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 اری ز گ سپاس
 

 1 ُکِر اْلُمْنِعَم ِمَن اْلَمْخُلوِقیَن َلْم َیْشُکِر اللََّه َعزَّ َو َجلَمْن َلْم َیْش

 

ی  های ارزنده ها و روشنگری دانم که از راهنمایی خود فرض و واجب می ی هبر ذمّ

ها تجربیات علمی خود را  استاد معظّم جناب آقای دکتر سیّد مهدی صالحی که سال

رار داده و با کمال تواضع  راهنمایی و ارشاد بنده را سخاوتمندانه در اختیار این جانب ق

مبذول ، در دفع و رفع مشاکل و موانع، گونه ترغیب و حمایت همه، پذیرفته و در طول کار

 .سپاسگزاری کنم، داشتند

 ای دکترـآق االسالم و المسلمین جنابحجّةرم حضرت ـد محتـن از دانشمنـهمچنی

تقبّل فرموده و  فروتنی مشاوره این جانب را اضع وسیّد مهدی قریشی که در نهایت تو 

د و همچنین از ـان ودشان نشاندهـخ یـرکت علمـب رـریمانه بنده را در کنار سفرة پـک

ی حاضر  بررسی رساله رده و بهـعنوان داور قبول زحمت ک ه بهـزرگواری کـاساتید ب

از استادان  و ،اند امی کردهثمر رسیدن این رساله همکاری و همگ نوعی در به پرداخته و به

طول دوران تحصیالت تکمیلی توفیق درك محضر  ای که در فرزانه وارسته و مربّیان 

                                                 

، نشـر جهـان،   24، ص2مهـدی،   ، محقق و مصحح: الجـوردی،  شیخ صدوق، عیون أخبارالرضا -1

 299، کتاب اآلداب و المواعظ، ص 1   ؛الرضا مسند االمام ؛ق.1378تهران، چاپ اول، 
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االسالم و المسلمین حجّةام از جمله حضرت  برکت و سراسر معنویّت ایشان را داشته رپ

 دکتر کبیری و کهنموئی دکتر رضائیو آقایان:  ،جناب آقای دکتر سیّد جعفر حسینی اصل

های گرانقدرشان  شخصیّت شناسی خود را نسبت به و دکتر دخیلی مراتب قدردانی و حق

 .ابراز نمایم

آقای وفادار معاونت محترم بخش نسخ خطّی کتابخانه  نیز با اغتنام فرصت از

محقّق برجستة  از و مقدّس بوده این کار مرکزی آستان قدس رضوی که مشوّق بنده در

و المسلمین جناب آقای شیخ مرتضی فرجپور  و االسالمةحجّحوزة علمیّة قم حضرت 

محمّدکاظم دکتر آقای و عبدالحسین طالعی عضو هیئت علمی دانشگاه قم دکتر استاد 

ریزی  های درسی سازمان پژوهش و برنامه تألیف کتاب ریزی و بهنیا ویراستار دفتر برنامه

و ام  ها چیده تشان خوشهآموزشی وزارت آموزش و پرورش که از گلستان دانش و معرف

شان تلمّذ نموده و در رابطه با  الدّین مدرّسی که سالیان دراز در محضر پرفیض استاد کمال

و  ،کار اخیر امکان دسترسی این جانب را بر منابع دست اوّل اهل سنّت فراهم نموده است

آموزش و تحقیقات  معاونت محترمخیاوی اعتمادی علی جناب آقای  عزیز برادر

ادگستری کلّ استان آذربایجان غربی که در استفاده از کتابخانة ادارة مذکور اهدائی د

)که حقّاً در زمینة علوم قرآن و حدیث و آثار دینی در  یاد مرحوم سپهروز مولودی زنده

، ار  و اجر، از آستان پروردگار مهربان ،اند این جانب را یاری کرده باشد( نظیر می منطقه بی

 .باشم جهان را خواستار ید و سالمت و سعادت دوتوفیق و تسد

دا را ـواران هستم خـگرزـن بـلمی ایـن احسان عـرمـچین خ وشهـه خـک نـاز ای 

 .شاکرم

 :مـویـدعا بردارم و از صمیم دل بگ دانم که دست به ی این نعمت را آن می شکرانه 

 .آور سامان ا بهبن الحسن ر حجّةعزّت و جاللت کار ظهور و فر  حضرت  خدایا به

 .همو که یادگار عترت است و هماره همراه قرآن

 .اند ها و آرای خود بازگردانده آید که مردم قرآن را بر اندیشه همو که زمانی می



 

 .گرداند قرآن بازمی ها را به آید و اندیشه همو که می

 .آموزد مردم قرآن می افرازد و به ها برمی همو که خیمه

حـال مـر     بـه ، آنچه را که در جامعـه ، قوانین کتاب و سنّت همو که از نوامیس و

 1.بخشد زندگی دوباره می، افتاده

 2.«َالّسالُم َعَلیَک یا تاِلَی ِکتاِب اهلِل َو َترُجماَنُه» گوییم او می همو که در سالم و درود به

                                                 

وَ یَعطِفُ الَّرأیَ عَلیَ القُرآنِ، اِذا عَطَفُوا القُرآن َ یَعْطِفُ الْهَوی عَلَی الْهُدی، اِذا عَطَفُوا الْهُدی عَلَی الْهَوی.  -1

البالغه، خطبـه  در نهج کالم زیبا و گیرای امیر مؤمنان« یُحْیی مَیِّتَ الْکِتابِ وَ السُّنَّةِ. عَلیَ الَّرأیِ،...  وَ

 195ص  138

 الجنان، زیارت آل یسمفاتیح -2





 ز /   فارسیچکیدۀ 

 
 

 :تقدیم هب
 

 ،پیشگاه مهر مستور آسمان امامت

 مروارید مکنون دریای والیت

 ،جهانقلب 

 ،انـقطب کی

 ،و صاحب الزّمان

 .عَجَّلَ اهللُ لَهُ النَّصْرَ وَ الْاَمانَ« حُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَهْدِیّ»

 ،سوی آن بزرگوار امیدوارم که خدمت ناچیز این بنده از

شـان را فـرا      ورد قبول افتد و رضایت خاطر شـری  روردگار متعال مـاذن پ به

 .سـازد
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 مروری رب کتاب
 

است که « ی کبیره رت جامعهمستندات قرآنی زیا» موضوع تحقیق رسالة حاضر

شده و در پنج فصل تدوین یافته  فادهی مرتبط با فرازهای زیارت استشواهد قرآناز  در آن

 . است

مراحل و ، روش کار، ی تحقیق پیشینه، هدف کلیات که در آن به ،فصل اوّل

 . های تحقیق پرداخته شده است محدودیت

فهرست اجمالی و چهار چوب زیارت جامعه ، ترجمه، متن زیارت جامعة کبیره ،فصل دوّم

، "موسی بن عبداهلل نخعی"بررسی سندی زیارت و جایگاه رجالی راوی آن که در آن به

 . تته اسرف آن اشارت خواندن بر توثیق و تأیید نخعی توسّط بزرگان و تأکید امام زمان

جدول  :ره در زیارت موصوف اختصاص داردی آیات مفسَّ جداول و نمایه به ،فصل سوّم

دوّم مبتنی بر نظم تدوینی قرآن  ولجدزیارت تنظیم شده و  جمالتاوّل بر مبنای ترتیب 

 . دوش میکه بیش از یکصد آیه را شامل است 

های چاپی تابشناسی زیارت جامعه است که طیّ آن ککتابمربوط به ،فصل چهارم

های زبانها و آثاری بهنامهمقاالت و پایان ،فارسی و کتابهای خطّی عربی، فارسی و عربی

 . بندی و احصاء شده استدسته دیگر 
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بررسی قرآن کریم  ازاز متن زیارت جامعه با آیات مرتبط  جملهبیست  ،در فصل پنجم

آمده روایات و بعضاً بیان شارحان  ،ن فریقینااقوال مفسّر، مفردات شده است. در هر مورد،

 .ی مرتبط با آن بیان شده است با آیه جملهگیری کلّی از تلفیق و ترکیب هر  نتیجهو سپس 

ادعیه و زیارات  گسترش فرهنگدر راستای هایی با گفتار واپسین و پیشنهاد یتاًنها

 .رسد پایان می هها این رساله ب و احیاء و ترویج علمی و عملی آنها در مدارس و دانشگاه



 21 / ی کبیرهنجم. بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعهفصل پ

 

 

 

 مقّدهم
 :پیش گفتار -1

 ِبْسِم اهلِل َالرَّْحمِن الرَّحیم

 

 

دریایی از معارف الهی را دربردارند که بعد از ، های صادره از پیشوایان معصوم زیارت

 .باشند ی اسالم می ترین منبع دریافت تعالیم عالیه مطمئن، مکری قرآن

از نظر « زیارت جامعة کبیره» های مأثوره از حضرات معصومین در میان زیارت

ی بالغت  در او  فصاحت و قلّه، زیبایی اسلوب و بلندی معانی، گیرایی تعبیر، شیوایی بیان

است که از اقیانوس بیکران  تقرار دارد و دریایی از معارف خاندان عصمت و طهار

 .سرچشمه گرفته است محمّد علوم آل

وصف  خواست با کالمی بلیغ به زمانی موسی بن عمران نخعی از امام هادی

 نام گوهرگرانبهایی به، برکت این درخواست خالصانه حضرتش به، امامت و شئون آن بپردازد

شیخ شیخ صدوق و  ری همچونت که محدثان بزرگواخاو آمو به« زیارت جامعة کبیره»

است  ی اطهار ترین زیارت ائمّه معروف، زیارت جامعة کبیره. ندآیندگان سپرد طوسی به

توان امام  و در هر زمان و جایگاهی می ای ندارد زمان و مکان ویژه که اختصاص به
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 .را با آن ذکر زیارت کرد معصوم

نظر دانشمندان و محدّثان قرار همواره مورد ، های دور تاکنون از زمان ،این زیارت

. البته اند نوشتهبرآن های مختلفی  تفسیر آن پرداخته و شرح شرح و محققّان به .داشته است

ترتیب جمالت زیارت( بوده  )به شرح ترتیبی ،هایی که  تاکنون نوشته شده شرح بیشتر

رد بحث و امّا در این رساله که مستندات قرآنی عبارات زیارت جامعة کبیره مو. است

نوعی تفسیر موضوعی سوی،  از یکاز قرآن شده که ، بیشترین استفاده، بررسی قرار گرفته

 .آید حساب می به جامعة کبیرهنوعی شرح موضوعی زیارت  )امامت قرآن( و از سوی دیگر،

در توضیح  لذّتی که در بیان حقایق و معارف بلند و کماالت خاندان رسالت

، سعادتی باالتر از این. فراموش شدنی نیست ،شدهنگارنده زیارت شریف جامعه نصیب 

سخن بگوید و از آنان بشنود و در محضر  بیت شود که از اهل نصیب کسی نمی

پیوسته  ،امید است که تا پایان عمر. بخش آنان باشد ساز و رستگاری های زندگی آموزه

مان  شان شمع راه زندگیو گفتار و رفتار ،و جانمان دلهرشان در مِ، نامشان برزبانمان

ا آنان باشیم و در بدر عالم برزخ ، دوزیارتشان نصیبمان شمعرفت در دنیا توفیق  ؛باشد

 .فیض شفاعت و فوز دیدارشان نائل آییم به نیزقیامت 

جا آورم که با عدم لیاقت  دانم با چه زبانی شکرگزار باشم و سپاس این نعمت به نمی

و یاری  ،توفیق قرین شده و سعادت نصیب شد، رسویاز هرجهت و نبود قابلیّت از ه

( این بندة حقیر کمینه را عجی حضرت ولیّ عصر) توّجهات و خاصّه خداوند سبحان و

 .تدوین این نوشتار شدم همراهی نمود تا موفّق به

 :ة پژوهشضرورت و فاید -2

 باید هک است توجّهیـ  آن تمام نه و ـبخشی از وظیفة ما در قبال امام زمانمان 

 تمام این که شود می تأکید. دهیم نشان ایشان گرامی پدران نورانی کلمات به نسبت

در فهم ، ار خود توجّه نکنیمروزگ در خدا حیّ حجّت آن به اگر که چرا، نیست ما وظیفة
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، ای که گاهی اوقات گونه به. شویم معانی کلمات امامان پیشین نیز با مشکالت روبرو می

افتیم که روزگارانی واقفیّه و  مانیم و در همان دام می خبر می شکل نیز بیاز بروز م، خود

سخنان امامان پیشین بسنده کردند و بدون توجّه  آنها هم تنها به: اسماعیلیّه و زیدیّه افتادند

شاید تفاوت ما با آنها در این نکته . اکتفا کردند، فهم خود از آن سخنان به، امام زمانشانبه

ولی ما انکار زبانی یا انکار ، زبان منکر شدندها حجّت خدا در روزگار خود را به نباشد که آ

کلّی  به متأسّفانه حضرت حجّت. ایم درد غفلت از او گرفتارشده بلکه به، کنیم قلبی نمی

 از چه، هم ما ـ سخت و تنگ زندگی یعنی ـ «معیشت ضنک»مورد غفلت واقع شده و 

 باید ،تردید یب لذا ،است حضرت آن از غفلت از شینا، اجتماعی چه و فردی نظر

 ِاَلْيِه الَِّذي اهلِل َوْجُه َاْيَن»: خوانیم می ندبه دعای در که چنان ،برگردیم حضرت آن سوی به

مشکل ما این است که در معرفت حضرت  .متوجّه آن حضرت شویم . باید«اْلَاْوِلياِء َيَتَوجَُّه

صیر قناشی از ت تاًما عمد «معیشت ضنک»و  بلکه مقصّریم، نه قاصریم، ایم کوتاهی کرده

 .در معرفت او است

از لسان مبارك  با متون اصیل و معتبر که در معرفت امامان معصوم، راستی به

 خیز که چون گوهری و مو  متونی کوتاه کنیم؟ چگونه برخورد می، ایشان صادر شده است

، (س)ی فدکیّة حضرت زهرا خطبه: همچون. اند نهجاوداـ  مانند بی بها رد و درخُ، در وزن ـ

در  احتجا  حضرت امام حسن مجتبی، الوسیله از حضرت امام امیرالمؤمنینخطبة

یر خود از در طول مس های امام حسین اتمام حجّت، برابر سران نفاق در کاخ اموی

جامع  کالم، شامکوفه و در و حضرت زینب ی امام سجّادها خطبه، مدینه تا کربال

 ی دهنده ی تکان نامه، امام هادی زیارت جامعة کبیره از، در وصف امام امام رضا

توقیعات بیدارکنندة ، بن اسماعیل نیشابوری و سر انجاماسحاق  به امام حسن عسکری

 .عصر ارواحنا فداه حضرت ولی

 چه جایگاهی دارند؟، های درسی حوزوی و دانشگاهی ما گونه متون در برنامه این
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حول محور ، های مختلف علوم انسانی درگرایش، های دانشگاهی ما نامه چند درصد از پایان

 این متون تدوین شده است؟

آورد  ای برای بازنگری در آن فراهم می زمینه، شناخت وضع موجود ما در این وادی

 ی طلبد که هماهنگی و همکاری خالصانه عزم ملّی جدّی می، و در این شناخت و بازنگری

طبعاً . نقش اساسی دارد، مراکز و مؤسّسات پژوهشی و آموزشی حوزوی و دانشگاهی در آن

کیفیّت ، بینی ژرف، نگرش دراز مدّت و تدریجی، نگری آینده، ریزی عواملی همچون برنامه

در این مسیر .. .ها و استعدادها و گیری از توان بهره، محوری و گریز از تمرکز برکمّیّت

 .ضرورت دارد

 بیان مسأله -3

بخش  حیاتکالم  سپردن گوش جان به ،کریم تجلّی حقّ است و تالوت آن قرآن

ی  عترت نیز خلیفه است.تکریم نموده « ی محبوب نامه» خداوند است که بندگان را با

قرآن صورت مکتوب آن . قرآن شریف هستندد تجسّ تجسّم و ونما  خداوند و مرآت حق

ند که با علم ا و روشنگر آیات شریفه« رجمان وحیت» معصومینو ذوات مقدّسه است 

ی  های دریای ناپیدای کرانه پرده از بطون و الیه خدایی، یژةموهوبی الهی و بصیرت و

اند و معیّت تامّ  ارمغان آورده هایی بس پربها از این اقیانوس بهگوهر . آنانددارن میوحی بر

فرود است و برای تمام بشریّت  (183 ،بقره)« هدًی للّناس» هرچند قرآن. با قرآن دارند

 .تمام ابعاد قرآن هستند ولی آن بزرگان عالم و عارف به آمده،

 مددِ مفتاحی؟ چون گشایند دری بی     فهم قرآن نتوان یافت زکس جز مفهوم

کالم  یابی و تبیین مفاهیم وحیانی با بیان و بنان معصومین نکته، در این راستا

 . دپذیر نمیای  سخن آسمانی وحی خواهد بود که هیچ خدشه نهایی و صائب در توضیح

 است؛روش مألوف تمامی معصومین در گفتارشان  ،آیات قرآن استناد و استشهاد به
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و آیات قرآن در بیان حقانیّت خود  جا به در خطبة فدکیّه جابه (س)ی طاهره حضرت صدّیقه

کلمات نورانی  در امیرالمؤمنین حضرت سیّداالوصیاء ،فرماید اشاره میتبیین راه هدایت 

از قرآن ، های خود خطبه در حضرت سیّدالشّهداء، کند می آیات قرآن استشهاد به خود

 هعرضپیشگاه الهی  های الهی برخود، به نعمتترین  عنوان یکی از مهم بهکند و  نقل می

 : ددار می

 1.«مَتنا الُقرآَنلََّع» .ای آشنا کرده "قرآنمعارف"که ما را بهخدایا تورا شاکریم

های خود را با آیات نورانی قرآن زینت  در کوفه و شام خطبه حضرت زینب نیز

 ِقَبَة الَِّذیَن َأساؤوااُثمَّ َکاَن َع» خطبة شام را با آیة شریفة :سازد بخشد و مستدل می می

و در خطبة بخشد،  زینت می 2(10، وم)ر .«اهلِل َوَکاُنوْا ِبّها َیْسَتْهِزُءوَن بآیاتالسُّوَأی َأن َکذَُّبوْا 

که اشاره . کنند ند دوباره پنبه میا کند که آنچه بافته زنانی تشبیه می کوفه مردم کوفه را به

 ْزَلَها ِمن َبْعِد ُقوٍََّة أنَکاثًاَنَقَضْت َغ ِانَّما َمَثُلُكْم َكَمَثِل الَِّذي» است: سورة نحل 92آیة  به

 .3«َدَخاَل َبْیَنُکْمَنُکْم اَتتَِّخُذوَن َأْیَم

این  .های وحیانی است زندگی با مفاهیم و آموزه، تر از استشهاد گفتاری فراتر و مهّم    

پود  و و قرآن در تار ،سراسر عمر با برکت خود را با قرآن زیسته اند آسمانی،بزرگان 

 . اند وجودی آنان سرشته شده و خود قرآن ناطق شده

ی کبیره در تبیین واالی مقام امام  یارت جامعهنیز در انشای ز امام هادی

آیات نورانی  صورت مکرّر به به ،در نظام هستی اوی خداوند و جایگاه منیع  عنوان خلیفه به

                                                 

 .321، ص 7   :تاریخ طبری -1

 که آیات خدا را تکذیب کردند و آن هـا  ، ]چرا[ورود در دوزخ است آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند -2

 ا به ریشخند می گرفتند.ر

 .41-40، ص 2   :مقتل خوارزمی -3
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 ،در سیاق سخن تتأمّل در مناسبت کالم و دقّ .قرآن استناد جسته و شاهد آورده است

 .شمار آید تواند تفسیری ارزنده از آن آیات به می

 ابع زیارت جامعه کبیرهمن -4

 : جمله از، اند متقدّمین و متأخّرین این زیارت را نقل کرده عالمان چندی از

هـای   ا زکتـاب : (609ص  2)   «من ال یحضره الفقیه»( در 381شیخ صدوق )م  -1

 .عیون اخبارالرّضاو ، ی حدیثی شیعه چهارگانه
 .(95 ، ص6)  « تهذیب االحکام»( در460شیخ طوسی )م  -2

نقل از عیون  به: (143ص  102)   «االنوار بحار»( در 1110ة مجلسی )م عالم -3

َاَصحُّ الِّزیاراِت َسَندًا َو َاَعمُّها َمْوِردًا َو ». با این توصیف آورده استکه  اخبارالرّضا

 ؛نتری صحیح، لحاظ سند به ]زیارت جامعه[، «َو َاْعالها َشأنًا ًیَاْفَصُحها َلْفظًا َو َاْبَلُغها َمعن

از  ؛ترین از نظر لفظ فصیح ؛ترین جامع معصومین فراگیری و انطباق بر از نظر

 .1واالترین زیارت است ،ترین و در شأن و منزلت نظر معنی و مفهوم بلیغ

لحاظ  مرحوم مال محمّد تقی مجلسی که به، از پدر بزرگوار علّامة مجلسی

در سامرا وقتی : ست کهی رفیعی قرار داشت نقل شده ا سلوك و تعبّد در مرتبه

آن حضرت اشاره کردم  با انگشت به دیدم.را  امام عصر ،حرم مشرّف شدم به

عظمت حضرت مانع  .بیا پیش: من فرمودند حضرت به. زیارت جامعه را خواندمو 

من اظهار لطف  نسبت به. حضور حضرت رسیدم شد تا باالخره به نزدیکی من می

 .«هذِهِ ُةرالزِّیا تِنِعْمَ» :کرد و فرمود

مرحـوم شـیخ عبّـاس    ، محدّث خبیر: «مفاتیح الجنان»( در 1359محدث قمی )م  -4

ای داشته و اگر از نظر خود تردیدی  دقّت و حساسیّت ویژه ،قمی در تدوین مفاتیح

                                                 

  .143، ص 102   :بحاراالنوار -1
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در سند یا متن یک دعا و زیارت داشت از آوردن آن درکتـاب مفـاتیح خـودداری    

د نقل کرده و حکایت تشرّف سیّد رشـتی  این زیارت را درکتاب خو . ایشانکرد می

رده کـه  وآ نقـل از اسـتادش محـدّث نـوری     به را محضر حضرت امام عصر)عج( به

قرائت و خواندن زیارت جامعه را بیان کـرده   به )عج(ی امام عصر توصیه ، ضمن آن

 . است

 ،النّفس ای است که هر انسان منصف و سلیم گونه متن زیارت به ،ها براین عالوه

 .داند محال می ر این مفاهیم را از غیرمعصومصدو

   شروح زیارت جامعه -5

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

 ،ردو امراین کثرت شروح ب .برد را نام می برخی از آنها «الذَّریعة الی تصانیف الّشیعة» در کتاب

 :دارد داللت عمده

عالمان دینی این  ،ند زیارت که اگر از نظر سند مخدوش یا ضعیف بوداتقان س: اوّالً

 .ورزیدند شرح آن اهتمام نمی به چنین

 ،کند زیارت که ضرورت شرح و تفسیر را ایجاب میواالی  یعمق و محتوا: ثانیاً

سیّد عبداهلل شبّر و دیگران ، بزرگی مانند علّامه محمّدتقی مجلسیوگرنه عالمان وارسته و

 . کردند ح آن اقدام نمیشر به

برخی از این شروح  ت، بهتفصیل این بحث در آینده خواهد آمد. ولی در این فرص

 شود: اشاره می

 ؛شرح علّامه محمّد باقر مجلسی -1

تألیف مرحـوم سـیّد حسـین درودآبـادی     ، الّشموُس الطَّالعُة فی َشْرِح الّزیاارِة اْلااِمَعاةِ   -2

  ؛همدانی

 ؛تألیف مرحوم سیّد عبداهلل شبّر، الجامعةِ ةیارفی شرح الزّ المعةالاالنوار  -3
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 ؛تألیف مرحوم دکتر عبدالعلی گویا، ی کبیره و زیارت جامعه علی -4

 م احمد زمرّدیان؛ومقام والیت در شرح زیارات جامعه، تألیف مرح -5

آملـی کـه شـرحی مبسـوط و عمیـق       یوادجـ مقرّبان، تألیف عبداهلل  یادب فنا -6

 صورت کامل چاپ و پخش نشده است. نوز بهباشد و ه زیارت جامعه می بر

 شرح زیارت جامعه، تألیف محمّد چهاردهی رشتی نجفی. -7

 توضیح دیگر در مورد زیارت جامعه -6

 مقام و منزلت ائمّة معصومین ای به اشاره ،آنچه در زیارت جامعه ذکر شده

یمن  بهی و اصطفای اله است که بهی فیض  و قرآن ناطق و واسطه «خلیفة اهلل» عنوان به

متونی رو این زیارت در شمار  این از. اند مجالی صفات الهی گشته، بندگی و عبودیّت حق

جای عبارات و  در جای. توان با آن زیارت کرد می را است که تمامی معصومین 

  اند. توصیف شدهبا تعابیری  بیت عصمت و طهارت فرازهای این متن نورانی اهل

عصارة ، ی کرامت اصل و ریشه، داران علم خزانه، زلگاه وحیمن، جایگاه رسالت: نظیر

انواری که محیط بر گرد ، صراط متین حق، برگزیدگان الهی، های تاریکی مشعل، پیامبران

 . ...عرش هستند و

معه را بخواند و بداند که کسی که زیارت جا»: از علّامة امینی )ره( نقل شده است

از نکات  .«داند دین یعنی چه واد نیست چرا که میس شیعه بی، این فرد ،گوید چه  می

این است که زائر قبل از شروع زیارت تکبیر بگوید تا از  ،مورد تأکید در آداب زیارت جامعه

 . در او راه نیابدی غلوّ و شرك  منظری توحیدی امامان را زیارت کرده باشد و شائبه

باالتر از  ،رت آورده شدهگونه که در متن زیا آن ،که مقام ائمّه باید دانست

که خداوند عنایت فرموده و فوق تصّور و ادراك ترسیم نشده، جایگاهی  ها جایگاه واقعی آن

 . ای در عبارات زیارت صورت نگرفته است واقع غلوّ و مبالغه به .متعارف بشری است

 اکبه قدر بینش خود  ر کسی کند ادر      ر نظر کجا بیندـه تویی  ـان کـو را چنـت
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َمِن اْعَتَصَم »: شود عرض می معصومین فرازی از آن زیارت عمیق خطاب به در

خداوند  متوسّل شود هرآینه به ]بیت اهل[ شما )هرکس به، «ِبُکْم َفَقِداْعَتَصَم ِباهلل

 ِصراٍطَو َمْن َیْعَتِصْم ِباهلِل َفَقْد ُهِدَی اِلی »: فرماید در قرآن نیز می. تمسّک جسته است(

راه مستقیم هدایت  خداوند اعتصام نماید به هرکس که به)، (101، )آل عمران «قیٍمُمْسَت

 180آیة ، ی اعراف هستند که قرآن در سوره« اسماء الحسنی» این بزرگان. شده است(

 و امام صادق. برای خداست اسماء نیکو پس خدا را با آنها بخوانید 5: فرماید می

در زیارت جامعه  «1اْلُحْسَني الَِّتي ال َیْقَبُل اهلُل ِمَن اْلِعباِد َعَماًل ِالَّا ِبَمْعِرَفِتنا َنْحُن اْلَاْسماُء»: فرماید می

ِبُکْم َاَخَرَجَنا اهلُل ِمَن الذُّلَّ َو َفرََّج  .. .ِبُکْم ُیَنفَُّس اْلَهمَّ َو َیْکِشُف الضُّرَّ » نیز آمده است

زداید و پریشانی را برطرف  می ی شما اندوه را سیلهو )خداوند به،  «اْلکُرُوِب اِتَعّنا َغَمر

فرسایمان  طاقت های جانکاه و ها رهایی داده و اندوه سبب شما ما را از خواری به.. .سازد می

 . را زدوده است(

 جمالتو تطبیق آنها با والیت آیات  برخی ازاین رساله در پی استخرا  و تدوین 

 . دانست «در زیارت جامعه هالوالی آیات»ان آن را تو زیارت جامعه است که در حقیقت می

در هر مبحث است. آیة مرتبط با آن انتخاب شده  ،ذیل هر فراز زیارت جامعة کبیره

ان بعضاً بیان شارح روایات ذیل آیة مربوطه و، ن فریقینااقوال مفسّر، بیان مفردات به

با آیة مرتبط با آن پرداخته شده گیری از تلفیق و ترکیب فراز زیارت  نتیجه تاًزیارت و نهای

 تفسیر )ادبی(، تفسیرکشّاف مثالً، شود ای نگاشته شده و می هر تفسیری با شیوه البته .است

تفسیر )نقل آرای مفسران(،  المعانی البیان و روح مجمع الت مختلف(،امحت)بیان ا فخر رازی

، برهان، صافی اعی(،)مسائل اجتم فی ظالل القرآن و المنارهای فقهی(،  )جنبه قرطبی

                                                 

  .5، ص 25   :بحار االنوار -1
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تفسیر  قرآن(، )روایات(، المیزان )قرآن به کنز الدّقائق و درّ المنثور، جامع، الثّقلیننور

در این رساله صرفاً . )شرح آیات و مباحث مربوط( تفسیر نمونه)مسائل طبیعی(، طنطاوی 

 آنها و نقد و بررسیبلکه مطالب استخرا  شده حالت ، ن اکتفا نشدهانقل اقوال مفسّر به

گزارش تفسیری دارد و نگارنده سعی کرده نکات کاربردی را که برای فکر یا عمل انسان 

 .ارائه کند، در زندگی روزمرّه مفید است

 ، واحد خوی،ة کارشناسی ارشد اینجانب در دانشگاه آزاد اسالمینام این کتاب پایان

و تجدیدنظر ی اضافات با اندک ودفاع شده است  1387که در شهریور ماه سال  باشد می

 گردد. یم میبرای استفادة عموم تقد

خواستم تا  همواره از خدا می، ام انی که درکار پژوهش حاضر بودهة زمدر این دور

، رهنمون گردم؛ و از جهل و غفلت و عجب و عصبیّت، سوی آنچه حقّ و حقیقت است به

 . امید دارم که اجابت فرموده باشد. برکنار بمانم

نامه که با امید اعانت و عنایت یگانه منجی جهان  ش و نگارش این پایانکار پژوه

اهلل االعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء آغاز شده و سطرْ سطرِ آن ةبقيّبشریّت حضرت 

تا این که ، بیش از یک سال طول کشید، انتظار او تدوین شده کرامش و به با یاد او و آباء

پایان  به، در یادمان آغاز امامت آن سلیمان زمان، شمسی یهجر1386 سال در تابستان

  .سایِ حضرتش گردید تقدیم آستان آسمانْ، بلکه بال مگسی ،عنوان ران ملخی رسید و به

تر توسّط  ستردهراهگشای تحقیقات بیشتر و گ، امید است که این گام نخست

خداوند سبحان قرار  حقّ و حقیقت و عاشقان آستان والیت بوده و مرضیّ پویندگان راه

 . گیرد

 بِاهللِ ما تَوْفِیقِی ااِلّ وَ

 عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ اِلَیْهِ اُنِیبُ

عّباس نوری 
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 33 / ی کبیرهفصل پنجم. بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعه

 

 

 

 هدف. 1-1

نمایانند که عبارتنـد   ای می ی تحقیقی حاضر را ابعاد چندگانه هدف و مقصود رساله

 : از

ی کبیره تفسیر شده و نیـز   زیارت جامعه ضمن جمالتجمع و ترتیب آیاتی که  .أ 

 . احادیثی  که در این عرصه روایت شده است

تا آنجا کـه نگارنـده تتبّـع    . ی کبیره در جهت شرح موضوعی زیارت جامعه یگام.ب 

  .ی مشخّصاً با این عنوان تدوین نشده استدانشگاهپیش از این رساله ، نموده

متون زیارات  مباحث مربوط به، دار جاذبهی امروزی از مسائل مورد نیاز و  در جامعه.ج 

تواند بخشـی از ایـن    مأثوره و ارتباط آن با قرآن کریم است که آگاهی از آن می

ـ  نیاز ـ  اسـت  که در جهت تربیت دینی بر اساس معارف حقّة اهل بیت را   ـ

 . تأمین کند

هـای مـرتبط در زیـارت     ی تفسیرهای مختلف آیـات مربوطـه بـا جملـه     مقایسه.د 

 . گیری از این مقایسه در جهت تبیین امامت ی کبیره و نتیجه جامعه

ی پژوهش پیرامـون مباحـث    ادامه موضوع رساله و تصمیم به ی شخصی به عالقه.ه 

در راستای مطالعات این جانب بـرای تـدریس و   ، زیارت جامعة کبیره که در واقع

 . تبلیغ مسائل دینی و مذهبی است

در تمام شـئون زنـدگی از طریـق     ائمّهنقش الگویی  توجّه علمی و عملی به.و 

تنها راه دینداری واقعی محسـوب  ی کبیره که  تبیین صحیح معارف زیارت جامعه

  .شود می

 الف.
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پاسخ مستند و خردپسند این پرسش است که آیا بیان امام  رسیدن به، هدف نهائی.ز 

شود یا نه؟ آنگـاه   نوعی تفسیر مأثور محسوب می ،در متن این زیارت هادی

در جان مسلمانان جای ، سازنده و نگهدارنده ثابت شود، انیّت این باور زندهکه حقّ

 .داد خواهد گرفته و برکات خویش را نشان

 ۀ تحقیقتاریخچ. 1-2

 پی در ارشد کارشناسی مقطع در دانشجویی ی دوره اوایل ـ1385در پاییز سال  -1

 حدیث و قرآن علوم هگرو محترم مدیر ـ اصل حسینی جعفر سیّد دکتر، استاد با گفتگو

 زیارت قرآنی مستندات تا افتادم فکر به ـ خوی شهرستان واحد ـ اسالمی آزاد دانشگاه

  .کنم آوری جمع را کبیره ی جامعه

برای  2 در درس تفسیر قرآنی ، عنوان یکی از تکالیف تحقیقی به 1386 بهار در -2

تحقیقات ، هاز تفاسیر مختلف انتخاب و تعدادی از آیات قرآنی را ،موضوع هدایت در قرآن

 .شد انجامای پیرامون آنها  گسترده تاًنسب

ی تطهیر که یکی پیرامون آیه 3 برای درس تفسیر قرآنی 1386در پاییز سال  -3

تحقیقات مبسوطی از منابع تفسیری انجام  ،ی کبیره است از مستندات قرآنی زیارت جامعه

  .دادم

 عبارات با مرتبط قرآنی آیات تمامی شوم صمّمم تا شد ای زمینه ، کارها این -4

جداولی بر  ،در این ارتباط. مآور گرد، اختصاصی مجموعة یک در را کبیره ی جامعه زیارت

مستندات قرآنی »مبنای فرازهای زیارت و نظم تدوینی قرآن کریم تنظیم و تحت عنوان 

در   1385پاییز  تاریخبه 16 یشمارهفصلنامه در همان تدوین و  «ی کبیره زیارت جامعه

  شد.

 تحتی ا مقاله «ُ اْلَمْوُصوَلُة َو الرَّْحَمة» ی کبیرهزیارت جامعهذیل یکی از جمالت  -5

 سفینه یهفصلنام در و تدوین« ی قصصسوره 51ی برمبنای آیه امامتتداوم » عنوان

 در  شد. 1388تابستان  مورّخة 26شمارة 
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زیارت مورد اتّفاق کتب منتشره در  یب بهکه اکثر قرها نشان داد  بررسی -6

 است و کار موضوعی نیافتم.ی کبیره شرح ترتیبی جمالت زیارت  جامعه

لیسانس اینجانب تصویب  ی فوق نامه عنوان پایان چنان مقدّر شد که این موضوع به

خدای بزر  را سپاس . شود تا با استعانت از خداوند متعال این کار مقدّس را آغاز کنم

 . مقدار این توفیق عظیم را ارزانی فرمود من بی گزارم که به می

 روش کار و تحقیق. 1-3

بودن مباحث و پیچیدگی  دار لحاظ گستردگی موضوعات و دامنه مطالعات دینی به

مطالعات دینی ساختار  توان اجمال می ولی به .خوردار استهای متنوّعی بر مسائل از روش

دو ساحت نیز در عین  این .خالصه کرد« منقول» و «معقول» ی کلّی عرصه را در دو

ی  ابزار اثاره، ای که منقوالت گونه به ،هم دارند و تعامل تامّ با  ، سازگاریتفاوت قلمرو

ی در باب مأثورات گذار یابی و ارزش ضروری برای نکته عقول نیز ابزار است. دفائن عقول

دهای تحقیقی وی نیز معیوب و مخدوش رهاور، در تعقّل ناتوان باشدکه محقّقی  . لذااست

 .خواهند بود

و یادگار مانده  به از امام هادی است کهمتنی مأثور ، ی کبیره زیارت جامعه

 . چون زیارتراتر از مشترکات لفظی آیات قرآنی مندر  در آن استـرآنی آن فـد قـشواه

توان  میحی را ی روحبخش و رایحه، آنجای فرازهای نورانی  در جای است،کالم معصوم 

بررسی و واکاوی مستندات قرآنی ، ولی موضوع رساله و هدف از تدوین آن ؛استشمام نمود

  .الی زیارت آمده است سازی لفظی و انطباق معنوی بوده که در البه توأم با روشن

ای بوده و تلفیقی از روش عقلی و نقلی است که با  کتابخانه ،نامه تحقیق این پایان

بیش از یکصد آیه از قرآن در متن زیارت . پردازد بررسی آیات و روایات می هتحلیل عقلی ب

اند که حدود بیست آیه مورد بررسی و تطبیق با متن زیارت واقع  مورد استناد واقع شده

این صورت که ابتدا شواهد قرآنی زیارت استخرا  شده و در دو جدول  به. شده است

. اند تدوین شده (کریم )ترتیب سور قرآنی وینی قرآنجداگانه برمبنای متن زیارت و نظم تد
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بیان مصداق و ، توضیح، تفسیر ، ترجمه، صورت جداگانه مورد بررسی مفردات سپس آیات به

 . نیزاند در آنها تبیین شده بیان سبب نزول قرار گرفته و نظرات مؤیّد کالم امام هادی

 .اند شده و استناد واقعدر مواردی آیات همسو باهم در یک مدخل مورد اشاره 

ی استاد محمّد مهدی فوالدوند استفاده  ی آیات شریف قرآن، از ترجمه در ترجمه

 شده است.

، آمیز تعابیر و عناوین احترام، از تمامی القاب، ل علمی نگارشواصرعایت برای 

ویژه اساتید  به، از محضر یکایک ایشان است. نظر شده صرف، بزرگان و دانشوران برای

درخواست عفو و بخشایش ، صمیمانه و متواضعانه، ظّمی که حقّ تعلیم برنگارنده دارندمع

 . کنم می

. کاستی نخواهد بود خالی از نقص و، گام عنوان نخستین کار به تردید این بی

در تکمیل  ی دوستداران قرآن و اهل بیت های دلسوزانه امیدوارم بتوانم با راهنمایی

 . آن توفیق یابم
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 منشور امامت، زیارت جامعۀ کبیره .2-1

گونه از کوهسار وجود  منشور بلند امامت و هدایت است که سیل، زیارت جامعه
)علیه و علی آبائه و ابنائه افضل   حضرت ابوالحسن ثالث علیّ بن محمّد النّقی، هادی امّت

هرچند که در لباس شرح فضایل و ، این منشور بلند. شده است و السّالم( سرازیر ةالصّلو

، است بیان شده ائمّة اطهار، یعنی اسرة طاها و یاسین، کماالت خلفای برجستة الهی

کن اساس شرك و  سان سیلی بنیان هوالیی آن ب ـ لیکن معارف عمیق توحیدی
سوی دشت و دَمَن امّت  ی بهکَنَد و با پیشرو گرایی را برمی پرستی و بنیاد بیگانه دوگانه
   .کند کامان حقیقت و معرفت ناب نبوی و ولوی را سیراب می تشنه، اسالم

 مصادر زیارت جامعۀ کبیره .2-2

برخی از  زیارت جامعة کبیره در منابع متعدّدی نقل شده که در مقدّمة این رساله به

  .کنیم می از مصادر آن را ذکر مصدر ده ،آنها اشاره شده است در این فصل

 . 2/370  ، من الیحضره الفقیه شیخ صدوق  -1

 . 2/277  ، اخبار الرّضا علیه الساّلم شیخ صدوقعیون  -2

 . 6/95  ، تهذیب االحکام شیخ طوسی -3

 .297 ص، البلد االمین شیخ کفعمی -4

 . 5/450  ، المتّقین علّامه محمّد تقی مجلسی ضةرو -5

 . 102/127  ، ـسی بحاراالنوار محمّدباقر مجل -6

 .363 ص، الزّائر محمّدباقر مجلسی تحفة -7
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 .10/416  ، الوافی فیض کاشانی -8

 .370 ص، الزّائر سید حیدر کاظمی ةعمد -9

 . 10/416  ، محدّث نوری، مستدرك الوسائل -10

، االسالم ابراهیم بن محمّد بن مؤیّد جوینی شافعی شیخ ،از علمای عامّه

از امام  خود اسناد  سلسله با« فرائدالسّمطین» ار  پر کتاب در را ق آن. ه722متوّفای

  1.روایت کرده است [السّالم ]علیههادی

« معةالجا ةفی رحاب الزّیار» از کتاب ،شده بدان استنادمتنی که در این رساله 

 .سیّدعلی حسینی صدر انتخاب شده است: تالیف

 :ۀ کبیرهجامعی زیارت  اجمالی و چهار چوبه فهرست .2-3

 : سه امر است، حور اصلی در آنم یعنیاین زیارت شریف از چند بخش ترکیب یافته 

 .بیان صفات کمال و تذکار مناقب و مقامات خاندان رسالت .1
 . محضر آنان ی اعتقادات حقّه به عرضه .2

 . خصوص در قسمت نهایی آن آمده است به، هایی که ضمن زیارت دعاها و مسألت .3

دودمان رسالت و خاندان یعنی: بیان کماالت ، از همه چشمگیرتر است ع اول،موضو   

 . نبوّت
. خورد چشم می های مختلفی در این زیارت به قسمت، یاد شدهسه جهت  با توجّه به   

پنجاه و ، در این پنج فقره سالم .شویم رو می در قسمت نخست آن با پنج فقره سالم روبه

 .آمده است حضرات معصومین یشش صفت از اوصاف کریمه

شود و با  آغاز می «َالسَّالُم َعَلیُکم یا َأْهَل َبْیِت النبُّوَِّة» ی این مجموعه با جمله     

 . پذیرد خاتمه می «ُنوِرِه و ُبْرهاِنِه و َرمحُة اهلل و َبَرکاُتُه َو»ی جمله
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رسالت حضرت  وحدانیت حقّ و گواهی به متضمّن شهادت به ،قسمت دوّم زیارت    

کمال  120بیش از در این قسمت، . پیشوایی خاندان والیت است ختمی مرتبت و اقرار به

دیگر از کماالت این دودمان با مضامین مختلف و عبارات متفاوت بازگو شده است تا 

 .«َو َمْن َردَّ َعلْیُکْم فی َاْسَفِل َدَرٍک ِمَن اْلَاحیِم» ی جمله

 م گذشته توجّهمقامات این خاندان و عوالدیگر از  کمال 15به، سخنی  در ادامه

و ُقْرَب » ی ا جملهت «َخَلَقُکُم اهلُل َاْنواَرًا َفَاَعَلُکْم ِبَعْرِشِه ُمْحِدقیَن» ی جمله از ،شود می

 .«َمْنِزَلِتُکْم ِمْنُه

ه و دل از دست وجد آمد گویا زائر به .گیرد خود می شکل دیگری به، بعد زیارت از آن به 

 :آید نثاری برمی یه و قربانی و جانداده و در مقام تفد

اند  پدر و مادر و کسان ما کیان بودی داشته باشم؟، اینان م که در برابر بودِباشه من کِ

خود گیرند و اظهار وجودی داشته باشند؟! خوب است همه فدای کیانی به، که درکنار اینان

در  «َابی َاْنُتْم َو ُاّمی َو َنْفسی َو َاْهلی َو مالیبِ» یمکرّر با جمله ،اینان شویم که این جهت

 .شود زیارت اظهار می

آن معتقد  به، قسمتی از عقاید خود و حقایقی که باور داشته، در ضمن این جمالت

ی از واطاعت و پیر لت نسبت بهئاین فراز با دعا و مس، آوریم و سرانجام هستیم بر زبان می

 .کند خاتمه پیدا می حضراتشان

از تک  ،گیرد که دیگر کمیت گفتارآید و عبارات زیارت او  می باز در مقام تفدیه برمی

گشاید و  ثنا می ذلک باز زبان به مع. نماید عجز از توصیف اعتراف می ماند و به و تاز باز می

ا ـتا آن که این قسمت ب ،آورد ی حضراتشان را می صفت از اوصاف حمیده بیش از ده

 .رسد او  شکوفایی خود می هـب «آتاُکُم اهلُل ما َلْم ُیْؤِت َاَحدًا ِمَن اْلعاَلمیَن» :ی هـجمل

آورد و با  پردازد و حدود سی کمال دیگر می ذکر کماالت می باز در مقام تفدیه برآمده به

عجز نموده در  کند و اقرار به ای اظهار می ی تازه تفدیه، رسیده انتها به« منتهاهُ» ی کلمه
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 . کند آید و زیارت خاتمه پیدا می دعا برمیمقام 

دویست و پنجاه وصف کمال و نعت جالل این خاندان  زیارت نزدیک به ،در مجموع    

 رسالتتعبیرات مختلف آمده است که شاید در بین زیارات رسیده از خاندان  به
 1.اند گفتهی کبیره  جهت نیست که آن را زیارت جامعه و جامعه بی و داشنداشته ب مشابهی

 :متن زیارت برترین شاهد. 2-4

بحث سندی روایات ، ات رایج برای استنباط احکام شرعی فقهیـدمـی از مقّـیک

، حسن، ای صحیحـهدستههـب ات راـروای، ن اساسـای رـب .است ول از معصومانـمنق

و  ها جایگاه خاصکنند و برای هریک از این دستهبندی میدسته ...ضعیف و، وثّقـم

رار ـتواند مستند فتوا قتنهایی میها بهیعنی برخی از این، ای قائل هستند ژهـرد ویـکارب

برخی از اعتبار ساقط است و اصالً کار آیی  ،ها در حدّ تأیید کارآیی داردبرخی از این ،گیرد

 ...ندارد و

ه بلک، موضوعیّت و ارزش ذاتی ندارد، اصل این بحث ،لیکن چنان که روشن است   

صدور حدیث از این است که راهی برای اطمینان بهطریقیت دارد و ارزش آن به

کفایت ، از هر راهی که این اطمینان حاصل شود: رو گفته اند از این. شداب معصوم

عمل کردن علوّ متن روایت باشد یا بهبه، وثاقت ویعدالت راوی باشد یا بهخواه به: کندمی

اند که اگر متن لذا تصریح کرده .آن در مقام استدالل یا هر راه دیگرمتن و اسناد بهفقها به

اطمینان مورد اشاره حاصل ، ای بود که صدور آن از غیرمعصوم ممکن نبودگونهروایت به

 . ی الهی مطمئن شدصدور آن از حجّت بالغهتوان بهشود و میمی

این معارف بلند را از ر صدو، ای است که هرمنصفیگونهمتن زیارت جامعة کبیره به

افزون برآن که خطوط کلّی آن را با خطوط کلّی معارف . داندغیرمعصوم محال عادی می

چیزی ، بیند و اینهماهنگ می ـ که تنها مرجع نهایی در بررسی روایات است ـ کریمقرآن
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 1.کندنیاز میاست که ما را از بحث سندی آن بی

 :رهبررسی سندی زیارت جامعۀ کبی .2-5

 بیت ترین زیاراتی است که از امامان اهلیکی از مهم« جامعة کبیره» زیارت

را  بیت ای از عقاید مکتب اهلفشرده، این زیارت عظیم. برای ما روایت شده است

و جایگاه واالی ایشان نزد خدای عزّوجلّ را  دربردارد و مقامات حقّة ائمّة معصومین

های های معرفت خدا منزلگاهجایگاه، ه آن بزرگواراندهد کسازد و نشان میآشکار می

وارثان ، حامالن کتاب، داخحافظان سرّ، خازنان علم خدا، های حکمت خدابرکت خدا معدن

عبارات بلند و شریف . هستند ی آن حضرتو ذریّه، اوصیای نبیّ خدا، رسول اهلل

کالمی که عمق . لق استبرتر از کالم سایر خلق و دون کالم خا« جامعة کبیره» زیارت

در روایات  بیت گونه که امامان اهلهمان ،گنجدمین های خاماندیشهآن در ادراك 

 . اندآن اشاره کردهصحیح به

ی مقرّب یا کسی جز فرشته، حدیث ما دشوار و سخت است: فرمود امام باقر

. آوردبدان ایمان نمی ،ای که خداوند قلب او را برای ایمان آزموده باشدنبیّ مرسل یا بنده

خود ما بگیرید و هرچه را انکار کرد به، هایتان پذیرفتپس هرچه از آن را که دل

، توانیم بفهمیماند حدیث و روایتی را که نمیما دستور دادهبه  امامان ما 2.بازگردانید

 «َعْیَبُة ِعْلِم اهلل» و« اُوِلی اْلَاْمِر» و« َاْهِل الذِّْکِر»بلکه برماست که آن را به، انکار نکنیم

 . )جایگاه علم خدا( باز گردانیم

نظریّات و عقاید خویش شیفته اند و توان درك و دستیابی البتّه کسانی که نسبت به

ردّ و انکار  های مختلف بهکوشند تا از راهمی، عمق مضامین این زیارت عظیم را ندارندبه

 . آن بپردازند

  .عیف استسند آن ض: گویندگاه می  
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 . دانندگاه آن را از اخبار آحاد می  

 . شمارندرا مخالف ظواهر قرآن کریم بر می گاهی مضامین آن  

 ن عمران بن یزیدبموسی ، سند زیارت وتوثیق راوی آن بحثبه، دراین نوشتار

 1.پردازیممی نخعی

 :ان نخعیرشخصیّت رجالی موسی بن عم. 2-6

این دلیل که در به، دانندسند آن را صحیح نمی« بیرهجامعة ک» زیارتمعترضان به

 . وجود دارد، مجهول یا ضعیف« موسی بن عمران نخعی» سند آن

، زیرا موسی بن عمران نخعی که در سند زیارت آمده، وارد نیست لاشکاین ا   

« موسی بن عبداهلل» او را، «من ال یحضره الفقیه» همان است که شیخ صدوق درکتاب

نام  3.نام برده است« موسی بن عمران» رااو  و در عیون اخبارالرّضا 2.استدانسته 

در ، تبع آن در روایات کسانی چون شیخ طوسیبهو « من ال یحضره الفقیه» فقط در، اوّل

 4.تهذیب آمده است

 محمّد بن عبد اهلل» و همان کسی است کها .شناخته شده است بیشتر، نام دوّم

او همان محمّد بن جعفر »: گویدی او مینجاشی درباره. کندایت میاز او رو، ثقه « کوفی

که نزد نجاشی او همان کسی است  .«عبداهلل استمحمّد بن ابیروف بهمع، کوفی اسدی

 . شناخته شده است« ابی الحسین اسدی»نزد شیخ طوسی بهو « الحسن کوفیابی»به

است که توقیعات نوّاب اربعه  او از اقوام ثقاتی: شیخ طوسی درکتاب غیبت گوید   

 . برای آنها صادر شده است

عبداهلل نام جدّ . یکی است« موسی بن عمران نخعی» و« موسی بن عبداهلل» پس

آن ، ی این امرقرینه. است« موسی بن عمران بن عبداهلل نخعی» موسی است یعنی او

                                                 

موسی بـن عمـران   »(، او را همان 15344شیخ علی نمازی در مستدرکات علم رجال الحدیث )شماره  -1
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است و روایات « حسین بن یزید نوفلی»: یبرادرزاده« موسی بن عمران نخعی» است که

تصریح « روضة کافی» درکتاب« حسین بن یزید نوفلی» و. بسیاری از او نقل کرده است

  1.بوده و روشن است که او جدّ عمو و پدرش بوده است« عبداهلل» کرده که جدّش

موسی بن عمران از  از« محمّد بن عبداهلل اسدی» البتّه در طریق این حدیث   

است که ظاهراً در نام پدر « یعلیّ بن جعف»از  «بداهللن علی بن عحسین ب» عمویش

این به، باشد« بن یزید» باید« بن عیسی» یعنی لفظ، است تصحیفی رخ داده، عمویش

و این تصحیف در چنین شکلی قریب و  .«از عمویش حسین بن یزید بن عبداهلل»: نحو

چنان که در برخی از ، همانند آن در نام عمویش بسیار اتّفاق افتاده است. ممکن است

گونه این آمده و« زیدحسن بن »یا « حسین بن زید»و در برخی « دحسن بن یزی»، طرق

ی وحدت این که الزمه، اضافه برآن. شناخته شده است، ها و طرقها در نسخهتصحیف

 . وحدت راوی نیز هست، طریق صدوق

 : سؤال راوی از امام هادی .2-7

است . وی  قابل توجّه از امام هادی« عمران نخعی موسی بن» کیفیّت در خواست

من بیاموز که هرگاه خواستم یکی از ی رسول خدا سخن بلیغ و کاملی بهای زاده": گفت

معرفت  ائمّهرساند که او بهمی. این لحن بیان "بدان لفظ باشد، شما را زیارت کنم

قابل پیروی دارند و نور امامت و و مقامی  واالآنان شئونی  که عقیده دارد و واالیی دارد

 . داندمقام خالفت را همسان می

 : بیان امام هادی .2-8

رساند که او در شناخت مقامات و می« موسی بن عمران»به امام متن سخنان

عمر بن » یجایگاه بلندی داشته است و این همانند اعتقاد فقها در باره اسرار ائمّه

                                                 

  .152، ص 8   :کافی -1



 هکبیر ی هقرآنی زیارت جامع اتمستند / 46

 .است« حنظله

حاکی از مقام علمی و جاللت ، در این متن ست او و جواب امامدر خوا، آری   

 . ای استوار و قابل اعتماد استشأن اوست و این قرینه

همگی دلیل قوّت آن ، بلندای مضامین زیارت از نظر لفظ و معنی و ترکیب همچنین 

چنان که . است دهد که همتا و همسان روایات صادره از ائمّهاست و نشان  می

ی ابواب ین و فقرات آن همانند قواعد معرفتی ایشان است و با روایات مستفیضهمضام

بّ معنی و ولی لُ، اندهرچند از حیث لفظ در برخی موارد مختلف، معارف همسویی دارد

 . ی آن یکی استنتیجه

 :  وسیلۀ بزرگانتوثیق نخعی به .2-9

     وایات نخعی در تفسیر            خاطر آن که ربه ( ه1413)م خوئیالعظمی  اهللمرحوم آیت

  1.اورا ثقه دانسته است، )علیّ بن ابراهیم( قمی آمده

متن روایات او دلیلی آشکار : ی او گویددرباره (  ه1351شیخ عبداهلل مامقانی )م

نیز همین که موالی ما امام . االعتقاد بوده است براین است که او امامی مذهب و صحیح

 که متضمّن بیان مراتب ائمّه ـ او تلقین فرمودهرت مفصّلی را بهچنین زیا هادی
  شهادتی است براین که این مرد از نیکان بوده و روایات او مورد قبول ائمّه ـ است

 2.شودباعث قدح او نمی، های رجالیلذا عدم ذکر او درکتاب، بوده است

 : و زیارت جامعۀ کبیره  امام زمان .2-10

سرّه داستان یکی از صالحان مرحوم میرزا حسین نوری طبرسی قدّسعالم محقّق 

خواندن این زیارت را چنین رسیده و سفارش آن حضرت به را که خدمت امام زمان)عج(

 : نقل کرده است
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حسن موسوی  هاشم بن سیّد بن سیّد احمد متّقی صالح سیّد 1،سال پیش17حدود 

اشرف شد و در معیّت عالم د نجف وار، ت استکه از تجّار شهر رش ـ أیّده اهلل ـ رشتی

هنگامی که . دیدار من آمدنددر منزل به، ربّانی و فاضل صمدانی شیخ علی رشتی

صالحان درستکار است و  از، شیخ علی رشتی مرا آگاه کرد که این سیّد احمد، استندبرخ

دیدار خود بهسیّد احمد رشتی تشرّف  اشاره کرد که داستان غریبی برای او رخ داده و

 عنان: فرمودـ  الزّمانصاحب ـ آقای من: تا آنجا که گفت.. .الزّمان را برایم بازگفتصاحب

دوش چپ دست راست گرفت و بیل را بهعنان را به. او دادمآن را به، من بدهرا به رکب(م)

سپس . وددر خدمت او ب، بهترین صورت پذیرشای که اسب بهگونهبه، راه افتادانداخت و به

 نافله! و، نافله، آورید؟ نافلهنمی جاچرا شما نماز نافله را به: دست برزانوی من نهاد و فرمود

، عاشورا، کنید؟ عاشوراچرا زیارت عاشورا را ترك می: سپس فرمود. بار تکرار کردسه

، هجامع کنید؟زیارت نمی، چرا با زیارت جامعه: سپس فرمود. بار تکرار کردسه عاشورا! و

 2!جامعه، جامعه

بررسی »این فصل از مقالة  10الی  5توضیح است که در تدوین بندهای الزم به

( 15شماره  ،فصلنامة سفینه)اهلل شیخ محمّد سند تاٌلیف آیت« سندی زیارت جامعة کبیره

 .است« ةالکبیر معةالجا ةدراسات حول الزّیار»که ترجمة بخشی از کتاب استفاده شده 
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 مفصل سّو 

 
 رد   آيات  ی نماهی  جدول و

 كبيره  ی زيارت جامعه
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 توضيحاتی پيرامون

 ی آیات در جداول و نمایه

 كبيره ۀزيارت جامع 
ی کبیره را مورد بررسی قـرار داده  له مستندات قرآنی عبارات زیارت جامعهاین رسا

ل محصــو، هرگــز ادّعــا نشــده کــه آیــات گــرد آورده، در جــداول تنظیمــی لــیو .اســت

بلکـه   شـد. ابی منابع و مصـادر اهـل سـنّت و امامیّـه     همه در ، جوی تامّ و تمام و جست

در ، در حدّ مقدور خویش، آنچه خودش، نگارنده برآن بوده تا بدون تکیه برمکتوبات واسطه

ها آن ةبررسی و مطالعه کند و برگزید، طور مستقیم یافتهبه، متون قابل وصول این موضوع

ی با این امیـد کـه خواننـده   . بندی و مطابقه نمایدرتباط و استناد را دستها، از جهت وضوح

 . نتیجه مطلوب و پسندیده دست یابدبه، از همین مجموعه گسترده، پژوهنده

در ، ی کبیرهزیارت جامعه جمالتیکصد آیه در ارتباط با  بیش از، در این مجموعه

 . برابر دیدگان پژوهشگران قرار گرفته است

، « تفسیر ظاهر آیـات » مباحث ،ی فوق در دو جدولی که خواهد آمدیاد شده موارد

مـورد بحـث و   « آیاتل و استشهاد بهتمثّ» و« تعیین مصداق آیات»، «تأویل باطن آیات»

 . بررسی قرار گرفته است

، آیـات  ی آن آیه یااخبار و اقوال تفسیری که درباره، دنبال هریک از موارد قرآنیبه

از میـان  ، بنـدی شـده  گزینش و گـردآوری و گـروه  ، تفسیر و عقاید آمده، یثدر متون حد
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 . اکتفا گردیده است، تر بوده اندنقل دو یا سه مدرك که کهناغلب به، مصادر پرشمار آنها

ی صاحب نظران از مطابقه و مقایسه میان متـون آیـات و عبـارات زیـارت جامعـه     

مورد و اخبار و اقوال تفسیری آن نکـات جـالبی   محتوای هرویژه پس از عنایت بهبه ،کبیره

 . دست خواهند آوردهب

پراکنـده شـده   ، ی کبیـره تناسب فرازهای زیارت جامعـه از آنجا که آیات مفسّره به

ترتیـب سـور   کریم تنظیم شد کـه بـه  ترتیب نظم تدوینی قرآنجدول دیگری نیز به ،بودند

قسمتی از متن ، ن مورد استناد قرار گرفتهکریم که آیات آهای مختلف قرآنقرآنی از سوره

ی کبیره ی آیه و عبارت مرتبط با آن ازمتن زیارت جامعهشماره، همراه نام سورههر آیه به

البتّه نگارنده ادّعای استقصای تامّ ندارد امّا از هـیچ کوششـی هـم    . در آن آورده شده است

 1.فروگذار نکرده است

ی کبیره  که برای معهزیارت جا ی آیات مفسّره درهانمایه ها واست که جدول امید

بـرای   بتواند آثار و ثمرات سودمندی ،کار رفتهزمان زیاد و حوصلة بسیار به، ساماندهی آنها

 .همراه داشته باشداهل تحقیق به
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 . جدول و نمایۀ آیات مفسّره  بر مبنای نظم تدوینی قرآن3-1

ترتيب 

 قرآنی
 متن زیارت آیهمتن  آیه مشابه آیه سوره

ترتيب 

 زیارت

 ...وَأَنَّهَذَاصرَِاطِىمُسْتَقِيمًافَاتَّبِعُوهـصرَِاطٍمُّسْتَقِيماهْدِنَاالصِّرَاطَالْمُسْتَقِيمـ...وَيَهْدِيهِمْإِلىَ انعام 153 -مائده16 6 حمد 1
رَاطمـوَأَدِلَّاءَعَلَىصِرَاطِهوَصِرَاطِه ـأَنْـتممُالصِـّ

 الْأَقْوَم
28 

 93 وَعَلَىمَنْجَحَدَوَلَايَتَكممْغَضَبُالرَّحْمَن ـوَجَحَدُواْبهَِاوَاسْتَيْقَنَتْهَاأَنفمسُهُمْظملْمًاوَعُلموًّا......غَيرِْالْمَغْضموبِعَلَيْهِم... نمل 14 7 حمد 2

 67 وَضَلَّمَنْفَارَقَكمم عْصِاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْضَلَّضَلَالًامُّبِينًا...وَلَاالضَّالِّينـ...وَمَنيَ احزاب 36 7 حمد 3

