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شرح زيارت جامعة كبيره

برداشتهایی از زیارتها و دعاها

با اطمینان میتوان گفت که زیارت جامعة کبیره همانگونه که از نامش پیداست ،جامعترین و کاملترین زیارت

است؛ هر چند این زیارتنامه یک تصویر گویا و بینظیر در والیتمداری ارایه میدهد ،اما به لحاظ شکلی هم یکی از

زیباترین ،دلپذیرترین و آهنگینترین زیارات به شمار میآید.

زیارت جامعه یک منظومة بدیع و موزون با محتوایی عالی در معرفی هر چه بهتر ائمة طاهرین(ع) میباشد.
اگر چه دیگر زیارتها نیز از زبان ،بیان و نگارش ائمه به دست ما رسیده ،ولی غیر از زیارت جامعه بقیه تمام ًا به

یکی از ائمه تخصیص دارد؛ مانند زیارت عاشورا و یا دعای افتتاح که به همة اهلالبیت اشاره دارد ،اما عمده نگاه

آن به حضرت بقیةا 
هللاالعظم امام عصر ارواحنافداه است.
ذی ً
ال نگاهی اجمالی به بعضی از دعاها میاندازیم:
 -1دعای افتتاح

دعای افتتاح هم به صورت شکلی و ظاهری و هم به صورت باطنی و عرفانی در اوج است .یکی از مشخصههای
این دعا این است که با احترام ویژه و منحصر به فرد از پیامبر عظیمالشان اسالم(ص) نامبرده میشود .مث ً
ال دربارة

پیامبر بزرگ و مهربان اسالم تعابیری دارد که در جای دیگری مشاهده نمیکنیم؛ آنجا که آمده است:
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َ
َ ْق َ
َ َ َ
َ أَ َ
َّ ُ َ ّ َ َ َ َ َ َ
ا لله ّم َص ِل على ُمح ّم ٍد ع بْ� ِد ك� َو َر ُسوِل ك� َو � ِمی� نِ� ك� َو َص فِ� ّیِ� ك� َو ح بِ�ی� بِ� ك� َو خِ�َی�رتِ� ك� ِم نْ� خ�ل ِ� ك�
ّ
َّ
َ ا َك 1
َو َحا فِ� ظِ� ِ�سر ك� َو ُمبَ�ِل� ِرسا ل تِ�� .
ِ
غِ
پروردگارا! بر محمد درود فرست.

او که بندة تو و رسول تو و امین تو و برگزیدة تو و مورد محبت تو و بهترینها از مخلوقات توست.
همچنین او پاسدار اسرار تو و رسانندة پیامهای توست.

این همه معرفت نسبت به پیامبر آسمانی اسالم(ص) در جای دیگری با این جامعیت نمیبینیم.
در ادامة دعای پر فضیلت افتتاح ،پیامبر عزیز اسالم (ص) اینگونه معرفی میشود:

أَ فْ ضَ
� َ َ �أَ ْح َس نَ َ �أَ ْ� َ َ َ �أَ ْك َ َ َ �أَ �زْ َك َ �أَ نْ� َ َ �أَ ْطَ� َ َ أَ ْ َ َ َ أَ ْ نَ
�� لو
� و ج مل و مل و ى و مى و ی ب
� و � طهر و � س�ى
َ
َ أَ ْ ثََ َ َ َّ ْ تَ َ َ َ ْ تَ َ َ�تَ َّ ْ تَ تَ َ َّ نْ َ
� َ َسَّل ْ تَ َ َ أَ َ
� على � ح ٍد ِم نْ� ِعبَ�ا ِد ك�
� َو �ح ن�� ت و م
و �ك�ر ما صلی�� و ب�ا رك� و رحم
َ أَ نْ َ َ َ ُ ُ َ َ فْ َ َ َ أَ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ نْ خَ قْ
و � � بِ�ی�ا ئِ� ك� و رسِل ك� و ِص�و تِ� ك� و � ه ِل ا لكرا مةِ� علی� ك� ِم� �ل ِ� ك�.

پیامبری که برترین پیامبر و نیکوترین معصوم و زیباترین انسان و کاملترین پیشوا،
و پاکیزهترین بشر و پرسودترین موجود و پر شکوهترین آدم،
و دلپذیرترین شخص و ریشهدارترین شخصیت است.

در همین دعا دربارة شخصیت آسمانی مولیالموحدین امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) نیز تعابیر شورانگیز

و زیبايي آمده است...

به رغم این نکتة بدیع تمامی راهها به امام عصر ارواحنافداه ختم میشود .یعنی عمده مسائل پایانی دعای افتتاح

راجع به قلمرو بیمثال امام زمان(عج) است .به این معنا که در حدود  40درخواست در قالب دعا جاری شدهاند ،كه
عمدة آنها دو مشخصه دارند:

اوالً  :اینکه همة آنها اجتماعی و سیاسی است.
ثانی ًا :تمام ًا جنبة نظامبخشی و حکومتی دارند.

از خدا میخواهد که تحقق همة آن خواستهها در حکومت امام زمان(عج) و به دست مبارک ایشان انجام شود.

در این سلسله خواستهها اثری از درخواستهای فردی مشاهده نمیشود:

ْ ّ َ فَ ةَ أَ
َ َ
َ
َْْ
ا ّلل ُه َّ �أ �ظْ ه ْر �بِهِ ِد ی� نَ� َك� َو ُس نَّ�ة� نَ�� ّی� َك� َح تَّ� لا یَ� ْس َت� خْ�� َ
فِی � شَ�� ْ
یٍء ِم نَ� ا ل َح قِ� َم خ�ا �� � َح ٍد ِم نَ� ا ل خ�ل قِ� ...
ى
بِ
بِ ِ
م ِ
پروردگارا ! به وسیله او دینت و روش پیامبرت را آشكار كن ،تا چیزى از حق،
از ترس احدى از مردم پنهان نماند...

 -1فرازی از دعای افتتاح .

شرح زيارت جامعة كبيره

یعنی حکومت نورانی او که با تکیه بر قدرت تو و به منظور عمل به تمامی اصول و فروع اسالم برای نخستین

بار در عالم تشکیل میشود ،آثار و برکات آن را آشکار ساز .حکومتی که دیگر دینداران خدامحور از عقیدة خود

خرسند شوند و هیچ عامل بالقوه و بالفعل نتواند عیش آنها را نقض نماید و هیچ نیرویی نتواند در دل آنها ترس
از اعتقادات الهی ایجاد نماید.

یعنی :حکومتهای ضد توحیدی و ضد مردمی باید به کلی از بیخ و بن ،ریشهکن شوند...

لذا همانگونه که گفتیم ،چنین درخواستی در هیچ حکومتی جز حکومت امام زمان(عج) محقق نمیشود...

 -2زیارت عاشورا

تولی و
زیارت عاشورا نیز یکی از زیارتهای بسیار معتبر و جهتدار است .خط کلی زیارت عاشورا ،خط شریف ّ

تب ّری است؛ خط سالم و خط لعن ،خط دوستی با دوستان اهلالبیت(ع) و دشمنی با دشمنان اهلالبیت پیامبر(ص).
زیارت عاشورا ترسیم عملکرد دشمنان و شرح کارنامة دوستان است.

در خط لعن چنین میخوانیم.

َ ّ ُ َّ ْ َ نْ َ َّ َ �ظ �ظَ َ َ َ قَّ ُ َ َّ َ آ ُ َ َّ َ آ خ َ ت َ ُ َ �ذ ك َ
ا للهم ا لع� ا و ل ا ِلم لم ح� محم ٍد و � ِل محم ٍد و � ِ�ر�ا �بِع له على ِل�.
ٍ
ْ ُ َ ْ نَ َ �ش َ َ تْ َ َ َ تْ َ ت َ َ تْ ٍَ قَ تْ َ ّ ُ َّ ْ َ نْ ُ ْ َ ً
َ ّ ُ َّ ْ َ ْ َ ةَ َّ ت َ َ
� ا لحسی�� و ا ی�ع� و ب�ا ی�ع� و �ا ب�ع� على ��لِهِ ا للهم ا لع�هم ج�می�عا.
ا للهم ا لع نِ� ا لعِصا ب�� ا ل�ى ج�ا هد تِ
پروردگارا ! نخستین ستمگری که در حق پیامبر و آل پیامبر ستم روا داشت ،لعنت کن،
و آخرین کسی که او را در این ظلم پیروی کرد ،لعنت فرست.
گروهی که با امام حسین جنگیدند و در این کار با هم متحد شدند و از یکدیگر حمایت کردند،
و خالصه برای کشتن امام حسین با هم متحد گشتند ،لعنت فرمای.

خط مواالت و خط لعن از اصول مثالزدنی در جدا کردن غیرخودی از خودی است.
الف :خط لعن

اسالم از همان آغاز ظهور خط خودیها را از غیرخودیها جدا کرد ،تا مسلمانان که هنوز اسالم در آنها نهادینه

نشده بود ،فریب مسلماننماها را نخورند و اعتقادات خود را از دست ندهند.

قرآن به صورت روشن کسانی که موجب آزردگی پیامبر(ص) میشوند ،لعنت کرده و میفرماید:
نَّ َّ�ذ َ ْ �ذُ
ََّ
َ ُ َ َ ُ َّ
ً
أَ َ َّ َ ُ َ ً
ُّ ْ
ْآ خ
��ال � ن
ی� ُی��ؤ و نَ� ا لله َو َر ُسو له لَع ن�ه ُم ا للُه �فِی ا لد ن�ی�ا َو ا ل� ِ�َرةِ� َو � عد له ْم ع�ذا ب�ا ُمهی� ن�ا .
إِ

1
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کسانی که خدا و پیامبرش را آزار میدهند ،لعنت خدا در دنیا و در آخرت شامل آنهاست،
و برایشان عذابى خ ّفتآور آماده ساخته است.

باید اذعان كرد كه پیامبر بزرگ و دلسوز و مهربان اسالم تمامی وقت خود را صرف خدمت به مردم میکردند

و یک لحظه هم در این مسیر دست از کار نمیکشیدند و آنی در این روش تردید نداشتند ،و در دلسوزی و مهربانی
ضربالمثل بودند؛ چرا كه قرآن میفرماید:

أَ ْ َ َّ
ةً ْ َ
َو ما � ْر َسل ن�ا ك� �إِ لا َر ْح َم� ِللعا لم�ی�ن.

1

ما فقط تو را فرستادیم که رحمت برای همگان باشی.

در جای دیگری در بارة خُ لقیات پیامبر(ص) فرموده است:

َّ َ َ
ُُ
2
َو �إِ ن� ك� لَعلى خ�ل ق� َع ظ�ی�م.
ٍ

راستیکه اخالق تو فوقالعاده است.

دربارة عادت زیبا و شورانگیز پیامبر(ص) در اظهار دوستی به مردم و رفع گرفتاری آنها نیز فرموده است:
َ �زْی�زٌ َ َ ْ
ع � علی�هِ

م�� نَ َ ُ ف ٌ َ
ما َع نّ� تُ� ْ َح � ٌ َعَل ْ� ُک ْ �ا ْل ُم�ؤ ن
ح� ٌم.
ی� ر و � ر ی
ِ م ریص ی م بِ

3

مشکالت شما ،پیامبر را دچار ناراحتی میکند .عمیق ًا به شما عالقمند است.
همچنین به مؤمنین بسیار رئوف و مهربان است.

صد البته پیامبر اسالم(ص) چنین سرمایة بزرگ و اثرگذاری را صرف ًا برای تبلیغ توحید و ترویج اسالم به کار

میبردند .آن پیامبر الهی در راه پیشبرد اسالم زحمات زیادی متحمل شدند و سختیها را به جان میخریدند تا

نهال نوپای اسالم نیرومند شود و به تدریج به بار بنشیند.

بنابراین آزردن پیامبر رحمت یک موضوع ساده و شخصی نیست .آنهایی که کافرند و اصو ًال هرگز با بعثت

پیامبر(ص) کنار نمیآمدند ،بهطور دایم ایشان را میآزردند تا او را از ادامة ترویج توحید باز دارند ،اما محال بود كه پيامبر

از مسیر الهی خود برگردند .لذاست که خداوند سبحان دشمنان پیامبر(ص) را که در حقیقت دشمنان خدا و دشمنان

توحید و دشمنان سعادت مردمند ،لعنت کرده است .لعن به معنای وسیع آن ،این استکه از آنها فاصله بگیرید،

فریب ظاهر و شعار آنها را نخورید .زیرا امکان کنار آمدن با آنها نیست ،خالصه آنکه:
ُ ْ َ ُ فَ �ذَ ُ
ه ُم ا لَعد ّو �ا ْح ْره ْم.

4

 -1سورة انبیا ،آیة .107
 -2سورة قلم ،آیة .4
 -3سورة توبه ،آیة .128
 -4سورة جمعه ،آیة .4

دشمن اصلی همینها هستند .به آنها نزدیک نشوید.

شرح زيارت جامعة كبيره

لعنت عمیق و همیشگی

خالف آشکا ِر ساختارشکن ،خشم جامعه را برمیانگیزد و موجب
لعنت درجاتی دارد؛ گاه شخص با ارتکاب یک ِ

نگرانی مردم را فراهم میآورد.

واکنش خشمگینانة مردم سه گونه است:
 -1تنفر از عملکرد وی.
 -2بیزاری از خود وی.
 -3نفرین به او.

این هر سه مورد در کلمة لعن نهفته است.

لعنت ،عکسالعمل طبیعی یک انسان درستکار از عملکرد یک شخص تبهکار است.

از طرفی این و اکنش موجب بیزاری از شخص خطا کار محسوب میشود .لعنت هم همین حکم را دارد.

همانگونه که ما به شخص صالح دعا میکنیم و برای ادامة کارهایش از خدا برای او توفیق میطلبیم ،لعنت

هم درخواست از خداوند برای عدم توفیق خطاکاران در ادامة راه انحرافی آنهاست.
برجستهترین ترجمان لعنت

اصو ًال غرض از ایجاد آفرینش ،بندگی خداوند است و بس.
قرآن این موضوع را صراحت ًا بیان میکند:

َّ
َ خَ َ قْ تُ ْ َ ْ نْ
ُ
� ا ل�جِ نّ� َو ا ل�إِ � َس �إِ لا ِلَی� ْع بُ�د و نِ�.
و ما �ل�

1

ما جن و انسان را فقط برای عبودیت آفریدیم.

فرق است بین عبادت و عبودیت.

عبادت اظهار بندگی در دربار خداوند بزرگ است .اما عبودیت ،خاکساری در درگاه پروردگار و اظهار کوچکی

خود و بزرگی خداوند و خضوع و تسلیم در برابر پروردگار عالم و گوش به فرمان او بودن است .مقصود از آفرینش
هم همین است.

پیداست هر اندیشه و تفکر و برداشت دیگری که تسلیم بودن آفرینش علیالعموم و خاکساری انسان را به ذهن
متبادر نکند ،اشتباه است .اصو ًال اسالم دین تسلیم است.
در بسیاری از آیاتی که کلمة اسالم آمده ،مقصود تسلیم بودن است ،نه دین اسالم.

 -1سورة ذاریات ،آیة . 56

15

16

رضوان معارف

ْ
َْ َ ْ
ً فََ ْ َ ْ ُ ُ
ْآ
َو َم نْ� َی� ب� ت�� �غ ْی�َر ا ل�إِ ْسلا ِم د ی� ن�ا �ل نْ� ُی�ق�بَ�ل ِم ن�ه َو ه َو �فِی ا ل� خِ�َرةِ� ِم نَ� ا ل خ�ا ِ�سر� نَ� .
ی
غِ

1

و هر کس جز اسالم (و تسلیم در برابر فرمان حق) آیینی برای خود انتخاب کند،
از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است.

آیة فوق سرفصل یک بحث اثرگذار و عمیق است که ارتباط پیوستهای با بحث ما در موضوع «لعن» دارد.

جهت اطالع بیشتر خواهندگان گرامی به طور خالصه به آن میپردازیم:

قرآن کریم کسانی را که مدتی ایمان آورده و سپس به هر دلیل از راه حق و هدایت منحرف میشوند ،شدیداً

مورد عتاب و سرزنش قرار میدهد و میفرماید:

َُّ قَ ْ ً َ فَ ُ َ ْ َ
ْ َ �شَ ُ أَ نَّ ل َّ ُ َ َ قٌّ َ َ ُ ُ ْ َ ّ ن تُ
َ ْ فَ ْ
نِهم و ِهد و ا � � ا رسول ح� و ج�ا ء هم ا ل ب�یِ��ا
�
ا
�
� َی�ه ِد ی ا لله �و ما ك�ر و ا ب�ع
كی�
�
د
�
م
ی
إ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ّ ْ
2
َو ا للُه لا َی�ه ِد ی ا لق� ْو َم ا ظل�ا ِلم�ی�ن .

چگونه خداوند گروهی را هدایت میکند که بعد از ایمان آوردن و گواهی دادن به حقانیت پیامبر،
و آمدن نشانههای روشن در حقانیّت پیامبر و دین اسالم آنها مجددا ً به کفر باز گشتند.
خداوند ستمکاران را هدایت نمیکند.

َّ أَ
أُ َ َ ُ ُ أَ َ َ َ َ ةَ َّ ْ
َ
3
ل� ك� ج��زا�ؤ ه ْم � نّ� َعل ْی�ِه ْم ل ْع ن�� ا للِه َو ا ل َملا ئِ�كةِ� َو ا نل�ا ِس � جْ� َمع�ی�ن .
� و ئِ
کیفر آنها این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست.

ُ خَ فَّ ف ُ َ نْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ
نَ ف
خ�ا ِلد �
� َو لا ه ْم ُی� ن� ظ� ُر و �ن .
ی� ��یها لا ی���� ع�هم ا لع�ذا ب

4

آنها همواره در این لعن و طرد و نفرین میمانند مجازانشان تخفیف نمییابد،
و به آنها برای هیچ کاری مهلت داده نمیشود.

اّ ّلَ�ذ � نَ ت ُ
َْْ
َ َ َ ْ َ ُ فَ َّ َ َ فُ ٌ َ
ح� ٌم.
اِ ل ا
ی� �ا ب�و ا ِم ن� ب�ع ِد �ذا ِلک وا صلحو ا �اِ ن� ا لله ع�و ر ی

5

مگر کسانی که عمیق ًا (پس از این لغزش آشکار) توبه کنند و جبران نمایند؛
زیرا خداوند آمرزنده و بخشنده است.

خط جهل

بدترین نوع از مردم كسانی هستند كه پس از ایمان آوردن ،مشرك میشوند:
 -1سورة آلعمران ،آیة . 85
 -2همان ،آیة . 86
 -3همان ،آیة . 87
 -4همان ،آیة . 88
-5همان ،آیة . 89
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َ
� نَّ ا ّل�ذ � نَ َك فَ� ُ ا َ� ْع َد � �ما � ْ ثُ َّ ا�زْ ُ ُ فْ اً َ نْ تُ قْ َ َ تَ ْ َ تُ ُ ْ
ی�
إِ �
و
ی
ب
ر
إ
نِهم �م د ا د و اك�ر ل� �� ب�ل �و ب��هم
ِ
َّ ُّ
َ أُ َك ُ
ض
ُ
نَ 1
ل�� هم ا ل�ا لو � .
و � و ئِ
کسانی که پس از مسلمان شدن کافر میشوند و در کفر افراط میورزند،
هرگز توبة آنها پذیرفته نمیشود.آنها گمراهان واقعی هستند.

ُ ُ ُ َّ فََ ْ َ أَ
نَّ َّ�ذ نَ َ َ
ْ ْ أَ �ذَ َ ً َ فْ َ
��ال �
ی�ك ف� ُر و ا َو ما ت�و ا َو ه ْمك ف�ا ٌر�ل نْ� ُی�ق�بَ�ل ِم نْ� � َح ِد ِه ْم ِمل ُء ا ل� ْر ضِ� ه ب�ا َو ل ِو ا � ت�د ى �بِهِ ،
إِ
أُ
أَ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ن
ْ
َ
َ
ٌ
ْ
�ن 2
ك
ل� ٌم و ما له ْم ِم ن� �ا صِ� ر � .
�� ی
ل�� لهم ع�ذا ب
� و ئِ
ی

خداوند در جمعبندی این مطالب ،میفرماید:

آنهایی که کافر شدند و در کفر مردند ،اگر تمامی روی زمین را پر از طال کنند،
و به عنوان «فدیه» خود برای رهایی از جهنم بیاورند ،هرگز از آنها قبول نمیشود.
برای آنها عذاب دردناک و سختی بار خواهد بود؛ در حالیکه هیچ یار و یاوری ندارند.

ب :خط سالم

با این بحث تا حدی از معنای لعن مطلع شدیم .در مقابل لعن در فرهنگ اصیل اسالم و تشیع ،واژة زیبا و

اثرگذار و استراتژیک سالم قرار دارد.
معنای مطلق سالم

سالم دارای چندین معناست .ما در اینجا به سه معنای آن اشاره میکنیم:

 سالم به معنای درود و تحیت. سالم به معنای درخواست سالمتی و دور شدن از بیماری. -سالم یعنی بدون رادع و مانع بودن.

وقتی دو مسلمان معتقد به هم میرسند ،قبل از احوالپرسی باید با سالم آغاز کنند.

شخص مسلمان به برادر و یا خواهر مسلمانش درود و شادباش میفرستد و به قول امروزیها ،انرژی مثبت

آزاد میکند تا برادر مؤمنش خرسند شود.

همچنین شخص مسلمان بر خود الزم میداند با کلمة سالم به برادرش نشان دهد که او نیز طالب سالمتی

اوست .یعنی همواره خواستار سالمتی روحی و جسمی برادر مؤمن خود است .در پایان شخص مسلمان مراتب
عالقة خود را با کلمة سالم به برادرش ابراز میدارد .طی این کلمه او به برادرش آشکارا اعالن میکند که خواهان
 -1همان ،آیة .90
		
 -2همان ،آیة .91
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موفقیت در کارهای اوست .او میخواهد که در زندگی خود هیچگونه مزاحمی يا مزاحمتي برای عبودیت او و خدمت
او به مردم و خانوادهاش و تأمین روزی حالل و موفقیت در زندگی و ...نداشته باشد.
در قرآن نیز میفرماید:

ْ َ َْ
1
َسلا ٌ هَ
ِی َح تّ�ی َمطلع ا ل ف��جْ ر.
م
تا با مداد هیچ مزاحمی برای ارتقای او نیست.

برای رسیدن به مفهوم سالم و تبیین آن در زیارت عاشورا میخوانیم:

َّ َ َ َْ
َ
َّ ت َ َّ تْ
َ َّ َ َ َ َ َ
لسلا ُم عل ْی� ك� ی�ا ا ب�ا ع بْ�دِا للِه َو على ا لا ْر و ا ح ا ل�ىحل
ا
� بِ� فِ� ن�ا ئِ� ك�
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
اً
َ
َ
ُ
ُ
ق
ّ
ّ
َ
ق
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ن ُ
� �� َ ْ
ت
ْك ن َ ا
ى ا للی�ل و ا ل�ها ر
علی�� ِم�ى سل م اللِه ا ب�د ما ب��ی� و ب ِ
َ َ َ َ ُ َُّ آ خ َ ْ َ ْ نّ
َ ُْ
و لا ج�عله ا لله � ِ�ر ا لعه ِد ِم�ى لِ�زِی�ا رتِ�كم
َ َّ
ُْ َ ْ َ َ َ ْ
لسلا ُ َعَل ا ْل ُح َس ْ� َ َعل َعل ّ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ُْ َ ْ
ا
ى ب� نِ� ا لحسی� نِ� و على ا و لا ِد ا لحسی� نِ� و على ا صحا �بِ ا لحسی� نِ�
م ى
ی نِ� و ى ِ ِ
هّ
عبدالل و بر روانهایى که به آستانت فرود آمدند،
سالم بر تو اى ابا

از جانب من بر تو همیشه تا من زندهام و شب و روز برپاست سالم خدا باد،
و خداوند این زیارت را آخرین بار ،زیارت من از شما قرار ندهد.
سالم بر حسین و بر علىبن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین.

(البته واژة سالم دارای معانی دیگر هم هست که چون با بحث ما ارتباطی ندارد ،از آن میگذریم).
اهداف راهبردی تدوین دعا و زیارت

یکی از زیباترین و درخشانترین کارنامة ائمة معصومین(ع) تدوین معارف الهی در قالب دعا و زیارت است.

بدون تردید اگر این معارف نبود ،ما که در اقلیت عددی در برابر طرفداران دیگر مذاهب هستیم ،نمیتوانستیم

با توسل به آنها به یک اکثریت فکری و اعتقادی مطلق برسیم و حقانیت خود را با همین دعاها به اثبات برسانیم

و مصداق قول خداوند شویم ،که فرمود:

َ ْ نْ ئَ ة قَ َ ة �غَ َ َ تْ َ ةً َ ةً بِ�إِ�ذْ َ
ّ 2
� فِ� ئ��ك ث�ی�َر� � نِ� ا للِه.
كم ِم� فِ��ٍ� �لی�لٍ� ل ب�

گاهی اوقات جمعیت قلیلی با ارادة خداوند قادر بر گروه زیادی پیروز میشود.

صحیفة سجادیه شامل  54دعـاست ،كه توسط حضرت علیبنالحسـین امام سجـاد(ع) تدوین شده است.

همین مجموعة زیبا بود که وقتی آن را مرحوم آیتاهلل العظمی نجفی مرعشی برای مفتی اسکندریه -مؤلف تفسیر
 -1آیة آخر سورة قدر.
 - 2سورة بقره ،آیة .249
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ت اهلل نجفی نوشت:
طنطاوی -فرستاد ،آن استاد اهل تسنن پس از مطالعة آن به آی 
نبوت است،
«این از بدبختـی ماست که تاکنون بر این اثر گرانبـهای جاوید که از مواریث ّ

دست نیافته بودیم .من هر چه در آن مینگرم آن را از گفتار مخلوق برتر و از کالم خالق پایینتر
مییابم».

1

همچنین سفیر سابقمان در کویت آقای غالمعلی صنعتی میگفت:

 -یک روز وزیر اوقاف کویت به دیدن من آمد .بعد از تعارفات معمول و بحث در زمینههای مختلف ،یکباره از

من پرسید '':شما شیعیان ،دعای کمیل را در شبهای جمعه میخوانید؟'' گفتم '' :آری .شما دعای کمیل را از کجا

میشناسید؟ جواب داد'' :من از سالها قبل با این دعای روحبخش که نشانة روح متعالی و آسمانی امیرالمؤمنین(ع)

است ،آشنا هستم ''.آنگاه گفت '':من به خصوص این فراز از دعای کمیل را خیلی دوست دارم و هر بار که دعای

کمیل را میخوانم ،ده بار تکرار میکنم'':

ُ ّ ُّ
اِ�غْ � ْ
فِر ِل َم نْ� لا َی� ْمِلک اِ لا ا لد عا.

ببخش و بگذر از کسی که جز دعا هیچ دارایی ندارد.

مشابهتهای زیارت جامعه کبیره با دعای جوشن کبیر

گفتنی است دعای جوشن کبیر دارای هزار و یک اسم از اسماء الحسنای الهی است .یعنی:
 ''همانگونه که در دعای جوشن کبیر ،اسما و صفات فراوانی از خدا ذکر شده و خدا باهزار جلوه در این دعا برون آمده ،تا دعا کننده او را با هزار دیده تماشا کند و معرفتش به او
بیشتر شود و خود را بدان صفات متصف گرداند ،امام هادی(ع) نیز در این زیارت ،ائمة اطهار(ع)
را با جلوههای گوناگون معرفی کرده تا زایر ،ائمه را از دریچههای مختلف تماشا کند و سپس
آنان را الگو و اسوة خویش قرار دهد و با تأسی به آنها ،بر تعالی و تکامل خود همت گمارد.
به بیان دیگر دعای جوشن کبیر سفرهای است که مهمانان آن با هزار نوع غذای توحیدی
پذیرایی میشوند .زیارت جامعه نیز سفرهای است که مهمانان در آن با انواع گوناگون مائدههاي
امامشناسی مورد تکریم قرار میگیرند.
بدین ترتیب دعای جوشن کبیر در مقام الوهیت و ربوبیت به انسان میفهماند که سراسر
نظام هستی را اسماء حسنای الهی اداره میکند و جای خالی وجود ندارد تا غیر خدای سبحان
ادارة آن قسمت را بر عهده بگیرد.

 -1يادنامة آيتاهللالعظمي نجفي مرعشي.
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از اینرو باید چشم طمع از غیر خدا فرو بست و به کسی جز او امیدی نداشت.
زیارت جامعه نیز در مقام خالفت الهی و امامت جایی خالی باقی نمیگذارد تا دیگران آن را

ِ
دست آزا ِر دیگران را کوتاه کرد و دیدة امید تنها به خانة اهل بیت(ع) دوخت».
پر کنند .لذا باید

1

دعای جوشن

یکی دیگر از زیباترین و دلنشینترین دعاهای عرفانی و عالیالمضامین ،دعای جوشن است.
در كتب معتبر دو نوع دعای جوشن آمده است:

الف :جوشن کبیر
ب :جوشن صغیر

الف) جوشن کبیر

این دعا را امام زینالعابدین(ع) از پدر بزرگوارشان و از جدشان پیامبر عظیمالشان اسالم(ص) نقل کردهاند.
دربارة شأن ورود این دعا آمده است:

 پیامبر اسالم در یکی از جنگها زره و جوشن سنگینی بر تن داشتند .سنگینی جوشنموجب آزار پیامبر شده بود؛ شاید جنگ ا ُُحد بوده است».

پیامبر(ص) به درگاه خداوند دعا کرد تا موجبات آسایش ایشان و رفع سنگینی [آن زره] شود .سرانجام جبرئیل

نازل شد و گفت'' :خداوند به شما سالم میرساند و میفرماید :زره سنگین را از تن خار ج ساز و در عوض این دعا
را بخوان که برای حراست تو امان و حرزی خواهد بود''.

این دعا فضیلتهای فراوانی دارد .دعای جوشنکبیر یک منظومة زیبا و یک ترجیعبند دلنشین و توحیدی

است .این دعا دارای صد بند است که هر بند دارای ده اسم از اسماء الحسنای الهی است .فقط بند  55دارای  11اسم
است .بنابراین دعای جوشن کبیر در بردارندة  1001اسم است .بند  55آن چنین است:
َ َ نْ نَ فَ �ذَ ُ ّ شَ َ
ی�ا م� �� �فِیکل �� ْ
یٍء ا ْم ُرُه.
ِ
َ َم نْ َ قَ ُ ّ شَ ْ ْ ُ ُ
ی�ا � ل ِح� �بِک ِل ��یٍء ِعلمه.
ُ
َ َم نْ ََ�غَ تْ َل ُ ّ شَ ْ قُ ْ َ ُ
یٍء �د رت�ه.
ی�ا � ب�ل � �إِ یک ِل ��
ُ
ْ ُ ُ
َی�ا َم نْ� لا ت� ْح�صِی ا ل ِعبَ�ا د نِ�َع َمه.

 - 1ادب فنای مقربان ،شرح زیارت جامعة کبیره ،آیتاهلل جوادی آملی ،ج  ،1ص .85
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َ َ نْ تَ ْ ُ غُ ْ خَ ا قُ ُ ْ
ئِ� �ش کَرُه.
ی�ا م� لا � ب�ل� ا ل�ل �
َ
ُ
ُ ْ ُ َْ فْ َ
َی�ا َم نْ� لا ت�د ِرک ا لا �ها ُم جَ�لا له.
َ َ ُ َْ َ ُ ْ َ ُ
َی�ا َم نْ� لا ت� ن�ا ل ا لا ْو ها ُمک ن�هه.
ْ َ ةُ ْ
َ ُُ
َی�ا َم نِ� ا لَع ظ� َم� َو ا لکِ بْ�رَ�ا ُء ِرد ا ئ�ه.
ِی
َ ُّ ْ ُ قَ َ ُ ُ
َی�ا َم نْ� لا �ت ُرد ا ل ِعبَ�ا د � ض�ا ئ�ه.
َْ
ْ ُُ
َی�ا َم نْ� لا ُملک �إِ لا ُملکه.
َ
َ ُُ
َی�ا َم نْ� لا َعطا َء �إِ لا َعطا ئ�ه.
ای آنکه امر او در همه چیزها نفوذ دارد.
ای آنکه علمش به هر چیزی تعلق یافته است.
ای آنکه تواناییهایش به هر چیزی رسیده است.
ای آنکه بندگان نتوانند نعمتهایش را بشمارند.
ای آنکه خالیق از عهدة شکرش برنیایند.
ای آنکه عقول از درک قدرتش ناتوانند.
ای آنکه خیال هم به فهم ذات او نمیرسد.
ی از مشخصههای اوست.
ای آنکه بزرگ و توانای 
ای آنکه مردم از فرمان قطعی او سرپیچی نتوانند کرد.
ای آنکه هیچ پادشاهی به پای پادشاهی او نمیرسد.
ای آنکه هیچ بخشش به پای بخشش او نمیرسد.

با یک نگاه ظاهری نمیتوان یافت که چرا در این بند 11 ،اسم از اسماء الحسنای الهی با زیبایی و شرح

مختصری از آنها آمده است .اما با یک نگاه ژرفتر تا حدی معلوم میشود که:
 -1بند  55به رغم شمارة عددی آن ،نیمة دعای جوشن کبیر است.

 -2این بند متضمن نکتة شگرفی است ،زیرا در بندهای دیگر اغلب اسماء الهی به شرح نعمتهای الهی برای

بشر که قابل حس و لمس است ،میپردازد.
مث ً
ال در بند  14میخوانیم:

َ َ َ ْ ُ َت َ ّ نَ َ َ ثَ
� ا ْل ُم ْس َت� � ث�� نَ
ی� /ای راهنمای سرگردانان .ای فریادرس فریادرسخواهان.
ی�ا د ِل�یل ا لم�حیِ�ر�� ی�ا �غِ ی�ا
�غِ ی ِ
ِی
م  /ای برطرف کنندة اندوهها.
در بند 20آمده است :یَا َفا ِر َجال ْ َه ِّ
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َ َْ

َْ

ََ َْ

َْ ْ

در بند � :27ا ا حک َ ا لحا م�ینََ � ...ا اکَ َ ا لاکَ م� نَ
ی�  /ای بهترین حکمرانها .ای بهترین بهترینها.
ی
ی رم رِ
م کِ ِ
در بند �َ :39ا خَ� ْ�َ ا ْل َم ْح ُ� �� نَ
ی�  /ای بهترین دوستداران عالم.
ی یر
ب و بِ

در بند :50ی�ا َم نْ� َ�یَر ی َو لا ُ�یَر ی  /ای بینندهای که دیدنی نیستی.

َ

َُ

� َم نْ لاح�� َ
َ
� له  /ای دوستی که هیچ دوستی نداری.
در بند  :59ی�ا ح بِ�ی� ب � بِ ی ب
َ َ

َ

ْ َ

در بند َ :64ی�ا د ا ئِ� َم ا لبَ�ق�ا ِء  /ای برقرار و همیشه پایدار.
َ

َ َ َْ َ

در بند  :68ی�ا َم نْ� ج�َعل ا لا ْر ض� ِمها د ا  /ای کسی که زمین را مهد زندگی ساختی.

َ

ً

َ

َ ْ َ

� ا لَعا لم� نَ
در بند � :72ا َ ّ
ی�  /ای پروردگار جهانیان.
یرب
ِ
َ

َ �ذَ ْ ُ

َ ن
ل�َعِم  /ای صاحب بخشش و نعمتهای فراوان.
در بند :80ی�ا ا ا ل�ج و ِد و ا ِ
َ َ

ّ

َْ

َم نْ ا ْ ُ �غ ْ َ
� � لا ه َو  /ای کسی که جز او از غیب آگاهی ندارد.
در بند :90ی�ا � ل ی�علم ا ل ی� ب إِ
َ

ُ

َ َ �ذَ
�ذْ ُ
در بند  :95ی�ا خ� ْی�َر اکِر َو َم کو ر  /ای بهترین یاد آورنده و یاد شونده.
ٍ
ٍ
در بند :100ی�ا حِلی�ما لا ی� ْع�ج ل  /ای بردبار با حوصله.

َ َ

َ َُ

همانگونه که مالحظه میشود اسماءالحسنای الهی موجود در تمامی بندها اغلب به نعمتهایی اشاره دارد که

دور از دسترس بشر نیست و یا به صفاتی از اوصاف رباالرباب میپردازد که انسان با اندکی درنگ تا حد زیادی
به مفهومش میرسد؛ اما بند  55اینگونه نیست.

البته بهتر است اهل فضل و افراد خبره و اندیشمندان ،تمامی دعای عظیم جوشنکبیر را شرح و تفسير کنند

و تشنگان معرفت شیعی را بيش از پيش از زالل چشمهسار اين منبع غني بهرهمند سازند.
آنچه گفته شد صرف ًا نظر نویسنده است .ضمن آنكه با بررسی دقیقتر واژگانی مانندَ :فهمَ ،وهم ،اَمرُ ،کنه،

ِرداء و ...که در بند  55آمده ،با تعمق بیشتر بر معانی این واژگان و ارتباط آنها با هم ،معنای نهایی جامعتر و بسیار

دلنشینتری میتواند ارایه گردد.
آخر کالم اینکه:

مشیت.
کلمة امر در قسمت آغازین این بند ،هم معنای فرمان دارد و هم معنای کالمی آن ،يعني :خالف ّ
ب :دعای جوشن صغیر
 این دعا كه در کتب مختلف نقل شده ،دارای عظمت و منزلت واالیی است و در برابربالها و رفع و دفع ظالم نافع است.
در «مهجالدعوات» آمده است:

شرح زيارت جامعة كبيره

'' هنگامی که موسیبن مهدی خلیفة مستبد عباسی ،قصد کشتن امام کاظم(ع) را نمود و
این خبر به خانواده و شیعیان آن حضرت رسید ،همگی اندوهگین شدند.
امام(ع) فرمودند :ناراحت نباشید .اولین نامهای که از عراق برسد ،مربوط به خبر مرگ
موسیبن مهدی است.
یاران پرسیدند :از کجا میفرمایید؟
امام(ع) فرمودند :رسول خدا را در خواب دیدم و شکایت موسیبن مهدی را نزد ایشان
نمودم .پیامبر اکرم(ص) مرا مطمئن ساخت و فرمود :خداوند لحظاتی پیش دشمن تو را هالک
کرد .بنابراین شکر الهی را به جای آور.

1

امام کاظم(ع) آنگاه رو به قبله نمود و دستها را رو به آسمان بلند کرد و دعایی میخواندند.

که به جوشن صغیر معروف شد.

دعای جوشنکبیر و جوشنصغیر هر دو شرح دلچسبی از قدرت مطلق الهی است .هر دو دعا برای آنهایی

که معرفتی دارند و میخواهند با خدا خلوت کنند و با زبان دلنشین ائمة اطهار(ع) با خداوند به راز و نیاز بپردازند،
بسیار مناسب است.

س خلوت با خدا ،اصل است،
ن ْف ِ

نه طرح درخواستها و تمناها.
دیدیم که در دعای جوشنکبیر  1001اسم الهی بود که هر کدام به بخشی از قدرت بیزوال خداوند اشاره دارند؛

همچنین به بخشی از صفات پروردگـار که بین خلق ،سـاری و جـاری است و همگان از آن مواهـب برخوردارند،
ميپردازد.

شرح زیارت جامعه کبیره

این زیارت همان گونه که از نامش پیداست ،جامعترين زيارت شمرده ميشود.

زیارت جامعه جامعترین و کاملترین شرح جایگاه ویژة ائمةاطهار(ع) در عالم هستی است.
به بیان دیگر میتوان گفت:

 -تنها زیارتی که در آن تصویر زیبا و گویایی از مقام و منزلت ائمةاطهار(ع) به صورت مشروح و مفصل ترسیم

میکند ،زیارت جامعه است.

 -1کلیات مفاتیح نوین اثر حضرت آیتاهلل مکارم شیرازی ،ص .261
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زیارت جامعه ،آینة تمامنمای پیشوایان معصوم شیعه(ع) است .آینهای که میتوان در آن که مظاهر اسماء و

صفات الهی و آیات عظیم پروردگار را مشاهده کرد.

ائمة ما آیات الهی و اسما ُء الحسنای الهی را در دو منظومة زیبا و شیوا به نام دعای جوشن به تماشا گذاشتهاند

و به راستی:

 هر کس از چشمة زالل معارف اهلالبیت(ع) با خدا آشنا شود،روح و جانش پاالیش مییابد.

سپس با همان روح پاالیش شده ،میتواند به «وصال» بیندیشد.

و در مسیر «خدامحوری» طی طریق کند.
در این مسیر هستیبخش،

که روح برای رسیدن به کمال باالتر هر لحظه در چشمهسار والیت پاکتر و پاکیزهتر میشود،

و افکار باطل و اوهام بیهوده را از خود دور میسازد؛

دیدهای به او عطا میشود که به آن «چشم دل» میگوییم.
و با همین چشم دل است که:

همة نادیدنیها ،دیدنی میشود؛

و چیزی پنهان نمیماند.

هاتف اصفهانی خوش گفته است.
چشم دل بـاز کـن که جان بینی

این سادهترین راه و کوتاهترین مسیر وصال است.

آنچه نادیدنـی است آن بینی

حافظ میگوید:
جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی

غبار دل بنشان تا نظـر توانی کرد

این جان پاالیش شده و دیدگان پاکیزه شده است که میتواند به مقام قرب بیندیشد و با ارادة الهی و پای توکل

و قلب آگاه به هدف متعالی خود برسد و دیگر تشنگان و سرگشتگان این وادی را از روح و جان پاالیش شدة خود
بهرهمند سازد.

بدیهی است:

 بدون طی این مسیر و تأثیرپذیری از «اولیا ُء النعم» امکان تأثیرگذاری ممتد ،تالشی عبث است.گفتنی است پس از این مرحله است که از ل ّذت:

شرح زيارت جامعة كبيره

َ ّ ُ َ ْ اً
ُ نَّ ُ� ُ َُّ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ْ
� َو ُی�طِهَرك ْم ت�طهی�ر .
�إِ �ما یری�د ا لله ِلی� ِه ب
� ع�كم ا ل ِر ج�س � هل ا ل ب�ی� تِ

1

خدا فقط مىخواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید،
و شما را پاك و پاكیزه گرداند.

حجت نمیخواهیم و دلیل مطالبه نمیکنیم؛
بهرهمند میشویم و امر آنها را امر خدا میدانیم و از آنها ّ

که همة مواضع آنها اعم از قول و فعل و سکوت ،حجت است.

من آن نیـم که حـالل از حرام نشناسم

شراب با تو حالل است و آب بیتو حرام

مظاهر لعنتشدگان

با روشن شدن مخالفان نهضت انبیا به خصوص با مشخص شدن نشانی آنهایی که مزاحم دایمی پیامبر(ص)

بودند و با ایجاد مزاحمت در مسیر ایشان ،میخواستند راه توحید را سد کنند و تالشهای پیامبر را خنثی نمایند،

دیگر تشخیص چهرة معلونها دشوار نیست.

آن کس که بیشترین مزاحمت را در مسیر ترویج توحید در زمان پیامبر(ص) ایجاد کرد ،ابوسفیان بود .هم او

بود که تا زمانی که پیامبر(ص) در مکه بودند ،ب ه طور دایم آن بزرگوار را آزار میداد و سرانجام نیز با همدستی دیگر
بتپرستان تصمیم گرفت تا پیامبر خدا(ص) را به قتل برساند.

آن جا بود که خداوند براي تداوم حرکت توحیدی رسول رحمت ،او را با برنامهریزی دقیق و حیرتانگیز وادار
به هجرت به مدینه نمود .پس از هجرت هم ،ابوسفیان بود که با تحمیل جنگ بدر ،اُ ُحد و خندق و دیگر توطئهها

در تضعیف اسالم لحظهای دریغ ننمود.

پس از ابوسفیان ،پیامبر آزاری به معاویه فرزند ابوسفیان رسید .عملکرد معاویه برای اسالم و مسلمانان خطرناکتر

بود ،زیرا او به ظاهر مسلمان شده بود و اینبار در لباس مسلمانی به تخریب اسالم و تضعیف مسلمانان میپرداخت.
سهم معاویه در تضعیف خالفت امیرالمؤمنین(ع) بسیار زیاد بود .او فجایع فراوانی در این زمینه به بار آورد.

پیامبر عالیقدر اسالم(ص) که شناخت زیادی از خباثت معاویه داشتند و پی برده بودند که او به ریشهکنی اسالم

میاندیشد ،فرمودند:

َ ُْ
َ ُ
ةَ َ
ف ق تُ ُ 2
اِ�ذا َرا ی� ت� ْم ُمعا ِوَی�ـ� علی ِم ن�بَ�ری �ا ��لو ه.
زمانی که معاویه را بر باالی منبر من دیدید ،او را بکشید.

و در جای دیگر نیز بنیامیه به طور مطلق ،ملعون خوانده شدهاند.
 -1سورة احزاب ،آیة .33
 -2تهذیب التهذیب ،ابن حجر ،ج  ،5ص  ، 631اسالم مجسم ،ص .723
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ُ َ ةَ ق ةً
اَ لل ُّ َّ ا َ
لع نَ� َب��نی ا ّمَی�ـ� �ا ِطبَ�ـ�.
هم

1

خداوندا! بنیامیه را تمام ًا لعنت کن.

نقشه راه

با این مقدمه تا اندازه زیادی روشن شد که:

ائمة طاهرین(ع) که به خواست خداوند سبحان و تالشهای خستگیناپذیر خود پیشوایان هدایت(:اَئِ َمةَ ال ُهدی)
الدجی) و پرچمهای پرهیزکاری(:اَ ْعال ِم ال ُّتقی) و دارندگان عقل و بینش
و چراغهای روشن در تاریکیهاَ ( :مصابیح ُّ

باالَ (:ذ ِوالنُّهی َو اُولِی ِ
(و َو َرثَـةُ اْ َ
النبیاء)هستند،نمونههاییروشنازهدایتیافتگی،
الحجی)ووارثانپیامبرانالهیَ :

پرهیزکاری ،برتری ،راه یافتگان به سیر توحید و دعوت کنندگان دایمی به آن ،پناه بیپناهان و بهترینها در هدایت
مردم به حق -برای مردم دنیا و آخرت -میباشند.

َّ
ْ َ ْ أَ ْ َ
ةُ َّ
ْ أُ َ
ْ
َّ َ َ أَ ْ ُّ ْ
ْآ
َ ُُ
َو ا ل َم ث� ِل ا ل� على َو ا لد ْع َو ةِ� ا ل ُح ْس نَ�ى َو ُح�جَ � ا للِه على � ه ِل ا لد ن�َی�ا َو ا ل� خِ�َرةِ� َو ا ل� و لى َو َر ْح َم� ا للِه َو َب�َركا ت�ه.
جِ
حجتهاى خدا بر اهل دنیا و آخرت و این جهان،
و نمونة برتر،و دعوت نیكوتر و ّ
و رحمت و بركات خدا بر آنان باد،

این ویژگیهای منحصر به فرد ،مخصوص ائمه(ع) است ،زیرا هیچکس و هیچ خانوادهای قبل از آنها و بعد از

آنها از چنین امتیازهای فوقالعادهای برخوردار نبوده و نخواهد بود.

با این وصف خـاندان هدایت و شایستگی و وابستگی و پاکـی و پاکبـازی به امر خداوند متعال در عالم هستی

همه کارهاند .چون خداوند همه چیز را به نام و توسط آنها از رشد و شکوفایی و برتری و خدا محوری و عشق به
خدا تمام کرده است.

ُ فَ َ َّ ُ ْ
بِ�ك ْم � ت� َح ا للُه َو بِ�ك ْم َی� خ� تِ� ُم.
و به شما بگشاید ،و به شما ببندد،

صحبتهای شما همچون نور ،سیر سعادت را روشن میکند.

دستورات شما برتری نهان است و توصیههای شما همواره در جهت پرهیزکاری است.
اعمـال شما سراسر آکنده از درستی و خوبی است و اصو ًال روش شما نیکوکاری و شیوة شما کرامت و رفتار

شما براساس حق و راستی و مداراست و گفتههای شما محکـم و استوار و رأی شما نیز همواره همراه با دانش،

بردباری و دوراندیشی است.
 -1زیارت عاشورا.

شرح زيارت جامعة كبيره

َ ُ ُ ْ نُ ٌ َ أَ ْ ُ ُ ْ ُ �شْ ٌ َ َ َّ تُ ُ ُ تَّ
ل� قْ� َ َ � ْعُل ُك ُ ا ْل خَ� ْ�ُ َ َعا َد ُ�ت ُك ُ ا ْل ْ
�إِح َسا نُ� ،
كلا مكم �و ر و � مركم ر د و و ِصی��كم ا و ى و فِ م ی رو
م
َ َس َّ� تُ� ُك ُ ا ْل َكَ ُ َ �شَ �أْنُ� ُك ُ ا ْل َح قُّ َ ا ّ ْ قُ َ ّ فْ قُ َ قَ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ٌ َ َ تْ ٌ َ َأُْ ُ ْ ْ ٌ َ ْ ٌ َ َ �زْ ٌ
و �جِ ی م رم و
م �و ِ
لصد � و ا ل ِر�� و �و لكم حكم و ح�م و ر� �یكم ِعلم و حِ لم و ح م
نْ �ذُكَ ْ خَ ْ ُ ُ نْ تُ ْ أَ َّ َ ُ َ أَ ْ َ ُ َ فَ� ْ َ ُ َ َ ْ نَ ُ َ َ أْ َ ُ َ ُ نْ َت َ
ُ
�إِ � ِر ا ل�ی�رك��م � و له و � صله و رعه و مع ِد �ه و م� و اه و م��ها ه ...
ن احسان،
سخن شما نور ،و دستورتان راهنما ،و سفارشتان تقوا ،و كارتان،خیر ،و روشتا 
اخالق خویتان بزرگوارى ،و كار و رفتارتان حق و راستى و مدارايي ،و گفتارتان حكم و حتم،
ن دانش و بردبارى و دوراندیشى است،
و رأیتا 
اگر از خوبى یاد شود ،آغاز و ریشه و شاخه و سرچشمه و جایگاه و نهایتش شمایید...

با این شرایط:

و بدیهی است که:

أَ َ ُ فَ َ ْ أَ َ َ ََّ
َم نْ� � طا َعك ْم �ق�د � طا ع ا لله.
اطاعت از شما اطاعت از خداست.

أَ َ َ ُ فَ َ ْ أَ َ َ ََّ
َو َم نْ� � بْ��غ ض�ك ْم �ق�د � بْ��غ �ض ا لله ...
و هر كه شما را دشمن داشت ،خدا را دشمن داشته است.

لذا دشمنان شما ،دشمنان خدا تلقی میشوند.

حال که اطاعت از شما اطاعت از خداست ،شما دستهای پرمحبت خداوند رئوف و رحیم بین مردم هستید که

باید مانند خداوند ،شما را دوست داشت و این دستهای پاك ،درست و رستگار را بوسید و بر سر و چشم و صورت

و قلب گذاشت و با طیب خاطر از شما جانبداری کرد و شما را حتی بر خود هم ترجیح داد و در صورت اقتضای روز
و شرایط زمان ،جان ناقابل خود را در مسیر خدایی شما قربانی نمود.

همچنین باید با تمام وجود از دشمنان شما که دشمنان قسم خوردة خدایند ،دوری گزید و به دستور شما با

آنها جنگید؛ جنگی که پایانی جز نابودی آنها نداشته باشد.

پس این حداقل وظیفه است که دشمنان شما را دشمنان خوبیها و پارساییها و پرهیزکاریها و ارزشها بدانیم

و تا وقت جنگ نهایی با آنها ،از آنها فاصله بگیریم و بر آنها لعنت فرستیم.

لعنت یک نوع اعالم موضع دایمی همراه با خشم و کینه نسبت به دشمنان شماست.
خط لعن عالوه بر آنکه جنگ پایانناپذیر حق علیه باطل را به نمایش در میآورد ،به خوبی نشان میدهد که

هیچگونه امیدی در نزدیکی به آنها نیست؛ چون آنها مصمم شدهاند علیه سعادت و هدایت و رستگاری بجنگند

 -که شما اصل سعادت و هدایت و رستگاری هستید -پس ما هم باید همواره برای جنگ با آنها آماده باشیم.
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کوتاه درباره شرح زیارت جامعه

عالمه مجلسی پس از نقل و شرح این زیارت میگوید:
 اگر در شرح این زیارت کمی بسط کالم دادم ،اگر چه برای رعایت اختصار هنوز همحق آن را ادا ننمودم ،به این جهت است که این زیارت از جهت سند صحیحترین و از جهت
موارد مشمولش نسبت به ائمه(ع) شاملترین و عامترین زیارات و از جهت لفظ ،روشنترین و
1

فصیحترین و از جهت معنا و محتوا ،بلیغترین و از جهت شأن و مقام ،عالیترین زیارات است.

مجلسی اول(پدربزرگوار عال ّمه مجلسی) نیز در شرح « َم ْن ال یَ ْحضُ ُر ُه الفقیه» (کتاب روضهالمتقین) میفرماید:
 -این زیارت ،احسن و اکمل زیـارات است و من تا زمانی که در عتبـات عالیات بودم،

زیارت نکردم ائمه(ع) را مگر به این زیارت.

2

از حکایتی که مرحوم حاجی نوری(ق ّدساهلل نَف َْسه) در کتاب «نجمالثاقب» نقل میکند:

 -به دست میآید که باید بر این زیارت مداومت داشت و از آن غافل نبود.

3

تشرف جناب سی ّد رشتی 4به محضر مبارک امام عصر ارواحنافداه است .این
حکایت مورد اشاره ماجرای ّ

حکایت را مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیحالجنان هم مینویسد:

 شیخ ما در نجم الثاقب حکایتی نقل کرده که از آن ظاهر میشود که باید به این زیارت(زیارت جامعه) مواظبت کرد و از آن غفلت ننمود.

شاید علتالعلل نقل آن داستان در مفاتیح بالفاصله بعد از زیارت جامعه ،این باشد که حضرت ولیاهلل االعظم

امام عصر ارواحنافداه به سی ّد فرموده بودند:

 -چرا شما جامعه نمیخوانید؟ جامعه ،جامعه ،جامعه.

تأکید امام عصر(عج) در خواندن زیارت جامعه اوج اعتبار این زیارت و تأثیر روحی و اجتناب ناپذیر آن است.
در اهم ّیت زیارت جامعه

زیارت جامعه بدو ن تردید بیان شگفتانگیز جایگاه دست نایافتنی پیشوایان شیعه از زبان معصوم است .زیرا این

 -1بحاراالنوار ،جلد  ،99ص .144
 -2روضهالمتقین ،جلد  ،5ص .254
 -3نجمالثاقب ،ص  . 603مفاتی ح نوین از حضرت آیتاهلل مکارم شیرازی ،ص . 548
 -4سید کاظم بن قاسم حسینی رشتی ( )1295 - 1212دومین رهبر شیخیه و جانشین شیخ احمد احسائی بود .بالغ بر  150جلد کتاب و رساله
نوشت که بیشتر رمزگونه و نامفهوم است .نوشتهاند نحیب پاشا حاکم عثمانی به او قهوهای مسموم خوراند و سید در ذیحجه سال  1295هـ درگذشت
و در جوار قبر حسینبن علی(ع) مدفون شد.

شرح زيارت جامعة كبيره

همه فصاحت لفظ و بالغت در معنا ،به خصوص گستـردگی خیـره کنندة القاب و عناوین معصومین از حد و قد و
اندازة غیر اهلالبیت(ع) محال است؛ هر چند اگر با کار گروهـی متشكل از خبـرگان بصیر نیز این كار دنبال میشد
و تمام وقت ،دانش و هنر خود را به کارمیگرفتند ،باز هم نمیتوانستند چنین اثر معجزهآسایی را خلق کنند .زیرا
وقتگذاری و خبـرویت و هنـر به تنهایی نمیتواند عشری از اعشار مقام سترگ ائمـة اطهار(ع) را به تصویر بکشد.
بنابراین معرفـی معصـوم توسط معصوم کار فوقالعادهای است که در زیارت جامعه به عنوان تماشاییترین تصویر
معصومشناسی مشاهده میشود .همه نوشتهاند که زیارت جامعه اثری ماندگار و ماندنی از حضرت علیبن محمد
يالحجه سال  212هجری در نزدیکیهای مدینه متولد
الهادی امام دهم است .آن امام عزیز و آسمانی که در اواسط ذ 
شدند ،در سن  8سالگی و پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام جواد(ع) به امامت رسیدند.
دوران دشوار امامت امام دهم  33سال طول کشید.
امام هادی با شش خلیفة خونخوار عباسی مواجه بودند:
 -1معتصم ،قاتل امام جواد؛
 -2واثق ،پسر معتصم؛
 -3متوکل ،پسر دیگر معتصم؛
 -4منتصر ،پسر متوکل؛
عم منتصر؛
 -5مستعین ،پسر ّ
 -6معتز ،پسر دیگر متوکل.

ضعف خالفت عباسی پس از مأمون موجب تسلط بیسابقة ترکان بر امور شده بود .خلفا قدرت زیادی در امور

اجرایی نداشتند ،اما خوی خونخواری آنها برقرار بود و حتی تقویت هم شده بود؛ زیرا همة آنها در تضعیف اسالم
و اهلالبیت(ع) لحظهای تردید نداشتند.

متوکل خلیفة خونخوار عباسی هر کس را که میپنداشت عالقمند به امام هادی است ،به شهادت میرساند

و اموال او را مصادره میکرد.

1

متوکل همان عنصر ستمکار و نابخردی است که در سال  236هجری قمری دستور داد قبر مطهر حضرت

سیدالشهدا(ع) را ویران کردند 2.و حتی بوریایی که توسط امام چهارم پیکر مبارک امام حسين(ع) را در آن قرار داده
بود ،از خاک بیرون آوردند.

 -1کامل ابن اثیر ،ج  ،7ص . 55
 -2مروج الذهب ،ج  ،4ص .51
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متوکل قبل از آن نیز دستور جلوگیری از زیارت قبر امام حسین(ع) را صادر کرده بود .از دیگر جنایات متوکل این

سیدات و زنان و دخترانی که نوادگان ائمة اطهار(ع) بودند ،در خانهای جمع کرد و آنها را از همه جهت
بود که عدهای از ّ
در تنگنا قرار داد .آنها که در آن خانه فقط خودشان زندگی میکردند قادر به تهیة حتی یک دست لباس هم نبودند.
نوشتهاند که:

 -آنها فقط یک دست لباس داشتند که در موقع نمـاز میپوشیدند ،ولی بالفاصله پس از نمـاز از خود دور

میکردند که دیگری بپوشد و نماز بخواند.

1

نوشتهاند که:

 -متوکل نسبت به امیرالمؤمنین(ع) عداوتی دیوانهوار داشت .به طوری که روزی «نصربن علی جهضمی» را به دلیل

نقل یک حدیث از پیامبر(ص) 2به هزار تازیانه محكوم كرد و او را سرانجام به بدترین شکل به شهادت رساند.

3

به همین دلیل بود که امام هادی فعالیتهای خود را پنهانی انجام میدادند .به پیروان و به خصوص به وکالی

خود نیز تأکید جدی کرده بودند که از آشکار کردن فعالیتهای تبلیغی خودداری نمایند .همین توجه دقیق امام

دهم(ع) بود که بهانه از دژخیمان خلفای غاصب گرفت .سرانجام متوکل به هالکت رسید ،ولی امام هادی سالیان
دراز به تالشهای خود ادامه دادند .اما کماکان در مخفیکاری میکوشیدند و توطئههای دشمنان را بدین وسیله

خنثی مینمودند.

یکی از کارهای بسیار ارزشمند ،ماندگار و عظیم که در دوران تالشهای مخفیانة امام هادی(ع) صورت گرفت،

همین زیارت جامعه است.

امام هادی(ع) این زیارت عظیم و عزیز را به یکی از دوستان خود به نام «موسیبن عبداهلل» که از ایشان

در خواست تعلیم یک زیارت جامع که ویژگیهای ائمة اطهار در آن باشد ،کرده بود ،به ایشان تعلیم فرمودند.

4

 -1منتهیاالمال ،ص .338
 -2شهید اول نقل کرده که نصر در نزد متوکل عباسی روایت کرده که پیغمبر(ص) دست حسنین(ع) را گرفت .پس فرمود« :کسی که دوست
دارد مرا و دوست دارد این دو و مادر ایشان را ،خواهد بود با من در درجة من روز قیامت ».متوکل امر کرد که او را هزار تازیانه بزنند و ابوجعفربن
عبدالواحد گفت که« :این شخص س ّنی است».
االمامالهادی من المهد الیاللحد ،ص  24و  :34مرحوم قزوینی نقل مینماید:
 شخصی به نام نصربن علی جهضمی حدیثـی از پیامبر (ص) در مدح امام حسن و امام حسین و پدر و مادرشان(ع) نقل نمود .حدیث این است:«انه أخذ بید الحسن و الحسین و قال :من احبنی و احب هذین و أباهما و امهما ،کان معی فی درجتی یوم القیامه» .رسول خدا(ص) دست امام حسن
و امام حسین(ع) را گرفت و فرمود :هر کس من و این دو و پدر و مادرشان را دوست بدارد ،روز قیامت در درجة من با من خواهد بود .وقتی که نصربن
علی این حدیث را نقل نمود ،متوکل دستور داد او را هزار تازیانه [ ص  ]84بزنند .جعفربن واحد به متوکل صحبت کرد و به او گفت :نصر شیعی مذهب
نیست ،بلکه از اهل سنت است .متوکل پانصد تازیانه را بخشید و به او پانصد تازیانه زدند.
 -3تاریخالخلفا ،سیوطی ،ص .398
َ -4م ْن ال َیحضرهالفقیه ،علی علیبن بابوبه قمی ،ج  ،2ص . 609
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زیارت جامعه از جهت سند هم بسیار قوی است.

سیدعبداهلل شُ ّبر حدیثشناس مشهور دربارة زیارت جامعه گفته است:
ّ

 -فصاحت کلمات و عبارات آن و رسایی مضمون و جمالت آن بانک میزند که چنین

زیارتی از سرچشمة صاف برآمده و از چشمة وحی و الهام صادر شده است و آواز میدهد که
از زبان صاحبان اسرار دین و دژهای مردمان بیرون آمده است.
پس این زیارت به حقیقت فراتر از کالم مخلوق و فروتر از کالم خالق است.

همچنین عالمه میرزا ابوالحسن شعرانی نیز که از کارشناسان بزرگ معارف قرآن و حدیث است ،در این باره

میگوید:

 -زیارت جامعه معانیای را در برگرفتـه که بسیار دورتر از آن است که بر ذهن راویان

ظن بر آمده به صدور حدیث از اهل عصمت قویتر از استناد صحیح است.
حدیث بگذرد .و ّ

1

آخر کالم

شرح زیارت جامعة حاضر حاصل دوبار تدریس آن در بین سالهای  1382تا  1386است .نوار آن درسها پس از

پیاده شدن ،بازبینی ،اصالح و اضافاتی بر آن مترتب و سپس تنظیم و منقحگردید.

سالها بود که مترصد فرصتی بودیم تا آن را به چاپ برسانیم .اما از آنجا كه چاپ جديد کتابهای'':از عرش

تا عرش'' -شرح زندگی سیاسی حضرت زهرا(س) ،كه در مدت کوتاهی چهار بار به طبع رسیده است'' -اسالم
مجسم"  -شرح زندگی سیاسی مولیالموحدین امام امیرالمؤمنین(ع)'' -حضرت خدیجه(س)'' ،شایستهترین
ّ

همسر پیامبر(ص) '' -ریشهها و اندیشهها'' -صلح امام حسن(ع) -در دست تدوین داشتیم -و انتشار آنها از نظر

نویسنده رجحان داشت -اینک پس از فراغت از انتشار آن چهار کتاب و با استعانت از الطاف ویژة خداوند سبحان و

هللاالعظم امام عصر ارواحنافداه شرح زیارت جامعه را تقدیم خوانندگان مینماییم.
با عنایات حضرت بقیةا 
هر چند در تدوین این شرح ،تقریب ًا به شرحهایی که توسط اهل فن و دانشمندان گذشته و حال نوشتهاند،
مراجعه شده و استفاده کردهایم ،اما اهل فن به خوبی تفاوتها را میتوانند احساس کنند.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .والسالم.
تهران  /علیمحمد بشارتی
93/2/6

 -1تفسیر قرآن ناطق ،آیتاهلل محمد ریشهری ،ص .28
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شرح زیارت جامعه

معمول این است که دو مسلمان وقتی به هم میرسند ،به یکدیگر سالم میکنند .این یک عادت
زیبا و در خور توجه بسیار است .زیرا ما برای کسی که با او مالقات داریم ،آرزوی سالمتی و سعادت
میکنیم و راستی چه چیزی بهتر از سالمتی است که ما برای دوستان آرزو میکنیم.
البته تفاوتی نمیکند مالقات شونده زنده باشد یا نباشد .ما وقتی به قبرستان هم میرویم ،بر اهل
قبور سالم میکنیم .اما زیارت اهلالبیت(ع) متفاوت است .زیرا ما به هنگام تشرف به بارگاه ائمة
اطهار(ع) به آنها سالم میکنیم؛ سالمی همراه با عرفان ناب .چون ما ائمة زنده را زیارت میکنیم؛ زیرا
در هنگام بار یافتن به بارگاه ائمه میگوییم:
َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ َ خُ َ ف ئَ َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ٌ نْ َ َ ُ ْ �زَ قُ َ
و ا علم ا ن� رسو ل ك� و �ل�ا �ک علی�هما لسلا م ا حی�ا ء ِع�د ک �یر �و ن�
ُّ
َ
َ
1
َ�یَر ْو نَ� َمق�ا می َو ی� ْس َم ُعو نَ�کلا می َو َ�یُرد و نَ� َسلا می...

پروردگارا ! این را به خوبی میدانم که پیامبر و جانشینان راستین او نزد تو زندهاند و روزی میخورند؛
مرا میبینند و حرفهای مرا میشنوند و سالمم را پاسخ میدهند.

البته روشن است که برابر آیات متعدد قرآن کریم همة انسانها سرانجام میمیرند .ائمه هم از این

 -1مفاتیحالجنان ،زیارت اذن دخول به حرم پیامبر(ص) و ائمة معصومین(ع) .
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قاعده مستثنی نیستند .اما تفاوت فراوانی بین مرگها وجود دارد .عدهای چون مرگشان موجب از بین
رفتن نام و راه و رسمشان نمیشود ،بنابراین زندهاند .از این مهمتر کالم خداست که از نوعی زندگی
پس از مرگ برای مردان خدا سخن به میان آورده است:
تَ ْ
َ لا تَ�قُ� ُل ا ل َم نْ ُ�قْ� َت� ُ �فی َس�� َّ أَ ْ تٌ َ ْ أَ ْ ٌ َ
لك نْ� لا ��ش ُع ُر و �ن.
و و و ِ �ی ل
یل ا للِه � مو ا � ب�ل � حی�ا ء و ِ
ب ِ

1

آنهایی که در راه خدا کشته شدهاند ،مرده نپندارید،
بلكه زندهاند؛ ولى شما نمىدانید.

در جای دیگر نیز میفرماید:

َ
َّ أَ ً ْ أَ
َ قُ
َْ
َ لا تَ� ْح َسَ� نَّ ا ّل�ذ � نَ قُ��ُل ا �فی َ
2
یل ا للِه � ْمو ا ت�ا بَ�ل � ْحی�ا ٌء ِع ن�د َربّ�ِه ْم ُ�ی ْر �ز �و �ن.
�
�
س
ب
ی�
ب�
و
و
تِ
ِ
ِ
تصور نکنید آنهایی که در راه خدا

( و به منظور به اهتزاز در آمدن پرچم توحید در جهان) کشته شدهاند مردهاند.
آنها زندهاند و نزد خداوند روزی میخورند.

از طرف دیگر همة ما معتقد به نوعی حیات در عالم برزخ هستیم .برزخ به معنی فاصله است .بعد
از مرگ تا روز قیامت را عالم برزخ میگویند .افراد در این دوره متفاوتند .عالوه بر آن که ،عدهای در
این دوره از نوعی زندگی بدون تکلیف بهرهمند میشوند.
ٌ
ْ َ نَّ
به تعبیر روایات قبر برای آنها ''َر ْو �ضَ ةـ� ِم نْ� ری�ا ضِ� ا ل�ج � ةِـ�'' باغی از باغهای بهشت است .برعکس
عدهای که در دنیا منشأ خیر و خدمتی نبودهاند و یا با قول و فعل خود گاه باعث آزردگی دینمداران
هم بودهاند و بدتر اینکه ،برای اولیای الهی مزاحمت فراهم میکردند ،در عالم برزخ در آتش اعمال
خود خواهند سوخت...
ناگفته نگذاریم این گونه افراد که هیچکس ،هیچگونه بهرهای از حیات دنیوی آنها نمیبرد ،قبل
از ِ
مرگ محتوم ،محکوم به مرگاند و عم ًال در ردیف مردهها قرار میگیرند.
به قول حافظ.
هر آن کسیکه در این حلقه نیست زنده به عشق

بـر او نـمــرده بـه فـتـوای مـن نـمـاز کنید

در مورد گروه اول که در دنیا دارای زیباترین عملکردند و مردم از آنها بهره میبرند ،آنها دارای
زندگی پر برکتی هستند.
سعدی در این درباره میگوید:
 -1سورة آلعمران ،آیة .154
 -2همان ،آیة .169
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سعـدیا مـرد نـکـونام نمیـرد هـرگز

مرده آناست که نامش به نکویی نبرند

به اصل بحث باز گردیم.
با این مقدمه معلوم گردید که ما در زیارت جامعة کبیره ،ائمة طاهرین را که زندهاند ،زیارت میکنیم.
لذا به شرط بهرهبرداری بیشتر از این زیارت ،عالوه بر توجه به زنده بودن آنها ،توجه به القاب و عناوین
و جایگاه دست نایافتنی آن ذوات مقدس هم مورد نظر بسیاری است.
سه نکته بدیع

در آغاز این زیارت سه نکتة زیبا وجود دارد که باید به آنها توجه ویژه کرد.

نکتة اول :سالم

زیارت جامعه شامل پنج سالم است:

ُّ َ
َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ أَ ْ َ َ ْ
� ا نل� بُ� ّو ةِ�
ا لسلا م علی�كم ی�ا � هل ب�ی� تِ
نبوت.
سالم بر شما اى اهل بیت ّ

َّ ُ َ َ أَ َّ ْ ُ َ
ا لسلا م على � ئِ�مةِ� ا لهد ى

سالم بر پیشوایان هدایت.

َّ َ َ
فَ َّ
ّ
لسلا ُم على َم َحا ِل َم ْع ِر�ةِ� ا للِه
ا
سالم بر جایگاههاى شناخت خدا.

َّ َ َ ُّ َ َ َّ
لسلا ُم على ا لد عا ةِ� �إِ لى ا للِه
ا

سالم بر دعوتكنندگان به سوى خدا.

َّ َ َ ْ أَ َ ُّ َ
لسلا ُم على ا ل� ئِ� ّمةِ� ا لد عا ةِ�
ا

ن دعوت كننده.
سالم بر پیشوایا 

توجه ویژه به این سالمها و به خصوص عناوین مخاطبان آن ،عرفان بیشتری نسبت به زیارت
جامعه و ذوات مقدسی که در این زیارت مورد خطاب قرار گرفتهاند ،پیدا میشود.
ُ
َ
توجه به عنوان زیبای «ا ْه َلبَ�ی� ت�ِا نّل� بُ�َو ه» که ارزشمندترین افتخار آلاهلل است ،نشان میدهد بقیة
َ ة َُ
عناوین که بر آمده از عنوان اول است ،هدف از تدوین این زیارت میباشد .مانند :ا ئ� ّمـ�ِا لهد ی،
ُ
َ
َ ُ َ َ
َ
َمحا ِل َم ْع ِر ف�ةِ� ا لله ،ا ّلد عا ةِ� اِ لی ا ِلله  ،ا لاَ ئِ� َم ةـ�ِا ّلد َعا ةِ� ،گامهایگستردهایدرجهتوالیتمداریاست.
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َ

ُ

«�أ ْه َل بَ�یْ� تِ� ا نّل� بُ� َّو ةِ�» اولین ،زیباترین ،عمیقترین و افتخارآمیزترین عنوان ائمة اطهار(ع) است.
آنها از برکت همین ویژگی است که در دنیا و آخرت به مقامی دست یافتهاند که برای دیگران
دسترسی به آن محال است.
حافظ میگوید:
به بارگاه تو چون باد را نباشد بار

کی اتفـاق مجـال سالم ما افتد

امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبالغه به زیباترین بیان به این نکته توجه ویژه میدهند:
آ
َ َّ ّ َ آ
ُْ َ َ ٌ
لا ُی� ق�ا ُس �بِ� ِل ُم َح ّم ٍد َصلى ا للُه َعل ْی�هِ َو � لِهِ ِم نْ� ه�ذِهِ ا لا ّمةِ� ا َحد...
ْ َ ةُ ْ َ ُ
َ َ ُ ْ خَ
ُ َ قّ ْ اَ َ ف
ثة 1
یه ُم ا ل َو ِص ّی�� َو ا ل ِو را ��.
و لهم �صا �ئِص ح ِ� ا ل ِو ل ی�ةِ� ،و ��ِ
هیچ کس از این امت ،با خاندان پیامبر سنجیده نمیشود..
و ویژگی حق والیت و مقام امامت در آنهاست و بس.
و وصیت و وراثت منحصر به آنان است.

پیداست که همة ویژگیهای ائمة اطهار برخاسته از وابستگی آنها به پیامبر(ص) حاصل شده است.
خداوند میفرماید:
ً أَ ْ ُ
َ قَ ْ َ نَّ َُّ َ َ ْ ُ �ؤْ ن نَ إِ�ذْ َ َ ثَ ف
ع
یه ْم َر ُسو لا ِم نْ� � ن� ف� ِسِهم.
ل�د م� ا لله لى ا لم ِم��ی� � ب�ع� ��ِ

2

خداوند بر مؤمنان منت نهاد که در میان آنها پیامبری را از خودشان مبعوث کرد.

نکتة دوم :شهادت

همچنین زیارت جامعه شامل یک شهادت است .اتفاق ًا عمدة معارف در شهادت نهفته است .در این
َ
شهادت مهم ،پس از شهادت بر وحدانیت خداوند لا ��ش ری� َک ل ْه و اعالم اینکه تمامی ماليکه و اولوالعلم
همگی بر وحدانیت پروردگار شهادت میدهند:
أَ ْ َ ُ أَ
َ َ َّ َّ
َ َ َ َُ
� � -1ش هد � نْ� لا �إِ له �إِ لا ا للُه َو ْحد ُه لا ��ش ر� ك� له.
ی

گواهى مىدهم كه معبودى جز خدا نیست،یگانه است و شريك ندارد.

َْ
َ ُ ُ أُ ُ ْ ْ
ََ ُ ْ ُ ْ
َ �شَ َ تْ َ ُ
� له َملا ئِ�ك ت�ه َو � و لو ا ا ل ِعلِم ِم نْ� خ�لق�ِهِ لا �إِ له �إِ لا ه َو ا لَع �ی�ز ا ل َح ِكی� ُم.
 -2و ِهد
�زِ
و فرشتگانش و دانشمندان از بندگانش براى او گواهى دادند،
معبودى جز او نیست ،عزیز و حكیم است.

 -1نهجالبالغه ،خطبة .2
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در ادامه به نبوت پیامبر رحمت(ص) هم شهادت میدهیم:

َ أَ �شْ َ ُ أَ نَّ ُ َ َّ اً َ ْ ُ ُ ْ ُ نْ َت َ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْتَ ضَ أَ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ � ْ َ قّ
ی� ا لح ِ�
 -1و � هد � � محمد ع ب�د ه ا لم���ج ب
� و رسو له ا لمر���ى � رسله بِ�ا لهد ى و ِد نِ
َ
ّ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ ّ
َ
ِل ُی� ظ�هَرُه َعلى ا ِ �
ی�كلِهِ َو ل ْوكرِه ا ل ُم �ش� ركو نَ�.
لد نِ
ِ
ِ
گواهى مىدهم كه محمد بند ة برگزیده و فرستادة پسندیدة اوست،

او را به هدایت و دین حق فرستاد ،تا بر همة آیینها پیروزش گرداند؛
ن را خوش نيايد.
هرچند مشركا 

آنگاهعالیترینمعارفاهلالبیت(ع)مطرحمیشود؛معارفیکهدرهیچجابااینجامعیت،تفصیل
و زیبایی شکل و محتوای عالی مشاهده نمیکنیم.
یعنی:
زیارت جامعه هم فصیح است و هم بلیغ.
َ أَ �شْ َ ُ أََّ ُ ُ ْ أَ َّ ةُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ قَ َُّ َ
و � هد � ن�كم ا ل� ئِ�م� ا لرا�شِ د و ن� ا لمه ِد ی�و ن� ا لمعصو مو ن� ا لمكرمو ن� ا لم�رب�و ن�
ْ ُ تَّ قُ َ َّ قُ
َّ
ْ
ْ ََ
لصا ِد �و نَ� ا ل ُم ْصط ف� ْو نَ� ا ل ُمطِ ی� ُعو نَ� لِلِه...
ا لم��و ن� ا
و گواهى مىدهم كه شمایید پیشوایان راهنما،
ب پرهیزگار ،راستگو ،برگزیده ،فرمانبردار خدا و ...
مقر 
مكرمّ ،
راهیافته ،معصومّ ،

اِن شاءاهلل در هنگام بحث و شرح پیرامون همین فراز ،بیشتر صحبت میکنیم.
نکتة سوم :تعیین تکلیف

یکی دیگر از زیباییهای زیارت جامعه خط زیبا و روشنی است که وظیفة شیعیان و مدعیان پیروی
از آن ذوات مقدس را ترسیم میکند .به دیگر بیان ،ائمة اطهار(ع) نمیخواهند که پیروان آنها مانند
بنیاسرائیل باشند كه به رغم اطالع از پیامبری حضرت موسی(ع) و نبوت ایشان ،نه تنها به وظایف
خود در برابر پیامبر خدا(ص) عمل نمیکردند ،بلکه بر عکس به اشکال مختلف موجبات آزار حضرت
موسی و برادرش هارون را فراهم میآوردند .چرا كه اینان به رغم آنکه پروردگار سبحان حمایت
آشکار خود را از موسی و پیروانش اعالم کرد و آنها را به جنگ با مشرکان که دشمن بنیاسرائیل
َ
«م نّ » و َ
«سلوی» را به عنوان غذای آنها تعیین
بودند ،فرا خواند و حتی تـدارکات آنها را فراهم آورد و �
فرمود -که همه از آنها میخوردند و بهره میبردند -ولی باز هم ایـرادها شروع شد و لجبازیها آغاز
گردید و سرانجام به موسی(ع) گفتند:
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َ َ
َ َ
ی�ا ُمو �سى ل نْ� ن� ْص بِ�َر على طعا ٍم واحِ د...

1

ای موسی ما نمیتوانیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم...

در خواست آنها بهانهجویی بچهگانه بود .زیرا اگر حضرت موسی درخواست آنها را برآورده میکرد،
اشکال دیگری میگرفتند .با این بهانهها ،خستگی را در تن موسی گذاشتند و به تدریج مشرک شدند
و در نتیجه به کشتن مستمر پیامبران خدا پرداختند.
اهلالبیت عصمت و طهارت(ع) به منظور پیشگیری از بیتفاوتی پیروان خود و توجه به اینكه
چنین پیشوایان بزرگی سزاوار پیروی و حمایت و جانبازیاند و رسیدن به هر امکانی مستلزم پرداخت
هزینه است ،به ما میآموزند که پس از اطالع از مقام واالی آنها بیتفاوت نباشیم و بگوییم:
ُ
َ َ ُْ ُ َ ْ
بِ�ا �بی ا ن� ت� ْم َو ا ّمی َو ا هلی َو ما لِی َو ا ْ�سَر�تی...

پدر و مادرم و خاندانم و سرمایهام و ایل و تبارم فدای شما باد...

اینها البته بخشی از وظایف شیعه در برابر اهلالبیت(ع) است .شیعه والیتمدار قبل از فدا کردن
جان و مال خود در راه ائمة اطهار باید تابع و تسلیم آنها شود و از اوامر و نواهی آنها اطاعت نماید.
ضمن ًا این که در بسیاری از منابع اصلی از جمله:
َ
ُ تُ
ج� ِع
ل� فِ�د اک

یعنی :فدای تو شوم.

ویا:

َ َ ن تُ َ ُ ّ
بِ�ا �بی ا �� و ا می

یعنی :پدر و مادر [و خودم] فدای شما باد.

دو مقصد و مقصود از این عالقمندی و اظهار محبت منظور است:
 -1مقدار زیادی تعارف است .چنانچه در محاورات روزمرة خود به دوستان میگوییم:
 قربان شما. -2اینکه اگر الزم باشد ما برای قدردانی از شما و حفظ ساحت آسمانی شما در جهت تدوام وطایف
آسمانی شما حاضریم فدای شما شویم .یعنی این جمالت بیشتر نشان از عالقة عمیق است.
ُّ َ
َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ أَ ْ َ َ ْ
� ا نل� بُ� ّو ةِ�.
 -1ا لسلا م علي�كم ي�ا � هل ب�ي� تِ

گفتیم که سـالم بهترین جمله برای آغاز دیدار و آغاز سخن و زیباترین پیام مـو ّدتآمیـز است.
اهلبیت ،یعنی اهل خانه ،اعضای درون خانه و آنهایی که همه نوع شباهت و سنخیت با صاحبخانه دارند.
 -1سورة بقره ،آیة . 61
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اگر سنخیت نباشد ،اهلیت هم رنگ میبازد .دیدیم زمانی که حضرت نوح برای فرزندش که در طوفان
معروف در حال غرق شدن بود ،به خدا گفت:
نُ ٌ َ َّ ُ فَ ق َ َ ّ نَّ ْ م نْ أَ ْه َ نَّ َ ْ َ َك ْ َ قُّ َ أَ نْ تَ
َن
� �أَ ْح َك ُ ا ْلحاكم� نَ
�ِ �إِ � ا ب��نی ِ � � لی و �إِ � و عد � ا لح� و � �
ی�
[و �ا د ى �و ح رب�ه ��ا ل] ر ب
ِ
م

1

پروردگارا!
پسرم از خاندان من است و وعدة تو (در مورد نجات خاندانم) حق است.
و تو بهترین داورانى.

پاسخ پروردگار به درخواست نوح دربارة نجات فرزند مشرکش جالب توجه است.
وقتی تالش طوالنی نوح(ع) برای هدایت وی مؤثر نبود و حتی در زمانی که طوفانی که از عملکرد
کافران همعصـر نوح ایجاد شده بود ،جدی نمیگرفت و به توصیـة پـدرش را که به طور جدی از او
میخواست برای رهایی از غرق شدن تالش بایسته کند ،به او میگفت:
ْ
َُ
ْ َك ْ
� َمَع ن�ا َو لا �تك نْ� َم َع ا لكا �فِر�ی نَ�.
اِ ر ب

2

با ما سوار کشتی شو و با کافران مباش.

او با گستاخی تمام در پاسخ پدر گفت:

ْ
ق َ آ
3
�ا ل َس� وی �إِ لى جَ�بَ�ل َی� ْعصِ ُم�نی ِم نَ� ا لما ِء.
ٍ

به ارتفاعات کوه میروم که کوه مرا از طوفان آب حفظ میکند.

با این مقدمات دیگر تقاضای نوح مورد نداشت .به همین دلیل است که پروردگار هم در پاسخ
به درخواست نوح گفت:
ُ
أَ ْ َ َّ ُ ٌ َ
َّ ُ َ ْ
ی�ا ن�و ُح �إِ ن�ه لی� َس ِم نْ� � هِل ك� �إِ ن�ه َع َمل �غ ْی�ُر صا لِح.

4

اى نوح! او اهل تو نیست [در حقیقت از كسان تو نیست] ،آن عمل غیرصالح است.

ما در کتابهای خود مفص ًال پیرامون آیة فوق بحث کردهایم .به نظر نویسنده آیة  46سورة هود
َ
که دو بار در آن اِ نّ� ُـه آمده ،یکی خطاب به پسر نوح و دیگری متوجه درخواست نوح است.
آیه صریح و روشن است .خداوند میفرماید:
أَ ْ َ
نُ ُ َّ ُ َ ْ
ی�ا �و ح �إِ ن�ه لی� َس ِم نْ� � هِل ك�.

 -1سورة هود ،آیة .45
 -2سورة هود ،آیة .42
 -3سورة هود ،آیة .43
		
 -4سورة هود ،آیة .46
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َ

ف تو) اهل تو نیست.
ای نوح! او (پسر ناخل 

َ

به طور قطع این اِ نّ� ُه متوجه پسر نوح است و اِ نّ� ُه در ادامة مطلب ،متوجه نوح و درخواست اوست:
َّ ُ ٌ َ
اِ ن�ه َع َمل �غ ْی�ُر صا لِح.
ٍ

درخواست تو برای رهایی او از غرق شدن هم عمل غیر صالح است.

یعنی این درست است که او فرزند توست ،اما با توجه به وقت زیادی که برای هدایت او گذاشتهای
و زحمات زیادی که برای راهنمایی او کشیدهای و هزینههای زیادی نمودهای ،دیگر ماندن او بیفایده
است .زنده ماندن وی و نجات او از طوفان ،باقی ماندن یک کافر متعصب است.
تذکرات و اخطارهای پایانی آیه تأیید بر نظر نویسنده است؛ آنجا که خدا میفرماید:
فَ�لا �تَ ْس ئَ� ْل ما َل ْ� َ َل َك� � ع ْل ٌ � �نّ �أَ ع ظُ� َك� �أَ نْ َ�ت ُك نَ م نَ ا ْل ا هل� نَ
ی�.
نِ� ی س بِهِ ِ م إِ ِی ِ
� و � ِ � �ج ِ

1

ای نوح! درخواستی مطرح مکن که از نتیجة آن اطالعی نداری.
ضمن ًا تو را موعظه میکنم که با این درخواست در صف نادانها قرار نگیری.

بدون تردید اگر مخاطب اِنَّ ُه دوم پسر نوح بود ،این همه خطاب و عتاب به نوح معنا نداشت.

با این بحث از دید قرآن کریم اهلالبیت(ع) به کسانی اطالق میشود که سنخیت کاملی بین آنها
وجود داشته باشد؛ از جمله سنخیت نسبی .گر چه سنخیت سببی هم شرط الزم است ،اما شرط کافی
سنخیت فکری و عقیدتی و اعتقادی است.
از آنجایی که در طالیة این زیارت آمده است:
ُّ َ
َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ أَ ْ َ َ ْ
� ا نل� بُ� ّو ةِ�.
ا لسلا م علی�كم ی�ا � هل ب�ی� تِ
سالم بر شما اهل بیت پیامبر باد.

بنابراین اهلبیتالنبوه به آن ذوات مقدسی اطالق میشود که پیامبر اسالم(ص) خود شخص ًا مشخص
فرمودهاند؛ که شامل:
 -1پیامبر اسالم(ص)

 -2علیبن ابیطالب(ع)
 -3فاطمه الزهرا(س)

 -4امام حسن(ع) و امام حسین(ع) ،میباشد

غیر از این پنج نور پاک ،هیچ کس شامل اهلالبیت(ع) نمیشود.

 -1سورة هود ،آیة .46
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البته ائمة اطهار از نسل حضرت امام حسیـن(ع) تا حضرت ولّی اهلل االعظم امام عصـر ارواحنا فداه
اهلالبیت پیامبر(ص) را تشکیل میدهند ،که معروف و مخصوص هستند.
آیة تطهیر هم فقط دربارة همین ذوات مقدسه نازل شده است ،که خداوند میفرماید:
َ ّ ُ َ ْ اً
نَّ ُ� ُ َُّ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ْ
� َو ُی�طِهَرك ْم ت�طهی�ر .
�إِ �ما یری�د ا لله ِلی� ِه ب
� ع�كم ا ل ِر ج�س � هل ا ل ب�ی� تِ

1

خدا فقط مىخواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاكیزه گرداند.

وارد کردن افراد دیگر در این لیست خـالف آیات قرآن ،احـادیث نبـوی و خـالف عقل ،منطق
و معروف است.
نگاهی کوتاه به عملکرد بعضی از همسران معروف پیامبر(ص) ،بهترین دلیل بر قاطعیت بحث
ماست ،که دشمنان خدا و پیامبر دنبال آن بودهاند که راه به جايی نبردند.
از آنجایی که این بحث روشن است ،ضرورتی برای شرح بیشتر نیست.
ََ ْ َ ّ َ
 -2و مو �ضِع ا ل
ِرسا ل ةِـ�

دومین نکته از شخصیتشناسی ائمة طاهرین(ع) نیز ،مانند فراز اول به نبوت و رسالت مربوط
میشود .تمامی فضیلت اهلالبیت(ع) وابسته بودن به پیامبر خاتم(ص) و پیروی بیچون و چرا از فرامین
آن بزرگوار و امتداد دهندة خطمشی رسالت و نبوت در بستر والیت و امامت است.
این خصوصیات ائمةاطهار که در فصل اول سالمها در پنج بیان و توضیح آمده ،بزرگترین سند
افتخار آ ل اهلل و برجستهترین ویژگی آنهاست؛ افتخاری که هیچ آفریدهای ندارد.
بنابراین ترجمة این جمله چنین میشود:
سالم بر شما که جایگاهتان ،جایگاه رسالت است.

امامت ،دارای جایگاه رسالت

این موضوع قابل توجه بسیار است که ائمة طاهرین(ع) به جز نفس نبوت و رسالت دارای تمامی
کرات و با بیانهای مختلف برای مردم گفتهاند .از
خصوصیات پیامبری هستند .پیامبر ،این نکته را به ّ
جمله زمانی که عازم جنگ تبوک بودند و به دالیل سیاسی امیرالمؤمنین(ع) را به جانشینی خود در
مدینه گذاشتند .به مولی فرمودند:
 -1سورة احزاب ،آیة .33
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ّ َّ
َ
أَ َ َت ْ ضَ َ ُ
�� �أ نْ� َ�تكو نَ� ِم ّ�ی � َم نْ� لةِ� َها ُر و نَ� ِم نْ� ُمو َ�س اِ لا �أ نَ� ُه لا نَ�� َ
بِیّ بَ� ْع ِد ی.
ى
� ما �ر ى
بِ
نِ
�زِ

1

آیا نمیخواهی به این مهم راضی شوی که جایگاه تو نسبت به من،
همانند جایگاه و منزلت هارون نسبت به موسی است.
با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست.

یعنی امیرالمؤمنین(ع) همة خصوصیت و جایگاه یک پیامبر را از نظر شأن ،ارج ،رتبه و مکانت
دارد .تنها تفاوت ایشان در این است که پیامبری با پیامبر اسالم(ص) خاتمه یافت .البته ائمة اطهار نیز
در این شأنیت مانند امیرالمؤمنین(ع) هستند .صد البته همة ائمه ،حتی از انبیای اوالوالعزم هم باالترند.
چند حدیث دربارة جایگاه ویژة ائمة اطهار

مرحوم عالمه امینی که به دلیل تدوین کتاب الغدیر حق عظیمی بر گردن همة مسلمانان دارد ،در مورد
جایگاه اهل بیت(ع) احادیث روشنی را جمع کرده است؛ از جمله از قول پیامبر(ص) آورده است:
َ ْ فَ ةُ آ ُ َّ َ َ ُ ةٌ نَ نّ َ ُ ُّ آ َ
� � ِل ُم ّح َم ٍد
مع ِر�ـ� � ِل محم ٍد ب�را ء � ِم� ا ل�ا ِر و ح ب
ْ
ْ ةُ َ َ َ
ٌَ
ٌ
2
جَ�و ا�ز عَلَی ا ل صِ� را ِط َو ا ل ِو لاَی�ـ� ِلا ِل ُم ّح َم ٍد ا ما ن� ِم نَ� ا لَع�ذا �بِ.
شناخت آل محمد ،موجب دوری از جهنم،
و عالقمندی به آنها ،جواز عبور سالم از پل صراط ،و امان از عذاب است.

كه این جایگاه بسیار رفیع را هیچ پیامبر مرسلی غیر از پیامبر اسالم(ص) ندارد.
در این توجه و گرایش به آلاهلل یک نکتة دقیق نهفته است ،که به نظر نویسنده باالتر از معانی معروف
آن است و آن اینکه :عشق به ائمة اطهار(ع) موجب پاکی روح و پاالیش جان میشود و انسان را از توجه به
مسائل کم اهمیت ،بسیط و زودگذر رها میسازد .چون عشق به ائمه در حقیقت عشق به خداوند متعال است،
عشقی حقیقی و پایدار که موجب آرامش درون و برون و خوشبختی در دنیا و رستگاری در آخرت است.

کسی که عاشق خداوند شد ،آن قدر مقامش باال میرود و خود را در جایگاه بلند میبیند ،که به خود
هرگز اجازه نمیدهد که عاشق مال ،مقام ،شكل و مسائل مشابه آن شود.
َُ
آیا این معنای درستَ'':معِر ف� ةـ� �آ ِل ُم َّحم ٍدَب�را َء ةٌ� ِم نَ� ا نّل�ا رِ'' نیست؟
پیامبر(ص) همچنین راجع به آل بیت خود و قرآن کریم فرمودهاند:
َ ت نَّ ُ َ نْ َ ف تَ قً َ تّ َ اً َ ّ َ ْ
نّ ت ٌ ف ُ ُ ثّ قَ ْ
ل� ت�ا َ
ِی ا ل َح ْو ضِ�.
لله و ِع�ر�تی اِ �هما ل� ی���ر�ا ح�ی �ی ِرد عل
اِ �ی �ا ِرک ��یکم ا ل�� ی نِ�کِ ب
�ا ِ
ِ

 -1گزیدةالغدیر ،ص .221
 -2همان ،ص .270
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من دو چیز گرانبها برای شما میگذارم؛
قرآن و عترت خود را.
آنها از هم جدا نمیشوند تا هر دو بر حوض (در بهشت) بر من وارد شوند.

ارزیابی حدیث ثقلین

برابر نظرات علما و شخصیتهای برجستة شیعه و بسیاری از فضالی اهل تسنن ،حدیث ثقلین از
احادیث متواتره است .غیر از کتابهای ارزشمند دانشمندان و علمای شیعه بیش از 64تن از علمای اهل
سنت مانند :عال ّمه ابن حجر مکی در «صواعق
المحرقه» و حاکم نیشابوری در مستدرک و امام احمدبن
ّ
حنبلدر« ُمسند»وعلاّ مهنساییدر«خصائصالکبری» وعالمهابنجوزیدر«تذکرةالخواص» وابناثیردر
«اُسد الغابه» و علاّ مه خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» به طور مشـروح پیرامون این حدیث و اهمیت
1
آن بحث کردهاند.
مرحوم شیخ یعقوب کلینی در کتاب «کافی» حدیث مهمی در اهمیت قرآن و اهلالبیت آورده است.
پیامبر(ص) میفرمایند:
َ نَ َ ّ ُ
َ َ ْ َ �ز ْ ّ َ ْ ْ قَ َ ةَ َ ت َ ُ َ َ ْ َ ْ
ا �ا ا و ل و ا فِ� ٍد علی ا لع �ی�زِ ا ل�ج ب�ا ِر ی�و ِم ا ل�ی�ا مـ� وکِ �ا ب�ه و ا ه ِل ب�ی��تی
ُ
َ
ْ
2
ثُ َّ ُ ّ ثّ َ َ َ ُ ُ ْ فَ َ ْ تُ ْ ت
لله َو بِ�ا هل بَ�ی��تی.
�م ا م�تی �م ا سا لهم ما �عل�م �بِکِ �ا �بِ ا ِ

من نخستین کسی هستم که در روز قیامت در پیشگاه پروردگار عزیز جبار با قرآن و اهل بیتم میرسم.
سپس امتم حضور مییابند ،و آنگاه از آنان خواهم پرسید که:
با کتاب خدا و اهل بیتم چگونه رفتار کردید؟

در مورد اهمیت این حدیث باید بگوییم که پیامبر عظیمالشأن اسالم ،تکلیف امت را در پاسداری
از قرآن و در پیروی از اهلالبیت روشن فرمودند و دیگر هیچگونه عذری برای متخلفین نمیماند.
حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در همین مورد فرمودهاند:

ذكر این نكته الزم است ك ه حدیث «ثقلین» متواتر 3بین جمیع مسلمین است و [در]

 -1ائمه در قرآن ،خیراهلل مردانی ،ص . 52
 -2کافی ،ج  ،4ص .400
 « -3متواتر» :این اصطالح درایه و حدیث و اصول است و خبرى است كه جماعتى آن را نقل كرده باشند ،به نحوى كه مفید علم باشد ،یعنى
علم عادى ،و محال باشد كه همگى تبانى بر كذب كرده باشند و بالجمله یكى از طرق علم عادى اخبار متواتره است و اغلب اطالعات و علوم ما
نسبت به امور تاریخى از همین راه است .زیرا گاه یك خبرى را عدهاى به نحو واحدى و لو وحدت معنوى نه لفظى نقل نمایند ،محال است كه همگى
تبانى كرده باشند؛ پس مفید یقین خواهد بود ( .فرهنگ علوم دكتر سجادى ،به نقل از معالم ،ص  101و تلویح تفتازانى ،ص )924
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كتب اهل سنت از «صحاح ششگانه» 1تا كتب دیگر آنان ،با الفاظ مختلفه و موارد مكرره
از پیغمبر اكرم(ص) به طور متواتر نقل شده است.

2

و این حدیث شریف حجت قاطع است بر جمیع بشر به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف؛
و باید همة مسلمانان كه حجت بر آنان تمام است ،جوابگوى آن باشند؛ و اگر عذرى براى
جاهالن بیخبر باشد،
3

براى علماى مذاهب نیست.
جایگاه منحصر به فرد پیامبر(ص) در عالم هستی

آیات فراوانی از قرآن کریم حاکی از آنند که شخصیت و منزلت پیامبر اسالم(ص) بسیار باالست و
دسترسی به آن برای بشریت محال است.
ما در این مورد در شرح فرازی از دعای افتتاح قدری از زبان معصومین(ع) مطلبی آوردهایم .در
َ
اینجا و به اقتضای شرح جملةَ ْ َ َ'':
�ضِع ا ل ِّرسا ل ةـ�'' از زبان خداوند در مورد شخصیت پیامبر(ص) به
و مو
طور مختصر بحث میکنیم:

 « -1صحاح ششگانه» به ترتیب زمان از این قرار است:
 -1صحیح بخارى یا (الجامع الصحیح) از ابوعبداهلل محمدبن اسماعیل بخارى(متوفى 256هـ  .ق)
 -2صحیح مسلم از ابوالحسین مسلمبن حجاج قشیرى نیشابورى(متوفى 261هـ .ق)
 -3سنن ابن ماجه از محمدبن یزیدبن ماجه قزوینى(متوفى 273هـ  .ق)
 -4سنن ابىداود از سلیمانبن اشعثبن اسحاق سجستانى(متوفى 275هـ .ق)
 -5جامع ترمذى یا (سنن ترمذى) از ابو عیسى محمدبن عیسىبن َس ْوره(متوفى 279هـ  .ق)
 -6سنن نسائى( مسمى به مجتبى) از ابو عبدالرحمن احمدبن شعیب(متوفى 303هـ  .ق)
كتب ششگانة مذكور در فوق به اضافه موطأ و مسندابن حنبل(متوفى142هـ  .ق) جوامع اولیة حدیث اهل سنت را تشكیل مىدهد.
 ... « -2به طور متواتر نقل شده است»:
براى اطالع از منابع فراوان و اثبات تواتر این حدیث شریف به كتاب گرانقدر و نفیس« عبقات االنوار» تألیف عالمه مجاهد كبیر میر حامد
حسین هندى( متوفى1306هـ  .ق) كه  6جلد آن ویژة سند و شرح این حدیث از طریق علماى اهل سنت است ،مىتوان رجوع كرد .عالمه بزرگوار
در این اثر گرانقدر 40 ،كتاب براى حدیث ثقلین از منابع مهم اهل تسنن به دست دادهاند .نیز آوردهاند كه ناقلین این حدیث شریف به ترتیب زمانى
در اهل تسنن ،در قرن دوم  16نفر ،در قرن سوم  33نفر ،در قرن چهارم  21نفر ،در قرن پنجم و ششم هر یك  13نفر ،در قرن هفتم  16نفر ،در قرن
هشتم  17نفر ،در قرن نهم  5نفر ،در قرن دهم  18نفر ،در قرن یازدهم  10نفر ،در قرن دوازدهم  13نفر و در قرن سیزدهم  11نفر بودهاند؛ كه تمام
ناقلین از بزرگان و كبار اهل سنت مىباشند .عالمه سید هاشم بحرانى در«غای ةالمرام» در باب  28پیرامون حدیث ثقلین ،از طریق راویان و محدثین
شیعه  82طریق براى این حدیث مىآورد .بدین ترتیب این حدیث شریف با  268سند از معاریف شیعه و سنى نقل شده و در تواتر آن تردیدى نیست.
(به نقل از صحیفة امام ،ج ،21ص)394
 -1وصیتنامة سیاسی -الهی امام خمینی(ره) ،صحیفة امام ،ج ،21ص .394
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران به رغم آنکه پرچمدار وحدت مسلمانان هستند ،اما تبلیغ و ترویج و اعالن معارف شیعه و توجه دادن به آن
را از لوازم وحدت میدانند.
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 -1دارای خلق عظیم

گفتن از اخالق نیکو بحث شیرینی است .اخالق خوب َحلاّ ل بسیاری از مشکالت است .بسیاری
ش اخالق به راحتی در حل آن
از گرههایی که مسؤولیت ،شهرت ،قدرت و پول عاجـز از حل آنند ،خو 
موفق است .این یک موضوعی است که نیاز به استدالل ندارد.
خداوند متعال دربارة اخالق کریمانة پیامبر(ص) میفرماید:
نّ�َ َک َلَعل خ�ُُلُ ق ظ
ع�ی�م.
ی ٍ�
اِ

1

تو دارای اخالق فوقالعاده خوبی هستی.

خُ لق خوب بدون تردید ارزش است .اگر شخص به اخالق نیکو شهرت یابد ،این ارزش ،عمیقتر و
لق همه جانبه ،در مسیر ترویج اسالم قرار گیرد ،خداوند به ستایش
تأثیرگذارتر میشود .پیداست وقتی این ُخ ِ
از صاحب آن میپردازد و پیامبر را با خُ لق عظیم میستاید.
 -2بعثت پیامبر رحمت(ص) برای همة عالم

قرآن کریم رحمت عام پیامبر را در زیباترین و کوتاهترین جمله اعالم میدارد؛ آنجا که میفرماید:
َ َ ْ َ ْن َ
اک لاّ َ ْح َم ةًـ� َل ْلعا َلم� نَ
ی�.
و ما ا رسل� اِ ر

2

غیر از این نیست که بعثت تو رحمتی است برای تمامی مردم عالم و همة موجودات.

 -3پیامبر رحمت(ص) ،مانع نزول بال

این بحث درستی است که بعثت پیامبر اسالم(ص) موجب سرازیر شدن همه گونه رحمت و نعمت
از آسمان به زمین شد .راستی چه رحمت و نعمتی باالتر و اثرگذارتر از این است که بتپرستی منسوخ شد

و خداپرستی ،خدا محوری و عشق به خداوند مهربان جایگزین آن گرديد؟

بزرگترین بال ،بتپرستی و خودپرستی است .بعثت پیامبر(ص) به همة این انحرافها که انسانها را
در حد حیوانات پایین میآورد ،خاتمه داد و عشق ،عقل و معنویت را به همراه آورد .اتفاق ًا قیمت بشر با
همین مقوالت تعیین میشود .ولی به صورت صوری و ظاهری هم برابر نص قرآن کریم ،وجود مقدس
پیامبر(ص) موجب جلوگیری از نزول انواع نعمتها و حوادث غیرمترقبه میشود.
 -2سورة قلم ،آیة .4
 -2سورة انبیا ،آیة .107
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نَ َُّ ُ َ �ذّ َ ُ ْ َ أَ نْ تَ ف
َ
یه ْم.
�
�
و ماكا � ا لله ِلی�ع ِ ب�هم و � �� ِ

1

ای پیامبر! تا تو بین آنهایی ،خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد.

یعنی:

 تا زمانی که افکار الهی تو در جامعة اسالمی حکمفرما باشد،امت اسالمی از سقوط و زوال حفظ میشود.

وجود پیامبر(ص) بین مسلمانان به تنهایی موجب رفع و دفع عذاب نیست ،بلکه چیزی كه موجب

مصونیت جامعه از عذاب میشود ،عمل به دستورات پیامبر(ص) است .زیرا آن چه از سقوط جامعة اسالمی
جلوگیری میکند ،توجه به سنتهای پیامبر و اوامر اوست .به عبارت بهتر :بزرگترین عذاب ،انحراف

مسلمانان از اسالم ناب است.

در جنگ اُ ُحد مسلمین شکست خوردند و  70نفر از مسلمانان شهید شدند ،که حضرت حمزه عموی
پیامبر نیز از جملة آنها بود .در آن جنگ ،پیامبر هم بین مسلمانان بود ،اما به دلیل آنکه گروهی فرمان
پیامبر را رعایت نکردند و موضع جنگی خود را ترک کردند ،عذاب الهی نازل شد و فاجعة عظیمی
به بار آمد.
 -4آیة تطهیر

برابر نص قرآن کریم ،پیامبر و اهلالبیت از هرگونه رجس و آلودگی دورند .تصور نشود که رجس
در این آیه از انواع آلودگیهای معمول جوامع است .خیر؛ ذات آنها به گونهای است که آنها جز به خدا
به چیزی نمیاندیشند.
َ ّ ُ َ ْ اً
نَّ ُ� ُ َُّ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ْ
� َو ُی�طِهَرك ْم ت�طهی�ر .
�إِ �ما یری�د ا لله ِلی� ِه ب
� ع�كم ا ل ِر ج�س � هل ا ل ب�ی� تِ

2

به طور کلی ارادة خدا به این است که« :رجس» را از شما اهلالبیت دور کردهایم.

در مورد رجس ،بزرگان گفتهاند :رجس در این آیه «اوهام» است.
 -5صلوات خداوند بر پیامبر(ص)

با مختصات ویژة پیامبر عالیقدر اسالم(ص) که به طور خیلی مختصر به بعضی از رؤوس آنها اشاره
شد ،جا دارد که همگان بر احترام به ایشان متحد شوند و اوامر او را اطاعت نمایند و قول و فعل و سکوت
 -1سورة انفال ،آیة .33
 -2سورة احزاب ،آیة .33
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او را قول و فعل و سکوت خدا بدانند و همواره در پیروی از ایشان و خاندان ایشان اهتمام ورزند.
قرآن کریم میفرماید:
ّ تَ
نَّ ََّ َ َ َ تَ ُ ُ َ ُّ نَ َ َ نَّ
أَ ُّ َ َّ�ذ نَ آ ُ ُّ َ
ً
ل�� ّ
بِی ی�ا � ی�ها ا ل �
ی� � َم ن�و ا َصلو ا َعل ْی�هِ َو َسِل ُمو ا � ْسلی�ما.
�إِ � ا لله و ملا ئِ�ك�ه ی�صلو � على ا
ِ

1

خداوند و مالئکة او بر پیامبر درود میفرستند.

ای آنان که ایمان آوردهايد ،به او درود بفرستید و تسلیم او شوید.

