جايگاه اهل بيت :نزد پروردگار
ازمنظرزيارتنامهها()2

حافظ نجفي

چکيده:
متون زيات نامه هاي معتبر که از لسان حضرات معصومين :به ما رسيده و در منابع معتبر
وجود دارد ،حاوي بسياري از مناقب  ،فضائل و مقامات اهل بيت گرامي پيامبر اسالم9

اس��ت .هدف اين مقاله ارائه مستند فضايل اهل بيت 7در زيارت نامه هاي معتبر به کليه
ارادتمندان خاندان نبوت اس��ت که با عشق و اخالص به زيارت آن بزرگواران مي شتابند.
روش اي��ن مقال��ه ،مراجعه به مت��ون زيارت نامه ها و گردآوري و جس��تجوي آن فضائل و
تبيين آنها با اس��تفاده از روايات معتبر اس��ت .اين تحقيق نش��ان مي دهد پيامبر بزرگوار
اس�لام وخاندان مطهر ايش��ان ،در نظام آفرينش و نزد پروردگار متعال ،منزلت و جايگاه
ممتازي دارند .آنان ،همان صراط مستقيمي هستند که با تاييد و هدايت الهي ،به عنوان
حجت هاي پروردگار ،امانت بزرگ هدايت بش��ر را بر عهده گرفته اند و سخنانش��ان چون
بر گرفته از وحي آس��ماني است ،فصل الخطاب و روشنگر همه عرصه هاي زندگي بشر در
قرون و اعصار است.

کليد واژ ها :پيامبر ،اهل بيت ،فضايل ،منزلت ،زيارت نامه
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مقدمه
فضائل و مناقب خاندان پيامبر 9موضوعي مهم اس��ت کهانديش��مندان مسلمان (اعم از
شيعه و سني) پيرامون آن کتابهاي زيادي نوشتهاند .در اين نوشتار تالش مي شود با درنگ
در زيارت نامه هاي معتبر  ،تبيين دقيقي از جايگاه اهل بيت ارائه گردد.1
جايگاه اهل بيت:

فضائل خاندان پيامبر 9در زيارت نامه هاي معتبر با تعابير مختلفي بيان شده است؛ پيشتر
به ويژگيهايي چون  :برگزيده خداوند ،مقام عصمت  ،حافظ سر الهي  ،مقام شفاعت  ،دوست
پروردگار ،کانون آمد و رفت فرش��تگان و تجلي حق ،اش��اره ش��د و در اين نوشتار برخي از
ويژگي هاي مندرج در زيارت نامه ها بيان مي گردد.
 .1تأييد و هدايت شدن از جانب خداوند

خداون��د متعال ب��ا حکمت بالغه خويش براي پيامبران و ائمه اطهار :منزلتي بخش��يده
اس��ت ک��ه از طريق آن با عالم غيب ارتباط برقرار کرده و م��ورد عنايت و امداد ويژه خداوند
ق��رار ميگيرند .يکي از موضوعاتي که در وصف اهل بيت و بيان ش��خصيت و فضيلت آنان

در روايات و زيارت نامهها به چشم ميخورد ،همين مسئله استَ .أ ْشهدُ َأ َّنكُم أْالَئِم ُة الر ِ
ون
اشدُ َ
َ
َّ َّ
ُ
ون( .شيخ صدوق1404 ،ق ،ج ،2ص .)611گواهي ميدهم که شما اماماني هدايت يافته هستيد.
ا ْل َم ْه ِد ُّي َ

اما اينکه هدايت الهي چيس��ت و چگونه است ،فرازهاي ديگر زيارت نامهها مشخصتر

اج َت َباك ُْم بِ ُقدْ َرتِ ِه َو َأ َع َّزك ُْم بِ ُهدَ ا ُه
«و ْ
بيان نموده است از جمله اينکه در زيارت جامعه آمده استَ :
...و َأيدَ كُم بِر ِ
وح ِه» (همو ،همان ).خداوند با قدرت خود شما را برگزيد و با هدايت خود شما را
َ َّ ْ ُ

عزيز و شکستناپذير کرد و با روح خويش شما را تأييد نمود.

 .1قسمت نخست اين تحقيق ،با عنوان «جايگاه اهل بيت :نزد پروردگار از منظر زيارت نامهها» در شماره  29اين فصلنامه
منتشر گرديد.
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اگر تاريخ زندگي اهل بيت :را نگاه کنيم انواع جنايات را عليه آنان ميبينيم ،دنياپرستان
و قدرت طلبان ،آنان را به صورت ناجوانمردانه مورد آزار و اذيت قرار دادند ،از خانه و کاشانه
بيرون راندند و حقشان را غصب کردند اما هرگز نتوانستند عشق و محبت آنان را از دلهاي
ميليونها انس��ان عاش��ق بيرون کنند و در نتيجه اهل بيت :همواره داراي قدرت و ش��کوه
معنوي بوده و هستند!

ْ َّ ِ ِ ْ ِ ِ 1
الس َ�د ِ
اد ( ...ش��يخ صدوق،
در زيارت امام جواد 7آمده اس��ت :ال ُم َوفق بال َّتأي
يد َو َّ

1404ق ،ج ،2ص .)611خداوند تو را به وس��يله تأييد و قدرت خود ،موفق گردانيده
اج َت َب َ
اك ال َّل ُه لِ ُقدْ َرتِ ِه َف َج َع َل َك عَ َصا ِعزِّ ِه َو
اس��ت .در زيارت امام علي 7مي خوانيمْ :
وت ِح ْك َمتِ ِهَ ،و َأ َّيدَ ك بِت َْر َج َم ِة َو ْحيِ ِه َو َأعَ َّز َك بِنُو ِر ِهدَ ا َيتِ ِه َو َخ َّص َك بِ ُب ْرهَ انِ ِهَ .و َأ َّيدَ َك
َتا ُب َ

اص َر ِدينِ ِه َو ُر ْك َن َت ْو ِح ِ
بِ ُر ِ
اخت ََّص َ
وح ِهَ ،ف َص َّي َر َك َن ِ
يد ِهَ ،و ْ
ك بِ َف ْض ِل ِه( .ابن مش��هدی1419 ،ق،

ص )306خداون��د تو را براي قدرت خويش برگزيد پس تو را عصاي عزت خود

و ظرف حکمت خويش قرار داد و تو را براي ترجمه (تبيين) وحي خود ،قدرت
بخش��يد ،با نور هدايت خويش عزيز گردانيد و به برهان خود مختص س��اخت و
ش��ما را با روح خويش قدرت داد و ياور دين و رکن توحيد گردانيد و تو را به
فضل خويش مخصوص ساخت.

نظر به همين ويژگي است که ما حضرات معصومين :را نماد قدرت خداي سبحان در
عال��م ميدانيم ،آنان قدرت انجام همه امور را در نظام عالم دارند و كمترين ضعف و عجزي
به آن بزرگواران نسبت داده نميشود .ما معتقديم اين شاءني از شؤ ون و مرتبه اي از مراتب
اس��م اهلل اس��ت که خداوند ،انبياء و اوليا :را به وسيله آن تأييد كرده است ،چنان كه فرمود:
َ َّ ُ

ْ

{ َو أي َده ْم ب ِ ُروحٍ مِنه}( .مجادله  )22آنان را با روح خويش تأييد نمود.
َ

َ

ْ

يَ

ً

َْ

ْ َ
َ َ
��ك ُروحا م ِْن أم ِرنا}،2.
ابوبصي��ر از امام صادق 7درباره تفس��ير آيه { َو كذل ِك أ ْوحينا إِل

س��ؤال كرد که اي موالي من! چه روحي است كه به وسيله آن بر پيامبر وحي شده است؟
ماء َب َن ْيناها بِ َأ ْي ٍد أی بقوة .كتاب العين ،ج ،8ص97 :
 .1أْالَ ْيدُ  :القوة ،و الت َّْأيِيد :مصدر َأ َّيدْ ُت ُه أی قويته .و قوله تعالیَ :و َّ
الس َ
 .2همان گونه (كه بر پيامبران پيشين وحي فرستاديم) بر تو نيز روحي را به فرمان خود وحي كرديم( .شوري )52
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ي�ل َو ِميكَائِ َ
�ق َو ال َّل ِه َأ ْع َظ ُم ِم ْن َج ْب َرئِ َ
يل َو
امام صادق 7در پاس��خش فرمودندَ « :يا َأ َبا ُم َح َّم ٍد َخ ْل ٌ
َان م َع رس ِ
�ول ال َّل ِهُ 9يخْ بِ ُر ُه َو ُي َس�دِّ ُد ُه َو ُه َو َم َع أْالَئِ َّم ِة ُيخْ بِ ُر ُه ْم َو ُي َس�دِّ ُد ُه ْم( ».صفار1404 ،ه  .ق ،ج
َقدْ ك َ َ َ ُ

