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  مقدمه.  1

 از یکـی . انـد نموده بیان را مطالب ترینناب خداوند با واسطه بدون نیاز و راز هنگام اطهار ائمه از یک هر

 از آنچه بر است مروري دعا این. است فرموده بیان را آن(ع) صادق امام که است ندبه دعاي پرمحتوا ادعیه

 پیـامبران  جانشینی ي مسأله سپس، دارد اشاره پیامبران از تن چند به است؛ گذشته تاکنون(ص) خاتم تا آدم

 اسـالم  تـاریخ  وقایع ترین مهم از یکی به(ع) ائمه و(ص) پیامبر عصمت ي مسأله بیان از بعد و نموده مطرح را

 جانشـین  عنوان به(ع) علی حضرت والیت بر صریح بیان با فرازهایی طی. است شده اشاره » والیت« یعنی

 ادامـه  در. کند می اشاره رفته(ع) بیت اهل بر که هایی ستم و ها ظلم بر بعد فرازهاي در و(ص) پیامبر بالفصل

 توجه با. است دعا این در(ص) پیامبر بیت اهل جایگاه کنندهتکمیل، عج)( مهدي امام با رابطه در معارفی ذکر

 ضـرورت  و فتنـه  پـر  زمـان  در شـیعه  هر پذیريوالیت مسئله از صحیح شناخت و شناسیامام اهمیت به

 جایگـاه  و(ص) پیامبر سیماي بررسی به تا داشت آن بر را محقق زمینه این در صحیح شناخت به یابی دست

 را شـناخت  ایـن  بـه  یـابی دسـت  زمینه، ندبه دعاي معارف در تدبر. بپردازد ندبه دعاي در ایشان بیتاهل

 در. است ندبه دعاي محتواي در تأمل با شناسیامام و والیت بحث تبیین پژوهش این هدف. نماید فراهم

، پـژوهش  موضـوع  بـا  مـرتبط  هـاي کتاب از منديبهره با و ايکتابخانه صورت به اطالعات پژوهش این

  . است شده پرداخته موضوع تبیین به توصیفی – تحلیلی روش با و گردآوري

  

  :پژوهش پیشینه بررسی

 بـا  مسـتقیم  غیر که هاییپژوهش گرچه نشد یافت حاضر پژوهش موضوع با پژوهشی، اخیر هاي سال تا

 طـرح  از پـس  »اسـناد  در ندبـه  دعـاي « مقاله در) 1364( شریعتی: دارد وجود هستند مرتبط موضوع این

 حضـرت  اقامـت  چرایـی  بـه  مربـوط  آن اصـلی  محـور  که نموده بررسی را ندبه دعاي محتواي، سواالتی

 ایـن  به شوشتري ادامه در. است کبري غیبت و صغري غیبت دوران در طوي و رضوي کوه در(عـج)  مهدي

 معتبر نصوص به ارجاع با نهایت در و نموده بررسی را ندبه دعاي اسناد و داده علمی پاسخ شریعتی سوال

  . داندمی رضوي کوه، کبري و صغري غیبت دوران در را(عج) مهدي حضرت جایگاه(ع) ائمه سوي از

 بررسـی  بـه  شـد مـی  ارائـه  پژوهدانش طالب از جمعی براي که هاییدرس سلسله طی) 1380( میرباقري

 درك و فهـم  بـه  دعـا  واژگان و کلمات در دقت اینکه به اعتقاد با سپس و پرداخته ندبه دعاي سند دقیق

 بـر  مـروري : دعاشناسـی «عنوان با و است داده شرح را ندبه دعاي هايفراز بین ارتباط کندمی کمک دعا

 عنـوان  بـا  ايمقاله در) 1389( پیام مجله در آن از پس. است شده گردآوري مقاله صورت به »ندبه دعاي

 طوي کوه و رضوي کوه از اصلی مقصود و شده بررسی دعا سند ابتدا »ندبه دعاي درباره دانستنی نکات«

 بـا ) 1394( طالعی. است شده اشاره دعا شروح به نیز انتها در و تبیین(ص) پیامبر معراج ادامه در و شده ذکر

 دارد نیـاز  بررسی به ارموي کتاب مایهدرون که نکته این بیان با و ارموي الدین جالل سید کتاب به توجه
 نکتـه  7 ذیـل  مقالـه  ایـن  در طـالعی . است نگاشته »ندبه دعاي شرح کتاب به نگاهی« عنوان با ايمقاله



    27ندبه  دعاي آیینه در (ع)ایشان بیت اهل جایگاه و) ص( پیامبر سیماي

 

 در افـراد  ایـن  بـا  مکاتبـه  طریـق  از ارموي که دانشوري اشخاص معرفی -1: است نموده بیان را مطالب

 گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مورد نویسنده سوي از که ندبه دعاي از شروحی -2 است؛ برده بهره کتاب نوشتن

 مقدمـه  بررسـی  -5 کتـاب؛  ایـن  نگارش سبک -4 ارموي؛ دیگر هايکتاب با کتاب این تفاوت -3 است؛

 مانـده  جـاي  بـه  فهرسـت  اهمیـت  و چـاپ  لزوم -6 است؛ مهدوي حقایق آن محتواي که کتاب طوالنی

  . مهدوي صحیح فرهنگ گسترش به تشویق -7 ازکتاب؛

 هدف با که بوده ندبه دعاي متن در ایشان جانشینان و(ص) پیامبر هايویژگی تبیین حاضر پژوهش نوآوري

 بـا . اسـت  گرفتـه  قرار بررسی مورد شناسیامام بهبود و ادعیه در موجود معارف دقیق فهم در تأثیرگذاري

 اهداف و مفاهیم تبیین درصدد تحقیق این، دعا فرهنگ گسترش و دینی معرفت ارتقاي ضرورت به توجه

  . است ادعیه طریق از دینی معرفت و معنوي سطح ارتقاي راستاي در مضامین پر ادعیه در موجود

  

  شناسی مفهوم

  ندبه دعاي. 2-1

-257صص: ق1364، عبدالباقی( است رفته کار به کریم قرآن در بار دویست از بیش، »دعو« ي ماده مشتقات

 چیزي ساختن تمایل معناي به »و، ع، د« دعا معنایی اصل: اند کرده بیان چنین را آن معنایی اصل و )260

 همـان  مـاده  ایـن  واحد اصل واقع در، )279ص، 2ج: ق1404، فارس ابن( است کالم یا صوت با خود سوي به

، مصطفوى ؛315ص، 1ج: ق1412، اصفهانى راغب(کنی می پیدا توجه و رغبت آن سمت به که است چیزي طلب

  .)238ص، 3ج: ق1430

 فرزند روي نهادن نام کمک؛ درخواست و طلب ندا؛: چون دیگر معانی »دعا« ي واژه براي شناسان لغت اما

 چنـین  دلیـل  همـین  بـه ، است خداوند از درخواست در بیشتر واژه این استعمال. اندکرده ذکر نیز عبادت و

 اوسـت  نـزد  درخواسـت  بـراي  کـه  خیري خاطر به خداوند به رغبت: است چنین آن معناي که شده گفته
  )405ص، 19ج: ق1414، زبیدى(

 به نیز گاه و انشائی ي جمله صورت به که است مدعو از کاري انجام درخواست معناي به اصطالح در دعا

 مخاطـب  ي مرتبـه  دعا در که است این امر با آن فرق. آید می »لَک غَفَراهللاُ«مانند، خبري ي جمله صورت

، 4ج: تـا  بـی ، طوسی( اطاعت، امر مقابل و است اجابت دعا مقابل نقطه و فروتر؛، امر در و است داعی از فراتر

  . )424ص

 وا« عبـارت  از. رود مـی  کـار  بـه  میت ثناي و محاسن شمردن و خواندن معناي در »ندب« ي ماده از نُدبه

 ؛223ص، 1ج: ق1376، جـوهرى  ؛413ص، 5ج: ق1421، ازهرى(شود می استفاده کار این براي نیز »هناه وا، فالناه

، 1ج: م1988، دریـد  ابـن (شـود  مـی  گفته »نادبه« کننده گریه به دلیل همین به )754ص، 1ج: ق1414، منظور ابن
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  . )302ص

