تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی ا کبر
دکتر محمد رنجبرحسینی
مسلم محمدیان

چکیده

1
2

از برجستهترین افراد حاضر در ییام کرربال ،حضررت حضررت علری ا کبرر

فرزنررد امررام حسررین

اسررت کرره کتا هررای ترراریخی و مقاتررل برره ذکررر

منایب و ویژگیهای ایشان پرداختهاند.

از جمله منابعی که از سوی امام صادق

در وصف آن بررگوار بره دسرت

مررا رسرریده ،زیارتنامرره اوسررت کرره در خررالل زیررارت پرردر بررگرروارش توس ر

مرحرروم ابررن یولویرره در کتررا کهررن کامررل الریررارات نقررل شررده اسررت .ایررن

زیارتنامرره آموزههررا و مضررامین دینرری بسرریاری دارد .در نوشررتار پرریش رو
پس از بررسی اجمالی اعتبار مصدری زیارتنامه حضررت علری ا کبرر

و

شخص ر رریت ایم ر ررانی ایش ر رران ،برر ررا روش توص ر رریفی _ تحلیل ر رری و شرر رریوه
کتابخانهای ،به تحلیل محتوایی گریدههایی ازاین زیارتنامه پرداخته

شده است.
واژگا کلی

آثار زیارت.

 :حضرت علی ا کبر

ّ
 ،تحلیل محتروایی ،ترولی و تب ّرری،

 .1عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه قرآن و حدیث ))ranjbarhosseini@gmail.com
 2 .کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش کالم و عقاید دانشگاه قرآن و حدیث ()moslem.mdian@gmail.com

.9مقدمه
حضرت علی ا کبئر

بنئا بئه روایتئی در یئازدهم شئعبان سئال  33یئا 43قمئری در مدینئه

منوره دیده به جهان گشئود .پئدر گرامئیاش امئام حسئین بئن علئی بئن ابئیطالئ
محترمهاش لیلی بنت ابئی ّ
مئره بئن عئروة بئن مسئعود ثقفئی اسئت (اصئفهانی.)52 :1401 ،
درباره شخصیت علی اکبر

و مئادر

گفته شئده کئه وی جئوانی خئوشچهئره ،زیبئا ،خئوشز بئان و

دلیر بود و از جهت سیرت و صورت شبیهترین مردم به پیامبر ا کرم

شئئجاعت و رزمنئئدگی را از جئئدش علئئی بئئن ابئئیطال ئ
.)133 :1371

ایشان در دامان و مکت

امام حسین

به شئمار مئیرفئت و

بئئه ارث بئئرده بئئود (ابنطئئاووس،

تربیت یافئت .وی نخسئتین شئهید بنیهاشئم

در روز عاشورا بود و در زیارت شهدای معروفه نیز آمده است:

َ
َ
َّ
کَّیسَّ ّاوَّ:هتیلَّمنَّنسلَّخ ْیرَّسلیل؛َّ(خوارزمیَّ)85/ 2 :1513 ،
ممَّعلی َ َّ
الس ُ َّ
سالم بر تو ای اولین کشته شده از نسل بهترین سالله.

در باره ّ
سن شریف وی به هنگام شئهادت ،اخئتالف وجئود دارد؛ بئه طئوری کئه در منئابع
تاریخی و مقاتل ،سن  25 ،13 ،11و  21سئال ذکئر شئده اسئت (مفیئد .)453 :1414،دربئاره

اینکه وی از امام زین العابدین
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

امئا از امئئام زیئن العابئئدین

 ،بزرگتر یا کوچکتر بود ،میئان مورخئان اتفئاقی نیسئت؛

روایتئی نقئئل شئده کئه بئر بزرگتئئر بئودن وی از امئئام سئئجاد

جهت سنی داللت دارد .آن حضرت فرمود:

از

منَّهتل َّال س ؛َّ(ازدی کوفیَّ)255 :1519 ،
عیلَّا کبرَّ ّ َّ
کس َّىلَّاخَّیقسَّ:ل َّ ّ َّ

برای من برادری به نام علی بود که بزرگتر از من بود و مردم او را کشتند.

.2شخصی ا مانیحضر علیاکبر 
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درباره مقام معنوی و شخصئیت ایمئانی حضئرت علئی اکبئر

نقئل قئولهئای بسئیاری

هست؛ اما بهترین سخن در خصوص فضئایل ایشئان ،توصئیفات امئام حسئین
خویش است:

از فرزنئد

الف) در توقفگاهی به نام «بنی مقاتل» ،امام حسئین

را خئوا

سئبکی فئرا گرفئت کئه

پس از آن ،آیه استرجاع بر زبان جاری کرد .در گفتوگئویی کئه بئین پئدر و پسئر ر داد ،علئی

اکبر

عرض کرد« :ای پدر! وقتی بر حق بودن ما قطعی است ،دیگر از مرگ در راه آن با کی

نداریم» .هنگامی که امام

چنین معرفتئی را از پسئر دیئد ،فرمئود« :خئدایت پاداشئی نیکئو

عطئئئا کنئئئد! نیکئئئوترین پئئئاداش کئئئه بایئئئد فرزنئئئدی از پئئئدر دریافئئئت نمایئئئد» (سئئئماوی:1413 ،
16؛مفیئئئئد 12 /2 :1413 ،؛ ابئئئئناثیئئئئر53/4 :1411 ،؛ مجلسئئئئی75 :1411 ،؛ کئئئئوفی:1411 ،
 .)173اینچنین دلداری دادن به امام معصوم که سب

شادی و خرسندی او گردد ،گئواه

معرفت و درک واالی این جوان است.
)حضئئرت امئئام حسئئین

تالوت فرمود:

بئئه هنگئئام بدرقئئه جئئوانش بئئه سئئوی میئئدان ،ایئئن آیئئه را

َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َّ َ ْ َ َ َ ُ
سلی (َّ.آل عمرانَّ)88 :
یلَّ َّال َ َّع َّ
آَّ:عَّ َّمرا ََّّ َّع َّ
یَّ َّوَّ َّ
آَّ:إَّ َّب َّراهَّ َّ
آً َ َّمَّوَّ َّنوحَّسَّوَّ َّ
فَّ َّ
ط َّ
اص َّ
اهللَّ َّ
إَّ ََّّ َّ

با توجه بئه مفئاد ایئن آیئه ،مقئام خانئدان نبئوت و شئجره طیبئهاش بئرای علئی اکبئر

اثبات میرسد .جایگاه ویژه ایشان نزد امام حسین

بئه

تا بئدان جاسئت کئه وقئت شئهادت

فرزنئئئئئدش ،زنئئئئئدگی پئئئئئس از او را فنئئئئئا و مئئئئئرگ مئئئئئیدانئئئئئد (ابئئئئئن حیئئئئئون 153 /3 :1403،؛

.3اعهبارمصدریز ار نامهعلیاکبر 
این زیارتنامه در کتا
نجاشی از این کتا

کهن کامل الزیارات نقل شده است (ابنقولویئه.)233 :1356،

با عنوان «الزیارات» و شیخ طوسی در کتا

الفهرسئت از آن بئا عنئوان

«جامع الزیارات» یاد کئرده ،ولئی مشئهورترین نئام آن « ،کامئل الزیئارة» اسئت (تهرانئی:1420 ،
 .)255/17همچنین مرحوم مجلسی نیئز ایئن زیارتنامئه را در کتئا

همین کتا

مؤلف کتا

بحئاراالنوار بئه نقئل از

کامل الزیارات آورده است (مجلسی.)173 /31:1403 ،

کامل الزیارات ،ابیالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه،

درگذشت سال  367یا 361ق است (تهرانی.)255/17 :1420 ،

تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی اکبر

مجلسی.)44/ 45 :1403،
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ابنقولویه توسط بزرگان علم رجال از جمله نجاشی و شئیخ طوسئی ،مئدح و توثیئق شئده
است .نجاشی در باره او میگوید:
ابوالقاسم بن قولو یئه از بزرگئان اصئحا مئا و از بزرگئان ثقئه در حئدیث و از بزرگئان در
فقه بود ... .هر چه شما درباره مردم از نیکوییهئا و زیباییهئا بگوییئد ،ابئن قولو یئه
فوق آن است( .نجاشی)1539:128،

شیخ طوسی درباره ابنقولویه میگوید:
جعفر بن محمد بن قولویه قمی ملق
ابوا

به اباالقاسم ،فردی ثقئه اسئت کئه بئه تعئداد

فقه تألیفات دارد( .طوسی ،بی تا)137:

بئئا اسئئتناد بئئه ک ئالم مرحئئوم ابئئنقولویئئه مبنئئی بئئر عئئدم نقئئل از غیئئر ثقئئات در اول کتئئابش
(ابنقولویه )4 :1356 ،میتوان قائل شد که همه روایات این کتا

صحیح السندند .البته

زیارتنامه مورد بحث ،از لحا سندی توسط راویان بسیار جلیئل القئدر و مئوثقی همچئون
ابیحمزه ثمالی ،علی بن مهزیار و فرزندان بزرگوارشان نقل شده است.

