
 

 

 جایگاه بلند امامت و پیامدهای غفلت از ولی خدا

*روستاآمادسعیـدکتراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
بر اساس آیات قرآن و روایات، در قیامت هر کسی به سمت پیشاوا و رهبار خاویش خواناده 

َنْدُعوا ُکلَّ ُأناس  ِبِإماِمِهْم َفَمْن ُأوِتيَ ِکتاَباُه ِبَیمیِناِه َفُأولِئاَك َیْقاَرُؤَن ِکتااَبُهْم َو ال  َیْوَم »شود   می
خوانیم. کسانی که نامه  )به یاد آورید( روزی را که هر  روهی را با پیشوایشان می 1؛ُیْظَلُموَن َفتیال  

خوانناد و باه قادر رشاته  و سارور( می شان داده شود، آن را )با شاادی شان به دست راست عمل
از این رو بایساته اسات مقاام ساترگ و  رانسانگ «. شود شکا  هسته خرمایی به آنان ستم نمی

 وناه  امامت و والیت را بشناسیم تا در مسیر زند ی دنیا و آخرت دچار مشکل نشویم؛ زیرا همان
غفلت از والیت و جادایی شود،  که شناخت و پیروی از والیت موجب سعادت دنیا و آخرت می

ناپذیری را در پی خواهد داشت. در این نوشتار ابتدا به مقام و  خسارت جبران از امام معصوم
 شود.  جایگاه بلند امامت و سپس به پیامدهای غفلت از آن اشاره می

 امامت، جریانی ساری و جاری 
در جامعاه  مامامت، جریانی ساری و جاری است و فقط به دوران حضاور اماام معصاو

 یرد. در واقع یکی از مبانی اساسای  را نیز در بر می شود؛ بلکه دوران غیبت امام محدود نمی
امامت و والیت، اعتقاد به ضرورت وجود حجت الهی در هر عصر است. بر اساس این اعتقاد، 

های خود  جتای را به عنوان ح  های شایسته خداوند از ابتدای آفرینش تا روز قیامت همواره انسان
شاوند؛ چنانکاه اماام  نیااز نمی هاا بی  ااه از ایان حجت ها هیچ بر مردم بر زیده است و انساان

ِيليِِفيَهلاَِملاُِیِميُتلوَنِِملَنِ»فرموده است   صادق ٍةَِعلاِلٍمُِیه  ُِحجَّ ِِمن  ُذَِکاَنت  ُضُِمن  َر  ُ ِاأ  َِتخ  َلم 
                                                            

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.* 
 .۷1. اسرام  1

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  

 



234       

 

 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

ِ َهقِّ تی داناا کاه هار حقای را کاه ماردم باه دسات  اه که پدید آمده ا از حج زمین ا از همان 1؛ال 
، یکای از مطااب  حادیث اماام صاادق«. سپارند، زنده کند؛ تهی نباوده اسات فراموشی می

های خداوند، معیار و شاخص بودن آن انوار مقدس برای شناسایی ح   های ممتاز حجت ویژ ی
ها   ی فردی و اجتماعی آناز باطل و معرو  از منکر هستند. مردم برای اینکه بدانند آنچه در زند

  ذرد، ح  یا باطل و معرو  یا منکر است، باید به آن انوار الهی رجوع کنند.  می

 از اعمال مردم آگاهی امام
َوُقاِل »ناظر اعماال ماا هساتند   و امامان معصوم از منظر قرآن کریم، پیامبر اسالم

ُه َعَمَلُکْم َوَرُسوُلُه َو  و بگاو  عمال کنیاد یقیناًا خادا و پیاامبرش و  2؛اْلُمْؤِمُنوَن اْعَمُلوا َفَسَیَری الَلَّ
در میااان پیااروان مکتااب »در تفساایر ایاان آیااه آمااده اساات  «. بیننااد مؤمنااان اعمااال شااما را می

با توجه به اخبار فراوانی که از امامان رسیده، عقیده معرو  و مشهور بر این اسات  بیت اهل
شوند؛ یعنای خداوناد از طارق خاصای  ت آ اه میاز اعمال همه ام و امامان که پیامبر

بناابراین انساان مسالمان در تماامی لحظاات زناد ی  3«.دارد ها عرضه مای اعمال امت را بر آن
 خداست.  خویش در محضر و منظر ولی