  

  ندبه دعاي منابع.  3

، قربـان ، فطـر ( چهارگانه اعیاد در دعا این خواندن به شیعیان که است مشهور دعاهاي از یکی ندبه دعاي

 در مشـهدي  ابن چون بزرگانی را دعا این )573ص: ق1419، مشهدى ابن( اند شده سفارش بسیار) جمعه، غدیر

 در اصـفهانی  موسـوي  محمـدتقی ، بحاراألنوار در مجلسی علّامه، االعمال اقبال در طاووس  بن سید، المزار

، 2ج: 1383، اصفهانی موسوي ؛104ص، 99ج: ق1403، مجلسی ؛504ص: 1376، طاووس سیدبن همان؛( المکارم مکیال

  . اند کرده نقل الجنان مفاتیح در قمی عباس شیخ و )400ص

 شـیخ  که است »مفید شیخ« مشایخ از بزوفري سفیان بن حسین بن محمد ابوجعفر دعا این اصلی ناقالن

 بـن  علی بن محمد ابوالفرج نیز و )265ص: 1390، تهرانی بزرگ آقا( است کرده نقل وي از مکرّر طور به مفید

 تأییـد  مورد و موثّق روایان از )182ص، همان( نجاشی شیوخ و اساتید از قُنّائی قره ابی بن اسحاق بن یعقوب

  . )398ص، 1ج: ق1408، نجاشی(هستند

  

   ندبه دعاي شناسی محتوا.  4

 تـا  داشـته  آن قرائت در اي ویژه اهتمام و توجه شیعیان نیز دیرباز از که است دعاهایی جمله از ندبه دعاي

، است شده رایج امري شیعی اجتماعات در جمعه هر پگاه در جمعی دسته شکل به دعا این قرائت که جایی

 عمق گر بیان و الهی اولیاي فشرده تاریخ از ناب مطالبی از سرشار و دارد قرار اوج در عالیه تعلیمات نظر از

  . است دیگري از پس یکی(ص) پیامبر اوصیاي مظلومیت

 تشـکیل  را منسـجم  سیر و منظم ى منظومه یک مجموعاً که مرتبط فراز چهار به محتوا لحاظ از دعا این

  . است تقسیم قابل، دهند مى

  ؛ع)(بیت اهل و(ص) اکرم رسول بر صلوات و خدا ستایش) 1

  الهی؛ اولوالعزم انبیاي با مرتبط هايآموزه) 2

  ایشان؛ از بعد امت سرنوشت و(ص) پیامبر به مربوط هايآموزه)3

  . است دعا پایانی فقره که مهدوي هايآموزه)4

 بـر  سـالم  درخواسـت  با را خود کالم آن از بعد و است ؛»الْعالَمینَ رب للَّه الْحمد« الهی حمد با دعا شروع

 بیـان  الهـی  انبیـاي  بـا  مـرتبط  هاي آموزه الهی حمد از بعد، کند می آغاز ایشان بیت اهل و(ص) خدا رسول



    29ندبه  دعاي آیینه در (ع)ایشان بیت اهل جایگاه و) ص( پیامبر سیماي

 

 از برخی ذکر از بعد و نموده اشاره تاریخ ي مرحله به مرحله در آنان نقش و انبیا حضور به سپس و شود می

 بعثـت  هـدف  و فلسفه بیان به و برشمرده را برگزیدگان از هایی نمونه شده عطا ایشان بر که هایی ویژگی

  . کند می اشاره ها انسان هدایت در آنها تاریخی نقش و الهی انبیاي

 از ایشـان  اخـراج  داسـتان  بـه  اشـاره  بـا  آدم حضرت: از عبارتند شده اشاره هاآن به که اي برگزیده انبیاي

 ؛3/بقـره ( »منْهـا  أَخْرَجتَـه  أَنْ إِلَـی  جنَّتَـک  أَسـکَنْتَه  فَبعض«کشتی داستان به اشاره با نوح حضرت، بهشت

 خداونـد  از کـه  ایشان دعاي استجابت نیز و ایشان بودن خلیل ویژگی ذکر با(ع) ابراهیم حضرت، )24/اعراف

 سـأَلَک  و خَلیال لنَفْسک«رسد می استجابت به و گرداند نام نیک را او آیندگان میان در تا کند می درخواست

 از خداوند اینکه به اشاره با(ع) موسی حضرت، )50/مریم( »علیا ذَلک جعلْت و فَأَجبتَه الْآخرِینَ فی صدقٍ لسانَ

 منْ لَه جعلْت و تَکْلیما شَجرَةٍ منْ کَلَّمتَه بعض و«گرداند او وزیر را برادرش و نمود تکلّم وي با درخت وراي

یهءا أَخرِد زِیرا وبـرایش  اینکـه  بـدون  ایشـان  تولـد  به اشاره با(ع) عیسی حضرت و )36-29/طه ؛64/نساء( »و 

 و أَبٍ غَیـرِ  مـنْ  أَولَدتَه بعض و«القدس روح سوي از تأیید و آشکار معجزات داشتن چنین-هم باشد؛ پدري

تَهآتَی نَاتیالْب و تَهدسِ بِرُوحِ أَیاشاره با(ص) محمد حضرت به نیز نهایت در و. )110/مائـده  ؛59/عمران آل( »الْقُد 

 کُـلٌّ  و« عبارت. شد خواهد ذکر مختصر طور به ادامه در که دارد اشاره ایشان ي ویژه امتیازات از برخی به

تشَرَع ۀً لَهشَرِیع و تجنَه اجا لَهنْهبـا  مطـابق  پیامبري هر شریعت و آیین که است روشن مطلب این »م 

 بیـان  انبیـا  جانشـینی  ي مسأله سپس. )49ص: 1390، همتیان( است بوده زمان آن نیازهاي و احوال و اوضاع

 عصري و دوره هر در عبارتی به ؛»مدةٍ إِلَی مدةٍ منْ مستَحفظ بعد مستَحفظا أَوصیاء لَه تَخَیرْت و«. شودمی

 بـه  خواه و رسالت و نبوت صورت به خواه مردم میان در خدا طرف از و شود نمی خالی خدا حجت از زمین

 مـن  التخلو االرض ان«عنوان تحت بابی نیز الکافی در که چنان، دارد وجود حجتی والیت وصایت صورت

 امام گویی. )179-178صص: ق1407، کلینی(دارد اشاره امر این به که است آمده روایاتی و دارد وجود »الحجه

، پـردازد  مـی  دعا ادامه در که مطالبی سازي مقدمه به است درصدد انبیا جانشینی و وصایت ي مسأله ذکر با

 جایگـاه  تثبیت، »لدینک إِقَامۀً: «حق دین اقامه: است شده اشاره مهم هدف سه به دعا این در. کند اشاره

 در بنـدگان  با حجت اتمام، »أَهله علَی الْباطلُ یغْلب و مقَرِّه عنْ الْحقُّ یزُولَ لئَال و: «باطل بر آن غلبه و حق

 أَقَمت و منْذرا رسوال إِلَینَا أَرسلْت ال لَو أَحد یقُولَ ال و عبادك علَی وحجۀً: «دین محور از خروج عدم راستاي

  . »نَخْزَي و نَذلَّ أَنْ قَبلِ منْ آیاتک فَنَتَّبِع هادیا علَما لَنَا

  

  ایشان بیت اهل جایگاه و(ص) اکرم پیامبر سیماي ترسیم.  5

(ص) پیـامبر  همـان  کـه  اصـلی  بحث وارد، شد ذکر انبیا پیرامون که هاییمقدمه از پس ندبه دعاي در امام

 در و کنـد  می اشاره است تعالی حق محبوب که(ع)رسول حضرت نبوت به و رسالت جریان و شودمی، است

  :شود می ذکر تاریخی وقایع ترین مهم ي درباره ارزشمندي بسیار مباحث آن
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  ص)(اکرم پیامبر امتیازات و هاویژگی. 5-1

، بود شده یاد بزرگ انبیاي از، اشاره با که پیشین فرازهاي برخالف(ص) اکرم پیامبر معرفی در بخش این در

