
 

 

 1و زیارات در شناخت ووعود ادعحه کارکرد وعرفتی و وعنوی
 2فاضل یگانه مسعوده

 3یباباد یصفورا اقبال
 7/6/1411تاریخ پذیرش:     13/4/1411تاریخ دریافت: 

 هچکید
کده چهدارچوب و  یدر عالن از جهله وعدارف شانیا گاهیو شناخت جا ؟ع؟یشناخت ووعود# حضرت وهد اسدت 

فدراوان بدر ههده بنددگان  یو نقلد یعقل ۀو بنابر ادل دهد یو لیانسان را تشک ینیب و اساس جهان یاصل یبنا ریز
انهده  اراتیدو ز هیدادع# شدناخت حضدرت یاز سه ونبح وهن برا یکیاست"  ینیو واجب ع یاتیوسلن# ح یاور

کدده وخاطددب انهدده؟مهع؟ در ادع و از آن باشددد یودد ن؟مهع؟یوعصددوو خداونددد وتعددال اسددت و در آن  ارات#یددو ز هیددجددا 
بده  تدوان یبده آنهدا ود یلدیتحل کدردیبدا رو جدهیدر نت سدت#یوطدرح ن یوالحیه و تناسب سخن با وخاطب وردود

گوناگون ووعود دست  یوعارف بلند کتابخانده نی" در اافتیاز ابعاد  و روش  یا  پدژوهش بدا اسدتفاده از وندابح 
وختلدف وعرفدت بده  یتدازه در ُبعددها یو نگداه تر قیدعه یوعرفتد ارات#یدو ز هیادع یبا بررس یلیو تحل یفیتوص

هدا و  و صدفات حضدرت# نقش گداهیووعدود و وقاودات و فضدانل و جا یتیو شخص یاوام ازجهله شناخت شخص
 شده است" دایطالب وعرفت هو یبرا الن#ع اوام در یو باطن یاثرات ظاهر

کلیدی  واژگان 
 "ووعود# دعا# زیارت# فی # وعرفت# اوام

 وقدوه
بددده عندددوان اودددام و راهنهدددای بنددددگان و حجدددت  ؟ع؟شدددناخت ووعدددود عدددالن# حضدددرت وهددددی

کرم پیاوبر وتواتر روایات جهله از فراوان نقلی و عقلی خداوند# بنابر أدلۀ  :فرواید وی که ؟ص؟ا
                                                        

از دانشدگاه وعدارف قدرآن و « یووعودشناسدی بدر وبندای تحلیدل ادعیده و زیدارات وهددو»ناوده بدا عندوان:  برگرفته از پایدان "1
 عترت"

   ("mfyegane@gmail.com)رانیا اصفهان# دانشگاه وعارف قرآن و عترتدانشیار  "2

 ("s.eghbali14@yahoo.com)نویسنده وسئول()رانیا اصفهان# دانشگاه وعارف قرآن و عترتجوی دکتری دانش"3
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هشژپو مهدیاه وی

 ؛(۴8۹، ۲ج :ق۴۳۹8 )احن باحویه،ةحواَت َو ََلْ یْعِرْف إواَم َزواِنِه َواَت ِوحَتًة َجاِهلِ َوْن 
 "است عینی اوری وسلن و حیاتی و واجب بندگان ههه بر

 روی بدر ادیدان کدل بدر اسدالم و ؤظهدار ظهدور بدرای الهدی ووعدود وصداق فراوانی# نقلی ادله بنابر
 "باشد وی ؟جع؟الههدی الحسن بن حجت حضرت زوین#
 و تددأویالم  روایددات و بنددابر شددده ووعددود بدده اشدداره کدده فراوانددی در قددرآن وجددود دارد آیددات جهلدده از

 و ؟مهع؟وعصددووین انهدده کددالم در ههچنددین و دارد انطبداق ؟ع؟وهدددی حضددرت بددر تطبیقددام  تفسدیرام و
 سدالم حدین دعدا در جهلده از شدود# وی تطبیق ؟جع؟زوان اوام بر ووعود زیارات و ادعیه و روایات

 :یننگو حضرت وی به
ددِذی َضددِهَنهع 

َ
اِ  اّل َّ ََ َخددا َوْعدد ددُمع َعَلْکدد  :ق۴۳۸۷جملیسدد،  ؛۴۹۲، ۲ج: ق۴۴8۳)طجر ،الّسَ

 .(۴۷۴ ،۵۳ج
 خوانین: وی دیگر فراز درو 

َمَع ِحِه الْ ا ْن َیْ
َ
َوَجّ َ ِحِه اأْلعَوَن أ ا ع َعّزَ َّ ِذي َوَع

َ
ّيِ اّل ِّ ْه مع َعَب اْْلَ

َُ دَعَث لّسَ دّنَ ِحدِه الّ َ َو  َكِلدَن َو َخلع
ددْ ِوِانَی  َّ اْْلع ْنِعددَ  ِحددِه َوْعدد ددَن َلددهع َو خع ّكِ َ ًّل َو َيع ّْ َ ِحددِه اأْلَْ َض ِقْسددطًا َو َعدد ََ دد  ش:۴۳۴۹)كضعه ، ََيْ

۴۹۷). 
 کدالم بده اودام# بایدد عندوان بده عدالن در ایشدان جایگداه فهن و ووعود شناخت برای کلی طور به
 در؟مهع؟ انهدده کددالم و قددرآن قالددب ونددد دراخد کددالم ؛نهددود وراجعدده ؟مهع؟عصددووینو انهدده کددالم و خدددا
 "سازد وی رهنهون ووعود شناخت به را وا زیارات و ادعیه و روایات قالب
  الل فیهاا  اله ةا کتداب و ویادوی  احادیاث وعةانکتداب  آخر جهلۀ از وختلفی وعتبر کتب در اوا

 آوری جهددح آنهددا ذیددل روایدات ذکددر بددا ووعددود شدناخت یراسددتا در وهدددویت آیددات # ال ةا القااا ن فا 
 وعةان کتدب جهلده از وختلفدی کتدب در ووعودشناسدی بداب در ؟مهع؟وعصدووین انهه روایات و شده

و  صددوق شیخ از النعهاه تهاام و الادین کهاال طوسدی و شدیخ الغیباه و نعهدانی الغیباه و ویادوی  احادیث
 و عهدوم بدرداری بهره ودورد و شدده گدردآوری تلفدیوخ های بنددی باب و عنداوین بدا #ال سان عبقری

 انهددددده کدددددالم از بدددددرداری بهره؛ اودددددا اسدددددت  گرفتددددده قدددددرار وبلغدددددین و وحققدددددین جهلددددده از خصدددددوص
 توجدده وددورد کددن بسدیار ووعددود# وعرفددت و شددناخت بدرای زیددارات و ادعیدده قالددب در ؟مهع؟وعصدووین
 و زیددارات و ادعیدده بدده ارتبدداطی و وناجدداتی غالبددام  نگدداه خدداطر بدده تددوجهی کددن ایددن" اسددت قرارگرفتدده
کندگی  زیدارات و ادعیده فرازهدای بنددی عنوان و بندی ووضدون عددم و زیدارات و ادعیده عبدارات پرا
 "باشد وی وهدوی
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گونی و عهیدق بلندد وعدارف کده اسدت درحالی این گوندا  انهده کدالم در ووعودشناسدی از وعدارف و 
 هدن و گوناگون ابعاد از هن که وعارفی "ستا شده زیارات# بیان و ادعیه قالب # در؟مهع؟وعصووین

 "کند وی نانل ووعود وعرفت به را انسان وعرفت# عهق حیث از
 زیددارات و ادعیدده گوندداگون فرازهددای بندددی عنوان و بندی فصددل بددا کدده کوشددد  پددژوهش وی ایددن

