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جايگاه اهل بيت: 
نزد پروردگار از منظر 
حافظ نجفي٭زيارتنامه ها

چکيده
بر  افزون  انسان ها برخوردارند که  از جايگاهي بي مانند در ميان  ايشان:  اهل بيت  و  پيامبر اسالم9 
در  که  به گونه اي  است؛  بزرگواران  اين  خود  شايستگي  و  اخالقي  مکارم  و  فضايل  حاصل  الهي،  موهبت 
طول تاريخ اسالم همواره شيفتگان و پيروان اهل بيت: و حتي دشمنان و مخالفان ايشان نيز در برابر شکوه 

و جايگاه واالي اين بزرگواران سر تسليم فرود آورده اند.
از  جستن  بهره  راه  بهترين  ندارد،  وجود  اهل بيت:  ارزشمند  حضور  از  بهره مندي  امکان  که  اکنون 
است؛  ايشان  زيارت نامه هاي  خواندن  و  بزرگواران  اين  نوراني  مرقد  زيارت  يزرگواران،  اين  کرم  سفرة 
زيارت نامه هايي که سرشار از فضايل اخالقي و کرامات اهل بيت: است. بر همگان روشن است که اهل بيت: 
برگزيدگان خداوند بر روي زمين و  داراي مقام عصمت هستند و خداوند در قرآن، تنها به ايشان سالم داده 

است.
 شيعيان، اهل بيت: را اولي االمر و رهبران جامعة اسالمي مي دانند که اين مقام، تنها برازندة يک انسان 
و معيار  و جلوه گاه حق  بهره مندند  از مقام شفاعت  نزد خداوند  الهي  اين صاحبان اسرار  معصوم است. 

حقيقت اند که زيارت ايشان براي يادآوري و شناخت اين حقيقت است.
از  را  ايشان  ويژگي هاي  از  برخي  پروردگار،  نزد  اهل بيت:  شامخ  مقام  تشريح  ضمن  مقاله  اين   

ديدگاه زيات نامه ها بيان مي کند.
واژگان کليدي: پيامبر9، اهل بيت:، زيارت نامه، فضايل، جايگاه. 

٭. عضو گروه اخالق و اسرار..
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مقدمه

تاري��خ زندگي پيامبر اس��الم9 و ائمه معصومين: گواهي مي ده��د که هر کدام از آن 

بزرگواران داراي فضائل و منزلتي فوق العاده در نظام خلقت بوده اند که در ش��أن هيچ انس��ان 

معمولي گفته نشده است. 

اگرچه اين فضيلت ها موهبتي الهي است، ليكن آن بزرگواران با فداکاري هاي خود در راه 

دين و با وفاداري به عهد الهي، اين شايس��تگي و لطف الهي را آن خود کرده اند. )الطبرس��ي، 

1403ق، ج2، ص340(.

بزرگي و عظمت اهل بيت: حقيقتي است که هم در کالم آفريدگار يکتا و هم در بيان و 

بنان بشر تبلور يافته است. از صدر اسالم تاکنون، هم دوستان و پيروان اهل بيت و هم برخي از 

مخالفان و حتي غير مسلمان ها در برابر عظمت و منزلت آسماني آن بزرگواران سر تعظيم فرود 

آورده اند. اين تعظيم و تکريم ها به دو صورت انجام پذيرفته است: گاهي مربوط به همه پنج 

تن آل عباست )قندوزي، 1385، ص445؛ ابن عساکر، 1400ق، ج13، ص229(، و گاهي نيز 

فضيلت و بزرگي يک معصوم مورد اشاره واقع شده است)تاريخ الخلفا، ص136؛ اسد حيدر، 

ج4، ص153، 371و372(. فضايل معصومين: از ابعاد و زواياي مختلف قابل ارزيابي است 

که در اين مقاله از يک منظر به مناقب پيامبر9 و خاندان پاک ايشان نگريسته مي شود و آن، 

جايگاه و منزلت آن بزرگوارن نزد پروردگار است.

چنين جايگاهي اقتضا مي کند که مردم براي رستگاري و سعادت خويش به پيشگاه مقدس 
و پرفضيلت خاندان عصمت و طهارت متوسل شوند و از آنان کسب فيض و معنويت نمايند.

يکي از راه هاي بهرمندي از خوان َکَرم پيامبر و اهل بيت مطهر ايشان، زيارت قبور مصفاي 

آن بزرگواران اس��ت که با قرائت زيارتنامه هاي معتبر صورت مي گيرد. متون اين زيارتنامه ها، 

که در اصطالح به آنها زيارتنامه ماثور گفته مي شود، يکي از فرصت هاي مغتنم براي شناخت 



شماره29،  زمستان 1395
17

فضائل اهل بيت است و زائر را با راه و رسم زندگي معصومان: و فضائل و مناقبشان آشنا 

مي کند. از آنجا که زيارتنامه هاي متعددي براي اهل بيت: وجود دارد، ده زيارتنامه از منابع 

معتبر انتخاب ش��د و محور مراجعه و بهره برداري در اين مقاله قرار گرفت که عبارت اند از: 

زيارت از راه دور رسول اکرم9 )سيد ابن طاووس، 1367ش، ج2، ص605 - 608(؛ زيارت 

اميرالمؤمنين، علي7 )ابن المشهدي، ص302 - 317(؛ زيارت حضرت فاطمه زهرا3 )شيخ 

طوس��ي، 1411ق، ج2، ص711(؛ زيارت ائمه بقيع )ابن المشهدي، ص88(؛ زيارت امين اهلل 

)اب��ن قويه قمي، 1356ق، ص40(؛ زيارت وارث حضرت امام حس��ين7 )همان، 1356ق، 

ص206(؛ زيارت عاشورا )شيخ طوسي، 1411ق،  ج2، ص773(؛ زيارت آل ياسين )طبرسي، 

1403ق، ج2، ص493(؛ زيارت اربعين امام حسين7 )شيخ طوسي، 1411ق، ج2، ص788(؛ 

زيارت جامعه کبيره )صدوق، ج2، ص609 - 617(.