خداوند خود در صلوات بر پیامبر پیشقدم شده است .ماليکه نیز به پیروی از خداوند و یا به دستور
خداوند بر پیامبر درود میفرستند .بنابراین یک ارزش است که ما مسلمانان با نظام هستی هماهنگ
شویم و همراه خدا و ماليکه بر پیامبر(ص) درود فرستیم.
در اینجا به طور مختصر به تفاوت صلوات خدا و ماليکه و مسلمانان بحث میکنیم:
بدون تردید این صلواتها با هم تفاوتهایی دارند:
 -صلوات خداوند ،نزول مستمر رحمت ،برکت ،نعمت و محبت بیپایان بر پیامبر و خاندان اوست.

 صلوات ماليکه نزول مرتب به محضر پیامبر و ابالغ مستمر حمایت و عنایات الهی به ایشان و آمادگیبرای اجرای فرامین ایشان است.
 صلوات مسلمانان که باید به امر خداوند صورت گیرد ،یک شکل دارد و یک محتوا.شکل صلوات ،همان است که بین مسلمانان معمول است:
َ
آ َ
َ ّ ُّ ّ َ
ا لله َم َص ِل علی ُم ّح َم ٍد َو � ِل ُم ّح َمد.
پروردگارا! بر پیامبر و آل او درود و رحمت بفرست.

همان ذکری که اگر در تشهد نباشد ،اصوالً نماز باطل است.
اما محتوای صلوات ،پیروی همه جانبه و اطاعت از اوامر پیامبر(ص) و تابع و تسلیم او بودن است.
َ ُ خ َتَ فَ ْ
َ
� ا ل َملا �ئِک ةِـ�
 -3و م��ل

َ

یکی از زیباترین فرازهای زیارت جامعه ،فراز سوم است .اگر'' ُم خ� َت�ل فَ�'' را اسم مکان بدانیم ،معنای
این فراز چنین میشود:
 منزل شما اهلالبیت(ع) ،محل رفت و آمد فرشتگان الهی است .این نکته نیاز چندانی به استداللندارد که ائمة اطهار ب ه طور دایم با فرشتگان در تماس بودهاند .وقتی سخن از ماليکه به میان میآید ،نباید
 -1سورة احزاب ،آیة . 56
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لزوم ًا به فرشتگان مقرب و به خصوص به جبرئیل فکر کنیم .خداوند متعال میلیاردها ماليکه آفریده
است که هر کدام و یا هر دستهای مأموریت خاصی دارند .پـروردگار سبحـان بسیاری از آنها را مأمور
کرده که به طور مرتب بر ائمـة اطهـار(ع) ظاهر شوند و اظهار انقیـاد کنند؛ البته نزول ماليکه منحصر
به ائمة اطهار(ع) نمیشود.
قرآن میفرماید:
َ ةُ
َ َ َ َّ ُ َ َ
ْ
نَّ َّ�ذ � نَ ق ُ ُ َ َّ ُ َ َ
ی� �ا لو ا َربّ� ن�ا ا للُه ث� ّم ا ْس ت�ق�ا ُمو ا ت� ت� ن��ز ل عل ْی�ِه ُم ا ل َملا ئِ�ك�
�إِ � ا ل
أَ َّ تَ خ فُ َ تَ ْ �زَ نُ
� لا ��ا �و ا و لا �ح �و ا
ْ َّ َّ ُ ْ ُ ُ
ُ
أَ ْ
1
َو � ب���شِ ُرو ا بِ�ا ل�جَ ن�ةِ� ا ل�تی ك ن� ت� ْم ت�و َعد و �ن.

کسانی که گفتند :پروردگار ما خدای یکتاست ،آن گاه بر آن پایداری نمودند،
فرشتگان بر آنان فرود میآیند و میگویند که :نترسید و اندوهگین نباشید،
و شما را به بهشت موعود بشارت میدهند.

همانگونه که مشاهده شد ،دو شرط مهم:
 -ایمان به خداوند یکتا،

 -و پایداری در این راه و در مسیر ترویج توحید،

(و شهادت در این راه)،

شرط نزول ماليکه بر مسلمانان است.
َ
به رغم این موضوع از کلمة'' ُم خ� َت�ل فَ�''استفاده میشود که نزول ماليکه بر ائمة اطهار به صورت مستمر
َ
َ
و دایمی و پشت سر هم استُ .م خ� َت�ل فَ� از خَ�ل فَ� است .خلف به معنای پشت سر و دنبال هم است.

پس دو تفاوت عمدة نزول ماليکه بر ائمه طاهرین و بر مسلمانان مقاوم و مبارز وجود دارد.
 -ماليکه به طور دایم و در تمامی شرایط بر اهلالبیت نازل میشوند.

 ماليکه وقتی هم بر مردم مقاوم و مبارز وارد میشوند،همانها نخست به محضر ائمه بار مییابند.

امام کاظم(ع) فرمودهاند:

ّ ََ ْ
نْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ
2
لله �فی ا ْم ٍر اِ لا بَ�د ا بِ�ا لِا ما ِم.
ک ی�ه�بِطه ا
ما ِم� مل ٍ

هیچ فرشتهای نیست که خداوند او را برای اجرای فرمانی فرو فرستد ،جز آنکه نخست خدمت امام میرسد.

 -1سورة فصلت ،آیة .30
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قصد از رفت و آمد ماليکه

حمایت و محبت همه جانبة خداوند عزیز و حکیم از ائمة اطهار(ع) را پایانی نیست .این موضوع
عالوه بر اینکه نشان شخصیت آسمانی و ظرفیت پایانناپذیر آن ذوات مقدس است ،دلیل محکمی
بر خاتمیت پیامبر اسالم و برتری مسلمانان بر غیر مسلمانان است .زیرا:
الف:خداوند،پیامبراسالمراخاتمپیامبرانقراردادوهمةابزاروامکاناتالزمرادراختیارایشانگذاشت.

این افتخار تمام نشدنی پیامبر اسالم(ص) است که مکانت و مرتبت ایشان بهگونهای است که مردم عالم
تا روز قیامت اگر پیروی از پیامبر اسالم و اهلالبیت او را مورد توجه قرار دهند و طوق تبعیت از آن
پیامبر عزیز را بر گردن نهند ،تا روز رستاخیز با همة پیشرفتهای خیره کنندهای که بشر در علوم مختلف
داشته و به پیشرفتهای خیرهکنندهتری دست خواهد یافت ،از پیروی پیامبر اسالم و خاندانش بینیاز
نمیشود .اصوالً معنای خاتمیت همین است.
ب:مسلمانانوپیرواناهلالبیتآنقدرسعادتمندندکهرهبراناعتقادیآنهابهطوردایمباواسطةماليکه

با خداوند در ارتباطند .زیرا مردم به این وسیله عالوه بر آنکه به طور غیر مستقیم برای پاالیش روح و
تقویت باطن در تماس با خداوند قرار میگیرند ،ظرفیت روحی و فکری آنها نیز به طور مرتب تقویت
میشود و خود را از این حیث از کافران باالتر میبینند.
ج :از آنجایی که تدبیر امور هستی را خداوند متعال به ائمه سپرده است ،این امر به تماس دایمی خداوند با

آنها مقدور است .بنابراین رفت و آمد ماليکه برای افزایش علوم آنها در جهت تدبیر و تكامل امور هستی
است .زیرا اگر چنین امکانی نبود ،معلومات ایشان پایان مییافت.
1
کتاب شریف کافی مشحون از روایاتی است که توضیح همین مطلب است.
سوء تفاهم نشود

وقتی از تماس دایمی ماليکه با ائمة اطهار(ع) بحث میشود ،نباید سوءتفاهم به وجود بیاید که ائمه از
علم مالئک برخوردار میشوند؛ خیر .اینگونه نیست .بلکه ماليکه خود حامل علمی از جانب پروردگار
هستند که به ائمة اطهار منتقل کنند .بیهیچ تردیدی ،اهلالبیت معلم ماليکه هستند نه بر عکس .مالئک
بهطور دایم علومی را از خداوند میگیرند و به ائمه میرسانند.
در شرح این نکتة بدیع ،حضرت آیتاهلل جوادی آملی بحث زیبایی دارند:
 -1شرح زیارت جامعة کبیره ،عارف محقق سیدحسین همدانی درودآبادی ،ص . 86
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 اول؛ نزول وحی بر کسی ،به معنای تحت تعلیم آورندة وحی و شاگرد او بودن نیست .زیرانقش جبرئیل و همراهان او صرف ًا انتقال یک سلسله حقایق از مرحلهای به مرحلة دیگر است.
مثل آنان در نزول وحی ،مثل خبرنگار یا گزارشگری است که با مشاهدة حادثهای ،گزارش و
یاعکسیافیلمتهیهمیکندوآنهارادراختیارتحلیلگریقرارمیدهد.آنتحلیلگربا مشاهده
و مطالعة مجموع اینها از زوایای گوناگون آن حادثه ،آگاهی پیدا میکند ،یا به تحلیلهایی
دست مییابد که خود آن گزارشگر ،به آنها توجه نداشته است؛ هر چند دستیابی آن
تحلیلگر سیاسی به این تحلیلها و اطالعات تازه به واسطة گزارش آن گزارشگر بوده است،
ولی در عین حال نمیتوان گفت :این تحلیلگر ،شاگرد آن خبرنگار است.
به بیان دیگر معلم واقعی انبیا و اولیا ،ذات اقدس باری تعالی است .اما جبرئیل و سایر
فرشتگان تحت امر او واسطهای در نزول یا واسطهای در تعلیم هستند ،نه معلم حقیقی؛
همانطور که همراهی موسی(ع) با خضر(ع) برای استفاده از علوم رشدآور او به معنای برتری
حضرت خضر(ع) نیست .زیرا حضـرت موسی(ع) از پیامبران اولوالعـزم بوده ،ولی حضرت
خضر(ع) از چنین مقامی برخوردار نبود؛ چنان که وقتی ُهد ُهد به حضرت سلیمان(ع) از سرزمین

ملکة«سبا»ونیزپندهایعبرتآموزمورچهبهآنحضرتگفت،بهمعنایبرتریآنموجودات
نیست.

دوم؛ هر فیضی که از جانب ذات اقدس باری تعالی به «ممکنات» میرسد ،به وساطت ائمة
اطهار(ع) که انسانهای کاملی هستند ،نازل میشود و در این جهت فرقی بین انسان ،فرشته،
جن ،حیوان و غیره نیست؛ چنانکه فرقی بین انواع فیوضات نیست .بنابراین ،وحی الهی نیز
که از فیوضات ویژة پرودرگار متعال است ،به واسطة آن ذوات مقدس «تنزل» پیدا میکند
و فرشتة وحی از «جنبة الهوت» آنان کسب فیض میکند و به جنبة دیگر آنان «جنبة ناسوت»
تحویل میدهد .پس باید گفت :در حقیقت بخشی از آن ذوات نورانی ،بخش دیگر را اداره
میکند و چیزی از بیرون به آنها نمیرسد؛ همانطور که قوة عاقلة انسانهای عادی ،قوة
واهمة آنان را اداره و راهنمایی میکند .یعنی شأنی از او عهدهدار ادارة شأن دیگرش است.
هر چه هست ،مربوط به خود اوست ،نه از بیرون .بدین ترتیب:

نزول وحی برای آنها ،چیزی جز «از آنان به آنان» نیست.

1
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طرح این گونه بحثها عجیب نیست .ما هر قدر بخواهیم دربارة ائمة اطهار(ع) بگوییم و بنویسم ،برای

عارفان ناقص و ضعیف ،و برای جاهالن و نااهالن اغراق و یا غ ّلو است .گفته و نوشتة ما کجا و قول خداوند دربارة
آنها کجا!! که میفرماید:
ف
َُ َ
له ْم ما ی��ش ا ُو و نَ� ��یها.

1

آنها هر چه بخواهند در اختیارشان است.

اهل معنا معتقدند که ماليکه در سال در هفت میقات به حضور ائمه میشتابند:

 شبهای قدر .شبی که همة امور خلقت به اطالع آنها میرسد و اگر آنها صالح دیدند ،تأیید کرده وبرای اجرا ابالغ میشود.
 شبهای جمعه .از آنجایی که امور خلقت از عالم کتاب که همان عالم معلومات است ،به علمحی به عرش بار
مش ّیت و اراده و قدر فرود میآید ،در شبهای جمعه ارواح ائمة اطهار همراه با امام ّ
مییابند و با ماليکه مالقات میکنند .یعنی شبهای جمعه «امر» به مرتبة «قضا» تبدیل میشود.
امر به مواردی از کارها اطالق میشود که در وقوع آن هیچ قدرتی تأثیر ندارد؛ مانند:
َ ّ ُ َ ْ اً
نَّ ُ� ُ َُّ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ْ
� َو ُی�طِهَرك ْم ت�طهی�ر .
�إِ �ما یری�د ا لله ِلی� ِه ب
� ع�كم ا ل ِر ج�س � هل ا ل ب�ی� تِ

اینگونه خداوند اراده کرده که رجس را از ظاهر و باطن شما اهلالبیت دور کند.

و یا در سورة مبارکة یاسین در مورد قدرت بالمنازع خداوند آمده است:
َّ أَ
أَ َ َ ْ ً أَ ُ َ َ ُ ُ فَ ُ
�إِ ن�ما � ْم ُرُه �إِ�ذا � را د �ش ی� ئ�ا � نْ� َی�ق�ول لهك نْ� �َی�كو نَ�.

2

چنین است که وقتی خداوند اراده کند ،به مجرد آنکه بگوید :باش! به وجود میآید.

این دو آیه به خوبی قلمرو «امر» را مشخص میکنند .اما مش ّیت این گونه نیست .برای تحقق مش ّیت

اسباب و لوازم باید فراهم شود؛ مانند وقوع باران .در نزول باران عالوه بر وجود بخار آب کافی ،وجود
باد برای متراکم کردن ابر ،هوای سرد و عوامل دیگر الزم است .یا اگر کسی از خدا بخواهد که مث ًال
پزشک شود ،برای تحقق این دعا ،عالوه بر استعداد الزم ،تالش مضاعف در مطالعه ،قبولی در کنکور
و انتخاب در رشتة پزشکی و از همة اینها مهمتر پشتکار فراوان در خواندن دروس پزشکی شرط الزم
پزشک شدن است.
بقیة فقرات  7گانة میقات را عالقمندان میتوانند به کتاب شریف کافی مراجعه کنند.
َ ْ
مقصود از باز کردن و باز گذاشتن این فقره از زیارت جامعه یعنی''َو ُم خ� َت�ل فَ� ا ل َملا � َئِک ةِـ�' ،این است که

 -1سورة ق ،آیة .35
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روشن باشد خداوند متعال جایگاه دست نایافتنی آنها را در دربار خود به همگان تذکر دهد.
همان گونه که گفته شد:
پروردگارعزیزبهمنظورارزشنهادنبیشتربهپیروانمکتبپرفیضتش ّیع،شخصیتهایبسیاربرجسته
َّ
َ نْ َ
يل»( 1از میان بُر -مستقيم) آنها
و فوقالعادهای را به عنوان ّ
ولی ،رهبر و پیشوا قرار داده تا «ع� سو ا ِء ا لس ب�� ِ
را به وصال دوست برساند .که پيامبر(ص) فرمودند:
ّ
ُ
َ َ َ
کما �تک ُو ن�و ا ُی�و لی َعل ْی�کم.

2

همان گونه که هستید و شایستگی دارید ،رهبری میشوید(بر شما حكومت كنند).

ِ
بشری ما نمیگنجد.
صد البته ارتباط ائمة معصومین با َر ُّب االرباب در قالب تقسیر و توضیح
َ ْ
فراز زیبای ُم خ� َت�ل فَ� ا ل َملا � َئِک ةـ� حکایت از رفت و آمد دایمی مالئک به نزد آن بزرگان است؛ اما تا امروز
مشخـص نیست ایـن رفـت و آمد مستمـر و دایمـی:
 چگونه است؟ هر بار چند ماليکه به نزد آنها میروند؟ توقف آنها چقدر طول میکشد؟ بیشتر آنها گوش شنوا هستند و یا زبان گویا؟ مالئک از خود اختیار دارند،و یا صرف ًا مسئول رساندن و گرفتن هستند؟
از آن جایی که عبث در کار پروردگار وجود ندارد،
 این همه رفت و آمد جداً برای چیست؟َ
ْ
نباید تصور کرد که رفت و آمد این همه ماليکه جنبة تشریفاتی دارد و چون امر «ُم خ� َت�ل فَ� ا ل َملا � َئِک ةـ�»
َ
ُ
در راستای فراز «�أ ْه َل بَ�یْ� تِ� ا نّل� بُ� َّو ةِ�» است ،واقع مطلب چیست؟
ََْ َ ْ
َ ْح
 -4و مه�بِط ا لو یِ
ْ
َمه�بِط محلهبوطوفرودآمدنمعنویاست.عکسآنعروجاستَ''.م ْه�بِطَا لَو ْحی''نیزدرراستایهمان
ُ
َ
فراز «ا ْه َل بَ�یْ� تِ� ا نّل� بُ�َو ه» است .یعنی شما محل ورود و نزول وحی خداوندگارید.
نباید این تصور به وجود بیاید که ما فقط وحی را مخصوص پیامبران الهی بدانیم.

 -1از راه راست  -سورة مائدة ،آية .77
 -2نهجالفصاحه ،ص . 616
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قرآن کریم چهار نوع وحی را مطرح کرده است:

 -1وحی به معنای دستور اکید خداوند به پیامبر است.

این دستور ممکن است برای خود پیامبر باشد یا برای عدهای خاص و یا عموم مردم که پیامبر باید
آن را ابالغ کند .این نوع وحی معروفترین نوع وحی است.
 -2وحی عام (توجه ویژه)

این بحث را ما سالها پیش در تفسیر موضوعی قرآن و در مبارزات حضرت موسی(ع) با فرعونیان
داشتهایم .وقتی که ماد ِر موسی به موسی حامله شد ،اوج قدرت و حاکمیت و زورگویی فرعون بود.
فرعون به منظور کنترل نفوس بنیاسرائیل که دشمنان بالقوة او محسوب میشدند ،پسران آنها را
میکشت و زنان آنها (را برای سوء استفاده و کلفتی) باقی میگذاشت .وقتی مادر موسی وضع حمل
کرد و متوجه شد که نوزاد او پسر است ،سخت ترسید .وی از دو جهت خایف بود:
الف :برابر بخشنامه فرعون ،زنان بنیاسرائیل باید حاملگی خود را به نیروهای اطالعاتی فرعون
گزارش کنند تا تحت مراقبت نیروهای امنیتی قرار گیرند و شدیداً کنترل شوند.
ب :به هر دلیل اگر نتوانسته باشند حاملگی خود را گزارش دهند ،باید بالفاصله و پس از زایمان مراتب را

به مقامات امنیتی منعکس نمایند .اگر نوزاد دختر باشد اهمیتی ندارد ،ولی چنانچه پسر باشد ،باید بپذیرد
کهگزارشتولدنوزادپسریعنیمؤاخذةوالدینوکشتنفرزند.اماوقتیموسیمتولدشد،ترسووحشتی
عظیم در خانه حاکم شد .مادر هم نگران نوزاد بود و هم نگران وضعیت خودش ...در همین حال خداوند
به او فرمود:
أُ
أَ أَ
أَ
َو � ْو َح ْی� ن�ا �إِ لى � ِّم ُمو �سى � نْ� � ْر�ضِ ع�یهِ .

ما به مادر موسی وحی کردیم که موسی را شیر دهد.

ْ
َ فَ أَ ْ
فَ خ فْ
� َعل ْی�هِ �� لق��یهِ �فِی ا لَی�ِّم.
��إِ�ذا ِ�� تِ

چنانچه از عاقبت کار نوزاد میترسی ،او را در رودخانه بینداز.

َ
َ
َو لا ت� خ�ا �فی َو لا ت� ْح�زَ �نی.

نترس و اندوهگین مباش.

َّ ُّ َ
�إِ ن�ا َرا د و ُه �إِ ل ْی� كِ� .

ما او را به تو باز میگردانیم (وعدة کوتاه مدت).
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َ �ا عُل ُه م نَ ا ْل ُم ْ َسل� نَ
ی�.
و ج ِ و ِ� ر

1

و او را از پیامبران قرار خواهیم داد (وعدة دراز مدت).

مادر موسی به دستور خداوند عمل کرد و فرزند خود را در سبدی گذاشت و با حفاظت کامل آن
را به رودخانة نیل انداخت .دست قدرتمند خداوند تبارک و تعالی آن سبد که حامل موسی بود ،از آن
شعبة رود نیل عبور داد که از کاخ فرعون میگذشت .فرعون که مقطوعالنسل بود و همسرش که در
کنار نهر آب نشسته بودند ،سبد را دیدند و دستور گرفتن آن را دادند.
و بقیة ماجرا...
اینگونه تصور نشود که مادر موسی فقط صدایی شنید و یا به قلبش القا شد که فرزندش را به آب
بیندازد ،خیر .بقیة داستان شگفت انگیز موسی حکایت از گستردگی دامنة وحی خداوندگار به مادر
موسی است .زیرا عملکرد مادر موسی با هیچ عقل بسیط معمولی همخوانی ندارد.
مادر موسی از آثار آن وحی که قاعدت ًا استمرار داشته است ،با دقت و جمعیت خاطر ،کار نوزاد
خود را دقیق ًا پیگیری کرد .زیرا:
 -1او پس از آنکه فرزند خود را در رود نیل انداخت ،گماشتگانی را مأمور پیگیری سرنوشت او کرد.

وقتی خاطر جمع شد که سبد از آن شعبة رود نیل رفت که به خانة فرعون منتهی میشد ،زنی را که
در کاخ فرعون کار میکرد ،محرمانه مأمور پیگیری فرزند خود نمود.
وقتیکه فرعون سبد را گشود و متوجه نوزاد پسر شد ،تصمیم به کشتن نوزاد گرفت؛ اما همسر
فرعون که فاقد فرزند بود ،به فرعون گفت:
َ َ ْ ُُ
أَ ْ َ أَ َ َّ ِ�ذَ َ اً
لا ت�ق� ت�لو ُه َع�سى � نْ� َی� ن� ف�َع ن�ا � ْو ن� ت� خ� ُه َو لد .

2

او را ُ
نکشید ،شاید این نوزاد برای ما مفید واقع شود.
یا او را به فرزند خواندگی بپذیریم.

این موضعگیری همسر فرعون حکایت از یک کار دقیق اطالعاتی و یک توجه طوالنی دارد.
ممکن نیست در اطرافیان فرعون کسانی باشند که اینگونه بیندیشند؛ نمیدانیم .او به طور قطع
آسیه نبوده است .اما هر چه هست ،اگر آن زن بر فرض ،آسیه هم بوده ،چگونه میتوانست ابتدا بهساکن
پی ببرد که این نوزاد از یک خانوادة بنیاسرائیلی نجیب و پارساست که باید مورد محبت و حمایت
قرار گیرد!
 -1سورة قصص ،آیة .7
 -2همان ،آیة .9
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(به راستی كه قدرت و تدبیر الهی تماشایی است .فرعون از ترس پیدا شدن مردی در بنیاسرائیل
که ساقط کنندة او میشود ،فرزندان آنها را میکشت .اما خداوند چنان شخصی را باید با هزینه و
مراقبت فرعون بزرگ نماید تا سرانجام فرعون و فرعونیان را نابود کند).
فرعون توصیة همسرش را پذیرفت...
تا اینجای حکایت ،دو دستور الهی به ماد ِر موسی تحقق یافت.
 -لا تَ� خَ�ا ف�ى :بیمناک مشو.

مادر موسی با عمل به دستور خداوند ،هم فرزندش را حفظ کرد و هم خود از تعقیب دشمنان در
امان ماند.
 لا تَ� ْح�زَ �نى :اندوهگین مباش.ماد ِر موسی در همین راستا و با پذیرش پیشنهاد همسر فرعون به فرعون ،نوزادش از کشته شدن
در امان ماند.
 -2دو وعدة دیگر الهی هم به تدریج آثارش آشکار شد.
َ ُ َ
ا فل� � :نّ�ا َرا ّد و ُه � ل ْي� ك
� :ما او را به تو باز میگردانیم.
إِ
إِ

وقتی بنا باشد نوزاد در خانة فرعون بماند ،تمامی زنان شیرده اعم از طاغوتی و معمولی ،هنگامی
که برای شیر دادن به نوزاد احضار شدند ،نوزاد از مکیدن سینة آنها خودداری کرد.
در این هنگام آن زن نفوذی به فرعونیان گفت:
فَ ق َ تْ َ ْ أَ ُ ُّ ُ ْ َع أَ ْ َ ْ ت ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُ
� َ�یك ف�لو ن�ه لك ْم َو ه ْم له ن�ا ِص ُحو نَ�.
��ا ل� هل � د لكم لى� ه ِل ب�ی� ٍ

1

آیا میخواهید شما را به خاندانی راهنمایی کنم که این نوزاد را کفالت کند و خیرخواه او باشد؟

بدین وسیله خیلی راحت موسی به بهانة شیرخوردن به مادرش باز گردانده شد...

َ
فَ َ َ ْ ن ُ أُ ّ َ ْ تَ قَ َّ َ ْ نُ َ ا تَ ْ �زَ نَ َ َت ْ َ َ أَ نَّ َ ْ َ َّ َ قٌّ َ َ أَ ْ َ ُ
2
لك نّ� �ك ث�َره ْم لا َی� ْعل ُمو �ن.
�رد د �ا ه �إِ لى� مِهِ كی ��رعی��ها و ل �ح � و ِل�علم � � و عد ا للِه ح� و ِ
ما او را (موسی را) به مادرش باز گرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد،
و بداند که وعدة الهی حق است؛ ولی بیشتر آنان نمیدانند.

ُ

ْ

ب�َ :و ج�ا ِعلو ُه ِم نَ� ا ل ُم ْر َسل�ي�ن :او را در زمرة پیمبران قرار مىدهیم (پیامبری موسی).
 -1همان ،آیة .12
 -2همان ،آیة .13
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حضرت موسی(ع) پس از بلوغ سنی و کمال روحی به پیامبری مبعوث شد و این وعدة الهی نیز
تحقق یافت.
ماجرای حضرت موسی و هارون و پیروزی چشمگیر وی بر فرعونیان و پدید آمدن مذهب یهود
همه و همه حاصل همان وحی الهی به مادر موسی است.
گفتنی است اینکه نام مبارک حضرت موسی 136بار در قرآن آمده ،منظور از تکرار نام آن حضرت
در قرآن ،شرافت او بر دیگر پیامبران نیست ،بلکه نشانگر حوادث فراوان و زیادی است که در زندگی
او روی داده است؛ که قرآن به بعضی از آنها اشاره کرده است.
هر چه هست وحـی از نوع دوم در جای خود بسیار مهـم و فوقالعـاده اثرگذار است .از آنجایی
که عمدت ًا الهام به افراد خاص و برای موارد خاص است ،اما آنچه به مادر موسی افاضه شد،
در برگیرندة مسائل بسیار مهمی بود.

بنابراین باید این گونه وحی را ،بین وحی به پیامبران و الهام بدانیم.

الهام همان ندای فطرت است.

قرآن میفرماید:

فُ
َْ
َْ
فَ َ ْ َ
1
َو ن� ف� ٍس َو ما َس ّو ا ها� .ا له َمها ��جُ و رها َو ت�ق�و ا ها.

قسم به نفس و جان آدمی و آن کس که منظم ساخت و سپس خیر و شرش را به وی الهام نمود.

ما

بنابراین باید تفاوت عمدهای بین فطرت و الهام و نوع وحی ،مانند مورد مادر موسی قایل باشیم.

این گونه وحی را به «توجه ویژة خداوند» معنا کردهایم.

باشد که صاحبنظران عزیز با تکیه بر آیات و روایات ،تفاوت اینگونه توجهات ویژه را با الهام
شرح دهند.
آخرین کالم در تفاوت بین
وحی این گونه و الهام این است که:
ِ
 -الهام تعهدآور نیست ،ولی وحی تعهدآور است.

كاربردهای وحی عمومی

اینگونه نیست که وحی عمومی فقط به زنبور عسل منحصر میشود .همة موجودات که در چرخة
خلقت ،محلی از اعراب دارندِ ،
روزی خدا را میخورند و به دستورات الهی عمل میکنند .صد البته این
 -1سورة شمس ،آیات  7و . 8
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غیر از غریزه است .اگر تنها غریزه به زنبور عسل آن همه جذابیت و سودرسانی میداد ،دیگر آیة 68
سورة نحل مورد نداشت.
آیا روی قیاس نمیتوان حیوانات اهلی مانند گاو ،گوسفند ،شتر و حیوانات وحشی مانند شیر،
ببر و پلنگ هم مشمول وحی قرار گیرند و وظیفهمند عمل کنند؟
مگر قرآن در مورد قدرت خداوند نمیفرماید:
َ ةً فَ فَ قَ
نَّ ََّ َ ْ َت ْ أَ نْ َ ْ َ َ ً
� َم ث�لا ما بَ� ُعو �ض � �ما � ْو �ها.
�إِ � ا لله لا ی�س�ح�یی � � ی� �ض� ِر ب

1

خداى را از این كه به پشهاى -یا فروتر [یا فراتر] از آنَ -مثَل زند ،شرم نیاید.

برای خداوند مشکل نیست که برای نشان دادن قدرت خود پشه را مثال بزند؛ حتی کوچکتر از پشه
را .با نگاهی به تواناییهای پشه ،انسان خود را حقیر و کوچک میبیند .همین حشرة به ظاهر ضعیف،
دستگاه تنفس دارد .دستگاه گردش خون دارد .دستگاه گوارش دارد .سیستم عصبی دارد .چشم و گوش
و دست و پا و  ...دارد؛ هر چند مجموعة وزن این حشره به اندازة یک ته سنجاق هم نیست ،اما خداوند
عالوه بر همة مختصات آن ،ماهیچههایی در بازوان و بال وی قرار داده است که میتواند در هر دقیقه
 4هزار بار ،بال خود را باز و بسته کند .چنین قدرتی حتی نیرومندترین وزنهبرداران دنیا و قویترین
مردان هم ندارند .زیرا هیچ کدام نمیتوانند حتی یک صدم پشه یعنی هر دقیقه 40بار دست خود را
به مدت یک ساعت باز و بسته کنند .آیا نمیتوان گفت که وحی الهی به پشه او را این چنین نیرومند
ساخته است؟ این چه موجودی است که خسته نمیشود!
 -3وحی به غیر انسانها

اینگونه نیست که برنامهریزیهای خلقت ساده و و روزمرگی باشد .آنجایی که هر روز از عالم
هستی آسمان و زمین در مسیری خاص در حرکتند که دیگر هرگز عبور از آن ميسر و مقدور نیست.
بنابراین ادارة هستی تابع مقررات خاص است .این مقررات بعضی کلی است  -که تعطیلبردار نمیباشد-
بعضی هم جنبة روزمرگی دارد .بنابراین یک نوع دیگر از وحی ،به حیوانات است:
أَ
َّ
ْ
ً
ُ
ُ َ َ َّ أَ َّ ِ�ذ
َ
َو � ْو حىَربّ� ك� �إِ لى ا نل� ْح ِل � نِ� ا ت� خ� ی ِم نَ� ا ل�جِ ب�ا ِل بُ� ُی�و ت�ا َو ِم نَ� ا ل�ش �جَ ِر َو ِم ّما َی� ْعرِ�ش و نَ�.

2

پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد که در شکاف کوهها و درختان و در بلندی خانه بسازد.

وحی به زنبور عسل و آثار آن زمانی بهتر فهمیده میشود که ما هم به عملکرد زنبور عسل بیشتر

 -1سورة بقره ،آية .26
 -2سورة نحل آیة . 68
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آشنا شویم و هم به تأثیرات عملکرد این حشرة بسیار مفید که عسل است ،بیشتر پی ببریم و به فواید
عظیم ،عجیب و فراوان عسل اعم از فواید غذایی و دارویی آن نزدیک شویم.
 -4وحی به غیر ذویالعقول

نوع چهارم وحی برای اشیا و اجسامی است که در عداد زندگان نیستند.
خداوند در سورة مبارکة زلزال میفرماید:

إِ�ذَ �زُ ْ َ ْ أَ ْ ضُ ْ�زَ َ َ َ أَ خْ َ َ ْ أَ ُ أَ ْ َ َ َ قَ َ ْ نْ
ََ
� ا ل� ْر ض� � ث�ق�ا لها َو �ا ل ا ل�إِ � َسا نُ� َما لها
� ا ل� ر� �زِل ا لها و � �ر ج� تِ
� ا ل�زِل تِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
أ
أ
أ
َ
ّ
َ
َ
ئِ�ذ
نّ َ ّ ك ْ ح َ 1
َ� ْ َم� ت� َحد ث
� � خ�بَ�ا َرها �بِ� � رب�� � و ى لها.
یو ٍ ِ

هنگامی که زمین شدیدا ً به لرزه درآید و زمین بارهای سنگین درونی خود را خارج کند،
و انسان بگوید :چه شده که زمین این گونه میلرزد؟!
در آن روز زمین خبرهایش را بازگو میکند؛ در آن چیزی که خدا به او وحی کرده است.

ما توضیح زیادی دربارة این گونه وحی نمیدهیم .فقط اضافه میکنيم که همة موجودات هستی
اعم از بزرگ و کوچک تسلیم خداوند و خاضع در برابر بزرگی خداوندند و هر چه خداوند بخواهد
و بگوید ،به آن عمل میکنند.
وقتی خداوند به حیوانات ،حشرات و مادر موسی وحی نازل میکند که راه درست را انتخاب کنند،
آیا با ائمة اطهار باید چه نوع ارتباط پیوسته و مستمر داشته باشد تا تمامی ریزهکاریهای یک رهبر الهی
و یک امام راستین و یک راهنمای آسمانی را به آنها بیاموزد تا هم برای همیشه آیت خدا شوند و هم به
لحاظ علمی و عرفانی به جایگاهی برسند که نیل به آن جایگاه برای انسانهای معمولی مقدور نباشد؟
با این مقدمه که قدری هم به درازا کشیده شد ،شـاید توانستـه باشیـم تا اندازهای به معنای رفیع
''َم ْه� َبِط ا ل ْو َحی ''رسیده باشیم.
ْ

آخرین نکته که در شرح َ''م ْه� َبِط ا لَو ْحیِ'' میتوان گفت این است که خداوند سبحان زنبور عسل را
تحت وحی و تربیت و هدایت دایمی خود قرار میدهد تا عسل را که غذای مفید و شفابخش است ،تولید
نماید .حال وقتیکه خداوند متعال مسؤولیت حاکمیت توحید در سراسر هستی را به عهدة پیامبر خاتم و
خاندان او محول کرده است ،معلوم است که ائمة اطهار را باید تا چه اندازه تحت مراقبتهای ویژة دایمی
و الهامهای مستمـر و هدایتهای کلی و جزیی شبانهروزی قرار دهد تا امر «حاکمیت اهلل» بر عالم توسط
 -1سورة زلزال ،آیات  1تا . 5
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آن ذوات مقدسه محقق شود.
همچنین وقتی خداوند غرض از خلقت موجودات را عبادت خود میداند:
َّ
َ خَ َ قْ تُ ْ َ ْ نْ
ُ
� ا ل�جِ نّ� َو ا ل�إِ � َس �إِ لا ِلَی� ْع بُ�د و �ن.
و ما �ل�

1

ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبادت.

اوالً :از این آیه به خوبی جایگاه خاص ائمة اطهار(ع) در دربار الهی روشن میشود.
ثانی ًا :با توجه به استراتژی خداوند در حاکمیت مطلق توحید بر سراسر هستی ،از توجه فوقالعادة
خداوند در مواظبت مستمر و شبانهروزی از ائمه می توان آگاه شد.
ثالث ًا :با توجه به این استراتژی عظیم خداوند بر جاودانگی نقش دست نایافتنی ائمه بر عالم وجود،
میتوان گفت که عالقمندی و عشق ما به آن ذوات مقدسه ،یکی از بزرگترین الطاف خداوند است و دشمنی
با آنها را دشمنی با همة مقدسات باید دانست.
اصوالً زیارت جامعه هم بیانگر همین موضوع است.
روشن بودن چراغ هدایت در طول تاریخ

گفتیم که رحمت الهی دوگونه است:
الف :رحمت عام
كه شامل حال تمامی موجودات عالم اعم از انسانها ،فرشتگان ،حیوانات و غیره میشود .وقتی
که خداوند میفرماید:
َ َ ْ َ ت َ َ تْ ُ َّ َ
�كل ش���ئْ.
و رحم�ى و ِسع
ٍ

2

رحمت من همه چیز را فراگرفته است.

َ

ُ
''ک ّل شَ���ئْ '' شامل همة موجودات عالم میشود .از طرفی خداوند خود را اینگونه معرفی کرده است:
ٍ

َ َت َ ُ ُ َ َ ْ
َ ة
� َرّب�ك ْم علىن� ف�سِهِ ا ل ّر ْح َم�.
ك� ب

3

ابر رحمت الهی بر همه چیز و بر همه کس میبارد و این امری محتوم و نوشته شده و دایمی است.

بنابراین همة موجودات هستی از این رحمت عام الهی به شکلی برخوردارند؛ حتی طیور ،وحوش،
موجودات دریایی ،گزندگان و درندگان.
اتفاق ًا بعثت پیامبر اسالم(ص) در چارچوب همین رحمت مطلق الهی است.
 -1سورة ذاریات ،آیة. 56
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خداوند میفرماید:

أَ ْ َ َّ
ةً ْ َ
نَ 1
َو ما � ْر َسل ن�ا ك� �إِ لا َر ْح َم� ِللعا لم�ی�.
و ما تو را فرستادیم تا رحمتی برای همة جهانیان باشی.

َ
ْ
بنابراین بعثت رسول اکرم(ص) در راستای '' َک َت� بَ� َرّبُ� ُک ْم َعلی نَ� ف�سِهِ ا ل َّر ْحمـة� '' است .پس این بعثت

مبارک ترجمان آیة فوق است.

رحمتزیباترینصفتخداست .لذاستکهپیامبررامظهراسماوصفاتالهیمیدانیم.چونآنبزرگوار
بود که به خواست خداوند سبحان و ارادة خللناپذیر پروردگار ،رحمت گستردة الهی را تحت نام اسالم
و توحید بر هستی جاری ساخت و همه را به سوی نیکی و پاکی که در توحید نهفته است ،فراخواند.
پروردگار متعال هدف از بعثت پیامبر نور و امام رحمت را چنین خالصه فرموده است:
ُ َ َّ�ذ َ َ ثَ ْ أُ ّ ّ نَ َ ُ ً نْ ُ ْ َ تُْ َ َ ْ ْ آ
هو ا ل ی ب�ع� �فِی ا ل� ِمیِ��
ی� رسو لا ِم�هم ی��لو ا علی�ِهم � ی�ا �تِهِ
َ
َ
َ
َ ُ�زَ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ ت َ ْ
ُ
ْ
ُ
ق
َ
ة
ْ
ن
ن 2
�
� َو ا ل ِحك َم� َو �إِ ن�كا �و ا ِم نْ� � بْ�ل ل�فی �ض لا ل ُم ب��ی�ٍ.
یهم و ی�عِلمهم ا ل ِك�ا ب
و ی ِك�ِ
ٍ
اوست آن كس كه در میان بىسوادان فرستادهاى از خودشان برانگیخت،
تا آیات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت را بدیشان بیاموزد،
و [آنان] قطع ًا پیش از آن در گمراهى آشكارى بودند.

همانگونه که آیه به روشنی بیان میکند ،بعثت پیامبر اسالم(ص) موجب تالوت آیات الهی بر
مردم و موجب تزکیة آنها شده ،و رشد حاصلة مردم از این طریق ،موجب فهم کتاب و حکمت خواهد
شد؛ این امر نیز در شرایطی بود که حاکمیت طوالنی و زشت شرک و بتپرستی و فرهنگ منحط آن
موجب گمراهی آشکار مردم شده بود.
دو تأثیرآنی بعثت پیامبر بر مردم درس زیبای آیات فوق است:
 -حاکمیت هر چیـز غیـر از خدا بر هر جامعـهای سبب حاکمیـت وحشـت شرک و حاکمیت اندوهبار

جباران و ضد شایستهساالران و سلطة افراد الابالی میشود.

 -دفع و رفع این اندیشـة ضد انسانـی و ضد اخالقـی با پند و بند مقدور نیست ،بلکه داروی این بیماری

جانکاه فقط و فقط در دست خداست.

خداوند با بعثت پیامبر اسالم ،شـرک و کفـر را از عـربستان و اطراف و از قبایل و عشایر کشورهای اطراف

دور کرد.
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َ َ

ُ

پیامبر اسالم با اخالق آسمانیَ'' :و�إِ نّ� َك�لَعلى خُ�ل قٍ� َع ظ�ی�م'' 1همه را به سوی سعادت در دنیا راهنمایی نموده
است؛ سعادتی که موجب رستگاری در آخرت هم خواهد شد.
بعثت مستمر

رحمت فراگیر خداوند سبحان میطلبد که موضوع بعثت که کلید بازگشایی مشکالت عام هستی
است ،در دستور دایم خود داشته باشد؛ که اینگونه بود.
بعثت  124هزار پیامبر در مقاطع گوناگون تاریخ و اعزام آنها به مناطق صعبالعبور و سخت با
مردمان پر مشکل و بروز مشکالت عديده برای خود آنها دلیل ماست.
امام صادق(ع) میفرمایند:
َ
ْ أَ
َ ََ
َ ةُ َّ ْ� نُ آ َ َ َ َ م نْ نَ ّ َ َّ َ ُ
� نَّ� �أ َّو َل َو � ّ
بِی َم ض��ى �إِ لا َو له،
صِیكا نَ� على َو جْ�هِ ا ل� ْر ضِ� ِه ب�� ا للِه ب� � د م و ما ِ � ��
إِ
ٍ
ٍ
َ ٌّ َ َكا نَ َ� � ُ ْ�أَنْ��َ�ا ء ا ئَ�ةَ� أَ ْل نَ�� ّ َ ع �ش�ْ � نَ أَ ْل فَ
� نَ�� ّ م نْ� ُ ْ خَ� ْ َسةٌ� �أُ ُل ا ْلَع�زْ
� بِی و ِ ر � �
و �صِی و � ج ِمیع ا ل بِ ی ِ ِم �
بِی ِ هم م و و ِم
ِی
ٍ
فِ ٍ
نُ ٌ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ ٌ
�و ح و �إِ ب�را ِهی�م و مو �سى و ِعی��سى و محمد
َ
ْ
َ نَّ َ َّ ْ َ أَ َ
َ نَ َ ةَ َّ ُ َ َّ َ َ ثَ ْ أ
� ِعل َم ا ل� ْو ِصَی�ا ِء
و �إِ � عل
�ٍكا � ِه ب�� ا للِه ِلمحم ٍد و و ِر
ِی ب� ن� � �بِی طا ِل ب
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
اً
َ
َ
أ
ْ
أ
َ
ق
ُ
نَ 2
َ ع ْل َ َم نْ َكا نَ قَ� ْ�ل ُه � َما � نّ ُم َح َّمد َ ث
� ِعل َم َم نْ�كا نَ� � بْ�له ِم نَ� ا ل� ن� بِ�َی�ا ِء َو ا ل ُم ْر َسِل�ی�.
إِ �
وِ م � � ب
و ِر
نخستین جانشینی که بر زمین بود ِهبَّ ُهاهلل پسر آدم بود،

و پیامبری رحلت نکرده ،مگر آن که جانشینی داشته است.
شما و همة پیامبران  124هزار بوده است که  5تن از ایشان یعنی:
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد(ص)،
اولوالعزم بودهاند.
محمد است که دانش اوصیا و دانش کسانی که پیش از او بودهاند،
علیبن ابیطالب هدیة خداوند به
ّ
به ارث برده است.
ولی محمد (ص) دانش همة پیامبران و فرستاده شدگان پیشین را به ارث برده است.

َ
َ -5و َم ْع ِد نَ� ا ل ّر ْح َم ةِـ�.

پنجمین لقب و یا ویژگی ائمة اطهار(ع) «معدن رحمت» است .معدن همانکه در زبان فارسی به

 -1سورة قلم ،آیة . 4
 -2اصول کافی ج ،1ص  ،422نقل از تفسیر ناطق از آیتاهلل محمدی ریشهری ،ص .79
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َ
عد نَ� ا ل َّرح َمة�'' هر دو نوع معدن را شامل
کان معروف است .معدن اعم از روباز و زیرزمین است'' .م ِ
است؛ هم رحمت آشکار و هم رحمت پنهان.
معدن به معنای برخورداری وسیع ،فراوان و چشمگیر است .معنای رحمت فیض و عنایت بیش
َ
عد نَ� ا ل َّرح َمة�» یعنی شما خاندان نبوت از رحمت
از حد و وسیع و گسترده است .بنابراین معنی «م ِ
گسترده و عمیق و بیاندازه برخوردارید.
اهل فن رحمت را دو نوع دانستهاند:

الف :رحمت عام (الرحمن)؛ اینگونه رحمتها که از رحمانیت خداوند مهربان سرچشمه میگیرد،
شامل همة موجودات میشود .کافران هم از رحمانیت خداوند زندهاند و روزی میخورند.
در دعای مخصوص بعد از نمازهای ماه رجب چنین با خدا گفتگو میکنیم:
ةً
َ
فْ ُ َ ُّ ً ْ ُ
َ َ أ ُْ
َی�ا َم نْ� ُی� ْعطِی َم نْ� ل ْم ی� ْس� له َو َم نْ� ل ْم َی� ْع ِر�ه ت� َح ن� ن�ا ِم ن�ه َو َر ْح َم�.

1

ای خدایی که تو اعطا میکنی به کسی که نه از تو درخواست میکند و نه حتی تو را میشناسد.

«بیمعرفتیاستنکاری»

این همان رحمت فراگیر الهی است ،که خود فرموده است:
َ ْ َ ت َ َ تْ ُ َّ َ
�كل ش���ئْ.
رحم�ى و ِسع
ٍ

بخشندگی من اینگونه است که هرچه را هست ،شامل میشود.

همین رحمت است که کافران هم از آن بهره میبرند.
شاعر میگوید:
آن خدایی که به سر تـاج نهد شاهان را

از فقیران ن ُبـرد مرحـمت و احسان را

حکم محبوب کریمی که رساند همه روز

روزی بنـدة فـرمـانبـر و نـافـرمان را

ب :رحمت خاص (الرحيم)؛ نوع دیگر از رحمت خداوند ویژة مردان خدا و پرهیزکاران است .این نوع
رحمت که به «رحیم» تعبیر میشود ،خاص مؤمنان است و غیر مؤمن به کلی از آن بیبهره میباشد.
قرآن کریم این مفهوم را به زیباترین شکل بیان میکند:
� م نَ ا ْل ُم ْحس ن�� نَ
ً َّ َ ْ َ ةَ َّ قَ ٌ
ی�.
�إِ ن� رحم� ا للِه �ری� ب ِ �
ِ

2

ت
رحمت خدا به نیكوكاران نزدیك اس 

 -1مفاتیحالجنان در اعمال ماه رجب.
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و یا آنجا که میفرماید:

ً
َ كا نَ �ا ْل ُم�ؤْ م ن�� نَ
1
ی� َرحی�ما.
ِ
و � بِ
و او نسبت به مؤمنان بسیار مهربان است.

به خواست خداوند بیشتر دربارة رحمت خاص خداوند به مؤمنان بحث میکنیم.
از امام صادق(ع) در مورد تفاوت اسماءالحسنای رحمان و رحیم سؤال شد.
در پاسخ فرمودند:
خَ ْ ق َ َّ ُ ْ ُ �ؤْ نَ َ َ ةً
َ
ی� خ�ا ّص�.
َو ا ل ّر ْح َم نُ� �بِ�جَ ِم� �ل�ِهِ و ا لرحِ ی�م بِ�ا لم ِم نِ��
یعِ

2

رحمانیت خداوند شامل تمامی مخلوقات است،

حال آنکه رحیمیت خدا مخصوص اهل ایمان است.

رحمت عام

پروردگارسبحان ،مهربانی،بزرگواری،لطفورحمتش از ذاتاوست،یعنیهرگزخداوندمهربان،
مهربانی خود را از خلق خود دریغ نمیدارد.
بیهیچ گزافهگویی و اغراق از امکانات بسیار زیادی که خداوند در اختیار غیر مؤمنان قرار داده
است ،تا حدی میتوان به معنای ژرف رحیم که رحمت به مؤمنان است ،آشناتر شد.
خداوند به غیر مؤمنان نعمتهای بیشماری داده که در اینجا به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
 حیات و زندگی. رزق وسیع. سالمتی جسمی. موفقیت در زندگی. پیشرفتهای زیاد در عرصة اقتصادی ،سیاسی ،علمی ،ورزشی؛ در عرصههای اختراع و اکتشاف. زاد و ولد. برخورداری از زندگی در محیطهای خیرهکننده و اغلب سرسبز و حیرتانگیز. تعامل و تفاهم با دیگران. رفاه باال. -1سورة احزاب ،آیة .43
 -2کافی ،ج  ،1ص  -114بحاراألنوار ج  ،82ص . 51
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 امنیت ظاهری و آسایش در سایة آن. بهرهمندی و بهرهبرداری از منابع عظیم زیرزمینی ،دریایی ،فضایی و...صد البته اینها بخشی از اثرات رحمانیت خداوند بر عامة مردم است .آنهایی که یا خدا را به کلی
نمیشناسند و یا منکر خداوندند و یا در تمامی عمر درحال ستیز با اندیشههای آسمانی و الهیاند و یا با
دوستان پروردگار در جنگند؛ با همة این بحثها خداوند به رحمانیت خود در مورد آنها ادامه میدهد.
پروردگار در مورد معنای وسیع رحمانیت خود میفرماید:
َّ أُ َ ةً
ُْ
َ ةً َ ْ
َ أَ ُ
َ
َو ل ْو لا � نْ� َ�یكو نَ� ا نل�ا ُس � ّم� واحِ د � ل�جَ َعل ن�ا ِل َم نْ� َ�یك ف� ُر بِ�ا ل ّر ْحم�،
نِ
َ
ُ ً
ْ
َّ ة
ُُ
َ َ ْ َ ظ َ ُ نَ 1
تِه ْم ُسق� ف�ا ِم نْ� فِ� ض�ٍ� َو َمعا رِ�ج علی�ها ی��هر و �.
ِل ب�ی�و �ِ
اگر رفاه زیاد موجب فاصله گرفتن مردم از خدا نمیشد،
ما به کسانی که به خدای رحمان کافرند ،آنقدر نعمت میدادیم،
تا اینکه سقف خانههای خود و حتی نردبانهای خود را از نقره بسازند.

آنچه دربارة نعمت خدا به بیخدایان گفتیم ،همة آنها نیست .آنها فقط از لذت مناجات با خداوند
محرومند .محرومیتی که اگر همة دنیا را یک جا به آنها بدهند ،به آن لذت دیرپای شیرین و گوارا نمیرسد.
آرامش روحی که از ارتباط دایم با خداوند ،به مؤمن دست میدهد ،با هیچ چیز حتی با بهشت نمیتوان

مقایسه کرد .بهشت هم چیزی جز پاداش مؤمنان نیست که میخورند و متمتع میشوند و در بین جمعی
از خدامحوران زندگی میکنند که از «لغو» و «تأثیم» اثری نیست.
لغو یعنی بیهودهگویی و تأثیم یعنی تضعیف یکدیگر با غیبت.
ف َ ْ اً َ أْ ً
َ
لا ی� ْس َم ُعو نَ� ��یها ل�غ و َو لا ت�� ث�ی�ما.

2

در آن جا نه بیهودهاى مىشنوند و نه [سخنى] گناهآلود.

آرامش درونی،حاصل ارتباط با خداست ،که خود فرمود:

ْ
َ
بِ�ذِک ا لله تَ� ْط َم� نُّ ا ْلقُ�ُل ُ
�.
ئِ� و ب
ا لا � ِر ِ

3

تنها با ارتباط پیوسته با خدا (یاد خدا) هست،که میتوان به آرامش درونی رسید.

رسیدگی دقیقتر به زندگی خداباوران ،برای اهل ایمان اطمینان بیشتری ایجاد میکند که هر
لحظه بگوید و بشنود:
 -1سورة زخرف ،آیة .33
 -2سورة واقعه ،آیة .25
 -3سورة رعد ،آیة .28
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عشق حق

ای منتهـای ّ
لـذت هستـی لقـای تـو

بیگانه شد ز خویش که شد آشنای تو

گـر ّ
ل تو را یافـت عاشقـی
لذت وصـا 

بیرون ز خویش میشود و مبتالی تو

آید اگـر به کوی تو سـرگشتهای به راز

گلبانـگ «ارجعی» شنود از نـدای تو

فرخنده عاشقـی که کنـد وصلت آرزو

خـ ّرم سری که هست در آن سر هوای تو

هرگـز نگویمت «ا َ ِرنی» چونکه بینمت

بیشک که هست در دل و در دیده جای تو

حور و قصور و جلوۀ فردوس خوشتر است

یـا ّ
لذت لقـای تـو و هم رضـای تـو

زخمی که بر تنی بزنی عین مرهم است

بیمار عشـق زنـده بـود از دوای تـو

چون «بسمل» تپیده به خون دارم آرزو

در خون تپم و لیک به خلوتسرای تو

دنیا و «ماسوا» به دو ارزن نمیخرد
1

آن کس که راه جانب معبود خود برد
باز هم درباره رحمت

رحمت از اسماءالحسنای الهی است .باید گفت:
برجستهترین ،زیباترین ،پرشکوهترین و تأثیر گذارترین اسماء خداوند ،رحمت است.
آیت اهلل جوادی آملی میفرمایند:

ب ،شفقت ،دلسوزی،
 -رحمت در کتب لغت به رقّت ،رأفت ،لطف ،رفق ،عطوفتُ ،ح ّ

همدردی و امثال آن معنا شده است ،لیکن اینها مراحل پیش از رحمت و مقدمات آن است؛
زیرا انسان با دیدن صحنهای دلخراش و غمانگیز ،رقّت کرده از آن متأثر میشود و در پی

این تأثر نفسانی ،عطوفت و رأفتی نشان میدهد و بر شخص مصیبتدیده تفضّ ل میکند.
این تفضّ ل را رحمت میگویند .اما اگر به خدا نسبت داده شود ،به معنای خود تفضّ ل و
عطوفت است.
بدین ترتیب رقّت و سایر مقدمات که تأثر نفسانی است ،به اسناد داده نمیشود.
بنابراین معنای جـامع رحمت که هم میتوان به خـدا نسبت داد و هم به مخلـوق او،
همان «اعطا و افاضه برای رفع حاجت نیازمندان» است.
 -1اشعار از نویسنده است.
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در نتیجه هریک از نعمـتهای بیپایان الهی همانند رسالت ،امامت ،شریعت ،کتاب و
امثال آن که در هدایت انسان نقش دارند ،مصداق رحمت الهی است.

ائمة اطهار(ع) مظاهر کامل «�ذ َ ْح َم ةـ� ا سَع ةـ�» و وارثان «َ ْح َم ةًـ�ل ْلعا َلم� نَ
ی�» هستند .لذا
ر ِ
ور ٍ و ِ ٍ

چشمههای رحمت در خانههایشان میجوشد و از آنجا جاری شده ،به دیگران میرسد.

بنابراین درس رحمت ،عطوفت ،گذشت و مهربانیِ بی منّت را باید از مکتـب آنان آموخت.

1

َُ ْ ْ
َ -6و خ��زّ ا نَ� ا ل ِعلِم.

ُ

ْ ْ

ششمین ویژگی ائمة اطهار(ع) « خ��زَّ ا نَ� ا ل ِعلِم» است.
ُ
خ��زّ ا ن� جمع خازن است .خازن محلی برای ذخیرهسازی است .خزانه را به این دلیل خزانه میگفتند
که تمامی اشیای قیمتی منقول سران و حاکمان را در آنجا انبار میکردند.
ْ
ِعلم ،مصدر است .اما معموالً این واژه در محاورات ،کاربرد وسیعی دارد ،ولی بیشتر به معنی معلوم
به کار میرود .عالِم چیزی است که به وسیلة آن معلوم دانسته میشود و مشخص میگردد.گرچه هنوز
معلوم یا مشخص نشده است و یا اگر مشخص هم شده ،به نزد عالم حاضر نمیشود ،مگر این که به
2
آن التفات کند.
انواع علم

به طور کلی علوم مختلف را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
علوم متداول :به آن دسته از علوم میگویند كه کم و بیش در دسترس مردم است ،اما به صورت
ناقص .مث ًال علم طب که بهطور بیسابقهای مردم به آن اهتمام زیادی دارند؛ به خصوص گروههای مادی
و بیخدا که اعتقادی به عالم (غیرحس و لمس) از جمله عالم الهوت و یا قیامت ندارند.
قرآن میفرماید:
ْ آ خ ُ َ أَ ق
َو ا ل� ِ�َرة� خ� ْی�ٌر َو � بْ��ى.

3

عالم آخرت بهتر و ماندگار است.

به دنیا و زندگی در دنیا توجه بسیار میکنند ،اما به رغم این گرایش و نیاز روزافزون ،صدها سؤال

 -1ادب فنای مقربان ،شرح زیارت جامعه ،آیتاهلل جوادی آملی ،ج  ،1ص .159
 -2شرح زیارت جامعة کبیره ،ترجمه محمدحسین نائیجی ،ص .106
 -3سورة اعلی ،آیة .17
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در مورد پزشکی بالجواب مانده است .حاصل همین جهل ،وجود هزاران بیمار العالج که در بیمارستانها
و مراکز درمانی در انتظار مرگند و هر روز صدها نفر در سنین مختلف به دلیل نبودن تشخیص و داروی
مناسب از بین میروند.
قرآن کریم میفرماید:
ْ ْ ّ قَ ً
ُ
َو ما ا ُو ت�ی� ت� ْم ِم نَ� ا ل ِعلِم اِ لا �لی�لا.

1

دانش اندکی به شما داده شده است.

در نجوم نیز همینطور است .سؤالهای زیادی در رشتة فیزیک از دیرباز برای دانشمندان برجای
مانده که هر روز هم بر تعداد آنها افزوده میشود.
علوم غیررایج :آن دسته از مسائلی که چون مبتال به مردم نبوده است مردم از آنها بیاطالعند.
یعنی وجود دارد ،ولی مردم از آن غافل ماندهاند .کردگار متعال در مورد اصحاب کهف میفرماید:
قُ َُّ أَ ْ َ ُ َ َ ثُ َ ُ �غَ ْ ُ َّ
لس َم َ ا َ َ ْ
�ا
� و ا لا ر ضِ�
� ِل ا لله � علم بِ�ما ل بِ��و ا له ی� ب
و تِ
َ
َ
ْ
2
ا بْ� صِ� ْر �بِهِ َو ا ْسمِع.

بگو پروردگار بهتر از هر کس میداند که اصحاب کهف چقدر در غار توقف کردند.
او عالم به تمامی پنهانیهای آسمانها و زمین است.
بیدار و شنوا باش و بهوش باش (تا از این همه علوم آگاه گردی).

در این آی ه و دهها آیة دیگر از جهل مردم و از علم مطلق خداوند بحث شده است .پیداست خدایی
که خالق آسمانها و زمین است ،قبل از خلقت آسمانها و زمین همة علوم را حایز بوده و خواهد بود.
خداوند سبحان دربارة علم مطلق خود میفرماید:
َ َْ َ ُ َ نَّ َّ ُ ّ �شَ ْ َ
ل� ٌم.
و ا علمو ا ا � ا لله �بِک �
یع ی
ِل ی ٍ

3

بدانید که خداوند به هر چیزی آگاه است.

در جای دیگری میگوید:

َ َّ ُ ُ ّ َ
ٌ 4
ا لا اِ ن�ه �بِک ِل �ش یْ�ی ُمح�یط.
ٍ

آگاه باشید که خداوند بر هر چیزی احاطه دارد.

در مورد آگاهی مطلق خود بر درونیات و حتی نیتهای مردم میفرماید:

 -1سورة بنیاسرائیل ،آیة .85
 -2سورة کهف ،آیة .25
 -3سورة بقره ،آیة .231
 -4سورة فصلت ،آیة .4
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ُّ ُّ
َ ا ّللُه َع ٌ
لصد و ِر.
�ا
ی
و
ل�م �بِ�ذا تِ

1

در مورد آگاهی مطلق خداوند از درونیات ،اعتقادات ،تصمیمها ،خیالها و اندیشههای مردم که یکی
از پیچیدهترین مسائل علمی است ،خداوند سبحان در آیات متعددی این علم کامل خود را نشان میدهد:
در جایی میفرماید:
ُّ ُّ
نَّ ُ َ َ ٌ
لصد و ر.
�ا
اِ �ه علی�م �بِ�ذا تِ

2

او به آنچه در دلها میگذرد ،اطالع دارد.

همچنین فرموده است:

ُّ ُّ
َ ُه َ َع ٌ
3
لصد و ر.
�ا
و و ی
ل�م �بِ�ذا تِ
او به آنچه در سینههاست ،آگاه است.

علم درون

شاید انگیزههای خداوند از اعالن اینکه او از درونیات افراد آگاه است و ا ز آنچه در دلها میگذرد،
و همچنین از نیتها ،ارادهها ،تصمیمها ،اعتقادها و ...آگاهی دارد -که اینگونه دانشها تحصیلی نیست
و هیچکس از آن آگاهی نمییابد -نشان دادن علم مطلق خود از ظاهر و باطن همه چیز باشد.
اتفاق ًا در جهان امروز که جهان ارتباطات و اطالعات و عصر اینترنت و ماهواره است و هر اتفاقی
در هر نقطه از جهان رخ دهد ،بالفاصله به اطالع جهانيان میرسد ،ولی بايد گفت كه دانشمندان این علم،
فاقدآگاهیازدانشدرونشناسیهستند.کشتنافرادبیگناهویابازداشتبدونمحاکمهمردمونگهداری
بیگنـاهان در زنـدانها و محبسها ،آن هم بیش از  20و یا  30سال ...نشانگر همان مشکل است.
برعکس آزادی مجرمان و تبرئة سرنخها ،قاتالن و تبهکاران ...همه از همین جهل نشأت میگیرد.
از طرفی شکنجههای ماال ُیطاق در شکنجهگاههای جهانخواران برای گرفتن اقرار ،دلیل بیاطالعی
از فکر و اندیشة مردم است .مشکلی که امروز قضاوت در غرب با آن روبهروست ،ریشه در همین مبحث
دارد .هیچ مجرمی به راحتی به جرم خود اقرار نمیکند .بسیاری از شکنجهها بر روی افراد مبارز که به
خاطر دفاع از دین خود و از راه خود ،مبارزه کرده و دستگیر شدهاند ،بهترین دلیل است.
البته اینها بخش کوچکی از علم مطلق خداست و چون ما از معنای واژة مطلق آگاه نیستیم ،نمیتوانیم
به گستردگی علم بیکناره و بیکر انة حضرت حق پیببریم .پیداست تا این مشکل حل نشود ،به معنی
 -1سورة تغابن ،آیة .4
 -2سورة لقمان ،آیة .23
 -3سورة فاطر ،آیة  38و سورة زمر ،آیة  7و سورة شورا ،آیة .24
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ُ

ْ ْ

فراز« خ��زّ ا نَ� ا ل ِعلِم» نمیتوانیم آگاه شویم.
علم ائمهاطهار

روشن است که ائمة اطهار(ع) مظهر اسما و صفات خداوندند .یکی از اسمای الهی علم است .اگر
ائمه مظهر علم خداوندند ،علم خدا چقدر است که ائمه مظهر آناند؟ از طرف دیگر آنچه از آثار علم
ائمه امروز در دست ماست ،قطرهای از دریا و نمی از اقیانوس علوم بیپایان آن بزرگواران است.
راوی نقل میکند که هیاتی از سرزمینهای دور به مدینه آمدند و در گوشهای از مسجد پیامبر(ص)
با امام صادق(ع) مشغول گفتگو بودند .پس از آنکه جلسه تمام شد ،نزد امام رفتم و از محتوای
مذاکرات پرسیدم .امام فرمودند :آنها از چین آمده بودند و سؤاالتی داشتند و پاسخ آنها را دادم.
سؤال کردم :ای پسر پیامبر! مگر شما از زبان چینی هم آگاهی دارید که با آنها با زبان چینی
گفتگو میکردید؟ امام صادق(ع) تبسمی کرده و سپس فرمودند:
 شما میخواهید برای حجت خدا مترجم بگذارید؟سپس در ادامه گفتند:
نَّ ََّ َا َ ْ َ ُ ُ َّ ةً أَ ْ ُ ْ أَ ُ َع نْ شَ ْ فَ ُ ُ َ أَ ْ
یٍء �َی�ق�ول لا � د ِر ی.
�إِ � ا لله ل ی��ج عل ح�ج � �فِی � ر�ضِهِ ی�س� ل � ��

1

خداوند حجتی در زمین نمیگذارد که اگر از او سؤالی شود ،بگوید :نمیدانم.

آنگاه امام صادق(ع) در ادامه فرمودند:

ُعّلم�ا فَ� ْص َ ا ْل خ�ِطا َ
�
ِ نِ ل
ب

به ما فصل الخطاب آموخته شده است.

در مورد معنای فصلالخطاب گفتهاند:

َ ْ فَ ةُ ّ�غ
�.
مع ِر�ـ� ا لل ا تِ

آگاهی از زبانهای مختلف.

ائمه(ع) فرمودهاند:

 -ما عالوه بر آگاهی از زبانهای مردم عالم ،حتی از لهجهها و گویشهای آنها هم مطلعیم.

حتی فرمودهاند:
 -ما از زبان پرندگان و گفتگوهای حیوانات هم آگاهی داریم.

 -1الكافی ،ج  ،1ص.227

69

70

رضوان معارف

 -1آشنایی با زبان پرندگان

بسط و گستره علم ائمة اطهار(ع) را پایانی نیست .وقتی امیرالمؤمنین(ع) میفرماید:
ُ قَ َ أَ َ ْ ُ
َسلو �نِی � بْ�ل � نْ� ت� ف� ِق�د و �نِی.

1

هرچه میخواهید از من بپرسید ،قبل از آنکه مرا از دست بدهید.

پیداست که ادعای امیرالمؤمنین(ه) بسیار فوقالعاده است .دانش گستردة امیر مؤمنان و علوم مختلف
او را حد و اندازهای نبود .البته امیرالمؤمنین تنها از این موقعیت بهرهمند نبودند ،ائمه تمام ًا واجد همین
موقعیت ممتاز بودند.
باز امیرالمؤمنین(ع) فرمودهاند:
َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َّ ُ َ
َ َ ْ َ ُ ّ َ َة
عل َم ن�ا َم ن�طِ ق� ا لط ْی�ر ك َما عل َمه ُسل ْی� َما نَ� ْب� نَ� د ا ُو د َم ن�طِ ق� ك ِل د ا بّ�ٍ�
ِ

أَ
�فِی َب� ٍّر � ْو بَ� ْحر.
ٍ

2

ما به مانند سلیمانبن داوود با زبان پرندگان و جانوان دریایی و صحرایی آشنایی داریم.

 -2درخواست ائمه و موافقت پروردگار

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد اهلالبیت پیامبر(ع) گستردگی فوقالعاده در علم آنهاست .از
آنجایی که ائمه همگی انساناند و انسانها همگی محدودند ،بنابراین آیا میتوان پذیرفت که انسان
محدود دارای علوم نامحدود باشد؟
پاسخ روشن است ،زیرا:
اوالً :آیة آخر سورة مبارکة کهف ،پاسخ روشنی به اینگونه ابهامها داده است.
ُ َ َ
ُ
ق� ْل نّ�ما �أ نَ�ا بَ� �ش�َ ٌ م ثْ�ل ُک ُی�و حی ل ّ
یَ...
اِ
اِ
ِ
ر
م

پیامبر! به مردم بگو من هم انسانی از جنس خود شما هستم .با این تفاوت که بر من وحی نازل میشود.

دهها نمونه از فروعات اینگونه علم را میتوان مطرح کرد.
از آنجایی بنابر اختصار است ،از طر ح آنها خودداری میکنیم.
 -3علم به آینده

یکی از بزرگترین و گویاترین ادلة صداقت پیروان مکتب پر فیض تش ّیع بر دشمنان اهلالبیت
ادعای صادقانة آنها بر علوم گستردة آلاهلل بر علم به آینده است.
 -1مناقب ابن شهرآشوب ،ج  ،2ص  - 54مستدركالوسائل ،ج  ،11ص .102
 -2بحاراألنوار ج  ،27ص . 264
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اگر قبول کینم که ائمة اطهار(ع) از طریق پیامبر(ص) به خداوند اتصال و ارتباط دایم دارند ،دقت
در بازگویی سرگذشت اقوام گذشته و آنچه بر انسان و بر عالَم گذشته است ،بخشی از علم بیپایان
خداوند است؛ که خود فرموده است:
َ َْ ُ
َ َْ ُ َ ْ َ ْ
یه ْم َو ما خ�ل ف�ه ْم.
ی�علم ما ب�ی� نِ� ا ی� ِد �ِ

1

خداوند بر گذشته و بر رویدادهای آینده با اطالع است.

این علم فوقالعاده عظیم و مهم تمام ًا به ائمة اطهار(ع) که مظاهر اسما و صفات الهی هستند ،میرسد.
اتفاق ًا پس از تحقق بخشی از آگاهیهای ائمة اطهار در پیشبینی حوادث آینده ،شیادان نیز فعال شدند
و برای خود اسباب سوء استفاده از مردم را فراهم آوردند؛ اما چقدر تفاوت است بین سراب و آب.
خداوند متعال همانگونه که موضوع بعثت پیامبر اسالم(ص) را به یهود و نصارا وعده داد ،پیروزیهای
شورانگیز پیامبر اسالم را بر بتپرستی و بتپرستان اعالن کرد .صدها نمونه از اینگونه وعدهها و
بشارتها در قرآن و از زمان پیامبر به مردم داده شد ،که عمدة آنها در زمان حیات پربار پیامبر(ص) محقق
شد .بعضی از وعدههای پیامبر(ص) مانند شکست سلسلة ساسانی و امپراطوری روم هم پس از ارتحال
آن بزرگوار تحقق یافت.
همة این علوم به عالوه شرح و بسط و تاریخ و محل و مکان آنها در نزد اه لالبیت(ع) موجود است.
یک تفاوت مهم

گفتیم که ائمة اطهار مظهر اسما و صفاتند .اگر علم را از صفات ذاتی خداوند بدانیم و پروردگار را
عالم مطلق به همه هستی بپذیریم ،چه تفاوتی بین علم خداوند و علم ائمة طاهرین وجود دارد؟
گفتنی است که:
اوالً :علم خداوند مطلق است؛ یعنی اکتسابی نیست و محدود نمیشود.
ثانی ًا :این علم از جنس دانش بشری نیست ،بلکه مخصوص آن فرمانفروای بیرقیب و بیبدیل،
پروردگار متعال است.
ثالث ًا :این علم دایمی و بالشرط است .یعنی عاملی و حاجبی نمیتواند این علم گسترده را محدود
کند.
اما علم ائمه به رغـم گستردگی و ویژگی:
 -1سورة بقره ،آیة . 255
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الف :تمام ًا از ناحیة خداست.
ب :گسترة علم آنها در چارچوب اصول و ضوابط خاص است.
ج :دایمی و همیشگی نیست.

در مورد سوم در کتاب شریف کافی آمده است:
از امام صادق(ع) پرسیدند:
 آیا امام دارای علم غیب است؟امام در پاسخ فرمودند:

َ َ َ نْ إِ�ذَ أَ َ َ أَ نْ َ ْ َ َ ّ َ َ ُ َّ �ذَ َ
ش�ئ ا ْعل َمه ا للُه ِلک.
لا و ل ِك� � ا � را د � � ی�علم ا ل��
ٍ

1

خیر ،اما امام هرگاه بخواهد بر چیزی آگاهی یابد،
خداوند او را به آن آگاه میکند.

ُ

َ َ

ْ

بديهي است این موضوع با بیان َسلو �نی ق� بْ� ِل ا نْ� تَ� ف� قـ�ـُِد و �نی سازگار است .زیرا اگر از امام امیـرالمؤمنین
علیبن ابیطالب(ع) و یا هر یک از ائمة اطهار(ع) چیزی پرسیده میشد ،اگر جواب نزدشان بود ،بالفاصله
پاسخ میدادند و گرنه با یک لحظه مکث ،پاسخ دقیق را مطرح میکردند.
برای روشنتر شدن این موضوع به یک حدیث جالب بسنده میکنیم:
 «معجزه بر چند نوع است که یکی از آنها خبرهای غیبی و اطالع از عالم غیب است ،که اگرپیغمبر از خدا درخواست کند و بخواهد تا از ماجرایی یا ماجراهایی از غیب آگاه شود ،خدای متعال
او را آگاه میکند.
روزی در سفر تبوک شتر پیغمبر(ص) گم شد .اصحاب آن حضرت برای پیدا کردن آن شتر به این
طرف و آن طرف رفته و به جستجو پرداختند .یکی از منافقان که همراه لشکریان بود ،از روی تمسخر
گفت :او میپندارد که پیامبر است و از آسمانها به شما خبر میدهد ،اما اکنون نمیداند شترش کجاست.
رسول خدا(ص) چون این سخن را شنید ،رو به افرادی که در حضورش بودند،کرده و فرمودند:
"''مردی از لشکریان سخن گفته است .ولی به خدا سوگند من چیزی را نمیدانم جز آنچه را خدا به من
یاد دهد .اکنون خداوند مرا به مکان آن شتر راهنمایی کرد .شتر من در همین وادی و در فالن دره است که
2
افسارش به درختی گیر کرده است .بروید و آن شتر را بیاورید''.
 -1کافی ،ج  ،1ص . 257
 -2زندگانی حضرت محمد خاتمالنبین(ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص . 608
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یکی از اصحاب به محلی که پیامبر(ص) دقیق ًا راهنمایی کرده بود ،رفت و زمام شتر را همانگونه
که پیامبر فرموده بود ،به شاخة درختی گیر کرده بود ،باز کرد و شتر را نزد پیامبر آورد.
َْ ْ ْ
َ -٧و ُم ن� ت� َهی ا ل ِحلِم.

حِ لم به معنای بردباری استِ .حلم صفت بسیار ممتازی است .بسیاری از بزرگانِ ،حلم را عالمت
عقل فراوان دانستهاند.
انسانها در دگرگونیها شناخته میشوند .امیرالمؤمنین(ع) در این باره میفرمایند:
َ َ ُّ َْ َ ُ
�فی ت�ق�ل�بِ ا لا ْحو ا ل عِل َم جَ�و ا ِه ِرا ل ِّر ج�ا ل.

1

در دگرگونیها و تغییر شرایط ،شخصیت افراد مشخص میشود.

ما معموالً در شرایط معمولی افراد متعادلی نشان میدهیم ،اما وقتی اوضاع دگرگون میشود و
امور به نفع ما پیش نمیرود ،اغلب عصبانی میشویم و از خود اعمال ناروایی بروز میدهیم و یا حتی
فریاد میکشیم؛ کاری که با عقل سلیم همخوانی ندارد.
به قول شاعر:
چو نیک درنگـری آنکه مـیکند فریاد

ز دست خوی بدِ خویشتن به فریاد است

هیچ کس به اندازة ائمة اطهار گرفتار نامالیمات و مشکل نشدند .ائمه نه تنها از ناحیة حکومتهای
جابر و حاکمان ظالم دچار ناراحتی شدید میشدند ،گاه از ناحية خوديها هم آزردهخاطر ميگشتند،
ولی در همة این موارد جانکاه صبر پیشه میكردند و بردباری نشان میدادند.
بردباری اغلب با سکوت بروز میکند ،اما بسیار اتفاق افتاد که وقتی ائمه با گستاخیهای عمیق
مواجه میشدند ،به استمالت از توهینکننده میپرداختند و میپرسیدندكه:
 اگر گرسنهای ،تا شما را سیر کنیم و یا اگر فاقد منزلی ،تا به تو پناه دهيم؟این است معنای منتهای ِحلم .یعنی آنها بردبار بودند،
آن هم در اوج بردباری.
کاربرد حلم

 -1حلم ،عالمت عقل

امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) استاد بزرگ اخالق و معرفت میفرمایند:
 -1نهجالبالغه ،حکمت . 217
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فُ ْ ْ َ فَّ ْ ْ
بِ� ُو �و ِرا لَع ق� ِل َی� ت� َو � ُرا ل ِحل ُم.

1

آقا میخواهند بفرمایند:

با افزایش عقل بر بردباری افزوده میشود.

 -بردباری در برابر مشکالت عالمت عقل است.

بنابراین هر قدر بر عقل آدمی افزوده میشود ،خروجی آن باید بردباری بیشتر باشد.
 -2حلم ،نشان علم

مولی الموحدین امیرالمؤمنین(ع) حلم را عالمت دانش باال میدانند و میفرمایند:
ْ
َ ُ ْ ْ
لحل ٌم.
کما ل ا ل ِعلِم ا ِ

2

کمال دانش ،بردباری است.

دانش زمانی دارای اهمیت و ارزش است که شخص بتواند به هر دلیل خویشتندار باشد.
 -٣حلم ،نشان مسؤول با تقوا

امامامیرالمؤمنین(ع)میفرمایند:
یک مسؤول باید در برابر خالف زیر مجموعة خود گذشت کند و واکنش تند نشان ندهد.نَّ
ْ ْ
ًَ َ
قَ َ
َ
ل� ُم َم نْ� ا�ذا �د َر َع ف�ا َوکا نََ ا ل ِحل ُم �غ ا ِل ب�ا علی ا ْمرِهِ .
اِ �ما ا لح ی

3

بردبار کسی است که با وجود داشتن قدرت،
گذشت کند و بردباری بر کارهای او سایه اندازد.

معموالً عصبانیت افراد از کسانی است که قدرت اعتراض و احیان ًا تنبیه خاطی وجود داشته باشد.
مولی الموحدین امیرالمؤمنین(ع) بردباری را با داشتن قدرت ستودهاند.
ُ َ َْ
َ -8و ا ُصول ا لکَرم.

کرم به معنای بزرگواری و شرافت و صفات نیک است.
ُ
ا صول جمع اصل است و به معنای پایه ،اساس ،بنیان و ستون است .پس معنای فراز فوق چنین است:
 -1غرر الحکم ،حدیث . 4274
 -2همان ،حدیث . 7231
 -3تفسیر قرآن ناطق ،آیتاهلل محمدی ری شهری ،ص .96
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گ َمنشی و شالودة شرافت و اساس صفات خوب هستید.
شما اصل بزرگواری و ستون بزر 

بزرگواری صفتی قراردادی نیست ،بلکه حاصل اعمال و رفتاری است که عکسالعمل آن در جامعه و بین

مردم شهرت به بزرگی شود و مردم عامل آن را بزرگوار بدانند.
بسیاری از سران و حاکمان مستبد و زمامداران مردمگریز سعی داشتند با تبلیغات گسترده برای
خود در جامعه موقعیتی کسب کنند ،اما تالش آنها و حامیان آنها بیهوده بود؛
زیرا ُمشک آن است که خود ببوید ،نه آنکه عطار بگوید.
امام صادق(ع) طی بیانی عالمت کرم را برمیشمارند:
ََ َ ةٌ َ ُ ُّ َ َ َ ْ
ث�لا ث�� ت�د ل علىكَرِم ا ل َم ْرِء
1
ُح ْس نُ ا ْل خُ�ُل ق َ َ ،ك ظْ� ُ ا ْل�غَ ْ��� َ ،غَ �ضُّ َ ْ
�.
ِ� و م ی ظِ و
ا لطر فِ
�
سه چیز است که نشانة بزرگواری است:
 اخالق خوب، فروخوردن خشم، -و پاک چشمی.

همچنین امام صادق(ع) دربارة شخصیت پایدار ائمة اطهار(ع) میفرمایند:
فُ
ُ ُّ
َ أَ ُ ُ ّ َ
ن� ْح نُ� � ْصلك ِل خ� ْی�ر َو ِم نْ� � ُر و ِع نَ�اكل بِ� ٍّر.
ٍ

2

ما ریشة همه خوبیها هستیم و هر نیکی و خوبی و خیری از شاخههای وجودی ماست.

ق َ َ ُْ
َ -9و �ا د ة� ا لا َمِم.
ق�ا َد ة� جمع قائد است ،و قائد ،معنای رهبر ،پیشوا ،امیر و راهنما دارد.

ُ

ا َمم جمع امت است و معنای جمعیت ،گروه و مردم میدهد.
پس خالصة فراز نهم زیارت جامعة کبیره چینن است:
شما ائمه تمام ًا رهبران مردم و پیشوایان ملتهایی هستید که قصد سعادت و رستگاری را دارند.
پیداست که ائمة اطهار(ع) امام و پیشوای اهل حق هستند .آنهایی که رستگاری را آرزو دارند و راه
نیل به این هدف بزرگ را در راهنمایی ائمه(ع) میدانند .راهی که خود پیشوایان از آن صراط مستقیم
میروند و به نتیجه هم میرسند.
 -1تحفالعقول ،ص  - 319بحاراألنوار ،ج  ،75ص . 232
 -2اصول کافی ،ج ( 8جدید) ،ص . 242
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معلوم است افراد و یا تشکلهایی که راه ضالل و گمراهی را انتخاب کردهاند ،نه تنها به ائمه
بیتوجهاند ،بلکه با آنان دشمناند و با اشکال مختلف دشمنی خود را به آنها نشان میدهند.
بنابراین میتوان فراز فوق را چنین معنا کرد:
شما امام ،پیشوا و راهنمای ملتهایی هستید که به راستی خواهان هدایتند و همچنین شما راهبر
گر وههایی هستید که خدا خواهند.
ائمة اطهار وقتی آمادگی مردمی با چنین خصلتی را مشاهده کنند ،چون خود هدایت یافت ه و اصوالً
هدایت مطلقند ،پیشوایی آنها را میپذیرند و آنها را به صالح و فالح راهنمایی میکنند.
افراد خداخواه براساس هدایت ائمه ،خدا محور میشوند .خدا محوری یکی از عالیترین صفات افراد
برجسته و بزرگ است.
در کتاب شریف کافی حدیثی از امام صادق(ع) آمده است:
َّ ْ أَ ْ ضَ َ تَ خْ ُ َّ َ َ َ ٌ ُ َّ َ �زَ َ ْ ُ �ؤْ نُ َ �شَ ْ ئ ً َ َّ ُ ْ َ ْ َ قّ
�إِ ن� ا ل� ر� لا ��لو �إِ لا و فِ��یها عا ِلمكلما ا د ا لم ِم�و ن� ی��ا رد هم �إِ لى ا لح ِ�
ًَ َ
ََ
�شَ ْ ئ ت َّ َ ُ ُ ْ 1
َو �إِ نْ� ن�ق� ُصو ا ی��ا �ممه لهم.

زمین هیچگاه از امام خالی نیست ،تا اگر به عنوان دین چیزی را به دین افزودند،
برطرف کند؛
و یا اگر چیزی را کم کنند ،کامل نماید.

َ ُ َ نّ
ل�َعِم.
 -10و ا و لی�ا ء ا ِ
ُ
ا و لی�ا ء جمع ولی و به معنای سرپرست ،پیشوا ،مالک و صاحب است.
نِ�َعم جمع نعمت است .نعمت به معنی مال ،رفاه ،خوشی ،برخورداری و زیادی روزی است.

گفتنی است که خداوند متعال خالق ،رازق و هادی ماست .اما رزق ما و دیگر موجودات عالم نه فقط
به خاطر ائمة اطهار(ع) ،بلکه از طریق ائمه و با دست ائمه روزی میخورند .این یک مسألة عرفانی نیست،
بدتر آنکه عدهای کم اطالع اینگونه بحثها را نظری و یا امتحان میدانند .آنها به خود اجازه ندادند
حتی یکبار به معنای روایت معروف بپردازند:
ثََ تَ ْ�أَ ْ ضُ َ َّ
ُ ْ ُ قَ ْ َ َ َ ُ ُ
لس َما ُء.
� ا ل ر� و ا
بِ�ی�م�نِهِ ر �زِ � ا لو ر ى و بِ�و ج�و دِهِ � ب�� تِ

2

 -1کافی ،ج  ،1ص  -178بحاراألنوار ،ج  ،23ص .27
 -2مفاتیحالجنان ،دعای عدیله.

شرح زيارت جامعة كبيره

از برکت وجودی امام زمان(عج) است که همة موجودات روزی میخورند،
و زمین و آسمان به وجود ذیجود او دارای ثبات و آرامش است.

امام امیرالمؤمنین(ع) فرمودهاند:

ةَ ْ
َ َ نَّ َ نّ
ل�َعِم َسَع� ا لما ِل،
ا لا و اِ � ِم ن� ا ِ
ْ
َ فْ َ ُ
َ ةُ ْ َ
َو ا � ض�ل ِم نْ� َسَعةِ� ا لما ِل ِص ّح� ا لبَ�د نِ�،
َْ ْ
َ ْ َ َْ
َ فْ َ ُ
1
َو ا � ض�ل ِم نْ� ِص ّحةِ� ا لبَ�د نِ� ت�ق� َو ى ا لق�ل�بِ.

ِ
گشایش روزی است،
بدانید که از نعمتهای الهی
ِ
گشایش روزی ،تندرستی است،
و باالتر از
و از تندرستی باالتر ،تقوای درونی و پاکی نیّت و سالمتی دل است.

گشایش مال و تندرستـی و سالمتـی دل ،جملگی متعلق به خداست که در اختیار ائمة اطهار(ع)
قرار دارد.
َْْ
َ -11و َع ن�ا صِ� َر ا لا ب�را ِر.
َع ن�ا صِ� ر جمع عنصر است و معنای اصل ،جوهر و ژن دارد.
َ
ا ب�را ر جمع بَ َر و یا جمع بار است و معنی نیکوکار میدهد.

پس با این برداشت معنای این فراز از زیارت جامعه چنین است:
شما ائمة اطهار اصل و جوهرة نیکوکاران و یا نیکوکاری هستید.
نیکوکار اسم است ،ولی نیکوکاری صفت .میتوان به جرأت گفت که ائمة اطهار اصل و اصول
و بنیاد نیکوکاری ونیکوکاراناند.
هر کس در هر جای عالم کار خیری انجام دهد ،به شما برمیگردد؛
چنان که همه چیز به آب زنده است.
ُ
َ َ�َع ْل ن�ا م نَ ا ْلما ء ُک ّ �شَ ْ� َحٌ
ی.
ِ�
وج
ل
ِ
ی
ی
ٍ

2

ما همه چیز را با آب زنده کردهایم.

همانگونه که حیات همة جانداران به آب است ،اصل و اساس نیکوکاری هم به ائمه برمیگردد.
چون آنها بَ ّر مطلقند .از طرفی بَ ّر همان بیابان وسیع است که تا چشم کار میکند ،کوه یا دریا و یا جنگل
 -1نهجالبالغه ،حکمت .388
 -2سورة انبیا ،آیة .30
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آن را محدود نمیکنندَ .ب�رّ هم به معنای نیکی پایانناپذیر ،ادامهدار و پربرکت است.
ائمة اطهار تمام ًا ریشه بَ ّر و نیکیاند؛ آن هم نیکی گسترده و بسیار عمیق.
َْ
َ
َ -12و د عا ئِ� َم ا لا خ�ی�ا ِر.
َد عا ئِ�م جمع َدعا َمه به معنای ستون و تکیه گاه است.
ا خ�ی�ا ر جمع خیر به معنای برگزیده و بهترین است.

در نتیجه این فراز را چنین معنا میکنیم:
شما ائمة اطهار(ع) تمام ًا تکیهگاه نیکیها ،خوبیها ،زیباییها و کارهای ارزشمند هستید.
میتوان فراز دوازدهم را در امتداد فراز یازدهم معنا کرد ،یعنی:
شما که اصل و اساس نیکوکاران هستید ،ستون استوار بهترینها و برگزیدهها میباشید.
امام صادق (ع) در همین مورد حدیثی نغز و ارزنده دارند:
فُ
ُ ُّ
َ أَ ُ ُ ّ َ
ن� ْح نُ� � ْصلك ِل خ� ْی�ر َو ِم نْ� � ُر و ِع نَ�اكل بِ� ٍّر.
ٍ

1

ما ریشة همه خوبیها هستیم و همة نیکیها از شاخههای ما هستند.

مرحوم عالمة مجلسي نکتة قابل توجهی در مورد همین فراز بیان میکند:
تمامی نیکیها در مکتب اهل بیت(ع) آموزش داده میشود .هر کار نیکی اگر چهمستند به امامان هم نباشد ،ریشه و اساس آن در مکتب آنان یافت میشود .خدمت به بندگان
خدا ،احترام به سالمندان ،نیکـی به خـانواده ،خوشخلقی ،وفای به عهد ،انضباط ،دقت و...
از آموزههای افتخارآفرین مکتب تشیع است؛
و از سوی دیگر ،آموزههای نیکوکاری اهل بیت(ع) با فطرت انسانی و مصلحت اجتماع
همخوانی کامل دارند.
جامعهای که براساس آموزههای نیکوکاری سامان یابد ،جامعهای با نشاط و پرتحرک
خواهد بود.
نکتة آخر در معنای عناصراالبرار آن است که بگوییم:

همة نیکوکاریها منتسب به امامان(ع) هستند.

2

 -1اصول كافي ،ج  ، 8ص.242
 -2بحاراالنوار ج ،102ص  ،135هر دو مورد از کتاب ارزشمند تفسیر قرآن ناطق برگرفته شدهاند.
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ةَ ْ
َ -13و َسا َس� ا ل ِع ب�ا ِد.

سا َسه جمع سائس است .سائس معنای سیاستمدار دارد.
ِع ب�ا د جمع عبد است و معنای بندگان میدهد.
بنابراین فراز سیزدهم هم معنایش چنین است:
شما سیاستمدارترین مردم عالم هستید.
سیاست یکی از مهمترین مسأله در دنیای امروز است .دنیای پیچیدة امروز را سیاستمداران
اداره میکنند .آن کشوری که دارای حاکمان سیاسیتر باشد و سیاستمدارانش بتوانند بهتر معادالت
بینالمللی را بفهمند و درک کنند و در حل معادالت موجود جهانی موفقتر باشند ،مسلم ًا کشور و مردم
کشور خود را بیشتر و بهتر در مسیر توسعه و پیشرفت قرار میدهند .بگذریم که سیاستمداران امروز
عالم اغلب افـرادی ش ّیاد ،دروغگو ،حیلهگر ،کالهبردار ،خائن و ...هستند ،اما این واقعیـت در درستی
بحث ما تردیدی باقی نمیگذارد.
بهرغم تغییرات گستردة امروز در روابط بینالملل ،هنوز هم سهم سیاستمداران در هدایت جامعه
و نقش برجستة آنها تغییر نکرده است.
اماعالَمائمةاطهار(ع)عالَمدیگریاست.آنهاکههمگیخداخواه،خدامحوروعاشقخدایند،سیاست
اعالم شدة آنها خدامحورخواستن و خدا محورکردن جامعه است .این سیاست در همة عرصهها و زمینهها
اصل است و هیچ عاملی نمیتواند این سیاست را ُکند و یا کم رنگ کند.
این سیاست ،سیاست خدای ازلی و ابدی است .خداوند سبحان فرموده است:
ُ َ َّ أَ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ � ْ َ قّ
ی� ا لح ِ�
هو ا ل�ذِ ی � رسل رسو له بِ�ا لهد ى و ِد نِ
ُ ظْ َ ُ َ َ ّ ُ ّ َ َ ْ َ َ ْ ُ �شْ ُ
نَ 1
ِلی��هره على ا ِ �
ی�كلِهِ و لوكرِه ا لم� ركو �.
لد نِ
ِ
ِ

او کسی است که پیامبر خود را با دین حق و برتر برای هدایت فرستاد،
تا تفکر خداباوری را بر هر تفکر باطل دیگری برتری و پیروزی دهد؛
هرچند کافران خوش نداشته باشند.

برترین سیاست و بزرگترین سیاستمدار

این درست است که کافران و مشرکان همواره در برابر نهضـت انبیـا مقاومت کرده و با اشکال

 -1سورة صف ،آیة . 9
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مختلف در مسیر حاکمیت توحید مانعتراشی کرده ،به جنگ با پیامبران برخاستهاند و بسیاری از انبيا
را به قتل رساندهاند ،اما به نظر ما مقصر اصلی ،متفکران و افرادی بودهاند که با تفکر زشت ضدخدایی
خود ،ضدیت با ادیان الهی را «تئوریزه» کرده و به عنوان یک «تفکر» در جامعه مطرح کردهاند.
عجیب است که حاکمان ستمگر و مردمگریز که اکثریت قریب به اتفاق آنها افرادی بیسواد
و بیظرفیت بودهاند ،با زور بازو و ضعف توحیدیان ،قرنها موحدان را سرکوب و یا سر به نیست
کردهاند .آنها در این راه تنها نبودند ،بلکه همواره افرادی خودفروخته ،دنیاطلب ،ترسو و منافق بهعنوان
وزیر ،مشیر ،دانشمند و سیاستمدار در خدمت آنها بودهاند تا به خونخواران تاریخ در خونخواری
کمک کنند؛ كه اینها از دید خیلیها ،سیاستمدار قلمداد شدهاند.
گروه دوم سیاستمدارانی بودهاند که با آرامش و صالحیت به نصیحت ملوک و حاکمان پرداختهاند.
سعدی از این دست سیاستمداران بود که زهر نصیحت را در قالب شعر شیرین به پادشاهان ارایه
داد .از جمله کارهای سعدی چنین است:
به نوبتنـد ملـوک انـدر این سپنـج سرای

کنون که نوبت توستای َملِک به عدل گرای

سعدی حكيمي قابل تقدیر است .آثار ارزشمند سعدی درنظم و نثر دلیل روشن ماست .افرادی مانند
سعدی كه اندیشیدهان د و میاندیشند ،بسیار قابل تقدیرند .اما بهترین سیاستمدار کسی است که با قول
و فعل و سکوت خود نقش برجستهای در حاکمیت توحید به عهده بگیرد.
گفتنی است که در روی زمین و زیر این آسمـان هیچ کس در این نقش به پای ائمـة اطهار(ع) نمیرسد.
به همین دلیل است که آنها را سیاستمدارترین انسان ها و راهبران جهاني میشناسیم.
یعنی هیچ کس به اندازه ائمة اطهار(ع) با تالش شبانه روزی در صدد اجرای سیاست خداوند ،حاکی
بر خدامحوری بر پهنة هستی نیست و هیچکس هم به اندازة آنها در این عرصه موفق نبوده است.
َ
ْ َ
َ -14و ا ْرکا نَ� ا ل بِ�لا د.
َ
ا رکا ن� جمع رکن است .رکن هم یعنی اصل ،اساس ،پی و شالودة هرچیزی.

بِ�لا د جمع بلد است .بلد هم معنای شهر ،آبادی و خالصه منطقه و مکان دارد.
رکن هر چیزی قاعده و ستون همان چیز است .از آنجایی که ساختمان روی پی و ستون استوار
میشود ،هر نوع آسیبی که به ستون وارد آید ،ساختمان به کلی از بین میرود .دیوار ساختمان و زرق و
برق و روبنای ساختمان چندان مهم نیستند .به همین دلیل در تعمیرات ،ممكن است آنها را تغییردهند؛

شرح زيارت جامعة كبيره

اما ستون را نمیتوان تغییر داد.
به قول شاعر

خـانه از پـای بست ویران است

خواجه در فکـر نقش ایوان است

پای بست همان ستون و شالوده است .چنانچه پایبست ساختمانی خراب شده و یا ت ََرک برداشته
باشد ،هیچ راهحلی برای ساختمان ،غیر از تجدید بنا نیست.
نکتة زیبایی که در این فراز از زیارت جامعه نهفته است ،این است که:
پایداری امنیت روحی و معنوی و فکری هر جامعهای،
به رهبری آن جامعه مربوط میشود.
اگر رهبر جامعه ّ
مهذب ،مدیر و خدامحور باشد،
امنیت آن جامعه برقرار و پایدار میماند.

عکس آن هم صحیح است .بنابراین مثل حضور ائمة اطهار در بین مردم مانند ستون ساختمان و
عمود خیمه است و این تشبیه زیبایی است.
امام باقر(ع) میفرماید:
َ ُ َّ َ َّ َّ أَ َ ْ أَ أَ َ َ أَ ْ َ
جَ�َعله ُم ا للُه ع�ز َو جَ�ل � ْركا نَ� ا ل� ْر ضِ� � نْ� ت� ِمی�د �بِ� هلِها
َ ةً
ُ َ ْ َ
َو ع ُمد ا ل�إِ ْسلا ِم َو َرا �بِط�
ََ َ
َُ ُ 1
یل هد اه.
على س بِ�� ِ

خداوند متعال امامان را ارکان زمین قرار داد تا زمین اهل خود را نلرزاند،

َ

و ایشان را ستونهای اسالم و پاسداران راه هدایت خویش قرار داد.

چون ا رکا نَ� ا بِل�لا د فراز اساسی و بسیار مهمی است ،قدری بیشتر در این مورد صحبت میکنیم:
شما ائمة اطهار تمام ًا ستونهای استوار ،آرامش شهرها و آبادیها و مناطق مختلفاید .زیرا برای
آبادی هر منطقهای به اسباب و لوازم مخصوص نیاز است .در فرازهای قبل دیدیم همانگونه که همه چیز
مقدس ائمة اطهار(ع) را برای آبادانی شهرها و سکنة شهرها و آبادیها
به آب زنده است ،خداوند وجود ّ
قرار داده است .پیداست تا مردم آرامش نداشته باشند ،رفاه ظاهری به تنهایی توان ایجاد آرامش در مردم را
ندارد .وضعیت اجتماعی و روانی مردم مغرب زمین دلیل ماست .مردم اروپا و آمریکا از نظر ظاهری
در رفاه به سر میبرند ،اما چون از معنویات تهی هستند ،آرامش ندارند.
 -1اصول کافی ج  ،1ص .198
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دولتهای مستبد و غارتگر آنها برای آنکه مجبور نباشند پاسخی برای ناآرامیهای رو به ازدیاد
جامعه خود بدهند ،بهطور دایم برای دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسالمی مشکل ایجاد میکنند
تا به مردم خود و دیگر همپیمانان خود القا کنند که مسلمانان به دلیل دور ماندن از قافلة تمدن و نداشتن
آزادی قلم و بیان؟! از پیشرفت دور ماندهاند!!
هرکس اطالع کمی از اوضاع اجتماعی اروپا و آمریکا داشته باشد ،دروغ بودن این ادعا را متوجه
میشود .مث ًال در آمریکا تولید و فروش انواع سالح س ُبک آزاد است و مردم به راحتی میتوانند هر نوع
سالحی را که دوست دارند آزادانه تهیه کنند.
این سالحها به دو منظور خریده میشود:
 -1کمک به کمپانیهای تولید سالح که حامی رؤسای جمهوریاند.
 -2دفاع از جان و اموال خود در برابر تهدیدات دایمی آد م ُکشها ،دزدهای حرفهای و تروریستها.
در این کشورها پلیس دارای اقتدار باال و خشونت وسیع است .به سادگی تیراندازی میکند و به
ی ُکشد و افراد مشکوک را به حبسهای طویلالمدت محکوم میکند تا آرامش ظاهری
راحتی آدم م 
ایجاد شود .اما همه میدانند که این آرامش بسیار سطحی و ظاهری است .زیرا وقتی خورشید غروب
ی شود .مردم آمریکا یادگرفتهاند که پس از غروب آفتاب از خانه
میکند ،فعالیت آدمخواران آغاز م 
خارج نشوند و یا حداقل از محافظان شخصی استفاده کنند .آیا آمریکا «کاپیتالیزم» نیست؟ و این
کشور به لحاظ تکنولوژی به پیشرفتهای چشمگیر نایل نشده است؟
گفتنی است که پس از انقالب کبیر فرانسه در  1789میالدی ،مردم کشورهای غربی به خاطر
بدآموزیهای اربابان کلیسا و همدلی و هماهنگی آنها با زمامداران مردمگریز ،از آنها دل پرخونی
داشتند .یکباره ترک کلیسا کردند و آموزههای کلیسا را به فراموشی سپردند و ضد خدا و یا حداقل
منکر خدا شدند .امروز حاصل همان بیخداییها به جان آنها افتاده و آرامش و امنیت را از آنها سلب
کرده است.
این بحث را در اینجا بدین جهت آوردیم تا روشن شـود رفـاه اقتصـادی به هیچ وجه آرامبخش
نیست.
ما ّ
بالذات نیازمند به خداییم و هیچ موضوعی نمیتواند منکر این حقیقت شود.
ائمة اطهار(ع) نیز به عنوان نمایندگان تاماالختیار خداوند،
عامل اصلی آرامش روحی جامعه و امنیت باطنی مردماند.
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ْ
َ
حدیثي در شرح ا رکا نَ� ا ل بِ�لا د

برای روشنتر شدن این بحث به ارایة چند حدیث اکتفا میکنیم:
حدیثی در این باب در دو صفحه قبل آوردیم و در حدیث دیگری نیز آمده است:
َ ْ َا �ذَ َك َ َ خَ ْ أَ ُ أَ ْ َ
� ا ل� ْر ض� �بِ� هلِها.
لو ل ِل� لسا � تِ

1

اگر حجت وجود نداشت ،زمین اهلش را نابود میکرد.

زیبایی و دلنشینتر دیدن روایت فوق زمانی است که آن را در کنار آیة زیبایی از کالم خداوند
متعال قرار دهیم .آنجا که میفرماید:
نَّ ََّ ُ ْ ُ َّ
َ ْ أَ ْ ضَ أَ نْ َت�زُ َ َ ْ َ ت نْ أَ ْ َ َ ُ
ْ أَ َ ْ َ ْ
� و ا ل� ر� � � � و لا و ل ئِ� ن� �زا ل�ا �إِ � � مسكهما ِم ن� � ح ٍد ِم ن� ب�عدِهِ
�إِ � ا لله ی�م ِس ك� ا لسما و ا تِ
ًَُ
َّ ُ
2
�إِ ن�هكا نَ� َحلی�ما �غ ف�و را.
خداوند آسمان و زمین را نگاه میدارد تا از مسیر خود منحرف نشوند،
و هرگاه منحرف گردند،
کسی جز او نمیتواند آنها را نگاه دارد.
او بردبار و آمرزنده است.

ََ َ ْ
� ا لا ی�ما نِ�.
 -15و ا �بو ا ب
َ
ا �بو ا ب� :جمع باب است و باب یعنی درب ورود.
ا ی�ما ن� :یعنی باور درونی.

این نکته یک حقیقت است که ائمة اطهار مظهر اسما و صفات حضرت حق هستند .باور داشتن به
اوامر و نواهی الهی موضوعی نیست که به سادگی مورد تأیید همگان واقع شود .اصل موضوع مربوط
به خداست .خداوند نیز باب باورداشتن حقایق هستی را ائمه(ع) قرار داده است .بدون رضایت و هدایت
اهل البیت(ع) ممکن نیست کسی مسلمان شود و بر مسلمانی اهتمام ورزد و در این باور پایدار بماند .چنانکه
امیرالمؤمنین(ع) باب علم پیامبر(ص) است.
ش بینظیر پیامبر(ص) قطرهای بهره
ممکن نیست کسی بخواهد از اقیانوس بیکرانه و بیکنارة دان 
ببرد و نیازمند به امیرالمؤمنین(ع) نباشد.
 -1بحاراألنوار ج  ،57ص . 213
لاَیا َع ْن ُق َّم َو أَ ْهلِهِ...
ان غ َْی َب ِة قَائ ِ ِم َنا(ع) إِلَى ُظ ُهو ِر ِه َو لَ ْو لاَ َذل َِك لَ َساخَ ِت الأْ َ ْر ُ
َو َذل َِك فِی َز َم ِ
ض ب َِأ ْهلِ َها َو إِ َّن الْ َملاَ ئ َِك َة لَ َت ْد َف ُع الْ َب َ
 -2سورة فاطر ،آیة.41
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پیامبر(ص) فرمودهاند:

َ نَ َ نَ ةُ ْ ْ َ َع ٌ َ
ِیّ بَ�ا بُ�ها
ا �ا م ِد ی��� ا ل ِعلِم و ل
َ
َ تُ�ؤْ تَ ْ ُ ُ تُ َّ
أ
َ
1
� �إِ لا ِم نْ� � بْ� َو ا بِ�ها.
و لا � �ی ا ل ب�ی�و
من شهر علم هستم و و علی در ورودی آن است،
و به شهرها وارد نمیشوند مگر از دروازههای آن.

این موضوع نه تنها نیاز همیشگی انسانها را به هدایت دایمی ائمة اطهار(ع) نشان میدهد ،بلكه
نیاز دایمی مردم را در همة عرصههای علمی در طول تاریخ به ائمه روشن میکند.
پس معنای ا �بو ا ب� ا لا ی�ما ن� چنین میشود:
شما ائمة اطهار تمام ًا دروازة ورودی به ایمان ،اخالق ،علم ،تعهد ،پاکدامنی ،ایثار ،عدالت ،و دوری
از بیایمانی ،ظلم ،بیحالی و بیخاصیتی هستید.
ُ
َ
َ -16و ا َم ن�ا َء ا ل ّر ْحما نِ�.
ُ
ا َم ن�ا ء :جمع امین است .امین هم معنای امانتدارِ ،سر نگهدار و رازدار دارد.

ّ

َ
َ
ا ما ن� ت� هم از همین خانواده است .ریشة همه اینها واژة «ا ْم ن�» است.
َ
ا م� نی� هم از همین قبیله میباشد؛ ایمان ،مؤمن ،تأمین و ...هکذا.

در قرآن کریم از این واژگان زیاد مشاهده میکنیم .این خود نشان روشنی از کاربردی بودن این
نون» 17 ،بار
کلمات است .مث ًال  33بار کلمة «امن» 33 ،بار «آ َم ّنا» 2580 ،بار «آ َم ُنوا» 87 ،بار « ُیؤمِ ُ
«ایمان» 144 ،بار «مؤمنین» و  22بار «مؤمنات» مشاهده میشود.
در مجموع در کالم خداوند رحمان نزدیک به  3186بار از این کلمات آمده است.
رحمان نیز واژة بسیار زیبا و جزو اسما ُءالحسنای الهی است .از این واژه در قرآن  170بار به کار
گرفته شده است.
بی هیچ گفتگو کلمة مبارک رحمان که نشانگر رحمانیت عام و مطلق خداست ،گاه به جای اسم
پروردگار به کار رفته است .مث ًال وقتی میگوید:
ََ ْ
َ
َ
ا ل ّر ْحم نُ� على ا لَع ْر�شِ ا ْس ت�و ى.

2

 -1گزیدهای جامع از الغدیر ،ص . 508
 -2سورة طه ،آیة . 5

خداوند بر همة هستی اشراف دارد.
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یا در سوره یس از زبان کافران که در قیامت زنده میشوند ،میگوید:

َ
ْ ُ
ُّ
َ نُ خَ
لص فَ��إِ�ذا ُه ْ م نَ ا ْل�أ ْ�د ا ث
� �إِ لى َربّ�ِه ْم َی� ن� ِسلو �ن .
و � فِ�� �فِی ا و ِر
م ِ� ج ِ
ِ
قَ
قُ
َْ
َ َ
�ا لو ا ی�ا َو ی�ل ن�ا َم نْ� ب�َع ث� ن�ا ِم نْ� َم ْر� ِد ن�ا ه�ذا
َ َ َ َّ ْ ُ
ما و عد ا لرحم ن�
َ َ ْ ُ
نَ 1
َو َصد ق� ا ل ُم ْر َسلو �.

زمانی که نفخ صور شود ،همة آنها به سوی پروردگارشان به راه میافتند.
کافران میگویند :وای بر ما! چه کسی ما را از قبرهامان برانگیخت.
این همان وعدة خداست و پیامبران راست میگفتند.

