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 سخن ناشر
ترين تحّيات و صلوات بر شايستگان و محبوباني آه به ُيمن  عالي

وجودشان دار عدم به سراي وجود مبّدل گشت و ظلمت نيستي به 
 .روشناي هستي تغيير يافت

باختگان  ها بر جسم و جان پاك ترين سالم ترين درودها، پاآيزه خالص
ه و با سّنت و و عاشقاني آه راه وصول و طريق صعود را هموار آرد

وثقاي نيل به ديار الهي را هٴ سيرت خود حبل متين وصْل و عرو
 .آويختند

صالحان به ساحت قدس هٴ تحيات الهي، صلوات مالئك و سالم هم
اند  ترين بندگان الهي انسانهاي آاملي آه برترين مخلوقان و پاك

بار يافته و امام مّتقيان، پيشواي مؤمنان  ﴾أو أدني﴿ و به مقام
 .مقتداي احرار گشتند و

منتها بر تن وروان آن طاليه  عّد و تحّيت بي حد و درود بي سالم بي
داران اوصاف جمال و آينه داران اسماي جالل الهي آه با وجهي به 
جهان، خّرمي و زيبايي بخشيده و با وجهي دگر، بدي و ناروايي را 

 .زدايند از جان و جهان مي
آه روشناي خورشيد و ماه و درخشش  مبارك باد وجود آفتاب سواران

ُحسن و صالح از آنان است؛ آنان آه آاخ ملكوت را با نام خود 
. روشن آردند و زينت دادند و آوخ ُملك را به وجود خود آراستند

گيرد آه نام زيباي آنان بدرخشد و  سراي دل، تنها آن جا آرام مي
 .طلعت دل آراي آنان رخ بنمايد

قّدس آه قدوسيان به وجودشان رشك برده و تهنيت باد بر ذوات م
فخر هٴ آروبيان در حسرت نگاهشان چشم به راهند؛ آنان آه ماي

اند و خداوند جان و جهان به  ملكوتيان و گرمي بازار جهان شده
 . بالد نازد و ماسوا به هستيشان مي وجودشان مي
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هستي و واسط عالم وجوب و دار هٴ آنان آه رابط دو سر حلق

نند و خالق عالم و آدم ايشان را از خود دانسته، به يمن امكا
بالد و جن و انس و ملك نيز  گفته و مي وجودشان به خود تبريك مي

 .آنند هستي آنها را به خود بسته و در نزد اله شيدايي مي
زير گنبد سبز آه آرام جهان به اوست و هٴ سالم بر آن آرام گرفت

فلك االفالك دار هستي گشته  گنبد سبزش فلك را زير پرداشته و
 .است

درود بر آن مصطفاي دار وجود، آه از مقام محمدت الهي صادر و 
از نام حميد حق ساطع شده، در عالم جبروت محمود و در سراي 

 .ملكوت احمد و به دار ُملك، محمد نام گرفت
سالم بر امامي آه علّو و بزرگي از او المع و آرامت از او ساطع 

از مقام علّو حّق طالع و از نام عالي خدا بارع و است؛ او آه 
سالم و درود بر عليّ مرتضي، آه . برتري و فضيلت جهان گرديدهٴ ماي

 .چشم عاشقان استهٴ خاك عرش و تراب بو ترابش، سرم
سالم بر آن طوباي هستي و فاطمه مرضيه، آه در ساحت ربوبي، فاطر 

وجودش جهاْن موجود  او آه در پرتو. و در سراي ماسوا فاطمه است
سما و زهراي زمين آه سهمش از هٴ زهر! آري. و عالْم مسرور است

دنيا غربت و مظلوميت، شوهري مظلوم، پهلويي شكسته و حقي مغصوب 
ترين سالم و تحيت، تقديم راه او و  پاآيزه. و قبري مكتوم بود

 .نثار وجودش باد
لم اله محسن و سالم بر ُحسن جهان و زيبايي جان؛ به او آه در عا

ها و  است؛ سرچشمه همه خوبي) السالم عليه(به وادي امكان حسن 
بخشد و تمامي  ها آه به غربت بقيع صفا مي معدن تمامي محمدت

 .آند تنهايي و دهشتش را به اميد و نشاط مبّدل مي
عبا و پنجمي اهل  سالم و عرض ارادت و خضوع به پيشگاه خامس آل

خدا و رقيقه هستيش به » قديم االحسان« آساء، آه جلوه برينش اسم
نام گرفته است؛ او آه زينت زمين و زيور ) السالم عليه(حسين 

 .سماست و عرش و آرسي، فرش و پوستين اوست
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و ) السالم عليهم(امامان بزرگوار هٴ سالم و درود خالصانه، نثار هم

 علم و ايمان؛ به ويژههٴ پيكار و پيشوايان صحنهٴ مقتدايان عرص
آن امامي آه لمعان آالمش و تأللؤ بيانش اين شاهكار معرفتي را 
انشا آرده و زيباترين هنر ارادت و مهرورزي را تبلور بخشيده 
است؛ او آه زيارت سراسر نغزش، بهترين و زيباترين طريق محّبت و 

خدا هٴ و نيز برترين نمون) السالم عليهم(اخالص نسبت به اهل بيت 
و توجيه ارتباط آن ظاهر و اين مظهر است؛ شناسي، امام شناسي 

ما نثار وجود امام علي هٴ سالم خالصانه و ارادت مخلصان
 ).السالم عليه(النقي

نيز درود و سالم به ختم عالم و آدم و خاتم دار فاني؛ به او آه 
و در زمين به ) صلي هللا عليه و آله و سلم(ها به محّمد  در آسمان

او آه به وجودش آسمان و . شناخته شده است) هفرج تعالي هللا عج(مهدي 
خورند يعني به حضرت  زمين، ثابت و به يمن هستيش همگان روزي مي
عشق ) فرجه تعالي هللا عج(صاحب العصر و االمر حّجة بن الحسن العسكري 

 .ورزيم و مهر مي
اميد است آه در سايه وجودش نظام اسالمي پايدار و مقام معظم 

اي آه در جهت اعتالي نام مبارآش ايثار و   خامنهرهبري حضرت آيةهللا
هاي اصيل  هاي بلندش آه همانا آرمان نثار دارد، در نيل به آرمان

به همه شهيدان راه فضيلت و عدالت . اسالمي است، آامياب گردد
خصوصًا راهيان آوي شهادت در جاي جاي آشور اسالمي و عزيز ايران 

آه قافله ساالر ) سره قدس(يني و به ويژه امام شهيدان، امام خم
 .ورزيم فرستيم و ارادت مي خيل عظيم انقالب و نظام بوده درود مي

ها و قلوب را جال  هاي الهي است آه دل زيارت، از برترين موهبت
آساني آه قربشان قرب . دارد دهد و به سوي معبود مصروف مي مي

غضب خداست  خدا، طاعتشان اطاعت اله، ُحّبشان محّبت خدا و بغضشان
دهند و همه را خدايي  و با حضور خود رنگ خدا به آون و مكان مي

داريم و مشتاقانه به سوي همه  آنند، زيارتشان را گرامي مي مي
 .آنيم ها رفته و دعوت مي آن

هٴ يكي از برترين زيارات آه با فقرات بلندش به اوج وجود ائمّ 
 اطهار و بلنداي 
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تر را  ه معرفت برتر و عرفان آاملهستي آنان نظر دارد و زمين

معارف فراوان، عميق و . سازد، زيارت جامعه آبيره است فراهم مي
اي در اين زيارت نهفته است آه نياز به تشريح و تبيين  گسترده

دارد تا هم مقام حقيقي آن ذوات مقدْس مبرهن و روشن گردد و هم 
شؤون هستي عوالم وجود و هٴ ميزان تأثير و آارآمدي آنان در هم

هاي  تر از بهترين راه دانسته شود؛ زيرا فهم برتر و آامل
اگر آدمي به نقش و اثر بخشي آن . ارتباط، انس و معاشرت است

نبرد و بداند آه داروي هر درد و شفاي هر مرضي در  ذوات مقّدس پي
توّلي آنان نهفته است و با معرفت به سوي زيارت آنان بشتابد، 

آنند، بلكه خير  و سراي باقي را تأمين مينه تنها خير آخرت 
دنيا و عالم فاني را نيز تضمين آرده، به زندگي معنا و به 

 .بخشند حياْت آمال مي
شرح زيارت جامعه » ادب ِفناي مقّربان« اين مجموعه آه با نام

است، در پرتو آلمات، گفتارها و نوشتارهاي حضرت استاد آيةهللا 
مباني فلسفي، عرفاني و تفسيري و  جوادي آملي آه با تسّلط به

نيز با دلباختگي به آن گوهرهاي مقّدس وجود، يعني ائّمه اطهار 
همراه شده است، از آمال و جمال خاصي برخوردار بوده و قطعًا در 

. هاي الهي مؤّثر و آارساز است مسير معرفت و ارادت به آن شاخصه
مباحث اين زيارت هٴ توان پيش بيني آرد آه به خواست خدا مجموع مي

) السالم عليه(مندان و عاشقان آوي اهل بيت  در سه جلد به عالقه
تقديم گردد، و اميد و اطمينان داشت آه خاندان آرامت و جود با 

آساني آه در جهت احيا و انتشار آن تالش آردند، هٴ تفضل از هم
دار تحقيق و  خصوصًا جناب حّجةاالسالم آقاي محمد صفايي آه عهده

شائبه  يم اين اثر ارزشمند بوده و با تالش خالصانه ارادت بيتنظ
نشان داده و نيز از جناب ) السالم عليه(خود را به اهل بيت 

حجةاالسالم آقاي شفيعي آه ويراستاري اين اثر را پذيرفته آمال 
 .تقدير و سپاس را داريم

 مرآز نشر اسراء
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 حكمت زيارت

 
زائر هٴ ر معشوق، ديدار عاشقانعاشق در دياهٴ زيارت، حضور عارفان

دادن  از سراي مزور، اظهار عشق و ارادت محّب به محبوب، دل
دار، سرسپردن سرباز فداآار در پيش  دل داده در آوي دلهٴ صميمان

دار در برابر دين و پيشوايان ديني  پاي سردار، اعالن فروتني دين
 .داري است و اذان ايمان و دين

هٴ مريد است به مراد، ابراز عالقهٴ ادقانزيارت، اعالم وفاداري ص
مطيع است به مطاع و اعالم خودفراموشي جان برآف مخلص است نسبت 

 .به جانان
خويشتن بر ترازو و ابزار سنجش است، ايستادن در هٴ زيارت، عرض

برابر آينه و معيار آمال و نشاني آوي آمال به انسان تعالي 
 .توان رسيد طلب است آه به آجا مي

يارت، سفري مشتاقانه، آگاهانه و عاشقانه است آه از سراي دل ز 
آند و سرانجام نيز در منزل دل  شود، از راه دل عبور مي آغاز مي

 .نهد رسد و بار بر زمين مي به مقصد و مقصود مي
 

 زيارتهٴ فلسف
هاي شايسته، هنرمند،  تعظيم، تكريم، گرامي داشت و يادآرد انسان

... آنندگان تاريخ و آفرين، مصلح، متحّول نقشساز،  فرهيخته، فرهنگ
 داشتن  و نيز زنده نگه
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محبت، عشق و ارادت انسان به هٴ نام و ياد آنان پس از مرگ، الزم

 .١ها و آماالت است و ريشه در فطرت و سرشت آدمي دارد نيكي
هاي مختلف، بزرگان علم، ادب و  ها و ملّيت امروزه شاهديم آه ملت

... ها و ها، آنفرانس ا برگزاري سمينارها، همايشهنر خويش را ب
شمارند، به وجود  دارند، فضايل و آماالتشان را برمي گرامي مي

ها اختصاص به عصر حاضر  اين نكوداشت... . آنند و آنان افتخار مي
ندارد بلكه در طول تاريخ ادامه داشته، هرچند آه در آيفيت و 

 .آّميت مختلف بوده است
گوناگون بر حفظ آثار نيكان و احياي ميراث گذشتگان تالش جوامع  

بدين . اي از نكوداشت مفاخر نياآان است ها نمونه و رواج موزه
ترتيب در تكريم و تعظيم صاحبان آمال، تفاوتي بين زندگان و 

 .مردگان صاحب آمال نيست
شود  ها هر روز تغييراتي حاصل مي گرچه در آيفيت و شَكل نكوداشت

ها، زيبا دوستي  ها و تعظيم ها، تكريم ين بزرگداشتاهٴ ولي ريش
هر آسي با آشش . انسان و عشق و ارادت فطري او به آمال است
دارد، به آمال عشق  دروني و خداداد خويش، زيبايي را دوست مي

ستايد و در مقابل آنان از  ورزد، صاحبان آمال و زيبايي را مي مي
هاي عبادت  عوامل و انگيزهچنان آه از . دهد خود فروتني نشان مي

 آدمي در 
 
 

                                                 
همگاني باشد و اختصاص به رنگ،  ـ ١: شود آه امور فطري به چيزهايي گفته ميـ  ١

همانند علوم حصولي نياز به  ـ ٢. نژاد، تاريخ، مليت يا سرزمين خاّصي نداشته باشد
 ـ ٣. تعليم و تعّلم نداشته باشد، بلكه در نهان و نهاد آدمي تعبيه شده باشد

آن آند، اگر چه ممكن است از شدت و  را ريشهتبليغات منفي، تحميل و فشار نتواند آن 
را برطرف  اين تبليغات، شبيه غبار روي آيينه شفاف است آه نسيمي آن. حرارت آن بكاهد

توجه به اين نكته نيز ضروري است آه امور . آند نموده و چهرهٴ آيينه را آشكار مي
ير صحيح قرار گيرد اگر در مس فطري به لحاظ هماهنگي آن با طبيعت انسان و نظام خلقت

: ك.ر. (قطعًا موجب آمال انسان خواهد بود و به شيوهٴ پسنديده از آن استفاده شود
 ).٢٦فطرت در قرآن، ص 
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حّتي . نيز همين آمال دوستي است) جالله جل(پيشگاه آمال مطلق 

پرستان نيز از آن جهت در برابر هياآل چوبي و سنگي آرنش  بت
پندارند  آنند آه آنها را صاحب آمال و برخوردار از جمال مي مي

 .هر چند در آن پندار و اين آردار صائب نيستند
 

 ساز هاي تاريخ شخصّيت
آفريني  در طول تاريخ در آنار صالحان، طالحان نيز همواره موج

ها نقش داشتند و تحوالتي شگرف، در جوامع  آرده، در سرنوشت مّلت
انساني آفريدند، ليكن پس از مرگ، نام و ياد آنان به همراه 
جسمشان دفن گرديد و گاه تنها برخي اهداف خاص سياسي، اقتصادي، 

شد آه چندصباحي نامشان به نيكي ياد شود، اما  سبب مي... ي ومل
اين تكريم هٴ نمون. شدند گذشت آه به فراموشي سپرده مي زماني نمي
آفرين دو هزار و  هاي ساختگي، بزرگداشت پادشاهان ننگ و تجليل

شاهي پهلوي متوّلي آن بود و  پانصد ساله است آه رژيم منحوس ستم
اسالم و تاريخ اسالمي، تاريخ ننگين  مبارزه باهٴ به انگيز

شاهنشاهي را جايگزين تاريخ هجري آرد و آوروش را به خوابي 
حاصل، گنجي براي آن  آسوده و آرام فرا خواند، ليكن آن رنج بي

سوز انقالب اسالمي با  هاي ستم هويت نداشت و شعله آهنه پرستان بي
نه از تاك « نتيجهها را فرا گرفت در  آن تالشهٴ هاي خود، هم شراره

 .»نشان ماند و نه از تاك نشان
ها در عواطف و  گونه شخصيت سّر اين ناپايداري، ريشه نداشتن اين

شمارند نيز،  حتي آساني آه بزرگشان مي. هاست احساسات انسان
اعتقاد به آنها ندارند، بلكه اهداف و اغراض خاّصي آنان را 

د تا در پناه آن بر مرآب آن ها مي ها و تعظيم وادار به اين تكريم
گاه آه به هدف خود نايل شدند يا از رسيدن  مراد سوار شوند و آن

آشند و  افتخارات موهوم ميهٴ به آن نااميد گشتند قلم بطالن بر هم
 .زنند آنها پشت پا ميهٴ به هم
ديگر دارند و با  هاي روي آب صورتي مشابه يك ها همانند آف باطل

اتكاي برحق 
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آنند اما هرگز اتحاد و يگانگي ميان  خود نمايي مي چندصباحي

توان گفت آفي آه در اين قسمت رودخانه به وجود  آنها نيست و نمي
آمده، هماهنگ با آفي است آه چند متر قبل از اين مكان به وجود 

هر آفي . آيد آمد و از بين رفت يا چند متر پس از اين پديد مي
ودي منقطع و بريده دارد، در جداي از قبل و بعد خويش است و وج

شود، بستر طوالني  حالي آه همان آبي آه از سرچشمه جدا مي
اي آه هرآس  نوردد تا به دريا برسد، به گونه رودخانه را در مي

بيند، بدون ترديد آن را همان آبي  آن را در هر جاي رودخانه مي
 .آوه سرازير شده استهٴ داند آه از دامن مي

هٴ هاي زندگي انسان است و باطل به منزل اريبيدهٴ حق به منزل
اگر چه خواب و بيداري انسان درهم تنيده، بخشي از . هاي او خواب

گيرد و بخش ديگر را خواب؛ ليكن  زندگي انسان را بيداري فرا مي
ها از هم گسسته  ديگر اتصال و پيوند دارد و خواب ها با يك بيداري

يك مطلب را امروز  به دليل اين آه آدمي مقداري از. است
گيرد، در حالي  آند و باقي آن را فردا فرا مي آموزد يا حفظ مي مي

تواند بخشي از يك رؤيا را امشب ببيند و باقي آن را  آه آسي نمي
 .فردا شب

همان . ديگر متصل است جريان حق در طول تاريخ همواره به يك
) لسالما عليه(االنبياء، حضرت نوح  فريادهاي اندوهناآي آه شيخ

براي سرسختي اّمت خويش و نپذيرفتن يگانگي خدا، لزوم 
دردمند پدر هٴ داد از سين سر مي... يكتاپرستي، اعتقاد به معاد و
برخاست و امين مكه، ) السالم عليه(موحدان عالم، حضرت ابراهيم 

نيز آن را با ) صلي هللا عليه و آله و سلم(حضرت محمدبن عبدهللا 
 .بر فراز آوه صفا به گوش جهانيان رسانيد ١»يا صباحاه« فرياد

يكي از مشخّصات بارز هر آدام از انبياي الهي، تصديق انبياي 
اما جريان . پيشين و بشارت به آمدن پيامبر پس از خويش است

 باطل در طول تاريخ از هم 
 
 

                                                 
 .برند آور به آار مي ها اين آلمه را هنگام اعالم خبر وحشت عربـ  ١
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ديني و  اهل باطل در دعوت به بيهٴ جداست؛ زيرا هرچند آه هم

د، ليكن هرآس مردم را به هواي خويشتن دعوت خدايي مشترك هستن بي
هاي ظاهري،  آند و ديگران را قبول ندارد و تجليل و تكريم مي

گونه ارادت و  تنها براي رسيدن به اهداف خاص خويش است و هيچ
 .قلبي بين آنها وجود نداردهٴ عالق

 جسمشان معدود، ليكن جان٭٭٭٭  ايمان يكي مؤمناْن معدود، ليك
 يكي

 اّتحاد از روح باد اين مجو تو٭٭٭٭  اّتحاد ندارد انيحيو جان
 هاي شيران خداست مّتحد جان٭٭٭٭  جان گرگان و سگان هر يك جداست

 ١اندر انبيا نشنيد جنگ، آس٭٭٭٭  ما زآن همه جنگند اين اصحاب
هاي صالح باتوجه به پايگاهي آه در عقايد،  در مقابل، شخصيت

ام و يادشان همواره زنده ها دارند، ن احساسات و عواطف ملت
داشتن يادشان تا  مندان به آنان براي زنده نگه ماند و عالقه مي

مانند و  آنند و تا قطع قدم ثابت قدم مي پاي دار پايداري مي
 .نهند براي نيل به آام معنا گام به دام بال مي

طاها و ياسين، احساس شادماني و سرور در  ذآر مناقب و فضايل آل
ّلم و اندوه در مصايب آنان از يك سو موجب تقّرب به مواليد و تأ

آه  خداست؛ زيرا ارتباط عقلي و عاطفي با آن ذوات نوري
وري از معارف قرآن و استفاده از  بهرههٴ ماي اند هاي آامل انسان

هٴ گردد و سبب تحكيم پيوند با خليف مي) السالم عليهم(سنت معصومان 
اشت نام و ياد اولياي الهي گذشته از آن آه بزرگد ٢شود خدا مي

عزاداري سّيد شهيدان و ساالر مظلومان، حضرت اباعبدهللا . نيز هست
آه به اعتراف دوست و دشمن هرساله بر شكوه  )السالم عليه(الحسين 

نه تنها . اين ماجراستهٴ برجستهٴ نمون شود و عظمت آن افزوده مي
هٴ اين شجرٴ هاستبداد رضاخاني نتوانست موفقيتي در خشكاندن ريش

 طوبا داشته 
 
 

                                                 
 .٤٥٠تا  ٤٠٨مثنوي معنوي، دفتر چهارم، بيت ـ  ١
 .٢٧در ص) السالم عليه(رضا روايت امام : ك.در اين باره رـ  ٢
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ها و  افكني باشد، بلكه شبيخون فرهنگي استحمارگران و شبهه

تواند از  خواران فرنگي مآب آنان نيز نمي هاي جيره ترديدآفريني
آلمًة طيّبًة آشجرٍة طيّبٍة ﴿ :پيشرفت روزافزون آن جلوگيري آند
بإذن  تؤتي ُأآلها آلَّ حينٍ  ٭أصلها ثابٌت و فرعها في السماء 

 .١﴾رّبها
آيند،  زنان به خروش مي هاي عزاداري آه هرساله بر سر و سينه دسته

خود، شهرها و روستاها را به جنب و جوش » يا حسين« با فرياد
جانسوز آربال را تجديد هٴ آورند و با اشك چشمان خود خاطر درمي
ريزند  حاصل آساني مي آنند، آب سردي بر پندار باطل و زحمات بي مي
افروز نهضت حسيني  با تّرهات خود قصد خاموش آردن خورشيد عالم آه

 . را دارند
فهماند آه خون  اين خروش خودجوش به هر ُآند ذهن و ديرباوري مي

اي دور  هجري در گوشه ٦١در عاشوراي ) عليهماالسالم(حسين بن علي 
هٴ افتاده از سرزمين عراق، يعني آربال هدر نرفت، بلكه به اراد

عاَلم اسالم تزريق شد و هٴ قطرات آن به پيكرهٴ ر عاَلم همپروردگا
امام حسين » هل من ناصر ينصرنى« همان است آه هر ساله طنين

هاي اسالمي و  آند و ملت را در گوش جهانيان زمزمه مي) السالم عليه(
 .دارد گاه غير مسلمان را به جوش و خروش وا مي

ي را يافت آه پيوندي توان آس خاآي ميهٴ راستي در آجاي اين آر
احساس آند و در روز ) عليهماالسالم(ميان خود و حسين بن علي 

عاشورا آرام و قرار داشته باشد؟ عارف واصل، مرحوم ميرزا 
برخي از فرزندان خردسال خود را : گويد جوادآقا ملكي تبريزي مي

اول عاشورا از خوردن خورشت پرهيز داشت و به هٴ ديدم آه در ده
به گمان من محبت و عشق دروني وي به . آرد اآتفا مينان تهي 

 آرد؛ زيرا  چنين آاري وادارش مي
 
 

                                                 
 .٢٤ـ  ٢٥سورهٴ ابراهيم، آيهٴ ـ  ١
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 .١باره به او نگفته بود دانم آسي چيزي در اين تا آنجا آه من مي

 

 معناي زيارت
هاي بزرگداشت مفاخر و صاحبان آمال، زيارت آنان است  يكي از راه

ي، هنري و معنوي آه در حقيقت موجب بقا و استمرار حيات علم
هاي  افزون بر اين آه عامل پيوند نسل حاضر و نسل. گردد آنان مي

ارتباط روحي با آنان و هٴ هاي گذشته و وسيل آينده با نسل
 . آماالتشان است
اصل اين واژه به معناي ميل و عدول . است» َزور« هٴ زيارت از ريش
ايل و اند آه م دروغ را از آن جهت، ُزور گفته. از چيزي است

زائر : گويد احمد بن فارس در ادامه مي ٢گردد منحرف از راه حق مي
آيد از غير  گويند آه وقتي به زيارت تو مي را از آن جهت زائر مي

: اند رو برخي گفته از اين ٣گرداند آند و رو برمي تو عدول مي
: گويد فيومي در ادامه مي. ٤زيارت، به معناي قصد و توجه است

بزرگداشت آسي و ُانس هٴ آن است آه انسان با انگيز زيارت، در عرف
آه بر  اين: اند نيز برخي گفته ٥.گرفتن با او به وي روي آورد

مالقات اوليا و بزرگان، اطالق زيارت شده، از آن جهت است آه اين 
آار، انحراف از جريان مادي و عدول از عالم طبيعت و توجه به 

محيط طبيعي حضور دارد و عالم روحانيت است، در حالي آه در 
 .آند جسمانيت خويش را حفظ مي

 
 
 

                                                 
 .الحرام ، فصل اول، مراقبات شهر محرم١١المراقبات، ص ـ  ١
: من ذلك الزور. الزاء و الواو و الراء أصٌل واحٌد يدلُّ علي الميل و العدولـ  ٢

مقاييس اللغة، (نه أى مال ع: إزوّر عن آذا: يقال... الكذب؛ ألّنه مائٌل عن طريقة الحقّ 
 .راغب اصفهاني ريشهٴ ديگري براي اين واژه ذآر آرده است) »زور« ،٣٦، ص ٣ج 
 ).همان(الزائر ألنه إذا زارك فقد عدل عن غيرك : و من البابـ  ٣
 ).»زور« المصباح المنير،(قصد فهو زائٌر : زاره يزوره زيارًة و َزوراً ـ  ٤
 ).همان(آرامًا له و استيناسًا به و الزيارة فى العرف قصد المزور إـ  ٥
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گويا تنها موردي آه قرآن آريم اين واژه را در اين معنا 

حتي  ٭ألهيكم التكاثر ﴿ هٴ آريمهٴ در آي ﴾زرتم﴿ استعمال آرده،
دو : اند مفسران در تفسير اين آيه گفته. است ١﴾زرتم المقابر

به » بني سهم بن عمرو« و» فبني عبد منا« طايفه از قريش، يعني
هٴ و هر آدام، بزرگان و افراد قبيل ٢ديگر پرداختند با يكهٴ مفاخر

آشيد آه در نهايت بنو عبد مناف در اين  خويش را به رخ ديگري مي
سهم براي جبران شكست  گروه مقابل، يعني بني. مفاخره برتري يافت

بر اثر بغي ما هٴ در جاهليت بسياري از افراد طايف: خويش گفتند
بودند، بر شما غلبه  آه اگر زنده مي[و ستم نابود شدند 

ها رفتند و به شمارش  رو به سراغ قبرستان از اين]. آرديم مي
بنابر اين قرآن آريم به سراغ  ٣.خويش پرداختندهٴ قبرهاي قبيل

 .آسي يا چيزي رفتن و ديدارآردن با او را زيارت ناميده است
 

 زيارت در روايات
) صلي هللا عليه و آله و سلم(دوم از رسول اآرم هٴ ، پسر خليفعبدهللا

من جائنى زائرًا ال تحمله إّال زيارتى « :نقل آرده است آه فرمود
متتبع بزرگ،  ٤»آان حّقًا علىَّ أن أآون له شفيعًا يوم القيامة

اين حديث را از شانزده تن از محّدثان و ) هللا رحمه(اميني هٴ عالم
چهل و يك نفر : همچنين آورده است. ت نقل آرده استحّفاظ اهل سن

اند آه پيغمبر اآرم  از بزرگان آنان از عبدهللا بن عمر نقل آرده
هرآس قبر مرا زيارت آند، : فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(

 ٥»من زار قبرى وجبت له شفاعتى« شود؛ شفاعت من بر او واجب مي
 وايت، آن عاِلم امين افزون بر اين دو ر

 
 

                                                 
 .١ـ  ٢سورهٴ تكاثر، آيات ـ  ١
، ٨١١، ص ٩ـ  ١٠البيان، ج  مجمع(دو طايفه از يهود بودند : اند برخي نيز گفتهـ  ٢

 ).ذيل آيه
البته تفسير ديگري نيز براي اين آيه ذآر شده . ٣٦٩، ص ٥تفسير صافي، ج ـ  ٣

 .به همان معناي مالقات است» زرتم« ليكن، )، ذيل آيه٣٥١، ص ٢٠الميزان، ج (است
اي جز زيارتم نداشته باشد، بر من الزم است آه  هرآس به زيارت من بيايد و انگيزهـ  ٤

 ).٩٧، ص٥الغدير، ج(شفيع او در روز قيامت باشم 
 .٩٣همان، ص ـ  ٥
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 .١بيست روايت ديگر نيز از منابع اهل سنت نقل آرده است

آند آه  روايت مي) السالم عليه(اسحاق بن عمار از امام صادق 
صلي هللا عليه و آله و (به مدينه برويد و بر پيامبر اآرم : فرمود
سالم بدهيد، هرچند آه سالم و درود از راه دور به آن حضرت ) سلم

صلي هللا عليه و (ّروا بالمدينة فسّلموا علي رسول هللا م« رسد؛ نيز مي
زيارت از دور  ٢»و إن آانت الصالة تبلغه من بعيد) آله و سلم

نيز هر چند مورد قبول و توصيه است، ليكن اين حديث، نشان 
دهد آه حضور زائر در آنار مزور و قبر وي خصوصيتي دارد، لذا  مي

ها  اين خصوصيتهٴ از جمل. تمورد توصيه و سفارش قرار گرفته اس
 :عبارت است از

آه محل تردد  هاي شريف مند شدن از فضاي معنوي حرم بهرهـ  ١
روح هٴ فرشتگان، ارواح انبيا و اوليا و محل تردد و تعلق ويژ

آه  چنان. و دعا آردن در مظاّن استجابت دعا بلند آن مزور است
صلي هللا عليه (ي مندي از فضاي معنوي مسجدالحرام و مسجدالنب بهره

و دعا آردن در آن فضا را وهابيان حجاز نيز قبول ) و آله و سلم
 .آنند دارند و به آن عمل مي

گسترش فرهنگ توحيدي و واليت اهل بيت عصمت و طهارت  ـ ٢
 .ها و شهرهاي مسير مشاهد مشرفه در بين راه) السالم عليهم(
 .وربه مزهٴ صداقت زائر در دوستي و عالقهٴ نشان ـ ٣
هاي مختلف و آگاهي از مشكالت، مشّقات و  ها و مليت ارتباط ملت ـ ٤

 .ديگر امكانات يك
آلي قرآن بر سير در اقطار زمين و تماشاي هٴ عمل به توصي ـ ٥

قل سيروا في األرض فانظروا آيف آان عاقبة ﴿ :فرجام مجرمان
 .٣﴾المجرمين

 
 
 

                                                 
 .٩٣، ص٥الغدير، جـ  ١
 .٣٣٨، ص ١٤، ج ٣، ح ٤وسائل، آتاب الحج، ابواب المزار، باب ـ  ٢
 .٦٩سورهٴ نمل، آيهٴ ـ  ٣
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 .١او بسته است وفاداري به مقتدا و تعهد به پيماني آه با ـ ٦
در طول تاريخ ) السالم عليهم(هاي شريف امامان معصوم  حرم ـ ٧

ها، محل  ها و نهضت مراآز علم، تبليغ و ترويج دين، مبدأ قيام
هاي  بخش، جنبش هاي رهايي پيمان بستن و هم َقسَم شدن براي انقالب

اين برآات، جملگي از اياب و ذهاب . بوده است... آميز و انتقام
 .شود زائران ناشي ميهٴ اودو مر

 ....و
آسي آه من يا : فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم 

يكي از فرزندانم را زيارت آند، روز قيامت به زيارت و ديدار 
من « هاي آن نجاتش خواهم داد؛ ها و وحشت او خواهم رفت و از هراس

أنقذته من زارنى أو زار أحدًا من ذريتى زرته يوم القيامة ف
 .٢»أهوالها

) السالم عليه(به علي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم 
اي علي، هر آس آه مرا در زمان حيات يا مرگم زيارت آند : فرمود

يا تو و فرزندانت را در زمان حيات يا پس از مرگ زيارت آند، 
آنم آه او را از اهوال و شدايد روز قيامت نجات  من ضمانت مي

من ! يا علىّ « گردانم؛ خودم ميهٴ هم تا آن آه او را هم درجد
زارنى فى حياتى أو بعد موتى أو زارك فى حياتك أو بعد موتك أو 
زار ابنيك فى حياتهما أو بعد موتهما ضمنُت له يوم القيامة أن 

 .٣»ُأخّلصه من أهوالها و شدائدها حّتي ُأصّيره معى فى درجتى
دهد آه حيات و مرگ پيامبر اآرم  ن مياين روايت و امثال آن نشا

سان  يك) السالم عليهم(و امامان معصوم ) صلي هللا عليه و آله و سلم(
. سان دارد است؛ زيرا زيارت دوران حيات و مرگ، اجر و آثار يك

اي در حرم شريف آنان حضور  از اين جهت الزم است آه زائر به گونه
آرد و  شان حضور پيدا ميبودند در آنار پيدا آند آه اگر زنده مي

زيارت در دوران مرگ بايد همان آثار و سازندگي زيارت دوران 
 آه هم درجه  چنان. حيات را براي او داشته باشد

 
 

                                                 
 .٢٧، ص)السالم عليه(روايت امام رضا : ك.رـ  ١
 .٣٣٢، ص١٤، ج٢٣، ح٢وسائل، آتاب الحج، ابواب المزار، باب ـ  ٢
 .٣٢٨، ص ١٤، ج ١٦، ح ٢وسائل، ابواب المزار، باب ـ  ٣
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بدون حساب و ) صلي هللا عليه و آله و سلم(شدن با پيامبر اآرم 

برنامه نيست، بلكه سنخّيت روحي، اخالقي و معنوي الزم دارد و اين 
اصل زيارت، توجه به مقام مزور، . بايد در دنيا آسب شود سنخّيت،

تواند  نفس، ميهٴ نامه و تالش در تهذيب و تزآي تأمل در متن زيارت
 .در ايجاد اين سنخّيت و تتميم و تكميل آن آمك آند

: پرسيد) صلي هللا عليه و آله و سلم(زيد شّحام از صادق آل محمد 
را زيارت ) عليه و آله و سلم صلي هللا(ثواب آسي آه پيامبر خدا 

همانند آسي است آه در برتر از عرش با خدا : آند، چيست؟ فرمود
آسي آه يكي از شماها را زيارت آند، ثوابش : پرسيد. مالقات آند

صلي هللا عليه و آله و (مانند آسي است آه رسول خدا : چيست؟ فرمود
عليه و آله و  را زيارت آند؛ ما لمن زار رسول هللا صّلي هللا) سلم

فما : قال قلت آمن زار هللا عّزوجّل فوق عرشه« :السالم سلم؟ قال عليه
آمن زار رسول هللا صلي هللا  :السالم لمن زار أحدًا منكم؟ قال عليه

 .١»عليه و آل و سلم
مراد اين است : در معناي اين حديث گفته است) هللا رحمه(شيخ مفيد 

در ) لي هللا عليه و آله و سلمص(آه ثواب و تكريم زائر آن حضرت 
روز قيامت، همانند آسي است آه خداوند او را به آسمان برده و 

آند و برگزيدگان  نزديك مي آه مالئكه حامل آن هستند به عرش خود
اي آه موجب تأآيد  نماياند، به گونه از فرشتگان خود را به او مي

) هللا رحمه(ل مشابه اين تعبير را مجلسي او ٢گردد بر تكريم او مي
 .٣نيز آورده است
امام [هرآس آه فرزندم : نقل شده است) السالم عليه(از امام آاظم 

را زيارت آند، از ثواب هفتاد حج قبول شده )] السالم عليه(رضا 
: ثواب هفتاد حج؟ فرمود: راوي با تعجب پرسيد. برخوردار است

اد هزار هفت: راوي دوباره با تعجب پرسيد. آري، هفتاد هزار حج
من زار قبر « شود؛ چه بسا حج آه مورد قبول واقع نمي: حج؟ فرمود

 ولدى علىّ آان 
 
 

                                                 
 .٥٨٥، ص ٤آافي، ج ـ  ١
 .٤، ص ٦تهذيب االحكام، ج ـ  ٢
 .٣٦٣ص  ،٥روضة المتقين، ج ـ  ٣
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سبعين حّجة؟ قال : قلت: قال له عندهللا آسبعين حجة مبرورة

سبعين الف حّجة؟ قال : قال قلتُ  نعم، سبعين الف حّجة :السالم عليه
 .١»...ُربَّ حّجٍة ال ُتقبل :السالم عليه

) هللا رحمه(ان و فيلسوف فقيهان، مالمحسن فيض آاشاني فقيه فيلسوف
را ) السالم عليهم(اطهار هٴ رواياتي آه ثواب زيارت ائم: گويد مي

داند، بيش از آن است  بيشتر از حج، عمره و جهاد در راه خدا مي
 :سّرش آن است آه. آه شمارش شود

، هر آسي آه ادعاي مسلماني مي اهل  شدحتي اگر ناصبي با آند اوال ً
اطهار هٴ حج، عمره، جهاد و امثال آن است، در حالي آه زيارت ائم

اختصاص به آساني دارد آه آشناي به قدر و منزلت ) السالم عليهم(
 .و معتقد به ايشان باشند هرچند ناقص آنان

مشهد ارواح بلند و ) السالم عليهم(هاي شريف ائمه  ثانيًا، حرم
آن ارواح . خي نوريشان استمقدس آنان و محل حضور اشباح برز

بلند در حالي آه زنده، خوشحال و روزي خورنده از فضل 
و [آنند  هاي شريف حضور پيدا مي پروردگارشان هستند، در آن مكان

حضور دارد نفس ) السالم عليه(زائر در فضايي آه روح امام معصوم 
 ...].آند و آشد، عبادت و راز و نياز مي مي

صله و نيكي به خود آنان، ) السالم عليهم(ثالثًا، زيارت ائمه 
، اميرالمؤمنين، فاطمه )صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول خدا 

، شيعيان، دوستدارانشان و بلكه نيكي به ساير )عليهماالسالم(
انبيا و اوصياي الهي است و موجب خوشحالي آنان، اجابت دعوت، 

بر دشمنانشان  داشتن مرام و غلبه تجديد عهد با واليت، زنده نگه
شود آه انسان به  اينها عبادت خداست و سبب ميهٴ هم. گردد مي

فضايل و برآاتي آه نزد خداست برسد و به رضاي او دست يابد؛ 
زيرا خوشحال آردن مؤمن عادي اگر آن همه فضيلت و ثواب دارد، 

 فضيلت و ثواب 
 
 

                                                 
 ).السالم عليه(، آتاب الحج، باب فضل زيارة أبى الحسن الرضا ٥٨٥، ص ٤آافي، ج ـ  ١
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هٴ ائمو ) صلي هللا عليه و آله و سلم(خوشحال آردن پيامبر اآرم 

آه از خطا و گناه معصوم هستند و خداوند  )السالم عليهم(اطهار 
آنان را امام مؤمنان و پيشرو پرواپيشگان قرار داد، آسمان و 
زمين را براي آنان آفريد، صراط، سبيل و راهنماي به سوي او، 

 ...ارتباط بين او و بندگانش هستند وهٴ رحمت الهي، وسيلهٴ درواز
 .غيرقابل وصف است

اما حج، عمره، جهاد و مانند آن اگرچه موجب انفاق مال، ترك 
گردد، ليكن فضيلت اين امور در حّد  مي... ها و وطن، تحمل مشقت

آه عبادت الهي، اجابت امر او و موجب  زيارت نيست؛ زيرا با آن
شود، اما آن فضايل ديگر را آمتر  خشنودي خدا و اولياي او مي

 .١توان در اينها يافت مي
شيعيان نسبت به : فرمود) السالم عليه(مام علي بن موسي الرضا ا

هر يك از امامان معصوم پيمان و تعهدي دارند آه آمال وفاي به 
قبور آن ذوات نوراني هٴ آن عهد در زيارت مشتاقانه و عارفان

إّن لكّل إماٍم عهدًا فى عنق أوليائه و شيعته « است؛) السالم عليهم(
فمن . ء بالعهد و ُحسن األداء زيارة قبورهمو إّن من تمام الوفا

زارهم رغبًة فى زيارتهم و تصديقًا بما رغبوا فيه آان أئمتهم 
 .٢»شفعائهم يوم القيامة

 :گردد اين حديث بيانگر نكاتي است آه ذيالً ذآر مي
وفاداري و تعهد به مقتدا و هٴ زيارت قبر امام نشان ـ ١

د و ُحسن األداء زيارة إّن من تمام الوفاء بالعه« پيشواست؛
سخنگوي نهضت پيامبر، بالل حبشي در دوران اقامت خويش  .»قبورهم

را در خواب ديد ) صلي هللا عليه و آله و سلم(در شام، رسول اآرم 
اين چه جفايي است؟ آيا هنگام آن ! اي بالل: گويد آه به او مي

در اين رؤيا، ترك  ٣نرسيده است آه به زيارت من نايل آيي؟
جفا ) صلي هللا عليه و آله و سلم(ارت قبر مطّهر پيامبر اآرم زي

 ناميده شده، طبعًا زيارت آن، 
 
 

                                                 
 .٢٨٧الحقايق، ص ـ  ١
 .٥٦٧، ص ٤آافي، ج ـ  ٢
 .٦٧ص: ك.رـ  ٣
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 .وفاي به عهد خواهد بود

زيارت بايد همراه با رغبت، شوق، عالقه و عشق قلبي به مزور  ـ ٢
 .»رغبًة فى زيارتهم« باشد؛

ور زيارت بايد همراه با تصديق قلبي به چيزهايي باشد آه مز ـ ٣
وي بوده و در راه آن فداآاري هٴ بدان رغبت داشته، مورد عالق

 .»و تصديقًا بما رغبوا فيه« آرده است؛
) السالم عليه(به علي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم 

علي . خبر داد آه تو در سرزمين عراق آشته و دفن خواهي شد
و تعمير آند و آسي آه قبر ما را زيارت : پرسيد) السالم عليه(

صلي (تعهد خويش را با آن حفظ آند، چه اجري دارد؟ پيغمبر اآرم 
خداوند قبر تو و ! اي ابا الحسن: فرمود) هللا عليه و آله و سلم

هاي  هاي بهشت و زميني از زمين اي از بقعه قبر فرزند تو را بقعه
قلب جوانمرداني از مخلوقات خود و . آن قرار داده است

بندگانش را مشتاق به سوي شما قرار داده به  برگزيدگان از
آنند و قبرهاي  اي آه ذلت و اذيت را در راه شما تحمل مي گونه

تقّرب به خدا و دوستي رسول هٴ سازند و با انگيز شما را آباد مي
تنها آنان ! اي علي. شتابند او، فراوان به زيارت قبور شما مي
ضم و زائران من در بر حوهٴ از شفاعت من برخوردار، واردشوند

آسي آه قبر شما را آباد آند و به تعهد ! اي علي. بهشت هستند
بند باشد، مانند آن است آه سليمان بن داود را در  خويش پاي
آسي آه قبر شما را زيارت آند . المقدس ياري رساند ساختن بيت

دارد و از گناهان  غير از حَجُةاالسالم آه واجب است ثواب هفتاد حج
پس . شود آيد همانند روزي آه از مادرش متولد مي يرون ميخود ب

بشارت باد تو را و به اوليا و دوستانت نيز بشارت بده به 
هايي آه نه چشمي ديده، نه گوشي شنيده و نه  روشني ها و چشم نعمت

ليكن نابخرداني از مردم، زائران . به دل آسي خطور آرده است
نه آه زنان نابكار را بر اثر گو آنند، آن قبور شما را سرزنش مي
اينها اشرار امت من هستند، شفاعت . آنند نابكاريشان سرزنش مي
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عن علىٍّ ...« من به آنها نرسد و بر حوض من وارد نشوند؛

و هللا : السالم أن رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم قال له عليه
ما لمن زار ! هللايا رسول : قلت. لُتقتلّن بأرض العراق و ُتدفن بها

إن هللا جعل ! يا أباالحسن: قبورنا و عّمرها و تعاهدها؟ فقال لي
قبرك و قبر ُولدك بقاعًا من بقاع الجنة و عرصًة من عرصاتها و ِإّن 
هللا جعل قلوب ُنجباء من خلقه و صفوته من عباده تحّن إليكم و 

رتها تحتمل المذّلة و األذي فيكم فيعّمرون قبورآم و يكثرون زيا
المخصوصون ! تقّربًا منهم إلي هللا مودًة منهم لرسوله ُأولئك يا على

! بشفاعتى و الواردون حوضى و هم زّوارى غدًا فى الجنة، يا علىّ 
من عّمر قبورآم و تعاهدها فكأّنما أعان سليمان بن داود علي 
بناء بيت المقدس و من زار قبورآم ِعدُل ذلك َله ثواب سبعين حجٍة 

ة االسالم و خرج من ذنوبه حتي يرجع من زيارتكم آيوٍم بعد حجَّ 
ولدته ُأّمه، فأبشر و بشّر أوليائك و محّبيك من النعيم و قّرة 
العين بما ال عيٌن رأت و ال ُأذٌن سمعت و ال َخَطر علي قلب بشر و لكن 
ُحثالٌة من الناس يعّيرون زّوار قبورآم بزيارتكم آما ُتعيَُّر 

ولئك شرار ُأمتي ال نالتهم شفاعتى و ال يردون الزانية بزناها، أُ 
 .١»حوضى

هاي مورد اشاره در  توجه به اين نكته ضروري است آه ثواب
آه  گونه روايات، بيانگر عظمت و جاللت قدر مزور است، چنان اين

 .آند حكايت از آثار مثبت فردي و اجتماعي زيارت مي
 

 زيارت در فقه
ها و تأآيدات فراواني آه  ه توصيهفقهاي شيعه و سّني با استناد ب

فقيه . اند زيارت شده است، فتوا به استحباب زيارت دادههٴ دربار
 نامور اماميه، مرحوم محقق حّلي گفته 

 
 

                                                 
السالم؛  ، باب فضل زيارة اميرالمؤمنين عليه٥٠، ح ٢٢، ص ٦تهذيب االحكام، ج ـ  ١

 .١٢٠، ص ٩٧بحار، ج 
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صلي (گزار مستحب مؤّآد است آه به زيارت پيامبر اآرم  بر حج: است

ه و بشتابد؛ يستحّب زيارة النبى صّلي هللا علي) هللا عليه و آله و سلم
 .١آله و سّلم للحاج استحبابًا مؤآداً 

صلي هللا عليه و آله و (اگر مردم زيارت پيامبر اآرم : گويد حتي مي
را ترك آردند، حاآم اسالمي آنها را اجبار بر زيارت ) سلم
آند؛ زيرا ترك زيارت آن حضرت موجب جفاي به اوست؛ إذا ترك  مي

سّلم ُأجبروا عليها لما الناس زيارة النبى صّلي هللا عليه و آله و 
و : ...مرحوم شيخ طوسي نيز گفته است ٢يتضّمن من الجفاء المحّرم

اين  ٣آذلك إن ترآوا زيارة النبى آان علي االمام إجبارهم عليها
گونه از رسول اآرم  اند آه اين بزرگان به حديثي استناد آرده

آسي آه براي حج : نقل شده است) صلي هللا عليه و آله و سلم(
گزاردن به مكه عزيمت آند و مرا زيارت نكند، به من جفا آرده 

اگر  ٤»من أتي مّكة حاّجًا و لم يزرنى إلي المدينة جفانى« است؛
، ليكن شهيد ٥اند چه برخي از فقها در وجوب اين اجبار خدشه آرده

اگر زيارت آن حضرت را همگان ترك : گفته است) هللا رحمه(ثاني 
جهت به  از اين. شود لهي تحقير و سست ميترين سنت ا آنند، بزرگ

 .٦شود مقداري آه اين تحقير و تهاون رفع گردد، بر آن اجبار مي
زيارت قبر پيامبر اآرم : گويد عالم بزرگ اهل سنت، ابن ُقدامه مي

مستحب است؛ زيرا از خود آن حضرت ) صلي هللا عليه و آله و سلم(
را بعد از وفاتم آسي آه حج بگزارد و قبر م: روايت شده است

 زيارت آند همانند آن است آه در حياتم مرا زيارت آرده باشد؛
 من حّج «
 
 

                                                 
 .٧٩، ص ٢٠؛ جواهرالكالم، ج ٢٧٨، ص١جشرايع اإلسالم، ـ  ١
 .٢٧٧، ص١شرايع اإلسالم، جـ  ٢
 .٣٨٥، ص ١؛ المبسوط، ج ٢٨٥النهاية، ص ـ  ٣
 .٥٢، ص ٢٠جواهر الكالم، ج ـ  ٤
، مسالك االفهام، المستحبات بعد الحج، المسئلة ٥٢، ص ٢٠جواهر الكالم، ج ـ  ٥

 .٣٧٤، ص ٢الخامسة، ج 
يارته صلي هللا عليه و آله و سلم التهاون بأعظم السنن و استلزام ترك الجميع ز...ـ  ٦

 ).٣٧٤، ص ٢مسالك األفهام، ج (أجّلها فيجبرون عليها إلي أن يقوموا بما يدفع ذلك 
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و در روايت  ١»فزار قبرى بعد وفاتى فكأّنما زارنى فى حياتى

آسي آه قبر مرا زيارت آند، شفاعت : ديگر از آن حضرت رسيده است
ن اب. ٢»من زار قبرى وجبت له شفاعتى« شود؛ من بر او واجب مي

مالك، شافعي، (اهل سنت هٴ پيشوايان چهارگان: گويد هبيره مي
صلي هللا (بر استحباب زيارت پيغمبر اآرم ) ابوحنيفه و احمد حنبل

 .٣اند اتفاق آرده) عليه و آله و سلم
اربعه، يعني آتاب، سنت، هٴ با ادل: اند برخي از فقهاي شيعه گفته

يارت قبور صلحا، توان رجحان و فضيلت داشتن ز عقل و اجماع مي
ابرار، متقيان و نيكان را نيز اثبات آرد تا چه رسد به زيارت 

گاه به اثبات  آن. و علما) السالم عليهم(انبيا، اوصياي معصوم 
 .٤ادعاي خويش پرداخته است

در جواهر آلمات خود هنگام شرح ) هللا رحمه(دار اماميه  فقيه نام
زهرا هٴ آبرا، فاطمهٴ يارت صديق، استحباب ز)هللا رحمه(آالم محقق حّلي 

و فرزندان معصوم ) السالم عليه(، اميرمؤمنان، علي )عليهاالسالم(
را مورد آاوش و بررسي قرار داده ) السالم عليهم(آن دو بزرگوار 

 .٥است
اطهار هٴ افزون بر اين، در جاي خود ثابت شده است آه ائم

أّن أرواحكم و  و« :يك نور در چهارده رواق هستند) السالم عليهم(
) السالم عليه(زيد شّحام از امام صادق  ٦»نورآم و طينتكم واحدةٌ 

افضل است يا امام حسين ) السالم عليه(امام حسن : پرسيد
فضل اول ما به آخر ما و : ؟ آن حضرت در جواب فرمود)السالم عليه(

خلقت ما يكي است، علم ما ...گردد  فضل آخر ما به اول ما برمي
 ما در پيش خدا يكي هٴ فضل ما يكي است، هميكي است، 

 
 

                                                 
 .٥٨٨، ص ٣المغني و الشرح الكبير، ج ـ  ١
 .همانـ  ٢
 .١١٠، ص ٥الغدير، ج ـ  ٣
 .٣٣، ص ١٥مهذب االحكام، ج : ك.رـ  ٤
 .٨٥ـ  ١٠٠، ص٢٠ج جواهر الكالم،ـ  ٥
 .زيارت جامعهـ  ٦
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اول ما محمد است، وسط ما محمد است، آخر ما نيز محمد ... هستيم
إّن فضل أّولنا يلحق بفضل آخرنا و فضل آخرنا يلحق ...« است؛

خلقنا واحٌد و علمنا واحٌد و فضلنا واحٌد و آّلنا ...بفضل أّولنا 
 .١»د و آخرنا محمدأّولنا محمد و أوسطنا محم... واحدٌ 

شبيه اين مطلب را عبدالرحمن بن مسلم از امام آاظم 
) السالم عليه(زيارت اميرالمؤمنين : پرسيد و گفت) السالم عليه(

يا زيارت فالن امام، ) السالم عليه(افضل است يا زيارت امام حسين 
امام آاظم . ؟ و يك يك امامان را نام برد...فالن امام

هر آس آه اولين ! اي عبدالرحمان: جواب فرموددر ) السالم عليه(
آه  ما را زيارت آند، آخرين نفر ما را زيارت آرده است، چنان

. اگر آخرين ما را زيارت آند، اولين نفر ما را زيارت آرده است
هرآس واليت اولين نفر ما را بپذيرد، واليت آخرين نفر ما را 

نفر ما را بپذيرد، طور آه اگر واليت آخرين  پذيرفته است، همان
آسي آه حاجت يكي از . واليت اولين نفر ما را پذيرفته است
؛ ...ما را برآورده استهٴ دوستان ما را برآورد، گويا حاجت هم

: السالم فقلت له دخلُت علي الكاظم عليه: عبدالرحمن بن مسلم قال
أّيما أفضل الزيارة ألميرالمؤمنين صلوات هللا عليه أو ألبى عبدهللا 

فقال  و سميُت األئّمة واحدًا واحداً  السالم أو لفالن أو فالن؟ عليه
من زار أّولنا فقد زار ! يا عبدالرحمن بن مسلم« :السالم لى عليه

آخرنا و من زار آخرنا فقد زار أّولنا و من توّلي أّولنا فقد 
توّلي آخرنا و من توّلي آخرنا فقد توّلي أولنا، و من قضي حاجًة 

 .٢»...ليائنا فكأّنما قضاها لجميعناألحٍد من أو
: نيز نقل شده است) صلي هللا عليه و آله و سلم(از پيامبر اآرم 

زهرا هٴ خداي سبحان گروهي از فرشتگان را مأمور آرده تا فاطم
رو، پشت سر، سمت راست و چپ محافظت  را از پيش) عليهاالسالم(

 آنند، 
 
 

                                                 
 .٣٦٣، ص ٢٥بحار، ج ـ  ١
 .١٢٢، ص ٩٧همان، ج ـ  ٢
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گ نيز وي را در قبر در مدت حياتش با او باشند و بعد از مر

همراهي آنند، بر او، پدرش، شوهرش و فرزندانش صلوات فراوان 
پس آسي آه مرا بعد از وفاتم زيارت آند، گويا فاطمه . بفرستند

را زيارت آرده است و آسي آه فاطمه را زيارت آند، مرا زيارت 
را زيارت آند ) السالم عليه(آرده است آسي آه علي بن ابي طالب 

] در نتيجه مرا زيارت آرده است[طمه را زيارت آرده است گويا فا
آسي آه حسن و حسين را زيارت آند گويا علي را زيارت آرده است 

حسن و هٴ هر آس آه ذريّ ]. در نتيجه فاطمه و مرا زيارت آرده است[
در واقع [حسين را زيارت آند گويا خودشان را زيارت آرده است 

إّن هللا قد وّآل بفاطمة « ؛]است علي و فاطمه و مرا زيارت آرده
رعيًال من المالئكة يحفظونها من بين يدْيها و من خْلفها و عن 
يمينها و عن يسارها و هم معها فى حياتها و عند قبرها بعد 
موتها، يكثرون الصالة عليها و علي أبيها و بعلها و بنيها، فمن 

كأّنما زارنى بعد وفاتى فكأّنما زار فاطمة و من زار فاطمة ف
طالب فكأّنما زار فاطمة و من زار  زارنى و من زار علّى بن أبى

الحسن و الحسين فكأّنما زار عليًا و من زار ذرّيتهما فكأّنما 
بنابراين، زيارت هر آدام در حقيقت زيارت همه آنان . ١»زارهما

سان هستند، ليكن برخي عوارض خارجي،  است و از نظر فضيلت نيز يك
... هاي حاآمان ستمگر و گيري ه، غربت، فشار و سختمانند دوري را

سبب شده آه به زيارت برخي از امامان، مانند امام حسين و امام 
اند يا ثواب مخصوصي ذآر  اي نموده ويژههٴ توصي) عليهماالسالم(رضا 
امام حسين هٴ آه ممكن است فداآاري ويژ چنان. اند آرده

ويژه به زيارت آن حضرت ٴ هبراي حفظ دين سبب توصي) السالم عليه(
 .شده باشد

صلي هللا (بدين ترتيب اثبات فضيلت و استحباب زيارت پيامبر اآرم 
براي اثبات فضيلت و ثواب زيارت ساير ) عليه و آله و سلم

آند حتي اگر  ، آفايت مي)السالم عليهم(امامان و حضرت فاطمه زهرا 
 .يمزيارت آن بزرگواران نداشته باشهٴ دليل خاص دربار

 
 
 

                                                 
 .٢٨، ح ١٢٢، ص ٩٧بحار، ج ـ  ١
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 مثنوي عشق
حضور پيدا آردن در مقابل امام معصوم يا مرقد مطهر او فيضي 

يابد، ليكن در هر  اي از زيارت با آن تحقق مي است آه مرحله
گونه است آه بعد از ديدار ظاهري و تعارف متداول به  زيارتي اين

تر و لذت  نشينند تا ديدار را طوالني گفتگو با مزور و معشوق مي
 .را بيشتر آنند وصال

اي  تعالي در آن وادي مقدس به سوي آتشي رفت تا شعله آليم حق
. گويد برگيرد، ناگهان صداي محبوب خود را شنيد آه با وي سخن مي

 آن چيست آه در دست توست؟؛! اي موسي: در آن ميان از او پرسيد
: در جواب گفت) السالم عليه(موسي  ١﴾و ما تلك بيمينك يا موسي﴿

آنم، براي گوسپندانم از  صاي من است آه بر آن تكيه مياين، ع
قال هي ﴿ هاي ديگري نيز براي من دارد؛ ريزم و منفعت درخت برگ مي

 ٢﴾عصاي أتوّآُؤا عليها و أهشّ بها علي غنمي و لي فيها مارب ُأخري
) السالم عليه(با آن آه حضرت موسي : اند برخي از مفسران گفته

جمالت را براي هٴ اآتفا آند، بقي ﴾هي عصاي﴿ هٴ توانست به يك جمل مي
 .٣با خدا بر زبان آوردهٴ تر آردن مناجات و مذاآر طوالني

گفتگو، اظهار عشق و ارادت به معشوق و هٴ بهترين عامل براي اطال
به يكي ) السالم عليه(امام صادق . هاي اوست ذآر آماالت و نيكويي

مند  ه آسي عالقهاگر ب: فرمود» هشام بن سالم« از اصحاب خود،
داري، دوستي خود را به او اعالم آن؛ زيرا  هستي و وي را دوست مي

إذا أحببَت رجال ً « شود؛ اين اعالم، موجب تثبيت مودت بين شما مي
اظهار عشق و ارادت . ٤»فأْخبره بذلك فإّنه أْثبت للموّدة بينكما

 همراه با ثناگويي 
 
 

                                                 
 .١٧سورهٴ طه، آيهٴ ـ  ١
 .١٨سورهٴ طه، آيهٴ ـ  ٢
 .١٤٣، ص ١٤الميزان، ج ـ  ٣
 .، باب إخبار الرجل أخاه بحّبه٦٤٤، ص ٢آافي، ج ـ  ٤
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، بلكه تشريف عاشق را روشن و ذآر آماالت معشوق، از يك سو تكليف

فهماند آه در برابر چنين معشوق و محبوبي چه  آند و به او مي مي
آند آه  سنگيني دارد و از سوي ديگر معشوق را دلگرم ميهٴ وظيف

در نتيجه ثناگويي و ذآر . ارادت عاشق، صوري و ناپايدار نيست
تر،  اوصاف و آماالت، حضور و ديدار را پرشورتر، عاشقانه

متن اين . رساند گرداند و به اوج خود مي تر مي تر و شيرين مابخشگر
نامه  ثنانامه، مثنوي عشق و منشور ارادت است آه اصطالحًا زيارت

شود و عاشق صادق با خواندن آن از يك سو نهايت محبت  خوانده مي
دارد و از سوي ديگر يكي از  خود را به معشوق اعالم ميهٴ و عالق

، يعني ثناخواني و تمجيد از آماالت را نيازهاي فطري خود
 .آند برآورده مي

 

 زيارت مأثور و غيرمأثور
آند آه  زائر، گاهي با بيانات خود آماالت مزور را ترّنم مي

گونه ثناخواني فقط بيانگر ميزان ارادت زائر، اعالم تولي  اين
نسبت به وي و تبري از دشمنان او، ابراز احساسات و تعيين موضع 

گونه  خواند آه اصطالحًا اين و گاهي از زبان معصوم ثنا مي وي است
هايي نه  نامه چنين زيارت. نامند ها را زيارت مأثور مي نامه زيارت

آموزد،  تنها آيفيت اظهار ارادت و ابراز توّلي و تبّري را مي
بلكه متني است براي شناخت مزور و آگاهي از منزلت او؛ زيرا هر 

گويد و آالم هر آسي بيانگر  ويش سخن ميآسي به مقدار معرفت خ
آلٌّ يأتى « ١»الكالم صفة المتكلم« :ميزان شناخت و آگاهي اوست

 .٢»بما هو أهله
 
 
 

                                                 
 .٢٦٨، ص ١امثال و حكم، ج ـ  ١
 .١٢٧همان، ص ـ  ٢
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 ١آند خويش ادا مي راز دل٭٭٭٭  آند مي صدا آه چينيهٴ آاس

اين زبان پرده است بر درگاه ٭٭٭٭  آدمي مخفي است در زير زبان
 ٢جان

ها متون  نامه تعليم و تربيت و زيارتٴ هزيارت، آالس درس و مدرس
آه همواره ) السالم عليهم(ائمه . هاست ها و مدرسه آموزشي اين آالس

به تعليم و تربيت پيروان حق و بيان حقايق و معارف دين هّمت 
داشتند، مباحثي در توحيد و صفات الهي، نبوت و پيامبرشناسي، 

و بيان ) المالس عليهم(امامت و رهبري، تاريخ زندگي ائمه 
پيشه در  هاي حاآمان جنايت هاي خويش، افشاي ستم ها و رنج مظلوميت

جو، لزوم همگرايي در  خواه و حقيقت طلبي ياران عدالت برابر حق
ها بيان  نامه را در اين زيارت... فكر، موضع، اقدام و عمل و

ها، اوصاف مزور هنگام سالم دادن  نامه در اين زيارت. اند آرده
اين، از آن جهت است . شود گردد و به ذآر اسم بسنده نمي يتكرار م

تر گردد و توجه پيدا آند آه  آه مرتبت شخص مزور براي زائر روشن
نماز، اداي هٴ توحيد، ِاقامهٴ معشوق و محبوب او براي ِاعالي آلم

... زآات، ِاحياي امر به معروف و نهي از منكر، تالوت آتاب خدا و
 .تهايي آشيده اس چه رنج
 :هاي مأثور دوگونه است نامه زيارت

شود و  هاي اختصاصي آه امامي خاص با آن زيارت مي نامه زيارت ـ ١
زائر به سالم و اظهار ارادت به يكي از آن پيشوايان نور 

السالم عليك يا رسول هللا و رحمة هللا و برآاته، « :مانند. پردازد مي
لسالم عليك يا ممتحنة ا« ، ٣»...السالم عليك يا محمد بن عبدهللا

امتحنِك الذى خلقِك قبل أن يخلقِك و آنِت لما امتحنِك به 
 ،  ٤»...صابرةً 

 
 

                                                 
 .١١٨٤، ص ٣امثال و حكم، ج ـ  ١
 .از موالنا ٧٩، ص ١همان، ج ـ  ٢
در روز ) صلي هللا عليه و آله و سلم(، زيارت رسول اآرم ١١٤مفاتيح الجنان، ص ـ  ٣

 .شنبه
 .در روز يكشنبه) عليهاالسالم(، زيارت حضرت زهرا ١١٥همان، ص ـ  ٤
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 ، ١»...السالم علي أبى األئمة و خليل النبّوة و المخصوص باألُخّوة«
 ، ٢»...السالم عليك يا أباعبدهللا و علي األرواح التي حّلت بفنائك«
ا المرتضي اإلمام الّتقىّ اللهم صّل علي على بن موسي الرض«

السالم علي محى المؤمنين و مبير الكافرين، « ، ٣»...النقىّ 
 .٤»...السالم علي مهدىّ األُمم و جامع الكلم

هايي آه مضموني عام و محتوايي آلي دارد و هر  نامه زيارت ـ ٢
، ٥توان زيارت آرد، مانند زيارت امين هللا امامي را با آن مي

الحمد هللا الذي « ، زيارت مخصوص ماه رجب٦رهآبيهٴ زيارت جامع
 .٩...و ٨صغيرههٴ ، زيارت جامع ٧»...أشهدنا مشهد أوليائه فى رجب

 

 مراحل اثبات آمال
 :اثبات هر فضيلت و آمالي سه مرحله دارد

 .امكان اتصاف آدمي به آن آمال ـ ١
ضرورت اتصاف به آن آمال؛ بدين معنا آه اگر آن فضيلت و  ـ ٢

ق پيدا نكند و آسي بدان مّتصف نگردد چه اشكالي پيش آمال تحق
آيد و اگر آسي متصف به آن شد چه آثار مثبت و نتايج سودمندي  مي

 .دارد
 
 
 

                                                 
 ).السالم عليه(رت چهارم امير المؤمنين علي ، زيا٦٠١مفاتيح الجنان، ص ـ  ١
 .در روز عاشورا) السالم عليه(، زيارت امام حسين ٧٦٥همان، ص ـ  ٢
 ).السالم عليه(، زيارت امام رضا ٨٣٤همان، ص ـ  ٣
 ).فرجه تعالي هللا عجل(، زيارت حضرت بقية هللا٨٧٤همان، ص ـ  ٤
 .٥٩٧همان، ص ـ  ٥
 .٨٩٨همان، ص ـ  ٦
 .٢٥٧ همان، صـ  ٧
 .٨٩٧همان، ص ـ  ٨
، ص ٩٩بحار، ج (زيارت جامعه در اين فصل ذآر آرده است  ١٤مرحوم عالمهٴ مجلسي ـ  ٩

 ).١٢٦ـ  ٢٠٩
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 .تعيين مصاديق خارجي و معرفي صاحبان آن آمال ـ ٣
 

 گانه عوامل شناخت مراحل سه
فهمد و توان اثبات يا نفي آن را دارد  عقل، هميشه آليات را مي

هٴ مصاديق جزئي را بيرون از حيطهٴ س؛ اما اظهارنظر دربارو ب
اول و دوم براي او هٴ رو دو مرحل از اين. داند فعاليت خود مي

تواند امكان تحقق فضايلي،  قابل بحث و بررسي است، يعني مي
را ... مانند مظهريت اسماي حسناي الهي، عصمت، علم به غيب و

الوجود شدن را  همانند واجب براي انسان اثبات و اتصاف به صفتي،
دوم ثابت آند آه وجود مردان بزرگ، هٴ گاه در مرحل آن. نفي آند

با عظمت و صاحب اين آماالت ضرورت دارد تا بتوانند مشعل هدايت 
ها را به سرمنزل مقصود رهبري آنند و  جوامع بشري گردند و انسان

ر خواهد بشري به باهٴ اي براي جامع فقدان چنين رجالي چه فاجعه
البته براهين نقلي نيز نه تنها در اين دو مرحله راه . آورد

برهان ياري رساند، اما هٴ تواند عقل را در اقام دارد، بلكه مي
سوم، يعني اثبات اتصاف شخصي خاص به آمالي معّين، هٴ عقل در مرحل

 .آه از امور جزئي است، قاصر است
بيره آه محور بحث اين آهٴ از جمله زيارت جامع ها نامه زيارتهٴ هم

سوم بحث، هٴ دار مرحل همانند بسياري از روايات، عهده مجموعه است
يعني اثبات نقلي اين فضايل و آماالت براي حجج طاهره 

 .است) السالم عليهم(
 

 آمك عقل در تشخيص مصداق
امكان اتصاف هٴ فعاليت عقل دو مرحلهٴ طور آه اشاره شد حوز همان

تعيين مصداق هٴ ورت آن است، ليكن در مرحلانسان به آماالت و ضر
تواند انسان را ياري آند آه آن نيز در حّد خود، آلي  نيز مي

گونه  عقل براي ياري انسان در اين زمينه، اين. است
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 :آند استدالل مي

 .١نظام موجود هستي، نظام احسن است ـ ١
وجود معصوم و انسان برخوردار از اين آماالت و فضايل و  ـ ٢
آه وجود  رتبط با خالق هستي در نظام احسن، الزم است، چنانم

الزم ... مدّبر امر، وحي، تشريع وهٴ بهشت، جهنم، مالئك
دوم هٴ اين مقدمه، همان مرحل(ناپذير يك نظام احسن است  جدايي

 ).بحث است
چنين افرادي حتمًا در جوامع بشري وجود دارند و گرنه، نظام  ـ ٣

 .دموجود، احسن نخواهد بو
تواند معياري براي شناخت چنين افرادي باشد؛ زيرا  معجزه مي ـ ٤

معجزه را در  آند آه حكيم است و آار عبث نمي خالق نظام هستي
گمراهي بندگان او شود، بلكه هٴ دهد آه ماي اختيار آسي قرار نمي

دهد تا دليل  در اختيار سفيران و رسوالن معصوم خود قرار مي
 .حقانيت آنان باشد

اگر آسي همراه با ادعاي نبوت معجزه نيز بياورد، : آه يجه ايننت
قطعًا پيامبر الهي و مأمور از طرف او خواهد بود و سخنان او، 

 .گويد، براي همگان حجت است آه جز حق نمي
گيرد آه اگر چنين انسان معصومي عصمت شخص  چنين نتيجه مي هم

آرد، عصمت يا معيني را تأييد آرد يا او را جانشين خود معرفي 
آه  شود و در نهايت سخنان او نيز جانشيني آن شخص معين اثبات مي

 .حجت خواهد بود از سوي معصوم استهٴ معصوم و تأييد شد
افزون بر آنچه گذشت، تبيين و تشريح معجزه و فرق آن با علوم 

توان فهميد آه فالن  عقل است، يعني به آمك عقل ميهٴ غريبه بر عهد
 ت از قبيل امر خارِق عاد

 
 

                                                 
 .»نظام احسن جهان هستي« ده مقاله پيرامون مبدأ و معاد، مقالهٴ هشتم: ك.رـ  ١
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بنابراين، با رهنمود عقل و . معجزه است يا سحر و امثال آن

توان معجزه را از  هاي عقلي نه تنها مي ها و تحليل بررسي
توان نبّي معصوم را از  غيرمعجزه تفكيك آرد، بلكه به آمك آن مي

اين مباحث آلي است، نه هٴ متنّبي غيرمعصوم تميز داد، ليكن هم
آن فلسفه و آالم است آه تبيين آليات عقلي مسائل جزئي و جايگاه 

 .اعتقادي را برعهده دارد
 

 زيارت با معرفت
معرفت مزور و آگاهي از منزلت او مورد سفارش و تأآيد بسياري 

هر : ...رسيده است) السالم عليه(از امام آاظم . از روايات است
] رود يآه در شهر غربت از دنيا م[را ) السالم عليه(آس امام رضا 

زيارت آند، در حالي آه تسليم امر او و عارف به حّقش باشد، در 
فمن زاره ...« پيشگاه الهي از منزلت شهداي بدر برخوردار است؛

امام  ١»مسّلمًا ألمره عارفًا بحّقه آان عندهللا جّل و عّز آشهداء بدر
را زيارت ) السالم عليه(امام حسين : فرمود) السالم عليه(صادق 
هرچند آه سالي يك بار باشد؛ زيرا هر آس عارف به حّق او آنيد، 

باشد و زيارتش آند، پاداشي جز بهشت ندارد، از رزق واسعي 
 آند؛ شود و خداوند گشايشي در آار او ايجاد مي مند مي بهره

زوروا الحسين و لو آّل سنٍة فإّن آّل من أتاه عارفًا بحّقه «
ُرِزق رزقًا واسعًا و أتاه هللا  غيرجاحٍد لم يكن له عوٌض غيرالجّنة و

 .٢»...بفرجٍ عاجلٍ 
 
 
 

                                                 
آه جنگ بدر، نخستين جنگ رسمي مسلمانان با مشرآان بود . ٤١، ص ٩٩بحار، ج ـ  ١

پيروزي يا شكست . مشرآان در آمال قدرت و مسلمانان در قّلت ِعّده و ُعّده قرار داشتند
در اين جنگ، تأثيري شگرف در سرنوشت اسالم و مسلمانان داشت و شرآت صادقانه در آن، 

عنواني پرافتخار براي » بدرّيون« رو، عنوان از اين. آرد حكايت از صداقت در ايمان مي
ر آن جنگ بود و دربرخي موارد، معيار سنجش اعمال، مقايسهٴ عمل با آنندگان د شرآت

 .شرآت در جنگ بدر بود
 .٢، ص ٩٨بحار، ج ـ  ٢
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ژوليده هٴ خداوند چهار هزار فرشت: فرمود) السالم عليه(امام صادق 

آرده آه ) السالم عليه(موي غبارغم گرفته را موّآل قبر امام حسين 
پس آسي آه عارف به حق آن . آنند تا روز قيامت براي او گريه مي

آنند تا  آند، آن مالئكه، وي را همراهي مي حضرت باشد و زيارتش
به مأمنش برسانند، اگر مريض شود صبح هنگام و شبانگاهان 

اش آرده، تا روز قيامت  آنند و اگر بميرد تشييع جنازه عيادتش مي
السالم أربعة  َوآَّل هللا بقبر الحسين عليه« آنند؛ براي وي استغفار مي

لي يوم القيامة، فمن زاره عارفًا آالف َمَلكًا شعثًا غبرًا يبكونه إ
بحّقه شّيعوه حّتي يبلغوه مأمنه و إن مرض عادوه غدوًة و عشّيًة و 

. ١»إن مات شهدوا جنازته و استغفروا له إلي يوم القيامة
) عليهماالسالم(آسي آه قبر حسين بن علي : همچنين به بشير فرمود

دا را در را همراه با معرفت زيارت آند، همانند آسي است آه خ
من زار قبر الحسين بن على ! يا بشير« عرش زيارت آرده است؛

گونه  اين. ٢»صلوات هللا عليه عارفًا بحّقه آان آمن زارهللا فى عرشه
 .نيز وارد شده است) السالم عليهم(ساير ائّمه هٴ روايات دربار

اند زيارت زائر بامعرفت باشد آن است آه  سّر اين آه توصيه آرده
گردد، معرفت و شناخت مقام و موقعيت  آمال زيارت ميهٴ آنچه ماي

روح و همراه با غفلت، همانند بوسيدن  مزور است، نه اعمالي بي
ضريح يا در و ديوار، گردش آورآورانه در هٴ ِصرف و ناآگاهان

ها،  ها، چراغ اطراف ضريح، تماشاي آثار هنري، شمارش ستون
آارها، به سياحت شباهت اين ... . ها و ها، درها، پنجره شمعدان

هاي اخروي و آثار دنيوي آه در  ثواب. بيشتري دارد تا زيارت
روايات آمده، بر زيارت واقعي مترتب است، يعني جايي آه ارتباط 
قلبي با مزور برقرار شود و منشأ تحول در زائر گردد، نه بر 

 .سياحت و زيارت جسمي و صوري
حضرت ثامن هٴ در نام: ويدگ شاهد اين ادعا آالم بزنطي است آه مي

 الحجج، 
 
 

                                                 
 .١، ح ٧٧، باب ٣٤٩آامل الزيارات، ص ـ  ١
 .٧٧، ص ٩٨بحار، ج ـ  ٢
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اين پيام را : خواندم آه فرمود) السالم عليه(علي بن موسي الرضا 

به شيعيان ما برسانيد آه زيارت من در پيشگاه الهي با هزار حج 
به امام جواد ] رو تعجب آردم، از اين. [آند برابري مي

: ند؟ فرمودآ واقعًا با هزار حج برابري مي: گفتم) السالم عليه(
حج برابري ] يك ميليون[با هزار هزار ! آري، به خدا سوگند

براي آسي آه همراه با معرفت زيارتش آند؛ عن ] ليكن[آند  مي
أبلغ « :السالم قرأت آتاب أبى الحسن الرضا عليه: البزنطى قال

فقلت ألبى جعفر : قال شيعتى أّن زيارتى تعدل عندهللا عّزوجّل ألف حجةٍ 
إى وهللا ألف ألف حجٍة لمن  :السالم ألف حّجٍة؟ قال عليه: مالسال عليه

 .١»زاره عارفًا بحّقه
اطهار هٴ معرفت و آگاهي، نه تنها شرط آمال زيارت ائم

طواف آعبه نيز اين تعبير آمده هٴ است، بلكه دربار) السالم عليهم(
در حال طواف آعبه بودم آه امام صادق : ابراهيم تيّمي گويد. است
آيا تو را ! اي ابراهيم: با تكيه زدن بر من فرمود) السالم عليه(

قربانت : دهي آگاه نسازم؟ گفتم از فضيلت اين طوافي آه انجام مي
هر آس به سراغ اين خانه بيايد و در : فرمود. گردم، مايل هستم

حالي آه عارف به حق آن است، با هفت شوط دور آن طواف آند و 
بگذارد خداوند ) السالم عليه(راهيم سپس دو رآعت نماز در مقام اب
نويسد و ده هزار درجه وي را باال  ده هزار حسنه براي او مي

: قلت: قال أال ُأخبرك يا إبراهيم مالك فى طوافك هذا؟« برد؛ مي
من جاء إلي هذا البيت عارفًا  :السالم قال عليه. بلي جعلُت فداك

السالم  إبراهيم عليهبحّقه فطاف به ُأسبوعًا و صّلي رآعتين فى مقام 
 .٢»...آتب هللا له عشرة آالف حسنة و رفع له عشرة آالف درجة

 
 
 
 

                                                 
 .٣٣، ص ٩٩بحار، ج ـ  ١
ه بهتر از آيا تو را از آاري آ: در دنبالهٴ روايت آمده است. ٣١٩، ص ٧١همان، ج ـ  ٢

آسي آه حاجتي را از برادر : فرمود. آري قربانت گردم: طواف باشد، آگاه نكنم؟ گفتم
آسي آه برادر مؤمنش . مؤمنش برآورده آند، مانند آسي است آه ده بار طواف آرده باشد

حاجتي به سوي وي آَوَرد و او قدرت برآورده آردن آن را داشته باشد و اقدام نكند، 
 :السالم آند تا انگشتانش را بگزد؛ ثم قال عليه در قبر بر او مسّلط مي خداوند ماري را

من قضي أخاه  :السالم فقال عليه. بلي جعلُت فداك: قلتُ : قال أال ُأخبرك بخير من ذلك؟«
أّيما مؤمنٍ  :السالم حتي عدَّ عشرًا و قال عليه المؤمن حاجًة آان آمن طاف طوافًا و طوافاً 

جًة و هو يقدر علي قضائها و لم يقضها له، سّلط هللا عليه شُجاعًا فى سأله أخوه المؤمن حا
 .»قبره ينهش أصابعه



 45

 
هر آسي آه براي زيارت برادر مؤمنش : مؤمن نيز آمده استهٴ دربار

از خانه خارج شود در حالي آه عارف به حق وي باشد براي هر 
و شود، گناهي از ا اي براي او نوشته مي دارد حسنه قدمي آه برمي

او را به هٴ هنگامي آه َدِر خان. رود اي باال مي گردد و درجه محو مي
وقتي آه با . شود آورد، درهاي آسمان به رويش گشوده مي صدا درمي

آنند، خداوند به آنها توجه  ديگر مالقات، مصافحه و معانقه مي يك
من هٴ بنگريد به دو بند: گويد آند و مي آرده، بر مالئكه مباهات مي

آنند و همديگر را دوست  ديگر را زيارت مي اي من يكآه بر
؛ عن أبى ...بر من الزم است آه آنان را عذاب نكنم. دارند مي

أيُّما مؤمٍن خرج إلي أخيه « :جعفر و أبى عبدهللا عليهماالسالم قاال
يزوره عارفًا بحّقه آتب هللا له بكّل خطوٍة َحسَنًة و ُمحيت عنه سّيئٌة و 

إذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء فإذا رفعت له درجٌة ف
التقيا و تصافحا و تعانقا أقبل هللا عليهما بوجهه ثّم باهي بهما 

انظروا إلي عبدىَّ تزاورا و تحاّبا فىَّ، حٌق علىَّ : المالئكَة فيقول
بنابراين، نقش اصلي را . ١»...أّال ُأعّذبهما بالنار بعد ذاالموقف

 .آند عرفت و آگاهي حق مزور ايفا ميدر فضيلت و آمال زيارت، م
چه شخصيتي است، معرفت او چگونه ) السالم عليه(آه امام معصوم  اين

مطالبي است آه ... ممكن است، حق او چيست؟ حق معرفت او چيست و
 :توان گفت ، ليكن به طور خالصه مي٢آند هاي طوالني طلب مي بحث

 
 
 

                                                 
 .٣٤، ص ٧٣بحار، ج ـ  ١
: سلمان گفت. پرسيد) رضوان هللا عليهما(اين سؤال را ابوذر غفاري از سلمان فارسي ـ  ٢

اي آگاهي از بر. پرسيم رويم و از خود آن حضرت مي مي) السالم عليه(نزد اميرالمؤمنين 
 .١ـ  ٧، ص ٢٦بحار، ج : ك.القدر ر جواب آن حضرت به اين دو صحابي جليل
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اب حقيقت و شريعت و امام، جامع آالم تكوين و تدوين، واجد آت

حقيقي و اعتباري است، چنين جامعيتي نه در خور نظام هٴ شامل نشئ
است؛ زيرا ) عالم عقل، عالم مثال و عالم طبيعت(هستي هٴ گان سه

نظام هستي، تكوين ِصرف است وغير از هٴ گان هر آدام از مراحل سه
؛ بود و نبود، چيزي ندارد؛ و نه در ُوسع نظام تدويني قرآن آريم

لفظ، مفهوم هٴ مضامين آن، اعم از ِاخبار و انشا از حوزهٴ زيرا هم
هاي علم حصولي است، هر چند مخازن برين آن حقايق  و حكايت

هٴ اما انسان آامل آه َمَثل اعالي آن ُاسرَ . تكويني نظام هستي است
فراگير هٴ هستند، افزون بر حوز) السالم عليهم(عصمت و طهارت 
اعتبار نيز برخوردارند؛ زيرا انسان، هٴ ستردگهٴ تكوين، از منطق

موجود متفّكر و مختاري است آه َصرف نظر از قوانين نظام هستي، 
اين مقّررات هٴ آند، گرچه پشتوان از قوانين اعتباري نيز پيروي مي

اعتباري همان قوانين تكويني است و اصول آن نظام عيني، 
از اين جهت هيچ . اعتباري استهٴ پرتوافكن بر فروِع اين منظوم

 تواند موجودي به جامعيت انسان آامل نخواهد بود و اوست آه مي
 .باشد» آون جامع«

به ) السالم عليهم(جامعيت عيني و علمي اهل بيت نبوت و امامت 
ثانيًا، هرچه را . اين معناست آه اّوًال هر آمال ممكن را واجدند

چه را در  ثالثًا، هر. دارا هستند، مصون از عيب و نقص است
. بقا نيز دارا خواهند بودهٴ حدوث واجد بودند، در مرحلهٴ مرحل

توان از عديل بودن آنان با آتاب  الجمعي را مي اين مقام جمع
صلي هللا عليه (بديل الهي، يعني قرآن، استنباط آرد؛ رسول اآرم  بي

إّنى تاركٌ « :طبق نقل محّدثان شيعه و سّني فرمود) و آله و سلم
ثََّقَلْين ما إْن تمسّكتم بهما لن تضلُّوا بعدى، أحُدهما أعظم فيكم ال
آتاب هللا، حبٌل ممدوٌد من السّماء إلي األرض، و عترتى أهل : من اآلخر

بيتى، و لن يفترقا حّتي يردا علىَّ الحوض، فاْنظروا آيف تخلفونى 
 مخاطبان اين پيام، وارثان تمّدن غني . ١»فيهما

 
 

                                                 
 .١٠٨، ص ٢٣و ج  ١٠٠، ص ٢؛ بحار، ج ٦٦٣، ص ٥سنن ترمذي، ج ـ  ١
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اند، يعني نه نسل هيچ  زمينهٴ زمان و گستردهٴ نو قوي اسالم در په

سعادت آفرين مستثناست و نه مردم هيچ هٴ عصر و زماني از آن توصي
 .ِمصر و دياري از آن جدا خواهند بود

چنين وصّيت فراگيري نشان از هماهنگي آامل تكوين انساني و 
مردم روي زمين تا بامداد هٴ تدوين الهي است، به طوري آه هم

در بخش علم و عمل، نيازمند به رهنمود و رهبري قرآن و  معاد،
آيد جز  عترت هستند و هيچ مكتبي تا شامگاه تاريخ بشري پديد نمي

آرايي آن بر قرآن و عترت  بيني و جهان آه الزم است جهان آن
عرضه شود و پاسخ نفي يا اثبات آن از َثَقلين ) السالم عليهم(

 .استنباط گردد
آند،  انساني و جزم اّمت اسالمي را طلب ميهٴ معچنين آاري عزم جا

، توان استنطاق از آن دو وزن فكري هٴ وزين را در هاضمهٴ تا اّوال ً
بخش  ثانيًا، گوشِ هوش را براي ِاصغاي آواي حيات. خويش ِاحيا آنند

نظران و نيز  ثالثًا، نقدهاي صاحب. وزين آماده سازندهٴ آن دو وزن
بندي براي تنفيذ  َصران را پس از جمعهاي سودمند صاحب بَ  تحليل

نهايي به بارگاه َثَقلين معروض دارند، تا از اين صعود و هبوط و 
از آن سؤال و جواب، آام فكر بشْر شيرين و گام عمل او استوار 

 .گردد و به دام تدليس بيگانه و تلبيس اهريمن گرفتار نشود
هٴ ند زمينتوا چنين آگاهي و معرفت به مقام و منزلت امام مي

آه همان فرمان  اطاعت و تسليم در مقابل اوامر و نواهي مزور را
از فضيلت زيارت ) السالم عليه(امام صادق . فراهم آند خداست
: حمزة بن حمران پرسيد. سخن گفت) السالم عليه(امام رضا هٴ عارفان

اين آه بداند : قربانت گردم منظور از معرفت حق او چيست؟ فرمود
و براي تبليغ دين، هدايت [طاعة، غريب و شهيد است او واجب اال

مردم و پايداري و استقامت در راه حق غريبانه به شهادت رسيده 
 :السالم جعلُت فداك و ما عرفان حّقه؟ قال عليه: قلتُ ...؛ .]است
يعلم أنه مفترض الطاعة غريٌب «
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شنيدم ) السالم عليه(از امام صادق : گويد هند حّناط مي. ١»...شهيدٌ 

را در حالي آه ) السالم عليه(هر آس زيارت آند حسين : آه فرمود
عارف به حق وي باشد و او را امام خود برگزيند، خداوند 

السالم عارفًا بحّقه  من زار الحسين عليه« آمرزد؛ گناهانش را مي
 .٢»يأتمُّ به غفرهللا له ما تقّدم من ذنبه و ما تأّخر

ز آمترين پاداش زيارت قبر حسين ني) السالم عليه(امام آاظم 
را آمرزش گناهان معرفي آرده است، ليكن به شرط ) السالم عليه(
أدني « آه زائر، عارف به حق امام، احترام و واليت وي باشد؛ آن

السالم بشّط الفرات إذا عرف حّقه و  ما يثاب به زائر الحسين عليه
در . ٣»تأّخرحرمته و واليته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه و ما 

يك درهم خرج آردن در راه زيارت قبر : روايت ديگري آمده است
االطاعة هفتاد هزار حسنه دارد، هفتاد هزار سيئه را  امام واجب

 شود؛ آند و اسم صاحب آن در ديوان صديقين و شهدا ثبت مي محو مي
من نوي من بيته زيارَة قبر إماٍم مفترٍض طاعته و أخرج لنفقته «

حدًا آتب هللا جّل ذآره له سبعين أْلف حسنًة و محي عنه درهمًا وا
سبعين ألف سيئًة و آتب اسمه فى ديوان الصّديقين و 

 .٤»...الشهداء
گاه  آه تجلي )السالم عليهم(از ديدگاه اهل بيت عصمت و طهارت 

و علوي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(اسالم راستين نبوي 
خلق شده و طوق طاعت آسي به گردن انسان، آزاد  است) السالم عليه(

حتي اختيار خودش  ٥»ال تكن عبد غيرك و قد جعلك هللا حّراً « :او نيست
گونه آه حق ندارد  نيز در اين زمينه محدود است، يعني همان

سالمتي خود را به خطر بيندازد، دست و پاي خودش را قطع سازد، 
 رو عزت، آب... چشم خود را آور و گوش خود را آر آند و

 
 

                                                 
 .١٧، ح ٣٥، ص ٩٩بحار، ج ـ  ١
 .٢٦٤، ص٧، ح٥٤آامل الزيارات، باب ـ  ٢
 .٢٦٣، ص ٤، ح ٥٤همان، باب ـ  ٣
 .٣٤ ، ح١٢٤، ص ٩٧بحار، ج ـ  ٤
 .٨٧، بند ٣١البالغه، نامهٴ  نهجـ  ٥
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سّرش آن است آه . تواند به خطر بيندازد و آزادي خود را نيز نمي

اآتسابي مؤمن نيست آه چوب حراج بر آن بزند، بلكه هٴ عّزت، سرماي
اختيار چنين امانتي به دست . الهي به دست وي استهٴ امانت ويژ

داري پارسا  خداست و تصرفات مؤمن نبايد فراتر از تصرفات امانت
هللا فّوض إلي المؤمن أمره آّله و لم يفّوض إليه أن يكون إن « :باشد
و هللا العزة و لرسوله و ﴿ :أما تسمع هللا عّزوجّل يقول. ذليال ً 

بنابراين، . ١»فالمؤمن يكون عزيزًا و ال يكون ذليالً  ﴾للمؤمنين
ساالري و دموآراسي در نظام سياسي اسالم، زماني قابل قبول  مردم

در چهارچوب شرع باشد و با حفظ چنين  است آه بر محور دين و
رو نقض  از اين. آورد شرطي، آراي مردم براي حاآمان تعهد شرعي مي

آه يك قرارداد  آردن و زيرپا گذاشتن آن حرام شرعي است، نه اين
 .عرفي محض باشد و تخلف از آن يك آار غير اخالقي به شمار آيد

اعت و انقياد او نتيجه اين آه اختيار انسان به دست خداست و اط
پيامبر، امام، پدر، مادر، (بر همگان واجب است و اطاعت ديگران 

شود آه خداي سبحان  از آن جهت بر انسان واجب مي...) حاآم و
چنين اطاعت و تبعيتي را واجب آرده است و بدون در نظر گرفتن 
. دستور او هيچ آس حق حاآميت و حكومت بر ديگري ندارد

ني عارف به حق امام است و به واليت و حرمت بنابراين، زائر زما
آند آه او را  وي آگاهي دارد و به او اقتدا و از او پيروي مي

صلي هللا عليه (معصوم، افضل و اعلم از ديگران، جانشين رسول خدا 
و منصوب از جانب خدا بداند، اوامر و دستورهايش ) و آله و سلم

تمام امور زندگي  را اوامر الهي بشمارد تبعيت از وي را در
واجب بداند، با اقتدا و پيروي از سيره و سّنت او خط سير زندگي 

چنين معرفت و شناختي هرچند آه مقول ... . خود را ترسيم آند و
به تشكيك و داراي مراتب فراواني است و هرآس به مقدار ظرفيت 

گردد، ليكن مبتني بر مقدمات بسياري است  مند مي وجودي خود بهره
 ستدّل و تا م

 
 

                                                 
 .٧٢، ص ٦٤بحار، ج ـ  ١
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هاي مأثور يكي از منابع شناخت و آگاهي  نامه زيارت. برهاني شود

 .از مقام مزور است
با توجه به اين آه در اين روايات، معرفت حق امام، : نكته

معيار آمال زيارت معرفي شده است، اشاره به روايتي آه از حضرت 
شارح  .تناسب نيست در اين زمينه رسيده، بي) السالم عليه(علي 

نهروان، علي هٴ پس از واقع: گويد معتزلي ابن ابي الحديد مي
آهنگ شام داشت تا امت اسالمي را از شّر طاغوت ) السالم عليه(

مردم را به . مشئوم اموي و شيطان ممثل شام، عمروعاص برهاند
گسيل داشت و براي آمادگي بيشتر ) اطراف آوفه(لشكرگاه ُنخَيله 

د، ليكن جمعيت، آن حضرت را ياري نكردند هايي به آنان آر سفارش
در آوفه نيز آنان را براي جنگ با معاويه . و به آوفه بازگشتند

پس از چند روز دوباره خطبه خواند . ترغيب آرد، اما اثر نبخشيد
هاي خود حقوق متقابل مردم  ها و ابراز نارضايتي و در ضمن درد دل
 :١گونه برشمرد و حكومت را اين

مرا ! ؛ اي مردم»إّن لى عليكم حقًا و لكم علىَّ حقٌّ ! اسأّيها الن«
 .بر گردن شما حقوقي است و شما نيز برگردن من حقوقي داريد

فأما حقكم علىَّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم «
؛ حّقي آه شما بر من داريد »آيال تجهلوا و تأديبكم آيما تعلموا

شما را ] المال و بيت[ء  في ـ ٢. مشما را نصيحت آن ـ ١: آه اين
. ]شخصي از آن نكنمهٴ استفاد[آوري آنم و براي شما خرج آنم  جمع
شما را  ـ ٤. شما را آموزش و تعليم دهم تا جاهل نمانيد ـ ٣

 .تربيت آنم تا آگاه و عالم گرديد
و أما حّقى عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة فى المشهد و «

؛ حّقي آه من »ن أدعوآم و الطاعة حين آُمُرآمالمغيب و اإلجابة حي
به بيعتي آه با من بستيد وفادار ـ  ١: بر شما دارم اين است آه

 هنگامي  ـ ٣. در نهان و آشكارا ناصح من باشيد ـ ٢. باشيد
 
 

                                                 
 .٣٩٢، ص ١ـ  ٢البالغه، مج  شرح نهجـ  ١
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وقتي شما را به آاري  ـ ٤. آه شما را فراخواندم، اجابت آنيد

 .١دستور دادم، فرمان ببريد
آه  )السالم عليه(علي هٴ نصيحت مردم به وسيل: ين استاآنون سؤال ا

آيد،  فرض صحيح دارد و اشكالي هم پيش نمي از حقوق مردم است
آه معصوم، افضل و اعلم از ديگران ) السالم عليه(ليكن نصيحت علي 

است، خطا، نسيان و سهو در او راه ندارد، انسان آامل و منصوب 
ه معنا دارد؟ آيا واقعًا به نصب خاص پروردگار عالم است، چ

 گر معصوم باشند؟ توانند نصيحت هاي عادي مي انسان
دقتي در معناي نصيحت و به اصطالح خلط  اين اشكال از بي: جواب

يابي  رو ناچار از ريشه از اين. مصداق با مفهوم، ناشي شده است
. است» ِغشّ « مقابل» نصح« هٴ نصيحت از ريشهٴ واژ. اين واژه هستيم

شير مغشوش، آن است آه با . شود ه هرگونه ناخالصي اطالق ميِغشّ، ب
ِغّش در معامله آن است آه فروشنده، جنس . آب ممزوج شده باشد

معيب را با جنس سالم مخلوط آند و همه را به جاي جنس سالم و 
آه خريدار پول قالبي و جعلي را با پول  خالص بفروشد يا اين

آاال هٴ واقعي تحويل فروشندواقعي به هم آميزد و به جاي پول 
 .٢دهد

به معناي خلوص و پاآي از هرگونه » نصح« هٴ بدين ترتيب واژ
رنگي، خلوص، پاآي و  بنابراين، ُنصح به معناي يك ٣آيد ناخالصي مي

آيد اما ِغش به معناي دورنگي يا چندرنگي، ناخالصي  صاف بودن مي
رود، به  ميلذا هر چيزي آه به سمت خلوص و صافي . و ناصافي است
تر  شود، مغشوش گاه آه ناخالصي آن بيشتر مي شود و آن ُنصح نزديك مي

 اي آه به مؤمنان  خداي سبحان، ضمن دستور توبه. گردد مي
 
 

                                                 
 .٩ـ  ١٠، بند ٣٤البالغه، خطبهٴ  نهجـ  ١
لبٌن . لم ينصحه و زّين له غيَر المصلحة:  من باب َقَتَل و اإلسُم ِغشٌّ بالكسر غشّه غشاً ـ  ٢

مقاييس اللغة، العين، صحاح : ك.نيز ر. باح المنيرالمص(مخلوٌط بالماء : مغشوشٌ 
 ).»غش« اللغة،

 ).»نصح« التحقيق،(هو الخلوص من الِغشّ فهو يقابل الغشّ ـ  ٣
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شما، خالص و غيرمغشوش هٴ داده، سفارش آرده آه سعي آنيد توب

 .١﴾يا أيها الذين ءامنوا توبوا إلي هللا توبًة نصوحاً ﴿ :باشد
عام ُنْصح، در هر موردي متناسب با همان مورد مصداق  اين معناي

 .آند پيدا مي
ضد حسد است و آن بدين معناست » نصيحت« :گويند در علم اخالق مي

آه انسان، نعمتي را آه صالح برادر مؤمنش در آن است براي وي 
 .بخواهد

پسندد، براي ديگري  آسي آه آنچه را براي خود مي: به بيان ديگر
ا بپسندد، ناصح است ولي اگر همان چيز را براي نيز همان ر

برادر مؤمن خود نپسندد يا براي او چيزي را بپسندد آه براي 
در حقيقت، نصيحت به معناي خيرخواهي  ٢پسندد، حسود است خود نمي

گويند آه با  خيرخواه را از آن جهت ناصح مي. براي ديگران است
ورزد  به او خيانت نميرنگ، خالص و صاف است و  طرف مقابل خود يك

نصيحت، هر فعل : گويد مي) هللا رحمه(مجلسي هٴ عالم. آند و تزوير نمي
اشتقاق اين . يا آالمي است آه با آن، خير منصوح اراده شده باشد

اين . است» عسل را صاف آردم« به معناي» نصحُت الَعسَل« ماده از
ا از گذاري از آن جهت است آه ناصح، فعل يا آالم خود ر نام

 ؛»نصحُت الثوب« هٴ آه از ريش يا اين. آند هرگونه ناخالصي صاف مي
گذاري نيز از آن جهت است آه  اين نام. آيد مي» پارچه را دوختم«

آه خياط،  آند، چنان هاي برادرش را پر مي ها و نارسايي ناصح، خلل
 .٣بندد شكاف پارچه را مي

جهت نصيحت است گويي از آن  اما پند دادن، اندرز گفتن و مصالح
آه يكي از مصاديق صداقت، يك رنگي، خلوص و خيرخواهي است، نه 

 .آه معناي پند و اندرز، نصيحت باشد اين
 
 
 

                                                 
 .٨سورهٴ تحريم، آيهٴ ـ  ١
 .٤٥٥معراج السعاده، ص ـ  ٢
 .٣٥٧، ص ٧١بحار، ج ـ  ٣
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روايات، ُنصح مستشير است، يعني انسان، هٴ يكي از نكات مورد توصي

من استشاره أخوُه المؤمن « :آند ناصح آسي باشد آه باوي مشورت مي
ضمن ) السالم عليه(امام مجتبي  ١»به هللا لّبهفلم يمحضه النصيحة سل

آرد جز با آسي آه  مشورت نمي: ستايش يكي از اصحاب خود فرمود
و ال يستشير إّال من يرجو عنده « اميد به نصيحت او داشت؛

يكي از مستثنيات غيبت، ُنصح : اند در فقه نيز گفته ٢»النصيحة
دي نيست آه تردي. ٣النصيحة للمستشير: مستشير است؛ الثالث

مشورت آننده در مقام مشورت نيازي به پند و اندرز ندارد، آنچه 
او نياز دارد خيرخواهي، يك رنگي و صداقتِ ُمشير و مشاور است تا 

دهد صادقانه  عقل خود را به آار بيندازد و آنچه را آه تشخيص مي
 .در اختيار مستشير قرار دهد

هر آس، پنچ چيز : فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم 
من بهشت ] ملتزم به عمل آردن آنها شود[را براي من ضمانت آند 

آن پنج چيز چيست؟ ! يا رسول هللا: گفتند. آنم را براي او ضمانت مي
نصيحت خداي عزوجل، نصيحت رسول او، نصيحت آتاب او، : فرمود

هللا عليه و اسالمي؛ قال رسول هللا صّلي هٴ نصيحت دين خدا و نصيحت جامع
و ما هى يا : قيل من يضمن لى خمسًا أضمن له الجّنة« :آله و سّلم

النصيحة هللا عّزوجّل و  :رسول هللا؟ قال صلي هللا عليه و آله و سّلم
النصيحة لرسوله و النصيحة لكتاب هللا و النصيحة لدين هللا و 

 َنَصَح با: فيومي تصريح آرده است. ٤»النصيحة لجماعة المسلمين
در برخي لغات بدون . شود و اين، لغت فصيح است متعدي مي» الم«

 لزيٍد : شود، يعني متعدي بنفسه است؛ نصحت الم، متعدي مي
 
 

                                                 
خداوند عقلش  آسي آه برادر مؤمنش با او مشورت آند و او خالصانه نصيحتش نكندـ  ١

 ).١٠٤،، ص ٢بحار، ج (گيرد را از او مي
 .٢٣٧، ص ٢، به نقل از آافي، ج ٢٩٥، ص ٦٦بحار، ج ـ  ٢
 .به نقل از قواعد شهيد ٢٣٩، ص ٧٢همان، ج ـ  ٣
 .٦٥،، ص ٢همان، ج ـ  ٤
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 هذه اللغة الفصيحة و عليها قوله تعالي. أنصح ُنصحًا و نصيحةً 

نصحته : و فى لغٍة يتعّدي بنفسه فيقال» إن أردت أن أنصح لكم«
 ].»نصح« المصباح المنير،[

ليس علي ﴿ :مشابه اين تعبير در قرآن آريم نيز آمده است
الضعفاء و ال علي المرضي و ال علي الذين ال يجدون ما ينفقون حرجٌ 

اگر چه ممكن است جاهل جسوري آه در  ١﴾إذا نصحوا هللا و رسوله
توان نصيحت  امام معصوم را نيز مي: شناسي راجل است، بگويد امام

صلي هللا عليه و (هالن متنسّك، پيامبر خدا آه برخي از جا آرد، چنان
، ليكن بايد بررسي نمود، ٢را به عدالت دعوت آردند) آله و سلم
 به چه معناست؟ آريمه و حديث آمدههٴ آه در آي نصيحت خدا

نصيحت، به معناي : گويد شناس بزرگ عرب مي ابن اثير، لغت
ت به اي، غير از نصيح خيرخواهي براي ديگران است و هيچ آلمه

را برساند، ) خيرخواهي براي منصوح(تواند اين معنا  تنهايي نمي
معناي : گويد گاه مي آن. بلكه بايد از چندين آلمه استفاده آرد

نصيحت خدا، اعتقاد صحيح به وحدانيت و خلوص نيت داشتن در 
نصيحت آتاب خدا به معناي تصديق آن و عمل آردن به . عبادت اوست

نصيحت رسول خدا، همان تصديق به . باشد ميآنچه آه در آن آمده، 
نصيحت ائمه . نبوت و رسالت او و پيروي از اوامر و نواهي اوست

نصيحت مسلمانان . و پيشوايان، اطاعت و مدارا آردن با آنان است
 .٣به معناي ارشاد و راهنمايي آنها به مصالحشان است

 
 
 

                                                 
 .٩١سورهٴ توبه، آيهٴ ـ  ١
خوارج شد در  حرقوص بن زهير، معروف به ابن ابي خويصره تميمي آه از سردمدارانـ  ٢

حضرت » اعدل يا رسول هللا« :گفت) صلي هللا عليه و آله و سلم(جنگ ُحنين خطاب به رسول خدا 
بر آشفت آه واي بر تو اگر من بيدادگر باشم چه آسي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول 

: پيامبر فرمود! اي رسول خدا اجازه بده گردنش را بزنم: دادگر خواهد بود؟ عمر گفت
سپس از خارجي شدن وي خبر داد؛ سرانجام وي از سر آردگان خوارج . او را واگذار

 ).٣٧، ص٢٢بحار، ج: ك.ر. (نهروان شد
 .٦٣، ص ٥، ج »نصح« النهاية فى غريب الحديث و األثر،ـ  ٣
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آه ) السالم يهعل(بنابراين، معناي نصيحت در آالم اميرالمؤمنين 

 ١»و النصيحُة فى المشهد و المغيب... و أما حّقى عليكم« :فرمود
به معناي خيرخواهي و اطاعت است و منافاتي با مقام عصمت 

فأّما حقكم علىّ « :آه در قسمت اول نيز آه فرمود چنان. ندارد
نيز به معناي خيرخواهي است، ليكن اين خيرخواهي » فالنصيحة لكم
 .آند و گاهي در َاشكال و صور ديگر و اندرز جلوه ميگاهي در پند 

 

 آمالهٴ نام دعوت
ها هدف رسالت  متخّلق شدن به اخالق الهي و خدايي شدن انسان

اين، همان است آه قرآن . ٢»تخّلقوا بأخالق هللا« :انبياي الهي است
آتاٌب أنزلناه ﴿ :آريم از آن به عنوان نوراني شدن ياد آرده است

هو الذي ينّزل علي ﴿ ،٣﴾الناس من الظلمات إلي النورإليك لتخرج 
عبده ءاياٍت بيّناٍت ليخرجكم من الظلمات إلي النور و إن هللاَّ بكم 

آند  ، يعني رأفت و رحمت رحيمّيه خداوند اقتضا مي٤﴾لرءوٌف رحيمٌ 
ها و نوراني گردانيدن شما آيات  تا براي خارج آردنتان از ظلمت

ها  بنابراين، انسان. خود نازل آندهٴ يدبرگزهٴ روشني را بر بند
بايد تخّلق به اخالق الهي، نوراني شدن و رنگ خدايي پيدا آردن 

ترين هدف خويش قرار دهند؛ زيرا هرچه در  ترين و نهايي را بزرگ
 .گردند تر مي اين مسير جلوتر بروند، به آمال خويش نزديك

و اخالق خالصه  مجموع معارف ديني آه در سه گروه اعتقادات، احكام
شود خواه در آيات و روايات فقهي و حقوقي آمده باشد، خواه  مي

ها و دعاها، در راستاي همين هدف اساسي  ها، مناجات نامه در زيارت
 : به بيان ديگر. قرار دارد

 
 

                                                 
 .٣٤البالغه، خطبهٴ  نهجـ  ١
 .١٢٩، ص ٥٨بحار، ج ـ  ٢
 .١سورهٴ ابراهيم، آيهٴ ـ  ٣
 .٩هٴ سورهٴ حديد، آيـ  ٤
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ها هستند، گاهي به صورت  انسانهٴ مخاطبان شرايع الهي، آه هم

به اخالق الهي پيدا آردن صريح و روشن به نوراني شدن و تخّلق 
بنابراين، پيام ضمني يا . اند و گاهي به صورت ضمني دعوت شده
» ِصْبَغة هللا« معارف اديان الهي رنگ خدايي پيدا آردنهٴ صريح هم

 .است
ذآر آماالت الهي و شمارش اسما و صفات حسناي او داراي دو ويژگي 

 :اصلي است
الهي در اين مقام هٴ السفحكما و ف. برهان پذير و مستدّل بودن ـ ١
وجود و هستي منشأ هر آمالي . خداوند، هستي محض است: گويند مي
ذآر اوصاف آمال در پايان . ١پس او داراي هر آمالي است. است

آيات قرآن آريم نيز استدالل بر اسما و افعالي است آه در آن 
آيه ذآر شده است آه اصطالحًا آن را حكومت اسماي آلي بر اسماي 

 .طلبد تفصيل اين بحث، مجال ديگري مي. نامند ئي ميجز
ذآر آماالت و اسما و صفات حسناي الهي . همراه بودن با دعوت ـ ٢

خودستايي نيست، بلكه اين ادعاهاي مبرَهن و مستدّل هٴ به انگيز
طلب است آه خدا، چنين است  هاي خدا به بندگان سعادت نامه دعوت

 .گونه باشيد شما نيز اين
 ٢ما را به خواندن دعاي جوشن آبير و ِاحصاي َاسماي الهي آه اين

اند، مقصود تلفظ محض و شمارش ِصرف، نيست،  ترغيب و تشويق آرده
بلكه غرض اين است آه آدمي با شمارش اين اسما و صفات و آشنايي 

 با مضمون و معناي آنها، خود 
 
 

                                                 
شرح منظومه، الفريدة (منبُع آلِّ شرفٍ ) الوجود(ألنه : ...مرحوم حاجي سبزواري گويدـ  ١

خواجهٴ خطهٴ طوس ). ٦٣، ص ٢األولي فى الوجود و العدم، غرٌر فى إصالة الوجود، ج 
آشف المراد، المقصد االول، الفصل األول، (خيٌر محضٌ ) وجود(و هو : گويد نيز مي) هللا رحمه(

إذا : در شرح آالم وي آورده است) هللا رحمه(عالم عظيم الشأن حّله ). ئلة السابعةالمس
فحكموا بأن الوجود خيٌر محضٌ و العدم شرٌّ ... تأّملنا آّل ما يقال له خيٌر وجدناه وجوداً 

محضٌ و لهذا آان واجب الوجود تعالي أبلغ فى الخيرّية و الكمال من آّل موجوٍد لبرائته 
 ).همان...(االستعدادعن القوة و 

، ٤بحار، ج»  ...من أحصاها دخل الجنة... إن هللا تبارك وتعالي تسعة وتسعين اسماً «ـ  ٢
 .١٨٦ص
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ير و در واقع دعاي جوشن آب. را بسازد و به آنها متخّلق گردد

 .تعالي است حقهٴ نام مانند آن، دعوت
راه رسيدن به آماالت را نيز رهيدن از غضب و شهوت و رسيدن به 

آه در تبعّيت از حبيب خدا  عقل معرفي آرده است؛ زيرا اين رهيدن
انسان را به منبع  آند تجلي پيدا مي) صلي هللا عليه و آله و سلم(

آماالت است، نزديك هٴ همحيات و هستي، يعني حق تعالي، آه منشأ 
قل إن آنتم تحبون هللا فاتبعوني ﴿ :گرداند آرده و محبوب او مي

تر گردد، آماالت او  هرچه آدمي به منبع آمال نزديك ١﴾يحببكم هللا
... نزديك شدن به خداي عليم، قدير، آريم، حكيم و. شود بيشتر مي

ي چشم و اگر آدم. آند مي... انسان را عالم، قادر، آريم، حكيم و
شود، اگر  مي» بصير« و» سميع« گوش خود را به خدا بسپارد، مظهر

گردد،  مي» عليم« علم خود را در راه رضاي او به آارگيرد، مظهر
شود و  مي» مريد« تعالي ببرد، مظهر اگر ارادتي به محضر باري

 ....اگر
سّر سفارش به قصد قربت در انجام آارها تقّرب انسان به خدا و 

در برخي روايات، نماز و زآات . ما و صفات الهي شدن استمظهر اس
 ،٢»الصالة قربان آلِّ تقىٍّ « :تقرب به خدا تلقي شده استهٴ دو وسيل

گاو، هٴ دربار ٣»إّن الزآاة ُجعلت مع الصالة قربانًا ألهل اإلسالم«
برند و  شتر يا گوسفندي را آه با آداب و شرايط خاصي سر مي

. ٤»ألنه قربان هللا عّزوجلّ « :شود، آمده است ه مياصطالحًا ُاضحيه ناميد
هر يك از عبادات، رمز و رازي دارد آه توجه به آن رمز و راز، 

قرباني . گردد موجب موفقيت بيشتر انسان در خودسازي و تكامل مي
هاي نفساني  در منا و غير آن، سمبل ذبح تمايالت شيطاني و خواهش

 ر اين اي د مرحوم استاد الهي قمشه. است
 
 

                                                 
 .٣١سورهٴ آل عمران، آيهٴ ـ  ١
 .١٣٦البالغه، حكمت  نهجـ  ٢
 .٧، بند ١٩٩همان، خطبهٴ ـ  ٣
 ).٢٠، ح ٢٩٧، ص ٩٦بحار، ج (گردد  گوشت قرباني مايهٴ تقرب به خداي عزوجّل ميـ  ٤
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 :زمينه چنين سروده است

بتراش سر، يعني غرور ٭٭٭٭  در منا رفتي ز خود بيني حذر آن چون
 از سر ِبه َدر آن

نفس بهيمي ذبح آن هنگام ٭٭٭٭  به َبر آن تقواهٴ احرام بشكن جام
 ١قربان

هر يك از اين عبادات، يعني نماز، زآات، قرباني آردن و امثال 
به هر چيزي گفته » قربان« ست و گرنهآن تمثيل و ذآر مصداق ا

از اين جهت عمل . شود آه موجب تقّرب بنده به خداوند گردد مي
تقرب انسان هٴ عبادي و حتي غيرعبادي اگر به قصد قربت باشد، ماي

شود و قربان اوست، اما اگر با قصد قربت همراه  به خدا مي
ان ناميده تقّرب نمازگزار نيست و قربهٴ نباشد، حتي نماز نيز ماي

 .شود نمي
ها و روايات براي  ها، نامه ها، خطبه نامه آماالتي آه در زيارت

، ) السالم عليهم(اطهار هٴ ائم ذآر شده، ادعاهايي است آه اّوال ً
برهاني و مستدّل است؛ زيرا آن ذوات مقدس مظاهر آامل خداي 
سبحان هستند و هر آمالي آه خدا به صورت ذاتي و استقاللي دارد 

ها به صورت عرضي و تبعي دارند و به لحاظ تمامّيتشان در آن
اي از آمال هستند آه باالتر از آن مقدور  مظهريت، در مرحله

 .ممكنات نيست
بدين بيان آه به صورت صريح يا . ثانيًا، همراه با دعوت است

اطاعت و بندگي خدا به افق اعالي هٴ ما در ساي: اند ضمني گفته
ما نيز اگر دنبال آمال هستيد بايد از ما ش. آماالت دست يافتيم

 .تبعيت آنيد تا هرآدام در حّد مناسب خود آامل شويد
 خدا آن، دوستي رسول پيروي٭٭٭٭  آورد حق دوستي حق، رسول پيروي

 طلب
ساآن اين سفينه شو ٭٭٭٭  نجات، آل رسول، ناخداستهٴ شرع، سفين

 ٢طلب دامن ناخدا
 
 
 

                                                 
 .، اسرار حج٩٥٩اي، ص  آليات ديوان حكيم الهي قمشهـ  ١
 .٣٢ديوان فيض آاشاني، ص ـ  ٢
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بزرگ راه آمال است آه انسان به  نامه نشاني بنابراين، زيارت

تعبيرات . راه چيست تواند برسد و راه رسيدن به آن بزرگ آجا مي
ها وجود دارد آه مبّين اين مدعاست،  نامه فراواني در زيارت

أعالم التقي، منار الهدي، العروة الوثقي، نوره، : مانند
دي برهانه، صراطه، أدّالء علي صراطه، مصابيح الدُّجي، أئمة اله

 ....و
 

 توّلي و تبّري
هاي ايمان تولي و تبّري  ترين مشخصه يكي از بارزترين و برجسته

است آه حتي در نباتات و حيوانات به صورت جذب و دفع وجود دارد 
. آند ها به صورت حّب و بغض يا نفرت و ارادت جلوه مي و در انسان

ا جذب هاي خود ر ها و پسنديده داشتني هر حيوان يا درختي، دوست
راند و هر انساني براساس بينش  آند و ناپسندها را از خود مي مي

ورزد و  داند و به آن محبت مي خويش برخي چيزها را پسنديده مي
شمارد و مورد بغض و غضب خويش قرار  برخي ديگر را ناپسند مي

. داري شمرده شده است در روايات نيز حّب و بغض معيار دين. دهد مي
داري چيزي  آيا دين: رسيده است) السالم عليه(اقر از حضرت امام ب

 جز محبت و دوستي اولياي خدا و بغض و دشمني دشمنان الهي است؟؛
 .١»هل الدين إالّ الحّب و البغض«

حقيقت ايمان : پرسيد) السالم عليه(ثمالي از امام باقر هٴ ابوحمز
تي با دوس: فرمود) السالم عليه(شود؟ امام باقر  چگونه تكميل مي

أصلحك : دوستان خدا، دشمني دشمنان او و همراهي با صادقان؛ قلت
ٍء إذا عملته أنا استكملُت حقيقة اإليمان؟ قال  هللا، أّي شى

توالى أولياء هللا و تعادى أعداء هللا و تكون مع « :السالم عليه
) السالم عليه(در حديث ديگري امام صادق  ٢»الصادقين آما أمرك هللا

 ايمان معرفي آرده هٴ رين دستگيرت آن را محكم
 
 

                                                 
 .٦٣، ص ٦٥بحار، ج ـ  ١
 .٥٧، ص ٢٧همان، ج ـ  ٢
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اي آه از نماز، روزه، زآات، حج، عمره و جهاد در  دستگيره. است

إّن أوثق عري اإليمان الحّب فى هللا و البغض « :تر است راه خدا محكم
 .١»فى هللا و توالى ولىّ هللا و تعادى عدوهللا

 

 ديگر لزوم همراهي تولي و تبري با يك
آند؛  ك از تولي و تبري بدون ديگري آفايت نميبدون ترديد هيچ ي

توان به سعادت رسيد و نه با تبّري تنها  نه با توّلي محض مي
اسماعيل ُجعفي به امام باقر . توان از شقاوت رهيد مي
را ) السالم عليه(شخصي محبت اميرالمؤمنين : عرض آرد) السالم عليه(

علي : گويد و ميجويد  در دل دارد، ليكن از دشمن او تبّري نمي
) السالم عليه(امام باقر . تر است نزد من محبوب) السالم عليه(

خاطر است و دشمن محسوب  چنين آسي پريشان حال و آشفته: فرمود
شود، پشت سر او نماز نگذار، او آرامت و ارزشي ندارد، مگر  مي
آه از او بترسي و مجبور به تقيه باشي؛ قلُت ألبى جعفر  اين
السالم و ال يتبّرأ من  رجٌل يحّب أميرالمؤمنين عليه: السالم عليه

هذا « :السالم هو أحّب إلّى مّمن خالفه فقال عليه: عدّوه و يقول
 .٢»مخّلٌط و هو عدوٌّ فال تصّل خلفه و ال آرامة إال أن تّتقيه

جويد  آسي آه به يكي از دو امر مهم، يعني توّلي يا تبّري تمسّك مي
ت، همانند آسي است آه اقرار به وجود خدا اعتناس و به ديگري بي

هاي دروغين نيز  ها و آلهه و يگانگي او داشته باشد اما به بت
پرستي آفر بورزد  بت ميل نباشد يا همانند آسي است آه به آيين بي

امام صادق . اما دل در گرو ايمان به خدا نداشته باشد
توحيد آزاد اميه مردم را در آموختن  بني: فرمود) السالم عليه(

شدند اما در آموختن ظرايف شرك و  گذاشته بودند و مانع آن نمي
 شدند تا اگر مردم را وادار به  پرستي مانع مي لطايف دوگانه

 
 

                                                 
 .٥٧، ص ٢٧بحار، ج ـ  ١
 .٣، ح ١٠، آتاب الصالة، أبواب صالة الجماعة، باب ٣٠٩، ص ٨وسائل، ج ـ  ٢
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إّن بنى « شرك عملي آردند، متوجه نشوند و آنان را اطاعت آنند؛

ُأمية أطلقوا الناس تعليم اإليمان و لم يطلقوا تعليم الشرك لكى 
در شرح اين ) هللا رحمه(مجلسي هٴ عالم. ١»لوهم عليه لم يعرفوهإذا حم

صلي هللا عليه و (انكار نص پيامبر : چيزهايي مانند: گويد حديث مي
، سّب آن )السالم عليه(، خروج بر امام عادل، يعني علي )آله و سلم

و اهل ) صلي هللا عليه و آله و سلم(حضرت، اظهار دشمني با پيامبر 
آند و به شرك  آه مردم را از اسالم و توحيد خارج مي ...بيت او و

آشاند، به آنان نياموختند تا وقتي مردم را وادار به آن  مي
 .٢آردند، تمّرد و عصيان نكنند

تولي و تبّري، همانند ايمان به خدا و آفر به طاغوت دو بال 
براي سلوك به سوي آمال و تعالي و ترقي است آه هيچ يك به 

توان  آند و با يكي از آن دو نمي ت از ديگري نميتنهايي آفاي
همانند دو چشم است آه براي پيمودن راه حق و رسيدن . صعود آرد
. نور باز بودن و به آار گرفتن هر دوي آن الزم استهٴ به سرچشم

من در آنار دوستي شما : گفت) السالم عليه(شخصي به اميرمؤمنان 
نيز دوست  رت را ذآر آردنام يكي از دشمنان آن حض فالن آس را

اآنون تو اعور و يك چشم هستي آه : آن حضرت در جواب گفت. دارم
بايد چشم ديگر تو . مندي نگري و به ما عالقه تنها فضايل ما را مي
آن رذايل دشمنان ما را نيز ببيني و به هٴ باز باشد تا به وسيل

؛ يابد آنان بغض و آينه داشته باشي، ليكن اين وضع دوام نمي
در آينده يا . گنجد جا نمي زيرا حق و باطل و نور و ظلمت در يك

گردي يا چشم ديگرت  دهي و آور مي هر دو چشم خويش را از دست مي
دشمنان ما را نيز به دل خواهي گرفت؛ هٴ شود و بغض و آين بينا مي

يا : السالم فقال إّن رجال ً قدم علي أميرالمؤمنين عليه
فقال  وسّمي بعض أعدائه ك و ُأحّب فالناً إنى ُأحبّ ! أميرالمؤمنين

أّما اآلن فأنت أعور فإما أن تعمي و إما أن « :السالم عليه
 .٣»تبصر

 
 
 

                                                 
 .٤٥١، ص ٢اصول آافي، ج ـ  ١
 .٢٣٤، ص ١١مرآة العقول، ج ـ  ٢
 .٥٨، ص ٢٧بحار، ج ـ  ٣
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رسيده، تبّري را ) السالم عليه(در بيان ديگري آه از امام صادق 

آسي آه ادعاي دوستي و : صداقت در محبت دانسته، فرمودهٴ نشان
جويد، در اظهار  براءت نمي محبت ما را دارد و از دشمنان ما

گويد؛ قيل للصادق  دوستي ما صادق نيست، بلكه دروغ مي
إّن فالنًا يواليكم إال أنه يضعف عن البرائة من عدّوآم : السالم عليه

هيهات آذب من اّدعي محّبتنا و لم يتبّرأ من « :السالم فقال عليه
 .١»عدّونا

 

 )السالم عليهم(محبت دوستان ائمه 
آه بر  جوب دوستي اولياي الهي، محبت دوستان آنهاافزون بر و

مانند سلمان، ابوذر،  پيمان خويش پاي فشرده و وفادار ماندند
) السالم عليه(امام صادق . نيز واجب است... مقداد، عمار و

و الوالية للمؤمنين الذين لم يغّيروا و لم يبّدلوا ... « :فرمود
واجبٌة؛ مثل سلمان الفارسىّ  بعد نبّيهم صلي هللا عليه و آله و سلم،

و أبى ذّر الغفارّى و المقداد بن األسود الكندّى و عّمار بن ياسر 
و جابر بن عبدهللا األنصارّى و حذيفة بن اليمان وأبى الهيثم بن 
التيهان و سهل بن حنيف و أبى أّيوب األنصارّى و عبدهللا بن الّصامت 

لشهادتين و أبى سعيد و عبادة بن الّصامت و خزيمة بن ثابت ذى ا
الخدرّى َو من نحا نحوهم و فعل مثل فعلهم و الوالية ألتباعهم و 

 .٢»المقتدين بهم و بهداهم واجبةٌ 
» و الوالية ألتباعهم و المقتدين بهم و بهداهم واجبةٌ « هٴ جمل

اشاره به اين است آه عّلت اين وجوب تبعيت و اقتدا از هدايت 
آه اين عّلت وجود داشته باشد،  بنابراين، در هر آس. آنان است

در حقيقت، واليْت از آنِ تبعيت . واليت و دوستي او واجب خواهد بود
رو اگر آسي آه  از اين. و اقتداست، نه دوستي شخِص تابْع و مقتدي

است، گرفتار ) السالم عليهم(اطهار هٴ اهل اقتدا و پيروي از ائم
 لغزش شود، محبت او به مقدار 

 
 

                                                 
 .٥٨، ص ٢٧بحار، ج ـ  ١
 .٣، ح ٥٢همان، ص ـ  ٢
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هاي او  آه تبّري از لغزش چنان. عّيتي آه دارد الزم استاقتدا و تب

 .نيز ضرورت دارد
هاي ديگر  ظهور توّلي و تبّري در زيارت عاشورا نسبت به زيارت

حالت ويژه و استثنايي دارد؛ زيرا زائر اين زيارت نه تنها بر 
مقتدا و مراد خويش و سردار و ساقي عشق، يعني حسين بن علي 

دهد، بلكه بر فرزندان او و بر  د مرتبه سالم ميص) عليهماالسالم(
هاي عاشقي آه گرداگرد شمع وجود ساالر خويش گرديدند، در  پروانه

آتش ارادت به او سوختند و در آستان آن امام همام آرميدند، 
از سوي ديگر نه تنها بر يزيد آه دست . دهد نيز صد مرتبه سالم مي

هٴ لوي حق را به انگيزناپاك ستم از آستين وي به درآمد و گ
فرستد، بلكه بر تمام  نابودي فشرد، لعن و نفرين مي

آنندگان، تابعان و خالصه اولين  آنندگان، همراهان، بيعت مشايعت
آسي آه بر پيشوايان نور ستم روا داشت و آخرين آسي آه در اين 

... ستم پيشگي، آنان را تبعيت آرد، صدمرتبه لعن و نفرين دارد
الم و لعن ويژه آن است آه ستيغ نبرد امامت علوي و سّر اين س. 