 50 وَأَقَمْتممُالصَّلَاةَوَآتَيْتممُالزَّكَاةَ وَأَقيمُواالصَّالةَوَآتمواالزَّكاةَوَارْكَعُوامَعَالرَّاكِعينَ   43 بقره 4

 78 مُصَدِّقٌبِرَجْعَتِكممْ …ـ...فَقالَلَهُمُاللَّهُمُوتمواثممَّأَحْياهُمعَثْنَاكمممِّنبَعْدِمَوْتِكممْلَعَلَّكممْتَشْكمرمونبَثمُ بقره 243 56 بقره 5

 اعراف 161 58 بقره 6
قمولمواْحِطَّةٌوَادْخملمواْالْبَابَسُـجَّدًاـ...وَخَطَايَاكمم......وَادْخملمواْالْبَابَسُجَّدًاوَقمولمواْحِطَّةٌنَّغْفِرْلَكمُ

 …نَّغْفِرْلَكممْ
 61 وَالْبَابُالْمُبْتَلَىبِهِالنَّاس

 4 وَمَعْدِنَالرَّحْمَة …...وَاللَّهُيخَْتَصُّبِرَحْمَتِهِمَنيَشَاء عمران آل 74 105 بقره 7

 44 ـوَشمهَدَاءُدَارِالْفَنَاءوَشمهَدَاءَعَلَىخَلْقِه ...النَّاس...لِّتَكمونمواْشهَُدَاءَعَلىَ   143 بقره 8

 96 وَأَمْرمكممْرُشْد ...الرُّشْدُمِنَالْغَى...قَدتَّبَينَ   256 بقره 9

 ...لْوُثْقَى...فَمَنيَكْفمرْبِالطَّغموتِوَيُؤْمِنبِاللَّهِفَقَدِاسْتَمْسَكَبِالْعُرْوَةِا   256 بقره 10
وَأمشْهِدُكممْأَنِّيمُؤْمِنٌبِكممْوَبِمَاآمَنْتممْبِـهِكَـافِرٌ

 بِعَدُوِّكممْوَبِمَاكَفَرْتممْبِه
77 

 16 وَمَعَادِنِحِكْمَةِاللَّه خَيرًْاكَثِيرًا......وَمَنيُؤْتَالْحِكْمَةَفَقَدْأموتىِ   269 بقره 11

 54 وَصَدَّقْتممْمِنْرُسُلِهِمَنْمَضَى …ءَامَنَبِاللَّهِوَمَلَئكَتِهِوَكمتمبِهِوَرُسُلِهءَامَنَالرَّسُولمبِمَاأمنزِلَإِلَيْهِمِنرَّبِّهِوَالْمُؤْمِنمونَكلم   285 بقره 12

 اسراء 108 8 عمران آل 13
تَنَاوَهَبْلَنَامِنلَّدُنكَرَحْمَةًإِنَّكَأَنتَالْوَهَّابـوَيَقمولمونَسُـبْحَانَرَبَّنَالَاتمزِغْقملموبَنَابَعْدَإِذْهَدَيْ

 رَبِّنَاإِنكاَنَوَعْدُرَبِّنَالَمَفْعُوال

رَبَّناالتمزِغْقملموبَنابَعْدَإِذْهَدَيْتَناوَهَـبْلَنـامِـنْ

 لَدُنْكَرَحْمَةًإِنَّكَأَنْتَالْوَهَّاب
109 
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 . جدول و نمایۀ آیات مفسّره  بر مبنای نظم تدوینی قرآن3-1

ترتيب 

 قرآنی
 متن زیارت آیهمتن  آیه مشابه آیه سوره

ترتيب 

 زیارت

 هُوَالْعَزِيزمالْحَكِيمشَهِدَاللَّهُأَنَّهُلَاإِلَاهَإِلَّاهُوَوَالْمَلَئكَةموَأموْلمواْالْعِلْمِقَائمَابِالْقِسْطِلَاإِلَاهَإِلَّا   18 عمران آل 14

أَشْهَدُأَنْلَاإِلَهَإِلَّااللَّهُوَحْدَهُلَاشَرِيكَلَـهُكَمَـا

لَّهُلِنَفْسِهِوَشَـهِدَتْلَـهُمَلَائِكَتمـهُوَأمولمـوشَهِدَال

 الْعِلْمِمِنْخَلْقِهِالإِلهَإِلَّاهُوَالْعَزِيزمالْحَكِيم

31 

 73 طَابَتْوَطَهُرَتْبَعْضمهامِنْبَعْض ذمرِّيَّةَبَعْضمهَامِنبَعْضٍوَاللَّهُسمَِيعٌعَلِيم   34 عمران آل 15

 3 وَمُخْتَلَفَالْمَلَائِكَةِ نِسَاءِالْعَالَمِينوَإِذْقَالَتِالْمَلَئكَةميَامَرْيَمُإِنَّاللَّهَاصْطَفَئكِوَطَهَّرَكِوَاصْطَفَئكِعَلىَ   42 عمران  لآ 16

 نَامَعَالشَّاهِدِينرَبَّنَاءَامَنَّابِمَاأَنزَلْتَوَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَفَاكْتمبْ   53 عمران آل 17
رَبَّناآمَنَّابِماأَنْزَلْتَوَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَفَاكْتمبْنـامَـعَ

 الشَّاهِدِين
108 

 …يعًاوَلَاتَفَرَّقمواـوَاعْتَصِمُواْبحَِبْلِاللَّهِجَمِصرَِاطٍمُّسْتَقِيم...وَمَنيَعْتَصِمبِاللَّهِفَقَدْهُدِىَإِلىَ عمران آل103 101 عمران آل 18
مْفَقَـدِاعْتَصَـمَبِـا اعْتَصَمَمَـنِ وَهُـدََِمَـنِـبِكـم

 اعْتَصَمَبِكمم
57 

 نحل 16 102 عمران آل 19
ـيَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْاتَّقمواْاللَّهَحَقَّتمقَاتِهِوَلَاتمَموتمنَّإِلَّاوَأَنتمممُّسْـلِمُون اتٍوَبِـالنَّجْمِهُـمْـوَعَالم

 يَهْتَدُون
 11 وَأَعْلَامِالتُّقَى

 …وَلْتَكمنمِّنكممْأممَّةٌيَدْعُونَإِلىَالخَْيرِْ   104 عمران آل 20
الْخَيْـرمكمنْـتممْأَوَّلَـهُوَأَصْـلَهُوَفَرْعَـهُوَ إِنْذمكِرَ

 مَعْدِنَهُوَمَأْوَاهُوَمُنْتَهَاه
99 

 51 َوَأَمَرْتممْبِالْمَعْرموفِوَنَهَيْتممْعَنِالْمُنْكَر كمنتممْخَيرَْأممَّةٍأمخْرِجَتْلِلنَّاسِتَأْمُرمونَبِالْمَعْرموفِوَتَنْهَوْنَعَنِالْمُنكَر...   110 رانعم آل 21

 6 وَمُنْتَهَىالْحِلْم وَاللَّهُيحُِبُّالْمُحْسِنِين...وَالْكَاظِمِينَالْغَيْظَوَالْعَافِينَعَنِالنَّاسِ   134 عمران آل 22

 نور 57 151 عمران آل 23
الَّذِينَكَفَرمواْمُعْجِزِينَفىِالْـأَرِِْوَمَـأْوَئهُمُـلَاتحَْسَبنَ...وَمَأْوَئهُمُالنَّارُوَبِئْسَمَثْوَىالظَّلِمِين

 النَّارُوَلَبِئْسَالْمَصِير
 70 مَنْخَالَفَكممْفَالنَّارُمَثْوَاهوَ
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 74 حَتَّىمَنَّعَلَيْنَابِكمم ..لَقَدْمَنَّاللَّهُعَلىَالْمُؤْمِنِينَإِذْبَعَثَفِيهِمْرَسُولًامِّنْأَنفمسِهِم   164 عمران آل 24

 91 وَفَازَالْفَائِزمونَبِوَلَايَتِكمم الْجَنَّةَفَقَدْفَاز...ـ...وَمَنيُطِعِاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْفَازَفَوْزًاعَظِيمًا...فَمَنزُحْزِحَعَنِالنَّارِوَأمدْخِلَ احزاب 71 185 عمران آل 25

 احزاب 72 58 نساء 26
ـإِنَّاعَرَضْنَاا ماواتِوَالْـأَرِِْوَإِنَّاللَّهَيَأْمُرمكممْأَنتمؤَدُّواْالْأَمَانَاتِإِلىَأَهْلِهَا... لْأَمانَةَعَلَـىالسَـّ

 ...الْجِبال
 60 وَالْأَمَانَةمالْمَحْفموظَة

 نساء 83 59 نساء 27
ـوَلَـوْرَدُّوهُإِلـىَالرَّسُـولِوَيَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْأَطِيعُواْاللَّهَوَأَطِيعُواْالرَّسُولَوَأموْلىِالْأَمْرِمِـنكم

 لىَأموْلىِالْأَمْرِمِنهْممْلَعَلِمَهُالَّذِينَيَسْتَنبِطمونَهُمِنهْممإِ
 25 وَأمولِيالْأَمْر

 نساء 59 80 نساء 28
ـمَّنيُطِعِالرَّسُولَفَقَدْأَطَاعَاللَّهَ...ـيَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْأَطِيعُواْاللَّهَوَأَطِيعُواْالرَّسُو ىِالْـأَمْرِلَوَأموْل

 ...مِنكم

ـمَنْأَطَاعَكممْفَقَدْأَطـاعَوَقَرَنَطَاعَتَكممْبِطَاعَتِه

 اللَّه
110 

   116 نساء 29
ـ لَّضَـلَالَاإِنَّاللَّهَلَايَغْفِرمأَنيُشرَْكَبِهِوَيَغْفِرممَادُونَذَالِكَلِمَنيَشَاءُوَمَنيُشرِْكْبِاللَّهِفَقَـدْضَ

 بَعِيدًا
 71 وَمَنْحَارَبَكممْمُشْرِك

 97 وَوَصِيَّتمكممُالتَّقْوَى ......وَلَقَدْوَصَّيْنَاالَّذِينَأموتمواْالْكِتَابَمِنقَبْلِكممْوَإِيَّاكممْأَنِاتَّقمواْا    131 نساء 30

 72 وَمَنْرَدَّعَلَيْكممْفِيأَسْفَلِدَرْكٍمِنَالْجَحِيم مِنَالنَّارِوَلَنْتَجِدَلَهُمْنَصيراًإِنَّالمْمنَافِقِينَفىِالدَّرْكِالْأَسْفَلِ   145 نساء 31

 37 الْمُقَرَّبُونَ ...ـ...وَقَرَّبْنَاهُنجَِيًّا...وَالَالْمَالئِكَةمالْمُقَرَّبُون مریم 52 172 نساء 32

 اسُقَدْجَاءَكممبُرْهَانٌمِّنرَّبِّكممْوَأَنزَلْنَاإِلَيْكممْنمورًامُّبِينًايَأَيهَُّاالنَّ   174 نساء 33
ـوَنمورُهُوَـوَخَصَّكممْبِبُرْهَانِهوَنمـورِهِوَبُرْهَانِه

 بُرْهَانمهُعِنْدَكمم
30 

 102 عْمَةوَعَظممَتِالنِّ ......وَأَتْمَمْتُعَلَيْكممْنِعْمَتي   3 مائدۀ 34

 103 وَبِمُوَاالتِكممْتمقْبَلمالطَّاعَةمالْمُفْتَرَضَة ...إِنَّمَايَتَقَبَّلماللَّهُمِنَالْمُتَّقِين   27 مائدۀ 35
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 19 فِيمَحَبَّةِاللَّهوَالتَّامِّينَ ......ـ...وَالَّذينَآمَنمواأَشَدُّحُبًّالِلَّه...يحُِبهُّممْوَيحُِبُّونَه بقره165 54 مائدۀ 36

 27 وَحِزْبِه ـ...ِأاَلإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْمُفْلِحُون...فَإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْغَلِبُون مجادله22 56 مائدۀ 37

 یونس 35 73 انعام 38
ـ... أَحَقُّأَنيُتَّبَعَأَمَّنلَّـاأَفَمَنيهَْدِىإِلىَالْحَقّ...قَوْلمهُالْحَقُّوَلَهُالْمُلْكُيَوْمَيُنفَخمفىِالصُّور...

 كَيْفَتحَْكممُونفَمَالَكمُيهَِدِّىإِلَّاأَنيهُْدَى
 65 وَبِقَوْلِهِتَحْكممُون

 105 وَالدَّرَجَاتُالرَّفِيعَة ......نَرْفَعُدَرَجَاتٍمَّننَّشَاء...ـرَفِيعُالدَّرَجَاتِذموالْعَرْش غافر 15 83 انعام 39

 40 وَأَعَزَّكممْبِهُدَاه ......فَبِهُدَئهُمُاقْتَدِه   90 انعام 40

 101 وَبِمُوَاالتِكممْتَمَّتِالْكَلِمَةم وَتَمَّتْكَلِمَةمرَبِّكَصِدْقاًوَعَداْلً...   115 انعام 41

 2 وَمَوْضِعَالرِّسَالَة ...حَيْثميجَْعَلمرِسَالَتَه...اللَّهُأَعْلَمُ   124 انعام 42

 48 وَنَصَحْتممْلَهُفِيالسِّرِّوَالْعَلَانِيَةِ ـ...وَنَصَحْتُلَكممْوَلَكِنلَّاتحُِبُّونَالنَّاصِحِيننَاصِحٌأَمِينوَأَنَالَكمُأمبَلِّغمكممْرِسَالَاتِرَبىّ اعراف 79 68 اعراف 43

 64 وَإِلَىسَبِيلِهِتمرْشِدُون ...وَإِنيَرَوْاْسَبِيلَالرُّشْدِلَايَتَّخِذموهُسَبِيالً...   146 اعراف 44

 63 وَبِهِتمؤْمِنمون ......فََامِنمواْبِاللَّهِ...ـيَاقَوْمَنَاأَجِيبُواْدَاعِىَاللَّهِوَءَامِنمواْبِه احقاف 31 158 اعراف 45

 14 وَالدَّعْوَةِالْحُسْنَى ...فَادْعُوهُبهَِا...ـ...أَيًّامَّاتَدْعُواْفَلَهُالْأَسْمَاءُالحْمسْنىَوَلِلَّهِالْأَسمَْاءُالحْمسْنىَ اسراء 110  180 اعراف 46

 81 وَمِنْكملِّوَلِيجَةٍدُونَكمم لَاالْمُؤْمِنِينَوَلِيجَةً......وَلَمْيَتَّخِذمواْمِندُونِاللَّهِوَلَارَسُولِهِوَ   16 توبه 47

   72 توبه 48
يِّبَـةًفـىِوَعَدَاللَّهُالْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِجَنَّاتٍتجَْرِىمِنتحَْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِينَفِيهَـاوَمَسَـاكِنَطَ

 اللَّهِأَكْبرَمذَالِكَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيمجَنَّاتِعَدْنٍوَرِضْوَانٌمِّنَ
 18 وَالْأَدِلَّاءِعَلَىمَرْضَاةِاللَّه

   72 توبه 49
يِّبَـةًفـىِوَعَدَاللَّهُالْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِجَنَّاتٍتجَْرِىمِنتحَْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِينَفِيهَـاوَمَسَـاكِنَطَ

 عَدْنٍوَرِضْوَانٌمِّنَاللَّهِأَكْبرَمذَالِكَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيمجَنَّاتِ
 92 بِكممْيُسْلَكُإِلَىالرِّضْوَانِ
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 100 وَأَنْقَذَنَامِنْشَفَاجُرمفِالْهَلَكَات ...شَفَاجُرمفٍهَارٍفَانهَْارَبِهِفىِنَارِجَهَنَّم...عَلىَ   109 توبه 50

 38 الْمُتَّقمونَالصَّادِقمون يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْاتَّقمواْاللَّهَوَكمونمواْمَعَالصَّادِقِين   119 توبه 51

   61 یونس 52
شـهُمودًاإِذْوَمَاتَكمونمفىِشَأْنٍوَمَاتَتْلمواْمِنْهُمِنقمرْءَانٍوَلَاتَعْمَلمـونَمِـنْعَمَـلٍإِلَّـاكمنَّـاعَلَـيْكمُ

 تمفِيضمونَفِيهِ...

ـمُسْتَبْصِــرٌـوَكِبَــرَشَــأْنِكمموَأَكْبَــرْتممْشَــأْنَه

 بِشَأْنِكمم
46 

 1 السَّلَامُعَلَيْكممْيَاأَهْلَبَيْتِالنُّبُوَّة ...أَهْلَالْبَيْت...رَحْمَتُاللَّهِوَبَرَكَاتمهُعَلَيْكمُ   73 هود 53

 26 وَبَقِيَّةِاللَّه ...بَقِيَّتُاللَّهِخَيرٌْلَّكممْإِنكمنتمممُّؤْمِنِين   86 دهو 54

 24 یوسف 55
 -صافات 128-ص  83

 ملک 2-زمر 3

ـإِلَّاخْلَصِينكَذَالِكَلِنَصْرِفَعَنْهُالسُّوءَوَالْفَحْشَاءَإِنَّهُمِنْعِبَادِنَاالْمُخْلَصِينـإِلَّاعِبَادَكَمِنْهُمُالْمُ

 أَحْسَنمعَمَالً......لِيَبْلموَكممْأَيُّكمُــأَلَالِلَّهِالدِّينمالخَْالِص...عِبَادَاللَّهِالْمُخْلَصِين
 20 وَالْمُخْلِصِينَفِيتَوْحِيدِاللَّه

 5 وَخمزَّانَالْعِلْم عَلِيمحَفِيظٌخَزَائنِالْأَرِِْإِنىّقَالَاجْعَلْنىِعَلىَ   55 یوسف 56

 23 وَالْقَادَةِالْهُدَاة قَوْمٍهَادـوَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَهْدُونَبِأَمْرِنَا......إِنَّمَاأَنتَمُنذِرٌوَلِكلم انبیاء 73 7 رعد 57

 79 فِيأَيَّامِهوَيَرمدَّكممْ ...وَذَكِّرْهُمْبِأَيَّامِاللَّهِ...   5 ابراهیم 58

 36 الْمَهْدِيُّون ......قَالمواْلَوْهَدَئنَااللَّهُلهََدَيْنَاكمم   21 ابراهیم 59

 8 ِوَأَوْلِيَاءَالنِّعَم وْمَئِذٍعَنِالنَّعيمأَلَمْتَرَإِلَىالَّذينَبَدَّلموانِعْمَتَاللَّهِكمفْراًوَأَحَلُّواقَوْمَهُمْدارَالْبَوارـثممَّلَتمسْئَلمنَّيَ تكاثر 8 28 ابراهیم 60

 24 الذِّكْروَأَهْل ...فَسَْلمواْأَهْلَالذِّكْرِإِنكمنتممْلَاتَعْلَمُونـوَإِنَّهُلَذِكْرٌلَكَوَلِقَوْمِكَوَسَوْفَتمسْئَلمون زخرف 44 -انبیاء 7 43 نحل 61

 13 وَالْمَثَلِالْأَعْلَى ...ـاللَّهُنمورُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرِِْمَثَلمنمورِهِكَمِشْكَوة...الْمَثَلمالْأَعْلى...وَلِلَّهِ نور 35 60 نحل 62

 49 وَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَةوَدَعَوْتممْإِلَىسَبِيلِهِبِالْحِكْمَةِ سَبِيلِرَبِّكَبِالحِْكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالحَْسَنَة...ادْعُإِلىَ   125 نحل 63

 32 وَأَشْهَدُأَنَّمُحَمَّداًعَبْدُهُالْمُنْتَجَب …بِعَبْدِهِلَيْالًمِنَالْمَسْجِدِالْحَرامِإِلَىالْمَسْجِدِالْأَقْصَىالَّذَبارَكْناحَوْلَهسُبْحانَالَّذَأَسْرى   1 اسراء 64
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 71 اسراء 65
 38-ممری 85 -انعام 22 

 نمل  83 -انعام 

...ـوَيَوْمَنحَْشمرمهُمْجَمِيعاً...ـيَوْمَنحَْشمرمالْمُتَّقِينَإِلىَالرَّحْمَانِوَفْـدًايَوْمَنَدْعُواْكملَّأمنَاسِبِإِمَامِهِم

 نيُكَذِّبُبَِايَاتِنَافَهُمْيُوزَعُونَأممَّةٍفَوْجًامِّمَّـوَيَوْمَنحَْشمرممِنكملّـ...إِلَّاأممَمٌأَمْثَالمكمم...
 7 ـوَيُحْشَرمفِيزُمْرَتِكمموَقَادَةَالْأممَم

 106 وَالْمَقَامُالْمَحْمُود وَمِنَالَّيْلِفَتَهَجَّدْبِهِنَافِلَةًلَّكَعَسىَأَنيَبْعَثَكَرَبُّكَمَقَامًامحَّْمُودًا   79 اسراء 66

 9 وَأممَنَاءَالرَّحْمَن ...قملِادْعُوااللَّهَأَوِادْعُواالرَّحْمن   110 اسراء 67

 12 وَذَوَِالنُّهَى ...إِنَّفىِذَالِكَالََيَاتٍلّأِموْلىِالنُّهَى طه 128 54 طه 68

 66 وَخَابَمَنْجَحَدَكمم ا...وَقَدْخَابَمَنْحَمَلَظملْمًـ...وَقَدْخَابَمَنِافْترََى طه 111 61 طه 69

 21 وَعِبَادِهِالْمُكْرَمِين إاِلَّمَنِاتَّبَعَكَمِنَالْغاوينإِنَّعِبَادِىلَيْسَلَكَعَلَيهِْمْسُلْطَان-...بَلْعِبَادٌمُّكْرَمُون حجر 42 26 انبیاء 70

 22 الَّذِينَاليَسْبِقمونَهُبِالْقَوْلِوَهُمْبِأَمْرِهِيَعْمَلمون ـوَمَايَنطِقمعَنِالهَْوَىِإنْهُوَإِلَّاوَحْىٌيُوحَىمبِأَمْرِهِيَعْمَلمونلَايَسْبِقمونَهُبِالْقَوْلِوَهُ نجم 4و 3 27 انبیاء 71

 58 وَالشَّفَاعَةمالْمَقْبُولَةوَشمفَعَاءُدَارِالْبَقَاءـ ......وَلَايَشْفَعُونَإِلَّالِمَنِارْتَضى   28 انبیاء 72

 سجده 24 73 انبیاء 73
ـوَجَعَلْنَامِنهْممْأَئمَّةًيهَْدُونَبِأَمْرِنَـالَمَّـاصَـبرَمواْوَ كَـانمواْبَِايَاتِنَـاوَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَهْدُونَبِأَمْرِنَا...

 يُوقِنمون
 10 السَّلَامُعَلَىأَئِمَّةِالْهُدَى

 98 وَفِعْلمكممُالْخَيْرم ...وَافْعَلمواْالْخَيرَْلَعَلَّكممْتمفْلِحُونَ   77 حج 74

 51 وَجَاهَدْتممْفِياللَّهِحَقَّجِهادِه ...وَجَاهِدُواْفىِاللَّهِحَقَّجِهَادِه   78 حج 75

 35 نور 76

 28-اعراف 157 -تغابن 8
-حدید 12-نور 40-حدید

 صف 8

ذِىأَنزَلْنَـا...ـ...هُنمورُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرِْاللَّ ...وَاتَّبَعُـواْالنُّـورَـفََامِنمواْبِاللَّهِوَرَسُولِهِوَالنُّورِالَـّ

ـالَّذِىأمنزِلَمَعَه ورًافَمَـالَـهُمِـن...ـ...وَيجَْعَللَّكممْنمورًاتَمْشمونَبِه...ـ...وَمَنلَّمْيجَْعَلِاللَّهُلَهُنم

ـيُرِيدُونَلِيُطْفِمواْنمورَاللَّهِبِأَفْوَاهِهِمْوَاللَّهُمُتِمُّنمورِهِأَيْدِيهِمْوَبِأَيْمَانِهِمنمورُهُمبَينْ...يَسْعَىـنُّور ...

 وَلَوْكَرِهَالْكَافِرمون

 29 وَنمورِه
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ترتيب 

 قرآنی
 متن زیارت آیهمتن  آیه مشابه آیه سوره

ترتيب 

 زیارت

 ...أَنتمرْفَعَوَيُذْكَرَفِيهَااسْمُهفىِبُيُوتٍأَذِنَاللَّهُ   36 نور 77
فَجَعَلَكممْفِيبُيُوتٍأَذِنَاللَّهُأَنْتمرْفَعَوَيُذْكَرَفِيهَا

 اسْمُه
75 

 80 وَيُمَكِّنَكممْفِيأَرْضِه أَقَامُواْالصَّلَوةَ......ـالَّذِينَإِنمَّكَّنَّاهُمْفىِالْأَرِِْلهَمم...وَلَيُمَكِّنَنَّلهَممْدِينهَممُالَّذِىارْتَضىَ حج 41 55 نور 78

 89 وَإِلَىجَدِّكممْبُعِثَالرُّوحُالْأَمِين قَلْبِكَلِتَكمونَمِنَالْمُنذِرِينالْعَالَمِينَنَزَلَبِهِالرُّوحُالْأَمِينمعَلىَوَإِنَّهُلَتَنزِيلمرَبّ   194-192 شعرا 79

 88 وَيَكْشِفُالضُّر أَمَّنيجُِيبُالْمُضْطَرَّإِذَادَعَاهُوَيَكْشِفُالسُّوء...   62 نمل 80

 نور 55 62 نمل 81
ـوَعَدَاللَّهُالَّذِينَءَامَنمواْمِـنكمُ لِحَتِلَيَسْـتَخْلِفَنَّهُمْفـىِ...وَيَجْعَلمكممْخملَفَاءَالْأَرِِْ... وَعَمِلمـواْالصَـّ

 رِِْكَمَااسْتَخْلَفَالَّذِينَمِنقَبْلِهِمْ...الْأَ
 42 وَرَضِيَكممْخملَفَاءَفِيأَرْضِه

 82 وَمِنَالْأَئِمَّةِالَّذِينَيَدْعُونَإِلَىالنَّار وَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَدْعُونَإِلىَالنَّارِوَيَوْمَالْقِيَمَةِلَايُنصَرمون   41 قصص 82

 59 وَالرَّحْمَةمالْمَوْصُولَة وَلَقَدْوَصَّلْنَالهَممُالْقَوْلَلَعَلَّهُمْيَتَذَكَّرمون   51 قصص 83

 62 إِلَىاللَّهِتَدْعُون ...رَبِّك...وَادْعُإِلىَ   87 قصص 84

 94 ذِكْرمكممْفِيالذَّاكِرِين ...وَلَذِكْرماللَّهِأَكْبر...   45 عنكبوت 85

 69 مَنِاتَّبَعَكممْفَالْجَنَّةممَأْوَاه نمزملَابِمَاكاَنمواْيَعْمَلمونأَمَّاالَّذِينَءَامَنمواْوَعَمِلمواْالصَّالِحَاتِفَلَهُمْجَنَّاتُالْمَأْوَى   19 سجده 86

 47 تممْمِيثَاقَهوَوَكَّدْ ...وَإِذْأَخَذْنَامِنَالنَّبِيِّنَمِيثَاقَهُم   7 احزاب 87

 تَطْهِيرًا...إِنَّمَايُرِيدُاللَّهُلِيُذْهِبَعَنكممُالرِّجْسَأَهْلَالْبَيْتِوَيُطَهِّرَكمُ   33 احزاب 88
رَكممْ وَأَذْهَبَعَـنْكممُالـرِّجْسَأَهْـلَالْبَيْـتِوَطَهَـّ

 تَطْهِيرا
45 

 17 مالسَّلَامُعَلَىالدُّعَاةِإِلَىاللَّه نَّاأَرْسَلْنَاكَشَاهِدًاوَمُبَشِّرًاوَنَذِيرًاوَدَاعِيًاإِلىَاللَّهِبِإِذْنِهِوَسِرَاجًامُّنِيرًاإِيَأَيهَُّاالنَّبىِ   46-45 احزاب 89

 68 تَمَسَّكَبِكمموَفَازَمَنْ ...وَمَنيُطِعِاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْفَازَفَوْزًاعَظِيمًا   71 احزاب 90
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ترتيب 

 قرآنی
 متن زیارت آیهمتن  آیه مشابه آیه سوره

ترتيب 

 زیارت

 حج 65 41 فاطر 91
ــإِنَّاللَّهَيُمْسِكُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرَِْأَنتَ ـ...وَيُمْسِكُالسَّمَاءَأَنتَقَعَعَل ىَالْـأَرِِْإِلَّـاـزموال...

 ...بِإِذْنِه

وَبِكممْيُمْسِكُالسَّماءَأَنْتَقَعَعَلَـىالْـأَرِِْإِلَّـا

 بِإِذْنِه
87 

 107 وَالْمَقَامُالْمَعْلموم وَمَامِنَّاإِلَّالَهُمَقَامٌمَّعْلموم   164 صافات 92

 56 وَفَصْلمالْخِطَابِعِنْدَكمم ...وَءَاتَيْنَهُالْحِكْمَةَوَفَصْلَالخِْطَاب   20 ص  93

 84 وَأَنْتممْنمورُالْأَخْيَار مِّنَالْأَخْيَارلْأَخْيَارـوَاذْكمرْإِسْمَاعِيلَوَالْيَسَعَوَذَاالْكِفْلِوَكلماوَإِنهَّممْعِندَنَالَمِنَالْمُصْطَفَينْ ص 48 47 ص  94

 69 زمر 95
  

 90 وَأَشْرَقَتِالْأَرُِْبِنمورِكمم وَأَشْرَقَتِالْأَرُِْبِنمورِرَبهَِّا...

 مریم 96 -سبأ 47 23 شوری 96
ـقملْمَاسَأَلْتمكمممِّنْأَجْـرٍفَهُوَلَكممْإِنْأَجْرِىَإِلَّـاعَلَيْهِأَجْرًاإِلَّاالْمَوَدَّةَفىِالْقمرْبىقمللَّاأَسَْلمكمُ... ...

 ...ـ...سَيَجْعَلملهَممُالرَّحْمَانموُدًّاعَلىَا 
 104 وَلَكممُالْمَوَدَّةمالْوَاجِبَة

 86 وَبِكممْيُنَزِّلمالْغَيْث ...وَهُوَالَّذِىيُنزَِّلمالْغَيْثَمِنبَعْدِمَاقَنَطمواْوَيَنشمرمرَحْمَتَه   28 شوری 97

 39 ـاصْطَفَاكممْبِعِلْمِهالْمُصْطَفَوْن عِلْمٍعَلىَالْعَالَمِينوَلَقَدِاخْترَْنَاهُمْعَلىَ   32 دخان 98

 76 وَصِدْقَمَقَاعِدِكمم فىِمَقْعَدِصِدْقٍعِندَمَلِيكٍمُّقْتَدِرِ   55 قمر 99

 95 وَأَعْظَمَشَأْنَكمم يَوْمٍهُوَفىِشَأْن...كلم   29 الرحمن 100

 اسراء 85 -بقره  87 22 مجادله 101
دُس...ـ...وَءَاتَيْنَـاعِيسـىَابْـنَمَـرْ...وَأَيَّدَهُمبِرموحٍمِّنْه دْنَاهُبِـرموحِالْقـم ...ـوَيَمَالْبَيِّنَـاتِوَأَيَـّ

 وَمَاأموتِيتمممِّنَالْعِلْمِإِلَّاقَلِياليَسَْلمونَكَعَنِالرُّوحِقملِالرُّوحُمِنْأَمْرِرَبىّ
 41 وَأَيَّدَكممْبِرموحِه

 لِيُظْهِرَهُعَلىَالدِّينِكلمِّهِوَلَوْكَرِهَالْمُشْرِكمونوَدِينِالحَْقّهُوَالَّذِىأَرْسَلَرَسُولَهُبِالهْمدَى   9 صف 102
وَدِينِالْحَقِّلِيُظْهِرَهُعَلَـىالـدِّينِأَرْسَلَهُبِالْهُدى

 كملِّهِوَلَوْكَرِهَالْمُشْرِكمون
34 

 43 وَأَنْصَاراًلِدِينِه ...رَا يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْكمونمواْأَنصَا   14 صف 103
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ترتيب 

 قرآنی
 متن زیارت آیهمتن  آیه مشابه آیه سوره

ترتيب 

 زیارت

 35 الْأَئِمَّةمالرَّاشِدُون يهَْدِىإِلىَالرُّشْد...ـ...أموْلَئكَهُمُالرَّاشِدُون حجرات 7 2 جن 104

 33 ـوَارْتَضَاكممْلِغَيْبِهوَرَسُولمهُالْمُرْتَضَى ...مِنرَّسُولإِلَّامَنِارْتَضىَ   27 جن 105

 83 وَتَقَرُّعَيْنمهُغَداًبِرمؤْيَتِكمم رَبهَِّانَاظِرَةـإِنهَّممْيَرَوْنَهُبَعِيدًاوَنَرَئهُقَرِيبًاوُجُوهٌيَوْمَئذٍنَّاضِرَةٌإِلىَ معارج 7-6 23-22 قیامت 106

 85 وَهُدَاةمالْأَبْرَار ـإِنَّالْأَبْرَارَلَفِىنَعِيمكِيَنظمرمونإِنَّالْأَبْرَارَلَفِىنَعِيمٍعَلىَالْأَرَائ انفطار 13 23-22 مطففین 107

 55 وَإِيَابُالْخَلْقِإِلَيْكممْوَحِسَابُهُمْعَلَيْكمم إِنَّعَلَيْنَاحِسَابهَممإِنَّإِلَيْنَاإِيَابهَممْثمُ   26-25 غاشیه 108

 15 وَحُجَجِاللَّهِعَلَىأَهْلِالدُّنْيَاوَالْآخِرَةِوَالْأمولَى كَمِنَالْأمولىوَلَالَْخِرَةمخَيرٌْلَّ   4 ضحی 109

 53 وَصِرْتممْفِيذَلِكَمِنْهُإِلَىالرِّضَارَبَّهاللَّهُعَنهْممْوَرَضمواْعَنْهُذَالِكَلِمَنْخَشىِ...رضىِ   18 بینه 110
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 62 / ی کبیرهفصل پنجم. بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعه

 یۀ آیات مسّره بر مبنای فرازهای زیارت جامعۀ کبيره. جدول و نما2-3جدول 

ترتيب 

 قرآنی
 متن زیارت متن آیه آیه مشابه آیه سوره

ترتيب 

 زیارت

 1 السَّلَامُعَلَيْكممْيَاأَهْلَبَيْتِالنُّبُوَّة ...أَهْلَالْبَيْت...رَحْمَتُاللَّهِوَبَرَكَاتمهُعَلَيْكمُ   73 هود 53

 2 وَمَوْضِعَالرِّسَالَة ......اللَّهُأَعْلَمُحَيْثميجَْعَلمرِسَالَتَه   124 انعام 42

 3 وَمُخْتَلَفَالْمَلَائِكَةِ نِسَاءِالْعَالَمِينوَإِذْقَالَتِالْمَلَئكَةميَامَرْيَمُإِنَّاللَّهَاصْطَفَئكِوَطَهَّرَكِوَاصْطَفَئكِعَلىَ   42 عمران  آل 16

 4 وَمَعْدِنَالرَّحْمَة …...وَاللَّهُيخَْتَصُّبِرَحْمَتِهِمَنيَشَاء عمران آل 74 105 بقره 7

 5 وَخمزَّانَالْعِلْم حَفِيظٌعَلِيمخَزَائنِالْأَرِِْإِنىّقَالَاجْعَلْنىِعَلىَ   55 یوسف 56

 6 وَمُنْتَهَىالْحِلْم الْعَافِينَعَنِالنَّاسِوَاللَّهُيحُِبُّالْمُحْسِنِين...وَالْكَاظِمِينَالْغَيْظَوَ   134 عمران آل 22

 71 اسراء 65
 38-مریم 85 -انعام 22 

 نمل 83 -انعام

ىَالرَّحْمَانِوَفْـدًا...ـوَيَوْمَنحَْشمرمهُمْجَمِيعاً...ـيَوْمَنحَْشمرمالْمُتَّقِينَإِليَوْمَنَدْعُواْكملَّأمنَاسِبِإِمَامِهِم

 أممَّةٍفَوْجًامِّمَّنيُكَذِّبُبَِايَاتِنَافَهُمْيُوزَعُونَـوَيَوْمَنحَْشمرممِنكملّـ...إِلَّاأممَمٌأَمْثَالمكمم...
 7 ـوَيُحْشَرمفِيزُمْرَتِكمموَقَادَةَالْأممَم

 8 ِوَأَوْلِيَاءَالنِّعَم ذينَبَدَّلموانِعْمَتَاللَّهِكمفْراًوَأَحَلُّواقَوْمَهُمْدارَالْبَوارـثممَّلَتمسْئَلمنَّيَوْمَئِذٍعَنِالنَّعيمأَلَمْتَرَإِلَىالَّ تكاثر 8 28 ابراهیم 60

 9 وَأممَنَاءَالرَّحْمَن ...قملِادْعُوااللَّهَأَوِادْعُواالرَّحْمن   110 اسراء 67

 سجده 24 73 اءانبی 73
ـوَجَعَلْنَامِنهْممْأَئمَّةًيهَْدُونَبِأَمْرِنَـالَمَّـاصَـبرَمواْوَ كَـانمواْبَِايَاتِنَـاوَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَهْدُونَبِأَمْرِنَا...

 يُوقِنمون
 10 السَّلَامُعَلَىأَئِمَّةِالْهُدَى

 نحل 16 102 عمران آل 19
ـوَعَالمـاتٍوَبِـالنَّجْمِهُـمْنَءَامَنمواْاتَّقمواْاللَّهَحَقَّتمقَاتِهِوَلَاتمَموتمنَّإِلَّاوَأَنتمممُّسْـلِمُونيَأَيهَُّاالَّذِي

 يَهْتَدُون
 11 وَأَعْلَامِالتُّقَى

 12 وَذَوَِالنُّهَى ...إِنَّفىِذَالِكَالََيَاتٍلّأِموْلىِالنُّهَى طه 128 54 طه 68

 13 وَالْمَثَلِالْأَعْلَى ...ـاللَّهُنمورُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرِِْمَثَلمنمورِهِكَمِشْكَوة......وَلِلَّهِالْمَثَلمالْأَعْلى نور 35 60 نحل 62

 14 وَالدَّعْوَةِالْحُسْنَى ...اتَدْعُواْفَلَهُالْأَسْمَاءُالحْمسْنىَفَادْعُوهُبهَِا...ـ...أَيًّامَّوَلِلَّهِالْأَسمَْاءُالحْمسْنىَ اسراء 110 180 اعراف 46

 . جدول و نمایۀ آیات مسّره بر مبنای فرازهای زیارت جامعۀ کبيره2-3جدول 
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ترتيب 

 قرآنی
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ترتيب 

 زیارت

 15 وَحُجَجِاللَّهِعَلَىأَهْلِالدُّنْيَاوَالْآخِرَةِوَالْأمولَى وَلَالَْخِرَةمخَيرٌْلَّكَمِنَالْأمولى   4 ضحی 110

 16 وَمَعَادِنِحِكْمَةِاللَّه خَيرًْاكَثِيرًا...قَدْأموتىِ...وَمَنيُؤْتَالْحِكْمَةَفَ   269 بقره 11

 17 ىاللَّهمالسَّلَامُعَلَىالدُّعَاةِإِلَ إِنَّاأَرْسَلْنَاكَشَاهِدًاوَمُبَشِّرًاوَنَذِيرًاوَدَاعِيًاإِلىَاللَّهِبِإِذْنِهِوَسِرَاجًامُّنِيرًايَأَيهَُّاالنَّبىِ   46-45 احزاب 89

   72 توبه 48

يِّبَـةًفـىِوَعَدَاللَّهُالْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِجَنَّاتٍتجَْرِىمِنتحَْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِينَفِيهَـاوَمَسَـاكِنَطَ

 جَنَّاتِعَدْنٍوَرِضْوَانٌمِّنَاللَّهِأَكْبرَمذَالِكَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيم
 18 الْأَدِلَّاءِعَلَىمَرْضَاةِاللَّهوَ

 19 وَالتَّامِّينَفِيمَحَبَّةِاللَّه ......ـ...وَالَّذينَآمَنمواأَشَدُّحُبًّالِلَّه...يحُِبهُّممْوَيحُِبُّونَه بقره165 54 مائدۀ 36

 24 یوسف 55
 -صافات 128-ص 83

 ملک 2-زمر 3

ـإِلَّاالسُّوءَوَالْفَحْشَاءَإِنَّهُمِنْعِبَادِنَاالْمُخْلَصِينـإِلَّاعِبَادَكَمِنْهُمُالْمُخْلَصِينكَذَالِكَلِنَصْرِفَعَنْهُ

 أَحْسَنمعَمَالً......لِيَبْلموَكممْأَيُّكمُــأَلَالِلَّهِالدِّينمالخَْالِص...عِبَادَاللَّهِالْمُخْلَصِين
 20 يتَوْحِيدِاللَّهوَالْمُخْلِصِينَفِ

 21 وَعِبَادِهِالْمُكْرَمِين إاِلَّمَنِاتَّبَعَكَمِنَالْغاوينإِنَّعِبَادِىلَيْسَلَكَعَلَيهِْمْسُلْطَانـ...بَلْعِبَادٌمُّكْرَمُون حجر 42 26 انبیاء 70

 22 الَّذِينَاليَسْبِقمونَهُبِالْقَوْلِوَهُمْبِأَمْرِهِيَعْمَلمون ـوَمَايَنطِقمعَنِالهَْوَىِإنْهُوَإِلَّاوَحْىٌيُوحَىمْرِهِيَعْمَلمونلَايَسْبِقمونَهُبِالْقَوْلِوَهُمبِأَ نجم 4و 3 27 انبیاء 71

 23 وَالْقَادَةِالْهُدَاة هْدُونَبِأَمْرِنَا...قَوْمٍهَادـوَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَ...إِنَّمَاأَنتَمُنذِرٌوَلِكلم انبیاء 73 7 رعد 57

 24 الذِّكْروَأَهْل ...فَسَْلمواْأَهْلَالذِّكْرِإِنكمنتممْلَاتَعْلَمُونـوَإِنَّهُلَذِكْرٌلَكَوَلِقَوْمِكَوَسَوْفَتمسْئَلمون زخرف 44 -انبیاء 7 43 نحل 61

 نساء 83 59 نساء 27
ـوَلَـوْرَدُّوهُإِلـىَالرَّسُـولِوَذِينَءَامَنمواْأَطِيعُواْاللَّهَوَأَطِيعُواْالرَّسُولَوَأموْلىِالْأَمْرِمِـنكميَأَيهَُّاالَّ

 إِلىَأموْلىِالْأَمْرِمِنهْممْلَعَلِمَهُالَّذِينَيَسْتَنبِطمونَهُمِنهْمم
 25 وَأمولِيالْأَمْر

 26 وَبَقِيَّةِاللَّه ...لَّهِخَيرٌْلَّكممْإِنكمنتمممُّؤْمِنِينبَقِيَّتُال   86 هود 54

 27 وَحِزْبِه ـ...ِأاَلإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْمُفْلِحُون...فَإِنَّحِزْبَاللَّهِهُمُالْغَلِبُون مجادله22 56 مائدۀ 37

ــرَاطِه ...وَأَنَّهَذَاصرَِاطِىمُسْتَقِيمًافَاتَّبِعُوهـصرَِاطٍمُّسْتَقِيممُسْتَقِيمـ...وَيَهْدِيهِمْإِلىَاهْدِنَاالصِّرَاطَالْ انعام 153 -مائده16 6 حمد 1 ــرَاطِهوَصِ ــىصِ ــاءَعَلَ ــتممُـوَأَدِلَّ  28ـأَنْ

 . جدول و نمایۀ آیات مسّره بر مبنای فرازهای زیارت جامعۀ کبيره2-3جدول 
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 الْأَقْوَمالصِّرَاطم

 35 نور 76

 -اعراف 157 -تغابن 8

 -نور 40 -حدید  28

 صف 8 -حدید  12

ذِىأَنزَلْنَـا...-...اللَّهُنمورُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرِْ ...وَاتَّبَعُـواْالنُّـورَـفََامِنمواْبِاللَّهِوَرَسُولِهِوَالنُّـورِالَـّ

هُنمـورًافَمَـالَـهُمِـن...ـ...وَيجَْعَللَّكممْنمورًاتَمْشمونَبِه...ـ...وَمَنلَّمْيجَْعَلِاللَّهُلَالَّذِىأمنزِلَمَعَه

ـيُرِيدُونَلِيُطْفِمواْنمورَاللَّهِبِأَفْوَاهِهِمْوَاللَّهُمُتِمُّنمـورِهِأَيْدِيهِمْوَبِأَيْمَانِهِمنمورُهُمبَينْ...يَسْعَى-نُّور ...

 وَلَوْكَرِهَالْكَافِرمون

 29 وَنمورِه

 قَدْجَاءَكممبُرْهَانٌمِّنرَّبِّكممْوَأَنزَلْنَاإِلَيْكممْنمورًامُّبِينًايَأَيهَُّاالنَّاسُ   174 نساء 33
ـوَنمورُهُوَـوَخَصَّكممْبِبُرْهَانِهوَنمـورِهِوَبُرْهَانِه

 بُرْهَانمهُعِنْدَكمم
30 

 كَةموَأموْلمواْالْعِلْمِقَائمَابِالْقِسْطِلَاإِلَاهَإِلَّاهُوَالْعَزِيزمالْحَكِيمشَهِدَاللَّهُأَنَّهُلَاإِلَاهَإِلَّاهُوَوَالْمَلَئ   18 عمران آل 14

أَشْهَدُأَنْلَاإِلَهَإِلَّااللَّهُوَحْدَهُلَاشَرِيكَلَـهُكَمَـا

شَهِدَاللَّهُلِنَفْسِهِوَشَـهِدَتْلَـهُمَلَائِكَتمـهُوَأمولمـو

 الإِلهَإِلَّاهُوَالْعَزِيزمالْحَكِيمالْعِلْمِمِنْخَلْقِهِ

31 

 32 وَأَشْهَدُأَنَّمُحَمَّداًعَبْدُهُالْمُنْتَجَب …بِعَبْدِهِلَيْالًمِنَالْمَسْجِدِالْحَرامِإِلَىالْمَسْجِدِالْأَقْصَىالَّذَبارَكْناحَوْلَهسُبْحانَالَّذَأَسْرى   1 اسراء 64

 33 ـوَارْتَضَاكممْلِغَيْبِهوَرَسُولمهُالْمُرْتَضَى ...مِنرَّسُوللَّامَنِارْتَضىَإِ   27 جن 106

 لِيُظْهِرَهُعَلىَالدِّينِكلمِّهِوَلَوْكَرِهَالْمُشْرِكمونوَدِينِالحَْقّهُوَالَّذِىأَرْسَلَرَسُولَهُبِالهْمدَى   9 صف 103
وَدِينِالْحَقِّلِيُظْهِرَهُعَلَـىالـدِّينِدىأَرْسَلَهُبِالْهُ

 كملِّهِوَلَوْكَرِهَالْمُشْرِكمون
34 

 35 الْأَئِمَّةمالرَّاشِدُون يهَْدِىإِلىَالرُّشْد...ـ...أموْلَئكَهُمُالرَّاشِدُون حجرات 7 2 جن 105

 36 الْمَهْدِيُّون ...دَيْنَاكمم...قَالمواْلَوْهَدَئنَااللَّهُلهََ   21 ابراهیم 59

 37 الْمُقَرَّبُونَ ...ـ...وَقَرَّبْنَاهُنجَِيًّا...وَالَالْمَالئِكَةمالْمُقَرَّبُون مریم 52 172 نساء 32

 . جدول و نمایۀ آیات مسّره بر مبنای فرازهای زیارت جامعۀ کبيره2-3جدول 
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 38 الصَّادِقمونالْمُتَّقمونَ يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْاتَّقمواْاللَّهَوَكمونمواْمَعَالصَّادِقِين   119 توبه 51

 39 ـاصْطَفَاكممْبِعِلْمِهالْمُصْطَفَوْن عِلْمٍعَلىَالْعَالَمِينوَلَقَدِاخْترَْنَاهُمْعَلىَ   32 دخان 99

 40 وَأَعَزَّكممْبِهُدَاه ......فَبِهُدَئهُمُاقْتَدِه   90 انعام 40

 اسراء 85 -بقره  87 22 مجادله 102
دُسهُمبِرموحٍمِّنْه...وَأَيَّدَ ْدنَاهُبِـرموحِالْقـم ...ـوَ...ـ...وَءَاَتْينَـاِعيسـىَابْـنَمَـرْيَمَالَْبيِّنَـاتِوَأَيَـّ

 وَمَاأموتِيتمممِّنَالْعِلْمِإِلَّاقَلِياليَسَْلمونَكَعَنِالرُّوحِقملِالرُّوحُمِنْأَمْرِرَبىّ
 41 وَأَيَّدَكممْبِرموحِه

 نور 55 62 نمل 81
ـوَعَدَاللَّهُالَّذِينَءَامَنمواْمِـنكمُ لِحَتِلَيَسْـتَخْلِفَنَّهُمْفـىِ...وَيَجْعَلمكممْخملَفَاءَالْأَرِِْ... وَعَمِلمـواْالصَـّ

 الْأَرِِْكَمَااسْتَخْلَفَالَّذِينَمِنقَبْلِهِمْ...
 42 وَرَضِيَكممْخملَفَاءَفِيأَرْضِه

 43 وَأَنْصَاراًلِدِينِه ...يَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْكمونمواْأَنصَارَا    14 صف 104

 44 ـوَشمهَدَاءُدَارِالْفَنَاءوَشمهَدَاءَعَلَىخَلْقِه ......لِّتَكمونمواْشهَُدَاءَعَلىَالنَّاس   143 بقره 8

 تَطْهِيرًايدُاللَّهُلِيُذْهِبَعَنكممُالرِّجْسَأَهْلَالْبَيْتِوَيُطَهِّرَكمُ...إِنَّمَايُرِ   33 احزاب 88
رَكممْ وَأَذْهَبَعَـنْكممُالـرِّجْسَأَهْـلَالْبَيْـتِوَطَهَـّ

 تَطْهِيرا
45 

   61 یونس 52
ـ شـهُمودًاإِذْونَمِـنْعَمَـلٍإِلَّـاكمنَّـاعَلَـيْكمُوَمَاتَكمونمفىِشَأْنٍوَمَاتَتْلمواْمِنْهُمِنقمرْءَانٍوَلَاتَعْمَلم

 تمفِيضمونَفِيهِ...

ـمُسْتَبْصِــرٌـوَكِبَــرَشَــأْنِكمموَأَكْبَــرْتممْشَــأْنَه

 بِشَأْنِكمم
46 

 47 وَوَكَّدْتممْمِيثَاقَه ...وَإِذْأَخَذْنَامِنَالنَّبِيِّنَمِيثَاقَهُم   7 احزاب 87

 48 وَنَصَحْتممْلَهُفِيالسِّرِّوَالْعَلَانِيَةِ ـ...وَنَصَحْتُلَكممْوَلَكِنلَّاتحُِبُّونَالنَّاصِحِيننَاصِحٌأَمِينوَأَنَالَكمُأمبَلِّغمكممْرِسَالَاتِرَبىّ اعراف 79 68 عرافا 43

 49 وَدَعَوْتممْإِلَىسَبِيلِهِبِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِالْحَسَنَة وَالْمَوْعِظَةِالحَْسَنَة...سَبِيلِرَبِّكَبِالحِْكْمَةِادْعُإِلىَ   125 نحل 63

 50 وَأَقَمْتممُالصَّلَاةَوَآتَيْتممُالزَّكَاةَ وَأَقيمُواالصَّالةَوَآتمواالزَّكاةَوَارْكَعُوامَعَالرَّاكِعينَ   43 بقره 4
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 51 َوَأَمَرْتممْبِالْمَعْرموفِوَنَهَيْتممْعَنِالْمُنْكَر كمنتممْخَيرَْأممَّةٍأمخْرِجَتْلِلنَّاسِتَأْمُرمونَبِالْمَعْرموفِوَتَنْهَوْنَعَنِالْمُنكَر...   110 انعمر آل 21

 51 هِحَقَّجِهادِهوَجَاهَدْتممْفِياللَّ ...وَجَاهِدُواْفىِاللَّهِحَقَّجِهَادِه   78 حج 75

 53 وَصِرْتممْفِيذَلِكَمِنْهُإِلَىالرِّضَا رَبَّهاللَّهُعَنهْممْوَرَضمواْعَنْهُذَالِكَلِمَنْخَشىِ...رضىِ   18 بینه 111

 54 وَصَدَّقْتممْمِنْرُسُلِهِمَنْمَضَى …ءَامَنَبِاللَّهِوَمَلَئكَتِهِوَكمتمبِهِوَرُسُلِهءَامَنَالرَّسُولمبِمَاأمنزِلَإِلَيْهِمِنرَّبِّهِوَالْمُؤْمِنمونَكلم   285 بقره 12

 55 وَإِيَابُالْخَلْقِإِلَيْكممْوَحِسَابُهُمْعَلَيْكمم إِنَّعَلَيْنَاحِسَابهَممإِنَّإِلَيْنَاإِيَابهَممْثمُ   26-25 غاشیه 109

 56 وَفَصْلمالْخِطَابِعِنْدَكمم ...وَءَاتَيْنَهُالْحِكْمَةَوَفَصْلَالخِْطَاب   20 ص  93

 …ـوَاعْتَصِمُواْبحَِبْلِاللَّهِجَمِيعًاوَلَاتَفَرَّقمواصرَِاطٍمُّسْتَقِيم...وَمَنيَعْتَصِمبِاللَّهِفَقَدْهُدِىَإِلىَ عمران آل103 101 عمران آل 18
ـوَهُـدََِمَـنِمَ ـنِاعْتَصَمَبِكممْفَقَدِاعْتَصَمَبِا 

 اعْتَصَمَبِكمم
57 

 58 وَشمفَعَاءُدَارِالْبَقَاءـوَالشَّفَاعَةمالْمَقْبُولَة ......وَلَايَشْفَعُونَإِلَّالِمَنِارْتَضى   28 انبیاء 72

 59 وَالرَّحْمَةمالْمَوْصُولَة وْلَلَعَلَّهُمْيَتَذَكَّرمونوَلَقَدْوَصَّلْنَالهَممُالْقَ   51 قصص 83

 احزاب 72 58 نساء 26
ـإِنَّاعَرَضْنَاالْأَمانَةَعَلَىالسَّماواتِوَالْـأَرِِْوَـىَأَهْلِهَـإِنَّاللَّهَيَأْمُرمكممْأَنتمؤَدُّواْالْأَمَانَاتِإِل ا...

 ...الْجِبال
 60 الْمَحْفموظَةوَالْأَمَانَةم

 اعراف 161 58 بقره 6
ـ...وَقمولمواْحِطَّةٌوَادْخملمواْالْبَابَسُـجَّدًاخَطَايَاكمم......وَادْخملمواْالْبَابَسُجَّدًاوَقمولمواْحِطَّةٌنَّغْفِرْلَكمُ

 …نَّغْفِرْلَكممْ
 61 وَالْبَابُالْمُبْتَلَىبِهِالنَّاس

 62 إِلَىاللَّهِتَدْعُون ...رَبِّك...وَادْعُإِلىَ   87 قصص 84

 63 وَبِهِتمؤْمِنمون ......فََامِنمواْبِاللَّهِ...ـيَاقَوْمَنَاأَجِيبُواْدَاعِىَاللَّهِوَءَامِنمواْبِه احقاف 31 158 اعراف 45

 64 وَإِلَىسَبِيلِهِتمرْشِدُون تَّخِذموهُسَبِيالً......وَإِنيَرَوْاْسَبِيلَالرُّشْدِلَايَ   146 اعراف 44

 . جدول و نمایۀ آیات مسّره بر مبنای فرازهای زیارت جامعۀ کبيره2-3جدول 
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 یونس 35 73 انعام 38
أَحَقُّأَنيُتَّبَعَأَمَّنلَّـاقَوْلمهُالْحَقُّوَلَهُالْمُلْكُيَوْمَيُنفَخمفىِالصُّور...ـ...أَفَمَنيهَْدِىإِلىَالْحَقّ...

 كَيْفَتحَْكممُونالَكمُفَمَيهَِدِّىإِلَّاأَنيهُْدَى
 65 وَبِقَوْلِهِتَحْكممُون

 66 وَخَابَمَنْجَحَدَكمم ...وَقَدْخَابَمَنْحَمَلَظملْمًاـوَقَدْخَابَمَنِافْترََى... طه 111 61 طه 69

 67 وَضَلَّمَنْفَارَقَكمم فَقَدْضَلَّضَلَالًامُّبِينًاوَلَاالضَّالِّينـ...وَمَنيَعْصِاللَّهَوَرَسُولَهُ... احزاب 36 7 حمد 3

 68 وَفَازَمَنْتَمَسَّكَبِكمم وَمَنيُطِعِاللَّهَوَرَسُولَهُفَقَدْفَازَفَوْزًاعَظِيمًا...   71 احزاب 90

 69 مَنِاتَّبَعَكممْفَالْجَنَّةممَأْوَاه نمزملَابِمَاكاَنمواْيَعْمَلمونجَنَّاتُالْمَأْوَىأَمَّاالَّذِينَءَامَنمواْوَعَمِلمواْالصَّالِحَاتِفَلَهُمْ   19 سجده 86

 نور 57 151 عمران آل 23
مَـأْوَئهُمُالَّذِينَكَفَرمواْمُعْجِزِينَفىِالْأَرِِْوَـلَاتحَْسَبنَوَمَأْوَئهُمُالنَّارُوَبِئْسَمَثْوَىالظَّلِمِين...

 النَّارُوَلَبِئْسَالْمَصِير
 70 وَمَنْخَالَفَكممْفَالنَّارُمَثْوَاه

   116 نساء 29
ـ لَّضَـلَالَاإِنَّاللَّهَلَايَغْفِرمأَنيُشرَْكَبِهِوَيَغْفِرممَادُونَذَالِكَلِمَنيَشَاءُوَمَنيُشرِْكْبِاللَّهِفَقَـدْضَ

 بَعِيدًا
 71 نْحَارَبَكممْمُشْرِكوَمَ

 72 وَمَنْرَدَّعَلَيْكممْفِيأَسْفَلِدَرْكٍمِنَالْجَحِيم إِنَّالمْمنَافِقِينَفىِالدَّرْكِالْأَسْفَلِمِنَالنَّارِوَلَنْتَجِدَلَهُمْنَصيراً   145 نساء 31

 73 طَابَتْوَطَهُرَتْبَعْضمهامِنْبَعْض لَّهُسمَِيعٌعَلِيمذمرِّيَّةَبَعْضمهَامِنبَعْضٍوَال   34 عمران آل 15

 74 حَتَّىمَنَّعَلَيْنَابِكمم ..لَقَدْمَنَّاللَّهُعَلىَالْمُؤْمِنِينَإِذْبَعَثَفِيهِمْرَسُولًامِّنْأَنفمسِهِم   164 عمران آل 24

 ...فَعَوَيُذْكَرَفِيهَااسْمُهفىِبُيُوتٍأَذِنَاللَّهُأَنتمرْ   36 نور 77
فَجَعَلَكممْفِيبُيُوتٍأَذِنَاللَّهُأَنْتمرْفَعَوَيُذْكَرَفِيهَا

 اسْمُه
75 

 76 وَصِدْقَمَقَاعِدِكمم فىِمَقْعَدِصِدْقٍعِندَمَلِيكٍمُّقْتَدِرِ   55 قمر 100

 77وَأمشْهِدُكممْأَنِّيمُؤْمِنٌبِكممْوَبِمَاآمَنْتممْبِـهِكَـافِرٌ ...يُؤْمِنبِاللَّهِفَقَدِاسْتَمْسَكَبِالْعُرْوَةِالْوُثْقَىفَمَنيَكْفمرْبِالطَّغموتِوَ...   256 بقره 10
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 بِعَدُوِّكممْوَبِمَاكَفَرْتممْبِه

 78 مُصَدِّقٌبِرَجْعَتِكممْ ...فَقالَلَهُمُاللَّهُمُوتمواثممَّأَحْياهُمـ...تَشْكمرمونبَعَثْنَاكمممِّنبَعْدِمَوْتِكممْلَعَلَّكممْثمُ بقره 243 56 بقره 5

 79 وَيَرمدَّكممْفِيأَيَّامِه وَذَكِّرْهُمْبِأَيَّامِاللَّهِ......   5 ابراهیم 58

 80 وَيُمَكِّنَكممْفِيأَرْضِه ...ـالَّذِينَإِنمَّكَّنَّاهُمْفىِالْأَرِِْأَقَامُواْالصَّلَوةَ...لهَممتَضىَوَلَيُمَكِّنَنَّلهَممْدِينهَممُالَّذِىارْ... حج 41 55 نور 78

 81 دُونَكمموَمِنْكملِّوَلِيجَةٍ وَلَمْيَتَّخِذمواْمِندُونِاللَّهِوَلَارَسُولِهِوَلَاالْمُؤْمِنِينَوَلِيجَةً......   16 توبه 47

 82 وَمِنَالْأَئِمَّةِالَّذِينَيَدْعُونَإِلَىالنَّار وَجَعَلْنَاهُمْأَئمَّةًيَدْعُونَإِلىَالنَّارِوَيَوْمَالْقِيَمَةِلَايُنصَرمون   41 قصص 82

 83 وَتَقَرُّعَيْنمهُغَداًبِرمؤْيَتِكمم إِنهَّممْيَرَوْنَهُبَعِيدًاوَنَرَئهُقَرِيبًارَبهَِّانَاظِرَةـوُجُوهٌيَوْمَئذٍنَّاضِرَةٌإِلىَ معارج 7-6 23-22 قیامت 107

 84 نْتممْنمورُالْأَخْيَاروَأَ مِّنَالْأَخْيَارالْأَخْيَارـوَاذْكمرْإِسْمَاعِيلَوَالْيَسَعَوَذَاالْكِفْلِوَكلموَإِنهَّممْعِندَنَالَمِنَالْمُصْطَفَينْ ص 48 47 ص  94

 85 وَهُدَاةمالْأَبْرَار ـإِنَّالْأَبْرَارَلَفِىنَعِيمإِنَّالْأَبْرَارَلَفِىنَعِيمٍعَلىَالْأَرَائكِيَنظمرمون انفطار 13 23-22 مطففین 108

 86 وَبِكممْيُنَزِّلمالْغَيْث ...يَنشمرمرَحْمَتَهوَهُوَالَّذِىيُنزَِّلمالْغَيْثَمِنبَعْدِمَاقَنَطمواْوَ   28 شوری 98

 حج 65 41 فاطر 91
ـ...زموالـإِنَّاللَّهَيُمْسِكُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرَِْأَنتَ وَيُمْسِكُالسَّمَاءَأَنتَقَعَعَلىَالْـأَرِِْإِلَّـا...