مفهوم و مصداق اهل بيت:

واژه »اهل بيت«، که تركيبي اضافي و مركب از »اهل« و »بيت« اس��ت، به معناي »س��اكنان 

خانه« اس��ت، و هركدام از خاندان که به وس��يله سبب، نس��ب يا دين با صاحب خانه پيوند 

داشته باش��د، »اهل بيت« وي ناميده مي ش��ود )الفراهيدي، 1414ق، ص89؛ احمد بن فارس، 

1404ق، ج1، ص150(. منظ��ور از »اهل بيت« در اصطالح و کاربردهاي اس��المي، اهل بيت 

پيامبر اس��الم9 است )طبرسي، 1333، ج8، ص558؛ ابن عاشور، ج21، ص246(. در سوره 

احزاب ترکيب »اهُل البيت« با خطابي مذکر به کار رفته و بر پايه آن، خداوند اراده کرده است 

تا پليدي را از مصداق هاي آن بزدايد )احزاب، 32 � 34(. دربارة مصداق اهل بيت در آيه فوق، 

ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. اما نظر صائب و نهايي اين اس��ت که مراد از اهل بيت، فقط 

پنج تن: پيامبر اکرم، علي، فاطمه، و حس��ن و حس��ين: )اصحاب کسا( است. اين نظريه بر 

روايت هاي فراوان از منابع شيعه )الکليني، 1389ق، ج1، ص287؛ البحراني، ج4، ص443( و 



فصلنامه فرهنگ زيارت
18

اهل سنت )الشيعباني، 1414ق، ج3، ص285؛ الطبري، 1954، ج22، ص5( مبتني است. حاکم 

َحَسکاني، نويسنده کتاب شواهد التنزيل که از علماي معروف اهل سنت است،  بيش از 130 

حديث در اين زمينه نقل کرده است )حسکاني، 1393، ج2، ص25 به بعد(.

جايگاه اهل بيت: نزد خداوند

بر اس��اس برخي روايات، فضايل اهل بيت قابل ش��مارش نيست )مفيد، 1402، ص91 � 

94(. بارزترين مش��خصه اهل بيت: را مي توان در اين دانست که آنان نزد پروردگار جهان 

منزلت بااليي دارند. اين منزلت و جايگاه رفيع با تعابير مختلف در زيارتنامه هاي معصومين: 

مطرح گرديده که بيان آنها محور اصلي اين مقاله را تشکيل مي دهد.

1. برگزيده خداوند و داراي جايگاه رفيع 

يکي از ويژگي هاي اهل بيت: اين است که آن بزرگواران برگزيده خداوند هستند که با 

ُة اهللِ َو َخالَِصُتُه« )ابن  تعابيري چون: »َصْفَوَة اهللِ )ابن قولويه قمي، 1356ق، ص20 و 43(، »َخاصَّ

َهانِِه...َو  ُكْم بُِبْ المشهدي، ص186( و »اْصَطَفاُكْم بِِعْلِمِه  َو اْجَتَباُكْم بُِقْدَرتِِه َو اْنَتَجَبُكْم بِنُوِرِه  َو َخصَّ

تِِه...« )صدوق، ج2، ص611( در روايات و زيارتنامه ها انعکاس يافته و به معناي برگزيده  ِخَيَ

شدن نزد خداوند است )الفراهيدي، 1414ق، ج7، ص163؛ االصفهاني، 1361ق، مادة »صفو« 

و »خير«(.

در تفسير آيه }َو َسالٌم َعلي  ِعباِدِه الَّذيَن اْصَطفي...{ )نحل، 59(، گفته شده است که مراد از 

»الَِّذيَن اْصَطفي« انبيا و ائمه اطهار: هستند )طيب، 1378ش، ج10، ص164(. خداوند متعال 

در ميان پيامبران، فقط به اهل بيت پيامبر اس��الم، س��الم داده است؛ زيرا مراد از آل ياسين در 

}َسالٌم َعلي  إِلْ ياِسيَن{  )صافات، 130( خاندان مطهر پيامبر اسالم9 هستند )التميمي المغربي، 

1418ق، ج1، ص31(.
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در ميان انبياي الهي7، تنها رسول خاتم9 و خاندانش از جانب خداوند به مقام محمود 

رس��يده اند که رفيع ترين درجات اس��ت و احدي از مخلوقات، حت��ي انبيا و مالئكه  مقربين، 

فِيَعُة َو اْلََقاُم اْلَْحُموُد َو اْلَ�َكاُن اْلَْعُلوُم ِعنَْد اهللِ َعزَّ  َرَج�اُت الرَّ شايس��تگي آن را ندارند. »َو َلُكُم... الدَّ

�ْأُن اْلَكبُِي« )صدوق، ج2، ص616(؛ »اي اهل بيت رس��ول اهلل، براي  اُه اْلَعظِيُم َو الشَّ َو َجلَّ َو اْلَ

شماست مودتي که بر مردم واجب گشت و شما داراي درجه هاي بلند و مقام شايسته، و مکان 

شناخته شده نزد خداوند و داراي منزلت و شأن بزرگ هستيد«.

پيامبر اکرم9 به علي7 فرمودند:

همانا مالئک خدمت گزاران ما هس�تند. اگر ما نبوديم، خداوند آدم و حوا و بهش�ت و 

جهنم و آسمان و زمين را نمي آفريد. ما تسبيح گفتن براي حضرت حق و کلمه توحيد 

را به مالئك آموختيم. چگونه ما از مالئک باالتر نباشيم، در حالي که آنان همه به آدم 

سجده نمودند؟ ولي ما از آن معاف بوديم )صدوق، 1404ق، ج1، ص262 � 263(.

خداوند اين منزلت و مقام واالي پيامبر و اهل بيتش را به همه کائنات معرفي کرده است:

َفُهْم َجالََلة  يٌق َو الَ َش�ِهيٌد... إاِلَّ َعرَّ ٌب َو الَ َنبِيٌّ ُمْرَس�ٌل َو الَ ِصدِّ َحتَّ�ي الَ َيْبَق�ي َمَلٌك ُمَقرَّ

َأْمِرُكْم َو ِعَظَم َخَطِرُكْم َو كَِبَ َشْأنُِكْم. )صدوق، ج2، ص613(.