.4مه وترجمهز ار نامه
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َ َّ َ َ ُ َ ْ َّ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُّ ُ
دنَّ ْ َ
جیعدسََّّ
احل َسدنََّّ َ َّ
ددَّ ْب ُ َّ
یَّ َ َّوَّ َحم َّم ُ َّ
کرَّ َّ
س َّ
یَّالع َّ
س َّ
نَّأْح َّدَّبنََّّاحل َّ
حدثنََّّأبوَّعَدََّّالرْحنََّّحمم َّدَّب َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َعنََّّ ْ َ
دنَّ
دنَّ َحم ّمددََّّ ْبدنََّّأبََّّع َ َّم ْیدرََّّع ْ َّ
دیلَّ ْبدنََّّ ََّمهزَّ َیدس ََّضْرَّع ْ َّ
دنَّأبَّید ََّّع ّ َّ
یلَّ ْبنََّّ َم ْهزَّ َیدس ََّضْرَّ َع ْ َّ
احل َسنََّّ ْبنََّّ َع ّ َّ
ُ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُّ َ ّ َ َ َ َ َّ ُ
ق ََّ َّ...ف ُه َ َّوَّع ْن َ َّدَّر ْجدلََّّ ْ ُ
یَّ
احل َسد ْ َّ
الصسً َّ
سَّ:
سَّ:ه َّ
نَّأبََّّْحِّ ََّّالثمسلَّ ََّّه َّ
حممدََّّبنََّّمَ وا ََّّع َّ
َّ َ ُ َ َ
َ َ َْ ُ َ َََ
َ َ ََْ َ ََْ َُ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
دنََّ
ُ
َ
ْ
د؛َّاهللََّّ َّوَّب َّر َّکست د ََّّ َّوَّابد َّ
دنَّضْرسددوََّّ:اهللََّّ َّ-وَّ َّضْرْحد َّ
کَّی دسَّابد َّ
دتَّع َّلی د ََّّفقددلََّّالسددم َّمَّع َّلی د َّ
فددّنذاَّوهفد َّ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ
َ َ
ْ
دتََّشد ََّّ
نَّب ْنتََّّ َضْر ُسوََّّ:اهللََّّ َّوَّضْرْح َّ؛َّاهللََّّ َّوَّب َّر َّکست ََّّمضسعف؛ََّّ َّکلمدسَّطلع َّ
خلَّیف؛ََّّ َضْر ُسوََّّ:اهللََّّ َ َّوَّ ْاب َ َّ
َ َ َ َ َْ َ ُ
َ
َ
ْ ْ
َ ْ َ َ َ ْ َّ َ
ْ
نَّ َمذ ُبوحََّّ َ َّوَّ َمق ُْدوََّّ:
تَّ َ َّوَّأ َّّم َّم َّ
کَّبأبََّّأن َّ
کَّ َ َّوَّ َبدنَّ َّ
یلَّ ُر وحَّ َّ
کَّ َ َّوَّ َع َّ
السم ُ َّمَّ َع َّل َّْی َ َّ
تَّ
أ َّوَّغَ ب َّ
َ َْ َ ُ
َ َْ َ ُ
ْ
َ
ْ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
َ
َ
دنَّْ
ُ
دتَّ َّوَّأمد َّمد َّ
ىلَّحبَّیدبََّّاهللََّّبدأبََّّأن َّ
کَّامل ْدرت ََّّبد ََّّإ َّ
دتَّ َّوَّأمد ًَّمد َّ
دنَّ َّغ ْیدرََّّج ْدرمََّّبدأبََّّأن َّ
م َّ
َ
ََ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
کَّ
دعَّ ًَ َمد َ َّ
کَّهل َُد ُ ََّّ ََّی ْرف ُ َّ
کَّ ْحم َْرهدسََّّ َع َّل ْید َ َّ
کَّ َ َّوَّ ََّی ََّْکد َّ َع َّل ْید َ َّ
ی َْس َُّدَ َ َّ
کَّ َّْ
یَّ َیددَّیَّأبَّید َ َّ
ُمق ّدمََّّ ََّب ْ َ َّ
َ
َ َْ ُ ْ ُ َْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َ ْ
َّ َ
ىلَّ َأ ْع َنددس ََّّ َّ
کَّ َ فد َدر ََّّ
دنَّأبَّی د َّ
کَّمد ْ َّ
نَّ َع َّل ْی د َ َّ
ک َّ
دعَّمن د ََّّهطددر ََّّ َّوَّ َّالَّتس د َّ
السد َدمسءََّّ َّ-الَّ َّیرجد َّ
کف د ََّّإ َّ
بَّ َّ
َ َ َ ُ َُ
ْ
َ
َ َْ
ْ
َ َ َ َ ُ َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
کَّفََّّاجلنددس ََّّ
دعَّأمهست د َّ
یَّ َّوَّمد َّ
کَّاملسض د َّ
دعَّآبسئ د َّ
ددَّاهللََّّمد َّ
سنک دسَّعند َّ
ک َّ
ف َّ
کَّللفد َدراقََّّ َّ-
َو ًّع د َّ
ُ َّ َ َ َ ُ َ
َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ ْ َ َّ َ َ ْ َ
َ
ک]َّ
کَّ[ َید َ َّد َ َّ
دعَّ َید َ َّد َّْی َ َّ
دیلَّالق َْدرََّّ َ َّوَّض ْ َّ
بَّع َّ
ک َّ
ثَّ َّان َّ
کَّ َّ
ب َّ
کَّ َّوَّذ َّ
نَّهْ َّل َّ
ىلَّاهللََّّم َّ
یَّ-أ ْب َر َّأَّإ َّ
منعمَّ َّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
یَّ َ َّوَّع ََدسًهََّّ ّ
یَّ َ َّوَّأنبَّ ََّیسئد ََّّ ُ
کْ ََّّ ُ
یَّ
الصدسحلَّ َ َّ
امل ْر َسدلَّ َ َّ
املق ََّ بَّ َ َّ
لَّ َسم ُ َّمَّاهللََّّ َ َّوَّ َسم ُ َّمَّ َمم ئَّ َّ
َع َّل َّْی ََّّ َ َّوَّه َّ

َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ
کَّ َ َّوَّ
دیلَّع ْْ َرتد َ َّ
کَّ َ َّوَّ َع َّ
اهللَّ َع َّل ْید َ َّ
دیلَّ َّ
د؛َّاهللََّّ َّوَّب َّر َّکستد ََّّص َّ
یَّ َّوَّضْرْحد َّ
دنَّمدو َّال َّ
یَّ َّوَّاب َّ
کَّیدسَّمدو َّال َّ
ع َّلید َّ
َ
َ ُ
َ َ
َ
ْ َ ْ َّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
اهللَّعددُ ُ َّمَّ
دبَّ َّ
نَّأذهد َّ
کَّال َّخی دسرََّّالبد َدرارََّّالددذَّی َّ
کَّ َّوَّأمهست د َّ
کَّ َّوَّأبنسئ د َّ
کَّ َّوَّآبسئ د َّ
أ ْهددلََّّ ََّب َّْیت د َّ
َ
َ
َّ َ
َ
دنَّأمَّیدرََّّ ْ ُ
ّ
دنَّ
یَّ َ َّوَّ ْاب َ َّ
امل ْدؤم َّ َ َّ
دنَّ َضْر ُسدوََّّ:اهللََّّ َ َّوَّ ْاب َ َّ
کَّ َیدسَّ ْاب َ َّ
السم ُ َّمَّ َع َّل ْید َ َّ
الر ْج َ ََّّ َ َّوَّ َط ّه َر ُه ْ َّمَّ َت ْطهَّیراََّّ.
َ
ُْ َ ْ ْ َ ّ َ َ ْ َُ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ّ ُ
َّ
اهللَّ َمدنََّّ ْاس َدَْ ََّّ َب َّقکد ْ َّمَّ َ َّوَّ
دنَّ ُ َّ
کَّ َ َّوَّل َع َ َّ
اهللَّهستلد َّ
دنَّ َّ
یلَّ َّوَّضْرْح َّ؛َّاهللََّّ َّوَّب َّر َّکستد ََّّلع َّ
یَّبنََّّع َّ
س َّ
احل َّ
َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ْ ُْ
َََ ُ ْ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُْ ْ َ َ ْ َ َ َْ
ک َّمَّ
اهللَّعلد َّی َّ
دیلَّ َّ
ک َّمَّص َّ
ضَّنفسََّّفد َّاؤ َّکَّمَّ َّوَّملضدجعَّ َّ
نَّم َّ
نَّب ََّّمُ َّمَّ َّوَّم َّ
اهللَّم َّ
نَّ َّ
ک َّمَّلع َّ
هْ َّل َّ
َ
َ
َّ
ّ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ّ َ ْ َ
کَّ َی دسَّأ َبددسَّ َ
احل َسددنََّّ
اهللَّ َع َّل ْید َ َّ
دیلَّ ُ َّ
دلَّ َصد َّ
دیلَّالق َْددرََّّ َ َّوَّهد َّ
کَّ َعد َّ
دد َ َّ
دعَّخد ّ َّ
ثَّضد َّ
َ َّوَّ َسددل َ َّمَّ َت ْسددلَّیمسََّّ َّکثَّی دراََّّ َّ.
ََ َ َْ َ ُ َ
َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ
دیلَّ
دتَّ َع َّ
یلَّنفسََّّ َّوَّاحْطَ َّ
تَّع َّ
کَّ َ ائراََّّ َوافداََّّ َعسئذاََّّمسَّج َّن َّی َّ
تَّ َ َّوَّأ َّّم َّأ ََّت َّْی َُّْ َ َّ
ثم ثسََّّبأبََّّأن َّ
َ
َ
َ َُ
َ
َ
ّ
َ
َ
دنَّ َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
الندسرََّّ َّوََّ
ْ
َ
َ
َ
دقَّ َضْره ََدىتََّّم َ َّ
کَّعْ َّ
دنَّزَّ َّیس َضْرتد َّ
دلَّحظد َّم ْ َّ
یع َّ
یَّأ ََّّ َّ
کَّ َّوَّولَّ ّ َّ
اهللَّولَّ َّّی َّ
َّ َّ:
ظ ْهرَّ یَّ-أ ْسأ َّ
َ
َت ْد ُعوَّ َِبسَّأ ْح ََ َْتَّ؛َّ(ابنیولویهَّ)287 :1855 ،
ای فرزند رسول خدا و ای فرزند جانشین رسول خئدا و ای فرزنئد دختئر رسئول خئدا،

سالم بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد ،هر دم کئه خورشئید طلئوع و غئرو کنئد.
سالم بر تو و رحمت و برکات خدا بر تو باد.

پدر و مادرم فدای تو ای سربریده و ای کشت بیگناه ،پدر و مادرم فدای خئون تئو کئه
بئئه سئئوی حبی ئ

خئئدا (پیئئامبر) او گرفئئت .پئئدر و مئئادرم فئئدای تئئو کئئه پئئدرت تئئو را

(مانند هدیهای گرانبها) با دستان خود (برای خدا) تقدیم کئرد ،در حئالی کئه بئر تئو
میگریست و دل میسوزاند و خون تو را به سئوی آسئمان مئیپاشئید و قطئرهای از آن
جایگاه شئما نئزد خئدا ،بئا پئدران و مادرانتئان ،در بهشئت و برخئوردار از نعمئتهئای
بهشتی است .به سوی خدا دوری میجویم از آن که تو را کشت و تو را سر برید.

سئئالم خئئدا و رحمئئت و برکئئات او و س ئئالم فرشئئتگان مقئئر و پیئئامبران و بن ئئدگان
شایست خدا بر تو ای موال و فرزند مئوالی مئن .درود خئدا بئر تئو بئر عتئرت و خانئدان و

پدران و فرزندان و مادران تو که شایسته و نیک بودند و خداونئد هئر گونئه پلیئدی را از
آنان دور ساخت و آنان را پاکیزه و طاهر گردانید .سالم بئر تئو ای فرزنئد رسئول خئدا و

ای فرزند امیرالمؤمنین و ای فرزند حسین بن علی و رحمت و برکات خدا بر تو.
خداوند لعنت کند کسئی کئه بئا تئو جنگیئد و کسئی کئه حئق شئما را نادیئده گرفئت و

شما را کشت .و تمام رفتگان و زندگان آنان را خدا لعنت کند .جانم به فدای شما

و مرقد شما .درود و سالم فراوان خدا بر شما باد.

تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی اکبر

بئازنمیگشئت و پئدرت از گر یئه آرام نگرفئت ،هنگئئامی کئه تئو را وداع مئیگفئت .پئئس
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درود خدا بر تو ای اباالحسن ،پدر و مادرم به فدایت ،به سوی تو آمدم و تئو را ز یئارت
میکنم و از جنایتهایی که بر نفئس خئود روا داشئتهام و گناهئانی کئه بئر دوش خئود
ولی تو و ّ
حمل کردهام به تو پناه میآورم .از خداوند که ّ
ولی من است مئیخئواهم کئه
بهر مرا از زیارتت نجات از آتش دوز قرار دهد.

.5تحلیلگز دههاییازز ار نامه
در این بخش ،به تحلیل گزیدههایی از این زیارتنامه میپردازیم:
.1-5معجزهخو درکربال

چنان که از عبارت «ی ْرف ُع دمک بک ّفه إلی أ ْعنان ّ
السما  ،ال ی ْرج ُع م ْن ُه »...برمیآید ،امام

حسئئین

بئئا قئئرار گئئرفتن بئئر بئئالین علئئی اکبئئر

هنگئئام شئئهادتش ،مقئئداری از خئئون بئئدن

ایشان را در دسئتهئایش جمئع کئرد و بئه سئوی آسئمان پرتئا

نمئود و ازآن خئون ،بئر خئالف

قوانین طبیعت ،دیگر خونی به زمین برنگشئت .ایئن اتفئاق ،از کرامئت و معجئزهای از سئوی
امام

حکایت دارد.

 .1-1-5گزارشهای تاریخی

در باره پاشیدن خون به آسمان در واقعه عاشورا توسئط امئام حسئین
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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شده است :اول ،جنئا

حضئئرت سیدالشئئهدا
اکبر

علئی اکبئر

؛ دوم ،طفئل شئیرخواره علئی اصئغر

بئه سئه نفئر اشئاره
و سئوم ،خئود

 .مقتئئل الحسئئین ابئئن مقئئرم ،لحظئئه آخئئر شئئهادت حضئئرت علئئی

را اینچنین نقل میکند:
 ...سپس دست خود را از خون طاهر او پر کئرد و بئه آسئمان پاشئید؛ یئک قطئره از آن
فرود نیامد( .مقرم)123 :1839 ،

 .2-1-5فلسفه خون پاشیدن به آسمان

به نظر میرسد هدف امام حسین

برای چنین عملی این بود کئه هرچئه صئحنه کئربال

را خونینتر جلوه میدادند ،صدای او نیز بیشتر به گوش جهانیان میرسید؛ چنان که شهید
مطهری میگوید:

امام حسین

پیام خونین خودش را رو صفحه لرزان هوا ثبت کئرد ،ولئی چئون

توأم با خون و رنگ قرمز بود ،در دلها حک شد .امروز شما میلیونها افئراد از عئر
ّ
ْ
ّ
و عجم را میبینید که پیام امام حسین را میدانند« :انئی ال أر الم ْئوت إال سئعادة
ّ
ْ
ّ
و ال الحیوة مع الظالمین إال برما»( .مطهرى)153/19 :1835 ،

البتئئه مئئیتئئوان بئئه فلسئئفه خئئون پاشئئیدن بئئه آسئئمان از سئئوی امئئام حسئئین

بئئه امئئوری

همچئئون بیئئدار کئئردن وجئئدانهای خفتئئه از راه ایئئن اعجئئاز ،نمئئاد فرسئئتادن خئئون قربئئانی بئئه
سوی خداوند ،ثبت در تاریخ و...اشاره کرد.
ّ
تولیو ّ
تبر 
.2-5

در این فراز از زیارتنامه حضرت علی اکبر
َ ُ َ
َّ ْ َ َ َ َ َ َ
ک؛َّ
ب َ َّ
کَّ َ َّوَّذ ََّ
نَّهْ َّل َّ
ىلَّاهللََّّم َّ
أ ْب َر َّأَّإ َّ

اینگونه ایشان را خطا

میکنیم:

به سوی خدا دوری میجویم از آن که تو را کشت و تو را سر برید.

از جمله موضوعات اعتقادی در اسالم« ،تولی» و «تبری» بئه معنئای دوسئتی بئا دوسئتان
خدا و دشمنی با دشمنان خداست.

