واکاوي آموزههاي کالمي در

زيارتنامه اربعين امام حسين

7

جواد جعفري٭

چکيده

زيارت اربعين حضرت اباعبداهلل ،7که در کالم امام حسن عسکری 7از نشانههای شيعه خوانده
شده ،در کتابی معتبر و با سندی معتبر از امام صادق 7به ما رسيده است .بررسی بخشهايی از اين
زيارتنامه با نگاهی کالمی روشن میکند که موضوعات عقيدتی مطرح شده در آن را میتوان در سه محور
بيان کرد :محور نخست نشانههای امام ،7شامل از خاندان امامت بودن ،پاکزاد بودن ،صاحب ميراث
پيامبران :بودن و داشتن عصمت و برتری و علم و ايمان و شجاعت؛ محور دوم نقش امام 7شامل
هدايت کردن مردم و حفظ دين الهی؛ محور سوم وظيفه مردم در برابر امام 7شامل تولی و تبری ،اعتقاد
به حتمی بودن وعده الهی برای ياری امام ،7همچنين اعتقاد به غيبت و رجعت امامان .:البته با
کاوشی بيشتر میتوان مفاهيم بيشتری را يافت که اميد است اين راه ادامه يابد.
واژگان کليدي :زيارتنامه اربعين ،نشانه امامت ،نقش امام ،وظايف امت نسبت به امام

٭ .عضو گروه کالم و معارف پژوهشکده حج و زيارت.
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مقدمه
روز بيستم ماه صفر هر سال مصادف است با اربعين شهادت سيد و ساالر شهيدان حضرت
ابا عبداهلل الحســين .7اين روز نزد شيعيان اهميت بسزايي دارد .امام حسن عسکري 7در
حديثي فرمودند:

ات ا ُْل ْؤ ِم ِن َخْس ص َل ُة َْ ِ
البِ ِ
ني َو التَّخَ ت ُُّم ِف ا ْل َي ِم ِ
ني َو َت ْع ِف ُري َْ
ني
ني َو ِز َي َار ُة ْالَ ْر َب ِع َ
َع َل َم ُ
ال ْمس َ
ٌ َ
ال ْه ُر ِ
َو َْ
الر ِحي ِم (طوسی1407 ،ق ،ج ،6ص.)52
الر ْح ِن َّ
ب بِ ْس ِم اللَِّ َّ

مؤمن پنج نشانه دارد :پنجاه رکعت نماز ،زيارت اربعين ،انگشتر به دست راست داشتن،

سر بر مهر نهادن و بلند گفتن ب ِ ْس ِم اللَّ ِ الر َّْحمنِ الرَّ ِحي ِم.

بنا به فرموده امام ،7يکي از نشانههاي انسان مؤمن زيارت اربعين است .در مورد اين که
ين» چيست؟ حضرت آيتاهلل جوادي آملي ميآورد:
منظور از واژه «زِيَا َرُة الَْ ْربَعِ َ
مراد از زيارت اربعين ،زيارت چهل مؤمن نيســت؛ زيرا اين مسئله اختصاص به شيعه
ندارد و نيز «الف و الم» در کلمه «االربعين» ،نشان ميدهد که مقصود امام عسکري،7
اربعين معروف و معهود نزد مردم است (جوادي آملي1395 ،ش ،ص.)227

يعني منظور از زيارت اربعين ،زيارت کردن امام حســين 7در روز چهلم شهادت ايشان
اســت .اهميت زيارت اربعين ،تنها به اين نيست که از نشانههاي ايمان است؛ بلکه طبق اين
روايت ،در رديف نمازهاي واجب و مستحب قرار گرفته است.
اربعين امام حسين 7از ديرباز ميان شيعيان معتبر بوده است .شيخ طوسي در کتاب مصباح
المتهجد ،که تقويم مورد نظر شــيعه درباره ايام سوگ و شادي و دعا و روزه و عبادت است،
ذيل ماه «صفر» مينويسد:
در روز بيســتم ماه صفر ،حرم امام حسين 7از شام به مدينه پيامبر 9بازگشتند و
اين روز ،روزي است که جابر بن عبداهلل انصاري ،صحابي رسول اهلل ،9براي زيارت
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قبر حضرت اباعبداهلل ،7از مدينه به کربال رسيد .ايشان نخستين کسي است که قبر
آن حضرت را زيارت کرد .در اين روز ،زيارت امام حسين 7مستحب است و آن،
زيارت اربعين است.

شيخ طوسي پس از اين سخن ،حديثي را که در اول مقدمه بيان شد ،آورده است و سپس
متن زيارت اربعين را با سند خود از امام صادق 7نقل کرده است.
زمان دقيق مرسوم شدن پيادهروي براي زيارت اربعين معلوم نيست .اما چنانکه گفته شد،
شــيخ طوسي ،عالم بزرگ شــيعي قرن پنجم ،يعني نزديک به هزار سال پيش ،درباره زيارت
اربعين ،مطالب ياد شده را در کتاب خود آورده است .ازاينرو ميتوان گفت شيعيان از زماني
بســيار دور به حرمت اين روز ،زيارتنامه را ميخواندهاند و اگر ميتوانستند ،مانند جابر ،بر
مزار امام حسين 7گرد ميآمدند و آن امام را زيارت ميکردند .اين سنت تا امروز در عراق
با قوت برپاست و ميليونها شيعه عراقي و غير عراقي در اين روز بر سر مزار امام حسين7

جمع ميشوند.

سند زيارتنامه اربعين
چنانکه گذشت ،شيخ طوسي در کتاب تهذيب االحکام ،که از کتب اربعه و از معتبرترين
کتابهاي حديثي شيعه است ،اين زيارتنامه را نقل کرده است .شيخ طوسي سند زيارتنامه را
نيز چنين نقل ميکند:

َ
حدَ ال َّت َّل ُعك َ ِ
ي َق َال َحدَّ َثنَا
جا َع ٌة ِم ْن َأ ْص َحابِنَا َع ْن َأ ِب ُم ََّم ٍد َه ُار َ
ْب ِّ
وس ْب ِن َأ ْ َ
بنَا َ َ
ون ْب ِن ُم َ
أ ْخ َ َ
ال َس ِ
ــن َع ِ ُّل ْب ُن ُم ََّم ِد ْب ِن َم ْس َعدَ َة َو َْ
ُم ََّمدُ ْب ُن َع ِ ِّل ْب ِن َم ْع َم ٍر َق َال َحدَّ َثنِي َأ ُبو َْ
ال َس ُن ْب ُن َع ِ ِّل
الم ِل َق َالَ :ق َال ِل مو َلي الص ِ
ْب ِن َف َّض ٍ
اد ُق
ان ْب ِن ِم ْه َر َ
ان ْب ِن ُم ْسلِ ٍم َع ْن َص ْف َو َ
ال َع ْن َس ْعدَ َ
َ ْ َ َّ
ان َْ َّ
ُور ِعنْدَ ْارتِ َفا ِع الن ََّه ِار َو َت ُق ُ
الس َل ُم َع َل َو ِ ِّل اللَِّ...
ات اللَِّ َع َل ْي ِه ِف ِز َي َار ِة ْالَ ْر َب ِع َ
َص َل َو ُ
ول َّ
ني َتز ُ
(طوسی1407 ،ق ،ج ،6ص.)113
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ايشان مينويسد« :گروهي از ياران ما (شيعيان) اين زيارتنامه را از هارون بن موسي تلعکبري
براي من نقل کردهاند» .طبق تحقيق مرحوم اردبيلي ،بزرگاني مانند شيخ مفيد و ابن غضائري
جزء اين «گروهي» هستند که براي شيخ طوسي حديث را نقل کردهاند (اردبيلي1403 ،ق ،ج،2
ص .)308ازاينرو گروه (جماعة) به لحاظ رجالي معتبر است.
راوي بعدي« ،هارون به موســي تلعکبري» است .نجاشي 1و شيخ طوسي 2ضمن توثيق او،
به جاللت و عظمت ايشان نيز گواهي دادهاند.
راوي بعدي «محمد بن علي بن َم ْع َمر» اســت .شيخ طوسي در کتاب خود از وي نام برده

و هر چند به توثيق ايشــان اشاره نکرده است ،بيان ميدارد که وي شيخ اجازه جناب هارون
بن موسي اســت 3.مرحوم مامقاني نيز ميگويد شيخ اجازه بودن ،دست کم به «حسن» بودن
شخص داللت دارد 4.ازاينرو ميتوان وي را نيز راوي معتبري دانست.
راويان بعدي مشترکًا «علي بن محمد بن مسعده» و «حسن بن علي بن فضال» هستند؛ هر
چند راوي اول مجهول است و سخني در مورد وي گفته نشده ،اما حسن بن علي بن فضال،
فرد ثقهاي است (طوسي1373 ،ش ،ص .)354ازاينرو مجهول بودن علي بن محمد بن مسعده
ضرري به اعتبار سند نميزند.
راوي بعد «سعدان بن مسلم» است .وي توثيق صريح ندارد؛ اما نجاشي گفتهاست صاحب
کتابي بوده که گروهي آن را نقل کردهاند (نجاشــي1362 ،ش ،ص .)193شيخ طوسي يکي از
راويان اصلي وي را صفوان بن يحيي معرفي کرده است (طوسي ،1373 ،ص .)226در کتاب
کافــي نيز محمد بن ابيعمير از وي روايت کرده اســت (کليني1362 ،ش ،ج ،1ص .)178با
 .1کان وجها في أصحابنا ،ثقة ،معتمدا ال يطعن عليه (نجاشی1365 ،ش ،ص.)439

 .2جليل القدر ،عظيم المنزلة ،واسع الرواية ،عديم النظير ،ثقة (طوسی1373 ،ش ،ص.)449

 .3سمع منه التلعكبري سنة تسع و عشرين و ثالثمائة و له منه إجازة (طوسی1365 ،ش ،ص.)442

علي بن مع ّمر الكوفي ...اقول ظاهره كونه اماميا و اقل مرتبة شيخوخة اإلجازة الحسن (مامقانی ،بیتا ،ج،3
 .4مح ّمد بن ّ
ص.)160
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توجه به اينکه صفوان و ابن ابيعمير تنها از افراد ثقه نقل حديث ميکردند ،معلوم ميشود که
سعدان بن مسلم نيز ثقه است.
راوي آخر نيز «صفوان بن مهران» اســت که زيارت اربعين را از امام صادق 7نقل کرده

است .نجاشي وي را توثيق کرده است (نجاشي1365 ،ش ،ص.)198

با توجه به امامي و معتبر بودن راويان سند ،معلوم ميشود زيارتنامه اربعين امام حسين7

از نظر علم رجال ،داراي سند معتبر است.

آموزههای کالمی در فرازهای زيارتنامه
پس از بررســي و اثبات اعتبار ســند زيارتنامه ،به واکاوي آموزههاي کالمي در محتواي

زياتنامه اربعين ميپردازيم و آنها را در سه محور ارائه ميکنيم.
محور اول :نشانههای امامت

راهها و نشــانههايي که براي شــناخت امام برحق از مدعيان دروغين اين منصب الهي در

زيارتنامه اربعين آمده است ،عبارتاند از:
 .1تعلق به خاندان امامت

يکي از نشانههاي امامت که در روايات آمده از خاندان نبي گرامي اسالم 9بودن امام7

اســت .عالمه مجلسي مينويسد« :از شــرايط امامت نزد اماميه ،هاشمي بودن امام 7است»
(مجلسي ،بيتا ،ج ،1ص.)41
در زيارتنامه اربعين نيز ،به عنوان فرزند رســول خدا 9به ايشان سالم ميکنيم و گواهي
ميدهيم که ايشان از نسل اين خاندان پاک هستند:

ِ
ِ
ِ
ِ
الس َ
ــا ُم َع َل ْي َك َيا ا ْب َن
ال َّل ُه َّم إِ ِّن َأ ْش َ
ــهدُ َأ َّن ُه َول ُّي َك َو ا ْب ُن َول ِّي َك َو َصف ُّي َك َو ا ْب ُن َصف ِّي َكَّ ...
هلل الس َلم ع َلي َك يا ابن سي ِد ْالَو ِصي ِ
ِ
اء.
ْ َ
َر ُسول ا ِ َّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ِّ
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ولي تو است و
ولي تو و فرزند ّ
خدايا من گواهي ميدهم حقيقتًا او (امام حسينّ )7
برگزيده تو و فرزند برگزيده تو است . ...سالم بر تو اي فرزند رسول اهلل ،9سالم بر
تو اي فرزند سرور جانشينان (امام علي.)7
در ادامه ،شــهادت ميدهيم که ديگر امامان :نيز از نسل امام حسين 7هستندَ « :و َأ ْش َهدُ

َأ َّن ْالَئِ َّم َة ِم ْن ُو ْل ِد َك»؛ «گواهي ميدهم امامان ،از فرزندان شما هستند».