چندان كه هيچ ملك مقّرب و پيامبر مرسل و صّديق و شهيد... باقي نماند، مگر آنكه 

خداوند متعال جاللت و بزرگي امر ش�ما و عظمت قدر ش�ما و بزرگي شأن شما را به 

ايشان شناسانيد. 

2. عصمت و طهارت

يکي از فضيلت هاي خاندان نبوت7، معصوم بودن آنان از خطاها و گناهان است. 

اين فضيلت، بعد از فرشتگان و انبياي الهي، فقط در شأن اهل بيت پيامبر مطرح گرديده و 

به آنان اختصاص دارد. در زيارت حضرت رسول7 عرضه مي داريم
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ْس�َك  َرِة َلْ ُتنَجِّ �اِمَِة َو اْلَْرَحاِم اْلَُطهَّ َأْش�َهُد َيا َرُس�وَل اهللِ َأنََّك ُكنَْت ُنورًا ِف اْلَْصاَلِب الشَّ

ا )س�يد ابن طاووس، 1367ش، ج2،  ِت ثَِياِبَ مَّ اِهلِيَُّة بَِأْنَجاِس�َها َو َلْ ُتْلبِْس�َك ِمْن ُمْدَلِ  اْلَ
ص608( 

اي رس�ول خدا، گوهي مي دهم که ش�ما نوري بودي در صلب ه�اي بلند و رحم هاي 

پاکيزه، که آلودگي هاي زمان جاهليت ش�ما را آلوده نس�اخت و پوششي از ظلمت و 

تاريکي بر اندام شما نينداخت.

در زيارت جامعه کبيره نيز آمده است:

َلِل َو آَمنَُكْم  وَن  اْلَْعُصوُمون  ...َعَصَمُكُم اهللُ ِمَن الزَّ اِشُدوَن اْلَْهِديُّ ُة الرَّ ُكُم اْلَئِمَّ َو َأْشَهُد َأنَّ

َرُكْم َتْطِهيًا  ْجَس َأْهَل اْلَبْي�ِت َو َطهَّ َنِس َو َأْذَهَب َعنُْك�ُم الرِّ َرُكْم ِم�َن الدَّ ِم�َن اْلِفَت�ِن َو َطهَّ
)صدوق، 1404ق، ج2، ص273(.

گواهي مي دهم که شما امامان، رشديافته و هدايت شده و معصوم هستيد. خداوند شما را 

از لغزش ها نگه داشته و از فتنه ها ايمني بخشيده و از پليدي ها پاک کرده و آلودگي 

)گناه( را از شما اهل بيت دور کرده و شما را پاک ساخته است.

فراوان��ي واژه ه��اي مربوط به عصمت در زيارتنامه ها و تأکيد ب��ر آن در آيات و روايات، 

اين پرس��ش را ايجاد مي کند که کدام ضرورت موجب شده است مسئله عصمت، اين چنين 

پرحجم و گسترده در فرهنگ ديني مورد توجه باشد و به طور مشخص در زيارتنامه ها مطرح 

شود؟ پاسخ هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد که به دو مورد اشاره مي شود:

الف ( اهل بيت: اولياي الهي و رهبران جامعه

�اَلُم َعَل  اهل بيت پيامب��ر، اولياي الهي، رهبران جامعه و صاحبان امر )اولي االمر(اند. »السَّ

ْك�ِر َو ُأوِل اْلَْم�ِر...« )صدوق، ج2،  َأْولَِي�اِء اهلل  )اب�ن قولوي�ه قم�ي، 1389ق، ص302(، »َأْهل الذِّ

ص611(؛ »سالم بر اولياي الهي. سالم بر کساني که اهل ذکر و صاحبان امر هستند«. پشتوانه 

متون زيارتنامه ها، آيات الهي اس��ت. خداوند متعال در قرآن کريم، پيروي مردم از اولي االمر 



شماره29،  زمستان 1395
21

را همانند پيروي از خدا و رس��ول واجب دانسته است: }أطيعوا اهلَل َوأطيعوا الرَّسوَل َوُأولي 

اأَلمِر ِمنُکم...{ )نساء، 59(. شيعيان که »اولوا االمر« را تنها بر اهل بيت تطبيق مي کنند )اسلمي 

الس��مرقندي، 1380ق، ج1، ص247 - 254(، الزمه دس��تور به اطاعت را عصمت ايش��ان از 

خطا دانس��ته اند )صدوق، 1403ق، ص139؛ عالمه حل��ي، 1407ق، ص492 - 494(؛ چراکه 

در اين آيه، وجوب اطاعت از اولي االمر با اطاعت از خدا و رس��ول، يکس��ان، و اطاعتي همه 

جانبه و بي چون و چرا تلقي ش��ده اس��ت. اين مطلب از نظر مسلمانان، حتي برخي از علماي 

اهل س��نت، جز با عصمت رس��ول خدا9 و اولوا االمر، سازگار نيست )مفتيح الغيب، ج 10، 

ص118-  116(. مهم ترين تفاوت ديدگاه شيعه و اهل سنت در موضوع رهبري جامعه، همين 

اس��ت که ش��يعه، امامت را امر الهي و آسماني دانسته، چنين ردايي را جز به قامت انسان هاي 

َماَمَة َعْهٌد ِمَن اهللِ َعزَّ َو َجلَّ َمْعُهوٌد لِِرَجاٍل  معصوم مناس��ب نمي داند. امام صادق7 فرمود: »إِنَّ اْلِ

... «؛ »امامت عهد و پيماني اس��ت از جانب خداي عز و جل كه براي مرداني نامبرده،  ْيَ ُمَس�مَّ

منعقد شده است« )کليني، 1389ق، ج1، ص278(.

