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نگاهی به زیارت جامعه کبیره
*

حجتاالسالم والمسلمین علیرااانصاری 


مقدمه

زیارت جامعه کبیره ،میراث گرانقدر دهمین پیشوای پیروان اهلبیت  ،امام ههادی اسهت.
یکی از محورهای مهم فعالیتهای فرهنگی ه سیاسی ایهن امهام بزرگهوار ،جههت تبیهین جایگهاه
واقعی اهلبیت و گسترش مکتب تشیع ،فرهنگسازی برای زیارت قبور نیاکان خود ،بههویژه
امیرمؤمنان و امام حسین بوده است .به نظر میرسد که هدف امهام ههادی از اینگونهه
اقدامات فرهنگی ه سیاسی ،تبدیل کردن زیارتگاههای اهلبیت به مراکزی بهرای آشهنا شهدن
مسلمانان با اسالم ناآ و جایگاه اهلبیت در اسالم بود .این کوشد ارجمند ،در برابر توطئه
دشمنان اسالم که تالش میکردند تا این پایگاههای مستحکم را در میان مردم ،از بین ببرنهد و نیهز
برای مقابله با شیادانی که با نشر افکار غلوآمیز خود درباره امامان  ،زمینهساز جهدایی جامعهه
اسالمی از اهلبیت میشدند ،انجام گرفهت و بهدین سهان ،مجموعههای از زیارتنامهههای
ارزنده و آموزنده ،از این امام بزرگوار به یادگار ماند کهه مشههورترین و معتبرتهرین آنهها« ،زیهارت
1
جامعه کبیره» است.
زیارت جامعه کبیره ،اقیانوسی از معارف بلند ،ذخایر بیبدیل و گرانسهنگ اهلبیهت اسهت
که محتوای بسیار عمیق اعتقادی ،فرهنگی و اخالقی را در خود جای داده است .ایهن زیارتنامهه
در واقع دایر المعارف امامت و بیانگر فرهنگ اتیل شیعی اسهت؛ از ایهن رو بایسهته اسهت ایهن
زیارتنامه ،در ماه رمضان که ماه دعا و مناجات است ،بازخوانی شود تا مردم بیشهتر بهه معهارف
بلندآن آشنا شوند .این نوشتار میکوشد نمای کلی از زیارت جامعه کبیره را ترسیم نماید.
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
 .1محمد محمدی ریشهری؛ شرح زیارت جامعه کبیره؛ ص .7
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الف .علت نامگذاری زیارت جامعه

در علت نامگذاری زیارت جامعه کبیره دیدگاههای مختلفی وجود دارد 1،اما بهترین دیهدگاه ایهن
است که زیارت جامعه ،به زیارتی گفته میشهود کهه جهامع باشهد؛ یعنهی بتهوان بها آن ،یکهی از
اهلبیت یا همه ایشان را زیارت کرد .از میان زیارتهای جامعهه ،ایهن زیهارت خهاص را بهه
دلیل مضامین و نیز مفصل بودند« ،زیارت جامعه کبیهره» نامیدهانهد .چنانچهه تعبیهر «زیهارت
ً
جامعه» بدون هیچ قیدی به کار رود ،دقیقا بر ایهن زیهارت خهاص داللهت دارد و بهر آن اطهالق
2
میشود.
ب .سند زیارت جامعه کبيره