 .عاشوراست آه استمرار نبرد اسالم و آفر است سلطنت اموي
همانطور آه تخليه مقدم بر تحليه است تبّري قبل از توّلي : تذآر

پذيرد، دوم  است لذا در زيارت عاشورا نخست تبري و لعن صورت مي
گان واليت تبري از تولي؛ هر چند ممكن است نسبت به دلباخت

شفاف مرآت هٴ دشمنان واليت به منظور غبارروبي و گرد گيري از چهر
» ال إله إال هللا« هٴ طّيبهٴ دروغين در آلمهٴ نظير نفي آله. واليت باشد

آه به منظور غبارروبي شرك است تا توحيد مستقّر و ثابت و اصيل، 
 .روشن و هويدا گردد

 

 هاي حّب و بغض جلوه
آند آه حضور  در َاشكال و صور گوناگون ظهور و بروز ميحّب و بغض 

امروزه نيز شرآت . آنهاستهٴ در جمِع مشخص يا مكان معين از جمل
در تظاهرات، 
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راهپيمايي، ميتينگ و تجمعات حزبي به معناي اعالم موضع، 
وفاداري، ارادت و عالقه به گروه يا فكر و فرهنگ خاص و بيزاري 

هاي اعالم  دين ترتيب زيارت، يكي از شيوهب. از گروه مقابل است
موضع است؛ زيرا زائر با حضور خود در مقابل مزور يا در حرم او 

آند آه از  متن زيارت، جايگاه خود را روشن ميهٴ و ترّنم عاشقان
به آدام جبهه ... جهت فكري، اعتقادي، سياسي، اخالقي، اجتماعي و

داشت در آجا، آنار  يوابستگي دارد و اگر در زمان مزور حضور م
گيري و اعالم  اين جبهه. آرد چه آساني و با چه آساني نبرد مي

 .آند موضع در قاَلب لعن و سالم جلوه مي
 

 سالم در قرآنهٴ پيشين
لعن و سالمي آه در ميان امت اسالم رايج است، ريشه در آتاب الهي 

ع و گران جوام ترين تحيات را بر هدايت پروردگار عالم عالي. دارد
سالٌم علي ﴿ ،١﴾سالٌم علي إبراهيم﴿ :فرستد بندگان صالح خود فرو مي

گاه آه  آن... . و ٣﴾سالٌم علي ِإل ياسين﴿ ،٢﴾نوح في العالمين
صلي هللا (نوبت به خاتم رسوالن و فخر عالميان، حضرت محمد بن عبدهللا 

رسد، نه تنها خودش بر او سالم و صلوات  مي) عليه و آله و سلم
تد، بلكه مؤمنان را موظف آرده آه به پيروي از خدا و فرس مي

گونه يادش را  فرشتگان، به آن حضرت سالم و صلوات بفرستند و بدين
گرامي و نامش را بزرگ دارند و ارادت خويش را به آستان وي 

إّن هللا و مالئكته يصّلون علي النبّي يا أيها الذين ﴿ :ابالغ آنند
 .٤﴾تسليماً  ءامنوا صّلوا عليه و سّلموا

 
 
 

                                                 
 .١٠٩سورهٴ صافات، آيهٴ ـ  ١
 .٧٩سورهٴ صافات، آيهٴ ـ  ٢
 .١٣٠سورهٴ صافات، آيهٴ ـ  ٣
 .٥٦سورهٴ احزاب، آيهٴ ـ  ٤
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اين دستور، اختصاص به مؤمنان عصر نزول وحي ندارد، بلكه عام 

بدين . شود است و مؤمنان عصرهاي بعدي تا قيام قيامت را شامل مي
صلي (ترتيب سالم به رسول اآرم، اختصاص به زمان حيات آن حضرت 

توان به  ندارد و بعد از رحلت او نيز مي) هللا عليه و آله و سلم
چنان آه قرآن آريم پس از رحلت انبياي بزرگ الهي . سالم داداو 

) السالم عليه(يحياي شهيد هٴ به آنان سالم داده است و دربار
و يوم ... و سالٌم عليه﴿ :ميرد سالم بر او روزي آه مي: فرمود
نقل آرده آه ) السالم عليه(نيز از زبان حضرت عيسي . ١﴾...يموت
و السّالُم علّي يوم ولدت و يوم ﴿ :استگونه به خود سالم داده  اين

 .٢﴾أموت و يوم ُأبعث حيّاً 
آسي آه : رسيده است) صلي هللا عليه و آله و سلم(از پيامبر اآرم 

شود و هر آس آه نزد  از راه دور به من سالم دهد، به من ابالغ مي
ٍء من األرض  من سّلم علّى فى شى« شنوم؛ قبرم به من سالم دهد، مي

 .٣»من سلم علىّ عند القبر سمعته ُأبلغته و
فرشتگان به هٴ و در روايت ديگري تصريح شده آه اين سالم به وسيل

إّن هللا مالئكة سّياحين فى األرض يبّلغونى عن « :شود آن حضرت ابالغ مي
 .٤»ُأمتى السالم

آه ... ها، اختصاص به صالحاني، مانند ابراهيم، نوح و اين سالم
ام برده شد، ندارد، بلكه عام است و هر در قرآن آريم از آنان ن

و السالم علي ﴿ :آسي آه در مسير هدايت الهي باشد، مشمول آن است
بنابراين، سالمي آه در قاَلب زيارت بر . ٥﴾من اتبع الهدي

فرستيم، چيزي جز  مي) السالم عليهم(پيشوايان نور و امامان هدايت 
بر صالحان را پيروي از سنت قرآن آريم نيست؛ زيرا اصل سالم 

 .تجويز آرده و سالم بر مردگان را نيز جايز دانسته است
 
 
 

                                                 
 .١٥سورهٴ مريم، آيهٴ ـ  ١
 .٣٣سورهٴ مريم، آيهٴ ـ  ٢
 .١٨٢، ص ٩٧ر، ج بحاـ  ٣
 .١٨١همان، ص ـ  ٤
 .٤٧سورهٴ طه، آيهٴ ـ  ٥
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 مراحل تولي و تبّري در زيارت جامعه
اطهار هٴ زائر بعد از بيان مراتبي از عبوديت و بندگي ائم

الهي هٴ هاي ويژ و ذآر نعمت ١در برابر خداي سبحان) السالم عليهم(
ي انسانيت و آيت آامل به رسيدن آنان به مقام نهاي ٢به آنان

آند آه آن پيشوايان  و اقرار مي ٣آند الهي بودنشان اشاره مي
اي آه حق از غير  اند به گونه محوري محور حق شده نور، بر اثر حق
زند و به غير  گيرد، در محور غير آنان دور نمي آنان نشأت نمي
 .محو جمال محبوب و ذوب در آماالت او هستند. گردد آنان باز نمي

اي شباهت دارند آه صدايي از خود ندارد و هر صدايي  به گيرنده
بدين جهت هر آس به سخن . رسد، از ديگري است آه از آن به گوش مي

آنان گوش دهد، به سخن خدا گوش داده و هر آس از آالم آنان 
آه در صراطشان  آن. بگريزد از گوش دادن به سخن خدا گريخته است

آس آه مخالفت  الهي گام برداشته و آنگام زند در صراط مستقيم 
از . پيشه آند، از گام زدن در صراط مستقيم الهي روگردانده است

دارد هر آس واليت شما را بپذيرد، واليت خدا  رو زائر عرضه مي اين
هر آس با شما عداوت و دشمني بورزد، با خدا . را پذيرفته است

خدا را دوست هر آس شما را دوست بدارد، . عداوت ورزيده است
خدا هٴ شما را به دل بگيرد، آينهٴ داشته است، هر آس بغض و آين

هر آس به ريسمان شما چنگ بزند، به . را به دل گرفته است
من واالآم فقد والي هللا و من عاداآم « ريسمان خدا چنگ زده است؛

فقد عادي هللا و من أحّبكم فقد أحّب هللا و من أبغضكم فقد أبغض هللا و 
بعد از اين اقرار آّلي نوبت به  .»اعتصم بكم فقد اْعتصم باهللامن 

 مراحل توّلي و تبّري 
 
 

                                                 
 ... .المطيعون هللا، القوامون بأمره، العاملون بإرادته و: مانندـ  ١
اصطفاآم بعلمه، ارتضاآم لغيبه، اختارآم لسّره، اجتباآم بقدرته، عصمكم : مانندـ  ٢

 ....هللا من الزلل و
لكم ال حق و المقّصر فى حقكم زاهق و الحّق  فالراغب عنكم مارق و الالزم: مانندـ  ٣

 ... .معكم و فيكم و منكم و إليكم و أنتم أهُله و معدنه
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 :رسد مي
آند من در مقام نظر و اعتقاد،  در نخستين مرحله اظهار مي ـ ١

آه به  ايد، مؤمن هستم چنان به شما و آنچه آه شما ايمان آورده
مٌن بكم و مؤ« :دشمنانتان و آنچه آه شما آفر ورزيديد، آافرم

 هٴ نه تنها با جمل .»بما آمنتم به آافٌر بعدّوآم و بما آفرتم به
شهادت ذات اقدس الهي و خود آن ارواح مقدس » ُأشهد هللا و ُأشهدآم«

آند، بلكه با  را دليل صداقت خود در اين اظهار ايمان معرفي مي
آند آه  اظهار مي» مستبصٌر بشأنكم و بضاللة من خالفكم« هٴ جمل

ش تقليدي و آورآورانه نيست؛ زيرا از روي بصيرت و شناختي ايمان
و دشمنانشان ) السالم عليهم(است آه به خاندان عصمت و طهارت 

 .دارد
افزون بر همراهي : آند گيري و عمل اظهار مي تصميمهٴ در مرحل ـ ٢

در اعتقاد، در ميدان عمل نيز با شما و دوستانتان هستم و 
مواٍل لكم و ألوليائكم « :دارم بغوض ميهمراهي با دشمنانتان را م
 .»مبغضٌ ألعدائكم و ُمعاٍد لهم

اعتقاد و تصميم هٴ در اين مرحله، جّديت خود را در دو مرحل ـ ٣
عشق و ارادت من، عشق و ارادت يك مسلمانِ : گويد آند و مي اعالم مي

طلب نيست، بلكه عشق و ارادت يك مسلمان سلحشور و  پروِر عافيت تن
هٴ رو خود را براي جهاد و مبارز از اين. دان آارزار استمرد مي

اي آه حقانيت آن را پذيرفته، آماده  گير در راه فكر و عقيده َنَفس
هٴ براي دفاع از عقيد: گويد آند و براي اعالم اين آمادگي مي مي

از اين جهت هر انديشه و . خود در جنگ و صلح با شما هستم
و براي اثبات و تحقق آن آوشيديد اي آه شما حق دانستيد  عقيده

آوشم و در مقابل، هر مكتب و فكري را  من نيز براي تحقق آن مي
آه شما باطل دانستيد و ابطال آرديد، من نيز محققانه ابطال 

از اين نيز فراتر  .»محّقٌق لما حّقْقتم مبطٌل لما أبطلتم« :آنم مي
ز خواهم داشت آمي فقط با آساني زندگي مسالمت: گويد رود و مي مي

: آه تسليم شما باشند
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اما با آساني آه سر جنگ و نزاع با شما » سلٌم لمن سالمكم«

 .»حرٌب لمن حاربكم« :امان خواهم آرد دارند، نبردي بي
اعالم غايت مقاومت و هٴ در اين مرحله، آه در واقع مرحل ـ ٤

ل اجمالي به مراحهٴ پايداري در اعالم تولي و تبّري است، با اشار
 :اين مراحل عبارتند از. رود گذشته به سراغ نتيجه ميهٴ گان سه
 .»قلبى لكم مسّلمٌ « تسليم قلبي و اعتقادي؛) الف
 .»ورأيى لكم تبع« تبعيت در مقابل تصميم و اراده؛) ب
 .»و نصرتى لكم معّدة« رساني؛ آارزار و ياريهٴ آمادگي در صحن) ج

هٴ خداوند به وسيل: ت آهاين مقاومت و پايداري اين اسهٴ اما نتيج
حتي يحيى هللا « آند؛ دين خود را زنده مي) السالم عليهم(اطهار هٴ ائم

دين، آب حياتي است آه هرگز مرگ به سراغ آن  .»دينه بكم
رود؛ زيرا سخن خداست آه به صورت وحي القا شده و چون خداي  نمي

زنده  آالم او نيز ١﴾الحّي الذي ال يموت﴿ :جاويد استهٴ سبحان زند
ها و جوامع انساني هستند آه گاهي بر  اين، انسان. و جاويد است

با هٴ شوند و گاهي بر اثر قطع رابط اثر ارتباط با وحي زنده مي
 .٢﴾لينذر من آان حيًّا و يحّق القول علي الكافرين﴿ :ميرند آن مي

 

 رنج سفر
است، ليكن ترديدي ... هر زيارتي داراي فضيلت، اجر، سازندگي و

 آور به ويژه مقدمات مشقت ت آه اگر با مقدماتي همراه باشدنيس
 تري بر صداقت،  دليل روشن

 
 

                                                 
 .٥٨سورهٴ فرقان، آيهٴ ـ  ١
ما قرآن را نازل آرديم تا زندگان را بترساند و اتمام حّجت بر آافران ـ  ٢

است آه اگر آسي تقابل حّي با آافر در آيهٴ مزبور بدين معن). ٧٠سورهٴ يس، آيهٴ (باشد
 .شود به آفر و الحاد اعتقادي گرفتار شود، از ديدگاه قرآن آريم مرده محسوب مي
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محبت و ارادت زائر است و اجر، فضيلت و سازندگي آن نيز بيشتر 

از اين جهت سفر آردن از راه دور و نزديك براي . خواهد بود
زيارت يار و ديدار دلدار و حضور در حرم او مورد تأآيد و 

آه فقيهان اهل سنت  چنان. است) السالم عليهم(اطهار هٴ ائم سفارش
نيز به استحباب زيارت شهداي ُاُحد و به ويژه سيد شهيدان، حضرت 

 آه امروزه نيز بيرون شهر مدينه واقع شده است )هللا رحمه(حمزه 
و يسّن له أن يأتى متطهرًا قبور الشهداء بُأحد و : اند فتوا داده

آه گرامي دخت رسول  چنان. ١مزة رضي هللا عنهيبدأ بسيدالشهداء ح
هر جمعه، براي زيارت قبر عّم ) عليهاالسالم(زهرا هٴ خدا، فاطم

خواند و  بست، در آنجا نماز مي بزرگوار خود به سوي ُاُحد بار مي
آرد؛ آانت فاطمة رضي هللا عنها تزور قبر  در آنار قبر وي گريه مي

صلي (ُمؤّذن رسول اآرم . ٢ى عندهعّمها حمزة آّل جمعة فتصّلى و تبك
، بالل حبشي، آن حضرت را در رؤيا ديد آه )هللا عليه و آله و سلم

؟ ]بينم آه از تو مي[اين چه جفايي است؟ ! اي بالل: گويد به او مي
آيا هنگام آن نرسيده است آه به زيارت من نايل آيي؟ بالل 

اه طوالني اندوهناك و هراسان بيدار گشت، سوار بر مرآب شد و ر
صلي هللا (گاه آه نزد قبر رسول خدا  آن. مدينه را در پيش گرفت

آرد و چهره بر آن قبر مطّهر  رسيد گريه مي) عليه و آله و سلم
در اين هنگام دو دسته گل رسول خدا، حسن و حسين . ساييد مي
چسبانيد  نزد وي آمدند، بالل آنها را به سينه مي) عليهماالسالم(

 .٣بوسيد و مي
 

 شّد رحال
دار  هاي مختلف اسالمي پرچم آه خود را در ميان گروه وهابيتهٴ فرق

پندارند و با همين شعار، چماق تكفير بر سر ساير  توحيد مي
 هاي اسالمي، حتي  فرقه

 
 

                                                 
 .١٦٠، ص ٥الغدير، ج ـ  ١
 .، به نقل از سنن بيهقي و مستدرك حاآم٢٦، ح ١٦٩همان، ص ـ  ٢
 .١٤٧همان، ص ـ  ٣
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معتقدند آه مسافرت آردن براي زيارت  آوبند هاي اهل سنت، مي گروه

آنند آه  يثي ميجايز نيست و بر اين ادعاي خود استدالل به حد
گونه از پيامبر  بخاري و مسلم نيشابوري در آتاب صحيح خود اين

بار بستن و آوچ : اند نقل آرده) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 
مسجدالحرام، مسجداألقصي و : آردن جايز نيست جز براي سه مسجد

و  مسجدالحرام: ال ُتشَدُّ الّرحال إّال إلي ثالثة مساجد...« مسجد من؛
 .١»مسجداألقصي و مسجدى هذا

اين حديث با صرف نظر از بحث سندي آن از جهات مختلف قابل 
 :مناقشه است

شّد الّرحال آنايه از سفر آردن است و از اين جهت تفاوتي  ـ ١
بين سفرهاي طوالني و آوتاه نيست، در حالي آه در روايات متعددي 

صلي هللا عليه و (م از عبدهللا بن عمر نقل شده است آه پيامبر اآر
آه آن روز  روزهاي شنبه سواره و پياده به مسجد قبا) آله و سلم

رفت و در آنجا دو رآعت  مي اي در چندآيلومتري مدينه بود دهكده
صلي هللا عليه (روشن است آه اين آار پيامبر اآرم . ٢خواند نماز مي

توان  بدون ترديد نمي. برخالف حصر روايت مذآور است) و آله و سلم
شّد رحال به مساجد ديگر براي ديگران جايز نبود اما براي : گفت

جواز شّد ِرحال به : آن حضرت جايز بود؛ زيرا آسي نگفته است
شاهدش آن است آه راوي اين . ٣مساجد ديگر از خصايص النبي است

قال ابن : آرد روايات، يعني عبدهللا بن عمر نيز پيوسته چنين مي
 . ٤ر يفعلهو آان ابن عم: دينار

 
 

                                                 
 .١٢٧، ص ٤؛ صحيح مسلم، ج ١٩٩٥و  ١٨٦٤، ح ٥٧و  ٢٠، ص ٢صحيح بخاري، ج ـ  ١
، آتاب الحج، باب فضل مسجد القبا و فضل الصالة فيه و ١٢٧، ص ٤صحيح مسلم، ج ـ  ٢

 .زيارته
شود آه با درنظر گرفتن شرايط  خصايص النبي، در اصطالح فقه به احكامي گفته ميـ  ٣

وجوب : تنها براي او وضع شده بود، مانند) صلي هللا عليه و آله و سلم(ويژهٴ رسول اآرم 
شتن بيش از چهار همسر در يك زمان، حرمت ازدواج با همسران او پس از نماز شب، دا

 .١١، ص ٣ايضاح الفوايد، ج : ك.ر... ارتحال آن حضرت، بدون احرام وارد مكه شدن و
 .١٢٧، ص ٤صحيح مسلم، ج ـ  ٤
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شاهد ديگر رواياتي است آه مردم را به رفتن به مسجد قبا تشويق 
. آرده و دو رآعت نماز در آن را برابر يك عمره دانسته است

از منابع اهل سنت نقل آرده است آه رسول ) هللا رحمه(اميني هٴ عالم
هر آس از منزل خويش : فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 
بيايد و در آن نماز  يعني مسجد قبا شود و به اين مسجدخارج 

من خرج « :اي انجام داده باشد بخواند همانند آسي است آه عمره
حّتي يأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء فيصّلى فيه آان آعدل 

و در اين  »...هرآس خارج شود« :در اين روايت آمده است. ١»عمرة
و ديگران )  عليه و آله و سلمصلي هللا(جهت فرقي بين پيامبر اآرم 

افزون بر اين اساسًا روايت درصدد تشويق ديگران . نگذاشته است
صلي (پيامبر اآرم : توان گفت آيا مي. به رفتن به مسجد قباست

مردم را به آاري غير مجاز تشويق آرده ) هللا عليه و آله و سلم
 است؟

قصود از آن اگر اين روايت داللت بر عدم جواز سفر آند، م ـ ٢
سفر براي رفتن به سوي مساجد ديگري غير از اين سه مسجد است، 
نه سفر براي زيارت مشاهد مشّرفه و مراقد مطهره؛ زيرا الزم است 

اي در آن تقدير گرفته شود تا مستثنامنه آن باشد و روايت  آلمه
توان تقدير  به يكي از دو صورت زير مي. معناي صحيحي پيدا آند

 :گرفت
؛ مسافرت ...ال ُتشّد الّرحال إلي أيّ مكان إال إلي ثالثة مساجد) الف

اين ... . به هيچ جا جايز نيست مگر براي رفتن به سه مسجد
تقدير، هرگز صحيح نيست؛ زيرا هيچ آس فتوا به حرمت تمام 

آري، . نداده است... سفرهاي سياسي، تجاري، اقتصادي، تفريحي و
هٴ مثل سفر به عنوان فرار از جبهحرام باشد، هٴ سفري آه به انگيز

، حرام ...نبرد حق بر ضد باطل، فرار از طلبكار با امكان تأديه
 .است
؛ ...ال ُتشَّد الّرحال إلي مسجد من المساجد إال إلي ثالثة مساجد) ب

مسافرت براي رفتن هيچ مسجدي از مساجد دنيا جايز نيست، مگر 
ر مناسب مستثنا نيز البته اين تقدي... . براي رفتن به سه مسجد

 بدين ترتيب اين حديث . هست
 
 

                                                 
 .به نقل از حاآم و ذهبي ١٦٣، ص ٥الغدير، ج ـ  ١
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ارتباطي با سفر زيارتي به مشاهد مشرفه ندارد، بلكه به 

 .سفرهايي آه به مساجد باشد، نظر دارد
اگر روايت سند درستي داشته باشد، داللت بر حرمت سفر  ـ ٣

آند، بلكه ارشاد و راهنمايي به اين نكته است آه سفر براي  نمي
فايده  دليل و بي مذآور، سفري بيهٴ گان ه غير از مساجد سهرفتن ب

ديگر مساوي هستند و شّد  مساجد دنيا نسبت به يكهٴ است؛ زيرا بقي
عالم بزرگ اهل سنت، . رحال به سوي يكي از آنها دليلي ندارد

ابوحامد غزالي بعد از ذآر فضايل مكه، مدينه و سرزمين مقدس 
 :گويد مي) مسجد االقصي و حوالي آن(

ها از جهت فضيلت با هم مساوي هستند، مگر مرزهاي  سرزمينهٴ بقي
از اين . آشور اسالمي آه اقامت در آنجا داراي فضيلت بزرگي است

صلي (پيامبر اآرم ) ديگر هستند ها مساوي يك آه ساير مكان(جهت 
ال تشد الرحال إّال إلي ثالثة « :فرمود) هللا عليه و آله و سلم

خي از علما با استدالل به اين حديث فتوا به منع بر .»...مساجد
اند، ليكن  سفر زيارت مشاهد مشّرفه و قبور علما و صلحا داده

 ترديد بي. اند گونه فتوا داده براي من روشن نيست آه چرا اين
صلي هللا عليه و (پيامبر اآرم . مورد سفارش و دستور است» زيارت«

ا از زيارت قبور نهي شما ر] در گذشته: [فرمود) آله و سلم
آنُت نهيتكم عن « به زيارت قبرها برويد؛] ، ليكن اآنون[آردم  مي

 .١»زيارة القبور فزوروها و ال تقولوا هجرا
 مربوط به مساجد است و نظري » ال ُتشّد الرحال« بنابراين، حديث

 
 

                                                 
وقتي به او اعتراض . را زيارت آرد آه عايشه قبر برادر خود، عبدالرحمان چنانـ  ١

از زيارت قبور نهي آرد، ليكن ) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول خدا : آردند، گفت
شايد نهي، از آن جهت بود .). ١٨٠، ص ٥الغدير، ج (بعدًا دستور به زيارت قبور داد 

ماني آه در آن زمان بيشتر مردگان از مشرآان بودند و امر بعدي به زيارت قبور ز
 .صادر شد آه مردگان مسلمان زياد شدند
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سّرش آن است آه غير از سه مسجد . به سفر زيارتي به مشاهد ندارد

آه  ديگر هستند و شهري نيست، مگر آن مساجد مثل يكهٴ مذآور، بقي
رو دليلي ندارد آه آسي از جايي به جاي  از اين. داراي مسجد است

آري، اگر جايي . ديگر سفر آند تا در فالن مسجد نماز بخواند
توان به جايي آه مسجد دارد، سفر آرد،  مسجد نداشته باشد، مي

اما مشاهد . نقل مكان آرد توان در جايي آه مسجد دارد بلكه مي
ديگر نيستند، بلكه برآت زيارت هر مشهدي به  مشرفه مساوي يك

 .صاحب آن مشهد نزد خداستهٴ درجهٴ انداز
 :گويد سپس مي

دانستم آيا قائل به حرمت سفر به مشاهد مشرفه، قائل  اي آاش مي
به منع سفر براي رفتن به زيارت قبور انبياي بزرگ الهي، مثل 

است؟ چنين چيزي بسيار ) السالم عليهم... (موسي، يحيي و ابراهيم،
جايز ) السالم عليهم(اگر سفر براي زيارت قبور انبيا . بعيد است

سفر براي زيارت قبور اوليا، علما و صلحا ] آه جايز است[باشد 
 .١نيز جايز خواهد بود

 :دو نكته در اينجا قابل توجه است
هاي ديگري نيز نقل شده  صورت به »...ال تشد الرحال« روايت) الف
. ٢شود به سه مسجد ؛ سفر مي»ُتشَدُّ الّرحال إلي ثالثة مساجد« :است

إنما يسافر إلي « :قال) صلي هللا عليه و آله و سلم(أّن رسول هللا 
 اين . ٣»ثالثة مساجد مسجد الكعبة و مسجدى و مسجد إيلياء

 
 

                                                 
، آتاب اسرار الحج، فصل اول، باب فضيلة المدينة ٢٤٤، ص ١إحياء العلوم، ج ـ  ١

اي  ، آتاب آداب السفر، باب اول نيز اشاره٢٤٧، ص ٢الشريفة علي ساير البالد؛ در ج 
 .به مطلب آرده است

 .١٢٧، ص ٢صحيح مسلم، ج ـ  ٢
 .همانـ  ٣
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د سفر آردن براي آند احتمال غزالي را آه گفته بو متن تأييد مي

 .دليل است رفتن به ساير مساجد بي
عاِلمي همانند غزالي در ميان اهل سنت از چنان جايگاهي ) ب

هٴ نكت. پوشي نيست برخوردار است آه آالم او به آساني قابل چشم
وي اين است آه نه تنها زيارت قبور انبياي هٴ جالب توجه در گفت

داند، بلكه زيارت  ا جايز ميو سفر براي آن ر) السالم عليهم(الهي 
قبور اوليا، علما و صلحا و سفر براي اين منظور را نيز جايز 

حال چگونه فقهاي وهابي سفر براي زيارت قبر نبي اآرم . داند مي
 .دانند، روشن نيست را جايز نمي) صلي هللا عليه و آله و سلم(
يز آن نهٴ اگر اصل مشروعيت چيزي اثبات شود، مقدمات منحصر ـ ٤

ترديدي نيست آه نماز خواندن در . بدون ترديد مشروع خواهد بود
هر مسجدي از مساجد دنيا جايز است، چنان آه ترديدي در مشروعيت 

اي در  بنابراين شبهه). گونه آه گذشت همان(زيارت قبور نيست 
جواز مسافرت براي رفتن به هر مسجدي از مساجد دنيا يا براي 

آه  مراقد منور نيست، به ويژه آن رفتن به سوي قبور مطهر و
آري، ممكن است به . بسياري از روايات در صدد تشويق زيارت است

آه اصطالحًا آنها را  برخي مسائل ديگر، مانند نهي والدينهٴ مالحظ
ليكن اين حرمت، عارضي . حرمت پيدا آند گويند عناوين ثانويه مي

ز حاللي ممكن آه هر چي است و ارتباطي با اصل سفر ندارد، چنان
 .است به لحاظ عناوين ثانويه حرمت پيدا آند

خوار دستگاه اموي در ساختن و  رسد جّعاالن جيره به نظر مي ـ ٥
اند و آن را براي  آار نبوده گونه احاديث ساآت و بي پرداختن اين

) السالم عليهم(مندان به اهل بيت عصمت و طهارت  مخالفت با عالقه
آه حرم  د تا مثال ً فضيلت مسجد آوفه راساخته يا پرداخته باشن

مخدوش آنند؛ زيرا فضايل  است) السالم عليه(اميرالمؤمنين 
از امام صادق . فراواني براي مسجد آوفه نقل شده است

صالحي هٴ مقّرب، نبي مرسل و بندهٴ فرشت: رسيده است) السالم عليه(
سول ر. آه در مسجد آوفه نماز گزارده است وجود ندارد، مگر آن

 ) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 
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در شب معراج از آنجا عبور آرد، از پروردگار خويش اجازه گرفت 

يك نماز واجب در آن برابر . و دو رآعت نماز در آنجا گذارد
ما « هزار نماز و يك نافله در آن برابر پانصد نماز ثواب دارد؛

الٌح إّال و قد صّلي فيه و بقى ملٌك مقّرٌب و ال نبىٌّ مرسٌل و ال عبٌد ص
إّن رسول هللا صلي هللا عليه و آله و سلم مّربه ليلة ُأسرى به فاستأذن 
رّبه فصّلي فيه رآعتين و الصالة الفريضة فيه ألف صالة و النافلة 

اگر : رسيده است) السالم عليه(از امام باقر . ١»...خمس مأة صالة
هاي دور  لي است از راهدانستند مسجد آوفه داراي چه فضاي مردم مي

نماز واجب در . آردند براي رفتن به آنجا زاد و راحله تهيه مي
آن معادل يك حج و نماز نافله خواندن در آن معادل يك عمره 

لو يعلم الناس ما فى مسجد الكوفة ألعّدوا له الزاد و « است؛
الرواحل من مكان بعيد، إّن صالة فريضة فيه تعدل حّجة و صالة 

رسيده آه از ) السالم عليه(از امام رضا  ٢»تعدل عمرةنافلة 
چهارتا : نقل آرده است) السالم عليه(پدرانش، از اميرالمؤمنين 

مسجدالحرام، مسجد : از قصرهاي بهشتي در دنياست آه عبارتند از
المقدس و مسجد  ، مسجد بيت)صلي هللا عليه و آله و سلم(النبي 
المسجدالحرام، و مسجد : لدنياأربعة من قصور الجنة في ا« آوفه؛

المقدس و مسجد  الرسول صلي هللا عليه وآله و سلم و مسجد بيت
آري، اگر روايات مزبور به صورت اثباتي وارد شد شده . ٣»الكوفة

آه در دو روايت ديگر صحيح مسلم آمده است، اشكالي  باشد، چنان
ضي با دو دليل ُمْثِبت تعار: گويند آيد و به اصطالح مي پيش نمي

 .ديگر ندارند يك
ال ُتشّد الّرحال إّال إلي « :در روايات ما نيز آمده است: ١تذآر 

المسجدالحرام، و مسجد رسول هللا صلي هللا عليه و آله و : ثالثة مساجد
 ليكن  ٤»سّلم و مسجد الكوفة

 
 

                                                 
 .٣٥٩، ص ٨٠، ج بحارـ  ١
 .٣٧٦همان، ص ـ  ٢
 .٣٨٠، ص ٩٦همان، ج ـ  ٣
 .٣٧٩همان، ص ـ  ٤
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وقتي اين روايت را با ساير رواياتي آه فضايلي را براي ديگر 

، جمع آنيم، به معناي اثبات آمال برتر ١آند مساجد اثبات مي
صلي هللا عليه و آله (مسجدالحرام، مسجدالنبي (گانه  براي مساجد سه

آه مساجد ديگر مورد اشاره و  است، ضمن آن) و مسجد آوفه) و سلم
مانند آنها داراي فضايل مخصوص به خود است و براي ادراك آن 

در حقيقت اين . ب استخو) شّد رحال(فضايل، بار بستن و آوچ آردن 
الصالة لجار المسجد إال فى المسجد إّال أن يكون له « روايت، مانند

است آه اشاره به نفي آمال از نماز در خانه » عذٌر أو به عّلةٌ 
 .آه نمازش در خانه صحيح است دارد، ضمن آن

هاي علوم  عنوان شّد رحال براي فراگيري حديث و ساير رشته: ٢
يي مطرح است چنان آه محّدثان بزرگ و دين ديني در جوامع روا

آردند تا حديث  قدر سختي سفرهاي طوالني را تحمل مي پژوهان گران
 .يا مطلب ديني ديگري را بياموزند

نفر، طبق تفسير معروفِ آن سند معتبري است براي شّد رحال هٴ آي: ٣
 .جهت فراگيري علم

راك فيوضات ما براي اد: گويند ها مي گاهي برخي از وهابي ـ ٦
آنيم، ليكن وقتي آه آنجا رفتيم، قبر  مسجدالنبي شّد رحال مي

. آنيم را زيارت مي) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم 
شويم و هم با  بنابراين، هم به فيض زيارت آن حضرت نايل مي

 .آنيم محتواي حديث شّد رحال مخالفت نمي
ن، متشرعان و زائران دراز دامن عالماهٴ ليكن اين سخن با سير

 :اسالمي هماهنگ نيست؛ زيرا
هاي مختلف اسالمي از  از صدر اسالم تاآنون رسم بوده آه فرقه) الف

آمدند تا قبر مطهر رسول اآرم  نقاط دور و نزديك به مدينه مي
 هٴ توان هم نه مي. را زيارت آنند) صلي هللا عليه و آله و سلم(
 
 

                                                 
، )٢٦، ص٩٩بحار، ج(، مسجد ُبراثا در بغداد )٣٨٠، ص٩٦بحار، ج(مانند مسجداالقصي ـ  ١

، ٩٧؛ بحار، ج٧٠، ص٨آامل الزيارات، باب (مسجد سهله در آوفه و ساير مساجد آن 
 ....و) ٤٣٤ص
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اينها هٴ توان گفت هم آرد و نه ميها را متهم به شرك  اين گروه

صلي (فقط براي نماز خواندن و ادراك فيوضات مسجد پيامبر اآرم 
. روند آنند و به مدينه مي شّد رحال مي) هللا عليه و آله و سلم

زماني سابقه نداشته آه مردم هٴ شاهدش آن است آه در هيچ بره
آن آه براي ادراك فيوضات مسجداالقصي به آن ديار بروند، با 

 .نماز خواندن در آنجا فضيلت فراواني دارد
زهرا هٴ دخت رسول خدا، فاطم طور آه گذشت گرامي همان) ب
رفت و بالل از شام براي زيارت  هر جمعه به ُاُحد مي) عليهاالسالم(

آسي . به مدينه رفت) صلي هللا عليه و آله و سلم(قبر پيامبر اآرم 
يا موّحد بزرگ حبشي را متهم ) معليهاالسال(زهرا هٴ تواند فاطم نمي

 ).معاذ هللا(به شرك آند 
 

 اعتدال در ثناگويي
نه تنها تفريط، زشت و ناپسند است و آن را جز از جاهل و 

روي نيز منشأ  توان انتظار داشت، بلكه افراط و زياده نابخرد نمي
ال تري الجاهل إال مفرطًا أو « :و سرنوشتي غير از اين ندارد

از هر دو گروه ) السالم عليه(رو اميرالمؤمنين  ز اينا. ١»مفّرطاً 
گونه اعمال  آراهت داشت و ياران و اصحاب خود را از ارتكاب اين

شارح معتزلي . ٢»هلك فّى رجالن محبٌّ غاٍل و مبغٌض قالٍ « :آرد نهي مي
به ) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم : البالغه آورده است نهج

تو همانند عيسي بن مريم : فرمود) السالم هعلي(اميرالمؤمنين 
هستي آه از يك سو يهوديان او را مورد بغض و ) عليهماالسالم(

آينه قرار دادند و به مادرش بهتان زدند و از سوي ديگر 
ها در اظهار دوستي به وي افراط آردند و او را از قدر  نصراني

به او و نسبت خدايي و پسر خدا بودن [منزلتش باالتر بردند 
فيك مثٌل من عيسي بن مريم أبغضتْه اليهود فبهتْت ُأمَّه و « ]:دادند

 بعضي از متعصبان  ٣»أَحّبته الّنصاري فرفعْته فوق قدره
 
 

                                                 
 ).٧٠البالغه، حكمت  نهج(بيني هل افراط يا تفريط ميپيوسته جاهل را اـ  ١
دوستي آه در اظهار دوستي به من افراط و : دو گروه دربارهٴ من هالك شدندـ  ٢

البالغه، حكمت  نهج(آند و دشمني آه در دشمني با من تندروي داشته باشد روي مي زياده
١١٧.( 
 .١٢٧، شرح خطبهٴ ٢٨٥، ص ٨البالغه، ج  شرح نهجـ  ٣
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تندرو همانند خوارج نگون بخت و سيه رو آن حضرت را تا حضيض 

آوردند و سرانجام به قصد تقّرب به خدا خون او را  آفر پايين مي
نمايان افراطي از روي عشق و  اي از دوست قابل، عدهدر م. ريختند

اما خود آن حضرت . ١عالقه، او را تا سر حّد خدايي باال بردند
 :دانست خويش ميهٴ پيوسته عبوديت و بندگي خدا را بزرگترين مشخص

صلي هللا عليه و (و در برابر رسول خدا  ٢»إّنما أنا عبٌد من عبيدهللا«
إنى ألخو رسول « :آرد و وزير معرفي مي خود را برادر) آله و سلم
 :من غالمي از غالمان او هستم: فرمود و گاهي نيز مي ٣»هللا و وزيره

 .٤»أنا عبٌد من عبيد محمد صّلي هللا عليه و آله و سّلم«
 
 
 

                                                 
شود برخي افراد در مقام مّداحي و  هاي اخير نيز مشاهده مي متأسفانه در سالـ  ١

آنند و در  معرفي مي... ثناخواني، خود را علي اللهي، زهرا اللهي، حسين اللهي و
سازند و انگيزهٴ  مجالس و محافل عمومي اين شعارها را به صورت رسمي و علني مطرح مي

حساسات، بازي با عواطف مردم، اشك گرفتن از مردم و اصلي آنان مجلس گرداني، تحريك ا
) السالم عليهم(آنند اين آار، خدمت به اهل بيت عصمت و طهارت  امثال آن است و گمان مي

، بهانه به دست دشمنان و . است اين افراد بايد توجه داشته باشند آه اين آارها اّوال ً
د، در نتيجه نه تنها خدمت به اهل بيت شو دهد و زمينهٴ سوء استفادهٴ آنها مي مغرضان مي

نيست، بلكه خيانت به آن پيشوايان نور و خيانت به مرام و مسلك آنان ) السالم عليهم(
ثانيًا، اگر آسي از روي علم و عمد اين آلمات را بر زبان آورد، به ارتداد . است

ن نيز قابل شود و ارتداد داراي حكم آالمي بسيار صعب است و احكام فقهي آ منتهي مي
ثالثًا، اين قبيل آارها اساسًا با شيوه و مرام اهل بيت . تحمل نخواهد بود

: به يكي از اصحاب خود فرمود) السالم عليه(امام صادق . در تضاد است) السالم عليهم(
خواهيد  شود، يعني دربارهٴ ما هر چه مي بناي بيش از اندازه نسازيد آه ويران مي

ال ترفع البناء فوق طاقته ! يا اسماعيل« خلوق بودن باال نبريد؛بگوييد، ليكن از حّد م
امام صادق ). ٢٧٩، ص ٢٥بحار، ج (» فينهدم، اجعلونا مخلوقين و قولوا فينا ماشئتم

در بيان ديگري ابتدا سوگند ياد آرده آه ما جز بنده و برگزيدهٴ خدا ) السالم عليه(
گاه آساني را آه دربارهٴ آنها  آن. داريمنيستيم و استقاللي در دفع ضرر و جلب منفعت ن

آزارند،  اينها با اين آارهاي خود نه تنها خدا را مي: آنند لعن آرد و فرمود غلّو مي
را در قبر آن حضرت و اميرالمؤمنين، ) صلي هللا عليه و آله و سلم(بلكه رسول خدا 

 آزارند؛ را مي) مالسال عليهم(فاطمه، امام حسن، امام حسين، امام سجاد، امام باقر 
ويلهم ... فوهللا ما نحن إّال عبيدالذى خلقنا و اصطفانا، ما نقدر علي ُضرٍّ و ال نفع...«

لقد آذوا هللا و آذوا رسوله صلي هللا عليه و آله و سلم فى قبره و ! ما لهم لعنهم هللا
ت هللا أميرالمؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن على صلوا

 ).٢٨٩، ص ٢٥بحار، ج(» ...عليهم
 .٦، ص ٢٦بحار، ج ـ  ٢
 .٢٤٠، ص ٣٨همان، ج ـ  ٣
 .٩٠، ص ١آافي، ج ـ  ٤
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روي اختصاص به  قبح افراط و تفريط و ُحسن اعتدال و ميانه

علماي . اري استامور جهٴ ثناگويي و تمجيد ندارد، بلكه در هم
آه غرض علم اخالق، رسيدن به  اعتدال در هر خصلتي: گويند اخالق مي
اي است آه از دو طرف به ُخلق  همان ُخلق متوسط پسنديده آن است

مذموم احاطه شده است و اندآي انحراف، موجب خروج از اين 
 مثالً . آشاند گردد و انسان را به افراط يا تفريط مي اعتدال مي

ُخلق متوسط است آه دو طرف افراط و تفريط آن مذموم  »شجاعت«
 است و اگر به تفريط برسد،» تهور« است، اگر به افراط برسد،

 ....است و» ُجبن«
براي برحذر داشتن ديگران از غلّو و ) السالم عليه(حضرت علي 

صلي هللا عليه و (افراط و نيز براي تواضع در برابر پيامبر اآرم 
در . آرد هار بسياري از آماالت خود اجتناب مياز اظ) آله و سلم

اگر بخواهم ! به خدا سوگند: هاي آن حضرت آمده است يكي از خطبه
آارهاي هر يك از شماها را هٴ توانم محل ورود و خروج و هم مي

ترسم آه شما با شنيدن اين مطالب به رسول خدا  بگويم، ليكن مي
و مرا از او باالتر آفر بورزيد ) صلي هللا عليه و آله و سلم(

و هللا لو شئت أن ُأخبر آّل رجٍل منكم « گويم؛ جهت نمي از اين. بدانيد
بَمخْرجه و مْولجه و جميع شأنه لفعلت و لكن أخاف أن تكفروا فىّ 

صلي هللا عليه (پيامبر اآرم . ١»برسول هللا صلي هللا عليه و آله و سّلم
) السالم عليه(لي فضايل حضرت عهٴ نيز از نقل هم) و آله و سلم
هايي از  ترسيدم آه گروه اگر نمي: فرمود ورزيد و مي خودداري مي

عيسي بن هٴ ها دربار تو چيزي بگويند آه نصرانيهٴ امت من دربار
، مانند خدا بودن، پسر خدا بودن، [گفتند ) عليهماالسالم(مريم 

گفتم آه هرآس آنها را  ، مطالبي را مي...]حلول خدا در او و
گذشتي، خاك زير پايت را به قصد تبّرك  يد و تو بر او ميشن مي

و هللا لوال أنى ُأشفق أن تقول طوائٌف من ُأمتى فيك ما « :داشت برمي
قالت النصاري فى ابن مريم، لقلُت فيك اليوم مقاال ً ال تمّر بأحٍد 

 .٢»من الناس إال أخذوا التراب من تحت قدميك للبرآة
 
 
 

                                                 
 .١٧٥البالغه، خطبهٴ  نهجـ  ١
 .٢٤٧، ص ٣٨؛ بحار، ج ١١٣، شرح حكمت ٣٦٠، ص ١٨البالغه، ج  شرح نهجـ  ٢
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ترين شرايط تعريف و  روي يكي از ضروري يانهبنابراين، اعتدال و م

از اميرالمؤمنين . تكريم آن ذوات نوراني و مقدس است
روهايي  من ميانههٴ بهترين مردم دربار: رسيده است) السالم عليه(

خيرالّناس فّى حاال ً « :بندند روي پاي هستند آه به اعتدال و ميانه
هرگونه ثناگويي روي در  اين ميانه. ١»النمط األوسط فألزموه

الثناء بأآثر من اإلستحقاق َمَلٌق و التقصير عن « :ضرورت دارد
 .٢»اإلستحقاق عىٌّ أو حسدٌ 

 

 زيارت جامعه و توهم غلوّ 
اطهار هٴ سراسر زيارت جامعه، مملو از ذآر آماالت و فضايل ائم

است و زائر با نهايت احترام و ادب در آستانشان ) السالم عليهم(
گونه غلّو و  آند، ليكن هيچ اخالص، خضوع و خشوع مياظهار ارادت، 

 :اغراقي در آن وجود ندارد؛ زيرا
، آنچه آه در بيان بلند هادي امت  آمده، ) السالم عليه(اّوال ً

هدايت امت به بخشي از آماالت آن انوار پاك است و گرنه فضايل 
جهت زائر در پايان اين  از اين. آن ذوات مقدس بيش از اينهاست

آورد تا خود را از امواج  نوي بلند عشق به اظهار عجز رو ميمث
فضايل و آماالت آنان برهاند و در يك هٴ اقيانوس ناپيدا آران

شما بيش از آنچه من شماره آردم ! سروران من: گويد جمله مي
پايان زيارت . توانم دانم و نمي هستيد، ليكن من بيش از اين نمي
موالّى ال ُأحصى « :را پاياني نيستمن، پايان من است و گرنه شما 

 .»...ثنائكم و ال أبلغ من المدح آنهكم و من الوصف قدرآم
بعد از برحذر داشتن آامل تّمار از غلّو ) السالم عليه(امام صادق 

رسد  آنچه از علم ما آه به شما مي: شايد بتوانيم بگوييم: فرمود
 چيزي جز الف غيرمعطوفه نيست؛ 

 
 

                                                 
 .١٢٧البالغه، خطبهٴ  نهجـ  ١
قاق و شايستگي تمّلق و چاپلوسي است و آمتر از ثناگويي و ستودن بيش از استحـ  ٢

 ).٣٤٧البالغه، حكمت  نهج(استحقاق ناشي از درماندگي يا حسادت است 
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ما خرج إليكم من علمنا إّال ألفًا : قولو عسي أن ن...«

يعني » غيرمعطوفه« :گويد مي) هللا رحمه(مجلسي هٴ عالم ١»غيرمعطوفة
) ا ( شد  گونه نوشته مي نصف حرف؛ زيرا در خط آوفي حرف الف، اين

آه نصف آن مستقيم و نصف آن معطوف بود و الف غيرمعطوفه، يعني 
بنابراين، از . ٢استالفي آه فقط نصف مستقيم آن نوشته شده 
يك حرف آن نيز بيان هٴ بيست و هشت حرف زبان عربي، حتي به انداز

 .نشده است
تمام هٴ هاي آامل و خلفاي الهي، آين سّرش آن است آه آن انسان

هاي بزرگ او هستند و خدا را  نماي جمال و جالل الهي و آيه
ا هللا آيٌة م« :فرمود) السالم عليه(اي برتر از آنان نيست علي  نشانه

السالم عليك يا آية « :گوييم و در زيارت آن حضرت مي ٣»أآبر مّنى
ناپذير است،  گونه آه اوصاف آمال الهي پايان و همان ٤»هللا العظمي

حضرت . داران آن جميل مطلق نيز پايان ندارد اوصاف آمال آينه
خواهيد  در فضل و برتري ما هرچه مي: فرمايد مي) السالم عليه(علي 

وييد، ليكن بدانيد آه نه تنها به حقيقت فضايلي آه خدا براي بگ
نيز  ٥رسيد، بلكه به اندآي از آن ما قرار داده است نمي

رسيد؛ زيرا ما آيات و داليل خدا، حّجت، خليفه و جانشين،  نمي
ال تسّمونا أربابًا قولوا « ؛...امين، وجه، چشم و زبان او هستيم
لغوا من فضلنا آنَه ما جعله هللا فى فضلنا ما شئتم فإنكم لن تب

لنا و ال معشار العشر، ألّنا آيات هللا و دالئله و حجج هللا و خلفاؤه و 
 .٦»...ُأمناؤه و وجه هللا و عين هللا و لسان هللا

 
 
 

                                                 
 .٢٨٣، ص ٢٥بحار، ج ـ  ١
 .همانـ  ٢
 .٣، ص ٣٦همان، ج ـ  ٣
 .در هفده ربيع االول) السالم عليه(، زيارت علي ٣٧٣، ص ٩٧همان، ج ـ  ٤
آه  صدم است، ليكن معناي آنايي از آن مراد است چنان به معناي يك» معشارالعشر«ـ  ٥

 .در متن آمده است
 .٦، ص ٢٦بحار، ج ـ  ٦
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ثانيًا، مرز غلّو خارج آردن آنان در مقام تعريف و تمجيد از 

هرگز غلّو  دايره عبوديت است و گرنه ثناگويي در اين محدوده
لذا فقهاي بزرگوار شيعه ضمن فتوا به حرمت سجده براي . نيست

آنچه را آه گروهي از شيعه به صورت سجده نزد : اند غير خدا گفته
دهند مشكل است  انجام مي) السالم عليهم(قبر اميرالمؤمنين و ائمه 

آه به قصد شكر خداي  آه انسان قائل به جواز آن شود مگر آن
دراِك توفيق زيارت باشد؛ يحرم السجود لغيرهللا تعالي براي ا

فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر ... تعالي
السالم مشكٌل إّال أن يقصدوا  أميرالمؤمنين و غيره من األئمة عليهم

حضرت علي . ١به سجدة الشكر لتوفيق هللا تعالي لهم إلدراك الزيارة
رز عبوديت خارج نكنيد و به ما را از م: فرمود) السالم عليه(

خواهيد در فضيلت ما  سرحّد ربوبيت نرسانيد، آن گاه هرچه مي
. بگوييد، ليكن بدانيد آه حق ثناگويي ما را ادا نخواهيد آرد

هٴ آه دربار ما بپرهيزيد و همانند نصاريهٴ از غلّو آردن دربار
نباشيد، آه من از غلّوآنندگان  غلو آردند) السالم عليه(عيسي 

ال تتجاوزوا بنا العبودية ثّم قولوا ما شئتم و لن « زارم؛ بي
ٌء من  تبلغوا و إياآم و الغلّو آغلّو الّنصاري فإّنى برى

 .٢»الغالين
ثالثًا، يكي از آداب زيارت اين است آه زائران زيارت خود را با 

آه صدبار اعتراف به  تكبيرات صدگانه شروع آنند، يعني بعد از آن
، به ٣ند و او را از هر وصف و ثنايي برتر دانستندعظمت خدا آرد

 و شمارش آماالت آنان ) السالم عليهم(ثناگويي اهل بيت 
 
 

                                                 
 .٢٤، مسئلهٴ ٣٠العروة الوثقي، آتاب الصالة، فصل ـ  ١
 .٢٧٤، ص ٢٥بحار، ج ـ  ٢
: پرسيد) السالم عليه(امام . هللا اآبر: گفت) السالم عليه(شخصي در حضور امام صادق ـ  ٣

با اين بيان، : فرمود) السالم عليه(امام . از هر چيز: زرگتر است؟ گفتاز چه چيز ب
بگو، خدا بزرگتر از آن است آه به : پس چه بگويم؟ فرمود: پرسيد. خدا را محدود آردي

أهللا أآبر من « :السالم أهللا أآبر فقال عليه: السالم وصف درآيد؛ قال رجل عند الصادق عليه
آيف أقول؟ فقال : فقال الرجل حّددته :السالم ٍء فقال عليه من آّل شى: فقال ؟»ءٍ  أّى شى
 ).٣٦٦، ص ٨١بحار، ج (» هللا أآبر من أن يوصف: قل :السالم عليه
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تكبيرهاي صدگانه براي : گويد مي) هللا رحمه(مجلسي اول . بپردازند

تفهيم اين نكته است آه عظمت و آبريايي از آن خداست؛ ليدّل علي 
نيز در ) هللا رحمه(محدث قمي . ١أّن الكبرياء و العظمة هللا تعالي

آه مجلسي اول  شايد وجه تكبير، چنان: گويد ابتداي همين زيارت مي
گفته، اين باشد آه اآثر طباع مايلند به غلو، مبادا از عبارات 

سبحانه و تعالي  امثال اين زيارات به غلّو افتند يا از بزرگي حق
 .٢غافل شوند يا غير اينها

شمارش مقداري از آماالت به توحيد ناب باز  چنين زائر بعد از هم
گونه آه  دهد، آن گردد و شهادت به وحدانيت و يگانگي خدا مي مي

أشهد أن ال إله « :دهند خود خدا، مالئكه و اولوا العلم شهادت مي
إال هللا وحده ال شريك له آما شهدهللا لنفسه و شهدت له مالئكته و 

گاه به  آن .»هو العزيز الحكيم ُأولوا العلم من خلقه ال إله إالّ 
صلي هللا (اين آماالت، يعني رسول اآرم هٴ عبوديت و رسالت سرسلسل

حتي  دهد تا اقرار آند ما سوي هللا شهادت مي) عليه و آله و سلم
هٴ برگزيدهٴ آرامت آن بندهٴ بر سر سفر )السالم عليهم(ائمه اطهار 

به اين آماالت اند و خود آن حضرت از برآت عبوديت  خدا نشسته
و أشهد أّن محمدًا عبده المنتجب و رسوله « :رسيده است

دهد  سپس ذآر فضايل آن پيشوايان نور را ادامه مي .»...المرتضي
تعالي و  آند آه مرز ميان واجب و در ضمن آن نيز همواره اقرار مي

را به سر حّد ) السالم عليهم(ممكنات را درهم نريخته و هرگز ائمه 
اهل بيت عصمت (شما : گويد مثال ً مي. نده استوجوب نرسا

خوانيد و به او راهنمايي  به سوي خدا مي)) السالم عليهم(
 .»...إلي هللا تدعون و عليه تدّلون و به تؤمنون« ؛...آنيد مي

آنيد، عامل به  مطيع فرمان الهي هستيد، قيام به امر او مي
بأمره العاملون  المطيعون هللا القّوامون« ؛...او هستيد وهٴ اراد

 ها نگه  شما را خداوند از لغزش .»...بإرادته
 
 

                                                 
 .٤٥٣، ص ٥روضة المتقين، ج ـ  ١
 .، مقدمهٴ زيارت جامعهٴ آبيره٨٩٨الجنان، ص  مفاتيحـ  ٢
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ها  ها ايمن گردانيد، از آلودگي پاك نمود و پليدي داشت، از فتنه

عصمكم هللا من الزلل و « را از شما دور گردانيد و تطهيرتان آرد؛
آمنكم من الفتن و طّهرآم من الدنس و أذهب عنكم الرجس و طّهرآم 

) السالم عليهم(گونه استقاللي براي ائمه  نابراين، هيچب .»تطهيراً 
 .غلو پيش آيدهٴ در اين زيارت مطرح نشده تا شبه

 

 منشور امامت
گونه از  زيارت جامعه، منشور بلند امامت و هدايت است آه سيل

آوهسار وجود هادي امت، حضرت ابوالحسن ثالث، علي بن محمد 
) ضل الصلوة و السالمعليه و علي آبائه و ابنائه اف(النقي 

اين منشور بلند، هرچند آه در لباس شرح فضايل . سرازير شده است
طاها هٴ الهي، يعني اسرهٴ هاي آامل و خلفاي برجست و آماالت انسان
بيان شده است، ليكن معارف ) السالم عليهم(اطهار هٴ و ياسين، ائم
واليي آن بسان سيلي بنيان آن اساس شرك و  عميق توحيدي

َآَند و با پيشروي به  گرايي را برمي پرستي و بنياد بيگانه انهدوگ
آامان حقيقت و معرفت ناب نبوي و  سوي دشت و َدَمن امت اسالم، تشنه

 .آند ولوي را سيراب مي
 

 سنگ دعاي جوشن آبير زيارت جامعه هم
است، يعني  ١آبيره، وزان دعاي جوشن آبيرهٴ وزان زيارت جامع

جوشن آبير، اسما و صفات فراواني از خدا  گونه آه در دعاي همان
 ذآر شده و خدا با هزار جلوه در 

 
 

                                                 
شود و با  آهن ساخته مي شود آه شبيه زره است و از جوشن در لغت به سالحي گفته ميـ  ١

اين دعاي شريف از آن جهت جوشن آبير نام . مانند پوشيدن آن از حمالت دشمن در امان مي
گرفت آه اگر آسي آن را بپوشد، يعني به صفات و اسماي حسناي ذآر شده در اين دعا 

 .ماند آلود شياطين جّني و انسي محفوظ مي مّتصف و متخّلق گردد، از آماج تيرهاي شرك
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اين دعا برون آمده تا دعاآننده او را با هزار ديده تماشا 
آند، معرفتش به او بيشتر شود و خود را بدان صفات مّتصف 

اطهار هٴ نيز در اين زيارت، ائم) السالم عليه(گرداند؛ امام هادي 
هاي گوناگون معرفي آرده تا زائر،  را با جلوه) مالسال عليهم(

هاي مختلف تماشا آند و سپس آنان را الگو و  ائّمه را از دريچه
خويش قرار دهد و با تأسي به آنها بر تعالي و تكامل خود هٴ اسو

اي است آه  به بيان ديگر، دعاي جوشن آبير، سفره. همت گمارد
شوند، زيارت  ذيرايي ميمهمانان آن با هزار نوع غذاي توحيدي پ

اي است آه مهمانان آن با انواع گوناگون غذاهاي  جامعه نيز سفره
بدين ترتيب دعاي جوشن . گيرند شناسي مورد تكريم قرار مي امام

فهماند آه سراسر  آبير در مقام الوهيت و ربوبيت به انسان مي
آند و جاي خالي وجود  نظام هستي را اسماي حسناي الهي اداره مي

از . آن قسمت را بر عهده بگيردهٴ ندارد تا غير خداي سبحان ادار
رو بايد چشم طمع از غير خدا فرو بست و به آسي جز او اميدي  اين

زيارت جامعه نيز در مقام خالفت الهي و امامت، جايي . نداشت
پس بايد دست آز . گذارد تا ديگران آن را پر آنند خالي باقي نمي

بيت  اهلهٴ اميد به خانهٴ و ديداز ديگران آوتاه آرد 
چنان آه ديگران نيز بايد چنگال طمع از . دوخت) السالم عليهم(

اندازي به خالفت، آوتاه آنند؛ زيرا با بودن افضل، نوبت به  چنگ
و با وجود معصوم مجالي براي غير معصوم نخواهد . رسد مفضول نمي

 .بود
مقدار معرفت آه ناشي از  بدون ترديد هر آسي با ديد خاص خود

 .نگرد به خدا مي اوست
به قدر بينش خود ٭٭٭٭  تو را چنان آه تويي هر نظر آجا بيند؟
 هر آسي آند ادراك

غضب، يكي از هٴ نگرد و ديگري از دريچ رحمت ميهٴ يكي از دريچ
انتقام، يكي از هٴ نگرد و ديگري از دريچ عفو و اغماض ميهٴ دريچ
نگرد و ديگري از  مهر ميهٴ دريچ
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شكر هٴ نگرد و ديگري از دريچ رزق ميهٴ قهر، يكي از دريچهٴ دريچ

به طور طبيعي عبادت افراد نيز براساس بينش و ادراآشان ... . و
 .١﴾و من الناس من يعبدهللا علي حرف﴿ :است

 ذات اقدس الهي هرگز محدود به هيچ يك از اين صفات نيست، بلكه
بر همين اساس، امام . ٢است، يعني مستجمع جميع آماالت است» هللا«

برخي از مردم . شناسان نيز در جريان امام شناسي مختلف هستند
آمرزش گناهان، هٴ دانند و برخي ديگر واسط رزق ميهٴ آنها را واسط
صلي هللا عليه و آله و (رسول خدا هٴ آنان ذري: گويند گروه سوم مي

رتند هستند و گروه چهارم معتقدند آه آنها وارث علم آن حض) سلم
 ... .و

هٴ اي به سرچشم به يقين هر يك از صفات امام معصوم دريچه
توان محدود به اين صفات  شناسي است، ليكن هرگز امام را نمي امام

و جانشيني » هللا« امام، انسان آاملي است آه خالفت. و آماالت آرد
ساالر شهيدان، حضرت امام . او را در نظام هستي برعهده دارد

هنگام اعزام سفير خود، حضرت مسلم بن عقيل ) لسالما عليه(حسين 
فلعمرى ما اإلمام إال الحاآم « :به مردم آوفه نوشت) السالم عليه(

بالكتاب، القائم بالقسط، الداين بدين الحق، الحابس نفسه علي 
) السالم عليه(آه در بيان امام حسين » حبس بر ذات خدا« ٣»ذات هللا

معيت امام است؛ زيرا اگر حبس بر آمده براي تذآر به ضرورت جا
الحابس نفسه « :فرمود شد و مثال ً مي صفتي از صفات خدا مطرح مي

 »علي رحمة هللا
 
 
 

                                                 
سورهٴ حج، آيهٴ (پرستند  از ميان مردم آساني هستند آه خدا را تنها بر يك حالت ميـ  ١
١١.(. 
گويند َعَلم است براي ذاتي  مي ، آه به آن لفظ جالله»هللا« آلمهٴ : شود اصطالحًا گفته ميـ  ٢

 آه اشتمال همهٴ آماالت در معناي اين آلمه اخذ شده آه داراي همهٴ آماالت است، نه اين
شود به ذاتي آه برخوردار از همهٴ  به بيان ديگر، با اين اسم مبارك اشاره مي. باشد

آماالت است، اما هر يك از ساير اسماي حسناي الهي اسم براي اشاره به صفتي خاص است، 
تسنيم، ج : ك.ر(رو هيچ اسمي جامعيت لفظ جالله را ندارد  از اين. نه ذات باري تعالي

 ).سورهٴ حمد ١، ذيل آيهٴ ٢٧٩، ص ١
امام، آسي است آه به آتاب خدا حكم و به قسط و عدل قيام ! به جان خودم سوگندـ  ٣

، ص ٢االرشاد، ج (آند، متدين به دين حق باشد و جان خويش را بر ذات خدا حبس آند 
٣٩.( 
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و امثال آن، جامعيت الزم را » الحابس نفسه علي غضب هللا« يا
 .شد داشت و يك ُبعدي مي نمي
برد و راه  خدا از تماشاي او لذت ميهٴ طور آه تماشاگر جلو همان

هاي انسان آامل و  آموزد، تماشاگر جلوه خّلق به اخالق الهي را ميت
برد و الگو و  خليفة هللا نيز، از تماشاي جمال و آمال او لذت مي

بدين ترتيب دعاي جوشن آبير يك . يابد تكامل خويش را ميهٴ اسو
دوره آالس توحيد و خداشناسي است آه معارف آن را امين وحي بر 

القا آرده، زيارت جامعه )  عليه و آله و سلمصلي هللا(رسول اآرم 
صلي هللا عليه و (نيز يك دوره امام شناسي است آه هادي آل محمد 

به رهپويان ) السالم عليه(، حضرت امام علي النقي )آله و سلم
 .مكتب امامت و سالكان طريق واليت آموخته است

 

 سند زيارت جامعه
ام شرعي فقهي، بحث سندي يكي از مقدمات رايج براي استنباط احك

است و بر اين اساس، ) السالم عليهم(روايات منقول از معصومان 
بندي  دسته... هاي صحيح، َحسَن، موثق، ضعيف و روايات را به دسته

ها جايگاه خاص و آاربرد  آنند و براي هر يك از اين دسته مي
تواند  اي قائل هستند، يعني برخي از اينها به تنهايي مي ويژه

مستند فتوا قرار گيرد، برخي از اينها در حّد تأييد آارآيي 
... . دارد، برخي از اعتبار ساقط است و اصًال آارآيي ندارد و

ليكن چنان آه روشن است اصل اين بحث، موضوعيت و ارزش ذاتي 
ندارد، بلكه طريقيت دارد و ارزش آن به اين است آه راهي براي 

رو  از اين. است) السالم عليه( اطمينان به صدور حديث از معصوم
: آند از هر راهي آه اين اطمينان حاصل شود، آفايت مي: اند گفته

خواه به عدالت راوي باشد يا به وثاقت وي، به علّو متن روايت 
باشد، يا به عمل آردن فقها به متن و اسناد به آن در مقام 

روايت  اند آه اگر متن لذا تصريح آرده. استدالل يا هر راه ديگر
اي بود آه صدور آن از  به گونه



 88

 
توان  شود و مي غيرمعصوم ممكن نبود، اطمينان مورد اشاره حاصل مي

 .الهي مطمئن شدهٴ به صدور آن از حجت بالغ
اي است آه هر منصفي صدور اين  آبيره به گونههٴ متن زيارت جامع

افزون بر آن . داند معارف بلند را از غير معصوم محال عادي مي
آه مرجع  آه خطوط آلي آن را با خطوط آلي معارف قرآن آريم

بيند و اين، چيزي است آه  هماهنگ مي نهايي در بررسي روايات است
 .آند نياز مي ما را از بحث سندي آن بي
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 ....سالم و درود بر شما ١السّالم عليكم؛ 

 
ضّد خصومت و به معناي شدت موافقتي است آه » سَِلمَ « از» سالم«

انقياد، صلح، رضا و امثال . گونه خالف و نزاعي در بين نباشد هيچ
 .٢آن از لوازم اين معناست

يعني سالمت از جانب » السالم عليكم« سالم به معناي سالمت است و
 .٣باد] مخاطبان[خدا بر شما 

 

 ترين ابزار تكريم آسان
ترين و  ترين، آسان سالم هنگام مقابل شدن با ديگران، سادههٴ مبادل

مخاطب  ارزشمندترين وسيله براي ابراز ارادت، تكريم وتعظيم
. سالم، نوعي تحّيت و درود است. وتحكيم پيوندهاي اجتماعي است

به معناي طلب حيات براي مخاطب است، خواه حيات » تحّيت« اصل
 . ٤ظاهري باشد يا حيات باطني، مادي باشد يا معنوي

 
 

                                                 
 .جاّر و مجرور و خبر آن است» عليكم« مبتدا،» السالم«ـ  ١
موافقة الشديدة فى الظاهر والباطن بحيث اليبقي خالف هو ما يقابل الخصومة وهو الـ  ٢

 ).»سلم« التحقيق،(فى البين و من لوازم هذا المعني مفاهيم اإلنقياد والصلح والرضا 
السالم عليكم أى السالمة من هللا عليكم : السالم يكون بمعني السالمة وقول الناسـ  ٣
 ).»سلم« العين،(
الحياة ظاهرة وباطنة، مادية ومعنوية لمن ُيحّيي  فمرجعها إلي طلب: أما التحيةـ  ٤

 ).»حىّ « التحقيق،(وهذا معني الدعاء له بالسالمة المطلقة أو بالبقاء 
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؛ تحيت بهشتيان، ١﴾ها سالمَتحيّتهم في﴿ :در قرآن آريم آمده است

طبق اين آيه، تحيْت انواعي دارد آه سالم، بهترين . سالم است
به اين . آنند از اين رو بهشتيان آن را انتخاب مي. آنهاست

آننده به آمك سالم، حيات همراه با سالمت، يعني آمال  ترتيب، سالم
در آند و  حيات نازل شده از جانب خداوند را براي مخاطب، طلب مي

است؛ چون سالم از اسماي حسناي » سالم هللا عليك« واقع، معناي آن
و مبدأ هر گونه سالم و سالمتي  ٢﴾هو الملكُ القّدوس السالم﴿ :خداست
 :اوست

؛ ٣الّلهّم أنت السالم و منك السالم و لك السالم وإليك يعود السالم
و  گيرد و از آِن توست سالم تويي و سالمتي از تو نشأت مي! خدايا

 .گردد به سوي تو نيز باز مي
از آنجا آه خداي متعال سالم است، سالم و جوابي آه ميان دو نفر 

هو ﴿ عبارت ديگري از) سالم عليك، عليك السالم(شود  رد و بدل مي
 .است ٤﴾األّول و االخر

 :توان گفت در معناي فقرات اين دعاي بلند مرتبه مي: ١تذآّر 
هاي آن ذات اقدس از آسيب  تمام آمالخداوند سالم است، يعني ) الف

 .عيب و گزند نقصْ سالم است
خداوند مبدأ فاعلي تمام آثار سودمند و با برآت است پس ) ب

 .مبدأ آغازين سالم نيز خداست
هٴ خداوند مالك تمام اسما و افعال و آثار و باالخره َمِلك هم) ج

م در بنابر اين، سال. اشياست و سالم نيز يكي از مماليك اوست
 .اختيار خداست

 
 
 

                                                 
 .١٠سورهٴ يونس، آيهٴ ـ  ١
 .٢٣سورهٴ حشر، آيهٴ ـ  ٢
» يرجع« ٥٧، ص٦در تهذيب األحكام، ج. ، تعقيبات مشترآهٴ نماز٥١مفاتيح الجنان، صـ  ٣

 .مده استآ» يعود« به جاي
 .٣سورهٴ حديد، آيهٴ ـ  ٤
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اشيا و پايان تمام امور و مقصد و نهايت هٴ خداوند، انجام هم) د
بنابر اين، مرجع . سائران صائر و تمام سالكاِن متحّول استهٴ هم

چون سالم از آلمات طيب : به بيان ديگر. پاياني سالم نيز خداست
يصعد إليه ﴿ :آند است و هر آالم طّيبي به سوي خداوند صعود مي

و صعود همان قوس رجوع و عود به طرف خداست، لذا  ١﴾الكلم الطيّب
 .بازگشت هر سالم به سوي خداست

را چنين » سالم« خداي سبحان بههٴ برخي سّر تسمي: ٢تذّآر 
 :اند دانسته

هر موجودي هر چه دارد به تسليم الهي است و او چنين نعمتي را 
ته و تسليم او همراه با سالمت در اختيار آن موجود گذاش

لذا خداوند خود را به طور مبالغه در اين وصف، .گردانيده است
 .٢ناميده است) به معناي مسلِّم و سالم دهنده(سالم 

 

 تحيت در عصر جاهليت
ديگر، قبل از اسالم، يعني در دوران جاهليت نيز  تحّيت نسبت به يك

 ؛»ك هللاحّيا« :شد، مانند هاي مختلف گفته مي وجود داشت و به صورت
؛ از نفرين و دعاي بد »أبيَت اللعن« دارد، خدا تو را زنده نگه

آنايه از اين آه از آاري آه تو را مستوجب (ديگران دور باشي 
؛ »أنعم صباحاً « ،)لعن، نكوهش و نفرين مردم گرداند، برحذر باشي

؛ خوش گرداند شامگاه تو »أنعم َمساءً « خوش گرداند بامداد تو را،
 ....و) صبح بخير و شب بخيرمعادل (را 

ها هم ناقص و يك ُبعدي بود و هم در طول زمان با  ليكن اين تحيت
 بعضي از 

 
 

                                                 
 .١٠سورهٴ فاطر، آيهٴ ـ  ١
ما من موجود إالّ و آّل ما َله بتسليم منه تعالي، فسّمي نفسه سالمًا مبالغًة فى هذه ـ  ٢

 ).١١٢شرح األسماء الحسني، ص (الصفة 
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بدين . هاي استعباد جاهلي همراه شده بود شوائب وثنّيت و رگه

گونه آه هميشه بايد مطيع نسبت به مطاع و طبقات پايين نسبت به 
و در شريعت رسول ر از اين. ١طبقات باال اين تحيات را بگويند

هاي اساسي آن  آه يكي ازبرنامه)صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 
پرستي است،  تالش براي براندازي عادات جاهليت و رسوم دوگانه

سالم مرسوم گرديد و مسلمانان موظف شدند سالمت محض را آه هٴ مبادل
هيچ عيب و نقصي، اعم از مرض، آفت، ذلت، حقارت، گزند دشمن، 

گونه آسيب جسمي و  هي در امور مادي و معنوي و خالصه هيچگمرا
اي  ديگر طلب آنند و در واقع مجموعه روحي در آن نباشد براي يك

از دعاها را در يك جمله خالصه گردانند، اگر چه تحيت از سنخ 
 .دعا نيست

 

 سالم، تحيتي الهي
 و بندگان صالح) السالم عليهم(بهترين تحيتي آه خدا براي انبيا 

 فرستد، نظير خود دارد سالم است آه گاهي آن را بدون واسطه مي
و گاهي از  ٣﴾سالم علي إبراهيم﴿ ،٢﴾سالم علي نوح في العالمين﴿

زبان يكي از اولياي خود، نظير آنچه آه از زبان آليم خويش به 
 .٤﴾والسالم علي من اّتبع الهدي﴿ :بندگان صالح خود ابالغ آرد

به دنيا ندارد، بلكه در مالقات با خدا البته اين سالم اختصاص 
شود  در قيامت نيز بهترين هديه و تحيتي آه نصيب بندگان صالح مي

 .٥﴾تحيتهم يوم يلقونه سالم﴿ :همين سالم است
 
 
 

                                                 
 .اء، سورهٴ نس٨٦، ذيل آيهٴ )آالم فى معني التحّية( ٣٣ـ  ٣٢، ص ٥الميزان، ج : ك.رـ  ١
 ).٧٩سورهٴ صافات، آيهٴ (ها  سالم بر نوح در همهٴ عالمـ  ٢
 .١٠٩سورهٴ صافات، آيهٴ ـ  ٣
 ).٤٧سورهٴ طه، آيهٴ (سالم و درود بر آسي آه از هدايت الهي پيروي آند ـ  ٤
سورهٴ احزاب، (آنند، سالم است  در روزي آه خدا را مالقات مي) بهشتيان(تحيت آنان ـ  ٥

دهد آه تحيت انواعي دارد و سالم يكي از بهترين  نيز نشان مي اين آيه). ٤٤آيهٴ 
 .آنهاست
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فرشتگان نيز با سالم از بهشتيان استقبال آرده، آنان را به 

ا سالم قال لهْم خََزَنُته﴿ :آنند نعمت الهي دعوت ميهٴ خوان گسترد
احتضار، هٴ گونه آه در لحظ همان. ١﴾عليكم ِطبْتم فاْدخلوها خالدين

الذين تتوّفاهم ﴿ :آنند ارواح آنها را با سالْم توّفي و قبض مي
 .٢﴾المالئكة طيّبين يقولون سالم عليكم

شوند  مؤمنان وارسته از هر آسي آه با او مواجه مي: حاصل آن آه
والمالئكُة يْدخلون ﴿ :از مالئكه آنند، هم تحيت و سالم دريافت مي

و هم از رفيقان و  ٣﴾سالٌم عليكم بما صبرتم ٭عليهْم من آلِّ بابٍ 
اساسًا چيزي جز . ٤﴾تحيُّتهم فيها سالمٌ ﴿ :سفران بهشتي خودشان هم

آند و از هرگونه  سالم، گوش آنها را در آن دارالسالم نوازش نمي
ال يسمعون فيها لغوًا ﴿ :آلود مبّرا هستند آالم لغو، بيهوده و گناه

 .٥﴾إالّ قيال ً سالمًا سالماً  ٭وال تأثيمًا 
لهم دار السالم ﴿ :آند معرفي مي» دار السالم« قرآن آريم، بهشت را

 .٧﴾وهللا يدعوا إلي دار السالم﴿ ،٦﴾عند ربهم
دارالسالم يا به معناي دارهللا است؛ زيرا سالْم اسمي از اسماي 

آه جهت تكريم و  ٨﴾م المؤمن المهيمنالسال﴿ :حسناي خداوند است
 تعظيم بهشت، آن را بدين 

 
 

                                                 
درودتان باد، پاآيزه شديد، پس داخل شويد و : گويند نگهبانان بهشت به آنان ميـ  ١

 ).٧٣سورهٴ زمر، آيهٴ (جاودانه بمانيد 
ن ستانند، در حالي آه طيب و طاهرند و به آنا آساني آه فرشتگان جان آنان را ميـ  ٢
 ).٣٢سورهٴ نحل، آيهٴ (درودتان باد : گويند مي
درودتان باد در مقابل :] گويند و مي[شوند  مالئكه از هر دري بر آنان وارد ميـ  ٣

 ).٢٣ـ  ٢٤سورهٴ رعد، آيات (صبري آه آرديد 
 .١٠سورهٴ يونس، آيهٴ ـ  ٤
 .٢٥ـ  ٢٦سورهٴ واقعه، آيات ـ  ٥
 ).١٢٧سورهٴ انعام، آيهٴ (السالم مهياست براي آنان در نزد پروردگارشان دارـ  ٦
 ).٢٥سورهٴ يونس، آيهٴ (آند  خداوند به دار السالم دعوت ميـ  ٧
 .٢٣سوره حشر، آيهٴ ـ  ٨
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در اين صورت،  نامند آه آعبه را بيت هللا مي اند چنان نام خوانده

 به» دار« هٴ يا اين آه اضاف اضافه، الميه و تقدير آن داٌر هللا است
اي است آه سالمت محض  بيانيه است و به معناي خانههٴ اضاف» السالم«

ساآنان آن چيزي جز سالمت ندارند؛ زيرا هيچ آفتي اعم از  باشد و
درد، فقر، رنج، مرض، فراق از محبوب، مرگ، پيري، تغيير و زوال 

 .در آنجا وجود ندارد... نعمت و
صلي هللا عليه و (با توجه به آنچه گذشت خداوند متعال به پيامبرش 

با : دفرمو ١آه پيوسته تحت تربيت و تأديب او بود )آله و سلم
اين تحيت، مؤمناني را آه به مجلس تعليم و تربيت تو حاضر 

إذا جائك الذين يؤمنون باياتنا فقل سالم ﴿ شوند، پذيرا باش؛ مي
بر همين اساس به ما نيز آموختند آه هنگام شرفيابي . ٢﴾عليكم

با جاري آردن همين تحيت بر  حتي پس از ارتحال به محضرشان
 .د را ابراز آنيمزبانمان، ارادت و اخالص خو

 

 سالم بر پيشوايان نور
) صلي هللا عليه و آله و سلم(به اعتقاد ما مرگ و حيات نبي اآرم 

 :يكسان است) السالم عليهم(معصومين هٴ و ائم
الّلهّم إّنى أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف فى غيبته آما 

أحياٌء أعتقدها فى حضرته وأعلم أّن رسولك وخلفائك عليهم السالم 
عندك يرزقون يرون مقامى ويسمعون آالمى ويرّدوَن سالمى وأّنك حجبت 

من در غيبت صاحب اين مزار و حرم ! ؛ خدايا ٣...عن سمعى آالمهم
 معتقد به  مانند حيات مبارك او شريف

 
 

                                                 
؛ پروردگارم تأديب »أّدبنى رّبى فأحسن تأديبى« :از آن حضرت نقل شده آه فرمودـ  ١

 ).٢٩، ح٣٩٢، ص٥تفسير نورالثقلين، ج(مرا بر عهده گرفت پس نيكو تربيتم آرد 
 .٥٤سورهٴ انعام، آيهٴ ـ  ٢
 .هاي شريف ، فصل آداب زيارت، اذن دخول حرم٥٣٤مفاتيح الجنان، صـ  ٣
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صلي هللا عليه و (دانم آه رسول تو  من مي! خدايا. احترامش هستم

اند و پيش تو روزي  زنده) السالم عليهم(و خلفاي تو ) آله و سلم
شنوند و سالمم را جواب  بينند، آالم مرا مي خورند، مرا مي مي
 .دهند، ليكن تو آالم آنها را از گوش من پوشاندي مي

صلي هللا عليه و آله و (نيز از پيغمبر اآرم ) السالم عليه(علي 
 ؛ هرآس از١»يموت من مات منا وليس بمّيت« :نقل آرده است) سلم

 .مرده نيست] ولي در حقيقت[ميرد  مي] به ظاهر[ميرد  ما آه مي
 

 )السالم عليهم(معناي حيات ائّمه 
ي است آه »زنده ياد« روشن است آه اين حيات و زنده بودن غير از

آيد و سعدي  از نام نيك و پيش قدم بودن در آارهاي خير پديد مي
 :به آن چنين سروده استهٴ با اشار
مرده آن است آه نامش به ٭٭٭٭  ام نميرد هرگزمرد نكون سعديا

 نكويي نبرند
 :نيز سروده است

نمرد آه  نوشين روان٭٭٭٭  قارون هالك شد آه چهل خانه گنج داشت
 ٢گذاشت نام نكو

 خاآش چنان بخورد آزو٭٭٭٭  وآن پير الشه را آه سپردند زير خاك
 استخوان نماند

سي گذشت آه نوشين گرچه ب٭٭٭٭  روان نوشين فّرخ نام است زنده
 نماند روان

بر  زان پيشتر آه بانگ٭٭٭٭  شمار ُعمر خيري آن اي فالن و غنيمت
 ٣آيد فالن نماند

 
 
 

                                                 
 .٨٧نهج البالغه، خطبهٴ ـ  ١
 .٣٥، ص١٨گلستان، باب اول، حكايت ـ  ٢
 .١٤، ص٢همان، حكايت ـ  ٣
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اين حيات، حتي غير از حياتي است آه حكما براي روح قايل هستند 

پذيرد و آدمي با مرگ از عاَلمي به  روح، فنا نمي: گويند و مي
الغيب  از سنخ حياتي است آه لسانشود، بلكه  عاَلم ديگر منتقل مي

 :به آن گفته استهٴ با اشار
 لّذتِ شربِ  ز خبر اي بي٭٭٭٭  ايم ديده يار ُرخ پياله عكس ما در

 ما مدامِ 
هٴ ثبت است بر جريد٭٭٭٭  هرگز نميرد آن آه دلش زنده شد به عشق
 ١عاَلم دوام ما

دا هاست آه اختصاص به اولياي خ اين، حياتي برتر از ساير حيات
 :آن را قرآن آريم براي شهدا اثبات آرده و فرمودهٴ دارد و نمون

اند،  خدا مرده] احياي دين[هرگز مگوييد آشته شدگان در راه 
زندگيشان را درك هٴ بلكه آنان زندگاني هستند آه شما نحو

وال تقولوا لمن ُيقتل في سبيل هللا أموات بل أحياٌء ولكن ﴿ آنيد؛ نمي
 .٢﴾التشعرون
 :يز چنين پنداري را باطل دانست و فرمودگاهي ن

اند، بلكه آنان  هرگز مپنداريد آه آشته شدگان در راه خدا مرده
وال تحسبّن اّلذين ُقتلوا في ﴿ خور در نزد خدا هستند؛ زندگاني روزي

 .٣﴾سبيل هللا أمواتًا بل أحياٌء عند رّبهم ُيرزقون
داست آه به بر اساس اين آيه حيات شهيد، حياتي ويژه در پيش خ
» زنده ياد« طور طبيعي اختصاص به مؤمن خواهد داشت، در حالي آه

شدن، اختصاص به مؤمن معتقد به خدا و قيامت » نيك نام« بودن و
توانند نام نيك از خود به يادگار  ندارد، بلكه آّفار نيز مي

قبل تصريح آرده آه شما هٴ از سوي ديگر در آي. بگذارند
 توانيد  نمي

 
 

                                                 
 .١١ديوان حافظ، غزل ـ  ١
 .١٥٤سورهٴ بقره، آيهٴ ـ  ٢
 .١٦٩ران، آيهٴ سورهٴ آل عمـ  ٣
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، در حالي آه ﴾ولكن التشعرون﴿ :زندگي شهيد را ادراك آنيدٴ هنحو

هاي غير  تواند بفهمد و اساسًا انسان زنده ياد بودن را هر آسي مي
هاي موّحد  موّحد بيشر از ديگران دنبال آن هستند وگرنه انسان

 .انديشند بيشتر به اخالص و عمل آردن براي رضاي خدا مي
حياتي برخوردار است، امامان نور  ايمان از چنينهٴ اگر شهيد جبه

به طريق اولي از اين حيات و بلكه برتر از آن برخوردارند؛ 
زيرا نه تنها جملگي به شهادت رسيده و از اين مقام 
برخوردارند، بلكه شهدا از برآت هدايت آنها به چنين فوز و 

 .رسند فيضي مي
را تأييد ) السالم عليهم(اطهار هٴ شواهد ديگري نيز زنده بودن ائمّ 

 .آند مي
 :فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم ) الف

هر آس مرا بعد از وفاتم زيارت آند، مثل آن است آه در زمان 
حياتم به زيارت من آمده باشد و در روز قيامت شاهد و شفيع او 
خواهم بود؛ من زارنى بعد وفاتى آان آمن زارنى فى حياتى و آنُت 

 .١شافعًا يوم القيامة له شهيدًا و
اند و آسي نزديك مزارشان به آنان  اولياي الهي نه تنها زنده) ب

توان به آنان سالم  شنوند، بلكه از راه دور هم مي سالم دهد، مي
من صّلي علىَّ عند قبرى سمعته و من صّلي علىَّ من بعيٍد « :داد

 .٢»ُبّلغُته
 :فرمود) السالم عليه(امام صادق 

اي آه رفتن  دوردستي قرار گرفت به گونههٴ شما در نقطاگر آسي از 
خود برود و هٴ براي زيارت امام بر او شاّق است، به پشت بام خان

 دو 
 
 

                                                 
 .١٤٣، ص٩٧بحار، جـ  ١
شنوم و آسي آه از دور به من سالم آند، به  آسي آه نزد قبرم به من سالم آند، ميـ  ٢

 ).٢٥٤، ص٦بحار، ج(رسد  من مي
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رآعت نماز بخواند و با اشاره آردن به قبرهاي ما، سالم و صلوات 
بر ما بفرستد آه به ما خواهد رسيد؛ إذا بُعدت بأحدآم الشُّّقة 

عُل علي منزله وليصّل رآعتين وليؤِم بالسّالم ونأت به الّدار فلي
 .١إلي قبورنا فإّن ذلك يصل إلينا

صّحت زيارت از دور و آگاهي آن ذوات نوري از چنين زيارتي نشان 
 .حيات برتر است) السالم عليهم(دهد آه حيات ائّمه  مي
آنان شاهد بر اعمال اّمت هستند و در روز قيامت شهادت ) ج
 .اعمال و تحّمل آن مالزم با حيات و ادراك است دهند شهادت بر مي

گونه حيات براي  هاي اسالمي معتقد به اين فرقههٴ گفتني است آه هم
حّتي وهابيون حجاز . هستند) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم 

دانند و ساير  دار توحيد ناب مي نيز آه خود را يگانه پرچم
از اين . ند، چنين اعتقادي دارندشمار هاي اسالمي را مشرك مي فرقه

 ٢﴾...يا أّيها اّلذين ءامنوا الترفعوا أصواتكم﴿ هٴ جهت آيه آريم
آن حضرت ثبت آرده و همواره با ايما و اشاره هٴ منّورهٴ را بر روض

صلي هللا عليه و آله و (خواهند آه حرمت پيامبر اآرم  از زائران مي
. آن حضرت بلند نكنند دارند و صداي خود را در محضر را نگه) سلم

صلي هللا عليه و آله و (بدين ترتيب، حيات و مرگ پيامبر اآرم 
آن هٴ يعني مرد. يكسان است) السالم عليهم(اطهار هٴ و ائمّ ) سلم

اي از  آنان است چنان آه زندگي عّدههٴ زندهٴ ذوات نوري به منزل
 طور خواب و بيداري آنها نيز همين. آاران همانند مرگ است تبه

 :فرمايد مي) السالم عليه(امام صادق . مساوي است
صلي هللا عليه و (دنبال پيامبر اآرم ) رضوان هللا تعالي عليه(ابوذر 

پيامبر در فالن باغ حضور : به وي گفتند. گشت مي) آله و سلم
 ابوذر به سمت آن باغ . دارد

 
 

                                                 
 .١، ح٤٧، باب ١٠٣، ص٦تهذيب األحكام، جـ  ١
 .٢سورهٴ حجرات، آيهٴ ـ  ٢
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 در) صلي هللا عليه و آله و سلم(متوّجه شد پيامبر اآرم . رفت
. بيدار آردن آن حضرت بر ابوذر گران آمد. اي خوابيده است گوشه

تصميم گرفت آن حضرت را بيازمايد آه آيا خوابيده است يا 
اي را شكست تا صداي آن به گوش  خشكيدههٴ از اين رو شاخ. بيدار

به طور طبيعي (برسد ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم 
آند و  شنود و چشم خود را باز مي مي اگر بيدار باشد صداي آن را

پيامبر ). شود در خواب است اگر چشم خود را نگشود، معلوم مي
درخت را هٴ صداي شكستن شاخ) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 

خواهي مرا  مي! ابوذر: شنيد، سر خود را بلند آرد و فرمود
يز داني آه من اعمال شما را در خواب ن امتحان آني؟ آيا نمي

هاي من  چشم. گونه آه در بيداري شاهد آن هستم آنم آن مشاهده مي
سمعت أبا عبد هللا : خوابد؛ زيد الشحام قال خوابد ولي قلبم نمي مي

: طلب أبوذر رسول هللا صّلي هللا عليه وآله فقيل« :عليه السالم يقول
إّنه فى حايط آذا و آذا فتوّجه فى طلبه فوجده نائمًا فأعظمه أن 

هه فأراد أن َيستبِرى نومه من َيَقظِته فأخذ عسيبًا يابسًا فكسّره ُينبّ 
: لُيسِمَعه صوَته فسمعه رسوُل هللا صّلي هللا عليه وآله فرفع رأسَه فقال

تخدعنى؟ أما َعلمَت أّنى أري أعماَلكم فى َمنامى َآما ! يا أباذرّ 
 .١»أراآم فى َيَقَظتى إّن َعيَنىَّ َتنامان وال َينام َقلبى

توان فهميد  اآنون با روشن شدن معناي سالم و مقصود از تسليم، مي
هٴ آنها با سالم شروع و در همهٴ ها يا هم نامه آه چرا غالب زيارت

 .شود هاي آن، تسليم تكرار مي قسمت
 
 
 

                                                 
جملهٴ آخر در نهج  ١٢٤، ص١، به نقل از رجال آشي، ج٥٧، ص٢مجمع الرجال، جـ  ١

 .آمده است ١١٨٠الفصاحه، شمارهٴ 
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 اشارات

 

 »سالم« مظاهر اسم مبارك ـ ١
سّر اين . سالم، اسمي از اسماي ذات اقدس باري تعالي است

اري آن است آه معناي سالم و حقيقت آن باالصاله مختّص خداي گذ نام
رسد، ذآر آن  شود و به ديگران مي سبحان بوده، از او نازل مي

موجب برآت و ميمنت است، دوام ذآر آن سبب آثرت ياد و نام 
گردد و شايد يكي از اسرار تأآيد دين مقدس اسالم بر  محبوب مي

 .١سالم آردن، همين امور باشد
آنجا آه اين اسم خارج از ذات اقدس ربوبي است و از مقام از 

آند و از اسماي فعلي خدا  شود، مظهر طلب مي فعل او انتزاع مي
بدين ترتيب منافاتي ندارد آه اين اسم مبارك، . ٢شود شمرده مي

هم بر خداي سبحان اطالق شود و هم بر مظاهر تاّم و تمام او، 
 ).السالم يهمعل(بيت عصمت و طهارت  مانند اهل

در سفر معراج ) صلي هللا عليه و آله و سلم(از اين رو نبي اآرم 
بعد از توجه و التفات به صفوفي از مالئكه و انبيا و مرسلين به 

 :خداوند متعال به او فرمود. آنها سالم آرد
أّن السالم ... ات هستيد؛  سالم، تحيت، رحمت و برآاْت تو و ذرّيه

 ٣.البرآات أنت وذرّيُتكوالتحّية والّرْحمة و
 

 ترفيع درجاتهٴ وسيل ـ ٢
ممكنات اعّم از معصوم و غير معصوم، به لحاظ قوس صعود در هٴ هم

 حال حرآت به 
 
 

                                                 
 .گذشت ١٧وجه تسميهٴ ديگري در صـ  ١
 .» ...أشهد ان ال إله إال هللا« شرح جملهٴ : ك.راجع به اسماي فعلي و ذاتي رـ  ٢
 .٤٨٦، ص٣آافي، جـ  ٣
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جويي و ترفيع درجه در بهشت  سوي آمال مطلق هستند و اين آمال

 :نيز ظهور دارد
؛ ١﴾اً ُأولئك ُيجْزون الُغرفة بما صبروا وُيلّقْون فيها تحيًّة وسالم﴿

آنان در مقابل صبر و شكيباييشان در دنيا به درجات عالي بهشت، 
 .آنند شوند و در آنجا تحيت و سالم دريافت مي پاداش داده مي
سالم تكريمي و ) السالم عليهم(هاي ما به معصومين  از اين رو سالم

اي از  شود آه سالمت ويژه ترفيع درجاتشان است؛ چون سبب ميهٴ ماي
افزون بر اين، . اقدس باري تعالي به آنان افاضه شودذات هٴ ناحي

آننده نيز اجر، منزلت و رفعت درجه را همراه  براي خود سالم
 .خواهد داشت

مبدأ هٴ معناي ترفيع درجه اين نيست آه سالم ما به منزل: تذآر
فاعلي و واسط بين خداوند و آن ذوات نوراني قرار گيرد تا در 

آنان شويم، بلكه خداوند در ظرف عرض  هٴ استفاضهٴ نتيجه ما واسط
آند آه باالصاله به آن ذوات مقّدس  اي نازل مي ادب ما فيض ويژه

 .رسد رسد و به َتَبع آنان، رشحات آن به ما مي مي
آند  با وساطت آن انسانهاي آامل دعاي ما صعود مي: به بيان ديگر

برآت يابد و از آن سو فيض الهي نيز به  و به محضر الهي بار مي
بنابر اين، . رسد شود و به ما مي وساطت آن ذوات نوراني نازل مي

واسطه بين واجب تعالي و ممكنات همواره آنها هستند و بس هٴ حلق
 .دار شويم توانيم چنين وساطتي را عهده و ما هرگز نمي

ايجاد ظرف عرض ادب نيز اگر چه به صورت ظاهر به خود ما مربوط 
گيرد آه خود  ب با امكاناتي صورت ميشود، ليكن اين عرض اد مي

پيام دعاها و معناي مقارن با  .آنان در اختيار ما گذاشتند
اين است آه ) السالم عليهم(اطهار هٴ ائمّ هٴ هاي ما دربار صلوات
صلوات هللا (سيل رحمت خود را بر آوهسار وجود محّمد و آل ! خدايا

ما هٴ هاي تشن انفرو فرست، تا سيالب جاري از آن، ج) عليهم اجمعين
 . را سيراب آند

 
 

                                                 
 .٧٥سورهٴ فرقان، آيهٴ ـ  ١
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 :در اين باره چنين است) هللا رحمه(طباطبايي هٴ تمثيل استاد عالم

گلي را از باغ خود بچيند و به ديگري هديه بدهد،  اگر آسي دسته
چيزي آه از آِن من بود به تو هديه آردم اّما : تواند بگويد مي

مواليش است و از  آه تمام وجود و شئون او مربوط به اگر نوآري
موال و با استفاده از وقتي آه بايد هٴ با اجاز خود چيزي ندارد

در خدمت موال باشد، دسته گلي را از باغ موال بچيند و تقديم او 
چيزي آه تو نداشتي من آن را به تو : تواند بگويد آند، هرگز نمي

توفيق تو را من هٴ وسيل: تواند بگويد اهدا آردم، بلكه موال مي
 .راهم آردمف

گزار در اينجا انجام داده، چيزي جز اظهار ادب  آاري آه خدمت
هٴ ها و دعاهاي ما در حق ائمّ  صلوات. آردن در محضر موال نيست

 .شبيه قسم دوم است، نه قسم اول) السالم عليهم(اطهار 
 

 تحكيم بخش پيوندهاي اجتماعي ـ ٣
دارد،  اي براساس بينش و منش خاص خود نوعي تحيت هر جامعه

خم شدن، تكان دادن سر، بلند آردن دست، برداشتن آاله : مانند
اسالم، آه دين دنيا و آخرت است، در آنار دستوراتي آه .... و

هٴ هايي نيز براي ُحسن ادار براي تأمين سعادت اخروي داده، برنامه
از آنجا آه انسان موجودي اجتماعي . دنياي مردم ارائه آرده است

اي  هاي ويژه زندگي در غير اجتماع نيست، برنامهاست و قادر بر 
براي تحكيم پيوندهاي اجتماعي ارائه آرده آه سالم آردن يكي از 

لذا اين عامِل اساسي در آنار ساير عوامِل . بهترين آنهاست
 .عاطفي، مورد تأآيد و سفارش اسالم قرار گرفته است

عليه و آله و  صلي هللا(از رسول اآرم ) السالم عليه(اميرالمؤمنين 
 :نقل آرده است) سلم

مسلمان شش حق بر برادر مسلمان خود دارد؛ إّن للمسلم علي أخيه 
 .المسلم من المعروف سّتاً 
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 .يسّلم عليه إذا لقيه؛ هنگام برخورد، سالمش آند) الف
 .ويعوده إذا مرض؛ وقتي مريض شد عيادتش آند) ب
سميه آند، يعني به ويسّمته إذا عطس؛ وقتي عطسه آرد، او را ت) ج
 .بگويد» َيرَحُمكَ هللا« او
اش حاضر شود و در  ويشْهده إذا مات؛ وقتي ُمرد آنار جنازه) د

 .تشييع او شرآت آند
ويجيبه إذا دعاه؛ وقتي او را فراخواند دعوتش را مورد ) ه

 .اجابت قراردهد
؛ آنچه براي ١ويحّب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه) و

دوست دارد براي او نيز دوست بدارد و آنچه آه براي خود خويش 
 .پسندد براي او نيز نپسندد نمي

بر اثر اهتمامي آه اسالم به اين ادب اجتماعي، يعني سالم دارد 
براي ترغيب مسلمانان، در آنار تشويق از توبيخ نيز بهره جسته 

 :در ُبعد تشويق فرمود. است
دارد، شصت و ُنه حسنه براي  مجموع يك سالم و جواب هفتاد حسنه

شود؛ للسالم سبعون  دهنده نوشته مي آننده و يكي براي جواب سالم
 .٢حسنة، تسٌع وسّتون للمبتدى وواحدة للّراد

 :در ُبعد توبيخ فرمود
بخيل آسي است آه در سالم آردن بخل ورزد؛ البخيل من بخل 

 .٣بالسالم
 
 
 

                                                 
 .١٥، ح٥، ص٧٣بحار، جـ  ١
 .١٧ح ،١٢٠، ص٧٥همان، جـ  ٢
 .١٨همان، حـ  ٣
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 افشاي سالم ـ ٤
يكي از عوامل تحكيم پيوندهاي اجتماعي همان طور آه سالم آردن 

ها در مورد آن، نظير انتظار  توجهي ها و بي است، برخي از آاستي
سالم و توقع احترام از ديگران، آهسته سالم آردن، جواب ندادن 
سالم و امثال آن ممكن است نقش تخريبي داشته باشد و نه تنها 

. يز فراهم آوردُالفت و صميميت نشود، بلكه آينه و عقده نهٴ ماي
 :از اين رو دين مقدس اسالم توصيه آرده است

انتظار سالم از آسي نداشته باشيد، بلكه سعي آنيد در سالم  ـ ١
به سالم به هٴ آردن از ديگران سبقت بگيريد و بدانيد ابتداآنند

البادى بالسالم أولي باهللا « خدا و پيامبرش َاولي و نزديكتر است؛
 .١»وبرسوله

اي  با صداي بلند سالم آنيد و جواب آن را به گونه هميشه ـ ٢
هٴ بگوييد آه طرف مقابل بشنود؛ زيرا نشنيدن او چه بسا ماي

 .شود آدورت مي
اگر به آسي سالم آرديد و جواب شما را نداد، نگوييد به من  ـ ٣
اعتنايي آرده است، بلكه احتمال بدهيد جواب داده ولي شما  بي

ام برخورد با آسي از او سالم دريافت نيز اگر هنگ. ايد نشنيده
ايد؛ عن  شايد سالم آرده، ولي شما نشنيده. نكرديد به دل نگيريد
: إذا سلَّم أحُدآم فلُيْجهر بسالمه، ال يقول« :الصادق عليه السالم

سّلمت فلم يرّدوا علّى ولعّله يكون قد سلَّم ولم ُيسْمعهم فإذا رّد 
 .٢»...لمسلم سلَّمُت فلم يرّدوا علىّ أحُدآم فلُيْجهر برّده وال يقول ا

دين مبين اسالم نه تنها در مورد اصل سالم آردن، سبقت گرفتن در 
اي در مورد  سالم و جهر به آن تأآيد آرده، بلكه سفارش ويژه

 افشاي سالم . افشاي سالم نيز دارد
 
 

                                                 
 .٨، ح٦٤٥، ص٢؛ اصول آافي، ج١١، ص٧٣بحار، جـ  ١
 .٧، ح٦٤٥، ص٢اصول آافي، جـ  ٢
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امام صادق . آن است آه انسان به هر آسي برخورد آرد سالم آند

 :فرمايد مي) مالسال عليه(
هاي تواضع  ؛ از عاليم و نشانه١من التواضع أن تسّلم علي من لقيت

 .اين است آه به هر آس آه برخورد آردي سالم آني
بنابراين، منظور از افشاي سالم، با صداي بلند سالم آردن نيست، 

؛ زيرا ممكن است مطلبي ٢بلكه تعميم دادن و همگاني آردن آن است
به صورت نجوا و در گوشي گفتن افشا شود بدون  سّري يا غير سّري

اين سنت حسنه، يعني . آن آه جهر و سر و صدايي در آار باشد
گردد، بلكه  تحكيم پيوندهاي اجتماعي ميهٴ افشاي سالم نه تنها ماي

امام صادق . اي نيز برخوردار است از فضيلت معنوي ويژه
صلي هللا عليه (آرم از پدران خود نقل آرده آه رسول ا) السالم عليه(

 :فرمودند) و آله و سلم
و درون آن  هاي بلوريني است آه بيرون آن از درون در بهشت غرفه

آساني از امت من در اين منازل . از بيرون قابل مشاهده است
دار باشند،  سكونت دارند آه پاآيزه آالم، اطعام آننده و سفره

ماز شب به جاي افشاي سالم آنند و آنگاه آه مردم در خوابند ن
افشاي سالم اين است : آنگاه فرمود. آورند و تهجد داشته باشند

آند در سالم آردن بخل  آه انسان به هر مسلماني آه برخورد مي
قال : نورزد؛ عن الصادق عليه السالم عن آبائه عليهم السالم قال

ها إّن فى الجنة غرفًا ُيري ظاهرُ « :رسول هللا صّلي هللا عليه و آله وسّلم
من باطنها وباطنها من ظاهرها، َيسكنها من ُأمتى من أطاب الكالَم 

 :ثّم قال وأطعم الطعاَم وأفشي السالَم وصّلي بالليل والناس نيام
 .٣»إفشاء السالم أن ال يبخل بالسالم علي أحٍد من المسلمين

 
 
 

                                                 
 .٤، ح٣، ص٧٣بحار، جـ  ١
، ذيل آيهٴ ٤٤١، ص ١تفسير صافي، ج (اإلفشاء أن يسّلم علي من لقى آائنًا من آان ـ  ٢
 ).سورهٴ نساء ٨٦
 .٢، ح٢، ص٧٣بحار، جـ  ٣
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 :خوانيم در دعاي روز هشتم ماه مبارك رمضان مي

األيتام وإطعام الطعام وإفشاء السالم  الّلهّم ارزقنى فيه رحمة
ترحم بر يتيمان، ِاطعام طعام، افشاي ! ؛ خدايا١وصحبة الكرام

 .سالم و مصاحبت و همراهي با آريمان را روزي من آن
بنابراين، بلند سالم آردن يك مطلوب و افشاي سالم مطلوبي ديگر 

 .است
 

 سالم در ابتداي برخورد ـ ٥
ها با سالم به مخاطب، درسي عملي  يارتشروع اين زيارت و ساير ز

امام . به زائر است آه هرگونه تخاطبي بايد با سالم شروع شود
در روايتي . ٢»السّالم قبل الكالم« :فرمايد مي) السالم عليه(صادق 

 :آمده است) صلي هللا عليه و آله و سلم(از رسول اآرم 
بل از سالم به ؛ آسي آه ق٣من بدأ بالكالم قبل السالم فال ُتجيبوهُ 

: در روايت ديگري آمده است. سخن گفتن بپردازد، جوابش را ندهيد
؛ آسي را قبل از آن آه سالم ٤ال تدُع إلي طعاِمَك أحدًا حتي ُيسّلم

 .آند به غذايت دعوت نكن
 

 چند نكته ـ ٦
صلي هللا عليه و آله و (با توجه به اين آه بدن مادي رسول اآرم 

از اين دنيا رحلت آرده و آن ) السالم يهمعل(اطهار هٴ و ائم) سلم
سالم هٴ ذوات نوراني در عالم برزخ حضور دارند، چند نكته دربار

 :به آنها و جوابشان به سالم زائران، قابل توجه است
 
 
 

                                                 
 .، دعاهاي روزهاي ماه مبارك رمضان٤٢٤صمفاتيح الجنان، ـ  ١
 .٤٦، ح١٢، ص٧٣بحار، جـ  ٢
 .٦، ح٣همان، صـ  ٣
 .همانـ  ٤
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صلي (سالمي آه نمازگزار در پايان عبادت خود به رسول اآرم  الف

زائر در آغاز دهد و نيز سالمي آه  مي) هللا عليه و آله و سلم
زيارتش به ولّي خدا دارد در صورتي آه واجد نصاب ادب باشد نه 

شنوند، بلكه چون  رسد و آن را مي تنها به سمع آن ذوات مقدس مي
 .آنند اثر خاص، بر آن مترّتب مي ١مظهر خداي سميع الدعاء هستند

آنندگان داراي درجات متعدد  سالم داراي مراتبي است؛ زيرا سالم ب
صلي هللا عليه (جواب انسان آامل و معصوم، خواه رسول اآرم . هستند

به تفاوت مراتب سالْم ) السالم عليه(و خواه امام ) و آله و سلم
متفاوت خواهد بود، يعني سالمت و امن خاصي آه توسط آن اولياي 

شود و به نمازگزار يا زائر  الهي از خداي سبحان دريافت مي
 .رسد، متفاوت است مي
آردن به مخاطب زنده و داراي حيات ظاهري حكم فقهي خاص  سالم ج

خود را دارد آه همان وجوب جواب سالم است، ليكن از آسي آه رحلت 
آرده و حيات ماّدي ندارد، احكام اعتباري دنيا و آثار فقهي خاص 

آه نماز، روزه، امر به معروف، نهي  چنان. اين نشئه متوّقع نيست
ع نيست؛ آسي انتظار ندارد آه اگر آسي از او متوقّ ... از منكر و

مرتكب گناهي شد، امام ) السالم عليه(در حرم مطّهر امام معصوم 
او را  هر چند آه زنده، ناظر و قادر است )السالم عليه(معصوم 

توان از چنين افرادي انتظار  بنابراين، نمي. نهي از منكر آند
رود آه در  جواب سالم داشت، بلكه در چنين مواردي انتظار مي

عالم هٴ برابر سالم و عرض ارادت زائران، آنان را از آثار ويژ
هاي مخصوص الهي و امثال آن  برزخ، مانند شفاعت، وساطت در فيض

البته برخي از صاحب دالن، هنگام تشّرف به حرم . مند آنند بهره
مطّهر امامان و سالم دادن به آنان، پاسخ سالم خود را از آن 

فقهي هٴ دند، ليكن روشن است آه آن پاسخ، صبغبزرگواران شني
هاي ويژه و همراه با برآات خاص  ندارد، بلكه از مصاديق فيض

 .است
 
 
 

                                                 
دهد و  بودن بدين معناست آه خداوند به دعاي انسان ترتيب اثر مي» سميع الدعاء«ـ  ١

براي (شنود  آند، نه اين آه صرفًا گفتار دعاآننده را مي خواستهٴ او را برآورده مي
 ).١٨١حماسه و عرفان، ص : ك.ر رتفصيل بيشت



 108

 

 .بيت نبّوت اي اهل: يا أهل بيت النبّوة

 
در لغت به معناي انس همراه با تعلق خاطر و وابستگي » أهل«

ن به اهِل انسا... بنابراين، همسر، فرزند، نوه، داماد و. ١است
چنان آه استعمال اهل الكتاب، اهل االنجيل، اهل . آيند حساب مي

المدينه، اهل الذآر، اهل التقوي، اهل النار و امثال آن با در 
شّدت و ضعف در . نظر گرفتن همين انس، تعلق و وابستگي است

از اين رو . اهليت، به شّدت و ضعف در انس و تعلق بستگي دارد
ستگي و تعّلقي با او نيست، سلب اهليت ممكن است از آسي آه واب

شود هر چند آه جزو فرزندان انسان باشد؛ همان گونه آه خدا به 
؛ او ٢﴾إّنه ليس من أهلك﴿ :فرمود) السالم عليه(حضرت نوح 

 .از اهل تو نيست) فرزندت(
به معناي خانه است، جايي آه انسان شبانگاهان در آنجا » بيت«

 .٣گيرد پناه مي
ها را از  برخي از انسان. به معناي رفعت است» نبو« رمصد» نبّوت«

گويند آه از جهت روحاني و معنوي، رفعت مقام  مي» نبيّ « آن رو
اند، گرچه در  مخصوصي پيدا آرده، بر ديگران برتري يافته

 .٤خصوصيات انساني مانند ساير مردم باشند
 
 
 

                                                 
 ).»أهل« التحقيق،... (هو اال قنس مع اإلختصاص والتعلقـ  ١
 .٤٦سورهٴ هود، آيهٴ ـ  ٢
 ).»بيت« مفردات،(مأوي اإلنسان بالليل ـ  ٣
معنا  ؛ راغب نيزاين»نبو« التحقيق،... (ء فى مورد يتوقع فيه اإلنخفاض ارتفاع شىـ  ٤

اند آه ذيل جملهٴ بعدي به  ديگري براي اين آلمه ذآر آرده ريشهٴ ). را ترجيح داده است
 .شود آن اشاره مي
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 مراد از بيت نبّوت
 »بيت النبّوة أهل« ليكن ترآيبآنچه گذشت معاني لغوي آلمات بود، 

در فرهنگ  شود گفته مي» أهل البيت« آه معموال ً براي اختصار،
مسلمانان، اعم از شيعه و سني معناي خاّصي محدودتر از معناي 

اختالفي آه . لغوي پيدا آرده و براي افراد مخصوصي َعَلم شده است
ن افراِد گردد آه اي شمول اين ترآيب بر ميهٴ وجود دارد به داير

 مخصوص، چه آساني هستند؟
صلي (نزد شيعه و سّني مسّلم است آه اصحاب آسا، يعني رسول اآرم 

َاطهر، امام حسن و هٴ ، اميرالمؤمنين، فاطم)هللا عليه و آله و سلم
نيز مشهورند، » طيبههٴ خمس« آه به) السالم عليهم(امام حسين 
ز اهل سنت اي ا هستند؛ ليكن عده» البيت أهل« مشمول عنوان

صلي (معتقدند آه افزون بر اين حضرات شامل همسران پيامبر اآرم 
اي ديگر قائلند آه غير  شود و عده نيز مي) هللا عليه و آله و سلم

در مقاِبل آنها . شود از همسران آن حضرت، ديگران را هم شامل مي
ائمه هٴ طيبه، بقيهٴ شيعه معتقد است آه افزون بر خمس

نيز داخل در اين عنوان هستند، هر چند آه دوران ) السالم عليهم(
 .را درك نكرده بودند) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم 

وأذهب عنكم الرجس وطّهرآم « هٴ تعيين مصاديق اين عنوان، ذيل جمل
توان  آنچه آه در تحقيق لغوي اين ترآيب مي.خواهد آمد» تطهيراً 

» المّيه« هٴ اضاف» النبوة« به» بيت« هٴ بيان آرد، اين است آه اضاف
متعلق به مقام نبوت هٴ بنابراين، خان .»بيٌت للنبوة« است، يعني

صلي هللا عليه و آله و (عبدهللا  متعلق به محمد بنهٴ مراد است، نه خان
 .به عنوان يك شهروند مكي يا مدني) سلم

از سوي ديگر ارتباط با هر خانه، رفت و آمد، وابستگي، پيوستگي 
با آن، از طريق اسباب و مقدمات متناسب با  يت پيدا آردنو اهل

مرد بزرگوار مّكي و هٴ ارتباط با خان. همان خانه امكان دارد
از طريق ) صلي هللا عليه و آله و سلم(مدني، يعني محمد بن عبدهللا 

قرابت سببي، 
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از اين جهت نه . ممكن است... نسبي، رفاقت، رحامت، همسايگي و

اش ارتباط داشتند،  آن حضرت و فرزندان او با خانههاي  تنها زن
چنان آه  او در ارتباط بودندهٴ بلكه بستگان ديگر نيز با خان

قبل از فتح مكه، ابوسفيان، در حالي آه هنوز مشرك بود، وارد 
صلي هللا عليه و (دختر خود، ام حبيبه، همسر پيغمبر اآرم هٴ خان

رد تندي با او آرد آه در شد و ُاّم حبيبه نيز برخو) آله و سلم
ليكن ارتباط با بيتي آه منسوب به مقام . ١...تاريخ معروف است

نبوت است به اسباب مخصوصي نياز دارد و ارتباط سببي، نسبي 
با اين مالك، حتي آساني، همانند ُنه امام . آند آفايت نمي... و

ي صل(آه زمان حيات پيغمبر اآرم ) السالم عليه(بعد از امام حسين 
را درك نكردند يا احيانًا برخي از آن ) هللا عليه و آله و سلم

اند نيز  آن حضرت را در مكه و مدينه نديدههٴ بزرگواران خان
 .توانند اهل بيت نبوت باشند مي

سنگي و ِگلي آه هٴ در اين ترآيب، به معناي خان» بيت« بدين ترتيب
به ) و سلم صلي هللا عليه و آله(در مكه و مدينه از پيامبر خدا

مراد است، يعني  يادگار مانده، نيست بلكه بيت نبوت و رسالت
. شخصيت حقيقي آن حضرتهٴ شخصيت حقوقي پيغمبر، نه خانهٴ خان

هرگاه : شاهدي آه شايد بتوان بر اين مطلب اقامه آرد اين است
شخصيت حقيقي، هٴ سنگي و گلي، يعني خانهٴ قرآن آريم از اين خان

جمع ياد آرده است؛ خواه زماني آه هٴ ، با صيغنه حقوقي نام برده
يا أيها الذين ءامنوا ال تدخلوا ﴿ :به خود آن حضرت نسبت داده

خواه  ٢﴾بيوت النبّي إال أن يؤذن لكم إلي طعام غيرناظرين إناه
و قرن في بيوتكّن ﴿ :هاي آن حضرت نسبت داده است زماني آه به زن

و اْذآرن ما ُيتلي في بيوتكّن ﴿ ،٣﴾وال تبرَّجن تبّرج الجاهلية األُولي
 روشن است . ٤﴾من ءايات هللا والحكمة

 
 

                                                 
 .٣٨، ص ٤سيرهٴ ابن هشام، ج ـ  ١
هاي پيامبر نشويد، مگر آن آه براي  ايد وارد خانه اي آساني آه ايمان آوردهـ  ٢
، سورهٴ احزاب(غذايي به شما اجازه داده شود، آن هم قبل از وقت مقّرر نرويد ] خوردن[

 ).٥٣آيهٴ 
هايتان بمانيد و به شيوهٴ جاهليت پيشين در جامعه  در خانه!] اي همسران پيامبر[ـ  ٣

 ).٣٣سورهٴ احزاب، آيهٴ (ظاهر نشويد 
سورهٴ احزاب، (شود  هايتان تالوت مي ياد آنيد آنچه از آيات خدا و حكمت آه در خانهـ  ٤

 ).٣٤آيهٴ 
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شدند و پس از  اي آه مؤمنان براي غذا خوردن در آن جمع مي خانه

آردند و پيغمبر  نشستند و مزاحمت براي پيغمبر ايجاد مي غذا مي
 .سنگي و گلي بودهٴ آرد خان از تذآر دادن به آنها شرم مي

اي است آه رابط بين  مراد از بيت نبوت، خانه :به بيان ديگر
صلي هللا (اي آه بدن ُملكي پيامبر خدا زمين و آسمان است، نه خانه

آرد، شب هنگام در آن  در آن زيست مي) عليه و آله و سلم
، هر چند ...آرميد، همسران آن حضرت در آنجا سُكنا داشتند و مي

ب ظاهري به آن حضرت، سنگي و ِگلي نيز از جهت انتساهٴ آه آن خان
 .باشد تكريم و تعظيم بوده و ميهٴ شايست

نبوت و واليت است آه مصالح آن، فضايل و آماالت هٴ اين خانه، خان
محمد هٴ معنوي و ساير اموري است آه با واليت تناسب دارد، نه خان

. هاي آن حضرت زنهٴ و نه خان) صلي هللا عليه و آله و سلم(بن عبدهللا 
اهل اين خانه آساني هستند آه با اين فضايل و آماالت بنابراين، 

 .ارتباط تاّم و آامل دارند
از باب » السالم عليكم« ذآر اين صفت و صفات ديگر بعد از: تذآر

؛ ١تعليق حكم بر وصف است آه مشعر به عليت آن صفت خواهد بود
شما اهلبيت نبوت « چون» سالم بر شما باد« :گويد زيرا زائر مي

و باالخره مظهر خدايي ... ، چون»موضع رسالت هستيد« چون ،»هستيد
هستيد آه خود، سالم است و آغاز و انجام سالم نيز همان ذات اقدس 

 .او خواهد بود
 
 
 

                                                 
، جاي اين »زيد را احترام آن« :آسي بگويداگر : در توضيح اين اصطالح بايد گفتـ  ١

، ديگر جا »عالم را احترام آن« :اما اگر بگويد» چرا احترام آنم؟« :سؤال است آه
ماند؛ زيرا معناي اين جمله اين است آه او را براي علمش  باقي نمي» چرا« براي

در نظر  اين است آه اين حكم، با» تعليق حكم بر وصف« بنابر اين، معناي. احترام آن
گرفتن فالن وصف صادر شده و به وجود آن بستگي دارد، آه اگر آن وصف زايل شود، حكم 

 .موردنظر نيز رفع خواهد شد
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 اشارات

 

 خطاب با حرف نداي بعيد ـ ١
حرف ندايي است آه براي مخاطب قرار دادن مناداي نزديك، » يا«

مراد از آن در اينجا مناداي اگر . رود متوسط و دور به آار مي
دور باشد، رمز استفاده از حرف نداي بعيد در اين گونه موارد 
اين است آه مقام و منزلت مخاطب در حّدي است آه براي گوينده 
دست يافتني و حتي فهميدني نيست، هر چند آه در آنار جسم مطّهر 

از اين رو وقتي انسان خود را با آن . يا مضجع شريف وي باشد
خود را با آنان در نظر هٴ آند و فاصل مقام منيع مقايسه مي

اي جز به آار  آند، چاره فراوان را ادراك ميهٴ گيرد و اين فاصل مي
 .بردن حرف نداي بعيد ندارد

در . مشابه اين تعبير در مورد قرآن آريم نيز به آار رفته است
فيه هديً ذلك الكتاب ال ريب ﴿ :فرمايد بقره ميهٴ مبارآهٴ آغاز سور
؛ آن آتاب، آه هيچ شكي در حق بودنش نيست هدايت براي ١﴾للمتقين

 .تقوا پيشگان است
. شود اي است آه با آن به اشياي دور اشاره مي اسم اشاره» ذلك«

گونه موارد آه قاري قرآن  اي در اين استفاده از چنين اسم اشاره
 ردآريم تماس مستقيم و نزديك با الفاظ، اوراق و جلد آن دا

بدين معناست آه مقام اين آتاب الهي، آن قدر بلند است آه مقام 
 .بيند قرآن در حّدي است آه قاري، خود را از حريم آن دور مي

 

 آماالتهٴ زمين ـ ٢
در ابتداي زيارت، » أهل بيت النبوة« قرار گرفتن ترآيب

 ساز مراحل بعدي  زمينه
 
 