آن گاه که خداوند متعال ابراهيم را با اموري چند آزمايش کرد به او فرمود: »تو را پيشواي 

مردم ساختم«. ابراهيم گفت: »از ذريه من نيز كسي امام خواهد شد؟« پروردگار فرمود: »عهد 

اِلِميَن{ )بقره، 124(. انديشمندان  من )امامت( نصيب ظالمان نمي شود: }قاَل اليناُل َعْهِدي الظَّ

ش��يعه، خصوصًا مفّسران قرآن، آيه فوق را دليلي آش��كار بر عصمت رهبران، اعم از پيامبر و 

امام، مي دانند )طبرسي، 1333، ج1، ص380 � 381؛ طباطبايي، 1393ق/1973م، ج1، ص267 

.)268 �

چون او نگهبان ش��ريعت و الگوي مردم براي تعيين خط مشي زندگي است، )الَِنَُّه حاِفٌظ  

��رِع(، پس واجب اس��ت معصوم باش��د. در غير اين صورت هيچ اطمينان و وثوقي براي  لِلشَّ

عبادت خدا و اجراي درست تكاليف الهي نخواهد بود و اين با غرض ارسال دين و پيامبري 

منافات دارد )عالمه حلي، 1407ق، ص364(.
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ب( اهل بيت: عديل قرآن 

رسول اکرم9 در حديث ثقلين - که از احاديث متواتر نزد شيعه و سني است - اهل بيت 

را ِع��دل ق��رآن قرار داد و فرمود: »اي مردم من در ميان ش��ما دو چيز گران بها باقي مي گذارم: 

كتاب خدا و عترتم. تا وقتي كه به آن دو تمس��ك مي كنيد، گمراه نخواهيد ش��د... )ش��يباني، 

1414ق، ج4، ص366؛ قش��يري نيشابوري، 1374ق/1955م، ج5، ص26(. بر اساس تصريح 

قرآن، هرگونه باطل از س��احت کالم الهي بدور اس��ت )فصلت، 42(. قرين قرار گرفتن قرآن 

و اهل بيت در حديث ثقلين، نشانه عصمت اهل بيت و دوري ايشان از هر گونه باطل است 

)مناوي، 1415ق، ج3، ص18 � 19(. بر اين اس��اس فقط آنان بايد معارف قرآن را تبيين كنند 

و بدون حضور معصوم، بهره مندي کامل از قرآن ممكن نيست. در همين راستا، خاندان نبوت 

اَلُم َعَلْيُكْم َيا َتَراِجَمَة َوْحِي  به عنوان بيان کننده حقايق قرآن در زيارتنامه ها معرفي شده اند: »السَّ

اهللِ...« )ابن المشهدي، 1419ق، ص247(.

3. حافظان سر الهي

حضرات معصومين: چون آشنايي به مقام ربوبي کامل دارند و جلوه تام خداوند سبحان 

هس��تند، خداوند، آنان را به عنوان امين و نگهبان اسرار خود برگزيده است. در زيارت پيامبر 

اکرم9 مي خوانيم:

َك.... َة ِمْن َأْهِل َبْيتِِه َأْولَِياُؤَك...َو َحَفَظُة ِسِّ دًا َعْبُدَك َو َرُسوُلَك َو َأنَّ اْلَئِمَّ ...َو َأنَّ ُمَمَّ

]گواهي مي دهم که...[ محمد9 بنده و پيامبر توست، و امامان از اهل بيت او، اولياي 

تو... و نگهبانان راز )ِسّر( تو هستند )سيد ابن طاووس، 1367ش، ج2، ص608(. 

اَلُم َعَلْيَك َيا َحافَِظ ِسِّ اهللِ« )ابن المشهدي،  همچنين در زيارت علي7 نيز آمده است: »السَّ

هُ ...«  ِّ اْلَُص�وِن...« )همان، 1419ق، ص307(، »َفَحِفْظَت ِسَّ 1419ق، ص304(، »َو َحافِ�َظ ال��ِّ

ِه«؛ »خداوند، شما  )همان، 1419ق، ص307(. در زيارت جامعه نيز مي خوانيم: »َو اْختاَرُكم لِِ�ِّ
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اهل بيت را براي رازهايش برگزيده و شما را محرم اسرار خود قرار داده است« )صدوق، ج2، 

ص611(. ابوجارود از امام باقر7 نقل کرد که ايشان فرمودند: »رسول خدا9 در آن بيماري 

كه از دنيا رحلت فرمودند، علي7 را ]نزد خود[ خواند و فرمود:

اي عل�ّي نزدي�ك من بيا ت�ا آن رازي را كه خدا با من در ميان نه�اد و من را در آن 

امين خود قرار داد، به تو بيان کنم و تو را امين خود قرار دهم. آن گاه رسول خدا9 

آن اسرار را به علي7 آموخت و علي7 را امين خود دانست و علي7 نيز به امام 

حسن7، و امام حسن7 نيز به امام حسين7، و امام حسين7 نيز به پدرم7، و 

پدرم  نيز آن اسرار را به من آموخت و من را امين خود قرار داد )صفار قمي، 1404ق، 

ج1، ص377(.

اس��رار در واقع همان امور غيبي هس��تند که در آيات و روايات مطرح شده  است. از آنجا  

که علم غيب مختص ذات مقدس ربوبي اس��ت، تنها افرادي مي توانند از غيب با خبر ش��وند 

که از طرف خداوند متعال مأذون باشند. )کليني، )1389ق(، ج 1، ص256( در لسان روايات، 

اموري چون سرنوشت انسان ها )لقمان، 34(، علوم و معارف اهل بيت: )الحّراني، 1404ق، 

ص310( وجود مقدس حضرت بقية اهلل االعظم/ در ميان حضرات معصومين: از اسرار 

عالم خلقت به شمار آمده است )القمي الرازي، 1401ق، ص55(.

4. مقام شفاعت

علماي فَِرق مختلف اسالمي، درباره حقيقت شفاعت و مشخصات شفاعت کنندگان، و نيز 

کساني که مورد شفاعت واقع مي شوند از ديرباز بحث هاي دامنه داري کرده داده اند.

ش��فاعت، در اصطالح قرآني، انضمام به ديگري از باب ياري خواس��تن اس��ت که شفيع، 

وس��اطت مي کند تا فيضي از جانب خداوند به آن ش��خص برسد )مريم، 87؛ طه، 109؛ نجم، 

26؛ ر.ک: االصفهاني، 1412ق، ص458(.
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دارا بودن مقام شفاعت يکي از فضائل اهل بيت: است. معاوية بن وهب مي گويد: 

نَا بِاْلَوِصيَِّة  نَا بِاْلَكَراَمِة َو َخصَّ ديدم امام صادق7 چنين مناجات مي کرد: »َيا َمْن َخصَّ

�َفاَعَة  ...«؛ »اي کس�ي که مق�ام برگزيدگي و وصايت را مخصوص ما  َو َوَعَدَن�ا الشَّ
ساخته و به ما وعده شفاعت دادي،...« )کليني، 1389ق، ج4، ص582(.