شده و به فریضئه تبئدیل گشئته اسئت .لئذا ایئن دو اصئل ،از جملئه فئروع دیئن نیئز محسئو
میگردند(طی .)236 /6:1317،
 .1-2-5معانی لغوی تولی و تبری

ّ
ّ
تولی بر وزن ترقی ،مصدر با

تف ّعل از ماده « ّ
ولی» و در لغت به معنئای پئذیرش والیئت و

ولی خود قرار دادن استّ « .
کسی را ّ
ولی» در زبان عر

به معنای دوسئت ،یئاور و سرپرسئت

آمده است؛ چنان که مصدر آن _ والیت _ نیز به معنای دوستی ،یئاوری و سرپرسئتی بئه کئار
ّ
رفته است .بنابراین ،تولی هم میتواند به معنای پذیرش دوستی و کسی را دوست خود قرار

تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی اکبر

از نظئئر اسئئالم ،حیئئات و سئئعادت فئئرد مسئئلمان و ّامئئت اسئئالمی در گئئرو شئئناخت فریض ئ
ّ
«تئ ّئولی و تبئ ّئری» و التئئزام بئئه آن اسئئت .در سئئیر پیشئئوایان الهئئیّ ،
اهمیئئت تئئولی نسئئبت بئئه
ّ
اهئئلبیئئت و دوسئئتان و پیئئروان آنئئان و تبئ ّئری نسئئبت بئئه کفئئار و دشئئمنان آن ئان مشئئاهده
ّ
تولی و ّ
تبری تا آنجئا اهمیئت دارد کئه از عقیئده صئرف خئار
میشود .همچنین در اسالم،

11

دادن باشئد و هئم بئئه معنئای پئئذیرش سرپرسئتی و کسئی را سرپرسئئت خئود قئئرار دادن .امئا بئئا
توجه به موارد به کار رفتن این کلمه در آیات و روایات ،مئیتئوان گفئت دوسئتی و سرپرسئتی

الزم و ملئئزوم یکدیگرنئئد و پئئذیرش دوسئئتی ،مقدمئئه پئئذیرش سرپرسئئتی اسئئت؛ چئئرا کئئه دل
سپردن ،مقدمه سرسپردن است و انسان تا به کسی دل نبندد ،نمیتواند سرسپرد او شود و
چنان که باید و شاید تسلیم او گردد.
« ّ
تبری» نیز بر همان وزن و از همان مصدر از ماده «بر » و بئه معنئای بیئزاری جسئتن ،بیئزار

شئئئئدن و دوری گزیئئئئدن آمئئئئده اسئئئئت (ابئئئئن منظئئئئور407 /15 :1414،؛ فیئئئئومی1414:47،؛
دهخدا ،575/4 :1377،ماده تبری).
 .2-2-5معنای اصطالحی تولی و تبری

ّ
تئئولی و تبئ ّئری ،یعنئئی انسئئان از لحئئا عئئاطفی ،قل ئ

خئئود را از محبئئت و عالقئئه خئئدا،

پیئئامبران و ائمئئه معصئئوم و علمئئای راسئئتین دیئئن و مؤمنئئان واقعئئی پئئر کنئئد و در عئئین حئئال،
بغض و کینه دشمنان آنها را به دل بگیرد و از نظر سیاسی و اجتماعی ،سرپرستی ،رهبئری،

دوسئئتی و حکومئئت الهئئی را بپئئذیرد و از حکومئئت دشئئمنان اسئئالم دوری جوید(شئئکوری،

.)423 :1334

 .3-2-5تولی و تبری در نزد شیعه و اهل تسنن
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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تئ ّئولی و ّ
تبئئری ،مئئورد تأییئئد شئئیعه و اهئئل تسئئنن اسئئت ،اگرچئئه در تعیئئین مصئئادیق آن
اسئئالمی اعئئم از

اخئئتالف نظرهئئایی وجئئود دارد؛ امئئا در مجمئئوع ،احادیئئث فراوانئئی در کت ئ
ّ
شئئیعه و اهئئل تسئئنن در زمینئئه تئئولی و تبئ ّئری نقئئل شئئده اسئئت .در ایئئن جئئا بئئه بخشئئی از ایئئن
احادیث اشاره میشود:

الف) در حدیثی از رسول خدا نقل شده است که فرمود:

َ
َ َّ
َ َ
ْ ْ ُ
دقَّ ُعد َدر ىَّ ْالَّ َی دس ََّّ ْ ُ
یَّمد ْدنََّّ
الْ ََد َّّدَ َّ
دبَّفََّّاهللَّ َ َّ،وَّالد ُدَ ََّّفََّّاهللَّ َ َّ،وَّ َتد َدوالَّ ََّّأ ْولَّ َی دسءََّّاهللَّ َّ،وَّ
احلد ُّ َّ
أ ْوثد ُ َّ
َ
أ ْع َداءََّّاهللَّ؛َّ(کلینیَّ)825 /8 :1527 ،

محکمترین دستگیره ایمان ،دوست داشتن برای خدا ،دشمن داشتن بئرای خئدا

و دوستی کردن اولیای الهی و دوری جستن از دشمنان خداست.

) در حدیثی دیگر از امام صادق

چنین نقل شده است:

ْ
ُ ََ َ
َ
ْ ُ
َّ
َّ ُ َ ُ َ ُ َّ َ َّ
دسَّ :
دنَّ َعد ُدد ّ َّو َّک ْ َّمَّ.فقد َّ
ک ْ َّمَّإ َّالَّأند ُ ََّّ ََّیض ُدع ََّّ َعددنََّّال ََد َدر َاء ََّّمد ْ َّ
لصددسًقَّ ََّّإ ََّّفم نددسََّّیدوالَّی َّ
لَّل
هَّید َّ
َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
ست!َّ َ َّک َذ َبََّّ َمنََّّاًع ََّّحم َّْنسَّ َ َّوَّ َّلَّی ّ
نَّ َع ُد ّونس؛َّ(مجلسیَّ)53 /1538:29 ،
تبر َّأَّم ْ َّ
ی َ َّ
َ َّه ْ َ َّ
بئئه امئئام صئئادق

عئئرض شئئد :شخصئئی شئئما را دوسئئت دارد ،امئئا در برائئئت از

دشمن شما ضعیف است .حضرت فرمود :هرگز چنین نیست! دروغ می گوید هئر
کس که ادعا می کند دوستدار ماست ،ولی از دشمن ما بیزاری نمیجوید.

ّ
تبئری بایئد همئراه هئم باشئندّ .
تئولی و ّ
تبئری مئیتوانئد بئه عنئوان
با توجه بئه حئدیث فئوق،
ّ
محبت اهلبیت بدون ّ
تولی قرار گیرد و صرف ادعای ّ
تبئری از
معیاری بر راستیآزمایی
دشمنان آنها کفایت نمیکند.
) امام صادق

در حدیثی دیگر میفرماید:

هر کس کافر را دوست دارد ،خدا را دشمن داشته و هر کس کافر را دشمن دارد
خ ئئدا را دوس ئئت داش ئئته اس ئئت[ .س ئئپس فرم ئئود ]:دوس ئئت دش ئئمن خ ئئدا ،دش ئئمن
خداست( .صدوق)535 :1895 ،

ّ
از ایئئئئن حئئئئدیث چنئئئئین بئئئئه اسئئئئتنباط مئئئئیشئئئئود کئئئئه تئئئئولی وتبئ ّئئئری کئئئئامال متنئئئئاظر بئئئئا

و آل او و ّ
تبری از دشمنان او ،بر هر شخص مؤمن واج
پیامبر
را والی و متصرف امور خود نداند یا از دشمنان ایشان ّ
تبری نجوید ،مئؤمن نیسئت (خنجئی

است و کسی کئه ایشئان

اصفهانی.)300 :1417 ،

هئ ) در حدیثی دیگر ،هیثمی _ از علمای اهل ّ
سنت _ از علی بن الحسین

که آن حضرت فرمود:

نقل نموده

َ ُ َ
َ
َ
البرَّوَّالفسجرَ َّ،منَّ ّ
حننَّوَّ ُهدوَّیدومَّ
هللَّ ّکنسَّ ُ َّ
احَ سَّ ّ َّ
الدنیسَّا َح َّ ُ ََّّ َّّ
بَّ
َمنَّا َح َّ سَّللدنیسَّفس ّ ََّّصسح َّ
َ
القیسم؛ََّّکهستیَّوَّاشسرَّبسََّّ َ
صَع ََّّالسبسب؛َّوالوسط ؛َّ(هیثمیَّ)231/13 :1515 ،

تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی اکبر

هم عمل میکنند.
ّ
تولی و ّ
تبری از جمله اعتقادات اهل تسنن نیز به شمار میروند .به تعبیر فضل اهلل بن
د)
ّ
روزبهان _ از دانشمندان اهل تسنن قرن نهم و دهم هجری _ اهل ّ
سنت نیز بر آناند که تئولی
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کسی که ما را برای دنیا دوست بدارد[ ،ارزشی ندارد؛ چون] نیکوکار و بدکار ،دنیا را
دوست دارند .و کسی که ما را برای خدا دوست بدارد ،مئا و او در کنئار هئم هسئتیم،
مانند این دو [انگشت سبابه و وسط].
 .4-2-5مصادیق تولی و تبری

ّ
تئولی و تبئ ّئری از جهتئئی بئئه حئئوزه قلئ

انسئان مئئرتبط اسئئت و از سئئوی دیگئئر ،ایئئن حئ

و

بغض قلبی در اعمال و رفتار و زندگی ما نیز میتواند نمود داشته باشد .در اینجا به بعضی
ّ
تولی و ّ
تبری در زندگی و رفتار انسان شیعه اشاره میشود:
از جلوههای
ال ف ) بزرگداشففت مراس ف های عففزا و سففرور اهففلبیففت

بئرای اهئلبیئت

 :مراسئئمهای جشئئن و عئئزاداری

در واقئع تنهئئا یئک مراسئم شئاد یئا غئئمانگیئز و گریئهآور نیسئت؛ بلکئه ایئئن

جلسات دارای ظاهری آشکار و باطنی پرمعنا هستند .کسانی کئه در ایئن جلسئات شئرکت
میکنند ،در مرتبه اول ّ
و فرزندان پا ک و مطهر آنها باعث شده که در
محبت پیامبر اکرم
ایئن جلسئات شئئرکت کننئد و ادامئه دهنئئد راه و آرمئانهئای مقئئدسشئان باشئند و در مرتبئئه
دوم ،بئئا تبئ ّئری از دشئئمنان اهئئلبیئئت و اعمئئال آنئئان ،مسئئیر خئئود را از دشئئمنان خانئئدان
نبوت جدا کنند.

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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اگر در روایات بر اعمالی ساده مانند صلوات فرستادن تأ کید شده بئدین ،جهئت اسئت
ّ
و خانئدان ّ
مطهئرش اسئت کئه بایئد
که صلوات شعار و نماد اظهئار تئولی بئه پیئامبر اکئرم
ترویج و حفظ شود.

ّ
ب) نففا گففراریها :دشئئمنان اسئئالم همئئواره از تجلیئئات اسئئالمی هئئراس داشئئتهاند ،مئئثال

معاویه بخش نامه کرده بود اگر درخانهای بچهای به دنیا بیاید و اسمش را علی بگذارند آن
خانه را بر سر سا کنینش خرا

کنند(.ابنحجر عسقالنی1407،ق 210/ 4 :الرقم .)551

در همین ایام نیز معاویه ،مروان بن حکئم را والئی مدینئه کئرد و بئه او فرمئان داد بئرا جوانئان
ّ
سهمیها از بیت المال قرار دهد؛ او نیز چنین کرد.
قریش،
امئئام سئ ّئجاد ،علئئی بئئن الحسئئین

مئئیفرمایئئد :مئئن بئئه نئئزد او رفئئتم [تئئا حئ ّئق خئئود را از

بیتالمال بگیرم] .مروان به من گفت :نامت چیست؟ گفئتم :علئی بئن الحسئین .پرسئید:

نام برادرت چیست؟ گفئتم :علئی! گفئت :علئی و علئی؟! پئدرت چئه منظئور دارد کئه نئام

همئئه فرزنئئدانش را علئئی مئئیگئئذارد؟ سئئپس سئ ّ
ئهمیه مئئرا مشئئخص کئئرد .وقتئئی بئئه نئئزد پئئدرم
بازگشتم و ماجرا را بازگو نمودم ،فرمود:

َ
َّ
َ ََْْ ُ َ ُ
َ
تَّأ ْ ََّّالَّا َ َّس َ ََّّأ َحداََّّم ْ ُُ ْ َّمَّإ َّالَّ َع ّلیس؛َّ(کلینی ،17 / 5 :1527 ،حَّ)9
َّ...ل ْ َّوَّ ُول َ َّدَّىلَّمسئ؛ََّّالحََ َّ

 ...ا گئر یکصئد فرزنئد داشئئته باشئم ،دوسئت دارم جئز «علئئی» نئامی دیگئر بئرا آنئئان
انتخا

نکنم.

نکته قابل توجه این است که نامگذاری فرزندان بئه نئام اهئل بیئت

از جملئه راههئای

ترویج نام ایشان و اظهار محبت به آنان است که بایئد در سئبک زنئدگی دینئی مئورد اهتمئام

قرار گیرد و در زندگیهای مدرن و متأثر ار فرهنگهای بیگانه ،رنگ نبازد.
ّ
تولی و ّ
تبری ،زیارت قبور
ج) زیارت اهلبیفت  :یکی از مهمترین مصادیق بارز عمل به
اهلبیت است .ایئن موضئوع از آن جهئت اهمیئت مضئاعف مییابئد کئه بنئا بئر دسئتور
ّ
ُ ُ
ُ
ُ
صریح قرآن کریم قل ال أسئلکم علیه أجئرا إال المئو ّدة فئی القربئی (شئوری ،)23 :یئک فئرد
مسلمان باید اهلبیت پیامبر

را دوست بدارد و این دوستی را ابراز کند .یکی از بهتئرین

راههئئا بئئرای ابئئراز محبئئت بئئه ایشئئان ،زیئئارت مئئزار شئئریف آن بزرگئئوران اسئئت کئئه ایئئن تکئئریم
امامان ،ارتباط قلبی بین زائر و امام را تحکیم میبخشد .از اینروسئت کئه امئام صئادق
َ
إَّ ّ ََّّلکلَّامسمَّعهداََّّفَّع قَّاولیسئد َّوَّشدیعت َّوَّا َّمدنَّمتدسمَّالوفدسءَّبسلعهددَّز یدسر َّهبدورهمَّ
مفنَّزارهمَّرغب؛َّفَّزیسرهتمَّوَّتصدیقسَّمبسَّرغبواَّفی َّکس َّامئهتمَّشفعسهئمَّیومَّالقیسم؛؛َّ(حرر

عاملیَّ)258 /13 :1537 ،

برای هر امامی بئه گئردن شئیعیان و هئوادارانش پیمئانی اسئت .از جملئ وفئا بئه ایئن

پیمان ،زیارت قبور آنان است .پس هرکس از روی رغبت و پذیرش ،آنان را ز یئارت
کند ،امامان در قیامت شفیعان آنان (او) خواهند بود.

از مجمئئوع روایئئات اسئئتحبا

زیئئارت اهئئل بیئئت

و اهتمئئام گذشئئتگان بئئر نگئئارش

کتا هئئای زیئئارات و تئئرویج فرهنئئگ زیئئارت ،درمییئئابیم کئئه بهتئئرین راه بئئرای ابئئراز دوسئئتی
نسبت بئه اهئل بیئت

و اظهئار نفئرت و بیئزاری از دشئمنان آنهئا ،زیئارت مئزار و مرقئد آنئان

است؛ چه بسا مخالفت دشمنان اهل بیت

با بنای بر قبور و زیارت آنها با اتهام شرک و

تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی اکبر

میفرماید:
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منع از برگزاری جلسات اعیاد و وفیات آنها بئا برچسئ
اهلبیت

بئدعت ،بدینروسئت کئه نئام و یئاد

به فراموشئی سئپرده شئود کئه ایئن فکئر امتئداد خئط فکئری بنئی امیئه اسئت .از

اینرو شیعیان باید با حفظ فرهنگ زیارت و دوری جسئتن از بئدعتها ،خرافئات و امئوری

که موج

وهن شیعه میشود ،در راه اعتالی فرهنگ نا

.3-5اوالدداشتنحضرتعلیاکبر

امام صادق

زیارت بکوشند.



در فرازی دیگر از زیارتنامه حضرت علی اکبر

َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ََ
کَّ ََّیسَّأ َبسَّا َحل َسنََّّثم ثسَّ؛َّ
اهللَّع َّل َّی َّ
یلَّ َّ
ص َّ

میفرماید:

سه بار بگو :صلوات خدا بر تو باد ای اباالحسن!