 ادعیده فرازهای به عنوانی و ووضوعی یابی دست برای ووعود وعرفت طالب برای را راه وهدویت
 در زیدارات و ادعیده گونداگون فرازهدای تحلیدل بدا سد س و سدازد ههدوار و سدهل وهدویت# زیارات و

 وعرفددت کسددب بددرای را عهیقددی و بدددیح و تددازه های دریچدده وختلددف# عندداوین و فصددول و هددا باب
 ووعودشناسدی وعدارف طالدب بدرای را جداوعی و تدازه و بددیح نگاه و خواننده# بگشاید برای ووعود
 "نهاید ابدان ووعودشناسی# وهن ونابح از یکی عنوان به وهدویت زیارات و هادعی به نسبت
 زیددارات و ادعیدده گوندداگون فرازهددای اقتضددای و وعنددا براسدداس بندددی وقالدده عنددوان روی ایددن از

کنددده صددورت بدده کدده بددوده وهدددویت  و عبددارات ایددن" اسددت شددده آوری جهددح وختلددف کتددب در پرا
 داده قددرار خددود بدده وربددوس عندداوین در دارد کدده وضددوعیو و وعنددا اقتضددای بدده وختلددف فرازهددای

گونی ابعاد به نسبت وعرفت و شناخت که این تا گیرد وی قرار بررسی و تحلیل وورد و شود وی  گونا
 "گردد حاصل زیارات و ادعیه قالب در ؟ع؟وعصوم کالم ونبح از خواننده برای ووعود از

یارات ادعحه های ووعود در ویژگی  و ز
 بسددیار ووعددود# نقددش شددناخت در انسددان اصددلی ونبددح سدده از یکددی عنددوان بدده یدداراتز و أدعیدده

 و ادعیده تأودل و تفکدر در با فصل این روی در  نیا از کند" وی انسان ایفا یشناس وعرفت در وتثری
کدده از برخددی از گیددری بهره بدددا وهدددوی زیددارات  و شخصدددی ُبعددد در افزایددی وعرفدددت ووجددب فرازهدددا 

 اودام وعرفدت از ییهدا جلوه شدود وی شدود# سدعی وی ؟جع؟زودان اوام به نسبت انسان شخصیتی
 "شود شخصیتی# ارانه وعرفت و شخصی وعرفت بخش دو در

گی  و زیارات ادعیه های شخصی ووعود در الف( ویژ
گوناگون زیارات و أدعیه کنده# و زیادی در فرازهای   ؟جع؟زودان اودام شخصدی ُبعدد بیانگر پرا

 ظداهری زنددگی از اجهدالی و ی ظاهریها جلوهبیان  و حضرت نسب و کنیه اسن# القاب# قالب در
 جنبده بده توجده فرازهدا بدا ایدن از برخدی بخدش ایدن از ایدن روی در باشدند" دنیا وی نشئه در ایشان

 "شود وی ذکر ووعود وعرفتی# شخصی
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هشژپو مهدیاه وی

کنیه ووعود .1  اسن، القاب و 
 بدده وربددوس وعددارف از دریددایی هبدد اجهعددین ؟مهع؟وعصددووین انهدده زیددارات و ادعیدده بدده وراجعدده بددا

کده رسدین وی شدده جهدح ؟جع؟زودان اودام از که های ویژگی و وهدویت# با بیان القاب هدر  القدابی 
 را وسددیح راهددی و باشددد وی حضددرت شخصددیت و شددخن وعددرف و فضددانل و وقاوددات بیددانگر کدددام
 در فوختلدد وعددانی بددا بسددیاری گشدداید" القدداب وی بروددا جندداب آن بدده نسددبت وعرفددت کسددب بددرای
 ی#تقد وهتددی# قدانن# وهددی# هادی# ازجهله شده ذکر ؟ع؟وهدی حضرت برای زیارات و دعاها
 وجتبدددی# وحیدددد# فریدددد# وجاهدددد# وجتهدددد# #شدددکور صدددابر# ورضدددی# ی#رضددد ی#نقددد طددداهر# زکدددی#

 وهدذب# الهنتیدر# العددل# ورتقدب# خانف# الثابت# الحق الحجاز# فارس حجت# الزوان# صاحب
 و""" ناصح ولی#
 دهین: وی سالم وحید و فرید اوام عنوان به را ووعود جایی در

مع  َُ َواِم   یا علحَ الّسَ مع  الرشحّ، اْلَقاِئع  َو  الوححّ انْإِ َُ َوداِم   یدا علحدَ الّسَ یدّ) انْإِ  ،حبالضر
 ؛(۴۴۹ ،۴ج :تا ىب

 جدداوح کده چدرا اسدت یگاندده او تنهاسدت حدال عدین در و اسدت یگاندده کده اسدت اوداوی #ووعدود
 است" کاول انسانی و الهی است صفات و ءاسها تهام

 وعرفت درک از وردم و است وجود عالن ۀهه بر وحیط او که چرا تنهاست او حال عین ولی در
 عاجزند" کهاله و تهاوهه ب فضانلش و کهاالت ههه فهن و او وجود
 ضددانلف و وعندوی و هددایتی ۀجنبد بیدانگر کده خدورین بروی اودام از القدابی بده ادعیده از برخدی در
 :است حضرت درونی

دداِهرِ  َو  املاتددّی اْلَقدداِئع  َو  املاددّی اهلددادی فاندده دداِحرِ  املددری الددری الددای الزكدد  الددتی الّطَ  الّصَ
 ؛(۵۴۲، ۲ج :ق۴۳۹8 باحویه، احناملعهتّ) ال كوأ

وتعددال  خداونددد طددرف از شددده هدددایت و او وهدددی کدده چددرا اسددت کننددده هدددایت و هددادی او
 است"

 را خلدق وراحدل ایدن تهداوی در تواندد وی داندد# وی را هددایت وراحدل ههده کده کسدی است وسلن
 و داندد وی را آخدرت عدالن در هددایت یهدا راه هدنو  دنیدا عالن در هدایت  های راه کند" هن هدایت
 در را خلدق و شناسداند وی خلق به را وسیر این او شناسد وی را آخرت و دنیا ۀنشئ در وستقین وسیر
ُکددلکّ  شددریفه: ۀآیدد ۀدهنددد تجلددی و اوددت هددادی و کنددد وی هدددایت و دسددتگیری وسددیر ایددن َقددْوٍم  َولک
 ایجدداد و هدددایت وسددیر در اودداوی چنددین شددود" وی #هددر قددووی را رهنهددایی اسددت و ؛(47)رعددد:َهدداٍد 
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 را وددردم اسددت وسددتقین راه کدده ؟ص؟آل وحهددد وسددیر در و کنددد وی قیددام خلددق هدددایت هایی زویندده
 اجرای به قانن او کند وی دستگیری و ههراهی را آنها وقصود رونزلس به رسیدن تا و داده حرکت
کنندد و حدق بده قدانن الهدی و احکام وجری و خلق بین الهی در نواهی و اواور  و اسدت عددالت ۀبرپا

َّک شریفه:  ۀآی ۀکنند وحقق ْن َتُقوُووا هللک
َ
به خاطر خدا دو به دو یدا  فقط (؛79)سبأ:َو ُفرادت  َوْثنی أ

کنیددت  قی ت   ۀکنندد بیان خدود ؟ع؟وهددی حضدرت القداب از کددام هدر هرحال بده باشدد؛ وی #ام 
 "است ؟ع؟وهدی اوام وعرفتی وعارف از دریایی

 شددده؟جع؟ ووعددود حضددرت ۀکنیدد و القدداب و نددام بدده در برخددی از فرازهددای دعددا و زیددارات اشدداره
داَلُم »اسدت:  شدده جهدح جدا ید  حضرت کنیه و لقب اسن# فراز این درازجهله  است"  یدا علید  الّسَ
دددبن اْلَحَسددنک  اباالقاسددن یددا وددوالی َب  ُوَحّهَ َوددانک  َصدداحک  وبددارک نددام ( وحهددد5;6 :7>46 ی#حلدد) ؛«الّزَ