 1ص.) 455 -458

اي ابا محمد اين روح ،مخلوقي است بزرگتر از جبرييل و ميكاييل و اين روح هميشه با
پيامبر است و [بعد از پيامبر] با بقيه معصومين :است که آنان را ياري ميدهد.
از همين روي ما معتقد هستيم ميزان توانمندي حضرات معصومين :باالتر از جبرييل و
ميكاييل اس��ت ،زيرا خداي سبحان آنان را به سبب فرشته روح كه مخصوص خود آنهاست،
تقويت نموده و توانا كرده است.
در س��ايه همين تأييد الهي اس��ت که پيامبر 9و آل طيب و طاهرش با اذن خدا ميتوانند
گره گشا باشند و گرفتاري مردم را بر طرف سازند .چنان که بر اساس روايات ،برخي فرشتگان
و انبياي الهي ،براي حل مشکل خود به اهل بيت :متوسل شدهاند همانطور که در روايات
معتبر آمده است ،پذيرش توبه حضرت آدم به جهت اين بود که نام پنج تن آل عبا را در عرش
الهي مش��اهده کرد و خدا را با همان نامها خواند تا دعايش مستجاب شد (سيوطي1414 ،ق ،ج 1

ص ،61 -62حسکاني۱۴۱۱ ،ق ،ج  1ص.)100
 .2حزب الهي

قرآن کريم از حزب اهلل (مائده  )56و حزب الشيطان (مجادله  )19نام برده است .حزب در لغت
اصفهاني،
يعن��ي ياران ،گروه هم فکر و نظر ،هم پيمان( .خليل ب��ن احمد 1414هـ  .ق ،ج  3ص ،164راغب
ّ

1412هـ  ،ص .)231بر اس��اس آيات قرآن ،ويژگي مهم حزب اهلل ،دارا بودن ايماني راستين است
که هرگز از آن روي برنميگردانند .آنان با مرزبنديهاي مشخصي که در راه ايمان خود دارند،
حاضر هستند همه چيز خود را در راه خدا فدا کنند .بر پايه روايات ،پيامبر اسالم صو خاندان

ُ َ
مطهر ايش��ان مصداق اکمل حزب اهلل هس��تند .علي بن ابراهيم قمي ميگويد :مراد از {أوئل ِك
ُ ُ ُ إْ
ُْ
َ } 1أَئِمه هس��تند و منظور از روح در { َو َأيَّ َد ُه ْ
ََ َ
��م ب ِ ُر ٍ
وح مِنه } (مجادله )22
اليمان َّ
كت��ب يِف قلوب ِ ِهم ِ
 .1آنان کساني هستند که خداوند ايمان را در دلهايشان ثابت و پايدار کرده است( .مجادله )22
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فرشتهاي بزرگتر از جبرئيل و .ميکائيل است که با رسول خدا بوده و با ائمه بوده و اکنون هم

ِ
ب اللهَِّ» ائمه اطهار هستند که آنان ياران خدا ميباشند َ
ْب ال َّل ِه ُه ُم
«أال إِ َّن حز َ
هست و مراد از « ِح ْز ُ
ون» .آگاه باشيد که حزب اهلل (ياران خدا) رستگارند( .قمي ،بي تا ،ج  2ص)358
ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
رس��ول خدا 9به امام علي 7فرمود :يا علِي َأ ْن َ ِ
ين ُأ َّمتِي َو ُح َّج ُة ال َّل ِه َع َل ْي َها َب ْع ِدي َق ْو ُل َ
ك
ت َأم ُ
َ َ ُّ

َق ْولِ�ي َو َأ ْم ُ�ر َك َأ ْم ِ
ُك َم ْع ِص َيتِي َو ِح ْز ُب َ
ك ن َْهيِ�ي َو َم ْع ِص َيت َ
ُك َطا َعتِي َو ز َْج ُر َك ز َْج ِري َو ن َْه ُي َ
�ري َو َطا َعت َ
ك
ِ َ َ ْ َ َ َ َّ هَّ َ َ َ ُ هَ ُ َ ذَّ َ َ ُ َ َّ ْ َ هَّ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
اللِ ه ُم ال بِ
ْب ال َّله( -و من يتول الل و رس��ول و الِين آمنوا ف��إِن حِز 
غالُو ن).
ب 
ح ْزبِ�ي َو ح ْزبِ�ي حز ُ

(شيخ صدوق.)1400، ،

اي علي تو امين امت مني و حجت خدا بر آنها بعد از من ،گفتار تو گفتار منست و فرمان
ت��و فرمان من و اطاعتت از تو اطاعت از من اس��ت ،غدقن کردنت غدقن کردن من و نهيت،
نهي من و نافرمانيت نافرماني من و حزبت حزب من و حزب من حزب خدا ،هر كس دوست
گيرد خدا و رسولش و كساني كه گرويدند ،براستي که حزب خدا همانا هستند که پيروزند.
حزب خدا بودن اهل بيت پيامبر 9در زيارت نامهها نيز مطرح گرديد ه است .در زيارت

«الس اَل ُم َع َلى أْالَئِ َّم ِة الدُّ َع ِاة َو ا ْل َقا َد ِة ا ْل ُهدَ ِاة َ ...و ِخ َي َرتِ ِه َو ِح ْزبِه.»...
جامعه خطاب به آنان ميگوييمَّ :

(شيخ صدوق1404 ،ق ،ج ،2ص .)610سالم بر اماماني که دعوت کننده (به دين) و فرمان داران هدايت
گر  ...و برگزيده و حزب خداوند هستند.

درعبارت « َو ِح ْزبِ ِه» ما حضرات معصومين را حزب خدا( ،يعني ياران و گروه هم پيمان)

خدا ميشناس��يم ،گروه توانمندي كه قرآن آنها را پيروز هميشگي معرفي نموده و ميفرمايد:
َ َّ

هَّ ُ

ْ

َ

َ
{فإِن ح ِْزب اللِ ه ُم ال بِ
غالُون}( .مائده .)56 حزب و جمعيّت خدا پيروز است.

تاريخ گواهي ميدهد که ائمه اطهار :هميشه پيروز بودهاند! برخي از آنان تبعيد شدهاند،

برخي با شمش��ير و يا سم شهيد شدهاند .آنان تلخ ترين شکنجهها را ديدند و تحمل نمودند،
اما هيچ گاه عزم و اراده آنان مغلوب نش��د! ظلم و س��تم ديدند اما هرگز در برابر دشمنان سر
خم نکردند .چرا که شخصيت معصوم هرگز مغلوب نميشود جسم او زير سم اسب ميرود
اما شخصيت او هميشه ميدرخشد .چنانکه امام حسين 7هميشه در حال درخشيدن است.
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 .3آيت خداوند و مظهر کماالت الهي

حد خود آيت و َمثَل براي خداوند و نش��اندهنده کماالت خالق
هر يک از موجودات در ّ

خويش اس��ت .و في ك ُِّل َش�ي ٍء َله آية تَدُ ُّل على أ َّنه ِ
واحدٌ ؛ (قمي ،بي تا ،ج  2ص )267در هر چيز براي
ُ
َ
ْ ُ َ

خدا نشانهاي وجود دارد که داللت ميکند خدا يکي است.

ام��ا در ميان آفريدههاي خداون��د ،انبيا و اوصياي الهي ،به عنوان بر گزيده خدا ش��ناخته
ميش��وند تا مردم آنها را تجس��م همه ارزشها و فضيلتها بدانند و براي رس��يدن به همه
خوبيها آنان را مقتداي خود قرار دهند .از اين نظر سلس��له انبياء و اولياي خدا در َمثَل بودن
كاملتر از ديگر موجودات هستند ،در ميان اولياي الهي ،چهارده معصوم( :اهل بيت پيامبر
گرامي اس�لامَ )9مثَل اعالي خداوند هستند ،يعني در عالم امكان ،کساني كه بتوانند خدا را
حد تمام و كمال ،نشان بدهند ،اهل بيت رسالت :هستند.
در ّ

چون چشمها از ديدن ذات و عقول از درک صفات حضرت حق ناتوان هستند ،با نگاه به
خاندان نبوت ،:در واقع مظهر اسماء و صفات حضرت حق را به نظاره مينشينند .چنان که
هَ ْ َ َ ُ أْ َ

َّ

أْ َ ْ

َُ َْ

حْ

ُ

ىلْ ف السماوات َو الر ِض َو هو الع ُ
ُ
زيز َ
الكيم}( .روم
ِ
خداوند س��بحان ميگويد ...{ :ل المثل الع يِ

 ... .)27براي اوست توصيف برتر در آسمانها و زمين و اوست توانمند و حكيم!
در زي��ارت نامهه��ا براي بيان اي��ن فضيلت و ترس��يم چنين جايگاهي ب��راي حضرات

لام ع َلى َأئِم ِة ا ْله�دَ ى… و ور َث ِة أْالَ ْنبِي ِ
�اء َو ا ْل َم َث ِل أْالَ ْع َلى»
َّ ُ
«الس َ ُ َ
معصومين ،:چنين آمده اس��تَّ :
َ
َ ََ

(ش��يخ ص��دوق1404 ،ق ،ج ،2ص .)610س�لام بر [حضرات معصومين] که امام��ان هدايت ...وارثان
پيامبران و مثل اعلي هس��تند .كنار هم قرار گرفتن اين دو فراز «و ور َث ِة أْالَ ْنبِي ِ
اء َو ا ْل َم َث ِل أْالَ ْع َلى»
َ
َ ََ

چنين تداعي ميکند که گفته ش��ود :شما حضرات معصومينَ ،مثَل اعلي براي انبياء الهي و از
نظر كماالت سرآمد انبياء پيشين هستيد و هركس كه قصد مثال زدن صفتي از انبياء را داشته

