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چکیده
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تاریخ پذیرش00/04/29 :

یک ممی از شخص ممیته ممای برجسمممته قی ممام ام ممام

و برادر ب رگوار ساالر شهیدان است و هموار مورد احتمرام

و تکریم امامان شیعه
حضرت عبا

بود است گموا ایمن سمخن ،زیمارتناممه

روایت شد در منماب معتبمر کهمن همچمون کاممل

ال یارات ابن قولویمه و المم ار مشمهدی از اممام صماد

شم م ممناخت شخص م مممیت واالی حض م مممرت ابوالفض م مممل

اسمت بمرای

الزم اسم ممممت

زیممارتنامممه ایشممان تحلیممل شممود نوشممتار حاضممر بمما روش توصممیفی _

تحلیلمممی و شمممیو کتابخانمممهای و بممما تحلیمممل اعتقمممادی مهمتمممرین
مللفههای این زیارتنامه نشان داد است که نور معرفت الهی بمه

قل آن حضرت تابید و ایشان به درجه ملمن حقیقی رسید انمد

یمرات و برکات این ایمان واقعی درگفتار و رفتار آن حضرت نمایان
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گشته و شایسته دریافت سالم خداوند ،مالئکه ،انبیاء و اولیاء الهمی

شد است او تسملیم اواممر الهمی و ولمی خمدا ،اممام حسمین

بمود و

ملمنان بمر ایمن اممر شمهادت ممیدهنمد قماتالن او تما قیاممت ملعمون

خداوند ،مالئکه و اولیاء الهی خواهند بود و این کمه قممر بنمیهاشمم

از جمله رجعت کنندگان زمان ظهور خواهد بود

کلیدداوه هددا ایمممان ،تسمملیم ،تممولی و تبممری ،رجعممت ،زیممارتنامممه

حضرت عبا

 ،سالم ،شهادت ،لعن

مقدمه 

حضئرت ابوالفضئل العبئئاس

فرزنئد امیرمؤمنئئان علئی

و ام البنئین ،دختئئر حئزام بئئن

خالد بن ربیعه بن عامر بن کالب بن ر بیعئه بئن عئامر بئن صعصئعه ،در چهئارم شئعبان سئال
بیست و ششم هجئری در مدینئه زاده شئد .از همئان ابتئدای حیئات شئریفش ،نئور ایمئان را از
پئئدر بزرگئئوارش دریافئئت نمئئود و در سئئایه هئئدایت دو بئئرادر معصئئومش ،امئئام حسئئن

و امئئام

حس ئئئین

پ ئئئرورش یاف ئئئت و عل ئئئوم و اس ئئئرار اله ئئئی را مس ئئئتقیما از اه ئئئل بی ئئئت عص ئئئمت و

طهارت

آموخت .در طی  34سال عمر گرانبارش ،گوهر ایمان بئه خئدا را چنئان در وجئود

خئئود پئئرورش داد کئئه آثئئار اخالقئئی و عملئئی آن را بئئا زیبئئاترین جلئئوههئئایش در سئئلو مؤمنانئئه
خ ئئویش متجل ئئی س ئئاخت؛ ب ئئه ن ئئوعی ک ئئه همگ ئئان ،ز ب ئئان ب ئئه تحس ئئین او گش ئئوده و او را ب ئئه
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لق ئ هئئایی بئئا مضئئامین بلنئئد و پرمعنئئا آراسئئتند کئئه هئئر کئئدام بیئئانگر بخشئئی از شخصئئیت
ایمانی ایشان میباشد .والیتپذیری و اطاعت عبئاس

 ،او را بسئان تکیئهگئاهی محکئم و

مئئورد اعتمئئاد امئئام زمئئانش سئئاخته بئئود؛ بئئه گونئئهای کئئه هنگئئام شئئهادتش ،امئئام حسئئین
َ َّ
َ
َ َ َ
َ
الن إنک َسئ َئئر ظهئئئری َو قلئئئت حیلتئئئی»؛ اکن ئئون پش ئئتم شکس ئئت و چ ئئارهام کئئئم ش ئئد
فرم ئئود« :أ
(ابومخنئئف .)194 :1417 ،ز یئئارتنامئئه حضئئرت عبئئاس
امام صادق

از اسئئتوارترین متئئون ز یئئارتی؛ از

روایئت شئدهاسئت .محئدث بئزر سئده چهئارم ،جعفئربن محمئدبن قولو یئه

(متوفای 369ق) این زیارت را نقل کرده است و در مقدمه کتابش شهادت داده کئه از هئیچ
راوی غیر ثقه روایت نمئیکنئد .ایئن ز یئارتنامئه توسئط دیگئر محئدثین بئزر شئیعه از جملئه
شئئیخ مفیئئد (413- 336ق) در مناسئئک المئئزار؛ شئئیخ طوسئئی (متولئئد 385ق) در تهئئذی

االحکام ،از کت

اربعه شیعه و همچنین در مصبا المتهجئد و سئال المتعبئد روایئت شئده و

محئئدثین قئئرون بعئئد ماننئئد ابئئن المشئئهدی در المئئزار الکبیئئر؛ فئئی

کاشئئانی در وافئئی؛ عالمئئه

مجلسی در کتابهای مالذ االخیئار فئی فهئم تهئذی االخبئار ،بحئاراالنوار ،زادالمعئاد و محئدث
قمی در مفاتی الجنان این زیارتنامه را نقل کردهاند .ایئن ز یئارتنامئه سئندی قابئل اعتمئاد
در مورد قمر بنیهاشم محسوب میشود که در آن امام صادق

ابعاد شخصیت حضئرت

ایشئان را برشئمرده اسئت .در ایئن نوشئتار بئرآنیم تئا بئا تحلیئل اعتقئادی مهمتئرین مولفئههئای
این زیارتنامه ،ابعاد شخصیت حضرت عباس

را بررسی نماییم.