 در ودا و باشدد وی وبدارک ایشدان القداب از یکدی الزوان صداحب و جنداب کنیه آنابوالقاسن  حضرت#
 1"دهین وی سالم حضرت به کنیه ولقب  اسن# خطاب با فراز این

 نسب ووعود. 2
 بدده ونجددر شددناخت نسددب# و اسددت شددده حضددرت نسددب بدده اشدداره فراوانددی زیددارات و ادعیدده در

 بده" کندد وی کهد  ووعدود شدناخت در ودا و بده حضدرت شدده شخصی های ویژگی از یکی شناخت
 در اسدت" شدده و سداللۀ نبدوت یداد ؟مهع؟انهده ۀذرید عندوان بده ووعود از زیارات و ادعیه در کلی طور

 صدراحت بده گداهی حتی شده و یاد ؟مهع؟انهه وعصووین ۀذری عنوان به ایشان از اراتعب از بعضی
 است: شده برده ایشان طاهرین آباء وبارک نام

َلْت  ِة  َتَوّسَ ّعَ َلِف  اِ   ِِبع اِلِح  اْرَ ْحِن  الّصَ ِّ ّمَ َ َسِن  ُمع ْحِن  ْحِن  عب ْحِن  اْ َ ِّ د ّمَ َ  ْحدِن  ودو  ْحدِن  عدب ُمع
ْحِن  ددد َجْعَضدددِر ّمَ َ ْحِن ُمع َددددِ   َطاِلدددِ    ىب ْحدددِن  عدددب ْحدددِن  ا سدددنی ْحدددِن  عدددب ِّ دددَرا ع  َو  العظدددمی الّنَ  الّصِ
 .(۲۷ ،۹۴ج :ق۴۳۸۷ ،جملیساملستقمی)

 )اوام؟ع؟حسدن فرزندد وحهدد ایشدان ووعدود# بده توسدل در کده شود وی والحیه عبارت ایندر 
 و ندام ووعدود وبدارک اسدن و شدود وی خواندده اول( )اوام؟ع؟اویرالهتونین علی الی فرزند یازدهن(
 "است شده برده ی  ی  شان پدران وبارک
 فرزندد را ایشدان و اسدت شدده ووعدود جدّدات ّو جدد بده اشداره زیارات و ادعیه عبارات از برخی در
 شهارد: وی ؟س؟خدیجه حضرت و ؟س؟زهرا فاطهه حضرت و ؟ع؟اویرالهتونین و ؟ص؟اهلل رسول
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هشژپو مهدیاه وی

ّ  ا د ّمَ َ مع علحَ یدا ْحدِن ُمع َُ مع علحدَ الّسَ َُ د مع علحدَ یدا ْحدِن عدب املرتَّد الّسَ َُ د ملصدط  الّسَ
مع علحَ یاحن خّیة الكجری َُ ْهَراِء الّسَ  .(۴۴۸ :ق۴۴۴۷،حب)یاحن فاطهه الّ َ

 است: شده دانسته ؟ص؟خدا رسول تن ۀپار وجگرگوشه  ووعود# پروعنایی و زیبا عبارت در
مع ا َُ ولع  كجّ فلذة یا علحَ لّسَ  .(۴۵۴، ۴ج  تا: ىب)ووسوی،؟ص؟اِ   َ سع

 حسدددن اودددام واسدددطه بددددونفرزندددد  زیدددادی# بسدددیار زیدددارات و ادعیددده در جنددداب آنهرحال  بددده
 است: شده شهرده ؟ع؟عسکری

ة ّعَ  .(۴۵۴، ۴ج تا: ىب )ووسوی،السُم علحَ یا ُمهّحن ا سن ا ع
 خوانین: وی دیگر عبارت درو 

م َُ ْحنع  عب الّسَ ّع ّمَ َ َسِن  ُمع  .(۵۴۴ :ق۴۴۴۷ ،حبالزوان) صاح  یاملاّ اْ َ
 است: آوده دیگری فراز درو 

مع  َُ َة  عب الّسَ ّعَ َسِن  ْحَن  اْ ع  .(۴۴ :۴۳۹۴ ی،امحّاملاّی) اْلَقاِئِ  اْ َ
 شدیعه علهدای و اسدت شدده تصدریح آن به کّرات به و بالش  زیارات و ادعیه در آنچه بنابراین

کرده  ؟مهع؟انهدده طدداهرین ۀسددالل از ؟جع؟ووعددود حضددرت کدده اسددت انددد# ایددن بددر آن ادعددای اجهددان 
 "باشد وی

 از تنهدانده  #؟جع؟حضدرت ووعدود شدد# اشداره نصدیز قدبالم  کده طور ههدان عبدارات از برخی در اّوا
 باشد: وی؟ع؟ انبیاء از سلب و نبوت ۀسالل ایشان# بلکه بوده ؟مهع؟انهۀ طاهرین ساللۀ

مع  َُ نجحاء بقحة یاو  علحَ الّسَ َُلة   الكجریة َوا ع األ یدة َو  املقّسنی سع  اْحدَن  َو  املرسدلنی ذر
 .(۲۹۲ ،۴8۲ج :ق۴۳۸۷الاجحنی )جملیس، َخاِتِ 

 خوانین: وی دیگری فراز درو 
َلَة  َو  َُ ة) سع ّوَ دع  .(۵۴۸ :ق۴۴۴۸  ،كضعهالّنع

 آن پددران اسدت آودده ؟ص؟وحهدد حضدرت زنددگانی کتاب در که آن ازجهله و تاریخ گواهی بنابر
 نیددر از و بودنددد حجدداز و وکدده فروانروایددان از آنهددا بیشددتر و خددویش زوددان بزرگددان زا ههگددی حضددرت
 آنهددا ۀههدد باشددد وی علددیهن اهلل رضددوان اواوَیدده علهددای اتفدداق وددورد کدده چنددان نیددز ایهددانی و وعندوی
 از بسدیاری کده ایدن ازگذشدته  اندد# بوده گونده ایدن نیدز ؟ع؟آدم حضرت تا و بوده خداپرست و ووحد
 از آندان از برخی بلکه و الهی بزرگوار پیغهبران از ؟امهع؟اسهاعیل و نیابراه حضرت نوح# وانند آنان

 "(9 :5;46ی وحالتی#رسولباشند) وی اولوالعزم انبیای
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 . حیات ووعود3
 و وصدطفی و آن ووعدود را# بدزرو و شدکوههند را حضدرتتولدد  زیدارات# و ادعیده در کلی طور به

کننددده  فددرازی# در د"ان الهددی دانسددته ۀبرگزیددد و وجتبددی  وتعددال در خدددای بدده شددهادت حددال دردعا
 گوید: وی ووعود جناب وورد

ّع  ْشَه
َ
ّنَ  أ

َ
ک اَ   أ ا كَمَ   َو  َصغحراً  اْصَطّضَ    ََ وَوهع  َل لع ََ  َو  كجحراً  عع دوتع  َّل  َحدّ     ّنَ  َتْدطد ع  َحدىّت  َاع
ْدَت  وِت) َو  انْجِ اغع  .(۴۴۴ :ق۴۴۴۷ ،حبالّطَ

کننده  دعا# از فراز این در دغر و کدودکی و تولدد دوران ههاناز  ووعود# که دهد وی شهادتدعا  صک
ی حضرت از بددو تولدد ووعدودی الهدی ناویدده عنی؛ خداوند بوده استۀ برگزید و انتخاب سن وورد