باشد ميتواند از شما ياد كند چون شما وارث تمام خوبيها هستيد و كماالت انبياء پيشين را
در برداريد .و در نتيجه باالترين و بهترين نمايانگر عظمت پروردگار هستيد.
پيامبر 9و ائمه معصومين :در برخي از س��خنان خود آيت الهي بودن خود را به زبان
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آوردهاند و هدفش��ان اين بوده اس��ت که مردم را با وجود پروردگار آشنا سازند .هاشم بن ابي
ِ
ِ
اب ال َّل ِه .من چشم
عمار گويد :از علي 7شنيدم که ميفرمودَ :أنَا َع ْي ُن ال َّله َو َأنَا َيدُ ال َّله َ ...و َأنَا َب ُ

خداوند و دست خداوند ...و دروازه (درِ رحمت) خدا هستم (صفار1404،هـ  .ق ،ج  1ص.)62

معناي س��خن حضرت اين اس��ت که هر کس ميخواهد قدرت ،عظمت ،مهر و محبت
پروردگار را مش��اهده کند به امام علي 7بنگرد .چرا که پيامبر اسالم 9و خاندان مطهرشان
چون فاني در عظمت و قدرت خدا هستند و بيانگر همه کماالت وجودي پروردگار ميباشند،
ميتوانند به عنوان آيت و نشانه خدا ،آئينه تمام نماي صفات جمال و جالل خداوند باشند.
زيارت نامهها که در بر گيرنده برخي از اين تعابير هستند ،نوعي آموزش براي زائران است.
زائر پيامبرو هر يک از خاندان مطهر ايش��ان بايد متوجه باش��ند چه کسي را زيارت ميکنند و
هدف از زيارت چيست؟ زائران حرم مطهر معصومين :با خواندن اين زيارت نامهها متوجه
ميشوند که خداوند متعال حضرات معصومين :را از جهت دارا بودن مقام رفيع انساني و
فضائل و کماالت نفساني ،از ديگران ممتاز کرده و آنها را برترين نمونه خلقت براي بشريت
قرار داده اس��ت و چون از هر جهت نمونه هس��تند به عنوان مثل اعلي معرفي شدهاند .اگر ما
مقام معصومين :را به عنوان َمثَل اعلي بشناسيم از طريق آنها به توحيد خالص راه مييابيم.

چرا که وجود مبارک معصومين :و جايگاه بلندشان نزد پروردگار ،مشابه و مانندي در عالم
ندارد و هر چه بيش��تر به حقيقت َمثَل االعلي بودن آنها پي ببريم در مس��ير انس��انيت و کمال
بيشتر قدم نهادهايم.

ِ
ِ ِ
السَل�اَ ُم َع َل ْي َ
...،و
اب ال َّله َو ح َّط َت ُهَ ،و َع ْي َن ال َّله َو آ َي َت ُه َ
ك َيا َب َ
در زيارت امام علي 7آمده اس��تَّ :
آْال َي َة ا ْل ُك ْب َرى َو ا ْل َم َث َل أْالَ ْع َلى( .ابن مشهدي 1419، ،ق .)304 ،سالم بر تواي باب ورود به سوي خدااي

چشم خدا در ميان خلق،اي آيت و نشانه حق تعالي...اي آيت بزرگ و مثل اعالي الهي.

ُك ا ْل ُم َع ِّب ُر َعنْ َ
در دع��ا و زيارت غديريه حضرت علي 7ميخوانيمَ :و لِ َس�ان َ
�ك فِي َخ ْل ِق َك...

(مفيد1413، ،هـ  .ق ،ص( .)94پروردگار! علي )7زبان توست که در ميان مردم به حرکت در ميآيد
و حقايق تو را براي مردم بيان ميکند.
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از حضرت امام صادق 7روايت ش��ده است كه فرمود :مراد از قول خداي عز و جل که

ٍ ِ ِ
ض م َث ُل ن ِ ِ ِ
ِ
باحُ 1.ه َو َم َث ٌل َض َر َب ُه ال َّل ُه َلنَا .اين،
ُوره كَم ْش�كاة فيها م ْص ٌ
الس�ماوات َو أْالَ ْر ِ َ
ُور َّ
فرمود :ال َّل ُه ن ُ

َمثَلي است كه خدا آن را از براي ما بيان فرموده است( .شيخ صدوق1398 ،ق ،ص.)157
 .4امين خداوند

امين ،يعني كسي كه مورد اعتماد و اطمينان است و انسان مي  تواند با آسودگي خاطر ،متاع
خود را نزد او به عنوان امانت قرار دهد( .زمخشري 1979 ،م ،ص.)22
پيامبر اکرم 9به دليل منزلتي که نزد پروردگار داشت امين خداوند شناخته شد و شايستگي
دريافت و ابالغ وحي الهي را پيدا نمود .آن حضرت و اهل بيت طاهرينش :از سوي خداوند
موظف بودند از تعاليم الهي نگهباني کرده و بدون کوچکترين دخل و تصرف ،پيام و دستورات
خداون��د را به مردم ابالغ نمايند .از اين رو امين خدا بودن از مقامات وفضائل ويژه پيامبر9
و خاندان مکرم ايش��ان در زيارت نامهها مطرح گرديده اس��ت .در آداب زيارت امام علي7

آمده است وقتي در محاذي قبر مطهر علي 7قرار گرفتي روي خود را بسوي قبر نما و بگو:

الس اَلم َع َلى رس ِ
ول ال َّل ِه َأ ِم ِ
ين ال َّل ِه َع َلى َو ْحيِ ِه َو َعزَائِ ِم َأ ْم ِر ِه( ...طوسي1411 ،هـ .ق ،ج  2ص ،741ابن طاووس،
َ ُ
َّ ُ

1418ق ،ج 1ص .)349سالم بر رسول خدا و امين ايشان بر وحي و امور حتمي از جانب خداوند.
در نماز و دعاي روز غدير ،خطاب به امير المومنين علي 7نيز آمده است:

ون ا ْل َم ْأ ُخ�و ُذ ِمي َثا ُق ُه َو ِمي َث ُ
اق َر ُس�ولِ َ
....و َأ ِمين َ
السَل�اَ ُم ِم ْن َج ِمي ِع
السلام َعل�ي
ُ�ك ا ْل َم ْأ ُم ُ
َ
ك َع َل ْي ِه َما َّ
َخ ْل ِق َك َو َب ِر َّيتِك( ...طوسي1411 ،هـ .ق ،ج  2ص.)749

سالم بر ...و امين تو که مورد اطمينان بوده و او کسي است که پيمان در باره او و رسولت

از همه آفريدههايت گرفته شده است.
در فرازي از زيارت جامعه از جنبه امين بودن اهل بيت :به خدا نگريس��ته و آنان را به

ِ
�ر ِه ( ...شيخ
خدايي که اين مقام را به آنان عنايت کرده قس��م ميدهيمَ .فبِ َح ِّق َم ِن ا ْئت ََمنَك ُْم َع َلى س ِّ

صدوق1404 ،ق ،ج ص.)616

 .1نور  .35 ،خدا نور آسمان ها و زمين است؛ وصف نورش مانند چراغداني است که در آن ،چراغ پر فروغي است.

14

فصلنامه فرهنگ زيارت

الر ْح َم ِن( ...همان ص .)616درود بر ش��مااي
َاء َّ
همچني��ن در زيارت جامعه ميخواني��م ُ ...أ َمن َ

امينهاي خداي مهربان.

برخي از مصاديق و جلوه هاي امانت

آيا خداوند ،پيامبر 9و اهل بيتش را در چه چيزي امين دانسته و چه امانتهايي را به آنان

س��پرده است؟ قطعًا دانستن چنين موضوعي از حوزهانديشه بشري بيرون است و بايد دست
نياز به س��وي خداي تعالي و برگزيدگان الهي دراز نماييم .در آيات و روايات براي امانتي که
به پيامبر 9و خاندان مطهرش سپرده شده چندين مصداق ذکر شده است:
الف :يکي از جلوههاي امانت الهي ،تدبير امور تشريع و تكوين است ،که خداوند آنان را
امين خود دانسته و برنامه ريزي امور شرعي و امور عيني عالم را به دست آنها سپرده است؛
و لذا منصب «امناءالرحمن»از عالي ترين و پرافتخارترين مناصب الهي اس��ت و اهل بيت:

حق از آينه وجود آنها در عالم ،ظهور
مظهر رحمانيّت خدا هستند .تجليّات رحمت حضرت ّ
َ

َ

ّ ْ َ

شاء ُ
ُ
ش��اءون إال أن ي َ
اهلل( 1}...انس��ان  ،30تکوير  ،)29از
پيدا ميکند .در تفس��ير آيه شريفهَ { :و ما ت

ِ
ش�اء َش�يئ ًا
وب االَئِ َّمة َم ْو ِرد ًا لاِ ِ را َدتِ ِه َو اِذا
َب�ار َك َوتَعا َلی َج َع َل ُق ُل َ
امامهادي 7آمده اس��ت :ا َّن ال ّل َه ت َ
َ

شاء وهُ؛ (صفار1404 ،هـ  .ق ،ج  1ص ،517قمي ،بي تا ،ج ،2ص.) 409
ُ

خداون��د قلب امامان را مورد مش��يّت خودش قرار داده اس��ت .قلب امام محل مش��يّت

خداوندست؛ او كه چيزي را بخواهد ،امام نيز همان چيز را ميخواهد.