                                                 
 .٢سورهٴ بقره، آيهٴ ـ  ١



 113

 
زائر در ابتداي  و مقّدمه براي شمارش آماالت ديگر است؛ زيرا

اي هستيد آه  شما از خاندان رفيع و بلند مرتبه: گويد زيارت مي
با ديگران تفاوت داريد و خدا شما را بر ديگران برتري داده 

آماالتي هستيد آه در اين زيارت آمده هٴ از اين جهت واجد هم. است
 .است و برخورداري شما از اين آماالت هيچ استبعادي ندارد

 ٭ ٭ ٭
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 .و جايگاه رسالت: موضع الرسالةو 

 
به معناي ) مثل مسجد از سجد(» وضع« هٴ اسم مكان از ماد» موضع«

 بنابراين، موضع به معناي. ١قرار دادن چيزي در محلي خاص است
 .است» محّل قرار دادن«
در لغت بدين معناست آه شخص يا چيزي دنبال مأموريتي » رسالت«

اعطاي . نيز برخوردار باشدفرستاده شود و از قدرت انجام آن 
اي است آه حتمًا قادر بر انجام آن  قدرت به رسول تكويني به گونه
با مانع و مقاومت در برابر آن هٴ مأموريت و حّتي متمكن از مقابل

تواند مأموريت  نيز خواهد بود، ليكن رسول تشريعي در صورتي مي
نع در خود را به اتمام برساند آه به مانع برخورد نكند يا ما

از اين رو . حدي باشد آه او قدرت مقابله با آن را داشته باشد
امكان دارد آه بر اثر برخورد با مانع قادر بر انجام مأموريت 

البته قبول يا نكول . نباشد و حتي براي انجام آن شهيد شود
مأموريت رسول تشريعي است وگرنه او در هٴ مردم خارج از محدود

 .قادر خواهد بود رسالت خود حتماً هٴ محدود
به هر تقدير به طور طبيعي رسول براي انجام مأموريت محول شده 

داشته باشد وگرنه قادر بر  هر چند معنوي بايد تحرك و سيري
 انجام آن نخواهد بود و در اين 

 
 

                                                 
 ).»وضع« التحقيق،(ٍء فى محلٍّ  جعل شىـ  ١
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... جهت فرقي بين انسان، حيوان، شيطان، جماد، جن، ملك و

 .١نيست
انسان و ساير موجودات نسبت قرآن آريم نيز رسالت الهي را به 

أرسلنا عليهم الطوفان ﴿ ،٢﴾أرسلنا السماء﴿ :مانند. دهد مي
فأرسلنا ﴿ ،٤﴾أرسلنا الرياح﴿ ،٣﴾والجراد والقّمل والضفادع

 ....و ٦﴾أرسلنا رسلنا تتري﴿ ،٥﴾إليها روحنا
رسالت در قرآن آريم همانند استعمال لغوي آن هٴ بنابراين، واژ

رفته است و اختصاص به افرادي خاص  در معناي عامي به آار
رسالت نيز عموميت دارد و مختص دريافتِ هٴ در نتيجه حيط. ندارد

دار  وحي و ابالغ آن به ديگران نيست، بلكه هر موجودي آه عهده
انجام مأموريتي از جانب خداي متعال باشد در همان محور، رسول 

 .شود او محسوب مي
رهنگ امروز ما بيشترين از سوي ديگر ترديدي نيست آه در ف

در مورد  رسالت استهٴ آه از مشتقات واژ رسولهٴ استعمال آلم
اي  رود آه مأموريت ويژه اي به آار مي هاي برجسته و برگزيده انسان

اند  از جانب خداي سبحان براي هدايت و رهبري جوامع بشري داشته
 .آنيم ياد مي» پيامبر« و در فارسي از آنان به

 

 ه رسالتمعناي جايگا
شما « :گوييم مي) السالم عليهم(اطهار هٴ در اين جمله خطاب به ائم

 جايگاه رسالت الهي 
 
 

                                                 
 هو اإلنفاذ مع الحمل، بمعني أن تنفذ شيئًا مع قيد أن تجعله حامال ً ألمر ويالزمـ  ١

والمرسَل أعم من أن يكون روحانيًا أو ... هذا المفهوم التحرك والسير ولو معنوياً 
 ).»رسل« التحقيق،(ماديًا من إنسان أو شيطان أو حيوان أو جماد ال يشعر 

 .٦سورهٴ انعام، آيهٴ ـ  ٢
 .١٣٣سورهٴ اعراف، آيهٴ ـ  ٣
 .٢٢سورهٴ حجر، آيهٴ ـ  ٤
 .١٧سورهٴ مريم، آيهٴ ـ  ٥
 .٤٤مؤمنون، آيهٴ  سورهٴ ـ  ٦
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آنان هٴ و اين خصوصيت را در شمار امتيازات و مزاياي ويژ» هستيد

جايگاه « اين مطلب باالتر از معناي لغوي است؛ زيرا. آنيم ذآر مي
ارد آه جمع بين هر دو معنا د) السالم عليهم(ائّمه » رسالت بودن

 .دو معنا نيز صحيح است
آنان وابسته به خاندان رسالت، يعني خاندان رسول اآرم  ـ ١
در اين صورت معناي جمله اين . هستند) صلي هللا عليه و آله و سلم(
اي هستيد آه آن خانه جايگاه رسالت  شما متعلق به خانه« :شود مي
 .ستالبته ظرفيت مكاني و مادي مقصود ني .»است
اي آه در معناي رسالت قايل شديم و افزون  با توجه به توسعه ـ ٢

بر دريافت وحي و ابالغ آن، حفظ دين، پاسداري و نگاهباني از 
آورد وحي، تشريح و تبيين خطوط آلي مذهب و بيان حدود و ثغور  ره

تك تك شما : گوييم و اجراي احكام آن را رسالت الهي دانستيم؛ مي
دار  تيد؛ زيرا اگر ديگران با مأموريت عام عهدهجايگاه رسالت هس

هٴ رسالت حفظ، تبليغ، ترويج و مجاهده در راه دين شدند، ائم
اين رسالت را با مأموريت خاص بر عهده ) السالم عليهم(اطهار 
) صلي هللا عليه و آله و سلم(غدير، آه نبي اآرم هٴ اند؛ واقع گرفته

 شخص معينيهٴ سالت را بر عهدرهٴ براساس دستور الهي مأموريت ادام
اين، چيزي جز . اي از آن است گذاشت، نمونه )السالم عليه(علي 

رسالت خاص نيست در حالي آه چنين رسالت ويژه به آسي واگذار 
 .١نشده بود

بيت  أهل« از نظر ادبي اين جمله و جمالت بعدي عطف بر: تذآر
تك اين جمالت بر سر تك » السالم عليكم يا« هٴ است و جمل» النبّوة
در نتيجه با اداي هر يك از اين فرازها، سالم و . آيد در مي

 .فرستيم مي) السالم عليهم(اطهار هٴ درودي مجدد به محضر ائم
 
 
 
 

                                                 
، اشكال ١٤٠ص: ك.ر. (نيز خواهيم گفت» مهبط الوحي« همين دو احتمال را در موردـ  ١

 ).وحي
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 اشاره

 

 فرق رسول و نبي
آه در زبان فارسي هر  هر چند آه در مسامحات عرفي نبي و رسول

شوند  ر استعمال ميديگ به جاي يك آنند دو را به پيامبر، ترجمه مي
، ليكن ١ديگر ندارند اين دو، تفاوتي با يك: اند و برخي نيز گفته

آند آه تفاوت بين  روايت ذيل و بسياري از روايات ديگر داللت مي
 .آنها وجوددارد
صلي هللا عليه و آله و (از پيغمبر اآرم ) عنه هللا رضي(جناب ابوذر 

 لنبيون؟تعداد انبيا چندتاست؟؛ آم ا: پرسيد) سلم
مأة ألف و أربعة و عشرون « صد و بيست و چهار هزار نفر؛: فرمود

 .»ألف نبىّ 
 چند نفر از آنان جزو مرسلين هستند؟؛ آم الُمرسلون منهم؟:  
 .»ثالثمأة و ثالثة عشر جّمًا غفيراً « سيصد و سيزده نفر؛:  
 اولين نبي آيست؟؛ من آان أّول األنبياء؟:  
 .»آدم« ؛)السالم عليه(آدم :  
 آيا جزو مرسلين است؟؛ وآان من األنبياء مرسالً؟:  
بله، خداوند او را به دست خود خلق آرد و از روح خويش در :  

يا اباذر چهارتا از انبيا سرياني بودند، : سپس فرمود. او دميد
آدم، شيث، ُاخنوخ، آه همان ادريس است و او : آه عبارتند از

: چهارتا از عرب هستند. و نوح اولين آسي بود آه با قلم نوشت
صلي هللا عليه و آله و (هود، صالح، شعيب و نبّي تو، يعني محّمد 

اسرائيل موسي و آخرشان عيسي و  اولين نبي از ميان بني). سلم
نعم، خلقه هللا بيده و نفخ فيه من « ششصد پيامبر ديگر بودند؛

 ن األنبياء يا أباذّر أربعة م ثّم قال صّلي هللا عليه و آله روحه
 
 

                                                 
 .٥٤، ص١١بحار، جـ  ١
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آدم، و شيث، و ُأخنوخ وهو إدريس و هو أّول من خّط : سريانّيون

هود، و صالح، و : و أربعة من األنبياء من العرب. بالقلم، و نوح
وأّول نبّى من بنى ]. صّلي هللا عليه و آله وسّلم[شعيب و نبّيك محّمد 

 .»إسرائيل موسي و آخرهم عيسي و سّتمأة
آم ! خدا چند آتاب نازل آرده است؟؛ يا رسول هللا! يا رسول هللا:  

 أنزل هللا تعالي من آتاب؟
بر شيث، پنجاه صحيفه، بر : صد و چهار آتاب نازل آرده است:  

چنين  ادريس سي صحيفه، بر ابراهيم بيست صحيفه نازل آرد و هم
مأة آتاب « تورات، انجيل، زبور و قرآن را نازل آرده است؛

هللا تعالي علي شيث خمسين صحيفة، وعلي إدريس أنزل : وأربعة آتب
ثالثين صحيفة وعلي إبراهيم عشرين صحيفة، وأنزل التوراة 

 .١»...واإلنجيل والزبور والفرقان
 :شود آه از اين روايت فهميده مي
 .ديگر تفاوت دارند اّوالً، نبي و رسول با يك

 .تر از رسول است ثانيًا، نبي از جهت مصداق عام
 .ديگر جمع شوند مكن است رسالت و نبّوت گاهي با يكثالثًا، م

رسد، حتمًا از مقام نبّوت  رابعًا، هر آس آه به مقام رسالت مي
 .مند است ولي عكس آن صادق نيست بهره

اين آه تفاوت مفهومي اين دو واژه چيست، چندين احتمال مطرح 
 :است
 :اند برخي گفته ـ ١

ولي نبي اعم از آن است، رسول آسي است آه شريعت جديد بياورد 
خواه شريعت جديد بياورد يا اين آه مفسّر، مبّين و مقّرر شريعت 

 .٢پيشين باشد
 
 
 

                                                 
 .، ابواب العشرين وما فوقه٥٢٤؛ خصال، ص٣٢، ص١١بحار، جـ  ١
 .٣٩١، ص١٤؛ الميزان، ج٥٤، ص١١همان، جـ  ٢
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اشكال اين احتمال اين است آه فقط پنج پيامبر، يعني نوح، 

 :شريعت جديد آوردند) السالم عليهم(ابراهيم، موسي، عيسي و محّمد 
ذي أوحينا إليك وما شرع لكم من الدين ما وّصي به نوحًا والّ ﴿

وّصينا به إبراهيم وموسي وعيسي أن أقيموا الّدين وال تتفّرقوا 
 .در حالي آه تعداد رسوالن الهي بيش از پنج تاست ١﴾فيه
 :اند برخي ديگر گفته ـ ٢

 .٢رسول، آسي است آه آتاب دارد، اما نبي آتاب ندارد
 :گروهي ديگر معتقدند ـ ٣

باشد و آتاب او اجماالً نسخ شده رسول، آسي است آه آتاب داشته 
 .٣باشد، ولي نبي اصالً آتاب ندارد

اشكال اين دو احتمال اين است آه تعداد رسوالن الهي به نقل 
نفرند،  ٣١٣) صلي هللا عليه و آله و سلم(جناب ابوذر از پيامبر 

 .آتاب آسماني نقل نشده است ١٠٤در حالي آه بيش از 
 :ستاز شريف جرجاني نقل شده ا ـ ٤

رسول آسي است آه جبرئيل بر او نازل شود و از جانب خداي متعال 
اّما نبي اعم است، يعني ممكن است . آتاب براي او بياورد

براي او وحي نازل آند يا به قلبش ] غير از جبرئيل[اي  فرشته
بدين ترتيب . الهام شود يا اين آه در خواب دريافت اخبار آند

 .٤از نبي استافضل  آه وحي خاص دارد رسول
گردد و بخش ديگر  بخشي از اين تعريف به تعريف دوم و سوم برمي

آن به تعريف ششم آه برگرفته از روايات است وگرنه به صورت 
افزون بر اين آه الهامات قلبي، نظير آنچه . مجموعي دليل ندارد
 نازل شد، و به آن نفحات ) عليهاالسالم(آه بر مادر موسي 

 
 

                                                 
 .١٣سورهٴ شوري، آيهٴ ـ  ١
 .٣٩١، ص١٤الميزان، جـ  ٢
 .همانـ  ٣
 .، المقصد السادس فى السمعّيات٥، ص٥شرح المقاصد، جـ  ٤
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 .يم، مالزم با نبّوت نيستگوي رحماني مي

توان مطرح  احتمال ديگري آه در بيان تفاوت اين دو واژه مي ـ ٥
به معناي  همان گونه آه قبال ً گذشت نبّي از َنَبوَ : آرد، اين است

 به معناي خبر نبأهٴ است، ليكن برخي آن را از ماد رفعت
 .١اند دانسته

المقام و بلند  به معناي رفيع» نبيّ « بدين ترتيب بر مبناي اول
وحي هٴ مرتبه و بر مبناي دوم به معناي خبرگيرنده يا گيرند

در هر صورت، مقام رسول از مقام نبي باالتر است؛ زيرا . آيد مي
مطابق معناي اول، نبّي آسي است آه داراي منزلت الهي و مرتبت 

آسي آه به اين مقام رسيده، . اي باشد العاده روحاني و معنوي فوق
شود و به دنبال آن رسالت به  قام رسالت در او فراهم ميمهٴ زمين

 .شود او اعطا مي
مطابق معناي دوم نيز برتري رسول از نبيّ روشن است؛ زيرا نبّوت، 

رسالت است و به عبارت ديگر رسول رابط بين عالم معقول و هٴ مقّدم
آن انسان . محسوس و جالس بين آسمان معنا و زمين ماده است

گاه آه  آند نبيّ و آن امي آه وحي الهي را دريافت ميبرگزيده، هنگ
از اين رو هر رسولي بايد نبي . آند رسول است آن را ابالغ مي

باشد تا ابزاري براي هدايت مردم داشته باشد؛ چون رسول در 
إن هو  ٭ما ينطق عن الهوي ﴿ :مقام هدايت چيزي از خودش ندارد

سي آه نبي است، رسول نيز ، ليكن الزم نيست هر آ٢﴾إّال وحٌي يوحي
باشد؛ زيرا ممكن است انسان آامل چيزي را دريافت آند ولي 

 .مأمور به ابالغ آن نباشد
 
 
 

                                                 
ممكن است از ريشهٴ نبي به معناي : اند برخي نيز گفته. »نبي« و» نبأ« مفردات،ـ  ١

اند آه راه رسيدن به حق تعالي است؛ أو  پيامبر را از آن جهت نبي گفته. طريق باشد
، المقصد ٥، ص٥شرح المقاصد، ج(سيلة إلي الحق تعالي من النبى بمعني الطريق لكونه و

هاي رايج لغت  اي براي اين واژه در آتاب ، ليكن چنين ريشه)السادس فى السمعّيات
 .مشاهده نشد

چيزي جز وحي نيست آه بر او نازل ] گويد آنچه مي. [گويد از روي هواي نفس سخن نميـ  ٢
 ).٣ـ  ٤سورهٴ نجم، آيات (شود  مي
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در قرآن : توان اقامه آرد اين است شاهدي آه بر اين مّدعا مي

آريم غالبًا هر جا آه متن وحي متضمن دستور شخصي به رسول اآرم 
 ﴾يا أّيها الّنبيّ ﴿ تعبير به باشد) صلي هللا عليه و آله و سلم(
 ، ١﴾...يا أّيها الّنبّي لم تحّرم ما أحّل هللا لك﴿ :شود، مانند مي
اما در جايي .... و ٢﴾...يا أّيها الّنبّي إّنا أحللنا لك أزواجك﴿

آه افزون بر تحمل نبوت، ابالغ متن وحي به ديگران نيز مورد نظر 
يا أّيها ﴿ :مانند شود، مي ﴾يا أّيها الرسول﴿ باشد تعبير به

 در اين آيه نه تنها امر. ٣﴾الرسول بّلغ ما ُأنزل إليك من رّبك
آند آه بايد متن وحي را به  داللت مي) به معناي ابالغ آن( ﴾بّلغ﴿

نيز داللت بر اين معنا  ﴾الرسول﴿ جامعه ابالغ آند، بلكه عنوان
 جمع بين اين دو تعبير، از اهتمام خداي سبحان بر ابالغ. دارد

 .آند دعوت مورد نظر حكايت مي
صلي هللا عليه و آله (شكي نيست آه پيامبر اآرم : تر به بيان روشن

مأمور بود تا هر آنچه را آه بر او نازل شد اعم از ) و سلم
هاي تفسيري، احاديث قدسي  هاي قرآني و غير قرآني، نظير وحي وحي

به غير  لذا نه تنها. را آه در هدايت امت سهم داشت ابالغ آند
 ٤﴾إن هو إّال وحي يوحي ٭وما ينطق عن الهوي﴿ :وحي تكلم نكرد

وما هو علي الغيب ﴿ :بلكه هر چه وحي آه به او رسيد ابالغ فرمود
 ﴾...قل﴿ هٴ افزون بر اين، در بسياري از آيات، آلم. ٥﴾بضنين

با آن آه خطاب به خود  وجود اين آلمه در قرآن آريم. آمده است
اي از وحي را ناگفته  دهد آه آن حضرت آلمه مينشان  آن حضرت است
البته . بنابراين، چيزي از وحي، بيان نشده نماند. نگذاشته است

 اسرار، رموز، 
 
 

                                                 
سورهٴ ... (آني حرام مي] بر خود[چرا آنچه آه خدا بر تو حالل آرده، ! بياي نـ  ١

 ).١ تحريم، آيهٴ 
 ).٥٠سورهٴ احزاب، آيهٴ ... (ايم بر تو همسرانت را آه ما حالل آرده! اي نبيـ  ٢
سورهٴ مائده، آيهٴ (شود، ابالغ آن  آنچه را آه از سوي پروردگارت نازل مي! اي رسولـ  ٣
٦٧.( 
 .٤و ٣نجم، آيات  سورهٴ ـ  ٤
تا از آن بكاهد يا چيزي از آن [نسبت به غيب، يعني وحي بخيل نيست ) پيامبر(او ـ  ٥

 ).٢٤سورهٴ تكوير، آيهٴ ] (را ناگفته رها آند



 122

 
بشري تاب تحّمل آن را نداشت و هٴ آه جامع مالحم و علوم غيبي

اطهار و اهل بيت عصمت و طهارت هٴ فقط با ائمّ  ندارد
 .شد مطرح مي) السالم عليهم(

اي شخصي براي آن حضرت بود  ن محتواي وحي گاهي متضمن وظيفهليك
شد و گاهي متضمن دستوري  بيان مي ﴾يا أّيها الّنبي﴿ آه با خطاب

هٴ عمومي بود آه احيانًا پيامبر نيز در آن داخل بود ولي وظيف
به عنوان پيامبر، ابالغ ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم

. شد بيان مي ﴾يا أّيها الرسول﴿ ي با خطاباين قسم از وح. آن بود
در ابالغ ) صلي هللا عليه و آله و سلم(به هر حال، رسول گرامي 

 .هاي قرآني چيزي را فروگذار نكرده است وحي
اش  آنچه گفته شد مطلبي است مشهور در فرق اين دو واژه، آه خالصه

 اين. رسالت استهٴ نبّوت و خاص بودن واژهٴ در عام بودن واژ
تفاوت، اگر چه از لحاظ بحث لغوي قابل قبول است، ليكن از چند 

 :جهت قابل مناقشه است
آه از شؤون رسالت و ابالغ  قرآن آريم، بشارت و انذار را) الف

فبعث هللا النبيين ﴿ :به انبيا نيز اسناد داده است پيام الهي است
 .١﴾مبشرين و منذرين

گونه ترسيم  و نبّي اين رسولهٴ در اين تعريف فرق بين دو واژ) ب
آند،  گاه آه پيام الهي را دريافت مي انسان آامل آن: شده است

آند، رسول است، در حالي آه  گاه آه آن را ابالغ مي نبي است و آن
رسالت نيز هٴ نبوت، جنبهٴ تمام سفيران الهي افزون بر جنب

آند  داشتند؛ زيرا بعيد است آه آسي هر چه از وحي دريافت مي
شخصي براي او داشته باشد و براي ابالغ آن و تعليم و ٴ هجنب
صلي هللا (پيغمبر اآرم . اي نداشته باشد ديگران هيچ وظيفههٴ تزآي

از ميان صد و : در جواب جناب ابوذر فرمود) عليه و آله و سلم
. اند بيست و چهار هزار نبي فقط سيصد و سيزده نفر رسول بوده

هٴ خ فقط سيصد و سيزده نفر وظيفدر طول تاري: توان گفت آيا مي
صد و بيست و چهار هزار نفر هٴ اند و بقي هدايت ديگران را داشته

هٴ اند؟ البّته چنين چيزي استحال مسؤوليتي در اين زمينه نداشته
 عقلي 

 
 

                                                 
 ).٢١٣سورهٴ بقره، آيهٴ (مبشّر و منذر برانگيخت ] به عنوان[انبيا را ـ  ١
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آند، ليكن  ندارد و ظاهر برخي از احاديث نيز آن را تاييد مي

 .بسيار مستبعد است
ده است آه نه تنها به رسوالن، بلكه به قرآن آريم تصريح آر) ج

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال ﴿ :انبيا نيز رسالت داديم
 .١﴾...نبيّ 
به عنوان رسولي آه نبي ) السالم عليه(قرآن آريم از موسي ) د

واذآر في ﴿ :بود، با تقديم رسالت بر نبّوت، ياد آرده است
، در حالي آه ٢﴾يّاً الكتاب موسي إّنه آان مخلصًا وآان رسوًال نب

بدين ترتيب  .»آان نبّيًا رسوالً « :گفت مطابق تعريف مشهور بايد مي
تفاوت مذآور بين نبي و رسول قابل استناد به قرآن آريم نيست، 

 .لغوي داردهٴ هر چند آه پشتوان
توان آن را به قرآن  شود و مي از قرآن آريم استفاده مي ـ ٦

ابالغ پيام الهي هستند، ليكن اسناد داد آه نبي و رسول مأمور 
از . اي در اين جهت دارد و پيك مخصوص خداست رسول مأموريت ويژه

شود و نيز نزول عذاب بر  اين رو با ارسال رسول، اتمام حجت مي
گر، بعد از ارسال رسول خواهد بود، نه بعد از ارسال  اّمت طغيان

قسط وهم ال بينهم بال لكّل ُأّمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي﴿ :نبي
رسًال مبشّرين و ﴿ ،٤﴾وما آّنا معّذبين حّتي نبعث رسوالً ﴿ ،٣﴾ُيظلمون

تعليق نزول . ٥﴾ُمنذرين لئّال يكون للّناس علي هللا حجّة بعد الرسل
رسول هٴ عذاب و اتمام حّجت بر ارسال رسول، بيانگر مأموريت ويژ

 .آند است، مأموريتي آه او را از نبي ممتاز مي
 
 
 

                                                 
 ).٥٢سورهٴ حج، آيهٴ ... (آه قبل از تو هيچ رسول و نبي را نفرستاديم مگر آنـ  ١
اي خالص شده و رسولي صاحب نبّوت بود  در اين آتاب، موسي را ياد آن آه او بندهـ  ٢
 ).٥١سورهٴ مريم، آيهٴ (
شود  پس اگر رسولشان آمد، ميان آنان به قسط و عدل حكم مي. هر اّمتي رسولي داردـ  ٣

 ).٤٧سورهٴ يونس، آيهٴ (و بر آنان ستم نخواهد شد 
عذاب نخواهيم آرد، مگر آن آه رسولي برانگيزيم ] افراد يا امم را[گاه  هيچـ  ٤
 ).١٥سورهٴ اسراء، آيهٴ (
رسوالني بشارت دهنده و بيم آننده فرستاديم تا مردم بهانه و حّجتي در برابر خدا ـ  ٥

 ).١٦٥سورهٴ نساء، آيهٴ (نداشته باشند 
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نبي و رسول هٴ اي ديگر بين دو واژ روايات نيز به گونهدر  ـ ٧

فرق : سؤال شد) السالم عليه(از امام باقر . فرق گذاشته شده است
 :چيست؟ فرمود) به فتح(بين رسول، نبي و محدَّث 

شود و او به صورت  رسول، آسي است آه جبرئيل بر او نازل مي
اّما نبي، آسي  .گويد بيند و با وي سخن مي آشكارا جبرئيل را مي

گونه آه ابراهيم  بيند آن وحي را در خواب ميهٴ است آه فرشت
صلي هللا عليه و (در خواب ديده بود و پيامبر اآرم ) السالم عليه(

وحي براي هٴ ديد تا آن آه فرشت ها مي نيز از اين خواب) آله و سلم
 )صلي هللا عليه و آله و سلم(وقتي آه حضرت محّمد . او رسالت آورد

آمد و رو در رو  بين نبّوت و رسالت جمع آرد، جبرئيل پيش او مي
آسي است آه فرشته با او ) به فتح(اّما محدَّث . آرد با او صحبت مي

شنود ولي نه در بيداري آن را  گويد و او سخن فرشته را مي سخن مي
السالم  سئلت أبا جعفر عليه: بيند و نه در خواب؛ عن األحول قال مي

الرسول الذى يأتيه : والنبىّ والمحدَّث قال عليه السالم عن الرسول
جبرئيل ُقُبًال فيراه ويكّلمه فهذا الرسول، وأّما النبّى فهو الذى 
يري فى منامه نحو رؤيا إبراهيم ونحو ما آان رأي رسول هللا صّلي هللا 
عليه و آله من أسباب النبّوة قبل الوحى حّتي أتاه جبرئيل عليه 

د هللا بالرسالة وآان محّمد صّلي هللا عليه و آله حين جمع السالم من عن
له النبوة وجائته الرسالة من عند هللا يجيئه بها جبرئيل ويكّلمه 

وأّما المحدَّث فهو الذى يحدَّث فيسمع وال يعاين وال يري ... بها قبالً 
 .١فى منامه

 
 
 

                                                 
 .١٧٦، ص١اصول آافي، جـ  ١
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قل لو ﴿ هٴ يفشرهٴ معتقد است آه آي) هللا رحمه(طباطبايي هٴ استاد عالم

آان في األرض مالئكة يمشون مطمئّنين لنزلنا عليهم من السماء 
متضّمن فرقي است آه در اين حديث بين رسالت و نبّوت  ١﴾ملكًا رسوالً 
 .٢گذاشته شد

آنچه در فرق بين رسول و نبي بازگو شد راجع به رسالت : تذّآر
يل نفوس و ساير مساهٴ انساني جهت تعليم آتاب و حكمت و تزآي

بشري است وگرنه رسالت به معناي هٴ امور جامعهٴ مربوط به ادار
، ٣﴾جاعل المالئكة ُرسُالً ﴿ :عام، مصاديق ديگري دارد، مثل فرشتگان

 :، بادها٤﴾أرسلنا الشياطين علي الكافرين َتؤّزهم أّزاً ﴿ :شياطين
، ليكن از هيچ يك آنها به عنوان ...و ٥﴾أرسلنا الرياح لواقح﴿

همچنين اصل . ين يا انبياي اصطالحي تعبير نخواهد شدرسوالن، نبيّ 
، معناي )به معناي اعالم(و نيز تنبيه ) به معناي گزارش(ِانباء 

جامع و فراگيري دارد آه طبق آن خداوند هم ِانباء و َتْنبيه دارد 
ولي عنوان رسالت بر ذات اقدس الهي منطبق نخواهد شد، چنان آه 

 .شود دس اطالق نميعنوان نبيّ نيز بر آن ذات اق
 ٭ ٭ ٭

 
 
 

                                                 
رفتند، به  بودند آه با طمأنينه و آرامش راه مي مين فرشتگاني مياگر در ز: بگوـ  ١

سورهٴ اسراء، آيهٴ (آرديم  يقين فرشتگاني را به عنوان رسول بر آنان از آسمان نازل مي
٩٥.( 
 .، ذيل آيه٢٠٤، ص١٣الميزان، جـ  ٢
 ).١سورهٴ فاطر، آيهٴ (فرشتگان را رسول قرار داد ـ  ٣
] به سوي گناه و ناپسندي[رستاديم تا آنان را شياطين را بر آافران فـ  ٤

 ).٨٣سورهٴ مريم، آيهٴ (برانگيزانند 
 ).٢٢سورهٴ حجر، آيهٴ (بادها را بارور آننده فرستاديم ـ  ٥
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 .و محل رفت و آمد فرشتگان: و مختلف المالئكة

 
به » َخلف« هٴ از ريش) باب افتعال(» اختالف« اسم مكان» ُمخَتَلف«

تداوم هٴ الزم» رفت و آمد« معناي جانشين و خليفه شدن است و چون
به معناي محل رفت و آمد » مختَلف« اختالف و جانشيني است، لذا

محل رفت « به معناي ١»مختلف المالئكة« بنابراين، ترآيب. يدآ مي
 .است» و آمد مالئكه

در جايي ) محل رفت و آمد(قابل توجه اين است آه ُمختَلف هٴ نكت
آند آه رفت و آمد در آن زياد باشد و به مكاني آه گاهي  صدق مي

 .شود گردد ُمختَلف گفته نمي زند و برمي يك نفر به آنجا سري مي
 

 زبانان مالئكمي
چگونه محل تردد و رفت و آمد مالئكه ) السالم عليهم(اين آه ائّمه 

 :هستند بدين صورت قابل تبيين است
هايي نزد خدا  هر آنچه آه در عالم طبيعت وجود دارد خزانه ـ ١

 :شود گيري الهي از آن مخزن نازل مي دارد آه با تقدير و اندازه
 ه وما ُننّزله ٍء إالّ عندنا خزائنُ  إْن مْن شي﴿
 
 

                                                 
شهدت له « هاي جنبي مربوط به آن، ذيل جملهٴ  بحث لغوي واژهٴ مالئكه و برخي بحثـ  ١

 .مطرح خواهد شد» مالئكته
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از سوي . ٢﴾وفي السماء ِرْزقكم و ما توعدون﴿ ،١﴾إّال بَقَدٍر معلومٍ 

ديگر عقايد، اخالق و اعمال صالح، بلكه ارواح معتقد و نفوس 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل ﴿ :رود صالح به سوي خدا باال مي

گ هيچ عمل يا عامل صالحي تا به خدا نرسد، رن. ٣﴾الصالح يرفعه
ي پيدا نكند، دوام »وجه هللا« خدايي به خود نگيرد و خصوصيت

ما عندآم ينفد وما ﴿ ،٤﴾ٍء هالك إّال وجهه آّل شي﴿ :نخواهد يافت
ويبقي وجه رّبك ذو الجالل  ٭آّل من عليها فان﴿ ،٥﴾عند هللا باق

پس آنچه آه در قيامت از عقايد صحيح، اخالق َحسَن و . ٦﴾واإلآرام
هاي بهشتي  آند و به عنوان بهشت و نعمت پيدا مياعمال صالح تجسم 
شود، چيزهايي است آه از روي اخالص و مطابق با  به نيكان داده مي

 موازين شرع صادر شده، به محضر باري تعالي بار يافته و خصوصيت
 .ي پيدا آرده باشد»وجه هللا«
نزول از جانب خدا به معناي تجافي و افكندن از آسمان  ـ ٢

ن آه صعود به سوي او نيز به معناي پرتاب شدن به سوي نيست، چنا
آه  ٧آسمان نيست، بلكه نزول از جانب خدا به صورت تجلي است

 فرشتگان مأمور، آن چيز را به مقصد 
 
 

                                                 
 .٢١سورهٴ حجر، آيه ـ  ١
سورهٴ ذاريات، آيهٴ . (شويد، در آسمان است روزي شما و آنچه آه بدان وعده داده ميـ  ٢
٢٢.( 
 .١٠سورهٴ فاطر، آيهٴ ـ  ٣
 ).٨٨سورهٴ قصص، آيهٴ (هر چيزي، جز وجه خدا هالك شدني است ـ  ٤
سورهٴ نحل، آيهٴ (ماند  پذيرد و آنچه آه پيش خداست باقي مي آنچه نزد شماست فنا ميـ  ٥
٩٦.( 
ماند  شود ولي وجه با شكوه و جالل خدا باقي مي هر چه بر روي زمين است فاني ميـ  ٦
 ).٢٦ـ  ٢٧سورهٴ الرحمن، آيات (
اول، تنزل مادي است آه موجودي مادي : تنّزل و نازل شدن به دو صورت امكان داردـ  ٧

آه هر قطرهٴ مانند قطرات باران . از مكان خود حرآت آرده، به مكان ديگر منتقل شود
اين نوع . گاه آه پايين آمد در باال حضور ندارد آن وقتي باالست، در پايين نيست و آن

دوم، تنزل معنوي آه امري معنوي، با حفظ مكانت اول در جاي . گويند تنّزل را تجافي مي
فهمد و  مثالً انسان مطلب دقيق علمي را مي. ديگر با شكل جديدي بروز و ظهور پيدا آند

آند يا بر  آلمات، بيان مي دهد، سپس آن را به آمك برخي ا در ذهن خود جاي ميآن ر
آنچه در ذهن انسان است، نه لفظ است و نه آتابت، نه عربي است . نگارد صفحهٴ آاغذ مي

آيد و در عين  و نه فارسي، بلكه حقيقت مجردي است آه به صورت الفاظ و نقوش در مي
ما نيز . آيد بندد يا به شكل الفاظ در مي اغذ نقش ميحال آه در ذهن انسان است روي آ

نويسم، عين آن چيزي است آه در ذهن  گويم يا مي آنچه را مي: گوييم در محاورات مي
. آيد مادي است دارم، با اين آه آنچه در ذهن ماست مجرد است و آنچه بر روي آاغذ مي

شود، بلكه  ذهن او خارج نمي مطلبي آه در ذهن انسان است، براي نوشته يا لفظ شدن، از
اين نوع تنزل را . آند با حفظ مكانت ذهني به شكل ديگري در بيان يا بنان ظهور مي

 .نامند تجّلي مي
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همان گونه آه صعود به سوي خدا نيز به صورت تكامل . رسانند مي

وجودي است و با وساطت فرشته در راهيابي به مقصد انجام 
آنها در حقيقت در قوس نزول و صعود آارگزاران نظام . پذيرد مي

 .٢﴾فالمقسّمات أمراً ﴿ ،١﴾فالمدّبرات أمراً ﴿ :الهي هستند
ها در صحرا فرود  فرشتگان هنگام نزول براي اين مأموريت ـ ٣

نشينند، بلكه قلب مبارك انسان  آيند چنان آه بر دريا نمي نمي
اين آه خود انسان آامل، آامل هر عصري، محل نزول آنهاست يا 

 .آند فرشته را از باطن جهان طبيعت، ظاهر و نازل مي
فرشتگان براي نازل آردن هر امري يا باال بردن هٴ بنابر اين، هم

هر عمل، اعتقاد يا اخالق در هر زمان، از دِر واليت امام معصوم 
شوند و بين عالم غيب و شهود رابطه  همان زمان وارد و خارج مي

 :آنند مي برقرار
ما من َمَلكٍ ُيْهِبُطه هللا فى أْمر ما ُيْهِبُطه إالّ بدأ باإلمام فعرض ذلك «

عليه وإّن مخَتَلف المالئكة من عْند هللا تبارك وتعالي إلي صاحب هذا 
آند جز آن آه  اي را خدا براي آاري نازل نمي ؛ هيچ فرشته٣األمر

بر او عرضه شود و مأموريت خويش را  ابتدا بر امام وارد مي
، بين خداي تبارك و »محل آمد و شد فرشتگان« به يقين. دارد مي

 .تعالي و بين صاحب اين امر است
 
 
 

                                                 
 ).٥سورهٴ نازعات، آيهٴ (آنند  سوگند به فرشتگاني آه تدبير امور ميـ  ١
 ).٤سورهٴ ذاريات، آيهٴ (سوگند به تقسيم آنندگان آارها ـ  ٢
 .٣٩٤، ص١آافي، جـ  ٣
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أين باب هللا الذى منه « :فيض الهي هستندهٴ درواز ،از اين رو ائمه

) فرجه تعالي هللا عج(عصر  امام ياسين خطاب به ؟ و در زيارت آل١»يؤتي
افزون بر اين، فرشتگاْن . ٢»ياباب هللا عليك السالم« :است چنين آمده

تحت فرمان انسان آامل هستند و براي گرفتن دستور و شرح وظايف 
 .شوند خود بر او نازل مي

شود آه فرشتگان دائمًا در حال رفت و آمد به  بدين ترتيب روشن مي
همچنين . است» مخَتَلف المالئكة« حضور انسان آامل هستند و او

 .لهي است آه هميشه پر ترّدد استفيض اهٴ درواز
از مشخصات بارز شب قدر همانا نزول فرشتگان در آن شب : ١تذآر 

 ٭تنزل المالئكة والُروح فيها بإذن رّبهم من آّل أمٍر ﴿ :است
با توجه به آنچه آه گذشت نزول فرشته، اختصاص به شب . ٣﴾...سالم

مدام در  هاي محّوله قدر ندارد، بلكه آنان جهت انجام مأموريت
آنچه آه شب قدر را از اين جهت . حال رفت و آمد به زمين هستند

فرشتگان در آن شب است؛ هٴ آند، نزول استثنايي و ويژ ممتاز مي
زيرا ظاهر قرآن اين است آه تمام فرشتگان مربوط به آارهاي 

روح آه همان جبرئيل . ٤شوند زمين و اهل زمين در آن شب نازل مي
 ر از اوست نيز در آن شب نازل اي بزرگت يا فرشته

 
 

                                                 
دعاي  ٨٨٤مفاتيح الجنان، ص(شوند؟  آجاست دروازهٴ الهي آه از آنجا وارد ميـ  ١

 ).ندبه
 ).، زيارت آل ياسين٨٦٣همان، ص(خدا ) رحمت(سالم بر تو اي دروازهٴ ـ  ٢
 .٤ـ  ٥سورهٴ قدر، آيات ـ  ٣
ميت آن در آند، ليكن عمو است و داللت بر عموم مي» ال« جمع محّال به» المالئكة« چونـ  ٤

مثًال اگر گفته شود تمام متخصصان، در فالن همايش پزشكي شرآت آردند . حّد خودش است
هاي علوم مختلف شرآت آردند، حّتي به معناي شرآت  معنايش اين نيست آه متخصصان رشته

هاي مختلف پزشكي نيست، بلكه بدين معناست آه متخصصان همان رشتهٴ خاص  متخصصان رشته
شود همهٴ فرشتگان به زمين نازل  در اينجا نيز وقتي گفته مي. ردندپزشكي شرآت آ

 شوند، فرشتگان مربوط به زمين و اهل زمين، مراد است، اّما نسبت به ساير فرشتگان مي
 .داللتي ندارد و دربارهٴ آنان بايد به سراغ ادّلهٴ ديگر رفت نفيًا و اثباتاً 
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اين فرشتگان آن است آه تمام امور مربوط هٴ مأموريت هم. شود مي
به يك سال را در آن شب بر انسان آامل آه امام معصوم عصر است 

 .عرضه آنند
 :فرمايد مي) السالم عليه(امام صادق : ٢تذآر 

يل جبرئ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پس از رحلت رسول اآرم 
آمد،  مي) عليهاالسالم(زهرا هٴ مستمرًا به حضور فاطم) السالم عليه(

گفت و اخبار آينده  داد، از حال پدرش مي به او تسليت و تعزيت مي
آنها را ) السالم عليه(آرد و اميرالمؤمنين  را به او ابالغ مي

) عليهاالسالم(اين، همان چيزي است آه بعدًا مصحف فاطمه . نوشت مي
ت؛ آان جبرئيل يأتيها فُيْحِسن عزاَءها علي أبيها ويطّيب نام گرف

نْفسها وُيخْبرها عن أبيها ومكانه وُيخبرها بما يكون بعدها فى 
السالم يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة  ذرّيتها وآان علٌى عليه

 .١عليها هللا سالم
و ساير فرشتگان ) السالم عليه(همين محادثه و سخن گفتن جبرئيل 

 .لقب بگيرد» ُمَحدَّثة« ه آن حضرتسبب شد آ
در اين هفتاد و پنج يا [؛ جبرئيل »آان جبرئيل يأتيها« تعبير

آمد، به همان معناي ترّدد و رفت  مرتب پيش او مي] نود و پنج روز
 .است آه در اين فقره از زيارت آمده است) اختالف(و آمد 

                                                 
: گويند زنند اين است آه مي آه به شيعه ميهايي  يكي از تهمت). ٢٤١، ص ١آافي، ج (ـ  ١

قرآن شيعيان با قرآن ساير مسلمانان تفاوت دارد و بر اين ادعا به مصحف فاطمه 
بينند  اّوالً، تكرار چنين افترايي از آساني آه مي. آنند استدالل مي) عليهاالسالم(

قرآني را آه .. .و) صلي هللا عليه و آله و سلم(شيعيان در مسجدالحرام و مسجد النبي 
آنند و حتي همان قرآن در آشور شيعه چاپ و منتشر  در دست همهٴ مسلمانان است تالوت مي

غير از قرآن است و ) عليهاالسالم(ثانيًا، مصحف فاطمه . شود، دور از انصاف است مي
ثالثًا، نزول . بدان دسترسي ندارد) السالم عليهم(اساسًا آسي غير از امامان معصوم 

سخن شدن با فرشتگان چيزي  و هم) صلي هللا عليه و آله و سلم(براي غير پيامبر فرشته 
صلي هللا عليه و آله و (ابوهريره از رسول اآرم . نيست آه فقط شيعه بدان معتقد باشد

اند در حالي آه پيغمبر  هاي گذشته افرادي محدَّث بوده در ميان امت: نقل آرده است) سلم
لقد آان فيما قبلكم « باشد، خليفهٴ دوم است؛ امت آسي محدَّث اند و اگر در اين نبوده

 :و با عبارتي ديگر آمده است» من األُ مم ناٌس محدَّثون فإن َيُك فى ُأّمتى أحٌد فإّنه عمر
لقد آان فيمن آان قبلكم من بنى إسرائيل رجاٌل ُيَكلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء، «

؛ صحيح مسلم نيز در ٣٦٨٩، ح١٦، ص٣صحيح بخاري، ج(» رفإن يكن فى ُأمتى منهم أحٌد فعم
گر چه دربارهٴ عمر ). در باب فضايل عمر مشابه همين حديث را آورده است ١١٥، ص ٧ج 
تأآيد شده آه در » لقد« شرطيه تعبير شده، ليكن در صدر هر دو حديث با آلمهٴ » إن« با

بنابراين، شنيدن آالم فرشته و  .اند هاي گذشته افرادي اين چنين، وجود داشته ميان امت
چنان آه مريم عذرا . هم سخن شدن با آنها براي غيرپيامبر مورد قبول شيعه و سّني است

نه تنها با فرشتهٴ وحي هم سخن شد، بلكه با چشمان خويش او را مشاهده ) عليهاالسالم(
نمايان گشت  همانند بشري درست اندام براي او] روح[؛ »فتمّثل لها بشرًا سوّياً « :آرد
الهامات و سخناني : گويند تفاوت، در اين است آه اهل سّنت مي). ١٧سورهٴ مريم، آيهٴ (

ي امم گذشته احيانًا از فرشتگان دريافت آردند به  ي را آه خليفهٴ دوم يا افراد شايسته
صلي هللا عليه (گرامي دخت رسول اآرم : گويد آسي نگفتند و همراه خود بردند ولي شيعه مي

امال آرد و ) السالم عليه(آن سخنان را به شوهر خود، علي بن ابي طالب ) و آله و سلم
ائمهٴ طاهرين  آن حضرت آنها را نوشت و اين نوشته به دست فرزندان معصومش

 .قرار دارد) فرجه تعالي هللا عجل(رسيد و اآنون نزد حضرت ولي عصر ) السالم عليهم(
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 اشارات

 

 َاشكال نزول فرشتگان ـ ١
صلي هللا عليه و آله و (به حضور رسول اآرم رفت و آمد فرشتگان 

هاي  ممكن است در َاشكال و صورت) السالم عليهم(اطهار هٴ و ائم) سلم
هٴ گاهي به صورت ِدحي) السالم عليه(حضرت جبرائيل : مختلف باشد

إّن « آمده است؛ مي) صلي هللا عليه و آله و سلم(خدمت رسول هللا  ١آلبي
ي هللا عليه وآله فى صورة الدحية جبرئيل آان يأتى نبّينا صلّ 

 .٢»الكلبى
 چنان آه در روايت . شد هاي ديگر ظاهر مي گاهي به صورت انسان

 
 

                                                 
بود آه در جنگ ) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم يكي از اصحاب » ِدحيهٴ آلبي«ـ  ١

رسول . هاي بعد از آن شرآت داشت و در زيبارويي ضرب المثل بود ُاُحد يا خندق و جنگ
اي به قيصر روم فرستاد و  در سال ششم توسط او نامه) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 

؛ اإلصابة ١٥٠٧، شمارهٴ ١٩٧، ص ٢، ج ُأسد الغابة فى معرفة الصحابة(قيصر ايمان آورد 
 ).٢٣٩٠، شمارهٴ ٤٧٣، ص ١فى تمييز الصحابة، ج 

 .و موارد ديگر ٤٠٠، ص ٢٢؛ ج ٣٤٣، ص ١٤بحار، ج ـ  ٢
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 :آمده است) السالم عليه(امام صادق 

پدرم در حال طواف آعبه بود آه مردي بر او گذشت و با دستش بر 
سؤاالتي دارم آه جواب آن را غير از تو آسي : دوش وي زد و گفت

وقتي پدرم از طواف و نماز فارغ شد آن مرد را احضار . داند مين
اين : وقتي آه رفت، پدرم فرمود. آرد و به سؤاالت او جواب داد

السالم رجل وهو يطوُف، فضرب بيده  مرد جبرئيل بود؛ مّر بأبى عليه
: فقال... أسئلَك عن خصاٍل ال يعِرفن غيُرك: علي ِمْنكبه، ثّم قال

 .١...هذا جبرئيل: السالم ل أبى عليهصدقَت ومضي، فقا
امام . آمد اي از پرندگان فرود مي گاهي نيز فرشته به صورت پرنده

اش زد و به حسين بن  هاي خانه با دستش به بالش) السالم عليه(صادق 
 :فرمود آه در محضرش بود عال

ها تكيه دادند و ما  چه بسيار پيش آمد آه مالئكه به اين بالش
ا جمع آرديم؛ طال ما اّتكت َعَليها المالئكة ورّبما پرهاي آنها ر

 .٢التقطنا من زغبها
) السالم عليه(ثمالي و امام سجاد هٴ شبيه اين ماجرا بين ابوحمز

 .٣نيز پيش آمده است
رفت و آمد فرشتگان در بسياري از روايات به صورت مطلق آمده، 

منظور  شايد. صورت و آيفيت خاصي براي رفت و آمد ذآر نشده است
 .اين باشد آه نزولشان بدون مشاهده بوده است

گوني هستند، آن  فرشتگان داراي اصناف و درجات گونه: ١تذآر 
گروه آه از تجّرد تاّم عقلي برخوردارند از هرگونه جناح مادي و 

 آنها سخن هٴ اند و اگر دربار َپِر حسّي منزه
 
 

                                                 
 .١٦٩، ص ١١بحار، ج ـ  ١
 .٣٩٣، ص ١آافي، ج ـ  ٢
 .٣٥٣، ص٢٦همان؛ بحار، جـ  ٣
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اي  است؛ زيرا فرشتهاز بال و َپْر مطرح شود ظاهرًا ناظر به تمّثل 

) صلي هللا عليه و آله و سلم(آه با وحي الهي بر قلب رسول اآرم 
زميني هٴ اما اگر فرشت. شود، مصون از آثار مادّيت است نازل مي

حسّي براي او هٴ فرض شود آه داراي نفس و بدن باشد، ترسيم اجنح
كه اي آه در قرآن و نهج البالغه براي مالئ البته اجنحه. ممكن است

 .مطرح شده، نياز به بحث مستقّل دارد
نزول « ،»ديدن فرشته« ،»نزول فرشته« تعبيراتي، نظير: ٢تذّآر 

و امثال آن، الفاظي است آه بر زبان جاري » تلقي وحي« ،»وحي
آنيم ولي حقيقت آن براي ما روشن نيست؛ زيرا درك اين امور  مي

اقع به حس در و. ما ممكن نيستهٴ گان با هيچ يك از حواس پنج
مثال ما در اين جهت آور . ديگري نياز است آه ما فاقد آن هستيم
چنين آسي براي . ها باشد مادرزادي است آه درصدد شناخت رنگ

اي جز آمك گرفتن از چهار حواس  فهميدن چشم نوازي رنگ سفيد چاره
منظور از چشم نواز بودن اين : پرسد از اين رو مي. ديگر ندارد

ست؟ نرم و لطيف است؟ خوشبو است؟ صداي دل نشيني است آه شيرين ا
آند اين مسئله را به آمك ساير حواس خود درك  دارد؟ يعني تالش مي

گويد، خاصيت رنگ سفيد  آند، ليكن هيچ يك از آنچه آه او مي
درك رنگ سفيد نياز به حس ديگري دارد آه نابينا فاقد آن . نيست
 .است

راك اختالفات احتمالي بين ديدن فرشته، ادراك حقيقت وحي، اد
مادي ممكن نيست، بلكه به هٴ گان با حواس پنج... انواع وحي و

قدرت ادراآي ديگري نياز است آه فاقدان اين قدرت، توان شناخت 
از اين رو شناخت حقيقت اين امور فقط مقدور . آن را ندارند

) السالم عليهم(برخورداران از اين قدرت ادراآي، يعني معصومين 
 .تاس

 

 اهداف نزول فرشتگان ـ ٢
 :هدف و مقصود مالئكه از اين تردد و رفت و آمد نيز گوناگون است
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شوند، چنان آه بعدًا  اعمال بندگان خدا نازل ميهٴ گاهي براي عرض

 .١خواهد آمد
گاهي براي آوردن مقدرات يك ساله و اهداف ديگري آه دارند در 

الروح فيها بإذن رّبهم من تنزل المالئكة و﴿ :شوند شب قدر نازل مي
 .٢﴾آل أمر

سخن شدن، تأييد، تسديد، خدمت و آمك به  گاه براي محادثه، هم
 :آيند فرود مي) السالم عليهم(اطهار هٴ ائمّ 
إذ تقول للمؤمنين ألْن َيكفيكم أن ُيمّدآم رُبكم بثالثة ءاالٍف من ﴿

م هذا بلي إن تْصبروا وتتقوا ويأتوآم من فْوره ٭المالئكة منَزلين 
؛ در جنگ بدر ٣﴾ُيمددآم ربكم بخمسة ءاالٍف من المالئكة مسّومين

: به مؤمنان فرموده بود) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم 
هٴ نازل شدهٴ آند آه خدا شما را با سه هزار فرشت آيا آفايت نمي

بله، اگر : فرمايد گاه خداي سبحان مي از آسمان ياري آند؟ آن
ُاُحد نيز صبر و تقوا پيشه آنيد و دشمن بار ديگر امروز در جنگ 

دار  نشانهٴ به سراغ شما بيايد خداوند شما را با پنج هزار فرشت
 .ياري خواهد آرد

هر چند آه اين آيه، عام و ناظر به امداد فرشتگان به مؤمنان 
صلي هللا عليه و (شوندگاْن رسول اآرم  است، ليكن در رأس اين ياري

 .ر داردقرا) آله و سلم
وآذلك أوحينا ﴿ هٴ در پاسخ مردي آه از آي) السالم عليه(امام صادق 

 ٤﴾إليك روحًا من أمرنا ما آنت تدري ما الكتاب وال اإليمان
 :پرسيده بود، فرمود

 . آسمان برنگشته است نزولش تاآنون به است آه از زمان اي فرشته
 
 

                                                 
 . ٦٧ص: ك.رـ  ١
شوند  روردگارشان براي هر آاري نازل ميبه اذن پ) شب قدر(فرشتگان و روح در آن ـ  ٢
 ).٤سورهٴ قدر، آيهٴ (
 .١٢٤ـ  ١٢٥سورهٴ آل عمران، آيات ـ  ٣
دانستي آه آتاب  تو نمي. و هم چنين روحي را از فرمان خودمان بر تو نازل آرديمـ  ٤

 ).٥٢سورهٴ شوري، آيهٴ (و ايمان چيست 
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بود و با ) سلم صلي هللا عليه و آله و(اين فرشته، با پيامبر خدا 

آند؛ ملٌك منذ  بعد از آن حضرت است و آنها را تسديد ميهٴ ائمّ 
أنزل هللا ذلك الملك لم يصعد إلي السماء، آان مع رسول هللا صّلي هللا 

 .١عليه وآله و سّلم و هو مع االئّمة يسّددهم
 :گويد ، حكيمه خاتون مي)السالم عليه(امام عسكري هٴ عم

را به آسمان ) السالم عليه(حضرت ولي عصر  هٴ اي آمد قنداق پرنده
اين پرنده چيست؟ امام عسكري : ام گفتم من به برادر زاده. برد
اين، روح القدس است آه موآل بر ائّمه : فرمود) السالم عليه(
گرداند و با  آند، تسديد مي است، آنها را موفق مي) السالم عليهم(

ماهذا الطاير؟ قال : فقلت: نمايد؛ قالت حكيمة علم، تربيت مي
هذا روح القدس الموّآل باألئّمة عليهم السالم « ):السالم عليه(

 .٢»يوفقهم ويسّددهم ويرّبيهم بالعلم
و زيارت قبورشان و ) السالم عليهم(گاهي براي زيارت معصومين 

) السالم عليه(امام باقر . شوند خدمت به زائرانشان نازل مي
 :فرمود

موِي پريشان حال و غبار آلود، تا  ژوليدههٴ چهار هزار فرشت
آنند، زائري براي آن  گريه مي) السالم عليه(قيامت بر امام حسين 

روند، به هنگام مريضي  آيد جز آن آه به استقبالش مي حضرت نمي
شوند؛ أربعة  گاه آه مرد بر بالينش حاضر مي آنند، و آن عيادتش مي

ليه السالم إلي يوم القيامة فال االف َمَلكٍ شُْعثٍ ُغْبٍر َيبكون الحسيَن ع
يأتيه أحد إالّ اسْتقبلوُه، وال يمرض أحٌد إالّ عاُدوه، وال يموت أحٌد 

 .٣إالّ شَِهدوه
 
 
 

                                                 
 .٣٢، ح٦٠، ص٢٥بحار، جـ  ١
 .١٤، ص٥١همان، جـ  ٢
 .٢٢٣، ص٤٥همان، ج ـ ٣
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 :در روايت ديگري آمده است

چهار هزار فرشته شبانگاهان در آنجا حضور دارند و چهار هزار 
 .١فرشته روز هنگام موّآل آنجا هستند

هٴ آيند و خالصه مالئك علوم و گرفتن دستور ميگاهي نيز براي تعّلم 
شود  هايي آه به آنها محّول مي ارضي براي انجام تمام مأموريت

روند و مأموريت خود را بر او  ابتدا خدمت امام معصوم هر عصر مي
 :آنند عرضه مي

ما من َمَلكٍ يْهبطه هللا فى أمر ما يْهبطه إالّ بدأ باإلمام فعرض ذلك «
تلف المالئكة من عند هللا تبارك وتعالي إلي صاحب هذا عليه وإّن مخ

 .٢األمر
آه  با توجه به آنچه گذشت قلب مطهر امام زمان هر عصري: تذآر

محل نزول و فرود  ترين انسان عصر خويش است انسان آامل و آامل
بنابر اين، در . فرشتگان الهي است و او ميزبان تمام آنهاست

آنيم سكان هدايت انسانها و  مياين عصر آه ما در آن زندگي 
نظام آفرينش به دست حضرت بقية هللا، صاحب العصر والزمان هٴ ادار

وي هٴ سپرده شده، ميزباني مالئكه نيز به عهد) فرجه تعالي هللا عج(
 .است

 

 برتر از فرشتگان ـ ٣
مقامي ) السالم عليهم(زيارت گوياي آن است آه ائمه هٴ اين جمل

رند؛ زيرا آن حضرات، ميزبان هستند و مالئكه باالتر از مالئكه دا
جمع داراي الف و الم » المالئكة« و چون. شوند بر آنان نازل مي

عموم هٴ اي براي عهد ذهني يا عهد خارجي نيست و افاد است و قرينه
مالئكه و حّتي از هٴ دهد آه آن ذوات مقّدس از هم آند، نشان مي مي

 ترين آنها  مقرب
 
 

                                                 
 .٢٢٣، ص٤٥بحار، جـ  ١
 .٥٤ص: ك.؛ ر٣٩٤، ص١آافي، جـ  ٢
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) السالم عليه(مالئكه بر آدم هٴ همان گونه آه سجد. نيز برترند

داللت بر همين مطلب دارد؛ زيرا آن سجده در مقابل شخص آدم 
 نبود، بلكه آدم به عنوان سمبل و نماد انسان آامل) السالم عليه(

مسجود  ١هستند) السالم عليهم(اطهار هٴ آه بارزترين مصداق آن ائم
 .٢مالئكه قرار گرفت

) صلي هللا عليه و آله و سلم(برئيل در نزد رسول خدانشستن جهٴ نحو
و استيذان او هنگام وارد شدن بر آن حضرت، گواه ديگري بر اين 

) صلي هللا عليه و آله و سلم(آان جبرئيل إذا أتي النبىّ « :ادعاست
 .٣»قعد بين يدْيه قْعدة العبد وآان اليدخل حتي يستأذنه

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

                                                 
ثّم إّن هللا تبارك وتعالي خلق آدم فأْودعنا ُصْلبه وأمر المالئكة بالسّجود له ... «ـ  ١

تعظيمًا لنا وإآرامًا وآان سجوُدهم هللا عّز وجّل عبودّيًة وآلدم إآرامًا وطاعًة لكوننا فى 
گاه  آن... ؛ » ...نكون أفضل من المالئكة وقد سَجدوا آلدم آلُّهم أجمعونُصْلبه، فكيف ال

خداوند تبارك و تعالي آدم را خلق آرد و ما را در صلب او به وديعت نهاد و به 
اين سجده، . مالئكه فرمان داد تا در مقابل او براي تعظيم و تكريم ما سجده آنند

. از آن جهت آه ما در صلب او بوديم عبادت خدا بود و براي آدم اآرام و اطاعت،
چگونه ما برتر از فرشتگان نباشيم، در حالي آه همهٴ فرشتگان بر آدم سجده 

به امامت خود بر ) صلي هللا عليه و آله و سلم(در دنبالهٴ حديث، رسول خدا .... آردند؟
و هم  در همراهي با آن حضرت) السالم عليه(مالئكه در شب معراج و اظهار عجز جبرئيل 

، ١٨بحار، ج(سخن شدن خودش با خداي سبحان در آن شب خطير و پر خاطره سخن گفته است 
 ).٣٤٦ص
تفسير : ر ك. سورهٴ بقره مطالعه فرماييد ٣٤تفصيل اين بحث را در تفسير آيهٴ ـ  ٢

 .٣تسنيم، ج 
عليه صلي هللا (اين بود آه هرگاه به حضور پيغمبر اآرم ) السالم عليه(شيوهٴ جبرئيل ـ  ٣

نشست و قبل از اجازه گرفتن، داخل بر آن حضرت  رسيد مانند بردگان مي مي) و آله و سلم
 ).٢٥٦، ص١٨بحار، ج(شد  نمي
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 ].الهي[نزول وحي و جايگاه : و مهبط الوحي

 
هبوط به : اند برخي گفته. است» هبوط« اسم مكان از مصدر» مهبط«

آيد  هر چيزي آه از مكاني عالي پايين مي. معناي قرار گرفتن است
گيرد از آن جهت آه از محل اولي خودش جدا  و در جايي قرار مي

نزول آرد يا نازل شد و از آن جهت آه در محل : گويند شود مي مي
ليكن حق اين . ١آرد» هبوط« :گويند آند مي وي استقرار پيدا ميثان

قرآن آريم نيز اين واژه را در . ٢هبوط همان نزول است: است آه
فرق آن با نزول . ٣﴾فاهبط منها﴿ :همين معنا استعمال آرده است

اين است آه در نزول جدا شدن از مبدأ، مورد نظر است و به 
ي نيست، در حالي آه در هبوط، استقرار آن در محل ديگر توّجه

 .٤شود افزون بر جدا شدن از مبدأ به استقرار آن نيز توجه مي
به معناي محلي است آه وحي بعد از » مهبط الوحى« بنابراين،

قرارگاه و (آند  نزول از مبدأ، در آن محل استقرار پيدا مي
 ).جايگاه وحي

 
 
 

                                                 
 .»هبط« التحقيق،: ك.رـ  ١
 .).»هبط« المصباح المنير،(نزل : هبطـ  ٢
 .١٣سورهٴ اعراف، آيهٴ ـ  ٣
هبطنا : ة، ومن ثّم قيلأن الهبوط نزول يعقبه إقام: الفرق بين الهبوط والنزولـ  ٤

قلنا اهبطوا « وقوله تعالي» اهبطوا مصراً « :مكان آذا أى نزلناه ومنه قوله تعالي
ومعناه انزلوا األرض لإلقامة فيها وال يقال هبط األرض إال إذا استقّر » منها جميعاً 

 ).٢٢٤١، شمارهٴ ٥٥٥معجم الفروق اللغوية، ص (وإن لم يستقرّ » نزل« :ويقال. فيها
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 :ه استقابل توج» هبوط« معناي لغويهٴ چند نكته دربار

همان طور آه نزول، گاهي از مكان باالست و گاهي از مكانت  ـ ١
 .عالي، هبوط نيز چنين است

هبوط گاهي به نحو آيفر و تعذيب است، مانند هبوط ابليس و  ـ ٢
گاهي به لحاظ استخالف و استنابه است، نه تبعيد از ساحت قرب 

هي خدا، مانند هبوط آدم به زمين آه با اجتبا و اصطفاي ال
 .همراه بود

هبوط گاهي به نحو تجافي و گاهي به نحو تجّلي است و هبوط  ـ ٣
 .وحي از سنخ تجّلي است، نه تجافي

) غير علني(در لغت به هر گونه اعالم سريع و مخفيانه » وحى«
طبعًا فهم آن، مخصوص مخاطب يا مخاطبان خواهد بود . شود گفته مي

، مگر آن آه خود مخاطب و ديگران از مضمون آن آگاه نخواهند شد
قرآن آريم، . يا مخاطبان اصلي، آسي را از مضمون آن آگاه آنند

وحي را در موارد مختلفي استعمال آرده آه در بحث اشارات هٴ واژ
 .خواهد آمد

 

 امتياز انبيا بر ديگران
داند  قرآن آريم انبيا را از جهت بدن و لوازم بدني بشرهايي مي

ارند و از اين جهت فرقي با ديگران آه از خصايص بشري برخورد
خورند،  هاي ديگر زندگي عادي دارند، مي مانند انسان. ندارند

ما هذا إّال بشٌر مثلكم ﴿ ...:خوابند و روند، مي پوشند، راه مي مي
هاي  يكي از بهانه. ١﴾يأآل مّما تأآلون منه ويشرب مّما تشربون

چرا : گفتند آه مي همين بود) السالم عليهم(هميشگي مخالفان انبيا 
 اين پيغمبر، مانند خود ماست؟ اگر از 

 
 

                                                 
نوشد  خوريد و مي خورد از آنچه شما مي مي. ، جز بشري همانند شما نيست]شخص[اين  ـ ١

 ).٣٣سورهٴ مؤمنون، آيهٴ (نوشيد  آنچه شما مي
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قالوا ما لهذا ﴿ :آوريم جنس فرشته باشد ما به او ايمان مي
 .١﴾الرسول يأآل الطعام ويمشي في األسواق
جويي بود وگرنه موجودي آه  روشن است آه اين آلمات صرفًا بهانه

غرايز، گونه آشنايي با عواطف،  از سنخ بشر نباشد و هيچ
تواند  ها و ساير امور انساني نداشته باشد چگونه مي خواسته
 ها را امر و نهي آند و الگوي آنان قرار گيرد؟ انسان

آند،  آه آنها را از ديگران ممتاز مي) السالم عليهم(ويژگي انبيا 
شود، در  از جهت روح و لوازم روحي است آه وحي بر آنها نازل مي

خداي سبحان به پيامبرش . از آن ندارند اي حالي آه ديگران بهره
 :گويد مي

اي آه  خصيصه[به اين مردم بگو من بشري همانند شما هستم، ليكن 
شود آه  بر من وحي مي] آند اين است آه مرا بر شما ممتاز مي

قل إّنما أنا بشٌر مثلكم يوحي ﴿ معبود شما همان خداي يگانه است؛
 .٢﴾إليّ أّنما إلهكم إله واحد

 .اين، امتياز اصلي پيامبران از ديگران، دريافت وحي استبنابر
 

 َاشكال وحي
مراد از وحي آه در اين فقره از زيارت آمده، ممكن است وحي 

در . شود تشريعي باشد آه فقط بر رسوالن و سفيران الهي نازل مي
از آن جهت آه اهِل بيتِ نبي ) السالم عليهم(بيت  اهلهٴ اين صورت خان

جان آن حضرت هٴ و نيز به منزل)  عليه و آله و سلمصلي هللا(اآرم 
، محل نزول و استقرار وحي تشريعي ٣﴾و أنفسنا وأنفسكم﴿ :هستند

 در ) السالم عليه(امام حسين . خواهد بود
 
 

                                                 
سورهٴ (رود؟  خورد و در بازارها راه مي اين چه پيامبري است آه غذا مي: گفتندـ  ١

 ).٧فرقان، آيهٴ 
 .١١٠سورهٴ آهف، آيهٴ ـ  ٢
 .٦١آيهٴ  سورهٴ آل عمران،ـ  ٣
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سفر به عراق در مالقات با مردي آوفي با اشاره به همين قسم از 

 :وحي فرمود
آردم  نه با تو مالقات مياگر در مدي! به خدا قسم اي برادر آوفي

ما هٴ جاي پاي جبرئيل را آه براي نزول وحي بر جّدمان در خان
دادم؛ أما وهللا يا أخا أهل الكوفة لو  آمد، به تو نشان مي فرود مي

لقيتك بالمدينة ألريتك َأَثر جبرئيل من دارنا ونزوله بالوحى علي 
 .١جّدى

يعي، وحي چنان آه ممكن است مراد از آن اعم از وحي تشر
معصومان هٴ ، َاخبار غيبي و امثال آن باشد آه بر هم٢تسديدي

صلي هللا عليه (شود و اختصاصي به رسول اآرم  نازل مي) السالم عليهم(
هايي از اخبار غيبي آه بر  اينك نمونه. ندارد) و آله و سلم
 :فرمود) السالم عليه(امام صادق . شود آنها نازل مي

اطهار هٴ اعمال بندگان خدا بر ائمتا روز قيامت، هر روز 
صلي هللا عليه و آله و (و هم چنين بر پيامبر اآرم ) [السالم عليهم(

شود؛ تعرض عليهم أعمال العباد آل يوم إلي يوم  عرضه مي)] سلم
 .٣القيامة

 :نيز فرمود
صلي (هر صبح و شام، زشت و زيباي اعمال امت اسالم بر رسول اآرم 

پس سعي آنيد آه از معصيت بر . شود عرضه مي) هللا عليه و آله و سلم
حذر باشيد؛ تعرض علي رسول هللا صّلي هللا عليه وآله أعمال العباد آل 

 .٤صباحٍ و مساٍء أبرارها وفّجارها فاْحذروا
 
 
 

                                                 
 ).السالم عليهم(، باب أّن مستقي العلم من بيت آل محمد ٣٩٩، ص ١اصول آافي، ج ـ  ١
شود و براي  نازل مي) السالم عليهم(منظور از وحي تسديدي وحيي است آه بر ائّمه ـ  ٢

بيان احكام عمومي شريعت نيست، بلكه دستورالعملي شخصي، رهنمودي اجتماعي، ِاخبار از 
يا نزول طمأنينه و سكينه و امثال آن است آه موجب تسديد، استواري و حوادث آتي 

 .شود استحكام آنان مي
 .٤٤٧، به نقل از بصائر الدرجات، ص٣٤٦، ص٢٣بحار، جـ  ٣
 .٣٤٦، ص٢٣بحار، جـ  ٤
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هٴ اعمال بندگان خدا، اخبار گذشته و آيندهٴ قهرًا همراه عرض

با اعمالشان  ها و نّيات مردم را نيز، آه پيوند جهان، تصميم
هٴ گونه روايات اين است آه عرض ظاهر اين. دهند دارد، ارائه مي

آن ذوات هٴ عصر ندارد، بلكه بر همهٴ اعمال، اختصاص به امام زند
بر امام زنده از ويژگي هٴ شود هر چند ممكن است عرض مقدس عرضه مي

 .خاصي برخوردار باشد
 

 مانند فرشتگان شب قدر و نزول بي
هٴ يق بارز و آشكار نزول وحي و تنزل فرشته بر ائميكي از مصاد

از اين رو به پيروان . وقايع شب قدر است) السالم عليهم(اطهار 
 :خود فرمودند

قدر بر امامت ما احتجاج آنيد و بدانيد آه در هٴ مبارآهٴ با سور
صلي هللا عليه (شويد؛ چون پس از رسول اآرم  بحث و استدالل پيروز مي

اين سوره . حّجت خدا بر خلق او همين سوره است) و آله و سلم
سَرَور دين و بزرگترين دليل مذهب شما و نهايت دانش ماست؛ قال 

إّنا ﴿ خاِصموا بسورة! يا معشر الشيعة« :أبو جعفر عليه السالم
تفِلجوا، فوهللا إّنها لحجة هللا تبارك وتعالي علي الخلق  ﴾أنزلناه

آله وإّنها لسيِّدة دينكم وإّنها لغاية بعد رسول هللا صّلي هللا عليه و 
 .١»...علمنا
اند آه به منكران امامت ما  گونه آموخته استدالل را اينهٴ نحو

شب ) صلي هللا عليه و آله و سلم(آيا با رحلت نبي اآرم : بگوييد
 . ٢قدر هم از بين رفت يا باقي است؟ قطعًا بايد بگويند باقي است

 
 

                                                 
 .٦، ح٢٤٩، ص١اصول آافي، جـ  ١
نيز ) عنه هللا رضي(ابوذر. آند فعل مضارع است و داللت بر استمرار مي» تنزل« چونـ  ٢
سؤال آردم آيا ليلة القدر اختصاص ) صلي هللا عليه و آله و سلم(از رسول خدا : گويد مي

رود يا ادامه دارد؟ حضرت رسول اآرم  به عصر انبيا دارد و پس از آنان از بين مي
بل هى إلي يوم ... « تا روز قيامت باقي است؛: فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(

 ).٦٢٠، ص ٥رالثقلين، ج نو(» القيامة
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 :بعد از آن بگوييد

شوند و اسرار  هر سال شب قدر دارد و مالئكه در آن نازل مياگر 
، بر چه آسي نازل  را با خود مي ﴾من آل أمر﴿ :ساالنه آورند، اوال ً

آورند آه به  آورند؟ آيا مي شوند؟ ثانيًا، چرا اين اسرار را مي مي
آورند آه  آورند آه برگردانند؟ اگر مي آسي بدهند يا مي

آورند آه به  چرا نازل شدند؟ و اگر مي برگردانند، چرا آوردند و
آسي بدهند آن فرد آيست؟ ناچار بايد بگويند انسان آامل هر 
عصري آه ولّي آن عصر است محل نزول مالئكه و ميزبان آنان است و 

 .١آورند تا به او بدهند مالئكه، اسرار ساالنه را مي
م شان به حضور امام معصو يابي نزول مالئكه در شب قدر و شرف

آن قدر زياد است آه در روايتي از امام باقر ) السالم عليه(
 :آمده است) السالم عليه(

آنند؛ قال أبوجعفر  تمام مالئكه در شب قدر به دور ما طواف مي
 .٢»إّن المالئكة يطوفون بنا فيها« :عليه السالم

 
 
 

                                                 
اجتمع ] ما: [السالم آثيرًا ما يقول آان علّى عليه« :عن أبى عبد هللا عليه السالم قالـ  ١

» إّنا أنزلناه« :التيمّى والعدوّى عند رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم وهو يقرأ
هللا صّلي هللا عليه و آله و ما أشدَّ رّقتك لهذه السورة؟ فيقول رسول : بتخشٍّع وبكاٍء فيقوالن

وما اّلذى رأيَت : فيقوالن. ِلما رأت عينى ووعي قلبى وِلما يري قلب هذا من بعدى: سّلم
تنّزل المالئكة والروح فيها « فيكتب لهما فى التراب: السالم وما اّلذى يري؟ قال عليه

هل بقى : و آله و سّلمثمَّ يقول صّلي هللا عليه : السالم قال عليه» بإذن رّبهم من آّل أمر
هل : فيقول صّلي هللا عليه و آله و سّلم. ال: ؟ فيقوالن»آّل أمر« :ء بعد قوله عّز وجلّ  شى

أنت يا رسول هللا؟ فيقول صّلي هللا عليه و آله و : تعلمان َمن المنّزل إليه بذلك؟ فيقوالن
: ر من بعدى؟ فيقوالنهل تكون ليلة القد: فيقول صّلي هللا عليه و آله و سّلم. نعم: سّلم
فهل ينزل ذلك األمر فيها؟ : فيقول صّلي هللا عليه و آله و سّلم: السالم قال عليه. نعم

ال : إلي من؟ فيقوالن: فيقول صّلي هللا عليه و آله و سّلم: السالم قال عليه. نعم: فيقوالن
ادريا، هو هذا من إن لْم تْدريا ف: فيأخذ برأسى ويقول صّلي هللا عليه و آله و سّلم. ندرى
فإن آانا َلَيْعرفان تلك الّليلة بعد رسول هللا صّلي هللا عليه و آله : قال عليه السالم. بعدى

 ).٢٤٩، ص١آافي، ج(» و سّلم من شّدة ما يداخلهما من الّرعب
 .١٠٥، ح٦٣٩، ص٥نورالثقلين، جـ  ٢
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شوند  نازل مي) السالم عليهم(اگر اين همه فرشته بر امامان معصوم 

مختلف « آورند قهرًا آنها، هم ين همه علوم را براي آنان ميو ا
 .١»ُخّزان العلم« و هم» مهبط الوحى« هستند هم» المالئكة

 

 اشارات

 

 انواع وحي در قرآن آريم ـ ١
را با لحاظ معناي لغوي » وحي« هٴ قبالً اشاره شد آه قرآن آريم آلم

 :آن، در موارد مختلفي استعمال آرده است، مانند
ُأتل ما ﴿ :شود نازل مي) السالم عليهم(آنچه آه بر انبيا ) الف

بيشترين استعمال اين آلمه در قرآن . ٢﴾ُأوحي إليك من الكتاب
 .آريم به همين معناست

 :حيوانات آمده استهٴ ِالقاي امر فطري و غريزي آه دربار) ب
؛  ٣﴾...أوحي رّبك إلي الّنحل أن اّتخذي من الجبال بيوتًا و﴿

اي بساز  ها خانه ت به زنبور عسل وحي آرد آه از آوهپروردگار
 ....و
؛ به  ٤﴾...أوحينا إلي ُأّم موسي أن أرضعيه﴿ :نفحات رحماني) ج

 ....مادر موسي وحي آرديم آه فرزندت را شير بده و
؛ ٥﴾إن الشياطين ليوحون إلي أوليائهم﴿ :نفثات شيطاني) د

 .آنند شياطين به دوستان خود وسوسه مي
 
 
 

                                                 
 ).١٠١ص: ك.ر(شرح اين فراز خواهد آمد ـ  ١
 ).٤٥سورهٴ عنكبوت، آيهٴ (شود، تالوت آن  ر تو وحي ميآنچه از آتاب آه بـ  ٢
 .٦٨سورهٴ نحل، آيهٴ ـ  ٣
 .٧سورهٴ قصص، آيهٴ ـ  ٤
 .١٢١سورهٴ انعام، آيهٴ ـ  ٥
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 :اشارات رمزي و آنايي آه در حقيقت همان معناي لغوي است) ه
؛ حضرت زآريا با اشاره به ١﴾فأوحي إليهم أْن سبحوا بكرًة وعشيّاً ﴿

 .صبح و شام تسبيح خدا گوييد: قوم خود گفت
البته معناي اصطالحي اين واژه همان قسم اول است، يعني آنچه آه 

) السالم عليهم(بر انبيا  ...به عنوان حَِكم، احكام، اوامر الهي و
 .شود نازل مي

 

 ارتباط آيفيت و آميت وحي با مقام نبي ـ ٢
تلك ﴿ :امري ترديد ناپذير است) السالم عليهم(انبيا هٴ اختالف رتب

ولقد فّضلنا بعض النبيّين علي ﴿ ،٢﴾الرسل فّضلنا بعضهم علي بعض
 .٣﴾بعض

آيفيت نزول  شود و بر همين اساس مقدار وحيي آه بر آنان نازل مي
 :اند چنان آه گفته. آن مختلف است

وحي رو در رو و مستقيم  ٤﴾فأوحي إلي عبده ما أوحي﴿ منظور از
 .٥»وحى مشافهة« است؛

 :اند نيز گفته
آورد سفر معراج آن حضرت است و رسول  بقره رههٴ پايان سورهٴ دو آي
به فرشته هٴ آنها را بدون واسط) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 

 .٦صورت مشافهه و رو در رو از خداي متعال دريافت آرده است
 
 
 

                                                 
 .١١سورهٴ مريم، آيهٴ ـ  ١
سورهٴ بقره، آيهٴ (اين رسوالن هستند آه برخي را بر برخي ديگر برتري بخشيديم ـ  ٢

٢٥٣.( 
 ).٥٥سورهٴ اسراء، آيهٴ (بيا را بر برخي ديگر برتري داديم به تحقيق برخي از انـ  ٣
 ).١٠سورهٴ نجم، آيهٴ (پس وحي آرد به بندهٴ خود آنچه را آه وحي آرد ـ  ٤
 .، ذيل همين آيه٣٣٤، ص٢تفسير القمي، جـ  ٥
 .، ذيل آيهٴ آخر سورهٴ بقره٩٥، ص١همان، جـ  ٦
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آيات پاياني سوره شوري ناظر به تثليث درجات آالم الهي است آه 

 .١به تفصيل در آتاب قرآن در قرآن آمده است
 

 )السالم عليه(نزول جبرئيل  ـ ٣
در آخرين لحظات عمر شريف رسول اآرم ) السالم عليه(حضرت جبرئيل 

 :بر آن حضرت نازل شد و عرض آرد) لي هللا عليه و آله و سلمص(
اين، آخرين نزول من به دنياست؛ چون تنها نياز و حاجت من در 

هذا آخر نزولى إلي الدنيا، إنما آنت ! دنيا تو بودي؛ يا محمد
 .٢أنت حاجتى منها

چگونه ) السالم عليه(با اين تصريح جبرئيل : ممكن است گفته شود
را پذيرفت؟ و ) السالم عليهم(اطهار هٴ زول وحي بر ائمتوان ن مي

 شما مهبط وحي هستيد؟: توان به آنها گفت چگونه مي
 :براي جواب به اين سئوال تذآر سه نكته ضروري است

نزول وحي به معنايي آه در اينجا مورد نظر است مخصوص ) الف
 .توانند آن را نازل آنند ديگر نيز ميهٴ جبرئيل نيست، مالئك

بنابراين، حتي اگر نازل شدن جبرئيل بعد از رحلت رسول اآرم 
قطع شده باشد معنايش قطع شدن وحي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(

 .به معناي مورد نظر در اينجا نيست
اين نبوده آه هرگز به زمين ) السالم عليه(منظور جبرئيل ) ب

رد؛ چون نخواهد آمد و ارتباط خود را با اهل زمين قطع خواهد آ
هاي فيض است و تا دنيا  براي او آه يكي از واسطه چنين چيزي

 باقي است فيض الهي باقي و وسايط فيض او نيز باقي خواهند بود
اين بود آه ديگر براي ) السالم عليه(منظور جبرئيل . ممكن نيست

 ابالغ رسالت و نبوت نازل 
 
 

                                                 
 .٤٩قرآن در قرآن، ص : ك.رـ  ١
 .٥٢٩و  ٥٢٢، ص٢٢بحار، جـ  ٢
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 .نخواهد شد و وحي تشريعي نخواهد آورد

هنگام غسل دادن بدن مطهر ) السالم عليه(يرالمؤمنين چنان آه ام
در خطاب به آن حضرت به اين ) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول هللا 

لقد انقطع ! بأبى أنت وُأّمى يا رسول هللا« :معنا تصريح آرده است
بمْوتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة واإلنباء وأخبار 

با ارتحال ! تو باد اي رسول خدا ؛ پدر و مادرم فداي١»السماء
تو چيزي را از دست داديم آه با ارتحال آسي غير از تو از دست 

تصريح آن . نداديم و آن، نبوت و ِانباء و اخبار آسماني است
صلي هللا عليه و آله و (حضرت اين است آه با مرگ پيامبر اآرم 

وحي شود و نيز  نبوت و َاخباري آه بر پيامبران نازل مي) سلم
مخصوص رسالت قطع شده است، اما اصل نزول جبرئيل را نفي نكرده 

 .است
 شوند؛ فرشتگان در شب قدر نازل مي: قدر آمده استهٴ در سور) ج
قدر متيّقن اين آيه  ٣چنان آه قبًال اشاره شد. ٢﴾تنّزل المالئكة﴿

نزول فرشتگانِ مربوط به آارهاي زمين و اهل زمين در شب قدر است 
ديگر هٴ شتگان حامل عرش و امثال آن را بايد از ادلّ و نزول فر

از فرشتگان مقّربي است ) السالم عليه(حضرت جبرئيل . استفاده آرد
پس او نيز جزو . آه آار زميني دارد و مطاع ديگر فرشتگان است

افزون بر اين، . شوند فرشتگاني است آه در شب قدر نازل مي
يا خود » روح« .﴾لروحوا﴿ شود؛ روح نيز نازل مي: فرمايد مي

اگر خود جبرئيل باشد به . اي بزرگتر از او جبرئيل است يا فرشته
آند و اگر بزرگتر از جبرئيل  روشني ادعاي مزبور را ثابت مي

بخشد؛ چون وقتي او  باشد باز هم ادعاي ياد شده را تحكيم مي
 .شود جبرئيل به طريق اولي نازل خواهد شد نازل مي

 
 
 

                                                 
 .٢٣٥نهج البالغه، خطبهٴ ـ  ١
 .٤سورهٴ قدر، آيهٴ ـ  ٢
 .٥٥ص: ك.در اين باره رـ  ٣
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 عليم انسان آاملوحي و ت ـ ٤
معلم ) السالم عليهم(ما معتقديم آه ائمه : ممكن است گفته شود

نزول وحي اين است آه آنان تحت هٴ مالئكه هستند در حالي آه الزم
 ١»لْوال أّنا نْزداد ألنفْدنا« تعليم فرشتگان باشند چنان آه حديث

م رسول اآرهٴ عين اين سؤال دربار. آند نيز بر اين معنا داللت مي
 .نيز مطرح است) صلي هللا عليه و آله و سلم(

 :توان جواب داد گونه مي از اين سؤال اين
وحي و شاگرد هٴ نزول وحي بر آسي به معناي تحت تعليم آورند: اول

او بودن نيست؛ زيرا نقش جبرئيل و همراهان او ِصرفًا انتقال يك 
در نزول مثل آنان . است ديگرهٴ اي به مرحل سلسله حقايق از مرحله

اي  حادثههٴ وحي، مثل خبرنگار يا گزارشگري است آه با مشاهد
گري  آند و آنها را در اختيار تحليل گزارش، عكس يا فيلم تهيه مي

مجموع اينها از هٴ گر با مشاهده و مطالع آن تحليل. دهد قرار مي
هايي  آند يا به تحليل زواياي گوناگون آن حادثه، آگاهي پيدا مي

هر . ٢آه خود آن گزارشگر به آنها توّجه نداشته است يابد دست مي
ها و اطالعات تازه  گر سياسي به اين تحليل يابي آن تحليل چند دست
توان  گزارش آن گزارشگر بوده است ولي در عين حال نميهٴ به واسط

 .گر شاگرد آن خبرنگار است اين تحليل: گفت
اقدس باري  معلِم واقعِي انبيا و اوليا، ذات: به بيان ديگر

در هٴ تعالي است اما جبرئيل و ساير فرشتگان تحت امر او واسط
طور آه  همان. در تعليم هستند، نه معلم حقيقيهٴ نزول يا واسط
براي استفاده از ) السالم عليه(با خضر ) السالم عليه(همراهي موسي 
 علوم رشدآور 

 
 

                                                 
 ).٢٥٤، ص ١اصول آافي، ج (رسد  اگر وحي بر ما نازل نشود علم ما به پايان ميـ  ١
در خطبهٴ خود در مسجد خيفِ ) صلي هللا عليه و آله و سلم(از اين رو پيغمبر اآرم ـ  ٢

؛ چه بسا حامل فقهي آه فقه را »رّب حامل فقٍه إلي من هو أفقه منه« :تمنا فرموده اس
 ).٤٠٣، ص ١آافي، ج (آند  تر از خود حمل مي به سوي فقيه
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را حضرت ؛ زي١نيست) السالم عليه(او به معناي برتري حضرت خضر 

از پيامبران اولواالعزم بوده است ولي حضرت ) السالم عليه(موسي 
چنان آه خبر . از چنين مقامي برخوردار نبود) السالم عليه(خضر 

و  ٢سباهٴ از سرزمين ملك) السالم عليه(دادن هدهد به حضرت سليمان 
به معناي برتري آن  ٣نيز پندهاي عبرت آموز مورچه به آن حضرت

 .ستموجودات ني
هر فيضي آه از جانب ذات اقدس باري تعالي به ممكنات : دوم
هاي آامل  آه انسان )السالم عليهم(اطهار هٴ رسد به وساطت ائم مي

شود و در اين جهت فرقي بين انسان، فرشته، جن،  نازل مي هستند
. نيست چنان آه فرقي بين انواع فيوضات نيست... حيوان و

پروردگار متعال هٴ ز فيوضات ويژآه ا بنابراين، وحي الهي نيز
وحي از هٴ آند و فرشت آن ذوات مقدس تنزل پيدا ميهٴ به واسط است
هٴ جنب(ديگر آنان هٴ آند و به جنب آنان آسب فيض مي» الهوت« هٴ جنب

در حقيقت بخشي از آن ذوات : پس بايد گفت. دهد تحويل مي) ناسوت
ون به آنها آند و چيزي از بير نوراني بخش ديگر را اداره مي

آنان هٴ واهمهٴ هاي عادي قو انسانهٴ عاقلهٴ همان طور آه قو. رسد نمي
هٴ دار ادار آند، يعني شأني از او عهده را اداره و راهنمايي مي
 شأن ديگرش است، هر چه 

 
 

                                                 
 .به بعد ٦٥سورهٴ آهف، آيهٴ : ك.رـ  ١
من از چيزي خبر دارم آه تو از آن آگاهي : جالب توّجه اين است آه هدهد گفتـ  ٢

گاه خبر خود را به وي گفت و منشأ خيرات فراواني  و آن» هأحطُت بما لم ُتحط ب« نداري؛
 ).به بعد ٢٢سورهٴ نمل، آيهٴ (براي سرزمين يمن شد 

مورچه ... در مسير حرآت خود، آن مورچه را احضار آرد) السالم عليه(حضرت سليمان ـ  ٣
؟ سليمان )السالم عليه(مقام تو باالتر است يا مقام پدر تو، داود : به او گفت

چرا اسم تو يك حرف از اسم پدرت بيشتر : پرسيد. مقام پدرم، داود: گفت) السالم ليهع(
چون پدرت، جراحات قلبي خويش را با ُوّد و دوستي خدا : مورچه گفت. دانم نمي: است؟ گفت
مرحوم عالمهٴ مجلسي در شرح . [آرد و اميدوارم آه تو نيز ملحق به پدرت شوي مداوا مي

به ترك َاولي مبتال شد ) السالم عليه(نظور مورچه اين بود آه داود م: گويد اين جمله مي
و جراحت قلبي خود را با وّد و دوستي درمان آرد ولي تو هنوز از ارتكاب به ترك اولي 

اي، ليكن پدر تو با اين آار به آمال دوستي و موّدت رسيد و اميدوارم آه  سالم مانده
داني آه چرا باد مسخّر تو گرديد؟  آيا مي: گاه گفت آن] تو نيز به آن مرحله برسي

خداي سبحان خواست به تو بفهماند آه اگر : گفت. دانم نمي: گفت) السالم عليه(سليمان 
) السالم عليه(سليمان . جميع ممالك مثل باد مسخّر تو باشد، زوال آن مثل زوال باد است

 ).٩٢، ص١٤بحار، ج(اش گرفت  با شنيدن اين آلمات خنده
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بدين ترتيب نزول وحي . هست مربوط به خود اوست، نه از بيرون

 .ستني» از آنان به آنان« براي آنها چيزي جز
 

 ضرورت واسطه در نزول وحي ـ ٥
 :ضرورت وساطت فرشته براي نزول وحي اين گونه قابل تبيين است

نشئات وجودي است؛ در هٴ انسان آامل، َآون جامع و داراي هم ـ ١
اي  و در مرحله» مكتفي« اي در مرحله ،»ناقص« اي از وجود مرحله
فوق « آه موجودها خداي سبحان استهٴ فوق هم. است» تامّ « ديگر
ناقِص انسان آامل، وجود عنصري و هٴ مراد از مرحل. است» تمام

از اين رو . دنيوي اوست آه محدود و مقهور قوانين طبيعي است
ماند، نياز به غذا،  شود، چيزي از ديد او مخفي مي گاهي بيمار مي

 ... .هاي طبيعي دارد و آب و ساير نيازمندي
اي حضور ندارد؛ زيرا آنجا  هتاّم محض، هيچ فرشتهٴ در مرحل ـ ٢

مقام صادر اول يا ظاهر اول، يعني مقام انسان آامل است آه 
بسياري از فرشتگان  بين واجب تعالي و ممكنات است، ليكنهٴ واسط

تاّم محض و هٴ بين مرحلهٴ تاّم غير محض و مكتفي، آه واسطهٴ در مرحل
ي از همين برخهٴ ناقص است قرار دارند و مأموريت ابالغ وحي برعهد

 .گروه است
َنْضِد خاص هستي و نظم خاص وجودي اقتضا دارد آه انسان آامل،  ـ ٣

معارف، حَِكم و احكام را از ذات اقدس باري تعالي بگيرد و آن را 
اي آه در مراحل تاّم غير محض و مكتفي حضور  تنّزل دهد و مالئكه

ن او دارند و همتاي اين مراحل انسان آامل و بلكه شأني از شئو
تاّم محض و ناقص وي قرار گيرند و وحي تنّزل هٴ هستند، بين مرحل

آه برخي  مكتفي ويهٴ او را تلّقي آرده، به مرحلهٴ يافته به وسيل
 از 
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نزل به ﴿ :برسانند است ١مراحل آن همان قلب شريف انسان آامل

با (همان فرشتگان هٴ گاه به وسيل آن. ٢﴾علي قلبك ٭الروح األمين 
يا گروهي ديگر از فرشتگان از ) تر اي نازل وه يا جلوههمان جل

طبيعي وي، مانند زبان مطّهر هٴ مكتفي انسان آامل به مرحلهٴ مرحل
سپس از زبان آن حضرت تا گوش شنوندگان نيز به . او جاري گردد

در تمام اين مراحل . فرشتگان مأمور در اين مرحله برسدهٴ وسيل
آنند تا پيام هدايت  حافظت ميفرشتگان فراواني وحي الهي را م

پروردگار بدون آم و آاست و مصون از هرگونه دست ُبرد و تحريف 
فإّنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا ﴿ :به گوش مخاطبان برسد

آرام  ٭بأيدي سفرة ﴿ ،٣﴾ليعلم أن قد أبلغوا رساالت رّبهم ٭
 .٤﴾بررة

وط و صعود او بيگانه نيست تا هبهٴ وحي، واسطهٴ بنابراين، فرشت
خارج از قلمرو هستِي انسان آامل باشد، بلكه شأني از شؤون او 

يعني در عين آن آه فرشته، وجود عيني دارد و در . گردد محسوب مي
خارج از اذهان محقَّق است، موجوديت او به ُيمن وجود انسان آامل 

الهي، هبوط و صعود دارد و به هٴ است، با رهنمود چنين خليف
 .آند پيام الهي را تلقي و تأديه ميهدايت وي 

فرشته، شأني از شؤون وجودي « :شود توضيح اين آه گفته مي:تذآر
 :چنين است» انسان آامل است

 
 
 

                                                 
ماآذب « لب شريف انسان آامل نيز داراي مراحل وجودي متعددي است؛ يك مرحلهٴ آنقـ  ١

سورهٴ (» قاب قوسين أو أدني« است آه در مرحلهٴ ) ١١سورهٴ نجم، آيهٴ (» الفؤاد ما رأي
» فأوحي إلي عبده ما أوحي« :آند نجم، آيهٴ قرار دارد و وحي را بدون واسطه دريافت مي

است آه با » نزل به الروح األمين ٭ علي قلبك« يك مرحلهٴ آنو ) ١٠سورهٴ نجم، آيهٴ (
 .آند وساطت فرشته دريافت وحي مي

 .١٩٣ـ  ١٩٤سورهٴ شعراء، آيات ـ  ٢
 .٢٧ـ  ٢٨سورهٴ جن، آيات ـ  ٣
البته بعد از آن آه پيام الهي به نصاب حّجيت تاّم  .١٥ـ  ١٦سورهٴ عبس، آيات ـ  ٤

 .خورد يا برخورداري در اختيار اشخاص استرسيد قبول و نكول آن و هرگونه بر
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خود صَوري از اشياي خارجي را هٴ توانند با اراد هاي عادي مي انسان

هاي ذهني در  بنابراين، صورت. در ذهن خود موجود و معدوم آنند
اش را  انسان است، يعني اگر ارادههٴ ابسته به ارادحدوث و بقا و

اما خود اشياي خارجي، حقيقتي جدا . شود استمرار نبخشد معدوم مي
از ذهن انسان دارد و وجود و عدم آن به اراده و ذهن انسان 

 .بستگي ندارد
بهشتيان بستگي دارد، هٴ در بهشت، وجود خارجي اشيا به اراد

خود درختي ايجاد آند، نهري هٴ رادتواند با ا انسان بهشتي مي
خداي سبحان .... اي را از هر درختي بچيند و جاري آند، هر ميوه

امين االسالم  ١﴾يفجّرونها تفجيراً ﴿ :فرمايد در وصف بهشتيان مي
 :فرمايد در تفسير اين آيه مي) هللا رحمه(طبرسي 

ي آند نهري جاري گرداند خّطي بر رو وقتي آه مؤمن بهشتي اراده مي
آشد و از همان نقطه، بدون هيچ گونه رنج و زحمتي آب  زمين مي

 .٢جوشد مي
 :فرمايد طباطبايي نيز ذيل آيه ميهٴ مرحوم استاد عالم

ها نسبت داده شد؛ زيرا در تحقق  بهشتيهٴ جاري آردن چشمه به اراد
بهشتيان هٴ مندي از آن به چيزي بيش از اراد هاي بهشت و بهره نعمت

 .نياز نيست
اين . ٤استدالل آرده است ٣﴾لهم ما يشاؤون فيها﴿ هٴ گاه به آي آن

 تعبير بلندتر از 
 
 

                                                 
 .٦سورهٴ دهر، آيهٴ ـ  ١
فإذا أراد المؤمن أن يجرى نهرًا خّط خّطًا فينبع الماء من ذلك الموضع ويجرى بغير ـ  ٢

 ).، ذيل آيه٦١٦، ص٩ـ  ١٠مجمع البيان، ج(تعب 
 .)٣٥سورهٴ ق، آيهٴ (براي بهشتيان هر چه آه بخواهند در آنجا وجوددارد ـ  ٣
ينبغى أن يحمل تفجيرهم العين علي إرادتهم جريانها ألّن نعم الجّنة ال تحتاج فى ـ  ٤

» لهم ما يشاءون فيها« :تحققها والتنعم بها إلي أزيد من مشّية أهلها قال تعالي
 ).١٢٥، ص٢٠الميزان، ج(
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تعبير مرحوم امين االسالم است؛ زيرا او شرط رسيدن به نعمت را 

داند، اما  مي هر چند مختصر و در حد يك خط آشيدن حرآت جسمي
 .داند مرحوم استاد، بيش از اراده را الزم نمي

با آن آه در خارج وجود حقيقي دارند، به .. .درخت، نهر، ميوه و
. مانند او باقي ميهٴ شوند و با اراد انسان بهشتي موجود ميهٴ اراد

وجود آنها از شؤون شخِص بهشتي محسوب : توان گفت از اين رو مي
 .گردد استمرار آن را نكند معدوم ميهٴ شود؛ زيرا اگر اراد مي

و تمام  اهر اّول استانسان آامل، آه صادر اّول يا ظهٴ رابط
مأمور ابالِغ هٴ با فرشت موجودهاي جهان امكان بعد از او هستند

بهشتيان با درخت، نهر و هٴ وحي و ساير فرشتگان از قبيل رابط
اي  خود فرشتههٴ تواند با اراد امثال آن است، يعني انسان آامل مي

از .... خلق آند، او را نازل آند، وجودش را استمرار ببخشد و
 .شود فرشته از شؤون انسان آامل است ين جهت گفته ميا
خود پرنده خلق هٴ با اراد) السالم عليه(چنان آه حضرت عيسي  
خواست وجود آن پرنده را استمرار  آرد و تا هر زمان آه مي مي
إّني أخلق لكم من الطّين ﴿ ...:آرد و ها را زنده مي بخشيد، مرده مي

وُأحي الموتي ... يرًا باذن هللاآهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون ط
در واقع بخشي از آارهايي را آه انسان آامل با . ١﴾...باذن هللا

خود در هٴ دهد، بهشتيان با اراد خود در دنيا انجام ميهٴ اراد
 .دهند بهشت انجام مي

هاي آامل، تابع  هاي بهشتي و انسان انسانهٴ گفتني است آه اراد
نيز به اين ) السالم عليه(ه مسيح چنان آ. اراده و اذن الهي است
 .﴾بإذن هللا﴿ :تبعّيت تصريح آرده است

 
 
 

                                                 
ديل دمم و به اذن خدا تب آنم و در آن مي اي از خاك خلق مي من براي شما شكل پرندهـ  ١

 ).٤٩سورهٴ آل عمران، آيهٴ (آنم  و مردگان را با اذن خدا زنده مي... شود به پرنده مي
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 عصمت اخالقي حيا ـ ٦
 :در قرآن آريم آمده است

به ! ؛ اي پيامبر١﴾قل اعملوا فسيري هللا عملكم ورسوله والمؤمنون﴿
هر چه خواستيد انجام دهيد ولي بدانيد آه خدا و : مردم بگو

 .بينند ل شما را ميرسول او و مؤمنان، اعما
 :فرمود) السالم عليه(امام صادق 

، المؤمنون ٢منظور از مؤمنان در اين آيه ما هستيم؛ إّيانا عني 
 .؛ مؤمنان، همان ائمه هستند٣هم األئمة 

آارهاي ما در مشهد و محضر آنان است، نه تنها هٴ بنابراين، هم
وند، بلكه ش بينند و از آن خوشحال يا ناراحت مي اعمال ما را مي

 .دهند اند شهادت مي در قيامت، مطابق آنچه ديده
 :فرمود) السالم عليه(امام صادق 

آنيد؟  را ناراحت مي) صلي هللا عليه و آله و سلم(چرا رسول خدا 
دانيد آه اعمال  مگر نمي: آنيم؟ فرمود چگونه ناراحتش مي: گفتند

ند موجب شود و اگر معصيت خدا را در آن ببي شما بر او عرضه مي
صلي (تالش آنيد رسول اآرم : شود؟ آنگاه سفارش آرد ناراحتي او مي

را خوشحال آنيد و موجبات ناراحتي او را ) هللا عليه و آله و سلم
 ما لكم تسوؤن رسول هللا صّلي هللا عليه و آله وسّلم؟« فراهم نكنيد؛
 آيف نسوؤُه؟ فقال عليه : فقال له رجلٌ 

 
 

                                                 
 .١٠٥سورهٴ توبه، آيهٴ ـ  ١
، باب عرض األعمال ٣٥٣، ص ٢٣، ذيل آيه؛ بحار، ج ٢٦٣، ص ٢تفسير نورالثقلين، ج ـ  ٢

 .عليهم
 .همانـ  ٣
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ّن أعمالكم ُتْعرض عليه فإذا رأي فيها معصيًة أما تعلمون أ :السالم

 .١»سائه ذلك؟ فال تسوؤا رسول هللا وسّروه
 :گويد يكي از شيعيان به نام داود رّقي مي

پسر عمويي داشتم آه شخصي معاند و خبيث بود، در حال حرآت به 
اش پريشان  سوي مكه بودم آه متوجه شدم وضع زندگي او و خانواده

. براي او فرستادم و به سوي مقصدم حرآت آردممقداري آمك . است
، نزد آن ٢شرفياب شدم) السالم عليه(در مدينه به محضر امام صادق 

روز ! اي داود: حضرت نشسته بودم آه ابتدا به سخن آرد و فرمود
پنجشنبه اعمال شما را بر من عرضه آردند وقتي در ميان اعمال 

مشاهده آردم، خوشحال  اي را آه به پسر عمويت داده بودي تو صله
موجب تسريع در اجل او ] و جفاي او[تو هٴ دانم آه اين صل مي. شدم

خواهد شد؛ آنت جالسًا عند أبى عبدهللا عليه السالم إذ قال لى 
لقد ُعرضْت علّى أعماُلكم يوم ! يا داود« :مبتدئًا من ِقَبل نفسه

عّمك فالن، الخميس، فرأيُت فيما ُعرض علّى من عملك، ِصَلَتك البِن 
ِصَلَتك له أسْرع لَفناء ُعمره وقْطع  إّنى علمُت أنّ . فسَّرنى ذلك

وآان لى ابن عمٍّ معانٍد خبيٍث بلغنى عنه : قال داود .»...أجله
وعن عياله سوء حاله، فصككت له نفقًة قْبل خروجى إلي مكة، فلّما 

 .٣ِصرت بالمدينة أخبرنى أبو عبدهللا عليه السالم بذلك
 
 
 

                                                 
 .٢٦٣، ص٢؛ نور الثقلين، ج٣٤٩، ص ٢٣بحار، ج ـ  ١
مردم مأمور به : نقل شده است) السالم عليه(در روايات اسرار حّج از امام باقر ـ  ٢

شدند تا پيش ما بيايند و با پذيرش واليت ما، نصرت خودشان ) آعبه(ها  طواف اين سنگ
إّنما ُأمر الناس أن يأتوا هذه األحجار فيطوُفوا بها ثّم يأتونا « را بر ما عرضه آنند؛
 ).٣٧٤، ص ٩٦بحار، ج (» ُيْعرضوا علينا نصَرهمفُيخْبرونا بواليتهم و

 .٣٣٩، ص٢٣بحار، جـ  ٣
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آن . درخواست دعا آرد) السالم عليه(هللا بن ابان از امام رضا  عبد

 :حضرت با استناد به همين آيه فرمود
آنم؟؛ قلت للرضا  مگر من از شما غافلم و شما را دعا نمي

أو لسُت أفعل؟ « :السالم ُأدع لى وألهل بيتى، قال عليه: السالم عليه
. فاستعظمت ذلك .ةٍ وهللا إّن أعمالكم لتعرض علّى فى آل يوٍم وليل

قل اعملوا فسيري هللا عملكم ﴿ أما تقرأ آتاب هللا :السالم فقال عليه
 .١﴾ورسوله والمؤمنون

با ) السالم عليهم(دهد آه اهل بيت عصمت  اين گونه احاديث نشان مي
شوند، بلكه در حق نيكان  ديدن اعمال نيك، نه تنها خوشحال مي

 .آنند دعا نيز مي
هاي فراواني دارد،  ور و اين روايات، آه نمونهمزبهٴ آي از مجموع

نازل ) السالم عليهم(توان استنباط آرد آه اخبار غيبي بر ائمه  مي
 .شود مي
قرآن آريم در : مورد بحث اين است آههٴ قابِل توجه در آيهٴ نكت

مسير تربيت و تزآيه، قبل از هر چيز بر احياِي روِح حيا تكيه 
 .آرده است

ها را به  برخي از انسان ر چند اين آتاب الهيه: توضيح اين آه
دارد ولي  آند و بعضي ديگر را از جهّنم ترهيب مي بهشت ترغيب مي

از اين رو با . همواره ترس از جهّنم مؤثرتر از شوق به بهشت است
ماه هٴ آن آه روايات وارد شده در فضيلت نماز شب و فضيلت روز

هٴ ز روايات فضيلت روزرجب و شعبان فراوان است و شايد آمتر ا
ماه رمضان نباشد، ليكن آساني آه تمام ماه رجب و شعبان را 
روزه بدارند يا هميشه نماز شب بخوانند بسيار آم هستند؛ سّرش 

ها لسان ترغيب و تشويق دارد،  آن است آه روايات فضيلت آن عبادت
ماه مبارك و نمازهاي واجب، لسان هٴ در حالي آه روايات روز

تحذير و ترس از هٴ از اين جهت قرآن آريم آفّ . ترس دارد تحذير و
 جهّنم را 

 
 

                                                 
 .٣٤٧، ص٢٣بحار، جـ  ١



 157

 
 .تشويق به بهشت آرده استهٴ تر از آفّ  سنگين

لذا . ابتدايي و همگاني نيستهٴ بايد توّجه داشت آه جهنم نسخ
ها با اين نسخه امكان ندارد و اگر هم امكان  انسانهٴ اصالح هم

همانند داغ آردن، جّراحي  داشته باشد آار صحيحي نيست، بلكه
آردن، قطع عضو آردن و امثال آن است آه در آخرين مرحله 

در اوايِل هدايت و اواسِط . ١»آخر الدواء الكىّ « :گيرد قرارمي
تربيت، بايد آاري آرد آه يك نحوه صيانت نفساني و سپر دروني 
مقاومت در مقابله با گناه در افراد ايجاد شود، چنان آه در 

هاي جسمي نيز تالش اّولي بر واآسينه آردن در مقابله با  بيماري
ميكرب است و در صورت بيماري، معالجه و مداوا از طريق دارو و 

گيرد و اگر درمان با غذا  به آمك غذا، ورزش و امثال آن صورت مي
و دارو نتيجه نداد به سراغ جراحي، قطع عضو و امثال آن 

نيز ناظر به همين » َكىّ آخر الدواء الْ « ضرب المثل. روند مي
 .هاي جسمي است بيماري

بر اين اساس، ذات اقدس ربوبي ابتدا دستور حيا و درس عفاف 
صلي هللا (نازل شده بر رسول گرامي اسالم هٴ دهد و در اولين سور مي

 :فرمايد مي) عليه و آله و سلم
ي عالم و [داند آه خدا  ؛ آيا آدمي نمي٢﴾ألم يعلم بأّن هللا يري﴿

 بيند؟ او را مي] اهآگ
شود مگر اين آه  اي مميز مرتكب گناه نمي هيچ عاقلي در حضور بچه

داري، ناشي از همان  اين خود نگه. ناظر را شريك جرم خود بداند
هاي اخالقي اجتماعي به حساب  روح حيا و عفاف است آه يكي از عصمت

 :به قول جامي. آيد مي
 
 
 

                                                 
اصل روايت . اين جمله آه اآنون به صورت ضرب المثل درآمده، ريشهٴ روايي داردـ  ١

ء،  شرطة الحجامة، والحقنة، والحّمام، والسعوط، والقى: طب العرب فى سبعة« :چنين است
 ).١١٨، ص ٥٩بحار، ج (» آخر الدواء الكىّ وشربة العسل، و

 .١٤سورهٴ علق، آيهٴ ـ  ٢
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 ر آند آودآي از دور نگاهگ٭٭٭٭  گناه در مقامي آه آني قصد

 را ندري عصمت خودهٴ پرد٭٭٭٭  شرم داري ز گنه در گذري
 نهان آه بود واقف اسرار٭٭٭٭  شرم بادت آه خداوند جهان
 تو آني در نظرش قصد گناه٭٭٭٭  نظرش بر تو بود بي گه و گاه

توبه آه نظارت و رؤيت خدا، رسول و ائمه هٴ سورهٴ مبارآهٴ آي
. حياستهٴ آند در صدد احياي همين روحي ا مطرح مير) السالم عليهم(

اي مميز گناه آند  انساني آه حاضر نيست در منظر و مرآي بچه
صلي (هرگز نبايد حاضر باشد در محضر خداي متعالي و رسول اآرم 

 .گناه آند) السالم عليهم(اطهار هٴ و ائم) هللا عليه و آله و سلم
حيا از رسول « هٴ ه همين مسئلبا اشاره ب) السالم عليه(امام صادق 

 :فرمايد مي» خدا
إّن أعمال العباد ُتْعرض علي رسول هللا صّلي هللا عليه وآله آل صباحٍ 
أبرارها وُفجارها فاْحذروا فليستحى أحدآم أن ُيْعرض علي َنبّيه 

؛ زشت و زيباي اعمال بندگاْن هر روز بر رسول خدا ١العمل القبيح
پس هر يك از شما بايد . شود عرضه مي) مصلي هللا عليه و آله و سل(

 .حيا آند آه مبادا عمل زشتي از او بر پيامبرش عرضه شود
بر اعمال عباد آه ) السالم عليهم(نتيجه اين آه، ناظر بودن ائمه 

توبه آمده، نوعي وحي و اخبار غيبي است آه در هٴ سور ١٠٥هٴ در آي
در آيه نيامده وحي هٴ گيرد، هر چند آه واژ اختيارشان قرار مي

حضوري انسان آامل نسبت هٴ است؛ زيرا اگر چه ِاشراف روحي و ِاحاط
به حوادث فردي و اجتماعي از صنف وحي نيست، ولي اگر از سنخ 

مأمور ضبط هٴ اعمال بر آنان توسط آاتبان آرام و مالئكهٴ عرض
 .ديگر باشد از صنف وحي خواهد بودهٴ احوال و ثبت اعمال يا مالئك

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

                                                 
 .١٤، ح٣٤٠، ص٢٣بحار، جـ  ١
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 .و معدن رحمت خدا: و معدن الّرحمة

 
به معناي استقرار ) بر وزن متن(َعْدن هٴ اسم مكان از ريش» معدن«

گونه  از اين رو هيچ. ١همراه با الفت، سرور و رضامندي است
وجود ) مستِقّر، مستَقرّ (ميلي در هيچ يك از دو طرف  اآراه و بي

شود آه اوالً، محل  يگفته م» جنات عدن« از آن جهت به بهشت. ندارد
و ثانيًا،  ٢﴾مساآن طيبٍة في جناِت عْدنٍ ﴿ :استقرار بهشتيان است

 .اين استقرار از روي ميل و رغبت است
در آتب لغت به رّقت، رأفت، لطف، رفق، عطوفت، حّب، شفقت، » رحمت«

دلسوزي، همدردي و امثال آن معنا شده است، ليكن اينها مراحل 
اي  ن است؛ زيرا انسان با ديدن صحنهپيش از رحمت و مقدمات آ

شود و در پي اين  انگيز رقت آرده، از آن متأثر مي دلخراش و غم
دهد و بر شخص مصيبت ديده  تأثر نفساني، عطوفت و رأفتي نشان مي

اما اگر به خدا نسبت . گويند اين تفّضل را رحمت مي. آند تفّضلي مي
بدين ترتيب رقت و . داده شود به معناي خود تفّضل و عطوفت است

 .شود ساير مقّدمات، آه تأثر نفساني است، به خدا اسناد داده نمي
توان به خدا نسبت داد و  آه هم مي بنابراين، معناي جامع رحمت

 هم به مخلوق 
 
 

                                                 
 ).»عدن« التحقيق،(الجنة : هو اإلستقرار مع ُألفة وبهجة ومن مصاديقهـ  ١
 ).٧٢سورهٴ توبه، آيهٴ (هاي پاينده  هاي پاآيزه در بهشت منزلـ  ٢
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در . است ١»ِاعطا و ِافاضه براي رفع حاجت نيازمندان« همان او

د رسالت، امامت، پايان الهي، همانن هاي بي نتيجه، هر يك از نعمت
، مصداق ٢شريعت، آتاب و امثال آن آه در هدايت انسان نقش دارد

 .رحمت الهي است
 

 هاي رحمت سرچشمه
 ٣﴾ذو رحمٍة واسعة﴿ مظاهر آامل) السالم عليهم(بيت  اهلهٴ ائم

هاي رحمت در  لذا چشمه. هستند ٤﴾رحمة للعالمين﴿ ووارثان
. رسد به ديگران مي جوشد و از آنجا جاري شده، هايشان مي خانه

منت را بايد از  بنابراين، درس رحمت، عطوفت، گذشت و مهرباني بي
ديگر  ها به يك مكتب آنان آموخت؛ زيرا احسان و انعام انسان

همراه ... معموال ً با انتظار مقابله به مثل، انتظار تشكر و
صرفًا براي خداست ) السالم عليهم(بيت  است، ليكن ترحم و تفّضل اهل

انتظار مقابله به مثل، تشكر و تقدير از هيچ آس ندارند،  و
خويش هٴ يعني همان گونه آه خداي سبحان با رحمت عاّمه و واسع

آند و  هاي آنها را برآورده مي موجودات را خلق آرده، نيازمندي
 ، ٥از آسي انتظار پاداش و تشكر ندارد

 
 

                                                 
بحث ). »رحم« مفردات،(من اآلدميين رّقٌة وَتَعطٌُّف الرحمة من هللا إنعاٌم وإفضاٌل و ـ  ١

بسم هللا « ، ذيل آيهٴ آريمهٴ ٢٨٠، ص١تفصيلي راجع به واژهٴ رحمت را در تفسير تسنيم، ج
 .مطالعه فرماييد» الرحمن الرحيم

در اين آيه، ). ٣٢زخرف، (» ورحمة رّبك خير مّما يجمعون... أهم يقسمون رحمة رّبك«ـ  ٢
داران بزرگ مكه نازل شده، از نبوت به عنوان رحمت ياد  تراض سرمايهآه در جواب اع

قد جاءتكم « :آرده است و در موارد ديگري نيز قرآن را به رحمت وصف آرده است
وننّزل من القرءان ما هو شفاٌء ورحمة « ،)٥٧يونس، (» ورحمة للمؤمنين... موعظة

 ).٨٢اسراء، (» للمؤمنين
: اگر تو را تكذيب آردند بگو! ؛ پيامبرم»م ذو رحمٍة واسعةفإن آّذبوك فقل ربُّك«ـ  ٣

 ).١٤٧سورهٴ انعام، آيهٴ (پروردگار شما صاحب رحمت گسترده است 
تو را جز رحمت براي عالميان !] پيامبرا[؛ »وما أرسلناك إّال رحمًة للعالمين«ـ  ٤

 ).١٠٧سورهٴ انبياء، آيهٴ (نفرستاديم 
آنچه آه به عنوان عبادت و شكرگزاري مطرح . محال استاساسًا پاداش دادن به خدا ـ  ٥

 .است، نفعش براي خود خلق است، نه خالق
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مادي و معنوي خداوندند حوايج هٴ آنان نيز چون مظاهر رحمت عامّ 
آنند و از آسي انتظار پاداش و  مخلوقات الهي را برآورده مي

قل ال ﴿ نه تنها در مورد رسالت، شعارشان. تشكر شخصي ندارند
است، بلكه در مورد ِاطعام و احسان نيز  ١﴾أسئلكم عليه أجراً 

 :گويند مي
اي ؛ فقط بر٢﴾إنما ُنطْعمكم لوجه هللا ال نريد منكم جزاًء وال شكوراً ﴿

آنيم و از شما نه توّقع جزا و پاداش  رضاي خدا شما را اطعام مي
 .داريم و نه انتظار تشكر و تقدير

، ساير اعمال ٣آنند خدا را عبادت مي» حّبًا هللا« گونه آه يعني همان
 .دهند انجام مي» حبًا هللا« و افعالشان را نيز فقط

 

 اجر رسالت
نفع  ٤لت مطرح استدر اجر رسا» موّدت قربي« چيزي آه به نام

و  ٥هاي هدايت گردد؛ چون آنان چراغ مستقيم آن به خود مردم بر مي
 . امت هستند ٦هاي نجات آشتي

 
 

                                                 
 ).٩٠سورهٴ انعام، آيهٴ (خواهم  نمي) رسالت(از شما هيچ مزدي بر اين : بگوـ  ١
 .٩سورهٴ انسان، آيهٴ ـ  ٢
قابك وال طمعًا ما عبْدُتك خْوفًا من عِ « :نقل شده است) السالم عليه(از اميرالمؤمنين ـ  ٣

آنم و  ؛ نه از ترس عقابت تو را عبادت مي»فى ثوابك بل وجْدتك أهال ً للعبادة فعبْدتك
، ٤١بحار، ج (آنم  نه به طمع ثوابت، بلكه چون تو را شايستهٴ عبادت يافتم، عبادتت مي

 ).٢٢٣به نقل از شرح نهج البالغه ابن ميثم، ذيل حكمت  ١٤ص 
هيچ پاداشي در مقابل : ؛ بگو»جرًا إّال المودة في القربيقل ال أسئلكم عليه أ«ـ  ٤

 ).٢٣سورهٴ شوري، آيهٴ (خواهم جز دوست داشتن نزديكانم  رسالتم نمي
مصباح هدًي وسفينة ... إن الحسين بن على« :قال رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلمـ  ٥

 ).٢٠٥، ص ٣٦حار، ج ب(، چراغ هدايت و آشتي نجات است ...؛ حسين بن علي»نجاةٍ 
إنما مثل أهل بيتى فيكم آمثل سفينة نوحٍ « :قال رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلمـ  ٦

بيت من در ميان شما َمَثل آشتي نوح  ؛ َمَثل اهل» ...من رآبها نجي، ومن تخّلف عنها َغَرق
شود  غرق مييابد و هر آس آه از آن تخلف ورزيد  است هر آس آه سوار آن شد نجات مي

 ).١٠٥، ص ٢٣بحار، ج (
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شود آه به  گيرد يا بر اين آشتي سوار مي آسي از اين نور بهره مي

مند باشد اما آسي آه به آنان مودت و عالقه ندارد، نه  آنان عالقه
هاي  آند تا اين جلوه گيرد، بلكه تالش مي تنها از نورشان بهره نمي

 اجر و مزد رسالت» موّدت قربي« پس. فاني نشدني را خاموش سازد
به هٴ نيست، بلكه مقدم اي آه نفع شخصي در آن مطرح باشد به گونه

 .بار نشستن زحمات رسالت است
به ) صلي هللا عليه و آله و سلم(بيت نبي اآرم  بنابراين، اهل

داشتي از دست و دهان مردم  گونه چشم ن حضرت هيچتبعيت از خود آ
نداشتند تا به آنان پاداش دهند يا از آنان تشكر آنند، چنان 

نيز چنين ) السالم عليهم(آه به تصريح قرآن آريم، ساير انبيا 
 .بودند

 پيغام از شما نخواهم مزد من٭٭٭٭  از صفا گفت با قوم هر نبيي
 ١اد حق، دالّليم هر دو سريد٭٭٭٭  من دليلم حق شما را مشتري

إن أجري إالّ علي ﴿ :آنان تنها از خدا انتظار اجر و مزد دارند
، نه چون بردگان آه به نجات از جهنم ٢﴾ٍء شهيد هللا وهو علي آل شي

هٴ صفح. بينديشند و يا تاجران آه سوداي بهشت در سر داشته باشند
ت به او پر جان و سراسر وجودشان را حّب پروردگار و عشق و اراد

 :دارند از اين رو به درگاه محبوبشان عرضه مي. آرده است
گداز آن را تحمل  سوز و جان اگر جهنم فروزان و عذاب روان! خدايا

آنيم فراق و جدايي از تو و دوستان تو و دوري و چشم پوشي از 
آرامت تو را چگونه تحمل آنيم؟؛ فلئن صّيرتنى ِلْلعقوبات مع 

نى وبين أهل بالئك وفّرقت بينى وبين أحبائك أعدائك و جمعَت بي
 وأوليائك، فهبنى يا إلهى وسيدى وموالى ورّبى صبرت 

 
 

                                                 
 .٥ـ  ٥٧٤مثنوي معنوي، دفتر دوم، بيت ـ  ١
سورهٴ (است ] از جمله زحمات رسالت[اجر من فقط بر خداست و او شاهد بر همه چيز ـ  ٢

 ).٤٧سبأ، آيهٴ 
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علي عذابك فكيف أصبر علي فراقك؟ وهبنى يا إلهى صبرت علي حّر 

 .١نارك فكيف أصبر عن النظر إلي آرامتك؟
در ميان : خداي سبحان نيز مهر تأييد بر اين ادعا زده، فرمود

ني هستند آه اعمالشان را فقط براي تحصيل رضاي من مردم آسا
، نه ٢﴾ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات هللا﴿ دهند؛ انجام مي

از اين جهت اجر . براي رسيدن به بهشت و نه براي رهيدن از جهنم
 ٣﴾جنتي﴿ :و ورود در بهشت منسوب به خدا» اجر لقاء« آنها جز

چه شخصي باشد و  ل اين خانداناعماهٴ بنابراين، هم. نخواهد بود
منت است و تنها از خداي تبارك و تعالي  آرامت بي چه اجتماعي

 .انتظار پاداش دارند
 

 اشارات

 

 رغبت طرفيني ـ ١
اين رغبت، . استقرار در بهشت از روي ميل، رغبت و سرور است

دوطرفي است، يعني هم بهشتي به بهشت رغبت دارد و هم بهشت به 
صلي هللا عليه و آله و (در روايتي از رسول اآرم  چنان آه. بهشتي
 :رسيده است) سلم

 
 
 

                                                 
 .، دعاي آميل١٣١مفاتيح الجنان، صـ  ١
آه  ، يعني شب هجرتفرق اين آيه آه در ليلة المبيت. ٢٠٧سورهٴ بقره، آيهٴ ـ  ٢

 خوابيد) صلي هللا عليه و آله و سلم(در بستر پيامبر اآرم ) السالم عليه(اميرالمؤمنين 
سورهٴ توبه اين  ١١١دارد با آيهٴ ) السالم عليه(نازل شد و اشاره به گذشت و ايثار علي 