 شأن برجسته امام 
لَهُمَِِِ ُِبِنل»فرماوده اسات   امامت، یکی از اصول دین است؛ چنانکه امام باقر س  ِ

َِِعَلل ِِاْل 
ٍسِ ُِیَناَدِِبَشَِِِعَل َِِخم  َوََلَیِةَِوَِلم  َِوِال  َهجِّ ِمَِوِال  و  َکاِةَِوِالصَّ َهِةَِوِالزَّ ِالصَّ َوََلَیِةِِ   اسالم بر  4؛ٍءَِکَماُِنوِدَ ِِبال 

 ونه که والیت  ها آن پنج چیز بنا شده است  نماز و زکات و روزه و حج و والیت، و هیچ یك از آن
بنا بر این حادیث شاریف، ِقاوام نمااز و روزه و حاج باه   «.نشده است مطرح شده است، مطرح

 والیت است.
با آن مقامی کاه دارد و در آیاات قارآن باه  اهمیت امامت تا آنجاست که حضرت ابراهیم

عنوان اسوه و الگو برای همگان مطرح شده است، پس از رسیدن به مقام نبوت و سارافراز بیارون 
ُهَنَّ َقااَل َوِإِذ اْبَتَلی ِإْبَراِهیَم َربُّ »د به مقام امامت رساید  های متعد آمدن از آزمایش ُه ِبَکِلَمات  َفَأَتَمَّ
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ا اِس ِإَمام  ي َجاِعُلَك ِللَنَّ و چون ابراهیم را پرورد ارش با کلمااتی بیاازمود و وی آن هماه را باه  1؛ِإِنَّ
امامات، عهاد و میثااقی از «. انجام رسانید، ]خدا به او  فرمود من تو را پیشوای ماردم قارار دادم

اِلِمیَن »رسد   سوی خداست که هر ز به ظالمین نمی پیمان مان باه ظالماان  2؛اَل َیَناُل َعْهِدی الَظَّ
نیز ظالمی وجود داشته باشاد، هر از  باه  ؛ یعنی حتی ا ر در نسل حضرت ابرهیم«رسد نمی

عهاد اوسات و فارد ظاالم مقام امامت نخواهند رسید؛ زیرا امامات، اماانتی از جاناب خادا و 
 رسند. های پاک و پرهیز ار به این مقام می صالحیت این امانت و عهد را ندارد و تنها انسان

 ابعاد تکوینی و تشریعی امام 
ای دارد که توجه به همه ابعاد آن بایسته و شایسته اسات. در بعاد  امامت، ابعاد بسیار  سترده

 ب و نظام آسمان و زمین باه وجاود شاریف اماامتکوینی بارش باران، تابش خورشید و مهتا
ِتُمِ»وابسته است؛ چنانکه در زیارت جامعه کبیره بدان تصریح شده است   َِیخ  َِفَتَحِاللُهَِوِِبُكم  ِبُكم 

ُِیلَنِ ِنِهَِوِِبُكم  ِِبِاذ  ِضِِاَل  َِتَقَ َِعَليِاََلر  مآَءَِان  ِسُكِالسُّ ُِیم  َثِِوِِبُكم  َغي  ُلِال  ُِیَنزِّ ِشلُفِوِِبُكم  َِوَِیك  َهلمَّ ُسِال  فِّ
رَِّ سات، باه ا ها و زماین و آنچاه در آنهاا مطاب  این بندهای دعا، عالم وجود یعنی آسامان«. الضُّ

اسات. ا ار باارانی بباارد، باه واساطه  و ائمه طااهرین ، حضرت زهراواسطه پیامبر
باه واساطه  تعاالی باه آدمای برساد، هاست. هر نعمتی چه ظاهر و چه باطن که از طر  ح  آن

است که زمین پابرجاست. ا ر بهشت وجود دارد، از ناور  است. به سبب وجود امام  امام
است؛ از این رو  عصر های این دنیا به واسطه فیض وجود حضرت ولی است. نعمت زهرا

ُسِ»حضرت قطب عالم امکان، محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود است   ُِیلَنفِّ َوِِبُكلم 
َهمَِّ رَِِّال  ِشُفِالضُّ ای از کسی رفع شود، عامل آن شما  ؛ یعنی ا ر مصیبتی یا بالیی، غم و غصه«َوَِیك 
 هستید.  بیت اهل