موضوع شفاعت در زيارتنامه ها با تعابير مختلف وارد شده است. برخي زيارتنامه ها وجود 

اين فضلت را مطرح کرده اند: »َانُتم...ُشَفَعاُء َداِر اْلَبَقاِء...«؛ »]اي اهل بيت،[ شما شفاعت کنندگان 

در خانه ابديت هستيد« )صدوق، ج2، ص613(. 

در فرازهاي ديگر درخواست شفاعت از اهل بيت مطرح شده است:

ٌب بُِكْم  ُمْسَتِجٌي بُِكْم َزائٌِر َلُكْم اَلئٌِذ َعائٌِذ بُِقُبوِرُكْم ُمْسَتْشِفٌع إَِل اهللِ َعزَّ َو َجلَّ بُِكْم َو ُمَتَقرِّ

ُمُكْم َأَماَم َطلَِبتِي َو َحَوائِِجي َو إَِراَدِت ِف ُكلِّ َأْحَواِل َو ُأُموِري ....)همان، ج2،  إَِلْي�ِه َو ُمَقدِّ
ص614( 

]اي اهل بيت،[ به ش�ما پناه آورنده و زائر ش�ما هس�تم و شما را در محضر پروردگار 

شفيع قرار مي دهم و به وسيله شما به او تقرب مي جويم و در همه درخواست هايم که 

در همه لحظات عمرم از محضر پروردگار دارم، ش�ما را ]به عنوان آبرومندان درگاه 

الهي[ واسطه قرار مي دهم و جلو مي اندازم. 

در مرحله بعد، مقبول بودن و پذيرفته ش��دن ش��فاعت آنان به ميان آمده است: »َو َلُكُم... 

َفاَعُة اْلَْقُبوَلُة...«؛ »]اي اهل بيت،[ براي شماست رتبه هاي واال... و شفاعت پذيرفته شده...«  الشَّ

)همان، ج2، ص616(.

اين جايگاه واال مرهون عبادت خالصانه، مجاهدت، ايثار و فداکاري پيامبر و خاندان مطهر 

ايشان در راه پروردگار است. در فرازي از زيارت جامعه آمده است:

اُه  فِيَع�ُة َو اْلََق�اُم اْلَْحُم�وُد َو اْلََق�اُم اْلَْعُلوُم ِعنَْد اهللِ َع�زَّ َو َجلَّ َو اْلَ َرَج�اُت الرَّ َو َلُكم ...الدَّ
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َفاَعُة اْلَْقُبوَلة )همانجا(. ْأُن اْلَكبُِي َو الشَّ اْلَعظِيُم َو الشَّ

]اي اهل بيت پيامبر،[ براي شماس�ت رتبه هاي بلند، مقام ستوده شده، و مقامي که نزد 

خداي عز و جل معلوم است، و شان و منزلت بزرگ و شفاعت پذيرفته شده....

ْد ِبِه ٰناِفَلًة َلَك َعسٰي  مراد از مقام محمود همان است كه در آيه شريفه }َو ِمَن َاللَّْيِل َفَتَهجَّ

َأْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمٰقامًا َمْحُمودًا{ )اسراء، 79( به آن اشاره شده است. عياشي در تفسير }َعسي  َأْن 

َيْبَعَثَك َربَُّك َمقامًا َمْحُمودًا{ از امام باقر يا امام صادق8 روايت كرده است كه فرمودند: »ِهي 

فاَعُة«؛ »مراد از مقام محمود، شفاعت است« )اسلمي السمرقندي، 1380ق، ج2، ص314(. الشَّ

5 . دوستان خداوند

محبت به خدا يکي از واالترين مقامات عرفاني اس��ت. به گفته علي7، ش��يرين ترين و 

ُه  نَِّة َو َأَلذَّ دلپذيرترين امر معنوي نزد اهل معرفت، محبت به خداوند است: »إِنَّ َأْطَيَب َشْ ٍء ِف اْلَ

بُّ ِف اهللِ...«؛ »خوش��بوترين و لذيذترين چيزها در بهشت، دوستي خداي تعالي  ُحبُّ اهللِ َو اْلُ

اس��ت...« )منس��وبه به امام صادق7، 1401ق، ص195(. از همي��ن رو، محبت به خداوند و 

محبوبيت نزد باري تعالي، يکي ديگر از ويژگي هاي حضرت رس��ول و خاندان مکرم ايش��ان 

اَلُم َعَلْيَك َيا  اَلُم َعَلی َرُس�وِل اهللِ السَّ در زيارتنامه هاس��ت. در زيارت رسول خدا آمده است: »السَّ

�اَلُم َعَلْيَك َيا َصْفَوَة اهللِ...«؛ »س��الم بر فرستاده خدا، سالم بر تو اي محبوب خدا،  َحبِيَب اهللِ السَّ

س��الم بر تو اي برگزيده خدا« )کليني، 1389ق، ج4، ص552(، و در زيارت حس��ين بن علي 

�اَلُم َعَل�ی ُأَمنَاِء اهللِ َو  �اَلُم َع�َل َأْولَِي�اِء اهللِ َو َأْصِفَيائِِه،  السَّ و ي��اران با وفايش عرض مي کنيم: »السَّ

َأِحبَّائِهِ ...«؛ »س��الم بر اولياي خدا و برگزيده هاي او، سالم بر امين هاي خداوند و دوستان او« 

)همان، 1389ق، ص579(.

همچنين در زيارتنامه اي که به طور مشترک براي همه ائمه: وارد شده است، مي گوييم: 

�اَلُم َع�َل ُأَمنَ�اِء اهللِ َو َأِحبَّائِه ...«؛ »س��الم بر اولياي خدا و  �اَلُم َع�َل َأْولَِي�اِء اهللِ َو َأْصِفَيائِ�ِه السَّ »السَّ
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برگزيده هاي او، سالم بر امين هاي خداوند و دوستان او« )شيخ مفيد، 1413ق، ص205(.