مسئله این بخئش از زیارتنامئه ایئن اسئت کئه آیئا حضئرت علئی اکبئر

فرزند بوده است؟

صئاح

زن و

در این در باره دو قول وجود دارد:

 .1برخئئئئی گفتهانئئئئد ایشئئئئان دارای فرزنئئئئد نبئئئئوده و یئئئئا اعئئئئالم نظئئئئر نکردهانئئئئد (یعقئئئئوبی،
بئئیتئئا246/2 :؛ طبئئری 520/11 :1413؛ هاشئئمی بصئئری163/5 :1410 ،؛ اصئئفهانی:1413 ،

)16؛ چهبسا توجیه قائالن به فرزند نداشتن حضرت علی اکبر
سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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در باره کنیه «اباالحسئن»

در زیارتنامه ایشان ،این باشئد کئه در عئر مرسئوم بئوده از کئودکی بئرای شئخص ،کنیئهای
ّ
از بئئا تئ ّ
ئیمن و تف ئأل خیئئر و ...مئئینهادنئئد و علئئی اکبئئر نیئئز بئئه کنیئئه جئئدش حضئئرت
ّ
مکنی شد و ضرورت ندارد ایشان فرزندی به نام حسئن داشئته باشئد تئا اباالحسئن
علی
خطا

شود.

 .2بئر اسئاس شئواهدی کئه وجئود دارد ،گروهئی دیگئر وجئود زن و فرزنئد را بئرای آن جنئئا

ثابت کردهاند .برخی از این شواهد عبارتاند از:
الف) بزنطی میگوید :از حضرت امام رضا

پرسیدم :آیا کسی میتواند با کنیز که از

پئئدرش فرزنئئددار شئئده ،ازدوا کنئئد؟ آن حضئئرت فرمئئود :اشئئکالی نئئدارد .گفئئتم :از پئئدرت
شئئنیدم کئئه فرمئئود امئئام سئئجاد عئئالوه بئئر ازدوا بئئا دختئئر امئئام حسئئن بئئا ّام ولئئد (کنیئئز
صاح

فرزند) ایشان نیئز ازدوا کئرد . ...امئام در پاسئخ فرمئود :ایئنطئور کئه گفتئی نیسئت؛

امئئئام سئئئجاد

بئئئئا دختئئئر امئئئام حسئئئئن

ازدوا کئئئرد و نیئئئز بئئئئا ّام ولئئئد [کنیئئئز صئئئئاح

فرزند] برادرش علی بن الحسئین کئه در کئربال کشئته شئد نیئز ازدوا نمئود (مجلسئی:1403 ،

.)163 /46

از منظر سندی ،شخصیتهای موجود در سند این روایت ثقه هستند ؛چئرا کئه در سئند

این روایت ،ابنعیسی معروف به ابیعقیل عمانی و بزنطئی قئرار دارنئد کئه هئر دو ثقئه و مئورد
تأیید رجالیون و محدثان هستند (طوسی ،بیتا134 :؛ خئوئی25/6 :1377 ،؛ حئر عئاملی،

.)303 /30 :1403

) شاهد دیگر بر فرزنددار بودن حضرت علئی اکبئر

است که امام صادق

خطا

به علی اکبر

همئین زیارتنامئه محئل بحئث

میفرماید:

َ َْْ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
کَّال َّخ ََّیسرَّ؛َّ
کَّ َ َّوَّأ ّم َهستَّ َّ
کَّ َّوَّأبنسئَّ َّ
کَّ َّوَّآبسئَّ َّ
کَّ َّوَّأهلََّّ َّب َّیتَّ َّ
یلَّعْرتَّ َّ
کَّ َّوَّع َّ
اهللَّع َّل َّی َّ
یلَّ َّ
ص َّ
درود خدا بر تو ،بر عترت و خاندان و پدران و فرزندان و مادران شایسته تو.

امئئام

در ایئئن بخئئش ،عبئئارت «ابنائئئک» یعنئئی «فرزنئئدان تئئو» را آورده اسئئت .ایئئن واژه

میتواند شاهدی بر فرزند داشتن حضرت علی اکبر
) اگر ثابئت شئود کئه حضئرت علئی اکبئر

بزرگتئر از امئام سئجاد

سجاد

اهلبیت

زن و چئه بسئا فرزنئد باشئد؛ چراکئه امئام

یک فرزند چهارسئاله (امئام بئاقر

) اسئت .بئا توجئه بئه اهتمئام

بئه سئنت ازدوا  ،بعیئد بئه نظئر مئیرسئد حضئرت علئی اکبئر

بزرگتر از امام سجاد

بئوده اسئت _ کئه

بوده ،ازدوا نکرده باشد.

در حئالی کئه

هئئر چنئئد از لحئئا تئئاریخی ،مسئئتندی قئئوی بئئرای فرزنئئد داشئئتن حضئئرت علئئی اکبئئر

یافت نشد ،اما اظهار نظر قطعی در این موضوع ،تحقیق و جستوجو یی و چه بسا مقالهای
را میطلبد.
.4-5زیارتمایهآمرزشگناها 

در فقرات پایانی این زیارتنامه چنین میخوانیم:

َ
َ َُ
َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ ََْ ْ ُ َ َ َ
اهللَّ
َّ َ َّ:
دیلَّظ ْهددرَّ یَّأ ْسددأ َّ
دتَّعد َّ
دیلَّنفس دَّ َّوَّاحْطَد َّ
تَّعد َّ
کَّ َ ائددراََّّ َوافددداََّّ َعسئددذاََّّمددسَّج َّنی د َّ
أ ََّت َّْی ُْ د َ َّ

تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی اکبر

قرائن این مسئئله را تأییئد مئیکننئد _ بایئد صئاح
در کربال صاح

باشد.
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َ َّ
ْ َ َ َ َْ َ
َ َّ َ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ّ
النسرَّ؛َّ
نَّ
قَّ َضْره ََىتََّّم َّ
کَّعْ َّ
نَّزَّ َّیسضْرتَّ َّ
لَّ َحظَّ َّم َّ
یع َّ
یَّأ ََّّ َّ
کَّ َّوَّولَّ َّ
ولَّ َّی َّ

به سوی تو آمدهام تا تو را زیارت کنم و به تو پناه برم از جنایاتی که مرتکئ

شئدهام و

ولی تو و ّ
گناهانی که بر دوش خود حمل میکنم ،از خداوند ّ
ولی خود میخواهم کئه
بهره و نصی

من از زیارت تو را رهایی از آتش دوز قرار دهد.

ب ئه راسئئتی رابطئئه میئئان زیئئارت کئئردن اهئئل بیئئت

و آمئئرزش و پئئا ک شئئدن از گناهئئان

چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اگر زیارت با شرایطی که گفته شده انجام شئود،

مئئیتوانئئد مایئئه آم ئرزش گناهئئان گئئردد و البتئئه بئئه شئئرایطی از سئئوی زائئئر ،زیئئارت شئئونده ،نئئوع
گناهئئان و سئئایر عوامئئل بسئئتگی دارد.اگرچئئه بررسئئی ایئئن شئئرایط و عوامئئل ،خئئود نوشئئتاری

مستقل میطلبد ،اما در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1-4-5معرفت ،شرط زیارت

در روایات ،یکی از شروط آمرزش از گناهان به واسئطه زیئارت ،معرفئت بئه امئام و معصئوم

زیئئئارت شئئئده ،شئئئمرده شئئئده اسئئئت .امئئئام موسئئئی کئئئاظم
میفرماید:

َ
َ َ
َ
سبَّب ََّّ َ ائ َُّرَّأبََّّ َع َْدََّّاهللَّ
ینَّ َمسَّ ُیث ُ َّ
أ ًْ َّ
َ َّ
ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ
نَّذنب ََّّ َ َّوَّ َمسَّ َتأخ ََّر؛َّ
ی ف َّرَّل ََّّمسَّتقد َّمَّم َّ

َ
َ َ َ َّ
َ
َ ّ ُْ
فَّ َحق ُ ََّّ َ َّوَّ ُح ْر َم َْ ُ ََّّ َ َّوَّ َوال َی َْد ُ ََّّأ ْ ََّّ
طَّالف َراتََّّإذاَّع َر َّ
َّبش َّ

کمترین چیزی که از ثئوا  ،بئه زائئر اباعبئداهلل

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991
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دربئئئاره زائئئئر امئئئام حسئئئین

در کنئار نهئر فئرات داده مئیشئود،

آنگاه که حق و حرمت و والیت او را بشناسد ،این است که آنچه از گناهئان پئیش
فرسئئتاده و بعئئدا مئئیفرسئئتد (گناهئئان گذشئئته و آینئئده او) آمرز یئئده مئئیشئئود( .کلینرری،

)532 /5 :1527

بنابر این با توجه به روایت فوق و سایر روایات مشابه ،اگر زیارت اولیای الهئی بئا معرفئت

به حق و جایگاه ایشان و التزام به راه و سیره آنان باشد ،سب

آمرزش گناهان خواهد شد.