تحلیل اعتقادی گزیدههایی از زیارتنامه حضرت عباس

مهنز ار نامه 
َ
َ
َ
َ
َ
َح َّد َثنی َأبو َعبد َّ
الرح َمن م َح ّمد بن أح َمد بن الح َسئین ال َعسئکر ّی بال َعسئکر َعئن ال َح َسئن
َ
َ
َ
َ
بن َعل ّی بن َمهز َی َار َعن أبیه َعل ّی بئن َمهز َیئ َار َعئن م َح ّمئد بئن أبئی ع َمیئر َعئن م َح ّمئد بئن َمئر َو َان
َ َ
َ
َ َ َ َ َ ّ َ ّ َ َ َ َ َّ
الصئادق إذا أ َرد َت ز َیئ َار َة قبئر ال َع َّبئاس بئن َعلئ ّی َو ه َئو
عن أبی حمزة الثمالی قئال قئال
َ
َ
َ
َّ َ
َ َ
السقیفة َو قل :
َعلی ش ّط الف َرات بحذاء ال َحائر [ال َحیر] فقف َعلی َباب
َ
َ
َ َ َ
َّ
َ
الصئئالحی َن َو َجمی ئع
َسئئالم اهلل َو َسئئالم َمال ئکتئئه المقئ َّئر بی َن َو أنب َیائئئه المر َسئئلی َن َو ع َبئئاده
َ
َّ
َ َ َّ
َ َ
ّ َ َ َ ّ ّ
َ
َ
الط ّی َبات فی َما تغ َتدی َو ترو َعلیك َیا اب َن أمیئر المئؤمنی َن.
الزاک َیات
الصدیقین و
الشهداء و
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
النصئئئی َحة لخلئئئف ّ
التصئئئدیق َو ال َوفئئئاء َو ّ
التسئئئلیم َو ّ
َأشئ َئئهد َلئئئك ب ّ
النبئئئ ّی المر َسئئئل َو ّ
السئئئبط
َّ
ّ
َ َ
َ
المن َت َج ئ َو الئئدلیل ال َعئئالم َو ال َوص ئ ّی الم َبلئئغ َو ال َمظلئئوم المه َتضئئم.ف َج َزا اهلل َعئئن َرسئئوله َو
َ
َ َ َ
َعئئن أمی ئر المئئؤمنی َن َو َعئئن ال َح َسئئن َو الح َس ئین أفضئئل ال َجئ َئزاء ب َمئئا َصئ َئبر َت َو اح َت َسئئب َت َو
َ َّ
َ َّ َ
َ َََ َ
َأ َعنئ َ
ئئك َو َل َعئ َ
ئئتَ -فئئئنع َم عق َبئئئی الئ َّئئدار َل َعئ َ
ئئن اهلل َمئئئن َجهئئئل َحقئئئك َو اسئ َئئتخف
ئئن اهلل مئئئن قتلئ
َ
َ َ
َ
َ َ َ َ َّ َ
َ
ئك قتلئ َ
ئت َمظلومئ ًئا َو أ َّن َ
اهلل
بحر َمتئئك َو ل َعئ َئن اهلل َمئئن َحئئال َبی َنئئك َو َب ئی َن َمئئاء الفئئرات أشئئهد أنئ
َ
ََ َ
ّ َ
ً َ
َ
َ
َ
َ
منجز لکم َما َو َعدکم جئتك َیا اب َن أمیئر المئؤمنی َن َوافئدا إلئیکم َو قلبئی م َسئلم لکئم َو أنئا لکئم
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
تابع َو نص َرتی لکم م َعدةَ -ح ّتی َیحک َم اهلل َو ه َو خیر الحا کمی َن ف َم َعکم َم َعکئم ال َم َئع َعئد ّوکم
َ ً َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ ََ
ّ
إنی بکم َو بإ َیابکم م َن المؤمنی َن َو ب َمئن خئالفکم َو ق َئتلکم م َئن الکئافری َن ق َتئل اهلل أ ّمئة ق َتلئتکم
َ
َ
َ َ َ
َ
َّ َ
َ
َّ
َ
الصئال -
السئالم َعلیئك أ ّی َهئا ال َعبئد
باألیدی َو األلسن -ث َّم ادخئل َو انکئ َّ َعلئی القبئر َو قئل:
َ
َّ َ
َ َ
َّ
السئئالم َعلیئك َو َرح َمئئة اهلل َو
هلل َو ل َرسئئوله َو ألمیئر المئئؤمنی َن َو ال َح َسئئن َو الح َسئین
المطیئع
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َّ َ َ
َ َ
اهلل أنئك َمضئی َت َعلئی َمئا َمضئی َعلیئه
َب َرکاته َو رض َوانه َو َعلی روحك َو َبدنك أش َئهد َو أشئهد
ون َله فی ج َهاد َأع َدائه الم َبالغ َ
ون فی َسبیل اهلل الم َناصح َ
ون -الم َجاهد َ
ال َبدر ّی َ
ون فئی نص َئرة
َ
َ
َّ
َ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
َ َ
الذ ّاب َ
ون َعن أح َّبائه ف َج َزا اهلل أفضل ال َج َزاءَ -و أ کث َر ال َج َزاء َو أوف َئر ال َج َئزاء َو أوفئی َج َئزاء
أول َیائه
َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
ئك َقئد َب َالغ َ
ئت فئی
أ َحد م ّمن َوفئی ب َبی َعتئه -و اسئتجاب لئه دعوتئه و أطئاع والة أمئره و أشئهد أن
َ
َ
َ َ
َّ
ّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ
وحئئئك َمئ َئئع أر َوا
النصئئئی َحة َو أع َطیئئئ َت غا َیئئئة ال َمجهئئئود ف َب َعثئئئك اهلل فئئئی الشئئئهداء و جعئئئل ر
َ
َ
ً َ َ َ
ً َ
ّّ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ّ َ
الش َهداء َو أع َطا من ج َنانه أف َس َح َها َمنزالَ -و أفضل َها غ َرفا َو َرف َع ذک َئر فئی علیئین و حشئر
ًَ
َ َّ
َ َ َّ
َ
َ َّ َ َ َ
الص ّدیقی َن َو ّ
النب ّیی َن َو ّ
الصالحی َن َو َحس َن أولئئك َرفیقئا أش َئهد أنئك لئم تهئن َو
الش َهداء و
مع
َ
َ
َ
َ
َ ً َ
َ ً َّ
َ
َّ َ َ
َ َ
الصالحی َن َو م ّتبعئا ل ّلنب ّیئی َن ف َج َم َئع
لم تنکل َو أنك َمضی َت َعلی َبصی َرة من أمر  -مقتدیا ب
اهلل َبی َن َنا َو َبی َن َك َو َبی َن َرسوله َو َأول َیائه فی َم َنازل المخبتی َن َفإ َّنه َأر َحئم َّ
الئراحمی َن(ابن قولو یئه،
.)256 :1356
ت جمهمهنز ار نامه 

سئئالم خئئدا و سئئالم فرشئئتگان مقئ ّئربش و پیئامبران مرسئئلش و بنئئدگان شایسئئتهاش و همئئه
ّ
شئئهیدان و صئئدیقان و درودهئئا پئئا و پئئا کیزه در آنچئئه مئئیآی ئد و مئئیرود بئئر تئئو بئئاد ا فرزنئئد

امیرمؤمنان .شهادت میدهم برا حضرتت بئه تسئلیم و تصئدیق و وفئا و خیرخئواهی ،بئرا
یادگار پیئامبر مرسئل (درود خئدا بئر او و خانئدانش بئاد) ،و فرزنئدزاده برگز یئده و راهنمئای دانئا و
سال ششم ،شماره  ،32پاییز 0011
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جانش ئین تبلی ئغگئئر و سئئتمدیده غئئارت زده ،خئئدا از جان ئ

پی ئامبر و امیرمؤمنئئان و حسئئن و

حسئین (درود خئئدا بئئر ایشئئان) جزایئت دهئئد .برتئئرین جئئزا بئئه خئئاطر ایئن کئئه صئئبر کئئرد و کئئار
خو یش را تنها به حساب خدا گذاشتی و یار نمود پس چه نیکو سرانجامی اسئت خانئه
ّ
آخرت .خدا لعنت کند کسی که تو را کشت و لعنت کند کسی را کئه جاهئل بئود بئه حقئت و
حرمتت را سبك شمرد و خدا لعنت کند کسی را که بین تئو و آب فئرات پئرده شئد .شئهادت
میدهم که تو مظلومانه کشته شد و خدا به وعدها که به شما داده وفا میکنئد .بئه سئو
تو آمدم ا فرزند امیرمؤمنان .در محضر شما آیم دلم تسئلیم و پیئرو شماسئت و خئود نیئز پیئرو
شمایم ،یار ام برا شما مه ّیاست ،تا خئدا حکئم کنئد و او بهتئرین حکئم کننئدگان اسئت،
پس با شمایم تنها با شما نه با دشمن شما ،من به شما و بازگشتتئان مئؤمن و بئه آنئان کئه بئا