که ایدن  گذاشته است و از ههان زوان وورد توجه خدای وتعال بوده است  شده و پا به نشئۀ دنیا 
 نی؛ بندابراکدن شدود و طداغوت ندابود و ریشده جبدت کده بده دسدت ایشدان# نووعود زنده بهاندد تدا اید

 دعدددا از فدددرازی در کددده ایدددن  کهدددا اسدددت# شدددکوههند و وتعدددال بدددزرو خداوندددد نیدددر ایشدددان از والدت
 خوانین: وی

...) َجّ َ  هع ّع  1(.۴۴۴ :ق۴۴۴۷ ،حبَووِل
 . الطاف خاص الهی به ووعود4

 والدتدی ووعود# والدت #؟مهع؟وعصووین انهه یاراتز و ادعیه گواهی به شد اشاره که طور ههان
بدده  اسددت# الهددی بددوده والنکدده وتعددال و خدددای خدداص توّجدده وددورد و عیددین و شددکوههند و وبددارک

دلیددددل حقیقددددت وجددددودی بلنددددد اوددددام در عددددالن# از وجهددددون اخبددددار در خصددددوص والدت حضددددرت 
کلدی والدت اودام# اسدتفاده وی ؟ع؟وهدی کده والدت و به طور  غیدر از والدت وتعدارف ایشدان  شدود 

گددر چدده بدده صددورت بدددن ظدداهری  بشددری بددوده و ظهددور و طلددوعش بددرخالف ورسددوم خلددق شددده# ا
دنیوی جلوه نهدوده و بدا سدایر وخلوقدات# شدباهت بده هدن رسدانده و وانندد آنهدا وضدح حهدل شدده 
اسددت# لکددن آن بددرای وصددلحتی بددوده# چددون بددرای ههچددون وجددوداتی# تجلّیددات و عددوالهی وقددّرر 

 از بسدیاری زیدارات و ادعیده در رو  ایدن گدر شددند و از آن عدالن# جلدوه ۀو در هر عدالن بده نحدوگردیده 
 را ووعددود الهدی بده خدداص توجهدات و اسدت رفتدده ویدان بده سددخن ووعدود# الهددی بده خداص الطداف
 خوانین: وی دعا فرازی از در که اینکها  است# ساخته نهایان
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هشژپو مهدیاه وی

هع  وِب  ِوَن  َعَصْمَتهع  َو  غحجَ عب طضحتهاص َو  لاضسَ استخلصته الذی عجّک َفِ ّنَ نع  َو  الدّذع
ْجِ   ِوَن  طارته َو  العحوب ِوْن  حراته َنِ ) ِوَن  وسلهته الّرِ َّّ  .(۸۴: ق۴۴۴۸  ،كضعهال

 ویدان از و اسدت گردانیدده خدالن خدود بدرای را وتعدال# ووعدودخداوند  جهالت# این گواهی به
 و داده قددرار وعصددوم را او و دانسددته خددود نیاودد #غیددب اسددرار بددر را او و اسددت برگزیددده او را بندددگان
 شیعه با استناد به آیاتی وانند: ؛ واست داده قرار ناپاکی از طاهر و عیوب از وبرای را ایشان

ْذِهَ   ّع اَ ّع ِلکع ی ِر ا خع ْن َتْطِاحرا ِإََنّ َركع َطِاّ ْهَ  اْلَدْکِت َو خع
َ
ْجَ  أ نع الِرّ  (؛۳۳)احزاب:َعْنكع

گناه را از شها اهلخوا وی خداوند کاوالم شها را پاک سازد هد پلیدی و  کند و   "بیت دور 

 و اواوددت رخددی از اصددول بنیددادین وددذهب تشددیح وانندددب ادعیدده فرازهددایی از و نقلددیۀ ادلددو نیددز 
 خته است"را استوارتر سا ؟مهع؟بیت اهل عصهت
 است: آوده دیگر فرازی در

كهدددا اْنَتَعْدَتدددهع لعلهدددَ َو اصدددطضحت دددّنَ  هع ْلَتدددهع الّلَ ه  مکدددَ َو َخَصْصدددَتهع  عرفتدددَ َو َجّلَ
دهع لاضسدَ َو  حکتده باعهتدَ َو غذیتده ِبمکتدَ َو اْخَتْرتع بكراوتَ َو غ حته حرمحتدَ َو ر

َتدهع  ...اجتجحته لجأسَ َو اأتلحته لقّسَ  ّعَ دا حع ِة َتْظَهدرع ِاَ َُ ّنَ َصّ ِ علحده َصد هع
 ،حدب)الّلَ

 .(۴۴۸ :ق۴۴۴۷
الهدی  علدن و حکهدت برگزیدده ایشدان کده اسدت ایدن فرازهدا# این رووعود د الهی به خاص لطف

 نعهدت و رحهدت وهّلو از را او و فرووده عنایت اختصاصی وعرفت ووعود# خداوند به که نیا است؛
 و ادعیدده گددواهی بدده بنددابراین؛ اسددت کددرده اختیددار و انتخدداب خددویش یبددرا را او و گردانیددده خددویش

که  ویدژه الطداف و خداص توجهدات ودورد ووعود رسیده# وا به ؟مهع؟وعصووین انهه از زبان زیاراتی 
 او بددده را خدددود بزرگدددواری و کراودددت لبددداس و نهدددوده وشدددیت او بدددهخداوندددد  اسدددت" الهدددی قرارگرفتددده

 وحکددن هددا دل در را ووعددود وحبددت و کددرده القددا را خددود برداری فروددان وحبددت او دل بددر و پوشددانده
گردانیددده اواوددر قیددام بدده ووفددق را حضددرت و داده رقددرا بندددگان پناهگدداه را ایشددان و گردانیددده  الهددی 

 خوانین: وی ادعیه از عباراتی در که اینکها  است#
دددّنَ  هع ْحَتددداِج  أمحتدددَ إ  الضقحدددر عجدددادک ِودددْن  ِحاْلِقْسدددِ   اْلَقددداِئع  َو  إلحدددَ الدددّاع  َو  الّلَ  إ  اْْلع

َحدِت  ِإْذ  طاعتَ عب وعونتَ
َ
هع  َو  باعهتدَ َد َتدهع  أ ْلَدْسدتع

َ
  أ

َ
 علحده  لقحدت َو  كراوتدَ ْثدَواب  أ

ِة  ّدَ هع  َثَدَت  َو  طاعتَ َُمَ تع
َ
وِب  ىف َوْطأ لع ْقَتهع  َو  ُمجتَ ِوْن  اْلقع دا للقحدام َوّفَ ْغَمدَ   ِِبَ

َ
ْهدِ   فحده أ

َ
 أ

دددددْن  َناِصددددراً  َو  عجدددددادک ملظلددددوم َوْضَ عددددداً  َجَعْلَتددددهع  َو   ودددددرک َوددددْن  َزَواِنددددِه   َناِصدددددراً  یددددّ َّل  ِْلَ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 2.(۶۶8 :ق۴۴۴۸  ،كضعه)1غحرک
گی شناخت ب(  و زیارات ادعیه های شخصیتی ووعود در جایگاه و ویژ

 و وقددام و شخصددیتی ُبعددد شددناخت ووعددود# بدده نسددبت وعرفددت و از ابعدداد شددناخت یکددی دیگددر
 ُبعددد شددناخت بددا ووعددود بدده نسددبت شددناخت و وعرفددتاصددل  اسددت" ایشددان کارکردهددای و فضددانل

 شددناخت کنددار در ایددن راه شخصددیتی زا ووعددود شددناخت بددا و آیددد وی دسددت بدده ایشددان شخصددیتی
 و حضدرت صدفات وعندایی بررسدیبدا  شدود" وی تدر کاودل ووعدود بده نسبت انسان وعرفت شخصی#