با این مقدمه معنای پانزدهمین فراز از زیارت جامعة کبیره چنین میشود:
شما ائمۀ اطهار(ع) همگی امانتدار الهی و حافظ اسرار پروردگار و نگهدارندة ارزشهای آسمانی و
خالصه امین کردگار و محبوب آفریدگار و مطلوب او هستید.
اگر بپذیریم که در قرآن کریم گاه منظور از امانت ،مقصود امامت است:
ةَ
َ ْ َ َ ةَ ْ ُ َ ْ
اِ نّ� ا لا ما ن�ـ� �فِی ا لق� ْرا نِ� ا لِا ما َمـ�.

2

کلمة امانت در قرآن هرجا آمده است،
مقصود امامت است.

امامت هم همواره پاسداری از ارزشهای الهی و هدایت مردم در این سمت و سو و دعوت از مردم به

ایمان ،باورهای الهی و پاسداری از آنهاست.

گفتیم که ائمة اطهار(ع) همواره موجب قرار و آرامش بالد و شهرها بوده و هستند .این موضوع امری
ثابت شده است .بنابراین پشت کردن به آنها ،نا امنی فکری و ناآرامی روحی را در پی دارد.
پیداست که اگر در جامعه افراد به دلیل بیایمانی دست به ناامنی بزنند ،دلیل آن را نباید در مسائل
مادی مانند ضعف قانون و یا ضعف نظارت بر جامعه و یا ضعف پلیس دانست .زيرا ریشة هر بیماری
ُ
را باید در علت بیماری جستجو کرد .معنویات هم باید از زبان «ا َم ن�ا ُء ا ل َّر ْحم ن�» شنید و شرح و بسط آنها
را از آنها خواست .چون فقط ائمۀ اطهار (ع) سخنگویان الهی هستند و بس .چرا كه آنها در عمل ،پاسدار دین
و ارزشهای آسمانی و حافظ آرمانها و ترويجكنندة خوبيها و آشنا به زبان درست تبلیغ و از همه مهمتر
دارای آگاهی کامل از سیاست و خواستهای پروردگارند.
 -1سورة یس ،آیات  51و . 52
 -2بحاراالنوار ،ج  ،33ص .273
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نَ َ َ ْ َ ةُ
َ ُ َ ةَ نَّ نَ َ َ فْ َ ةَ ْ ُ ْ َ نَ َ تَْ ةَ خ َ َ َ ّ ْ
ُُ
لله َو َب�َرکا ت�ه.
�ِ ا لعا لم�
17تا -20و سلا لـ� ا ل� ب�ی��ی� و ص�و � ا لمرسل�ی� و ِع�ر� ِ�ی�رةِ� ر ب
ی� و رحمـ� ا ِ

از آنجایی که فرازهای شانزدهم ،هفدهم و هیجدهم تقریب ًا در یک راستاست ،به عبارت دیگر
تأکید و تا حدی تکرار فرازهای گذشته است ،آنها را یک جا توضیح میدهیم:
سلا له به معنای عصاره ،خالصه و چکیده است .فرزند را از آن جهت سالله میگویند ،چون خالصه
شدة ویژگیهای پدر و مادر است.
نَ� ب� ّي�� ني� :معنای پیامبران را دارد.
ُمر َسل� نی� :مانند ن� ب�ی�یّ� ن�  ،دارای همین معناست.
َص ف�َو ه :به معنای زبده ،بهترین و برگزیده است.
ِعت�َر ت� :خانواده و خاندان معنی میدهد.
خِ�َی�َره :برگزیده ،منتخب و بهترین ،معنا میکنیم.
شماائمۀاطهار(ع)تمامتانخالصهشدةانبیاهستید.درضمنبهترینبرگزیدگانخداوندیدوخانواده
و خاندان بهترینهای خدا هستید؛ که رحمت و برکات خدا بر شما باد.
قب ًال گفتهایم و باز هم میگوییم:
واژههایی که در زیارت جامعه به کار رفتهاند ،هم معنا نیستند؛ هر چند هم مفهوم باشند .زیرا امام
هادی(ع) نخواستهاند فراهم آورندة یک نثر زیبا و دلپذیر باشند و معنا و مفهوم در درجة دوم باشد .بر
عکس ،امام دهم و معصوم دوازدهم که در تمامی علوم استاد و در رساندن پیچیدهترین مفاهیم به مردم
فوقالعادهاند ،خواستهاند با به کارگیری الفاظ رایج و کلمات عادی ،عالیترین عرفان شیعی را در
کوتاهترین جمالت مطرح کنند؛ کاری که الحق از عهدة انسانهای معمول برنمیآید ،زیرا ما انسانها
هم معرفتمان نسبت به ائمۀ اطهار(ع) محدود است و هم بیان و نثرمان ناقص.
بنابراین فراهم آوردن لغات و کلمات در زیارت جامعه گر چه متشابهاند و مترادف؛ ولی مشابه نیستند .یعنی
ُ َ ةَ نَ
ل���� ن » را ُ
«سلا لـَة�َا ل ُم َسل� ن
نمیشود مث ً
ی�» گفت.چرا كه نبی از رسول باالتر است.
ال واژگان «سلا لـ� ا ب ی ی�
ر
بنابراین:
ائمة اطهار(ع) عصاره و خالصه شدة همه انبیا هستند ،ولی بهترینها در مرسلین میباشند.

یعنی:
ائمة اطهار(ع) ساللة مرسلین نیستند ،بلکه ساللة بهترین آنهایند.
ائمه(ع) ساللة پیامبران بنیاسرائیل نمیباشند ،چون ساللة بهترین پیامبرانند؛ چون انبیای بنیاسرائیل
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بهترین پیامبران خدا نیستند و ائمة طاهرین از نسل آنها نمیباشند .برعکس ،چون حضرت ابراهیم(ع)
بهترینپیامبرالهیتاقبلازبعثتپیامبراسالم(ص)است،پیامبراسالموفرزندانایشان-كههمهازنسل
حضرت ابراهیماند -جزو بهترینهایند.
برای نزدیکتر شدن به معنای هفدهمین فراز زیارت جامعه به ارایة چند آیه بسنده میکنیم:
ّ ًَ ً
َّ ُ
ْ
َ ا�ذْ ُ ْ ْ ت
ه� َم �إِ ن�هكا نَ� ِص ِد ی�ق�ا ن� بِ� ّی�ا.
و كر �فِی ا ل ِك�ا �بِ �إِ ب�را ی

1

در شرح حال ابراهیم فکر کن ،که پیامبری صادق و روراست و درستکار بود.

فً
َ
َ أُ َ ةً قَ تً ّ
�إِ نّ� �إِ ْب�َرا ِهی� َمكا نَ� � ّمـ� �ا نِ��ا لِلِه َح نِ�ی��ا.

2

ابراهیم به تنهایی امتّی بود که مطیع فرمان پروردگار بود.

َ ً
ًَ تَّ خَ �ذَ َُّ ْ
ه� َم خ�لی�لا.
و ا �� ا لله �إِ ب�را ی

3

خداوند ابراهیم را برای دوستی خود انتخاب کرد.

ُ
قَ ْ نَ تْ َ ُ ْ أ ْ َ ةٌ َ َ نَ ةٌ ْ
ه� َم
�دكا �� لكم � سو � حس�� �فی �إِ ب�را ی

.

4

تحقیق ًا برای همة شما رفتار و عملکرد ابراهیم برای همیشه اسوه و الگو خواهد بود.

خالصه کالم

چون این فراز از زیارت جامعه یکی از فرازهای بسیار مهم زیارت است ،قدری بیشتر به آن
میپردازیم:
شما ائمۀ اطهار(ع) حامل و حاصل بهترین و برجستهترین و مطرحترین و برگزیدهترین ارزشهای

پیامبران میباشید .همچنین شما اهل و آل و عترت و خاندان بهترین خلق خدا پیامبر خاتماید.

گفتیم که پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) خود خالصه و عصارة همه هستی است که هر چه خوبان
همه دارند ،پیامبر اسالم یک جا داراست .از طرفی چون انبیای الهی برترین بندگان و یا بهتر بگوییم
برترین موجودات عالم هستند ،پیامبر اسالم خود پرافتخارترین و ارزشیترین و ارزشمندترین وارث
همة انبیا و فضایل همة پیامبران است .حال وقتی ما میخواهیم ائمۀ اطهار(ع) را معرفی کنیم و یا مخاطب
قرار دهیم ،آنها را به دور از اغراق و غلو ،عصـارة ارزشهای مطرح شده توسط انبیـا و برگـزیدهترین
 -1سورة مریم ،آیة .41
 -2سورة نحل ،آیة .120
 -3سورة نساء ،آیة .125
 -4سورة ممتحنه ،آیة .4
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و بهترین بازماندگان رسوالن میخوانیم.
وقتی پیامبر اسالم(ص) دارای تمامی خصلتهای پیامبران باشند که خداوند آن را با صراحت
اعالم میکند و میفرماید:
َ ما �أَ ْ َس ْل ن�ا َك� � لاَّ َ ْح َمةً� ل ْلعا َلم� نَ
ی�.
إِ ر
و ر
ِ

1

تو مظهر رحمت بیپایان خدا برای همة عالم هستی!

بنابراین شما ائمة اطهار(ع) ،خلیفه ،جانشین ،وارث و فرزند چنین پیامبری میباشید؛ که رحمت
بیپایان خداوند و برکاتش بر شما باد.
یک حدیث بدیع

در پایان این بحث یک حدیث زیبا را میآوریم .هنگامی که امام عصر ارواحنا فداه ظهور خود را
اعالم میکنند ،در کنار کعبه و پس از اقامة نماز خطاب به مردم میفرمایند:
َّ
َ أَ ُّ َ نَّ ُ نَّ نَ ْ َت نْ ُ ََّ َعَ َم نْ �ظَ َ َ نَ َ َ َ َ َّ َ
َُ
� َحق� ن�ا َم نْ� ُی� َحا جّ� ن�ا �فِی ا للِه
ی�ا � ی�ها ا ل�ا س �إِ �ا �س�� صِ� ر ا لله لى � لم�ا و سل ب
فَ نَّ أَ ْ َ َّ َ َ نْ ُ َ ُّ نَ آ َ َ فَ نَّ أَ ْ َ نَّ
آ
َ
َ
َ
َ
ّ ا
��إِ �ا � و لى بِ�ا للِه و م� ی�حا ج��ا �فِی � د م ��إِ �ا � و لى ا ل�ا ِس �بِ� د م عل�یها لسل م
َ َ نْ َ َّ نَ نُ فَ نَّ أَ ْ َ نَّ
نُ َ
َّ ا
و م� حا ج��ا �فِی �و ٍح ��إِ �ا � و لى ا ل�ا ِس بِ��و ٍح عل�یها لسل م
َ َ نْ َ َّ نَ ْ َ َ َ
َّ ا
و م� حا ج��ا �فِی �إِ ب�را ِهی�م عل�یها لسل م
فَ َّ أَ َ َّ
ْ َ َ َ َ نْ َ َّ نَ ُ َ َّ َ َّ ُ َ َ ْ َ آ
��إِ ن�ا � ْو لى ا نل�ا ِس � ب�را ِهی�م و م� حا ج��ا بِ�محم ٍد صل
یا لله علی�هِ و � لهِ
بِ�إِ
نَّ ّ نَ فَ نَ ْ ُ أَ ْ َ نَّ
فَ َّ أَ َ َّ
نَّ
َ
ََ
ل�� ّ�� نَ
��إِ ن�ا � ْو لى ا نل�ا ِس بِ� ُم َح ّم ٍد َو َم نْ� َحا جّ� ن�ا �فِی ا ل� بِ�یِ��
ی�
ی� ��ح ن� � و لى ا ل�ا ِس بِ�ا بِ ِی
َّ فَ َ أَ َ َّ
َ
َ
َ
َ
ّ 2
َو َم نْ� َحا جّ� نَ�ا �فِی ِك ت�ا �بِ ا للِه � ن� ْح نُ� � ْو لى ا نل�ا ِس بِ� ِك ت�ا �بِ ا للِه.
ای مردم!
ما خداوند را در برابر کسانی که به ما ستم کردند و حق ما را ربودند ،به یاری میطلبیم.
هرکس دربارة خدا با ما گفتگو کند ،من شایستهترین مردم نسبت به خداوند هستم.
و هرکس دربارة آدم(ع) با ما گفتگو کند ،من نزدیکترین مردم به آدم هستم.
و هرکس دربارة نوح(ع) با ما گفتگو کند ،من نزدیکترین مردم به نوح هستم.
هرکس دربارة ابراهیم (ع) با ما گفتگو کند ،من نزدیکترین افراد به ابراهیم هستم.
هرکس دربارة حضرت محمد(ص) با ما گفتگو کند ،من نزدیکترین افراد به محمد(ص) هستم.

 -1سورة انبیا ،آیة .107
 -2تفسیر قرآن ناطق ،ص  ،144به نقل از بحاراالنوار ،ج  ،52ص  ،223تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص . 65
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و هرکس دربارة پیامبران با ما گفتگو کند ،ما نزدیکترین مردم نسبت به پیامبران هستیم.
و هرکس دربارة کتاب خدا با ما گفتگو کند ،ما نزدیکترین مردم به کتاب خدا هستیم.

در این مورد به همین مقدار اکتفا میکنیم.
َ ّ َُ
َّ ة ُ
 -21ا لسلا م علی ا ئِ�مـ�ِا لهد ی
َ
سلا م به معنای سالم بودن ،صلح و دوستی ،بیعیب بودن ،آرامش ،دور بودن از آفات ظاهری و

باطنی و دعا برای سالمت است.
سالم عالوه بر معنای فوق ،معنای دیگری هم دارد.
وقتی قرآن کریم از ویژگیهای شب قدر و نعمتهای بیبدیل آن سخن به میان میآورد ،در پایان
میگوید:
1

َ َا ٌ َ َ ْ َ ْ َ
سل م ه
ِی َح تّ�ى َمطل ا ل ف��جْ ِر.
عِ

2

در شب قدر هیچ مانعی برای رشد و تعالی و عروج به سوی حق تا بامداد وجود ندارد.

سالم در آیة شریفة فوق اص ًال معنای معروف خود را ندارد .زیرا پس از بامداد شب قدر هم درود
خداوند برقرار است .بلکه در این آیه با توجه به موقعیت ممتاز شب قدر میخواهد بفرماید این شرایط

ویژه که برخورداری خاص بندگان از نعمت بارز و گستردة شب قدر است ،فقط تا طلوع فجر میباشد؛

یعنی تمدید نمیشود.

البته سالم معنای زیبای دیگری هم دارد.

سالم از اسمای حسنای الهی است.

سالم به معنی آرامش دهنده و آرامبخش است.

هیچکس و هیچ عامل و هیچ پدیدهای نمیتواند یاد و نامش آرامشبخشتر از یاد و نام خداوند باشد.

خدا این مهم را در کوتاهترین بیان و روشنترین کالم اعالم کرده است؛ آنجا که میفرماید:
َ ّ ْ
بِ�ذِک ِا تَ ْ َ ُّ ْ قُ ُ
�.
لله �طم ئِ� ن� ا ل�لو ب
ا لا � ر ِ

3

تنها با یاد خدا دلها آرام میگیرد.

در اینجا معنی سالم به خصوص با توجه به حرف َّج ِر « َعلی» که پس از آن آمده است ،معنی تح ّیت

 -1تفسیر قرآن ناطق ،آیتاهلل ریشهری ،ص .141
 -2سورة قدر ،آیة . 5
 -3سورة رعد ،آیة .28
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و درود دارد.
اهمیت این تح ّیت و درود آن هم از ناحیة خداوند وقتی معلوم میشود که ما مخاطب را که همان
«مجرور» است ،از صفات بشناسیم تا بیشتر به عمق و گسترة سالم پی ببریم.
َ ُ ْ
مخاطب در این فراز از زیارت جامعه «ا ئ� َم ةـ� ا ل ُهد ی» است.
ُهد ا به معنای هدایت کردن است .جهت حرکت همة هستی نیازمند به سوی خداوند بینیاز است.
خداوند روی قاعدة لطف و رحمت ،مخلوق خود را سعادتمند میخواهد .رسیدن به چنین توفیقی فقط

و فقط در پذیرفتن دعوت انبیای الهی و اوصیای آنهاست .هیچ امر دیگری قدرت آن را ندارد که هستی و

عالم را با تفاوت ظاهری بسیار و سالیق متفاوت ،سعادتمند کند .زیرا:
الف :هدایت خواستن میل طبیعی هر کسی است.

ب :هدایت خواستن دعوت غریزة هر شخص است.

ج :هیچ گمراهی خود را گمراه نمیداند و نمیخواهد؛ یعنی میل اجتماعی.

د :هدایت ،هیچ دشمنی جدیتر و خونخوارتر از ضاللت خونخوار و بدکار ندارد.
هـ :تمـامی انبیـا در تمامی مقاطع متفاوت تاریخی ،جمع ًا در یک کلمه مشتـرک بودهاند ،كـه؛
شرط سعادت،

خداخواهی است.
یک نکته بدیع

گفتیم که خداوند رحیم  124هزار پیامبر را برای آنکه مردم سعادتمند شوند ،فرو فرستاد .پیامبران
ْ
الهی ،مسیر الهی که همان « صِ� را ُط ا ل ُم ْس َت�ق�ی�م» است ،با اطمینان و قاطعیت و پایداری طی کردند .در این
مسیر با مشکالت توان فرسای متعددی روبهرو بودند .خداوند نمیخواست و نمیپسندید که بندگانش
َ
ُ
در گمراهی بیخدایی که�« :ظُ لما تٌ� بَ� ْع ضُ�ها ف� ْو قَ�َ بَ� ْع ٍ�ض » 1.است ،سرگردان بمانند.
به همین دلیل چهار عنصر و ارکان هدایت را که عبارتند از :
 -1کتاب

 -2مدرسه
 -3معلم

 -4شاگرد را فراهم آورد.

 -1سورة نور ،آیة  - 40تاريكيهايى كه بعضى بر روى بعضى قرار گرفته است.
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 -1ابتدا کتاب بود .مجموعة دستورات الهی را که متضمن هدایت مردم است ،در كتاب تعبیه کرد و
توسط پیامبران به مردم ابالغ فرمود .کتابهای :تورات ،انجیل ،زبور و قرآن همگی یک چیز را میگفتند:
قُ ُ ْ َ َّ َّ ُ ْ
�و لو ا لا �إِ له �إِ لا ا للُه ت� ف�ِل ُحو ا.

1

بنابراین کتابهای :تورات ،زبور و انجیل قبل از تحریف یکی بودند.
قرآن بر این نکته تصریح دارد:
آ َ َ َّ ُ ُ أُ نْ َ َ ْ ْ َ ّ
� م ن� ا لرسول بِ�ما � ��زِ ل �إِ لی�هِ ِم ن� رب�ِهِ
َ ْ ُ �ؤْ نُ نَ ُ ٌّ آ َ َ َّ َ َ َ َ ُ تُ َ ُ ُ
و ا لم ِم�و �كل � م ن� بِ�ا للِه و ملا ئِ�ك�تِهِ وك��بِهِ و رسلِهِ
ُ َ ُ أَ
2
لا ن� ف� ِّر ق� بَ�یْ� نَ� � َح ٍد ِم نْ� ُر ُسلِهِ .

پیامبر به آنچه خداوند بر او فرو فرستاده است ،ایمان دارد.
مؤمنان هم تمام ًا به خداوند و به مالیکه و کتابهای خداوند و به پیامبران الهی ایمان دارند،
و هیچ تفاوتی را بین پیامبران نمیبینند.

 -2مدرسه .دومین عنصر آموزشی ،مدرسه است .عالم محضر خدا و متعلق به خداست .بنابراین
در ملک خدا و در محضر خدا باید مدرسة خداشناسی ،خدامحوری و خدادوستی دایر شود .پس همه جا
مدرسة عشق است .عشق بایسته و پایدار نسبت به خداوند جمیل ابدی و ازلی و حقیقی...
 -3معلم .برای آموزش مردم به سوی حق تعالی خداوند ،انبیا را فرستاد .آنها زحمات بسیار زیادی
کشیدند .هیچ مزدی از کسی نخواستند و هیچکس هم مزدی به آنها نداد .اما آنها برای هدف مقدس
خود اعتبار فوقالعاده قایل بودند .به همین دلیل رسالت خود را با مساعی ویژه به پایان رساندند؛ زجرها
کشیدند ،غصهها خوردند ،محرومیتها بردند و بعض ًا در این مسیر کشته شدند و پس از آنها ،اوصیای
آنها و جانشینانشان همان راه را ادامه دادند.
تربیتیافتگان پیامبران و یا اوصیای آنها که مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تأثیر نورانیت هدایت
پیامبران بودند ،در قرون و اعصار مختلف آن راه را طی کردهاند و طی خواهند کرد.
بنابراین:
هیچگاه مدرسة عشق حق بدون معلم نبوده است.

 -1بحاراالنوار ،ج ،9باب اول ،ص .143
 -2سورة بقره ،آیة . 285
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 -4شاگرد .شاگرد نقش گستردهای در نهضت انبیا داشته است .اگر شاگرد نبود ،نهضت پیامبران
نتیجهبخش نبود .از این حیث شاگرد خود موضوعیت داشته است.
حدیثی در کافی آمده است که مبین بحث فوق است.
ابوبصیر از امام صادق (ع) دربارة معنای آیة شریفه:
ُ ّ قَ
نَّ أَ نْ تَ ْ
� ُم ن��ذِ ٌر َو ِلك ِل � ْو ٍم ها ٍد.
�إِ �ما � �

1

تو فقط بیم دهنده هستی،
و برای هر قومی هدایت کنندهای وجود دارد.

پرسید .امام در پاسخ فرمودند:
 پیامبر اسالم ُم ْن ِذ ْر و امیرالمؤمنین علی بنابیطالب هادی است.سپس امام فرمودند:
 ای ابومحمد! آیا امروز هم هادی وجود دارد؟جواب داد :آری فدایت شوم .پیوست ه هادیانی هستند که یکی پس از دیگری هدایت میکنند تا
این که به شما رسیده است.
فرمود :ای ابا محمد! خداوند تو را بیامرزد .اگر آیهای دربارة مردی میآمد و آن مرد میمرد ،آن آیه
نیز میمرد .در این صورت قرآن میمرد .لیکن قرآن زنده است و دربارة مرد ِم آینده نیز جاری است؛
2
چنان که دربارة گذشتگان جاری بود.
با توجه به آنچه گفته شد ،ارادة خداوند ازلی از عالم ذر و خیلی قبلتر از آن بر این امر قرار داشته
است که موجودات عالم و از جمله انسانها همواره راه کمال بپویند و به کمال برسند.
کمال هر موجودی در پیروی بیچون و چرا از فرامین خداوند است.
راه کمال از دو راه تبیین میشود:
الف :راه غریزه.
ب  :دعوت انبیا.

اغلب موجودات عالم بهطور مستقیم تحت تأثیر دایمی فطرتند .اگر زنبور عسل با آن جثّة به ظاهر
ضعیف قادر است در تولید عسل به آن قلة رفیع برسد که بشر امروز با همة پیشرفتهایی که دارد ،توان
 -1سورة رعد ،آیة .7
 -2اصول کافی ج  ،1ص  ،191باب ا َِّن االئمه همالهداه.
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تهیة نیم کیلو عسل را ندارد و اگر بازار تهیه و تولید و فروش و مصرف عسل بسیار گرم است،

به دو دلیل است:

 ارزش غذایی بینظیر عسل. -کمبود اساسی تولید عسل.

بنابراین چون عسل جایگزینی ندارد و خواص بسیار زیادی از نظر پروتئین ،کالری و انواع قندهای
مفید و ویتامینهای فراوان و دیگر ریزمغذیها را دارد ،مورد توجه مردم است.
علت العلل ارزش بینظیر عسل ،فرمانبرداری زنبور عسل از فرامین خدا توسط فطرت است.

در این مورد مثالهای زیادی میتوان راجع به دیگر حشرات و حیوانات و گیاهان آورد .ما برای
اجتناب از اطالة کالم ،از ذكر موارد دیگر خودداری میکنیم.
بحثی کوتاه پیرامون زنبور عسل

هر زنبور عسل به اندازة  10برابر وزن خود مواد سازندة عسل را روزانه به کندو میآورد .هر
کیلوگرم عسل نتیجة  80هزار پرواز زنبور عسل است .زنبور عسل در هر پرواز خود تا  40میلیگرم
شهد به کندو میآورد .توقف زنبور عسل در خارج از کندو  3دقیقه بیشتر طول نمیکشد .زنبور در
همین مدت کوتاه شهد  250گل را میمکد .هر زنبور عسل به رغم فعالیت بسیار ،در عمر  3ماهة خود
فقط میتواند به اندازة تولید  1قاشق مرباخوری عسل تولید کند .جالب است اشاره کنیم که اگر یک
کارگر در مأموریت صبح به جمعآوری شهد گلها بپردازد ،مأموریت بعد از ظهر وی با هدایت فطرت
الهی خود چیز دیگری است .مث ًال عصر آب و یا دانه گرده را به کندو میآورد .جالبتر اینکه هیچ امری
برای زنبور عسل زیباتر و دلچسبتر از انجام مأموریت محوله نیست؛ اعم از اینکه شهد به کندو
بیاورد و یا رطوبت و یا دانة گرده ،یا آنکه به نظافت کندو بپردازد و یا آنکه با بر هم زدن بالهای خود
کندو را خنک و یا گرم نماید ،یا آنکه از رطوبت آن بکاهد.
کوتاه درباره ملکه زنبور عسل

ملکة زنبور که عمری در حدود  5سال دارد ،به دلیل کشیدگی و وزن بیشتر چشمگیراست و بین همة
زنبورها قابل تشخیص است .کار ملکه فقط تخمریزی است .ملکه گاهی در روز  3هزار تخم میگذارد
که در سال با توجه به اینکه در زمستان به دلیل نبود شهد نرهای کندو بیمصرف میشوند و می میرند،

93

94

رضوان معارف

چیزی در حدود نیم میلیون تخم میشود .ملکة زنبور عسل ،خود نمیتواند غذا بخورد .از این جهت
چندین زنبور مأمور تغذیة ملکهاند .با توجه به اینکه بزاق هر زنبوری با زنبورهای دیگر فرق میکند،
سرکا ِر عل ّیه ملکه! شهد گلهایی که زنبوران خورده و با بزاق خود آغشته و در کیسههای خود قرار دادهاند
و دهها کار فوقالعاده روی آن انجام دادهاند ،از جمله آنکه رطوبت آن را گرفتهاند ،پس از این فرایند
عجیب این غذا را در دهان ملکه میگذارند .ملکه همین غذا را با بزاق ویژة خود مخلوط میکند .حاصل
این فرایند عجیبتر «رویال ژل» یا عسل سلطنتی است .همین غذاست که با هدایت الهی که فطرت نام
دارد ،عمر ملکه را به  5سال میرساند .یعنی حدود  ٢0برابر زبور معمولي .همین ملکه وقتی به پایان عمر
نزدیک شود ،بالفاصله کارگران اقدام به خوراندن «رویال ژل» به یک «الرو» میکنند تا ملکة جدید وارد
مدار شود وکندو لحظهای بدون ملکه نماند .ملکه ضمن فعالیت تخمریزی از خود رایحهای منتشر میکند
تا هم کارگران موجود در کندو و هم کارگران شاغل در خارج از کندو از وجود ذیجود خود مطلع کند.
آنها نیز با اطمینان از وجود ملکه ،با جمعیت خاطر به وظیفة فطری خود عمل میکنند...
ُّ
َ -22و َمصا بِ�� ا لد ج�ا.
یحِ
مصا ب��یح جمع مصباح است ،مانند مفاتیح که جمع مفتاح میباشد.

مصباح به معنای چراغ و یا جایگاه چراغ است .یعنی جایی که نورانی است و نورش هم از خودش
هست.
ُد ج�ا یعنی تاریک .شب تاریک که به دلیل وجود ابر هیچ گونه اثری از ماه و ستاره نیست.
با این تعریف ،ما درود میفرستیم بر ائمة اطهار(ع) ،به دلیل صفات برجستة فراوان و منحصر به فرد.
از جمله اینکه آنها چراغهای روشن و نورانی هستند که مردم را از تاریکی بیخدایی و ظلمت شرک
به نورانیت روشنایی دلپذیر توحید و خدامحوری که همان صراط المستقیم است ،راهنمایی میکنند.
ایننورازجنسنورهایفیزیکینیست.نورمعنویتاستکههمةتاریکیهایمادیرامیزداید .ممکن
است یک عنصر بیخدا و یا ضد خدا ،خانه و کاخ و سرای خود را با انواع نور افشانها و چلچراغها و
لوسترها ،روشن کند ،ولی چگونه میتواند نهاد تاریک خود را که جز با یاد خدا روشن و آرام نمیشود،
روشن نماید؟!
از طرفی اگر یک نفر از همین شخص مرفه ظاهری بپرسد که با این همه وسایل آسایش و
وجود آحاد خدمتگزار و انبوه عناصر اطالعاتی و پلیسی و رفاه کذایی ،آیا احساس آرامش و امنیت
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میکنی؟ پاسخ او به طور قطع منفی است.
پس آیا این روشناییهای ظاهری خود عامل و باعث تاریکی نیستند؟
ائمه اطهار(ع) پیشوایان نور

یکی از برکات ظهور حضـرت بقیـةا هللاالعظم ارواحنا فـداه زدوده شدن جهل از سراسر جهان و
روشنشدن زمین به نور پروردگار است .چنان که در قرآن کریم آمده است:
َ أَ �شْ َ قَ ْ أَ ُ ُ
� ا ل� ْر ض� بِ� ن�و ِر َربّ�ها.
و � � ر� تِ
ِ

1

زمین به نور پروردگار خود روشن میشود.

در روایتهای بسیاری در تفسیر آیة:

َّ
ُّ َّ�ذ َ ْ
فَ آ ُ
أ نْ��زَ ن 2
�ـ� ِم ن�و ا بِ�ا للِه َو َر ُسولِهِ َو ا نل�و ِرا ل ی � ل�ا.

به خدا و فرستادهاش و نوری که فرو فرستادهایم ایمان بیاورید.

دو معنا برای ایمان به نوری که پرودگار فرو فرستاده ،ذکر کردهاند:

 قرآن صامت. -قرآن ناطق

یعنی هم باید به قرآن صامت ایمان آورد و هم به قرآن ناطق که همان امام بر حق است.
امام کاظم(ع) میفرمایند:
نُّ ُ َ �ذَ َ قَ ْ ُ ُ َ �زَّ َ َ َّ
َو ا ْل َما َمةُ� هَ
ِی ا ل�و ر و ِل ك� �و له ع و ج�ل
�إِ
َّ
ُّ َّ أَ ْ ْ قَ َ ُّ ُ ْ
فَ آ ُ
َ ُ 3
�� ِم ن�و ا بِ�ا للِه َو َر ُسولِهِ َو ا نل�و ِرا ل�ذِ ی � ن��زَ ل ن�ا �ا ل :ا نل�و ُره َو ا ل�إِ ما م.
امامت ،نور است ،همان که خداوند فرموده است:
به خدا و فرستادهاش و نوری که فرو فرستادهایم ،ایمان بیاورید.
نور همان امام است.

امام باقر (ع) هم طی روایتی فرمودهاند:

ُّ
ْ
َ
َّ ْ أَ َ ةُ آ
َ
 ...ا نل�و ُر َو ا للِه ا ل� ئِ� ّم� ِم نْ� � ِل ُم َح ّم ٍد (ص) �إِ لى َی� ْو ِم ا ل ِق�َی�ا َمةِ�
َّ ُ َّ
َّ ُ َّ َّ أَ ْ َ َ ُ
ُ
َّ
لس َما َ ا َ ْ أَ ْ
َو ه ْم َو ا للِه ن�و ُرا للِه ا ل�ذِ ی � ن��ز ل َو ه ْم َو ا للِه ن�و ُرا للِه �فِی ا
� و �فِی ا ل� ر ضِ�
و تِ

 -1سورة زمر ،آیة . 69
 -2سورة تغابن ،آیة . 8
 -3کافی ،ج  ،1ص  196و میزانالحکمه ،ج  ،1ص  ،210حدیث . 810
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َّ
َّ
قُُ
ْ
َُ ْ
ْ ُ �ؤْ نَ أَ ْ
َ
َّ َ
ی� � ن� َو ُر ِم نَ� ا ل�ش ْم ِس ا ل ُم ضِ�ی� ئ�ةِ� بِ�ا نل�ها ِر.
َو ا للِه  ...ل ن�و ُرا ل�إِ َما ِم �فِی �لو �بِ ا لم ِم نِ��

1

به خدا سوگند ،این نور ،همان امامان از خاندان حضرت محمد(ص) تا روز قیامت هستند.
به خدا سوگند ،اینها همان نوری هستند که خداوند فرو فرستاده است.
به خدا سوگند ایشان نور خدا در آسمانها و زمیناند.
به خدا سوگند نور امام در دلهای مؤمنان از خورشید درخشان روز نورانیتر است.

َ َ ْ ا تُّق
ل��ی.
 -23و ا عل ِم ا
َ
ا علا م جمع َع َلم و همان پرچم است .هر کشوری با بیرق و پرچم مشخصی شناخته میشود.

در جنگهاَ ،ع َلمدار و َع َلم نقش زیادی داشتند .وقتی علمدار در میان میدان بود و پیش میرفت،
رزمندگان دلیرانه میجنگیدند .عالوه بر آن َع َلم عالمت هویت قبایل ،عشایر و اقوام بود.
تُ�ق�ی به معناي تقوا ،پرهیزکاری و دوری از رجس وکفر و گرایش به پاکی و فرزانگی است.
با این تعریف ما به امامان خود پس از تقدیم سالم ،اینگونه خطاب میکنیم و میگوییم:
درود و تح ّیت و سالم بر شما باد که نه تنها پرچمدار توحید و تقوا و خدا محوری هستید ،بلکه:
 خود پرچمدارید و مردم از شما راه خداشناسی را میآموزند؛ و توسط شما به راه راست هدایت میشوند؛ و به وسیلة شما صالح و سداد و درستی و راستی را میآموزند؛ و با آموزش شما از فساد و تباهی فاصله میگیرند؛ و با پیروی از شما به انسانیت انسان پی میبرند؛ و با نگاه شما راه نیک بخشی را میفهمند؛ و از رهگذر آشنایی با شما از تیره روزی ،بدبختی ،نکبت ،ذلت و ضاللت فاصله میگیرند. شما امامان راستین و راهنمایان خوب و پیشوایان عدالت و مبلغان مردی و مردانگی و تبلیغكنندگان امانت و خالصه شما معنای تقوا و در یک جمله :شما اصل ،اساس و بنیان تقوا هستید.
و همة اینها معانی گستردة تقواست.
مجسماید.
 -شما نه فقط پرچمدار تقوا هستید ،بلکه خود تقوای ّ

در آفرینش هیچکس ،هیچچیز ،هیچجا و با هیچذکری بهتر از شما نمیتواند تقوا را با همة ابعاد آن
به تماشا گذارد .اصوالً در دربار با عظمت پروردگار ،شما یعنی تقوا و تقوا یعنی شما؛ همین.
 -1اصول کافی ،ج  ،1ص .194
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ُّ
ْ
�ذَ
 24و َ -25و ِو ی ا نل�هی َوا ُو لی ا ل ِح�جی.
�ذ وی به معنی دارنده و صاحب است و نُ�هی به معنای عقل ،فهم و حس بازدارندگی از بدیهاست.

ا و لی هم به معنای دارنده و صاحب است.
حِ �جی مانند نُ�هی معنی تیزهوشی ،فراست و زیرکی دارد.
اینکهائمةاطهارازهرحیثبرترینافرادجامعهبودهاند،حرفینیست.زیراآنعزیزاندرعرصههای
مختلف و در زمانهای متفاوت برتریهای خود را به صورت ثبوتی نشان دادهاند.
در این موضوع تنها دشمنان خبیث ،مریض و اغلب حسود و بی شخصیت ،منکر فضل و برتری
آن بزرگواران بوده و هستند .کتابهای حدیث و حتی تاریخی آکنده از حوادث و اتفاقاتی است که
بیانگر برتری آنها در همة موارد در مقایسه با دیگران است.
همگان نوشتهاند که ائمة اطهار(ع) اعلم عالمان زمان خود بودهاند .دانشگاه عظیم امام صادق(ع) با
چند هزار شاگرد و هزاران فارغالتحصیل در رشتههای مختلف علمی،گوشهای از همین برتری است.
تشکیل جلسات بحث و مناظرة مأمون برای حضرت امام رضا(ع) جهت ابطال افکار ارباب ملل و نحل
و فلسفه و بزرگان و پیروان یهود و نصارا به هر منظور نمونة دیگری است .در این عرصه اگر کتابها
تهیه شود ،تکرار مکررات نخواهد بود .ما هم به پیروی از عالمان بزرگ و صاحبان اندیشه در این بحر
بیکرانه و بیکناره و عمیق پیشتر نمیرویم و بحث خود را با یک نکتة عظیم و ناب و متواتر از قول
خداوند پیرامون علم امیرالمؤمنین (ع) خاتمه میدهیم.
خداوند خطاب به پیامبر(ص) میفرماید:
َ َ قُ ُ َّ�ذ نَ َ فَ ُ َ ْ تَ ُ ْ َ اً
و ی��ول ا ل �ی�ك�ر و ا لس� مرسل
اً َ ْ َ َ ْ نَ ُ ْ
قُ ْ َ ف َّ َ�ش
�لك�ى بِ�ا للِه هی�د ب�ی��نی و ب�ی��كم
َْ ْ ْ
1
َو َم نْ� ِع ن�د ُه ِعل ُم ا ل ِك ت�ا �ب.
ای پیامبر!
همة کافران میگویند که تو پیامبر نیستی !
به آنها بگواینکه خداوند سبحان و کسی که تمامی علم کتاب نزد اوست،
بر پیامبری من شهادت دهند،

 -1سورة رعد ،آیة .43
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امیرالمؤمنین(ع) پس از توضیح فوق فرمودهاند:
 «آصفبن برخیا» وزیر سلیمان که تخت بلقیس را در یک چشم بر هم زدن از یمن به شام آورد،فقط دارای مقداری از علم کتاب بود.
َْ ْ
ْ
أَ َ آ َ قَ َ أَ َ َّ َ َ َ فُ َ
ق َ َّ�ذ
�ا ل ا ل ی ِع ن�د ُه ِعل ٌم ِم نَ� ا ل ِك ت�ا �بِ � ن�ا � ت�ی� ك� �بِهِ � بْ�ل � نْ� َ�ی ْرت�د �إِ ل ْی� ك� ط ْر� ك�.

1

كسى كه نزد او دانشى از كتاب [الهى] بود ،گفت:

«من آن را پیش از آنكه چشم خود را بر هم زنى ،برایت مىآورم».

اما خداوند مرا صاحب همة علم کتاب میداند .حال کتاب چیست؟
به درستی نمیدانیم علـم چیست تا به عمـق این واژه پـی ببریم .هر چه هست ،این موقعیت ممتاز
امیرالمؤمنین(ع) برای غیر اهلالبیت قابل دسترسی نیست.
ائمة اطهار(ع) در زمینة دیگر علوم مانند ریاضی ،فلسفه ،فقه ،پزشکی ،تاریخ ،علوم غریبه ،نجوم،
قضاوت و حتی قدرت بدنی و جنگاوری و تیراندازی بینظیر بودند .صد البته اینها همه علوم ظاهری
است که بشر کم و بیش از آن اطالع دارند ،اما علومی که فقط در خدمت ائمه هست ،منحصر به خود آن
بزرگواران است.
پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) میفرمایند:
ّ
ُ
اَ نَ�ا َمد ی� نَ� ةـ� ا ْل ِع ْل َ َو َعلٌ
ی ب�ا بُ�ها.
م

2

من شهر علم هستم و علی(ع) دروازة آن است.

یعنی پیامبر عالیقدر اسالم که از ناحیة وحی و ارتباط پیوسته با نور مطلق پروردگار برخوردار
از همة علوم هستند و دراین بحث غیر از کافر نابینا کسی انکار نمیکند ،شرط دسترسی به آن شهر
علم ،ورود از دروازة آن ميداند .آن دروازه هم امیرالمؤمنین(ع) و دیگر ائمة اطهارند.
ِ
مبحث جوهری نشان
صد البته این بحث قطرهای از دریای موقعیت ممتاز ائمه است .همچنین این
میدهد که:
علم کامل نزد ائمه است،

و هر کس میخواهد از علوم اساسی برخوردار شود،

باید در محضر ائمة اطهار(ع) زانوی دانشآموزی بر زمین نهد.

در اینجا و در تکمیل این بحث مهم به چند روایت دیگر هم استناد میکنیم.

 -1سورة نمل ،آیة . 40
 -2برگزیدة الغدیر ،ص . 507
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مسعدهبن صدقه از امام امیرالمؤمنین(ع) نقل میکنند:

فَ َّ ْ ْ َ َّ َ َ َ آ َ ُ َ َ ُ َ فُ ضّ َ تْ
نَّ ُّ َ
��إِ ن� ا ل ِعلم ا ل�ذِ ی ه ب�ط �بِهِ � د م و ج� ِم�یع ما � ِ�ل� �بِهِ ا ل� بِ�ی�و ن�
َ ُ َ َّ خَ تَ نَّ
ْ
َ
ل�� ّ�� نَ
ی� �فِی ِع ت�َر� ُم َح ّم ٍد (ص)
�إِ لى محم ٍد �ا �ِم ا بِ یِ
ةِ
َ َْ
فَ أَ َ ُ
ْ َ ْ أ ْ� نَ ت�ذ َ ُ نَ 1
�� ْ�ی نَ� ُی� ت�ا ُه بِ�كم ب�ل � ی� � ه ب�و �.
همانا آن علمی که آدم آن را با خود فرود آورد،

و تمام آن چیزهایی که مایة برتری پیامبران تا خاتم پیامبران شده،
همگی در خاندان محمد(ص) است.
پس چرا سرگردانید؟ و به کجا میروید؟

جابر نقل میکند:

قُ ْ تُ أَ َ ْ فَ ُ َ َّ ن َ ّ ْ ق
إِ�ذَ َ َّ ثْ َت َ ث فَ أَ ْ ْ ُ
�ل� لِ� �بِی ج�ع�رمحم ِد �
ب� علیِ ا ل ب�ا �ِر (ع) � ا حد ���نِی بِ�ح ِد ی��ٍ �� س نِ�د ه لِی
ٍ
َ َّ َ �زَّ َ َ َّ
َّ
َ نْ َ ْ َ َ
فَ قَ َ َ َّ َث أَ َ نْ َ ّ
َ
ْ
َ
ُ
ن
�
ع
ع
ع
ع
ول ا للِه (ص) � ج� ب�رئِ��یل (ع) نِ� ا للِه ع و ج�ل
��ا ل حد ��نِی � بِی � ج�دِهِ � ر ُس ِ
ُ
ُ
ُ ّ أ ّ َ َ �ذَ ْ
2
َو كل َما � َح ِد ث� ك� بِ�ه ا ا ل�إِ ْس نَ�ا ِد.

ابوبصیر نقل میکنند:

َ
َّ
َ خَ ْ تُ َ َ أَ َ ْ فَ
فَ قُ ْ تُ َ ُ أ نْ تُ ْ َ َ ثَ ةُ َ ُ
�
ول ا للِه (ص)
د �ل� على � بِی ج�ع� ٍر (ع) ��ل� له � ��م و ر�� رس ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
أ
ق
قَ َ نَ َ ْ قُ ْ تُ
ّ
َ
َ
ن
َ
ْ 3
� َ ُس ُ ا لله ( ) َ ا ث
� ا ل� ن� بِ�َی�ا ِء عِل َمكل َما عِل ُمو ا �ا ل لِی� :عم.
�ا ل �عم �ل ر ول ِ ص و ِر
بر ابیجعفر امام باقر (ع) وارد شدم و پرسیدم آیا شما وارثان پیامبرید؟
پاسخ دادند :آری.
پرسیدم :آیا پیامبر وارث همة انبیا میباشید؟
پاسخ دادند به من :آری.

این سه حدیث از مجموعة صدها حدیث معتبری است که نشان میدهد از نظر موقعیت علمی
ائمة اطهار(ع) دارای تمامی علوم انبیای گذشته به عالوه علوم ویژة خودشان هستند که خداوند به آنها
عطا کرده است.
ْ
َ َْ
� ا ل َو ری.
 -26و که فِ
َکه ف� به معنای غار است؛ شکاف کوه.

 -1ارشاد شیخ مفید ،ج  ،1ص  232و بحاراالنوار ،ج  ،2ص .100
 -2امالی شیخ مفید ،ص  - 42بحاراألنوار ،ج  ،2ص .148
 -3اصول کافی ،ج  ،1ص . 470
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َو ری معنی مخلوقات به طور اعم میدهد.
واژة َکه ف� در قرآن و احادیث زیاد آمده است .هجدهمین سورة قرآن کریم کهف نام دارد .این سوره
یکی از سورههای بزرگ و بلند قرآن است.
َکه ف� به لحاظ ظاهری معنای غار و پناهگاه در کوهستان میدهد که کاروانها و افراد و چوپانها
را از صاعقه و رعد و برق و برف و باران و یا دزد و یا درندگان حفظ میکند.
ائمةاطهار(ع)هممردمرامانندکهفوغارازبالهایمختلفازجملهازبالیبیخدایینجاتمیدهند.
در دعای مخصوص ماه شعبان خطاب به ائمه از زبان امام سجاد(ع) میخوانیم.
ّ آ
َ ُّ ّ ّ َ
ّ
ا لله َم َص ِل على ُم َح َم ٍد َو � ِل ُم َح َم ٍد
1
ا ْل َك ْ � ا ْل َحص� َ �ا ث ْ ُ ضْ َ ّ ْ ُ ْ َت
ی�.
ی� و �غِ ی ِ
ه فِ
� ا لم�ط ِر ا لمس�ك� نِ
نِ
پروردگار! بر محمد و آل محمد درود بفرست،
همانهایی که پناهگاه محکم بندگان و دادرس بیچارگان و مسکینان هستند.

پیداست که مردم برای آرامش اجتماعی همواره دنبال آنند تا محل زندگی و کسب و کار و رفت
و آمدشان امن باشد .حضور پلیس تا حدی به این امر کمک میکند .اما صاحبخانه با دیوارهای بلند
همراه با نرده و اخیراً دوربینهای مدار بسته و دربهای سنگین ضد سرقت و پاسدار و محافظ ...از خود
حفاظت میکنند تا از آسیبهای اجتماعی در امان باشند .اما افراد خدامحور برای تقویت باورهای
دینی و هم به منظور رهایی از آسیب اعتقادی و دور ماندن از سارقان عقیده و دین به پناهگاههای امن
نیاز مبرم دارند .این پناهگاهها ائمة اطهار در هر زمانند.
همان گونه که ذکر خدا موجب آرامش دل است،

تبسم آنها...
وجود مقدس ائمة اطهار(ع) و کالم آنها و نگاه آنها و نفس آنها و ّ
باعث جمعیت خاطر میشود.

ََ َْ ْ
َ -27و َو رث� ةِـ� ا لا ن� ب�ی�ا ء.
َ
َو َرث�ه جمع وارث است؛ مانند َس َک َنه و َک َس َبه.
َ
ا ن� ب�ی�ا ء یعنی پیامبران ،جمع نبی.

ارث دو نوع است.

 -1مفاتیح الجنان .صلوات مخصوص ماه شعبان ،فراز سوم.

شرح زيارت جامعة كبيره

اصوالً آنچه از م ّیت باقی میماند ،ارث میگوییم .اما ارث به لحاظ عرفانی و معرفتی،

مجموعة ارزشها ،معارف و مزایایی است که:

شخصیتهای آسمانی برای اوصیای خود میگذارند.

ائمة اطهار(ع) تمام ًا وارث مجموعة ارزشهایی هستند که خداوند سبحان از طریق وحی مستقیم
و یا غیرمستقیم بر آنها فرو فرستاده است؛ ارزشهایی که ضامن سعادت دنیا و رستگاری تمامی مردم
عالم در همة دورانها و زمانهاست.
صد البته هر پیامبری وظیفة مخصوص داشته و براساس وظیفة تعیین شده ،مأموریت یافتهاند .ولی
پیامبران «اول والعزم» چون قلمرو آنها وسیع و گسترده بوده ،وظیفة آنها نیز دشوارتر و مهمتر بوده است.
به رغم این موضوع پیامبر اعظم اسالم(ص) عالوه بر اینکه دارای همة علوم و مأموریت انبیای
گذشتهاند ،به دلیل خاتماالنبیا بودن ،دارای مجموعة ابزارها و علومی هستند که تمامی نیازهای معنوی
و مادی مردم عالم را تا روز قیامت تأمین میکند.
جانشینان پیامبر(ص) یعنی ائمة اطهار(ع) همگی حامل چنین ارث و دارای چنان مأموریت و حاوی
کفایتی عظیم و فوقالعاده برای امامت و والیت بر همة هستیاند؛ با این تفاوت که:
 -انبیای الهی به هر دلیل موفق نشدند کفر و شرک را از فرهنـگ بشری بزدایند ،اما این امر خطیر و

مهم به دست با کفایت حضرت بقی َةاهلل االعظم امام عصر ارواحنا فداه انجام خواهد شد.
َ
ُه َ ا ل�ذّ اَ ْ َس َ َ ُس َل ُه �ا ْل ُ د د � ْ َّ ق
ل
و
ر
ر
ی
ی
ی� ا لح ِ�
و
و
ه
بِ
نِ
ُ ْ َ ُ َ َ ّ ُّ
�
ی�کلِهِ
ِلی�طِهره علی ا لد نِ
ََ َْ َ ْ ْ ُ
نَ 1
ِه ا ل ُم �ش� رِکو �.
و لوکر

او (خداوند متعال) کسی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد،
تا دین او را بر همة دینها (و تفکرات مختلف) غالب نماید؛
ولو مشرکان این را نپسندند.

در پایان این فراز به ارایة دو روایت بسنده میکنیم:
در زیارت وارث خطاب به حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) میگوییم:
ثَ آ َ َ َ فْ
َّ ُ َ َ ْ َ
لله.
ا لسلا م علی� ك� ی�ا و ا ِر� � د م ص�و ةِ� ا ِ
َّ ُ َ َ ْ َ
ثَ ن ُ نَ
لله.
ا لسلا م علی� ك� ی�ا و ا ِر� �و ٍح ��بِیا ِ

 -1سورة صف ،آیة .9
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َ خَ
َّ ُ َ َ ْ َ
ثَ
لله.
ا لسلا م علی� ك� ی�ا و ا ِر� �إ ب�را ی
ه�م �ل�یلِا ِ
َ
َّ ُ َ َ ْ َ
ثَ
لله.
ا لسلا م علی� ك� ی�ا و ا ِر� مو �سىكل�یِم ا ِ
َّ ُ َ َ ْ َ
ثَ
ع��سى ر ُو ح ا لله.
ا لسلا م علی� ك� ی�ا و ا ِر� ی
ِ
َّ ُ َ َ ْ َ
ثَ
1
� ُم َح ّم ٍد َح ب�ی��بِ ا لله.
ا لسلا م علی� ك� ی�ا و ا ِر
سالم بر تو ای وارث آدم برگزیدة خدا.
سالم بر تو ای وارث نوح ،نبی خدا.
سالم بر تو ای وارث ابراهیم ،دوست مخلص خدا.
سالم بر تو ای وارث موسی ،همسخن خدا.
سالم بر تو ای وارث عیسی ،روح خدا.
سالم بر تو ای وارث محمد ،پیامبر خدا.

امام باقر(ع) فرمودهاند:

أَ َ نَّ ُ َ َّ اً َ ثَ ْ
ْ
ْ أَ ْ
َ قَ َ ُ
نَ 2
� ِعل َم َم نْ�كا نَ� � بْ�له ِم نَ� ا ل� ن� بِ�َی�ا ِء َو ا ل ُم ْر َسِل�ی�.
� ما �إِ � محمد و ِر

حضرت محمد(ص) دانش پیامبران و فرستادگان پیشین را به ارث برده است.

ْ َ َْ ْ
َ -28و ا ل َم ث� ِل ا لا علی.
َمثَ�ل یعنی نمونه.
َ
ا لاَعلی یعنی باالتر ،برتر و برجستهتر.

در شرح این فراز از زیارت باید تأکید کنیم که َمثَل با مِثْل تفاوت بسیاری دارد .همانطور که
گفتیم َمثَل نمونه ،نشانه ،عالمت و مظهریت است ،ولی مِثْل معنای شبیه و مانند دارد.
ائمة اطهـار(ع) َمثَل برجستـه در هستی و دارای صفاتی هستند که در تمامی سطوح اعلی ،عالی،
برجستهتر ،بینظیرتر و از هر حیث نمونهاند.
برای روشنتر شدن شرح این فراز به یکی از باورهای خودمان در مورد خداوند اشاره میکنیم.
خداوند دربارة خود میفرماید:
ّ ْ َ َْ ْ
َو لِلِه ا ل َم ث� ِل ا لا علی.

3

 -1فرازی از زیارت وارث.
 -2کافی ،ج  ،1ص .224
 -3سورة نحل ،آیة . 60

برای خداوند صفت واال و برتر است.
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اشکالی ندارد که ما تمامی صفات خدا را برتر و باالتر بدانیم .اسمای خداوند نیز اینگونه است.
خداوند میفرماید:
ْ
ّ َْ
و لِلِه ا لا سما ُء ا ل ُحس�نی.

1

برای خداوند نامهای زیباتر و فوقالعاده است.

پس هم نام خداوند اعالست و هم صفات او فوقالعاده است.
انسانها هم دارای اسمهایی هستند ،مانند :علی ،رضا ،ناصر؛ ولی هیچ شخصی دارای اسمای حسنی
نیست .مث ًال اگر کسی بیناست ،بینایی او فوقالعاده نیست .زیرا هم محدود است و هم ناپایدار.
همچنین هر فردی دارای صفاتی است ،مانند :زیبایی و یا هنر .اما صفت او نیز مانند اسمش اعلی
و فوقالعاده نیست .زیرا اگر اسم و صفت وی در قبال دیگران برجسته و ممتاز باشد ،اما صفات برجستهتر
و اسمای ممتازتر تعلق به خدا دارد .به همین دلیل است که خدا میفرماید:
َْ َ ْ َ
لی� َسک ِم ث�لِهِ ش���ئْ.

2

هیچ چیزی مانند او (خدا) نیست.

پس از شرح و بسط فوق ،حال میتوانیم فراز فوق را از زیارت جامعه معنا کنیم:
ما به ائمة اطهار با اعتقاد و تواضع عرض میکنیم که:
مقرب
شما َمث َِل اعالی هستی در صفات آسمانی میباشید .هیچ موجودی در کاینات حتی مالئک ّ
خداوند در صفات عالی به شما نمیرسند .به داشتن این صفات است که خداوند اطاعت شما را بر ما
واجب کرده است؛ زیرا خود میفرماید:
َ َم نْ ُ�
و � یطِعِ

َ َ فَ َ ْ َ َ
ا ل ّر ُسول �ق�د ا طا ع ا لله.

3

هر کس از پیامبر اطاعت کند ،از خدا اطاعت کرده است.

این آیه پیروی از همة ائمة اطهار را پیروی از خداوند سبحان میداند.
الحق که این آیه افتخار بزرگ شیعه است که وقتی با طیـب خاطر از دستورات ائمـه پیروی میکنند،

با اطمینان قلبـی باور دارند که از خداوند اطاعت کردهاند .زیرا ائمۀ اطهار(ع) در دربار خداوند ،برترین و
باالترین هستند.

راستی وقتی ما با معرفـت محـدود و شنـاخت غیـر دقیق و با همین «بَ� ض�ا َع ةِـ� ُم�ز ج�ا ةِ�» به معارف

 -1سورة حشر ،آیة . 24
 -2سورة شورا ،آیة .11
 -3سورة نسا ،آیة . 80
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اهلالبیت(ع) نظری میاندازیم ،بدون غلو و اغراق تا حد زیادی با اعجاب و بُهت روبهرو میشویم .چون
وقتی به جایگاه معصومین بزرگوار در دربار پروردگار سبحان پی میبریم ،با حیرت روبهرو میشویم.
همین آیة مورد بحث را ببینید ،چگونه خداوند اطاعت از پیامبر عزیز و تبع ًا اطاعت از ائمة اطهار
را به منزلة اطاعت از خداوند میداند .چقدر بیسعادتند آنهایی که با این همه دلیل و برهان واضح و
قاطع ،منکر برتری اهلالبیت(ع) شدند؛ حتی به دلیل جهل ناشی از خباثت ذاتی به تضعیفشان پرداختند
و در آخر آنها را به شهادت نیز رساندند؛ درست مانند یهود که به کشتار دایمی پیامبران پرداختند:
َ َ قْ تُُ نَ نَّ ّ نَ َ
ی� �بِ�غ ْی�ر َح ق�.
و ی���لو � ا ل� بِ�یِ��
ِ ٍ

1

و پیامبران را به ناحق مىكشند.

بدون تردید آنهایی که منکر والیت ائمة اطهارند ،در عمل منکر والیت خداوندند؛

زیرا ائمه از خود چیزی نمیگویند و یا چیزی از کسی نمیخواهند.

آنها هر چه میگویند ،از خداست و برای خداست.
ویا گروه دیگری از بیمعرفتی و جهل گسترده ،دچار غلّو شدند،
و جایگاه آن بزرگواران را در ردیف الوهیت پنداشتند.

هر دو گروه گمراه و نادان و مستحق عذاب ابدی هستند.
گروهجاهلوبیمعرفتمعروفبه ُغالت 2اگربهبخشیازصفاتعظیمفوقخداونددرخالقیتورزاقیت

پی ببرند ،تفاوت خالق و مخلوق را متوجه میشوند.

غالت در حقیقت نه خدا را شناخته،

َّ
ْ
َ -29و ا لد ْع َو ةِ� ا ل ُح ْس�نی.
َد عو ت� ،از دعا به معنای فراخواندن ،صدا زدن و دعا کردن است.

و نه ائمه(ع) را.

 -1سورة بقره ،آیة . 21
 -2غُالت جمع غالی از غل ّو به معنای گذشتن از ح ّد است  .غل ّو در اصطالح عبارت است از گذشتن از ح ّد و باالبردن مرتبة پیامبر(ص) و امامان
معصوم(ع) و یا غیر آنان به مرتبة خدایی یا شریک بودن با خدا در افعال او ،از قبیل آفریدن ،روزی دادن ،میراندن و زنده کردن آفریدهها و یا تفویض
و واگذار کردن امور خلقتوسط خداوند به آنان و کنار رفتن و دخالت نکردن او در امور یاد شده .از مصادیق غل ّو ،برتر دانستن امامان(ع) از پیامبر(ص) و
یا برابر دانستن مقام امامان با مقام آن حضرت است؛ به گونهای که رسالت و وساطت رسول خدا بین خدا و بندگان ،آنان را دربرنگیرد .در غل ّو و باال
بردن به مقام خدایی تفاوتی نیست میان اینکه غالی اعتقادی به خدای دیگر نداشته باشد یا داشته باشد؛ لیکن بگوید خدا در آنان حلول کرده و یا با
ایشان یکی شدهاست .اعتقاد به اینکه پیامبر اکرم و امامان معصوم ،اسما و اوصاف خدای تعالی و دست قدرت او در جریان فیض الهی به سوی خلق
هستند ،بدون شک غل ّو محسوب نمیشود .روایات متعددی بر این مطلب داللت دارد.
( برگرفته از - www.wiki feqh.ir :ویكی فقه /دانشنامة حوزوی)
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ُحس�نی ،مانند ُکبری و ُعظمی به معنای بهتر ،برتر و زیباتر است.
یکی دیگر از محسنـات ائمة اطهار(ع) این است که در دعوت مردم به توحید و صالح و فالح از
بهترین بیان و زیباترین کالم و عالیترین روش استفاده میکردند.
ائمة اطهار(ع) تمام ًا خوشخلق و خوش بیان بودند .این دو عنصر وقتی با زیبایی ظاهری همراه باشد،
تأثیر زیادی بر مخاطب میگذارد.
ش اخالقی شهرت زیادی داشتند.
پیامبر اسالم(ص) در خو 
قرآن کریم این خوشاخالقی را ستوده است:
َّ َ َ ُ ُ
اِ ن�ک لَعلی خ�ل ق� َع ظ�ی�ٍم.
ٍ

1

تو اساس ًا دارای اخالق بسیار خوبی هستی.

این صفت خوش خُ لقی با بیان زیبا و دلنشين پیامبـر(ص) تکمیل میشد و با وجاهت ایشان به
اوج میرسید.
در دعای مبارک افتتاح که از ناحیة مقدس امام زمان(عج) است -و شاهکار کمنظیر امامزمانشناسی
است و آثار فو قالعادة ظهور ایشان است -در مورد رخسار زیبا و آسمانی ّجد بزرگوارشان آورده است:
َ
َ ُّ َ ّ َ
ا لله ّم َص ِل علی ُم َح ّم ٍد َع بْ� ِد ک َو َر ُسوِلک....
َ فْ َ َ َ
َ َ
2
ا � ض�ل َو ا ْح َس نَ� َو ا جْ� َمل...
پروردگارا!
بر محمد (ص) درود فرست.
همان بندۀ تو و رسول تو که باالترین و بهترین و زیباترین مخلوق توست.

ائمة اطهار تمامی صفات فوقالعادة جد بزرگوار خود را دارا بودند .بنابراین هیچکس در ترویج
دین و تبلیغ توحید به پای ایشان نرسیده و نخواهد رسید و شایستگی هم ندارد.
یک تذکر بهجا

هستند علما ،دانشمندان و مبلغان فرهیخته و دانا که با آشنایی الزم با معارف دین از عهدة وظیفة
الهی خود که ترویج دین است ،برمیآیند و همواره گرد ایشان افراد زیادی جمعاند تا از افکار بلند و
ممتاز آنان بهرهمند شوند و همچنین با روش درست ،افراد را به اسالم دعوت کنند.
 -1سورة قلم ،آیة .4
 -2مفاتیح نوین ،آیت اهلل مکارم شیرازی ،ص . 703
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قرآن کریم میفرماید:

ْ
َ ْ ْ
َ ْ َ
ُُْ َ
یل َربّ� ك� بِ�ا ل ِحك َمةِ� َو ا ل َم ْو ِع ظ�ةِ� ا ل َح َس ن�ةِ�
ا دع �إِ لى س ب�� ِ
ِ
َ
أَ
1
َو ج�ا د ْل ُه ْ �ا ّل�تی هَ
ِی � ْح َس�ن.
ِ م بِ

مردم را با حکمت و دلیل محکم به راه خدا دعوت کنید؛
و در وقت جدل هم به بهترین روش عمل کنید.

متأسفانه عدهای ناآشنا با بیان تبلیغ ،گاه بدون منطق و گاه به علت بیاطالعی و در بعضی اوقات به دلیل

بدخلقی ذاتی ،نه تنها در مردم ،مح ّبت خداوند و عشق به اهلالبیت(ع) و عالقه به اسالم ایجاد نمیکنند،
بلکه با روش ناپسند خود مردم را از همه چیز بری میکنند.
چنین افراد اگر نمیتوانند در روش خود تجدید نظر کنند،

بهتر است شغل خود را عوض کنند.

برای تبیین این موضوع ،داستانی را از شیخ اجل سعدی میآوریم:
ناخوشآوازی با بانگ بلند قرآن همی خواند .صاحبدلی برو بگذشت و گفت :تو را مشاهره چند
است .گفت :هیچ .گفت پس خود را چرا زحمت همی دهی؟ گفت :از بهر خدا میخوانم .گفت :از بهر
خدا مخوان (یعنی تو را بخدا نخوان!)
2

گر تو قرآن بر این نمط خـوانی

-30

بـبـری رونـق مسلـمـانـی

ةُ
ْ أُ َ
ُ
َ َ ْ ُّ ن َ خ
َ َُ
ا�َرةِ� َو ا ل� و لى َو َر ْح َمـ� ا للَهَ َو َب�َرکا ت�ـه.
لله علی ا ه ِل ا لد �ی�ا و ا ل ِ
و ح�ج جِ� ا ِ

3

ُح�جُ ج� جمع ُح ّجت است و معنای دلیل و برهان دارد.
یعنی شما ائمۀ اطهار(ع) ُح ّجت خداوند برای مردم دنیا و اهل آخرت هستید.
ائمة اطهار(ع) همگی مشخص ًا دلیل محکمی بر وجود ،قدرت ،بینیازی و وحدانیت خداوندند.
این بسیار مهم است که خداوند سبحان ائمه را یکی از دالیل محکم خود قرار داده است .صد البته
خداوند خالق ،رازق ،غنی و قادر به هیچکس و هیچچیز نیاز ندارد.
مقدس و مبارک خداوند برتر و باالتر از آن است که به هر دلیل ،متکی بر کسی و يا چیزی
وجود ّ
باشد .بعثت  124هزار پیامبر برای هدایت مردم از ضاللت به سعادت بوده وگرنه اگر همة مردم هم نيز
 -1سورة نحل ،آیة . 125
 -2مشاهده :مزد و اجرت.
 -3گلستان سعدی باب چهارم در فوايد خاموشی ،حکایت آخر.
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کافر شوند ،زیانی به خدا نمیزنند:

گر جملـة کاینات کافر گردند

بر دامن کبریاش ننشیند َگرد

ولی روی قاعدة لطف ،خداوند کریم و رحیم پیامبران را مبعوث فرمود تا آنها را به راه توحید هدایت
کنند .در این موقعیت ،پیامبران هم برای اثبات رسالت خود دارای حجت و دلیل بودند تا مردم دیر
باور ،صداقت آنها را تصدیق کنند.
حجت محکمی بر قدرت ،حشمت و وحدت خداوند بودند.
پیامبران و ائمة اطهار(ع) خود ّ
امام کاظم(ع) میفرمایند:
َ ةً َ ةً َ ةً َ ةً
َ َّ َ َ َّ
ََ
�إِ نّ� لِلِه على ا نل�ا ِس ُح�جّ ت�یْ� نِ� ُح�جّ � �ظ ا ِهَر� َو ُح�جّ � بَ�ا ِط ن��
ْ أَ َ ةُ
فَ أَ َ َّ ُ فَ ُ ُ ْ أَ ْ
�� ّما ا ظل�ا ِهَرة� �ا ل ّر ُسل َو ا ل� ن� بِ�َی�ا ُء َو ا ل� ئِ� ّم� (ع)
أَ َ ْ َ ةُ فَ ْ ُ ُ
1
َو � ّما ا لبَ�ا ِط ن�� �ا ل ُعق�ول.
حجت بر مردم دارد:
خداوند دو ّ
حجت پنهان.
حجت آشکار و ّ
 ّحجت آشکار ،همان انبیا ،پیامبران و امامان هستند،
ّ
حجت پنهان ،عقلها میباشند.
و ّ

حجتهای ظاهری خداوند ،در تمامی طول تاریخ بوده است؛ هرچند به دالیل امنیتی چندان
وجود ّ
حجت خالی نباشد ،همیشه بودهاند .این امر
ظهور نداشتهاند ،ولی برای آنکه به قول معروف زمین از ّ
به اصل لطف مستمر و ممتد خداوند برمیگردد که خروجی آیة شریفه ذیل است:
َ ةَ
َ َت َ ُ ُ َ َ ْ
� َرّب�ک ْم علی ن� ف�سِهِ ا ل ّر ْح َمـ�.
ک� ب

2

ِ
خداوند شما ،رحمت و محبت ویژ ه را در ذات خود دارد.

خداوند لطف و رحمت گسترده و همهجانبه و مستمر بر همة مخلوقات را برخود فرض کرده است.
ازآنجاییکهصفات خدا جزءذات خداست ،یعنی نمیتوانتصورکردکهرحمتخداوندبرمخلوقاتش
قطع شود ،رحمت که ممتازترین و برجستهترین صفات اوست ،از او جدا شدنی نیست.
َ
این معنای
«ک َت� بَ�» است.
چنین خدایی با چنین صفتی ،نیاز به دلیل بر اثبات ندارد .اما بسیاری از افراد کند ذهن و دیر باور
حجتند.
که اهل عناد و لجاج نیستند ،نیازمند ّ
 -1اصول کافی ،ج  ،١ص . 16
 -2سورة انعام ،آیة . 54
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همچنین کافران و ضدخدایان هم دالیل بیشتری میخواهند .استدالل پیامبران با بیخداها را «برهان»

میگوییم .اتفاق ًا ائمة اطهار(ع) برای آنهایی که به هر دلیل رسوب ضخیمی بر فطر ت آنها نشسته است،

در دعای ندبه میخوانیم:

مج ّهز به برهان هستند.

َ ْ َ َّ
ظّ
�،
ی�ا ب� ن� ا لد لا ئِ� ِل ا ل�ا ِهرا تِ
ْ
ْ
َ ْ� نَ ْ َ
�،
� ا ل ب�ا ِهرا تِ
ی� ا لوا�ضِ حا تِ
ی�ا ب� ا ل ب�را ه� نِ
ْ
ْ
ِ�غ ت 1
َی�ا ْب� ن� ا ل ُح�جَ � ا ل ب�ا ل ا �.
جِ
ای فرزند دلیلهای آشکار!
ای فرزند برهانهای پیدا!
حجتهای رسا!
ای فرزند ّ

ما خطاب به امام عصر ارواحنا فداه بخشی از افتخارات آن عزیز را که اجداد طاهرین ایشان دارا
هستند ،تکرار میکنیم؛ از جمله میگوییم :ای فرزند برهانهای آشکار...
َ ّ ُ َ َ ّ َ ْ فَ ة
لله.
 -31ا لسلا م علی محا ِل مع ِر�ـ�ِا ِ

محا ل جمع َم َحل است و به معنای جا ،مکان و موضع.
این فراز هم مانند همة فرازهای این زیارت عظیم ،دنیایی از عرفان اهلالبیت را بر روی مشتاقان
میگشاید.
 -نخستین فرمان عقل ،شنـاخت هستیبخش است .از این رو اندیشـة اهل فکـر،

نمیتواند خدا را انکار کند و نشانههای هستی ،گواه اقرار قلبی منکران زبانی خداست .اما
توصیف امامان(ع) به «محال معرفهاهلل» جایگاههای خداشناسی فراتر از آن شناختی است که
انسانهای عادل در پی آن هستند .زیرا شناخت همة رهجویان یکسان نیست.
برخی به ظاهر بسنده میکنند،
و گروهی تا حقیقت را نیابند آرام نمیگیرند.
هر دو گروه ،خدا را میشناسند؛ اما همرتبه نیستند.

خداشناسی ظاهری و خداشناسی حقیقی رهآورد مبانی شناخت آنان است.

 -1فرازی از دعای ندبه ،مفاتیحالجنان.
 -2تفسیر قرآن ناطق یا شرح زیارت جامعة کبیره ،آیت اهلل محمد ریشهری ،ص .196

2
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اگر بپذیریم و بدانیم که زیباترین و عمیقترین رشتههای علم ،خداشناسی است .این یک حقیقت
و عالیترین حقیقت است که خدای هستیبخش نه بخشی از علم که همة علم و همة هستی است.
بنابراین آنهایی که منکر خدایند ،به طور قطع خود را فریب میدهند .حتی ابلیس ،همان رجیم و لعین هم
منکر خدا نیست .او بعد از آنکه با حیلههای مخصوص خود افراد را فریب داد و بر اثر وسوسههای
پیاپی همانها را وادار به انواع جنایتها نمود ،خود از کردار آن شخص منحرف ،به وحشت میافتد
و از تبعات شرک خود و انحراف بعضی از افراد وحشت میكند:
إِ�ذْ ق َ ْ نْ
ْ ُ فََ َ َ َ ق َ
َ َ ثَ �شَّ ْ
ل �سا نِ� اك ف� ْر�ل ّماك ف�َر �ا ل:
كم� ِل ا ل ی�طا نِ� � �ا ل ِل �إِ
نّ َ ٌ نْ َ نّ أَ خ ف ُ ََّ َ َّ ْ َ
1
� ا لعا لم�ی�ن.
�إِ �ِی ب�ریء ِم� ك� �إِ �ِی � �ا � ا لله ر ب

مانند شیطان که به انسان میگوید :کافر شو! اما هنگامی که کافر شد ،شیطان میگوید:
من از تو بیزارم ،من از خداوندی که پروردگار عالمیان است ،بیم دارم.

آری هیچ کس نمیتواند منکر خدا باشد.
شعری منسوب به شیخ بهایی در این زمینه در نهایت زیبایی است:
کام جان مکن زهری

کز طبیعی و دهری

سرزند همی قهری

ال اِلــهَ ا اَِّل اهلل

به رغم روشن بودن این موضوع اساسی ،الزم است انسان برای تکمیل معرفت خود نسبت به
خداوند ،گاه با افراد عارف و وارد ،این مسیر را طی کند تا به مقصود برسد .زیرا به تجربه ثابت شده است

که اگر در این مسیر توسط افراد صاحب صالحیت راهنمایی نشویم ،گمراه میشویم.

حافظ میگوید:

قطع این مرحله بیهمرهی خضر مکن

ظلمات است بتـرس از خطـر گمراهی

حال برای اجتناب از وساوس شیادان و فریبکاران که همواره آدرس اشتباه به مردم میدهند،
از ائمة اطهار(ع) کمک بگیریم  -که آنها خود محل و جایگاه معارف الهی هستند و چون خود در
این مسیر هستند و امکان اعوجاج آنها از صراط المستقیم نیست؛ که خداوند معصومیت ابدی آنها را
ضمانت کرده و خود عاشق راستین خداوندند -بهترین راهنما برای همة آنهایی هستند که صمیمانه
برای «طی طریق» نیازمند به هدایت آنانند.
در مورد اهمیت معرفت به رب االرباب به دو حدیث نورانی از زبان پیامبر رحمت(ص) اکتفا
میکنیم:
 -1سورة حشر ،آیة .17
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َ ْ َ َ فْ تُ ُ ََّ َ قَّ َ ْ فَ
 -1لو عر��م ا لله ح� مع ِر��تِهِ
َ�زَ َ ْ ُ ُ ُ
ْ 1
� ا ل�جِ بَ�ا ل بِ�د َعا ئِ�كم.
ل ا ل تِ
اگر خدا را چنان که سزد میشناختید،
به درستی با دعای شما کوهها از جای کنده میشدند.

َ ْ َ َ فْ تُ ُ َ َ قَّ َ ْ فَ َ َ �ش تُ ْ َ َ ْ ُ ُ
 -2لو عر��م ا لله ح� مع ِر��تِهِ لم ی��م علی ا ل ب�حو ِر
َ َ َ تْ ُ ُ ْ ُ
2
� بِ�د عا �ئِک ُم ا ل�جِ ب�ا ل.
و ل�زا ل

اگر خدا را چنان که باید میشناختید،بر روی دریاها راه میرفتید،
و با خواست شما کوهها از جا کنده میشدند.

قابل توجه اینکه دو موضوع عبور پیاده از روی دریاها و اقیانوسها و کندن کوهها با اراده و دعا،
هنوز هم با همة پیشرفتهای علمی از محاالت محسوب میشود.
َ َ
ََ
لله.
کِ� ب�رِک ةِـ� ا ِ
 -32و مسا نِ
َمسا ن
کِ� جمع مسکن است؛ منزل معنای محل نزول ،قرارگاه ،خانه و جایگاه است.
َب�رَِک ت� معنای رشد ،افزایش و زیادی جهتدار میدهد؛ هر زیادتی را هم برکت میگویند.

برکت معنای بسیار وسیع و زیبایی دارد .وقتی میگوییم عمر با برکت ،یعنی کسی که از عمر خود
در جهت پاسداری از ارزشهای دینی حداکثر استفاده را برده است .یا وقتی میگوییم مال با برکت
یعنی شخص مالدار با لطف خداوند و دقت خود حداکثر بهره را از مال خود در راه خدا به نیازمندان
رسانده و یا با ثروت خود بنیادهای خیریه ،مدرسه ،کتابخانه ،داراالیتام و غیره ساخته و یا کارآفرینی
کرده و عدهای را به کار مشغول کرده و نظایر اینها .همینطور سخنرانی با برکت ،جلسة با برکت،
برنامة با برکت و ...
وقتی خداوند از زبان حضرت عیسی(ع) نقل میکند که گفت:
َ َ َ َ ُ َ ً َ ْ َ ُ نْ ت ُ
�.
و ج�عل�نی م ب�ا رکا ا �ی ن� ماک�

3

(خداوند) مرا هرجا که باشم ،با برکت قرار داده است.

پیامبر رحمت(ص) هم فرمودهاند:

 -1مستدرکالوسائل ،ج  ،17ص .301
 -2کنزالعمال ،ج  ،3ص  .441هر دو حدیث از کتاب تفسیر قرآن ناطق است.
 -3سورة مریم ،آیة .31
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َ َ ُّ
ْ َ
جُ� ِعل �ّفِی ا نل� بُ� َو ةِ� َو ا لبَ�رک ةِـ�.

1

در من پیامبری و برکت نهاده شده است.

با توجه به شرافت عظیم پیامبر اسالم(ص) نسبت به حضرت عیسی(ع) بهطور قطع وجود مقدس

پیامبر اسالم برکت مطلق است.

حضرت رضا(ع) با اشاره به امام جواد(ع) فرمودند:

َ �ذَ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ
ُ ٌ
ه ا ا ل َم ْو لو د ا ل�ذِ ی ل ْم ُی�و لد فِ�ی� ن�ا َم ْو لو د
أَ َ َ ةً َ َ
نْ ُ 2
� ْع ظ� ُم َب�َرك� على �شِ ی�َع تِ� ن�ا ِم�ه.

این ،مولودی است که فرزندی با برکتتر از او،
برای شیعیان ما(در این روزگار) ،به دنیا نیامده است.

در این بخش حرف بسیار و مجال محدود است .انشاءاهلل در ادامة بحث بیشتر اشاره میکنیم.
ََ
َْ
لله.
 -33و معا ِد نِ� حِکم ةِـ� ا ِ
َمعا ِد ن� جمع معدن است.
حکِ َم ت� معنای دانش مخصوص که باالتر از علم معمول است ،دارد .بر خالف مشهور حکمت

حرف خوب زدن نیست.

مجموعة رفتارها و اخالقیات که برخاسته از اعتقادات درست و مخلصانه باشد،
حکمت است.

حکیم را به همین دلیل حکیم گفتهاند که رفتارش حسابشده ،دقیق و مطابق موازین است.
کسیکه از چشمهسار والیت سیراب شده باشد،

حکیم است.

حکیم لزوم ًا به کسی نمیگویند که حرفهایش باب طبع مردم باشد ،خیر .حکیم کسی است که حرف

خدا را میزند .پیداست که همة حرفهای خداوند و اولیای خداوند باب طبع همه نیست.
خداوند در کتابش  36بار خود را حکیم خوانده وکافران و مشرکان را به عذاب دردناک تهدید
میکند .همچنین پیامبر و خلفای راستین پیامبر هم همین موضعگیریها را دارند؛ چرا که پیامبر بشیر
و نذیر است .یعنی :خداوند درستکاران را مژدة بهشت میدهد و بدکاران را وعدة جهنم.
 -1معانیاالخبار ،ص .56
 -2اصول کافی ،ج ،1ص .309
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پس:

حکیم همان عنصر جهتدار و مطیع خداوند است،
که پاسدار ارزشهای الهی است.

ائمة اطهار(ع) ترجمان همین تفکر هستند .بنابراین همگی معدن ،مخزن ،محل و موضع حکمت
الهیاند .حرف خداوند را میزنند و از ارزشهایی که خداوند وضع کرده،
جانبداری و پاسداری میکنند.

از آنها هیچ سخنی جز سخن خدا شنیده نمیشود.

ائمة اطهار(ع) هیچ کدام در طول زندگی خود چیزی نگفتند که قصدشان جلب رضایت حاکمان جور

باشد .آنها از خدا گفتند و از اصول دفاع کردند و مردم را به این مسیر راهنمایی کردند؛ تا جان در بدن داشتند.
آنها توسط حاکمان جور و ایادی آنها به همین دلیل تهدید به مرگ شدند ،اما آنها مـرگ در مسیـر

پاسداری از ارزشهای الهی را انتخاب کردند؛ که حکمت همین است.
ََ
ّ
َ -34و َح ف� ظ� ةِـ� ِ�سّر ا لله.
ِ
َح فَ� ظَ�ه جمع حافظ است ،مانند سکنه که جمع ساکن است.

ِ�سّر معنای راز و رمز دارد ،یعنی آنچه همگان از آن اطالع ندارند.
ِ�سّر عبارت است از مسائلی که به دلیل حساسیت موضوع ،نباید دیگران از آن مطلع شوند.
سر بودن آنها موقت است؛ مانند بعضی از اسرار محرمانة کشوری.
البته بعضی از اسرارّ ،
اما اسرار الهی تا آخر محرمانه است.

اسرار بر چهار نوع است:
 -1محرمانه :مجموعه اطالعاتی که در کوتاه مدت به مصلحت نیست همه از آن آگاه باشند .مث ًال

ت و آمد مسؤوالن را نباید دقیق ًا به اطالع همگان رساند.
رف 
این اطالع پس از انجام کار از حالت محرمانه خارج میشود.

 -2خیلی محرمانه :اطالعات دقیقی که مث ًال به دلیل حساسیت باال میبایست فقط عناصر محدودی
از آن باخبر باشند ،خیلی محرمانه میخوانیم؛ مث ًال رفت و آمد مقام معظم رهبری.
معظمله برای دیدار از خانوادههای ّ
معظم شهدا و یا عیادت بزرگان و افراد خاص کشور و یا هرکار
دیگر پرتحرکاند .بنا به مالحظات امنیتی ،خبر این رفت و آمدها تا پایان برنامه خیلی محرمانه است.
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ِ -3س ّری :بسیاری از اطالعات جنبۀ امنیتی صرف دارد .مث ًال نباید ساعت و شب حملة نظامی به
قلب دشمن را به افرادی که ضرورتی برای آن نیست ،منتقل کرد.
گاه شده است که به دلیل ضعف روحی و فکری ،این اطالعات درز کرده و فاجعة عظیمی به بار
آورده است .کشتهشدن گروه زیادی از رزمندگان و مجروح شدن جمع زیادی از یاران انقالب و
اسارت گروهی دیگر به دست دشمن ،از همه مهمتر خوشحالی دشمن از شکست عملیات و خثنیشدن
برنامههای کوتاه مدت و درا ز مدت.
در کوفه در سال  60هجری و پس از آنکه «عبیداهلل بن زیاد» مسلط شد ،ایادی وی در به در به دنبال
دستگیری «مسلمبن عقیل» بودند .گماشتگان عبیداهلل در لباسهای متفاوت در کوچه پسکوچههای
کوفه دنبال مسلم بودند .سرانجام یکی از یاران امام حسین(ع) فریب غالم عبیداهلل را خورد .غالم عبیداهلل
کهدریکیازمساجدکوفهحضورمییافت،درگوشیبهافرادمسجدمیگفت:مبالغیخمسنزدمناست.
دوست دارم آن را به دست مسلم برسانم .وی که درس خود را بهخوبی بلد بود ،در راستای انجام مأموریت
خود میگفت :نیاز نیست که خودم مسلم را ببینیم! این سیاست ،دوستان مسلم را بیشتر تحریک میکرد
که وی را به محل اختفای مسلم ببرند و اینگونه هم شد و فاجعة بزرگ به بار آمد.
افراد مؤمن و انقالبی باید وظیفهشناس ،دقیق ،کم حرف و مواظب باشند.

 -4به ُکلّی ِس ّری :مطالب و مسائلی که نمیبایست جز افراد بسیار محدود از آن باخبر شوند ،تمام ًا
سری» میگوییم .اینگونه مطالب شاید هرگز افشا نشودِ .س ّراهلل.
سری است که به آن «ب ه ُک ّلی ّ
ّ
سری در جامعه گفتیم ،درست است .زیرا تقسیمبندی چهارگانة فوق در هر
آنچه دربارة مسائل ّ
ّ
کشوری به همین ترتیب است که گفتیم؛ اما « ِ�سرا لله» چیز دیگری است.
در توضیح این مطلب به روایتی از امام صادق (ع) اشاره میکنیم:
َ ْ َ َ َّ ّاً
َّ
�إِ نّ� ِع ن�د ن�ا َو ا للِه ِ�سر ِم نْ� ِ�سّر ا للِه
ِ
َ ع ْلماً م نْ ع ْل ا ّللَه َ ا ّللَه َما َ� ْح َت�مُل ُه َمَل ٌك� ُمقَ� َّ ٌ
�
رب
و ِ ِ � ِ ِم ِ و ِ ی ِ
َ َ نَ ٌ ُ ْ َ ٌ َ َ ُ �ؤْ نٌ ْ َت َ َ َُّ قَ ْ َ ُ ْ
َ
ن
ا م
ا ّم
ل ی�ما نِ�
و ل ��بِی رسل و َل م ِ � ا م�ح� ا لله �ل ب�ه ِل �إِ
َ
َ
َ
ّ
َ
اً
َ
َ
َ
أ
َ
َ
َ ّ َ فَ ّ �ذ
�غ ْ ن 1
� ا للُه ِل ك� � َحد ی�ر�ا.
و ا للِه ماكل

بیگمان و به خدا سوگند رازی از رازهای خدا و دانشی از دانش الهی نزد ماست،
قرب و نه هیچ پیامب ِر فرستاده شده،
و به خدا سوگند نه هیچ فرشتۀ ُم ّ

 -1اصول کافی ،ج  ،1ص .402
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و نه هیچ مؤمنی که خداوند دلش را به ایمان آزموده است ،نمیتواند آن را تحمل کند.
به خدا سوگند که خداوند آن را تنها بر دوش ما نهاده است.

اسرار هستی

سری است و آنچه آشکار و غیرمحرمانه است ،بسیار اندک است .این همه
تمامی امور خلقت ّ
آیات و بینات که خداوند بکرات میفرماید:
تَ ْ َ ُ َ
نّ َ ْ َ ُ
اِ �ی ا علم ما لا �علمو ن�

1

من چیزى مىدانم كه شما نمىدانید.

ما چون در دربار خداوند محلی از اعراب نداریم ،تبع ًا از بسیاری از مسائل آفرینش بیاطالعیم.
اصوالً شرط محرم شدن برای اطالع از اسرار الهی فرموله نیست .یعنی لزوم ًا هرکس با تقوی شد و
حتی به مقام باالیی هم دست یابد ،چنین فردی محرم اسرار نیست.
مالحظه میکنیم که حضرت موسی (ع) که پیامبر اولوالعزم پروردگار است و به دلیل مشغلۀ
زیاد  136بار نام ایشان در قرآن آمده است ،بیتابی و بیقراری خود را در برابر خضر به دلیل سوراخ
کردن کشتی و کشتن غالم و تعمیر دیوار نمیتوانست پنهان کند؛ یعنی خضر از آن سه حکمت با
اطالع بود و موسی با خبر نبود.
ائمة اطهار(ع) از همة اسرار هستی باخبرند؛ از خبرهای پنهان محدود تا اسرار بزرگ آفرینش.
به همین دلیل آنها در هر شرایطی آرام بودند و متانت از خود بروز میدادند .مث ًال گروه پرواز هواپیما
و یا کسانی که سفر هوایی زیادی دارند ،از تکانهای هواپیما حین پرواز واهمه ندارند ،چون اطالع
دارند که وزش بادها در آسمان وقتی به بدنة هواپیما میخورد ،مقداری هواپیما را تکان میدهد که
اهمیت ندارد.
ائمة اطهار به دلیل اشراف مطلق بر اسرار هستی است که اگر کوهها در اثر حوادث از جای خود بجنبند،

آنها ثبات قدم دارند .برعکس ،ما که خود را نمیشناسیم و از رهگذر این جهل مرکب چیز زیادی
از هستی نمیفهمیم ،گفتن از اسرار هستی کوشش بیفایدهای است.
به قول بابا طاهر:
توکـه ناخـواندهای علـم سماوات

تـوکـه نا بـردهای ره در خـرابات

تو کـه سـود و زیـان خـود ندانی

به مقصد کی رسی هیهات ،هیهات

 -1سورة بقره ،آیة .29
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َ
ّ
َ -35و َح َمل ةِـ�کِ ت�ا �بِ ا للِه.
َ
َح َمله جمع حامل است و معنای حملکننده را دارد.

یکی از بحثهای مهمی که در تفسیر قرآن کریم و شرح رهنمودهای ائمة اطهار(ع) مطرح است،
موضوع کتاب است .در این بخش از شرح زیارت جامعه ما ائمه را حامل کتاب خدا میخوانیم.
َ
تا معنای کتاب مشخص نشودَ ،ح َمل ةِـ� کِ ت�ا �بِ ا ّللِه هم مبهم است.
از نظر ظاهری هرچیزی که مکتوب باشد ،به آن کتاب میگوییم .این نوشته هرچه باشد و در هر
موضوعی باشد ،کتاب نامیده میشود .خداوند نامهای که حضرت سلیمان برای بلقیس فرستاده است،
كتاب نامیده است.
اِ�ذْ َه ْ
� بِ� ِك ت�ا �بی ه�ذا.
ب

1

این نامه را برای آنها ببر.

از طرف دیگر ما در قرآن با موارد دیگری مواجه هستیم که از کتاب سخن به میان آمده ،ولی از
محتوای آن با اطالع نیستیم؛ هرچند از مفهوم آن آگاهیم .مث ًال خداوند سبحان از کتاب مریم میگوید:
ا�ذْ ُ
ْ
َو ك ْر �فِی ا ل ِك ت�ا �بِ َم ْرَی�م.

2

یاد کن از کتاب مریم.

در تفسیر این آیه دو نظروجود دارد:
 -1مقصود از کتاب در این آیه قرآن است .خداوند میگوید از قرآن کریم حکایت مریم را یاد کن.
 -2کتاب مریم مجموعة عملکردهای مریم و مقاومتهای وی در برابر بنیاسرائیل و غیره است.
از طرف دیگر مجموعة دستورالعملهای خداوند شامل واجبات و محرمات است که به وسیلة
انبیا فرو فرستاده شده و ضامن سعادت دارین مردم میشود؛ و این کتاب نامیده میشود ،مانند :قرآن،
کتاب پیامبر اسالم(ص) ،تورات کتاب حضرت موسی(ع) ،انجیل کتاب حضرت عیسی(ع) و زبور
كتاب حضرت داوود(ع).
اما آنهایی که با همة توان و استعداد خود برای پاسداری از مندرجات این کتابها ایستادگی کردند و

تا پای جان در مقابل ساختارشکنها ایستادند تا احکام خدا را ترویج کنند ،حامالن کتاب هستند.

بدیهی است حامالن کتاب یعنی مروجان احکام کتاب .صد البته این حامالن در وهلة نخست خود معتقد

 -1سورة نمل ،آیة .28
 -2سوره مریم آیه .16
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و مجری احکام کتاب باید باشند؛ که ائمة اطهار اینگونه بودند.
بهطور خالصه باید اضافه کنیم که:
 هر چیز نوشتهای کتاب است. ضمن ًا هر قسمت از کتاب هم بهطور منحصر کتاب است.همه میدانیم که سورة بقره ،مدنی است -در مدینه نازل شده است -یعنی موقعی که بخش زیادی
از سورهها و آیات الهی نازل نشده بود.
در آغاز سوره آمده است:
� ف�� ُهد ً ل ْل ُم َت� ق�� نَ
ا ل � .ذ ل َک ا ْل ت�ا ُ َ ْ َ
ی�.
م ِ کِ ب
� لا ری� ب یهِ ی ِ

الف الم میم .آن کتاب ،تردیدی در آن نیست ،هدایتی برای متقیان است.

این کلمة کتاب اشاره به بخشی از کتاب آسمانی قرآن است ،نه همة قرآن .زیرا همه میدانیم که
سورة بقره اگرچه دومین سوره از نظر نظم موجود است ،ولی هشتاد و هفتمین سورة قرآن است که
1
بعد از مطففّین و قبل از سورة انفال ،در سال اول هجری در مدینه نازل شده است.
پس از بقره دهها سورة کوچک و بزرگ دیگر بر پیامبر(ص) نازل شده است .پس خداوند به
بخشی از کتاب آسمانی هم کتاب میگوید.
با این تفسیر و تعبیر ائمة اطهار(ع) همگی پاسدار ارزشهای الهی هستند که بهصورت کلی و یا
جزیی بر پیامبر(ص) نازلشده است.
لذا ائمة اطهار(ع)همگی پاسدار و مجری چیزی هستند که خداوند متعال برای سعادت دنیا و آخرت

بشر قرار داده است.

َ
َ -36و ا ْو صی�ا ِء نَ� بّ� ا لله.
یِ
َ
ا ْو صی�ا ِء جمع وصی است.

و �صی دارای دو معناست؛ معنای لفظی آن توصیه شده است.
معنای محتوايی وصی یعنی جانشین با اختیارات مشخص و معین.
ائمة اطهار(ع) همگی وصی پیامبر اسالم(ص) هستند .پیامبر عظیمالشأن اسالم از آغاز بعثت و در
مکه و ب ه َک ّرات در مدینه و در جاهای مختلف از جانشینی امیرالمؤمنین(ع) ،بعد از خودشان تأکید
 -1شناخت سورههای قرآن ،حجت االسالم هاشم هاشمزاده هریسی ،ص .142
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کردند .در بین اصحاب هیچکس نبود که از این موضوع بیاطالع باشد .منتها عدهای دنیاپرست سودجو
که از قبل برای قبضۀ قدرت پس از پیامبر برنامهریزی میکردند -یعنی همانهایی که به دلیل تأکید
پیامبر بر جانشینی امیرالمؤمنین ناراحت و خشمگین بودند و نمیخواستند قدرت را از دست بدهند-
چندین بار تصمیم به ترور پیامبر گرفتند .آنها شدیداً خشمگین و بیطاقت بودند .آنها میگفتند این
تأکیدات پیامبر برای آیندة امیرالمؤمنین باالخره جا میافتد .بنابراین بهتر است پیامبر را ُبکشیم تا
توصیههای ایشان برای جانشینی علیبن ابیطالب(ع) جا نیفتد ...همینها بعد از ارتحال پیامبر بالفاصله
دست به کودتا زدند و با جعل اکاذیب و اینکه پیامبر برای جانشینی خود توصیهای نداشتهاند ،به
خلیفهتراشی پرداختند و بر اسالم آن رفت که امروز فرقههای خودساختهای مثل وهاب ّیت ،طالبان و
داعش و حتی حكومت خودساخته و جعلی مانند اسرائیل را ناشی از همان اقدام ضدخدایی آنها باید
دانست .راستی اگر آنها صداقت داشتند و به دستور اکید خداوند مبنی بر جانشینی امیرالمؤمنین(ع)
پایبند بودند ،هم به سعادت دنیا و رستگاری در آخرت میرسیدند و هم صاحب قدرت و امکانات
دنیوی میشدند؛ كه بدبختانه اینها به هیچکدام از عوامل ماندگاری قدرت و ثروت و ع ّزت نایل
نشدند .لذا با توجه به همة این موارد ،باید اذعان كرد كه اوصیای نبیاهلل ،ائمة اطهارند که عمیق ًا پاسدار
ارزشهای الهی بودند .در این مورد به ارایة دو روایت بسنده میکنیم.
پیامبر اسالم(ص) میفرمایند:
َ ن َ ّ ُ نّ
َْ
ل�� ّ� ن َ َعّل ُ � نُ ا �بیطا ل� َس ّ�د ا ل ّ نَ َ نَّ َ ْ
ث ن َ �شَ َ
ا �ا سیِ�د ا ب ی � و ی ب�
ب ی و ی
ص�� و اِ � ا و صی�ا ی ب�عد ی اِ ��ا ع� ر
آ ُ ْ
اَ َّ َل ُ ْ َعّل ُ � نُ
1
ل� َو � خِ�َره ُم ا لق�ا ئِ�م.
ب� ا �بیطا ب
و هم ی
من سرور پیامبران هستم و علی بن ابیطالب سرور اوصیاست.
اوصیای پس از من دوازده تن هستند که نخستین آنها علیبن ابیطالب و آخرین ایشان حضرت قائم است.

آ
ُْ َ َ ٌ
َ
لا ُی�ق�ا ُس �بِ� ِل ُم َح ّم ٍد (ص) ِم نْ� ه�ذِهِ ا لا ّمةِ� ا َحد...
ُ ّ ْ
َُ َ
ئِص َح قِ� ا ل ِو لاَی�ةِ�،
َو له ْم خ�صا �
ْ َ ةُ ْ َ ةُُُ
َف
ث 2
یه ُم ا ل َو ِص ّی�� َو ا ل ِو را ��.
و ��ِ

هیچ َکس از این امت با خاندان محمد سنجیده نمیشود.
ویژگی حق والیت (و امامت) در آنهاست و بس.

 -1تفسیر قرآن ناطق ،ص .223
 -2نهجالبالغه ،خطبة .2

وصیت و وراثت منحصر به آنان است.
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این حدیث و صدها حدیث مشابه به نحوی نشان میدهند که جانشینی پیامبر اسالم چیزی نیست
که هر بیخرد دنیاپرست ،کوته فکر ،کور ذهن خود را شایستة مقام وصایت پیامبر(ص) بداند.
در اینجا به اقتضای بحث مقداری به شرح فضایل مولیالموحدین امیرالمؤمنین(ع) میپردازیم
تا معنای دو حدیث فوق روشنتر شده و معلوم گردد که جانشینان پیامبر اسالم چه کسانی هستند.
ائمة اطهار(ع) خود به لحاظ مکانت در جایگاهی هستند که خداوند سبحان را کما ُهَو ُهَو میشناسند.
هیچکس در خداشناسی به پای آلاهلل نمیرسد؛ حتی پیامبران الهی و عزیزانی مانند حضرات نوح ،ابراهیم،
موسی و عیسی(ع) نیز در این جایگاه نیستند.
حدیث صعصعهبن صوحان از امیرالمؤمنین آن هم در آخرین ساعات عمر شریف مولیالموحدین
یکی از دالیل ماست.
مرحوم آیتاهلل امینی در اثر نفیس خود الغدیر این حدیث را با اسناد خود شرح کرده است.
صعصعه نقل میکند که بر بستر مولی حضور یافتم .بر جای شمشیر ابن ملجم دستمال زردی بسته
بودند .چهرة مولی قدری زرد شده بود .زهر به تدریج وجود مولی را احاطه کرده بود .مولی در همان حال
جملهای را زیر لب تکرار میکردند .گوش فرا دادم .متوجه شدم که آقا میفرمایند:
ُ قَ َ أَ َ ْ ُ
َسلو �نِ�ي � بْ�ل � نْ� ت� ف� ِق�د و �نِ�ي .

1

از من سؤال کنید ،قبل از آنکه مرا از دست بدهید.

این جمله را بارها از زبان مولی شنیده بودم ،اما آن روز آقا جملهای اضافه بر آن داشتند:
َّ
ُ
َ خَ فّ ف
َ َ
لك نْ� خ� ف� ف� ْو ا َمسا ئِ�ِلك ْم].
و ���و ا س�ؤا ل ك� [و ِ
ولی سؤاالت خود را کوتاه مطرح کنید.

متوجه شدم که زهر در عمق جسم آقا وارد شده و مولی را قدری کم حوصله کرده است.
لذا پرسیدم :شما افضلاید یا آدم؟
آقا در جواب فرمودند:
َ�ت�زک� ةُـ� ا ْل َ ْ ء ل نَ� فْ�س قَ��� ُ
یح.
ی مرِ ِ ِهِ ب

خودستایی برای مرد قبیح است.

ولی چه کنم که خداوند میفرماید:

َ َ ّ ْ َ َ ّ َ فَ َ ّ ثْ
�.
و ا ما بِ� نِ�عم ةِـ� رب�ک �ح ِد
ِ

2

 -1وسائلالشيعه ،ج  ، 15ص -129نهجالبالغه ،خطبة َ ( 92فاسألوني ق َْب َل أَ ْن تَ ْف ِق ُدون ِي).
 -2سورة ضحی ،آیة .11
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نعمتی که خداوند به تو داده است را شرح ده و بازگو کن.

آری ،من از آدم برترم .پرسیدم به چه دلیل .امیرالمؤمنین گفت :وقتی خداوند آدم و همسرش را در
بهشت اسکان داد و همه نوع نعمت در اختیارشان گذاشت ،به آن دو فرمود:
َّ
َْ
َو لا ت�ق�َرب�ا ه�ذِهِ ا ل�ش �جَ َرة�.

1

به این درخت نزدیک نشوید.

گفتهاند غرض از آن گیاه ،گندم بوده است.

َّ
ف
َ
ْ فَ أَ ْ ُ
فَ أَ ََّ ُ
2
�� �ز له َما ا ل�ش ْی�طا نُ� َع ن�ها �� خ�َر جَ�هما ِم ّماكا ن�ا ��یهِ .

شیطان آنها را فریب داد و آنان از بهشت جاوید اخراج شدند.

سپس امیرالمؤمنین فرمودند :محصول آن درخت را ولو برای من حرام نیست ،نمیخورم.
سپس پرسیدم:
َ َ نْ تَ َ فْ َ ْ َ ُ
ق َ َ َ فْ َ ُ
� ا � ض�ل ا ْو ن�و ح؟ �ا ل ا ن�ا ا � ض�ل.
ا ا�

آیا شما افضلاید یا نوح؟ فرمودند من از نوح برترم.

زیرا نوح وقتی مشکالت بر او فشار آوردُ ،کفّار را نفرین کرد و به خدا گفت:
َ ّ َ�ذَ َ َ ْ أَ
ْ
َ َ اً
�ِ لا ت� ْرعلى ا ل� ْر ضِ� ِم نَ� ا لكا �فِر�ی نَ� د ّی�ا ر .
رب

3

پروردگارا ،هیچ كس از كافران را بر روى زمین مگذار.

اما من برعکس وقتی مشکالت پس از ارتحال رسول خدا بر من فزونی گرفت و بسیاری از مسلمانان
راه و روش پیامبر را به فراموشی سپردند و راه دیگری رفتند و حتی خانة مرا آتش زدند و همسرم را
مصدوم و مضروب نمودند:
ْ ْ َ
ْ قَ�ذ
فَ َ َ ْ تُ
� َو �فِی ا لَعیْ� نِ� � ی َو �فی ا ل َحل قِ� �ش �جی.
�ص ب�ر

4

مانند کسی که خار در چشم و استخوان در گلو داشته باشد ،صبر کردم.

پرسیدم :شما افضلاید یا ابراهیم؟
پاسخ دادند :من از ابراهیم افضلام .زیرا هنگامیکه ابراهیم از خداوند خواست:
َ ّ أَ َ ْ فَ ُ ْ
� ت� ْح ا ل َم ْو �تى.
�ِ � ِر �نِیكی�
رب
یِ

5

پرودگارا به من نشان ده که مرده را چگونه زنده خواهی کرد.

 -1سورة بقره ،آیة .35
 -2همان ،آیة .36
 -3سورة نوح ،آیة .26
 -4عللالشرايع ،ج  ،1ص.151
 -5سورة بقره ،آیة .260
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پروردگار از ابراهیم پرسید:
ابراهیم در پاسخ گفت:

َ َ ْ
ا َو ل ْم �ت�ؤ ِم نْ�.
آیا تو به قیامت ایمان نداری؟

ْ َ قَ ْ
َ َ
1
لك نْ� ِلَی�ط َم ئِ� نّ� �ل�بی.
ب�لىو ِ

چرا ،ایمان دارم ،ولی میخواهم اطمینان قلبی پیدا کنم.

در مقایسة خود با ابراهیم ،من میگویم:

ً
َ
َل ْ ُک فَ
َ َ �زْ َ ْ تُ َ ق ن 2
� ا ل�غِطا ء ما ا د د � ی� ِ�ی��ا.
و �شِ

اگر حجابی که بین من و خداست ،برطرف شود ،دیگر بر ایمان من افزوده نمیشود.

چون زیاده بر کمال ،نقص است .مثل انگشت ششم دست .هر دست با پنج انگشت کامل میشود.
اما اگر دست شخصی شش انگشت داشته باشد یا انگشت ششم را در دستمالی پنهان میکند و یا آنکه
یبُرد و قطع میکند و یا آنکه با خجالت پنهان میدارد.
م
پرسیدم :شما باالترید هستید یا موسی؟
در پاسخ فرمودند :من از موسی باالترم .زیرا هنگامی که خداوند او را مبعوث کرد و برای موعظة
فرعون و دعوت او به خداشناسی به مصر فرستاد ،به خدا گفت:
َ ّ نّ قَ تَ ْ تُ نْ ُ ْ نَ فْ ً فَ أَ خ ف ُ أَ ْ ُُ
� � نْ� َی�ق� ت�لو �نِ.
�ِ �إِ �ِی ��ل� ِم�هم ��سا �� �ا
رب

3

من شخصی از آنها را کشتهام ،میترسم مرا بکشند.

اما هنگامیکه سورة برائت بر پیامبر نازل شد و به من فرمود تا آ ن را بر مردم ّ
مکه بخوانم ،در مکه
خانوادهای نبود مگر آنکه فردی از آنها در جنگهای اسالم علیه مشرکین به دست من کشته نشده
باشد .از آنها نترسیدم و رفتم و بر آنها خواندم.
پرسیدم :شما افضلاید یا عیسی؟ فرمودند :من از عیسی برترم .زیرا هنگامی که حضرت مریم در
بیتالمقدس بود و درد زایش او را فراگرفت ،خداوند به او فرمود:
ُ خْ
َ ْ تُ ْ َ اَ ْ تُ ْ َ
ْ
� ا ل ِو لا د ُه.
ا � ُر�جی ِم ن�ها ،ه�ذِهِ ب�ی�� ا ل ِع ب�ا د ه ل ب�ی�

از اینجا بیرون رو .اینجا پرستشگاه است و زایشگاه نیست.

اما هنگامی که مادر من فاطمه بنت اسد در مسجدالحرام بود و درد زایش او را فرا گرفت ،دیوار

 -1سورة قصص ،آیة -.33الكافی ج  ،2ص . 644
 -2بحاراألنوار ج  ،40ص .153
 -3سورة قصص ،آیة . 33

شرح زيارت جامعة كبيره

کعبه شکافته شد .آنگاه خدا به او فرمود:

ف َ ةُ ُ ْ خٌ ْ َ ْ
�.
ی�ا �ا ِطمـ� ا د �لی ا ل ب�ی� تِ
فاطمه وارد کعبه شو.

پای بنـه در حـرم بیا کـه تو محـرمی

مرو تو زینجا برون چونکه به از مریمی

با توجه به تقدس بسیار کعبه بر بیتالمقدس ،ارزش محل تولد من نسبت به عیسی برتری مرا نسبت
به حضرت عیسی نشان میدهد.
مرحوم ع ّالمة امینی در اثر ماندگارشان الغدیر حدیث صعصعه را مشروح ًا آورده است .ما این
1
حدیث را از کتاب شریف شبهای پیشاور اثر آیتاهلل مرحوم سلطان الواعظین شیرازی نقل کردهایم.
این بخش محدودی از موقعیت ممتاز و دست نایافتنی امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب (ع) است.
همة ائمة اطهار(ع) به لحاظ دارا بودن صفات کمالیه و ممتاز در تمامی دوران ،بیبدیل بودهاند.
علم ریشـة معـرفت الهـی است .از آنجایی که ائمـة اطهار(ع) عالِم به تمامی علـوم بودهاند ،آنها محل

معرفتاهلل شدهاند؛ چیزی که برای افراد عادی دسترسی به آن ممکن نیست.
َ ّ َ َ َ ّ َ آ َ َ ْ َ ةُ
ُُ
َ �ذُ َّ َ ُ
لله َو َب�َرکا ت�ه.
لله صلی ا لله علی�هِ و � لِهِ و رحمـ� ا ِ
ول ا ِ
 -37و ری� ةِـ� رس ِ
ُ
�ذ ّرَی�ـه یعنی خاندان و خانواده.
�ذ ّر�یه از کلمة ذ ّره است؛ ذ ّره یعنی جزء و قسمت.