شما مخالفت کردند ،و شئما را کشئتند کئافرم ،خئدا بکشئد ّامتئی را کئه شئما را بئا دسئتهئا و
ز بئئانهایشئئان کشئئتند .سئئالم بئئر تئئو ا بنئئده شایسئئته فرمئئانبر خئئدا و رسئئولش و امیرمؤمن ئان و
حسن و حسین (درود خدا بر آنان باد) ،سالم و رحمت خدا و برکات و مغفرت و رضوانش بئر
تو؛ بر روان و تن تو .شهادت میدهم و خدا را شاهد می گیرم که تو به همان مسئیر رفتئی کئه
اهئئل بئئدر رفتنئئد و در آن راه از دنی ئا گذشئئتند .آن مجاهئئدان در راه خئئدا و خیرخواهئئان بئئرا
خ ئئدا ،در مب ئئارزه ب ئئا دش ئئمنان خ ئئدا و ت ئئالش گ ئئران در یئ ئار اولیئ ئایش ،آن دف ئئاع کنن ئئدگان از
عاشقانش ،خدا پاداشت دهد بئه برتئرین و بیشئترین و کامئل تئرین پئاداش ،و وفا کننئدهتئرین
پاداش ،یکی از آنان که به بیعت او وفا کرد ،و دعوتش را اجابت نمود ،و از والیان امئر اطاعئت
کرد.
شهادت میدهم کئه در خیرخئواهی کوشئید و نهایئت تئالش را انجئام داد  .خئدا تئو را
در زم ئئره ش ئئهیدان برانگیئ ئزد و روح ئئت را در کن ئئار اروا نیئ ئك بخت ئئان ق ئئرار ده ئئد و از بهش ئئتش
وس ئیعتئئرین منئئزل را بئئه تئئو عطئئا کنئئد و برتئئرین غرفئئههئئا را ارزانئئی نمای ئد و نامئئت را در بئئاالترین
ّ
درجئئات بئئاال بئئرد و بئئا پیئامبران و صئئدیقان و شئئهدا و شایسئئتگان محشئئور نمایئد ،آنهئئا خئئوب
کئارت از دنیئا رفتئی ،در حئئال پیئرو از شایسئئتگان و پیئرو از پیئامبران .پئئس خئدا بئین مئئا و
رسول خود و اولیایش در جایگاهها فروتنان گرد آورد که او مهربانترین مهربانان است.
مع ایس

 رز ار حض

عباس



زیارت امئوات و حتئی سئالم دادن بئه ایشئان یکئی از موضئوعاتی اسئت کئه وهئابیون بئا آن
مخالفت میکنند و آن را خالف دین میدانند؛ اما شیعیان در دعاها و زیارتنامهها بئر ایئن
مفهئئوم قرآنئئی صئئحه گذاشئئته و بئئا هئئر بئئار خوانئئدن آنهئئا ،اعتقئئاد خئئود را مبنئئی بئئر شئرعی بئئودن
سالم به اموات اعالم میکنند .در قرآن کئریم بارهئا سئالم خئدا ،مالئکئه و پیئامبران بئر امئوات
ذکرشده که این خود بهترین مجوز برای انجام آن از سوی مسلمانان است.
َ
سالم و تح ّیت قولی از جان خدا بر پیامبران الهیَ :سالم َعلی نئو فئی العئالمی َن؛ درود
بئئر نئئو در میئئان جهانیئئان (صئئافاتَ ،)79 /سئئالم َعلئئی إبئئراهی َم؛ درود بئر ابئئراهیم (صئئافات/

تحلیل اعتقادی گزیدههایی از زیارتنامه حضرت عباس

رفیقئئانی هسئئتند .شئئهادت مئئیدهئئم کئئه تئئو سسئئتی نورز ی ئد و بئئاز نایسئئتاد و بئئر آ گئئاهی از
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َ
َ ،)109سئئالم َعلئئی موسئئی َو هئئار َ
ون؛ درود بئئر موسئئی و هئئارون (صئئافاتَ ،)120 /و َسئئالم َعلئئی
المر َسلی َن (صافات.)181 /
سالم خدا ،پیامبران و یا حتی شئخص زائئر بئر مئزور نشئان دهنئده احتئرام و بزرگداشئت او
است .سالم دادن خدا ،پیامبران و صالحین بر حضرت عباس

حداقل از دو جنبه قابئل

توجه است؛ اول آن که سالم خدا و انسانها با هئم چئه تفئاوتی دارد و دوم ،نفئس سئالم دادن
بر اموات حاوی چه پیامهایی است؟
با توجه به معنی سالم ،وقتی خدا به کسی سالم میکند یعنی به او کمئک مئیکنئد کئه از
بالیا در امان باشد و واض است که منظور فقط آفات جسمانی نیسئت بلکئه راه و روش او را
حف میکند و بهشت را بر ایشئان عرضئه مئیکنئد؛ امئا وقتئی زائئر (بئه عنئوان یکئی از بنئدگان
صال ) سئالم مئیکنئد بئه ایئن معنئی اسئت کئه رفتئار و گفتئار مئزور را قبئول دارد و خئودش هئم
قصد دارد به همان روش عمل کند .یعنئی نئه تنهئا در صئدد آن نیسئت کئه سئیره و راه مئزور را
نابود کند و به او آسی

برساند بلکه برای حف و اشئاعه آن نیئز تئالش مئیکنئد .چنئین نگئاه

عالمانهای به سئالم ،ز یئارت را از صئرف قرائئت یئک مئتن بئه مرحلئه بئاالتری کئه عمئل اسئت
ارتقاء میدهد.
شها
سال ششم ،شماره  ،32پاییز 0011
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 ا

 ربارهب خیصفا حض

عباس

در موارد متعددی از زیارت حضئرت عبئاس



 ،بئه امئور و صئفات ایشئان شئهادت داده

میشود:
َ
َ
َ َ
َّ
َ َ َ َ َّ
َ َّ
َ َّ
النب ئ ّی المر َسئئل َو ّ
السئئبط
النص ئی َحة لخلئئف
التصئئدیق و الوفئئاء و
التسئئلیم و
أشئ َئهد لئئك ب
َّ
ّ
َ
المن َت َج َو الدلیل ال َعالم َو ال َوص ّی الم َبلغ َو ال َمظلوم المه َتضم.
َ
ً َ
َ
َ
َ
َ َّ َ
َ
وما َو أ َّن َ
اهلل منجز لکم َما َو َعدکم جئتك َیا اب َن أمیر المؤمنی َن.
أش َهد أنك قتل َت َمظل
َ
ون -الم َجاهئد َ
اهلل َأ َّن َك َم َضی َت َع َلی َما َم َضئی َع َلیئه ال َبئدر ّی َ
أش َهد َو أشهد َ
ون فئی َسئبیل
اهلل.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
أش َهد أ ّن َك قد َبالغ َت فی ّ
النصی َحة َو أع َطی َت غا َیة ال َمجهود.
َ
َ
َ ً َّ
َ َ
َ َّ َ َ
َ َ
َ َّ َ َ َ
الصئالحی َن
أش َهد أنك لم تهن َو لم تنکل َو أنك َمضی َت َعلی َبصی َرة من أمر  -مقتئدیا ب