به دليل روايت پيامبر ،9که مورد پذيرش اهل تســنن نيز هســت ،بســياري از مذاهب

اسالمي ،قريشي بودن امام 7را قبول دارند .پيامبر اسالم 9فرمودُ « :ك ُّل ُه ْم ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ش» (بخاري،

1422ق ،ج ،9ص.)81
 .2طهارت مولد

نشانه ديگري که در روايات براي شناسايي امام 7بيان شده ،اين است که امام 7بايد از
ب ميگويد :به امام صادق7
نسلي طيب و پدر و مادري طاهر متولد شده باشد .معاوية بن وه 

عرض کردم« :نشان امام چيست؟» ايشان چند نشانه فرمودند؛ از جمله فرمود« :طهارة الوالدة»

(کليني1362 ،ش ،ج ،1ص .)285امام باقر 7هم ،ده نشانه براي امام7شمردند و نشانه اول
را چنين فرمودند« :يولد مطهرًا» (همان1362 ،ش ،ج ،1ص.)388
در زيارت اربعين در مورد اين نشانه چنين گواهي ميدهيم:

ال ِ
ــام ِة و ْالَرحا ِم ال َّط ِ
ب َّ ِ
ْت نُور ًا ِف ْالَ ْص َل ِ
ــك َْ
اه َر ِة َل ْ ُتن َِّج ْس َ
ــهدُ َأن َ
اهلِ َّي ُة
َّك ُكن َ
َأ ْش َ
الش َ َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اج َت َب ْي َت ُه بِطِ ِ
يب ا ْل ِو َل َد ِة.
اباَ ...و ْ
بِ َأن َْجاس َها َو َل ْ ُت ْلبِ ْس َك ا ُْلدْ َل َّم ُت م ْن ث َي ِ َ
گواهي ميدهم حقيقتًا شــما نوري در تيرههاي ســرفراز و زهدانهاي پاک بوديد.
جاهليت با ناپاکياش شــما را نيالود و ســياهيها و تاريکيهاي سخت نتوانست از
لباسهايش بر شما بپوشاند[ ...خدايا ]،تو او را به پاکي تولد برگزيدي.
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 .3صاحب ميراث پيامبران:

يکي از نشانههاي شناخت امام ،7وجود ميراث پيامبران :نزد امام بر حق است .پيامبر

ْت مستَودع مو ِار ِ
يث ْالَ ْنبِ َياء»؛ (ابن بابويه1376 ،ش ،ص)306
اسالم 9به امام علي 7فرمودَ « :أن َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ

«تو وديعهدار ميراث پيامبراني» .امام باقر 7نيز ،در ضمن بيان اوصاف امام ،7فرمود« :ن َْح ُن
مســتَودع مو ِار ِ
يث ْالَ ْنبِ َياء»؛ (همو1395 ،ق ،ج ،1ص)206؛ «ما امامان کساني هستيم که ميراث
ُ ْ ْ َ ُ ََ

پيامبران نزد ما به امانت نهاده شده است».

نقل کردهاند امام حسن 7در لحظات آخر ،مواريث پيامبران :را به امام حسين 7تسليم
کرد (مسعودي1384 ،ش ،ص .)165وقتي هارون دستور داد تا امام موسي کاظم 7را از مدينه
بياورند ،امام فرزند خويش امام رضا 7را خواند و مواريث پيامبران :را به ايشان به امانت
سپرد (همان1384 ،ش ،ص.)205
در زيارتنامه اربعين نيز به اين نشانه اشاره شده است ،آنجا که امام صادق 7ميفرمايد:

يث ْالَ ْنبِي ِ
ــهدُ َأ َّن ُه َولِ ُّيكَ ...و َأ ْع َ
ط ْي َت ُه َم َو ِار َ
اء َو َج َع ْل َت ُه ُح َّج ًة َع َل َخ ْل ِق َ
ك
ال َّل ُه َّم إِ ِّن َأ ْش َ
َ
ِمن ْالَو ِصي ِ
اء.
َ ْ َ

خدايا من شهادت ميدهم که تو ميراث پيامبران 9را به او دادي و ايشان را ،در زمره

اوصيا ،حجت بر خلقت قرار دادي.
ت
 .4عصم 

يکــي از مهمترين ويژگيهاي امام ،7که در روايات و علم کالم شــيعه بيان شــده،
عصمت اســت (مجلســي ،بيتا ،ج ،1ص .)287امام ،7از نظر متكلمان اماميه ،همانند
پيامبران و فرشتگان ،بايد معصوم ،و از هر گونه پليدي ،پاك باشد .سرپيچي از فرمان الهي
و ارتكاب معاصي (كوچك يا بزرگ ،عمدي يا سهوي ،و آشكار يا نهان) با تصدي منصب
امامت ،منافات دارد.
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متكلمان شــيعه ،براي اثبات ضرورت معصوم بودن امام ،ادله گوناگون عقلي و نقلي اقامه
کردهاند که از ميان ادله عقلي ،به ذكر دو دليل عمده و مهم ،بسنده ميكنيم:
دليل اول :شــرط حفاظت از شرع ،عصمت است و حفاظت از شريعت ،تنها به وسيله امام
صورت ميگيرد .ازاينرو امام بايد معصوم باشد تا دين از خطر سقوط و انحراف ،مصون بماند؛
دليل دوم :اگر امام ،معصوم نباشــد ،تسلسل الزم ميآيد؛ زيرا اگر امام خطا كند ،براي رفع
خطا بايد به امام ديگر مراجعه كرد و اگر او هم معصوم نباشد ،رجوع به امام ديگر الزم ميآيد
و هيچ وقت خطا و اشتباه رفع نميشود .اما تسلسل ،باطل است .بنابراين وجود امام معصوم،
ضروري خواهد بود.
دو ادله نقلي نيز به آيه تطهير (احزاب )33 ،و حديث ثقلين اســتناد ميشــود .در زيارتنامه
اربعين ،عصمت امام حســين 7با مورد اطمينان خدا بودن و امانتدار خدا بودن ايشان بيان
شده است:

ِ ِِ
َأ ْشــهدُ َأن َ ِ
المام ا ْلب الت َِّقي الر ِض الزَّكِي َْال ِ
ــهدُ َأن َ
ني ا ِ
ادي
هلل َو ا ْب ُن َأمينهَ ...و َأ ْش َ
َّك َأم ُ
َ
ُّ
ُّ َّ ُّ
َّك ْ ِ َ ُ َ ُّ
ِ
ي.
ا َْل ْهد ُّ
گواهي ميدهم تو امانتدار الهي و فرزند امانتدار الهي هستي ...و گواهي ميدهم که
تو امام نيکوکار ،باتقوا ،خشنود ،پاک از فساد ،هدايت کننده و هدايت شده هستي.