در زيارت ا ّول از زيارات مطلقه امام حسين 7اين جمله آمده است :

(إرادة ال�رب فِ�ي م َق ِ
اد ِير ُا ُم ِ
ور ِه ت َْهبِ ُ
ط إ َل ْيك ُْم َو ت َْص�دُ ُر ِم ْن ُب ُيوتِك ُْم)...؛ (کليني1389 ،هـ  .ق 4 ،ص،577
َ َ َّ ِّ
َ

ابن قولويه 1356 ،ش ،ص.)200

«اراده و خواس��ت خدا در تقديراتش بر شما فرود مي  آيد و آنگاه از خانه ي شما به عالم
صادر ميگردد».
بنابر اين در زمان فعلي خانه امام عصر /اتاق فرمان اس��ت .از آنجا فرمان به فرشتگان
حق] چيزي جز آنچه خدا بخواهد نمي  خواهند. ...
 .  1و آنها [اولياي ّ
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صادر ميش��ود و آنها به تدبير و اجراي تقديرات خدا در عالم مي  پردازند .چنان که خداوند
َْ ُ

َّ َ ْ

َ َْ

ميفرمايدَ { :و َجعلناه ْم أئ ِمة يه ُدون بِأم ِرنا( }...انبياء  )73ما به آنها منصب امامت دادهايم كه به
امر و فرمان ما ،همه موجودات را هدايت مي  كنند و به مقصد مي  رسانند.

ب :يکي ديگر از نش��انههاي امين بودن حضرات معصومين :امانت داري در موضوع

رهبري جامعه اس��ت .در فرازي از زي��ارت جامعه که ميگوييمُ :
الر ْح َم�ن» آنان ،در دو
َاء َّ
«أ َمن َ

جايگاه قرار ميگيرند اول آن كه بدانيم خداوند هر آنچه زندگي بش��ر به آن نيازمند اس��ت از
جمله كتاب خويش را به آنها سپرده است تا احكام و قوانين زندگي را به مردم برسانند ،بندگان
را از اسرار الهي آگاه كنند تا باعث وصول بندگان به حق شود.
دوم اينكه هر يك از حضرات معصومين :نس��بت به امام بعد از خود امين هس��تند و
آنچه را بايد به امام بعد از خود يادآوري كنند و به او بسپارند انجام ميدهند و اين بزرگواران
سفارشات الزم را در اختيار امام بعد از خود قرار ميدهند.

َّ هَّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ أْ َ
مانات إِىل
احم��د بن عمر گوي��د :از امام رضا 7در باره آيه {إِن الل يأمرك��م أن تؤدوا ال
ِ
َْ
1
ِ ِ
�ن ِ
آل ُم َح َّم ٍد َ
ي إْ ِ
ال َما ُم أْالَ َمانَ� َة إِ َلى َم ْن َب ْعدَ ُه
صأ ْن ُي َؤ ِّد َ
أهلِها }...س��وال کردم .فرمودندُ :ه ُم أْالَئ َّم ُة م ْ
�ص بِ َه�ا َغ ْي َ�ر ُه َو لاَ
َو لاَ َيخُ َّ

َي ْز ِو َي َها َعنْ ُه( .کليني1389 ،هـ  .ق ،ج  1ص .)276ايش��ان ائمه از آل محمد9

ميباش��ند كه بايد هر امامي امانت امامت را به امام بعد از خود بس��پارد ،به ديگري ندهد و از
امام هم دريغ ندارد.
ج :در برخي از آيات قرآن وجود پيامبر 9رحمت براي جامعه بشري به شمار آمده است.
َ َ ْ

ّٰ مْ ً ْ َ

َ َ
ٰ َ
ٰ
حة ل ِل ٰعالم َ
َو ما أ ْرس��لناك إِال ر
ني( .انبياء  )107و تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرس��تاديم .و در
ِ

برخي ديگر خداوند ميفرمايد :بر مردم منت نهاديم که پيامبر را براي هدايت آنها فرستاديم.
(آل عم��ران  .)164بناب��ر اين وجود معصومين :در جامعه ،جلوه رحمت پروردگار اس��ت که
همچون آبش��اري از رحمت خداوند به جامعه بش��ري سرايز شده است .منظور از امين بودن
اهل بيت اين است که در وساطت براي نزول اين رحمت کوتاهي نکنند و مردم را از برکات
 .1خدا شما را امر ميكند كه امانتها را به صاحبانش رد كنيد( .نساء )58

16

فصلنامه فرهنگ زيارت

الر ْح َم ُة ا ْل َم ْو ُصو َل ُة َو
معارف الهي بي نصيب نگذارند .در فرازي از زيارت جامعه آمده است َ
«و َّ
آْال َي ُة ا ْل َمخْ زُو َن ُة َو أْالَ َما َن ُة ا ْل َم ْح ُفو َظة»( .شيخ صدوق1404 ،ق ،ج ،2ص( .)613اي اهل بيت!) وجود شما

رحمتي اس��ت متصل به پروردگار ،نش��انه و امانتي است مصون و محفوظ نگه داشته شده از
جانب خداوند.
 .5راه راست خداوند

يکي از تعابير زيارت نامهها در باره فضايل اهل بيت :اين اس��ت که در ضمن س�لام

َ
الص َر ُ
اط أْالَ ْق َوم»( .ش��يخ صدوق1404 ،ق ،ج ،2ص .)613ش��ما حضرات
ب��ه آنان ميگوييم:
ُ�م ِّ
«...أ ْنت ُ

معصومين :اس��توارترين راه خداي س��بحان هس��تيد .صراط در لغت به معناي راه راست
اصفهاني 1412 ،ق ،ص ،)483ما مسلمانان در شبانه روز دهها بار در نمازهاي واجب و
است( .راغب
ّ
مس��تحب هدايت شدن به راه راست و استواري در آن را از خداوند طلب ميکنيم .منظور از
اين صراط مستقيم همان دين حق است که خداوند غير از او را از بندگانش نميپذيرد.
َّ

تَ ْ ُ ُ

ْ َ

ُ
ْ
َ َ َ
قيم} (مؤمنون « )73
خداون��د متعال به پيامبرش ميفرمايد{ :و إِنك لدعوهم إِىل رِص ٍ
اط مس��ت ٍ

بهطور قطع و يقين ،تو آنان را به راه راس��ت دعوت ميكني» و مفس��رين قرآن ،صراط در اين
آيات را به حضرات معصومين :تطبيق كردهاند.
عالمه طباطبايي ميگويد :منظور از اين صراط ،راه مستقيم و بدون انحراف است و عبارت
از راه کس��اني اس��ت که خداوند به آنان نعمت بخشيده اس��ت (صراط الذين أنعمت عليهم)
چنين راهي ،شايستگي دارد که انسان ،هدايت شدن به آن را از خداوند بخواهد( .طباطبايي1417 ،

َّ َ تَ ْ
ق ،ج  1ص .)28عل��ي بن ابراهيم قمي ميگويد :خداوند به پيامب��رش فرمودَ { :و إِنك لَهدِي إِىل
ُ ْ َ
ِ
الص َ
يم ُه َو
رِص ٍ
اط مس��ت ِق ٍ
يم} (ش��وري  )52يعني تو به واليت علي هدايت ميکني زيراِّ :
راط ا ْل ُم ْستَق َ
ِِ
ِ
ينَ 7و َم ْع ِر َف ُت ُه( .قمي ،بي تا ،ج  1ص 29و  93و  )280صراط مس��تقي م همان امير المومنين
َأم ُير ا ْل ُم ْؤمن َ

علي 7و شناخت وي است.

در بعضي از روايات نيز همه حضرات معصومين :صراط مستقيم معرفي شدهاند .امام

ِ
الص َر ُ
اط ا ْل ُم ْست َِقيم» (شيخ صدوق 1361 ،ه .ش ،ص.)35
اب ال َّله َو ن َْح ُن ِّ
س��جاد 7ميفرمايند« :ن َْح ُن َأ ْب َو ُ
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ما ابواب الهي وصراط مستقيم هستيم.
بنابر اين ،صراط مستقيم ،همان راهي است که پيامبر 9و اهل بيت معصومش آن را مسير
خود به سوي خداوند قرار دادهاند .اهل بيت :که داراي مقام عصمت و برگزيده خدوند به
شمار ميآيند راهشان مطمئن ترين و وسيع ترين راهي است که انسان را به همه مقاصد مادي
و معنوي ،دنيوي و اخروي ميرساند .در زيارت جامعهاي که مرحوم صدوق در عيون أخبار

الص َر ُ
الس�بِ ُ
اط أْالَ ْق َو ُم( ...شيخ صدوق ،بي تا ،ج 2
يل أْالَ ْع َظ ُم َو ِّ
الرضا ،7آورده چنين آمده اس��تَ :أ ْنت ُُم َّ

ص .)274شما راه بزرگ و استوار هستيد.

