحار االنوار ،7 :ص .335

 -2در المنثور ،4 :ص .198-196
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ك الْيَوْمِ حَظٌّ وَ النَصِيبٌ.
ذِل َ

1

از امیر المؤمنین حدیثی نقل شده که در آن اهل محشر را یاد کرد .فرمود:
سپس جمع میشوند در جایی دیگر که جایگاه حضرت محمددرآن است و آن مقام
محمود است .سپس پیامبر خداوند تبارك و تعالی را میستاید ،بهگونهای که قبل از او
کسی خدا را چنین ثنا نکرده است .سپس هر مرد و زن مؤمن را میستاید ،که از صدّیقین
و شهداء آغاز میشود ،سپس صالحین .آنگاه اهل آسمانها و اهل زمین ،پیامبر را حمد
میکنند .این است گفتة خداوند عزّوجلّ( :امید است که خداوند تو را بهمقام محمود مبعوث
کند ).خوشا بهحال کسی که در آن روز بهره و نصیبی دارد ،و وای بهحال کسی که در آن
روز بهره و نصیبی ندارد.
ت
ُوةِ و اَنْ َ
ِلنبَّ
 .3-3قالَ رَسُولُ اهللِ صَلَّي اهللُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :يا عَلِيُّ! اَنْتَ اَخِي وَ اَنَا اَخُوكَ ،اَنَا الْمُصْطَفَي لُّ
ك
كَاتْباعِيَ ،واَوْلِيائُ َ
تاَبَوَا َهذِِه اْلاُمَّةَِ ،واَنْتَ وَصِيِّي وَ وارِثِي َواَبُو وُْلدِيَ،اتْباُع َ
الْمُاَْتبَيلِْلاِمامَةِ.اَنَا َواَنْ َ
2

ي الْحَوْضِ َو صَاحِبِيفِي الْمَقاِم الْمَحْمُودِ...
كاَعْدائِيَ ،واَنْتَ صَا ِحبِي عََل َ
اَوْلِيائِيَ ،واَعْداُئ َ

رسول خدا فـرمود :ای علی! تـو بـرادر منی و مـن بـرادر تـو هستم .من
برای نبوت انتخاب شدهام و تو برای امامت .من و تو پدر این امّت هستیم .تو وصی و
وارث من و پدر فرزندان من هستی ،و تو همراه من درکنار حوض کوثر و همراه من در
مقام محمود هستی.
 -4نتیجهگیری

 .1-4بهطور مسلّم اهل بیت پیامبر ،مقام محمود بهمعنی جایگاه ستوده دارند .ولی مقام
محمود در تفسیر زیارت جامعه ،معنایی گستردهتر از کالم مفسران دیگر دارد.
 .2-4قرآن میان آن مقام با تهجّد و شب زندهداری پیوند بر قرار ساخته است .میتوان از
 -1نور الثقلین ،3 :ص .206-205

 -2احقاق الحق ،4 :ص .277
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آن چنین نتیجه گرفت :برای رسیدن بهمقامات عالیه و درجات رفیعه و کسب کماالت
راقیه ،مسئلة تهجّد و شب زندهداری و بیداری در سحر نقش بسیار حسّاسی دارد.
 .3-4مقام محمود ،مقامی است که مقیم آن احمد است و اگر اینگونه نباشد نمیتواند
مجرای فیض شود .و این فیضرسانی و تجلّی رحمت ،در مقام «شفاعت عامّه» جلوهگر
كفَتَرْضى ».
َب َ
خواهد بود که خداوند وعده فرموده است« :وَلَسَوْفَيُعْطِيكَ رُّ

 -1ضحی.5 :

1
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آهییسيزدهم
ضأَقَامُوْا الصَّلَوة ...
ى اْلأَرْ ِ
م فِ
الَّذِينَإِن مَّكَّنَّاهُ ْ

(حج)41 :

ُم ...
َكنَنَّ هلَمْ دِينهُمُ الَّذِى ارْتَضىَ هل
وَلَيُم ِّ
وَ یُمَکِّنَکُمْ فِی

(نور)55 :

أَرْضِهِ (زیارت جامعۀ کبیره)

ارتباط میـان جملة زیـارت جـامعه با این دو آیه ،در دو بخش جداگانه بـررسی
میشود :اول :آیة  ،41سورة حج ،دوم :آیة  ،55سورة نور.
آهیی اول
 -1مفردات

 .1-1راغب گوید :تمکین :قدرت دادن ،توانا کردن .تمکین دین ،از استقرار و ثبات و مورد
عمل بودن آن است.

1

 .2-1قرشی گوید :مکن :قدرت و اقتدار و قدرت دادن .افعالی از «مَکَنَ» مشتقاند از قبیل:
2

«أمْکَنَ ،مَکَّنَ ،تَمَکَّنَ» و غیره که بهمعانی فوق بکار میروند.
 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی گوید :مراد از تمکین ،قدرت بخشیدن و ابزار کار را در اختیار دیگری قرار

 -1مفردات :مکن.

 -2قاموس قرآن ،6 :ص .269
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دادن و راهنمایی کردن بر انجام کار است ،یعنی ما بهآنها وسائل کارها را عطا کردیم و در
زمین قدرت بخشیدیم تا نماز بگزارند و حقوق واجب مالی را ادا کنند.

1

 .2-2حویزی در تفسیر نور الثّقلین سه روایت از کتابهای تفسیر علیّ بن ابراهیم و مناقب
ابن شهرآشوب و مجمع البیان آورده است با این مضمون که این آیه دربارة اهل بیت
نازل شده ،باألخص دربارة حضرت مهدی و اصحاب او که خداوند ،مشارق و مغارب زمین
را در تملّک آنها قرار میدهد ،دین را بهوسیلة آن حضرت پیروز میکند و بدعتها و باطل
2

را توسّط آن حضرت و یاران او از بین میبرد.

 .3-2محـدث بحـرانی در تفسیر برهان روایاتی آورده کـه میرساند آیة شریفه دربـارة
آلمحمّد وارد شده است .برای نمونه میآورد:
از حضرت امام محمّد باقر روایت شده که فرمود :این آیه برای آلمحمّد
و مهدی و اصحاب او است .خداوند ،ایشان را بر مشارق و مغارب زمین مالک میگرداند ،و
بهسبب حضرتش و یاران او دین را آشکار فرماید .بدعتها و باطلها را بمیراند ،چنان که
شقیها حقّ را میراندند ،تا آن که چهرة ظلم دیده نشود .و ایشان امر بهمعروف و نهی از
3

منکر نمایند.

 .4-2قـرائتی در تفسیر نـور گـوید :اگر قدرت و امکانات در دست افراد صالح باشد،
بهرهبرداری صحیح میکنند و اگر در اختیار نااهالن قرار گیرد سوءاستفاده میکنند.
بنابراین دنیا و قدرت ،برای گروهی نعمت و برای گروهی وسیلة بدبختی است .و قرآن از
هر دو نمونه یاد کرده است :اگر مؤمنان بهقدرت برسند بهسراغ نماز و زکات و امر
بهمعروف و نهی از منکر میروند .ولی انسانهای منحرف و نااهل اگر قدرتمند شوند
4

کارشان طغیان است.

 .5-2قرشی گوید :این آیه بیان کسانی است که خدا را یاری میکنند ،البتّه یاری خدا

 -1محمع البیان ،7 :ص .119

 -2نورالثقلین ،3 :ص .506

 -3برهان ،3 :ص .96

 -4تفسیر نور ،8 :ص . 52-50
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یاری دین خداست وگرنه خدا بهیاری حاجت ندارد.
مضافاً روا چهار وصف :اقامة نماز یعنی رابطة انسان با خدا ،دادن زکات یعنی
رابطة انسان با جامعه و امر بهمعروف و نهی از منکر ،سبب پدید آمدن یک جامعة توحیدی
متعادل و بروز نصرت خداست ،باید برای وجود چنین جامعهای تالش کرد.

1

 .6-2سعید حوّی گوید:
در آیة (الَّذينَِإنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي اْلأَرْض )...ابن کثیر گفته است :ابن ابی حاتم روایت
کرده که عثمان بن عفان گفته است :این آیه دربارة ما نازل شده است ،ما بهناحق از
سرزمینمان اخرا شدیم ،فقط برای این که میگفتیم پروردگار ما اهلل است ،سپس در
زمین تثبیت شدیم و نماز بهپا داشتیم و زکات را پرداختیم و امر بهمعروف و نهی از منکر
کردیم...
ابوالعالیه گفته است :آنان اصحاب محمّد صلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم هستند.
میگویم :این آیه برای همة مسلمانان در همة عصرهاست اگر شروط را انجام
2

دهند.

 -3نتیجهگیری

 .1-3یاری خداوند ،از طریق احیای دین اوست و برای مؤمنان تمام زمین یکسان است.
آنان در هر کجا که توان دارند ،هدف مقدّس خود را پیاده میکنند .نخستین ثمرة حکومت
صالحان ،نماز و زکات و امر بهمعروف و نهی ازمنکر است.
 .2-3آیـا در زمـان تسلّط اصحـاب پیامبر ،بـهراستی امر بهمعروف و نهی از منکـر
بـر جـامعه حـاکم شد؟ مـروری بر نیم قرن آغازین تاریخ اسالم پاسخی گویا بهاین
پـرسش و طبعـاً پـاسخـی بـهنظـرات مفسّرانـی است کـه مصـداق آیـه را اصحـاب
مـیدانند .در حـالی کـه ذیـل آیـة «لیظهره علی الدین کله» ،از مفسّران شیعه و سنّی
 -1احسن الحدیث ،7 :ص .58-57

 -2االساس فی التفسیر ،7 :ص .3752
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نقل شده که مربوط بهامام مهدی است.
آهیی دوم
 -1اقوال مفسّران

 .1-1طبرسی مینویسد :دین اسالم را که خدا برای آنها پسندیده است ،بر دینهای دیگر
غالب میسازد ،چنان که پیامبرخدا فرمود :زمین برای من جمع شد و مشارق و مغارب آن
بهمن نشان داده شد .بهزودی فرومانروائی امّت من بههمة جاهایی که برای من جمع شد،
خواهد رسید.
برخی گویند :تمکین دین یعنی عزیز کردن اهل دین و ذلیل کردن منکران آن تا
بتوانند دین خود را ظاهر کنند.

1

 .2-1حویزی در تفسیر نور الثّقلین ذیل آیه 11 ،روایت از کتابهای روائی مشهور از جمله:
کمالالدّین و تمامالنّعْمة ،تفسیر علیّ بن ابراهیم ،احتجا طبرسی ،کشفالمحجّة ابن
طاوس ،مصباح شیخ الطّائفه ،مجمع البیان و جوامع الجامع آورده است با این مضمون کلّی
که در شأن نزول آیه ،مشهور همان است که از اهل بیت روایت شده است که در
مورد مهدی آلمحمّد است .در واقع مصداق کامل این آیه ،روز حکومت حضرت
مهدی است.

2

 .3-1قـرشی گـوید :اگر گویی :آیا این آیه در زمان رسولاهلل و در صدر اسالم
تحقق پیدا کـرد؟ گـوییم :آری رژیم شرك رفت ،اهـل تـوحید و اهـل اسالم جانشین
آنهـا شدند.
امّـا بعد از آن حضرت ،بـهتـدریج مسلمانـان مصـداق «وَ مَـن کَفَرَ بَعدَ ذَلِکَ»
شدند که در ذیل آیه خواهد آمد ،تا مسئلة جانشین مشرکان بودن ،از بین رفت و حکومت
 -1مجمع البیان ،7 :ص .200

نورالثقلین ،3 :ص . 621-616
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اسالمی بهسقوط کشیده شد.

1

 .4-1آلوسی گوید :تمکین در اصل ،قرار دادن چیزی است در جایی .سپس در الزم آن
استعمال شده یعنی تثبیت .یعنی دینشان را ثابت و مقرّر میگرداند ،بهاین صورت که
2

خداوند سبحان ،شأن آن را باال میبرد و ارکان آن را تقویت میکند...
 -2روایات

 .1-2حضرت صادق فرموده است:
هرکدام از شما باید برای خرو و قیام حضرت قائم ولو یک تیر آماده سازد.
چون خداوند از نیّت او چنین بداند که در مقام نصرت و یاری حضرت برآمده و دوست دارد
جزء یاران حضرتش قرار گیرد ،و این تیر را هم بهنشانة آماده بودن تهیّه کرده است ،امید
است عمرش طوالنی شده آن زمان را درك نماید ،و از اعوان و انصار حضرتش قرار
3

گیرد.

 .2-2پیغمبر اکرم فرموده است:
اگر از دنیا نماند مگر یک روز ،خدای تعالی آن روز را چنان طوالنی کند تا مردی از
فـرزندان مـن بیاید کـه نام و کنیة او نام و کنیة من است .زمین را پر از عدل و انصاف
میکند ،پس از آن که پر از جور و ستم شده باشد ...تا آخر حدیث.

4

 -3نتیجهگیری

َكنَنَّ هلَمْ دِينهُمُ الَّذِى ارْتَضىَ هلُم»...
از ارتباط آیة  55سورة مبارکة نور «وَلَيُم ِّ
کِنََّکُمفِیاَرضِهِ» در زیارت جامعة کبیره استفاده میشود که:
و عبارت «ویُمَ َّ
اسالم دین آیندة جهان است ،آیندة تاریخ بهسود مؤمنان و شکست سلطة کافران
 -1احسن الحدیث ،7 :ص .243-242

 -2روح المعانی ،9 :ص .203

 -3غیبت نعمانی :ص .320

 -4تفسیرابوالفتوح رازی ،14 :ص .172-170
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است ،پیروزی نهائی اهل حقّ یک سنّت الهی است و هدف از پیروزی و حکومت اهل
ایمان ،استقرار دین الهی در زمین و رسیدن بهتوحید و امنیّت کامل است .نکتة مهمّتر این
که در تحوالّت تاریخ باید دست خدا را دید و مستفاد از روایات بسیاری از امام سجّاد و
امام باقر و امام صادق این است که مصداق کامل این آیه ،روز حکومت موفورالسّرور
حضرت مهدی عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف است.
 -4نتیجهگیری کلی

آن چه از همة مطالب یعنی از ترکیب آیة  41سورة حجّ و آیة  55سورة نور و
کِنََّکُمفِیاَرضِهِ» بدست میآید به طور خالصه این
عبارت زیارت جامعة کبیره و «ویُمَ َّ
است که:
خدای سبحان بهکسانی که ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند وعده
میدهد که بهزودی جامعهای برای ایشان درست کند که بهتمام معنا صالح باشد ،از هر
لکّة ننگ کفر ونفاق و شرك و فسق آسوده باشد ،زمین را ارث برند .در عقاید افراد آن و
اعمالشان جز دین حقّ چیزی حاکم نباشد آسوده زندگی کنند .ترسی از دشمن داخلی و
خارجی نداشته باشند .از نیرنگِ نیرنگبازان و ظلم ستمگران و زورگویان آسوده باشند و
این چنین مجتمع طیّب و طاهر تاکنون در دنیا منعقد نشده است و هنوز دنیا چنین روزی
بهخودش ندیده الجرم اگر مصداقی پیدا کند روزگار حضرت مهدی است و اخبار
متعدّدی که از رسول خدا و ائمة هدی در خصوصیّات آن حضرت رسیده از انعقاد
چنین جامعهای خبر می دهد و آن کسی است که رسول خدا فرمود که ااگر از دنیا
باقی نماند مگر یک روز خدای تعالی آن روز را بلند کند تا آن که مردی از عترت من بیاید
که اسم او اسم من است و زمین را از عدل و مساوات پرکند همان طور که پر از ظلم و
جور شده بود و از امام باقرو امام صادق همین روایت رسیده است و وعدة خداوند
خالف ندارد.
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کِنََّکُم فِی اَرضِهِ» بیشتر با آیة  41سورة حجّ
عبارت زیارت جامعة «ویُمَ َّ
مناسبت دارد.
و میشود گفت که این عبارت زیارت با بیشتر معانیی که در این تفاسیر آمده است
مطابقت دارد و مخصوصاً که در این تفاسیر کلمة تمکین بهحکم و قدرت و نفاذ امر معنی
شده است.
م» والیان هستند.
و در بعضی از روایات آمده است که مراد از «الَّذی َن» و «هُ ْ
مقصود از دینی که خداوند وعده داده و پسندیده است دین اسالم است و اضافه
کردن «دین» با ضمیر «هُمْ»عالمت احترام آنهاست زیرا که دین مقتضای فطرت آنها
بوده است.
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آهییچهاردهم
ب الْمُضْطَرَّإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوء...
أَمَّنيُ اِي ُ

(نمل)62 :

وَ بکم ...یَکْشِفُ

الضُّرَ (زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

قرشی گوید :سوء( :بهضّم سین) بد و بهفتح آن بدی .این کلمه بهضمّ سین ،اسم و
بهفتح آن ،مصدر است.

1

ضُرّ :در قرآن مجید ،ضرّ بهفتح و ضمّ (ضاد) آمده است.
ضَرّ بهفتح (ضاد) پیوسته مقابل نفع آمده است مثل« :لَايَمْلِكُلَكُمْ ضَ ّرًا وَلَانَفْعًا»
(مائده.)76 ،
راغب در مفردات و جوهری در صحاح ،ضُرّ بهضمّ (ضـاد) را بـدحالی گفتـهانـد[ .و
2

مضطرّ ،مشتقّ از آن است].
 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی گوید :أَمَّنيُاِيبُ الْمُضْطَرَّ ِإذَا دَعَاهُ :آیا خدایان شما بهتر است یا خدائی که
درمانده را اجابت و بیچارگی را برطرف میکند؟
اجابت دعای درمانده این است که خواستش را عمل کنند .و این برای کسی
ممکن است که قدرت بر اجابت داشته و صاحب اختیار باشد .درماندهترین افراد کسی است
که گنهکار باشد و از خدا طلب مغفرت کند.
 -1قاموس قرآن ،3 :ص .346

 -2همان ،4 :ص .176

 / 204مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره

فردی ناامن که طلب ایمنی میکند ،بیماری که عافیت میخواهد و محبوسی که
خواهان خالص است ،همه افراد گرفتاری هستند که بهخداوند بزر

و مهربان پناه

میبرند.
ْ
علّت این که در اینجا اجابت درمانده را ذکر میکند ،با این که گاهی هم خداوند
افـراد غیر درمـانده را اجابت میکند ،این است که درخواست افراد درمانده ،بیشتر از روی
خضوع است تا دیگران.
و یکشف السّوء :خدائی که سختیها و گرفتاریها را برطرف میسازد.

1

 .2-2حویزی در تفسیر نور الثّقلین ذیل آیة مذکوره سه روایت از کتابهای تفسیر علیّ بن
ابراهیم و امالی شیخ طوسی نقل کرده است .مضمون روایت اوّل از امام صادق چنین
است :این آیه درباره حضرت قائم آلمحمّد نازل شده است .چون در مقام حضرت
ابراهیم در مسجد الحرام دو رکعت نماز گزارد و دست بهدعا بردارد ،خداوند حضرتش را
اجابت فرماید و گرفتاری از وجود شریفش دور سازد و امر بهظهورش میْدهد و او را خلیفة
2

روی زمین قرار میدهد.

 .3-2طباطبایی مینویسد:
اجابت مضطرّ وقتی که او را بخواند ،همان استجابت خداست دعای دعاکنندگان را،
و این که حوائج شان را بر آورد .و اگر قید اضطرار را در بین آورده ،برای این است که در
حال اضطرار ،دعای داعی از حقیقت برخوردار است و دیگر گزاف نیست .تا آدمی بیچاره
نشود دعاهایش آن واقعیّت و حقیقت را که در حال اضطرار واجد است ،ندارد و این خیلی
3

روشن است.