با توجه به نکات مزبور، پيامبر و اهل بيت طاهرينش: دوس��تان خداوند هس��تند. اين 

دوستي امري دو طرفه است؛ هم خداوند به آنان محبت دارد و هم آنان باالترين درجه عشق 

و محب��ت اله��ي را در دل خود دارند؛ چرا که: »َو اَل ُيِبُّ اهللَ َتَعاَل إاِلَّ َم�ْن َأَحبَُّه اهللُ...«؛ »خدا را 

دوست نمي دارد، مگر کسي که خداوند او را دوست داشته باشد )منسوب به امام صادق7، 

1401ق، ص194(. اهمي��ت محبت به خدا و محبوبيت نزد پروردگار آن گاه بيش��تر روش��ن 

مي ش��ود که بدانيم، محبت به خدا تنها چيزي اس��ت که پيامبر به آن افتخار مي کرده اس��ت 

)الهاللي العامري، 1405ق، ج2، ص888؛ بخاري، ج6، ص91(.

6 . آمد و رفت مالئک نزد اهل بيت:

پيامبر اسالم9 وحي را به طور مستقيم از جبرئيل دريافت مي کرد. اما سخن در اين است 

که رابطه اهل بيت و خاندان پيامبر با وحي چگونه بوده است. آيا وحي به ائمه اطهار: نيز 

نازل ش��ده است؟ آنچه مسّلم است، فرشتگان، نزد اهل بيت: رفت و آمد داشته اند و خانه 

آنان محل هبوط و نزول وحي الهي بوده است. 

َساَلِة َو ُمَْتَلُف اْلَاَلئَِكِة«؛  ِة َو َمْوِضُع الرِّ ا َأْهَل اْلَبْيِت  َشَجَرُة النُُّبوَّ امير المؤمنين، علي7 فرمود: »إِنَّ

»ما خانواده، درخت نبوت و محل رسالت و آمد و شدگاه فرشتگان هستيم« )کليني، 1389ق، 

ج1، ص221(. روايات��ي نيز وج��ود دارد مبني بر اينکه ائمه اطهار ُمَح��دَّث بوده اند و جناب 

جبرئيل به حضور حضرت زهرا3 مي رس��يده و مطالبي را به ايش��ان عرضه مي داشته است 

)همان، 1389ق، ج1، ص221، 240 و 270((.

در زي��ارت جامع��ه نيز فرازي وجود دارد که تصريح مي کن��د اهل بيت: محل رفت و 

َساَلِة َو ُمَْتَلَف اْلَاَلئَِكِة َو َمْهبَِط  ِة َو َمْوِضَع الرِّ اَلُم َعَلْيُكْم َيا َأْهَل َبْيِت النُُّبوَّ آمد فرشتگان بوده اند. »السَّ

اْلَوْحي ...«؛ »س��الم بر ش��ما خانواده پيامبر که محل رسالت و آمد و شدگاه فرشتگان و محل 
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هبوط و نزول وحي هستيد« )همانجا(. 

اما اينکه منظور از آن چيست؟ چند جواب مطرح شده است. اما نظر صائب اين است که 

بگوييم خاندان پيامبر خودشان مهبط وحي هستند؛ ولي نه وحي تشريعي كه با ختم شريعت 

ُمنافي باشد؛ بلكه وحي تبييني؛ يعني پيامبر اكرم9 از طريق وحي، تشريع شريعت مي كرد و 

ائمه دين: از طريق وحي، تبيين ش��ريعت مي كنند. طبيعي است كساني كه حقايق قرآن را 

براي مردم بيان مي كنند، بايد با فرستنده قرآن ارتباط مستقيم داشته باشند.

امام کاظم7 فرمود:

َماِم َفَعَرَض َذلَِك َعَلْيِه َو إِنَّ ُمَْتَلَف اْلَاَلئَِكِة  بُِطُه إاِلَّ َبَدَأ بِاْلِ بُِطُه اهللُ ِف َأْمٍر َما ُيْ َما ِمْن َمَلٍك ُيْ

ِمْن ِعنِْد اهللِ َتَباَرَك َو َتَعاَل إَِل َصاِحِب َهَذا اْلَْمِر )همان، 1389ق، ج1، ص394(.

فرش�ته اي نيس�ت كه خداوند براي امري به زمين فرو فرستد، مگر اينكه ابتدا نزد امام 

آيد و آن امر را به او عرضه كند، و رفت و آمد مالئكه از نزد خداي تبارك و تعالي، 

به سوي صاحب اين امر است.

بنابراين ائّمه اطهار: مهبط وحي و مختلف المالئكه هستند؛ فرشتگان بر آنان نازل  شده 

و حقايق و اس��راري را كه به تبيين وحي مربوط اس��ت از جانب خدا به آنها القا مي كنند. در 

روايات آمده است: هر روز و هر ساعت قلب امام از اسرار عالم باخبر مي شود؛ »َيْومًا َبْعَد َيْوٍم 

َو َساَعًة َبْعَد َساَعٍة« )همان، 1389ق، ج1، ص225(. مالئک خصوصًا در شب قدر خدمت امام 

زم��ان] نزول دارند. در اين نزول برنامه ريزي كلي بندگان خدا و علم كلي به مقدرات عباد 

تا سال آينده به مالئك تحويل داده مي شود و همه امور بندگان به دست امام بر مالئکه عرضه 

مي شود )القمي، 1404ق، ج1، ص431(.

7. تجلي حق و معيار حقيقت 

انسان، داراي هر مذهب و عقيده اي که باشد، تنها با حق اقناع مي شود. انسان فطرتًا جوياي 
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واقعيت هاس��ت و امور غير واقعي هرگز جان تش��نه او را سيراب نمي کند. ازاين رو خداوند 

متعال افرادي را به عنوان ترازوي س��نجش حق در جامعه معين کرده اس��ت تا راهنماي مردم 

به سوي واقعيت هاي جهان هستي باشند. يکي از فضيلت هاي پيامبر اسالم9 و خاندان پاک 

ايش��ان، که در روايات و زيارتنامه ها بدان پرداخته ش��ده، اين است که آنان حق هستند؛ منش 

و خط مش��ي آنان در همه عرصه ها بر مدار حق اس��ت؛ حقيقت را متجلي مي کنند و از باطل 

به دورند.