 ایدن و از تشدریح و تکدوین عدالن در حضدرت هدای نقدش و اثدرات و ووعود به وعرفت جایگاه بررسی
 وعرفدت برای راه و شود وی هویدا وعرفت# طالب برای ووعود شخصیتی ُبعد از هایی جنبه قبیل#
 "گرداند وی ههوار اوام# به نسبت بیشتر

 . جایگاه وعرفت به ووعود1
کرم پیاوبر از وسنی شیعه کتب وتواتری از روایات در  است: شده وارد ؟ص؟ا

 (؛۴8۹ ،۲ج :ق۴۳۹8 )احن باحویه،َوْن واَت َو ََلْ یْعِرْف إواَم َزواِنِه َواَت ِوحَتًة َجاِهِلحة
که بهیرد هر که اوام زوانش را نشناسد# به ورو جاهلی ورده است فردی   "در حالی 

 انسدانی# چندین برای جاهلیت# ورو با است وساوی اوام به نسبت انسان وعرفت عدم یعنی
 و دهدد ودی دسدت از آخدرت و دنیدا در را خویش سروایه ههه اوام# به نسبت وعرفت عدم با انسان

 کدرده علدت هبدوس آن بده زودین روی بدر زنددگی بدرای و بود شده خلق آن خاطر به که هدفی آن به
 از است# اوام به نسبت وعرفت گرو در آخرتی الهی و های وعرفت سایر که چرا رسید بود# نخواهد

 نسدبت حقیقدی و وعرفت آخرت به نسبتوعرفت  نبوت# و نبی به وعرفت خدا# به وعرفتجهله 
 خویش" به

 خوانین: وی آن اههیت و واما وعرفت ووضون به نسبت زیارات و ادعیه در 

                                                        
که تنها به سوی تو فراوی» "1 کسی را  زندد و  خواند و از بین بندگانت برای برقرار عدل و داد دست بده قیدام وی بارالها ههان 

کده ابتدداءم نعهتدت را بده او داند  خود را نیازوند رحهتت وی کسدی  کهد  تدو بدرای فروانبرداریدت دارد ههدان  و احتیاج بده 
کراوددت و بزرگددواری خددود را بددر کددردی و لبدداس هددای  او پوشدداندی و دوسددت داشددتن فروانبرداریددت را بددر دلددش  ورحهددت 

کدردی بعضدی از دسدتورا افکندی و از روی وحبتت جایگداهش را در قلدب گردانیددی و ووفدق  کده ودردم هدا وحکدن  تت را 
کرده گریزگاه و پناهگاهی برای بندگان ستهدیده زوانه از انجاوش خودداری  کده  اند انجام دهد و او را  کسدانی  ات# یداور 

 "«اند# قرار دادی جز تو یاوری نیافته
 "7 وستیپ "2
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هشژپو مهدیاه وی

فین أسدوَلَ  فین َنضَسَ ََل  عِرف أسوَلَ اللان عّرِ عّرِ فین َنضَسَ ف ّنَ إن ََل تع ن َعّرِ اللهع
فین  عدّرِ دَ إن َل تع فین حعتدَ َف ّنَ ن َعّرِ َتَ اللهع ّعَ فین أسوَلَ ََل  عِرف حع عّرِ َ إن ََل تع

َف ّنَ
عَتَ َضَلدلتع َعن دیین  .(۵۴۲ ،۲ج :ق۴۳۹8 )احن باحویه،حع

گددر خدددایا کدده اسددت شددده تصددریح شددریفه دعددای ایددن در از  نشناسددانی# وددن بدده را حجددت و اوددام ا
 حجدت و اودام بده وعرفدت شدد# یعندی خدواهن گهدراه دیدنن در و شوم وی وحروم نبّیت و تو وعرفت

خداونددد  از لددذا باشددد" وی گددرو آن در انسددان شددقاوت و سددعادت و هاسددت وعرفددت ههدده الهددی# وحددور
 نعهددت شددکر کدده چددرا گردانددد# وددا نصددیب را ووعددود وعرفددت توفیددق کدده کنین وددی درخواسددت وتعددال

 شود: وی وحقق اوام وعرفت توفیق خداوند سبحان با
ّنَ  لَ...ئ س

َ
 (.۴8۷ :۴۳۸8 عاوب،ملعرفته) التوفحق ىف نعهتَ شكر توزعین أ

در  انسدان دیگدر های وعرفت تنها نه که است ای گونه به و اوام حجت وعرفت وحوری نقش
 ادعیده در که طوری به است# وعرفت این به وابسته نیز انسان اقوال و اعهال است# بلکه آن گرو
قدرین  که صورتی در ها انسان اقوال و ووعود والیت بر وتوقف و ووقوف ها# انسان اعهال زیارات و
 یابد: وی وقبولیت و اعتبار باشد# اوام اواوت با

وَفددةع  اأْلَْعَمددالع  ْقددَواِل  َو  وّلیتددَ بعدد َوْوقع ْعَتَدددَرةع  اأْلَ  اْعَتددَرَف  َو  حوّلیتددَ جدداَء  َوددْن  ح واوتددَ وع
ْعَماِلدِه  ِقْدَلدًة  ح واوتَ

َ
َقةع  َو  أ َّ ْقَواِلدِه  َصد

َ
َلداَعفع  أ َسدَناتع  َلدهع  تع  َو  السدحئات َعْندهع   حد  َو  اْ َ

ّلَ  َوْن  َل  َو  وعرفتدَ َعدْن  َز َّ كجده غحدرک بدَ اْسدَتْد یده ىف عدب اِ      الاداأ و َل یقجد  لده واخر
 .(734 :تا ىب )حب،عهُ

 قبولی وحورینقطه  ووعود# وعرفت و اواوت به اعتراف که آید وی بر دعا این عبارات ظاهر از
 وعرفددت زوال وقابددل در و انسددان خیددری بدده عاقبددت و آوددرزش ووجددب و اقددوال تصدددیق و اعهددال

 "است شدن عذاب آتش اسیر و اعهال قبولی عدم با ووعود# وساوی
وتعدددال  خداونددد کددده راهددی از تنهدددا ووعددود# و حجدددت و اوددام حقیقدددی وعرفددت کددده اسددت وسددلن
 و توجده راه از ظداهری و بداطنی وعرفدت کسدب آن شدود و وی حاصدل انسدان برای نهوده وشخن

 گفتددار و قددرآن یعنددی وحددی ونددابح از اسددتفاده و ؟مهع؟وعصددووین انهدده و خداونددد بددا وارتبدداس توسددل
 دادن سدالم حدین در زیدارات و ادعیده بندابراین در باشدد# وی زیدارات و ادعیه و یاتدر روا ؟مهع؟انهه
   ین:نگو اوام وی ووعود و به

مع  َُ د دا عرفدَ ودْن  َسدُم علحدَ الّسَ ْنددَت  الدىت نعوتدَ ِحدَدْع    نعتدَ َو  ا ع  ِحدِه  عرفددَ ِِبَ
َ
 أ

ْهِلَها
َ
 .(487 :ق۴۴۴۸  ،كضعه)َفْوَقَها َو  أ
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 خداوندد تدو را وعرفدی که ای گونه آن شناسد وی را تو که است کسی مسال شها به ون دادن سالم
 کند: وی کیدأوعرفت# ت نون ههین به دیگر عبارات در و است شناسانده و

مع  َُ ْظَهرَ  حنی املتقل  اِ   َوْجَه  یا علحَ الّسَ
َ
دا عرفدَ وْن  َسُم   ِعَداِدِه  أ  َو  إلحده ِحدِه  تعرفدت ِِبَ

ْنَت  الىت نعوتَ ِحَدْع    نعتَ
َ
ْهِلَها أ

َ
 1(.۴۳۷ :ق۴۴۴۷ ،حبَفْوَقَها) َو  أ

 ارتباطی اوام با عالن اتیخصوص .2
کتداب و سدنت  ؟جع؟عقلی و نقلی# اودام زودانۀ بنابر ادل کده ههدان ووعدود خداوندد وتعدال در 