 ...بِإِذْنِه

عَعَلَـىالْـأَرِِْإِلَّـاوَبِكممْيُمْسِكُالسَّماءَأَنْتَقَ

 بِإِذْنِه
87 

 88 وَيَكْشِفُالضُّر أَمَّنيجُِيبُالْمُضْطَرَّإِذَادَعَاهُوَيَكْشِفُالسُّوء...   62 نمل 80

 89 وَإِلَىجَدِّكممْبُعِثَالرُّوحُالْأَمِين ونَمِنَالْمُنذِرِينقَلْبِكَلِتَكمالْعَالَمِينَنَزَلَبِهِالرُّوحُالْأَمِينمعَلىَوَإِنَّهُلَتَنزِيلمرَبّ   194-192 شعرا 79

 69 زمر 96
  

 90 وَأَشْرَقَتِالْأَرُِْبِنمورِكمم وَأَشْرَقَتِالْأَرُِْبِنمورِرَبهَِّا...

 احزاب 71 185 عمران آل 25
نيُطِـعِاللَّـهَوَرَسُـولَهُفَقَـدْفَـازَفَـوْزًاـوَمَفَاز...ـ......فَمَنزُحْزِحَعَنِالنَّارِوَأمدْخِلَالْجَنَّةَفَقَدْ

 عَظِيمًا
 91 وَفَازَالْفَائِزمونَبِوَلَايَتِكمم
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   72 توبه 49
كِنَطَيِّبَـةًفـىِوَعَدَاللَّهُالْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِجَنَّاتٍتجَْرِىمِنتحَْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِينَفِيهَـاوَمَسَـا

 جَنَّاتِعَدْنٍوَرِضْوَانٌمِّنَاللَّهِأَكْبرَمذَالِكَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيم
 92 بِكممْيُسْلَكُإِلَىالرِّضْوَانِ

 93 وَعَلَىمَنْجَحَدَوَلَايَتَكممْغَضَبُالرَّحْمَن مًاوَعُلموًّا...ـوَجَحَدُواْبهَِاوَاسْتَيْقَنَتْهَاأَنفمسُهُمْظملْغَيرِْالْمَغْضموبِعَلَيْهِم...... نمل 14 7 حمد 2

 94 ذِكْرمكممْفِيالذَّاكِرِين وَلَذِكْرماللَّهِأَكْبر......   45 عنكبوت 85

 95 وَأَعْظَمَشَأْنَكمم يَوْمٍهُوَفىِشَأْن...كلم   29 الرحمن 101

 96 وَأَمْرمكممْرُشْد ...الرُّشْدُمِنَالْغَىتَّبَينَقَد...   256 بقره 9

 97 وَوَصِيَّتمكممُالتَّقْوَى ...وَلَقَدْوَصَّيْنَاالَّذِينَأموتمواْالْكِتَابَمِنقَبْلِكممْوَإِيَّاكممْأَنِاتَّقمواْا ...   131 نساء 30

 98 وَفِعْلمكممُالْخَيْرم لَعَلَّكممْتمفْلِحُونَوَافْعَلمواْالْخَيرَْ...   77 حج 74

 …وَلْتَكمنمِّنكممْأممَّةٌيَدْعُونَإِلىَالخَْيرِْ   104 عمران آل 20
الْخَيْـرمكمنْـتممْأَوَّلَـهُوَأَصْـلَهُوَفَرْعَـهُوَ إِنْذمكِرَ

 مَعْدِنَهُوَمَأْوَاهُوَمُنْتَهَاه
99 

 100 وَأَنْقَذَنَامِنْشَفَاجُرمفِالْهَلَكَات ...شَفَاجُرمفٍهَارٍفَانهَْارَبِهِفىِنَارِجَهَنَّمعَلىَ...   109 توبه 50

 101 وَبِمُوَاالتِكممْتَمَّتِالْكَلِمَةم وَتَمَّتْكَلِمَةمرَبِّكَصِدْقاًوَعَداْلً...   115 انعام 41

 102 وَعَظممَتِالنِّعْمَة ...تُعَلَيْكممْنِعْمَتيوَأَتْمَمْ...   3 مائدۀ 34

 103 وَبِمُوَاالتِكممْتمقْبَلمالطَّاعَةمالْمُفْتَرَضَة إِنَّمَايَتَقَبَّلماللَّهُمِنَالْمُتَّقِين...   27 مائدۀ 35

 مریم 96 -سبأ 47 23 شوری 97
ـقملْمَاسَأَلْتمكمممِّنْأَجْـرٍفَهُوَلَكممْإِنْأَجْرِىَإِلَّاالْمَوَدَّةَفىِالْقمرْبىعَلَيْهِأَجْرًاإِلَّاقمللَّاأَسَْلمكمُ... ...

 ...ـ...سَيَجْعَلملهَممُالرَّحْمَانموُدًّاعَلىَا 
 104 وَلَكممُالْمَوَدَّةمالْوَاجِبَة

 105 وَالدَّرَجَاتُالرَّفِيعَة ...اء...ـرَفِيعُالدَّرَجَاتِذموالْعَرْشنَرْفَعُدَرَجَاتٍمَّننَّشَ... غافر 15 83 انعام 39

 . جدول و نمایۀ آیات مسّره بر مبنای فرازهای زیارت جامعۀ کبيره2-3جدول 
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 106 وَالْمَقَامُالْمَحْمُود وَمِنَالَّيْلِفَتَهَجَّدْبِهِنَافِلَةًلَّكَعَسىَأَنيَبْعَثَكَرَبُّكَمَقَامًامحَّْمُودًا   79 اسراء 66

 107 وَالْمَقَامُالْمَعْلموم لَّالَهُمَقَامٌمَّعْلموموَمَامِنَّاإِ   164 صافات 92

 رَبَّنَاءَامَنَّابِمَاأَنزَلْتَوَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَفَاكْتمبْنَامَعَالشَّاهِدِين   53 عمران آل 17
رَبَّناآمَنَّابِماأَنْزَلْتَوَاتَّبَعْنَاالرَّسُولَفَاكْتمبْنـامَـعَ

 ينالشَّاهِدِ
108 

 اسراء 108 8 عمران آل 13
ولمونَسُـبْحَانَرَبَّنَالَاتمزِغْقملموبَنَابَعْدَإِذْهَدَيْتَنَاوَهَبْلَنَامِنلَّدُنكَرَحْمَةًإِنَّكَأَنتَالْوَهَّابـوَيَقم

 رَبِّنَاإِنكاَنَوَعْدُرَبِّنَالَمَفْعُوال

دَإِذْهَدَيْتَناوَهَـبْلَنـامِـنْرَبَّناالتمزِغْقملموبَنابَعْ

 لَدُنْكَرَحْمَةًإِنَّكَأَنْتَالْوَهَّاب
109 

 نساء 59 80 نساء 28
لَوَأموْلـىِالْـأَمْرِمَّنيُطِعِالرَّسُولَفَقَدْأَطَاعَاللَّهَ...ـيَأَيهَُّاالَّذِينَءَامَنمواْأَطِيعُواْاللَّهَوَأَطِيعُواْالرَّسُو

 ...نكممِ

ـمَنْأَطَاعَكممْفَقَدْأَطـاعَوَقَرَنَطَاعَتَكممْبِطَاعَتِه

 اللَّه
110 
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 : شناسیرهیافتی برکتاب. 4-1

عنوان ابزاری ضروری برای کارهای پژوهشی درآمده است و شناسی امروزه بهکتاب

ها و اقدامات گذشته از یافته، تفحّص و نگارشوماً باید قبل از اقدام بههر پژوهشگری لز

ای جز تضییع  تحقیق بپردازد تا هم از کارهای موازی که نتیجهاطّالع یابد پس از آن به

حاصل  اوراق ندارد پرهیز نماید و هم برآیند مطالعات گذشتگان را بی وقت و تسوید

در اهمیّت . هایشان بهره گیردها و نیز یافتهتجارب آن ی تحقیق خود سازد و ازپشتوانه

صورت آن بهکند که امروزه هیچ پژوهشی بدون توجّه بهشناسی همین کفایت میکتاب

 . پذیردیابد و فرجام نمیکامل سامان نمی

ها شناسیشناسیِ کتابای رسیده است که کتابگسترهشناسی بهامروزه کتاب

 مقایسه وکتاب به مؤلّف گاه شوند وها معرّفی میاسیشنن کتابکه درآ شودتدوین می

 . پردازدها در اثر خود میتحلیل کتاب شناسی

توصیف و بررسی ، معنی معرّفیبه  (Bibliography) شناسی یا بیبلیوگرافیکتاب

گونه که در زبان عربی نیز از آن همان. ها استمعنی علم کتابهمچنین به کتاب است و

شد شمرده می معادل فهرست  شناسی بادرگذشته کتاب. تعبیر کرده اند« علم الکتب»به

ای از نام و مشخّصات موادّ کتابی یا غیرکتابی مجموعة مجموعهولی امروزه فهرست به

ی ی کتاب خانهدر صورتی که کتاب شناسی مجموعه. شودیک یا چند کتابخانه گفته می

جالینوس نگاری در غرب احتماالً بهشناسی و فهرستت کتابقدم. خاصّی را در نظر ندارد

 که تهیّه کرد« های منکتابِ کتاب» رسد که کتابی با عنوانپزشک یونانی قرن دوّم می

 النّدیم با عنوان  ی ابنکتابنامه در میان مسلمین شاید. گرفتدر دو جلد آثار وی را دربرمی
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کتب در این زمینه باشد که در قرن چهارم تدوین  ترینزبان عربی از قدیمیبه« الفهرست»

 . شده است

مقدّس که در  ها و خطوط مختلف و کتبزبان یاین اثر برجسته با بخشی درباره

های مختلف ی رشتهشود و با هفت مبحث دربارهنزد مسلمین معتبر بودند شروع می

اسطوره و جادو دنبال ، لسفهف، حقوق، الهیّات، شعر، تاریخ، لّلغةفقه ا: ادبیات عرب یعنی

و علم کیمیا را بعدها است  ها و مذاهب بیگانهی فرقهدربارهشود که دو بحث نهایی می

ی موضوعات باال را با های مشهور دربارهدر هر بخشی نویسنده تمام کتاب. افزایدبرآن می

برای تاریخ ی نویسندگان و بسیاری موارد با ارزش دیگر زندگینامهمختصر اشاراتی به

 . شمردفرهنگ خاور نزدیک  برمی

کند که محصوالت ادبیّات عرب در سه قرن کتاب الفهرست بر ما آشکار می

دست ما رسیده چقدر اندك ی اسالمی تا چه حدّ عظیم بوده و آنچه از آن میان به اولیه

م برده از طرفی امروزه تنها قطعاتی از تألیفات نویسندگانی که در این کتاب نا. است

، دست است و حال آن که تعداد بیشتری از نویسندگان مذکور در این کتاب اند در شده

 . کندحتی اسمشان هم کامالً ناشناس جلوه می

تألیف حاجی « کشف الظّنّون عن اسامی الکتب و الفنون» و کتاب   

حاوی ن کتب در این زمینه است و یترق( در پنج فصل نیز از قدیمی 1067ـ1017خلیفه)

های حال مؤلّفان آن کتب است که حاجی خلیفه درکتابخانه های اسالمی و شرحکتاب

: کتاب، ترین کتاب در این زمینهمعروف میان شیعیان نیز در. استانبول و دمشق دیده است

 جلد است که حدود پنجاه 26تألیف آقابزر  تهرانی در « لشّيعةالی تصانیف ا یعةالذّر»

ترکی و اردو شامل ، فارسی، های عربیزبانشیعی را بهیف نویسندگان هزار جلد کتاب تأل

 . شودمی

 با احصایدر دو جلد « بابا مشارخان» کتاب، نیز میان معاصرینو در  در زبان فارسی

 . حدود چهارده هزار کتاب چاپ فارسی از آثار معتبر در این زمینه است
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ی یک موضوع لیستی از آثار دربارهی نوعاً تهیّه، شناسیهدف از تدوین کتاب   

گیری مطالعاتی و تحقیقی با محلّ چاپ و مشخّصات اجمالی مؤلّف است که موجب بهره

موجب  نتيجةًهای سایر جوامع و ملل یا پیشینیان است و بهتر از دانش موجود و تجربه

 . شودغنی شدن سطح کیفی و کمّی پژوهش می

-شوند و تنظیمتوصیفی و تحلیلی تدوین می، نتقادیصورت اها نوعاً بهشناسیکتاب   

برمبنای گاهی  وباشد می برمبنای نام کتاب یا نام مؤلّف صورت تنظیم الفباییشان به

 . شوندتدوین می ، تقویمی و تاریخی

 :حالت دارد بندی دوها در یک تقسیمشناسیکتاب اطّالعات مندر  در    

ی کتاب منتشر شده نیز همراه با معرّفی آن خالصه شناسی گزارمانی که درکتاب الف(

 ؛شوددر  می

شود و شناختی اشاره میاطّالعات کتابی غیرگزارمانی که فقط بهکتابنامه ب(

 . شودی کتاب پرداخته نمیامحتو به

ها شناسیتاریخچه و پیشینه و هدف و اقسام کتاباین نوشتار رهیافتی مختصر به   

 . ه واقع شدبود که مورد اشار

عربی و ، های فارسیزبانشناسی شروح و تفاسیر زیارت جامعه بهکتابدر ادامه 

 . شودانگلیسی آورده می

 کتابشناسی ترجمه ها، شروح و پژوهش های مربوط به   زیارت جامعه کبیره
ترتیب   )کتاب های چاپی فارسی و عربی، مقاالت، پایان نامه ها، کتابهای خطی، به

 شتار(عنوان نو

 کتابهای فارسی  چاپی ــبخش اول . 4-2

آمال العارفین: ترجمه منظوم زیـارت جامعـه. ابوالقاسـم تـاجر طهرانـی )مـتخلص       

 ص.  238ق.  1278پروین(. چاپ سنگی  به

آغـاز   1381ادب فنای مقربان. عبداهلل جوادی آملی. قم: اسراء. نشر کتاب از سـال  
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 شده و هنوز  ادامه دارد. 

 ص.207ش. 1385ان. سید احمد سجادی. تهران: بنیاد قرآن و عترت، اسرار دلبر

. محمـد تقـی )آقـا نجفـی(     معةة الجـا  ةفی شرح زیـار  بةو برهان اإلنا ةاسرار الزیار

 ق. 1296ق(. چاپ  1332اصفهانی )م 

 ترجمة شرح عربی ایشان )حقائق االسرار( است که در حاشیة آن چاپ شده است. 

 .29ص  7،   35ص  2بنگرید: الذریعه   

ق(. قم: 1424. علی اصغر منوّری تبریزی )ممعةالجا ةفی شرح الزیار لعةاالنوار الطا

 ص.  521ش.  1380مؤمنین، 

 1389. علی نظری مؤمن آبادی رفسنجانی. اصفهان: کانون پژوهش، لهيةاالنوار اال

 ص. 610ش. 

 ص. 623ش.  1390انوار الهی. سید حمید فتاحی. قم: میر فتاح، 

هار ادب به آستان مقدس ائمة معصومین علیهم السالم: بیـان فارسـی سـاده از    اظ

 ص.  487ش.  1388زیارت جامعه کبیره. سید علی اکبر محبّ االسالم. تهران: منیر، 

اعجاز والیت، منشور امامت: سیری در زیارت جامعه کبیـره. مجیـد فـوالدی. قـم:     

 ص. 208ش.  1389سبط النبی، 

. سـید عبـداهلل شـبر    معةة والیـت: ترجمـه کتـاب االنـوار الـال     با اختـران تابنـاك   

ق(. ترجمه: عباسعلی سلطانی گلشیخی. مشهد: بنیاد پژوهشـهای اسـالمی،    1242ـ1188)

 ص. 244ش.  372

 ش.  1388جلد.  5با پیشوایان هدایتگر. سید علی میالنی. قم: حقایق. 

ق(.  1421ـ  1335پرتو والیت: شرح زیارت جامعه. سید محمد وحیدی شبسـتری ) 

 ص.  302ش.  1387تحقیق: هاشم صالحی. قم: وفایی، 

 این کتاب به زبان عربی نیز ترجمه شده است. 

، ميةة پرتوی از زیارت جامعه کبیره. ناصر مکارم شیرازی. تهران: دار الکتب اإلسـال 
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 ص.  151ش.  1382
ران: اسوه، دبّری بر زیارت جامعه کبیره. سید احمد سجادی. تهتپرچمداران هدایت: 

 ص. 504ش.  1387

ترجمه زیارت جامعه کبیره. عنوان مشترك چندین کتاب است که ترجمـه محـض   

صورت منظوم یا منثور ارائه کرده اند. به دلیل اشتراك عنوان، فقط متـرجم و ناشـر یـاد     به

 شود: می

سید مهدی شجاعی. مندر  در کتاب مقامات اولیاء/ سید مجتبی حسینی. چـاپ   .1

 تهران: نیستان. دیگر:

احمد زمردیان شیرازی. ترجمه منظوم مندر  در کتاب مقام والیت )شرح زیارت  .2

 جامعه از همو(

 ص.  40ش.  1380هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق. قم: در راه حق،  .3

 ص. 32ش.  1385سید ضیاء الدین تنکابنی. قم: ندای کوثر،  .4

 ش. 1392آرتا رحیمی.  .5

 ص. 51ش.  1391مانی )ترجمه منظوم(. اصفهان: زاینده رود، مرتضی نری .6

 ص. 64محمد دانشی. عتیق عشق،  .7

ترجمه و توضیح مختصری از زیارت جامعه کبیره. محمد رضا اعوانی. قـم: اسـوه،   

 ص.  112ش.  1387

ــه ــهد،       و  ترجم ــانی. مش ــدث خراس ــد مح ــره. محم ــه کبی ــارت جامع ــرح زی ش

 ص. 180ش. 1352ق/1393

شهری، احمد غالمعلـی. قـم: دار الحـدیث،     دی ریمآن ناطق. محمد محتفسیر قر

 ص.  684ش.  1390

جامعه در حرم: شرحی داستان گونه بر زیارت جامعه. سید مجتبی بحرینی. تهـران:  

 ص. 1000ش.  1382منیر، 

 ش.  1384جلوه های الهوتی. محمد باقر تحریری. قم: دار المعارف، 
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شرح زیارت جامعه. سید محمد ضیاء آبادی. تهران: حبل متین شناخت ارکان دین: 

  .  3خیریه الزهراء. 

خزّان العلم و اهل بیت الوحی. سید حسـین آیـت اللهـی جهرمـی. جهـرم: شـهید       

 ص.  108ش.  1377مصطفی نژاد، 

 این ویژگی جلد اول است. 

در آستان امامان معصوم: گذری بر شرح زیارت جامعه کبیره. سـید احمـد خـاتمی.    

 ص.  620+  560 .  2ش.  1392: اسالمی، قم

در حریم والیت. آقا نجفی اصفهانی. به کوشش: تقی صوفی نیارکی. قم: مؤسسـه  

 ص. 272ش.  1385امام خمینی، 

دو گفتار در باره زیارت جامعه کبیره. محمد سند. ترجمـه مهنـاز فرحمنـد، عـدنان     

 ص.  72ش.  1389درخشان. تهران: ابصار، 

 یشتر در فصلنامه سفینه منتشر شده بودند. این دو مقاله پ

ش.  1392زیارت جامعه در میراث مکتوب شیخ صدوق. علی لباف. تهـران: منیـر،   

 ص.  64

سیمای ائمه: شرح زیارت جامعـه. علـی نظـامی حصـاری. تقریـر: خـانم حصـاری        

 ص.  536+ 368+ 368 .  3ش.  1378همدانی. قم: فرایض، 

گروه کتابها بجز کتابهایی است که نام خاص دارنـد  شرح زیارت جامعه کبیره. این 

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:

ق(. مقدمه: مهـدی فقیـه ایمـانی. اصـفهان:     1070ـ1003محمد تقی مجلسی ) .1

گرفته از کتاب مؤلف به نام لوامع صاحبقَرانی در ص. )بر 190ش.  1373حسینیه عمادزاده، 

شرح من ال یحضره الفقیه. البته مؤلف شرحی به زبان عربی نیز دارد که ضمن شرح عربی 

 14المتّقـین نـام دارد و در    ضةاو بر من ال یحضره الفقیه آورده است. این شرح عربی، رو

 جلد چاپ شده است.(
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 ص. 341ش.  1372ان: مکتب قرآن، سید ضیاء الدین استر آبادی. تهر .2

 ص.  530ش.   ،1378صادقنشر سید محمد تقی نقوی قاینی. تهران:  .3

ق(. مقدمه و تحقیق: سـید   1420ـ1340محمد هادی فخر المحقّقین شیرازی ) .4

 ص.  550+550 . 2ق.  1410ش/ 1368محمد جواد طبسی حائری. مشهد: فدك، 

(. ترجمه: محمد حسین لعةرجمه الشموس الطاسید حسین درود آبادی همدانی )ت .5

 ص.  720ش.  1387نائیجی. قم: مسجد جمکران، 

ش.  1372شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره. سید رحـیم توکّـل. تهـران: کلینـی،     

 ص. فقط جلد اول منتشر شده است.  158

شمس طالعه در شرح زیارت جامعـه. محمـد طبیـب زاده احمـد آبـادی اصـفهانی.       

  .  2ق.  1376تهران، 

عطر والیت: زیارت جامعه همراه با پارسی شدة منثـور و منظـوم. مهـدی جعفـری     

 ص.  83ش.  1375)نثر(، علی لباف )نظم(. تهران: دانشوران، 

ق(. تهران: زراره،  1415ـ1340ا )ـویـامعة کبیره. عبدالعلی گـارت جـو زی علی

 ص.  310ش.  1378

ق(.  1395جامعه. محمـد توتـونچی تبریـزی )م     فوائد نافعة شریفه در شرح زیارت

 ش. 1341تبریز، 

 ش.   1393گذرنامة بهشت. سید کاظم ارفع. تهران: پیام عدالت، 

معیار شرك در قرآن: شرح زیارت جامعه. سید عـزّ الـدین حسـینی زنجـانی، سـید      

 ص.  184ش.  1385ابوالفضائل زنجانی. قم: بوستان کتاب، 

امعه. احمد زمرّدیان شیرازی. تهران: دفتر نشر فرهنگ مقام والیت: شرح زیارت ج

 ص.  827ش.  1374اسالمی، 

: شرحی بر زیارت جامعة کبیره. سید مجتبی حسینی. تهران: نیستان، ءمقامات اولیا

 ص.  333ش.  1379

 مشخصات بر اساس جلد اول نوشته شد. 
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. مشـهد:  ش( 1373ـ  1274نجوم المعه در شرح زیارت جامعـه. ابـوتراب هـدایی )   

 ص. 324ش.  1366چاپخانه خراسان، 

نسیم معرفت و هدایت: اهل بیت از نگاه زیارت جامعه کبیره. حسین گنجـی. قـم:   

 ص.  207ش.  1385طوبای محبت، 

ص. بخشـی از   79ش.  1383نغمه های شیدایی. مهدی مهدوی زاده. قـم: روح،   

 کتاب، شرح منظوم زیارت جامعه است. 

مجلس پیرامون شـرح زیـارت جامعـه کبیـره. سـید عبـداهلل       های عاشقی: ده  نغمه

ش.  1388دار، ـمـ ـام علـم: پیـ ـرضا. قـ ـی شهـ ـد رحمتـ ـوشش: محمـ ـک هـنیا. ب اطمیـف

 ص. 352

 پایان نامه ها -بخش دوم . 4-3

المصـطفی،   معةة امعه کبیـره. سـجاد عبـاس. قـم: جـا     ـارت جـ ـل بیت در زیـاه 

 ص. 141
جامعـه کبیـره. پـروین کبـری. دانشـگاه اشـرفی       بررسی مضامین قرآنی در زیارت 

 ش. 1387اصفهانی، 

بررسی مبانی اعتقادی شـیعه در زیـارت جامعـه کبیـره. لـیال علیرضـایی. تهـران:        
 ش. 1384دانشگاه آزاد تهران مرکز، 

. عمـران رجـب اف. قـم:    معةة الجـا  ةفی شـرح الزیـار   معةترجمه کتاب االنوار الال

 ش.  1384المصطفی،  معةجا

. خـوی: دانشـگاه آزاد،   )نگارنـده(  کبیره. عباس نوریجامعه ات قرآنی زیارتمستند

 ش. 1387

ــم:      ــانی. ق ــین عرف ــر حس ــره. ذاک ــه کبی ــارت جامع ــه در زی ــت ائم ــام و منزل مق

 ص.  250ش.  1390المصطفی،  معةجا



 هکبیر ی هقرآنی زیارت جامع اتمستند / 80

 کتابهای عربی چاپی –بخش سوم . 4-4

طباطبـایی. تحقیـق:   . سید محمد بن عبـدالکریم  معةفی شرح الجا معةاالعالم الال

 ص.  334ش.  1390کاظم بهادلی. قم: رافد، 
 .142ص  1، فهرست فاضل خوانساری   239ص ،2در باره آن بنگرید: الذریعه  

ـ  معةة الجا ةزیارـی شرح الـف طعةوار الساـاالن ی. قـم: دار الحـدیث،   . جـواد الکربالی

  . 5ش.  1377

 آمده است.  ت ائمة اطهاردر مقدمة جلد اول، رساله ای مفصل در مورد والی

(. 1242ـ  1188. سید عبـداهلل شـبر کـاظمی )   معةالجا ةفی شرح زیار معةاالنوار الال

 ص.  208ق.  1422االمین،  مکتبةتحقیق: فاضل فراتی و عالء کاظمی. قم: 

این کتاب، بارها در ایران و عراق و لبنان با تحقیق های مختلف و بدون آن منتشر 

 شده است. 

 ترجمه فارسی آن: با اختران تابناك والیت. بنگرید:

 ص.  166. محمد مقیم مازندرانی. )عکسی از روی نسخه خطی(. قم. معةاالنوارالال

. سید محمد بن رضی الدین شبستری معةالجا ةفی شرح الزیار طعةالسا یةانوار الوال

 ص.  300ش.  1376ق(. تحقیق: هاشم صالحی. قم: وفایی،  1421ـ1335وحیدی )
 ق.  1296حقائق االسرار. محمد تقی )آقا نجفی( اصفهانی. اصفهان: 

 ترجمه فارسی اثر که به وسیلة مؤلف ترجمه شده، در حاشیة آن چاپ شده است. 

 ص. 250. محمد رضا العزیز. قم: محبّین، معةالجا ةفی ظالل زیار بهجةذات 

 1419ل البیـت،  . سید یاسین موسوی. دمشق: حوزه علمیه اهـ معةالجا ةسند الزیار

 ص.  60ق. 

ق(. بیـروت: دار المفیـد،   1243ـ  1166. احمد احسـایی ) ةالکبیر معةالجا ةشرح الزیار

  .  4ق. 1420
 در باره این کتاب، کارهایی انجام شده است، از جمله: 
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  .  4. ابوالمکارم حسین المطوع. کویت. معةالجا ةاحادیث شرح الزیار .1

. سید محمد حسین مرعشی شهرسـتانی  ةرح الزیارفی تلخیص ش ةتلویح االشار .2

 ص.  170ق. 1424البالغ،،  سسةق(. بیروت: مؤ 1315ـ1255)

 نیز شناسانده است.« رانیدعبدالصمد حائری مازن»مؤلف خود را به نام مستعار 

. حسـن الحـائری االحقـاقی. اعـداد: راضـی      معةالجا ةحل مشکالت شرح الزیار .3

 ص. 142ق،  1423االوحد، ناصرالسلمان. بیروت: فکر 

. محمد باقر الشریف الطباطبایی. تحقیق: احمد هانی الهجری. معةالجا ةشرح الزیار

 ص.  445ق.  1429قم: باقیات، 

لإلمـام الحسـین علیـه السـالم از همـان       لمطلقةا ةاین کتاب به همراه شرح الزیار

 مؤلف چاپ شده است. 

 ص.  188ش.  1388. قم: رافد، . محمد تقی المجلسیمعةالجا ة  شرح الزیار

(. منتشره در: 12. سید بهاء الدین محمد نایینی مختاری )قرن لجامعةا ةشرح الزیار

 .میراث حدیث شیعه
 1، فهرسـت کتابخانـه گلپایگـانی      306ص  13در مورد آن بنگریـد: الذریعـه     

 . 139 ص

جعفـر کشـفی   . ریحـان اهلل بـن السـید    معةة الجا ةفی شرح الزیار لعةالشموس الطا

 ق.  1354ق(. تهران:  1328ـ1267بروجردی )

 نام برده است.  222ص  14   یعةدر الذر

. سـید حسـین درود آبـادی همـدانی     معةة الجـا  ةفی شرح الزیـار  لعةالشموس الطا

 ص. چاپ بعدی: قم: انصاریان. 544ق.  1378ق(. تهران: مرکز نشر کتاب، 344)م
ید: شـرح زیـارت جامعـه کبیـره/ ترجمـه      ترجمه فارسی آن منتشر شده است. بنگر

 محمد حسین نائیجی.
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. عبـدالکریم  معةة الجـا  ةالزیـار  صةحة فی اثبات  معةو الحجج الال ةلقاطعالصوارم ا

 ص.  180ق.  1421المصطفی،  بضعةالعقیلی. قم: 

آنان  طعةوثاقت الصّوارم القامؤلف در این کتاب از رجال سند زیارت جامعه و اثبات 

 بحث کرده است.

ش.  1382. سید علی حسینی صدر. قم: دارالغدیر، ةالکبیر معةالجا ةفی رحاب الزیار

 ص. 700

 . محمد سند. ة الکبیر معةالجا ةفی رحاب الزیار

 بنگرید: ترجمه فارسی آن: دو گفتار در بارة زیارت جامعه کبیره.

حقـایق،     . سید علی میالنی. قم:ةالجامعة الکبیر ةفی شرح الزیار ةالهدا ئمةمع األ

 ص.  432. 1

 از همین مؤلف، شرحی فارسی نیز منتشر شده است.  

 مقاالت فارسی –بخش چهارم . 4-5

امام زمان علیه السالم در آیینه زیارت جامعه. سید جواد حسـینی. مبلغـان. شـماره    

 .28-22. ص 1386اسفند  ـ. بهمن 100

. شماره ةاهلل زینلی. مشکو بازخوانی مبانی قرآنی توحید در زیارت جامعه کبیره. روح

  ...95. ص 1392. زمستان 121

بررسی سندی زیارت جامعه کبیره. محمد سـند. ترجمـه مهنـاز فرحمنـد. سـفینه.      

 .116-92. ص 1386. تابستان  15شماره 

بررسی محتوایی زیارت جامعه کبیره. محمد سند. ترجمه عدنان درخشان. سـفینه.  

 . 71-47. ص 1386. پاییز 16شماره 

پژوهشی در باره زیارتهای جامعه. سید کاظم طباطبایی. مطالعات اسالمی. شـماره  

 .132-111. ص 1382. زمستان 62
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 ...9. ص 1380. آبان 83پژوهش در زیارت جامعه. بشیر احمد سروری. زائر. شماره 

 به بعد. 

ه تعامل شیعه با ائمه در زیارت جامعه کبیره. حسن اردشیری الجیمی. اشارات. شمار

 .199تا ص  179. ص 1391. پاییز 147

. 70زیارت جامعه در آینه پژوهش. محمـد اصـغری نـژاد. فرهنـگ کـوثر. شـماره       

 . 77-75. ص 1386تابستان 

و  1389شرحی بر زیارت جامعة کبیره. سید احمـد خـاتمی. پاسـدار اسـالم. سـال      

 )سلسلة مقاالت( 1390

. 30اری قمی. علوم حدیث شماره کتابشناسی زیارت جامعة کبیره. ناصر الدین انص

 . 262-250. ص 1382زمستان 

منزلت امامان شیعه و چگونگی حسابرسی مردم در قیامـت. حسـین علـوی مهـر.     

 به بعد.  35. ص 1385. زمستان 16شیعه شناسی. شماره 

. بهـار  26نگرشی موضوعی بر زیارت جامعة کبیره. نفیسه نجفـی. سـفینه. شـماره    

 . 159-150. ص 1389

، سـفینه،  عبّاس نوری )نگارنـده(  کته های پژوهشی پیرامون زیارت جامعة کبیره.ن

 .134-126، ص 1386، پائیز 16شمارة 

 کتابهای خطی فارسی –بخش پنجم . 4-6

 ق(.  1355. سید محمد بن محمود حسینی لواسانی )م یةلهامات الرضواإل

 .302ص  2   ةیعبنگرید: الذر

 مد باقر مجلسی. ترجمه زیارت جامعه کبیره. مح

 107ص  4   ةیعبنگرید: الذر

نسخه های خطی آن در کتابشناسی عالمه مجلسی نوشته حسین درگاهی و علـی  
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 معرفی شده  است. 189اکبر تالفی ص 

 ترجمه زیارت جامعه کبیره. مترجم: ناشناس. 

 23کتابخانـه مجلـس )فهرسـت کتابخانـه مجلـس         1050نسخه خطی شـماره  

 (. 359 ص

 ق(. 1334ارت جامعه کبیره. محمد علی چهاردهی رشتی )م شرح زی

 306ص  13   ةیعبنگرید: الذر

 ق( 1360-1298شرح زیارت جامعه کبیره. عباس حائری تهرانی )

 .426ص  4، گنجینه دانشمندان   990ص  4بنگرید: نقباء البشر   

 ریـوشهـ ـارت جامعـه کبیـره. سـید عبـداهلل بـالدی ب     ـالعه در شرح زیـشمس ط

 ق( 1290-1372)

 . 223ص  13   ةیعبنگرید: الذر

 ق( 1358. سید حسن رضوی قمی )م معةالجا ةفی شرح الزیار طعةالقا

 ةشمار  اهلل گلپایگانی به یةبر  در کتابخانه آ 146نسخه خطی آن به خط مؤلف در 

 موجود است. 240-39

 کتابهای خطی عربی -بخش ششم . 4-7

سـیّد محمّـد طباطبـایی بروجـردی     . معةة الجـا  ةیـار فـی شـرح الزّ  معة األعالم الالّ

در کتابخانـة فاضـل    194ق( جدّ پدری سیّد بحرالعلوم. نسخة خطی آن به شمارة 1360)م
 نساری )در شهر خوانسار( به کتابت موسی خوانساری موجود است.اخو

 (.142، ص 1)فهرست دانشگاه    239ص  ،2   ة،یعبنگرید: الذر

ــوار الســا ــارفــی شــر طعةةةاالن ــی  معةةةالجــا ةح الزی . محمــد رضــا غــراری نجف

 ق(.1385ـ1304)
 . 496بنگرید: المنتخب من اعالم الفکر و االدب ص 
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. 1245انیس الطالب. محمد رضا بن محمد باقر )فرزنـد وحیـد بهبهـانی(. تـألیف:     

 بخشی از کتاب در باره زیارت جامعه است. 

 .459ص  2بنگرید: الذریعه   

. معین الـدین بـن محمـد صـادق خـادم      ةالکبیر معةالجا ةرشرح بعض عبارات الزیا

د موجود است 749 ةشمار الحسینی. نسخه خطی آن در کتابخانه دانشکده الهیات تهران به
شـمارة   )معاصر شیح حرّ عاملی( نسخة خطی آن به (308ص  1)فهرست الهیات تهران   

 اهلل گلپایگانی )قم( موجود است. در کتابخانة آیت 3918

 (.139، ص 1)فهرست دانشگاه    306ص  ،13   ة،یعرید: الذربنگ

جمادی  19. محمد قاسم بن محمد کاظم رازی )تألیف: ةالکبیر معةالجا ةشرح الزیار

در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود  3943(. نسخه خطی آن به شماره 1133 نيةالثا

 (2933ص  12است )فهرست دانشگاه   

ق(. شـرح   1289. سید علی نقی طباطبایی حـائری )م  ةالکبیر عةمالجا ةشرح الزیار

 گسترده ای که ناتمام مانده است. 

 306ص  13   ةیعبنگرید: الذر

 ق(.  1417-1319. علی غروی علیاری)ةالکبیر معةالجا ةشرح الزیار

. 111ص  43، آینه پژوهش شماره 578ص  2بنگرید: المسلسالت فی االجازات   

 اهای صباح، کمیل، ابوحمزه و افتتاح را نیز نوشته است. نویسنده شرح دع

ــار ــرح الزی ــا ةش ــر معةةةالج ــد ابطحــی  ةالکبی ــدعلی موح ــید محم ــفهانی . س اص

 ق(. 1423ـ1347)
 .132ص  76، آینه پژوهش شماره 583ص  2بنگرید: المسلسالت فی االجازات   

جموعـه  . مؤلف: ناشـناس. نسـخه خطـی آن ضـمن م    ةالکبیر معةالجا ةشرح الزیار

 (. 83ص  12کتابخانه مجلس موجود است. )فهرست مجلس   در 4373

 اهلل گلپایگانی یةکاشف االسرار. هدا
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 به زبانهای دیگر –بخش هفتم . 4-8

 ص.  66ش.  1380زیارت جامعه با ترجمه انگلیسی. قم: انصاریان، 

 ص.48ش.  376زیارت جامعه با ترجمه انگلیسی. قم: مؤسسه امام حسین. 

، ميةة االسـال  فةة ت جامعه با ترجمه اردو. رضی جعفر نقوی. پاکستان: دار الثقازیار

1989 . 
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 :مدخلي رب فصل پنجم

  آشنایی:

آیات  .ی کبیره استزیارت جامعه یجملهبیست  ررسیب ،محور اصلی این فصل

بیش  ،جو کرده و تا آنجا که نگارنده جستـ  یا بخشی از آنها ـ زیارت  مرتبط با فرازهای

تناسب بهولی . از یکصد مورد است که طی جداولی در فصل سوّم در  شده است

  1.این حدّ بسنده شده استبه این کتابی  حوصله

، ن فریقینااقوال مفسّر، طرح مفرداتآیات مرتبط با آنها بهاین فصل، ذیل در 

گیری کلّی نتیجه و سرانجام، زیارت جامعهبیان شارحان  ،شأن نزول ،بیان مصداق ،تروایا

ی چون سرچشمه. ی مربوطه پرداخته شده استزیارت با آیه جملهاز تلفیق و ترکیب هر 

لذا با استمداد از خداوند  ،یک مبدأ و آن هم وحی ربوبی بوده است ،تمامی عبارات زیارت

عجّل اهلل تعالی فرجه )و باألخص حضرت صاحب الزّمان تراجم وحی الهی سبحان و

سبک پژوهشی پیرامون ارتباط زیارت و قرآن بهبرداشته و مبادرت به در راه یگام (الشّریف

 . مزبور نمودم

در برخی ، اهل بیتدرتأسّی به، مفسّران قرآن اگر دانشمندان علوم دینی و

ی زالل باب جدیدی فراروی تشنگان چشمه ،قرآن را از منظر زیارت تفسیرکنند ،موارد

کنکاش بایسته در متون زیارات و ادعیه و کشف اسرار فراوان  شود.گشوده میمعرفت 

                                                 

وارد، یک کلمه یا قسمتی از آیه مورد استناد و استشهاد قرا گرفته است، مانند آیـات اول  ـرخی مـدر ب -1

 تا سوم.
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 .دسازمیما را از معارف عطرآگین قرآنی معطّر مشام بیش از پیش  ،کالم وحی

 منابع این فصل:

فردات قرآن و ی مترین و مشهورترین منابع در زمینهبر مهمدر این فصل، عالوه

ـ نیز رجوع  از تفاسیر قدیم تا معاصر و سنی ـتفسیر شیعی   دههای شیعی بهثمنابع حدی

 حداقل برسد.ای که تکرار در آن بهگونهای از مطالب آنها نقل شده، بهشده و خالصه

های مختلف دیدگاه بوده که امکان بررسی تطبیقی میانهدف از این کار، آن 

معنای تأیید همة آنها نیست، بلکه های مختلف بهاست که نقل دیدگاهروشن فراهم شود. 

 ما برسد، مورد اطمینان و بدون خطا است.فقط کلماتی که از قرآن و عترت به

ها فهرستی از تفاسیر مورد ی در تطبیق دیدگاهمبرای توجّه و دقّت خوانندگان گرا

شود.  نوان و نویسنده یاد میـ در حدّ ع تفکیک شیعی و سنیبه رجوع در این فصل ـ

 های کتابشناسی تفصیلی در فهرست منابع )پایان کتاب( آمده است.ویژگی

 الف. تفاسیر شیعی

 البیان / طبرسیمجمع

 تبیان / طوسی

 لیّ بن ابراهیم قمیتفسیر القمی / ع

 نورالثقلین / حویزی

 جامع / بروجردی

 الحدیث / قرشی احسن

 کاشف / مغنیه

 یبرهان / بحران

 اثناعشری / شاه عبدالعظیمی

 نور / قرائتی
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 االنوار / شریف عاملیةآمر

 خالصه المیزان و نمونه / پورسیف

 نمونه / قرائتی و دیگران

 البیان / خوئی

 صافی / فیض کاشانی

 الکوفی / کوفی فرات

 مناهج البیان / ملکی میانجی

 المیزان / طباطبائی

 الجنان / ابوالفتوحروح

 انیراهنما / رفسنج

 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

 رشید رضاالمنار / 

 المنیر / نووی جاوی

 حجازیمحمود الواضح / 

 جامع البیان / طبری
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 تفسیر کبیر / فخر رازی.

 اشی / سلمی سمرقندیتفسیر عیّ

 تفسیر القرآن الحکیم / علوی حسینی

 فاسیر / صابونیالتّ ةصفو
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 اول یآهی
 (6 :)حمد اْلُمْسَتقيَم الصِّراَط اْهِدَنا

 ی کبیره()زیارت جامعه اَنْتُمُ الصِّراطُ األَقْوَمُ ،صِراطِهِوَاَدِلّاءَ عَلی  ،وَ صِراطِهِ

 مفردات. 1

 :ابن منظور گوید: صراط. 1-1

 اَطْهِدَنا الصِّار اِ» ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و ابن عامر و عاصم و کسائی: االزهری

آن سـین   اصل صـاد  :گفته است و یعقوب با سین خوانده و اندرا با صاد خوانده« اْلُمْساَتقیمْ 

 . طاءه مناسبت قرب مخر  صاد بهب ،صاداست و سین تبدیل شده به

 1.معنی راه هستند: صراط و سراط و زراط بهجوهری گفته است

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

 .وسیع

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

که آن را   (153انعام/ - وَأنَّ َهَذا ِصَراطی ْمْسَتِقیمًا). راه مستقیم: لصّراطاراغب گوید: . 1-3

 .اندگفته هم سراط

یعنی . است «َسَرْطُت الطَّعاَم َو َزَرْدُتُه» از آن اصل، گذرراهی هموار و آسان: السِّراط

 3.)ناجویده خوردن غذا(. راحتی بلعیدمغذا را به

                                                 

 .122، ص 4   :قاموس قرآن -2  .340، ص 7   :العربلسان -1

 مفردات: صرط. -3
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یعنی راه روشن که تاریکی در آن نیست : المنها  الواضح: صّراطال: گویدابو عبیده می. 1-4

  1.و همان راه نورانی اهلل است

 . اند)بلعیدن( دانسته "سراط"برخی اصل این واژه را : صراط. 1-5

، بزرگراه را از آن جهت صراط گفته اند که با فراخی و وضوحی که دارد، بنابراین

برد یا از آن جهت که سالک با پیمودن او را پیش میکشد و گویا سالک را در کام خود می

 2.بلعدگویا آن را می، خود

. است« طاء» ناشی از تناسب آن با « صاد»به« سین» تبدیلنویسد: مصطفوی می. 1-6

« سراط» زیرا. ای مستقلّ استواژه« صراط» برخی از پژوهشگران لغات قرآنی معتقدند

 «َاْصَرُط» و «َصَرْطُت» لذا. آن مشتقات را ندارد« صراط» مشتقات گوناگونی دارد که

 3.معنای راه روشن و وسیع استصراط به. ُهَو الطَّریق الواِضُح الواسُع: اَلصّراط .شودگفته نمی

 نااقوال مفسّر .2

من منّت  الکتاب بر تحة: خداوند با فافرمود رسول خداگوید: . طبرسی می2-1

آنان نعمت است و آنان کسانی هستند که خداوند بهگذاشت تا این سخن که صراط انبی

ها کتاب و در آن در معنی صراط وجوهی بیان شده است که یکی از آن ... داده است

  4.نقل شده است و حضرت علی خداست طبق روایتی که از پیامبر

ن ال م :از جملهآورده، روایت از منابع مختلف  20در تفسیر نورالثّقلین حدود حویزی . 2-2

 و کافی اصول ،علیّ بن ابراهیم تفسیر ،االخبارمعانی، البیانمجمع ،یحضره الفقیه

                                                 

  .241ص  :مجاز القرآن -1

 ، ص3   ؛لّلغةة مَقاییس ا؛ معجم «سرط» 274 المصباح المنیر، ص ؛«سرط» 407 ص :ر.ك. مفردات -2

 .«سرط» 152

 .32و  31، ص 1   :البیانمجمع -4  .264، ص 6   :التحقیق فی کلمات القرآن -3
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 باقر امام از 104 یشماره روایت نقلبه اختصار رعایت برای .لنّعمةاتمام و الدّین کمال

َجلَّ، َو َنْحُن ِمْن ِنْعَمِة اهلل  وَ َعزَّ اهلِل ِاَلی اْلُمْسَتقیُم الصِّراُط وَ اِضُحَو َنْحُن الطَّریُق الو: کنیممی اکتفا

. سوی خداوند با عزّت و جاللت هستیمما طریق واضح و روشن و راه راست به .َخْلِقِهَِعلی 

 1.ما از نعمت خدا برخلقش هستیم

نقل  31االخبار ص معانیعنوان نمونه از به آورده،ذیل آیه هشت روایت  بروجردی. 2-3

 که است راهی از عبارت« اْلُمْسَتقیم اُطَالصِّر: »ودفرم حضرت صادقکند که می

 2.است کرده عطا او ذریّة و محمّدبه خداوند

در  .ک معنی استـیو هردو به ، راه استصراط وید: معنی لغوی سراط وـرشی گـق. 2-4

 3.المخر  استبا صاد افصح است که صاد با طاء قریب: ولی گویند ،است "سین"اصل با 

صراط در لغت : نقّاش نقل کرده است. اصل صراط در کالم عرب راه است: یقرطب .2-5

معنی بلعیدن مثل این از استراط به ،هم خوانده شده "سین"سراط با . معنی راه استروم به

  4.بلعدراه رونده را می، که راه

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

  5.صل استا

جای خاطر طاء مانند مصیطر بهصاد قلب شده بهسین به ،در الصّراط زمخشری گوید:. 2-7

 6.مسیطر

معنی  است از مصدر سرط به« سین»آن با  راه راست و اصل ،. آلوسی گوید: صراط2-8

، بلعد، یا راه ، راه را میاین معنی است که مثل این که راه رونده بلعیدن است و این نام به

                                                 

 .169-166 ، ص1   :تفسیر جامع -2  .22-20، ص 1   :نورالثقلین -1

 .31 ، ص1   :الحدیثاحسن -3

 .92، ص 1   :المعانیروح .الم آلوسی استو مشابه آن ک 147، ص 1   :الجامع ألحکام القرآن -4

 .11، ص1   :کشّاف -6 .35، ص 1   :الکاشف -5
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 1بلعد. روه رونده را می

صراط  ،ی کبیره در زیارت جامعهو  .المستقیم الصّراط موصوف شده به ،در این آیه

و راه خدا یکی  استوارمعنای آن است که راه  و این به ،اهلل ضمیر راجع به اضافه شده به

 . است

 نویسد:. مولی ابوالحسن شریف عاملی می2-9

اند مانند: دین اسالم و دین خدا. در انی گرفتهمعی صراط را بهمفسّران، کلمه

قائم)عج( نیز تفسیر شده است. روشن است که و به والیت و معرفت ائمهروایات نیز به

در دنیا  و ائمه رسد، یعنی اطاعت خدا و رسول خداجا مییکتمام این معانی به

المستقیم، الصراطکه همین صراط مستقیم است )با تعبیرات مختلف در قرآن مانند: 

و شیعیان آنها  و ائمه الحمید(. اصحاب این صراط، پیامبرالسویّ، صراطالصراط

 خواهند بود.

بدانیم، در این صورت، گذر مردم « پلی که روی جهنم است»معنی اگر صراط را به

تفاوت خواهد  امام معصومبر آن، براساس درجه معرفت و اطاعات آنها نسبت به

 داشت.

 این مضمون آورده که ذیل آیات قرآن نقل شده، مانند:ف عاملی روایاتی بهشری

 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

و در توضیح «. اهللعلیَّ صراط »فرمود:  شریف عاملی نقل کرده که امام باقر

                                                 

 .153 :انعام -2  .92، ص1   :روح المعانی -1

 .135 :طه -4 .213 :بقره -3

 .74 :مؤمنون -5
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است، « فالنی باب السلطان»گویند: سوی خدا، چنان که میآن فرمود: اوست صراط به

 یابند.سلطان راه می یزمانی که او دربانی باشد که مردم از طریق او به سو

 .1راط الواضحّصالها ایَّنیز در بعضی از زیارات آمده است: 

 روایات -3

سَألُت َابا عبداهلل علیه الّسالم َعِن الصِّراِط؟ فقاَل: ُهَو الطَّریُق ِالی  :قاَل رَمَعن ُمَفضَِّل بِن ُع .3-1

  :َو ُهما ِصراطاِن ،َمْعِرَفِة اهلل عزََّوَجلَّ

َفُهَو اْلاماُم اْلُمْفَتَرُض  ،ِصراٌط ِفی الدَّْنیا َو ِصراٌط ِفی اْلآِخَرة. َامَّا الصَّراُط الَِّذی ِفی الدُّْنیا

 َمْن وَ اْلآِخَرِة، ِفی َجَهنََّم ِجْسُر ُهَو الَّذی اِطلَی الصِّرَع َمرَّ ِبُهداُه،، َمْن َعَرَفُه ِفی الدُّْنیا َو اْقَتدی الطَّاَعُة

 .2َجَهنََّم ناِر ِفی َفُتَرّدی اْلآِخَرِة، ِفی الصِّراِط َعِن َقَدُمُه َزلَّْت الدُّْنیا، ِفی َیْعِرْفُه َلْم

 .ی صراط پرسیدمدرباره ت شده که از امام صادقاز مفضّل بن عمر روای

معنای راه معرفت خدای عزّوجلّ است. صراط دو نوع است: صراط در دنیا صراط بهفرمود: 

و صراط در آخرت. صراط دنیا، امامی است که اطاعت از او واجب و الزم است. هرکس که 

 عبور ،پل جهنّم است در آخرتبر صراطی که  ،در دنیا او را بشناسد و هدایت او را بپذیرد

لغزد و در آتش دوزخ   در صراط  آخرت گامش می ،و هرکس در دنیا او را نشناسد .کندمی

 افتد. می

ا ِصراُط اهلِل اَأنَ !اِشَر الّناِسا: َمع]رادیاْوِم اْلَغای َیافِ[ِه اْن َرُسوِل اهلِل صلَّی اهلُل َعَلْیِه َو آِلاَع. 3-2

دوَن اًة َیْهاَائمَّ ،ْلِبِهاْن ُصادی ِماُثمَّ ُوْل ،ِدیاْعاْن َبایٌّ ِمالاُثمَّ ع ،هِااِعااتِّباَرُکْم ِباذی َاَماالَّ یُماقااملْسَت

                                                 

 «.الصراط»ذیل  212ص  :االنوارةآمقدمه مر  -1

 .60، ص 1   :کنزالدّقائق ؛3، ح66ص :«الصّراط» ؛22، باب 8بحاراالنوار    ؛32ص  :معانی االخبار -2
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 1.قِّ َو ِبِه َیْعِدلُوَنااْلَحاِب

صراط  هان مردمان!: فرمود در روز غدیرروایت شده که از رسول خدا

آنگاه  ؛فرموده و پس از من علی استپیروی آن امر مستقیم خداوند منم که شما را به

آن حکم و دعوت راهنمایند و بهحقّ ی وسپیشوایان راه راستند که به، فرزندانم از نسل او

 .کنند

َاْنَت َو  ا َوَانَ َأْقُعُد اْلِقیاَمِة، َیْوُم کاَن اِاذ !ِعلیَّ َعَلْیِه الّسَلاُم: یا َعِلیُّقاَل النَِّبیُّ صلَّی اهلُل َعَلْیِه َو آِلِه ِل. 3-3

 .2َفال َیُاوُز َعلَی الصِّراِط الَّا َمْن کاَنْت َمَعُه َبراَءٌة ِبوالَیِتَک ،َجْبرائیُل َعَلی الصِّراِط

من و تو و  ،هنگامی که روز قیامت شود !ای علی: فرمود علیبه پیامبر

والیت تو کند مگر این که جواز هیچ کس از صراط عبور نمی .نشینیمجبرائیل بر صراط می

 .را داشته باشد

میان به سه نوبت سخن از صراط بودن خاندان رسالت ،زیارت یدر مجموعه نکته:

 :آمده است

خود صراط  ،این عبارت بیانگر این حقیقت است که این خاندان :َو ِصراِطِهـ 1

ط صراآنان در رهنمونی بهیعنی این که: . ی بالغتی استهستند که  تعبیر از باب مبالغه

 .گویا خود صراط هستندتا آنجا که مستقیم حق مقام واالیی دارند 

حق متعال مقام رهنمونی حضراتشان به ،در این عبارت :َاِدلَّاَء َعلی ِصراِطِه وَ -2

 .بازگو شده است

بیانگر این حقیقت است که این خاندان  ،و این عبارت :َاْنُتُم الصِّراُط اْلَاْقَوُم -3

 .هستند استواراه رتنها ، صراط اقوم

                                                 

 .70، ص 8   :بحاراالنوار -2  .212، ص 37   :بحاراالنوار -1
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 گیرینتیجه -4

رسانند و خدا مییعنی راه و طریقی هستند که به. صراط خدایند ی اطهارائمّه. 4-1

 .و طریق شان طریق واضح و آشکار ،راه سهل است و آسان ،راه آنان

در  و. المستقیمالصّراط موصوف شده به ی، کلمه«ِاْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتقیَم» یدر آیه. 4-2

و راه  ،اهللضمیر راجع بهصراط اضافه شده به« صراطه» ی کبیرهعبارت زیارت جامعه

 153ی چنان که در آیهاند، راهه های دیگر، همه کژیعنی راه. مستقیم و راه خدا یکی است

َفَتَفرََّق ِبُکْم َعْن  لسُُّبَلِو ال َتتَِّبُعوا ا َو َانَّ هذا ِصراِطی ُمْسَتقیمًا َفاتَِّبُعُوه :ی انعام آمده استسوره

 .َسبیِلِه

های دیگر که از آن پیروی کنید و از راه اینک، این است راه راست من ]بدانید[و 

آن سفارش هاست که خدا شما را بهاین. سازد پیروی مکنیدشما را از راه وی پراکنده می

 .تقوی گراییدکرده است باشد که به

 : بیان شده است ست که از امام صادقروایتی ا مدعا،مؤیّد این 

 .َفاتَِّبُعوُه ،الصِّراُط  اْلُمْسَتقیُم اْلِاماُم :قاَل« َ َانَّ هذا ِصراِطی ُمْسَتقیمًا َفاتَِّبُعُوُهو» 

 .َغْیَر اْلِاماِم :َیْعِنی «ِو ال َتتَِّبُعوا السُُّبَل» 

  .1وا َو َتْخَتِلُفوا ِفی اْلاماِمَتْفَتِرُق :َیْعِنی «َفَتَفرََّق ِبُکْم َعْن َسبیِلِه» 

سراغ غیر امام سبب وحدت و به تبعیّت از امام معصوم براساس این حدیث،

 .مایة تفّرق است ،رفتن

                                                 

  نقل از تفسیر قمی.، به13، ص 24   :بحاراالنوار -1





 101 \ ی کبیره فصل پنجم. بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعه

 دومی آهی
 (7 :)فاتحه   َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهم

 ی کبیره()زیارت جامعه الیَتَکُمْ غَضَبُ الرَّحْمنِ وَ عَلی مَنْ جَحَدَ و

.غضب خدای رحمان ثابت است ،ن امامت شما خاندانان والیت و جاحداکربر من
1 

 مفردات -1

 پیامبر .هیجان و جوشش خون قلب برای انتقام: الْغَضَبْنویسد: راغب می. 1-1

داِجِه َو ُحْمَرِة اِح َاْوْم َتَروا ِالَی اْنِتفَالَ ،ِاتَُّقوا اْلَغَضَب َفِانَُّه َجْمَرٌة ُتوَقُد فی َقْلِب اْبِن آَدَم»: فرموده است

که در قلب فرزند آدم  از عصبانیت و خشم دوری کنید زیرا خشم اخگری است) .«َعْینْیِه

ای شود آیا تند شدن و برآمدگی رگهای گردن و سرخ شدن چشمانش را ندیدهافروخته می

 2.ای(و ندانسته

اراضی بودن خدا از غضب خدا یعنی ن .غضب نقیض رضا استنویسد: ابن منظور می. 1-3

 3.و مجازات کردن اوکند سرپیچی میاو کسی که از دستورات 

 نااقوال مفسّر -2

در  در تفسیر نورالثّقلین ضمن نقل قول ده روایت از معصومینحویزی  .2-1
احتجا  ، مجمع البیان، من ال یحضره الفقیه، تفسیر علیّ بن ابراهیم، جهلهای اهلی کتاب

مصداق غضب شدگان را یهود  ،کافی و عیون االخبار، االحکام هذیبت، استبصار ، طبرسی

                                                 

 .شکل دعایی نیز معنا کرد: برمنکران والیت... غضب خدای رحمان، ثابت بادتوان بهاین عبارت را می -1

 .78، ص 10   :العربلسان -3 غضب. مفردات: -2
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 1.ها بیان کرده استو ناصبی

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

 2.داندمیها ناصبی

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

 3.غضب خدا هستندمشمول ان و منافقان و طاغوتها که در راه باطلند و مشرک

جمهور بر این عقیده اند که  .اختالف است« املغضوب علیهم»مورد  در: قرطبی گوید .2-4

َو باُءو »: سخن خداوند متعال دربارة یهود است ،مغضوب علیهم یهودند و شاهد این تفسیر

شدّت است و رجلٌ  ،غضب در لغت.. . «َغِضَب اهلُل َعَلْیِهْم وَ»: فرمودو  «ِبَغَضٍب ِمَن اهلِل

 4.ی مجازات استاراده ،و معنی غضب خداوند.. .لق یعنی تند خوغضوبٌ أی شَدید الخُ

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

 5.از هر گروه و دیانتی باشد ،شود

 ؛دهـتفسیر شی ـد معنـچنن کلمه بهـای .اصل غضب شدّت است وید:ـگوسی ـآل .2-6

. که در شرح مفتاح آمده است همچنان ،ی انتقام استحرکت نفس که مبدأ آن اراده ـم:یک

حالتی که برنفس عارض  . سوم:آن چنان که در شرح کشّاف آمده است ،ی انتقاماراده م:ود

همچنان که  ،کند خار  حرکت میجوی انتقام به و دنبال آن روح  برای جستشود و به می

تغیّری است که هنگام  ،غضب که گفته شده کهقول این  .در شرح مقاصد آمده است

 6.تر استمعنی سوم نزدیک، بهشودجوشیدن خون قلب حادث می

د ـداونـه خـی کـن حقّـه دیـکسانی هستند ک« املغضوب علیهم»: ویدـراغی گـم .2-7
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 کرده و دورآنان رسیده و آنان آن دین را تركبه ،رده استـکنش تعییناـرای بندگـب

 1.اندانداخته

ن معنی ـایهـب «َأْنَعْمتَّ َعَلْیِهْم» دل است ازـب َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلیِهْم د:ـویـگزمخشری  .2-8

اگر و .. .سالم هستندخدا وضاللکسانی هستندکه ازغضبهمان نعمت،ولـمشم رادـافه ـک

ی انتقام از عاصیان و مجازات کردن آنان گویم ارادهبگویی معنی غضب خدا چیست؟ می

 2.است

 روایات. 3

 3.ضالٌّ َعْن َسبیِل اهلِل َمْغُضوٌب َعَلْیِه َو َفُهَو ،ُکلُّ َمْن َکَفَرِباهلِل: قاَل َامیُراْلُمؤِمنیَن َعَلیِه السَّالُم. 3-1

مورد غضـب خـدا قـرار     ،خدا کفر ورزدکس بههر : ستفرموده ا امیر المؤمنین

 .گرفته و گمراه از راه خداست

 اْلَمْغُضوِب ِمَن  َفُهَو ،اْلُعُبوِدیََّة السَّالُم َعلْیِه میِرامُلؤمنیَنَو َمْن َتااَوَز ِبا: قاَل الرِّضا َعلیِه السَّالُم. 3-2

 4.اْلضَّاِلیََّن ِمَن وَ َعَلْیِهْم

 در شـمار را پرسـتد،  او و  ،تجـاوز کنـد  از حـدّ   منینامیرالمؤ از موردهرکس در 

 .مغضوب علیهم و ضالّین است

  .نوعی وحدت مصداقی میان ضالّ و مغضوب وجود دارد ،در این دو روایت

 5:ْمِهفی ُهُم الَّذیَن قاَل اهلُل: قاَل« َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعَلیِهْم»: اَل َامیُراملؤِمنیَن َعَلیه السَّالماق .3-3

 6(60مائده/ ... َمْن َلَعَنُه اهلُل َو َغَضَب َعَلْیِه ...)
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کسانی هستند که خداوند « غیر املغضوب علیهم»: فرموده است امیرالمؤمنین

همانان که خدا لعنت شان کرده و بر آنان خشم گرفته  ...: ی آنها فرموده استدرباره
 . ...است

 بیان شارحان .4

سی در شرح این جمله بیان کرده است که غضب الهی محمّد تقی مجلمولی مرحوم  .4-1

 1.شامل است جمعی را که منکر امامت و وجوب محبّت شمایند

 :مرحوم سید عبداهلل شبّر در توضیح این جمله گفته است. 4-2

ُکْم َو وُجوَب ْنَکَر ِاماَمَتُکْم َو ِخالَفَت)َو َعلی َمْن َجَحَد ِوالَیَتُکْم( َو َا

بر کسی که والیت شما خاندان را  .َو َاْعَظُم َاْنواِع اْلَعذاِبُب الرَّمحن( الَّذی ُهطاَعِتُکْم )َغَض

خشم  ،ما را انکار نمایدانکار قرار دهد و امامت و جانشینی و وجوب طاعت ش مورد جحود و

 2.ست که بزرگترین نوع عذاب استو غضب خدا

بسا مناسب  چه .استرحمان ی غضب بهی مهّم و لطیف در این جمله اضافهنکته

ی  بینیم کلمهی میول ،ها باشدار و منتقم و امثال اینجبّ، صفت قهّار، ی غضببا کلمه

. ن را داردااقتضای غضب بر جاحد ،شود رحمانیّت حقّ متعالمعلوم میرحمن آمده است. 