 -1مجمع البیان ،7 :ص .297
 -3المیزان ،ترجمة فارسی ،30 :ص .317-316

 -2نورالثقلین ،4 :ص .95-94
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 -3روایات
 .1-3قالَ ابُو جَعْفر فِی قُولِ اهللِ عَزَّوَجَلَّ (أَمَّن يُ اِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ
يَ كْشِفُ السُّوء) قالَ :هذِهِ نَزَلَتْ فِی الْقائِمِ إذَا خَرَجَ تَعَمَّمَ وَ صَلّی عِنْدَ

الْمَقامِ وَ تَضَرَّعَ اِلی رَبِهِ فَال تُروُّ لَهُ رایَۀً اَبَداً.

1

امام باقر دربارة فرمایش خداوند عزّوجلّ (أَمَّنيُاِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ َو
كشِفُ السُّوء) گفته است :این آیه دربارة حضرت قائم نازل شده است وقتی که
يَ ْ
ظهور کند عمّامه میپوشد و نزدیک مقام ابراهیم نماز میخواند و پیش پروردگارش زاری
میکند ( .حاجت میخواهد) و درفش او هرگز برگردانده نمیشود.
 .2-3حضرت علی در ارتباط با این معنا در دعای کمیل عرض میکند:
اِهلی وَ ربّی مَنْلِی غَیرکَ اَسئَلهُ کَشفَ ضُرَی( ...مفاتیحالجنان ،دعای کمیل)
ای خدا و ای پروردگار من ،نیست کسی جز تو برای من که از او بخواهم دفع
زیان کند.

 .3-3حضرت ولی عصر(عج) در دعای افتتاح به خداوند متعال عرص می کند:
فَکَمْ یا اِهلِی مِنْ کُرْبَةً قَدْ فَرَّجْتَهَا وَ هُمُومٍ قَدْ کَشَقْتَها( ...مفاتیحالجنان،
دعای افتتاح)
یعنی :چه بسیار ای خدا از اندوهها که بر طرف کردهای و چه بسیار از همّ و غمها
که زایل ساختهای.

 -1تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الظاهرة ،10 :ص 403
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 -4نتیجه گیری

عبارت زیارت جامعه «وَ بکم...یَکْشِفُ الضُرَّ» از نظر معنی با «وَیَکْشِفُ
السُّوءَ» که در سورة نمل آمـده مطابقت دارد .سوء بهمعنی بدی و ضرّ بهمعنی بدحالی نیز
گفته شده است.
از بیان این فقره و آیة شریفه و اخبار یاد شده میتوان نتیجه گرفت که :بهوسیلة
وجود مقدّس امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف در قیام آن حضرت ،تمام زیانها و
پریشانیها و رنجها و اندوهها و محنتها از اهل ایمان مرتفع میشود ،و اصالً مأموریت
کشف ضُرّ جزء برنامههای قیام مقدّس آن بزرگوار است.
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آهیی پازندهم
 ...وَيَاْعَلُكُمْ خُلَفاءَ اْلأَرْض ...

(نمل)62 :

وَ رَضِیَکُم خُلَفاءَ فِی أَرضِهِ

(زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

قرشی گوید :خلیفه بهمعنی نائب و جانشین است .در مفردات و اقرب میگوید:
خالفت ،نیابت از غیر است در اثر غیبت منوبٌ عنه و یا برای مرگش و یا برای
عاجز بودنش و یا برای شرافت نائب.
و از این قبیل است که خداوند ،اولیاء خویش را در زمین خلیفه کرده است ،یعنی
ف اْلأَرْض»( 1انعام.)165 ،
برای شرافت اولیاء مثلَ« :و هَُو اَّلذِى جَعَلَكُمْ خَلَائ َ
 -2اقوال مفسّران

 .1-2بهنظر طبرسی منظور از «وَيَاْعَلُكُمْ خُلَفاءَ اْلأَرْض» رفتن نسلی و آمدن نسلی در
2

جای آن است.

3

 .2-2بروجردی گوید :این آیه از آیاتی است که تأویل آن بعد از تنزیل آن است.

 .3-2در تفسیر نور ،از جمع بندی روایات ذیل آیه چنین نتیجهگیری کرده که نمونه
ف
مضطرّ واقعی امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف است و بدترین سوء «وَیَکْشِ ُ

 -1قاموس قرآن ،2 :ص .286
 -3تفسیر جامع ،5 :ص .168-167

 -2مجمع البیان ،7 :ص .297
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م
السُّوءَ» سلطة کفّار است که در زمان آن حضرت برطرف میشود و نمونة «وَیَاْعَلُکُ ْ

خُلَفاءَ» حکومت صالحان در آن است.

1

 .4-2مغنیه گوید« :وَیَاْعَلُکُمْ خُلَفاءَ اْلاَرْضِ» یعنی در تملّک و تصرّف و آبادسازی
زمین ،نسل آینده را جانشین نسل سابق میکند.

2

 .5-2ابوالحسن شریف عاملی گوید:
خلف ،خلیفه ،خالئف ،خلفاء ،استخالف .خلف ضدّ قدّام است ،بهمعنای ظهر و وراء.
خالف شئ آنچه بعد از آن میآید .خلف ـ بهحرکت و سکون الم ـ یعنی آنچه فرامیرسـد
پس از آنچه گذشته است .اما بهحرکت برای خیر و سکون برای شرّ بکـار مـیرود .خلیفـه
یعنی کسی که قائممقام شخصی میشود و درجای او مینشیند که در اصل خلیـف بـود و
تاء برای مبالغه بهآن افزوده شد ،که خلفاء و خالئف جمع آن است.
در روایاتی که ذیل آیات زیر وارد شده ،خلیفه بهاهلبیت تأویل شده است:
3

ـ ثم جعلناکم خالئف فی االرض
4

ـ انی جاعل فی االرض خلیفة

5

ـ انا جعلناک خلیفۀ فی االرض
6

ـ اخلفنی فی قومی

7

م فی االرض
ـ وعد اهلل الذین آمنوا منکم و عملوا الصاحلاتلََیستَخلَِفنَّهّ ْ

تأویل خليفة اهلل (یعنی قائممقام خداوند در زمین) بهاهلبیت ،کامالً روشن است و
 -1تفسیر نور ،8 :ص .443

 -2الکاشف ،6 :ص .34

 -3یونس.14 :

 -4بقره.30 :

 -5ص.26 :

 -6اعراف.142 :

 -7نور.55 :
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در آن تردیدی نیست.

1

 -3روایات
... .1-3قَالَ ابُو جَعفَرٍ عَلَیْهِ السّالمَُ :و هُوَ وَ اهللِ الْمُضْطَّرُّ الَّذِييَقُولُ اللَّهُ فِيه( :أَمَّنْيُايبُ الْمُضْطَرَّإِذا
2

دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَاْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْض) فِيهِنَزلَتْ وَلَه

...امام باقر فرمود :و قسم بهخدا مضطرّ هم اوست که خداوند در بارهاش
میفرماید( :یا کیست آن کس که درمانده را اجابت میکند هنگامی که وی را بخواند و
گرفتاری را برطرف میگرداند و شما را جانشینان زمین قرار میدهد؟) دربارهی او و برای
او نازل شده است.
م
ب املُضْطَرَّ) قالَ :ه ِذهِنَزَلتْفِی القائِ ِ
 .2-3قَالَ ابُو جَعفَرٍ عَلَیْهِ السَّالمُفِیقَوْلِ اهللِ عَزَّوجلَّ (اَمَّنْیُاِیْ ُ
3

عَلَیِْه السَّالمُ،اِذا خَرََجتَعَمَمَّ وَ صَلَّی ِعْن َد الْمَقامِ وَتَضَرََّعاِلی رََِّبِهفَالتُرَدُّ لَُه رایٌَةاَبَداً.

امام باقر دربارة فرمایش خداوند عزوجّل (اَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ )...فرمود :این
آیه درباره حضرت قائم نازل شده است .وقتی که ظهور کند عمّامه میپوشد و نزدیک
مقام ابراهیم نماز میخواند و پیش پروردگارش زاری میکند( .حاجت میخواهد) و درفش
او هرگز برگردانده نمیشود( .یعنی هرگز نومید نمیشود و هرگز شکست نمیخورد و
خواستههایش برآورده میشود).
م
تفِی الْقائِ ِ
َرِاذَا دَعاُه قال:نَزَل ْ
ب الْمُضْط َّ
 .3-3قالاَبُو عَْبدِاهلل عَلَیْهِ السَّالُمفِیقَوْلِِه عَزَّوَجَلَّ:اَمَّنْیُاِی ُ
َمدٍ عَلَیْهِ السَّالمُ ،هُوَ وَ اهللِ الْمُضْطَرُّ ،اِذا صَلَّی فِی الْمَقامِ رَکْعَتَیْنِ وَ دَعَا اهللَ َفاَجَابَهُ َو
مِنْ آلِ مُحَّ
4

ف السُّوءَ وَیَاْعَلُهُ خَلیفًَةفِی اْلاَرْضِ.
یَکْشِ ُ

از حضرت صادق روایت شده که فرمود :این آیه درباره قائم آلمحمّد
نازل شده .بهخدا قسم مضطّر اوست که دو رکعت نماز در مقام حضرت ابراهیم گزارد و
 -1مقدمه مرآة االنوار :ص .142

 -2غیبت نعمانی :ص .182

 -3همان :ص .314

 -4وسائل الشیعه ،7 :ص .126
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خدا را بخواند .پروردگار نیز اجابت کند و گرفتاری او را برطرف سازد و او را در زمین خلیفه
میگرداند.
 -4نتیجهگیری

 .1-4ترکیب «خُلَفاءَ الْاَرْضِ» (که در آیه آمده) اضافة ظرفیّه است یعنی بهتقدیر «فی»
است .در عبارت زیارت جامعه نیز «فی» آمده است« :خُلَفاءَ فِی اَرْضِهِ» .بنابراین «خُلَفاَء

اْلاَرْضِ» بهمعنی «خُلَفاءَ فِی اْلاَرْضِ» است .باید دانست که یکی از مناصب خاندان عصمت
و طهارت منصب خالفت حقّیة الهیّه است که منصبی بس رفیع و مقامی بس شامخ
است .اطالق خالفت و جانشینی اقتضا دارد که خلیفه و جانشین ،جامع کماالت مستخلفٌ
عنه باشد .کسی که میخواهد شخص دیگری را جانشین خود قرار دهد باید همة آنچه
دارد و الزمة آن مقام است و قابل انتقال ،در اختیار آن جانشین و خلیفه بگذارد تا خالفت
و جانشینی حقیقی و واقعی تحقّق یابد .جمعی که خداوند بهخالفت آنها راضی شده و
جانشینی آنان را نسبت بهخود پسندیده ،باید واجد همة کماالت ذات مقدّس ربوبی ـ آن
کماالتی که میشود از حق ّ تعالی بهغیر برسدـ باشند که هستند؛ و االّ خالفت ،خالفت
تامّه و جانشینی ،جانشینی کامله نخواهد بود.
 .2-4مفسران اهل سنّت غالباٌ در این حدّ گفتهاند که منظور از «خُلَفاءَ اْلاَرْضِ» ،جانشینی
امّتهای قبلی است که سکونت در زمین و تصرّف در آن را نسل بعدی از نسل قبلی
بهارث میبرد ،و مراد بهخالفت ،ملک و تسلّط است 1.نارسایی این بیان نسبت بهروایات،
کامالٌ روشن است.
 .3-4بیان تفاسیر روائی شیعی این است که مراد از خالفت در این آیه ،خالفت ائمّة

 -1بنگرید :الجامع ألحکام القران ،23 :ص 224؛ روح المعـانی ،10 :ص 7؛ کشـاف ،3 :ص 149؛
تفسیر القاسمی ،13 :ص 79؛ تفسیر المراغی ،7 :ص .9
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هدی بهنصّ الهی است و رضایت و خشنودی خداوند متعال در انتصاب ائمّة
معصومین بهمنصب خالفت در روی زمین تا زمان حکومت جهانی حضرت ولیّ عصر
(عج) روشن میشود.
 .4-4در دعاهای وارده از ائمهی معصومین بر نکتهی اخیر تأکید شده است .مثالً :در
یاِلی کِتابِکَ َو
ُم اجْعَلُْه الدّاِع َ
دعای افتتاح که از بیانات امام عصر(عج) است میخوانیم( :اَللَّه َّ

لذینَ ِمنْ َقبْلِهِ ).و نیز در زیارت حضرت
الْقائِمَ ِبدینکَ اِسْتَخْلِفهُ فِی اْلاَرْضِ کَمَا استَخلَفَت ا َّ
صاحب االمر میخوانیمَ :السّالمُ عَلَیکَ یا خلیفةَ اهللِ وَ خَلیفَةَ آبائِهِ املَْه ِدیییَّنَ .سالم بر تو ای
جانشین خدا و ای جانشین پدران رهیافتة خود.

واپسین گفتار 213 /

آهیی شازندهم
م اْلقَوَْللَعَلَّهُمْيَتَذَكَّرُون
َولَقَدْ وَصَّلْنَا هلُ ُ

(قصص)51 :

وَالرَّحْمَۀُ الْمَوْصُولَةم

1
(زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مقدّمه

در مبحث امامت یکی ازمهمّ ترین موضوعات که در ارتباط با معرفت امام و
شناخت جایگاه بیبدیل و منحصر بهفرد حجّت الهی در عالم هستی ،ضرورت تامّ دارد،
استمرار وجودی امامان معصوم در گسترة زمانی و مکانی است .از امام باقر نقل
شده است« :لَوْبَقِيَتِ اْلأَرْضُيَوْماًبِلَاإِمَامٍ مِنَّالَسَاخَتْبَِأهِْلهَا» اگر زمین یک روز بدون امامى از
ما باقى بماند اهلش را فرو خواهد برد 2.و نیز فرموده است« :لَوْ بَقِیَتِ اْلاَرْضُ بِغَیْرِ اِماٍم
3

لَساخَتْ» اگر زمین بدون امام بماند اهلش را فرو خواهد خورد.

زمین هیچ گاه از حجّت الهی خالی نیست .حجت خدا حقیقت خليفة الّلهی و همان
کتاب جامع خداوندی است و همانند قرآن که تجلّی الهی است ،او نیز جلوهای تامّ از
کبَرُ ِمنّی»
خداوند خواهد بود .آنگونه که امیرالمؤمنین میفرماید« :ماکانَ هللِ آیَةٌ اَ ْ
خدا را نشانه و آیهای بزرگتر از من نیست .چنین کسی همتای قرآن است .هرچند در عالم
ملک و نظام تشریع تابع احکام قرآن است و حتّی از ایثار و نثار حیات دنیوی خود برای
 -1شرح مبسوط این جمله از زیارت جامعهی کبیره در مقالة نگارنده تحت عنوان "تداوم امامت بر مبنای
آیهی  51سورهی قصص" منتشر شده است (سفینه ،شمارة  ،26ص .)104-86
 -2کمالالدین :ص .388

 -3همان مأخذ.
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حقیقت قرآن دریغ ندارد ،ولی جان او با قرآن همبری دارد که حدیث معروف و قطعی
الصّدور ثقلین بر این تالزم و تالئم داللت دارد .حقیقت انسان کامل همان کتاب جامع و
مهیمن بر دیگر کتب و کلمهها است ،چرا که مظهر اسم اعظم است و دیگر موجودها
اسمای دیگر.
این حقیقت واحد در چهارده مصداق جلوه نموده است که بهمدلول «اَنفُسَناَو

اَنفُسَکُمْ» در آیة مباهله 1مباین هم نیستند .حدیث نبوی «فاطِمَةُبَضْعَةٌ ِمنّی» نیز بر همین
داللت دارد و بهگفتة شارحان« ،بَضْعَةُ الْحَقیقَةُ اَّلنبَِویَّةُ» است نه فقط بَضعة النبّی .حدیث
معروف «حُسَیْنُ مِنّی وَاَنَا مِنْ حُسَیْنِ» نیز بر وحدت مفهومی و ماهیتّی اینها داللت دارد .اگر
این حقیقت از عوالم هستی جدا شود ،مانند قبض روح از یک کالبد زنده است که غیر از
الشهای «الشیئی» از آن باقی نمیماند .در زیارت جامعة کبیره میخوانیم و عرض
میکنیم « :وَاَجْسَادَکُمْفِی اْلاَجْسادِ وَاَرْوَاحکُمْفِی اْلاَرْواحِ وَاَنفُسکُمْفِی النُّفُوسِ»...
این مجله بهیک «فیویَّت» ملکی و ملکوتی داللت دارد که فیویَّت قیومیَّت است یعنی :روح شما
روح ارواح است و جسم شما روح اجسام است که تمامی اجسام را فراگرفته است .علوم
این بزرگان روح علم ماست .و رحمتشان روح رحمت ماست .اینها در واقع «جان جهان»
2

هستند و روح مدبّر هستی وجود ملکی آنهاست.

هرچند که در زندگی دنیوی مبتال بهابتالئاتی بشوند و حقوق مسلّمشان غصب شود
یا بندیِ حبس و ایذاء و اذیّت دشمنان گردند ،ولی والیت کلیّه برعهدة این بزرگان است.
ت السَّواکِنُ».
کنَ ِ
ت املُتَحَرِّکَاتُ وَ سَ َ
متَحَرَکَّ ِ
«ِبهِ ْ
گهی بر طارم اعلی نشینم

گهی تا پشت پای خود نبینم

اینها در همه حال «با بیپر و بالی ،پر و بال دگرانند» و بهمقام ملکوتی خود
 -1آلعمران.61 :

 -2برگرفته از کتاب ریحانة ملکوت :ص .20-18
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تجّلی میکنند.
مطلب فوق در آثار حکما و عرفا نیز آمده و مسلّم و متّفقٌ علیه میان حکیم و عارف
و محدّث و متکلّم و فقیه با وجود اختالف در نوع نگرش و رویکرد است .در احادیث
مربوط بهاین موضوع نیز تصریح شده است که در آن روایات ،معصومین با عبارات
«نور»« ،کلمه»« ،اشباح»« ،روح» و «ظل اهلل» توصیف شدهاند.
در این راستا ،آیة  51سورة مبارکه قصص تأیید و صحّهای بر مطالب فوق است.
َلهُمْيََتذَكَّرُون (و برای آنان سخن در سخن پیوستیم ،باشد
وَلََقدْ وَصَّْلنَا هلُمُ الْقَوْلَلَعَّ
که پند گیرند).
 -2مفردات

 .1-2لَقَد :در مغنی الّلبیب آمده است  :معنی دوّم «قـد» نـزدیک گردانیدن زمان ماضی
بهزمان حال است ،چنان که اگر بگویی «قامَ زیدٌ» احتمال گذشتة نزدیک و گذشتة دور را
دارد ،ولی اگر بگویی «قَد قَامَ» اختصاص پیدا میکند بهگذشتة نزدیک.
 .2-2در لسان العـرب آمـده است« :قد» ،تأکید است برای تصدیق مطلب ...نحویّون
گفتهاند :فعل ماضی حال نمیشود مگر بهوسیله «قد».
الم در اوّل «لقد» بهمنظور تأکید است .در مغنی الّلبیب نوشته شده است :یکی از
اقسام الم غیرعامل ،الم ابتداء است و فایدة آن تأکید مضمون جمله است.
 .3-2در مطوّل تفتازانی ص  19چاپ عبدالرّحیم آمده است" :بالغت درکالم ،عبارت است
از مطابقت کـالم بـا مقتضای حـال .و مـراد از حال ،آن چیزی است که اقتضاء میکند
که کالم بهوجهی مخصوص گفته شود ،مثالً مخاطب ،منکر حکمی باشد ،و حال ،مقتضی
تأکید آن حکم است ...معنی مطابقت کالم با مقتضای حال ،این است که اگر حال مقتضی
تأکید باشد ،کالم بهصورت مؤکّد ادا شود".
 .4-2لَعَلَّ :ابن منظور نوشته است :جوهری گوید :لَعَلَّ کلمة شکّ است و اصلش عَلَّ است
و الم آن زائد است .در ادامة بحث دربارة لَعَلَّ نوشته است :لَعَلَّ کلمة رجاء و طَمَعَ و شکّ
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است و در قرآن بهمعنی «کَیْ» آمده است.
 .5-2ابن هشام در مغنی اللّبیب نوشته است :لَعَلَّ چند معنی دارد :اوّل توقّع یعنی امید
بهتحقّق یک امر محبوب و ترس از تحقّق یک امر مکروه مانند:
ب حاصِلٌ...
َل الرَّقِی َ
حبِیبَ مُواصِلٌ وَلَعَّ
لَعََّل الْ َ
دوّم :تعلیل است .جماعتی از جملة آنان اخفش و کسائی آن را ثابت کردهاند و لَعَلَّ
رأَوْ خيَشى.
را در این آیه برآن معنی حمل کردهاند فَقُولَالَُهقَوْلًالَّيِّنًالَّعَلَُّه يََتذَكَّ ُ

1

 .6-2نیز گفتهاند :لَعَلَّ وَ عَسَی وقتی که درکالم خداوند قرار بگیرند ،معنی امید و ترس
نمیدهند برای این که امید و ترس برخدا محال هستند بلکه معنی آنها گاهی تحقیق و
قطع است و گاهی امید و ترس است البتّه نسبت بهکسی که سخن دربارة او است نه
نسبت بهمولی جلّ شأنه.