زیارت جامعه کبیره به درخواست یکی از اتحاآ امام ههادی بهه نهام موسهی بهن عبداللهه و
درخواست خهود را چنهین مطهرح کهرد:
توسط امام هادی انشا شده است .موسی بن عبدالله
ِ
ِ
ِ
«عَِّم ِن ِِياِابِِْرس ِ
اِزر ُت َِو ِاحلدا ِِملنكُمِ؛ 3ای پسهر پیهامبر خهدا،
ولِِ ه َ ِِ
اّللِ َقوَلِ َأ ُقول ُُه َِبَيغاِ َكامَل ِِإ َذ ُ
َ
َ َ َ ُ
سخن کامل و با بالغتی را به من بیاموز که در زیارت هر کدام از شما آن را بگویم» .امهام نیهز
این زیارت را انشا نمود.
درباره سند زیارت جامعه ،دیدگاههای متعددی ارائه شده است .آنچه که از مجموع آنهها اسهتفاده
میشود ،این است که در تحت انتساآ زیارت جامعه کبیره به امام ههادی نمیتهوان تردیهد
کرد؛ زیرا این زیارت هم از نظر محتوا و از نظر سند ،بسیار قهوی اسهت .آیتاللهه جهوادی آملهی
مینویسد« :متن زیارت جامعه کبیره ،بهگونهای است که هر منصفی تدور این معارف بلند را از
غیر معصوم محال عادی میداند .افزون بر آنکه خطوط کلی آن را با خطهوط کلهی معهارف قهرآن
کریم که مرجع نهایی در بررسی روایات است ،هماهنگ میبیند و این ،چیزی است کهه مها را از
4
بحث سندی آن بینیاز میکند».
افزون بر قوت متن و محتوا ،قرائن دیگری اعتبار این زیارتنامه را تأیید مهیکنهد؛ از جملهه شهی
تدوق این زیارتنامه را در کتاب من الیحضره الفقیه آورده 5و روایهات مربهوط بهه سهند آن را
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،99ص.209
 .2محمد محمدی ریشهری؛ شرح زیارت جامعه کبیره؛ ص .7
 .3محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .610
 .4عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص .87
 .5محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من ال یحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .609
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تحیح میداند و طبق آنها فتوا میدهد .نقل این زیارتنامه توسهط شهی طوسهی در تههذیب
األحکام 1،دلیل دیگری بر اعتبار آن است؛ زیرا شی طوسی بر طبهق روایهات غیهر تهحیح فتهوا
نمیدهد .از سوی دیگهر ایهن زیارتنامهه از سهوی امهام زمهان تأییهد شهده اسهت .مرحهوم
محمدتقی مجلسی میگوید:
برای اینکه لیاقت تشرف به حرم علوی را پیدا کنم ،به نجف مشرف شهدم و تصهمیم گهرفتم
که چند روزی عبادت کنم .روزها در مقام و شبها در رواق مطهر مشغول بهودم .شهبی در
عالم مکاشفه بقیةالله

را در حرم پدر بزرگوارش دیدم .فهردا بهه «سهر مهن رأی» مشهرف

شدم و چون وارد حرم شدم ،مهدی

آنجا بهود .ایسهتادم و از دور بهه طهور مهداحی و در

حالی که با انگشت اشاره به او میکردم ،زیارت جامعه را خواندم .فرمود« :بیا جلو» .جلهو
رفتم .به من لطف کرد و فرمود« :نعم الزیاره هذه؛ خوآ زیارتی است این زیارت» .گفهتم:
«از جدتان میباشد» و به قبر مطهر امام هادی
شده است».

اشاره کردم .فرمود« :بلی ،از جدم تادر

2

ج .بایستگی و اهميت آشنایی با زیارت جامعه کبيره

شاید این پرسد مطرح شود که چرا باید زیارتنامه بخهوانیم و ایهن امهر چهه فایهده و نقشهی در
زندگی انسان دارد زیارتنامه با توجه به اهداف زیر خوانده میشود:
 .1حفظ یاد اهلبيت

قدردانی ،حفظ یاد و آشنایی با قهرمانان ،از اتول متعارف و عقالنی اسهت؛ چنانکهه امهروزه در
جهان برای پاسداشت و شخصیتشناسی اشخاتی مانند بوعلی سهینا و مالتهدرا ،تهدها ا هر
علمی تدوین و همایدهای متعدد برگزار میشود .حفظ و یهاد شخصهیت اهلبیهت کهه در
نظام هستی و هدایت بشری نقد بنیادی دارند ،فطری و عقالنی است .افزون بهر آن ،زیهارت در
آموزههای دینی از اهمیت ویژهای برخوردار ،و با پاسداشت انسانهای دیگهر متفهاوت اسهت .از
این روست که امام علی فرموده استَ« :ل ي َقاِِ ِب ِ
ص ِمِْ َه ِذ ِِ اِلُ وم ِِ َأ َحد» 3.در عهین
آلِ ُم َح وم ٍِد ِ
ُ ُ
حال حفظ یاد اهلبیت  ،امر فطری و عقالنهی و پهرداختن بهه آن ،از بایستههاسهت .آیتاللهه
 .1محمد بن حسن طوسی؛ تهذیب األحكام؛ ج  ،6ص .95
 .2محمدتقی مجلسی؛ لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه؛ ج  ،8ص .665
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص .48
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جوادی آملی مینویسد« :تعظیم ،تکریم ،گرامیداشت و یاد کردن انسانهای شایسهته ،هنرمنهد،
فرهیخته فرهنگساز ،نقدآفرین  ...نام و یاد آنان پس از مرگ الزمه محبت ،عشق و ارادت انسان
1
به نیکیها و کماالت است و ریشه در فطرت سرشت آدمی دارد».
 .2بهرهگيری از معرفت اهلبيت