  :است آورده میان به سخن زیر هاي ویژگی از و نموده ذکر را محمد حضرت نام صراحت با

 از خاتمیـت  ي مسـأله ، اسـت  پرداختـه  ص)(پیـامبر  خاتمیت مسئله به ندبه دعاي از هایی بخش: خاتمیت. 1

 و اسـت  شـده  اشاره مطلب این به نیز روایات و آیات در و است مسلمانان ي همه اتفاق مورد و ضروریات

 علَیه اللَّه صلَّی محمد نَجِیبِک و حبِیبِک إِلَی بِالْأَمرِ انْتَهیت أَنِ إِلَی« فرمـوده  اشاره امر این به قرآن در خداوند

و ه40/احزاب( »آل( .از مراد »ینَ خاتَمپیامبر بودن »النَّبِی)(او از بعـد  و شـده  ختم او با نبوت که است این، ص 

 خاتمیـت  بحـث  تبیین در نکته این به توجه اما ؛)325 ص، 16 ج: ق1417، طباطبایی( بود نخواهد نبوتى دیگر

 جانشـینانی  ایشـان  بـراي  شک بدون، گردد نمی خالی خدا حجت از زمین که آنجایی از که است ضروري

 شـک  جاي تا است شده بیان خاتمیت بحث سازيشفاف راستاي در نیز منزلت حدیث که چنان دارد؛ وجود

 نیـز  ندبـه  دعـاي  در )189ص، 1ج: ق1403، طبرسـی  ؛40ص، 30ج: ق1403، مجلسـی ( نگـذارد  بـاقی  ايشبهه و

 عمـرش  چـون  پـس  دارد؛ اشاره ادامه در همچنین. است شده بیان واضح طور به پیامبر خاتمیت ي مسأله

، بـاد  دو آن آل و دو آن بـر  تـو  صـلوات  که را طالب ابی بن علی خود جانشینی و وصایت به گشت سپري

 وارث و وصـی  تـو  و...  اوست امیر علی پس هستم او پیغمبر من را که هر... ، گماشت مردم هدایت براي

 بـه  توجـه  ندبه دعاي در...  سازي می روا مرا هاي وعده و کنی می ادا مرا دین تو و...  ]والیت وراثت[ منی

  . است شده تبیین خوبی به خدا فرستاده آخرین انحصاري امتیاز عنوان به(ع) علی حضرت جانشینی

 سید انْتَجبتَه کَما فَکَانَ«: پیامبران سایر به نسبت بودن مقدم و مصطفی خلق به نسبت بودن مجتبی. 2

 به توجه با »أَنْبِیائک علَی قَدمتَه اعتَمدتَه منِ أَکْرَم و اجتَبیتَه منِ أَفْضَلَ و اصطَفَیتَه منِ صفْوةَ و خَلَقْتَه منْ

 داراي نظر هر از ایشان دین و است بوده بیشتر انبیا سایر به نسبت پیامبر رسالت فعالیت گستره اینکه

 به فراز این. دارد برتري انبیا سایر به نسبت(ص) اکرم پیامبر، است گذشته هاي شریعت مکمل نیز و کمال

 دارد؛ انبیا سایر به نسبت تأخّر الشأن عظیم پیامبر زمانی حیث از گرچه که است نکته این گر بیان اي گونه

 رسول از که شخصی پاسخ در صادق امام را نکته این و است ایشان بر مقدم ازلی و معنوي لحاظ به اما

 به آنان ي همه از بعد که صورتی در باشی مقدم انبیا تمام بر تو که شده باعث چیز چه: بود پرسیده(ص) خدا

 پروردگارم به که بودم کسی اولین من: «فرمودند(ص) پیامبر که است کرده روایت اي؟ شده مبعوث پیامبري
 که بودم کسی اولین من گرفت می پیامبران از را خود میثاق و عهد خداوند که هنگامی نیز و آوردم ایمان

  . )353ص، 16ج: ق1403، مجلسی( »کردم اجابت را او

 مـردم  بـه  را خـودش  الطـاف ، رسـل  ارسال و وحی فرستادن با خداوند: انس و جن بر شدن برانگیخته. 3

. یابنـد  مـی  مشـروعیت  خداوند طرف از معصوم ائمه و پیامبران، بنابراین. شوند مند بهره آن از تا رساند می

 خداونـد  را پیامبران این همه که دهد می نشان ندبه دعاي اوایل در پیامبران شده مطرح خصوصیات تمام

  . است فرستاده



    31ندبه  دعاي آیینه در (ع)ایشان بیت اهل جایگاه و) ص( پیامبر سیماي

 

 از مراد فراز این در. »کردي مبعوث انس و جن از بندگانت تمام بر را او و ؛عبادك من الثقلین إلی بعثته و«

 انـس  و جـن  بر ایشان شدن برانگیخته به(ص) پیامبر هايویژگی بیان خالل در که است انس و جن ثقلین

   )106 ص، 19ج: ق1417، طباطبایی( استشده اشاره

 جملـه  از اسـت؛  کرده اشاره آن مسائل از برخی به و معراج شب به(ع) امام دعا از قسمت این در: معراج. 4

 را ایشـان  و گردانیده مسخر برایش را براق، دهد می قرار ایشان پاي زیر را مغارب و مشارق خداوند کهاین

 بِه عرَجت و الْبرَاقَ لَه سخَّرْت و مغَارِبک و مشَارِقَک أَوطَأْتَه و: «است داده عروج خود هاي آسمان ي همه به

) هإِلَی) بِرُوح کائمحنیـف  دیـن  معنویـت  و نورانیـت  گسترش همان عالم غرب و شرق نهادن پا زیر، »س 

 امـا  ؛)80ص: 1370، طالقانی علوي( است شده اشاره مطلب این به نیز روایات و اخبار در که چنان، است اسالم

 مقدمـه  اجمـالی  بیان به ابتدا در گفت توان می است معراج داستان بیان درصدد فقره این اینکه به توجه با

 از سـپس . اسـت  نمـوده  اشـاره  اسـت  مغـارب  و مشارق در سیر همان که زمین روي در فضایی سفر این

 انبیاسـت  مرکـب  کـه  دانـد  می چهارپایی را براق کند؛ می بیان را آن چگونگی و گفته سخن سفر ي وسیله

 در پیـامبر  کـه  اسـت  مرکبی و )322ص، 1ج: م1988، دریـد  ابن( برق از مشتق، )157ص، 5ج: ق1409، فراهیدي(

 حمـار  از بزرگتـر  و اسـتر  از کوچکتر و )119ص، 1ج: 1412، اصـفهانی  راغب همان؛( شد سوار آن بر معراج شب

 دارد مالئکـه  ماننـد  بـال  دو و است انسان مانند آن صورت. )31ص: تابی، ادیب ؛40ص: ق1409، ارموي( است

 ؛60ص، همان( است سیرش سرعت یا رنگش درخشیدن خاطر به براق به آن  تسمیه وجه )31ص: تابی، ادیب(

: ق1403، مجلسـی ( اند کرده معرفی بهشت جنبندگان از اي جنبنده را آن نیز روایات در. )76ص: 1379، بدخشان

 ي سـاخته  باشد چه هر مرکب این است؛ شده گفته زیادي مطالب آن کیفیت و براق مورد در. )291ص، 9ج

 در کـه  طـور  همـان ،  اسـت  کرده سیر اعظم اسم از استعانت با و الهی الیزال نیروي با و نبوده بشر دست

 بـوده  السیر سریع آنقدر و »آله و علیه اهللا صلی لمحمد البراق به سخّرت الذي باسمک: «داریم عرفه دعاي

 از و مسجداالقصی به الحرام مسجد از را(ص) پیامبر و کرده طی را نوري سال میلیونها راه شب یک در که

 اساس بر اسالم پیغمبر عروج که این دیگر ي نکته. )76ص: 1379، بدخشان( است داده سیر باال عالم به آنجا

 و )31ص: تـا بـی ، ادیب ؛82ص: 1370، طالقانی علوي( است داده رخ عنصري جسم و بدن با متواتر اخبار و آیات

 دعـا  فـراز  این در پیامبر معراج بودن جسمانی و روحانی یا روحانی ي درباره که نظري اختالف علت شاید