اكنون كه ش��أن ائمه :را شناختيم و دانستيم كه راه ايشان بزرگترين و مطمئن ترين راه
بسوي خداوند هست ،متوجه ميشويم كه هر كس آن راه را بپيمايد به باالترين مرتبه قرب و
کمال مي رس��د .بر اساس اعتقاد شيعه اماميه که بر گرفته از آيات قرآن وسخنان قطعي پيامبر
اس�لام 9اس��ت ،پذيرش واليت اهل بيت ،:تنها راه براي رسيدن به مقصد نهايي توحيد
و قرب و رضوان الهي اس��ت .چون س��الک راه واليت در دس��تانش چراغ و در پيش رويش
پرچمه��اي هدايت را دارد که او را به حق ميرس��انند .م��ا در زيارت آل يس خطاب به امام

«الس اَل ُم َع َل ْي َ
وب»( .ابن مشهدي 1419 ،ق ،568 ،طبرسي،
ك َأ ُّي َها ا ْل َع َل ُم ا ْل َمن ُْص ُ
زمان عج عرضه ميداريمَّ :

1386ه  .ق ،ج ،2ص .)493سالم بر تواي پرچم برافراشته.

هدايت به صراط مس��تقيم ،در واقع برنامه امام زمان شناسي است هر كسي بايد نسبت به
حضور امام در عالم آگاه باشد و امام زمان خويش را بشناسد و از راههاي غير او دوري نمايد.

وقتي به خدا ميگوييمِ :
الص َ
راط ا ْل ُم ْس�ت َِقيم» يعني خدايا امام زمانم را به من معرفي كن
«اهدنَا ِّ
ْ

كه از طريق او مسير كمالي را طي كنم.

مهمترين ويژگي صراط مستقيم اين است که افراط و تفريط به آن راه ندارد و مستقيم بودن
در بطن صراط نهفته اس��ت هيچ گاه حركتهاي افراطي از جانب معصوم به بندگان توصيه
نميشود زيرا آنان خود صراط مستقيم هستند و دعوت کننده به سوي خداوند .پس هر گاه به

«الس اَل ُم َع َل ْي َ
ك َيا
حضرات معصومين :به عنوان صراط سالم ميدهيم در حقيقت ميگوئيم َّ
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د ِ
اع َي ال َّله» (ابن مشهدي 1419 ،ق .)568 ،سالم بر تواي دعوت کننده به سوي خداوند .چنين دعوت
َ

کننده اي ،هرگز بندگان را به خمودي و توقف دعوت نميكند و راهنمايي آنها هر دوسعادت

دني��ا و آخرت را به دنبال دارد و لذا صراط بودن حضرات معصومين :با صراط قيامت نيز
رابطهاي مستقيم دارد.

مفضل بن عمر گويد :از امام صادق 7درباره صراط پرسيدم ،فرمودُ :ه َو ال َّط ِر ُيق إِ َلى َم ْع ِر َف ِة

ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل( ...شيخ صدوق 1361 ،ه .ش ،ص .)32صراط ،راهي است بسوي شناختن خداي بزرگ،

و صراط دو گونه اس��ت1 :ـصراط در اين س��راي -2 ،صراط در آن سراي ،اما صراط در اين
دنيا امام ميباش��د ،كه فرمانبرداري از او واجب اس��ت ،هر كس كه در دنيا او را ش��ناخت و
رهنمودهاي او را بكار بست ،در آخرت از صراط كه پلي است به روي جهنّم خواهد گذشت،
و هر كس در اينجا امام خود را نشناخت ،هنگام گذشتن از صراط آخرت گامش خواهد لغزيد
و در آتش دوزخ خواهد افتاد.
 .6ذخيره خداوند در روي زمين

يکي ديگر از تعبيرهاي موجود در زيارت نامههاي اهل بيت :اين است که ميگوييم:اي

خاندان پيغمبر! ش��ما «ب ِقي ِة ال َّل ِه» هس�تيد .السَل�اَ م ع َلى أْالَئِم ِة الدُّ ع ِ
اة َ ...و َب ِق َّي ِة ال َّل ِه َو ِخ َي َرتِ ِه( ...شيخ
َ
َّ ُ َ
َّ
َ َّ

صدوق1404 ،ق ،ج ،2ص.)610

«بقية» ،در لغت به معناي باقي مانده ،بازمانده و زيادي چيزي آمده است .اين واژه از ريشه
«ب    ق    ي» در برابر فناست ،از اين رو دربردارنده نوعي ثبات و دوام و به معناي باقي  مانده ثابت
و پايدار است( .ابن منظور 1414 ،ق ،ج  14ص.)79
قصه حضرت شعيب7آمده است كه قومش طغيان گر و عاصي
كلمه بقيّة اهلل در قرآن در ّ

بودند و گناه بزرگشان كم فروشي (تطفيف) در معامله بود.حضرت شعيب 7آنها را تهديد
کرد و از ارتکاب آن گناه ،بازداشت( .هود )85 -86

بنابر گفته برخي از مفسران ،مقصود از بقيّة اهلل در آيه ياد شده سود حاللي است كه پس

از رعاي��ت پيمان��ه صحيح و دقيق باقي مي  ماند ،از اين رو مال باقي مانده و متمايز از حرام به
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«اهلل» اضافه گشته و چنين اضافه  اي حاكي از نوعي شرافت و ارزش است( .طبرسي 1372 ،ه ش،

ج  5ص ،286طباطبايي 1417 ،ق ،ج  10ص ،364زمخشري 1407 ،ق ،ج  2ص.)418 -419
همچنين کلمه « بقيه اهلل» به معاني ديگري نيز مانند اطاعت و انقياد ،رزق ،موجود مبارك
و ارزشمند ،رحمت و فضل الهي و...تطبيق شده است( .طبرسي1372 ،هـ  .ش ،ج  5ص ،321زمخشري،

1407ق ،ج 2ص.)418
به نظر مي  رس��د همه اين موارد از باب بيان مصداق است از اين رو انبياي الهي ،امامان و
رهبران ديني مي  توانند  از بارزترين مصاديق «بقية  اهلل» باشند  ،كه خداوند آنها را در روي زمين
ب��راي هدايت مردم نگه داش��ته ،اعم از انبيا و اولياي الهي ي��ا اوصياي انبيا و ائمه :که آنان
بقاياي پيامبران در ميان امتهاي انبيا هستند( .قمي 1414 ،ق ،ج  1ص.)343
اين که بقية اهلل چيس��ت و مصداقش کيس��ت؟ در روايات اهل بيت :نيز بهطور مفصل
بيان شده است.
در روايتي آمده است :امام باقر 7در حضور هشام بن عبد الملك در شام بر كوهي كه به

آنها مشرف بود باال رفت و با صداي بلند فرمود :اي اهل شهري كه مردمش ستمكارندَ ،أنَا َب ِق َّي ُة
ال َّل ِه( .کليني1389 ،هـ  .ق ،ج ،1ص.)472

همچنين در روايت ديگري آمده است :امام كاظم ،7وقتي قنداقه امام رضا 7را بدست
گرفت در گوش راس��ت او اذان و در گوش چپش اقامه گفتند ،س��پس آب فرات طلبيده ،و با
آن آب كام او را برداشتند ،سپس او را به مادرش نجمه بازگردانده ،فرمودندُ :خ ِذ ِيه َفإِ َّن ُه َب ِق َّي ُة ال َّل ِه
َت َعا َلى فِي َأ ْر ِض ِه .او را بگير ،او «بقيّة اهلل» در زمين است»( .شيخ صدوق ،بي تا ،ج  1ص.)20
امامهادي 7در باره حديث شريف :لاَ ُتعادوا أْالَيام َف ُتع ِ
اد َي ُكم .با روزها دشمني نكنيد زيرا
َّ َ َ
َ ُ

كه آنها هم با شما دشمني خواهند كرد .ايام را به پيامبر و ائمه اطهار تطبيق کردند و در پايان

فرمودند :نحن بقيّة اللهّ .ما بقيه و ذخيره خداوند هستيم (مسعودي 1384 ،ش1426 /ق ،ص.)266

ولي عصر /آخري��ن امام و تنها بازمانده انبيا و امامان و آخرين ذخيره
چ��ون حضرت ّ

الهي و يگانه حجت خداوند در روي زمين براي حفظ جوامع انساني و از بهترين مصداقهاي
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اسماي حسناي الهي و مظاهر قسط و عدل است ،مي  تواند از روشن  ترين مصاديق «بقيّة اهلل»

به شمار آيد .گواه اين مدعا آن است كه   افزون بر ادعيه و زيارات ،در روايات فراواني ،از آن
حضرت به «بقيّة اللهّ » تعبير شده است( .شيخ صدوق1405 ،ه  .ق ،ج ،1ص.)331

در ب��اره نحوه س�لام دادن به حضرت بقي��ه اهلل /عمر بن زاهر گوي��د :مردي از امام

صادق 7پرسيد آيا به امام قائم /به عنوان امير مؤمنان سالم ميكنند؟ فرمود:نه ،آن نام را
خدا مخصوص امير المؤمنين (علي بن ابي طالب) 7نموده ،پيش از او كسي بدان نام ،ناميده
نشده و بعد از او هم جز كافر آن نام را بر خود نبندد .عرض كردم :قربانت شوم پس چگونه

بر او سالم كنند؟ فرمود :ميگويند :السالم عليك يا بقية اهلل! سپس اين آيه را قرائت فرمودَ :ب ِق َّي ُة
ِِ
ِ
ين ...اگر مؤمن هستيد بقية اهلل براي شما بهتر است( .کليني1389،هـ  .ق،
ال ّٰله َخ ْي ٌر َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤمن َ

كوفي1410 ،هـ  .ق ،ص.)193
ج  1صّ ،412

 .7اهل بيت :حجت خدا
حجت در لغت به معناي دليل و برهاني اس��ت که به وس��يله آن غلبه بر دشمن تحقق مييابد.
(ابن فارس 1404 ،ق ،ج ،2ص ،292صاحب بن عباد 1414،هـ ق 2 ،ص .)30اين حجت (دليل) ،گاه در شکل کالم
مستقيم و قاطعي مانند قرآن است که به واسطه آن ،احتجاج بر غير صورت ميگيرد .و يا به صورت
عمل کردي بسيار واضح و عقاليي است که از طريق آن چيزي براي ديگران اثبات ميشود.