هٴ توبه، و در آيهٴ سور» ابتغاء مرضات هللا« در اين آيه، هدف، طلب رضاي خداست؛: است آه
 .»بأّن لهم الجنة« :آه مربوط به عموم مجاهدان است، مقصود، تحصيل بهشت است

٭ فادخلي في ... يا أيتها النفس المطمئنة« :در آيات آخر سورهٴ فجر آمده استـ  ٣
 و وارد بهشت» من« داخل در زمرهٴ بندگان... ؛ اي نفس مطمئنة»عبادي ٭ وادخلي جنتي

است، يعني بهشتي آه منسوب به خداست، » جنتي« ه مطرح شده،آنچه در اين آي. شو» من«
؛ بهشتي آه نهرها در آن روان است و ميوه دارد »جناٍت تْجري من تحتها األنهار« نه
 .، آه براي اوساط از اهل تقواست...و
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بهشت مشتاق چهار نفر از اهل من است، خدا آنها را دوست دارد و 

: آن چهار نفر عبارتند از. من نيز مأمور به دوستي آنها هستم
؛ همان آسي )السالم عليهم(علي بن ابي طالب، حسن، حسين و مهدي 

خواند؛ إّن  پشت سر وي نماز مي) عليهماالسالم(يم آه عيسي بن مر
على : الجنة تشتاق إلي أربعٍة من أهلى قد أحّبهم هللا وأمرنى بُحّبهم

اللهعليهم الذى  بن أبى طالب والحسن، والحسين والمهدى صلوات
 .١يصّلى خلفه عيسي بن مريم

، مقداد، سلمان )السالم عليه(روايت ديگري اين چهار نفر را علي 
دهد آه ذآر نام  اين اختالف نشان مي. ٢و ابوذر معرفي آرده است

اين افراد از باب ذآر مصداق است وگرنه بهشت، مشتاق هر بهشتي 
 :گويد سعدي از اين گونه روايات الهام گرفته است آه مي. است

بو آه قبولش آند بالل ٭٭٭٭  جنت فردوس وآن همه پيرايه بسته
 ٣)ص(محمد 

 :سلمان وارد شده استهٴ رباراز اين باالتر، د
سلمان به بهشت هٴ بهشت به سلمان بيشتر از عشق و عالقهٴ عشق و عالق

است؛ إّن الجّنة ألشْوق إلي سلمان من سلمان إلي الجّنة وإّن الجّنة 
 .٤ألْعشق ِلسلمان من سلمان ِللجّنة

 :و باز به قول سعدي
بَود معترف گرش انصاف ٭٭٭٭  چنين روي بهشتي بيند آه حور، فردا

 ٥آيد به قصور
 
 
 

                                                 
 .٣٠٤، ص ٤٣بحار، ج ـ  ١
 .١٢، ص ٤٠همان، ج ـ  ٢
 ).هللا عليه و آله و سلم صلي(، در ستايش حضرت محّمد ١٧قصايد سعدي، صـ  ٣
 .٣٤١، ص٢٢بحار، جـ  ٤
 .٢٣١غزليات سعدي، صـ  ٥
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ديگر  از اين رو بهشتيان نسبت به يك. البته بهشت معدن رغبت است

 .نيز راغبند
ثبات، دوام و استقرار در بهشت، نه تنها موجب رفع اضطراب 

تري از ورود به بهشت  باالتر و قويهٴ شود، بلكه انگيز بهشتيان مي
 .آند براي آنان ايجاد مي

 

 اقسام رحمت ـ ٢
 :آند دو قسم است بروز مي) السالم عليهم(هايي آه از معصومين  رحمت
 هاي عاطفي رحمت: اول
 هاي عقلي رحمت: دوم

هر چند آه ديگران تا حدودي از قسم اول رحمت برخوردارند و 
همين رحمت، با تعاون و تعاضد اعضاي آن پيش هٴ جامعه به پشتوان

موارد در هٴ ميشه و هممانند ه) السالم عليهم(رود، ولي ائمه  مي
رفيع قرار دارند و در اين بخش نيز قافله هٴ اوج اين قلهٴ نقط

 .انساني هستندهٴ ساالر جامع
گزاران خود را براي انجام  يكي از خدمت) السالم عليه(امام صادق 

آن امام همام . آاري فرستاد، ليكن او رفت و باز نگشت
الف انتظار، او را در خود در پي او رفت ولي بر خ) السالم عليه(

بر بالينش نشست و به باد زدن او مشغول . اي خوابيده يافت گوشه
هنگامي آه خادم از خواب بيدار شد، امام . شد تا راحت بخوابد

شب، . نبايد هم شب بخوابي و هم روز: به او فرمود) السالم عليه(
َث از آن توست آه در آن استراحت آني اما روز تو از آنِ ماست؛ َبعَ 

أُبو عبدهللا الصادق عليه السالم غالمًا فى حاجة فأبطأ فخرج أبو 
عبدهللا عليه السالم علي أَثره لّما أبطأ فوجده نائمًا، فجلس عند 
رأسه ُيرّوحه حّتي اْنتبه، فلّما اْنتبه 
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وهللا ما ذلك لك تنام الليل ! يا فالن« :قال عليه السالم له

 .١»نهارلك الليل ولنا منك ال. والنهار
نه در ابتداي (اين سخن پسنديده و درست، بعد از خدمتي شايسته 

آن هم به صورت امر به معروف و نهي از منكر، خوْد رحمت ) آار
خود آشنا هٴ گزار بود، تا او را به وظيف ديگري در حق آن خدمت

 .آند
هاي عاطفي، سنت و سيرت امامان معصوم  هر چند چنين رحمت

هٴ ، ليكن چنين رفتاري ممكن است در سيراست) السالم عليهم(
هٴ چنان آه در بار. مكتب آنان نيز يافت شودهٴ شاگردان برجست
 :نقل شده است) عليه اللهتعالي رضوان(سلمان فارسي 

: پرسيد. شخصي بر او وارد شد و او را مشغول انجام آاري يافت
طور خودت چ) جناب سلمان رضوان هللا تعالي عليههٴ آني(اي ابا عبدهللا 

خادمم را دنبال : مشغول آار شدي و به خادمت واگذار نكردي؟ گفت
آاري فرستادم و خوش نداشتم آه هر دو آار را بر دوش او 

 .٢بگذارم
آند همان  بنابراين، چيزي آه اين خاندان را از ديگران ممتاز مي

 .آيد است آه در قسم دوم مي
رس  دور از دست بودهقسم دوم رحمت آه برتر و باالتر از قسم اول 

همان  ديگران قراردارد و حيات انساني جوامع بشري مرهون آن است
اين ذوات مقدس ترشح و هٴ محصول وحي است آه به صورت رحمت از خان

اين قسم از رحمت است آه آنان . رسد آند و به ديگران مي تنزل مي
 آند تا بار سنگين و آمرشكن  را وادار مي

 
 

                                                 
 .٤٤٨، ص٣؛ المحجة البيضاء، ج١١٢، ص٢اصول آافي، جـ  ١
يا أبا عبدهللا ما هذا؟ : دخل علي سلمان رضوان هللا تعالي عليه رجٌل وهو َيْعجن، فقالـ  ٢

، ص ٣المحجة البيضاء، ج (ه عملين بعْثنا الخادم فى حاجٍة َفِكْرهنا أن نْجمع علي: قال
٤٤٧.( 
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را بر دوش بكشند و در حالي آه به آنها سنگ  ١رسالت و هدايت

دست از ارشاد و ... شكستند و زدند و پيشاني و دندانشان را مي مي
رفت  داشتند و تا آنجا آه اميد هدايتشان مي راهنمايي مردم برنمي

خواستند آه آنها را هدايت  آردند و همواره از خدا مي تالش مي
 .٢»لمونرّب اْهِد ُأّمتى فإّنهم ال يع« :آند

اي از جلوات  آردند آن نفرين نيز جلوه حتي اگر جايي نفرين مي
شوندگان و ديگران بوده است؛ زيرا  رحماني آنان براي خوِد نفرين

شدند، نه خودشان به  شوندگان سنگ راه هدايت ديگران مي آن نفرين
آوردند و نه راه را براي ايمان آوردن  دين الهي ايمان مي

قرآن آريم از اين گونه افراد تعبير به . اشتندگذ ديگران باز مي
از اين رو . ٣﴾وهم ينهون عنه وينئون عنه﴿ :آند ناهي و نائي مي

هاي خارا  آرد آه اين سنگ َآشان مظلوم اقتضا مي رحمت در حق آن ستم
از سر راه مستقيم الهي برداشته شود و راه براي ايمان آوردن 

با جهاد و مبارزه برداشته  اين موانع، گاهي. مظلومان باز باشد
 .شد و گاهي با نفرين و امثال آن مي

از سوي ديگر، ِامهال و فرصت دادن به آافْر خيري براي او ندارد، 
اي بر درآات او  افتد، درآه بلكه هر روز آه مرگش تأخير مي

شود و هر روز آه مرگش زودتر فرا رسد ترحم و عطوفت  افزوده مي
 :بودبيشتري در حق او خواهد 

وال يحسبّن الذين آفروا أّنما نملي لهم خيٌر ألنفسهم إّنما نملي ﴿
؛ آافران گمان نكنند اين ٤﴾لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذاٌب مهينٌ 

 آه 
 
 

                                                 
 ).٣سورهٴ شرح، آيهٴ (آه پشت تو را شكست ] بار سنگين رسالت[؛ »الذي أنقض ظهرك«ـ  ١
 ).٣٠، ص ١٠بحار، ج (اّمت مرا هدايت آن آه آنها نادان هستند ! خداياـ  ٢
ايمان دارند و هم خودشان از  آن آافران هم ديگران را از ايمان آوردن باز ميـ  ٣

 ).٢٦سورهٴ انعام، آيهٴ (جويند  آوردن دوري مي
هاي طاغوت  گري در مقابل ياغي) عليهاالسالم(زينب آبري . ١٧٨سورهٴ آل عمران، آيهٴ ـ  ٤

 .شام، اين آيه را خطاب به او خواند
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دهيم براي آنها خير است، بلكه به آنان مهلت  به آنان مهلت مي

دهيم تا گناه بر گناه بيفزايند و براي آنها عذاب  مي
 .ي در قيامت مهيا شده استا خوارآننده

از اين جهت، نفرين در حق او در واقع به خير خود او خواهد بود 
 .گرچه ظاهر امر صورت ديگري داشته باشد

نيك آرد او ليك، نيكِ ٭٭٭٭  پاك بود از شهوت و حرص و هوا
 ١بدنما

نظام احسن، رحمت است هر چند آه هٴ چنان آه جهّنم نيز در مجموع
الرحمن آه هٴ مبارآهٴ در سور. صورت ناگواري داردبراي اهل جهّنم 
هاي  شود و در صدد بيان رحمت شروع مي ﴾الرحمن﴿ با نام مبارك
 :فرمايد الهي است، مي

فبأّي ءاالء  ٭يرسل عليكما شُواظ من ناٍر وُنحاس فال تنتصران ﴿
دود، و دودهاي متراآم بر  هايي از آتش بي ؛ شعله٢﴾ربكما تكذبان

توانيد از آسي ياري طلب  شود و نمي فرستاده مي) سجن و ان(شما 
 آنيد؟ پس آدامين نعمت پروردگارتان را تكذيب مي. آنيد

هاي پروردگار  هاي آن نيز در شمار نعمت در اين آيه جهنم و عذاب
 .ذآر شده است

 

 راه برخورداري از رحمت ويژه ـ ٣
چون سيل عام است و هم) السالم عليهم(بيت  اهلهٴ هر چند رحمت ويژ

آند و مانند آفتاب  سرازير شده، تشنگان مسير را سيراب مي
مندي  بخشد، ليكن بهره پرتوافشاني آرده، به هدايت جويان نور مي

 از آن مخصوص آساني است آه در مسير سيل باشند 
 
 

                                                 
 .٢٣٥مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت ـ  ١
 .٣٥ـ  ٣٦سورهٴ الرحمن، آيات ـ  ٢
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و در شعاع نور آفتاب قرار گيرند وگرنه آسي آه از مسيل فرار 

اي است آه  مانند ظرف در بسته برد آند يا به سايه پناه مي مي
خورد  ها غوطه مي ها در ميان امواج سهمگين و خروشان اقيانوس سال

 :آند اما نمي از اين يم در آن نفوذ نمي
أوحي هللا عّز وجّل إلي داود « :هللا صّلي هللا عليه و آله وسّلم قال رسول

ذلك آما ال تضيق الشمس علي من جلس فيها آ! يا داود: السالم عليه
) السالم عليه(؛ خدا به داود ١»ال َتضيق رحمتى علي من دخل فيها

همان گونه آه خورشيد از نور دادن به ! وحي فرستاد آه اي داود
آند، رحمت من  مسير نور آن باشد مضايقه نميهٴ آسي آه در محدود

 .آند نيز از آسي آه در آن قرار گيرد مضايقه نمي
هر چند آه افتخار بسيار بزرگي  به همين دليل، ديدن ظاهر معصوم

است، ولي چندان مهم نيست؛ زيرا افراد فراواني معصوم را با 
چشم ظاهري ديدند و حتي پشت سر او نماز خواندند، ليكن پس از 
نماز خنجر به رويش آشيدند، مانند برخي از لشكريان حّر آه با 

نماز خواندند، سپس با آن حضرت ) السالم عليه(امام حسين 
صلي هللا عليه و (الشأن اسالم  گيدند، يا افرادي آه پيامبر عظيمجن

سر او نماز خواندند و زماني در رآاب  را ديدند، پشت) آله و سلم
او جنگيدند ولي بعد از او راه ارتداد را پيش گرفتند و شمشير 

در جمل و صفين و نهروان ) السالم عليه(به روي جانشين او 
 .آشيدند

توانيم شخصيت معنوي معصوم را ببينيم تا معصوم مهم آن است آه ب
نيز مهم آن است آه بتوانيم خود را در مسيل رحمت . ما را ببيند

معصوم قرار دهيم تا تأللؤ عطوفت و مهر او ما را فرا گيرد 
وگرنه ممكن است در عين حال آه آن ذوات مقّدس ناظر بر اعمال 

 و تكريمي نداشته  ، نسبت به برخي نظر تشريفي٢تمام اّمت هستند
 

                                                 
 .٣٤، ص ١٤بحار، ج ـ  ١
 .،عصمت اخالقي حيا١٥٤ص: ك. رـ  ٢
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همان گونه آه خداي سبحان نسبت به بعضي نظر تشريفي . باشند

ال يكّلمهم هللا وال ينظر إليهم يوم ﴿ :گويد ندارد و با آنها سخن نمي
هٴ با آن آه عاَلم، محضر اوست و چيزي از ديد قاهران ١﴾القيامة

 .٢﴾ٍء شهيدٍ  إّن هللا علي آّل شي﴿ :وي مخفي نيست
شود انسان مورد نظر تشريفي و تكريمي  ن چيزي آه سبب ميتري عمده

اعمال هٴ قرار گيرد آن است آه وقتي پروند) السالم عليهم(معصومين 
خوشحالي و رضايت آنها شود، يعني هٴ رسد ماي ما به دست آنها مي

در اين . داراي اعمال صالح و خالي از اعمال طالح و زشت باشد
آنند و  ق چنين انسان صالحي دعا ميشوند و در ح صورت خوشحال مي

 .نگرند رحمت و عطوفت به او ميهٴ به ديد
 

 گاه رحمت ويژه قيامت، جلوه ـ ٤
قيامت است آه در آن ) السالم عليهم(بيت  گاه ديگر رحمت اهل جلوه

محشر عظيم به صورت شفاعت از قاصران و برخي از مقصران ظهور 
اينجا عام و در آنجا  آند، ليكن همان طور آه رحمت الهي در مي
نيز، آه مظاهر ) السالم عليهم(بيت  مؤمنان است، شفاعت اهلهٴ ويژ

رحمت الهي هستند، شامل آساني خواهد شد آه مؤمن از دنيا رفته 
باشند، هر چند آه در دنيا رحمت و عطوفتشان همگان را شامل 

ولسْوف ﴿ هٴ شريفهٴ در تفسير آي) السالم عليه(امام صادق . شود مي
 :فرمودند ٣﴾ُيعطيك ربُّك فترضي

رضايت جّد ما در اين است آه موحد و خداپرستي در جهنم نماند؛ 
 .٤رضا جّدى أن ال يبقي فى النار موّحدٌ 

 
 
 

                                                 
 .٧٧سورهٴ آل عمران، آيهٴ ـ  ١
 .١٧سورهٴ حج، آيهٴ ـ  ٢
 ).٥سورهٴ ضحي، آيهٴ (آند آه تو راضي شوي  خدا آن قدر به تو عطا مي!] اي پيامبر[ـ  ٣
 .، ذيل آيه٥٩٥، ص ٥تفسير نورالثقلين، ج ـ  ٤
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 :نقل شده آه فرمود) السالم عليه(از امام باقر 

 :قرآن، اين آيه استهٴ ترين آي آنند اميدبخش اهل عراق خيال مي
هللا إن هللا  علي أنفسهم ال تقنطوا من رحمت ياعبادي الذين أسرفوا﴿

هٴ ترين آي ولي ما معتقديم آه اميدبخش ١﴾يغفر الذنوب جميعاً 
هٴ است؛ زيرا آن قدر اجاز ﴾ولسْوف يعطيك رّبك فترضي﴿ هٴ قرآن، آي

صلي هللا عليه (شفاعت از اهل ال إله إالّ هللا و موحدان به رسول اآرم 
خدايا راضي شدم؛ قلت ألبى : گويد ميشود آه  داده مي) و آله و سلم

جعفر، محمد بن على بن الحسين عليهم السالم أرأيت هذه الشفاعة 
إى وهللا، « :اّلتى يتحّدث بها أهل العراق أحقٌّ هى؟ قال عليه السالم

حّدثنى عّمى محّمُد بن الحنفية عن علىٍّ أّن رسول هللا صّلي هللا عليه وآله 
نعم : نادينى رّبى أرضيَت يامحّمد؟ فأقولأشفع ألُّمتى حّتي ي: قال

إّنكم تقولون يا معشر أهل  :ثّم أقبل علىَّ فقال .يارّب رضيتُ 
يا ِعبادي الذين أسْرفوا ﴿ العراق إّن أرجي آيٍة فى آتاب هللا عّز وجلّ 

فكّلنا  :السالم قال عليه. إنا لنقول ذلك: ؟ قلت﴾...علي أنفسهم
ولسْوف ُيْعطيك ربك ﴿ فى آتاب هللاإّن أرجي آيٍة : أهل البيت نقول

 .٢»وهى وهللا الشفاعة ﴾فتْرضي
إّن ﴿ هٴ فوق، از آيات ديگري، مانند آيهٴ افزون بر آي: تذّآر

برفرض  »أْرجي آيه« نيز با عنوان ٣﴾الحسنات ُيذهبن السيّئات
 . ٤ياد شده است) ترين آيه اميد بخش(
 
 

                                                 
 .٥٣سورهٴ زمر، آيهٴ ـ  ١
و نور  ٥٧١سورهٴ ضحي؛ تفسير فرات الكوفي، ص ٥، ذيل آيهٴ ٥٤٣، ص٨الّدر المنثور، جـ  ٢

 .اند مشابه همين روايت را ذآر آرده ٥٩٥، ص٥الثقلين، ج
 .١١٤سورهٴ هود، آيهٴ ـ  ٣
 .١٦١، ص٢تفسير عياشي، جـ  ٤
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برفرض صّحت سند و » أرجي آيه« در جمع ميان نصوِص بيانگر مصداقِ 

 :توان چنين گفت مي )السالم عليه(صدور آنها از معصوم 
هاي  ترين پيام خود اميد بخشهٴ اي در موضوع و زمين هر آيه ـ ١

براي فراهم  ﴾ولسوف ُيعطيك ربُّك فترضي﴿ هٴ قرآني است؛ مثًال آي
براي  ﴾إّن الحسنات ُيذهبن السيّئات﴿ هٴ شفاعت و آيهٴ آنندگان زمين

بنابر اين، حصر مستفاد از هر آدام از .... ان عمل صالح وصاحب
احاديث مزبور، حيثي است، نه مطلق؛ يعني هر آدام از يك حيثيت 

هٴ آيات و ادلّ : به بيان ديگر. ترين آيه است بخش. مخصوص اميد
آند،  فراواني راجع به شفاعت وجوددارد آه انسان را اميدوار مي

ولسوف ُيعطيك ﴿ هٴ شفاعت، آيهٴ زمينترين آيه، در  ليكن اميد بخش
تأثير اعمال هٴ فراواني دربارهٴ آيات و ادلّ . است ﴾رّبك فترضي

ترين  صالح در محو گناهان و امثال آن وجوددارد آه اميد بخش
 .است ﴾إّن الحسنات ُيذهبن السيّئات﴿ هٴ آنها آي

هٴ اين آيات در يك حّد هستند و هر آدام نسبت به بقيهٴ هم ـ ٢
) شده» أرجي آيه« آنها تعبيرهٴ جز آنچه دربار(قرآن آريم آيات 

آيد، ولي به جاي اين آه مجموع  ترين آيه به شمار مي اميد بخش
آنها در يك روايت بيان شود، به تفكيك، هر آدام در روايتي 

 .بيان شده است
بنابر اين، حصر مستفاد از هر يك از نصوص ياد شده اضافي است، 

مثل آن آه چند نفر در . ِنسْبي است، نه نفسينه مطلق و قصر آن 
ميان بقيه اعلم، اّما خودشان مساوي يك ديگر و در يك سطح 

 .باشند
انساني به طور مطلق اعم هٴ ممكن است محور رجا نسبت به جامع ـ ٣

از موحد و ملحد، با مدار اميد نسبت به اّمت اسالمي فرق آند، 
ني و بعضي از آنها راجع يعني بخشي از نصوص ناظر به رجاي انسا

 .به رجاي اسالمي باشد
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برخي از آيات و ادّله ناظر به رحمت رحمانيه : تر به بيان واضح

آند  انسانها، اعم از مؤمن و غير مؤمن را اميدوار ميهٴ است و هم
و برخي ديگر ناظر به رحمت رحيمّيه است آه فقط مؤمنان را 

تواند داشته باشد،  مؤمن ميالبّته اميدي آه غير . آند اميدوار مي
 .هاي اخروي است پاداش دنيوي و هم چنين تخفيف عذاب

 

 منشأهاي اختصاصي رحمت ـ ٥
گاهي رحمتي از او سر بزند  ممكن است آسي منشأ رحمت شود و گه

توان او را معدن رحمت ناميد؛ چون همان گونه آه اشاره  ليكن نمي
 .استقرار و ثبات شرط است» معدن« شد در

تعبير به معدن ) السالم عليهم(ي از اسرار اين آه فقط از ائمه يك
شود، همين ثبات و استقرار رحمت در وجود آن ذوات مقدس  رحمت مي

هٴ يكي ديگر از اسرارش آن است آه تكّون معدن به قابليت ماد. است
تواند طال  نه هر خاآي مي. اّولي آن و قابليت محّل، بستگي دارد

تواند طالساز باشد، بلكه خاآي ويژه الزم  مي شود و نه هر مكاني
شرايط هٴ است آه در مكاني مخصوص قرار گيرد تا بعد از تحقق بقي

 .بها تبديل شود به طال يا ساير مواد معدني گران
لعل گردد در ٭٭٭٭  ها بايد آه تا يك سنگ اصلي ز آفتاب سال

 ١اندر يمن بدخشان يا عقيق
اطهار هٴ خاص، يعني ائمرحمت الهي نيز بايد از مجراي 

اما اگر از . عبور آند تا قابليت استفاده بيابد) السالم عليهم(
مجراي آنها عبور نكند اين قابليت را پيدا نخواهد آرد، هر چند 

 .آه عبور آردن از غير مجراي خاص عادتًا محال است
 
 
 

                                                 
 .ديوان سناييـ  ١
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 هماهنگي قرآن و عترت ـ ٦
هدًي و ﴿ :آند معرفي ميخداي سبحان قرآن آريم را به عنوان رحمت 

صلي هللا عليه و آله و (، چنان آه رسول اآرم ١﴾رحمة للمؤمنين
رحمًة ﴿ :را نيز رحمت براي عالميان معرفي آرده است) سلم

در اين زيارت شريف به ) السالم عليهم(اطهار هٴ ائم. ٢﴾ِلْلعالمين
و همچنين رحمت پيوسته و » معدن الرحمة« :عنوان معدن رحمت

مجموع اين تعبيرها . اند معرفي شده» الرحمة الموصولة« :متصل
و ) صلي هللا عليه و آله و سلم(شاهد ديگري بر يگانگي رسول اآرم 

و قرآن آريم در نشئات برتر از عالم ) السالم عليهم(اطهار هٴ ائم
گردند  ماده است همان گونه آه در قيامت نيز به يك حقيقت بر مي

اين آه در حديث . دنياستهٴ ، مختصّ نشئو هرگونه تكّثر ظاهري مادي
ثقلين از قرآن و عترت به عنوان دو ثقل ياد شده، ناظر به اين 

 .دنياست وگرنه در آن نشئات، يك ثقل بيشتر نيست
 

 منشأ استقاللي و تبعي رحمت ـ ٧
معدن رحمت هستند، خداي متعالي نيز ) السالم عليهم(اطهار هٴ ائم

بين اين دو همان تفاوت بين واجب و  معدن رحمت است، ليكن تفاوت
افزون . اين مراحل بايد مورد عنايت باشدهٴ ممكن است آه در هم

بر اين، خداي سبحان فقط معدن فاعلي بالذات است، اما ائمه 
نسبت به خدا معدن قابلي رحمت و نسبت به بندگان ) السالم عليهم(

 .معدن فاعلي هستندهٴ او واسط
 ٭ ٭ ٭

 
 
 

                                                 
 .و موارد ديگر ٥٧سورهٴ يونس، آيهٴ ـ  ١
 .١٠٧سورهٴ انبياء، آيهٴ ـ  ٢



 175

 

 .لم؛ و خزانه داران علمو خزان الع

 
 هٴ از ريش) مثل طالّب و طالب، جّهال و جاهل(جمع خازن » خّزان«
داري آردن در محل معين است،  به معناي جمع، ضبط و نگه» خزن«

خواه امر مادي ذخيره شود يا امر معنوي و خواه مخزن جسمي باشد 
 داري و توان در خزانه نگه پس علم را همانند مال مي. يا روحي

بنابراين، خازن به معناي جامع، نگهبان، آليددار . ١ذخيره آرد
 .و آسي است آه اختيار خزينه به دست اوست

معناي روشني دارد و نيازي به بحث ندارد، هر چند » علم« هٴ واژ
طلبد آه  اي مي هاي آن بحث گسترده آه تبيين برخي زوايا و ظرافت

و گفتگو در اين از اين رو بحث . در جاي خود بايد مطرح شود
دار علم بودن آن ذوات مقدس خواهد  خزانههٴ فقره از زيارت دربار

 .٢بود، نه خود علم
در امور مادي، خزانه با : قابل توجه در اينجا اين استهٴ نكت

خزانه دار تفاوت دارد؛ چون متاع مادي را در صندوق يا انباري 
امور غير  سپارند، اما گذارند و آليد آن را به دست آسي مي مي

 مادي همانند اموري مادي نيست آه انبار مادي داشته 
 
 

                                                 
لضبط فى محلٍّ ومورٍد معّيٍن وهذا المعني أعّم من أن يكون المخزون ماّدّيًا الجمع واـ  ١

 ).»خزن« التحقيق،... (أْو معنوّيًا أْو يكون المخزن جسمانّيًا أو روحانّياً 
 .در فقرات آتيه بحث خواهيم آرد) السالم عليه(راجع به علم امام ـ  ٢
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جان هر آسي آه جا بگيرد اختيار آن نيز به هٴ باشد، بلكه در صفح
از اين رو انباردار امور مجرد و غير مادي . دست او خواهد بود

بدين ترتيب اگر چه در اينجا . جداي از خود انبار نخواهد بود
به عنوان خازن و نگهبان علِم مخزون ياد ) المالس عليهم(از ائمه 

 .شده است ولي منظور از آن همان خزينه بودن آن ذوات مقدس است
 

 هاي علم گنجينه
آه َآون ) السالم عليهم(ائّمه : علم بودن بايد گفتهٴ در توضيح خزين

نورانيت و هٴ در مرتب ١نشئات وجودي هستندهٴ جامع و داراي هم
تاّم آه حقيقت امامت آنهاست به عنايت هٴ مرحلواليت آلّيه، يعني 
علمي هٴ عوالم هستي هستند و چيزي از احاطهٴ الهي مسّلط بر هم

تمام حوادث بزرگ و آوچك : به بيان ديگر. ماند آنان مخفي نمي
ها، قيام و قعودشان، افتادن  نظام هستي، حتي پلك زدن انسان

ي به نام زمان در معرض ديد آنهاست و چيز... برگي از درخت و
 .گذشته، حال و آينده براي آنان معنا ندارد

هٴ رسند، يعني مرحل ماده و عالم طبيعت آه ميهٴ ليكن به مرحل
ناقص، مانند ديگران هستند بدين معنا آه شايد چيزي را نخواهند 

تفاوتشان با . علم آنوني آنها خارج باشدهٴ بدانند و از سيطر
. پايان راهي ندارند بيهٴ آن خزانديگران اين است آه ديگران به 

لذا ممكن است دلشان بخواهد چيزي را بدانند ولي نتوانند، اّما 
هٴ آه آليددار و خازن آن خزان) السالم عليهم(امامان معصوم 

 .توانند بدانند پايانند، هر چه را آه بخواهند مي بي
إّن اإلمام إذا شاء أن يعَلم « :از اين رو در روايات آمده است

بدين ترتيب آنها مظهر علم الهي هستند، يعني همان طور . ٢»َعِلم
 پايان خدا  علم بيهٴ آه چيزي از حيط

 
 

                                                 
 .١٥٠ص: ك.رـ  ١
 ).٢٥٨، ص١آافي، ج(داند  داند، ميوقتي امام بخواهد چيزي را بـ  ٢
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وهللا يعلم ما في ﴿ ،١﴾ٍء عليمٌ  َواْعلموا أّن هللا بكّل شي﴿ :ماند مخفي نمي

ٍء  أال إّنه بكّل شي﴿ ،٢﴾ٍء عليمٌ  السموات وما في األرض وهللا بكّل شي
موجودات هٴ نيز هم) السالم عليهم(اطهار هٴ علم ائمّ هٴ ، گستر٣﴾محيطٌ 

ليكن بايد توجه داشت آه علم الهي . گيرد نظام هستي را در بر مي
اطهار هٴ استقاللي بوده، مرتبط با جاي ديگري نيست اما علم ائمّ 

تبعي و عرضي است و به منبع اليزال علم الهي ) السالم عليهم(
پايان او  لهي واتصال به علم بيمرتبط است و اساسًا اگر تعليم ا

لذا . نيز مساوي ديگران خواهند بود) السالم عليهم(نباشد ائمه 
 :در برخي روايات آمده است

آموزد؛  اگر امام بخواهد چيزي را بداند، خدا آن را به او مي
 .٤إذا أراد اإلمام أن يعلم شيئًا أعلمه هللا ذلك

هنگام عزيمت به ) سلمصلي هللا عليه و آله و (شتر پيامبر اآرم
برخي از منافقان از . دانست آجاست تبوك گم شد، هيچ آس نمي

سوء آردند و اين زمزمه را سردادند آه او چگونه هٴ ماجرا استفاد
پيامبري است و چگونه ادعاي ِاخبار از آسمان را دارد آه جاي 

صلي هللا عليه و آله و (پيامبر خدا. داند خود را نميهٴ شتر گم شد
 :با شنيدن اين جمله فرمود) مسل

دانم، اآنون خدا  آموزد نمي من چيزي جز آنچه آه خدا به من مي
مرا راهنمايي آرده آه شتر من در اين صحرا در فالن دّره است و 
زمام آن به درختي پيچيده و از رفتن بازمانده است، برويد 

 وقد آزادش آنيد و بياوريد؛ وإنى وهللا ما أعلم إّال ما عّلمنى هللا
دّلنى هللا عليها وهى فى هذا الوادى فى ِشْعبٍ آذا وآذا قد حبسْتها 

 شجرة ِبِزمامها 
 
 

                                                 
 ).٢٣١سورهٴ بقره، آيهٴ (بدانيد آه خداوند به هر چيزي آگاه است ـ  ١
ها و زمين وجوددارد و خدا به هر چيزي آگاه است  داند آنچه در آسمان خداوند ميـ  ٢
 ).١٦سورهٴ حجرات، آيهٴ (
 ).٥٤ت، آيهٴ سورهٴ فصل(آگاه باشيد آه خداوند بر هر چيزي احاطه دارد ـ  ٣
 .٢٥٨، ص١آافي، جـ  ٤
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 .١فاْنطِلقوا حّتي تأتونى بها فذهبوا فجاءوا بها

پير  روان آه اي روشن٭٭٭٭  فرزند از آن گم آرده پرسيد يكي
 خردمند

 نديدي؟ آنعانش چاه چرا در٭٭٭٭  شنيدي پيراهن بوي زمصرش
و ديگر دم نهان  دمي پيدا٭٭٭٭  است احوال ما برق جهان: گفتب

 است
 نبينم گهي تا پشت پاي خود٭٭٭٭  نشينم اعلي گهي بر طارم

 ٢دو عالم برفشاندي از سردست٭٭٭٭  بماندي درويش در حالي اگر
شود ممكن است به  داري مي چيزي آه در خزينه، حفظ و نگه: ١تذآر 

مند گردند، ليكن چون در اختيار  هديگران برسد و آنان نيز بهر
جوشان هٴ اي دارد؛ همانند چشم خازن و آليددار است حساب و برنامه

تواند  نيست آه معموال ً از اختيار انسان خارج است و هر آسي مي
به آن دسترسي پيدا آند بلكه اوالً، در اختيار خود خازن و 

ثانيًا، از  .آند نگهبان است آه هرگاه بخواهد از آن استفاده مي
ثالثًا، هر مقدار آه خود . برد ديگران خارج است رسي و دست دست

دهد بدون اين آه از اختيار و  دار بخواهد به ديگران مي خزانه
 .آنترل او خارج شود

بايد توّجه داشت آه اگر چه علم امام به اراده و خواست : ٢تذّآر 
نست، ليكن او بستگي دارد و هر چه را بخواهد بداند، خواهد دا

آنان تابع اراده و مشّيت خداست و تا خدا اراده نكند، هٴ اراد
روايت ) السالم عليه(از امام هادي . آنان نيز اراده نخواهند آرد

 :شده است
هرگاه . خويش قرار داده استهٴ خداوند، قلوب ائّمه را محّل اراد

معناي آالم خدا آه . خواهند خدا چيزي را بخواهد، آنها نيز مي
 همين » خواهيد مگر آن آه خدا بخواهد شما چيزي را نمي« :فرمود

 
 

                                                 
 .١٦٦، ص٤سيرهٴ ابن هشام، جـ  ١
 .١٠، حكايت )در اخالق درويشان(گلستان سعدي، باب دوم ـ  ٢
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است؛ إّن هللا جعل قلوب األئّمة موردًا إلرادته فإذا شاء هللا شيئًا شاؤه 

 .١﴾وما تشاءون إالّ أن يشاء هللا﴿ وهو قول هللا
 

 اشارات

 

 هاي علوم ريشه ـ ١
عالم و غير هٴ توان مردم را به دو دست در يك تقسيم بندي آلي مي

 .تقسيم آرد ٢عالم
عالم نيز از آن جهت آه واجد آمالي از آماالت است شقوق 

 :شود آه به يكي از آنها اشاره مي ٣گوناگوني دارد
آن هٴ آساني آه عالم به بعضي از امورند ولي اصل علم و ريش) الف

 .اند شوند؛ چون علم خود را از ديگران فرا گرفته شمرده نمي
. علم نيز هستندهٴ ه تنها عالمند، بلكه اصل و ريشآساني آه ن) ب

جوشد، ليكن توان  آنان ميهٴ بدين معنا آه علم از افكار و انديش
اي  گونه افراد گويا به چشمه اين. داري آن را ندارند حفظ و نگه

شبيه هستند آه تا آب دارد مجبور است بجوشد و هر چه دارد 
مسدود آنند وگرنه تا آن را هٴ بيرون بريزد مگر آن آه دهان

اش باز است و چيزي در درونش وجود دارد خروش آن به گوش  دهانه
 .رسد مي

 
 
 

                                                 
 .٣٧٢، ص٢٥بحار، جـ  ١
، براي اين است آه جاهل، در بسياري از مسائل )نه جاهل(» غير عالم« تعبير بهـ  ٢

ست؛ زيرا عالم يا جاهل است يا عاقل، تهذيبي مقابل عالم نيست، بلكه مقابل عاقل ا
: در آتب روايي دو باب مستقل و جدا از هم وجود دارد. است» عدم علم« اما مقابل علم

، ١بحار، ج: ك.براي نمونه ر(آتاب فضل العلم يا آتاب العلم  ٢آتاب العقل والجهل  ١
 ).٣٠و ١٠، ص١؛ اصول آافي، ج١٦٢و ٨١ص
د آن چيز است، از اين رو غيرعالم آه فاقد يك آمال تقسيم هر چيزي متفرع بر وجوـ  ٣
ها در عالم نبودن شريك هستند  بدين ترتيب همهٴ غيرعاِلم. است قابل تقسيم نيست) علم(

 .هر چند آه منشأ عدم علم هر آسي با ديگري فرق دارد
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دانند،  آساني آه اوالً، به اسرار خلقت و آنچه ديگران نمي) ج

سارهاي  اي هستند آه منبع جوشش چشمه ثانيًا، اصل و ريشه. آگاهند
. گيرد را ميعلم و حكمت بوده، سيل خروشان علم آنها عالم را ف

ينحدر عنى « :فرمايد خود ميهٴ دربار) السالم عليه(چنان آه علي 
شود و  ؛ سيل علم و فضيلت از آوهسار وجود من جاري مي١»السيل

نيز بر همين اساس سرچشمه و ) السالم عليهم(ساير امامان معصوم 
ثالثًا، خروش و خاموشي آن در اختيار آنان . هر علمي هستندهٴ ريش

آنند و اگر نخواهند ِافازه  ني اگر بخواهند افاضه مياست، يع
 .نمايند نمي

 

 تقيه در معارف ـ ٢
در برخي از آنها . در بسياري از روايات به تقيه سفارش شده است

 :پس از سفارش آمده است
آند رآني از ارآان ايمان را ندارد؛ زيرا شما  آسي آه تقيه نمي

ان پرندگان هستيد آه اگر در ميان مردم، مانند زنبور عسل در مي
پرندگان بدانند در اندرون زنبور عسل چه غذاي با ارزشي وجود 

؛ ...ماند خورند و هيچ زنبور عسلي باقي نمي آنها را ميهٴ دارد هم
إتقوا علي دينكم فاحُجُبوه بالتقية، « :قال الصادق عليه السالم

لنحل فى فإّنه ال إيمان لمن ال تقية له، إّنما أنتم فى الناس آا
ٌء  الطير، لو أّن الطير تعلم ما فى أجواف الّنحل ما بقى منها شى

 .٢»...إالّ أآلته
حقيقت تقيه، راز پوشيدن و سپر گرفتن در مقابل بيگانه و 

اين بيگانه، گاهي غير مسلمان و غير شيعه است و . نامحرم است
 متوسط و آامل و حتي هٴ گاهي شيع

 
 

                                                 
 .٣نهج البالغه، خطبهٴ ـ  ١
 .، باب التقية٢١٨، ص٢اصول آافي، جـ  ٢
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نيز گاهي در مسايل و احكام عملي است  چنان آه تقيه. اآملهٴ شيع

سّرش آن است آه خطرات . و گاهي در مسايل اعتقادي و معارف الهي
اين موارد وجود دارد و انسان عاقل هنگام احساس هٴ افشا در هم

 .آند رعايت مي آه سپر گرفتن يكي از آنهاست خطر مسايل ايمني را
لذا . را ندارند برخي از افراد توان تحّمل و هضم بعضي از علوم

اقدام به تكفير و تفسيق صاحبان آن علوم آرده، آنان را در 
 :دهند زنادقه قرار ميهٴ زمر

؛ مردم، دشمن چيزي هستند آه آن را ١الناس أعداء ما جهلوا
؛ آنها چيزي را ٢﴾بل آّذبوا بمالم ُيحيطوا بِعْلمه﴿ دانند، نمي

 .تكذيب آردند آه به آن علم نداشتند
از تقيه سخن به ميان آمد، ) السالم عليه(ام سجاد در حضور ام
 :حضرت فرمود

دانست آه در قلب سلمان چه چيزي وجود دارد قطعًا  اگر ابوذر مي
) صلي هللا عليه و آله و سلم(آشت، با آن آه رسول اآرم  او را مي

اگر آنها چنين . بين آن دو، اخوت و برادري برقرار آرده بود
؛ قال الصادق ...آنيد؟ ردم چه گمان ميديگر مهٴ هستند، دربار
ُذِآرت التقيُة يومًا عند على بن الحسين « :عليه السالم

وهللا لو علم أبوذر ما فى قلب سلمان لقتله : عليهماالسالم فقال
ولقد آخي رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم بينهما فما ظّنكم 

 .٣»...بسائر الخلق؟
در حق او ) السالم عليه(شت آه علي در حالي آه ابوذر شأني دا

 :فرمود
آن ] تحمل[ابوذر از علوم و معارفي برخوردار است آه مردم از 

 داشت و چيزي  علم خود را بسته نگههٴ عاجز هستند اما او َدِر گنجين
 
 

                                                 
 .١٧٢و  ٤٣٨حكمت  نهج البالغه،ـ  ١
 .٣٩سورهٴ يونس، آيهٴ ـ  ٢
 .٣٤٣، ص ٢٢بحار، ج ـ  ٣
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از آن را بيرون نداد؛ وعي أبوذر علمًا َعَجز الناس عنه ثّم أوآي 

 .١عليه فلم يخْرج منه شيئاً 
نيز او را از جهت زهد به ) صلي هللا عليه و آله و سلم(ي اآرم نب

أبوذر فى ُأّمتى « تشبيه آرده است؛) عليهماالسالم(عيسي بن مريم 
 .٢»علي زهد عيسي بن مريم

آنچه ذآر شد معناي مشهور حديث است، ليكن برخي ضمير : تذآر
را و ضمير مفعولي آن » ما فى قلب سلمان« هٴ فاعلي قتل را به جمل

اگر : اند برگردانده، حديث را چنين معنا آرده» ابوذر« به
شد؛ چون  داشت همين علم باعث قتل او مي ابوذر، علم سلمان را مي

آرد، در نتيجه به  توانست آن علم را تحمل آند و اظهار مي نمي
اين احتمال اگر چه خالف . شد سرنوشت امثال منصور حّالج مبتال مي

اي است آه اشاره  حال، موافق لزوم تقيه ظاهر است، ولي در عين
 .شد

و اصحاب خاص آنان از گزند ) السالم عليهم(سّر محفوظ ماندن ائمه 
حوادث و سردار رفتن منصورها، رعايت آردن تقيه و رعايت نكردن 

 .آن است
جرمش اين بود آه اسرار ٭٭٭٭  آزو گشت سر دار بلند گفت آن يار

 ٣آرد هويدا مي
 :فرمود به شاگردان خود مي) السالم عليه(امام باقر 

بود، به  اگر زبانتان آنترل شده بود و ترس از افشاي اسرار نمي
گفتم؛ لو آان  آنچه آه به نفع يا به ضرر اوست، ميهٴ هر آسي هم

 .٤يٍ بما له وعليه أللسنتكم أْوآية لحدثُت آلَّ امري
 :فرمود) السالم عليه(امام صادق 
هٴ هرگز با آسي به انداز) ه و آله و سلمصلي هللا علي(نبي مكرم 

 عقل و فكر خود سخن نگفته 

                                                 
 .، ترجمة أبوذر الغفارىّ ٥٨٦٩، شمارهٴ ٩٧، ص٦ُأسد الغابة، جـ  ١
 .همانـ  ٢
 .١٤٣، غزل ١٩٣ديوان حافظ، صـ  ٣
 .١٤٩، ص٢٦بحار، جـ  ٤
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است؛ ما آّلم رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم العباد بكنه عقله 

 .١...قطّ 
گونه سخن گفتن رعايت تقيه در مسائل علمي است؛ چون آن  سّر اين

مان اهل تقيه و آت ٢تر از هر آسي بوده و انسان بليغ حضرت بليغ
 .است

فهم  حسرت اندر ُمردم٭٭٭٭  گويم به قدر فهم توست اين چه مي
 ٣درست

آرد تناقضاتي در قرآن آريم وجود دارد، بر  شخصي آه گمان مي
وارد شد و سئواالت خود را با آن ) السالم عليه(اميرالمؤمنين 

به تمام ) السالم عليه(اميرالمؤمنين . حضرت در ميان گذاشت
مرگ و هٴ داد تا به آخرين سؤال، آه دربار هاي او پاسخ پرسش

 :گاه فرمود آن. فرشتگان مأمور آن بود، رسيد
مردم تفسير آند؛ هٴ تواند علم خودش را براي هم هر صاحب علمي نمي

از . برخي قوي و برخي ضعيفند: چون مردم داراي مراتبي هستند
 سوي ديگر برخي از علوم، قابل تحمل و برخي غير 

 
 

                                                 
وم برخي از شارحان اصول آافي، همانند مرح. ١٥، ح ٢٣، ص ١اصول آافي، ج ـ  ١

مراد، : اند را استثنا آرده، گفته) السالم عليه(صدرالمتأّلهين در شرح اين حديث، علي 
داخل در اين عموم ) السالم عليه(دانيم آه اميرالمؤمنين  عموم مردم هستند و ما مي

بود و هر چه ) صلي هللا عليه و آله و سلم(نيست؛ چون او به منزلهٴ جان پيامبر اآرم 
من شهر علم هستم و علي : از اين رو فرمود. نست او هم آگاه بوددا رسول گرامي مي

دروازهٴ آن است؛ واعلم أّن المراد من العباد جمهور الناس والجمع المحّلي بالالم وإن 
آان ظاهره للعموم فيدخل فيه آل عبد من عباد هللا، إّال أّنا نعلم يقينًا أّن 

لعموم، ألنه آان بمنزلة نفس الرسول صّلي السالم غير داخل فى هذا ا أميرالمؤمنين عليه
هللا عليه و آله و سّلم وصاحب سّره و نجواه، فكان يعلم آّل ما َعِلَمه الرسول وعرف آلٌّ 

أنا مدينه « :منهما ما عرفه اآلخر عليهماالسالم، ولقوله صّلي هللا عليه و آله و سّلم
و ). ٩، ذيل حديث ٥٣٩لجهل، ص شرح اصول الكافى، آتاب العقل وا(» العلم وعلىٌّ بابها

جز در بعضي از خصايص  ديگرند در شرايط عمومي امامت مانند يك) السالم عليهم(چون ائمه 
همانند علي ) السالم عليهم(از اين جهت ساير ائمه  آه از شرايط عمومي امامت نيست

 .از اين عموم خارج هستند) السالم عليه(
 .و رعايت شرايط مستمع سخن بگويد بليغ آسي است آه به مقتضاي حالـ  ٢
 .٢٠٩٨مثنوي معنوي، دفتر سوم، بيت ـ  ٣
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ل است مگر آن آه خداوند تحمل آن را آسان گرداند و قابل تحم

 .اولياي خاص خود را به آمك و ياري ايشان وا دارد
 :گاه به وي فرمود آن

آند آه بداني خداي سبحان ُمحيي و  همين مقدار تو را آفايت مي
 مالئكه يا غير مالئكه مميت است و بندگان خودش را به دست هر آس

 .١آند آه بخواهد، توفي مي
آنايه از اين آه الزم نيست امثال تو دنبال ظرايف و لطايف 

 .بروند؛ چون ظرفيت تحمل و درك آن را ندارند
اي آه بدون رعايت بالغت، بيش از ظرفيت و استعداد مخاطب  گوينده
اش ضايع آردن وقت خود و شنونده است؛  گويد، تنها ثمره سخن مي

خودش نسبت به آن اجر  برد و نه اي از آن مي زيرا نه مخاطب بهره
افزون بر اين، حيثيت يا حتي سر خود و گاهي سر هر . تعليم دارد

دهد و اگر به آن روز سياه نرسد حداقل ضامن  دو را بر باد مي
 .مردم استهٴ وقت تلف شد
 :فرمود) السالم عليه(امام صادق 

؛ آسي ٢ليس مّنا من أذاع حديثنا فإّنه قتلنا قْتل عمٍد ال قتل خطأً 
گويد از ما  آند و حديث ما را به هر آسي مي ه رعايت تقيه نميآ

نيست؛ چون با اين آار خود مرتكب قتل عمدي ما شده است، نه قتل 
 .خطايي

 
 
 

                                                 
و ليس آل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكّل الناس ألّن منهم القوى «ـ  ١

والضعيف وألّن منه مايطاق حمله ومنه ما ال يطاق حمله إالّ أن يسّهل هللا له حمله وأعانه 
ما يكفيك أن تعلم أّن هللا المحيى المميت وأّنه يتوّفي األنفس عليهم من خاّصة أوليائه وإنّ 

 ).١٤١، ص٩٠بحار، ج(»علي يدى من يشاء من خلقه من مالئكته وغيرهم
 .٧٩، ص٢بحار، جـ  ٢
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 :فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم 

ال تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها وال تمنعوها أهلها 
ش عرضه نكنيد؛ چون به حكمت ظلم ؛ حكمت را به غير اهل١فتظلموهم

خواهيد آرد و از اهل آن آتمان نكنيد آه به آنها ظلم خواهيد 
 .آرد

قبل از طرح ) عنه هللا رضي(عارف نامدار شيعه، مرحوم سيد حيدر آملي 
تقيه و هٴ برخي مباحث عميق توحيدي و امثال آن بحث مفصلي دربار

 :گويد لزوم آتمان سّر مطرح آرده، مي
حال آه بيان اسرار الهي براي اهلش الزم است، افشاي آن  در عين

 .٢نيز نزد هر آسي جايز نيست
داري علوم و اسرار الهي و حفظ آن از  بنابراين، تحمل و نگه

اطهار هٴ اشاعه و انتشار، آار دشواري است آه فقط ائم
. آن برآيندهٴ اي شايسته از عهد توانند به گونه مي) السالم عليهم(

اند آه علوم را در وجود  ت پيروان راستين آنان آسانيبدين جه
گشايند، بلكه با  خود ذخيره آرده، دِر آن را به روي هر آسي نمي

ظرفّيت و استعدادش سخن هٴ با هر آسي به انداز» تقّيه« رعايت اصل
گويند و آنچه را بايد  گويند آنچه را آه بايد بگويند بجا مي مي

 .ندگوي آتمان آنند به آسي نمي
 ُمهر آردند و دهانش دوختند٭٭٭٭  هر آه را اسرار حق آموختند

 :فرمود) السالم عليه(امام صادق 
هاي امتحان داده  ما را حتي انبيا و فرشتگان و انسانهٴ حديث ويژ

 .آنند نيز تحمل نمي
سؤال شد منظور جّد شما از اين جمله ) السالم عليه(از امام هادي 
 چيست؟ آن حضرت 

 
 

                                                 
 .٧٨، ص٢بحار، جـ  ١
 ....جامع األسرار و منبع األنوار، مقدمة مشتملة علي آتمان األسرار: ك.رـ  ٢
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 :دفرمو

منظور اين است آه ما مخزن علوم و اسرار هستيم اما ديگران 
توانيم علوم را در خود نگه داريم ولي آنها  ما مي. مجراي آن
آنند؛ َآَتبُت إلي  داري ندارند و به افراد ديگر منتقل مي قدرت نگه

جعلت فداك ما معني قول : السالم أبى الحسن، صاحب العسكر عليه
حديثنا ال يحتمله ملكٌ مقّرٌب وال نبىٌّ مرسٌل وال « :السالم الصادق عليه

إنما معني قول الصادق  فجاء الجواب مؤمٌن امتحن هللا قلبه لإليمان؟
أّن الملك ال يحتمله  أى ال يحتمله ملكٌ وال نبىٌّ وال مؤمنٌ  السالم عليه

حتي يخرجه إلي ملٍك غيره، والنبى ال يحتمله حتي يخرجه إلي نبىٍ 
ؤمن ال يحتمله حتي يخرجه إلي مؤمٍن غيره، فهذا معني غيره، والم

 .١»السالم قول جّدى عليه
آه در اين روايت و مشابه آن آمده، » تحمل« و» احتمال« :تذآر

تحمل حديث ائمه . به معناي حمل آردن و نگهداشتن است
 .معناي ديگري نيز دارد آه بعدًا خواهد آمد) السالم عليهم(

تواند آن را در خود نگه دارد، بلكه  نمي آسي آه مجراي علم است
نويسد، در نتيجه براي خودش  گويد يا در جايي مي آن را به آسي مي

دارد و براي ديگران دام تهمت و افترا  دار مرگ برپا مي
 :گستراند مي

وهللا ما : ٍء منه ال يحتمله، فيقول إّنما الهالك أن يحّدث أحدآم بشى
؛ هالك شده، آسي ٢واإلنكار هو الكفر آان هذا، وهللا ما آان هذا،

 است آه حديثي را برايش بازگو آنند و او تحمل آن را نداشته 
 
 

                                                 
بايد توجه داشت آه انبياي اولوالعزم . ٤، ح ٤٠١، ص ١اصول آافي، ج ـ  ١
 .مستثنا هستند و حساب ديگري دارند) السالم عليهم(
 .١همان، ح ـ  ٢
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به خدا اين چنين نيست، به خدا : باشد و در مقام انكار بگويد

 .اين چنين نيست و انكار، همان آفر است
اما آسي آه از ظرفيت و شرح صدر برخوردار است مخزنِ آتوم اسرار 

هٴ او آتومانه به ميخان. آند خود و ديگران را گرفتار نميبوده، 
آورد، اما منصورها  بر نمي» أنا الحق« رود و هرگز فرياد وحدت مي

 .چون مجراي اسرار بودند با فرياد انا الحق خريدار سِردار شدند
هٴ ور نه در ميخان٭٭٭٭  منصور خالي بود آه پر آوازه گشتهٴ آاس

 وحدت آسي هشيار نيست
آه  )السالم عليهم(بودن حديث ائمه » مستعصب« و» صعب« ابراين،بن

تنها به اين معنا نيست آه آسي  در بسياري از روايات آمده است
داري  توان فهميدن آن را ندارد، بلكه بدين معنا نيز هست آه نگه

همان گونه آه ممكن است آودآي توان . اسرارشان بسيار دشوار است
داري از آن را براي مدتي آوتاه  و نگهبلند آردن باري سنگين 

داري آن براي مدتي طوالني يا همراه  داشته باشد اما چون نگه
آند يا آن متاع  طلبد، يا آن را رها مي بردن آن توان بيشتري مي

 .سازد وزين او را رها مي
 .١شناسي و به موقع آار آردن است خزينه بودن، وقتهٴ الزم: تذآر

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

                                                 
 .١٩٥ص: ك. ر. بحث خواهيم آرد) منتهي الحلم(شناسي ذيل جملهٴ بعدي  راجع به وقتـ  ١
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 .الحلم؛ و غايت حلم و بردباريو منتهي 

 
. است مقابل امر »نهي« اسم مكان باب افتعال از ماده» منتهي«

ء است و از آن رو آه به آمك عقل، ترك  نهي به معناي طلب ترك شي
شود  نيز گفته مي) بر وزن لقمه(» ُنهيه« شود به عقلْ  چيزي طلب مي

ول است، قبول باب افتعال براي مطاوعه و قب. است» ُنهي« آه جمعش
نهي به اين است آه انساِن متعبد در برابر نهي، توقف و 

. داري آند و حرآت و عمل خود را به آخر و نهايت برساند خويشتن
بدين ترتيب ُمنتهي به معناي مكاني است آه در آن مكان، به آخر 
رسيدن، مورد قبول واقع شده و بعد از آن ديگر حرآت و اقدامي 

از اين رو به غايت و پايان هر چيزي منتهاي آن . ١گيرد صورت نمي
 .شود چيز گفته مي

به معناي منضبط آردن نفس از هيجان غضب و احساسات است » حلم«
اي آه حالت سكون، ُطمأنينه و صبر در مقابل ناماليمات به  به گونه

پروايي  مغزي، اقدامات نابخردانه، بي دهد و از سبك انسان دست مي
حلم، محصول : توان گفت بنابراين، مي. ٢آند و خشم پرهيز مي

 غضبيه است و حليم، آسي هٴ اعتدال در قو
 
 

                                                 
 .»نهي« التحقيق،: ك.رـ  ١
حساسات، وحصول حالة السكون إنضباط النفس والطبع عن هيجان الغضب وعن اإلـ  ٢

والطمأنينة والصبر فى مقابل ما ال يالئم الطبع، فى مقابل العجلة والطيش والنزق 
 ).»حلم« التحقيق،(والغضب 
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در . ١غضبيه نباشدهٴ است آه اهل افراط و تفريط در ِاعمال قو

نتيجه آسي آه با داشتن قدرت بر انتقام و آيفر، عجله نكند، 
 .شود حليم ناميده مي

ه غايت و آخرين شما ب: بدين ترتيب، معناي اين جمله اين است
داري آه  ايد، يعني آن مقدار خويشتن حلم و بردباري رسيدههٴ درج

 .هاي الهي ممكن است شما دارا هستيد براي مخلوق
 

 همراهي علم و حلم
زماني انسان  .»هاي علم هستيد شما خزينه« :قبل گفته شدهٴ در جمل

 شيرين علم را بچيند آه با حلم مقارن و همراههٴ تواند ميو مي
؛ زيرا با حلم، ٢»لن يثمر العلم حتي يقارنه الحلم« :گردد

شود و عالمي آه  تر مي تر و رسيده بردباري و تأّمْل علم آدمي پخته
 .آند تري دست پيدا مي آاملهٴ حليم است به مصلحت و نتيج

داند آه عالم  حلم را لباس فاخري مي) السالم عليه(امام جواد 
. ٣»م لباس العالم فال تعريّن منهالحل« نبايد از آن عاري شود؛

علم و حلم، طرفيني هٴ رابط) السالم عليه(در بيانات اميرالمؤمنين 
زينت و هٴ حلم است و حلم، مايهٴ علم، اصل و ريش: ترسيم شده است

الحلم زينة « ،٤»العلم أصل الحلم« گردد؛ آراستگي علم مي
 .٥»العلم

يابي به علم  لم در دستبا توجه به نقش ح) السالم عليه(امام صادق 
و جايگاه آن در ثمردهي و به بار نشستن دانش و معرفت بعد از 

هاي علم  حلم از ارآان و پايه: به حلم و بردباري فرمودهٴ توصي
 .٦»عليك بالحلم فإّنه رآن العلم« است؛

 
 
 

                                                 
البته حليم بودن خدا با حليم بودن انسان تفاوت دارد، مثل هر جاي ديگري آه در ـ  ١

 .اوصاف آمالي بين واجب و ممكن فرق است
 .٧٤١١، ش ٦٣، ص ٥حكم، ج شرح غرر الـ  ٢
 .٣٦٢، ص ٧٥بحار، ج ـ  ٣
 .١٠٠٣، ش ٢٤٩، ص ١شرح غررالحكم، ج ـ  ٤
 .١٠٠٤همان، ش ـ  ٥
 .٤١٤، ص٦٨بحار، جـ  ٦
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بيانگر تعامل و  آه مشابه فراوان دارد مجموع اين روايات

اي آه علم،  حلم وجود دارد به گونه تعاضدي است آه بين علم و
اي  بدون حلم به بار نخواهد نشست و حلم نيز بدون علم بر پايه

محكم استوار نخواهد بود در نتيجه، ثبات و دوام حلم به علم 
چنان آه مقدار حلم با مقدار علم پيوند دارد و . وابسته است

 .به مقارنت و همراهي علم با حلم همين استهٴ رمز توصي
مجلسي خداي حكيم نه تنها علم را از انسان هٴ مرحوم عالمهٴ ه گفتب

حكمت به وي مضايقه دارد، بلكه هٴ ستاند و از افاض غيرحليم مي
چنين شخصي چون توان تحمل مشكالت و تنگناهاي علم آموزي را 

از اين جهت نه آسي . آنند ندارد، عالم و متعلم از او فرار مي
هاي  ود و نه او توان آموختن از آموختهش مند مي از علوم او بهره
 .١ديگران را دارد

نه : گوييم مي) السالم عليهم(اطهار هٴ در اين بخش از زيارت به ائم
ايد،  علوم هستيد و به غايت آن رسيدههٴ تنها در ُبعد نظري خزين

اي از حلم قرار داريد آه بيش  بلكه در ُبعد عملي نيز در مرحله
 .از آن امكان ندارد

صلي هللا عليه و آله و (ين اّدعا با توجه به روايتي از رسول اآرما
آن حضرت در جواب سؤاالت شمعون بن الوي بن . شود مدّلل مي)سلم

بود و از عقل و ) السالم عليه(آه از حواريان حضرت عيسي  يهودا
 :فرمود مسائل جنبي آن سؤال آرد

و علم از  )از شعبات آن است(گيرد  حلم از عقل سرچشمه مي... 
 .٢...تشعب من العقِل الحلُم ومن الحلم العلمُ ... ؛ ...حلم

ما عبد به « :اند آه در تعريف آن فرموده طبق اين روايت، عقل
حلم است و حلم نيز در حّد هٴ ريش ٣»الرحمان و اآتسب به الجنان

 بسياري از هٴ خود ريش
 
 

                                                 
 .١٢٤، ص ١بحار، ج : ركـ  ١
 .١٥به نقل از تحف العقول، ص  ١١٧همان، صـ  ٢
 .٣، ح١١، ص١آافي، جـ  ٣
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. ١وان داردهاي فرا خصال پسنديده است آه هر يك از آن خصال شاخه

آه در  هر خير و نيكي عقل است چنانهٴ بنابر اين، اساس و ريش
 :آمده است) صلي هللا عليه و آله و سلم(همين روايت رسول اآرم

رو ] به آماالت: [خداي سبحان بعد از خلق آردن عقل به او فرمود
. عقل پشت آرد. پشت آن] به آراهات: [فرمود. عقل رو آرد. آن
تر از  تر و مطيع بزرگ! ه عزت و جالل خودم سوگندب: گاه فرمود آن

ثواب براي  ٢محور خلق و بازگشت تو هستي. تو مخلوقي نيافريدم
شود؛ إّن هللا خلق العقل فقال  تو است و عقاب نيز بر تو واقع مي

: فقال هللا تبارك وتعالي. أْدِبر فأدبر: أقِبل، فأقَبَل وقال له: له
ًا أعظم منك وال أطَوع منك، بك أبدأ وعّزتى و جاللى ما خلقت خلق

 .وبك ُأعيد، لك الثواب وعليك العقاب
بدين ترتيب، هرآس آه از عقل بيشتري برخوردار است سهم وي از 

 .خصال نيك بيشتر خواهد بود
شما از نهايت حلم : گوييم مي) السالم عليهم(اين آه به ائمه 

جهت است آه برخوردار هستيد و آسي همتاي حلم شما نيست از آن 
رسد؛ چون آنها وارث  آنان نميهٴ آسي در برخورداري از عقل به پاي

. هستند) صلي هللا عليه و آله و سلم(عقل آل، يعني رسول اآرم
افزون بر اين در برخورداري از صفات آمال برخاسته از حلم، در 

اي آه برتر از آن، مقدور  امكان قرار دارند، درجههٴ اعال درج
 .ممكنات نيست

 
 
 

                                                 
. ه شده آه هر آدام داراي ده شعبه استدر اين روايت حلم ريشهٴ ُنه خصلت شمردـ  ١

 .بدين ترتيب حلم ريشهٴ نود خصلت نيكو و عقل ريشهٴ صد خصلت است
اگر عقل نباشد تكليفي نخواهد : فرمايد مرحوم عالمهٴ مجلسي در توضيح اين جمله ميـ  ٢

بود و اگر تكليف نباشد خلق آردن و بازگشت دادن براي ثواب و عقاب بدون منفعت و 
 ).١٢٤، ص١بحار، ج(خواهد بود حكمت 
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شاهد عيني منتهاي حلم ) السالم عليهم(اطهار هٴ عملي ائمهٴ سير

بودن آنهاست؛ زيرا با تمام قدرتي آه با عنايت الهي داشتند و 
توانستند در يك چشم بر هم زدن آثار فراواني در نظام آفرينش  مي

... روحي و جسمي، زندان رفتن وهٴ ، در برابر شكنج١ارائه نمايند
دادند و چون مأمور به استفاده از  ز خود نشان نميعكس العملي ا

 .آردند آن قدرت ال يزال نبودند، اقدام نمي
 

 انگيز اي شگفت نمونه
آه از جانب مروان  ُرَفيد غالم يزيد بن عمرو بن هبيره، والي عراق

ابن هبيره بر من غضب : گويد مي بن محمد در آن ديار واليت داشت
از ترس به مدينه گريختم . واهد آشتآرد و قسم ياد آرد آه مرا خ

وقتي او را از . پناهنده شدم) السالم عليه(و به امام صادق 
برگرد و سالم مرا به مواليت : قضايا با خبر آردم، به من فرمود

مبادا . فالني غالمت، رفيد را پناه داده است: برسان و به او بگو
اين مرد، ! ومفدايت ش: گفتم. تو آسيبي به وي برسدهٴ آه از ناحي

شامي و خبيث است، براي شما احترامي قائل نيست تا به دلگرمي 
برگرد و همان طور آه : فرمود. سالم و پيام شما نزد او برگردم

در بين راه به عربي برخورد . من نيز برگشتم. گفتم عمل آن
بينم  تو ميهٴ روي؟ در چهر آجا مي: همين آه مرا ديد، گفت. آردم

 آه آشته خواهي 
 
 

                                                 
داشت، توانست در يك چشم بر هم زدن » علم الكتاب« آصف بن برخيا آه بهرهٴ آمي ازـ  ١

) السالم عليه(تخت بلقيس را با تمام تشكيالت و تجهيزات از راه دور نزد حضرت سليمان 
» يك طرفكقال اّلذي عنده علٌم من الكتاب أنا ءاتيك به قبل أن يرتّد إل« :حاضر آند

توان حدس زد اميرالمؤمنين و ائّمهٴ اطهار  از اينجا مي). ٤٠سورهٴ نمل، آيه (
سورهٴ (» َمن عنده علم الكتاب« :آه علم به تمام آتاب در نزد آنهاست) السالم عليهم(

 .از چه قدرتي برخوردارند) ٤٣رعد، آيهٴ 
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وقتي دستم را دراز . دستت را دراز آن: گاه به من گفت آن. شد

پايت را دراز : سپس گفت. اين، دست يك مقتول است: آردم، گفت
پس از آن . اين، پاي يك مقتول است: تا پايم را ديد، گفت. آن
اين، : بدنت را برهنه آن، وقتي بدنم را برهنه آردم، گفت: گفت

وقتي زبانم . زبانت را ببينم: ام گفتسرانج. بدن يك مقتول است
بينم؛ زيرا زبانت را  برو آه مشكلي براي تو نمي: را ديد، گفت

هاي استوار عرضه شود مطيع تو  بينم آه اگر بر آوه حامل پيامي مي
هٴ اجاز. ابن هبيره رسيدمهٴ سپس حرآت آردم تا به خان. خواهد شد

خائن « :اد، گفتوقتي چشمش به من افت. ورود گرفتم و وارد شدم
و  ١نطع! غالم: گاه فرياد زد آن .»با پاي خودش به قتلگاه آمد

وقتي . سپس مرا امر آرد تا روي آن بنشينم. شمشير را حاضر آن
نشستم، آتف و سرم را بست و جّالد با شمشير بر بالينم ايستاد تا 

تو با قدرت خود بر من دست پيدا ! امير: گفتم. گردنم را بزند
حال آه چنين . لكه من با پاي خودم به سوي تو آمدمنكردي، ب

گاه هر تصميم آه  است، بگذار پيامي را به تو برسانم، آن
به : گويم فقط به تو مي: پيامت چيست؟ گفتم: گفت. خواستي، بگير

جعفر : وقتي خارج شدند، گفتم. اطرافيان، دستور داد خارج شويد
غالم تو، رفيد در پناه : بن محمد الصادق به تو سالم رساند و گفت

: با تعجب گفت. تو به وي برسدهٴ من است مبادا آسيبي از ناحي
 آيا واقعًا اين، پيام جعفر بن محمد 

 
 

                                                 
دادند تا  آن قرار مي َنطع و ِنطع، سفره يا پوست چرميني است آه اعدامي را رويـ  ١

 .ها را آلوده نكند خون او ساير قسمت
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است؟ آيا واقعًا او به من سالم رساند؟ قسم ياد آردم آه راست 

دوباره و سه باره تكرار آرد من نيز قسم را تكرار . گويم مي
گيرد مگر اين  دلم آرام نمي: سپس گفتآتف مرا باز آرد و . آردم

دستم براي انجام : گفتم. آه با من همان آني آه من با تو آردم
به خدا : گفت. دهد شود و دلم بدان رضايت نمي چنين آاري دراز نمي

.... ناچار آتف و سرش را بستم و. اي جز اين نيست چاره! سوگند
: به من داد و گفتوقتي برخاست ُمهر خودش را . گاه آزادش آردم آن

؛ !اختيار امور من به دست تو است هر طور آه خواستي اداره آن
سخط عَلىَّ ابن هبيرة : عن رفيد مولي يزيد بن عمروبن هبيرة قال

وحلف عَلىَّ ليقتلنى فهربُت منه وعذُت بأبى عبدهللا عليه السالم 
ى إنّ : انصرف واقرأه مّنى السالم وقل له« :فقال لى فأعلمُته خبرى،

جعلُت فداك : فقلت له قد آجرُت عليك موالَك رفيدًا فال تهجه بسوءٍ 
 ،»إذهب إليه آما أقول لك :شامى خبيث الرأى فقال عليه السالم

أين : فأقبلُت فلّما آنُت فى بعض البوادى استقبلنى أعرابىٌ، فقال
: أخرج يدك، ففعلُت فقال: تذهب؟ إّنى أري وجَه مقتول، ثّم قال لى

ِرجَل : أبرز ِرجلك فأبرزُت ِرجلى، فقال: ل، ثّم قال لىيَد مقتو
جسَد مقتول، ثّم قال : أبرز جسدك ففعلُت، فقال: مقتول، ثّم قال لى

إمض، فال بأس عليك فإّن فى : أخرج لسانك، ففعلُت، فقال لى: لى
: لسانك رسالة لو أتيَت بها الجبال الّرواسى النقادْت لك، قال

اب ابن هبيره فاستأذنُت، فلّما دخلُت عليه فجئُت حّتي وقفُت علي ب
النطع والسيف، ثّم أمربى ! يا غالم» أتتك بخائٍن ِرجاله« :قال

فكّتفت وشّد 
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لم تظفر ! أّيها األمير: رأسى وقام علّى السّياف ليضرب عنقى فقلتُ 

بى عنوًة وإّنما جئُتك من ذات نفسى وههنا أمٌر أذآره لك ثّم أنت 
: أخلنى فأمر من حَضَر فخرجوا فقلُت له: فقلتُ قل، : وشأنك، فقال

قد آجرُت عليك موالك « :جعفر بن محمد يقرؤك السالم و يقول لك
هذه ] بن محّمد[هللا لقد قال لك جعفر : فقال .»رفيدًا فال تهجه بسوءٍ 

فحلفُت له فردَّها علىَّ ثالثًا ثمَّ حّل ! المقالة وأقرأنى السالم؟
: عنى منك حّتي تفعل لى ما فعلُت بك، قلتُ اليقن: أآتافى، ثمَّ قال

وهللا ما يقنعنى إالّ : ما تنطلق يدى بذلك والتطيب به نفسى، فقال
ُأمورى : ذاك، ففعلت به آما فعل بى وأطلقته فناولنى خاتمه وقال

 .١!فى يديك فدّبر فيها ما شئت
توانست دشمن خودش را  با چنين قدرتي آه آن حضرت داشت و مي

برد امور به  تحول آند، اما چون مأمور به صبر و پيشگونه م اين
هاي خلفاي عّباسي  روال طبيعي بود در مقابل آن همه آزار و اذيت

خواست و از جانب خداي  اگر مي. داد صبر و تحمل از خود نشان مي
توانست با دشمنان خودش نيز چنين آند،  بود مي سبحان مأمور مي

نيز چنين قدرتي ) السالم همعلي(چنان آه ساير امامان معصوم 
 .داشتند

 

 شناسي حلم و وقت
ها  معناي حلم و بردباري اين نيست آه انسان در مقابل ناگواري

گونه اقدام و قيام نكند، بلكه معنايش اين است آه انسان  هيچ
عجوالنه، نسنجيده و نابخردانه آاري نكند وگرنه آسي آه در 

غضبّيه نبرده هٴ اي از قو بهرهآند  مقابل ناماليمات هيچ اقدامي نمي
 .چنين انساني از اعتدال در خلقت برخوردار نيست. است

 
 
 

                                                 
 .٤٧٣، ص١آافي، جـ  ١
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آسي آه از اعتدال قواي انساني برخوردار است همراه صبر، تحمل 

آند و به  و پرهيز از اقدامات عجوالنه، به موقع اقدام الزم هم مي
دام است و هر اق» شناس وقت« انسان معتدل انساني: بيان ديگر

 .آند مناسب را در وقت خودش مي
شناسي در زندگي هر يك از امامان  هاي اين تحمل و وقت نمونه

هاي محكم  آن پايه. شود به وفور مشاهده مي) السالم عليهم(معصوم 
هر منقبت هٴ هاي بلند حكمت، اصل هر فضيلت و سرچشم علم و مناره

و سلحشوري هستند، نه تنها مشتاقان علم صائب و طالبان رشادت 
بايد به سراغ آنان بروند و درس شجاعت و از خود گذشتگي را از 

صاف و زالل هٴ خواهد از سرچشم آنان بياموزند، بلكه هر آسي آه مي
مناقب و فضايل بنوشد بايد زانوي تتلمذ و شاگردي در مكتب 

اين قافله و هٴ سرسلسل) السالم عليه(آساني به زمين بزند آه علي 
ن مكتب است وگرنه آبشخورهاي بين راه، ملّوث به آ ١معلم ثاني

هاست؛ زيرا نه تنها درخت تنومند علم  ها و آفت انواع آلودگي
هاي فضايل و آماالتي،  ، بلكه شاخه٢ريشه در بيت رفيع آنان دارد

هاي طوباست آه بر عالم امكان  همانند شجاعت و شهامت آن شجره
هر خير و خوبي هٴ ريش باالتر اين آه اساس و. سايه افكنده است

إن ذآر الخير آنتم أّوله وأصله وفرعه ومعدنه « :آنها هستند
 .٣»ومأواه ومنتهاه

 :آمده است) السالم عليه(در بيانات اميرالمؤمنين 
با من برخيزند هٴ اگر تمام عرب به جنگ و مبارز! به خدا سوگند

 و [
 
 

                                                 
شود اما  در آتب عقلي از ارسطو و فارابي به عنوان معلم اول و معلم ثاني ياد ميـ  ١

اميرالمؤمنين  و)صلي هللا عليه و آله و سلم(در لسان بزرگان اهل معرفت از رسول اآرم 
 .شود ن معلم اول و معلم ثاني نام برده ميبه عنوا) السالم عليه(
شَرِّقا وَغرِّبا لن تجدا علمًا صحيحًا إالّ شيئًا يخْرج « :فرمود) السالم عليه(امام باقر ـ  ٢

؛ به مشرق يا مغرب عالم برويد علم صحيحي جز آنچه آه از نزد »من عندنا أهل البيت
 ).٩٢ص ، ٢بحار، ج (آنيد  شود پيدا نمي ما اهل بيت خارج مي

 .مفاتيح الجنان، زيارت جامعهـ  ٣
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لشان قرار براي نبرد با من صف بكشند و من تنهاي تنها در مقاب

پشت به آنها نخواهم ] از ستيز خسته نخواهم شد و[هرگز ] گيرم
وهللا لو تظاهرت العرب علي قتالى لما « ؛)آنم فرار نمي(آرد 
 .١»وّليت

 :نيز فرمود
هرگز از جنگ فرار نكردم و آسي با من مبارزه نكرد، مگر آن آه 

ْحف قطُّ فإّنى لم أفّر من الزَّ ... زمين را از خون او سيراب آردم؛ 
 .٢ولم يبارزنى أحٌد إالّ سقيُت األرض من دمه

آن منم گر در ٭٭٭٭  آن نه من باشم آه روز جنگ بيني پشت من
 ٣ميان خاك و خون بيني سري

هاي صدر  در جنگ) السالم عليه(اين ادعاها و آن افتخارات علي 
اسالم، مرحوم ابن مسكويه را وادار آرد آه در بيان بلند خود از 

؛ زيرا او آسي ٤ياد آند» حقيقة الشجاعة« ضرت به عنوانآن ح
بالد آه  نيست آه به داشتن شجاعت ببالد، بلكه شجاعت به خود مي

 .قرار گرفته است) السالم عليه(وصف انساني همچون علي 
بالند ولي اوصاف به گوهر ذات  افراد عادي به اوصاف مي: تذآر

ف َعَرضي چه در جانب مثبت آنند؛ چون اوصا افراِد متعالي افتخار مي
 و چه در جانب منفي و منفور مانند عفت، شجاعت و عدالت و مطلوب

از امور مهمل و عدمي نيستند آه وجودي  مانند حقد، خوف و ظلم
فرضي و اعتباري محض داشته باشند، بلكه از امور وجودي و 
معناداري هستند آه وجودي حقيقي و واقعي دارند و براي بقا 

وجود حقيقي و (به همين جهت . گوهرهاي ذاتي تكيه آنند بايد بر
 است ) واقعي داشتن

 
 

                                                 
 .٢٦، ص ٢١بحار، ج ـ  ١
 .سورهٴ انفال ١٦، ذيل آيهٴ ١٣٩، ص٢نور الثقلين، جـ  ٢
 .٣، باب اول، حكايت ١٥گلستان، صـ  ٣
 .٨٩تهذيب األخالق فى التربية، ص ـ  ٤
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خاصي دارند، نه اين آه يله و رها باشند، به هر هٴ آه محدود

علي : شود اگر گفته مي. جايي پر بكشند و بر هر ذاتي تكيه آنند
از نزديك شدن به » خوف« را ترسانده بود و» ترس« )السالم عليه(

 .خوف داشت، جهتش همين است) السالم عليه(س علوي بارگاه قد
مختلف را هٴ سلحشور دو شيوهٴ مطالعه در زندگي اين حقيقة الشجاع

طوالني استخوان در گلو، هٴ در يك بره: دهد در آردار او نشان مي
صبرُت وفى العين قذي « :خار در چشم و ريسمان به گردن صبر آرد

هاي  در نهروان، از آشتهديگر هٴ و در بره ١»وفى الحلق شجي
ها ساخت و شتر حماقت و جهالت ناآثان  حروراييان خوارج پشته

آرد و در صفين بر نيرنگ و  بصيرتي، پي بيهٴ توز را در بصر آينه
 .آفرپيشگي قاسطان شام شوم اموي، ذوالفقار دو دم آوبيد

چرا آن : آيد آه به صورت طبيعي اين سؤال براي يك متتّبع پيش مي
نبرد را منحصر هٴ در دو جريان، دو شيوه عمل آرد؟ چرا صحنحضرت 

مخالفان هٴ در بصره و نهروان و صفين آرد؟ و چرا در مقابل بقيّ 
ديگري هٴ تر از حنظل در آام او ريختند جبه هاي تلخ آه جرعه
 نگشود؟

خود آن حضرت هنگام تشريح اوضاع سياسي، اجتماعي زمان خود و 
: دهد گونه پاسخ مي اران عصر خويش، اينآ بازي سياسي تبيين سياست

از اين رو . از آشنايي مردم با اسالم، زمان چنداني نگذشته بود
هاي برتري ديني  شناختند و نه مزايا و مالك نه خاندان ما را مي

پايه  اي بي در اين جو غبارآلود و آشفته سقيفه. دانستند را مي
ّلم من، آه محور سنگ شوم گستراند و در زير آن سايه، حق مسهٴ ساي

با احتجاج، استيضاح، قهر آردن و . ٢آسياي خالفت بودم، غصب شد
ِمهرورزيدن اتمام حجت آردم ولي چون بسياري از افراد به حقيقت 

 نبردند و اقدامات من  امر پي
 
 

                                                 
 .»شقشقيه« ٣نهج البالغه، خطبهٴ ـ  ١
 ٣نهج البالغه، خطبهٴ (» قطب من الرحاوإّنه ليعلم أّن محلى منها محل ال«ـ  ٢
 ).»شقشقيه«



 199

 
به طور طبيعي بايد براي احقاق حق خود دست به . ١مؤثر واقع نشد

آردم، ليكن اقدام نظامي  نظامي ميبردم و اقدام  شمشير ميهٴ قبض
آمي از هٴ بيت من و عدّ  دانستم؛ چون غير از اهل را مصلحت نمي

آردم  آرد و اگر قيام مي اصحاب و يارانم، آسي مرا ياري نمي
از اين جهت ضّنت و . رفت شدند و خونشان هدر مي اينها نيز آشته مي

رن صبر بخل ورزيده، خار در چشم و استخوان در گلو يك ربع ق
 :داري برچيده نشود آردم تا اينها آشته نشوند و بساط دين و دين

فنظرت فإذًا ليس لى معين إّال أهل بيتى، فضننُت بهم عن الموت، 
وأغضيت علي القذي، وشربت علي الشجا، وصبرُت علي أخذ الكْظم 

وعلي أمرَّ من طعم الَعلقم
٢. 

باطل را هٴ هجنگيدن با جبهٴ اما وقتي به حكومت رسيد و زمين
شكنان صبر آرد و نه در  فراهم ديد، نه در مقابل ناآثان و ميثاق

شدگان و نه در مقابل قاسطان و  مقابل مارقان و از دين خارج
. دفاعي مناسب گشودهٴ پيشگان، بلكه در مقابل هر گروه جبه اعوجاج

است آه اصل ) السالم عليه(شناسي و تحمل علي  اي از وقت اين، نمونه
وجود داشت و ) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم هٴ ر سيرآن د

 .مشابه آن در زندگي فرزندان او نيز فراوان است
با اعتماد بر بيعتي آه با او شده بود ) السالم عليه(امام حسن 

به دفاع مسلحانه اقدام آرد اما وقتي آه بسياري از اصحاب 
سپاه احساس آرد با  بيوفا دست از ياري او آشيدند و آن سردار  بي

شود، از روي  ريخته شدن خون او و اصحاب اندك وي اسالم احيا نمي
 .ناچاري به سوزش تحميلي، و نه سازش تن داد

سال، آه معاويه بر مرآب  ٢٠نيز مدت ) السالم عليه(امام حسين 
 حكومت سوار بود، 

 
 

                                                 
 .تأثير نبوده است البته عوامل ديگري، از جمله استبداد هيأت حاآمه نيز بيـ  ١
اين خطبه به صورت مفصل آمده  ١٩٩در آتاب الغارات، ص . ٢٦نهج البالغه، خطبهٴ ـ  ٢

 .اين خطبه مضامين مشترآي با خطبهٴ شقشقيه دارد. است
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آه صبر آرد و نسبت به شهادت اصحابش خودداري ورزيد، اما وقتي 

جوان خام و خّماري، همانند يزيد روي آار آمد و آن حضرت احساس 
سقوط نظام ستم هٴ تواند با خون خود زمين آرد آه اگر قيام آند مي

اي بدمد،  اموي را فراهم سازد و در آالَبد اسالم جان تازههٴ پيش
ماهه تا  ٦از نوزاد  مندانه به ميدان آمد و هر چه داشت سخاوت

به آربال آورد تا آنان را َعَلم هدايت براي عاَلم  ساله ٩٠پيرمرد 
 ١.آند

آه َعَلم آند به عالم ٭٭٭٭  ابوالعجائب بجز از علي آه آرد پسري
 ٢شهداي آربال را؟

هاي اين تحمل و وقت شناسي همراه با صبر  به همين ترتيب، نمونه
نيز مشاهده ) السالم عليهم(و بردباري را در زندگي ساير ائمه 

پايان را در  بينيم خداي سبحان علم و قدرت بي و مي آنيم مي
دهد آه از نهايت حلم و بردباري برخوردار  اختيار آساني قرار مي

حساب از علم و قدرت  بيهٴ باشند وگرنه اگر بخواهند با استفاد
خويش مخالفان خود را سرآوب آنند و همواره پيروز ميدان نبرد 

، نظام تكليف از ...يابند و باشند، به هرگونه مواهب طبيعي دست
 .گسلد هم مي

 
 
 

                                                 
آه اين روزها سي و ) سره قدس(ير مراد و يار سفر آرده، امام رضوان مقام آن پـ  ١

شاگرد فهيم اين  دومين سالگرد قيام و ششمين سال حضور او در محفل ملكوتيان است
آران و آوثر جوشان بود آه عصر سياه رضا خاني، انقالب  نوش آن زمزم بي مكتب و جرعه

يام فداييان اسالم را درك آرد، ليكن تا منحوس محمدرضا خاني، نهضت ملي نفت و ق
آشيد؛ چون اگر قيام  زماني آه در مقام مرجعيت و افتا قرار نگرفت جام صبر سر مي

داد  شد و خون او نظام بي آشته مي» سّيدي مبارز« آرد همانند فداييان اسالم به عنوان مي
در آغاز دههٴ چهل، اما . آرد، هر چند آه خودش در نزد خدا مأجور بود را واژگون نمي

آه در حوزهٴ علميهٴ قم پايگاه فقاهت و تدريس پيدا آرد، مرجعيت به سراغ او آمد و 
هاي پهلوي خروشيد و با سينهٴ سپر آرده،  شكني فتوايش پشتوانهٴ اجرا يافت، بر اسالم

صلي هللا عليه و (سّن من به سّن پيامبر اآرم : مقابل دستگاه جبار حاآم غّريد و فرمود
لذا سينهٴ خود را . سال رسيده است ٦٣، يعني )السالم عليه(و اميرالمؤمنين ) له و سلمآ

هاي شما نخواهم شد و بدين  ام اما تسليم زورگويي هاي شما آماده آرده براي گلوله
اش شجرهٴ خبيثهٴ نظام دو هزار و پانصد سالهٴ  ترتيب انقالبي را برپا آرد آه شعله

آشيد و نور آن، جمهوري مبارك اسالمي را در آشور امام زمان شاهي را به آام خود  ستم
 .برپا آرد) فرجه تعالي هللا عجل(
 .ديوان شهريارـ  ٢
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 .هاي آرامت و أصول الكرم؛ و اي ريشه

 
جمع اصل، به معناي پايه و اساس هر چيز است، خواه در » اصول«

 .١...جمادات باشد يا نباتات يا حيوانات، يا
چنان آه ديوار . اصل هر چيزي موجب قوام و ثبات آن چيز است

. مقاومتي نخواهد داشت گويند مي» پي« آنآه به  بدون اصل و پايه
درخت بدون اصل و پايه، يعني ريشه، نه تنها توان ايستادگي و 

تغذيه و هٴ مقاومت در برابر باد و طوفان ندارد، بلكه وسيل
 .برداري از مواد موجود در زمين را نيز نخواهد داشت بهره

چيز هر چيزي بايد متناسب با همان هٴ از سوي ديگر اصل و پاي
مثالً . توان هر بنايي نهاد لذا بر هر اصل و بنياني نمي. باشد
سسِت ديوار عادي، برج آسمان خراش ساخت، چنان هٴ توان برپاي نمي

تواند درخت تنومندي را سر پا نگه دارد و  يك بوته نميهٴ آه ريش
 .درخت باريك و ضعيف، تحمل نگه داري درخت چنار را نداردهٴ ريش
هر : گويد راغب مي. ٢ء، نفيس و عزيز شدن آن است يآرامت ش: َآَرم

چيزي آه در مجموعه و نوع خود شرافت پيدا آند متصف به َآَرم 
 ، ليكن برخي ٣شود مي

 
 

                                                 
ٌء سواء آان فى الجمادات أو فى النباتات أو فى الحيوان أو  هو ما يبني عليه شىـ  ١

 ).»أصل« التحقيق،... (فى المعقوالت أو فى العلوم
 ).»آرم« المصباح المنير،(ُفس وعّز نَ : ء آرماً  آرم الشىـ  ٢
 ).»آرم« مفردات،(ء شرف فى بابه فإّنه يوصف بالكرم  آل شىـ  ٣
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ها و امتيازات مادي  در برتري» شرافت« اآثر استعماالت: اند گفته
و در معناي آرم  ١شود از اين رو خداي سبحان بدان متصف نمي. است

در قرآن آريم . ٢آيد آرامت در مقابل هوان و حقارت مي: ندا آورده
من ُيهن هللا فما ﴿ :ديگر استعمال شده است نيز اين دو لفظ مقابل يك

فيقول رّبي ... فأّما اإلنسان إذا ما ابتليه﴿ ،٣﴾له من ُمكرمٍ 
پس هر چيزي به هر اندازه از . ٤﴾فيقول ربي أهانن...  ٭أآرمن 

شد، به همان مقدار آرامت داشته، مورد هوان و حقارت مبّرا با
 .تقدير و ستايش است

 

 داران آرامت سفره
هاي  اصول و ريشه) السالم عليهم(مزبور، ائّمه هٴ سّر اين آه در جمل
اند، اين است آه تمام خيرات و برآات موجود در  آرامت معرفي شده

نظام هستي، اعم از برآات مادي و معنوي، به وساطت آن ذوات 
ِبُكْم فتح هللا وبكم َيخْتم وبكم ُينّزل الغْيث « :شود افاضه مي مقدس

إن ُذآر « ، ٥»...وبكم ُيمسك السماء أن تقع علي األرض إّال بإذنه
عّلت . ٦»الخْيُر ُآنتم أّوَله وأصَله وفْرَعه ومعِدنه ومأواه ُومنتهاه

بل ﴿ :اين آه مالئكه به آرامت رسيدند و بندگان مكرم خدا شدند
، آن است ٧﴾اليسبقونه بالقول وهم بأْمره يعملون ٭مكرمون عباد 

طور  را دارند همان) السالم عليهم(اطهار هٴ آه افتخار شاگردي ائمّ 
 آه 

 
 

                                                 
إّن هللا : أما الشرافة فأآثر استعماله فى علّو وامتياز مادى و علي هذا ال يقالـ  ١

 ).»آرم« التحقيق،(تعالي شريف 
 ).»آرم« التحقيق،: ك. ر:... (هو ما يقابل الهوانـ  ٢
 ).١٨سورهٴ حج، آيهٴ (اي ندارد  آسي آه خدا حقيرش آند، اآرام آننده ـ ٣
 .١٥ـ  ١٦سورهٴ فجر، آيات ـ  ٤
آند، به وسيلهٴ شما  با شما آغاز آرد و با شما ختم مي] آفرينش نظام را[خداوند ـ  ٥

دارد آه بر زمين نيفتد مگر به  مي آند و به وسيلهٴ شما آسمان را نگه باران نازل مي
 ).زيارت جامعه(او اذن 

اگر خيري ذآر شود، شما اّول، اصل، فرع، معدن، جايگاه و منتهاي آن هستيد ـ  ٦
 ).همان(
گيرند و به امر  بلكه آنان بندگان مكَرم خدا هستند آه در گفتار، بر او سبقت نميـ  ٧

 ).٢٦ـ  ٢٧سورهٴ انبياء، آيات (آنند  او عمل مي
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 :شاگرد آنها هستند از جمله انبياي الهي ماسوي هللا

إّنا آل محّمد آّنا أنوارًا حْول « :السالم فى بعض خطبه عن علّى عليه
 بالتسبيح فسّبحنا فسّبحت المالئكُة بتسبيحنا، ثّم العرش فأمرنا هللا

هبطنا إلي األرض فأمرنا هللا بالتسبيح فسّبحنا فسّبحت أهُل األرض 
؛ ما آل ١»بتسبيحنا فإّنا لنحن الّصاّفون وإّنا لنحن المسّبحون

خداوند ما را امر به تسبيح . محّمد، انواري در اطراف عرش بوديم
از ما [الئكه با تسبيح ما تسبيح گفتند آرد، ما تسبيح گفتيم و م

خداوند ما را امر ] در آنجا نيز[سپس به زمين آمديم ] آموختند
به تسبيح آرد، ما تسبيح گفتيم و اهل زمين به تسبيح ما تسبيح 

 .ما هستيم ٢گويان ، پس صاّفون و تسبيح]از ما آموختند[گفتند 
امت ائّمه آرهٴ عاَلم امكان بر سر سفرهٴ بدين ترتيب مجموع

 .نشسته است) السالم عليهم(
 

 اشارات

 

 معناي َآَرم ـ ١
استاد گرامي مرحوم عالمه طباطبايي رضوان هللا تعالي عليه آرارًا 

معادل دقيق فارسي ندارد و براي » آرامت« :فرمود درس ميهٴ در جلس
اگر : فرمودند آن گاه مي. بيان آن از چند لفظ بايد استفاده آرد

مي برسد آه در برابر خدا عبوديت محض پيدا آند و انسان به مقا
: توان گفت حاضر نباشد در مقابل غير خدا سر بر زمين بسايد مي

 .رسيده است» آرامت« به مقام
 
 
 

                                                 
 .٨٨، ص٢٤ـ بحار، ج ١
هر يك از اين دو صفت دربارهٴ مالئكه به . است» به صف ايستادگان« ه معنايـ صاّفون ب ٢

 .آار رفته است
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انسان هر چه به : توان تبيين آرد گونه مي آالم ايشان را اين
تر شود، به همان مقدار از هوان و حقارت  عبودّيت محض نزديك

اگر به حّد نهايي عبوديت . رسد آند و به آرامت مي يدا ميرهايي پ
رهد و اين، همان آرامت  خدا رسيد، آامًال از هوان و حقارت مي

اي از عبوديت خدا نداشته باشد، حقير مطلق  مطلق است و اگر بهره
 .برد است و حّظي از آرامت نمي

دي وجوهٴ منظور از آرامت مطلق همان اطالق به لحاظ درج: تذّآر
 .انسان است وگرنه آرامت مطلِق حقيقي، مخصوص خداي سبحان است

 :قرآن آريم آرامت را صفت براي امور متعددي قرارداده است
زوجٍ ﴿ ،٣﴾زروٍع و مقاٍم آريمٍ ﴿ ،٢﴾لقرءاٌن آريمٌ ﴿ .١﴾رسول آريم﴿

َمَلكٌ ﴿ ،٧﴾آتاٌب آريمٌ ﴿ ،٦﴾أجٍر آريمٍ ﴿ ،٥﴾رزٌق آريمٌ ﴿ ،٤﴾آريمٍ 
 ....و ١٠﴾ُمْدخَالً آريماً ﴿ ،٩﴾ريماً قوالً آ﴿ ،٨﴾آريمٌ 

خداي سبحان از هوان و حقارت مبرا هٴ خالصه هيچ موجودي به انداز
فإّن ربي ﴿ :شود مي» آريم« از اين جهت نه تنها متصف به. نيست

 ما غّرك ﴿ ،١١﴾غنيٌّ آريم
 
 

                                                 
 .٤٠؛ سورهٴ الحاقه، آيهٴ ١٩ـ سورهٴ تكوير، آيهٴ  ١
 .٧٧ـ سورهٴ واقعه، آيهٴ  ٢
 .٢٦ـ سورهٴ دخان، آيهٴ  ٣
 .١٠ـ سورهٴ لقمان، آيهٴ  ٤
 .٤ـ سورهٴ سبأ، آيهٴ  ٥
 .١١ـ سورهٴ يس، آيهٴ  ٦
 .٢٩ـ سورهٴ نمل، آيهٴ  ٧
 .٣١ـ سورهٴ يوسف، آيهٴ  ٨
 .٢٣ـ سورهٴ اسراء، آيهٴ  ٩
 .٣١ـ سورهٴ نساء، آيهٴ  ١٠
 ).٤٠سورهٴ نمل، آيهٴ (نيازي آريم است  ـ به درستي آه پروردگارم بي ١١
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إقرأ ورّبك ﴿ :گردد نيز مّتصف مي» اآرم« بلكه به ١﴾برّبك الكريم

 .٢﴾األآرم
 

 مكارم اخالق ـ ٢
بنابر آنچه گفته شد، آرامت صفت هر چيز نيكويي است آه مورد 

 ها و صفات پسنديده و نيكو خصلتهٴ لذا به هم. پسند و ستايش باشد
شود و اختصاص به بخشش، عطا و سخاوت  گفته مي» مكارم اخالق«

صلي هللا (و چون رسول اآرم  ٣»بعثت ألُتّمم مكارم األخالق« :ندارد
إّنك لعلي خُُلٍق ﴿ :داراي اخالق بزرگ است) آله و سلمعليه و 

با نبّي مكّرم ) السالم عليهم(و ذوات نوراني اهل بيت عصمت  ٤﴾عظيم
 طاها و ياسين، آه صاحبان ُخْلق عظيم هستندهٴ نور واحدند، پس دود

 .آيند به شمار مي» اصول مكارم«
مراتب  گونه آه برائت از حقارت و پستي همان: شايان گفتن است

هٴ دارد، آرامت نيز داراي مراتبي است و هر موجودي به انداز
 .برائت خود از هوان و حقارت، آريم خواهد بود

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

                                                 
سورهٴ انفطار، آيهٴ (ـ چه چيزي تو را نسبت به پروردگار آريمت مغرور آرده است؟  ١
٦.( 
 ).٣سورهٴ علق، آيهٴ (ترين است  و پروردگارت آريمـ بخوان  ٢
 ).٣٧٢، ص٦٧بحار، ج(ـ برانگيخته شدم تا مكارم اخالق را تمام آنم  ٣
 ).٤سورهٴ قلم، آيهٴ (هاي بزرگي هستي  ـ به راستي تو بر خصلت ٤
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 .ها و قادة األمم؛ و اي رهبران اّمت

 
هٴ از ريش) باب قال يقول(جمع قائد اسم فاعل قاَد َيُقود » قادة«

: گويد دانسته، مي» ْوقسَ « را نقيض» َقْود« خليل بن احمد. َقود است
قيادت آن است آه انسان از جلو برود و َمرَآب را پشت سر خود 

، اما سوق آن است آه انسان، مرآب را جلو )جلوداري(بكشد 
طنابي آه با آن حيوان يا چيز . بيندازد و آن را از پشت براند

» قْود« هٴ پس هر دو واژ. ١گويند مي» ِقياد« آشند، سر مي ديگر را پشت
آيد،  به معناي رهبري، راهنمايي و به مقصد رساندن مي» سَْوق« و

 سر راندن است، اما ليكن يكي از جلو رفتن و ديگري از پشت
به معناي مطلق راه نشان دادن است، خواه هدايت آننده » هدايت«

همراهي عملي نيز داشته باشد يا بخواهد مسير را با نشاني و 
با هدايت شونده، خواه قيادت  نقشه بفهماند و در همراهي عملي

 .٢بكند يا سوق بدهد
بنابر . أمَّ به معناي قصد مخصوص استهٴ جمع اّمت از ريش» ُأمم«

اين، اّمت به معناي جمعي است آه مشخصًا مورد قصد و توّجه قرار 
 اي از  گيرند، خواه مجموعه

 
 

                                                 
: والقياد). ويسوقها من خلفها(ـ القود نقيض السوق، يقود الداّبة من أمامها  ١

 ).»قود« العين،(تقود به داّبًة أو شيئًا  الحبل اّلذي
 .٢١٨ص: ك.ـ ر ٢
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. ١افراد باشند، يا قطعاتي از زمان، فكر، عقيده و امثال آن

إّن ﴿: ن آريم گاهي امت را در يك نفر استعمال آرده استقرآ
؛ زيرا او به تنهايي آار يك امت را ٢﴾إبراهيم آان ُأّمة قانتًا هللا

حضرت برآات وجودي  آنهٴ ساز بود و هيچ امتي به انداز آرد و امت مي
مّلة أبيكم إبراهيم هو ﴿ :از اين جهت پدر موحدان عالم. نداشت

سرسلسله جمعي از انبيا قرار گرفت آه به  و ٣﴾سّماآم المسلمين
 .انبياي ابراهيمي اشتهار يافتند

) السالم عليه(حضرت عبد المطلب هٴ دربار) السالم عليه(امام صادق 
 :فرمايد مي

يحشر عبد المطلب يوم القيامة ُأمًة واحدًة، عليه سيماء األنبياء 
مت ؛ عبد المطلب در روز قيامت به صورت يك ا٤وهيبة الملوك

هٴ شود آه سيما و عالمت انبيا و هيبت پادشاهان از چهر محشور مي
 .او نمايان است

صلي هللا عليه و (دهد جّد گرامي رسول خدا  به تاريخ نشان ميهٴ مراجع
 .اي در تاريخ داشته است العاده نيز نقش فوق) آله و سلم

ها به  غير انسانهٴ را گاهي نيز دربار» اّمت« قرآن آريم عنوان
 :فرمايد ار برده، ميآ
وما من داّبٍة في األرض وال طائر يطير بجناحيه إّال ُأمم ﴿

آه با  اي اي در زمين نيست و هيچ پرنده ؛ هيچ جنبنده٥﴾أمثالكم
 دو بال 

 
 

                                                 
فاألُّمة تدّل علي ما ... هو القصد المخصوص أى القصد مع التوّجه الخاص إليه» أمّ « ـ ١

يقصد محدودًا ويتوّجه إليه مشخصًا سواٌء آان متشكالً من األفراد أو من قطعات الزمان أو 
 التحقيق،(خصًا يتوّجه إليه فى مقابل ساير الّناس من العقيدة والفكر أو يكون فردًا مش

 ).»أمم«
 ).١٢٠سورهٴ نحل، آيهٴ (يك اّمت فروتن در برابر خداوند بود ] به تنهايي[ـ ابراهيم  ٢
 ).٧٨سورهٴ حج، آيهٴ (او شما را مسلمان ناميد . آيين پدرتان ابراهيم است] اين[ـ  ٣
 .٨٥و ٨٤، ح١٥٧، ص١٥ج؛ بحار، ٢٣و ٢٢، ح٤٤٧، ص١ـ اصول آافي، ج ٤
 .٣٨ـ سورهٴ انعام، آيهٴ  ٥
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هايي همانند شما  وجود ندارد، مگر آن آه اّمت آند خويش پرواز مي

 .هستند
 

 رهبران الهي جامعه
ساير رهبران الهي، قائد مردم هستند، نه  و) السالم عليهم(انبيا 

: گويند روند و به مردم مي سائق آنها؛ زيرا خودشان از جلو مي
سر ما بياييد، نه اين آه خودشان بايستند و بگويند  شما نيز پشت

راه اين است شما برويد و مواظب باشيد منحرف نشويد، ما بعدًا 
 .آييم مي

 :فرمود)  عليه و آله و سلمصلي هللا(خداي سبحان به پيامبر اآرم
جمع تعال است، » تعاَلْوا« .١﴾قل تعاَلْوا أتُل ما حّرم رّبكم عليكم﴿

تعال بدين معناست آه انسان را به مكان مرتفع دعوت آنند، سپس 
اطالق شده  مرتفع باشد يا هم سطح بر هر دعوتي به هر مكاني

 :اند گفته هر چند راغب از برخي اهل لغت نقل آرده است آه. ٢است
شود آه دعوت  از علّو است و فقط در جايي استعمال مي» تعال« اصل

وقتي به آار : به مكان برتر و باالتر باشد و به عبارت ديگر
رود آه دعوت آننده در مكان يا مكانت برتر و باالتري از دعوت  مي

 .٣شونده قرار داشته باشد
ز به آار ها آن را براي دعوت هم سطح ني ليكن امروزه عرب

در جايي صحيح است آه » دعوت« هٴ در هر صورت استعمال واژ. برند مي
دعوت آننده حرآتي مادي يا معنوي آرده باشد و ديگران را به 
سوي خودش فرا بخواند اما آسي آه حرآت نكرده و فقط فرمان 

 .گويند دعوت آرده است دهد آه به سمت جلو يا باال برويد، نمي مي
 
 
 

                                                 
بياييد تا تالوت آنم بر شما چيزي را آه پروردگارتان بر شما حرام آرده : ـ بگو ١

 ).١٥١سورهٴ انعام، آيهٴ (است 
 مفردات،(ـ أصله أن ُيدعي اإلنسان إلي مكاٍن مرتفٍع ثّم ُجعل للدعاء إلي آّل مكان  ٢
 ).»عال«
أصله من العلّو وهو ارتفاع المنزلة فكأّنه دعا إلي ما فيه ِرفعٌة : ـ وقال بعضهم ٣
 ).همان(
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: توان گفت انعام ميهٴ سورهٴ يل، در تبيين معناي آيبا اين تحل

مسير تكاملي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(بعد از آن آه رسول خدا 
به : را طي آرد و از مردم جلو افتاد، خداي سبحان به او فرمود

مردم بگو به سوي من بياييد تا آنچه را آه رهزن تكامل شماست و 
 ....رده براي شما تالوت آنمپروردگار شما آنها را تحريم آ

پيام ضمني آيه اين است آه پيغمبر الهي قبل از آن آه مردم را 
آند و از ديگران  به احكام خاص دعوت آند خودش به آنها عمل مي

شما اين گونه عمل آنيد و برويد : افتد، نه اين آه بگويد جلو مي
 .شوم آنم و به شما ملحق مي من بعدًا عمل مي

 

 )السالم عليهم(ري امامان رهبهٴ گستر
به عنوان قائد ) السالم عليهم(اطهار هٴ در اين بخش از زيارت، ائمّ 

قيادت، عام است و شامل هرگونه . اند و رهبر ُامم معرفي شده
هاي  شود، چنان آه امم نيز عام است و امت رهبري مادي و معنوي مي
زمان و بنابر اين، هر امتي در هر . گيرد گوناگون را در بر مي

هٴ مند شد از برآت وجودي ائمّ  مكاني از فيضي مادي يا معنوي بهره
سّرش آن است آه آن پيشوايان نور، . است) السالم عليهم(اطهار 

آنها هٴ مجاري هرگونه فيض تكويني و تشريعي خدا هستند و به واسط
شود و چون فيض  ارتباط بين عالم امكان و واجب تعالي برقرار مي

و اختصاص به امت خاّصي ندارد، ممكن نيست فيضي  خدا عام است
مادي يا معنوي از جانب حق تعالي تنّزل پيدا آند و ممكن 

اطهار هٴ اي بگيرد و ائمّ  الوجودي از فيض واجب الوجود بهره
 .آن نشده باشندهٴ واسط) السالم عليهم(

در اين جهت فرقي نيست آه آن فيض به عالم فرشتگان برسد يا به 
باران آه يكي از . ها، حيوانات، نباتات ياجمادات سانعالم ان
گيرند و چه بسا  موجودات از آن بهره ميهٴ مادي است وهم فيوضات

بسياري از فيوضات معنوي را نيز همراه داشته باشد، به تصريح 
ُينّزل ... بكم« :همين زيارت جامعه، از برآت وساطت آنهاست

 .»الغْيثَ 
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زيارت به آن است و هٴ ر اصلي اين جملترين فيض الهي آه نظ مهم

شود، فيض هدايت يا پيدا آردن مسير  جزو فيوضات معنوي شمرده مي
در هدايت جوامع ) السالم عليهم(اطهار هٴ سهم ائمّ . حرآت الهي است

وساطت در نزول وحي، تالش براي هٴ بشري به صراط مستقيم در مرحل
ن و ساير مراحل، ابالغ و تبيين متن وحي، پيكار براي اجراي آ

 .براي هيچ آس قابل انكار نيست
گونه آه اشاره شد اين فيض رساني عام است بدين ترتيب نه  همان

آنند، بلكه چون به تصريح همين  تنها شيعيانشان را هدايت مي
ها هستند و  گر امت مدافعان حمايت) السالم عليهم(زيارت، ائّمه 

الذادة « :آنند يها و نارواها را از آنها دور م ناپسندي
هاي ديگر را نيز متناسب با حال و استعداد آنان  امت ،»الحماة

از اين رو هر آسي از هر امتي و در هر زمان و . آنند رهبري مي
هاي آنهاست  مكاني آه به هدايت رسيد از برآت هدايت و راهنمايي

چنان آه هر آسي آه گمراه شد دليلش سرپيچي و نافرماني از 
 :ن رهبران الهي استرهنمودهاي آ

فإّن رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم باب هللا اّلذى اليؤتي إالّ ... 
منه وسبيله اّلذى من سلكه وصل إلي هللا عّز وجّل وآذلك آان 

السالم واحدًا  السالم من بعده وجري لألئّمة عليهم أميرالمؤمنين عليه
ض أن تميد بأهلها وعمد بعد واحٍد جعلهم هللا عّز وجّل أرآان األر

اإلسالم ورابطة علي سبيل هداه اليهتدى هاٍد إالّ بُهداهم واليضّل خارج 
من الهدي إالّ بتقصيٍر عن حّقهم، ُأمناء هللا علي ما أهبط من علٍم أو 

رسول ... ؛  ١...عذٍر أو نذٍر والحجة البالغة علي من فى األرض
الهي است آه از غير آن هٴ درواز) صلي هللا عليه و آله و سلم(خدا 
توان وارد شد و راه روشني است آه هرآس آن را طي آند به  نمي

 ) السالم عليه(علي . رسد خدا مي
 
 

                                                 
 .٣، باب أّن األئّمة هم أرآان األرض، ح١٩٨، ص١ـ اصول آافي، ج ١
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خدا . گونه است نيز اين چنين است و براي يكايك امامان نيز همين

آنان را ارآان زمين قرارداد تا اهلش را مضطرب نگرداند و 
اي آه  هاي هدايت گردانيد به گونه عمودهاي اسالم و نگهبانان راه

گردد مگر  شود جز به هدايت آنها و آسي گمراه نمي آسي هدايت نمي
امناي خدايند بر آنچه آه نازل . به آوتاهي آردن از حق آنان

شود و حّجت بالغه بر آساني هستند آه برروي زمين زندگي  مي
 ....آنند مي

شود آه هدايت  ستفاده ميا »...اليهتدى هاٍد إّال بهداهم« هٴ از جمل
) السالم عليهم(اطهار هٴ هاي پيشين نيز در گرو اطاعت از ائمّ  امت

 .اطاعتي آه از پيامبران خودشان داشتندهٴ است، ليكن به واسط
گرفتن از فيض وحي الهي  انبياي گذشته در بهره: توضيح اين آه

بود ) مالسال عليهم(هٴ اي داشتند آه آن واسطه، نور وجود ائمّ  واسطه
آرد انبياي سابق از وحي محروم  و اگر نور وجود آنها وساطت نمي

هٴ ، عالم)السالم عليهم(اطهار هٴ غّواص در بحار انوار ائمّ . شدند مي
 :گويد در شرح نخستين حديث اصول آافي مي) هللا رحمه(مجلسي 

هٴ براساس اخبار و روايات، تمام علوم و حقايق به وساطت ائمّ 
بر ساير مخلوقات، حتي فرشتگان و پيامبران ) السالم عليهم(اطهار 

 .شود افاضه مي
 :گويد آند و مي گيري مي سپس نتيجه

) السالم عليهم(اطهار هٴ با اخبار مستفيضه ثابت شده است آه ائمّ 
هرگونه رحمت، هٴ هاي ارتباط بين خلق و حق تعالي در افاض وسيله

توسل و اذعان به فضل علوم و آماالت به جميع خلق هستند و هر چه 
آنان بيشتر باشد، جوشش فيض خداي تعالي بيشتر خواهد بود؛ و قد 
ثبت فى األخبار أّن جميع العلوم والحقايق فى المعارف بتوسطهم 
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يفيض علي ساير الخلق حّتي المالئكة واألنبياء، والحاصل أّنه قد 

لق ثبت باخبار المستفيضة أّنهم عليهم السالم الوسائل بين الخ
وبين الحق فى إفاضة جميع الّرحمات والعلوم والكماالت علي جميع 
الخلق فكّلما يكون التوسّل بهم واإلذعان بفضلهم أآثر آان فيضان 

 .١...الكماالت من هللا تعالي أآثر
هاي گذشته به صورت ظاهر پيامبران خودشان  بدين ترتيب اگرچه امت

ايت يا ضاللت قرار آردند و بر سبيل هد را اطاعت يا عصيان مي
گرفتند، ليكن در واقع اين اطاعت و عصيان يا هدايت و ضاللت  مي

 .گشت باز مي) السالم عليهم(به نور پاك چهارده معصوم 
افزون بر اين، شعاع رهبري و زعامت آن ذوات نوراني از عالم 

موجودات و هٴ نظام آيهاني با همهٴ رود و مجموع بشريت فراتر مي
 .گيرد ربرميمخلوقاتش را د

 

 )السالم عليهم(هايي از رهبري امامان  نمونه
آن هٴ هنگام ورود به خان) السالم عليه(يكي از شيعيان امام باقر 

از داخل منزل ) السالم عليه(امام باقر . حضرت، مرتكب خالفي شد
وقتي وارد شد به او  .»ُأدُخل ال ُأّم لك« :فرياد برآورده، فرمودند

خواستم شما را بيازمايم آه آيا  مي: ردي؟ گفتچرا چنين آ: فرمود
شويد يا نه؟ امام باقر  از پشت در و ديوار هم متوجه مي

 :فرمود) السالم عليه(
راست گفتي، قصد تو امتحان بود، ولي بدان آه اگر اين در و 
ديوار بتواند حجاب و مانع چشمان ما باشد پس بين ما و شما 

 .فرقي نخواهد بود
 :گاه فرمود آن

 صرُت : مبادا ديگر تكرار شود؛ روى عن أبى الصباح الكنانى قال
 
 

                                                 
 .٣٠، ص١ـ مرآة العقول، ج ١
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يومًا إلي باب أبى جعفر عليه السالم فقرعت الباب فخرجْت إلىّ 

قولى لموالكِ : وصيفٌة ناهد فضربُت بيدى علي رأس ثديها فقلُت لها
ما : فدخلُت وقلتُ  ُأدخل ال ُأّم لك« إنى بالباب، فصاح من آخر الدار

 :ريبًة وال قصدُت إّال زيادًة فى يقينى، فقال عليه السالمأردُت 
صدقَت، لئن ظننتم أّن هذه الجدران َتْحجب أبصاَرنا آما َتْحجب 

 .١»أبصاَرآم إذًا الفرق بيننا وبينكم، فإياك أن تعاود لمثلها
 :گويد مي ٢ابوبصير

. آموختم، روزي با او مزاحي آردم در آوفه به زني قراءت قرآن مي
وارد شدم، عتابم آرد ) السالم عليه(در مدينه بر امام باقر  چون

شود خدا نسبت به او  آسي آه در خلوت مرتكب خالف مي: و فرمود
من ) چرا با او مزاح آردي؟(اعتنايي ندارد، به آن زن چه گفتي؟ 

امام باقر . از شرمندگي صورتم را گرفتم و توبه آردم
آنت : كن؛ عن أبى بصير قالتكرار م: به من فرمود) السالم عليه(

ٍء، فلّما دخلُت علي  ء إمرأًة القرآن بالكوفة فماَزْحُتها بشى ُأقري
من ارتكب الذنب فى الخالء « :أبى جعفر عليه السالم عاتبنى وقال

ء قلت للمرأة؟ فغطيُت وجهى حياًء وتبُت،  لم يعبأ هللا به، أّى شى
 .٣»التعد: السالم فقال عليه

در اوج قدرت هارون الرشيد، صفوان جمال ) السالم عليه(امام آاظم 
 :وقت نهي آردندهٴ را از آرايه دادن شتر به خليف

 
 
 

                                                 
 .٤٠، ح٢٤٨، ص٤٦ـ بحار، ج ١
 .دچند نفر مشهور به ابو بصير بودن) السالم عليه(ـ در ميان اصحاب امام باقر  ٢
 .٣٥، ح٢٤٧، ص٤٦ـ بحار، ج ٣
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دخلُت علي أبى الحسن األول عليه السالم فقال : صفوان الجمال قال

: قلتُ  ء منك حسٌن جميٌل ما خال شيئًا واحداً  آّل شى! يا صفوان« :لى
إآرائك جمالك من هذا  :سالمٍء؟ قال عليه ال جعلُت فداك أّى شى

وهللا ما أآريُته أشرًا وال بطرًا وال للصيد : قلتُ  يعني هارون الرَّجل
وال للهو ولكن أآريُته لهذا الطريق، يعنى طريق مّكة وال أتوالّه 

أيقع آراك : بنفسى ولكّنى أبعث معه غلمانى، فقال عليه السالم لى
أتحّب  :عليه السالم لىنعم، جعلُت فداك، قال فقال : قلتُ  عليهم؟

فمن أحّب  :نعم، قال عليه السالم: قلتُ  بقاءهم حّتي يخرج آراك؟
 ؛ ١»...بقاءهم فهو منهم ومن آان منهم فهو ورد النار

 :گويد صفوان جمال مي
همه چيز تو : وارد شدم به من فرمود) السالم عليه(بر امام آاظم 

منظور شماست؟  فدايت شوم آدام آارم: گفتم. زيباست، جز يك آار
براي ! به خدا سوگند: گفتم. آرايه دادن شترها به هارون: فرمود

شرارت، صيد و لهو و لعب آرايه ندادم، بلكه براي اين راه، 
روم و  يعني رفتن به مكه آرايه دادم و خودم نيز همراه آنها نمي

آيا از : فرمود. آنم هاي خود را همراهشان روانه مي فقط غالم
. بله، قربانت گردم: ماند؟ گفتم ايت چيزي باقي ميشترههٴ آراي
شترهايت زنده بمانند؟ هٴ آيا دوست داري تا پرداخت آراي: فرمود
هر آس آه راضي به زنده ماندنشان باشد، از : فرمود. آري: گفتم

 ... شود آنها باشد داخل آتش ميهٴ آنهاست و آسي آه از جمل
 
 

                                                 
 .٣٤، ح٣٧٦، ص٧٢ـ بحار، ج ١
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 .از شّر اين آار خالص شدم شترهايم را فروختم تاهٴ سرانجام هم

هاي ويژه از شيعيان آه حرآات آنها را آنترل  گونه مراقبت اين
هايي از  دادند نمونه آرده، در زمان مناسب به آنها تذآر مي

 .رهبري امامان نسبت به شيعيان است
اي آه امام مجتبي  چنان آه برخورد مالطفت آميز و بزرگوارانه

آن مرد عنود شامي از خود نشان داد  در مواجهه با) السالم عليه(
و او را آه از دشمنان بدبين و آينه توز آن حضرت و پدرش بود، 

امام حسين هٴ و نيز برخوردهاي آريمان ١متوّجه اشتباهش آرد
با حّر آه فرماندهي سپاه دشمن را بر عهده داشت، و ) السالم عليه(

مقابل سپاه  اي آه آن حضرت تا صبح عاشورا در موضع نصيحت گرانه
امامان معصوم هٴ پسر ملعون سعد گرفت و نظاير آن آه در زندگي هم

هايي از رهبري آنان نسبت به  وجود دارد، نمونه) السالم عليهم(
 .معاندان است

با ) السالم عليه(امام صادق هٴ همان گونه آه برخورد ارشادگران
نسبت  ابن ابي العوجاي ماترياليست و مادي مسلك، رهبري آن حضرت

 .به يك ملحد غير موحد است
 

 قيادت اعمال
هايي از قيادت و رهبري اخالقي، اعتقادي و  آنچه گذشت نمونه
بخش ديگر رهبري آن . بود )السالم عليهم(اجتماعي ائّمه 

. بزرگواران، رهبري و قيادت اعمال و عبادات بندگان خداست
 :توضيح اين آه

ما براساس تجسّم اعمال  اوالً، هر يك از عقايد، اخالق و اعمال
داراي حقيقت و واقعيت خارجي است، نه اعتبار محض و بدون 

 .حقيقت
 :رود ثانيًا، اين اعمال و اعتقاد و اخالق به سوي خدا باال مي

؛ اعتقادات پاك ٢﴾إليه يْصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴿
 رود و اعمال نيك  به سوي خدا مي

 
 

                                                 
 .٣٤٤، ص٤٣بحار، ج: ك.ـ ر ١
 .١٠ـ سورهٴ فاطر، آيهٴ  ٢
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 .بخشد ت ميو شايسته، آن را رفع

خط سيري مشخص وجود دارد آه اعمال طّيب و صالح : نتيجه اين آه
و چون پيمودن . گردد آند و به خدا نايل مي از آن خّط سير عبور مي

هر مسيري احتياج به قائد و راهنمايي از سنخ راهيان همان راه 
تواند قائد و راهنماي اين راه شود و اعمال  دارد عملي مي
ترين آنها  مقصد برساند آه برترين اعمال و خالصسايرين را به 

) السالم عليهم(اطهار هٴ باشد و آن، چيزي جز عبادت و اعمال ائم
 .نيست

از اين رو خواندن نماز اول وقت، در واقع اقتدا آردن به امام 
؛ زيرا امام هر زماني هر جا آه باشد اّوِل وقت، ١زمان خود است

خواند  ه نماز را در اول وقت ميخواند در نتيجه آسي آ نماز مي
ها  ها و پيروي همين تبعيت. تبعّيت از امام زمان خود آرده است

به هنگام صعود و ) السالم عليه(شود آه نماز امام هر عصر  موجب مي
تقّرب به سوي خدا، امامت و قيادت نمازهاي ديگر بندگان تحت 

آن را به زعامت و رهبري او را با حفظ مراتب بر عهده بگيرد و 
 .محضر قدس ربوبي واصل آند

ها، حج او  پس نماز امام زمان اماِم نمازها، زآات او اماِم زآات
هاي پيروان  ها و سيرت ها و خالصه سّنت و سيرت او اماِم سنت اماِم حج

 .راستين است
 

 امير الحاج
در اين مورد قابل توّجه است آه ) السالم عليه(بيان امام صادق 

 :فرمايد مي
؛ مردم، ٢فقد الّناس إمامهم، يشهدهم الموسم فيراهم وال يرونهي

 در مراسم ] هر سال[يابند، در حالي آه او  امام خويش را نمي
 
 

                                                 
به معناي اقتداي اصطالحي در باب نماز جماعت نيست، بلكه به » اقتدا« البته اين ـ ١

ر اثر اين معناست آه چنين شخصي پيروي و تبعيت از امام زمان خودش آرده است وگرنه ب
ها، هنوز وقت  خواند در ساير مكان نماز مي) السالم عليه(اختالف افق، موقعي آه امام 
 .نماز داخل نشده يا گذشته است

 .٦، ح٣٣٧، ص ١ـ اصول آافي، ج  ٢
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 .بينند بيند ولي آنها او را نمي حضور دارد و آنان را مي] حج[

امام عصر هٴ محمد بن عثمان َعمروي، يكي از نواب چهارگان
 :گويد مينيز ) فرجه تعالي هللا عج(

وهللا إّن صاحب هذا األمر يحضر المْوسم آّل سنٍة، فيري الناسَ وَيعرفهم 
هر ) السالم عليه(صاحب االمر ! ؛ به خدا سوگند١وَيرْونه وال َيْعرفونه

بيند و آنها را  سال در مراسم حج حضور دارد، مردم را مي
 .شناسند بينند ولي نمي شناسد و مردم هم او را مي مي