2

 .7-2طبرسی مینویسد :وَصّلنا :از ریشة وصل و از باب تفعیل است و در اصل بهمفهوم
3

پیوند دادن قطعههای ریسمان بههم پیوسته آمده است.

 .8-2جمهور« ،وصّلنا» را با تشدید قرائت کردهاند .چون یکی از معانی و داللتهای وزن
تفعیل ،تکثیر میباشد ،میتوان گفت :وصّلنا بهصورت مشدّد و همراه با "لقد" بهمعنی نازل
کردن پیوسته و پشتسرهم است.
با توجّه بهمطالب باال ،اگر دقّت کنیم معلوم میشود که چون حال مقتضی تأکید
حکم است ،این آیة شریفه بهصورت مؤکّد نازل شده است :الم «لقد» خواه الم ابتداء
باشد ،یا جواب قسمی مقدّر ،تأکید مضمون جمله را میرساند« .قد» طبق نوشتة لسان
العرب ،تأکید است برای تصدیق مطلب .و فعل بودن مسند جمله و مخصوصاً مشدّد بودن
آن نیز تأکید مضمون جمله را میرساند ،برای این که تجدّد و تکثیر را بهمعنی نازل کردن
بهصورت اندك اندك و خردخرد پیوسته و پشتسرهم نشان میدهد.
 -1طه.44 :

 -2النحو الوافی 1 :ص .636

 -3بنگرید :واژه های قرآن در ترجمة تفسیر مجمع البیان :ص .373
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« .9-2ولََقدْ وَصَّلنالَهُمُ الْقَوْلَ» تَوصِیلُ القَوْلِ هُوَ ِإتْیانُ بیانٍَب ْعدَ بَیانٍ .برخی مفسّران گفتهاند:
«وَصّلنا» یعنی بیان کردیم و بعضی گفتند :یعنی فَصَّلْنا .و لیکن مراد از آیه آن است که :ما
این قرآن را اندك اندك و خرد خرد و لیکن پیوسته و پشتسرهم نازل کردیم که این
بهپندگرفتن و آگاهی نزدیک باشد .بر این تقدیر ،جواب آیة پیش هم میتواند باشد که از
زبان مشرکان فرمود... :چرا بهاو کتابی ندادهاند که بهیکبار فرود آمده باشد؟

1

 .10-2سعید حوّی گوید :نسفی گفته است :توصیل یعنی «تکثیر وصل و تکریر آن».

2

 .11-2آلوسی گوید :حسن «وَصَّلنا» را بهتخفیف خوانده است.
و تضعیف صاد در قرائات جمهور برای تکثیر است و بهاین مناسبت است که راغب
3

م الْقَوْلَ مَوْصُوالًبَعْضُهُِببَعْضٍ.
کثَرْنالَهُ ُ
گفته است :اَ ْیاَ ْ

 .12-2زمخشری گوید« :وَصَّلْنا» بالتّشدید و التّخفیف ،و المعنی اَنَّ القُرآنَ اَتاهُم مُتَتابِعاً
مُتَواصِالً وَعْداً وَ وَعیداً ...قرآن برای آنان آمده است ،پشتسرهم و دنبال هم و با وعده و
4

وعید.

« .13-2ال» در تفســیر راهنمــا آمــده« :ال» در «القــول» بـــرای جــنس و مفیــد
5

استغراق است.

بعضی گفتهاند" :ال" در "القول" از نوع ال عهد ذهنی یا عهد علمی است.

6

« .14-2قول» :طبرسی مینویسد :قول در کالم عرب برای حکایت وضع شده ،چنان که
گویی« :قَالَ زَیدٌ ـ خَرَ َ عَمروٌ» و در قرآن در وجوه متعدّدی بکار رفته است که از جملة
آنها عبارتند از:
7

الف ـ سخن معمولی و متداول.

 -1تفسیر طبری ،20 :ص 77-78؛ ابوالفتوح ،8 :ص 426؛ فخر رازی.262 ،24 :
 -2االساس فی تفسیر ،7 :ص .4093

 -3روح المعانی ،10 :ص .94

 -4کشاف ،3 :ص .173

 -5تفسیر راهنما ،13 :ص .520

 -6النحو الوافی ،1 :ص .424-423

 -7بقره.263 :
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ب ـ خلق صورت :مانند صدایی که از درخت برای حضرت موسی رسید.

1

ـ اراده و خواست.

2

3

د ـ اجابت تکوینی.

4

هـ ـ قول نفسی و باطنی.

از مفهوم آیة شریفه استنباط میشود که :انسانها بدون آموزههای بیداربخش
تعالیم آسمانی گرفتار غفلت و بیخبری هستند و تنبّه و بیداری مردم از هدفهای اصلی
تعالیم وحیانی و آسمانی است که بهصورت تدریجی مکرّر و متنوّع نازل میشوند و
همسویی و پیوستگی دارند.
.15-2یََتذَکَّرُونَ :ابن عبّاس گفته است :یعنی پیامبر را بهیاد بیاورند و بهاو ایمان آورند.
علیّ بن عیسی گفته است :بهیاد بیاورند (گذشتگان را) و بترسند از این که بر آنان
نازل شود آن چه برگذشتگان نازل شده است.
5

نقّاش قول زیر را روایت کرده است :از قرآن پند گیرند و از بت پرستی بپرهیزند.

 .16-2طبرسی مینویسد :برای آنان گفتار (قرآن) را تفصیل دادیم و روشن ساختیم ،یعنی
آیـهای بعد از آیـهای و بیانی بعد از بیانی آوردیم و آنان را از اخبار پیامبران و ملّتهای
هالك شدةشان آگاه کردیم بهاین امید که متذکّر شوند یعنی یادآوری شوند و فکر کنند و
6

حقّ را بدانند.

 -3اقوال مفسّران

 .1-3در تفسیر جامع آمده است که :درکافی ذیل آیة فوق از عبداهلل بن جندب روایت کرد
که گفت :معنای آیه را از حضرت موسی بن جعفر پرسیدم .فرمودند :مراد آن است که

 -1طه.19 :

 -2انبیاء. 69 :

 -3فصلت.11 :

 -4مجادله. 8 :

 -5الجامع ألحکام القرآن ،13 :ص .296

 -6مجمع البیان ،7 :ص .337
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برای هدایت مردم امامی را بعد از امام دیگر تعیین کردیم.

1

 .2-3قرشی مینویسد :منظور از توصیل قول ،پیدرپی فرستادن آیهها و سورهها و معارف
و احکام و حقائق است .در تفسیر برهان در شش روایت از ائمّة اطهار نقل شده که
2

«وَصَّلْنا» را «اِمامٌ بَعْدَ اِمامٍ» تفسیر کردهاند .این روایات از باب تطبیق است.

 .3-3قرآن مخاطبان خود را بهعترت ارجاع میدهد که بدون آنها حقیقت قرآن تفسیر
نمیشود .حضرت امیرالمؤمنین دربارة اولیای الهی ـ که معصومین در صدر
مصادیق اولیاء هستند ـ میفرماید« :بِهِم عُلِمَ الْکِتابُ وَبِهِ عَلِموُا .وَِبهِم قامَ الْکِتابُ وَبِِه

قاموُا.»...
کتاب خدا بهوسیلة آنان دانسته شد و آنان بهکتاب خدا دانایند .کتاب بهواسطة آنان
3

برپاست و آنان بهکتاب برپایند.

اینان پرسشهای خاصّی در محضر قرآن مطرح میکنند و پاسخ صائب از قرآن
دریافت میدارند که دیگران ازطرح آن پرسشها و شنیدن پاسخ قرآن ناتوان هستند و این
در واقع استنطاق قرآن است.
حضرت امیرالمؤمنین میفرماید:
«ذِلکَ القُرْآنُ فَاستَنْطِقُوهُ وَلَنَْینْطِقَ وَ لکِنْ اُ ْخبِرُکُم َعنْهُ .اَال اِنَّ فیهِ عِلْمَ مایَأتی،

کمْ( ».ایـن قـرآن را بـهسخـن
وَا َحلدیثَ عَنِ املاضی ،وَ دَواءَ دائِکُمْ ،وَنَظْمَ ما بَْینَ ُ
درآوریـد و هـرگـز او بهزبـان عـادی سخن نمیگوید امّا من از جانب او بهشما آگاهی
میدهم بدانید در قرآن علوم آینده و اخبار گذشته و داروی بیماریها و نظم حیات
4

اجتمـاعی شماست).

قرآن نور ،ذکر و «تِبیاناً لِکُلِّ شیئی» است ،ولی استنطاق و بهسخن درآوردن و
 -1تفسیر جامع ،5 :ص .231

 -2احسن الحدیث ،8 :ص . 63

 -3نهجالبالغه ،حکمت .432

 -4همان ،خطبة .158
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نکتهیـابی از آن در حـدّ اعلـی فقط کـار معصـومیـن است وگـرنه نتیجة معکوس
میدهد. ...
خداوند حکیم ،کیفر ستم را نشان میدهد که محروم ماندن از حقایق قرآن است.
هرچه مظلوم بزرگتر ،عمق ظلم بیشتر .و چهکسی بزرگتر از اهلبیت؟ پس ظلم بهاین
خاندان ،بدترین ستم است .و هشدار الهی شنیدنی است که فرمود« :وَلَايَزِيدُ الظَّلِمِنيَ إِلَّا

خَسَارًا» 1.روشن است که عدم توجّه بهحقّی که پیامبر در حدیث ثقلین برای ائمه قرار
داده و آنها را هماره همراه قرآن شناسانده ،ظلم بهاهلبیت است .و نتیجهاش گمراه شدن
است ،چنان که فرمود« :هدی للمتقین» 2.برای رعایت تقوا ،باید از ستم حذر کرد ،بهویژه
بر خاندان پیامبر .نتیجة بحث این که قرآن بهتنهایی برای تذّکر کافی نیست و این هدف
3

بدون امامت تامین نمیشود.

زان کـه از قرآن بسی گمره شدند

زین رسن قومی درون چه شدند

مر رسن را نیست جرمی ای عنود

چـون تو را سودای بـاالسر نبود

 .4-3ابوالحسن شریف عاملی مینویسد:
کلمة قول در قرآن بهسه وجه آمده است:
وجه اول ـ قول با وصف مدح و خیر ،مانند آیات:
4

ـ یثبّت اهلل الذین آمنوا بالقول الثابت

 -1اسراء.82 :

 -2بقره.2 :

 -3برپایة نصوص یادشده ،مفسّران و نویسندگان علوم قرآنی برضرورت بهرهگیری از احادیـث در تفسـیر
قرآن تأکید کرده اند (بنگرید :مجمع البیان ،1 :ص  39و 40؛ متشابهالقرآن و مختلفـه ،2 :ص 148؛
البیان فی تفسیر القرآن :ص 397؛ مناهج البیان :جزء  ،1ص  15و 18؛ البرهان ،2 :ص 156؛ االتقـان:
 ،2ص 351؛ مناهلالعرفـان ،1 :ص  480و ) .481بـرای تفصـیل بنگریـد بـهمقالـة نقـش احادیـث
معصومان در تفسیر قرآن نوشته علینقی خدایاری ،فصلنامة سفینه :شماره ( ،2بهار .)1383
 -4ابراهیم.27 ،
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ـ و هدوا الی الطیب من القول

1

2

ـ قول معروف

وجه دوم ـ قول با وصف نکوهش و بدگویی؛ مانند آیات:
3

ـ و انهم لیقولون منکراً من القول و زورا
4

ـ زخرف القول

5

ـ وَلَتَعرِفَنَّهُم فی لحن القول
6

ـ انکم لفی قول مختلف

وجه سوم ـ آنجا که مقرون بهوصف مدح یا ذمّ نیست ،مانند آیات:
7

ـ و لقد وصّلنا لهم القول
8

ـ لقد حق القول

9

ـ و اذا وقع القول علیهم

استـاد عـالمـة مـا [محمـد بـاقـر مجـلسی] گـویـد :شایـد «وصّلنا لهم القول»
بهایـن معنی بـاشد :بیـان حـق ،هشدار دادن و تبلیـغ شرایـع بـهنصب امـامـی پس از
امـام پیشین؛ یـا بهمعنای عقیـده بهوالیت امـامی پس از امـام دیگـر؛ یـا مـراد از آن آیة
قرآن باشد :انی جاعل فی االرض خليفة 10،بهاین معنی که این وعده تا آخر رورگار،
پیوستگی دارد.
بعضی از آیات گروه سوم ،تأویل بهقیام حضرت مهدی یا رجعت شده ،بهاین
دلیل که قول در این آیات ،بهمعنی نصرت ائمه و خذالن مخالفان است.
اگـر قـول را بهمعنی گفتـار بـدانیم ،بـهگفتـار خیـر و شرّ تقسیم میشود ،کـه
 -1حج.24 :

 -2بقره.263 :

 -3مجادله.2 :

 -4انعام.112 :

 -5محمد.30 :

 -6ذاریات. 8 :

 -7قصص.51 :

 -8یس.7 :

 -9نمل.82 :

 -10بقره.30 :
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تأویل آن برمبنای امامت روشن است.

1

 -4روایات

 .1-4در تفسیر علیّ بن ابراهیم از امام صادق ذیل آیه آمده است:
2

اِمامٌبَ ْع َداِمامٍ یعنی :امام بعد از امام.

 .2-4در تأویل اآلیات الظَّاهرة :از امام صادق آورده است :قَالَاِمامٌبَ ْعدَاِمامٍ وَ هُوَ القَوْلُ فِی

االِمَامَةِاَوجَعْلُهُ مُتَّصِالًاِمَامٌاِلیاِمامٍ مِنْلَ ُدنْ آدَمَاِلی قائِمٍ (صلوات اهلل علیهم) .یعنی :امام بعد از
امام .و این قولی است در امامت یا قرار دادن امامی متّصل بهامامی از حضرت آدم تا
3

حضرت قائم که درودهای خدا بر آنان باد.
 -5کالم شارحان

عالّمه مجلسی آورده است:
سرَ قَوْلُهُتَعالی «َو
کلَّ اِمامٍبَعْ َدهُ اِمامٌ ،کَما فُ ِّ
وَ الرَّحْمَةُ الْمَوصُوْلَةُ اَیْ اَلْغَیْرُ الُْمنْقَطِعَةِ فَانَّ ُ
َلهُمْ يََتذَكَّرُون» بِذِلکَ فِی بَ ْعضِ اْلاَخْبارِ ،اَو الْمَوْصُولَةُ بَیْنَ اهلل وَ بَیْ َن
لََقدْ وَصَّْلنَا هلُمُ الْقَوْلَ لَعَّ
4

خَلْقِهِ ...

نیز مینویسد :ائمّه جمعی هستند که در مقام مظهریّت رحمت و ظهور و بروز
آن انقطاعی نداشته و پیوسته بهیکدیگر اتصّال و پیوند دارند .وََمثَلُکُمْ َمثَلُ النُّاُوِم ،کُلَّما

غابَنَاْمٌ ،طَلَعَنَاْمٌ اِلییَوْمِ القِیامَةِ .هر ستارهای که از آسمان والیت غروب کند ،کوکبی

 -1مقدمة مرآة االنوار :ص .276-274

 -2تفسیر قمی ،2 :ص .141

 -3تأویل اآلیات الظاهره ،1 :ص .42

 -4بحار االنوار ،102 :ص .140
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دگر جایگزین آن میگردد.

1

پیوسته ایـن امـر ادامه داشته و امـروز رحمت موصوله ،امام مهدی است ،یعنی
رحمت واسعهای که از سال  260هجری قمری پیوسته رحمت موصوله بوده و هست و
خـواهد بود.
م
در زیارت آن رحمت موصوله میخوانیم :اَلسَّالمُ عَلَْیکَ َاُّیهَا العَلَمُ الْمَنْصُوبُ وَ الْعِلْ ُ

کذُوبٍ( .مفاتیح الجنان ،زیارت آل یس)
صبوبُ و الْغَوْثُ َو الْرَّحْمَُة الْواسِعَةُ وَ ْعدًَا غَیْرَ مَ ْ
الْمَ ْ

2

 -6نتایج

با توضیحات مفصلّی که گذشت ،روشن میشود که:
 -1اهل بیت دست پروردة بالواسطة خداوند هستند ،آنگونه که خود در مقام
معرّفی فرمودهاندَ« :فإنَّا صَنائعُ رَِبّنا» ولی دیگران بهیُمن آموزههای خدشهناپذیر آن بزرگان،
بهتعالی و تکامل میرسندَ« .و النّاسُبَعدُ صَنائِعُلَنا».

3

و بدون امامت ،هدف تذّکر تامین نمیشود« .لَعَلََّهُمْیََتذَکَّرُونَ»
 -2بـا پایان یـافتن حیـات دنیوی آن بزرگواران ،والیت و حقیقت وجودیشان
کمرنگ و فرسوده نمیشود و جایگاه رفیعشان همچنان پایدار است.
 -3خداوند با رحمت موهوبی خود ،آن امامان معصوم را شاهد بر اعمال بندگان
قرار داده است 4.آنهـا با قرآن همراه هستند و بهمدلول حدیث قطعیالصّدور ثقلین ،هیچگاه
از هم جدا نمیشوند .هرکس راهی معارض با راه آنان در عقیده و عمل انتخاب کند ،گمراه
 -1همان ،23 :ص .126
 -2برای مطالعة بیشتر رجوع شود بهمقالة "تداوم امامت برمبنای آیهی  51سورهی قصص" از نگارنده در
سفینه :شمارهی  ،26ص .104 – 86
 -3نهجالبالغه :نامه .28

 -4توبه 105 :و روایات ذیل آن.
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است و جدّ و جهدش جز فاصله گرفتن از شاهراه هدایت برایش رهآوردی نخواهد داشت.
گو بدو چندان که افزون میدود.