 باشد" فی  خداوند به ههه وخلوقات وی ۀواسط است#
کدده ووعددود جهانیددان نیددز وی هسددتی بددا خداونددد عددالن ۀ رتبدداطی ههددباشددد تنهددا پددل ا اوددام عددالن 

 است# هن در قوس نزول و هن در قوس صعود"""
کدده حضددرت ووعددود بددا خدددای وتعددال و ؟جع؟ در ایددن بخددش نهوندده ای از پیوندددها و ارتبدداطی 

 شود" و زیارت بررسی وی ادعیه زبان از عوالن هستی دارد#
 خالق اوام و

 هدن و خدالق بدا اودام ارتبداس کنندده بیدان هدن هسدتی# خدالق با ؟جع؟زوان اوام و ووعود رابطه
 ؟مهع؟وعصدووین انهده زیدارات و ادعیه بررسی با است" جناب آن شخصیتی ابعاد از ُبعدی نهایانگر
 خدالق و اودام بدین فضدانل و وقاودات و صدفات حیدث از ناپدذیری تفکید  رابطده که شود وی وعلوم
 "خداستۀ بند اوام که این اال ندوا نهی خالق و اوام بین فرقی که طوری به دارد وجود هستی

 #اهلل ةخلیفدد اهلل# ولددی الهددی اسددت# ووعددود کدده ؟جع؟زودداناوددام  زیددارات# و ادعیدده گددواهی بنددابر
ذن أودددراهلل# ولدددی اهلل#ةحجددد اهلل# عدددین ندددوراهلل# اهلل# لسدددان

ُ
 ایدددن از کددددام هدددر" باشدددد وی"""  و اهلل أ

 است" ودووع برای کهاالت و فضانل و وقاوات دریایی از عناوین#
دنع  َو  بقسدطَ اْلَقاِئع  َو  لسانَ َو  خلحضتَ َو  ولحَ َعْن  اْدَفْع  َو . ۴ َعّظِ درَ  َو   روتدَ اْْلع َعّدِ  اْْلع

اِطِق  َو  عاَ اِظَرِة  عحاَ َو  ِبمکَ الّنَ ّع  َو  السداوعة  ذندَ َو  الّنَ  حعتدَ َو  عجدادک َشداِه
ِّ  َو  خلقَ عب َعاِه  (؛۴۲۶ :ق۴۳۹8 طاعتَ)حب، ىف املعهتّ َو  سجحلَ ىف اْْلع

گویای خودت و قیام کن هر شری را از ولیت و جانشین و زبان  بده عددلت و  ۀکنندد خدایا دور 
گوینددد ۀکننددد حروتددت و بیددان ۀدارنددد بددزرو احکاوددت و چشددن بینایددت و  ۀاز جانددب خددودت و 

گددددواه بندددددگانت و حجددددت تددددو بددددر آفریدددددگانت و جهادکننددددد  در راهددددت و ۀگددددوش شددددنوایت و 
 ت و پیرویت"کنندۀ در اطاع کوشش
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هشژپو مهدیاه وی

ّنَ  .۲ هع  (؛۲۶۵ ،۹۹ج :ق۴۳۸۷ سراجَ)جملیس، َو  نوأک عب َصّ ِ  الّلَ
 نورت و چراغ روشنی بخشت درود فرست" ۀبر آن جلو خداوندا

ِق)حب، ضحاؤک َو  املتألق . نوأک۳ ْ ِر  (؛۲۴۸ :ق۴۳۹8 اْْلَ
 خشان تو و روشنایی تابان توست"خدایا او )حضرت وهدی( نور در

ّنَ  .۴ هع ّقِ   سئلَ ا  الّلَ  محدع عدب ِحدِه   عاتدین ِإّّلَ  ؟ع؟الزوان صداح  حعتدَ َو  ولحدَ ِِبَ
 (؛۶۳ تا: ىب  ووری)وّ ،

کده  ودی از تدو درخواسدت؟ع؟ الزوان به حق ولی خود و حجتت حضرت صاحب خداوندا کدنن 
 "اوور یاری فروا ۀورا در هه

ْورِ  َو  .۶
َ
 (؛۴۴۸ :مهاناِ ) أ

 ان الهی است"او ولی و سرپرست اور و فرو

 (؛۳۴8 :مهانبَ) اْلَعاِجِذ  َعجّک .۷
که به تو پناه آورده است" ایخدا  او )حضرت وهدی( بنده ای توست 

که در این فرازها باتوجه به صفات و ویژگی الهدی  ووعود که ؟جع؟زوان اوام بیان شده هایی 
ر و َویهر و الهی وصفات اسهاء تهام است# جاوح ونتیران و اوید  فدی  باشد وکانال  ویاهلل ُویهک
 1"الهی است فیوضات تهام

 بین خالق و وخلوق ۀاوام واسط
 زیدارات و ادعیده در کده اسدت ایشان بودن فی  واسطه ووعود شخصیتی های ویژگی جهله از
 وحدوری نقدش کده اسدت اوام# وقداوی فی  وساطت وقام" است شده اشاره وقام این به وفور به
 بدر کده ادعیده از برخدی این " دارد هستی عالن وخلوقات با تعالو خدای ارتباس فهن در کلیدی و

 "شوین وی وتذکر را دارد اشاره اوام فی  وساطت وقام
 خوانین: وی دعا از فرازی در

مع  َُ هع  یا علحَ الّسَ ْ ِضِه  ىف اِ   َحّعع
َ
مع  أ َُ مع  َخْلِقِه  ىف اِ   عنی یا علحَ الّسَ َُ  یدا علحدَ الّسَ

وَن  ِحِه  یتّی الذی ا ع  َنّوَ َ  ّع ْهَت  .(۳۷ تا: ىب ،حبامل وانی) َعْن  ِحِه  یضرج َو  اْْلع
 و خلدق بدین در خدداچشهان  زوین# روی بر خدا حجت عنوان به ووعود به دعا عبارت این در
 در و دهین وددی اسددت# سددالم وددتونین و شدددگان دسددتگیر هدددایت و کننددده هدددایت کدده خداونددد نددور

                                                        
 ": وستیپ "1
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 ین:نگو وی بلق جهله به وشابه عبارت
َک َعدَب  ِّ ََ َو شداِه ََ ىِف  أِضد ََ َو َخِلحَضِت ََ َعَب َخلِق ِت ّعَ ََ ... حع ّنَ وَصّ ِ َعَب َوِلّکِ اّللهع

 .(۸۴ ،۹۴ج :ق۴۳۸۷،جملیس؛ ۲۷۷ :ق۴۴۴۴ ،طو )ِعجاِدَک 
 حجدت کده ووعدودی بدر کنین ودی فرسدتادن درود تقاضدای خداوندد از نیدز دعدا از عبدارت این در

 بندگان او" بر شاهد خداست و زوین در اوست ۀخلیف و خلق خداست بر
 خوانین: وی نیز زیارات و ادعیه دیگر عبارات در

مع  َُ ِدِه  ىف اِ   بقحة عب الّسَ َُ هع  َو  ِح تع  (؛۴۹۷ :۴۳۴۹ِعَداِدِه)كضعه ،  عب َحّعَ
ا بدر الهدی( در ولد  و بدالد خددا و سدالم بدر حجدت خدد ۀاهلل)حجت باقیدةسالم بر حضرت بقید

 "بندگانش

مع  َُ ةع  یا علحَ الّسَ ّعَ َماِء)احن وك ، َو  اأْلَْ ِض  ىف ِوْن  عب اِ   حع  (؛۲8۳ق: ۴۴۴8 الّسَ
 "سالم بر تو ای حجت خدا بر تهام خلق آسهان و زوین