خداوند در قرآن ميفرمايدُ « :قل َفلِ َّل ِه ا ْل ُح َّج ُة ا ْلبالِغَة( »...انعام  « )149بگو دليل رسا (و قاطع)

براي خداست (دليلي كه براي هيچ كس شبهه و بهانهاي باقي نميگذارد» و يا در جايي ديگر
َّ َ ُ َ

َّ

َ َْ ُ

َّ ٌ

َّ ذَّ

َ َ

اس عليك ْم ُحجة إال ال َ
ي��ن ظل ُموا( }...بقره ! )150 :تا مردم ،جز
ميفرماي��د ...{ :لئِ َ�لا يكون ل ِلن ِ
ِ

ضد شما نداشته باشند.
ظالمان (كه دست از لجاجت برنميدارند )،دليلي بر ّ
مهمتري��ن حجت پروردگار ب��راي اثبات وجود خود و معارف دين ح��ق ،پيامبران و کتب
آسماني است .خداي تبارک و تعالي با ارسال رسوالن و انزال کتب ،در طول تاريخ ،براي هدايت
مردم برهان و حجت اقامه کرده است .در آئين مقدس اسالم نيز بعد از قرآن ،پيامبر اسالم 9و
حضرات معصومين واالترين برهاني هس��تند که خداوند به واسطه آنها خود را به همه جهانيان
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معرف��ي ميکند .پيامبر 9و اهل بيت :چون در باالترين درجه علم و قدرت و ديگر صفات
هستند ،با تفسير فلسفه خلقت و بيان واقعيتهاي هستي ،مردم را با مبدء آفرينش آشنا ميسازند.
گذشته از آيات و روايات ،اين موضوع در زيارت نامه معصومين :نيز به خوبي گنجانيده
شده است .ما با تشرف به زيارت معصومين :و خواندن متون زيارت نامهها ،در واقع خدا
را جس��تجو ميکنيم و با شناخت منزلت و جايگاه معصومين ميخواهيم به شناخت خداوند
نائل شويم.

الس اَل ُم َع َل ْي َ
الس اَل ُم َع َل ْي َ
ك َيا َأ ْح َمدُ
ك َيا ُم َح َّمدُ َّ
در زيارت حضرت رسول 9عرض ميکنيمَّ ... :
ِ
ِ
ِ
ين َ ...يا ُم َح َّمدُ َيا َر ُس َ
السَل�اَ ُم َع َل ْي َ
ْت َو ُأ ِّمي َيا َنبِ َّي
�ول ال َّل ِه بِ َأبِي َأن َ
ين َو آْالخ ِر َ
ك َيا ُح َّج َة ال َّله َع َلى أْالَ َّول َ
َّ
ال َّل ِ
�ه َي�ا َس� ِّيدَ َخ ْل ِق ال َّل ِه إِنِّ�ي َأت ََو َّج ُه بِ َك إِ َلى ال َّل ِه َر ِّب َك َو َر ِّب�ي( ...ابن طاووس1418 ،ق ،ج  2ص.)604 – 607

سالم بر تواي محمد 9سالم بر تواي احمد سالم بر تواي حجت (برهان) خداوند بر اولين
و آخرين...اي محمداي فرستاده خدا! پدر و مادرم بفدايتاي پيامبر خدااي آقاي بندگان خدا

من بهوسيله تو به خدا که پروردگار تو و پروردگار خودم است رو ميکنم.

ِِ
ِ
السَل�اَ ُم َع َل ْي َ
ين َعلِ َّي
ي�ر ا ْل ُم ْؤمن َ
�ك َيا َأم َ
و در زي��ارت موالي متقيان علي 7عرضه ميداريمَّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ْب َن َأبِي َطالِ ٍ
ين( ...ابن مش��هدي 1419،ق،
ين َو آْالخ ِر َ
ينَ ،ع َلى أْالَ َّول َ
ين َو ُح َّج َة َر ِّب ا ْل َعا َلم َ
ب َس� ِّيدَ ا ْل َوص ِّي َ

.) 304 -305

سالم بر تواي امير مومناناي علي بن ابي طالب ،آقاي وصيها و برهان پروردگار جهانيان
بر اولين و آخرين.
در زي��ارت جامعه نيز به عن��وان يکي از منزلتهاي اهل بيت :عرض��ه ميداريمَ ... :و
ِ
......و ُح َججِ ال َّل ِه َع َلى َأ ْه ِل الدُّ ْن َيا َو آْال ِخ َر ِة َو أْالُو َلى...
اء فِي َأ ْر ِض ِه َو ُح َجج ًا َع َلى َب ِر َّيتِ ِه
َ
َرض َيك ُْم ُخ َل َف َ

(شيخ صدوق1404 ،ق ،ج  2ص.)610 – 611

خداوند ،شما را به عنوان جانشينان خود در روي زمين و حجتهاي خود براي بندگانش
برگزيد ...شما حجتهاي خداوند بر اهل دنيا و آخرت و اولي هستيد...
حضرات معصومين :هم براي اهل دنيا حجت هستند و هم براي اهل آخرت.
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آن��ان براي اهل دنيا به گونهاي خدا را اثبات ميکنند و براي اهل آخرت به گونهاي ديگر
اين امر را عملي ميکنند.
داليل حجت بودن معصومين:

يک  -اهل بيت ناظر امت

چنان که در بخشهاي پيشين بيان شد ،پيامبر اسالم 9و خاندانش به عنوان برگزيدگان
خداون��د ،امين خدا و انس��انهاي مورد تأييد او در روي زمين ،که از وحي و الهام آس��ماني
برخوردار بودند ،از س��وي خداوند مأموريت داشتند واقعيتهاي جهان هستي را براي مردم
بنماي��ش بگذارن��د و م��ردم را از امور واهي و از راه باطل باز دارن��د .چنان که در آيات قرآن
وروايات معتبر وارد شده ،آنان به عنوان شاهد و ناظر اعمال مردم بايد بر زواياي زندگي مردم
اشراف ميداشتند تا بتوانند مردم را به راه راست هدايت کنند .اين خود دليلي گويا بر حجت
و برهان بودن آنان از جانب خداوند است تا با گفتار و رفتار خود ،مردم را به سوي حقيقتها
رهبري کنند.

َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً
بري��د عجلي ميگويد:از امام باقر 7در باره آيه ش��ريفه {و كذل ِك جعلناكم أمة وس��طا
ً
َ ُ ُ ُ َ َ لَىَ
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ
تِلكونوا ش��ه
اس و يكون
الرس��ول عليكم ش ِهيدا}( 1بقره  .)143پرسيدم ،فرمود :ن َْح ُن
داء ع انلَّ ِ
أْالُ َّم ُة ا ْل َو َس ُ
�ط َو ن َْح ُن ُش َ�هدَ ُاء ال َّل ِه َت َب َار َك َو َت َعا َلى َع َلى َخ ْل ِق ِه َو ُح َج ُج ُه فِي َأ ْر ِضه ...مائيم امت ميانه و
مائيم گواهان خداي تبارك و تعالي بر خلقش و حجتهاي او در زمينش( ...کليني1389 ،ه  .ق ،ج،1

ص.)191
از آنجا که دنيا محل تجلي کامل انوار وجودي ائمه اطهار نيس��ت .ظهور و بروز حجيت
کامل آنها به قيامت موکول ميش��ود .در حقيقت بايد گفت :اين بزرگواران براي اهل آخرت
حجت کامله هستند.
 .    1و همان گونه [که شما را به راه راست هدايت کرديم] شما را امتي ميانه [و معتدل و پيراسته از افراط و تفريط] قرار داديم تا [در
ايمان ،عمل ،درستي و راستي] بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم گواه بر شما باشد.
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دو  -اهل بيت ،مفسر حقايق قرآن

اهل بيت پيامبر :به جهت اينکه تنها کساني هستند بهطور کامل حقايق آشکار و پنهان
قرآن را ميدانند ،دليل بر حقانيت دين هستند و ميتوانند با بيان معارف نوراني قرآن ،حجت
را بر مردم تمام کنند ،از اين رو کسي قادر به عذر آوردن براي عدم ايمان نخواهد بود .روايات
زيادي در اين خصوص وجود دارد که به نقل يکي از آنها بسنده ميکنيم:
منص��ور بن  حازم ،از دوس��تان امام صادق  7خدمت ام��ام عرض كرد :آقا ،من
محاج��ه و مناظره مي  كنم و اين طور به آن ها
گاهي با فرقه مخالف مذهب ش��ما ّ