 الـی  بـه  عرجـت : «ي جمله جاي به آنها از بعضی در که باشد دعا هاي نسخه اختالف از ناشی، دارد وجود

 آمـده  دعـا  کـه  قـدیمی  مـتن  دومین و اولین در که است »سمائک الی بروحه عرجت« عبارت، »سمائک

 اي نسـخه  چون ولی است؛ آمده »بروحه« عبارت طاووس بن سید کتاب در تنها و است اول عبارت، است

 ایـن  از غالبا ادعیه هاي کتاب غالب و دارد را اول عبارت همان بوده مجلسی عالمه نزد الزائر مصباح از که

 عبارت غالبا که )198-197صص: 1374، زمردیان(است شده بحث این آمدن وجود به سبب، شده گرفته کتاب
  .)78ص: 1379، بدخشان ؛31ص: تابی، ادیب ؛82ص: 1370، طالقانی علوي ؛359ص: ق1409، ارموي(اند پذیرفته را اول

 فقـره  این گرفتن قرار. »خَلْقک انْقضَاء إِلَی یکُونُ ما و کَانَ ما علْم أَودعتَه: «مایکون و ماکان علم داشتن. 5

 از کـه  رسـد  مـی  مشـاهداتی  بـه  معـراج  شب در(ص) پیامبر اینکه و(ص) پیامبر معراج داستان دنبال به دعا از

 فقـرات  در همـاهنگی  و ترتیـب  و نظـم  ي دهنـده  نشان خود، شود می شامل را آن انتهاي تا خلقت ابتداي



32  1398 تابستانـ  ششمـ شماره  دومسال  ـ رهیافت فرهنگ دینی ي فصلنامه  

  . )32ص: تابی، ادیب( است ندبه دعاي

 منْ الْمسومینَ و میکَائیلَ و بِجبرَئیلَ حفَفْتَه و بِالرُّعبِ نَصرْتَه ثُم و: «دشمنان دل در رعب ایجاد با نصرت. 6

ککَتالئقـرآن  آیـات  است داشته ارزانی خویش پیامبر به نسبت خداوند که ویژه امتیاز این با رابطه در. »م 

 از آیـاتی  بـه  تـوان  می مسلماً که(ع) پیامبر به الهی هاي نصرت جمله از است؛ فرموده بیان را گزارشاتی نیز

 و هـا جنـگ  در متعـال  خداونـد  قرآن آیات طبق. )2/حشر ؛25/توبه ؛12/انفال ؛152/ عمران آل(نمود اشاره قرآن

  . )125-123/ عمران آل(است نموده یاري را همراهانش و او فرشتگانش وسیله به مشرکین و کفار با غزوات

 مبـوأَ  بوأْتَه أَنْ بعد ذَلک و الْمشْرِکُونَ کَرِه لَو و کُلِّه الدینِ علَی دینَه تُظْهِرَ أَنْ ووعدتَه: «دین تغلیب وعده. 7

 بینَـات  آیـات  فیـه  للْعالَمینَ هدي و مبارکا بِبکَّۀَ لَلَّذي للنَّاسِ وضع بیت أَولَ لَهم و لَه جعلْت و أَهله منْ صدقٍ

قَامم یمرَاهإِب نْ وم خَلَهنا کَانَ دبـه  خـدا  سـوي  از دیـن  از محافظـت  بـراي  کـه  الهـی  هاي نصرت. »... آم 

 عـالوه . شود می اشاره نکته این به فقره این در و انجامد می اسالم دین شدن فراگیر به رسد می مسلمانان

(ع) پیامبر خداوند که بود آن از بعد آن تحقق که کند می بیان چنین را الهی ي وعده این تحقق زمان آن بر

 جایگـاه  از منظـور  دریافـت  تـوان  مـی  بعـدي  جمالت به توجه با. داد جاي خاندانش راستین جایگاه در را

 در اسالم دین نهایی ظهور به اشاره تواند می فراز این. است مکه سرزمین در او موقعیت، خاندانش راستین

 بعـدي  فرازهاي به توجه با زیرا ؛)36ص: 1388، زاده طاهر(باشد الزمان صاحب حضرت حاکمیت با آخرالزمان

 سـازي  مقدمـه  درصـدد  اسالم دین شمولی جهان و تغلیب ي وعده تحقق زمان ذکر با امام رسد می نظر به

 در لـذا . بـود  خواهد بیت اهل دست به وعده این تحقق که کند تفهیم تا است بیت اهل جایگاه بیان براي

 اشـاره  آنهـا  به ذیل در که برد می نام ایشان هاي ویژگی ترین مهم از و پرداخته بیت اهل توصیف به ادامه

  :شود می

  ص)(اکرم پیامبر بیت اهل جایگاه توصیف. 5-2

 إِلَـی  الْمسـلَک  و إِلَیـک  السـبِیلَ  هـم  فَکَـانُوا « تا» ...الرِّجس عنْکُم لیذْهب اللَّه یرِید إِنَّما قُلْت و« عبارت از

کاناست نموده اشاره(ع) بیت اهل جایگاه توصیف به امام »رِضْو:  

 و: «اسـت  کرده اشاره ایشان عصمت و طهارت ي مسأله به بیت اهل جایگاه اولین بیان براي: عصمت. 1

ا قُلْتإِنَّم رِیدی اللَّه بذْهیل نْکُمع سبـراي  اسـت  روشـنی  برهـان  کـه  شریفه ي آیه این، )33/احـزاب ( »الرِّج 

 و بردن در خدا خواست و اراده انحصار یکى، رفته بکار انحصار و قصر دو آن در که گرامی رسول عصمت

، طباطبـایی ( بیـت  اهـل  در پلیدى از دورى و عصمت این انحصار دوم، بیت اهل تطهیر و پلیدى کردن دور

 و(ص) خـدا  رسـول  شـأن  در شریفه آیه هستند؟ کسانی چه بیت اهل که دید باید اما. )310ص، 16ج: ق1417

 و نـدارد  شـرکت  آنان با فضیلت این در کسهیچ و است شده نازل(ع) حسین و حسن و(س) فاطمه و(ع) على

: تابی، حسکانی ؛35ج: ق1403، مجلسی ؛148ص، 1ج: ق1401، طبرسی(است آن مؤید که شده وارد فراوانی روایات

، 5ج: ق1404، سـیوطی ( داننـد  مـی (ص) پیـامبر  همسـران  بـه  مربوط را آیه روایات برخی در گرچه ؛)29ص، 2ج

 زنـان  حـال  شـامل  آمـده؛ (ص) پیـامبر  همسـران  بـه  مربـوط  آیات میان در کهاین وجود با آیه اما ؛)196ص



    33ندبه  دعاي آیینه در (ع)ایشان بیت اهل جایگاه و) ص( پیامبر سیماي

 

 و شـیعه  روایـات : دومـاً ، شود داده ارجاع زنان به نیست صحیح »کم« ضمیر: اوالً زیرا شود؛ نمی(ص) پیامبر

 شـخص  بـه  نسـبی  اتّصـال  کـه  شود می گفته کسانی به بیت اهل: سوماً، دارند اذعان مسأله این بر سنی

 بیـت  اهل باشد شخص با که زمانی تا و است موقتی اتصال اند گفته بیت اهل نیز را زن اگر و باشد داشته

 آمـده  شمار به(ع) ابراهیم بیتاهل از ساره هود ي سوره 73 آیه در اگر و )101ص: 1370، طالقـانی  علوي(اوست

 است خاص اسم قرآن عرف در »الْبیت أَهلَ« ي کلمه اما ؛)همان( اوست عموي دختر که است دلیل این به

 و(س) فاطمـه  و(ع) علـى  و(ص) خـدا  رسـول  یعنـى  هسـتند؛  تـن  پـنج  این، آن از منظور، شود ذکر جا هر که

 ایشـان  آن اقربـاى  و خویشـاوندان  از کـه  چنـد  هـر ، شـود  نمـى  اطـالق  دیگـر  کـس هیچ بر و(ع) حسنین

  . )312ص، 16ج: ق1417، طباطبایی(باشد

 مهـم  بسـیار  ي نکتـه  چنـد  بـه  بیتاهل عصمت ي مسأله بیان از بعد(ع) امام: بیت اهل به مودت وجوب. 2