ت
 .5افضلي 

ديگر ويژگي امام ،برتر بودن او نســبت به ديگران اســت (مجلسي ،بيتا ،ج ،1ص.)284
خداوند ،كسي را به امامت منصوب ميكند كه از ساير مسلمانان ،در علم و عمل ،افضل باشد؛
زيرا عقل حکم ميکند تقديم مفضول بر فاضل و تقديم يکي از دو نفر مســاوي بر ديگري،
س نيز بر اين مطلب
قبيح است و صدور قبيح ،از خداي تعالي ممتنع است .آيه  35سوره يون 
داللت دارد .برتر بودن امام از ديگران ،در صفاتي همچون تقوا ،سخاوت ،حلم ،رأفت و ساير
14
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صفات نيكو و مكارم اخالق ،امري مسلّم است.
در مورد افضليت امام در زيارتنامه اربعين ميگوييم:

هلل و ن ِ ِ
ــا ُم َع َل َخلِ ِ
الس َ
الس َ
هلل َو ا ْب ِن َص ِف ِّي ِهَ ...و َج َع ْل َت ُه َس ِّيد ًا ِم َن
ــا ُم َع َل َص ِف ِّي ا ِ
يل ا ِ َ
َجيبِه َّ
َّ
السا َد ِة َو َقائِد ًا ِم َن ا ْل َقا َد ِة َو َذائِد ًا ِم َن َّ
الذا َد ِة.
َّ

ســام بر دوست خدا و شــرافتمند درگاهش .ســام بر برگزيده خداوند و فرزند
برگزيــدهاش . ...خدايا ،تو او را مهتري از مهتران ،و پيشــوايي از پيشــوايان ،و
سوقدهندهاي از سوقدهندگان قرار دادي.

 .6اعلميت

اعلم بودن امام ،از صفات معتبر در افضليت است (مكارم شيرازي1385 ،ش ،ص .)209اين
اعلميت ،به علوم شــرعي اختصاص ندارد؛ بلكه علوم غير شرعي را هم در بر ميگيرد؛ يعني

امام بايد در امور غير شــرعي هم اعلم باشد؛ مث ً
ال بايد در سحر و شعبده نيز اعلم باشد تا در

صورت مواجهه با ســاحران و شعبدهبازان ،سحر آنان را خنثا کند و حيلههاي آنان را به مردم
بنماياند و از گمراه شدن مردم ،جلوگيري كند.
اعتبار اعلميت ،از ناحيه عقل هم تصديق ميشود؛ زيرا اختيار نكردن اعلم ،به معناي تقديم
مفضول اســت كه قبيح خواهد بود .آيه  9سوره زمر نيز به همين مطلب اشاره دارد .امام بايد
علم مناظره با ديگران را بداند تا در برخورد با آنان كه شبهه افکني ميكنند و ميخواهند عقايد
مردم را سست نمايند ،پيروز شود و دين را از زوال ،حفظ کند.
هنگامي که امام داناترين مردم باشــد ،ســخن و رفتارش براي همــه حجت خواهد بود.

ك ِمن ْالَو ِصي ِ
ِ
اء َ ...و ُْ
ال َّج ُة َع َل
ازاينرو در زيارتنامه اربعين ميخوانيمَ « :و َج َع ْل َت ُه ُح َّج ًة َع َل َخ ْلق َ َ ْ َ

َأ ْه ِل الدُّ ْن َيا»؛ «خدايا تو او (امام حسين )7را که از جانشينان پيامبرت است ،حجت بر خلقت
قرار دادي ...و حجت بر اهل دنيا».
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ن (عبادت و زهد)
 .7ايما 

ايمان ،مراتب مختلفي دارد كه هر يك از مؤمنان ،به اندازه كوشش و زحمتي كه در اجراي
اوامر الهي از خود نشــان ميدهند ،آن مراتب را دارا ميشــوند .البته عمل و ايمان ،ارتباطي
طرفيني دارند؛ يعني هر چه ايمان قويتر باشد ،اعمال صالح بيشتري از مؤمن بروز ميكند و
از طرف ديگر ،اعمال صالح ،بر مراتب ايمان ميافزايد.
امام بايد از حيث مراتب ايمان ،واجد باالترين مرتبه باشــد تا قلوب مؤمنان ،مجذوب او
گردد و از ارشــاد و هدايت او سرپيچي نکنند و عظمت و شوكت او در دلها مستقر گردد و
كساني كه به مراتب باالي ايمان دست يافتهاند نيز از فروتني در برابر او ،كوتاهي نكنند (جمعي
از نويسندگان1381 ،ش ،ص.)169
در مورد عبادت نيز شخصي كه عبادت او بيشتر است ،نزد خداوند ،محبوبتر است .منظور
ما از عبادت ،هر عملي است که با در نظر گرفتن رضايت الهي انجام ميشود .حال اگر كسي
كه عبادتش از ديگران بيشتر است امام نگردد ،يا بايد شخصي كه با او مساوي است ،امام گردد
و يا كسي كه در مرتبه پايينتر است ،متصدي اين امر شود.
در صــورت اول ،ترجيح بال مرجح الزم ميآيــد و در صورت دوم ،ترجيح مرجوح الزم
ميآيد كه اولي ،قبيح ،و دومي ،اقبح است .لذا عقل ،حكم ميكند كه منصب امامت به دست
كسي سپرده شود كه عابدترين انسانهاست.
بسياري از آيات قرآن ،دل بستن به دنيا را تقبيح ،و فريفتهشدگان آن را سرزنش كرده است
و به آنان هشدار داده كه در صورت اراده کردن دنيا ،نصيبي از آخرت نخواهند داشت (ر.ک:
حديد )23 ،دلبستگي امام جامعه مسلمانان به دنيا باعث بروز مفاسد زيادي خواهد شد؛ زيرا
اين كار ،زمينه دلبســتگي مردم را به دنيا فراهم خواهد كرد و كل جامعه اسالمي در سراشيبي
ســقوط ،قرار ميگيرد .لذا امام جامعه بايد زاهد ،بلكه ازهد باشد تا اهداف مقدس اسالم ،در
جامعه اسالمي تحقق يابد.
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شخص ازهد ،کاملتر و بافضيلتتر از شخص زاهد است و به همين دليل ،بايد مقدم گردد؛

وگرنه تقديم مفضول بر فاضل الزم ميآيد كه عق ً
ال قبيح است.