سلطان ساریر ارتضاام، »را با عنوان  الله جوادی آملی معتقد است اینکه ما امام رضا آیت
ز فارد دیگاری کنیم؛ از این روست که ا ر در عالم کسای ا خطاب می« سلطان پایتخت رضایت

توانند راضیه و مرضایه شاوند، اماا  های عادی می است. انسان راضی شود، با اجازه امام رضا
 اختصاص دارد. توانند مقام رضا را به دست آورند؛ زیرا این مقام به معصومین نمی

شود و نعمتی به هیچ  کند و کسی از چیزی راضی نمی هیچ کسی در عالم کسی را راضی نمی
، رضاا یعنای هماین. مظهار رسد که او خوشحال شود، مگر به وساطت امام رضاا کس نمی
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راضی بودن، مظهر هو الراضی بودن، مظهر رضوان این است. ا ر کسای تاوفیقی پیادا کارد کاه 
مشکل دیگری را حل کرد، دیگری را راضی کرد، به وساطت رضاست و ا ر بیماری درمان شد و 

جاهلی عالم شد، به وساطت رضاست و ا ر  رفتاری  خوشحال شد، به وساطت رضاست و ا ر
 1آزاد شد، به وساطت رضاست.

اسات؛ شاؤونی  دارای شاؤونی از شاؤونات پیاامبر اعظام در بعد تشریعی نیز امام
 پذیر است.  امکان فقط به دست امام معصوم 3و رفع اختال  2همچون تبیین آیات الهی

 محوریت امام
تی همچون آیه والیت، آیه مباهله، آیاه غادیر و ... کاه باه صاورت در قرآن کریم افزون بر آیا

منطب  است، آیات دیگری نیز وجود دارد  روشن و صریح بر امامت و والیت امیرمؤمنان علی
که با ظرافت و زیبایی هر چه تمام به محوریت امامت و والیات اشااره دارد. باا کماک روایاات 

آیات دست یافت. اینک به چند نموناه از ایان آیاات اشااره توان به عم  و ژرفای این دسته از  می
 شود   می

وَن »ا  ا ُتِ بُّ ُقوا ِممَّ ِِ ی ُتْن هر ز به نیکوکااری نخواهیاد رساید تاا از آنچاه  4؛َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ
 «. دوست دارید، انفاق کنید

باّر »بناا بار روایاات ا ر چه معنای ظاهری آیه بیان رسیدن به خیر از طری  انفاق است، اماا 
در معناای ایان آیاه فرماوده  است؛ چنانکه امام صادق بیت والیت و امامت اهل« مطل 

ُهَدی»است   َویَِوُِسُبُ ِال  ق  َِوِالتَّ ِبرِّ ُ ِال  ل 
َ
ُنِأ های هادایت   پس ما اهل تقوا و پرهیزکاری و راه 5؛ َفَنه 

ان مطل  نیکی و خیر معرفی شاده اسات؛ به عنو بنابراین مطاب  این آیه شریفه، امام«. هستیم
تواند در خاناه  هاست، آن را تنها می ها و خوبی یعنی ا ر انسان به دنبال خیر مطل ، برترین نیکی

                                                            

 . 4023964، کد خبر  08/11/1400، «، سلطان سریر رضاپادکست؛ امام رضا»المللی قرآن،  . خبر زاری بین1
https://iqna.ir/fa/news/4023964 

ُروَن َو َأْنَزْلَنا   »44. نحل  2 کَّ َِ ُهْم َیَت َل ِإَلْیِهْم َو َلَعلَّ اِس َما ُنزِّ َن ِللنَّ ْکَر ِلُتَبیِّ   را بر تو نازل  ؛ و ما این ذکر ]قرآن ِإَلْیَک الذِّ
 «.ها روشن سازی و شاید اندیشه کنند کردیم تا آنچه به سوی مردم نازل شده است، برای آن

ی َو َرْحَمة  ِلَقْوم  ُیْؤِمُنوَن َو َما َأْنَزْلَنا َعَلْیَک الْ   »64. نحل  3 وا ِفیِه َو ُهد  ُِ ِذي اْخَتَل َن َلُهُم الَّ ؛ ما قرآن را بر  ِکَتاَب ِإالَّ ِلُتَبیِّ
ها روشن کنی و )این قرآن( مایه هدایت و  تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختال  دارند، برای آن