 » الْقُرْبـى  فـی  الْمـودةَ  إِلَّـا  أَجراً علَیه أَسئَلُکُم ال قُلْ: «کند می اشاره است قرآن آیات از برگرفته که دیگري

 أَنْ شَـاء  منْ إِالّ أَجرٍ منْ علَیه أَسئَلُکُم ما قُلْت« و )47/: سـبا ( »لَکُم فَهو أَجرٍ منْ سأَلْتُکُم ما قُلْت«، )23/شوري(

 فخر که چنان، هستند اطهار بیت اهل(ص) پیامبر قرباي از مراد شک بدون. )57/فرقان( »سبِیال ربه إِلَی یتَّخذَ

 را بهتـر  وجـه  ولـی  است؛ اختالف بیت اهل مصداق در که این به اشاره ضمن تطهیر ي آیه ذیل در رازي

 و(ع) حسـین  و(ع) حسـن  و همسـرانش  و حضـرت  آن فرزنـدان  بیت اهل از مراد شود گفته که داند می این

 قرآن عرف در شد ذکر پیشین مطالب در چهآن بر بنا چند هر ؛)168ص، 25ج: ق1420، فخررازي(است(ع) علی

 از )28/سـبا ( گردد می باز مردم خود به مودت ي ثمره داشت دقت باید. آید نمی حساب به بیتاهل از همسر

 اسـت  معلـوم  پـس . کنـد  پیشـه  را خـدا  راه کـه  اسـت  کسی آن من رسالت اجر: «فرماید می دیگر طرفی

 چـون ، انـد  کـرده  پیشـه  را الهی راه مطلق نحو به که هستند کسی همان کدام هر و خدایند راه القربی ذي

 و رسـالت  اجـر  چـون ، باشـد  رسالت اجر تواند نمی است کرده پیشه را الهی راه محدودي حد در که کسی

 کرده »ربه الی سبیل« اتخاذ ابعاد تمام در و تماماً که کسی و باشد رسالت و قرآن حد در چیزي باید قرآن

(عـج)  الزمان صاحب حضرت و معصومین ائمه همان حاضر حال در که است رسالت اجر کامل مصداق، باشد

 در و کنـد  مـی  معرفـی  خـدا  سوي به هدایت طریق را ایشان ادامه در، )45-44صص: 1388، طاهرزاده(هستند

  1. است شده اشاره آن به نیز روایات

» ...انْقَضَت فَلَما« عبارت از: )(ع)علی حضرت ي ویژه مناقب و غدیر ي واقعه به اشاره((ص) پیامبر جانشینی. 3

 ترین مهم عنوان به بالفصل جانشینی به اشاره درصدد امام »الْمارِقینَ و الْقَاسطینَ و النَّاکثینَ قَتَلَ حتَّی« تا

 بـر  روشن داللت هم رفته کار به هاي عبارت منظور همین به. است تاریخی ي واقعه سازترین سرنوشت و

 ایـن  در مهـم  ي نکته. است پرداخته(ع) علی حضرت مناقب و فضایل بارزترین به هم و است غدیر ي واقعه

 نظـر  اتفـاق  فضایل و وقایع آن پذیرش در سنی و شیعه که کندمی بیان را مطالبی امام که است این فراز

                                                           
١

باب أن الناس ال یهتدون إال بهم و أن الناس ال ( 99ص ،23ج ق،1403،بحاراالنواربراي مطالعه بیشتر: ر.ك: مجلسی، محمد باقر،  

 یهتدون إال بهم و أنهم الوسائل بین الخلق و بین اهللا و أنه ال یدخل الجنۀ إال من عرفهم).
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 جانشـینی  اثبـات  جهـت  مـتقن  دلیـل  چندین به دعا از فقره این در امام گفت توان می عبارتی به 1. دارند

  :کند می اشاره(ع) علی حضرت بالفصل

 رعـد  ي سوره 7ي آیه به اشاره مطلب این و است امت هادي علی و منذر من: فرمود(ص) پیامبر اینکه اول 

: ق1411، حلـی  ؛163ص: ق1401، رازي خـراز  ؛383ص، 1ج: تـا بـی ، حسـکانی (دارنـد  تأکید آن بر نیز روایات و دارد

  . )30ص، 1ج: ق1404، صفر ؛315ص، 1ج:1381، اربلی ؛357ص

 مـواله  فَعلـی  مـواله  کُنْت منْ أَمامه الْملَأُ و فَقَالَ« فراز 2. است تبلیغ ي آیه نزول و غدیر ي واقعه دوم دلیل 

مالِ اللَّهنْ وم االهو و ادنْ عم اهادع رْ ونْ انْصم رَهنَص نْ اخْذُلْ وم خَذَلَه نْ قَالَ وم أَنَا کُنْت هنَبِی یلفَع  یـرُهأَم« 

، دادنـد  توقف به دستور(ص) پیامبر بقره ي سوره 67 آیه نزول پی در 3. است غدیر جریان به صریح ي اشاره

 نـازل  ایشـان  جانشـینی  و(ع) علـی  حضرت ي درباره آیه این کند می بیان که دارد وجود نیز بسیاري روایات

، 1ج: ق1419، رازي(اند کرده اشاره خود تفاسیر در روایات از دسته این به نیز سنتاهل مفسران که است شده

، نیشـابوري  ؛360ص، 3ج: ق1415، آلوسـی  ؛298ص، 2ج: ق1404، سـیوطی  ؛401ص، 12ج: ق1420، رازي فخر ؛301ص
   .)616ص، 2ج: ق1416

 آمـده  مطلـب  این صریح صورت به شده نقل شیعه و سنتاهل معروف طرق از که فراوانى روایات بر بنا 

 و دیـنَکُم  لَکُـم  أَکْملْـت  الْیـوم « ي آیه جبرئیل، فرمود نصب والیت به را علی پیغمبر آنکه از پس که است

تمأَتْم کُملَیی عتمعن و یتضر لَکُم المینا الْإِسآورد فرود را »د .  

  . »أَمیرُه فَعلی نَبِیه أَنَا کُنْت منْ قَالَ و: «ص)( پیامبر توسط »امیرالمؤمنین«گذاري نام: سوم 

 و أَنَـا  قَـالَ  و أَمیـرُه  فَعلیّ نَبِیّه انَا«فراز در واحدي  شجره از(ع) علی حضرت و(ع) پیامبر وجود وحدت: چهارم 

ّیلنْ عم رَهشَج هداحو رُ وائنْ النَّاسِ سرٍ مشـده  اشـاره  آن بـه  روایات در که است مطلبی این »شَتَّى شَج 
  ) 278ص، 22ج: ق1403، مجلسی ؛316ص، 1ج: 1381، اربلی ؛21ص، 1ج: 1362، صدوق(است

 أَنْـت  لَـه  فَقَالَ موسى منْ هارونَ محلَّ أَحلَّه و« فراز در(ع) علی حضرت شأن در منزلت حدیث صدور: پنجم 

 فقـره  ایـن  در واقـع  در )107ص، 8ج: ق1407، کلینـی ( »بعـدي  نَبِـیّ  ال أَنَّـه  إِال موسى منْ هارونَ بِمنْزِلَه منّی

 حضـرت  داسـتان  در دقت با، دهد می قرار موسی به نسبت هارون جایگاه همان را(ع) علی جایگاه(ص) پیامبر

 را ایشان که بوده موسی ناصر بهترین هارون که شود می روشن مسأله این است آمده قرآن در که موسی

  . )29/طه( است کرده کمک خود رسالت انجام در

 بـر  عـالوه  ندبـه  دعاي از فقره این در ؛(ع)علی حضرت والیت پذیرش در مؤثر و ویژه فضایل ذکر: ششم 

 مربوط اختصاصی و ویژه طور به که پرداخته مناقبی و فضایلی برشمردن به شروع داعی شد ذکر که آنچه

                                                           
١
 .184-123صص تا،بی ،(ع)موسسه االمام الهاديبراي مطالعه بیشتر: ر.ك:  
٢

؛ ابن بابویه، محمد بن علی، 479، ص2، ج1362محمد بن علی، الخصال، ، صدوق براي مطالعه بیشتر خبر غدیر نک: 