َ ً َ
َو م ّتبعا ل ّلنب ّیی َن.
 ا



مع ایشها
َ
ّ
ّ
الشئئهود و الشئ َئه َادة :حاضئئر و گئئواه بئئودن ی ئا بئئا مشئئاهده چشئئم و ی ئا بئئا اندیشئئه و بص ئیرت.
َّ
الشئ َئه َادة :سئئخن گفئئتن از رو علئئم و آ گئئاهی کئئه از مشئئاهده و بصئیرت یئا دیئدن بئئا حئئواس و
چشم حاصل شدهاست ،صادر شود .ما َأش َئهدتهم َخل َئق َّ
السئماوات؛ آنهئا را از کسئانی کئه بئا
اندیشه و بصیرت از آفر ینش آسمانها ا ّطالع داشته باشند ،قرار ندادهام (کهف51 /؛ راغئ

اصفهانی .)351/2 :1412 ،با توجه معنای کلمه شئهادة ،وقتئی زائئر در بئاره رفتئار کسئی کئه از

دنیا رفته و زمان حیات او را در نکرده ،شهادت میدهد؛ الزاما به ایئن معنئی اسئت کئه آن
رفتئار یاعقیئده را بئا قاطعیئت و از روی فهئم و بصئیرت منتسئ

بئه مئزور مئیدانئد و الزمئه ایئئن

شهادت دادن این است که زائر درباره بسئیاری از مفئاهیم دینئی آ گئاهی داشئته ،در بئاره آنهئا

فکر کرده و به یقین رسیده باشد .این حقیقت ما را مکلف میکند که راجع به افرادی که بئه
زیارت آنها میرویم اطالعات بیشتری کس

کنیم تا زیارت ما بئا معرفئت باشئد تئا شئهادت

دادن ما هم صرف بیان زبانی نباشد ،بلکه شهادت دادن واقعی باشد.

در فرازی از زیارتنامه حضرت عباس را خطاب میکنیم:
َ
َ َ َ َ َّ
َ َّ
َ َ َ َ َّ
النص ئی َحة ل َخ َلئئف ّ
النب ئ ّی المر َسئئل َو ّ
السئئبط
التصئئدیق و الوفئئاء و
التسئئلیم و
أشئئهد لئئك ب
َّ
ّ
َ
المن َت َجئ َو الئئدلیل ال َعئئالم َو ال َوصئ ّی الم َبلئئغ َو ال َمظلئئوم المه َتضئئم؛ مئئن گئئواهی مئئیدهئئم کئئه
حضئئرتت مقئئام تسئئلیم ،تصئئدیق ،وفئئاداری و خیرخئئواهی را نسئئبت بئئه امئئام حسئئین

امئئام مظلئئوم و جورکشئئیده از ظالمئئان ،فرزنئئد پیئئامبر ا کئئرم

 ،آن

و سئئبط برگز یئئده رسئئول و رهبئئر

دانئئای خلئئق و وصئئی پیئئامبر و رسئئاننده حکئئم خئئدا (و ارکئئان حقئئایق دیئئن) بئئه خلئئق ،در حئئد
کمال داشتی.

تسئئلیم ،رضئئا دادن بئئه حکئئم قضئئا و اسئئتقبال از تقئئدیر بئئا خشئئنودی و رضئئایت اسئئت؛

همچنئئین نشئئانه تئئالش ،اسئئتقامت بنئئده ،عئئدم دگرگئئونی ظئئاهری و بئئاطنی در هنگئئام نئئزول

بالها و مصائ

و اطاعت از اوامر و نواهی خداوند ،بدون شکوه یا شئکایت اسئت (میئر سئید

تحلیل اعتقادی گزیدههایی از زیارتنامه حضرت عباس

تسلیمام ولیخداوتصد قاو 
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شئئریف .)25 :1412 ،در احادیئئث ائمئئه

«تسئئلیم امئئر الهئئی» ،یکئئی از مولفئئههئئای ایمئئان

حقیقئئی شئئمرده شئئدهاسئئت :از پیئئامبر ا کئئرم در مئئورد حقیقئئت ایمئئان سئؤال شئئد ،فرمئئود:
َ
َ
َ َّ
َ َّ
ّ َ َ َ
التسئئلیم ألمئئر اهلل (برقئئی .)226 /1 :1405 ،در روایئئت
التفئئو ی إلئئی اهلل و
الرضئئا بقضئئاء اهلل و
َ
َّ ّ
َ َ
الت َوکئئل
امئئام رضئئا تسئئلیم یکئئی از ارکئئان ایمئئان دانسئئته شئئدهاسئئت :اثی َمئئان أر َب َعئئة أرکئئان:
َ
َ
التسئلیم َألمئر اهللَ ،و َّ
الر َضا ب َق َضائهَ ،و َّ
َع َلی اهلل َع َّز َو َج ّلَ ،و ّ
التفئو ی إلئی اهلل (کلینئی:1369 ،
 .)56 /2حضرت عباس

در برابر قضای الهی و همراهئی ّ
ولئی خئدا تسئلیم محئ

در این راه جان خویش را اهدا کرد .این تسلیم صرفا از ایمان راسخ بر میخیزد.

شئد و

تصئئدیق ،تأییئئد قلبئئی وحئئدانیت خئئدا و اولیئئاء اوسئئت و گئئاهی بئئه جئئای ایمئئان بئئه کئئار
َ
َ ّ
مئیرود .هنگئئامی کئئه از امئئام بئئاقر در موردآیئئه إ ّن الئئدی َن عنئئد اهلل اثسئئالم (آل عمئئران)19 /

سئئؤال شئئد ،فرمئئود :التسئئلیم هلل و ألولیائئئه و هئئو التصئئدیق ،و قئئد سئئمی اهلل اثیمئئان تصئئدیقا»

(قمی .)99 /1 :1404 ،امیرالمؤمنین علی نیز تصدیق را از مرات باالی ایمان مئیداننئد:
َ
َ
َ
َ
َ
ً َ
َ
َ
قال أمیر المؤمنی َن َ :ألنس َب َن َ
الیوم اثسال َم نس َبة لئم َینسئب َها أ َحئد قبلئیَ -و ال َینسئب َها أ َحئد
َ
َ َّ
التصئدیقَ ،ف َّ
التسئلیم ه َئو ال َیقئینَ ،و ال َیقئین ه َئو َّ
التسئلیمَ ،و َّ
التصئدیق ه َئو
َبعئدی اثسئالم هئو
َ
َ
ََ َ
َ
اثق َئرارَ ،و اثقئ َئرار هئ َئو األ َداءَ ،و األ َداء ه َئو ال َع َمئئلَ -و المئئؤمن َمئن أخئئذ دی َنئئه َعئن َر ّبئئه -إ ّن المئئؤم َن
یع َرف إی َمانه فی َع َمله» (قمی)100 /1 :1404 ،؛ امئروز اسئالم را چنئین توصئیف کئنم کئه کسئی
پیش از من نکرده باشئد و پئس از مئن نیئز کسئی جئز هماننئد آن نیئاورد :اسئالم تسئلیم اسئت و

سال ششم ،شماره  ،32پاییز 0011
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تسلیم یقین ،و یقین تصئدیق اسئت و تصئدیق اقئرار ،و اقئرار ادا اسئت و اداء هئم همئان عمئل

است .مومن کسی است که دینش را از پروردگارش بگیئرد .همانئا ایمئان مئومن از راه عملئش
شناخته میشود .ابوالفضل العبئاس بئن علئی

چرا که با تسلیم و تصدیق به امام حسئین

مصئداق کامئل ایئن روایئت علئوی اسئت.