ح��ق، در لغت به معناي وجوب و ثبوت )المص��ري، 1410ق، ج3، ص255 � 256، ذيل 

»حق��ق«(، مطابق��ت و موافقت )االصفهان��ي، 1412ق، ص246؛ مصطف��وي، 1360ش، ج2، 

ص262، ذيل »حق«( و درس��ت و س��زاوار آمده اس��ت )نثر طوبي، ص181(، و در اصطالح، 

قدرت و امتيازي اس��ت كه از طرف قانون به ش��خصي داده ش��ده اس��ت )لنگرودي، 1394، 

ص216، ذيل »حق«؛ افشاري راد و آقابخشي، 1389، ص372 � 373(.

اگر کلمه حق به ذات باري تعالي اضافه شود )حق اهلل(، در روايات و زيارتنامه ها به معناي 

اطاع��ت و عبادت پروردگار )کليني، 1389ق، ج4، ص570( واجبات و تکاليف بدني )همان، 

1389ق، ج3، ص289(، واج��ب مالي مثل زکات و... )همان، 1389ق، ص536 و559( حدود 

الهي آمده است. اما اگر به تنهايي به کار برده شود )الحق( يا به غير لفظ »اهلل« اضافه شود، مثل 

»حق الرسول«، »حق اهل بيت« و...، در اين صورت کاربردهاي ذيل را دارد: 

الف( حق از اسماي حسناي الهي

يکي از کاربردهاي لفظ حق اين اس��ت که كلمه  حّق از اس��ماي مقّدس خداوند اس��ت. 

...{؛  خداوند متعال در چند جاي قرآن درباره خودش فرموده اس��ت: }ٰذِلَك ِبَأنَّ َاهلَل ُهَو َاْلَحقُّ

»]همه[ اين ]امور[ براي اين اس��ت که ]بدانيد[ خدا همان حق است... )حج، 6، 62؛ نور، 25؛ 

لقمان، 30(؛ يعني ذات اقدس اهلل جّل جالله، حّق به معناي واقعي كلمه اس��ت که هس��تي و 
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ثبات و بقا عين ذات اوست، پيامبر و اهل بيت مطهرشان، بيان کننده حق براي جهانيان اند. در 

...«؛ »سالم بر تو که زبان ]گوياي[ حق  قِّ �اَلُم َعَلْيَك َيا لَِس�اَن اْلَ زيارت علي7 مي گوييم: »السَّ

هستي« )ابن المشهدي، 1419ق، ص305(.

ب( حق به معناي شريعت 

واژه حق، در بس��ياري از زيارتنامه ها در معناي ش��ريعت اسالم و تعاليم دين به کار رفته 

اس��ت. در زيارت موال أميرالمؤمنين � صلوات اهلل عليه � در خصوص پيامبر اس��الم9 آمده 

...«؛ »گواهي مي دهم که  �قِّ قِّ ِم�ْن ِعنِْد اْلَ ُه َرُس�وُلَك َو َخاَتُم النَّبِيِّ�َي، جاَء بِاْلَ اس��ت: »َو َأْش�َهُد َأنَّ

حضرت محمد9، فرستاده تو و پايان بخش انبياست که حق )شريعت اسالم( را از سوي حق 

]براي مردم[ آورد« )همان، 1419ق، ص303(.

تاريخ نشان مي دهد خاندان گرامي پيامبر زندگي خود را صرف تبيين حقايق و معارف دين 

نمودند و جان شريف خود را فداي حق کردند. در زيارت آل ياسين خطاب به حضرت ولي 

ِه...«؛  �الُم َعَلْيَك يا َخليَفَة اهللِ َوناِصَ َحقِّ عصر/ عرضه مي داريم: »َس�الٌم َعل  آِل ياس�ي... السَّ

»سالم بر آل ياسين.... سالم بر تو اي جانشين خدا و ياور حق،...« )همان، 1419ق، ص569(.

ج( حق به معناي تکليف و وظيفه

در برخي از زيارتنامه ها، حق به معناي وظيفه و تکليفي اس��ت که بر عهده معصومين: 

بوده است و آنان موظف به انجام آن بوده اند. در زيارت رسول خدا9 ضمن اداي احترام به 

ساحت مقدش رسول خدا9 و بيان خدمات ارزشمند آن حضرت مي گوييم

قَّ الَِّذي َكاَن َعَلْيَك  ْيَت اْلَ ِميَلِة َو َأدَّ َس�نَِة اْلَ ْكَمِة َو اْلَْوِعَظِة اْلَ ...َو َدَعْوَت إَِل َس�بِيلِهِ  بِاْلِ

)سيد ابن طاووس، 1367ش، ج2، ص605؛ ابن قولويه قمي، 1356ق، ص15(.

]م�ردم را[ ب�ه راه خدا فراخواندي از روي حکمت و پند و اندرز نيکو و ادا کردي آن 
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وظيفه اي را که بر تو بود.  

د( حق به معناي واقعيت در مقابل باطل 

در اين کاربرد، حق به همان معناي لغوي، يعني درست، شايسته و مطابق با واقع بودن به 

کار رفته است. در چند فراز از زيارت علي7 مي خوانيم:

ْيَطاُن َحّقاً؟...  َل َلُكُم الشَّ نَا َحّقًا َو ِصْدقًا، َو ُننَاِدي: َهْل َوَجْدُتْم َما َسوَّ َو َنِجُد َما َوَعَدَنا َربُّ
)ابن المشهدي، 1419ق، ص309(

ما آنچه را خداوند وعده داده بود حق و درست يافتيم، و به شما )مخالفان علي7( ندا 

مي دهيم که آيا شما نيز وعده هاي شيطان را درست يافتيد؟! 