در زيارتنامه اربعين به عبادت و زهد امام حسين 7چنين گواهي ميدهيم:

ِ
ِ
ِ
المام ا ْلب الت َِّقي ِ
َو َأ ْش َهدُ َأن َ
ي ...كَلِ َم ُة ال َّت ْق َوي َو َأ ْع َل ُم ُْالدَ ي
ض الزَّك ُّي َْالادي ا َْل ْهد ُّ
َّك ْ ِ َ ُ َ ُّ ُّ َّ
الر ُّ
َو ا ْل ُع ْر َو ُة ا ْل ُو ْث َقي.

و گواهي ميدهم که تو امام نيکوکار ،با تقوا ،خشنود ،پاک از فساد ،هدايت کننده،

ِ
حقيقت بروزيافته تقوا و نشانههاي هدايت و دستاويز محکم.
هدايت شده هستي...
ت
 .8شجاع 

امام بايد شجاعترين (اشجع) مردم جامعه باشد (مكارم شيرازي1385 ،ش ،ص .)210دفاع
از كيان اســام و حفظ حدود و ثغور آن ،فداكاري و از خودگذشتگي ميخواهد .لذا در شرع
انور ،امر به جهاد شده است و قرآن ،مجاهدان در راه حق را بر آنان كه از زير بار جهاد ،شانه
خالي ميكنند ،برتري داده است (.نساء .)96 ،جهاد و فداكاري ،در سايه شجاعت و قوت قلب،
حاصل ميگردد و اگر امام جامعه ،خود ترسو باشد ،مسلمًا امت هم ترسو خواهند شد و راه
براي نفوذ عوامل بيگانه ،باز ميشود و از اين رهگذر ،آفات مختلفي دامنگير جامعه اسالمي
خواهد شد.
بنابراين لزوم شــجاع بودن والي ،امري بديهي است كه محتاج استدالل نيست .اما اشجع
بودن ،از آن جهت مطلوب اســت كه اگر در ميان جامعه اســامي ،كســاني باشند كه از امام

جامعه ،شجاعتر باشند ،مسلّمًا دلهاي مردم ،از روي اخالص ،در پي امام جامعه نخواهد بود و
هدف از امامت ،كه پيشوايي جامعه اسالمي است ،محقق نخواهد شد .عالوه بر اين ،قبح تقديم
مفضول ،ايجاب ميكند كه امام ،اشجع باشد .ازاينرو در ابتداي زيارتنامه اربعين به شجاعت
و شهادت امام حسين 7توجه شده است:
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ِ ِ
ي ا َْل ْظ ُلو ِم َّ ِ
يل ا ْلعب ِ
ال َس ْ ِ
َِ ِ
الس َل ُم َع َل ُْ
ت
اتِ ...ع ْش َ
الش ِهيد َّ
َّ
الس َل ُم َع َل أسري ا ْلك ُُر َبات َو َقت ِ َ َ َ
ت حِيد ًا و ِم َّ ِ
ِ
ــهدُ َأن َ
هلل َو
ت بِ َع ْه ِد ا ِ
َّك َو َف ْي َ
ت َفقيد ًا َم ْظ ُلوم ًا َش ِهيد ًاَ ...و َأ ْش َ
َســعيد ًا َو َم َض ْي َ َ
َ
جاهدْ َت ِف سبِيلِ ِه حتَّي َأت َ ِ
ني.
َاك ا ْل َيق ُ
َ
َ َ
َ

سالم بر حسين مظلوم شهيد .ســام بر گرفتار غمهاي نفسگير و کشته اشکهاي

جاري ...خوشبخت زندگي کردي و ستوده از دنيا رفتي و مظلوم و شهيد و گمگشته
درگذشتي ...و گواهي ميدهم که به پيمان الهي وفا کردي و در راهش جهاد کردي
تا مرگت فرا رسيد.
محور دوم :نقش امام

محور دوم زيارتنامه اربعين ،پس از معرفي امام و ويژگيهاي ايشان ،بيان نقش امام در جامعه است.
 .1هدايت مردم

عواطف و افكار بشــر ممكن اســت او را به غذا و مســكن و نكاح و لباس صالح براي
زندگياش و خالصه به جلب منافع و دفع مضار و مكاره ،هدايت كند .فكر اجتماعي بيش از
اين نيست كه انسان را به استخدام ابزاري وادار كند كه با آن ،نيازمنديهاي زندگي مادياش
را ـ از قبيل خوراك ،پوشاك ،نكاح ،لباس و شئون مربوط به آنها ـ فراهم کند .اما اين عواطف
و افکار ،هرگز او را به معارف الهي و رســتگاري اخروي و رسيدن به رضاي الهي و بهشت
جاويدان راهنمايي نميکند .ازاينرو مهمترين نقش امام ،به عنوان رهبر و پيشوا ،هدايت مردم
به راه راســت و دين حق است .امام در راه هدايت مردم از هيچ کوششي فروگذار نميشود.
به همين دليل وقتي در زيارتنامه اربعين گواهي ميدهيم که خداوند امام حســين 7را رهبر

ِ
السا َد ِة َو َقائِد ًا ِم َن ا ْل َقا َد ِةَ ...و َج َع ْل َت ُه ُح َّج ًة
و حجت قرار داد« :ال َّل ُه َّم إِ ِّن َأ ْش َ
ــهدُ َ ...و َج َع ْل َت ُه َس ِّيد ًا م َن َّ
ك ِمن ْالَو ِصي ِ
ِ
اء» ،در پي آن گواهي ميدهيم که آن حضرت تمام تالش خويش را در
َع َل َخ ْلق َ َ ْ َ

اين راه صرف کرد:
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ــذر ِف الدُّ ع ِ
يك لِ َي ْســ َتن ِْق َذ ِع َبا َد َك ِم َن َْ
اء َو َمن ََح الن ُّْص َح َو َب َذ َل ُم ْه َج َت ُه فِ َ
ال َها َل ِة َو َح ْ َي ِة
َ
َف َأ ْع َ َ
الض َل َل ِة.
َّ
در دعوت به حق ،سعي بليغ کرد و عذري باقي نگذاشت و خالصانهترين پند و اندرز
را در اختيار نهاد و خون دلش را در راه تو بخشيد تا بندگانت را از ناداني و سرگرداني
گمراهي نجات دهد.
 .2حافظ دين