مي  گويم :ما كه خدا را قبول داريم و مي  دانيم كه خدا هم رضا و خش��مي دارد،
از بعضي كارها راضي و از بعضي كارها ناراضي اس��ت؛ آيا اين را قبول داريد يا
ن��ه؟ مي گويند :بله ،بعد مي  گويم :حاال ما از چه راهي بفهميم كدام عمل موجب
رض��اي خدا و كدام عمل موجب خش��م خداس��ت ؟ بر خود م��ا كه وحي نازل
نمي  ش��ود .پس ما ناچاريم د ِر خانه آن كس برويم كه با خدا در ارتباط اس��ت و
وحي بر او نازل مي ش��ود.او مي  داند موجب رضاي خدا و خش��م خدا چيس��ت .
وظيفه اين است؟ مي  گويند :بله ،بعد مي  گويم :آن كسي كه ما مو ّظف هستيم از
او بگيريم كيس��ت؟ مي  گويند :پيامبر اكرم .9مي  گويم :وقتي پيغمبر 9از دنيا
رفت ،چه كسي بايد موجبات خشم و رضاي خدا را معيّن كند؟ مي  گويند :قرآن

كه وحي خداس��ت ،موجبات خشم و رضاي خدا را نشان مي  دهد .مي  گويم :ما
مي  بينيم تمام مذاهبي كه با هم اختالف دارند ،همه به قرآن متّكي هستند و براي
اثبات ح ّقانيّت مذهب خود به همين قرآن استناد مي  كنند؛ در صورتي كه مذهب

حق بيش از يكي نيس��ت و رسول اكرم  9فرموده اند :اّمت من پس از من هفتاد
ّ
حق است و بقيّه باطلند .پس معلوم مي شود
و سه فرقه مي  شوند كه يكي از آن ها ّ

حق اس��ت ب��راي مردم بيان كند پس
ك��ه خود قرآن زبان گويايي ندارد تا آنچه ّ
حق را صريحًا نشان بدهد و ناچار
معلوم مي شود قرآن به تنهايي نمي تواند مذهب ّ
احتياج به مفسر دارد؛ يعني ،كسي كه به تمام متون و بطون قرآن راه دارد و تفسير
24
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و تأويل آن را مي داند و مي تواند اّمت مس��لمان را از مقاصد حقيقي قرآن آگاه
َ
س��ازد ،چنان  كه خود قرآن كريم نيز مي  گويد من مبيّن مي  خواهمَ ...{ :و ْأنزلنْ ا
َ َينِّ
ِّ
اس ما ُنز َل يَإل ِه ْم( }...نحل  )44و ما ذکر (قرآن) را بر تو نازل
لن
ل
ِ
إل َ
ِ
ك ِّ
اذل ْكر تِ ُلب َ َّ
ْ
يَ ْ
كرديم تا آنچه به سوي مردم نازل شده را براي آنان تبيين كني.»...
آنگاه من مي  پرسم :مبيّن قرآن پس از رسول خدا 9كيست؟ قطعًا كسي مي تواند

مبين قرآن باشد كه همه قرآن را بداند و هيچ وقت (ال اَْدري)و «نمي دانم» نگويد.
ب��ه گواهي تاريخ ،تنها كس��ي كه «نمي دانم» نگفت علي ب��ود پس او مبيّن قرآن

اس��ت و بايد براي به دس��ت آوردن مقاصد حقيقي قرآن ،به س��راغ او برويم و
�م ا ْل ُق ْر ِ
آن َو َكا َن ْت
وظاي��ف ديني خود را از او بگيريمَ « .ف َأ ْش َ
�هدُ َأنَّ عَ ِل ّي ًاَ 7كانَ َق ِّي َ
ص�و َأنَّ َما َق َ
اس َب ْعدَ َر ُس ِ
ال ِفي ا ْل ُق ْر ِ
َطاعَ تُ� ُه ُم ْفت ََر َض� ًة َو َكانَ ا ْل ُح َّج َة عَ َلى ال َّن ِ
آن
�ول ال َّل ِه َ
َف ُه َو َح ٌّق .پس ش��هادت مي دهم که علي قيم قرآن و اطاعتش واجب اس��ت و او

حجت خداوند بر مردم بعد از رس��ول خداس��ت و آنچه در باره قران گفت حق
است».
به اينجا كه مي  رس��م،آن ها در جواب من س��كوت مي كنند.آيا اين گونه سخن

گفتن من با آن ها درس��ت اس��ت و شما مي  پس��نديد؟ امام فرمود :بلهَ ( ،ر ِح َم َ
ك

محاجه مي كني( .کليني1389 ،هـ  .ق،
اهللُ)؛ خدا تو را بيام��رزد كه اين چنين با آن ها ّ

ج  1ص.)169
سه -اهل بيت داراي مقام فصل الخطاب

يکي از مقامات و فضايل معنوي اهل بيت :اين است که خداوند به آنان فصل الخطاب

اب ا ْلخَ ْل ِق إِ َل ْيك ُْم َو ِح َسا ُب ُه ْم َع َل ْيك ُْم َو َف ْص ُل
عنايت نموده است .در زيارت جامعه آمده استَ .و إِ َي ُ
ا ْل ِ
خ َط ِ
ات ال َّل ِه َلدَ ْيك ُْم( .ش��يخ صدوق1404 ،ق ،ج  2ص« . )612بازگش��ت مردم به سوي
اب ِعنْدَ ك ُْم َو آ َي ُ

شما و محاسبه اعمالشان با شماست و فصل خطاب هم در نزد شماست ،و نشانهها خداوند

نزد شما قرار دارد.»...
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ف بِ َفص ِل ا ْل ِ
�ك َأ ُّي َها ا ْل َع ِ
خ َط ِ
السَل�اَ ُم َع َل ْي َ
�اب( ... ...ابن
�ار ُ ْ
و در زي��ارت امام علي 7ميگوييمَّ :

مشهدي 1419 ،ق ،ص .)305سالم بر تو که شناساي فصل الخطاب هستي.

كلمه (فَ ْص ُل الْ ِخ َط ِ
اب) به اصطالح اهل ادب ،از قبيل اضافه صفت به موصوف است و به

حق و باطل
طاب الَْفصل) است؛ يعني ،كالمي كه مطالب مهم با آن روشن ميشود .و ّ
معناي ( ِخ ُ
را از هم جدا مي  كند و به اختالفات پايان مي  دهد( .مصطفوي 1368 ،ش ،ج  3ص.)82

در قرآن كريم ،فصل الخطاب از مواهب خدا به حضرت داوود 7به ش��مار آمده اس��ت
َ ْ

ْ َ ُ

َْ

حْ ْ

َ ْ َ

خْ

َ َ ُ
ُ
َ َ
َ
ِطاب} (ص  )20ما سلطنت داوود
چنان که مي  فرمايد{ :و شددنا ملكه و آتيناه ال ِكمة و فصل ال ِ

را استحکام و ق ّوت بخشيديم و به او حكمت و فصل خطاب عطا كرديم.
َْ

حْ ْ َ

َ ْ َ

خْ

ُ
َ َ
َ
ِطاب} .گفته ش��ده اس��ت :يعني به داود ،معارف و
در بيان آيه {و آتيناه ال ِكمة و فصل ال ِ

حقائق و قدرت کالم روشن کننده داديم پس او نسبت به حکمتها و معارف الهيّة در باطن

ش��ناخت کامل دارد .و نيز بر س��خن دقيق و جدا کننده بين حق و باطل که داراي اس��تدالل

{ َّ مْ َ َّ ْ ُ َ َ َ َ
الرح ُن عل َم الق ْرآن خلق
در ظاهر باش��د نيز تواناست و اين اس��ت معناي قول خداي تعالي:
إْ ْ َ َ َّ َ ُ بْ َ َ
اليان}( .طبرسي 1372 ،ش ،ج  8ص ،732مصطفوي 1368 ،ش ،ج  3ص .)83خداي مهربان،
النسان علمه
ِ

قرآن را آموخت ،انسان را آفريد ،گفتار به وي ياد داد.
ما بر اساس روايات قطعي از پيامبر اکرم 9بر اين باور هستيم :فصل الخطاب از هر نوع
حق و باطل ،در نزد خاندان
اعم از فراس��ت و الهامات غيبي و س��خنان جدا کننده ّ
که باش��دّ ،
رسالت است.

آنها هس��تند كه با يك نگاه به س��يماي اش��خاص مي  فهمند او چگونه آدمي است؛ سعيد

َ ْ ُ َ ُ ًّ
ش��قي ؟ صالح است يا مجرم ؟ و اگر مجرم اس��ت چه جرمي دارد؟{ ...يع ِرفون كال
اس��ت يا
ّ
ُ
ب ِ ِسيماه ْم}...؛ (اعراف ...« )46همه را از سيما تشخيص مي  دهند.»...

تاريخ نش��ان ميدهد ،اهل بيت پيامبر 9در هر زمان ،کامل ترين و روش��ن ترين سخن
و موضع گيري را در امور اجتماعي و سياس��ي داش��تند و مردم را از حيرت و ضاللت نجات
ميدادند .و صحيح ترين سخن در معارف دين و تفسير و تبيين آيات قرآن و تعاليم دين نيز
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تنها از زبان آنان به جامعه القاء ميشد.