از مراد خود جداتر می شود

 -4حقیقت قرآن کریم و آیات نورانی مصحف شریف دربارة آنهاست .رموز قرآن در
آنها مستقرّ و مندر است و آنان کنوز الهی بر این خاکدان هستند که گستره و قلمرو
خالفت الهیشان تمام عوالم هستی را فراگرفته است .آنان "امیرکالم" و مالک ملک
سخن هستند و سخنشان بهتعبیر ابنسینا در مقاماتالعارفین« ،اَلْکَالمُ الواِعظُ مِنْ قائٍِل

زَکِیٍَّ» گفتار پنددهنده از گویندة پاكسرشت است (اشارات و تنبیهات ،نمط نهم) و
بهتعبیر عالّمـة طباطبایی ،محتـوای قـرآنی بهصورت خطبههـای امیرالمؤمنین
درآمـده است.

1

 -5زندگی واقعی و اصیل ،جز در سایة التزام و تمسّک بهآموزههای آن ذوات
مقدّسه ممکن نیست و زیستن بدون والیت« ،حیات طیبّه» محسوب نمیشود.
گـر مـراد از زنـدگی جنبندگی است

خـار در صحـرا سراسر زندگی است

هـم جُعل زنده است هم پروانه ،لیک

فـرقهـا از زندگـی تا زندگی است

 -6حجةاهلل ،بندة خداست که خدا را بهجمیع صفات جالل و جمال میستاید و در
مقابل هرجلوهای از جلوات الوهیت ،یک نوع خشوع و خضوع و استعانت و کرنش و
کوچکی نشان میدهد و در آینة کوچکی خودش بزرگی خدا را مینمایاند .حجةاهلل عبد
خاصّ خداست .خدا او را دوست میدارد ،چون بهتمام وجودش بهعبودیت میاندیشد .خـدا
هم تمام نعمت را بهاو میدهد و بهبرکت وجود وی ما نیز از رزق و روزی خدا بهرهمند
ت
میشویم .و هدف وصّلنا بدون امامت تحقّق نمییابد« .بِیُ ْمنِهِ رُزِقَ الْوَری وَ بِوُجُوِدهِ َثبَتَ ِ

ض َو السَّماء».
اْلاَرْ ُ

 -1حکمت نظری و عملی نهجالبالغه.51 :
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 -7مصداق اتمّ و اکمل واژة قول در آیة مذکوره ،امام معصوم ،و در این زمان وجود
اقدس حضرت ولیّ عصر عجل اهلل فرجّه است ،که مظهر لطف و رحمت الهی است.
هدایت بندگان در این زمان جز از طریق ارتباط با آن امام همام میسور نخواهد بود .ارتباط
با ولیّ خدا و نصرت و یاری وی ،بنا بهتضمین خداوند عزّوجَلّ ،موجب ثبات قدم در دین
الهی میشود
«يَأَيهُّا اَّل ِذينَ ءَاَمنُواْ إِن تَنصُرُواْ اللَّهَيَنصُرْكُمْ وَُيثَبِّتْ أَْقدَامَكم» ای اهـل ایمـان
اگـر دیـن خـدا را یـاری کنید او نیـز شما را یـاری میکنـد و گـامهـایتان را استـوار
میسازد.

1

امید که بتوانیم درعمل بهآیة شریفه فوق ،با حرکتی خالصانه و مبتنی بر ارزشهای
برخاسته از فرهنگ قرآن و عترت پیش برویم و قلب مقدّس امام موعود حضرت ولیّ عصر
عجل اهلل فرجه را شاد نموده و مشمول دعاهای خیر حضرتش قرار گیریم.

 -1محمد :آیة .7
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آهیی هفدهم
ت َويُطَهِّرَكمُتَطْهِيًا
سأَ ْهَل اْلبَيْ ِ
م الرِّجْ َ
ب عَنكُ ُ
د اللَُّهلِيُذْهِ َ
إِنَّمَايُرِي ُ
وَ اَذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَکُم

(احزاب)33 :

تَطهیراً (زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

 .1-1خلیل فراهیدی مینویسد :رجس« :هر چیز پلیدی رجس است ...و رجس در قرآن
بهمعنی عذاب است مانند رجز ،و هر پلیدی و یا پلیدیی رجس است و رجس شیطان و
وسوسة او است».

1
2

 .2-1ابن منظور ،رجس را پلیدی ،عذاب و شک میداند.

 .3-1اَلبَیت« :ال» تعریف در آن الف و الم عهد است و مقصود ازآن بیت نبوّت و
رسالت است.
 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبرسی پساز بیان آیة تطهیر و معنی آن ،راجع بهالرّجس توضیـح داده و مینویسد:
ابـن عبّـاس گـویـد :الـرّجس عمـل شیطـانی است و کـاری است کـه رضـای خـدا در
آن نیست .البیت :الف و الم تعـریف در آن الف و الم عهتد است و مقصود از آن ،بیت
نبوّت و رسالت است و عرب مکانی را که بهآن پناه برده میشود بیت گویند.
بعضی گفتهاند :مقصود از البیت ،مسجد رسول خدا است و اهل آن کسانی
 -1العین ،1 :ص .657

 -2لسان العرب ،5 :ص .147
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هستند که حضرتش آنها را در آن اسکان داده و خار نکرده و درب آن را هم نبستند .امّت
اسالمی بهتمامی اتفّاق کردهاند بر این که مقصود از اهلالبیت در آیه ،اهلبیت پیغمبر
ما است ،سپس در مورد مصداق آن اختالف کردهاند .عکرمه گوید :مراد از
اهلالبیت ،زنان پیغمبر است برای آن که اوّل آیه متوجّه بهآنهاست.
ابوسعید خدری ،انس بن مالک ،وائلة بن اسقع ،عایشه و امّ سلمه گویند که آیه
مخصوص بهرسول خدا ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین است .طبرسی شش
حدیث آورده ،بهاین مضمون که برطبق احادیث شیعه و سنّی ،مقصود از اهلالبیت و آیة
تطهیر ،خاندان رسالت است نه غیر ایشان.

1

 .2-2حویزی در تفسیر نور الثّقلین ذیل این آیه 28 ،روایت آورده ،از تفسیر علیّ بن
ابراهیم ،عیون اخبار الرضا ،خصال ،کمال الدیّن و تمام النّعمة ،علل الشّرایع ،معانیاالخبار،
اصولکافی ،احتجا طبرسی ،امالی صدوق ،مجمع البیان ،تفسیر عیّاشی و بصائر الدرّجات،
2
همگی بهاین مضمون که دوازده امام و حضرت زهرا ،اهل بیت پیامبرند.
 .3-2محدث بحرانی در تفسیر برهان ذیل آیه 65 ،روایت از خاصّه و عامّه بههمان
مضمون آورده است.
عبارت یکی از آنها چنین است:
روزی پیغمبر اکرم در خانه امّ سلمه تشریف داشتند .علی و زهرا و
حسنین را بخواند و تمام آنها و حضرتش در زیر عبای یمانی (کساء) جمع شدند .در
مقام مناجات با پروردگار برآمدند و عرض کرد :خداوندا اینها اهل بیت من هستند که
دربارة آنها بهمن وعده فرمودهای .خداوندا پلیدی و رجس را از ایشان دور فرما و آنها را
پاك و پاکیزه گردان.
امّ سلمه که دعای پیغمبر اکرم را شنید ،عرض کرد :یا رسول اهلل! آیا من
هم جزء اهل بیت محسوب میشوم؟ فرمودند :نه ،تو از اهل بیت نیستی ،ولی بهتو مژده

 -1مجمع البیان ،8 :ص .463-461

 -2نورالثقلین ،4 :ص .277-270
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میدهم که اهل بهشتی.

1

 .4-2بروجردی گوید :احادیث دربارة آن که آیة تطهیر ویژه ائمّه طاهرین است از طریق
2

خاصّه و عامّه بسیار است و بهذکر پنج روایت اکتفا نموده است.

 .5-2آلوسی گوید :رجس در اصل ،چیز پلید است و بهعقیدة بسیاری از علما (از جمله
سدّی) در این جا مراد گناه است .اقوال دیگر :فسق (زجا ) ،شیطان (ابن زید) ،شرك
(حسن).
اقـوال دیـگـری نیز هست :شکّ ،بخـل و طمع ،اهـواء ،و بدعتهـا .بعضی
گفته اند :رجس برگناه و عذاب و نجاست و نقائص اطالق میشود .در اینجا مراد همة
3

اینها است و مراد از تطهیر ،تزیین با تقوی است و میشود گفت که مراد حفظ هم باشد.
 .6-2مراغی گوید:

از ابن عبّاس روایت شده که گفته است :پیامبر خدا صلّی اهلل علیه [و آله] و سلّم را
مدّت نه ماه دیدیم که هرروز و هنگام هرنماز بهدرخانهی علیّ ابن ابیطالب میآمد و
میگفت« :اَلسَّالمُ عَلَیکُمْ وَ رَحْمَةُ اهللِ ،اِنَّمایُریدُ اهللُلُِی ْذهِبَ عَنْکُمُ الَِّرجْسَ َاهْلَ اْلبَیْتِ َو
4

م اهلل ،هر روز پنج مرتبه.
یُ َطهَِّرَکُمْتَطْهیراً ،الصَّالُة یَرْحَمْکُ ُ

 .7-2قاسمی نظر زمخشری را آورده است که مراد از رجس ،گناهان و مراد از طُهر ،تقوی
است.
نیز مینویسد :ابن کثیر گفته است :این صراحت دارد در این که همسران پیامبر از
اهل بیت هستند .برای این که آنان سبب نزول این آیه هستند و ...امّا گفتة عکرمه که این
آیه مخصوصاً دربارة زنان پیامبرصلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم نازل شده است ،اگر مراد این باشد
که آنان سبب نزول هستند نه دیگران ،این درست است .و اگر مراد این باشد که فقط آنان
مورد نظرند ،جای اعتراض است ،برای این که احادیث داللت دارند براین که مراد عامّتر از
 -1برهان ،3 :ص .325-309

 -2تفسیر جامع ،5 :ص .461-459

 -3تفسیر جامع ،5 :ص .461-459

 -4تفسیر المراغی ،8 :ص .7
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آن است و این که پیامبرصلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم علی ،فاطمه ،حسن و حسین را گرد آورد،
سپس آنان را با گلیمی که داشت پوشاند و گفت :اینان اهل بیت من هستند خدایا پلیدی
را از آنان دور بدار.
مسلم روایت کرده از حصین بن سبرة از زید بن ارقم که گفته است :پیامبرخدا
صلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم گفت :امّا بعد ،ایّها النّاس من بشر هستم و نزدیک است که
فرستادة پروردگارم [پیک مر ] بهسوی من بیاید و من بهاو پاسخ دهم .من در میان شما
دو یادگار گرانبها بهجا میگذارم :اوّل آنان کتاب خدا است که در آن هدایت و نور است...
سپس گفت :و اهل بیتم ...حصین بهاو گفت :ای زید اهل بیت او چه کسانی هستند؟ آیا
زنانش اهل بیت او نیستند؟
گفت :زنانش اهل بیت او هستند ،ولی اهل بیت او کسانی هستند که بعد از او
صدقه برای آنان حرام است و ممنوع.
گفتم :آنان چه کسانی هستند؟
گفت :آلعلی ،آلعقیل ،آلجعفر و آلعبّاس هستند.

1

 .8-2سیوطی چهار روایت آورده که این آیه دربارة زنان پیامبرصلّیاهللعلیه[وآله] وسلّم
نازل شده است .هفده روایت دیگر نیز آورده که آیه دربارة پنج تن گرامی است.

2

 .9-2قرطبی :ابتدا قول بههمسران پیامبر را آورده و سپس مینویسد:
امّ سلمه گفته است :این آیه در خانة من نازل شد .پیامبر خـدا صـلّیاهللعلیه[وآلـه]
وسلّم علی ،فاطمه ،حسن و حسین را دعوت کرد و همـراه آنـان بـهزیـر یـک گلـیم
خیبری رفت و گفت :اینان اهل بیت من هستند و آیه را خواند و گفت :خداوندا پلیدی را از
3

آنان دور بدار و آنان را پاك پاك بگردان...
 .10-2ابوالحسن شریف عاملی گوید:

 -1تفسیر القاسمی ،13 :ص  .250همین مطالب را سـعید حـوّی در االسـاس فـی التفسـیر ،8 :ص
 4438-4437گوید.
 -2در المنثور ،5 :ص .198

 -3الجامع ألحکام القرآن ،14 :ص .183-182
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تطهیر ،مطهّر ،مطهّرون ،طهر ،طهور و مانند آن.
تطهیر یعنی تنزیه و پاكسازی از آلودگیها ،خبائثها ،گناهان ،معایب ،نقائص ،در
آشکار و پنهان.
بدینجهت تأویل این مطلب بهصفای قلب و رهایی از گناه ،روشن است.
ائمه نهتنها خود مطهَّر (بهفتح هاء) هستند ،بلکـه مطهِّـر (بـهکسـر هـاء) نیـز
هستند یعنی دیگران را نیز تطهیر میکنند .ذیل آن «و ینزّل من السماء ماء لیطهّرکم به»

1

از امام باقر روایت شده که :آسمان ،پیامبر است؛ آب ،علی است؛ و خداوند بهسبب آن
دلهای کسانی را که والیت حضرتش را پذیرفتهاند ،مطهّر میسازد .در حدیث دیگر از امام
باقر که در کافی آمده ،میان قبول والیت ،تطهیر قلب شخص ،تسلیم در برابر ائمـه و
سالمت در مواقف قیامت ،پیوندی زیبا برقرار شده است.
در آیة تطهیر ،آمده که مطهّرین ،ائمهاند که خداوند ،انها را از کفر و شـکّ و گنـاه،
پاك داشته است .ذیل آیة «فی صحف مکرّمة مرفوعة مطهّرة» 2نیز رسیده که مراد ،اهل
بیت است .در معنای آیة «و طهّر بیتی» 3وارد شده که مراد ،دور ساختن دشـمنان دیـن از
4

آن است.

 -3روایات
 .1-3قالَ الْباقِرُ عَلَیْهِ السَّالمُ:اَلْرِّجْسُ هُوَ الشَّکُّ ،وَ النَشُکُّ فِی دینِنااَبَداً.

امام باقر فرمود :مراد از رجس دراین آیه شک است و ما هرگز در دیـن خـود
5

شکّ نمیکنیم.

 .2-3زید فرزند امام زین العابدین گفت :پدرم بهمن فرمود :بعضی از مـردم جاهـل و
 -1انفال.11 :

 -2عبس 13 :و .14

 -3حج.26 :

 -4مقدمه مرآة االنوار :ص .223

 -5بصائر الدرجات :ص .138
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نادان تصورّ کردهاند که مراد از اهل البیت ،همسران پیغمبر هسـتند .بـهخـدا قسـم
هرکس چنین خیال کند گناهکار است و دروغ گفته است.
زیرا اگر مقصود ،زنهای آن حضرت بودند ،بهجای کلمة َعنْکُمْ بایـد عَانْکُنَّ و
بهجاییُطَهِّرَکُمْ،یُطَهِّرکُنَّ استعمال میشد ،چنانچه در آیات سابق همینطور بوده و در
آیة «وَاْذکرنَ مایُتْلی فیبُیُاوتِکُنَّ» ضمیر تأنیث آورده است .بنـابراین آیـة تطهیـر ویـژة
خمسة طیّبه نازل شده و همسران پیغمبر مشمول مفاد آن نیستند.

1

 -4نتیجهگیری

 .1-4جملة «وَاَذْهَبَ عَنْکُمُ الرَِّجْسَ وَ طَهَّرَکُمتَطهیراً» ارتباط مستقیم با آیة شـریفه
دارد کـه میفـرمـاید :إِنَّمَايُرِيدُ اللَّهُلِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ ْجسَأَهْالَ الْبَيْاتِ وَيُطَهِّارَكمُتَطْهِايًا

(احزاب.)33 ،
 .2-4ایـن عبارت زیـارت جـامعه ،از نظـر مفهوم با بیشتر روایتهای این تفاسیر مطابقت
دارد.
 .3-4در آیه« ،یُذْهِبَ وَ یُطَهِّرَ» بهصورت مضارع هستند .ولی در عبارت زیارت« ،اَذْهَابَ وَ

طَهَّرَ» بهصورت ماضی هستند .ظاهراً این لفظ ماضی هم بر زمان گذشته و هم بر محقـق
بودن مفهوم داللت میکند.
 .4-4در نور الثّقلین ،4 ،ص  ،271ضمن تفسیر آیه ،بهاین جملة زیـارت جامعـه اسـتناد
شده است.
 .4-5مقام طهارت ائمّة اطهار ،بر وجهی است که مکرّر در زیارت هر یک از آن بزرگواران

 -1بحار االنوار ،35 :ص .207
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آمده است ،مثالً جملة :اَشْهَدُاَنَّکَ طُهْرٌ طاهِرٌ مُطَهَّرٌ مِنْ طُهْرٍطاهِرٍ مُطَهَّارٍ (گواهی میدهم کـه
تو پاکی و پاك و پاکزاده و پاکیزهای از نژاد پاك و پاکیزه).

1

 .6-4این جملة زیارت که ناظر بهآیة شریفة تطهیر است ،بهاتّفاق شـیعه و مشـهور عامّـه
درشأن خاندان رسالت نازل شده و گواه عصمت این دودمان است.

 -1بحار االنوار ،101 :ص .337
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آهییهجدهم
ى اْلقُرْبى
قُللَّاأَسَئلُكمُ عَلَْيهِأَجْرًاإِلَّا الْمَوَدََّة ف ِ

(شوری)23 :

وَ لَکُمُ الْمَوَدَّ الْوا

(زیارت کبیره)

 -1مفردات

َدُه ودّاً :وقتی که او را دوست داشته باشی.
ت الرَّجَُلاَوُّ
 .1-1ابن منظور گویدَ :وِد ْد ُ
و وُدّ وَدّ وِدّ :مودّت است ...و معنای این گفتة خداوند عزّوجلّ[ :قُللَّاأَسَئلُكمُ عَلَيْهِ

َدةَ فىِ الْقُرْبى] این است :در مقابل تبلیغ رسالت ،مزدی را از شما نمیخواهم ،ولی
أَجْرًاإِلَّا الْمَوَّ
بهیاد شما میاندازم مودّت در قربی را.

1

نیز گوید :قریب و قرابة :خویشاوند است و جمع از زنان ،قرائب و از مـردان اقـارب
است.
و اگـر گفتـه شـود قـربـی ،جـائـز است و القةرابةةة و القـربــی :نـزدیـکــی در
نسب است .و قـربـی در خـویشـاونـدی است ...و میگـویـی :بین مـن و او قةرابة اسـت
و قُـرْب است ،و قُـربی است و مَقْةرَبَةة اسـت ...و ایــن گفتـة خـداونــد تعــالی( :قُاللَّاا

أَسَئلُكمُ عَلَيْهِأَجْرًاإِلَّا الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبى) یعنی :مگر این که مرا بهخاطر خویشاوندیم با شما
2

دوست داشته باشید.