 «.رندآو رحمت است برای قومی که ایمان می
 .92عمران   آل . 4
 .58، ص 1، ج دمائم االسالم . نعمان بن محمد ابوحیون،5
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 بیابد. بیت اهل
هِ » ا ِرِبَوَلِکنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِباللَّ ْْ وا ُوُجوَهُکْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَم َواْلَیاْوِم اَلِْخاِر  َلْیَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّ

ِه َذِوی اْلُقْرَبی َواْلَیَتاَمی َواْلَمَساِکیَن َو  یَن َوآَتی اْلَماَل َعَلی ُحبِّ ِبیِّ ِبیِل َواْلَماَلِئَکِة َواْلِکَتاِب َوالنَّ اْبَن السَّ
َکاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْه  اَلَة َوآَتی الزَّ َقاِب َوَأَقاَم الصَّ اِئِلیَن َوِفی الرِّ اِبِریَن ِفی َوالسَّ ِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّ

ُقوَن  ِذیَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَّ اِء َوِحیَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَّ رَّ نیکوکاری آن نیست که  1؛اْلَبْأَساِء َوالضَّ
روی خود را به سوی مشرق و ]یا  مغرب بگردانید؛ بلکه نیکی آن است که کسی باه خادا و روز 

پسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانی  و پیامبران ایمان آورد و ماال ]خاود  را باا وجاود دوسات باز
ماند ان و  دایان و در ]راه آزاد کردن  بند ان   داشتنش به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه

ادارانند و در بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود وف
اناد و آناان هماان   سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند، آنانناد کساانی کاه راسات  فتاه

  «.پرهیز ارانند

به معنای نیکی و خیر مطل  است. به طاور طبیعای و طبا  روال بایاد آیاه بادین « البّر »واژه 
ِآَملَنِ»مود  ، اما به جای آن به صراحت فر«لکن البّر االیمان بالله»صورت باشد   َِملن  ِبلرَّ ِال   َلِكلنَّ

؛ یعنی نیکی مطل  به معنای کسی است که ایمان آورده است. پس ا ر دنبال ایمان هساتید، ...«
ها و صفات مؤمنان حقیقی  باشید و سپس در ادامه آیه به ویژ ی بیت به دنبال قله ایمان و اهل

 پردازد.   می
َقی َوْأُتوا اْلُبُیوَت ِمْن َأْبَواِبَهاَو َلْیَس اْلِبرُّ ِبَأْن َتْأُتوا »ا  و  2؛اْلُبُیوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِکنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّ

ها درآیید، بلکه نیکی آن است کاه کسای تقاوا پیشاه کناد و باه   خانه  نیکی آن نیست که از پشت
 «. ها درآیید ها از در ]ورودی  آن  خانه

متقی و پرهیزکااری اسات کاه در قلاه تقاوا ایساتاده اسات. بنابر این آیه شریفه نیکی، انسان 
ای وارد شوید، از پشت خاناه  خواهید به خانه فرماید بّر و نیکی این نیست که ا ر می خداوند می

زند و پاس از کساب اجاازه وارد  وارد شوید. کسی که بخواهد وارد منزلی شود، درب منزل را می
ِمِ»مده است  آ خدا شود. در حدیثی از رسول خانه می ِعل  َناَِمِدیَنُةِال 

َ
َمَِِِوَِعِلي ِِأ ِعل  َراَدِال 

َ
ِأ َباُبَهاَِفَمن 

َباَبِ ِتِال 
 
َيأ من شهر علم هستم و علی، در آن شهر است. هر که به دنبال علم است، بایاد از  3؛َفل 

                                                            

 .1۷۷بقره   . 1
 .189بقره   . 2
 .233، ص 1، ج معون اخبار الرضامحمد بن علی صدوق،  . 3
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ح تارجی و ائمه اطهاار بنابراین کسی که فرد دیگری را بر امیرالمؤمنین«. این در وارد شود
 دهد، دچار انحرا  و  مراهی دینی شده است.  می

به معنای نیکی مطل  به کار رفته اسات « البّر » ونه که مالحظه شد، در این سه آیه واژه  همان
دهد که این واژه جایگاه واال و اساسی  یاتی که با این آیات مرتبط است، نشان میاکه بر اساس رو