معرفت اهلبیت  ،در بردارندۀ آ ار و برکات فراوانی برای زندگی مادی و معنوی انسان اسهت.
ِ
ِ
ِ
پیامبرخدا فرموده است« :مِِْمِِْ ه ِ ِ
لِْ
اّللِ َعََيهِِ ِب َمع ِْ َف ِ َأه ِِِ َبيت ِِ َو َِو ََل َيت ِهمِ َف َقد َ
ِاّللِل ُ
ِج َم َ ه َ ُ
َ َ َ َُ
َلهِال َخي َ
كَُ ُِوه؛ 2هر که خداوند با شناخت اهلبیت من و والیت ایشان ،بهر او نعمهت بزرگهی ارزانهی کهرده
باشد؛ در حقیقت همه خیر را بهرای او گهرد آورده اسهت» .بهه عکهس نشهناختن اهلبیهت ،
لْ َف ُهمِ
موجب عدم دستیابی به معرفت خداست؛ چنانکه امام رضا فرمهوده اسهتَ « :و َِملْ َ
ِع َ
ِاّلل؛ 3هر که ایشان هاهلبیت را شناخت ،خداوند را شهناخته
ِج ِه َ ه َ َِ
ِج ِهَ َُهمِ َف َقد َ
ِاّلل َِو َِمْ َ
َف َقد َ
ِع َْ َف ه َ َ
4
است و هر که ایشان را نشناخت ،خداوند را نشناخته است».
بهرغم اهمیت زیارت جامعه کبیره ،متأسفانه این زیارت در دیار یاران غریهب اسهت؛ زیهرا بیشهتر
شیعیان از آن شناخت کافی ندارند و آنچنانکه به بعضی دعاها و زیارتنامهههای دیگهر اهمیهت
میدهنهد ،بهدان اهمیهت نمیدهنهد؛ ایهن در حهالی اسهت کهه زیهارت جامعهه کبیهره ،یکهی از
پرمحتواترین زیارتنامههاست که به خواندن آن سفارش شده است .آیتاللهه قاضهی همهواره
شاگرداند را به خوانهدن زیهارت جامعهه توتهیه مینمهود 5.یکهی از نزدیکهان امهام خمینهی
میگو ید« :امام  15سال که در نجف بود ،مرتب در تمام شبها این زیهارت را میخوانهد؛ بهه
ً
استثنای شبهایی که به کربال میرفت یا شدیدا بیمار بود ،به حهدی کهه نمیتوانسهت حتهی بهه
بیرونی منزل هم بیاید ،هر شب در یک ساعت خاص به کنهار قبهر مهوالی متقیهان میآمهد و
6
زیارت جامعه میخواند».
 .1عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص .18
 .2محمد بن علی تدوق؛ األمالی؛ ص .383
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،4ص .579
 .4محمد محمدی ریشهری؛ شرح زیارت جامعه کبیره؛ ص  25و .26
 .5تادق حسنزاده و محمود طیار مراغی؛ اسوه عارفان هگفتهها و ناگفتهها درباره آیتالله قاضی ؛ ص .138
 .6رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ص.150
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د .نگاهی به محتوای زیارتنامه