ها مراسم حج بر حسب ظاهر بدون حضور  بعضي از سال در: تذآر
هجري، آه بدون حضور امام  ٦٠معصوم برگزار شد، مانند حج سال 

هايي آه امام آاظم  برگزار شد، سال) السالم عليه(حسين 
) السالم عليه(هايي آه امام رضا  در زندان بود، سال) السالم عليه(

حسن عسكري  در خراسان حضور داشت، دوران امامت امام
حكومتي ظاهرًا هيچ حّجي بجا هٴ آه به عّلت محاصر) السالم عليه(

 ....نياورد و
اين ذوات مقدس به صورت غيرعلني در : توان گفت در اين موارد مي

در ) السالم عليه(آردند، نظير شرآت امام سجاد  مراسم حج شرآت مي
و شرآت امام عصر ) السالم عليه(مراسم دفن امام حسين 

خضرهاي راه و : توان گفت نيز مي. در مراسم حج) فرجه تعالي هللا جع(
آردند و از طرف آنها  هاي آاملي در مراسم حج حضور پيدا مي انسان
 .شدند گزاردند و اميرالحاج مي حج مي

ها را با  بنابراين، آنها قادة االممي هستند آه تمام امت
راخور حال آنان اعمالشان، در تمام شرايط، به شكل مناسب و به ف

مند  ها بهره آنند، ليكن آساني از نسيم رباني اين قيادت رهبري مي
آه  چنان. شوند آه خودشان را در مسير آن رهبري قرار دهند مي

قلبشان را هٴ گيرد آه دريچ هدايت الهي نيز فقط دست آساني را مي
به سوي آسماِن معنا بگشايند تا شعاع وحي الهي قلب آنان را 

 :مجدد ببخشدحياتي 
 
 
 

                                                 
 .١٥٢، ص ٥٢ـ بحار، ج ١
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آه شما از [؛ در آن آتاب ١﴾ذلك الكتاب ال ريب فيه هدي للمتقين﴿

شك راه ندارد و هدايت براي تقوا ] حريم عظمتش دور هستيد
 .پيشگان است

آند آه  تقوا در اين آيه به هر معنا آه باشد اين مقدار داللت مي
را  هدايت قرآن، مطلق نيست بلكه مخصوص آساني است آه گوش خود

 .دارند فراسوي شنيدن آيات آن باز نگه
رهبري سياسي است آه شرح ) السالم عليهم(بخش ديگر از رهبري ائّمه 

آه رهبري  چنان. خواهد آمد» ساسة العباد« هٴ آن در توضيح جمل
فكري و اعتقادي آنها در ابعاد مختلف وحي و تشريع، ضمن فقرات 

 .تر خواهد شد ديگر روشن
 

 اشارات

 

 اي سوقمعن ـ ١
هٴ ها آمده است و هم دربار جهّنميهٴ هم دربار» سوق« تعبير

 :ها فرمود جهنميهٴ دربار. بهشتيان
؛ آساني آه آافر شدند ٢﴾و سيق الذين آفروا إلي جهّنم زمراً ﴿

 .شوند گروه گروه به سوي جهّنم سوق داده مي
 :فرمايد بهشتيان نيز ميهٴ دربار

 ؛ تقوا پيشگان گروه ٣﴾جّنِة ُزَمراً و سيق اّلذين اتقوا رّبهم إلي ال﴿
 
 

                                                 
 .٢ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ١
 .٧١ـ سورهٴ زمر، آيهٴ  ٢
 .٧٣ـ سورهٴ زمر، آيهٴ  ٣
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 .شوند گروه به سوي بهشت سوق داده مي

ها را همسان  اوالً، قرآن آريم جهّنمي: ليكن بايد توجه داشت آه
ُأولئك ﴿ ،١﴾إن هم إّال آاألنعام﴿ :آند حيوانات معرفي مي

نيز ذيل ) صلي هللا عليه و آله و سلم(از رسول اآرم . ٢﴾آاألنعام
روايتي نقل شده آه مؤّيد همين معناست،  ٣﴾تأتون أفواجاً ف﴿ هٴ آي

در قيامت بعضي به صورت خوك، بعضي به صورت بوزينه : حضرت فرمود
 ٤.شوند وارد محشر مي... و

و سوق دادن » آردن هي« ثانيًا، به طور معمول حيوانات را به صورت
 .آنند از جايي به جاي ديگر منتقل مي

آردن است، يعني آنها  ها به صورت هي ميبنابر اين، سوق دادن جهنّ 
هٴ اما دربار. آنند رانند و وارد جهّنم مي را مانند حيوانات مي

 :فرمايد بهشتيان مي
اّلذين تتوّفاهم المالئكة طيّبين يقولون سالٌم عليكم ادخلوا الجّنة ﴿

؛ مّتقيان، آساني هستند آه مالئكه جان آنان ٥﴾بما آنتم تْعملون
: گويند در حالي آه طيب و طاهرند، به آنها ميستانند  را مي

ايد  انجام داده] در دنيا[درودتان باد، در مقابل آارهايي آه 
 .وارد بهشت شويد

شود وقتي آه اهل تقوا  زمر استفاده ميهٴ سور ٧٣هٴ از ذيل آي
رسند درهاي بهشت به رويشان گشوده شده، نگهبانان  مقابل بهشت مي

سالم عليكم، خوش : گويند د و به آنها ميآين بهشت به استقبال مي
 آمديد، وارد شويد و براي هميشه در آن بمانيد؛ 

 
 

                                                 
 .٤٤آيهٴ  ـ سورهٴ فرقان، ١
 .١٧٩ـ سورهٴ اعراف، آيهٴ  ٢
 ).١٨سورهٴ نبأ، آيهٴ (آييد  ـ پس گروه گروه مي ٣
 .، ذيل آيه٣٩٣، ص٨؛ الّدر المنثور، ج٦٤٢، ص٩ـ  ١٠ـ مجمع البيان، ج ٤
 .٣٢ـ سورهٴ نحل، آيهٴ  ٥
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حّتي إذا جاُءوها وُفتحت أبواُبها وقال لهم خََزنُتها سالٌم عليكم ﴿

شود آه افزون بر  از اين آيات معلوم مي .﴾طبتم فاْدخلوها خالدين
داي ورود بهشتيان به برزخ نيز در ابتهٴ مأمور بهشت، مالئكهٴ مالئك
آمدگويي به استقبالشان  براي خوش آه داالن قيامت آبراست برزخ
به طور . آنند آيند و آنها را تا ورود به بهشت همراهي مي مي

معمول گروه استقبال آننده بعد از مالقات با تازه واردها و 
سر آنها قرار خواهند گرفت و تا رسيدن به  آمدگويي، پشت خوش

بدين ترتيب آنها از جلو . ا را همراهي خواهند آردمقصد، آنه
. آنند تا به بهشت برسند سرشان بدرقه مي روند و مالئكه از پشتِ  مي

بهشتيان نيز صحيح خواهد بود در هٴ دربار» سوق« از اين رو تعبير
 .آردن نيست عين اين آه به معناي هي

 

 هاي گذشته ترسيم قيادت امت ـ ٢
مطلق است ) السالم عليهم(اطهار هٴ يادت ائماشاره شد آه رهبري و ق

بنابراين، رهبري . گيرد اعصار را دربرميهٴ ها در هم امتهٴ و هم
هاي قبل و بعد را  هاي زمان خودشان، بلكه امت آنان نه تنها امت

هاي عصر  تصور قيادت امت: اآنون سؤال اين است. شود نيز شامل مي
هاي بعد از خودشان نيز  امتآه تصور قيادت  خودشان آسان است چنان

هاي قبل از خود است آه  مشكل، در تصور رهبري امت. مشكلي ندارد
دار قيادت و رهبري آنها بودند با توجه به اين آه  چگونه عهده

 در آن زمان هنوز خلق نشده بودند؟
نيز ) عليهاالسالم(هٴ طاهرهٴ زيارت صديقهٴ نظير اين سؤال دربار
امتحان قبل از خلقت آه در : ست گفته شودوجود دارد؛ چون ممكن ا

زيارت مخصوص آن حضرت آمده است چگونه قابل تصور است؟ در زيارت 
 :آن حضرت آمده است
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السالم عليك يا ممتحنة اْمَتَحنِك الذى َخَلقِك قْبل أن يخلقِك وُآنتِ 

امتحان ! ؛ سالم بر تو اي امتحان داده ١...لما اْمتحنكِ به صاِبرةً 
را خالقت قبل از آن آه تو را بيافريند و تو در مقابل آرد تو 

 ....بودي] و موفق[امتحان او صابر 
هٴ آنيم آخرين مرحل نشئه اي آه در آن زندگي مي: جواب اين است

اي  هستي است، يعني بعد از آن هيچ مرحلههٴ وجود و َادني مرتب
طبيعي، هٴ از اين رو بر اين نشئ. وجود ندارد، بلكه عدم است

 ٢.آنند عنوان دنيا اطالق مي
هٴ قبل از اين مرحله، مراحل ديگري وجود دارد آه از نظر رتب

وجودي قوي تر و باالتر از اين مرحله است و ترتيب خلقت در آن 
و چون نظام خلقت در نشئه . مرحله بر اساس سعه و شّدت وجودي است

رو سابق غير از نظامي است آه در اين نشئه وجود دارد، از اين 
در آن مرحله، اين . ٣اشكالي ندارد آه آسي قبل از پدرش خلق شود

آه در روايت رسول  چهارده نور پاك قبل از ديگران خلق شدند چنان
 :آمده است) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 

؛ اولين چيزي آه خدا خلق آرد نور من بود، ٤أول ما خلق هللا نورى
 .اند باس هستي به تن آردهحتي ديگران به برآت وجود آنها ل

 :در روايتي چنين آمده است
با جمعي نشسته بودند ) صلي هللا عليه و آله و سلم(روزي نبي اآرم 

 ) السالم عليه(ناگهان اميرالمؤمنين 
 
 

                                                 
 .، زيارت روزهاي هفته، زيارت روز يكشنبه١١٥ـ مفاتيح الجنان، ص ١
گاهي نيز . مؤنث أدني، اسم تفضيل و به معناي پست تر است» عليفُ « بر وزن» دنيا«ـ  ٢

 .شود عالم هستي تعبير مي) آفش آن(از دنيا به عنوان صف النعال 
شود وگرنه ابّوت و بنّوت به معنايي آه  ـ يعني آسي آه بعدًا در نشئهٴ دنيا پدرش مي ٣

 .در اينجاست در آن نشئه معنايي ندارد
 .٣٨ح، ٢٢، ص٢٥ـ بحار، ج ٤
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مرحبا : فرمودند) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم . وارد شد

يا : گفتند. دبه آسي آه چهل هزار سال قبل از پدر خود خلق ش
: رسول هللا، آيا ممكن است آه پسر قبل از پدر خلق شود؟ فرمود

بله، خدا چهل هزار سال قبل از خلقت آدم من و علي را از يك 
گاه از نور من و علي  آن. نور خلق آرد، سپس آن را دو قسم آرد

پس از آن ما را در سمت راست عرش خود قرار . اشيا را خلق آرد
ما تسبيح خدا آرديم، مالئكه تسبيح آردند، ما پس از آن . داد

گفتيم، مالئكه تهليل گفتند، ما تكبير ) ال اله اّال هللا(تهليل 
پس هر آسي تسبيح و تكبير بگويد، . گفتيم، مالئكه تكبير گفتند

 .١است) السالم عليه(از برآت تعليم علي 
د، هاي فراواني در جوامع روايي دار اين قبيل روايات، آه نمونه

از اين رو قيادت و رهبري آن . اشاره به مراحل سابق وجودي است
دنيا هٴ آه مرحل هاي گذشته، از آن مراحل بزرگواران نسبت به امت

بنابر . شود شروع مي در حقيقت سايه و فرع آن مراحل و نشئات است
 .اين تحليل، سابق قائد الحق بوده است، نه عكس

و رهبري آنان نسبت به مالئكه  ضمنًا از اين گونه روايات، قيادت
آه رهبري و قيادت آنها در ساير عوالم  چنان. شود نيز روشن مي

و اگر فرشتگان، . گردد معلوم مي نيز...) ذّريه، ارواح و(هستي 
تر از افراد عادي هستند، تحت قيادت و  آه موجوداتي برتر و قوي
آنها  ها نيز به طريق َاولي تحت قيادت رهبري آنها باشند، جن

 .خواهند بود
نسبت به امم ) السالم عليهم(تصوير ديگري آه از رهبري ائّمه 

 توان ارائه داد اين  گذشته مي
 
 

                                                 
 .٤٢، ص٢٥ـ بحار، ج ١
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است آه هر پيامبري شاهد اعمال وقائد امت خويش و رسول اآرم 

فكيَْف إذا ﴿ :شاهد و گواه بر انبياست) صلي هللا عليه و آله و سلم(
لذا رسول . ١﴾نا بك علي هؤالء شهيداً جئنا من آل ُأمٍة بشهيٍد وجئْ 

شاهد با واسطه بر اعمال ) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 
پس از ايشان . هاي گذشته و قائد غير مستقيم آنها خواهد بود اّمت
آه جانشينان او هستند، اين شهادت و ) السالم عليهم(اطهار هٴ ائم

 .قيادت را ادامه خواهند داد
) عليهاالسالم(بانوي دو سرا هٴ ز خلقت آه درباراما امتحان قبل ا

صلي هللا عليه و آله و (آمده بدين معناست آه گرامي دخت رسول خدا 
در آن نشئه، حالتي داشته آه اگر آن حالت در اين نشئه ) سلم

اما آن حالت چيست؟ . آيد بروز و ظهور آند به صورت امتحان درمي
 .اهلش واگذار آرد مطلبي است آه فعالً علمش را بايد به

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

                                                 
 .٤١ـ سورهٴ نساء، آيهٴ  ١
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 ].الهي[هاي  هاي نعمت و أولياء الّنعم؛ و اي سرپرست

 
وْلْي به معناي واقع شدن . است» وْليْ « هٴ جمع ولّي از ريش» اولياء«

اي آه بيگانه بين آن دو  آيد به گونه چيزي پشت سر چيز ديگر مي
از . دواسطه و فاصله نباشد و نوعي رابطه بين آن دو برقرار باش

» ولي« ديگر ارتباط با يك اين جهت به دو موجود آنار هم و بي
گرچه (اعم از اين آه رابطه، حسنه باشد يا سيئه . شود گفته نمي
). ي بين دو موجود سوء از نظر خود آنها َحسَن و زيباست پيوند سّيي

اولياء را هم در مورد خداي سبحان هٴ از اين جهت قرآن آريم، آلم
 .ه و هم در مورد شيطاناستعمال آرد

گيرند  آه در قرب و نزديكي هم قرار مي ١محسوس يا معنوي ء دو شي
وجودي هٴ اين تفاوت، گاهي از لحاظ مرتب. ديگر تفاوت دارند با يك

آه علت، تقّدم وجودي بر معلول دارد و  است، مانند علت و معلول
دي، اگر علة العلل، يعني خداي سبحان باشد، افزون بر تقدم وجو

در اطالق ذاتي و عدم تناهي وجود نيز با ديگران تفاوت دارد؛ 
و گاهي از حيث محل  چون وجود او ذاتي و وجود ديگران عرضي است

چنان . شوند است، مثل دو معلول يا دو سبب آه آنار هم واقع مي
 آه 

 
 

                                                 
يابد چنان آه نياز او  ـ معرفت انسان به امور حسّي زودتر از امور معنوي تحقق مي ١

همانند  از اين رو وضع ابتدايي اين لفظ. آند به امور حسّي نيز زودتر خودنمايي مي
شد،  ه براي امور معنوي ميبراي امور حسي است، ليكن با احساس نيازي آ ساير الفاظ

 .اين لفظ را در قرب و نزديكي معنوي نيز به آار گرفتند



 225

 
گاهي از لحاظ اعتبار است، مانند اين آه دو مطلب را در عالم 

اي خاصّ  نار هم قرار دهيم و از آن نتيجهذهن و اعتبار آ
 .١بگيريم

آنها هٴ هم چنين دو چيزي آه با هم رابطه دارند گاهي رابط
متوافقة االَطراف است و گاهي متخالفة االَطراف؛ بدين معنا آه 
گاهي يك چيز با ديگري همان رابطه را دارد آه آن ديگري با او 

بكر است بكر نيز برادر دارد، همانند ُاخّوت آه اگر زيد برادر 
اي آه يك طرف با ديگري دارد غير از  زيد است و گاهي رابطه

اي است آه طرف مقابل با او دارد، مثل ُاُبّوت و ُبُنّوت آه  رابطه
اّولي . اگر حسن پدر تقي است، تقي پدر حسن نيست، بلكه پسر اوست

ستي دوهٴ رابط آه رابطه طرفيني و تأثير و تأّثر، متقابل است را
آه  نامند چنان آه دومي و محبت، نصرت و اعانت و امثال آن مي
سرپرستي و رهبري هٴ رابط تأثير و تأثر در آن، يك جانبه است

هٴ به معناي رابط به آسر واو ِواليت: اند برخي گفته. گويند مي
آيد، ليكن  به معناي سرپرستي مي به فتح واو نصرت، ولي َواليت

با هم ندارند و هر دو به معناي سرپرستي تفاوتي : اند برخي گفته
 .٢آيد مي

اي آه افراد يك جامعه با هم دارند از سنخ قسم اول و  رابطه
دوم  اي آه خداي سبحان بامخلوقات خود دارد از سنخ قسم رابطه

تواند در مخلوقات خود اثر داشته باشد اما  است؛ زيرا خدا مي
ند و جز تأثير پذيري، توانند در او اثري داشته باش مخلوقات نمي

والي  البته خداي سبحان اين قسم رابطه. توانند بكنند آاري نمي
و جانشينان ) السالم عليهم(را براي پيامبران، ائّمه  سرپرستي

 إّنما ﴿ :آنها جعل آرده است
 
 

                                                 
آما أّن الشّيئين أعم من أن يكونا ... ء مع رابطة بينهما ء وراء شى ـ وقوع شى ١

والرابطة أيضًا أعّم من أن تكون حسنة أو . مختلفين وجودًا أو بلحاظ المحّل واإلعتبار
 .»ولى« مفردات،: ؛ نيز رك)»ولى« ،٢٠٣، ص١٤و ١٣التحقيق، ج(سّيئة 

الِوالية والَوالية نحو الدِّاللة والدَّاللة : ـ الِوالية النصرة والَوالية توّلى األمر وقيل ٢
 ).»ولى« مفردات،(وحقيقته توّلى األمر 
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وليّكم هللا ورسوله واّلذين ءامنوا اّلذين يقيمون الّصلوة ويؤتون 

تر آن را  تر و ضعيف آه مراحل پايين انچن. ١﴾الّزآوة وهم راآعون
 .جعل آرده است... براي حاآم عادل، پدر و مادر و

ريزي است؛ زيرا اگر او  اصلي سرپرست، تدبير و برنامههٴ وظيف
ء زير دست خود را بدون  تدبير نكند و فرد، جامعه يا شي

مثالً اگر حكومت بدون . آيد ريزي رها آند هرج و مرج الزم مي برنامه
ريزي و تدبير باشد بخشي از جامعه از پرخوري به رنج  برنامه

خوري با فقر و مرض دست و  بضاعتي و آم افتد و بخشي ديگر از بي مي
چنان آه ممكن است همان بخش اول نيز گاهي در . آند پنجه نرم مي

آمال برخورداري، اسراف و تبذير باشند و گاهي فقر و فالآت 
اين، اولياي نعم آساني هستند آه از  بنابر. گيرشان شود گريبان

شود و با تدبير  گيري مي هاي الهي تقدير و اندازه برآت آنها نعمت
 .رسد ريزي آنها به موجودات مي و برنامه

به معناي » نعم« هٴ اصل ماد. و أْنُعم جمع نعمت است» ِنَعم«
گواري در زندگي و نيك حال بودن است، خواه در امور مادي  خوش

بر نوع خاّصي از تنّعم و » ِنعمة« .٢در امور معنويباشد يا 
بر نوع » جِلسة« آند، چنان آه برخورداري از نيك حالي داللت مي

، مثًال تأليف ٣[مير جلست جِلسة االي[آند  خاصي از نشستن داللت مي
ديگر نوع خاصي از عيش گواراست آه خداي  قلوب مؤمنان نسبت به يك

واذآروا نعمت هللا عليكم إذ ُآْنتم ﴿ :سبحان با اشاره به آن فرمود
 چنان آه  ٤﴾أعداًء فأّلف بين قلوبكم

 
 

                                                 
آنند  ـ سرپرست شما فقط خدا و رسول اوست و آساني آه ايمان آورده، اقامهٴ نماز مي ١

 ).٥٥سورهٴ مائده، آيهٴ (پردازند  رآوع زآات مي و در حال
و « :أعم من أن يكون فى ماّدى أو معنوّى آما قال تعالي... ـ طيب عيش و ُحسن حال ٢

 ).»نعم« التحقيق،( ٢٠سورهٴ لقمان، آيهٴ » أسبغ عليكم ِنَعمه ظاهرًة وباطنةً 
 ).مانه(ـ والنعمة آالجِلسة للنوع وتدّل علي نوع خاصّ من التنّعم  ٣
هاي شما  ـ به ياد آوريد نعمت خدا را آن هنگام آه دشمن يك ديگر بوديد و بين قلب ٤

 ).١٠٣سورهٴ آل عمران، آيهٴ (الفت ايجاد آرد 
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حالي و  اسالمي نيز نوع ديگري از نيكهٴ بيگانه از جامعهٴ دفع سلط

اذآروا نعمت هللا عليكم إذ هّم قوٌم ... ﴿ :گواري در زندگي است خوش
 .١﴾أن يبسطوا إليكم أيديهم فكّف أيديهم عنكم

اين است آه َانُعم جمع قّلت است و غالبًا ) َانُعم وِنَعم(فرق دو جمع 
شود اما ِنَعم جمع آثرت است و در  در آمتر از ده تا استعمال مي

 .٢شود هاي فراوان استعمال مي نعمت
زند  اي مثال مي قرآن آريم براي آشنايي بيشتر مخاطبان، به قريه

هاي خدا،  تآه داراي اهالي مؤمن باشد و آن اهالي از برخي نعم
و روزي  ﴾مطمئّنة﴿ :امنيت دروني ،﴾ءامنة﴿ :همانند امنيت بيروني

برخوردار باشند، به  ﴾يأتيها رزقها رغدًا من آّل مكانٍ ﴿ :فراوان
و در قبال اين  ﴾فكفرت بأنُعم هللا﴿ :هاي الهي آفر بورزند اين نعمت

 :آفران، به عذاب الهي، يعني خوف و گرسنگي گرفتار شوند
ها به  سپس با برخي توصيه. ٣﴾هللا لباس الجوع والخوف فأذاقها﴿

ابراهيم شاآر : فرمايد هاي الهي مي مؤمنان از جمله شكر نعمت
 .﴾شاآرًا ألنُعمه﴿ :هاي مادي بود آه آنها آفران آردند همين نعمت

 ...:از اين جهت او را برگزيد و به راه مستقيم هدايت آرد
 .٤﴾...اجتباُه وهداه إلي صراط مستقيم﴿

: فرمايد دهد، مي اما وقتي مجموع جوامع انساني را مخاطب قرار مي
 :نه تنها آنچه را در آسمان و زمين است، مسخّر شما گردانيد

هاي  بلكه افزون بر نعمت ﴾سخّر لكم ما في السموات و ما في األرض﴿
 هاي معنوي را نيز بر شما ارزاني  ماّدي، نعمت

 
 

                                                 
آردند تا به شما  ـ به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما، آن هنگام آه گروهي تالش مي ١

سورهٴ مائده، آيهٴ (وتاه آرد دستشان را از شما آ] خداوند[پيدا آنند و ] سلطه[دست 
١١.( 
 .»نعم« ـ التحقيق، ٢
 .١١٢ـ سورهٴ نحل، آيهٴ  ٣
 .١٢١ـ  ١٢٣ـ سورهٴ نحل، آيات  ٤
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بدين ترتيب . ١﴾ِنَعمه ظاهرًة وباطنةً وأسبغ عليكم ﴿ :داشته است

» ال« شود ولي اگر هاي فراوان الهي را شامل مي نعمت» ِنَعم« هٴ واژ
بر سر آن درآيد و شاهد عهد ذهني، ذآري و خارجي وجود نداشته 

را شامل خواهد ) اعم از مادي و معنوي(هاي الهي  باشد جميع نعمت
آن را در بر » مالنع« ماند مگر آن آه شد و نعمتي باقي نمي

 .٢گيرد مي
 

 هاي نظام هستي وليّ نعمت
به ) السالم عليهم(اطهار هٴ در تبيين چگونگي ولي نعمت بودن ائمّ 

 :توان گفت طور خالصه مي
» النعم« همان گونه آه اشاره شد نعمت يا مادي است يا معنوي و

هاي مادي  فيوضات الهي آه همان نعمت. شود هر دو قسم را شامل مي
 آه مدبرات امر در نظام عالم هستند نوي اوست، توسط مالئكهو مع

امام، انسان آاملي است . رسد به بندگان خدا و ساير موجودات مي
آه مالئكه تحت فرمان او قرار دارند و براي انجام هر آاري خدمت 

ما من َمَلكٍ يْهبطه هللا فى أمٍر ما يْهبط له إالّ « :شوند او شرفياب مي
مندي از فيوضات  بنابر اين، بهره. ٣»فعرض ذلك عليهبدأ باإلمام 

آنهاست، اگر در موردي هٴ مادي و معنوي تحت نظر، اراده و اجاز
شوند و  يا موجودي اجازه دادند فرشتگان نيز در آن باره نازل مي

بدين . شوند اگر اجازه ندادند يا مصلحت ندانستند، نازل نمي
خوان نعمت مادي و هٴ ه گسترترتيب اين حضرات، ولي نعمتي هستند آ

معنوي آنان نظام هستي را فراگرفته، همگان از فيوضاتشان 
 .شوند مند مي بهره

 
 
 

                                                 
 .٢٠ـ سورهٴ لقمان، آيهٴ  ١
 .آند افادهٴ عموم مي» ال« جمع ُمحّلي به: گويند ـ اصطالحًا مي ٢
آند ابتدا خدمت  مي اي نيست جز اين آه خدا او را براي آاري آه نازل ـ هيچ فرشته ٣

 ).٣٥٧، ص٢٦بحار، ج(آند  رسد و آن آار را بر او عرضه مي امام زمان مي
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در ) السالم عليهم(اطهار هٴ در جاي جاي اين زيارت شريف وساطت ائم

موضع : هاي معنوي مورد تأآيد قرار گرفته است، مانند نعمت
ّزان العلم، أبواب الرسالة، مختلف المالئكة، مهبط الوحى، خ

اإليمان، محاّل معرفة هللا، معادن حكمة هللا، حفظة سّر هللا، حملة آتاب 
هللا، أوصياء نبىّ هللا، الّدعاة إلي هللا، األدالّء علي مرضات هللا، المظهرين 

 ....مر هللا ونهيه، الي
اين زيارت هٴ هاي ماّدي نيز مورد اشار چنان آه وساطت در نعمت

ل الغيث، بكم ُيْمسك السّماء أن تقع علَي األرض إالّ بكم ينزّ : است
أصلح ما آان فسد من ... بإذنه، بكم ينّفس الهّم ويْكشف الُضّر، بكم

 .١...دنيانا
اين جمله از جمالتي است آه در خود : توان گفت بنابر اين، مي

 .همين زيارت تشريح و تفسير شده است
آمده ) فرجه تعالي هللا عج(صر ع در توقيعات شريف حضرت ولي: بيان ديگر

هضم اين بيان . ٢»نحن صنائع رّبنا والخلق بعد صنائعنا« :است
براي عالمان و انديشوران چندان صعب نيست، ليكن براي سطوح 

 از اين رو تشريح و تبيين آن. متوسط مردم در غايت صعوبت است
اما بياني آه امير . چندان سهل نيست در حّدي آه همگان بفهمند

تر براي  تر و قابل فهم تر، روان دارد، نرم) السالم عليه(عارفان 
هاي خود به سردسته  آن حضرت در جواب يكي از نامه. عموم است

تبهكاران اموي، معاوية بن ابي سفيان، ابتدا با اشاره به 
 :اي از فضايل و آماالت خود و خاندانش به او متذآر شد پاره

دست ! معاويه: گاه فرمود آن .»رآارپاآان را قياس از خود مگي«
ها همانند آسي  نگاري ها بردار آه تو در اين نامه از اين حرف

ها و  بايد از اين لجاجت. هستي آه تيرش به خطا رفته باشد
 دست هٴ ها دست برداشته، تابع و پيرو ما باشي؛ چون ما ساخت شيطنت

 
 

                                                 
 .تواند مادي باشد و هم معنوي ها هم مي ـ البته برخي از اين نعمت ١
ـ ما ساختهٴ مستقيم پروردگار و پرورش يافتهٴ دست او هستيم و نظام هستي ساخته شده  ٢

 ).١٧٨، ص٥٣ار، جبح(و پرورش يافتهٴ دست ماست 
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َفَدْع « اند؛ هپروردگار هستيم و مردم براي ما ساخته و پروريده شد

عنك َمن ماَلت به الرَّمّيُة فإّنا صنائع رّبنا والناس بعد صنائع 
 .١»لنا

 :گويد نهج البالغه ميهٴ شارح معتزلي در شرح اين جمل
آلمات برتري دارد و معنايش از هٴ اين، آالم بزرگي است آه بر هم

پادشاه، آسي يا چيزي است آه هٴ صنيع. تر است جميع معاني عالي
برد و به  او را باال ميهٴ گزيند و قدر و انداز شاه آن را برميپاد

ما : گويد در اين آالم مي) السالم عليه(علي . بخشد او رفعتِ مقام مي
به هيچ آس از افراد بشر بدهكار نيستيم، بلكه مستقيمًا بر سر 

اي وجودندارد اما  پس بين ما و خدا واسطه. ايم الهي نشستههٴ سفر
 .بين آنها و خدا هستيمهٴ ما هستند و ما واسطهٴ ردمردم دست پرو

گفت،  بلند و تندي دارد آه اگر عالمي شيعي آن را ميهٴ گاه جمل آن
 :آن جمله اين است. شد متهم به غلّو مي

اين، مقام بزرگي است آه ظاهرش همان است آه شنيدي اما باطن 
 .٢هستندآنها هٴ خدا و مردم بندهٴ اين آالم اين است آه آنها بند

نظام ) فرجه تعالي هللا عج(آه طبق توقيع شريف حضرت ولي عصر  خالصه اين
است و طبق ) السالم عليهم(اطهار هٴ دست ائمهٴ هستي، پرورش يافت

اطهار هٴ مردم براي ائم) السالم عليه(بيان اميرالمؤمنين 
هر يك از اين دو بيان آه مالحظه . اند پروريده شده) السالم عليهم(

 جايگاه آن ذوات شود 
 
 

                                                 
 .١١، بند ٢٨ـ نهج البالغه، نامهٴ  ١
ـ هذا آالٌم عظيٌم عاٍل علي الكالم و معناه عاٍل علي المعانى و صنيعة المِلك َمن  ٢

ليس ألحٍد من البشر علينا نعمة بل هللا تعالي هوالذى : يقول. يصطنعه المِلك و يرفع قدره
س بأسْرهم صنائعنا، فنحن الواسطة بينهم أنعم علينا فليس بيننا و بينه واسطٌة والنا

و بين هللا تعالي و هذا مقاٌم جليٌل ظاهره ما سمعَت و باطنه أنهم عبيد هللا و أّن الناس 
 ).٢٨، ذيل نامهٴ ١٣٢، ص ١٥شرح نهج البالغهٴ ابن ابي الحديد، ج (عبيد هم 
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نوراني در تنزل فيض الهي روشن خواهد شد؛ چون طبق بيان اول، 

فيض الهي هستند و مطابق بيان دوم غايت و هدف هٴ آنان واسط
هاي  بيان دوم، در روايات ما نمونه. شوند تفضالت او شمرده مي

راجع به امام زمان  ٢رو در دعاي عديله از اين. ١فراواني دارد
 :آمده است) سالمال عليه(

ببقائه بقيت الدنيا وُبيمنه ُرزق الوري و بوجوده ثبتت األرض 
؛ به بقاي او دنيا باقي است، به برآت او خلق روزي ٣والسماء

 .خورند و به وجود او آسمان و زمين پابرجاست مي
 

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

                                                 
 .ـ البته بيان اول، هم توجيه پذير است وهم شواهد روايي دارد ١
اند، ليكن آسي  هر چند آه برخي دعاي عديله را از منشآت علماي بزرگ شيعه دانسته ـ ٢

در صحت واتقان مضامين دعاي مزبور و هماهنگي متن آن با قرآن و سنت خدشه نكرده 
 .است
 .، دعاي عديله١٦٧ـ مفاتيح الجنان، ص ٣



 232

 

نيكوآاران و هٴ و عناصر األبرار؛ و دعائم األخيار؛ واساس و ريش
 .خوبان] ي خيمه[هاي  ستون

 
گيري و  و عصر به معناي عصاره» عصر« هٴ جمع عنصر از ريش» عناصر«

بر وزن ُفنُعل آه گاهي جهت  ُعنُصر.... چيزي استهٴ خارج آردن شير
 .١گويند به ريشه و نسب هر چيزي مي آيد سهولت بر وزن ُفنَعل مي

اري در ِبّر به معناي نيكوآ. است» ِبرّ « هٴ جمع َبّر از ريش» ابرار«
مناسب آن مورد را هٴ آيد و در موارد مختلف، جلو مقابل غير مي

قرآن آريم، ابرار را در مقابل فّجار به آار برده . ٢...دارد
فاجر به . ٣﴾وإّن الفجّار لفي جحيم ٭إّن األبرار لفي نعيم ﴿ :است

تقوا و عدالت، حالت فسق و هٴ گويند آه با گسيختن پرد آسي مي
شود آه با  در مقابل، َبّر به آسي گفته مي. ٤آند يعدوان را ظاهر م

انجام اعمال صالح و به جا آوردن وظايف خود، حالت تقوا و 
 اگر چه ِبّر با َبّر، آه به معناي . ٥آند عدالت را حفظ مي

 
 

                                                 
األصل والنسب ) لعنصرا(و ... استخرجُت ماءه واعتصرُته): َعْصراً (ـ عصرُت العنب ونحوه  ١

المصباح ) (الجمع الَعناِصر(ووزنه ُفْنُعل بضم الفاء والعين وقد تفتح العين للتخفيف و 
 ).»عصر« المنير،

ـ حسن العمل فى مقابل الغير وهذا المعني يختلف باختالف األشخاص والموضوعات  ٢
 ).»برّ « التحقيق،... (والموارد

 ١٣سورهٴ انفطار، آيات (و فّجار در دوزخ هستند  ـ به يقين نيكان در بهشت پر نعمت ٣
 ).١٤و
 التحقيق،(ـ والفجور هو انشقاق فى حالة التقوي والعدالة وظهور الفسق والعدوان  ٤
 ).»فجر«
فاألبرار هم . ـ فاألبرار فى مقابل الفّجار والفاجر َمن فسق وتمايل عن الصالح والخير ٥

ظائفهم فى مقابل هللا المتعال ووالديه وساير الناس اّلذين يعملون عمالً صالحًا ويأتون بو
 ).»برّ « التحقيق،(
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ارتباط با  لغوي بيهٴ خشكي است تفاوت دارد ولي از نظر ريش

ان وسيع و ِبّر به معناي ديگر نيستند؛ زيرا َبّر به معناي بياب يك
 .١هاي اخالقي است وسعت در فضيلت

به معناي ستون خانه و تكيه گاهي است آه » ِدعامة« جمع» دعائم«
از اين رو به رئيس قوم ِدعامة القوم . مانع سقوط آن شود

. ٢شود گويند؛ چون تكيه گاه آنها و مانع انحراف و سقوطشان مي مي
 :آمده است) السالم عليه(در بيانات اميرالمؤمنين 

آه ستوني داشته باشد حفظ  ها را بدون اين آسمان] خداوند متعال[
بغير عمٍد ... آرده، از سقوط نجات داد؛ فسّوي منه سبع سمواتٍ 

 .٣يدعمها
 :همچنين در بيانات آن حضرت آمده است

هايي قرارداده  ها و ستون خداوند براي خير اهلي و براي حق پايه
آنند؛ أال وإن هللا سبحانه قد جعل للخير أهالً  آه آن را حفظ مي

 .٤وللحق دعائم
هاي نيكوآار و اهل خير  جمع خّير است و خّير همان انسان» اخيار«

 .هستند
شود آه بر اثر رجحان  آه مقابل شّر است، به چيزي اطالق مي ،»خير«

شود  و فضيلتي آه در بين افراد متعدد دارد، انتخاب و اختيار مي
اين آه در ادعيه آمده . ٥داراي مراتب نيز خواهد بود و طبعاً 

  ٦»وأعطنى من الخير أفضل مّما أرجو... الّلهم« :است
 
 

                                                 
التوسع فى فعل الخير : ـ الَبّر خالف البحر وتصّور منه التوسّع فاشتّق منه الِبّر، أى ١
 ).»برّ « مفردات،(
ـ ألِدعامة بالكسر ما يستند به الحائط إذا مال يمنعه السقوط ومنه قيل للسيد فى  ٢

 ).»دعم« المصباح المنير،(هو ِعمادهم : امة القوم آما يقالقومه هو دع
 .١٦و ١٥ـ نهج البالغه، خطبهٴ اّول، بند  ٣
 .٢١٤ـ همان، خطبهٴ  ٤
ـ الخير، هو ما يقابل الشّّر، ما يختار وينتخب من بين األفراد ويكون فاضالً وراجحًا  ٥

 ).»خير« التحقيق،(يضًا مراتب و له مراتب آما أن الشّّر ما يكون مرجوحًا ومفضوالً وله أ
، ص ٨٣بحار، ج (عطا آن به من از خير، بهترين چيزي آه اميد آن را دارم ! ـ خدايا ٦

٣٤٣.( 
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 .ناظر به همين مراتب است

معناي عاّمي دارد و مصاديق فراواني » خير« ي ي بدين ترتيب واژه
ايمان و اعمال صالح، امامت : ، مانند١توان ذآر آرد براي آن مي

شفاعت در دنيا و آخرت، علم، حلم، زهد، تقوا، شجاعت،  و هدايت،
و ... عبادت و عبودّيت، سخاوت، قناعت، عفت و حيا، عفو و اغماض،

هر امري آه داراي رجحان و برتري باشد، خواه به عقيده و اخالق 
به » اشارات« در بحث. برگردد يا مربوط به احكام و افعال باشد

 .شود يبرخي از مصاديق خير پرداخته م
خوبان و تكيه گاِه هٴ هاي خيم بنابراين، دعائم االخيار، يعني ستون

اي آه افراد  شود به گونه آنان آه مانع انحراف و سقوطشان مي
خوبان و صالحان قرار هٴ جامعه از برآت وجود آنها در زمر

ستون مانده، فرو  گيرند و اگر آنها نباشند اين خيمه، بي مي
 .افتد مي

 :گويد ن جزايري در فرق ميان ِبّر و خير ميسيد نورالدي
رسد در حالي آه فاعل آن،  ِبّر، همان خيري است آه به ديگران مي

توجه به اين خيررساني و قصد آن را داشته باشد، اما خير، آن 
توجهي  است آه منفعتي به ديگري برسد هر چند آه از روي سهو و بي

 .٢باشد
َاخيار جزو ابرار هٴ ما همابرار از َاخيار هستند اهٴ پس هم

. نيستند، و به اصطالح، نسبت بين اين دو، عموم و خصوص مطلق است
در ابرار، ُحسن فعلي و ُحسن فاعلي با هم جمع است در حالي آه در 

 اخيار حسن فعلي حتمًا وجوددارد اّما ُحسن 
 
 

                                                 
اند در دعا پيشنهاد خاصي ندهيد بلكه از خدا خير طلب  ـ از اين رو دستور داده ١

 .آنيد
ون خيرًا وإن وقع ـ البّر هو الخير الواصل إلي الغير مع القصد إلي ذلك والخير يك ٢

ابو هالل عسكري ). البّر والخير ]الفرق بين[، ٦٧، شمارهٴ ٧١فروق اللغات، ص(عن سهٍو 
، ٣٨٢، شمارهٴ ٩٥معجم الفروق اللغوية، ص: ك.ر. (نيز همين معنا را متذّآر شده است

 ).الفرق بين البّر والخير



 235

 
فاعلي ممكن است وجود داشته باشد و ممكن است وجود نداشته 

 .باشد
اين، ابرار مقامي باالتر از اخيار دارند؛ لذا در اين  بنابر

براي َاخيار و آساني ) السالم عليهم(اطهار هٴ ائمّ : زيارت آمده است
دهند ولي احتمال انحراف و آژي در آنها  آه آارهاي خوب انجام مي

وجوددارد، ِدعامه هستند تا آنها را از انحرافات بازدارند اما 
آنها منتفي يا هٴ روي دربار ه احتمال آجبراي ابرار و نيكان، آ

 .آيند بسيار بعيد است، ريشه، اصل و َنسَب به حساب مي
 

 نيكانهٴ ريش) السالم عليهم(ائّمه 
گونه قابل تصوير  اين) السالم عليهم(اطهار هٴ عنصر ابرار بودن ائمّ 

تفاوت آنان با . ابرار داراي دو ُبعد جسمي و روحي هستند: است
عد روحي است و در ُبعد جسمي فرقي ميان آنها و ديگران در بُ 

ديگر فرقي ندارند، جز در برخي  ها با يك ديگران نيست؛ چون انسان
آه تأثيري در تقسيم ... خواص ظاهري، مانند رنگ، قد، وزن و

گونه افراد با يك سري صفات  روح اين. صالحان و طالحان ندارد
ن روح و شخصيت روحي نيك و پسنديده عجين شده و در حقيقت، تكوّ 

براي » ابرار« هٴ آنها به اين صفات و خصال نيك است و آارُبرد واژ
 .چنين افرادي ناشي از همين اتصاف روحي و معنوي است

هر خير و نيكي و اساس هر خصلت هٴ ريش) السالم عليهم(اطهار هٴ ائمّ 
 إْن ُذآر الخيُر آنتم أّوَله وأصَله وفرَعه« :نيك و پسنديده هستند

در مقام ) السالم عليه(امام باقر . ١»ومعدَنه ومأواه وُمنتهاه
به سلمة بن ُآَهيل و : معرفي منشأ علم به ابومريم انصاري فرمود

 ٢آه دو تن از بزرگان و فقهاي اهل سنت هستند َحَكم بن ُعَتيبه
عالم، علم صحيحي هٴ شرق و غرب دنيا را بگرديد، در هم: بگو
 اندان ما خارج يابيد جز آنچه از خ نمي

 
 

                                                 
 .ـ مفاتيح الجنان، زيارت جامعه ١
 .٢٦٥و ١٥٨، ش١٩٩و ١١٣ـ تحفة األحباب، ص ٢
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شّرقا وغّربا لن تجدا علمًا صحيحًا إّال شيئًا يخرج من « شود؛ مي

 .١»عندنا أهل البيت
به آن دو عالم ) السالم عليه(در پيغام حضرت باقر العلوم 

طغيانگر، علم به عنوان نمونه ذآر شده است وگرنه هر خصلت صحيح 
م بشري، مديون و صفت نيكي ريشه در بيت رفيع آنها دارد و عالَ 

خصال نيك و صفات آمال آن پيشوايان نور است و اساسًا نورانيت و 
 .انساني نيستهٴ حقيقت امامت چيزي جز صفات نيك و خصال پسنديد

هٴ اي مّتصف بود و به واسط بنابر اين، اگر آسي به خصلت پسنديده
ابرار قرار گرفت، از آوثر جوشان امامت هٴ اين اتصاف در زمر

ريشه، اصل و َنسَب ) السالم عليهم(اطهار هٴ ده است؛ چون ائمّ سيراب ش
 .ابرار هستند

 

 ستون اخيار
توان  گونه مي را اين) السالم عليهم(دعائم االخيار بودن ا ئّمه 

 :تعليل آرد
؛ ٢﴾و ما خلقت الجّن واإلنس إالّ ليعبدونِ ﴿ :هدف خلقت، عبوديت است

اگر . مرا عبادت آنندجّن و انس را خلق نكردم جز براي اين آه 
انسان بتواند به اين هدف برسد مسير تكاملي خود را يافته و در 

خوبان و صالحان قرار خواهد گرفت و گرنه گرفتار غوايت و هٴ زمر
 .درندگان مسير سير و سلوك خواهد شدهٴ ضاللت شده، طعم

آند يا مربوط به بينش  خطري آه پويندگان اين مسير را تهديد مي
گردد يا به شهوت  علمي بر ميهٴ ربوط به منش، يا به شبهاست يا م

يعني ممكن است حل نشدن بعضي مباحث و مسايل معرفتي در . عملي
سبب شود ... باب توحيد، معاد، نبوت، قرآن، احكام، حَِكم، اخالق و

آه انسان در مسير عبوديت قرار نگيرد يا اين آه معارف ديني 
 ها  يكن شهوت عملي، خواستهبراي او مبيَّن و واضح باشد، ل

 
 

                                                 
 .٩٢، ص٢ـ بحار، ج ١
بحث »  ...عباد مكرمون« راجع به عبوديت و هدف خلقت، ذيل. ٥٦ـ سورهٴ ذاريات، آيهٴ  ٢

 .خواهد شد
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و تمايالت نفساني رهزن او شود و او را از عبوديت و اطاعت 

هٴ ائمّ . شود بازدارد و گاهي هر دو رذيلت، مانع تحصيل فضيلت مي
در هر دو محور، ميزان و مالك سنجش حق و ) السالم عليهم(اطهار 

 :باطل هستند
و اساسي امام،  به نظر شيعه يكي از شرايط اصلي: محور اّول

افضليت مطلق و همه جانبه است، يعني در تمام جهات بايد از 
. داند ديگران برتر باشد و وجود افضل از امام را هرگز روا نمي

يكي از . بينند در حالي آه اهل سنت، اشكالي در اين جهت نمي
حّتي علومي آه از انبياي گذشته . هاي افضليت، اعلميت است شاخصه

است؛ زيرا ) السالم عليهم(ه، از برآات وجودي ائّمه به ارث رسيد
) السالم عليهم(هٴ ملكوتي، شاگرد ائمّ هٴ انبياي گذشته در آن نشئ

به آن دو عالم ) السالم عليه(از اين رو امام باقر . ١هستند
مطلب صحيح در هر جاي عالم آه پيدا شود « :طغيانگر پيام داد

 .٢»ما داردهٴ ريشه در خان
صلي هللا عليه و (نيز علمشان را از رسول اآرم ) السالم ليهمع(هٴ ائمّ 

 :فرمود) السالم عليه(امام صادق . اند به ارث برده) آله و سلم
داديم،  اگر ما نيز مانند ديگران با رأي و اجتهادمان فتوا مي

گوييم اجتهاد نيست، بلكه آثاري از  آنچه ما مي. شديم هالك مي
علم هٴ است آه ريشه و پاي) و آله و سلمصلي هللا عليه (رسول خدا 

بريم و همان گونه آه مردم  است و ما نسل به نسل آن را ارث مي
آنند،  هاي پس از خود ذخيره و حفظ مي خود را براي نسلهٴ طال و نقر

هاي بعد ذخيره و حفظ  ما نيز اين علوم و معارف را براي نسل
 إّنا لْو آّنا نفتى الّناس « آنيم؛ مي

 
 

                                                 
صلي هللا عليه و آله و (ها، نور نبي اآرم  ـ زيرا گذشت آه قبل از خلقت همهٴ پديده ١

چيز در آن نشئه به آنان ايمان  خلق شد و همه) السالم عليهم(و سپس ائّمهٴ طاهرين ) سلم
أال إّنى عبد هللا وأخو رسوله وصّديقه « :فرمايد مي) السالم عليه(اميرالمؤمنين . آوردند

؛ آگاه باشيد )٣امالي شيخ مفيد، مجلس اول، ح(» األول صّدقته و آدم بين الروح والجسد
تم، در حالي او را آه من بندهٴ خدا، برادر رسول او و اولين تصديق آنندهٴ آن حضرت هس

 .تصديق آردم آه آدم بين روح و جسد قرار داشت
 .٩٢، ص٢ـ بحار، ج ٢
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رأينا وهوانا لكّنا من الهالكين ولكّنها آثاٌر من رسول هللا صّلي ب

هللا عليه و آله و سّلم أصل علٍم نتوارثها آابرًا عن آابٍر َنْكنزها 
 .١»آما َيْكنز الناس ذهَبهم وفضَّتهم

 :فرمايد نيز مي
حديث من حديث پدرم و حديث پدرم حديث جّدم و حديث جّدم حديث 

از برادرش امام حسن و امام حسن از پدرش امام حسين است و او 
حديث اميرالمؤمنين ] در نهايت[امير المؤمنين گرفته است و 

است و احاديث رسول ) صلي هللا عليه و آله و سلم(حديث رسول خدا 
 چيزي جز آالم خداي سبحان نيست؛) صلي هللا عليه و آله و سلم(هللا 
يث جّدى حديث الحسين حديثى حديث أبى و حديث أبى حديث جّدى وحد«

وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أميرالمؤمنين 
عليهم السالم وحديث أميرالمؤمنين حديث رسول هللا صّلي هللا عليه و 

 .٢»آله و سّلم وحديث رسول هللا قول هللا عّز وجلّ 
چيزي از خودشان ندارند و ) السالم عليهم(اطهار هٴ بنابر اين، ائمّ 

م آنها اجتهاد و استنباط مصطلح نيست، بلكه علوم الهي حتي علو
ارث ) صلي هللا عليه و آله و سلم(است آه نسل به نسل از رسول خدا 

. توان آالم يكي از آنها را به ديگري نسبت داد لذا مي. اند برده
 :در بعضي از زيارات جامعه آمده است

ا براي شما ؛ آتاب خود ر٣»ورثكم آتابه وخّصكم بكرائم التنزيل«
 .هاي قرآن را مخصوص شما گردانيد به ارث وانهاد و آرامت

 
 
 

                                                 
 .٣١٩ـ بصائر الدرجات، ص ١
 .٥٣، ص١ـ اصول آافي، ج ٢
 .٢٠٧، ص٩٩ـ بحار، ج ٣
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وما وّر ثك هللاُ من « :ديگران فرمودندهٴ در حالي آه خود آنان دربار

؛ خداي متعال يك حرف از آتاب خودش را به تو ارث ١»آتابه حرفاً 
مانع اصلي انحراف ) السالم عليهم(اطهار هٴ بدين ترتيب ائمّ . نداد

 .لمي و عقيدتي نيكان هستندع
. داند در اين بخش نيز شيعه عصمت را شرط امام مي: محور دوم

معصوم، آسي است آه در تمام مّدت عمر از گناه، خطا، سهو و 
بنابر اين، آنها سالكاِن معصومي هستند آه . نسيان برآنار باشد

هاي  نه تنها با سلوك خود، راه تاريك را روشن و فراز و نشيب
نمايانند و ديگران در پناه روشنايي انوار تابان  ر را ميمسي

أدالّء علي ... و رضيكم« :يابند آنها راه حرآت خود را باز مي
هاِي برتِر چگونه بودن و  ، بلكه الگوهاي عملي و نمونه٢»صراطه

 .٣»والمثل األعلي« :چگونه زيستن هستند
هٴ ان رتباز سوي ديگر، سالكان اين مسير مراتبي دارند و صاحب

باالتر، راهنماِي سالكان مراحل پايين تر هستند و آنها را در 
بنابراين، ديگران نيز . آنند رسيدن به مقصد، آمك و دستگيري مي

آن هستند اما هٴ خير و خوبي و ستون خيمهٴ به سهم خود استوان
نهايي آن، آه احتياج به آمِك آسي ندارد و مستقيمًا از هٴ مرحل

 .آند، مخصوص آن ذوات مقدس است استفاضه مي منبع فيض ربوبي
افزون بر اين، آنها . آنچه گفته شد مربوط به هدايت تشريعي بود

 .٤نيكان هستندهٴ هاي تكويني خود نيز ستون خيم با هدايت
ها و عمودهاي اين خيمه  ستون) السالم عليهم(بنابراين، ائمه 

 .توار استنيكان برپا و اسهٴ هستند آه به برآت وجودشان خيم
 
 
 

                                                 
 ).خطاب امام صادق عليه السالم به ابوحنيفه( ٢٩٣، ص٢ـ بحار، ج ١
 ).زيارت جامعه(اط خودش پسنديد راهنماياني بر صر] به عنوان[ـ خداوند شما را  ٢
 .ـ همان ٣
 .گيرد اي مناسب مورد بحث قرار مي ـ هدايت تكويني در فقره ٤
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 اشارات

 

 برخي از مصاديق ِبرّ  ـ ١
شود عبارت  برخي از مصاديق ِبّر آه انسان به آمك آن جزو ابرار مي

 :است از
ايمان به خدا، ايمان به قيامت، ايمان به فرشتگان، آتب آسماني 
و انبياي پيشين، انفاق مالي، بر پاداشتن نماز، پرداختن زآات، 

ليْس البِرَّ أن ﴿ ؛...شدايد و تنگناها ووفاي به عهد، صبر در 
ءامن باهللا  ُتوّلوا ُوجوهكم ِقبَل المشرق والمغرب ولكّن البِرَّ من

واليوم االخر والمالئكة والكتاب والنبيين و َءاتي المال علي حُبّه 
ذوي القربي واليتامي والمساآين و ابن السبيل والسائلين و في 

زآوة والموفون بعهدهم إذا الرقاب وأقام الصلوة و َءاتي ال
عاهدوا والصابرين في البأساء والضّراء وحين البأس ُأولئك الذين 

 .١﴾صدقوا و ُأولئك هم المتقون
 

 برخي از مصاديق خير ـ ٢
برخي از روايات مصاديقي از خير را مشخص آرده است آه به چند 

 :نمونه از آن اشاره مي شود
 
 
 

                                                 
ـ نيكي آن نيست آه چهرهٴ خود را به سمت مشرق و مغرب بگردانيد و لكن بّر و نيكي  ١

ايمان به خدا، روز قيامت، مالئكه، آتاب و پيامبران بياورد و مال ] آسي[آن است آه 
ها، بينوايان، در راه ماندگان، سائالن  به خويشاوندان، يتيم با آن آه دوست دارد را
بردگان بدهد، اقامهٴ نماز آند، زآات بپردازد، هنگامي آه وعده ] براي آزادي[و 

. دستي و جنگ و درگيري شكيبا باشند ها، تنگ دادند به عهد خويش وفا آنند، در سختي
 ).١٧٧سورهٴ بقره، آيهٴ (د و آنان همان پرهيزگارانند آنان آساني هستند آه راست گفتن
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 :...قال الباقر عليه السالم. داري روزه، صدقه، شب زنده) الف
قال عليه . نعم جعلُت فداك: قلتُ  إن شئَت أخبرُتك بأبواب الخير«

الّصوم ُجّنٌة والّصدقة تذهب بالخطيئة وقيام الّرجل فى جوف  :السالم
اگر بخواهي :... فرمود) السالم عليه(؛ امام باقر ١»الّليل يذّآر هللا

فدايت شوم، بله : گفتم. دهم هاي خير را به تو نشان مي دروازه
آند  روزه سپر آتش است، صدقه گناه را زايل مي: فرمود. خواهم مي

و بيداري و عبادت آردن در دل شب، انسان را به ياد خدا 
 .اندازد مي
از مردي آوفي آه بر ) السالم عليه(امام باقر . غسل در ُفرات) ب

غسل او وارد شده بود سئوال آرد آيا روزي يك بار در فرات 
در هر : فرمود. نه: هر جمعه چطور؟ گفت: فرمود. نه: آني؟ گفت مي

: سالي يك بار چطور؟ گفت: فرمود. نه: ماه يك بار چطور؟ گفت
 .٢تو از خير محروم هستي ؛»إّنك لمحروم من الخير« :فرمود. نه
روايت قبل امام هٴ در ادام). السالم عليه(زيارت امام حسين ) ج

هٴ ها را از آن مرد آوفي دربار همان سئوال) السالم عليه(باقر 
آرد و وقتي از او جواب منفي ) السالم عليه(زيارت امام حسين 

 .٣»إّنك لمحروم من الخير« :شنيد، فرمود
ليس الخير « :قال علّى عليه السالم. علم، عمل، حلم و عبادت) د

أن يكثر مالك وولدك ولكّن الخير أن يكثر علمك وعملك وأن يعظم 
؛ خير اين نيست آه مال و ٤»ك وأن تباهي الّناس بعبادة رّبكحلم

فرزند تو زياد شود، بلكه خير اين است آه علم و عملت افزون 
گردد و حلمت زياد شود و بتواني با عبادت پروردگارت بر مردم 

 .مباهات آني
 
 
 

                                                 
 .٣٩٢، ص ٦٦ـ بحار، ج  ١
ظاهرًا غسل در ُفرات از آن جهت مورد توجه و . ٦٤٨٨، مسلسل ٢٥٩، ص٥ـ وسائل، ج ٢

را زنده ) السالم عليه(قرار گرفته آه ياد امام حسين ) السالم عليه(توصيهٴ امام باقر 
 .دارد مي نگه
 ـ همان ٣
 ).با اندآي تفاوت( ٩٤؛ نهج البالغه، حكمت ٤٠٩، ص ٦٦بحار، ج ـ  ٤



 242

 
إّن أْعجل « :قال رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم. رحمهٴ صل) ه

؛ خيري آه بيش از هر چيز در ثواب آن ١»ير ثوابًا صلُة الَرحِمالخ
 .ي َارحام است ي تعجيل مي شود، صله

؛ ٢»رأس الخير الّتواضع ...« :قال الصادق عليه السالم. تواضع) و
 .منشأ هر خيري تواضع است

 :قال المجتبي عليه السالم. شكر بر نعمت و صبر بر مصيبت) ز
؛ ٣»ه الشّكر مع الّنعمة والّصبر علي الّنازلةالخير اّلذى ال شّر في«

شكر گزاري هنگام : شّر ندارد دو چيز استهٴ خيري آه هيچ آميز
 .نعمت و صبر و استقامت هنگام مصيبت

در روايتي آه از . شكر، رحمت، بهشت و آفايت مهماتهٴ سجد) ح
ي شكر رسيده، رحمت  ي سجدههٴ دربار) السالم عليه(امام صادق 

از مصاديق خير شمرده شده ... ، بهشت، آفايت مهمات وپروردگار
 .٤است
) السالم عليه(خيثمه بر امام باقر ). السالم عليهم(حّب اهل بيت ) ط

هاي شيعيان  حّب ما اهل بيت در دل: امام به او فرمود. وارد شد
گردد، ما را دوست  شود و محبت ما به آنها الهام مي ما القا مي

آنند، در حالي آه نه ما را  را تحّمل مي مي دارند و فضايل ما
اين برآات از آن رو است آه . اند اند و نه آالم ما را شنيده ديده

يا خيثمة إّن شيعتنا أهل « ي خير آرده است؛ ي خدا به آنان اراده
البيت يقذف فى قلوبهم الحّب لنا أهل البيت وُيلَهمون حّبنا أهل 

مايأتيه من فْضلنا ولْم َيَرنا ولْم البيت وإّن الّرجل ُيحّبنا ويحتمل 
 .٥»...َيسْمع آالمنا لما يريد هللا به من الخير

 
 
 

                                                 
 .١٢١، ص ٧١ـ بحار، ج  ١
 .١٢٣، ص ٧٢ـ همان، ج  ٢
 .١٠٦، ص ٧٥ـ همان، ج  ٣
 .٢٠٥ص  ٨٣ـ همان، ج  ٤
 .١٥١، ص٢٤ـ همان، ج ٥
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ُجعل الخيُر آلُّه فى بيٍت وُجعل « :عن الصادق عليه السالم. زهد) ي

؛ تمام خير در خانه اي قرار داده ١»مفتاُحه الّزهد فى الّدنيا
ي در شرح اين مجلسهٴ مرحوم عالم. شده و آليد آن، زهد در دنياست

علتش آن است آه زهد در دنيا سبب حصول جميع : حديث مي گويد
 .گردد هاي علمي و عملي مي سعادت

. عبادت خالصانه، پاداش اعمال، اجابت دعا و انصاف با مردم) ك
خداي متعال به حضرت آدم : فرمود) السالم عليه(امام باقر 

مه براي تو جمع وحي آرد آه من خير را در چهار آل) السالم عليه(
يكي از آنها براي من و ديگري براي تو و سومي رابط : ام آرده

أوحي هللا « ميان من و تو و چهارمي رابط ميان تو و مردم است؛
يا آدم إّنى أجمع لك الخير آّله فى : تعالي إلي آدم عليه السالم

واحدٌة منهّن لى، وواحدٌة لك، وواحدٌة فيما بينى : أربع آلماتٍ 
 .»، وواحدٌة فيما بينك وبين الّناسوبينك

مرا عبادت آني و چيزي را شريك : اما آن آه مال من است اين آه
 .»فأّما اّلتى لى فتعبدنى وال تشرك بى شيئاً « من قرار ندهي؛

پاداش اعمال تو را، برآوردن شديدترين : آنچه مال توست اين آه
جازيك بعملك وأّما اّلتى لك فأُ « دهم؛ نيازمندي و حاجتت قرار مي

 .»أحوج ماتكون إليه
تو دعا آني و من اجابت : آن آه رابط ميان من و توست اين آه

 .»وأّما اّلتى بينى وبينك فعليك الّدعاء وعلىّ اإلجابة« آنم؛
راضي شوي براي : و اما آنچه رابط ميان تو و مردم است اين آه

نك وبين وأّما اّلتى بي« مردم آنچه را آه براي خودت راضي هستي؛
 .٢»الّناس فترضي للّناس ما ترضي لنفسك

تمام خير : فرمود) السالم عليه(علي . خودهٴ شناخت قدر و انداز) ل
 در اين است آه انسان 

 
 

                                                 
 .٤٩، ص ٧٠ـ بحار، ج  ١
 .٢٦ص  ٧٢ـ همان، ج  ٢
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قدر و منزلت خويش را بداند و در جهالت انسان همين بس آه 

إّن الخيَر آلَّه فيمْن عرف « منزلت و جايگاه وجودي خود را نشناسد؛
مرحوم ابن ميثم . ١»وآفي بالمرء جهًال أن ال َيعرف قْدرهقْدره 

 :گويد مي) شارح نهج البالغه(
منظور آن است آه انسان نداند در مقايسه با ساير مخلوقات از 
چه جايگاهي برخوردار است و براي چه خلق شده است و چه چهارچوب 
و وظايفي در آتاب الهي و سنت انبياي خدا برايش تعيين شده 

 .٢است
ي  ي در پاسخ به نامه) السالم عليه(امام صادق . تقواي الهي) م

آسي آه : مفّضل پس از سفارش به تقوا و بعض امور ديگر فرمود
تقواي الهي پيشه آند به اذن خدا خود را از آتش نجات داده و 

خير رسيده است و آسي آه در مقام اندرز هٴ در دنيا و آخرت به هم
. قيقت براي موعظه، سنگ تمام گذاشته استامر به تقوا آند، در ح

خداوند با رحمت خويش، ما را از مّتقين : گاه در مقام دعا گفت آن
فإّنه من يّتق هللا فقد أحرز نفسه من النار بإذن هللا  ...« قرار دهد؛

وأصاب الخير آّله فى الدنيا واآلخرة ومن أمر بالتقوي فقد أبلغ 
 .٣»نالموعظة، جعلنا هللا من المّتقي

عبدالعظيم حسني از امام . رحمت الهيهٴ قرارداشتن در داير) ن
نقل آرده آه معناي رجيم بودن شيطان اين است ) السالم عليه(هادي 

با لعن و نفرين است و از مواضع خير مطرود و هٴ آه او سنگسار شد
معني الرجيم أّنه مرجوم باللعن، مطرود من « محروم گشته است؛

 .٤»مواضع الخير
 
 
 

                                                 
 .١٠٠، ص٢ـ بحار، ج  ١
 .١٠١ـ همان، ص ٢
 .٢٨٦، ص ٢٤ان، ج ـ هم ٣
 .٢٤٢، ص ٦٠ـ همان، ج  ٤
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مجاهد بن َجْبر، آه از بزرگان تفسير و . آفالت و تربيت صحيح) س

هاي خداي متعال به علي بن ابي طالب  از نعمت: گويد علم است، مي
هاي خير او به آن حضرت اين است آه در  و اراده) السالم عليه(

مند بودن  آودآي آن حضرت، قريش گرفتار قحطي شد و به سبب عائله
به ) السالم عليه(علي ] ّيار به آفالت عباس وجعفر ط[ابوطالب 

لذا از . درآمد) صلي هللا عليه و آله و سلم(آفالت رسول اآرم 
 .١آودآي در دامان آن حضرت پرورش يافت

. آنچه از مصاديق خير ذآر شد مربوط به امور معنوي بود: تذآر
در امور مادي و مال نيز استعمال » خير« افزون بر اين، عنوان

 :ستشده ا
؛ اگر ميت خيري باقي گذاشت، آه منظور، مال ٢﴾إن ترك خيراً ﴿

؛ انسان محبت شديدي به خير ٣﴾و إّنه ِلحُّب الخيِْر َلشديد﴿ .است
 .از مصاديق آن است... مال وحيات و. دارد

؛ اگر خيري به انسان برسد بخل ٤﴾و إذا مسّه الخيُر َمُنوعاً ﴿
 .تمال يكي از مصاديق بارز آن اس. ورزد مي
؛ شما را با شر و خير ٥﴾و نبلوآم بالشّّر والخير فتنة﴿
داري از مصاديق روشن خير است چنان آه فقر از  مال. آزماييم مي

 .مصاديق روشن شّر است
 ٭ ٭ ٭

 
 
 

                                                 
 .٢٠٨، ص ١٨ـ بحار، ج  ١
 .١٨٠ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ٢
 .٨ـ سورهٴ عاديات، آيهٴ  ٣
 .٢١ـ سورهٴ معارج، آيهٴ  ٤
 .٣٥ـ سورهٴ انبياء، آيهٴ  ٥
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 .و ساسة العباد؛ و سياستمداران بندگان

 
مثل (جمع سائس، اسم فاعل ساَس َيسُوُس از مصدر سياست است » ساسة«

سياست در لغت به معناي تدبير چيزي و به مصلحت ). لقالة و قائ
اين معناي عاْم شامل تدبير امور شخصي، . ١آيد آن اقدام آردن مي

شود، ولي در اينجا به  تدبير منزل و تدبير امور اجتماعي مي
ظاهرًا همان تدبير اجتماع و » العباد« ساسة بههٴ اضافهٴ قرين
 .٢آن مراد استهٴ ادار

عبد بودن نهايت تذللي است . است» َعَبدَ « هٴ از ريشعباد جمع عبد 
دهد، در صورتي آه اين  آه انسان در مقابل موال از خود نشان مي

اين تذلل گاهي تكويني است، . اظهار تذّلل همراه با اطاعت باشد
، ٣﴾إْن آّل َمن في السموات واألرض إال َءاتي الرحمِن عبداً ﴿ :مانند

قل إّنما ُأمرت أن ﴿ :اه است، مثلگاهي با اختيار تشريعي همر
هاست،  وگاهي با جعل و قرار داد بين انسان ٤﴾أعبد هللا وال ُأشرك به

 : مانند
 
 

                                                 
 ،٢٩٥المصباح المنير، ص(دّبره وقام بأمره ): سياسةً ) (يسوسه(زيد األمر ) ساس(ـ  ١
 ).»سوس«
ـ حكما، حكمت را به دو دستهٴ نظري و عملي تقسيم آرده، براي هر آدام از اين دو  ٢

اقسام حكمت نظري عبارت است از الهيات، رياضيات، طبيعيات . اند نيز اقسامي قائل شده
آه تهذيب اخالق، تدبير منزل، سياست ُمُدن و جامعه در اقسام حكمت  چنان. و منطقيات

 ).١٤١و  ١٢٣، ص١مختوم، شرح حكمت متعاليه، جرحيق : رك(عملي داخل است 
سورهٴ مريم، (آيد  ها و زمين نيست جز آن آه بنده وار به سوي خدا مي ـ آسي در آسمان ٣

 ).٩٣آيهٴ 
سورهٴ رعد، آيهٴ (من مأمور هستم آه خدا را عبادت آنم و به او شرك نورزم : ـ بگو ٤
٣٦.( 
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گونه موارد نه تشريع  در اين. ١﴾الحّر بالحّر والعبد بالعبد﴿

عبادت، عمل و . است، نه تكوين، بلكه قرارداد اجتماعي محض است
 .ياندنما حرآتي است آه اين تذلل را مي

خّروا سجّدًا ﴿ :آشي قرار دارد در مقابل عبادت، استكبار و گردن
 ٣﴾ال يستكبرون عن عبادته﴿ ،٢﴾وسبّحوا بحمد رّبهم وهم ال يستكبرون

إّن الذين ﴿ :و از ِاباآنندگان عبادت، تعبير به مستكبر آرده است
بدين ترتيب عبد، آسي است آه اعمال . ٤﴾...يستكبرون عن عبادتي

 .زند همراه با اطاعت از مولي، از او سر ميو حرآات 
 

 نياز جامعه به حكومت
ها و نوراني آردن  هدف نهايي از وحي و تشريع الهي، هدايت انسان

 :آنهاست
يهدي به هللا من اتبع رضوانه سبل السالم ويخرجهم من الظلمات إلي ﴿

آتاب مبيني از جانب [ ؛٥﴾النور بإذنه ويهديهم إلي صراط مستقيم
آن هر آسي را آه در پي هٴ تا به وسيل] ند عاَلم نازل شدخداو

هاي سالمت هدايت آند و به فرمان  تحصيل رضاي او باشد به راه
ها به سوي نور ببرد و به راه راست  خود، آنها را از تاريكي

 .هدايتشان آند
شود، نظير  ساير مسايلي آه گاهي به عنوان اهداف رسالت مطرح مي

 رفع 
 
 

                                                 
سورهٴ بقره، آيهٴ ] (بايد قصاص شود[رده ـ آزاد در برابر آزاد و برده در مقابل ب ١

١٧٨.( 
آنند و گردن  افتند و پروردگارشان را با حمد و تسبيح ياد مي آنان به رو مي ـ سجده ٢

 ).١٥سورهٴ سجده، آيهٴ (آنند  فرازي نمي
 ).١٩سورهٴ انبياء، آيهٴ (آنند  ـ از عبادت خدا گردن آشي نمي ٣
التحقيق، : ك.ر). ٦٠سورهٴ غافر، آيهٴ ... (رزندو ـ آساني آه از عبادت استكبار مي ٤
 .»عبد« .١٤، ص٨ج
 .١٦ـ سورهٴ مائده، آيهٴ  ٥
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و امثال آن، اهداف متوسط رسالت است آه در  ٢قسطهٴ اقام ،١اختالف

 .گيرد مسير آن هدف اصلي و نهايي قرار مي
آه ) السالم عليهم(طاهرين هٴ انبيا و ائمهٴ بنابراين، آار اصلي هم

اهداف رسالت هستند، نوراني آردن بندگان خداست و هٴ آنند تعقيب
تاي همين هدف واال اي است آه در راس آتاب آسماني ابزار و وسيله

 :گيرد مورد استفاده قرار مي
؛ ٣﴾آتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلي النور﴿

ها  آن مردم را از تاريكيهٴ آتابي بر تو نازل آرديم تا به وسيل
 .به نور هدايت آني

 :نيز فرمود) السالم عليه(موساي آليم هٴ خداوند دربار
أن أخرج قومك من الظلمات إلي و لقد أرسلنا موسي باياتنا ﴿

و به [؛ موسي را با آيات خود فرستاديم ٤﴾النور وذّآرهم بأّيام هللا
ها به نور و روشنايي  تا اّمت خود را از تاريكي] او دستور داديم

 .هدايت آن و ايام هللا را به آنان ياد آور باش
هت آه در اين آيه به آن اشاره شده، از آن ج» ايام هللا« تذآر به

رسيدن به اين هدف هٴ جزو وظايف آليم الهي قرار گرفته آه زمين
پس هر چيزي . آند مقدس را فراهم آرده، براي نيل به مقصد آمك مي

 برد اين هدف نقش داشته  تواند در پيش آه مي
 
 

                                                 
فبعث هللا النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين ... «ـ  ١

پس خداوند، پيامبران را برانگيخت تا بشارت دهنده و ... ؛ »الناس فيما اختلفوا فيه
و با آنان آتاب نازل آرد تا ميان مردم در چيزهايي آه اختالف  ]باشند[انذارگر 

 ).٢١٣سورهٴ بقره، آيهٴ (دارند، حكم آند 
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس «ـ  ٢

هاي روشن فرستاديم و با آنان آتاب و  ؛ پيامبرانمان را با بّينات و دليل»بالقسط
سورهٴ حديد، (حق و باطل نازل آرديم تا مردم قيام به قسط و عدل آنند  ميزان سنجش

 ).٢٥آيهٴ 
 .١ـ سورهٴ ابراهيم، آيهٴ  ٣
 .٥ـ سورهٴ ابراهيم، آيهٴ  ٤
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مانند . گيرد قرار مي) السالم عليهم(باشد، در اختيار انبيا 

و صورت، سخاوت، تنّظف، صبر و معجزه، عصمت، طيب مولد، ُحسن صوت 
چنين نداشتن نقص عضو و هر چيزي آه موجب تنفر  ساير آماالت و هم
 .١...گردد و و انزجار مردم مي

امور جامعه از مواردي است هٴ گرفتن ادار تشكيل حكومت و به عهده
اي دارد، بلكه در  آننده ها نقش تعيين آه نه تنها در هدايت انسان

كام و آيات الهي و نجات آنها از انزوا، جهت زنده ماندن اح
اندراس، دفن شدن و محبوس گشتن در آتب و آتابخانه از سهم 

البته مآل و بازگشت احياي احكام و آيات . اي برخوردار است ويژه
توضيح اين . بشري استهٴ الهي نيز هدايت، حمايت و احياي جامع

 :شود مطلب طي چند نكته بيان مي
حَِكم هٴ ي نصايح و مواعظ محض نيست، بلكه مجموعدين، تنها برخ ـ ١

جامعه در تمام شئون اعتقادي، هٴ و احكامي است آه به منظور ادار
از سوي خداي سبحان وضع ... اخالقي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و

تواند سعادت فرد و  اين حَِكم و احكام اگر اجرا شود مي. شده است
گفتار متوقف گردد از هٴ وزجامعه را تأمين آند اما اگر در ح

 .چنين رسالتي بر نخواهد آمدهٴ عهد
ها  ها، آه به اختالف در استعدادها و قابليت اختالف بين انسان ـ ٢

توان  رو نه مي از اين. گردد، امري طبيعي، بلكه ضروري است برمي
توان آن را  توقع داشت آه اين اختالفات به وجود نيايد و نه مي

حل عاقالنه، اين است آه به اين اختالفات فكري راه . از بين برد
 .اي سروساماني داده شود تا موجب هرج و مرج نگردد و سليقه

انديشي، انذار و تبشير براي اجراي  گويي، مصلحت تنها مسأله ـ ٣
آند، بلكه همراه انذار و  احكام و حل و فصل اختالفات آفايت نمي

 تبشير، قدرت و تواني نيز 
 
 

                                                 
افزون بر اين . ـ براي بسياري از اينها رواياتي در جوامع روايي ما ذآر شده است ١

 .آه ادّلهٴ عقلي نيز مؤّيد آن است
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تا بتواند در آنار خير خواهي، مصلحت انديشي و  الزم است

گري اقدام عملي آند و گرنه بدون چنين ضمانت اجرا،  نصيحت
قوانين شرعي، زنداني آتاب و محاورات علمي و گفتگوي سمينارها 

در نتيجه شريعت، شريعِت آامل نخواهد . ها خواهد شد و آنفرانس
به دست گرفتن  اين ضامن اجرا، چيزي جز تشكيل حكومت و. بود

 .حاآميت نيست
اصل ضرورت تشكيل حكومت براي نجات از هرج و مرج : نتيجه اين آه

گونه بحث و اختالفي نيست، هر چند آه در تعيين  اجتماعي، جاي هيچ
 .شكل حكومت يا تعيين حاآم بحث و گفتگوي فراواني وجوددارد

اجراي فهمد آه اگر تشكيل حكومت و  هر عقل سالمي اين نكته را مي
قوانين، متولي خاص نداشته باشد و هر آسي آه زودتر اقدام آرد 
و جلو افتاد متولي اجرا باشد نه تنها هرج و مرج از بين 

رود، بلكه اوضاع، نسبت به زمان قبل از نزول احكام نيز  نمي
هٴ از اين رو راه حل صحيح آن است آه آورند. ١تر خواهد شد وخيم

نيز باشد و قضا و حكم در صحت و سقم  حكم، مجري و ناظر بر اجرا
او باشد و ديگران هم تحت زعامت او عمل هٴ اجرا نيز بر عهد

 .آنند
بدون تشكيل حكومت و به دست گرفتن نظام : شود اين آه گفته مي

اداري جامعه، بسياري از آيات قرآن آريم، نظير آيات مربوط به 
عمل نيست و قابل اجرا و ... حدود، ديات، قصاص، قضا، جهاد و
ماند و بس، سّرش همين است؛ چون  فقط ثواب تالوت آن براي قاري مي

اين گونه آيات مانند ساير آيات قرآن آريم هميشه زنده است و 
از اين رو تشكيل حكومت در هر عصري . اختصاص به عصر خاصي ندارد

حيات و اجراي چنين آياتي هٴ ادامهٴ الزم است تا در پناه آن زمين
 .ودفراهم ش

 
 
 

                                                 
اي از معتقدان به شريعت الهي براي حفظ احكام خدا  زول احكام، عدهـ چون بعد از ن ١

اي نخواهد  آنند در حالي آه اگر احكام الهي نازل نشده باشد چنين انگيزه قيام مي
 .داشت
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 شرط اصلي سياستمدار
گر به استوارترين راه سعادت  و هدايت ١قرآن آريم مبّين هر چيزي

از سوي ديگر تبيين اصول سياست و اجراي صحيح آن يكي از . ٢است
صلي هللا (از اين رو رسول خدا . هاي هدايت بشري است ترين راه عمده

آن است، تحت و مجري احكام  ٣آه مبّين قرآن) عليه و آله و سلم
تعليم و تأديب الهي و تأييد و تسديد فرشتگان قرار گرفت و 

او زد هٴ را بر سين ٤﴾إّنك َلعَلي خُُلٍق عظيم﴿ گاه آه مدال افتخار آن
. آن شودهٴ زمام امور جامعه به وي سپرد تا سياستمدار و گردانند

در مقابل، امت مأمور شدند تا با اطاعت از دستورهاي او به 
 :فرمود) السالم عليه(امام صادق . سندمقصد بر

 :إّن هللا عّز وجل أّدب نبّيه فأحسن أدبه، فلّما أآمل له األدب قال
ثّم فّوض إليه أمر الدين واألُمة ليسوس  ﴾وإّنك لعلي خُلٍق عظيم﴿

ما ءاتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه ﴿ :عباده، فقال عز وجل
ليه و آله و سّلم آان مسدَّدًا موّفقًا وإّن رسول هللا صّلي هللا ع ﴾فانتهوا

ٍء مّما يسوس به الخلق  ي فى شى مؤّيدًا بروح القدس اليزّل واليخطي
فتأّدب بآداب هللا؛ خداي عز وجّل پيغمبرش را ادب آرد و نيكو ادب 

تو آراسته : آرد، وقتي آه تأديب او را به آمال رساند، فرمود
 مت را به اخالق عظيم هستي، سپس امر دين و ا

 
 

                                                 
را بر تو نازل آرديم آه بيانگر هر  ؛ ماقرآن»ء شي نزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكلّ «ـ  ١

شامل همه » ء آل شي« است آه حداقل داللت آيه، اين. )٨٩سورهٴ نحل، آيهٴ (چيزي است 
 .شود نيازهاي هدايتي انسان مي

؛ به راستي آه اين قرآن به استوارترين »إّن هذا القرءان يهدي للتي هي أقوم«ـ  ٢
 ).٩سورهٴ اسراء، آيهٴ (آند  راه، هدايت مي

را بر تو نازل ) آنقر(؛ ما ذآر »أنزلنا إليك الذآر لتبين للناس ما نّزل إليهم«ـ  ٣
سورهٴ نحل، آيهٴ (شود  آرديم تا براي مردم تبيين آني آنچه را آه به سوي آنها نازل مي

٤٤.( 
 .٤ـ سورهٴ قلم، آيهٴ  ٤
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به او واگذارد تا بندگان او را سياست و رهبري آند و به امت 

آنچه را آه رسول به شما داد بگيريد و آنچه آه شما : نيز فرمود
) السالم عليه(آنگاه امام . را از آن نهي آرد بر حذر باشيد

روح هٴ به وسيل) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول خدا : فرمود
از اين رو در سياست و . وفق و مؤّيد شده بودالقدس استوار، م

 .١رهبري امت دچار لغزش و خطا نشد
 

 سياستمداران بندگان
با دو ) السالم عليهم(ائّمه اطهار هٴ دربار» ساسة العباد« هٴ جمل

 :مقّدمه قابل تحليل است
صلي هللا (جان رسول هللا هٴ به منزل) السالم عليه(اميرالمؤمنين  ـ ١

آنچه را آه . ٢﴾وأنفسنا وأنفسكم﴿ :بوده است) سلمعليه و آله و 
فرمود، آن حضرت  القا مي) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم 

آرد و در حقيقت او نيز تحت تعليم  بدون آم و آاست دريافت مي
 .به نام او نيز زده شد» خلق عظيم« پر افتخارهٴ الهي بود و سك

هٴ هم) السالم عليهم(اطهار ٴ هبه مقتضاي نور واحد بودن ائمّ  ـ ٢
) السالم عليه(آنها در شرايط عمومي امامت، همانند اميرالمؤمنين 

فما فّوض هللا إلي رسوله صّلي هللا « :برخوردار از ودايع رسالت هستند
آنها نيز : به بيان ديگر. ٣»عليه و آله و سّلم فقد فّوضه إلينا

بوده، تحت ) له و سلمصلي هللا عليه و آ(جان رسول خدا هٴ به منزل
 تعليم و تأديب الهي و با تأييد و تسديد فرشتگان به مقام 

 
 

                                                 
تنها خوش اخالقي در » خلق عظيم« شود ضمنًا از اين روايت معلوم مي. ٤، ص١٧ـ بحار، ج ١

برخورداري از ملكات علمي، بلكه معناي اعم آن، يعني . برخوردهاي اجتماعي نيست
: نيز مراد است و گرنه مناسب نبود بگويد... آشنايي با اصول و آيين آشورداري و

ابتدا او را به خلق عظيم رساند و با روح القدس تأييد و تسديد آرد، سپس امور مردم 
»  ...ما ءاتيكم الرسول« شود آه اين مطلب نيز معلوم مي. را به او واگذار نمود

شود و  مي... اطالق دارد و شامل هر يك از احكام فردي، اجتماعي، سياسي و حشر،(
 .ندارد) ء في(اختصاص به مورد آيه 

 .٦١ـ سورهٴ آل عمران، آيهٴ  ٢
، ١آافي، ج(ـ آنچه را آه خدا به رسولش عطا و تفويض آرده، به ما نيز داده است  ٣
 ).٩، ح٢٦٨ص
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اند و آن مقام پر افتخار به آنان نيز عطا شده  خلق عظيم رسيده

 .اند در نتيجه، آنها نيز سياستمداران بندگان خدا گرديده. است
 مقابل« گونه احاديث تفويض مصطلح مقصود از تفويض در اين: تذّآر
نيست؛ چون آن معنا از اساس، باطل و محال است و در هيچ » جبر

 .موردي فرض صحيح نخواهد داشت
 

 اشارات

 

 هدف صالحان و طالحان از حكومت ـ ١
در طول تاريخ، سران شرك و استكبار به قصد استحمار، استعباد، 
استعمار و استثمار مردم براي تصاحب حكومت و مناصب حكومتي تالش 

در آنار دعوت به ) السالم عليهم(در مقابل، انبيا . آردند مي
ها  توحيد و تبليغ از احكام و معارف الهي به منظور نجات انسان

آردند تا به حكومت دست  مي از قيد بندگي غير خدا، جهاد و پيكار
 :فرمايد مي) السالم عليه(حضرت علي . يابند

و آله و سّلم بالحق  إن هللا تبارك و تعالي َبَعث محمدًا صّلي هللا عليه
لُيخرج عباده من عبادة عباده إلي عبادته ومن عهود عباِده إلي 

صلي هللا عليه و (؛ خدا پيامبر ١عهوده ومن طاعِة عباده إلي طاعته
را برانگيخت تا بندگانش را از پرستش بندگان به ) آله و سلم

بندگي خدا و از تعهدات آنها به بندگان به تعهدات الهي و از 
 .عت آنها به طاعت خدا ببردطا

حديد نيز تشكيل حكومت را جزو اهداف هٴ معروف سورهٴ چنان آه آي
 :داند مي) السالم عليهم(انبيا هٴ هم

 
 
 

                                                 
 .٣٨٦ـ روضهٴ آافي، ص ١
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لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ﴿

هاي  ؛ به راستي فرستادگانمان را با دليل١﴾ليقوم الناس بالقسط
همراهشان آتاب و ميزان، يعني معيار سنجش حق روشن فرستاديم و 

 .و باطل نازل آرديم تا مردم به عدالت قيام آنند
تشكيل حكومت و اجراي قسط و عدل هدف متوسط انبياست، هدف نهايي 

 ١حديد و آيات هٴ سور ٩هٴ هاست آه در آي آنان نوراني آردن انسان
م به آن ابراهيم و بسياري از آيات ديگر قرآن آريهٴ سور ٥و 

 .اشاره شده است
در راستاي تشكيل حكومت، ابتدا براي ) السالم عليه(آليم حق 

پس از آن براي . آرد فرعونيان مبارزه ميهٴ براندازي نظام سلط
به مجاهده  ٢الهي براساس وحي آسمانيهٴ تشكيل حكومت آريم

رود اولين سخن  از اين رو وقتي به دربار فرعونيان مي. پرداخت
 :دادگري اين است ان ستم آاخ بياو به سر

؛ بندگان خدا را به ٣﴾أن أّدوا إلّي عبادهللا إّني لكم رسوٌل أمينٌ ﴿
 .اي امين هستم من واگذاريد آه من فرستاده

هٴ جامع: به صورت صغرا و آبراي منطقي استدالل آرد و فرمود
انساني امانت خداست، امانت را بايد به امين سپرد و من امين 

 .پس امانت الهي را به من بسپاريد خدا هستم،
 
 
 

                                                 
 .٢٥آيهٴ ـ سورهٴ حديد،  ١
است آه نه با نبوغ و استعداد به » عهد الهي« همانند امامت،» نبوت« و» رسالت«ـ  ٢

آيد و نه با تالش و مجاهده، همان طور آه با انتخابات و امثال آن قابل عزل و  دست مي
» إني جاعلك للناس إماماً « :فرمود) السالم عليه(چنان آه به حضرت ابراهيم . نصب نيست

؛ من تو را امام مردم قرار دادم و در جواب مشرآان حجاز نيز، )١٢٤ه، آيهٴ سورهٴ بقر(
هللا أعلم حيث « :آه ايمان آوردن را مشروط به نزول وحي بر خودشان آرده بودند فرمود

داند آه رسالتش را آجا قرار  ؛ خدا بهتر مي)١٢٤سورهٴ انعام، آيهٴ (» يجعل رسالته
 .دهد
 .١٨ـ سورهٴ دخان، آيهٴ  ٣
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اين نبود آه چرا معادن مردم ) السالم عليه(منطق حضرت موسي 

دهيد؟  اسرائيل را در اختيارشان قرار نمي محروم و مستضعف بني
بلكه در همان ابتدا از سپردن امانت الهي به دست اميِن او سخن 

ير خدا گفت، تا بندگان خدا را از قيد عبوديت و بندگي غ
هاي تأديه شده و آزاد گشته از  گاه همين امانت آن. برهاند

ها  دادگري طاغوت، به پيروي و تبعيت از امين خدا در مقابل بي
قعر هٴ مقاومت آردند آه سرانجام فراعنه مبتال به قهر دريا و طعم

آن گرديدند و بدين صورت با برچيده شدن بساط ظلم و نظام سلطه 
منابع دريايي و صحرايي در هٴ استبداد، هم و واژگون گشتن آاخ

وأورثنا القوم ﴿ :بني اسرائيل قرار گرفتهٴ ديد اختيار مردم رنج
 .١﴾اّلذين آانوا ُيستضعفون مشارق االرض ومغاربها

بنابراين، نقش اصيل سياستمداران الهي هدايت و نوراني آردن 
آن،  جامعه است، اما قيام به قسط، حفظ آب، خاك، معدن و امثال

اگر انسان در جان خود احساس استقالل از . فرع هدايت انساني است
بيگانه آرد و با سر ساييدن به درگاه يگانه هويت خويش را 

قسط به مجاهده هٴ آند و براي اقام يافت، از همه چيز خود دفاع مي
 .خيزد برمي

 

 اصول سياست اسالم ـ ٢
حيات هٴ حكومت، الزم قبالً اشاره شد آه تشّكل اجتماعي و برپا آردن

اصل تشكيل حكومت و موفقيت در آن به اموري . اجتماعي انسان است
گذار آن با  بستگي دارد آه تدبير و مديريت صحيح و آشنايي بنيان

رجال سياسي داخل و خارج و اصول سياست و قدرت تدبيرشان بر 
 ترين  تحت فرمان، يكي از اصليهٴ مجموعهٴ ادار

 
 

                                                 
هاي زمين  ها و مغرب ـ قومي را آه به استضعاف آشيده شده بودند، وارث مشرق ١

 ).١٣٧سورهٴ اعراف، آيهٴ (گردانيديم 
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تدبيري  هرج و مرج حاصل از بي: توان گفت آه ميآنهاست تا حدي 

 .رهبر سياسي، آمتر از هرج و مرج حاصل از نبود اصل حكومت نيست
بينش . اصول سياستِ هر بينشي بر اساس تفكر آن بينش استوار است

مراتب آن و هٴ توحيد در همهٴ توحيدي اصول سياست خود را بر پاي
از اين رو به . آند پذيرش وحي و نبّوت و معاد استوار مي

محورهايي، مانند تهذيب نفس، تصحيح روابط فردي و اجتماعي، 
قيام به قسط و عدل، ترجيح غير بر خويشتن، محوريت تقوا در 

، ظالم و منظلم ...)نه رنگ، قوم، نژاد، مال و(تكريم انسان 
جويان و  منهاي فتنه(افراد جامعه هٴ نبودن، احسان به هم

در . انديشد مي... ، برادري، منع از تفرق و، اتحاد)فسادانگيزان
سياستش را براساس هٴ مقابل، بينش مادي و غير توحيدي شالود

بينش : به بيان ديگر. نهد منافع مادي و سود بيشتر بنيان مي
آند و بينش دوم  حرآت مي ١﴾قد أفلح َمن تزّآي﴿ اول، براساس

 .يدآ به ميدان مي ٢﴾قد أفلح اليوم َمن استعلي﴿ براساس
بدين ترتيب زيربناي سياست اسالمي را تفّكر در اين نكته آه جهان 
چگونه پديد آمد و انسان از آجا آمده، در آجاست و به آجا 

چنين سياستي . دهد رود و خالصه تفكر در حقيقت توحيد تشكيل مي مي
گويد انسان را هرگونه آه ممكن بود يا هرگونه آه دلش  هرگز نمي

هٴ روي اين اصل، دمكراسي را در محدود. آردخواست بايد اداره 
پذيرد، نه مطلق و نامحدود؛ زيرا  مي» هللا« شرع و چهارچوب حاآميت

مردم امانت الهي هستند و حاآم اسالمي اميني الهي است آه بايد 
بعد از تعليم آتاب و حكمت به آنها، مصالح و مفاسدشان را به 

همين راستا از آنها آنها بشناساند و فقر فكري و مالي را در 
 .بزدايد و از حدود و ثغورشان دفاع آند

 
 
 

                                                 
 ).١٤سورهٴ اعلي، آيهٴ (ـ قطعًا پاآان رستگارند  ١
سورهٴ طه، (امروز آسي رستگار است آه برتري پيدا آند :] اطرافيان فرعون گفتند[ـ  ٢

 ).٦٤آيهٴ 
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قلب هٴ امام به منزل ١دليلش اين است آه به تعبير هشام بن حكم

امت است آه مصالح و مفاسد هر عضوي را هم به صورت جداگانه و 
 .شناساند شناسد و به آنها مي هم به صورت جمعي مي

مستقيم با موفقيت هٴ ر، رابطآشنا بودن امين به امانت تحت اختيا
امين جامعه، يعني حاآم . داري آن دارد او در حفظ امانت و نگه

بايد امانت تحت اختيار خود، آه انسان است را بشناسد تا 
بنابراين، شناخت سياست . بتواند در جهت مصالح او اقدام آند

اسالمي و آشنايي با اصول آن ارتباط مستقيم با شناخت اسالم، 
، مبدأ و منتهاي او دارد و هر چه شناخت در اين قسمت انسان

 .٢بيشتر باشد، شناخت در آن قسمت نيز بيشتر خواهد بود
 

 تجلي توحيد در سياست ـ ٣
سياستمداراني هستند آه سياست آنان نيز ) السالم عليهم(ائمه 

لذا برخي از . مانند ساير آارهايشان بر محور توحيد است
اعي نه با معيارهاي سياستمداران َدَغل آن هاي سياسي و اجتم حرآت

 .بازان امروز روز سازگاري داشت و نه با معيارهاي سياست
در ابتداي ) السالم عليه(ساالر شهيدان، حضرت اباعبدهللا الحسين 

ورود به آربال پيشنهاد اصحابش مبني بر جنگيدن با حّر را 
 :نپذيرفت و فرمود

و قبل از [نگ نخواهم بود هرگز آغازگر ج] در اين پيكار[من 
صدقت يا « ؛]آمان نخواهم ُبردهٴ شمشير و چلّ هٴ آنان دست به قبض

 .٣»زهير و لكن ما آنت ألبدأهم بالقتال حّتي يبدأونى
 
 
 

                                                 
، باب ١٦٩، ص١اصول آافي، ج: ك.ر(ٴ با عمرو بن عبيد در مسجد بصره ـ در مناظره ١

 ).٣اإلضطرار إلي الحجة، ح
 .مطالعه فرماييد» العناصر الرئيسية فى السياسة« ـ تفصيل اين بحث را در رسالهٴ  ٢
 .٢٣٤، ص١ـ مقتل الحسين للخوارزمي، ج ٣
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آردند بر حسب ظاهر، احتمال  با اين آه اگر آنان جنگ را آغاز مي

براساس همين بينش است آه سياست، . پيروزيشان زياد بود
بايد در خدمت هدايت و راهنمايي ... ي، جنگ، دفاع، صلح وحكمران
اي براي رسيدن به قدرت،  ها قرار گيرد، نه اين آه وسيله انسان

المال و  يابي به بيت تكيه زدن بر سرير حكومت و زعامت يا دست
اين سياست را در موارد زيادي هٴ نمون. حيف و ميل آردن آن باشد

) السالم عليهم(ر زندگي ساير ائمه آربال و هم چنين دهٴ از واقع
آن هٴ سال و حكومت پنج) السالم عليه(خصوصًا در زندگي اميرالمؤمنين 

چنان آه نظام الهي ايران . توان مشاهده آرد حضرت به وفور مي
طاغوت و استقرار نظام عدل هٴ اسالمي بعد از پيروزي بر نظام سلط

 .ونه عمل آرده استدفاع مقدس اين گهٴ به ويژه در دوران هشت سال
آه عكس  حكم ارتداد سلمان رشدي مرتد و فتوا به وجوب قتل او

آوچكي است هٴ نمون العمل شديد آشورهاي غربي را به دنبال داشت
بدان اقدام ) سره قدس(آه آن پير ُبرنادل، يعني امام رضوان مقام 

 .آرد
 :اي خطاب به معاويه فرمود در نامه) السالم عليه(اميرالمؤمنين 

شما آجا و سياست و تدبير امور رعيت آجا؟ شما آجا و واليت 
متي آنتم يا معاوية ساسَة « پيداآردن بر سرنوشت امت آجا؟؛

 ؟١»األُّمة الرعية ووالة أمر
آاري بود، نه  شود آنچه آه امويان داشتند سفاهت و دغل معلوم مي

هٴ معسياست و رهبري؛ چون آن را در مسير هدايت، اصالح و ارشاد جا
 .گرفتند انساني به آار نمي

سياست و تدبير امور امت شرايطي دارد آه سياستمدار، بدون 
تواند نقش صحيح الهي خود را ايفا  برخورداري از آن شرايط نمي

 آند، در نتيجه به خشم و قهر الهي 
 
 

                                                 
 .١٠ـ نهج البالغه، نامهٴ  ١
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يكي از آن شرايط، برخورداري از صبر، تحمل و . شود گرفتار مي

 .١»لرئاسة سعة الصدرآلة ا« :شرح صدر است
هنگامي آه مأموريت  )السالم عليه(آليم حق تعالي، حضرت موسي 

هاي  ابالغ پيام الهي به فرعونيان را پيدا آرد در ضمن خواسته
سّر اين تقاضا . ٢﴾رّب اشرح لي صدري﴿ :خود از خدا شرح صدر طلبيد

آن است آه حتي اگر پيغمبري از پيامبران الهي در امر تبليغ و 
گيرد، مثالً  صبري آند مورد عتاب خداوند قرار مي ايت مردم آمهد

بعد از سي سال تبليغ تنها دو ) السالم عليه(وقتي آه حضرت يونس 
ليكن خداي متعال . نفر به او ايمان آوردند، امتش را نفرين آرد

 :به او فرمود
همانند سياست انبيا و ] را زود نفرين آردي و با آنان[ امت خود
 .٣»ولْم َتسسْهم بسياسة المرسلين« رفتار نكردي؛مرسلين 

انبياي سلف را براي رسول اآرم هٴ با آن آه در موارد بسياري سير
نقل آرد و به او دستور پيروي از ) صلي هللا عليه و آله و سلم(

نهي آرد و ) السالم عليه(يونس هٴ آنها را داد، اما از پيروي سير
 :فرمود

صبر و شكيبايي ] شدن احكام پروردگارت براي پياده! اي رسول ما[
)) السالم عليه(يونس (پيشه آن و همانند همدم و معاشر ماهي 

 .٤﴾فاصبر لحكم رّبك وال تكن آصاحب الحوت﴿ ؛...نباش
بنابر اين، محور اساسي سياست انبيا و پيام آوران الهي و 

قسط و عدل  سالكان خط توحيد، هدايت مردم به معالي توحيد و
 .است

 
 
 

                                                 
 .١٧٦ـ نهج البالغه، حكمت  ١
 .٢٥ـ سورهٴ طه، آيهٴ  ٢
البته آن پيامبر خدا براي خدا بر آنها غضب و نفرين آرد . ٣٩٣، ص١٤ـ بحار، ج ٣

يا رّب إنما غضبُت عليهم فيك وإنما دعوُت « :چنان آه در ذيل روايت آمده است آه گفت
از اين رو خداي سبحان به او . توانست صبر بيشتري پيشه آند ولي مي» عليهم حين َعصْوك

 .»وعبدى نوح آان أصبر منك علي قومه« بندهٴ من، نوح صبرش از تو بيشتر بود؛: رمودف
 .٤٨ـ سورهٴ قلم، آيهٴ  ٤
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 طرفه بس يك آتش ـ ٤
آاِر  نيرنگ سياسيون سياسيهٴ ساخت» جدايي دين از سياست« شعار شوم

طلب و  جمود و جهل تسبيح به دستان عافيتهٴ دغل باز و پرداخت
روشنفكر نمايان غافل، وابسته يا غيروابسته، است وگر نه هيچ 

و داند، بلكه آن د سياستمدار حكيمي، سياست را از دين جدا نمي
سياسيون هوامدار و هوس . شمرد را آامالً به هم پيوسته و مرتبط مي

سياسي و حاآميت فكري و فرهنگي خود هٴ پرست در راستاي ِاعمال سلط
گران حالت  آه نسبت به سلطه براي مقابله با اديان حقيقي

تراشي و  سازي، مذهب اقدام به دين پرخاشگري و تهاجم دارند
ي با نام قرائت جديد و امثال آن انحراف اديان راستين اله

ساز  گمارند و از آن به عنوان زمينه آنند و در اين راه هّمت مي مي
اسالم . آنند خود استفاده ميهٴ گران حضور فكري و سياسي سلطه

تحريف اديان، بهائيت در هٴ نمون ١آمريكايي و مسيحيت آمريكايي
 .تراشي است ذهبهاي م عاَلم شيعه و وهابيت در دنياي تسّنن، نمونه

آار خنجر را از روبسته و مسّلح به  بندان سياسي از يك سو غّداره
در ... هاي سياسي، فكري، فرهنگي، نظامي، اقتصادي و انواع سالح

فكري  فراهم آمده از مساعدت، همكاري و همهٴ پناه آتش تهي
طلبان و روشنفكر نمايان داخلي و با استفاده از غفلت و  عافيت

خود را هٴ گسترده، فراگير و همه جانبهٴ ها حمل گي ملتخواب آلود
متدّينان و هٴ براي درهم ريختن بنيادهاي ديني و اعتقادي جبه

. اند باوران آغاز آرده، به ِافساد و ِاهالك حرث و نسل پرداخته دين
 بس  اي با اعالم آتش از ديگر سو عده

 
 

                                                 
با قيام و اقدام خود، مسلمانان ) سره قدس(الشأن  ـ همان گونه آه امام راحل عظيم ١

 عليه و صلي هللا(را از شّر اسالم آمريكايي خالص و با دم روح الّلهي خود اسالم ناب محمدي 
را احيا و به دنيا معرفي آرد، مسيحيت راستين عيسي بن مريم ) آله و سلم

ي دارد آه با دم عيسوي خود دنياي غرب را از »روح هللا« نيز احتياج به) عليهماالسالم(
فتنه و فساد مسيحيت محّرف و منحرف آمريكايي نجات بخشد و مسيحيت ناب عيسوي را به 

 .جهانيان بشناساند
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فتند و عمالً تسليم ها را باال گر طرفه سالح بر زمين نهاده، دست يك

از سوي سوم گروهي با تهاجم فرهنگي قدح . اند بيگانه شده
هٴ بستگي به مدح منهرفان اي با دل زيرآان و عّدههٴ منحرفان

فرهنگ ناب را رها آرده هٴ غافالن، صحن] آميز و ناآگاهانه مبالغه[
 .علمي را ترك گفتندهٴ و ميدان سباق و محاوره و مناظر

اند، بلكه  الح هجوم به بيگانه را به دست نگرفتهاينها نه تنها س
در مقابل، قلم غفلت يا . سالح دفاع از خود را نيز زمين نهادند

تسبيح تحّجر به دست گرفته، لباس رزم را درآورده، لباس عافيت 
وأعّدوا ﴿ هٴ اند، آي به تن آرده ١آه در واقع ثوب مذّلت است آاذب

لخيل ترهبون به عدّو هللا و لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ا
و امثال آن را فراموش آرده، به اذآار و اوراد شخصي،  ٢﴾عدوَّآم

اند و برخي  اي از آن ندارد، روي آورده آه هيچ آس ترس و واهمه
نيز با بيان و بنانشان شعارهاي انحرافي و بيگانه از فرهنگ 

سأله را آنند و خالصه به جاي حل مسئله، صورت م اسالم را تكرار مي
 .اند پاك آرده

آه حّقًا  ٣مالك اشتر نخعيهٴ هر دو گروه بايد جواب بدهند، عهدنام
و علوي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(اصول سياسي اسالم ناب محمدي 

ناموزون جدايي دين از سياست چگونه هٴ با نغم است) السالم عليه(
 قابل جمع است؟

براي )  عليه و آله و سلمصلي هللا(توان اقدام رسول اآرم  چطور مي
تشكيل حكومت اسالمي در اولين فرصت ممكن پس از هجرت و تالش 

براي تصدي امر خالفت پس از رحلت آن ) السالم عليه(اميرالمؤمنين 
 حضرت را ديد و تصوير صحيحي از اسالم منهاي سياست ارائه داد؟

 
 
 

                                                 
؛ آسي )٢٧نهج البالغه، خطبهٴ (» رغبًة عنه ألبسه هللا ثوب الذلّ ) الجهاد(فمن ترآه «ـ  ١

 .پوشاند ميلي ترك آند، خداوند لباس ذلت بر او مي آه آن را از روي بي
ـ هر چه در توان داريد براي مقابله و مبارزه با دشمنانتان آماده سازيد و نيز  ٢

بتوانيد به وسيلهٴ آن دشمنان خدا و دشمنان هاي ورزيده و هر گونه سالحي آه  اسب
طبعًا آشنايي با سياست و اصول آن يكي ). ٦٠سورهٴ انفال، آيهٴ (خودتان را بترسانيد 

 .از آن وسايل است
 .٥٣ـ نهج البالغه، نامهٴ  ٣
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بي هاي اميرالمؤمنين و امام مجت گيري توان موضع چطور مي

گيري حسين بن علي  ملعون و موضعهٴ در مقابل معاوي) عليهماالسالم(
بازش يزيد و نيز  در مقابل معاويه و فرزند سگ) السالم عليهم(

در مقابل سالطين و حّكام جور ) السالم عليهم(گيري ساير ائمه  موضع
و شعارجدايي دين از سياست را همراه با شعار  ١را شاهد بود

 ت مقدس سرداد؟پيروي از آن ذوا
را در مسجد جامع مرو، ) السالم عليه(توان آالم امام رضا  چگونه مي

با جدايي دين از سياست جمع آرد؟ آن حضرت، در حضور جمعيتي 
را از شرايط امام و » علم و آشنايي با سياست« انبوه، صفت

عالٌم بالسياسة، مفروض « امام بايد: امامت دانسته و فرمود
 .٢باشد» مر هللا عزوجّل، ناصٌح لعبادهللا، حافٌظ لدين هللاالطاعة قائٌم بأ

در حالي آه سياستمداران براي نابودي دين خدا، انحراف آن و 
آشند و  اي جديد مي خام آردن بندگان خدا هر روز و هر لحظه نقشه

توان بدون دخالت در سياست و  اندازند؛ آيا مي طرحي نو در مي
، قائم به امر خدا، ٣و حتي سياسيونبدون آشنايي با اصول سياست 

 خيرخواه بندگان او و حافظ دينش بود؟
بينانه، عميق و گسترده در معارف اسالم  واقعهٴ از اين رو مطالع

ديانت ما عين « رساند آه غبار مي ما را به اين واقعيت روشن و بي
» شهيد« همان شعاري آه .»سياست ماست و سياست ما عين ديانت ما

العين خود  حرّيت و آزادي، آن را نصب» مدّرس« خواهي و راه اسالم
 .آرد قرار داده، پيوسته تكرارش مي

 
 
 

                                                 
دهد آه  گرايانه و مالحظهٴ شرايط زماني و مكاني نشان مي ـ بررسي دقيق و واقع ١

ترين روش ِ ممكن بوده و هر  ترين و پسنديده ي در عصر خودش معقولگيري هر امام موضع
ناپذيري به اسالم و تشيع  گيري ديگري غير از آن ممكن بود ضربهٴ جبران حرآت و موضع

آه اگر ) عليهاالسالم(به فاطمهٴ زهرا ) السالم عليه(آالم اميرالمؤمنين . وارد آند
، شمارهٴ ٤٧٥، ص٢٠شرح نهج البالغه، ج(آنيم خواهي صداي اذان باقي بماند بايد صبر  مي
 .از آنهاست نمونهٴ آوچكي) ٧٣٥
 .٢٠٢، ص١ـ اصول آافي، ج ٢
است آه در تعريف اجتهاد و مجتهد به آار ) سره قدس(ـ اين تعبير از امام راحل  ٣

 ).٣/١٢/٦٧: ، تاريخ پيام٩٨، ص٢١صحيفهٴ نور، ج(اند  برده
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 .ها هاي سرزمين و أرآان البالد ؛ و ارآان و پايه

 
و رآون به معناي ميل همراه با » رآون« أرآان جمع رآن از مصدر

 سكونهٴ ُرآن بر وزن ُفعل، اسم است براي چيزي آه ماي. ١سكون است
 .٢و آرامش باشد

محدودي هٴ بلد به قطع. البالد جمع بلدة است، مانند ِآالب و َآْلَبة
از اين جهت . ٣شود، خواه آباد باشد يا موات از زمين گفته مي

اي آه گياه و علفي ندارد، بلد اطالق  قرآن آريم به سرزمين مرده
 البالد به بدين ترتيب ترآيب ارآان. ٤﴾إلي بلد ميّت﴿ :آرده است

 .شود آرامش و استقرار آن ميهٴ هاي زمين است آه ماي معناي پايه
جمع محّلي به الف و الم است و اشاره به » البالد« از آنجا آه

هاي  قسمتهٴ آند و شامل هم سرزمين خاصي ندارد، داللت بر عموم مي
 .شود زمين مي

 

 هاي آرامش زمين پايه
زا نسبت به اجزاي برخي از اين اج. هر مرّآبي داراي اجزايي است

اجزاست، به هٴ گاه بقي ديگر حالت محوري دارد آه در حقيقت تكيه
 اي آه اگر اين اجزاي  گونه

 
 

                                                 
 ).»رآن« ،٢٢٣، ص٤حقيق، جالت(ـ هو الميل مع السكون إليه  ١
 ).همان(ـ اسٌم مما ُيرَآن إليه  ٢
 ).»بلد« ٣١١، ص١التحقيق، ج(ـ قطعٌة محدودٌة من األرض مطلقًا عامرة أو غيرها  ٣
أى إلي أرض ليس بها نباٌت وال » إلي بلٍد ميت« وفى التنزيل. ٩ـ سورهٴ فاطر، آيهٴ  ٤

 ).»بلد« ،٦٠المصباح المنير، ص(مرعي 
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توانند وجود داشته باشند  اجزا ميهٴ محوري وجود داشته باشد، بقي

اجزا هٴ و اگر اين اجزاي محوري موجود نباشند، وجود و عدم بقي
مثالً در ميان اعضا . حال اوست رآن هر چيزي مناسب. تفاوتي ندارد

داراي ... و جوارح انسان آه مرآب حقيقي است، سر، گردن، قلب و
چنين نقش محوري هستند آه اگر وجود نداشته باشند، انسان حيات 

دهد بر خالف دست، پا، گوش، چشم، زبان، بيني و  خود را از دست مي
 .ستحيات بدون اين اعضا نيز ممكن اهٴ امثال آن، آه ادام

رآن و غير هٴ اجزاي نماز نيز آه مرآب اعتباري است، به دو دست
آم و زياد آردن رآن، مانند : اند در فقه گفته. شود رآن تقسيم مي

آند، خواه عمدي باشد  نماز را باطل مي... نيت، تكبيرة االحرام و
يا سهوي، در حالي آه آم و زياد آردن غير رآن تنها در صورتي 

هم چنين در مناسك حج آه . آند از را باطل ميآه عمدي باشد نم
مانند نماز داراي ترآيب اعتباري است برخي از اعمال، مانند 

شود و برخي از  وقوف به عرفات و مشعر جزو ارآان حج شمرده مي
 .مناسك جزو ارآان نيست

زيارت معلوم هٴ با توّجه به آنچه گذشت و با دقت در اين جمل
ظ تأثير وجودي خود در زمين به دو دسته شود آه مردم به لحا مي

 :قابل تقسيم هستند
برخي جزو ارآان زمين هستند آه نقش محوري براي آن دارند و  ـ ١

گونه  اينهٴ آرامش، سكون و استقرار آن هستند آه البّته عدهٴ ماي
 .افراد بسيار اندك است

 .سان است بعضي چنين نقش محوري ندارند و وجود و عدمشان يك ـ ٢
جعلهم « :گونه تعليل شده است تعبير مزبور در برخي روايات اين

) السالم عليهم(، يعني خدا ائّمه ١»هللا أرآان األرض أن تميد بأهلها
را ارآان زمين قرارداد تا اهلش را به اين طرف و آن طرف 

شود آه زمين اهلش را  نلغزاند؛ زيرا اين لغزش و تحرك موجب مي
آرامش زمين هٴ ماي) السالم عليه(ام معصوم بنابر اين، ام. فروببرد

 است بدين معنا آه اگر او 
 
 

                                                 
 .٣٥٩، ص٢٥، جـ بحار ١
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شايد يكي از معاني توقيع شريف . بلعد نباشد، زمين اهلش را مي

 :فرمايد آه مي) فرجه تعالي هللا عج(عصر  حضرت ولي
امان و آرامش هستم، چنان آه ] ي مايه[من، براي اهل زمين 

إّنى ألماٌن ألهل األرض آما أّن « است؛ ها امان براي آسمانيان ستاره
 ١»الّنجوم أماٌن ألهل السماء

 .همين باشد
: توان ذآر آرد، اين است زيارت ميهٴ توجيه دومي آه براي اين جمل

شوند و به آمك آن به حيات  مند مي اّوالً، آنچه زمينيان از آن بهره
. شود ميغيب نازل هٴ بخشند، از خزان مادي و معنوي خود استمرار مي

اي آه بدون اين فيوضات غيبي، زمين رو به انهدام خواهد  به گونه
گذاشت، چنان آه نظام هستي نيز بدون اين فيوضات منهدم خواهد 

رابط بين زمين مادي و ) السالم عليهم(اطهار هٴ ثانيًا، ائمّ . شد
آسمان معنا هستند و به برآت آنها زمين و نظام هستي از فيوضات 

 در حقيقت بقاي ظاهري و معنوي نظام هستي. ار استغيبي برخورد
. است) السالم عليه(از برآت وجود امام معصوم  از جمله زمين

بنابر اين، آنان ارآاني هستند آه زمين به يمن وجود و برآت 
 .برداري براي ساآنان آن است آنها قابل سكونت و بهره

حضور و غيبت آنان است و هٴ الهيهٴ اين مقام، از شؤون واليت آلي
در اين جهت تفاوتي ندارد؛ زيرا از سنخ ) السالم عليه(امام 

لذا نه در غدير و . تكوين و حقيقت است نه تشريع و اعتبار
 .گردد و نه در سقيفه و نظير آن غصب مي ٢شود مانند آن نصب مي

هاي الهي  برخي از موجودات، موجب نزول تفضالت و نعمت: تذّآر
 :در روايات آمده است. گردند ها ميدفع بالهٴ بوده، ماي

 
 
 

                                                 
 :وارد شده است) السالم عليهم(اين تعبير راجع به همهٴ امامان . ١٨١، ص٥٣ـ بحار، ج ١
 ).٦، ص٢٣بحار، ج(» و نحن أمان أهل األرض آما أّن النجوم أماٌن ألهل السماء«
ـ آنچه در صحراي غدير اتفاق افتاد، اعالم و ابالغ نصب الهي به وسيلهٴ پيغمبر اآرم  ٢
 .بود) عليه و آله و سلم صلي هللا(
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اگر بهايم و چهارپايان چرنده، اطفال شيرخوار و پيران قد 

باريد و با  درنگْ باران عذاب الهي بر شما مي بودند، بي خميده نمي
 ...« آرد؛ آوبيد و ُخرد مي ضربات سنگين و سهمگين خود، شما را مي

لصّب عليكم العذاب صّبًا فلوال بهائم رّتع وصبية رّضع وشيوخ رّآع 
 .١»ُترّضون به رّضاً 

 :گويد مجلسي ذيل اين حديث ميهٴ مرحوم عالم
رسد آه پروردگار  عجز و ذّلت انسان براثر بدرفتاري بدانجا مي

آريم به برآت چهارپايان و اطفال، آنها را مشمول رحمت فراگير 
 .٢دهد خود قرار مي

آت وجود چهارپايان، آار از بر هاي تبه انسان: به بيان ديگر
گونه موارد  خورند، ليكن آنچه در اين اطفال و پيراْن روزي مي

اطهار هٴ وجود دارد ترّحم محض يا احترام است، در حالي آه ائمّ 
هٴ به لحاظ خالفت الهي رابط زمين و آسمان و واسط) السالم عليهم(

 .در نزول و ريزش رحمت خدا هستند
از شيخ راآع، خصوص سالَمنِد ُمْنحني اگر مقصود : قابل توجه اين آه
آار بوده باشد، سهم او در دفع عذاب، فقط از  وخميده هر چند گنه

جهت ترحم است و اگر منظور از آن، خصوص سالمندي باشد آه عمر 
ذا شيبة فى « خود را در طاعت خدا سپري آرده و از وي به عنوان

سنخ احترام است شود، تأثير او در رفع عذاب از  ياد مي ٣»االسالم
 نه ترحم؛ اما اگر مطلوْب جامع بين دو صنف ياد شده باشد سهم هر 

 
 

                                                 
 .٢٧٦، ص٢به نقل از اصول آافي، ج ٣٤٤، ص٧٠ـ بحار، ج ١
 .٤٣٠، ص٩ـ آافي، همان؛ مرآة العقول، ج ٢
» من إجالل هللا إجالل ذى الشيبة المسلم« :ـ قال رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم ٣
آه [پيرمرد مسلمان است  ؛ از اجالل خداي عزوجل تجليل از)٦٥٨و ١٦٥، ص٢اصول آافي، ج(

 ].ريش خود را در اسالم سفيد آرده است
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آدام بعد از انحالل، مشخص خواهد بود آه يكي از باب ترّحم و 

 .ديگري از باب احترام است
 

 علما، ارآان زمين
) السالم عليهم(علما وارث انبيا هستند و علوم و احاديث انبيا 

و نقش انبياي  ١»إّن العلماء ورثة األنبياء« :برند را به ارث مي
از . ٢»العلماء منار« :آنند تر ايفا مي الهي را در مقياسي آوچك

هاي  اين جهت آنان نيز ارآان زمين هستند آه زمين را از لغزش
در سطحي ) السالم عليهم(آنند، ليكن امامان معصوم  ويرانگر حفظ مي

 .تندتر رآن و امان هس تر و گسترده وسيع
أولم يروا أّنا ﴿ هٴ شريفهٴ برخي روايات، آاستن اطراف زمين در آي

را بر مرگ علما و از دست دادن  ٣﴾نأتي األرض ننقصها من أطرافها
 .٥»فقد العلماء« ،٤»و هو ذهاب العلماء« :آنها تطبيق آرده است

) نه تفسير(بر عالمان ديني تطبيق شد » اطراف« اگر عنوانِ : تذّآر
مناسب طريف و طارف و ُطرفه  ،»اطراف« اي تطبيقيدر چنين فض

 .خواهد بود نه َطَرف اقليمي يا َطْرف جغرافيايي
 ٭ ٭ ٭

 
 
 

                                                 
 .٣٢، ص١ـ اصول آافي، ج ١
 .٣٣ـ همان، ص ٢
آاهيم؟  آييم و از اطراف آن مي بينند آه ما پيوسته به سراغ زمين مي ـ آيا نمي ٣
 ).٤١سورهٴ رعد، آيهٴ (
 .٥٢٠، ص٢ـ نور الثقلين، ج ٤
 .ـ همان ٥
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 .هاي ايمان و دروازه: و أبواب اإليمان

 
اصل باب َبَوب بر وزن َفَعل بوده، آه بعد از . أبواب جمع باب است

 باب به محل ورود و خروج يك. ١اعالل بدين صورت درآمده است
 و» دروازه« شود آه در زبان فارسي از آن به محدوده گفته مي

وضع اولي باْب مربوط به امور مادي و . شود تعبير مي» در«
 :محسوسات است، مانند باب المدينة، باب الدار و باب البيت

ال تْدخلوا من باٍب واحٍد واْدخلوا ﴿ ،٢﴾وألفيا سيّدها لدا الباب﴿
گاهي امور معنوي و غير محسوس را ، ليكن ٣﴾من أبواٍب متفّرقةٍ 

آنند و براي آن  همانند امور مادي داراي چهار ديواري فرض مي
در حديثي از پيغمبر اآرم . دهند نيز راه ورود و خروج قرار مي

أنا مدينة العلم وعلىٌّ « :آمده است) صلي هللا عليه و آله و سلم(
أبي طالب معاشر الناس أنا مدينة الحكمة وعلىُّ بن « ٤»بابها
گونه آه در امور محسوس و  آن اي ، با آن آه شهر و دروازه٥»بابها
 مادي 

 
 

                                                 
تين ولهذا قلبت الواو ألفًا ويجمع علي أبواب مثل سََبب وأسباب ـ فى تقدير َفَعل بفتح ١
 ).٦٥، ص»باب« المصباح المنير،(
در حال گريز و تعقيب، شوهر آن زن را بر در منزل ] و زليخا) السالم عليه(يوسف[ـ  ٢

 ).٢٥سورهٴ يوسف، آيهٴ (يافتند 
شهر نشويد، بلكه از از يك در وارد : به فرزندان خود گفت) السالم عليه(ـ يعقوب  ٣

 ).٦٧سورهٴ يوسف، آيهٴ (درهاي متعّدد وارد شويد 
 ).١٢٠، ص١٠بحار، ج(ـ من شهر علم هستم و علي دروازهٴ آن است  ٤
، ٣٧بحار، ج(من شهر حكمت هستم و علي بن ابي طالب دروازهٴ آن است ! ـ اي مردم ٥
 ).١٠٩ص
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گذاري  اين نام. براي علم وجود ندارد معهود و شناخته شده است

از آن جهت است آه چيزي وسيله و راه رسيدن به چيز ديگر 
 .١شود مي

امن به معناي . است» امن« هٴ ايمان مصدر باب افعال از ريش
يكي از معاني باب افعال، . ٢آيد نفساني و زوال ترس ميهٴ نينطمأ

تعديه است و اطالق ايمان بر عقايد از آن جهت است آه مؤمن، 
رهاند  اعتقادات خود را از آفات آن، يعني ريب، اضطراب و شك مي

چنان آه ايمان نيز شخص مؤمن را در ِدژ مستحكم . سازد و ايِمن مي
گناه در دنيا و از آسيب دوزخ در آخرت دهد تا از گزند  قرار مي

 .در امان باشد
 

 )السالم عليهم(معناي ابواب ايمان بودن ائّمه 
انسان مؤمن، از خود عزم مستقل و . حقيقت ايمان تسليم است

اي ندارد، بلكه تسليِم اراده و تصميِم  تصميم جداگانه و خودسرانه
ا به وسيله خداوند عاَلم است تا ذات اقدس الهي، تكليف او ر

وما آان لمؤمنٍ ﴿ :روشن آند) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر 
وال مؤمنٍة إذا قضي هللا ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أْمرهم 

 .٣﴾ومْن يعص هللا ورسوله فقد ضّل ضالالً مبيناً 
مؤمن واقعي، نه تنها تسليم محض در مقابل فرمان خدا و دستور 

آند،  اي را از روي اعتراض بر زبان جاري نمي هرسول اوست و آلم
 بلكه پس از داوري و قضاوت 

 
 

                                                 
ة آباب المدينة و الّدار ء وأصل ذلك مداخل األمكن ـ الباب يقال لمدخل الشى ١

به ُيتوصل : باب آذا وهذا العلم باب إلي علم آذا أى: ومنه يقال فى العلم... والبيت
به ُيتوّصل : أى» أنا مدينة العلم وعلىٌّ بابها« :إليه وقال صّلي هللا عليه و آله و سّلم