اِظَرِة  عحاَ یتَ)طو ، ىف الّنَ  (؛۴8۹ :ق۴۴۴۴ حر
 حضرت وهدی چشن بینای تو در ویان بندگانت است"

دِة  علدهین اِ   َصدَلَواتع  املادّی ا عه اْلَقاِئع  َو  ِئَّ
َ
َعدِ   َو  املد وانی أ ْلدِق  عدب اِ   حع  َو   معدنی اْرَ

ِة   مئتَ ِئَّ
َ
)جملیس، هّی أ ْحَرا ع

َ
 (؛۳۵۹ :ق۴۳۸۹ أ

)یدددازده اودددام( و پیشدددوای قدددانن حضدددرت حجدددت بدددن الحسدددن الههددددی اواودددان وتوندددان و 
کده پیشدوایان راه هددایهای خدا بر جهیح خلق و اواوان تو ه حجت ت ستند ههان عزیزانی 

 و خوبان و نیکوکاران عالهند"

ًحدا ِحداِ   أضدحت دِة  ...َو  بعددب ...َو  ِر ّعَ دًة  ِحاْ ع ِئَّ
َ
ددّنَ  أ هع ددِة)كلحین، اْلَقداِئع  ولحدَ الّلَ ّعَ  :ق۴۳۶۵ اْ ِ

 (؛۵۴۷ ،۲ج
حجت  و حضرتکه حضرت علی"""  که خدا پروردگار ون است و این راضی و وعتقدم به این

 بن الحسن اواوان ون هستند"

 بده نیر که ای جنبه ی  دارد: جنبه دو عالن# ووعود که است این از حاکی عبارات فوق#ۀ هه
 بددین در خدددا بینددای چشددهان جندداب# آن داردو خلددق سددوی بدده نیددر کدده ای جنبدده و دارد رب سددوی

 "باشد وی بندگان و قخل بر خدا خلیفه و زوین و خلق# آسهان تهام بر خدا حجت بندگان#
 حضدرت که این خوانین# وی صراحت به زیارات# و ادعیه عبارات از بعضی است# در شایان ذکر

 نصدب و اراده به است گرفته قرار وا بر ووالی و سید و حّجت و خلیفه ولی و و # اوام؟جع؟ووعود
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هشژپو مهدیاه وی

 خوانین: وی انتصاب این خصوص در ندبه دعای در" است اهلل بوده
ّنَ  هع نع  َو  الّلَ ذاً  َو  َعَصدَمهع  َلَندا َخَلْقَتدهع  باجحَ َو  بَ املذكر ولحَ ا  التائقون عجحّک ََنْ َُ  َو  َود
هع  تع ََقْ

َ
َعاذاً  َو  َقواواً  َلَنا أ ا لله وانی َجَعْلَتهع  َو  وع َواوًا) ِوّنَ

َ
 .(۴۴۶: ق۴۴۴۷ ،حبأ

 ین:نگو وی دیگر دعای درو 
دددْن  هادیدددا َجَعْلَتدددهع  َو   حدددنی القلدددایا َفْصددد ع  َو  بعدددّلَ الدددّخن دیدددان َو  َخلقددد ِودددْن  ِشدددْجَت  ِْلَ

 .(۴۴۸: مهانعجادک)
 واژهلدذا  اسدت# فدی  وسداطت وقام دارای ووعود و زیارات# ادعیه از زیادی عبارات گواهی به

کددالم بزرگددان دینددی# بسددیار بدده چشددن وی «فددی  واسددطه» و  ادعیدده از روایددات و ۀخددورد و برگرفتدد در 
هدایی اسدت  ی وتقّدم و وتأخر این واژه وحل آراء و نیرات و دیدگاهکالم علها در باشد" زیارات وی

کدده نسددبت بدده جایگدداه و نقددش واسددطه فددی  در عددالن بحددث شددده اسددت" بزرگددان دیددن نخسددتین 
که بر حقیقت وحهدی تطبیق شد را#  گویندد: ایشدان  خوانند و وی وی« واسطه فی »صادر عالن 

# تهدام توسدالت و «قدوس صدعود»# یعندی در باشدند واسطه فی  در قوس نزول و قوس صدعود وی
کدده از وخلوقددات عددالن بدده وبدددأ وتعددال وی دریافددت هددا و درخواسددت واسددطه »توسددط رسددد#  هددایی 

کده « قوس نزول»گیرد و ههچنین در  صورت وی« فی  تهدام فیوضدات وعندوی و علهدی و ودادی 
 گیرد" وی صورت« واسطه فی »از وبدأ وتعال قرار است به وخلوقات عالن برسد# توسط 

که از خداوند وتعال صادر وی« قوس نزول» ندازل  ؟مهع؟شوند# توسط انهه یعنی تهام فیوضاتی 
واسدطه بدین خداوندد و  ؟مهع؟بیدت رسند" اّودا در قدوس صدعود نیدز اهل شده و به بقیه وخلوقات وی

سدوی  هدای آندان را نیدز بده ها# باطن و جان ووجودات دیگر هستند# ایشان عالوه بر اعهال انسان
کدده خداونددد پروردگددار سددوق وی بدده آنهددا عطددا فروددوده اسددت# ههددین  دهنددد" یکددی از وراتددب والیددت 

هاسدددت" در بددداطن دنیدددا و در پشدددت پدددرده# نفدددس تهددداوی  ناوالیدددت داشدددتن بدددر بددداطن و جدددان انس
تددا  و از طریددق ایشددان بدده سددوی خداونددد وتعددال در حرکددت اسددت ؟مهع؟بیددت ها بدده دسددت اهل انسددان

که ههه انس  ها و ههه ووجودات به سوی پروردگار رجون نهایند" انروزی 
کده خصدلت فدی  و هسدتی ؟مهع؟وساطت فیضی انهه بخشدی  اوالم دانهی و ههیشگی است چرا 

 ۀههد ۀخداوند وتعال عین ذات او و ههیشگی است؛ ثانیام این وساطت به صورت عام در برگیرندد
اسطه در دوام و بقاء هستی# واسدطه در باشد ازجهله واسطه در آفرینش عالن# و انوان وساطت وی
هددا# واسددطه در ایجدداد قابلیددت و حددوانج و نیدداز وخلوقددات و واسددطه در رسدداندن  دریافددت ظرفیت

 فیوضات وعنوی و علهی و وادی وخلوقات"
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کردارشدان ؟مهع؟واسطه در ایجاد قابلیت# یعنی انهۀ وعصدووین گفتدار و  کده برگرفتده از وحدی  بدا 
کنندد تدا در نتیجده# قابلیدت دریافدت وراحدل بداالی فدی  و  راهنهدایی وی است بنددگان را ارشداد و

گدداهی از راه تصددّرف در نفددوس انجددام  کننددد" ایجدداد و اتهددام قابلیددت ایددن ارشدداد  تددداوم آن را پیدا
 "(;45# 5ج :>:46 شود)ربانی# وی

ارد شدده از ایشدان# تعبیدرات فراواندی و نقل شدده ۀو ادعی ؟مهع؟بیت در آیات قرآن و روایات اهل
کده ایشدان  باشد و این به عنوان نخستین صادر وی ؟مهع؟بیت که ناظر به وقام وساطت فی  اهل

که شایستگی دریافت بالواسط در ورتبه کده  ۀای قرار دارند  فی  را دارا هسدتند و سدایر ووجدودات 
اندد و  فتدهگر قدرار در طول والیت خداوندد و بده اذن اوسدت# که اند# تحت والیت آنها فاقد آن ورتبه

کاشانی# کسب فی  وی  "(876و  7:7# 4ج :6>46کنند)فی  
جددا بدده برخددی از ایددن دالنددل خدداص وارد شددده بددر وقددام وسدداطت فددی  ایشددان# اشدداره  در ایددن