زیارت جامعه کبیره ،فشردهای از عقاید و والیتشناسی مکتب اهلبیت است؛ از ایهن رو آن
را «مرامنامه شیعه» یا «منشور والیت» نامیدهاند .در این زیارتنامه که با شهادت به یگانگی خدا
و سالم بر خاندان پیامبر آغاز شده است ،بید از  200فضهیلت بهرای اهلبیهت  ،ماننهد
گنجینه علم و حکمت الهی ،نگهبان اسرار خداوندی ،حامل کتهاآ خهدا و جانشهین بیهان شهده
است .از این رو این زیارتنامه ،حاوی غنیترین محتهوا دربهاره امامهت و اتهول عقایهد شهیعی
است .آیتالله جوادی آملی مینویسد:
وزان زیارت جامعه کبیره ،وزان دعای جوشن کبیهر اسهت؛ یعنهی همانگونهه کهه در دعهای
جوشن کبیر اسما و تفات فراوانی از خدا ذکر شده و خدا با هزار جلوه ،در این دعا بیهرون
آمده است تا دعاکننده او را با هزار دیده تماشا کند ،معرفت به او بیشتر شود و خود را بهدان
را بها جلوهههای

تفات متصف گرداند؛ امام هادی

نیز در این زیارت ،ائمهه اطههار

گوناگون معرفی کرده تا زائر ،ائمه

را از دریچههای مختلف تماشا کنهد و سهپس آنهان را

الگو و اسوه خوید قرار دهد و با تأسی به آنها ،بر تعالی و تکامل خود همت گمارد.

در یکی از فرازهای این زیارتنامه ،اهلبیت

1

چنین معرفی شدهاند:

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
لوحِ ِ َِوِ
َلم َ
الس ُ
و
ِالْ َسالَ َِو ُِمختََ َََِال َمَلئكَ َِو َِمهلب َطِال َ
ِعََيكُم َِياِأه َ َِبيتِالنُّبُ ووة َِو َِموض َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
لاءِالل ِّن َعم َِوِ
ِالْح َم َِوِ ُخ وزا َ ِالعَم َِو ُِمنتَ َهىِالحَم َِوِأ ُصو َلِالكَ َْم َِوِ َق َاي َةِاِل َمم َِوِأول َي َ
َمعد َ و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ار َِوِساس َ ِالعباي َِوِ َأركَا َ ِال ِبَلي َِوِ َأبلو َ ِ ِ ُ
اصِْاِلَبْ ِار َِو َِي َعائ َمِاِلَخي ِ
لاءِ
ابِاِل َيملا َِوِأ َمنَ َ
َ
َ
َ َ
َ
َعنَ َ َ
ِ ِ ِ
ِ
يْ؛ 2سالم بهر شهما ای
بِال َعال َِم َِ
يْ َِوِعت َْ َةِخ َي َْة َِر ِّ
ِصف َو َةِال ُمْ َسَ َ
الْح َم ِْ َِو ُِسَللَ َ ِالنو ِب ِّي َ
يْ َِو َ
و
اهلبیت نبوت و جایگاه رسالت و عرته رفت و آمد فرشتگان و مرکز فهرود آمهدن وحهی و
معدن رحمت و خزانهداران بهشت و نهایت بردباری و ریشهههای کهرم و رهبهران امتهها و
سرپرستان نعمتها و بنیادهای نیکهان و اسهتوانههای خوبهان و رهبهران سیاسهی بنهدگان و
پایههای کشورها و درههای ایمهان و امینهان خهدای رحمهان و چکیهده پیهامبران و برگز یهده
رسوالن و عترت بهترین گز یده پروردگار جهانیان و رحمت و برکات خدا بر آنان باد.

بر این اساس است که امام علی در یکی از نامههای خود به معاویه فرمود« :معاویه! دسهت از
این حرفها بردار که تو در این نامهنگاریها همانند کسی هستی که تیرش بهه خطها رفتهه باشهد.
 .1عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص  84و .85
 .2زیارت جامعه کبیره.
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باید از این شیطنتها دست برداشته ،تابع و پیرو مها باشهی؛ چهون مها سهاختۀ دسهت پروردگهار
هستیم و مردم ،دستپرورده ما هستند» .ابن ابیالحدید در شرح این جملۀ نه البالغه میگوید:
«علی در این کالم میگوید :ما به هیچ کس از افراد بشر بدهکار نیستیم؛ بلکه مستقیم بر سهر
1
سفره الهی نشستهایم».
هـ  .اقسام والیت در زیارت جامعه