 .31، ص1، جق1416؛ امینی، عبدالحسین،54،ص1،ج1378
٣
 .41،ص1، ج ق1416ن،امینی، عبدالحسی براي مطالعه بیشتر پیرامون اسناد متواتر غدیر: ر.ك: 



    35ندبه  دعاي آیینه در (ع)ایشان بیت اهل جایگاه و) ص( پیامبر سیماي

 

 همسـري « -1: نیسـت  اختالفـی  و شـک  آن قطعیـت  و پـذیرش  در که فضایلی است؛(ع) علی حضرت به

 در بـانویی  چنـین  با ازدواج »الْعالَمینَ نساء سیِّده ابنَتَه زوّجه«فراز در» س)(فاطمه حضرت با(ع) علی حضرت

 فاطمه براي نبود علی اگر شده ذکر نیز روایات در که همانطور و باشد ایشان کفو هم که است کسی شأن

 أَمیرَ خَلَقَ تَعالَى اللَّه أَنَّ لَا لَو:«است آمده روایات در چنانکه شد؛ نمی پیدا زمان از اي برهه هیچ در همتایی

 ؛181ص، 2 ج: 1379، مازنـدرانى  آشـوب  شـهر  ابـن (»دونَه فَمنْ آدم الْأَرضِ وجه فی کُفْو لفَاطمۀَ یکُنْ لَم الْمؤْمنینَ

 مـنْ  لَـه  أَحـلَّ « فـراز  در(ع) علـی  منزل درب جز مسجد به رو ابواب سد -2 ؛)43ص، 107ج: ق1403، مجلسی

هجِدسا ملَّ مح لَه و ّدس ابوإِال الْأَب هابأَنَا« فراز در بودن؛ علم باب -3 1؛»ب ینَهدلْمِ مالْع و  ّـیلـا  عهابـنْ  بفَم 

ادأَر ینَهدالْم و هکْما الْحهأْتنْ فَلْیا مابِهفـراز  در وراثـت  و وصـایت  و اخوت -4 2»ب» ـی  أَنْـتأَخ ـیِّی  وصو و 

 سـلْمک  و دمی منْ دمک و لَحمی منْ لَحمک«فراز در ؛(ع)علی حضرت و(ع)پیامبر معنوي اتحاد -5 ؛3»وارِثی

                                                           
چهل و پنج   ، حدیث35  و ص 34  ، ص2سید هاشم بحرانى درغایۀ المرام و حجۀ الخصام فی تعیین اإلمام من طریق الخاص و العام ج ١

خـدا از    رسـول   اصـحاب   : چـون  که  آمده است  چنین  از حذیفه  در مسند خود با اسنادمتّصل  حنبل  مسجد را احمد بن  درهاي  بستن  داستان

،  از ایـن   شـدند. پـس   مـی   بسا محتلم  خوابیدند؛ و چه در آنجا بخوابند، و در مسجدمی  شب  نداشتند که  اي کردند، خانه  هجرت  مدینه به  مکّه

ها فرستاد، و ابوبکر  نزد آن  را به  جبل  خدا معاذبن  مسجد باز کردند؛ رسول  را به آن  بنا کردند و درهاي  هائی مسجد خانه خود در اطراف  براي

! و ابـوبکر درِ خـود را    کـنم  می  و اطاعت  شنوم ً می : سمعاً و طاعۀ ! گفت شوي  از مسجد خارج  کند که : خداوند تو را امر می را صدا زد وگفت

و از مسجد   را ببندي  ات درخانه  کند که خدا تو را امر می  : رسول نزد عمر فرستاد و گفت  معاذ را به  از آن  شد؛ وپس  و از مسجد خارج  بست

و او   فرستاد و درِ خانۀ او را بست  نزد حمزه  به  شد؛ و سپس  و از مسجد خارج  خود را بست ً و درِ خانۀ  : سمعاً و طاعۀ ! عمر گفت شوي  خارج

  مانـد؟ و رسـول   می  شود، و یا باقی  باید خارج  آیا او هم  که  دانست ّ متردد بود و نمی علی  بین  و در این  ً هللا و لرسوله : سمعاً وطاعۀ نیز گفت

  طاهراً مطهراً تـو در مسـجد سـاکن     : اسکن گفت علی  خدا به  بود. رسول  خود بنا کرده  هاي خانه  در میان  اي ّ در مسجد خانه علی خدا براي 

خـدا    رسـول   رسـید! و بـه   حمزه  گوش  ، به گفت  علی  خدا به  رسول  را که  ! آنچه باشی می  شده  و پاکیزه ! پاك طاهر و مطهر هستی  که  باش

غیـر از شـما     بـود، مـن    مـن   دسـت   : اگر امـر بـه   خدا گفت  ؟! رسول داري می  ّ را نگه علی  و طفالن  کنی می  : یا محمد تو ما را بیرون گفت

  از طرف  خدا و هم  از طرف  هم  تو بر خیر هستی  نداد؛ ولیکن ّ جز خدا کسی  علی  را به  مقام  این  خدا که  ! سوگند به گذاردم را نمی  کس هیچ

حسـد بـا     را بـه   از مردان  در مسجد برخی  علی اُحد شهید شد. جا دادن   داد و در روز واقعۀ  باد تو را! پیامبر او را بشارت  خدا! بشارت  رسول

پیـامبر    گوش  به  اصحاب  ناراحتی شد. این   ها جمیعاً روشن ها و بر غیر آن بر آن  علی  زیرا فضیلتشدند   ناراحت  و در درون  برانگیخت  علی

خـدا    . سوگند بـه  ام داده  ّ را در مسجد مسکن علی  من  اند که شده  خود غضبناك  در نفس  ازمردان  : بعضی و گفت  برخاست  خطبه  رسید و به

تبوا لقومکما بمصر بیوتاً   ان: « فرستاد که  وحی  و برادرش  موسی  ؛خداوند به ام کرده  را بیرون  دیگران  من  ؛ و نه ام داده  او را سکنی  نه من  که

ۀ   نکند مگـر هـارون    نکند و نکاح  در مسجد او سکنی  کس هیچ  امر کرد که  موسی  ، و به »ً و اقیموا الصلوة قبلۀ  و اجعلوا بیوتکم یـاو، و   و ذر

ّ  کند مگر علـی   آمیزش  با زنان  که جایز نیست  ، و در مسجد من من  از اهل  سایرین  ، نه برادر من  ، و اوست موسی من   هارون  ّ علیاً بمنزلۀ أن

 کرد.  شام  سوي  به  خود اشاره  و با دست  است  جا شام این  بیاید پس  بدش  حکم  از این  که  او. و کسی  و ذریۀ

٢
مجلسی، محمد ؛ 78، ص1جق، 1401 ،ن؛ طبرسی، قضل بن حس33،ص1، جق1413یدن روایت ر.ك: مفید، محمد بن محمد،براي د 

 .202،ص24، جق، 1403باقر، بحاراألنوار،
٣
فَأَصلحوا بینَ  إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ«در اسالم از اهمیت بسزایی برخوردار است چنانکه خداوند در قرآن کریم می فرماید:» اخوت«مسأله  

) بعد از این مقدمه در عبارت بعدي 166،ص2ج ق:1407کلینی، ( ) در روایات نیز به مساله اخوت اشاره شده است10/حجرات( » أَخَویکُم
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 و زیباست قدري به فراز این »دمی و لَحمی خَالَطَ کَما دمک و لَحمک مخَالطٌ الْإِیمانُ و حرْبِی حرْبک و سلْمی

 مانـد؛ نمی باقی توضیحی گونههیچ جاي که کندمی اشاره معصوم دو این نزدیکی عمق به خود خودي به

 ایمـان  تـراز  هـم  را(ع) علـی  ایمـان  کـه  اسـت  این کندمی اشاره آن به امام که مهمتري و بعدي نکته اما

 صدد در تعبیرگویی این با و» دمی و لَحمی خَالَطَ کَما دمک و لَحمک مخَالطٌ الْإِیمانُ و« شمرده بر(ص) پیامبر

 مخالفت همان ع)(علی با مخالفت و است(ص) پیامبر به ایمان همان علی به ایمان بگوید که است نکته این