ديگر نقش مهم امام ،نگهداري از دين راســتين پيامبر اسالم 9است .اسالم ناب در قلب
امام 7موجود اســت تا هرگز کســي نتواند ادعا کند که دين و معارف ناب الهي مخدوش

اب
شــده و اصل آن ديگر وجود ندارد .مرحوم کليني در کتاب کافي ،بخشي دارد با عنوان « َب ُ
َأ َّن ْالَئِ َّمــ َةَ :و َر َث ُة ا ْل ِع ْل ِم َي ِر ُث َب ْع ُض ُه ْم َب ْعضــ ًا ا ْل ِع ْلم» (کليني1362 ،ش ،ج ،1ص .)221يکي از

روايات اين باب چنين است :امام صادق 7فرمودند:

امام علي 7داراي روش هزار پيامبر از پيامبران الهي 9است و علم که با حضرت
آدم 7فــرود آمد ،باال نرفت و عالمي از دنيا نميرود که علمش از ميان برود .بلکه
علم به ارث برده ميشود.

رواياتي از اين دســت نشــان ميدهد علم الهي که در قالب دينهاي مختلف به بندگان
ارزاني شده است ،همه به امام هر زمان به ارث ميرسد و قلب امام مخزن علوم الهي و ستون
نگهدارنده دين الهي اســت .ازاينرو در زيارتنامه اربعين چنين گواهي ميدهيمَ « :و َأ ْش َهدُ َأن َ
َّك
ِم ْن َد َعائِ ِم الدِّ ين»؛ «گواهي ميدهم که تو از پايهها و ستونهاي دين هستي».
محور سوم :وظايف امت نسبت به امام

محور ســومي که در زيارتنامه اربعين امام حســين 7بدان پرداخته شده ،وظيفه مردم در
برابر امام 7است.
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 .1دوستی با دارندگان واليت امام و دشمنی با دشمنان اسالم

يکي از مهمترين وظايف امت در برابر امام ،قبول واليت و امامت امام هر زمان است .مؤمن

بايد واليت و سرپرســتي امام را بر خود بپذيرد .همچنين از دشمنان او بيزاري بجويد .تولي

و تبري دو فرع مهم در فروعات دين اســام و از واجباتي در زمره نماز و روزه اســت .بلکه

موضوع واليت ،مهمترين پايه در ميان پنج پايه اســام است که بيشترين دعوت به سوي آن
بوده است 1.اگر کسي واليت امام را نپذيرد ،هرچه اعمال نيک هم که انجام داده باشد ،ارزشي

ندارد و مايه نجات او نميشود.

2

در زيارتنامه اربعين نيز به اين امر مهم شــهادت ميدهيم و ميگوييم« :ال َّل ُه َّم إِ ِّن ُأ ْش ِهدُ َك َأ ِّن
َو ِ ٌّل َل ِ ْن َواال ُه َو َعدُ ٌّو َل ِ ْن َعا َدا ُه»؛ «خدايا من تو را گواه ميگيرم که حقيقتًا دوست کسي هستم که

واليت امام حسين 7را پذيرفته است و دشمنم با کسي که با او دشمني ميکند».
 .2اعتقاد راسخ به حتمی بودن تحقق وعده الهی

خداوند در آيات متعدد وعده داده است که ياري کنندگان دينش را ياري کند (آل عمران،

 13و 150؛ انعام34 ،؛ انفال 26 ،و  40و 62؛ توبه 14 ،و  25و 60؛ و) ...؛ مانند:
صهُ إ َّن َ
ص َّن ُ
اهلل لَ َقو ٌّي َع ٌ
ـ َ
(و َ َل ْن ُ َ
الل َّ َم ْن َي ْن ُ ُ
زيز) (غافر)40 ،
ِ
ِ

و قطعًا خدا به كسي كه [دين] او را ياري ميكند ،ياري ميدهد.
ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َْ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ َّ َ َ
آم ُنوا ف ْ َ
الياة ِ ادلنيا و يوم يقوم الشهاد) (غافر)51 ،
ـ (إِنا لنص رسلنا و الين
ِ
ما به يقين ،پيامبران خود و كساني را كه ايمان آوردهاند ،در زندگي دنيا و روزي كه
گواهان به پا ميخيزند (آخرت) ،ياري ميدهيم.
َ .1ع ْن أَبِي َح ْم َز َة َع ْن أَبِي َج ْع َفرٍَ 7ق َ
ِس َل ُم َعَلي َخ ْم ٍ
الص ْومِ َو الْ َح ِّج َو الْ َوَليَةِ َو لَ ْم يُنَا َد
الص َلةِ َو َّ
الز َكاةِ َو َّ
س َعَلي َّ
ال :بُنِ َي ْال ْ
بِ َش ْ
يءٍ َك َما نُودِ َي بِالْ َوَليَةِ (کلينی1362 ،ش ،ج ،2ص.)18
يع َد ْهرِهِ َو لَ ْم
َ .2ع ْن ُز َرا َر َة َع ْن أَبِي َج ْع َفرٍَ 7قال .... :لَ ْو أَ َّن َر ُج ًل َقا َم لَيَْل ُه َو َصا َم نَ َها َرُه َو ت َ
َص َّد َق بِ َج ِمي ِع َمالِهِ َو َح َّج َج ِم َ
ِف َوَليَ َة َولِي َّ
ان لَ ُه َعَلي َّ
يَ ْعر ْ
يع أَ ْع َمالِهِ بَِدَللَتِهِ إِلَيْهِ َما َك َ
اللِ َفيُ َوالِيَ ُه َو يَ ُك َ
اللِ َج َّل َو َع َّز َح ٌّق فِي ثَ َوابِهِ َو َل َك َ
ان مِ ْن
ون َج ِم ُ
ِّ

أَ ْه ِل ْالِي َمان (همان1362 ،ش ،ج ،2ص.)19
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ُ َ ِّ ْ َ ْ َ ُ
َ َْ ُ ْ ُ
َ ُّ َ َّ َ َ
آم ُنوا إ ْن َت ْن ُ ُ
ـ (يا أيها الين
صك ْم َو يثبت أقدامكم) (محمد)7 ،
صوا اهلل ين
ِ
اي كساني كه ايمان آوردهايد ،اگر [آيين] خدا را ياري كنيد ،شما را ياري ميكند و
گامهايتان را استوار ميدارد.