یات بیانگر آن هستند که ا ر دنبال نیکی مطل  هستید، ببینیاد اند. این آ را مدنظر قرار داده امام
ایمان در وجود چه کسی محق  شده است. در همه این آیات، بّر و تمام نیکای ناه فقاط اعماال 

َقی»و یا « َمْن آَمَن »صالح، بلکه به تعبیر قرآن   است.« َمِن اتَّ
ِه َواْلَیْوِم اَلِْخِر َوَجاَهاَد ِفاي َأَجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَ اجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْس »ا  ِجِد اْلَ َراِم َکَمْن آَمَن ِباللَّ

اِلِمیَن  ُه اَلَیْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِه َواللَّ ِه اَل َیْسَتُووَن ِعْنَد اللَّ آیا سیراب ساختن حاجیاان و آبااد  1؛َسِبیِل اللَّ
و روز بازپسین ایماان آورده و در  اید که به خدا  کردن مسجدالحرام را همانند ]کار  کسی پنداشته

کند ]نه این دو  نزد خدا یکسان نیساتند و خادا بیاداد ران را هادایت نخواهاد   راه خدا جهاد می
 «.کرد

داری سقایت حاجیان  در شأن نزول این آیه آمده است  عباس بن عبدالمطلب به سبب عهده 
فروختناد.  م بر یکدیگر فخار میبه سبب کلیدداری کعبه و عمارت مسجدالحرا و طلح  بن شیبه
خود را باه سابب سابقت در ایماان  ، آن حضرت را داور قرار دادند. امامبا ورود امام علی

، برتار میان مردان این امت، هجرت، جهاد در راه خدا و نماز زاردن به سوی دو قبله با پیامبر
بار خاویش را نازد  از هر دو خواند. عباس و طلحه خصومت میان خود و برتری اماام علای

 2سکوت کرد تا این آیه نازل شد. خدا بردند. رسول پیامبر

دهنده محوریت امامت است. از همین روسات کاه بزر اان و علماا هماواره  این آیات نشان
ویژه اباعبداللاه  به های زند ی و مشکالت در مجالس امامان کنند راز باز شدن  ره تأکید می

شود. زهیر، عثمانی مذهب  ر این مجالس به معدن نور متصل میاست؛ زیرا انسان د الحسین
در کشته شدن عثمان دخالت داشته است، اما هنگامی که در مسیر  و معتقد بود امیرالمؤمنین

به او خورد، توانست تا باالترین درجه کمال و سعادت  قرار  رفت و َنَفس امام امام حسین
بود، به سبب ادبی کاه باه  مأمور بازداشت امام حسین صعود کند. ُحر بن یزید ریاحی نیز که

به او فرمود  مادرت به عزایت بنشیند، پاسخی ناداد و باه سابب َنَفاس  خرج داد و وقتی امام
                                                            

 .19. توبه  1
 . 205، ص 9، ج المعزان فی تفسعر القرآن. محمدحسین طباطبایی، 2
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های بزرگ، علماا و رزمناد ان و  به سعادت اخروی دست یافت. در روز ار ما نیز انسان امام
پیشگام بودند. آنان به درستی به این  بیت لشهدای عزیز ما همواره در شناخت و توسل به اه

اند که بارای رسایدن باه رساتگاری ابادی و قارب حضارت حا  بایاد از مسایر  معرفت رسیده
  وید  می احوال، خادم حرم امام رضا وارد شوند. حاج حسین خوش بیت اهل

  وشوی حرم انجام شود، وارد روضه منوره شدیم. طبا یکی از روزها که قرار بود شست
سازی فضا. دیدم حاج قاسم وارد شد؛ خیلای  همان عادت همیشگی بنا کردیم به آماده

ساده و خودمانی. اشاره کردند هیچ نگو. بعضی رفقا متوجه حضور او شادند و بعضای 
و خیلای سااده   هم متوجه نشدند و ما شروع کردیم شعر معروفی را که زمزمه عاشاقانه

 :داشته باشد، خواندیماست و شاید ایراد فنی ادبیاتی هم 

ایصًایَلـبمارم، ـرچـهدارمامتـودارم



تــاَیامــتایرضــاناز،ســرمخاکــتیــرنـــارم



ــــوکرت ــــالمون ــــاکدرت  ــــ مخ م
 


مرازامدرمرازیهنازمادرتعلـیموسـیالرضـا   

 

روع قبل از اینکه من شروع کنم این شعر را بخوانم، تی را دادم به حاجی. حاجی که شا
وشو، من شروع کردم به خواندن این شاعر. دیادم تای را  ذاشات کناار،  کرد به شست

  1سرش را  ذاشت کنار ضریح و شروع کرد به  ریه.
و  ریه و اشک در در اه آن انوار  بیت امثال حاج قاسم سلیمانی با عش  و معرفت به اهل

 طیبه، به این مقامات بلند دست یافتند.