را دوستان و کسانی که آنان  که دشمنان ائمّهدارد  آناشاره بهزیارت  یاین جمله

رای رحمت برایشان باقی ـقابلیتی ب ،اندرا انکار نموده بیتهلرفته و والیت اـد گخو

در حقّ ایشان  ،برگرفته در ی اشیاء راای که همهای که رحمت رحمانیّهگونهبه ،ماند نمی

 .شودخشم مبدّل می به

                                                 

 .187ص  :الالمعةاالنوار   .738، ص 8   :لوامع صاحبقرانی -1
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 نتیجه گیری. 5

 : میگیرمینتیجه  ،ی مرتبط با آنی زیارت با آیهاز تلفیق این جمله

غضب ، ارتـدر عبارت زی یـلداست وـغضب خ، غضب ،المغضوب علیهمی آیهدر . 5-1

 . و این خشم خیلی سخت است .خشم بخشاینده :یعنی ضافه شده،رحمان ابه

 ،مراد از المغضوب علیهم. از جمله: الفاقوالی هست   «المغضوب علیهم»در مورد . 5-2

عبارت زیارت جامعه با معنی دوّم  .اندهکسانی که از دین منحرف شد .ب. یهود است

نه راه کسانی که  :شودچنین می« غیرالمغضوب علیهم» بنابراین معنی .مطابقت دارد

ی خود رحمت خود را از آنان قطع نمودی و آنان را مشمول رحمت و عنایت خاصّه

 . ننمودی

جمله مصادیق  که از توان نتیجه گرفتمی ،آیة مرتبط با آن از ترکیب فراز زیارت با. 5-3

توجّه  هب .را انکار کرده باشند کسانی هستند که والیت ائمّة معصومین ،مغضوب علیهم

 ،«منعمین» مصداق کامل .باشندمی« منعم علیهم» از مغضوبین غیر ،سورة حمد 7آیة  هب

و دیگران نیز با تأسّی و  اندکمال برخوردار حدّهستند که از نعمت هدایت به معصومین

  .یابندشاهراه هدایت راه میآنان بهتمسّک به

بر از باب تطبیق  ،یهود تفسیر شده استمغضوب علیهم به ،اگر در برخی روایات .5-4

 . یهود باشدمصداق است نه این که منحصر به

 نشین را هم« خشم» این است که« غضب الرحمان» های ترکیباز زیبایی. 5-5

ی  ی رحمت خداوند است که همهبیانگر گستره، نزیرا رحما. استکرده« رحمان»

قهر  به، نهایت او رامهر بی، بیتولی انکار والیت اهل، گیردموجودات را دربرمی

 . نمایدمی بدل

ن در ورطة مغضوب موجب افتاد مسیر اهل بیت جان کالم این که انحراف از

چنان ماهیّت آن ، سدود نمودهراه مهر الهی را م، چرا که انحراف از حق. علیهم خواهد بود

 .مند شودتواند از آن بهرهدهد که نمیرا تغییر می
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 سومی آهی
 (7 :)فاتحه  َواَل الضَّالَِّیَن

  )زیارت جامعۀ کبیره( وَ ضَلَّ مَنْ فارَقَکُمْ

 .گمراه گردد ،شما دوری گزیند و هرکس از

   مفردات .1

ضاللت یا  .است« لضَّاللتا» جمع مذکر ضالّ است و ضالّ اسم فاعل: ضالّین

 شود. تعبیر میگمراهی  در فارسی به که ،عدول از راه مستقیم :عنی،یضالل

 . است تی مقابلش هدای نقطه، عدول و انحراف از راه مستقیم: لالضَّالراغب گوید:  .1-1

اْهَتَدی َفِإنََّما َمِن َها النَّاُس َقْد َجآَءُکُم اْلَحقُّ ِمن رَّبَُّکْم َفیَّیا اُقْل  :خدای تعالی فرماید

 .1َیْهَتِدی ِلَنْفِسِه َوَمن َضلََّ َفِإنََّما َیِضلُّ َعَلْیَها

و کسی که گمراه شد  پذیرفتهسود خویش هدایت  فت بهریپذپس کسی که هدایت 

 2.شود بر زیان خویش گمراه می

راف از معنی انح ی فعل ضَلَلَ به از ریشه ،ضالل و ضاللت: الضّاللقرشی نویسد:  .1-2

را در انحراف و گمراهی آشکار  من تو و قومت) 3.ٍل ُمِبیٍنَک َو َقْوَمَک ِفی َضالاِإنِّی َأر .حقّ است

 4.یعنی انحراف از راه حق (.بینم می

 5.یةضدّ الهدی و الهدا: لةالضاّلل و الضّالشریف عاملی گوید:  .1-3

                                                 

 .مفردات: ضلل -2  .108 :یونس -1

 .192، ص 4   :قاموس قرآن -4 .74 :انعام -3

 .149االنوار، ص  ةمقدمة مرآ -5
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 1.ضدَ الرّشاد: عن الطّریقِ لةالضّالطریحی گوید:  .1-4

 2.ضدّ الهُدی و الرّشاد: لةالضّالل و الضّال: گویدابن منظور  .1-5

   نااقوال مفسّر .2

روایات متعدّدی آورده که یکی از  ،ی مربوطهدر تفسیر نور الثّقلین ذیل آیهحویزی  .2-1

 اُک الَّذِیَنالشُّکَّ: َو الضَّالَِّین ،َالنُّّصاُبْیِهْم: املْغُضوُب َعَل: عَنِ الصّادِقِ: شودآنها نقل می

  .الَیْعِرُفوَن اْلِاماَم

 گمراهان ،ضالّین و .ها هستندناصبی ،مغضوب علیهم: فرموده است امام صادق

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

 : فرموده است که در تفسیر جامع ضمن بیان روایتی از امام صادقبروجردی  .2-2

 4.باشندنصاری می« ضالّین» ها وناصبی« مغضوب علیهم» 

گمراهان عبارتند از کسانی که کورکورانه از پیشوایان ستمگر و  قرشی گوید: .2-3

آنها هم در آتش خواهند بود و در روز قیامت در میان آتش  .کنندها پیروی میطاغوت

یعنی خدایا ما از بزرگانمان  5.َْنا السَِّبیَلاوَوُکَبَرآَء َنا َفَأَضلَُّربََّنآ ِإنََّآ َأَطْعَنا َساَدَتَنا  ...: خواهند گفت

  6.آنها ما را گمراه نمودند، پیروی کردیم

 :َو ِمْنُه ،الضَّالُل ِفی َکالِم اْلَعَرِب ُهو الذِّهاُب َعن ُسَنِن ْالَقْصِد َو َطریِق اْلَحقِّقُرطُبی گوید:  .2-4

 .َأْی غاَبَضلَّ اللََّبُن ِفی اْلماِء 

و ازاین  .رفتن و دور شدن از راه راست و طریق حقّ است ،ضالل در کالم عرب

                                                 

 .78، ص 8   :لسان العرب -2  .مجمع البحرین و مطلع النیّرین، ضلل -1

 .171، ص 1   :تفسیر جامع -4 .24، ص 1   :نورالثقلین -3

 .36، ص 1   :احسن الحدیث -6 .67 :احزاب -5
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 .یعنی غائب و ناپدید شدشد،  مگگویند شیر در آب فعل است که می

 .( َای ِغْبنا ِباْلَمْوِت َو ِصْرنا ُترابًا1َلْلنا ِفی اْلَاْرِضَض )َأِئذا :َو ِمْنُه

یعنی  ا زمانی که تباه شدیم و گم شدیم در زمین(و از این فعل است دراین آیه )آی

 2.وسیلة مر  و خاك شدیمغایب شدیم به

 (...َءِاذا َضَلْلنا ِفی اْلَاْرِض ...): ی خداوندالهالك و این گفته، اصل الضّالل: گویدآلوسی  .2-5

َل و َاضَّ[: ی خداوند تعالیمعنی هلکنا است و این گفتهضَلَلْنا به .همین معنی استبه

 4.و ضالل در دین یعنی بیرون رفتن از حقّ. یعنی أَهْلَکَها] 2أعماَلُهْم

 :5ی خداوند تعالی دلیل این گفتهبه ،مراد از ضالّون نصاری هستند: زمخشری گوید .2-6

 6(.)قَد ضَلّوا مِن قَبلُ

 لحسن شریف عاملی گوید:ابومولی ا. 2-7

هدایت یعنی قبول امر الهی در مورد  ضالل و ضاللت، غالباً ضدّ هدی و هدایت است.

، پس ضاللت یعنی ترك و انکار آن و عدم معرفت والیت و پیروی پیامبر و ائمه

دانند که معنای کسی میت، گاهی  بهالذا ضالّ را در روای آنها. تعو عدم متاب ائمه

ر افزونتر انکا منکر و جاحد آنها... هرچهاعتراف نکرده است؛ و گاهی به والیت ائمه به

ئمه ضالَّ ف االلاّن کلَّ من خا»فرمود:  گیرد. لذا امام صادقشود، ضاللت نیز شدّت می

 «.تارک للحق و اهلدیمضلَّ 

ضلَّ درروز غدیر[ فرمود:  ]زیارت مأثور از امام هادی در زیارت امیرالمومنین

 .و اهلل، و اضلَّ من اتبع سواک

                                                 

 .150، ص 1   :الجامع ألحکام القرآن -2  .10 :سجده -1

 .96، ص 1   :روح المعانی -: 8 . 4محمد -3

 .11، ص 1   :کشاف -6 .77 :ئدهما -5
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 .سنن ضالله و عمیو اعدائک علی نیز در یکی از زیارات است: 

تقبلنی سمن ا»فرمود:  اهل بیتدر حدیث قدسی است که خدای تعالی خطاب به

من روی آورده، گمراه و بیچاره طریقی غیر از شما بههرکس به« یوبغیرکم فقد ضلَّ و ه

 شده است.

؟ منم آن انا احلق الذی امر اهلل به، فماذا بعد احلّق اال الضاللفرمود:  امیرالمومنین

 آن امر فرموده است. اینک پس از حق چیست جز گمراهی؟ی که خداوند بهحقّ

 1باشند. کسانی تأویل شده که منکر امامبه« مکذّبین»لذا 

 روایات .3

َن َجنََّة َمْن أَحبَّ َان َیْحیی َحیاتی َو َیُموَت َمْوتی َو َیْسُک: قاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّی اهلل َعَلْیِه َو آِله. 3-1

ُیْدِخْلُکْم  نْن ُیْخِرَجُکْم ِمْن ُهدًی َو َلَفِانَُّه َل ؛َفْلَیَتَولَّ َعلیَّ ْبَن َاِبی طاِلٍب ،َعَدِنی َربِّیُخْلِد الَِّتی َواْل

 2.ِفی َضاللٍة

هرکس دوست دارد که مانند من زندگی کند و مانند من : فرمود پیامبر خدا

باید علیّ بن ابی  ،وعده داده سکونت گزیندمن بهشت جاویدان که پروردگارم به در بمیرد و

د و شما را برنمیبیرون برای این که او شما را از راه راست  ،طالب را ولیّ خود اتّخاذ کند

 . کندگمراه نمی

ی ُهُم الثَّاِبُتوَن َعَل ... :الّسالم علیهمَبْیِت َعَلْیه َو آِلِه ِفی َاْهِل اْلقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّی اهلل  .3-2

 3.ُیْدِخُلونا ِفی الضَّالَلِةِمَن اْلُهدی َو ال ُیْخِرُجونااْلُهدی َو املالِزُموَن ِلْلَحقِّ َفال

                                                 

 .109، ص 5   :احقاق الحق -2 ، ماده ضالل.221ص  :االنوار ةمقدمه مرآ -1

 .همان -3
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آنان بر راه راست ثابتند  ... :فرموده است ی اهل بیتدرباره رسول خدا

 .کشانندنمی گمراهیبرند و ما را بهما را از راه راست بیرون نمی ،شوندو از حقّ جدا نمی

 َو. ْهِلُکوا َو َاْنُتْم ِفی ُمواالِة َعِلیٍَّلْن َتِضلُّوا َو َلن َت: قاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّی اهلل َعَلیه َو آِلِه .3-3

 1.فإنَّ ِذمََّة اهلِل َعلیُّ ْبُن اِبی طاِلٍب، َفاتَُّقوا اهلَل، ِفی اْلَغیِّ ْت ِبُکُم اْلَاْهوِاُءِإْن خاَلْفُتُموُه َفَقْد َضلَّ

ی دهندهیاری شوید در حالی که دوست وشما هرگز گمراه نمی: ل خدرسو

اندازد و گمراهی میباشید و اگر با او مخالفت کنید آرزوهای نفسانی شما را به علی

 .است علیّ بن ابی طالب تقوای خدا را داشته باشید و همانا حفظ و حمایت خدا

 بیان شارحان .4

هیچ یعنی به: نوشته است «َو َضلَّ َمْن فاَرَقُکْم» زیارت جملهذیل این  درود آبادی .4-1

سوی چه این که تمام مراتب حقّ با شما و در شما و از شما و به. گردندحقی رهنمون نمی

 2.شماست و شما اهل حقّ و معدن حقّ هستید

 : سیّد عبداهلل شبّر در توضیح این جمله گفته است .4-2

ِبالضَّالِل ُهنا ِلْلِاشاَرِة ِالَی  َربََّو َلَعلَُّه َع .َعَتُکْمَو َتَرَک ُمتاَب)َو َضلَّ َمْن فاَرَقُکْم( 

ِاْن َیَشأ  ،ِللَِّه فیهُم امَلشیَئُة َو. َفِإنَُّهم الضَّالُّوَن ،اٍداْلُمْسَتْضَعفیَن اْلُمفارِقیَن َلُهْم ِمْن ُدون َنْصٍب َو ِعن

 3.َکما َوَرَد َعْنُهْم َیْعُف َعْنُهْم ُیَعذِّْبُهْم َو ِاْن َیَشأ

 «ضالل»( یعنی پیروی از شما را ترك کرده است و تعبیر بهَو َضلَّ من فارَقُکم)

 ،جدا شده اند بیت اهلکه از  ی قاصری راه نایافتهافراد در این جا شاید اشاره است به

 ،ستخواست خداوند ابهکار آنها موکول آنان گمراه هستند و  .بدون اظهار دشمنی و عناد

                                                 

 .434ص  :ی الشموس الطالعهترجمه -2  .57، ص 6   :احقاق الحق -1

 .149ص  :االنوار الالمعه -3
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این )هم چنان که  .کند دهد و اگر بخواهد از آنان گذشت میاگر بخواهد آنان را عذاب می

 .وارد شده است( بیت اهلاز ، نمضمو

   نتیجه گیری .5

نیز راه  کردن گم و شدن گم معنیبه و است حقّ از انحراف معنیبه ضالل و ضاللت. 5-1

 .استمعنی جدا کردن و جدایی به« فرق» و. آمده است

هرکس که از شما دوری کند و : در معنای این جمله از زیارت اشاره شده است که

باز زند و روابط دوستی و محبّت و الفت با شما را قطع نماید و  از اوامر و اطاعت شما سر

 ،دیگر کسی که حقّ شما را از باطل جدا نکند تعبارهرکس از شما مفارقت گزیند و به

 .انحراف کشانیده استافتاده و خود را بهوادی ضاللت شک بهیب

 سداو را نشنا ،گمراهی باالتر از این که کسی با امام و پیشوای خود بیگانه باشد چه

 ؟از او جدایی گزیند

ی نداند که امام واسطه وبد که راه ارتباط با خدا را در نیا چقدر سردرگم است آن

ران رهبر خلق و حجّت خدا در روی زمین میان خلق و خدا است و نداند که امام در هر دو

 .است

در این جمله از زیارت بیان نموده که هرکس از مقام  چه خوب خود امام

در وادی ضاللت  ،قطع نماید حجت خداوالیت جدایی گزیند و هرکس ارتباط خود را با 

از  سوی ایمان و نجات دهندهتنها راهنما و هادی خلق به ، زیراسردرگم و سرگردان است

 .امام و ولیّ بر حقّ خدا است ،مهالک کفر و عصیان

بیرون رفتن  ،کردنمعنی راه گمسه تواند بهضالل در آیه و عبارت زیارت جامعه می

 .هرسه ویژگی را دارد ،و کسی که از امام فاصله بگیرد .از حقّ و هالك باشد

ز باب تطبیق بر مصداق ا ،نصاری تفسیر شده استبه« ضالّین» ،اگر در برخی روایات .5-2

 .باشد« نصاری»نه این که منحصر به ،است

خطرهای دوری و جدایی از راه نمایان را گوشزد « َضلَّ من فاَرَقُکْم»ی  جمله. 5-3



 هکبیر ی هقرآنی زیارت جامع اتمستند / 112

کند. زیرا جدا شدن از آشنایان طریق، خواه عمدی و یا سهوی، سرگردانی و حیرت را  می

د با خطرهای فراوانی همراه است و هرگز تردیبیراهه رود، بیدر پی دارد و کسی که به

تواند در برابر شبهات ایمان برانداز، مقاومت کند و سرانجام، ایمان خویش را از دست نمی

 دهد.می
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 چهارمیآهی
 (143 :)بقره ... ِلَتُکوُنوا ُشَهداَء َعلی الّناِس ...

 (جامعۀ کبیره)زیارت   عَلی خَلْقِهِ  وَ شُهَداءَ

   مفردات .1

کند ه بیان میمی است کآن عالِ ،شاهد. جمع شاهد است ،شهداء. ابن منظور گوید: 1-1

 1.شاهد است و جمع آن شهداء است، شهید. داندچیزی را که می

 ،و در صحاح .معنی حضور و معاینه استشهود و شهادت به ،شهدقرشی گوید:  .1-2

و شهادت در  ،در معنی حضورشهود : در مفردات گویدراغب . مشاهده را معاینه گفته است

 2.اولی است ،معنی دیدن و معاینه

   نااقوال مفسّر -2

 :در معنی این جمله سه قول است طبرسی گوید: .2-1

که  نارواییاعمال است که شما ملّت مسلمان نسبت به مراد این قول اول این که:

َء ِبالنََِّبیََّن َو ِجی» :ه فرمودک چنان ،در دنیا و آخرت گواه باشید، گردداز مردم صادر می

َیْوَم : پیغمبران و گواهان احضار شوند و نیز فرمود ،یعنی در روز قیامت .(69، )زمر «َوالشَُّهَدآِء

شهادت قیام کنندکه مراد از به، ( یعنی روزی که گواهان اعمال مردم51، )غافر َیُقوُم اْلَاْشهاُد

 ...گواهان اعمال ملّت اسالم است

و دلیل بر مردم  گواهمنظور این است که شما امّت مسلمان  ه:قول دوم این ک

                                                 

 .74، ص 4   :قاموس قرآن -2 .223-222، ص 7   :العربلسان -1
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 نیز پیغمبر اکرم ؛باشید تا حقیقت و تعالیم دین اسالم را برای مردم بیان کنید ایشان
شاهد را از این جهت شاهد  .دینی را برای شما بیان کند هایآموزهشما باشد و  گواه بر

نامند « بیّنه»، را شهادت رو، از همین .کندگویند که موضوع مورد شهادت را بیان میمی

 .یعنی بیان کننده

 ی پیغمبران ومقصود این است که شما امّت مسلمان دربارهقول سوم این که: 

این احتمال  .نددامم خود رساناین که حقایق دینی را بهگواهی بدهید به هاهای آنامّت

 یّت تبلیغ پیغمبرانکیف صحیح است که ممکن است پیغمبر اسالم جهتینبد

 1.امّت مسلمان ابالغ کندرا به دیگر

 مانندروایی مشهور تفسیری و های یازده روایت از کتاب یاد شده،ی ذیل آیه حویزی. 2-2

مجمع البیان و عیّاشی  نقل  تفسیر ،مناقب ابن شهرآشوب، اصول کافی، بصائر الدّرجات

« ُشَهداَء َعلی َخْلِقِه» این معناست که منظور ازاتّفاق آنها مؤیّد به اکثر قریب است.نموده 

از کتاب المناقب ابن شهرآشوب  410برای نمونه در روایت .هستند ی معصومینائمّه

 :فرمودچنین « ِلَتُکوُنوا ُشَهداَء َعَلَی الّناِس»ی  ذیل آیه  نقل شده است که امام باقر

 2.ان گواهان بر مردم هستیمیعنی ما خاندان اهل بیت هم. َنْحُن ُهْم : قالَ 

ذکر یک روایت از کتاب تنها به ،ی مورد بحثذیل آیه ،تفسیر جامع بروجردی در .2-3

در کافی از برید عجلی : »شودنموده که عیناً در این جا نقل میبسنده  3،شریف کافی

ُأمًَّة َوَکَذِلکَّ َجَعْلَنْکْم ی  در مورد آیه از حضرت امام صادق: روایت کرده که گفت

ما ائمّه را گواه بر مخلوقات خود  ،ما امّت وسطی هستیم و خداوند :فرمود. دمپرسی َوَسطًا

 4«. حجّت او در روی زمین ییمو مااست. گرفته 

                                                 

 .135-133، ص 1   :نورالثقلین -2  .288، ص 1   :مع البیانمج -1

 .382، ص1   :تفسیر جامع -4 .190، ص 1   :کافی -3
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 و حضور معنایبه اصل در شهادت و شهود است. جمع شهیدشهداء گوید: ی قرش. 2-4

 1.(مشق سر، گواه) است معاینه

فرموده  آورده که در تفسیر برهان ذیل آیه از حضرت صادقسید هاشم بحرانی  .2-5

ماییم گواهان  ...َنْحُن الشَُّهداُء َعَلی الّناِس ِبما ِعْنَدُهْم ِمْن اْلَحالِل َو اْلَحراِم َو ِبما َضیَُّعوا ِمْنُه: است

 2.آن چه ضایع ساختند از آن احکامو به ،آنچه نزد آنهاست از حالل و حرامبه ،بر مردم

ن آیه را مخصوص ابعضی از مفسّر نویسد:میعشری تفسیر اثنیشاه عبدالعظیمی در  .2-6

-آن که حق تعالی وصف امّت فرموده به یکی: دو وجهبه ی معصومینائمّهگردانیده به

 او آگاه بودی ظاهر و باطن تزکیهبه نسبتزیرا ذات علیم ، و البتّه غیرمعصوم نباشد ،عدالت

آن که ایشان را در شهادت نظیر پیامبر گردانیده و آن  دوم .لت  او فرمودعداکه حکم به

 3.پس ایشان نیز معصوم باشند، حضرت معصوم است

-تا این که در محشر شاهد باشید برای انبیاء علیه امّت: قُرطبی در تفسیر آیه، گوید. 2-7

 رسول وید:گچنان که در صحیح بخاری آمده است از ابی سعید خدری که هم .هایشان

یا رب مطیع و  :گویدمی شود و اودعوت می نوح ،روز قیامت: ه استرمودف خدا

آیا  :شود می امّتش گفتهبه .بلی: گویدای؟ میآیا تبلیغ کرده: گویددا میـخ .بردارم فرمان

خدا . پیش ما نیامده است (ا پیامبریـی)ای ندههشدارده: ویندـگمی  رده؟ـشما تبلیغ کبه

محمّد و امّتش  :گویددهد؟ او میشهادت می تونفع چه کسی به :گویدمی نوحبه

 4.دهند که او تبلیغ کرده استشهادت می

ها در روز قیامت که ی  امّتیعنی همه )ِلَتُکوُنوا ُشَهداَء َعَلی النَّاِس(: آلوسی گوید. 2-8

 .اندو آنان تبلیغ و نصیحت کردهها را معیّن کرده و پیامبران را فرستاده خداوند تعالی راه

]حضرت[ عشر است و از بعضی از شیعه معتقدند که این آیه مخصوص ائمّة اثنی

                                                 

 .160، ص 1   :البرهان -2 .263، ص 1   :الحدیثاحسن -1

 .276، ص 1   :تفسیر اثناعشری -3

 .99، ص 1   :همین مضمون، کشاف .154، ص 2الجامع ألحکام القرآن،    -4
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ما امّت وسط هستیم و ما شهدای خدا بر  : است  اند که گفته روایت کردهالسّالم[ ]علیهباقر

روایت شده که  هُکَرَّمَ اهللُ تَعالی وَجْهَو از علی . خلق خدا و حجّت او در زمینش هستیم

)َو َکذِلَک : ی آنان گفته استبارهما کسانی هستیم که خداوند تعالی در : گفته است

 1.َجَعْلناُکْم ُامًَّة َوَسطًا(

ضرر آن افراد مادّی یعنی تا شهادت دهید به )ِلَتُکوُنوا ُشَهداَء َعَلی النَّاِس( : گویدمراغی . 2-9

از مزایای روحی محروم  های خود رااند و نفس گراییدهلذّات خدا دور شده و به که خیلی از

های ی لذّت اند و همهضرر کسانی که در دین غلوّ کردهو شهادت دهید به.. .ساخته اند

 جسم خود را شکنجه و تعذیب کرده و حقوق نفس خود را کنار جسمانی را رها کرده و

است محروم  کرده برای او آماده همة چیزهایی که خداوند در این دنیا اند و آن را اززده

 2.اندکرده

 . مولی ابوالحسن شریف عاملی گوید:2-10

این مفاد، چند معنای اصلی در ادت، شهید، شاهد، شهود و دیگر کلماتی بهـشه

 قرآن دارد:

 ع شهید، شهداء است.ماه خدا. در این معنی جریکی: کشته شدن در 

، شُهّد و شهود و أشهاد عنی، جمع شهیدآن. در این مخبار بهدوم: خبر قاطع و اِ

 رود.نی نیز بکار میاست. گاهی شهداء در این مع

این سوم: شئ حاضر. أشهده یعنی: أحضره. مشهد فالن یعنی محضر او. شهادت به

 شود.گاهی برعلم و گاه بر نظر و دیدن عینی نیز اطالق میتجوّز معنی، به

ادت و مشتقات آن در قرآن ـی شهلمهاربرد کـراساس این تقسیم، بیشترین کـب

 معنی دوم است.معنی اول، اندك است، بلکه عمدتاً بهبه

است، زیرا آنها گواه  در بیشتر آیات این گروه، مراد از شهود و اشهاد، ائمه

                                                 

 . 6، ص 1   :تفسیر المراغی -2  .5و  4، ص 1   :المعانیحرو -1



 117 \ ی کبیره فصل پنجم. بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعه

 

ها در آخرت هستند، که بعد از پیامبرشان چگونه با براعمال مردم در دنیا و گواه بر امّت

شاهد  های آن پیامبر برخورد کردند. نیز در روایات آمده که ائمهها و هدایتآموزه

اند و شیعه برمردم گواه شاهد برشیعه برمردم هستند و پیامبر برآنها گواه است، و ائمه

یشین گواه هستند. این پاست. حتّی در حدیثی آمده که حمزه و جعفر بر بعضی از پیامبران 

 ت شده، از جمله:آیاتی روایذیل یاد شد، که معانی 

 1ـ و شاهد و مشهود

 2ـ و یتلوه شاهد منه

 3ـ یوم یقوم االشهاد

 4اکتبنا مع الشاهدینفـ 

 5بک علی هؤ الء شهیدا ـ جئنا

 سه نکته -3

های بلکه امّت زیان منافقان این امّت ـادت بهـادت در روز قیامت، شهـعمدة شه .3-1

و »ان که در کتاب احتجا  آمده است: امر امامت و والیت است، چنـ نسبت به پیشین

هم بإلحاد هم و عناد هم ـ تا آخر  اهلل[ علی منافقی قوم و امّته و کفّار یشهد ]یعنی رسول

 «.حدیث

انند ـار نیز نسبت داده شده است، مـدای کفـشهادت بهـر شهـرآن، امـدر ق .3-2

 آیات: این

 6و ادعوا شهدائکم من دون اهللـ 

                                                 

 .17 :هود -2  .3 :برو  -1

 . 83؛ مائده، 53 :آل عمران -4 .51 :غافر -3

 .23 :بقره -6 .41 :نساء -5
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 1ویسئلونستکتب شهادهتم ـ 

 2و بنین شهوداـ 

امام حاضر و امام غایب تأویل شده وم، در برابر غیب است. لذا بهسمعنای شهادت به .3-3
 3 است.

 روایات -4

ُكلُّ َعاَلٍم ِمْنُهْم َأْكَبُر  ،ِإنَّ ِللَِّه َعزَّ َو َجلَّ اْثَنْي َعَشَر َأْلَف َعاَلٍم: قال الّصادق علیه الّسالم .4-1

َو َأَنا اْلُحاَّاُة   ،َما َتَرى َعاَلٌم ِمْنُهْم َأنَّ ِللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َعاَلمًا َغْيَرُهْم ،ِع َسَماَواٍت َو َسْبِع َأَرِضنَيِمْن َسْب

 4َعَلْيِهْم.

زمین بزرگتر هفت خداوند دوازده هزار عالم آفرید که هر عالمی از هفت آسمان و 
و  شدابعالمی دیگر غیر از آن آفریده  د،داونکند که خهیچ یک از عوالم گمان نمی. است

 . ی آنها هستممن حجّت بر همه

َدًا ُهَما ِإْحانَُّه ِإنَّ ِللَِّه َمِدیَنَتیِن  ِن َعِلیٍَّحَسِن ْبَحِدیَث ِإَلی اْلَفُع اْلَْیر ْ َاِبی َعْبِد اللَِّهَعن. 4-2

َذَهٍب  َراٍع ِمْنِف ِمْصُف أْلَحِدیٍد َو َعَلی ُکًل َمِدیَنٍة أْل وَراِن ِمْنِهَما ُسِرِب َعَلْهَمْغَری ِباْلأْخِرِق َو اْلَمْشِباْل

ِرُف َجِمیَع اللَُّغاِت َو َما ِفیَها ْعَو َأنَّا أ ِبِخَلاِف ُلَغِة َصاِحِبِه ِف ُلَغًة َیَتَکلَّّم ُکلُّ ُلَغًةَف أْلُعوَن أْلَسْب اَو ِفیَه

 5.ِحیُن ُأُحَسْیِری َو اْلا ُحاٌَّة َغْیِهَمَنُهَما َو َما َعَلْیَو َما َبْی

                                                 

 .13 :مدثر -2  .19 :زخرف -1

 .639، ص 2   :خصال -4 .196-194ص  :االنوار ةمقدمه مرآ -3

کتـاب شـریف    17، ضمناً احادیث در ایـن زمینـه زیـاد هسـت و در مجلّـد      41، ص 27   :بحاراالنوار -5

علیجمیع الوعلالوججمیع الحجّةالسالمأنهُم علیهم»بابی تحت عنوان  مةبحاراالنوار، کتاب االما

بازشدهجاخبارآنذکرشدهاست.طالبینمیتلانندجهتمطالوۀبیشتربهکتاب«المخللقات

 مذکلرمراجوهکنند.
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روایت رده  اسنادش از ابی عمیر از رجالش از امام صادق از بصائر الدّرجات به

روایت نموده که فرمود: خداوند دو شهر دارد، شهری در شرق  که امام حسین بن علی

و در طال دارد و شهی در مغرب و بر آن دو دیوار است و هر شهری یک میلیون لنگه دَر از 

ها غیر از زبان دیگری است و من  آن یک میلیون زبان وجود دارد که هرکدام از آن زبان

دانم و در آن دو شهر و بین آنها و بر آنها حجّتی غیر از من و برادرم  ها را می همة آن زبان

 حسین نیست.

 نتیجه گیری -5

با عطف توجّه  .قوال این تفاسیر مطابقت داردبا ا « َو ُشَهداَء َعلی َخْلِقِه»: عبارت زیارت. 5-1

شاهد و گواه بر خلق خدا  شود که ائمّة هدیآیات و روایات مربوطه دانسته میبه

 . شودحضور آن بزرگواران عرضه میهستند و اعمال مردم به

همین مقام شهادت و  ی معصومینترین مقام ائمّهتوان گفت که عالیمی

او عرضه شده و او از تا در دنیاست گفتار و کردار و عقاید امّت به نظارت است که هرامامی

ی دیگر این که نوع بزرگان در توضیح نکته. شود تا در قیامت گواهی دهدهمه آگاه می

مقام شاهدبودن خاندان عصمت و به« َو ُشَهداُء داِر اْلَفناِء» :دیگر زیارت جامعه یجمله

نموده و حضور و شهودشان را درکنار اعمال خلق اعمال بندگان توجّه به طهارت

 .اندآورده

دانند چه کسی شایسته اثر علم و آگاهی از اعمال خلق میدر  ی هدیائمّه. 5-2

َو ُشَهداُء »: خوانیمهم چنان که در همین زیارت در شأن آنان می ،برای امر شفاعت است

 .«داِر اْلَبقاِء ناِء َو ُشَفعاُء داِر اْلَف

اقدس امام زمان حضرت ولیّ عصر عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف با  اکنون وجودهم .5-3

شاهد و ناظر و گواه بر اعمال و کردار و  ، خدای تعالی بر این عالم دارد اذنتصرفی که به
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 .رفتار خلق عالم است

باید اعمال و رفتارمان موافق  ،را داریم ی معصومینما که ادّعای پیروی ائمّه

و زنده و همیشه   خصوص امام حیّبه ـ ی اطهارضای خدا و رسول و ائمّهر

پوشیده  از نظر مبارك امام عصر ،چرا که کوچک ترین حرکات ما ،باشد ـ حاضرمان

 . نیست
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 پنجم   یآهی
 (269 :)بقره َخْیرًا َکِثیرًا ْؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد ُأوِتیَوَمن ُی

 ی کبیره( )زیارت جامعه  اهلل ۀِوَ مَعادِنَ حِکْمَ

 مفردات -1

ی آن علم و حقّ است در سایهحکمت رسیدن به: راغب اصفهانی در مفردات گوید  .1-1

و . معرفت اشیاء و ایجاد آنها بر غایت احکام است ،ی خدای تعالیحکمت از ناحیه و عقل

 1.شناخت موجودات و انجام خیرات است ،از ناحیة انسان

و  ...حکمت عبارت است از شناخت بهترین چیزها با برترین علوم: یدابن منظور گو .2 -1

این « .ِاّن ِمَن الشِّْعِر َلِحْکَمًة» شودو روایت می ...علم فقه و قضاء با عدل است : حکم

 2.معنی حکم استحکمت به

دست آورد که حکمت یک توان بهاصل معنی کلمه میبا مراجعه به: قرشی گوید. 1-3

تواند حقّ و ی آن میوسیلهی درك و تشخیص است که شخص بهصهحالت و خصی

 بنابراین. واقعیت را درك کند و مانع از فساد شود و کار را متقن و محکم انجام دهد

محکم خارجی از  ءبلکه شی ؛خارجی ءلت نفسانی و صفت روحی است نه شیحا ،حکمت

 3.نتایج حکمت است

 نااقوال مفسّر -2

 :اندوجوهی گفته ،چیست« حکمت» در این که مقصود از. طبرسی گوید: 2-1

                                                 

 .270، ص 3   :لسان العرب -2  .المفردات: حَکَمَ -1

 .163، ص 2   :قاموس قرآن -3
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ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مقدّم و مؤخّر و بهقرآن و آگاهی علم به -1

 ؛(حالل و حرام و امثال آن )از ابن عبّاس و ابن مسعود

 (واقع و حقیقت در عمل و گفتار )از مجاهدرسیدن به -2

 ؛(علم دین )از ابن زید -3

 ؛از سدّی()و پیامبری  نبوّت -4

 ؛(از عطا)خدا معرفت به -5

 ؛(از ابراهیم فهم ) -6

 ؛(از ربیع)ترس از خداوند  -7

ل شده ـد نیز نقـاهـو از مج ادقـام صـرت امـاز حض)ه از ـرآن و فقـق -8

 ؛(است

ی علم و دانشی که فائده و منفعت آن بزر  و زیاد است و این وجه جامع همه -9

 ؛دیگر است وجوه و اقوال

آیات و  کتاب و از ،های آنان داده استانبیاء و پیامبران و امّتآنچه خداوند به -10

کند که این شناسائی خدا و دین او راهنمایی میها که آنها را بهها و دلیلنشانه

 .دهدهرکس که بخواهد میو به ،خود تفضّل و رحمتی است از طرف پروردگار

 از ابوعلی جبائی()

م همیشه ـه علـک ،ن استـده ایـه شـگفت« متـحک» مـعلهـه بـن کـت ایعلّ

 ن حقیقتـدارد و اییـازمـد و از زشتی بـوانـخر میـخی ی وـنیکهـب ان راـانس

من قرآن خداوند به»: رمودـه فـروایت شده ک رمـاز رسول اک. است« متـکـح»

ای از ای که در آن بهرهو خانه من عنایت فرمودز مانند قرآن بهـکمت نیـداد و از ح

خبری گیرید و در حال جهل و نادانی و بیفقه و دانش فرا. حکمت نباشد خراب است

 «.نمیرید

 ،داده شد (هر وجه و تفسیر به)ه حکمت ـر کس کـههـو ب « َو َمْن ُیؤَت اْلِحْکَمَة» 
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 1.است او داده شدهخیر فراوان به «َکثْیرًا َفَقْد ُاوِتَی َخْیرًا »

 ،های اصول کافیسیزده روایت از کتاب ،در تفسیر نور الثّقلین ذیل آیهحویزی  -2-2

مصباح الشّریعه و  ،مجمع البیان ،محاسن برقی ،تفسیر عیّاشی ،تفسیر علیّ بن ابراهیم

برای نمونه در  .دانبیان مصادیق مختلف حکمت پرداختهده که در آنها بهکرخصال نقل 

طاعت خدا و معرفت  ،حکمت: ه فرمودـده کروایت ش ام صادقـامافی از ـاصول ک

 2.ام استـام

 امام صادق سوم،در روایت  .سه روایت نقل شده است ،در تفسیر جامع ذیل آیه. 2-3
ی و چراغ معرفت  است و سبب پرهیزکاری است و نتیجه، روشنی، حکمت: فرموده است

بندگانش عطا رگتر و باالتر از نعمت حکمت بهو اگر بگویم خداوند نعمتی بز ...دوستی است

 3.امراست گفته، نفرموده

 :عشری بیان شده که مفسّرین را در حکمت اقوالی استدر تفسیر اثنی. 2-4

 که کرده روایت صادق حضرت از بصیر ابی[255، ص1] تفسیر برهان  -1

  ؛است امام معرفت و خدا طاعت

349، ص2]  در تبیان -2  مراد که است مروی صادق امام حضرت از[

 ؛است دین در تفقّه و معرفت

ضیاء معرفت و میراث تقوی و  ،از آن حضرت مروی است که مراد از حکمت -3

  4؛ی صدق استثمره

رفت ـا معـرآن یـم قـلـا عـوّت و یـراد نبـم« کمتـح» ،اسـن عبـزد ابـن -4

 5؛ر و حالل و حرام و امثال آن استکم و متشابه و مقدّم و مؤخّـاسخ و منسوخ و محـنهـب

 ؛ترس از خدا -6     ؛مفه -5

                                                 

 .288-287، ص 1   :نورالثقلین -2 .493-492، ص 1   :مجمع البیان -1

 .299، ص 1   :بنگرید: تفسیر صافی -4 .548، ص 1   :تفسیر جامع -3

 .382، ص 1   :البیانبنگرید: مجمع -5
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 1.حکام شریعتا هـم بـلـع -8  ؛تحقیق علم و اتقان عمل -7

 : دو پیام ذکر شده است در تفسیر نور ذیل آیه .2-5

ولی حکمت خیر کثیر  (77 نساءا َمتاُع الدُّْنیا َقلیٌل )ی دنیا متاع قلیل است همه -1

ارزش ، حکمت و بینش صحیح گرددیابی بهی امکانات مادی فدای دستمهاگر ه. است

 .َفَقْد ُاوِتَی َخْیرًا َکثْیرًا() .دارد

هرکه آن را داشت چیزهای . ی خیرات استای کلیدی و مادر همهحکمت هدیه -2

 2.( َکثیرًا  َو َمْن ُیؤَت اْلِحْکَمةَ  َفَقْد َاوِتَی َخْیرًا)زیادی خواهد داشت 

درك اهمیّت انفاق ، مراد از حکمت در آیه ،ی تفسیر احسن الحدیثنظر نویسندهبه .2-6

 3.در زندگی فرد و جامعه است

و  ،آندهد برای علم و عمل بهتوفیق مییعنی:   ( ُیؤِتی اْلِحْکَمَة)زمخشری گوید:  .2-7

 4.حکیم نزد خدا عالم عامل است

آنها  و یعنی دانستن قرآن و عمل به حکمة(...  َةُیؤِتی اْلِحْکَم ): سعید حوّی گوید .2-8

ابن .. .مفسّران در شرح حکمت عبارات زیادی دارند ....قرار دادن امور در جاهای خودشان

علم و فقه و قرآن  ،  حکمة: گفته استمجاهد .. .حکمت قرآن است: عبّاس گفته است

 رده که رسول خداابن مسعود روایت ک. است  ةسنّ ةحکم: ویدابومالک گ ...است

َو َرُجٌل آتاُه  ،َرُجٌل آتاُه  اهلُل مااًل َفَسلََّطُه اهلُل َعلی َهالَکِتِه ِفی اْلَحقِّ، ال َحَسَد ِالَّا فی ِاْثَنْیِن» : فرمود

یعنی هیچ حسادتی نیست مگر در دو مورد مردی که « ُمهاَفُهَو َیْقضی ِبها َو ُیَعلِّ  اهلُل اْلِحْکَمَة

کردن آن مال رخر ـرده بـداوند او را مسلّط کـخ او داده است ولی بهاـداوند مـخ

                                                 

 .433-432، ص 1   :تفسیر نور -2  .492-491ص ، 1   :اثناعشری -1

 .163-162، ص 1   :کشاف -4 .511، ص 1   :احسن الحدیث -3
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کند و آن را آن عمل میدرکارهای حقّ و مردی که خداوند او را حکمت داده است و به

 ...دهدتعلیم می

، حکمت: زید بن اسلم گفته است. فهم است، حکمت: و ابراهیم نخعی گفته است

: ابوالعالیه گفته است. اصابت در قول است ، کمتح: و مجاهد گفته است.. .عقل است

ابن عبّاس در تفسیر  و. نبوّت است، حکمت: سدّی گفته است.. .ترس از خدا است، حکمت

ناسخ و منسوخش و محکم و  .حکمت دانستن قرآن است: در این آیه گفته است  حکمة

 1.اش و مقدّم و مؤخّرش و حالل و حرامش و امثال آنمتشابه

اهل  حکمةی معنی در البحر آمده است که درباره (... ُیوِتَی اْلِحْکَمَة)وسی گوید: . آل2-9

و از مقاتل روایت شده که حکمت در .. .ندا همدیگر نزدیکنه قول دارند که به و قلم بیست

علم و به ،عجایب االسراری که در قرآن است ،مواعظ قرآن :چهار وجه تفسیر شدهقرآن به

 .نبوّت ،فهم

 وسلّم]وآله[علیه اهلل  صلیرسول خدا": روایت کرده که گفته است مةأما رانی از ابیطب

همنشینی با علماء و بشنو سخن حکما بند باش بهپسرکم پای: پسرش گفتلقمان به: گفت

هم چنان که زمین  ،کند با نور حکمتبرای این که خداوند تعالی قلب مرده را زنده می  ،را

 . ..."د با باران شدیدکنمرده را زنده می

 . مولی ابوالحسن شریف عاملی گوید:2-10

شود.  ی آن، از جهل و زشتی بازداشته میوسیلهعاملی است که بهحکمت در اصل، 

برترین علم تفسیر برترین شئ بهمعرفت نسبت بهعدل و علم و برخی بهلذا بعضی آن را به

و تفقه در دین، فهم دا، معرفت امام، معرفت والیت، طاعت خاند. در روایات، آن را بهکرده

گردد. این  معرفت بازمیاند. شاید بتوان گفت تمام اینها بهو قضا، کتاب خدا تأویل کرده

 معانی در روایاتی مطرح شده که ذیل این روایات وارد شده است:

                                                 

 .625-624، ص 1   :االساس فی تفسیر -1
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 1؛ةالحکمنا لقمان یتـ و لقد آ

 2فقد اوتی خیراٌ کثیراٌ؛ ةالحکمـ و من یؤت 

 3نا لعلیّ حکیم؛یام الکتاب لد ینه فـ ا

 4ـ کل امر حکیم.

 و التفقه فی الدین. فمن فقه منکم ةفالمعر»رسیده است: در مورد حکمت در روایت 

ترین حکیمان هستند. لذا در زیارات برترین و کامل براین اساس، ائمه«. فهو حکیم

 ع الحکم، الذکر الحکیم.آن بزرگواران تعبیراتی وارد شده مانند: حکماء اهلل، ینابی

5و علیّ بابها. ةالحکم ةمدیننیز در حدیث مشهور نبوی است که فرمود: انا 
 

 روایات -3

. َکثیرًا  َو َمْن ُیؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد ُاوِتَی َخْیرًا : .قال الّصادق علیه الّسالُم ِفی َقْوِل اهلِل َعزََّوَجلَّ .3-1

 6.ُة اْلاماِماهلِل َو َمْعِرَف طاَعُة :َفقاَل

طاعت خدا و  ،ی بقرهسوره 269ی مراد از حکمت در آیه: فرمود امام صادق

 .معرفت امام است

َو َمْن َیؤَت اْلِحْکَمَة َفَقْد  : قاَل َرُسوُل اهلل َصلَّی اهلُل َعَلْیِه َو آِلِه َو َسلََّم ِفی َقْوِل اهلِل َعزَّ َو َجلَّ .3-2

 7.الّسالم علیهمَمْعِرَفُة َامیراْلمؤمنیَن َو اْلائمَّة  ،َاْلَخیُر اْلکثیُر :قاَل .َکثیرًا اُوِتَی َخْیرًا 

معرفت و ، ی بقرهسوره 269ی مراد از خیر کثیر در آیه: فرمود رسول خدا

                                                 

 .269 :بقره -2  .12 :لقمان -1

 .4 :دخان -4 .4 :زخرف -3

 .185، ص 1   :کافی -6 .132ص  :االنوار ةمقدمه مرآ -5

 .287 ، ص1   :نورالثقلین -7
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 .است شناخت حضرت امیرالمؤمنین و امامان معصوم

 دو نکته – 4

بکـار  صورت مفـرد  به  « َمْعِدَن الرَّْحَمِةَو  » دیگر زیارت جامعه: در عبارت« معدن» لفظ. 4-1

 «ِحْكَمِة اللَّه  و َمَعاِدِن» ،صورت جمع آمدهولی در این جا که به ،ی جنس شدهاراده  هرفته ک

 .افراد استناظر به

 ،امتیازی برای ایشان نیست ،معادن حکمت باشند اگر معصومیناند: . برخی گفته4-2

همه تعلیم خود دارا هستند و به ا رسول خدازیرا گفته شده که این حکمت ر

 لذا امتیاز برای معصومین . (2، جمعه) ... َو ُیَعلُِّمُهُم اْلِکتاَب َو اْلِحْکَمَة ...دهند می

 ؟ستچی

 :امتیاز از چند جهت است :جواب

  واسطه از رسول اکرمحکمت را بال صومینی معائمّهیکی این که 
ی ی ائمّهـیعن. رندـگیواران میـن بزرگـا واسطه از ایـا بآطه یگران بالواسـگیرند و دیمی

 .کنندآب حکمت اخذ می، از سرچشمه و بقیّه از پایین چشمه اطهار

از حکمت بیشتر ، ودیـی وجوجب سعهـمبه ارـی اطهائمّه ه: ـن کـدوم ای

 .مند شوندهرهتوانند بکمتر می، شانموجب ضیق ظرفیت ذاتیگیرند و دیگران بهمی فرا

 نتیجه گیری -5

این که با توجه به. هستند ی معصومینمصداق اتمّ معادن حکمت الهی ائمّه. 5-1

اهلل برای  حکمةعبارت معادن . است« اهلِل ِحکَمِة  َو َمعاِدِن»: ی کبیرهعبارت زیارت جامعه

ر این که د ییمعانی با همه ،اهللاطالق شده و حکمت مضاف به اهل بیت نبوّت

 .ی حکمت آمده است مطابقت داردتفاسیر برای کلمه
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اند و حکمت خداوند، در وجود آنان  ، مظهر حکمت الهی در روی زمیناهل بیت. 5-2

 اند. نامیده شده «ِحْكَمِة اللَّه  َمَعاِدِن»اند و  استقرار یافته

اند، ولی  اند، بدین معنا که آنان سرآمد حکیمان، معدن حکمت الهیاهل بیت. 5-3

ی خداوند متعال، کاری را انجام  حکمت آنان ریشه در حکمت الهی دارد و بدون اراده

گیرند. اگر با  نیازهای مردم، مصلحت آنان را در نظر میرو در پاسخ به از این .دهند نمی

نمایند. و همین  ی الهی، برطرف می ارادهی نیازمندان را به حکمت الهی سازگار بود، خواسته

 است. بیت یعنی اهل« معدن حکمت الهی»ی مظاهر  نا راز کردار حکیمانهمع
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 ششمیآهی

 (74 :آل عمران ).ْضِل اْلَعِظیِمِه َمن َیَشآُء َواهلُل ُذو اْلفِبَرْحَمِت َیْخَتصُّ

 )زیارت جامعۀ کبیره( حْمَۀِوَ مَعْدِنَ الرَّ

 مفردات -1

معدن محلّ استقرار جواهرات و  ...راِر اْلَاواِهِر َو ِافاَضُتهاَمَحلُّ ِاْسِتْق : َمْعِدن گوید:راغب . 1-1

« 72توبه /ـ  جَنّاتُ عَدْنٍ»: ی عدن در آیهواژه. برداری از آنهاستهای قیمتی و بهرهسنگ

 1.یعنی بهشت استقرار و آرامش و ثبات

نای معبه  (بر وزن متن)ی عَدن اسم مکان از ریشه : معدنوید: ـگوی میـمصطف 1-2

ُهَو اْلِاسْتِقراُر َمَع ُاْلَفٍة َو َبْهَاِة َو ِمْن َمصادیقِه:  » .سرور و رضامندی است، استقرار همراه با الفت

 2.«َاْلَانَُّة

طرف مقابل را اقتضاء کردن بهنرمخویی است که نیکی نرمی و: رحمةراغب گوید:  .1-3

مجرّد و گاهی در معنی احسان و طور ی مهربانی و نرم دلی بهکند که گاهی دربارهمی

 رحمت مورد را او خدا ُفالنًا اهلُل َرِحَمرود مثل ار میککردن که مجرّد از رقّت است بنیکی

چیزی  ،رگاه خدای باری با این واژه توصیف شوده . (دعاست صورتبه غالباً که ) دهد قرار

ِمَن اهلِل   َانَّ الرَّْحَمَة»: کهروایت شده است  .جز احسان مجرّد و بدون رقّت و رحم دلی نیست

)رحمت از سوی خدا نعمت دادن و بخشایش کردن « ِاْنعاٌم َو ِاْفضاٌل َو ِمَن اْلآِدمیَّیَن ِرقٌَّة َو َتَعطٌُّف

                                                 

 .التحقیق فی کلمات القرآن: عدن -2  .مفردات: عدن -1
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 1(.است و از آدمیان شفقت و مهربانی است

 نااقوال مفسّر -2

امام صادق و  ،روایتی از امیرالمؤمنین .(َواهلُل َیْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َیشاُء ) : طبرسی گوید .2-1

ن با الهام از امفسّر. این جا نبوّت است در رحمت نقل شده است که مراد از امام باقر

هرکدام از بندگانش نبوّت را به« َمْن َیشاُء ِمْن ِعباِدِه  ْخَتصُّ ِبالنُُّبوََِّةیَ»: اندگفته بیان معصوم

 2.گرداندکه بخواهد مخصوص می

: فرمایدخداوند می: استآورده  ،3نقل از تفسیر امام حسن عسکریبه بروجردی .2-2

 کنیم و توفیق درك والیت امیرالمؤمنینهرکه را بخواهیم مشمول رحمت خود می، ما
  4.کنیماو عنایت میرا به

 واسعالرّحمةیعنی « واسع» آید این آیه دفع دخل باشد ازنظر میبه: قرشی گوید .2-3

کسی هرکس عطا فرماید بلکه آن را بهمقتضایش آن نیست که رحمت و نبوّت را به 5دنبو 

 6.کندخواهد مخصوص میکه می

از حسن و مجاهد و غیر آنها ، یعنی با نبوّت و هدایت خود: ِبَرْحَمِتِه: قُرطُبی گوید .2-4

 .با اسالم و قرآن: هم روایت شده یعنی جو از ابن جری. روایت شده است

قول را توضیح نداده است تا امید شخص : ابوعثمان گفته است .«مَن یَشاءُ» 

                                                 

 .مفردات: رحم -1

 .167، ص 1   :الکاشف ؛115، ص 1   :نورالثقلین ؛229، ص 1   :مجمع البیان -2

 .310، حدیث 489-488ص  :بنگرید: تفسیر امام حسن عسکری -3

 .343، ص 1   :تفسیر جامع -4

 ی مورد نظر آمده است.ران )واهلل واسع علیم( که قبل از آیهعم، سوره آل73آیه اشاره به -5

 .115، ص 2   :احسن الحدیث -6
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 1.ترسد همچنان باقی باشدامیدوار و ترس شخصی که می

: گفته است طالب ن ابیـعلیّ ب «. َواهلُل َیْخَتصُّ ِبَرْحَمتِه َمْن َیشاُء»: دـویـگنیز 

و سلّم  [وآله] ص محمّد صلّی اهلل علیهمخصو آن راکه نبوّتش یعنی به،  َیْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه

رحمت در این آیه عامّ است و  :گفته شده .یعنی قرآن، حمةر: اندگروهی گفته .کرده است

و رحمت خدا  ...بندگانش عطا کرده استاست که خداوند به هاییی رحمتشامل همه
 2.انعام او بر آنان و گذشت او از آنان است: برای بندگانش

را  حمةفضل را هدایت و توفیق و نبوّت و غیره معنی کرده است و ر وّیسعید ح .2-5

 3.نبوّت و پیروی از اسالم معنی کرده است

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

 4.اسالم
 وّتـا نبـراد از فضل در اینجـو م ،ادیـفضل یعنی زی: ویدـی گـمراغ .2-7

یعنی خداوند فضل  (َیْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َیشاُء َواهلُل ُذو اْلَفْضِل اْلَعظیم ) ...است

ی خودش حسب مشّیت و ارادهعظیم خود و رحمت عامّة خود را به

آن چنان که اهل کتاب پنداشتند که این رحمت مخصوص نه ،بخشد می

عنوان  که بخواهد به و او هرکس را .اسرائیل استیک طائفة منتخب از بنی

 5.کندنبیّ و پیامبر مبعوث می

 گیرد  مگرو مشیّت او تعلّق نمی (مَنْ یَشاء)نبوّت به  (وَاهلل یَخْتَصُّ ) :. زمخشری گوید2-8

ایـن کـه اعطـاء    شعار اسـت بـه  اِ (وَاهللُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظیم) .چیزی که حکمت اقتضاء کندبه

فضـل   6« ًاِنَّ فَضْلَهُ کانَ عَلَیْکَ کبیرا » :ی خداوند تعالیفتهمانند گ ،نبوّت فضل عظیم است

                                                 

 .61، ص 2   :همان -2  .15، ص 4   :الجامع ألحکام القرآن -1

 .104، ص 1   :در المنثور -4 . 802، ص 2   :االساس فی تفسیر -3

 .87آیه  :سوره اسراء -6 .187-183، ص 1   :تفسیر المراغی -5
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 1.او بر تو بزر  است

 نویسد:ی میل. مولی ابوالحسن شریف عام2-9

 موارد مختلف تأویل شده است، از جمله:رحمت در قرآن به

 و قبول امامت او؛ ـ والیت و طاعت امام معصوم

 ؛سازدبان او جاری میو حقایقی که خداوند بر ز ـ علم امام

 .و اهل بیت ـ پیامبر
 سازند، ذیل آیاتی وارد شده، از جمله:روایاتی که این معانی را می

 2ـ االّ من رحم اهلل؛

 3و الیزالون مختلفین االّ من رحم ربک؛ ـ

 4ه؛تبفضل اهلل و برحم ـ قل

 5؛من یشاء  هتـ و اهلل یختص برحم

 6ـ و رحمتی وسعت کلّ شئ؛

 7ه فال ممسک لها؛تاهلل للناس من رحم ـ مایفتح

 8ه؛تـ ولوال فضل اهلل علیک و رحم

 9ه.تـ کفلین من رحم

 .ةالوالسعاهلل  ةرحمالسالم علیک یا آمده است:  امیرالمؤمنینت رزیا در

 اهلل. رحمةخوانیم: السالم علیک یا می و در زیارت امام جواد

کلّ خیر، و من فروعهم کل برّ، وارد شده که: انهم اصلّ  ل بیتـدیث اهـدر ح

                                                 

 .42 :دخان -2  .87، ص 1   :کشاف -1

 .58 :یونس -4 .119 :هود -3

 .156 :اعراف -6 .105 :بقره -5

 .113 :نساء -8 .29 :فاطر -7

  .28 :حدید -9
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 1ه الفقیر.تو من البرّ رحم

 روایات -3

فی  َقْوِلِه  الّسالم علیهمَعْن َاِبی اْلَحَسن الّرضا َعَلْیِه السَّالُم، َعْن َابیِه ُموسی، َعْن َابیه َجْعَفٍر . 3-1

ِانَّ اهلل َخَلَق ِمَاَة  ؛َنِبیُّ  اهلِل َو َوصُِّیُه َو ِعْتَرُتُهما َمِة َاملْخَتصُّ ِبالرََّح َتعالی: )َیْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن َیشاُء( قاَل: 

َو َرْحَمٌة  ،الّسالم علیهمَفِتسٌع َو ِتْسُعوَن َرْحَمًة ِعْنَدُه َمْذُخَورٌة ِلُمَحمٍَّد َو َعِلیَّ َو َعْتَرِتِهما  ،َرْحَمًة

 واحدٌة َعلی ساِئِر اْلَموجُودیَن.