 و مـؤمن  بین تمیز در(ع) علی بودن معیار« -6 1دارد؛ وجود مطلب این یدمؤ نیز روایات در چنانکه ایشان با

 در، »الْعمـى  مـنَ  نُـورا  و الضَّـاللِ  مـنَ  هدى بعده کَانَ و بعدي الْمؤْمنُونَ یعرَف لَم علیّ یا«فراز در آن؛ غیر

 عرضـه  و سـنجش  با آنها غیر و مومنان بین تمیز که شده معرفی معیار و حق بعنوان علی فراوانی روایات

 و کفـر  او بغـض  و ایمـان  علی حب که کنندمی بیان که روایاتی همچنین 2است پذیر امکان معیار این بر

 اسـت  آمده میان به سخن شئوناتی از ؛»(ع)علی ویژه شئونات ذکر« ؛3دارند اشاره معنا همین به است نفاق

 و«علـی ) خـدا  و خلق بین رشته( بودن اهللا حبل: «از عبارتند آنها است(ع) علی حضرت به مختص تنها که

 سـایر  بـه  نسبت نسب و حسب در علی حضرت سبقت بعد و علی بودن مستقیم صراط، »الْمتینَ اللَّه حبلَ

 لحـاظ  بـه  هـم  دیـن  در ایشان سبقت رفته فراتر سپس و »رحمٍ فی بِقَرَابۀٍ یسبقُ ال«فرموده بیان صحابه

 اتمـام  منزلـه  بـه  و کندمی ذکر »منَاقبِه منْ منْقَبۀٍ فی یلْحقُ ال و دینٍ فی بِسابِقَۀٍ ال و« معنوي هم و زمانی

 بِسابِقَۀٍ ال و رحمٍ فی بِقَرَابۀٍ یسبقُ ال«شود می متذکر را علی منقبت و فضیلت در احدي بودن نابرابر حجت

 مردانگـی  و شـجاعت  گـزارش  :شـجاعت . »الرَّسـولِ  حـذْو  یحذُو منَاقبِه منْ منْقَبۀٍ فی یلْحقُ ال و دینٍ فی

 همگـان  و نیست آنها شمارش توان را قلم که است قدري به سنی و شیعه متعدد منابع در(ع) علی حضرت

 دهد؛ مسابقه تواند نمی علی با شجاعت جهت به عالم در کسی هیچ که هستند القول متفق مساله این بر

 نَـاوش  و أَبطَالَهم قَتَلَ و الْعرَبِ صنَادید فیه وتَرَ قَد:«عبارتنداز که شده اشاره دعا این در آنها از برخی به اما

مانَهذُؤْب عدفَأَو مهقَاداً قُلُوبۀً أَحرِیدب ۀً ورِیبخَی ۀً ویننَیح نَّ ورَهغَی تلَی فَأَضَبع هتاودع و تلَـی  أَکَبع  ـهذَتنَابم 

(ع) علـی  حضرت مبارزات و جهادها تمام بین از امام فراز این در »الْمارِقینَ و الْقَاسطینَ و النَّاکثینَ قَتَلَ حتَّی

 مجـال  به نیاز اسالم صدر هايجنگ تشریح مسلما، است نموده اشاره »حنین و، خیبر، بدر« جنگ سه به

 کیفیـت  دریافـت  دارد حضرت برجسته نقش از نشان شده ذکر جنگ سه این تحلیل اما دارد زیادي بسیار

 و تعـابیر  بـا  دعـا  ایـن  در(ع)امـام  ترتیـب  این به آید؛ می بدست اسالم صدر تاریخ در تدقیق باها  جنگ این

 در خلیفـه  عنوان به(ع) علی حضرت نصب در(ص) پیامبر اقدام ابتداي از رویدادها ترین مهم به ظریف عبارات

  . است نموده بیان زیبایی به فراز یک در را آنها و کرده اشاره مختلف مقاطع

                                                                                                                                                    
) سپس بی درنگ ایشان را وارث خود عنوان می کند 290ص:ق1415طبرى آملى کبیر، ( معرفی نمود» وصی«بعد از این که به عنوان 

به ارث می برد؛ که به نظر می رسد اوصیاي انبیا ص)( چه چیزي را از پیامبر(ع) چون در مساله وراثت باید دید که حضرت علی» و وارِثی«

 همان مقامات معنوي و کماالت و علوم و دانش را از ایشان به ارث می برند.
١

 ،37جق: 1403؛ مجلسی، 179ص ،2ج: ق1410کراجکى، ( ر:براي نمونه متن یک روایت را ببینید در: متن روایت را ببینید د 

 .)273- 272صص
٢
 ) 63، ص1ج :ق1410؛ ثقفی، 155ص: 1383ر.ك: طبرى آملى، ( 
٣
 )246ص ،39ج ق:1403ر.ك: مجلسی، ( 
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  ایشان وصی و پیامبر از بعد امت و جامعه سرنوشت. 5-3

 از بعـد  و(ص) پیـامبر  از بعـد  جامعـه  سرنوشت و قضا تفصیلى ماجراى، شریف دعاى این از فراز سومین در

 أَشْـقَی  قَتَلَـه  و نَحبه قَضَی لَما و« عبـارت  از یعنی گیرد؛ مى قرار بررسى مورد(ص) علی حضرت ایشان وصی

 حضـرت  شـهادت  بـه  اشـاره  ضـمن  که است »الْعلْمِ قَواعد و الدینِ أَعالم أَینَ الزَّاهرَةُ...« تا» ... الْآخرِینَ

  . کند می اشاره آمد ایشان از بعد اهللا رسول امت سر بر که سرنوشتی به(ص) علی

 بـر  مردم و نشد اجرا بودند دین راهنمایان که ایشان گرامی اوصیاي ي درباره(ص) پیامبر مکرّر هاي سفارش

 را اي عـده  و برده اسارت به را اي عده کردند شهید را اي عده ترتیب این به، کردند اصرار ایشان با دشمنی

 امیدوار ضمن شد روا(ص) پیامبر بیت اهل بر که هایی ظلم به اشاره از بعد سپس. کردند دور خویش وطن از

 بـراي  را کـردن  ندبـه  و گریه )55: نور: رك( ها مصیبت این تحمل مقابل در الهی هاي وعده تحقّق به بودن

 فَلْیبک آلهِما و علیهما اهللا صلّی علی و محمد أهلِ من الطائبِ فَعلَی: «داند می ایشان آل و(ع) علی وص)( محمد

 یعـج  و الضَّـاجونَ  یضـج  و الصـارِخُونَ  لْیصـرُخِ  و الدموع فَلْتُذْرف لمثْلهِم و النَّادبونَ فَلْینْدبِ إِیاهم و الْباکُونَ

 أَیـنَ  الْحسنُ أَینَ: «گـردد  می کسی دنبال به گویی و زند می صدا را ائمه دیگري از پس یکی و »الْعاجونَ

 بعـد  الْخیـرَةُ  أَیـنَ  السـبِیلِ  بعد السبِیلُ أَینَ صادقٍ بعد صادقٌ و صالحٍ بعد صالح الْحسینِ أَبنَاء أَینَ الْحسینُ

  . »الْعلْمِ قَواعد و الدینِ أَعالم أَینَ الزَّاهرَةُ الْأَنْجم أَینَ الْمنیرَةُ الْأَقْمار أَینَ الطَّالعۀُ الشُّموس أَینَ الْخیرَةِ

 ایـن  مظلومیـت  داسـتان  آن از بعـد  گمشـده  و محبـوب  صـفات  و نام آوردن و »أین« ي کلمه از استفاده

 بـه  تجاوزگران و غاصبان و ستمگران علیه را انسان نفرت و خشم وسیله بدین و کند می زنده را بزرگواران

 دارد اشـاره  همـام  امام ده به جمله چند این واقع در ؛)142ص: 1379، بدخشان(انگیزاند می بر را ایشان حقوق

 از مـراد  کـه  آمده صالح بعد صالح عبارت سپس، (ع)حسین امام، (ع)حسن امام: )143ص: 1370، طالقانی علوي(

 امـام  بـه  اشـاره  کـه  آمده صادق بعد صادق ادامه در. است(ع) باقر امام دوم صالح و(ع) سجاد امام اول صالح