 مام و ولی خداپیامدهای غفلت از ا
شود کاه باه دو  هایی در دنیا و آخرت برای انسان می موجب بروز خسارت جدایی از امام

 شود    ها اشاره می نمونه از آن
 ضاللت و شقاوت . 1

ناپذیری به دنبال دارد؛ چنانکه در  ، عواقب و آ ار سهمگین و جبرانغفلت و جدایی از امام
                                                            

، کد خبر  15/0۷/140، «ماجرای توسل حاج قاسم و مهدی باکری به امام رضا»ران، . خبر زاری دانشجویان ای1
14000۷1510096. 

https://www.isna.ir/news/1400071510096 
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َِِوِ»زیارت جامعه کبیره آمده است   َِِِض َّ َِِِفاَرَقُكم َِِِمن  َكَِِِوَِفاَزَِمن  َِوِِِِبُكم َِِِتَمسَّ ُكم  ِِإَللي 
َ
َِلَجلأ ِمَنَِمن 

َ
َوِأ

َتَصَمِِبُكم ِ َِوُِلِدَ َِمِنِاع  َقُكم  َِصدَّ و  مراه شد آن که از شما جدا  شت و رستگار شاد آن 1؛َسِلَمَِمن 
د و ساالمت یافات هار کاه شاما را که به شما چنگ زد و ایمن  شت آن که به در اه شما پناه آور

 «تصدی  کرد و هدایت شد هر که به شما چنگ زد
فاردی، اجتمااعی  های ضاللت در برابر هدایت است. کسی که با امامت است و در عرصاه

شود، راه را یافته و سعادتمند است و کسی که از این مسیر  و ولی جدا نمی سیاسی و ... از امام
ها قرار  ها را در دسترس انسان خداوند این چراغ .رسد رفته و به مقصد نمی شود، به بیراهه  جدا می

هاای پرفاروغ جهاان هساتی بروناد،  داده است.  روهی سعادت آن را دارند که سراغ ایان چراغ
هایشان از آنان نور بگیرند، راه سعادت را بشناسند، در آن مسایر حرکات کنناد و باه مقصاد  قلب

ِتَِ»برسند   َكِِبُكم َِوَِفاَزَِمن  خاود را از ایان اناوار پااک محاروم ی آ ااهاز سر نا روهی نیز  .«َمسَّ
ِ»روند   کنند و به بیراهه می می َِِِوَِض َّ ِ»فرموده است   رسول اعظم«. َفاَرَقُكم َِِِمن  َكَِِِوَِمن  َِِتَمسَّ

َرِتي ِِِِبِعت  ِد ِِِمن  َفاِئِزیَنِِِِمَنَِِِکاَنَِِِبع  ُهِِِال  َفَِعن  َِتَخلَّ َهاِلِكيَنَِوَِمن  َِکاَنِِمَنِال  و هر کس بعد از من باه  2؛م 
 کجوید، از رستگاران خواهاد باود و هار کاس از ایشاان تخلاف کناد، از هاال کعترتم تمس

 «. شوند ان خواهد بود
ساپاس  بیت اش خداوند را بر نعمت محبت و والیت اهل نامه شهید سلیمانی در وصیت

 نویسد    وید و می می
سایم که مرا  ای رحمان رّزاق! پیشانی شکر شرم بر آستانت می در عزیز و ای قا خداوندا! 