از آنجایی که بشر عمدة عادات و صفات را از اجداد خود به ارث میبرد ،افتخار ائمة اطهار هم
در این بود که تمامی صفات و داشتة خود را از اجدادخود بهخصوص از پیامبر عالیقدر اسالم دارند .از
طرفی عالوه براین ک ّلیت که صفات عمدت ًا ارثی است ،ولی توجه و سیاست خداوند در همین نکته بود
که ذ ّریة رسول خدا ،همة خوبیهای عالم را که پیامبر اسالم واجد آن بود ،به خلفای خود منتقل کند.
پس ذ ّریة پیامبر(ص) یعنی ائمة اطهار(ع).
به دو دلیل ائمه ذ ّریة پیامبرند.
جد خود به ارث ميبرند.
 -1چون همگی از نسل پیامبرند و روی قاعدة ک ّلی ،صفات بسیاری از ّ
 -2این خواست خداوند بوده که ائمة اطهار تمام ًا همة صفات خود را از پیامبر ارث ببرند.
این درست است که فرزند هم از پدر ارث میبرد هم از مادر ،اما ائمه همگی میراثدار پیامبرند.
 -1شبهای پیشاور ص 488تا ص .491
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در این مورد به ارایة یک روایت بسنده میکنیم:
امام موسیبن جعفر(ع) میخواستند به سفر بروند .لذا به آقا امام رضا(ع) فرمودند :چه چیزی دوست
داری از این سفر برای شما بهعنوان سوغات بیاورم .امام در جواب گفت:
َ ْ فٌ َ ُ َ
�ک�ش ْعل ةِـ� ن�ا ر.
سی�
ٍ

شمشیری برایم بیاورید که تیزی آن مانند شعلة آتش جانسوز باشد.

امام هفتم به فرزند دیگرشان فرمودند :برای شما چه چیزی بیاورم .عرض کرد:
فَ ٌ
� ْر�ش .

قطعهای فرش برایم بیاورید.

تبسمی کردند و فرمودند:
امام موسیبن جعفر(ع) ّ
 امام رضا به پدرش رفته و این پسر به مادرش!ُ
ما چون در این مورد در بحث ''ِعتْ�َرة� خَ� ْی�َرةَ� َر بّ�ِا لعا لم� نی�'' بحث کردهایم ،در مورد ذ ّریه به همین مختصر
بسندهمیکنیم.
ُّ
لَ ّ
ّ ُ
ی ا للِه.
 -38ا لسلا م علی ا لد عا ةِ� اِ
َ ُ
ا ّلد عا ة� جمع داعی است .داعی به معنی دعوتکننده است ،مانند ُوالت که جمع والی میباشد.

زیباترین،دلپذیرترینوارزشیترینالطافالهیهدایتاست.راستیکسیکهدرمسیرحقنیست،
کمترین ارزشی ندارد .قیمت افراد به میزان ارتباط آنها با َر ُّباالرباب است.
در همین باره باید گفت:
بعد از منزلت خلقت ،باالترین نعمت ،هدایت مردم بهسوی خدا در جهت خداباوری و خدامحوری است.

بدون تردید هیچ منزلت و مقامی باالتر از دعوت مردم به خدا نیست.

خداوند به پیامبر(ص) میفرماید:

ً َ َّ بِ�إِ�ذْ
اً
ً
اً َ ّ اً َ�ذ اً
أَ ُّ َ نَّ ّ َّ أَ ْ َ
1
بِیُ �إِ ن�ا � ْر َسل ن�ا ك� �ش ا ِهد َو ُم ب� �ش�ِ ر َو ن� �یر َ ،و د ا ِعی�ا �إِ لى ا للِه � �نِهِ َو ِ�سرا ج�ا ُم ن�ی�ر .
ی�ا � ی�ها ا ل��
ای پیامبر!

ما تو را گواه بر مردم کردیم (که تو خداپرستی را به مردم نشان دهی) و سپس مژدة بهشت بدهی،
و نافرمانها را از آتش جهنم بترسانی.

 -1سورة احزاب ،آیات  45و .46
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سپس مردم را بهسوی خدا دعوت کنی،
که حقیقت روشنی و روشنایی همین است.

تا اینجا ،همگان بر این اعتقاد هستند؛ اما موضوع مهم دیگری که باید حتم ًا به آن توجه کرد و
توجه داد این است که:
داعی که میخواهد مردم را به خدا و ارزشهای الهی دعوت کند ،باید واجد چند صفت باشد:
 -1دارای تقوا و اخالص باشد.

 -2باید به تمامی اصول و موازین اشراف داشته باشد.
 -3جز برای خداوند تبلیغ نکند.

جمع این سه صفت جز در ائمة اطهار(ع) وجود ندارد؛ زیرا هیچیک از مراجع عظام و اسالمشناسان
مشهور و بهنام ،نه تنها تما م اندوختة دینی آنها از ائمه است ،بلکه در بسیاری از سایر علوم پیرامون اسالم
هم هرگز اشراف ائمه(ع) را ندارند.
َْ َ ْ
ّ
َ -39و ا لا د لا ِء اِ لی َم ْر�ض ا ةِ� ا لله.
َ ّ
ا ِد لا ء جمع دلیل است؛ دلیل یعنی راهنما و پیشوا.

به رئیس کاروان به این جهت دلیل میگفتند که مسیر را میدانست و از عوارض راه باخبر بود.
به طور ک ّلی ائمة اطهار را دلیل مسیر تعالی و سعادت خود میدانیم؛ زیرا:

الف :هم مقصد را میدانند.

ب :هم راه نیل به مقصد را بلدند.

ج :و هم اینکه خود در مسیرند و مقصد را میفهمند و اصوالً بخشی از مقصدند.

َمر�ض ا ةِ� ا لله یعنی خشنودی خداوند.
ائمة اطهار که در دربار خداوند سبحان به اذن پروردگار دارای جایگاه بیبدیل و منزلت فوقالعادهای
هستند ،ب ه خوبی از آنچه خداوند را راضی میکند ،مطلعاند ،و از هرچه که او را ناراضی و یا احیان ًا
خشمگین میکند ،نيز باخبرند.
راستی که شیعه به این دلیل سربلند و سرافراز است که بدون نیاز به عوامل فریبکار ،دروغگو و شیاد
راه مستقیم را از ائمه فرا میگیرند ،سپس با راهنمایی خود آن بزرگواران به مقصد میرسند؛ ضمن ًا
بهخوبی این حدیث نبوی را یاد دارند که فرمودند:
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نَّ ََّ َ �غْ ُ َ َ فَ ةَ
َ َ
َ
� لِ�غ ض��بِ �ا ِط َم� َو َ�ی ْر ض��ى لِرِ�ض ا ها.
�إِ � ا لله ی� ضِ� ب

1

خداوند با خشم حضرت زهرا خشمگین میشود و با رضایت او راضی میشود.

زهرایمرضیهدنبالفرمانخداوامرپیامبربرایجانشینیامیرالمؤمنینبودکهاورامصدوم،مجروح
و شهید کردند؛ زیرا او در مسیر هدایت جامعه بهسوی والیتمداری ،مجری دستور خداوند بود.
ْ َ
َ ّ
َ -40و ا ل ُم ْس ت�ق� ّر�ی ن� �فی ا ْمرِا لله.
ُ َت َ
س�ق� ّر�ی ن� جمع مستقر است و معنای ثبات قدم میدهد یا ثابت قدم.
م

یکی از مشخصـههای ائمـة اطهار(ع) ثبات قدم آنها در امور الهـی بود .ائمـة طاهـرین که حـق
را شناخته بودند ،در اجرای دستورات الهی و پاسداری از آن و تبلیغ آنها لحظهای غافل نبودند .بهطور
قطع آنچه حاکمـان جور را بر آن میداشت که نتوانند با ائمـه کنار بیایند ،عالوه بر شنـاخت ائمه از
رذالت آنها ،این بود که امامان شیعـه لحظهای از آنچه در جامعة اسالمی آن روزها میگذشت ،غافل
نبودند.
امامان ما در پاسداری از ارزشهای الهی همیشه پیشقدم بودند و با قول ،فعل ،اشاره ،پیام و سفارش
مسائل را برای یاران و دوستان خود روشن میکردند.
بنیامیه که از آغاز نمیخواستند اسالم ریشه بدواند ،با تحمیل جنگهای ویرانگر بر پیامبر(ص)،
نتوانستند به خواست شیطانی خود دست یابند .آنها با فتح مکه در سال هشتم هجری تغییر موضع دادند
و این بار در لباس اسالمی در صدد اجرای نقشة پلید خود برآمدند.
معاویه در دوران طوالنی حاکمیت خود بر شام تا توانست به اسالم خیانت کرد و مسلمانان را به
انحراف کشاند.
به عقیدة نویسنده ،مجموعـة خیـانتهایی که معـاویه در شـام به اسالم و مسلمانان کرد ،بیشتر
از زیانهایـی بود که پدرش ابوسفیـان با تحمیـل جنگهای بـدر ،احـد ،خنـدق ،خیبـر و ...به اسالم
و مسلمانان کرد.
خلفای بنیالعباس هم در مجموع عملکردشان مشابه بنیامیه بود .اما آنچه اسالم را از گزند انحراف
و نابودی حفظ کرد ،خط مستقیم و محکم ائمة اطهار(ع) در پاسداری از اسالم و مسائل اسالمی بود.

ما هم کارنامة روشن و نورانی ائمة اطهار(ع) را با زیارت جامعه ورق میزنیم و هم در دل و در عمل
باید از عملکرد الهی آنها تا قیامت سپاسگزار باشیم.
 -1عیون اخبارالرضا ،ج  2ص  - 46بحاراألنوار ،ج  ،21ص .279
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َ تّ
َ ّ
ل�ا م� نَ
ی� �فی َم َح بّ� ةِـ� ا للِه.
 -41و ا
تّ
ل�ا م� نَ
ی� جمع تام است و معنای کامل را دارد.
ا
ّ
مح� ت� معنای دوستی و عالقمندی را میدهد.
ب

تام و تمام و کمال تقریب ًا هم معنا هستند؛ ولی تفاوتهایی با هم دارند .تکمیل ،خاص است؛ ولی
اتمام ،عام است .مث ًال پایان هر روز کار یک ساختمان تمام گفته میشود ،ولی وقتی ساختمان بهکلی
به پایان رسید و پس از نصب درب ،نقاشی و نظافت نهایی این ساختمان ،به کمال میرسد.
تام هر دو معنا را دارد.
ائمة طاهرین(ع) همگی عشق سوزان و محبت عمیق و همه جانبهای نسبت به خداوند دارند .جالب
است :هر کس بیشتر به آنها نزدیک باشد ،این محبت ویژه نسبت به خداوند به آنها هم سرایت میکند،
یعنی اصحاب ائمة اطهار،

همگی عاشق خداوند شدند.

از این که بگذریم ،بهخصوص برای ما که متأسفانه از درک محضر پر فیض ائمة اطهار محرومیم،

چه کنیم تا عالقمندی ما به خدا،
عمیق و همه جانبه شود؟

اهل عرفان رعایت چند نکته را عامل مهمی در تقویت عالقة انسان نسبت به خداوند میدانند:

الف :ذکر -بدون تردید یاد خدا بودن و یاد خدا کردن و همواره و در هر حال در فکر خدا بودن ،موجب
تقویت عالقه به خدا میشود.
پیامبر(ص)فرمودهاند:
َ نْ َ ّ ثََ ْ َ َ َ ةُ
لله ا َح بّ�� ا لله.
م� اک�ر �ذِکر ا ِ

1

هر کس خدا را زیاد ياد کند ،خداوند او را دوست میدارد.

خداوند مهربان این مهم را در قرآن کریم آورده است:

فَ �ذْ ُ
أَ �ذْ ُ ُ
�ا ك ُر و �نی � ك ْركم.

2

مرا بهیاد داشته باشید،
تا من هم شما را به خاطر داشته باشم.

 -1اصول کافی ،ج  ،2ص. 500
 -2سورة بقره ،آیة .152
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ب :توجه ویژه در هنگام نماز -بدون تردید زیباترین فروعات اسالم ،نماز است.
امام صادق (ع) در پاسخ سؤالی دربارة بهترین اعمال فرمودند:
َّ َ َ
َ نْ شَ ْ َ َ ْ فَ َ ُ َ
لصلا ة�.
ما ِم� ��
یٍء ب� ْعد ا ل َم ْع ِر�ةِ� ی� ْع ِد ل ه�ذِهِ ا

1

بهترین اعمال بعد از معرفت خداوند ،هیچ چیزی با نماز برابری نمیکند.

پیامبر عالیقدر اسالم(ص) فرمودند:

َ َ َّ
َ
َ ْ خُ �شُ ُ �ز نَ ةُ َّ
2
لصلا ةِ� َو لا َصلا ة� ِل َم نْ� لا َی� ت� خ��ش ُع �فی َصلا �تِهِ .
و ا ل� و ع ی��ـ� ا
خشوع زیور نماز است.
کسی که در نماز خشوع ندارد ،نمازش نماز نیست.

بحث پیرامون اهمیت نماز و اهتمام به نماز زیاد است ،ولی ما به همین مختصر بسنده میکنیم.
متأسفانه ما در هنگام نماز آن بهرة الزم را که در نماز هست ،بهدست نمیآوریم .چون به قول
معروف حضور قلب در نماز نداریم ،لذا جایگاه مخاطب از دید ما چندان مفهوم نیست.
به قول شاعر:
غیـر از خـدا کـه هـرگز در فکـر او نبودم

هر چیز چون که گم شد ،وقت نماز پیداست

ج :دعا -یکی از عنایات ویژة خداوند به بندگان خود ،موضوع دعاست.
دعا هرچند کوشش قابل تحسین بنده برای نزدیکی به خداست ،اما باید نخست بدانیم:
 -1چه کسی زمینة این نزدیکی را فراهم میکند؟
 -2کیست که ب ه ما اجازه داده تا با رباالرباب صحبت کنیم؟
حال آنکه خداوند نه وظیفهای دارد و نه سودی عایدش میشود .مقایسه کنیم وقتی اربابرجوعی
به ادارهای وارد میشود که وظیفة ذاتی مدیر آن اداره حل مشکل اوست ،اغلب اجازه نمیدهند مراجعه
کننده به اتاق او وارد شود .بر فرض اگر به هر دلیل مراجعهکننده وارد اتاق رئیس شد ،چنان از موضع
باال با وی برخورد میکند که طرف ترجیح میدهد بیشتر از این تحقیر نشود و اداره را ترک کند .اما
خداوند ذوالجالل و االکرام را ببینیم که هم خود دستور میدهد و توصیه میکند که با او مکالمه کنیم
و هم قول میدهد که حرفهای ما را گوش دهد و به ما احترام کند؛ و در صورتیکه ذیحق باشیم،
به پیشنهادهای ما عمل کند.
 -1اصول کافی ،ج  ،3ص  - 364وسائلالشیعه ،ج  ،1ص . 27
-2مجمعالبیان.

شرح زيارت جامعة كبيره

به راستی كه برای بشر امروز چه چیزهای مادی و معنوی لذیذتر از این عرفان و راز و نیاز با خداوند
میتوان متصور شد كه شبانهروز به دنبال گمشدهاش میدود؟!
ُ ّ ُّ
اِ�غْ � ْ
فِر ِل َم نْ� لا َی� ْمِلک اِ لا ا لد عا ِء.

1

ببخش کسی که غیر از دعا هیچ تملکی ندارد.

د :توسل -یکی از زیباترین زیباییهای انسان تو ّسل است .تو ّسل ،پذیرفتن این نکتة مهم است که
انسان نیاز به تقرب به خدا دارد .همچنین پذیرفته است که افرادی هستند که در دربار پروردگار دارای
احترام بسیار باالیی هستند .انسان عارف با واسطه قرار دادن آن افراد آبرومند در پیشگاه پروردگار
سعی میکند خود را به خدا نزدیک نماید.
این یک امر قابل قبول است که بر آن تأکید زیادی خداوند و مقربان به آن کردهاند.
هـ  :خدمت به مردم -از زیباییهای دیگر آفرینش خدمت به مردم است .این خدمت بهطور اعم
مطرح است .نفس خدمت یک ارزش است ،حال اگر کسانی دارای تمکن مالی باشند و بتوانند بخشی
یا تمامی مشکالت مردم بینوا را حل کنند ،یا نیاز به کمک فکری داشته باشند،
و آن را مرتفع سازند،
كاری بزرگ و شایسته كردهاند.

خدمت فقط جنبة مالی و مادی ندارد .صد البته کمک مالی افراد مرفه به افرادی که نیاز مالی دارند،
بسیار زیباست ،اما عیادت از یک مریض ،رسیدگی به امور همسایه ،احترام به کارمندان اداره و خالصه

حرکت و ارتباط مؤثر در جلسات خانوادگی و مردمی ،همه نوعی خدمت به مردم محسوب میشود.

متأسفانه امروزه هرچند دورة انقالب اطالعاتی و ارتباط گسترده و همه جانبه است و مردم عالم با
هم در ارتباط دایماند ،اما تمامی اموری که در اخالقیات اسالمی شرط مسلمانی محسوب میشد ،مثل
«صلة ارحام» همه با موبایل ،تلفن ،فاکس ،پیامک ،نمابر ،تلفنهای تصویری ،شبكههای مجازی و...
جایگزین شده و به گونهای مسأله حل شده است!!!
خدمت به مردم هم با پرداخت پول و یا کشیدن چک راحت شده،
حال آنکه:
 -1فرازی از دعای کمیل.
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اسالم اصرار دارد که خود شخص وارد معرکه شود ،تا درد مردم نیازمند را از نزدیک حس کند.
ضمن ًا انسان ثروتمند به هر میزان که مشکالتش را کارگزارانش حل کنند،
بهتدریج از مردم جدا میشود،

و از درد مردم غافل میماند.

به قول پروین اعتصامی:

بزرگمهر به نوشیروان نوشت که خلق

ز شـاه خواهـش امنیت و رفـاه کنند

شهان اگر که به تعمیر مملکت کوشند

چه حاجت است که تعمیر بارگاه کنند

جواب نامة مظلوم را تو خویش فرست

بسـا بـود که دبیـرانت اشتباه کنند

 َ -42ا ْل ُم خْ�لص� نَ تَ ْ
لله
و
ی� �فی �و حی�دِا ِ
ُم خْ�لص يعني دارای اخالص و خلوص فراوان.
توحید ،یکتاپرستی

اصوالً در اسالم همه چیز پاک ،منزه و صد در صد است .از اینرو انتظار خداوند از مؤمنان همین
است که:
اول خود را و سپس عمل خود را از هرگونه ن ّیت ناخالص و انجام ناخالص پاک نگهدارند.
تقوا هم همین معنی را دارد .تقوا یعنی آنکه در ایمان به خداوند صادق است و از هرگونه اموری
مانند ریا و ناخالصی رویگردان باشیم .لذا خداوند متعال هم خود را اهل تقوا معرفی میکند:
ُ َ أَ ْ ُ تَّ ْ
ل�ق�و ى.
هو � هل ا

1

او (خداوند) اهل تقواست.
علمای اسالم ،توحید را به چهار قسمت تقسیم کردهاند:

-1توحیدذات:آنکه خداوند را یکتا بدانیم،کهیکتایبیهمتاست،کهشبیهندارد .این البته به تعریف،
بستگی ندارد که خداوند در ذات وحید و فرید است.
 -2توحید صفات .هر چند از توحید ذات درس الزم را انسان فرا میگیرد ،اما توحید صفات آن
است که صفات خداوند هم از ذات اوست و هم یکی است.
 -1سورة مدثر ،آیة . 56
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-3توحیداعمال.اعتقادبهاینکههرعملیدرعالمهستیبهوقوعمیپیوندد،ازاونشأتمیگیرد.زیرا
هیچ چیز دیگری در این عالم وجود ندارد که بدون ارادة خداوند سبحان منشأ اثری باشد؛
همه چیز از خداست.
 -4توحید عبادات .باور داشتن به توحید یعنی اینکه انسان باید هم در واجبات و هم در مستحبات
کارهای خود را فقط و فقط برای خدا انجام دهد .در غیر این صورت به توحید ما آسیب وارد میآید.
چگونه میشود كه در نماز قصدمان خوشایند مستمع ما باشد و یا هنگام احساس و انفاق بخواهیم
دیگران هم مطلع شوند و ما را آدم خوبی بدانند .همین طور این امر به ما میآموزد که:

در انجام واجبات و حتی مستحبات فقط چشممان به خدا باشد و در برابر عبادات توقع مزد و پاداش
نداشته باشیم و صرف ًا اعمال ما جنبة انجام وظیفه باشد.

به قول حافظ:

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که خواجه خـود روش بندهپروری داند

َْ
َ ْ ُ ظْ َ َ ْ
لله َو ن�ه�یه.
 -43و ا لم�هر�ی ن� ِلا م ِرا ِ
ُم ظ�ِهر یعنی آشکار کنندهُ .م ظ� َهر یعنی آشکار شده.

یکی از ویژگیهای ائمة اطهار(ع) این است که در هر شرایطی احکام الهی را آشکار ،ابالغ و ترویج
میکردند .اصوالً دین و اعتقادات دینی باید آشکار شود؛ هر چند ریشة اعتقادات در باطن و درون انسان
مؤمن است ،اما مظاهر این اعتقادات برای آنکه فراگیر شود و همه از نعمت بیبدیل خدا محوری بهرهمند
شوند ،باید آشکار شود.
در یک حدیث قدسی آمده است:
�ذَ َ
ْ َ َ �ذَ َ ُ ُ ْ َ َ
َم نْ� كَر �نِی �فِی ا ل خ�لا ِء ك ْرت�ه �فِی ا ل خ�لا ِء.

هر كس مرا در پنهانی یاد کند ،او را در پنهانی یاد میکنم.

َ َم نْ �ذَ َكَ � � ْ َ َ �ذَ َك ْ تُ ُ � َ َ َ ْ ُ
ل خ� ْي�ر ِم ن�ه.
ا لمل �ه م
و � ر نِی فِی �إِ ر فِی �إٍ ٍ

1

و كسي كه مرا در جمع خود یاد کند ،او را در جمع بهتری یاد میکنم.

يعني :تمامی دین در عمل ،به بخشی از وظیفة بندگی ما در برابر خداوند سبحان است.

ما تا آخر مدیون خدای ازلـی و ابـدی هستیم .لذا هر کاری هم در تبلیغ درست دین انجام دهیم،

(القطب الراوندي في لُ ّباللُّبابَ ،عناهلل تعالى).
 -1مستدركالوسائل ج  5 :ص 297 :
ُ
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همین موفقیت ،شکرانه دارد .به رغم این اصل ثابت ،ما وظیفه داریم نام خداوند را در جامعه باال ببریم.

لذا اذان میگوییم .اذان آشکار کردن نام خداوند بزرگ و با عظمت است.

ائمة اطهار (ع) در هر شرایطی نام خداوند را آشکار میکنند و با عمل به احکام خداوند نام خداوند
را اظهار میدارند .همچنین با تبلیغ دین خدا نام و یاد خدا را در اجتماع مطرح میکنند و با پاسداری از

ارزشهای اسالمی ،اوامر و نواهی الهی را برای مردم آشکار میکنند.

اینکه خداوند دوست دارد ما چه کارهایی را انجام دهیم؛ امر خداست .همچنین خدا دوست ندارد
که ما بعضی از کارها را انجام دهیم؛ یعنی نهی خدا که جمع هر دو میشود :اوامر و نواهی.
ُُ
ة
 َ -44ع�ا د ا ْل ُم َک َّ ْم� نَ اَ ل�ذّ � نَ َ ْ قُ نَ ُ َ ْ قَ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ نَ َ
لله َو ب�رکا ت�ه.
ر ی�
ی� لا ی�س بِ��و �ه ب�ا ل�و ِل و هم بِ�ا مرِهِ ی�عملو � و رحمـ� ا ِ
و ِ ب ِهِ
و بندگان گرامی خداوند ،آنان که در گفتار بر او پیشی نمیگیرند،
و به فرمان او عمل میکنند و رحمت و برکات خدا بر آنان باد.

ِع ب�ا د جمع عبد است .عبد هم معنای بنده میدهد.
ُم َک ّرم یعنی آنهاییکه گرامی داشته شدهاند.
ائمة اطهار(ع) بنـدگان مخلص خداوند ،به علل مختلف در پیشگاه خداوند سبحان باآبـرو هستند
و همگان از اهل آسمانها و زمین آنها را گرامی میدارند.
علت اینکه ائمه(ع) در زیارت جامعه در بارگاه الهي گرامی شمرده میشوند ،دو چیز است:
َ

قُ َ ُ ْ قَ

 -1لا ی� ْس بِ��و ن�ه بِ�ا ل� ْو ِل :هیچ گاه در گفتار بر خداوند پیشی نمیگیرند.

ُ َ

َ

َ -2و ه ْم بِ�ا ْمرِهِ ی� ْع َمل ُو نَ� :و به فرمان او عمل میکنند.

همین دو فقره از صفات آشكار ائمة اطهار(ع) یعنی پیشی نگرفتن از خدا در قول و اجرای فرمان خدا را
میتوان در یک جمله خالصه کرد و آن اینکه:
مجـری بیقیـد و شرط فـرمان خدا.

هر کسی میخواهد در دربار خداوند متعال صاحب جایگاه ممتاز و پایگاه ثابت باشد ،باید:
به پیروی از خط مشی ائمة اطهار(ع) در هیچ موضوعی بر خدا سبقت نگیرد؛
خواست خود را به عنوان حکم خدا مطرح نکند؛
و همواره و در هر حال و در هر جا،
پاسدار ارزشهای الهی باشد.
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ائمة اطهار(ع) که درود و سالم و تحیات و برکات ابدی خداوند بر آنها باد ،از خود هیچ حرفی نداشتند،
هرچه میگفتند از خدا بود ،از خدا بود ،از خدا بود...
زیبایی کار ائمه در همین فعل بود؛ لذا هرکس میخواهد در دربار خداوندگرامی داشته شود،
باید اینگونه عمل کند.
َّ َ َ َْ ة ُّ
�ذّ َ ْ
َ ّ َ ْ
ْق َ ْ ُ
لسا د ةِ� ا ل ُو لا ةِ� َو ا ل ا د ةِ� ا ل ُحما ةِ�.
لسلا ُم علی ا لا ئ� َمـ� ا لد عا ةِ� َو ا ل�ا د ةِ� ا لهد ا ةِ� و ا
 45تا  -48ا
ن دعوت كننده ،و پیشروان هدایت كننده ،و سروران سرپرست،
سالم بر پیشوایا 
و مدافعان حمایت كننده،

ُد عا ة� معنای داعی و معنای دعوتكننده را دارد.
در بخشهای قبلی فرازهایی مالحظه کردیم که موقعیـت ائمـه(ع) را آشکار میساخت .در این
بخش ضمن آگاهی بیشتر از شـأن و جایگـاه آلاهلل یک وظیفـة کوتاه مدت برای ما در مقابل ائمه
مطرح میشود .اینکه:
ما به چنین شخصیتهایی با چنان شرایطی ،سالم کنیم و تسلیم آنها باشیم.

همچنین ائمة اطهار(ع) رهبرانی هستند که مردم را به راه راست و خدا باوری هدایت میکنند .این
هم بسیار مهم است که ما خود غیر مستقیم به ائمـه میگوییم که:
رهبری شما به این دلیل دارای اهمیت زیاد است که:

مردم را به راه راست و صراطالمستقیم هدایت میکنید.

همچنین دیگر ویژگی شما این است که:
شما آقا ،موال و سرورید و حق فرمانروایی دارید؛

در قلمرو خود همه را به سوی خدا میخوانید،
و کارگزاران شما تمام ًا همین راه را ادامه میدهند.

گفتنی است حاکمیتی از ناحیة خداوند قابل تأیید است که اجزاء آن حاکمیت همگی یک صدا و
هماهنگ از خدا بگویند و از دستورات الهی پیروی کنند و همگان را به سوی خداوند راهنمایی نمایند
و با تشریح احکام اسالم مروج اسالم باشند و با تمام وجود در تحکیم مبانی اسالمی بکوشند و همه را به این
مهم توجه دهند و راهنمایی کنند.
پیداست اگر افرادی به پیروی از ائمه(ع) به این مهم دست بزنند ،در همه جا قابل تحسین هستند.
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همچنین ائمة اطهار(ع) با این عملکرد ،پشتیبان و حامی اصول و ارزشهای الهیاند.
�ذا َد ة� در لغت معنای حامی میدهد.
ُحما ة� هم جمع حامی است.
َْ ْ ْ
َ -49و ا ه ِل ا ل�ذِک ِر.
ْ
�ذِکر ،یاد و یادآوری است.
ْ
�ذِکر البته معنای وسیعی دارد؛ ظاهر شما و شهرت شما معنای ذکر ،یاد و یادآوری است.

با توجه به فرازهای چهارگانة قبل� ،ذکر در این فراز یعنی اینکه:
شما با قول و فعل خود همواره یاد خدا را در افکار و اندیشههای مردم وارد میکنید و جامعة اسالمی
را متوجه خدا میسازید.
ا ه ِل �ذکر معنای دیگری هم دارد و آن اینکه:
به لحاظ معنوی و عرفانی،

اصوالً اهل ذکريد،

همواره یاد خدایيد،

خالصه اینکه:

و هرگز از یاد خدا غافل نمیشويد.

اهلالذکر یعنی کسیكه:

نمایندة تاماالختیار خداوند بین مردم است.

چنین افرادی به قول قرآن صالحیت دارند که مرجع مراجعة مردم باشند و به سؤاالت عدیده و
متفاوت مردم پاسخ دهند و در یک جمله تمامی مشکالت مردم را برای رسیدن به حق و عدل حل کنند.
قرآن میفرماید:
فَ َُ أَ ْ َ �ذّ ْ
ُ ُْ َ َ
� ْس ئ�لو ا � هل ا ل ِ ك ِر �إِ نْ�ك ن� ت� ْم لا ت� ْعل ُمو �ن.

1

هر چه را نمیدانید ،از اهل ذکر بپرسید.

ائمةاطهار(ع)عالوهبراینکهموردعنایتویژةخداوندوحمایتگستردةپروردگارند،اینآیهتوجه
خاص خدا را به آنها نشان میدهد.
 -1سورة نحل ،آیة .43
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خداوند وقتی میفرماید:
 هر چه را نمیدانید ،از آنها بپرسید.سؤال در حوزة پزشکی ،ریاضی ،نجوم و اینگونه علوم نیست؛ هر چند ائمه در همة رشتههای علوم
صاحب نظرند .مقصود از سؤال مردم از ائمه سؤال پیرامون خوشبختی و راه نیل به آن است،
که همگی خواستار آنند.
خداوند سبحان هم با صراحت ،همة تشنگان توحید و خدا محوری را به چشمهسار دلپذیر و دلانگیز
ن امر كه ائمة اطهارندکه میتوانند نهاد تشنـة تشنگان را
ائمه راهنمایی کرده است؛ و اشاره دارد به ای 
با سرچشمة زالل معرفت خود ،سیراب کنند.
أُ
ْ أَ
َ -50و � و لِیِ ا ل� ْم ِر.
ُ
ا و لی معنای صاحب میدهد.
َ
�أ ْمر یعنی فرمان ،دستور ،خواست و اختیار.

از نظر عرفانی امر معنای گسترده و عمیقی دارد .وقتی خداوند سبحان میفرماید:
َّ أَ
أَ َ َ ْ ً أَ ُ َ َ ُ ُ فَ ُ
�إِ ن�ما � ْم ُرُه �إِ�ذا � را د �ش ی� ئ�ا � نْ� َی�ق�ول لهك نْ� �َی�كو نَ�.

1

برنامة خدا این است که:
وقتی خداوند به انجام کاری اراده کند ،به مجرد آنکه بگوید :باش! ایجاد میشود.

در این گونه موارد ،امر مقابل مش ّیت است.
در مش ّیت به عوامل و اسباب و لوازم نیاز است؛ مانند بارش باران.
 -1هم بخار آب الزم است.
 -2هم باد الزم است ،که بخار آب را متراکم نموده و به ابر تبدیل کند.
 -3به هوای خنک نیاز است ،که این ابرها را اشباع کند .سپس باران به صورت قطرات آب از
ابر میچکد .و بدون فراهم شدن این عوامل ،بارانی نمیبارد.
همانگونه که گفتیم ،بخشی از سیاستهای الهی بدون اسباب و لوازم به اجرا درمیآید؛که به آن
امر میگوییم.
ائمة اطهار(ع) ،طبق یکی از زیباترین آیات قرآن کریم که میفرماید:
 -1سورة یس ،آیة . 82
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َّ ُ َ ْ اً
َ نَّ ُ� ُ ُ َ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
� َو ُی�طِه ُرک ْم ت�طهی�ر .
ا �ما یری�د ا لله لی� ِه ب
� ع�کم ا ل ِر ج�س ا هل ا ل ب�ی� تِ
همانا خداوند میخواهد پلیدی را از شما اهلالبیت دور کند و شما را به کلی پاک گرداند.

فرمان داده است که از خداوند و از پیامبر و از اولیاالمر اطاعت کنند.
َ َ أُ
ََّ أَ
أَ
ْ أَ
ُْ
� طی� ُعو ا ا لله َو � طی� ُعو ا ا ل ّر ُسول َو � و لِی ا ل� ْم ِر ِم ن�ك ْم.

1

خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت كنید.

بدون هیچ توجیه و حرف اضافهای:

ُ ََ
ا و لی ا لا م ِر باید در راستای خدا و رسول عمل کند،

و هدفش اجرای فرامین خدا و رسول باشد،
و چنین افرادی غیر از ائمة اطهار نیستند.

َ

 51تا  -52بَ�ِق� ّیَ�ةِ� ا ّللِه َو خِ�َی�َر�تِهِ .
بَ�ق� ّیَ� ةِـ� ا ّلله :بازماندة خدا ،باقیماندة خدا ،نمایندة خدا.
خِ�َی�رِه  :برگزیدن ،گلچین.
باید بپذیریم که واژههای عربی اغلب معادل فارسی ندارند .بنابراین ،ما مجبوریم برای ترجمة
فرازهای زیارت جامعه گهگاه از واژههای تکراری فارسی استفاده کنیم .مث ًال ما نمیتوانیم برای ترکیب
َ
بَ�ق� ّی�ـةِ� ا ّلله ترجمة رسا و دلچسبی پیدا کنیم .اصوالً این اصطالحات عرفانی نه در فارسی و نه در دیگر
زبانهای زندة دنیا معادل آن وجود ندارد .روشن است چون زبان عربی زبان اسالم و زبان معنویت و
زبان قرآن است و عمدة معارف عالم در همین زبان قابل مالحظه و مطالعه است ،حال ما میخواهیم برای
َ
بَ�ق� ّی�ـةِ� ا ّلله چه ترجمهای انتخاب کنیم .آیا امتداد خداوند یا بازماندة خدا و ترجمههای مشابه جوابگو
هستند؟ بهطور قطع خیر .پس چه باید کرد؟
در پاسخ با صراحت میگوییم که:
چون زیارت جامعه از امام معصوم(ع) است ،بنابراین ،از یک انسجام فوقالعادهای برخوردار
میباشد.
ماتاکنون 50فرازآنراترجمهکردهایم.بنابراین،خوانندگانعزیزتاحدزیادیدرجریانبحثمورد
نظر پیرامون این زیارت قرار گرفتهاند .پس با همین دیدگاه بَ�ق� ّیَ� ةِـ� ا ّلله را میتوانیم اینگونه معنا کنیم:
چون پیامبر عالیقدر اسالم(ص) خاتم پیامبران هستند و پس از آن بزرگوار ،ارتباط آسمان و زمین
 -1سورة نسا ،آیة . 59
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از طریق بعثت قطع میباشد ،بنابراین ،ائمة اطهار(ع) که فرزندان و جانشینان پیامبر رحمت میباشند،
باقیماندة ارتباط آسمان و زمین  -منتها نه بهعنوان رسالت و نبوت ،بلکه بهعنوان امامت و والیت-
میباشند.
درچهره و زبان و عمل همین خلفای رسولاهلل است که ما کالم خدا ،حکم خدا ،راه خدا ،خط خدا
و خالصه آیات و بینات الهی را میبینیم؛ چون ائمة اطهار برگزیدة خدا و برگزیدة پیامبرند.
َق َ ّ
ب�� ّی� ةِـ� ا لله از نسل پیامبر است

نکتة بسیار زیبا و مهم دیگری که از بحث پیرامون بَ�ق� ّیَ� ةِـ� ا ّلله میتوان فهمید ،این است که:
الف :بَ�ق� ّیَ� ةِـ� ا ّلله از نسل پیامبر است .بنابراین ،بهخوبی و با جدیت و قاطعیت میتوان گفت که حضرت
ولیاهللاالعظم امام عصر ارواحنافداه از نسل پیامبر و خلیفة پیامبر است .پس هر شیاد و سیاهکاری که
تا کنون ادعاهای نادرستی کرده و مردم را به گمراهی مطلق کشانده ،باطل است .یا افراد سیاهکاری
که احتماالً ممکن است از این به بعد داعیههای گمراه کنندهای نمایندّ ،
کذابند.
ب :تمامی ائمة معصومین در زمان خود بَ�ق� ّیَ� ةِـ� ا ّلله هستند .وقتی ما پذیرفتیم که امام زمان خاتم االوصیای
پیامبر است و بیش از  1100سال از امامت ایشان میگذرد و همة ما افتخار داریم که در دورة امامت
ایشان بهسر میبریم ،و ایشان بَ�ق� ّیَ� ةِـ� ا ّلله هستند ،دیگر ائمه هم در زمان خود ،امام زمان و بَ�ق� ّیَ� ةِـ� ا ّلله بودهاند.
ج :اصوالً ارادة خداوند سبحان براین قرار گرفته است که همة نعمتها ،رحمتها و عنایتهایی که اهل
عالم دارند ،از ناحیة پیامبر رحمت و از طریق ایشان به عالم هستی ساری و جاری کنند .اصوالً آیة:
َ
َ أ ْ َ ْ ن َك اَّ َ ْ َ ةً ْ َ نَ 1
و ما � رسل�ا � �إِ ل رحم� ِللعا لم�ی� .
و تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم.

غیر از این معنایی ندارد .بنابراین ،هرچه خیر در دنیاست ،متعلق بهخداست که به پیامبر اعطا شده
است .از جمله بَ�ق� ّیَ� ةِـ� ا ّلله که ائمة اطهارند و خداوند از برکت وجودی آنها ما را به راه سعادت هدایت فرمود

و حتی حضرت ولیاهللاالعظم امام زمان ،از نسل اوست که انشاءاهلل خداوند سبحان به برکت وجود آن
امام بزرگوار و به دست ایشان دنیا را به سعادت کامل میرساند:
اً
َ ْ َ أَ ّ ُ ْ أَ ْ ضَ ق ْ ً َ َ ْ ً َ ْ َ َ ُ ئَ تْ ُ ْ ً
� �ظ لما َو جَ� ْو ر .
�بِهِ ی�مل� ا لله ا ل� ر� ِ�سطا و عد لا ب�عد ما مِل�

2

 -1سورة انبیا ،آیة . 107
 -2كمالالدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق ،ج ،۲ص  -۷۷۳كفایهاألثر فیالنص على األئمهاإلثنی عشر ،على بن محمد خزاز قمى ،ص 820
بحار األنوار ،عالمه مجلسی ،ج ،۱۵ص.156
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خداوند به وسیلة او (حضرت مهدی) زمین را پر از عدل و داد می کند؛
پس از آنکه از جور و ستم پر شده باشد.

و هم این است معنای بلند:

َ ةُ َّ َ َ ُ
ُ
ْ
ْ نْ نْ تُ ْ ُ �ؤ ن نَ 1
بَ� ِق� ّی�� ا للِه خ� ْی�ٌرلكم �إِ �ك��م م ِم��ی�.

اگر ایمان دارید ،بازماندة خدا برای شما بهتر است.

یک حدیث ناب در مورد آغاز ظهور از امام باقر (ع) روایت شده است که وقتی امام زمان ظهور
میکنند:
ا َّ ُ َما َ� نْ� قُ � َه ا ْل�آَ� ةـ� َ� ق� ّ� ةُـ� ا لله خَ� ْ�ٌ َل ُك ْ � نْ ُك نْ� تُ� ْ ُم�ؤ م�� نَ
ی�
و ل ی طِ � بِهِ �ذِهِ ی ب ی ِ ی ر م إِ � م ِ نِ
ثُ َّ َ قُ ُ أَ نَ َ ق ّ ةُ
َ
َ ُُ َ ُ
َ َ ُُ
ْ 2
لله �فِی ا ْر�ضِهِ َو خ�لی� ف� ت�ه َو ُح�جّ ت�ه َعلی�كم.
�م ی��ول � �ا ب��ی�ـ� ا ِ
نخستین سخنی که میگویند این آیه است.
«بازماندة خدا برای شما بهتر است ،اگر ایمان داشته باشید».
آنگاه میفرمایند:
 -من بازماندة خدا و جانشین و حجت او هستم.

ةُ َّ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
 53تا َ -58و حِ�ز �بِهِ َو َع ْی�بَ� ةِـ� ِعلمِهِ َو ُح�جّ �تِهِ َو صِ� را طِهِ َو ن�و رِهِ َو ُب� ْرها �نِهِ َو َر ْح َمـ� ا للِه وَب�َركا ت�ه.
حِ�ز ب� معنی تشکل ،گروه ،دسته و باند میدهد.
َع ْی�بَ� ةِـ� به معنای کمد ،سبد ،قفسه ،جای قراردادن لباس و مطلق جایگاه را دارد.

این خیلی مهم است که ما در این فراز از زیارت جامعه ،ائمة اطهار(ع) را عضو و جزء حزب خداوند
میدانیم .امامان مـا همگـی عضو «حـزباهلل»اند .همان حزبی که خداوند وعدة رستگاری اعضای آن را
داده است.
ُ ْ ْ
اَ لا نَّ حِ�زْ َ
لله ه ُم ا ل ُم ف�ِلحو نَ�.
اِ � ب
�ا ِ

3

بدانیم که حزب اهلل رستگارند.

برعکس ،اعضای دیگ ِر احزاب غیرالهی را که حزب شیطان است ،وعدة خسران داده است:
َ َّ حِ�زْ َ َّ
ُ ْ
ن
� ا ل�ش �یطا نِ� ه ُم ا ل خ�ا ِ�سُرو نَ�.
ا لا اِ � ب

4

 -1سورة هود ،آیة . 86
 -2اصول کافی ،ج  ،1ص.411
 -3سورة مجادله ،آیة .22
 -4همان ،آیة .29
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بدانید که اعضای حزب شیطان زیانکارانند.

همچنین ائمة اطهار(ع) ظرف علم خدایند .یعنی خداوند تمامی علوم را یکجا درظرف وجودی
ائمه ریخته است که تا قیامت هیچ بشری در علوم مختلف به پای آنها نمیرسد.
دوحدیث بدیع راجع به حزب اهلل:
حِ�زْ حِ�زْ ُ َّ َ َ َّ
ق ََُ ُ ّ
� ا للِه ع�زّ َو جَ�ل.
�ا ل رسولا لله (ص)� :بِی ب

1

حزب من حزب خدای عزیز و بزرگوار است.

ق َ ّ ُ
لصا ِد ق� (ع):
�ا ل ا
َ
ْ
ُ
ّ
ْ
�غ
َ
ُ
َ
نَ ْ ُ َ �ش َ تُ ن ح�ز ُ
ُ
2
� ا حِ�ز
� ا للِه هم ا ل ا ِل ب�و �ن.
لله و ب
�ح ن� و ی�ع��ا ب ِ
ما و شیعیانمان حزب خدا هستیم؛
و حزب خدا همان پیروزمندانند.

َ ُُ
َاَ�شْ َ ُ َ نْ ا َ اّ ُ َ ْ َ ٌ ا ��شَ َ َ ُ َ �شَ َ ُ نَ فْ َ �شَ َ تْ َ ُ
� له َملا �ئِک ت�ه
 -59هد ا � ل اِ له اِ ل ا لله و حد ه ل ری�ک لهکما ِهد ا لله ِل��سِهِ و ِهد
َ ُ ُ ْ ْ ْ خَ ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ ّ ُ َ َ ی�ز
ک� ُم.
و ا و لو ا ا ل ِعلِم ِم ن� �ل�فِهِ لا اِ له اِ لا هو ا لع�ز � ا لح ی
گواهى مىدهم كه معبودى جز خدا نیست،
یگانه است و براى او شریكى نیست؛
چنانكه خود گواهى داده و فرشتگانش و دانشمندان گواهى دادند،
معبودى جز او نیست ،عزیز و حكیم است.

نظر به اینکه بیشتر واژگان این فراز از زیارت جامعه تکراری است ،از تفسیر و پرداختن بیشتر
خودداری میکنیم.
شهادت در اسالم جایگاه بسیار واالیی دارد .عالیترین شهادت ،گواهی بر توحید و یگانگی خداوند
متعال است .این شهادت ریشه در باطن و وجود انسان دارد که ب ه وسیلة زبان اظهار میشود.
در اسالم باورهای مسلمانان را به ترتیب سه مرحله میدانند:

نخست :اسالم.

اسالم عبارت است از اینکه انسان با شهادتین ،خود را موحد معرفی کند و عم ًال بگوید که در برابر
اسالم تسلیم است و هیچگونه مقاومتی ندارد؛ که فرمودهاند:
 -1بحاراألنوار ،ج  ،32ص  40؛ به نقل از عیونالرضا .
 -2توحید صدوق ،ج  ،3ص . 166
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قُ ُ أَ َ
ََ ْ ُ ْ
قُُ ُ
ق�ا َل� ا ْل�أَ ْع ا ُ آ َ نَّ قُ ْ َ ْ تُ�ؤْ نُ َ
لك نْ� �و لو ا � ْسل ْم ن�ا َو ل ّما َی�د خ� ِل ا ل�إ ی�ما نُ� �فی �لو بِ�ك ْم.
ر ب
� � م�ا �ل لم � ِم�و ا و ِ
تِ

1

بادیه نشینان گفتند :ایمان آوردهایم .بگو :شما ایمان نیاوردهاید.
بلکه بگویید :اسالم آوردهایم .هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده است.

دوم :ایمان.

آنچه ما در مورد شهادتین بر زبان جاری کردیم ،باید درونی و قلبی باشد .یعنی شخص مسلمان
بایدعمیق ًا و قلب ًا به یکتایی خداوند باور داشته باشد؛ باوری ثابت.
همچنینباوردرونیوقلبیداشتهباشدکهحضرتمح ّمد(ص)فرستادةخداوندوخاتمرسوالناست.
کسی که به این مرحله برسد ،مؤمن نامیده میشود.
در مورد تفاوت ایمان با اسالم امام باقر(ع) فرمودهاند:
قْ
ْ
ٌ ْ َ قْ َ
ا ل�إِ ی� َما نُ� �إِ �َرا ٌر َو َع َمل َو ا ل�إِ ْسلا ُم �إِ �َرا ٌر بِ�لا َع َمل.
ٍ

2

ایمان اقرار و عمل کردن است؛ و اسالم اقرار بدون عمل است.

سوم :یقین.

یقین عالیترین مراتب ایمان است .یقین آن است که مسلمان به باورهای دینی خود چنان بها دهد
و احترام بگذارد كه مانند آ ن باشد كه حقیقت آن را با چشم میبیند.
یقین دارای سه مرتبه است:

 -1علمالیقین :وقتی که شخصی از طریق دانش یقین پیدا کند ،یقینش را «علمالیقین» گوییم .مانند
اینکه شخصی از دور دودی را مشاهده میکند .او بدون آنکه منشأ دود را ببیند ،علم پیدا میکند
که در آن نقطه آتشسوزی روی داده است.
 -2عینالیقین :مرحلة دوم ،شخص باورهایش عمیق میکند .مث ًال شخص به دنبال منشأ دود میرود
و از نزدیک و با چشم خود آتش را میبیند .این یقین را «عینالیقین» میگویند.
 -3حقالیقین :در این مرحله شخص به دیدن آتش هم بسنده نمیکند .بلکه به نزدیک آتش میرود
و حتی آتش را لمس میکند و یا ُهرم آتش را متوجه میشود.
یقین چنین شخصی به وجود آتش را «حقالیقین» مینامند.
 -1سورة حجرات ،آیة .14
 -2تحفالعقول ،ص  - 297الكافی ،ج  ،2ص . 24
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مراتب سهگانة یقینی فوق در مسائل اعتقادی بسیار مهم است.

یک شخص وقتی که میخواهد به مراتب باالیی در دربار خداوند نایل شود ،باید حتیالمقدور تحت
اشراف عالِمی عامل و به یقین رسیدهای قرار بگیرد و زود به زود اعتقادات خود را عرضه کند.
 -در برابر خداوند سبحان تسلیم باشد.

 در محلهایی که رنگ گناه دارد ،حضور نیابد. -خود را همواره در محضر خدا ببیند.

لذا در برابر خدا و در محضر خدایی که او را میبیند ،خطا نکند.

 -در امور اجتماعی نیز این گونه باشد.

یعنی به جای آنکه از رئیس و از مافوق خود بترسد و خالف نکند،

از خدا واهمه داشته باشد.

حداقل سود چنین یقینی پرهیز از ریا و انجام کارهای خالص و مخلص،
برای خداست.

بحثی پیرامون یقین
از آنجا که یقین منزل مهم مخلصان و مرتبة عالی باریافتگان به دربار خداوند ازلی و ابدی است ،مقدار
بیشتری راجع به آن مینویسیم:
برای یقین سه مرحله ذکر شده است .علمالیقین ،عینالیقین و حقالیقین.
 -1علم الیقین :مرحلة اول یقین است .در علمالیقین معلوم محقق و مبین است.
 -2عینالیقین :در عینالیقین معلوم مشاهده و رؤیت میشود.
 -3حقالیقین :در حقالیقین دویی از بین میرود و عالم و معلوم یکی میشود.
در مسیر به سوی کمال ،یقین برای سالک همچون مرکبی است که با آن طی طریق میکند .یقین،
سالک را از نقص به کمال و از حیوانیت به انسانیت سوق میدهد .تحصیل یقین برای عامه مشکلترین
امر ،و برای خواص به منظور پیمودن راه سلوک ،قدم اول است.
یعنی :آخرین قد ِم عوام و اولین قد ِم خواص است.
علمالیقین مرحلة اول از یقین است که از قرآن ،اخبار و روایات با استدالل کسب میشود.
در درجة دوم عینالیقین ،بینیازی از استدالل و رسیدن به مقام استدراک و شهود است.
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در درجة سوم حقالیقین استکشاف نور حقیقت و ظهور انوار کبریای الهی و واقع شدن در مقام جمع
است ،به سبب فنای سالک در حقالیقین و رهایی از قید یقین.
تجلیات آثار افعالی و ذاتی حق متعال ،سالک را به مرحلة کمال از یقین که حقالیقین باشد ،میرساند.
هماهنگی با نظام هستی

سر و از یک حقیقت پرده برمیدارد و آن اینکه:
این فراز از زیارت جامعة کبیره از یک ّ
 -1خداوند سبحان بر وحدانیت خود شهادت میدهد؛ چنانکه این حقیقت را در قرآن میبینیم:
َ َ َّ أَ َّ ُ َ َ ُ
�ش ِهد ا للُه � ن�ه لا �إِ له �إِ لا ه َو.

1

خداوند بر وحدانیت خود گواهی میدهد.

 -2ماليکة خداوند هم بر وحدانیت خدا گواهی میدهند.
َ ةُ
ْ
َو ا ل َملا ئِ�ك�.

2

 -3اُؤلوال ِعلم یعنی دانشمندان حقیقی ،آنهایی که علمشان حاصل اعتقادشان و در راستای تحکیم
باورهای دینی آنهاست ،به این حقیقت گواهند.
أُ ُ ْ ْ قَ
ََ ُ ْ ُ ْ
ْ
َو � و لو ا ل ِعلِم �ا ئِ� ًما بِ�ا ل ِق� ْسطِ لا �إِ له �إِ لا ه َو ا لَع �ی�ز ا ل َح ِكی� ُم.
�زِ
بنابراین همة ارکان هستی «لا ا له ا لاّ ا ّلله» گو هستند .دیگر کسی نمیماند که بخواهد ساز مخالف
3

بزند .اگر افراد بیریشه ،کم مایه و بیشخصیتی یافت شوند که بخواهند ساز مخالف بزنند ،اهمیتی ندارد؛
چون کسی و چیزی نیستند و نمیتوانند تأثیرگذار باشند و چرخ عظیم هستی را که براساس توحید
به گردش در آمده و تا ابد و تا آخر بر همین روند و روال در گردش است ،از حرکت باز بدارند و یا
حرکت آن را کند کنند.
به قول حافظ:
ای مگس عرصة سیمرغ نه جوالنگه توست

ِـرض خود مـیبری و زحمت ما میداری
ع ِ

انسان موحد با همة ارکان هستی احساس نزدیکی و خویشی میکند .ارکان و اجزای هستی هم با وی
احساس دوستی و همدلی دارند .این دو ،بر هم اثر متقابل دارند .یعنی چنین شخصی در هیچجا غریب
نیست و احساس غربت نمیکند.
 -1سورة آلعمران ،آیة .18
 -2همان.
 -3همان.
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به قول شاعر:

مؤمن به کوه و دشت و بیابان غریب نیست

هر جا که میرود همـه ملک خدای اوست

فواید عظیم و متعدد اعتقاد به توحید

تمامی دستورات الهی معقول و مطابق با فطرت موجودات و موجب رشد و تعالی و عامل اساسی
تقویت شخصیت افراد است .اعتقاد به توحید اثرات پر باری دارد .ذی ًال به چند مورد از این فواید اشاره
میکنیم:
 -1بینیازی به دیگران

عمدهترین عامل ضعف شخصیت افراد ،نیاز به دیگران است .معلوم است که انسان در زندگی
نیازمند به افراد دیگر دارد .این نیاز مانع رشد و بالندگی نیست .اما وقتی ما در توحید دچار ضعف شویم،
به عناصری احترام میگذاریم که احترام ندارند.
اگر به آنهایی که به خاطر جاه ،مقام ،ثروت و یا وجاهت آنها احترام بگذاریم ،نخست شخصیت خودمان

مخدوش میشود؛ زیرا اعتبار ما در جامعه پایین میآید و از وزانت ما کاسته میشود.

صائب میگوید:

دست طلب چو پیش کسان میکنی دراز

پل بستهای کـه بگذری از آبروی خویش

 -2استقالل شخصیت

اعتقاد به توحید در انسان خود باوری ایجاد میکند .یکی از آثار زیبای توحید باور داشتن این مهم
است که:
ّ
ُْ
ُ �ؤ َث
لله.
لا مـ � ِر �فیا لو ج�ـو ِد اِ لا ا ِ

در عالم تأثیر ،هیچ مؤثری جز خداوند وجود ندارد(همه کاره خداست).

وقتی به وحـدانیت رسیدیم ،خروجـی آن ،باور پیدا کردن به همهكاره بودن خداوند در عالم هستی
است .پس امرا ،سالطین ،رؤسا ،مشاهیر و معاریف همه محتاج اویند .لذا برای حل مشکل خود باید
ّ َ
ّ َ
اک ن�َ ْس َت�ع� نُ
اک نَ� ْع بُ� ُد'' است.
ی�'' خروجی'' اِ ی�
به مشکلگشا مراجعه کنیم .به عبارت دیگر '' اِ ی�
وقتی که فقط خداوند یکتا را میپرستیم ،فقط از خداوند یکتا کمک میخواهیم.
خداوندی که به قول خودش:
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َْ

َّ
ّ
لسما و ا تِ� َو ما �فِی ا ل�أ ْر�ض .
َو لِلِه ما �فِی ا

1

و آنچه در آسمانها و در زمین است ،متعلق به خداست.

ثُ َّ
َ ّ
لسما ا َ ْ أَ ْ
ض.
م�را � ا
ِ و لِلِه ی
� و ا ل� ر�
و تِ

2

میراث آسمانها و زمین مربوط به خداست.

ً
ّ ْ َُ
و لِلِه ا لعِ�زّ ة� جَ�م ْی�َعا.

3

تمامی عزت هستی متعلق به خداست.

أَ ُّ َ نَّ ُ أَ نْ تُ ُ ْ فُ قَ ُ َ ّ َ ّ ُ ُ َ ْ�غَ ْ
4
ی�ا � ی�ها ا ل�ا س � �� ا ل��را ء � لى ا للِه و ا لله هو ا ل � ّ
نِیُ ا ل َحمی�د.
م
إِ
اى مردم! همة شما نیازمندید؛
فقط و فقط خداوند بینیاز است.

 -3حرکت از کثرت به وحدت

اگر بگوییم تمامی جنگها و اختالفات ریشه در دوبینی مردم عالم دارد ،سخن گزافی نیست .این
یک موضوع ثابت شده است .مث ًال فروشنده و مشتری روبهروی هم هستند ،اما وقتی بر اساس موضوع
مورد اختالف یعنی معامله و تبادل کاال در برابر پول به توافق برسند ،اختالفشان برطرف میشود.
تمامی انبیا آمدهاند تا مردم را از ت ّفرق و تشتت برهانند.

قرآن کریم با صدای بلند میفرماید:

ً َ َ قُ
َّ
َ
5
َو ا ْع ت�صِ ُمو ا بِ� َح بْ� ِل ا للِه جَ�می�عا َو لا ت� ف� َّر�و ا.

و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد ،و پراكنده نشويد.

َح�بل یعنی طناب و دستاویز؛ آن دستاویزی که موجب وحدت جامعه است ،خداست .اگر به توحید
توجه کنیم ،عمدة اختالفات در جوامع رفع میشود .اختالفاتـی که معاالسف موجـب بروز جنـگهای
پرخسارت و پرهزینه در طول تاریخ شده است.
وقتیخدابرجوامعخداحاکمنباشد،جهلحاکممیشود.ریشةهمةاختالفاتدرجهلافراداست.توحید

وقتی جای جهل را پر کند ،برادری جای دشمنی را میگیرد.
 -1سورة آلعمران ،آیة .129
 -2همان ،آیة .180
 -3سورة فاطر ،آیة .10
 -4همان ،آیة .15
 -5سورة آلعمران ،آیة .103
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قرآن میفرماید:

فَ أَ
ْ ً
ُ
ن 1
�� ْصبَ� ْح ت� ْم بِ� نِ� ْع َم�تِهِ �إِ خ�و ا �ا.
تا به لطف او برادران هم شدید.

تمامی منادیان هستی اعم از جن و انس و ماليکه که موحدند ،همه و همه مردم عالم را به وحدت
فرا میخوانند؛ حال خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.
البته قلم مانند بیان عاجز است تا بتواند اثرات آشکار و پنهان اعتقاد به توحید را شرح دهد.
کمترین مثال وحدت ،یکپارچگی و همدلی اعضای خانواده است و مهمترین مثال آن وحدت در
جامعه میباشد .همان که امام خمینی(ره) میفرمود:
 وحدت کلمة آری به دلیل اتحاد مردم بر رهبری امام و خواست امام انقالب اسالمی به پیروزی رسید.َ � ْ َّ قَ
َ َ �شْ َ ُ َ نَّ ُ َّ َ اً َ ْ ُ ُ ْ ُ نْ َت َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ تَ َ ْ َ َ ُ ْ ُ
� و رسو له ا لمر���
ی� ا لح�
 -60و ا هد ا � محمد ع ب�د ه ا لم���ج ب
ضی ا رسله بِ�ا لهد ی و د نِ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ّ
ُ َُ َ
َ ْک َ
�
ِه ا ل ُم �ش� رِکو نَ�.
ی�کِلهِ و لو ر
لی�طِهره علی ا لد نِ
محمد بندة برگزیده و فرستادة فوقالعادة خداست.
همچنین شهادت میدهم که
ّ
او را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همة دینها پیروز گرداند؛
هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.

پس از شهادت بر یکتایی خداوند بیهمتا ،اینک شهادت میدهیم که پیامبر(ص) فرستادة اوست.
صد البته شهادت بر وحدانیت خداوند برای هر مسلمان تکلیفآور است ،زیرا این شهادت ما را
وامیدارد تا بر نبوت پیامبر او نیز شهادت دهیم .این شهادت نیز در راستای شهادت اول است؛ با این
تفاوت که شهادت ما بر یگانگی خداوند تأثیر در کاینات ندارد.
خداوند یکتاست ،چه ما اقرار کنیم یا نکنیم .به قول شاعر:
گر جملـة کاینات کافـر گردد

بر دامن کبریاش ننشیند َگرد

اما شهادت بر نبوت پیامبر(ص) تکلیفآور است؛ یعنی وقتی ما بر نب ّوت پیامبر عالیقدر اسالم اقرار
کنیم ،در جامعه تأثیر خود را میگذارد.
َ َ �شْ َ ُ َ َّ ُ ْ َْ َ ةُ ّ
ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ قَ َُّ َ ْ ُ تَّ قُ َ
 61تا  -72و ا هـد ا ن�کم ا لا ئِ�مــ� ا لرا�شِ د و ن� ا لمـه ــد ی�و ن� ا لمـعـصـو مو ن� ا لمـك ـرمـو ن� ا لمـ�ـرب�و ن� ا لم��ـو ن�
أَ
َّ قُ
ْ ُ
ْ
ْ ََ
َ
َّ ْ َ َ
َ
َْ ُ
لصا ِد �و نَ� ا ل ُم ْصط ف� ْو نَ� ا ل ُمطِ ی� ُعو نَ� لِلِه ا لق� ّو ا ُمو نَ� �بِ� ْمرِهِ ا لَعا ِملو نَ� � َرا د �تِهِ  ،ا ل ف�ا �ئِ�ز و نَ� بِ�كَرا َم�تِهِ .
ا
بِ�إِ
 -1همان ،آیة .103
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ب پرهیزگار،
مقر 
مكرمّ ،
و گواهى مىدهم كه شمایید پیشوایان راهنما ،راهیافته ،معصومّ ،
راستگو ،برگزیده ،فرمانبردار خدا ،قیام كننده به فرمانش،
عمل كننده به خواستهاش ،دستیافته به كرامتش.

فراز بعدی از این شهادتین ،پرمغزترین ،زیباترین و طوالنیترین فراز زیارت جامعه است.
این فراز به عطایای عظیم الهی به ائمه(ع) اشاره دارد ،كه نكاتي را از آن فرا میگیریم.
نخست 36باب از ابواب عظیم الطاف الهی را که بر ائمه باز شده است ،برمیشماریم ،آن هم برشمردن
از نوع گفتن و اقرار کردن و باورداشتن که معنای شهادت است.
شهادت میدهیم که:
ی مقدار گشتهاید.
 -1ا ل َّرا�شِ ُد و نَ� هستید .یعنی :شما به خداوند هدایت شدهاید .رشد یافتة عال 
ُ
ْ
 -2ا ل َم ْه ِد ّي�و نَ� هستید .هدایت شدهاید .تأکید بر قسمت اول .هادی به معنای هدایت یافته.
ْ
 -3ا ل َم ْع ُصو ُمو نَ� هستید .از هر نوع خبط و خطا مصون هستید .مصون از هر نوع اعوجاج.
ْ ََ
 -4ا ل ُمك ّر ُمو نََ  :بزرگواران و ویژگان در دربار خداونديد.
َ ْ قَ َ
 -5ا ل ُم� ّرب�و ن�  :نزدیکان در درگاه پروردگاريد.
ْ َّ ق
 -6ا ل ُم ت��و ن� َ  :پرهیزکارانيد.
َ ّ ق
لصا ِد �و نََ  :راستگویان و درستکاران هستيد.
 -7ا
َ ْ ُ ْ َ ف نَ
 -8ا لمصط�و �  :زبدگان و برگزیدگان هستيد.
ْ ُ ّ
 -9ا ل ُمطی�عو نَ� لله :جمع مطیع ،یعنی فرمانبرداران خداونديد.
ْ قَ
 -10ا ل� ّو ا مو نَ� بِ�ا مرِه  :برپادارنده و نگاهبان امور او هستيد.
ِ
ْ ُ
َ ة
 -11العا ِملو نَ� بِ�ا را د تِ�ـ� ِ.:کارگزاران پای کار برای انجام حکم خداييد.
ِ
َ
ْف ُ
 -12ا ل�ا �ئِ�ز و نَ� �بِکرا َم�تِهِ  :پیروز شده با لطف و حمایت و عنایت ویژة پروردگاريد.
ُم َک َّرم :به کسی گفته میشود که به دالیل معنویت باال و انجام کارهای ارزشی مورد احترام ویژه
قرار گرفته باشد .البته تفاوتی بین ُم َک َّرم از باب تکریم با ُمک ِر ْم از باب اکرام وجود دارد.
َ
ُمق� َّر ب� :به کسی میگویند که باز به دلیل پاکدامنی و پرهیزکاری و انجام کارهای خداپسند به خدا
نزدیک باشد.
تّ
م�ق�ی :کسی است كه به تقوا به معنای اعم آن در جامعه مشهور و معروف شود.
صا ِد ق� :عنصری است که قول و فعل و اندیشة وی صادقانه و بدون غل و غش باشد.
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ُ َ
صط�فی :کسی است که در خوبی زبانزد خاص و عام و مطلوب خوبان باشد.
م
ُ ْ
ط�ع :کسی است که از هر حیث فرمانبردار خداوند متعال باشد.
م ی
ً
ق� ّو ا ُمو ن� :کسانی که برپادارندة احکام نورانی خداوند در زمین باشند.
عا ِمل :به معنای کارگزار است؛ کارگزار شایسته خداوند در جهت اجرای فرمان خدا.
اِ را َد ه :خواست و ن ّیت.
ف�ا �ئِ�ز  :به مقصد رسیده معنا دارد .ف�ا �ئِ�ز و ن� به کسانی گفته میشود که به رضایت خدا نایل شدهاند.
َ
کرا َم ت� :بزرگی و بزرگواری .کر�یم کسی است كه دارای صفات نیکو باشد.
هریک از صفات دوازدةگانه فوق اگر درکسی باشد ،آن شخص قابل احترام بسيار است.
حال میتوان تا اندازهای یافت که دارندگان آن دوازده صفت عالی در دربار خداوند سبحان چه
جایگاهی دارند.
پس از آنکه به خاطر اجتناب از اطالة کالم ما فقط به معنای تحتاللفظی واژگان دوازدهگانة
مورد اشاره پرداختیم ،حال به واکنش خداوند در برابر آن ذوات مقدسه اشاره میکنیم.
شاید دیگر نیازی به تکرار نباشد که همة خوبیها از خداست .زیباییها از خداست .فضیلتها از
خداوند سبحان است .هیچکس ازخود هیچ چیزی ندارد و در کاینات قادر به انجام کوچکترین کاری
اگر خدا نخواهد ،نیست .افراد از بزرگ و کوچک به هرجا رسیدهاند وخواهند رسید ،با اراده و التفات
خداوندگار است .حتی کوشش که شرط موفقیت در امور ریز و درشت است ،هم باید خداوند عنایت
کند و اگر خدا نخواهد ،انسانها از انجام کوچکترین امور نيز عاجزند.

یک خاطرة عبرتآور

آنهایی که از نزدیک نویسنده را میشناسند ،میدانند که بنده از سنین نوجوانی تا امروز دارای حافظة
نیرومند و بسیار قوی بودهام .شاید در این عمر  70سال كمتر کسی را ندیدهام که دارای چنین حافظهای
باشد .کتابهای دبستان و دبیرستان را در حفظ دارم .حال بماند که از نوجوانی جزء آخر قرآن با سورههای
مبارکة یس ،الرحمن ،واقعه ،حشر ،حدید ،جمعه ،منافقون و  ...را حفظ هستم .همچنین دعای کمیل ،ندبه
و دعای افتتاح از سالهای پیش درحفظ دارم .عالوهبر این ،سورههای فراوان ،صدها آیات کریمة قرآن
در مسائل تخصصی و موضوعی مانند :معاد و حجاب در حافظه دارم .بیش از سی هزار بیت شعر درخاطره
دارم .حتی به دلیل مالحظات امنیتی آخرین سخنرانی حضرت امام خمینی در تقبیح مصوبة مجلس در
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مصون ّیت مستشاران آمریکایی در سال  43که به تبعید ایشان انجامید ،حفظ کردم و هنوز هم در حفظ
دارم .در دوران  5سالة زندان این حافظة نیرومند هم به درد خودم و هم دیگر زندانیان سیاسی -مذهبی
خورد .یعنی در حالی که زندانیان از همه چیز محروم بودند و هیچگونه کتاب حتی قرآن و مفاتیح هم در
اختیار ما نبود ،همان حافظة نیرومند بود که ما را از تنهایی میرهاند .اسناد ساواک که درکتاب خاطرات
دوران زندان  -که به کوشش مرکز اسناد انقالب اسالمی تحت عنوان «عبور از شط شب» منتشر شده -به
گوشههایی از آن حافظه هم اشاره دارد ،از جمله در صفحه  306همان کتاب آمده است:
 -بشارتی همیشه ابراری را یک قهرمان میداند و از او تجلیل میکند.

حدی در مسائل ایدئولوژی
بشارتی در زندان اوین به «دایرهالمعارف» معروف شده بود .زیرا او به ّ
اسالمی و سایر مکاتب اطالعات دارد که در طول زندان هیچکس به پای او نمیرسید و همیشه
افراد برای رفع اشکال و یا اطالع از موضوعی به او مراجعه میکنند.

حتی علما و روحانیون.
ِ
ساواک شاه به حافظة غراء اینجانب است .صد البته اینها همة مطلب نیست .اما
این اقرار صریح
غرا و عجیب و غریب روزی بهکلی از بین رفت .آن روزها بازجوییها ادامه داشت.
همین حافظة ّ
یک روز بازجوی خونخوار من به نام منوچهری توهینی به من کرد .من جوابش را دادم .او برخاست
و با پا محکم به شکم من کوبید .این حمله که غافلگیرانه بود ،مرا به عقب پرتاب کرد .در نتیجه سرم
به تیزی میز خورد و بیهوش شدم .مرا به بیمارستان منتقل کردند .در بیمارستان وقتی ب ه خود آمدم،
هیچ چیزی را به یاد نداشتم .حتی وقتی پزشک معالج نام مرا از من پرسیده بود ،حتی نامم هم فراموشم
شده بود .حافظه کام ًال از بین رفته بود و از مسائل پیرامونی کام ًال بیاطالع بودم ...این هم حافظة خوب
و غرا و شگفت انگیزکه به یک اتفاق ساده به کلی از کار افتاد و نابود شد.
هرچند بعد از  24ساعت با لطف خداوند سبحان و توجه ائمة اطهار حافظهام برگشت و مانند سابق
از یک حافظة فوقالعاده قوی و نیرومند برخوردار شدم و برخوردار هستم ،اما این حادثه به روشنی
نشان داد که به هیچ چیز جز بر عنایات پروردگار سبحان نمیتوان تکیه كرد و دلخوش بود که همه چیز
جز خداوند قادر متعال ،فانی و فناپذیر است.
1

به قول شاعر:

بر مال و جمـال خویشتن غ ّره مشو

 -1عبور از شط شب ،سند شمارة .25

کان را به شبی برند و آن هم به تبی
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به اصل بحث برگردیم:
ائمة اطهار(ع) که با هدایت مستمر الهی و حمایتهای پیوسته و عنایات ویژة پروردگار به آن جایگاه
فوقالعاده دست یافتهاند ،در زیارت جامعه در دوازه مورد برشمرده شده و ويژگيهاي آن بزرگواران
آمده ،كه تا حد مقدور به آنها اشاره داشتيم.
ََ ُ ْ
َْ ُ
َْ َ ُ َ
َ ُ ُ ْ َ أَ َ َّ ُ ُ َ ُ
 73تا  -92ا ْصط ف�اك ْم بِ� ِعلمِهِ َو ا رت� ض�اك ْم لِ�غ ْی��بِهِ َو ا خ� ت�ا َرك ْم ِل ِ�سّر َو ا جْ� ت�بَ�اك ْم بِ�ق�د ر�تِهِ َو � ع�ز ك ْم بِ�هد اه
َ ِهِ
َ خَ َّ
َ َ َ� ُك ْ خُ�َل فَ�ا َء � �أَ ْ
ص ُك ْ � ُ�ْ َها � َ ا نْ� َت� َ َ� ُك ْ ل نُ� [� نُ� ِهِ] َ �أ َّ� َد ُك ْ � ُ
فِی ر�ضِهِ
و � م بِ ب ر نِهِ و �ج ب م ِ و رِهِ بِ و ر و ی م بِر وحِهِ و ر�ضِ ی م
َ َ فَ ظَ ةً
َ ُ َ ً َ َ َ َّ َ أَ نْ َ اً
َ خَ �زَ نَ ةً ْ َ ُ ْ َت ْ َ ً ْ َ
و ح�ج �ج ا على ب� ِری��تِهِ و � �صا ر ِل ِد ی��نِهِ و ح��� ِل ِ�سّرِهِ و � �� ِل ِعلمِهِ و مس�و د عا ِل ِحكم�تِهِ
َ
َ َتَ َ ةً َ ْ َ أَ ْ َ ن ً تَ ْ
َ �شُ َ َ َ َ َ خَ ْ ق َ أ ْ ً َ
و �را جِ�م� لِو ح�یِهِ و � ركا �ا ِل�و حِ ی�دِهِ و هد ا ء على �ل�ِهِ و � علا ما ِل ِع ب�ا دِهِ
َ اً
أَ ّ َ َ َ
َو َم ن�ا ر �فِی بِ�لا دِهِ َو � ِد لا َء على صِ� را طِهِ .
شما را با دانشش برگزید ،و براى غیبش پسندید ،و براى رازش انتخاب كرد،
و به قدرتش اختیار كرد ،و به هدایتش عزیز نمود ،و برهانش اختصاص داد،
و براى نورش برگزید ،و به روحش تأیید فرمود و شما را پسندید براى جانشینىاش در زمینش،
و دالیل محكمى بر مخلوقاتش ،و یاورانى براى دینش ،و نگهبانانى براى رازش،
مفسران وحیاش،
و خزانهدارانى براى دانشش ،و محل نگهدارى براى حكمتش ،و ّ
ش و پرچمهایى براى بندگانش،
و پایههاى یگانهپرستىاش ،و گواهانى بر خلق 
و مراكز نورى در كشورهایش ،و راهنمایانى بر راهش،

حال با این موقعیت ممتاز دست نایافتنی است که:
َ ف ُ ْ
 -1ا ْصط�اک ْم بِ� ِعلمِهِ  :شما را با دانش گسترده و شناخت نزدیک خود برگزید.
َْ ُ َ
َ -2و ا رت� ض�اک ْم لِ�غ ْی��بِهِ  :شما را برای مسائل ویژة خود پسندید.
ْ ُ
�سّر  :و برای موضوعات محرمانه خود انتخاب کرد.
َ -3و ا خ� ت�ا َک ْ ل
ر م ِ ِ هِ
ْ َ ُ قُ ْ َ
َ -4و ا ج� ت� ب�اک ْم بِ��د ر�تِهِ  :و از موضع قدرت به شما رسید.
أَ َ َّ ُ ُ ُ
 � -5ع�ز ك ْم بِ�هد اه :شما را با هدایت مخصوص عزت بخشید.
َ خَ َّ ُ
صک ْم بِ� بُ�ْرها �نِهِ  :شما را با دالیل آشکار ویژه گردانید.
 -6و �
ُ
ُ
َْ َ
 -7و ا ن� ت��ج بَ�ک ْم ِل ن�و رِهِ  :و شما را برای آشنا کردن مردم (به نور هدایت) انتخاب کرد.
َ َّ َ ُ
َ -8و ا ی�دک ْم بِ� ُر وحِهِ  :و با روح و برکات خاص خود توانمند نمود.
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ُ َُ ف َ َ

َ -9و رَ�ض َی�ک ْم خ�ل�ا ء �فِی ا ْر�ضِهِ  :شما را برای خلیفه خود در زمین پذیرفت.

ُ َ ًَ
ِ
اً
َ
َ -11و ا �نصا ر ِلد ی��نِهِ  :و شما را برای دین خود یار و یاور خواست.
َ َ ةً
�سّر  :و شما را پاسدار اسرار خود ساخت.
َ -12و َح ف� ظ�� ل
ِ ِ ِهِ
خَ َ نَ ةً ْ
َ -13و ��ز �ـ� ِل ِعلمِهِ  :و شما را خزانهدار خود نمود.
َ َ ً ْ
َ -14و ُم ْس ت� ْو د عا ِل ِحك َم�تِهِ  :شما را امانتدار حکمت خود قرار داد.
َ َتَ َ ةً َ ْ
مفسر وحی خود کرد.
 -15و �را جِ�مـ� لِو ح�یِهِ  :و همچنین شما را ّ
أَ َ ً َ
َ -61و � ْركا ن�ا ِل ت� ْو حِ ی�دِهِ  :و پایههای توحید را بر دوش شما گذاشت.
ُ َ َ َ َ َ َ ْق
َ -17و �ش هد ا ء على خ�ل�ِهِ  :و شما را گواه آشکار (بر توحید) برای مخلوق خود خواست.
أَ ْ ً
َ -18و � علا ما ِل ِعبَ�ا دِهِ  :و شما را همچون پرچمهای برافراشتة توحید برای بندگان خود قرار داد.
َ اً
َ -19و َم ن�ا ر �فِی بِ�لا دِهِ  :همچنین شما را مانند چراغ روشن در مسیر توحید کرد.
أَ ّ َ َ َ
َ -20و � ِد لا ء على صِ� را طِهِ  :و شما را تمام ًا دالیل محکم در صراط مستقیم خویش برگزید.
َ

َ
َ ّ
حجت بر مخلوق خود قرار داد.
 -10و ح�ج �ج ا علی ب�ری��تِهِ  :و شما را ّ

دوازده ویژگی ائمة اطهار را در بحثهای پیشین دیدیم .از آنجایی که ترجمان فرازهای فوق روشن
است ،پس تا حد زیادی بینیاز به شرح و بسط آنیم .لذا از تفسیر و شرح بیشتر خودداری میکنیم.
آنچه در اینجا نیاز به گفتن دارد ،این است که ائمة اطهار(ع) با داشتن آن دوازده ویژگی فوقالعاده و
بسیارمهمومنحصربهفردخداوندسبحانبیستمسؤوليتبسیارمهمرابردوشآنهاگذاشت.بهعبارتدیگر
ظرفیت وجودی آنها که به صورت خالصه مشاهده کردیم ،به قدری زیبا ،تعیینکننده و اثرگذار است
که خداوند سبحان و قادر متعادل مسؤوليتهای عظیم و سنگین دیگری را براي آنها تعیین كرد و این
کفایت ،لیاقت و ظرفیت را خداوند فقط و فقط در آنها دیده که آنها را به این مقام رفیع رسانده است.
به نظر نویسنده غیر از عناصر دوازدهگانة فوق ،چیز دیگری در کاینات نیست که خداوند به ائمة
اطهار(ع) عطا نکرده باشد.
البته ما با علم محدود و عرفان ضعیف خود نعمتهای عظیم الهی اعطایی به اهلالبیت(ع) را معنا
میکنیم و گرنه خدا و ائمة اطهار و عطایای الهی کجا و دانش ضعیف ما کجا!
همچنین ما به نظر خود عطایای بیستگانة مشروح را پاسخ ظرفیت دوازدهگانة ائمه مطرح کردهایم؛
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
ٌ
ٌ
راستیاگر،ازسردقتوعرفانفقطبهدوفراز َح فَ� ظَ�ة� ِل ِ�سّرِه َو خَ��زَ نَ�ة� ِل ِعلمِه بیشتربیندیشیم،تاحدزیادی
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ٌ

ی میبریم .یا اگر فقط به خَ��زَ نَ�ة� ِل ِعلمِه بیشتر دقیق شویم و با علم به اینکه علم
به مراتب وجودی ائمه پ 
خداوند جزء ذات اوست ،چگونه بايد به اين پرسش جواب دهيم كه:
 چگونه ائمة معصومین(ع) کلیددار خزانه عظیم علم خداوندند؟ما کجایيم در این بحر تفکر ،تو کجایی...
أَ ّ َ َ َ
َ ً
فرازهایی دیگر این بخش از زیارت جامعه نيز مانند�:أ ْر َكا ن�ا ِل َت� ْو حِ ی�دِهِ و � ِد لا ء على صِ� را طِهِ  ...فوقالعاده

و شگفتانگیز است.
بارها گفتهایم که زیارت جامعة کبیره یک دورة عالی والیتشناسی بینظیر آن هم از زبان و بیان امام

است ،که نظیر آن را در جایی دیگر مشاهده نمیکنیم.

 93تا

ُ َّ
َّ نَ
ََ آ ُ
ْ َ َ َّ ُ
َ -97ع َص َمك ُم ا للُه ِم نَ� ا ل�زّ ل ِل َو � َم نَ�ك ْم ِم نَ� ا ل فِ� ت� نِ� َو طهَرك ْم ِم نَ� ا لد � ِس،
َ أَ �ذْ َ َ ْ ُ
َ َّ ُ َ ْ
� َع ن�ك ُم ا ل ِّر جْ� َس َو طهَرك ْم ت�طِهی�را.
و� ه ب
خدا شما را از لغزشها حفظ كرد،
و از فتنهها ایمن داشت ،و از آلودگى پاك كرد ،و پلیدى را از شما ببرد،
و پاكتان نمود؛ پاككردنى شایسته.

خداوند سبحان پس از شرح عطایای ویژة خود به اهلالبیت(ع) و بازگو کردن مسؤوليت عظیم آنها
در عالم هستی ،به منظور حاکمیت توحید به پنج عطیة ارزشمند دیگری هم توجه میدهد.
ََّ
َ َ ُ َّ
ص َمك ُم ا لل ُه ِم نَ� ا ل�ز ل ِل :خداوند شما را از هر نوع لغزشی حفظ کرد.
 -1ع
ْ
ُ
َ
آ َ
َ -2و � َم ن�ك ْم ِم نَ� ا ل فِ� ت� نِ� :در برابر هرگونه فتنهای پناه داد.
َّ نَ
َ َّ ُ
َ -3و طهَرك ْم ِم نَ� ا لد � ِس :و از هر نوع پلیدی پاک گردانید.
َ َ �ذْ َ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
� :و هرگونه آلودگی را از شما اهل بیت دور ساخت.
 -4و ا ه ب
� ع�كم ا ل ِر ج�س ا هل ا ل ب�ی� تِ
رجس در مورد ائمه ،شک و تردید است.
َ
اً
َ -5و َط ّهَرُك ْم تَ� ْطِهی�ر  :و شما را از هر حیث پاک و مط ّهر نمود.
این پنچ عط ّیة عظیم منحصر به ائمه است .هیچ شخص و یا خاندانی قبل و بعد از ائمة معصومین(ع)
به چنین موقعیتی نایل نشده و نخواهد شد و این میرساند که شخصیت اهلالبیت(ع) خیلی باالتر از
چیزی است که ما از بررسی آیات و روایات یافتهایم.
دریغ و درد که واژگان محدود و قلم محدودتر و از همه بدتر عرفان ناچیز و عقل بسیط ،اجازه
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نمیدهند که حق مطلب را دربارة ائمة اطهار ادا کنیم؛ ضیق مجال نیز مزید بر ع ّلت است.
هر چند میتوان پنج عط ّیة فوق را در راستای عطایای بیست موهبت عظیم ذکر شده قرار داد ،ولی
از سیاق عبارات به خوبی میتوان یافت که:

 -این موهبت پنجگانه متفاوت است و از یک ارادة قطعی ازلی و ابدی خداوندگار حکیم حکایت دارد

که میخواهد از ازل تا ابد فوقالعاده باشد.

نکتة مهم دیگری که باید به آن دقت ویژه کرد ،توجه ویژه و دایمی و شبانه روزی و لحظه به لحظة خداوند

به ائمة اطهار(ع) است.

اگر ماليکه به قول قرآن:

ْ ُ
ْ
ََّ أَ ُ
ُ �ؤ َ ُ نَ 1
لا َی� ْع ُصو نَ� ا لله ما � َمَره ْم َو َی� ف�َعلو نَ� ما ی� مر و �.

از فرمان خدا هرگز تخلف نمیکنند؛ هر چه انجام میدهند حکم خداست.

علتش ارتباط دایمی آنها با خداست .حال به مقام ملکوتی ائمه(ع) نگاه کنید که خدا از همان آغاز
آنها را برای ترویج توحید آفریده است .بنابراین همة ابزار آن را به آنها عطا فرموده ،از جمله اینکه
باطن و دل آنها را ماالمال از عشق خود ساخته است؛ که فقط و فقط به خدا بیندیشند و از او بگویند
و مروج او باشند.
یعنی:
 -آنها اول خود عاشق خدا شدند ،سپس به تالش برای خدا محورکردن موجودات پرداختند.

بنابراین اگر ماليکه به جایی در توحید رسیدهاند ،از رهگذر تالش پیامبر(ص) و رهنمودهای آن
وجود مقدس بوده است...
شرح مختصر موهبت عصمت

بسیاری از شارحان محترم و مترجمان گرامی وقتی میخواهند عصمت را معنا کنند و معصومیت
َْ
ائمة اطهار(ع) را شرح نمایند ،عصمت را با توجه به جملة بعدی آن « :ا �ذ َه بَ� َع نْ� ُك ُم ا ل ِّر جْ� َس» ،وصل
َْ
میکنند و معصومیت را دوری از گناه میدانند؛ چون «ا �ذ َه بَ�» را که فعل متعدی است ،دور نمودن
از پلیدی میگویند ...بهطور قطع این معانی چیزی است و ائمه چیز دیگری.
اصوالً ما از گناه بدمان میآید و به همین دلیل از گناهکار بیزاریم.
 -1سورة تحریم ،آیة . 6

شرح زيارت جامعة كبيره

ما ذات ًا افراد منزه و پاکدامن را دوست میداریم .برعکس ،از افراد ناپرهیزکار فاصله میگیریم.

اینها طبیعی است.

فطرت همراه با تربیت صحیح هرکجا باشد،
آرامش بهوجود میآید.

چون خاندان پیامبـر رحمت عظیمترین مسؤوليتها را به عهده دارند  -از جمله مسؤوليت هدایت
مردم به سوی خداباوری ،خدامحوری و عشق به خداوند سبحان -آنان را خداوند مخلص و خالص
معرفی میکند تا مردم با طيب خاطر و یقین به آنها نزدیک شوند و حرف آنها را بشنوند و نصایح آنها
را به کار بندند و با آنها همراه گردند.
مردم نمیپذیرند که:
راهنمایانجامعه،

افراد ناباب و ناصالح باشند.

خداوند متعال با توجه به همین روحیة آحاد جامعه،
اهلالبیت پیامبر(ع) را پاک از هرگونه ناخالصی،
و مصون از هرگونه اشتباه،
معرفی میکند.

بنابراین معصومیت ائمه(ع) که حاصل تقوای نهادینه شدة آنهاست ،بهطور فطری آنها را از ارتکاب
هر لغزشی حفظ میکند.
این موضوع حاصل دو عنصر مهم است:
مقدس پروردگار سبحان به قدری
الف-کشش :عشق عظیم و عالقة شدید آنها نسبت به ساحت ّ
است که در دل بزرگ آنها کوچکترین جایی برای غیر خدا نمانده است.
کشش فوقالعاده و مستمر دل بندة
از آنجایی که عشق به خدا کشش بسیار نیرومندی دارد و این
ِ
مخلص خدا را پر از عشق ،لطف و مح ّبت خود قرار میدهد ،دیگر برای عاشق خدا هیچ مجالی نمیماند
که بخواهد به غیر خدا بیندیشد و یا به دیگران دل ببندد.
باید اذعان كرد که ریشة هر نوع خبط و خطایی در دل استِ ،
دل ماالمال از عشق به خدا از هر نوع
خبط و خطایی بیزار و با هرگونه لغزشی درتعارض دایمی است.
به عبارت دیگر:
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ریشة هر لغزشی توجه به غیر خداست و دلهای ماالمال از عشق به خدا جایی برای غیر خدا ندارد
که صاحب آن مرتکب لغزش و اعوجاج گردد.
أ �ذْ َ ْ ُ
� َع ن�ك ُم ا ل ِّر جْ�س» يعني دور شدن از هر انديشة غير خدايي.
پس «� ِه ب

ب-کوشش:کششالهیدایمیوعمومیاست.ایننیرویعظیمبهطورطبیعیهمهکسوهمهچیزرا
تحت تأثیر خود قرار میدهد .مانند امواج رادیویی که همه جا هست ،ولی رادیویی الزم است که پس
از تنظیم عقربک با ایستگاه فرستنده ،بتوان از برنامة رادیو استفاده کرد.
کشش الهی همیشه و در همه جا برای همه هست .ولی این کشش زمانی کامل میشود که با کوشش
بنده همراه شود .اگر این همراهی نباشد ،کشش هم تأثیر تعیینکننده ندارد .درست مثل آن است که
ما رادیو را همراه داشته باشیم ،ولی کوششی برای گرفتن ایستگاه رادیو نکنیم.
هرچه هست کشش و کوشش باید مکمل هم باشند.
البته شاعر میگوید:
تا که از جانب معشوق نباشد کششی

کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

باید به صراحت بگوییم که معصوم ّیت ائمة اطهار(ع) پارتیبازی نیست.

مقدس در راه عشق به خدا و پاسداری از ارزشهای الهی همه چیز خود را فدا کردند،
آن ذوات ّ
و جان خود را نیز در طبق اخالص نهادند،
و به آستان با عظمت پروردگار تقدیم نمودند.

سالعمل آنها هم فو قالعاده بود.
آنها اگرچه از لطف دایمی و حمایت مستمر خداوند بهرهمند بودند ،اما عک 
نکتة ديگری که باید یادآوری کنیم ،این است که:
عنصرعلمتاحدیمیتواندبرایانسانمصونیتبیاورد .مث ًالهرگزیکپزشکازآبغیربهداشتیاستفاده
نمیکند ،چون به خطرات آن آگاهی دارد .حال آنکه آشامیدن چنان آبی برای بسیاری از افراد ک م اطالع
امری عادی است.
پس میتوان گفت:
مخدر و مشروبات الکلی استفاده نمیکند .زیرا از زیانهای این مواد
یک پزشک عاقل هرگز از مواد
ّ
مطلع است .یک پزشک در اینگونه موارد مصونیت و یا یک نوع معصومیت دارد .در این مثالها علم
شخص ،عامل اصلی اجتناب از خطاست .در این مورد مثالهای زیادی میتوان آورد .براي ائمة اطهار عالوه

شرح زيارت جامعة كبيره

بر ،علم عمیق به زیانهای ملکی و ملکوتی گناهان ،عشق سوزان نسبت به خدا هم به کمک علم میآید...
در عدم ارتکاب انواع گناهان میتوانیم بگوییم که خیلی از افراد جامعة خودمان به مرز معصومیت در
بسیاری از گناهان رسیدهاند .نگارنده از نزدیک میشناسد افراد فراوانی را که از دست زدن به بیتالمال
عمیق ًا خویشتنداری کرده و یا فضای ارتکاب گناه برای آنها پیش آمده ،که چون به ارزش معنوی خود
واقف بودهاند ،خود را ارزان نفروخته و دچار آسيبهاي آن نشدهاند .لذا مال ،مقام و مسؤوليت آنها را
فریب نداده و از مسیر تقوا خارج نکرده است .آیا اینها یک نوع معصوم ّیت نسبی ندارند؟ بگذریم؛ سؤال
اینجاست اگر این لطف خداوند نسبت به مردم دیگر بود ،آیا واکنش آنهاهم قابل مالحظه بود؟
پاسخ ب ه طور قطع منفی است .ما فرزند نوح و همسر لوط را سراغ داریم که این دو در خانة دو پیامبر
عالیقدر زندگی میکردند .آنها اگر عاقل و فرزانه بودند ،میتوانستند از نورانیت نوح و لوط بهرة دنیوی
و اخروی بگیرند؛ ولی معاالسف از شیطان تبعیت کردند و دیو شدند .یعنی فرزند نـوح و همسر لـوط
به کشش الهی پاسخ منفی دادند.
بنابراین ،عصمت ،امن ّیت ،طهارت و دوری از رجس و پلیدی جوایز عظیمی است که خداوند متعال

عالوه بر بیست موهبت قبلی ،به ائمة اطهار(ع) عطا فرموده است.

فَ َّ ُ
َ ُ أَ ْ ُْ َ أَْ ُ َ ْ ُ َ ُ أَ َ ُ ْ ُ
 98تا َ� -112ع ظ� ْم ت� ْم جَ�لا له َو �كبَ�رت� ْم �ش � ن�ه َو َم�جّ د ت� ْمكَرَمه َو � د ْم ت� ْم �ذِ كَره
ّ ْ
َّ ْ ُ َ قَ ُ أَ َ ُ َ قْ َ َ َ َ ُ َ ُ
ل�سّر َو ا لَعلا نِ�َی�ةِ�
َو َوكد ت� ْم ِمی� ث�ا �ه َو � ْحك ْم ت� ْم ع�د طا ع�تِهِ َو ن� َص ْح ت� ْم له �فِی ا
ِ
ِ
ْ
ََ ُ َ
َ ْ َ �ذَ ْ ُ أَ ْ ُ ُ
ْ ْ
َ
َو د ع ْو ت� ْم �إِ لى َس بِ�ی�لِهِ بِ�ا ل ِحك َمةِ� َو ا ل َم ْو ِع ظ�ةِ� ا ل َح َس ن�ةِ� َو بَ� ل ت� ْم � ن� ف� َسك ْم �فِی َم ْر�ض ا تِهِ�
َ َ َ ْتُ ْ َ َ َ أَ َ َ ُ ْ َ نْ َ أَ قَ ْ تُ ُ َّ َ آ تَ ْ ُ َ َ َ
لصلا ة� َو � �ی� ت� ُم ا ل�زّكا ة�
و ص ب�ر�م على ما � صا ب�كم �فِی ج���بِهِ و � �م�م ا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََ ُ َ ْ ْ َ
َ
أ
ْ
َ
ُْ َ ُ
ّ ّ َ
َ أ َ ْ تُ ْ ْ َ ْ ُ
� َو ن�ه ْی� ت� ْم ع نِ� ا ل ُم ن�ك ِر َو جَ�ا هد ت� ْم �فِی ا للِه َح ق� جِ�ها دِهِ َح تّ�ى � ْعل ن� ت� ْم د ْع َو ت�ه.
و � مر�م بِ�ا لمعر و فِ
پس شما هم عظیم شمردید شوكتش را ،و بزرگ دانستید مقامش را ،و ستودید كرمش را،
و ادامه دادید ذكرش را ،و استوار نمودید پیمانش را ،و محكم كردید گره طاعتش را،
و در نهان و آشكار براى او خیرخواهى نمودید،
و مردم را با حكمت و پند نیكو به راه او دعوت كردید ،و جان خود را در خشنودى او نثار نمودید،
و بر آنچه در كنار او به شما رسید ،صبر كردید و نماز را به پا داشتید،
و زكات پرداختید ،و به معروف امر نمودید ،و از منكر نهى كردید،
و جهاد فی اهلل نمودید،آنگونه كه شایسته بود ،تا دعوتش را آشكار كردید.
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عکسالعمل ائمه اطهار

سالعمل فو قالعاده زدند:
ائمه طاهرین(ع) در برابر این همه بزرگي و عنایت ویژة پروردگار دست به عک 
فَ َّ ُ َ َ ُ
َ� -1ع ظ� ْم ت� ْم ج�لا له :جاللت خدای را بزرگ شمردید.
َ ْ ُْ َ أَْ ُ
َ -2و اك بَ�رت� ْم �ش � ن�ه :و مقامش را عظیم دانستید.
َّ ْ ُ َ ُ
َ -3و َم�ج د ت� ْمكَرَمه :بزرگیش را ستودید.
َاَ َّ ُ ْ ُ
َ -4و د ْم ت� ْم �ذِ كَره :ب ه طور مستمر او را یاد کردید.
َّ ْ ُ َ قَ ُ
َ -5و َوكد ت� ْم ِمی� ث�ا �ه :پیمانش را محکم نمودید.
َ ْ َ ُ َ قْ َ َ َ
َ -6و ا حك ْم ت� ْم ع�د طا ع�تِهِ  :میثاق فرمانبرداری را تقویت کردید.
ّ ْ
َ ُ َُ
ل�سّر َو ا لَعلا نِ�َی� ةِـ� :به خاطر او در پنهان و آشکار ،مردم را برای خدامحوری نصیحت کردید.
َ -7و ن� َص ْح ت� ْ له � ا
م فِی ِ ِ
ْ
ََ ُ َ
ْ ْ
َ َْ َ
َ -8و د ع ْو ت� ْم � لى َس بِ�ی�لِهِ بِ�ا ل ِحك َم ةِ� َو ا ل َم ْو ِع ظ� ةِـ� ا لح َس ن� ةِـ� :همه را با حکمت و موعظة نیکو به راه او دعوت
إِ

کردید.

َ �ذَ ْ ُ َ نْ فُ ُ
َ
َ -9و ب� ل ت� ْم ا �� َسك ْم �فِی َم ْر�ض ا �تِهِ  :برای خشنودی خداوند ،جان خود را نثار کردید.
ُْ َ َ أَ ُ
َ
َ -10و َص بَ�رت� ْم على َما � َصا َب�ك ْم �فِی ج� ن��بِه :در راه عشق معبود برشما هرچه رفت ،شکیبایی نمودید.
َ َ قَ ْ تُ ُ َّ ةَ
لصلا � :نماز را برپا داشتید.
 -11و ا �م�م ا
َ آ تَ ْ تُ ُ �زَّ َ ةَ
 -12و � �ی��م ا ل كا � :زکات را پرداختید.
َ َ َ ْ تُ ْ ْ َ ْ ُ
� :امر به معروف کردید.
 -13و ا مر�م بِ�ا لمعر و فِ
نَ َ ُ َ ْ ْ َ
َ -14و �ه ْی� ت� ْم ع نِ� ا ل ُم ن�كر :و نهی از منکر نمودید.
ِ
َ َُْ
َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ
َّ َ َّ َ
َ -15و ج�ا هد ت� ْم �فِی ا للِه ح ق� جِ�ها دِهِ ح ت�ىا عل ن� ت� ْمد ع َو ت�ه :و الحق که در راه خدا حق جهاد را به جا آوردید ،تا جایی که

دعوت به حق را آشکار ساختید و در مسیر انجام وظیفه سنگ تمام گذاشتید و حتی جان خود را در این راه نثار
خداوند کردید.

بحثی پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

شعار مسلمانان

یکی از اصولیترین شعارهای اسالمی ،شعار اقامة صالة� است.اقامة صالة� یکی از زیباترین عبادات

اسالمی است .گفتنی است که هر مکتب و مذهبی «آرم» و «شعاری» دارد .آرم «اهلل اکبر» و «الاله االّ اهلل»
شعار اسالم است .عالوه بر تأثیر این دو شعار اساسی و اصولی که روح و جان هر مسلمانی را به عرش

شرح زيارت جامعة كبيره

میبرد ،تأثیر اجتماعی ،سیاسی ،روانی و  ...این دو شعار هم فوقالعاده است.
شعار لا ا له ا لاّ ا لله نفی هرگونه اله ،شخص ،فرد ،شئ ،سمبل و مجسمه است.
از آنجایی که قرآن کریم میفرماید:
ََ ْ
َ َ
َ
ا ل ّر ْحم نُ� على ا لَع ْر�شِ ا ْس ت�و ى.

1

خدای احد و واحد «رحمان» بر هستی حاکم است.

بنابراین یک مسلمان متعبد و متعهد الزم است هم به این شعار اعتقاد عمیق داشته باشد و هم در
روزمرة خود عم ًال وابستگی و اعتقاد خود را به توحید بروز دهد.
روابط
ّ
تا اینجای بحث مشکلی نیست که مسلمانان به توحید معتقد و شعارشان هم توحید است.
شعار حکومت اسالمی

شعار حکومت اسالمی هم برخاسته از همین موضع و همین شعار است.
قرآن میفرماید:

َّ َ آ تَ َ َ
َّ�ذ نَ ْ َّ َّ ُ
ْ أَ أَ ق
ال �
لصلا ة� َو � � ُو ا ا ل�زّكا ة�
ی� �إِ ن� َمك ن�ا ه ْم �فِی ا ل� ْر ضِ� � �ا ُمو ا ا
َ
ْ
َ نَ َ ْ َ ْ ُ نْ َ
أ
َ َُ
َ ُْ
و � مر و ا بِ�ا لمعر و فِ
� و �هو ا ع نِ� ا لم�ك ِر
َّ ق ةُ ْ أُ
2
َو لِلِه عا ِ�بَ�� ا ل� ُمو ر.

مسلمانان وقتی به تشکیل حکومت موفق میشوند ،نماز اقامه میکنند و زکات میدهند،
و امر به معروف و نهی از منکر میکنند و تمامی راهها به خدا ختم میشود.

مشخصة حکومت اسالمی بهپاداشتن نماز است.

ُ ق ُ نَ َّ
لصلا ة� ،یعنی نماز میخوانند ،بلکه میفرماید:
جالب است اشاره کنیم که خدا نمیفرماید :ی��ی�مو � ا
َ ق ُ َّ َ
لصلا ة�  ،یعنی حکومت اسالمی باید شرایطی به وجود آورد که مردم نماز خوان شوند.
ا �ا مو ا
درست است كه شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اعتقادی ،سیاسی و ...مردم هر چه باشد ،نماز میخوانند،
اما حکومت اسالمی باید هم شعار و تشویقش نماز باشد و هم نماز خواندن مردم را تسهیل کند .آن گونه
که در آغاز پیروزی انقالب اسالمی شاهد بودیم ،حکومت اسالمی در آن روزهای پرالتهاب با تبلیغات
گسترده عامة مردم را به اقامة نماز -آن هم به جماعت خصوص ًا نماز جمعه -فرا میخواند.
از آنجایی که در سال هاي قبل مسجد به قدر کافی موجود نبود و مساجد آن روزهای کشور هم
 -1سورة طه ،آیة . 5
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گنجایش الزم را نداشت ،مردم در هر جا که موقعیتی مییافتند ،به اقامة نماز میپرداختند؛ در پارکها،
بستانها و حتی وقتی محدودة مساجد ظرفیت پذیرش نمازگزاران را نداشت و تتمة صف نمازگزاران
به پیادهروها و حتی خیابانها هم کشیده میشد.
به دنبال این هیجان عمومی تعقیبات نمازها هم به صورت جمعی انجام میشد .دعای کمیل مطرحتر
شد و دعای ندبه و سمات هم عمومیت یافت .پس از این اتفاق زیبا ،توجه جوانان و نوجوانان به خواندن
قرآن و به تدریج به حفظ قرآن عمیق ًا معطوف شد .طولی نکشید که جمع بسیار زیادی از جوانان کشور
به حفظ تمامی  30جزء قرآن موفق شدند...اینها همه جدید ونو بود و همة این دستاوردهای عظیم انقالب،

حاصل و محصول حکومت جمهوری اسالمی بود.

منظور از طرح این بحث ،توجه به این نکتة بسیار مهم است که اقامة نماز جز به دست نمازگزاران

حقیقی که ائمة اطهارند ،مقدور نیست.

خلفای جو ِر ستمکار ،چگونه ممکن است مردم را به نماز خواندن وادارند؛
حال آنکه خود منکر نمازند؟!
آنها که غاصب خالفت اهلالبیت شدند -اهلالبیتی که تجلی نماز و نماز حقیقیاند-
چه کسی از حاكمان جور میپذیرد که عالقمند به اقامة نماز باشند؟!

نماز را کسی میتواند اقامه کند که نماز را بشناسد و مقدمات نماز و مقارنات نماز را بداند،
و بفهمد که گام اول در اقامة نماز رفع غصب خالفت،
و برگرداندن امور در مسیر اهلالبیت(ع) است.

امر به معروف و نهی از منکر هم دو فرع اقامة نماز است.

وقتی حکومت اسالمی تشکیل شد،
مردم به تدریج با وظایف خود آشنا میشوند و واجبات را فرا میگیرند.
پس از آشنایی با واجب عینی که وظیفة همه است ،مانند نماز و روزه؛
تدریج ًا با واجبات کفایی هم انس و الفت برقرار میکنند.
امر به معروف یک واجب است .البته این واجب هم واجب کفایی است.

یعنی در موردی که خالفی مشهود ولی محدود وجود دارد ،اگر افرادی امر به معروف کنند و مؤثر
واقع شود ،دیگر این واجب الهی از دیگران ساقط میشود؛ این جاست که میگوییم یک واجبی بود،
ولی عدهای به آن عمل کردند و کفایت کرد...

شرح زيارت جامعة كبيره

بر همین اساس دیگر ضروریات دینی اعم از واجب و مستحب در جامعه به اجرا در میآیند.اخالقیات

که توصیة اکید اسالم است و از دست و زبان ائمه در همة سطوح جـاری میشود،
در همه جا به چشم میخورد؛
کمک به دیگران ،دوري از بهتان ،پرهیز از ظن بد.
اینها همه در سای ة حاکمیت اهلالبیت(ع) جاری میشود.
خالصه آنکه:
بدون والیت اهلالبیت(ع) حتی اجرای واجبات هم به طور ناقص انجام میشود.
یکی از پیامهای پنهان زیارت جامعه ،انتقال همین مفهوم است.

ائمه اطهار(ع) مظهر اسالم ناب

خداوند سبحان پیامبران را منادی توحید و مب ّین خدا باوری قرار داده است .از آنجایی که پیامبران،
همگی معصوم هستند ،آنچه میگویند ،حکم خداست و از آنچه پاسداری میکنند ،دستور پروردگار
است .ائمة معصومین(ع) که از انبیـای اولواالعزم هم باالترند،
مراتب باالتری از خدا باوری را مطرح میکنند،

تا مردم را از خدا باوری به خدا محوری برسانند.

جامعة زمان پیامبران اص ًال مفهوم خدامحوری و عشق به خدا را نمیفهمیدند .بنابراین کوششی در
این راستا در دستور کار پیامبران نبود .اما پیامبر عظیمالشان اسالم از همان آغاز بعثت ،شروع کار
خود را بر اساس خدا محوری قرار داد:
قْ َأْ
َ َّ
َ َ َ َ َ َ ْ نْ
َ
اِ �ر� بِ�ا ْسِم َربّ� ك� ا ل�ذِ ی خ�ل ق� ،خ�ل ق� ا ل�إِ � َسا نَ� ِم نْ� َعل ق�،
ِ
ٍ
قْ َأْ َ َ ُّ َ ْ أَ ْ
ُ
َ
ك
�
ك
�
ا ر� و رب�� ا ل رم،
َّ
َّ ْ ََ َّ ْ نْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ 1
ا ل�ذِ ی َعل َم بِ�ا لق�لِمَ ،عل َم ا ل�إِ � َسا ن� ما ل ْم ی�علم.