 ).»بوب« مفردات،(
 ).»أمن« مفردات،(ـ طمأنينة النفس وزوال الخوف  ٢
هيچ مرد و زن مؤمني حق ندارد آه در برابر فرمان خدا و پيامبرش براي خود ـ  ٣

و براي خود اختياري قائل [هرآسي آه نافرماني خدا و رسولش آند . اختياري قائل باشد
 ).٣٦سورهٴ احزاب، آيهٴ (ترديد در گمراهي آشكاري گرفتار شده است  بي] باشد
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گونه گرفتگي و ناراحتي  هيچ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر 

آند و از صميم قلب به قضاوت او  در اندرون خود نيز احساس نمي
هم فال ورّبك ال يؤمنون حّتي يحكّموك فيما شَجََر بين﴿ :دهد رضايت مي

 .١﴾ثمّ ال َيجدوا في أنفسهم حََرجًا مّما قضيْت وُيسّلموا تسليماً 
پيامبر، نسبت به مؤمنان از خودشان : از اين رو فرمود

الّنبّي أولي بالمؤمنين ﴿ سزاوارتر، برتر و صاحب اختيارتر است؛
 .٢﴾من أنفسهم

 :نقل شده است) السالم عليه(از امام باقر 
در بعضي از سفرهاي خود ) و آله و سلم صلي هللا عليه(پيامبر اآرم 

ما : شما چه آساني هستيد؟ گفتند: به گروهي برخورد آرده پرسيد
راضي به : حقيقت ايمان شما چيست؟ گفتند: فرمود. مؤمن هستيم

قضاي الهي هستيم، آارهايمان را به خدا واگذار آرده، تسليم 
: فرمود) لمصلي هللا عليه و آله و س(پيامبر اآرم . امر او هستيم

هٴ اينها گروهي عالم و حكيم هستند آه گويا از آثرت حكمت به درج
اگر صادق : گاه خطاب به آنان فرمود آن. اند انبيا نزديك شده

آنيد و مالي جمع  هستيد، بنايي نسازيد آه در آن سكونت نمي
رسانيد و پروا داشته باشيد  نكنيد آه خودتان آن را به مصرف نمي

گرديد؛ بينا رسول هللا صّلي هللا عليه  ه سوي او باز مياز خدايي آه ب
السّالم عليك : فقالوا. و آله و سّلم فى بعض أسفاره إذ لقيه رْآبٌ 

: ما أنتم؟ فقالوا: فقال صّلي هللا عليه و آله و سّلم! يا رسول هللا
فما : قال صّلي هللا عليه و آله و سّلم! نحن مؤمنون يا رسول هللا

الّرضا بقضاء هللا والتفويض إلي هللا : ؟ قالواحقيقة إيمانكم
 فقال رسول هللا صّلي هللا عليه و آله . والتسليم ألمر هللا

 
 

                                                 
 .٦٥ـ سورهٴ نساء، آيهٴ  ١
 .٦اب، آيهٴ ـ سورهٴ احز ٢
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فإن . علماء حكماء آادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء: و سّلم

آنتم صادقين فال تبنوا ما ال تسكنون وال تجمعوا ما ال تأآلون 
 .١واّتقوا هللا اّلذى إليه ترجعون

بنابر اين، ايمان نورانيتي است آه اگر در اندرون آدمي مستقر 
آند و  گردد، او را به تسليم محض در برابر خدا و وحي وادار مي

آثار اين تسليم قبل از هر چيز در انديشه و فكر آدمي ظاهر 
آن بر تك تك هٴ گذارد و ثمر شود و سپس بر تمايالت وي اثر مي مي

تسليم انسان هر چه هٴ درج. گردد مياعضا و جوارح انسان ظاهر 
بيشتر باشد، ايمان او بيشتر است، همانند خوني آه از قلب حرآت 

هاي بدن  هاي مختلف، خود را به يكايك سلول آرده، از طريق رگ
آثار اين تغذيه همان حيات و . آند رساند و آنها را تغذيه مي مي

چنان آه . شود ها مشاهده مي نشاطي است آه در اعضا، جوارح و سلول
اي  توان ايمان را به چراغ روشني تشبيه آرد آه در محدوده مي

ها و منفذهاي آن قابل  پنجرههٴ بزرگ قرار دارد و پرتو آن از هم
آن چراْغ هر چه پر نورتر باشد، پرتو افشاني آن از . مشاهده است

 .منفذها بيشتر و درخشش آن بهتر خواهد بود
يمان را برترين عمل و بهترين ا) السالم عليه(امام صادق 

شود،  اي آه بدون آن، ساير اعمال مورد قبول واقع نمي پشتوانه
چگونه ممكن است ايمان آم و : گاه راوي پرسيد آن. معرفي آرد

 :زياد شود؟ فرمود
. اعضا و جوارح انسان واجب آردهٴ خداي متعال ايمان را بر هم

هٴ تكليف بر عهدهيچ عضوي نيست جز اين آه سهمي از ايمان و 
هاي گوش  هاي قلب غير از آارهاي واجب گوش، واجب اوست؛ زيرا واجب

ها غير از چيزي  ها، امور واجب بر چشم غير از مسايل واجب بر چشم
 خداي .... است آه بر زبان واجب است و

 
 

                                                 
 .٥٢، ص٢ـ آافي، ج ١
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متعال با نزول آياتي وظايف هر يك از اعضا را مشخص آرده است؛ 

: قلت نعم« :مُّ وَينقص ويزيد؟ قال عليه السالمإّن اإليمان َليتِ : قلت
ألّن هللا تبارك وتعالي فرض اإليمان علي  :آيف ذلك؟ قال عليه السالم

جوارح ابن آدم وقسّمه عليها وفّرقه فيها فليس ِمن جوارحه جارحٌة 
ينطق به ... إّال وقد وّآلت من اإليمان بغير ما وّآلت به ُأختها

ففرض علي القلب غير ما فرض علي . يهاالكتاب لها ويشهد به عل
السمع وفرض علي السمع غير ما فرض علي العينين وفرض علي 

 .١»...العينين غير ما فرض علي الّلسان و
تكليف الهي فقط متوّجه هويت اصيل انساني، يعني روح اوست : تذّآر

. اند، نه مخاطب و مكّلف و اعضا و جوارح، ابزار امتثال تكليف
ديد ديگر آه اعتقاد دارد هر موجودي داراي ادراك خاص البّته به 

لذا اعضا و  خود است و از اين جهت نيز مسؤوليت مخصوص دارد
توجيه خطاب به اعضا و تكليف آنها  دهند جوارح در معاد شهادت مي

 .معناي خاص خود را خواهد داشت
هٴ ايمان، يعني تسليم آامل بودن همهٴ ترين مرحل نه تنها آامل

هر هٴ و جوارح، نياز به معرفت و شناخت وظايفي آه بر عهد اعضا
يك از اعضاست، دارد، بلكه مراحل ابتدايي اين تسليم نيز به 

از سوي ديگر شناخت . سهم خود نياز به اين شناخت و معرفت دارد
وظايف اعضا نيز مّتكي به برخي معارف مقدماتي، مانند شناخت 

اي آه  است، به گونه... لهي ومبدأ، معاد، رسالت، اسما و صفات ا
 .آند بدون آشنايي با اين معارف، ايمان تحقق پيدا نمي

نبودند امت ) السالم عليهم(چنان آه آرارًا اشاره شد اگر ائّمه 
گونه معارف نداشت و طبعًا راهي براي رسيدن  اسالمي اطالعي از اين

 . آرد هاي ايمان پيدا نمي به سرچشمه
 
 

                                                 
 .، باب أّن اإليمان مبثوٌث لجوارح البدن آّلها٣٣، ص٢ـ آافي، ج ١
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 :فرمود) السالم عليه(حضرت امام عسكري 

و اوصياي او نبودند شما ) صلي هللا عليه و آله و سلم(اگر محّمد 
مانديد؛ زيرا واجبي از  همانند چهارپايان حيران وسرگردان مي

معارف و هٴ آن ذوات مقدس درواز. شناختيد واجبات الهي را نمي
گونه آه وارد شدن به يك قريه از غير  احكام هستند و همان

آن ممكن نيست، وارد شدن به شهر علم، معارف و احكام ٴ هدرواز
امكان ندارد؛ ولوال ) السالم عليهم(اهل بيت هٴ الهي جز از درواز

محّمٌد صّلي هللا عليه و آله و سّلم واألوصياء ِمن ُوْلده ُآْنتم َحياري 
آاْلبهائم، ال تعرفون فرضًا ِمن الفرائض؛ و هل ُتدخل قريٌة إالّ ِمن 

 .١بابها
) السالم عليه(پرسيدند چرا به علي ) السالم عليه(از امام باقر 

شود، در حالي آه قبل از او آسي بدين نام  اميرالمؤمنين گفته مي
 :شود؟ فرمود خوانده نشد و بعد از او نيز ناميده نمي

آورد  طعام علْم براي مردم مي) السالم عليه(طالب  زيرا علي بن ابي
السالم  آند؛ لم سُّمى علٌى عليه نميو آسي جز او اين آار را 

أميرالمؤمنين وهو اسٌم ما سّمى به أحٌد قبله وال يحّل ألحٍد بعده؟ 
ألّنه ميرة العلم يمتار منه وال يمتار من أحٍد « :السالم قال عليه

 .٢»غيره
به معناي تحّرك و » مير« هٴ از ريش» يمتار« و» ميرة« :١تذّآر 

براي اهل خود  به دست آوردن طعامهٴ جنبشي است آه آسي با انگيز
) السالم عليه(برادران حضرت يوسف . ٣دهد نشان مي يا شهر خود

ما به : مصر داشتند، به پدر خود گفتندهٴ هنگامي آه آهنگ دوبار
و نمير ﴿ آوريم؛ رويم و براي اهل خودمان مواّد غذايي مي مصر مي
 ماَرهم « .٤﴾أهلنا

 
 

                                                 
 .٥٩٠، ص١ـ نور الثقلين، ج ١
 .١٢٩، باب ١٩١، ص١ـ علل الشرايع، ج ٢
 ).»مير« ،٢٢٥، ص١١التحقيق، ج(ـ هو حرآة فى جلب الطعام إلي بلده أو أهله  ٣
 .٦٥ـ سورهٴ يوسف، آيهٴ  ٤
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بنابر اين، . ١آورد) طعام( يعني براي آنان، ميره» ميراً 

اميرالمؤمنين، يعني آسي آه براي مؤمنان ميره و طعام علمي 
 .آورد مي
لغوي با هٴ از لحاظ ريش» ميره« و» أمير« با توّجه به اين آه ـ ٢
ديگر تفاوت دارند، چنين تفسيري فقط از معصومين  يك
لبته ا. ، آه ِعدل قرآن آريم هستند، قابل قبول است)السالم عليهم(

ممكن است برخي از انحاي اشتقاق، اين توجيه علمي را تحّمل آند، 
» امير« توان معناي اخير را از لفظ ليكن بدون حّجت معتبر نمي

 .استفاده نمود
هاي علم و معارف الهي، آنان الگوهاي  افزون بر گشودن دروازه

اطهار هٴ بنابر اين، ائمّ . چگونه زيستن جامعه هستند
هايي هستند آه براي رسيدن به حقايق  دروازه) السالم عليهم(

عملي آنان هٴ جست و از سير ايمان، بايد از منبع علومشان بهره
 .مدد گرفت

 

 اشارات

 

 معيار استعمال حقيقي و مجازي ـ ١
همان طور آه در مطاوي بحث قبلي گذشت و در ثناياي مطالب آينده 

ف است آه آيا خواهد آمد در وضع الفاظ از لحاظ لغت شناسي اختال
الفاظ براي ارواح معاني و اهداف و اغراض حاصل از مصاديق وضع 

اگر مبناي اّول . اند يا براي مصاديق خاص موجود در خارج شده
مقبول باشد الفاظ در همان معانِي عام و جامع استعمال خواهند 

گون  شد و تطبيق آنها در طول اعصار و امصار بر مصاديق گونه
رو استعمال ندارد؛ زيرا استعمال ياد شده حقيقت تأثيري در قلم
» صراط«» ميزان«» مصباح« مانند استعمال الفاظ. است نه مجاز

در معاني عام و تطبيق آنها بر مصاديق سُّنتي و ... و» وزن«
اّما اگر . صنعتي از يك سو و بر افراد مجّرد و مادي از سوي ديگر

 مبناي دّوم
 
 
 
 

                                                 
 ).»مير« ،٥٨٧المصباح المنير، ص(أتاهم بالميرة : مارهم ميرًا من باب باع ـ ١
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بسته و مفاهيم هٴ لفاظ در همان محدودپذيرفته شد استعمال ا 

آهن حقيقت است و تطبيقشان بر غير فرد سّنتي و بر غير هٴ ويژ
خواهد بود؛ زيرا مجاز ... مصداق مادي نيازمند عنايت، قرينه و

در لغت است و چنين تجّوزي نيازمند عالقه از يك سو و قرينه از 
 ست لذا لفظو چون مبناي اّول َاْولي و مقبول ا. سوي ديگر است

شود و تطبيق آن بر انسان  در معناي جامع خود استعمال مي» باب«
محتاج قرينه نخواهد ) السالم عليه(آاملي چونان علي بن ابي طالب 

 هٴ بود چنان آه اطالق آن بر درهاي صنعتي آه در عصر وضع آلم
 .نه در عين بود و نه در ذهن، نيازمند قرينه نيست» باب«
 

 قلبيهٴ عقيدعقد علمي و  ـ ٢
بين موضوع و محمول در هٴ تفاوت عقد و عقيده اين است آه رابط

شود، عقد علمي است و  ذهن انسان، آه اصطالحًا قضيه ناميده مي
گردد ولي  انسان به سبب برقراري اين رابطه در ذهن، عالم مي

علمي هٴ شود آه محصول قضي زماني شخص مؤمن مي. مؤمن نخواهد بود
. قضيه معتقد شودهٴ گره بزند و روح او به عصار را، با جان خود

قرآن . گاهي ممكن است عقد علمي باشد ولي اعتقاد قلبي نباشد
 :فرمايد فرعونيان ميهٴ آريم دربار

با آن آه عقد علمي در ذهنشان ايجاد شده بود و علم و يقين [
) السالم عليه(حضرت موسي هٴ پيدا آردند آه آارهاي خارق العاد

موجود در نهاد [براثر ستم پيشگي و برتري طلبي ] ت وليمعجزه اس
راه جحد و انكار را ] از اين رو. آنها، عقد ايماني حاصل نشد

 .١﴾وجحدوا بها واسْتيْقنتها أنفسهم ظُلمًا وعلّواً ﴿ پيش گرفتند؛
 
 
 

                                                 
ـ از روي ستم و برتري طلبي آن را انكار آردند، در حالي آه بدان باور داشتند  ١
 ).١٤سورهٴ نمل، آيهٴ (
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عقل نظري هٴ عقد علمي بين موضوع و محمول جزو انديش: آه خالصه آن

عقل عملي هٴ قضّيه، جزو انگيزهٴ فس و عصاراست و عقد عملي بين ن
؛ عقل آن ١»العقل ما عبد به الرحمن و اآتسب به الجنان« :است

. است آه خداي رحمان با آن پرستش شود و بهشت با آن آسب گردد
ولي انگيزه،  مگر به لحاظ مبادي انديشه در اختيار نفس نيست

 .فعل اختياري نفس است
 

 جايگاه ايمان ـ ٣
. ات پيشوايان ديني، ايمان داراي جايگاهي ويژه استدر رواي

آن را يكي از سه چيزي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم 
ٍء أحّب  ما من شى« :آه محبوب درگاه الهي است، معرفي آرده است

 .٢»إلي هللا من اإليمان
 :پرسيد) السالم عليه(از امام صادق 

 األعمال أفضل عند هللا؟ آدام عمل نزد خدا برتر است؟ أىّ 
اعمال است و خداوند هيچ عملي را بدون هٴ چيزي آه پشتوان: فرمود

 .»ما ال يقبل هللا شيئًا إالّ به« :السالم قال عليه. آند آن قبول نمي
 وما هو؟: قلت منظور آدام عمل است؟ 

اي آه غير از او معبودي نيست؛ قال  ايمان به خداي يگانه
 .٣»...ان باهللا الذى ال إله إالّ هواإليم :السالم عليه

گونه معرفي شده  اين) السالم عليه(بيان علي  از اين رو ايمان در
 ايمان باالترين : است

 
 

                                                 
 .١١، ص١ـ آافي، ج ١
 :هيدو محبوب ديگر، يعني عمل صالح و ترك محّرمات ال. ٣٧، ح٧١، ص٦٤ـ بحار، ج ٢
آه در دنبالهٴ روايت آمده، از آثار ايمان يا » والعمل الصالح وترك ما أمر أن يترك«

 .از اجزاي آن است
 .٢٣، ص٦٦ـ همان، ج ٣
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ال شرف أعلي « ،١»اإليمان أعلي غاية« مقصود و برترين شرف است؛

آسي بدون ايمان  ٣»اإليمان أمانٌ « ايمان امان است؛. ٢»من اإليمان
راه رسيدن به  ٤»ال نجاة لمن ال إيماَن له« آند؛ نجات پيدا نمي

باإليمان « سرور و شادماني، ايمان است؛هٴ سعادت و نهايت درجهٴ قلّ 
 .٥»يرتقي إلي ذروة السعادة ونهاية الحبور

معرفت و ميزان اعتقاد، مراتبي هٴ براي ايمان به لحاظ درج: تذّآر
آه ايمان به او  توان براي آن از َمْنظر متعلَّق است، چنان آه مي

ايمان : توان گفت گيرد نيز درجاتي را ترسيم آرد، مثالً مي تعّلق مي
به وجود خداوند و به يكتايي و يگانگي او باالتر از ايمان به 

 .وجوب واجب معّين يا حرمت حرام معلوم است
 

 آثار ايمان ـ ٤
ايمان داراي آثار و برآات فراواني است آه برخي از آنها در 

صلي هللا عليه و (رسول اآرم . شود و برخي در قيامت اهر ميدنيا ظ
 :نظر به آعبه آرد و فرمود) آله و سلم

چقدر عظمت داري و احترام تو در ! آعبههٴ خوشا به حال تو اي خان
احترام مؤمن ! ليكن به خدا سوگند! نزد خداوند چه قدر بزرگ است

تو محترم از تو نيز بيشتر است؛ زيرا خداوند يك چيز را از 
مال، خون و : شمرده، ولي از مؤمن سه چيز را محترم شمرده است

سوء ظن به وي را حرام شمرده است؛ اّن ] گونه آه بدين. آبروي او[
 مرحبًا « :رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم نظر إلي الكعبة فقال

 
 

                                                 
 .٢١٣، ص١ـ شرح غرر الحكم، ج ١
 .٣٧٩، ص٦ـ همان، ج ٢
 .٢٦، ص١ـ همان، ج ٣
 .٤٠٢، ص٦ـ همان، ج ٤
 .٢٣٤، ص٣ـ همان، ج ٥
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حرمًة وهللا للمؤمن أْعظم ! بالبيت ما أعظمك وأعظم حرمتك علي هللا

ماله ودمه وأن يظّن : منك، ألّن هللا حّرم منك واحدًة ومن المؤمن ثالثة
 .١»به ظّن السوء

يكي از آثار ايمان، هيبت و عظمتي است آه از او در دل ديگران 
 :فرمود) السالم عليه(حضرت امام باقر . افتد مي

عّزت در دنيا و دين، : خداوند سه خصلت به مؤمن عطا آرده است
ي در آخرت و هيبت در قلب عالميان؛ إّن هللا أعطي المؤمن رستگار

العّز فى الدنيا وفى دينه، والفلح فى اآلخرة، : ثالث خصال
 .٢والمهابة فى صدور العالمين

 :فرمود) السالم عليه(حضرت امام صادق 
ٍء حّتي َهواّم األرض وِسباعها وطْير  إّن المؤمن يخشع له آّل شى

السَّماء
آند حّتي حشرات زمين و  برابر مؤمن خشوع مي ؛ هر چيزي در٣
 .هاي آن و پرندگان آسمان درنده
راز چنين خوفي آن است آه مؤمن نسبت به ساحت قدس ربوبي : تذّآر

خاشع است و هر آس از خدا خائف باشد اشياي ديگر از او 
الهي هٴ اند و بازگشت ترس و خضوع اشياي ديگر به اخاف هراسناك

 .گرداند مؤمن، خائف ميهٴ آنها را در آستان است، يعني خداوند
 

 حقيقت ايمان ـ ٥
هاي متعددي دارد و بدون آن  ايمان، حقيقتي است آه ارآان و پايه

 ارآان تحقق پيدا 
 
 

                                                 
 .٧١، ص٦٤ـ بحار، ج ١
 .٤٦ة األنوار، صـ مشكا ٢
 .٧١، ص٦٤ـ بحار، ج ٣
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از حقيقت ايمان ) السالم عليه(وقتي از علي بن ابي طالب . آند نمي

 :سؤال آردند، آن حضرت در پاسخ فرمود
صبر، يقين، عدل و جهاد استوار است و هر  هٴ ايمان بر چهار پاي

يك از اين چهار رآن اصلي و اساسي داراي چهار شعبه است آه 
مجموع آن شانزده شعبه خواهد بود؛ سئل عن اإليمان فقال 

علي الصَّبر واليقينِ ]: شعب[اإليماُن علي أرَبع دعائم « :السالم عليه
 .١»...والعدِل والجهاد

هاي اساسي ايمان است، ليكن  ه، بيان پايهآنچه در اين روايت آمد
. هاي فرعي فراواني دارد آه موجب تكميل آن خواهد شد ايمان شاخه

ايمان مؤمن : فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم 
شود جز آن آه صد و سه خصلت در او باشد؛ روى أّن رسول  آامل نمي

ال يكمل المؤمن إيمانه حّتي « :هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم قال
گاه  آن .»فعٍل وعمٍل ونّيٍة وباطنٍ وظاهرٍ : يحتوى علي مأة وثالث خصالٍ 

پرسيد اين صد و سه خصلت چيست؟ پيغمبر اآرم ) السالم عليه(علي 
 :گونه شماره آرد آنها را اين) صلي هللا عليه و آله و سلم(

از صفات مؤمن  جّوال الفكر؛: ِمْن صفات المؤمن أن يكون! يا على
 .اين است آه َجَوالن فكري داشته باشد
 .جوهرىّ الذآر؛ پيوسته به ياد خداست

» جهورّى الذآر« ها به جاي اين جمله، گر چه در برخي نسخه: تذّآر
. رسد مناسب با فكر جّوال، ذآر جوهري است آمده، ليكن به نظر مي

مصبوغ  يعني نام خدا بر لب، بايد مسبوق به ياد خدا در قلب و
به حضور خدا در سّر باشد؛ زيرا بدون آن سبق و اين صبغه، ذآر 

 .الهي، همچون َعَرضْ زوال پذير است، نه همچون جوهْر پايدار
مؤمن : صحيح باشد معنايش اين است آه» جهورّى الذآر« اما اگر

 ذآر و ياد خدا 
 
 

                                                 
 .٣١ـ نهج البالغه، حكمت  ١
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مؤمن، بلند آوازه است، : آند يا بدين معناست آه را اعالن مي

 :فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(نان آه در وصف پيامبر اآرم چ
 .١﴾ورفعنا لك ذآرك﴿

 .آثيرًا علمه؛ علم او زياد باشد
 .عظيمًا حلمه؛ حلمش فراوان است

 .آند جميل المنازعة؛ در نزاع و دعوا زيبا برخورد مي
به ديگران يا رجوع ديگران به او با هٴ آريم المراجعة؛ در مراجع

 .و بزرگوار است آرامت
با مشكالت هٴ اي فراخ و گسترده در مواجه أوسع الناس صدرًا؛ سينه

از اين رو در برابر مشكالت . دارد و از شرح صدر برخوردار است
 .آيد بزرگ از پا در نمي

و أذّلهم نفسًا؛ نفس ذليلي دارد و فروتن است؛ گر چه فرومايه 
 .نيست

اهل قهقهه نيست؛ زيرا [است  اش در حّد تبسّم ضحكه تبسّمًا؛ خنده
: اند چنان آه فرموده]. ميراند و از شيطان است قهقهه، دل را مي

تبسّم ) صلي هللا عليه و آله و سلم(هاي پيامبر اآرم  اآثر خنده
 .٢»جّل ضحكه التبسّم« بود؛

تا به [و اجتماعه تعّلمًا؛ اجتماعش براي تعّلم و يادگيري است 
 ].آلوده نگردد و عمرش هدر نرود... ه وفايد غيبت، تهمت، آالم بي

، تا [به غافل استهٴ مذّآر الغافل؛ يادآوري آننده و تذّآر دهند
 ].از ياد خدا باز نماند

 .دهد معّلم الجاهل؛ جاهل را تعليم مي
رساند  ال يؤذى من يؤذيه؛ به آسي آه او را اذيت آرده، آزار نمي

 ].آند ،بلكه از وي اغماض مي[
 
 
 

                                                 
 ).٤سورهٴ شرح، آيهٴ (ات را بلند نكرديم؟  نام و آوازه] آيا[ـ  ١
 .٢٩٨، ص١٦ـ بحار، ج ٢
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ض فيما ال يعنيه؛ در چيزي آه مهم و مقصود نيست و مشكلي وال يخو

؛ زيرا آارهاي انسان بايد حاجتي از [رود آند، فرو نمي را حل نمي
 ].حوايج دنيا يا آخرت او را برآورده آند

 .شود وال يشمت بمصيبة؛ در غم آسي شاد نمي
 آه زندگاني ما نيز٭٭٭٭  گر بُمرد عدو، جاي شادماني نيست
 ١يستجاوداني ن

 .آند وال يذآر أحدًا بغيبة؛ با غيبت از آسي ياد نمي
 .بريئًا من المحرمات؛ از محرمات مبّرا و پاك است

؛ [آند واقفًا عند الشبهات؛ در برخورد با امور شبهه ناك توّقف مي
گاه محّرمات الهي است آه اگر انسان،  گونه امور، قرق زيرا اين

الي به حرام و ورود به اين رعايت اين حريم را نكند از خطر ابت
صلي هللا عليه و آله و (پيامبر اآرم ]. ممنوعه، مصون نيستهٴ منطق
 :به ابوذر فرمود) سلم

پرواپيشگان از ارتكاب برخي از اموري آه اجتناب از آن الزم 
! نيست، پروا دارند تا مرتكب امور شبهه ناك نشوند؛ يا أباذر

ء اّلذى ال يّتقي منه خوفًا من  من الشىإّن المّتقين يّتقون هللا عّز وجّل 
 .٢الدخول فى الشبهة

 .آثيرالعطاء؛ عطايش فراوان است
، آن مقدار آم [قليل األذي؛ اذيتش به ديگران قليل و نادر است 

 ]. زند نيز از روي سهو، غفلت، فراموشي يا ناخواسته از او سر مي
 .عونًا للغريب؛ ياور و ياري رسان غريبان است

و دست لطف و محّبت برسر [ها پدر است  لليتيم؛ براي يتيم و أباً 
 آشد،  آنان مي

 
 

                                                 
 .٣٧، باب اول، حكايت ٤٩ـ گلستان، ص ١
 .٨٦، ص٧٤ـ بحار، ج ٢
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آموزد و  عرفي؛ يتيم علمي را مي خواه يتيم علمي باشند يا يتيم

 ].نوازد يتيم عرفي را مي
اش نمايان است، تا از نعمت  بشره فى وجهه؛ خوشحالي او در چهره

 .١﴾ثو أّما بنعمة رّبك فحدّ ﴿ :پروردگارش ياد آند
هاي آن را در  و حزنه فى قلبه؛ اندوه و غم دنيا و ناپسندي

 ].، تا از اجر صابران برخوردار باشد[آند اندرون خود زنداني مي
فقر را با آغوش باز [انگارد  متبشّرًا بفقره؛ فقر را بشارت مي

آيد؛ زيرا احساس افتقار به درگاه  پذيرد و بر او گران نمي مي
نيازي از ماسوا سبب فخر و بشارت  ه بيالهي همراه با علم ب

 ].است
؛ [تر و گواراتر از شهد است شيرين] محضر او[أحلي من الشهد؛ 

) السالم عليهم(اطهار هٴ چون مظهر اسماي حسناي الهي و پيرو ائمّ 
نامتان چه قدر : گوييم است آه در همين زيارت جامعه به آنها مي

 ].»فما أحلي أسمائكم« شيرين است؛
و غير حق، نفوذي در او [تر است  من الصلد؛ از سنگ، سخت وأصلد

 ].ندارد، اّما در برابر حق خاضع، نرم و نفوذ پذير است
 .آند ال يكشف سّرًا؛ رازي را از آسي فاش نمي

 ].و مظهر سّتار العيوب است[درد  آسي را نميهٴ وال يهتك سترًا؛ پرد
نظم و  ، نه بيلطيف الحرآات؛ حرآاتش با لطافت و حساب شده است

چنان . حساب آه بدون ارزيابي حكم و موضوع دست به آاري بزند بي
 مأمور تهيه غذا بايد لطافت به خرج دهد؛: آه اصحاب آهف گفتند

 .تا اسرار ما فاش نگردد ٢﴾وليتلطّف﴿
اميرمؤمنان . اش مسرت بخش و شيرين است حلو المشاهدة؛ مشاهده

 ) السالم عليه(
 
 

                                                 
 ).١١سورهٴ ضحي، آيهٴ (ـ از نعمت پروردگارت سخن بگو  ١
 .١٩سورهٴ آهف، آيهٴ  ـ ٢
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اي زندگي آنيد آه اگر زنده مانديد، مردم مشتاق  به گونه: فرمود

وإن عشتم حّنوا ... خالطوا الناس مخالطةً « ديدار شما باشند؛
 .١»إليكم

 .آثير العبادة؛ عبادتش فراوان است
 .حسن الوقار؛ از هيبت و متانتي نيكو برخوردار است

توان به وي نزديك شد و با او انس  لين الجانب؛ به راحتي مي
جامعه انساني، يعني هٴ ّظ وَغليْظ دل نيست، بلكه به ُاسْوفَ . گرفت

 آند و دستور تأسي مي) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول گرامي 
 .داند ، را همواره مطاع مي٢﴾ِلْنَت َلُهم﴿

سكوت، انسان را از گناهان . طويل الصمت؛ سكوت طوالني دارد
ن توصيه شده از اين جهت در روايات به آ. دارد بسياري باز مي

: به ابوذر فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم . است
هم چنين . ٣»من َصَمت نجي« آند؛ آسي آه سكوت آند، نجات پيدا مي

وهو أول « عبادت معرفي آرد؛هٴ آن را نخستين مرحله و ريش
 .٤»العبادة

ر ت چو بيني،خموشي از آن خوش٭٭٭٭  تر است دلكش سخن گرچه هر لحظه
 است

 آبستن بد نيك و به آه گيتي٭٭٭٭  بستن است دهان بستن، َدِر فتنه
 است

 ٥آسي خموشي نگشت از پشيمان٭٭٭٭  بسي ديدم ز گفتار پشيمان
 :آنند اي است آه سالكان آن را رعايت مي َصْمت يكي از پنج وظيفه

 نا تمامان جهان٭٭٭٭  َصْمت و ُجوع و سََهر و خلوت و ذآري به دوام
 اين پنج، تمام را آند

حليمًا إذا ُجهل عليه؛ وقتي آسي برخورد جاهالنه با او آند، حلم 
 از خود نشان 

 
 

                                                 
 .١٠ـ نهج البالغه، حكمت  ١
 .١٥٩ـ سورهٴ آل عمران، آيهٴ  ٢
 .٨٨، ص٧٤ـ بحار، ج ٣
 .ـ همان ٤
 .، به نقل از امير خسرو دهلوي٦٩، ص١ـ آشكول شيخ بهايي، ج ٥
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انسان، موجودي اجتماعي است آه بايد در جامعه زندگي . دهد مي
آنند،  به طور طبيعي برخي از افرادي آه در جامعه زندگي مي. آند

در برابر اين انسان مؤمن اگر . زنند دست به آارهاي جاهالنه مي
آارهاي جاهالنه بردباري از خود نشان ندهد، گرفتار زّلت و لغزش 

حلم در ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم . خواهد شد
برابر سفيهان را يكي از سه چيزي دانست آه اگر انسان از آن 

من ! يا أباذر« :برخوردار نباشد در روز قيامت خسران خواهد ديد
وحلٍم يُرّد به جهل ... القيامة بثالٍث فقد َخِسرَ لم يأت يوم 

 .١»السفيه
صبورًا علي من أساء إليه؛ آسي را آه به او بدي آند، تحمل 

 .ورزد آند وبه انتقام مبادرت نمي مي
؛ زيرا به [گذارد يبّجل الكبير؛ به بزرگان و پيران احترام مي

ل پيران، تجلي) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم هٴ گفت
 ].٢تجليل خداي سبحان است

 .آند و يرحم الصغير؛ با آوچكترها مهرباني مي
هاي  ، خواه امانت[ها امين است أمينًا علي األمانات؛ بر امانت

 ].هاي علمي هاي ِعْرضي و حيثيتي و خواه امانت مالي، خواه امانت
رعايت امانت، . ها گريزان است بعيدًا من الخيانات؛ از خيانت

خيانت هٴ هاي فراواني دارد آه به تناسب موارد آن، گستر اقمصد
 .گردد نيز روشن مي

 .إلفه التقي؛ دوست و يار او تقواست
 .و حلفه الحياء؛ همنشين او حياست

آثير الحذر؛ حذر، پرهيز و هوشمندي او فراوان است، يعني هميشه 
 آند، مانند آسي آه در زمين پرخار و پر تيغ از خودش مراقبت مي

چنان آه نسبت به دشمن بيرون هم همواره َحِذر و . رود راه مي
 .٣﴾خُُذوا حِْذَرآم﴿ :هوشيار است

 
 
 

                                                 
 .٨٧، ص٧٤ـ بحار، ج ١
 .١٣٦، ص٧٢ـ همان، ج ٢
 .١٠٢و ٧١ـ سورهٴ نساء، آيات  ٣
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هاي او آم است، اگر چه امكان دارد گاهي بر  قليل الزلل؛ لغزش

 .پايش بلغزد... اثر جهل، فراموشي يا
هٴ ترين سرماي مايه حرآاته أدب؛ حرآاتش مؤّدبانه است و گران

 .١»ال ميراث آاألدب« :آند ادب را آامالً رعايت مي انسان، يعني
 از ُلطف ربّ  ادب محروم گشت بي٭٭٭٭  ادب توفيق جوييم خدا از

 ٢زد آفاق همه در آتش بلكه٭٭٭٭  َبد داشت را خود نه تنها ادب بي
و آالمه عجب؛ گفتارش شگفت آور است؛ زيرا معارف نغز و معاني پر 

 .دمغز و آموزنده را به همراه دار
گذرد و استقاله و عذرخواهي  ها مي مقيل العثرة؛ از عثرات و لغزش

 .ورزد نهد و لجاجت نمي ديگران را ُحرمت مي
آند، تا خدا  گيري نمي هاي ديگران را پي وال يتتّبع العورة؛ زشتي

گير عيوب آسي باشد  هاي او نباشد؛ زيرا اگر خدا پي گير زشتي پي
ال تتّبعوا عورات المؤمنين فإّنه « :باالخره او را رسوا خواهد آرد

من تتّبع عْورات المؤمنين تتّبع هللا عورته ومن تتّبع هللا عورته َفَضَحه 
 .٣»ولْو فى جْوف بيته

 .وقورًا؛ بسيار با وقار است
 .صبورًا؛ بسيار صابر است

داند خداي حكيم و مهربان،  رضّيًا؛ هميشه راضي است؛ زيرا مي
پسنديده است گر چه طبق وظيفه سعي و  شرايط موجود را براي او

 .آند آوشش مي
 
 
 

                                                 
 .٥٤ ـ نهج البالغه، حكمت ١
 .٧٨ـ مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت  ٢
گيري آند خداوند  هاي مؤمن پي هاي مؤمن نباشيد؛ زيرا هر آس از زشتي گير زشتي ـ پي ٣
گيري آند، او را  هايش پي هاي او خواهد بود و هر آس آه خداوند از زشتي گير زشتي پي

 ).٢١٤، ص٧٢بحار، ج(اش باشد  آند، هر چند آه در داخل خانه رسوا مي
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ِبْه از دست بر سينه پيش ٭٭٭٭  تفته آردن خمير] آهن[به دسْت آهك 

 امير
پوشم  تا چه خورم صيف و چه٭٭٭٭  در اين صرف شد عمر گران مايه

 شتا
 ١تا نكني پشت به خدمت دوتا٭٭٭٭  اي شكم خيره به ناني بساز

 .زار استشكورًا؛ بسيار شكرگ
قليل الكالم؛ آم حرف است؛ زيرا مراعات حدود الهي از آالم آدمي 

و  اگر عقل انسان، آامل شود: فرمود) السالم عليه(علي . آاهد مي
إذا « گردد؛ از آالم او آاسته مي بخواهد رعايت ضوابط شرعي بكند

ارتباط انسان با ديگران هٴ آالم، وسيل. ٢»تّم العقل نقص الكالم
هايش را به ديگران  هاي او را برطرف و خواسته نيازمندياست تا 

) صلي هللا عليه و آله و سلم(از اين روپيامبر اآرم . منتقل آند
زوايد آالم را ترك آن و تنها به مقداري آه : به ابوذر فرمود

ُأترك فضول الكالم وحسبك من « آند، اآتفا آن؛ رفع حاجت از تو مي
 .٣»الكالم ما تبلغ به حاجتك

 .بّرًا؛ نيكوآار است
] از انحرافات فكري، اخالقي و عملي و همچنين آبروي او[مصونًا؛ 

 .محفوظ است
حليم را ُبردبار گويند، چون بار صبر و . حليمًا؛ ُبردبار است

قدر وزين است آه حمل آن دشوار خواهد بود لذا ُبردن  شكيبايي آن
 .چنين بار وزيني ميسور هرآس نيست

 .، خوش خلق و مدارا آننده استرفيقًا؛ نرم خو
 .عفيفًا؛ اهل عفت است

 
 
 

                                                 
 .٣٦، باب اول، حكايت ٤٩ـ گلستان، ص ١
 .٧١ـ نهج البالغه، حكمت  ٢
 .٨٥، ص٧٤ـ بحار، ج ٣



 287

 
 .شريفًا؛ با شرافت است

صلي (ال لّعان؛ اهل لعن و نفرين نيست، بلكه همانند پيامبر اآرم 
إنى لم ُأبعث « :براي همگان رحمت است) هللا عليه و آله و سلم
 .١»لّعانًا وإّنما ُبعثت رحمةً 
) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم  پيامبر. وال آّذاب؛ دروغگو نيست

گويد  واي بر آسي آه هنگام سخن گفتن، دروغ مي: به ابوذر فرمود
يا « تا ديگران را بخنداند، واي بر او، واي بر او، واي بر او؛

أباذّر ويٌل لّلذى يحّدث فيكذب ليضحك به القوم ويٌل له، ويٌل له، 
 .٢»[ويٌل له[

ن غيبت برادر مؤمن، به مثابه وال مغتاب؛ اهل غيبت نيست؛ چو
. ٣﴾أيحّب أحدآم أن يأآل لحم أخيه ميتاً ﴿ :اوستهٴ خوردن گوشت مرد

الغيبة تأآل الحسنات آما تأآل « :حسنات استهٴ غيبت نابود آنند
 .٤»الّنار الحطب

و ال سّباب؛ اهل سّب و ناسزا نيست؛ زيرا سّب مسلمان موجب فسق 
 .٥»فرٌ سباب المسلم فسوٌق وقتاله آ« :است

حسادت آن است آه متنعم بودن ديگران، . وال حسود؛ حسود نيست
 .باعث رنجش خاطر انسان شود و خواهان زوال نعمت از آنان باشد

 نعمت و جاه ُمقبالن را زوال٭٭٭٭  خواهند شور بختان به آرزو
 آفتاب را چه گناه؟هٴ چشم٭٭٭٭  »شب پره چشم« گر نبيند به روز

 ٦سياه آوْر بهتر آه آفتاب٭٭٭٭  چنان راست خواهي، هزار چشم
 
 
 

                                                 
 .٢٤، ص٨ـ صحيح مسلم، ج ١
 .٨٨، ص٧٤ـ بحار، ج ٢
 .١٢ـ سورهٴ حجرات، آيهٴ  ٣
 ).٢٥٧، ص٧٢بحار، ج(خورد  خورد، چنان آه آتش، هيزم را مي ـ غيبت، حسنات را مي ٤
 .٨٩، ص٧٤ـ بحار، ج ٥
 .٥، باب اول، حكايت ٢١ـ گلستان، ص ٦
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، الحسود ال ١»ال راحة لحسود« :حسادت نه نفعي به حال حسود دارد

رساند، بلكه به خودش آسيب  و نه ضرري به ديگران مي ٢يسود
 :رساند مي

فالنار تأآل نفسها ٭٭٭٭  إصبر علي حسد الحاسد فإّن صبرك قاتله
 ٣ما تأآله إن لم تجد

حسود را چه آنم؟ آه او ٭٭٭٭  آسي اندرون نيازارم آه آن توانم
 ز خود به رنج است

آه از مشّقت آن جز ٭٭٭٭  اين رنجي است بمير تابرهي اي حسود، آه
 ٤به مرگ نتوان رست

خورد و خدا را بر  بنابر اين، مؤمْن حسود نيست، ولي غبطه مي
ا گزارد و همان نعمت ر نعمتي آه به برادر ديني او داده، شكر مي

 .آند براي خويش نيز طلب مي
 .وال بخيل؛ بخيل نيست

 .هشّاشًا؛ نرم خوست
 .بشّاشًا؛ خوش روست و هميشه لبخند بر لب دارد

 .ال حسّاس؛ اهل تحسّس و محسوس آردن نهان و نهاد ديگران نيست
وال جسّاس؛ تجسّس آننده نيست؛ زيرا جاسوسي نه تنها خود گناه 

 .آند ناهان ديگر را فراهم ميبسياري از گهٴ است، بلكه زمين
يطلب من األُمور أعالها؛ از ميان آارها برترين و باالترين آن را 

. گمارد آند، همت بلند دارد و براي امور بزرگ همت مي انتخاب مي
 : رسيده است) السالم عليه(از امام صادق 

 
 

                                                 
 ).٢٥٧، ص٧٠بحار، ج(ـ حسود، هرگز راحتي را نخواهد ديد  ١
 ).٢٦٢همان، ص(رسد  ـ حسود به سيادت و آقايي نمي ٢
چنان آه آتش اگر چيزي براي . ـ بر حسادت حسود صبر آن؛ زيرا صبر تو قاتل اوست ٣

 ).٢٦١، ص٧٠بحار، ج(خورد  خوردن پيدا نكند، خودش را مي
 .٥، باب اول، حكايت ٢١ـ گلستان، ص ٤
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دارد و از  هاي بلند را دوست مي خداوند آارهاي بزرگ و هّمت

إّن هللا عّز وجّل يحّب معالي « حقير و پست ناخرسند است؛آارهاي 
 .١»األُمور ويكره سفسافها

 منازل به اعمال نيكو دهند٭٭٭٭  مينو نهند قيامت آه بازار
ترين آن را بر  ترين و روشن ومن األخالق أسناها؛ از اخالقيات، عالي

 .گزيند مي
شود اقتباسي از  هاي اخالقي مطرح مي گونه توصيه آنچه در اين: تذّآر

قرآن آريم است آه دستور داده انسان سالك و متخّلق، به حّد اقل 
يا متوسّط از آماْل بسنده نكند، بلكه بهترين آن را تحصيل 

اي : از اين جهت فرمود. ٢﴾واّتبعوا أحسََن ما ُأْنِزَل ِإَليْكُم﴿ :نمايد
را  ايد در راه پرواپيشگي، بايد حق تقوا آساني آه ايمان آورده

رعايت آنيد، يعني از عبوديت خالصي برخوردار بشويد آه هرگز 
نباشد و بر همين ... گونه غفلت، معصيت، خودبيني و مشوب با هيچ

يا أّيها ﴿ صراط سير آنيد تا بميريد و از آن منحرف نگرديد؛
. ٣﴾اّلذين ءامنوا اّتقوا هللا حق تقاته وال تموتّن إالّ وأنتم مسلمون

سفارش آرده آه براي رسيدن به چنين مقصد بلند و ديگري هٴ در آي
نه فتور و . مقصود عالي به قدر توان و استعدادتان آار آنيد

اي از توان و استعداد خويش را  سستي به خود راه دهيد و نه ذّره
 ناديده بگيريد، بلكه با تمام قدرت و استطاعت براي رسيدن به

 .٤﴾ا استطعتمفاّتقوا هللا م﴿ :حرآت آنيد» حق التقوي«
مشموًال بحفظ هللا؛ در برابر شّر شيطان و هواي نفس مشمول حفظ و 

 .داري خداست نگه
 .مؤّيدًا بتوفيق هللا؛ با توفيقات الهي تأييد شده است
با قّوت پيل « .ذاقوة فى لين؛ با داشتن قدرت و قّوت نرم خوست

 .»مور بايد بود
 
 
 

                                                 
 .٣٢٣، ص٤٧ـ بحار، ج ١
 ).٥٥سورهٴ زمر، آيهٴ (شود، تبعيت آنيد  ـ از بهترين چيزهايي آه بر شما نازل مي ٢
 .١٠٢ـ سورهٴ آل عمران، آيهٴ  ٣
 .١٦ـ سورهٴ تغابن، آيهٴ  ٤
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گيرد و گام بر  مي و عزمٍة فى يقين؛ با علم و يقين تصميم

 .دارد، نه از روي شك و ترديد مي
 .آند ال يحيف علي من يبغض؛ به آسي آه مبغوض اوست، ظلم نمي

اشيا و افرادي آه محبوب اوست و هٴ وال يأثم فيمن يحّب؛ در بار
انسان : به بيان ديگر. شود آنها را دوست دارد، مرتكب گناه نمي
داشته باشد و  ١»اآل َلمّ « مرزشناسي است، نه همچون حيوانات آه

هرگز در حّب و بغض گرفتار . هر چه به دستش رسيد، مصرف آند
 .شود افراط يا تفريط نمي

 .ها صابر است ها و سختي صبورًا فى الشدائد؛ در تنگي
 .آند ال يجور وال يعتدى؛ ظلم و تجاوز نمي

آند،  وال يأتى بما يشتهى؛ براساس شهوت و اشتهاي نفساني آار نمي
صلي هللا عليه و (از پيغمبر اآرم . انديشد خودش ميهٴ بلكه به وظيف

آسي آه هر چه دلش خواست و اشتهايش : رسيده است) آله و سلم
] تشريفي[آشيد بخورد، بپوشد يا سوار شود خداوند به او نظر 
من أآل « نخواهد آرد تا اين آه از آنها دل بكند يا ترك آند؛

رآب ما يشتهى لم ينظر هللا إليه حتي  ما يشتهى و لبس ما يشتهى و
 .٢»ينزع أو يترك

 ].آند با فقر زندگي مي[الفقر شعاره؛ فقر، لباس ظاهر اوست 
مالزم با صبر است و از [والصبر دثاره؛ صبر، لباس زيرين اوست 

 ].شود آن جدا نمي
انديشد،  قليل المؤنة؛ آم هزينه است و به تجّمالت دنيا نمي

آه با آن همه آار اقتصادي، به نان ) السالم عليه(همانند علي 
 .آرد جوين قناعت مي

آثير المعونة؛ آمك او نسبت به ديگران زياد است، يعني بين 
 آوشش فراوان در 

 
 

                                                 
 .١٩سورهٴ فجر، آيهٴ : ـ اشاره به ١
 .١٤٢، ص٧٤ـ بحار، ج ٢
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او اندك است؛ چون هٴ هزين. نمايد توليد و قناعت در مصرف جمع مي
خدمت وي به نظام اقتصادي . برد با حيات طيب قناعت به سر مي

 .فراوان است؛ چون در توليد سعي منيع دارد جامعه
 .گيرد آثير الصيام؛ فراوان، روزه مي

 .طويل القيام؛ نمازهايش طوالني است
 .قليل المنام؛ آم خواب است

يعني از تقواي باطني و حقيقي . قلبه تقىٌّ؛ قلبش با تقواست
برخوردار است، نه اين آه ظاهري باشد و فقط از اعضا و جوارح 

 .ان گردداو نماي
 .عمله زآىٌّ؛ عملش پاك است

آند و به  إذا قدر عفي؛ وقتي قدرت پيدا آرد از دشمن عفو مي
إذا « دهد؛ عفو را شكر قدرت قرار مي) السالم عليه(علي هٴ فرمود

 .١»قدرت علي عدّوك فاْجعل العفو عنه شُكرًا للُقدرة عليه
 .آند وإذا وعد وفي؛ اگر وعده دهد، وفا مي

 .گيرد ؛ باميل و رغبت روزه مييصوم رغباً 
 .گذارد وُيصّلي رهبًا؛ با رهبت و ترس از خدا نماز مي

آند  و يحسن فى عمله آأّنه ناظر إليه؛ در آارهايش، نيك عمل مي
اي آه گويا ناظري دقيق بر اعمال خويش و مراقب آن است  به گونه

 ].بسته عمل آند توّجه و چشم ، نه اين آه بي[
 :توان گفت، اين است در توضيح اين جمله ميآنچه آه : تذّآر

ُحسن عمل، در اين است آه آامل و تاّم باشد، يعني عملي را  ـ ١
هٴ توان از هر عيب، منّزه و از هر نقص، مبّرا دانست آه واجد هم مي

 اجزا و شرايط صحت باشد 
 
 

                                                 
 .١١هج البالغه، حكمت ـ ن ١
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و از جهت ساختار درون، نظام مند و آامل و از لحاظ ثمربخشي 

اگر در بعضي از جهات ياد شده به نصاب نرسد، ُحسن  تاّم گردد و
 .آن نيز به نصاب نخواهد رسيد

پس اگر نّيت عامل، خالص . الهي، روح عمل استهٴ نّيت و انگيز ـ ٢
شود و  و عزم او راسخ نباشد از آمال عمل و تماميت آن آاسته مي

اي است آه  گاهي اين آاهش به گونه. سبب آاهش ُحسن آن خواهد شد
اي از آن  شود عمل زير خّط فقر ُحسن قرار گيرد و هيچ بهره وجب ميم

 .نداشته باشد
اي در صيانت از ُحسن عمل  آننده مراقبت عامل، سهم تعيين ـ ٣

مراقبِت عامل، مراتبي دارد آه به برخي از آنها اشاره . دارد
 :شود مي
نظارت مستقيم بر خود عمل و شهود . نظارت بر ُحسن فعلي: يكم
اند، به  ان، اجزا، شرايط و ساير اموري آه در قوام آن دخيلارآ
اي آه چيزي از آنها فوت نشود يا برخالف نظم عقلي و َنْضد  گونه

اگر چنين نظارتي از طرف خود عامل اعمال شود . نقلي واقع نگردد
 ١﴾اّلذين هم عن صالتهم ساهون ٭فويل للمصّلين ﴿ از گزند توبيخ
 .مصون خواهد بود

 وجه داشت آه اگر چه سهو در نماز سبب سرزنش و تهديد بهبايد ت
شود ولي سهو از نماز چنين خطري را در پي دارد و نيز  نمي» ويل«

همان عمل، موجب توبيخ است هر چند هٴ سهو از هر عملي به انداز
سهو از هيچ عملي، خطر سهو از نماز را ندارد؛ زيرا نماز عمود 

. به آنهٴ به عمود و وابستدين است و ديگر اعمال، مّتكي 
تلخ سهو هٴ بنابراين، نظارت عامل بر عمل مانع پديد آمدن پديد

از عمل است در نتيجه عملي آه به هيچ وجه سهو از آن رخ ندهد، 
 .از ُحسن برخوردار است

نظارت مستقيم عامل و شهود جزم علمي . نظارت بر حسن فاعلي: دوم
 و عزم 

 
 

                                                 
و به آن توجه [آساني آه از نماز خويش غافل و ساهي هستند . ـ واي بر نمازگزاران ١

 ).٤ـ  ٥سورهٴ ماعون، آيات .] (آنند نمي
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د، آه مبادا در آن محدوده شك علمي، عقل و نفس خوهٴ عملي صحن

اگر ُحسن فاعلي . ترديد عملي، ريا، سمعه و مانند آن راه يابد
هاي علمي و عملي آاهش يابد يا  گونه بيماري بر اثر نفوذ اين

شود يا به طور آّلي از بين  زايل گردد، ُحسن فعلي عمل نيز آم مي
ُحسن فعلي با ُحسن رسد آه  ُحسن عمْل وقتي به نصاب الزم مي. رود مي

 .فاعلي هماهنگ باشد و هر آدام در حدِّ معتبر خويش تحّقق يابد
توجه و التفات علمي به نظارت الهي و ِاشراف او، براي : سوم
نظارت عامل بر خود و . مند شدن از نگاه تشريفي و لطفي خدا بهره

ُحسن عمل است ولي اگر عاِمل ناِظر، تحت هٴ آنند بر عمل گرچه تعيين
قيومّيت مبدأ ديگري باشد آه اصل دستوْر از او، امتثال تكليف به 
فرمان او، قبول و نكول عمل به اراده و آراهت وي، وعد و وعيد، 
ثواب و عقاب، بهشت و دوزخ و تمام شؤون مربوط به آغاز و انجام 
احكام و حَِكم آار، به علم و قدرت و مشيئت اوست، براي ُحسن 

مل وظيفه دارد آه حضور قّيم خويش را نظارِت بر خود و بر ع
هٴ فراموش نكند و نظارت او را منظور دارد و بداند آه صدر و ساق

عمل در مشهد او، َبْدء و ختم آار در محضر وي و ُحسن فعلي و ُحسن 
باره چنين  نداي قرآن آريم در اين. فاعلي هر دو مشهود اوست

ءانٍ وال تعملون من وما تكون في شأنٍ و ما تتلوا منه من قر﴿ :است
عمٍل إّال آّنا عليكم شهودًا إذ تفيضوَن فيه وما َيْعُزُب عن رّبك من 
مثقاِل ذّرة في األرض وال في السّماء وال أصَغر من ذلك وال أآبر إّال 

داند خداي سبحان او  در اين مرحله آه عامل مي. ١﴾في آتابٍ مبينٍ 
وشد عمل خود را با آ بيند و به حال او نظر علمي دارد، مي را مي

 ُحسن آامل و تاّم 
 
 

                                                 
آني و  اي از قرآن تالوت نمي باشي و هيچ آيه در هيچ حال و آاري نمي!] اي رسول ما[ـ  ١
دهيد، مگر آن آه ما گواه و شاهد بر  نمي هيچ عملي را انجام!] همچنين شما اي امت[

اي در آسمان و زمين از پروردگار  هيچ ذره. ورزيد گاه آه بدان مبادرت مي شما هستيم آن
، مگر آن آه ]وجود ندارد[نه آوچكتر از ذره و نه بزرگتر از آن . ماند تو پنهان نمي

سورهٴ يونس، آيهٴ (ت اس] حق تعالي و علم قاهرانهٴ او ثبت شده[جملگي در آتاب مبين 
٦١.( 
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انجام دهد به اميد آن آه از َنَظِر تشريفِي خداي سبحان طرفي 
ببندد و از منظور علمي خدا بودن به منظر لطفي و تشريفي او 

أَلْم يعلم بأّن ﴿ هٴ آريمهٴ لذا هماره براساس آي. رسيدن، بار يابد
حور علم به اين آه آند، يعني آار را بر م عمل مي ١﴾هللا يري

قهرًا چنين عملي، از ُحسن ويژه . دهد خداوند ناظر است انجام مي
 .برخوردار خواهد بود

نظارتِ . ديدن خود خدا و ديدن مشاهده و ِاشراف او بر عمل: چهارم
عامل نسبت به اصل عمل و نيز علم عامل به نظارت قّيم و ِاشراف 

دارد ولي اگر نظارت او، گرچه در تأمين ُحسن عمل سهم بسزايي 
ديگري بر آن افزوده شود در تحصيل آمال ُحسن و تمامّيت آن، 

گذارد و آن اين آه عامل، عمل ُقربي را  تري مي تأثير عميق
يعني نه تنها بداند . اي انجام دهد آه َقّيم خود را ببيند گونه به

. بيند، بلكه او را مشاهده آند و شهودش را نيز بنگرد آه او مي
عمل محفوف به شهود عامل و شهود قّيم خواهد هٴ ين حال صحندر ا
آه شهود انسان آاملي، چونان  اگر اين مقام منيع. بود

ماآنُت أعبد ربَّا لم « :است آه فرمود) السالم عليه(اميرالمؤمنين 
نازل آن آه معروف به هٴ عامل نشد، مناسب است مرحلهٴ بهر ٢»أره
مقام احسان، طبق حديث رسول  .است نصيب وي شود» احسان« مقامِ 

اإلحسان أن تعبدهللا « :اين است) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 
در اين مقاْم گويا . ٣»آأّنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

بيند و چون خداوند، شاِهد و قّيم است پس  عامل، خداي سبحان را مي
نتيجه گويا  نگرد آه ناظر عمل اوست؛ در گويا عامل، آسي را مي

در اين حال نهايت سعي . بيند خود و عمل خود را در منظر خدا مي
دارد آه چيزي از ُحسن فعلي يا ُحسن فاعلي آاهش  را مبذول مي

نيابد؛ زيرا آسي آه به اين مقام واال نايل شد بيش از ديگران 
 .حيا برخوردار استهٴ از َملك

 
 
 

                                                 
 ).١٤سورهٴ علق، آيهٴ (بيند  داند آه خدا مي ـ آيا نمي ١
 ).٥٢، ص ٤بحار، ج (آنم  بينم عبادت مي ـ من آن نيستم خدايي را آه نمي ٢
اگر تو . بيني اي عبادت آني آه گويا او را مي ـ احسان، آن است آه خدا را به گونه ٣

 ).٣١٣، ص٦٤همان، ج( بيند او را نبيني، او تو را مي
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ويژه همراه است و از آن با حيا نسبت به شهود خداوند، با َتأدُّبِ 

َاَدب، همان هنرمندي ويژه در مقام . شود نام َاَدبِ با خدا، ياد مي
جمال و آمال آن خواهد بود هٴ زيبايي او و پايهٴ عمل است آه ماي

َعْيب و  و عمل انسان مؤّدب، هماره زيباست و آار عامِل با حيا، بي
 .لذا واجد ُحسن الزم خواهد بود. نقص است

ي است آنچه تاآنون رقم خورد و براي وجوه ديگر نيز مجال گفتن
وجود دارد، همگي در محور بيان مرجع ضميرهاي متعددي است آه در 

زند آه بخشي از  دور مي» ويحسن فى عمله آأّنه ناظر إليه« هٴ جمل
آنها راجع به تعيين ناظر است و بخشي از آنها راجع به تشخيص 

ياد شده برخي از آنها به لحاظ در بين ارقام و وجوه . منظور
معنا از اتقان بيشتر برخوردار است، گرچه بعضي به لحاظ لفظ و 

 .برد سياق جمله از استحكام بيشتري بهره مي
 .دارد غضّ الطرف؛ چشم از حرام باز مي

 .اي دارد سخىّ الكّف؛ دست بخشنده
 .آند ال يرّد سائالً؛ نيازمندي را رّد نمي

 .ورزد ت به عطا و بخشش ديگران بخل نميوال يبخل بنائل؛ نسب
متواصالً إلي اإلخوان؛ با برادران خود مواصلت دارد و قطع رابطه 

 .آند نمي
 .مترادفًا لإلحسان؛ مداومت بر احسان دارد
سنجد تا اگر داراي اجر  يزن آالمه؛ آالم خود را با ترازوي حق مي

 ١، صدقهو ثواب است مطرح و گرنه ترك آند؛ زيرا آالم پاآيزه
يا أباذر « است، چنان آه هرگام انسان به سوي نماز، صدقه است؛

 .٢»الكلمة الطّيبة صدقة، وآّل ُخْطوة تخطؤها إلي الصالة صدقة
 
 
 

                                                 
ـ صدقه، به معناي چيزي است آه تصديق آنندهٴ ايمان انسان باشد و صدقهٴ اصطالحي يا  ١

 .انفاق يكي از مصاديق اين معناي عام است
 .٨٥، ص٧٤ـ بحار، ج ٢
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جهت و  آند تا بي و يخرس لسانه؛ زبانش را الل و ناگويا مي

فايده تكّلم نكند و در بيشتر از حّد ضرورت سخن گفتن، زبانش  بي
ٍء أحّق بطول الِسْجن من  ما من شى! يا أباذرّ « :ندآ را حبس مي

 ١ .»اللسان
 .شود اليغرق فى بغضه؛ در بغض و دشمني غرق نمي

گردد؛ يعني در جذب و  وال يهلك فى حّبه؛ در دوستي خود هالك نمي
دفع، ارادت و آراهت، توّلي و تبّري معتدل بوده، از افراط و 

 .تفريط مصون است
 .پذيرد صديقه؛ باطل را از دوستش نيز نميوال يقبل الباطل من 

وال يرّد الحّق علي عدّوه؛ در برابر دشمن خود نيز حق را زير پا 
 .گذارد نمي

رود  وال يتعّلم إالّ ليعلم؛ براي دانستن دنبال تعّلم و يادگيري مي
 ...].نه براي فخر فروشي، خودنمايي و[

زد تا از برآات و آمو وال يعلم إالّ ليعمل؛ جز براي عمل آردن نمي
 .ثمرات آن محروم نگردد

 نيست، ناداني در تو چون عمل٭٭٭٭  خواني آه بيشتر علم، چندان
 چند آتابي او بر چارپايي٭٭٭٭  دانشمند نه بود محقق نه

 است يا هيزم او بر آه٭٭٭٭  آن تهي مغز را چه علم و چه خبر
 ٢دفتر

 .اش اندك است قليالً حقده؛ حقد و آينه
 .كره؛ شكر گزاري او فراوان استآثيرًا ش

، تا سربار جامعه [رود يطلب النهار معيشته؛ روْز دنبال معيشت مي
 ].نباشد و زندگيش محترمانه اداره شود

 .ريزد ويبكى الليل علي خطيئته؛ شب هنگام بر گناهانش اشك مي
 
 
 

                                                 
هيچ چيز به اندازهٴ زبان به زنداني طوالني مدت شدن سزاوار نيست ! ـ اي ابوذر ١
 ).٨٥، ص٧٤بحار، ج(
 .، باب هشتم١٨٦گلستان، صـ  ٢
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إن سلك مع أهل الدنيا آان أآيسهم؛ اگر با اهل دنيا باشد، 

 .هاستترين آن زيرك
وإن سلك مع أهل اآلخرة آان أورعهم؛ اگر با اهل آخرت باشد با 

 .ترين آنان است ورع
ها رضايت  ال يرضي فى آسبه بشُْبهة؛ در آسب و آارش به شبهه

 .دهد نمي
گري در  و اباحه انگاري واليعمل فى دينه برخصة؛ اهل تساهل، سهل

 .دين نيست
ادر ديني خود با يعطف علي أخيه بزّلته؛ در مقابل لغزش بر

 .آند مهرباني رفتار مي
و يرعي ما مضي من قديم صحبته؛ حقوق هم نشيني و هم صحبتي با 

آند و زيرپا  دوستي با آنان را مراعات ميهٴ ديگران و سابق
 .١گذارد نمي

خصلت است، آه  ١٠٣آنچه در اين روايت آمده، بيش از : ١تذّآر 
 :ف باشداين اختالهٴ هاي زير ريش ممكن است عّلت

 .راوي اشتباهًا برخي را تكراري بيان آرده باشد) الف
 .اشتباه آرده باشد ١٠٣راوي در شنيدن يا بيان آردن عدد ) ب
در برخي موارد چند ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم ) ج

 .صفت را تلفيق فرموده و به صورت يك وصف ارائه آرده باشد
شود گاهي بيشتر از اين مقدار  ه مياوصافي آه براي مؤمن شمرد: ٢

آدام از نصوص وارد شده در  تر از اين؛ چون هيچ است و گاهي آم
اين باره به منظور حصر حقيقي نيست،بلكه در صدد اهداف مقطعي 

 .آنها سهل است تعارض لذا جمع بدون. است
صفات اعتقادي، اخالقي و رفتاري باشد از هٴ آسي آه جامع هم: ٣

 .تر خواهد بود آاملديگر مؤمنان 
بيت عصمت و طهارت  اين صفات آمال، اهلهٴ مصداق اتّم و اآمل هم: ٤
 .هستند) السالم عليهم(
 
 
 

                                                 
 .٣١٠، ص٦٤ـ بحار، ج ١
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 .رحمان] خداي[داران  و امانت: و أمناء الّرحمن

 
هٴ امن است آه به معناي طمأنينهٴ امناء جمع امين از ريش: ُأمناء

است آه گاهي به  امين صفت مشبهه. ١آيد نفساني و زوال ترس مي
بنابر . قتيل: آيد و گاهي به معناي مفعول، مانند معناي فاعل مي

، ليكن بيشتر ٢اين، امين به معناي مؤَتِمن و مؤَتَمن خواهد بود
فرق مؤَتَمن . رود موارد در مؤَتَمن، يعني معناي مفعولي به آار مي

و  شود آه مورد اعتماد و امين اين است آه مؤتمن به آسي گفته مي
اطمينان ديگران قرار گيرد، هر چند شخص خائني باشد، اّما امين 

شود آه وصف امانت در او ثبوت و استقرار پيدا  به آسي گفته مي
 .آرده، واقعًا صالحيت اعتماد و اطمينان ديگران را داشته باشد

از اين رو به آسي آه مورد اعتماد و اطمينان است و امانتي 
. شود سپارند، امين گفته مي ه وي ميداري ب راجهت حفظ و نگه

آه به صاحب مجمع البيان گفته  »امين االسالم« القابي از قبيل
از آن جهت بر ... و» امين الدين« ،»امين الشريعة« يا شود مي

شود، آه مورد  هاي مهم اجتماعي اطالق مي برخي از علما يا شخصّيت
بشري هٴ مي و جامعهاي حساس قرار گرفتند و هرگز به اّمت اسال آزمون

به همين لحاظ، اهالي مّكه قبل از . آنند خيانت نكرده و نمي
 به آن حضرت ) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسالت نبي اآرم 

 
 

                                                 
 ).»امن« مفردات،(ـ طمأنينة النفس وزوال الخوف  ١
 .»أمن« ،١٣٤، ص١ـ مقاييس، ج ٢
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 .گفتند مي» محّمدامين«

تفاوت اين دو . رحمت استهٴ رحمان همانند رحيم از ريش: الرحمن
 :ه بيان شده استگون اين) السالم عليه(اسم در روايت امام صادق 

؛ ١الرحمان، اسٌم خاٌص بصفٍة عاّمة؛ و الرحيم، إسٌم عاٌم بصفٍة خاّصةٍ 
توان به اين  و ديگران را نمي[رحمان اسم خاص خداي سبحان است 

رحيم اسم عام است . ليكن بيانگر رحمت عامه است] اسم ناميد،
 اي هاي ويژه اّما شامل رحمت] شود، آه بر ديگران نيز اطالق مي[
 .گردد آه اختصاص به مؤمنان دارد مي

 

 امناي الهي) السالم عليهم(ائّمه 
ُأمناء « به عنوان) السالم عليهم(اطهار هٴ زيارت، ائمّ هٴ در اين جمل

امين رحمان بودن هر يك از امامان . اند مطرح شده» الرحمان
 :گونه قابل تبيين است اين) السالم عليهم(

 :هستنددارها در معرض دو آسيب  امانت
به سبب محدوديتي آه در توانايي و ظرفيت دارند، قدرت  ـ ١

ها  ها، زمين و آوه پذيرفتن هر امانتي را ندارند، چنان آه آسمان
إنا ﴿ به لحاظ سنگيني و عظمت امانت از تحمل آن ابا ورزيدند؛

عرضنا األمانة علي السموات واألرض والجبال فأبيْن أن يحِمْلنها 
 .٢﴾وأشفْقَن منها

هراس از خيانت در امانت دارند آه مبادا آن را به نحو  ـ ٢
 .شايسته، به مقصد نرسانند

 
 
 

                                                 
 ...بسم هللا« ، سورهٴ حمد، ذيل٢٢٥، ص١؛ نور الثقلين، ج٩٤، ص١ـ  ٢ـ مجمع البيان، ج ١
«. 
يم پس از پذيرش آن سرباز ها و زمين و آوهها عرضه آرد ـ ما امانت را بر آسمان ٢

 ).٧٢سورهٴ احزاب، آيهٴ (زدند و ترسيدند 
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را تهديد ) السالم عليهم(اطهار هٴ هيچ يك از اين دو آسيب، ائمّ 

آند؛ زيرا اّوالً، ظرفيت وجودي آنها به قدري گسترده است آه  نمي
رت تحمل هر چه از مقام فيض ربوبي تنزل آند، آن ذوات مقدس قد

بين واجب تعالي و عالم امكان هٴ از اين رو واسط. آن را دارند
آند با عبور از مجراي  هستند و هر فيضي آه از غيب تنزل مي

 .رسد وجودي آن انوار مقّدس به ساير موجودات مي
ثانيًا، آن ذوات نوراني، معصوم از هر گناه و مصون از هر خطايي 

امانت از جانب آنان فرض هستند و قصور و تقصير در ايصال 
 .ندارد

نه ) السالم عليهم(با توّجه به آنچه گذشت اهل بيت عصمت و طهارت 
شوند، بلكه در  فيض ميهٴ هاي رحيميه واسط تنها در رساندن رحمت

 .آنند الهي نيز وساطت ميهٴ تنزل رحمت رحمانيّ 
گيرند  دشمنان خدا حّتي در دشمني با خدا از فيض حق تعالي مدد مي

هاي الهي و اذن تكويني پروردگار عالم  گيري از نعمت با بهره و
آنند و خداوند حتي در آن حال نيز فيض  با او مخالفت و دشمني مي
و بقّوتى أدّيت إلىّ !... ابن آدم« :آند خود را از آنان قطع نمي

عملت المعاصى بقّوتى اّلتى « .١»فرائضى وبنعمتى قويت علي معصيتى
نيز در دشمني با ) السالم عليهم(اطهار هٴ نان ائمّ دشم. ٢»جعلُت فيك

آنند و  آن ذوات مقّدس از مجراي وجود آنان فيض خدا را دريافت مي
حّتي در آن حال از وساطت فيض نسبت به ) السالم عليهم(ائّمه 

 .آنند دشمنان خود آوتاهي نمي
طور آه دشمنان خدا در حال دشمني با خدا بر  همان: به بيان ديگر

اطهار هٴ اند، دشمنان ائمّ  نعمت الهي نشستههٴ ان گستردخو
 هٴ نيز در حال عداوت بر سر سفر )السالم عليهم(
 
 

                                                 
آني و با نعمتي آه من به تو  ام، واجبات مرا ادا مي ـ با تواني آه من به تو داده ١

 ).٥٦، ص٥بحار، ج(آني  ام، توان معصيت مرا پيدا مي بخشيده
 ).همان(ام معصيت آردي  ـ با تواني آه من در تو قرار داده ٢
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گونه آه خداي سبحان براي تكيه زدن  اند و همان وساطت آنان نشسته

آند،  جلوه مي» رحمان« بر عرش فرمانروايي عالم با اسم مبارك
الهي هٴ ر فيض عام و گستردبراي وساطت د نيز) السالم عليهم(ائّمه 

 .شوند ظاهر مي» رحمان« به عنوان مظهر
البّته روشن است آسي آه امين خداي رحمان است هم در : تذّآر

هٴ آند و هم در ارائ رساندن فيض به مستمندان امانت را رعايت مي
نياز محتاجان و ابالغ مسئلت سائالن، گر چه ذات اقدس خداوند در 

َاْعلم وَاقدر است، ليكن در بحث وساطت، ويژگي هر دو جهت َاْقرب و 
 .امين همان است آه بيان شد

 

 اشارات

 

 جايگاه امانت در اسالم ـ ١
هاي اساسي و محوري اسالم  حفظ امانت و اداي آن يكي از توصيه

اگر آسي شما را امين شمرد، بايد : فرمايد قرآن آريم مي. است
ضكم بعضًا فليؤّد اّلذي فإن أمن بع﴿ امانت را به او برگردانيد؛

در برخي آيات، خيانت در امانت در آنار خيانت . ١﴾اؤتمن أمانته
ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا ﴿ :به خدا و رسول ذآر شده است

خداوند نه تنها اداي امانت و رّد آن را الزم . ٢﴾أماناتكم
داري از آن را ضروري  دانسته، بلكه تالش براي حفظ امانت و نگه

از اين رو يكي از خصال مؤمنان و نمازگزاران واقعي . مرده استش
داري آن از هرگونه گزند و آسيب  را حفظ امانت و تالش براي نگه

 .٣﴾والذين هم ألماناتهم و عهدهم راعون﴿ :معرفي آرده است
 
 
 

                                                 
 .٢٨٣ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ١
 .٢٧ـ سورهٴ انفال، آيهٴ  ٢
 .٣٢؛ سورهٴ معارج، آيهٴ ٨ـ سورهٴ مؤمنون، آيهٴ  ٣
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در بسياري از روايات، مالك تمايز ايمان راستين از ايمان 

صلي هللا عليه (پيامبر اآرم . ده استادعايي، اداي امانت معرفي ش
 :فرمود) و آله و سلم

ال ايمان لمن ال أمانة « دار نيست، ايماني ندارد؛ آن آس آه امانت
 .١»له

 :نيز فرمود
هاي  به آثرت نماز، روزه، حج، زآات، آارهاي نيك و طنين ناله

افراد نگاه نكنيد، به راستگويي و اداي امانت آنان هٴ شبان
َتنظروا إلي َآْثرة صالتهم وصيامهم وآثرة الحّج والزآاة  بنگريد؛ ال

وآثرة المعروف وطنطنتهم بالّليل، ُأنظروا إلي ِصْدق الحديث وأداء 
 .٢األمانة

حضرت در حديث ديگري، اداي امانت را از عوامل خير ديدن اّمت 
 :ياد آرد

ا ال تزال ُأّمتى بخير ما تحاّبوا وتهادوا و اّدوا األمانة واجتنبو
الحرام وَقَرُوا الضيف وأقاموا الصالة وآتوا الزآاة فإذا لم 

؛ تا زماني آه اّمت من ٣يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين
ديگر را دوست بدارند، به همديگر هديه بدهند، اداي امانت  يك

آنند، از حرام پرهيز داشته باشند، مهمان را گرامي شمارند، 
. ردازند بر سبيل خير خواهند بودنماز را برپا دارند و زآات بپ

سالي  اّما اگر اين امور را زير پا بگذارند گرفتار قحطي و خشك
 .خواهند شد

در پيامي آه براي عبدهللا بن ابي يعفور ) السالم عليه(امام صادق 
. فرستاد، اداي امانت و راستگويي را نردبان ترقي معرفي آرد

عبد هللا بن ابي : گفتم) المالس عليه(به امام صادق : ابي آهمس گويد
 :فرمود) السالم عليه(امام . رساند يعفور به شما سالم مي

 
 
 

                                                 
 .١١٦، ص٧٢ـ بحار، ج ١
 .١١٥، ح١٠ـ همان، ص ٢
 .ـ همان ٣
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وقتي او را ديدي سالم مرا به او ابالغ . سالم بر تو و بر او باد

نگاه آن و ببين : گويد جعفر بن محّمد به تو مي: آن و به او بگو
صلي (سول خدا اي نزد ر چگونه و با چه وسيله) السالم عليه(آه علي 

منزلت پيدا آرد، پس تو نيز بدان ملتزم ) هللا عليه و آله و سلم
با دو خصلِت صداقِت در گفتار و اداي ) السالم عليه(علي . باش

صلي هللا عليه و آله (امانت، آن منزلت رفيع را نزد پيامبر اآرم 
قلت ألبى عبد هللا عليه : پيدا آرده است؛ أبى آهمس قال) و سلم
وعليك وعليه « :قال. عبد هللا بن أبى يعفور يقرئك السالم: مالسال

إّن جعفر بن محّمد : السالم إذا أتيت عبد هللا فاقرأه السالم وقل له
انظر ما بلغ به علىٌّ عليه السالم عند رسول هللا صّلي هللا : يقول لك

فإّن عليًا عليه السالم إّنما بلغ ما . عليه و آله و سّلم فالزمه
عند رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم بصدق الحديث وأداء  بلغ به
 .١»األمانة

نيز اداي امانت را يكي از اسباب ) السالم عليه(امير عارفان 
... سُيدالون منكم« :يابي معرفي آرده است پيروزي، غلبه و دولت

 .٢»وبأدائهم األمانة إلي صاحبهم وخيانتكم
 

 حق بين المللي ـ ٢
و اداي آن يكي از حقوق بين المللي اسالم است، آه نه  حفظ امانت

البّته شخص . ٣ايمان و عدالت شرط آن است، نه آفر و فسق مانع آن
از غير : تواند بگويد امين در پذيرش امانت، مختار است و مي

پذيرم، ليكن اگر  امانت نمي... مؤمن، غير مسلمان، غير عادل يا
گذار هر آس آه باشد  امانت. يستپذيرفت، خيانت در آن هرگز روا ن

 .در اين جهت فرقي ندارد
 
 
 

                                                 
 .٤٩٦، ص١ـ نور الثقلين، ج ١
 .٢، بند ٢٥ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ٢
 .٤٣٥ـ نهايهٴ شيخ طوسي، ص ٣
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از اين رو در برخي روايات، اداي امانت فاجر نيز الزم شمرده 

 :فرمود) السالم عليه(امام صادق . شده است
. امانت را نسبت به نيك و فاجر ادا آنيد و در آن خيانت نورزيد

) السالم عليه(نين اگر پسر ملعون ملجم مرادي آه قاتل اميرالمؤم
گردانم؛ أّدوا  بود مرا بر امانتي امين گرداند به وي باز مي

األمانة إلي البّر والفاجر، فلو أّن قاتل علىٍّ عليه السالم 
 .١ائتمننى علي أمانٍة ألّديتها إليه

 :سيد ساجدان و زينت عابدان نيز فرمود
پدرم را شمشيري آه ) عليهماالسالم(اگر قاتل پدرم، حسين بن علي 

گردانم؛ عليكم  با آن آشته، پيش من امانت بگذارد، به او بر مي
بأداء األمانة فوالذى بعث محمدًا صّلي هللا عليه و آله و سّلم بالحّق 
نبّيًا لو أّن قاتل أبى الحسين بن علّى عليه السالم ائتمننى علي 

 .٢السيف اّلذى قتله به ألّديُته إليه
اين است ) عليهماالسالم(ق و امام سّجاد منظور امام صاد ـ ١تذّآر 

بنابر . شود آه خبث طينت ابن ملجم يا شمر مانع رّد امانت نمي
اين، اگر ابن ملجم يا شمر ملعوْن شمشير خود را نزد آنان امانت 

آرد تا اميرالمؤمنين  گذاشت و سپس آن را مطالبه مي مي
با خبر  را شهيد آند، در صورتي آه از نّيت او) السالم عليه(

از اين رو مال آافر حربي . گرداندند بودند، قطعًا به او بر نمي
آه در حال جنگ بالفعل با اسالم و نظام اسالمي است، احترام 

اين قانون، در تمام . ندارد و مباح است، هر چند آه امانت باشد
استدالل آنها اين . ها پذيرفته شده و مقبول است ها و مسلك مرام

 موجبات است آه نبايد 
 
 

                                                 
 .١١٥، ص٧٢ـ بحار، ج ١
 .١٤٤ـ همان، ص ٢
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 .تقويت دشمن جنگجو و جنگ افروز را فراهم آرد

گذار ظالمي است آه مال غصبي را نزد آسي امانت  اگر امانت ـ ٢
تواند مال مغصوب را به غاصب برگرداند، بلكه  گذاشت، امين نمي

بايد آن را به صاحب اصلي بازگرداند؛ زيرا امانْت در صورتي 
ن و امانت گذار باشد، نه مال احترام دارد آه مال خود مستأمِ 

ديگران لذا هر مالي بايد به صاحب اصلي آن برگردانده شود مگر 
آن آه بر جان و مال خود يا جان و مال مؤمني بترسد آه در اين 

 .١اي جز بازگرداندن مال مغصوب به غاصب ندارد صورت چاره
 

 امانتهٴ محدود ـ ٣
ا به اين است آه اگر آنند حفظ امانت تنه برخي از افراد گمان مي

آسي مثًال آتابي را نزد آنها به رسم امانت گذاشت در آن تصّرف 
غير مجاز نكنند و هنگام مطالبه به او بر گردانند، در حالي آه 

تر  امانت با توّجه به شمول آن نسبت به عاريه بسيار وسيعهٴ داير
ز برخي از مصاديق آن آه در آيات و روايات آمده، ا. از اين است

 :اين قرار است
فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤّد اّلذي « :اموال و ثروت مردم ـ ١

 .٢»اؤتمن أمانته
به يكي از آارگزاران ) السالم عليه(حضرت علي . پست و مقام ـ ٢

 .٣»إّن َعَملك ليس لك بُطْعمٍة ولكّنه فى عنقك أمانة« :خود نوشت
آريمٍة تنتزعها  الّلهّم اجعل نفسى أّول« :اعضا، جوارح و جان ـ ٣

 من آرائمى 
 
 

                                                 
 .٤٣٦ـ نهايهٴ شيخ طوسي، ص ١
سورهٴ (ـ اگر آسي از شما، ديگري را امين شمرد، آن امين بايد امانت را برگرداند  ٢

 ).٢٨٣بقره، آيهٴ 
ـ آاري آه بر عهدهٴ توست، لقمهٴ چرب و شيرين براي تو نيست، بلكه امانتي در گردن  ٣

 ).نهج البالغه، نامهٴ پنجم(توست 
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 .١»وأّول وديعٍة ترتجعها من ودائع نعمك عندى

المجالس باألمانة وإفشاء سّر أخيك « :مجالس و محافل دوستانه ـ ٤
 .٢»خيانة

 .٣»أمين وحيه وخاتم رسله« :وحي الهي ـ ٥
إّن هللا بعث محّمدًا صّلي هللا عليه و آله و سّلم « :دين و قرآن ـ ٦

 .٤»للعالمين وأمينًا علي التنزيلنذيرًا 
 ....و

صحيح هٴ خالصه هر چيزي آه از آن انسان نباشد و به منظور استفاد
از آن و بازگرداندن به صاحب اصلي يا رساندن به دست ديگران در 
اختيار او قرار داده باشند، عاريه يا امانت است و هر آس به 

را در اختيار دارد هاي متعّددي  مقتضاي شغل و زندگي خود، امانت
تنها ذات : به بيان ديگر. آه بايد به صاحب اصلي آن برگرداند

هٴ دار آسي نيست و گر نه مجموع اقدس باري تعالي است آه امانت
نظام هستي امانت داراني هستند آه دير يا زود بايد 

هايشان را تحويل مالك اصلي بدهند و آن آس آه در نهايت  امانت
إّنا نحن نرث األرض ﴿ :گيرد، خداي سبحان است از همگان تحويل مي

 .٦﴾هللا ميراث السماوات واألرض﴿ ،٥﴾ومن عليها وإلينا يرجعون
 
 
 

                                                 
هايت از من  جان مرا اولين نعمت با ارزشي قرار بده آه از ميان نعمت! خداياـ  ١
يعني قبل از هر چيز جان مرا [گرداني  ستاني و نخستين امانتي باشد آه بر مي مي

گير  از من گرفته شد و آور، آر، زمين... بستان، نه اين آه بعد از آن آه چشم، گوش و
 ).٥، بند ٢١٥طبهٴ نهج البالغه، خ] (شدم، بميرم... و
، ٧٤بحار، ج(شود  ـ مجالس، امانت است و افشاي سّر برادر مؤمن، خيانت شمرده مي ٢
 ).٨٩ص
امين وحي خدا و خاتم رسوالن اوست )] صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم [ـ  ٣
 ).١٧٣نهج البالغه، خطبهٴ (
گيخت تا عالميان را انذار آند را بران) صلي هللا عليه و آله و سلم(ـ خداوند، محمد  ٤

 ).٢٦نهج البالغه، خطبهٴ (و امين بر آيات او باشد 
سورهٴ مريم، (گردند  بريم و به سوي ما برمي ـ ما زمين و آنچه بر آن است را ارث مي ٥

 ).٤٠آيهٴ 
؛ سورهٴ حديد، آيهٴ ١٨٠سورهٴ آل عمران، آيهٴ (ها و زمين از آن خداست  ـ ميراث آسمان ٦
١٠.( 



 307

 
 

 رحمت فراگير و رحمت خاص ـ ٤
رحمتي ﴿ هٴ آريمهٴ تقسيم رحمت الهي به عام و خاص، برگرفته از آي

ء فسأآتبها للذين يّتقون ويؤتون الزآوة والذين هم  وسعت آّل شي
است؛ زيرا در اين آيه خداوند سبحان در جواب  ١﴾اتنا يؤمنونباي

رحمت من اختصاص به موجودي : فرمود) السالم عليه(موساي آليم 
وسعت آّل ﴿ گيرد؛ معّين ندارد، بلكه عام است و هر چيزي را فرا مي

آن را براي پرواپيشگان، زآات دهندگان و : سپس فرمود .﴾ء شي
 .﴾يؤمنون... فسأآتبها﴿ آنم؛ مؤمنان به آياتمان مهيا مي

 :بنابراين، خداي سبحان دو رحمت دارد
گيرد و  رحمت عام، گسترده و فراگير آه حّتي غضب را در بر مي ـ ١

به بيان ديگر غضب پروردگار نيز از اين قسم رحمت او ناشي 
نظام هستي اعم از جّن، انس، فرشته، جماد و هٴ مجموع. گردد مي

دنيا و . خورند حمتِ وسيع خلق شده و روزي مياين رهٴ حيوان در ساي
هاي آن را در بر  هاي آن، جهّنم و عذاب آخرت، بهشت و نعمت

 آه مقابل ندارد، بلكه مقابل آن عدم است اين رحمت. گيرد مي
گذاري آن است آه قرآن  سّر اين نام. شود رحمت رحمانيه ناميده مي
ام احسن، وجود هاي گوناگوني آه در نظ آريم براي شمارش رحمت

اين، بدان معناست آه . آند شروع مي ﴾الرحمن﴿ دارد با نام مبارك
اعراف از آن خبر داده، هٴ مبارآهٴ رحمت عام و فراگيري آه در سور

 .از برآت ظهور نام مقّدس رحمان است
اي آه به پرواپيشگان و مؤمنان وعده داده  رحمت خاص و ويژه ـ ٢

احزاب در هٴ مبارآهٴ در سور .﴾...فسأآتبها للذين يّتقون﴿ :است
آسي است آه با ) خدا(او : فرمايد هاي ويژه، مي بيان يكي از رحمت

 فرستد تا  فرشتگان خود بر شما درود مي
 
 

                                                 
آنم آه  گيرد و به زودي آن را براي آساني مقرر مي ـ رحمت من هر چيزي را فرا مي ١

 ).١٥٦سورهٴ اعراف، آيهٴ (پرواپيشه آنند، زآات بپردازند و به آيات ما ايمان آورند 
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گاه در پايان آيه  آن. ها به نور هدايت آند شما را از ظلمت

اي  است، چنين لطف ويژه» رحيم« آند آه چون بر مؤمنان استدالل مي
هو اّلذي يصّلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من ﴿ :آنان دارد در حقّ 

اين رحمت به لحاظ . ١﴾الظلمات إلي النور وآان بالمؤمنين رحيماً 
در مقابل آن » غضب« محدود بودنش، داراي مقابل است و عنوان

 .قرار دارد
اگر ذات اقدس الهي با اسم مبارك رحمان جلوه : به بيان ديگر

آفريند، جّن، انس، ملك، بهشت و دوزخ خلق  آند زمين و آسمان مي
رساند، به فاسق و عادل، طالح و  آند، به آافر و مؤمن روزي مي مي

آند و خالصه، جميع موجودات و مخلوقات نظام هستي  صالح توّجه مي
تجّلي » رحيم« شوند، اّما اگر با نام مبارك به برآت آن ظاهر مي

ن را مورد عنايت ويژه آند تنها مؤمنان، صالحان و تقوا پيشگا
 .دهد قرار مي

بنابر اين، آنچه نظام هستي را با جميع متعّلقات مربوط به آن 
در حقيقت، اسم . است» الرحمن« آند، تجّلي نام مبارك اداره مي

ميان ذات باري تعالي و ساير اسما و هٴ مبارك رحمان برزخ و واسط
قدس حق تعالي صفات الهي است آه فيض را به صورت اجمال از ذات ا

از . آند گيرد و به صورت تفصيلي بين اسما و صفات او تقسيم مي مي
الرحمن علي العرش ﴿ رحمان بر عرش تكيه زده است؛: اين رو فرمود

 .٢﴾استوي
 

 معناي عرش ـ ٥
هٴ عرش آه در آياتي چند از قرآن آريم به عنوان محل جلوس و تكي

ام فرمانروايي خداي الهي مطرح شده، آنايه از ُملك، سلطنت و مق
 سبحان بر نظام هستي است، يعني 

 
 

                                                 
 .٤٣ـ سورهٴ احزاب، آيهٴ  ١
 .٥ـ سورهٴ طه، آيهٴ  ٢
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گونه آه پادشاهان و سالطين اعتباري از مقام سلطنت و  همان

حاآميت خويش بر تمام افراد و امور مملكت خود احاطه و سلطه 
دارند، خالق هستي آه سلطان حقيقي و واقعي است نيز، بر تمام 

سلطنت، قدرت، هٴ ي از محدوداجزاي عالْم حكومت و سلطه دارد و چيز
هٴ با اين تفاوت آه سلط. علم، تدبير و زمامداري او خارج نيست

... سالطيِن اعتباري، به لحاظ محدوديتي آه در علم، قدرت و
دارند، محدود و فرار از سلطنت آنها ممكن بوده، اساس سلطنت و 

واقعيت هٴ حاآميت آنان بر اعتبار عقاليي تكيه دارد و برپاي
وار نيست، در حالي آه خداي سبحان از سويي داراي علم و است

از اين . قدرت نامحدود است و از سوي ديگر خالق نظام هستي است
نظام هستي هٴ جهت سلطنت و حاآميت او مطلق و نامحدود است و هم

، چنان آه فراتر از ١﴾له ملك السموات واألرض﴿ گيرد؛ را در بر مي
در نتيجه . هاي حقيقت استوار است سلطنت اعتباري بوده، برپايه

واليمكن « نه آسي توان فرار از حاآميت فراگير او را دارد؛
او خارج هٴ علم قاهرانهٴ و نه آسي از حيط ٢»الفرار من حكومتك

 .٣﴾ٍء علماً  وأّن هللا قد أحاط بكّل شي﴿ ماند؛ مي
گسترده و هٴ گسترده و فراگير متفرع بر افاضهٴ اين احاطه و ادار

مانند الهي با  از اين رو در مقام بيان حاآميت بي. ير استفراگ
فيض به هٴ آه هيچ نامي در افاض »الرحمن« تكيه بر نام مبارك

 است» هللا« ترين اسم به اسم مبارك گستردگي آن نبوده و نزديك
 .٤﴾الرحمن علي العرش استوي﴿ :فرمود

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

                                                 
 .٢ـ سورهٴ حديد، آيهٴ  ١
 .آميل، دعاي ١٢٨ـ مفاتيح الجنان، ص ٢
 .١٢ـ سورهٴ طالق، آيهٴ  ٣
در اين باره، بيشتر بحث » فجعلكم بعرشه محدقين« ذيل جملهٴ . ٥ـ سورهٴ طه، آيهٴ  ٤

 .خواهيم آرد
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 رة رّب العالمين؛ و ساللة الّنبيين و صفوة المرسلين و عترة خي
هٴ رسوالن و خاندان برگزيدهٴ انبيا، برگزيده و خالصهٴ عصار

 .ها پروردگار عالم
 

آيد،  به معناي خروج چيزي از چيز ديگر مي» سلل« هٴ ساللة از ريش
شود  سالله به چيزي گفته مي. ١شود چنان آه شمشير از غالف خارج مي

ان را از آن جهت انسهٴ نطف. ٢آه از چيز ديگري خارج شده باشد
بدين ترتيب، سالله به . ٣شود گويند آه از صلب او خارج مي سالله مي

 .٤شود آه از چيزي گرفته شده باشد اي گفته مي خالصه و عصاره
شود  قبًال گذشت آه نبي به آسي گفته مي. النبّيين جمع النبي است

 بنابر اين، ساللة النبيين. ٥آند آه اخبار آسماني را دريافت مي
 .ست»انبياهٴ عصاره و خالص« به معناي

است آه داللت بر خلوص از هر گونه ناخالصي » صفو« هٴ صفوة از ريش
 . ٦آند مي

 
 

                                                 
 ).»سلل« ٢١٣، ص٥التحقيق،ج(ٍء، َآسّل السيف من الغمد  ـ الَتَحّصل والخروج من شى ١
، سورهٴ ١٢، ذيل آيهٴ ١٦٠ص ،٧ـ  ٨مجمع البيان، ج(ء  ـ الساللة اسٌم لما يسّل من الشى ٢

 ).مؤمنون
 ).، سورهٴ سجده٨، ذيل آيهٴ ٥١٢همان، ص(ـ يسمي ماء الرجل ساللًة النسالله من صلبه  ٣
 ).١٦٠همان، ص(ء التى يخرج منها  ـ فالساللة صفوة الشى ٤
 .١٢٠ص: ك.ر. ـ اين، يكي از دو معناي نبي بود ٥
 ).»صفو« ٢٩٢، ص٣ة، جمقاييس اللغ(ـ يدّل علي خلوص من آّل شوب  ٦
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 تصفيه نيز. ١اي است ضد آدورت و خالص شدن از هر شائبه» صفاء«

. از همين ماده است آيد ها مي آه به معناي خالص آردن از ناخالصي
ده صاد آن را به فتحه، آسره و آه گفته ش »صفوة« بدين ترتيب

 .٢به معناي خالص هر چيز است توان قراءت آرد ضّمه مي
اصطالحًا به آساني گفته » رسل« هٴ المرسلين جمع المرسل از ريش

ابالغ آن هٴ شود آه افزون بر دريافت وحي و اخبار آسماني، وظيف مي
ه ترجم» پيامبران« را نيز بر عهده دارند، آه در زبان فارسي به

 .٣شود مي
. خالص آردن هر چيزي يا خالصه آردن آن در حقيقت نوعي گزينش است

آند و خرمني از گل  ُگل را خارج ميهٴ اي خاص، عصار آسي آه با شيوه
 .زند دهد، در حقيقت به نوعي گزينش دست مي اي جاي مي را در شيشه

ها  ها و بيگانه هر چند آه تصفيه آردن، گاهي با اخراج ناخالصي
عطر از خرمن ُگل به همين معناست؛ زيرا هٴ زم است چنان آه تهيّ مال

بعد از گرفتن عطر و گالب، ساير اجزاي ُگل، تفاله است و به 
ولي گاهي به معناي گزيده گزيني و . شود زباله دان ريخته مي

طور آه انتخاب نهج البالغه از گلزار  انتخاب احسن است، همان
به همت واالي سيد رضي ) السالم عليه(سخنان علي بن ابي طالب 

نوعي گزينش برتر و انتخاب احسن از غير احسن است، نه ) هللا رحمه(
انتزاع َحسَن از قبيح و نه به معناي ناخالص و بيگانه بودن ساير 

 ).السالم عليه(آلمات علي بن ابي طالب 
گزينش شده « به معناي» صفوة المرسلين« :توان گفت بدين ترتيب مي

است و چون سفيران الهي با توجه به » از پيامبرانهٴ يدو برگز
 عصمتي آه دارند، چيزي جز 

 
 

                                                 
فالصفاء هو الخلوص عن الكدورة ). همان(ـ ومن ذلك الّصفاء وهو ضّد الكدر  ١
 ).»صفو« التحقيق،(
 المصباح المنير،(ء خالصه و الصفوة بالهاء والكسر مثله وحكي التثليث  ـ صفو الشى ٢
 ).»صفو«
 .١١٦ص: ك.ـ ر ٣
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گالبي هٴ آنها در حقيقت به منزلهٴ فضايل ندارند، عصاره و برگزيد

به . هاي ُگل را در خود گردآورده است است آه عطِر فضايل آن خرمن
صه و توان خال حاوي عطر را ميهٴ گونه آه شيش همان: عبارت ديگر

خرمن گل دانست، به اهل بيت وحي و نبوت نيز آه صفوة هٴ برگزيد
فضايل پيامبران الهي و هٴ توان گفت شما خالص اند، مي المرسلين
 .آنان هستيدهٴ برگزيد
سپس با واسطه . عترت انسان همان نسل اوست: گويد فّيومي مي. عترت

او هٴ باز ابن اعرابي نقل آرده آه اگر فرزند انسان، ذريه و عق
شود و عرب معناي ديگري جز اين  از صلبش باشد عترت وي محسوب مي

 .١شناسد براي عترت نمي
قبيله، گروه، اقربا و : مراد ابن اعرابي اين است آه: تذّآر

شوند، مگر آن آه از  بستگان سببي و نسبي، عترت انسان محسوب نمي
 .٢صلب او باشند

پس از » خير« ليل و بررسيتح. خير استهٴ اين واژه از ريش. خَِيرة
توان گفت، اين است آه  آنچه آه در اينجا مي. ٣اين خواهد آمد

 :دو معنا ذآر شده است» خيرة« هٴ براي واژ
و ﴿ هٴ در آي» خيرة« .٤همان اختيار باشد معناي مصدري آه ـ ١

هللاُ ورسوُله أمرًا أْن يكون لهم  ماآان لمؤمٍن وال مؤمنٍة إذا قضي
 .همين معناست به ٥﴾رهمالخِيَرُة من أمْ 

 .معناي وصفي آه همان اختيار شده و برگزيده را گويند ـ ٢
 آه در » خيرة هللا«
 
 

                                                 
ب عن ابن األعرابى أّن العترة ولد قال األزهرى و روي ثعل. ـ العترة نسل االنسان ١

 المصباح المنير،(الّرجل وذرّيته وعقبه من صلبه وال تعرف العرب من العترة غير ذلك 
 ).»عتر«
 ).٣٢٣ص: ك.ر(ـ در اشارات راجع به اين مطلب بيشتر بحث خواهد شد  ٢
 .» ...إن ذآر الخير آنتم أّوله« ذيل فقرهٴ : ك.ـ ر ٣
ء  الخيرة إرادة اختيار الشى: التخيير وقال على بن عيسيالخيرة : ـ قال الزجاج ٤

 ).، سورهٴ احزاب٣٦، ذيل آيهٴ ٥٦٢، ص٧ـ  ٨مجمع البيان، مج(علي غيره 
ـ هيچ زن و مرد مؤمني حق ندارد آه چون خدا و رسول او به آاري فرمان دهند در  ٥

 ).٣٦سورهٴ احزاب، آيهٴ (آار خود اختياري داشته باشد 
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اطالق شده، ) صلي هللا عليه و آله و سلم(روايات، بر پيغمبر اآرم 

معناي . ٢البته خِْيرة وخَِيَرة به يك معناست. ١به همين معناست
دوم است و مصداق آن نبي زيارت، معناي هٴ موردنظر در اين جمل

 .است) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 
ربوبيت، سوق دادن چيزي به سمت آمال و رفع نقايص از آن . ربّ 

است، خواه به تخليه و برطرف آردن مانع باشد يا به تحليه و 
شود آه اشيا را به سمت  بنابر اين، رّب به آسي گفته مي. ٣آراستن

 .٤دهد و آار و شأن او همين است ميآمال و رفع نقايص سوق 
عاَلم همانند َعَلم وَعالمت . است» العاَلم« اين آلمه جمع. العالمين

آن دانسته هٴ شود آه چيزي به واسط به ابزار و آالتي گفته مي
 :گويد زمخشري مي. ٥شود مي

اسم براي مالئكه، جّن و انس است آه از » عاَلم« :اند برخي گفته
 .٦اسم لذوى العلم من المالئكة والثقلينعلم برخوردارند؛ 

 :اند گويد برخي گفته در ادامه مي
شود،  شود، عاَلم ناميده مي آن خالق شناخته ميهٴ هر چه آه به وسيل

آّل ما ُعِلم به الخالق : خواه از اجسام باشد يا از اعراض؛ و قيل
 .٧من األجسام واألعراض

 
 
 

                                                 
 المصباح المنير،(ء مثل الطيرة اسم من تطّير  ى اسم من تخيرُت الشىه: ـ ويقال ١
محّمد صّلي هللا عليه و آله و : اختاره هللا تعالي وفى الحديث: هى اإلسم من قولك) »خير«

 ).»خير« ؛ صحاح اللغة،٢٦٦، ص٤لسان العرب، ج(سّلم خيرة هللا من خلقه 
 .ـ لسان العرب، همان ٢
 ١٩، ص٤التحقيق، ج(ة الكمال ورفع النقايص بالتخلية والتحلية ٍء إلي جه ـ سوق شى ٣
 ).»ربّ «
، ذيل ٣٣١، ص١تفسير تسنيم، ج: ك.براي توضيح بيشتر دربارهٴ معناي رّب ر. ـ همان ٤

 .»الحمد هللا رّب العالمين« آيهٴ 
 ).»علم« التحقيق،(والعاَلم والَعالم بمعني الَعَلم ... ـ فالَعَلم اسم لما ُيعلم به ٥
 .١٠، ص١ـ آشاف، ج ٦
 .ـ همان ٧



 314

 
شود  همه چيز را شامل مي» عاَلم« هٴ آند آه اگر واژ گاه اشكال مي آن

 چرا به صورت جمع آمده و به مفرد بسنده نشده است؟
هٴ سپس جواب داده آه جمع آوردن براي تأآيد و مبالغه است تا هم

افزون بر اين، چنان آه در علم نحو . ١اجناس را شامل شود
آند و اين،  عموم ميهٴ آمدن الف و الم برسر جمع افاد: اند گفته

بدين ترتيب . است بر عموميتي آه زمخشري اّدعا آرده استتأآيدي 
توان هر موجودي از موجودات نظام هستي را، عاَلم ناميد؛ زيرا  مي

 .نشانه و آيت خداوند متعال است
پس رّب العالمين، آسي است آه عهده دار به آمال رساندن تمام 

 .موجودات نظام هستي و رفع نقص از آنان است
خَِيرة ) صلي هللا عليه و آله و سلم(آه پيغمبر اآرم با آن  ـ ١تذّآر

الرحمان، خَِيرة الرحيم، خَِيرة الكريم، خَِيرة الغفور وباالتر از 
شد تا » خيرة رّب العالمين« همه خيرة هللا است، در اينجا تعبير به

داللت آند بر اين آه ربوبيتِ خداي سبحان، چنين گزينشي را اقتضا 
 .٢آرده است

اختصاص ربوبيت به صنف خاصي از موجودات و گسترش آن به  عدم ـ ٢
خدا هٴ آند آه اين برگزيد داللت مي» العالمين« سراسر هستي، يعني

مأموريتي در راستاي به آمال رساندن تمام موجودات نظام هستي 
بين واجب تعالي و هٴ آه واسط» خليفة هللا« دارد و اساسًا نقش
سوي هللا از فيض ربوبي حق تعالي مند آردن ما ممكنات است، بهره

تربيتي و تكاملي براي هٴ از اين رو از قرآن آريم آه برنام. است
 .تعبير شده است ٣﴾تنزيل من رب العالمين﴿ همگان است به

 
 
 

                                                 
 ).١٠، ص١آشاف، ج(ليشمل آّل جنس مّما سّمى به : ِلَم ُجِمَع؟ قلت: ـ فإن قلت ١
 .تعليق حكم بر وصف، ُمشعر به عليت است: گويند ـ اصطالحًا مي ٢
 .٨٠ـ سورهٴ واقعه، آيهٴ  ٣
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چنان آه پيامبران بزرگي همچون نوح، هود، موسي و هارون 

 .اند همعّرفي آرد ١﴾رسول من رّب العالمين﴿ خود را) السالم عليهم(
فرزندان « بنابر اين، عترت خيرة رب العالمين، به معناي

است و آن برگزيده آسي جز پيغمبر اآرم » رّب العالمينهٴ برگزيد
 .نيست) صلي هللا عليه و آله و سلم(
 

 هاي آامل فضايل انسانهٴ خالص
اي آه در اين بخش براي اهل بيت عصمت و طهارت  گانه اوصاف سه

ه، به ترتيب اهميت است؛ زيرا ابتدا به عنوان آمد) السالم عليهم(
از مرسلين، هٴ انبيا معرفي شدند و سپس به عنوان برگزيدهٴ عصار

آه مقامي باالتر از انبيا دارند و در نهايت به عنوان فرزندان 
آه برترين و باالترين ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم 

مرسلين بودن براي هٴ و صفو انبياهٴ بدين ترتيب سالل. مخلوق است
آفايت ) صلي هللا عليه و آله و سلم(امامت و جانشيني پيغمبر اآرم 

در نتيجه . آند، بلكه عترت خيرة رب العالمين بودن شرط است نمي
شوند؛ زيرا اگر چه آنها نيز  ها خارج مي ها و عباسي ها، اموي َلَهبي

با هٴ به سلسل )عليهماالسالم(از طريق عبد المطلب و عبد مناف 
، ليكن عترت خيرة رب العالمين ٢رسند جاللت انبيا و مرسلين مي

 .نيستند
اطهار هٴ برداشت اولي از اين جمالت اين است آه اجداد ائمّ 

شود و بسياري از  به انبيا و مرسلين ختم مي) السالم عليهم(
 .اجداد آن ذوات مقّدس هستندهٴ پيامبران بزرگ الهي در سلسل

رسد اين جمالت به  اگر چه حّق است، ليكن به نظر مي اين مطلب،
 مطلب 

 
 

                                                 
با ( ٤٦رف، آيهٴ ؛ سورهٴ زخ١٦؛ سورهٴ شعراء، آيهٴ ١٠٤و ٦٧و ٦١ـ سورهٴ اعراف، آيهٴ  ١

 ).تفاوت اندك
گونه افراد از ساللهٴ انبيا و صفوهٴ مرسلين محسوب نخواهند شد؛ زيرا  ـ البته اين ٢

او عمل غير صالحي : فرمود) السالم عليه(طور آه خداي سبحان دربارهٴ فرزند نوح  همان
سورهٴ هود، آيهٴ (» حٍ إّنه لْيس من أْهِلك إّنه عمٌل َغْير صال« شود؛ است آه اهل تو شمرده نمي

گونه پيوندي با انبيا و مرسلين نداشته و نخواهند  افراد طالح ياد شده نيز هيچ) ٤٦
 .داشت، هر چند آه به صورت ظاهري از صلب آنان باشند
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جليله هٴ تري اشاره دارد، يعني در راستاي تطهير اين سلسل مهم

هاي مطّهر و معصومي هستند، بلكه  است آه نه تنها خودشان انسان
توضيح . از جهت پدران و اجداد نيز مطّهرند و هيچ مشكلي ندارند

 :اين آه
هاي متناسب با  مختلف بايد داراي شرايط و تواناييصاحبان مناصب 

. آن باشند، چنان آه برخي موانع نيز بايد در آنها مفقود باشد
خواهد رئيس جمهور آشوري شود بايد از بينش  مثًال آسي آه مي

آشور، توانايي الزم هٴ ريزي و ادار سياسي، تدبير، قدرت برنامه
وجود برخي شرايط ديگر  طور آه برخوردار باشد، همان... جسمي و

 .ضرورت دارد... براي رئيس يك اداره، آارخانه، نهاد آموزشي و
خواهد  آسي آه مي: بر همين اساس در فقه و حقوق اسالمي آمده است

دار منصب قضا شود افزون بر شرايط عمومي از برخي شرايط  عهده
فقيه نامور اماميه، مرحوم . اختصاصي نيز بايد برخوردار باشد

 :گويد قق حّلي ميمح
و آمال ... قاضي بايد از آمال عقل برخوردار باشد؛ و يشترط فيه

 .١...العقل و
 :گويد جواهرمي شارح آالم او، مرحوم صاحب

شرايط نيافتم؛ بال خالف  آسي از فقها را مخالف هيچ يك از اين
 .٢ٍء منها أجده فى شى

عام تكليف بدين ترتيب اگر قاضي، اجماًال از عقلي آه در شرايط 
 .مطرح است، برخوردار باشد، آافي نيست، بلكه آمال عقل شرط است

. ٣يكي از شرايط قاضي، حالل زاده بودن است: اند چنين گفته هم
 چنان آه در 

 
 

                                                 
 .١٢، ص٤٠؛ جواهر، ج٦٧، ص٤ـ شرايع االسالم، ج ١
 .١٢، ص٤٠ـ جواهر، ج ٢
 .ـ همان ٣
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، مرجعّيت تقليد در امور ١امام جماعت، شاهد بودن در امور مهم

 نيز شرط است، ليكن بايد توجه داشت آه در اين موارد، ٢ديني
از . حرام زادگي مانع است، نه آن آه احراز حالل زادگي شرط باشد

مرجع تقليد نبايد از زنا : گويد مي) هللا رحمه(اين جهت فقيه يزدي 
 .٣متولد شده باشد؛ وأن ال يكون متوّلدًا من الزنا

چنان آه در بيان شرايط امام جماعت نيز مشابه اين تعبير را به 
 .٤ابن زنا آار برده است؛ وأن ال يكون

تواند  بنابر اين، اگر آسي مشهور به حرام زادگي باشد نمي
اّما احراز حالل زادگي شرط نيست، يعني . دار اين مناصب شود عهده

حسب و نسب امام جماعت هٴ ضرورت ندارد آه نمازگزار ابتدا دربار
خواهد  تحقيق آند و سپس به او اقتدا آند يا قاضي از آسي آه مي

بله، . نامه مطالبه آند شهادت دهد شناسنامه و نسبدر امر مهمي 
اگر معلوم باشد آه آسي از راه نامشروع متوّلد شده است، 
. شايستگي منصب امامت جمعه و جماعت، مرجعّيت و شهادت را ندارد

 :اند از اين جهت گفته
حالل زادگي شرط تصدي امور ياد شده نيست، بلكه حرام زادگي مانع 

جملة ليست الطهارة شرطًا لإلمامة بل المانع آن است؛ و علي ال
 .٥آونه ولد الزنا فالقيد المعتبر عدمى ال وجودى

ترين استداللي آه بر مانعّيت حرام زادگي اقامه شده، اين  مهم
حرام زادگي، منقصتي است آه شارع مقّدس وجود آن را در : است

صاحب  خواهند قاضي، امام جماعت، مرجع تقليد و ساير آساني آه مي
 چنين مناصب معنوي باشند، 

 
 

                                                 
 .١٣، ص٤٠ـ جواهر، ج ١
 .٢٢وثقي، باب تقليد، مسئلهٴ ـ عروة ال ٢
 .ـ همان ٣
 .ـ همان، باب صالة، شرايط امام جماعت ٤
 .٤٠١، قسمت دوم، ص٥ـ مستند العروة الوثقي، ج ٥
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پسندد، هر چند فرزند نامشروع، گناهي از اين جهت ندارد،  نمي

ليكن اين منقصت موجب محروميت از تصدي چنين مقامات معنوي و 
 .١گردد روحاني مي

اسالمي نيز، بر خالف برخي جوامع غير ديني، فرزند نامشروع هٴ جامع
و از نزديك شدن به او و پيروي  داند بودن را نوعي سرشكستگي مي

گونه مناصب معنوي و  از او نفرت دارد، در حالي آه صاحبان اين
: توان گفت در مقام تشبيه مي. ها حكومت آنند روحاني بايد بر قلب

ُگلي آه در باغ و . َمَثل او َمَثل ُگلي است آه در مزبله برويد
وت بسيار دارد؛ رويد، تفا رويد با ُگلي آه در مزبله مي بوستان مي

ثانيًا، اگر . زيرا اّوالً، روييدن گل در مزبله، بسيار نادر است
رويد، دماغ پرور  برويد، همانند گلي آه در باغ و بوستان مي

ثالثًا، اگر ذاتًا بوي دماغ پروري داشته باشد، بوي تعفن . نيست
 .٢مزبله، موجب اشمئزاز از آن خواهد شد

نقلي نيز از امامت آردن هٴ خي ادلافزون بر اين توجيه عقلي، بر
از امام صادق . چنين افرادي در نماز جماعت نهي آرده است

 :روايت شده است) السالم عليه(
توانند در نماز جماعت، امامت آنند، آه ولد زنا و  پنج گروه نمي
وعّد  :خمسة ال يؤّمون الّناس علي آّل حالٍ « آنهاست؛هٴ مجنون از جمل

 .٣»الزنا المجنون وولد منهم
ناگفته پيداست آه طبع جامعه از ديوانه و ولد الزنا متنّفر 

 است، چنان آه از افراد 
 
 

                                                 
 .٢٣٦، ص١ـ التنقيح فى شرح العروة الوثقي، ج ١
صلي هللا (از پدران خود نقل آرده است آه پيغمبر اآرم ) السالم عليه(ـ امام صادق  ٢

رويد پروا داشته  دان مي اي آه در زباله از سبزه: به مردم فرمود) سلم عليه و آله و
: رويد، چيست؟ فرمود اي آه در مزبله مي منظور شما از سبزه! يا رسول هللا: گفتند. باشيد

إّياآم وخضراء « منظور، زن زيبارويي است آه در خانوادهٴ بد پرورش يافته باشد؛
» المرأة الحسناء فى منبت السوء: راء الدمن؟ قالوما خض! يا رسول هللا: قيل. الدمن

 ).٢٣٢، ص١٠٠بحار، ج(
 .١، ح١٤، آتاب الصالة، أبواب صالة الجماعة، باب ٣٢١، ص٨ـ وسائل، ج ٣
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ديگري آه در ديگر روايات آمده، نظير مرتد، شارب الخمر، حّد 

 .نيز تنّفر دارد... شرعي خورده و
 

 امامتهٴ عشق و ارادت قلبي، الزم
يست آه به رياست دانيم امامت ملكوتي، مقامي ن طور آه مي همان

مادي و دنيايي ختم شود، بلكه مقامي معنوي است آه از ذات اقدس 
صلي هللا عليه و آله (رسول اآرم هٴ آند و خليف باري تعالي نيابت مي

واليت اوست، مالئكه از او هٴ است، سراسر هستي در حوز) و سلم
گيرند و افتخار شاگردي او را  برند، از او دستور مي فرمان مي

رند و خالصه امام آسي است آه روابط اسماي حسناي الهي را به دا
 .آند اذن خدا تنظيم مي

چنين آسي قبل از هر چيز به تسخير قلوب نياز دارد تا عشق و 
ها حكومت آند،  ارادت قلبي مردم را متوّجه خويش گرداند و بر قلب

در صلح . چنان آه پيامبران نيز به همين عشق و ارادت نيازدارند
صلي (با رسول اآرم هٴ ديبيه، عروة بن مسعود ثقفي جهت مذاآرح

پس از مّدتي . به لشكرگاه آن حضرت آمد) هللا عليه و آله و سلم
براي وضو ) صلي هللا عليه و آله و سلم(مذاآره، پيغمبر اآرم 

عروة بن مسعود، مشاهدات خويش را از وضوي آن . گرفتن برخاست
 :آرد گونه براي قريش بيان حضرت اين

شان  من ِآسرا، قيصر و نجاشي را در ُملك و سلطنت! اي گروه قريش
مشاهده آردم، ليكن هيچ پادشاهي را در قوم خود، چونان محّمد 

در ميان اصحابش عزيز و محترم )] صلي هللا عليه و آله و سلم[(
نيافتم؛ زيرا هرگز وضو نگرفت مگر آن آه براي ربودن قطرات آب 

به آب دهان او تبرك . گرفتند ر سبقت ميوضوي او بر يك ديگ
. گرفتند جستند و تارمويي از او نيفتاد مگر آن آه آن را برمي مي

گروهي را ديدم آه هرگز پيامبرشان را تسليم ! اي گروه قريش
حوادث 
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پس . نخواهند آرد و تا پاي جان براي دفاع از او خواهند جنگيد

 .١آنيد نگيد يا صلح ميج تصميم خود را بگيريد آه آيا با او مي
ابوسفيان و گروهي از . زيد بن َدِثَنه به دست مشرآان اسير شد

 :ابوسفيان گفت. مشرآان براي آشتن وي گرد آمدند
بود  نزد ما مي)] صلي هللا عليه و آله و سلم[(آيا دوست داري محّمد 

زديم و در مقابل، تو در جمع خانواده و اهل خويش  و گردنش را مي
ام  دوست ندارم در جمع خانواده! به خدا سوگند: ؟ گفتبودي مي

در ) صلي هللا عليه و آله و سلم(باشم در حالي آه، پيغمبر اآرم 
 .خاري آزار ببيندهٴ هر جا آه هست به وسيل

 :گاه ابوسفيان گفت آن
صلي هللا [(اي آه اصحاب محّمد هرگز نديدم آسي، ديگري را به اندازه

 .٢دارند، دوست داشته باشد را دوست مياو )] عليه و آله و سلم
از ) صلي هللا عليه و آله و سلم(روزي پيغمبر اآرم : اند نيز آورده

آن مشك را بريدند و به قصد تبرك هٴ دهان. مشكي آب خوردند
 .٣بردند

 :اند علماي علِم آالم گفته
نه تنها وجود برخي شرايط اثباتي و جّذاب، مانند عصمت، آمال 

در انبيا ضرورت دارد، بلكه نبود امور نفرت ... عقل، ذآاوت و
وآمال العقل ... آور نيز الزم است؛ و يجب فى النبّى العصمة

والذآاء والفطنة وقّوة الرأى وعدم السهو وآّل ما ينفر عنه من 
دنائة اآلباء وعهر األُمهات والَفظاظة والِغْلظة واألُبنة وشبهها 

 واألآل علي 
 
 

                                                 
 .٣٢٨، ص٣ـ سيرهٴ ابن هشام، ج ١
 .٢٠٠، ص٢، ترجمهٴ زيد بن دثنه؛ بهج الصباغة، ج١٨٣٥، ش٣٥٨، ص٢ـ ُأسد الغابة، ج ٢
 .٣٩٥، ص٤به نقل از االستيعاب، ج ٢٠٠، ص٢جـ بهج الصباغة،  ٣
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 .١الطريق وشبهه

بكاري امر نفرت آوري است آه سفير الهي آامًال بايد از آن نا
مبّرا باشد، يعني نه خود به آن آلوده شود، نه پدر و مادر وحّتي 

 :عباس نقل شده است از ابن. همسر وي
دامن همسر هيچ پيامبري به نابكاري آلوده نشد؛ زيرا اين 
 شناعت، موجب نفرت از آن پيامبر و الحاق ننگ و عار به او

شود؛ ما زنت امرأُة نبىٍّ قّط ِلما فى ذلك من التنفير عن الرسول  مي
 .٢وإلحاق الوْصمة به
 :اند از اين جهت گفته

ايمان نياوردن همسر پيامبر، محال نيست؛ زيرا آفر همسر، نقص و 
اّما نابكاري او محال عادي است؛ زيرا . عيب براي پيامبر نيست

 .٣بود وهن و هتك حرمت شوهرش خواهدهٴ ماي
خواهد بر چنين مسند با عظمتي تكيه بزند،  بدين ترتيب آسي آه مي

بايد معلوم النسب باشد و پيروان او به سالمت و طهارت او از 
طهارت مولد : به بيان ديگر. جهت تولد اطمينان داشته باشند

اين آه اميرالمؤمنين . براي احراز چنين مقامي شرط است
هاي دودمان  ها و تباهي معاويه از سياهيبه هٴ در نام) السالم عليه(

 ها  اموي سخن
 
 

                                                 
واجب است آه . ٦١، ص٥؛ شرح مقاصد، ج٣٤٩ـ آشف المراد، مقصد چهارم، مسألهٴ سوم، ص ١

، آمال عقل، هوش، زيرآي، قدرت انديشه، ...عصمت: پيامبر از اين امور برخوردار باشد
ند دون صفتي پدران، شود، مان اشتباه نكردن و هر چيزي آه موجب تنّفر جامعه از او مي

 ....نابكاري مادران، درشت خويي، سنگ دلي، آينه و دشمني، غذا خوردن در خيابان و
اين سخن با اندآي اختالف در . سورهٴ تحريم ١٠، ذيل آيهٴ ٦٣٠، ص٢ـ جوامع الجامع، ج ٢

، ذيل همين آيه آمده است و گرچه به صورت روايت ٤٧٩، ص٩ـ  ١٠تفسير مجمع البيان، ج
نشده، ولي با توّجه به اين آه ابن عّباس شاگرد مكتب تفسير اميرالمؤمنين نقل 

متن آالم ابن . بود، بعيد نيست آه اين جمله را از آن حضرت آموخته باشد) السالم عليه(
 .عباس نيز شهادت بر اين مّدعا دارد

 .ـ همان ٣
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از دشمن ) السالم عليه(و ساالر شهيدان، ابا عبد هللا الحسين  ١گفت

أال وإّن الدعىّ « :برد خود به عنوان نابكار فرزند نابكار نام مي
بين السّلة والذّلة وهيهات : ابن الدعّى قد رآزنى بين اثنتين

آه  د زخم زبان وهّتاآي نداشت، چنانقص ٢»...مّناالذّلة
 :نيز با حرام زاده خواندن اطرافيان يزيد) السالم عليه(سّجاد امام

قصد فّحاشي  ٣»ال يقتل األنبياء وأوالدهم إّال أوالد األدعياء... «
از جمله ) السالم عليهم(اطهار هٴ هاي ائمّ  در مقابل، تعريف. نداشت
و آلمات امام حسين  ٤به معاويه )السالم عليه(اميرالمؤمنين هٴ نام
هاي امام سّجاد  در طول سفر تا آربال و تعريف) السالم عليه(
خودستايي نبود، بلكه هٴ در مسجد جامع شام به انگيز) السالم عليه(

براي بيان قابلّيت خويش براي احراز مقام امامت و عدم صالحّيت 
يعني . يازيدن به چنين مقام بلند بود گروه مقابل براي دست

مقصود اصلي اين ذوات مقدس اوالً، بيان شرط اساسي رهبري اّمت 
طاها و ياسين واجد آن شرط هٴ آه دود ثانيًا، اين. اسالمي بود

آه دودمان آآلة االآباد فاقد اين شرط  ثالثًا، اين. اند مهم
 .اند اساسي

مورد بحث در واقع در صدد بيان يكي هٴ گان بدين ترتيب جمالت سه
ز شرايط امامت، يعني طهارت مولد است و اين آه اهل بيت ديگر ا

 .عصمت و طهارت اين شرط را دارا هستند
 
 
 

                                                 
 .٢٨ـ نهج البالغه، نامهٴ  ١
ما و . بين مرگ و ذلت: چيز مخّير آرده استـ نابكار فرزند نابكار مرا بين دو  ٢

 ).، با اندك اختالف٧، ص٢؛ مقتل خوارزمي، ج٢٤١تحف العقول، ص... (ذلت؟ هرگز
اثبات الوصّية، (ُآشتند  ـ پيامبران و فرزندانشان را جز فرزندان افراد نابكار نمي ٣
 ).، باب ماجري فى أّيام على بن الحسين عليهما السالم٦ـ  ١٤٥ص
در اين نامه، پس از آن آه از معاويه ) السالم عليه(علي . ٢٨ج البالغه، نامهٴ ـ نه ٤