در اينبــاره عالوه بر آيات مزبور ،روايات فراواني هم وجــود دارد که نيازي به ذکر آنها
نيســت .با توجه به اين وعده محکم و مؤکد الهي ،يکي از اعتقادات ما اين است که خداوند
امام حسين 7را ياري ميکند؛ زيرا ايشان تمام هستي خود را براي دين الهي فدا کرد .به اين
اعتقاد راسخ نيز در زيارتنامه اربعين چنين گواهي ميدهيم:

َأ ْش َهدُ َأ َّن اللََّ ُمن ِْج ٌز َما َو َعدَ َك َو ُم ْهلِ ٌك َم ْن َخ َذ َل َك َو ُم َع ِّذ ٌب َم ْن َق َت َل َك.

گواهي ميدهم خداوند وفا کننده به آن چيزي است که به تو وعده داده است و نابود
کننده کسي است که تو را تنها گذاشت و عذاب کننده کسي است که تو را کشت.

 .3اعتقاد به غيبت امام

اعتقــاد بــه غيبت امام زمــان /در عصر حاضــر ،يکي از ارکان عقيدتــي در مذهب
اهلبيت :اســت .انديشمندان شيعه براي اثبات غيبت امام مهدي /هم از داليل عقلي
بهره گرفتهاند و هم به آيات و روايات متواتري که در اين زمينه وجود دارد ،اســتناد کردهاند.
ت کننده غيبت ،قرآن شــريف است که ماجراي غيبت پيامبران الهي :مانند
اولين منبع اثبا 
حضــرت ابراهيــم( 7مريم 44 ،تــا  ،)49حضرت موســي( 7قصــص )20 ،و بهويژه
پيامبر اسالم( 9انفال )30 ،را بيا ن کرده است .امام علي 7فرمودند:

ل َع َّز َو َج َّل َو َلكِ َّن اهلل َس ُي ْع ِمي َخ ْل َق ُه َعن َْها بِ ُظ ْل ِم ِه ْم
َو ا ْع َل ُموا َأ َّن ْالَ ْر َض َل َ ْت ُلو ِم ْن ُح َّج ٍة ِ
ِ ِ
سافِ ِه ْم َع َل َأ ْن ُف ِس ِه ْم (نعمانی1397 ،ق ،ص.)141
َو َج ْوره ْم َو إِ ْ َ
حجت خداي عز و جل خالي نميماند؛ وليکن خداوند به زودي
و بدانيــد كه زمين از ّ

خلقش را از او ،به دليل ظلم و ستمشان و زيادهروي آنان درباره خودشان ،نابينا ميسازد.
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امــام باقر 7فرمود« :إِ َّن اهلل إِ َذا ك َِر َه َلنَا ِج َو َار َق ْو ٍم َن َز َعنَا ِم ْن َب ْ ِ
ي َأ ْظ ُه ِر ِه ْم»؛ (ابن بابويه1385 ،ش،

ک و تعالي همســايگي قومي را بر ما نپسندد ،ما را از ميان
ج ،1ص« .)244هرگاه خداوند تبار 
آنان بيرون ميبرد» .امام صادق 7فرمود:

ِِ
وس َ
ُون َي ِس ُري ِف
ف َأ ْن َيك َ
َف َم ُتنْكِ ُر َه ِذ ِه ْالُ َّم ُة َأ ْن َيك َ
ُون اهلل َع َّز َو َج َّل َي ْف َع ُل بِ ُح َّجته َما َف َع َل بِ ُي ُ
َأ ْس َو ِاق ِه ْم َو َي َط ُأ ُب ُس َط ُه ْم َو ُه ْم َل َي ْع ِر ُفو َن ُه (ابن بابويه ،کمال الدين و تمام النعمة ،ج،2
ص .)341

حجتش همان كند كه با يوسف
پس چگونه اين ا ّمت انكار ميكنند كه خداي تعالي با ّ
كرد ،او در بازارهايشان راه ميرود و بر بساط آنها پا مينهد ،اما آنها او را نميشناسند.

امام کاظم 7فرمود:

إِنَّــه َل بدَّ لِص ِ
اح ِ
َان َي ُق ُ
ول بِ ِه إِن ََّم ِه َي
ب َه َذا ْالَ ْم ِر ِم ْن َغ ْي َب ٍة َحتَّي َي ْر ِج َع َع ْن َه َذا ْالَ ْم ِر َم ْن ك َ
ُ ُ َ
منَ ٌة ِم َن اللَِّ َع َّز َو َج َّل ْامت ََح َن ِ َبا َخ ْل َقه (كلينی ،كافي ،ج ،1ص.)336
ِْ

ناچار صاحب اين امر ،غيبتي كند كه حتي معتقدان به او هم از آن برگردند .همانا امر
غيبت ،آزمايشي است از جانب خداي عز و جل كه خلقش را با آن بيازمايد.

ِِ
ِ
ب اهلل َت َب َار َك َو َت َع َ
ــن ِج َو ِار ِهم» (كليني،
ــال َع َل َخ ْلقه ن ََّحانَا َع ْ
امام جواد 7فرمــود« :إِ َذا غَض َ

1362ش ،ج ،1ص)343؛ «هرگاه خداوند تبارکو تعالي بر مردمش خشــم گيرد ،ما را از کنار
آنان دور ميکند».
با توجه به آيات قرآن و روايات فراواني از اين دست ،شيعه معتقد است همواره امامي بر
زمين وجود دارد که گاهي آشــکارا و گاهي به صورت ناشناس و پنهاني ،ميان مردم زندگي
ميکند و بين آنها در رفت و آمد است.
در زيارتنامه اربعين نيز اين عقيده را در قالب درود فرستادن بر امامان ابراز کرده و ميگوييم:

اه ِدكُم و غَائِبِكُم و َظ ِ
ادكُم و َش ِ
ِ
ِ
اه ِرك ُْم َو َباطِنِك ُْم.
َص َل َو ُ
ْ َ
ْ َ
ات اللَِّ َع َل ْيك ُْم َو َع َل َأ ْر َواحك ُْم َو َأ ْج َس ْ َ
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درود خداوند بر شما و بر روح شما و بر جسم شما و بر شاهد شما و بر غايب شما و
بر آشکار شما و بر پنهان شما.
 .4اعتقاد به رجعت ائمه:

اعتقاد به رجعت نيز همانند اعتقاد به غيبت ،از عقايد خاص شــيعه است .شيعيان معتقدند
هر مؤمن خالص و هر مشرک خالص ،پس از ظهور امام دوازدهم /زنده ميشود و به دنيا
برميگردد (حلي1421 ،ق ،ص .)107روشن است که در صدر مؤمنان خالص ،امامان :قرار
دارند .ازاينرو رجعت امامان :مسلّم است .البته رجعت امامان :احاديث ويژهاي نيز دارد.