در زیارت جامعه به سهگونه والیت اشاره شده است:
 .1دوستی و محبت

یکی از محورهای پر رنگ زیارت جامعه کبیره ،دوستی اهلبیت و دشمنی با دشمنان ایشهان
ِاّلل؛ 2هر که شما را دوسهت داشهت،
ض ه َ َِ
ِاّلل َِو َِمِْ َأب َغ َضكُمِ َف َقدِ َأب َغ َ
استَ « :و َِمِْ َأ َحبوكُمِ َف َقدِ َأ َح و
ب هَ َ
خدا را دوست داشته و هر که شما را دشمن داشهت ،خهدا را دشهمن داشهته اسهت» .در قسهمت
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اع ِتكمِ؛ 3بهر
َىِم َواَلتكم َِو َِم َحبوتكم َِوِيينكم َِو َِو وف َقنىِل َط َ
دیگری از زیارت جامعه میخهوانیمَ « :عَ ُ
مواالت و محبت و دین شما ،و به اطاعت از شما موفقم فرماید» .بر این اساس ،اهمیت محبهت
4
لقِ
اهلبیت تا آنجاست که در آیات قرآن به عنوان نشانه ایمهان و در روایهات بهه عنهوان «اَوثَ ُ
ُع َْىِاَلَيما ِِ» 5همحکمترین دستگیره ایمان معرفی شده است .قرآن از این امر به عنهوان پهاداش
ُ
َ
َ
ُ َ َْ ُ
ذئل ُك ْم َع َل ْي ِه َا ْجرا ِاال ْال َم َو َّدة ِفذی ْالق ْر َبذی؛ 6بگهو ای پیهامبر [در
رسالت یاد کرده اسهت« :ق ال اس
مقابل رسالت و هدایتتان] از شما پاداشی نمیخواهم ،جز آنکهه بهه خانهدانم محبهت کنیهد».
زمخشری در ذیل این آیه نقل میکند که پیامبر فرمود« :هر کس بها محبهت آلمحمهد از
دنیا برود ،شهید و آمرزیده است و دو در به سوی بهشت به روی او باز میشود  ....چنین کسی با
7
ایمان کامل و بر سنت و جماعت از دنیا رفته است».
ا
ومموالیشمممافممری ممداییاسممت  


 .1عبدالله جوادی آملی؛ ادب فیای مقربان؛ ج  ،1ص .194
 .2همان.
 .3زیارت جامعه کبیره.
 .4مجادله.22 :
 .5محمد بن محمد مفید؛ األمالی؛ ص.151
 .6شورا.23 :
 .7محمود بن عمر زمخشری؛ الكشاف؛ ج  ،4ص  220و .221

ا
قبممولوردآننمممرزجممداییاسممت 
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هرآنکسراک دردینرسولاسمت  


والیمتنمهمروامیمایقبمولاسمت 


دیانممتن ممیشممماکاممملنگممردد  


ج  ماعشمآواندلندلنگمردد 1


آیتالله سید محمدحسین حسینی طهرانی ،درباره عشهق عالمهه طباطبهایی بهه اهلبیهت
میگوید:
در مشهد که همه ساله مشرف میشدند و تابستان را در آنجا میماندند؛ وقتهی وارد تهحن
حرم حضرت رضا

میشدند ،بارها که در خدمتشهان بهودم ،میدیهدم کهه دسهتهای

مرتعد را روی آستانه در می گذاشتند و با بدن لرزان از جان و دل آستانه در را میبوسیدند.
گاهی از محضرشان التمهاس دعهائی درخواسهت میشهد ،میگفتنهد :برویهد از حضهرت
بگیرید .ما اینجا کارهای نیستیم .همه چیز آنجاست.