 .2-4-5دعای شخص زیارت شونده

در برخئئی روایئئات ،علئئت آمئئرزش گناهئئان بئئرای فئئرد زائئئر را دعئئای آن ولئ ّئی اهلل در شئئخص

ّزوارش برشمردهاند .محمد بن مسلم در حدیثی از امام صادق
َ ْ ُ َ
ََََْْ ُ
نَّ َحم َّمدَّ
تَّأ َبسَّ َع َْدََّّاهللََّّجعفَ ب َّ
َسع َّ

چنین نقل می کند:

ُ ُ
وَّ:إ َّ ََّّ ْ ُ
نَّ َع ّیلَّ
یَّ ْب َ َّ
احل َس ْ َ َّ
َّ َیق َّ

َ َّ
لَّ
َّع ْن َ َّدَّ َر ّب ََّّ َع ََِّّّّ َ َّوَّ َج َّ

َ ُ
ُ َ
ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ
دمَّ
فَِّب ْ َّ
ىلَّ ُز ّوارهََّّ َ َّوَّ ُه َ َّوَّأ ْع َر َّ
نَّالشهداءََّّمع ََّّ َّوَّینظ َّرَّإ َّ
نَّحل ََّّم َّ
ىلَّ َم ْوضعََّّمعسکرهََّّ َّوَّم َّ
َی ْنظ َُّرَّإ َّ
َ
َ
َّ
َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ
َ
نَّأ َحدک ْ َّمَّب َولدهََّّ َ َّوَّإَّند ُ ََّّ
لَّم َّ
َ َّوَّبأ ْ ََسسهئ ْ َّمَّ َ َّوَّأ ْ ََسسءََّّ َآبسهئ ْ َّمَّ َ َّوَّ ًَ َضْر َجسهت ْ َّمَّ َ َّوَّ َم ْنزلهت ْ َّمَّع ْن َ َّدَّاهللََّّع ََِّّّ َّوَّج َّ
َََ َ ْ َ َ ْ َ
َْ َ ْ َْ ُ َُ َ َُ ُ َ َ
َُ
دمَّ َ ائدر یَّ
وَّ:ل ْ َّوَّ َی ْعل ُ َّ
َ َّ:آب َسء ُ َّه َّأ ََّّیسْ فَ واَّل ََّّ َّوَّیق َّ
نَّ َسک َن ُ ََّّف َی ْس َْ ف َُّرَّل ُ ََّّ َ َّوَّ َی ْسأ َّ
لیر ىَّم َّ
َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َْ
ْ َْ
دنَّذندبَّ؛َّ(حرر
دبَّ َّوَّمدسَّعلید ََّّم َّ
نَّغمد ََّّ َّوَّإ ََّّ ائدر َّهَّلینقل َّ
اهللَّل ََّّلکس ََّّفرح ََّّأ کث َّرَّم َّ
مسَّأع َّدَّ َّ
عاملیَّ)528/15 :1537 ،
شنیدم امام صادق

میفرمود :همانا حسین بن علی

از نئزد پروردگئارش بئه

موضع اردوگاهش و محلی که شهدا با او قرار دارند نگاه میکند و به زائرانش نیز نظر
میاندازد ،در حالی که به خوبی آنها را و نامهایشان و نام پدرانشان و درجات آنها و
منزلت آنها را نزد خداوند ،بهتر از احدی از شما نسبت بئه فرزنئدانش مئیشناسئد و
به درستی که امام حسین

میبینید چه کسی [برای زیارت] ساکن کربال شده و

بئئرای او اسئئتغفار مئئیکنئئد و از پئئدران بزرگئئوارش مئئیخواهئئد بئئرای او اسئئتغفار کننئئد و
میفرماید :اگر زائر من میدانسئت آنچئه را کئه خداونئد بئرای او مهیئا نمئوده اسئت،
شئئادیاش بیشئئتر از غمئئش مئئیشئئد .و همانئئا زائئئر امئئام حسئئین
گردد ،در حالی که هیچ گناهی بر او باقی نمیماند.

از ز یئئارت برمئئی

با توجه به مفئاد حئدیث فئوق ،اگئر زائئر ،شئرایط اسئتجابت دعئای امئام زیئارت شئونده را

دشته باشد ،زیارت آن امام و دعای ایشان میتواند موج

آمرزش گناهان باشد.

از آنجئئا کئئه بارگئئاه ملکئئوتی اهئئل بیئئت

محئئل رفئئت و آمئئد فرشئئتگان الهئئی ،تضئئرع و

عبادات بندگان صالح خداوند و قرائت قرآن و مناجاتها و ادعیه است ،فضایی معنئوی
و قدسی دارد .بدیهی است اگر زائئر بئا مقئدمات و شئرایط الزم در چنئین مکئانی توبئه کنئد و

زیارت شونده را واسطه قرار دهد ،گناهانش آمرزیئده خواهئد شئد .در روایتئی امئام هئادی
زیارت قبر جدش علی بن موسی الرضا

را اینگونه ترسیم میفرماید:

ُ َ َ ُ َ َ َ ُ
َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ ََْ ُْ َْ َ َ ّ َ ّ َ
دیلَّغ ْسددلََّّ َ َّوَّ
الرضددس َّبطدو ََّّ َّوَّهد َّدوَّع َّ
یَّ
دد َّ
ىلَّاهللََّّحسجد؛ََّّف َّلیدز َّضْرَّهَ َّدرَّج َّ
دتَّلد ُ ََّّإ َّ
دنَّ َّکسن َّ
َّ...م َّ
ْ ُ َ ّ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ
َّ:
بَّلد ََّّمدسَّ َّلَّ َّیسدأ َّ
اهللَّحسجْ ََّّفََّّهنوت ََّّفّنن ََّّ َّیسْجَّی َّ
یَّ َّوَّ َّل َّیسأَّ ََّّ:
لَّعن َّدَّضْرأس ََّّ َّضْر َّکع َّْ َّ
َّل َّیص َّ
َْ َ
اجل ََّّن؛ََّّ َ َّالَّ ََّی ُز و ُضْر َهسَّ ُم ْؤمنََّّإ َّ َّالَّ َأ ْع َْ َقد ََُّّ
نَّب َقسعََّّ ْ َ
ثَّأ ْ َّوَّ َهطَّی َع؛ََّّ َضْرحمََّّ َ َّوَّإ َّ ََّّ َم ْوض َ َّعَّ َه َْرهََّّ َل َُ ْق َع؛ََّّم َّْ
فََّّ َمأ َّ
َ
َ
ُ َ َّ
ّ َ
َْ
ىلَّ ًَارََّّالق َرارَّ؛َّ(صدوقَّ)252/2 :1893 ،
النسرََّّ َ َّوَّأ َحل ُ ََّّإ َّ
نَّ
اهللَّم َّ
َّ

تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی اکبر

 .3-4-5فضای معنوی اما کن زیارتی
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ّ
هر کس به سو خداوند حئاجتی دارد ،بئه طئوس بئه ز یئارت جئدم عل ّئی بئن موسئی
ّ
رود و بئئا غسئئل و طهئئارت باشئئد و بئئاال سئئر آن حضئئرت دو رکعئئت نمئئاز
الرضئئا
گزارد .آنگاه در قنئوت نمئاز از خداونئد متعئال حاجئت خئو یش را طلئ

کنئد .خئدا

حاجتش را در صورتی که گنئاه یئا قطئع رحئم نباشئد برخواهئد آورد .و بئه درسئتی کئه
ّ
محل قبر آن حضرت یکی از کا هئا بهشئت اسئت و مئؤمنی آن را ز یئارت نکنئد،
جز آن که خداوند او را از آتش دوز آزاد نماید.

نکتهای که در باره آمرزش گناهان توسط زیارت معصومان باید گفته شود این است
که دانستیم زیارت امام با معرفت و استفاده فضای معنوی اما کن ّ
متبرکه زمینهساز آمئرزش
گناهان اسئت؛ امئا ایئن بئه صئورت مطلئق نیسئت .برخئی گناهئان ماننئد قطئع صئله ارحئام،

تضییع حقوق دیگران _ اعم از مالی و غیر مالی ،مثل ریخئتن آبئروی افئراد _ کئه بایئد جبئران
ّ
شوند و اینگونه نیست که هر گناهی با توبه تنها در اما کن مقدس بخشیده شود .جبران هئر
گناه ،به تناس نوع آن است .برای آمرزش برخی گناهان مانند ّ
حئق ّ
النئاس ،بایئد عئالوه بئر
توبئئه ،صئئاحبان حئ ّئق را نیئئز راضئئی کئئرد .لئئذا در ایئئن نئئوع گناهئئان ،توبئئه بئئه تنهئئایی کفایئئت

نمیکند و از شرایط پذیرش توبه ،ادای دیون است.