پيامب��ر اکرم صل��ي اللهَّ عليه و آله به حضرت زهرا 3فرمود :عل��ي بن ابي طالب مناقبي

َ َّ هَّ َ َ َّ َ َ ُ َ َّ َ ُ حْ ْ َ َ َ ْ َ
دارد ك��ه هيچ يك از مردم ندارند از جمل��ه اينکهَ { :و أن الل جل ثناؤهُ علم��ه ال ِكمة َو فصل
خْ
ِطاب }...خداوند به او حکمت و فصل الخطاب را آموخت( .س��ليم بن قيس هاللي1415 ،ق،ج 2
ال ِ

ص ،565 – 566شيخ صدوق1405 ،هـ  .ق ،ج  1ص.)263

اصبغ بن نباته از امير المومنين علي 7نقل مينمايد که فرمودند :إِ َّن َر ُس َ
�ول ال َّل ِه ص َع َّل َمنِي
َان إِ َلى يو ِم ا ْل ِقيام ِة ك ُُّل ب ٍ ِ
ف َب ٍ
�ف َب ٍ
اب َف َذلِ َ
ك َأ ْل ُ
َ�ح َأ ْل َ
َأ ْل َ
ف
�اب ِم َن ا ْل َح اَل ِل َو ا ْل َح َرا ِم َو ِم َّم�ا ك َ
اب منْ َها َي ْفت ُ
َ
َْ
َ َ
ت ِع ْلم ا ْلمنَايا و ا ْلب اَليا و َفص َل ا ْل ِ
َأ ْل ِ
خ ِ
ف َب ٍ
طاب( .شيخ صدوق 1362 ،ش ،ج  2ص.)643
اب َحتَّى َعلِ ْم ُ
َ َ َ َ َ َ َ ْ

پيامبر خدا 9هزار باب از حالل و حرام و آنچه تا روز رستاخيز رخ داده به من آموخت،

كه از هر بابي از آن هزار باب گش��وده ميش��د ،پس اين هزار هزار باب است تا آن كه دانش
سرآمد مرگها و بالها و فصل الخطاب را دانستم.
أبو بصير از امام صادق 7نقل نمود که فرمودند :يا أبا بصير إنّا أهل بيت أوتينا علم المنايا
و الباليا و فصل الخطاب( ...هاش��مي خويي ،بي تا ،ج  2ص .)313اي ابابصير به ما (اهل بيت) دانش
منايا (زمان مرگ افراد) و باليا (حوادث) و فصل خطاب داده شده است.
هروي گفت :حضرت امام رضا 7با افراد به زبان خودش��ان گفتگو ميكرد ،و
ابا صلت
ّ

بخدا قسم فصيحترين مردمان و عالمترين اشخاص به هر زبان و لغتي بود ،روزي به حضرتش
عرض كردم :يا ابن رس��ول اهلل! من در ش��گفتم از اينكه شما به تمامي لغات با اختالفاتي كه

حجت خدا بر بندگان اويم،
دارند اين طور تس��لّط و آگاهي داريد ،فرمود:اي پس��ر صلت من ّ
حجتي بر قومي نميانگيزد كه زبان آنان را نفهمد و لغاتش��ان را نداند ،آيا اين خبر
و خداوند ّ

علي 7فرمود« :اوتينا فصل الخطاب» (ما دادهشدهايم
به تو نرس��يده اس��ت كه امير المؤمنين ّ

نيروي داوري و س��خن قاطع را) ،پس آيا اين نيرو جز معرفت به هر لغتي است؟ (شيخ صدوق،

بيتا ،ج ،2ص.)228
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منابع و مآخذ
٭ قرآن کريم ،ترجمه آيه اهلل مکارم شيرازي
1.1ابن طاووس ،علي بن موسي1418( ،ق) .اقبال االعمال :به كوشش القيومي ،قم ،دفتر تبليغات.
2.2ابن فارس ،أحمد بن فارس (قم1404 ،ق) .معجم مقاييس اللغة ،محقق /مصحح  :هارون ،عبدالس�لام
محمد ،مكتب االعالم االسالمي.
3.3ابن قولويه ،جعفر بن محمد1356( ،ش) .كامل الزيارات ،محقق /مصحح :اميني ،عبدالحسين  ،نجف
اشرف ،دار المرتضوية ،چاپ اول.
4.4ابن مش��هدي ،محمد بن جعفر1419( ،ق) .الم��زار الكبير ،محقق قيومي اصفهان��ي ،جواد ،قم  ،دفتر
انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
5.5اب��ن منظور ،محمد بن مكرم1414( ،ق) .لس��ان العرب ،محقق  /مصحح :مي��ر دامادي ،جمال الدين  ،
بيروت  ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ،چاپ سوم.
6.6حس��کاني ،عبيداهلل بن عبداهلل۱۴۱۱( ،ق ) .ش��واهد التنزيل لقواعد التفضيل  ،تهران ،چاپ محمدباقر
محمودي
7.7خلي��ل بن احمد (فراهيدي)1414( ،هـ  .ق) .کتاب العين (ترتيب كتاب العين) ،تحقيق :مح ّمد حس��ن
بكائي ،قم :مؤ ّسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولي.
اصفهاني ،حس��ين بن مح ّمد (1412هـ ) .مفردات ألفاظ القرآن ،تحقيق :صفوان عدنان داودي،
8.8راغب
ّ
بيروت :دار القلم ،الطبعة األولي.

9.9زمخشري ،محمود بن عمر (1979م) .أساس البالغة  ،بيروت ،دار صادر.
1407( ،--------------1010ق) .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،بيروت دار الكتاب العربي.
1111سليم بن قيس هاللي (1415ق) .کتاب سليم بن قيس هاللي ،قم ،الهادي.
1212سيوطي ،عبدالرحمان بن ابي بکر (1414ق) .الدر المنثور في تفسير المأثور ،بيروت ،دار الفكر.
1313شيخ صدوق ،محمد بن علي1362( ،ش) الخصال ،محقق /مصحح :غفاري ،علي اكبر ،ناشر :جامعه
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مدرسين ،مكان چاپ :قم.
علي (1361هـ  .ش) .معاني األخبار ،تحقيق :علي أكبر الغ ّفاري ،قم :مؤ ّسسة
1414شيخ صدوق ،مح ّمد بن ّ
النشر اإلسالمي.

1398( ،----------------1515ق) .التوحيد  ،تهران  ،مكتبة الصدوق.
( ،----------------1616ت 381ه��ـ  .ق) .عي��ون األخب��ار الرض��ا ،7تحقيق :مهدي الحس��يني
الالجوردي ،تهران  .بي تا.
1405( ،----------------1717ه��ـ  .ق) .كمال الدين و تمام النعمة ،تحقيق :علي أكبر الغ ّفاري ،قم:
مؤ ّسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولي.
1400( ،----------------1818ق) .األمالي ،بيروت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
1404( ،----------------1919ق) .من ال يحضره الفقيه :به كوشش غفاري ،قم ،نشر اسالمي.
2020صاحب بن عباد ،إسماعيل بن عبّاد ( 1414هـ.ق) .المحيط في اللغة ،تحقيق :مح ّمد حسن آل ياسين  ،
بيروت  ،عالم الكتب  ،الطبعة األولي.

المرعشي ،الطبعة األولي.
2121صفار ،مح ّمد بن حسن (1404هـ  .ق) .بصائر الدرجات ،قم ،مكتبة آية اهلل
ّ

2222طباطبايي ،س��يد محمد حس��ين1417( ،ق) .الميزان في تفس��ير القرآن  ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي
جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
2323طبرس��ي ،أحمد بن علي (1386هـ  .ق) .االحتجاج علي اهل اللجاج ،تحقيق :مح ّمد باقر الخرس��ان  ،
نجف  ،مطبعة النعمان ،الطبعة األولي.
2424طبرسي ،فضل بن حسن1372( ،ش) .مجمع البيان في تفسير القرآن ،تهران   ،انتشارات ناصر خسرو.،
2525طوسي ،مح ّمد بن حسن (1411هـ  .ق) .مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،تصحيح :اسماعيل انصاري
زنجاني ،اعداد :علي اصغر مرواريد ،بيروت ،مؤسسة فقه الشيعة.
2626قمي ،عباس1414( ،ق) سفينة البحار ،قم   ،انتشارات اسوه.،
جزائري ،مطبعة
علي بن إبراهيم (ت 307هـ  .ق) ،تفس��ير الق ّم ّي ،إعداد :الس��يّد الطيّب موسوي
ّ
2727قميّ ،
النجف األشرف .بي تا.
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��اري  ،تهران ،دار الكتب
علي أكبر غ ّف ّ
2828کلين��ي ،محمد بن يعقوب1389( ،ه��ـ  .ق .).الکافي ،تحقيقّ :
اإلسالميّة  ،الطبعة الثانية.

الكوفي ،إعداد :مح ّمد كاظم محمودي ،طهران،
كوفي ،فرات بن إبراهيم (1410هـ  .ق) .تفسير فرات
ّ
ّ 2929
وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي ،الطبعة األولي.

3030مسعودي ،علي بن حسين 1384( ،ش1426 /ق) .اثبات الوصية ،قم   ،انصاريان.،
3131مصطفوي ،حسن 1368( ،ش) .التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،تهران   ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،چاپ :اول.
3232مفي��د ،مح ّمد بن مح ّمد (1413هـ  .ق) .كتاب المزار -مناس��ك الم��زار (للمفيد) ،تحقيق :مح ّمدباقر
األبطحي ،قم :كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد ،الطبعة األولي.
3333هاش��مي خويي ،ميرزا حبيب اهلل ،منهاج البراعة في ش��رح نهج البالغة ،محق��ق /مصحح :ميانجي،
ابراهيم  ،تهران  ،مكتبة اإلسالمية ، ،بي تا.
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