2

یکی از یاران امام میگوید:
روزی که [سالگرد] شهادت حضرت فاطمهه

بهود ،از امهام تقاضها شهد کهه در جمهع

برادران دفتر که به همین مناسبت جلسهای در اتاق خود امام تشکیل داده بودنهد ،حاضهر
شوند .امام آمدند و نشستند .به مجهرد اینکهه یکهی از بهرادران دفتهر شهروع بهه خوانهدن
مصیبت کردند ،امام با تدای بلند گریه کردنهد کهه ایشهان بهرای مالحظهه حهال امهام
مصیبت را کوتاه کردند و قطرات اشهک همچهون دانهههای مرواریهد بهر گونههایشهان فهرو
میغلتید.

3

 .2سرپرستی و امامت

بشر برای پیمودن راه سعادت و گام نهادن در طریق عبودیت و رسیدن به کماالت انسانی ،همهواره
نیازمند راهنما بوده است تا او را در مسیر حرکت به سوی کمال و عبودیت راهنمایی کنهد .از ایهن
رو یکی از مهمترین اتول اسالم« ،والیت» است .والیت ،به معنهای پهذیرفتن رهبهری پیشهوای
الهی و نیز اعتقاد به این است که امامان معصوم پس از پیامبر اسالم از سوی خداوند بهر
مردم والیت دارند .بر این اساس خداوند بر بندگان ،از آغاز خلقهت بشهر ،پیهامبران و راهنمایهانی
ههمراه با آموزههای حیهاتبخد را بهه سهوی بنهدگان فهرو فرسهتاد کهه آخهرین آنهان ،حضهرت
 .1جواد محد ی؛ عشق برتر؛ ص .15
 .2رضا مختاری؛ سیمای فرزانگان؛ ص .182
 .3سید محمدحسین حسینی طهرانی؛ مهر تابان؛ ص .56
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محمد است .خداوند در ادامه این مسیر ،ائمه را به عنوان رهبر نصب نمود؛ چنانکهه در
غدیر امام علی به عنوان رهبر و سرپرست مسلمانان معرفی شد 1.اهمیت والیت تا آنجاسهت
که خداوند از آن به عنوان اکمال دین و نعمت یاد نمود؛ نعمتی که بها ههیچ سهرمایه مهادی قابهل
َ
َ
َ
مقایسه نیسهتْ « :ال َي ْو َم أ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم دين ُك ْم َو أ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َمتي؛ 2امهروز دینتهان را بهرای شهما
کامل کردم و نعمتم را برای شهما تمهام نمهودم» .در زیهارت جامعهه کبیهره نیهز آمهده اسهتَ « :وِ
ِبمو ِ
اَلتكُمِِتَ وم ِتِِالكَ َِ َم ُ َِو َِع ُظ َم ِتِِال ِّنع َم ُِ» 3.در فرازهای دیگهر زیهارت جامعهه ،امامهت ائمهه
َُ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِي َعلائ َمِِاِلَخ َيلار َِوِ
ِعنَاص َِْاِلَب َْار َِو َِ
ِعََ َ ِ...ق َاي َةِاِلُ َممِِ َوِأول َي َاءِال ِّن َعمِِ َو َ
الس ََل ُم َ
مطرح شده اسهت « :و
4
َس َاس َ ِال ِع َب ِاي َِوِ َأركَا َ ِال ِب ََلي؛ سالم بر رهبران امتها و سرپرستان نعمتهها و بنیادههای نیکهان و
لَل ُمِ
الس َ
استوانههای خوبان و رهبران سیاسی بندگان و پایههای کشورها» .همچنین آمده اسهت « :و
ابِِ ه ِِ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اّللِ َوِ ُذري ِ ِرس ِ
اّلل؛ 5سهالم بهر حهامالن کتهاآ خهدا و
ولِِ ه َ ِ
َعَ
َىِِ...ح َمََ ِكتَ ِ َ
َ
اّللِ َوِأوص َياءِنَب ِِ ه َ ِ ِّ و َ ُ
جانشینان پیامبر خدا و فرزندان رسولخدا ».
در عصر غیبت امام معصوم نیز مسهیر امامهت ادامهه مییابهد ،زیهرا جامعهه در عصهر غیبهت
نمیتواند بدون رهبر باشد؛ از این رو امام زمان  ،فقیهان را به عنوان جانشین خود معرفی نمود
اِإلَلىِرو ِاةِح ِ
که ازآن به عنوان «ولیفقیه» یاد میشود« :وِ َأماِالحو ِاي ُثِِالو ِاقع ُ ِ َفار ِجع ِ
واِف َيه ِ
لد ِيثنَاِ
َُ َ
َ َ
ُ
َ و ََ
َف ِِّنوهمِحج ِت ِعََيكُمِوِ َأنَاِحج ُ ه ِ
ِاّلل َِعََي ِهمِ» 6.بر این اساس در عصر غیبهت« ،ولیفقیهه» عههدهدار
َ
ُ و َ
ُ ُ و َ
امامت جامعه است.
در واقع «ولیفقیه» ،یکی از نعمتهای الهی است که خدای متعال به انسان عنایت نموده است؛
زیرا امروزه به برکت رهبری امام خمینی و رهبهری رهبهر حکهیم ،ژرفانهدید و سیاسهتمدار
تیزبین ،حضرت آیتالله خامنهای دامظلههالعالی ،جامعههای عزتمنهد ،مسهتقل و تأ یرگهذار در
معادالت جهانی داریم .هنری کسینجر 7میگوید:
آیتالله خمینی ،غرآ را با بحران جدی برنامههریزی مواجهه کهرد؛ تصهمیمات او آنچنهان
 .1مائده.3 :
 .2همان.
 .3زیارت جامعه کبیره.
 .4همان.
 .5زیارت جامعه کبیره.
 .6محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،9ص .693
 .7مشاور اسبق رئیسجمهوری آمریکا.
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رعدآسا بود کهه مجهال ههر نهوع تفکهر و برنامههریزی را از سیاسهتمداران و نظریههپردازان
سیاسی میگرفت .او با معیارهای دیگهری غیهر از معیارههای شناختهشهده در دنیها سهخن
میگفت و عمل میکرد؛ ،گویی از جای دیگری الهام میگرفت .دشمنی آیتالله خمینی با
غرآ ،بر گرفته از تعالیم الهی او بود.