 ،یقئین و بئاور خئود بئه خداونئد را نشئان داد و بئا

آنچه در عمر خویش به ویژه در واقعه کربال انجام داد ،گوشهای از اقئرار و عمئل تابنئا خئود را
به نمایش گذاشت و از این رهگذر به او واالترین مقام ایمانی دست یافت.
بصی



َ
َ َ
َ َّ َ َ
آمده :أنك َمضئی َت َعلئی َبصئی َرة مئن أمئر -

در فرازی دیگر از زیارت حضرت عباس
َ ً َ
َ ً َّ
الصالحی َن َو م ّتبعا ل ّلنب ّیی َن....؛ گواهی میدهم در کئار خئود بئا بصئیرت و حجئت از
مقتدیا ب

جهان درگذشتی و همیشه در اعمالت اقتداء به صالحان و پیرو از رسوالن خدا کرد .
ّ
المنور بنئور القئدس یئر بهئا حقئائق األشئیاء و بواطنهئا (کبیئر مئدنی
البصیرةّ :قوة القل

شیراز ی)14 /4 :1409 ،؛ بصیرت عبارت است از نیروی قلبی کئه منئور شئده و چنئین قلبئی
َ َ
حقئئایق اشئئیا و بئئاطنهئئای آن را مئئیبینئئد .آیئئه 22سئئوره مجادلئئه :أولئئئك ک َت ئ َ ف ئی قلئئوبهم
َ ََ َ
مان َو أ ّیئدهم بئرو منئه...؛ آنهئا هسئتند کئه خداونئد ایمئان را در دلهایشئان ثابئت و مقئرر
اثی
کرده و با روحی از جان

خود آنها را تأیید نموده است.

عالمئئه طباطبئئایی کتابئئت ایم ئان بئئر قل ئ

را بئئه معنئئای اثبئئات غیرقابئئل زوال دانسئئته کئئه

چنین کسانی مؤمنین حقیقی هستند و تأیید آن بئا روحئی از جانئ
معنای نورانیت قل

خئدا را مجئاز مرسئل بئه

به نور معرفت دانسئته اسئت (طباطبئایی .)49 /38 :1391 ،در برخئی

اسئت:

روایات ،نورانیت قل را بصیرت خوانده اسئت .از فرمایشئات امئام موسئی کئاظم
َ
َ
َّ
هلل ال َعل ئ ّی ال َعظ ئیم ّالئئذی ب َع َظ َمتئئه َو نئئوره أب َصئ َئر قلئ َ
ئوب المئئؤمنین (کلینئئی/2 :1369 ،
ال َحمئئد

)124؛ ستایش فقط سزاوار خداوند بزرگی است که به عظمت و نئورش قلئ هئای مئؤمنین را

بصئئیرت داده و نئئورانی گردانیئئده اسئئت .پئئس بصئئیرت نئئوری اسئئت کئئه راه مؤمنئئان واقعئئی را

روشئئن مئئیکنئئد و حیئئات مئئؤمنین ،حی ئاتی اسئئت کئئه از حی ئات و رو خئئدا سرچشئئمه دارد و
روحی از خدا ،و این رو وقتی افاضه میشود که ایمان در دل رسوخ کند ،آن وقت است کئه

حیئاتی جدیئد در جسئئم و کالبدشئئان دمیئده مئئیشئئود و در اثئئر آن نئئور پئیش پایشئئان روشئئن
میکند (طباطبایی .)439 /2 :1391 ،مسلم اسئت کئه سئقای کئربال دارای مراتئ

ایمان بوده تا حدی کئه ایمئان در قلئ

بئاالیی از

مبئارکش اسئتقرار یافتئه و شئعاع نئور بصئیرت ،حیئات

مؤمنانهاش را روشن گردانیده است و در جریان واقعه کربال این بصیرت حضئرت عبئاس

بود که او را در کنار امام زمانش ثابئت و پایئدار نگئه داشئت و موجئ
تشئئخیص دهئئد و فر ی ئ

حسین

شئد دوسئت را از دشئمن

امئئان نامئئه و تطمیئئع دشئئمن را نخئئورد و تئئا آخئئرین لحظئئه یئئاور امئئام

و اهل خیام بماند.

تولیوتبهی 
َ
در فئئرازی دیگئئر از ز یئئارتنامئئه بئئه سئئقای کئئربال خطئئاب مئئیکنئئیمَ :م َعکئئم َم َعکئئم ال َمئ َئع

تحلیل اعتقادی گزیدههایی از زیارتنامه حضرت عباس

پاداش و اثرش حئك شئدن ایمئان و اسئتقرار آن در قلئ

اسئت ،پئس ایئن مئؤمنین مؤ یدنئد بئه
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َعد ّوکم؛ با شماییم نه با دشمنان شما .در ایئن بخئش از ز یئارتنامئه ابتئدا معیئت و همراهئی
زائئئر بئئا حضئئرت عبئئاس

ذکرشئئده و در ادامئئه بالفاصئئله بیئئان شئئده کئئه زائئئر همئئراه و همفکئئر

دشئئمن آن حضئئرت نیسئئت .اگرچئئه بئئه نظئئر مئئیرسئئد ذکئئر نکتئئه دوم ضئئروری نیسئئت امئئا
درحقیقت بیان مطلبی فراتر از تأ کید است .این فقره از زیارتنامه حضرت ،اشاره بئه آمئوزه
اعتقادی تولی و تبری دارد .تولی در لغت به معنای دوست داشتن و تبئری بیئزاری جسئتن و
در اصطال یعنی دوست داشتن دوستان خدا و بیزاری جستن از دشمنان خداونئد اسئت.
این تولی و تبری عالوه بر قل

باید آثار آن ،در افعال و گفتار انسان نیز مشهود باشد.

تولیوتبهی رآ ا وروا ا 
َ
خداونئئد در سئئوره توبئئه از مشئئرکین اعئئالم برائئئت مئئیکنئئد :أ َّن َ
اهلل َبئئریء مئ َئن المشئئرکی َن َو
َرسوله (توبئه)3 /؛ خئدا و پیئامبرش در برابئر مشئرکان تعهئد ندارنئد .ایئن بیئزاری جسئتن بئه

سئئب

اعمئئال شئئر آلئئود آنهئئا اسئئت .در آیئئات دیگئئری هئئم بئئه ایئئن آمئئوزه اشئئاره شئئدهاسئئت

(زخرف26 /؛ ممتحنه .)4 /در روایات نیئز بئر لئزوم تئولی و تبئری و همئراه بئودن آن دو تصئری
َ َ
شئئدهاسئئت :در حئئدیثی از رسئئول خئئدا نقئئل شئئده :أوثئئق عئ َئر اثی َمئئان الح ئ ّ ف ئی اهللَ ،و
َ َ
الئئئبغ فئئئی اهللَ ،و َتئ َئئوالی َأول َیئئئاء اهللَ ،و َّ
الت َبئ ّئئری مئئئن أعئئئداء اهلل (کلینئئئی)325 /3 :1369 ،؛
محکمترین دستگیره ایمان دوست داشتن برای خدا ،دشئمن داشئتن بئرای خئدا و دوسئتی

سال ششم ،شماره  ،32پاییز 0011
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کردن اولیای الهی و دوری جستن از دشمنان خداست.
لزو هم اهیتولیوتبهی 

در نگاه اول به نظر میرسد با وجود بحث تولی نیاز چندانی به بررسئی تبئری نیسئت .امئا

طبق احادیث تولی و تبری باید با هم وجود داشته باشند .تبری میتوانئد بئه عنئوان معیئاری

بر راستی تولی قرارگیرد .در حدیثی از امام صادق
َ َ
هَ
و ِق ال ِللصا ِد ِ
َ َ َ ََ َ َ
هی ت کلُذ م ِ

بئئه امئئام صئئادق

ِإ
َ
هاد َع

هَ

چنین نقل شدهاست:

ّ هَ َ هَ
ّ ََ َ
َّ
ّ
ف نا ّیا َو ِال م ِإال أنا ّاه َیضا ّاعف َعا ِ ال َبا َ ا َ ِ ِما َعا ّ ه ِوک فما ل
َ
َ
َ
َُم هَب َت َن َو ل یتر هَ أ ِم َع ّ ه ِون (جملیس)41/8 :4101 ،؛

عئئر

شئئد کئئه شخصئئی شئئما را دوسئئت دارد امئئا در برائئئت از

دشمن شما ضعیف است .حضرت فرمودند :هرگز چنئین نیسئت ،دروغ می گو یئد

هر کس که ادعا می کند دوستدار ماست ولی از دشمن ما بیزاری نمیجوید.