محمد ! بخوان چیزی را كه به تو وحی میشود .بخوان به نام پروردگارت.
ای
ّ
آن كه ( همة جهان را ) آفریده است ،انسان را از خون بسته آفریده است.
بخوان ! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشندهتر است.
همان خدایی كه به وسیلة قلم آموخت .آن چیزهایی را آموخت كه انسان نمیدانست.
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به قول ادبا :مراعاتالنظير؛ این که واژگانی مانند :علم ،رب ،قرائت ،قلم ،آموختن و ...همگی نشانگر
َْ ْ
ْ َْ ُ َْ ْ
توسعة علم در مسیر فهم اِ ق�ر�أ َو َربّ� َك� ا ل�أكَر ُم استَ.ر بُّ� ا ل�أكَر ُم هم چیزی نیست جز شناخت خداوند؛ که
برترین ،باالترین و ارجمندترین است.
هدایت جامعه در این مسیر ،هم به جانهایی که الهی شده ،نیاز دارد و هم به جان و مالی که مستعد
الهی شدن است؛ ائمة اطهار(ع) جانهای الهی شدهاند.
امام امیرالمؤمنین(ع) میفرماید:
ُ نْ ظُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ فَ ْ
َّ َ َ ُ
َُ
� ن� بِ� ّیِ�ك ْم �ا ل�زَ ُمو ا َس ْم ت�ه ْمَ ،و ا ت� بِ� ُعو ا ا �ثَره ْم،
ا ��ر و ا ا هل ب�ی� تِ
َ
فََ ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ف
�ل نْ� ُی� خ� ِر جُ�وك ْم ِم نْ� هدًىَ ،و ل نْ� ُی�عی�د وك ْم �ى َردًى.
تَ ُ ُ فَ َ ُّ
َ َ ُ فَ ْ َ ُ
فَ َ ُ فَ ْ ُ
�اِ نْ� لبَ�د و ا �ا ل بُ�د و اَ ،و اِ نْ� ن�ه ض�و ا �ا ن�ه ض�و اَ ،و لا � ْس بِ�ق�و ه ْم � ت� ضِ�لو ا،
َ َ أَ َّ
ْ ُ فَ َ ْ ُ
1
َو لا ت� ت�� خ� ُر و ا َع ن�ه ْم � ت�هِلكو ا.

به اهل بیت پیامبرتان بنگرید و راه و روش آنان را در پیش گیرید و پیروانشان باشید.
زیرا که آنان هرگز شما را از راه راست بیرون نمیبرند و هیچگاه شما را به نابودی نمیکشانند.
اگر آنها نشستند شما نیز بنشینید و اگر برخاستند برخیزید و بر آنان پیشی نگیرید ،که گمراه میشوید،
و از آنها عقب نمانید ،که به هالکت میافتید.

َ تّـَ أَ ْ َنْ تُ ْ َ ْ َ تَ َ َ َّ نْ تُ ْ فَ َ ضَ ُ َ أَ قَ ْ تُ ْ ُ ُ َ ُ
 113تا  -120حـ�ى � ع ـلـ�ـ�ـم د ع ـو �ـه و ب�ـی�ــ�ـ� ـ ـم �ـرا ئِ�ـ�ـه و � � ـمــ�ـم حــد و د ه و
ُْ �ذَ َ ْ ُ َ
َ نَ �شَ ْتُ ْ �شَ َ َ أَ َ
َ
َ ْ ُ َّ َ ُ
ئِع � ْحكا مِهِ َو َس ن� ن� ت� ْم ُس ن� ت�ه َو صِ� رت� ْم �فِی ِل ك� ِم ن�ه �إِ لى ا ل ّرِ�ض ا
�� ر�م � را �
َ َ َّ ْ تُ ْ َ ُ ْ قَ ضَ َ َ َ َّ قْ تُ ْ نْ ُ ُ َ نْ َ ضَ
و سلم�م له ا ل��ا ء و صد ��م ِم� رسلِهِ م� م��ى.
دعوتش را آشكار كردید ،و واجباتش را بیان فرمودید،
ش را پخش نمودید ،و روش او را انجام دادید،
و حدودش را بر پا داشتید ،و قوانین احكام 
و در این امور از جانب خدا به مقام رضا دررسیدید ،و تسلیم قضاى او گشتید،
و رسوالن گذشتة او را تصدیق نمودید

در انجام وظیفة الهی سنگ تمام گذاشتید و حق مطلب را به جا آوردید .به همین دلیل بود که پس از
پشت سر گذاشتن این مراحل پانزدهگانة عظیم ،چه کارهای شگرفی حاصل شده؛ از جمله:
َ َ َ
َ -1حتّ�ى �أ ْعل نْ�تُ� ْم َد ْعَوتَ� ُه :تا جایی که دعوت به سوی خدا را آشکار کردید.
َ ْ ُ فَ َ ُ
َ -2و بَ�یّ� ن� ت� ْم �َرا ئِ� ض�ه :و واجباتش را مشخص نمودید.
 -1نهجالبالغه ،خطبة .96

شرح زيارت جامعة كبيره

أَ قَ ُ ُ ُ َ ُ
َ نَ �شَ ُْ َ َ َ أَ ْ َ
� رت� ْم ��ش را �ئِع � حكا مِهِ  :احکام خدا را انتشار دادید.
 -4و �
َ َ نَ نْ تُ ْ ُ نَّ َت ُ
 -5و س���م س��ه :و پایهگذار سنت او شدید.
َ ْتُ ْ �ذَ َ ْ ُ َ
َ
 -6و صِ� ر� �فِی ِل ك
� ِم ن�ه � لى ا ل ّرِ�ض ا :به خاطر پایداری در مسیر وظیفة الهی خود ،به مقام رضا رسیدید.
م
إِ
َ َ َّ ْ تُ ْ َ ُ ْ قَ ضَ
َ
 -7و سلم�م له ا ل��ا ء :و در برابر احکام پروردگار همواره تسلیم بودید.
َّ قْ ُ
َ
َ -8و َصد � ت� ْم ِم نْ� ُر ُسلِهِ َم نْ� َم ض��ى :تمامی پیامبران پیشین را تصدیق کردید.
َ -3و � � ْم ت� ْم حد و د ه :حدود خدا را به اجرا در آوردید.

هشت معرفت فوق را نمیتوان با یک جمله و یک سطر و یک صفحه شرح داد .بلکه معرفتی
الزم است و حال و دل آمادهای ،که به طور دایم انرژی مثبت دهد تا با عنایات ویژة الهی بتوان در
ُْ �ذَ َ ْ ُ َ
َ
حد مقدور نسبت به دستـاوردهای فوق بحث کرد و یا مث ً
ال راجع به بند َو صِ� رت� ْم �فِی ِل ك� ِم ن�ه �إِ لى ا ل ّرِ�ض ا
نوشت؛ یعنی چه چیزی را ائمـة معصومین(ع) به آستان با عظمت پروردگار تقدیم کردند که به ق ّله
رفیع و دست نایافتنی «ر�ض ا » صعود نمودند.
به طور قطع آنچه ائمه(ع) تقدیم خدا نمودند ،از سنخ مال ،جان و آبرو نیست!!
نتیجه تسلیم ائمه اطهار در محضر خدا

اشتباه نشود؛ هر کس در این دنیا از جایگاه باالتری به هر دلیل برخوردارباشد ،توقع از وی بیشتر و

محاسبة اعمال وی دشوارتر است.

ائمة اطهار(ع) که جایگاه بینظیری در دربار الهـی دارند ،مراقبت دایمـی داشتند ،به طوري كه تا حتی
َ َ
«�تَر َک ا ْو لی» هم نکنند .در اثر همین مراقبتها ،مواظبتها و دلدادگیهاست که الطاف ویژة پروردگار
همچون باران رحمت بر جان و دل شما بارید و مورد توجه خاص او قرار گرفتید؛ به طوری که خط
والیت شما را بر ناحیة هستی نوشت و امامت شما را بر همگان واجب ساخت و مخالفان را تهدید کرد.
َ قّ ُ ْ �زَ قٌ
ُ َ ُ ْ قٌ َ ْ ُ قَ ّ
 121تا  -131فَ�ا ل َّ ُ َ نْ ُ ْ َ قٌ َ
� ع�كم ما ِر � و ا للا �زِ م لكم لاحِ � و ا لم� ِ�صُر �فِی ح ِ�كم ا ِه�
را�غِ ب
َ ْ َ قُّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ نْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ أَ نْ تُ ْ أَ ْ ُ ُ َ َ ْ نُ ُ
و ا لح� معكم و فِ�ی�كم و ِم�كم و �إِ لی�كم و � ��م � هله و مع ِد �ه
َ َ ثُ نُّ
ل� ُ� َّ � ع نْ� َد ُك ْ َ � َ�ا ُ ْ خَ ْ ق َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ
و ِمی�را � ا ب و ةِ ِ م و إِ ی ب
� ا ل�ل ِ� �إِ لی�كم و حِ سا ب�هم علی�كم
ِ
روگردان از شما ،خارج از دین ،و مالزمتان ،ملحق شوندة به شما،
پس
و كوتاهى كننده در حقّتان قرین نابودى است ،و حق همراه شما و در شما و از شما و به سوى شماست،
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نبوت نزد شماست،
و شما اهل حق و سرچشمة آن هستید ،و میراث ّ

فَ َ

و بازگشت خلق به سوى شما ،و حسابشان با شماست،

َ ُْ

ٌ

� -1ا ل ّ ُ
� ع ن�ك ْم َما ِر ق� :و آنکس که از شما روی گردان شد ،از دین خارج است.
را�غِ ب
َُ

ٌ

َ -2و ا للا �زِ ُم لك ْم لاحِ ق�:و آن کس که با شما بود ،به هدف میرسد.

-3

ْ قَ

َ قّ ُ َ ٌ

َ ا لُ� ّ
�صُر �فِی ح ِ�ك ْم �ز ا ِه ق� :و آنکس که حق شما را نشناخت ،نابود شدنی است.
و م ِ

خداوند دربارة شما خاندان وحی نعمت را تکمیل میکند:
ْ َ ُّ

ُ

َ -4و ا لح ق� َمَعك ْم :تمامی حق با شماست.

ُ

َ -5و فِ�ی�ك ْم :تمامی حق نزد شماست.

ُْ

َ -6و ِم ن�ك ْم :و همة حق از ناحیة شماست.

َ ُ

َ -7و � ل ْی�ك ْم :و حق راهپوی راه شماست.

إِ
َ أَ نْ تُ ْ أَ ْ ُ ُ َ َ ْ نُ
ُ
 -8و � ��م � هله و مع ِد �ه :اصوالً شما اهل حقّید و معدن حق.
َ َ ثُ نُّ َ ْ َ ُ
ل� بُ� ّو ةِ� ِع ن�دك ْم :و میراث پیامبری نزد شماست.
 -9و ِمی�را � ا

اینها به جای خود محفوظ است ،اما عالوه بر اینها:

َْْ
َ
ِ إِ
إِ
ُ ُ ََ ُ
َ -11و حِ َسا ب�ه ْم عل ْی�ك ْم :و رسیدگی به اعمال و پروندة مردم هم بر عهدة شماست.
َ ُ

� � َ -10ا ُ
� ا ل خ�ل ق� � ل ْی�ك ْم :و بازگشت مردم در روز رستاخیز به سوی شماست.
وی ب

باز هم تکرار میکنیم:
به رغم فصاحت زیارت جامعه و جامعیت این منظومة عظیم ،مقام و منزلت ائمة اطهار(ع) باالتر
از این الفاظ است؛ هر چند اگر با نگاه دقیق عرفانی به بررسی این زیارت عظیم بپردازیم ،بسیاری از
مسائل عظیم دربارة ائمه میشنویم و متوجه میشویم که بسیار فوقالعاده است.
خدای متعال در راستای همین عنایات به عطایای دیگری ،ائمة اطهار(ع) را سربلند کرده است.
فَ ُ ْ َ

َْ ُ

ْ � َ -132
صل ا ل خ�ِطا �بِ ِع ن�دك ْم :فصلالخطاب نزد شماست.
و

در اینجا برای بررسی این فراز و در جهت فهم بیشتر این مسائل به معنای فصلالخطاب میپردازیم:

فصل الخطاب چند معنا میدهد:
الف :پایان بحث به احترام حرف بزرگتر

اگر به هر دلیل بین افراد یک خانواده و یا یک فامیل و یک قبیله اختالفی بروز کند و هر کدام بر

شرح زيارت جامعة كبيره

حق خود و استدالل خود تکیه کنند ،در اینجا بزرگ خانواده و یا بزرگ فامیل وارد موضوع میشود و
با توجه به اظهارات طرفین حرفی میزند که به نفع طرفین است .طرفین هم از حرف بزرگتر تبعیت
میکنند و غایله ختم میشود .در اینجا حرف بزرگ فامیل «فصـلالخطاب» است؛ یعنی پایان همة
حرفها و صحبتها .بنابراين حرف ائمه(ع) در هر موضوعي ،فصلالخطاب است.
ب :فصلالخطاب در قضاوت

در محاکمه فصلالخطاب کاربرد فراوانتری دارد .در محاکم ،شاکی از شخصی شکایت میکند و
با حرارت شخصی را متهم مینماید .متهم نیز به دفاع از خود میپردازد .در این اتهام زدنها و دفاعها،
تندیها و تهدیدهایی هم رد و بدل میشود .در اینجا قاضی وارد دعوا میشود و با توجه به اظهارات
شاکی و دفاعیات متهم و با تکیه بر قانون« ،رأی» صادر میکند .این رأی چه به نفع شاکی باشد یا نباشد،
پایان بخش دعواست .به قضاوت قاضی «فصلالخطاب» میگوییم .لذا ائمه(ع) نيز قاضيالقضات اند.
ج :آگاهی از زبانها و لهجهها

یکی دیگر از معانی «فصلالخطاب» آگاهی از زبانهای مختلف مردم دنیاست .این درست است
که هر کس دو زبان بلد باشد ،دو نفر است .این موضوع در سفرهای خارجی بیشتر معنا پیدا میکند.
حال اگر شخصی چند زبان خارجی بلد باشد ،احترام بیشتری د ارد...
ائمة اطهار(ع) حرفشان در همه جا باالترین حرفها و قضاوتشان بهترین قضاوتهاست .آن ذوات
مقدس وقتی افرادی از نواحی دور بدیدنشان میآمدند ،به زبان خود آنها با آنها صحبت میکردند که در
ّ
آغاز باعث تعجب مردم میشد.
ائمة اطهار(ع) گاه با افراد قبایل دور و عشایر حتی با زبان و بالهجههای خود آنها صحبت میکردند.
د :آشنایی با زبان حیوانات

امروزه ثابت شده است که حیوانات اعم از چرندگان ،پرندگان ،ماهیها و گربه سانان مانند شیر
و ببر و پلنگ و حتی فیل و خرس و غیره دارای تکلم هستند .در اواخر قرن بیستم دانشمندی سوئدی
به خاطر کشف مکالمة زنبور عسل موفق به کسب جایزة نوبل شد .خیلیها نمیدانستند و امروز هم
نمیدانندکه حیوانات دارای تکلم هستند .آنها تصور میکردند که حیوانات با ایما و اشاره مطلب خود
را به دیگران منتقل میکنند.
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ائمة اطهار(ع) از همان آغاز از گفتگوی حیوانات سخن بهمیان آوردهاند.
در قرآن کریم از تکلم مورچه با حضرت سلیمان و همچنین از گزارش پرندة ُهد ُهد میگوید.
قرآن میفرماید:
تُ َّ ْ ُ َ ْ�أَ ْ ضُ َ َ نْ ف َّ
تُ َ ّ ُ َ ُ َّ
یه ن�
�س ب�ِح له ا لسما و ا � ا لس ب�ع و ا ل ر� و م� ��ِ
َ � نْ م نْ شَ�� ْ َّ ُ َ ّ ُ َ ْ
و إِ � ِ �
یٍء �إِ لا ی�س ب�ِح بِ�حمدِهِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ نْ ت ف ق نَ ت ْ َ ْ
و ِ
لك� لا ���هو � �س ب�ی�حهم
َ
ُ
ٌ
ً
َ
ّ
ُ
�غ
1
�إِ ن�هكا نَ� َحلی�ما ف�و را.

آسمانهاى هفتگانه و زمین و هر كس كه در آنهاست ،او را تسبیح مىگویند،
و هیچ چیز نیست مگر اینكه در حال ستایش،تسبیح او مىگوید،
ولى شما تسبیح آنها را درنمىیابید.
به راستى كه او همواره بردبار [و] آمرزنده است.

آیة شریفه فوق از تسبیح همة موجودات بحث میکند و مشکل عدم درک تسبیح موجودات دیگر
توسط انسان را عدم «تفّقه» بشر میداند و به صراحت به این امر اشاره میكند.
در روایات فراوان ،ائمة اطهار(ع) بر تکلم موجودات مختلف تصریح کردهاند.
مرحوم شیخ عباس قمی در مقدمة کتاب مفاتیحالجنان از قول معصومین(ع)چنین آورده است:
ْ َّ َّ ْ َ َّ
بِ�سِم ا للِه ا لرحم نِ� ا لرحِ ی�ِم
ْ َ ْ ُ َّ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ فْ َت ٌ ْ
ا لحمد لِلِه ا ل�ذِ ی ج�عل ا لحمد ِم��ا حا لِ�ذِکرِهِ
َ َ َ ْ أَ ْ َ َ ةً
ُْ
2
َو خ�ل ق� ا ل� �ش َی�ا َء ن�ا ِطق�� بِ� َح ْمدِهِ َو �ش کرِهِ .
به نام خداوند بخشندة مهربان
سپاس مخصوص خداوندی است که حمد را کلید یاد او قرار داد،
و تمامی موجودات را به حمد و شکر او گویا کرد.

از جملۀ فوق عالوه بر تسبیح همة موجودات ،از نطق و تک ّلم آنها بحث میکند.
سعدی میگوید:
توحیدگوی او نـه بنی آدمند و بس

 -1سورة اسرا ،آیة .44
 -2مقدمة مفاتیحالجنان .

هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
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دربارة ائمة اطهار(ع) گفتهاند که:
 عالوه بر زبانهای گوناگون ،از لهجههای رایج در شهرها و روستاهای دور دست نیز آگاهی داشتهاند.امام صادق(ع) میفرمایند:
نَّ ََّ َا َ ْ َ ُ ُ َّ ةً أَ ْ ُ ْ أَ ُ َع نْ شَ ْ فَ ُ ُ َ أَ ْ
یٍء �َی�ق�ول لا � د ِر ی.
�إِ � ا لله ل ی��ج عل ح�ج � �فِی � ر�ضِهِ ی�س� ل � ��

1

حجتی نیافریده است که از او سؤالی کنند و او در جواب بگوید :نمیدانم.
خداوند هیچ ّ

از این بحث میتوان عالوه بر علم گستردة ائمة اطهار ،به تکلم و صحبت حیوانات مختلف هم پیبرد.
چند حدیث در مورد آگاهی ائمه(ع) از زبانها و لهجهها:
ق ّ
ّ
ل� ا لِهَر وی �ا ل ا لر�ض ا عل�یه ا لسلا م:
ا �بو ا لص تِ
َّ أَ فْ
َّ
َ
ُ َ ّ ُ نَّ َ ُ�غَ
أَ ْ َ ُ ُ ّ
َُ ة
تِه ْم َوكا نَ� َو ا للِه � � َص َح ا نل�ا ِس َو � عل َمه ْم بِ�ك ِل ِل َسا ن�ٍ َو ل�غ ٍ�
�یكِلم ا ل�ا س بِ�ل ا �ِ
ُّ�غَ
ََ ْ َ َ
َّ �نّ َ�أَ ْ َ ُ ْ َ ْ فَ َ َ
فَ قُ ْ تُ َ ُ َ ْ ً َ ْ نَ َ ُ
� على ا خ� تِ�لا �فِها
ول ا للِه �إِ ِی ل ع�ج ب
� ِم ن� مع ِر� تِ� ك� بِ�ه�ذِهِ ا لل ا تِ
��ل� له ی�و ما ی�ا ا ب�� رس ِ
فَ قَ َ َ أََ َّ ْ
أَ نَ ُ َّ ةُ َّ َ َ خَ ْ ق
� «� �ا ح�ج � ا للِه على �ل�ِهِ
��ا ل ی�ا � ب�ا ا لصل تِ
َ َ َ نَ َ تَّ خِ�ذَ ُ َّ ةً َعَ قَ ْ َ ُ َ َا َ ْ ف ُ
� ُل�غَ ا � ْ
و ماكا � ِلی��� ح�ج � لى �و ٍم و هو ل ی�ع ِر
تِهم
ِ
أَ َ َ ََ�غَ َ قَ ْ ُ أَ
ْ
أُ نَ فَ ْ َ خ َ
ْ ُ �ؤْ نَ
� و ما ب�ل ك� �و ل � ِمی�ِرا لم ِم نِ��ی� (ع) � و تِ�ی��ا �صل ا ل�ِطا �بِ
َّ َ ْ فَ ةُ ُّ�غَ
فَ َ ْ فَ ْ ُ ْ خ َ
2
�».
�هل �صل ا ل�ِطا �بِ �إِ لا مع ِر�� ا لل ا تِ
امام رضا (ع) به زبانهای مختلف مردم سخن میگفت،
و به خدا سوگند در هر زبان و گویش فصیحترین و داناترین مردم بود.
روزی به ایشان عرض کردم :ای فرزند رسول خدا من از آشنایی شما به این زبانهای گوناگون تعجب میکنم.
امام (ع) فرمود :ای ابوصلت من حجت خدایم بر خلق او.
خداوند حجتی را بر مردم نمیگمارد که زبانهای ایشان را نداند.
آیا این سخن امیرالمؤمنین(ع) به تو نرسیده که به ما فَصلُال ِْخطاب داده شده است.
آیا فصلُ الخطاب چیزی غیر از دانستن زبانهاست.

ق
م�َا ل ُم�ؤ م ن�� ن
ی� (ع):
ِ
�ا ل ا ی ر
َ ََّ َّ
أَ
ْ َ َّ َ َّ ُ َ
َ َ ْ َ ُ ّ َ َة
3
�إِ نّ� ا لله َعل َم نَ�ا َم ن�طِ ق� ا لط ْی�رك َما َعل َمه ُسل ْی� َما نَ� ْب� نَ� د ا ُو د َم ن�طِ ق�ك ِل د ا بّ�ٍ� �فِی َب� ٍّر � ْو بَ� ْحر.
ٍ
ِ
امیرالمؤمنین(ع) فرمودند:

 -1بحاراألنوار ج ،10ص . 239
 -2بحاراألنوار ج  ،26ص  - 190عیون أخبارالرضا(ع)ج ،2ص :822الْ َه ْم َدان ُِّی َع ْن َعل ٍِّی َع ْن أَب ِی ِه َع ِن الْ َه َر ِو ِّی ق َ
الرضَ ا(ع).
َال َك َ
ان ِّ
 -3مناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،2ص  - 54بحاراألنوار ،ج  ،27ص .264
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ما همچون سلیمان بن داود با زبان پرندگان و هر جانور خشکی یا دریایی آشنایی یافتهایم.

أَ
َ
ُ ُ
� بَ�ا جَ� ْع ف�ر(ع) َی�ق�ول :
ٍ
َ ُ َْ ْ ُ ْ
أَ ُّ َ نَّ ُ ُ ّ ْ ن َ نْ قَ َّ ْ َ أُ ن نْ ُ ّ شَ ْ َ
ن 1
یٍء �إِ نّ� ه�ذا له َو ا ل ف� ض�ل ا ل ُم بِ��ی�.
ی�ا � ی�ها ا ل�ا س عِلم�ا م�طِ � ا لطی�رو � و تِ�ی��ا ِم�ك ِل ��
ِ
امام موسی كاظم(ع) فرمودند:

ما با زبان پرندگان آشنایی یافتهایم و از هر چیزی بهره ميبریم که این خود فضلی آشكار است.

آ َ ُ َّ َ َ ُ

� � َ -133ا ت
� ا للِه لد ْ�یك ْم .
وی

ائمة اطهار(ع) آیات الهی هستند.
بارهاگفتهایمکهائمةاطهار(ع)همگیمظهراسماوصفاتالهیهستند.مظاهراسماوصفاتالهیبودن
بار عرفانی باالتری نسبت به آیات دارد؛ زیرا آیات ،نشانهها و عالیم است.
بسیاری از نشانهها ذاتی نیست ،بلکه قراردادی است .مث ًال وقتی چراغ راهنمایی قرمز است ،یعنی
ایست کامل؛ مردم هم این قرارداد را پذیرفتهاند .هیچ اتفاقی در عالم نمیافتد اگر یک روز قانون عوض
شود و بگویند وقتی چراغ سبز است ایست کامل کنید و وقتی قرمز شد ،راه بیفتید .یا مث ًال در اول یک
خیابان یک عالمت یکطرفه نصب میشود .یک هفته بعد میبینیم که تابلو برعکس شده است .یعنی
غرب به شرق یکطرفه شده است .مردم میپذیرند ،چون هیچ اتفاقی در کاینات با این تغییر مسیر،
پیش نمیآید .اما جايگاه ائمه(ع) در پيشگاه خداوند قراردادي نيست.
ََ

ُ

ُ

َ -134و ع�ز ا ئِ� ُمه فِ�ی�ك ْم .

َع�زا ئِ�م جمع عزیمه است .اگر عظیم معنای بزرگ میدهد ،ولی بیشتر در مسائل ملکی و مادی بهکار
میرود ،اما َع�ز ْی� َمه به معنای بزرگ و فوقالعاده از نظر معنوی است .شاید به همین دلیل به سورههایی
که آیة سجدة واجب دارند ،سورههای عزائم میگویند .با این تعریف فراز فوق را اینگونه معنا میکنیم:
شما ائمة معصومین(ع) در مسير امامـت و واليـت،همگي آیات بزرگ پروردگار و نشان جامع
اندیشة الهی و سرشار از معنویت مطلق و آکنده از خرد باال و صاحب قدرت روحی سترگ و دربردارندة
ارادة خللناپذیر پروردگار ،درجهت به اهتزاز درآوردن پرچم توحید در عالم هستيد.
َع�زا ئِ�م خدا در شماست؛ یعنی:
نه تنها هر چه خوبی در عالم هستی وجود دارد در شماست ،بلکه باالترین خیر و خوبی در عالم ،حاکمیت
 -1همان منبع(بحاراالنوار) -هر سه حدیث از جلد اول کتاب اهل بیت در قرآن و حدیث گرفته شده است.
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مطلق توحید است.

به قول شاعر:

ب ُ َود آن روز بر ما عید مطلق

که در جنبش درآید پرچم حق

بنابراین ،زیباترین ارادة الهی که آرزوی هر فرد خداپرستی است ،پایان شرک با حاکمیت توحید

است .این آرزوی همة انبیا ،اولیا ،شهدا و صالحان عالم از گذشتههای دور تا آخر هستی است .اما در
ناصیة زیبای شما و در روح بزرگ شما این ارادة دیرپای خدا را میتوان مشاهده کرد.
همین موقعیت ممتاز و منحصر بهفرد است که امام باقر(ع) در مورد علوم اهلالبیت میفرماید:
�شَ ّ قَ َ �غَ ّ َ فََ تَ َ
ً َّ �شَ ْ ئ ً خَ َ َ ْ نْ نَ أَ ْ َ ْ َ ْ
ْ ًَ
�.
� ِر�ا و ِرب�ا �لا ��جِ د ا نِ� ِعلما ص ِحی�حا �إِ لا ی��ا �ر �ج ِم ن� ِع� ِد �ا � هل ا ل ب�ی� تِ

1

در شرق و غرب عالم بروید و بگردید ،خواهید دید که:
هیچ دانش درستی وجود ندارد مگر آن دانشی که از ناحیة ما اهلالبیت باشد.

راستی که زیارت جامعة کبیره تصویر پرشکوهی از شخصیت و مکانت ائمة اطهار(ع) ارایه میدهد.
تمامی فرازهای این زیارت در جای خود بسیار دلنشین و آهنگین و به لحاظ محتوایی جالب و مب ّین
ََ ُُ ف ُ
بسیاری از نکات ناشنیده دربارة آن ذوات مقدسه است .مث ً
یک ْم میتوان یک
ال در شرح فراز و ع�زا ئِ�مه ��
کتاب تمام نوشت؛ گر چه بسیاری از فرازهای این زیارت اینگونه است.
گفتیم که عزايم جمع عزیمت است و آن چیزی است که حتم ًا باید محقق و موجود باشد

و این با مواردگوناگون متفاوت میشود و مراد از آن چیزی است که در وجود هر موجودی
ضرورت دارد و اگر آن نبود ،موجود نمیگردید و آن چیزی ،ملکوت همة اشیا و مصدر و
مبدأ همة مراتب است .یعنی ملکوت همة اشیا که عالم امر خداست ،در شما جمع است .زیرا

عالم امرکلی از شؤون اسم اهلل است که مبدأ ظهور ائمه(ع) است.

2

َ
 135تا  َ -137نُ� ُ ُه َ ُ� ْ َها نُ� ُه ع نْ� َد ُك ْ َ �أ ْم ُ ُه � َل ْ� ُك ْ
ی
ِ مو
ر
و و ر و بر
إِ م
نُ
نُ�و ر چندین کاربرد دارد .پس میتوانیم بگوییم که �و ر دارای چند معناست:
الف :ن�و ر پاداش افراد درستکار ،با اخالص و خداجوست .آنهایی که همواره دنبال معنویتاند.

خداوند سبحان هم به همین دلیل آنها را از ظلمت و انحراف به نور هدایت و راهبری میکند.
 -1الکافی ،ج  ،1ص .399
 -2شرح زیارت جامعه ،سید حسین همدانی درود آبادی ،ص .398
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َ ُّ
َ َُّ َ ُّ َّ�ذ نَ آ َ نُ ُ خْ ُ ُ ْ نَ ظُّ ُ
� �إِ لى ا نل�و ِر.
ا لله و لِی ا ل �ی� � م�و ا ی�� ِر ج�هم ِم� ا ل�لما تِ

1

خداوند سرور كسانى است كه ایمان آوردهاند .آنان را از تاریكیها به سوى روشنایى مىبرد.

ب :نُ�و ر :مشعل و چراغ .انسان وقتی میخواهد از تاریکی بگذرد و یا بخواهد در شب تاریک از
جایی عبور کند ،نیاز به چراغ و روشنایی دارد .پس در این تعریف ،نور وسیلهای است که انسان را در
پیمودن راه حق کمک میکند.
قرآن میفرماید:
� ُم�� نٌ
قَ ْ َ ُ ْ َ َّ نُ ٌ َ ت ٌ
ی�.
�د ج�ا ءكم ِم ن� ا للِه �و ر و ِك�ا ب ب

2

قطع ًا براى شما از جانب خدا روشنایى و كتابى روشنگر آمده است.

در این آیه چون نور در کنار کتاب آمده است ،این نور در این آیه ،چراغ هدایت است.
ج :افراد هدایت یافته که خودشان در راهنمایی مردم بهسوی حق به مثابه ن�و ر عمل میکنند:
أَ
َّ
ْ َ ُ ُ اً
ً فَ أَ ْ ُ
شی �بِهِ �فِی ا نل�ا ِس...
� َو َم نْ�كا نَ� َم ْی� ت�ا �� ْحَی�ی� ن�ا ه َو جَ�َعل ن�ا له ن�و ر َی� ْم��

3

آیا كسى كه مرده[دل] بود و زندهاش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو آن ،در میان مردم راه برود..

يعني کسی که مانند مرده بود (چون وقتی کسی در مسیر حق نباشد ،به مرده میماند) خداوند او را
با هدایت خویش زنده کرد ،سپس خود او دارای نوری برای هدایت مردم شد.
د :ن�و ر خداوند سبحان.
اصوالً قرآن کریم هرجا از خدا و معنویت اثری نباشد ،ظلمت میخواند .برعکس هرجا که نام و
یاد خدا باشد ،روشنایی است .اص ًال نور مطلق براي هدایت و مقصد هدایت به كار ميرود.
ْ أَ
َُّ نُ ُ َّ
� َو ا ل� ْر ضِ�.
ا لله �و را لسمو ا تِ

4

خداوند نور آسمانها و زمین است.

نه آنکه تصور شود که نور در این بحث منظور «فوتون» است؛ خیر ،اینها تمثیل است .اصوالً

خداوند فاقد جسمیت است و چون تمامی مسائل مادی از جمله نور -به استثناي نور معنوي كه از اين
 -1سورة بقره ،آیة .257
 -2سورة مائده ،آیة .15
 -3سورة انعام ،آیة .122
 -4سورة نور ،آیة .35
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جنس نيست -دارای جسمیت است .با این وصف ترجمة مورد استناد اینگونه است:
تمامیچراغها،راهنماهاوراههایکهدفغاییونهاییدارندوآنهمایناستکههمهرابهخداوندراهنمایی ميکنند که نور و روشنایی و هدایت و سعادت مطلق است.
نور یعنی معنویت و روشنایی باطن .پس انسان به میزانی که به خدا نزدیک شود ،وجود چنین قدرت
و معنویتی را در خود احساس میکند.
مردم هم وقتی چنین شخص درست و با اخالصی را میبینند ،به دلیل وجود همان معنویت که ما
آن رانور میگوییم ،به وی احترام میگذارند و به وی عالقمند میشوند.
َ ُُ ْ َ ُ
 َو ُب� ْرها ن�ه ِع ن�دك ْم:ُب�رها ن� به معنای دلیل است و فرق عمدة برهان با دلیل این است که همواره دلیل برای خـودیها

آورده میشود ،ولی برهان برای غیر خـودیهاست.
با این تعریف ،فراز مذكوررا باید چنین تعریف كرد:
 هم نور رحمت الهی درناحیه و باطن و در دست و زبان شماست که اهل حق را به سوی خدا دعوتکنید و هم زبان شما با استواری فوقالعاده ،تمامی افکار مشرکان و کفار را باطل میکند و آنها را به سوی
حق دعوت مینماييد.
َ َ َ ُ
 َو ا ْم ُرُه اِ ل ْی�ک ْم.َْ
َْ
ا مر یعنی دستور .اما معنای معنوی و عرفانی امر چیز دیگری است .هر چند عدهای بر آنند که ا مر
ٌ
مضافالیه محذوف دارد و آن هم حکومت است؛ یعنی باید این فراز اینگونه باشد:
یک
َ
َ ُ
َو ا ْم ُرحکو َم�تِهِ اِ ل ْی�ک ْم!

خیر .این گونه نیست .ما قب ًال و در همین کتاب مبانی خواست خداوند را دو دسته کردیم:

الف :مشیت ،آن است که برای انجام آن نیاز به ابزار و لوازم باشد؛ مانند وقوع باران.

ب :امر .آن دسته از خواست الهی که انجام آن نیازی به اسباب و لوازم ندارد؛ چون برخاسته از
قدرت مطلق خدای سبحان است ،که خود میفرماید:
نَّ أَ ْ ُ

أَ َ َ ْ ً أَ ْ َ قُ َ َ ُ ُ فَ ُ َ

� � ا � م ُ ه �إِ�ذا � َ ا د �ش � ئ�ا � ن �� لهك نْ
� �َی�كو ن�.
ر ی � ی ول
إِ م ر

1

چون به چیزى اراده فرماید ،كارش این بس كه مىگوید« :باش» ! پس [بىدرنگ] موجود مىشود.

 -1سورة یاسین ،آیة . 82
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تحقق امر خداوند این گونه است .به مجرد آنکه خداوند اراده کند و بگوید :باش! به وجود میآید.
در موضوع عصمت و طهارت ائمه(ع) میفرماید:
َ ّ ُ َ ْ اً
نَّ ُ� ُ َُّ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ْ
� َو ُی�طِهَرك ْم ت�طهی�ر .
�إِ �ما یری�د ا لله ِلی� ِه ب
� ع�كم ا ل ِر ج�س � هل ا ل ب�ی� تِ

1

خدا مىخواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاكیزه گرداند.

همان ارادة خللناپذیر خداوند بر این قرار گرفت که شما اه لالبیت را از هر رجس مصونیت بخشید.
با این مقدمه مختصر،این فراز زیارت جامعه را اینگونه شرح میکنیم:
همانارادةمتقنالهیکهبرایتحققهرموضوعیاگربهحرکتافتد،هرکارنشدنیراشدنیمیکند؛همان ،در دست باهرة شماست.
ُ فَ قَ ْ

َ ََّ

ن كه شما را دوست دارد ،خدا را دوست داشته است.
َ -138م نْ� َو ا لاك ْم ��د َو ا لى ا لله :آ 

پس از آن ،همة عطایا و توجهات ویژه در حق شما اهلالبیت مبذول داشت و همة نعمتها را در
دامان شما ریخت و کلید امور هستی را به دست شما داده .اینک و در تکمیل آن راهبرد عظیم یک
توجه جدی را به هواداران شما مینمايد و آن اینکه هر کسی این خط و راه و ساز و کار را قبول دارد،
وبهاینرسموتدبیرایمانداشتهباشد،درحقیقتخداوندرایاریکردهاستوايندرحقيقتنشانمیدهد
که والیت خداوند راپذیرفته است.
راستیکه:

زیارت جامعه جامعترین منظومة راهبردی و روشنگر منزلت اهلالبیت(ع) در نزد خداست.

هیچ کس نمیتواند دربارة ائمه چیزی بگوید که حق مطلب را ادا کرده باشد ،مگر خود ائمة اطهار
و یا آنچه از ائمة اطهار(ع) در این باره موجود است.
در این فرازاشاره دارد كه :والیت ائمه(ع) در حقیقت والیت خداوند است؛ يعني با پذیرش زعامت،
ریاست و رهبری ائمة اطهار(ع) ،زعامت ،ریاست و رهبری خداوند متعال را پذيرفتهايم.
َ َ ُ فَ قَ ْ َ َ

ََّ

َ -139و َم نْ� عا د اك ْم ��د عا د ى ا لله :و هر كه با شما دشمن بود ،با خدا دشمنی دارد.

مطلب فوق یک نکتة دیگر هم در بردارد .در حقیقت جملة بعدی مکمل جملة قبل است .هر کس
این ساز و کار در مورد والیت و زعامت شما را قبول ندارد و با شما عداوت میورزد و دشمنی میکند،
 -1سورة احزاب ،آیة .33
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در حقیقت با خداوند دشمنی کرده است.
این حقیقت است که خداوند سبحان ،آفرینش را برای حاکمیت توحید طراحی وسازماندهی کرده
است .حاکمیت توحید با تبلیغ صرف و با نصیحت و پند و اندرز محقق نمیشود .بنابراین حاکمیتی الزم است
که بر پایة توحید استوار شود ،تا خروجی آن تسری حاکمیت توحید باشد.
اصوالً والیت یعنی حاکمیت؛ از آنجایی که خداوند حاکم بر همة هستی است ،این حاکميت موجب
فرمانبرداری تمامی اجزاي هستی از خداوند شده است؛ که خود ميفرماید:
ْ أَ
َة ْ
َ ةُ ُ َ َ ْ
َ َّ َ ْ ُ ُ
َّ
� َو ما �فِی ا ل� ْر ضِ� ِم نْ� د ا بّ�ٍ� َو ا ل َملا ئِ�ك� َو ه ْم لا ی� ْس ت�ك بِ�ُرو نَ�.
و لِلِه ی�س�ج د ما �فِی ا لسما و ا تِ

1

و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است،
براى خدا سجده مىكنند و تكبّر نمىورزند.

آنچه در آسمانها و زمین است ،اعم از ماليکه و جانداران ،بدون خودخواهی خدا را سجده میکنند.
در این موضوع هیچگونه تردیدی نیست که همة موجودات با طوع و رغبت به عبادت خدا مشغولند.
در راستای تسلیم کردن انسانها در برابر فرمان پروردگار ارادة خدا بر این تعلق گرفت که  124هزار
پیامبر را برای هدایت مردم بفرستد .انبیا آمدند و زحمت زیادی در این راه کشیدند و مسیر الهی را
تا حد زیادی هموار کردند ،تا نوبت به خاتم پیامبران رسید .آن رسول عزیز مأموریت یافت که دین
اسالم را بر همة ادیان و تفکرات غیر الهی حاکم کند؛که خدا خود فرمود:
َ ْ
ْ َ قّ ُ ظْ َ ُ َ َ ّ ُ ّ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
ُ َّ أَ َ
لد �
ه َو ا ل�ذ ی � ْر َسل َر ُسو ل ُه بِ�ا ل ُهد ى َو د �
ی�كلِهِ و لوك
ِه ا ل ُم �ش� ركو نَ�.
ی� ا لح ِ� ِلی��ِهره على ا
ر
ِ
نِ
نِ
ِ

2

اوست كسى كه فرستادة خود را با هدایت و آیین درست روانه كرد،
تا آن را بر هر چه دین است ،فایق گرداند؛
هر چند مشركان را ناخوش آید.

خداوند متعال به منظور موفقیت پیامبـر اسـالم(ص) امكانات فراوانی در اختیار ایشان گذاشت،
از جمله آنکه:
 -1یکسانی والیت .خداوند والیت پیامبر را والیت خود معرفی کرد.
نَّ

ُُ

َُّ

ُ

� �ما َوِل ّی�ك ُم ا لله َو َر ُسو له.

إِ
 -1سورة نحل آیة .49
 -2سورة صف ،آیة .9
 -3سورة مائده ،آیة . 55

3

ولى شما ،تنها خدا و پیامبر اوست.
ّ
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 -2یکسانی اطاعت .پروردگار اطاعت از پیامبر را اطاعت از خود دانست.
َم نْ ُ�
� یطِعِ

َ

َ فَ قَ ْ أَ

َ ََّ

ا ل ّر ُسول ��د � طا ع ا لل ه.

1

هر كس از پیامبر فرمان ب َ َرد ،در حقیقت ،خدا را فرمان برده است.

 -3هر چه را پیامبر گفت ،کالم خود گفت و امر و نهی پیامبر را واجب کرد.
آت ُ

َ

ُ فَ خُ �ذُ ُ

نَ ُ َ ْ ُ فَ ْ َ ُ

َو ما � �اك ُم ا ل ّر ُسول �� و ه َو ما �هاك ْم ع ن�ه �ا ن� ت�هو ا.

2

و آنچه را فرستادة [او] به شما داد ،آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت ،باز ایستید.

 -4دین اسالم را پایان بخش ادیان گفت و هر چه غیرآن را گمراهی دانست.
فَ َ َ ْ َ ْ َ قّ َّ ضَّ ُ
ل�لا ل.
�ما �ذا ب�عد ا لح ِ� �إِ لا ا

3

و بعد از حقیقت ،جز گمراهى چیست؟

 -5اخالق زیبای پیامبر را برای به انجام رساندن آن رسالت عظیم ستود.
َع�ز �ی�زٌ َعَل ْ� َما َع� تُّ� ْ َح � ٌ َعَل ْ� ُك ْ �ا ْل ُم�ؤْ م ن�� نَ َ �ؤُ ف ٌ َ
ح� ٌم.
ی� ر � ر ی
ی هِ
ِ
نِ م ریص ی م بِ

4

بر او دشوار است كه شما در رنج بیفتید ،به [هدایت] شما حریص ،و نسبت به مؤمنان ،دلسوز و مهربان است.

تفویض مسؤولیت

به رغم این همه آیات عظیم و دالیل محکم و ابزار با شکوه و لوازم فراوان ،پیامبر عزیز اسالم(ص)
در عمر پر بار خود نتوانستند به تفوق مطلق اسالم بر ادیان و تفکرات مختلف دست یابند.
پس این مسؤولیت خطیر ایشان چه میشود؟
پاسخ روشن است .مسؤولیت پیامبر(ص) در جانشینان بر حق ایشان جاری است .به عبارت دیگر
موضوع غدیر خم بود که خاتمیت دین اسالم را رقم زد .یعنی:
پس از پیامبر عالیقدر اسالم ،رسالت در بستر امامت تداوم یافت؛ به همین دلیل بسیاری از مبانی دینی

از جمله جهانگیر شدن حاکمیت توحید که با نابودی همة تفکرات غیر الهی و ادیان تحریف شده ،همراه خواهد

بود ،با ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه  -فرزند برومند پیامبر بزرگ اسالم(ص) -اجرا خواهد شد.

این خود یکی از دالیل محکم قرآنی در تحقق وعدة دیرپای پروردگار و همة انبیای الهی و اوصیای آنها بر

حتمی بودن انقالب عظیم امام زمان(عج) است.
 -1سورة نساء ،آیة . 80
 -2سورة حشر ،آیة .7
 -3سورة یونس ،آیة .32
 -4سورة توبه ،آیة .128
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آری همان انقالب که در آن به بسیاری از وعدههای عمل نشده عمل میشود و بسیاری از سنتهای
زشت منسوخ میگردد.
أَ َ َ ُ فَ قَ ْ أَ َ َ ََّ

َ َم نْ � ح ّ�ك ْ ��د � ح ّ
� ا لله :هر کس شما را دوست دارد ،خدا را دوست میدارد.
ب
و � ب م

-140
همانگونه که به دفعات گفتهایم ،پیروی از ائمة معصومین(ع) پیروی از پیامبر(ص) است .پیروی از
پیامبر(ص) هم به گفتة خداوند کریم و رحیم ،پیروی از خداست.
َم نْ ُ�
� یطِعِ

َ

َ فَ قَ ْ أَ

َ ََّ

ا ل ّر ُسول ��د � طا ع ا لل ه.

1

هر كس از پیامبر فرمان ب َ َرد،
در حقیقت ،خدا را فرمان برده است.

این بزرگترین افتخار پیامبر(ص) است که خدای بزرگ پیروی از او را پیروی از خود میداند.
همین پیامبر محبوب و مطلوب خداوند ،در جاها و به مناسبتهای مختلف پیروی از اهلالبیت خود را
واجب دانستهاند.
مفسر ،مب ّین ،مک ّمل و مت ّمم قرآن دانستهاند.
حتی برتر از آن ،اصوالً اهلالبیت خود را ّ
آنجا که فرمودهاند:
َ َ ُّ
نّ تَ ٌ ُ ُ ثَّ قََ
َ َ ُْ
ل��لیْ� نِ� َما �إِ نْ� ت� َم ّسك ت� ْم بِ�ِه َما ل نْ� ت� ضِ�لو ا
�إِ �ِی �ا ِر ك� فِ�ی�كم ا
َ
َ
أ
َ
َت َ ّ َ تَْ ْ َ ْ
ِك�ا ب
� ا للِه و ِع�ر�تِی � هل ب�ی��تِی
َّ ُ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ق
َ
َ
َ
َّ َ ْ ض 2
َو �إِ ن�ه َما ل نْ� َی� ف� ت�ر�ا َح تّ�ى َ�ی ِرد ا علی ا لحو �.
ِ

من دو چیز بسیار مهم و گرانقدر را بین شما پس از خود میگذارم،
كه اگر بدانها متمسك شوید ،گمراه نمیشوید؛
«کتاب خدا» و «عترتم»؛ یعنی اهل بیتم را.
این دو هرگز از هم جدا نمیشوند ،تا در بهشت بر من وارد گردند.

خط راهبردی ُحب و بغض

الف) خط ُحب :یا خط دوست داشتن

حجت
پیامبر عزیز اسالم با صراحت و به وضوح اتفاق و همراهی قرآن و اهلالبیت را بیان کردهاند ،تا ّ

 -1سورة نساء ،آیة . 80
 -2وسائلالشیعه ،ج  ،27ص . 34
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بر همه تمام شود .برای آنکه کار توجیه باال نگیرد و دشمنان دوستنما در صدد تحریف کالم پیامبر
بر نیایند ،توضیح دادند که قصدشان از عترت و اهلالبیت همة ذوات مقدسة پنجگانه یعنی:
پیامبر و امیرالمؤمنین و صدیقة طاهره و امام حسن و امام حسین(ع) است و این والیت در فرزندان
مقدس ختم میشود.
امام حسین(ع) تا حضرت امام عصر ارواحنافداه ادامه مییابد و به آن نور ّ
چگونه است که:

این دو عنصر جداییناپذیر را عدهای گمراه ،نخست از هم جدا کردند،

سپس به تضعیف و انزوا و سرانجام به کشتن اهلالبیت(ع) پرداختند؟!

آنگاه چون در تحلیلشان جایگاهی برای شرح و بسط قرآن برای ائمه نبود،
برای شرح قرآن و استخراج احکام به اشخاص بیتقوا و دنیامدار مانند:
ابو هریره و مغیرةبن شعبه پول میدادندتا فتوا دهند.

كه اینها همگی دشمنان دوستنما و پولدوستان دنیاپرست بودند.

در قرون بعد هر که را خلیفه تشخیص میداد ،فقیه میکرد تا فقها آن طور که خلیفه میخواهد ،فتوا
دهند.
منصور دوانیقی« ،مالک بْ ِن اَن َْس» را فوقالعاده مورد تکریم قرار میداد و او را مفتی و فقیه رسمی
معرفی میکرد .سخنگوی بنیعباس در شهر مدینه اعالم میکرد که:
 جز «مالک بن اَن َْس» و «ابن ابی ذئب» کسی حق ندارد در مسائل اسالمی فتوا بدهد!منصور به مالک گفت:
 اگر زنده بمانم ،فتاوای تو را مثل قرآن نوشته و به تمام شهرها خواهم فرستاد و مردم را وادارخواهم کرد به آنها عمل کنند.
اما همین مالکبن انس به دلیل صدور فتوایی که مطابق طبع منصور نبود ،به امر منصور هفتاد
1
تازیانه خورد.
یا «ابن سکیت» 2معلم فرزندان متوکل ،وقتی حدیثی در مورد جایگاه امام حسن و امام حسین(ع)
 -1سیرة پیشوایان ،استاد مهدی پیشوایی ،ص .401
 -2نام او یعقوب و کنیهاش ابو یوسف بوده است .وی بین سال های  180تا  190هجری به دنیا آمد .پدرش اسحاق مردی اهل علم و ادب بود
و به سکیت (یعنی کمحرف) معروف بود .ابن سکیت محضر امام جواد و امام هادی(ع) را درک کرد و از شیعیان خاص آن حضرت به شمار میآید.
شخصیت شناسان شیعه (متخصصان علم رجال) او را ثقه و مورد اطمینان میدانند؛ وی تألیفات بسیاری در ادبیات و دیگر علوم داشت که از
همة آنها معروفتر « اصطالح المنطق » است که به مباحث لغتشناسی و درستگویی اختصاص دارد .شهادت وی در سال  244و یا  246هجری
و به سن  58سالگی دانستهاند.

شرح زيارت جامعة كبيره

نقل کرد ،چون این حدیث باب طبع خلیفة خون آشام نبود ،به امر متوکل زبان ابن سکیت را بریدند
و او را به شهادت رساندند...
این خلفای جور هرگز نمیخواستند چیزی دربارة اهل البیت پیامبر بشنوند؛ هرگز.
سادگی در حد سفاهت

گاهی افراد به دالیل متعدد از پیچیدگیهای الزم برخوردار نیستند و هر حرفی را که نباید بزنند ،بر
زبان جاری میکنند؛ هر خبری بشنوند ،قبل از آنکه پیرامون آن تحقیق کنند ،میپذیرند؛ بدتر آنکه
آن را به عنوان یک خبر درست ،برای دیگران نقل میکنند .این نوع رفتار با عقل و شرع در تضاد است.
کتب روایی مشحون از روایاتی است که مسلمانان را از سادگی و سادهانگاری باز میدارد...
ِ
روشن سادگی و سادهانگاری است .منصور دوانیقی به فرماندار
ن انس یکی از موارد
ماجرای مالکب 
مدینه نوشت:
 من قصد آمدن به مدینه جهت دیدار با مالکبن انس را دارم.فرماندار مدینه در پاسخ منصور نوشت:
 مالک کوچکتر از آن است که شما بخواهید به دیدن او بروید .اگر الزم باشد ،بگویید من او رابرای دیدن شما پیاده به بغداد میفرستم...
منصور که در سر اندیشة بازکردن دکان صدور فتوا در برابر امام صادق(ع) را داشت ،نامة فرماندار
مدینه را به دور افکند .سپس هیأتی را به مدینه فرستاد که عزم خلیفه برای آمدن به مدینه جهت دیدار
جدی است .فرماندار که از خشم منصور شدیداً واهمه داشت ،تسلیم شد و شرایط را برای
با مالک ّ
دیدار منصور با مالک را فراهم آورد .مالک که خود را میشناخت و میزان علم و فضل خود را هم
میدانست ،از تصمیم منصور سخت به فکر فرو رفته بود و از قصد منصور متعجب و مت ّوحش شده
بود .منصور به مدینه آمد و مستقیم راه منزل مالک را در پیش گرفت .از چند صد متر مانده به منزل
مالک ،خلیفه از اسب پیاده شد و مانند کسی که به زیارت یک شخصیت قدسی و چند وجهی میرود،
قدمها را به آهستگی برمیداشت و به آهستگی ذکر میگفت...
رفتار متواضعانة خلیفه چیزی نبود که بر مردم اعم از خواص و عوام پنهان بماند .منصور یک خلیفة
خونخوار و وحشتآور بود و شب و روز از چشمان وی خون میریخت .در مالک بن انس چه دیده
بود که اینگونه متواضعانه در برابر وی میایستد و تا مالک اجازه ندهد ،نمینشیند!!...
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طولی نکشید که مالک با دانش بسیار معمولی و موقعیت بسیار پایین ،اوجگرفت و مردم برای
زیارت او در صفهای طوالنی میایستادند و دست او را میبوسیدند و مشکالت دینی خود را از وی
میپرسیدند .مالک هم بدون آنکه به خود فرصت فکر کردن دهد ،مراجعات مردم به خود را البد نشانة
فضل و علم خود میپنداشت.
او مردم را روزانه میپذیرفت ،پولهای مردم را میگرفت و حالل و حرام خدا را برای آنها تبیین
میکرد!
با همین نقشه بودكه بسیاری از مردم که تا دیروز مسائل دینی خود را از امام صادق(ع) میپرسیدند،
و امام آن فرزند پیامبر اسالم روان تشنگان را از زالل چشمة اهل بیت(ع) سیـراب میکرد ،یکباره
اطراف امام صادق(ع) را خلوت کردند و کار به جایی رسید که افراد متعهد جرأت نمیکردند مشکالت
خود را با امام(ع) در میان بگذارند.
هر کس به درب منزل امام صادق(ع) مراجعه میکرد ،دستگیر و بازجویی میشد .منصور با همین
تمهید مالکبن انس را فقیه مدینه کرد .سپس امام صادق(ع) را پس از انزوای شدید ،به شهادت رساند.
درک نقشة منصور چندان سخت نبود .آن خلیفة خونخوار ،گستاخ ،ال ابالی و ضد اهلبیت(ع) کجا
و کی برای اسالم دلسوزی کرده بود که حال میخواست با پیشوا کردن مالک ،دلسوزی بیشتری کند؟!
مالک و مالکها باید سادگی را کنار میگذاشتند[و کنار بگذارند] و خام منصور و منصورها که
دشمن اهلبیت(ع) هستند ،نشوند.
آیا آنها خلیفة مسلمین بودند؟

آیا حکام جور هرگز به قرآن و کالم پیامبر(ص) باور داشتند؟

آیا قصد آنها از غصب خالفت ،خدمت به اسالم و مسلمین بود؟
پاسخ روشن است!

از اواخر زمان پیامبر(ص) گروهی از بتپرستان و کفاری که جنگهای متعدد آنها با اساس اسالم
به جایی نرسیده بودند ،اظهار اسالمیت کردند تا در وقت مقرر نخست اسالم را از درون متالشی کنند
و خود زمام امور مسلمانان را به عهده بگیرند ،و سپس آنچه میخواهند ،انجام دهند...
بنابراین وقتی ما میگوییم:
َ نْ أَ َ َّ ُ ْ فَ قَ ْ أَ َ َّ ََّ
� ا لله .
م� � ح ب�كم ��د � ح ب

این فراز و دیگر فرازهای مشابه برای افرادی است که نسبت به ائمه ،اظهارعالقه و محبت دارند.
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ما برای تقویت این عالقة الهی ،از قول ائمة اطهار این عالقه را عالقة به خدا معرفی میکنیم.
نه افرادی که هم با خدا دشمند،
و هم با وابستگان به خدا.
دیدیم که مالکبن انس در عمر طوالنی خود و در عمر مفتیگریاش یکبار میخواست به رأی و نظر
خود فتوا دهد،كه بیچاره  70ضربه شالق خورد و به شدت مورد مؤاخذه و شماتت قرار گرفت!
این مفتی با صدها عیب شرعی و نقص فکری و بیاطالعی از احکام دین که فقط و فقط برای
خرسندی خلیفة خونخوار ،حالل خدا را حرام میکرد و حرام خدا را حالل میگفت ،حتی به درد دنیای
خلیفه هم نمیخورد.

منصور دوانیقی کسی را دوست داشت که دوستی خدا و رسول و ائمة معصومین(ع) و مردم را به کلی

نادیده بگیرد و با طبـع خلیـفه فکر کند ،فتـوا دهد ،بنویسد ،بگوید و تأیید کند و دشمن بپندارد؛

و برای خرسندی خلیفه،

خدا را در همه حال به خشم بیاورد.

این است سرنوشت محتوم کسانی که از خدا غافلند و کمر به تضعیف مداوم ائمة اطهار(ع) بستهاند؛
حال آنکه :ائمة معصومین(ع) تمام ًا محبوب خداوند ذوالجالل میباشند.
ب) خط بغض ،یا خط دشمن داشتن

خط مقابل دوستی ،خط دشمنی و دشمن داشتن است
أَ ْ َ َ ُ فَ قَ ْ أَ ْ َ َ ََّ
َ -141و َم نْ� � ب��غ ض�ك ْم ��د � ب��غ �ض ا لله :هر کس با شما دشمن است ،دشمن خداست.
بارها گفتهایم که:
اسالم یک دین و یک تفکر زنده و پویاست .رهنمودهای اسالم خط زندگی است .اصوالً زندگی
برخاسته از اسالم است ،نه آنکه تصور شود احکام اسالم با زمان هماهنگ میشود؛ بر عکس ،این
زمان است که برای ماندن و ماندگاری باید خود را با اسالم هماهنگ کند.
اندیشههای اسالمی تمام ًا بر اساس ساختاری معقول ،زندگیساز آرامبخش ،متعادل و دقیق است .ما چه
بخواهیم و چه نخواهیم برای ادامة زندگی باید از مواهب زندگی تحت عنوان آب و غذا استفاده کنیم؛ كه
تا اینجای مسأله ،فرمان فطرت و نیاز روحی و جسمی است ،اما وقتی پای چه چیز خوردن و چگونه
خوردن و چقدر خوردن به میان آید ،اسالم تمام قد در کنار ما قرار میگیرد و ما را در هر موضوع یار و
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همراه است.

غذا از نظر اسالم دارای چند ویژگی است:
 -1پاکیزگی ظاهری

ْ
ُُ ْ َ ّ
َ �زَ ق ن ُ ْ 1
� ما ر ��اكم.
كلو ا ِم ن� طیِ� ب�ا تِ
از نعمتهاى پاكیزهاى كه روزى شما كردهایم ،بخورید.

بنابراین غذا باید پاک و تمیز باشدَ .ط ّی� بْ� ،ظاهر را هم در بر میگیرد .یعنی غذا باید هم از لحاظ ظاهر
پاک ،پاکیزه و تمیز باشد و هم باطنش پاك و پاكیزه باشد ،تا جسم و روح را با نشاطکند و خورندة
چنین غذایی هر چند ساده هم باشد ،از خوردنش لذت میبرد.
خوردن غذا با لذت موجب هضم آسان ،جذب ساده و دوری از سوء هاضمه میشود.
 -2پاکیزگی باطنی

أُ َّ
َ
َّ َ َ َ ُ ْ َ ةَ َّ َ
ْ ْ
ِ�غَ ْ ّ 2
�إِ ن�ما ح ّر َم َعل ْی�ك ُم ا ل َم ْی� ت�� َو ا لد َم َو ل ْح َم ا ل خِ� ن��ز � ِر َو ما � ِهل �بِهِ ل ی�را لله.
ی
ِ

خداوند خوردن گوشت مردار و گوشت خوک و آنچه نام غیرخدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود،
بر شما حرام کرده است.

 -3به اندازه خوردن

تُ فُ
ُُ
ْ
3
كلو ا َو ا ��ش َربُ�و ا َو لا � ْ�سر�و ا.
ِ

بخورید و بیاشامید ،ولى زیادهروى مكنید.

مالحظه میفرمایید اسالم عزیز در مورد یک غذای ساده ،چقدر دلسوزی میکند و حکم و رهنمود
دارد .چنین دین جامع و بزرگ و همه جانبهای برای سعادت مردم ،نخست به موضوع مهم والیت و
رهبری جامعه توجه میکند و همگان را به آن اشاره مینمايد.
اصوالً زیارت جامعة کبیره شرح گستردة مشخصات رهبری در اسالم است.
کسی که میخواهد جایگاه رهبری در جامعة اسالمی را بشناسد و از آن اطالع یابد ،باید زیارت
جامعه را بخواند تا بهتر بفهمد دین اسالم تمام ًا دنیایی و تمام ًا آخرتی است .یعنی به همان میزان که
حکم و دستور برای خودسازی درجهت رستگاری در عالم آخرت دارد ،برای دنیای مردم نیز احکام
فراوان و اثربخش و بسیار مهم دارد.
 -1سورة بقره ،آیة .172
 -2سورة بقره ،آیة .173
 -3سورة اعراف ،آیة .31
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پس حب و بغض و یا خط زیبای لعن و سالم یک خط زیبا و روشنگر است،

تا طرفداران حق و باطل از نظر اسالم نشانهگذاری شوند،

و دوست از دشمن مجزا گردد.

بنابراين مردم با توجه به آرم و نشان افراد ،به خصوص با نشانههایی که افراد مدعی اصالح جامعه
دارند ،به راحتی و سادگی میتوانند همراهان صادق را از همراهان ناصادق و منافق تمیز دهند و خط
خودی را از خط غیر خودی جدا سازند و فریب شعارها و وعدهها را نخورند.
عالوه بر این ،اسالم یک تکلیف دیگر هم که اساسیترین تکلیف است ،برای پیروان خود مطرح
نموده و مشخص كرده است و آن اینکه ،رهبران الهی را دوست بدارند و با مدعیان دروغین مبارزه کنند و آنها
را دشمن خود بدانند.
عالمت عمدة چنین افرادی ،همان است که آمد:

أَ َ َ ُ فَ َ ْ أَ َ َ ََّ
َو َم نْ� � بْ��غ ض�ك ْم �ق�د � بْ��غ �ض ا لله.

هرکس به شما کینهوزی کند ،با خداوند کینه ورزیده است.

دشمني با اهلالبیت(ع) یعنی:

دشمنی با همة ارزشهای اسالم،

و مقابله با نیکیهای عالم و خوبان روزگار.

اهل البیت نور و برهان الهیاند و از سوی خداوند ،امر امامت به آنان سپرده شده است.
بنابراین کینهورزی با اهل بیت(ع) دشمنی با خداست.
همانگونه که داشتن محبت برخاسته از نگرش دینی ماست ،کینه و خشم ورزیدن نیز
ریشه در باورهای دیني داشته و پیامدهای بسیار دشواری دارند.
نخستین پیامد دشمنی با اهل بیت(ع) تباهی دین و ناخشنودی پروردگار است.
بنا بر روایتی ،پیامبر(ص) فرموده است:

َ َ ْ َ ْ ق َ َ ْ تُ ً َ ْ َ َ ْ نَ ْ آ ٌ ْ َ ْ َ
اَ لا َ َم نْ اَ ْ��غَ �ضَ آ َ ُ َ ّ
لله.
و � ب
� ل محم ٍد ج�ا ء ی�و م ا ل�ی�ا م ةِـ� مک�و ب�ا ب�ی� ن� عی���یه � �یس ِم ن� رحم ةِـ� ا ِ
بدانید هر کس که خاندان محمد را دشمن بدارد،
روز قیامت در حالی محشور میشود که بر پیشانياش نوشته شده است:
محروم از رحمت خدا.

پیامبر عالیقدر اسالم(ص) در حدیث دیگری میفرمایند:
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َ نْ َ ْ �غَ �ضَ َ ْ َ ْ َ ْ فَ ُ َ ُ ن قٌ
فِ�.
� �هو م�ا �
م� ا ب�
ا هل ا ل ب�ی� تِ
هر که ما اهل بیت را دشمن بدارد ،منافق است.

در میراث حدیثی شیعه دشمنان اهل بیت(ع) کافر ،یهودی و نصرانی شمرده شدهاند و در
1

زمرة دوزخیان خواهند بود.
َْ

ُ فَ قَ

َْ

َّ

ََ
تََ
تََ ْ
تمس ْ
تمسک جسته است.
ک جوید ،بیگمان به خدا ّ
 -142و م نِ� ا ع�صم بِ�كم �� ِد ا ع�صم بِ�ا للِه  :و هر که به شما ّ

با توجه به آنچه در چند فراز فوق به آنها پرداختیم ،گفتن دربارة این فراز چندان مشکل نیست.
یعنی پس از تبیین خط روشن ُح ّب و بغض ،یک تکلیف آنی و یک تکلیف آتی برای همگان روشن
میشود.
وقتی مشخص شد که هر کس به شما کمک کرد ،خدا را یاری کرده است و هرکس با شما دشمنی
کند ،دشمن خداست و هر کس دوستدار شما باشد ،دوست خداست و آن کس که به شما بغض بورزد،
به خدا بغض ورزیده است؛ با این ویژگیهای منحصر به فرد و با این مختصات آسمانی گفتنی است
که شمایید که با خداوند پیوند معنوی ابدی دارید و جدایی شما از خدا غیرممکن است.
همین پیوند دیرپا و همه جانبه است که از خداوند اصولی آموختهاید که هر کس بخواهد راه نیل به خدا
تمسک به شما ندارد.
را به درستی طی کند ،چارهای جز ّ
آنچه در سیاست خداوند برای حاکمیت توحید بر پهنة هستی آمده است ،تمام ًا در اختیار شما
قرار داده است ،تا همة مردم را به راه صحیح و دقیق خدا باوری و خدا محوری راهنمایی کنید.
امکان صالح و فالح برای هیچکس نیست ،مگر آنکه در آستانة شما زانو زند،

و راه راست را از شما بخواهد،

و رهبری تام و تمام شما را در صراطالمستقیم بپذیرد،
و صادقانه و عمیق ًا امر و نهی شما را امر و نهی خدا بداند؛
تمسک به خدا قرار دهد.
تمسک به شما را ّ
و حتی ّ

چند روایت پیرامون اعتصام به ائمه اطهار(ع)

اعتصام به معنای پیوستگی ،وابستگی ،اتصال و ارتباط پیوسته است.
معموالً انسانها برای آنکه بخواهند به چیزی متصل و مرتبط شوند ،نیاز به رابط و وسیله دارند.

 -1تفسیر قرآن ناطق ،آیت اهلل محم د ری شهری ،ص .478
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مث ًال اگر شخصی میخواهد از خطر سیل در امان بماند ویا میخواهد از عرض رودخانة پر آب بگذرد،
حتم ًا میبایست خود را توسط یک طناب به درخت و یا وسیلة مطمئن ديگري ببندد و این طناب
میتواند در هر حالتی او را از غرق شدن برهاند.
این طناب همان است که قرآن به آن «حبل» میگوید:
ً َ َ قُ
َّ
َ
َو ا ْع ت�صِ ُمو ا بِ� َح بْ� ِل ا للِه جَ�می�عا َو لا ت� ف� َّر�و ا.

1

و همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید،
و پراکنده نشوید.

در معنای عرفانی و حقیقی این آیه امام صادق(ع) فرمودهاند:
َ
ْ ُ
ن� ْح نُ� ا ل َح بْ�ل.

2

آن ریسمان ما اهلالبیت هستیم.

آن آیه و این روایت به خوبی جایگاه رفیع و دست نایافتنـی ائمـة اطهار(ع) را نزد خداوند متعال
مشخصمیکنند.
این بحش را با یک روایت بدیع پایان میدهیم.

قَ�ا َ �أَ م�ُ ا ْل ُم�ؤْ م�� نَ
ی� (ع):
ِ نِ
ل ِ یر
َ ْ تُ َ ُ َ َّ
َ قُ ُ
س ِمع� رسول ا للِه (ص) ی��ول:
أَ نَ َ ّ ُ ُ ْ آ َ َ َ أَ نْ تَ َ َ ُّ َ ْ�أَ َّ ةُ نْ َ ْ َك َ َ تُ أُ َّ
� �ا سیِ�د و ل ِد � د م و � �� ی�ا علِی و ا ل ئِ�م� ِم� ب�ع ِد � سا د ا � � م�تِی .
َ نْ أَ َ َّ نَ فَ قَ ْ أَ َ َّ ََّ
� ا لله
م� � ح ب��ا ��د � ح ب
َ َ نْ أَ ْ �غَ ضَ نَ فَ قَ ْ أَ ْ �غَ �ضَ ََّ
ا لله
و م� � ب� ��ا ��د � ب�
َ َ نْ َ َ نَ فَ قَ ْ َ َ ََّ
و م� و ا لا �ا ��د و ا لى ا لله
َ َ نْ َ َ نَ فَ قَ ْ َ َ ََّ
و م� عا د ا �ا ��د عا د ى ا لله
َ َ نْ أَ َ َ نَ فَ قَ ْ أَ َ َ ََّ
و م� � طا ع�ا ��د � طا ع ا لله
َ َ نْ َ َ نَ فَ قَ ْ َ َ ََ
ّ 3
�صى ا لله.
و م� عصا �ا ��د ع
امیرالمؤمنین علی(ع) میفرمایند:
از پیامبر(ص) شیندم که میفرمایند:

 -1سورة آلعمران ،آیة .103
 -2امالی شیخ طوسی ،ص .272
 -3بحاراألنوار ،ج  ،27ص  - 8امالی شیخ صدوق ،ص . 633
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من سرور فرزندان آدم هستم و تو ای علی و امامان پس از تو سروران امت من هستند.
هر کس ما را دوست بدارد ،بیگمان خدا را دوست داشته است؛
و هر که یاور ما شد ،بیگمان خدا را یاری کرده است؛
و هر که دشمن ما شد ،بیگمان با خدا دشمنی ورزیده است؛
و هر که از ما اطاعت كرد ،بیگمان خدا را اطاعت کرده است؛
و هر که نافرمانی ما را كند ،بیگمان خدا را نافرمانی کرده است.

1

آیا غیر از خدا کسی دیگر هم از اعمال افراد مطلع میشود؟

سؤالی که از آغاز بعثت تا امروز مطرح بوده و هست ،این است که:

چه کسی و یا چه کسانی غیر از خداوند،

از اعمال پنهان بندگان الهی مطلع میشوند؟

بسیاری از علما بر این عقیدهاند که ائمة اطهار(ع) از پنهانیهای مردم مطلعند .آنها برای نظر خود
آیة ذیل را شاهد میآورند:
قُ
ُ فَ
َّ َ ُ
ُُ ْ ْ ُ
َو � ِل ا ْع َملو ا � َسَی�َرى ا للُه َع َملك ْم َو َر ُسو له َو ا ل ُم�ؤ ِم ن�و نَ�.

2

و بگو[ « :هر كارى مىخواهید] بكنید ،كه به زودى خدا و پیامبر او و مؤمنان در كردار شما خواهند نگریست.

همچنین این دسته از بزرگان ،احادیث فراوانی را مورد استناد قرار میدهند که بیانگر اطالع ائمه
امت است.
از اعمال ّ
در کتابهای تفسیر و کتب اخالقیات اسالمی داستانهای فراوانی در این زمینه نقل شده ،که م ّوید
همین نظر است .در برابر ،افرادی هستند که استدالل میکنند علم به پنهانیهای مردم در اختیار خداست و
هیچکس از آنها اطالع پیدا نمیکند و آیات و روایاتی را که در این مورد وجود دارد ،توجیه میکنند.
حقیقت مطلب چیست؟

تردیدی نیست که خداوند عالم مطلق است .برای خداوند پنهان و آشکار یکسان است.
َ َ
ُْ
ُّ ُ
َ ةَ ْ أَ ْ
لصد و ُر.
ی� ْعل ُم خ�ا ئِ� ن�� ا ل� عیُ� نِ� َو ما ت� خ��فِی ا

3

او حتی از نگاههای دزدانه مطلع است و حتی نیات قلبی را میداند.
 -1تفسیر قرآن ناطق ،ص .477
 -2سورة توبه ،آیة .105
 -3سورة غافر ،آیة . 19
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هچنین خداوند در جای دیگری میفرماید:

ف
َ ْ َ ُ َ ُ ْ�أَ ْ َ َ خْ ُ ُ نْ َ َ نْ ُ نَ َّ
لسما ِء َو ما َی� ْع ُر �جُ ��یها
ِ� �فِی ا ل ر ضِ� و ما ی��ر �ج ِم�ها و ما ی�� ل ِم� ا
ی�علم ما ی�ل ج
�زِ
َ
ُ
ُ
أ
ُ
ْ
ُ
نت ْ 1
َو ه َو َمَعك ْم � ْ�ی نَ� ماك��م.
آنچه در زمین فرو میرود و یا از زمین خارج میشود،
و آنچه از آسمان نازل میشود و یا به آسمان باال میرود،
همه را خداوند میداند.
او با شماست ،هر جا که باشید.

در علم مطلق پروردگار بحثی نیست .سؤال این است که آیا غیر از خدا ،کسان دیگری هم از
چنین علمی برخوردارند؟
در پاسخ با صراحت میگوییم که :خیر.
هر چند ائمة اطهار در بارگاه خداوند متعال از جایگاه رفیع و باالیی برخوردارند ،که حتی برای انبیای
اولوالعزم هم نیل به چنان مقامی مقدورنیست ،اما مسائلی هست که فقط و فقط مربوط به خداست.
خداوند متعال روی قاعدة لطف میل ندارد دیگران از نهانیهای بندگان آگاه شوند .البته این امر مغایرتی
مت در شبهای قدر خدمت امام زمان(عج) ندارد(كه بعداً در این زمینه بحث میکنیم).
با ارایة اعمال اُ ّ
تفاوت علم ائمه(ع) با علم خداوند

گفتیم که علم خداوند مطلق است .یعنی فاصلهای بینعلم و خدا وجود ندارد ،زیراعلم خداوند از ذات
خداست (بعضی گفته اند علم خداوند جزء ذات خداست .از آنجایی که در خداوند جسمیت راه ندارد،
«جزء» هم که از عوارض جسم است ،در مورد خدا درست نیست).
اما در مورد دیگران این گونه نیست .یعنی فاصله است بین تحقق فعل و اطالع از وقوع فعل .در
این مسیر و در این فاصله هر اتفاقی ممکن است روی دهد؛ از جمله:
 -اصالً صالح نیست خبر منتشر شود.

 بخشی از خبر منتشر شود. -خبر با تأخیر منتشر شود.

 -خبر به صورت اجمال و ایجاز منتشر شود.

 خبر به صورت اجمال فقط به بعضی از افراد برسد. -1سورة حدید ،آیة .4
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در هر کدام از موارد فوق که در آیات و روایات ِّ
رد آن موجود است ،مشاهده میکنیم که علم مطلق ًا
در اختیار خداست؛ این فقط و فقط خداست که تصمیم میگیرد که:
اوالً  :از وقوع فعل دیگران هم مطلع شوند.
ثانی ًا :چه کسانی مطلع شوند.
ثالث ًا :تا چه اندازه از ماجرا با اطالع گردند.
این البته علم به فعل افراد است .حال آنکه علوم دیگر غیر از اطالع از پنهانیهای دیگران در اختیار
ائمه است .ناگفته نماند که در مورد همة علوم هم مطلقیت متعلق به خداست،
ولی اگر ائمه بخواهند در اختیارشان قرار میگیرد.
یک حادثه و یك حكمت

در سفر تبوک كه شتر پیامبر(ص) گم شد و داستان آن در صفحة  72همين كتاب آورده شد ،نشان
ميدهد كه علم ائمة اطهار(ع) بعد از علم خداوند ،باالترین علم است .اما طبق معمولکه همه چیز ائمه(ع)
مربوط به خداست ،علم آن ذوات مقدس هم تعلق تام به خدا دارد و خداوند آنچه از علوم الزم باشد ،در
اختیار ائمه(ع) میگذارد؛ كه آن علم در اختیار هیچكس نیست.
فرازی از دعای کمیل

یکیاززیباترینودلنشینتریندعاها،دعایکمیلاست.دعایکمیلچشمهسارزاللعرفانشیعی
آن هم از زبان عارف کامل حضرت امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) است.
این دعای روحانی که سرشار از حکمت خدا و تجلی معرفت خدا و بیان روشن جایگاه عبد عبید
خداست ،انسان را از خاک به افالک میبرد و سیر آفاق و انفس را معنا میکند و عارف را از سرچشمة
معارف اهلالبیت سیراب مینمايد.
امام امیرالمؤمنین علی(ع) در فرازی از این دعا به خدا عرض میکند؟
َ ُ َّ َ ّ َ ة َ َ ْ تَ
� �ا ث�ْ�ا � َ ا ا ْلك ا َ ا ْلكا ��� نَ
ی�
وكل سیِ� ئ�ٍ� ا مر بِِ ب تِه ِ ر م تِ ب
ا ّلَ�ذ � نَ َ َّك ْل َت� ُ ْ �ح فْ�� ما َ� ُك نُ نّ� َ َ�َع ْل َت� ُ ْ �شُ ُ د اً َعَل َّ َ َ َ
ى مع ج�و ا ِرحى
ی� و هم بِ ِ ظِ ی و � ِم ى و ج هم هو
َ
َ ُ نْ تَ َ نْ تَ ل َّ ق َ
� َعَل َّ م نْ َ اّ � ْ
ئِهم
وك�� ا �� ا ر�ی� ب ى ِ � و ر ِ
َ �شّ َ
خَ َ َ نْ ُ ْ
و ا ل ا ِهد ِلما � فِ�ى ع�هم
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َْ ُ
1
َو بِ�َر ْح َم تِ� ك� ا خ� ف� ْی� ت�ه َو بِ� ف� ض�ِل ك� َس ت�رت�ه ...

 -1فرازی از دعای کمیل.
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و تمامی گناهانی که تو دستور ضبط آنها را به کرامالکاتبین دادهای؛
همانهایی که موظف شدهاند که آنچه را من مرتکب میشوم ،بنویسند.
در عین حال تو ای خدا! خود حاضر و ناظر بر کار من هستی،
حتی آن دسته از کارهایی که من مرتکب میشوم ،ولی کرامالکاتبین از آنها آگاه نمیشوند؛
اما تو تمام ًا مطلعی،
ولی با رحمت خود پنهان داشتی و با فضل خود پوشاندهای...

گفتنی است که بنا بر نص قرآن کریم دو ماليکه مأمور هر فردی هستند که هر چه را انجام میدهد،
بنویسند:
َْ ُ
نَ َ
ً
َ � نَّ َعَل ْ� ُك ْ َلحا � ظ�� نَ
ی�َ ،ی� ْعل ُمو نَ� ما ت� ف�َعلو نَ�.
ی� ،كِرا ماكا تِ� ب��
و إِ � ی م فِ

1

و قطع ًا بر شما نگهبانانى [گماشته شده]اند:
[فرشتگان] بزرگوارى كه نویسندگان [اعمال شما] هستند؛
آن چه را مىكنید ،مىدانند.

اما خداوند کریم ،حکیم و رحیم اجازه نمیدهد که حتی همین دو مأمور هم از همة خالفهای بندگان
با اطالع شوند.
حکمت بی اطالعی کرامالکاتبین

خداوند کریم و رحیم نمیخواهد آبروی بندگانش ریخته شود ،به همین دلیل نمیگذارد که دو مأمور
از پنهانیهای بندگان مطلع شوند؛ زیرا:
 -1خداوند ستارالعیوب است .اطالع افراد از پنهانیها ناقض این صفت است.
 -2خداوند غفور است .هرگاه بخواهد بخشی و یا تمامی گناهان را میبخشد.
اگر دو مأمور که با دقت زیاد به پرونده سازی پرداخته بودند ،متوجه عفو خدا شوند ،تعجب میکنند
و یا حتی مأموریت خود را بیهوده پنداشته و یا در دل ناراضی میگردند.
برای اجتناب از هر کدام از این احتماالت ،این مأموران ،عملشان در مورد بندگان گسترده نیست.
 -3اصوالً گماشتن کرامالکاتبیین و تشکیل پرونده برای اطالع مأموران نیست ،که برای آگاهی خداوند
هم نیست؛ چون خداوند نیازی به ثبت گناهان ندارد ،بلکه برای اطالع خود بنده است تا در قیامت
موارد را به سمع و نظر بندة گناهکار برساند ،تا اگر فراموش کرده باشد و یا منكر شود ،به یادش آورد
 -1سورة انفطار ،آیات  10تا .12

183

184

رضوان معارف

و از رفتار خود بیشتر اطالع یابد .نامة اعمالی که به قول خداوند سبحان:

َ َ�قُ� ُل نَ �ا َ ْ�َل َت� ن�ا ما ل �ذَ ا ا ْلك ت�ا � لا �ُ�غ ا د ُ َ �غ ةً َ ةً َّ أَ ْ
1
ص ی�َر� َو لاك ب�ی�َر� � لا � حصا ها.
ِ بِ ی ِ ر
و ی و و � ی وی
ِه
إِ

وای بر ما! این چه کتابی است (چه پروندهاي است) که هیچ عمل کوچک و بزرگی فروگذار نشده،
و ثبت شده است.

این تذکر برای مجرم و گناهکار کافی است و همین ،بزرگترین زجر اوست.
این بحث هرگز نقضی به علم کامل ائمة اطهار نیست و به رغم این بحث اگر ائمه بخواهند ،میتوانند
از اسرار همة مردم مطلع شوند ،ولی همانگونه که گفتیم:
همة اینها به خواست آنها انجام میشود ،ولی به طور طبیعی انجام نمیشود.
در هر حال این برداشت هیچچیز از علم کامل ائمه نمیکاهد.
أَ نْ تُ ُ ّ َ ُ ْ أَ قْ
ل�صرا ط ا ل� � َو ُم.
�� � - 143م ا ِ

شما همگی راه مستقیم خداشناسی و خدامحوری ،و مروج خداشناسی و خدامحوری هستید.
صِ� را ط یعنی راه اصلی و وسیع ،اتوبان و بزرگراه.
َ
ا ق�َو م یعنی مستقیمتر و استوارتر.
گفتیم کلمة صراط به معنای راه وسیع و گسترده است :برخالف سبیل که راه فرعی و طریق که
راه خاکی است .این کلمه هرگاه با مستقیم همراه باشد ،همواره منظور روشنی را بیان میکند .یعنی
همان راهی که انسان را به مقصود الهی نایل میکند.
ْ نَ ّ َ َ ْ ُ ْ َت ق َ
اِ ه ِد �ا ا ل صِ� را ط ا لمس� ِ�ی�م

در قرآن کریم در مجموع  83بار این واژه آمده است 52 .مورد آن با قید مستقیم همراه است.
روشن است که در موارد  52گانة فوق همان راه درست و اصلی خدامحوری است .از  31مورد دیگر
هم غیر از مستقیم،واژههای دیگری آمده است که در نهایت معنای مستقیم میدهد؛ مانند:
ْ
َْ
 -1صِ� را ِط ا لَع�ز �ی�زِ ا لحمی�د :2راه آن شكست ناپذیر ستوده.
ُ ُ َ َّ
ْ قَ
ُُ
َْ
َ -2و هد و ا � لى ا لط ّیِ��بِ ِم نَ� ا ل� ْو ِل َو هد و ا � لى صِ� را ِط ا لحمی� ِد :3و به گفتار پاك هدایت مىشوند،
إِ
إِ
و به سوى راه [خداى] ستوده هدایت مىگردند.

 -1سورة کهف ،آیة .49
 -2سورة ابراهیم ،آیة . 1
 -3سورة حج ،آیة . 24
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ً

گفتنی است که در قرآن  5مورد صراط به صورت نصبی یعنی صِ� را طا آمده است که صفت مستقیم
به تناسب اسم مستقیم ًا قید شده است .همچنین یک مورد به صورت صِ� را طی مستقیم ًا مشاهده میکنیم.
ُ ْ َت ق ً
أَ َ
َو � نّ� ه�ذا صِ� را طی مس��ی�ما

1

و [بدانید] این است راه راست من.

نظر به این که صراط عالوه بر قرآن کریم ،در روایات شیعی فراوان آمده است ،به همین دلیل
قدری بیشتر به آن بپردازیم:
محققان گران قدر شیعی با ادلّة محکم اعتقاد دارند که در هرجا از صِ� را ط نامی به بیان میآید ،مقصود
از آن یکی از معنای پنچگانة زیر است:
 -1دین اسالم

به طور کلی وقتی از اسالم سخن به میان میآید ،مقصود گوینده راه درست و مستقیم خداشناسی
است .از آنجایی که ادیان دیگر الهی مانند مسیحیت و یهودیت با تحریفهای گسترده و تفسیرهای
ناروا از مسیر اصلی خود خارج شدهاند و امروزه در قرن  21میالدی که سرعت علم از یک شتاب بیسابقه
برخوردار شده و مردم دنیا با برخورداری از علم ،دنبال راه درست که منطبق با علم باشد هستند ،بنابراین
تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش خزعبالت رهبران مسیحیان و خاخامهای سفیه یهودی نیستند.
متقاب ًال اسالم به عنوان دین برتر و کامل  1436سال است که پیروان خود و مردم عالم را به تدبّر ،تفکر و
تعقل دعوت میکند.
اسالم چیزی برای پنهان کردن ندارد ،وقتی میفرماید:
ْ أَ
أَ َّ �شَ ٌّ ف
َّ
� َو ا ل� ْر ضِ� 
� �فِی ا للِه ك� �ا ِط ِرا لسما و ا تِ
2

آیا در خداشناسی تردید دارید؟ خدایی که خالق آسمانها و زمین است.

هر شخص که مقداری هم از عقل و درایت برخوردار باشد ،از این آیه که با صداقت و صراحت از
نقش خداوند در خلقت همة هستی سخن میگوید ،به خود میآید و به خالق آسمان و زمین معتقد میشود.
بنابراین وقتی پای عقل در میان باشد ،ادعاهای نادرست و استداللهای پوچ از دور خارج میشوند.
این جداً از افتخارات اسالم است.
یکی از جاهایی که وقتی از �ص ا ط ت
مس�ق�ی�م یاد میشود ،مقصود دین اسالم است:
ر
 -1سورة انعام ،آیة . 153
 -2سورة ابراهیم ،آیة .10
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نً قَ ً
قُ ْ نَّ َ
َ
َّ
 صِ� را ٍط ُم ْس ت�ق�ی�ٍم د ی��ا ِ�ی�ما
�ل �إِ ��نی هد ا �نی ر ب�ِی �إِ لى
َّ ةَ
ً
ْ ْ
نَ 1
ه� َم َح ن�ی� ف�ا َو ماكا نَ� ِم نَ� ا ل ُم �ش� رك�ی�.
ِمل� �إِ ْب�را
ی
ِ

بگو پروردگارم مرا به راه راست راهنمایی کرد؛ دینی پایدار،
ابراهیم حقگرا! و او از مشركان نبود.
آیین
ِ

 -2بندگی خداوند

َ ُ َت ق
در بعضی از موارد که در قرآن کریم از صِ� را طا لمس��ی�م

است.
خداوند در سورة یس میفرماید:

سخن گفتـه شده ،مقصود بنـدگی خـداوند

�أَ َل ْ �أَ ْع َ ْد � َل ْ� ُك ْ َ�ا َ�� �آ َد َ �أَ ن َّلا تَ� ْع ُ� ُد ا ا ل�شَّ ْ� َطا نَ � نّ�َ ُه َل ُك ْ َع ُد ٌّ ُّم�� نٌ
ی�
م ه إِ ی م ی ب نِی م �
ب و
م و بِ
ی � إِ
أَ
َ
َ
ُ
ٌ
ُ
َ
�ذ
َ
ق
ّ ْ ت ٌ 2
َو � نِ� ا ْع بُ�د و �نِی ه ا صِ� را ط مس� ِ�ی�م.

ای بنیآدم آیا از شما عهد نگرفتم که شیطان را عبادت و اطاعت نکنید که او دشمن آشکار شماست؟
فقط مرا بپرستید که راه راست همین است.

راستی که عبودیت و بندگی خداوند زیباترین روش و عالیترین مسیر و مستقیمترین راه است.
باشـد همـای صبـح سعـادت برابرم

آن دم که دست عجز به سویت برآورم

 -3شناخت خداوند

بدون تردید زیباترین و دلپذیرترین گفتگو و عالیترین بحث ،خداشناسی است .گمان نمیکنیم
که در عالم بتوان مشابه و معادل آن را یافت .اگر بحثی را بتوان سراغ گرفت که پایانی برای آن متصور
نیست ،بحث خداشناسی وشناخت خداوند ازلی ،ابدی ،بیانتها و نامتنهاست .راستی که این بحث
انسان موحد را به شوق میآورد و به رغم آن که این بحث شاید از یک دید ،تکراری باشد ،ولی گفتن
از خدای ازلی و ابدی هرگز تکراری نیست.
حافظ میگوید:
از هـر زبـان کـه میشنوم نامـکـرر است

یک نکته بیش نیست غم عشق وین عجب
بنابراین یکی از مصادیق صِ� ا َط ا ل ُم َت
س�ق�ی�م  ،خـداشناسـی است.
ر

امام صادق(ع) در پاسخ ُمفَضَّ لبن عمرکه از مفهوم صِ� را ط پرسیده بود ،فرمودند:

 -1سورة انعام ،آیة .161
 -2سورة یس ،آیات  06و. 61
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فَ َّ
ُ َّ ُ َ
ه َو ا لطری� ق� �إِ لى َم ْع ِر�ةِ� ا للِه.
ِ

1

صراط راهی به سوی شناخت خداوند است.

 -4عشق به خداوند

یکی دیگر از مصادیق صِ� ا َطا ل ُم َت
س�ق�ي�م ،عشـق و مح ّبـت نسبت به خـداوند جمال جمیل است.
ر
اصو الً آنچه را نپاید ،دلبستگی را نشاید.
کدام ثروت ماندنی است که انسان بخواهد به آن دلبستگی پیدا کند؟
کدام مسؤولیت پایدار است که شخص بخواهد به آن دل خوش کند؟
امامامیرالمؤمنین(ع)میفرمایند:
کدام زیبایی ماندگار است که بتوان به آن اندیشید و به آن د ل بست و در پای آن وقت گذاشت؟
هیچ زیبایی و جمالی پایدار نمیماند که بشود دل را در گرو آن و حتی یک شب را به یاد آن به پایان
برد غیر از جمال دلپذیر و رخسار دلنشین و صورت بینظیر آن دلبر زیبای زیبای زیبا که زیباییش
چون از ذات اوست ،پایدار و همیشگی است .پس میتوان به چنین جمالی دل سپرد و به آن اندیشید
و برای آن وقت گذاشت و برای او از همة لذايذ موجود چشم پوشید و همه چیز را به پای او ریخت...
ُ ُّ
َ َ
َ
َ ّ ُ ّ ّ َ َُ َ
ٌ
ا لله َم اِ �نی ا ْس ئ�ل ك� ِم نْ� جَ�ما ِل ك� بِ�ا جْ� َملِهِ َوكل جَ�ما ِل ك� جَ�م�یل.

2

پروردگارا!
من از تو میخواهم به زیبایی خیرهکننده و برترت،
و اینکه میدانم همة قول ،فعل ،ذات و صفات تو زیبایِ زیباست.

راستی که باید در برابر چنین معبود جمیل که اجمل از هر چیز است ،سر تسلیم فرود آورد و همه
چیز را که متعلق به اوست ،به عنوان سپاسگزاری از او به پایش ریخت و به عنوان عاشق باید برای
نشان دادن صداقت به او ،چشم از غیر از او برگرفت و برای ابراز وفاداری ،حرفش را پذیرفت و نصایحش
را به کار بست و از انجام هر کاری که موجب آزردگی اوست ،خودداری نمود.
باشـد هـمـای صبـح سعـادت بـرابـرم

آن دم که دسـت عجـز به سویت بـرآورم

گـر از درت بـه قهـر شـود طرد بـیدلی

مـغبـون و تیـره روز و ذلیل است الجرم

ای خـ ّرم عاشقـی که برد سوی حـق پناه

گـوید ز عشـق دوسـت سـراپا در آذرم

 -1بحاراألنوار ،ج ، 8ص  - 66تفسیر قرآن ناطق ،ص .132
 -2مفاتیحالجنان ،دعای سحر ماه مبارك رمضان .
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ای مـنتـهای ّ
لـذت هـستـی لقـای تـو

عمری به شوق روی تو چون حلقه بر درم

آرا م جـان و مـونـسدله ا تویـی ،تویـی

نبـود به جـز رضـای تو سـودای دیگرم

گـر از یـم وصـال تـو یـابم اثـر جـوی

حـور و قصـور را بـه دو ارزن نمیخرم

دوزخ کـه جانگدازتر از دوری تو نیست

سهـل است اگـر جمـال تو باشد برابرم

روز شـمـار بـهـر گـناهان بـیشـمـار

با کـام خشـک نیـست به جـز دیدة ترم

یا رب به جـز تو نیست مـرا ملجـاء و پناه

ایــن اسـت حـرف اولـم و قول آخـرم

تا روز حشـر گـر دهـی از رحمـتم مجال
باشـد به جـز وصـال تو از همتـم محـال

1

امام صادق(ع) در معرفی هرچه بیشتر این موضوع میفرمایند:

أَ ْ ْ نَ َل ّ َ ْ َ
ل�صرا ِط ا ل ُم ْس ت� ِق�ی�ِم.
� ر�شِ د �ا �إِ ى ا ِ
أَ ْ َ ُ
َّ ق ْ ُ �ؤَ ّ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ّ َ
كَ
� ْر�شِ د ن�ا ِلل�زُ و ِم ا لطری� ِ� ا لم ِد ی �إِ لى مح ب� تِ� ك� و ا لم ب�ِل� �إِ لىِد ی� نِ��.
ِ
ْ أَ نْ نَ ّتَ َ أَ ْ َ َ نَ فَ نَ ْ َ َ أَ َ أْ ُ �ذَ آ غِ َ
َ َْ
َ نَ ف نَ ْ َك 2
� � ْو ن�� خ� �بِ� را ئِ��ا ��هِل�.
ء
ط
ع
�
�
ا
�
ه
ا
�
و ا لما �نِعِ ِم ن� � � ���بِع و
ب
پروردگارا!

ما را به راه راست هدایت کن.
به راهی که ما را به عشق و محبت تو میرساند و از پیروی هوای نفس بازمیدارد،
تا سقوط نکنیم و یا از نظرات خود پیروی نکنیم؛ که گمراه و هالک میشویم.

 -5امام صاحب والیت

َ
طا ل ُم َت
س�ق�ی�م پیشوای پرهیزگار است که به فرمان خداوند توسط
پنجمین مورد از مصادیق صِ� را

پیامبر(ص) تعیین شده باشد.
نمونة روشن آن امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب(ع) است.
در دعای ندبه و خطاب به امام عصر ارواحنا فداه میخوانیم:

َّ أ ْ
ْ َ
َی�ا ْب� نَ� ا ل صِّ� را ِط ا ل ُم ْس ت�ق�ی�ِمَ ،ی�ا ْب� نَ� ا نل�بَ��ِ ا لَع ظ�ی�ِم.
ای فرزند راه راست؛ ای تو فرزند خبر بزرگ.

پیامبر آسمانی اسالم(ص) به امیرالمؤمنین(ع) فرمودند:

 -1اشعار از نویسنده .
 -2بحاراألنوار ،ج  ،24ص  - 10معانیاالخبار ،ص .33
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َ
َ أَ نْ ت َ
ق َ ّ َ أَ نْ تَ نَ أ َ
� ا ل صِ� ا ط ا ل ُم َت
لع ظْ�� َ �أ نْ� ت
س�ق�ی�م.
ی�ا علی � �� ا لطری�� اِ لی ا لله و � �� ا ل��ب� ا ی م و
ر ِ

1

ای علی! تو راه به سوی خدایی،
تو آن خبر بزرگ و تو آن راه راست و مستحکم هستی.

با این مقدمه دیگر معنای فراز  140زیارت جامعه چندان دشوار نیست.
یعنی شما ائمة اطهار راه راست و صراط مستقیم و هموار الهی هستید که پیروان و اصحاب و یاران
و عالقمندان و مردم و هرکس که به والیت شما اعتقاد و باور دارد ،به وصال کامل که همان سعادت
دنیا و رستگاری آخرت هست ،میرسانید.
امام صادق(ع) فرمودهاند:
َ نَ ْ نُ َ َّ ّ َ ُ ْ ُ ْ َت ق ُ َ نَ ْ نُ َ َّ َّ � نَ أَ َمَ َُّ ْ َ َ َ َ
�
ع
تِه
و �ح� و ا للِه ا ِ
ل�صرا ط ا لمس� ِ�ی�م و �ح� و ا للِه ا ل�ذِ ی� � ر ا لله ا ل ِع ب�ا د �بِطا ِ م
َ
َ
ف
ف ُ �ذ
ن ٌن 2
� َم ن� �ش ا َء �لی�ا خ� ِم� ه�ا.
به خداوند سوگند ما همان راه راست هستیم،
و به خدا سوگند ماییم همان کسانی که خداوند بندگان را به پیروی از ایشان فرمان داده است.
پس هرکه میخواهد این راه را برگیرد.

ُ َ َ َ َْ
َ -144و �ش هد ا ُء د ا ِرا ل ف� نَ�ا ِء.
�شُ َه َد ا ء یعنی گواهان.

 -1عیون اخبارالرضا ،ج  ،2ص . 6
در عیون اخبار مسطور است که حمزهبن محمد بن احمدبن جعفربن محمدبن زیدبن علیبن الحسینبن علی بن ابیطالب(ع) در شهر رجب
سال  339در شهر قم برای ما حدیث کرد و گفت :علیبن ابراهیمبن هاشم در جمله مطالبی که در سال  307هجری به من رقم کرده بود ،این است
که گفت حدیث کرد با من پدرم از یاسر خادم نیز حضرت ابیالحسن علیبن موسیالرضا از پدر بزرگوارش از آباء عظامش از حسینبن علی(ع) که
رسول خدا(ص) به علی(ع) فرمود« :یا علی انت حجه اهلل و انت باب اهلل و انت الطریق الی اهلل و انت النبأ العظیم و انت الصراط المستقیم و انتالمثل
االعلی یا علی انت امام المسلمین و امیرالمؤمنین و خیر الوصیین و سیدالصدیقین یا علی انت [ ص  ]692الفاروق االعظم و انت الصدیق االکبر یا علی
انت خلیفتی علی امتی و انت قاضی دینی و انت منجز عداتی یا علی انت المظلوم بعدی یا علی انت المفارق بعدی یا علی انت المهجور بعدی اشهد اهلل
تعالی و من حضر من امتی ان حزبک حزبی و حزبی حزب اهلل و ان حزب اعدائک حزب الشیطان :ای علی تو حجت خدایی یعنی کسی هستی و دارای
شؤونات و اوصافی باشی که خداوند به وجود تو بر بندگان خود اقامت حجت فرماید و تویی باب اهلل که به دستیاری والیت و هدایت تو به حضرت
کبریا و طریق مستقیم راه توانند یافت و تویی طریق و راه به سوی خدا که به توسل به محبت و والیت تو به پیشگاه خالق مهر و ماه روی نمایند و
تویی نبأ عظیم و صراط مستقیم و تویی مثل اعلی که از آن برتر نباشد .ای علی تویی پیشوای مسلمانان و فرمانفرمای مؤمنان و بهترین وصیین
و سید صدیقین .ای علی تویی فاروق اعظم و تویی صدیق اکبر .ای علی تویی خلیفة من بر امت من و تویی قاضی دین من و تو به جا آورنده و وفا
نمایندهای به وعدههای من .ای علی تویی ستم یافته بعد از من .ای علی تو مفارقت کنندهای بعد از من .ای علی تویی دور مانده و مهجور شده از
حق خودت بعد از من .گواه میطلبم خدای تعالی و هر کسی را که از امت من حاضر هستند که حزب تو و لشکر تو لشکر من و لشکر من لشکر خدا
هستند و به درستی که لشکر دشمنان تو لشکر شیطان هستند.
 -2تفسیر قرآن ناطق ،ص .486

189

190

رضوان معارف

َد ا ر یعنی منزل و خانه.
َ
ف� نَ�ا ِء به معني نیستی و نابودی است.
شما ائمة اطهار(ع) برای دنیای ناپایدار ،گواها ن محسوب میشوید.
عالقمندي و عشق شما به ساحت مقدس پروردگار بزرگ ،بهترين دليل بر اين است كه همه چيز
غير از خدا فاني است .هم شهادت شما کارگشاست و هم اینکه ما را نسبت به دنياي ناپايدار توجه
ميدهد.
َُ َ ْ َ
َ -145و �ش ف�َعا ُء د ا ِرا لبَ�ق�ا ِء.
�شُ فَ�َعا ء جمع شفیع ،به معنای واسطه ،میانجی و مدافع آمده است.
َ

بَ�ق�ا ء به معني پایدار ،همیشگی و دایمی است.
یعنی شما برای زندگی جاودانة ما در عالم باقی پشتیبان ما ،میانجی ما و شفیع ما هستید.
بحثی پیرامون مسأله شفاعت

بسیاری از اهل تسنن منکر شفاعت به معنای مصطلح آن هستند .عدهای از روشنفکران خودی هم با
این موضوع به صورت احساسی مخالفند؛ اما این یک حقیقت غیرقابل انکار است که پیامبر عظیمالشأن
اسالم(ص) و اهلبیت(ع) قدرت شفاعت و حق شفاعت دارند.
َ ةُ
َ ةُ ْ
َ -146و ا ل ّر ْح َم� ا ل َم ْو ُصو ل�.
َّر ْح َمة� معنای محبت همراه با دلسوری را دارد.
َ
َم ْو ُصو له یعنی مستمر وپیوسته.

قب ًال گفتهایم که زیباترین صفت پروردگار متعال رحمت است؛ آن هم رحمت گسترده .این تنها
موردی است که خداوند سبحان عالوه بر آنکه خود را متصف به رحمت معرفی میکند ،با به کارگرفتن
واژة َك َت� بَ�  ،رحمت ،محبت ،مو ّدت همیشگی و عمیق خود را نسبت به هستی ابراز میدارد؛ آنجا که
فرموده است:
َ َت َ ُ ُ َ َ ْ
َ ة
� َرّب�ك ْم علىن� ف�سِهِ ا ل ّر ْح َم�.
ك� ب

1
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خداوند کریم و رحیم باز برای آنکه بعثت و هدایت را خروجی رحمت خود قلمداد کند -که این
گونه هم هست -بعثت پیامبر(ص) را صرف ًا در راستای رحمت بیپایان خود میداند:
َ َما �أَ ْ َس ْل نَ�ا َك� � َّلا َ ْح َمةً� ّل ْلَعا َلم� نَ
ی�.
إِ ر
و ر
ِ ِ

تو را صرف ًا برای رحمت همة عالم مبعوث کردهایم.

یک دلیل زیبای بعثت سرشار از رحمت پیامبر اسالم را از غم و غصة پیامبر(ص) ببینیم:
پیامبر عزیز اسالم از اینکه عدهای ایمان نمیآوردند و شاید در عالم بیدینی ،به دشمنی با اسالم
و مسلمانان مبادرتورزیده و در پایان کافر میمردند و جهنمی میشدند ،غصه میخورد:
فََ َ َّ َ خ ٌ نَ فْ َ َ َ آث ْ نْ َ ْ ُ �ؤْ نُ �ذَ ْ َ ث أَ ً
� � َس ف�ا.
�لعل ك� ب�ا �ِع ��س ك� على � �ا ِر ِهم �إِ � لم ی� ِم�و ا بِ�ه ا ا لحد ی� ِ

1

شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند ،تو جان خود را از اندوه ،در پیگیری [كار]شان تباه كنى.

خداوند برابر نص قرآن کریم ،رحمت را در خاندان پیامبر(ص) از قبل قرار داده است:
ٌ
ق ُ أَ تَ ْ َ نَ م نْ أَ ْ َّ َ ْ َ ةُ َّ َ َ�َ تُ ُ َ َ ْ ُ ْ أَ ْ َ ْ َ ْ َّ ُ
� �إِ ن�ه َحمی�د َم�ج ی�د.
�ا لو ا � �ع�ج ب��ی� ِ � � م ِرا للِه رحم� ا للِه و بركا �ه علی�كم � هل ا ل ب�ی� تِ

2

تعجب مىكنى؟
گفتند :آیا از كار خدا ّ
رحمت خدا و بركات او بر شما خاندان [رسالت] باد .بىگمان ،او ستودهاى بزرگوار است.

هرچند به ظاهر مخاطب کسان دیگرند ،ولی بسیاری از مفسران گرامی با استناد به آیات دیگر و
روایات وجود مقدس حضرت ابراهیم که در ظاهر ،فرزندانش مخاطب آیهاند ،اما حضرت ابراهیم به
جد اعالی پیامبر اسالم است ،رحمت در خاندان او مستولی بود.
خاطر آنکه ّ
رحمت مستمر خروجی عمر مفیـد و اعمالی است که صـرف ًابرای خـدا انجام شود .ائمة اطهار(ع) که
خدامحوری و هدایتگر مردم در مسیر خدامحوری بودند ،رحمتشان عالوه بر آنکه فراگیر بود ،مستمر
هم بود .زیرا تا زمانی که آثار هدایتگری آنها باقی است ،اثرات وجودی آنها هم باقی است.
َ
ُ ْ
این معنای َر ْح َمة� ا ل َم ْو ُصو لة� است.
ْ آَ ةُ ْ ْ َ ةُ ْ أَ َ ةُ ْ ُ َ ة
 147تا َ -148و ا ل� ی�� ا ل َم خ��زُ و ن�� َو ا ل� َما ن�� ا ل َم ْح ف�و �ظ �.
�آیَ�ه ،معنای نشانه دارد.
َم خْ��زُ و نَ�ة� معنای اندوخته را دارد؛ امانت سپردن چیزی به کسی است.
ُ
َم ْح ف�و �ظَ ة� یعنی نگهداری شده.
 -1سورة كهف ،آیة . 6
 -2سورة هود ،آیة . 73
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ائمة اطهار(ع) تمام ًا نشان رحمت و قدرت ،و مظهر رأفت و محبت خداوندند؛

آ ن هم رحمت از دید خداوند،

نه برداشت و فهم ما از رحمت.

یعنی آن رحمتی که خداوند در ذات خود دارد و به آن شناخته میشود و یا آن رحمتی که پیامبر(ص)
خود را در آن راستا مبعوث فرمود.
حال با دقت در همین دو جملة کوتاه به لحاظ لفظ عظیم و گسترده و عمیق به لحاظ معنا میتوان
تا حدی فهمید که مظهر رحمت حق بودن چقدر فوقالعاده است.
پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) دربارة امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند:
ةُ ُ
نَّ ُ نَ
ح�ةُ� ا ل َ َ َ ُ
لح َ ة� ا َ
لع ظ�می َو ا لا ی�� ا لک ب�ری.
َمعا �شِ� َر ا نل�ا ِس اِ �ه ِم
ری و ا �ج
و

1

ای مردم! (امیرالمؤمنین) مالک آزمایش جهانیان و حجت شکوهمند و نشانة بزرگ است.

دقت در محتوای همین یک حدیث آن هم از قول پیامبر بزرگ و بزرگواری که خدا میگوید:
نْ ُ َ َّا َ ْحٌ َ
َ َ َ قُ َ ْ َ َ
ی ُی�و حى.
و ما ی��نطِ � ع نِ� ا لهو ى � ،إِ � هو �إِ ل و

2

پیامبر از پیش خود حرف نمیزند ،آنچه میگوید وحی و قول خداست.

اینها معارف اسالم و به خصوص معارف شیعه است.

بزرگترین افتخار شیعه در همین است که رهبران الهی آنها از چنان جایگاه واال و دست نایافتنی در

بارگاه خداوند متعال برخوردارند و ما به دالیل عدیده و به همین دلیل به آنها افتخار میکنیم.

ای کاش ما هم با داشتن این همه اسوه و پیشوای الهی طوری به رهنمودهای آنها عمل میکردیم
که آن ذوات مقدسه هم به ما افتخار میکردند .همانگونه که فرمودهاند:
ُ ُ َ َ ً َ َُ ُ َ َ ْ ً
كو ن�و ا ل نَ�ا �ز ْی� ن�ا َو لا �تكو ن�و ا َعل ْی� نَ�ا �ش ی� ن�ا.

3

شما افتخار ما باشید ،نه آنکه موجب ننگ ما.