برد، به انگيزهٴ شكر الهي  به عنوان سرگردان در گمراهي و منحرف از حد اعتدال نام مي
هاي او به افتخارات خانوادگي خويش، نظير شهادت حمزه و جعفر طيار  و يادآوري نعمت

نه دو طايفهٴ هاشمي و اموي را با يك ديگر مقايسه آرده آند و سپس اين گو اشاره مي
مّنا النبّى و منكم المكذِّب، ومّنا أسد هللا ومنكم أسد األحالف، ومّنا سّيدا شباب أهل « :است

الجّنة ومنكم ِصْبَيُة النار ومّنا خير نساء العالمين ومنكم حّمالة الحطب فى آثير مّما 
 ).حماسه و عرفان مطالعه فرماييد ٢٨٩در ص شرح اين جمالت را( .»لنا وعليكم



 323

 
 

 اشارات

 

 معناي عترت ـ ١
غالم (محمد بن عبد الواحد » ياقوته« از آتاب) هللا رحمه(شيخ صدوق 

آند آه ابن اعرابي ده معنا براي عترت  نقل مي) ابوالعّباس ثعلب
گانه را  گاه خود ايشان هر يك از اين معاني ده آن. ذآر آرده است

تطبيق نموده ) صلي هللا عليه و آله و سلم(بر خاندان پيغمبر اآرم 
عترت به قطعات بزرگ : معناي اّولي آه نقل آرده، اين است. است
شود؛ العترة قطاع  آهو تشكيل ميهٴ شود آه در ناف گفته مي ١مشك

 :گاه گفته است آن. ٢الِمسْك الِكبار فى النافجة
هاشم و جميع فرزندان  اين، از آن جهت است آه از ميان بني

مثل قطعات بزرگ مشك هستند؛ وذلك ) السالم عليهم(ابوطالب، ائّمه 
هاشم و من بين جميع ُولد  السالم من بين جميع بنى أّن األئّمة عليهم

 .٣أبى طالب آِقطاع المسك الِكبار فى النافجة
توان تلطيف  را با بياني ديگر مي) هللا رحمه( اين تطبيق صدوق اّمت

 :آرد
قطعات بزرگ ُمشك هستند آه در هٴ به منزل) السالم عليهم(ائّمه  ـ ١

 .شود آهو تشكيل ميهٴ ناف
آهوست آه محّل تكّون اين هٴ الهيه، بسان همان نافهٴ واليت آلي ـ ٢

 .هاي خوشبو است ُمشك
همانند قرار گرفتن چند  آهوهٴ قرار گرفتن قطعات مشك در ناف ـ ٣

تكه سنگ و آلوخ در داخل يك ظرف نيست آه ارتباط و اتصالي با 
هايي با  مويرگهٴ يك ديگر نداشته باشند، بلكه اين قطعات به وسيل

 يك ديگر ارتباط دارند، 
 
 

                                                 
 .ـ به ضّم ميم و آسر آن هر دو صحيح است ١
 .، باب معني الثقلين والعترة٩١ـ معانى األخبار، ص ٢
 .٩٢ـ همان، ص ٣
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ها با نافه مرتبطاند  همين مويرگهٴ چنان آه مجموع آنها به وسيل
اطهار هٴ ائمّ . آنند ن و رشد پيدا ميو به سبب اتصال به نافه، تكوّ 

صلي هللا (هاي واليت با يك ديگر، با نبي اآرم با رشته) السالم عليهم(
الهيه در ارتباطاند و با هٴ و با واليت آلي) عليه و آله و سلم

آنند و به آن  همين اتصال و ارتباط، تكّون و تكامل پيدا مي
 .رسند مقامات مي

 

 نكاتي چند ـ ٢
زيباست تشبيه مشك به واليت است، نه تنظير واليت به آنچه  ـ ١

 .مشك
به بوي و رنگ : گفت٭٭٭٭  گفتم آه مشك ناب است آن جعد زلف تو

 ١عزيزست مشك ناب
فاقد واليت، اگر دعواي مشكي آند، ادعاي او بي بّينه است؛  ـ ٢

زيرا واليت، روح و معناي انسانيت است و فاقد معنا از لفِظ تهي 
 .دهد خبر مي

بو، اي پسر خاآستر  مشك بي٭٭٭٭  او لفظ و معنا، بوي مشكْ باشد
 ٢است

ترديد بايد از مشك فروشان خاآستر ده و مشك نمايان ِپشك فروش  بي
 .جّدًا پرهيز آرد

آاندرين عالم، ز ٭٭٭٭  مشك نادانان مبوي، خمر نادانان مخور
 ٣جاهل َعْطريّ و خّمار نيست

مدار است؛  مردم واليتهٴ شامّ هٴ براي تغذيواليت هٴ معّطر بودن ُاسْر ـ ٣
دل هٴ زيرا بهترين غذا براي حّس بويايي همانا استشمام رايح

طورآه حّس بويايي ظاهري را آهوي َتتار با ِمشك  همان. انگيز است
صلي هللا (عقلي و باطني را واليت نبوي هٴ آند، شامّ  ختن تأمين مي

. نمايد تضمين مي) السالم عليه(وا مامت علوي ) عليه و آله و سلم
 بايد از بسته بودن بيني و زآام 

 
 

                                                 
 .ـ عنصري ١
 .ـ ناصر خسرو ٢
 .ـ همان ٣
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شدن مصون ماند و جويا، بويا و پويا بود تا معلوم شود آه نسيم 

آيد و بدون معارضه با آن و  دلپذير از آدام آوي ميهٴ حامل رايح
با پرهيز از هرگونه اعتراض بر آن در معرض وي قرار گرفت و آن 

 .ت بردرا استشمام نمود و لذ
بهر حسّ آرد او پي َاْخشَم ٭٭٭٭  مشك را بيهوده حق خوش دم نكرد

 ١نكرد
عقل خدا داد براي تمايز رخدادهاي متشابه روزگار است : ٤

طور آه باصره چنين رسالتي دارد آه راه مستقيم را از آژ  همان
آور ظاهر از تفكيك راه و چاه عاجز است و آور . راهه تميز دهد

لذا َنْعل را به جاي . اه و جاه راجل و ناتوانباطن از تميز چ
انگارد و مشك َعَلوي را با  گيرد و خرمهره را فيروزه مي لعل مي

 .آند پشك َاَموي اشتباه مي
سان است چون نبود  هر دو يك٭٭٭٭  ورنه ُپشك و ُمشك پيش اخشمي

 ٢شَمي
هر زمان خرمهره را با ٭٭٭٭  گوهر ناشناس آه آه از دست صرافان

 آنند برابر مي ُدرّ 
سنبل سبز چشم نواز فراوان ٭٭٭٭  و مرتع ُختن گر چه مرغزار تتار

 دارد
آند، ليكن هر چه به چنين  َغزال ختن از سنبل تتار اغتذا مي

آهويي نسب نامه داشته باشد معّطر نيست و هر چه به چنين غزالي 
لذا پشك آهوي ختن به صرف ختني . شناسنامه بگيرد خوش بو نيست

فهميد،  آاش تاريخ مي اي. همسان مشك غزال تتار نخواهد بود بودن
آاش امت اسالمي خردورز  اي. آرد اي آاش نظام طبيعت درست درك مي

اي آاش و صد اي آاش صرف قرشي بودن، محض حجازي بودن، . بود
صلي هللا عليه و (اصلي رسول گرامي هٴ و ُاسْرهٴ مجّرد انتساب به دود

شد، سقيفه ورزان، بين مشك واليت و  اه نميعامل اشتب) آله و سلم
بشري را تا هم اآنون هٴ جامعهٴ گذاشتند و شامّ  پشك عداوت فرق مي

ملكوتي فاطمه هٴ آردند، به اميد ظهور ناف معطر مي
 ).فرجه تعالي هللا عج(

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

                                                 
ابد ي آن آه بوي بد و خوب را در نمي: َاخشَم. ٢٣٨٥ـ مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت  ١
 ).فرهنگ معين(
 ).فرهنگ معين(سرگين حيوانات : ِپشك و ُپشك. ٣٤٦٥ـ همان، دفتر چهارم، بيت  ٢
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 .و رحمة هللا و برآاته؛ و رحمت و برآات او بر شما باد

 
 .١به معناي رحمت اشاره شد» رحمةومعدن ال« هٴ در شرح فقر

هٴ برك به سين. است) بر وزن َبرگ(َبْركْ هٴ جمع برآت از ريش» برآات«
. اش را به زمين زد البعير، يعني شتر سينه شود و َبَركَ  شتر گفته مي

تهيه شده از آن را َبَرآي هٴ شتر را َبَرك و پارچهٴ آرك سين
زوال  وام، بقا و عدماز اين آلمه به تدريج معناي د. گويند مي

شود و براي مدتي  لذا به محلي آه آب در آن جمع مي. فهميده شد
به نما و » برآت« .شود گفته مي» ِبرآه« ماند طوالني باقي مي

دعاي به » تبريك« .شود آه داراي دوام و بقاست اي گفته مي زياده
 .٢برآت است، يعني دعا براي ثبات و بقاي نعمت

است در نتيجه معناي مجموع جمله » السّالم« اين دو آلمه عطف بر
 .سالم و رحمت و برآات خداوند بر شما باد: چنين است
نقص و عيب بودن آن طلب  سالمت قلب و بي» السالم عليكم« هٴ با جمل

نقصي قلب، هدف نيست؛ زيرا اوالً، اين  شود، ليكن سالمت و بي مي
ظرفيتش بيشتر ها ظرف است و بهترين ظرف آن است آه وسعت و  قلب

 إّن هذه القلوب أوعية « باشد؛
 
 

                                                 
 .١٥٩ص: ـ رك ١
ـ أصل البرك صدر البعير وإن استعمل فى غيره ويقال له ِبْرَآٌة وَبَرك البعير ألقي  ٢

بوت الخير اإللهى وسّمى َمحبس الماء ِبْرَآًة والبرآة ث... َبْرآه واعتُبر منه معني اللزوم
 ).»برك« ؛ العين،١١٩مفردات، ص: ك. ر... (ء فى الشى
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 .١»فخْيرها أوْعاها

هر چند آه از سالمت آامل برخوردار  ثانيًا، ارزش ظرف سالِم خاليِ 
تنها در  گونه شكستگي ظاهري و آلودگي نداشته باشد باشد و هيچ

داري از مظروف و محتواي با  حّد ظرف بودن و استعداد و قدرت نگه
بنابر اين، تمام هنر قلب . است، نه بيشتر از آن ارزش داشتن،

تواند حاوي افاضات الهي باشد  سالم اين است آه عيب ندارد و مي
طلبي گامي برنداشته است؛ چون آمال  جويي و ترقي اما درجهت آمال

و تعالي قلب به اين است آه افزون بر سالمت، مظروف با ارزشي هم 
تر و  ه آن مظروف، با ارزشدر آن وجود داشته باشد و هر چه آ

 .آند تر و زيباتر مي زيباتر باشد قلب را با ارزش
را اضافه » ورحمة هللا وبرآاته« هٴ جمل» السالم عليكم« آه بعد از اين
خواهيم بعد از طلب سالمتي براي قلب،  آنيم براي آن است آه مي مي

مظروف با ارزشي نيز براي آن طلب آنيم؛ تا هم ظرف، ظرِف خوبي 
اين مظروف، همان رحمت ويژه . باشد و هم مظروف، مظروفِ با ارزشي

از اين رو در اين زيارت بعد از هر . الهي استهٴ و برآات خاص
پنج مرتبه سالم، آه در هر مرتبه به يك سلسله از صفات و آماالت 

را » ورحمة هللا وبرآاته« هٴ آنيم، جمل اشاره مي) السالم عليهم(ائمه 
 .نيمآ نيز اضافه مي

همان گونه آه اشاره شد، رحمت مطلوب در اينجا، رحمت خاصه  تذآر
رحمتي ﴿ :شود موجودات ميهٴ الهي شامل همهٴ است؛ زيرا رحمت عام

 .و نيازي به طلب اين قسم از رحمت نيست ٢﴾ء وسعت آل شي
شود آه در طلب برآاْت نه تنها  از بحث لغوي استفاده مي تذآر

وب است بلكه دوام و بقاي آن نيز طلب افزايش و زيادي نعمت، مطل
 .شود مي

 
 
 

                                                 
 .١٤٧ـ نهج البالغه، حكمت  ١
 .١٥٦ـ سورهٴ اعراف، آيهٴ  ٢
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 اشاره

 

 پاسخ نيكوتر به نيكي
هاي اخالقي دين مقدس اسالم اين است آه احسان و  يكي از توصيه

آسي آه در حق او نيكي شد بايد . نيكي ديگران، بدون پاسخ نماند
تر از اصل  تالشش، جبران آن نيكي باشد و در صورت امكان، افزون

وإذا حُيّيتم بتحيٍّة فحيّوا بأحسن منها أو ﴿ :١پاسخ دهد نيكي
اي  چنانكه قبًال اشاره شد تحيت، معناي عام و گسترده. ٢﴾رّدوها

دارد آه سالم آردن يكي از مصاديق آن است، در روايات نيز، آن 
رّد سالم به اين است آه . امر آلي بر اين مصداق تطبيق شده است

نده، تكرار شود اما جواب احسن اين است سالم آنهٴ مانند همان جمل
السالم « آه انسان چيزي هم بر آن اضافه آند، مثًال در جواب

السالم « و در جواب» السالم عليكم ورحمة هللا« :بگويد ،»عليكم
همان  .»السالم عليكم ورحمة هللا وبرآاته« :بگويد ،»عليكم ورحمة هللا

 .٣ستگونه آه اين معنا از ابن عباس نقل شده ا
السالم عليكم « ده حسنه،» السالم عليكم« :اند اگر چه فرموده

 »ورحمة هللا
 
 

                                                 
آننده  ها حتمًا بايد پاسخ داد و انتظار پاسخ داشتن نيكي ـ البته به بعضي از احسان ١

اما در . جواب سالم يا انتظار نداشتن او فرقي در اين ضرورت و لزوم ندارد، مثل
آننده نيز انتظار پاسخ ندارد، خوب  هايي آه جواب آن وجوب شرعي ندارد و احسان احسان

) السالم عليه(در آمك به دختران شعيب ) السالم عليه(چنان آه موسي . پاسخ نماند است بي
فكر به ) السالم عليه(در ماجراي آب دادن به گوسفندان، انتظار اجر نداشتند ولي شعيب 

سورهٴ (پاداش افتاد و با فراخواندن او به خانهٴ خوْد اجر و مزد آار نيكش را داد 
 ).به بعد ٢٣قصص، آيات 

 .٨٦ـ سورهٴ نساء، آيهٴ  ٢
 .سورهٴ نساء ٨٦، ذيل آيهٴ ١٣١، ص٣ـ  ٤البيان، ج ـ مجمع ٣
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دارد  ١سي حسنه» السالم عليكم ورحمة هللا وبرآاته« بيست حسنه و
اي سالم آند آه براي  آننده توصيه شده است به گونه ولي به سالم

 .جواب دهنده تحيتِ اضافه امكان داشته باشد
 :وارد شد و گفت) صلي هللا عليه و آله و سلم( شخصي بر رسول اآرم

دومي  .»وعليك السالم ورحمة هللا« :حضرت جواب داد .»السالم عليك«
 :آن حضرت در جواب گفت» السالم عليك ورحمة هللا« :وارد شد و گفت

السالم « :سومي وارد شد و گفت .»وعليك السالم ورحمة هللا وبرآاته«
وعليك السالم ورحمة هللا « :حضرت جواب داد .»عليك ورحمة هللا وبرآاته

! يا رسول هللا: بعضي از حاضران به آن حضرت گفتند. ٢»وبرآاته
چطور در جواب نفر اول و دوم چيزي اضافه آرديد اما براي نفر 

) صلي هللا عليه و آله و سلم(سوم چيزي اضافه نكرديد؟ حضرت رسول 
 .٣چون او چيزي براي ما باقي نگذاشت: فرمود

 ٭ ٭ ٭
 
 
 

                                                 
 .٦٤٥، ص٢ـ اصول آافي، ج ١
آه از جهت معنا » وعليك« :دها آمده است آه آن حضرت فرمودن ـ در بعضي از نقل ٢

 .تفاوتي با آنچه در متن آمده، ندارد
 .سورهٴ نساء ٨٦، ذيل آيهٴ ١٣١، ص٣ـ  ٤ـ مجمع البيان، ج ٣
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 .السالم علي ائّمة الهدي؛ سالم بر امامان هدايت

 
قابل تذّآر در اينجا هٴ نكت. گذشت ٨٩در ص» سالم« هاي مربوط به بحث

السّالم ﴿ :اين است آه سالم مطلق، ذات اقدس باري تعالي است
شود از  هرگونه سالم آه به غير خداوند نسبت داده مي. ١﴾المؤمن

هٴ رسد و در نهايت، مانند هم س به ديگران ميگيرد، سپ او نشأت مي
الّلهّم أنت السّالم ومنك « :گردد هاي وجودي ديگر به او بر مي آمال

بنابر اين، اگر ديگران . ٢»السّالم ولك السّالم وإليك يعود السّالم
اي از آن دارند همان مقداري است آه از فيض الهي دريافت  بهره
اين تحّيت ويژه » َعلي« ده از حرفاز اين رو با استفا. اند آرده

سالم ﴿ :آنيم، مانند را براي هر آس آه بخواهيم از خداوند طلب مي
، در حالي آه هرگز گفته ...، سالٌم عليك، سالٌم علي٣﴾علي إبراهيم

 .سالٌم علي هللا: شود نمي
آنيم  دهد هر آس آه براي او طلب تحّيت مي اين تعبيرها نشان مي
بنابر اين، زيارت ائّمه . محتاج فيض اوستمخلوق الهي بوده، 

هرگونه هٴ شود آه شائب اي شروع مي با آلمه) السالم عليهم(طاهرين 
 آند، چنان آه  آن ذوات مقّدس برطرف ميهٴ غلّو را دربار

 
 

                                                 
 .٢٣ـ سورهٴ حشر، آيهٴ  ١
 ).مطالعه فرماييد ٩٠شرح اين دعا را در ص( ٣٢١، ص١ـ من اليحضره الفقيه، ج ٢
 .١٠٩ـ سورهٴ صافات، آيهٴ  ٣
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آه مكّمل و متّمم اين تحّيت است نيز » ورحمة هللا وبرآاته« هٴ جمل

 .آند همين مطلب را افاده مي
هر چه آه . آيد مي» أمم« هٴ مع امام است، امام از ريشج» ائّمه«

هر آس : اند لذا گفته. ١شود مورد قصد و توّجه باشد ُاّم ناميده مي
 .٢آه مورد اقتدا باشد و در آارها جلو انداخته شود، امام است

و هدايت آه در مقابل ضالل و ضاللت است، به معناي بيان » هدي«
 .٣آيد آردن به چيزي ميراه رشد و داللت و راهنمايي 

 

 امامان نور و ظلمت
امام و امامت بيان هٴ با توجه به معنايي آه در لغت براي واژ

با اختالف موارد، جهات، اعتبارات، توجه : توان گفت شد، مي
از اين جهت . ٤گردد استعمال لفظ امام مختلف مي... آنندگان و

رعيت و قرآن، طور آه خليفه، امام  پيامبر، امام امت است، همان
بنابر اين، امام بودن اختصاص به . ٥...امام مسلمانان است

تواند  نيز مي...) مانند قرآن و(انسان ندارد، بلكه غير انسان 
اي  چنان آه خود قرآن آريم، عنوان امام را بر جاده. امام باشد

آه بزرگ راه مواصالتي مكه به شام بود و دو شهر قوم لوط و 
وإنَّهما ﴿ :مسير آن قرارداشت، اطالق آرده استاصحاب األيكه در 

 لبإماٍم◌ٍ 
 
 

                                                 
 ).»أمّ « التحقيق،(للقصد والتوّجه  ـ ما يكون مورداً  ١
ُأطلق علي ما ... إمام). »أمم« العين،(ـ آّل من اقُتِدَى به وقّدم فى األُمور فهو إمام  ٢

 ).»أمّ « التحقيق،(يتوّجه إليه ويقصد 
 التحقيق،(ء، أى داللته إليه  ـ بيان طريق الرشد والتمكن من الوصول إلي الشى ٣
بدون حرف جّر، متعّدي است اما در » هدي« در لغت اهل حجازبه تصريح فّيومي ). »هدي«

شود؛ هذه لغة الحجاز و لغة غيرهم يتعّدي بالحرف  لغات ديگر با حرف، متعدي مي
 ).»هدي« المصباح المنير،(
ـ و يختلف اإلمام باختالف الموارد والقاصدين والمتوجهين والجهات واإلعتبارات  ٤
 ).»أمّ « التحقيق،(
... إمام األُّمة، والخليفة إمام الرعّية) صلي هللا عليه و آله و سلم( ـ والنبىّ  ٥

 ).»أمم« العين،... (والقرآن إمام المسلمين
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همان گونه آه اختصاص به رهبران هدايت شدگان و . ١﴾ُمبينٍ 
يافتگان ندارد، بلكه پيشوايان ضاللت و گمراهي نيز امام، به  ره

 ٣ ،﴾فقاتلوا أئّمة الكفر﴿ :٢آاران هستند معناي رهبر تبه
 .٤﴾لّناروجعلناهم أئّمًة َيْدعون إلي ا﴿

نقل آرده آه ) عليهماالسالم(امام صادق از پدر خود، امام باقر 
 :اي ديگر فرمود با استشهاد به اين آيه و آيه

خداي . امام عدل و امام ظلم: امام در آتاب خدا دو قسم است
يعني از ميان  ٥﴾وجعلناهم أئّمًة يْهدون بأمرنا﴿ :فرمايد تعالي مي

آنند، امر خدا  به امر ما هدايت ميآنان اماماني قرار داديم آه 
در مقابل . دارند و حكم او را بر امر و حكم خود و مردم مقّدم مي

اينها امر و حكم  ٦﴾وجعلناهم أئّمًة يدعون إلي الّنار﴿ :فرمود
دارند و بر  خود و امر و حكم مردم را بر امر و حكم خدا مقّدم مي

نفس خودشان حكم  خالف آنچه در آتاب خدا وجوددارد، مطابق هواي
قال . إمام عدٍل و إمام جْورٍ : آنند؛ األئّمة فى آتاب هللا إمامان مي
ال بأمر الّناس يقّدمون أمر هللا  ﴾وجعلناُهْم أئّمًة يْهدون بأمرنا﴿ :هللا

وجعلناهم أئّمًة يدعون إلي ﴿ :قال. قبل أمِرهم وحكَم هللا قبل حكمهم
 حكمهم قبل حكم هللا يقّدمون أْمَرهم قبل أمر هللا و ﴾النار

 
 

                                                 
 .٧٩ـ سورهٴ حجر، آيهٴ  ١
ـ واإلمام المؤتّم به إنسانًا آان ُيقتدي بقوله أو فعله أو آتابًا أو غير ذلك ُمحِّقًا  ٢

 ).»أمّ « مفردات،(آان أو ُمبِطالً 
 ).١٢سورهٴ توبه، آيهٴ (پس با سران آفر، نبرد آنيد  ـ ٣
سورهٴ قصص، آيهٴ (خوانند  ـ و آنان را پيشواياني قرار داديم آه به سمت آتش فرا مي ٤
٤١.( 
سورهٴ انبياء، آيهٴ (آنند  ـ و آنان را پيشواياني قرارداديم آه به امر ما هدايت مي ٥
٧٣.( 
سورهٴ قصص، آيهٴ (آنند  ه به سوي آتش دعوت ميـ و آنان را پيشواياني قرارداديم آ ٦
٤١.( 
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 .١ويأخذون بأهوائهم خالفًا لما فى آتاب هللا

طبق اين حديث معيار عادل يا جائر بودن امام، حكم راندن بر 
اساس آتاب خدا يا مطابق هواي نفس و تمّنيات حيواني و شيطاني 

البته بيشترين استعمال اين آلمه در قرآن آريم مربوط به . است
 .بران الهي استپيشوايان نور و ره

 

 امامت در علم آالم
بود، ليكن در اصطالح علم » امامت« هٴ آنچه گذشت معناي لغوي واژ

آالم، امامت معنايي خاص دارد آه همان رياست عاّمه و همگاني 
خالفة « برخي قيد. ٢شخصي معّين بر امور ديني و دنيايي مردم است

بحّق « ديگر قيدو برخي  ٣»عن النبى صّلي هللا عليه و آله و سّلم
اند، ليكن نيازي به اين  را بر اين تعريف اضافه آرده» اإلصالة

 .٤دو افزوده نيست
 

 اقسام هدايت
گاهي تكويني است و در امر مادي : گون دارد هدايت، اقسام گونه

ألقي في األرض رواسي أن تميد بكم و ﴿ :پذيرد، مانند صورت مي
ي تكويني و تشريعي است و و گاه ٥﴾أنهارًا و سبًال لعّلكم تهتدون
 آند،  در امر معنوي تحقق پيدا مي

 
 

                                                 
 .٢٤، ذيل سورهٴ سجده، آيهٴ ١٧١، ص٢به نقل از تفسير قمي، ج ١٥٦، ص٢٤ـ بحار، ج ١
: ك.؛ نيز ر٤٠باب حادى عشر، ص(ـ رياسة عاّمة فى ُأمور الدين والدنيا لشخص انسانى  ٢

 ).٣٤٥، ص٨شرح المواقف، ج
 .٢٣٢، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ٣
 .٤٠باب حادي عشر، ص: ك.ـ ر ٤
ـ در زمين آوههايي مستحكم افكند تا شما را نلغزاند و نهرها و راههايي  ٥
 ).١٥سورهٴ نحل، آيهٴ (تا راه خود را پيدا آنيد ] قرارداد[
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چنان آه گاهي راهنمايي . ١﴾جعلناهم أئّمة يهدون بأمرنا﴿ :مانند

به سوي خير است، مانند هر دو مورد قبلي و گاهي به سوي شّر، 
ُآتب عليه أّنه من توالّه فأّنه يضّله ويهديه إلي عذاب ﴿ :مانند
شود جز به امور  گاه آه به خدا نسبت داده مي ليكن آن. ٢﴾السّعير

 .خير نخواهد بود
هديً ﴿ :آيد، مانند نيز، گاهي به معناي نشان دادن راه مي

و گاهي به معناي ايصال و رساندن به مطلوب و مقصود  ٣﴾للناس
هدايت به . ٤﴾يهدي هللا لنوره من يشاء﴿ :شود، مانند استعمال مي

به مؤمن ندارد و خدا در اين قسم  معناي نشان دادن راه، اختصاص
از هدايت، گروه خاصي را اراده نكرده است، بلكه پيامبران را 

ها فرستاده است، اما هدايت به معناي  براي راهنمايي تمام انسان
 آنهاهٴ اي خاص دارد و خدا دربار ايصال به مطلوب، اختصاص به عده

خاص آرده  اي اراده بر اساس مصلحتي آه به هر دليل وجوددارد
 .است

اّلذي أعطي آّل ﴿ :همچنين هدايت گاهي خصوص تكويني است، مانند
إّنا هديناه ﴿ :و گاهي خصوص تشريعي است، مثل ٥﴾ٍء خَْلقه ثّم هدي شي

 .٦﴾السّبيل إّما شاآرًا وإّما آفوراً 
امام، مطلق است و بر هر يك از هٴ طور آه گفته شد واژ همان

از اين رو در اين . شود اطالق مي پيشوايان نور و پيشروان ظلمت
 »الهدي« زيارت، با وصفهٴ جمل

 
 

                                                 
 .٧٣ـ سورهٴ انبيا، آيهٴ  ١
نوشته و مقرر شد آه هر آس وي را سرپرست خودگيرد او را گمراه ) شيطان(ـ بر او  ٢
 ).٤سورهٴ حج، آيهٴ (د و به سوي آتشِ فروزان هدايتش آند آن
 .١٨٥ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ٣
 ).٣٥سورهٴ نور، آيهٴ (آند  ـ خدا هرآس را آه بخواهد به نور خود هدايت مي ٤
آسي است آه به هر چيزي خلقت درخور وي را عطا آرده و سپس ] پروردگار ما[ـ  ٥

 ).٥٠ سورهٴ طه، آيهٴ (هدايتش نموده است 
سورهٴ انسان، آيهٴ (ورزد  شود يا آفر مي ـ ما راه را به وي نمايانديم يا شاآر مي ٦
٣.( 
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پيشوايان ) السالم عليهم(مشخّص آرده آه اهل بيت عصمت و طهارت 

 .نور هستند
 

 هاي هدايت دروازه
هٴ چنان آه بارها اشاره شد براي يافتن هدايت جز به سراغ خان

صلي هللا عليه (م پيامبر اآر. توان رفت نمي) السالم عليهم(اهل بيت 
 :فرمود) و آله و سلم

ام آتاب خدا،  بها به يادگار گذاشته در ميان شما دو گوهر گران
آه يك طرف آن به دست من و طرف ديگر آن به دست شماست و ديگري 
عترت من هستند؛ پس از آنان بپرسيد و به سراغ غير آنها نرويد 

آتاب هللا وعترتى، : آه گمراه خواهيد شد؛ إّنى تارك فيكم الثقلين
. ١طرفه بيدى وطرفه بأيديكم، فاسألوهم وال تسألوا غيرهم فتضّلوا

رسيده ) صلي هللا عليه و آله و سلم(در بيان ديگري از آن حضرت 
به مخالفت با علي برنخيزيد آه گمراه ! اي مسلمانان: است
 .٢ال تخالفوا علّيًا فتضّلوا! گرديد؛ يامعشر المسلمين مي

 

 )السالم عليهم(در سخنان ائّمه خودستايي 
اي از روايات، به تعريف و تمجيد  در پاره) السالم عليهم(ائّمه 

 :رسيده است) السالم عليه(اند، چنان آه از علي  خود پرداخته
خواهيد از من بپرسيد؛  قبل از آن آه مرا از دست دهيد، هر چه مي

از . هستم) مصلي هللا عليه و آله و سل(رسول خدا هٴ زيرا من خزين
از آسي بپرسيد آه علم . من بپرسيد آه من چشم فتنه را درآوردم

 باليا، منايا، وصايا و فصل 
 
 

                                                 
 .١٦٨، ص٣٧ـ بحار، ج ١
 .٤٩٩، ص٢٢ـ همان، ج ٢
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ترديد رئيس مؤمنان من  از من بپرسيد آه بي. الخطاب نزد اوست

؛ سلونى قبل أن تفقدونى فأنا عيبة رسول هللا صّلي هللا عليه ...هستم
الفتنة بباطنها وظاهرها،  و آله و سّلم سلونى فأنا فقأُت عين

سلوا َمن ِعنَده علم الباليا والمنايا والوصايا وفصل الخطاب، 
 .١...سلونى فأنا يعسوب المؤمنين حّقاً 

ديگري آه از آن حضرت يا ساير امامان هٴ ها نمون و ده
 .رسيده است) السالم عليهم(

ها بخشي از هدايت مردم به صراط حق است؛ زيرا  اين تعريف
ان نور نه تنها بايد به تبيين معارف آلي الهي، احكام پيشواي

شريعت، اصول اخالق و حقايق مكتب بپردازند، بلكه بايد سالكان 
طريق هدايت، راهيان سبيل معرفت و واصالن آوي حقيقت را معرفي 

از . آنند تا الگوي عملي براي حق جويان و حقيقت طلبان باشند
هدايتي آن پيشوايان هٴ ظيفاين رو معرفي آردن خود، بخشي از و

نفس هٴ آه اصطالحًا تزآي خودستاييهٴ گونه انگيز نور است وگرنه هيچ
در آنان وجود  شود و با مقام منيع عصمت تضاد دارد گفته مي

شاهدش آن است آه وقتي ابن آّواء در مجلس حضرت علي . ندارد
ر از خود برايم بگو، د: برخاست و به آن حضرت گفت) السالم عليه(

 :جواب او فرمود
، در حالي ٢نفس خويش آنمهٴ خواهي آه من تزآي آيا مي! واي بر تو

 آه خداي متعال از اين آار، يعني خودستايي آردن نهي آرده است؟
 
 
 

                                                 
 .١٥٢، ص٢٦ـ بحار، ج ١
آه به معناي خود ستايي و  ـ نياز به توضيح ندارد آه تزآيهٴ نفس در اين اصطالح ٢

اي آه در علم  با تزآيه است) ٣٢نجم، (» تزّآوا أنفسكمفال « برگرفته از آيهٴ شريفهٴ 
» قد أفلح من زّآيها« :داند اخالق مطرح است و قرآن آريم آن را مايهٴ فالح و رستگاري مي

شمس، تفاوت دارد؛ زيرا مرجع تزآيهٴ ممدوح خودستاني است و بازگشت تزآيهٴ مذموم به (
 .خودستايي است
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اي به فضيلتي از فضايل خود آرد تا حقيقت  با اين حال اشاره

 براي ابن آّواء و ديگران روشن شود و نيز بدانند ادعاي آن حضرت
اساس نبوده است،  بي خواهيد از من بپرسيد هر چه مي: آه فرمود

ابوابي از علوم ) صلي هللا عليه و آله و سلم(بلكه از پيامبر خدا 
 :لذا فرمود. را فراگرفته است

پرسيدم، جوابم  مي) صلي هللا عليه و آله و سلم(وقتي از رسول خدا 
در . آرد سخن ميآردم او آغاز به  داد و آنگاه آه سكوت مي را مي

زند و ما اهل بيت با آسي مقايسه  قلب من علم فراواني موج مي
شويم؛ فقام ابن الكّواء إلي أميرالمؤمنين وهو يخطب الّناس  نمي
 :السالم فقال عليه. يا أميرالمؤمنين أخبرنى عن نفسك: فقال

ويلك أتريد أن ُأزّآى نفسى وقد نهي هللا عن ذلك؟ مع أّنى آنُت إذا «
ُت رسوَل هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم أْعطانى وإذا سكتُّ ابتدأنى سأل

 .١»البيت النقاسُ بأحدٍ  وبين الَجواِنح مّنى علٌم جمٌّ ونحُن أهل
هاي تقوا و  هايي در حقيقت معرفي َعَلم بنابر اين، چنين معرفي

 .هاي هدايت است مناره
 

 اشارات

 

 نظير برتري بيهٴ امامت، قلّ  ـ ١
ترين مقام در فرهنگ اسالم، امامت  معنويت، اوج عظمت و رفيع ستيغ
، ثامن الحجج، )صلي هللا عليه و آله و سلم(عالم آل محّمد . است

در جامع مرو امامت و ) السالم عليه(حضرت علي بن موسي الرضا 
 :گونه معّرفي آرد امام را اين

 
 
 

                                                 
 .١٥٢، ص٢٦ـ بحار، ج ١
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فت خداي امامت، خال. امامت، منزلت انبيا و ارث اوصياست... 

عّزوجل، خالفت رسول، مقام اميرالمؤمنين وميراث امام حسن و امام 
امامت، زمام دين، نظام مسلمين، صالح . است) السالم عليهم(حسين 

هٴ اسالم و شاخهٴ رشد يابندهٴ امامت، ريش. دين و عّزت مؤمنان است
 .آن استهٴ بالند

د تمام نماز، روزه، حج و جها) السالم عليه(امام هٴ به وسيل
شود و احكام و حدود اجرا گرديده،  ء و صدقات جمع مي گردد، في مي

امام، حالل خدا را حالل، حرام او را حرام، . ماند مرزها محفوظ مي
آند و با حكمت، موعظت  حدود الهي را اجرا و از دين خدا دفاع مي

امام، آفتاب عالم . خواند و حجت بالغه به راه پروردگار فرا مي
ها  رسد و چشم ها به وي نمي و در افقي قرار دارد آه دست تاب است

امام، ماه منور، چراغ روشن، نور تابان . آند حقيقتش را درك نمي
هاي  هاي گمراه آننده، در بيابان گر در تاريكي هدايتهٴ و ستار

 .آب و علف و در ميان امواج سهمگين درياهاست بي
راه هدايت و نجات امام، آب خوش گوار بر جگر تفتيده، دليل 

امام، آتش روشني بخش بر بلندي است آه هر . هاست دهنده از پستي
ها راهنماست  در مهلكه. آند آس به آن نزديك شود، او را گرم مي

 .گردد هر آس از آن جدا شود، هالك مي
، آفتاب روشني ]و پر آب[امام، ابر پرباران، باران درشت قطره 

و [پر آب، تاالب هٴ سترده، چشمبخش، آسمان سايه افكن، زمين گ
امام، پدري نرم خو و . است] پر ثمر[و باغ ] آبهٴ آبگير ذخير

هاي  مدارا آننده، برادري دل سوز و پناهگاه مردم در سختي
 .روزگار است
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او در هٴ امام، امين خدا در زمين، حّجت او بر بندگانش، خليف

از محّرمات الهي  هٴ به سوي خدا و دفاع آنندهٴ شهرهايش، دعوت آنند
از هٴ امام، پاك شد]. تا ضايع نشود و هتك حرمت نگردد[است 

گناهان، مبّراي از عيوب، مخصوص به علم، موسوم به حلم، نظام 
 .دين، عّزت مسلمانان، غيظ منافقان و مرگ آافران است

از انديشوران و صاحب نظران و [دوران است آه آسي هٴ امام، يگان
نه عاِلمي معادل او وجود . يكي افق او نيستدر نزد] صاحب بصران

شود؛ نه مانندي دارد و نه  دارد و نه بدلي برايش يافت مي
از فضايل مخصوصي برخوردار است آه نه آنها را طلب آرده . نظيري

و نه براي به دست آوردن آنها خود را به زحمت انداخته، بلكه 
د به آنه معرفت توان چه آسي مي. خداي وّهاب به او عطا آرده است
إّن اإلمامة هى منزلة األنبياء ... امام برسد و او را برگزيند؟؛ 

إّن اإلمامة خالفة هللا عّز وجّل وخالفة الرسول ومقام . وإرث األوصياء
إّن اإلمامة . أميرالمؤمنين وميراث الحسن والحسين عليهماالسالم

إّن . منينزمام الّدين، ونظام المسلمين، وصالح الّدنيا وعّز المؤ
باإلمام تمام الصالة . االمامة ُأّس اإلسالم النامى، وفرعه السامى

ء والصدقات وإمضاء  والزآاة والصيام والحّج والجهاد وتوفير الفى
 .الحدود واألحكام ومنع الثغور واألطراف

واإلمام يحّلل حالل هللا ويحّرم حرام هللا، ويقيم حدود هللا، ويذّب عن دين 
لي سبيل رّبه بالحكمة والموعظة الحسنة والحّجة هللا ويدعو إ

اإلمام آالشمس الطالعة للعالم وهى فى األُفق . البالغة
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اإلمام البدر المنير والسراج . بحيث ال تناله األيدى واألبصار

الزاهر والّنور الساطع والنجم الهادى فى غياهب الّدجي والبلد 
 .القفار ولجج البحار
علي الظَّمأ والّداّل علي الُهدي والمنجى من  اإلمام الماء الَعذب

اإلمام النار علي اليفاع، الحاّر ِلَمن اصَطلي به، والدليل . الرَّدي
 .فى الَمهاِلك من فارقه فهالكٌ 

اإلمام السّحاب الماطر والَغيث الهاِطل والشَّمس الُمضيئة والسّماء 
والرَّوضة،  الظَّليلة واألرض الَبسيطة والَعين الَغزيرة والَغدير

 .اإلمام األمين الرَّفيق واألخ الشفيق ومْفزُع الِعباد فى الّداهية
اإلمام أميُن هللا فى أرضه وُحّجته علي ِعباده وَخليفته فى ِبالده 
الّداعى إلي هللا والذاّب َعن َحرم هللا، اإلمام الُمطّهر من الّذُنوب 

م ِنظام الّدين وِعّز المبّرأ من الُعيوب مخصوٌص بالِعلم موسوٌم بالحِل
 .الُمسِلمين وَغيظ الُمنافقين وَبوار الكاِفرين

اإلمام واحُد دهِره الُيدانيه أحٌد وال ُيعادُله عالٌم وال يوَجد منه بدٌل 
وال له مثٌل وال نظيٌر مخصوٌص بالفضِل ُآّله ِمن َغير طلٍب منه له وال 

ا اّلذى يبُلغ مْعرفة َفَمن ذ. اآِتساب، بل اختصاصٌ من المفّضِل اْلوّهاب
 ؟١اإلمام ويْمكنه اْختياره

را امامت بر  ﴾عباد الرحمن﴿ هاي قرآن آريم يكي از خواسته
ابراهيم . ٢﴾واجعلنا للمّتقين إماماً ﴿ :آند پرواپيشگان معرفي مي

بلند هٴ در مسير تكامل معنوي هنگامي آه برپاي) السالم عليه(
نردبان هٴ و آخرين پل امامت گام نهاد، خود را در انتهاي ترقي

 آمال 
 
 

                                                 
 .١٢٢، ص٢٥، جـ بحار ١
 ).٧٤سورهٴ فرقان، آيهٴ (ـ ما را امام براي متقيان قرار بده  ٢
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وإذ ابتلي ﴿ :خود نيز طلب آردهٴ لذا اين مقام را براي ذّري. ديد

إبراهيم رّبه بكلمات فأتّمهّن قال إّني جاعلك للّناس إمامًا قال 
 .١﴾ومن ذّرّيتي قال ال ينال عهدي الظّالمين

 :فرمود) السالم عليه(امام صادق 
خليل حق تعالي بودن در  وقتي عبوديت، نبوت، رسالت،... 

تو را : جمع شد خداي متعال به او فرمود) السالم عليه(ابراهيم 
چون مقام امامت در نظر ابراهيم . امام براي مردم قرار دادم

من نيز آسي به اين هٴ آيا از ذري: بزرگ آمد، گفت) السالم عليه(
 رسد، يعني عهد من به ستم پيشگان نمي: رسد؟ خدا فرمود مقام مي
 :فلّما جمع له األشياء قال... تواند امام اتقيا باشد؛  سفيه نمي

 :فمن عظمها فى عين إبراهيم قال :قال ﴾إّني جاعلك للناس إماماً ﴿
ال يكون السفيه  :قال ﴾ومن ذريتي قال ال ينال عهدي الظالمين﴿

 .٢إمام الّتقى
 :نيز فرمود) السالم عليه(حضرت علي بن موسي الرضا 

بعد از رسيدن به اين مقام از روي ) السالم هعلي(ابراهيم 
رسد؟؛  من نيز آسي به اين مقام ميهٴ آيا از ذري: خوشحالي گفت

قال هللا عّز  ﴾ومن ذّرّيتي﴿ :السالم سرورًا بها فقال الخليل عليه... 
 .٣﴾الينال عهدي الظّالمين﴿ :وجل

 :توان در سه نكته خالصه آرد حاصل آنچه گفته شد را مي
 
 
 

                                                 
آزمود و او آنها را ] چند چيز[ـ هنگامي آه پروردگار ابراهيم، وي را با آلماتي  ١

من تو را براي مردم : گفت] گاه به وي آن. و سرفراز بيرون آمد[به اتمام رسانيد 
نيز آساني را براي اين مقام [آيا از ذريهٴ من : تگف] ابراهيم. [ام امام قرار داده

 ).١٢٤سورهٴ بقره، آيهٴ (رسد  عهد من به ظالمان نمي: گفت] اي؟ خدا برگزيده
 .١٧٥، ص١به نقل از اصول آافي، ج ١٢، ص١٢ـ بحار، ج ٢
 .١٢٢، ص٢٥ـ بحار، ج ٣
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دار تبيين، تعليل، اجرا، حمايت و دفاع از  امامت عهده: لاو

اسماي هٴ رابطهٴ تشريع و تنظيم آنندهٴ احكام و حَِكم الهي در داير
الهيه در مدار تكوين هٴ حسناي الهي و برخورداري از واليت آليّ 

 .است
چنين مسؤوليتي مستلزم داشتن برترين علم و واالترين قدرت : دوم

 .عادالنه است
چنين مقامي اآتسابي و درخواست آردني نيست، بلكه موهبت : سوم
 .١الهي استهٴ ويژ

 

 هاي امام شرايط و ويژگي ـ ٢
دار مقام منيع امامت شود  خواهد عهده شيعه معتقد است آسي آه مي

آن، دو شرط هٴ هايي برخوردار باشد آه عمد بايد از شرايط و ويژگي
 :٢است

 

 عصمت: يك
ترين آنها از  اند آه عمده امام اقامه آردهداليلي بر لزوم عصمت 

 :اين قرار است
از اين رو . انسان پيوسته در معرض خطا و گرفتار آن است) الف

بايد نمونه و الگويي مصون از خطا، نسيان و سهو به او ارائه 
اگر . اين مقتدا همان امام است. شود تا مقتداي وي قرار گيرد

ز راه داشته باشد و مصون و سهو، نسيان و خطا در آن الگو ني
اش تسلسل يا الگو نداشتن  معصوم از هرگونه لغزشي نباشد، الزمه

است آه هيچ آدام قابل قبول نيست؛ زيرا الگو داشتن براي 
 .ها ضروري است و تسلسل نيز باطل است انسان

 
 
 

                                                 
»  من الّزللعصمكم هللا« ـ اين نكته نياز به بحث بيشتري دارد آه توضيح آن ذيل جملهٴ  ١

 .خواهد آمد
 ٣٦٤آشف المراد، المقصد الخامس فى اإلمامة، المسألة الثانية والثالثة، صص: ك.ـ ر ٢
 .٣٦٦و
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تواند حافظ شريعت باشد؛  آتاب خدا، يعني قرآن به تنهايي نمي) ب

از احكام شرعي را به صورت آلي ذآر آرده آه نياز زيرا بسياري 
چنان آه سّنت . به تبيين، تفسير، تشريح و بيان جزئيات دارد

نيز به همين امور ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم 
از اين جهت بايد انسان معصومي متولي تبيين و . نيازمند است

به تعبير . ١دتفسير دين باشد تا انحراف در دين پديد نياي
امام حافظ شريعت است اگر خطا و نسيان بر او نيز روا : ديگر

آند،  باشد، وثوقي به تعبديات و احكام تكليفي آه او بيان مي
 .نخواهد بود

اگر خطا، نسيان و عصيان براي امام روا باشد، نهي از منكر ) ج
آردن او و مخالفت آردن با او در همان موارد بر اّمت واجب است، 

أطيعوا هللا وأطيعوا الّرسول ﴿ هٴ در حالي آه خداي متعال در آي
اطاعت اولي االمر را همانند اطاعت از خدا و  ٢﴾وُأولي األمر منكم

رسول بدون قيد و شرط واجب آرده است و اگر مخالفت و نهي از 
اش آن است آه امام غيرمعصوم با رفتار  منكر جايز نباشد، الزمه

... ر به معاصي و نهي از طاعات بكند وخود امهٴ غير معصومان
 !مردم نيز از او اطاعت آنند

قيد و شرط اّمت و تسليم محض بودن  هدف از نصب امام، اطاعت بي) د
  ٣الهي بر مردم استهٴ در برابر اوست؛ چون حّجت ويژ

 
 

                                                 
ـ گاه نيز ممكن است اين انسان معصوم غايب باشد ولي در جاي خود اثبات شده آه در  ١

 .بخشد مي آند، چنان آه آفتاب پشت ابر نور پس پردهٴ غيبت نيز نقش خود را ايفا مي
 .٥٩ـ سورهٴ نساء، آيهٴ  ٢
: به نام حمزة بن الطيار به آن حضرت گفت) السالم عليه(ـ يكي از شيعيان امام صادق  ٣

اگر اناري را نصف آني و بگويي نصف آن حالل و نصف ديگر حرام است، بدون چون و چرا 
 ).٣١، ص٤قاموس الرجال، ج(پذيرم  مي
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اگر . و اساسًا قوام امامت و اّمت به همين تسليم محض بودن است

اشد، اّمت در برابر او تسليم محض نخواهند امام جامعه، معصوم نب
 .١بود و غرض از نصب امام نقض خواهد شد

باالتري از اّمت خويش هٴ امام از لحاظ عقل و معرفت در مرتب) ه
از اين رو ثواب او بيشتر و عقاب وي شديدتر از . قرار دارد
تر از  پس اگر معصوم نباشد بايد در شرايطي وخيم. ديگران است

ر داشته باشد و اين، موجب نقض غرض و به هم ريختن اّمت قرا
 .٢شود اوضاع مي

زماني آه . داند قرآن آريم نيز عصمت را از شرايط امامت مي) و
من نيز آسي به امامت هٴ آيا از ذري: گفت) السالم عليه(ابراهيم 

عهد من به ستم : خداوند به او فرمود ﴾قال ومن ذّرّيتي﴿ رسد؟؛ مي
آنچه در اين . ٣﴾قال ال ينال عهدي الظّالمين﴿ رسد؛ پيشگان نمي

آسي آه فسق فعلي . آيه مانع امامت معرفي شده، ظلم است، نه فسق
غير ظالم . است» غير ظالم« :توان گفت ندارد عادل است ليكن نمي

 .شود آه در تمام عمر مرتكب خالف نشود به آسي گفته مي
ين آيه بر لزوم طباطبايي با استدالل به اهٴ مرحوم استاد عالم

 :گويد امام مي عصمت
چگونه اين آيه بر لزوم : سؤال شد) سرهم قدس(از برخي اساتيد ما 

مردم در يك تقسيم عقلي : عصمت امام داللت دارد؟ در جواب فرمود
 :چهار گروه هستند

 
 
 

                                                 
 .ظريف و اندآي دارد ـ اين دليل با دليل قبل تفاوت ١
 .، المسألة الثانية فى أّن اإلمام يجب أن يكون معصوماً ٣٦٤ـ آشف المراد، ص ٢
 .١٢٤ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ٣
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 .آسي آه در تمام عمر خود ظالم بوده است ـ ١
 .بوده استاي از عمر خود ظالم ن آسي آه در لحظه ـ ٢
آسي آه فقط در اول عمر خود ظالم بوده ولي توبه آرده و در  ـ ٣

 .آخر عمر خود ظالم نيست
آسي آه در اول عمر ظالم نبوده ولي در آخر عمر خود ظالم  ـ ٤

 .شده است
باالتر از آن است آه براي گروه اّول و ) السالم عليه(شأن ابراهيم 
پس قطعًا براي اين دو گروه  .خويش امامت طلب آندهٴ چهارم از ذّري

از دو قسم باقي مانده، خداوند متعال امامت . طلب نكرده است
 .١گروه سوم را نفي آرده و فقط گروه دوم را اليق دانسته است

 :توان تقرير آرد آه ضرورت عصمت را با دو بيان مي حاصل آن
معرفت انساني درجاتي دارد آه آغاز آنها حسّ و تجربه، سپس : اّول

اينها عرفان هٴ رياضي، بعد از آن حكمت و آالم و فراتر از هم
. معارف، وحي الهي استهٴ همهٴ علوم و ملكهٴ نظري است و سلطان هم

هاي معرفتي، ميزان سنجش مخصوص به خود  هر آدام از اين رشته
دارد آه در حقيقت خطكش آن علم است و به آمك آن صواب و خطاي 

طق براي فلسفه، اصول براي فقه، حكمت شود، مثل من آنها معلوم مي
آه خود، عين ميزان  ولي براي ارزيابي وحي.... براي عرفان و

هيچ ابزار سنجشي وجود ندارد، يعني نه با ميزان برهان  است
شود و نه با آالت حسّي مورد آزمون قرار  عقلي و رياضي توزين مي

چنان آه گيرد؛ زيرا احكام و حَِكم آن، غيبي و جزئي است و  مي
شود  دانيم احكام و حَِكم غيبي با آالت و ابزار حسي ادراك نمي مي

طور آه احكام و حَِكم جزئي با  تا مورد سنجش قرار گيرد همان
 برهان عقلي و رياضي تحليل 

 
 

                                                 
 .سورهٴ بقره ١٢٤، ذيل آيهٴ ٢٧٤، ص١ـ الميزان، ج ١



 346

 
 .وحي نيستهٴ اي جز معصوم بودن دريافت آنند لذا چاره. شود نمي
ت؛ زيرا احكام طّب هر اهّميت هيچ علمي معادل احكام دين نيس: دوم

حيات دنياست چنان آه هٴ چند مهم است ولي مرز اهتمام آن محدود
حكومت احكام دين، اعم از هٴ اند ولي منطق گونه ساير علوم اين

. لذا اشتباه در آن هرگز قابل اغماض نيست. دنيا و آخرت است
جز به  گردد وحي الهي ابالغ ميهٴ آه به وسيل صيانت از احكام دين

ترين  تواند باشد و چون مهم ياب نمي عصمت انسان آامل وحيهٴ يلوس
تبيين، ) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم هٴ خليفهٴ وظيف

از اين جهت . تعليم، تعليل، تبليغ، امال و اجراي وحي است
) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول گرامي هٴ اي جز عصمت خليف چاره
 .نيست

 

 افضليت: دو
طوس و نصير مّلت و دين رضوان هللا تعالي عليه در آشف هٴ خطهٴ خواج

گونه تعليل  مراد ضرورت ويژگي دوم امام، يعني افضليت را اين
 :آرده است

امام بايد افضل از رعيت خويش باشد؛ زيرا اگر مساوي ديگران 
باشد ترجيح او بر آنان بدون مرجح و محال است، چنان آه اگر 

آيد، آه عقل آن  باشد، تقديم مفضول الزم مي تر از ديگران پايين
 .شمارد را قبيح مي

 :گويد گاه مي آن
علم، دين، آرامت، (جهات هٴ به مقتضاي اين حكم، امام بايد از هم

 .١برتر از ديگران باشد...) شجاعت و
از نظر شيعه شرط است : اند برخي از علماي اهل سّنت گفته: ١تذّآر 

اند آه اين  گاه جواب داده آن. باشد آه امام، هاشمي بلكه علوي
 شرط، نه تنها دليلي ندارد، 

 
 

                                                 
 .، المسألة الثالثة أن يكون أفضل من غيره٣٦٦ـ آشف المراد، ص ١
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 .١بلكه مخالف اجماع است

اّوالً، شيعه معتقد است امام بايد از جانب خداي سبحان : جواب
داند چه آسي معصوم و برتر از ديگران  معّين شود؛ چون فقط او مي

ب آالمي است و هاشمي يا علوي بودن به عنوان شرط امامت در آت
شيعه مطرح نشده است، هر چند منصوصين و تعيين شدگان از جانب 

 .خداي متعال، هاشمي و علوي هستند
ثانيًا، آنچه در برخي آتب آمده، مانند سايه نداشتن امام، ديدن 

هايي در هنگام والدت، در اختيار  از پشت سر، برخورداري از ويژگي
، در اختيار )و آله و سلمصلي هللا عليه (داشتن سالح پيغمبر اآرم 

آه از عالم آل ... داشتن جفر و جامعه، خوشبوتر بودن از مشك و
، از ٢نقل شده) عليهماالسالم(محّمد، حضرت علي بن موسي الّرضا 

هاي امام است، نه از شرايط او، آه مثالً  ها و عالمت خصايص، ويژگي
ه او وقتي مردم تحقيق آردند و اين شرايط را در آسي ديدند، ب

امامي : ، بلكه بدين معناست...رأي بدهند، با او بيعت آنند و
گزيند، داراي چنين  آه خداي متعال براي هدايت مردم بر مي

بنابر اين، اگر هاشمي يا علوي بودن در جايي . هايي است ويژگي
آمده باشد، به عنوان عالمت و ويژگي است نه شرط، بدان معنايي 

 .آه بيان شد
هٴ ي از علماي اهل سّنت اقدام به جواب دادن از ادلّ برخ: ٢تذّآر 

اساسًا تلّقي : اند، ليكن بايد گفت لزوم عصمت و افضليت امام آرده
در مكتب شيعه، . و تعريف دو مكتب از امام و امامت متفاوت است

امام، انسان . امامت خالفت خدا و رياست معنوي بر دين و دنياست
اسماي حسناي هٴ رابطهٴ و تنظيم آنندفيض خدا هٴ آاملي است آه واسط

در حالي آه در مكتب اهل سّنت امامت از حّد سلطنت و . الهي است
از اين رو در اين مكتب، امام . رود رياست جمهوري فراتر نمي

 ُآشان 
 
 

                                                 
 .٣٥٠، ص٨ح المواقف، ج؛ شر٢٤٦، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ١
 .٤٤٨، ص٢ـ احتجاج، ج ٢



 348

 
اموي و عباسي، خلفاي واجب االطاعه هستند و پيروان آن از 

اگر با توّجه به اين  .١مندند عّباس گله مهري شيعه نسبت به بني بي
پايگي  هاي آنان نگاه شود، ناصوابي و بي اصل اساسي به جواب

 .گردد بسياري از آنها آشكار مي
 

 تعيين امام ـ ٣
گونه آه اشاره شد عصمت و افضليت، دو ويژگي اساسي امام در  همان
از اين رو اماميه اعتقاد دارد آه امامت . انداز شيعه است چشم

گيرد؛ زيرا عصمت و افضليت  يين الهي صورت ميفقط با نصب و تع
فقط با علم اليزال الهي قابل شناخت است و هيچ آس بدان دسترسي 

 :فرمايد مي) السالم عليه(امام رضا . ندارد
توان حقيقت امامت و امام را شناخت در حالي آه او  چگونه مي

ان تو چگونه مي. اي است آه دور از دسترس قرار دارد همانند ستاره
توان او را انتخاب آرد؟ عقل چه آسي  او را وصف آرد؟ چگونه مي

تواند در اين ميدان آارآيي داشته باشد؟؛ أّني وهو بَحيث  مي
الّنجم مْن أيدى الُمتناِولين ووصِف الواِصفين؟ فأيَن اإلختيار ِمن 

 .٢هذا؟ وأيَن العقول عْن هذا؟
خت، اشتراط اين سّنت نيز با استناد به همين عدم امكان شنا اهل

را تكليف ما ال يطاق دانسته، ضرورت ) عصمت و افضليت(دو ويژگي 
 .٣اند آنها را انكار آرده

 
 
 

                                                 
 .٢٦٨، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ١
 .١٢٥، ص٢٥ـ بحار، ج ٢
إن األفضلية أمٌر خفىٌّ قّلما يّطلع عليه أهل الحّل والعقد، ورّبما يقع فيه : ـ الثالث ٣

 بأّن العصمة مّما ال سبيل للعباد). ... ٢٤٧، ص٥شرح المقاصد، ج(النزاع ويتشوش األمر 
همان، (فإيجاب نصب إمام معصوم يعود إلي تكليف ماليس فى الوسع . إلي اإلطالع عليه

 ).٢٤٩ص
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 هاي انتخاب امام اهل سّنت و راه
در مقابل اماميه، اهل سّنت معتقدند تعيين امام، تكليفي بر 

 :هاي گوناگون امكان تحقق دارد مردم است آه از راه
ل و عقد از علما، رؤسا و سراني آه در مرآز بيعت اهل ح) الف 

حتي اگر يك نفري آه داراي حيثيت اجتماعي و ُمطاع . حكومت هستند
ديگران است، اقدام به بيعت با آسي آند، آافي است و آن شخص 

 .شود خليفه مي
البته . امام پيشينهٴ استخالف، يعني تعيين امام بعدي به وسيل) ب

پس از خود را به شورايي واگذار آند، اگر امامي حق تعيين امام 
 .تعيين امام استهٴ اين واگذاري، به منزل

اگر امامي بميرد و آسي آه داراي شرايط و . قهر و استيال) ج
هاي امامت است بدون بيعت و استخالف، بلكه با قهر و غلبه  ويژگي

 !١گردد متصّدي مقام امامت شود، حائز اين مقام مي
اين سخنان هٴ دهد آه گويند ها نشان مي گفتهاندك تأّملي در اين 

براساس مباني قرآني و روايي سخن نگفته است، بلكه تالش آرده تا 
وقايع تاريخي سلف خود را توجيه آند و خالفت خلفا را مشروع 

هٴ از اين رو اّوالً، مقام منيع رهبر و پيشواي جامع. جلوه دهد
. اند بشري تنّزل داده اسالمي را از عرش امامت الهي به فرش خالفت

هاي  امامت و راه« سعد الدين تفتازاني با آن آه عنوان بحث را
انعقدت « :قرار داده، ليكن در پايان گفته است» انعقاد آن
 بنابر اين، بايد توّجه داشت آه . ٢»الخالفة له

 
 

                                                 
 .٢٣٣، ص٥ـ شرح مقاصد، ج ١
 .ـ همان ٢
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امامت يا امام را استعمال آردند، مرادشان خالفت و هٴ هرگاه واژ

ست و نبايد با معناي بلندي آه نزد شيعه معهود بشري اهٴ خليف
چون نتوانستند امام و به : به بيان ديگر. است، اشتباه شود

آه سوابق َوَثَني و  تر خليفه را باال ببرند براي آن عبارت صحيح
َصَنمي برخي از مّدعيان، معلوم بود مقام امامت و خالفت پيغمبر 

رس  پايين آوردند تا در دسترا ) صلي هللا عليه و آله و سلم(اآرم 
 :اند از اين رو در شرايط امام گفته. قرار گيرد

، شجاع، ٢، آزاد، مرد، مجتهد١الزم است امام مكلف، مسلمان، عادل
صاحب رأي و آفايت، شنوا، بينا، برخوردار از قدرت تكّلم و 
قريشي باشد و اگر از قريش آسي واجد اين شرايط نباشد مردي از 

رنه مردي از فرزندان اسماعيل و گرنه مردي از بني آنان و گ
 .٣آند عجم، اين مقام را احراز مي

ترين شرايطي است آه براي يك مدير يا مسؤول در  ها آم اين ويژگي
يعني اگر آسي بخواهد رئيس دنيايي . توان قايل شد نظام اسالمي مي

را ) غير از قريشي بودن(مملكت اسالمي باشد نيز بايد اين شرايط 
 .دارا باشد

ثانيًا، معتقد به عدالت صحابه شدند و اّدعا آردند هر آس آه 
را ديد و به او ايمان ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم 

 .آورد، عادل است
ثالثًا، به اجتهاد صحابه تمسّك آرده، بدون درنظر گرفتن شرايط 

هستند؛ شدگان صفين و جمل اهل بهشت  همه آشته: گويند اجتهاد مي
 زيرا معاويه، 

 
 

                                                 
اگر خليفه، ظالم نيز : گويند اند، ليكن مي ـ اگر چه عدالت را جزو شرايط قرارداده ١

آه در همان مورد،  باشد، اطاعت از او واجب است، مگر آن آه بر خالف شرع حكم آند
اطاعت از او واجب نيست؛ و يجب طاعة اإلمام مالم يخالف حكم الشرع سواء آان عادالً أو 

امام حتي با فاسق شدن نيز منعزل : اند نيز گفته). ٢٣٣، ص٥شرح المقاصد، ج(جائرًا 
 ).همان(شود؛ وال ينعزل اإلمام بالفسق  نمي
يست، بلكه مراد، آسي است آه آشنايي ـ مراد از مجتهد، معناي معهود امروزي ن ٢

 .اند گونه بوده گانه اين اجمالي با مباني شرع داشته باشد، چنان آه خلفاي سه
 .٢٣٣، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ٣
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اجتهاد )] السالم عليه[(همانند علي بن ابي طالب... طلحه، زبير و

 .آردند
با اين سه مقّدمه، نه تنها به خالفت خلفاي راشدين مشروعيت 

بخشند، بلكه حكومت معاويه، آه با تزوير و نيرنگ به حكمراني  مي
با استخالف  دست يافت و به تبع او خالفت پسر سگ بازش يزيد، آه

 .پدر خود بر مسلمانان مسلط شد نيز نزد آنان مشروع است
 

 مردمهٴ انتخاب امام به وسيلهٴ ادلّ 
سعد الدين تفتازاني با اين اّدعا آه تعيين امام بر مردم واجب 

 :است، به چهار دليل استدالل آرده است
اجماع مسلمانان، تا آنجا آه تعيين خليفه را بر دفن  ـ ١

 .مقّدم داشتند) صلي هللا عليه و آله و سلم(الم پيامبر اس
حدود الهي، حفظ مرزهاي مملكت اسالمي و نظاير آن به هٴ اقام ـ ٢

 .تعيين امام وابسته است
تعيين خليفه موجب جلب منافع فراوان و دفع مضاّر بسياري  ـ ٣
 .گردد مي
اين . براساس آتاب و سّنت، اطاعت و معرفت امام واجب است ـ ٤

 .١آند آه تعيين او نيز واجب باشد اقتضا مي وجوب
آه به حق خاتم فقها و  عالم عظيم الشأن شيعه، شيخ اعظِم انصاري

 :گويد اجماع ميهٴ دربار اصوليان نام گرفت
گزار اجماع هستند و از آن سوي  بنيان) اهل سّنت(از يك سو عامه 

 بدين معنا آه اگر اجماع . ديگر اجماع ريشه و اساس آنهاست
 
 

                                                 
 .٢٣٥، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ١
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نباشد آنها دليلي بر مشروعيت خود ندارند، هم األصل له وهو 

 .١األصل لهم
اش پيداست و به تعبير شيخ اعظم  چنان آه از واژه معناي اجماع

هاي بسياري از علماي فريقين با فرياد رسا آن را ندا  تعريف
اي اّتفاق نظر  اين است آه تمام علماي يك عصر بر مسأله دهد مي

، ليكن اهل سّنت با حّجت دانستن اجماع معتقدند اگر ٢دداشته باشن
در بيعت با آسي اتفاق ) علما، رؤسا و سران قوم(اهل حّل و عقد 

. رسد يابد و آن شخص به خالفت مي نظر داشته باشند، اجماع تحقق مي
و چون ديدند اتفاق نظر اهل حّل و عقد سراسر مملكت اسالمي مقدور 

 :نيست، گفتند
آند و نيازي به اتفاق  سران مرآز حكومت آفايت مياتفاق نظر 

 .٣سران ساير بالد نيست؛ وال اّتفاق َمن فى ساير البالد
گاه آه ديدند سران و بزرگان مرآز حكومت، همانند علي  و آن

 :در سقيفه حاضر نبودند، گفتند) السالم عليه(
آند؛ بل لو تعلق  بيعت يك نفر از سران و بزرگان نيز آفايت مي

 .٤لحّل و العقد بواحٍد مطاع آفت بيعتها
گونه سخن گفتن و استدالل آردن، به ابتذال آشيدن استدالل  اين
آند؟  اين چه اجماعي است آه با يك نفر نيز تحقق پيدا مي. است

چنين اجماعي شبيه آن است آه از يك نفر خواسته شود تا به 
شكم است آه سر و دم و  تنهايي صف تشكيل دهد يا مانند آن شير بي

 :فقط آرزوي شيربودن را همراه خود دارد
 
 
 

                                                 
 .١١٩، ص١ـ فرائد األُصول، ج ١
 .ـ همان ٢
 .٢٣٣، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ٣
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اين چنين شيري خدا خود ٭٭٭٭  دّم و سر و ِاشكم ِآه ديد؟ شير بي

 ١نافريد
اجماع، درنظر شيعه زماني ارزش دارد آه آاشف از قول : تذآر

معصوم باشد وگرنه اتفاق علماي تمام اعصار و امصار خود به خود 
نقلي و از هٴ و اجماع را بايد از ادلّ از اين ر. ارزشي ندارد

اقسام سّنت به حساب آورد و اشتراك آن با اجماع اهل سّنت در حد 
 .اشتراك لفظي است اّما از نظر معنا تفاوت ماهوي و جوهري دارد

فوق بر فرض تمامّيت و صحت، بر اصل وجود هٴ حقيقت اين است آه ادلّ 
وب تعيين آن از سوي امام و ضرورت امامت داللت دارد، نه بر وج

آري، اگر اثبات شود آه . مردم و به اصطالح، دليل اعم از مّدعاست
از طريق ديگري تعيين نشده است،  و به تعبير عاّمه، خليفه امام

 .رسد نوبت به تعيين آن از طرف مردم مي
 

 هاي گمراه آننده مغالطه
از اند تا به زعم خود اثبات آنند  متكّلمان اهل سنت تالش آرده

جانب خداي سبحان براي مردم امامي تعيين نشده است تا از اين 
. طريق جايگاهي براي تعيين خليفه از سوي مردم پيدا آنند

 :٢گونه نقل آرده است آنان را اينهٴ سعدالدين تفتازاني ادلّ 
به علي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(عباس، عموي پيامبر اآرم  ـ ١
اين . را دراز آن تا با تو بيعت آنمدستت : گفت) السالم عليه(

خواست با بيعت خويش، خليفه  دهد آه او مي آالم عباس نشان مي
اي از جانب خدا تعيين شده بود،  اگر واقعًا خليفه. تعيين آند

 چه معنا داشت؟) صلي هللا عليه و آله و سلم(آالم عموي پيامبر 
و در علوم  بيع به معناي فروش استهٴ اساسًا بيعت از ريش: جواب

 اجتماعي به 
 
 

                                                 
 .٣٠٠١تر اول، بيت ـ مثنوي معنوي، دف ١
 .٢٥٨، ص٥شرح المقاصد، ج: ك.ـ ر ٢
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بنابر اين، . معناي پيمان بر ياري رساني و اطاعت پذيري است

صلي هللا عليه و آله و (پيشنهاد بيعت از طرف عباس، عموي پيامبر 
 .منافاتي با تعيين امام از جانب خدا ندارد) سلم
دست خود را دراز آن تا با تو بيعت : عمر به ابوعبيده گفت ـ ٢

هم . با عمر يا ابوعبيده بيعت آنيد: ن آه ابوبكر گفتآنم، چنا
بعد از تو هٴ آردم خليف آاش از پيامبر سؤال مي: چنين ابوبكر گفت

 .آيست تا نزاعي پيش نيايد
هٴ نفعي هستند آه آسي دربار اوالً، ابوبكر و عمر مّدعي و ذي: جواب

آه در  عباسهٴ چنان آه دربار. آنان اّدعاي عصمت نكرده است
از اين رو آالمشان . ادعاي عصمت نشده است تدالل قبل نامش آمدهاس

 .حّجت نيست
صلي هللا عليه و آله (ثانيًا، آن همه تصريحاتي آه از پيامبر اآرم 

رسيده و ابوبكر و عمر شاهد آن بودند و حتي در ماجراي ) و سلم
، جاي ١گفتند) السالم عليه(غدير نخستين تبريك را آنان به علي 

 .ماند گفتن وي باقي نمي» اي آاش« براي توجيهي
هٴ نيز به تصميم شورا رضايت داد و خليف)] السالم عليه[(علي ـ ٣

 .منتخب آن را پذيرفت
اّوالً، به روال عادي و ظاهري احتمال داشت آه شورا به : جواب

از اين جهت بر امام علي . گردن نهد) السالم عليه(امامت علي 
آه به اين احتمال، ترتيب اثر دهد و در الزم بود ) السالم عليه(

گران تاريخ  آرد تحليل شورا شرآت آند؛ زيرا اگر شرآت نمي
حاضر به پذيرش خالفت نبود؛ زيرا اگر ) السالم عليه(علي : گفتند مي

هر چند آه علي . داد آرد حتمًا شورا به او رأي مي شرآت مي
ذيراي او نيست، دانست آه شورا پ با علم غيب خود مي) السالم عليه(

 .ليكن علم غيب معيار تكليف نيست
 
 
 

                                                 
 .١١، ص١ـ الغدير، ج ١
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صلي هللا عليه و (آه در ميان اّمت محّمد ) السالم عليه(ثانيًا، علي 

 ترين فرد بر حفظ وحدت و الفت اّمت اسالمي بود؛ حريص) آله و سلم
أْحرص علي جماعة ُأّمة محّمٍد صّلي هللا عليه و آله و  فاْعلم وليس رجل«

و براي پرهيز از تفرقه، بيشترين تالش را  ١»تها مّنىسّلم وُألف
آسي آه حاضر بود از حق شخصي خود بگذرد و خار در چشم و . داشت

اي جز  استخوان در گلو يك ربع قرن صبر را به ستوه آورد، چاره
پذيرش فرمان خالفت و اطاعت از اوامر حكومت نداشت؛ زيرا از نظر 

پيشه، از رهبر نداشتن و پديد آن امام همام، وجود پيشواي ستم 
 :آمدن هرج و مرج بهتر است

وإّنه البّد للّناس من أميٍر َبرٍّ أو فاجٍر َيْعمل فى إْمرِتِه المؤمُن 
ُء  ويستمتع فيها الكافُر ويبّلغ هللاُ فيها األَجَل وُيْجمع به الفى

ويقاتل به العدوُّ وتأمُن به السُُّبل ويؤخذ به للضعيف من القوىّ 
َيستريح َبرٌّ وُيستراَح من فاجٍر؛ مردم، ناچار از داشتن امير  حّتي

در ] اين، براي آن است آه. [هستند، خواه نيك باشد يا فاجر
مند گردد،  حكومت وي مؤمن به آار خود بپردازد، آافر بهره

، نه اين آه بر اثر نا امني [را برساند ] افراد[خداوند اجل 
آوري شود، با دشمن  جمع] ت المالو بي[ء  ، في]يك ديگر را بكشند

در پناه او حق ضعيف از قوي گرفته . پيكار و راهها ايمن گردد
آار در امان  شود تا نيكو آردار در آسايش باشد و از شّر تبه

 .٢باشند
بنابر اين، شرآت آن حضرت در شورا دليل مشروع دانستن آن و 

آنار آشيدن  چنان آه. معّين نبودن امام از طرف خداي سبحان نيست
از حكومت و ) السالم عليه(فرزند گرامي او، حضرت امام مجتبي 

 براي حفظ اسالم از خطرهاي  واگذار آردن آن به معاويه
 
 

                                                 
 .٣، بند ٧٨ـ نهج البالغه، نامه  ١
 .٤٠ـ همان، خطبهٴ  ٢
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 .دليل مشروع دانستن طاغوت شام نيست داخلي و خارجي

اگر مايل باشي، حاضرم با : به طلحه گفت)] السالم عليه[(علي ـ ٤
 .تو بيعت آنم

 .، اثري از اين آالم در آتب معتبر شيعه نيستاّوالً : جواب
مغروري است آه ) السالم عليه(ثانيًا، طلحه درنظر اميرالمؤمنين 

قبل ) السالم عليه(علي . هرگز حاضر نيست به حرف حق گوش فرا دهد
از شروع جنگ جمل به پسر عموي خود، ابن عّباس مأمورّيت داد تا 

 :د، ليكن به او فرمودبا سران ناآثان مالقات و مذاآره آن
يابي آه شاخش دور  به سراغ طلحه نرو، آه او را چون گاو نري مي

بر مرآبي چموش سوار است، اّما . ١هايش پيچ خورده است گوش
به سراغ زبير : سپس به وي فرمود. مرآبي راهوار است: گويد مي

؛ ال تلقيّن طلحة فإّنك إن تلقُه  ٢...خوتر است برو، آه او نرم
 تجده 

 
 

                                                 
ـ گويا آنايه از غرور، خودپسندي، حق ناپذيري و ايستادگي و مقاومت در برابر آن  ١

 .است
ادگي بيشتري براي پذيرش حق خوتر از طلحه بود و آم ـ اگر چه زبير بن عّوام نرم ٢

زراره از . داشت، ليكن متأسّفانه با آن سابقهٴ طوالني در اسالم، عاقبت به خير نشد
آيا زبير در جنگ بدر حضور داشت؟ : پرسيد) عليهماالسالم(امام باقر يا امام صادق 

 اگر شرآت او در جنگ جمل براي. آري، حضور داشت، ليكن در روز جمل فرار آرد: فرمود
ترديد هالك شد و اگر براي ياري  بود، بي)] السالم عليه(و پيروان علي [نبرد با مؤمنان 

حق و نبرد با آفار شرآت آرده بود، فرار او از جنگ، مايهٴ غضب الهي بر او گرديد 
: ؛ عن زرارة عن أحدهما عليهما السالم قال]پس در هر دو صورت عاقبت به خير نشد[

نعم ولكّنه فّر يوم الجمل، فإن آان قاَتَل « :قال عليه السالم الزبير شهد بدرًا؟: قلت
المؤمنين فقد هلك بقتاله إّياهم وإن آان قاَتَل آّفارًا فقد باء بغضب من هللا حين والّهم 

همين بد فرجامي سبب شد آه وقتي ). انفال ١٦، ذيل آيهٴ ٥١، ص٢تفسير عياشي، ج(» دبره
و شمشير وي را ) صلي هللا عليه و آله و سلم(ر اآرم سِر آن سردار فاتح نبردهاي پيامب

آوردند، آن حضرت بر بدعاقبتي پسر عّمهٴ ) السالم عليه(پيش پسر دايي او، يعني علي 
هايي را آه اين شمشير از چهرهٴ پيامبر  چه غم: خويش تأسّف خورد و دردمندانه فرمود

طال « ب آن عاقبت خوشي نداشت؛زدود، ليكن افسوس آه صاح) صلي هللا عليه و آله و سلم(
» ما جّلي به الكرب عن وجه رسول هللا صّلي هللا عليه و آله و سّلم ولكّن الحيَن ومصارع السّوء

پيشوايان آفر در اسالم، پنج : نيز از آن حضرت رسيده است). ٣٣٥و ٢٠٠، ص٣٢بحار، ج(
إّن أئّمة الكفر فى أال « طلحه، زبير، معاويه، عمروعاص و ابوموسي اشعري؛: نفر هستند

 ).همان(» اإلسالم خمسة طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وأبوموسي األشعرى
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هو الّذلول، ولكِن اْلَق : آالّثور عاِقصًا قْرَنه يرَآب الّصعب ويقول

 .١...الّزبير فإّنه أْلَين عريكةً 
 :گويد ابن ابي الحديد مي

طلحه گرفتار چنين خصلت ناپسندي بود، چنان آه عمر نيز او را 
آبر و غرور، خصلتي نبود : گويد گاه مي آن. به اين ويژگي وصف آرد

جمل به سراغ طلحه آمده باشد، بلكه در روز ُاُحد نيز  آه در روز
 .٢گير او بود گريبان

) السالم عليه(توان پذيرفت آسي مانند علي  بنابر اين، چگونه مي
 .٣پيشنهاد بيعت به مغرور و متكّبري، مانند طلحه داده باشد

 آن حضرت گرد آمدند، هٴ هنگامي آه مردم براي بيعت در خان ـ ٥
 
 

                                                 
 .٣١ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ١
 .٣١، ذيل خطبهٴ ٣٧١، ص١ـ  ٢ـ شرح نهج البالغه، ج ٢
بر طلحه گذشت در ) السالم عليه(علي : نقل شده است) السالم عليه(ـ از امام باقر  ٣

او را بنشانيد، وقتي آه او را نشاندند، : فرمود. او بر زمين افتاده بودحالي آه 
و تو ) در تو نفوذ آرد(سابقهٴ خوبي داشتي، ليكن شيطان در بيني تو داخل شد : فرمود

أقعدوه : مّر أميرالمؤمنين عليه السالم بطلحة وهو صريع فقال« را وارد آتش آرد؛
ك سابقٌة لكن دخل الشيطان فى منخريك فأدخلك لقد آانت ل: فُأقعد فقال عليه السالم

: نيز نقل شده است آه آن حضرت خطاب به طلحه فرمود). ٣٣٨و ٢٠٠، ص٣٢بحار، ج(» الّنار
آنچه را آه پروردگارم به من وعده داده بود، به حقيقت دريافت آردم، آيا ! اي طلحه

ا طلحة بن عبيدهللا لقد ي« آنچه را آه پروردگارت به تو وعده داده بود، دريافت آردي؟؛
در اين هنگام ). ٢٠٠همان، ص(؟ »وجدُت ما وعدنى رّبى حّقًا فهل وجدَت ما وعدَك رّبَك حّقاً 

گويي  با طلحه سخن مي! اي اميرمؤمنان: برخي از آساني آه با آن حضرت بودند، گفتند
هاي  الشهگونه آه  آالم مرا شنيد آن! به خدا سوگند: در حالي آه او مرده است؟ فرمود

را شنيدند؛ فقال ) صلي هللا عليه و آله و سلم(آّفار قريش در چاه بدر، آالم رسول خدا 
أتكّلم طلحة بعد قتله؟ فقال صّلي هللا عليه و آله و ! يا أميرالمؤمنين: بعض من آان معه

له و أما وهللا لقد سمع آالمى آما سمع أهل القليب آالم رسول هللا صّلي هللا عليه و آ« :سّلم
هر چند آه  بدين ترتيب آن سردار فاتح نيز عاقبت به خير نشد). همان(» سّلم يوم بدر

، »طلحة الشرّ « در مقابل(» طلحة الخير« هاي خود، به لقب ها و پايمردي به ُيمن دالوري
و ) ٢٦٢٧، ش٨٥، ص٣ُأسد الغابة فى معرفة الصحابة، ج(مفتخر شده بود ) آه از آّفار بود

با ) صلي هللا عليه و آله و سلم(گونه سخن گفت آه رسول خدا  با او آن) سالمال عليه(علي 
 .ستيزان قريش سخن گفت اسالم
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 .١مرا رها آنيد و به سراغ ديگران برويد: فرمود
آسي آه ديد مردم بيست و پنج سال او را آنار گذاشتند، : جواب

هٴ هاي خليف ها و آژ آرداري قدرش را ندانستند و حّتي به آژ پنداري
هاي عثمان عادت آردند، مطمئن است آه  اول و دوم و حاتم بخشي
ع بسياري از آنها داند اجتما نيز مي. پذيراي عدالت او نيستند

او ناشي از احساسات است و به طور طبيعي از پذيرش هٴ در خان
قلبي بيعت با او استنكاف دارند، چنان آه وقايع بعد از بيعت، 

 .آند صّحت و اتقان پيش بيني آن حضرت را تأييد مي
آرد و براي حّل مشكالتِ  حكومت را ياري مي)] السالم عليه[(علي ـ ٦

 .ادد آن، مشاوره مي
به اصل اسالم و حكومت ) السالم عليه(چنان آه گذشت علي : جواب

انديشيد و حاضر بود در اين راه از حق شخصي خود نيز  اسالمي مي
شارح معتزلي، ابن ابي الحديد در ضمن آلماتي آه در آخر . بگذرد

شرح نهج البالغه نقل آرده و به آن حضرت نسبت داده است، 
 :گويد مي

شوهرش را از نشستن و دفاع نكردن از حق ) سالمعليهاال(فاطمه 
آرد تا  سرزنش او طوالني شد ولي آن حضرت سكوت مي. خويش مالمت آرد

أشهد أّن « وقتي به جمله. اين آه مؤذن شروع به اذان گفتن آرد
آيا دوست : به همسرش گفت) السالم عليه(رسيد، علي » محّمدًا رسول هللا

 ؟داري اين دعوت رخت بربندد مي
 !هرگز: گفت) عليهاالسالم(حضرت زهرا 

من نيز نگران همين هستم؛ الَمْته فاطمُة : گفت) السالم عليه(علي 
علي قعوده وأطالت َتْعنيُفه وهو ساآت حّتي أّذن المؤّذن فلّما بلغ 

 إلي 
 
 

                                                 
 ).٢٦٢، ص٥شرح المقاصد، ج: ك.ر(ـ اين دليل فقط در شرح آمده است  ١
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أتحّبين أن تزول هذه « :قال لها» أشهد أّن محّمدًا رسول هللا« :قوله

 .١»فهو ما أقول لك :قال ال :قالت الدعوة ِمن الدنيا؟
به معاويه از بيعت مردم نام هٴ در نام)] السالم عليه[(علي  ـ ٧

 ).صلي هللا عليه و آله و سلم(برده است، نه نص پيامبر اآرم 
آن حضرت به هٴ گويا آالم موردنظر، همان است آه در نام: جواب

 :معاويه آمده
ر وعمر وعثمان َعلي ما إّنه بايعنى القوم اّلذين بايعوا أبابك

بايعوهم عليه فلم يكن للشّاهد أن يختار وال للغائب أن َيُرّد؛ 
آساني آه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت آردند به همان صورت با 

بنابر اين، نه آساني آه در ماجراي بيعت . من نيز بيعت آردند
حضور داشتند، مانند طلحه و زبير، اختيار فسخ و مخالفت دارند 
هٴ و نه آساني آه غايب بودند، مانند معاويه و اهالي شام اجاز

 .٢رد آردن و نپذيرفتن
؛ زيرا آن حضرت به طاغوت شام ٣اين سخن، جدال است، نه برهان

اطاعت از من بر تو الزم است؛ زيرا تو از جانب عمر به : نوشت
با بيعت مردْم خالفت خليفه، : اگر بگويي. اي واليت شام گماشته شده

گونه مشروعيتي نخواهي داشت؛ چون  آند، تو هيچ شروعيت پيدا نميم
اي آسي آه تو را بر آن ديار گمارد، مشروعيت نداشته  پذيرفته

 بيعت مردم موجب مشروعيت : است؛ ولي اگر بگويي
 
 

                                                 
 .٧٣٥، آلمهٴ ٤٧٥، ص١٩ـ  ٢٠ـ ملحقات شرح نهج البالغه، ج ١
 .ـ نهج البالغه، نامهٴ ششم ٢
قياس يا استداللي است آه براي مغلوب آردن و به تسليم » جدال« :گويند ميـ در منطق  ٣

شود، هر چند  از اين رو از مقّدمات مورد قبول خصم تشكيل مي. واداشتن طرف مقابل باشد
اّما برهان، استداللي است آه . غير يقيني و غير قابل قبول براي استدالل آننده باشد

در آن از مقّدمات يقيني و مورد قبول همگان استفاده  شود و براي آشف حقيقت اقامه مي
 .آنند مي
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شود اآنون من نيز با بيعت مردم در رأس حكومت هستم،  خليفه مي

اگر چنين است، . بيعت شدآن گونه آه با ابوبكر، عمر و عثمان 
مدينه با : تواني بگويي بيعت و اطاعت من بر تو واجب است و نمي
 .تو بيعت آرد ولي شام با تو بيعت نكرد
با آن ) السالم عليه(علي هٴ شاهد اين تحليل، آالمي است آه نام

 :آن جمله اين است. شود و ابن ابي الحديد ذآر آرده است شروع مي
ى بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ ألّنه بايعنى أّما بعد فإّن بيعت

 .١...القوُم الذين بايعوا
 :از اين رو در پايانِ نامه نوشت

به [آيد، با او  جرير بن عبدهللا َبَجّلي از جانب من به سوي تو مي
 .٢بيعت آن] منهٴ عنوان نمايند

خود، با زبان خصم با او هٴ در نام) السالم عليه(بنابر اين، علي 
گفته است وگرنه در سخنان آن حضرت استدالل به تصريحات سخن 

براي اثبات خالفت خود ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم 
هاي آن  چند مورد از احتجاج) هللا رحمه(اميني هٴ مرحوم عالم. آم نيست

را ) صلي هللا عليه و آله و سلم(حضرت به تصريحات پيامبر اآرم 
؛ زمان )٢٤يا  ٢٣سال (روز شورا : ستبدين شرح نقل آرده ا

؛ )٣٦سال (؛ روز جمل در مقابل طلحه )٣٥سال (عثمان؛ روز رحبه 
 .٣)٣٧سال (روز صفين 
 :به معاويه آمده است) السالم عليه(علي هٴ نامهٴ در ادام

وإّنما الشوري للمهاجرين واألنصار فإن اجتمعوا علي رجٍل وسّموه 
 رج عن أمرهم خارٌج بطعنٍ أو بدعٍة إمامًا آان ذلك هللا رضيً فإن خ

 
 

                                                 
 .٦، ذيل نامهٴ ٢٤٢، ص١٣ـ  ١٤ـ شرح نهج البالغه، ج ١
 .٢٤٣ـ همان، ص ٢
 .به بعد ١٥٩، ص١الغدير، ج: ك.ـ ر ٣
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َرّدوه إلي ماخرج منه، فإن أبي قاتلوه علي اّتباعه غير سبيل 

. ؛ شورا، از آن مهاجران و انصار است١المؤمنين ووالّه هللا ما توّلي
اگر آنان گرد آمدند و بر شايستگي آسي اجتماع آردند و او را 

پس اگر . در آن استامام خود ناميدند، رضا و خشنودي خداوند 
با بدعت ) مانند طلحه و زبير(با طعن يا ) مانند معاويه(آسي 

اگر سرباز زد و . گردانند خارج شود، او را به جاي اولش بر مي
آنند آه چرا راهي غير از راه  امتناع ورزيد با او پيكار مي

 .گذارد رود و خدا او را بر آنچه پذيرفت وا مي مسلمانان مي
له نيز مشروعيت دادن به شوراست، ليكن حق آن است ظاهر اين جم

شاهدش . آه اين سخن نيز از باب جدال است، نه برهان و استدالل
آن است آه آن حضرت به صحابت، قرابت و فاميلي نيز اشاره آرده 

 :است
أتكون الخِالفة بالّصحابة وال تكون بالّصحابة ! وا عجباه
صحابت و هم نشيني به دست  آيا خالفت از راه! ؛ شگفتا٢والقرابة؟

 آيد؟ آيد ولي با صحابت و قرابت به دست نمي مي
همچنين شعري به اين مضمون از آن : گويد مي) هللا رحمه(سيد رضي 

 :حضرت نقل شده آه خطاب به صاحبان قدرت فرمود
 و المشيرون ُغّيٌب؟ فكيف بهذا٭٭٭٭  بالشّوري ملكَت ُأمورهم فإن آنت

 ٣وأقرب بالّنبىّ  أولي فغيرك٭٭٭٭  جَت خصيمهموإن آنَت بالقربي حج
 
 
 

                                                 
 .ـ نهج البالغه، نامهٴ ششم ١
 .١٩٠ـ همان، حكمت  ٢
 .ـ همان ٣
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اگر با حكم شورا زمام امور مردم را به دست گرفتي، اين چه 

هاي مشورت غايب بودند؟ و اگر با قرابت و  شورايي است آه طرف
بر مّدعيان خالفت ) صلي هللا عليه و آله و سلم(فاميلي به پيامبر 

تر و سزاوارتر  رت نزديكاحتجاج آردي، ديگران از تو به آن حض
 .هستند

رود، يعني با زبان  روشن است آه اين آالم از حّد جدال باالتر نمي
اگر معيار خالفت به : فرمايد خصم با او سخن گفته است؛ زيرا مي

است ) صلي هللا عليه و آله و سلم(نظر شما صحابت با رسول خدا 
ا آن حضرت بايد مرا برگزينيد آه افزون بر صحابت، از قرابت ب

نيز برخوردارم و اگر معيار چيز ديگري است، مشروعيت شما زير 
 .رود سؤال مي

اي آن است آه هنگام برخورد با  اصل آلي در آالم هر گوينده
متشابهات آالم او به سراغ محكمات آلماتش برويم و در پناه آن 

آه ممكن است به داليل مختلفي از او  محكمات اين متشابهات را
مثالً نويسنده يا شاعري را . تحليل و تفسير آنيم ده باشدصادر ش

آه عمري در توحيد و يكتا پرستي سپري آرده، اهل عبادت و پرستش 
توان با چند بيت شعر مبَهم يا چند  ، نمي...پروردگار عالم است و

ُمغَلق محكوم به ارتداد و آفر آرد، بلكه بايد اين چند بيت هٴ جمل
را آنار ساير اشعار و آثار محكم او قرار متشابه هٴ يا چند جمل

 .گونه است چنان آه آيات قرآن آريم اين. داد و معنا آرد
در آنار آن همه آياتي آه خداي سبحان را منّزه از جسم بودن و 

يدهللا فوق ﴿ آياتي نظير ١داند شبيه ساير مخلوقات بودن مي
از اين . نيز وجود دارد ٣﴾الرحمن علي العرش استوي﴿ ،٢﴾أيديهم

قرآن آريم، خدا را جسم : توان با ديدن چنين آياتي گفت جهت نمي
 ليس ﴿ داند، بلكه بايد با آمك گرفتن از محكماتي، نظير مي

 
 

                                                 
 ).١١سورهٴ شوري، آيهٴ (ند او نيست ؛ هيچ چيز همان»ء ليس آمثله شي« ـ نظير ١
 ).١٠سورهٴ فتح، آيهٴ (هاي آنان است  ـ دست خدا باالي دست ٢
 ).٥سورهٴ طه، آيهٴ (ـ خداي رحمان بر عرش استيال يافته است  ٣
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. را معنا آرد... دست خدا، استواي او بر عرش و ﴾ء آمثله شي

نيز ) السالم عليه(آلمات قرآن ناطق، امير عارفان، حضرت علي 
اي آه آن  نامه. امت، يعني قرآن آريم استهمانند آيات امام ص

هٴ به يقين با خطب ١نويسد حضرت براي معاويه و مردم شام مي
متن . آند، تفاوت دارد شقشقيه آه در زمان خالفت خود القا مي

دهد آه آن حضرت در آمال آرامش و آزادي  شقشقيه نشان ميهٴ خطب
ين رو رفتار از ا. سخن گفته و از بيان حقيقت ابايي نداشته است

حكمرانان قبلي را نقد آرده و تعبيراتي راجع به هر يك از آنان 
بنابر اين، اگر چه ممكن است آلماتي مانند . به آار برده است

آن هم با تقطيعي آه مرحوم سيد رضي (ششم نهج البالغه هٴ نام
موهم مشروعيت بخشيدن شورا، اجماع و امثال آن باشد، ) آرده

مات آن حضرت آنار يك ديگر قرار گيرد، اين ليكن اگر مجموع آل
 .گردد توهم برطرف مي
چون بناي معاصران آن حضرت و مبناي سقيفه مداراْن : خالصه اين آه

در مسايل حقوقي، تأثير شورا و اجماع در مشروعّيت رهبري بود و 
گونه امور، يعني شورا و اجماع را موجب  در مسايل آالمي نيز اين
دانستند لذا در سخنان اميرمؤمنان  ميجلب رضاي خداوند 

 .رضاي خداوند در آن است: ... آمده است) السالم عليه(
بدون ترديد اعتقاد به امامت و خالفت علي بن ابي طالب : تذّآر

رضاي خداوند را به دنبال خواهد داشت؛ زيرا نصوص ) السالم عليه(
ن بر آتاب آه به آمك سّنت نبوي تفسير و تبيين شده، دليل روش

بدين ترتيب هر چند . است) السالم عليه(امامت اميرمؤمنان، علي 
آه آن حضرت در آالم مورد بحث به جدل سخن گفته است، ليكن آالم 

 حقي 
 
 

                                                 
اي بود آه وقتي خليفهٴ دوم وارد شام شد و اوضاع وي را  ـ زندگي معاويه به گونه ١

اوضاع شام ). ٢٠٢، ص٥ُأسد الغابة، ج(هذا آسري العرب اين، آسراي عرب است؛ : ديد گفت
نيز با تبليغات سوء او چنان آشفته بود آه تلّقي مردم آن ديار از اسالم و مسلماني 

نتيجهٴ اين تبليغات آن شد آه وقتي اسراي اهل بيت . چيزي فراتر از امپراطوري نبود
، يعني آشوبگر و خروج آنندهٴ وارد شام شدند، مردم شام به ديد خارجي) السالم عليهم(

 .آردند بر اميرمؤمنان و حكومت اسالمي، به آنان نگاه مي



 364

 
 .را بيان آرده است

ها و مناظرات  ها، نامه در هيچ يك از خطبه) السالم عليه(علي  ـ ٨
اشاره ) له و سلمصلي هللا عليه و آ(خويش به تصريح پيامبر اآرم 

 .نكرده است
محترم يا جاهل است و از تاريخ آگاهي ندارد يا هٴ نويسند: جواب

اين همه . زند آند و خود را به ناآگاهي مي اين آه تجاهل مي
احتجاجات به مأثورات نبوي آه از آن حضرت نقل شده و برخي از 

 ، چگونه قابل انكار است؟١اميني نقل آرده استهٴ آنها را عالم
حتي در زمان خالفت خود نيز سكوت نكرد و با ) السالم عليه(علي 
شقشقيه و امثال آن فرياد اعتراض خويش را از ظلمي آه بر هٴ خطب

در آن خطبه ضمن شرح . او رفته بود، به گوش تاريخ رسانيد
صبرُت وفى « هٴ ماجراهاي بيست و پنج سال خانه نشيني، با جمل

ان آرد آه صبر و سكوت طوالني او بي ٢»العين قذي وفى الحلق شجي
 .حفظ اسالم و نظام اسالمي بوده استهٴ به انگيز

شما را : روزي در جامع آوفه جمعي را مورد خطاب قرار داد و گفت
آدام يك از شما در بازگشت از حّجةالوداع از ! به خدا سوگند
من آنت « :شنيد آه گفت) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر خدا 

آه در زمان  انس بن مالك. ؟ گروهي شهادت دادند»فعلىٌّ مواله مواله
 حضرت بود خادم آن) صلي هللا عليه و آله و سلم(حيات پيامبر اآرم

به او ) السالم عليه(علي . ولي شهادت نداد در جمع حضور داشت
: دهي؟ گفت تو آه در آن صحنه حضور داشتي، چرا شهادت نمي: فرمود

اگر دروغ : فرمود) السالم عليه(علي . پير شدم و فراموشم شد
گويي، خدا تو را گرفتار مرضي آند آه عمامه نيز نتواند آن  مي

لذا پس از . به نفرين آن حضرت، انس گرفتار برص شد. را بپوشاند
 اين . ٣نفرين هرگز بدون نقاب مشاهده نشد آن

 
 

                                                 
 .٣٦٠ص: ك.ـ ر ١
، بند »شقشقيه« ٣نهج البالغه، خطبهٴ (ـ خاشاك در چشم و استخوان در گلو صبر آردم  ٢
٣.( 
 .٣١٧، ذيل حكمت ١٢٩، ص١٩ـ  ٢٠ـ شرح نهج البالغه، ج ٣
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مه شارح معتزلي در ادا. شود شناخته مي» يوم الرحبه« روز به نام

 :گويد مي
آن حضرت نه تنها مّتهم نيست، بلكه طبق هٴ آه دربار ابن قتيبه

 .١اين ماجرا را نقل آرده است مشهوْر منحرف نيز هست
منحرفان از علي « فصلي دارد با عنوان ٥٦هٴ شارح مذآور ذيل خطب

 :گويد آه در ابتداي آن، پس از نقل اين ماجرا مي« )السالم عليه(
از او ) السالم عليه(علي هٴ بن مالك آسي درباردر اواخر عمر انس 

الرحبه قسم خوردم  بعد از ماجراي يوم: انس گفت. چيزي پرسيد
از پيامبر خدا . آتمان نكنم) السالم عليه(علي هٴ حديثي را دربار

علي در روز قيامت : شنيدم آه فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(
 .٢رئيس پروا پيشگان است

جرا براي زيد بن ارقم پيش آمد و پس از آتمان، علي نظير اين ما
زيد پس از آن آه چشمش . او را نفرين به آوري آرد) السالم عليه(

 .٣آرد را بيان مي) السالم عليه(را از دست داد، فضايل علي 
زيد بن علي و بسياري از بزرگان اهل بيت وجود چنين نصي را  ـ ٩

 .اند انكار آرده
معتبر شيعي چنين انكاري وجود ندارد و  در هيچ منبع: جواب

 .نصِّ خالفت قابل انكار نيستهٴ اساسًا مسأل
در مّدت حيات ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر هٴ صحاب ـ ١٠

) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول خدا هٴ ابوبكر او را خليف
 .٤ناميدند مي

 
 
 

                                                 
 .١٢٩، ص١٩ ـ ٢٠ـ شرح نهج البالغه، ج ١
 .٢٩٠، ص٤ـ همان، ج ٢
 .٢٩١ـ همان، ص ٣
شرح : ك.ر(ـ ادّلهٴ قبلي در متن آمده بود اّما اين دليل فقط در شرح آمده است  ٤

 ).٢٦٢، ص٥المقاصد، ج
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شته يا دارد؟ مگر آسي در خالفت ظاهري آنان ترديد دا: جواب

اول، دوم و هٴ اآنون نيز از ابوبكر، عمر و عثمان به عنوان خليف
باالخره از راه صحيح يا ناصحيح زمام امور . شود سوم تعبير مي

آالم در خالفت ظاهري نيست، بلكه . اسالمي را به دست گرفتندهٴ جامع
داند و اعتقاد  آالم در امامت است آه شيعه آن را مقامي عرشي مي

اي  گنجد و بيعت سقيفه بني ساعده نميهٴ سقيفهٴ رد آه در زير سايدا
 .يا شوراي آن چناني توان نصب يا عزل آن را ندارد

اي آه بر عدم نصب امام از جانب  بنابر اين، هيچ يك از ادّله
 .اند داللت بر مدعايشان ندارد خداي سبحان اقامه آرده

 

 در نظر شيعه) السالم عليه(انتخاب امام 
آند تعيين  آنند آه اثبات مي اي اقامه مي ر مقابل، امامّيه ادّلهد

هٴ خداوند است و خدا نيز آنها را تعيين و به وسيلهٴ امام بر عهد
به مردم ابالغ آرده ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم 

 .است
در تقرير آن . لطف معروف استهٴ نخستين دليل، به قاعد ـ ١

 :اند گفته
امام لطف و رحمت است، خداوند لطف و رحمت را بر خودش وجود 

پس خداي سبحان  ١﴾آتب رّبكم علي نفسه الّرحمة﴿ :واجب آرده است
 .نصب امام را بر خودش واجب آرده است

 

 :توضيح استدالل
هر چيزي آه بنده را به طاعت خدا نزديك و از معصيت او دور 

م را به اطاعت از خداي سبحان مرد. شود آند، لطف ناميده مي مي
خويش فراخوانده و از معصيت نهي آرده است و چون در اين خواسْت 

 جّدي است، بايد مقّدمات آن را نيز فراهم آند 
 
 

                                                 
 .٥٤ـ سورهٴ انعام، آيهٴ  ١
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چنان آه اگر پدري به طور جّدي . وگرنه غرض خود را نقض آرده است

خواستار تحصيل فرزند خويش است، بايد مقّدمات آن از جمله آتاب، 
يكي از مقّدمات و اسباب . را فراهم آند... علم ودفتر، قلم، م

تقّرب بندگان به خدا و دوري آنان از عصيان او وجود امامي است 
آه طاعت و معصيت را به انسان معرفي نمايد، ابعاد آن را تشريح 

بدين ترتيب بر خدا الزم .... گرداند، زواياي آن را تبيين آند و
هٴ صب آند و اين، همان قاعداست آه چنين امام و راهنمايي را ن

 .١لطف است
 بر خدا واجب است؛: اگر چه در برخي آتب آالمي آمده است: تذّآر

 يا» يجب عن هللا« ليكن در ُآتب دقيق حَِكمي تعبير به ،»يجب علي هللا«
شود، يعني از خداوند واجب است يا ترك آن از خدا  مي» يجب من هللا«

: يز چنين نقل آرده استسعدالدين تفتازاني ن. ٢ممتنع است
از خدا : گويند گويند لطف، بر خدا واجب است و حكما مي معتزله مي
اين ضرورت و وجوب از حاآميت بعضي : به بيان ديگر. ٣واجب است

 .آيد اسماي الهي بر اسماي ديگر، پديد مي
يكي از شرايط امام، عصمت در بينش نظري و روش عملي است تا  ـ ٢

گرفتار نسيان، عصيان و خطا نگردد؛ زيرا  در مقام بيان و عمل
در غير اين صورت پيروانش در پيروي از او گرفتار ترديد خواهند 

 .شد و او نيز قابليت وساطت ميان خلق و خالق را نخواهد داشت
دانيم عصمت از اموري است آه اطالع بر آن جز از  از سوي ديگر مي

ق نيز از شرايط طريق علم غيب ممكن نيست چنان آه افضليت مطل
 امام است و آگاهي از 

 
 

                                                 
تر از اين  ُعَرفا، دليلي عميق. آند ـ اين دليل، بخشي از جايگاه امام را روشن مي ١

) السالم عليهم(جايگاه او را به عنوان انسان آامل، همان جايگاه انبيا دارند و 
 ).٩٣حماسه و عرفان، ص: ك.ر(دانند  مي
؛ مجموعهٴ رسائل حاج مال هادي سبزواري، ٣٧٥، ص١؛ اسرار الحكم، ج٣٤٩ـ گوهر مراد، ص ٢
 .١٨٠ص
 .٥، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ٣
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از اين رو امام . علم غيب امكان خواهد داشتهٴ آن تنها به وسيل

رسول او به مردم هٴ بايد از جانب عالّم الغيوب تعيين و به وسيل
 .ابالغ شود

دانند  اهل سّنت، عصمت و افضليت مطلق را در امام شرط نمي: تذآر
. ١د ظن به عصمت و افضليت آافي استاگر شرط هم باش: گويند و مي

ليكن، چنان آه گذشت، آنان امامت را از عرش خالفت الهي به فرش 
لذا لزوم اين شرايط را در . اند خالفت ظاهري و مادي تنّزل داده

آن آه عصمت و افضليت مطلق ندارد، رئيس . آنند آن انكار مي
عصمت و ظّن بر : اند اين آه گفته. ظاهري آشور است، نه امام

آند، صحيح نيست؛ زيرا اصل در ظّن، عدم حّجيت و  افضليت آفايت مي
مگر ظّني آه دليل  ٢﴾وإّن الظّّن اليغني من الحّق شيئاً ﴿ :اعتبار است

هاي اصول فقه از آن بحث  خاص بر اعتبار آن اقامه شده و در آتاب
 .شود مي

ي يا افزون بر اين آه اگر وجود قيد يا وصفي براي آسب مقام ماد
معنوي و امثال آن شرط باشد، بايد وجود آن به طور جزم احراز 

براي به : مثًال اگر گفتيم. گردد، نه اين آه به ظن اآتفا شود
دست گرفتن مقام رياسِت آشور، مدير و مدّبر بودن، آشنايي با 

شرط است، بايد وجود اين اوصاف در افرادي آه براي ... سياست و
شوند، احراز شود، نه اين آه بيعت  نيل به آن آانديدا مي

ان شاء هللا اين افراد واجد اين : آنندگان يا رأي دهندگان بگويند
 .آنيم داراي اين اوصاف باشند و امثال آن شرايط هستند، فكر مي

قال ال ينال عهدي ﴿ :امامت عهد خداست، نه امر مردم ـ ٣
راجع به شور و مشورت مربوط به امور مردم است، نه  ٣﴾الظّالمين
  ٤﴾وأمرهم شوري بينهم﴿ :امر خدا

 
 

                                                 
 .٢٥٣، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ١
 ).٢٨سورهٴ نجم، آيهٴ (و گمان براي شناخت حقيقت هيچ سودي ندارد  ترديد ظنّ  ـ بي ٢
 ).١٢٤سورهٴ بقره، آيهٴ (رسد  ـ عهد من به ظالمان نمي ٣
 ).٣٨سورهٴ شوري، آيهٴ (ـ آار آنان با مشورت ميان خودشان است  ٤
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توانند با شور و مشورت پيغمبر تعيين  گونه آه مردم نمي همان

آنند، حكم فقهي صادر نمايند حاللي را حرام يا حرامي را حالل 
، با شور، مشورت، رأي دادن، اجماع و نظاير آن ...گردانند و

ها امام  با اين راه توانند گرچه مي. توانند تعيين امام آنند نمي
 .تعيين شده را بشناسند و آشف نمايند

اند مراد از عهد در اينجا نبّوت و رسالت  برخي احتمال داده
 .١باشد، نه امامت

اّوالً، قرآن آريم به صراحت داللت دارد آه اين عهد، امامت : جواب
از اين جهت  .﴾...إني جاعلك للناس إماماً ﴿ :گويد بود؛ زيرا مي

اگر بنا بر اين باشد آه هر . عا خالف ظاهر قرآن آريم استاين ادّ 
انسان، دليلي اقامه شد فورًا ايجاد احتمال هٴ جا بر خالف عقيد

 .شود سنگي روي سنگ بند نمي حتي بر خالف ظاهر صريح قرآن آند
ثانيًا، استدالل به اين آيه به منظور اثبات امامت در آالم 

) السالم عليهم(اطهار هٴ يعني ائمّ  هاي ناطق و صادقان مصدَّق، قرآن
 .ماند گونه ترديدي باقي نمي از اين جهت جاي هيچ. آمده است

به طور طبيعي هر . امامت، خالفت از جانب خدا و رسول اوست ـ ٤
بنابر اين، آسي . اي بايد از سوي ُمستخَلٌف عنه تعيين شود خليفه

خدا و هٴ ه خليفمردم است نهٴ شود، خليف آه از سوي مردم انتخاب مي
 .رسول او

 :اند برخي گفته
دليل اقامه شده بر اين آه اگر آسي با اجماع مردم انتخاب شود، 

خدا و رسول او خواهد بود، چنان آه فتواي مفتي حكم خدا هٴ خليف
 شود نه حكم او؛ قضاي قاضي، قضاي الهي به  محسوب مي

 
 

                                                 
 .٢٥١، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ١
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 .١...آيد و حساب مي

 .جود ندارداّوالً، چنين اجماعي و: جواب
 .ثانيًا، بر فرض وجود، دليلي بر حّجيت چنين اجماعي نداريم

ثالثًا، معناي اين آالم آن است آه خدا و رسول هيچ اقدامي 
مانند تا مردم برايشان خليفه تعيين  ندارند، بلكه منتظر مي

آنند و حتي اگر فاسقي را تعيين آنند يا آسي را تعيين آنند آه 
 .و رسول بايد خالفت او را بپذيرند خدا ٢بعدها فاسق شود

 .٣﴾سبحانه و تعالي عّما يقولون علّوًا آبيراً ﴿
ولّي فقيه با رأي مردم : اند اگر چه در فقه شيعه گفته: تذآر

آند، ليكن اثر رأي مردم، فعليت بخشيدن به  حاآميت پيدا مي
حاآميت فقيه است اّما مشروعيت حاآميت او از عدالت و فقاهت 

آن هٴ آه عمد بدين معنا آه هرگاه شرايط حاآميت. ودش ناشي مي
در آسي پديد آمد خالفت وي، از جانب خدا  فقاهت و عدالت است

آند و مردم با رأي و بيعت خود، حاآميت مشروع  مشروعيت پيدا مي
بنابر اين، خدا منتظر رأي مردم نيست، . بخشند او را فعليت مي

آنند آه  را تعيين مي بلكه مردم با رأي خويش، تكليف خودشان
پس رأي . حاضر به پذيرش حاآميت اين شخص هستند يا شخص ديگر
اي  آه توسعه مردم مقبوليت بخش است، نه مشروعيت دهنده؛ مگر آن

در معناي مشروعيت قائل شويم و آن را به معناي اقتدار مّلي و 
هنگام رأي مردم سبب اقتدار  مانند آن تفسير آنيم آه در اين

اقتدار مّلي توان هٴ گردد و او با پشتوان مع الشرايط ميفقيه جا
 .يابد رهبري مي

 هرگاه به مسافرت) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم  ـ ٥
 رفت براي خود  مي هر چند آوتاه مّدت

 
 

                                                 
 .٢٥٦، ص٥ـ شرح المقاصد، ج ١
 .٣٥٠ص: ك.خليفه رـ راجع به شرط عدالت در  ٢
سورهٴ (گويند، برتري بزرگ  ـ پاك، منّزه و برتر است خداوند از آنچه آه آنان مي ٣

 ).٤٣اسراء، آيهٴ 
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بازگشت  آرد، چگونه ممكن است آه به سفر بي جانشين تعيين مي

 د برنگزيند؟قيامت برود و آسي را به جانشيني خو
) صلي هللا عليه و آله و سلم(وقتي پيغمبر اآرم : اند برخي گفته

در ...) اجماع اهل حّل و عقد و(راه تعيين خليفه را بيان آرد 
 .١خود عمل آرده است و اشكالي بر او نيستهٴ حقيقت به وظيف

شاهدش آن . بيان راه تعيين خليفه به تنهايي آافي نيست: جواب
 :است آه

ترين  آه نزديك) عليهاالسالم(زهرا هٴ ، دختر او، يعني فاطماّوالً 
از جانب سقيفه را هٴ تعيين شدهٴ فرد به آن حضرت بود، خالفت خليف

 .نپذيرفت
آه اهل سّنت اگر همه چيز را انكار  ثانيًا، پسر عّم و داماد او

صلي هللا عليه (را با پيغمبر اآرم ) السالم عليه(آنند، صحابت علي 
توانند  و قرب منزلت او در نزد آن حضرت را نمي) سلم و آله و

چنان آه بسياري از . اي نرفت زيربار چنين خليفه انكار آنند
 .بزرگان صحابه نيز زير بار نرفتند

از اين . دانستند ثالثًا، خلفاي ثالثه نيز بيان راه را آافي نمي
از  پسهٴ اول در زمان حيات خود اقدام به تعيين خليفهٴ جهت خليف
پس از خود هٴ عمر نيز با تشكيل شوراي آن چناني خليف. خود آرد

را معين نمود و عثمان چون محاصره شد، مدينه و ساير شهرها 
بعدي ثمري هٴ دانست تعيين خليف ، مي...برضّد او قيام آردند و

اين، همان است آه برخي . آرد ندارد وگرنه او نيز چنين مي
صلي (خلفا بيش از پيغمبر اآرم  درايت و دورانديشي: اند گفته

 ).نعوذ باهللا و نستجير به! (بوده است) هللا عليه و آله و سلم
صلي هللا عليه و (اگر بنا باشد تعيين جانشين پيامبر اآرم  ـ ٦

مردم باشد و فرض آنيم مردم اجتماع آردند هٴ بر عهد) آله و سلم
، روال ...د وگونه خالف و اختالفي در مرآز و ساير بالد نبو و هيچ

صلي هللا عليه و (طبيعي انتخاب اين است آه پس از رحلت نبي اآرم 
بني ساعده گرد هم آيند، هٴ سقيفهٴ گروهي زير ساي) آله و سلم

 افراد صاحب نفوذ و به اصطالح اهل حّل و عقد را 
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ها و معيارها بحث  هاي مقّدماتي مطرح شود، از مالك فراخوانند، بحث
اي خالفت مطرح شوند، راجع به صالحيت و واجد شرايط آنند، نامزده

ها  اين بحث. در نهايت رأي بگيرند... وگو آنند و بودن آنها گفت
و تبادل نظرها اگر يك يا چند روز زمان نياز نداشته باشد، 

آشد، مگر آن آه انتخاب، صوري و ظاهري  حداقل چند ساعت طول مي
آه در همان چند ساعت چه اآنون سؤال اين است . باشد، نه واقعي

هٴ آسي بايد وظايف امام را انجام دهد؟ اعضاي سقيفه و خليف
انتخابي آن در طول آن چند ساعت تحت قيادت و امامت چه آسي 

 بايد باشند؟
اين، در حالي است آه امام، فردي عادي در نظام هستي نيست آه 

او . دبشري نداشته باشهٴ بود و نبود وي چندان تأثيري براي جامع
فرشتگان و تنظيم هٴ خدا، حّجت و مجراي فيض او، فرماندهٴ خليف
اي آه به برآت  روابط اسماي حسناي الهي است، به گونههٴ آنند

موجودات، حتي هٴ بارد، آسمان پابرجاست، هم وجود او باران مي
خورند و  آافران و دشمنان خدا و رسول و دشمنان امامان روزي مي

از اين . نياز باشد تواند از وجود او بي مياي ن نظام هستي لحظه
 :جهت در روايات آمده است

) السالم عليه(به علي ) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم 
. خوانم، بنويس آنم و برايت مي آنچه را آه به تو امال مي: فرمود
نه : ترسي آه فراموش آنم؟ فرمود آيا مي: پرسيد) السالم عليه(علي 

ام آه نسيان و  از خدا خواسته] جهت نگران نيستم؛ زيرا از اين[
فراموشي به سراغ تو نيايد، ليكن براي شرآاي امامت خودت بنويس 

آنها بر اّمت من باران هٴ آه فرزندان تو هستند و خداوند به وسيل
رساند، از مردم بال را دور  فرستد، دعايشان را به اجابت مي مي
گاه در حالي  آن. آند از آسمان نازل ميگرداند و رحمت خويش را  مي

آرد،  مي) عليهماالسالم(آه اشاره به امام حسن و امام حسين 
است )] السالم عليه(شرآاي امامت علي [اين، اولي آنان : فرمود
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امامان از فرزندان او هستند آه خدا از هٴ شان و بقي و اين، دومي

! يا على: يه و آله و سّلمآنان راضي باشد؛ قال رسول هللا صّلي هللا عل
أتخاف علّى النسيان؟ قال ! يا رسول هللا: قلت. ُأآتب ما ُأملى عليك

ال وقد دعوت هللا عّز وجل أن يجعلك حافظًا : صّلي هللا عليه و آله و سّلم
ولكن ُأآتب لشرآائك األئّمة من ولدك بهم تسقي ُأّمتي الغيث وبهم 

اس البالء وبهم تنزل الرحمة يستجاب دعائهم وبهم يصرف هللا عن النّ 
وأشار إلي الحسن، ثّم قال صّلي هللا عليه و  من السماء وهذا أّولهم

واألئّمة من  :وأشار إلي الحسين ثّم قال وهذا ثانيهم :آله و سّلم
 .١ولده رضي هللا عنهم

خود بعد هٴ روزي در خطب) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيغمبر اآرم 
 :فرموداز حمد و ثناي الهي 

از اهل بيت من بياموزيد و به آنها چيزي ياد ! ... اي مردم
ترند و زمين از آنان خالي  ندهيد آه آنها از شما اعلم و آگاه

: سپس فرمود. برد شود و اگر خالي شود، اهلش را فرومي نمي
آني تا  خالي نمي] امام[يقينًا تو زمين را از حّجت خود ! بارالها

شود و اوليا و دوستانت بعد از آنكه باطل ن] دين[حّجت تو 
فتعّلموا منهم وال تعّلموهم ... ؛ ...هدايتشان آردي گمراه نگردند

فإّنهم أعلم منكم وال تخلو األرض منهم ولو خلت الَنساخت بأهلها ثّم 
اللهّم إّنك ال تخلى األرض من حّجة علي خلقك لئالّ تبطل حّجتك : قال

 .٢وال تضّل أوليائك بعد إذ هديتهم
 :چنين در جوامع روايي شيعه آمده است هم
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چشم به هم زدن از حّجت خدا خالي گردد، هٴ اگر زمين به انداز

اهلش را فرو خواهد ُبرد؛ لو َخلت األرُض طْرفة عيٍن من حّجٍة لساخت 
 .١بأهلها

 از نبود امام) السالم عليه(در روايت ديگري حضرت ثامن الحجج 
برد؛ معاذ هللا التبقي ساعة إذًا  خدا پناه ميبه  حّتي براي يك لحظه

 .٢لساخت
از پدر بزرگوار خود و او از حضرت علي ) السالم عليه(امام صادق 

فرمايند  روايتي را ذآر مي) عليهماالسالم(بن الحسين، امام سّجاد 
آه آن حضرت پس از ذآر فضايلي از خاندان خود و منشأ خيرات 

 :فرمايد بودن آنان مي
برد؛  ي از ما برروي زمين نباشد، زمين اهلش را فرو مياگر آس

 .٣ولوال ما فى األرض مّنا لساخت بأهلها
 :آن گاه فرمود

همواره زمين از نعمت حّجت خدا برخوردار است و هرگز از آن خالي 
تاآنون چنين بود و تا ) السالم عليه(از زمان آدم . نخواهد شد

زمين خالي از حّجت شود، اگر . قيام قيامت نيز چنين خواهد بود
البّته اين حّجت گاهي ظاهر و شناخته شده . خدا عبادت نخواهد شد

است و گاهي غايب و مستور؛ ولم تخل األرض منذ خلق هللا آدم من حّجٍة 
هللا فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور وال تخلو إلي أن تقوم السّاعة 

 .٤من حّجة هللا فيها ولوال ذلك لم ُيْعبد هللا
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 :فرمايد نيز مي) السالم عليه(امير مؤمنان، علي 

آري، هرگز زمين از حّجت الهي خالي نخواهد شد، خواه ظاهر و 
اين، براي آن است . [ها آشكار باشد يا ترسان و پنهان از ديده

هاي الهي باطل نگردد؛ الّلهّم بلي، التخلوا  داليل و نشانه] آه
اهرًا مشهورًا وإّما خائفًا مغمورًا إّما ظ: األرض من قائم هللا بحّجة

 .١لئالّ تبطل حجج هللا وبّيناته
 ٭ ٭ ٭
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ها و  ظلمت] روشني بخش در[هاي  و مصابيح الّدجي؛ و چراغ
 .ها تاريكي

 
به معناي انكشافي است آه در » َصَبحَ « هٴ مصابيح جمع مصباح از ريش

ي يا دهد و روشنايي ظاهر ظلمت و تاريكي مادي يا معنوي رخ مي
به همين مناسبت، ظهور فجر را ُصْبح . گردد باطني ايجاد مي

اي است آه به  اسم براي وسيله» مصباح« بدين ترتيب. ١اند گفته
 .٢دهد آمك آن انكشاف و روشنايي رخ مي

ُدجي به معناي فراگيري و  ٣است» َدَجيَ « هٴ ُدجي جمع ُدْجَية از ريش
. شيوع و گسترش پيدا آرد َدَجي اإلسالم، يعني اسالم. گستردگي است

اين، معناي اصلي اين واژه است، ليكن در معناي خاصي از 
َدَجي الّليل، : اند از اين رو گفته. گستردگي به آار گرفته شد

 .٤يعني تاريكي شب گسترش يافت و هر چيزي را دربرگرفت
دجي به معناي ظلمت يا تاريكي شب همراه با ابر : اند برخي گفته

. ٥اي قابل رؤيت نباشد اي آه ماه و ستاره ه گونهفراگير است ب
 : گويد نيز مي) ره(مجلسي هٴ عالم

 
 
 
 

                                                 
ومن مصاديق . ـ هو انكشاف فى ظلمٍة ماّدّيٍة أو معنوّيٍة وحصول تنّوٍر ظاهرّى أو باطنىّ  ١

 ).»صبح« التحقيق،(األصل ظهور الفجر بذهاب الليل 
 ).همان(فالمصباح مايكون به التنّور وينكشف به الظالم ... ـ والمصباح اسم آلة ٢
 .»جيد« ـ صحاح اللغة ٣
 .»دجي« ـ لسان العرب، ٤
، ١اقرب الموارد، ج(الظلمة أو سواد الليل مع غيٍم ال تري نجمًا وال قمرًا : ـ الّدجي ٥
 ).»دجي« ٣٢١ص
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به معناي ظلماني شدن و به نهايت » دجي الليل« از» ليٌل داجٍ «

 .١رسيدن تاريكي شب است
ها و  به معناي چراغي است آه تاريكي» مصباح الدجي« بدين ترتيب

، روشنايي و تاريكي مادي خواه چراغ. آند ها را روشن مي ظلمت
خواه معنوي،  ٢﴾و زّيّنا السّماء الّدنيا بمصابيح﴿ باشد، مانند

 .٣﴾فأّلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ﴿ مانند
 

 پيشوايان نور
زيارت آمده يا ظلمت عدم است آه هٴ مراد از ظلمتي آه در اين جمل

پديد نور وجود، موجودات هٴ پس از شكافته شدن آن به وسيل
است آه با نور علم و ... اند؛ يا ظلمت جهل، ناداني، آفر و آمده

هر يك از اين دو معنا مراد باشد، ائّمه . شود آگاهي شكافته مي
به عنوان مصباح و چراغي آه به برآت آنها اين ) السالم عليهم(

چنان آه ممكن است هر دو . روشنايي ايجاد شد، مطرح خواهند بود
 :توضيح اين آه. ا مراد باشدمعنا يا جامع آنه

از يك سو با خدا مرتبط هستند و ) السالم عليهم(اطهار هٴ ائمّ 
گونه آه فيض الهي را از ذات  بدين. ازسوي ديگر با ساير موجودات