براسئئاس ایئئن دیئئدگاه بایئئد بئئه عمئئل اشئئخا

محبت اهل بیئت

 ،خئئوب دقئئت کئئرد .کسئئی کئئه همئئواره از

سئخن مئیگو یئد امئا در برابئر دشئمنان ایشئان بئا ز بئان و عمئل دشئمنی

نمیکند ،در محبت خود نیز صادق نیست .تولی بدون تبئری ،نتیجئهای جئز ایئن نئدارد کئه

در واقعه عاشورا عدهای که خود را محئ

امئام حسئین

مئیدانسئتند و بئه همئین محبئت

بسنده کردند و ظاهرا نه در سئپاه یز یئد قرارگرفتنئد و نئه در سئپاه امئام

امام حسین
حض

عباس

 .نتیجئه تنهئا مانئدن

و رفوزه شدن دوستداران بدون تبری در آزمون الهی شد.
ا رجع ک دگا

در ز یئارتنامئه ایشئان ایئن گونئه بیئان شئدهاسئت:

اعتقاد به رجعت حضئرت عبئاس
ّ
إنی بکم َو بإ َیابکم م َن المؤمنی َن؛ من از کسانی هستم که به شما و رجعتتان ایمان دارم.
مفهو رجع  

رجعت در لغت به معنای بازگشت است و مراد از آن ،ایئن اسئت کئه؛ خداونئد گروهئی از

بئئه بئئدن اسئئت و بئئر بازگشئئت گروهئئی از انسئئانهئئا پئئس از مئئر و پئئیش از روز رسئئتاخیز اطئئالق
میشئئود .رجعئئت در اصئئطال علئئئم کئئالم و در عقیئئده شئ ئیعیان عبئئارت اسئئت از برگش ئئت

جمعئئی از مؤمنئئان بئئه دنیئا پئیش از قیامئئت در زمئئان قئئائم

یئا پئیش از آن یئا بعئئد از آن بئرا

دیدار دولت حقه و شاد از آن و برا انتقام از دشئمنان خئود ،و هئم رجئوع جمعئی از کئافران

و منافقئئان بئئرا انتقئئام گئئرفتن از آنئئان (کلینئئی .)130/2 :1369 ،بئئا بررسئئی آیئئات و روایئئات
میتئئوان فلسئئفه وقئئوع رجعئئت را ایئئن گونئئه برشئئمرد :مجئئازات سئئخت کئئافران ،زمینئئهسئئازی

تکامئئل معنئئوی یئئا تکامئئل شئئقاوت ،مئئدال عظئئیم یئئاری امئئام بئئرای منتظئئران واقعئئی (مکئئارم
ش ئئیرازی ،)559 :1386 ،شئئئفای دل اه ئئل ایم ئئان (طبرسئئئی ،)56/4 :1360 ،ل ئئذت ب ئئردن

مومنئئان از حا کمیئئت اسئئالم ،نصئئرت دیئئن و حکومئئت عئئدل جهئئانی (حئئر عئئاملی1362 ،

.)22/2:

با توجه به آنچه از روایات اسالمی استفاده میشود ،رجعت جنبه همگانی ندارد ،بلکئه

تحلیل اعتقادی گزیدههایی از زیارتنامه حضرت عباس

مردگان را با همان شکل خود به دنیا باز می گرداند .و در اصئطال بئه معنئای ،بازگشئتن رو
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تنها برخی مؤمنان که در مرحله عالی از ایمان قئرار دارنئد ،بازگشئت خواهنئد کئرد .شئاید ایئن
بازگشت به منظور تکامل معنوی آنها باشد تا شاهد و ناظر حکومئت جهئانی حئق و عئدالت
باشند و در بنای این حکومت شرکت جو یند ،چرا که شرکت در تشکیل چنئین حکئومتی از
َ
َ
الرجعئة
بزرگترین افتخارات است .چنانکه امام جعفر صئادق در حئدیثی میفرمایئدّ :ان
ًَ
ّ
لَ ی َست بعا َمة و هی َ
خاصة الیرجع اال َمن َمحئ االیمئان محضئا أو َمحئ الشئر محضئا؛
رجعت عمومی و همگانی نیست ،بلکه خا
مؤمن خالص یا مشر محئ

است و فقط کسانی به دنیا باز میگردند کئه

باشئند (کلینئی .)31/2 :1369 ،بئر اسئاس روایئات اسئالمی،

رجعت از روزهای بزر و مهم عئالم اسئت کئه از آن در قئرآن بئه «ایئام اهلل» (روزهئای خئدا) یئاد
شئئدهاس ئئت (ش ئئیخ مفی ئئد .)42 :1413 ،اعتقئئاد بئئه رجعئئئت ،از نش ئئانهه ئئای شئئئیعیان اه ئئل
بیت

است .برای همه مومنان و منتظئران واقعئی ظهئور حضئرت مهئدی

ظهئئور آن عزیئز از دنیئا رفتنئئد امکئئان رجعئئت بئئه دنیئا و یئار ی آن امئئام

کئه پئیش از

وجئئود دارد (کلینئئی،

 )69/2 :1369و بر خالف مؤمنین که رجعتی اختیاری دارند؛ کفار و منافقان هرگئز بئه میئل و
اراد خود به دنیا باز نمیگردند بلکه از رو ی اجبار به رجعت تن میدهنئد (مجلسئی:1146 ،
 .)29/1از جملئئه مؤمنئئان رجعئئت کننئئده؛ پی ئامبران و امامئئان معصئئوم
امئئامی ک ئئه در زم ئئان رجع ئئت و پ ئئس از ام ئئام مه ئئدی
میگیرد ،امام حسین
سال ششم ،شماره  ،32پاییز 0011
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هسئئتند و اول ئین

حکوم ئئت ع ئئدل جه ئئانی را برعه ئئده

است که سالهای بسئیار حکومئت خواهئد کئرد (مجلسئی:1146 ،

 .)11/1در برخی روایات بطور مشخص نام افرادی کئه رجعئت مئیکننئد ذکئر شئدهاسئت .از
پیامبران؛ حضرت اسماعیل بن حزقیئل ،دانیئال ،یوشئع ،عیسئی ،خضئر و رسئول ا کئرم
نیئئز ائمئئهاطهئئار