و فرزندانش در مذهب تشیع ا عطر حقیقی اسالم ا قرار دادی  در مسیر فاطمه اطهر
مناد نماودی؛ چاه  بهره و فاطمه اطهر ابیطالب  بن  و مرا از اشک بر فرزندان علی

هایت است؛ نعمتای کاه در آن ناور  متنعمت عظمایی که باالترین و ارزشمندترین نع
است، معنویت، بیقراری که در درون خود باالترین قرارها را دارد، غمای کاه آراماش و 

 3معنویت دارد.
ــهاویی ــرک ـــ  ـــیدرراهک مرک



4اوم ــوالزتمــرهودرچــاهکـــ


                                                            

 . 613، ص 2 ، ج من الیحلره الفقعه. محمد بن علی صدوق، 1
 .22، ص مشر کفای  األثر في النّص ملی األئم  اإلثني. علی بن محمد خزاز رازی، 2
 .1681863، کد خبر  08/10/1399، «ها شد؟ چرا حاج قاسم سردار دل»رسانی دانا،  . شبکه اطالع3

https://www.dana.ir/news/1681863.html 
 .30، ص احادیث معنوی. بدیع الزمان فروزانفر، 4



   241  جایگاه بلند امامت و پیامدهای غفلت از ولی خدا

 

پیــراـــنســًرپیــررایگــزـنکــهیی


1 ستیسپرآرتوخو وخطر


 اجتماعی انحرافات. 2

غفلت از امامت با ابعاد  ساترده تکاوینی و تشاریعی، موجاب باروز انحرافاات و اتفاقاات 
شود؛ مانند انحرافات جدی که در صدر اسالم رخ  ناخوشایند و سهمگینی در جامعه اسالمی می

 ذار بادعتی   یری حاد ه عاشورا شد. این انحرافات و اتفاقات ناخوشایند پایه داد و موجب شکل
های بسیاری در درون جامعاه  گ در جهان اسالم شد که به موجب آن، مشکالت و ناهنجاریبزر

 توان به موارد ذیل اشاره کرد  ها می اسالمی به وجود آمد که از جمله آن
 های قومی و قبیلگی؛  ا دامن زدن به تعصب

 ا ترویج و رشد اندیشه دنیاپرستی؛ 
 ؛ ر جانشینی پیامبر اکرما خلط میان مقبولیت و مشروعیت در خصوص ام

شکستن حرمت بزر ان و شایستگان و در نتیجه تفوق و برتری ناالیقاان و باه حاشایه  ا در هم
 راندن شایستگان؛

 ها؛  ا استحاله ارزش
 امیه؛  های حکومت بنی امیه، تقویت پایه ا پیدایش و ایجاد حکومت بنی

  و ... .  توجهی به خاندان پیامبر توجهی یا کم ا بی
ا ر القاها و شایعات علیه شایستگان و تخریب شخصیت افراد موجه و نیز موجه جلاوه دادن 

شادند؛  یافتند و باه آن وارد می هایی همچون معاویه نبود، مردم راه ح  و صواب را می شخصیت
اما هیهات که نتیجه سایر باه وجاود آماده، انحارا  و جادایی ماردم از حا  و حقیقات یعنای 

نمایی همچاون معاویاه شاد. ایان انحارا   های ح  و  رایش به باطل رپیامب بیت اهل
موجب شد لباس ح  بر اندام باطل پوشانده شود. باطل در کسوت خالفت اسالمی با ابزارهایی 

را ناموجاه نشاان داد و باا نشار  مانند زر، زور، تزویر و تدلیس چهره زیبای خانادان پیاامبر
را از اوج شهرت به غربات و عزلات کشااند. غربات و  شان، ایشان اکاذیب و تخریب شخصیت

، حلقه آخر این روند باود. ویژه حضرت سیدالشهدا و به انزوا و مظلومیت خاندان پیامبر
، معلول  ریزناپذیر علل پیشین و سومختامی باه فاجعه جانسوز و غمبار شهادت امام حسین

 .بود قرن پس از شهادت پیامبر دنبال حوادث رخ داده در نیم

                                                            

 .2943، دفتر اول، بیت مثنوی معنویالدین محمد بلخی،  . جالل1
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های متدین در خانه و برای فرزندان خود به تبیین و توضایح  از همین رو بایسته است خانواده
، باا حقیقات ابعاد  سترده امامت بپردازند تا فرزندان ضمن شناختن حقیقت وجاودی اماام

 یری این انحرافات را که قطع ارتبااط انساان باا  انحرافات صدر اسالم آشنا شوند و هد  شکل
 ، به خوبی بشناسند.خداست

 فهرست منابع
 کتب

 قرآن کریم
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