 اشـاره (ع) تقـی  محمـد  امـام  و(ع) رضا امام به سبیل بعد سبیل نیز آن از بعد و است(ع) کاظم امام و(ع) صادق

(ع) عسـگري  حسـن  امام دومی و(ع) النقی علی امام اولی از منظور که خیرة از بعد خیرة تعبیر سپس. کند می

 ؛200-197صص: 1370، طالقانی علوي( باشد ائمه ي همه به اشاره تواند می شده ذکر تعابیر گرچه. )همان( است

 در کـه  طـور  همـان  )230-225صـص : تـا بـی ، (ع)الهـادي  االمـام  موسسه ؛87ص: تابی، ادیب ؛142ص: 1379، بدخشان

 الشُّـموس  أَیـنَ : «اسـت  داده قـرار  توجه مورد را ایشان ي همه جمعی طور به دیگر بار بعدي هاي عبارت

  . »الْعلْمِ قَواعد و الدینِ أَعالم أَینَ الزَّاهرَةُ الْأَنْجم أَینَ الْمنیرَةُ الْأَقْمار أَینَ الطَّالعۀُ

 از ایشـان  اوصـیاي  و(ص) محمـد  حضـرت  و انبیا سرگذشت از اي چکیده که زیبا ي مقدمه یک بیان از پس

 تـاریخی  وقایع ترین مهم به آن در و داد ارائه ایشان فرزندان و ع)(حسین امام و ع)(حسن امام تا(ع) علی امام

 بعـد  جامعـه  سرنوشت نیز و ایشان از یک هر سرگذشت ي درباره که جاري جریان به و نمود اشاره گذشته

 خـود  گمشـده  تـرین  اصلی دنبال به و شود می ندبه دعاي پایانی و اصلی موضوع وارد نمود؛ پیامبراشاره از

 را حـق  پیـروزي  ي دربـاره  الهی ي وعده که اوست و شود نمی خالی او وجود از گاه هیچ زمین که گردد می

 مـنَ  تَخْلُـو  ال الَّتـی  اللَّه بقیۀُ أَینَ« فـراز  از لذا. کند برخواهد را ستم و ظلم ي ریشه و بخشید خواهد تحقّق
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 پـژوهش  در کـه  اسـت  مهـدوي  ناب هاي آموزه ي دربردارنده دعاست اوج که دعا پایان تا »الْهادیۀِ الْعتْرَةِ

  . شود می پرداخته آن به دیگري

  

  گیري نتیجه.  6

 فرهنـگ  داراي شیعه طرفی از است؛ انسانی هر فطري نیازهاي جمله از معبود با نیاز و راز و دعا به توجه

 ما به را معبود با نیاز و راز و کردن دعا چگونه فرهنگ کهاین بر عالوه ادعیه این است؛ زمینه این در غنی

 ندبـه  دعـاي  در. دارند دینی معارف فهم در بسزایى سهم و هستند دیگري ماهیت داراي دهند می آموزش

 مصـطفی  و خلـق  بـه  نسـبت  بودن مجتبی، ایشان خاتمیت عناوین؛ تحت(ص) پیامبر سیماي ترسیم با نیز

(ص) پیامبر معراج به که فرازهایی بیان، انس و جن بر شدن برانگیخته، پیامبران سایر به نسبت ایشان بودن

 دل در وحشت و رعب ایجاد با خداوند که نصرتی وعده و یکون ما و ماکان علم به اشاره، شودمی مربوط

 پرداختـه (ص) پیـامبر  هـاي ویژگـی  بیان به(ص) پیامبر به دین تغلیب وعده و است داده(ص) پیامبر به دشمنان

 یـک  ریـزى  پـى  بـراى  را مفیـدى  و جدى هاى یافتره توانمی ندبه دعاي معارف در دیگر سوي از. است

 بـا (ص) پیـامبر  بیـت  اهـل  جایگـاه  به اشاره. آورد دست به بیتاهل اصیل معارف مبناى بر تاریخ ى فلسفه

 سرنوشت به اشاره، ص)( پیامبر جانشینی مسئله، بیت اهل مودت وجوب، (ع)معصومین عصمت کردن مطرح

 معارف ارائه در منسجم و دقیق نظمی با دعا این که است این بیانگر ندبه دعاي در ایشان وصی و جامعه

 بـه  مراجعـه  عـدم  در را مسـلمانان  و اسـالم  هـاي مصیبت و دارد اشاره(ص) پیامبر بیتاهل جایگاه به واال

 و ایشـان  از بعـد (ص) پیـامبر  جانشـینان  عنـوان  بـه  بیـت  اهل جایگاه بیان. است کرده توصیف(ع) بیت اهل

 ضـرورت  و غیبـت  زمان در شناسی امام اهمیت خوبی به ایشان جانشین آخرین وسیله به عدالت برقراري

  . کندمی نشان خاطر را دوران این در واقعی منتظران عنوان به شیعیان شناسیوظیفه
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  .  68-59صص: 5 شماره، میراث

  .  المیزان لب: اصفهان. نورانی فردایی در زندگی ندبه دعاي. )1388( اصغر، زاده طاهر -

 جامعـه  اسـالمی  انتشـارات : قـم . تفسـیرالقرآن  فی المیزان، )ق1417( حسین محمد، طباطبایی -

  . قم علمیه حوزه مدرسین

  . مرتضی نشر: جا بی. اللجاج أهل على اإلحتجاج. )ق1403( .على بن احمد، طبرسی -

 أبـی  بـن  علـی  إمامـۀ  فـی  المسترشـد . )ق1415( . رستم بن جریر بن محمد، کبیر آملى طبرى -
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  .  کوشانپور: قم. )(عطالب

 لشـیعۀ  المصـطفى بشـارة . )1383( .القاسـم  أبـی  بـن  محمد جعفر أبی الدین عماد، آملى طبرى -
  .  الحیدریۀ المکتبۀ: نجف. المرتضى

  . صدوق نشر: تهران .)ندبه دعاي شرح( العقدهکشف. )1370( .الدین محیی، طالقانی علوي -

  .  العربی التراث داراحیاء: بیروت. مفاتیح الغیب، )ق1420( .عمر بن محمد، فخررازي -

  . نا بی: قم. العین کتاب. )ق1409( .احمد بن خلیل، فراهیدي -

  .  دارالذخائر: قم. الفوائد کنز. )ق1410(  .على بن محمد، کراجکى -

  .  االسالمیه دارالکتب: تهران. الکافی. )ق1407( . اسحاق بن یعقوب بن محمد، کلینی -

  .  العربی التراث احیاء دار: بیروت. بحاراألنوار. )ق1403( .باقر محمد، مجلسی -

  .  العلمیۀ الکتب دار: بیروت . الکریمالقرآنکلمات فى التحقیق. )1430(.  حسن، مصطفوى -

 البیت آل موسسه: قم. العباد على اهللاحججمعرفۀ فی اإلرشاد، )ق1413( .محمد بن محمد، مفید -
  . علیهم السالم

  . االسالمیه دارالکتب: تهران. نمونه تفسیر. )1374(. ناصر، شیرازي مکارم -

  . (ع)هادي امام پیام: قم. السنۀ و الکتاب من توثیقه و الندبه دعاء. )تابی( .(ع)الهادي االمام موسسه -

  . کامکار: قم. قزوینیحائري. مهدي. المکارممکیال. )1383( .محمدتقی، اصفهانیموسوي -

: 1 شـماره . موعـود  انتظـار  مجله. ندبه دعاي بر مروري: دعاشناسی. )1380( .مهدي، میرباقري -

  .  270-251صص

  . داراالضواء: بیروت. رجال. )ق1408( .علی بن احمد، نجاشی -

  .  37-32 ص: 5 شماره. مپیا مجله. )1389( .ندبه دعاي شرح کتاب به نگاهی -

: بیـروت . الفرقـان  رغائـب  و القـرآن  غرائـب ، )ق1416( .محمد بن حسن الدین نظام، نیشابوري -

  .  العلمیه دارلکتب

ــراق شــرح. )1390(.اصــغر علــی، همتیــان - ــاد: تهــران. ف . عــج)( مهــدي حضــرت فرهنگــی بنی