و

و جمعئئی از اصئئحاب چئئون سئئلمان ،مقئئداد ،جئئابر بئئن عبئئداهلل انصئئاری،

مالکاشتر ،مفضل بن عمر ،حمران بن اعئین ،میسئر بئن عبئدالعزیئز ،اصئحاب کهئف و ....
ذکئئر شئئدهانئئد (مجلسئئی .) 11/٥6 :1146 ،از روایئئت مشئئخص میشئئود کئئه امئئر رجعئئت امئئام
حسئئین

یکئئی از مس ئلمات و حتمیئئات مکت ئ

تشئئیع میباشئئد و همچنئئین در روایئئات

متواتر ،ایشان را به عنوان اولین رجعت کننده معرفی می کنند .امامصادق
َ
َِج ِل ب ِ
َ ّ ّ هَ
یمول ِإ

میفرماید:

هَ
َ
َ
هَ َ َ َ َ
َّ
َد هَراج َع ّ
اَّلل قا ال َ َِسع َنا ّه
اِل َعاى با ِ خنای ن َو ز یا ن الش هاح ِم عا أ ِیب عبا ِ ِ
ِ
َ
َ
َ هَ َ ن َ َ ّ
َ َ ّ ّ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ّ
َ
ه
ه
ه
ض أر ب ِعی سانة
أول م یم ِیف ال جع ِة احلسی ب ع ِ نى
و یمُ ِیف األر ِ

َ
َ
ّ
َح هی َیسم َط َح ِج َب ّه َعى َعی َنیه؛

نخستین کسی که زمین برای او شکافته میشود و روی زمین بئاز مئیگئردد ،حسئین

بن علی

است و بئه قئدری حکومئت مئیکنئد کئه از کثئرت سئن ،ابروهئایش روی

دیدگانش میریزد (مجلسی.)11 /٥6 :1146 ،

ازجمل ئئه روایئئات دیگ ئئر در ام ئئر رجعئئئت ،روای ئئاتی اس ئئت ک ئئه اش ئئاره ب ئئه رجع ئئت حض ئئرت
عبئئاس دارد .در ز ی ئارت حضئئرت ابوالفضئئل میخئئوانیم :جئتئئك َی ئ َ
ابن امی َرالمئئؤمنین
ً
ئئدا الئئئیکم و َقلبئئی مسئئئلم لکئئئمَ ...ف َمعکئئم َمعکئئئم َ
ئئدوکم إ ّنئئئی بکئئم و با ّیئئئابکم مئ َ
المئئع َعئ ّ
ئئن
واف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
المئئؤمنی َن َو ب َمئئن خئئالفکم َو قئئتلکم مئ َئن الکئئافری َن؛ ای پسئئر امیرمؤمنئئان! مئئن بئئه محضئئر شئئما
شرفیاب شدم؛ در حالی که دلم تسلیم شما و یار یم آماده برای شما است ...مئن بئا شئمایم،
بئئا شئئمایم ،نئئه بئئا دشئئمنان شئئما .مئئن نسئئبت بئئه شئئما و بازگشئئت شئئما از ایمئئان آورنئئدگان و
نسبت به آنئان کئه شئما را کشئتند ،از کئافرانم (مجلسئی .)99/9 :1146 ،حضئرت عبئاس
به گواهی امام جعفرصادق بئه خئاطر «عبئد صئال » بئودن و «ایمئان محکئم» داشئتن جئزو
َ
افرادی هستند که در زمره رجعئت کننئدگان خواهنئد بئود؛ بئه گونئهای کئه مصئداق ک َتئ َ فئی
َ ََ َ
ئان َو أ ّی ئدهم بئئرو منئئه (مجادلئئه )22 /قئئرار گرفتئئه اسئئت .ایئئن افتخئئار رجعئئت،
قلئئوبهم اثیمئ

محش رشد باانبیاءوصد قین

در فئئراز پایئئانی از ز یئئارتنامئئه حضئئرت عبئئاس  ،امئئام صئئادق ایئئن گونئئه ایشئئان را
َ
ّ َ َ ََ َ َ
ّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
وحئك َم َئع أر َوا الشئهداء و أعطئا
خطاب میفرمایئد... :ف َب َع َثئك اهلل فئی الشئهداء و جعئل ر
َ
ً َ َ َ
ً َ
ّ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
النب ّی ئی َن َو
مئئن ج َنانئئه أف َسئ َئح َها َمنئئزالَ -و أفضئئل َها غ َرفئئا َو َرفئ َئع ذکئ َئر ف ئی علی ئین و حشئئر مئئع
ً
َ َّ
َ
الص ّدیقی َن َو ّ
ّ
الصئالحی َن َو َحس َئن أولئئك َرفیقئا؛ ...تئا آنکئه خئدایت در مقئام رفیئع
الش َهداء و
شئئهیدان مبعئئوث کئئرد و رو پا کئئت را بئئا اروا پئئا سئئعادتمندان عئئالم محشئئور و از بهشئئت
بهترین منئازل و نیکئوترین غرفئه بهشئتی عطئا کنئد و نئام شئر یفت را در عئالم بلنئد گردانئد و بئا
پیغمبئئران و صئئادقان در ایمئئان و شئئهیدان و صئئالحان کئئئه اینهئئا بهتئئرین رفیقاننئئد محشئئور
فرماید.
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َ َّ
در قرآن کریم بارها به پاداش مومنان در آخئرت اشئاره شئدهاسئت :إ ّن الئذی َن قئالوا َر ّب َنئا اهلل
َ َ َ
َ َ َ
َ َ َّ َ
توع َ
الج َّنئة ا َّلتئی کنئتم َ
ث َّم َ
حزنئوا َوأبشئروا ب َ
ئدون
المالئکئة أال تخئافوا َوال ت
استقاموا ت َت َن ّزل َعلیهم
(فص ئئلت)30/؛ ب ئئه یق ئئین کس ئئانی ک ئئه گفتن ئئد :پروردگ ئئار م ئئا خداون ئئد یگان ئئه اس ئئت! س ئئپس
استقامت کردند ،فرشتگان بر آنان نئازل میشئوند کئه نترسئید و غمگئین مباشئید ،و بشئارت
باد بر شما به آن بهشئتی کئه بئه شئما وعئده داده شئدهاسئت! در سئوره مجادلئه آیئه  22پئس از
برشئئمردن خصوصئئیات مئئومن واقعئئی ،اجئئر او اینگونئئه توصئئیف شئئدهاسئئتَ ... :و ی ئدخلهم
َ
َ
َ
َ
َ
َج ّنات تجری من تحت َها األنهار خالدی َن فیها َرضئ َی اهلل َعئنهم َو َرضئوا َعنئه أولئئك حئزب اهلل
َأال إ َّن حئئز َب اهلل هئئم المفلحئ َ
ئون؛ و وارد م ئیکنئئد آنهئئا را بئئه بهشئئتهئئا و بئئاغهئئایی کئئه از ز یئئر
(سئئاختمانهئئا و درختئئان) آنهئئا نهرهئئا جئئار ی اسئئت کئئه در آنجئئا جاودانئئهانئئد ،خئئدا از آنهئئا
خشنود و آنها از خدا خشئنودند ،آنهئا حئزب خئدا هسئتند ،آ گئاه بئاش کئه حتمئا حئزب خئدا
همئئان رسئئتگارانند .امئئام صئئادق