(همان ،1421 ،ص .)107رجعت نيز مانند غيبت اســت؛ يعني هم برهان عقلي دارد (استحاله
قسر دائم) .هم مستند قرآني دارد 1،هم دليل روايي که تنها عالمه مجلسي بيش از  160حديث
در مورد رجعت نقل کرده است (ر.ک :مجلسي1403 ،ق ،ج ،53ص  39ـ .)145

ــهدُ َأ ِّن بِك ُْم
به اين اعتقاد روشــن نيز در زياتنامه اربعين گواهي ميدهيم و ميگوييمَ « :و َأ ْش َ
م ْؤ ِمن و بِإِيابِكُم م ِ
وق ٌن»؛ «و گواهي ميدهم که من به شما ايمان دارم و به بازگشت شما به دنيا
ُ ٌ َ َ ْ ُ

يقين دارم».

نتيجه
از آنچه گذشت روشن شد زيارت اربعين ،که از نشانهاي شيعه دانسته شده ،زيارتنامهاي

مأثور اســت و با سندي معتبر از امام صادق 7به ما رســيده است .واکاوي قسمتهايي از
زيارتنامه اربعين نشان داد که بسياري از آموزههاي کالمي شيعه در اين زيارتنامه جلوهگر است.

اين زيارتنامه ارزشــمند هم به بيان نشــانههاي امام پرداخته و هم نقش امام را در جامعه بيان
داشته و در قسمتهايي نيز وظيفه امت مؤمن را نسبت به امام بازگو کرده است .روشن است

که آنچه در اين نوشــتار بيان شد ،گوشهاي از معارف عقيدتي مندرج در اين زيارتنامه مأثور
َ ( .1و َي ْو َم َن ْح ُ ُ
ش ِم ْن ُك ِّل ُأ َّم ٍة َف ْوج ًا ِم َّْن ُي َك ِّذ ُب بِآياتِنا َف ُه ْم ُي َ
وزعُ ون) (نمل.)83 ،
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است که استعجاالً مرقوم شد و اگر آيندگان دقت مضاعفي کنند ،قطعًا حقايق بسياري از اين
کالم گهربار امام صادق 7به دست خواهند آورد.
اميد است خداوند به همه شيعيان مشتاق زيارت حضرت اباعبداهلل الحسين 7در روز
اربعين ،اين سعادت بزرگ را نصيب کند و کسي از اين سفره کرامت محروم نماند .همچنين
با خواندن زيارتنامه اربعين بر معرفت خود به امامان :بيفزايند و با وظايف خود بيشــتر
آشنا شوند.

منابع و مآخذ
* قرآن

1 .1ابن بابويه ،محمد بن علي (1376ش).امالي ،چاپ ششم ،تهران ،كتابچي.

2 .2ـــــــــــــــــــــــــ (1385ش) .علل الشرائع ،چاپ اول ،قم ،کتابفروشي داوري.

3 .3ـــــــــــــــــــــــــ (1395ق) .كمال الدين و تمام النعمة ،تصحيح علياكبر غفاري،
چاپ دوم ،تهران ،اسالميه.

4 .4اردبيلي ،محمد بن علي (1403ق).جامع الرواة و ازاحة االشتباهات عن الطرق و األسناد،
بيروت ،دار األضواء.

5 .5بخاري ،محمد بن إسماعيل (1422ق) .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول
اهلل صلي اهلل عليه و سلم و سننه وأيامه (صحيح البخاري) ،تحقيق محمد زهير بن ناصر

الناصــر ،چاپ اول[ ،بيجا] :دار طوق النجاة (مصورة عن الســلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد
فؤاد عبد الباقي).

6 .6جمعي از نويســندگان (1381ش) .امامت پژوهي (بررســي ديدگاههاي اماميه ،معتزله
واشاعره) ،زير نظر دكتر يزدي مطلق ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي.

7 .7جوادي آملي ،عبداهلل (1395ش) .شکوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني ،تحقيق حجت
االسالم سعيد بندعلي ،چاپ سيزدهم ،قم ،اسراء.
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8 .8حلي ،حســن بن سليمان (1421ق) .مختصر البصائر ،تصحيح مشتاق مظفر ،چاپ اول،قم،
مؤسسة النشر اإلسالمي.

9 .9طوســي ،محمد بن حسن (1407ق) .تهذيب األحكام ،تحقيق حسن موسوي خرسان ،چاپ
چهارم ،تهران ،دار الكتب اإلسالميه.

1010ـــــــــــــــــــــــ (1373ش) .رجال الطوســي ،تحقيق :جواد قيومي اصفهاني ،چاپ
سوم ،قم ،جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النشر اإلسالمي.

1111ـــــــــــــــــــــــ (1420ق) .فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين
و أصحاب األصول ،تحقيق عبدالعزيز طباطبايي ،قم ،مكتبة المحقق الطباطبائي.

1212كليني ،محمد بن يعقوب (1362ش) .الکافي ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات اسالميه.
1313مامقاني ،عبداهلل (بيتا) .تنقيح المقال في علم الرجال( ،رحلي) ،بيجا ،بينا.

	 14.مجلسي ،محمدباقر بن محمدتقي (1403ق).بحار األنوار ،تصحيح :جمعي از محققان ،چاپ
دوم،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.

1515ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (بيتا).حق اليقين ،بيجا ،انتشارات اسالميه.

1616مسعودي ،علي بن حسين (1384ش).اثبات الوصية ،چاپ سوم ،قم ،انصاريان.

1717مكارم شيرازي ،ناصر (1385ش).دروس في العقائد اإلسالمية ،چاپ سوم ،قم ،مدرسه امام
علي بن ابي طالب.7

1818نجاشــي ،احمد بن علي (1365ش).رجال النجاشــي ،تحقيق موسي شبيري زنجاني ،چاپ
ششم ،قم ،جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم ،مؤسسة النشر اإلسالمي.

1919نعماني ،محمد بن ابراهيم (1397ق) .کتاب الغيبة ،تصحيح علياكبر غفاري ،چاپ اول ،تهران،
نشر صدوق.
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