1

 .3والیت تکوینی

والیت تکوینی ،یعنی فرمانروایی امام بر جهان هستی و اینکه تمام نظام آفریند بهه اذن خداونهد،
تحت حاکمیت و تصرف امام است .اگهر آدمهی از معرفهت راسهتین و یقینهی بههره بهرد ،والیهت
حقیقی را پیدا میکند؛ بدین معنا که میتواند در جهان تصرف کند و با نیروی روحهی و معنهوی،
2
کرامات و افعال خارقالعاده از خوید بروز دهد .استاد مطهری میفرماید:
مقصود از والیت تکو ینی این است که انسان در ا ر پیمودن تراط عبودیت ،به مقهام قهرآ
الهی نائل میگردد و ا ر وتول به مقام قرآ  -البتهه در مراحهل عهالی آن -ایهن اسهت کهه
معنو یت انسانی که خود حقیقت و واقعیتی است ،در وی متمرکهز میشهود و بها داشهتن آن
معنو یت ،قافلهساالر معنو یات ،مسلط بر ضمائر و شاهد بر اعمال و حجت زمان میشهود.
زمین هیچگاه از ولیای که حامل چنین معنو یتی باشد و به عبارت دیگر از «انسهان کامهل»
خالی نیست.

3

بنابراین اهلبیت در ا ر پرورش قابلیتها و کسب شناخت و معرفتی واال و رسیدن به ایمهان
و یقین برتر ،به حوزه والیت الهی راه یافتند که پیامد مبهارک آن ،افاضهه حضهرت حهق از والیهت
تکوینیه خوید به آن ذوات مقدسه بوده است .کارنامه زندگی ائمه  ،حهاکی از آن اسهت کهه
عبودیت و بندگی خدا و ارتباط دائمی با مبدأ کائنات ،در سرلوحه زندگی آن بزرگواران قهرار داشهته
است که با همین اکسیر بندگی خدا ،کیمیاگری میکردند و روح حیات را در کالبهد نظهام هسهتی
میدمیدند.

 .1جمعی از نویسندگان؛ انقالب چهل ساله؛ ص .50
 .2علی باقی نصرآبادی؛ «والیت و والیتمداری از دیدگاه شهید مطهری»؛ مجله حصون بهار؛ شماره  ،15ص .95
 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،3ص .285
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