نهیجهگیهی

.6
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شخصیت جنا

زیئئارت امئئام حسئئین

علی اکبر

آنقدر منزلت دارد کئه امئام صئادق

زیئئارت ایشئئان را نیئئز یئئاد آوری کئئرده و چگئئونگی زیئئارتش را بئئه مئئا

میآموزد .همانگونه که گفتئه شئد ،ایئن زیارتنامئه دارای مضئامینی بلنئد همچئون معجئزه
ّ
تولی و ّ
تبری ،احتمال اوالد داشتن حضرت علی اکبر و آمرزش گناهئان از
خون در کربال،

راه زیارت بود .اگرچئه ایئن مئوارد ،تمئامی مضئامین ایئن زیارتنامئه نیسئت ،امئا بئه حسئ
وسع این نوشتار به مهمترین آنها پرداخته شد.
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در خئالل تعلئیم

از مجموع زیارتنامه حضرت علی اکبر

و سئایر زیارتنامئههای امامئان معصئوم

مئئئیتئئئوان چنئئئین نتیجئئئه گرفئئئت کئئئه ایئئئن زیارتنامئئئهها گنجینئئئهای از معئئئارف دینئئئی در

حوزههئئای اعتقئئادی ،اخالقی،سیاسئئی و اجتمئئاعی هسئئتند کئئه جئئای دارد مئئورد کئئاوش و
تحلیل قرار گیرند.

کتاب امه
 -ابناثیر ،علی بن محمد (بیتا) ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار صادر.

 ابنطئئاووس ،علئئی بئئن موسئئی (1371ش) ،اللهئئوف علئئی قتلئئی الطفئئوف ،ترجمئئه :عقیقئئیبخشایشی ،قم ،دفتر نشر نوید اسالم ،چاپ پنجم.

 ابنقولویه ،جعفر بن محمد (1356ش) ،کامل الزیارات ،نجف اشرف ،بینا ،چاپ اول. -ابنمنظور ،محمد بن مکرم (1414ق) ،لسان العر  ،بیروت ،بینا ،چاپ سوم.

 ازدی ،ابیمخنئئئف لئئئوط بئئئن یحیئئئی (1427ق) ،وقع ئئة الط ئئف ،تحقیئئئق :محمئئئد هئئئادیالیوسفی الغروی ،قم ،المجمع العالمی الهل البیت

 ،چاپ دوم.

 اصئئفهانی ،ابئئو الفئئر علئئی بئئن الحسئئین (1413ق) ،مقاتئئل الطئئالبیین ،بیئئروت ،موسسئئةاالعلمی للمطبوعات.

 اصفهانی ،ابونعیم احمد بن عبداهلل (1334ق) ،حلیئة االولیئا و طبقئات االصئفیا  ،مصئر،بینا.

 تهرانی ،محمد محسن آقا بزرگ (بیتا) ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،بیروت ،داراالضوا. حر عاملی ،محمد بن حسن (1403ق) ،وسائل الشیعة ،قم ،بینا ،چاپ اول.نثار احمد زینپوری ،به کوشش :رسول جعفریان ،قم ،انتشارات انصاریان.

 -خوارزمی ،ابی المؤید (1411ق) ،مقتل الحسین

 ،تحقیق :محمد السماوی ،قئم ،انئوار

الهدی.

 خئئئوئی ،سئئئید ابوالقاسئئئم (1372ش) ،معج ئئم رج ئئال الح ئئدیث ،قئئئم ،انتشئئئارات الثقافئئئةاالسالمیة فی العالم.

 دهخدا ،علی اکبر (1377ش) ،لغتنامه ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دهم. -سماوی ،محمد (1413ق) ،ابصار العین فی أنصئار االمئام حسئین

االسالمیة لممثلیه الولی الفقیه فی حرس الثورة االسالمیة.

 ،قئم ،مرکئز الدراسئات

 -شکوری ،ابوالفضل (1334ش) ،فقه سیاسی اسالم ،تهران ،انتشارات نورا ،چاپ اول.

تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی اکبر

 -خنجی اصفهانی ،فضل اهلل بن روزبهان (1417ق) ،وسیلة الخادم الئی المخئدوم ،ترجمئه:
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 -صدوق ،محمد بن علی (1371ق) ،عیون أخبار الرضا

 ،تهران ،بینا ،چاپ اول.

 صدوق ،محمد بن علی (1315ش) ،علل الشرائع ،قم ،بینا ،چاپ اول. -صدوق ،محمد بن علی(1376ش) ،األمالی ،تهران ،بینا ،چاپ ششم.

 طبئئئری ،محمئئئد بئئئن جریئئئر (1413ق) ،ت ئئاریخ الطبری(ت ئئاریخ االم ئئم و المل ئئوک) ،انتشئئئاراتبیروت ،مؤسسه عزالدین.

 طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن (بیتا) ،الفهرست ،تصئحیح و تعلیئق :محمئد صئادقبحرالعلوم ،نجف اشرف ،المکتبة الرضویة و مطبعتها.

 -طوسئئی ،ابئئوجعفر محمئئد بئئن حسئئن (بیتئئئا) ،فهرسئئت کت ئ

الشئئیعه و اصئئولهم و اسئئما

المصنفین و اصحا االصول ،قم ،انتشارات مکتبة المحقق الطباطبائی.

 -طی  ،سید عبدالحسین (1317ش) ،أطی

اسالم ،چاپ دوم.

 عس ئقالنی ،ابنحج ر شئئهاانتشارات دارالفکر.

البیان فئی تفسئیر القئرآن ،تهئران ،انتشئارات

الئئدین احم د بنعل ی (1407ق) ،لسئئان المیئئزان ،بی روت،

 فیومی ،احمد بن محمد (1414ق) ،المصباح المنیئر فئی غر یئ الشئرح الکبیئر ،قئم ،چئاپدوم.

سال سوم ،شماره ،9بهار 7991

 کشی ،محمد بن عمر (1404ق) ،اختیار معرفة الرجال ،قئم ،انتشئارات موسسئه آل البیئتالحیا التراث.

 -کلینی ،محمد بن یعقو

(1423ق) ،کافی ،قم ،دار الحدیث ،چاپ اول.

 کوفی ،ابناعثم محمد بن علی (1411ق) ،الفتوح ،بیروت ،انتشارات داراالضوا . مجلسی ،محمدباقر (1411ق) ،المختار من مقتل بحار االنوار ،قم ،انتشارات مجمع الفکئراالسالمی ،چاپ اول.

11

 مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی (1403ق) ،بحار األنوار ،بیروت ،بینا ،چاپ دوم. -مطهری ،مرتضی (1314ش) ،مجموعه آثار ،تهران ،انتشارات صدرا.

 -مغربئی ،ابئن حیئون نعمئان بئن محمئد (1315ق) ،دعئائم اإلسئالم و ذکئر الحئالل و الحئئرام و

القضئئایا و األحکئئام ،تحقیئئئق و تصئئئحیح :آصئئئف فیضئئئی ،قئئئم ،مؤسسئئئة آل البیئئئت

،

چاپ دوم.
 -مغربی ،ابن حیون نعمان بن محمد (1403ق) ،شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار

قم ،بینا ،چاپ اول.

،

 مفید ،محمئد بئن محمئد (1413ق) ،اإلرشئاد فئی معرفئة حجئج اهلل علئی العبئاد ،قئم ،بینئا،چاپ اول.

 مقئئرم ،عبئئدالرزاق (1317ش) ،مقتئل مقئئرم ،ترجمئئه :قربئئانعلی مخئئدومی ،قئئم ،انتشئئاراتنصایح.

 -نجاشی ،ابو الحسن احمد بن علئی (1407ق) ،رجئال النجاشئی ،فهرسئت أسئما مصئنفی

الشیعة ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 هاشئئمی بصئئری ،محمئئد بئئن سئئعد بئئن منیئئع (1410ق) ،الطبقئئات الکبئئری ،بیئئروت ،دارالکت

العلمیة ،چاپ اول.

 هیثمی ،ابو الحسئن نئور الئدین علئی بئن أبئی بکئر بئن سئلیمان (1414ق) ،مجمئع الزوائئد،تحقیق :حسام الدین القدسی ،قاهره ،مکتبة القدسی.

 یعقوبی ،احمد بن اسحاق (بیتا) ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت ،انتشارات دار صادر.تحلیل گزیدههایی از زیارتنامه حضرت علی اکبر
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