 -1لسان العرب ،15 :ص .248-247

 -2همان ،11 :ص . 84
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 -2اقوال مفسرّان

 .1-2طبرسی گوید :در معنی آین آیه اختالف شده و سه گفتار هست:
 -1حسن و جبائی و ابیمسلم گفتهاند قربی در این آیه بهمعنی تقرّب جستن
بهدرگاه الهی است .و مودّت فی القربی یعنی دوست داشتن طاعت و تقوی در راه تقرّب
بهدرگاه الهی.
یعنی :من در باب تبلیغ و تعلیم شریعت از شما اجری جز دوستی و محبّت نسبت
بهاعمال صالحی که شما را بهدرگاه الهی مقرّب سازد نمیخواهم.
 -2ابن عبّاس و قتاده و مجاهد و جماعتی گفتهاند .یعنی :مرا بهخاطر قرابتی که با
شما دارم دوست بدارید و بهخاطر خویشاوندی مرا حفظ کنید .تمامی قریش با رسول
خدا نسبت خویشاوندی داشتند ،و لذا طرف خطاب آیه تنها مردم قریش خواهند بود.
و معنی چنین خواهد شد :اگر مرا بهخاطر نبوّت و پیامبری دوست نمیدارید ،بهخاطر
خویشاوندی و قرابتی که بین من و شما است دوست داشته باشید.
 -3از علیّ بن الحسین و سعید بن جبیر و عمرو بن شعیب و حضرت باقر و
حضرت صادق و جماعتی نقل شده که معنی آیه این است :من از شما در برابر
رسالتم جـز دوست داشتن نزدیکـانم و اهـل بیتم مـزدی نمیخواهم ،هر احترامی که
میخواهید بهمن بگذارید ،بهآنان بگذارید.
بنا بر هر سه قول گذشته ،دربارة استثنای «االّ المودّة» دو قول گفته شده است:
 -1این استثناء منقطع است ،زیرا مودّت اهل بیت بهوسیلة اسالم واجب شده،
بنابراین پاداش رسالت نیست.
 -2استثناء متصّل است ،بهاین معنی که من از شما درمقابل رسالتم مزدی
درخواست نمیکنم مگر مودّت اهل بیتم که همین مودّت را مزد خودم قرار دادهام و بـدان
رضایت دارم .مثل آن کـه از دیگـری در خـواستی میکنی ،آن شخص مـیخواهد بـهشما
نیکی کند ،بـهاو میگـویی :اگر میخواهی نسبت بهمن نیکی کنی ،نیازم را برطرف کن.

فصل پنجم .بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعهی کبیره \ 235
بنابراین جایز است معنی آیه این طور باشد که من برای رسالتم چیزی از شما
درخـواست نمیکنم مگـر دوست داشتن اهـل بیتم کـه ایـن نیز سودش بهخودتان
بازمیگردد .پس مثل آن است که من از شما مزدی درخواست ننمودهام ،همانگونه که
بیان آن در تفسیر آیة ما سَألْتُکُمْ مِ ْناَجْ ٍرَفهُوَلَکُمْ (سباء )47 ،آمده است.
ابوحمزة ثمالی درتفسیر خود روایت کرده میگوید :عثمان بن عمیر از سعید بن
جبیر از عبداهلل بن عبّاس روایت میکند :هنگامی که رسول خدا وارد مدینه شد و
اساس اسالم را استوار فرمود ،انصار گفتند :خدمت رسول خدا برویم و بهاو بگوئیم
اگر الزم داشته باشی ،اموال ما در اختیار تو است ،هر فرمانی دربارة آن بدهی هیچ مانع و
اشکالی در بین نیست .انصار خدمت حضرت رفتند و این اظهار را نمودند .این آیه
نازل شد:
َدَة ف ِى الْقُرْبى.
قُللَّاأَسَئلُكمُ عَلَيِْهأَجْرًاإِلَّا الْمَوَّ
حضرت آیه را برآنان خواند و فرمود :پس از من نزدیکان مرا دوست داشته باشید.
انصار از خدمت حضرت بیرون رفتند در حالی که تسلیم فرمان او بودند.

1

 .2-2حویزی در تفسیر نور الثّقلین  25حدیث از کتابهای روایی و تفسیری مشهور از
جمله :قرب االسناد حمیری ،جوامع الجامع ،محاسن برقی ،روضة کافی ،احتجا طبرسی،
مجمع الیبان ،اصول کافی ،علل الشّرایع ،امالی شیخ طوسی ،عیون االخبار ،خصال ،تفسیر
علیّ بـن ابـراهیم آورده ،بهاین مضمون که مراد از فی القربی که مودّت بهآنها اجر و مزد
رسالت بیان شده ائمّة اطهار هستند.

2

 .3-2در تفسیر اثنی عشری در ذیل آیة مذکوره آمده است:
مودّت :از «ودّ» آمده و اصل آن «وَتَدَ» که میخ باشد ،یعنی محبّتی مانند میخ که
بهدیوار فرو رود و در سویدای قلب فرو رود که تزلزل نیابد و متحرّك نشود .و در ذیل آیه
بهسه مطلب اشاره شده :مطلب اوّل در مورد اقسام محبّت ،مطلب دوّم در خصوص احادیث
 -1مجمع البیان ،9 :ص .39-36

 -2نور الثقلین ،4 :ص .576-570
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وارده در فضیلت آلمحمّد و مطلب سوّم در مورد شأن نزول آیة شریفه.
راجع بهاقسام محبّت گفته شده است :مودّت و محبّت ،از امور اضافی است و اقسام
مختلف دارد :سلبی ،خلقی ،التزامی ،تکلیفی.
محبّت تکلیفی آن است کـه خـدای متعال تمـام امّت را تکلیف و امـر فرموده کـه
محبّت حضرت پیغمبر و ذریّـة معصومین او را در قلب و سینههـای خود جـای
دهنـد بهمـرتبهای کـه محبّت ایشان از نفس و مال و جان و اوالد و پدر و مادر خود
بیشتر باشد.

1

 .4-2بـروجـردی در تفسیـر جـامـع دوازده روایت از معصـومیـن آورده ،از جمـلـه
این که:
درکافی از حضرت صادق روایت کرده که بهابیجعفر احول فرمود :مردم بصره
در تفسیر این آیه چه میگویند؟ گفت :میگویند :این آیه دربارة قریش ـ که بستگان
پیغمبر اکرم هستند ـ نازل شده است .فرمود :دروغ میگویند .این آیه درشأن ما ائمّه از
2

اهل بیت پیغمبر و اصحاب کساء نازل شده است.

 .5-2در تفسیر نور ذیل آیة مودّت پانزده پیام قرآنی بیان شده است ،از جمله:
 -1درخواست مزد از زبان خود سنگین است ،لذا پیامبر مأمور میشود از طرف
خداوند مزد خود را بهمردم اعالم کند.
 -2مودّت بدون معرفت امکان ندارد .پس مزد رسالت قبل از هر چیز شناخت اهل
بیت پیامبر است سپس مودّت آنان.
 -3قُربی معصومند .زیرا مودّت گناهکار نمیتواند مزد رسالت قرار گیرد.
 -4مودّتی که قهراً همراه با معرفت و اطاعت است تنها در اهل بیت مستقر است.
3

کلمة «فی» رمز آن است که جایگاه مودّت تنها اهل بیت است.

 -1تفسیر اثنا عشری ،11 :ص .422-416
 -3تفسیر جامع ،6 :ص .237-236

 -2تفسیر جامع ،6 :ص .237-236
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 .6-2زمخشری نوشته است( :اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی اْلقُربی) ...یعنی از شما مـزدی نمیخـواهم
بـهجز این .یعنی این که خویشاوندان مرا دوست داشته باشید .قربی مصدر است مانند
زُلْفی و بُشْری بهمعنی قرابت است و مراد (فِیاَهْلِ اْلقُرْبی) است .روایت شده :وقتی که این
آیه نازل شد پرسیدند :یا رسول اهلل این خویشاوندان تو که محبّت آنان بر ما واجب شده
چه کسانی هستند؟ فرمود :علی ،فاطمه و دو پسرشان...

1

 .7-2مغنیه مینویسد :در تفسیر البحر المحیط تألیف ابوحیّان اندلسی و روح البیان
اسماعیل حقّی آمده است :وقتی که این آیه نازل شد پرسیدند :یا رسول اهلل این
خویشاوندان تو که محبّت آنان بر ما واجب است چه کسانی هستند؟ گفت :علی ،فاطمه،
2

حسن و حسین.
 -3روایات

 .1-3در یک روایت از پیامبر اکرم ده اثر بر محبّت خاندان رسالت مترتّب شده
و سه پیامد بغض و دشمنی آنان بیان شده است.
هلل عَلَیِْه َو آله:
قالَ رَسُوُل اهللِ صَلَّی ا ُ
ت شَهیداً.
ُب آلِ مُحَمَّ ٍد ما َ
ت عَلَی ح ِّ
 -1مَ ْن ما َ
ُب آلِ مُحَمَّ ٍد ماتَ مَغْفُوراًلَهُ.
ت عَلَی ح ِّ
-2اَال َو مَنْ ما َ
ُب آلِ مُحَمَّ ٍد ماتَ تائِباً.
ت عَلَی ح ِّ
-3اَال َو مَنْ ما َ
ُب آلِ مُحَمَّ ٍد ماتَ مُؤمِناً مُسْتَکْمَِل اْلِایمانِ.
ت عَلَی ح ِّ
-4اَال َو مَنْ ما َ

 -1کشاف ،3 :ص  .403-402همین روایت را قرطبی نیز در الجـامع ألحکـام القـرآن ،16 :ص 22
آورده است.

 -2الکاشف ،6 :ص .522
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ُم ُمنْکَرٌَونَکِیرٌ.
ک الْمَ ْوتِبِالْاَنَّةِ ث َّ
َمدٍبَشَّرَهُ مََل ُ
ُب آلِ مُحَّ
ت عَلَی ح ِّ
 5و-6اَال وَ مَ ْن ما َ
ساِلیبَیْتِ زَوْجِها.
ف الْعَرُو ُ
ز ُّ
فاِلَی الْاَنَِّة کَماتَ ِ
ز ُّ
ُب آلِ مُحَمَّدٍیَ ِ
ت عَلَی ح ِّ
-7اَال وَ مَ ْن ما َ
ُب آلِ مُحَمَّ ٍدفُِتحَلَُهفِیَقبْرِِه باباِناِلی الْاَنَّةِ.
ت عَلَی ح ِّ
-8اَال وَ مَ ْن ما َ
رهُ مَزارَ مَالئِکَِة الرَّحْمَةِ.
هللقَبْ َ
ُب آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ ا ُ
ت عَلَی ح ِّ
-9اَال وَ مَ ْن ما َ
ت عَلَی السُّنَّةِ َو الْاَماعَةِ.
َمدٍ ما َ
ُب آلِ مُحَّ
ت عَلَی ح ِّ
-10اَال وَ مَ ْن ما َ
َمدٍ جاءَیَوَْم الْقِیامَةِ مَکْتُوبًابَیْ َن عَیْینَیْهِ:آیِسٌ مِ ْن رَحْمَِة
ت عَلَیبُغض آلِ مُحَّ
-11اَال وَ مَنْ ما َ
اهللِ.
ت کافِراً.
َمدٍ ما َ
ت عَلَیبُغض آلِ مُحَّ
-12اَال وَ مَ ْن ما َ
َم ٍدلَمْیَشُمَّ رائِحَِة الْاَنَّةِ.
ض آلِ مُحَّ
ت عَلَیبُْغ ِ
-13اَال وَ مَ ْن ما َ

کسی که مرگش فرا رسد در حالی که سرمایة محبّت و ره توشة مودّت این خاندان
را دارد شهید ،مغفور ،تائب ،با ایمان کامل از دنیا رفته و فرشتگان قابض ارواح و مالئکـة
سئوال قبـر او را نـویـد بهشت داده و چونان عروسی که بهخانة شوهر میرود بـهسوی
بهشت گـام بـرمیدارد و از قبـرش دو در بهسوی بهشت گشوده گردد و مرقدش مزار
فرشتگان قرار گیرد و بر سنّت ـ راستین پیامبر ـ و جماعت ـ اهل حقّ ـ از دنیا برود.
و آن کس که با بغض و دشمنی آنان بمیرد میان دیدگانش یأس و ناامیدی از
رحمت حق تعالی رقم خورد ،کافر بمیرد و بوی بهشت بهمشامش نرسد.

1

 .2-3از امام صادق دربارة آیة یاد شده «آیة مودّت» پرسیدند .فرمود :والیت
امیرالمؤمنین ودّ است که خدا بیان فرموده است.

2

 -1کشــاف ،4 :ص 221-220؛ فخــر رازی ،27 :ص 166-165؛ الجــامع ألحکــام القــرآن،8 :
ص .5843

 -2کافی ،1 :ص .431
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 -4نتیجهگیری

در این بخش از زیارت ،هفت جمله ذکر شده که چون دانههای گوهری بهیک
رشته کشیده شدهاند .کلمه «لَکُمْ» که در آغاز آمده ،طراز و سلک ارتباط و رشتة اتّصال
این جمالت است.
َدُة الْوا ِجبَةُ.
م الْمَوَّ
 .1وَلَکُ ُ
ت الرَّفِیعَةُ.
َ .2و الدَّرَجا ُ
َ .3و الْمَقاُم الْمَحْمُودُ.
هلل عَزَّوَجَلَّ.
َ .4و الْمَکاُن الْمَعْلُومُ ِعْندَا ِ
َ .5و الْااُه الْعَظِیمُ.
کبِیرُ.
َ .6و الشَّأُن الْ َ
َ .7و الشَّفاعَُة الْمَْقبُولَةُ.

الم لکم ،الم تملیک یا الم اختصاص ،هر چه باشد بیان گر این حقیقت است که
این کماالت هفت گانه از آنِ این خاندان و خاصّة این دودمان است.
و نخستین آنها فرض مودّت و وجوب محبّت است .عبارت زیارت جامعه
َدةُ الْوا ِجبَةُ» با بسیاری از روایتها و تفسیرهایی که در این تفاسیر آمده است،
«َولَکُمُ الْمَوَّ
مطابقت دارد .احادیث رسیده از فریقین نسبت بهآن بهحدّ تواتر میرسد .طبق گواهی آیات
قرآن ،سود این محبّت چیزی نیست که بهپیامبر برگردد ،بلکه نتیجة آن صددرصد
عاید خود مؤمنان میشود.
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آهیی نوزدهم
ر
ت الْأَرْضُِبنُو ِ
َوأَشْرَقَ ِ

رَهب
ِّا(سورة زمر)69 :

وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوِرکُمْ

(زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

راغب گوید :شَرَقَتِ اْلاَرْضُ شُرُوقاً :خورشید طلوع کرد .اَشْرَقَتْ :تابید و درخشید.
بِالْعَشِیِّ َو اْلاِشْراقِ یعنی زمان تابش و طلوع خورشید.

1

 -2اقوال مفسرّان

 .1-2طبرسی گوید:
زمیـن بهعـدل پـروردگـارش در روز قیـامت روشن شد ،زیـرا نـور و روشنایـی
زمیـن بـهعـدل و داد است چنـان کـه نـور علـم و دانش بهعمل و کـردار است و این
سخن «حسن» و «سدّی» است .و برخی گفتهاند :زمین میدرخشد بهنوری که خداوند
خلق کرده و بهواسطة آن زمین قیامت را روشن ساخته ،بدون این که خورشید و ماهی در
2

کار باشد.

 .2-2حویزی در تفسیر نور الثّقلین ذیل آیة مذکوره دو روایت آورده است :در حدیث اوّل
مفضّل بن عمر از امام صادق روایت کرده است که فرمود :ربّ زمین ،امام آن است،
گفتم :هنگامی که قیام کند چه خواهد شد؟ فرمود :مردم از نور خورشید و ماه بینیاز
میشوند و از نور امام بهره میگیرند.
 -1مفردات :شرق.

 -2مجمع البیان ،8 :ص . 654

 / 242مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره

در حدیث دوّم در ارشاد مفید رحمهاهلل از آن حضرت روایت شده که فرمود:
هنگامی که قائم ما ظهور کند ،زمین بهنور پروردگارش روشن میشود و مردم از
نور خورشید بینیاز شده و تاریکی از بین میرود.

1

 .3-2شاه عبدالعظیمی گوید:
مراد از نور ،عدل و حکم صواب است .و تسمیة آن بهنور ،بهجهت ظهور حقوق و
رفع ظلمت ظلم است بهسبب آن ،و اضافة آن به«ارض» بهاعتبار آن است که بهسبب نشر
عدل و نصب موازین قسط و حکم بهحق ،عرصة قیامت مزّین و منّور شود.
لذا دربارة سلطان عادل گویند« :اَشْرَقَتِ الْآفاقُ ِبنُورَِعدْلِکَ» ودربارة سلطان ظالم
2

ت اْلبِالدَ».
گویندَ« :اظْلَمْ َ
 .4-2قرطبی گوید:

«وَ أَشْرَقَتِ اْلأَرْضُِبنُورِ رَهبِّا» اشراق زمین روشن شدن آن است .گفته میشود:
ر
«اَشْرَقَتِ الشَّمْسُ» وقتی که روشن شود .و «شَرَقَتْ» وقتی که طلوع کند .ومعنی «ِبنُو ِ

رَبِّها»« ،بَِعدْلِ رَبِّها» است .حسن و دیگران این طور گفتهاند .و ضحّاك گفته است :یعنی
بحکم ربّها و معنی هردو یکی است ،یعنی روشن شده است با عدالت خداوند و داوری او
یعنی بین بندگانش با حقّ .ظلم ،ظلمات است و عدل ،نور ...ابن عبّاس گفته است :نور
مذکور در اینجا ،از نوع نور خورشید و ماه نیست ،بلکه نوری است که خداوند آن را خلق
ت
میکند و بهوسیلة آن زمین را روشن میگرداند ...و ابن عبّاس و عبید بن عمیر (َوُأشْرِقَ ِ
3

اْلأَرْضُ) بهصورت مجهول خواندهاند.

 .5-2زمخشری ،نورانی شدن زمین را بهوسیله اقامة خداوند حقّ و عدالت در آن و بسط
 -1نورالثقلین ،4 :ص .504-503
 -3الجامع ألحکام القرآن ،15 :ص .282

 -2تفسیر اثناعشری ،11 :ص .270-269

فصل پنجم .بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعهی کبیره \ 243
قسط در حساب و وزن حسنات و سیّئات میداند.

1

 .6-2مراغی ،آلوسی و قاسمی ،نورانیت زمین را بهتابش نور عدل در آن میدانند.