نقل کرده که  از جد واالتبارش حضرت صادق ،رگواراز پدر بز امام رضا

 .هستند پیامبر خدا و وصّی او و عترت آن دو، رحمتمختصّ به: آن حضرت فرمود

تای آن نزد محمّد و علی و عترت و خاندان  هنُ و خداوند صد رحمت آفریده که نود

 2.است ی آن برسایر موجودات تقسیم شدهذخیره شده و یک جزء باقیمانده آنان

 سهیم و شریک مردم تمام با بزرگواران آن، نیز دیگر رحمت یک در واقع در

کنند. و آیت رحمت مردمان نثار میاز سوی دیگر، رحمتی را که در اختیار دارند، به .هستند

  ی خدایند.واسعه

 .تَّی َیْطَمَع ِابلیُس فی َرْحَمِتِهَح ِاذا کاَن َیْوَم ْالِقیاَمِة َنَشَر اهلُل َتعالی َرْحَمتُه : قال الصّادق .3-2

گستراند که حتّی ابلیس خداوند آن چنان رحمتش را می ،شودهنگامی که روز قیامت می

 3.کنددر رحمت او طمع می

                                                 

 .165-164ص  :االنوار ةمقدمه مرآ -1

  ؛2ح  ،3-2 ، ص1  البرهان:  ؛55ح  ،77 ، ص1  تأویل االیات الظّاهرة:   ؛61، ص24   :بحاراالنوار -2

 .به نقل از ارشاد القلوب دیلمی ،344ص  ،1تفسیر جامع:   

  .287، ص 7   :بحاراالنوار -3
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 بیان شارحان -4

 : مجلسی اوّل( در شرح این جمله چنین آورده است)مرحوم محمّد تقی مجلسی  4-1

انزال رحمت ، چون غرض الهی از خلق، ای جمعی که معدن رحمت الهی شمایید

بلکه رحمتی فایض ، ی الهی بودند ایشان بودندهای عظیمهبود و موادّی که قابل رحمت

چنان که احادیث متواتره بر این معنا . ایشانند، لذّات از آنباشود جز آن که مقصود   نمی

 1.وارد شده است

 : گفته است مرحوم سیّد عبداهلل شبّر در توضیح این جمله 4-2

ی خاصّ و انیهـه رحمت ربّـن جهت کـاز ای ،ندادن رحمتـاندان معـن خـای

ها حتی باران، آیندبب این خاندان فرود میسبه ـ قابل و الیق هایزمینه ـ عامّش برقوابل

این یا از . داللت دارد، و غیر آن« َلْوالَک َلما َخَلْقُت اْلَاْفالَک» آن طور که حدیث، هاو روزی

زیرا رحمتشان بر خلق و شفقتشان بر امّت ، جهت که اینان مظاهر رحمت خدا هستند

بلکه از نهایت ، آخرین درجه رسیدهر دوستان و شیعیانشان بهـخصوص ببه، دّشانـج

 2.گذشته است

 های رحمت خداجلوه -5

ودات ی موجآن است شامل حال همهناظر به 3«رحمان» رحمت عامّ خداوند که اسم. 5-1

 . گیردشود و حتّی کافران را هم دربرمیمی

ای است که رحمت ویژه، آن استناظر به 4«رحیم» رحمت خاص خداوند که اسم. 5-2

 : فرمایدمی، آن را نصیب هرکس که خود بخواهد، خداوند

                                                 

 .48ص  :االنوار الالمعه -2 .672، ص 8   :لوامع صاحبقرانی -1

 (317مصباح کفعمی:  . ) بِصَفَةٍ عامّةٍ: الَّرْحمانُ اِسْمٌ خاصٌّ رُوِیَ عَنِ الصّادق -3

 (317مصباح کفعمی:  . )بِصِفَةٍ خاصَّةٍ: الرَّحیمُ اِسْمٌ عامٌّ ادقو رُوِیَ عَنِ الصّ -4
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 1.«َو اهلُل َیْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه ّمن َیَشآُء»

 :اران بسیار نزدیک استنیکوکالبتّه به، ی خداونداین رحمت ویژه

 2.«ِإنَّ َرْحَمَت اهلِل َقِریٌب مَِّن اْلُمْحِسِنیَن»

ام ـرآن مجید نـدر ق، داوندـار و پیامبران خـزیده و نیکوکـان برگـروهی از بندگـگ. 5-3

ا را ـه آنهـر گشته است کـگوهـا جلـداوند در آنهـی خژهـه رحمت ویـد کـانرده شدهـب

 :بریم ام میـن

 (اولیاء اهلل)بندگان برگزیده و نیکو کاران : الف

 3حضرت حوّا -1

 4خاندان حضرت  ابراهیم -2
 5جناب ذو القرنین -3

 6اصحاب راستین حضرت مسیح -4

 7اصحاب کهف -5

 پیامبران: ب

 8حضرت آدم -1
  9حضرت نوح -2
  10حضرت هود -3

                                                 

 .56 :اعراف -2  .74عمران آل :105بقره  -1

 .73 :هود -4 .23 :اعراف -3

 .27 :حدید -6 .98 :کهف -5

 .23 :اعراف -8 .16 :کهف -7

 .72 :اعراف -10 .28 :هود -9
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  1حضرت صالح -4
  2حضرت ابراهیم و یعقوب و اسحاق -5
 3لوطحضرت  -6
 4حضرت اسماعیل و ادریس و ذوالکفل -7
 5حضرت شعیب-8
 6رحضرت خض-9
 7حضرت زکرّیا -10
 8حضرت عیسی-11

 9حضرت ایوب-12

  10حضرت موسی-13

 11حضرت سلیمان -14

ی عامّ دارد که در تمام هستی ساری و رحمت خدا یک جلوه: بنابر این دانستیم که

ی رخی از موارد آن را بر اساس آیات شریفهی خاصّی دارد که بو نیز جلوه. جاری است

 . قرآن ذکر کردیم

و  در وجود گرامی رسول اکرم ،زیباترین و مهّم ترین تجلّی رحمت خداوند
 . متجلی شده است ائمّة اطهار

   پرسش و پاسخ و نتیجه گیری -6

اگر اشکال شود که ما باید خدا را معدن رحمت بدانیم و در این صورت گویند: می

                                                 

 .50 :مریم -2  .66 :هود -1

 . 86 :انبیاء -4 .75 :انبیاء -3

 . 65 :کهف -6 .94 :هود -5

 .21 :مریم -8 .2 :مریم -7

 .151 :اعراف -10 .43 :ص -9

 .19 :نمل -11
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 .صحیح نیست در مورد ائمّة اطهار« حمةالرّمعدن» یستعمال کلمها

 بلکه ،در مورد خدای تعالی درست نیست« الرّحمةمعدن» تعبیر : گوییمجواب می

 معدن یعنی جایی که رحمت در آن قرار گرفته زیرا ؛ی این بزرگان درست استبارهدر

ا معدن رحمت خود قرار داده ر نابزرگوار این ،عین رحمت استکه خدای تعالی  .است

نتیجه خطا کرده است و به ،لذا اگرکسی رحمت الهی را در غیر این معدن بجوید .است

 . رسدنمی

هُدیً وَ رَحْمَةً »: کندعنوان رحمت معرفی میخدای سبحان قرآن کریم را به
: را نیز رحمت برای عالمیان معرفی کرده است که رسول اکرم چنان1«لِلْعالَمین

 عنوان معدن رحمتدر این زیارت شریف بهنیز  ی اطهارائمّه 2.«ِلْلعاملین  َرْحَمًة»

 3معرفی شده اند« الرَّْحَمُة اْلَمْوُصوَلُة» رحمت پیوسته و متّصل زو نی« الرّحمةمعدن»

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

هومی دقیق است که در راستای رحمت خداوندی معنا برای امامان، مف« معدن رحمت»

 روی،بدین .است  ، تجلّی پیدا کردههای الهیحجتیابد. چرا که اوصاف حق، در وجود  می

نماد رحمانیّت و رحیمیّت حقّ در میان بشر شده، تا آنجا که  وجود مقدّس پیامبر

تمام اوصاف که  ـنیز  است. و امامان اهل بیت  شده  نامیده« پیامبر رحمت»

 بندگان خدا لبریز است.وجود ایشان از مهرورزی به ـ اند ارث بردهرا به پیامبر

                                                 

 .107 :انبیاء -2  .57 :یونس -1

 26در شـمارة  از نگارنـده  « ی قصـص  سـوره  51ی  تـداوم امامـت برمبنـای آیـه    » یمقالهبه بنگرید: -3

 را ائمه اطهـار مصداق اتّم رحمت موصوله الهی  ،ی قصصسوره 51ی ی سفینه که ذیل آیهفصلنامه
 معرفی کرده است.
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 هفتمیهیآ

 (59 :)نساء ...َمُنوا َأِطیُعوا اهلَل َو َأِطیُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِلی اأَلمِر ِمنُکمآیَُّها الَِّذیَن اَیَأ

 ی کبیره( )زیارت جامعه وَ اوُلِی الْاَمْرِ

 مفردات -1

وَ . واحد آن ذوا است .جمع است و از لفظ خود مفرد ندارد: أُلُوا نویسد:ابن منظور می

 1.ی آن ذات استها است و واحدهاُالتْ برای مؤنّث

 2اَالَمرُ: امر، فرمان، دستور، اختیار.

 نااقوال مفسّر -2

 اند:ه اولی االمر، دو نظر دادهنویسد: دربار. طبرسی می2-1

یکی از دو روایت میمون و ابن مهران و به بنا ـهریره و ابن عبّاس  ابویکم: 

طبری نیز و مختار جبایی و بلخی  . نظرهر امیر و زمامداری است ،منظور: گویند ـ یسدّ

 .همین است

: روایت دیگر و مجاهد و حسن و عطا و جماعتی گویندبه عبداهلل بنا بن جابردوم: 

 . منظور علما است

زیرا علما هستند که در احکام و در موقع نزاع و اختالف باید : اندنها گفتهبرخی از آ

  .این دو قول از عامّه است .آنها رجوع کرد نه زمامدارانبه

اولی » منظور از: اندروایت کرده لکن اصحاب ما از امام باقر و امام صادق

                                                 

 .30ص  4   :همان -2 .270، ص 1   :لسان العرب -1
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طلق واجب ساخته طور ماست که خداوند طاعت ایشان را به ائمّه اهل بیت« االمر

اطاعت مطلق شخص . داندمیرا واجب  طوری که طاعت خدا و پیامبر همان ،است

بدیهی است که علما و زمامداران . شود که معصوم باشندیا اشخاص در صورتی واجب می

اطاعت بدون قید و شرط د برتر از این است که مردم را بهخداون .چنین صفاتی ندارند

. شوند یا میان گفتار و کردارشان اختالف استرتکب معصیت میفرادی امر کند که ما

 را در ردیف اطاعت از پیامبر "اولی االمر"اطاعت  ،ن است که خداوندآشاهد این مطلب 

ی مردم از همه "اولی االمر "دهد که این خود نشان می .قرار داده است خدا

بدیهی است که تنها . است از ایشان برتر و خدا از همگی برتر باالترند و پیامبر

آنان کسانی هستند که امامت و . پیغمبر چنین مزیّتی دارند نه دیگرانی بعدی از آلائمّه

 1.شان اتفّاق دارندثبوت رسیده و تمام مسلمین بربلندی رتبه و عدالتشان بهعصمت

، االخبارناز جمله عیو ،های روایی مشهورروایت از کتاب 34در تفسیر نور الثّقلین . 2-2

، االخبارمعانی، الشّرایععلل، توحید، خصال، تفسیر عیّاشی،  النّعمةالدّین و تمامکمال

ده کراحتجا  طبرسی نقل  ، البالغهنهج، تفسیر علیّ بن ابراهیم، کافییروضه، کافی اصول

ان علی و امامان از فرزند ،االمرمضمون کلّی آنها حکایت از این دارد که مراد از اولی .است

 2.پا شودتا روزی که قیامت بههستند،  حضرت فاطمه

نقل روایت ه است که بهکرددر تفسیر جامع پنج روایت از منابع روایی نقل بروجردی . 2-3

  .کنیمآخر بسنده می

 یآیه :فرمود حضرت باقر: درکافی از عبداهلل بن عجالن روایت کرده که گفت

جای خداوند آنها را به .نازل شد  ؤمنین و فرزندانشدر حقّ امیرالم« اطیعوا اهلل»

که ایشان حالل و حرامی را بیان نکنند جز آن چه  با این تفاوت قرار داده  پیغمبران

 3.آورده است پیغمبر

                                                 

 .508-497، ص 1   :نورالثقلین -2  .84-83، ص 3   :مجمع البیان -1

 .111، ص 2   :تفسیر جامع -3
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 :ی یاد شده حکایت از این دارند کهی تفاسیر المیزان و نمونه در ذیل آیهخالصه. 2-4

هستی است و حاکمیّت و مالکیّت هرکس دیگری خدا حاکم و مالک واقعی جهان 

اید از خدا اطاعت کنید و نیز از افرادی فرمان اوست پس ای افرادی که ایمان آوردهبه

و  یعنی شخص پیامبر ،صاحب مقام  و منصب هستند، اطاعت کنید که از سوی خدا
آنچه را  بلکه ،گویندوهوس سخن نمیچون اینان از روی هوی ،«االمراولی» نیز از

 .گویدگویند که خداوند می می

 ؟االمر کیستامّا منظور از اولی

 :توان دادچند پاسخ می

توان امّا این با تعالیم اسالم ناسازگار است چون نمی. منظور حاکمان هستند -1

 .پیروی از حاکم جبّار را در ردیف پیروی از خدا قرار داد

امّا این  .که برخالف اسالم عمل نکنندشرطی به د،مراد نمایندگان مردم هستن -2

 سخنعالوه معنای این به. چون در آیه شرطی ذکر نشده است ،نیز غلط است

تازه  .ین نیستچندر حالی که  ،آن است که حکم اکثریّت مصون از خطاست

در این پس  ،باز محتا  علما هستیم ،برای مطابقت تصمیمات آنها با سنّت

 .شودمیاالمر یاز اطاعت اول ان باالترعالماطاعت صورت 

چون از فردی که  ،این هم غلط است .سنّت استمنظور عالمان عادل آگاه به -3

توان بدون قید و شرط نمی ،شودشود یا از حقّ منحرف میمرتکب اشتباه می

 .تبعیّت کرد

معنا است که بدان چون  ،اما این هم درست نیست .خلفای چهارگانه است ،مراد -4

 .االمر وجود نداشته باشدیاول ،ایشان در میان مسلمین پس از

وق غلط ـهمان دلیل فه بهـهستند ک اران پیامبرـابه و یـمنظور صح -5

 .است

امام معصوم است که تنها همین وجه درست بوده و اطاعت بدون قید و  ،مراد -6

کند همین که اطاعت بدون قید و شرط را مطرح می. شرط از او صحیح است
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 ،اگر او حکم غلط کند زیرا .االمر باید معصوم باشدیدهد که اولنشان می

توان از حکم غلط او تبعیّت کرد و اطاعتش را در ردیف اطاعت از چگونه می

 1خدا  و رسولش قرار داد؟

نکته و چهارده پیام قرآنی احصاء شده است که  9 ،ی شریفهدر تفسیر نور در ذیل آیه. 2-5

 . هستندحائز اهمّیّت 

، « پیامبر»، «خدا» های مهّم یاد شده این است که با وجود سه مرجعنکته از یکی

 . گیرندهرگز مردم در بن بست قرار نمی« االمراولی»

 : شودموارد ذیل اشاره میهای مهّم قرآنی بهپیامو از 

 االمر(لیاو ـ الرّسول ـ)اهلل  .سلسله مراتب در اطاعت باید حفظ شود -1

اولی االمر باید همچون پیامبر معصوم باشند تا اطاعت از آنها در ردیف اطاعت  -2

 2.بی چون و چرا باشد، پیامبر

االمر بر امامت ل اولیالنقل از تفسیر ابوالفتوح وجه استددر تفسیر اثنی عشری به. 2-6

 : را چنین بیان کرده است ائمّة معصومین

حق تعالی : آن است که گانهدوازده امامانوجه استدالل این آیه بر امامت 

چنان که ذات اقدس الهی  .اطاعت خود و رسول خود مقرون ساختهاالمر را بهاطاعت اولی

معصوم و مطهّر ، ی معاصی کبیره و صغیرهو رسول او از همه ،ی قبایح منزّهاز همه

فقط ائمّة اثنی ، ربعد از پیغمب، اتّفاقنیز باید چنین باشند و به« االمراولی»، باشد می

 3.ایشانند نه غیر ایشان "االمراولی"پس مراد . بودندعشر معصوم  می

و از پیامبر  ،از خدا اطاعت کنید گوید: ی شریفهذیل آیهر سنّی صابونی مفسّ .2-7

و از حکّام اطاعت کنید اگر مسلمان  ،قرآن و سنّتاطاعت کنید با تمسّک به خدا

که حکّامی که اطاعت از آنان  و )منکم( دلیل است بر این.. .خدا شرعد و متمسّک بهنباش

                                                 

 .314-311، ص 2   :تفسیر نور -2  .182ص  :خالصة المیزان و نمونه -1

 .480، ص 2   :تفسیر اثنا عشری -3
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نه فقط از لحاظ  ،باید از لحاظ حسّ و معنی و گوشت و خون مسلمان باشند ،واجب است

 1.صورت و شکل

 :ی شریفه نوشته استمراغی ذیل آیه .2-8

ی رؤسا و کر و بقیّهام و علماء و رؤسای لشوآنان اُمراء و حکّ، وَ اَطیعُوا اوُلِی الْاَمْرِ

اگر  ،کنندآنان مراجعه میی احتیاجات و مصالح عامّه بهکه مردم دربارههستند، زعماء آنان 

شرط به ،باید در آن امر و حکم از آنان اطاعت شود ،ری و حکمی اتّفاق داشته باشندـبر أم

 ...این که امین باشند و با امر خدا و سنّت رسول خدا مخالفت نکنند

اهل حلّ و عقد مربوط ادات دینی بهـایی از قبیل اعتقـیزها عبادات و چـو ام

 2...شودتنها از خدا و پیامبرش گرفته می بلکه ،شود نمی

 :گویدقاسمی  .2-9

آنچه خدا که بهالزم است بر امام : ویدگ علیّ بن ابی طالب: رازی گفته است

الزم است بر رعیّت  ،آن را انجام دهدوقتی که  .و امانت را اداء کند حکم کند ،نازل کرده

 . ...که دستور او را بشنوند و از او اطاعت کنند

أُمراء حقّ هستند برای این که خدا و  ،االمراولی ازمراد »: زمخشری گفته است

از من اطاعت کنید تا وقتی که در : گفتخلفاء میهریک از و .. .رسول از امراء جور بیزارند

 «.میان شما عامل باشم و اگر مخالفت کردم اطاعت از من بر شما الزم نیست

سلّم گفته ]و آله[ و که پیامبر خدا صلّی اهلل علیه  و در صحیحین است از علی

عمران بن حصین روایت کرده که  از امام احمد و. کار نیک است اطاعت در: است

 3.اطاعت در معصیت خدا نیست: و سلّم گفته است ]و آله[ اهلل علیه پیامبرخدا صلّی

 :قرطبی گوید. 2-10

مالک این  .یعنی اهل قرآن و علم (االمر)اولی: اندجابر بن عبداهلل و مجاهد گفته

                                                 

 .72، ص 2   :تفسیر المراغی -2  .285، ص 1   :التفاسیرهصفو -1

 .256، ص 5   :تفسیر القاسمی -3
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اولوا االمر یعنی فقها : ویدو قول ضحّاك هم مانند آن است که گ. قول را اختیار کرده است

 1.و علمای دین

 : سیوطی گوید -2-11

منکم یعنی  اولی االمر :میمون بن مهران روایت کرده که گفته است ابن جریر از

از  و ابن جریر.. .و سلّم ]و آله[ فرماندهان لشکرها در دوران پیامبر خدا صلّی اهلل علیه 

ی قبل از آنان اهل آیه: گفته است «اولی االمر منکم»ی مکحول روایت کرده که درباره

ابن  ،ابن جریر ...تا آخر آیه ،إّن اهلَل َیأُمُرُکْم َاْن ُتَؤدُّوا اْلَاماناِت ِالی َاْهِلها: آیه هستند این

دربارة  اولی االمر منکم گفته ابن عباس اند که ابن ابی حاتم و حاکم روایت کرده ،اسکندر

م یاد مردکسانی که معانی دین را به ،یعنی اهل فقه و دین و اهل طاعت خدا: است

کنند و خداوند اطاعت از آنان را بر بندگان معروف و نهی از منکر میدهند و امر به می

که اولی االمر منکم یعنی روایت کرده از ابن عبّاس  ،ابن عدی در کمال .واجب کرده است

 2.اهل علم

 نویسد:. مولی ابوالحسن شریف عاملی می2-12

این معنی در قرآن بکار اُمروا به، و تعبیراتی به مر، ماامر، آمر، اولواالعباراتی مانند: 

 رفته که تأویل آن براساس روایات چنین است:

 4«.اها امرنا لیاٌل اوهناراتا»، و 3«کل امر حکیم»ـ ذیل آیات  ائمه ـاول: 

کم ما غابلّ» و 5«لیس لک من االمر شئ»ـ ذیل آیات  ت امیرالمؤمنینامار دوم: ـ

 6.«به ارسلت

 7«.هالتستعجلوفاتی امر اهلل »ی ـ ذیل آیه م امام قائمقیا ـ وم:س
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 1امامت شده است.تفسیر بهمعروف نیز امر به

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

 روایات -3

َل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َعلی َلّما َاْنَز: َسِمْعُت جاِبَر ْبَن َعبداهلِل اْلَاْنصاِری َیُقوُل: َقاَل، َیزید ِاجُلَعِفی ر ْبنجاِب 3-1

یا َرُسوَل  :ُقْلُت )أطیُعوا اهلَل َو َاطیُعوا الرَُّسوَل َو اُوِلی اْلَاْمِر ِمْنُکْم(: َنبِِّیِه ُمَحمٍَّد صلَّی اهلل علیه وآله

  :ِتَک ؟ َفقاَل َصلَّی اهلل َعَلْیِه َوآِلِهَفَمْن ُاوُلوااْلَاْمِر الَّذیَن َقَرَن اهلُل طاَعَتُهْم ِبطاَع، َعَرَفنا اهلَل َو َرُسوَلُه !اهلِل

َاوَُّلُهْم َعلیُّ ْبُن ابی طاِلٍب ُثمَّ اْلَحَسُن . َو أئمَُّة اْلُمْسِلمیَن َبْعدی، ُهْم ُخلفائی یا جابُر» 

ُثمَّ َسِمیَّی َو َکنیِّی  ،ُثمَّ اْلَحَسُن ْبُن َعِلیٍّ، ُثمَّ َعلیُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ...ُثمَّ َعلیَّ بُن اْلُحَسین ، َواْلُحَسْیُن

ذاَک الَِّذی َیْفَتُح اهلُل َتعالی ِذْکُرُه َعلی َیَدْیِه  ؛ِاْبُن اْلَحَسِن ْبِن َعلیٍّ ، ُحاَُّة اهلِل فی َأْرِضِه َو َبقَّیُتُه فی ِعباِدِه

 3«...ذاَک الَّذی َیغیُب َعْن شیِعِته َو َاْولیاِئِه، َمشاِرَق اْلَاْرِض َو َمغاِرَبها

: گفتر بن عبداهلل انصاری شنیدم که میاز جاب : بر بن یزید جعفی گفته استجا

: وقتی که خداوند عزّ و جلّ بر پیامبرش محمّد صلّی اهلل علیه وآله این آیه را نازل کرد

اش دهو فرستا خدا ما !یا رسول اهلل :گفتم ،«أطیُعوا اهلَل َو َاطیُعوا الرَُّسوَل َو اُوِلی اْلَاْمِر ِمْنُکْم»

 ،است همراه داشتهاطاعت از تو ر که خداوند اطاعت از آنان را بهاولوا االم ، امارا شناختیم

آنان جانشینان  من و بعد از من امامان  !ای جابر: فرمود پیامبرچه کسانی هستند ؟

                                                 

معـروف  را در رأس امر بـه  والیت امیرالمؤمنینی غدیر، امر بهمانند این جمله که پیامبر در خطبه -1

 .دانست

  .73ص  :االنوار ةمقدمه مرآ -2

 :ةالمـودّ  ینـابع  ؛412 ص ،5   :رازی تفسیر ابوالفتوح ؛54و  53ص  :االثر یةکفا ؛253ص  :الدینکمال .3

 . المناقب: از نقلبه 495 و 494 ص
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سپس علیّ بن  ن،بن ابی طالب است سپس حسن و حسی اوّل آنان علیّ. مسلمانان هستند

ی من سپس حسن بن علی و سپس همنام و هم کنیه، سپس علیّ بن محمّد ... ،الحسین

آن کسی . حسن بن علی استپسر، ی او در میان بندگانشحجّت خدا در زمینش و بقیّه

کند و آن کسی دست او فتح می( مشارق و مغارب زمین را بهاست که خداوند )تعالی ذکره

 .ودشاست که از پیروانش و دوستدارانش غائب می

 :اَنَّهُ قالَ عن النبّی اَمیرُالمؤمنین. 3-2

، ااَب لی فیَک َو فی ُشَرکاِئَک الَّذیَن َیُکوُنوَن ِمْن َبْعِدَکَرِنَی اهلُل َانَُّه َقِد اْسَتَقْد َأْخَب ...» 

: الَّذیَن قاَل فی َحقِِّهْم، َمَعُهالَّذیَن َقَرَنُهُم اهلُل ِبَنْفِسِه َو بی : یا َنِبیَّ اهلِل َو َمْن ُشَرکائی ؟ قاَل :ُقْلُت

َفَسّماُهْم لی . یا َنِبیَّ اهلِل َسمِِّهْم بی :َفُقْلُت.. .)َأطیُعوا اهلَل و َاطیُعوا الرَّسوَل َو اُوِلی اْلَاْمِر ِمْنُکْم(

 َعْداًل وَ ِقْسطًا اْلَاْرَض َیْمَلُأ یَالَّذ. اْلُامَِّة هِذِه َمْهِدیُّ ا، ِهالٍل َبنی َاخا یا اِمْنُهْم َو اهلِل ؛ َرُجاًل َرُجاًل

 1«...میَع َمْن ُیِبایُعُه َبْیَن الرُّْکِن َو اْلَمقامَج َلَاْعِرُف ِانَّی َواهلِل، َجْورًا وَ ُظْلمًا ُمِلَئْت َکما

خداوند مرا آگاه کرد از این : رمودف پیامبرروایت کرده که  امیرالمؤمنین

: گفتم. پذیرفته است، و شرکایت که بعد از تو خواهند بود ی توی مرا دربارهکه او خواسته

کسانی هستند که خداوند آنان را : چه کسانی شرکای من هستند؟ گفت !ای پیامبر خدا

)َاطیُعوا اهلَل َو : ی آنان گفته استآن کسانی که درباره ،ه استهمراه داشتمن خودش و به به

. رای من نام ببرـان را بـدا آنـای پیامبر خ :گفتم ...(ِمْنُکْمَاطیُعو الَّرُسوَل َو ُاولِی اْلَاْمِر 

 است آنان جزو ،قسم داـخبه !هاللبنیرادر ـب ای .ردـام بـیک نان را یک بهـآن پیامبر

                                                 

المهتدی  یةی کفا، به نقل برگزیدهالغيبةفضل بن شاذّان،  ؛628-620، ص 2   :کتاب سلیم بن قیس .1

از امـام صـادق، از پـدرانش، از حضـرت      هم از طریق سلیم و هم از طریق حمّاد بن عیسی، )17و 16ص 
 مقبول محدّثان طریق از را روایت این ،81 ص :الغیبه در، ؛ نعمانی280ص، 1   :تفسیر عیاشی (امیر

حـاکم   ـکند.  می نقل قیس بن سلیم از، راشد بن مَعْمَر و همّام بن الرّزاق عبد، عقده ابن: نظیر ، سنّت اهل
 .روایت کرده است ی نخست قسمت فوق، نیمه189ص1  :شواهدالتّنزیلنیز در حسکانی 
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پر  عدل و قسط ازشده،  پر جور و ظلم از که این از بعد را زمین که امّت این مهدی

 بیعت او با ابراهیم مقام و حجراالسود بین در که را کسانی یهمه من قسم خدابه کند. می

 .شناسممی ،کنندیم

 در قرآن ذکر نشده است؟ چرا نام امامان -4

جایگاهی رفیع در  رسد که اگر اهل بیتنظر میبرای بسیاری چنین موجّه به

بایست آشکارا در قرآن کریم معرفی می، داشتند دین خدا در کنار پیامبر اسالم

های متعدّدی ارائه شده این سؤال جوابکه چنین نیست! در پاسخ به حال آن ،شدند می

 :شودبرخی اشاره میبهاست که 

 :روش کلّی قرآن کریم در بیان مطالب. 4-1

، اعتقادی ، بیان تمامی مسائل گوناگون فقهییعنی به دارد،جامعیّت  قرآن کریم

 (ٍب مُِّبیٍنِبٍس ِإلَّا ِفی ِکتاَوَلا َیاَو َلا َرطٍب  ...): پردازدتاریخی و اخالقی می 

ز ـود دارد جـی وجـخشک و ه هیچ ترـو ن ، اه زمینـای در مخفیگ)و نه هیچ دانه

قرآن  مصادیق و کماالتاین از  1،(ثبت است  ار ]در کتاب علم خدا[ـه درکتاب آشکـن کـای

لنَّاِس ِفی َهَذا الُقرَءاِن ِمن ُکلِّ َوَلَقد َصرَّفَنا ِل) :فرمایدکریم در جای دیگری میقرآن. است

 2(...َمَثٍل

 .(کردیم بیان ـ چیزی ـ ای)ما برای مردم در این قرآن از هر نمونه

ذکر اصـول کلّـی   به ، ی محدودبرای رعایت جامعیّت در یک مجموعه ، قرآن کریم

تااُكُم  َو ماا آ  )... .نهـاده اسـت   ی پیـامبر بسنده کرده و تبیین جزئیّات را بـر عهـده  

                                                 

 . 89 :اسراء -2  .59 :انعام -1
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شما داد بگیرید و آنچه را کـه از  آنچه پیامبر به)... ...(الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما َنهاُكْم َعْنُه َفااْنَتُهوا 

 ،تـر اشـاره شـده   کم ت،نام افراد و یا جزئیابنابراین در قرآن به 1...(آن نهى کرد ترك کنید

آنچـه از نگـاه   . یز نیامده اسـت های پیامبران و اسامی صحابه و یاران پیامبر نچنان که نام

صـورت واضـح   بـه ، امّا تعیین مصداق آن ،ضرورت نبوّت و امامت است ، قرآن اهمیّت دارد

 .ذکر نشده است

دلیل آن نیست که آنانی را که ، تن از انبیاء ذکر شده است 26اگر در قرآن تنها نام 

َوَلَقد َأرَسلَنا ُرُساًل مِّن َقبِلَک ): دفرمایزیرا قرآن خود می. اندنبرده پیامبر یا رسول نبوده نام

)پیش از تو رسوالنی فرستادیم که  ، (...ن لَّم َنقُصص َعَلیَکن َقَصصَنا َعَلیَک َوِمنُهم مَِّمنُهم مَّ

 2.(.سرگذشت گروهی را برای تو ذکر کردیم و سرگذشت گروهی را ناگفته گذاشتیم

طور مثال نام به، نایه آمده استصورت اشاره و کالبتّه نام برخی پیامبران به

ا َعْبدًا ِمْن َفَوَجد) عنوانبهآمده و نام حضرت خضر  3،(یُُّهم)َوقاَل َلُهْم َنِباشموئیل با عنوان 

بنابراین بنای قرآن همواره بر این است که اصول کلّی را بیان . ذکر شده است 4،(ِعباِدنا

های فراوانی مصالح و حکمتود بنا بهد جزئیات نشود که این خکند و حتّی االمکان وار

 .است

 ممانعت از تحریف قرآن کریم. 4-2

 و گردیدموجب تحریک برخی ازدشمنان می ،در قرآن نام ائمّهشاید تصریح به

یابی برای دست.. .تحریف و، هایی همچون اجتهادداشت با توجیه و بهانهها را وامیآن

؛ همچنان که این امر در مورد سخنان  کنندرا بشحرمت کالم الهی ، برخی مقاصد به

                                                 

 .78 :غافر -2  .7 :حشر -1

 .65 :کهف -4 .248 :بقره -3
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ممکن است این مسئله دلیل دیگری برای ذکر نشدن نام  .اتّفاق افتاد پیامبر

: چرا که در آن صورت کسانی که  گفتند. در قرآن باشد و سایر امامان علی

ای اگر آیه. دندکرمی رانکادیگر کتاب خدا را نیز نفی و ضرورت آن را « نا ِکتاُب اهلِلبُسَح»

 وسیلة دشمنان اهل بیتممکن بود به، طور صریح در این خصوص وجود داشتهم به
ی غدیرخم طور صریح در واقعهگفتار خودش بهدر گرامی اسالمنبی. توجیه گردد

 .«َمْن ُکْنُت َمْوالُه فهذا َعلیٌّ َموالُه»: فرمود

توجیه و تأویل  ،داشتاما کالم صریح حضرت را چون با خواستة آنان سازگاری ن

 .کردند

حوادث به ،قصد طعن مسلمانانبه یهودی در زمان حضرت امیر دفریک 

هنوز « ما َدَفْنُتْم َنبیَُّکْم َحتَّی اْخَتَلْفُتم فیِه»: گویدنامطلوب صدر اسالم اشاره کرده و می

 . پیغمبرتان را دفن نکرده بودید که درباره اش اختالف کردید

َولکنَُّکْم ما َجفَّْت  ،هِانَّما اْخَتَلْفنا َعْنُه ال فی»: فرمایددر پاسخ می امیرالمؤمنین

ِانَُّکْم َقْوٌم : َفقاَل، ِاْجَعْل َلنا اهلًا َکما َلُهْم اهَلٌة: ُکْم ِمَن اْلَبْحِر َحتَّی ُقْلُتْم ِلَنِبیُِّکْمأرُجُل

ی دستوری بود که ف ما دربارهاختال، اختالف نکردیم ی پیغمبر)ما درباره ، « َتْاَهُلوَن

ولی شما هنوز پایتان از آب دریا خشک نشده بود که از پیغمبرتان . از پیغمبر ما رسیده بود

پیامبرشان سپس  .برای ما بتی بساز مثل اینها: توحید را زیر پا بگذارد و گفتید خواستید که

 1.(.شما گروهی نادان هستید فرمود:

اندازة حضرت به پس از پیامبر اکرم ی هیچ کسرآن کریم دربارهـق

امّا با ، صراحت نیامده استچه نام آن حضرت در قرآن بهگر، سخن نگفته است علی

ونه بیان تأثیر ـگنـای .اره شده استـآن حضرت اشونی بهـاگـارات گونـاوین و عبـعن
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ن باره د مطهّری در کتاب امامت و رهبری در ایاستا. بیشتری بر مخاطب خواهد گذاشت

 :دنویسمی

یک مستشرق مسیحی هستیم که از  ، فرض کنید ما نه شیعه هستیم و نه سنّی

ی آیه. خواهد بگویدخواهیم ببینیم کتاب مسلمین چه میایم و میدنیای مسیحیت آمده

بینیم و بعد سراغ تاریخ و سنّت و حدیث مسلمین را در قرآن می (33، تطهیر )احزاب

در  ،ندارد ای هم که طرفداری بالخصوصی از اهل بیتن فرقهبینیم آمی. رویم می

 وصف اهل بیت پیغمبر آن را در ،هایشان هنگام بیان شأن نزول آیهمعتبرترین کتاب

و حضرت امام  آیه در طیّ آن نازل شد علی گویندآن جریانی که می در و انددانسته

و در احادیث اهل تسنّن حضور دارند  حسن و حضرت امام حسین و خود رسول اکرم

خدمت حضرت  (سلمه )یکی از زنهای پیامبر امّ ،آمده است که وقتی این آیه نازل شد

تا  دو اهلل! آیا من جزء اینها هستم؟ مدارك این مطلب هم یکی یا رسول :گویدآید و می می

 1.نیست

 ،طبتأثیر بیشتری در مخا ،نام آن حضرتاز تصریح کردن به ،گونه بیان قرآناین

 .خصوصاً مخاطب محقّق دارد

  اهل بیت اشاره دارد. آیاتی که به4-3

 ردهـکاره ـاش ل بیتـو اه یـحضرت عل هـب کنایهراوانی بهـات فـآی

 :است مانند

ُتوَن ؤیُ الَِّذیَن َءاَمُنوا الَِّذیَن ُیِقیُموَن الصََّلوَة َو َرُسوُلُه َو ِإنََّما َوِلیُُّکُم اهلُل َو): ی والیتالف( آیه

اند ؛ ولیّ شما خدا و رسول خدا و کسانی هستند که ایمان آورده(ِکُعوَناالزَّکوَة َو ُهم ر

 2.نمایندپا داشته و زکات را در حال رکوع پرداخت میو نماز را به
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 1.َأِطیُعوا اهلَل َو َأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلی اأَلمِر ِمنُکم: ی پیروی از اولواالمرآیه ب(

تراز هم و اطاعت از او استولیّ امر  حضرت علی، ی شریفهاین آیهنا بهب

  .اطاعت از خدا و رسول دانسته شده است

َأبَنآَءُکم َو ِنَسآَءَنا َوِنَسآَءُکم َوَأنُفَسَنا إبنائنا و  َفُقل َتَعاَلوا َندُع): ی مباهلهآیه  (

و زنانمان را و ان را تفرزندانو دانمان را ای رسول بگو بیایید بخوانیم فرزن 2.(َوَأنُفَسُکم

 .زنانتان را و جانمان را و جانتان را

 است.یاد شده  خدابا عنوان جان رسول علی از آیه در این

که  شودمعلوم می شخصیّت اهل بیت همچنین با بررسی توصیفات قرآنی از

تأکید در قرآن کریم  با، قبل از آن ،در روایات مطرح شده، آنچه از عظمت اهل بیت

 .بردآمده است که هرگونه تردیدی را از بین می

 سنّت الهی آزمودن مردم. 4-4

بر ، خصوصطور عموم و در امور عظیم دینی بهی امور دینی بهسنّت الهی در همه

  .تا صدق ایمانشان در آن امور عظیم آشکار شود، آزمایش مؤمنان استوار است

 3.«.ایمراستی ما همیشه آزمون کنندهو به»، «لِیَنَوِإن ُکنَّا َلُمبَت» 

کند و در هر تبیینی ای که مطرح میدر هر مسئله ، الهی در برخورد با مردمان هدف

 : ها و روحیّات افراد استحالت، هاامتحان نیّت ،دهدکه ارائه می

ی و بعضی از شما را مایه )، ِصیرًاَجَعلَنا َبعَضُکم ِلَبعٍض ِفتَنًة َأَتصِبرُوَن َوَکاَن َربَُّک َب َو

 4. بیناست( تو و پروردگار ورزید؟ایم آیا شکیبایی نمیآزمون بعضی دیگر ساخته
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های مختلف وجودی آنان حوزه، خداوند عالم در هر قدمی از حرکت دینی مؤمنان

اشته بدون این که تعامل فکری و روحی با قرآن د ،دهد که افرادد و اجازه نمیایآزممیرا 

 : مند شونداز معرفت قرآنی بهره ، باشند

)و از قرآن  ، ِلِمیَن ِإلَّا َخَسارًااظَِّمَن الُقرَءاِن َما ُهَو ِشَفآٌء َوَرمَحٌة لِّلُموِمِنیَن َو َلا َیِزیُد ال ُنَنزُِّل َو

ان ـز زیـج ارانـر ستمکـو ب ، کنیمازل میـابخش و رحمت است نـرای مؤمنان شفـآنچه ب

 1.(.فزایدانمی

ند یا بر دلها قفل کن)آیا در قرآن تدبّر نمی ، أَفَلا َیَتَدبَُّروَن الُقرَءاَن َأم َعَلی ُقُلوٍب َأقَفاُلَهآ

 2.(.نهاده شده است

، گوشی شنوا .ای قرآنی دست یافتـهحقیقتوان بهـتی نمیـرض قلبـا مـب

و بدان ، ا ببینیمحقایقش ر، میوشنرا بو قلبی فروتن الزم است تا پیام قرآن ، چشمی بینا

 یم.رادل سپ

گمان در این برای بی )، إنَّ ِفی َذِلَک َلِذکَری ِلَمن َکاَن َلُه َقلٌب َأو َألَقی السَّمَع َو ُهَو َشِهیٌد

 3(.ستا کسی که صاحب دل باشد یا سمع قبول داشته و شاهد باشد پند آموزی

 ددازـر انـه بـگـاب آنـقـنرآن ـرت قـضـروس حـع

 اـوغـاز غ رّد بیندـان را مجـه دارالملک ایمـک

 نیست جزنقشینصیبت  قرآن از هـک نبود عجب

 نابینا چشم رمی نبیندـگ زـورشید جـخ ه ازـک
 حکیم سنایی

وضیح تی ـای الهـسنّت را در شخصیّت انبی نـان ایـریـج ؤمنانـرمـامی

 :دهد می
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 ،نظر ثروتمندان جامعهتاده است که بهأنبیاء را با شکل و شمایلی فرس، خداوند عالم

 ارزش است!حقیر و بی

در حالی که در  ،موسی بن عمران و برادرش هارون بر قصر فرعون داخل شدند

و در ، ی دو چوپان روستایی بودند که لباس پشمینه بر تن و عصایی بر دست داشتندقیافه

بر فرعون گران آمد و آن دو را ، تاین وضعیّ. خواندندبندگی خدا فرا میاین حالت او را به

 1.تمسخر گرفتبه

، ای شد تا فرعونیان و هر که با معیارهای دنیایی همراه استاین شکل وسیله

دعوت پیامبر خدا پاسخ مثبت دهد مگر راحتی نتواند بهبهو ، دوآزمون کشیده شدرونش به

 . لگدمال کند، آن که غرور و نخوت خویش را زیر پای دعوت حق

انبیا را با شکوه و جالل ظاهری و قدرت و عزّت اجتماعی ، ر خداوندـال اگـح

 پاداش و شد ومعنا میدیگر آزمون بی، کردند و در این صورتاطاعتشان می ،فرستاد می

ویش را از دست ـانی خـمع ، انـر عناوین کفر  و ایمـو دیگ، رفتازات از میان میـمج

 .دادندمی

ای قرار داده است که کعبه که خداوند آن را در منطقه یگونه است خانههمین

حال اگرخداوند . اندازدرنج و زحمت میهـارت کننده را بـاشد و زیـبمی گیاهآب و  بی

ترین منظره و چشم اندازها های دنیا با زیبادر میان بهترین باغ ی کعبه راخانه، خواست می

شد؛ لیکن نمی ها آشکارترپلیدی و شدنمیها آزمایش که دیگرصدق نیّت، دادقرار می

آنجا را دارد در جایی قرار داده است که اگر کسی قصد رفتن به اش راخداوند خانه

 2.از یک صدق دلی برخوردار باشد، هرحال به

 : در قرآن نیز از همین باب است ی اهل بیتمسأله

د ـداونـخ )  طَّیِِّباَن الایِه َحتَّی َیِمیَز اخَلِبیَث مَاَأنُتم َعلآ ای َماوِمِنیَن َعَلااَن اهلُل ِلَیَذَر املاا َکامَّ

اك را از ـه پـک نـر ایـا کند مگـه شما دارید رهـی کـالـحهـب ان راـؤمنـم دـواهـخ نمی
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 1.(.کند پلید جدا

ای گونهبه، در قرآن کریم ة توصیفات اهل بیتـوعـمجم، رفـک طـاز ی

رآنی ـایق قـان حقـی آسمروزان در پهنهـورشید فـون خـهمچان ـی آنرهـه چهـاست ک

 . درخشدمی

خداوند از آوردن نام آنان در قرآن کریم خودداری کرده است! چرا ، و از طرف دیگر

که در صورت تصریح ایمان و گرایش چندان مشکل نبود و از ارزش باالیی هم برخوردار 

  .ار بودامری بیّن و آشکچرا که گرایش به. بودنمی

از صدق ایمان  هرکساطن مدّعیان آشکار شود که ـا بـن روشی است تـای

، رکس چنین نیستـهو  .راف کندـاعت ل بیتـشأن اهبه اشد،ـب وردارـرخـب

چرا خداوند نامشان را  ، داشتندر آنان شأن زعامت دینی را میـه اگـجویی کند ک بهانه

 را انبیا از تعدادی اسامی که گونههمان ـ کریم بود در قرآن نیاورده است؟! اگر چنین می

 رویداد و کردمی ذکر، آیه دو یا یک ضمن در را بیت اهل هاینام ـ است کرده ذکر

، میان مسلمانان بر سر این موضوع  درگرفته است اسالم تاریخ طول در که را عظیمی

 بخشید !خاتمه می 

سنّت نبوی ارجاع شده ذکر نشده و بهتوان گفت: فروع احکام نماز نیز در قرآن می

است. این پاسخ البته صحیح است، با این تفاوت که نماز، از فروع دین است، در حالی که 

از مسائل محوری و اساسی اصول دین است که مقّوم  موضوع معرفی اهل بیت

 ع، در شمار فروحال آن که موضوع تعداد رکعات نماز. باشدفروعات و احکام عبادات می

 .آیدشمار میبه، دینی در مقابل اصول دین اسالم

ی در زیارت جامعه. سنّت آزمایشی است که اشاره شدهرحال، یک مسألة مهم، به

در این آزمایش و امتحان مردم به« ْلباُب اْلُمْبَتلی ِبِه الّناُساَو» عنوانبه کبیره نیز از امامان

 . یاد شده استامر مهم 
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 خالصۀ بحث .4-5

 ،شد مخالفان آن حضراتو دیگر معصومین موجب می نام علیریح بهتص -1

 . تحریف نمایندقرآن کریم را تحریف کنند یا متّهم به

پرداخته است  ذکر خصوصیات حضرت علیآیات متعدّدی در قرآن کریم به -2

رت امیرالمؤمنین و والیت آن حضبه« َاْلِکناَیُة َاْبَلُغ ِمَن التَّْصریِح» مدلولکه به

 .. .و « ليلة المبيت» و« برائت» مانند آیة  ،داللت دارند

غالباً روش قرآن این گونه است که از بیان شفّاف و صریح مطلب خودداری  -3

 . یابی و تأمّل در آن مطلب همواره باشدکرده است تا امکان نکته

بد حکّام مست ،چه بسا در صورت مطرح شدن نام معصومان در قرآن مجید -4

 .پرداختندنسل کشی میری از والدت آنان بهجهت جلوگی

در صورت تصریح و  ،عناد و لجاجت داشته باشد اگر کسی حق را نپذیرد و سر  -5

 1«ال ُیؤِمُنوا ِبها َو ِاْن َیَروا ُکلَّ آیٍة» :بیان قرآنبه. توضیح نیز نخواهد پذیرفت

ُة اْلِعْلِم َو َعلیٌّ َانا َمدْیَن»: الصّدورقطعی  حدیث معروف و مورد گونه که درهمان

در این عبارت رفعت و بلندی است « علی» معاندان گفتند مراد ازبرخی از « باُبها

. این شهر بلند است شود که من شهر علم هستم و درِو معنی حدیث این می

 « گوش باز و این عمی! چشم باز و»

سنّت هـه بوجّـت ،ه اشاره شدـه کـونـگانـهم ،وجیهـواب و تـترین جو متقن -6

وده که خداوند اراده فرموده است در فضایی که امکان ـان بـال و امتحـابت

قّ ره ـراه حهـد و بـه تشخیص دهنـراهانش راه را از بیـبندگ ،اشدـراف بـانح

 . یابند
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 نتیجه گیری .4-6

 :خوانیممی ی کبیرهعبارات زیارت جامعهدر 

  َو اُولِی اْلَاْمِر ...ِة َلسَّالُم َعَلی اْلَائمَِّة الدُّعاا -1

  َو َقَرَن طاَعَتُکْم ِبطاِعَتِه -2

 .َو َمْن َأطاَعُکْم َفَقْد َاطاَع اهلل -3

 :فرمایدمی ی نساءی مبارکهسوره 59ی آیه و

 ُأألمِر ِمنُکماولی الرَُّسوَل َو َأِطیُعواو َیَأیَُّها الََِّذیَن َءاَمُنوا َأِطیُعوا اهلَل 

 :شود کهاستفاده میصوص از مجموع این ن

یعنی  .اطاعت از خدا وصل شده استبه اطاعت از رسول و اطاعت از اهل بیت

اطاعت کند در حقیقت از خدا اطاعت کرده است و این  هرکس از این خاندان رسالت

 .ی اولی االمر نوشته شده مطابقت داردموضوع با بیشتر اقوالی که در این تفاسیر درباره

سرپرست ، اندتربیت الهی کمال یافتهی خود را که بهال بندگان برگزیدهخداوند متع

کند تا مردمان با واجب می، پیامبرو اطاعت آنان را همچون اطاعت از  دهدمیمردم قرار 

 . ندرو در بهشت برین جای گی ،سعادت دست یابندتبعیّت از این امامان الهی به

از اوامر و نواهی شخص امام است در بیان از مقام رفیع امامت که مستلزم اطاعت 

  .نام برده شده است «افتراض طاعت مطلق»با عنوان ، روایات
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 هشتم یآهی

َو ديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َو َلْو َكِرَه   ُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدى

 (9 :( و )صف33ّ :)توبه  اْلُمْشِرُكون

 )زیارت جامعۀ کبیره( سَلَهُ بِالْهُدی وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ المُشْرِکُونَاَرْ

 مفردات -1

أْشَهُد َانَّ ُمَحمَّدًا َرُسوُل : ابوبکر بن االنباری دربارة این گفتة مؤذّن: ابن منظور گوید

گویم که محمّد از جانب خداوند عزّوجلّ پیوسته ا میدانم و آشکاریعنی می: گفته است، اهلِل

فرستاده او را معنای رسول در لغت کسی است که خبرهای کسی را که  .دهدخبر می

  1.کندپیوسته بیان می ،است

ابن . معنی رشاد و راه راست  یافتن استهدی ضدّ ضالل است و به: نیز گوید

سوی یعنی راه راست که خداوند مردم را به ( ُهَو اْلُهدیُقْل ِانَّ ُهدَی اهلِل) آیة: اسحق گفته است

 2.همان راه حقّ است ،کندآن دعوت می

اَظْهَرَ اهللُ الْمُسْلِمینَ عَلَی : وَ یُقالُ.. .اِذا غَلَبَهُ وَ عَالهُ  ءِظَهَرَ عَلیَ الشَّی: نیز گوید

 3.الْکافِریِنَ اَیْ أعْالهُمْ عَلَیهِمْ

                                                 

 .ظهر ،لسان العرب -2  .لسان العرب: رسل -1

 .لسان العرب: هدی -3
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 نااقوال مفسّر  -2

ِمَن  (ِباْلُهدی)ُمَحّمدًا صلَّی اهلل علیه و آلِه  (ُهَو الَّذی َاْرَسَل َرُسوَلُه): نویسدطبرسی می .2-1

ِلُیْظِهَرُه َعَلی الّدیِن )دیُن اْلِاْسالِم َو ما َتَعبََّد ِبِه اْلَخْلُق  َو ُهَو (َو دیِن اْلَحقِّ)اْلِعباَدِة َلُه  الِصالتَّوحیِد َو ِاْخ

َو ِفی هِذِه َدالَلٌة َعَلی ِصحَِّة ُنُبوَِّة َنبیِّنا  (َو َلْو َکِرَه املْشِرُکوَن)اْلُحاَِّة َو التَّأییِد َو النُّْصَرِة بِ (ُکلَِّه

ْلَقْهِر َو ِاْعالِء َقْد َاْظَهَر دیَنُه َعَلی َجمیِع اْلَاْدیاِن ِبااِلْسِتْعالِء َو ا ِلَأنَُّه ُسْبحاَنُه ،ِه َو آِلِهُمَحمٍَّد َصلَّی اهلُل َعَلْی

َفِلذِلَک ُاْدِخَل  ،اْلَاْدیاِن َو َاراَد ِبالدِّیِن ِجْنَس .واِنالشَّأِن َکما َوَعَدُه ذِلَک ِفی حاِل الضَّْعِف َو ِقلَِّة اْلَاْع

 1.اْلَاِلُف َو الَّالُم

 : عامل داردپیروزی اسالم چند : در تفسیر نور در ذیل آیة مذکوره آمده است .2-2

 ؛(ُهَوالَّذی)اراده و امداد الهی   الف( 

 ؛(َرُسوَلُه)ب( رهبری معصوم و الیق 

 ؛ (ِباْلُهدی) (  نیاز طبیعی جامعه 

 2.)َو دیِن اْلَحقِّ(د( داشتن حقانیّت 

که  استحاوی این پیام  "َو َکفی ِباهلِل شهیدًا"سورة فتح  28آخر آیة  عبارت

 3.کافی است گواهی خداوند، بلکه پذیرفتن مردم مهّم نیست

معنای که نقل از کافی ذیل آیه از محمّد بن فضیل روایت کرده در تفسیر جامع به. 2-3

ُهوَالَّذی َاْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهدی َو ِدیِن » :مگفت . دمپرسی آیه را از حضرت موسی بن جعفر
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د و ائمّه است که خداون منظور والیت امیرالمؤمنین: یعنی چه؟ فرمود« اْلَحقِّ

یعنی « ِلُیْظِهَرُه َعَلی الّدیِن ُکلِِّه»: گفتم .والیت است، امر کرد و دین حق محمّد به

  .1دهدغلبه می آن والیت را بر تمام ادیان در وقت ظهور حضرت حجّت: چه؟  فرمود

  : قُرطُبی گوید. 2-4

یعنی  «هُدی» و. و سلّم است]و آله[ محمّد صلّی اهلل علیه  « رَسُولَهُ» مراد از

هنگام نزول ، این: اندابوهریره و ضحّاك گفته م ادیان،اپیروزی اسالم بر تم در مورد. فرقان

و   مهدی است که هیچ کس باقی هنگام خر، آن: وَ سدّی گفته است. است عیسی

  2.دهدن که یا مسلمان شده و یا جزیه میماند مگر اینمی

 : زمخشری گوید. 2-5

 . السّالم را ]و آله[ ا غالب گرداند حضرت رسول علیهت: [ یعنیِلُیْظِهَرُه]

اسالم( را )یا غالب گرداند دین حقّ  ،بر پیروان تمامی ادیان: [ یعنیَعَلی اَلدیَِّن ُکلِِّه]

 : و باز در تفسیر مذکور آمده است. بر تمامی ادیان

بر تمامی ادیان : نیتا متعالی گرداند آن را ]عَلَی الدّینِ کُلِّهِ[ یع: [ یعنیِلُیْظِهَرُه]

دیگر بار فرود آید بر روی  و از مجاهد نقل شده است که وقتی حضرت عیسی .مخالف

 3.زمین جز دین اسالم هیچ دینی نخواهد بود

 : تفسیر المنار آمده استدر  .2-6

وشن یعنی آن را توضیح داد و ر: َءَاظَهَر الّشی: شود[ گفته میِلُیْظِهَرُه َعَلی الّدیِن ُکلِِّه]

أو  ِءأْظَهَر ُفالنًا َعَلی الشَّی وَ .ساخت و آن را چنان ظاهر گردانید که خفائی در آن پیدا نشود

أْو  ِءلشَّیَو َاظَهَرُه ُفالنًا َعَلی ا ...او خبر دادیعنی او را از  آن چیز آگاه کرد و آن را به: َِعَلی اْلَخْیر
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داد و مستعلی گردانید و استعال در اینجا از  او را بر فالن شخص رفعت: یعنی َعَلی اَلشَّْخِص

 ...هایاآقایی و پیروزی یا شرافت و جایگاه یا از حیث همة این. حیث علم و استدالل است

یکی ازآن دو( این است )دو قول هست ره( ه)لیظو دربارة ضمیر منصوب در اینجا 

 . است و این قول از ابن عبّاس ]وآله[ پیامبرراجع است به ،که ضمیر

ــن     ــه ای ــت ک ــن اس ــه دوّم ای ــو وج ــه  ،میرض ــت ب ــع اس ــه  راج ــقّ ک ــن ح دی

 1.با آن فرستاده شده است وسلّم ]وآله[علیه اهلل صلّیپیامبر

 روایات -3

ُن َابی َاوَُّلُهم َامیُراْلُمؤِمنیَن َعِلیُّ ب ،ِمنَّا ِاثَنا َعَشَر َمهِدیًَّا »: َعلٍَّی َعَلیِهَما السَّالُم ُن بُنَقاَل احُلَسْی .3-1

ِبِه ِدیَن اْلَحقِّ َعَلی الدیَِّن ُکلَِّه  ُیْظِهُر.. .ِباْلَحقِّ دِی َو ُهَوِ اْلِاماُم اْلقاِئُمطاِلٍب َو آِخُرُهم  التَّاِسُع  ِمن ُوْل

  2. ...َو َلْو َکِرَه املْشِرُکوَن

اوّل آنان امیرالمـؤمنین   ،داریم 3دوازده مهدی ما: فرموده است حسین بن علی

 ...حـقّ اسـت  فرزند من است و او امام قائم به بن ابیطالب است و آخرین آنان نهمین علیّ

 .سازد هرچند که مشرکان را خوشایند نباشددین حق را بر همه ادیان غالب می وسیلة اوبه

ُهَو ): ِل اهلِل َعزَّوََّجلََّسَأْلُتُه َعن َقْو: َعْن َاِبی احَلَسِن الَکاِظُم َعَلْیِه السَّالُم  َقاَل، حمّمدبن الفضیل. 3-2

)ِلُیْظِهَرُه : ُقلُت .َو اْلِوالَیُة ِهَی دیُن اْلَحقَّ ،ُهَو الَّذی أَمَر َرُسوَلُه ِباْلِوالَیِة ِلَوِصیِِّه: قال (...الَّذی َاْرَسَل

 . ...ِماْلقاِئ ِیِع اْلَاْدَیاِن ِعْنَد ِقَیاِمُیْظِهُرُه َعَلی َجم: َقاَل (َعَلی الدَّیِن ُکلِِّه
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حقـایق واالی الهـی هـدایت    دایت شده، که خداوند، آنهـا را بـه  ـام هـدی، یعنی دوازده امـدوازده مه -3

 فرموده است.
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 آیهدربارة این : روایت کرده و گفته است محمّد بن فضیل از ابوالحسن الکاظم

است که دستور والیت برای  یعنی این که خدا: فرمود .دمیسپر[ از او ...]هُوَالَّذِی اَرسَلَ

)تا آن را  :گفتم .و والیت همان دین حقّ است ،رسول خود داده استجانشین پیامبر را به

آن را بر همة ادیان غالب  ،ام قائمـهنگام قیام ام: گفت.  الب سازد(ـا غـهدینر همه ـب

 1.سازدمی

 نتیجه گیری -4

که درآیات  است « دین حقّ»اشاره به ،از زیارت جملهدر شرح این  مهمنکته 

دین حقّ  ،بسیار روشن است که در میان تمام ادیان است.آن تصریح شده به نیزمربوطه 

ه است و خدای تعالی ارائه شد وسیلة پیغمبر خاتمیان است که بههمان خاتم اد

و در جای دیگر  .اسالمی که با او ایمان باشد 2ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اْلِإْسالم: فرمایددربارة آن می

 .َرِة ِمَن اْلَخاِسِرينِخَو َمن َيْبَتِغ َغيَْ اْلاْسَلِم ِديًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو فِى اأَل: فرمایدمی

یعنی کسی که غیر از اسالم آئینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد 

 3.و در آخرت از زیانکاران است

ی خدا و فرستادة او پیغمبر خاتم بر هدایت و دین حق و ییکتابنابراین شهادت به

معصوم ر محضر مبارك امام از اصول عقاید و گواهی آن د ،غلبة آن دین بر تمام ادیان

 .مورد توجّه است

هم ، این غلبه .بارها در قرآن تکرار شده است ، وعده غلبة اسالم بر همة ادیان

تواند بوده و هم می تواند ازجهت علمی و منطقی و غلبه در استدالل باشد که همیشهمی

بندگان ، ارثان زمینآیندة تاریخ باشد که اسالم جهان را فرا خواهد گرفت و وای بهاشاره

آیندة تاریخ از نظر ما بسیار روشن و قطعی است و با ظهور حضرت  .صالح خواهند بود
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 . دنیا پر از عدل و داد خواهد شد ،آخرین امام معصوم از اهل بیت پیامبر ،مهدی

ولی با  ،برای تحققّ این آیات ذکر شده نزول عیسی ،چند در روایات عامّههر

در زمان ظهور مهدی آل  نزول عیسی، اندعامّه آورده محدثانایات که سایر روتوجّه به

 . محمَد عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف است

ی خدا و ییکتاشود که شهادت بهاز تلفیق این آیه با جملة زیارت استفاده می

قاید از اصول ع ،فرستادة او پیغمبر خاتم بر هدایت و دین حقّ و غلبة آن دین بر تمام ادیان

 . 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 

ولی غلبه و ظهور خارجی آن که دینی جز اسالم ، تحققّ یافته در عصر رسول خدا

د معصوم رسول است و در عصر ظهورآخرین فرزن یافتهحقّق نتمسلّماً ، باقی نماند

 .یافتحققّ خواهد ت خدا
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 نهمیآهی

 (86 :هود) َبِقيَُّت اللَِّه َخٌي لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي  َو َما َأَنا َعَلْيُكم حَبِفيظ

  رت جامعۀ کبیره(زیا) «اهللِ بَقّیۀِ وَ»

 مفردات -1

است « بَقِیَ» ریشةصفت مشّبهه از  "فعيلة"بر وزن « بَقيّة»نویسد: مصطفوی می. 1-1

 .است (ضدّ فناء) "بقاء"مصدر این مادّه . آن ملحق شده استمبالغه به« ة» که

  (27-26، الرّحمن) َوْجُه َربَِّك ُذو اجَلَلاِل َو اْلاْكَرام  َو َيْبَقى. َمْن َعَليَها َفاٍن كلُّ

چیزی آمده معنای رسوخ و نفوذ زوال و نیستی در حریم تقابل دو واژه در این آیه به

. معنای عدم رسوخ و نفوذ زوال و نیستی در حریم آن خواهد بوددر نتیجه بقا به .است

باقی ، هر دلیلیشود که خدای سبحان آن را بهچیزی گفته میبه« اهلل بقيّة» بنابراین

 1.گذاشته و زوال و نابودی در آن راه ندارد

فالنی بقیّة : قَوْمِهِ بَقِيَّةُفُالنٌ . نیزآمده استمعنی اخیار و خوبان به: بقيّةشرتونی گوید: . 1-2

 2یعنی از اخیار و خوبان آنان است. باشدقومش می

است و ظاهراً آن در وقتی است که با را برای آن آورده معنی رحمت و شفقت  . لویس1-3

لَی نباشد این رَحِمَهُ وَ شَفَق عَلَیهِ و در جایی که حرف عَ: بَقِیَ عَلَیهِ: حرف علی متعدّی شود

 3.معنی راه ندارد

                                                 

 .بقی ،اقرب المورد -2 .300ص  ،1   :یققالتّح -1

 .بقی ،المنجد -3
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 نااقوال مفسّر -2

معنی باقی و پایدار است یعنی سود حاللی که از طرف خداوند بقیّه به: طبرسی گوید. 2-1

روشی ـفماند اگر مؤمن باشید برای شما بهتر است از مالی که از راه کمبرای شما باقی می

دانید آنچه از اشید یعنی اگر خدا را رازق میاگر مؤمن ب .رازو و پیمانه باشدـردن تـککم و

  1.تر خواهد بودماند نافعحالل برای شما می

 و ،االخبارو عیون ،ات متعدّدی از اصول کافیـروای ،ة مذکورهـذیل آی ویزیـح. 2-2

روایتی از امام  هاز جمل ،ده استکرو احتجا  طبرسی نقل  النّعمةالدّین و تمام کمال

َبِقیَُّة » آیة ،خواندهنگام قیام میبه ای که حضرت قائمین آیهنخست: که فرمود باقر

خلیفة  و حجّت و اهللبقيّةمن : فرمایدگاه میآن. است« اهلِل َخْیٌر َلُکْم ِاْن ُکْنُتْم ُمؤِمنیَن

 اهللبقيّةدرود بر تو ای : گویدکند میاو سالم میهر مسلمانی که به، شما هستم خدا بر
  2.زمینروی  بر