بحثی پیرامون امانت

فراز  148زیارت جامعه به موضوع مهم امانت توجه نموده است .گفتیم:
ائمه ،امانت الهی بین مردم هستند.

همانگونه که ما در برابر مقررات جامعه ،خود را مطیع میدانیم ،یعنی برای آنکه در اجتماع متهم
 -1امالی شیخ صدوق ،ص. 83
 -2سورة نجم ،آیات  3و . 4
 -3وسائلالشیعه ،ج  ،12ص . 8
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به خیانت در امانت نشویم ،سعی بلیغ داریم که اگر مردم امانتی به ما دادند ،هم به خوبی از امانت نگهداری
کنیم و هم وقتی صاحب امانت برای پس گرفتن امانت مراجعه کرد ،با احترام امانت را به صاحبش
پس دهیم .این البته یک عادت زیبا و قابل توجه است .حال ما باید در حفظ امانت الهی اهتمام ویژه داشته
باشیم و چون بحث امانت الهی است ،ما باید هم امانت را از جان خود گرامیتر بداریم و در پاسداری
از آن بکوشیم و هم برابر صاحب امانت خود را امین بدانیم و به آنچه خداوند در مورد امانت فرموده،
عمل کنیم.
امام امیرالمؤمنین(ع) میفرماید:
َ قُ َ َ
َ َ ُ
َ ن�زَ َ ُ َ َ ُ �ؤَ ّ َ نَ ة فَ فَ َ َ فَ َ قُّ َ َ نّ
ح� علی ا لِا ما ِم ا ن� ی�حکم بِ�ما ا � ل ا لله و ا ن� ی� ِد ی ا لا ما �� �اِ�ذا �عل �ح� علی ا ل�ا ِس
ُُ
اَ ن َ�س َمع ُ ا َل ُه َ اَ ن ُ�ط�ع ا َ اَ ن ُ� �� ُ
1
بو ا اِ�ذا د عو ا.
و و � ی یِ و و � ی�ج ی
�ی
امام وظیفه دارد که براساس کتاب خدا حکم کند و امانت را ادا نماید.
وقتی چنین کند ،مردم وظیفه دارند که سخنش را بشنوند ،فرمانش را ببرند و هر گاه فراخوانده شوند،
او را اجابت کنند و دعوتش را بپذیرند.

این یعنی حفظ امانت و پس دادن امانت الهی.
َ ْ َ ُ ْ ََ
َّ
� ا ل ُم بْ� ت�لى �بِهِ ا نل�ا ُس.
 -149و ا ل ب�ا ب

ب�ا ب�  ،معنای در و دروازه را دارد.
َ
ُم بْ� َت�لى  ،امتحان شده معنا میشود.
با توجه به آنچه گفته شد ،اکنون کام ًال واضح است که ائمة اطهار(ع) با آن همه موقعیت ممتاز
و منحصر به فرد ،در عین حال امانت الهی نزد ما هستند.
خداوند آن امانتهای عظیم و عزیز را برای سعادت دنیا و رستگاری آخرتمان در اختیار ما قرار
داده است.
ما اگر از معرفت الزم برخوردار باشیم ،ضمن گرامی داشتن وجود مقدس آن امانتها با استفاده از
رهنمودهای آسمانی آنها ،راهشان را در مسیر حق دنبال میکنیم که به طور قطع به آنچه خداوند به صالحان

وعده داده ،خواهیم رسید.

پیروی از آنها تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت ماست .برعکس ،اگر به هر دلیل از پیروی آنها

 -1تفسیر قرآن ناطق ،ص. 502
 حدثنا وكیع قال ثنا إسماعیل بن أبی خالد قال :سمعت مصعببن سعد یقول  :قال علیبن أبیطالب  :كلمات أصاب فیهن :حق علىاإلمامأن یحكم بما أنزل اهلل ،وأن یؤدی األمانه  ،فإذا فعل ذلك كان حقا علىالمسلمین أن یسمعوا و یطیعوا و یجیبوا إذا دعوا[ ص .]502
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خودداری کنیم و از اطاعت آنها طفره برویم ،یعنی دستورات خدا و پیامبر خدا و دستور عقل و تجربه
را زیر پا بگذاریم ،دیگر به چه چیزی میخواهیم متوسل شویم تا در سایة او به خوشبختی برسیم؟
قرآن کریم در این باره میفرماید:
فَ
َ ْ َ ْ َ قّ َّ ضَّ ُ
ل�لا ل.
�ما �ذا ب�عد ا لح ِ� �إِ لا ا

1

بعد از حق چیزی جز گمراهی و نیستی نیست.

ائمة اطهار(ع) در عین حال که امانت الهی هستند،
خود نیز،

محل آزمایش بزرگ مؤمنان حقیقی،
و مؤمنان سطحی،
هستند.

ُ ْ ُ ْ تَ َ
کوتاه در باره ب�ا ب� ا لم ب��لى

ب�ا ب� به معنای در و دروازه و راه ورودی به هر جاست .در تعمیم واژة باب معنای درب ورودی
به هر کس را هم میدهد .میتوانیم بگوییم که:
ائمة اطهار باب باریافتن به محضر خداوند و راه ورودی به اسالم و خالصه دروازة صالح و فالحاند.

در قرآن کریم آمده است:

إِ�ذْ قُ ْ َ ْ ُ ُ
ْ قَ ْ َ ةَ فَ ُ ُ نْ َ ْ ثُ ئْ تُ ْ َ �غَ اً
َو � �ل ن�ا ا د خ�لو ا ه�ذِهِ ا ل�ری�� �كلو ا ِم�ها حی�� �شِ ��م ر د
َ ْ خُ ُ ْ َ ُ َّ اً َ قُ ُ َّ ةٌ نَ�غْ ْ َ ُ ْ خَ
ُْ
و ا د �لو ا ا ل ب�ا ب
� س�ج د و �و لو ا حِط� � �فِرلكم �طا ی�اكم
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ن ن 2
و س ن��ز ی�د ا لمح ِس��ی�.

و نیز (به یاد بیاورید) هنگامی که گفتیم بدین شهر درآیید و از (نعمتهای) آن هرگونه که خواستید،
به وفور بخورید و به حال سجده (سینهخیز) از در وارد شوید و بگویید:
خداوندا گناهان ما را بریز!
تا خطاهای شما را ببخشیم و پاداش نیکوکاران را خواهیم افزود.

بنیاسرائیل پس از سالها دربهدری به لطف خداوند و دستور حضرت موسی(ع) وارد بیتالمقدس
شدند .خداوند فرمود این موهبت را قدر بدانید و در هنگام ورود به شهر سجدة شکر به جای آورید و
 -1سورة یونس ،آیة . 32
 -2سورة بقره ،آیة . 58
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خداوند را عمیق ًا شکر کنید .این دروازه و این ورود ،آزمایشی برای آنها بود .اما بنیاسرائیل هنگام
ورود به شهر ،یا غرورشان مانع از شکرگزاری شد و یا عظمت شهر و آبادانی آن ،آنها را از ذکر خداوند
باز داشت؛ لذا هرچه بود ،از آن آزمایش سربلند بیرون نیامدند.
َّ
حِطه » که معنای گناه میدهد ،به «حِ �نطه » یعنی گندم تبدیل کردند و این
بعضی از مردم کلمة «
گفته هم از روی ناسپاسی ،بیلیاقتی ،حماقت و رذالت بیان داشتند.
خداوند فرمود:
ُ ْ ُ
فَ َ َّ َ َّ�ذ � نَ �ظَ َ ُ قَ ْ اً�غَ ْ َ َّ�ذ ق َ َ ُ ْ فَ أَ نْ��زَ ْ ن َ َ َّ�ذ � نَ �ظَ َ ُ ْ��زاً نَ َّ
لسما ِء بِ�ماكا ن�و ا َی� ف� ُسق�و نَ�.
� ب�د ل ا ل ی� لمو ا �و ل ی�ر ا ل ی ��یل لهم �� ل�ا على ا ل ی� لمو ا ِر ج ِم� ا

1

اما کسانی که ستم کرده بودند و موضوع را به کلی دگرگون کرده،
و به غیر از آنچه به آنها گفته شده بود تبدیل کردند،
در نتیجه ما هم بر آنها به دلیل این حرکت ناپسند و نافرمانی ،بال نازل کردیم.

َ ُ َّ
� الحِطه»
پس ورود بنیاسرائیل از دروازة بیتالمقدس یک آزمایش بود .آزمایشی که به « ب�ا ب

معروف شد .پیداست که معنای وسیع باب مطرح است .یعنی ورود به آن شهر پس از سالها دربهدری
باید همراه با شکر باشد.
پیروی از ائمة اطهار(ع) هم همانگونه که گفتیم راه رسیدن به خدا و آشنایی با دستورات الهی و
خوشبختی و سعادت دارین است.
پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) در مورد مشابهت دروازة بیتالمقدس با طریق ائمه فرمودهاند:
َّ َ ُ َ
ف ُ َُ
َ ََ ُ َ َ َُ
َّ ة
اِ ن�ما َم ث�ل ا ه ِل بَ�ی��تی � ْی�کم َم ث�ل ب�ا �بِ حِطٍ� �فی َب��نیاِ ْ�سرا ئ� ْی�ل َم ن� د خ�له �غ ف�رله.

2

َمثَل اهلبیت من در میان شما همچون باب حطه در میان بنیاسرائیل است،
و هر کس از آن (از طریق آنها) وارد شود ،آمرزیده گردد.

این آزمایش و اینگونه آزمایشها همواره برای همة مؤمنان و برای بندگان پروردگار که به دنبال
رشد و بالندگی و تعالی هستند ،وجود دارد .از آنجایی که بدون آزمایش کارنامة قبولی وجود ندارد،
بنابراین ما هم باید این مسألة مهم را بدانیم و بفهمیم که همواره ما درآزمایش قرار داریم.
و باالترین آزمایشها ،در مورد والیت است.

همان آزمایشی که بسیاری از رجـال و شخصـیتهای مهم اسالمی در صدر اسالم و پس از ارتحال

 -1همان ،آیة . 59
 -2تفسير قرآن ناطق ،آیتاهلل محمد ریشهری ،ص. 510
بحاراألنوار ج  ،74ص َ : 77و ا ْعلَ ْم َیا أَبَا َذ ٍّر أَ َّن ا َ
ِب َع ْن َها َغ ِر َق َو ِمث ِْل
هلل َع َّز َو َج َّل َج َع َل أَ ْه َل بَ ْیتِی فِی ُأ َّمتِی َك َسفِین ِه ن ٍ
ُوح َم ْن َرك َِب َها ن ََجا َو َم ْن َرغ َ
اب ح َِّط ٍه فِی بَنِی إِ ْس َرائ َ
ان آمِن ًا.
بَ ِ
ِیل َم ْن َدخَ لَ ُه َك َ
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پیامبر رحمت(ص) از آن سربلند بیرون نیامدند و رفوزه شدند و عالم اسالم را هم پس از آن شکست،
بدبخت و سردرگم کردند.
أَ َ ُ َ
َ أْ ُ َ َ َ
 150تا َ -151م نْ� � ت�اك ْم ن��جَ ا َو َم نْ� ل ْم َی�� تِ�ك ْم هل ك�.

با دو فراز گذشته ،فرازهای فوق نیازی به شرح زیاد ندارد.
وقتی ائمة اطهار(ع) در دربار پروردگار چنان مقام درخشانی دارند که هم خود چراغ در دستاند و
هم آنکه خود چراغ و مصباح؛ پیداست فردی که بخواهد در تاریکی شب طی طریق کند و یا در بیابان
مسیر درست را انتخاب کند ،در مورد اول بدون چراغ امکان تشخیص راه از چاه برایش مقدور نیست
و در مورد دوم نیز بدون راهنما ،راه بلد در بیابان پرعرض و طول ،امکان راهیابی به مقصود محال است.
ائمة اطهار(ع) مثل چراغ در ظلمات شب و تاریکیهای متعدد اجتماعی و اعتقادی هستند،
که بدون وجود آنها نیل به هدف میسور نیست.

همچنین ائمه(ع) همگی راهنمای کاروانیان در بیابانها ،کویرها و دشتهای بیدر و پیکرند.
آنکس که دامن آنها را گرفت ،نجات پیدا میکند،
و آنکس که نخواهد از آنها پیروی کند،
یعنی شیطان ،هوای نفس ،حسادت ،جهالت ،دوست خبیث ،بدآموزیها،
بدفهمیها ،کجسلیقگیها و ...نگذارند که راه راست را از ائمة اطهار(ع) فرا گیرند،
به گمراهی و ضاللت که همان هالکت است ،میرسند.
َ َّ َ ْ ُ

 � -152لى ا للِه ت�د عو نَ� :شما مردم را به سوی خدا میخوانید.

إِ

َ َ َ ُ ُّ

َ -153و عل ْی�هِ ت�د لو نَ� :و به سوی او راهنمایی میکنید.

-154

ُْ ُ

َو �بِهِ ت��ؤ ِم ن�و نَ� :و خود به خدا ایمان دارید.

َ ُ تُ ّ

َ -155و له � َسِل ُمو نَ� :و تسلیم محض خداونديد.

أَ

َ ُ

َ -156و �بِ� ْمرِهِ ت� ْع َملو نَ� :و به دستور او فقط عمل میکنید.
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َ

ُ

قَ

َُْ

ُ

َ -157و � لى َس بِ�ی�لِهِ �ت ْر�شِ د و نَ� :و مردم را به سوی خدا ارشاد میکنید.

إِ

-158

َو بِ�� ْولِهِ ت�حك ُمو نَ� :و به خواست و دستور و امر او داوری میکنید.

افتخارات ائمه(ع) را پایانی نیست .هفت فراز فوق به عظمت هفت آسمان جاللت و عظمت دارد.
پس از آن که به صورت گسترده ،ویژگیهای الهی آنها را خواندیم و تا حدی از معنای بعضی از واژهها
آشنا شدیم ،خروجی آن صفات آسمانی را در هفت رشته بیان میکند.
 -1شما مردم را فقط و فقط به خدا فرا میخوانید.

 -2شما مردم را فقط و فقط به سوی توحید راهنمایی میکنید.

 -3شما فقط و فقط به خداوند سبحان ایمان دارید.
 -4شما فقط و فقط تسلیم خداونديد.

 -5شما فقط و فقط به امر و دستورات خداوند عمل میکنید.

 -6شما فقط و فقط مردم را به طرف پروردگار ارشاد مینمایید.
 -7شما فقط و فقط به دستور خداوند طبق خواست خداوند داوری میکنید.

حال كه چنين است ،پس:
ُ
َ
َ -159س ِعد َم نْ� َو ا لاك ْم :آنکس که شما را دوست میدارد ،رستگار است.
ََ َ

َ َ ُ

َ -160و هل ك
� َم نْ� عا د اك ْم :و آنکس که دشمن شماست ،نابود شدنی است.
َ

َََ ُ

 َ -161خ�ا َ
� َم نْ� ج�حدك ْم :و آن کس که ضد شماست ،دچار خسارت است.
و ب
َ َّ

فَ قَ ُ

فَ َ

َ ََ ُ

أَ

َ َ أَ َ ُ
إِ

َ -162و �ض ل َم نْ� �ا َر�ك ْم :و آنکس که از شما فاصله بگیرد ،گمراه میشود.

َ -163و �ا �ز َم نْ� ت� َم ّس ك
� بِ�ك ْم :و آنکس که به شما توجه میکند ،پیروز میشود.
َ -164و � ِم نَ� َم نْ� ل�ج � � ل ْی�ك ْم :و آنکس که به شما پناه آورد ،ایمنی مییابد.

َّ قَ ُ

َ -165و َسِل َم َم نْ� َصد �ك ْم :و آنکس که شما را تصدیق کرد ،سالم میماند.
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َ ُ َ َ ْ َت َ ُ
ص َم بِ�ك ْم :و آن کس که در پناه شما قرار گرفت ،هدایت مییابد.
 -166و ه ِد ی م نِ� ا ع�
راه ائمه(ع) ،راه خداشناسی مطلق

محال است کسی دنبال خداشناسی باشد ،ولی احساس بینیازی نسبت به ائمه کند.
در فراز هشتگانة فوق تفاوتی بین دشمنا ِن ائمه با آنهایی که به هر دلیل از ائمه فاصله گرفتهاند،
َ َ َ
ََ
وجود ندارد؛ زیرا «�ضَ ّل َم نْ� ف�ا َرق� ُك ْم» مانند
«هل َك� َم نْ� َعا َد ُاك ْم» است.
دقت بیشتر در این فرازها نشان میدهد که ما با هشت جریان روبهرو میشویم،
که چهار جریان مربوط به خودیهاست.

یعنیآنانکهمانندآسمانهاوزمینهایهفتگانهبهاعجابوتسلیمدربرابرائمةاطهارقرارمیگیرند.
برعکس ،چهار گروه معاند ،خیرهسر و پرمشکل -که غیر خودی محسوب میشوند-
به رغم آن همه دستور و تأکید و دلسوزیها و حتی تمناها در جهت پیروی از ائمه،
راه عناد و لجاج را انتخاب میکنند،

و ضاللت را در برابر هدایت برمیگزینند.

خالصه اينكه:

َّ ُ فَ ْ َ َّ ةُ أْ ُ

َ -167م نِ� ا ت�بَ�َعك ْم �ا ل�ج ن�� َم� َو اه :بهشت مأوای کسی است که از شما تبعیت کند.

َ َ فَ ُ فَ َّ

ْ ُ

َ َ -168م نْ خ�ا ل�ك ْ �ا ن
ل�ا ُرَم ث� َو اه :و جهنم هم جایگاه کسی است که با شما مخالفت کند.
و �
م
ْ

َم�أ َو ی  ،معنای پناهگاه و منزلگاه دارد.
َمثْ�َو ی ،این واژه هم معنای پناهگاه میدهد.
ْ
در قرآن کریمَ ،م�أ َو ی اغلب به جایگاه ارزشی و خوب مانند بهشت اشاره میکند .اما برعکس
َمثْ�َو ی را عمدت ًا در موارد منفی استعمال میکند:
ْ
ظَّ
ل�ا لم� نَ
ًَ َ أ ُ ُ نَّ ُ َ ئْ َ َ ثْ َ
ی�.
 -1و م� و ا هم ا ل�ا ر و بِ��س م�و ى ا ِ

1

و جایگاهشان آتش است ،و جایگاه ستمگران چه بد است.

َ
َ ف فََ ْ
ْ ََ
ْ
 -2فَ�ا ْد خُ�ُل ا �أ ْ� ا َ
� جَ� َه نَّ� َ خ�ا ِلد � ن
ی� ��یها �ل بِ� ئ� َس َم ث� َو ى ا ل ُم ت�ك بِّ�ر� نَ�.
ب
و
و
ب
م
ی

2

پس ،از درهاى دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید ،و حقّا كه چه بد است جایگاه متكبران.

 -1سورة آلعمران ،،آیة . 151
 -2سورة نحل ،آیة . 29
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ْ
َ َّ ْ
أَ َ ْ
 � -3لی� َس �فی جَ�ه ن� َم َم ث�و ىً ِللكا �فِر�ی نَ�.

1

آیا جاىِ كافران در جهنّم نیست؟

َ
َ ف فَ ْ
ْ ََ
ْ
 -4ا ْد خُ�ُل ا �أ ْ� ا َ
� جَ� َه نَّ� َ خ�ا ِلد � ن
ی� ��یها � بِ� ئ� َس َم ث� َو ى ا ل ُم ت�ك بِّ�ر� نَ� .
و بو ب
م
ی

2

از درهاى دوزخ درآیید ،در آن جاودان [بمانید] .چه بد است جاى سركشان.

قابل توجه آنکه:

 -قرآن کریم این واژه را برای متکبرین به کار میبرد ،نه کافران و یا مشرکان.

این درست است که:

تک ّبر میتواند منشأ بسیاری از گناهان و سبب سقوط و انحراف شود؛ آنچنان که بر ابلیس رفت .اما
به نظر میرسد این یک اخطار به افرادی است که ظاهراً خودی محسوب میشوند ،ولی به دلیل تک ّبر
و دیگر صفات رذیله ،دچار افت شخصیت شده و به صاحبان والیت پشت میکنند.
مشکل کجاست؟

یو
سؤالی که برای بسیاری از مردم مطرح است این است که چـرا عدهای با این همـه روشنـ 
روشنگریها باز هم راه تاریکی را انتخاب میکنند و در وادی ظلمت وارد میشوند.
علتش چیست؟
چرا جمعی اینگونه سادهلوح ،سفیه و نادانند که:
غی را آگاهانه بر راه رشد برمیگزینند؟
راه ّ
پاسخ روشن است .درست است که عدة قابل مالحظهای از مردم گمراهند و از گمراهی خود هم
خبر ندارند و در آخر نيز دوزخ جایگاه آنان است .زیرا خداوند میفرماید:
نَّ ََّ َ �غْ ُ أَ نْ ُ �شْ َ َك َ َ�غْ ُ ُ �ذ َ
فِرما د و نَ� ِل ك�.
�إِ � ا لله لا ی� �فِر� � ی�� ر� �بِهِ و ی� �

3

خداوند شرک را نخواهد بخشید ،غیر از شرک را میبخشد.

این آیه داللت آشکاری دارد که اگر کسی با شرک بمیرد ،جهنمی است .حال ما نمیخواهیم در
اینجا در مورد تفاوت شرک و کفر بنویسیم و یا دربارة کسانی که آگاهانه شرک را برگزیدند ،یا
افرادی که از سر نادانی و یا اجبار و مانند اینها مشرک شدهاند بگوييم :هر چه هست اگر کسی بمیرد
 -1سورة زمر ،آیة . 32
 -2سورة غافر ،آیة . 76
 -3سورة نسا ،آیة . 48
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و مشرک باشد ،آمرزیده نمیشود؛ مانند همة مشرکان اعم از بتپرستان قریش ،خودپرستان ،پولپرستان
و مقامپرستانی که در طول هزار سالة گذشته ،عرصه را بر توحیدیان تنگ کرده و تنگ میکنند.
امروز هم بتپرستان و خودپرستان شرق و غرب و ایادی وابسته به آنها و مزدوران داخلی و خارجی
و منطقهای آنها به خوبی میدانند راهی که آنها برگزیدهاند ،غیر از آنکه صف مشرکان را طوالنی
میکند ،سود دیگری ندارد .راستی مقامات سست عنصر ،ضعیف و ذلیل بعضی کشورهای همسایه که در
خوشرقصی در برابر آمریکا دست کمی از شیطان ندارند ،آنها که نه تنها مجری طرحهای ضدتوحیدی
آمریکا هستند ،بلکه در خیلی از موارد ،خودشا ن راه تضعیف مسلمانان و تفرقة بین آنها را به دشمنان
اسالم و مسلمین یاد میدهند ،اینها بدون تردید فاسق ،فاجر و کافرند .اینها برای حکومت چند روزه
دست به هر جنایتی زده و میزنند که حاصل آن ایجاد مشکالت برای مسلمانان و کشتار زنان و اطفال
و بیگناهان است .آیا آنها این آیة شریفه را ندیده و نخواندهاند؟
ْ أَ
قَ َ َ َ ْ ً َ َ ْ أَ فَ
فَ َ أَ َّ قَ َ َ َّ
ً
َم نْ� � ت�ل ن� ف�سا �بِ�غ ْی�رن� ف� ٍس � ْو �سا ٍد �فِی ا ل� ْر ضِ� �ك� ن�ما � ت�ل ا نل�ا َس جَ�می�عا.
ِ

1

هر کس قتلی بیجهت مرتکب شود و یا فسادی موجب شود،
مانند آن است که همة مردم را کشته است.

آنها اغلب یا خود ائمة اطهار(ع) را کشتند یا موجب تضعیف و سرانجام کشتن ائمه شدند .هرچند
ریشة قتلها اغلب در نامهربانی و قساوت قلب است ،اما بسیاری از مردم ،ج ّوگیر میشوند و به
محض اينكه در جامعه افرادی علیه شخصی چیزی گفتند ،آنها هم تحت تأثیر قرارگرفته و دست به
هر نوع اقدامي میزنند .آخر وقتی ائمه عامل پاسداری از دین و ارزشهای اسالمی هستند ،چرا بايد
یک انسان معمولی و یا یک شخص مؤمن به دنبال شهادت و از بين بردن آنها باشد!؟
ُ
َ
ائمه(ع) وقتی عامل سعادت مردماندَ :سَعد َم ن� َو ا لاکم؛
و جایگاه سعید هم قرآن تعیین فرموده است:
َ أَ َّ َّ�ذ نَ ُ فَ ْ َ
تُ َ ْ أَ ْ ضُ
نَ ف
َّ
َ
ی� ُس ِعد و ا ��فِی ا ل�جَ نّ�ةِ� خ�ا ِلد �
و � ما ا ل �
� ا لسما و ا � و ا ل� ر�
ی� ��یها ما د ا م تِ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
ً �غ ْ َ َ ْ �ذ �ذ 2
�إِ لا ما �ش ا َء َربّ� ك� َعطا ء ی�ر م�ج و .

اما کسانی که خوشبختاند تا آسمانها و زمین برجاست ،در بهشت جاودان ساکناند؛
مگر آنچه پروردگارت بخواهد.

 -1سورة مائده ،آیة . 42
 -2سورة هود ،آیة .108

این بخششی است مداوم و مستمر.
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کوتهنظری ،بالی رشد

بسیاری از مردم به یک زندگی ساده و بسیط به لحاظ اعتقادی و فکری رضایت میدهند .آنها
حاضر نیستند که یک گام دیگر بردارند و خود را در جریان مواهب زندگی در دربار پروردگار قرار
دهند و از مواهب عظیم:
ُ أَ
ُ
ُ ُْ
َو ه َو َمَعك ْم � ْ�ی نَ� ماك ن� ت�م.

1

هر جا باشید خدا با شماست.

بهرهمند شوند.
برای اهل معرفت روشن است که این آیه یک معنای ظاهری دارد و یک معنای باطنی.
معنای ظاهری آیه همین است که همه میدانند عالم محضر خداوند است ،او در همه جا حاضر و ناظر
بر اعمال ماست؛ بنابراین در محضر خدا نبايد معصیت کنیم.
اما معنای باطنی آن بسیار مهم است .خداوند به مؤمنان و به بندگان ویژة خود امید و نوید میدهد که
شما از تنهایی نهراسید ،خدا همیشه با شماست و از شما حمایت و حراست میکند؛ از دشمن هم نهراسید.
این خدای رحیم ،کریم و مهربان همواره ما را به سوی خود فرامیخواند تا به او نزدیک شویم .هر
قدم که از روی معرفت به خدا نزدیکتر شویم ،یک قدم از رجس و پلیدی فاصله میگیریم.
خداوند به کسانی که این همه بدیهیات را نادیده میگیرند ،میفرماید:
فَ أَ َ�ذْ َ
�� ْ�ی نَ� ت� ه بُ�و نَ�.

2

کجا میروید؟

از آن طرف راهی نیست.
سعادت دنیا در درک بیشتر خدا و بهرهمندی از روح بزرگ و رشد فراوان است .لذت نای و نوش
هم ناپايدار و هم باب طبع همگان نیست.
پس شما را چه میشود که دعوت خدا را نمیپذیرید؟!
عدم اجابت دعوت خدا یعنی:

خودفریبی ،خودشیفتگی ،راضی شدن به هیچ،

فساد ،الاباليگری و غرق شدن در انواع آلودگیهای مرگآور،
 -1سورة حدید ،آیة . 4
 -2سورة تكویر ،آیة .26

و پلیدیهای نفرتآور و بیآبرو شدن و بیقیمت شدن.
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آیا بهتر از این بیان ،ميتوان عبارتي را گفت که:

دوری از ائمه(ع) که باب رحمت الهی هستند ،بیقیمت شدن در دنیا و آخرت نیست؟

َ َ -169م نْ َ� َح َد ُك ْ َكا �ٌ
فِر.
و �ج
م
هر كه منكر شما شد ،كافر است.

ُ ْ ٌ
َ -170و َم نْ� َحا َرَب�ك ْم ُم �ش� ر ك�.
ِ
و هر كه با شما جنگید ،مشرك است.

آن کس که با شما مخالف است ،کافر است و هر کس با شما از در جنگ درآید ،مشرک است.
وقتی به امر و ارادة پروردگار  ،ائمة اطهار(ع) صاحبان والیت الهی هستند ،بنابراین میزان و محور همة
امور ،آنها میباشند.
وقتی آنها مالک و میزان شدند ،باید همه چیز را با آنها سنجید.
در کتاب «از عرش تا عرش» -شرح زندگی سیاسی حضرت صدیقه طاهره حضرت زهـرا(س)-
از قول پیامبر(ص) خواندیم:
نَّ ََّ َ �غْ ضَ ُ َ َ فَ ةَ
َ َ
َ
� لِ�غ ض��بِ �ا ِط َم� َو َ�ی ْر ض��ى لِرِ�ض ا ها.
�إِ � ا لله ی� � ب

1

خداوند با خشم حضرت زهرا خشمگین میشود و با رضایت او راضی میگردد.

پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) در مورد امیرالمؤمنین(ع) فرمودند:
َ ُ ُ َ ً َّ ُ ْ ٌ َ َ ُ ُ َ
لا �ح ّ ّ ا �ؤ م ن ا ْ ض
� ُه � ّلا َكا �ٌ
فِر.
یِ ب
� عِلی�ا �إِ ل م ِ � و ل ی� ب��غِ إِ

2

علی را دوست نمیدارد مگر مؤمن؛
و او را دشمن نمیدارد مگر کافر.

و دهها روایت و حدیث صحیح که از منزلت ویژة ائمه نزد خداوند به عنوان مالک و میزان بحث میکند.
بنابراین فراز مذكور در زیارت جامعه تکرار همین موقعیت منحصر به فرد ائمه است .عکس
آن هم صادق است .یعنی وقتی مزاحمان و مخالفان والیت ،کافر باشند و یا کافر شوند ،آن دسته از
مخالفان که کافرند وقتی پنجه در چهرة ائمه(ع) بکشند و سعی در جنگ با ایشان داشته باشند و با
آنها جنگ کنند ،بدون تردید مشرکند.
 -1بحاراألنوار ،ج  ،21ص .279
 -2بحاراألنوار ،ج  ،39ص . 302
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سخنی از آیتاهلل ریشهری

جناب آقای محمدی ریشهری ایدهاهلل تعالی ،ذیل همین فراز ،نکتة بدیع و دلپذیری دارند.
ایشان پس از آن که کفر را به چهار نوع تقسیم میکنند:
 -1کفر علمی :کفری که شخص منکر علم خود است.

 -2کفر جهلی :آن است که شخص چیزی را نمیداند ،ولی به این جهل اعتراف ندارد.

 -3کفر نعمت :آن است که انسان منکر نعمت خدا شود ،که به کفران نعمت هم مشهور است.
 -4کفر معصیت :آن است که شخص فرمان خدا را نادیده میگیرد.

جملة «َم نْ� جَ� َح َد ُك ْم َكا �ٌفِر» کفر علمی است یا کفر جهلی؟
باید گفت که هر دو صورت ،ممکن است .آنان که از حجیت سخنان اهلبیت(ع) آگاهی ندارند و
کنند« ،کافر جهلی» هستند و ناخواسته ،کفر نعمت هم میکنند؛ ولی کسانی
با این همه آن را انکار می 
که به یقین ،اهلبیت را شناختهاند و آنان را سکاندار کشتی نجات میدانند ،اما به خاطر منافع دنیایی
خود آنان را انکار میکنند« ،کافر علمی» هستند.
چنین کسانی کفر معصیت و کفر نعمت هم مینمایند؛ زیرا گر چه به برخی از دستورهای خداوند
گردن مینهند ،اما از پذیرش والیت اهلالبیت(ع) ،سر باز میزنند و نعمت آنان را انکار میکنند.
بنابراین:
تمام عال ِمان دنیاپیشهای که مقام امامان(ع) را انکار میکنند،

کافرانی هستند که بخشوده نمیشوند.

1

امام خمینی فرموده است:

 -حدیث شریف حجت (حدیث ثقلین) قاطع است بر جمیع بشر به ویژه مسلمانان مذاهب

مختلف؛ و باید همة مسلمانان که حجت برآنان تمام است ،جوابگوی آن باشند؛ و اگر عذری
برای جاهالن بیخبر باشد ،برای علمای مذاهب نیست.

2

ْ
َّ َ ُ أَ َ َ
َ -171و َم نْ� َرد َعل ْی�ك ْم �فِی � ْس ف� ِل د ْر كٍ� ِم نَ� ا ل�جَ ِحی�ِم.

 -1تفسیر قرآن ناطق ،آیتاهلل ریشهری ،ص. 528
 -2صحیفة امام ،ج  ،21ص  - 393وصیتنامة سیاسى -الهى  -زمان :تاریخ نگارش26 :بهمن  1 /1361جمادى االول .1403
تاریخ بازبینى و اصالح 19 :آذر .1366
تاریخ قرائت 15 :خرداد .1368
مخاطب :ملت ایران ،مسلمانان و مردم جهان و نسلهاى آینده .

203

204

رضوان معارف

َ

َر ّد :برگرداند ،نپذیرفت.
َ فَ
س�ل :پستترین ،پایینترین.
ا
َ
د رک :نازلترین سطح ،پایینترین مرتبه.
َ
ح�م :جه ّنم ،دوزخ.
ج� ی
این فراز ،پایان بخش بیستم فراز ذکر شده است .یعنی وقتی روشن شد که ائمة اطهار(ع) راهنماي
مردم به « صِ� را ُط ا لا ق�ـَو م » که همان خـدای عزیز حمید است ،میباشند و « �شُ َه َـد ا ُء » ادلة باقی و شفیعان
آ َ ةُ ْ َ خْ �زُ نَ ةُ َ ْ أََ نَ ةُ ْ َ ْ فُ �ظَ ةُ
َ ُ ْ َ
� ا ل ُم بْ� ت�لا ى»
آخرتندورحمتهمراهبادلسوزیاند،و«� ی�� ا لم� و �� وا ل� ما �� ا لمح�و �» میباشندو « ب�ا ب
مردم هستند ،با این همه موقعیت منحصر به فرد ،کسی که به طرف آنها برود نجات مییابد و آن کس که
سرپیچی کند ،به هالکت میرسد.
و فرازهای زیبای  149تا  155و همچنین فراز  156تا  166همه گویای یک حقیقت است که ائمة
معصومین(ع) ،رحمت خداوند در زمین و برای اهل زمیناند که باید اهل زمین قدر این همه نعمت
را بدانند .در عین حال ممکن است عدهای کندذهن باشند! در فراز  165میفرماید:
آنهایی که با شما مخالفت کنند ،جایگاهشان جهنم است.
و در فراز اخیر نیز فرموده است:
آنان که والیت شما را نپذیرند،

و تحت تأثیر شیطان ،با شما مخالفت کنند،
در پستترین و پایینترین طبقات جهنم ،جایگاهشان است.

یعنی به رغم آن که جهنم بدترین و پستترین جا و جایگاه است،
اماپستترین نطقه و بدترین جاها در جهنم،

اختضاص به جایگاه مخالفان والیت اهلالبیت(ع) دارد.

أَ �شْ َ ُ أَ نَّ َ �ذَ َ قٌ َ ُ ْ َ َ ضَ
�� َو جَ�ا رَل ُك ْ فِ�ی� َما بَ�ق� َ
ِی .
172تا  � -173هد � � ه ا سا بِ�� لكم فِ�ی�ما م ى
ٍ م
سا بِ� ق� :باسابقه.
َم��ضی :گذشته ،قدیم.
ج�ا ر :مستمر ،جریاندار ،خالف توقف.
بَ�ق�َِی :باقی ماند.

گفتیم که جایگاه ائمة اطهار(ع) عاریتی ،موقت و مقطعی نیست .آنچه خداوند سبحان برای آنها

شرح زيارت جامعة كبيره

منظور داشته ،ثابت ،پیوسته و همیشگی است.
یکی از عواملی که منصبها و مقامها نمیتوانند دایمی باشند ،عدم اطمینان از آیندة افراد است.
یعنی هیچکس نمیتواند برای افراد معمولی ،ثباتقدم دایمی پیشبینی کند ،زیرا عوامل مختلف
میتوانند مسیر مستقیم اشخاص و شخصیتها را تغییر دهند؛ چنانکه نمونههای فراوان آن به راحتی
قابل مشاهده و تجربه است.
ابلیس را بنگرید؛ مشهور است :وی که از رؤسای جن و از علمای آنها و یا رئیس آنها بود ،وقتی
آزمایشی پیش آمد که باید به دستور اکید خداوند ،آدم را سجده کند ،از فرمان ربالعالمین سرپیچید
و خود را از آدم باالتر دانست.
وقتی که خداوند برای تذ ّکر به وی وتوجه ما انسانها ابلیس را مخاطب ساخت که:
َ َ أَ تَ َ
خَ َ قْ تُ َ َ َّ أَ ْ َت ْ َ ْ تَ أَ ْ ُ نْ تَ
� م نَ ا ْلعا ل� نَ
ق�ا َ �ا � ْ�ل� ُ
ی�1.
یس ما َم ن�َع ك� � نْ� � ْس�جُ د ِلما �ل�� بِ�ی�د
ی � س�ك ب�ر� � مك� ِ �
ل ی إِ ب
فرمود :اى ابلیس!
چه امری باعث شد که تو مخلوق مرا که خود آفریدهام را سجده نکردی.
آیا تكبّر نمودى ،یا از [جمله] برترينها هستي؟

پاسخ ابلیس -اگر ابلیس عاقل و باتدبیر بود -باید اینگونه میبود:

 -بارپروردگارا!

من در مقابل تو و در برابر دستورات تو تسلیم محض هستم.
من چیزی نیستم.
هرچه هست تویی،
و تعلق تام به تو دارد ...

ا ّما آن عنصر بیخـرد ،با کمال گستاخـی به انحراف خود را افزود وخباثت درونی خود را بیشتر
آشکار ساخت وگفت:
َ
ْن
أ نَ خَ ْ نْ ُ خَ َ قْ َت
� �ا �ی�ٌر ِم�ه �ل���نی ِم ن� �ا ٍر
ََ ْ َ ُ
ن 2
َو خ�ل ق� ت�ه ِم نْ� ط�ی�.
ٍ
من از او برترم،

 -1سورة ص ،آیة . 75
 -2همان ،آیة . 76

زیرا مرا از آتش آفریدهای و او را از ِگل.
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همین موضعگیری به ظاهر ساده و در حقیقت بسیار مهم واثرگذار ،باعث طرد او از مقامش شد
و «رجیم» لقب گرفت و لعنت ابدی خداوند را متوجه خود کرد.
امثـال ابلیس در طول تاریخ فراوان بودهاند؛ نظر به اینکه داستان ابليس از بحث ما خارج است و از
طرفی برای اثبات آنکه به آیندة هیچکس از افراد غیرمعصوم نمیتوان اطمینان کامل داشت ،به یک
مورد دیگر اشاره میکنیم:
شلمغانی كیست؟

غانی از نزدیکان حضرت ولیاهللاالعظم(ع) امام عصر ارواحنافداه بود .آن شخص وجوه شیعیان
«شَل َم ْ
را میگرفت و به امام میرساند ورسید دریافت میکرد و به افراد تحویل میداد .او با شیعیان زیادی
ارتباط داشت و در دوران سیاه وتاریک خلفای بیدین بنیالعباس ،این اقدامات جرم محسوب میشد
ومیتوانست برای عامل آنها دردسرساز باشد .این امر روشن میکند که شلمغانی در دفتر و پیشگاه
امام زمان موقعیت ویژهای داشته است .وی ضمن ًا از فقهای شیعه هم محسوب میشد و کتابی به نام
«تکلیف» تالیف کرده بود.
شلمغانی توقع داشت که پس از فوت «حسین بن روح نوبختی» توقیع مبارک به نام وی صادر
شود ،که اینگونه نشد .شلمغانی با خشم و عصبانیت مسؤولیت خود را ترک کرد و به تدریج دچار
مشکل جدی اعتقادی شد .سپس منکر امام زمان شد واطالعات خود را در مورد شیعیان لو داد.
از این جهت او نیز مشکالت عدیدهای برای شیعیان فراهم آورد...
1
امام عصر در ذیالحجه سال  312هجری طی توقیعی ،شلمغانی را لعن وتکفیر کردند».
یار ناپایدار دوستمدار

اصوالً بشر از بیثباتی بدش میآید .ثبوت قـدم افراد شرط دوستی مستمر ودايمی است .افرادی که
ت قدم
هر روز به رنگـی درمیآیند ،شایسته دوستی نیستند .انسانها با هر خاستگاه فکری باید از ثبا 
برخوردار باشند این ثابت قدم منطبق بر عقل است.
داستانی از حضرت ابراهیم(ع)

وقتی که حضرت ابراهیم قهرمان توحید برای ترویج یکتاپرستی در جمع ستارهپرستان وارد شد،

مجسم ،امیرالمؤمنین علی(ع) ، ،علی محمد بشارتی ،ص. 261
 -1اسالم ّ
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با آنها به ظاهر همراهی کرد و با اشاره به ستارة زهره گفت:
َّ
ه�ذا ر ب�ِی

این خدای من است.

ولی وقتی آن ستاره غروب كرد ،گفت:

أُ ُّ
� ا ْل�آ�ل� نَ
ی�.
لا � حِ ب فِ

1

غروبكنندگان را دوست ندارم.

سپس حضرت ابراهیم نزد ماهپرستان رفت .باز برای همراهی ظاهری با آنها با اشاره به ماه گفت:
اما وقتی ماه هم نهان شد ،گفت:

ه�ذا َر ب�ّی.

ُ ُّ
� ا ل�آ�ل� نَ
ی�.
لا ا حِ ب فِ

سپس حضرت ابراهیم نزد خورشیدپرستان رفت و با اشاره به خورشید گفت:

فََ َ َأَ
َّ
أَ ْ َ فََ َّ أَ فََ تْ ق َ قَ
َ ُْ ُ
ّ
�زِ�غَ ةً ق َ
نَ 2
� �ا ل ی�ا � ْو ِم �إِ �نِی َب�ریٌء ِم ّما �ت �ش� ركو �.
�ل ّما ر� ى ا ل�ش ْم َس ب�ا � �ا ل ه�ذا َر ب�ِّی ه�ذا �ك ب�ُر �لما � �ل
ِ
پس چون خورشید را برآمده دید ،گفت :این پروردگار من است .این بزرگتر است.
و هنگامى كه افول كرد ،گفت:
اى قوم من ،من از آنچه [براى خدا] شریك مىسازید ،بیزارم.

باز هم ابراهیم دولت ناپایدار خورشید را بهانه قرار داد و گفت :من هرچه را که افول و غروب کند،
دوست ندارم.
در این وقت که چشمان همه به دهان حضرت ابراهیم(ع) دوخته شده بود که پس ما چه چیزی را
بپرستیم؟ گفت:
�نّ َ َّ ْ تُ َ ْ َ َّ�ذ فَ َ َ َّ
لسما ا � َ ا ْل�أَ ْ ضَ َح ن�� ف�اً َ ما �أَ نَ�ا م نَ ا ْل ُم �ش�ْ ك� نَ
ی�.
ِی ِلل ی �طر ا
ِ�
و تِ و ر� ی و
�إِ ِی و ج�ه� و ج�ه
ِر

3

من روی خود را به سوی کسی میکنم که آسمانها و زمین را آفریده است،
و من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم.

یار ناپایـدار دوسـت مدار

غدار
دوستی را نشاید این ّ

 -1سورة انعام ،آیة .76
ُ
َ
آْ
ً
قال هذا َربِّی َفلَ َّما أ َف َل َ
َفلَ َّما َج َّن َعلَ ْی ِهاللَّ ْی ُل َرأى َك ْو َكبا َ
ِب الفِلین.
قال ال أح ُّ
پس چون شب بر او پرده افكند ،ستارهاى دید .گفت :این پروردگار من است .و آنگاه چون غروب كرد ،گفت :غروبكنندگان را دوست ندارم.
 -2همان ،آیة .78
 -3همان ،آیة .79
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َ أَ نَّ أَ ْ َ َ ُ ْ َ نُ َ ُ ْ َ نَ َت ُ ْ َ َ ةٌ َ َ تْ َ َ ُ َ تْ ُ َ
� بَ� ْع ض�ها ِم نْ� بَ� ْع ٍ�ض .
 -174و � � � ر و احكم و �و ركم و ِطی���كم و احِ د � طا ب�� و طهر
و همانا ارواح و نور و سرشت شما یكى است،
پاكیزه و پاك شد،
برخى از آن از برخى دیگر است.

َ

�أ ْر َو ا ح :جمع روح است و روح جوهرة آدمی است.
طی� نَ� ت� سرشت و خمیرمایه است.
َطا ب� پاک ،پاکیزه ،زیبا ،پاکی بیرونی است.
َط ُهر پاکی درونی است.
در این فراز مالحظه کردیم که شخصیت ائمة اطهار(ع) ثابت است ،زیرا ثبات قدم ریشه در درون
و اندرون و باطن آن ذوات مقدس دارد.
وقتی که باطن و روح انسان به ثبوت برسد ،ثبات قدم ،خروجی آن است.
در این فراز هم دلیـل ثابت بودن وثابت ماندن شخصیـت آلاهلل را یک عامل مهم میداند ،یعنی

همگی آنها از یک نور که آن هم نور پیامبر(ص) است ،آفریده شدهاند.

از آنجایی که خداوند سبحان و همة مالیک و ّ
سکان آسمانها و زمین بر پاکی و طهارت پیامبر
و اهلالبیت پیامبر(ع) شهادت میدهند:
َ ّ ُ َ ْ اً
نَّ ُ� ُ َُّ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ْ
� َو ُی�طِهَرك ْم ت�طهی�ر .
�إِ �ما یری�د ا لله ِلی� ِه ب
� ع�كم ا ل ِر ج�س � هل ا ل ب�ی� تِ

خدا فقط مىخواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را پاك و پاكیزه گرداند.

بنابراین این وحدت کلمه و این شهادت شکوهمند در طهارت ذاتی اهلالبیت(ع) نشان از وحدت
نشأت وخلقت آنهاست.
چنانکه در حدیث قدسی آمده است:
ْ
َ ُ َ َّ ُ نّ خَ َ قْ تُ ً فَ ةَ ْ
ْ أَ َ ةَ ُ
� َعِل ّی�ا َو �ا ِط َم� َو ا ل َح َس نَ� َو ا ل ُح َسیْ� نَ� َو ا ل� ئِ� ّم� ِم نْ� ن�و ر َو احِ ٍد.
ی�ا محمد �إِ �ِی �ل�
ٍ

1

ای محمد!
حقیقت ًا من ،علی و فاطمه و حسن و حسین و دیگر امامان را از نور یکسانی آفریدم.

وقتی ائمه همگی منشأ یکسانی داشته باشند ،پاکی و طهارت آنها هم مانند طهارت پیامبر(ص)
همیشگی است.
 -1تفسیر قرآن ناطق ،ص. 540
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َ
خَ َ قَ ُ ُ َُّ أ نْ َ فَ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ق نَ َ تَّ َ نَّ َ َ ْ نَ ُ ْ
175تا � –179ل�كم ا لله � �و ا را ��ج علكم بِ�عر�شِهِ مح ِد ِ��ی� ح�ى م� علی��ا بِ�كم
أَ
ُ
َّ أَ ُ فَ �ذْ َ َ
فَ� َ َعَل ُك ْ � ُ� ُ� ت
�ٍ � �ذِ نَ� ا للُه � نْ� �ت ْر� َع َو ُی� كَر فِ��یها ا ْس ُمه.
�ج م فِی ب ی و
خداوند متعال شما را تمام ًا از نور آفریده است و گرداگرد عرش خود مستقرتان کرد،
سپس توسط شما و به وسیلة شما بر ما نعمت بزرگی عطا کرد.
سپس شما را در خانههایی جای داد.
چون خداوند بنایش بر این بوده است که بزرگ داشته شوید،
ن خانهها مطرح باشد.
و نام خداوند در آ 

این فراز از فرازهای عظیم ،عجیب و جالب زیارت جامعة کبیره است .راستی که افرادی مثل ما
ناتوانتر از آنیم که بخواهیم برای واژگان این فرازها و دیگر فرازها ترجمه و یا معادلی در زبان فارسی
پیدا کنیم.
به طور قطع بزرگتر از ما و آنهایی که سابقة بیشتری در والیتشناسی دارند ،نمیتوانند از جملة:
خَ�َلقَ� ُك ُ ا ّللَُه �أَ نْ� َ ا ا فَ� َ َعَل ُك ْ �َع ْ ُم ْحد ق�� نَ
ی�
و ر �ج م بِ ر�شِهِ ِ ِ
م

خداوند متعال شما را تمام ًا از نور آفریده است،
و گرداگرد عرش خود مستقرتان کرد

ترجمة زیبا وشایستهای ارایه کنند .باید این فرازها را خواند وتکرار کرد و ّلذت برد و صاحبان
والیت الهی را در آیینة زیبا و بزرگ زیارت جامعة کبیره مشاهده کرد و سپس معنای فراز بعدی را
مقدسی را رهبر ،امام ،پیشوا و راهنمای ما قرار داده است
متوجه شد که خداوند سبحان چنین ذوات ّ
تا روشن شود که:
 – 1به ما بهای فراوانی داده که چنین پیشوایانی را به ما اعطا فرموده است.

 – 2با چنین راهبران الهی راه الهی بپوییم ومسیر توحید را بدون ترس و دشواری طی کنیم وبا عمل و تالش

خود ،دیگران را نیز به این راه بیاوریم.

 – 3این راه بايد پررهرو و فراگیر گردد .سپس همة عالم به لطف خداوند وهدایت اهلالبیت(ع) با هم سرود
َ

ّ

زیبا و مقدس«لا ا لَه اِ لا ا ّلله »را ترنم کنند.
معنای دقیق شهادت

شهادت مصدر شهد و اسم آن شهید و اسم فاعل آن شاهد است.

209

210

رضوان معارف

در محاورات معمول واژة شهادت در جاهايی به کار میرود که شخصی شاهد عمل و یا ترک عمل
از فردی باشد.
در سورة مبارکة یوسف(ع) آمده است:
وقتی همسر عزیز مصر ،حضرت یوسف را به بیتقوایی متهم کرد ،فردی از اهل آن خانه به زبان
آمد و بر موضوع مهمی شهادت داد:
ْ َ قَ ُ ُ قُ َّ قُ
َ َ
ٌ أَ ْ
یصه �د ِم نْ� � بُ�ل.
َو �ش ِهد �ش ا ِهد ِم نْ� � هلِها �إِ ن�كا ن� �م�
ٍ

1

و یک نفر از اهل خانه به زبان آمد و شهادت داد به اینکه اگر...

قرآن كريم اقرار یکی از اهلخانه در صداقت و پاکدامنی یوسف را «شهادت» میگوید.
مث الهای زیادی در این مورد میتوان ارایه داد .اما شهادت در اصطالح عرفا زمانی است که انسان
ن صورت اقرار ،ادعا ،قول و امثال ذلک است.
از باطن و درون افراد و اشیا هم مطلع باشد ،در غیر ای 
وقتی ما بر یگانگی خداوند شهادت میدهیم ،این شهادت تقلیدی است .چون ما خود به دلیل عرفان
در مضیقهایم .وقتی که اقیانوس بسیار عمیق ،بیکناره و بیکرانة توحید را میبینیم ،وحشتزده میشویم
و از نزدیک شدن به آن واهمه میکنیم .اینجاست که اهلالبیت(ع) به کمک ما میآیند وپس از نشستن
بر فلک جاریة آنها:
أْ
ُّ
ْ
َ ّ ُ َّ َ ّ َ ُ َ َّ آ ُ َ َّ ْ فُ ْ ْ
ْ ُ َ ََ
ک ا ل�ج ا ِرَی�ةِ� ،فِ�ى ا لل�جَ � ا ل�غ ا ِمَرةِ�َ ،ی�� َم نُ� َم نْ� َرکِ بَ�هاَ ،وَی��غ َر ق� َم نْ� �تَرکها.
ا للهم ص ِل على محم ٍد و � ل محم ٍد ،ا ل�ل ِ
جِ

2

خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست.
مواج و پُرگردابند.
آنها که مانند کشتی در حال حرکت در دریای ّ
هرکس در آن کشتی نشست ،آسود ه خاطر میشود وکسی که از سوار شدن خودداری کند ،غرق میشود.

در چنین مواقعی ما از ائمه یاد میگیریم و یا بهتر بگوییم آنها به ما میآموزند که چگونه با خدا
صحبت کنیم و چگونه او را بستاییم و با چه زبانی بر بزرگی و یگانگی او گواهی دهیم .همانگونه
که ما از ائمة اطهار(ع) شهادت بر یگانگی خداوند و بر پیامبری پیامبر اسالم(ص) را آموختهایم ،در
اینجا نیز همان عزیزان به ما آموختهاند که بگوییم:
أَ ْ َ ُ أَ َ َ �ذَ
ٌَُ
َ
� �ش هد � نّ� ه ا َسا بِ� ق� لك ْم فِ�ی� َما َم ض��ى ...

گواهی میدهیم به بهترین شکل ممکن که مقام موجود شما عارضی نیست...
زیرا شما از قبل به چنین موقعیتی از ناحیة خداوند سبحان برخوردار بودهاید .همچنین این موقعیت
 -1سورة یوسف ،آیة . 26
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تا قیامت و بعد از قیامت هم برای شما خواهد بود.
حدیثی اهل س ّنت از قول پيامبر(ص) نقل کردهاند:

ُ نْ تُ أَ نَ َ َ ٌ نُ اً َ ْ َ َ َ َّ َ �زَّ َ َ َّ
ن
ّ
ی ا للِه ع و ج�ل
ك�� � �ا و علِی �و ر ب�ی�� ی�د ِ
َ
َ
قَ ْ َ أَ نْ َ خْ ُ قَ آ َ َ أ َْ َ ةَ َ �شَ َ أ ْ فَ َ
� ب�ل � � ی��ل� � د م �بِ� رب�ع� ع� ر � ل� عا ٍم
فََ َّ خَ َ قَ آ َ َ قَ َ َّ �ذَ َ نُّ َ
�لما �ل� � د م �سم ِل ك� ا ل�و ر فِ��یهِ
َ َ
1
َو جَ�َعَل ُه جُ��زْ َء ْ�ی� ف��جُ �زْ ٌء �أ نَ�ا َو جُ��زْ ٌء َعل ّ
ِیٌ(ع).
نِ

من و علی چهارده هزار سال پیش از آفرینش آدم،
نوری در پیش خداوند بودیم،
هنگامی که خداوند آدم را آفرید ،آن نور را در دو بخش قرار داد.
 یک بخش آن من شدم، -و بخش دیگر علی (ع) شد.

آری من هم گواهی میدهم که موقعیت منحصر به فرد شما از گذشتههای دورموجود بوده و در
آینده هم شما از چنین موقعیت ممتاز وفوقالعادهای برخوردار خواهید بود .زیرا که سرشت و نور و
ارواح شما یکی است؛ همگی پاک و پاکیزهاید و برخی از برخی دیگرند.
من کیم لیلی و لیلی کیست من

َ َ

ََ

َ

هر دو یک روحیم اندر دو بـدن

َ ََ ُ

َ� َ –180ع َصلا ت� ن�ا َ
[صل َو ا تِ� ن�ا] عل ْی�ك ْم :و درودهاى ما را برای شما قرار داد.
وج ل

جَ�َعل :قرار داد.
َصلَو ا ت� :جمع صلا ة� ،و به معنی درود ،تحیت ودعاست.
یکیاززیباترینشعارهایاسالمی،شعارزیبایصلواتاست.صلواتعالمتعشقپایدارمسلمانان
به پیامبر اسالم(ص) است .مسلمانان به دهها دلیل باور دارند که پیامبر اکرم اسالم ،حق حیات به گردن
آنها دارد .اگر اثربخشترین واساسیترین باورها را باور به خدا و یکتایی خدا و همه کاره بودن خدا
بدانیم -که اینگونه هم هست -آن عزیزی که لفظ زیبا و با معنای بسیار عظیم توحید ویکتاپرستی
را به ما آموخت ،پیامبر رحمت(ص) بود.
َ ّ َّ
ما باور نداریم که هیچ شعاری برای خداوند زیباتر از جملة « لا اِ لهاِ لا ا لله » باشد.
این لفظ زیبا را چه کسی غیر از پیامبر(ص) به ما آموخت؟
 -1بحاراألنوار ج  ،40ص . 83
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چه کسی معنای دلکش آن را با سادهترین بیان همراه با مهربانی به ما یاد داد؟...
آیا ما که مسلمان موحدیم و با همین باورها زندگی شیرینی در دنیا داریم و به برکت همین
اعتقادات و رحمت پیامبر رحمت ،رستگار در دنیای دیگریم و ِ ْانشا َءاهلل بهشت هم در انتظار موحدان
است ،آیا نبايد باور داشتـه باشيم كـه:
بهرهمندی از سه نعمت بیقیاس:

 عزّت در دنیا، -سربلندی در آخرت،

 و قرار گرفتن در نعیم مقیم الهی و بهرهمندی از:َّ أَ ْ
ْ
َو رِ�ض و ا نٌ� ِم نَ� ا للِه �كبَ�ر ...

1

همة اینها از برکات وجود ذیجود پیامبر رحمت(ص) ،
و خاندان مطهر اوست؟
جالب است تأکید کنیم که :صلوات فرستادن بر پیامبر وآل او ،دستور صریح و اکید خداوند است.
معنای حقیقی صلوات

یکی از افتخارات بزرگ شیعه این است که آنها از طریق پیامبر واهلالبیت آموختهاند که به امر
خداوند بر پیامبر درود بفرستند .قرآن کریم میفرماید:
ّ تَ
نَّ ََّ َ َ َ تَ ُ ُ َ ُّ نَ َ َ نَّ
أَ ُّ َ َّ�ذ نَ آ ُ ُّ َ
ً
ل�� ّ
بِی ی�ا � ی�ها ا ل �
ی� � َم ن�و ا َصلو ا َعل ْی�هِ َو َسِل ُمو ا � ْسلی�ما.
�إِ � ا لله و ملا ئِ�ك�ه ی�صلو � على ا
ِ

2

خداوند و فرشتگان او به طور دایم بر پیامبر صلوات میفرستند؛
ای آنان که ایمان آوردهاید!

بنابراین شیعه؛

بر پیامبر صلوات بفرستید و تسلیم او باشید.

اوالً:
با صلوات فرستادن بر پیامبر اسالم،
ضمن امتثال امر خدا،

 -1سورة توبه ،آیة . 72
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ثانی ًا:

َ ئ ةُ
ك�ا ّلله بدانیم -که اینگونه هست -
اگر تمامی آسمانها و زمین را مملو از ملا �

در حقیقت همة هستی بر پیامبر(ص)،
درود میفرستند.

شیعه با صلوات خود ،در این همخوانی «وتواشیح» با آنها همصدا وهمنوا میشود.
ثالث ًا:

افتخار دیگر شیعیان این است که:

صلوات را دقیق وکامل میفرستند.

یعنی میگویند:

َ َّ ُ َ ّ َ َ
آ
ا لله ّم َصل علی ُم َح ّم ٍد َو � ِل ُم َح ّم ٍد.

خداوندا! بر محمد و آل او درود فرست.

معاالسف بسیاری از اهل تسنن روی غرضورزی و تعصب وقتی که میخواهند صلوات بفرستند،
به صورت ناقص میگویند:
ّ
ّ
َ
َ
َّ َ ّ َ
ن
اَ لل ُه ّ َص ّل َعلَ
ی ُمح ّم ٍد
ویا ا للهم صل علیِ ا ل��بی
م
حال آنکه در کتب معتبر اهل س ّنت مانند صحیح بخاری ج  4ص  ،1802صحیح مسلم ج 1
ص  ،305سنن ترمذی ج  2ص  ،353مسند ابن حنبل ج  8ص  ،317سنن نسایی ج  3ص  45و
المستدرک علیالصحین ج  3ص  160و بسیاری از کتب دیگر خود از قول پیامبر عالیقدر اسالم
نوشتهاند که صلوات درست اين عبارت است:
ّ
ّ
آ
ا للهم َصل علی ُمح ّم ٍد َو � ل ُمح ّم ٍد

1

ُ
َ ََ
خَ ْ َ َ َ ةً أَ ْ ُ َ
ِ�ل ِق� ن�ا َو طها َر� لِ� ن� ف� ِس ن�ا
181تا َ –185و َما خ� ّص ن�ا �بِهِ ِم نْ� ِو لاَی� تِ�ك ْم ِطی� ب�ا ل
َ ْ ةً َ َ َّ ةً ِ�ذُ ُ
َو �ت�ز ِكَی�� ل نَ�ا َوك ف�ا َر� ل ن�و بِ� نَ�ا.
خَ� َّص ن�ا يعني به ما تخصیص داد.

َ�ت�زکِ�یه به معناي پاالیش است.
در فرازهای قبل دیدیم که از برکات وجودی امتثال امر خداوند در فرستادن صلوات بر پیامبر و
 -1الغدیر ،آیتاهلل امینی  -شبهای پیشاور ،سلطانالواعظین شیرازی .
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تسلیم بودن در برابر او -که دستور خدا و در حقیقت تسلیم در برابر خداوند است -به چند موهبت
دست یافتیم .در فراز  181نیز عالوه بر مواهب فوقاالشاره ،به چهار ویژگی دیگر هم نایل میشویم:
َ ْق َ

 –1ط��ا ل خ
ِ�ل ِ� ن�ا :اخالق ما به دلیل درود فرستادن بر شما اصالح میشود.
ِیب
َ َ ةً أَ ْ فُ َ

َ –2و طها َر� لِ� ن�� ِس ن�ا  :همچنین حاصل صلوات ،پاکی نفس وروح ما میگردد.

َ ْ ةً َ َ

َ –3و �ت�ز ِكَی�� ل ن�ا  :باز هم از برکات صلوات بر شما ،در رشد معنوی ما تسریع میشود.

َ فَّ ةً ِ�ذُ نُ َ

َ –4وك�ا َر� ل �و بِ� ن�ا :و با فرستادن صلوات ،گناهان ما برطرف میگردد.

ممکن نیست کسی امر خدا و پیامبرش را به اجرا درآورد ،ولی از نتایج و مواهب آن برخوردار نگردد.
اصوالً هر عملی را عکسالعملی است .از آنجایی كه همة افعال ،اعمال ،حرکات ،وقوع ،حدوث
و تأثیر وتأثر در عال ِم وجود از خداست و با امر ،دستور ،اراده و مش ّیت او انجام میشود؛
قَ ة َّ َ
َ ُُ
َو ما �ت ْسق�ط ِم نْ� َو َر�ٍ� �إِ لا َی� ْعل ُمها.

1

و هیچ برگى [از درخت] فرو نمىافتد ،مگر [اینكه] آن را مىداند.

وقتی افتادن یک برگ ساده از درخت با علم واطالع وارادة او و در قلمرو گستردة اوست ،حال اگر
فعل و یا ترک فعل با امر و یا نهی او باشد ،این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شکل عظیمتری مییابد وآثار
کارآمدتری پیدا میکند.
وقتی پای صلوات در میان بیاید ،آن هم به دستور خداوند و برای همدلی با خدا وماليکة او ،چهار اثر
حتمی ودهها اثر جنبی بر آن مترتب است ،كه ما در حد ميسور به آنها اشاره ميكنيم:
آثار چهارگانة وضعی صلوات

ً خَ ْ
ِ�ل ِق� نَ�ا:
ِ –1طی� ب�ا ل

خُ لق وخوی ما اصالح میشود و یا خُ لق ما پاک و پاکیزه میشود .باید بدانیم که هرکس به ائمة
اطهار(ع) نزدیکتر باشد ،اعمال و رفتارش حسابشدهتر وخداییتر است؛ برعکس وقتی مسلمانی
ک میشود و او را به اعوجاج میکشاند.
از اهلالبیت(ع) فاصله گرفت ،شیطان به او نزدی 
بسیاری از فسادها ورذالتهای اخالقی حاصل دوری از ائمه(ع) است.

َ َ ةً أَ ْ ُ
َ –2و طها َر� لِ� ن� ف� ِس نَ�ا.

تردیدی نیست که طهارت نفس جز در رابطه با مسائل معنوی و مالحظات الهی حاصل نمیشود.

 -1سورة انعام ،آیة . 59
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وقتی کسی سعی در اجرای فرمان خدا داشته باشد ،به طور اجتنابناپذیر مشمول پاکی نفس
وتعالی روح میگردد .این مهم هرگز از راههای دیگر به دست نمیآید.
از آنجایی که باالترین ذکر صلوات بر محمد وآل محمد است -زیرا هرگز و هیچجا نخواندهایم
که خدا نماز میخواند -ولی به صراحت در قرآن آمده است که:
خداوند و ماليکه بر پیامبر صلوات میفرستند.

بنابراین پس از اصالح خلقیات گوینـدة صلـوات ،گام بعدی در مسیر رشد این گروه،
تهذیب نفس،
پاکی درون،
و پاالیش روح و اصالح باطن است.
َ ْ ةً َ َ َّ ةً ِ�ذُ ُ
 3و َ –4و �ت�ز ِكَی�� ل نَ�ا َوك ف�ا َر� ل ن�و بِ� نَ�ا.

فراز سوم این بخش تحکیم فراز دوم است .یعنی از طهارت نفس باالتر ،خروجی چشمگیر آن است.

اصوالً پرهیزکاری نماد روشن تقواست.
اگر کسی به مرحلة پاکی درون رسیده باشد ،باید دست وزبان و نفس خود را از گناه باز بدارد.
به عبارت روشنتر ،وقتی کسی به لذت انس با خدا وگوارایی اجرای فرامین الهی و به زیباییهای
اثربخش انجام دستورات الهی نایل شد ،به طور معمولی از گناه فاصله میگیرد .او که دستور خدا را
به کار بسته و توفیق صلوات فرستادن بر پیامبر(ص) را یافته است ،اینک خدا هم از لذایذ این غذای
ِ
روحی گوارا او را بهرهمند میسازد؛ به طوری که نه تنها از گناه فاصله میگیرد ،بلکه از هرگونه خبط
َ ْ ةً َ
وخطا بیزار میشود و این یعنیَ « :و �ت�ز ِكَی�� ل نَ�ا ».
همچنین در امتداد همین روش ،گناه و خطا نیز در انسان كمرنگتر ميشود.
َ ُ نَّ نْ َ ُ ُ َ ّ نَ َ ْ ُ
َُ
نَ َ
ی� بِ� ت� ْص ِد ی� ِق� نَ�ا �إِ ّی�اك ْم.
ی� بِ� ف� ض�ِلك ْم َو َم ْع ُر و فِ��
186تا  – 187وك�ا ِع�د ه مسِل ِم�

ما هم به آنچه از برتریهای شما بود ،اعتراف داشتیم،
و به پذیرش والیت شما شهرت داشتیم.

ُ َّ
َ
ك ن�ا :بودیم ،از فعل کا نَ� � ،یکو نُ�.
َّ
ُم َسلم :تسلیم شده ،اقرار کننده و پذیرفته.
َ
ف� ضَ� ْل :برتری؛ عظیم و چشمگیر.
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َم ْع ُر و ف� :معروف ،مشهور و زبانزد.
تَ� ْص ِد � قی� :اعتراف ،اظهار و موافقت.
در فراز  172تا  174مشاهده كرديم که اعتراف به برتری و والیت ائمة اطهار(ع) برای ما نیز برتری
مادی ومعنوی به همراه دارد؛ زیرا:
اوالً :اعتراف به فضل وکرامت و برتری ائمه ،موجب پاکی اخالق وپاکیزگی درون ما میشود .این
موهبت ممتاز ائمه ،به ما هم موقعیت ویژه میدهد که ما قومی با رهبراني فوقالعاده هستیم.
ثانی ًا :شهرت معنوی ما در پذیرش والیت ائمه ،ما را زبانزد در جامعه مینماید .مردم به ما مراجعه
میکنند و از ما در امور کمک میخواهند و راهنماییهای ما را میپذیرند.
این مراجعه به ما موجب میشود که مردم نیازهای مادی خود را هم با مشورت با ما تأمین کنند.
بنابراین ما در مشاغل مختلف خود موفق میشویم و به کار وکارايي ما رونق فراوان افزوده خواهد
شد .یعنی دنیای ما هم به برکت پذیرش والیت ائمه ،مانند آخرتمان آباد میگردد.
لذا با پذیرش برتری همهجانبة ائمة اطهار(ع) ،به ما ع ّزت دارین عطا خواهد شد و آخرت ما به دلیل
اجرای اوامر الهی آباد شده و ما را به رستگاری میرساند .به قول قرآن:
ْ
َْ
ْ
َْ
نَّ ْ ُ تَّ ق نَ � َ نَّ ت َ َ
�ٍ َو ن�هر� ،فی َمق�َع ِد ِصد ق� ِع ن�د َملی� كٍ� ُمق� ت� ِد ر.
�إِ � ا لم���ی� فی ج��ا
ٍ
ٍ

1

به طور یقین پرهیزکاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند.
در جایگاه پاکی در نزد خداوند صاحب قدرت.

اینها البته بسیار مهماند .اما مهمتر از اینها تبعیت از پروردگار سبحان و اجرای دستورات الهی است
که عالوه بر این ،نشان عقل باال وکمال عقل است .با یک نگاه دقیقتر وصحیحتر ،بلوغ زمانی حاصل

میشود ،که شخص در مسیر«�إِ ل ى َربِّ� َك� ُم نْ� َت�ها ها » 2گام بردارد.

این بلوغ بدون برخورداری از عقل کامل میسر نمیشود .پس در هر حال:
خدا محوری خروجی عقل کامل است.

این تعریف از عقل با آیات و روایات منطبقتر و مناسبتر است .بنابراین:
اعتراف به والیت ائمه و اذعان به برتریهای آن عزیزان،
کمال عقل است.
فَ َ غَ َّ ُ أَ ْ فَ َ ّ ْ َ َ

�َ� –188ل ا للُه �ك ْ � ��ش َ� َمح ا ل ُمك ّ م� نَ
ی� :پس خداوند شما را به جایگاه مقربان رساند.
ِل
رِ
ب � بِ م ر
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أَ ْ َ َ

ْ قَ َ

 � َ –189عل َم ن�ا ا ل ُم� ّ �� نَ
ی� :و باالترین جایگاه را نصیب شما کرد.
و ى �زِ ِل
ر

بِ
َ َ
َ
َ
َ –190و �أ ْر ف� َ َد َر جَ�ا � ا ْل ُم ْ سل� ن
ی� :و عالیترین درجات پیامبران را به شما عطا نمود.
تِ ر ِ
ع
َ ْ ثُ َ ْ َ قُ ُ ٌ
� لا ی�لح�ه لاحِ ق� :مقام و جایگاهی که جز شما هیچکس به آن نمیرسد.
 –191حی�
َ ا َ فُ قُ ُ فَ قٌ
ئِ� :و به باالتر از آن ،هیچ کسی راه نمییابد.
 –192و ل ی��و �ه �ا �
ٌ
َ قُ ُ
َ –193و لا ی� ْس بِ��ه َسا بِ� ق� :و هیچ باسابقهای از آن پیشی نمیگیرد.
َْ ُ

ْ

َ

َ –194و لا ی�ط َمع �فِی � د َراكِهِ طا مِع :و هیچ متوقعی انتظار نیل به آن را ندارد (و طمع كنندهاى در یافتن آن

إِ

ٌ

طمع نورزد).

فراز  188تا  194زیارت جامعه نیز از زیباترین فرازهای زیارت است.
بعضی گفتهاند این سه فراز مانند :صلوات ،دعا و درخواست ،مقام ویژه برای ائمه است.
کرمین وجایگاه مقربین و درجات پیامبران را
یعنی از یک منظر ما برای ائمة اطهار(ع) مقام ُم ّ
درخواست میکنیم؛ اما به نظر نویسنده این سه فراز مانند فرازهای قبل ،شرح خصوصیات ائمه(ع) است.
دلیل ما هم این است که مقام و جایگاه ویژة ائمه از همان آغاز به آن بزرگواران اعطا شده است.
اعطای درجات مانند درجات نظامی نیست که رسیدن به آنها مستلزم گذر زمان و یا گذراندن
کالس مخصوص باشد .این همه موقعیت ممتاز و جایگاه دست نایافتنی را خداوند به آن عزیزان از
همان آغاز عطا کرده است .مثال امام جواد(ع) در  8سالگی امام میشوند و حضرت ولیاهللاالعظم امام
عصر ارواحنا فداه در پنج سالگی به امامت میرسند.
َ –195ح تَّ� لا َ� ْ�قَ� َمَل ٌك� ُمقَ� َّ ٌ
�.
رب
ى یب ى

بنا به آنچه گفته شد ،موقعیت ممتازی که خداوند سبحان به شما عطا کرده است ،هیچ مالیکة
مقربی ندارد .یعنی امتیازات شما منحصر به فرد است .حتی مالیکة مقرب نظیر حضرت جبرئیل (ع)
هم فاقد آن وضیعتهاست.
ٌ
َ –196و لا نَ�� ّ
بِیٌ ُم ْر َسل.

عالوه بر آنکه مالیکه فاقد برتریهای شماست ،انبیای الهی حتی انبیای اولوالعزم هم برتریهای
شما را ندارند.
ا ّ قٌ َ ٌ
ی� َو لا �ش هی�د.
 197تا َ –198ول ِص ِد �
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آری ،غیر از مالیکة مقرب الهی مانند جبرئیل که تافتة جدا بافتة الهی است و در قرآن کریم با عناوین
عالی والقاب آسمانی ملقب است ،از امتیازات فراوان ائمة اطهار(ع) محروماند و انبیای بزرگ الهی
هم از چنان موهباتی برخوردار نیستند.
ِص ّد ی�ق�یْ� ن� َو �شُ َهدا هم فاقد آن ویژگیها هستند.
ٌ
 199تا َ –200و لا َعا ِل ٌم َو لا جَ�ا ِهل.

بر آن همه موقعیت ممتاز ،هیچ دانشمند وغیردانشمندی واقف نیست.
فراز  195تا  200با فرازهای  181تا  183تا حدی متفاوت است .زیرا در سه فراز باال که در هر کدام
دو شخصیت عالیمقدار آمده است ،هر دو تا حدی همطراز ،هماهنگ و همدلاند ،اما دو عنصری که
در فراز  181آمدهاند ،با هم تفاوت زیادی دارند .چگونه است که این دو در کنار هم آمدهاند؟
چند فراز باقیمانده هم همینگونهاند:
چند فرض را میتوان برای آنها مطرح کرد:
الف :تا حدی مانند هماند.
میخواهد بگوید نه تنها نادانها از درک مقام واالی ائمة اطهار(ع) غافل وبیاطالعند ،بلکه حتی
دانشمندان هم بیاطالع هستند.
ب :تمامی موجودات عالم اعم از خوب و بد ،نجیب وخبیث اگر در ظاهر به امتیازات ائمة اطهار
اقرار نکنند ،در نهان اقرار و اذعان میکنند وشخصیت منحصر به فرد آن بزرگواران را قبول دارند.
ج :این موقعیت عظیم بهگونهای است که نهتنها فرشتگان مقرب الهی ،پیامبران ُمرسل ،صدیقان،
شهیدان ،عالمان ،فاضالن و مؤمنان صالح ،بلکه همة افراد نادان و َپست ،بدکاران زشتسیـرت و
جباران سرکش و لجوج ،معاندان حق ،شیطان خبیث و نافرمان و در نهایت ،همة آفریدههای جهان،
هرکس به فراخور استعداد خود ،با عظمت پیشتازان ُقرب الهی ،آشنا خواهند شد و خداوند متعال ،جاللت
امر ،عظمت َقدر ،بزرگی مقام ،تمامیت نور ،درستی جایگاه ،استواری مقام ،شرافت پایگاه و منزلت و
کرامت اهلبیت(ع) را نزد خود و خصوصیتی که در پیشگاه او دارند و همچنين نزدیکی آنان با آفریدگار
هستی را به همگان ،معرفی خواهد کرد.
مطالب دیگری هم بعضـی از شارحیـن گفتهاند ،ولی به منظور اجتناب از تطویل کالم از ذکر آنها
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خودداری میکنیم.
در اینجا به تناسب موضوع ،به جایگاه ویژة چند گروه از عاشقان الهی،

که از مواهب ویژه برخوردارند،
میپردازیم.

آنها چهار گروه هستند:
کرمین
ُ – 1م َّ

قربان
ُ – 2م َّ
 – 3پیامبران

 – 4پیشتازان
ُ – 1مک َّرمین چه کسانی هستند؟

این موضوع ثابت است که افراد تنها با داشتن تقوا و خدامحوری در نزد خداوند جایگاه ویژه مییابند؛
چنانکه خود فرموده است:
َ أَ ْ ُ ْ َ َّ أَ ْ ُ
�إِ نّ� �كَرَمك ْم ِع ن�د ا للِه � ت�ق�ی�كم.

1

گرامیترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست:

اما اینها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف :فرشتگان

کرمین میفرماید:
قرآن کریم دربارة این گروه از ُم َّ

َ اً
ق ُ َّ َ �ذَ َ
َُ
َو �ا لو ا ا ت� خ� ا ل ّر ْحم نُ� َو لد ُس بْ�حا ن�ه ،
ُ أَ
ُ
َ ُ َُ َْ
ٌ ْ
ْ
نَ 2
بَ�ل ِع ب�ا د ُمكَر ُمو نَ�  ،لا ی� ْس بِ� ق�و ن�ه بِ�ا لق� ْو ِل َو ه ْم �بِ� ْمرِهِ َی� ْع َملو � .
و گفتند:
«[خداى] رحمان فرزندى اختیار كرده است ».من ّزه است او؛

بلکه آن فرشتگان ،بندگان گرامیاند که به گفتار بر او پیشی نگیرند.
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ب :مؤمنان ثابت قدم

ایمان آورندگان که به ثبات قدم در عشق به خدا رسیدهاند.
أُ َك َ نَّ ت ْ
�ٍ ُمكَر ُمو نَ�.
ل�� �فی ج��ا
� و ئِ

1

اینان در بهشت ،گرامی داشته میشوند.

 – 2مق ّربان چه کسانی هستند؟

آری تقوا ،بزرگترین وسیلة قرب الهی است.

هیچ کس بدون برخورداری از تقوای الهی وثبات قدم در این راه و اینکه در عمل عشق به خداوند
را بر دوستی تمام موجودات هستی ومواهب آن ترجیح دهند ،به مرتبة واال نایل نمیشود.
کوچکترین خروجی تقوا این است که انسان در برابر گناه ،عالقمندی به خدا را به اثبات برساند
و بگوید به خاطر گل روی خدا ،خطا نمیکنم .به عبارت دیگر ،نه به دلیل ترس از پلیس ویا ترس
از بیآبرویی ویا ترس از جه ّنم ،از خطا دوری کند ،بلکه به خاطر عشق به خدا ،عشقها و عالقههای
دیگر را در تمامی سطوح دور بیندازد.
مقربان ،جایگاهی است که تعلق به ائمة اطهار(ع)
صد البته تقوا درجات زیادی دارد .باالترین منازل ّ
دارد .به طوری که دیگر مخلوقات از نیل به آن جایگاه محرومند.
قرآن میفرماید:

ت ٌ قُ َ ْ َ ُ ْ َ
ُ ق َّ ُ نَ 2
� َم ْر�و ٌم  ،ی��ش هد ُه ا لم�رب�و � .
ِك�ا ب
این یک موضع ثابت شده (کتاب) است ،مقربان گواه آنند.

 – 3باالترین درجات پیامبران چیست؟

همانگونه که در قرآن کریم آمده است ،انبیای الهی همه در یک ردیف و یک درجه نیستند.
خداوند میفرماید:
ْ َ ُّ ُ ُ فَ ضَّ ْ ن َ ْ ضَ ُ ْ َ َ َ ْ �ض نْ ُ ْ َ ْ َ َّ َ َُّ َ َ فَ َ َ ْ ضَ
� ُ ْ َد َ �ا ت
�ٍ.
تِ�ل ك� ا لرسل ��ل�ا ب�ع�هم على ب�ع ٍ ِ ،م�هم م ن�كلم ا لله و ر�ع ب�ع هم ر ج

3

آن فرستادگان [رسل] بعضی را بر بعضی برتری دادیم.
از ایشان کسی بود که خدا با وی سخن گفت و بعضی از آنها درجاتشان آنها را باال میبرد.
 -1سورة معارج ،آیة .35
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از این آیه به خوبی استفاده میشود که بسیاری از انبیای الهی توفیق تکلم مستقیم با خداوند داشته
وگروهی اصوالً چنین توفیقی نداشتهاند .تفاوت این دو گروه را خداوند میداند وبس.
 – 2پيشتازان چه کسانی هستند؟

همه در روز قیامت معرفی میشوند.

كساني هستندكه نه تنها در دورة غيبت كبري همه را به ظهور امام زمان(عح) راهنمايي ميكردند،
بلكه خود هم به لحاظ دروني و بيروني به ِج ّد جزو منتظران بودند و فعل و قول آنها نيز در راستاي
ظهور بود .به اين گروه پيشتازان ظهور و تبليغ موضوع ظهور ميگوييم.
قرآن كريم ميفرمايد:
ٌ َ َ قُ
َُ
م نَ ا ْل ُم�ؤْ م ن�� نَ
َّ َ َ ْ
ِ�
ي� ِر ج�ا ل صد �و ا ما عا هد و ا ا لله علي�هِ
ِ
فَ نْ ُ ْ َ نْ قَ ض نَ ْ َ ُ َ نْ ُ ْ َ نْ َ نْ َت ُ َ َ َّ ُ تَ
ْ
اً 1
� ِم�هم م� ���ى�ح ب�ه و ِم�هم م� ي��� ظِ�ر و ما ب�د لو ا � ب�د ي�ل

از ميان مؤمنان مردانىاند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند.
برخى از آنان به شهادت رسيدند،
و برخى از آنها در [همين] انتظارند و [هرگز عقيدة خود را] تبديل نكردند.

این دنیا با تمامی زیباییها و زشتیهایش تمام میشود .عدهایکهخدامحورند ،ممکن است در سختی
بسیار ،زندگی را سپری کرده باشند و حتی قدر و منزلت آنها هم مخفی مانده باشد و از مواهب یک
زندگی متوسط هم محروم باشند ،ولی به هر حال برای آنها دنیا تمام میشود.
دستة دیگری از مردم کسانی هستند که آنی نیستند که در چشم و دل مردم وارد شده باشند .آنها
ممکن است به عمد یا سهو ،خطا وخالفهایی داشتهاند که مردم از آنها بیاطالع بودهاند ،ولی به هرحال
عامه به آنها احترام کرده و حتی از مواهب یک زندگی خوب نیز برخوردار شده باشند.
دنیا برای اینها هم خواهد گذشت.
اما روز قیامت چهرة حقیقی هر دو گروه مشخص میشود.
زیرا:
حدیث نیک و بد ما كه نوشته شده آشكار ميشود.
قرآن کریم شرایط بسیار تلخِ بدکاران را به خوبی به نمایش میگذارد.
أَ
�ذَ
ُّ ْ
َ َْ
ئِ�ذ َ
َی� َو د ا ل ُم�جْ ِر ُم ل ْو َی� ف� ت� ِد ی ِم نْ� َع ا �بِ َی� ْو ِم� ٍ بِ� ب� نِ��یهِ َ ،و َصا حِ بَ��تِهِ َو � خِ��یهِ ،
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فَ َ َّ ُ ْ
َو �صِ ی�ل�تِهِ ا ل�تِیت��ؤ و �یهِ ،
ْ أَ
ً َُ
1
َو َم ن� �فِی ا ل� ْر ضِ� جَ� ِمی�عا ث� ّم ُی��ن�جِ �یهِ .
در آن روز (روز قیامت) مجرم برای رهایی از آن شرایط دشوار ،دوست دارد فرزند خود را ،همسر خود را،
برادر خود را و ایل و قبیلة خود را و خالصه آنچه در دنیا هست ،بدهد تا مشکلش حل شود.

قبل از آن هم شرایط بد مجرم بهگونهای است که از چهرهاش آثار گناهکاری آشکار است.
ْ أَ قْ
ُ فَ ْ َ �ذُ َّ
ُ ْ َ فُ ْ
� ا ل ُم�جْ ِر ُمو نَ� بِ�سی�ما ه ْم �ی�ُ�ؤ خ� بِ�ا نل�و ا �صی َو ا ل� �د ا ِم.
ی�عر

2

در آن روز (روز قیامت) مجرمین را از قیافة آنها میتوان شناخت و از سر و پایشان بگیرند.
[و در آتش اندازند].

وضعیت ویژه مقربان الهی در قیامت

اولیای الهی به دلیل ایمان وتقوای آنها همواره از عنایات ویژة پروردگار برخوردارند .یکی از این
عنایات ،آسودگي خاطر آنها در هر شرایط است.
افراد متقی روی اصل:
َ
� - 1أ لا � ْك ا ّللَه تَ� ْط َم� نُّ ا ْلقُ�ُل ُ
�.
ئِ� و ب
بِ�ذِ ِر ِ

3

یاد خدا موجب آرامش قلبهاست.

عموم ًا و در روز قیامت به خصوص از یک آرامش ویژهای برخوردارند و هول قیامت برای آنها
از لطف پروردگار مشکلی ایجاد نمیکند.
نَّ ْ ُ تَّ ق نَ َ
ی� َم ف�ا �زًا.
� - 2إِ � ِللم� ِ��

4

مسلم ًا برای پرهیزکاران نجات و پیروزی بزرگی (درقیامت) هست.

ُ
ْ نْ أَثَ ُّ
لس�جُ و د.
 - 3سی�ما ه ْم �فی ُو جُ�و ِهِهم ِم� � � ِرا

5

از قیافههای آنها آثار تقوا و خدامحوری را میتوان خواند.

�َ َ ْ �َ - 4تَ ْل ُ �ؤْ ن�� نَ َ ْل ُ �ؤْ ن�ا � َ� ْسع  نُ� ُ ُه ْ َ� ْ� نَ أَ ْ�د � ْ َ أَ ْ
نِه ْم ...
یهم و �بِ� ی�ما �ِ
یو م رى ا م ِم ی� و ا م ِم تِ ی ى و ر م ب ی � � ی ِ

6

از چه رههای آنها نور مخصوصی ساطع است که پیش رو و پشت سر آنها را روشن میکند.
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«با توجه به شرایط مؤمنین به طور اعم در روز قیامت وضعیت اهـلالبیت(ع) بسیار برتر ،بهتر
و فوقالعادهتر است.
در مورد معرفی ائمه(ع) در روز قیامت ،دو نظر وجود دارد:
الف :معرفی تکوینی .یک نظر این است که همة موجودات عالم به صورت تکوینی انسان کامل
را میشناسند .چون وجود آنها تابع وجود انسان کامل است؛ هرچند به علم خود کامل نباشند.
ب :نظر دوم این است که:

خداوند ،اهلبیت را با این ویژگیها در قیامت به همگان معرفی خواهد کرد.
پس اگر جمالت یاد شده را به صورت دعایی معنا کنیم ،مقصود آن است كه:

مؤمن از خداوند درخواست میکند که در قیامت ،اهلالبیت(ع) را به همگان معرفی کند».

1

َ َ ٌ
 201تا  َ -210لا َد � ٌّ َ لا فَ�ا ٌ َ لا ُ �ؤْ م نٌ َصا ل ٌ َ لا فَ�ا �ٌ َطا ل ٌ
ِح َو لا جَ� بّ�ا ٌرع نِ�ی�د
و نِی و �ضِ ل و م ِ � ِح و
جِ ر
َ
َ
َ
َ
ُ
أ
َ �شَ ْ َ نٌ َ ٌ َ خَ ْ قٌ َ َ ْ نَ �ذَ َك �شَ
ٌ
َ َّ ف ُ ْ َ ا ة ْ ْ
و لا ی�طا � م ِری�د و لا�ل� فِ�ی�ما ب�ی�� ِل� ِهی�د �إِ لا عر�هم ج�ل ل� � م ِركم
ْ
َ ع ظَ� َ خَ� َط ُك ْ َ كَ�َ �شَ �أ � ُك ْ َ تَ� َما َ نُ� ُك ْ َ ص ْد قَ َمقَ�ا عد ُك ْ
�
و
ر
و
ِ
و
ِ
ِ
نِ
و ِ م ِر م و ِ ب ر
م
م ِم
م
َ ثََ تَ َ قَ ُ ْ �� َ ،شَ َ ف َ َ َ ّ ُ ْ َ َ نْ َ ُ ْ نْ َ ُ
و � ب�ا � م�ا ِمكم و ر� محِلكم و م� ل تِ�كم ِع�د ه
�زِ
َ َكَ َ َت ُ ْ َ َ ْ َ خَ َّ َت ُ ْ َ َ ْ َ قُ� ْ َ ْ َ ُ ْ ُ
� َم ن� ل تِ�ك ْم ِم ن�ه.
و را م�كم علی�هِ و �ا ص�ك لد �
م یهِ و ر ب �زِ
ن شایستهاى ،و نه فاجر بدكارى ،و نه گردنكش لجوجى،
و نه پستى و نه واالیى ،و نه مؤم 
و نه شیطان نافرمانى ،و نه خلق دیگرى كه در این میان گواه باشد،
مگر اینكه خدا بر آنان بشناساند،
جاللت امر شما ،و عظمت مقام ،و بزرگى شأن ،و كامل بودن نور ،و درستى مسندها،
و ثابت بودن مقام ،و شرافت موقعیت ،و منزلت شما را نزد خویش،
و كرامتتان را بر او ،و خصوصیتى كه نزد او دارید و نزدیكى مقامى كه نسبت به او براى شماست.

آری ،تمامی موجودات عالم اعم از خوب و بد همان گونه که گفتیم ،به مقام شامخ شما آگاه میشوند؛
مقام شامخ هم شرح داده است.
َ َ ةَ أَ ُ

 – 1ج�لا ل� � ْمرِک ْم :عظمت موضع شما.

َ ََ ُ

َ – 2و ِع ظ� َم خ�طرِک ْم :و فوقالعادگی منزلت شما.
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َ أْ ُ

َ – 3وکِ بَ�َر �ش � �نِک ْم :و بزرگی مقام و رتبة شما.

-4

َ

ُ ُ

َو ت� َما َم ن�و رِک ْم :و تمامیت و مطلقیت نور شما.

ْ َ قَ
ُ
َ – 5و ِصد ق� َم�ا ِعدِک ْم :و درستی و راستی جایگاه ویژة شما.
َ ثََ تَ قَ ُ
� َم�ا مِک ْم  :و برقراری و ثابت بودن پایگاه شما.
 -6و � ب�ا
ّ
َ
ْ ُ
َ فَ َ ُ
َ -7و ��ش َر� َمحِلک ْم َو َم ن� ل�تِک ْم  :و شرافت و بلند مرتبگی ظرف شخصیتی با مظروف فوقالعاده.
�زِ

این همه مقام وجایگاه بلند و پایگاه پایدار در نزد خداوند متعال نشانگر فوقالعاده در فوقالعاده
بودن خود شماست.
خداوندی که قدرت تفکر ،اندیشه و حتی خیال هم به دامنة عظمت آن ابرقدرت بیهمتا وهمیشگی
نمیرسد،اینهمهجایگاهدرنزدچنانخدایی،نشانگرآناستکهبخشکمیازامتیازاتشمادنیاییاست؛
زیرا دنیا ظرفیت انتشار مقام ائمه را ندارد .به همین دلیل ائمة اطهار در سرای دیگری خواهند درخشید.
اولین واکنش عبد در برابر موال

اصوالً یک انسان متعالی وقتی در برابر یک موضوع خیره کننده قرار میگیرد و یا شخص بزرگ
و با معنویتی را مشاهده میکند و یا از عطایای فوقالعادهای بهرهمند میگردد ،به عکسالعملهای
متفاوتی دست میزند:
 – 1واکنش ،عالمت انسان عاقل و متعادل است.
 – 2واکنش ،امری طبیعی و فطری است.
مشکلی که بعضی از بندگان دارند ،این است که در برابر منعم خود تسلیم نیستند.
تسلیم یکی از زیباترین واژهها در ادبیات و در عرفان است.
تسلیم بودن در برابر خداوند،
دلیل بر عقل و منطق و علم است.

چقدر خوب است که ما زمام امور خود را به دست حکیمی عادل ،کریم ،رحیم ،رحمان ،صبور،
بردبار ،عیبپوش وبخشندهای بدهیم که خالق و رازق ماست و دنیا و آخرت ما مربوط به اوست.
قبل از پرداختن به موضوع تسلیم بودن و تسلیم شدن در برابر خداوند و در برابر ائمة اطهار(ع) یک
موضوع مقدم برآن است و آن موضوع شکرگزاری است.
اگر انسان عاقل باشد و نعمت را بشناسد و معرفت نسبت به صاحب اصلی نعمت داشته باشد،
باید سپاسگزا ِر صاحب نعمت گردد.

شرح زيارت جامعة كبيره

این هم امری طبیعی و غریزی است .مشکل بسیاری از افراد خالفکار ،سپاسگزار نبودن است...
بنابراین عرض ارادت به ساحت مقدس ائمة اطهار(ع) سپاسگزاری از خداوند به دلیل توجه ویژه به ما

به خاطر اعطای چنان بزرگان برای راهنمایی ماست.
أُ
أَ أَ ْ ُ أُ أَ ْ
� -211بِ� �بِی � ن� ت� ْم َو � ّمِی َو � هلِی َو َما لِی َو � ْ�سَر�تِی.

پدر و مادرم و خانواده و اموال و تبارم به فدای شما باد.

فداکاری در راه خداوند و یا در راه ائمة اطهار(ع) به دو چیز بستگی دارد:

 – 1شناخت از خداوند و یا شناخت از ائمه(ع).

 – 2شناخت از خود.

ی ما به میزان معرفت نسبت به خدا و محبوب ماست.
عمدة فداکار 

یک شیعة متعهد وپاکباز ،وقتی متوجه میشود که خداوند در نهاد ائمة اطهار(ع) که رهبران مادی و
معنوی هستند ،چقدر فضیلت و ویژگیهای منحصر به فرد قرار داده است،
حیران میماند و سرگردان میشود که:
اینها چقدر بزرگ و فوقالعادهاند.

ازطرفی یک شخص متعهد وقتی به مقام واالی ائمة طاهرین(ع) معرفت پیدا میکند ،به طور فرعی
متوجه میشود که خداوند سبحان قلمرو مسلمانان و شیعه را تا کجا در نظر گرفته است که رهبران و
پیشوایان آنها اینگونه خواسته است؛ اینجاست که اولین واکنش را نشان میدهد و میگوید:
 پدر من ،مادر من ،خانوادة من ،اموال من ،ایل وتبار من و خالصه همة هستی من،در مقابل بزرگی ائمة اطهار(ع)،
چیز با ارزشی نیست.

اصوالً اگر همة کره زمین هم متعلق به ما بود ،باز هم در برابر آنها عددی محسوب نمیشد و میبایست
در فهرست اهدایی ما به ساحت ائمه قرار میگرفت.زيرا:
تمامی داراییهای ما از هر نوع که باشد:

اوالً :همة اینها مادی است و ماده در برابر معنی ،هر قدر هم که باشد ،رنگ میبازد.
ثانی ًا :معنویت است که ارزش انسانها را تعیین میکند ،نه چیز دیگر.
ثالث ًا :همة همین اشیا هم تعلق تام به خداوند منان دارد.
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بنابراین:

اگر پدر و مادر و خانواده و اموال و ایل و تبار در خط خدا نباشند،
بهتر است نباشند.

ولی اگر خدامحورند ،وظیفة ذاتی آنها فداکاری در راه خدا و یا انفاق برای خداست.
ازطرف دیگر همة امکانات و اشیایی که در دست ماست ،موقت است .دیری نمیگذرد که باید
عم ًال دست از همة اینها بشوییم وبرویم.
به قول سعدی:

ای نفس اگر به دیدة تحقیق بنگـری

درویشی اختیار کنـی بـر توانگری

ای پادشاه شهـر چو وقتت فرارسد

تـو نیـز بـا گـدای مح ّلـت برابری

گر پنـج نوبتت به د ِر قصـر میزنند

نوبت به دیگـری بگـذاری و بگذری

گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست

بشناس قدر خویش که دریای گوهری

حافظ هم بیت زیبایی در ناپایداری دنیا دارد:
این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست

خـش بـبینـم و تسلیـم وی کنـم
روزی ُر َ

پس اموال تمام ًا متعلق به خداست و باید به امر او و در راه او انفاق شود.
ْ أَ
َّ
َّ َ
� َو ما �فِی ا ل� ِْر ضِ�.
لِلِه ما �فِی ا لسمو ا تِ

1

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ،از ِ
آن خداست.

ثُ َّ
َ ّ
لسم ا َ ْ أَ ْ
ض.
م�را � ا
ِ و لِلِه ی
� و ا ل� ر�
وو تِ

2

میراث آسمانها و زمین از ِ
آن خداست.

اما از یک منظر وظیفة عبد ،ایثارگری در راه معبود است؛ مهمتر از اموال ،جان خود ماست.
این کلمة جا ِن ما ،مثل ِ
اموال ما غلطانداز است .ما کهایم؟ وچهایم؟ کجا بودیم؟ کجا میرویم؟
در این حرکتها ما چهکارهایم؟ وچقدر از خود اختیار داریم؟...
راستی که ما هیچیم؛ اگر خدامحور نباشیم .اگر خدامحور هم شدیم ،میخوانیم:
َّ َّ َّ َ
�إِ ن�ا لِلِه َو �إِ ن�ا �إِ ل ْی�هِ را جِ� ُعو نَ�.

3

ما همه از خداییم و به سوی او برمیگردیم.
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آیا با این حساب ،فداکاری جان در راه خدا ،نیل به ِلق�ا ُء ا ّللَه به صورت «میا نبُر» نیست؟
اگر اینگونه هست ،که هست؛
سر چه باشد کـه فدای قدم دوست کنم

این متاعی است که هر بیسر و پایی دارد

تفاوتی نمیکند كه ما مال وجان خود را در راه خداوند بدهیم و یا در راه ائمة اطهار(ع).
چرا كه:
خداوند ،ائمة اطهار(ع) را با آن ویژگیهای فوقالعاده،
برای هدایت ما به طرف خودش فرستاده است.
با یک نگاه عمیقتر در زیارت جامعه و در بررسیهای میدانی همین فرازها به سه نکته میرسیم:
 – 1خداوند ،خالق همة هستی و مدیر و مدبّر همة هستی و مالک وصاحب همه چیز وهمه کس است.
 – 2ائمة اطهار(ع) برترین ،بهترین ،واالترین و ارزشمندترین موجودات عالم هستیاند و خداوند
آنها را به عنوان امام ،ولی و رهبر ما برای خدامحوری قرار داده است.
 – 3ما نیز فوقالعاده در فوقالعادهایم ،اگر خود را به خوبی بشناسیم و از ائمة اطهار(ع) پیروی کنیم
و برای موفقیت آنها همواره آماده ،همراه و همگام آنها باشیم و در صورت لزوم مال و جان خود را نثار
آنها کنیم.
ُ
َ
َ
ْ
و این یک قرائت از :بِ�ا �بیِ ا ن�تُ� ْم َو ا ّمیِ ...است.
َ َ

ُ

زیارت جامعه در حقیقت قبل از اولین فراز «بِ�ا �بیِ ا نْ�تُ� ْم َو ا ّمیِ» تا حدی تغییر لفظ پیدا میکند.
توضیح ًا اینکه زیارت جامعه بعد از فرازهای عظیم ،شگفت وفوقالعادة اولیه و فرازهای بیانی
دعا تمام ًا ما از قول معصوم(ع) ،ائمه را مخاطب قرار میدهیم...
خَ�َلقَ� ُك ُ ا ّللَُه �أَ نْ� َ ا اً فَ� َ َعَل ُك ْ �َع ْ ُم ْحد ق�� نَ
ی�
و ر �ج م بِ ر�شِهِ ِ ِ
م
َ
َ تَّ َ نَّ َ َ ْ نَ ُ ْ فَ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ت أَ نَ َُّ َ
ُ
ف
ْ
ت
1
ن
ح�ى م� علی��ا بِ�كم ��ج علكم �فِی ب�ی�و �ٍ � �ذِ � ا لله ا � �ر�ع ...
شما را از جنس نور آفرید و شما را عرشنشین کرد.
شما به جایی رسیدید که به خاطر شما و رهبریتان ،بر ما منت نهاد،
و شما را در سرایی قرار داد که ارتقای دایمی ساکنان آن را مد نظر دارد.

میشود تا آخر عمر این فراز زيبا را مستمر خواند و با افتخار زندگی را عطر و بويي جانفزا بخشيد.

 -1تهذیباألحكام ،ج  ، 6ص . 89

227

228

رضوان معارف

پس از همین فراز است که ما تحت تأثیر این همه شکوه و فضیلت قرار ميگيريم و میگوییم:

پدر و مادر ما و اهل ما و ایل و تبار ما فدای شما باد.

ُ

َ َ نْ تُ ْ
ً
اصوال در این زیارت که به درستی به زیارت جامعه معروف شده است پنج ترجیعبند :ب�ا �بِی ا ��م

َو ا ّمی دارد .با این تفاوت که در این فرازها میخوانیم:
أَ أَ ْ ُ

أُ

أُ

أَ ْ

� – 1بِ� �بِی � ن� ت� ْم َو � ّمِی َو � هلِی َو َما لِی َو � ْ�سَر�تِی :پدر و مادرم و اهل و مال و طایفهام فداى شما باد.

که شرح آن گذشت.

أَ أَ ْ ُ أُ نَ فْ
أَ ْ
� - 2بِ� �بِی � ن� ت� ْم َو � ّمِی َو ���سِی َو � هلِی َو َما لِی :پدر و مادر و خودم و خویشانم و زندگانیام فدای شما باد.
َ َ ْ ُ ُ نَ فْ
َْ
 - 3بِ�ا �بِی ا ن� ت� ْم َو ا ّم َو ��� َو ا هل َو َما ل :پدر و مادر و خودم و خویشان و اموالم فدای شما باد.
سیِ یِ یِ
یِ

فراز سوم مانند فراز دوم است.

َ َ ْ ُ ُ َ فْ
 - 4بِ�ا �بِی ا ن� ت� ْم َو ا ّم َو ن��� :پدر و مادر و خودم فدای شما باد.
یِ
سیِ
َ َ ُْ

ُ

َ فْ

 - 5بِ�ا �بِی ا ن� ت� ْم َو ا ّم َو ن���  :پدر و مادر و خودم فدای شما باد.
یِ
سیِ

فراز پنجم هم مانند فراز چهارم است.
مقصود از آوردن این جمالت ،آن هم پنج بار،تأكيد بر یک نکتة بدیع و روشن است كه میخواهد
به ما بياموزد ،تلقین و تکرار نماید كه به یاد آوريد و سپس در ذهن و باطنتان ضبط نماييد ،که:
طبق فرمان خداوند سبحان:

َ نَّ ُ أَ ْ َ ْ ُ �ؤْ ن نَ أَ ْ ُ
1
ا ل�� ّ
ی� ِم نْ� � ن� ف� ِسِهم.
بِی � و لى بِ�ا لم ِم��

ت
پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیكتر] اس 

پیامبر از هر حیث نسبت به مؤمنین در اولویت است .حفظ جان پیامبر(ص) به عهدة مؤمنان است.
مسلمانان باید با تمام وجود و امکانات از جان پیامبر(ص) حفاظت کنند؛ حتی به قیمت جان باختن
همةمسلمانان.
یک فراز تلخ تاریخی

مشرکین در جنگ اُ ُحد كه در روز جمعه پنجم شوال سال سوم هجری روي داد ،به قصد انتقام از
پیامبر(ص) به دلیل شکست در جنگ بدر به حومة مدینه آمده بودند .پیامبر(ص) از قبل سپاه محدود
خود را آماده کردند و برای دستههای سواره و پیاده فرمانده تعيين كردند .راههای نفوذی دشمن را به
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دقت توسط سربازان آمادة جنگ بستند؛ ولي متأسفانه به دلیل بیانضباطی آن گروه که تنگة پشت
جبهه را رها کرده بودند ،از همان نقطه بیشترین خسارت را دیدند.
خالدبن ولید از سران بتپرست که در همان منطقه و با فاصلة کمی کمین کرده بود تا از پشت به
مسلمانان حمله کند ،به مجرد خروج مسلمانان از همان نقطه ،نخست تنگه را گرفت.
سپس تعداد معدودی از نیروهای اسالم که هنوز امر پیامبر(ص) را اجرا میكردند و از رها کردن
محل مأموریت ،خودداری كرده بودند ،با شمشیر به شهادت رساند .آنگاه خالد از غفلت مسلمانان سود
برد و از پشت به مسلمانانی که در تعقیب مشركین -كه تعدادی از آنها را کشته و جمعی را مجروح کرده
بودند -در یک حرکت برقآسا آن جمع مسلمین را غافلگیر كرد ...و شرایط به کلی عوض شد .جنگ که
در گامهای اول به سود مسلمانان پیش رفته بود ،تغییر مسیر داد و جمعی در حدود  70نفر از جمله حضرت
حمزه عموی پیامبر کشته و در حدود  70نفر نیز مجروح شدند و بر بدن مبارک امیرالمؤمنین(ع) که به
قیمت جان خود از پیامبر(ص) حمایت میکردند 90 ،زخم کاری وارد آمد.
هنگامی که بتپرستهای قریش به تحریک ابوسفیان به طور گروهی و فردی به پیامبر(ص)
حمله میکردند ،حضرت امیر (ع) به دستور پیامبر(ص) حمله نموده و با کشتن بعضی از آنها موجب
متواری شدن بقیهشدند.
این فداکاری امیرالمؤمنین(ع) موجب شد که امین وحی نازل شد و فداکاری آن حضرت را نزد
پیامبر ستود و گفت:
 این نهایت فداکاری است که این افسر از خود نشان میدهد.رسول خدا(ص) گفتة امین وحی را تصدیق کرد وگفت:
 من از علی هستم و او از من است.ناگهان ندایی در میدان با این مضمون شنیده شد:
ّ�ذُ ْ َ َ
َ فَ َ َّ َ ّ َ
ا �� ا ع
ی لا َس ْی� ف� اِ لا و ا ل ف�ق�ا ر.
ل تی اِ ل ل ِ

1

هیچ شمشیری چون ذُوال ِفقار و هیچ جوانمردی مانند علی نیست.
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َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ً
ـن أَب ِیـهِ(ع) قَالَ
َ
یس َع ِن ابْ ِن أب ِی الخَ ط ِ
الصـاد ِِق َع ْ
اب َو غ َْی ِر ِه ذك َر ُه ْم َجمِیعا َع ِن ابْ ِن أب ِی ُع َم ْی ٍر َع ْن أبَ ِ
ان بْ ِن ُعث َْم َ
[معانی األخبار] ابْ ُن إِ ْد ِر َ
ان َع ِن َّ
َر ُس ُ
الس َما ِء َی ْو َم ُأ ُح ٍد لاَ َس ْی َف إِلاَّ ُذو الْ َفقَا ِر َو لاَ َف َتى إِلاَّ َعل ٌِّی َف َعل ٌِّی أَخِی َو أَنَا أَخُ و ُه.
ول اهلل(ص) إِ َّن ُم َنادِی ًا نَا َدى فِی َّ
َ
اق َحدِی َث ُه َم َع ال َّرشِ ی ِد إِلَى أَ ْن ق َ
َ
َ
َال إِ َّن الْ ُعلَ َما َء
م
ى
ل
إ
ه
ع
ف
ر
ه
د
ا
ن
س
إ
ب
ه
ِی
ب
أ
ن
ع
د
و
م
ح
م
ن
ب
د
م
ح
م
ن
ب
ِئ
ن
ا
ه
الرضا(ع)]
ر
أخبا
[عیون
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
وسى بْ ِن َج ْع َف ٍر(ع) َو َس َ
ُ
ِ
َ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
ِ
َ
َ
ُ
َّ
ُ َ
ْ ُ
ْ َ ُ
ْ َ َ
َال َج ْب َرئ ُ
َق ِد ْاج َت َم ُعوا َعلَى أَ َّن َج ْب َرئ َ
ول اهللِ ث َُّم ق َ
ِیل َو أَنَا ِم ْن ُك َما َیا َر ُس َ
َال لأِ َنَّ ُه ِم ِّنی َو أَنَا ِم ْن ُه َفق َ
َال َی ْو َم ُأ ُح ٍد َیا ُم َح َّم ُد إِ َّن َه ِذ ِه لَ ِه َی الْ ُم َو َاسا ُة م ِْن َعل ٍِّی ق َ
ِیل ق َ
َال
َّ
لاَّ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِیم الخَ َب َر .
لاَ َس ْی َف إِلاَّ ُذو الْ َفقَا ِر َو لاَ َف َتى إِ َعل ٌِّی َفك َ
ان ك َما َم َد َح اهلل َع َّز َو َجل ب ِ ِه خَ لِیل ُه (ع) إِذ َیقُول َف ًتى َیذك ُر ُه ْم ُیقال ل ُه إِبْراه ُ
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این در شرایطی بود که گروه بسیاری از مسلمانان اعم از مهاجر وانصار از میدان جنگ فرار کردند
ِ
دشمـن کافـ ِرخـونخـوار تنها گذاشتند وآن همه خسارات معنوی ،مادی و
و پیامبر(ص) را بین انبوه
حیثیتی به بار آوردند .اما موضوع آنها به همین جا ختم نشد؛ زیرا به نص قرآن کریم همة کسانی که از

میدان جنگ اُ ُحد فرار کردند ،کافر شدند و به سوی جاهلیت میل پیدا کردند.