از . رسانند آنند و به ساير موجودات مي اقدس ربوبي دريافت مي
آه در  فيض خدا هستند و هر فيضيهٴ آنان واسط: گوييم اين جهت مي

رسد،  عالم هستي در هر زمان و هر مكان به هر موجودي ميهٴ هر نقط
علم و آگاهي، بخشي از اين فيض است . به برآت وساطت آنان است

 آه به برآت آن، 
 
 

                                                 
، ٨٤بحار، ج(ـ ليٌل داٍج بالّتخفيف، من َدَجي الّليل دجّوًا إذا أظلم وتّمت ظلمته  ١
 ).١٨٨ص
سورهٴ فّصلت، آيهٴ (هايي زينت داديم  اغرا به چر) ترين آسمان پايين(ـ و آسمان دنيا  ٢
١٢.( 
ـ پس خداوند بين دلهايتان الفت برقرار آرد و با نعمت پروردگارتان با يك ديگر  ٣

 ).١٠٣سورهٴ آل عمران، آيهٴ (برادر گشتيد 
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شود، چنان آه اصل وجود و هستي  ظلمت جهل و ترديد شكسته مي

 نظام، بخش ديگري از اين فيض است آه از ُيمن آن، ظلمت عدم و
امام صادق . طور آه چنين شد بندد، همان نيستي رخت بر مي

 :به ابوخالد فرمود) السالم عليه(
نور امام در قلب مؤمنان از نور خورشيد روشني بخش در روز 

آنند  قلوب مؤمنان را آنان نوراني مي! به خدا سوگند. بيشتر است
. آند اي دريغ مي خداوند به مشّيت و حكمت خود نورشان را از عّده

گيرد؛ َلُنور  هاي آنان را فرا مي در نتيجه ظلمت و تاريكي، قلب
اإلمام فى قلوب المؤمنين أْنَور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم 
وهللا ينّورون قلوب المؤمنين ويحجب هللا نوَرهم عّمن يشاء َفُتظلم 

 .١قلوُبهم
 آن ذوات نوراني را باهٴ رابط» مصباح الهدي« بنابر اين، وصف

نيز بيانگر همين » سراج منير« آند، چنان آه ماسوي هللا بيان مي
يا أّيها الّنبّي إّنا أرسلناك شاهدًا ومبشّرًا ونذيرًا ﴿ :رابطه است

اگر چه قرآن آريم اين  ٢﴾و داعيًا إلي هللا بإذنه وسراجًا منيراً  ٭
) صلي هللا عليه و آله و سلم(هاي پيامبر اآرم  وصف را از ِسَمت

ند، ولي اختصاص به آن حضرت ندارد، بلكه ساير امامان نيز دا مي
 .در آن، شريك هستند

 

 مندي از نور هدايت شرط بهره
آسي آه خواهان روشنايي در دل تاريكي است ناچار به استفاده 

از اين جهت انسان هدايت طلب بايد از نور . آردن از چراغ است
 . استفاده آند) السالم عليهم(هدايت ائّمه 

 
 

                                                 
 .٣٠٨، ص٢٣ـ بحار، ج ١
و . گواه و بشارت دهنده و بيم آننده فرستاديم] به ِسَمت[ما تو را ! ـ اي پيامبر ٢
سورهٴ احزاب، ] (فرستاديم[دعوت آنندهٴ به سوي خدا به فرمان او و چراغ فروزان ] نيز[

 ).٤٥ـ  ٤٦آيات 
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توان از چراغ، پيش تر رفت بلكه بايد چراغ را روشن  چنان آه نمي

آرد و سپس در پناه روشنايي آن راه را از بيراهه تشخيص داد، 
) السالم عليهم(انسان حقيقت طلب نيز بايد در پناه هدايت ائّمه 

 .به راهش ادامه دهد
ّمت در سفارشات خود، ا) صلي هللا عليه و آله و سلم(پيامبر اآرم 

و طلب هدايت ) السالم عليهم(اطهار هٴ را از سبقت گرفتن از ائمّ 
 :نكردن از آنان و هدايت طلبيدن از ديگران بر حذر داشته است

اهل هٴ در بيان ديگري از آن حضرت دربار ١»فال َتسِْبقوهم َفتْهلكوا«
 :بيت وحي و نبوت رسيده است

محكم هٴ دستگير آن آس آه دوست دارد بر آشتي نجات سوار شود، به
تمسّك جويد و به ريسمان ثابت و پايدار الهي چنگ بزند، پس از 

و دشمني با دشمنان )] السالم عليه[(اي جز دوستي با علي  من چاره
او ندارد و براي هدايت خواهي بايد به سراغ فرزندان او برود؛ 
من أحّب أن يرآب سفينة النجاة و يستمسك بالعروة الوثقي ويعتصم 

هللا المتين َفْلُيوال علّيًا بعدى ولُيعاد عدوَّه و ليأتّم بالهداة  بحبل
 .٢...من ولده

هاي روشني بخش  و در بيان ديگر آنان را پيشوايان هدايت و چراغ
فليتوّل على بن أبى طالب ... « بعد از خود معّرفي آرده است؛

 .٣»...وذّرّيته الّطاهرين أئّمة الهدي ومصابيح الّدجي من بعده
هّمت خود بلند آن سوي ٭٭٭٭  هّمت از اوليا طلب حق بيا راه سالك

 ارتقا طلب حق
 
 
 

                                                 
 .١٤٢، ص٢٣ـ بحار، ج ١
 .١٤٤ـ همان، ص ٢
 .١٤٣ـ همان، ص ٣
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خدمت مصطفي آن ٭٭٭٭  سَرَور اوليا نبي است و ز پس مصطفي علي است

 و هّمت مرتضي طلب
 خدا دوستي آن، رسول پيروي٭٭٭٭  آورد حق دوستي رسول حق، پيروي

 طلب
 صاحب دل از بصيرت نور ٭٭٭٭ پذير آي شود؟ نور بخود چشم بصيرتت

 ١طلب ﴾إّنما﴿
شو،  ساآن اين سفينه٭٭٭٭  ناخداست نجات، آِل رسولْ هٴ شرْع سفين

 دامن ناخدا طلب
 ار طلب معرفت٭٭٭٭  اين سروش فكنند هوش مي دل به دمم به گوش

 ٢آني از برآات ما طلب
 

 يگانگي قرآن و عترت
هللا عليه و  صلي(آرارًا اشاره شد آه دو يادگار بزرگ رسول اآرم 

، يعني قرآن و عترت دو جلوه از يك حقيقت و دو نمود )آله و سلم
از يك واقعيت هستند آه در حديث ثقلين و مانند آن مورد اشاره 

ها و  اين يگانگي در عرصه. و تأآيد آن حضرت قرار گرفته است
يكي از اين اوصاف، . اوصاف گوناگون بروز و ظهور آرده است

زيارت از هٴ در اين جمل. و گوهر گران سنگ استروشني بخشي اين د
ها  هاي روشني بخش در تاريكي به عنوان چراغ )السالم عليهم(ائّمه 

 .»و مصابيح الّدجي« :ياد شده است
 :گونه تعبير شده است از سوي ديگر از قرآن آريم نيز اين

 
 
 

                                                 
سورهٴ انسان، آيهٴ يا آيهٴ (»  ...إّنما ُنطعمكم لوجه هللا« ـ اشاره است به آيهٴ شريفهٴ  ١

 ).٥٥سورهٴ مائده، آيهٴ (»  ...هللا ورسوله إّنما ولّيكم« شريفهٴ 
 .٣٣و ٣٢ـ ديوان فيض آاشاني، ص ٢
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 ؛ پس ايمان آوريد به١»فامنوا باهللا ورسوله والنور اّلذي أنزلنا«

فاّلذين ءامنوا به « خدا و رسول او و به نوري آه نازل آرديم،
وعّزروه ونصروه واّتبعوا النور اّلذي ُأنزل معه ُأولئك هم 

صلي هللا عليه و (يعني نبي اآرم [؛ پس آساني آه به او ٢»المفلحون
ايمان آوردند و بزرگش داشتند و او را ياري آردند )] آله و سلم

ري آه با او نازل شد، آنان همان و پيروي نمودند از نو
 .رستگارانند

در جواب سؤال ) صلي هللا عليه و آله و سلم(در بيان رسول اآرم 
 :جناب مقداد آمده است

شب، امور را هٴ هاي گمراه آنند ها، همانند پاره هنگامي آه فتنه
گردانيد، به قرآن رو آوريد و ] وافق را تاريك[بر شما مشتبه 

بجوييد؛ فإذا التبست عليكم الفتن آقطع  در پناه آن هدايت
 .٣الليل الُمظِلم فعليكم بالقرآن

سّر اين هماهنگي و يگانگي آن است آه هر يك از اين دو مشعل 
فروزان، يعني قرآن ناطق و قرآن صامت مأموريت هدايت از جانب 

هللا نور السّموات ﴿ خدايي دارند آه نور آسمان و زمين است؛
ن هر دو، پيام نور را به همراه دارند پس و چو. ٤﴾...واألرض
 .آنند اند و فضاي زندگي را روشن مي نوراني

 

 يك نور در چهارده چراغ
مصابيح جمع است و اشاره به تعّدد دارد، ليكن اين تعّدد منافاتي 

ندارد؛ زيرا وحدت، از آنِ ) السالم عليهم(با نور واحد بودن ائّمه 
 : توان گفت مي از باب تشبيه. نور است نه چراغ

 
 

                                                 
 .٨ـ سورهٴ تغاين، آيهٴ  ١
 .١٥٧ـ سورهٴ اعراف، آيهٴ  ٢
 .١٧، ص٨٩ـ بحار، ج ٣
 .٣٥ـ سورهٴ نور، آيهٴ  ٤
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المپي آه جريان الكتريسيته را به نور تبديل و اطراف خود را 

آند، ممكن است آسيب ببيند و به جاي آن المپ ديگري نصب  روشن مي
گردد يكي  گردد، اّما جريان الكتريسيته و نوري آه از آن ساطع مي

ور نهٴ تعّدد و دوگانگي از آن المپ و ابزار منعكس آنند. بيش نيست
ها متناسب با  و چون المپ. است، نه روشنايي و جريان الكتريسيته

شود، َاشكال و َالوان گوناگون  شرايط زماني و مكاني انتخاب مي
گاهي بزرگ، گاهي آوچك، گاهي سبز، گاهي قرمز، : آند پيدا مي

پس يك نور است آه . گردد انتخاب مي... گاهي سفيد، گاهي بنفش و
 .شود گر مي هاي گوناگون جلوه آند و به رنگ شّدت و ضعف پيدا مي

آه حامل حقيقت امامت هستند به اقتضاي ) السالم عليهم(ائّمه 
گاهي : هاي مختلفي داشته و دارند شرايط زماني و مكاني جلوه

صبر، سكوت و خانه نشيني، گاهي صلح و سوزش، گاهي قيام و نبرد 
ريس، تربيت تدهٴ خونين، گاهي عبادت و دعا، گاهي تشكيل حوز

شاگرد و بيان احكام، حَِكم و معارف، گاهي تحّمل زندان و حبس، 
حقيقت امامت يك چيز است و تنها يك هدف دارد آه چيزي .... گاهي

جز هدايت مردم، نورانيت آنها و الهي آردن جامعه نيست، اّما در 
 .آند هر عصري به مقتضاي همان عصر جلوه مي

 ٭ ٭ ٭
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 .هاي پرواپيشگي انهو أعالم الّتقي؛ ونش

 
َعَلم اسم براي هر چيزي است . است» ِعلم« هٴ از ريش» َعَلم« أعالم جمع

از اين رو به تابلوها و . ١آن مطلبي دانسته شودهٴ آه به وسيل
هدايت هٴ شود تا عالمت باشد و ماي ها نصب مي هايي آه در راه نشانه

 .٢شود گردد، َعَلم گفته مي
است؛ اصل اين دو ُوقي و َوْقوي بوده، واو ُتقي و تقوي هر دو مصدر 
َوْقْي عبارت است از دفع آردن خطر از . ٣به تاء تبديل شده است

سپر را . ٤[داري و حفاظت از آن و نگه[چيز ديگر هٴ چيزي به وسيل
در . ٥گويند آند، ِوقاية مي از آن جهت آه انسان را از خطر حفظ مي

رسيده آه ) ه و آله و سلمصلي هللا علي(روايتي از پيغمبر اآرم 
 ؛»اي خرما خودتان را از آتش حفظ آنيد هر چند با پاره« :فرمود

 صاحب . ٦»اّتقوا الّنار ولْو بشقِّ َتمرة«
 
 

                                                 
 ).»علم« ،٢١٠، ص٨التحقيق، ج(ـ إسٌم لما ُيعَلم به  ١
 ).»علم« ١٢٧٥، ص٢العين، ج(هتدي بها ـ ما ينصب فى الطريق ليكون عالمة يُ  ٢
ـ اين تبديل، سماعي است و اختصاص به اين آلمات ندارد، بلكه آلمات ديگري نيز  ٣

ُتجاه،  :ُوجاه: وجوددارد آه چنين دگرگوني و تبديلي در آنها ايجاد شده است، نظير
: ُأخت، ِبْنوْ : َتْوأم، ُأخو: َتوراة، َوْوأم: َتتري، َوْوراة: ُتقاة، َوتري: ُتَهَمة، ُوقاة: ُوَهَمة
 ).٢٢٠و ٢١٩، ص٣شرح شافيهٴ ابن حاجب، ج... (بْنت و

مقاييس (ٍء بغيره  ٍء عن شى آلمٌة واحدٌة تدّل علي دفع شى: ـ الواو والقاف والياء ٤
 ).»وقى« ،١٣١، ص٦اللغة، ج

 ).همان(ء  مايقى الشى: ـ والوقاية ٥
 .٣٨٠، ص٤ـ من اليحضره الفقيه، ج ٦
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گويا اراده آرده آه آن : گويد مقاييس اللغة در شرح اين حديث مي

راز پوشي و حفظ اسرار . ١را سپر ميان خودتان و آتش قرار دهيد
اند آه انسان را از گزند مخالف حفظ  هت تقّيه گفتهرا از آن ج

 .آند مي
اند آه از باب استعمال سبب  برخي تقوا را به معناي ترس گرفته

 .در مسبب است وگرنه تقوا به معناي ترس نيست
 

 هاي تقوا نشانه
ها  متداول است آه نشانه... ها و ها، مسلك در تمام آشورها، مرام

اي آه هر  دهند به گونه خي معاني قرار ميهايي را براي بر و عالمت
آس با آن عاليم آشنا باشد با ديدن آنها معاني موردنظر را 

پرچم عزا، . برد عالمت پي ميهٴ يابد و به مقصود نصب آنند درمي
از اين ... هاي ورزشي و ها، تيم شادي و جشن، پرچم آشورها، شرآت

افراد مختلف است  هايي آه محل تردد چنين در جاّده هم. قبيل است
آنند افزون بر تأمين روشنايي، خطراتي مانند پيچ،  تالش مي

تقاطع، گردش به چپ و راست، لغزنده بودن، شيب دار بودن، محل 
را با نصب آينه و تابلو، به راننده گوشزد آنند ... ريزش آوه و

تا با آگاهي و شناخت آامل رانندگي آند و خطري براي او پيش 
ها با يك ديگر آن قدر زياد و  ه ارتباط مّلتامروز. نيايد

زمين را به اهالي يك دهكده هٴ تنگاتنگ شده آه تمام ساآنان آر
هٴ دهكد« آنند و بر اين اساس مجموع آشورهاي دنيا را تشبيه مي

از اين رو سعي و تالش بر اين است آه در وضع . نامند مي» جهاني
ها و اقوام  تري به مليتآه اختصاص بيش ها از نوشته عاليم و نشانه

 .تر باشد تر و همگاني آمتر استفاده شود تا عاليم، جهاني دارد
 
 
 

                                                 
 ).»وقى« ،١٣١، ص٦مقاييس اللغة، ج(اجعلوها ِوقايًة بينكم وبينها : آأّنه أراد ـ و ١
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هايي وجوددارد، بلكه از لحاظ  در مسيرهاي معنوي نيز چنين مهلكه

از اين جهت . تر است آميت بيشتر و از لحاظ آيفيت خطرناك
 :اند گفته

و از شمشير  تر شود آه از مو باريك بر روي جهنم صراطي نصب مي
تر است؛ ثّم يوضع عليها الّصراط أدّق من الشّعرة وأحّد من  برنده
 .١السّيف

اين خطرات و مهالك همان است آه در بيان شرع مقّدس به صورت 
بيان شده و سالك اين مسير موّظف ... احكام واجب، حرام، حالل و

. به انجام واجبات، پرهيز از محّرمات و رعايت ساير احكام است
هر عاِلم ديني آه احكام الهي را بيان و مردم را با مرزهاي 

آند، در حّد خود َعَلم هدايت و تقواست، ليكن  واجب و حرام آشنا مي
در اين زمينه نيز مانند ساير ) السالم عليهم(اطهار هٴ ائمّ 

توان با  اي هستند آه ديگران را نمي ها در مرتبه و مرحله زمينه
 :آنها مقايسه آرد؛ زيرا

اي  اند و فقط واسطه اّوالً، ديگران هر چه دارند از آنها آموخته
گيرند و به  هستند آه علوم الهي و احكام و حَِكم را از آنها مي

در مكتب آسي تتلمذ ) السالم عليهم(آنند ولي ائّمه  مردم منتقل مي
پيامبر هٴ اند، بلكه علومشان را به صورت ارثي و با واسط نكرده
 .اند از خداي سبحان گرفته)  عليه و آله و سلمصلي هللا(اآرم 

ثانيًا، ديگران در آنچه دارند، ناقصند، يعني نسبت 
دانند بسيار اندك است، در حالي آه  هايشان از آنچه نمي دانايي

 .نقصي در اين جهت ندارند) السالم عليهم(اطهار هٴ ائمّ 
علم، در گذشته از عصمت در مقام ) السالم عليهم(ثالثًا، ائّمه 

مقام عمل نيز معصوم هستند و نه تنها گفتارشان حّجت شرعي و 
 مبّين احكام الهي است، اعمالشان نيز حّجت 

 
 

                                                 
» عليها« در» ها« اگر چه اين حديث مربوط به قيامت است و ضمير. ٦٥، ص٨ـ بحار، ج ١

گردد، ليكن قيامت و جهّنم باطن دنياست و آنچه در اينجاست در آنجا  به جهّنم بر مي
 .آند ظهور مي
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شرعي و مبّين احكام است، چنان آه سكوتشان در مقام امكان تكّلم 

 شود آه اصطالحًا تقرير معصوم ناميده مي و قدرت بر نفي و اثبات
 .حّجت و مبّين احكام است

آه  با قرآن) السالم عليهم(اطهار هٴ عًا، يگانگي و پيوند ائمّ راب
و مبّين و مفسّر آن بودن، خصوصّيت ديگري است  آن نيز َعَلم تقواست

 .آند را از ديگران ممتاز مي) السالم عليهم(آه ائّمه 
. تعّلق و وابستگي استهٴ افزون بر آنچه گذشت، َعَلم و پرچم نشان

ها آشور را در  آند و ده آشوري حرآت مييك هواپيما يا آشتي از 
اي از يك  گردد يا محصول آارخانه نوردد و سپس به مبدأ بر مي مي

شود، هر آس آه عالمت آن آارخانه  آشور به آشورهاي مختلف صادر مي
را بر آن آاال يا پرچم آن آشور را بر هواپيما يا آشتي ببيند، 

 .آجا تعّلق دارد فهمد آه اين آاال، آشتي يا هواپيما به مي
از . ها با هر آيين و مسلكي سازگار است زندگي برخي از انسان

اين رو وابستگي و تعّلق به آنها بيانگر موضع و مرام انسان 
ها آفر ممّثل هستند آه وابستگي به  برخي ديگر از انسان. نيست

آن فرعون است آه هٴ نمون. آنها مبّين موضع الحادي انسان است
 :فرمايد يقرآن آريم م
] يعني آساني آه به او وابستگي و تعّلق خاطر دارند[آل فرعون 

أدخلوا ءال فرعون أشّد ﴿ ها درآوريد؛ را در شديدترين عذاب
 .١﴾العذاب

گروه سوم داراي مرام و مسلك الهي و توحيدي هستند و تعّلق و 
وابستگي به آنها بيانگر موضع ايماني است؛ چنان آه ابراهيم 

به عنوان باني بناي توحيد و سمبل يگانه پرستي ) مالسال عليه(
از اين رو نه تنها خود او الگوي خدا پرستي . شود شناخته مي

مندي  است، بلكه تبعيت و پيروي از آن خليل حق تعالي موجب بهره
 :از اين اسوه و الگو بودن است

 
 
 

                                                 
 .٤٦ر، آيهٴ ـ سورهٴ غاف ١
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؛ به تحقيق ١﴾قد آانت لكم ُأسوة حسنة في إبراهيم واّلذين معه﴿

ابراهيم و آساني آه با او بودند، الگويي ] ي شيوه[براي شما در 
 .پسنديده وجود دارد

هٴ ائمّ . البّته هر يك از اين گروهها داراي درجات و مراتب هستند
بارز َعَلم تقوا و هٴ مصداق آامل و نمون) السالم عليهم(اطهار 

هٴ ناز اين جهت تعّلق و وابستگي به آنان نشا. معيار ايمان هستند
طور آه بيگانگي، بغض، آينه و عداوت با  ايمان و تقواست، همان

علي . آنان، عالمت آفر، نفاق و بيگانگي از ايمان و تقواست
 :فرمود) السالم عليه(

ام را به دل  اگر با شمشيرم بر بيني مؤمن بكوبم تا بغض و آينه
] با متعّلقات آن[دنيا را هٴ بگيرد، چنين نخواهد آرد و اگر هم

در حلقوم منافق بريزم تا مرا دوست بدارد هرگز محّبت مرا به دل 
و اين، از آن جهت است آه قضاي الهي بر زبان . نخواهد گرفت
جاري شد آه ] گونه اين) [صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم 

هرگز مؤمن دشمن تو نخواهد شد و منافق دوستي ! اي علي: فرمود
ضربُت خْيشوم المؤمن بسيفى هذا علي أن  تو را نخواهد پذيرفت؛ لوْ 

ُيْبغضنى ما أبغضنى ولو صببُت الّدنيا بجّماتها علي المنافق علي 
أن يحّبنى ما أحّبنى وذلك أّنه قضى فانقضي علي لسان الّنبّى االُّمىّ 

ال ُيْبغضك مؤمٌن وال ! ياعلىّ : أّنه قال) صلي هللا عليه و آله و سلم(
 .٢»ُيحبُّك منافقٌ 

معيار و مالك ) السالم عليه(اس اين روايت، حّب و بغض علي براس
مّتقين  ايمان و نفاق است؛ چنان آه در بياني ديگر به عنوان امام

 :فرمود) صلي هللا عليه و آله و سلم(رسول اآرم. معّرفي شده است
 
 
 

                                                 
 .٤ـ سورهٴ ممتحنه، آيهٴ  ١
 .٤٥ـ نهج البالغه، حكمت  ٢
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عّباس، عموي آن . اي جز ما چهار نفر نخواهد بود در قيامت، سواره
من بر : غير از تو چه آساني هستند؟ فرمود: گفتحضرت برخاست و 
خداي عّز وجّل آه قوم او آن هٴ صالح بر ناق... شوم براق سوار مي

عمويم حمزة بن عبد المطلب ... شود را پي آرده بودند، سوار مي
 من، يعنيهٴ آه شير خدا و شير رسول او و سيد شهيدان است بر ناق

علي بر شتري از شترهاي و برادرم، ... شود سوار مي» عضباء«
اين شخص، جز : گويند خاليق با ديدن آن مي... شود بهشتي سوار مي

پس منادي از باطن عرش ندا . اي مقّرب نيست نبي ُمرسَل يا فرشته
. مقّرب است و نه نبيّ مرسل و نه حامل عرشهٴ اين، نه فرشت: دهد مي

مّتقين اين، علي بن ابي طالب، وصي رسول رّب العالمين و امام 
هذا علّى بن أبى طالب وصّى رسول رّب العالمين و ... است؛ ... و

 .١...إمام المّتقين
 

 اشارات

 

 حقيقت تقوا ـ ١
دهد آه هر  هاي موجود در عالم نشان مي تأّمل و انديشه در واقعيت

سقوط و هالآت هٴ متحّرآي در مسير حرآت خود در معرض خطر و آستان
اي نياز دارد تا  و به آنترل آنندهاز اين ر. قرار خواهد گرفت

ساده و محسوس آن هٴ از سقوط و انحطاط نجات پيدا آند، آه نمون
گمان  بي. است... وسايط نقليه، مانند اتومبيل، موتور، دوچرخه و

آنترل آننده بايد متناسب و هماهنگ با قدرت و سرعت هٴ وسيل
 نقليه و موقعيت هٴ وسيل

 
 

                                                 
 .٢٣٥، ص٧ـ بحار، ج ١



 389

 
ها با يك ديگر متفاوت است  رمز اتومبيلچنان آه ت. مسير آن باشد

 .و هيچ آدام در غير جاي خود قابل استفاده نيست
در اين . انسان نيز موجودي متحّرك است آه حياتش حرآت وي است

هايي وجوددارد آه او براي حرآت در آن ناچار به  مسير مهلكه
حيات عقلي : به بيان ديگر. داشتن آنترل آننده و بازدارنده است

انساني انسان آه حّي متأّله است او را به پيروي از اصولي و 
اي آه  دارد به گونه معين آه برگرفته از عقل، يا نقل است، وا مي

ناچار است در چهار چوبي معّين حرآت آند و از آن تجاوز و تعّدي 
اين تقيد و پاي بندي آن است آه نيرويي دروني هٴ الزم. نكند

داري  هاي دروني و بيروني او را نگه هنگام تحريك هواها و هوس
نامند آه براي  دارنده را اصطالحًا تقوا مي اين نيروي نگه. آند

خواهد شهري را  گون است؛ زيرا آسي آه مي افراد مختلف، گونه
تري دارد نسبت به آسي آه  هاي بيشتر و خطرناك اداره آند، لغزش

است آسي آه  هم چنين. اي را اداره آند خواهد روستا يا خانه مي
خواهد شهر  خواهد آشوري را اداره آند در مقايسه با آسي آه مي مي

از اين جهت براي انسان آاملي آه . يا استاني را اداره آند
در . اند خواهد نظام هستي را اداره آند، عصمت را شرط دانسته مي

 .آن استهٴ ترين مرحل تقوا و عاليهٴ نهايي ملكهٴ حقيقت عصمت، مرتب
 

 ضرورت تقوا ـ ٢
اين . افعال و حرآات انسان برخاسته از گرايشات دروني اوست

 .گذرا و راسخ: شود اصلي تقسيم ميهٴ گرايشات به دو دست
شود آه بر اثر  ها اطالق مي گذرا به آن دسته از خواسته اميال
مثالً . آنند اي خاص يا در شرايطي معين بروز و ظهور مي حادثه

اي را تحريك  ا سخنراني خود احساسات عّدهخطيبي توانا و زبردست ب
آند و از آنها جهت ساختن بيمارستان يا اعانت به  مي
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. آند جويد و سرانجام مقصود خود را عمل مي اي استمداد مي درمانده

در اينجا صفت جود و بخشش مستمعان منشأ افعالي به نام آمك، 
از اين همدردي، اعانت و دستگيري شده است، اّما در بسياري 

افراد شايد همين يك مرتبه باشد و هرگز تكرار نگردد؛ زيرا 
آري، اگر . وصفي آه منشأ اين افعال شده، گذرا و غير راسخ است

هنرمند ديگري بتواند بار ديگر احساساتشان را تحريك آند، 
 .تواند اعانت ديگري از آنها بگيرد مي

فساني نيز اميال و اوصاف راسخ و پايدار آه به آنها ملكات ن
گردد آه براي  ها اطالق مي شود، بر آن گروه از خواسته گفته مي

هميشه در انسان وجوددارد و همواره منشأ افعال و اعمال مربوط 
البته . گردد، چنان آه بخشش حاتم طايي چنين بود به آن وصف مي

زايل آردن صفات راسخ و ملكات گرچه امكان دارد، ليكن بسيار 
 .دشوار است

آند خود را به  ني آه در مسير سير و سلوك است و تالش ميانسا
هاي شرع مقّدس مقّيد آند همواره در معرض تهاجم  ضوابط و چهارچوب

اي است آه به عّزت خدا قسم ياد آرده تا راه  دشمن عنود و پرآينه
از اين رو در . ١﴾قال فبعّزتك ألُغويّنهم أجمعين﴿ :را بر او ببندد

گرفتن و مبارزه آردن در پناه آن نياز تمام لحظات به سپر 
قدرت و هٴ از سوي ديگر دشمني شيطان همه جانبه و به انداز. دارد

 ٭قال فبما أْغويتني ألقعدّن لهم صراطك المستقيم ﴿ :استطاعت اوست
ثّم التيّنهم من بيْن أيديهم وِمْن خَْلفهم وعن أْيمانهم وعن شمائلهم 

جه مبارزه و سپر گرفتن انسان در نتي. ٢﴾وال تجد أآثرهم شاآرين
 قدرت و استطاعت او هٴ نيز بايد همه جانبه و به انداز

 
 

                                                 
سورهٴ ص، آيهٴ (آه همهٴ آنان را گمراه خواهم آرد ! به عّزت تو سوگند: گفت] شيطان[ـ  ١
٨٢.( 
آنان بر سر ] براي گمراه آردن[به سبب اين آه مرا گمراه ساختي، : گفت] شيطان[ـ  ٢

سر و از راست و چپ آنان به سراغشان  سپس از پيش رو، پشت. يم تو خواهم نشستراه مستق
سورهٴ (نخواهي يافت ] هاي خود نعمت[اآثر آنان را شاآر ] اي آه به گونه[خواهم آمد 

 ).١٦ـ  ١٧اعراف، آيات 
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 .١﴾فاّتقوا هللا ما استطعتم﴿ باشد؛

افزون بر اين، معيت قّيوميه و دائمي خداوند و نظارت او بر 
هٴ زمين ٢﴾وهو معكم أين ما آنتم وهللا بما تعملون بصير﴿ :بندگان

حضرت علي . آند ي و هميشگي را فراهم مياين تقوا و مراقبت دائم
گونه  تقوا و ضرورت مراقبت هميشگي را اينهٴ زمين) السالم عليه(

 :بيان آرده است
از خدايي پروا داشته باشيد آه شما در مقابل ديدگان او هستيد، 

قدرت وي هٴ زمام شما به دست او و حرآات و سكنات شما در قبض
داند و اگر آشكار آنيد،  مياگر چيزي را آتمان آنيد، . است
نگهبانان آريمي بر شما گمارده آه حقي را زايل و . نويسد مي

آنند؛ فاّتقوا هللا اّلذى أنتم بعينه ونواصيكم  باطلي را تثبيت نمي
إن أسررتم َعِلمه وإن أعلنتم آتبه قد . بيده وتقّلبكم فى قبضته

 .٣باطالً وّآل بذلك حفظًة ِآرامًا اليسقطون حّقًا وال يثبتون 
گونه تبيين  آن حضرت در آالمي ديگر زمينه و ضرورت تقوا را اين

 :آرده است
شنود و اگر  از خدايي پروا آنيد آه اگر چيزي بگوييد، مي! مردم

داند؛ أّيها الناس اّتقوا هللا اّلذى إن  چيزي را پنهان آنيد، مي
 .٤قلتم سمع و إْن أضمرُتم َعِلمَ 
ها در مسير مبارزه  ن راهنمايي انسانشا تمام انبيا آه آار اصلي

با شيطان و هواپرستي، آيفيت مبارزه، پيمودن صراط توحيد و 
امثال آن است، ترجيع بند دعوت خويش را تقواي الهي و اطاعت از 

 فاّتقوا هللا ﴿ اند؛ خود قرار داده
 
 

                                                 
 .١٦ـ سورهٴ تغابن، آيهٴ  ١
سورهٴ (يد، بيناست ده ـ او با شماست هر جا آه باشيد و خداوند به آنچه انجام مي ٢

 ).٤حديد، آيهٴ 
 .١٠، بند ١٨٣ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ٣
 .٢٠٣ـ همان، حكمت  ٤
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پرسيدند چرا تقواي  چنان آه با تعّجب از قوم خود مي. ١﴾وأطيعون

 .٢﴾أفال تّتقون﴿ آنيد؟؛ نمي الهي پيشه
در وصاياي لقمان به فرزندش نيز دنيا به دريايي عميق تشبيه 
شده آه عوالم بسياري را به آام خويش آشيده است و انسان براي 

ياُبنىَّ « اي جز استفاده از آشتي تقوا ندارد؛ نجات از آن، چاره
ن سفينتك فيها إّن الدنيا بحٌر عميٌق قد غرق فيه عاَلٌم آثيٌر، َفْلتك

 .٣»تقوي هللا
النظر سهٌم من « آند؛ گناه، سّمي است آه روح انسان را مسموم مي

اين . از اين رو بايد از آن اجتناب آرد. ٤»سهام إبليس مسمومٌ 
اجتناب، خود به خود مطلوب است، خواه به صورت ملكه باشد يا به 

ت ؛ زيرا در هر صورت باعث نجا)حال(صورت گذرا و غير ملكه 
انسان از هالآت و مسموميت است، ليكن ترديدي نيست آه مطلوب 

تقواست تا انسان را از هر گناه هٴ اصلي شرع مقّدس، وجود ملك
چنان آه واآسينه آردن در مقابل بيماري و ايجاد . بيمه آند

اي در طّب  هاي بيماري زا از جايگاه ويژه مصونيت در برابر ميكرب
 .بدن برخوردار است

 

 تقواهٴ يردا ـ ٣
داري هر چيزي از هر امر  تقوا بر حسب لغت، مطلق صيانت و نگه

 را شامل  ناپسند
 
 

                                                 
 ١٢٦، ١٣١، ١٤٤، ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩؛ سورهٴ شعراء، آيات ٥٠ـ سورهٴ آل عمران، آيهٴ  ١
اين جمله از زبان عيسي، نوح، هود، صالح، لوط و شعيب . ٦٣؛ سورهٴ زخرف، آيهٴ ١١٠،
 .نقل شده است )السالم عليهم(
 ١٤٢، ١٦١، ١٧٧؛ شعراء، ٢٣، ٣٢، ٨٧؛ مؤمنون، ٣١؛ يونس، ٦٥هاي اعراف، آيهٴ  ـ سوره ٢
، )صلي هللا عليه و آله و سلم(اين جمله از زبان نبي اآرم . ١٢٤؛ صافات، ١٠٦، ١٢٤،

 .بيان شده است) السالم عليهم(نوح، هود، صالح، لوط، شعيب و الياس 
 .٢٩٩، ص٧٥ـ بحار، ج ٣
اگر چه در اين حديث از نگاه گناه آلود به عنوان تير مسموم . ٥٥٩، ص٥ـ آافي، ج ٤

شيطان ياد شده است، ليكن هر گناهي چنين است و نگاه گناه آلود خصوصيتي از اين جهت 
 .ندارد
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و اعم از آن . شود، خواه ناپسند بودن آن، شرعي باشد يا عرفي مي

نيز عبارت است از توّجه به حق . آه دليل آن عقلي باشد يا نقلي
مقابل آه در  چنان آه فجور. و جريان طبيعي و روال عادي عمل

دريدن اين اعتدال  ١﴾فألهمها فجورها وتقويها﴿ :تقوا قرار دارد
بنابر اين، . ٢و خارج شدن از جريان طبيعي و روال متعارف است

تالش براي حفظ اعتدال و خارج نشدن از جريان طبيعي و روال 
آند،  متعارف آه با اطاعت از اوامر و نواهي الهي تحقق پيدا مي

گونه آه مواظبت بر  همان. پر گرفتن استهمان تقوا، صيانت و س
از اين جهت امام صادق . اوامر و نواهي عقلي و عرفي چنين است

 :فرمود) السالم عليه(
تقوا آن است آه خدا تو را در واجبات و اوامر خودش حاضر و در 
منهّيات و محّرمات خود غايب ببيند؛ أن ال يفقدك هللا حيث أمرك وال 

 .٣يراك حيث نهاك
تمام فضايل و پرهيز از هرگونه هٴ ن ترتيب تقوا، عصاره و خالصبدي

َعَلم تقوا در حقيقت َعَلم : توان گفت در نتيجه مي. رذيلت است
هرگونه فضيلت و به عبارت ديگر مرز ارتكاب حالل و اجتناب حرام 

از آن ) السالم عليه(است و اين، همان است آه در زيارت حضرت علي 
السالم علي ميزان « :اعمال ياد شده است حضرت به عنوان ميزان

 .٤»األعمال
 
 
 

                                                 
 ).٨سورهٴ شمس، آيهٴ (ـ پس فجور و تقواي نفس را به او الهام آرد  ١
ء عن المحرمات  الف الموارد والجامع هو صيانة الشىـ والتقوي تختلف خصوصياته باخت ٢

الشرعية والعقلية والتوّجه إلي الحّق وإلي تطهير العمل وإلي الجريان الطبيعى 
وهو انشقاق حالة اإلعتدال والجريان الطبيعّى المعروف : المعروف ويقابله الفجور

 ).»وقى« التحقيق،(وخروج أمر مخالف يوجب فسقًا وطغيانًا 
 .٢٨٥، ص٦٧حار، جـ ب ٣
 .٢٨٧، ص٩٧ـ همان، ج ٤
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 جايگاه تقوا ـ ٤
اي در معارف اسالمي برخوردار  هر يك از عبادات از جايگاه ويژه

 :است، مثالً 
 ، ١»...الّصالة عمود الّدين« آن است؛هٴ دين و چهرهٴ نماز ستون خيم

 .٢»ٍء وجٌه ووْجه دينكم الّصالة لكّل شى«
 .٣»الّصوم ُجّنٌة من الّنار« آتش جهّنم است؛روزه، سپر 

 شود؛ گناهان است و همواره با نماز ذآر ميهٴ زآات، زايل آنند
: وقال صّلي هللا عليه و آله و سّلم... الّزآاة ألّنها قرنها بها ...«

 .٤»الّزآاة تذهب الّذنوب
 .٥»وذروة سنامه الجهاد... « جهاد، آوهان عظمت اسالم است؛

روف و نهي از منكر آه تمام اعمال نيك بندگان و حتي امر به مع
نم دهان در مقابل هٴ جهاد در راه او در برابر آن دو به انداز

وما أعمال البّر آّلها والجهاد فى سبيل هللا « دريايي پهناور است؛
 .٦»عند األمر بالمعروف والنهى عن المنكر إال آنفثٍة فى بحٍر لّجى

از نماز، روزه، زآات و حج است، بلكه واليت، آه نه تنها افضل 
 .٧»...الوالية أفضل ألّنها مفتاحهنّ « شود؛ آليد آنها شمرده مي

اهميتي آه اين عبادات و ساير عبادتها دارد، هيچ فقيهي هٴ با هم
به نماز، روزه، هٴ فتوا به وجوب يا استحباب خاص نسبت به توصي

 جهاد، امر به معروف و نهي از 
 
 

                                                 
 .٢١٨، ص٧٩ـ بحار، ج ١
 .٢٢٧ـ همان، ص ٢
 .٣٣٣، ص٦٥ـ همان، ج ٣
 .٣٣٢ـ همان، ص ٤
 .٣٣١ـ همان، ص ٥
 .٣٧٤ـ نهج البالغه، حكمت  ٦
 .٣٣٢، ص٦٥ـ بحار، ج ٧
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هاي نماز جمعه آه همايش هفتگي  در خطبه... و منكر، زآات

به تقوا را در يك هٴ مسلمانان است، نداده است، در حالي آه توصي
سرش در بيان امام مّتقيان . اند خطبه يا هر دو خطبه واجب دانسته

 :آمده است آه فرمود
است؛ الّتقي رئيس ] آنهاهٴ و ريش[تقوا و پرواپيشگي، رئيس اخالق 

 .١األخالق
انجام هٴ نيز آن را خالصه و عصار) السالم عليه(امام صادق و 

أن اليفقدك هللا حيث أمرك « واجبات و ترك محّرمات معّرفي آرده است؛
به تقوا در واقع توصيه هٴ بدين ترتيب توصي. ٢»وال يراك حيث نهاك

به نماز، روزه، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر و خالصه 
واجبات و ترك جميع محّرمات است، چنان آه هٴ توصيه به انجام هم

هنگامي آه شريح بن هاني را به فرماندهي ) السالم عليه(حضرت علي 
صبر، متانت، بردباري، (لشكر نصب آرد تمام اخالق فرماندهي 

 :را در يك توصيه جمع آرد و فرمود...) وقار، انصاف، عدالت و
باش؛ اّتق هللا فى  در هر صبح و شب، يعني هميشه از خدا پروا داشته

 .٣آّل صباحٍ ومساءٍ 
 

 مراتب در تقوا ـ ٥
فضايل است، ليكن همانند هٴ همهٴ اگر چه تقوا رئيس اخالق و ريش

. عام، خاص و اخصّ : ساير فضايل و آماالت اخالقي سه درجه دارد
تقواي عاّم پرهيز از محّرمات، تقواي خاص اجتناب از مشتبهات و 

 ت در تقواي اخص دوري از مباحا
 
 

                                                 
 .٤١٠ـ نهج البالغه، حكمت  ١
 .٢٨٥، ص٦٧ـ بحار، ج ٢
 .٥٦ـ نهج البالغه، نامهٴ  ٣
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 .پرتو اشتغال به واجبات و مستحّبات است

 :روزه سه درجه دارد: گويد مرحوم فيض آاشاني مي
عموم هٴ روز). اخص(خصوص الخصوص هٴ خصوص و روزهٴ عموم، روزهٴ روز

هٴ چنان آه روز. بازداشتن شكم و حفظ دامن از مفطرات عمومي است
ير اعضا و جوارح خصوص، بازداشتن گوش، چشم، زبان، دست، پا و سا

بازداشتن قلب و فكر ) اخص(خصوص الخصوص هٴ از گناهان است و روز
داري آن از ماسوي هللا  هاي پست و خالصه نگه از افكار دنيوي، هّمت

 .١است
 

 تقواي منفي و مثبت ـ ٦
تقواي : اند تقوا را بر دو قسم منفي و مثبت تقسيم آرده، گفته

ماندن از شّر هواي نفس و  منفي آن است آه انسان براي محفوظ
عزلتي هٴ هاي شيطان، زندگي در اجتماع را رها آند و گوش وسوسه

 .برگزيند تا دامنش آلوده نگردد
 غاري به قناعت آرده از دنيا٭٭٭٭  آوهساري بزرگي ديدم اندر

آه باري بندي از دل ٭٭٭٭  به شهر اندر نيايي گفتم چرا
 برگشايي؟

چو ِگْل بسيار شد، پيالن ٭٭٭٭  نغزند آنجا پري رويان: بگفت
 ٢بلغزند

چنان آه برخي براي رسيدن به اين هدف، نيروها و اميال خود را 
آنند، مثًال سنگريزه در دهان  سرآوب يا براي آن ايجاد مانع مي

بر حذر باشند و ... گذارند تا از غيبت، دروغ، آالم لغو و مي
 .گرفتار لغزش نشوند

انسان نيرو و قدرتي در خود ايجاد اّما تقواي مثبت آن است آه 
 آند تا بتواند به 

 
 

                                                 
 .، باب دوم١٣٠، ص٢محّجة البيضاء، جـ ال ١
 .١٣٨، ص١٧در عشق و جواني، حكايت  ٥ـ گلستان سعدي، باب  ٢
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هاي جامعه مبارزه آند و براي نجات  ها و انحراف آمك آن با آژي

گيري  هاي اخالقي و عقيدتي نيازي به عزلت نشيني و گوشه از لغزش
 .نداشته باشد

بايد توّجه داشت آه تقواي مثبت از اهميت بيشتري برخوردار است؛ 
مسلمان در برابر جامعه مسؤوليت دارد و بايد با  زيرا انسان

ها و انحرافات، براي اصالح و هدايت آن تالش  مبارزه آردن با آژي
جامعه را ترك هٴ آيد آه اّوالً، صحن اين مبارزه از آسي بر مي. آند

نكند و ثانيًا، از صيانت و حفاظت دروني برخوردار باشد تا خود 
اجتماع گريزان است، هرگز ٴ هآسي آه از صحن. مبتال نگردد

 .تواند براي اصالح آن تالش و آوششي داشته باشد نمي
اساسًا تقواي منفي را از اقسام تقوا شمردن، نوعي مسامحه و 

انگاري است؛ زيرا تقوا سپر داشتن، مصونيت يافتن در برابر  سهل
آسي آه با . تمّرد و عصيان استهٴ ميكرب گناه و انديشه و انگيز

آند،  زندگي اجتماعي، خود را از آلوده شدن حفظ ميهٴ صحن فرار از
واآسينه شده، سپر گرفته و برخوردار از حالت مصونيت نيست، 

 .بلكه فقط توانسته گليم خويش را از آب بكشد
 بشكست عهد صحبت اهل٭٭٭٭  خانقاه ز صاحب دلي به مدرسه آمد

 طريق را
از  اختيار آردي تا٭٭٭٭  ميان عاِلم و عابد چه فرق ُبَود: گفتم

 آن اين فريق را؟
آند آه  وين، جهد مي٭٭٭٭  برد ز موج آن، گليم خويش ِبَدر مي: گفت

 ١بگيرد غريق را
تواند به مسؤوليت خود در برابر جامعه عمل  افزون بر آن آه نمي

البته قبًال اشاره شد آه ترك گناه به هر آيفيتي باشد، . آند
 نفي از اين جهت تقواي م. مطلوب است

 
 

                                                 
 .٧٨، ص٣٩ـ گلستان، باب دوم، حكايت  ١
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اي از آمال را دارد، به ويژه آن آه در  نيز در حد خود بهره

 .تواند زمينه را براي تقواي مثبت فراهم آند اوايل آار مي
 

 اهميت تقوا ـ ٧
تقوا و پرواپيشگي موجب شد آه اين عنصر با هٴ آثار و خواص ويژ

معصومين هٴ ارزش، مورد اهتمام جّدي قرآن آريم و ائمّ 
نخستين آياتي آه امين وحي برفراز . قرار گيرد) مالسال عليهم(

تالوت آرد، ) صلي هللا عليه و آله و سلم(غار حرا برپيامبر اآرم 
هاست، وصف  آه معلم انسان» رّب اآرم« خداي سبحان را با عنوان

خداي سبحان با تذّآر اين نكته به . ١﴾إقرأ ورّبك األآرم﴿ نمود؛
طلبد تا او  ي شاگرد خصوصي ميانسان فهمانده است آه چنين معّلم

معلم : را پرورش دهد و به آرامت برساند؛ زيرا اگر گفته شود
با توّجه . دهد دهد، معنايش اين است آه درس آرامت مي آريم درس مي

تقوا  ٢﴾إّن أآرمكم عند هللا أتقيكم﴿ هٴ به اين آه به استناد آي
قي شدن و محور آرامت است، اولين آيه در حقيقت انسان را به متّ 

 .پرواپيشه بودن فراخوانده تا به آرامت مطلوب برسد
صلي هللا عليه (نازل شده بر رسول اآرم هٴ از سوي ديگر در آخرين آي

واّتقوا يومًا ﴿ :نيز دعوت به تقوا شده است) و آله و سلم
پس . ٣﴾نفٍس ماآسبْت وهم ال ُيظْلمون هللا ثّم توّفي آلّ  فيه إلي ترجعون
 .تقوا شروع شد و با همان توصيه ختم گرديد بههٴ وصيآريم بات قرآن

 
 
 

                                                 
 .٣ـ سورهٴ علق، آيهٴ  ١
 ).١٣سورهٴ حجرات، آيهٴ (ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست  ـ گرامي ٢
شويد و سپس به هر آسي  خدا بازگردانده ميـ از روزي پروا داشته باشيد آه به سوي  ٣
شود  آنچه آسب آرده بدون آم و آاست داده شود و هيچ آس مورد ستم واقع نمي] پاداش[
صلي هللا عليه و (اگر چه آخرين سورهٴ آاملي آه بر رسول اآرم ). ٢٨١سورهٴ بقره، آيهٴ (

همين آيه بود  هورطبق نقل مش نازل شد، سورهٴ نصر بود ولي آخرين آيه) آله و سلم
) صلي هللا عليه و آله و سلم(آه پيامبر اآرم ) ، النوع الثامن١٠١، ص١اإلتقان، ج(

 .سورهٴ بقره قرار دهيد ٢٨٠آن را بعد از آيهٴ : مطابق دستور خدا، فرمودند
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هم چنين سفارش آرده است هر چه توان داريد در تحصيل مراتب 

هر درجه از تقوا . ١﴾فاّتقوا هللا ما استطعتم﴿ تقوا تالش آنيد؛
آند، يعني  برتري از استطاعت را فراهم ميهٴ پيدايش درجهٴ زمين

آاهد، بلكه آن را  اد انسان نميتقوا نه تنها از توان و استعد
از اين رو استعداد و استطاعت انسان محدود نيست . دهد افزايش مي

پس اين آيه انسان را به تقواي . تا به تقواي محدود بسنده آند
 .آند نامحدود توصيه مي

اي به تقوا  نيز اهتمام ويژه) السالم عليهم(معصومين هٴ روايات ائمّ 
هاي نهج البالغه، سخني از  ه در اآثر خطبهاي آ گونه داده است، به

سّيد شريف رضي . تقوا به ميان آمده و به آن توصيه شده است
 :نقل آرده است) هللا رحمه(

منبر هٴ بر اريك) السالم عليه(افتاد آه حضرت علي  آمتر اتفاق مي
: فرمود آرد و مي صعود آند جز آن آه مردم را به تقوا توصيه مي

هوده خلق نشد، تا به لهو و بازي بپردازد و هيچ آس عبث و بي
ارزش سرگرم  هيچ آس رها شده نيست تا به آارهاي لغو و بي

السالم قّلما اعتدل به المنبر إّال قال  ؛ و روى أّنه عليه...شود
اّتقوا هللا فما ُخلق امرٌء َعَبثًا فيلهو، ! أّيها الّناس« :أمام الخطبة

 .٢»...وال ُترك سُديً فيلغو
ن آه در جواب تقاضاي صحابي خويش، هّمام مبني بر ذآر صفات چنا

گونه از عمق جان سخن گفت آه هّمام با شنيدن آن سخنان  مّتقين آن
 .٣اي آشيد و قاَلب تهي آرد صيحه

 

 تقوا، معرفت و عمل صالح ـ ٨
 :پرسيد) السالم عليه(اسحاق بن عّمار از امام صادق 

 
 
 

                                                 
 .١٦ـ سورهٴ تغابن، آيهٴ  ١
 .٣٧٠ـ نهج البالغه، حكمت  ٢
 .١٩٣نهج البالغه، خطبهٴ : ك.ـ ر ٣
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خذوا ماءاتيناآم ﴿ هٴ قّوت در آي مراد خداي سبحان از گرفتن با

قّوت بدني است يا قّوت  ١﴾بقّوة واذآروا ما فيه لعّلكم تّتقون
السالم عن  هر دو مراد است؛ سألت أبا عبد هللا عليه: قلبي؟ فرمود

أقّوة فى األبدان أم قّوة فى  ﴾خذوا ماءاتيناآم بقّوة﴿ :قول هللا
 .٢»فيهما جميعاً « :السالم القلوب؟ قال عليه
دهد آه علم و معرفت، يعني اخذ آتاب خدا با  اين حديث نشان مي

قلب قوي و نيز عمل صالح، يعني اخذ آن با جسم توانمند و مصمم، 
بدين معنا آه بايد معارف الهي، . آند تقوا را فراهم ميهٴ زمين

قوانين اخالقي و فقهي دين را به خوبي فهميد، عقايد ديني را با 
استدالل محكم و متقن فراگرفت و پس از  برهان عقلي يا نقلي و

پس از . عالم شدن، در آمال متانت و استحكام به آن معتقد شد
به معتقدات آوشيد هٴ علم و اعتقاد بايد در عمل دقيق و حساب شد

و با قدرت از آن دفاع آرد، تا به هدف آن آه برخوردار شدن از 
ائب و عمل بنابر اين، اگر مجموع معرفت ص. تقواست، نايل آمد

بدين ترتيب . گردد صالح حاصل شد، شرايط تحصيل تقوا فراهم مي
 .تقواستهٴ ساز و سرچشم عمل صالح مهّيا آننده، زمينه

اي است آه به آار انسان  از سوي ديگر تقواي ديني تنها انگيزه
ترين  تواند بهترين و مهم بخشد، بلكه مي الهي و عبادي ميهٴ صبغ

آن هم به بهترين شكل  نجام اعمال صالحانگيزه و زمينه براي ا
هاي مختلفي براي انجام آار نيك  ، هر چند آه انگيزه٣گردد آن

وجدان اخالقي، شرافت انساني، حيثيت : وجود دارد، مانند
اجتماعي، اخالق جمعي، آداب معاشرت، ترّحم، عطوفت، نوع دوستي 

 از .... و
 
 

                                                 
چه را آه به شما داديم با همهٴ توان و قدرت بگيريد و به ياد آوريد آنچه را ـ آن ١

 ).١٧١؛ سورهٴ اعراف، آيهٴ ٦٣سورهٴ بقره، آيهٴ (آه در آن است شايد پروا پيشه شويد 
 .٥٠، ص٦٧؛ ج٢٢٦، ص١٣ـ بحار، ج ٢
اين هايي نظير عشق و ارادت به خدا و تحصيل رضاي الهي از دايرهٴ  ـ البته انگيزه ٣

 .ها بيرون است بحث
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ح رسيدن به تقوا عمل صالهٴ اين جهت در برخي از آيات، نتيج

 :فرمايد روزه ميهٴ مثالً دربار. معرفي شده است
هدف . روزه بر شما واجب شد، چنان آه بر گذشتگان شما واجب شد

يا أّيها اّلذين ءامنوا ﴿ عبادي مّتقي شدن شماست؛هٴ از اين برنام
 .١﴾آتب عليكم الصيام آما آتب علي اّلذين من قبلكم لعّلكم تّتقون

 :يز فرمودقصاص نهٴ دربار
. حيات و زنده ماندنتان در اجراي حكم قصاص است! اي خردورزان

لكم في ﴿ اين حكم از آن جهت بر شما واجب شد آه با تقوا شويد؛
 .٢﴾القصاص حيوة يا ُأولي األلباب لعّلكم تّتقون

 :اصل عبادت و عبودّيت نيز فرمودهٴ دربار
آفريد، عبادت پروردگاري را آه شما و پيشينيانتان را ! اي مردم

يا أّيها الّناس ﴿ تقوا را در شما ايجاد آند؛هٴ آنيد تا زمين
 .٣﴾اعبدوا رّبكم اّلذي خلقكم واّلذين من قبلكم لعّلكم تّتقون

طرفيني و متقابل هٴ تقوا با عمل صالح رابطهٴ بنابر اين، رابط
بعدي عمل صالح هٴ درجهٴ تقوا زمينهٴ است، يعني از يك سو هر درج

بعدي براي هٴ آند و از سوي ديگر هر عمل صالحي پل مي را فراهم
چنان آه اين رابطه بين تقوا و معرفت و . شود تكميل تقوا مي

من عمل بما يعلم عّلمه هللا « چنين بين علم و عمل وجوددارد؛ هم
 . ٤»مالم يعلم

 
 

                                                 
 .١٨٣ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ١
 .١٧٩ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ٢
 .٢١ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ٣
داند  آموزد چيزي را آه نمي داند عمل آند، خداوند به او مي ـ آسي آه به آنچه مي ٤
 ).١٨٩، ص٧٥بحار، ج(



 402

 
 .١»من عمل بما علم وّرثه هللا علم مالم يعلم«

ل و به معناي ترّجي و اميدواري از حروف شبيه فع» لعلّ « :تذآر
است آه از ترديد گوينده و عدم آگاهي او از آينده حكايت 

خداي سبحان معنا ندارد؛ هٴ آند، در حالي آه شك و ترديد دربار مي
و  ٢﴾ٍء عليماً  إّن هللا آان بكّل شي﴿ زيرا او به هر چيزي آگاهي دارد؛

 .گذشته، حال و آينده براي او يكسان است
در آالم خداي سبحان بدين معناست آه » لعلّ « :اند جهت گفتهاز اين 

اّما حتمي . فالن نتيجه را فراهم آندهٴ تواند زمين فالن آار مي
بودن آن چه بسا شرايط و مقّدمات ديگري دارد آه تحّقق آن شرايط 
و مقّدمات به دست خود مكّلف است و به اراده و خواست او بستگي 

 :به بيان ديگر. براي بيان زمينه است» لعلّ « بدين ترتيب. دارد
در آالم خدا بدين معناست آه اين مقام، مقام اميدواري » لعلّ «

 .آالم معنا نداردهٴ است، هر چند آه اميدواري گويند
 

 آثار تقوا ـ ٩
توان يافت آه همانند تقوا مورد تأآيد آيات  آمتر موضوعي را مي

روايات اهل بيت عصمت قرآن آريم و . و روايات قرار گرفته باشد
آثار تقوا را در چند محور مطرح آرده آه ) السالم عليهم(و طهارت 

 :شود به برخي از آنها اشاره مي
ذلك ﴿ :برداري از هدايت قرآن و موعظه و تذّآرات آن بهره ـ ١

 ،٤﴾وإّنه لتذآرٌة للمّتقين﴿ ،٣﴾الكتاب الريب فيه هدًي للمّتقين
 موعظٌة هذا بياٌن للّناس و هديً و ﴿
 
 

                                                 
 .٣٦٣، ص٦٥ـ بحار، ج ١
 .٣٢ـ سورهٴ نساء، آيهٴ  ٢
شكي در آن وجود ندارد، هدايت براي ] ه شما از حريم آن دوريدوآ[ـ آن آتاب  ٣

 ).٢سورهٴ بقره، آيهٴ (مّتقيان است 
 ).٤٨سورهٴ الحاقه، آيهٴ (ترديد، قرآن پند و تذآري براي متقيان است  ـ بي ٤
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ديگر نيز هٴ چنان آه هر آتاب آسماني يا پند دهند. ١﴾للمّتقين

وءاتيناه ... ﴿ :تنها براي اهل تقوا موعظه و تذّآر است
ولقد ءاتينا موسي وهارون ﴿ ،٢﴾وموعظًة للمّتقين... اإلنجيل

فجعلناها نكاًال لما بين ﴿ ،٣﴾الفرقان و ضياًء وذآرًا للمّتقين
سّرش آن است آه اهل تقوا . ٤﴾وعظًة للمّتقينيديها وما خلفها وم

آورند،  آنند، به آتاب خدا ايمان مي اصيل خود را حفظ ميهٴ سرماي
هاي  از اين جهت بشارت.... بندند و دستورهاي او را به آار مي

 ٥﴾لتبشّر به المّتقين﴿ قرآن نيز اختصاص به اهل تقوا دارد؛
هديً ﴿ ده است؛وگرنه قرآن آريم براي هدايت همگان نازل ش

 .٦﴾للّناس
واّتقوا هللا واعلموا أّن هللا مع ﴿ :خداهٴ برخورداري از معّيت خاصّ  ـ ٢

البّته . ٨﴾إّن هللا مع اّلذين اّتقوا واّلذين هم محسنون﴿ ،٧﴾المّتقين
 :معّيت قّيومي خداوند همگاني است و اختصاص به اهل تقوا ندارد

 .٩﴾بصير وهو معكم أين ماآنتم وهللا بما تعملون﴿
تقواي آامل در . ١٠﴾إّن هللا يحّب المّتقين﴿ :محبوب خدا شدن ـ ٣

است و ) صلي هللا عليه و آله و سلم(تبعيت آامل از رسول اآرم 
 شود آه انسان  تبعيت از آن حضرت موجب مي

 
 

                                                 
سورهٴ آل (، بيان براي مردم و هدايت و موعظت براي مّتقيان است ]آتاب[ـ اين  ١

 ).١٣٨عمران، آيهٴ 
 .٤٦ـ سورهٴ مائده، آيهٴ  ٢
، روشنايي و پندي براي مّتقيان )جداآنندهٴ حق و باطل(ـ به موسي و هارون فرقان  ٣

 ).٤٨سورهٴ انبياء، آيهٴ (داديم 
را عبرتي براي حاضران و آيندگان و اندرز براي پرواپيشگان قرار ] آيفر[ـ پس آن  ٤

 ).٦٦سورهٴ بقره، آيهٴ (داديم 
 ).٩٧سورهٴ مريم، آيهٴ (ن را به وسيلهٴ آن بشارت دهي ـ تا پرواپيشگا ٥
 .١٨٥ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ٦
سورهٴ بقره، آيهٴ (ـ پرواي خداپيشه آنيد و بدانيد آه خدا با پرواپيشگان است  ٧

١٩٤.( 
 ).١٢٨سورهٴ نحل، آيهٴ (ـ خدا با پرواپيشگان و نيكوآاران است  ٨
دهيد،  خدا به آنچه انجام مي] بدانيد[يد و با شماست، هر جا آه باش) خدا(ـ و او  ٩

 ).٤سورهٴ حديد، آيهٴ (بيناست 
 ).٧و ٤سورهٴ توبه، آيات (ـ خدا متقيان را دوست دارد  ١٠
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 :از اين جهت فرمود. محبوب خدا گردد

، اگر دوست داريد محبوب خدا شويد از من آه حبيب خدا هستم
قل إن آنتم تحبّون ﴿ تبعيت آنيد، خدا شما را دوست خواهد داشت؛

 .١﴾هللا فاّتبعوني يحببكم هللا
پيروي رسول آن، دوستي خدا ٭٭٭٭  آورد پيروي رسول حق، دوستي حق

 ٢طلب
 ،٤﴾والعاقبة للّتقوي﴿ ،٣﴾والعاقبة للمّتقين﴿ :سرانجام نيك ـ ٤
آيات، اين فرجام نيك در برخي از . ٥﴾واالخرة عند رّبك للمّتقين﴿

ثّم ننجّي اّلذين اّتقوا ﴿ :به صورت نجات از جهّنم معّرفي شده است
وينجّي هللا اّلذين اّتقوا بمفازتهم ال ﴿ ،٦﴾ونذر الظّالمين فيها جثيّاً 

 .٧﴾ال يمسّهم السّوء وال هم يحزنون
در برخي ديگر از آيات آن عاقبت نيك به عنوان رسيدن به بهشت و 

 ٭وإّن للمّتقين لحسن مئاب ﴿ :ال آن تبيين شده استزو هاي بي نعمت
إّن للمّتقين ﴿ ، ٨﴾...مّتكئين فيها ٭جّنات عدن مفّتحًة لهم األبواب 

و ﴿ ، ٩﴾...وآواعب أتراباً  ٭حدائق وأعنابًا  ٭للمّتقين مفازًا 
سيق اّلذين اّتقوا رّبهم إلي الجّنة زمرًا حّتي إذا جاُءوها وفتحْت 

 أبواُبها 
 
 

                                                 
 .٣١ـ سورهٴ آل عمران، آيهٴ  ١
 .٣٢ـ ديوان فيض آاشاني، ص ٢
 .٨٣؛ سورهٴ قصص، آيهٴ ١٢٨ـ سورهٴ اعراف، آيهٴ  ٣
 .١٣٢ـ سورهٴ طه، آيهٴ  ٤
 .٣٥رهٴ زخرف، آيهٴ ـ سو ٥
به زانو ) جهّنم(دهيم و ستم پيشگان را در آنجا  ـ سپس پرواپيشگان را نجات مي ٦

 ).٧٢سورهٴ مريم، آيهٴ (آنيم  درآمده رها مي
] اي آه به گونه[بخشد  ـ خداوند، پرهيزگاران را با رستگاري و آاميابيشان رهايي مي ٧

 ).٦١سورهٴ زمر، آيهٴ (وند ش رسد و نه اندوهگين مي نه بدي به آنها مي
هاي جاودان آه درهايش به روي  بهشت. ـ پرهيزگاران بازگشت و سرانجامي نيكودارند ٨

 ٥١سورهٴ ص، آيات ... (اند ، در حالي آه تكيه زده]براي آنان مهياست[آنان گشوده است 
 ).٤٩ـ 
ريان جوان حو. هاي انگور هاي سرسبز و تاك باغ. ـ براي پرهيزگاران رستگاري است ٩

 ).به بعد ٣١سورهٴ نبأ، آيات ] (براي آنان فراهم است... [همسال و
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لكن ﴿ ،١﴾ُتها سالم عليكم ِطبُْتم فاْدخلوها خالدينوقال لهم خزن

اّلذين اّتقْوا رّبهم لهم غرٌف من فْوقها غرٌف مبنيٌّة تجري من تحتها 
جّنات عدنٍ يدخلونها تجري من  ٭و لنعم دار المّتقين ﴿ ،٢﴾األنهار

إّن ﴿ ،٣﴾تحتها األنهار لهم فيها ما يشاءون آذلك يجزي هللا المّتقين
يلبسون من سندسٍ  ٭في جّناتٍ و عيونٍ  ٭قاٍم أمينٍ إّن المّتقين في م﴿

يدعون فيها بكّل  ٭آذلك وزّوجناهم بحوٍر عينٍ  ٭وإستبرٍق متقابلين 
 .٤﴾...٭فاآهٍة ءامنين 

در برخي از آيات، ديدار خداي رحمان به عنوان عاقبت اهل تقوا 
و رانده شدن به سوي دوزخ به عنوان عاقبت مجرمان معّرفي شده 

ونسوق  ٭يوم نحشر المّتقين إلي الّرحمن َوْفدًا ﴿ اننداست، م
 .٥﴾المجرمين إلي جهّنم ِورداً 

أفمن أسّس بنيانه علي ﴿ :ترين و استوارترين بنيان اساسي ـ ٥
تقوي من هللا ورضواٍن خيٌر أم من أسّس بنيانه علي شفا جُُرٍف هاٍر 

 . ٦﴾...فانهار به في نار جهّنم
 
 

                                                 
) بهشت(هنگامي آه به آنجا . شوند ـ پرواپيشگان گروه گروه به سوي بهشت برده مي ١

! سالم عليكم: شود و نگهبانان آن به آنها گويند رسند، درهاي آن به رويشان گشوده مي
 ).٧٣سورهٴ زمر، آيهٴ (ودانه باشيد داخل شويد و جا. گوارايتان باد

هايي بنا شده است و  هايي است آه برفراز آن غرفه ـ ليكن براي پرواپيشگان غرفه ٢
 ).٢٠سورهٴ زمر، آيهٴ (نهرها از زير آن جاري است 

شوند آه نهرها از زير  هاي جاوداني داخل مي بهشت. ـ و چه نيكوست سراي پرهيزگاران ٣
گونه پاداش  خداوند، پرهيزگاران را اين. هر چه بخواهند هستآن جاري است در آنجا 

 ).٣١و ٣٠سورهٴ نحل، آيات (دهد  مي
از . ها و چشمه سارها در بوستان. ـ همانا پرواپيشگان در جايگاه امني قرار دارند ٤

است حال [چنين  اين. نشينند ديگر مي پوشند و مقابل يك هاي حرير نازك و ضخيم مي لباس
اي آه بخواهند در آنجا  هر نوع ميوه. آنيم ها تزويج مي نها را با حورالعينو آ] آنان

 ).به بعد ٥١سورهٴ دخان، آيات (برايشان فراهم است و در امنيت هستند 
آام  و مجرمان را تشنه. آنيم ـ روزي آه پرهيزگاران را به سوي خداي رحمان محشور مي ٥

 ).٨٦و ٨٥سورهٴ مريم، آيات (رانيم  به سوي دوزخ مي
ـ آيا آسي آه بنيان خود را بر اساس تقوا و رضاي الهي بنا نهاده بهتر است يا  ٦

بنيادي بنا آرده آه ناگهان در آتش دوزخ فرو  آسي آه اساس خود را بر پرتگاه بي
 ).١٠٩سورهٴ توبه، آيهٴ (ريزد؟  مي



 406

 
 :آمده است) السالم يهعل(در بيان حضرت علي 

بنيان تقوا چنان استوار و مستحكم است آه چيزي آن را نابود 
آند و زراعتي آه بذر آن بر سرزمين تقوا پاشيده شود و از  نمي

ماند؛ ال َيْهلك علي الّتقوي ِسنُخ أصٍل وال  آن آب خورد هرگز تشنه نمي
 .١َيْظمأ عليها زرُع قومٍ 

 .٢﴾وهللا وليّ المّتقين﴿ :برخورداري از واليت الهي ـ ٦
لباس، نه تنها . ٣﴾و لباس الّتقوي ذلك خير﴿ :بهترين لباس ـ ٧

وجعل لكم ﴿ :آند انسان را از ناماليمات، گرما و سرما حفظ مي
ها و  ، بلكه زشتي٤﴾سرابيل تقيكم الحّر و سرابيل تقيكم بأسكم

يابني ءادم قد أنزلنا ﴿ :پوشاند هاي بدن انسان را مي ناپسندي
 :زينت انسان استهٴ ، هم چنين ماي٥﴾عليكم لباسًا يواري سوءاتكم

شايد سّر اين آه قرآن آريم زن و شوهر را لباس يك . ٦﴾وريشاً ﴿
همين امور باشد؛  ٧﴾هّن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ ﴿ :داند ديگر مي

هاي  باشد؛ زيرا زن و شوهر يك ديگر را از انحرافات و آسيب
آنند، عيوب همديگر را  حفظ مياجتماعي، اخالقي و مانند آن 

با اين همه هيچ لباسي . شوند پوشانند و موجب زينت يك ديگر مي مي
همانند تقوا حافظ انسان نيست؛ زيرا تقوا انسان را از 

 ها  ناماليمات، زشتي
 
 

                                                 
 .٩، بند ١٦ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ١
 ).١٩سورهٴ جاثيه، آيهٴ ( ـ خدا ولي و سرپرست مّتقيان است ٢
 .٢٦ـ سورهٴ اعراف، آيهٴ  ٣
هايي آه  آند و پيراهن هايي آه شما را از گرما حفظ مي ـ خلق آرد براي شما پيراهن ٤

 ).٨١سورهٴ نحل، آيهٴ (دارد  جنگ نگه مي] هاي خطرات و سختي[شما را از 
پوشاند و  ما را ميهاي ش لباسي براي شما نازل آرديم آه زشتي! ـ اي فرزندان آدم ٥

 ).٢٦سورهٴ اعراف، آيهٴ (مايهٴ زينت شماست 
 .٢٦ـ سورهٴ اعراف، آيهٴ  ٦
سورهٴ (لباس براي شما هستند و شما لباس براي همسرانتان هستيد ) زنان(ـ آنان  ٧

 ).١٨٧بقره، آيهٴ 
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آند آه با هيچ چيز قابل مقايسه  هاي معنوي حفظ مي و ناپسندي

 .نيست نيست، چنان آه هيچ زينتي همانند تقوا
 :َبَرد گشايش امور و وسعت روزي انسان از راهي آه گمان نمي ـ ٨
ومن يّتق هللا يجعل له ﴿ ،١﴾ومن يّتق هللا يجعل له من أمره ُيسراً ﴿

در ) السالم عليه(حضرت علي . ٢﴾و يرزقه من حيث ال يحتسب ٭مخرجًا 
ها و  گشايش و نجات از فتنههٴ آريمه تقوا را مايهٴ شرح اين آي

واعلموا أّنه من يّتق هللا « :ها معّرفي آرده است نّيتي در تاريكينورا
قهرمان هٴ و در بدرق ٣»يجعل له مخرجًا من الفتن ونورًا من الظَُّلم

 :ديار ربذه فرمود
ها نسبت به آسي به هم بسته  ها و زمين آسمان اگر! ... اي ابوذر

اد شوند ولي او تقوا پيشه آند، خداوند براي وي گشايشي ايج
و لو أّن السّماوات واألرضين آانتا علي ! ... آند؛ يا أباذرّ  مي

 .٤عبٍد رتقًا ثّم اّتقي هللا َلَجَعل هللا له منهما مخرجاً 
 :گونه بر شمرده است در بياني ديگر آثار تقوا را اين
هر چند آه به او روي آورده  آن آس آه تقوا پيشه آند مشكالت

امواج . شود ها برايش شيرين مي تلخي. گردد از وي دور مي باشد
ها  شود، سختي انباشته و متراآِم بالها و تنگناها برايش گشوده مي

باران آرامت، بعد از باز . گردد و مشكالت براي وي آسان مي
. رحمت رويگردان شده به او روي آورد. بارد ايستادن، بر او مي

 باران . هاي نعمت پس از فرونشستن بر او جاري شود چشمه
 
 

                                                 
گرداند  ـ هرآس آه تقواي الهي را پيشهٴ خود سازد خداوند آار را براي او آسان مي ١
 ).٤سورهٴ طالق، آيهٴ (
ـ آسي آه تقواي الهي را پيشهٴ خود سازد خداوند راه خارج شدن از مشكالت را براي  ٢

 ).٣و ٢سورهٴ طالق، آيات (دهد  دهد و از جايي آه گمان ندارد به او روزي مي او قرار مي
 .١١، بند ١٨٣ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ٣
 .٣، بند ١٣٠ـ همان، خطبهٴ  ٤
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برآت پس از آم شدن به فراواني بر او ببارد؛ فمن أخذ بالّتقوي 
َعَزبْت عنه الشّدائد بعد ُدُنّوها، و اْحَلولْت له األُمور بعد َمرارتها، 
واْنفرجْت عنه األمواُج بعد تراُآِمها، وأسْهلت له الصِّعاب بعد 

الّرحمُة إنصابها، وَهَطلْت عليه الكرامة بعد ُقُحوطها، وتحّدبْت عليه 
بعد نفورها، وتفّجرت عليه الّنَعم بعد ُنضوبها ووَبَلت عليه البرآُة 

 .١بعد إرذاذها
البته انسان مّتقي بايد وظايف خود را برابر مجاري طبيعي و 
عادي طي آند، ليكن اعتماد و اتكاي او به غيب بيشتر از شهادت 

هايي آه  باشد و توّجه داشته باشد آه خداوند به شخص مّتقي از راه
 .رساند اميدوار نيست، روزي مي

بينش صحيح در تشخيص حق و باطل، پوشش سيئات، غفران گناهان  ـ ٩
إن تّتقوا هللا يجعل لكم فرقانًا ويكّفر عنكم ﴿ :و اجر عظيم الهي

ومن يّتق هللا يكّفر عنه سيّئاته وُيعِظم له ﴿ ،٢﴾سيّئاتكم ويغفر لكم
يي حق از باطل با درس و بحث قدرت آامل در تشخيص نها. ٣﴾أجراً 

شود؛ زيرا انسان در بسياري از موارد دچار  عادي حاصل نمي
شود و در مواردي آه در تمييز حق و باطل اشتباه  اشتباه مي

گردد، ولي آسي آه با  آند در تشخيص اهّم و مهم گرفتار خطا مي نمي
آند به تناسب تقوايي آه دارد در تشخيص حق  چراغ تقوا حرآت مي

از باطل و تمييز اهّم از مهم از ارتكاب خطا و اشتباه نجات 
 .يابد مي

 
 
 

                                                 
 .٨ـ  ١٠، بند ١٩٨الغه، خطبهٴ ـ نهج الب ١
قرار ) راه تشخيص حق از باطل(ـ اگر تقواي الهي پيشه آنيد براي شما فرقان  ٢
 ).٢٩سورهٴ انفال، آيهٴ (آمرزد  پوشاند و شما را مي دهد، گناهانتان را مي مي
پوشاند و اجرش را بزرگ  ـ هر آس تقواي الهي را پيشهٴ خود سازد، گناهانش را مي ٣
 ).٥سورهٴ طالق، آيهٴ (اند گرد مي
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حضرت . ١﴾إّن أآرمكم عند هللا أتقاآم﴿ :آرامت انسان نزد خدا ـ ١٠

و ال « هيچ آرامتي همانند تقوا نيست؛: فرمود) السالم عليه(علي 
 .٢»آرم آالّتقوي

شّدت و ضعف  اگر تقوا، سبب آرامت است، وجود و عدم، حدوث و بقا،
ممكن نيست آرامت به . و ساير شؤون آن نيز تابع تقوا خواهد بود

اش آن  تقوا ضعيف باشد؛ زيرا الزمههٴ عاليه برسد ولي درجهٴ درج
است آه آن مقدار زايد، بر محور تقوا نباشد و بدون سبب حاصل 

 .شده باشد
 لن ينال هللا﴿ :نايل شدن انسان مّتقي و اعمال او به خدا ـ ١١

تقوا، وصفي است . ٣﴾لحومها وال دماؤها ولكن يناله الّتقوي منكم
بنابر اين، اگر تقوا به . آه هميشه همراه صاحب خود خواهد بود

مند  رسد و از اين آمال بهره رسد، مّتقي نيز به خدا مي خدا مي
 .گردد مي
انسان مسافري است آه از عالم خاك حرآت . بهترين توشه ـ ١٢

يا أّيها اإلنسان ﴿ :رود رده و تا لقاء هللا پيش ميخويش را آغاز آ
 هر مسافري براي سفر خويش. ٤﴾إّنك آادح إلي رّبك آدحًا فمالقيه

هر هٴ زاد و توش. نياز به زاد و توشه دارد مادي باشد يا معنوي
اي آه  رو توشه از اين. مسافري بايد متناسب با همان سفر باشد

ر زمستاني، سفر خانوادگي، سفر براي سفر طوالني، سفر خارجي، سف
اي آه براي سفر آوتاه، سفر داخلي،  الزم است با توشه... سياسي و

 سفر تابستاني، سفر 
 
 

                                                 
 ).١٣سورهٴ حجرات، آيهٴ (ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست  ـ گرامي ١
 .١١٣ـ نهج البالغه، حكمت  ٢
سورهٴ (رسد  رسد، ليكن تقواي شما به او مي به خدا نمي] قرباني[ـ گوشت و خون آن  ٣

وم بود آه بعد از نحر شتر، به گفتهٴ امين االسالم طبرسي، در جاهليت مرس). ٣٧حج، آيهٴ 
ماليدند تا به خدا برسد و مسلمانان نيز مايل بودند  خون آن را به ديوار آعبه مي

 ).، ذيل آيه٨٥، ص٢جوامع الجامع، ج(چنين آاري را انجام دهند آه اين آيه نازل شد 
تو با تالش و رنج فراوان به سوي پروردگارت در حرآت هستي و او را ! ـ اي انسان ٤
 ).٦سورهٴ انشقاق، آيهٴ (القات خواهي آرد م
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سفر آخرت و سير . الزم است، تفاوت دارد... انفرادي، سفر عادي و

سفرهاي مادي دنيايي هٴ اي غير از توش الي هللا سفري است آه توشه
براي اين [قرآن آريم توصيه آرده است از اين جهت . نياز دارد

 آن تقواست؛هٴ تنها توش] و بدانيد آه[توشه برگيريد ] سفر
اميرمّتقيان، حضرت علي . ١﴾وتزّودوا فإّن خير الّزاد الّتقوي﴿
برداري  به تقوا بهرههٴ آه از هر فرصتي براي توصي) السالم عليه(
اي در  روآهآرد هنگام بازگشت از نبرد صّفين با قبرستان مت مي

بيرون شهر آوفه مواجه شد، ايستاد و با آلماتي عاطفي، احساسات 
برانگيز و موعظه آميز به سخن گفتن با مردگان پرداخت و خطاب 

 :به آنان گفت
اي وجوددارد؟ خواهيم  اگر از ما بپرسيد نزد شما چه خبرهاي تازه

به  هايتان سكنا گزيدند، همسران شما را پس از شما در خانه: گفت
حال شما بگوييد . ازدواج خود درآوردند و اموالتان تقسيم گرديد

 اي داريد؟ چه خبر تازه
به طور طبيعي پاسخي از جانب خاك نشينان قبرستان به گوش 

از اين جهت آن حضرت . نرسيد) السالم عليه(اطرافيان اميرمؤمنان 
 :رو به اصحابش آرد و فرمود

دادند آه  شد به شما خبر مي مي سخن گفتن دادههٴ اگر به آنها اجاز
خير « تنها توشه تقواست؛ أما لو ُأذن لهم فى الكالم ألخبروآم أنّ 

 .٢»الّزاد الّتقوي
 در بيان ديگر تقوا را سالح و ساز و برگ مرگ معرفي آرده است؛

و چون دنيا محل  ٣»والّتقوي ُعدَّة وفاته)... عبداً (رحم هللا امَرًأ «
فإّن الّدنيا لم تخلق لكم دار مقاٍم، « :ستآخرت اهٴ آوري توش جمع

 بل خلقْت لكم مجازًا لتزّودوا منها األعمال إلي دار 
 
 

                                                 
 .١٩٧ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ١
 .١٣٠ـ نهج البالغه، حكمت  ٢
 .٧٦ـ همان، خطبهٴ  ٣
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 :، فرمود١»القرار

ٍء  ال خير فى شى« تقوا؛هٴ هاي دنيا نيست مگر توش هيچ خيري در توشه
 .٢»من أزوادها إالّ الّتقوي
 :نيز توصيه آرده است

خويش را ببنديد و پشت گرم به  تقوا آمرهٴ با توش] تالش آنيد تا[
 .٣آن باشيد؛ و استظهروا بزاد الّتقوي

 :چنين فرمود هم
اي به مقصد رساننده و  آنم به تقوا آه توشه شما را توصيه مي

پناهگاهي نجات دهنده است؛ ُأوصيكم عباد هللا بتقوي هللا اّلتى هى 
 .٤زاٌد ُمْبِلغ ومعاٌذ ُمنجح: الّزاد وبها المعاذ

بوده، اسم تفضيل است و به » َاخَير« آه اصل آن» خير« هٴ لمآ: تذّآر
آيد آه معناي  بنابر اين، الزم مي. آيد معناي بهتر و برتر مي

بهترين و : چنين باشد ﴾إّن خير الّزاد الّتقوي﴿ هٴ آريمهٴ صريح آي
هاي  توشه: معناي ضمني اين آالم چنين است. برترين توشه، تقواست

ارد آه بهترين آن تقواست، در حالي آه متعدد و فراواني وجودد
و » َافعل« توضيح اين آه وزن. معناي صحيح آيه چيز ديگري است

ساير اوزان تفضيل هميشه براي تفضيل و برتري نيست، بلكه گاهي 
وُأولوا ﴿ :فرمايد مثًال قرآن آريم مي. آيد براي تعيين نيز مي

 هٴ آلم. ٥﴾األرحام بعُضهم أولي ببعٍض في آتابِ هللا
 
 

                                                 
ـ دنيا، خانهٴ اقامت براي شما نيست، بلكه براي اين خلق شد آه در آن گذر آنيد و  ١

 ).٨، بند ١٣٢نهج البالغه، خطبهٴ (از آن، توشهٴ اعمال براي خانهٴ قيامت برگيريد 
 .٨، بند ١١١ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ٢
 .٢٠٤ـ همان، خطبهٴ  ٣
 .٥، بند ١١٤ـ همان، خطبهٴ  ٤
ديگر سزاوارتر  نسبت به بعض] دربارهٴ ميراث[ـ بعضي از اولوا االرحام در آتاب خدا  ٥

 ).٧٥سورهٴ انفال، آيهٴ (و برترند 
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» تر شايسته« و» سزاوارتر« اسم تفضيل است و در فارسي به» َاولي«

هر چند آه : با اين ترتيب، معناي آيه چنين است. شود معنا مي
اولوا االرحام انسان نسبت به ارث و ساير امور او سزاوار و هٴ هم

در . تر هستند اند، ليكن برخي نسبت به برخي ديگر شايسته شايسته
اّول نوبت به طبقات هٴ ر ارث و مانند آن با وجود طبقحالي آه د

دوم و هٴ اّول حاجب و مانع طبقهٴ رسد و به تعبير فقهي طبق بعد نمي
هٴ در آي» اولي« هٴ بدين ترتيب آلم. سوم استهٴ طبقه دوم مانع طبق

هللا ﴿ هٴ آريمهٴ ديگر آيهٴ نمون. مزبور براي تعيين است، نه تفضيل
تنها خدا : است آه معنايش اين است ١﴾أعلم حيث يجعل رسالته

داند آه رسالتش را در آجا قرار دهد، نه اين آه ديگران هم  مي
 .دانند ولي خدا داناتر است مي

محل هٴ در آي» خير« هٴ شود آه آلم با توّجه به آنچه گذشت روشن مي
بحث اگر چه از لحاظ صيغه، اسم تفضيل است ولي معناي تعييني 

هٴ تنها توش: در نتيجه معناي آيه چنين است. دارد، نه تفضيلي
نيز مؤّيد ) السالم عليه(آالم اميرمؤمنان، علي . قيامت تقواست

هاي دنيا نيست،  هيچ خيري در توشه: فرمايد همين معناست؛ زيرا مي
بنابر  .»ٍء من أزوادها إالّ الّتقوي ال خير فى شى« تقوا؛هٴ مگر توش
 .ت، بلكه تنها توشه مطرح استمطرح نيس» بهتر« و» به« اين، بحث

. ٢﴾إّنما يتقبّل هللا من المّتقين﴿ :قبولي اعمالهٴ پشتوان ـ ١٣
خداوند سبحان گاهي نيز تصريح آرده آه اگر يك عمل نيك همراه 
با تقوا و ايمان باشد و موجب ثواب گردد، بهتر از مسايل و 

ند هللا و لو أّنهم ءامنوا واّتقوا لمثوبٌة من ع﴿ علوم دنيوي است؛
ها و  اعمال افراد همانند سّكه. ٣﴾خيٌر لو آانوا يعلمون

هٴ هايي است آه در دست مردم است و تقوا همانند پشتوان اسكناس
 هاست آه در  ها و اسكناس اين سّكه

 
 

                                                 
 .١٢٤ـ سورهٴ انعام، آيهٴ  ١
 ).٢٧سورهٴ مائده، آيهٴ (پذيرد  فقط از پرواپيشگان مي] را عمل صالح[ـ خداوند  ٢
 .١٠٣ـ سورهٴ بقره، آيهٴ  ٣
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دولت و در اختيار بانك مرآزي يك آشور است و بدون آن هٴ خزان

 .دها ارزشي ندار ها و اسكناس پشتوانه، اين سّكه
قبولي اعمال است و بدون آن هيچ عملي هٴ بدين ترتيب تقوا ماي
شريفه هٴ در آي ﴾إّنما﴿ شود، چنان آه حصر مورد قبول واقع نمي

شود  سّرش آن است آه عملي مورد قبول واقع مي. مفيد همين معناست
آّل ﴿ :آه رنگ خدايي به خود بگيرد و خصوصيت وجه اللهي پيدا آند

ما ِعندُآم ﴿ ،١﴾يبقي وجْه رّبَك ذو الجَالِل واإلْآرامو ٭َمْن عليها فانٍ 
عملي آه رنگ خدايي پيدا نكند و . ٢﴾ينفُد و ما عْند هللاِ باقٍ 

قيامت هٴ تواند در صحن خصوصيت وجه اللهي به خود نگيرد هرگز نمي
در نتيجه چيزي در آنجا به . شود حضور پيدا آند؛ زيرا فاني مي

از اين . ارد تا مورد قبول واقع شودعنوان عمل اين شخص وجود ند
 :فرمود) السالم عليه(جهت اميرمؤمنان، علي 

تقوا بر قلب خويش بپوشاند، در آار خير از اقران هٴ هرآس جام
گردد؛ فمن أشْعر ] و پسنديده[خود سبقت گيرد و اعمالش پيروز 
 .٣التقوي قْلَبه َبّرَز َمَهُله وفاز عمُله

 :نيز فرمود
تقوا برخوردار باشد، آم نخواهد هٴ ه آه از پشتوانگا هيچ عملي آن

توان  چگونه مي. گيرد بود؛ زيرا مورد قبول خداي بزرگ قرار مي
مقبول خداي بزرگ را آم دانست؟؛ اليقّل عمل مع الّتقوي وآيف يقّل 

 ؟٤ما يتقّبل
 
 
 

                                                 
وجه با جاللت و اآرام ] تنها[است، فاني شدني است و ) زمين(ـ آنچه بر روي آن  ١

 ).٢٧و ٢٦سورهٴ الرحمن، آيات (ماند  پرورگارت باقي مي
سورهٴ نحل، آيهٴ (ماند  ت باقي ميپذيرد و آنچه نزد خداس ـ آنچه نزد شماست، فنا مي ٢
٩٦.( 
 .٧، بند ١٣٢ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ٣
 .٩٥ـ همان، حكمت  ٤
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تقوا در متن عمل موجب صّحت و ثواب آن عمل است و عمل : تذّآر الف

انند عمل فاقد اخالص هرگز مقبول خداوند نخواهد فاقد تقوا م
 .بود
شرايط صّحت بود و هٴ اگر عملي همراه با تقوا، يعني واجد هم: ب

عمل مفروض، مرتكب گناه شده بود، هٴ عامل آن در خارج از محدود
 .شود تقوايي عامل، مانع قبول اصل عمل مفروض نمي بي
عمل و تقواي تاّم  قبول آامل، متوقف بر جمع بين تقواي متن: ج

ناظر به  ١﴾إّنما يتقبّل هللا من المّتقين﴿ هٴ عامل خواهد بود و آي
 .آمال قبول است

 :فرمود) السالم عليه(حضرت علي . محكم الهيهٴ دستگير ـ ١٤
اي محكم دارد و  به تقواي الهي چنگ زنيد آه ريسمان آن، دستگيره

بتقوي هللا فإن پناهگاه آن مطمئن و دور از آسيب است؛ فاعتصموا 
 .٢لها حبالً وثيقًا عروُته وَمْعِقالً َمنيعًا ِذروته

پس از ) السالم عليه(حضرت علي . موجب استحقاق حق بر خدا ـ ١٥
 :به تقوا فرمودهٴ توصي

شود آه شما حقي بر خدا پيدا  تقوا، حق خدا بر شماست و موجب مي
شگي آمك هم از خدا استعانت جوييد تا شما را در تقوا پي. آنيد

آند و هم از تقوا استعانت بجوييد تا بر خدا حقي پيدا آنيد؛ 
و فردا راه بهشت ) در برابر گناه(زيرا تقوا، امروز حِرز و سپر 

برد،  آن سود فراوان ميهٴ راه آن آشكار است و روند. است
ُأوصيكم بتقوي هللا ! دار آن، يعني خدا حافظ آن است؛ عباد هللا امانت

 عليكم والموجبة علي هللا حّقكم وأن تسْتعينوا عليها فإّنها حّق هللا
 باهللا 

 
 

                                                 
 .٢٧ـ سورهٴ مائده، آيهٴ  ١
 .٣، بند ١٩٠ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ٢
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وَتسَتعينوا بها علي هللا فإّن الّتقوي فى اليْوم الحِرز والُجّنة و فى 
غٍد الّطريق إلي الجّنة، َمسلُكها واضٌح و سالُكها رابٌح و مستْوَدعها 

 .١حافظٌ 
دد و هيچ آس بر گر خداي سبحان هرگز مقهور هيچ قانوني نمي: تذّآر

آند، ليكن خداي سبحان بر خودش الزم آرده آه در  او حق پيدا نمي
مقابل طاعت، پاداش عنايت آند و در حقيقْت خود او رحمت، عطوفت 

آتب رّبكم علي نفسه ﴿ :را بر خويش واجب آرده است... و
 هٴ از جمل) السالم عليه(بنابر اين، منظور حضرت علي . ٢﴾الّرحمة

اين نيست آه » تستعينوا عليها باهللا« و» لي هللا حّقكموالموجبة ع«
گردد به طوري آه چيزي از  تقوا خود به خود موجب حقي بر خدا مي

غير خدا حاآم بر خداوند شود، بلكه منظور آن است آه هٴ ناحي
خداوند بر خود الزم آرده آه اگر آسي تقوا پيشه آرد يا عملي را 

ار پاداش را به او بدهد و چه از روي تقوا به جا آورد چه مقد
بازگشت چنين حكومتي به . اندازه حق را براي او قايل شود

. است آه اسمي از اسماي حسناي الهي بر اسم ديگر حكومت آند اين
آند از اين حقي آه خدا برايتان  توصيه مي) السالم عليه(حضرت علي 

 .درنظر گرفته، استفاده آنيد
پس از سفارش ) السالم عليه(رت علي حض. درمان دردهاي دروني ـ ١٦

 :به پرهيزآاري فرمود
هايتان، شفاي  هاي شما، بينايي آوري دل تقواي الهي دواي درد دل

هٴ هاي شما، پاك آنند فساد سينههٴ هايتان، زايل آنند امراض جسم
هايتان، روشني بخش تاريكي ديدگان شما، ايمني بخش  آلودگي جان

 ن و روشنگر هايتا ها و اضطراب ناراحتي
 
 

                                                 
 .٥، بند ١٩١ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ١
 ).٥٤سورهٴ انعام، آيهٴ (ـ پروردگار شما رحمت را بر خودش نوشته است  ٢
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فإّن تقوي ... هاي شماست؛ فإّنى ُأوصيكم بتقوي هللا ها و تيرگي تاريكي

هللا دواُء داء قلوبكم وَبَصُر َعَمي أفئدتكم و شفاُء مرض أجسادآم 
و صالح فساد صدورآم و ُطُهور َدَنس أنفسكم و جالء َعشا ) أجسامكم(
 .١ُظلمتكم أبصارآم و أمن َفَزع َجْأشكم و ضياء سواد) غشاء(
هيچ عّزتي عزيزتر : فرمود) السالم عليه(حضرت علي . عّزتهٴ ماي ـ ١٧

 .٢»ال عّز أعّز من التقوي« از تقوا نيست؛
أال وإّن من صّحة البدن تقوي « مالزم صّحت و سالمت بدن؛ ـ ١٨

رعايت بهداشت محصول پرهيزگاري است چنان آه رعايت آن . ٣»القلب
 .آند ا فراهم ميپيدايش تقواي دل رهٴ زمين
اميرالمؤمنين . آليد حّل هر مشكل و آزادي از هر بردگي ـ ١٩
 :فرمود) السالم عليه(

فإّن تقوي هللا مفتاح سَداٍد وذخيرة معاٍد وِعْتٌق من آّل َمَلكٍة وَنجاٌة من 
؛ تقواي ٤آّل َهَلكٍة بها َيْنجح الّطالب ويْنجو الهارب وُتنال الّرغائب

روز رستاخيز، هٴ و فعل سديد و متقن، ذخير الهي آليد صالح، قول
آزادي از بند هر بندگي و سلطه و نجات از دام هرگونه هالآتي 

طالب خير به آمك تقوا به مقصود رسد و گريزان از شّر به . است
 .ها دست يافتني است آن رهايي يابد و با آن، خواستههٴ وسيل
 :فرمود) السالم عليه(علي . مرآب راهوار انسان به سوي بهشت ـ ٢٠
 أال وإّن الّتقوي «
 
 

                                                 
 .٤، بند ١٩٨ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ١
 .٣٧١ـ همان، حكمت  ٢
 .٣٨٨ـ همان، حكمت  ٣
 .٢٣٠ـ همان، خطبهٴ  ٤
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. ١»مطايا ذلٌل ُحِمل عليها أهلها وُأعطوا أزمَّتها فأوَرَدْتهم الجّنة

ربايد و  در مقابل، خطاها و معاصي عنان اختيار از آف انسان مي
أال وإّن الخطايا َخْيٌل شُُمس ُحِمل « افكند؛ سوار خود را در آتش مي
به سبب اين  ٢»مها فتقحَّمْت بهم فى النارعليها أهُلها وُخلعْت ُلجُ 

تقوا مانع فرورفتن ) السالم عليه(تقابل، در بياني ديگر از علي 
هٴ و بازدارند ٣»حجزْته التقوي عن تقحُّم الشُبهات« در شبهات؛

إّن تقوي هللا َحَمت « :انسان از ارتكاب محّرمات الهي معرفي شده است
 .٤»أولياء هللا محارمه

علي . رام آردن آنهٴ ر غلبه بر نفس سرآش و وسيلابزا ـ ٢١
به . ٥»وإّنما هى نفسى أروضها بالّتقوي« :فرمود) السالم عليه(

خطاها بر جان را آوتاه و هٴ توان چنگال سلط تقوا ميهٴ وسيل
أال وبالّتقوي تقطع ُحَمُة « خويشتن را از نيش گناه آزاد آرد؛

 .٦»الخطايا
 :فرمود) السالم عليه(علي . پناهگاه مستحكم ـ ٢٢
اعلموا عباد هللا أّن الّتقوي داُر حِْصٍن عزيز، والفجور دار حصنٍ «

؛ بندگان خدا بدانيد ٧َذليل اليمنع أهله و ال يحرز من لجأ إليه
 آه 

 
 

                                                 
هاي راهواري است آه صاحبانشان بر آنها سوارند و  ـ آگاه باشيد تقوا، مرآب ١

، ١٦نهج البالغه، خطبهٴ (لگامشان به دست آنان است تا اين آه آنها را وارد بهشت آند 
 ).٥بند 

اي است آه صاحبانشان  هاي چموش و لگام گسيخته ـ آگاه باشيد آه خطاها و گناهان اسب ٢
 ).همان(بر آنها سوارند تا ايشان را وارد جهّنم آند 

 .ـ همان ٣
 .٦، بند ١١٤ـ همان، خطبهٴ  ٤
نامهٴ آن « ١٠، بند ٤٥همان، نامهٴ (دهم  ـ اين، نفس من است آه با تقوا رياضتش مي ٥

 ).»ان بن حنيفحضرت به عثم
 .٥، بند ١٥٧ـ همان، خطبهٴ  ٦
از اين جهت زمين سخت . گردد عّزت، حالتي است آه مانع مغلوب شدن انسان مي. ـ همان ٧

من . گويند؛ حالٌة مانعٌة لإلنسان من أن ُيغلب مي» أرٌض َعزاز« و غير قابل نفوذ را
به معناي » دار حصن عزيز« نبنابر اي). »عزّ « مفردات،(أرٌض َعزاز، أي ُصْلَبٌة : قولهم

 .خانهٴ محكم و غيرقابل نفوذ است
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در مقابل، . تقوا دژي محكم، استوار و نفوذ ناپذير است

تواند پناه  بنياد است آه نمي اساس و بي اي سست، بي تقوايي خانه بي
 .جويان خود را حفظ آند

استعاذه و پناه بردن به حريم امن الهي از شّر شياطين انسي و 
جّني هنگام تالوت قرآن و غير آن يكي از آداب و دستورهاي ديني 

 ،١﴾فإذا قرأت القرءان فاسْتعذ باهللا من الشّيطان الّرجيم﴿ :است
از عارف . ٣﴾...اسقل أعوذ برّب النّ ﴿ ، ٢﴾...قل أعوذ برّب الفلق﴿

آامل، مرحوم ميرزا آقا جواد ملكي تبريزي نقل شده آه در 
اگر آسي در آنار پناهگاهي : فرمود هاي اخالقي خود مي توصيه

: اي قرار گيرد و پيوسته بگويد درندههٴ مستحكم باشد و مورد حمل
برم، هرگز نجات پيدا  از شّر اين درنده به اين پناهگاه پناه مي

بلكه بايد اقدام عملي بكند و وارد پناهگاه بشود تا آند،  نمي
 .محفوظ بماند

تر، مفيدتر و  قولي مفيد و الزم است، ليكن الزمهٴ اگر چه استعاذ
عملي است، آه آن، عبارت از پناه بردن به هٴ تر از آن استعاذ مهم

 .حصن حصين تقواست
در  هاي طاغوت شام جويي در جواب بهانه) السالم عليه(حضرت علي 

 :مّتهم آردن آن حضرت به دخالت در قتل عثمان نوشت
خويش از خدا بترس و مهار و رهبري ] ي سرنوشت و آينده[هٴ دربار

خود را به شيطان مسپار و با او منازعه آن؛ فاّتق هللا فى نفسك 
 .٤ونازع الشّيطان قيادك

 
 
 

                                                 
سورهٴ (ـ هنگامي آه خواستي قرآن بخواني از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر  ١

 ).٩٨نحل، آيهٴ 
 .به بعد ١ـ سورهٴ فلق، آيهٴ  ٢
 .به بعد ١ـ سورهٴ ناس، آيهٴ  ٣
 .٥٥ـ نهج البالغه، نامهٴ  ٤
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بنابر اين، اگر آسي در دژ مستحكم تقوا پناه بگيرد، از شّر 

اين شرور به صورت هٴ آه هم اطين انسي و جّني و از شّر هواي نفسشي
وگرنه افسار او در . ماند محفوظ مي آند گناه جلوه و خودنمايي مي

. َبَرد دست شيطان است آه به هر سو بخواهد، او را مي
 :به تقوا فرمودهٴ پس از توصي) السالم عليه(اميرالمؤمنين 

هاي  ي او را از ارتكاب حرامپرواي از خدا اوليا! بندگان خدا
الهي بازداشته، ترس از او را در قلبشان عجين آرده است به 

و ] داري و شب زنده[هايشان را به بيداري  اي آه شب گونه
پس راحتي را . گذرانند مي] داري و روزه[روزهايشان را به تشنگي 

جويند و مرگ را نزديك  در خستگي و سيرابي را در تشنگي مي
از اين جهت مبادرت به عمل آرده، آرزوها را دروغ . دبينن مي
إّن تقوي هللا َحمْت ! گيرند؛ عباد هللا انگارند و اجل را درنظر مي مي

أولياء هللا محارمه وألزمت قلوبهم مخافته حّتي أسهرت لياليهم 
وأظمأت هواجرهم فأخذوا الّراحة بالنََّصب والرَّىّ بالّظمأ واستقربوا 

 .١العمل وآذَّبوا األمل فالَحظوا األجل األجل فباَدروا
علي . او از بندگانهٴ منتهاي رضايت الهي و خواست ـ ٢٣
و أوصاآم بالّتقوي وجعلها منتهي رضاه « :فرمود) السالم عليه(

 .٢»وحاجته من خلقه
 :فرمود) السالم عليه(حضرت اميرالمؤمنين . انسانهٴ نگهدارند ـ ٢٤
هم از . آه تقوا پيشه آند در امان است ؛ آسي٣»من اّتقي هللا ُيّتقي«

شّر نفس، و هم از شّر فتنه جويان و شياطين انسي و جّني در امان 
 است؛ زيرا در بسياري از مواقع بر اثر هيبتي آه 

 
 

                                                 
 .٦، بند ١١٤ ـ نهج البالغه، خطبهٴ  ١
ـ شما را سفارش به پرواپيشگي آرده و آن را نهايت رضاي خويش و خواستهٴ خود از  ٢

 ).١٠، بند ١٨٣همان، خطبهٴ (مخلوقات قرارداده است 
 .١٨٢، ص٦٨ـ بحار، ج ٣
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آنند به فكر شّر رساندن به او  شياطين از انسان مّتقي احساس مي

افتند،  ن ميافتند و در مواردي آه به فكر توطئه و شر رساند نمي
 .آند آنان را خنثي ميهٴ خداوند توطئ

در ) السالم عليه(با توّجه به اين آثار و ساير آثار است آه علي 
 :هاي خود فرمود توصيه

ارتباطي بين خودتان و خدايتان را حفظ آنيد هٴ تالش آنيد اين رشت
بين خود و خدا پرده . هر چند آه به صورتي بسيار باريك باشد

اي هر چند نازك ميان خودتان و او  بلكه بكوشيد پرده دري نكنيد،
برقرار آنيد؛ اّتق هللا بعضَ الّتقي وإن قّل واْجعل بينك وبين هللا سترًا 

 .١وإن رقّ 
 :آه حاصل آن

تقوا در حكمت نظري غير از تقوا در حكمت عملي است، ) الف
 .آه تقواي عقل نظري غير از تقواي عقل عملي است چنان

آه تقواي  رفان و حكمت و آالم جداي از هم است چنانتقواي ع) ب
ديگر و تقواي حكيمان در قياس با هم و تقواي  عارفان نسبت به يك

متكّلمان در سنجش با هم متفاوت است؛ زيرا تقوا، جهان بيني خاِص 
مثالً آسي آه قايل به عينّيت صفات خداوند . آند متقي را تفسير مي
دارد آه  َپر معرفتي را آنچنان نگهآوشد اين س با ذات اوست مي

هرگز آثرت به حريم صفت و ذات خدا راه نيابد ولي آسي آه قايل 
پرهيزد و  به زيادت صفت بر ذات واجب است از تفّوه به عينّيت مي

از تفّكر در آن باره تحّرز دارد و همچنين صاحبان آراي معرفتي 
 .ديگر در معارف توحيدي

متوسّط بين هٴ ان با تقواي قايالن به منزلتقواي جبريان و َقَدري) ج
تفاوت دارد؛ زيرا پيروان اهل بيت عصمت ) تفويض(جبر و َقَدر 

و راهيان صراط مستقيم آه بين جبر و تفويض رسم ) السالم عليهم(
 اي  آوشند هماره اين سَپر معرفتي را به گونه شده است مي

 
 

                                                 
 .٢٤٢ـ نهج البالغه، حكمت  ١
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اوند هرگز سّيئه و اشيا به خدهٴ دارند آه در عين استناد هم نگه

بودن فرق » من عند هللا« و» من هللا« شّر به خداوند برنگردد و بين
قل آلٌّ ِمن عند هللا فمال هؤالء  ...﴿ :بگذارند آه خداوند فرمود

ما أصابك ِمن حسنٍة فمن هللا و ما  ٭القوم اليكادون يفقهون حديثًا 
 .١﴾أصابك ِمن سيّئٍة فِمن َنْفسك

اي آه  حيدي ويژگي خود را دارد به گونهتقواي معارف تو) د
آند و  گونه آثرتي بر اثر سپر تقوا به مقام وحدت سرايت نمي هيچ

هيچ نوع حلول، اتحاد، تجسّم و ساير اوصاف سلبي به مقام آمال و 
تقواي مسايل وحي، نبوت، رسالت، . يابد صفات ثبوتي خدا راه نمي

صوص خود را دارد به واليت، خالفت، عصمت و مانند آن نيز اثر مخ
گونه سهو، نسيان و عصيان در حريم وحي يابي  اي آه هيچ گونه

آند؛  انبياي الهي و ساير معصومان َعَلوي و َوَلوي راه پيدا نمي
زيرا معرفت تنزيهي معصومان، وقايه و سپر مرصوص اعتقادي است و 
مانع اصابت توّهم سهو و تخّيل نسياْن به منصب عصمت در مقام 

البته نمودار . فت حكم خدا و ابالغ و اجراي آن خواهد بوددريا
گون  هاي متفاوت، گونه تقواي معرفتي در مسايل معاد برحسب بينش

 .است
هر موجودي در حّد هستي خود از آن جهت آه آيت خدا و بيانگر ) ه

گردد، ليكن آيات برتر خدا به  محسوب مي» آلمة هللا« ضمير غيبي است
اين نام برخوردارند، مانند حضرت مسيح آه از اي از  صورت ويژه

إّنما المسيح عيسي بن ﴿ :خدا ياد شده استهٴ وي به عنوان آلم
الهي هٴ حقيقت تقوا نيز از آلمات برجست. ٢﴾مريم رسول هللا و آلمته

از اين رو مّتقياني آه از اين َمَلكه طرفي بستند و آثار . است
تقوا هٴ ت، در حّد خود آلموجودي آن در هويت آنان متبلور شده اس

 هٴ خواهند بود و خداوند دربار
 
 

                                                 
آنند؟  پس اين گروه را چه شده آه هيچ سخني را درك نمي. همه از نزد خداست: ـ بگو ١

رسد از  رسد از خداست و آنچه از ناپسندي به تو مي آنچه از نيكي و پسنديده به تو مي
 ).٧٨ـ  ٧٩نساء، آيات (خود توست 

 ).١٧١سورهٴ نساء، آيهٴ (ـ همانا مسيح بن مريم، فرستادهٴ خدا و آلمهٴ اوست  ٢
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اند  اي برده َمَلكههٴ فضيلت مداراني آه از اين آمال وجودي بهر

البّته اهل بيت عصمت . ١﴾وألزمهم آلمة الّتقوي﴿ :آند چنين ياد مي
از اين جهت خوِد انسانِ . بارزترين مصداق آن هستند) السالم عليهم(

ات بوده و از اتقياي ناب به عنوان حصون ياد مّتقي حصِن نج
الّتقوي حصٌن حصيٌن لمن لجأ « :شود؛ زيرا تقوا آه حصن الهي است مي

 .آنان شده استهٴ ملك ٢»إليه
طور آه تقوا رياست صفات اخالقي را برعهده دارد و ساير  همان) و

فضايل نفساني مرئوس آن هستند، مّتقيان نيز ِسمت سيادت معنوي 
صلي هللا (متدّين را برعهده دارند چنان آه حضرت رسول اآرم  هٴ جامع

المّتقون سادٌة، والفقهاء قادٌة « :فرمود) عليه و آله و سلم
 .٣»والجلوس إليهم عبادةٌ 

تقوا در بين فضايل اخالقي همانند برخي از اصول ارزشي در حّد ) ز
ه خود يكتا و يگانه است به طوري آه نه نظير دارد، نه بديل و ن

لذا در صورت زوال يا ضعف و بيماري تقوا، هيچ وصف ديگري . َخليف
آه رئيس مّتقيان،  چنان. عديل يا بديل يا جانشين وي نخواهد بود

 :فرمود) السالم عليه(طالب  حضرت علي بن ابي
؛ تقوا، عوض، جانشين و جايگزين ٤الّتقوي الِعوَض عنه وال َخَلف فيه

 .ندارد
ّتقي مّتحد است انساِن پرهيزآاِر آامل و و چون تقواي آامل با م

جامع نه مثيل دارد و نه َخليف و اگر با فقدان مرد با تقوا 
مّتقي ديگر ظهور آرد آن ديگري در حّد خود اصيل است، نه نايب و 

 .بديل، هر چند از او به عنوان َخليف ياد شود
 
 
 

                                                 
 .٢٦ـ سورهٴ فتح، آيهٴ  ١
، ٢شرح غرر الحكم، ج(به آن پناه ببرد  ـ تقوا، پناهگاهي مستحكم است براي آسي آه ٢
 ).١٥٥٨، ش٢ص
، ٢٢٥امالي طوسي، ص(ـ متقيان سرَور و فقيهان رهبرند و نشستن با آنان عبادت است  ٣
 ).٣٩٢ح
 .٢١٥٤، ش١٥٣، ص٢ـ شرح غرر الحكم، ج ٤
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لذا . آنهاستهٴ جهاِد فضيلت و رذيلت بيانگر تضاّد دوجانب) ح

خود را هٴ نوشت آند از اهريمناني آه محّرفات دست فرشته فرار مي
 :آنند، چنان آه وحي الهي اعالم مي

 دار آدميزاده نگه٭٭٭٭  ديو بگريزد از آن قوم آه قرآن خوانند
 ١آه قرآن ببرد

 :فرمود) السالم عليه(از اين رو امير مّتقيان، حضرت علي 
؛ دل شيداي  ٢يا أن يسْكَنه التَّقوي حراٌم علي آّل قلبٍ متوّلٍه بالّدن

 .دنيا از َمسَكن تقوا شدن محروم است
معرفتي هٴ گرچه تقوا از فضايل اخالقي است، ليكن به پشتوان) ط

هاي علمي در امان است و  لذا انسان مّتقي هم از شبهه. نياز دارد
صلي هللا (رسول گرامي اسالم . يابد هاي عملي نجات مي هم از شهوت

ومن َيّتق هللا يجعل له ﴿ هٴ آيهٴ هنگام قرائت آريم) و آله و سلمعليه 
 :فرمود ٣﴾مخرجاً 

؛ ٤من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت وشدائد يوم القيامة
شود، خداوند براي انسان پرهيزآار راه خالص  پرهيزگاري باعث مي

هاي قيامت  هاي مرگ و سختي هاي دنيا و نجات از دشواري از شبهه
 .قرار دهد

 :نيز فرموده است
؛ تمامّيت ٥تمام الّتقوي َاْن َتَتعّلم ماَجِهْلَت وَتْعَمل بما علمت

 .پرهيزگاري مرهون جامعيت انسان مّتقي در علم و عمل است

                                                 
 :گونه تضمين آرده است ـ اين شعر از سعدي است، ليكن حافظ مصرع دوم آن را اين ١

 خوانند قرآن قوم آه ديو بگريزد از آن٭٭٭٭  ي حافظ نكند فهم چه شد؟زاهد ار رند
 )١٩٣ديوان حافظ، غزل (
 .٤٩٠٤، ش٤٠٥، ص٣ـ شرح غرر الحكم، ج ٢
سورهٴ (دهد  ـ آسي آه تقواپيشه آند، خداوند براي او راه خروج از مشكل قرار مي ٣

 ).٢طالق، آيهٴ 
 .٤٦٠، ص٩ـ  ١٠ـ مجمع البيان، ج ٤
 .٢٢١٧٩، ح٦٤٦، ص١٠لحكمة، جـ ميزان ا ٥
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گيرد و هر  يعني پرهيزگار آامل هر چه را آه بايد بداند فرا مي
 اي از دهد، چنين انسان وارسته چه را آه بايد عمل آند انجام مي

 .علمي و شهوت عملي نجات يافته استهٴ شبه
 

 ٭٭ ٭ 
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 ١٠٠.................................................................... »سالم«ـ مظاهر اسم مبارك  ١
 ١٠٠.............................................................................. ترفيع درجات ٴ ـ وسيله ٢
 ١٠٢........................................................ ـ تحكيم بخش پيوندهاي اجتماعي ٣
 ١٠٤................................................................................................. ـ افشاي سالم ٤
 ١٠٦....................................................................... ي برخوردـ سالم در ابتدا ٥
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 ١٠٦................................................................................................... ـ چند نكته ٦
 ١٠٨.......................................................................................... يا أهل بيت النبّوة

 ١٠٩.......................................................................................... نبّوت مراد از بيت
 ١١٢.................................................................................................................. اشارات

 ١١٢.................................................................... ـ خطاب با حرف نداي بعيد ١
 ١١٢............................................................................................ ماالتآ ٴ ـ زمينه ٢

 ١١٤.................................................................................................. و موضع الرسالة
 ١١٥..................................................................................... معناي جايگاه رسالت

 ١١٧.................................................................................................................... اشاره
 ١١٧............................................................................................... فرق رسول و نبي
 ١٢٦............................................................................................... و مختلف المالئكة
 ١٢٦................................................................................................. ميزبانان مالئك

 ١٣١.................................................................................................................. اشارات
 ١٣١............................................................................ـ َاشكال نزول فرشتگان ١
 ١٣٣............................................................................ـ اهداف نزول فرشتگان ٢
 ١٣٦................................................................................... ـ برتر از فرشتگان ٣

 ١٣٨...................................................................................................... و مهبط الوحي
 ١٣٩............................................................................امتياز انبيا بر ديگران

 ١٤٠........................................................................................................... َاشكال وحي
 ١٤٢........................................................... مانند فرشتگان شب قدر و نزول بي

 ١٤٤.................................................................................................................. اشارات
 ١٤٤.................................................................. ـ انواع وحي در قرآن آريم ١
 ١٤٥................................... ـ ارتباط آيفيت و آميت وحي با مقام نبي ٢
 ١٤٦................................................................ )السالم عليه(ـ نزول جبرئيل  ٣
 ١٤٨.................................................................. ـ وحي و تعليم انسان آامل ٤
 ١٥٠................................................................ ـ ضرورت واسطه در نزول وحي ٥
 ١٥٤..................................................................................... ـ عصمت اخالقي حيا ٦

 ١٥٩.................................................................................................... و معدن الّرحمة
 ١٦٠............................................................................................... هاي رحمت سرچشمه

 ١٦١........................................................................................................... اجر رسالت
 ١٦٣.................................................................................................................. اشارات

 ١٦٣............................................................................................ ـ رغبت طرفيني ١
 ١٦٥............................................................................................... ـ اقسام رحمت ٢
 ١٦٨........................................................ ـ راه برخورداري از رحمت ويژه ٣
 ١٧٠............................................................. گاه رحمت ويژه ـ قيامت، جلوه ٤
 ١٧٣....................................................................... ـ منشأهاي اختصاصي رحمت ٥
 ١٧٤......................................................................... ـ هماهنگي قرآن و عترت ٦
 ١٧٤............................................................. متـ منشأ استقاللي و تبعي رح ٧

 ١٧٥...................................................................................................... و خزان العلم
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 ١٧٦................................................................................................. هاي علم گنجينه
 ١٧٩.................................................................................................................. اشارات

 ١٧٩.......................................................................................... هاي علوم ـ ريشه ١
 ١٨٠....................................................................................... ـ تقيه در معارف ٢

 ١٨٨.................................................................................................... و منتهي الحلم
 ١٨٩.......................................................................................... همراهي علم و حلم

 ١٩٢....................................................................................... انگيز اي شگفت نمونه
 ١٩٥............................................................................................... شناسي حلم و وقت

 ٢٠١...................................................................................................... و أصول الكرم
 ٢٠٢............................................................................................ داران آرامت سفره

 ٢٠٣.................................................................................................................. اشارات
 ٢٠٣................................................................................................. ـ معناي َآَرم ١
 ٢٠٥............................................................................................... ـ مكارم اخالق ٢

 ٢٠٦......................................................................................................... و قادة األمم
 ٢٠٨....................................................................................... رهبران الهي جامعه

 ٢٠٩...................................................... )السالم عليهم(رهبري امامان  ٴ گستره
 ٢١٢..................................... )سالمال عليهم(هايي از رهبري امامان  نمونه

 ٢١٥...................................................................................................... قيادت اعمال
 ٢١٦........................................................................................................ امير الحاج

 ٢١٨.................................................................................................................. اشارات
 ٢١٨................................................................................................. ـ معناي سوق ١
 ٢٢٠............................................................. هاي گذشته ـ ترسيم قيادت امت ٢

 ٢٢٤.................................................................................................. و أولياء الّنعم
 ٢٢٨.............................................................................. هاي نظام هستي وليّ نعمت

 ٢٣٢........................................................... و عناصر األبرار؛ و دعائم األخيار
 ٢٣٥............................................................. نيكان ٴ ريشه) السالم عليهم(ه ائمّ 

 ٢٣٦........................................................................................................ ستون اخيار
 ٢٤٠.................................................................................................................. اشارات

 ٢٤٠.............................................................................. برخي از مصاديق ِبرّ ـ  ١
 ٢٤٠............................................................................ـ برخي از مصاديق خير ٢

 ٢٤٦.................................................................................................... و ساسة العباد
 ٢٤٧................................................................................... نياز جامعه به حكومت
 ٢٥١..................................................................................... شرط اصلي سياستمدار
 ٢٥٢..................................................................................... سياستمداران بندگان

 ٢٥٣.................................................................................................................. اشارات
 ٢٥٣.................................................... ـ هدف صالحان و طالحان از حكومت ١
 ٢٥٥................................................................................... ـ اصول سياست اسالم ٢
 ٢٥٧......................................................................... ـ تجلي توحيد در سياست ٣
 ٢٦٠.......................................................................................... طرفه بس يك ـ آتش ٤
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 ٢٦٣.................................................................................................... و أرآان البالد
 ٢٦٣..................................................................................... هاي آرامش زمين پايه

 ٢٦٧.......................................................................................... علما، ارآان زمين
 ٢٦٨.................................................................................................. و أبواب اإليمان

 ٢٦٩................................. )السالم عليهم(معناي ابواب ايمان بودن ائّمه 
 ٢٧٤.................................................................................................................. اشارات

 ٢٧٤...................................................... ـ معيار استعمال حقيقي و مجازي ١
 ٢٧٥.................................................................... قلبي ٴ ـ عقد علمي و عقيده ٢
 ٢٧٦.......................................................................................... ـ جايگاه ايمان ٣
 ٢٧٧............................................................................................... ـ آثار ايمان ٤
 ٢٧٨............................................................................................ ـ حقيقت ايمان ٥

 ٢٩٨.................................................................................................. و أمناء الّرحمن
 ٢٩٩............................................................. ناي الهيام) السالم عليهم(ائّمه 
 ٣٠١.................................................................................................................. اشارات

 ٣٠١....................................................................... ـ جايگاه امانت در اسالم ١
 ٣٠٣....................................................................................... المللي ـ حق بين ٢
 ٣٠٥.......................................................................................... امانت ٴ ـ محدوده ٣
 ٣٠٧.................................................................. ـ رحمت فراگير و رحمت خاص ٤
 ٣٠٨................................................................................................. ـ معناي عرش ٥

 ٣١٠.. و ساللة الّنبيين و صفوة المرسلين و عترة خيرة رّب العالمين
 ٣١٥....................................................................... هاي آامل فضايل انسان ٴ خالصه

 ٣١٩............................................................. امامت ٴ عشق و ارادت قلبي، الزمه
 ٣٢٣.................................................................................................................. اشارات

 ٣٢٣............................................................................................... ـ معناي عترت ١
 ٣٢٤................................................................................................. ـ نكاتي چند ٢

 ٣٢٦.......................................................................................... و رحمة هللا و برآاته
 ٣٢٨.................................................................................................................... اشاره

 ٣٢٨................................................................................... پاسخ نيكوتر به نيكي
 ٣٣٠................................................................................... السالم علي ائّمة الهدي
 ٣٣١....................................................................................... امامان نور و ظلمت
 ٣٣٣.......................................................................................... امامت در علم آالم

 ٣٣٣...................................................................................................... اقسام هدايت
 ٣٣٥............................................................................................ هاي هدايت دروازه

 ٣٣٥............................................ )السالم عليهم(خودستايي در سخنان ائّمه 
 ٣٣٧.................................................................................................................. اشارات

 ٣٣٧................................................................ نظير برتري بي ٴ ـ امامت، قّله ١
 ٣٤٢.................................................................... هاي امام ـ شرايط و ويژگي ٢
 ٣٤٢............................................................................................................. عصمت: يك
 ٣٤٦........................................................................................................ افضليت: دو
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 ٣٤٨............................................................................................... ـ تعيين امام ٣
 ٣٤٩............................................................. هاي انتخاب امام اهل سّنت و راه

 ٣٥١........................................................ مردم ٴ اب امام به وسيلهانتخ ٴ ادّله
 ٣٥٣.............................................................................. هاي گمراه آننده مغالطه

 ٣٦٦............................................ در نظر شيعه) السالم عليه(انتخاب امام 
 ٣٦٦................................................................................................. :توضيح استدالل
 ٣٧٦.................................................................................................. و مصابيح الّدجي
 ٣٧٧................................................................................................... پيشوايان نور

 ٣٧٨.................................................................... مندي از نور هدايت شرط بهره
 ٣٨٠..................................................................................... يگانگي قرآن و عترت

 ٣٨١.............................................................................. يك نور در چهارده چراغ
 ٣٨٣...................................................................................................... و أعالم الّتقي

 ٣٨٤................................................................................................. هاي تقوا نشانه
 ٣٨٨.................................................................................................................. اشارات

 ٣٨٨............................................................................................... ـ حقيقت تقوا ١
 ٣٨٩............................................................................................... ـ ضرورت تقوا ٢
 ٣٩٢............................................................................................... تقوا ٴ ـ دايره ٣
 ٣٩٤............................................................................................ ـ جايگاه تقوا ٤
 ٣٩٥....................................................................................... ـ مراتب در تقوا ٥
 ٣٩٦.............................................................................. ـ تقواي منفي و مثبت ٦
 ٣٩٨............................................................................................... ـ اهميت تقوا ٧
 ٣٩٩.................................................................. ـ تقوا، معرفت و عمل صالح ٨
 ٤٠٢................................................................................................. ـ آثار تقوا ٩

 