گذارد بعد از اداء حقوق یعنی آن چه خداوند برای شما باقی می اهللبقيّة: قرطبی گوید .2-3

ربیع گفته است یعنی آنچه خدا  . یعنی طاعت خدا اهللبقيّة: مجاهد گفته است . با عدالت

 قتاده و . رحمت خدا: ابن زید گفته است . ترس ازخدا: فرّاء گفته است . واجب کرده است

  3.رزق خدا: بهرة شما از جانب پروردگارتان و ابن عبّاس گفته است: حسن گفته است

ماند بعد از پاك شدن یعنی آن حالل که برای شما باقی می اهللبقيّة: گویدزمخشری . 2-4

 4.شدن از آنچه برای شما حرام است و دور
 نویسد:. مولی ابوالحسن شریف عاملی می2-5

                                                 

 .392-390، ص 2   :نور الثقلین -2  .241، ص 5   :مجمع البیان -1

 .86، ص 9   :الجامع ألحکام القرآن -3
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الشئ یعنی آنچه  ةبقيفنا و زوال هستند.  ات ـ این کلمات، ضدّ، الباقیةباقي، ةبقي

علیه و علیهم  ویژه حضرت قائمائمه بهدر سورة هود، به« اهللةبقي»ماند. پس از آن باقی می

 تفسیر شده است. سالمال

 مشابه آن در چند آیه دیگر وارد شده است، از جمله در آیات:

. مراد، دودمان پیامبران است و بعضی از 1ترك آل موسی و آل هارون مما ةبقيـ 

 است. آثار پیامبران که اکنون در اختیار ائمه

 شده است. امامت و والیت اهل بیت. تأویل به2ةباقي ةکلمـ 

 4شده است. مودت اهل بیتنیز تأویل به 3ـ الباقیات صالحات

 روایات -3

  َعِن اْلقاِئِم ُیَسلَُّم َعَلیِهِ اْمَرِة امُلوِمنیَن؟ َسَاَلُه َرُجٌل: قاَل َعن ابی عبداهلل الّصادق. 3-1

َو ال َیَتَسمَّی ِبِه َبْعَدُه ، ِبِه َاَحٌد َقبَلُه مََّسَلم ُی ،مؤِمنیَنَذاَک اسٌم َسمَّی اهلُل ِبِه َامیراْل، اَل: َقاَل

 َکْیَف ُیَسلَُّم َعَلیِه ؟ ، ُجِعْلُت ِفداَک : ُقْلُت . ِاالَّ کاِفٌر

ُثمَّ َقَرأ )َبقیَُّة اهلِل َخْیٌر َلُکْم ِاْن ُکْنُتْم  .«َالسَّالُم َعَلْیَک یا َبِقیََّة اهلِل» َیُقوُلوَن: قاَل

 5.ُمؤِمنیَن(

نام امیرالمؤمنین سالم به آیا بر حضرت قائم :پرسید از امام صادقشخصی 

 شود؟می

                                                 

 .28 :زخرف -2  .248 :بقره -1

 «.بقیه»، ذیل 105ص  :االنوار ةمقدمه مرآ -4 .46 :کهف -3

  .412و  411، ص 1   :کافی -5
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 .اسم نامیده است آنرا به و آن اسمی است که خداوند امیرالمؤمنین ،نه: فرمود

آن اسم نامیده آن اسم نامیده نشده و بعد از او نیز هیچ کس بهپیش از او هیچ کس به

 .شود مگر کافرنمی

 شود؟ پس چگونه بر او سالم می ،فدایت گردم: گفتم

َخْیٌر )َبقیَُّة اهلِل  سپس این آیه را خواند .«َالسَّالُم َعَلْیَک یا َبِقیََّة اهلِل» گویندمی: فرمود

  .َلُکْم ِاْن ُکْنُتْم ُمؤِمنیَن(

ِه ْیَتَمَع ِاَلَرُه ِالَی الَکعبِة َو اْجَذِلَک ُخُروُج قاِئِمنا َفِاذا َخَرَج َاسَنَد َظْهَد َفِعْن: ...  َقاَل الّصادُق. 3-2

ُمؤِمنیَن(، ُبمَّ  ُکنُتْم ٌر َلُکْمیَُّة َخْی: )َبِقُةَثالُثِمأٍة َو َثالَثَة َعَشَر ّرُجاٌل َو َاوَُّل َما َینِطُق ِبِه هِذِه اآلَی

َک یاغ َبِقیََّة َالسَّالُم َعَلْی»ِالَّا قاَل: ِه ُمسلُِّم ، َفال ُیسلُِّم َعَلْیُکْمَیُقوُل: َانَّا َبِقیَُّة اهلِل َو ُحاَُّتُه َو َخلیَفُتُه َعَلْی

 1«...ِضِهاهلِل ِفی َاْر

کند  ردر آن هنگام است و وقتی که ظهو دی ماظهور مه ... تهاستگفصادقامام

شوند و اوّلین یش او جمع میپده مرد زدهد و سیصد و سیپشتش را به کعبه تکیه می

سپس « ُمؤِمنیَن ُکنُتْم ٌر َلُکْمَبِقیَُّة َخْی »آورد این آیه است: چیزی که بر زبان می

ای که بر او کنندههـر سالم. حجّت او و خلیفة او بـر شما هستم. و  بقيةاهللگوید: مـن  می

 اش.گوید: سالم بر تو ای باقی ماندة خدا در زمینکند میسالم می

 بیان شارحان -4

آیة اهلل اشاره است به بقية نویسد:میمرحوم محمّد تقی مجلسی درشرح این جمله . 4-1

                                                 

  .331ص  :النّعمة کمال الدّین و تمام -1
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تعالی  که حق سبحانه و یایعنی طایفه« َبقیَُّة اهلِل َخْیٌر َلُکْم ِاْن ُکْنُتْم ُمؤِمنیَن» کریمة

خلفای الهی که خلیفة خود گردانیده ]معنای دیگر:[ یا ، دارد تا انقضاء دنیاایشان را باقی می

اگر از اهل علمید   ؛اند از جهت شماخیر محض ،نیابت او خالیق را هدایت کننداست که به

از  ،جهت شماخواهید دانست که وجود ایشان بهتر است از  ،یا اگر بدانید ایشان را

و ممکن است  .انداخبار بسیار وارد شده است که مراد از ایشان ائمّة معصومینو  .هرچیزی

چنان که حق  .چنان که ظاهر آیه است ،اعمّ از جمیع انبیاء و اوصیاء باشد ،که مراد از آن

اتره وارد در احادیث متو .«انَّی جاِعٌل ِفی ااَلْرِض َخلیَفًة» سبحانه و تعالی فرموده است که

مطلق خلیفه است از حضرت آدم تا  ،است از ائمّة هدی صلوات اهلل علیهم که مراد از آیه

ام که خلیفه از من همیشه در یعنی مقرّر ساخته ،حضرت صاحب الزّمان صلوات اهلل علیهم

ی خلیفه را یعنی اوّل حقّ سبحانه و تعال « َاْلَخلیَفُة َقْبَل اخَللیَقِة» و وارد است که .زمین باشد

تا آن که خلق را بر خدا حجّتی نباشد که اگر رسولی  ،خلق را آفرید آفرید و دیگر

 1.رفتیمبودیم و بر راه ضاللت نمیما بر ضاللت نمی ،فرستادی می

َبقیَُّة : »فرمایداهلل کسانی هستند که خداوند سبحان در مورد آنان میبقيّةنیز گوید: 

سوی یعنی آنها را تا انقضاء دنیا برای هدایت خلق به «ْنُتْم ُمؤِمنیَناهلِل َخْیٌر َلُکْم ِاْن ُک

اخالق خدا خلّق بهتخاطر این که مبلکه آنان سبب بقاء دنیا هستند به ،داردخدا باقی می

 2.هستند اهللبقيةهستند پس گویا که آنان 

معنـای  بـه  بقيّةة : ه اسـت ـه گفتـ ـن جملـوضیح ایـداهلل شبّر در تـوم سیّد عبـرحـم .4-2

رحمـت خـدا هسـتند کـه خـدا بـر بنـدگانش         بنابراین خاندان رسالت .آید رحمت می

خـاطر آنـان خلقـش را بـاقی     و یا جمعی که خداوند بـه  ،اده استـان منّت نهـواسطة آن به

تشان بر حضرا اهللبقيةبنابراین اطالق کلمه  .ذارده و مورد رحمت خویش قرار داده استـگ

                                                 

 .466، ص 5   :روضه المتقین -2  .703، ص 8   :لوامع صاحبقرانی -1
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 1.است از باب مبالغه

معنای کسی است که قبل از همه و بعد از همه به بَقيّةُاهللکشفی بروجردی گوید:  .4-3

قبل از اشیاء آفریده  ،این انوار. موجود است و آن انوار آل محمّد صلوات اهلل علیهم است

 .عالم اکبر بوداین مربوط به .تسا فنای همه موجود شده و بعد از

ودیعت نهاده آن حقیقتی است که در هر موجودی به ،اصغرعالم نسبت به بقيّةاهللو 

اسم اهلل مصدر موجودات است و  .از مصادیق اسم اهلل هستند ،هاهر کدام از آن ودیعه .شده

« ِبُکْم َفَتَح اهلُل َو ِبُکْم َیْخِتُم» در این زیارت. گرددآنها برمیهمة شئون و مراتب به

َبقیَُّة اهلِل َخْیٌر َلُکْم ِاْن ُکْنُتْم : شریفه آمده است آیة که در چنان ،آن اشاره داردبه

 2.ُمؤِمنیَن

 گیرینتیجه -5

آوردیم و از تلفیق این آیه با عبارت زیارت جامعة  هللابقيّةآنچه در معنای با توّجه به

 :شود کهاستفاده می ،کبیره

سورة  ة مبارکةآیکه در عبارت زیارت جامعة کبیره است از  اهللبقيّةترکیب اضافی 

اند، و فقط این معنی را نیاوردهاسیر اهل سنّت ـتف بیشتری ـول،  ده استرگفته شـبود ـه

 . دنادهیک مصداق )رزق حالل( توجه کربه

این است که تمام رهبران راستین که پس از مبارزه  احادیث معتبرلیکن مستنبط از 

و این بطن آیه . اند«بقيّةاهلل» نندمابا دشمن سرسخت خود برای یک قوم و ملّت باقی می

                                                 

 . 103ص  :االنوار الالمعه -1

  .288ص  :الجامعه ةالشموس الطالعه فی شرح الزیار -2
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 مطابقت دارد.« اهللةبقي»با ظاهر معنی 

ی هآخرین پیشوا و بزرگترین رهبر ال مهدی موعودحضرت از آنجا که نیز، 

 اهلل است و بقيّةترین مصادیق روشن یکی از ،است پس از قیام پیامبر اسالم

بعد از پیغمبران و الهی باقیمانده خصوص که تنها به ،است او این لقببه ترینشایسته

 . است امامان

 





 171 \ ی کبیرهفصل پنجم. بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعه

 دهم یآهی

 (7 :و انبیاء، 43 :نحل) ُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َلا َتْعَلُمونَئَفس

  )زیارت جامعۀ کبیره( و أَهلِ الذِّکرِ

 مفردات -1

حالتی است آید و مراد از آن یاد میگاهی چیزی به .یادآوری است ،کرراغب گوید: ذ .1-1

قبالً حاصل کرده  انسان چیزی راکه معرفت و شناخت آن را ،وسیلة آندر نفس که به

 :بازاندیشی ذکر دوگونه است .کندحفظ می ،است

 .یاد و ذکری که بعد از فراموشی است -1

بلکه برای ادامة حفظ کردن و  ،ذکری که پس از فراموشی نیست -2

 1.خاطرسپردن است به

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

 43انبیا و آیة  ةسور 7 الذّکر ذیل آیةاهلصاحب قاموس قرآن بحث مفصّلی راجع به .1-3

 .(19-17، ص 3)   است سورة نحل مطرح نموده

 نااقوال مفسرّ -2

 شمارد:طبرسی اقوال در مورد اهل الذکر را برمی .2-1

 اهل» بنابراین. آگاهند ،عمّ از مؤمنان و کافرانا ،گذشتگانتاریخ کسانی که به .اول

 می ازعل هر و ،سهو ضدّ و بودن متذکّر یعنی ذکر که است بدیهی. علم اهل: یعنی« ذکر

                                                 

 .15، ص 3   :قاموس قرآن -2  .مفردات: ذکر -1
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 ،علم جایبه ،سبب یعنی، ذکر: جایز است که دلیلاین به. شودیادآوری حاصل می تذّکر و

 . رود کاربه مسبّب یعنی

 . هری استزجا  و از، این قول از رمانی

دانید از اگر نمی :یعنی ؛منظور اهل کتاب است: ابن عبّاس و مجاهد گویند دوم.

زیرا آنان اخباری را که  ،مشرکین استاین خطاب به .اهل تورات و انجیل سئوال کنید

خاطر شدّت و پیامبر را بهکردند میتصدیق ، دادندهای خود  مییهود و نصاری از کتاب

 . ردندشممیدروغگو دشمنی 

همین قریب به . زیرا ذکر یعنی قرآن ،مقصود اهل قرآن است: ابن زید گوید سوم.

اهل ذکر »: روایت کرده اند که فرمود جابر و محّمد بن مسلم از امام باقررا مضمون 

یکی از  بنابر ، و این1()ِذْکرًا َرُسواًلرا ذکر نامیده  پیامبر، خداوند در قرآن کریم .«ماییم

 2.است دو وجه

، روایت از کتب روایی مشهور از جمله بصائر الدّرجات 18 ،ذیل آیة مذکوره حویزی. 2-2

تفسیر علیّ بن  ،المناقب ابن شهرآشوب، الکافی روضة، الرضا اخبار عیون ،اصول کافی

 پیامبر اکرم ،«ذکر» مضمون که مراد از با اینابراهیم و تفسیر عیّاشی نقل نموده 
 . هستند ائمّه، اهل الّذکراست و 

رسول و از آل« رـذّکـال» وانـرآن تحت عنـاز ق ادیث،ـن احـن در ایـهمچنی

عنوان نمونه به. یاد شده است« و مسئولون ،اهل الذّکر» عنوانصلوات اهلل علیهم به

و سئوال شدگان ما است  محمّد کرفرمود: ذ امام صادق :گویدعبدالرّحمن کثیر می

 3.هستیم

وشّاء  آورده، از جمله این کهاحادیث مختلفی  ،ة مورد نظرـل آیـذیردی ـجروـب .2-3

اهل ذکر ما هستیم و مردم : ودـرمـف. رسیدمـه را پـای آیـمعن از حضرت رضا: 4گفت

                                                 

 .469، ص 6   :مجمع البیان -2  .10 :طالق -1

 .3، حدیث 210، ص 1   :بنگرید: کافی -4 .59-55، ص 3   :نوراثقلین -3
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پس شما مسئول و ما سائل هستیم؟  :ردمـرض کـحضورش ع. ا بپرسندـد از مـایـب

: واجب است یا خیر ؟ فرمودند م جواب سئوال ماآیا بر شما ه: مجدّداً گفتم . بلی: ودندـفرم

دهیم وگرنه پاسخ جواب می ،اگر مقتضی و صالح بود و بخواهیم .ما مختار هستیم ،خیر

 1.نخواهیم داد

 ،نحو اختصار بیان شده و طبق روایاتتفسیر بهچند اقوال  ،در تفسیر احسن الحدیث. 2-4

 2.اندفی شدهامامان صلوات اهلل علیهم اجمعین اهل ذکر معرّ

پذیرد و آن مراجعه می که عقل هر بشرآورده یک اصل کلّی را  ،ذیل این آیه قرائتی .2-5

دانید از آگاهان و اهل خبرة آن سئوال یعنی هرچه را نمی ،اهل علم و کارشناس استبه

اهل بیت پیامبر معرّفی  ،«اهل ذکر» البتّه در زمینة مسائل دینی بهترین مصداق .کنید

 . اندشده

کثیر و آلوسی در تفاسیرشان ذیل این ابن ، طبری آمده، تفسیر نور براساس آنچه در

 3.انداهل بیت پیامبر معرّفی کرده اهل ذکر را ،آیه

زیرا امر  ،ر وجوب تحصیل علمـة شریفه دالّ است بـآی وید:ـشاه عبدالعظیمی گ .2-6
فطری و جبلّی ، عالمجوع جاهل بهر بپرسند.ادانی از اهل دانائی ـاید در صورت نـرمـف

َطَلُب  :حدیث نبویکه چنان  ،و اخبار بسیار در وجوب تحصیل علم وارد شدهاست 

باشد نه ن میـراد علم دیـو م رات استـه متواتـاز جمل 4اْلِعْلِم َفریَضٌة َعَلی ُکلِّ ُمْسِلٍم

 ه،ر در این آیة شریفـز اهل ذکراد اـن مـلک. ایدـم از اهلش سئوال نمـآن ه، ر علمیـه
 5.هستند هدی ةائمّ

اس ـن عبّـاب. داندمی ل کتابـمؤمنان اهرا ذّکر ـل الـاه سفیان وید:ـرطبی گـق -2-7

                                                 

 .42-41، ص 4   :تفسیر جامع -1

وع کنیـد  ـرجـ « مبـیّن رآن بهـاحتیا  ق»وضوع ـدر خصوص م .446-445ص  ،5   :دیثـاحسن الح -2

، 25شـمارة   :ی سـفینه ی علمی مکتـوب بـا صـاحب ایـن تفسـیر، توسّـط نگارنـده. فصـلنامه        مصاحبه به

 .389، ص 6   :تفسیر نور -3  .128 ـ125ص

 .209-208، ص 7تفسیر اثنا عشری؛    -5 .1، ح30ص :، کتاب العلم1  :بنگرید: کافی -4
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و بعضی گفته اند مراد از اهل الذّکر اهل علم . اهل الذّکر یعنی اهل قرآن: گفته است

 1.هستند

از مجاهد روایت شده که  .ریاهل ذکریعنی اهل کتاب از یهود و نصا: آلوسی گوید. 2-8

ابن جبیر  ابن عینیّه و اعمش و ...بنابراین اهل ذکر در اینجا یعنی یهود ،کتاب یعنی تورات

مانند عبداهلل بن سالم و سلمان  ،اندکه مسلمان شده انداهل کتاب مراد کسانی از :اندگفته

 .و دیگران فارسی

قرآن است بنابراین اهل ذکر  ،رـکراد از ذـم: اندد گفتهـن زیـر و ابـوجعفـاب

 ،ائمّة اهل بیتاند بهبعضی از امامیّه آنان را اختصاص داده .کلّی طوربه ،ان هستندـمسلمان

 رضی اهلل تعالی عنه جعفرن مسلم از ابیـر و محمّد بـابـروایت جاند بهردهـو استدالل ک

اند تفسیر کردهو بعضی از آنان ذکر را  .ما اهل ذکر هستیم: که گفته است

 .وسلّم ]وآله[علیه اهلل صلّیپیامبر به

رمانی و زجا  و ازهری  .باشداهل قرآن می ،گویم که مراد از اهل ذکرمن می

بنابراین ذکر  .هرکس که باشند ،اندهای گذشتهعلمای اخبار ملّت ،اهل ذکرمراد به: اندگفته

های گذشته اخبار امّتاهان بهاز آگ: مثل این که گفته شده است ،معنی حفظ استبه

  2.بپرسید تا شما را از آن آگاه سازند

سوی اهل کتابند تا شما را آگاه کنند که خداوند به ،اهل ذکرزمخشری گوید:  .2-9

 3.های گذشته نفرستاده است مگر بشر را امّت

 . مولی ابوالحسن شریف عاملی گوید:2-10

رآن ـر، در قـذّکـرون، تـتذکّی رون،ـذکـیر، ـری، ذاکـره، ذکـذکـر، تـات: ذکـکلم
. دـدهرا معنای تنبّه میـر است، زیـذکبهادآوری ـی ع ـواقر در، ـذکّـتار رفته است. ـبک

                                                 

 .147، ص 7   :روح المانی -2  .108، ص 10   :الجامع ألحکام القرآن -1

، 1   :توان دید: تفسیر المنیر نووی جـاوی . همین سخنان را درمنابع زیر نیز می330، ص2  :کشاف -3

   :؛ محاسن التأویل89، ص 5   :؛ تفسیر المراغی44، ص 2   :؛ تفسیر الواضح محمود حجازی501ص 

 .112، ص 10
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و تدبر در آن سامان  دهد. و این کار بدون بیان حقزیرا تذکر می ،1مُذکِّر است ،پیامبر
 گیرد.نمی

 ی تأویل شده است:چند معنذکر که در قرآن آمده، در روایات به

و اطاعت ائمه، معنای متعارف آن، البته در امامت  ، ائمهیامبر، علیپ قرآن،

ویژه این نعمت که توقیف داده های الهی بهپیامبر و ائمه یعنی یادآوری نعمتزمان اقرار به

 پیامبر و ائمه آوریم.ن بهاتا ایم

 ن یافت:توامطالب را ذیل آیات زیر میاین روایات مربوط به

 2کمـ و انه لذکر لک و لقو

 3ـ فاسئلوا اهل الذکر

 4ـ و من اعرض عن ذکری

 5ـ الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری

 6ـ لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم

 7بشرـ و ما هی االّ ذکری لل

 8اذکروا اهللو ـ 

 9ـ و اذا ذکر اهلل وحده

 10ـ من اتبع الذکر

 11ـ و اذکروا اهلل کثیرا

                                                 

 .44 :زخرف -2 مذکّر، به کسر کاف، یعنی تذکر دهنده. -1

 .124 :طه -4 .7 :؛ انبیاء43 :نحل -3

 .10 :انبیاء -6 .101 :کهف -5

 .203 :بقره -8 .31 :مدثّر -7

 .11 :یس -10 .45 :زمر -9

  .10 :جمعه -11
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 1کرذّلبع اـ من اتّ

 2للمتقین ةـ و انه لتذکر

گوییم: ایها الذکر می امیرالمؤمنیندر زیارت نیز آمده است که خطاب به 

رو که آنچه  اند، از آنذکر تفسیر شدهگوید: ائمه به ه )مجلسی(الحکیم. استاد ما عالم

دیگر معارف و احکام، توحید و معاد و دهند، از علم مردم تذکر میصالح کار مردم است به

 است. ترین آنها والیت و معرفت ائمهکه مهم

 قرآن و پیامبر نیز هست. شاید وجه این باشد که آنهاهمین وجه در تفسیر ذکر به

یاد ما ایم، بهپیمانی را که در یوم المیثاق )عالم ذر( دربارة توحید و نبوت و والیت بسته

3آورند.می
 

 روایات -3

«   َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُماونَ »  ِفي َقْوِل اللَِّه َتَباَرَك َو َتَعاَلى  ي َجْعَفٍرَعْن َأِب .3-1

  4. َو ُهُم اْلَمْسُئوُلون ،َأْهُل الذِّْكِر َو آُل َرُسوِل اللَِّه  ،الذِّْكُر اْلُقْرآُن :َقاَل

اهل ذکر  رسولو آل ،استقرآن « الذّکر» مراد از: فرمود مام باقرا

 .و آنان سئوال شدگان هستند ،هستند

: قاَل«   َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن» َعن ابی جعفر علیه الّسالم فی َقوِلِه 2.-3

 5.َو َنْحُن َاْهُلُه ،الُقْرآُن ،َالذَّْکُر

 (دان رسالتـانـخ)ا ـم ن است ورآـق ،رـذّکـراد از الـم: ودـرمـف رـاقـام بمـا

                                                 

 .48 :الحاقه -2  .11 :یس -1

 .181، ص 23   :االنواربحار  -4 .152-151ص  :االنوار ةمقدمه مرآ -3

  .همان مأخذ -5



 177 /  ی کبیرهمعهفصل پنجم. بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جا

 

 1.اهل آن ]قرآن[ هستیم

 گیرینتیجه -4

 در ای کهآیه، بهترکیب اضافی اهل الذّکر که در عبارت زیارت جامعة کبیره است

با بعضی از معانیی که در  ،ولی از نظر معنی .دارد اشارههای نحل و انبیاء آمده است سوره

باشد  چه پیامبر ،مقصود از ذکر .نه با همة آنهامطابقت دارد  ،این تفاسیر آمده است

زیرا آنان هم  ،ثابت و مسلّم است اطالق اهل الذّکر بر ائمّة معصومین، و چه قرآن

دالیل علمای اهل کتاب، بهچنان که تفسیر آن به .اهل القرآنند و هم اهل الرّسول

 مختلف قابل قبول نیست.

است و بنا  های امامانترین ویژگیهبودن، یکی از برجست« اهل ذکر»ویژگی 

، برای آشنایی با دین و معصومین بر فرمان عقل و آیات الهی و روایات پیامبر

حقیقت أصول و فروع دین، همان است که در  .ع کردورج اهل بیتاسالم باید به

 حقیقت دین دست نیافته است.اختیار ایشان است و هر که راهی جز این گزیند، به

 

                                                 

کتاب االنوار،  بحار (؛7و انبیاء،  43نحل، )خوب است در این زمینه به تفسیر برهان ذیل آیات مذکوره  -1

کـافی  بـه و نیز « الّسالم الذِّْکُر َو َاْهُل الذِّْکِر َو َاْنُهُم اْلَمْساُئوُلونَ  َانَُّهْم علیهم»، 9، باب 23جلد االمامه، 

 شود.  رجوع« الّسالم َانَّ َاْهَل الذِّْکِر الَِّذیَن َاَمَر اهلُل اْلَخْلَق ِبُسئواِلِهْم ُهْم علیهم»، باب ةالحجّشریف کتاب 
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  يازدهم یآهی

 (71 :اسراء) ...َيْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ ُأَناِس  ِبِإَماِمِهْم

  )زیارت جامعۀ کبیره( وَ یُحْشَرُ فی زُمرَتِکُم

 

 مفردات -1

ر راست ـواه بـخ ،او اقتدا کنندردم بهـه مـر کسی کـه :امـاموید: ـن منظور گـاب

 . باشند یا گمراه

: اندگروهی گفتهگوید:  «َنْدُعوْا ُكلَّ ُأَناِس  ِبِإَماِمِهْم َيْوَم»: آیةابن االعرابی دربارة  

 1.ِبَنبیَِِّهْم َو َشْرِعِهْم: اندو دیگران گفته ،ِبِکتاِبِهمیعنی 

شود یعنی اوّلشان نگاه داشته می« َفُهم ُیوَزُعوَن» :در قرآن است: یُوزَعُونَ نیز گوید:

 2 .دشونجمع و ضمیمه می: و گفته شده. بر آخرشان

 نااقوال مفسرّ -2

 : اقوالی است ...َيْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ ُأَناِس  ِبِإَماِمِهْمآیة  طبرسی گوید: دربارة .2-1

وسیلة پیامبرشان دعوت یعنی روزی که مردم را به: اهد و قتاده گویندـمج -1

ن رواـپی: هـکنند کدا میـدر روز قیامت ن: هـن است کـن مقصود ایـرایـبناب .کنیم

اند و پیروی انبیاء آنها که اهل حقّ .بیایند پیروان محمّد ،پیروان موسی، راهیمـاب

                                                 

 .286، ص 15   :همان -2  .213، ص 1   :لسان العرب -1
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کنند که پیروان سپس ندا می. گیرنددست راست میکتاب خود را بهیزند و خمیبر، اندکرده

مضمون این معنی را سعید بن جبیر از ابن عبّاس نقل . رؤسای گمراه و سرکش بیایند

 .کرده است

دایت و ـان هـامـام :انددو قسم رـان بـامـام: هـروایت است ک یـاز عل

  .ان گمراهیـامـام

 راه خیرند وبرخی به ،امامان ایشان: آن بزرگوار روایت کرده است که والبی نیز از

 . راه شرّبرخی به

آنها نازل شده و اوامر و نواهی خدا  روزی که مردم را با کتابشان که بر: اندگفته -2

این معنی از ابن زید و ، ....ای اهل قرآن، ای اهل تورات: گویند، دعوت کرده، آن است در

 . ضحّاك است

یعنی مردم را با علما و پیشوایانشان که از آنها : جبایی و ابی عبیده گویند  -3

 . کننددعوت می، اندپیروی کرده

از امام  خاصّ و عامّ، سندهای صحیحروایتی است که به، جامع این اقوال 

از پیامبر گرامی نقل ، از امامان قبل از خود حضرت رضا . اندروایت کرده هشتم

امام زمان خود و کتاب پروردگار و سنّت پیامبرشان دعوت آن روز مردم به: کرده است که

 .خواهند شد

نامة به یعنی مردم را: روایتی دیگر وحسن و ابوالعالیه گویندابن عبّاس به -4

 .خوانندمیعملشان 

 1.خوانندنام مادرشان میمردم را به: محمّد بن کعب گوید -5

ن که هر امامی با ومضم با اینروایت نقل کرده است  12ذیل این آیه بروجردی  .2-2

تفسیر ، برهان، کافی: هایروایات از کتاب .شوندمردم آن عصر در محشر حاضر می

و تفسیر ابوالفتوح  عیون اخبار الرّضا ،خصال شیخ صدوق ،اختصاص شیخ مفید، عیّاشی

                                                 

  .555، ص 6   :مجمع البیان -1



 181 \ی کبیره فصل پنجم. بررسی آیات مرتبط با جمالت زیارت جامعه

 

 . شودیک حدیث از تفسیر نقل می ،برای نمونه .ندانقل شده

معنی این  از حضرت صادق: درکافی از فضیل بن یسار روایت کرده که گفت

 : فرمود .آیه را پرسیدم

، تقدیم و تأخیر ظهور، او را شناختیاگر چون  ،ای فضیل! امام زمان خود را بشناس

هر آن که امام زمان خود را شناخت و پیش از ظهور حضرت قائم . تو نرساندرر و زیان بهض

مانند کسی است که در رکاب آن حضرت جهاد کند و مثل شخصی  بمیرد، حجّت

  1.جهاد رفته باشدبه است که با پیغمبر

ر انتخاب که د ،همة افراد بشراین آیه هشداری است به :در تفسیر نمونه آمده است .2-3

دست هر کس د و زمام فکر و برنامة خود را بهسخت گیر باشن العاده دقیق وفوق ،رهبر

 2.نسپرند

نقل شده که  در تفسیر برهان ذیل آیة شریفه هفده روایت از معصومینبحرانی  .2-4

 : فرمود حضرت صادق .شودیک روایت اکتفا میذکر به

 نسلدر  رسول خدا گاهنخوانند. آمی امام ایشاناین امّت را به ی ازسلن هر

خود و  نسلدر  خود و حضرت امام حسن نسلبا اهل  خود و حضرت علی

  3آیند.پیش میخود  نسلبا اهل  حضرت امام حسین

 :زمخشری نوشته است .2-4

صورت یعنی به ...صورت یُدعَی کُلُّبا یاء و نون قرائت شده و همچنین به (َنْدُعوا) 

 . قرائت شده استمجهول نیز 

ا ـری یـامبـاند از قبیل پیردهـان اقتداء کـآنبهه ـکا کسانی ـیعنی ب (ِبِاماِمِهم )...

یَا اَهلَ دینٍ کَذا و  ،ا اَتبَاعَ فُالنٍـیَ :شودا دینی و گفته میـا کتابی یـی ،نـمقدّمی در دی

 .کِتابٍ کَذَا
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 َاْصَحاَب ِکتاِبیَا  :شودیگفته مو  .یعنی با کتاب اعمالشان: و گفته شده است

 1.«بِکِتابِهِم»: و در قرائت حسن آمده است .الشَّرَّ ْلَخْیِر َو َیا َاصَحاَب ِکَتاِبا

 : آلوسی گوید .2-5

عاقل باشد یا غیر  ،و متبَع است به امام مقتدی( َيْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ ُأَناِس  ِبِإَماِمِهْم)

پیامبر : علی کرّم اهلل تعالی وجهه که گفته استابن مردویه روایت کرده از  ...عاقل

شود با امام زمانشان هر قومی خوانده می: فرمود دربارة این آیه وسلّم ]وآله[علیه اهلل  صلّیخدا

 . و کتاب پروردگارشان و سنّت پیامبرشان

: اند از ابن عبّاس که گفته استابن ابی شیبه و ابن المنذر و دیگران روایت کرده

  2...دایت و امام ضاللتامام ه

 : در تفسیر الواضح نوشته شده استمحمود حجازی  .2-6

تی روزی را که هر جماع ،ای مردم یدورآیاد ( یعنی بهَيْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ ُأَناِس  ِبِإَماِمِهْم) 

 ُامَّةَیا  ،عیسی اُمَّةَیا ، موسی اُمَّةَیا : شودالً گفته میمث ،کنیمرا با امام و قائدشان دعوت می

. مرُود و یا اَتبَاعَ فاُلنٍ و فُالنٍ از رؤسای کفر و رهبران شركنُ اُمَّةَیا ، فِرعَون اُمَّةَیا ، مُحَّمَد

ِ وَ یا أهْلَ ةیا أَهْلَ التَّوْرَا: شودآنان گفته میبهکه معنی این است : و گفته شده است

 3...االِنجیِل وَ یا أهْلَ القُرْآنِ

 : دسیوطی گوی .2-7

: گفتـه اسـت  « ِبِاَمااِمِهمْ » اند که دربارةروایت کرده ابن عبّاس از.. .ابن ابی شیبه و

: انـد کـه گفتـه اسـت    از أنس روایـت کـرده   ...و ابن ابی حاتم و .امام هدی و امام ضاللت
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: ابـن جریـر از ابـن عبّـاس روایـت کـرده کـه گفتـه اسـت          .«ِبَنِبایَِِّهمْ » یعنی« ِبِاَمااِمِهمْ »

روایـت کـرده کـه    عنه ابن مردویه از علی رضی اهلل  .ِبِکَتاِب َاعَمااِلِهمْ : یعنی« مِهِمْبِاِمَا»

 : گفته است

گفته   َيْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ ُأَناِس  ِبِإَماِمِهْم و سلّم دربارة آیة ]و آله[ پیامبر صلّی اهلل علیه

امبرشان دعوت گارشان و سنّت پیانشان و کتاب پروردـام زمـا امـومی بـر قـه: است

 1...شوند می

 روایات -3

 ُعوْاَْندَم َْیو»معنی آیة  . از یعقوب بن شعیب روایت شده که گفت از حضرت صادق3-1

را پرسیدم. فرمود: روز قیامت مردم هر عصر و زمانی از این امُت را  «ِبِاَماِمِهْمُأناِس  ُکلَّ

با  کردم: آیا پیغمبر کنند. عرضبا امام آن عصر در محکمة عدل الهی دعوت می
با مردمان عصر خود و هر امامی با مردم آن عصر  نمردم زمان خود و امیرالمؤمنی

 2شوند؟ فرمود: بلی.محشر حاضر می به

 ُعوْاَْندَم َْیو»معنی آیة  . از فضیل بن یسار روایت شده که گفت: از حضرت صادق3-2

ای فضیل! امام زمان خود را بشناس چون او را  را پرسیدم. فرمود: «ِبِاَماِمِهْمُکلَّ ُأناِس 

تو نرساند. هر آن که امام زمان خود را تأخیر ظهور، ضرر و زیان بهم و یشناختی، تقد

بشناسد و پیش از ظهور آن حضرت وفات نماید، مانند کسی است که در رکاب آن حضرت 

 3جهاد رفته باشد.به جهاد کند و مثل شخصی است که با پیغمبر

فرموده: فردای قیامت  روایت شده که فرمود: پیغمبر اکرم از حضرت رضا. 3-3
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سنّت اند و بهاو اقتدا کردهامام زمانشان که بهچند چیز بازخوانند: بههر قومی را به

انجیل و تورات و نصاری را بهکتابی که بر آنها فرستاده. یهودیان را بهپیغمبرشان و به

 1قرآن.مسلمین را به

 گیرینتیجه -4

و  (جامعة کبیرهزیارت ) «َو ُیْحَشُر فی ُزْمَرِتُکْم» نچه که در معانیآبا توجّه به. 4-1

 براساس آیات:

  (71اسراء ).. .َيْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ ُأَناِس  ِبِإَماِمِهْم

  (83نمل ) وَزُعونَياِتَنا َفُهْم ُيآُأمٍَّة َفْوًجا مِّمَّن ُيَكذُِّب ِب َو َيْوَم حْنُشُر ِمن ُكلِّ

 : شود کهآوردیم و از تلفیق عبارت زیارت با آیات شریفه مذکوره استفاده می

  .با هر دو آیه مناسبت دارد« وَ یُحْشَرُ فی زُمْرَتِکُمْ»: جامعة کبیرهعبارت زیارت 

های این صورت است که درروز قیامت که هریک از گروهمناسبتش با آیة اوّل به

کند که در میان دعا می زائر ،شوندسبه با امامشان خوانده و احضار میانسان برای محا

 . جماعت اهل بیت باشد

 این صورت است که یُحشَرُ با نَحشُرُ از یک ریشه هستند ومناسبت با آیة دوّم به

با « َ ُیحَشُر ِفی ُزمَرِتُکمو»: این جمله، معنی فو  است و از نظر معنیهم به« هزمر»

آلوسی بغدادی  .رجعتاشاره است به« ِفی َرْجَعِتُکْم َو َیِکرُّ» :له بعدیجمتوجّه به

از « ...و َیوَم َنْحُشُر»: آیه :نوشته است 26درتفسیر روح المعانی مجلّد دهم قسمت دوّم ص 

 . رجعت اند برآن استدالل کردهمشهورترین چیزهایی است که امامیّه به

قیامت را روز  و روز. معنی جماعت و فو  و گروههمعنی جمع است و زمره بحشر به. 4-2
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 . آینداز این جهت که خلق در آن روز جمع شده و گرد می ،حشر و یوم المحشر گویند

شود که در قیامت هر از احادیثی که در بیان این آیة شریفه رسیده استفاده می

شوند و تحت نده میخوا ـ چه باطلو چه حق  ـ امام پیشوایی که در دنیا داشتندجمعی به

این توفیقی بس بزر  است که انسان، در دنیا . شوندلواء و در زمرة او محشور می

 قرار گیرد. ای زندگی کند که در آخرت، همنشین امامان گونه به

و پیروی از این  امید است در سایة پیوندمان در این دنیا با خاندان رسالت

در « ْحَشُر فی ُزْمَرِتُکْمیُ» ، و عبارتشویم فردای قیامت در جمعشان محشور، دودمان

  .حقّ ما محققّ شود
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 دوازدهم ی آهی

 (79 :)اسراء حُموًداِل َفَتَهاَّْد ِبِه َناِفَلًة لََّك َعسَى َأن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمَلْیَو ِمَن اْل

  )زیارت جامعۀ کبیره( الْمَقامُ الْمَحْمُودُ ...وَلَکُمُ 

 اتمفرد -1

 ابن منظور گوید:. 1-1

 لابیدند.ع:خُاودًاوُم ُهَهَاَد الَقلابیدجعخ :َاَدُهُاودًا َو أْه یََهُاُد َهَاَد .اََّدَتَه

 ...ُهّادو  ُهُاود: نمازگزار در شب و جمع َهاجد َو َهُاود: خوابیده. َو اهَلاِجد

یا  یدار ماندن برای نماز: بُمَْتَهاَّد الَقومعنی نمازگزار است و به ُهتّادمو همچنین 

 ...ِل َفَتَهاَّْد ِبِه َناِفَلًة لََّكَلْیَو ِمَن اْل غیره و در تنزیل عزیز است:

 1اضداد است. ز: یعنی بیدار ماند و آن ادَهّاد َو َتهاَّجوهری: 

 هـانـی داوطلبـافـاز اضـد ... و نمـاشـل بـر اصـاد بـه زیـزی است کـیـ: چلةَنَفُل َو ناِف. 1-2

ـ ـه اجـن کـرای ایـه است بـافلـن ـ ـ: چالّناِفلاةُ و  الّنفال اد  دارد ... و ـر زی ه ـت کـ ـزی اسـ ـی

ِل َفَتَهاَّاْد  َلْیَو ِمَن اْلز است: )ـزیـل عـر او واجب نیست و در تنزیـد و بـدهام میـانسان انج

 2(.ِبِه َناِفَلًة لََّك
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 نااقوال مفسّر -2

 :طبرسی گوید .2-1

نیز « مَقام» .معنای آن وجوب و لزوم است، برد را بکار« سیعَ» هرگاه خداوند

، اگر این دستورات را انجام دهی: یعنی. و بنابراین مفعول مطلق است« بعث» معنای به

 . کندرا مبعوث میو ت، نحوی شایسته و پسندیدهبه، خداوند در روز قیامت

: یعنی« ثْتُ بَعیِریِبَعَ» :مثل ،بگیریم« اِقامه» معنایرا به« بَعث» ممکن است

دارد خداوند تو را در مقامی ستوده وامی: بنابراین معنای آیه این است. ا داشتمـپرم را بهـشت

این مقام همان شفاعت است که پیامبر در آن  .تو را ستایش کنند ،گذشتگان و آیندگانکه 

عطا ، ندبخواهز او در این مقام هرچه ا. کندبر تمام خالیق شرافت و برتری پیدا می، مقام

 . کندشفاعتش می ،کند و هرکس از او شفاعت بخواهدمی

در  .همان مقام شفاعت است« مقام محمود»: مفسرّان قرآن کریم اتفّاق دارند که

 . کنداین مقام پیامبر گرامی مردم را شفاعت می

ر زیر شود و پیامبران و فرشتگان ددست او برافراشته میپرچم حمد به ،در این مقام

درگاه بنابراین او اوّل شفاعت کننده و اوّل کسی است که شفاعت او به. آیندمی گردآن 

  1.شودخدا قبول می

های روایی هیجده روایت از کتاب ،در تفسیر نور الثّقلین ذیل آیة مذکورهحویزی  .2-2

 روضة الواعظین، من ال یحضره الفقیه، علل الّشرایع، خصال، هتذیب االحکام :جمله از، مشهور

که  ـ اهمیّت نماز شب و مقام محمود پیامبر اکرم ده که جملگی آنها ازکرنقل 
 .حکایت دارد ـ همان مقام شفاعت است

  :شودنقل می عنوان نمونه یک روایتبه 

َابي َو ُامِّي َو َعمِّي ْعُت ِفي َلَشفَّ ،اْلَمْحُموَد َلْو َقْد ُقْمُت اْلَمقاَم: قاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّي اهلُل َعَلْيِه َو آِلِه
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 .كاَن ِلي ِفي اْلااِهِليَِّة َو َاٍخ

پدر و مادر و عمویم و برادری که در دوران  ةدربار یقینبه ،مدرآیمقام محمود هاگر ب

 1.کنمجاهلیت داشتم شفاعت می

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

مقامی است که همة خالیق آن را حمد « مقام محمود» منظور از طبایی گوید:طبا .2-4

است که روز قیامت در آن مقام قرار  و آن مقام شفاعت کبرای رسول خدا ،کنندمی

از طریق شیعه و سنّی همه بر این معنا  ،و روایات وارده در تفسیر این آیه. گیردمی

  3.اند متّفق

ترین نکته این مهمّ گوید:اهمیّت نماز شب با اشاره بهة یاد شده در تفسیر نور ذیل آی .2-5

و در روایات آمده که مقام  خاطر تنوین(به)عظمت نهفته است « مقامًا» است که در کلمة

هشت پیام ذیل آیه بیان شده  ،هادر قسمت پیام نیز .محمود همان مقام شفاعت است

آن که نه، را برای اولیاء پسندیده استخودش شفاعت  ،خداوند: ین کها از جمله ،است

 4.تر باشندبندگان از خدا مهرباناولیای الهی نسبت به

ای است مقام بسیار برجسته« مقام محمود» بدون شک. در تفسیر نمونه آمده است: 2-6

آنجا  و از (.باشدمعنی ستایش میچرا که محمود از مادة حمد به)که ستایش برانگیز است 

این باشد که ستایش همگان را از شاید اشاره به، طور مطلق آمده استه بهکه این کلم

 5.کنداوّلین و آخرین متوجّه تو می

مقام محمود مقامی است که کسی که در آنجا است و همة کسانی . زمخشری گوید: 2-7

 ...مراد شفاعت است: و گفته شده است.. .ستایندآن را می ،شناسندبینند و میکه آن را می
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کنند و مقامی است که اوّلین و آخرین تو را در آنجا ستایش می :از ابن عبّاس روایت شده

 ،کنیشفاعت می ،ددهنتو میخواهی بهمی، هرچه در آنجا از همة خالئق باالتر هستی

و از ابی هریره روایت شده که پیامبر  .شود و همه زیر لوای تو هستندمیپذیرفته شفاعتت 

که در آنجا برای امّتم شفاعت  آن مقامی است: فرمودو سلّم  ]و آله[ یهصلّی اهلل عل

 1...کنم می

هنگامی  ،مقام شفاعت عظمی است در روز داوری راستین، محمود مقام . آلوسی گوید:2-8

و .. .و سلّم است]و آله[ صلّی اهلل علیه پیامبرزیر پرچم این که که هیچ احدی نیست مگر 

 .است پیامبرفاعت برای امّت مقام ش: گفته شده است

که  اندهریره نقل کرده ترمذی و بیهقی از ابی که احمد و دلیل روایتی هب

مقامی است که در آن : فرمود دربارة مقام محمود این آیه وسلّم ]وآله[علیه اهلل صلّیپیامبر

 2...کنممن برای امّتم شفاعت می

، مقامی است مقام محموداند گفته علم بیشتر اهل: جریر گفته استابن . مراغی گوید: 2-9

  ...ایستدمیبرای شفاعت مردم روز قیامت در آنجا  وسلّم ]وآله[علیه اهلل صلّیکه پیامبر

 وسلّم ]وآله[علیه اهلل صلّیترمذی از ابو سعید خدری روایت کرده که پیامبر خدا

در دست  «حمدال ءلوا» ،سیّد فرزندان آدمم و هیچ فخری نیست ،من در روز قیامت: فرمود

مگر این  ،اعمّ از آدم و غیر او ،در آن روز هیچ پیامبری نیست .من است و فخری نیست

 3.که زیر لوای من هستند تا آخر حدیث

ترین ل که صحیحاو: دربارة مقام محمود اختالف هست برچند قول . قرطبی گوید:2-10

در  .ن الیمان آن را گفته استب یفةذح .اعت است برای مردم در روز قیامتشف ،اقوال است

شوند و روز قیامت مردم گروه گروه می: صحیح بخاری است از ابن عمر که گفته است

تا شفاعت منتهی ، شفاعت کن ،یا فالن :گویدکند و میهرامتّی پیامبر خودش را دنبال می
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مقام و را بهو آن روزی است که خداوند ا ،و سلّم ]و آله[ پیامبر صلّی اهلل علیهشود بهمی

 ...انگیزدمحمود برمی

 ...او دادن در روز قیامت استوای حمد بهـل ،ه مقام محمودـول دوّم این است کـق

 1تا آخر کالم او.

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

 2...است از شفاعت عظمی و شفاعت برای امّت و

 روایات -3

َوَعَدِنَي اْلَمقاَم ، ذا َجَمَع الّناَس َيْوَم اْلِقياَمِةإنَّ اهلَل َتباَرَك َو َتعايل ا: قاَل النَِّبيُّ َصلَّي اهلُل َعَلْيِه َو آِلِه .3-1

 3.يا ُمَحمَُّد هَذا اْلَمقاُم اْلَمْحُموُد الَِّذي َوَعَدَك اهلُل: ِايل َاْن قاَل ... اْلَمْحُموَد َو ُهَو واٍف ِلي ِبِه

تعالی زمانی که مردم را در  همانا خداوند تبارك و: فرموده است پیامبر خدا

و آن پروردگار وفا کننده است  .من وعدة مقام پسندیده داده استبه ،روز قیامت جمع کند

یا محمّد این مقام محمودی است که خدا  .آن وعده را برای من تا آنجا که فرموده است

  .تو وعده داده استبه

ُثمَّ : َعْن َاِمِي اْلُمْؤِمِننَي َعَلْيِه السَّالُم ِفي َحِديٍث َيُقوُل ِفْيِه َعَلْيِه السَّالُم َو َقْد َذَكَر َاْهَل اْلَمْحَشِر .3-2

َفَيْثِني َعَلي ، َمْحُموُدَيُكوُن ِفيِه َمقاُم ُمَحمٍَّد َصلَّي اهلُل َعَلْيِه َو آِلِه َو ُهَو اْلَمقاُم اْل آَخَر َيْاَتِمُعوَن ِفي َمْوِطٍن

ْبَدأ ِبالصِّدِّيقنَي َو ُكلِّ ُمْؤِمٍن َو ُمْؤِمَنٍة ي ُثمَّ َيْثِني َعَلي، اهلِل َتباَرَك َو َتعاَلي ِبما َلْم َيْثِن َعَلْيِه َاَحٌد َقْبَلُه

َعسَى َأن َيْبَعَثَك »: َفذِلَك َقْوُلُه َعزََّوجََّل ؛َفَتْحَمُدُه َاْهُل السَّمواِت َو َاْهُل اْلَاْرِض. ُثمَّ ِبالصَّاِلحنَي، الشَُّهداِء

َوْيٌل ِلَمْن َلْم َيُكْن َلُه ِفي  َو، َفُطوبي ِلَمْن كاَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َلُه َحظٌّ َو َنِصيٌب .«حُموًداَربَُّك َمَقاًما َم
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 1.ذِلَك اْلَيْوِم َحظٌّ َو ال َنِصيٌب

فرمود:  . یاد کرد که در آن اهل محشر رانقل شده حدیثی  از امیر المؤمنین

درآن است و آن مقام جایگاه حضرت محمدشوند در جایی دیگر که سپس جمع می

ای که قبل از او گونهبهستاید، را میسپس پیامبر خداوند تبارك و تعالی . محمود است

صدّیقین  ستاید، که ازهر مرد و زن مؤمن را میسپس . کسی خدا را چنین ثنا نکرده است

، پیامبر را حمد ها و اهل زمیناهل آسمانآنگاه . سپس صالحین، شودآغاز می و شهداء

مقام محمود مبعوث را به )امید است که خداوند تو: گفتة خداوند عزّوجلّ این است. کنندمی

حال کسی که در آن و وای به ،داردآن روز بهره و نصیبی  حال کسی که درخوشا به (.کند

 .درادهره و نصیبی نروز ب

و َاْنَت  َاَنا اْلُمْصَطَفي ِللنُُّبوَِّة ،َاْنَت َاِخي َو َاَنا َاُخوَك !يا َعِليُّ: قاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّي اهلُل َعَلْيِه َو آِلِه .3-3

َو َاْوِلياُئَك  ،َاْتباُعَك َاْتباِعي، ِثي َو َاُبو ُوْلِديَو َاْنَت َوِصيِّي َو واِر، َاَنا َو َاْنَت َاَبَوا َهِذِه اْلُامَِّة. اْلُمْاَتَبي ِلْلِاماَمِة

 2...َو َاْنَت َصاِحِبي َعَلَي اْلَحْوِض َو َصاِحِبي ِفي اْلَمقاِم اْلَمْحُموِد، َو َاْعداُئَك َاْعداِئي، َاْوِلياِئي

من . و هستمـرادر تـن بـم منی و رادرـو بـت !ای علی: رمودـف رسول خدا

وصی و  تو. این امّت هستیم پدر تو من و. برای امامت تو ام وتخاب شدهانبرای نبوت 

همراه من در  حوض کوثر و و تو همراه من درکنار ،پدر فرزندان من هستی وارث من و

 .مقام محمود هستی

 گیرینتیجه -4

ولی مقام  .معنی جایگاه ستوده دارندمقام محمود به ،طور مسلّم اهل بیت پیامبربه. 4-1

 تر از کالم مفسران دیگر دارد.در تفسیر زیارت جامعه، معنایی گسترده مودمح

توان از می .قرار ساخته است داری پیوند برقرآن میان آن مقام با تهجّد و شب زنده. 4-2
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مقامات عالیه و درجات رفیعه و کسب کماالت برای رسیدن به: آن چنین نتیجه گرفت

 . اری و بیداری در سحر نقش بسیار حسّاسی دارددمسئلة تهجّد و شب زنده، راقیه

تواند گونه نباشد نمیمقامی است که مقیم آن احمد است و اگر این، مقام محمود. 4-3

گر جلوه« شفاعت عامّه» در مقام ،رسانی و تجلّی رحمتو این فیض .مجرای فیض شود

 1.« ْرضىَربَُّك َفَت َو َلَسْوَف ُيْعِطيَك» :خواهد بود که خداوند وعده فرموده است
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 سيزدهمیآهی

 (41 :حج) ... الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم فِى اْلَأْرِض َأَقاُموْا الصََّلوة

 (55 :نور) ... هُلم  َو َلُيَمكَِّننَّ هَلْم ِدينُهُم الَِّذى اْرَتضَى

 )زیارت جامعۀ کبیره( وَ یُمَکِّنَکُمْ فِی أَرْضِهِ

 

ررسی ـامعه با این دو آیه، در دو بخش جداگانه بـارت جـان جملة زیـارتباط می

 .سورة نور ،55آیة  :دوم ،سورة حج ،41آیة  :شود: اولمی

 اول یآهی

 مفردات  -1

از استقرار و ثبات و مورد  ،تمکین دین. توانا کردن، قدرت دادن: تمکینراغب گوید:  .1-1

  1.عمل بودن آن است

: اند از قبیلمشتق« مَکَنَ» افعالی از .دادن قدرت و تداراق و قدرت: مکنقرشی گوید:  .1-2

 2.روندمعانی فوق بکار میره که بهغی و« تَمَکَّنَ ،مَکَّنَ ،أمْکَنَ»

 نااقوال مفسّر -2

قدرت بخشیدن و ابزار کار را در اختیار دیگری قرار ، مراد از تمکین: طبرسی گوید .2-1
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در  آنها وسائل کارها را عطا کردیم ویعنی ما به ،تدادن و راهنمایی کردن بر انجام کار اس

  1.حقوق واجب مالی را ادا کنند زمین قدرت بخشیدیم تا نماز بگزارند و

های تفسیر علیّ بن ابراهیم و مناقب لثّقلین سه روایت از کتابا نور تفسیر درحویزی  .2-2

 یه دربارة اهل بیتمضمون که این آ با ایناست  آوردهابن شهرآشوب و مجمع البیان 
مشارق و مغارب زمین  ،باألخص دربارة حضرت مهدی و اصحاب او که خداوند ،نازل شده

باطل  ها ود و بدعتنکمیوسیلة آن حضرت پیروز دین را به د،دهمیرا در تملّک آنها قرار 

 2.بردط آن حضرت و یاران او از بین میرا توسّ

ارة ـآیة شریفه درب رساندمیه ـکآورده روایاتی در تفسیر برهان رانی ـدث بحـمح .2-3

 : دروآبرای نمونه می .وارد شده است محمّدآل

 محمّداین آیه برای آل: روایت شده که فرمود باقر از حضرت امام محمّد
و گرداند، مالک میایشان را بر مشارق و مغارب زمین  است. خداوند،و مهدی و اصحاب او 

چنان که بمیراند، ها را باطل ها وبدعت .آشکار فرمایدان او دین را سبب حضرتش و یاربه

معروف و نهی از به و ایشان امر .دیده نشودچهرة ظلم تا آن که  میراندند،ها حقّ را شقی

 3.منکر نمایند

 ،اگر قدرت و امکانات در دست افراد صالح باشد: ویدـگور ـدر تفسیر نرائتی ـق .2-4

 .کننداستفاده میکنند و اگر در اختیار نااهالن قرار گیرد سوءمیبرداری صحیح  بهره

و قرآن از . برای گروهی نعمت و برای گروهی وسیلة بدبختی است، بنابراین دنیا و قدرت

سراغ نماز و زکات و امر قدرت برسند بهاگر مؤمنان به: هر دو نمونه یاد کرده است

نااهل اگر قدرتمند شوند  های منحرف وانسانولی  .روندمعروف و  نهی از منکر می به

 4.کارشان طغیان است

البتّه یاری خدا  ،کنندرا یاری می این آیه بیان کسانی است که خدا. قرشی گوید: 2-5
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 .یاری حاجت نداردیاری دین خداست وگرنه خدا به

 یدادن زکات یعن ،اقامة نماز یعنی رابطة انسان با خدا :مضافاً روا  چهار وصف

آمدن یک جامعة توحیدی  پدیدسبب  ،معروف و نهی از منکررابطة انسان با جامعه و امر به

 1.ای تالش کردباید برای وجود چنین جامعه ،متعادل و بروز نصرت خداست

 :سعید حوّی گوید .2-6

ایت ابن ابی حاتم رو: ابن کثیر گفته است (...الَّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرض)در آیة 

ناحق از به ما ،این آیه دربارة ما نازل شده است :کرده که عثمان بن عفان گفته است

سپس در  ،گفتیم پروردگار ما اهلل استفقط برای این که می ،مان اخرا  شدیمسرزمین

معروف و نهی از منکر داشتیم و زکات را پرداختیم و امر به پازمین تثبیت شدیم و نماز به

 ...کردیم

 .و سلّم هستند]و آله[ آنان اصحاب محمّد صلّی اهلل علیه : لعالیه گفته استابوا

این آیه برای همة مسلمانان در همة عصرهاست اگر شروط را انجام  :گویممی

 2.دهند

 گیرینتیجه -3

 .از طریق احیای دین اوست و برای مؤمنان تمام زمین یکسان است ،یاری خداوند. 3-1

ین ثمرة حکومت نخست .کنندهدف مقدّس خود را پیاده می ،ان دارندهر کجا که تودر آنان 

 .معروف و نهی ازمنکر استنماز و زکات و امر به ،صالحان

ر ـمعروف و نهی از منکراستی امر بههـاب پیامبر، بـان تسلّط اصحـا در زمـ. آی3-2

این گویا بهاسخی پ مالزین تاریخ اساقرن آغ روری بر نیمـاکم شد؟ مـح امعهـج رـب

اب ـه را اصحـداق آیـه مصـی است کـرات مفسّرانـنظهـی بـاسخـاً پـرسش و طبعـپ

، از مفسّران شیعه و سنّی «لیظهره علی الدین کله»ة ـل آیـه ذیـالی کـدانند. در حیـم
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 است. امام مهدینقل شده که مربوط به

 دوم یآهی

 نااقوال مفسّر -1

های دیگر بر دین، سالم را که خدا برای آنها پسندیده استدین ا: نویسدطبرسی می. 1-1

زمین برای من جمع شد و مشارق و مغارب آن : چنان که پیامبرخدا فرمود، سازدغالب می

 ،همة جاهایی که برای من جمع شدزودی فرومانروائی امّت من بهبه. من نشان داده شدبه

 . خواهد رسید

ن آن تا از کردن اهل دین و ذلیل کردن منکرتمکین دین یعنی عزی: برخی گویند

  1.ظاهر کنند بتوانند دین خود را

 :جمله از مشهور روائی هایکتاب از روایت 11 آیه، ذیل الثّقلین نور تفسیر درحویزی  .1-2

ابن  المحجّةکشف، احتجا  طبرسی، تفسیر علیّ بن ابراهیم، النّعْمةتمام و الدّینکمال

مضمون کلّی  آورده است با اینمجمع البیان و جوامع الجامع ، طّائفهمصباح شیخ ال، طاوس

روایت شده است که در  ن است که از اهل بیتهمامشهور  ،که در شأن نزول آیه

روز حکومت حضرت ، در واقع مصداق کامل این آیه .است محمّدمورد مهدی آل

 2.است مهدی

و در صدر اسالم  اهللزمان رسولآیا این آیه در  :ییاگر گووید: ـرشی گـ. ق1-3

ل اسالم جانشین ـوحید و اهـل تـاه ،آری رژیم شرك رفت: یمیوـ؟ گردـتحقق پیدا ک

 .ا شدندـآنه

« ن کَفَرَ بَعدَ ذَلِکَـوَ مَ» داقـان مصـدریج مسلمانـتهـب ،ا بعد از آن حضرتـامّ

از بین رفت و حکومت  ،تا مسئلة جانشین مشرکان بودن ،که در ذیل آیه خواهد آمد شدند
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 1.سقوط کشیده شداسالمی به

سپس در الزم آن . قرار دادن چیزی است در جایی ،تمکین در اصل: وسی گویدلآ .1-4

این صورت که به ،گرداندیعنی دینشان را ثابت و مقرّر می. استعمال شده یعنی تثبیت

 2...کندبرد و ارکان آن را تقویت میشأن آن را باال می سبحان،خداوند 

 روایات -2

 : فرموده است حضرت صادق .2-1

 آماده سازد.ولو یک تیر  برای خرو  و قیام حضرت قائمباید هرکدام از شما 

چون خداوند از نیّت او چنین بداند که در مقام نصرت و یاری حضرت برآمده و دوست دارد 

 امید ،است کرده تهیّه ودنب آماده نشانةبه هم را تیر این و ،جزء یاران حضرتش قرار گیرد

 قرار حضرتش انصار و اعوان از و ،نماید درك را زمان آن شده طوالنی عمرش است

 3.گیرد

 : فرموده است پیغمبر اکرم .2-2

خدای تعالی آن روز را چنان طوالنی کند تا مردی از ، اگر از دنیا نماند مگر یک روز

زمین را پر از عدل و انصاف  .کنیة من استه نام و کنیة او نام و ـن بیاید کـرزندان مـف

 4.. تا آخر حدیث.شده باشد.پس از آن که پر از جور و ستم ، کندمی

 گیرینتیجه -3

 «...هُلم  َو َلُيَمكَِّننَّ هَلْم ِدينُهُم الَِّذى اْرَتضَى»سورة مبارکة نور  55از ارتباط آیة 

 : شود کهامعة کبیره استفاده میدر زیارت ج« وُیَمکَِّنَُّکم ِفی َارِضِه»و عبارت 

سود مؤمنان و شکست سلطة کافران آیندة تاریخ به ،اسالم دین آیندة جهان است
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پیروزی نهائی اهل حقّ یک سنّت الهی است و هدف از پیروزی و حکومت اهل  ،است

ن تر اینکتة مهمّ. توحید و امنیّت کامل استاستقرار دین الهی در زمین و رسیدن به ،ایمان

که در تحوالّت تاریخ باید دست خدا را دید و مستفاد از روایات بسیاری از امام سجّاد و 

 حکومت موفورالسّرور روز ،این است که مصداق کامل این آیه امام باقر و امام صادق

 .حضرت مهدی عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف است

 کلی گیرینتیجه -4

سورة نور و  55سورة حجّ و آیة  41آیة از همة مطالب یعنی از ترکیب آن چه 

آید به طور خالصه این  بدست می «وُیَمکَِّنَُّکم ِفی َارِضِه»ت زیارت جامعة کبیره و رعبا

 است که:

دهند وعده  اند و عمل صالح انجام می کسانی که ایمان آورده خدای سبحان به

عنا صالح باشد، از هر تمام م ای برای ایشان درست کند که به زودی جامعه دهد که به می

لکّة ننگ کفر ونفاق و شرك و فسق آسوده باشد، زمین را ارث برند. در عقاید افراد آن و 

کنند. ترسی از دشمن داخلی و زندگی آسوده  اعمالشان جز دین حقّ چیزی حاکم نباشد

و بازان و ظلم ستمگران و زورگویان آسوده باشند  خارجی نداشته باشند. از نیرنگِ نیرنگ

و طاهر تاکنون در دنیا منعقد نشده است و هنوز دنیا چنین روزی این چنین مجتمع طیّب 

است و اخبار  ت مهدیرخودش ندیده الجرم اگر مصداقی پیدا کند روزگار حض به

در خصوصیّات آن حضرت رسیده از انعقاد  و ائمة هدی متعدّدی که از رسول خدا

فرمود که ااگر از دنیا  است که رسول خدا ای خبر می دهد و آن کسی چنین جامعه

باقی نماند مگر یک روز خدای تعالی آن روز را بلند کند تا آن که مردی از عترت من بیاید 

و همان طور که پر از ظلم که اسم او اسم من است و زمین را از عدل و مساوات پرکند 

عدة خداوند واست و همین روایت رسیده  جور شده بود و از امام باقرو امام صادق

 خالف ندارد.
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سورة حجّ  41بیشتر با آیة  «وُیَمکَِّنَُّکم ِفی َارِضِه»عبارت زیارت جامعة 

 مناسبت دارد.