قرآن میفرماید:

َ ُ َ َ ٌ َّ َ ٌ قَ ْ خَ َ ْ ْ قَ ْ ُ ُ أَ فَ ْ َ أَ قُ َ ْ ََ ُ َ أَ
ُ
ُ
ّ
� م ن ��ل ا ل ّ ُس � � ن ما ت
ت
� � ْو � تِ�ل ا ن�ق�ل بْ� ت� ْم على � ْعق�ا بِ�ك ْم،
و ما محمد �إِ لا رسول �د �ل ِ � ب ِهِ ر ل �إِ �
َ َ
فََ ُ ََّ َ ْ ً
َ َ نْ َ نْ قَ ْ َ
ّ ُ �شّ ك � 1
� علىَع ِق�بَ� ْی�هِ �ل نْ� َی� �ض� َّر ا لله �ش ی� ئ�ا َو َسَی��جْ �زِ ی ا لله ا ل ا ِری�ن.
و م� ی���ِل ب
محمد(ص) پیامبری است مانند پیامبرانی که قبل از ایشان مبعوث شدند،
آیا اگر او بمیرد یا كشته شود ،از عقیدة خود برمىگردید؟
و هر كس از عقیدة خود بازگردد ،هرگز هیچ زیانى به خدا نمىرساند؛
و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مىدهد

علاّ مه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل همین آیه از قول راغب مینویسد:
َ
َ َ َ
َ
 ( اِ نْ�قَ�َل بَ� َعلی َعقَ� ب��یه) یعنی ( اِ ْرتَ� ّد َعلی �آث�ا َر ُه َما ق� َصصاً) میباشد .چون رجوع به سوی گذشتگان را جزبرای شرطی که موت و یا قتل پیامبر(ص) است ،قرار داده ،ناچار مراد از این رجوع ،برگشت از دین
است ،نه اعراض و روگردانی از جنگ؛ زیرا بین قتل و یا موت پیامبر و بین فرار از جنگ ارتباطی
2
نیست .ارتباطی که هست ،بین موت و یا قتل پیامبر با برگشت به سوی کفر بعد از ایمان است.
همانگونه که مشاهده میشود ،یک مسلمان متعهد باید:
 – 1حفظ جان پیامبر(ص) را بر حفظ جان خود مهمتر بداند.

 – 2در صورتی که الزم باشد ،عالوه بر مال ،جان خود را هم فدای پیامبر کند.

 – 3فداکاری در راه خداوند و پیامبر و ائمه معصومین(ع) به تمرین نیاز دارد.
بنابراین در این پنج فراز از زیارت جامعه ،به صراحت از معصوم میآموزیم که:

همیشه آمادهایم تا جان خود و پدر و مادر و اهل وعیال و فامیل و ایل وتبار خود را،
برای بقای اسالم،

و بقای ائمة اطهار(ع)،
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زیارت جامعه پنج بار این اعتقاد را تکرار میکند ،تا کام ًال بیاموزیم و آن را به کار بندیم.
َ َ ُْ ُ
این بود مختصری از فلسفة :بِ�ا �بِی ا ن� ت� ْم َو ا ّمیِ.
که ذکر شد.
أُ
أَ أَ ْ ُ أُ أَ ْ
�بِ� �بِی � ن� ت� ْم َو � ّمِی َو � هلِی َو َما لِی َو � ْ�سَر�تِی،
ُ
ُ
َ
أ �شْ ُ ََّ َ أ �شْ ُ ُ ْ أ نّ ُ �ؤْ نٌ ُ ْ َ َ آ َ نْ تُ ْ
� ِهد ا لله و � ِهدكم � �ِی م ِم� بِ�كم و بِ�ما � م��م
پدر و مادرم و اهل و مال و طایفهام فداى شما.

خدا و شما را گواه مىگیرم كه من به شما و به آنچه شما ایمان آوردید ،باور دارم.

این فراز از زیارت جامعه تا حد چشمگیری جهتگیری متفاوتی نسبت به فرازهای قبلی دارد.
یعنی تا این فراز ،حضرت امام هادی(ع) فضایل ومناقب ائمه را برشمردند،

ولی از این فراز به بعد،

وظایف خطیر پیروان آنها را متذکر میشوند و یادآوری میکنند.

ما هم به تبعیت از تغییر شکل زیارت ،شمارة فرازها را تغییر میدهیم تا شیعیان و عالقمندان پس
از معرفت کاملی که از حدود  211فراز یافتند ،وظایف خود را از حدود  83فراز پيش رو بیابند:
أَ ّ

ُ

ْ

� � –1نِی ُم�ؤ ِم نٌ� بِ�ك ْم( :من خدا و شما را گواه میگیرم که) من به شما ایمان دارم.

آ ُْ

َ –2و بِ� َما � َم ن� ت� ْم �بِهِ  :و به آنچه شما ایمان دارید هم ایمان دارم.

َ ُ ُ

ُ
فِر ب� ِعد ِّوک ْم :به دشمنان شما کفر میورزم.
 –3کا � ِ

َ –4و بِ� َماک�رت� ْم ب ِ ِه :و به آنچه که شما به آن کفر میورزید ،من نیز کفر میورزم.

َ فَ ْ ُ

َ أْ ُ

َت

� ٌر �بِ�ش � نِ�ك ْم :به مقام ویژة شما آگاهی دارم.
ُ –5م ْس� بْ� صِ

َ َ َ فَ ُ

َ ََ

َ –6و بِ� ض�لا ل ةِ� َم نْ� خ�ا ل�ک ْم :همچنین به گمراهی همة کسانی که از د ِر مخالفت با شما درآمدهاند.

َُ

ُ –7م َو ا ل لک ْم :دوستدار شما هستم.

َ

ٍ

َُ

َ ْ َ
ل�ا ئ�ک ْم :همچنین دوست دوستان شما هستم.
 –8و لا و ی

ٌ ََْ ُ
ُ –9م ب�ْ�غِ�ض ِلا عد ا �ئک ْم .نسبت به دشمنان شما بغض دارم.
َُ

َ –10و ُمَعا ٍد له ْم :و دشمن آنها هستم.

ْ

َ ُ

ِ –11سل ٌم ِل َم نْ� َسا ل َمک ْم :با کسی که از د ِر صلح با شما درآمده است ،در صلح هستم.

ُ

َ
َ
قٌ
قَّ قْ ُ
ُ –13م ِح� ق� ِل َما حِ �� ت� ْم :آنچه را شما حق میدانید ،من هم حق میدانم.

 َ –12ح ْ ٌ
� ِل َم نْ� حا َرَب�ک ْم :ولی با آنکه از راه جنگ با شما وارد شده ،در جنگ دایم هستم.
و رب
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ٌ

ََ ْ َ ْ ُ

ُ –14م بْ�طِ ل ِل َما ا ب�طل ت� ْم :باطل را آن میدانم که شما باطل میدانید.

ٌَُ

ُ –15مط�یع لک ْم :خالصه آنکه :در تمامی این امور مطیع،تابع و پیرو شما هستم.

همة این موارد پانزدهگانه ،خروجی پیروی از آنها واعتقاد راسخ به والیت آنهاست.
یک نکته مهم

پس از بررسی شکلی موارد پانزدهگانة فوق تنها چیزی که به ذهن خطور میکند ،این است که:
 یک شیعه متعهد و والیتمدار باید به آنچه دربارة ائمه(ع) از زبان ائمه میشنود،ایمان داشته باشد؛

زیرا :

امام هادی (ع) از تدوین منظومة عظیم والیت شناسی،

 که به زیارت جامعه معروف است-دو هدف داشتهاند:

 – 1معصومشناسی

تا قبل از امام دهم(ع) به دلیل حاکمیت جور و طوالنی شدن استبداد اموی وعباسی ،ائمة اطهار(ع)
فرصتمعرفیخودرانداشتند.وقتیمردم،امامانمعصومراآنگونهکهبایستهاست،نشناسند،حاکمیت
توحید مقدور نخواهد شد؛ زیرا زماني كه مردم ائمه را با آن مقام واال بشناسند ،به آنها عشق میورزند و
توصیههای آنها را میپذیرند.
با این مقدمات وتمهیدات است که حاکمیـت اهلل  -که خواست خداوند و مقصود نهایی از بعثـت
انبیای الهی است  -محقق میشود.
 – 2شیعهشناسی

قرآن کریم میفرماید:

أَ ُّ َ َّ�ذ � نَ آ ُ آ ُ
ّ
ی� � َم ن�و ا � ِم ن�و ا بِ�ا للِه َو َر ُسولِهِ 1.
ی�ا � ی�ها ا ل
ای کسانی که ایمان آوردهاید!
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افراد فراوانی هستند که از شیعه بودن ،نام آن را دارند .کم نیستند شیعیانی که به شکل ظاهری شیعه
عمل میکنند .صد البته سنیهایی هستند که هیچ کدام از ظواهر اسالمی را هم ندارند ،ولی در مواقع
متعصبتر میشوند...
لزوم از هر مسلمان معتقدی ّ
امام هادی(ع) ضمن معرفی ائمة اطهار(ع) به هواداران خود ،غیرمستقیم به آنان میآموزند که به
چه اموری باید اعتقاد داشت وتا چه اندازه بايد پای اعتقادات خود ایستاد.
دشمنی با دشمنان اهلالبیت(ع) از همین رهنمودها حاصل میشود واعتقاد به این نکتة مهم که:
َ َ
َ
َ َ فَ ُ
َ أْ ُ
ُم ْس ت� بْ� صِ� ٌر �بِ�ش � نِ�ك ْم َو بِ� ض�لا ل ةِ� َم نْ� خ�ا ل�ك ْم .

به مقام واالی شما آگاهم و به گمراه بودن دشمنان شما اعتقاددارم.

به عبارت دیگر زیارت جامعه عالوه بر آنکه یک منظومة عظیم والیتشناسی است،
یک کتاب مبسوط شیعهشناسی هم هست.
فرازهای زیارت جامعه علن ًا به ما میآموزد که:
شیعه این گونه باش!

برداشتهایی از این فراز

حضرت امام هادی(ع)  5وظیفة یک مؤمن را در برابر امام معصوم برشمردهاند.
جالب است اشاره کنیم در فرازهای ا ّولیة زیارت جامعه نخست ائمة اطهار(ع) را با آن ویژگیها
شناختیم ،حال خود را باید از دید ائمة اطهار بشناسیم تا به وظایف خود بهتر عمل کنیم و شکر نعمت
به جای آوریم؛ زیرا:
اوالً :بدانیم که :باالترین نعمتها ،نعمت والیت است.
ثانی ًا :نعمت پایدار را ،شکر پایدار الزم است.

ثالث ًا :بدانیم که :نعمت گسترده را ،شکر گسترده الزم است.

بنابراین با توجه به اینکه خداوند متعال پس از آنکه تمامی نعمتهای مادی بهشت را که برای
مؤمنان فراهم کرده است ،برمیشمارد ،میفرماید:
َّ أَ ْ
ْ
َو رِ�ض و ا نٌ� ِم نَ� ا للِه �كبَ�ر.

1
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رضوان الهی باالتر از بهشت و نعمتهای بهشتی است.
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دربارة رضوان میتوان گفت:

همراهی ،همنفسی ،همسایگی و همکالم شدن با ائمة اطهار(ع) است.

بنابراین وقتی مؤمن به جایگاه خود نزد ائمه(ع) واقف شد ،هرچه دارد باید بدهد تا شاید شکرانة
این همه نعمت را به جای آورده باشد.
پس به برکت رهنمودهای امام هادی(ع) ،مؤمن باید خود را در آیینة ائمه(ع) بیابد و از روی
نسخة حیاتبخش آنها اعتقادات خود را تنظیم و اصالح کند و به خاطر بسپارد و پاسدار دایمی آنها
باشد.
نظر به اینکه نمیتوان این اعتقادات را ساده گرفت و سهلانگاری در آنها نمود ،در طالیة این فراز
بسیار بلند و مهم ،خدا را و خود ائمه را به شهادت میگیریم:
ُ
ََ ُ
�أ �شْ ه ُد ا ّلله َو �أ �شْ ه ُد ُك ْ ...
ِ م
ِ

خداوند متعال و شما را به شهادت میگیرم...

چون خدای متعال از ظاهر و باطن ما آگاهی کامل دارد ،بنابراین در این ادعاها و اظهارات نباید
کمترین شبهه و شکی وجود داشته باشد.
هرجا که بحث دین ،اسالم و والیت ائمه مطرح است،
ابتدا باید خود را بیش از پیش در محضر خدا بدانیم؛
خدایی که از ظاهر و باطن ما آگاه است،
و از ن ّیت ما اطالع کامل دارد.

بنابراین ،اظهارات ما باید برخاسته از اخالص ،صداقت و مسؤوليتپذیری باشد.
پس خداوند و ائمة معصومین(ع) را به شهادت میگیریم .سپس  15نوع از باورهای اعتقادی و
والیی خود را تکرار میکنیم:
اوج این دستاوردهای والیی ،یک مورد ،باو ِر زیر است:
َ َ ُْ
َ ٌ ُ ُ
كا �
فِر بِ�َعد ِّوك ْم َو بِ� َماك ف�رت� ْم �بِهِ ...
ما به دشمنان شما ،که:
دشمنان باورهای دینی و اعتقادات اصیل اسالمی هستند،
کفر میورزیم.

این یک خط اعتقادی وسیاسی ثابت است که غیر از ائمة معصومین(ع) هرکس حتی از دین هم
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دم زند ،فریب و دامی بیش نیست.
در طول تاریخ شیادان فراوانی بودهاند که لباس دین پوشیدند تا بهتر به اسالم صدمه بزنند.
بنیام ّیه عموم ًا و معاویه به خصوص از مصادیق این خط هستند...
عالوه بر آن،
به تمامی چیزها واشخاصی که ائمه نسبت به آنها کفر میورزیدند،
ما هم کفر میورزیم.
موضوع مهم دیگر که یک خط پایدار و مستمر است و تا قیامت کشیده میشود و امتداد دارد،
چرا جنگ بین کفر و اسالم روی دیگر این ّ
سکه است.

جنگ بین حق و باطل است.

از آغاز خلقت و از همان زمان که نخستین جنگ بین هابیل وقابیل روی داد ،هابیل حق بود و
قابیل باطل .این خط در تمامی طول تاریخ  5یا  8هزار سال گذشته دوام داشته است.
پیامبران مظهر حق بودهاند و دشمنان آنها نظیرعاد ،ثمود ،فرعون ،شَ داد و بنیاسرائیل دشمنان
بالقوه وبالفعل آنها محسوب میشدند .در زمان ائمة اطهار نیز اینگونه بود .تمامی  13سالی که پیامبر
رحمت در ّ
مکه حضور داشتند ،لحظهای از دشمنی بتپرستان قریش به زعامت ابوسفیان در امان نبودند.
 10سال پس از هجرت هم تقریب ًا بیشتر وقت پیامبر به جنگ و یا خنثی کردن توطئة جنگافروزان
میگذشت و عمدة این جنگها ،با زعامت ابوسفیان کافر مشرک بود.
بعد از ارتحال پیامبر و در زمان امیرالمؤمنین علیبنابیطالب جانشین برحق پیامبر ،دشمنان حق
مجسم شتافتند .این جنگهای تمامنشدنی
در لباسهای متفاوت -ولی با شعار واحد -به جنگ با اسال ِم ّ
که در تمامی دوران  4سال و  9ماه و  8روزة حکومت مولی ادامه یافت ،آرامش را از حکومت مولی
گرفت و همة این جنگها و ناهمواریها از ناحیة معاویه فرزند ابوسفیان هدایت میشد.
نهجالبالغه مشحون از شرح بسیاری از همین توطئههایی است که علیه امیرالمؤمنین(ع) صورت
گرفته و زندگی سیاسی امام حسن و امام حسین(ع) بینیاز از توضیح بیشتر است.
اماممجتبی(ع)ازتوطئةمعاویهوامامحسین(ع)ازتوطئةیزیدبنمعاویهبنابوسفیاندچارمشکالت
عدیدهشدند.بنیامیهکهازآغازبهدنبالریشهکنیاسالمبودند،پیامبرواهلالبیتراموانعانعطافناپذیر
نقشة شوم خود میدیدند .بنابراین به اشکال مختلف به دشمنی با آن ذوات مقدس برخاستند و سرانجام
آنها را به قتل رساندند ،تا راحتتر بتوانند شرک را مجدداً مستولی کنند...
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اكنون هم اگر بنیام ّیه ،بنیالمروان و بنیالعباس نیستند ،همفکران آنها در همه جا حضور دارند و
مانع اساسی افکار پیامبر واندیشههای ائمة اطهار(ع) هستند.
پس :جنگ بین اسالم و کفر دایمی است.
ُ
َ
این است معنای گستردة :س ْل ٌ ل َم نْ َسا َل َم ُك ْ َ َح ْ ٌ َ نْ َ َ ْ
مو ر ب
ِ مِ �
� ِلم� حا رب�كم
با کسی که از د ِر صلح با شما درآمده است ،در صلح هستم.

و با آنکه از راه جنگ با شما وارد شده ،در جنگ دایم هستم.

البته همة اینها به طور خالصه دربند  15آمده است.

ُ ٌَُ
یع لک ْم.
مط�

ما مطیع،تابع و پیرو شما هستیم.

در ادامة این وظایف بزرگ ،آمده است:
َ ف ٌ َ قّ ُ
 –16عا ِر� بِ�ح ِ�ك ْم :به حق شما آگاهم.
ُ ق ٌّ فَ ْ ُ
ِر بِ�� ض�ِلك ْم :به برتری همهجانبة شما اعتراف میکنم.
 –17م�
ْ
ُ
ٌ
َْ
ُ –18مح ت� ِمل ِل ِعل ِمك ْم :پذیرنده و حامل و مروج علوم شما هستم.
ُ ْ َت ٌ َ ُ
� �بِ�ذِ ّم تِ�ك ْم :در پناه شما و در پردة امان شما قرار دارم.
 –19مح��جِ ب
ُ
َ فٌ
ُ –20م ْع ت�ر� بِ�ك ْم :به خوبیهای بیمانند شما اعتراف دارم.
ِ
َ ُ
ْ
ُ –21م�ؤ ِم نٌ� � ی�ا بِ�ك ْم :به بازگشت شما ایمان دارم.
بِ�إِ
َُّ ٌ ْ ُ
ص ِد ق� بِ�َر ج�َع تِ�ك ْم :رجعت شما را تصدیق میکنم.
 –22م
َ
ُ
َْ أ
ُ –23م ن� ت� ظِ�ٌر لِ� ْم ِرك ْم :منتظر امور (ظهور) شما هستم.
ُ ْتَ ق ٌ َ َ ُ
� ِلد ْو ل تِ�ك ْم :چشم انتظار دولت کریمانه ،فراگیر و عدالتگستر شما میباشم.
 –24مر� ِ� ب
َ
ُ
آ ِ�ذٌ ق
 � –25خ� بِ�� ْوِلك ْم :سخن شما را میگیرم و از جان و دل اجرا میکنم.
َ ٌ أَ ُ
 –26عا ِمل �بِ� ْم ِرك ْم :به امر شما عامل و فرمانبردار شمایم.
ُ
َ
ُ –27م ْس ت��جِ ی�ٌر بِ�ك ْم :در هر شرایطی و در هر حالی به شما پناه میبرم.
�زَ ٌ َ ُ
 –28ا �
ئِرلك ْم :اگر زندهاید دایم به سوی شما براي زیارت میشتابم.
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ئِ�ذ َ ئِ�ذ ق
 –29لا � عا � بِ�� بُ�و ِرك ْم :در غیراینصورت ،به قبور شما دل میبندم.
َت ْ ٌ َ َّ َ َّ َ َّ ُ
ُ –30م ْس��ش �فِع � لى ا للِه ع�ز َو ج�ل بِ�ك ْم :شما را واسطة شفاعت در نزد خدا قرار میدهم.
إِ
َ ُ َت قَ ّ ٌ ُ ْ َ
ْ
تقرب میجویم.
� بِ�كم �إِ لی�هِ  :وتوسط شما در دربار پروردگار ّ
 –31و م�� ِر ب
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تأکید بر وظایف ما در برابر ائمه اطهار(ع)

حد آمادگی برای جانفشانی خود و پدر و مادر و اهل و ایل و تبار
در موضوع اظهار مودت ویژه در ّ
و سرمایه ،وظایفی ائمة اطهار(ع) برای ما مشخص کردهاند که:
الف :ما با دقت و عرفان بیشتر که از رهگذر شناخت میدانی از ائمه(ع) پیدا کردهایم ،اینک وظایفی
چند باید دارا باشیم واجرا کنیم و یا آمادگی انجام آن را داشته باشیم.
ب :ائمة اطهـار(ع) در سختترین شرایط از کادرسـازی دست برنداشتند .حتی امامان عزیزی که
در زمان خلفای سفّاک به سر میبردند ،مانند :حضرت موسیبنجعفر ،امام جواد ویا امام هادی(ع)...
همواره بر این روش پایبند بودند تا روشن شود که هیچ رهبـر الهـی بدون داشتن اصحاب متعهد ،پارسا،
عالم ،بصیر و عارف و با بینش عمیق اعتقادی و سیاسی و اطالعاتی ،نمیتواند موفق باشد.
این نکته بايد مورد توجه بيشتر شارحین ارزشمند زیارت جامعه قرار گيرد ،که:
وقتی ائمه را با آن همه عظمت یافتیم،

غیر از اظهار آمادگی برای جانفشانی،
چه وظایفی برای ما در نظر گرفتهاند؟

تا آمادگی برای جانفشانی خود و خانوادهمان در نهاد ما حک شود،

و در خون ما جاری گردد،
و با کمترین اشاره و یا احساس مسؤول ّیت جانفشانی کنیم،
تا راه روشن خدامحوری که فقط توسط ائمة اطهار(ع) مشخص میشود،

همواره پررهرو باشد.

به عبارت دیگر:

ائمة اطهار(ع) نیازی به پیروان جاهل ،بیمعرفت و هرهری مذهب ندارند؛
حتی اگر آمادگی جانفشانی داشته باشند.

به بیان دیگر:

شهادت و یا آمادگی شهادت در راه ائمه،

ِ
باید خروجیِ
معرفت ما نسبت به مقام واال و منحصر به فرد آنها باشد.

فراز 16گانة فوق مانند  15فراز قبلی ،همه حاصل ایمان کامل به والیت اهلالبیت است و بس.
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 18وظیفه سهل و ممتنع

ائمة معصومین(ع) برای کادرسازی ،دستورالعملهایی صادر کردهاند که هم برای اصحاب زمان
خود و هم برای پیروان آیندة خود به عنوان یک درس اساسی در محافل خصوصی و نیمه خصوصی
مطرح شود و افراد مانند کالس حوزه و دانشگاه این درسها را فراگیرند.
 – 1این دروس را به درستی فراگیرند.
 – 2به دیگران درس دهند.
 – 3از آنها امتحان به عمل آورند.
 – 4بعضی از فرازهای قابل توضیح همین مواد درسی برای توضیح بیشتر به عنوان مطلب قابل مطالعه

و یا تز دکتری مطرح کنند ،تا دانشجویان دانشگاهِ ائمة اطهار(ع) ،همگی مجه ّز به سالح دینی واعتقادی در
برابر دشمنان اهلالبیت(ع) شوند .زیرا دشمنان ائمه دشمنان قسمخورده وحقیقی خدا و پیامبر و دشمنان
خوبیها هستند؛ به خصوص امروز که دنیای استکباری از رهگذر بیداری اسالمی ،شدیداً احساس خطر
میکند و هر روز به بهانههای گوناگون برای مسلمانان مشکالت فراوان فراهم میآورد.
 یک روز طالبان و م ّالعمر ،مستقیم و یا غیرمستقیم به عنوان نماد مسلمانان به ترور و آدمکشیوتخریب میپردازند!
 روز دیگر اَل ُّنصره سخنگوی مسلمانان میشود!وقتیهمکهکاردشانبُ ّرندگیخودراازدستمیدهد،باساختنیکگروهمسلماننمایخونخواربه نام «داعش» به نسلکشی میپردازند؛ مانند آنچه در سوریه ،لبنان و عراق شاهدیم و یا مانند یمن،
كه عربستان با مجهزترین سالحهای مستكبران و با حمایتها و همراهی و سكوت مجام ِع ِ
غربی
مدافع حقوق بشر!! به تجاوز و سرکوب مسلمانان یمنی میپردازد و به جان مردم بیسالح و مظلوم
آن كشور تعرض صهیونیستمآبانه میكند.
ناگفته نماند كه 50درصد این بمبارانها و تجاوزات در منطقه توسط خود آمریکا انجام میشود،
كه همة اینها توسط فارغالتحصیالن مدرسة بنیامیه و یا همکاران وهمفکران آنها انجام میشود.
و در ادامه موارد دیگر را برمیشمارد:

أُ
ُ ّ أَ
َ ّ ُ أَ َ
َ
 32تا َ –34و ُم ق� ِد ُمك ْم � َما َم طِلبَ��تِی َو َح َو ا ئِ��جِی َو �إِ َرا د �تِی �فِیك ِل � ْح َو ا لِی َو � ُمو ِر ی:

شما را مقدم بر هركار و هر درخواست و ارادة خود در تمامی امور قرار دادهام.
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ُّ
ْ
ِ
َ َ ُ
َ –36و علا نِ�ی� تِ�ك ْم :و همچنین به مقام آشکار شما هم ایمان دارم.
ُ
َ
َ –37و �ش ا ِه ِدك ْم :به حضور شما ایمان دارم.
�غَ ُ
َ –38و ا ئِ� بِ�ك ْم :به شأن و جایگاه غیرآشکار شما هم مؤمنم.
أَ َ ُ
َ –39و � ّوِلك ْم :و اینکه شما در همة کارها ا ّول هستید ،ایمان دارم و یا به نفر اول شما مؤمنم.
آخ ُ
َ –40و � ِ� ِرك ْم :و همچنین اینکه شما پایانبخش همه چیز هستید و یا به نفر آخر شما هم ایمان دارم.
َ ُ فَ ّ ضٌ �ذَ َك ُ ّ َ ُ
�كلِهِ � ل ْی�ك ْم :و در همة این امور ،خود را به شما واگذارکردهام.
 –41و م� ِو � �فِی ِل
إِ
ّ
ُ
َ –42و ُم َسِل ٌم فِ��یهِ َمَعك ْم :و تسلیم شما هستم.
ّ
قَ ْ َ ُ
َ –43و �ل�بِیلك ْم ُم َسِل ٌم :و از عمق دل تسلیم شما میباشم و دلم به دست و فرمان شماست.
َأْ َ ُ َ ٌ
َ –44و ر� �یِی لك ْم ت�بَ�ع :و رأی و نظر من تابعی از رأی و نظر شماست؛ من در برابر شما از خود رأیی ندارم.
َ
َ
ُ
َ –45و ن� ْ�صَر�تِی ل ُك ْم ُمَع ّد ةٌ� :و همیشه برای یاری شما آمادهام؛ همواره آمادة یار ی رساندن شما هستم.
َ تَّ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ُ
 –46ح�ى ی�ح� َ
یِی ا لل ُه ت�َعا لى ِد ی� ن�ه بِ�ك ْم :تا اینکه خداوند تعالی دین خود را توسط شما زنده نگه دارد.
َ َ ُ َّ ُ ْ أَ َّ
 –47و �یردكم �فِی � ی�ا مِهِ  :و شما را به مقام خودتان برای حکمرانی برگرداند.
ُْ ُ
ْ
َ –48و ی� ظ�هَرك ْم ِلَعد لِهِ  :و عدالت خود را توسط حکومت عدالتگست ِر شما آشکار سازد.
ِ
َ ُ ّ َ ُ أَ
ْ
ْ
ن
 –49و ی� َم ِك�كم �فِی � ر�ضِهِ  :و در همین زمین و در همین دنیا همة امکانات را برای حکومت شما قرار دهد.
ُ
فَ ُ
َ �غَ ُ
َ � –50مَعك ْم َمَعك ْم لا َمع ْی�رك ْم :همراهی با شما تأثیرگذار و قابل اطمینان است و الغیر.
ِ
آ َ نْ تُ ُ
� بِ�ك ْم :عمیق ًا به همة شما ایمان دارم؛ از اولین شما.
 � –51م�
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
ُ
َ
َتَ َ ْ تُ آ خ َ ْ َ ت َ ْ تُ أ َ
� �بِهِ � ّو لك ْم :و خالصه اینکه :همانگونه که من والیت اولین نفر شما را پذیرفتم،
 –52و�و لی�� � ِ�ركم بِ�ما �و لی�
ُ �ؤ ٌ
�سرك ْم :به مقام واال و پنهانی شما ایمان دارم.
 –35م ِم ن� بِ� ِ

والیت نفر آخر شما را هم قبول دارم.

یعنی :از س ّیداالوصیا امیرالمؤمنین(ع) تا خاتماالوصیا امام زمان(عج) را قبول دارم.
تبری
تَول ّی و ّ

خدا رحمت کند گذشتگان ما اعم از والدین ،مع ّلمان ،علما و روحانیون که در درسهای اعتقادی
تبری
که به صورت رسمی وغیررسمی به ما میدادند ،وقتی بحث ائمة اطهار(ع) میشد ،بحث تولّی و ّ

را مطرح میکردند.
آری خداوند سبحان و ائمة اطهار(ع) از همان آغاز دوست داشتند که شیعیانشان ،پرخاصیت ،اثرگذار،

239

240

رضوان معارف

متعصب باشند؛ زیرا آنان از افراد زبون ،ضعیف ،محافظهکار و ذلیل بیزار بودند.
پرتحرک و ّ
ّ

بنابراین همواره تَولّی و تب ّری را درکنار هم مطرح کرده و با هم آوردهاند.
راستی دوستی ائمه به تنهایی چه سودی دارد اگر ما نسبت به دشمنان خونخوار و مزاحمان دایمی آنها

بی تفاوت باشیم؟!

راه و روش امیرالمؤمنین علیبنابیطالب(ع) در پاسداری از جسم و جان و راه و دین پیامبر(ص)
باید همواره مورد تقلید ما باشد .زیرا در طول تاریخ ،همواره نهضـت عظیـم انبیـای الهـی با مخالفت
جد
طاغوتهای زمان روبهرو بوده است .انبیا ،نیاز به اظهار محبت پیروان خود نداشتند ،بلکه آنها به ّ
از هواداران خود میخواستند که برای پیروزی حق بر باطل در جنگ با ظالمان زمان که مانع اصلی
ترویج توحید محسوب میشدند ،به صف آنها بپیوندند.
قرآنکریمدوستانسستعنصرحضرتموسی(ع)رانشانمیدهدکهوقتیپیشنهادجنگبافرعون
را از حضرت موسی شنیدند ،در جواب گفتند:
فَ �ذْ َ ْ أَ نْ تَ ُ َ فَ
َّ ُ ق ُ
� َو َربّ� ك� � ق�ا تِ�لا �إِ ن�ا ها ه ن�ا �ا ِعد و نَ�.
���
�ا ه ب
1

ای موسی تو و خدایت بروید و با آنها بجنگید.
ما در اینجا نشستهایم.

آری همین است سرنوشت مشترک کسانی که پیامبران و ائمه را دوست دارند ،ولی حاضر نیستند
با دشمنان آنها دشمنی کنند.
دشمنی با دشمنان اهلالبیت(ع) شرط الزم دوستی و مکمل دوستی با آنهاست.

قرآن میفرماید:

فَ َ ْ َ ْ فُ ْ َّ �غُ
ْ
ّ
� َو ُی��ؤ ِم نْ� بِ�ا للهِ...
�م ن� �یك�ر بِ�ا لطا و تِ

کسی که به طاغوت (هر موجود طغیانگر) کفر بورزد و به خداوند ایمان بیاورد.

همان گونه که قرآن به صراحت بیان میدارد:

شرط الزم ایمان به خدا،

بیاعتقادی و بیایمانی و تکفیر و تفسیق مزاحمان راه خداست.

به قول بزرگان اهل تمیز ،شرط تعلیـه ،تخلیـه است .تا لیوان و یا بطری از هوا خالی نشود ،از آب
ُپر نمیگردد.
 -1سورة مائده ،آیة . 24
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به قول شاعر:

آیینه شـو جمال پـری طلعتـان طلب

جاروب زن به خانه و پس میهمان طلب

و همچنان بر وظایف تأكید دارد و برمی شمارد:
َ َ ئْ تُ َ َّ َ َّ َ َّ أَ ْ َ ُ
�
� � لى ا للِه ع�ز َو ج�ل ِم نْ� � عد ا ئِ�ك ْم :از تمامی دشمنان شما بیزارم.
 –53و ب ِر� إِ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ّ
ّ
ّ
 54تا  َ –57م نَ ا ل ْ�� َ ا لطا �غ � َ ا ل�ش َ�ا ط� َ حِ�زْ � ُ ا ظل�ا لم� نَ
ی� لك ْم:
و ِ � �جِ ب تِ و
ِِ
ی� و بِ ِهم
و تِ و ی ِ نِ

همچنین از جبت و طاغوت و شیطانها و تمامی حزب و تشکل و تشکیالت آنها بیزارم.

َْ

َ قّ ُ

 َ –58ا ل ا د � نَ
ی� ِلح ِ�ك ْم :همچنین بیزارم از کسانی که مانع حق شما شدهاند.
و �ج حِ ِ
ْ

ُ

ق

 َ –59ا ل َما �� نَ
ی� ِم نْ� ِو لاَی� تِ�ك ْم :و بیزارم ازکسانی که از والیت شما فاصله گرفتهاند.
و ِرِ
َْ

ُ

 َ –60ا ل�غ ا ص�� نَ
ی� ل ْرِ�ثك ْم :و بیزارم از همة کسانی که ارث شما را غصب کردند.
و
ِ بِ
َّ ّ

ِ�إِ

ُ

 َ –61ا ل�ش اك� نَ
ی� فِ�ی�ك ْم :و بیزارم از تمامی آنهایی که در والیت شما تشکیک کرده و میکنند.
و
ِ

ْ َْ
ِ فِ
ُ ّ َة ُ َُ
َ –63و ِم نْ�ك ِل َوِل�ی�ج ٍ� د و ن�ك ْم :و بیزارم از کسانی که غیر از شما را پیشوای خود قرار دادهاند.
ُ
ُّ َ
َ –64و ك ِل ُمطا ع ِس َو اك ْم :و بیزارم از همة کسانی که امام و رهبری غیر از شما انتخاب کردهاند.
ٍ
َ نَ ْ أَ َّ َّ نَ َ ْ ُ نَ َ نَّ
ل�ا ِر :و بیزارم از پیشوایانی که مردم را به آتش جهنم دعوت میکنند.
 –65و ِم� ا ل� ئِ�مةِ� ا ل�ذِ �ی� ی�د عو � �إِ لى ا
َ
ُ
ُ
ُ
َ
فَ ثَ َّ َت َ َُّ أََ َ َ تُ َ
� على ُم َو ا لا تِ�ـك ْم َو َم َح بّ� تِ�ك ْم َو ِد ی� نِ�ك ْم:
 66تا  �� –68ب���نِی ا لله � ب�د ا ما حیِ�ی�
َ ُْ

 َ –62ا ل ُم ن�ح �� نَ
ی� ع ن�ك ْم :و بیزام از کسانی که از مسیر درست شما منحرف شدهاند.
و
ر

از خداوند ثبات قدم وثبات رأی میخواهم که بر اثر دوستی و محبت و بر اعتقادات شما ثابت قدمم کند.

فَّ قَ

َ َ ُ

َ –69و َو ���نِی لِطا ع تِ�ك ْم :و از خداوند میخواهم که مرا به پیروی از شما موفق فرماید.

جِ� بْ� تِ� :هرکس و هر چیزی که به جای خدا پرستیده میشود.
جَ�ا حِ د :مانع ،مزاحم و مخالف.
َما ِر ق� :جداشده از حق.
َوِل�ی�جَ ة� :همدم ،همراه ،دمساز.
ُم َطا ع :اطاعت شونده.
طاغوت چیست؟

مطلبی که در مسائل اعتقادی همواره مطرح است ،موضوع طاغوت است .باید در اینجا قدری
راجع به طاغوت توضيح دهيم.
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اصوالً ببینیم که طاغوت شخص است؟
 اگر شخص است چه شخصی است؟ آیا بت است؟ اگر بت است از چه چیزی است و در کجا مستقر بوده و یا هست؟ آیا ابلیس همان شیطان است؟در پاسخ باید اشاره کنیم که:
طاغوت اسم عام است .طاغوت هر عنصر و شیئ و یا کسی است که در راه خداشناسی سنگاندازی
میکند و برای خداگویان مانع میتراشد .بنابراین:
 شیطان،سالطین مستبد و طاغی،
بتها ،بُتخانهها و بتپرستها،
و...

از مصادیق روشن طاغوت محسوب میشوند.
پس طاغوت دشمن خدا و دشمن رشد وتعالی و رستگاری انسانند و باید با تمام قوا با آنها مبارزه
کرد.
َ
� و �ش �ا ْ
� ْ� ت
ط� ن� همه تقریب ًا همین معنا را به ذهن متبادر میکنند.
جِ ب
ی ی
«� ب� ت�»« ،طا �غ و ت�»�« ،ش ی�ا ط� نی�» و «حِ�ز ب�» را از
توضیح و شـرح روشن و هدایتگـر واژههـای جِ
فراز  58و فرازهای بعدی میتوان فهمید.
ْ
نَ ْ ث ُ ْ َ �شَّ ّ نَ ُ
نَ َ قّ ُ ْ َ ْ َ ق نَ ْ َ ُ ْ َ ْ�غَ
ی� فِ�ی�ك ْم،
اك�
َو ا ل�جَ ا حِ ِد �ی� ِلح ِ�كم ،و ا لما ِرِ��
ی� ِم ن� ِو لای� تِ�كم ،و ا ل ا ِص بِ��ی� لِ�إِ رِ�كم ،و ا ل ِ
ةُ ُ
َ ْ ُ نْ َ نَ ْ ُ
ُّ
ی� َع ن�ك ْمَ ،و ِم نْ�ك ِل َوِل�ی�جَ ٍ� د ونَ�ك ْم،
و ا لم�ح ِر فِ��
َ ُ
َُ ّ َُ
ْ
وك ِل مطا ع ِسو اكم،
ٍ
َ نَ ْ أَ َّ َّ نَ َ ْ ُ نَ َ نَّ
و ِم� ا ل� ئِ�مةِ� ا ل�ذِ �ی� ی�د عو � �إِ لى ا ل�ا ِر...
منکران شما و دورشدگان از شما و والیت شما غصبکنندگان ارث شما،
و آنهایی که در فضایل و مناقب شما تردید دارند،
و از هر گمراهی غیر از شما و خالصه از هر ولی و مسؤولی غیر از شما،
که همگان را به نکبت در دنیا و بدبختی در آخرت فرامیخوانند،
پیروی میکنند.

شرح زيارت جامعة كبيره

ثبات قدم

مبحث جهتدار و هدفداری که امام هادی(ع) از آغاز تا پایان این منظومة شگفت  -که تحت
عنوان زیارت جامعة کبیره مطرح کردهاند -همه در یک مسیر و با یک هدف مطرح شده است؛
و آن اینکه:
راه رسیدن به خدا منحصر به فرد است.

آن هم همان راهی است که:

شما ائمة اطهار(ع) مطرح میکنید.

قرآن میفرماید:

بقیة راهها ،انحرافی؛
و بقیة نصیحتها ،فریب؛
و بقیة راهنماییها،
پوچ است.

فَ َ َ ْ َ ْ َ قّ َّ ضَّ ُ
1
ل�لا ل.
�ما �ذا ب�عد ا لح ِ� �إِ لا ا
پس راهی غیر از راه حق،
باطل است.

یعنی راه شما ،راه حق وتوصیة شما بر مبنای تقوا ،وحرفهای شما الهی ونصایح شما قول خداست.
محال است شخصی دور از شما باشد و از خدا بگوید و یا با شما مخالفت کند و به دنبال ترویج اسالم
برآید؛ یا بدون استعانت از شما ،ثبات قدم پیدا کند و از اعوجاج دور گردد.
بـی تو مبـادا به هیـچ سینـه دلـی شاد

بـی تو مبـادا به هیـچ چهـره شکرخند

بیتو دروغ است هـر که قرب خدا جست

بیتو فریب است هر که خواست دهد پند

بـیتو یتیـم است درج عصـمت اسـالم

بیتو غـریب اسـت راه دیـن خـداونـد

جـز دو لـب تـو لبـان هـمـدم فـریـاد

کـاورد از دل بـرون حـقـایـق دلبـنـد

بـر لـب هر مـدعی صـالی وطن نیست

گرچه ز لب ریـزدش بـه گـاه سخن پند...

همین است ترجمان و تفسیر آیة شریفة:
 -1سورة یونس ،آیة . 32
 -2سورة نسا ،آیة . 80

َم نْ ُ�
� یطِعِ

َ َ فَ َ ْ أَ
َ
َ ّ 2
ا ل ّر ُسول �ق�د � طا ع ا لله.
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هرکس از پیامبر(ص) [وتبع ًا از ائمة معصومین(ع)] اطاعت کند،
در حقیقت از خداوند اطاعت کرده است.

این بزرگترین افتخار پیروان ائمة اطهار است که رهبران الهی آنها چنین جایگاهی نزد خداوند دارند.
فرازهای این زیارت را همچنان پی میگیریم:
َ قَ َ َ َ ُ
َ –70و َر �ز ��نِی �ش ف�ا َع ت�ك ْم :و شفاعت شما را رزق من کند.
َ
ُ
َ –71و جَ�َعل�نِی ِم نْ� خِ�َی�ا ِرَم َو ا ِلی�ك ْم :و مرا از بهترین دوستان شما قرار دهد.
َ تَّ
نَ َ َ ُ َ
ی� ِل َما د ع ْو ت� ْم � ل ْی�هِ  :دوستانی که تابع شما باشند ،به آنچه شما امر میکنید.
ل�ا بِ� ِع�
 –72ا
إِ
َ َ َ َ َّ نْ َ قْ َت ُّ آثَ َ ُ
ْ
 –73و ج�عل�نِی ِمم� ی���ص � �ا ركم :و مرا از کسانی قرار دهد که حقایق شما را نقل میکنند.
ُ
َُ
َ –74و یَ� ْسل ُك
� َس بِ�ی�لك ْم :و راه شما را میرود.
َُ ُ
ََْ
َ –75و ی�ه ت� ِد ی بِ�هد اك ْم :و با هدایت و روش شما هدایت ميکند.
َ ُ ْ �شَ ُ ُ
� ُر �فِی �ز ْمَرتِ�ك ْم :و با شما محشور ميشود.
 –76و ی�ح
ُ
ُ
ْ
َ –77و َ�ی ِك ّر �فِی َر ج�َع تِ�ك ْم :و هنگامة رجعت شما ،با شما رجعت ميکند.
َ ُ َ َّ ُك َ َ ُ
� �فِی د ْو ل تِ�ك ْم :و در دولت شما جایگاهی دارد.
 –78و ی�مل
َ ُ �شَ َّ ف ُ َ َ ُ
ْ
 –79و ی�� ر� �فِی عا فِ�ی� تِ�كم :و در پیروزی شما مقام باال داشته باشد.
ُ َّ أَ َّ ُ
َ –80و ی� َمك نُ� �فِی � ی�ا ِمك ْم :و در دوران شما بلندپایه باشد.
َ قَ ُ َ ُ ُ �غَ
ْ ُ
َ –81و ت�� ّرع ْی� ن�ه د ا بِ� ُر �ؤ َی� تِ�ك ْم :و چشم او به دیدار شما روشن باشد.
أَ أَ ْ ُ أُ نَ فْ
أَ ْ
� –82بِ� �بِی � ن� ت� ْم َو � ّمِی َو ���سِی َو � هلِی َو َما لِی :پدر و مادرم و جانم و خانواده و مالم فدای شما باد.
تمامی فرازهای زیارت جامعه زیبا و فوقالعاده است .در این فرازها درخواستهایی مطرح است
که با ژرفبینی یک شیعة متعهد همراه میشود و چگونه دعا کردن و نوع تقاضاهایش را از خداوند
قادر متعال به او یاد میدهد.
درخواست شفاعت؛ تقاضای این استکه از بهترین یاران ائمه بشود ،یعنی در زمرة كسانی باشد كه
آنچه را ائمه(ع) دستور میدهند ،او هم بپذیرد و همان مراتب كه آنان امر میکنند ،تبعیت كند.
در اینجا قدری راجع به شفاعت بحث میکنیم:
آنچه در اینجا نیاز به شرح و بسط دارد ،تعهد متقابل امام و مأموم و مراد و مرید است.
ممکن نیست در دنیای وسیع و گسترده و در این عالم به ظاهر بیدر و پیکر ،فردی کاری را اعم
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از مثبت یا منفی انجام دهد ،ولی از تأثیرات «تقاضای فعل» در امان بماند.
این یک موضوع عمیق واساسی است وجزء بنیادهای اعتقادی ماست.
صدیقة طاهره حضرت زهرا(س) میفرمایند:

َ أَ ْ َ ّ َ أَ فْ َ َ َ
َم نْ �أَ ْصَع َد � َل ا ّلله خَ�ا ل َ
ِص ِعبَ�ا د �تِهِ � هبَ�ط ا للُه �إِ ل ْی�هِ � � ض�ل َم ْصل َح�تِهِ .
�
إِ ى ِ

1

کسی که خالصترین عبادتهایش را به آستان با عظمت خداوند تقدیم کند،
خداوند بهترین مصلحت او را جلو پایش قرار میدهد.

حدیث فوق زیباترین ترجمان قاعدة تاثیر وتأثر است .عکس آن هم صادق است .یعنی اگر کسی
خالفیمرتکبشود،نتیجةآنراخواهددید .البتهبهمیزانیکهخالفگستردهتروتأثیرگذارترباشد،عواقب
آن نیز بدتر است .بنابراین در نظام هستی هیچ عملی اعم از نیک و یا بد ،بیتأثیر نیست.
یکی از اثرات اعمال مثبت شیعه مراقبتهای آشکار و پنهانی ائمه(ع) از افراد است.
در این زمینه بحثهای زیادی است که از آن میگذریم و خاطرات فراوانی از بزرگان ،علما ومراجع
وجود دارد که فع ًال از نقل آنها خودداری میکنیم .فقط به یک نکته از حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار
جمهوری اسالمی اکتفا میکنیم ،که به بعضی از خواص فرمودهاند:
 -من احساس میکنم که قدرت فـوقالعـادهاي مرا در اختیار خـود گرفته و من در

اختیار خودم نیستم.

این جمله حتی اگر نقل هم نشده بود ،هر شخص متعهد و آشنا به شخصيت حضرت امام(ره)با
توجه به کارنامة عظیم اعتقادی و سیاسی او میتوانست بفهمد که این کارهای عظیم و فوقالعاده که آن
بزرگوار انجام دادند ،از عهدة همة مردم عالم هم برنمیآمد؛ تا چه رسد که یک روحانی با دست خالی
و نداشتن هیچگونه حمایت مالی و اجتماعی ،انقالبي اسالمي به اين بزرگي و وسعت را به ثمر بنشاند
و سپس به تشکیل جمهـوری اسالمـی در کشور بزرگی مانند ایران موفق شود.
هرچه بود ،ما خود این کار سترگ را از نزدیک و با چشم خود دیدهایم.
به قول شاعر:
جهان که مظهر اعجاب و هم شگفتیهاست

طلـوع شمس زمغـرب ندیـده بود کـه دید

مؤمن ِ
هرچههست،قیمتوارزشیک ِ
متعهد پرهیزکاروتأثیرگذاربسیارباالست.اینقیمتراخدا
گذاشته و ائمه(ع) هم برآن واقفند و از این متاع ارزشمند پاسداری میکنند.
 -1بحاراألنوار ،ج  ، 68ص. 184
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یکی از طبیعیترین وآشکارترین قیمتگذاری مؤمن ،ثبات قدم مؤمن است.

همان گونه که زمین ،زمان و فطرت ،انسان را به خدا متوجه میکنند ،عوامل متعددی درجهت عکس
این منطق عمل میکنند وانسان را از راه خدا بازمیدارند.
ابلیس پس از آنکه به دلیل کبر احمقانه از دربار خداوند رانده شد ،به خدا گفت:
ق�ا َ فَ��عِ�زَّ� َك� َل�أُ�غْ َ� نَّ� ُ ْ �أَ ْ� َمع� نَ ، � لاَّع�ا َد َك� م نْ� ُ ُ ا ْل ُم خْ�َلص� نَ
ی�.
ِو ی هم ج ی� إِ ِ ب
ِ هم
ل بِ تِ

1

گفت:
به عزتت قسم همة بندگانت را از راه راست منحرف میکنم؛
مگر بندگان مخلص تو.

مفسرین بزرگوار با توجه به روایات متعدد پیرامون آیات فوق ،عزم ائمة اطهار(ع) را در نگهداری
از شیعیان گفتهاند ،که شیطان هم از دسترسی به شیعیان ناب محروم است.
بنابراین توانایی سلطه برآنها و انحراف آنها را ندارد .برعکس کسانی که ائمه(ع) را رها میکنند و از
آنان فاصله میگیرند ،بهترین طعمه برای ابلیس و مریدان ابلیساند.
همانگونه که گفتیم:
شرط ثبات قدم در مسیر الهی،

در کنار ائمه(ع) بودن است.

ُ
اگر ما در کنار ائمة معصومین(ع) باشیم ،دعای« :ث�َ بِّ� تْ� ق�ُلوبَ� ن�ا َعلَی د ی� نِ� َک» اجابت میشود؛ در غیر

این صورت این دعا ودهها دعای دیگر برای ثبات قدم هرگز به اجابت نخواهد رسید.
بحثی پیرامون شفاعت

بدون تردید ائمة اطهار(ع) شفیعان ما هستند؛ آن هم در روزی که برابر آیات قرآن کریم هیچکس
احوال کسی نمیپرسد .همچنین شفاعت در روزی که به قول قرآن:

 -1سورة ص ،آیات  82و . 83
 -2سورة معارج ،آیات  11تا . 15

ُّ ْ
َ َْ
ئِ�ذ َ
َ
َی� َو د ا ل ُم�جْ ِر ُم ل ْو َی� ف� ت�د ی ِم نْ� ع�ذا �بِ َی� ْو ِم� ٍ بِ� ب� ن��یهِ ،
أَ
َو صا حِ بَ��تِهِ َو � خ��یهِ ،
فَ َ َّ ُ ْ
َو �صی�ل�تِهِ ا ل�تی ت��ؤ و �یه،
ْ أَ
ً َُ ْ
2
َو َم نْ� �فِی ا ل� ْر ضِ� جَ�می�عا ث� ّم ُی� ن��ج �یه ...
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مجرم در روز قیامت برای رهایی از عذاب آن روز حاضر است؛
و حتی دوست دارد که پسرش را فدا کند و خود رها شود.
حتی همسر مورد عالقهاش را و برادرش را فدا کند،
تا خود آزاد گردد.
حتی تمامی ایل و طایفهاش را بدهد و خالصه تمامی اهل زمین و آنچه در زمین است،
فدا کند تا شاید خود از عذاب برهد.

تجسم بهتر روز قيامت اشاره کنیم که تفاوت است بین زوجه وصاحبه .زوجه
جالب است برای ّ
همسر معمولی است ،حال آنکه صاحبه همسر مورد عالقة شوهر است؛ همچنین فرزند پسركه معموالً
بسیار مورد عالقة پدر است .با توجه به جایگاه ویژة پسر در زندگی و فرهنگ عصر نزول سورة معارج
ت روز قیامت را درک کرد.
بهتر میتوان شرایط سخ 
تصور نشود فدا کردن پسر و همسر و برادر و فامیل ،قدرت و احاطه داشتن مجرم در دنیا بر آنهارا
دارد وآیات اینگونه نازل شده است .قرآن کریم تصویر گویایی از بدبختی ،بیپناهی ،بیچارگی مجرم
و کوتاه بودن دستش از هر چیز و هر کس ارایه میدهد .او میخواهد از بال رها شود ،پس او دنبال
هزینه کردن فقط مایملک خود نیست؛ هرچند در قیامت کسی مایملک ندارد.
آری ،مجرم مایل است همة اهل زمین وهمة امکانات را بدهد ،شاید رها شود ،ولی در آن روز ائمة
اطهار(ع) دوستان خود را تنها نمیگذارند و به فریاد دوستان خود میشتابند.

بحثهای زیادی درمورد شفاعت شده و میشود که حـد و انـدازة شفاعت چقدر است و شفاعت
به سراغ چه کسی میرود؟
تردیدی نیست که خداوند سبحان و ائمة اطهار(ع) عالقمند به کسانی هستند که حالل خدا را حالل
و حرام خدا را حرام میدانند و در دنیا به کار خیر واصالح ذاتالبین و خدمت به مردم و دستگیری از فقرا
و نیازمندان مشغول بودهاند و مردم هم آنها را به خوبی و نیک نفسی میشناسند .اینها نیازمند شفاعت
هستند؛ چون عذاب الهی سخت است و باید همه مراقب باشیم.
در حدیث صحیح از امام کاظم(ع) آمده است:

� َ َلا نَ�� ٌّ ُ ْ َ ٌ َ َ ُ �ؤْ ٌ ُ ْ َت َ ٌ
إِ�ذَ َ َ َ ْ ُ ْ ق َ َ َ ْ َ ْ قَ َ َ ٌ ُ قَ َّ ٌ
� اكا ن� ی�و م ا ل ِ�ی�ا مةِ� لم ی� ب�� مل ك� م�ر ب و
بِی مرسل و لا م ِم ن� مم�ح ن�
�ذَ َ ْ
َ َ
َّ ُ
1
�إِ لا َو ه َو َی� ْح ت�ا �جُ �إِ ل ْی�ِه َما �فِی ِل ك� ا لَی� ْو ِم.

 -1الكافی ،ج  ،2ص . 562
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قرب و پیامبر مرسل و هیچ مؤمن آزمایش شدهای نیست مگر اینکه:
در روز قیامت هیچ فرشتة ُم ّ
به آن دو نفر (پیامبر و امیرالمؤمنین) نیازمند است.

پیامبر عالیقدر اسالم(ص) دربارة شفاعت فرمودهاند:

ُ
�ش ف َ اُ َ َم نْ َ َ َّ َ ْ َ ْ
1
� ا هل بَ�ی�� َو ه ْم �ش ی�َع� .
�ا ع�تیِ ِل م�تیِ � ا ح ب
تیِ
تیِ
شفاعت من شامل کسانی از امت من میشود که:
اهلبیت مرا دوست بدارند؛
و آنان پیرو من هستند.

بنابراینشفاعتاهلالبیت(ع)شاملافراددرستکاروپارسامیشود.اینشفاعت،خبطوخطاهای
کوچک او را میپوشاند وکمبودهایش را ترمیم میکند.
شفاعت گسترده

بسیاری از افراد به استناد بعضی از روایت اعتقاد دارند که شفاعت وسیعتر از این حرفها و
بحثهاست .آنها معتقدند که ائمة اطهار(ع) گناهکاران و افراد اهل خالف را هم شفاعت میکنند.
این گونه افراد برای تأیید نظرات خود پا را از این هم فراتر میگذارند و شفاعت و شافعان را تعمیم
میدهند .چنانکه از امام باقر(ع) نقل میکنند:
َ نَّ أَ ْ نَ ْ ُ �ؤْ نَ �شَ فَ َ ةً َ َ �شْ فَ ُ ثََ ث نَ نْ ً
ی� �إِ � َسا ن�ا.
و �إِ � � د �ى ا لم ِم نِ��ی� �ا ع� لی� �ع ِل�لا ِ��

2

در قیامت مؤمنی که از همه کمتر میتواند شفاعت کند،
تا سی نفر را شفاعت میکند.

در این اصل هرگز نمیتوان تردید کرد که خداوند سبحان که حاکم مطلق دنیا وآخرت است،
قوانینی وضع کرده و دستوراتی صادر نموده است که توجه به آنها سعادت دنیا و رستگاری آخرت را در
پی دارد .برعکس رویگردانی از آن دستورات ،موجب بدبختی در دنیا و خسران در آخرت خواهد شد.
زحمات طاقتفرسای چند هزار سالة انبیای الهی و به خصوص زحمات شبانهروزی پیامبر رحمت(ص)
وخلفای بر حق ایشان برای سعادت مردم بوده و خواهد بود.
خداوند حکیم وکریم میتواند پاداش مبلغان دین خود را شفاعت مؤمنان قرار دهد .حال صد البته
واضح است كه شفاعت ائمة معصومین(ع) -که مطلقند و در راه پاسداری از اسالم خون خود و فرزندان
 -1تفسیر قرآن ناطق ،ص . 494
 -2الكافی ،ج  ، 8ص .101
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مقدس اسالم ریختند تا مسلمانان متعهد و جهان بشریت از نورانیت اسالم بهره ببرند
خود را بر پای نهال ّ
و سربلند در دنیا و آخرت شوند -امری تردیدناپذیر است.
شرایط شفاعت

خیلی بعید است که ائمة اطهار(ع) هر کسی را با هر عملکرد وکارنامهای شفاعت کنند؛ اسناد به قدر
کافی گویای این حقیقت است.
مؤمنی که توقع دارد شفاعت شود ،حداقل شرایط الزم را باید داشته باشد؛ زیرا قرآن میفرماید:
َّ
ََْ
َْ
َ - 1و لا ی��ش ف� ُعو نَ� �إِ لا ِل َم� ا رت� ض��ى.
نِ

1

آنها نمیتوانند شفاعت کنند مگر آنکه خداوند راضی باشد.

بنابراین شرط اول ّیه شفاعت راضی بودن خداوند است.
شرط الزم برای شفاعت در روایات از زبان حضرت ابراهیم(ع) آمده است:
نّ َ َّ َ َ ْ تَ قَ َ
فَ َ
فَ َّ ُ
ه� َم (ع)َ �«:م نْ� ت� بِ�َع� �اِ ن�ه ِم نّ� »
ِم�ا و ا للِه اِ ما س ِمع
� � ْو ل اِ ب�را
ی
یِ
نیِ

2

به خدا سوگند از ماست،

[کسی که ما را دوست دارد( .شرط دوستی اهلالبیت تبعیت از ائمه است)].
آیا سخن ابراهیم را نشنیدهای که گفت:
''هرکس مرا پیروی کند ،از من است''.

 – 2از طرف دیگر قرآن میفرماید:

ّ ََ
ُ
ُ ُْ ُ ُ
َ ف تّ ُ � ُ ْ ْ ُ ّ 3
�إِ نْ�ك ن� ت� ْم ت� ِح بّ�و نَ� ا للـه �ا � بِ�عو نی ی�ح بِ� ب�كم ا لله.

اگر شما خداوند را دوست دارید ،باید از من (پیامبر) پیروی کنیدتا خدا دوستتان بدارد.

همان گونه که قرآن به صراحت بیان داشته است ،حتی اظهار مح ّبت به خداوند هم از هیچکس پذیرفته

نمیشود ،مگر آنکه به امر خداوند ،از پیامبر(ص) تبعیت همهجانبه کند.

 – 3فراز مشهور زیارت جامعه میگوید:

نَ َ ُ َ
اَ ت
ی� بِ� َما د ْع َو ت� ْم اِ ل ْی�ه.
ل�ا بِ�ع�

پیروان و تابعین آنهایی که از شما طرفداری میکنند.

 -1سورة انبیا ،آیة . 28
 -2تفسير العياشي ،ج  ، 2ص .231
 -3سورة آلعمران ،آیة . 31
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زمانی که شما آنها را به امری دعوت میکنید ،هر راهی را که شما جلو آنها میگشایید ،قبول میکنند

و همان راه را میروند.

خالصه بحث پیرامون شفاعت

این موضوع روشن است که خداوند دارای قدرت مطلق است .هیچکس و هیچ قدرتی نیست که
بخواهد خداوند را به کاری وادار کند و یا از امری باز دارد.
کس را مجال چون و چرا در ب َ ِر تـو نیست

وقتی خداوند متعال میفرماید:

با بنـدگان هر آنچـه نمایـی بهجـا کنی

ُ
� نَّ ا ّللَهَ َ��غْ � ُ ا ل�ذّ نُ� َ
1
� جَ�می�عا.
إِ � ی فِر و ب
خداوند همة گناهان را میبخشد.

آیا معنای این آیه این است که این بخشش شامل همه میشود .اگر این گونه هست ،پس آیة:
ُ
أُ َك أَ ْ ُ َّ ُ ف
� ا نل�ا ِره ْم ��یها خ�ا ِلد و نَ�.
ل�� � صحا ب
� و ئِ

2

آنها اهل جهنم هستند و همیشه در آتش خواهند بود.

چگونه تبيين ميشود؟
آیاتی که اهل جهنم را معرفـی كرده و یا هميشگي بودن عذاب آنها را به تصویر میکشد ،بسیار
است .بنابراین آیة عفو خداوند تعمیم ندارد ،بلکه تخصیص دارد .حال که اینگونه است:
در پاسخ به صراحت باید گفت:

عفو وبخشش خداوند شامل چه کسانی میشود؟

آنهایی که پس از ارتکاب هر خبط و خطایی پشیمان شوند و توبه کنند،

و در صورت لزوم ،جبران نمایند.

در اینجا نقش ائمه(ع) برای آنکه پیروان آنها پس از ارتکاب خالف توفیق توبه پیدا کنند ،بسیار
زیاداست.ائمةاطهار(ع)همانمع ّلماندلسوز،باشعوروواقعگراییهستندکهاگرپیروانآنهادرامتحان
یکی دو نمره کم آورده باشند ،بدون آنکه کسـی مطلع شود و یا در جایـی ثبت شود ،به آنها کمک
میکنند تا در آن درس قبول شوند.
آیا میتوان به کسی که ورقة امتحانی خود را بدون آنکه حتی به یک سؤال پاسخ صحیح داده و
 -1سورة زمر ،آیة . 53
 -2سورة بقره ،آیة . 39
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تحویل داده باشد ،کمک کرد؟
الزامات شفاعت

 – 1مهرورزی به ائمه(ع)

پیامبر اسالم(ص) میفرمایند:

ُ
�ش ف َ اُ ّ تَ َم ن َ َ َّ َ ْ َ ْ
� ا هل بَ�ی�� َو ه ْم �ش ی�َع�تی.
�ا ع�تیِ ِل م�یِ � ا ح ب
تیِ
شفاعت من از ا ُمتم شامل کسانی میشود که:

اهل بیت مرا دوست داشته باشند و آنان شیعیان من هستند.

 – 2التزام به مو ّدت اهلالبیت(ع)

پیامبر(ص)فرمودهاند:

َ ْ�زَ ُ َ َ َّ تَ نَ أَ ْ َ ْ َ ْ
�
ا ل مو ا مو د ��ا � هل ا ل ب�ی� تِ
فَ نَّ ُ َ نْ َ ق ََّ
ْ
ُّ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ُ
َ نّ ة بِ�شَ ف َ نَ 1
� �ه م� ل� َ
ِی ا لله َی� ْو َم ا ل ِق�َی�ا َمةِ� َو ه َو َی� َو د ن�ا د خ�ل ا ل�ج �� � �ا ع تِ��ا.
�إِ
به دوستی ما اهل بیت چنگ زنید،

زیرا هرکس در روز قیامت خدا را درحالی که ما را دوست داشته باشد ،دیدار کند،
با شفاعت ما به بهشت میرود.

 – 3انطباق اعمال بر اسالم

قالامیرالمؤمنین(ع):

قَ َّ
َّ َ
ْ
َّ َ َ ُ
َ ُ ُّ َ
2
لا ت�َع ن�و ن�ا �فِی ا لطل�بِ َو ا ل�ش ف�ا َعةِ� لك ْم َی� ْو َم ا ل ِق�َی�ا َمةِ� فِ�ی� َما �د ْم ت� ْم ....
َّ َ َ َ ةً فَ َ َ فَ
َ ََ ْ
َ َ َ َ َ ةً أَ ْ
َو ل ن�ا �ش ف�ا ع� َو لِ� ه ِل َم َو د تِ� نَ�ا �ش ف�ا ع� � ت� ن�ا � ُسو ا �فِی ِلق�ا ئِ� نَ�ا على ا ل َح ْو ضِ�،
َ
َ َ
َ
فَ َّ َ�ذُ ُ ْ ُ أَ َ َ نَ ق
نْ ُ أ َّ َ ن َ أ ْ َ َ ن 3
��إِ ن�ا ن� و د َع ن�ه � ْعد ا َء ن�ا َو � ْس�ِی ِم�ه � حِ ب�ا ء �ا و � وِلی�ا ء �ا.

با کارهایی که میکنید ،ما را مانع از آن نشوید که در روز قیامت برایتان خواهش و شفاعت کنیم...
ما حق شفاعت داریم و دوستداران ما نیز حق شفاعت دارند.
پس برای دیدار ما در کنار حوض کوثر با یکدیگر رقابت کنید.
زیرا ما دشمنان خود را از حوض کوثر دور میکنیم و دوستان و عالقمندان خود را از آن سیراب میکنیم.

 -1بحاراألنوار ،ج  ،27ص . 170
 -2بحاراألنوار ،ج  ،10ص . 92
 -3بحاراألنوار ،ج  ،10 :ص .102
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نتیجه

موضوع شفاعت ائمة اطهار(ع) یک حقیقت است و به قدری در این باره روایات وارد شده است
که نمیتوان در آن تردید کرد .اما چند شرط برای شفاعت هست.
 – 1اعتقاد راسخ به توحید
َ
ق
ّ
َ
�ا ل ر ُسول ا للِه (ص):
َ
ْ
ْ
َ �شَّ فَ َ ةُ َ َت ُ نُ أَ ْ �شَّ ّ َ �شّ ْ َ
ْ
ُ
أ
ْ
ل�ِ ر كِ� َو لا لِ� ه ِل ا لك ف� ِر َو ا ل�جُ ُحو ِد،
و ا ل �ا ع� لا �كو � لِ� ه ِل ا ل كِ� و ا
َ
َ ْ َ ُ نُ ْ ُ �ؤْ نَ نْ أ ْ تَّ
1
ل� ْو حِ ی� ِد.
ب�ل �یكو � ِللم ِم نِ��ی� ِم� � ه ِل ا
پیامبر خدا(ص) فرمودند:
نه شکاکان و مشرکان شفاعت شوند و نه کافران و منکران؛
بلکه شفاعت مخصوص مؤمنان یکتاپرست است.

 – 2انجام دادن واجبات
َ
ق�ا ا لا ما ا ّ
لصا د ق� (ع):
ل ِ م
َ َ َ
قَ َ َ ْ َ ُ َ قَ ْ َ َ َتْ ُ ْ َ ف ُ ق َ
َ
ل ّما ا َمَرن�ا بِ�ا جْ� ت�ما ِع �را ب��تِهِ حو له و �د ح �ض� ر�ه ا لو �ا ه �ا ل:
َ َ َ َ َ ََ َ َ ًّ
َ
َّ ا 2
�إِ نّ� �ش ف�ا َع ت� نَ�ا ل نْ� ت� ن�ا ل ُم ْس ت� خِ� ف�ا بِ�ا لصل ةِ�.

امام صادق(ع) در آستانة وفات در جمع فامیل و خاندان و اهلالبیت خود فرمودند:
کسی که نماز را سبک بشمارد ،شفاعت ما هرگز شامل حالش نمیشود.

 – 3امانتداری و راستگویی

ق َ
�ا ل َر ُسول ا لله (ص):
� نَّ �أَ قْ�ََ� ُك ْ م نّ� �غَ د اً َ �أَ ْ َ�َ� ُك ْ َعَل َّ �شَ فَ َ ةً أَ ْ َ قُ ُ ْ َ ن ً َ آ َ ُ ْ ْ أَ َ نَ َ
ی �ا ع� � صد �كم ِلسا �ا و � د اكم ِلل� ما �ةِ� و
إِ � رب م ِ ِی و و ج ب م
َ
ْ
َ
ُ
ً
ُ
ُ
َ ُُ
أ
ق
ّ
ق
3
ا ْح َس ن�ك ْم خ�ل�ا َو � �َرُب�ك ْم ِم نَ� ا نل�ا ِس.

همانا نزدیکترین شما به من در فردای قیامت و سزاوارترین شما به شفاعت من،
راستگوترین ،امانتدارترین ،خوشاخالقترین،
و نزدیکترین شما به مردم است.

هر مؤمن درستکار به خوبی میتواند درآینـة آیـات و روایـات ،خود را مشاهده کرده و ببیند که

 -1بحاراألنوار ،ج  ، 8ص . 59
 -2مستدركالوسائل ،ج  ،3ص . 25
 -3بحاراألنوار ،ج  ،66ص . 382
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مستوجب شفاعت اهلالبیت(ع) هست و یا نیست.
بحثی پیرامون مع ّیت

یکی از بحثهای اساسی و زیبا ،بحث مع ّیت است.
مع ّیت دارای دو معناست:
 – 1همراهی ظاهری

وقتی شخصی میخواهد به سفر برود ،اگر بخواهد با خانواده برود ،میگویند فالنی به سفر رفت
وخانوادهاش در معیت او هستند .یعنی خانواده هم او را همراهی میکنند.
در این موارد همراهی شکلی و ظاهری مطرح است.
 – 2همراهی باطنی

وقتی شخصی دست به یک کار عامالمنفعه میزند ،مث ًال میخواهد مسجدی بسازد و یا مؤسسهای
مردمی ایجاد کند ،مجموعة عوامل و افرادی که او را در این کار همراهی و کمک میکنند ،میگوییم
فالنی دست به فالن عمل خیر زده و جمع زیادی از مردم در مع ّیت او هستند.
در این نوع کارها همراهان وی لزوم ًا همراه وی نیستند ،بلکه فکر ،اندیشه ،حمایت و یا حداقل
دعای خیر خوبان همراه اوست.
مـأمور مـرگ چـون رسـد از پادشـاه ما

بنـدد دو دسـت و افكـنـد از سر كاله ما

مـا را بـرد بـه محـضـر عــدل الــه ما

آنجـا سـخـن رود ز ثـواب و گـنـاه ما

ای وای پـس بـه مـا و بـه روز سـیـاه ما

با غیب ران سخن كه توان در حضور كرد

در فراز 50خواندیم:

1

ُ
فَ ُ
َ ُ
� َمَعك ْم َمَعك ْم لا َم َع �غ ْی�رك ْم.
ِ

همراهی با شما تأثیرگذار ،اثربخش ،جهتدار و نتیجهبخش است؛ زیرا همراهی غیر ائمه(ع) انسان
را به جایی نمیرساند و همچنین همراهی افراد متعدد و فراوان با ما اثربخش نیست.
سعدی میگوید:
ت
بدین خوی و خصلت نخوانم َک َس ْ

ت
اگـر مـیرود صـد غـالم از پَ َس ْ

در قرآن کریم  421بار واژة «مع» و مشتقات آن به کار رفته است ،به طوری که  95بار مع 43 ،بار

 -1صغیر اصفهانی.
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معه 72 ،بار معکم 41 ،بار معهم 11 ،بار معک و  11بار معی آمده است.
در مواردی که مع ّیت خداوند مطرح است ،در همه جا به معنای حضور خداوند در همه جا از جمله
در اندیشه ،ن ّیت مؤمن و حمایت و همراهی خدا در آنهاست.
نَّ ََّ َ َ َّ
لصا بِ�ر�ی نَ� :1خداوند همراه صابران است.
� -1إِ � ا لله مع ا
َ
ْ
� -2أَ نَّ ا ّللَهَ َم َ ا ل ُم تّ� ق�� نَ
ی� :2خداوند با افراد با تقواست.
�
ع
نَّ ََّ َ َ َّ�ذ نَ تَّقَ ْ َ َّ�ذ نَ ُ
ْ
ُ
ْ
نُ نَ 3
 � � -3ا لله مع ا ل �ی� ا ��و ا و ا ل �ی� هم مح ِس�و �  :خداوند با افراد با تقوا و نیکوکاران است.
إِ
َ ُ َ َ َ ُ ْ أَ ْ نَ ُ
نْ تُ ْ 4
�
 -4و هو معكم � ی� ماك��م  :خدا با شماست ،هرجا که باشید.

در آیة چهارم عالوه بر همراهی خداوند با مؤمنان و افراد متعهد و پارسا در امور خیریه از یک
حقیقت پرده برمیدارد وآن اینکه :خداوند در همه جا حضور دارد.
این حکم ،یک بشارت است برای افراد مهذب و نیکوکار که نیازی به گزارش کردن عمل خود
برای غیر ندارید ،خاطرجمع باشید که خدا در همه جا حاضر است و از اعمال و حتی ن ّیات شما هم
مطلع است .به بدکاران هم اخطار میکند که مراقب اعمال خود باشید ،زیرا خداوند در همه جا حاضر
و بر همة افعال ناظر است وچون خداوند قاضی اعمال ماست ،پس نمیتوان منکر افعال خود در برابر
قاضی ناظر شد.
فراز :
ُ
فَ ُ
َ ُ
� َمَعک ْم َمَعک ْم لا َم َع �غ ْی�رِک ْم.

نیز از یک حقیقت مشابهی حکایت میکند.

 – 1مع ّیت با اهلالبیت(ع) صحیح واثربخش است والغیر.

 – 2همراهی ائمه(ع) با مؤمنان افتخارآمیز و قابل قبول است والغیر.

 – 3ائمه(ع) هم در همه جا حاضرند و با شیعیان خود همراهی میکنند و یار و یاور آنانند.

در زیارت مخصوص امام رضا(ع) میخوانیم:

ٌ
َ �شْ َ ُ َ نَّ َ تَ�شْ َ ُ َ ق َ تَ ْ َ ُ َ ا َ َت ُ ُّ َ ا َ َ نْ تَ َ ٌ َ
ا هد ا �ک � هد م�ا م و �سمعکل م و �رد سل م و ا �� ح
ی َربّ� ك� َم ْر �ز ْو ق�.
یِ
یِ
یِ
ِ

شهادت میدهم که تو مرا مشاهده میکنی و کالمم را میشنوی و پاسخ سالمم را میدهی،

 -1سورة بقره ،آیة .153
 -2سورة بقره ،آیة 194
 -3سورة نحل ،آیة .128
 -4سورة حدید ،آیة .4

و تو زندهای و از ناحیة خداوند رزق میخوری.
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رزق را در زبان فارسی روزی ترجمه میکنیم .روزی یعنی هزینة روزانه و تأمین مایحتاج هر 24ساعت؛
پس حیات ائمة اطهار(ع) در اینگونه موارد فقط حیات معنوی و روحی نیست.
ُ
َ
َ َ
َ
َ
� –83بِ�أ � �أ نْ� تُ� ْ َ �أ ّم َ نَ� فْ�� َ �أ ْهل َ َما ل َم نْ �أ َ ا َد ا ّللَهَ َ� َد �أ � ُك ْ
�
ب
ر
و
و
و
و
ِی
ِی
ِی
سِی
بِ م
بِی م
َ َ نْ َ َّ َ ُ قَ َ َ نْ ُ ْ َ َ نْ قَ َ َ ُ تَ َ َّ َ ُ
ْ
و م� و حد ه � بِ�ل ع�كم و م� �صد ه �و ج�ه بِ�كم.
پدر و مادرم و خودم و خانوادهام و همة موجودیم فدایتان باد.
هرچه را خداوند بخواهد ،با شما آغاز میکند و هرکس ادعای توحید دارد ،شما باید تأیید کنید،
و هرکس بخواهد به خدا نزدیک شود،
باید نخست به شما روی آورد.

این فراز از زیارت جامعه دربردارندة عالیترین فضیلت و منقبت اهلالبیت(ع) در دربار پروردگار
سبحان است.
وقتی میخوانیم که:
َ
َ
َ نْ أ َ َ ََّ َ َ أ ُ ْ
م� � را د ا لله ب�د � بِ�كم

چه مفهومی به ذهن متبادر میکند؟ جز اینکه از زبان امام هادی(ع) بگوییم:
 هرگاه خداوند بخواهد در امری تصمیم بگیرد ،از شما آغاز میکند؛زیرا پایههای توحید و صراط مستقیم شمایید.
مدعیان تبلیغ دین وترویج توحید از هر دسته وگروهی که باشند و هر خاستگاهی که داشته باشند،
با کمک کالم ،نقل ،عقل ،زور ،استدالل ،تدبیرو ...موضوع را مطرح میکنند.
این روش هر چند مخاطبش مستعد و معتقد باشد ،تأثیرش بر شنونده كم است و اثر آن محدودتر
است .اما ائمة معصومین(ع) که خود به وصال رسیدهاند ،راههای منتهی به کمال و وصال را به خوبی
میدانند .به همین دلیل درکوتاهترین مدت و سهلترین روش ،پیروان خود را به مقصود میرسانند.
به بیان دیگر این فراز شکوهمند زیارت این است که:
اصوالً هر مؤمن سالک برای سیر وسلوک،

ِ
خداشناس کمالخواه که خداخواهی را کمال میداند،
و یا هر
یک کنکور ورودی دارد و آن هم پذیرش والیت شماست؛
كه بدون این والیت،

سالک هرگز به مقصود نخواهد رسید.
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ائمه معصومین(ع) پایهگذار توحید و خداشناسی

گفتیم که بدون والیت ائمة اطهار(ع) خداشناسی باطل است .یعنی:
چه کسانی غیر از ائمه(ع)،
قادرند مردم را به سعادت در دنیا و رستگاری در آخرت،
برسانند؟

این را خداوند مقرر کرده است .چون کلید درهای بسته در این مسیر در دستان آنهاست.
خوشبختی در این است که:

انسان ،والیت و راهنمایی وهمراهی ائمه(ع) را بخواهد.

در غیراین صورت گمراه میشود.

منکران والیت ،منکران خداوندند.

وقتی خداوند بر والیت آنها تأکید میکند،

کیست که بدون والیت بتواند ادعای خدادوستی و یا خدامحوری کند؟

این درست است که جبرئیل پیام خداوند را به پیامبر خدا میرساند ،اما روشن است که کار جبرئیل
پس از ابالغ وحی الهی ،تمام میشود و عمل به وحی ،برعهدة پیامبر(ص) است.
عالوه بر آن ،در بسیاری از موارد ،خداوند خود به طور مستقیم و بیواسطه با پیامبر صحبت
میکرد و دستورالعملهای الزم را به پیامبر ابالغ میفرمود .یعنی جبرئیل(ع) با همة اعتباری که در
دربار خداوند دارد ،زیرمجموعة پیامبر وتحت اشراف پیامبر است.
پیامبر(ص) فرمودهاند:
َ ّ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
ََ
ی َو ّحد ن�ا ث�م َو ّحد ا للُه ا ل َملا �ئکه.
ی�ا عل

ما نخست به یگانگی خداوند اقرار کردیم ،سپس ماليکه توحیدگو شدند
َ
َ ََ ُ َ َ َ ّ
َوک بّ�رن�ا ث� ّمک بّ�را للُه ا ل َملا �ئکه.
ما نخست خداوند را به بزرگی ستودیم ،سپس ماليکه از ما یاد گرفتند و تکبیر گفتند.
َ
َ َّ ْ ُ َ َ َّ َ ّ
َو هلل ن�ا ث� ّم هلل ا للُه ا ل َملا �ئکه.
ّ
ّ
1
ما نخست '' لا ا لها لا ا لله'' گفتیم ،آنگاه مالیکه به تقلید از ما '' لا ا لها لاا لله'' گفتند.

یعنی در تمامی این مراحل عظیم ،سپاس از خدا وستایش خداوند و اقرار بر عظمت خدا باعث
 -1مسند امام رضا(ع) ،ص . 179
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شد تا ما معلم و پیشوای مالیکه و همة موجودات عالم شویم.
مقدس پیامبر رحمت(ص) را
این یک حقیقت غیر قابل انکار است که خداوند سبحان نخست نور ّ
1
آفرید.
پیامبر(ص)فرمودند:

أَ َ ُ َ َ َ ّ ُ
2
� ّو ل َما خ�ل ق� ا للُه ن�و ِر ی.
اولین چیزی که خدا آفرید ،نور من بود.

در روایت دیگری فرمودهاند:

َ
َ
�أ َّو ُل َما خَ�َل قَ� ا ّللَُه نُ�و ر ی ف� فَ� َت� قَ� ِم نْ� ُه نُ�و َر َعل ّ
ِی
ِ
َ ٍ
َّ
َّ
ْ ََ
ْ ْ
َّ َ ُ ْ أ
ُ َ ََ َ ْ َ
َ
َ َق َ َ َ ْ فة 3
ث� ّم خ�ل ق� ا لَع ْر�ش َو ا لل ْو َح َو ا ل�ش ْم َس َو �ض ْو َء ا نل�ها ِر َو ن�و َر ا ل� بْ� َصا ِر و ا لع�ل و ا لمع ِر��.
نخستین چیزی که خدا آفرید نور من بود .سپس نور علی از آن ایجاد شد.
سپس عرش و لوح و خورشید و روشنی روز و نور دیدهها و عقل و معرفت را آفرید.

در جای دیگری پیامبر اکرم(ص) میفرماید:

َ َ ُ َ َ َ َّ َ
ُن 4
ا ّو ل ما خ�ل ق� ا للُه ا ر و اح�ا.

نخستین چیزی که خداوند آفرید ،ارواح ما بود.

هرچند ممکن است عدهای پس از مشاهدة این سه روایت و روایات مشابه دیگر تردید کنند که
باالخره اول چیزی که خداوند آفریده است ،چه بوده است؟
نور پیامبر(ص) است؟
یا نور پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع)؟
و یا ارواح ائمة اطهار(ع)؟
پاسخ روشن است.

 -1بحاراألنوار ج  ،35ص .29
ِان ا َ
هلل تَ َعالَى خَ لَ َقنِي َو خَ لَ َق َعل ِّي ًا ق َْب َل أَ ْن َيخْ ُل َق آ َد َم ب ِ َه ِذ ِه الْ ُم ّد ِه َو خَ لَ َق نُوراً َفق ََس َم ُه ن ِْصف َْي ِن َفخَ لَ َقنِي م ِْن ن ِْص ِف ِه َو خَ لَ َق َعل ِّي ًا
[قال رسولاهلل(ص)]َّ ... :
لأْ
َ
ِّ
ُ
ْ
ْ
ـق الْ َملاَ ئ ِك َهَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ش ث َُّم خَ ل َ
ِين ال َع ْر ِ
م َِن ال ِّن ْص ِف آْالخَ ِر ق َْب َل الأْ َشْ َيا ِء كل َها ث َُّم خَ ل َق ا شْ َيا َء فكان َْت ُمظل َِم ًه ف ُنو ُر َها م ِْن نُو ِري َو نُو ِر َعل ٍِّي ث َُّم َج َعلـ َنا َع ْن َيم ِ
الساب ِِق أ ْنَ
ان َذل َِك م ِْن تَ ْعلِيمِي َو تَ ْعل ِ
ِيم َعل ٍِّي َو َك َ
َف َس َّب ْح َنا َف َس َّب َح ِت الْ َملاَ ئ َِك ُه َو َهلَّلْ َنا َف َهلَّلَ ِت الْ َملاَ ئ َِك ُه َو َك َّب ْرنَا َف َك َّب َر ِت الْ َملاَ ئ َِك ُه َف َك َ
ان َذل َِك فِي ِعلْ ِم اهللِ َّ
ِض ل ِي َو ل َِعل ٍِّي...
لاَ َي ْدخُ َل الن ََّار ُمحِ ٌّب ل ِي َو ل َِعل ٍِّي َو لاَ َي ْدخُ َل الْ َج َّن َه ُم ْبغ ٌ
 -2بحاراألنوار ،ج  ،1ص . 97
 -3بحاراألنوار ،ج  ، 54ص . 171
 -4تأویلاآلیاتالظاهره ،ص  - 835تفسیر قرآن ناطق ،ص . 611
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هیچ کدام از این سه حدیث نورانی مغایرتی با هم ندارند .زیرا همة ائمه(ع) ،نور واحدند؛ چه
بگوییم ا ّولین چیزی که آفریده شده ،نور پیامبر و یا روح پیامبر و یا ارواح ائمه است ،تفاوتی نمیکند.
آنچه مهم است این است که بدانیم:
ا ّولین چیزی که خداوند آن را خلق فرموده است،

ائمة اطهار(ع) میباشد.

سخت و صعب

امیرالمؤمنین علی(ع) طی بیانی شگفتانگیز در مورد پیامبر(ص) و اهلالبیت(ع) میفرمایند:
� ُم ْس َت� ْصَع ٌ
نَّ اَ ْمَ ن�ا َص ْع ٌ
�،
اِ � ر
ب
ب
َ ْ ُ ُ ّ َ ْ ٌ ُ �ؤْ نٌ ْ َت َ نَ ّ ُ قَ ْ َ ُ اْ
لا ی�ح ِمله اِ لا ع ب�د م ِم� ا م�ح� ا لله �ل ب�ه ِلل ی�ما نِ�،
ٌ
َ ّ ُ َ ٌ َ
نَ ة َ ْ ا ٌ َ �ز نَ ة 1
َو لا َی�عى َحد ی� ث� ن�ا اِ لا ُصد و ٌر ا می��� ،و ا حل م ر ی���.
معرفت به ما كارى است سخت و دشوار،
آن را جز عبدى كه خداوند قلبش را براى ایمان امتحان كرده ،تحمل نمىكند،
و حدیث ما را فرا نگیرد ،جز سینههاى امین و عقلهاى متین.

درک شناخت از ما اهلالبیت(ع) بسیار سخت است .هیچکس قدرت درک كامل این مهم را ندارد،
مقربخداوندوپیامبراناولوالعزمویابندةمؤمنخداوندکهدرمسیرحقجوییوحقیقتخواهی
مگرمالیکة ّ
امتحان خود را داده باشند .غیر از اين مـؤمنيـن خـاص ،كسي را ياراي درک منزلت ائمه(ع) نيست؛
مقرب مانند جبرئیل شده است.
ماليکه هم توان درک مقام آنها را ندارند .این توفیق تنهاشامل َمالیکة ّ
پیامبرانالهینیزاینمعرفتراندارند.فقطچندپیامبرمانند:حضرتابراهیم(ع)،حضرتموسی(ع)
وحضرت عیسی(ع) این توفیق را درک کردهاند.
از مؤمنان هم فقط کسانی که در وادی عظیم خدامحوری با دقت و پایمردی كامل پیش رفته و
ِ
پـاداش آن مقاومت ،درک
زحمت زیادی کشیده و سربلند بیرون آمده باشند ،خداوند از راه لطـف و
بهتر منزلت ائمه(ع) به آنها عطا کرده است.
مقصود از عبادت چیست؟

خداوند سبحان میفرماید:
 -1نهجالبالغه ،خطبة .231
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َّ
َ خَ َ قْ تُ ْ َ ْ نْ
ُ
� ا ل�جِ نّ� َو ا ل�إِ � َس �إِ لا ِلَی� ْع بُ�د و نِ�.
و ما �ل�

1

قصد از خلقت جن و انس عبادت است.

مقصود از عبادت هم عبودیت و بندگی خداست ،نه شکل ظاهری عبادت .بنابراین:

آن کس که معرفت الزم نسبت به خداوند نصیبش شود،
بر خود الزم و واجب میداند که:

همواره و همیشه به یاد خدا باشد.

و دل را آکنده از مح ّبت خدا کند.
مهر و محبت غیر خدا را از دل بیرون نماید و خود را همواره در محضر خدا ببیند،
وخویشتن را شرمندة ابدی الطاف آشکار و پنهان پروردگار بداند.
راستی چه کسی است که به این مقام یعنی مقام عبودیت رسیده باشد؟
آیا غیر از ائمة اطهار(ع) ،تاریخ کسی را سراغ دارد که در تمامی عمر ،خود را واله ،حیران و سرگشتة
خدا بداند و لحظهای از یاد او غافل نباشد و تمامی دارایی و هستی خود را متعلق به خدا بداند و هرگاه
الزم شود مال وجان خود را که امانتی الهی است به صاحب اصلی آن مال و جان تقدیم کند و بگوید:
بـرادرانـه بيـا قسمتـي كـنيـم رقـيـب

جهان و هر چه در او هست از تو ،يار از من

آیا غیر از ائمة طاهرین(ع) کسی را میشناسیم که:
در خدامحوری،

به این منزلت رسیده باشد؟

این ویژگیها ویژگی مردان خداست و این موضعگیریها اصل ،اساس وجوهرة عبادت است.
همه میدانیم که واکنش انسان مؤمن در برابر خداوند سبحان ،عبادت است،
اما عکسالعمل عبد عبید پروردگار ،عبودیت است.
عبادت نمیتواند تا آخر ،ما را در برابر فتنهها ،بالها و ابتالها حفظ کند ،اما عبودیت که نتیجة عشق
و دلدادگی به خداست و حاصل پیروی بیچون و چرا از ائمة اطهار(ع) است ،همواره نگهدارندة مؤمن
از هر نوع گمراهی است.
ٌ
رحمة للعالمین
پیامبر،

قرآن کریم دربارة پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) میفرماید:
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َ ما �أَ ْ َس ْل ن�ا َك� � لاَّ َ ْح َمةً� ل ْلعا َلم� نَ
ی�.
إِ ر
و ر
ِ

1

ما تو را فرستادیم تا برای همة عالمیان رحمت باشی.

گفتیم که خداوند ازلی وابدی در مقام «قادر علیاالطالق» اراده کرد که کاینات را بیافریند .در این
مورد و در آغاز ،نقشة راه تهیه کرد که چه میخواهد و از کجا آغاز کند.
او که خود به گفتة خودش:
َ ةَ
َ َت َ ُ ُ َ َ ْ
� َرّب�ك ْم علىن� ف�سِهِ ا ل ّر ْح َم�.
ك� ب

2

مقرر كرد ه است.
پروردگارتان رحمت را بر خود ّ

بنابراین اساس خلقت براساس نقشة راه خداوند بر رحمت ،مح ّبت و رأفت است و غرض از خلقت،
انتشار این رحمت است.
َ
برابر این حکم ،نور پیامبر را بیافرید و او را «َر ْح َمٌه ِللعا لم� نی�» قرار داد.
پیداست که:
وقتی سرچشمة خلقت مح ّبت است،

باید هر آنچه آفریده میشود ،از رحمت باشد.

بنا برهمین اساس همة موجودات عالم از نور پیامبر(ص) آفریده شدند.
نخست امیرالمؤمنین علی(ع) و اهلالبیت(ع) خلق شدند،
سپس و به تدریج عرش ،لوح ،قلم ،کرسی و عوالم باال،
از نور پیامبر(ص) ایجاد شد؛
که همة اینها رنگ و بوی رحمت داشتند.
مقدس ،کعبه و مطاف و عبادتگاه مقربان خواهد شد.
چرا که این عناوین بسیار ّ
سپس و در مراحل مختلف انبیا ،اولیا وآسمان و زمین خلق شدند.
مقدس اوست ،به شکرانة
نخستین واکنش شکوهمند پیامبر(ص) دربارة خداوند که رحمت در ذات ّ
َ
این همه رحمت ،نعمت ،انعام و الطاف و به شکرانة آنکه منشأ هستی و «َر ْح َمٌه ِللعا لم� نی�» شدهاند ،سر
به سجده گذاشتند و به تسبیح ،تهلیل ،تحمید و تجلیل خداوند پرداختند .پس از این حرکت توحیدی
رسول رحمت ،دیگر عناصر خلقت هم یاد گرفتند و به تقلید از پیامبر به سپاسگزاری از پروردگار زیبا
و خالق همة زیباییها مشغول گشتند .و این یک حقیقت غیرقابل انکار است.
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قول آسمانی پیامبر(ص) چنین روشن میشود:

َ ُ َ َّ
بِ� ن�ا ع بِ�د ا للُه :خداوند توسط ما عبادت شد.
َ ُ ف َ َّ
بِ� ن�ا ع ِر� ا للُه :ما پایهگذار معرفت الهی هستیم.
� نَ�ا ُو ّح َد ا ّللَُه ت� ب�ا َر َک و ت�عا ل َ
ی 1:ما به همگان درس توحید آموختیم.
بِ ِ
َ
ُ
َ
َ
با این مقدمه اینک به خوبی به معنای رفیع «رح َمه ِللعا لم� نی�» پی میبریم.

رحمت برای عالم هستی از رهگذر توحید و خدامحوری حاصل میشود.

وقتی پیامبر(ص) معلّم توحید وخدامحوری باشد،
از ناحیة ایشان،

رحمت خداوند بر همة هستی ساری وجاری میشود،

و چون سرچشمة رحمت در دست پیامبر رحمت(ص) است،

ایشان «َ ْح َمٌه ل ْلَعا لم� نَ
ی�» شدند.
ر ِ

پیامبر اسالم عالیترین آیت الهی

موحد ،هیچ ّلذتی باالتر و گواراتر از شعار خدامحوری نیست .بزرگترین آرزوی
برای یک انسان ّ
انبیا و اولیا ترویج توحید و تبلیغ خداپرستی است .این موضوع جزیی از نقشة راه خدا قبل از خلقت
و بعد از خلقت است.
پروردگار سبحان خصلت خداباوری را جزء فطـرت موجـودات نهاده است .بنابراین ،خدامحوری
موجودات ،ثبوتی است.
خداوند میفرماید:
ُ َ ّ ُ َّ
ْ أَ َ
َّ
� َو ما �فِی ا ل� ْر ض�.
ی�س ب�ِح لِلِه ما �فِی ا لسما و ا تِ

2

آنچه در آسمانها و زمین است ،خداوند را تسبیح و تقدیس میکند.

در آیة شریفة ذیل این موضوع به صورت دقیقتری مطرح شده است:

تُ َ ّ ُ َ ُ َّ َ تُ َّ ْ ُ َ ْ�أَ ْ ضُ َ َ نْ ف َّ
یه ن�
�س ب�ِح له ا لسمو ا � ا لس ب�ع و ا ل ر� و م� ��ِ
ُ
َ
َ � نْ م نْ شَ�� ْء � لاَّ ُ� َس ّ� ُ � َح ْمد َ نْ تَ فْ قَ ُ نَ تَ ْ
ْ
و إِ � ِ � یٍ إِ ی بِح بِ ِهِ و ِ
لك� لا ���هو � �س ب�ی�حهم
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ْ
ْ
َ
ِیب َع ْن بُ َر ْی ٍد الْع ِْجل ِِّی قَالَ:
َ
نبْ ُن ُم َح َّم ٍد َع ْن ُم َعلَّىبْ ِن ُم َح َّم ٍد َع ْن ُم َح َّم ِدبْ ِن ُج ْم ُهو ٍر َع ْن َعل ِّ
الْ ُح َس ْی ُ
الصل ِت َع ِن ال َحك ِم َو إِ ْس َماعِیل ابْ َن ْی َحب ٍ
ِیبْ ِن َّ
هلل َو ب ِ َنا ُو ِّح َدا ُ
هلل َو ب ِ َنا ُع ِر َفا ُ
ُول :ب ِ َنا ُعبِ َدا ُ
َس ِم ْع ُت أَبَا َج ْع َف ٍر(ع) َیق ُ
اباهللِ ت ََب َار َك َو تَ َعالَى.
هلل ت ََب َار َك َو تَ َعالَى َو ُم َح َّم ٌد ح َِج ُ
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ً َ ُ اً
َّ ُ
�إِ ن�هكا نَ� َحلی�ما �غ ف�و ر .

1

آسمانهاى هفتگانه و زمین و هر چه در آنهاست ،او را تسبیح مىگویند،
و هیچ چیز نیست مگر اینكه در حال ستایش ،تسبیح او مىگوید،
ولى شما تسبیح آنها را درنمىیابید.
به راستى كه او همواره بردبار [و] آمرزنده است.

« َو ْح َد ُه الَ
َ
شـریک ل َ ُه» گوید

هر گیاهی که از زمین روید

سعدی علیهالرحمه نیز گوید:

به ذكر ش هر چه بینی در خروش است

دلی داند در این معنی كـه گـوش است

نه بلبل بر گلش تسبیح خــوانی است

كه هـر خاری به تسبیحـش زبانی است

خداوند بزرگ برای نهادینه شدن خدامحوری در جامعه 124 ،هزار پیامبر را مبعوث کرد .انبیا تالش
بسیار زیادی کردند تا انسانهای بریده از توحید را به صراط مستقیم بازگردانند .تالش بایستة انبیا
فقط برای هدایت انسانهای گمراه بود که بخش کمی از هستی را شامل میشدند.
اصوالً کاینات که خداباوری در ذات آنها بود ،نیازی به بعثت نداشتند .این هماهنگی زیبا و این موهبت
شکوهمند حاکم بر آفرینش ،که خدامحوری را فریاد میکنند و با زیباترین شکل ممکن دلدادگی خود
را نسبت به خداوند و عشق سوزان خود را نسبت به پروردگار آشکار میسازند ،حاصل تعلیم پیامبر
رحمت(ص) است .بنابراین پیامبر اسالم بزرگترین و برجستهترین و عالیترین مخلوق خداوند است،
که زیباترین آیات قرآن ،به طور رمز و خالصه ايشان را«َر ْح َمٌه ِللعا َلم� نی�» معرفي ميكند.
پیامبر(ص) در این رابطه فرمودهاند:
َ
َ
َ َّ َ �زَّ َ َ ّ آ َ ةٌ َ أ ْ
ما لِلِه ع و ج�ل � ی�� ه
ِی �كبَ�ُر ِم نّ�ِی.

2

برای خداوند بلند مرتبه هیچ آیتی بزرگتر از من نیست.

مقدس پیامبر
این یک حقیقتی است غیرقابل انکار که خداوند سبحان نخستین چیزی که آفرید ،نور ّ
ٌ

رحمت(ص) بود .سپس از آن نور که «َر ْح َمة� ِللعا َلم� نی�» بود ،ابتدا اهلالبیت(ع) را خلق کرد؛ سپس...
بنابراین ،پیامبر اسالم «اَ ّو ُل ما َعبَ� َد ا ّللِه» است وچون غرض از آفرینش عبادت خداوند است:
َّ
َ خَ َ قْ تُ ْ َ ْ نْ
ُ
� ا ل�جِ نّ� َو ا ل�إِ � َس �إِ لا ِلَی� ْع بُ�د و نِ�.
و ما �ل�

3
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بنابراین:

پیامبر(ص) که ا ّولین مخلوق است ،نخستین عبادتکنندة خدا نیز هست.

از عبادت پیامبر(ص) ،دیگر موجودات هم،
حمد و شکر و سجده بر خدا را یاد گرفتند،

و هر کدام به فراخور حال ،ستایشگر خداوند شدند.

نکتة بسیار مهم در این موضوع مهم این است که چون خداوند متعال ،پیامبر خود را «َر ْح َمةٌ� ِللعا َلم� ن
ی�»
ٌ
خوانده است ،از این «َر ْح َم ةـ� ِللعـا َلـم� نی�» عبادت خداوند نشأت گرفت .پس شکوهمندترین معنای آن:
َ

پیشوایی مخلوقات در امر عبادت خداست.

«� ُك ْم ف� َت� َح ا ّللُه » از زیارت جامعه بهتر درک میشود .یعنی خداوند با شما
با این تحلیل ،فراز زیبای بِ
خدا باوری ،خدامحوری وحاکمیت مطلق خود ،بر تمامی هستی را آغاز کرد.
عکسالعمل و یا سپاسگزاری؟

انسان وقتی در برابر یک شخصیت عالیقدر قرار میگیرد ،از خود واکنش نشان میدهد و حداقل
آنکه در برابرش به پای برمیخیزد و احترامات فایقه را نشان میدهد .یا اگر با هدیة قابل توجهی روبهرو
میشود ،به قدر معرفت خود و وزن هدیه ،به هدیهکننده احترام میگذارد و سپاسگزاری مینماید.
این واکنشها امری طبیعی است .حال اگر یک انسان مسلمان متعهد و والیتمدار از زبان
پیشوایان آسمانی خود شرافت و مکانت آنها را در دربار خداوند بشنود ،باید خداوند را به خاطر این همه
نعمت ،عمیق ًا ستایش کند و هم قدر آن همه نعمت را بداند و هم به دلیل معرفت خدادادی خویش ،پیشانی
خضوع وتواضع بر آستان خداوندی بساید.
فراز آغازین این بخش دارندة همة این جهات است:
أَ أَ ْ ُ أُ َ ْ
أَ ْ
�بِ� �بِی � ن� ت� ْم َو � ّمِی َو ن� ف��سِی َو � هلِی َو َما لِی ...

پدر و مادر وخودم وتمامی اعضای خانوادهام و دارایی وهستیم فدای شما باد.

اینیکحقیقتاستکهائمةاطهار(ع)ماراباخداوندآشناکردند.بنابراینهرچهازرهگذرخداباوری
عاید ما شده ،مربوط به آنهاست .وقتی بپذیریم که انسان منهای خدا هیچ و پوچ است ،پس اگر ما در دنیا
قدر ومنزلت داریم و دچار اعوجاج و انحراف نشدهایم ،در نتیجه ،موقعیت و قیمت پیدا کردهایم ،این
قیمت متعلق به ائمه(ع) است؛ نهتنها خود ما بلکه پدر و مادر و خانوادة ما هم هرچه دارند ،به خواست
خداوند از ائمه(ع) است.
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همچنین اگر ما از رهگذر خداباوری دارای هوش و استعداد قابل توجه شدهایم و از این رهگذر به
مال ،دارایی و امکانات در دنیا نایل آمدهایم ،اینها همه متعلـق به ائمـه(ع) است .پس اگر ما در یک
واکنش شاعرانه و روحبخش بخواهیم همه را به پای ائمه(ع) بریزیم ،کار فوقالعادهای نکردهایم.
همچنین ما از ناحیـة هـدایت ائمـة اطهـار(ع) به معاد ایمـان پیدا کردهایم و لذا برای جهان دیگر هم
کارهایی انجام دادهایم تا به قول معروف رستگار در آخرت شویم.
پس با اعتقاد میگوییم که:
عاقبت خیر ما -كه اگر بهشت هم به عنوان هدیة الهی نصیب ما شود -این هم تعلق به ائمه(ع) دارد.

پس میتوان اذعان كرد و بر آن پای فشرد و تأکید کرد که:

دنیا و آخرت ما و هدایت و سعادت ما و پدر و مادر و خانواده و آشنایان و فامیل و دوستان،
همه و همه متعلق به ائمه(ع) است...

آن کس که خدامحوری میخواهد،
باید ازائمه(ع) آغاز کند،
و هرکس میخواهد خدا را به وحدانیت بخواند،
شرطش ائمه(ع)اند،
و هرکس اصوالً خداخواه است،
باید به ائمه(ع) روی آورد...
در حدیث بسیار زیبایی ،امام رضا (ع) میفرماید:
َ نْ َ َ فَ ُ ْ فَ قَ ْ َ َ فَ ََّ َ َ نْ َ َ ُ ْ
م� عر�هم ��د عر� ا لله و م� ج�ِهلهم
ََ
ََ
فق ْ َ َ ّ 1
��د ج�ِهل ا لله.

هرکس ایشان را (ائمة اطهار) بشناسد ،خدا را شناخته است و هرکس ایشان را نشناسد،
خدا را نشناخته است.

پیامبرعظیمالشأن اسالم طی رهنمودی حق مطلب را دربارة مکانت اهلالبیت بیان فرموده است:
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َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ ف َ ْ َ َ ْ ُ
�إِ نّ� ا لله ت�بَ�ا َر ك� َو ت�َعا لى ل ْو �ش ا َء لَع ّر� ا ل ِعبَ�ا د ن� ف� َسه
َ
َُ
َ َ أَ ُ َ َ ُ
َو ل ِك نْ� جَ�َعل ن�ا � بْ� َو ا بَ�ه َو صِ� را طه َو َس بِ�ی�له
ْ َ َّ
َْ
نْ ُ 2
َو ا ل َو جْ�ه ا ل�ذِ ی ُی��ؤ �تى ِم�ه.
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خداوند تبارک وتعالی اگر میخواست خود را به بندگانش میشناساند.
اما ما را دروازة شناخت خود و مسیر و راه ورود به شناخت خود،
قرار داده است.

َ َ َّ َ أُ ْ ثَ نَ َ ُ ْ َ َ أَ ْ ُ غُ نَ ْ َ ْ ُ نْ َ ُ ْ َ نَ ْ َ ْ َ ُ
قْ َ ْ 1
� �د ركم.
مو ا لِی لا � ح�صِی ��ا ءكم و لا � ب�ل� ِم� ا لمد ِحك�هكم و ِم� ا لو ص فِ
راستی که ما توان الزم در شمارش صفات برجستة شما را نداریم،
و در این صورت از مدح شما هم ناتوانیم،
و منزلت شما را هم به درستی نمیدانیم.

ث�َ ن�ا  :به معنای تعریف و یا اعالن صفاتی است که از اندازه بیرون است و چون جنبة معنوی و ملکوتی
دارد ،همواره بر بزرگی و عظمت حکایت میکند.
َمد ح :وصف و شامل آن دسته از صفاتی میشود که دیگران هم دارا هستند ،ولی کاملترین آن
نزد ائمة اطهار(ع) است.
َ ف
ص� :تعریف صفات درونی است که ظهور بیرونی دارد.
و
حقیقت وجودی ائمه (ع) را هیچکس غیر از خداوند درک نمیکند .زیرا خداوند خالق آنهاست و همة
صفات را خود به آنها عطا فرموده است.
از آنجایی که آن عطایای عظیم در بیان ونوشته نمیگنجد ،ما کماکان از درک کامل جایگاه ائمه(ع)

در عالم هستی و در دربار خداوند برای همیشه عاجزیم.
این مشکل ما،

مشکل در معرفت محدود ما نسبت به خداست.
ما نمیتوانیم به معرفت خداوند برسیم ،مگر آنکه خداوند را برتر از هر چه دیدهایم و شنیدهایم،
بدانیم .زیرا راه رسیدن به این معرفت جدا کردن خداوند از همه کس و همه چیز است؛ به طوری که با
مخلوقات اشتباه گرفته نشود و براي رسیدن به این معرفت نیازمند وسیلة ناب صفت «ممیزه» هستیم.
اگر چنین شدیم ،خداوند از این حیث محدود میشود؛ و وقتی معبود محدود شد« ،معدود» میگردد.
ای برتر از خیـال و قیاس و گمان و وهـم

از هرچه دیدهایم و شنیدهایم و خواندهایم

مجلس تمام گشت و به پایان رسیـد عمر

ما همچنـان در اول وصـف تـو مـانـدهایم

حد انحصاری است .وقتی میگوییم فالن شخصیت با دیگران
حد مادی نیست ،بلکه ّ
این محدودیت ّ
فرق میکند و از آنها جداست ،این تعریف دلیل بر صفات زیبا و برجسته و منحصر به فرد آن شخصیت
 -1منالیحضرهالفقیه ،ج  ،2ص . 615
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است .روی قاعدة تشبیه و تنزیه ،خداوند دارای صفات معروف مانند :علم ،قدرت ،رحمت و ...است.
چون مردم با اینگونه صفات آشنایی دارند ،ما هم خداوند را دارای این صفات معرفی میکنیم؛ اما
بالفاصله خداوند را از هرگونه تشابه با مخلوق تنزیه میکنیم.
پس خداوند از هر حیث صفاتش فوقالعاده است و حتی یکی از صفات مطلق او را هیچ کس ندارد.
یعنی خداوند از این جهت منحصر به فرد ومحدود است.
همانگونه که گفتیم:
خداوند چون نامحدود است ،معدود است؛
این یعنی توحید مطلق.