فرمئئود :ال راحئئة لمئئؤمن علئئی الحقیقئئة اال عنئئد لقئئاء اهلل

تعئئالی (ابئئن بابو یئئه)122 :1415 ،؛ آسئئایش و راحتئئی کامئئل بئئرا شئئخص مئئؤمن نیسئئت مگئئر
هنگامی که زندگی دنیو او سپر شده و لقاء پروردگار متعال برا او حاصل شود.
خداوند به پاس بندگی خالصانه عباس

مقامئاتی در آخئرت ،عئالوه بئر آنچئه بئه دیگئر

بهشئئتیان مئئیبخشئئد ،عطئئا مئئیفرمایئئد .امئئام صئئادق
عبئئاس
سال ششم ،شماره  ،32پاییز 0011
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 ،طلئ

چنئئد نوبئئت در ز یئئارتنامئئه بئئرای

برتئئرین ،بئئیشتئئرین ،رسئئاترین و کامئئلتئئرین اجئئر و پئئاداشهئئا و وعئئدههئئای

الهئئی از خداونئئد کئئرده اسئئت .برانگیختئئه شئئدن در زمئئره شئئهدا ،همئئراه نیئئکبختئئان بئئودن،
دارای برترین و وسیعترین جایگاه در بهشت ،محشور شدن با انبیئاء و صئدیقان ،شئهیدان و
شئهدای کئربال ،بئاالترین

صالحان از جمله این پاداشهاست .به حکم فرمایش پیغمبر
شئهدا از اول تئئا آخئئر عئالم هسئئتند .أولئئئك مئئن سئادة شئئهداء ّأمتئی یئوم القیامئئة (ابئئن بابو یئئه،
 .)113 :1415بین شهداء ،باب الحوائج مقامی دارد که جمیع شئهدا بئه او غبطئه مئیخورنئد
و خداوند به جئای دو دسئت قطئع شئدهاش ،دو بئال بئه او عنایئت کئرده کئه در بهشئت همئراه
نیئز (بئه جئای دو دسئتش
فرشتگان پرواز میکند؛ چنانچه خداوند بئه جعفئربن ابیطالئ
ََ َ َ
که در جن موته قطع شئد) ،دو بئال عنایئت کردکئه در بهشئت بئه پئرواز درآیئد ... .فأبدلئه اهلل
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
به َمئئا َج َنئ َ
ئاحین َیطی ئر به َمئئا َمئ َئع ال َمال ئکئئة ف ئی ال َج ّنئئة ک َمئئا َج َعئئل ل َجعفئئر بئئن أب ئی َطال ئ َو إ ّن

َ َ َ َ َ ًَ
ّ َ
َ
لل َع َّباس عند اهلل ت َب َار َو ت َعالی ل َمنزلئة َیغبطئه ب َهئا َجمیئع الشئ َهداء َیئو َم الق َی َامئة (ابئن بابو یئه،
 .)463 :1415مئئیتئئوان گفئئت حضئئرت عبئئاس
واقعئئی اسئئئت ،رسئئیده و مئئورد عنایئئت خئئا

بئئه مقئئام قئئرب الئئی اهلل کئئه و یئئژه مؤمنئئان
ائمئئه

زیارتنامه ایشان است که از زبان امام صئادق

بئئوده کئئه بئئارزترین دلیئئل آن مفئئاد

جئاری شئدهاسئت و بئه ابعئاد شخصئیت

ایمانی وی اشاره مینماید.
نهیجه 

در زیارتنامه حضرت عباس

که بئا سئند معتبئر از امئام صئادق

نقئل شئدهاسئت،

خداوند ،انبیاء و اولیاء الهی به او سالم میکننئد و زائئران ایشئان بئر ایمئان و صئفات برجسئته
ّ
او ماننئد تسئئلیم حئئق ،مصئئدق ،بصئئیر ،رجعئئتکننئده ،شئئهادت مئئیدهنئئد .از ایئئنرو سئئقای
دشت کربال الیئق بهتئرین پئاداشهئای اخئروی ،همنشئینی بئا پیئامبران ،صئدیقین ،شئهدا و
ص ئئالحین و علئ ّئئو ذک ئئر ایش ئئان ت ئئا ّ
علیئئئین ش ئئدهاس ئئت و ام ئئام ص ئئادق ب ئئرای آن حض ئئرت
درخواست برترین پاداشهئا و وعئدههئای الهئی را کئرده کئه تمئامی ایئن مقامئات ،حکایئت از
شخصیت واالی ایمانی حضرت عباس

دارد.
تحلیل اعتقادی گزیدههایی از زیارتنامه حضرت عباس
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م ابع 

_ قرآن کریم.
_ ابن بابو یه ،محمد بن علی (1415ق) ،األمالی ،تهران ،انتشارات کتابچی.
_ ابن قولو یه ،جعفر بن محمئد (1356ش) ،کامئل الز یئارات ،تصئحی عبدالحسئین امینئی،
نجف اشرف ،دارالمرتضویه.
_ ابو مخنف کوفی ،لوط بن یحیی ( 1417ق) ،وقعئة الطئف ،تصئحی محمئدهاد یوسئفی
غرو  ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
_ برقی ،احمد بن محمد بن خالد ( 1405ق) ،المحاسئن ،تصئحی جئاللالئدین محئدث،
قم ،دارالکت

االسالمیه.

_ حئئر عئئاملی ،محمئئد بئئن حسئئن (1362ش) ،االیقئئا مئئن الهجعئئه بالبرهئئان علئئی الرجعئئه،
ترجمه احمد جنتی ،تهران ،نشر نوید.
_ راغ

اصفهانی ،حسین بن محمئد (1412ق) ،مفئردات ألفئا القئرآن ،بیئروت ،دارالتئراث

العربی.
_ طباطبئ ئئایی ،محم ئئئد حس ئئئین (1391ش) ،تفسئ ئئیر المیئ ئئزان ،ترجم ئئئه محم ئئئدباقر موس ئئئوی
همدانی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
سال ششم ،شماره  ،32پاییز 0011
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_ طبرسئئی ،فضئئل بئئن حسئئن (1360ش) ،مجمئئع البی ئان فئئی تفس ئیر القئئرآن ،تحقیئئق و مقدمئئه
محمد جواد بالغی ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو.
_ قمی ،علی بن ابراهیم (1404ق) ،تفسیر قمی ،تصحی سئیدطی

موسئو جزایئر  ،قئم،

دار الکتاب.
_ کبیئئر مئئدنی شئئیراز ی ،سئئیدعلی خئئان بئئن احمئئد (1409ق) ،ر ی ئا

السئئالکین ف ئی شئئر

صحیفة س ّید الساجدین ،تصحی محسن حسینی امینی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.

_ کلینی ،محمد بن یعقوب (1369ش) ،أصول الکافی ،ترجمه سید جواد مصئطفو  ،چئاپ
اول ،تهران ،انتشارات کتاب فروشی علمیه اسالمیه.
_ مجلسی ،محمدباقر بن محمد تقی (1403ق) ،بحار األنئوار ،تحقیئق و تصئحی جمعئی از

محققان ،چاپ دوم ،بیروت ،انتشارات دار إحیاء التراث العربی.
_ مفید ،محمئد بئن محمئد (1413ق) ،اثرشئاد فئی معرفئة حجئج اهلل علئی العبئاد ،مؤسسئة آل
البیت

 ،چاپ اول ،قم ،کنگره شیخ مفید.

_ مکارم شیرازی و همکاران (1386ش) ،یکصدو هشتاد پرسش و پاسخ ،چاپ چهارم ،قئم،
دارالکت

االسالمیه.

_ میر سید شر یف ( ،)1412التعر یفات ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو.
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