شود گفت که این عبارت زیارت با بیشتر معانیی که در این تفاسیر آمده است  و می

فاذ امر معنی حکم و قدرت و ن و مخصوصاً که در این تفاسیر کلمة تمکین بهمطابقت دارد 

 .شده است

 والیان هستند.« ْمُه»و « ذیَنالَّ»و در بعضی از روایات آمده است که مراد از 

مقصود از دینی که خداوند وعده داده و پسندیده است دین اسالم است و اضافه 

عالمت احترام آنهاست زیرا که دین مقتضای فطرت آنها «ُْهم»با ضمیر « دین»کردن 

 بوده است.
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 چهاردهمیآهی

 (62 :نمل) ...ِايُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َو َيْكِشُف السُّوءَأمَّن ُي

  )زیارت جامعۀ کبیره( یَکْشِفُ الضُّرَ بکم... وَ

 مفردات -1

اسم و  ،ضمّ سیناین کلمه به. فتح آن بدیبد و به (ضّم سینبه): سوءقرشی گوید: 

 1.مصدر است ،فتح آنبه

 .( آمده استادض)فتح و ضمّ ضرّ به ،جیددر قرآن م: ضُرّ

« َو َلا َنْفًعا اًّرَلا َيْمِلُك َلُكْم َض»: ( پیوسته مقابل نفع آمده است مثلادفتح )ضضَرّ به

 .(76 ،مائده)

]و . انـد  ( را بـدحالی گفتـه  ادضـ  ضمّ )ضُرّ به ،راغب در مفردات و جوهری در صحاح

 2.مضطرّ، مشتقّ از آن است[

 ناراقوال مفسّ -2

آیا خدایان شما بهتر است یا خدائی که : ِايُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُهَأمَّن ُي: طبرسی گوید .2-1

 کند؟را اجابت و بیچارگی را برطرف می درمانده

و این برای کسی  .اجابت دعای درمانده این است که خواستش را عمل کنند

ترین افراد کسی است درمانده. باشدممکن است که قدرت بر اجابت داشته و صاحب اختیار 

 . کار باشد و از خدا طلب مغفرت کندکه گنه
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خواهد و محبوسی که بیماری که عافیت می ،کندکه طلب ایمنی می فردی ناامن

خداوند بزر  و مهربان پناه همه افراد گرفتاری هستند که به ،خواهان خالص است

 . برندْمی

با این که گاهی هم خداوند ، کندانده را ذکر میعلّت این که در اینجا اجابت درم

بیشتر از روی ، این است که درخواست افراد درمانده، کندانده را اجابت میـراد غیر درمـاف

 . خضوع است تا دیگران

  1.سازدها را برطرف میها و گرفتاریخدائی که سختی: و یکشف السّوء

علیّ بن  های تفسیرمذکوره سه روایت از کتابتفسیر نور الثّقلین ذیل آیة  حویزی در .2-2

چنین  مضمون روایت اوّل از امام صادق است. دهکرنقل  طوسیابراهیم و امالی شیخ 

چون در مقام حضرت  .نازل شده است محمّداین آیه درباره حضرت قائم آل: است

د حضرتش را خداون، دعا برداردگزارد و دست به ابراهیم در مسجد الحرام دو رکعت نماز

دهد و او را خلیفة ْظهورش میاجابت فرماید و گرفتاری از وجود شریفش دور سازد و امر به

  2.دهدروی زمین قرار می

 : نویسدطباطبایی می .2-3

 ،همان استجابت خداست دعای دعاکنندگان را، اجابت مضطرّ وقتی که او را بخواند

برای این است که در ، اضطرار را در بین آوردهو اگر قید  .و این که حوائج شان را بر آورد

تا آدمی بیچاره  .دار است و دیگر گزاف نیستردعای داعی از حقیقت برخو ،حال اضطرار

ندارد و این خیلی  ،نشود دعاهایش آن واقعیّت و حقیقت را که در حال اضطرار واجد است

   3.روشن است
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 روایات -3

ِايُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َو َأمَّن ُي)َوَجَلَّ هللِ عَزّفِی قُولِ ا فرجَعْابُو قالَ . 3-1

دَ إذَا خَرَجَ تَعَمَّمَ وَ صَلّی عِنْ قائِمِفِی الْ ْقالَ: هذِهِ نَزَلَت (َيْكِشُف السُّوء

 1.رایَۀً اَبَداًمَقامِ وَ تَضَرَّعَ اِلی رَبِهِ فَال تُروُّ لَهُ الْ

ِايُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َو َأمَّن ُي)عزّوجلّ  خداوند دربارة فرمایش امام باقر

نازل شده است وقتی که  گفته است: این آیه دربارة حضرت قائم (َيْكِشُف السُّوء

خواند و پیش پروردگارش زاری  پوشد و نزدیک مقام ابراهیم نماز می امه میمّعظهور کند 

 شود. نده نمیخواهد( و درفش او هرگز برگردا کند ). حاجت می می

 کند: در ارتباط با این معنا در دعای کمیل عرض می حضرت علی .3-2

 الجنان، دعای کمیل( )مفاتیح ...َ ُضَریشفِلی َغیرَک  َاسَئلُه َک ِْاهلی َو رّبی َمن

م دفع اهای خدا و ای پروردگار من، نیست کسی جز تو برای من که از او بخو

 زیان کند.

 ی افتتاح به خداوند متعال عرص می کند:در دعا )عج(حضرت ولی عصر .3-3

َ  ُهُموٍم َقْدَفرَّْج َبًة َقْدُکْر یا ِاهِلی ِمْن َْفَکم  ،الجنان )مفاتیح ...َتهاَکَشْق َتَها و

 دعای افتتاح(

ها  ای و چه بسیار از همّ و غم ها که بر طرف کرده یعنی: چه بسیار ای خدا از اندوه

 ای. که زایل ساخته
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 ه گیرینتیج -4

َو َیْکِشُف » با معنیاز نظر « َیْکِشُف الُضرَّ... بکمَو » عبارت زیارت جامعه

معنی بدحالی نیز  معنی بدی و ضرّ به سوء به .داردده مطابقت ـکه در سورة نمل آم« السُّوَء

 . گفته شده است

لة وسی به: توان نتیجه گرفت که از بیان این فقره و آیة شریفه و اخبار یاد شده می

ها و تمام زیان ،وجود مقدّس امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف در قیام آن حضرت

صالً مأموریت و ا ،دوش میها از اهل ایمان مرتفع  ها و محنت ها و اندوه ها و رنج پریشانی

 .است قیام مقدّس آن بزرگوار های هکشف ضُرّ جزء برنام
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 پازندهم ی آهی

 (62 :نمل) ... ُخَلفاَء اْلَأْرض َو َيْاَعُلُكْم ...

  (ه)زیارت جامعۀ کبیروَ رَضِیَکُم خُلَفاءَ فِی أَرضِهِ 

 مفردات -1

 :گویددر مفردات و اقرب می .معنی نائب و جانشین استخلیفه به قرشی گوید:

نیابت از غیر است در اثر غیبت منوبٌ عنه و یا برای مرگش و یا برای  ،خالفت 

 . برای شرافت نائبعاجز بودنش و یا 

یعنی  ،خلیفه کرده است زمیناولیاء خویش را در  ،و از این قبیل است که خداوند

 .(165)انعام،  1«ئَف اْلَأْرضاَو ُهَو الَِّذى َجَعَلُكْم َخَل»: برای شرافت اولیاء مثل

 نااقوال مفسّر -2

آمدن نسلی در  رفتن نسلی و «َو َيْاَعُلُكْم ُخَلفاَء اْلَأْرض» نظر طبرسی منظور ازبه .2-1

 2.جای آن است

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

گیری کرده که نمونه از جمع بندی روایات ذیل آیه چنین نتیجه ،در تفسیر نور .2-3

َ َیْکِشُف و» مضطرّ واقعی امام زمان عجّل اهلل تعالی فرجه الشّریف است و بدترین سوء
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َو َیْاَعُلُکْم » شود و نمونةسلطة کفّار است که در زمان آن حضرت برطرف می « السُّوَء

  1.حکومت صالحان در آن است « ُخَلفاَء

یعنی در تملّک و تصرّف و آبادسازی  « َو َیْاَعُلُکْم ُخَلفاَء اْلَاْرِض»: یه گویدنمغ .2-4

 2 .کندمینسل آینده را جانشین نسل سابق  ،زمین

 ابوالحسن شریف عاملی گوید: . 2-5

معنای ظهر و وراء. خلف، خلیفه، خالئف، خلفاء، استخالف. خلف ضدّ قدّام است، به

رسـد  ـ یعنی آنچه فرامی حرکت و سکون المبه آید. خلف ـ خالف شئ آنچه بعد از آن می

رود. خلیفـه   ار مـی حرکت برای خیر و سکون برای شرّ بکـ پس از آنچه گذشته است. اما به

نشیند که در اصل خلیـف بـود و   شود و درجای او میمقام شخصی مییعنی کسی که قائم

 که خلفاء و خالئف جمع آن است. آن افزوده شد،تاء برای مبالغه به

 تأویل شده است: بیتاهلدر روایاتی که ذیل آیات زیر وارد شده، خلیفه به

 3ثم جعلناکم خالئف فی االرضـ 

 4ةنی جاعل فی االرض خلیفاـ 

 5فی االرض خلیفۀ انا جعلناکـ 

 6اخلفنی فی قومیـ 

 7فی االرض ْمنَّّهَفخِلسَتَیوعد اهلل الذین آمنوا منکم و عملوا الصاحلات َلـ 

روشن است و بیت، کامالً اهلبه (مقام خداوند در زمیناهلل )یعنی قائم ةخليفتأویل 
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1در آن تردیدی نیست.
 

 روایات -3

َأمَّْن ُيايُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا )  : الَِّذي َيُقوُل اللَُّه ِفيهُهَو َو اهلِل اْلُمْضطَّرُّ  وَ :َقاَل اُبو َجعَفٍر َعَلْیِه الّسالُم... .3-1

 2( ِفيِه َنَزَلْت َو َلهَدعاُه َو َيْكِشُف السُّوَء َو َيْاَعُلُكْم ُخَلفاَء اْلَأْرض

اش در بارهخداوند که اوست  همخدا مضطرّ هقسم ب و: فرمود امام باقر...

 و بخواند را وی هنگامی که کندمی اجابتآن کس که درمانده را )یا کیست  فرماید: می
ی او و برای درباره  (دهد؟قرار می زمین جانشینان را شما و گرداندمی برطرف را گرفتاری

 او نازل شده است.

هِذِه َنَزلْت ِفی القاِئِم : الُم ِفی َقْوِل اهلِل َعزَّوجلَّ )َامَّْن ُیِاْیُب املْضَطرَّ( قاَلَقاَل اُبو َجعَفٍر َعَلْیِه السَّ .3-2

 3.ِاذا َخَرَج َتَعَممَّ َو َصلَّی ِعْنَد اْلَمقاِم َو َتَضرََّع ِالی َربَِّه َفال ُتَردُّ  َلُه راَیٌة َاَبدًا، َعَلْیِه السَّالُم

این : فرمود (...)اَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّوند عزوجّل دربارة فرمایش خدا امام باقر

پوشد و نزدیک وقتی که ظهور کند عمّامه می .نازل شده است آیه درباره حضرت قائم

خواهد( و درفش  )حاجت می .کندخواند و پیش پروردگارش زاری میمقام  ابراهیم نماز می
خورد و شود و هرگز شکست نمینمی)یعنی هرگز نومید  .شوداو هرگز برگردانده نمی

 . شود(هایش برآورده میخواسته

َنَزلْت ِفی اْلقاِئِم  :َامَّْن ُیِایُب اْلُمْضَطرَّ ِاَذا َدعاُه قال: السَّالُم ِفی َقْوِلِه َعزََّوَجلَّ قال َاُبو َعْبِداهلل َعَلْیِه .3-3

ِاذا َصلَّی ِفی اْلَمقاِم َرْکَعَتْیِن َو َدَعا اهلَل َفَاَجاَبُه َو ، ْلُمْضَطرُُّهَو َو اهلِل ا ، ِمْن آِل ُمَحمٍَّد َعَلْیِه السَّالُم

 4.َیْکِشُف السُّوَء َو َیْاَعُلُه َخلیَفًة ِفی اْلَاْرِض

 محمّداین آیه درباره قائم آل :روایت شده که فرمود از حضرت صادق
ارد و گزم حضرت ابراهیم خدا قسم مضطّر اوست که دو رکعت نماز در مقابه .نازل شده
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و گرفتاری او را برطرف سازد و او را در زمین خلیفه  پروردگار نیز اجابت کند .خدا را بخواند

 . گرداندمی

 گیرینتیجه -4

« فی» تقدیراضافة ظرفیّه است یعنی به )که در آیه آمده( «خُلَفاءَ الْاَرْضِ» ترکیب. 4-1

ُخَلفاَء » بنابراین .«ُخَلفاَء ِفی َاْرِضِه» :آمده است« فی» در عبارت زیارت جامعه نیز. است

باید دانست که یکی از مناصب خاندان عصمت . است« ُخَلفاَء ِفی اْلَاْرِض» معنیبه« اْلَاْرِض

منصب خالفت حقّیة الهیّه است که منصبی بس رفیع و مقامی بس شامخ  و طهارت

جامع کماالت مستخلفٌ  ،فه و جانشیناطالق خالفت و جانشینی اقتضا دارد که خلی. است

خواهد شخص دیگری را جانشین خود قرار دهد باید همة آنچه کسی که می .عنه باشد

در اختیار آن جانشین و خلیفه بگذارد تا خالفت ، دارد و الزمة آن مقام است و قابل انتقال

راضی شده و ها آن خالفتجمعی که خداوند به. و جانشینی حقیقی و واقعی تحقّق یابد

آن  ـباید واجد همة کماالت ذات مقدّس ربوبی ، خود پسندیدهجانشینی آنان را نسبت به

 خالفت، خالفت االّ و ؛هستند که باشند ـغیر برسدشود از حق ّ تعالی بهکماالتی که می

 . بود نخواهد کامله جانشینی، جانشینی و تامّه

جانشینی ، «ُخَلفاَء اْلَاْرِض» که منظور از اندفتهغالباٌ در این حدّ گن اهل سنّت امفسر .4-2

که سکونت در زمین و تصرّف در آن را نسل بعدی از نسل قبلی است های قبلی امّت

روایات، نارسایی این بیان نسبت به 1.ملک و تسلّط است ،خالفتو مراد به ،بردارث می به

 کامالٌ روشن است.

خالفت ائمّة  ،ست که مراد از خالفت در این آیهتفاسیر روائی شیعی این ا . بیان4-3
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نصّ الهی است و رضایت و خشنودی خداوند متعال در انتصاب ائمّة به هدی

منصب خالفت در روی زمین تا زمان حکومت جهانی حضرت ولیّ عصر به معصومین

 .شود)عج( روشن می

در  ید شده است. مثالً:ی اخیر تأکبر نکته ی معصومین. در دعاهای وارده از ائمه4-4

َاللَُّهمَّ اْجَعْلُه الّداِعَی ِالی ِکتاِبَک َو خوانیم: )دعای افتتاح که از بیانات امام عصر)عج( است می

.( و نیز در زیارت حضرت الذَّیَن ِمْن َقْبِلِه تاْلقاِئَم ِبدینَک ِاْسَتْخِلفُه ِفی اْلَاْرِض َکَما اسَتخَلَف

. سالم بر تو ای یََّنیلّسالُم َعَلیَک یا خلیفَة اهلِل َو َخلیَفَة آباِئِه امَلْهِدیَاخوانیم: می صاحب االمر

 یافتة خود.جانشین خدا و ای جانشین پدران ره





 213 /  واپسین گفتار

 شازندهم ی آهی

 (51 :)قصص َو َلَقْد َوصَّْلَنا هُلُم اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّرون

 کبیره()زیارت جامعۀ 1لَةموَالرَّحْمَۀُ الْمَوْصُو

 مقدّمه -1

و  ارتباط با معرفت امام در مبحث امامت یکی ازمهمّ ترین موضوعات که در
، ضرورت تامّ دارد، فرد حجّت الهی در عالم هستیبدیل و منحصر بهشناخت جایگاه بی

نقل  از امام باقر. در گسترة زمانی و مکانی است استمرار وجودی امامان معصوم

اگر زمین یک روز بدون امامى از « ِت اْلَأْرُض َيْومًا ِبَلا ِإَماٍم ِمنَّا َلَساَخْت ِبَأْهِلَهاَلْو َبِقَي»: شده است

َلْو َبِقَیِت اْلَاْرُض ِبَغْیِر ِاماٍم »: نیز فرموده استو  2ما باقى بماند اهلش را فرو خواهد برد.

 3.اگر زمین بدون امام بماند اهلش را فرو خواهد خورد « َلساَخْت

الّلهی و همان  خليفةحقیقت حجت خدا  .ین هیچ گاه از حجّت الهی خالی نیستزم

ای تامّ از او نیز جلوه ،کتاب جامع خداوندی است و همانند قرآن که تجلّی الهی است

 « ِمّنی ماکاَن هلِل آَیٌة َاْکَبُر» : فرمایدمی امیرالمؤمنینگونه که آن .خداوند خواهد بود

هرچند در عالم  .چنین کسی همتای قرآن است .ای بزرگتر از من نیستخدا را نشانه و آیه

ملک و نظام تشریع تابع احکام قرآن است و حتّی از ایثار و نثار حیات دنیوی خود برای 

                                                 

تداوم امامت بر مبنای "ی کبیره در مقالة نگارنده تحت عنوان شرح مبسوط این جمله از زیارت جامعه -1
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ولی جان او با قرآن همبری دارد که حدیث معروف و قطعی  ،حقیقت قرآن دریغ ندارد

کامل همان کتاب جامع و  انسانت قیقح .دارد الصّدور ثقلین بر این تالزم و تالئم داللت

و دیگر موجودها  استچرا که مظهر اسم اعظم  است،ها مهیمن بر دیگر کتب و کلمه

 .اسمای دیگر

َانُفَسناَو » مدلولاین حقیقت واحد در چهارده مصداق جلوه نموده است که به

نیز بر همین « َمُة َبْضَعٌة ِمّنیفاِط» حدیث نبوی. مباین هم نیستند 1در آیة مباهله« َانُفَسُکْم

حدیث  .النبّی بَضعةاست نه فقط « َبْضَعُة اْلَحقیَقُة النََّبِویَُّة» ،گفتة شارحانداللت دارد و به

 گرا .ها داللت داردنیز بر وحدت مفهومی و ماهیتّی این« ُحَسْیُن ِمّنی َو َاَنا ِمْن ُحَسْیِن» معروف

قبض روح از یک کالبد زنده است که غیر از  شود، مانند جدا این حقیقت از عوالم هستی

خوانیم و عرض در زیارت جامعة کبیره می .مانداز آن باقی نمی« الشیئی» ایالشه

 ...«ُکْم ِفی النُُّفوِسَو َانُفسُکْم ِفی اْلَاْرواِح َاْرَواحَو  َو َاْجَساَدُکْم ِفی اْلَاْجساِد »: کنیم می

روح شما : است یعنی فیویَّت قیومیَّتملکی و ملکوتی داللت دارد که « تفیویَّ» یکبه این مجله

علوم  است. روح ارواح است و جسم شما روح اجسام است که تمامی اجسام را فراگرفته

« جان جهان» اینها در واقع .شان روح رحمت ماستو رحمت. این بزرگان روح علم ماست

 2.هستند و روح مدبّر هستی وجود ملکی آنهاست

شان غصب شود ابتالئاتی بشوند و حقوق مسلّمهرچند که در زندگی دنیوی مبتال به

 .ولی والیت کلیّه برعهدة این بزرگان است ،یا بندیِ حبس و ایذاء و اذیّت دشمنان گردند

 .«ِبِهْم َتَحَرکَِّت امُلَتَحرَِّکاُت َو َسَکَنِت السَّواِکُن»

 پای خود نبینمگهی تا پشت   گهی بر طارم اعلی نشینم 

مقام ملکوتی خود و به« بال دگرانند و پر، بالی و پربی با» همه حال ها دراین
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 .کنندتجّلی می

مطلب فوق در آثار حکما و عرفا نیز آمده و مسلّم و متّفقٌ علیه میان حکیم و عارف 

در احادیث  است.و محدّث و متکلّم و فقیه با وجود اختالف در نوع نگرش و رویکرد 

 با عبارات معصومین ،این موضوع نیز تصریح شده است که در آن روایاتمربوط به

 .اندتوصیف شده« ظل اهلل» و« روح»، «اشباح»، «کلمه»، «نور»

 .ای بر مطالب فوق استسورة مبارکه قصص تأیید و صحّه 51آیة ، در این راستا

 باشد ،سخن پیوستیم برای آنان سخن در )و كَُّرونَو َلَقْد َوصَّْلَنا هُلُم اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم َيَتَذ

 .(که پند گیرند

 مفردات -2

زدیک گردانیدن زمان ماضی ـن« دـق» معنی دوّم: در مغنی الّلبیب آمده است : لَقَد .2-1

احتمال گذشتة نزدیک و گذشتة دور را « قامَ زیدٌ» چنان که اگر بگویی ،زمان حال استبه

 . گذشتة نزدیککند بهاختصاص پیدا می « قَامَ دقَ» ولی اگر بگویی ،دارد

نحویّون .. .تأکید است برای تصدیق مطلب ،«قد»: ده استـرب آمـدر لسان الع. 2-2

 .«قد» وسیلهشود مگر بهفعل ماضی حال نمی: اندگفته

یکی از : در مغنی الّلبیب نوشته شده است .منظور تأکید استبه« قدل» اوّل در الم

  .و فایدة آن تأکید مضمون جمله است استالم ابتداء ، غیرعاملاقسام الم 

عبارت است  ،بالغت درکالم": چاپ عبدالرّحیم آمده است 19در مطوّل تفتازانی ص . 2-3

 کندآن چیزی است که اقتضاء می ،راد از حالـو م .الـا مقتضای حـالم بـاز مطابقت ک

مقتضی  ،حالو ، داشمنکر حکمی بب، مخاطمثالً  ،وجهی مخصوص گفته شودکه کالم به

این است که اگر حال مقتضی  ،معنی مطابقت کالم با مقتضای حال ...تأکید آن حکم است

 ".صورت مؤکّد ادا شودکالم به، تأکید باشد

لَعَلَّ کلمة شکّ است و اصلش عَلَّ است : ویدجوهری گ: ابن منظور نوشته است :لَعَلَّ. 2-4

لَعَلَّ کلمة رجاء و طَمَعَ و شکّ : لَعَلَّ نوشته است دربارةادامة بحث  در. و الم آن زائد است
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 .آمده است« کَیْ» معنیبهاست و در قرآن 

اوّل توقّع یعنی امید : لَعَلَّ چند معنی دارد: مغنی اللّبیب نوشته استابن هشام در . 2-5

 : تحقّق یک امر محبوب و ترس از تحقّق یک امر مکروه مانند به

  ...لَّ اْلَحِبیَب ُمواِصٌل َو َلَعلَّ الرَِّقیَب حاِصٌلَلَع

اند و لَعَلَّ ی آن را ثابت کردهئجماعتی از جملة آنان اخفش و کسا .تعلیل است: دوّم

 1.َيَتَذكَُّر َأْو خَيشى  َفُقوَلا َلُه َقْوًلا لَّيًِّنا لََّعلَُّه  اندرا در این آیه برآن معنی حمل کرده

و ترس  معنی امید ،لَعَلَّ وَ عَسَی وقتی که درکالم خداوند قرار بگیرند: اندهنیز گفت. 2-6

دهند برای این که امید و ترس برخدا محال هستند بلکه معنی  آنها گاهی تحقیق و نمی

نه  کسی که سخن دربارة او استترس است البتّه نسبت به و گاهی امید قطع است و

 2 .شأنه مولی جلّنسبت به

مفهوم اصل به در از ریشة وصل و از باب تفعیل است و: وَصّلنانویسد: یطبرسی م. 2-7

 3.هم پیوسته آمده استهای ریسمان بهپیوند دادن قطعه

های وزن چون یکی از معانی و داللتاند. را با تشدید قرائت کرده« وصّلنا». جمهور، 2-8

معنی نازل به "لقد"مشدّد و همراه با  صورتنا بهلوصّ: توان گفتمی ،باشدتکثیر می، تفعیل

 . سرهم استکردن پیوسته و پشت

 کیدشود که چون حال مقتضی تأوم میاگر دقّت کنیم معل ،مطالب باالتوجّه به با

خواه الم ابتداء « لقد» الم: صورت مؤکّد نازل شده استاین آیة شریفه به ،حکم است

طبق نوشتة لسان « قد. »رساندرا میمله تأکید مضمون ج، یا جواب قسمی مقدّر ،باشد

و فعل بودن مسند جمله و مخصوصاً مشدّد بودن . تأکید است برای تصدیق مطلب ،العرب

معنی نازل کردن بهرا برای این که تجدّد و تکثیر  رساند،را میآن نیز تأکید مضمون جمله 

 . دهدنشان میسرهم صورت اندك اندك و خردخرد پیوسته و پشتبه

                                                 

 .636ص  1   :النحو الوافی -2  .44 :طه -1

 .373ص  :بنگرید: واژه های قرآن در ترجمة تفسیر مجمع البیان -3
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ٍ َبْعَد َبیاٍن« َوَلَقْد َوصَّلنا َلُهُم اْلَقْوَل» .2-9 : اندبرخی مفسّران گفته. َتوِصیُل الَقْوِل ُهَو ِإْتیاُن بیان

ما : و لیکن مراد از آیه آن است که .یعنی فَصَّلْنا: یعنی بیان کردیم و بعضی گفتند« وَصّلنا»

سرهم نازل کردیم که این شتخرد و لیکن پیوسته و پ اندك و خرد این قرآن را اندك

تواند باشد که از جواب آیة پیش هم می ،بر این تقدیر .پندگرفتن و آگاهی نزدیک باشد به

 1فرود آمده باشد؟بار یکاند که بهاو کتابی ندادهچرا به... :زبان مشرکان فرمود

 2.«تکثیر وصل و تکریر آن» توصیل یعنی :نسفی گفته است: . سعید حوّی گوید2-10

 .تخفیف خوانده استرا به« وَصَّلنا» حسن: . آلوسی گوید2-11

این مناسبت است که راغب و تضعیف صاد در قرائات جمهور برای تکثیر است و به

 3.َاْی َاْکَثْرنا َلُهُم اْلَقْوَل َمْوُصواًل َبْعُضُه ِبَبْعٍض: گفته است

و المعنی اَنَّ القُرآنَ اَتاهُم مُتَتابِعاً  ،بالتّشدید و التّخفیف« وَصَّلْنا»: . زمخشری گوید2-12

سرهم و دنبال هم و با وعده و پشت ،قرآن برای آنان آمده است ...مُتَواصاِلً وَعْداً وَ وَعیداً

 4.وعید

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

 5.است استغراق

 6.از نوع ال عهد ذهنی یا عهد علمی است "القول"در  "ال"اند: بعضی گفته

چنان که وضع شده، قول در کالم عرب برای حکایت : دنویسطبرسی می«: قول». 2-14

و در قرآن در وجوه متعدّدی بکار رفته است که از جملة « خَرَ َ عَمروٌ ـقَالَ زَیدٌ »: گویی

 : آنها عبارتند از

 7.متداول سخن معمولی و ـ الف

                                                 

  .262، 24   :؛ فخر رازی426، ص 8   :؛ ابوالفتوح77-78، ص 20   :تفسیر طبری -1

 .94، ص 10   :روح المعانی -3  .4093، ص 7   :االساس فی تفسیر -2

 .520، ص 13   :تفسیر راهنما -5 .173، ص 3   :کشاف -4

 .263 :بقره -7 .424-423، ص 1   :النحو الوافی -6
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 1.رسید مانند صدایی که از درخت برای حضرت موسی :خلق صورت ـ ب

 2.خواست و اراده ـ  

 3.اجابت تکوینی ـ د

 4.قول نفسی و باطنی ـ ـه

های بیداربخش ها بدون آموزهانسان: شود کهاز مفهوم آیة شریفه استنباط می

اصلی های ند و تنبّه و بیداری مردم از هدفهستخبری تعالیم آسمانی گرفتار غفلت و بی

شوند و صورت تدریجی مکرّر و متنوّع نازل میکه به استتعالیم وحیانی و آسمانی 

 .نددارهمسویی و پیوستگی 

 . ورندآاو ایمان بیاورند و به یادرا به پیامبریعنی  :عبّاس گفته است ابن: َیَتَذکَُّروَن .2-15

ند از این که بر آنان و بترس (گذشتگان را)یاد بیاورند به: علیّ بن عیسی گفته است

 . نازل شود آن چه برگذشتگان نازل شده است

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

، یعنی را تفصیل دادیم و روشن ساختیم)قرآن( برای آنان گفتار نویسد: . طبرسی می2-16

های و آنان را از اخبار پیامبران و ملّتآوردیم یانی ای و بیانی بعد از بهـای بعد از آیهـآی

کنند و  این امید که متذکّر شوند یعنی یادآوری شوند و فکربهآگاه کردیم شان هالك شدة

 6.حقّ را بدانند

 اقوال مفسّران -3

درکافی ذیل آیة فوق از عبداهلل بن جندب روایت کرد : در تفسیر جامع آمده است که .3-1

مراد آن است که : فرمودند .پرسیدم نای آیه را از حضرت موسی بن جعفرمع: که گفت

                                                 

 . 69 :انبیاء -2  .19 :طه -1

 . 8 :مجادله -4 .11 :فصلت -3

 .337، ص 7   :مجمع البیان -6 .296، ص 13   :الجامع ألحکام القرآن -5
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  1.از امام دیگر تعیین کردیم برای هدایت مردم امامی را بعد

و معارف  هاسوره ها ودرپی فرستادن آیهپی، توصیل قول از منظور: نویسدقرشی می .3-2

 نقل شده که مّة اطهاردر تفسیر برهان در شش روایت از ائ .و احکام و حقائق است

  2.باب تطبیق است این روایات از .اندتفسیر کرده« اِمامٌ بَعْدَ اِمامٍ» را« وَصَّلْنا»

 دهد که بدون آنها حقیقت قرآن تفسیرعترت ارجاع میرا به خودقرآن مخاطبان . 3-3

در صدر  که معصومین ـدربارة اولیای الهی  حضرت امیرالمؤمنین .شودنمی

َو ِبِهم قاَم اْلِکتاُب َو ِبِه . ِبِهم ُعِلَم اْلِکتاُب َو ِبِه َعِلمُوا»: فرمایدمی ـ ق اولیاء هستندمصادی

  .«...قامُوا

واسطة آنان کتاب به. کتاب خدا داناینده شد و آنان بهوسیلة آنان دانستکتاب خدا به

 3.کتاب برپایندبرپاست و آنان به

کنند و پاسخ صائب از قرآن قرآن مطرح میهای خاصّی در محضر اینان پرسش

ها و شنیدن پاسخ قرآن ناتوان هستند و این دارند که دیگران ازطرح آن پرسشدریافت می

 . در واقع استنطاق قرآن است

 : فرمایدمی حضرت امیرالمؤمنین

، َاال ِانَّ فیِه ِعْلَم ما َیأتی. ذِلَک الُقْرآُن َفاسَتْنِطُقوُه َو َلْن َیْنِطَق َو لِکْن ُاْخِبُرُکم َعْنُه» 

ن ـسخهـرآن را بـن قـای)« .َو َنْظَم ما َبْیَنُکْم، َو َدواَء داِئُکْم ، َواحَلدیَث َعِن املاضی

شما آگاهی به گوید امّا من از جانب اوادی سخن نمیـان عـزبز او بهـرگـد و هـدرآوری

نظم حیات  ها وداروی بیماری واخبار گذشته  دهم بدانید در قرآن علوم آینده ومی

 4.(اعی شماستـاجتم

سخن درآوردن و ولی استنطاق و به ،است« تِبیاناً لِکُلِّ شیئی» ذکر و، قرآن نور

                                                 

 . 63، ص 8   :احسن الحدیث -2  .231، ص 5   :ر جامعتفسی -1

 .158همان، خطبة  -4 .432البالغه، حکمت نهج -3
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معکوس  ةنتیج رنهـاست وگ نـومیـمعص ارـفقط کی ـدّ اعلـابی از آن در حـینکته

 . ...دهدمی

ق قرآن است. اندن از حقایدهد که محروم مخداوند حکیم، کیفر ستم را نشان می

این ؟ پس ظلم بهبیتکسی بزرگتر از اهلمق ظلم بیشتر. و چههرچه مظلوم بزرگتر، ع

َو َلا َيِزيُد الظَِّلِمنَي ِإلَّا »خاندان، بدترین ستم است. و هشدار الهی شنیدنی است که فرمود: 

قلین برای ائمه قرار حقّی که پیامبر در حدیث ثبهروشن است که عدم توجّه  1.«َخَساًرا

اش گمراه شدن بیت است. و نتیجهاهلداده و آنها را هماره همراه قرآن شناسانده، ظلم به

ویژه برای رعایت تقوا، باید از ستم حذر کرد، به 2«.هدی للمتقین»است، چنان که فرمود: 

و این هدف  تنهایی برای تذّکر کافی نیستبهبر خاندان پیامبر. نتیجة بحث این که قرآن 

 3.شودبدون امامت تامین نمی

 زین رسن قومی درون چه شدند  ه از قرآن بسی گمره شدند ـک زان

 االسر نبودـون تو را سودای بـچ  می ای عنود ررسن را نیست ج مر

 نویسد:. ابوالحسن شریف عاملی می3-4

 است:آمده سه وجه کلمة قول در قرآن به

 ر، مانند آیات:وجه اول ـ قول با وصف مدح و خی

 4بالقول الثابت ایثبّت اهلل الذین آمنوـ 

                                                 

 .2 :بقره -2  .82 :اسراء -1

گیری از احادیـث در تفسـیر   مفسّران و نویسندگان علوم قرآنی برضرورت بهره ،برپایة نصوص یادشده -3

 ؛148ص  ،2   :القرآن و مختلفـه متشابه ؛40و  39ص  ،1   :: مجمع البیانبنگریدقرآن تأکید کرده اند )

 :االتقـان  ؛156ص  ،2   :البرهان ؛18و  15ص  ،1جزء  :مناهج البیان ؛397ص  :البیان فی تفسیر القرآن

مقالـة نقـش احادیـث    بـه  بنگریـد . بـرای تفصـیل   481(و  480ص  ،1   :العرفـان مناهل ؛351ص  ،2  

 (.1383)بهار  ،2شماره  :فصلنامة سفینه ،نقی خدایاریلیمعصومان در تفسیر قرآن نوشته ع

 .27ابراهیم،  -4
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 1ـ و هدوا الی الطیب من القول

 2ـ قول معروف

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

 3ـ و انهم لیقولون منکراً من القول و زورا

 4ـ زخرف القول

 5م فی لحن القولهُنَّفَعرِتَلَوَـ 

 6ـ انکم لفی قول مختلف

 ست، مانند آیات:یوصف مدح یا ذمّ نوجه سوم ـ آنجا که مقرون به

 7نا لهم القوللـ و لقد وصّ

 8ـ لقد حق القول

 9ـ و اذا وقع القول علیهم

« وصّلنا لهم القول»د ـد: شایـویـلسی[ گـر مجـاقـد بـا ]محمـة مـالمـاد عـاست

ی پس از ـامـنصب امهـع بـیغ شراـق، هشدار دادن و تبلیـان حـاشد: بیـن معنی بـایبه

راد از آن آیة ـا مـر؛ یـام دیگـامی پس از امـام والیتده بهـمعنای عقیا بهـام پیشین؛ یـام

این معنی که این وعده تا آخر رورگار، به 10،ةخليفقرآن باشد: انی جاعل فی االرض 

 پیوستگی دارد.

این رجعت شده، بهیا  مهدیحضرت قیام بعضی از آیات گروه سوم، تأویل به

 معنی نصرت ائمه و خذالن مخالفان است.که قول در این آیات، به لیلد

ه ـشود، کر و شرّ تقسیم میـار خیـگفتهـدانیم، بـار بـمعنی گفتول را بهـر قـاگ

                                                 

 .263 :بقره -2  .24 :حج -1

 .112 :انعام -4 .2 :مجادله -3

 . 8 :ذاریات -: 30. 6محمد -5

 .7 :یس -8 .51 :قصص -7

 .30 :بقره -10  .82 :نمل -9
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 1تأویل آن برمبنای امامت روشن است.

 روایات -4

 : ده استآمذیل آیه  از امام صادقدر تفسیر علیّ بن ابراهیم  .4-1

 2.امام بعد از امام: یعنی ِاماٌم َبْعَد ِاماٍم

َقاَل ِاماٌم َبْعَد ِاماٍم َو ُهَو الَقْوُل ِفی  آورده است: از امام صادق :ةدر تأویل اآلیات الظَّاهر .4-2

امام بعد از : یعنی. علیهم(ااِلَماَمِة َاوَجْعُلُه ُمتَِّصاًل ِاَماٌم ِالی ِاماٍم ِمْن َلُدْن آَدَم ِالی قاِئٍم )صلوات اهلل 

امامی از حضرت آدم تا و این قولی است در امامت یا قرار دادن امامی متّصل به .امام

  3.های خدا بر آنان بادحضرت قائم که درود

 کالم شارحان -5

 : عالّمه مجلسی آورده است

َو » َر َقْوُلُه َتعالیسَِّکما ُف ،ماٌملَّ ِاماٍم َبْعَدُه ِاُکاْلُمْنَقِطَعِة َفانَّ  اْلَموُصْوَلُة َاْی َاْلَغْیُر َو الرَّْحَمُة

َاو اْلَمْوُصوَلُة َبْیَن اهلل َو َبْیَن  ،ِبذِلَک ِفی َبْعِض اْلَاْخباِر «َلَقْد َوصَّْلَنا هُلُم اْلَقْوَل َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّرون

 4... َخْلِقِه

هریّت رحمت و ظهور و بروز جمعی هستند که در مقام مظ ائمّه نویسد:نیز می 

ُکلَّما ، َوَمَثُلُکْم َمَثُل النُُّاِوم. یکدیگر اتصّال و پیوند دارندآن انقطاعی نداشته و پیوسته به

کوکبی ، ای که از آسمان والیت غروب کندهر ستاره .َطَلَع َنْاٌم ِالی َیْوِم الِقیاَمِة، غاَب َنْاٌم
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 1.گردددگر جایگزین آن می

امام مهدی است، یعنی ، روز رحمت موصولهـر ادامه داشته و امـن امـپیوسته ای

هجری قمری پیوسته رحمت موصوله بوده و هست و  260ای که از سال رحمت واسعه

 . واهد بودـخ

اْلِعْلُم  َالسَّالُم َعَلْیَک َایَُّها الَعَلُم اْلَمْنُصوُب َو: خوانیمدر زیارت آن رحمت موصوله می

 2(زیارت آل یس، مفاتیح الجنان) .اْلَغْوُث َو اْلرَّْحَمُة اْلواِسَعُة َوْعَدًا َغْیَر َمْکُذوٍب وُب وبْصاْلَم

 نتایج -6

 : شود کهروشن می ،توضیحات مفصلّی که گذشت با

مقام  گونه که خود درآن ،دست پروردة بالواسطة خداوند هستند اهل بیت -1

 ،ناپذیر آن بزرگانهای خدشهیُمن آموزهولی دیگران به« ّبناَفإنَّا َصنائُع َرِ » :اندمعرّفی فرموده

 3.«َو الّناُس َبعُد َصناِئُع َلنا» .رسندتعالی و تکامل میبه

 « َلَعلَُّهْم َیَتَذکَُّروَن. »شودهدف تذّکر تامین نمی ،و بدون امامت

ان شوالیت و حقیقت وجودی، ات دنیوی آن بزرگوارانـافتن حیـا پایان یـب -2

 . شان همچنان پایدار استشود و جایگاه رفیعرنگ و فرسوده نمیکم

شاهد بر اعمال بندگان  آن امامان معصوم را ،خداوند با رحمت موهوبی خود -3

گاه هیچ ،الصّدور ثقلینمدلول حدیث قطعیهستند و به همراها با قرآن ـآنه 4است.قرار داده 

گمراه  ،با راه آنان در عقیده و عمل انتخاب کند هرکس راهی معارض .شونداز هم جدا نمی

                                                 

  .126، ص 23   :همان -1

از نگارنده در  "ی قصصسوره 51ی تداوم امامت برمبنای آیه"مقالة برای مطالعة بیشتر رجوع شود به -2
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 . ی نخواهد داشتدآوراست و جدّ و جهدش جز فاصله گرفتن از شاهراه هدایت برایش ره

  از مراد خود جداتر می شود     . دودبدو چندان که افزون می گو

رموز قرآن در  .حقیقت قرآن کریم و آیات نورانی مصحف شریف دربارة آنهاست -4

الهی بر این خاکدان هستند که گستره و قلمرو  نها مستقرّ و مندر  است و آنان کنوزآ

و مالک ملک  "امیرکالم"آنان  .شان تمام عوالم هستی را فراگرفته استخالفت الهی

َاْلَکالُم الواِعُظ ِمْن قاِئٍل » ،العارفینمقامات سینا درتعبیر ابنسخن هستند و سخنشان به

 و نمط نهم(، تنبیهات )اشارات و سرشت استپنددهنده از گویندة پاك گفتار« َزِکیَّ

 امیرالمؤمنینای ـهصورت خطبهرآنی بهـوای قـمحت ،ة طباطباییـمتعبیر عالّ به
 1.است دهـدرآم

های آن ذوات آموزهجز در سایة التزام و تمسّک به ،زندگی واقعی و اصیل -5

 . شودمحسوب نمی« حیات طیبّه» ،مقدّسه ممکن نیست و زیستن بدون والیت

 را سراسر زندگی استـار در صحـخ            دگی جنبندگی استـراد از زنـر مـگ

 ی تا زندگی استـا از زندگـهرقـف            لیک ،م جُعل زنده است هم پروانهـه 

ستاید و در جمیع صفات جالل و جمال میبندة خداست که خدا را به ،اهللةحج -6

انت و کرنش و عاست یک نوع خشوع و خضوع و ،ای از جلوات الوهیتابل هرجلوهمق

عبد  اهللةحج .نمایانددا را میآینة کوچکی خودش بزرگی خ دهد و درکوچکی نشان  می

دا ـخ اندیشد.عبودیت میبهتمام وجودش چون به ،داردخدا او را دوست می .خاصّ خداست

مند برکت وجود وی ما نیز از رزق و روزی خدا بهرهو بهدهد میاو هم تمام نعمت را به

ِبُیْمِنِه ُرِزَق اْلَوری َو ِبُوُجوِدِه َثَبَتِت . »یابدو هدف وصّلنا بدون امامت تحقّق نمی. شویممی

  .«اْلَاْرُض َو السَّماء

                                                 

  .51 :البالغهحکمت نظری و عملی نهج -1
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وجود  معصوم، و در این زمانامام  ،مصداق اتمّ و اکمل واژة قول در آیة مذکوره -7

 است.که مظهر لطف و رحمت الهی  است، عجل اهلل فرجّه س حضرت ولیّ عصراقد

ارتباط  .ارتباط با آن امام همام میسور نخواهد بودطریق جز از  در این زمانهدایت بندگان 

موجب ثبات قدم در دین  ،تضمین خداوند عزّوجَلّبنا به ،نصرت و یاری وی با ولیّ خدا و

 شود الهی می

ان ـل ایمـای اه«  لَِّذيَن َءاَمُنوْا ِإن َتنُصُروْا اللََّه َينُصْرُكْم َو ُيَثبِّْت َأْقَداَمكمَيَأيهُّا ا» 

وار ـاست ایتان راـهامـد و گـکناری میـز شما را یـاری کنید او نیـدا را یـن خـر دیـاگ

 1.سازدمی

های بر ارزشبا حرکتی خالصانه و مبتنی  ،آیة شریفه فوقامید که بتوانیم درعمل به

برخاسته از فرهنگ قرآن و عترت پیش برویم و قلب مقدّس امام موعود حضرت ولیّ عصر 

 . را شاد نموده و مشمول دعاهای خیر حضرتش قرار گیریم عجل اهلل فرجه

                                                 

  .7آیة  :محمد -1
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  هفدهم   ی  آهی

 (33: احزاب) َتْطِهًيا  ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّركُم

  )زیارت جامعۀ کبیره( اًتَطهیروَ اَذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَکُم 

 

 مفردات -1

و رجس در قرآن .. .هر چیز پلیدی رجس است»: رجسنویسد:  . خلیل فراهیدی می1-1

و هر پلیدی و یا پلیدیی رجس است و رجس شیطان و  ،معنی عذاب است مانند رجزبه

  1«.وسوسة او است

  2.داند، عذاب و شک میپلیدی را رجسابن منظور،  .1-2

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

 . است رسالت

 نااقوال مفسّر -2

نویسد:  و میح داده ـالرّجس توضیراجع به ،بیان آیة تطهیر و معنی آن از پس طبرسی .2-1

دا در ـای خـه رضـاری است کـانی است و کـل شیطـرّجس عمـال: دـویـاس گـن عبّـاب

بیت  ،د است و مقصود از آنتریف در آن الف و الم عهـالف و الم تع: البیت .آن نیست

 . گویند شود بیت آن پناه برده می نبوّت و رسالت است و عرب مکانی را که به

و اهل آن کسانی است  رسول خدا مسجد، مقصود از البیت: اندبعضی گفته
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امّت  .را هم نبستند آنآنها را در آن اسکان داده و خار  نکرده و درب  حضرتش هستند که

بیت پیغمبر  اهل ،البیت در آیه اند بر این که مقصود از اهل تمامی اتفّاق کرده اسالمی به

اد از رم: عکرمه گوید. اند اختالف کردهدر مورد مصداق آن سپس  ،است ما

 .آنهاست برای آن که اوّل آیه متوجّه به استزنان پیغمبر  ،البیت اهل

عایشه و امّ سلمه گویند که آیه  ،بن اسقع وائلة ،انس بن مالک ،ابوسعید خدری

شش  طبرسی. است حسن و حسین ،فاطمه ،علی ،رسول خدا به وصصمخ

البیت و آیة  قصود از اهلم ،که برطبق احادیث شیعه و سنّی این مضمون آورده، بهحدیث 

  1.خاندان رسالت است نه غیر ایشان ،تطهیر

تفسیر علیّ بن  آورده، ازروایت  28 ه،آیاین در تفسیر نور الثّقلین ذیل حویزی  .2-2

، االخبار معانی، الشّرایع علل، النّعمة تمام و الدیّن  کمال، خصال، الرضا اخبار عیون، ابراهیم

، الدرّجات تفسیر عیّاشی و بصائر، البیان مجمع، امالی صدوق، یاحتجا  طبرس، کافی اصول
  2.، اهل بیت پیامبرنداین مضمون که دوازده امام و حضرت زهرا همگی به

همان  بهروایت از خاصّه و عامّه  65 ه،در تفسیر برهان ذیل آیمحدث بحرانی  .2-3

 مضمون آورده است.

 عبارت یکی از آنها چنین است:

زهرا و  علی و. در خانه امّ سلمه تشریف داشتند ر اکرمروزی پیغمب

در  .کساء( جمع شدند) تمام آنها و حضرتش در زیر عبای یمانی و را بخواند حسنین

بیت من هستند که  خداوندا اینها اهل: مقام مناجات با پروردگار برآمدند و عرض کرد

س را از ایشان دور فرما و آنها را خداوندا پلیدی و رج. ای من وعده فرموده دربارة آنها به

 . پاك و پاکیزه گردان

آیا من  !اهلل یا رسول: عرض کرد ،را شنید امّ سلمه که دعای پیغمبر اکرم

تو مژده   ولی به، تو از اهل بیت نیستی نه،: شوم؟ فرمودند بیت محسوب می هم جزء اهل
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  1.دهم که اهل بهشتی می

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

 2.ذکر پنج روایت اکتفا نموده است خاصّه و عامّه بسیار است و به

)از جمله عقیدة بسیاری از علما  چیز پلید است و به ،رجس در اصل: آلوسی گوید .2-5

، شرك اقوال دیگر: فسق )زجا (، شیطان )ابن زید(. در این جا مراد گناه استسدّی( 

 )حسن(.

 . بعضیاـه و بدعت، واءـاه، ل و طمعـبخ، شکّ: ری نیز هستـگـوال دیـاق

در اینجا مراد همة . شود و نقائص اطالق می تاسجرجس برگناه و عذاب و ن: دان گفته

 3.شود گفت که مراد حفظ هم باشد تقوی است و می تزیین با ،مراد از تطهیر اینها است و

 : گویدمراغی  .2-6

سلّم را  و ]و آله[ پیامبر خدا صلّی اهلل علیه: ابن عبّاس روایت شده که گفته استاز 

آمد و  طالب می علیّ ابن ابیی  خانهدر مدّت نه ماه دیدیم که هرروز و هنگام هرنماز به

َاْهَل اْلَبْیِت َو  ِانَّما ُیریُد اهلُل ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الَّرْجَس، َالسَّالُم َعَلیُکْم َو َرْحَمُة اهلِل»: گفت می

  4.هر روز پنج مرتبه ، الصَّالُة  َیْرَحْمُکُم اهلل، ُیَطهََّرُکْم َتْطهیرًا

تقوی  ،گناهان و مراد از طُهر ،قاسمی نظر زمخشری را آورده است که مراد از رجس .2-7

 . است

ز این صراحت دارد در این که همسران پیامبر ا: ابن کثیر گفته است: نویسد مینیز 

امّا گفتة عکرمه که این  ...آنان سبب نزول این آیه هستند وکه  اینبرای . اهل بیت هستند

اگر مراد این باشد  ،نازل شده است وسلّم علیه]وآله[ اهلل صلّیآیه مخصوصاً دربارة زنان پیامبر

و اگر مراد این باشد که فقط آنان  .این درست است، که آنان سبب نزول هستند نه دیگران

 از تر برای این که احادیث داللت دارند براین که مراد عامّ ،جای اعتراض است، رد نظرندمو
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 ،حسن و حسین را گرد آورد ،فاطمه ،علی وسلّم علیه]وآله[ اهلل صلّیاین که پیامبر آن است و

پلیدی  خدایااینان اهل بیت من هستند : آنان را با گلیمی که داشت پوشاند و گفتسپس 

 . بدار دوررا از آنان 

 پیامبرخدا: زید بن ارقم که گفته است حصین بن سبرة از مسلم روایت کرده از

ایّها النّاس من بشر هستم و نزدیک است که  ،امّا بعد: گفت وسلّم علیه]وآله[ اهلل صلّی

من در میان شما  .دهم پاسخاو  هسوی من بیاید و من ب بهمر [  ]پیکپروردگارم  فرستادة

 ...در آن هدایت و نور است کهاست  اوّل آنان کتاب خدا: گذارم جا می نبها بهگرا یادگاردو 

آیا   زید اهل بیت او چه کسانی هستند؟ یا: او گفتحصین به ...و اهل بیتم: سپس گفت

 زنانش اهل بیت او نیستند؟ 

ولی اهل بیت او کسانی هستند که بعد از او  ،زنانش اهل بیت او هستند :گفت

 .نان حرام است و ممنوعصدقه برای آ

 آنان چه کسانی هستند؟: مگفت

  1.عبّاس هستند و آل جعفر آل ،عقیل آل ،علی آل: گفت

 وسلّم علیه]وآله[ اهلل صلّیآیه دربارة زنان پیامبرآورده که این چهار روایت . سیوطی 2-8

  2پنج تن گرامی است. ةنیز آورده که آیه دربارهفده روایت دیگر  .نازل شده است

 نویسد: همسران پیامبر را آورده و سپس می . قرطبی: ابتدا قول به2-9

 علیه]وآلـه[  اهلل صـلّی  پیامبر خـدا  .این آیه در خانة من نازل شد: امّ سلمه گفته است

زیـر یـک گلـیم     را دعوت کرد و همـراه آنـان بـه    حسن و حسین ،فاطمه ،علی وسلّم

خداوندا پلیدی را از : آیه را خواند و گفتاینان اهل بیت من هستند و : خیبری رفت و گفت

 3...آنان دور بدار و آنان را پاك پاك بگردان

 . ابوالحسن شریف عاملی گوید:2-10

                                                 

، ص 8   :. همین مطالب را سـعید حـوّی در االسـاس فـی التفسـیر     250، ص 13   :تفسیر القاسمی -1

 .گوید 4437-4438
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 تطهیر، مطهّر، مطهّرون، طهر، طهور و مانند آن.

ها، گناهان، معایب، نقائص، در ها، خبائثسازی از آلودگیتطهیر یعنی تنزیه و پاك

 آشکار و پنهان.

 صفای قلب و رهایی از گناه، روشن است.جهت تأویل این مطلب بهبدین

ـ طفتح هاء( هستند، بلکـه م به)ر تنها خود مطهَّنه ائمه کسـر هـاء( نیـز    )بـه  رهِّ

 1«سماء ماء لیطهّرکم بهلو ینزّل من ا»کنند. ذیل آن هستند یعنی دیگران را نیز تطهیر می

سبب آن بر است؛ آب، علی است؛ و خداوند بهروایت شده که: آسمان، پیام از امام باقر

سازد. در حدیث دیگر از امام میاند، مطهّر والیت حضرتش را پذیرفته های کسانی را کهدل

که در کافی آمده، میان قبول والیت، تطهیر قلب شخص، تسلیم در برابر ائمـه و   باقر

 سالمت در مواقف قیامت، پیوندی زیبا برقرار شده است.

 ،هاند که خداوند، انها را از کفر و شـکّ و گنـا  تطهیر، آمده که مطهّرین، ائمهدر آیة 

اد، اهل نیز رسیده که مر 2«ةمطهّر عةمرفو مةمکرّفی صحف »ذیل آیة  پاك داشته است.

وارد شده که مراد، دور ساختن دشـمنان دیـن از    3«طهّر بیتیو »بیت است. در معنای آیة 

 4آن است.