2

 .7-2ابوالحسن شریف عاملی ،یک بخش از کتاب خود را بهالفاظی مانند اهلل و رب
اختصاص داده که بهامیرالمؤمنین یا اهل بیت تأویل شده است.
خالصة بیان ایشان آن است که تأویل اینگونه الفاظ بهاهلبیت ،مصداق غلوّ
نیست ،بلکه از باب مَجاز عقلی است که تجوّز در اِسناد را میطلبد .زیرا تمام افعال خداوند
در عالَم خلقت ،از مجرای اهلبیت میگذرد.
همچنین بسیاری از نسبتهای ناروا که در قرآن ،از زبان کافران و مخالفان نسبت
بهخداوند متعال یاد شده ،در واقع نسبتهای ناروایی بوده که آنها بهاولیای خدا نسبت
میدادند.
مثالً ذیل «لقد مسع اهلل قول الذین قالوا انّ اهلل فقیر و حنن اغنیاء» 3از امام باقر روایت
کرده که فرمود« :آنان کسانی هستند که میپندارند که امام بهاموالی که نزد او میبرند،
نیازمند است ».شریف عاملی توضیح میدهد که آنان ،حجّتهای خدا را بهفقر و نیازمندی
وصف کردند ،لذا گویی خداوند را بهاین مطلب نسبت دادند .در تفسیر قمی ذیل آیه آمده
است که امام معصوم فرمود :آنان خدا را ندیدهاند تا او را فقیر بدانند ،بلکه اولیای خدا را در
حال فقر دیدند ،آنگاه گفتند :اگر خدا غنی بود ،اولیای خود را بینیاز میکرد.
مثال دیگر ،روایتی است از امام ذیل آیة «فیسبّوا اهلل» 4فرمود :آیا دیدهای کسی
ب اهلل».
خدا را دشنام گوید؟ راوی پاسخ منفی داد .امام فرمود« :من سبّ ولی اهلل فقد س ّ
شریف عاملی چندین باب در این مورد گشوده که در موضوع خود ،ابتکاری و
پرمطلب است .از جمله در باب کلمة «ربّ» چند آیه میآورد که در روایت بهامام تأویل
 -1کشاف ،3 :ص .357
 -2تفسیر المراغی ،8 :ص 34؛ روح المعانی ،12 :ص 29؛ تفسیر القاسمی ،14 :ص .218
 -3آل عمران.181 :

 -4انعام.108 :
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شده است .از جمله:
ـ سقاهم ربّهم شرابا طهورا

1
2

ـ و کان الکافر علی ربه ظهیرا
3

ـ مثل الذین کفروا بربّهم ا

4

ـ اما من ظلم فسوف نعذَّبه ،ثمیُرّد إلی ربّه فیعذَّبه عذابا نکرا ا

در تمام این آیات ،ربّ بهائمه تأویل شده است.
شریف عاملی مینویسد :ربّ بدون تقیید و بهاطالق ،یعنی خالق جلّشأنه ،ولی با
اضافه بهغیر ،بهمعنی سرور و مالک بکار میرود ،مانند آیة «اذکرنی عند ربک» 5که در
قصة حضرت یوسف آمده و بهاجماع مفسّران ،مراد از آن ،عزیز مصر است.
شریف عاملی از استادش عالمه مجلسی نقل میکند که :در آیة «یردُ الی ربه»
ممکن است مراد از بازگرداندن بهربّ ،بازگرداندن افراد بهکسی باشد که خداوند ،او را برای
حساب مردمان معیّن فرموده است .و این مَجازی شایع است .و منظور از ربّ،
6

امیرالمؤمنین است که صاحب و حاکم بر آنها در دنیا و آخرت است.

عاملی بهمناسبت این بحث ،گفتاری مفصّل در مورد غلوّ آورده که مطالب کلیدی و
7

اساسی دربردارد.

 -1انسان.21 :
 -3ابراهیم.18 :

 -2فرقان.55 :
 -4کهف. 87 :

 -5یوسف.42 :

 -6مقدمه مرآة االنوار :ص .59-57

 -7متن آن در :مقدمه مرآة االنوار :ص  .69-59ترجمة فارسی این گفتار در منبع زیر چاپ شـده اسـت:
جستاری در غلو ،مولی ابوالحسن شریف عاملی ،ترجمه ابوالقاسم آرزومندی ،در مجموعـة :عطـارد دانـش
(جشننامه استاد عزیزاهلل عطاردی) ص  ،486-459تهران :کتابخانه مجلس.1390 ،
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 -3روایات
 .1-3قالَ ابُو َعْبدِاهلل عَلَیْهِ السَّالمُ :اِذا قامَ قائِمُنا اَشْرَقَتِ اْلاَرْضُِبنُوِرهِ وَ اسْتَْغنَی الْعِبادُ عَنْ ضَ ْوِء

الشَّمْسِ.

1

امام صادق فرموده است :هنگامی که قائم ما قیام کند ،زمین بهنور
پروردگارش روشن شود و مردم از نور خورشید بینیاز شوند.
 2-3عن علیَّ بن موسی الرًضا ... فَقیلَلَهُ:یَابْنَ رَسُولِ اهللِ وَ مَنِ الْقائِمُ مِنْکُمَْاهْلَ اْلبَیْتِ ؟
ُل ظُلْمٍ،
َیدَِةاِالماءِ،یُطَهِّرُ اهللُبِِه اْلاَرْضَ مِ ْن کُلِّ جَوْرٍ وَیُقَدِّسُها مِ ْن کِّ
قالَ:اَلرّابِعُ مِنْ وُْلدِی،اِبْنُ سِّ
ض
(وَ هُوَ) اَّلذِییَشُکُّ النّاسُ فِی وِالَدتِهِ .وَ هُوَ صاحِبُ الغَْیبَةِ َقبْلَ خُرُوجِهَِ .فاِذا خَرَجَاَشْرَقَتِ اْلاَرْ ُ
2

ماَ َح ٌداَحَداً.
سفَالیَظْلِ ُ
رهِ ،وَ وُضَِع میِزاُن الَْعدْلِبَیْ َن النّا ِ
ِبنُو ِ

از علیّ بن موسی الرّضا پرسیدند :ای فرزند رسول خدا! از میان شما اهل بیت،
قائم چه کسی است؟ فرمود :چهارم از فرزندان من است و پسر سرور کنیزکان است.
خداوند بهوسیلة او زمین را از هر جور و ظلمی پاکسازی میکند و او کسی است که مردم
در تولّد او شک میکنند .او پیش از قیام ،غیبت میگزیند .وقتی که ظهور کند ،زمین با نور
او تابناك میشود ،در بین مردم ترازوی عدالت برقرار میشود و هیچ کسی بهدیگران ظلم
نمیکند.
 -4نتیجهگیری

 .1-4بعضی از مفسران در آیه« ،ارض» را ارضِ مَحشر میدانند .ولی ظاهراً ارض
اختصاص بهمحشر ندارد .و دنیا را نیز دربرمیگیرد.

 -1غیبت طوسی :ص .468

 -2کمالالدین :ص 372-371؛ كفايةاالثر :ص .270

 / 246مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره

 .2-4مورد این آیه در ظهور حضرت حجّت است .او ،نور حقیقی و معنوی قائم بهذات
پروردگار است که از پرتو آن تمام کائنات را روشنی بخشیده است و مصداق آن در تمام
مراتب انوار ظاهر است .از آیة شریفه اللَّهُنُورُ السَّمَاوَاتِ وَ اْلأَرْض 1نیز میفهمیم که نور او
ر
برهمه چیز پرتو افکنده است .حضرت علی در دعای کمیل عرض میکند :وَ ِبنُو ِ

وَ ْجِهکَ اَّلذِی اَضاءَلَهُ کُلُ َشیْءٍ .لذا هر نوری در جهان ،از منبع فیاض نور او سرچشمه
گرفته و تمام انوار ظاهر و باطن از وجود منوّر اوست.
بنابراین نوری که بهانبیاء و معصومین اضافه شده ،همه از جانب اوست و
جمله زیارت مؤیّد این معناست که درخشندگی نور این بزرگواران در زمین ،از پرتو نور
الهی است.
 .3-4موضوع قابل توجّه در شرح این فقره از زیارت و تطبیق با آیة شریفه این است که
خداوند متعال میفرماید :وَأَشْرَقَتِ اْلأَرْضُِبنُورِ رَهبِّا ...و روشن شود زمین بهمالک آن .باید
دانست که ربّ اگر بدون مضاف ذکر شود ،بهمعنای آفریدگار سبحان است .ولی اگر با
مضاف ذکر شود ،بهمعنی مالک و صاحب است .بهآسانی میتوان پذیرفت که خداوند ،اهل
بیت را مالک زمین کرده باشد،در حالی که خود ،املک بدان باشد.
 .4-4نور ظاهری زمین بهماه و خورشید است ،ولی نور واقعی زمین بهعلم و حکمت و
عدل و معرفت است ،که وابسته بهوجود مقدس خاندان رسالت است .این امر در
حدّی محدود قبل از ظهور ،و در حدّ گسترده در زمان ظهور موفور السرّور مهدی آلمحمّد
عجّل اهلل تعالی فرجه الشرّیف محقّق خواهد شد.
در آن زمان ظاهر زمین نیز بهنور امام روشن شود ،چون بسیاری از حقایق
عصر ظهور برای ما ،در عصر غیبت قابل درك نیست.

 -1نور.35 :
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ب یس
آهیی تم
ِن عَلَْينَا حِسَاهبُم
م إَّ
ِنإِلَْينَاإِيَاهبُمُْ.ث َّ
إَّ

(سورة غاشیه)25 -26 :

وَ اِیابُ الْخَلْقِ اِلَیْکُمْ وَ حِسابُهُمْ عَلَیْکُمْ

(زیارت جامعۀ کبیره)

 -1مفردات

ابن منظور گوید :اِیاب :اَْلاَوْبُ :الرّجوع .و در حدیث پیامبر هست که هنگامی
که از سفر برمیگشت ،میگفت :آِیبُونَ تاِئبُونَلِرَبِّنا حاِمدُونَ  ...آبَیَؤُوبُاَوباَ ً:فهُوَ آیِبٌ .و در قرآن
ِنإِلَْينَاِإيَاهبُمْ .و ِإيَاهبُمْ یعنی رُجُوَعهُم.
عزیز آمده است :إَّ
فرّاء گفته است :ایاب بهتخفیف یاء است و تشدید در آن اشتباه است و زجّا گفته
است :ایّاب با تشدید هم خوانده شده است.

1

نیز گوید :حساب :زیاد و در قرآن است «عَطاءً حِساباً» یعنی کَثیراً کافِیاً  ...و
حساب و حسابة یعنی شمارش...

2

 -2اقوال مفسّران

 .1-2طبـرسی گـویـد :بـازگشت ایشان بعـد از مـر

و پـاداش اعمـالشان بـهسوی

مـاست .ایـن سخـن ،جـامع بین وعـده و وعیـد است ،بـدان معنی کـه امـر آنهـا تـو را
نـاراحت و مشغـول نکنـد .زیـرا آنهـا اگـرچـه بـا تـو دشمنـی ورزیـده و آزارت کـردند،
امـا بـازگشت تمـام آنهـا بـهحکـم مـاست و از دست مـا نمیرونـد ،پـاداش و کیفـر
 -1لسان العرب ،1 :ص .257

 -2همان ،3 :ص .163

 / 248مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره

کـردارشان برماست

1

 .2-2حویزی در تفسیر نور الثّقلین  13روایت ازکتابهای تفسیر علیّ بن ابراهیم ،امالی
طوسی ،روضة کافی ،بصائر الدّرجات ،من الیحضره الفقیه ،اصولکافی ،احتجا طبرسی،
نهجالبالغه ،عیون االخبار و عللالشّرایع آورده بهاین مضمون که حضرات معصومین
این دو آیة مبارکه را بهخود نسبت دادهاند ،از جمله روضه کافی.
مضمـون روایت منقـولـه از روضة کـافی ایـن است کـه :سماعه گوید :در خانة
کعبه حضور حضرت مـوسی بـن جعفـر نشسته بـودم و مـردم مشغول طواف بودند.
آن حضرت بهمن فرمود :ای سماعه! بازگشت این خالیق بهسوی ماست و ما بهحساب
آنهـا رسیدگی میکنیم و شفاعت ایشان مینماییم و خداوند شفاعت ما را میپذیرد و
2

اجـابت میفرماید.

 .3-2در تفسیر اثنی عشری آمده است که:
ایـن آیـه دو حکـم دربـردارد :وعـده بـهپیغمبر کـه انـدوه و مـالل بـهخـاطـر
مبـارك راه مـده کـه کفّار اگـرچه بـا تـو معـاندت میکنند و ایـذاء و آزار بـهتـو رسانند،
بـازگشت ایشان بهحکـم مـا و مجـازات ایشان بـرمـاست و بـهزودی از دغـدغـة آنهـا
فـارغ شوی و نزد مشاهدة عذاب ایشان خوشحال و شادمان گردی .و دیگر وعید بهکفّار
کـه آنها گمان نکنند که یومالحساب و العقاب نیست ،بلکه بهزودی در عالم دیگر بهجزا
3

خواهند رسید.

 .4-2طباطبایی گوید:
مصدر «اِیاب» بهمعنای بازگشتن است و کلمه «اِلَیْنا» خبر مقدّم برای کلمة «اِنَّ»
است .و اگر جلوتر ذکر شده ،برای تأکید و نیز برای رعایت فواصل آیات است نه این که
بخواهد انحصار را برساند ،چون هیچ کس نگفته که مردم بعد از مر

 -1مجمع البیان ،10 :ص .613
 -3تفسیر اثنا عشری.182 ،14 :

بهغیر خدای

 -2نورالثقلین ،5 :ص .570-568
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سبحـان بـرمیگـردند تـا آیـة شریفه بفرمـاید :تنهـا برگشتشان بهسوی ماست.
طباطبایـی ،روایتی از امام صادق نقل کرده که آن حضرت فرمودهاند :کُلُّ اُمٍَّة
زمانِها وَیَعْرِفُ اْلاَئِمَّةُاَولِیائَهُمْ وَاَعْداَئهُمْبِسیماُهمْ وَ هُوَقَوْلُهُ :وَ عَلىَ اْلأَعْرَافِ رِجَاٌل
یُحاسِبُهااِمامُ َ

يَعْرِفُوَن كُلَّا بِسِيمَاهُم.

1

حساب هر امتّی را امام زمانش میرسد و امام اولیاء خود و نیز دشمنان خودشان را
بهسیمایشان میشناسند .و این کالم خداست که میفرماید :بر اعراف مردانی هستند که
2

هرکسی را بهسیمایش میشناسند.
 .5-2قرطبی گوید:

«اِیاابَهُم» یعنی بازگشتشان بعد از مر  ...و ابو جعفر ایّاب را با تشدید یاء خوانـده
3

است .و زمخشری هم گفته که ابوجعفر مدنی ایّاب را با تشدید خوانده است.
 .6-2سعید حوّی گوید:

(إِنَّإِلَيْنَاإِيَاهبُمْ) یعنی رُجُوعَهُمْ .فایدة تقدیم جارّ و مجرور (خبر بر اسـم) .تشـدید در
وعید است (و همچنین حَصْر) ،یعنی بازگشت آنان بهسوی کسی نیست بهجز جبّار مقتـدر
بر انتقامُ( .ثمَّإِنَّ عَلَْينَا حِسَاهبُم) ابن کثیرگفته است :یعنی ما آنان را بر اعمالشان محاسبه و
4

مجازات میکنیم.

 .7-2آلوسی گوید:
اِیابُ مصدر آبَ است یعنی رَجَـعَ .جمـع بـودن ضـمیر در اِیـابَهُمْ و همچنـین در
حِسابَهُمْ بهاعتبار معنی (مَنْ) است ،همچنان که مفرد بودن ضمیر در آیة قبلی بهاعتبار لفظ
(مَنْ) است.

 -1اعراف.46 :

 -2المیزان :ترجمة موسوی همدانی ،20 ،ص.211

 -3الجامع ألحکام القرآن ،20 :ص .38

 -4االساس فی التفسیر ،11 :ص . 6498
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(ُثمَّإِنَّ عَلَيْنَا حِسَااهبُم) ...تقدیر این دو جمله با (اِنَّ) و تقدیم خبر بر اسـم و آوردن
ضمیر عظمت (نا) ...اِخبار است بهنارضائی زیاد که موجب شدّت عذاب است.
 ...و معنی این گفته امیر کرّم اهلل تعالی وجههَ« :انا قَسِیمُ الْاَنَّةِ وَ النّارِ» اگر صحیح
باشد ،این است که :مردم این امّت دوگروه هستند :گروهی همراه من هسـتند و آنـان بـر
هدایتند ،وگروهی مخالف من هستند و آنان در گمراهی هستند.

1

 . 7-2بروجردی ،طباطبایی ،قرشی و قرائتی ،جمله زیارت جامعه را در ضمن تفسـیر آیـات
آوردهاند.

2

 .8-2مولی ابوالحسن شریف عاملی عنوانی اختصـاص داده بـهآیـاتی کـه خداونـد در آن،
مطالبی بهخود نسبت داده و با صیغه و ضمیر جمع ،از خود یاد میکند.
وی روایاتی ذیل اینگونه آیات آورده که در بیشتر این موارد ،بهاذن و امـر خـدای
عزوجل ،نسبت آن بهپیامبر و ائمه برمیگردد.
یـک مثـال روشن در ایـن بحث ،آیـة شـریفـه است« :فلمّااَآسافونا انتقمناا مناهم»

3

امـام صـادق ذیـل ایـن آیـه فـرمـود« :خـدای تعـالی مـانند ما تـأسف ندارد ،بلکـه
اولیـایـی بـرای خـود آفـریـد کـه متأسـف مـیشونــد و مخلــوق و مـربــوب هسـتند،
خـداونـد رضا و سخط آنهـا را رضا و سـخط خــود دانسـته اسـت ...چنـین نیسـت کــه
حـاالتـی مـانند اسف بهخـدا بـرسد همـانگـونه کـه بهخلق میرسـد  ،بلکـه از آن بـاب
است کـه خـود فرمـود :من اهان لی ولیاً فقد بارزنی بالمحـاربةة و دَعَـانی الیهـا 4،یعنـی
خـداوند اهـانت بهیک ولیّ خـود را اعـالم جنـگ اهانـتکننـده بـا خـود دانسـته اسـت.

 -1روح المعانی ،15 :ص .151-150
 -2تفسیر جامع ،7 :ص 456؛ المیزان ،20 :ص 211؛ احسن الحدیث ،12 :ص 205؛ تفسیر نور:
 ،12ص .468
 -3زخرف.55 :

 -4این مضمون :در روایات تسنّن نیز آمده است.
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همین گونه آیة « :ان الذین یبایعونک امنا یبایعون اهلل.»1
در حدیث دیگر ذیل آیة «و ما ظلمونا» فرمود :مراد ،کسانی هستند که بهما اهلبیت
ظلم میکردند .و خداوند ،ظلم بهما را ظلم بهخود دانسته است.
شریف عاملی سپس کالمی مفصل و مهم از استاد خـود عالمـه مجلسـی در ایـن
موضوع آورده که چگونه از این گروه روایات استفاده کنیم ،بدون این که بهدوطـرف غلـط
ـ تقصیر و غلوّ ـ بیفتیم .برای رعایت اختصار ،از آن چشم میپوشیم.
شریف عاملی پس از نقل کالم عالمه مجلسی میافزاید :پس از این که لزوم دقّت
در نقل و فهـم ایـنگـونه اخبار را دیدی ،خواهی فهمید کـه چـرا ائمـه ایـن بـاب را
به روی همگان نگشوده و با عموم مردم در این مورد سخن نگفتـهانـد .زیـرا اکثـر مـردم
قدرت فهم و درك چنین شئون و مقامات را ندارند و ممکن است از شنیدن آن بهافـراط و
2

تفریط انکار بیفتند.