به رغم همة آنچه دربارة خداوند سبحان خواندهایم و شنیدهایم و فکرکردهایم ،هنوز در آغاز راه
خداشناسی هستیم؛ آغاز راهی که هرگز پایانی ندارد .اما به رغم نامتناهی بودن پروردگار متعال و
غیرقابل دسترس بودن صفات عظیم کردگار ،ائمة اطهار(ع) مظهر صفات خداوندند ،که در دسترس
ما هستند؛ اما ما برای فهم صفات خداوند ،نخست باید معرفت خود را به ائمه(ع) زیاد کنیم.
و این تنها راه شناخت خداوند است.
عطف

دیدیم که امام هادی (ع) خالصة فضایل و مناقب ائمه(ع) را در  211مورد بیان فرمودند .سپس در
 82موضوع وظایف دقیق و اجرایی پیروان خود را برشمردند .سپس به اصل موضوع که والیتشناسی
است ،ارجاع نموده و اشاره میفرمایند؛ که ما با عنوان عطف ،به توضیح این موارد میپردازیم:
أُ ْ

ََ َ ُ

َ –212م َو ا ل ّ
ِیَ لا � ح�صِیث� ن�ا ءك ْم :ای موالیان من! ثنای شما را نمیتوان شماره کرد.
أَ ْ ُ غُ
ْ ْ ُ َْ ُ
ِ
َ نَ ْ َ ْ قَ ْ ُ
� �د َرك ْم :و از وصف موقعیت ممتاز شما ناتوانم.
 –214و ِم� ا لو ص فِ

ح رسایی از شما بنمایم.
َ –213و لا � ب�ل� ِم نَ� ا ل َمد حك ن�هك ْم :و ممکن نیست که مد 

راستی که بعد از خداوند سبحان که به دلیل بینهایت در بینهایت بودن اسما و صفات او هیچ مخلوقی
توان درک عشری از اعشار قدرت الهی را ندارد ،ائمة اطهار(ع) هم که بندگان ویژة خداوندند و خداوند،
آنها را دستنایافتنی خواسته و دستنایافتنی کرده است ،هیچکس به کنه آنها پی نمیبرد و با زبان و
کالم و سخن نمیشود از وصف آنها آن طور گفت که آنگونهاند.
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ی ائمه(ع) اشاره میشود:
در اینجا به عنوان مثال به سه ویژگ 
أَ ْ ُ نُ

ْ أَ ْ

 � –215ن� ت� ْم �و ُرا ل� خ�َی�ا ِر :شما روشنی بخش عالم خوبانید.

ُ َ ةُ ْ أَ ْ

َ –216و هد ا � ا ل� ب�َرا ِر :و راهبران نیکوکاران هستید.

ُ َ ُ ََْ

َ –217و ح�ج ج� ا ل�ج بّ�ا ِر :و شما حجتهای خداوند قدرتمندید.

آنچه از نور میدانیم ،این است که نور منشأ وجود وسـرچشمة حرکت و راهنما در مسیر حق و
عالمت حق وعدل است.

َ
با توجه به معنای واالی ا خْ�َی�ا ر ،نور اخیار بودن ،یعنی اینکه شما ،هم منشأ خیر و هم الهامبخش

خوبان هستيد.
َ
همچنین ا ب�را ر هرچه دارند ،از رهگذر هدایت الهی است و شما عامل هدایت آنهایید.
حجت ،دلیل و مظهر جباریت پروردگار متعالید.
با توجه به معنای وسیع جَ� بّ�ا ر ،شما ائمة اطهار(ع) ّ
این البته همة معنای سه فراز فوق نیست.
عالیترین وصف ائمه اطهار(ع)

ما در شرح مختصر زیارت جامعه به اندازة � ض�ا ع� ُ
تم�ز ج�ا ة� خود قطرهای از اقیانوس عظیم ائمه(ع)
ُ
ب
را تشریح کردیم و کمی از بسیار مناقب آنها را برشمردیم ،اما حرف ،تعریف و ادعای ما کجا و مقام
و جایگاه رفیع ائمة اطهار(ع) کجا!!
ف ائمه(ع) در دستان پرتوان امام هادی (ع)
بهتر است طبق معمول و کماکان ،عنان سخن در وص 
باشد.
امام (ع) در راستای ائمهشناسی میفرمایند:
ُ فَ َ َ َّ

 –218بِ�ك ْم � ت�ح ا لل ُه :خداوند برای شما و به سبب شما هستی را آفرید.

ُ َْ

َ –219و بِ�ك ْم ی� خ� تِ� ُم  :و برای شما و به دست شما به همه چیز پایان میدهد.

شاید با اطمینان و یقین بتوان گفت که معنای درست این دو فراز را نمیشود به سادگی بیان کرد.
هرچه هست ،خداوند بزرگی که خود در توصیف خود میفرماید:
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ُ َ ْ�أَ َّ ُ َ ْ�آ خ� ُ َ ظَّ ه ُ َ ْ ط نُ َ ُ َ ُ ّ شَ ْ َ
ل� ٌم.
هو ا ل و ل و ا ل ِ ر و ا ل�ا ِ ر و ا ل ب�ا ِ � و هو بِ�ك ِل ��
یٍء ع ی
1

او ا ّول و هم او آخر و پیدا و پنهان است و او به هر چیز داناست.

با توجه به آیة فوق ودهها آیات دیگر از کالم خداوند سبحان که خود را اول و آخر میداند و در
این بحث ،جای هیچگونه مطلبی نیست؛ این خدایی که در تمامی هستی و از آغاز عالم و تا پایان خودش
است و همهکاره هم میباشد ،تصمیم گرفته است که شما را مظهر آغاز و پایان تمامی امور هستی قرار
دهد و به این تصمیم هم عمل کرده است.
از آنجایی که فعل«َی� خْ�تِ� ْم » فعل مضارع است و فعل مضارع دلیل بر دوام و استمرار است ،بنابراین
خط آغاز هر کار با شما و پایانبخش هر کار باشماست و برای همیشه است.
یعنی هم استمرار دارد و هم تعمیم.
ُ َ ُّ َْ
ِ
َ ُ ُ ُ َ َ أَ ْ تَ قَ َ َ َ ْ أ َْ
بِ�إِ�ذْ
� – 221ك ْ � ْمس ك� ا ّ
لس َما ء � ن� ��ع على ا ل� ر ضِ� � لا � �نِهِ  :و به شماست که آسمان ما بر جای خود است و بر
و بِ م ی ِ
إِ

� َ –220ك ْ ُ� ن��ز ا ل�غ ْ� ث
� :و نزول باران با شماست.
و بِ م ی ل ی
زمین نمیافتد مگر به اذن او.

ُ

َ فّ

َْ َ

ْ فُ

ُّ

 222تا � َ – 223ك ْ ُ� ن�� ُ ا ل ّ َ َ�ك � ا ل �ض َ
غصهها پایان مییابد.
� ّر :و با شماست که غمها برطرف و ّ
و بِ م ی ِس هم و ی �شِ

یکی از پدیدههای فوقالعاده و اثربخش باران است.
در قرآن کریم آمده است که:

َ
َو جَ�َع ْل ن�ا ِم نَ� ا ْلما ِء ُك ّل شَ�� ٍْء َح ّ
ی.
ی
ٍ

2

ما همه چیز را با آب زنده نگه داشتهایم.

وقتی که به قول خداوند همه چیز زنده از آب است و منشأ همة آبهای عالم نیز باران است ،بیشتر
میتوان به اهمیت باران پی برد.
حال از زبان امام هادی(ع) میشنویم که ائمة اطهار(ع) عامل اصلی نزول باران هستند .با توجه به
اینکه باران عامل حیات است ،منشأ حیات هم هست .یعنی خلقت اشیاي عالم اعم از بزرگ و عظیم
و یا کوچک و ضعیف به لحاظ ظاهری شما هستید .حال وقتی عامل حدوث عالم ائمهاند ،عالم بقای
عالم هم آنها هستند .پس به راحتی قابل فهم است که خداوند به خاطر شما و به وسیلة شماست که از
سقوط آسمان جلوگیری میکند .یعنی نظام شگفت هستی از برکت وجودی شماست...
 -1سورة حدید ،آیة . 3
 -2سورة انبیا ،آیة . 30
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همچنین به وسیلة شما و یا تو ّسل به شما و راهنمایی و وساطت شماست که غمها برطرف و غصهها
مرتفع و اندوهها پایان میپذیرد و سختیها ازبین میرود.
در راستای دو فراز فوق حدیثی از امام صادق(ع) در کافی میخوانیم:
� ُك ْ َ� ْك ف ُ
� ا ّللَُه ا ْل َك ْ َ
�،
رب
بِ م ی �شِ
ْ
َ ُ ْ ُ نَ�زّ ُ
ّ ُ �غَ ْ ثَ 1
و بِ�كم ی�� ل ا لله ا ل ی��.
ِ

به وسیلة شماست که خداوند رفع گرفتاری میکند،
و به سبب شماست که خداوند باران را نازل مینماید.

تردید داريم که غیر از خداوند متعال و خود ائمه(ع) کس دیگری بتواند این مسائل را توضيح دهد.
ازطرف دیگر چون درک فصول مختلف علم نیاز به آشنایی نسبی با علوم مختلف و داشتن ظرفیت
الزم وکشش کافی و درک مورد نیاز است و چنین مشخصاتی در افراد عادی نیست ،بنابراین اگر خود
ائمة اطهار(ع) هم بر فرض بخواهند به ظرفیت و شخص ّیت خود بپردازند ،کسی غیرمعصوم نمیتواند
درک کند.
مث ًال ما در دبستان وقتی آب را تلفّظ میکردیم ،آموزگارمان میگفت آب از «آ» باکاله و «ب»
درست شده است .وقتی به دبیرستان آمدیم دبیرمان میگفت :آب ترکیب شده است از  2اتم هیدروژن
و  1اتم اکسیژن .H2O :پیداست اگر میخواستیم برای دانشآموز کالس ا ّول که آغاز راه فراگیری است،
آنچه در دبیرستان راجع به آب و خواص شیمیایی آب است ،بگوییم و یا از واژگانی مانند :ترکیب،
اتم ،اکسیژن ،هیدروژن و ...سخن به میان آوریم ،نهتنها به دلیل اقتضای سن چیزی نمیفهمید ،حتی
ممکن بود از مدرسه هم بیزار شود .حال اگر بگوییم وقتی که به دانشگاه رفتیم ،در رشتة فیزیک هستهای
وقتی از آب سخن به میان میآید ،مقصود آب سنگین است؛ یعنی ،D2O :که در زنجیـرة غنیسازی
اورانیوم سهم باالیی دارد .لذا بحث آب سنگین برای دانشآموزان دبیـرستان هم بسیار سنگین است،
چه رسد برای دانشآموزان دبستان.
ما در مبحث امامشناسی مانند همان دانشآموز دبستانیم ،که ذهن ،فکر وظرفیت هوشی ما توان
درک حقیقت وجودی ائمة اطهار(ع) را ندارد .بنابراین از ائمه عذرخواهی میکنیم...
به دامنت نرسد دست كس كه جلوة عشق

تو را به بـام َف َلك بُـرد و نـردبان برداشت
 -1الكافی ،ج  ،4ص . 577
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کالم آخر

در پایان این بحث جوهری و فوقالعاده مهم ،به ناچار و برای درک بیشتر از ائمة اطهار(ع) فقط
به دو آیه از قرآن کریم اشاره میکنیم:
نَّ ََّ ُ ْ ُ َّ
َ ْ أَ ْ ضَ أَ نْ َت�زُ َ َ ْ َ ت نْ أَ ْ َ َ ُ
ْ أَ َ ْ َ ْ
� و ا ل� ر� � � � و لا و ل ئِ� ن� �زا ل�ا �إِ � � مسكهما ِم ن� � ح ٍد ِم ن� ب�عدِهِ
� -1إِ � ا لله ی�م ِس ك� ا لسما و ا تِ
ً َ ُ اً
َّ ُ
1
�إِ ن�هكا نَ� َحلی�ما �غ ف�و ر .
خداوند ،آسمانها و زمین را نگاه داشت تا از نظام خود منحرف نشوند،
و هرگاه منحرف گردند ،کسی جز او نمیتواند آنها را نگاه دارد.
او بردبار و آمرزنده است.

َ
َ -2و جَ�َع ْل ن�ا م نَ ا ْل ا ء ُك ّ شَ�� ْء َح ّ
ی .
ِ � م ِ ل یٍ ٍ
2

ما همه چیز را به وسیلة آب ،حیات و زندگی بخشیدیم.

با نگاهی ظاهری به این دو آیه متوجه میشویم که خداوند سبحان نظم موجود در عالم هستی از
جمله نظام شکوهمند آسمانها و زمین را که با قدرت قاهرة او دایم ًا در حال حرکتند ،از خود میداند
و همان قدرت اوست که میلیاردها ستاره و س ّیاره را از انحراف و سقوط حفظ میکند.
در آیة د ّوم نیز پروردگار متعال به صراحت میفرماید که ما همه چیز را زنده از آب قرار دادیم.
در این دو آیه منشأ حیات و زندگی را آب دانسته و نظم حیرتآور موجود بر آسمانها و زمین و
جلوگیری از سقوط آنها مربوط به خداوند قلمداد نموده است.
گفتنی است که خـورشید به عنوان یک ستـاره در مرکز منظومـة شمسی قرار داشته و  9س ّیـاره
به ترتیب :عطارد ،زهره ،زمین ،مریخ ،مشتری ،زحل ،اورانوس ،نپتون وپلوتون با سرعت زیاد در
اطراف آن میگردند.
زمین در فاصلة متوسط  150میلیون کیلومتری خورشید بیقرار است و با سرعت  30کیلومتر
بر ثانیه در مداری بیضیشکل در اطراف خورشید میچرخد؛ که به آن حرکت انتقالی میگویند و
حاصل آن پدید آمدن پدیدههای شگفتآور :بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان برای زمین است.
همچنین زمین با سرعت 0/5كیلومتر بر ثانیه ( 40000كیلومتر در شبانه روز) به دور محور خود
در استوا میچرخد ،که به آن حرکت وضعی گفته میشود .حاصل این حرکت زمین ،به وجود آمدن
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شب و روز است.
هر کدام از س ّیارات منظومة شمسی چنین حرکتهایی دارند .منظومة شمسی بخشی از «کهکشان
راه شیری» است.
خورشید حدود  26000سال نوری از مركز كهكشان راه شیری فاصله دارد .فاصلة دو سر كهكشان
راه شیری بین  80000تا  120000سال نوری و ضخامت آن كمتر از  7000سال نوری است.
ما بر روی یكی از بازوهای مارپیچی آن كه به سمت حاشیه و كنارة كهكشان متمایل است ،قرار
داریم.تقریب ًا بین  200تا  250میلیون سال طول می كشد تا خورشید (ومنظومة شمسی) یكبار به
دور كهكشان راه شیری بچرخند .در این مدار ما (و سایر سیارات منظومة شمسی) با سرعتی حدود
 155مایل بر ثانیه ( 250كیلو متر بر ثانیه) در حركت هستیم.
در آسمانها هزاران کهکشان با میلیاردها ستاره و س ّیاره تا کنون شناسایی شدهاند .نظم آسمانهای
گسترده ،بسیار شگفتآور است .خالق قدرت و نگهدارندة آن هم خداست...
باز میگردیم به زیارت جامعه؛
این فراز از زیارت جامعة کبیره به ما میفهماند که ائمة اطهار(ع) مظهر قدرت خدا در نگهداری
آسمانها و زمیناند .همچنین ،این هم درست است که خداوند آفرینندة هستی ،همه چیز را به برکت
آب زنده نگه داشته است .در این امر هم هیچ تردیدی نیست؛ اما ائمة اطهار موجب نزول باران هستند،
که منشأ حیات است.
این هم یکی دیگر از شگفتیهای وجود ائمه(ع) میباشد ،ولی بهرغم این دو برداشت روشن،
هنوز هم میگوییم که مقام واالی ائمه(ع) کجا و فهم و درک محدود ما کجا!!
پرد ه بردار که بیگانه خود این روی نبیند

َْ ُ

تـو بزرگـی و در آیینه کوچـک ننمایی

ُُ

َ ََ ْ

 َ – 224ع ن�دك ْ َما ن��ز ل ت
� �بِهِ ُر ُسله :نزد شماست آنچه خداوند به پیامبران فرو فرستاد.
وِ م
َ َ ْ

َ ُُ

 َ – 225هَ�ط ت
� �بِهِ َملا ئِ�ك ت�ه :و فرشتگانش به زمین آوردند(نزدشماست).
و ب
َ َُّ ُ َ

ُ

ْ أَ

� ا ل ّ ُ ا ل� م� نُ
 � َ – 226ل �دك ْ �ع ث
ی� :و آنچه را روحاالمین مأمور ابالغ آن به َج ّد شما بود،
و ى ج ِ مبِ
ر وح ِ
إِ

(تمام ًا پیش شماست).

آنچه از این سه فراز فهمیده میشود ،این است که تمامی آنچه را خداوند سبحان بر 124هزار پیامبر
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بهخصوص بر انبیای اولوالعزم فرستاده است ،تمام ًا پیش پیامبر خدا بود .همچنین بر پیامبر عظیمالشأن
اسالم عطایایی فروفرستاد و احکام حیاتبخش اسالم عزیز داد ،که دربردارندة دستورالعملهایی است
که سعادت دارین مردم را تضمین میکند؛ و همة اینها در نزد شما و در اختیار شماست.
آ تَ ُ

َّ

أَ َ اً

َ ُْ

ْ َ

ُ ُ َ ْ �ؤ
� � حد ِم نَ� ا لَعا لم� ن
ی� :خداوند قادر متعال به شما چیزهایی داده و عنایتهایی به
� � –227اكم ا لله ما لم ی� تِ
ِ

شما کرده و عطایایی بر شما فروفرستاده که چنین اقدامی به هیچ یک از مردم عالم نکرده است؛
از جمله اینکه:

َ أْ َ أَ ُ ُّ َ ف َ َ ُ
ِی
فِ
َ َ َ ُ ُّ َ َ َ َ ُ
َ –229و ب� خ�عكل ُم ت�ك بِّ�رلِطا ع تِ�ك ْم :و تمامی متکبران عالم تسلیم و تابع شما میشوند.
ٍ
َ َ َ ُ ُّ َ َ فَ ْ ُ
َ –230و خ� ض�عكل ج� بّ�ا ر ِل� ض�ِلك ْم :و همة سرکشان عالم در برابر برتری شما خاضع میگردند.
ٍ
َ �ذَ َّ ُ ُّ شَ َ
ُ
 –231و لكل �� ْ
ء لك ْم :و تمامی اشیا در برابر شما فروتنی میکنند.
یٍ

 –228ط� ط�ك ��ش �� ل �ش
� ر�ك ْم :تمامی شریفهای عالم در برابر شرافت شما سر فرود میآورند.
ل ر ٍِ

أَ ْ قَ

ْ أَ ُ ُ ُ

َ �ش َ
� ا ل� ْر ض� بِ� ن�و ِرك ْم :و زمین به نور وجودی شما روشن میشود.
 –232و � � ر� تِ
فَ َ ْ فَ ُ

ُ

َ –233و �ا �ز ا ل�ا �ئِ�ز و نَ� بِ�و لاَی� تِ�ك ْم :و درستکاران عالم از والیت شما رستگار شده و یا میشوند.

ِ

همه بهرهمند و همه تسلیم

این شش فراز از زیارت جامعه دربردارندة نکـات عرفانـی بسیاری است ،که د ّقت در آنها تا حد
مقدس ائمه(ع) بیشتر میکند.
زیادی معرفت ما را نسبت به ساحت ّ
سر فرود آوردن شخصیتهای عالم در برابر شخصیت شما و فرمانبرداری کردن سرکشان عالم از
شما و خضوع زورمداران در برابر شما و ذلّت و زبونی همه در مقابل شما موضوع بسیار شگفتآوری
است.
درشرحمناظرههایحضرتامامهشتم(ع)بابزرگانیهود،علماینصارا،دانشمدان ،ستارهپرستان،
صاحبنظران و اندیشمندان مکاتب و مذاهب دنیا در کتابهای تاریخی مسطور است ،كه همگي در
برابر دانش و شخصيت فوقالعادة امام رضا(ع) تسليم شدند.
ُ ُ َُ َ
إِ

ْ

� –234ك ْ ی� ْسل ك
� � لى ا ل ّرِ�ض َو ا نِ� :با شما نیل به بهشت و یا رضایت خداوند حاصل میشود.
بِ م
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َ َ َ َ نْ َ َ َ اَ َت ُ ْ �غَ ضَ
�ُ َْ
� ا ل ّرح َم� :و حاصل مخـالفت با شما موجـب خشـم خداوند مهربان
ب
 –235و على م� ج�حد ِو ل ی��كم
نِ
و پر محبت است.

این دو فراز هرچند در امتداد فرازهای ششگانة فوق آمده است ،ولی به نظر نویسنده فرازهای اخیر
خالصةآن فرازهاست ،نه در راستای آنها؛ زیرا در یک جمله میفرماید:
 -راه بهشت و سعادتمندی در دو دنیا با همراهی و تبعیت از شما به دست میآید.

 -همچنین حاصل مخالفت و انکار شما بروز خشم خداوند مهربان را دربر دارد.

حرف این است که نفرموده است:

َ
�غَ ضَ
�ا خ
ل�ا ل ق
�ُ
ِ�.
َو َعلی َم ن� جَ� َح َد ُک ْم �غَ ضَ� بُ� ا ْل َم نّ�ا ن� و یا �غَ ضَ� بُ� ا ل�جَ بّ�ا ر و یا �غَ ضَ� بُ� ا قَل� ّها ر و یا
ب

مخالفت با شما و نظر و خطمشي شما موجب خشم و نارضايتي خداي رحمان و ...است.
ميگويد :خداوند قادر متعال در عرصة مهربانی پرانعطاف و در موقع بخشش با دست باز عمل
میکند؛ چرا كه میفرماید:
نَّ ََّ َ �غْ ُ �ذُّ نُ َ َ ً
� ج�می�عا
�إ � ا لله ی� �فِرا ل �و ب

خداوند به طور حتم همة گناهان را خواهد بخشید.

همین خداوند رحیم و رحمان که مهربانیش همه را حتی کفّار را دربر گرفته است ،در برابر منکران
شما شدیداً به خشم میآید .به عبارت دیگر:
انکار شما «خط قرمز» خداست.

در این باره بحث بسیار است ،ولی ما به همین مختصر بسنده میکنیم.
أَ أَ ْ ُ

أُ

نَ فْ

أَ ْ

� –236بِ� �بِی � ن� ت� ْم َو � ّمِی َو ���سِی َو � هلِی َو َما لِی :پدر و مادر و خودم و همة اهل و عیال و اموالم فدای شما باد.

َ َ

ُ

قب ًال در مورد این فراز بحث کردهایم .جمع ًا در زیارت جامعه  5بار «�بِ�أ �بِی �أ نْ�تُ� ْم َو�أ ّمِی » تکرار شده است.
طوالنیترین است ،خواندیم:

در فراز ا ّول که
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
 – 1فراز اول :بِ�ا �بیِ ا ن� ت� ْم َو ا ّمیِ َو ا هل َو ما لیِ َو ا ْ�سَر�تیِ.
یِ
َ َ نْ تُ ْ َ ُ ّ َ نَ فْ َ َ ْ
َ
 – 2فراز دوم :بِ�ا �بیِ ا ��م و ا میِ و ��� و ا هل و ما لیِ.
سیِ یِ
َ َ ُْ ُ َ ْ
َْ
َ
 – 3فراز سوم :بِ�ا �بیِ ا ن� ت� ْم َو ا ّمیِ َو ن� ف�� َو ا هل و ما لیِ.
سیِ یِ
َ ََ ْ ُ ُ َ ْ
 – 4فراز چهارم :بِ�ا �بیِ ا ن� ت� ْم َو ا ّمیِ َو ن� ف�� .
سیِ
َ َ ُْ ُ َ ْ
 – 5فراز پنجم :بِ�ا �بیِ ا ن� ت� ْم َو ا ّمیِ َو ن� ف�� .
سیِ
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در فرازهای دوم تا پنجم ،پدر و مادر آمده است .در فراز اول ،دوم و سوم عالوه بر نفس خود و پدر
و مادر ،مال و اهل هم مطرح است .اما در فراز اول که به نظر نویسنده جامعتر و زیباتر است ،عالوه بر
نَ ْ
«� ف��سی»
پدر و مادر و اهل و مال ،ایل وتبار هم باید در راه رضای اهلالبیت(ع) فدا کرد؛ ولی فاقد
است ،که به نظر میرسد آن را به خوبی میتوان در دل  5گروه آن مشاهده کرد.
هرچه هست ،یک مسلمان شیعة والییِ تمام عیار،
باید همواره آماده باشد تا برای حفظ جان و موقع ّی ِ
ت صاحب والیت خود،
از همه چیز خود بگذرد،
تا راه خداوند همواره پرراهرو بماند،

و عالم در سایه توحید در آرامش باشد.

�ذَّ

ْ ُ
ِ
أَ
ْ أَ
ُُ
َ –238و � ْس َما �ؤك ْم �فِی ا ل� ْس َما ِء :و نامهای شما در میان نامهاست.
� –237ذِ ك ُرك ْم �فِی ا ل اكِر�ی ن� :یاد شما ذکر ذاکران است.

أَ ْ

ُُ

ْ أَ ْ

أَ

ُُ

ْ أَ

َ –238و � ج� َسا دك ْم �فِی ا ل� ج� َسا ِد :و اجساد شما با دیگر اجساد است.
َ –240و � ْر َو احك ْم �فِی ا ل� ْر َو ا ح :و ارواح شما در میان روحهاست.

أَ نْ فُ ُ

ِ

ُّ فُ

ُ �� � َ –241سك ْ � ا ن
ل��و ِس :و جانهای شما در میان جانهاست.
و
م فِی
ْ آثَ

آَ ُ

َ –242و � ث�ا ُرك ْم �فِی ا ل� �ا ِر :و آثارتان در میان دیگر آثار است.

قُ

ُ

ْ قُ

َ –243و � بُ�و ُرك ْم �فِی ا ل� بُ�و ِر :و قبرهای شما هم در میان دیگر قبرهاست.

باید توجه کنیم:
به رغم مقام واال و دست نایافتنی ائمة اطهار(ع) ،باالخره بايد گفت كه :آنها انسان هستند.
قرآن کریم به پیامبر(ص) میفرماید:
 به مردم بگو:ُ َ َ
ُ
ق� ْل � نّ�ما �أ نَ�ا بَ� �ش�َ ٌ م ثْ�ل ُك ْ ُی�و حى � َل ّ
یَ ...
ِ
ر
م
إِ
إِ

1

بگو به حقیقت که من بشری هستم مانند شما؛
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تنها تفاوت من این است که بر من وحی نازل میشود.
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یعنی نباید در مورد پیامبر(ص) سوءتفاهمی برای کسی به وجودآید .یا نعوذباهلل جایگاه اُلوهیت
برای ایشان قايل شود .پیامبر اسالم و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و همه ائمة اطهار(ع) بشرند و بنده،
و محتاج ابدی خداوند ذوالجالل هستند .آنها هرچه دارند ،از ناحیة خداوند متعال است و بس.
از خود هیچ ندارند.
میزان خاکساری آنها را در برابر خداوند منان اگر ندیدهایم ،ميتوان آن را به خوبي در آثار آنها و
در مناجاتهای خاضعانه وحیاتبخش آنان مشاهده کرد.
ائمة اطهار(ع) در قول ،فعل ،ظاهر ،باطن و در هر شرایطی عبودیت و بندگی خود را در برابر خداوند
نشان دادهاند.
بنابراینمیگوییم:
 یاد شما بین مردم هست؛ نام شما بین نامها میباشد؛ جسم و جان شما به لحاظ ظاهری در بین مردم موجود است؛ اثرگذاری شما و قبرهای شما قابل مشاهده است؛زیرا:
شما انسانید،
وآثار انسانی شما مشهود میباشد.
شما بندة خداوندید،
و آثار بندگی شما در همه جا معلوم و مشهود است.

در طول تاریخ دو گروه به دلیل بیمعرفتی دربارة امیرالمؤمنین (ع)،
به انحراف کشیده شده،
و منحرف گشتند:

الف :آنهایی که معرفت درک مقام والیی امام نداشتند و هالک شده و یا میشوند.

ب :آنهایی که در مقام واالی ایشان دچار ُغل ّو و اغراق شدند و به شرک گراییدند،
و هالک شدند.

بهترین طریق شناخت ائمة اطهار(ع) ،کالم ،بیان و اظهارات خود آنهاست.
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اگر ما از زبان آنها و در آینة جمالشان آنها را مشاهده کنیم،
و آنچه را خود دربارة خود گفتهاند ،مرور نماییم،
نهتنها دچار انحراف نمیشویم،
بلکه برعکس،
به جایگاه و منزلت آن بزرگواران،
بهتر و بیشتر آگاه میشویم.

اگر بخواهیم به مقام معنوی پیامبر(ص) بیشتر آشنا شویم ،قرآن بخوانیم؛
چرا كه میفرماید:
َ نَّ َ َ َ ُ ُ
 خ�ل ق� َع ظ�ی�ٍم.
 -1و �إِ � ك� لعل
ى ٍ

1

به طور تحقیق ،اخالق تو فوقالعاده زیباست.

 َ – 2ما �أَ ْ َس ْل ن�ا َك� � لاَّ َ ْح َمةً� ل ْلعا َلم� نَ
ی� .
إِ ر
و ر
ِ

2

ما تو را به عنوان رحمت همة عالم فرستادهایم.
َ - 3ع�ز �ی�زٌ َعَل ْ� ما َع� تُّ� ْ َح � ٌ َعَل ْ� ُك ْ �ا ْل ُم�ؤْ م ن�� نَ َ �ؤُ ف ٌ َ
ٌ 3
ح�م.
ی� ر � ر ی
ی هِ
ِ
نِ م ریص ی م بِ
مشکالت شما برای پیامبر سخت است.
به شما شدیدا ً عالقمند و به همة مؤمنان رئوف و رحیم است.

خداوند نکتهای مهم در این مورد دارد:

أَ
َ أْتُ ْ ُ ُ تَ
4
� ِم نْ� � بْ�و ا بِ�ها.
و � �و ا ا ل ب�ی�و
ازدرها وارد خانهها شوید.

پیداستکهخداوندازتوضیحواضحدوریمیکند.قصدخداوندعلیموعزیزایناستکهمیخواهد
بفرماید:
 -برای رسیدن به هر موضوعی راهی وجود دارد؛

برای شناخت ائمة اطهار(ع) هم راهی است،
 -1سورة قلم ،آیة . 4
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آن راه هم اظهارات خود آنهاست.
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وقتی ما از راه قرآن و راه استفاده از منابع اصیل و اصلی،
 که اظهارات و گفتههای خود آن عزیزان است-به آنها بنگریم،
هرگز دچار افراط وتفریط دربارة آنها نمیشویم.

به رغم شرح گستردة مقام آسمانی و دست نایافتنی ائمة اطهار(ع) که در فرازهای ا ّولیة زیارت
جامعه مشاهده کردیم ،فرازهای اخیر از یک حقیقت دربارة ائمه سخن میگوید و آن اینکه:
 بحث در مورد شخص ّیت ومنش و رفت وآمد و خورد و خوراک و زندگی روزمرة ائمه(ع)مانند دیگر مردم است.
شما همسر اختیار میکنید و دارای فرزند میشوید .آثار شما از این نظر شبیه دیگران است .حتی
نامهایشمامعمولیاستوقبرهایشماهممحسوسومعمولیاست.شمادرآسمانهازندگینمیکنید.
همانگونه که خداوند راجع به بندگی پیامبران میفرماید:
َ �ذَّ
َ ق َ ْ َ َ�أُ نْ قَ ْ َّ�ذ نَ َ َ
ْآ خ
و �ا ل ا لمل ِم� �و مِهِ ا ل �
ی�ك ف� ُر و ا َوك بُ�و ا بِ�لق�ا ِء ا ل� ِ�َرةِ�
َ ِ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ّ
ْ
َ
ّ
َ
َ �أ ْ�تَ فْ� ن�ا ُه ْ � ا ْل َح�ا � ا لد ن��ا ما ه�ذا � لا � �ش� ٌ م ث�لك ْ
ی
ی
و
ب
فِی
ر
ةِ
ِ
ر م
م
إِ
َ أْ ُ ُ َّ تَ أْ ُ ُ نَ نْ ُ َ َ �شْ
� م َّ ا �تَ �ش�ْ َُ� نَ
ُ
َ
ی��كل ِمما ��كلو � ِم�ه و ی�� ر ب ِ م رب و �
َ
َ َ نْ أ َ ْ تُ ْ َ �شَ اً ثَْ ُ ْ
و ل ئِ�� � طع�م ب�� ر ِم�لكم
َ ُ إِ�ذاً َ
ُ نَ 1
�إِ نّ�ك ْم � ل خ�ا ِ�سرو �.
در میان آنها پیامبری فرستادیم که به آنها بگوید:
 خداوند را بپرستید؛که هیچ خدایی برای شما غیر از او نیست.
آیا باز هم از بتپرستی و شرک پرهیز نمیکنید؟
نعمت بودند،
ولی ا َشراف آنها که کافر بودند و دیدار و قیامت را تکذیب میکردند و در دنیا در ناز و ّ
میگفتند:
این شخص (که ادعای پیامبری دارد) بشری مانند ماست؛
از آنچه شما میخورید ،میخورد و آنچه که شما مینوشید ،میآشامد.
در صورتیکه شما از او که مانند شماست ،اطاعت کنید،
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آیات فوق به صراحت از زندگی معمولی پیامبران و از خوردن و آشامیدن آنها سخن به میان
میآورد که عالمت نیاز آنهاست و نیاز از مشخصات مخلوق است.
قرآن میفرماید:
َ ما �أَ ْ َس ْل ن�ا قَ� ْ�َل َك� م نَ ا ْل ُم ْ َسل� نَ
ی�،
و ر
ب ِ� ر
َّ نَّ ُ َ َ أْ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ أَ
ق
ْ
�إِ لا �إِ �ه ْم لی��كلو ن� ا لطعا م و ی� ْم�ش و ن� �فِی ا ل� سو ا ِ�1.

(ای پیامبر) ما قبل از تو پیامبرانی فرستادیم که آنها غذا میخوردند و در بازارها و معابر راه میرفتند.

َ

یعنی اکل و ��ش ر ب� و راه رفتن آنها ،مانند همة مردم بود.
با توجه به آنچه گذشت ،باید تکرار کنیم:
به رغم آنچه در زیارت جامعه دربارة شخصیت ائمه(ع)دیدیم ،آنها همگی انسان و بشر معمولی
هستند و نباید و سزاوار نیست که برای ائمـه(ع) مقام غیـرانسانـی قایل شویم.
منتهی آنها به لحاظ صفات ،برجستهاند.
یعنی:
با ذات انسانی دارای صفات عالیهاند.
فَ أَ ْ َ أَ

َُ

َ � –244ما � حلى � ْس َما ءك ْم :چه شیرین است نامهای شما.

أَ ْ أَ نْ فُ ُ

َ –245و �كَر َم � �� َسك ْم :و گرامی است جانهای شما.

أَ ْ َ َ أْ َ ُ

َ –246و � ع ظ� َم �ش � ن�ك ْم :و بزرگ است مقام شما.

أَ َ َّ َ َ ُ

َ –247و � ج�ل خ�طَرك ْم :و برجسته است شخصیت شما.

أَ فَ َ ْ َ ُ

َ –248و � ْو �ى عهدك ْم :و پابرجاست پیمانهای شما.

أَ َ َ ْ َ ُ

َ –249و � ْصد ق� َو عدك ْم :و راست است وعدههای شما.

با توجه به آنچه گذشت ،یافتیم که ائمه(ع) دارای ذات انسانی هستند ،ولی مسلم ًا دارای صفات
عالیهاند كه در  6فراز فوقاالشاره آمده است:
هرچند اسامی شما اسامی معمولی است؛ یعنی مح ّمد ،احمد ،محمود ،علی ،مرتضی ،زهرا ،فاطمه،
بتول ،حسن ،حسین ،صادق ،کاظم ،رضا و ، ...ولی اسماي شما کجا و دیگران کجا؛ زیرا:
 -1سورة فرقان ،آیة . 20

شرح زيارت جامعة كبيره

الف :اسم شما دارای ظاهری زیباست.
ب :اسم شما بامس ّماست.

ج :اسم شما توسط خداوند تعیین شده است.

گفتنی است که در دوران سیاه جاهلیت که اعراب ،غرق در دریای آلودة بتپرستی وخودپرستی
بودند ،زندگی آنها توأم با بدبختی ،دلمردگی ،بدبینی ،بدخواهی و کشت و کشتار بود .در یک جمله،
حیواناتی بودند انساننما؛ در زندگی انسانی هم رشد نیافته بودند...
دوستی همسر و فرزند از برجستهترین صفات انسانی است .ولی مشرکین به جای احترام به اعضای
خانواده ،صاحب فوق تخصص در کشتن دختران خود و تحقیر همسران خود بودند .آنها حتی از انتخاب
اسماي خوب برای خودشان هم اجتناب میکردند؛ اسمهایی مانند :معاویه(سگ زرد)َ ،ف َهد(ببر) ،حرب
(جنگ) ،صخر(کوه) ،عبدال َع ّز َی (بندة بت ُع ّزا) و ...را به كار میبردند؛ در حالي كه نام اهلالبیت،
نامهای قشنگ ،زیبا و بامعنا بود.
همین امر هم نشانگر آن است که تمامی برنامههای زندگی ائمه(ع) ،دقیق،حساب شده و قابل
درک است.
شعارهای حقیقی

َ

ُ ُ

 –250كلا ُمك ْم ن�و ٌر :سخنان شما نور است.

أَ ُ

ٌْ

َ –251و � ْم ُرك ْم ُر�ش د :و دستور شما هدایت است.

َّ قْ

َّ ُ ُ

 َ َ –252ص� ت�ك ُ ا ت
ل�� َو ى :و توصیة شما پرهیزکاری است.
ووو ِ ی م
ُُ

َْ

َ –253و فِ� ْعلك ُم ا ل خ� ْی�ُر :و کردار شما نیکوست.

َ َُ ُ

ْ ْ

َ –254و عا د �تك ُم ا ل�إِح َسا ن� :و عادات شما نیکی است.

َُ ُ

ُ

َْ

َ –255و َس�جِ ّی� ت�ك ُم ا لكَر ُم :و آداب و رسوم شما کریمانه است.

پس از بررسـی فرازهای  250تا  255کـه گذشت ،به شش مرتبـه از مـراتب واال و فـوقالعـادة
ائمه(ع) میرسیم که الحق جان بخش ،روحنواز و زیباست.
یکی از ویژگـیهای مـردان خـدا زبان شیرین و صحبتهای اثربخش و زیبای آنهاست .در جامعه
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افرادی هستند که از چنین هنری محرومند؛ یعنی وقتی حرف میزنند ،نه تنها مشکلی از مشکالت
مردم را برطرف نمیکنند ،كه برعکس ،با کالم خود مشکلآفرین میشوند.
قرآن میفرماید:
ْ َ
َ ْ �شَ ّ نَّ فَّ ث
� �فِی ا ل ُعق� ِد.
و ِم ن� � ِر ا ل��ا �ا تِ
و از ش ِّر آنها که با حرف خود هر تصمیمی را سست میکنند.
1

خدایا!...

از شرارت افرادی که وقتی حرف میزنند،
گره در کار مردم میاندازند،
به تو پناه میبريم.

برعکس سخنان ائمة اطهار(ع) مانند نور روشنگر ،هدایتگر و راهگشاست.
همچنین دستورات و راهنماییهای ائمه موجب بالندگی است وتوصیههای آنها تمام ًا موجب تقوا،
خداباوری و پرهیزکاری است .کردار و رفتار آنان بسیار زیباست وعادتشان تمام ًا نیکی زاست.
آداب و برنامههای اهلالبیت(ع) سراسر کریمانه ،امیدبخش وچشمگیر است.

راستی عالوه بر اینکه ما باید به داشتن رهبران الهی خود با این ویژگیهای آسمانی افتخار کنیم،
ا ّما پس از بالیدن به آنها ،بر ما الزم است که دراینگونه اخالقهای کاربردی و اجتماعی عبرت بگیریم
وحتیالمقدور این ویژگیها را در خود ایجاد نماییم.
َ أُْ ُ

ْ َ ُّ

فْ ُ

ْ ُ

� َ –256ش � ن�ك ُ ا لح ق َ ا ّ
لصد ق� َو ا ل ِّر� ق� :جایگاه شما درستی و راستی و مدارایی است.
و
م �و ِ
قَ ُ ُ ُ ْ

َْ

َ –257و � ْو لك ْم حك ٌم َو ح ت� ٌم :گفتة شما دقیق و حتمی است.

َأْ ُ

ْ

ْ

َْ

َ –258و ر� ُ�یك ْم ِعل ٌم َو حِ ل ٌم َو ح�ز ٌم :و نظر شما حساب شده و بردباری و دوراندیشی است.

به نظر ما کالم ،بسیار روشنگر است و چندان نیازی به شرح بیشتر ندارد.
َ

ُ

َ

َ

ْ

نْ �ذ كَ ْ َ ُ ْ ُ أ َ َ ُ أ َ ُ ف َ ُ
نَ ُ أ ُ ْ َ َ ُ
ِر ا ل خ� ْی�ُرك ن� ت� ْم � ّو له َو � ْصله َو � ْرعه َو َم ْع ِد �ه َو َم� َو اه َو ُم ن� ت�ها ه :اگر بحث خوبی در میان آید،
� � –259
إِ

شما آغازگر آن و بنیان آن و شاخة آن و معدن و جایگاه همة خوبیها و نیکیها و ارزشها هستید.

گر که خوبی شود به جایی جمع
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أُ

أَ أَ ْ ُ

َ فْ

� –260بِ� �بِی � ن� ت� ْم َو � ّمِی َو ن���سِی :پدر و مادر و خودم فدای شما بشويم.

از آنجایی که قب ًال در سه مورد عبارت فوق را بحث کردهایم ،دیگر نیاز به شرح آن نیست.
َ فَ أَ ف ُ ُ

ََ ُ

 –261ك ْی�� � ِص� ح ْس نَ� ث� ن�ا ئِ�ك ْم؟ :چگونه من وصف کنم زیباییهای شما را؟

أُ ْ

ُ

ََ

َ –262و � ح�صِی ج� ِم�یل ب�لا ئِ�ك ْم؟ :و شماره کنم قشنگیهای بیرون آمدن از آزمایش شما را؟

َ

آری ،چون ائمة اطهار(ع) مظهر اسما وصفات الهی هستند ،صفات آسمانی آنها پایانی ندارد.
ِ
انسانی بیحد و مرز و عمیق آنها را دید،
پس چگونه میتوان صفات عالی
و شناخت و وصف کرد؟
یا چگونه ممکن است ،بالها و ابتالئات شما را که در مسیر خدامحوری بر سر شما آمد،
و از قبل با طیب خاطر به استقبال آنها رفتید و سربلند بیرون آمدید ،شماره کنم؟
ُ أَ خْ َ َ َّ

�ذُّ ّ

َ –263و بِ�ك ْم � �َر ج� ن�ا ا لل ُه ِم نَ� ا ل ِل :خداوند به برکت شما ما را از ذل ّت خارج کرد.

 َ –264فَ� َّ �جَ َع نَّ�ا �غَ َمَ ا ْ ُ ُ
غصه را توسط شما از ما زدود.
� ا لكر و �بِ :و غم و ّ
و ر
ر تِ
أَ نْ قَ �ذَ نَ

َ فَ ُ

ََْ َ

� �� � َ –265ا م نْ �ش �ا ج� ُ � ا ل لكا ت
� :و به برکت شما ما را از پرتگاهها نجات داد.
ِ�
و
ر فِ ه
َّ

 َ –266م نَ ا ن
ل�ا ِر :و همچنین به لطف شما ،ما از آتش دنیامداری وآتش جهنم رها شدیم.
وِ�

ناگفته پیداست که ما هرچه داریم از خداست .شما نیز به لطف پروردگار برای هدایت و ع ّزت و
سعادت دنیا و رستگاری در آخرت تعیین شدید.
راستی اگر هدایتهای شما نبود،
ما به هیچ سعادتی در دنیا و آخرت،
نایل نمیشدیم.

ابلیـس وار جامـة طغیـان بـه بـر کنـد

أَ أَ ْ ُ

أُ

گر یک نفس به خویش کسی را رها کنید

َ فْ

� –267بِ� �بِی � ن� ت� ْم َو � ّمِی َو ن���سِی :پدر و مادر و خودم فدای شما بشوم.

ُ َ َّ َ َّ

َ

 –268بِ� ُم َو ا لاتِ�ك ْم عل َم ن�ا ا لل ُه َمَعا ِل َم ِد ی� نِ� ن�ا :با دوستی شما خداوند علم دینداری را بما داد.

أَ َ َ

َ

فَ َ

ُ ْ نَ

َ –269و � ْصلح َماكا نَ� � َسد ِم نْ� د ن�َی�ا �ا :و [با دوستی شما] مفاسد دنیايمان اصالح شد.
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ْ َ ةُ

ُ ََ

َ َُ
ْتّ
� ا لكِل َم� :با دوستی شما کلمة توحید کامل میشود.
 –270و بِ�مو ا لاتِ�كم �م تِ
َُ

ّ

ةُ

َ ظ َ
ن
ل� ْع َم� :و نعمت بزرگ حاصل میگردد.
�ا ِ
 –271و ع�م تِ
ْ فُ قَ ةُ

ْ ََ فَ

َ ئت
� ا ل� ْر�� :و با دوستی شما دشمنیها به دوستی تبدیل میشود.
 –272و ا ��ل� تِ
ُ ُ قْ ُ َّ َ ةُ ْ فْ َ َ ةُ

َ –273و بِ� ُم َو ا لاتِ�ك ْم ت��بَ�ل ا لطا ع� ا ل ُم� ت�َر�ض � :و با دوستی شما واجبات قبول میشود.

ْ

َُ

َّ ةُ ْ

ةُ

َ –274و لك ُم ا ل َم َو د � ا ل َو ا جِ�بَ�� :و والیت شما بر همگان واجب شد.

َّ َ ُ َ

ةُ

 َ –275ا لد َ �ا ت
� ا ل ّر فِ�ی�َع� :و درجات فوقالعاده نصیب شد.
و رج
ْ قَ

ْ ْ

ُ

َ –276و ا ل َم�ا ُم ا ل َمح ُمو د :و جایگاه واال نمایان میشود.

ْ َ ُ ْ ُ

ْ َ َّ َ َّ َ َّ

َ –277و ا ل َمكا ن� ا ل َم ْعلو ُم ِع ن�د ا للِه ع�ز َو ج�ل :و جایگاه شما در پیشگاه خداوند واالست.

َْ ُ ْ

َ –278و ا ل�ج ا ه ا لَع ظِ�ی� ُم :و منزل ّت شما در نزد خدا بسیار باالست.

َّ أْ ُ ْ َ

شخصت شما در پیش خدا بزرگ است.
َ –279و ا ل�ش � ن� ا لك بِ�ی�ُر :و
ّ

َّ فَ َ ةُ ْ قْ َ ةُ

َ –280و ا ل�ش �ا ع� ا ل َم� بُ�و ل� :و شفاعت شما در نزد خداوند پذیرفته میشود.

حاصل والیت اهلالبیت(ع) خیلی بیشتر از شماره و آمار است؛ ولی به رغم این نکته میتوان حاصل
این والیت را در دو موضوع خالصه کرد:
 – 1ا ِکمال دین و اتمام نعمت

همانگونه که همه میدانیم و در تاریخ ثبت است و کتابهای شیعیان و اهل سنت مشحون به
نقل حدیث غدیر است ،آمده است:
َ َّ ةُ
پیامبر عالیقدر اسالم(ص) در بازگشت از آخرین سفر حج که بعدها به «ح�ج � ا لِو د ا ع» معروف
شد ،در حالیکه چیزی بیش از  100هزار نفر از مسلمانان در مع ّیت ایشان بودند ،مأموریت یافتند که
امیرالمؤمنین علیبنابیطالب(ع) را به عنوان خلیفه وجانشین خود به مردم معرفی کنند.
پیامبر رحمت در نزدیکی آبگیری به نام «غدیرخُ م» کاروان را از ادامة حرکت باز داشتند .منطقه
بسیار گرم و خشک بود .فقط در انتهای چند د ّره که به هم میرسیدند ،مقدار قابل مالحظهای آب که
حاصل بارندگی چند روز قبل بود ،در دسترس قرار داشت .هیچگونه سایه و یا سایهبانی وجود نداشت.

شرح زيارت جامعة كبيره

موضوع به قدری مهم بود که پیامبر اجازه ندادند کاروان به اندازة یک منزل دیگر طی کند تا بر سر
آبگیر (غدیر) برسد .به دستور پیامبر جایگاه مرتفعی ساخته شد و ایشان بر باالی آن بلندی رفتند و در
حالیکه امیرالمؤمنین را به عنوان جانشین خود به مردم معرفی میکردند ،فرمودند:
َ نْ ُ نْ تُ َ ْ َ ُ فَ َ �ذَ َ ّ َ
ِیٌ َم ْو لا ُه.
م�ك�� مو لا ه �ه ا عل

1

هرکس من پیشوا و رهبر او هستم ،این علی موال و پیشوا و رهبر اوست.

سپس دستور دادند همة مردم با علیبنابیطالب(ع) به عنوان امیرالمؤمنین بیعت کنند.
این مراسم سه روز طول کشید .در پایان این حادثه بود که قرآن کریم ،اسالم را با امامت امیرالمؤمنین
کمال یافته خواند و از والیت سرشار گردید.
َ
ْ
ُ ْ فَ تَ خْ َ ْ ُ ْ َ خْ َ ْ
ا ْلَ� ْ َ َ�� َ ا ّل�ذ � نَ َ فَ ُ
ی�ك�ر و ا ِم ن� د ی� نِ�كم �لا ���ش و هم و ا ��ش و نِ�
ی و م ی ئِس
ْ َ ْ َ أَ ْ َ ْ تُ َ ُ ْ نَ ُ ْ َ أَتْ َ ْ تُ َ َ ْ ُ
ْ
َ
ْ
ا لی�و م �كمل� لكم د ی��كم و � �مم� علی�كم نِ�عم�تی
َ َ�ض تُ َ ُ ْ
ً
ن 2
� لك ُم ا ل�إِ ْسلا َم د ی��ا.
و ر ی�

ِ
(زوال) آیینِ شما ،مأیوس شدند؛ بنابراین ،از آنها نترسید! و (از مخالفت با اين مسأله) بترسید.
امروز كافران از
امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم،
و اسالم را برای شما به عنوان دین برگزیدم.

 – 2ضمانت سعادت دنیا و رستگاری درآخرت

در مورد اثرات قبول والیت اهـلالبیت پیامبـرعظیمالشأن اسالم(ص) تنها به یک حـدیث نبوی
اشاره میکنیم:
فَ َّ َ َ ُ َ ٌ َّ
ُّ
َْ خ
� َو ا للِه ما ا جَ� ت�ه ْم ا َحد اِ لا َری� جَ� ا لد ن�ی�ا َو ا لا ِ�َرَه.

3

به خدا سوگند!
لِالبیت) نشد ،مگر اینکه دنیا و آخرت خود را تضمین کرد.
هیچکس دوستدار (اه 

یعنیشرطالزمسعادتدردنیاورستگاریدرآخرت،پیرویازپیامبرعالیقدراسالمواهلالبیت(ع)
اوست.
بدون این والیت و مح ّبت و پیروی از پیامبر(ص)،
هیچ چیزی عاید هیچکس نمیشود.

 -1الكافی ،ج  ،1ص . 421
 -2سورة مائده ،آیة . 3
 -3تفسیر قرآن ،آیت اهلل محمد ریشهری ،ص. 635
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بهترین مورد آن سرنوشت شوم آنهایی است که پس از ارتحال پیامبر اسالم(ص) خلیفة منصوب
او یعنی امیرالمؤمنین علیبنابیطالب(ع) را رها کردند و دنبال دیگران رفتند که هم خود را دچار
مشکالت اساسی کردند و هم بخش اعظم ا ّمت اسالم را به انحراف ابدی کشاندند؛ نکبت عمیقی که
امروز اغلب مردم کشورهای اسالمی به آن مبتال شدهاند ،حاصل همان انحراف ا ّولیه است.
توسل پیدا نکنند،
این مردم تا زمانی که به والیت اهلالبیت(ع) ّ
روی سعادت را نخواهند دید،

و طعم خوشبختی را نخواهند چشید.

بدبخت مردمی که به جای تقبیح کودتاگرا ِن سقیفه -که آن همه بدبختی را برای مسلمانان موجب
ِ
انحرافی آنها را ادامه میدهند ،بلكه از کجسلیقگی و جهل آنان  -به رغم علم به اشتباه
شدند -نهتنها راه
آنان -ادامه میدهند؛ یعنی کماکان توصیة خداوند وتأکید پیامبر(ص) را رها کرده و دنبالهروی شیطان
را در دستور کار خود قرار دادهاند.
 – 3الگو واسوه بودن ائمه(ع) برای همیشه

اسالم عزیز دین الگوسازی و ارایة اسوه هست .پیامبر عالیقدر اسالم(ص) که به طور خالصه خداوند
دربارة ایشان فرموده است:
َ نَّ َ َ َ ُ ُ
 خ�ل ق� َع ظ�ی�ٍم.
و �إِ � ك� لعل
ى ٍ
راستی تو ای (پیامبر) دارای اخالق فوقالعاده خوبی هستی.
1

با توجه به معنای گستردة اخالق ،میتوان یافت که:
راه و روش عملی پیامبر(ص)،
تا چه اندازه در پیشبرد اهداف عالیة پروردگار،
مؤثر بوده است.

همین روش ارزنده و تأثیرگذار بود که خداوند ایشان را برای همیشه الگو و اسوة مسلمانان قرار
داده است.
ةٌ
َّ أُ ٌ
َ قَ ْ نَ َ ُ ْ َ ُ
ول ا للِه � ْس َو ة� َح َس نَ��.
ل�دكا � لكم �فی رس ِ

2

 -1سورة قلم ،آیة . 4
 -2سورة احزاب ،آیة . 21

به طور تحقیق رفتار پیامبر بهترین درس برای شماست.
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همة ائمة اطهار(ع) اینگونه بودهاند؛ بنابراین:
همة آن عزیزان برای بشریت،
اسوة سعادت،
و الگوی انسانیت وانسان سازی بودهاند.

امام صادق (ع) میفرمایند:

َ
نَ ْ ُ أ ْ ُ ُ ّ خَ ْ َ ْ فُ ُ نَ ُ ُّ ّ
�ح ن� � صلك ِل �ی�ٍرو ِم ن� �ر و ِع�اكل بِ� ٍر
فَ نَ ْ ّ تَّ ْ ُ َ َّ
َ َ ْ َ ةُ ْ فَ ق
لصَلا ةُ� َ ا ّ َ ُ َ َ ظْ ُ ْ�غَ ْ َ ْ َ فْ ُ َ ْ ُ
� ِم� ا ل بِ�ر ا ل�و حِ ی�د و ا
لصی�ا م وك�م ا ل ی� ظِ� و ا لع�و ع نِ� ا لم ِ
و ِ
�سِیء و رحم� ا ل� ِ�ی�ِر
ِ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ ت َ ّ ُ َ َ ق َ ُ ف ضْ ِ�أ ْ
�
ل
ه
�
�
ل
ا
�
ا
ل
ع
�
د
ل
ا
ل
ا
ا
ِل ِهِ
و ه �ج ِر و �إِ ر ر بِ
فُ
ْ ُ ُّ قَ
َ
ُ ُ َ أَ ُ ُ ّ َ
َ ف حِ�شَ ة 1
َو َعد ّو ن�ا � ْصلك ِل ��ش ّر َو ِم نْ� � ُر و ِعِهمكل � بِ��یح و �ا ٍ�.
ٍ
ٍ
ما ریشة هر خیری هستیم و هر نیکیای از شاخ و ب َ ِر ماست.
از جملة این نیکیهاست:
ترحم به نیازمند،
یکتاپرستی ،نماز ،روزه ،فروخوردن خشم ،گذشت از بدیکنندگانّ ،
پرداختن به کار همسایه و اقرار به فضیلت صاحبان فضیلت.
ولی دشمن ما ریشة هرگونه بدی است و هر زشتی و پلیدی از شاخ و بَر ایشان است.

َ َّ نَ آ َ نَّ َ أَ نْ�زَ ْ تَ َ تََّ ْ نَ َّ ُ َ فَ ْ
اك تُ� ْ� نَ�ا َم َ ا ل�شَّ ا هد � نَ
ی�.
ِِ
 -281رب��ا � م�ا بِ�ما � � ل� و ا � ب�ع�ا ا لرسول � ب ع

امام هادی (ع) قبل از پایان دادن به معرفی هرچه بهتر ائمة اطهار(ع) که به رغم زیبایی بیان ،بسیار
مفصل و طوالنی بود و به شرح و بسط شخص ّیت بینظیر ائمـه(ع) پرداختهاند و به ویژگیهای اخالق
ّ
کاربردی آن عزیزان اشاره داشتند ،با آوردن  3آیة اثربخش و جهتدار ،پیوندی معنادار بین آنچـه
جدیتر کنند.
گذشت و آنچه بخش پایانی است ،ایجاد کردهاند؛ تا اهمیت بحث پایانی را ّ
در آیة ا ّول که یک درخواست زیباست ،میخوانیم:
پروردگارا!

ما به آنچه به پیامبر فرو فرستادهای ایمان آوردیم،
و از پیامبر پیروی کردیم؛

 -1الكافی ،ج  ، 8ص. 243

بنابراین ما را در ِعداد گواهان قرار ده.
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قرار گرفتن در کنار شاهدان و رسیدن به مقام «شهود» آرزوی دیرینة همة عارفان بوده و هست؛
آنهایی که با همة وجود به توحید اقرار دارند و ظاهر و باطن آنها یکی است و به قدرت خداوند سبحان
اذعان دارند؛
در آیة دوم میخوانیم:

َ َّ نَ ا ُ�ت�زِ�غْ قُُ َ نَ َ ْ َ إِ�ذْ َ َ ْ َت نَ َ َ ْ َ نَ م نْ َ ُ نْ َك َ ْ َ ةً نَّ َك أَ نْ تَ
� ا ْل َ َّها ُ
�.
� ل�ا ِ � لد �� رحم� �إِ �� � �
 -282رب��ا ل
�لو ب��ا ب�عد � هد ی���ا و ه ب
و ب
پروردگارا!

پس از آنکه ما را هدایت کردی ،قلوب ما را از انحراف در امان دار،
و ما را از طرف خودت بخشش ویژه عطا فرما؛
که تو بسیار بخشندهای.

یکی از دشواریهای زندگی که در هر سنی امکان آن وجود دارد ،انحراف فکری وتغییر رویه است.
انسانها بیشتر از آنکه در معرض تغییر از بدی به خوبی هستند،

دچار اعوجاج عقیدتی میشوند.
صد البته این مشکل در زندگی خواص بیشتر از عوام است.

ما در این آیه از محضر پروردگار قادر مهربان درخواست میکنیم که ما را از تغییر مسیر حفظ کند
و در پناه خود قرار دهد و در مسیر زندگی ما هرگونه عامل انحراف را ازبین ببرد.
در آیة سوم هم از خداوند درخواست میکنیم:
َ ْ
َ
ُ
ُ -283س بْ� َحا نَ� َربّ� نَ�ا �إِ نْ�كا نَ� َو ْعد َربّ� نَ�ا ل َم ف� ُعو لا.
ِ
ِ

منزه است پروردگار ما؛

بیگمان تمامی وعدههاي پروردگار ما انجام شدنی است.

آیة فوق یک مناجات کوتاهی است که درخواست بزرگی را درپی دارد.
در آغاز آیه ،خداوند را با زیباترین شعار نام میبریم .آنگاه درخواستهایی را که در دو آیة قبل
مطرح بود ،شدنی دانسته و قول و خط و وعدة پروردگار را عملی میدانیم و به صراحت از قول خداوند
میگوییم که:
 همة قول و قرارهای پروردگار به اجرا درخواهد آمد.یادمان نرفته است که از خداوند دو درخواست کردهایم:

شرح زيارت جامعة كبيره

فَ ْ ُ ْ َ َ

َّ

� – 1اك ت�� ن�ا َم ا ل�ش ا هد � نَ
ی� :رسیدن به مقام شهود.
ِِ
ب ع
 َّ َ – 2نَ ا ُ�ت�زِ�غْ قُُ َ َ َ إِ�ذْ َ َ َت َ
رب��ا ل

�لو بَ� ن�ا ب� ْعد � هد ْی�� ن�ا َو  :...جلوگیری از هرگونه اعوجاج.

ترجمان و خالصة درخواست آیة ا ّول را میتوان به درخواست:

 -جلوگیری از انحراف؛

در آیة دوم پی برد.
هر انحرافی لزوم ًا انحراف از راه راست و افتادن در دامن شرک و در دام کفر نیست .کسانی که
یک دورة طوالنی والیتشناسی را در این زیارت مشاهده کردهاند ،البد از حداقل ظرفیت عرفانی و
متصور است ،دچار
روحانی برخوردارند ،و دیگر قابل تصور نیست که به انحرافهایی که برای دیگران َ
شوند؛ بلکه مقصود این است که:
ُلو واغراق نشوند،
 هم در والیتشناسی دچار غ ّ و هم به دلیل کم معرفتی ،ائمة اطهار(ع) را افرادی بدانند که:به دالیل عدیده در بارگاه پروردگار،

دارای موقعیت ممتازند ،و میتوانند به اذن پروردگار مشکلگشا باشند.
به نا امیدی از این در مرو امید اینجاست

هزار قفل فـروبستـه را کلیـد اینجاست

پس از این  3آیه ،لحن جهتگیری زیارت جامعه عوض میشود.
این تغییر لحن و محتوا تا آخر زیارت ادامه مییابد .البته طبق معمول حین هر فراز ترجمه و شرح
آن ارایه میشود.
بخش پایانی زیارت را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
 – 1بخشی که طبق معمول مخاطب آن ائمة اطهارند.

 – 2بخش دوم مخاطب خداست.

این بخش نیز خود به دو قسمت تقسیم میشود:

الف :قسمت اعتقادی و معرفتی

ب :قسمت درخواست و دعا.
اما بخش ا ّول:

در این بخش و در آغاز چنین آمده است:
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َ
ّ ُ
َّ َ َ َّ �ذُ ُ ً َ
َ ل ّ َّ َ ْ
ِیَ ا للِه اِ نّ� بَ�ی��نِی َو بَ�یْ� نَ� ا للِه ع�زّ َو جَ�ل ن�و ب�ا لا ی�ا �تِی َعل ْی�ها اِ لا رِ�ض اک ْم.
 –284ی�ا و
ای ولی من! ای سرور من! ای رهبر من! ای راهنما و پشتیبان وحامی و دلسوز من!
من خوب میدانم و اذعان میکنم که:
من گناهانی مرتکب شدهام و اشتباهاتی داشتهام که خداوند از آنها اطالع دارد.
آن گناهان پاک و آمرزیده نمیشود،
مگر آنکه شما رضایت دهید و وساطت کنید.

َ

َ

ف َ ّ
َْ َ ُ َ
 � –285بِ�ح ق� َم نِ� ا ئ� ت� َم ن�ك ْم على ِ�سّر  :به حق آن خدایی که شما را امین اسرار خود کرده است.
ِ
ِهِ
َ َ ُ أَ

َ ْق

َ –286و ا ْس ت�ْرعاك ْم � ْمَر خ�ل�ِهِ  :و سرپرستی امور مخلوقات و امور خلق را به شما واگذار نموده است.

قَ

َ ََُ َ َ

َ –287و �َر نَ� طا ع ت�ك ْم �بِطا ع�تِهِ  :و فرمانبرداری از شما را به منزلة اطاعت و تبعیت از خود قرار داده است.

َ َ َ َ ُ �ذُ نُ
 –288ل ّما ا ْس ت� ْو ه بْ� ت� ْم �و �بِی :تا شما بخشش گناهانم را از خداوند بخواهید.
ُ ْ ُ ُ فَ
فَ نّ َ ُ
�إِ
أَ َ َ ُ فَ قَ ْ أَ َ َ ََّ
َ –290م نْ� � طا عك ْم ��د � طا ع ا لله :کسی که از شما پیروی ميکند ،در حقیقت خدا را اطاعت کرده است.
َ –289وك ن� ت� ْم �ش �َعا �ئِی � �ِی لك ْم ُمطِ �یع :و شما شفیعان من باشید؛ چون من مطیع و پیرو شما هستم.

ٌ

َ

ُ فَ قَ ْ َ

ََّ

َ َ –291م نْ ع َصاك ْ ��د ع َ
�صى ا لله :و هرکس نافرمانی شما ميکند ،خدا را نافرمانی کرده است.
و �
م
أَ َ َ ُ فَ قَ ْ أَ َ َ ََّ

َ َ –292م نْ � ح ّ�ك ْ ��د � ح ّ
� ا لله :وکسی که شما را دوست بدارد ،تحقیق ًا خدا را دوست داشته است.
ب
و � ب م
َ

َ

َ أ ْ َ َ ُ فَ قَ ْ أ ْ َ َ ََّ
َ –293م نْ� � ب��غ ض�ك ْم ��د � ب��غ �ض ا لله :هرکس با شما دشمنی کند ،با خدا دشمنی کرده است.

ترجمان برخی از واژگان

هرچند بسیاری از لغات زیارت جامعه را حین بحث و شرح آن معنا کردهایم ،اما این دعا به دلیل
کثرت واژههای مترادف و متشابه نمیتوان دقیق ًا معنا کرد.
ب ه رغم این موضوع ،چارهای جز ادامة روش خود نداریم.
اِ ئ� َت� َم نْ� :اعتماد کرد.
ِ�سِّر :راز،پنهانیها ،اسرار.
َّ
ْس َت� ْ َه ْ
�ُ �َ ،
ََ َ
� ِه�به
اِ و ب
� وا ب
� :درخواست هدیه .و ه ب ی ِه ب
ه� و و ها ب

شرح زيارت جامعة كبيره

َْ
َ
جدی (َو ا ل�ش ف�
�ش ف��یع :جفت ،شفاعتگر ،حامی ّ
عِ
اِ ْست�رَعیِ :تقاضا کردن ،مانند استدعا.

ْ ْ
َو ا ل َو �ت ِر)

صداقت در محبت

بسیاریازاصحابپیامبراسالم(ص)کهاظهاردوستیمیکردند،هنگامیکهنیازبهظهورآنمح ّبت
بود ،درجا زدند .یعنـی نه تنها به دوستی پیامبـر(ص) پایبند نبودند ،كه برعکس ،به دشمنـی با آن
بزرگوار برخـاستند .نمونة آن بیوفایـیها ،بروز تشنج وح ّتی عداوات آنها بود .ما برای پرهیز از آن
اعلی وپیامبر عظیمالشأن
علی َ
تفکرات نامناسب و پیشگیری از ایجاد رفتار نکوهیده در برابر خداوند ّ
وائمة اطهار وامام زمان(ع) به ارایة دو مورد بسنده میکنیم:
 – 1تشنج در «جعرانیه»

«حنین» باز میگشتند ،مقادیر زیادی
هنگامی که پیامبر عظیمالشأن اسالم (ص) فاتحانه از جنگ ُ
غنیمت از آن جنگ حاصل شده بود .ازجمله:
 -1اسرا 6/000 :نفر
 – 2شتر 24/000 :نفر (واحد شتر نفر است)
 – 3گوسفند 40/000 :رأس
 – 4نقره 852 :کیلوگرم.
اینهمهغنیمتدلهایبسیاریازافرادظاهربینراربود.آنهابیصبرانهدرانتظارتقسیمغنایمبودند
و به توصیههای پیامبر(ص) هم عمل نمیکردند.
پیامبر عزیز ابتدا اسرای «طایفة هوازن» را آزاد کردند؛ چون در آن روز شرایطی به وجود آمده
بود که قبایل و عشایر دسته دسته به مدینه میآمدند و مسلمان میشدند.
قرآن کریم میفرماید:
َّ أَ فْ
إِ�ذَ َ َ نَ ْ ُ َّ َ ْ فَ تْ ُ َ َأَ ْ تَ نَّ
ْ ُُ
ل�ا َس َی�د خ�لو نَ� �فِی ِد �
ی� ا للِه � � َو ا جً�ا.
� ا ج�ا ء ��صر ا للِه و ا ل��ح  ،و ر� ی�� ا
نِ

1

زمانی که یاری خدا برسد و پیروزی نصیب شود ،مردم را میبینی که فوج فوج مسلمان میشوند.

شرایط قبیلة هوازن هم برای مسلمان شدنشان فراهم بود .پیامبر با آن کار امور را تسهیل کردند.
 -با استرداد اسیران هوازن شاید برای برخی از لشکریان این فکر پیش آمد که ممکن

است نوبت استرداد اموال نیز برسد .از این رو ،پیامبر را برای تقسیم غنایم تحت فشار قرار
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دادند و اصرار داشتند تا هر چه زودتر پیامبر دست به کار تقسیم شترها و گوسفندان و
اموال دیگر شوند و حتی جلو حرکت شتر پیامبر را گرفتند .بدتر اینکه ،عبای آن حضرت
را از دوش ایشان کشیدند.
پیامبر (ص) فرمودند:
"'' مردم! رِدای مرا بدهید ،که اگر به شمارة درختان «تهامه» شتر و گوسفند داشته باشید،
همة آنها را میان شما تقسیم خواهم کرد و مرا شخص بخیل ،ترسو و دروغگو ندیدهاید.

1

 – 2نافرمانی در «سقیفه»

به رغم سفارشهای اکید و فراوان خدا و پیامبر(ص) در مورد خالفت وجانشینی امیرالمؤمنین(ع)
پس از پیامبر اسالم ،در حالیکه پیامبر آخرین ساعات عمر پربار و پربرکت خود را میگذراندند ،عدهای
خودسر و نابردبار و دنیاپرست در جایی به نام «سقیفه» جمع شدند و ابوبکر را به عنوان رهبر خود انتخاب
کردند .آنگاه با دروغهای بر باد دهنده و رسـواکننده ،از جمله اینکه پیامبر(ص) برای بعـد از خود،
کسی را تعیین نکردهاند ،مخالفان خالفت ابوبکر را تهدید و یا تطمیع کردند؛ در حالی که از حادثة غدیر
 70روز بیشتر نمیگذشت.
اینها را نهتنها نمی توان دوستدار خدا وپیامبرش دانست ،که نمیتوان آنها را انسان خواند و مسلمان
گفت! اینها بزرگترین مانع رشد مسلمانان و شکوفایی اسالم عزیز به عنوان دین اثرگذار و آیین برتر
شدند.عملکرداینگروهنهتنهاباعثناکامیمسلمانانشد،بلکهجوامعبیخدایغرب،کهامروزبههمین
دلیل به بزرگترین فتنه و بال تبدیل شدهاند و هر روز و هر ساعت با بهانه و یا بدون بهانه به کشورهای
دنیا لشکرکشی میکنند و صدها هزار نفر اعم از زن و مرد و کودک را میکشند و میلیونها نفر را
آواره میکنند ،عالوه بر تعرض به مال و جان و نوامیس مردم ،شهرها را شخم میزنند و ویرانی گسترده
به پا میکنند و ...همة اینها دلیل بیاعتقادی مغرب زمین است.
اگر اصحاب سقیفه آن فتنة دامنگیر را بهپا نمیکردند ،امروز تمامی مردم عالم به دین حنیف اسالم
وارد شده بودند .سپس در سایة اسالم عزیز ،به جای ویرانگری به آبادانی دنیا میپرداختند و تنها کمبود
چنان دنیایی ،فقدان یک رهبر آسمانی بود که به سرعت برای ظهور آماده میشد...
بنابراین آنهایی که بارها و به بهانههای کام ًال مادی ودنیایی ،پیامبر عالیقدر ومهربان را آزار دادند
 -1زندگانی حضرت محمد خاتمالنبیین (ص) ،آیتاهلل رسولی محالتی ،ص . 582

شرح زيارت جامعة كبيره

و پس از ارتحال آن عزیز ،به آن جنایت عظیم دست زدند ،بدون تردید در دنیای بیخدایی امروز نقش
اساسی دارند و در تمامی ُجرم وجنایات مجرمان حرفهای وجنایتکاران خونخوار ،سهیم و شریکند.
حال و با این مقدمه به ائمة اطهار(ع) عرض میکنیم:
با توجه به جایگاه ویژهای که نزد خدا دارید ،خدایی که اطاعت از شما را معادل اطاعت از خودش
قرار داده است ،شفیع من شوید و بخشش گناهانم را از او بخواهید.
هرکس از شما اطاعت کند ،از خداوند اطاعت کرده است،
و هر کس نافرمانی شما کند نافرمانی خدا نموده است،
و هرکس به شما مح ّبت ورزد به خدا مح ّبت کرده است،
وآنکس که با شما دشمنی کند ،دشمن خداست.
بیان ،روشن و روشنگر است.
منکران والیت ائمة اطهار(ع)،
دشمن خداوندند؛
که نگذاشتند توحید فراگیر شود.

بخش دوم

در اين بخش که فرازهاي پایانی زیارت محسوب میشود ،مخاطب خداست.
در اینجا از خداوند قادر مهربان  3درخواست بسیار مهم داریم.
درخواستهایی که شرط الزم مهم زیارت جامعه است:
الف :درخواست شفاعت اهلالبیت(ع)
َّ ُ َ نّ َ ْ َ َ ْ ُ ُ فَ َ َ أَ قْ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ أَ ْ َ ْ ْ أَ خْ َ ْ أَ َ ْ أَ َْ
ّ
ّ
ّ
ت �ش
� �إِ لی� ك� ِم ن� محم ٍد و � ه ِل ب�ی��تِهِ ا ل��ی�ا ِرا ل� ئِ�مةِ� ا ل� ب�را ِر
 –294ا للهم �إِ �ِی لو و ج�د � �عا ء � �ر ب
َ ُُْ ُ َ
ل�جَ َعل ت�ه ْم �ش ف�َعا �ئِی.
بارپروردگارا!
اگر من شفیعانی در نزد تو غیر از پیامبر خاتم و اهل بیت او،
که بسیار نیکونهاد و نیکوکارند ،مییافتم،
آنها را واسطة خود و تو قرار میدادم
(ا ّما هیچکس در هیچ زمانی به پای آنها نرسیده و نخواهد رسید).
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فَ َ قّ ُ َّ أَ ْ َ ْ تَ َ ُ ْ َ َ ْ َ أَ ْ أَ ُ َ أَ نْ تُ ْ خ َ
ُ ْ َ َْ
نَ ْ
ك
ك
ِهم ا ل�ذِ ی � و ج� ب�� لهم علی�� � س� ل� � � �د ِ�ل�نِی �فِی ج�ملةِ� ا لعا ِر فِ��ی� بِ�ِهم
 � –295بِ�ح�ِ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
نَ بِ�ش ف َ
َ � َحق� ْ َ �ز ْ َ َ ْ ُ
تِه ْم.
ِهم و �فِی مرةِ� ا لمرحو ِم�ی� � �ا ع�ِ
و بِ ِ
بنابراين از تو درخواست میکنم به آن حقی که برای ایشان برخودت الزم ساختهای،
حق ایشان قرار دهی،
مرا در زمرة عارفان به ایشان و عارفان به ّ
و همچنین جزء کسانی که با شفاعت آنها مورد بخشش قرار گرفتهاند.

َّ َ أَ
َّ
نَ َّ َّ َ َ
َ آ
َ
ی� َو َصلى ا للُه على ُم َح ّم ٍد َو � لِهِ ا لطا ِه ِر�ی نَ�.
� –296إِ ن� ك� � ْر َح ُم ا ل ّراحِ ِم�
تحقیق ًا تو ای خداوند بزرگ!
محمد و خاندان طاهرینش باد.
مهربانترین مهربانان هستی .درود خدا بر
ّ

یکی از اعتقادات عمیق شیعیان و برخی از فرقههای دیگر ،باور داشتن جایگاه ویژه و مخصوص ائمة
اطهار(ع) نزد خداوند است ،که میتوانند پس از مالحظاتی چند ،بسیاری از گناهکاران(که دارای معاصی
عظیم نباشند و یا کسانی که حقوق مرم را پایمال نکردهاند) ،شفاعت کنند.
دو نکته در مورد شفاعت اهلالبیت(ع) شرط است:

اول :رضایت خداوند

ائمة اطهار(ع) روی قاعدة ک ّلی که تمامی کارهایشان در حوزة رضایت و موافقت پروردگار سبحان
است و آب بدون رضایت خداوند نمیخورند و به کسی بدون نظر خداوند سالم نمیکنند و بدون رغبت
خداوند پاسخ سالم نمیدهند ،افرادی را شفاعت میکنند که حداقل شرایط رضایت پروردگار را داشته
باشند؛ چیزی که خداوند هم به آن اذعان دارد:
َ
َ
لا یَ��شْ ف� ُعو نَ� � لاّ ِل َم� ا ْرتَ� ض�� َ
ى .
إِ
نِ
1

آنها ،جز برای کسانی که خدا راضی است ،شفاعت نمیکنند.

دوم :اعتقاد به والیت اهلالبیت(ع)

شفاعت اهلالبیت(ع) شامل دوستانشان میشود.
دوستان اهلالبیت(ع) کسانی هستند که والیت آنها را پذیرفته باشند.

پذیرش والیت اهلالبیت(ع) هم چیزی جز حاکمیت آنها برای اجرای فرامین پروردگار نیست.
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به عبارت بهتر ،رضایت خداوند زمانی است که حکومتی تشکیل شود که حاکمیت توحید در دستور
کارش باشد و بس .چنین حکومتی جز با والیت ائمة اطهار(ع) مقدور نیست؛
چنین حکومتی مطلوب و محبوب و مورد رضایت خداوند است ،والغیر.
ب :رسیدن به مقام عرفان اهلالبیت(ع)

لالبیت(ع) به وجود آمده و به وجود
تمامی مشکالت عالم از رهگذر بیمعرفتی نسبت به والیت اه 
ِ
مشکل رو به افزایش ،جز در بازگشت به والیت آنان ،راه حل دیگری ندارد .پس:
میآید .رفع این همه
معرفت اهلالبیت(ع) کلید حل مشکالت عدیدهای است که:
جهان بیمعرفت امروز به آن مبتالست.

تمدن بشر مغرور امروز هرچند در سایة پیشرفت خیرهکنندة انسان در عرصههای مختلف علمی
ایجاد شده است ،ولی این تمدن ،به قول قرآن کریم ،سستتر از النة عنکبوت است:
َ
َ ثَ ُ َّ�ذ َ تَّ خَ �ذُ
تَّ خَ �ذَ تْ َ ْ تً
ْ ُ
َّ أ ْ َ َ َ ثَ ْ َ نْ َ ُ
م�ل ا ل � ن
� ا �� � ب�ی��ا و
ی� ا �� و ا ِم ن� د و نِ� ا للِه � وِلی�ا ءكم� ِل ا لع�ك ب�و تِ
َ
َ � نَّ �أ ْ َه نَ ا ْل ُ� ُ� َ َ ْ تُ ْ َ نْ َ ُ
�
� ل ب�ی�� ا لع�ك ب�و تِ
إِ � و � ب ی و تِ
َ
َ ُ
َ
ْ
َ
ُ ن 1
ل ْوكا ن�و ا ی�علمو �.
َمثَل کسانی که غیر از خداوند حاکمان دیگری را پذیرفتهاند،
مانند عنکبوت هستند که دلخوش به خانهای میشود که برای خود انتخاب میکند.
در حالی که سستترین النهها خانة عنکبوت است؛ اگر میدانستند.

تمدن
امروز کشوری مانند آمریکا که قویترین اقتصادها را دارد ،سالحهایی برای حفظ همین ّ
پوشالی به وجود آورده که  20بار میتواند کرة زمین را نابود کند .ترس عظیم و دلهرهآوری که موجب
تولید این همه سالح ویرانگر شده ،حاصل بیخدایی است.

در حاکمیت اهلل که انشاءاهلل توسط حضرت بقیـةاهللاالعظم امام عصر ارواحنافداه ایجاد میشود،
مخرب وبازدارنده و وحشتناک نیست.
به هیچ وجه نیازی به این سالحهای ّ
آمریکا و متحدانش به ما آموختهاند که این سالحها هیچ نتوانسته به آنها آرامش دهد .حتی سالحهای
مرگبار موجود هستهای؛ زیرا :فقط در سایة حاکمیت اهلل آرامش ایجاد میشود ،و بس.
َ
َ
اَ ّل�ذ � نَ �آ َم نُ� ا َ تَ� ْط َم� نُّ قُ�ُل ُ� ُ ْ � ْك ا ّللَه �أ لا � ْك ا ّللَه تَ� ْط َم� نُّ ا ْلقُ�ُل ُ
�2.
ئِ� و ب
ی� و و ئِ� و ب هم بِ�ذِ ِر ِ بِ�ذِ ِر ِ

 -1سورة عنكبوت ،آیة . 41
 -2سورة رعد ،آیة . 28
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همان كسانى كه ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام مىگیرد؛
آگاه باشید كه با یاد خدا دلها آرامش [ درون و خیال] مىیابد.

ج :داخل شدن در جمع رحمتشدگان

رحمت شده کسی است که به دلیل اعتقاد به باورهای دینی و عمل به اوامر و نواهی الهی لیاقت
یافته است که از مح ّبت ویژة خداوند برخـوردار شود.
مح ّبت ویژة خداوند را رحمت میگویند.

عالیترین مصداق رحمتشدگان آنهایی هستند که:
در سایة معرفت به مقام واالی ائمة اطهار(ع) در دربار خداوند،
مقدسه در برقراری حکومت توحید،
و به دلیل مسؤولیت عظیم آن انوار ّ
مورد توجه ویژهاند؛
آنها و پیروان حقیقی آنها ،رحمتشدگان حقیقی هستند.
در فراز پایانی زیارت جامعه میگوییم:
نَ بِ�شَ فَ َ
َ � �زُ ْمَ � ا ْل َ ْ ُ
تِه ْم.
�
ع
ا
�
�
�
ح
م
ی�
و
و فِی رةِ مر
ِ
ِ

ما را در زمرة کسانی که با شفاعت آنها مورد محبّت ویژه قرار گرفتهاند،
قرار ده.

فراز آخر

در اين فراز به خداوند عرض میکنیم:

َّ َ أَ
َّ
نَ َّ ّ َ َ
َّ تَ
َ
َ آ
َ
� –297إِ ن� ك� � ْر َح ُم ا ل ّراحِ ِم�
ی� َو َصلى ا للُه على ُم َح ّم ٍد َو � لِهِ ا لطا ِه ِر�ی نَ� َو َسل َم [� ْسِلی�ما] ك ثِ�ی�را
ْ ُ
ُ ّ
َو َح ْس ب� نَ�ا ا للُه َو نِ� ْع َم ا ل َو ِك�یل.

ای خداوند بزرگ تمامی رحمها ،مرحمتها ،ترحمها ،تفقدها ،تو ّجهها وخالصه همة مهربانیها
َ َ
وخوبیها از آن توست و در دست توست و همواره بر مخلوقات خود «علی ق� ْد ِرَمرا تِ� بِ�ِه ْم » بذل میکنی.
اینک از تو میخواهیم که:
بر پیامبر و اهل بیت او درود و سالم فراوان و ویژه بفرست.
خداوند ما را بس است.
خداوندی که بهترین وکیل است.

شرح زيارت جامعة كبيره

در قسمت پاياني كتاب الزم ميدانيم به لحاظ نتيجهگيري بهتر و عمليتر از مطالب مطروحه،
اشارهاي به بركات ماه ذيالحجه -ماه واليت -بيندازيم و با ذكر چند نكته به بحث خاتمه دهيم:
ماه ذیالحجه یا ماه والیت؟

به طور قطع والیت ائمة اطهار(ع) هم مانند والیت خداوند در همه جا ساری و در همة امور جاری
است و همانطوري كه قب ًال اشاره گرديد ،این مطلب مهم و اثربخش را خداوند متعال خواسته و اطاعت
از پیامبر(ص) را اطاعت از خود میداند:
َ َم ن ُ�
و � يطِعِ

َ َ فَ َ ْ َ َ َ ّ
ا ل ّر ُسول �ق�د ا طا ع ا لل ُه.

1

آنکس که از پیامبر اطاعت کند ،از خداوند اطاعت کرده است.

و در جای دیگر میفرماید:

ََّ فَ َّ
قُ ْ ُ ْ ُ ُ ُ
ُ ّ
�ل �إِ نْ�ك ن� ت� ْم ت� ِح بّ�و نَ� ا لله �ا ت� بِ� ُعو �نی ُي� ْح بِ� بْ�ك ُم ا للُه.

2

ای پیامبر به مسلمانان بگو اگر در محبّت به خدا صادق هستید از من (پیامبر) تبعیت کنید.

در آیة دوم ادعای دوست داشتن خداوند را در تبع ّیت از پیامبر(ص) میداند .همچنین شرط جلب
دوستی پروردگار را پیروی از پیامبر(ص) اعالم میکند.
در جای دیگر خداوند به صراحت والیت خداوند و پیامبر و جانشینان راستین او را در عرض هم ميداند:
َ
َ
� نّ�َما َ ل ُّ� ُك ُ ا ّللُه َ َ ُس ُل ُه َ ا ّل�ذ � نَ �آ َم نُ� ا ا ّل�ذ � نَ ُ ق ُ نَ َّ ةَ َ ُ �ؤْ تُ نَ �زَّ ةَ َ ُ ْ
اك ُعو نَ�.
إِ وِ ي م و ر و و ي� و
ي� ي��ي�مو � ا لصلا � و ي� �و � ا ل كا � و هم ر ِ

3

ولی و رهبر شما خداوند و پیامبر اوست،
به طور قطع پیشوا و ّ
و همچنین کسی که ایمان آورده و نماز به پا میدارد و در حال نماز و در رکوع خود انفاق میکند.

مفسران شیعه باالتفاق ذیل همین آیه نوشتهاند:
فقیری وارد مسجد پیامبر شد و درخواست کمک نمود .هیچکس به وی اعتنایی نکرد .امیرالمؤمنین
علیبن ابیطالب که در همان موقع نماز میخواند و مشغول ذکر رکوع بود ،انگشتری خود را از انگشت
خود خارج کرد و به فقیر داد .خداوند این ایثار امیرالمؤمنین را ستود و آیة مورد بحث در تأیید وتقدیر از
ل تسنن نیز شأن نزول این آیه را در حاتمبخشی علیبن
موال بر پیامبر نازل فرمود .بسیاری از مفسران اه 
ابیطالب(ع) در نماز نوشتهاند .این حادثه در روز  24ذيالحجه سال دهم هجری روی داده است.
 -1سورة نسا ،آية . 80
 -2آلعمران ،آية .31
 -3سورة مائده ،آية . 55
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ذیالحجه ماهی مبارک

حوادث عظیمی در ماهذيالحجه روی داده که باعث ميشود نگاهی ژرفتر به وقایع اين ماه بیندازیم
وتفاوتهای این ماه را با ماههای دیگر متوجه شویم.
با نگاهی اجتمالی و بدون بحث ،ماه مبارک رمضان را باالترین و برترین ماه ميدانيم و درتعقیبات
نمازهای یومیة اين ماه پر فيض ،این نکته از معصوم(ع) آمده است:
َ �ذَ َ ْ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ فْ َ ُ فَ َّ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ
َو ه ا �ش هٌر َع ظ� ْم ت�ه َوک ّر ْم ت�ه َو ��ش َّر� ت�ه َو � ض�ل ت�ه علی ا ل�ش ه ُو ِر.

پروردگارا! تو این ماه را عظیمترین و گرامیترین و باشرفترین و بافضیلتترین ماهها قرار دادهای.

بنابراین در برتری ماه مبارک رمضان بر دیگر ماهها تردیدی نیست .بعد از ماه رمضان ،رجب ماه
بزرگ خداست و سومین ماهِ پرشکوه ،ماه ذيالحجه است.
اهم رویدادهاي والیی ماه ذيالحجه
 –1اول ذيالحجه سال دوم هجری :ازدواج مبارک و پربرکت امیرالمؤمنین با حضرت زهراست.

این ازدواج که دستور آن از ناحیة خدا صادر شد و عقد آن نخست در آسمانها خوانده شد ،مسیر توحید
و خدامحوری را روشن کرد .حاصل آن عالوه بر تفسیر سورة کوثر ،خاتمیت پیامبر اسالم را تضمین
کرد و در نتیجه ،آن امامان پاکباز و خدامحور در سختترین مقاطع تاریخی ،چراغ روشن و روشنگر
و روشنبخش اسالم را از طوفانهای سخت و پرمشکل منافقان و بنیامیه و بنیمروان و بنيالعباس
که خاموشی آن را میخواستند ،محفوظ داشته و پیروان راستین که شاگردان مکتب پرفیض حسین
بوده و هستند ،در طول هزار سال گذشته همواره پاسدار ارزشهای اسالم شدند و خواهند شد...
اینها و صدها دستاورد دیگر حاصل ازدواج س ّیداالوصیا با س ّیدة نسا عالم است.
ضمن ًا این ا ّولین و آخرین ازدواجی است در عالم که زن و شوهر هر دو معصوماند.
يالحجـه سال دهم هجری ورود پیامبر به ّ
مکه برای انجام مناسک حج(حجهالوداع) است.
 –2سو م ذ 
 –3هفتم ذيالحجه سال  114هجری شهادت امام نهم است.
 –4هشتم ذيالحجه یومالتزویه .حرکت امام حسین از ّ
مکه به طرف کوفه در سال  60هجری
قمری است ،در جهت برقراری حکومت توحیدی...
 –5نهم ذيالحجه روز عرفه .روز انشاي دعای عرفه توسط امام حسین(ع) ،روز شهادت مسلمبن
عقیل و هانیبن عروه در سال  60هجری.

شرح زيارت جامعة كبيره

 –6روز دهم ،عید قربان روز صدور حدیث ثقلین در منا توسط پیامبر اسالم در سال  10هجری.
پیامبر به صراحت فرمودند:
�نّ تَ ٌك ُ ُ ثّ قَْ ْ تَ َ َّ َ تَْ � أَ ْ َ َ ْ َ نَّ ُ َ َل نْ َ فْ تَ قَ َ تَّ َ� َ َ َ َ ْ َ
ی ا ل َح ْو ِض�.
� ا للِه و ِع�رتِ�ي � هل ب�ي�� و �إِ �هما � ي���ر�ا ح�ى ي ِرد ا عل
ل��لي� نِ� ِك�ا ب
�إِ ِی �ا ِر� فِ�ي�كم ا ِ
تِ�ي
ِ

1

 –7پانزدهم ذيالحجه میالد نوربخش امام هادی انشاکنندة زیارت جامعة کبیره.
 –8هیجدهم ذيالحجه نهم هجری نزول آیة تطهیر.
همه نوشتهاند که پیامبر در خانة امالسلمه بودند .حضرت زهرا هم حضور داشتند .طولی نکشید که
حسنین(ع)همبه َج ّدخودملحقشدند.لحظهایبعدامیرالمؤمنینهمبهجمعاهلالبیتپیوستند.درهمین
حال آیة شریفة ذیل که به آیة تطهیر معروف است ،در شأن پیامبر واهلالبیت نازل شد:
َ ّ ُ َ ْ اً
نَّ ُ� ُ َُّ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ َ أَ ْ َ ْ َ ْ
� َو ُي�طِهَرك ْم ت�طهي�ر .
�إِ �ما يري�د ا لله ِلي� ِه ب
� ع�كم ا ل ِر ج�س � هل ا ل ب�ي� تِ

2

نظر به اینکه در متن کتاب مفص ًال پیرامون تفسیر همین آیه بحث کردهایم ،از تکرار مکررات
میگذریم.
 –9هیجدهم ذيالحجه سال دهم هجری وقوع حادثه تعیینکنندة غدیر.
پیامبر پس از انجام مراسم حج در حجهالوداع در بین راه مکه و مدینه و در نزدیک آبگیری به نام
غدیرخم ،موضوع بسیار مهم والیت و امامت امیرالمؤمنین علیبن ابیطالب و جانشینی کامل ایشان
و  11فرزند ایشان را تا امام دوازدهم به مردم ابالغ کردند و از مردم به همین موضوع بیعت گرفتند.
پس از اتمام کار آیة اکمال دین واتمام نعمت به شکل زیر نازل شد:
ْ َ ْ َ أَ ْ َ ْ تُ َ ُ ْ نَ ُ ْ َ أَتْ َ ْ تُ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ�ض تُ َ ُ ْ
ً
� لك ُم ا ل�إِ ْسلا َم د ي� ن�ا.
اِ لي�و م �كمل� لكم د ي��كم و � �مم� علي�كم نِ�عم�ت�ي و ر ي�

3

امروز دین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم،
و راضی شدم که اسالم دین شما باشد.

 –10بیست و چهارم ذيالحجه سال دهم هجری ،روز مباهله4است.
موضوع از این قرار بود که گروهی از مسیحیان نجران یمن به مدینه آمدند و راجع به اسالم با
پیامبر بحثی طوالنی کردند؛ اما قانع نشدند .پیامبر برابر رسم معروف پیشنهاد مباهله کردند .مباهله

 -1مستدركالوسائل ،ج  ،7ص .255
 -2سورة احزاب ،آية . 33
 -3سورة مائده ،آية . 3
 -4مباهله یک س ّنت قدیمی است .وقتی دو نفر در مسألهای با هم اختالف دارند و حرف و ادعاها ،طرف مقابل را قانع نمیکند،
مباهله میکنند؛ یعنی یک طرف میگوید اگر من ناحق هستم ،خدا مرا مرگ دهد ،و اگر تو ناحقی خدا تو را مرگ دهد .طرف دیگر هم
چنین میکند .بنابراین یک نفرین تأثیرگذار و بسیار جدی است.
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راستگو را از غیرراستگو مشخص میکند .قرار مباهله برای روز بعد گذاشته شد .شب در محل اقامت
خود دور هم جمع شدند و گفتند اگر محمد فردا با قشون و ارتش خود در محل مباهله حاضر شود،
معلوم مي شود كه او پیامبر نیست و میخواهد با ارعاب بر ما فايق آید .ولی اگر با خانوادة خود آمد،
یقین بدانید که او همان پیامبر خاتم است که در انجیل وعدة آن را به ما دادهاند.
فردا مسیحیان نجران دیدند فقط پیامبر ،امیرالمؤمنین ،حضرت زهرا ،امام حسن و امام حسین به
محل مباهله آمدند .بزرگ هیأت مسیحیان نجران به همراهان خود گفت:
 ببینید این مرد چگونه به ادعای خود و راه خود مطمئن است که فقط خانوادة خود را همراه خودآورده است .از این جهت مصلحت نیست که با ایشان مباهله کنیم .بنابراین اگر خوف از قیصر روم
نبود ،به او ایمان میآوردیم.
آنگاه به پیامبر پیام دادند که با تو مباهله نمیکنیم ،ولی مصالحه میکنیم .پیامبر هم پذیرفتند.
آنها طی نوشتهای با خط امیرالمؤمنین با دو هزار ُح ّله از مح ّلههای مرغوب که هر کدام چهل درهم
ارزش داشت و هزار مثقال طال ،مصالحه کردند.
آیة مباهله چنین است:
ْ ْ فَ ُ ْ َ َ َ ْ ُ أَ
فَ
ُ
أَ ُ
َ
ََ ف
� َم نْ� َحا جّ� ك� ��يهِ ِم نْ� بَ� ْع ِد ما ج�ا َء ك� ِم نَ� ا ل ِعلِم �ق�ل ت�عا ل ْو ا ن�دع � بْ� ن�ا َء ن�ا َو � بْ� ن�ا َءك ْم َو نِ�سا َء ن�ا َو نِ�سا َءك ْم،
َ أَ نْ فُ َ ن َ أَ نْ فُ َ ُ ْ ثُ َّ نَ ْ َت ْ فَ نَ ْ َ ْ َ ْ نَ تَ َّ َ َ ْ
1
� ا للِه على ا لكا �ذِ ب��ي�ن.
و � ��س�ا و � ��سكم �م � ب��ِهل ���ج عل لع�
پس هر كه در اين [باره] پس از دانشى كه تو را [حاصل] آمده ،با تو محاجه كند ،بگو:
«بياييد پسرانمان و پسرانتان ،و زنانمان و زنانتان ،و ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خود را فرا خوانيم؛
سپس مباهله كنيم ،و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم».

بعدها همین گروه به خاطر صداقتی که در پیامبر دیده بودند ،همچنین رفتار جوانمردانة پیامبر را
که مشاهده نموده بودند ،مسلمان شدند و مراتب را به اطالع پیامبر رساندند.
موضوع مباهله چهار افتخار فوقالعاده را برای اهلالبیت(ع) به تماشا میگذارد:
 – 1دليل محکم و عظیمی بر صداقت پیامبر و راه و رسم اوست.
مقدسترین افراد عالم را به محل مباهله میبرد.
 – 2پیامبر به امر خداوند ّ
 – 3امیرالمؤمنین ،جانشین راستین پیامبر ،مانند نفس پیامبر یا به منزلة نفس پیامبر است.
 – 4حسنین(ع) فرزندان پیامبر تلقی میشوند.
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 –11بیست وچهارم ذيالحجه سال دهم هجری موضوع حاتمبخشی امیرالمؤمنین در حین رکوع
بود ،که در همین بخش به آن اشاره کردیم.
 –12بیست و پنجم ذيالحجه سال  9هجری نزول سورة مبارکة «هل اتی» بر پیامبر در تجلیل از
اهلالبیت که سه روز روزه گرفتند و در پایان هر سه روز و در هنگام افطار بینوايی آمد و اظهار گرسنگی
و تنگدستی کرد .همة اهلالبیت غذای افطاری خود را در هر سه روز به فقیر دادند وخود با آب افطار
کردند .در روز سوم این آیه در شأن اهلالبیت(ع) نازل شد:
َ ُ ْ ُ َ َّ
ُ ُ اً
َّ ُ ُ ْ ُ َ
لطعا َ َعل  ُح ّ� م ْسك� ن�اً َ َ� ت��ماً َ �أَ س� ا � ،نّ�َما نُ� ْطع ُم ُك ْ ل َ
ِو جْ�هِ ا للِه لا ن�ري�د ِم ن�ك ْم ج��زا ًء َو لا �ش كو ر .
و ي�ط ِعمو ن� ا
ِ م
م ى بِهِ ِ ي و ي ي و ي ر إِ

1

و به [پاس] دوستىِ [خدا] ،بينوا و يتيم و اسير را خوراك مىدادند.
ما براى خشنودى خداست كه به شما مىخورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمىخواهيم.

و خداوند متعال در اين سوره با عالیترین بیان و مضامين از اهلالبیت(ع) تقدیر فرمود.
البته مناسبتهای والیی دیگری در ماه ذيالحجه هست که از ذکر آنها به خاطر اجتناب از طوالنی
شدن موضوع خودداری میکنیم.
همانگونه که خوانندگان عزیز توجه دارند ،به قدری مقام و منزلت ائمة اطهار در پیشگاه خداوند
سبحان باالست ،که تمامی وجود به آن افتخار میکنند .ما نیز باید ببالیم که خداوند متعال از راه لطف
چنین ذوات مقدسی را برای هدایت ما تعیین فرموده است و هم اینکه به منظور سپاس ویژه از پروردگار
و تقدیر اساسی از ائمة اطهار(ع) تمامی اوامر آنها را از دل و جان بپذیریم و از نهی آنها جدا پرهیز کنیم.
سخن آخر

کوتاه سخن اینکه ای کاش نویسنده هرچه داشت ،میداد و از ژرفای معنای این آیة شریفة سورة
« َه ْل اَتی» که در شأن اهل البیت است ،آگاه میشد:
ُ ُ ُ َ ً َ ُ اً
َسق�ا ه ْم َربّ�ه ْم ��ش را ب�ا طهو ر .2

پروردگارشان خود پیالة شراب طهور را به دهان آنها می گذارد.

لالبیت(ع) طعم
خوشا به حال آنها که عاشق خداوندند و خداوند معشوق آنهاست .در این عالم فقط اه 
سکرآور این رابطة سرمستکننده و بینهایت لذتبخش را درک کردند و بس .خدایی که باید معشوق
همه باشد ،اما چه سود! چون معرفت نیست ،عشق حقیقی هم وجود ندارد؛ خدایی که شاعرانه میفرماید:
 -1سورة انسان ،آية  8و . 9
		
 -2سورة انسان ،آية. 21
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َ ُ َ قً
َ ُ ْ ْ
نَ َ ْ فَ ْ ق
� ا�ش ت�ی�ا �یِ بِ�ِه ْم ل َما ت�و ا �ش ْو �ا.
ل ْو عِل َم ا ل ُمد بِ�رو �کی�
اگر آنهایی که از من بریدهاند ،به میزان عالقة من به خودشان پی میبردند،
از شوق قالب تهی میکردند.

اعتذار و تذکر پاياني

هرچند بنای نویسنده بر شرح مختصر زیارت جامعة کبیره بود .اما به دلیل تناسب بحث ،بسیاری
از مسائل در شرح اين زیارت مطرح شد که ظاهراً ارتباطی با بحث اصلی ندارد؛ اما ناچار بودیم نكاتي
را تذكر دهيم تا کار قوت و جذابیت بیشتری پیدا کند .همچنین خیلی از مواقع در شرح فرازهای
زیارت جامعه ناچار به تکرار شدیم؛ آن هم احساس ضرورت در شرح مطالب مورد نظر بود.
ما در جاهايي از کتاب احتمال اعوجاج عوام و به خصوص خواص را ذكر كردهايم .این نکته نیز
به منظور پیشگیری و اشاره به امری بود که ممكن است برای همه در هر سن و سالی به وجود آيد.
لذا به انحراف شلمغانی که فقیه بود و يا فرزند نوح که پیامبرزاده بود ،اشاره داشتيم .ذی ًال نيز به انحراف
یک فرزند امام  -امامزاده! -میپردازیم ،كه شايد نكتههايي را براي ما روشنتر نمايد:
عباسبن موسیبن جعفر که بود؟

امام هفتم فرزندی به نام عباس داشت .وی نه تنها به والیت و امامت امام هفتم(ع) اقرار نکرد ،بلکه
به اشکال مختلف به انکار والیت و وصایت امام هشتم(ع) نيز میپرداخت .وی بعد از ارتحال حضرت
موسیبن جعفر(ع) ،مدعی شد که چون پسر بزرگ امام هفتم است ،میراث امام به وی میرسد .نصایح
دلسوزانه و برادرانة حضرت رضا هم بیتأثیر بود .بدتر آن که از امام رضا به دادگاه شکایت کرد .قاضی
درباری و ناصبی به احضار امام رضاپرداخت .عباس در دادگاه چیزی از توهین و فحاشی نبود که نثار
امام هشتم نکرد! قاضی پس از شنیدن ادعاهای عباس ،با تحقیر از امام رضا خواست که حق برادر خود را
بدهد .امام فرمودند :اتفاق ًا وصیتنامة مکتوب پدرم نزد من است .سپس اصل وصیتنامه که ممهور به مهر
موسیبن جعفربود ،به قاضی داد .قاضی در برابر ديدگان همگان ،مهر وصیتنامه را شکست و وصیتنامة
امام هفتم را دید و خواند و به رغم میل باطنی خلیفه و خود ،رأی به نفع امام هشتم داد.
عباس بسیار ناراحت شد و توهین بسیاری به امام کرد .حضرت رضا(ع) طبق معمول با خونسردی،
صبر و بردباری با عباس برخورد نمودند .آنگاه فرمودند:
 -تمامی بدهکاریهای تو را خواهم پرداخت و وجه الزم برای تأمین مایحتاج شما را در اختیارتان میگذارم.
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تمامی تالش حضرت رضا(ع) بر این بود که عباس جذب دربار عباسیان نشود .اما دریغ و درد
که این تالشها سودمند واقع نشد ...این هم نمونة دیگری از انحراف خواص؛
پس باید به خود آمد و...

حسن ختام

َْ

ا ل َحم ُـد ِلله َو ا ل ِمـ نـ�ّـَــه شرح مختصر زیارت جامعه به پایان رسید .تالش گستردهای انجام شد تا شرح
قابل ارایهای تهیه شود.
زیارت جامعه که از اسمش پیداست ،جامعترین وکاملترین شرح مکانت ویژة ائمة اطهار(ع)
در دربار الهی است .این منبع عظیم و ارزشمند چیزی نیست که با نوشتهها وگفتههای ما كام ًال تبیین
و شرح شود و ما دلخوش باشیم كه کاری در خور انجام دادهایم؛ هرچند در تهیة این گفتار تالش
نمودهایم كه تا حد ممكن از آیات قرآن کریم ،روایات معتبر ،آثار شارحین بزرگوار و اساتید بزرگ
بهرههای فراوان گرفته شود ،و با تحقیقات و پژوهشهایی كه طی چند سال در موضوع والیتشناسی
و والیتمداری داشتهايم ،همراه گردد تا به تدوین و تألیف این شرح مختصر توفیق یابيم.
پیداست اگر نقصی در این شرح مشاهده میشود ،محصول نقص نویسنده است .نکتهای که نمیتوان
از آن گذشت ،در فرازهای برشمرده شده در زیارت جامعه ،ائمة اطهار(ع) با بیان و زبان امام هادی(ع) با
اوصاف فراوان،الفاظ متعدد ،اسامی متشابه و نامهای مترادف معرفی شدهاند .با توجه به کارآیی متعدد
این واژگان نمیتوان ادعا کرد که آنچه ما از معانی لغات یافتهایم ،دقیق ًا همان چیزی است که امام
مفسری نمیتواند ادعا کند
هادی(ع) مقصودشان بوده است؛ درست مانند قرآن کریم که هیچ م ّترجم و ّ
آنچه ترجمه کرده و یا شرح داده است ،تمام ًا بر همة حقایق و ُكنه مطالب قرآن تطبیق دارد.
حدی به آرامش میرساند .با این حال تدوین همین شرح مختصر حاصل
همین امر نویسنده را تا ّ
 5سال کار مداوم است.
از خداوند سبحان مسألت داریم که این وجیزة ناچيز را مورد توجه و عنایت ویژة حضرت وليعصر
بقیّ َةاهللاالعظم امام عصر ارواحنا فداه قرار دهد .انشاءاهلل .والسالم علیکم.

تهران  /علیمحمد بشارتی
94/4/19

( بیست و سوم ماه مبارک رمضان /1436جمعه شب /لیلهالقدر)
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