 روایات -3

  .َو ال َنُشکُّ ِفی دیِننا َاَبدًا ،َاْلرِّْجُس ُهَو الشَّکُّ: اْلباِقُر َعَلْیِه السَّالُم قاَل .3-1

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

 5.کنیمشکّ نمی

بعضی از مـردم جاهـل و   : من فرمودپدرم به: گفت زید فرزند امام زین العابدین .3-2

                                                 

 .14و  13 :عبس -2  .11 :انفال -1

 .223ص  :االنوار مرآةمقدمه  -4 .26 :حج -3

 .138ص  :بصائر الدرجات -5
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خـدا قسـم   بـه  .هسـتند  همسران پیغمبر ،اند که مراد از اهل البیتادان تصورّ کردهن

 . هرکس چنین خیال کند گناهکار است و دروغ گفته است

 و َعاْنُکنَّ بایـد   ْنُکْمَعجای کلمة به، های آن حضرت بودندزن ،زیرا اگر مقصود

طور بوده و در ه در آیات سابق همینچنانچ ،شداستعمال می ُیَطهِّرُکنَّ ،ُیَطهَِّرُکْمجای به

بنـابراین آیـة تطهیـر ویـژة     . ضمیر تأنیث آورده است« رَن ما ُیْتلی فی ُبُیاوِتُکنَّ َوْاذک» آیة

  1.خمسة طیّبه نازل شده و همسران پیغمبر مشمول مفاد آن نیستند

 گیرینتیجه -4

آیة شـریفه   با ارتباط مستقیم «یرًاَو َاْذَهَب َعْنُکُم الرَّْجَس َو َطهََّرُکم َتطه». جملة 4-1

 َتْطِهاًيا   ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهاَل اْلَبْياِت َو ُيَطهِّاَركمُ    :ایدـرمـف ه میـک دارد

 . (33، احزاب)

های این تفاسیر مطابقت ر مفهوم با بیشتر روایتـاز نظ ،امعهـارت جـعبارت زی نـ. ای4-2

  .دارد

َاْذَهاَب َو  » ،ولی در عبارت زیارت .صورت مضارع هستندبه« یُذْهِبَ وَ یُطَهِّرَ» ،در آیه. 4-3

بر محقـق  و هم بر زمان گذشته  همظاهراً این لفظ ماضی  .صورت ماضی هستندبه« َطهََّر

 . کندبودن مفهوم داللت می

عـه اسـتناد   مة زیـارت جا این جملضمن تفسیر آیه، به ،271ص  ،4   ،نور الثّقلین . در4-4

 . شده است

بر وجهی است که مکرّر در زیارت هر یک از آن بزرگواران  ،مقام طهارت ائمّة اطهار. 5-4
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دهم کـه  گواهی می) َاْشَهُد َانََّک ُطْهٌر طاِهٌر ُمَطهٌَّر ِمْن ُطْهٍرطاِهٍر ُمَطهَّارٍ ، مثالً جملة: آمده است

 1.(از نژاد پاك و پاکیزهای تو پاکی و پاك و پاکزاده و پاکیزه

اتّفاق شـیعه و مشـهور عامّـه    به ،آیة شریفة تطهیر استزیارت که ناظر به . این جملة4-6

 . استنازل شده و گواه عصمت این دودمان  درشأن خاندان رسالت

 

                                                 

  .337، ص 101   :بحار االنوار -1
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 هجدهمیهیآ

  (23 :)شوری  َعَلْيِه َأْجًرا ِإلَّا اْلَمَودََّة فِى اْلُقْربى  ُلكُمَئُقل لَّا َأس

 ()زیارت کبیرهالْوا وَ لَکُمُ الْمَوَدَّ

 مفردات -1

 . وقتی که او را دوست داشته باشی: َوِدْدُت الرَُّجَل َاَودُُّه وّدًاابن منظور گوید:  .1-1

َعَلْيِه   ُلكُمَئُقل لَّا َأس]: و معنای این گفتة خداوند عزّوجلّ ...مودّت است: و وُدّ وَدّ وِدّ

ولی  ،خواهممزدی را از شما نمی ،تبلیغ رسالت در مقابل: این است [ ِإلَّا اْلَمَودََّة فِى اْلُقْربى َأْجًرا

 1 .اندازم مودّت در قربی رامی یاد شمابه

قرائب و از مـردان اقـارب    ،خویشاوند است و جمع از زنان: قرابةقریب و  نیز گوید:

 .است

ـ ـو الق ةةرابة ةالقو ز است ـائـج، یـربـود قـه شـر گفتـو اگ ی در ـکـ ـزدیـن: یـرب

اسـت   رابةةقن و او ـبین م: یـویـگو می ...دی استـاونـویشـی در خـربـو ق. نسب است

ـ  ...اسـت  ةةرَبَةمَقْربی است و ـو قُ، رْب استـو قُ ـ ـن گفتـة خ ـو ای ُقال لَّاا   ): الیـد تعـ ـداون

با شما  مخاطر خویشاوندیمگر این که مرا به: یعنی ( ْلُقْربىَعَلْيِه َأْجًرا ِإلَّا اْلَمَودََّة فِى ا  ُلكُمَئَأس

 2.دوست داشته باشید
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 نااقوال مفسرّ -2

 : در معنی آین آیه اختالف شده و سه گفتار هست. طبرسی گوید: 2-1

معنی تقرّب جستن  اند قربی در این آیه به مسلم گفته حسن و جبائی و ابی -1

لقربی یعنی دوست داشتن طاعت و تقوی در راه تقرّب و مودّت فی ا. درگاه الهی است به

 . درگاه الهیبه

تبلیغ و تعلیم شریعت از شما اجری جز دوستی و محبّت نسبت  من در باب: یعنی

 . خواهم درگاه الهی مقرّب سازد نمی اعمال صالحی که شما را به به

 خاطر قرابتی که با مرا به: یعنی. اند ابن عبّاس و قتاده و مجاهد و جماعتی گفته -2

تمامی قریش با رسول  .خاطر خویشاوندی مرا حفظ کنید شما دارم دوست بدارید و به

 .و لذا طرف خطاب آیه تنها مردم قریش خواهند بود ،نسبت خویشاوندی داشتند خدا

خاطر  به ،دارید خاطر نبوّت و پیامبری دوست نمیاگر مرا به :و معنی چنین خواهد شد

 . قرابتی که بین من و شما است دوست داشته باشیدخویشاوندی و 

عمرو بن شعیب و حضرت باقر و  و و سعید بن جبیر از علیّ بن الحسین -3

من از شما در برابر  :و جماعتی نقل شده که معنی آیه این است حضرت صادق

هر احترامی که  ،خواهم زدی نمیـل بیتم مـانم و اهـز دوست داشتن نزدیکـرسالتم ج

 . آنان بگذارید به ،من بگذارید خواهید بهیم

  : دو قول گفته شده است« المودّةاالّ » دربارة استثنای ،بر هر سه قول گذشته بنا

 ،وسیلة اسالم واجب شده زیرا مودّت اهل بیت به ،این استثناء منقطع است -1

 . بنابراین پاداش رسالت نیست

از شما درمقابل رسالتم مزدی  معنی که من این به ،استثناء متصّل است -2

دان ـو ب ام کنم مگر مودّت اهل بیتم که همین مودّت را مزد خودم قرار داده درخواست نمی

شما  هـخواهد ب یـآن شخص م، کنی واستی میـری در خـه از دیگـمثل آن ک. رضایت دارم

 . برطرف کن نیازم را، من نیکی کنی خواهی نسبت به اگر می :وییـگ او می هـب، نیکی کند
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برای رسالتم چیزی از شما بنابراین جایز است معنی آیه این طور باشد که من 

خودتان  ن نیز سودش بهـه ایـل بیتم کـر دوست داشتن اهـکنم مگ نمی واستـدرخ

گونه که  همان ،ام پس مثل آن است که من از شما مزدی درخواست ننموده. گردد بازمی

 .آمده است (47، سباء) ْلُتُکْم ِمْن َاْجٍر َفُهَو َلُکْمما َسأبیان آن در تفسیر آیة 

 بن عثمان بن عمیر از سعید: گوید ابوحمزة ثمالی درتفسیر خود روایت کرده می 

وارد مدینه شد و  هنگامی که رسول خدا :کند جبیر از عبداهلل بن عبّاس روایت می

او بگوئیم  برویم و به اخدمت رسول خد: انصار گفتند، اساس اسالم را استوار فرمود

هر فرمانی دربارة آن بدهی هیچ مانع و  ،اموال ما در اختیار تو است ،اگر الزم داشته باشی

این آیه  .انصار خدمت حضرت رفتند و این اظهار را نمودند. اشکالی در بین نیست

  :شد نازل

 .ُقْربىَعَلْيِه َأْجًرا ِإلَّا اْلَمَودََّة فِى اْل  ُلكُمَئُقل لَّا َأس

 .من نزدیکان مرا دوست داشته باشید پس از: حضرت آیه را برآنان خواند و فرمود

 1.انصار از خدمت حضرت بیرون رفتند در حالی که تسلیم فرمان او بودند

مشهور از و تفسیری های روایی  از کتاب حدیث 25در تفسیر نور الثّقلین حویزی  .2-2

، احتجا  طبرسی، روضة کافی، محاسن برقی، جامعجوامع ال، قرب االسناد حمیری: جمله

تفسیر ، خصال، عیون االخبار، طوسیامالی شیخ ، علل الشّرایع، اصول کافی، مجمع الیبان

مزد  و آنها اجرمضمون که مراد از فی القربی که مودّت به این آورده، بهراهیم ـن ابـعلیّ ب

 2.هستند رسالت بیان شده ائمّة اطهار

 : یر اثنی عشری در ذیل آیة مذکوره آمده استدر تفس .2-3

یعنی محبّتی مانند میخ که  ،که میخ باشد« وَتَدَ» اصل آنآمده و « ودّ» از: مودّت

ذیل آیه  در و .متحرّك نشودرود که تزلزل نیابد و  ب فرورود و در سویدای قل دیوار فروبه

مطلب دوّم در خصوص احادیث  ،مطلب اوّل در مورد اقسام محبّت ده:شمطلب اشاره  سهبه
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 .و مطلب سوّم در مورد شأن نزول آیة شریفه محمّد وارده در فضیلت آل

و اقسام است از امور اضافی  ،مودّت و محبّت: فته شده استاقسام محبّت گ راجع به

 . تکلیفی، التزامی، خلقی، سلبی: مختلف دارد

ه ـر فرموده کـتکلیف و ام امّت را امـتمدای متعال ـه خـمحبّت تکلیفی آن است ک

ای ـای خود جـه ة معصومین او را در قلب و سینهـو ذریّ محبّت حضرت پیغمبر

خود  مادر و پدر جان و اوالد و مال و ه محبّت ایشان از نفس وـای ک رتبهـم د بهـدهن

 1.دشبا بیشتر

ه ـلـجمآورده، از  نـومیـع دوازده روایت از معصـامـر جـدر تفسیردی ـروجـب .2-4

  این که:

مردم بصره : جعفر احول فرمود ابی روایت کرده که به درکافی از حضرت صادق

 بستگان که ـاین آیه دربارة قریش : گویند می: گویند؟ گفت در تفسیر این آیه چه می

 از ائمّه ما درشأن آیه این. گویند می دروغ: فرمود. است شده نازل ـ هستند اکرم پیغمبر

 2.است شده نازل کساء اصحاب و برپیغم بیت اهل

 :جمله از ،شده است بیانذیل آیة مودّت پانزده پیام قرآنی  تفسیر نور در .2-5

طرف  شود از لذا پیامبر مأمور می ،درخواست مزد از زبان خود سنگین است -1 

 .مردم اعالم کند خداوند مزد خود را به

قبل از هر چیز شناخت اهل  پس مزد رسالت. مودّت بدون معرفت امکان ندارد -2

 . بیت پیامبر است سپس مودّت آنان

 . تواند مزد رسالت قرار گیرد زیرا مودّت گناهکار نمی. قُربی معصومند -3

 .اطاعت است تنها در اهل بیت مستقر است مودّتی که قهراً همراه با معرفت و -4

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

                                                 

 .237-236، ص 6   :تفسیر جامع -2  .422-416، ص 11   :اثنا عشریتفسیر  -1

 .237-236، ص 6   :تفسیر جامع -3
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واهم ـخ زدی نمیـیعنی از شما م.. .(ِالَّا اْلَمَودََّة ِفی اْلُقربی): زمخشری نوشته است .2-6

قربی مصدر است مانند . یعنی این که خویشاوندان مرا دوست داشته باشید. جز این هـب

 وقتی که این: روایت شده. است (ِفی َاْهِل اْلُقْربیمعنی قرابت است و مراد ) زُلْفی و بُشْری به

یا رسول اهلل این خویشاوندان تو که محبّت آنان بر ما واجب شده پرسیدند: آیه نازل شد 

 1...پسرشان دو فاطمه و ،علی: فرمود  چه کسانی هستند؟

در تفسیر البحر المحیط تألیف ابوحیّان اندلسی و روح البیان نویسد:  مغنیه می .2-7

یا رسول اهلل این  پرسیدند:د وقتی که این آیه نازل ش: اسماعیل حقّی آمده است

 ،فاطمه ،علی :گفت خویشاوندان تو که محبّت آنان بر ما واجب است چه کسانی هستند؟

 2.حسن و حسین

 روایات -3

مترتّب شده  ده اثر بر محبّت خاندان رسالت در یک روایت از پیامبر اکرم .3-1

 .بغض و دشمنی آنان بیان شده است پیامدو سه 

 : اهلِل َصلَّی اهلُل َعَلْیِه َو آلهقاَل َرُسوُل 

 . َمْن ماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمٍَّد ماَت َشهیدًا -1

  .َمْن ماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمٍَّد ماَت َمْغُفورًا َلُه وَ َاال -2

  .َمْن ماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمٍَّد ماَت تاِئبًا وَ َاال -3

 . ِل ُمَحمٍَّد ماَت ُمؤِمنًا ُمْسَتْکِمَل اْلِایماِنَمْن ماَت َعَلی ُحبِّ آ وَ َاال -4

                                                 

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

 .522، ص 6   :الکاشف -2 آورده است.
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 . ُثمَّ ُمْنَکٌرَو َنِکیٌر ُه َمَلُک اْلَمْوِت ِباْلَانَِّةماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمٍَّد َبشََّرَاال َو َمْن  -6و 5

 . ْلَعُروُس ِالی َبْیِت َزْوِجهافُّ اِزفُّ ِاَلی اْلَانَِّة َکما َتِزُمَحمٍَّد َی اَت َعَلی ُحبِّ آِلمَاال َو َمْن  -7

  .ماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمٍَّد ُفِتَح َلُه ِفی َقْبِرِه باباِن ِالی اْلَانَِّةَاال َو َمْن  -8

  .ماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمٍَّد َجَعَل اهلُل َقْبَرُه َمزاَر َمالِئَکِة الرَّْحَمِةَاال َو َمْن  -9

  .ی ُحبِّ آِل ُمَحمٍَّد ماَت َعَلی السُّنَِّة َو اْلَاماَعِةماَت َعَلَاال َو َمْن  -10

َرْحَمِة    آِیٌس ِمْن :َبْیَن َعْییَنْیِه ًااَء َیْوَم اْلِقیاَمِة َمْکُتوبآِل ُمَحمٍَّد ج ُبغضماَت َعَلی  َاال َو َمْن -11

  .اهلِل

  .آِل ُمَحمٍَّد ماَت کاِفرًاُبغض ماَت َعَلی  َاال َو َمْن  -12

 .ُشمَّ راِئَحِة اْلَانَِّةَلی ُبْغِض آِل ُمَحمٍَّد َلْم َیَاال َو َمْن ماَت َع -13

ره توشة مودّت این خاندان  کسی که مرگش فرا رسد در حالی که سرمایة محبّت و

ة ـبا ایمان کامل از دنیا رفته و فرشتگان قابض ارواح و مالئک، تائب، مغفور، را دارد شهید

سوی هـرود ب خانة شوهر می د بهشت داده و چونان عروسی که بهـویـن ر او راـسئوال قب

سوی بهشت گشوده گردد و مرقدش مزار  رش دو در بهـو از قبدارد  رمیـام بـبهشت گ

 . از دنیا برود ـ اهل حقّ ـو جماعت  ـ راستین پیامبر ـو بر سنّت فرشتگان قرار گیرد 

یان دیدگانش یأس و ناامیدی از و آن کس که با بغض و دشمنی آنان بمیرد م

 1.مشامش نرسد کافر بمیرد و بوی بهشت به، رحمت حق تعالی رقم خورد

والیت : فرمود. پرسیدند« آیة مودّت» دربارة آیة یاد شده از امام صادق .3-2

 2.ودّ است که خدا بیان فرموده است امیرالمؤمنین

                                                 

ــاف -1 ــر رازی221-220، ص 4   :کش ــرآن  166-165، ص 27   :؛ فخ ــام الق ــامع ألحک ، 8   :؛ الج

 .431، ص 1   :کافی -2  .5843 ص
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 گیرینتیجه -4

یک  های گوهری به ر شده که چون دانههفت جمله ذک ،از زیارت بخشدر این 

طراز و سلک ارتباط و رشتة اتّصال ، که در آغاز آمده« لَکُمْ» کلمه اند. رشته کشیده شده

 . این جمالت است

  .َو َلُکُم اْلَمَودَُّة اْلواِجَبُة    .1

  .َو الدََّرجاُت الرَِّفیَعُة .2

  .َو اْلَمقاُم اْلَمْحُموُد .3

 .ِعْنَداهلِل َعزََّوَجلَّ َو اْلَمکاُن اْلَمْعُلوُم .4

  .ْلااُه اْلَعِظیُمَو ا .5

  .َو الشَّأُن اْلَکِبیُر .6

  .َو الشَّفاَعُة اْلَمْقُبوَلُة .7

هر چه باشد بیان گر این حقیقت است که  ،الم تملیک یا الم اختصاص ،الم لکم

 . این کماالت هفت گانه از آنِ این خاندان و خاصّة این دودمان است

 عبارت زیارت جامعه .رض مودّت و وجوب محبّت استنخستین آنها فو 

 ،ها و تفسیرهایی که در این تفاسیر آمده است با بسیاری از روایت« َلُکُم اْلَمَودَُّة اْلواِجَبُة َو»

طبق گواهی آیات  .رسد حدّ تواتر می آن به احادیث رسیده از فریقین نسبت به .مطابقت دارد

بلکه نتیجة آن صددرصد  ،برگردد پیامبر که بهسود این محبّت چیزی نیست  ،قرآن

 .شودعاید خود مؤمنان می
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 نوزدهم ی آهی

 (69 :سورة زمر)َو َأْشَرَقِت اْلَأْرُض ِبُنوِر َرهبِّا

 )زیارت جامعۀ کبیره( وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوِرکُمْ

 مفردات -1

 .تابید و درخشید: اَشْرَقَتْ. طلوع کردخورشید : َشَرَقِت اْلَاْرُض ُشُروقًا راغب گوید:

 1.یعنی زمان تابش و طلوع خورشید ِباْلَعِشیِّ َو اْلِاْشراِق

 نااقوال مفسرّ -2

  طبرسی گوید: .2-1

ی ـور و روشنایـرا نـزی، روشن شد امتـارش در روز قیـروردگـدل پـع ن بهـزمی

ردار است و این ـعمل و ک هم و دانش بـور علـه نـان کـداد است چن و دلـع هـن بـزمی

نوری که خداوند  درخشد به زمین می: اند و برخی گفته .است« سدّی» و  «حسن» سخن

بدون این که خورشید و ماهی در  ،واسطة آن زمین قیامت را روشن ساخته خلق کرده و به

 2.کار باشد

در حدیث اوّل  آورده است: در تفسیر نور الثّقلین ذیل آیة مذکوره دو روایتحویزی  .2-2

، امام آن است ،ربّ زمین: روایت کرده است که فرمود مفضّل بن عمر از امام صادق

نیاز  مردم از نور خورشید و ماه  بی: فرمود هنگامی که قیام کند چه خواهد شد؟: گفتم

 . گیرندشوند و از نور امام بهره می می

                                                 

 . 654 ، ص8   :مجمع البیان -2  .مفردات: شرق -1
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 :یت شده که فرموداهلل از آن حضرت روا در حدیث دوّم در ارشاد مفید رحمه

شود و مردم از  دگارش روشن میرنور پرو زمین به ،هنگامی که قائم ما ظهور کند 

 1.رود نیاز شده و تاریکی از بین می نور خورشید بی

  . شاه عبدالعظیمی گوید:2-3

جهت ظهور حقوق و  به ،نور و تسمیة آن به .عدل و حکم صواب است، مراد از نور

سبب نشر  اعتبار آن است که به به« ارض»و اضافة آن به، سبب آن رفع ظلمت ظلم است به

 . عرصة قیامت مزّین و منّور شود ،حق عدل و نصب موازین قسط و حکم به

ودربارة سلطان ظالم « َاْشَرَقِت اْلآفاُق ِبُنوِرَعْدِلَک»: لذا دربارة سلطان عادل گویند

 2.«َاْظَلْمَت اْلِبالَد»: گویند

 : قرطبی گوید .2-4

  : شودگفته می .اشراق زمین روشن شدن آن است  « َو َأْشَرَقِت اْلَأْرُض ِبُنوِر َرهبِّا» 

ِبُنوِر » ومعنی. وقتی که طلوع کند« َشَرَقْت» و. وقتی که روشن شود« اَشْرَقَتِ الشَّمْسُ»

یعنی : استو ضحّاك گفته  .اند حسن و دیگران این طور گفته .است« ِبَعْدِل َربِّها» ،«َربِّها

یعنی روشن شده است با عدالت خداوند و داوری او  ،بحکم ربّها و معنی هردو یکی است

نور : ابن عبّاس گفته است ...نور ،ظلمات است و عدل ،ظلم. یعنی بین بندگانش با حقّ

 بلکه نوری است که خداوند آن را خلق ،از نوع نور خورشید و ماه نیست ،مذکور در اینجا

َقِت ْشِرأُ وَ) و ابن عبّاس و عبید بن عمیر ...گرداند وسیلة آن زمین را روشن می کند و به می

  3.اند صورت مجهول خوانده به (اْلَأْرُض

وسیله اقامة خداوند حقّ و عدالت در آن و بسط  بهزمخشری، نورانی شدن زمین را  .2-5

                                                 

 .270-269، ص 11   :تفسیر اثناعشری -2  .504-503، ص 4   :نورالثقلین -1

 .282، ص 15   :الجامع ألحکام القرآن -3
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 1 داند. می قسط در حساب و وزن حسنات و سیّئات

 2 دانند. تابش نور عدل در آن می و قاسمی، نورانیت زمین را به مراغی، آلوسی. 2-6

الفاظی مانند اهلل و رب  ابوالحسن شریف عاملی، یک بخش از کتاب خود را به. 2-7

 تأویل شده است. یا اهل بیت امیرالمؤمنین اختصاص داده که به

وّ لاق غبیت، مصد اهل گونه الفاظ به خالصة بیان ایشان آن است که تأویل این

طلبد. زیرا تمام افعال خداوند  سناد را میجاز عقلی است که تجوّز در اِنیست، بلکه از باب مَ

 گذرد. بیت می در عالَم خلقت، از مجرای اهل

های ناروا که در قرآن، از زبان کافران و مخالفان نسبت  تهمچنین بسیاری از نسب

اولیای خدا نسبت  ایی بوده که آنها بههای نارو خداوند متعال یاد شده، در واقع نسبت به

 دادند. می

روایت  از امام باقر 3«لقد مسع اهلل قول الذین قالوا اّن اهلل فقیر و حنن اغنیاء»مثالً ذیل 

برند، اموالی که نزد او میپندارند که امام بهآنان کسانی هستند که می»کرده که فرمود: 

فقر و نیازمندی های خدا را بهکه آنان، حجّت دهدشریف عاملی توضیح می« نیازمند است.

این مطلب نسبت دادند. در تفسیر قمی ذیل آیه آمده خداوند را بهگویی وصف کردند، لذا 

دا را در خاند تا او را فقیر بدانند، بلکه اولیای است که امام معصوم فرمود: آنان خدا را ندیده

 کرد. نیاز میبود، اولیای خود را بیخدا غنی  حال فقر دیدند، آنگاه گفتند: اگر 

ای کسی  فرمود: آیا دیده 4«فیسّبوا اهلل»ذیل آیة  مثال دیگر، روایتی است از امام

 «.من سّب ولی اهلل فقد سّب اهلل»داد. امام فرمود: منفی را دشنام گوید؟ راوی پاسخ  خدا

اری و شریف عاملی چندین باب در این مورد گشوده که در موضوع خود، ابتک

امام تأویل  آورد که در روایت به چند آیه می« ربّ»است. از جمله در باب کلمة  پرمطلب

                                                 

  .357، ص 3   :کشاف -1
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 شده است. از جمله:

 1سقاهم رّبهم شرابا طهوراـ 

 2ر علی ربه ظهیرافاکو کان الـ 

 3ا مثل الذین کفروا برّبهمـ 

 4ا رّبه فیعذَّبه عذابا نکراإلی ثم ُیرّد  ،بهاما من ظلم فسوف نعذَّـ 

 تأویل شده است. ائمهر تمام این آیات، ربّ بهد

شأنه، ولی با ق، یعنی خالق جلّالاطنویسد: ربّ بدون تقیید و بهشریف عاملی می

که در  5«اذکرنی عند ربک»رود، مانند آیة معنی سرور و مالک بکار میغیر، بهاضافه به

 .ز مصر استاجماع مفسّران، مراد از آن، عزیآمده و به قصة حضرت یوسف

« یردُ الی ربه»کند که: در آیة شریف عاملی از استادش عالمه مجلسی نقل می

کسی باشد که خداوند، او را برای ربّ، بازگرداندن افراد بهممکن است مراد از بازگرداندن به

معیّن فرموده است. و این مَجازی شایع است. و منظور از ربّ،  نحساب مردما

 6آنها در دنیا و آخرت است. ه صاحب و حاکم براست ک امیرالمؤمنین

مناسبت این بحث، گفتاری مفصّل در مورد غلوّ آورده که مطالب کلیدی و عاملی به

 7اساسی دربردارد.
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 روایات -3

ِعباُد َعْن َضْوِء الْ ِاذا قاَم قاِئُمنا َاْشَرَقِت اْلَاْرُض ِبُنِورِه َو اْسَتْغَنی: قاَل اُبو َعْبِداهلل َعَلْیِه السَّالُم .3-1

 1.الشَّْمِس

نور زمین به ،هنگامی که قائم ما قیام کند :فرموده است امام صادق

 .نیاز شوندپروردگارش روشن شود و مردم از نور خورشید بی

ِت ؟ َیاْبَن َرُسوِل اهلِل َو َمِن اْلقاِئُم ِمْنُکْم َاْهَل اْلَبْی: َفقیَل َلُه ... عن علیَّ بن موسی الًرضا 3-2

، ُیَطهُِّر اهلُل ِبِه اْلَاْرَض ِمْن ُکلِّ َجْوٍر َو ُیَقدُِّسها ِمْن ُکلِّ ُظْلٍم ،ِاْبُن َسیَِّدِة ِاالماِء ،َالّراِبُع ِمْن ُوْلِدی: قاَل

ْشَرَقِت اْلَاْرُض َفِاذا َخَرَج َا .َو ُهَو صاِحُب الَغْیَبِة َقْبَل ُخُروِجِه. ُهَو( الَِّذی َیُشکُّ الّناُس ِفی ِوالَدِتِه )َو

 2.َو ُوِضَع مِیزاُن اْلَعْدِل َبْیَن الّناِس َفال َیْظِلُم َاَحٌد َاَحدًا ،ِبُنوِرِه

 ،از میان شما اهل بیت !ای فرزند رسول خدا: دپرسیدن از علیّ بن موسی الرّضا

 .از فرزندان من است و پسر سرور کنیزکان استچهارم  :دفرموقائم چه کسی است؟ 

کند و او کسی است که مردم وسیلة او زمین را از هر جور و ظلمی پاکسازی میبه خداوند

زمین با نور  ،وقتی که ظهور کند گزیند.قیام، غیبت میاو پیش از  .کننددر تولّد او شک می

دیگران ظلم  شود و هیچ کسی بهدر بین مردم ترازوی عدالت برقرار می ،شوداو تابناك می

 .کندنمی

 گیریهنتیج -4

ظاهراً ارض دانند. ولی میارضِ مَحشر را « ارض» ،در آیه. بعضی از مفسران 4-1

 گیرد.دنیا را نیز دربرمیو  .ندارد محشراختصاص به
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ذات نور حقیقی و معنوی قائم بهاو،  .است مورد این آیه در ظهور حضرت حجّت. 4-2

یده است و مصداق آن در تمام از پرتو آن تمام کائنات را روشنی بخش کهپروردگار است 

فهمیم که نور او مینیز  1اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َو اْلَأْرض از آیة شریفه .مراتب انوار ظاهر است

َو ِبُنوِر : کنددر دعای کمیل عرض می حضرت علی .برهمه چیز پرتو افکنده است

از منبع فیاض نور او سرچشمه  ،جهانلذا هر نوری در  .َوْجِهَک الَِّذی َاضاَء َلُه ُکُل َشْیٍء

 . گرفته و تمام انوار ظاهر و باطن از وجود منوّر اوست

همه از جانب اوست و  ،اضافه شده انبیاء و معصومینبنابراین نوری که به

از پرتو نور  ،مؤیّد این معناست که درخشندگی نور این بزرگواران در زمین زیارت هجمل

 . الهی است

بل توجّه در شرح این فقره از زیارت و تطبیق با آیة شریفه این است که موضوع قا .4-3

مالک آن. باید و روشن شود زمین به ...َو َأْشَرَقِت اْلَأْرُض ِبُنوِر َرهبِّا: فرمایدخداوند متعال می

معنای آفریدگار سبحان است. ولی اگر با دانست که ربّ اگر بدون مضاف ذکر شود، به

توان پذیرفت که خداوند، اهل آسانی میمعنی مالک و صاحب است. بهبه مضاف ذکر شود،

 بیت را مالک زمین کرده باشد،در حالی که خود، املک بدان باشد.

علم و حکمت و ولی نور واقعی زمین به ،ماه و خورشید استنور ظاهری زمین به. 4-4

. این امر در است خاندان رسالتوجود مقدس وابسته بهکه  ،عدل و معرفت است

محمّد موفور السرّور مهدی آل حدّی محدود قبل از ظهور، و در حدّ گسترده در زمان ظهور

 . عجّل اهلل تعالی فرجه الشرّیف محقّق خواهد شد

چون بسیاری از حقایق  ،روشن شود نور امامبه نیزدر آن زمان ظاهر زمین 

 . در عصر غیبت قابل درك نیست، عصر ظهور برای ما
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 بیستم   یآهی

  (25 -26 :)سورة غاشیه مَّ ِإنَّ َعَلْيَنا ِحَساهبمثُ.ِإنَّ ِإَلْيَنا ِإَياهبْم

  )زیارت جامعۀ کبیره( وَ اِیابُ الْخَلْقِ اِلَیْکُمْ وَ حِسابُهُمْ عَلَیْکُمْ

 مفردات -1

ی هست که هنگام و در حدیث پیامبر. الرّجوع: َاْلَاْوُب: ِایاب ابن منظور گوید:

و در قرآن . َفُهَو آِیٌب :ًآَب َیُؤوُب َاوبا.. . آِیُبوَن تاِئُبوَن ِلَربِّنا حاِمُدوَن: گفتمی، گشتکه از سفر برمی

 .ُرُجوَعُهمیعنی  ِإَياهبْمو  .ِإنَّ ِإَلْيَنا ِإَياهبْم: عزیز آمده است

جّا  گفته تخفیف یاء است و تشدید در آن اشتباه است و زایاب به: فرّاء گفته است

 1.ایّاب با تشدید هم خوانده شده است: است

و .. . َکثیرًا کاِفیًایعنی « ًَعطاًء ِحسابا» زیاد و در قرآن است: حساب نیز گوید:

 2 ...یعنی شمارش حسابةحساب و 

 نااقوال مفسّر -2

سوی هـبالشان ـاداش اعمـپ و ر ـد از مـازگشت ایشان بعـبد: ـویـرسی گـطب .2-1

و را ـا تـر آنهـه امـک دان معنیـب ،د استـو وعی هدـامع بین وعـجن، ـسخن ـای .استـم

 ،ردندـده و آزارت کـی ورزیـو دشمنـا تـه بـرچـا اگـرا آنهـزی. دـول نکنـغاراحت و مشـن

ر ـاداش و کیفـپ ،دـونرا نمیـمدست است و از ـم مـحکهـا بـام آنهـازگشت تمـب اـام
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 1ردارشان برماستـک

امالی ، علیّ بن ابراهیم های تفسیرروایت ازکتاب 13الثّقلین  در تفسیر نورحویزی  .2-2

، احتجا  طبرسی، کافیاصول، من الیحضره الفقیه، بصائر الدّرجات، روضة کافی، طوسی

 حضرات معصومین کهمضمون  نیابه آوردهالشّرایع عیون االخبار  و علل، البالغهنهج
 .، از جمله روضه کافیاندخود نسبت دادهبهاین دو آیة مبارکه را 

در خانة  گوید:سماعه : هـن است کـافی ایـه از روضة کـولـیت منقاون روـمضم

 .ردم مشغول طواف بودندـودم و مـنشسته ب رـن جعفـوسی بـکعبه حضور حضرت م

حساب سوی ماست و ما بهای سماعه! بازگشت این خالیق به: من فرمودآن حضرت به

پذیرد و عت ما را مینماییم و خداوند شفاکنیم و شفاعت ایشان میا رسیدگی میـهآن

 2.فرمایدابت میـاج

 :در تفسیر اثنی عشری آمده است که .2-3

ر ـاطـخهـالل بـدوه و مـه انـپیغمبر کهـب هدـوع: رداردـدربم ـه دو حکـن آیـای

، و رسانندـتهـذاء و آزار بـکنند و ایمیاندت ـو معـا تـه بچرـه کفّار اگـده کـارك راه مـمب

ا ـة آنهـدغـاز دغ زودیهـباست و ـرمـازات ایشان بـا و مجـم مـحکازگشت ایشان بهـب

کفّار و دیگر وعید به. ارغ شوی و نزد مشاهدة عذاب ایشان خوشحال و شادمان گردیـف

جزا ی در عالم دیگر بهزودبلکه به، الحساب و العقاب نیسته آنها گمان نکنند که یومـک

 3.خواهند رسید

 :طباطبایی گوید .2-4

« اِنَّ» خبر مقدّم برای کلمة« اِلَیْنا» معنای بازگشتن است و کلمهبه« اِیاب» مصدر

برای تأکید و نیز برای رعایت فواصل آیات است نه این که  ،و اگر جلوتر ذکر شده. است

غیر خدای که مردم بعد از مر  به چون هیچ کس نگفته ،بخواهد انحصار را برساند
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 .سوی ماستا برگشتشان بهـتنه: ایدـة شریفه بفرمـا آیـد تنردـگرمیـان بـسبح

ُکلُّ ُامٍَّة : اندنقل کرده که آن حضرت فرموده روایتی از امام صادق ی،ـطباطبای

َو َعلَى اْلَأْعَراِف ِرَجاٌل  :ُهْم َو ُهَو َقْوُلُهداَئُهْم ِبسیمایاَئُهْم َو َاْعَاوِل ماِنها َو َیْعِرُف اْلَاِئمَُّةَز ُیحاِسُبها ِاماُم

 1.ُهماَيْعِرُفوَن ُكلَّا  ِبِسيَم

رسد و امام اولیاء خود و نیز دشمنان خودشان را حساب هر امتّی را امام زمانش می

 بر اعراف مردانی هستند که :فرمایدو این کالم خداست که می .شناسندسیمایشان میبه

  2.شناسندسیمایش میهرکسی را به

 :قرطبی گوید .2-5

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

 3.زمخشری هم گفته که ابوجعفر مدنی ایّاب را با تشدید خوانده است و. است

 : سعید حوّی گوید .2-6

تشـدید در   .فایدة تقدیم جارّ و مجرور )خبر بر اسـم(  .رُجُوعَهُمْ یعنی (ِإنَّ ِإَلْيَنا ِإَياهبْم)

جز جبّار مقتـدر  سوی کسی نیست بهیعنی بازگشت آنان به ،(و همچنین حَصْر)وعید است 

یعنی ما آنان را بر اعمالشان محاسبه و : ابن کثیرگفته است (مَّ ِإنَّ َعَلْيَنا ِحَساهبمثُ) .بر انتقام

  4.کنیممجازات می

  : آلوسی گوید .2-7

جمـع بـودن ضـمیر در اِیـابَهُمْ و همچنـین در        .اِیابُ مصدر آبَ است یعنی رَجَـعَ 

اعتبار لفظ چنان که مفرد بودن ضمیر در آیة قبلی بههم ،اعتبار معنی )مَنْ( استحِسابَهُمْ به

 . )مَنْ( است
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و تقدیم خبر بر اسـم و آوردن   (اِنَّ)تقدیر این دو جمله با .. .(مَّ ِإنَّ َعَلْيَنا ِحَسااهبم ثُ)

 . نارضائی زیاد که موجب شدّت عذاب استاِخبار است به.. .ضمیر عظمت )نا(

اگر صحیح « َانا َقِسیُم اْلَانَِّة َو الّناِر»: گفته امیر کرّم اهلل تعالی وجهه معنی این و.. .

ن هسـتند و آنـان بـر    گروهی همراه م :مردم این امّت دوگروه هستند: این است که ،باشد

 1.وگروهی مخالف من هستند و آنان در گمراهی هستند ،هدایتند

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

 2اند.آورده

آیـاتی کـه خداونـد در آن،    . مولی ابوالحسن شریف عاملی عنوانی اختصـاص داده بـه  2-8

 کند.داده و با صیغه و ضمیر جمع، از خود یاد می خود نسبتمطالبی به

اذن و امـر خـدای   گونه آیات آورده که در بیشتر این موارد، بهوی روایاتی ذیل این

 گردد.برمی پیامبر و ائمهبه آن نسبت ،عزوجل

 3«مناا مناهم  قسافونا انت آَ فلّماا »ه است: ـریفـة شـن بحث، آیـال روشن در ایـک مثـی

أسف ندارد، بلکـه  ـانند ما تـالی مـدای تعـخ»ود: ـرمـه فـن آیـل ایـذی ادقـام صـام

ـ ه متأسـف مـی  ـد کـریـود آفـرای خـی بـایـاولی ـ ـشون ـ ـوق و مـد و مخل وب هسـتند،  ـرب

ه ـود دانسـته اسـت... چنـین نیسـت کـ     ـا را رضا و سـخط خـ  ـد رضا و سخط آنهـداونـخ

، بلکـه از آن بـاب    رسـد خلق میه بهـک ونهـگانـهم رسدـدا بـخبه انند اسفـی مـاالتـح

ـ و دَ ةبة محـار من اهان لی ولیاً فقد بارزنی بال ود:ـود فرمـه خـاست ک یعنـی   4ی الیهـا، ناعَ

کننـده بـا خـود دانسـته اسـت.      یک ولیّ خـود را اعـالم جنـگ اهانـت    انت بهـداوند اهـخ
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 «.1ان الذین یبایعونک امنا یبایعون اهلل»گونه آیة:  همین

بیت ما اهلفرمود: مراد، کسانی هستند که به« و ما ظلمونا»یگر ذیل آیة در حدیث د

 خود دانسته است.ما را ظلم بهکردند. و خداوند، ظلم بهظلم می

شریف عاملی سپس کالمی مفصل و مهم از استاد خـود عالمـه مجلسـی در ایـن     

دوطـرف غلـط   ه بهن کیموضوع آورده که چگونه از این گروه روایات استفاده کنیم، بدون ا

 پوشیم.برای رعایت اختصار، از آن چشم می ـ بیفتیم. تقصیر و غلوّ ـ

افزاید: پس از این که لزوم دقّت شریف عاملی پس از نقل کالم عالمه مجلسی می

ایـن بـاب را    ونه اخبار را دیدی، خواهی فهمید کـه چـرا ائمـه   ـگنـم ایـدر نقل و فه

انـد. زیـرا اکثـر مـردم     مردم در این مورد سخن نگفتـه  گشوده و با عمومنروی همگان  به

افـراط و  قدرت فهم و درك چنین شئون و مقامات را ندارند و ممکن است از شنیدن آن به

 2تفریط انکار بیفتند.

که  االنوار در تفسیر را ـ ةنگارش کتاب مرآاساساً شریف عاملی علت توجّه خود به

داند که این جهت میـ به امامت براساس روایات استبحث تأویل آیات بهناظر بهعمدتاً 
بردند، امکان سر میمخالفان بهعالمان شیعی در قرون گذشته که در شدّت تقیّه نسبت به

کلیات آنها در بهگیری از آنها در تفسیر خود را نداشتند. گرچه گونه اخبار و بهرهنقل این
 3تفسیر خود اشاره کردند.

 روایات -3

َفَما َكاَن َسأْلَنا اللََّه َأْن  .َوكََّلَنا اللَُّه ِبِحَساِب ِشيَعِتَنا ،ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة: الّصادق قال 3-1

 .َفُهَو َلُهْم َو َما َكاَن َلَنا ،َو َما َكاَن ِلْلآَدِميِّنَي َسأْلَنا اللََّه َأْن ُيَعوَِّضُهْم َبَدَلُه َفُهَو َلُهْم ،َيَهَبُه َلَنا َفُهَو َلُهْم

                                                 

 .57-55ص  :االنوار ةمقدمه مرآ -2  .10 :فتح -1

 .3ص  :همان -3
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  1.مَّ ِإنَّ َعَلْيَنا ِحَساهبمثُ.ِإنَّ ِإَلْيَنا ِإَياهبْم: ُثمَّ َقَرأ

خداوند ما را مأمور رسـیدگی   ،زمانی که قیامت فرارسد: فرمایندمی امام صادق

مـا از خداونـد درخواسـت     ،ه حقّ اهلل استـانی را کـآن گناه .کندحساب شیعیانمان میبه

 . شودشیعیان بخشیده میاین حقوق به ،ما ببخشدکنیم تا بهمی

آنهـا نیـز    ،صـاحبان حـق عـوض عطـا کنـد     خواهیم تا بهحقوق مردم را از خدا می

: سپس این آیات را تالوت فرمـود . بخشیمآنها میحقوق خود را نیز به ،بخشیده خواهد شد

 . سوی ماست و حساب آنان برعهدة ماستدرستی که بازگشت آنها بهبه

سوی درستی که بهبه َلینا ِایاَب َهَذا اْلَخْلِق َو َعَلْینا ِحساَبُهمنَّ ِاِا: اْلکاِظُم َعَلْیِه الّسالُم قاَل .3-2

  2.ماست بازگشت این خلق و برماست حساب آنان

 یاتدربارة روا اینکته -4

بایـد  امّـا  . گـردد خداوند متعـال بـازمی  به« عَلَیْنا» و« اِلَیْنا» در« نا» رـراً ضمیـظاه

چـون   ،گـردد برمـی  ائمّهدر هردو آیه به« نا» ضمیر ،ه در تأویل باطن آیاتـدانست ک

-بـه که خداست  فرمان همه از آنِ و نهی خداوندند و امر و آنها در دنیا و آخرت والیان امر

تردیدی نیسـت کـه رجـوع مـردم در روز      .کندخلق خود که بخواهد تفویض می هریک از

ـ  ب مردمحسا ،ان استـسوی آنبهر و اذن الهی ـامبهقیامت  بـر   امـر و اذن خداونـد  هنیز ب

  .باشدان میـعهدة آن

 گیرینتیجه -5

، البتـه  سوی خدا است و حساب آنان منحصراً بر خدا استمنحصراً به . بازگشت مردم5-1

برای آن معنی حصر بدانیم، در حالی که بعضی از مفسّران معنای دیگر اگر تقدیم خبر را به

                                                 

 .274ص  :اختصاص -2  .50، ص 8   :بحاراالنوار -1
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 سـوی ائمّـه اسـت و   رساند که ایاب خلق بـه عبارت زیارت میقائل هستند. از سوی دیگر 

این هردو مضمون، یکی است، زیرا اهل بیت از سـوی  . است حساب آنان نیز بر ائمّه

 1کنند.حساب مردم رسیدگی میخداوند، به

هـایی اسـت کـه    نّتاز سـ  ،حسابرسی. از قهر الهی برای هیچ کس امکان نداردفرار  .5-2

 . خداوند بر خود واجب کرده است

تفسـیر   ،تفسـیر جـامع   :استناد شده است جامعة کبیرهعبارت زیارت چند تفسیر بهدر  .5-3

  .تفسیر نور و تفسیر احسن الحدیث ،المیزان

رساند که مرحلة می« ثُمَّ» شدیدترین تهدید در این آیه ذکر شده است و بعد با کلمه. 5-4

 . چون رجوع برای حساب است. رجوع ترس آورتر است حساب از

برای کافران ذکر کـرده کـه سـروکار کـافران بـا      را در این دو آیه شدیدترین تهدید . 5-5

شـود در  تمام دستورات نحوی که برای تأکید استفاده می. خدای عزیز و حاکمی قادر است

 . این دو آیه ذکر شده است

ضمیر جمع . عالمت تأکید است ،قدّم بودن خبر براسممو  «ِانَّ» آغاز با حرف تأکید

 .متکلّم مع الغیر برای عظمت مرجع است

و احادیثی که آوردیم در نتیجـة نهـائی بحـث ایـن نکتـه       اقوال مفسّران با توجه به

 ار متعال با خاندان رسالتگاذن پرورد شود که حسابرسی خلق در قیامت به استفاده می

 خواهد بود.

 

 

 

 

 

                                                 

  .)تهران: نبأ(« دوگفتار دربارة زیارت جامعه»عنوان در این مورد بنگرید: کتاب محمد سند به -1
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 گفتارواپسین
 و توان بخشید تا مسـیر  وفیقسپاس خدای مهربان را که لطف و عنایت فرمود و ت

 گونه پیموده شد. پر فراز و نشیب این تحقیق، بدین

نـده همگـام و   بود که در این راه دراز ، بـا نگار باید قدرشناس خواننده گرانمایه نیز 

 .ه استر خود هموار ساختو رنج مرور و مطالعه این مکتوب را ب ههمسفر شد

ی یها ها و تنگناهای این پژوهش، نکته ها، یا گوشه ها و گستره در ضمن گذر از پهنه

هـا کـه در جایگـاه خـود      دست آمد که بسیاری گفته و برخی ناگفته مانـد . از آن گفتـه   به

ی ا گونـه  توان چند دستاورد کلی را برگزید و در این بخـش پایـانی بـه    می ،یادآوری گردید

 خالصه و فشرده بدانها اشاره کرد تا خواننده گرانمایه بهتر بتواند از آنها بهره برد.
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 نتایج حاصل ازتحقیق حاضر  
اهلل  متقـرب الـی  صراط خدایند. یعنی طریقی هستند که انسان را  ائمه اطهار .1

تبعیت از امام  .شان واضح و آشکار و طریق ،سهل است و آسان ،راه آنان .کنند می

 تفرق است .  ةمای ،سراغ غیر امام رفتن سبب وحدت و به معصوم

ـ   » اقتضای غضب بـر جاحـدین را دارد.    ،رحمانیت حقّ متعال .2 دَ وَ عَلـی مَـن جَحَ

را  این است که کسانی که دشـمنان ائمـه   اشاره به« وِالیَتَکُم غَضَبُ الرَّحمنِ
قـابلیتی بـرای رحمـت بـر      ،اند نموده دوستان خود گرفته و والیت ایشان را انکار

ای کـه همـه اشـیا را در     ای کـه رحمـت رحمانیـه    گونـه  به ،ماند ایشان باقی نمی

 شود .  خشم مبدل می در حقّ ایشان به ،برگرفته

 ،در وادی ضاللت ،جدایی گزیندصوص الهی نمنصوب مهر کسی از مقام والیت  .3

 . ماند میسردرگم و سرگردان 

حضـور آن   خلق خدا هستند و اعمـال مـردم بـه    گواه برشاهد و  ائمه هدی .4

شایسته است اعمال و رفتارمان موافق رضای خـدا  ؛ لذا شود یبزرگواران عرضه م
خصوص امام حـیّ و زنـده و همیشـه حاضـرمان      و به و رسول و ائمه اطهار

 باشد . اهلل  ةبقيحضرت 

  هستند. ائمه معصومین، پیامبر و حکمت الهی رحمت و معادن  .5

 ،نـد تربیـت الهـی کمـال یافتـه ا     بندگان برگزیده خـود را کـه بـه    ،خداوند متعال .6

اعت آنان را هم چون اطاعت از اوامر و نـواهی  دهد و اط سرپرست مردم قرار می

سـعادت   مردم با تبعیت از این امامان الهی بـه  ، بدان امید کهکند خود، واجب می
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 برین جایگزین شوند .  دست یابند و در بهشت

 در عصـر رسـول خـدا    ،لبه و ظهور دین با حجت و برهان بر همه ادیانغ .7
مسلما  ،ولی غلبه و ظهور خارجی آن که دینی جز اسالم باقی نماند ؛تحقق یافته

یعنی  ر ظهور آخرین فرزند معصوم رسول خداصمحقق نشده است و در ع

 د. یاب میحقق ت هحضرت مهدی ارواحنا فدا

ـ  پـس  نـد و  ا سوی خداوند آمـده  از تمام رهبران راستین که .8 ا دشـمن  از مبـارزه ب

انـد. از آنجـا کـه    «اهلل ةبقية » ،مانند ت خود برای یک قوم و ملت باقی میسرسخ

کـه خداونـد    ،اسـت  آخرین پیشوا پس از پیامبر اسـالم  مهدی موعود

یکـی از    برای احیای کامل و غلبـة نهـایی اسـالم بـر دیگـران ذخیـره کـرده،       

 تر است.  این لقب شایسته اهلل است و از همه به ةيبق روشنترین مصادیق

« اهل الذکر» اطالق  ـ باشد و چه قرآن چه پیامبر اسالم ـمقصود از ذکر  .9

ثابت و مسلم است . زیرا آنان هم اهل القرآنند و هم اهل  بر ائمه معصومین

 . الرسول

، چـه باطـل  داشتند، چـه حـق   امام و پیشوایی که در دنیا در قیامت هر جمعی به .10

 شوند . شوند و تحت لواء و در زمره او محشور میخوانده می

در قیامـت خواهنـد   مقام محمود مقامی است که پیامبر اکرم و عترت طاهرینش  .11

 . داشت

الت راقیـه، مسـئله   مقامات عالیه و درجات رفیعـه و کسـب کمـا    برای رسیدن به .12

 سی دارد . داری و بیداری در سحر، نقش بسیار حسا تهجد و شب زنده

تمـام   ،در قیـام آن حضـرت  و « فرجه اهلل لعج»وجود مقدس امام زمان  دست به .13

 ، زیرادوش میها از اهل ایمان مرتفع  ها و محنت اندوه ،ها رنج ،ها پریشانی ،ها زیان

 قیام مقدس آن بزرگوار است . اصلی برنامه « رّکشف ضُ» موریت أم

ـ شنودی خداوند متعال نص الهی و رضایت و خ به خالفت ائمه هدی .14 ق تحقّ

تا زمان حکومت جهانی حضرت ولی عصر  یابد، نه انتخاب بشر. و این مسئله می
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 . ه داردداما« الشّریف فرجه تعالی اهلل لعجّ»

شـان  ، والیت و حقیقت وجـودی با پایان یافتن حیات دنیوی ائمه معصومین .15

 ر است . ابرقرشود و جایگاه رفیعشان همچنان  رنگ و فرسوده نمی کم

 ن خانـدان رسـالت  أدر شـ  ،اتفاق شیعه و مشهور عامـه  به ،آیه شریفه تطهیر .16
 نازل شده و گواه عصمت این دودمان است . 

 درآن  احادیث فریقین نسـبت بـه  تفسیر شده، و  خاندان رسالت هآیه مودت ب .17

سـود ایـن محبـت چیـزی نیسـت کـه        ،طبق گواهی آیات قرآن است.حد تواتر 

 شود .  نتیجه آن عاید خود مومنان میتمام بلکه  ،رددبرگ پیامبر به

 یعنینور امام زمین و زمان  به محمد عرصه زمین دنیا در وقت قیام قائم آل .18

 شود .  روشن می حضرت ولی عصر

 خواهد بود. اذن پروردگارمتعال، با خاندان رسالت حسابرسی خلق درقیامت به .19

هــای ائمــه  آمــوزه و تمســک بــهزنــدگی واقعــی و اصــیل جــز در ســایه التــزام  .20

محسـوب  « حیـات طیبـه  » ،زیستن بدون والیـت  .ممکن نیست معصومین

اهـل بیـت   و تمسـک بـه   ءشود . و سعادت دارین )دنیا و آخرت( درگرو اقتدا نمی

 مهر آنان است .  و دل سپردن به اطهار

اشـد  این باهلل االعظم، ارواحنا فداه متوقف بر  ةبقياگر امروزه حفظ جان حضرت  .21

 خود را فدا کنیم، باید چنین کردجان و مال و پدر و مادر و خاندان و دودمان که 

 تا آن وجود مقدس محفوظ بماند . 

عنوان گامی در جهـت دفـع شـبهات گونـاگون      بهکبیره زیارت جامعه  پرداختن به .22

 رود . شمار می ویژه شبهه غلو به به درباره کماالت ائمه طاهرین

گامی در جهت شـناخت و معرفـی هرچـه بیشـتر      کبیرهجامعة زیارت  پرداختن به .23

دار علوم الهـی و مظـاهر    است. آنان که خزانه معصومین مقامات و کماالت

 صفات کمالیه و جاللیة حق تعالی هستند.
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مات پیشنهادی رد موضوع رساهل  اقدا
ق یتر تحقمحققان و اندیشمندان علوم قرآنی درباره این موضوع بیشتر و جامع  اول :

های تـالیف شـده در ایـن موضـوع     زیرا کارهای صورت گرفته و کتاب ،نمایند

 کافی نیست.

هـای  ویژه دیدگاهن متون ادعیه و زیارات، بهگوتر ساختن ابعاد گوناروشن برای  دوم :

در حوزه و دانشگاه گسترده مکتب تشیع ، سزاوار است که از این مباحث متنوع، 

های دانشجویان رشتههای کارشناسی ارشد و دکتری بههعنوان موضوع رسالبه

 مناسب نظیر: کالم و عقائد، ادیان و عرفان و قرآن و حدیث سپرده شود.

ادعیه و زیـارات بـاالخص    یدربارهاحیاء میراث پیشینیان، که  ،در همین راستا  سوم :

دکتری دانشجویان کارشناسی ارشد و به ،نگاشته شده است جامعة کبیرهزیارت 

قیمت با کیفیـت مطلـوب    این یادگارهای پر گردد تاهای یاد شده واگذار رشته

 ی احیا شوند . علم

های کارشناسـی الهیـات و معـارف اسـالمی، بیشـتر در      دانش آموختگان دوره  چهارم :

در موضـوع   . اینـان پردازنـد عنوان دبیر دینی یا پرورشی بکـار مـی  مدارس و به

-پیشنهاد میلذا  .گیرندآموزان قرار میمورد پرسش دانشادعیه و زیارات، زیاد 

ریـزی دروس معـارف   شود که شورای عالی انقالب فرهنگـی و کمیتـه برنامـه   

واحـد درسـی عمـومی     کم دودستآوری، اسالمی وزرات علوم، تحقیقات و فن

 در ارتباط با متون ادعیـه و زیـارات در برنامـه قـرار دهـد.      ]الزامی یا اختیاری[
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های علوم قرآن و حدیث با تأکید بیشتر این کار را مفید ی است برای رشتهبدیه

 داند. می

عنـوان  شود نـه بـه  ثر در تکامل معنوی محسوب میؤاز عوامل م ،دعا و زیارت پنجم :

هایی مناسب از آنها، ملکات نامهتنظیم درس لذا بایدحربه افراد عاجز و ناتوان، 

آوردهـای   گیـری از دسـت  و با بهره جدیدهای وهبا شی ،الی آنهااهای وو ارزش

شناسـی تبیـین شـده و    شناسی و جامعـه عینی و تجربی علوم جدید چون روان

برکـات ادعیـه و زیـارات    خـود را بـه   همگان،تدریس آن اقدام شود تا نسبت به

 مند شوند. مزین کرده و از فواید معنوی و روانی آن بهره

، در برخی اهل بیتی و مفسران قرآن، در تأسی بهاگر دانشمندان علوم دین ششم :

باب جدیدی فراروی تشنگان چشـمه   ،موارد قرآن را از منظر زیارت تفسیرکنند

 زالل معرفت باز خواهد شد. 

هـای کـاربردی و   بیش از همه مفید و الزم اسـت کـه یـک سلسـله پـژوهش      هفتم :

هـای واال،  مینـه آرمـان  شـناختی در ز از دیدگاه علـوم تربیتـی و روان   ،مند نظام

عدم یأس و سـرخوردگی در سـایه   سبک زندگی مطلوب و  ،آیندهبینی به خوش

در تهذیب و  ایچنین برنامهثیر مثبت أت .انجام پذیرد امامتبخش شمیم حیات

چشـمگیر خواهـد   تزکیه جوانان و جلوگیری از ضعف روحی و خأل درونی آنان 

راهیابی نقش الگویی آن حضرات در  ترویجد. احیا و نیفتندر گنداب فساد  بود تا

 د. اثر زیادی دارروند زندگی سالم به

امیدوار است که نتایج این تحقیق و پیشنهادهای برخاسته از آن، بتواند 

های هشیار اسـاتید و صـاحب نظـران واقـع     مطبوع دلهای بیدار و مقبول ذهن

هـای  ازهای نوین و افقاندبارآورد که راهگشای چشمآثار و ثمراتی به ، نیزشود

جایگاه واالی امامـت در نظـام هسـتی    متعالی در علم و معرفت مردم نسبت به

 شود.

 را در زادروز فرخنده حضرت مهـدی  بازنویسی این اثراتمام نهایی 
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تـا پایـان   که خواهم گیرم. و هم از آن امام بزرگوار ملتمسانه مینیک میفالبه

ا پایی لزران و ناتوان، گـام نخسـت را در راهـی    مرا مدد فرماید. من ب ،این راه

از  .تردید این کار خالی از نقـص و کاسـتی نیسـت   ام و بینارفته برداشتهدشوار 

انـدیش انتظـار دارد هرگونـه نظـر تکمیلـی و      رو از همه خردمندان خوش این

 .این وسیله مرا رهین منت خویش کننداصالحی را متذکر شوند و به

کنم تا در ظهور ترجمان قرآن، د سبحان درخواست میدیگربار از خداون

ان هـ ت کتاب خدا در سراسر جشتاب ورزد تا حاکمیّ حضرت صاحب الزمان

 را شاهد باشیم. 

 ِانَُّه َسمیٌع ُمایٌب

 هـ.ش 1429 نیمه شعبان
 هـ .ش 1387تم مرداد ف ه  بیست و

 عباس نوری 
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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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 الطّبعة، لّد(مج 5جلد در) 10، مجمعالبيانفيتفسيرالقرآن: فضل، طبرسی. 62 

  .ق. ه 1412، العربی ثدار احیاء التّرا، بیروت، االولی

الملوك(: محمّد بن جریر، الطّبری. 63 و االمم )تاريخ الطّبرَ : ترجمه، تاريخ

  .ش. ه 1364، انتشارات اساطیر، تهران، ابوالقاسم  پاینده

النيّرين: فخرالدّین، الطّریحی. 64   مطلع و البحرين ، تهران، لّدمج 6، مجمع

  .ش. ه 1365، المرتضویّة المکتبة

، دارالثّقافةانتشارات ، قم، چاپ اوّل، األمالي: محمّد بن الحسن، الطّوسی . 65 
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  .ق. ه1414

  .ق. ه 1376،المطبعةالعلميّة، اشرف نجف، مجلّد10،تفسيرالقرآن في التّبيان:  ـــــ .66

، االسالميّةدارالکتب ، تهران، هارمچاپ چ، ده مجلّد، االحكامتهذيب:  ـــــ .67

  .ق. ه 1365

  .ق. ه 1411، االسالميّةالمعارف  مؤسّسة، قم، الغيبة:  ـــــ .68

الشّيعة: شیخ آقا بزر ، الطّهرانی. 69 تصانيف الي تهران: ، مجلّد 25، الذّريعة

  .ق. ه 1405، اسالمیه

 :ع

 . دارالمعارف، مصر، النّحوالوافي: حسن، عبّاس .70

الحكيم، میر محمّد کریم، ی حسینیعلو .71 القرآن : مترجم، مجلّد 3، تفسير

 . شمسی 1358، چاپ حیدری، ایران، چاپ چهارم، صادق نوبری، عبدالحمید

 :ف

دار احیاء ، بیروت ـ چاپ سوّم، مجلّد16جلد در 32، التّفسيرالكبير: الفخر الرّازی . 72

 . التّراث

  .ق. ه 1405، الهجرةدار، قم، العين: خلیل، فراهیدی . 73

، االسالميّة، تهران ،مجلّد 2 ،الصّافي  :المرتضیبنمحمّدحسن، الکاشانیالفیض . 74 

  .ق. ه 1392

 :ق

، بیروت -دوّمچاپ، مجلّد 17، التّأويلمحاسن: الدّینمحمّد جمال، القاسمی . 75

  .ق. ه 1398، دارالفکر

، تهران، چاپ بیست و پنجم، مجلّد 27، تفسيرنمونه: و همکاران محسن، قرائتی. 76
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 شیرازی مکارم ناصر اشراف با کتاب این، ش. ه 1369، االسالميّةدارالکتب 

 . است شده تدوین

نور:  ـــــ .77  سازمان چاپ و انتشارات  ، تهران، چاپ هفتم، مجلّد 12، تفسير

  .ش. ه 1382، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

واحد ، تهران، چاپ اوّل، مجلّد 12، تفسيراحسنالحديث :سیّد علی اکبر، قرشی . 78

  .ش. ه 1366، تحقیقات اسالمی بنیاد بعثت

 .ش. ه1381،االسالميّةدارالکتب، تهران، نهم چاپ، مجلّد7، قاموسقرآن:  ـــــ .79

 .ش .ه1370،اسالمی انتشارات، تهران، دهم چاپ، الجنانمفاتيحكليّات:عبّاس،قمی . 80

. ه 1404، دارالکتاب مؤسّسة، قم، مجلّد 2، تفسيرالقمي: علیّ بن ابراهیم، قمی. 81

 . ق. ه 1386، نجف، الهدی مکتبة چاپ از افست، ق

، المحمّدی مکتبة، قم، الثّامنة الطّبعة، ينابيعالمودّة: سلیمان، القندوزی الحنفی. 82

  .ق. ه 1385

 :ک

ا: و همکاران علی، کاظمی. 83 مجمع تفسير مؤسّسة ، چاپ اوّل، لبيانترجمة

  .ش. ه 1358، تهران، انتشارات فراهانی

، قم، مجلّد 5، االنوارالسّاطعةفيشرحالزّيارةالجامعة: شیخ جواد، کربالیی. 84

  .ش. ه 1377، دارالحدیث مؤسّسة

الشّموسالطّالعةفيشرحالزّيارة :اهلل بن سیّد جعفرریحان ،کشفی بروجردی. 85

  .ش. ه 1354، رانته، الجامعة

، انتشارات رضی، قم، چاپ دوّم، «المصباح»: الدّین ابراهیم بن علیتقی، کفعمی  .86
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  .ق. ه 1405

 چاپ سنگی، البلداالمينوالدّرعالحصين  : ـــــ .87

، )ترجمه سّید جواد مصطفوی(، مجلّد 4، اصولكافي: محمّد بن یعقوب، کلینی . 88

  .ش. ه  ،1348دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، تهران

الطّبع و النّشر  مؤسّسة، تهران، چاپ اوّل، تفسيرفراتالكوفي: فرات، الکوفی. 89

 .ق. ه 1410، و االرشاد الثّقافةلوزارة 

 :م

 مطبعة، نجف اشرف، مجلّد 3، تنقيحالمقالفياحوالالرّجال: عبداهلل، مامقانی. 90

  .ق. ه 1352 المرتضویّة

دارالکتب ، تهران، چاپ چهارم، جلدی 110، حاراالنوارب: محمّد باقر، مجلسی. 91 

  .ش. ه 1362، االسالميّة

الفقيه: محمّد تقی، مجلسی. 92 يحضره ال من شرح في المتّقين ، 5  ، روضة

  .ش. ه 1355، بنیاد فرهنگ اسالمی حا  محمّد حسین کوشانپور، تهران

الفقيه:  ـــــ .93 بشرح المشتهر صاحبقراني انتشارات ، چاپ اوّل، 8 ، لوامع

  .ق. ه 1419/ش. ه 1377، دارالتّفسیر اسماعیلیان

 . م1990، دارالفکر، بیروت، مجلّد10، تفسيرالمراغي: مصطفی، المراغی. 94

الغرائب)تفسير( : محمّد بن محمّد رضا، المشهدی. 95 بحر الدّقائقو  14، كنز

 . شمسی 1366/د االسالمیو االرشا الثّقافة وزارة، تهران، چاپ اوّل، مجلّد

الكريم: حسن، مصطفوی. 96  القرآن كلمات في مرکز نشر ، طهران، التّحقيق

  .ق. ه 1396، الکتاب سرای سعادت
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  .ش. ه1368، صدرا انتشارات، تهران، نهم چاپ، ورهبرَ امامت: مرتضی، مطهّری. 97

 1986، دارالمشرق ،بیروت، المنجدفيالّلغةواالعالم: لویس، معلوف الیسوعی. 98 

 . میالدی

الكاشف: محمّد جواد، مغنیه. 99 دارالعلم ، بیروت، چاپ چهارم، مجلّد 7، التّفسير

 . م1990، للمالیین

النّشر  مؤسّسة، قم، االختصاص: محمّد بن محمّد بن نعمان العکبری، المفید. 100

  .ق. ه 1416، االسالمی

  .ق. ه 1413 ،آل البیت الحیاء التّراث ةمؤسّس، قم، مجلّد 2، االرشاد:  ـــــ .101

القرآن: محمدباقر، ملکی میانجی. 102 فيتفسير البيان ، تهران، مجلّد 6، مناهج

  .ش. ه 1374/.ق. ه 1416، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

الزّيارةالجامعة: علی اصغر، منوّری تبریزی. 103 شرح في الطّالعة ، قم، االنوار

  .ش. ه 1380، انتشارات مؤمنین

الجامعة: سیّد یاسین، موسوی. 104 الزّيارة ، حوزه اهل البیت، دمشق، سند

  .ق. ه 1419

سازمان چاپ و ، تهران، چاپ چهارم، مثنوَمعنوَ: الدّین محمّدجالل، مولوی. 105

  .ش. ه 1379 ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 :ن

 . ق. ه 1397، الصّدوق کتبةم، تهران، الغيبة: محمّد، نعمانی. 106

: تقریر، كبيرهَ هرحزيارتجامعدرش سيماَائمّه: علی، نظامی همدانی. 107

  .ش. ه 1374 ،نشر مرتضی، قم، چاپ اوّل، حصاری
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الثّاقب: میرزا حسین، نوری. 108 انتشارات مسجد ، قم، چاپ هشتم، جلد 1، نجم

  .ش. ه 1383 ،مقدّس جمکران

 . ق. ه 1415، الحیاءالتّراث البیت آلموسّسةقم ، ركالوسائلمستد:  ـــــ .109

  .م1994./ق. ه1414،دارالفکر، بیروت، مجلّد2 ،التّفسيرالمنير: محمّد، جاوینووی. 110

 ،خراسان چاپخانة، مشهد، نجومالمعهدرشرحزيارتجامعه: ابوتراب، هدایی. 111

  .ش. ه 1366

سُلَيم: قیس بن العامری سلیم الهاللی. 112 نشر ، قم، چاپ اوّل، مجلّد 3، كتاب

  .ق. ه 1415، الهادی

)ترجم: سیّد حسین، همدانی درودآبادی. 113 كبيره جامعة زيارت َ هشرح

الطّالعة( انتشارات ، قم، چاپ اوّل، مترجم )محمّد حسینی نائیجی(، الشّموس

  .ش. ه 1384، مسجد مقدّس جمکران

 :و

الزّيارة: حمّدسیّد م، وحیدی شبستری. 114 شرح في السّاطعة الوالية االنوار

  .ش. ه 1376، انتشارات وفایی، قم، هاشم صالحی: مترجم، الجامعة
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