اساساً شریف عاملی علت توجّه خود بهنگارش کتاب مرآة االنوار در تفسیر را ـ که
عمدتاً ناظر بهتأویل آیات بهبحث امامت براساس روایات است ـ بهاین جهت میداند که
عالمان شیعی در قرون گذشته که در شدّت تقیّه نسبت بهمخالفان بهسر میبردند ،امکان
نقل اینگونه اخبار و بهرهگیری از آنها در تفسیر خود را نداشتند .گرچه بهکلیات آنها در
3
تفسیر خود اشاره کردند.
 -3روایات
 1-3قال الصّادقِ :إذَا كَانَيَوْمُ الْقِيَامَةِ ،وَكََّلنَا اللَّهُبِحِسَابِ شِيعَتِنَا .فَمَا كَانَ سَأْلنَا اللَّهَأَ ْن
ضهُمَْبدَلهُ َفهُوََلهُمْ ،وَ مَا كَانََلنَا َفهُوَلَهُمْ.
َيَهبَهَُلنَا َفهُوََلهُمْ ،وَ مَا كَانَلِلْآدَمِيِّنيَ سَأْلنَا اللَّهََأنْيُعَوِّ َ

 -1فتح.10 :
 -3همان :ص .3

 -2مقدمه مرآة االنوار :ص .57-55
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ِن عَلَْينَا حِسَاهبُم.
م إَّ
ِنإِلَْينَاِإيَاهبُمُْ.ث َّ
ُمقَرَأ :إَّ
ث َّ

1

امام صادق میفرمایند :زمانی که قیامت فرارسد ،خداوند ما را مأمور رسـیدگی
بهحساب شیعیانمان میکند .آن گناهـانی را کـه حقّ اهلل است ،مـا از خداونـد درخواسـت
میکنیم تا بهما ببخشد ،این حقوق بهشیعیان بخشیده میشود.
حقوق مردم را از خدا میخواهیم تا بهصـاحبان حـق عـوض عطـا کنـد ،آنهـا نیـز
بخشیده خواهد شد ،حقوق خود را نیز بهآنها میبخشیم .سپس این آیات را تالوت فرمـود:
بهدرستی که بازگشت آنها بهسوی ماست و حساب آنان برعهدة ماست.
 .2-3قالَ الْکاظِمُ عَلَیْهِ السّالمُِ:انَّاِلَینااِیابَ هَذَا الْخَلْقِ وَ عَلَیْنا حِسابَهُم بهدرستی که بهسوی
2

ماست بازگشت این خلق و برماست حساب آنان.
 -4نکتهای دربارة روایات

ظاهـراً ضمیـر «نا» در «اِلَیْنا» و «عَلَیْنا» بهخداوند متعـال بـازمیگـردد .امّـا بایـد
دانست کـه در تأویل باطن آیات ،ضمیر «نا» در هردو آیه بهائمّه برمـیگـردد ،چـون
آنها در دنیا و آخرت والیان امر و نهی خداوندند و امر و فرمان همه از آنِ خداست که بـه-
هریک از خلق خود که بخواهد تفویض میکند .تردیدی نیسـت کـه رجـوع مـردم در روز
قیامت بهامـر و اذن الهی بهسوی آنـان است ،حساب مردم نیز بـهامـر و اذن خداونـد بـر
عهدة آنـان میباشد.
 -5نتیجهگیری

 .1-5بازگشت مردم منحصراً بهسوی خدا است و حساب آنان منحصراً بر خدا است ،البتـه
اگر تقدیم خبر را بهمعنی حصر بدانیم ،در حالی که بعضی از مفسّران معنای دیگر برای آن

 -1بحاراالنوار ،8 :ص .50

 -2اختصاص :ص .274
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قائل هستند .از سوی دیگر عبارت زیارت میرساند که ایاب خلق بـهسـوی ائمّـه اسـت و
حساب آنان نیز بر ائمّه است .این هردو مضمون ،یکی است ،زیرا اهل بیت از سـوی
خداوند ،بهحساب مردم رسیدگی میکنند.

1

 .2-5فرار از قهر الهی برای هیچ کس امکان ندارد .حسابرسی ،از سـنّتهـایی اسـت کـه
خداوند بر خود واجب کرده است.
 .3-5در چند تفسیر بهعبارت زیارت جامعة کبیره استناد شده است :تفسـیر جـامع ،تفسـیر
المیزان ،تفسیر احسن الحدیث و تفسیر نور.
 .4-5شدیدترین تهدید در این آیه ذکر شده است و بعد با کلمه «ثُمَّ» میرساند که مرحلة
حساب از رجوع ترس آورتر است .چون رجوع برای حساب است.
 .5-5در این دو آیه شدیدترین تهدید را برای کافران ذکر کـرده کـه سـروکار کـافران بـا
خدای عزیز و حاکمی قادر است .تمام دستورات نحوی که برای تأکید استفاده میشـود در
این دو آیه ذکر شده است.
آغاز با حرف تأکید «اِنَّ» و مقدّم بودن خبر براسم ،عالمت تأکید است .ضمیر جمع
متکلّم مع الغیر برای عظمت مرجع است.
با توجه بهاقوال مفسّران و احادیثی که آوردیم در نتیجـة نهـائی بحـث ایـن نکتـه
استفاده میشود که حسابرسی خلق در قیامت بهاذن پروردگار متعال با خاندان رسالت

خواهد بود.

 -1در این مورد بنگرید :کتاب محمد سند بهعنوان «دوگفتار دربارة زیارت جامعه» (تهران :نبأ).
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پس
وا ینگفتار
سپاس خدای مهربان را که لطف و عنایت فرمود و توفیق و توان بخشید تا مسـیر
پر فراز و نشیب این تحقیق ،بدینگونه پیموده شد.
باید قدرشناس خواننده گرانمایه نیز بود که در این راه دراز  ،بـا نگارنـده همگـام و
همسفر شده و رنج مرور و مطالعه این مکتوب را بر خود هموار ساخته است.
در ضمن گذر از پهنهها و گسترهها ،یا گوشهها و تنگناهای این پژوهش ،نکتههایی
بهدست آمد که بسیاری گفته و برخی ناگفته مانـد  .از آن گفتـههـا کـه در جایگـاه خـود
یادآوری گردید ،میتوان چند دستاورد کلی را برگزید و در این بخـش پایـانی بـهگونـهای
خالصه و فشرده بدانها اشاره کرد تا خواننده گرانمایه بهتر بتواند از آنها بهره برد.
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ی ص تح
نتا ج حا ل از قیق حاضر
 .1ائمه اطهار صراط خدایند .یعنی طریقی هستند که انسان را متقـرب الـیاهلل
میکنند .راه آنان ،سهل است و آسان ،و طریقشان واضح و آشکار .تبعیت از امام
معصوم سبب وحدت و بهسراغ غیر امام رفتن ،مایة تفرق است .
 .2رحمانیت حقّ متعال ،اقتضای غضب بـر جاحـدین را دارد « .وَ عَلـی مَـن جَحَـدَ
وِالیَتَکُم غَضَبُ الرَّحمنِ» اشاره بهاین است که کسانی که دشـمنان ائمـه را
دوستان خود گرفته و والیت ایشان را انکار نمودهاند ،قـابلیتی بـرای رحمـت بـر
ایشان باقی نمیماند ،بهگونـهای کـه رحمـت رحمانیـهای کـه همـه اشـیا را در
برگرفته ،در حقّ ایشان بهخشم مبدل میشود .
 .3هر کسی از مقام والیت منصوب منصوص الهی جدایی گزیند ،در وادی ضاللت،
سردرگم و سرگردان میماند.
 .4ائمه هدی شاهد و گواه بر خلق خدا هستند و اعمـال مـردم بـهحضـور آن
بزرگواران عرضه میشود؛ لذا شایسته است اعمال و رفتارمان موافق رضای خـدا
و رسول و ائمه اطهار و بهخصوص امام حـیّ و زنـده و همیشـه حاضـرمان
حضرت بقيةاهلل باشد .
 .5معادن رحمت و حکمت الهی  ،پیامبر و ائمه معصومین هستند.
 .6خداوند متعال ،بندگان برگزیده خـود را کـه بـهتربیـت الهـی کمـال یافتـه انـد،
سرپرست مردم قرار میدهد و اطاعت آنان را هم چون اطاعت از اوامر و نـواهی
خود ،واجب میکند ،بدان امید که مردم با تبعیت از این امامان الهی بـهسـعادت
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دست یابند و در بهشت برین جایگزین شوند .
 .7غلبه و ظهور دین با حجت و برهان بر همه ادیان ،در عصـر رسـول خـدا
تحقق یافته؛ ولی غلبه و ظهور خارجی آن که دینی جز اسالم باقی نماند ،مسلما
محقق نشده است و در عصر ظهور آخرین فرزند معصوم رسول خدا یعنی
حضرت مهدی ارواحنا فداه تحقق مییابد.
 .8تمام رهبران راستین که از سوی خداوند آمـدهانـد و پـس از مبـارزه بـا دشـمن
سرسخت خود برای یک قوم و ملت باقی میمانند« ،بقيةةاهلل»انـد .از آنجـا کـه
مهدی موعود آخرین پیشوا پس از پیامبر اسـالم اسـت ،کـه خداونـد
برای احیای کامل و غلبـة نهـایی اسـالم بـر دیگـران ذخیـره کـرده ،یکـی از
روشنترین مصادیق بقيةاهلل است و از همه بهاین لقب شایستهتر است.
 .9مقصود از ذکر ـ چه پیامبر اسالم باشد و چه قرآن ـ اطالق « اهل الذکر»
بر ائمه معصومین ثابت و مسلم است  .زیرا آنان هم اهل القرآنند و هم اهل
الرسول.
 .10در قیامت هر جمعی بهامام و پیشوایی که در دنیا داشتند ،چـه حـق چـه باطـل،
خوانده میشوند و تحت لواء و در زمره او محشور میشوند .
 .11مقام محمود مقامی است که پیامبر اکرم و عترت طاهرینش در قیامـت خواهنـد
داشت.
 .12برای رسیدن بهمقامات عالیه و درجات رفیعـه و کسـب کمـاالت راقیـه ،مسـئله
تهجد و شب زندهداری و بیداری در سحر ،نقش بسیار حساسی دارد .
 .13بهدست وجود مقدس امام زمان «عجلاهللفرجه» و در قیـام آن حضـرت ،تمـام
زیانها ،پریشانیها ،رنجها ،اندوهها و محنتها از اهل ایمان مرتفع میشود ،زیرا
مأموریت « کشف ضُرّ» برنامه اصلی قیام مقدس آن بزرگوار است .
 .14خالفت ائمه هدی بهنص الهی و رضایت و خشنودی خداوند متعال تحقّـق
مییابد ،نه انتخاب بشر .و این مسئله تا زمان حکومت جهانی حضرت ولی عصر
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«عجّلاهللتعالیفرجهالشّریف» ادامه دارد.
 .15با پایان یافتن حیات دنیوی ائمه معصومین ،والیت و حقیقت وجـودیشـان
کمرنگ و فرسوده نمیشود و جایگاه رفیعشان همچنان برقرار است .
 .16آیه شریفه تطهیر ،بهاتفاق شیعه و مشهور عامـه ،در شـأن خانـدان رسـالت
نازل شده و گواه عصمت این دودمان است .
 .17آیه مودت بهخاندان رسالت تفسیر شده ،و احادیث فریقین نسـبت بـهآن در
حد تواتر است .طبق گواهی آیات قرآن ،سـود ایـن محبـت چیـزی نیسـت کـه
بهپیامبر برگردد ،بلکه تمام نتیجه آن عاید خود مومنان میشود .
 .18عرصه زمین دنیا در وقت قیام قائم آلمحمد بهنور امام زمین و زمان یعنی
حضرت ولی عصر روشن میشود .
 .19حسابرسی خلق درقیامت بهاذن پروردگارمتعال ،با خاندان رسالت خواهد بود.
 .20زنــدگی واقعــی و اصــیل جــز در ســایه التــزام و تمســک بــهآمــوزههــای ائمــه
معصومین ممکن نیست .زیستن بدون والیـت« ،حیـات طیبـه» محسـوب
نمیشود  .و سعادت دارین (دنیا و آخرت) درگرو اقتداء و تمسـک بـهاهـل بیـت
اطهار و دل سپردن بهمهر آنان است .
 .21اگر امروزه حفظ جان حضرت بقية اهلل االعظم ،ارواحنا فداه متوقف بر این باشـد
که جان و مال و پدر و مادر و خاندان و دودمان خود را فدا کنیم ،باید چنین کرد
تا آن وجود مقدس محفوظ بماند .
 .22پرداختن بهزیارت جامعه کبیره بهعنوان گامی در جهـت دفـع شـبهات گونـاگون
درباره کماالت ائمه طاهرین بهویژه شبهه غلو بهشمار میرود .
 .23پرداختن بهزیارت جامعة کبیره گامی در جهت شـناخت و معرفـی هرچـه بیشـتر
مقامات و کماالت معصومین است .آنان که خزانهدار علوم الهـی و مظـاهر
صفات کمالیه و جاللیة حق تعالی هستند.
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اقدا مات پیشنهادی رد موضوع رساهل
اول :

محققان و اندیشمندان علوم قرآنی درباره این موضوع بیشتر و جامعتر تحقیق
نمایند ،زیرا کارهای صورت گرفته و کتابهای تـالیف شـده در ایـن موضـوع
کافی نیست.

دوم :

برای روشنتر ساختن ابعاد گوناگون متون ادعیه و زیارات ،بهویژه دیدگاههـای
گسترده مکتب تشیع  ،سزاوار است که از این مباحث متنوع ،در حوزه و دانشگاه
بهعنوان موضوع رسالههای کارشناسی ارشد و دکتری بهدانشجویان رشتههای
مناسب نظیر :کالم و عقائد ،ادیان و عرفان و قرآن و حدیث سپرده شود.

سوم :

در همین راستا ،احیاء میراث پیشینیان ،که دربارهی ادعیه و زیـارات بـاالخص
زیارت جامعة کبیره نگاشته شده است ،بهدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
رشتههای یاد شده واگذار گردد تا این یادگارهای پر قیمت با کیفیـت مطلـوب
علمی احیا شوند .

چهارم  :دانش آموختگان دورههای کارشناسـی الهیـات و معـارف اسـالمی ،بیشـتر در
مدارس و بهعنوان دبیر دینی یا پرورشی بکـار مـیپردازنـد .اینـان در موضـوع
ادعیه و زیارات ،زیاد مورد پرسش دانشآموزان قرار میگیرند .لذا پیشنهاد می-
شود که شورای عالی انقالب فرهنگـی و کمیتـه برنامـهریـزی دروس معـارف
اسالمی وزرات علوم ،تحقیقات و فنآوری ،دستکم دو واحـد درسـی عمـومی
]الزامی یا اختیاری[ در ارتباط با متون ادعیـه و زیـارات در برنامـه قـرار دهـد.
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بدیهی است برای رشتههای علوم قرآن و حدیث با تأکید بیشتر این کار را مفید
میداند.
پنجم :

دعا و زیارت ،از عوامل مؤثر در تکامل معنوی محسوب میشود نـه بـهعنـوان
حربه افراد عاجز و ناتوان ،لذا باید تنظیم درسنامههایی مناسب از آنها ،ملکات
و ارزشهای واالی آنها ،با شیوههای جدید و با بهرهگیـری از دسـتآوردهـای
عینی و تجربی علوم جدید چون روانشناسی و جامعـهشناسـی تبیـین شـده و
نسبت بهتدریس آن اقدام شود تا همگان ،خـود را بـهبرکـات ادعیـه و زیـارات
مزین کرده و از فواید معنوی و روانی آن بهرهمند شوند.

ششم  :اگر دانشمندان علوم دینی و مفسران قرآن ،در تأسی بهاهل بیت ،در برخی
موارد قرآن را از منظر زیارت تفسیرکنند ،باب جدیدی فراروی تشنگان چشـمه
زالل معرفت باز خواهد شد.
هفتم :

بیش از همه مفید و الزم اسـت کـه یـک سلسـله پـژوهشهـای کـاربردی و
نظاممند ،از دیدگاه علـوم تربیتـی و روانشـناختی در زمینـه آرمـانهـای واال،
خوشبینی بهآینده ،سبک زندگی مطلوب و عدم یأس و سـرخوردگی در سـایه
شمیم حیاتبخش امامت انجام پذیرد .تأثیر مثبت چنین برنامهای در تهذیب و
تزکیه جوانان و جلوگیری از ضعف روحی و خأل درونی آنان چشـمگیر خواهـد
بود تا در گنداب فساد نیفتند .احیا و ترویج نقش الگویی آن حضرات در راهیابی
بهروند زندگی سالم اثر زیادی دارد.
امیدوار است که نتایج این تحقیق و پیشنهادهای برخاسته از آن ،بتواند
مطبوع دلهای بیدار و مقبول ذهنهای هشیار اسـاتید و صـاحب نظـران واقـع
شود ،نیز آثار و ثمراتی بهبارآورد که راهگشای چشماندازهای نوین و افقهـای
متعالی در علم و معرفت مردم نسبت بهجایگاه واالی امامـت در نظـام هسـتی
شود.
اتمام نهایی بازنویسی این اثر را در زادروز فرخنده حضرت مهـدی
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بهفالنیک میگیرم .و هم از آن امام بزرگوار ملتمسانه میخواهم که تـا پایـان
این راه ،مرا مدد فرماید .من با پایی لزران و ناتوان ،گـام نخسـت را در راهـی
دشوار نارفته برداشتهام و بیتردید این کار خالی از نقـص و کاسـتی نیسـت .از
این رو از همه خردمندان خوشانـدیش انتظـار دارد هرگونـه نظـر تکمیلـی و
اصالحی را متذکر شوند و بهاین وسیله مرا رهین منت خویش کنند.
دیگربار از خداوند سبحان درخواست میکنم تا در ظهور ترجمان قرآن،
حضرت صاحب الزمان شتاب ورزد تا حاکمیّت کتاب خدا در سراسر جهـان
را شاهد باشیم.
ِانَّهُ سَمیعٌ مُایبٌ

نیمه شعبان  1429هـ.ش

هف
بیست و تم مرداد  1387هـ .ش

عباس نوری

265 /  کلیات.فصل اول

In the name of Allah
ABSTRACT
The subject of the present thesis is the documents of the Holly
Quran in “Jame’e Kabireh Pilgrimage” in which some verses of the
Holly book have been sited as an example to the related points of the
Pilgrimage. This thesis has been collected in 5 chapters .
- Chapter one contains the discussion about the general matters
such as the aim , the precedent of the research, the method of
work and the process and the restrictions of it.
- Chapter two contains the text translation (in Farsi) , the
content and Frame of the Ziyarat and Surveying the
document of origin of the Ziyarat and the position of its
narrator “Moosa Ebne Abdollah Nakha’i ” and the great
scholors who have confirmed and verified him and about the
emphasis of the twelfth Emam [ Emam Zaman ] (A) on its
reading.
- Chapter three has been allocated to the schedules and index
of interpretive verses in the Ziyarat – which includes two
schedules from which the first has been regulated according
to the points of Ziyarat and the latter based on the compiled
regulation of the Holly Quran containing more than one
hundred verses.
- Chapter four is about the bibliography of the Ziyarat-e
Jmame’s through which printed books in Arabic and Farsi
and hand written books in Arabic and Farsi and printed book
in English have been grouped and counted.
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- In chapter five twenty points have been chosen from the text
of the Ziyarat which have connection to the Quran verses
from schedules in chapter three and explained the words ,
and saying of interpreters of groups, traditions and some
explanation of explanator with general conclusion from the
combination of the points of Ziyarat which have connection
with the Quran verses.
Finally , this thesis comes to end with some new and practical
suggestion in order to illuminate the different dimensions of prayers
and pilgrimages (Ziyarat) with scientific and practical glance and try
to .renew and promote them in schools and universities
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 .11بحرینی ،سیّد مجتبی :جامعهدرحرم 1 ،مجلّد ،چاپ دوّم ،تهران ،مرکز فرهنگی
انتشاراتی منیر 1386 ،ه .ش.
 .12برازش ،علیرضا :المعجم المُفهرس اللفاظ احاديث بحاراالنوار 30 ،مجلّد،
تهران ،انتشارات وزارت ارشاد 1372 ،ه .ش.
 .13بروجردی ،سّید ابراهیم :تفسير جامع 7 ،مجلّد ،چاپ اوّل ِ ناشر (چاپ هفتم
کتاب) ،مشهد ،نشر جلیل 1386 ،ه .ش.
 .14بیهقی ،ابی بکر :السّننالكبرَ 10 ،مجلّد ،الطّبعة الثّانية ،بیروت ،دارالمعرفة،
 1408ه .ق1988/.م.
پ:

 .15پورسیف ،عبّاس :خالصة تفاسيرالميزانونمونه 1 ،جلد ،چاپ دوّم ،تهران،
نشر شاهد 1382 ،ه .ش.
ت:

 .16تستری ،نوراهلل :احقاقالحقوازهاقالباطل 20 ،مجلّد ،قم ،منشورات مکتبة
المرعشی النّجفی ،سال  1406ه .ق.
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 .17تفتازانی خراسانی ،سعدالدّین :مطوّل ،چاپ عبدالرّحیم ،تهران ،دارالطّباعة
مخصوص حا ابراهیم 1301 ،ه .ق.
 .18تولّایی ،محمود :ريحانهَ ملكوت ،چاپ اوّل ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،پاییز  1384ه .ش.
ج:

 .19جوادی آملی ،عبداهلل :ادب فناَمقرّبان 5 ،مجلّد ،چاپ سوّم ،قم ،مرکز نشر
اسراء ،دیماه سال  1382ه .ش.
 .20ـــــ  :حكمتنظرَوعمليدرنهجالبالغه ،قم ،نشر اسراء.
 .21جوینی شافعی ،ابراهیم :فرائد السّمطين 2،مجلّد ،بیروت ،نشر محمّد باقر
المحمودی 1398 ،ه .ق.
ح:

 .22الحاکم الحسکانی النّیشابوری ،عبیداهلل :شواهد التّنزيل لقواعد التّفصيل2 ،
مجلّد ،تهران ،وزارة الثّقافة و االرشاد االسالمی 1411 ،ه .ق.
 .23حجازی ،محمود :التّفسيرالواضح 3 ،مجلد ،چاپ ششم ،قاهره ،مطبعة االستقالل
الکبری 1359 ،ه .ق 1969/م.
 .24الحرّ العاملی ،محمّد :اثباتالهداةبالنّصوصوالمعجـزات 7 ،مجلّـد ،ترجمـه:
محمّد نصرالّلهی و احمد جنّتی ،تهران ،دارالکتب االسالمية 1375 ،ه .ش.
 .25حسینی استرآبادی ،سیّد شرف الدّین علی :تأويل اآلياتالظّاهرةفيفضائل
العترةِالطّاهرة ،قم ،انتشارات جامعة مدرّسین 1409 ،ه .ق.
 .26الحسینی الصّدر ،السّیّد علـی :فيرحابالزّيارةالجامعة ،الطّبعةة الثّانيةة ،قـم،
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دارالغدیر 1425 ،ه.ق.
 .27حسینی فیروزآبادی ،سیّد مرتضی :فضائلالخمسةمنالصّحاحالستّة 4 ،جلد،
مترجم :محمّد باقر ساعدی ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات فیروزآبادی1374 ،ه.ش
1415ه.ق.
 .28حوّی ،سعید :االساس فيالتّفسير 11 ،مجلّد ،چاپ سوّم ـ القاهره ،دارالسّالم،
 1412ه.ق1991/م.
 .29الحویزی ،عبد علی :تفسير نور الثّقلين 5 ،مجلّد ،الطّبعة الثّانية ،قم ،الطّبعة
الْعلمية 1383 ،ه.ق.
خ:

 .30الخزّازالقمیّ ،ابوالقاسمعلیّبنمحمّد :كفايةاالثر ،قم ،انتشارات بیدار1401 ،ه .ق.
 .31الخزاعی النّیشابوری ،احمد :روِ الجنان و روح الجنان (تفسیر ابوالفتوح
رازی) ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی 1366 ،ه .ش.
 .32خسروی حسینی ،دکتر سیّد غالمرضا :ترجمهوتحقيقمفرداتالفاظقرآن3 ،
مجلّد ،چاپ دوّم ،تهران ،انتشارات مرتضوی ،زمستان  1375ه .ش.
 .33خوارزمی ،مقتل الحسين :بهکوشش محمّدالسّماوی ،نجف ،مطبعة الزهراء،
1948م
 .34الخوئی ،سیّد ابوالقاسم :بيان در علوم و مسائل كليّ قرآن ،ترجمه :محمّد
صادق نجمی ـ هاشم هاشم زادة هریسی ،چاپ دوّم ،تهران ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،بهار  1385ه .ش.
 .35ـــــ  :معجم رجال الحديث 23 ،مجلّد ،الطّبعة الثّالثة :قم ،منشورات مدینة
العلم 1403 ،ه .ق 1983 .میالدی.
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د:

 .36دهخدا ،علی اکبر :لغتنامهَدهخدا 14 ،مجلّد ،چاپ اوّل از دورة جدید ،تهران،
مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .1372 ،ه .ش.
ذ:

 .37ذهنی تهرانی ،سیّد محمّد جواد :مقتل الحسين ،چاپ اوّل ،تهران ،کانون
انتشارات پیام 1379 ،ه .ش.
ر:

 .38الرّازی ،احمد بن فارس بن زکریّا :معجممقاييساللّغة 6 ،مجلّد ،مصر ،داراحیاء
الکتب العربيّة 1389 ،ه .ق.
 .39الرّاغب االصفهانی ،حسین :مفرداتالفاظالقرآن 3 ،مجلّد ،مترجم (دکتر سیّد
غالمرضا خسروی حسینی) ،چاپ دوّم ،تهران ،انتشارات مرتضوی 1374 ،ه .ش.
 .40رشید رضا ،محمّد :تفسيرالقرآنالحكيم(المنار) 12 ،مجلّد چاپ دوّم ،قاهره،
دارالمنار 1373 ،ه .ق.
ز:

 .41زمخشری ،محمود :تفسيرالكشّاف 4 ،مجلّد ،چاپ اوّل ،مصر ،مصطفی محمّد،
 1354ه .ق.
 .42زمرّدیان ،احمد :مقام واليت در شرح زيارت جامعهَ كبيره ،چاپ پنجم،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی 1374 ،ه .ش.
س:

 .43السّلمی السّمرقندی ،ابوالنّصر محمّد بن مسعود بن عیّاش :تفسير العيّاشي2 ،
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مجلّد ،بیروت ،مؤسّسة االعلمی 1411 ،ه .ق.
 .44السّیوطی ،جالل الدّین عبدالرّحمن :االتقانفيعلومقرآن ،ترجمة سیّد مهدی
حائری قزوینی 2 ،مجلّد ،تهران ،مؤسّسة انتشارات امیر کبیر 1384 ،ه .ش.
 .45السّیوطی ،جالل الدّین عبد الرّحمن :الدّرالمنثورفيالتّفسيرالمأثور 8 ،مجلّد،
بیروت ،دارالفکر ،سال  1403ه .ق.
ش:

 .46الشّاه عبدالعظیمی ،احمد :تفسير اثني عشرَ 12 ،جلدی ،تهران ،انتشارات
میقات 1363 ،شمسی.
 .47شّبر ،السّیّد عبداهلل :االنوارالالّمعةفيشرحزيارةالجامعة ،چاپ اوّل ،بیروت،
مؤسسة الوفاء 1403 ،ه .ق 1983/میالدی.
 .48الشّرتونی اللّبنانی ،سعید :اقربالمواردفيفصحالعربيّةو الشّوارد 3 ،مجلّد،
بیروت ،مطبعة مرسلی اليسوعيّة 1889 ،میالدی.
 .49شریف عاملی ،ابوالحسن :مقدمةتفسيرمرآةاالنوار ومشكوةاالسرار ،قم،
مؤسسة مطوعاتی اسماعیلیان 1 ،جلد.
ص:

 .50صابونی ،محمّد علی :صفوةالتّفاسير 3 ،مجلّد ،بیروت ،دارالفکر 1399 ،ه .ق.
 .51الصّدوق ،محمّد :التّوحيد ،ترجمة محمّد علی سلطانی ،چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات
ارمغان طوبی 1384 ،ه .ش.
 .52ـــــ  :الخصال ،بیروت ،مؤسّسة األعلمی 1410 ،ه .ق.
 .53ـــــ  :عللالشّرائع ،بیروت ،مؤسّسة األعلمی 1408 ،ه .ق.
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 .54ـــــ  :عيوناخبارالرّضا 2 ،مجلد ،بیروت ،مؤسّسة األعلمی 1404 ،ه .ق.
 .55ـــــ  :كمالالدّينوتمامالنّعمة 2 ،جلد ،ترجمه :منصور پهلوان ،چاپ دوّم،
انتشارات مسجد مقّدس جمکران ،بهار سال  1382ه .ش.
 .56ـــــ  :معانياألخبار ،بیروت ،دارالمعرفة 1399 ،ه .ق.
 .57ـــــ  :مناليحضرهالفقيه 4 ،مجلّد ،چاپ سوّم ،قم ،انتشارات جامعة مدرّسین،
 1413ه .ق.
 .58الصّفّارالقمی ،محمّد :بصائرالدّرجات ،قم،منشورات مکتبة المرعشی1404 ،ه .ق.
ط:

 .59طباطبائی ،سیّد محمّدحسین :الميزانفيتفسيرالقرآن 40 ،مجلّد ،ترجمة سیّد
محمّد باقر موسوی همدانی و دیگران ،چاپ اوّل ،قم ،مؤسّسة مطبوعات دارالعلم،
 1344ه .ش.
 .60الطّبرانی ،سلیمان :المعجمالكبير 25 ،مجلّد ،بیروت ،داراحیاء التّراث العربی.
 .61طبرسی ،احمد :االحتجاج 2 ،مجلّد ،تهران ،انتشارات اسوه ،سال  1413ه .ق.
 .62طبرسی ،فضل :مجمعالبيانفيتفسيرالقرآن 10 ،جلد در( 5مجلّد) ،الطّبعة
االولی ،بیروت ،دار احیاء التّراث العربی 1412 ،ه .ق.
 .63الطّبری ،محمّد بن جریر :تاريخ الطّبرَ (تاريخ االمم و الملوك) ،ترجمه:
ابوالقاسم پاینده ،تهران ،انتشارات اساطیر 1364 ،ه .ش.
 .64الطّریحی ،فخرالدّین :مجمع البحرين و مطلع النيّرين 6 ،مجلّد ،تهران،
المکتبة المرتضویّة 1365 ،ه .ش.
 .65الطّوسی ،محمّد بن الحسن :األمالي ،چاپ اوّل ،قم ،انتشارات دارالثّقافة،
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1414ه .ق.
 .66ـــــ  :التّبيانفيتفسيرالقرآن10،مجلّد ،نجفاشرف ،المطبعةالعلميّة 1376،ه .ق.
 .67ـــــ  :تهذيباالحكام ،ده مجلّد ،چاپ چهارم ،تهران ،دارالکتب االسالميّة،
 1365ه .ق.
 .68ـــــ  :الغيبة ،قم ،مؤسّسة المعارف االسالميّة 1411 ،ه .ق.
 .69الطّهرانی ،شیخ آقا بزر  :الذّريعة الي تصانيف الشّيعة 25 ،مجلّد ،تهران:
اسالمیه 1405 ،ه .ق.
ع:

 .70عبّاس ،حسن :النّحوالوافي ،مصر ،دارالمعارف.
 .71علوی حسینی ،میر محمّد کریم ،تفسير القرآن الحكيم 3 ،مجلّد ،مترجم:
عبدالحمید ،صادق نوبری ،چاپ چهارم ،ایران ،چاپ حیدری 1358 ،شمسی.
ف:

 .72الفخر الرّازی :التّفسيرالكبير 32 ،جلد در16مجلّد ،چاپ سوّم ـ بیروت ،دار احیاء
التّراث.
 .73فراهیدی ،خلیل :العين ،قم ،دارالهجرة 1405 ،ه .ق.
 .74الفیضالکاشانی ،محمّدحسنبنالمرتضی :الصّافي 2 ،مجلّد ،تهران ،االسالميّة،
 1392ه .ق.
ق:

 .75القاسمی ،محمّد جمالالدّین :محاسنالتّأويل 17 ،مجلّد ،چاپدوّم -بیروت،
دارالفکر 1398 ،ه .ق.
 .76قرائتی ،محسن و همکاران :تفسيرنمونه 27 ،مجلّد ،چاپ بیست و پنجم ،تهران،
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دارالکتب االسالميّة 1369 ،ه .ش ،این کتاب با اشراف ناصر مکارم شیرازی
تدوین شده است.
 .77ـــــ  :تفسير نور 12 ،مجلّد ،چاپ هفتم ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1382 ،ه .ش.
 .78قرشی ،سیّد علی اکبر :تفسيراحسنالحديث 12 ،مجلّد ،چاپ اوّل ،تهران ،واحد
تحقیقات اسالمی بنیاد بعثت 1366 ،ه .ش.
 .79ـــــ  :قاموسقرآن7 ،مجلّد ،چاپنهم ،تهران ،دارالکتباالسالميّة1381،ه .ش.
مفاتيحالجنان ،چاپدهم ،تهران ،انتشاراتاسالمی1370،ه.ش.

 .80قمی،عبّاس:كليّات
 .81قمی ،علیّ بن ابراهیم :تفسيرالقمي 2 ،مجلّد ،قم ،مؤسّسة دارالکتاب 1404 ،ه.
ق ،افست از چاپ مکتبة الهدی ،نجف 1386 ،ه .ق.
 .82القندوزی الحنفی ،سلیمان :ينابيعالمودّة ،الطّبعة الثّامنة ،قم ،مکتبة المحمّدی،
 1385ه .ق.
ک:

 .83کاظمی ،علی و همکاران :ترجمة تفسير مجمع البيان ،چاپ اوّل ،مؤسّسة
انتشارات فراهانی ،تهران 1358 ،ه .ش.
 .84کربالیی ،شیخ جواد :االنوارالسّاطعةفيشرحالزّيارةالجامعة 5 ،مجلّد ،قم،
مؤسّسة دارالحدیث 1377 ،ه .ش.
 .85کشفی بروجردی ،ریحاناهلل بن سیّد جعفر :الشّموسالطّالعةفيشرحالزّيارة
الجامعة ،تهران 1354 ،ه .ش.
 .86کفعمی ،تقیالدّین ابراهیم بن علی« :المصباح» ،چاپ دوّم ،قم ،انتشارات رضی،
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 1405ه .ق.
 .87ـــــ  :البلداالمينوالدّرعالحصين ،چاپ سنگی
 .88کلینی ،محمّد بن یعقوب :اصولكافي 4 ،مجلّد( ،ترجمه سّید جواد مصطفوی)،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اهل بیت 1348 ،ه .ش.
 .89الکوفی ،فرات :تفسيرفراتالكوفي ،چاپ اوّل ،تهران ،مؤسّسة الطّبع و النّشر
لوزارة الثّقافة و االرشاد 1410 ،ه .ق.
م:

 .90مامقانی ،عبداهلل :تنقيحالمقالفياحوالالرّجال 3 ،مجلّد ،نجف اشرف ،مطبعة
المرتضویّة  1352ه .ق.
 .91مجلسی ،محمّد باقر :بحاراالنوار 110 ،جلدی ،چاپ چهارم ،تهران ،دارالکتب
االسالميّة 1362 ،ه .ش.
 .92مجلسی ،محمّد تقی :روضة المتّقين في شرح من ال يحضره الفقيه،

،5

تهران ،بنیاد فرهنگ اسالمی حا محمّد حسین کوشانپور 1355 ،ه .ش.
 .93ـــــ  :لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقيه ،8 ،چاپ اوّل ،انتشارات
دارالتّفسیر اسماعیلیان 1377 ،ه .ش 1419/ه .ق.
 .94المراغی ،مصطفی :تفسيرالمراغي10 ،مجلّد ،بیروت ،دارالفکر1990 ،م.
 .95المشهدی ،محمّد بن محمّد رضا :كنز الدّقائق و بحرالغرائب (تفسير)14 ،
مجلّد ،چاپ اوّل ،تهران ،وزارة الثّقافة و االرشاد االسالمی 1366/شمسی.
 .96مصطفوی ،حسن :التّحقيق في كلمات القرآن الكريم ،طهران ،مرکز نشر
الکتاب سرای سعادت 1396 ،ه .ق.
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 .97مطهّری ،مرتضی :امامتورهبرَ ،چاپنهم ،تهران ،انتشاراتصدرا1368 ،ه .ش.
 .98معلوف الیسوعی ،لویس :المنجدفيالّلغةواالعالم ،بیروت ،دارالمشرق1986 ،
میالدی.
 .99مغنیه ،محمّد جواد :التّفسير الكاشف 7 ،مجلّد ،چاپ چهارم ،بیروت ،دارالعلم
للمالیین1990 ،م.
 .100المفید ،محمّد بن محمّد بن نعمان العکبری :االختصاص ،قم ،مؤسّسة النّشر
االسالمی 1416 ،ه .ق.
 .101ـــــ  :االرشاد 2 ،مجلّد ،قم ،مؤسّسة آل البیت الحیاء التّراث 1413 ،ه .ق.
 .102ملکی میانجی ،محمدباقر :مناهج البيان في تفسير القرآن 6 ،مجلّد ،تهران،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1416 ،ه .ق 1374/.ه .ش.
 .103منوّری تبریزی ،علی اصغر :االنوار الطّالعة في شرح الزّيارةالجامعة ،قم،
انتشارات مؤمنین 1380 ،ه .ش.
 .104موسوی ،سیّد یاسین :سند الزّيارة الجامعة ،دمشق ،حوزه اهل البیت،
 1419ه .ق.
 .105مولوی ،جاللالدّین محمّد :مثنوَمعنوَ ،چاپ چهارم ،تهران ،سازمان چاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1379 ،ه .ش.
ن:

 .106نعمانی ،محمّد :الغيبة ،تهران ،مکتبة الصّدوق 1397 ،ه .ق.
 .107نظامی همدانی ،علی :سيماَائمّه درشرحزيارتجامعهَ كبيره ،تقریر:
حصاری ،چاپ اوّل ،قم ،نشر مرتضی 1374 ،ه .ش.

 / 278مستندات قرآنی زیارت جامعهی کبیره

 .108نوری ،میرزا حسین :نجم الثّاقب 1 ،جلد ،چاپ هشتم ،قم ،انتشارات مسجد
مقدّس جمکران 1383 ،ه .ش.
 .109ـــــ  :مستدركالوسائل ،قم موسّسةآلالبیت الحیاءالتّراث 1415 ،ه .ق.
 .110نوویجاوی ،محمّد :التّفسيرالمنير2 ،مجلّد ،بیروت ،دارالفکر1414،ه .ق1994/.م.
 .111هدایی ،ابوتراب :نجومالمعهدرشرحزيارتجامعه ،مشهد ،چاپخانة خراسان،
 1366ه .ش.
 .112الهاللیالعامری سلیم بن قیس :كتاب سُلَيم 3 ،مجلّد ،چاپ اوّل ،قم ،نشر
الهادی 1415 ،ه .ق.
 .113همدانی درودآبادی ،سیّد حسین :شرح زيارت جامعة كبيره (ترجمهَ
الشّموس الطّالعة) ،مترجم (محمّد حسینی نائیجی) ،چاپ اوّل ،قم ،انتشارات
مسجد مقدّس جمکران 1384 ،ه .ش.
و:

 .114وحیدی شبستری ،سیّد محمّد :االنوار الوالية السّاطعة في شرح الزّيارة
الجامعة ،مترجم :هاشم صالحی ،قم ،انتشارات وفایی 1376 ،ه .ش.

مجالّت:

 -1فصلنامة تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث «سفينه» ،صـاحب امتیـاز :مؤسّسـة
فرهنگی نبأمبین.