َو َأْشَهُد َأنَّ َدْعَوَتَك َحقٌّ َو ُكلَّ َداٍع َمنُْصوٍب  ُدوَنَك َباطٌِل... َمَضْيَت َعَل َيِقٍي َلْ ُتْؤثِْر َعًمي 

َعَل ُهًدي َو َلْ َتِْل ِمْن َحقٍّ إَِل َباطٍِل َأْشَهُد َأنََّك.. )کليني، 1389ق، ج4، ص570(.

گواهي مي دهم که دعوت تو ]مردم را به سوي دين خدا[ درست است. همه گماشتگان 

براي دعوت، غير از تو باطل هستند... تو بر مبناي يقين حرکت کردي، کوري را بر 

هدايت ترجيح ندادي. هرگز از واقعيت به سوي باطل ميل نکردي. 

ـ ( حق به معناي منزلت واال نزد پروردگار ه

يکي از پرکاربردترين معاني واژه حق درباره پيامبر و اهل بيت طاهرين: اين است که آن 

بزرگواران، داراي حق واليت و رهبري، شفاعت از گنهکاران، واجب االطاعه بودن و... هستند 

و بدين جهت، استحقاق تکريم و احترام دارند و مردم بايد از آنان پيروي کنند و حقوقشان را 

محترم بشمارند. ازاين رو در زيارتنامه ها بر شناخت حقوق اهل بيت: تأکيد فراوان شده و 

منکر و ضايع کننده آن بسيار نکوهش شده است. 

در زيارت رسول اکرم9 مي گوييم:
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َك ُمِقّرًا بَِفْضلَِك ُمْس�َتْبِصًا بَِضاَلَلِة َمْن  ي َيا َرُس�وَل اهللِ ُزْرُتَك َعاِرف�ًا بَِحقِّ بِ�َأِب َأْن�َت َو ُأمِّ

َخاَلَفَك َو َخاَلَف َأْهَل َبْيتَِك... )سيد ابن طاووس، 1367ش، ج2، ص605(.

پ�در و م�ادرم به فدايت اي رس�ول خدا، زي�ارت کردم تو را در حال�ي که حقت را 

مي شناس�م و به فضيلتت اقرار دارم؛ به گمراهي مخالفين تو و مخالفين خاندانت آگاه 

و بينا هستم. 

در زيارت علي7 نيز مي خوانيم:

َك، ُمَواٍل ِلَْولَِيائَِك، ُمَعاٍد  َك َو َعاَلنَِيتَِك، َكافٌِر بَِمْن َأْنَكَر َفْضَل�َك َو َجَحَد َحقَّ ُمْؤِم�ٌن بِِ�ِّ

َك، ُمِقرٌّ بَِفْضلَِك... )ابن المشهدي، 1419ق، ص208( ِلَْعَدائَِك، َعاِرٌف بَِحقِّ

]يا علي، به امور[ آشکار و نهانت ايمان دارم. کسي را که فضيلت و حق تو را منکر 

ش�ود نمي پذيرم. دوست دار دوستان و دشمن دشمنانت هستم. جايگاه و منزلت تو را 

مي شناسم و به فضيلت و برتري ات اذعان دارم.

ما ش��يعيان بر اين باوريم که رس��ول اعظم9 و اهل بيت طاهرينش جز حق نمي بينند و 

جز حق نمي گويند. بر همين اس��اس، رس��ول خدا9 از ابتداي بعثت تا وقت رحلت، در هر 

موقعيت و زمان مناسب، مي كوشيد حق بودن دين خدا و معارف قرآن و همچنين حق بودن 

خان��دان مطهر خ��ود را براي مردم بيان کند. آن حضرت در مناس��بت هاي مختلف، حضرت 

علي7 را محور حق معرفي کرد. اين جمله را نه تنها راويان ش��يعه، بلكه راويان س��ّني نيز از 

...«؛ »علي با حّق است و  قُّ َمَع َعِلٍّ قِّ َو اْلَ رسول خدا9 نقل كرده اند كه مي فرمود: »َعِلٌّ َمَع اْلَ

حق نيز با علي اس��ت« )القمي الرازي، 1401ق، ص20؛ دينوري، 1388، ج1، ص73؛ هيثمي، 

1402ق/1982م، ج7، ص236(.

اي��ن هم��ه تأکيد بر حق بودن خاندان نب��وت، به ويژه علي7، براي اين بوده اس��ت که 

شناخت حق از باطل در عرصه هاي مختلف زندگي، و نصب العين قرار دادن آن بسيار دشوار 

است. خداي متعال، پيامبران و اوصياي آنها را در همه زمان ها پرچم داران حق براي بشر قرار 
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داده اس��ت. پرچمي که در مکتب نوراني اس��الم، همه انس��ان ها را به سوي حقيقت رهنمون 

مي شود، با دستور خدا و توسط پيامبر اسالم به دست دوازده امام معصوم سپرده شده است. 

در زيارت جامعه خطاب به اهل بيت: عرض مي كنيم:

ْفُق َو َقْوُلُكْم ُحْكٌم َو َحْتٌم َو َرْأُيُكْم ِعْلٌم َو ِحْلٌم َو َحْزم ...  ْدُق َو الرِّ قُّ َو الصِّ َو َش�ْأُنُكُم اْلَ
)صدوق، ج2، ص616(.

همراهي با واقعيت و صداقت و مدارا با مردم از منزلت هاي شماست. سخن شما دستور 

خدا و قطعي است. نظر شما از روي دانش و بردباري و احتياط است. 

زيارت معصومين براي شناخت و يادآوري اين حق است؛ چنان که در چند فراز از زيارت 

جامعه اهل بيت: خطاب به آنان عرض مي کنيم: 

ُكْم ُمِقرٌّ بَِفْضلُِكم  )همان، ص614(. ْقُتْم ُمْبطٌِل لَِا َأْبَطْلُتْم ُمطِيٌع َلُكْم َعاِرٌف بَِحقِّ ٌق لَِا َحقَّ ُمَقِّ

ح�ق مي دان�م هر چه را كه ش�ما حق مي دانيد. باطل مي دانم هر چه را كه ش�ما باطل 

مي دانيد. پيرو شما هستم. حق  شما را مي شناسم و به فضيلتتان اقرار مي کنم.
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