 شریفه خداوند وتعال فرووده است:ۀ شود" در آی وی
ّحِه  ِخَذ ِإ  َر ن َخّتَ

َ
جر  إّّل َون َشاء أ

َ
ن َعَلحِه ِون أ كع لع

َ
سأ
َ
ًُ  قع  وا أ  (؛۵۷)فرقان:َسِجح

کسدی  گونه پاداشی از شها نهی بگو )ای پیاوبر( ون در برابر آن )ابالغ دین( هی  طلبن# وگر 
 که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند"

 و این آیه در دعای شریف ندبه با توجه به آیه ووّدت:
َة  َوَدّ ْجًرا ِإَّلّ اْْلَ

َ
ْن َعَلْکِه أ كع لع

َ
ْسأ
َ
ْ  َّل أ ىَب  قع ْر  ؛(۲۳)شوری:ِِف اْلقع

 داشددددتن دوست جددددز کنن نهددددی درخواسددددت رسددددالتن بددددر شددددها از پاداشددددی هددددی : وددددن بگددددو
 "( بیتن نزدیکانن)اهل

 چنین تفسیر شده است:
( ََ ََ ِإ  ِأضددَواِن ََ َو املسددَل ددنع الَسددِجحَ  ِإَلحدد وا هع  :۴۳۹8 ،حددب ؛۴۴۶ :ق۴۴۴۷ ،حبَفكددانع

۲۹۸). 
در جددای دیگددر از  تددو و طریددق رسددیدن بدده رضددوانت بودنددد" راه رسددیدن بدده ؟مهع؟بیددت اهل پددس

 :وارد شده است ؟جع؟اهلل ةحضرت بقی ۀههین دعا دربار
خددَن الَسددَد ع 

َ
ا أ ددهع اأَلوِلحدداءع ی ِإَلحددِه َخَتَوّجَ خددَن َوجددهع اِ  الددّذِ

َ
َوا أ دد  ی ِواددهع خع خددَن بددابع اِ  الددّذِ

َ
أ

هاِء  ِص  َحنَی اأَلأِض َو الّسَ ّتَ  .(۳8۲ :۴۳۹8 ،حب ؛۴۴۶ :ق۴۴۴۷،حب) ااْلع
کندد بددا شدها شددرون وی کبیدره وارد شددده اسدت: هددرکس خداونددد را اراده   کنددد: و در زیدارت جاوعدده 
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هشژپو مهدیاه وی

ُکدددددن»  بک
َ
َراَد اهلَل َبدددددَدأ

َ
َلدددددی : »گدددددونین وی ( و5:5# 5ج :5>46 بابویددددده# ابدددددن«)َودددددن أ ُکدددددن ُیسدددددَلُ  ؤک بک
ضَوان  هی راه یافت"توان به رضوان ال به سبب شها وی و( 5:6 :ههان«)الّرک

کاول خداوند است وتهام ووجودات دیگر از فرشدته تدا جدن و بشدر و  کاول# ویهر فی   انسان 
َق » برند: سایر ووجودات به واسطه وجود او از انوار الهی فی  وی دهک ُرزک ُیهنک نیا و بک

َیدتک الدّدُ دهک َبقک َبَقانک بک
ددَهاُء  رُض َو الّسَ

َ
هک َثَبَتددتک األ ُوُجددودک گددر 695 :ق;474 ی#کفعهدد ؛;59 :>467 ی#عهددکف) ؛«الددَوری و بک (" ا

کهدا این نبودندد افدالک خلدق نهی ؟مهع؟و انهه؟ص؟ پیاوبر کده در حددیث قدسدی وعدروف آودده  شدد" 
ْفدداَل   َلددْواَلَ  »اسددت: 

َ
گددر ؛«َلَهددا َخَلْقددُت اأْل  آشددوب# کددردم)ابن شددهر شددها نبودیددد عددالن را خلددق نهی ا

 "(:54# 4 ج :>:46
ههددده  خلقدددت #؟ع؟دیثی بلندددد بددده اویرالهددددتونین حضدددرت علدددیدر حددد ؟ص؟ههچندددین پیددداوبر

 فرواید: وی کند و وخلوقات را وتوقف برخلق خویش وی
دددنع َوددددا َخَلدددَق  ّع َلدددْو َّل ََنْ َِ ددددَماَء َو َّل   آَدَم   ا ع   َخدددا َعددد ددداَ  َو َّل الّسَ دددَة َو َّل الّنَ ّنَ اَء َو َّل انْجَ دددّوَ َو َّل اْ َ

 (؛۲۶۲، ۴ ج :۴۳۹۲)احن باحویه، اأْلَْ ض
گدددر ودددا نبدددودین خداوندددد آدم و حدددوا و بهشدددت و جهدددنن و آسدددهان و زودددین را خلدددق  ای علدددی ا

 کرد" نهی

کاوله الهی# وجه اهلل است# یعنی  آنچه عرض شد# جاوح اسهاء و صفات الهی لزووام  بنابر وجه 
ر تاوۀ اسهاء و صفات الهیه وی  باشد" آن َویهر و ُویهک

کدَرام؛» :در تفسیر آیۀ ؟ع؟حضرت سجاد د  ُذوالَجداللک َو اؤل  ُکّلُ َودن َعَلیَهدا َفداَن َو َیبقدی َوجدُه َرّبک
کدددده روی آنۀ ههدددد گراوددددی  ذات ذوالجددددالل و وتنهددددا شددددوند# فددددانی وی ( هسددددتند)زوددددین افددددرادی 

 (# فروودند::5-59 واند)الرحهن: پروردگارت باقی وی
)مق ، َو ا ع ِواهع ی خع   (؛۳۲۳ق: ۴۴8۴ََننع َوجهع اِ  الّذِ

که وردم رو به سوی آن وی   "آیند وانین وجه خدایی 

 گونین: که در دعای ندبه وی چنان
)حب، هع اأَلوِلحاءع ی ِإَلحِه َخَتَوّجَ خَن َوجهع اِ  الّذِ

َ
 .(۴۴۶ :ق۴۴۴۷ أ

 فرواید: صاحب اورای هستی در توضیح این وعنی وی
که وعصووین گرچه بده ظداهر وی ؟مهع؟این وعنی وتید آن است  گداه ودرو آندان  یرندد اودا هدی و ا

واننددد وددرو سددایر وددردم نیسددت" پددس ههیشدده بدده رتددق و فتددق اوددور عددالن وشددغول باشددند و شددئون 
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کدار نیفتدد)نبوی  شدان حدواس و توجده و تصدرف گاه پایان نیابد و به ودرو شان هی  والیتی شدان از 
 "(473 :1331 قهی#

کدل اسدهاء است؛ جهالک « وجه اهلل»بنابراین شهود جهال حضرت# شهود کاول# جهدال  انسان 
اسددت از طریددق « اهلل»# شددهود جهددال؟جع؟بنددابراین شددهود جهددال حضددرت حجددت؛ الهددی اسددت

 1«"وجه اهلل»آن
 ووعود . پیوند وصایتی و والیتی3

 ووعددود شخصددیتی وعرفددت و شددناخت بدده ُونجددر کدده عددالن بددا حضددرت ارتبدداطی پیوندددهای از
 ادعیه گواهی " به باشد وی ؟مهع؟وعصووین انهه و یاءانب با ایشان والیت و وصایتی پیوند شود# وی
 و ؟مهع؟وعصددووین انهدده بددا ووعددود بددین خالفتددی و وصددایتی و والیتددی رابطدده یدد  وهدددوی زیددارات و

 باشد" وی وطرح وتعال خداوند
و بدده طددور  شددده وطددرح پیوندددهای بدده وربددوس ادعیدده از برخددی شددود وی سددعی قسددهت ایددن در 

 "شود بیان و وختصرذکر
 علدی َصّلک  َو » نهاید: وی وعرفی؟مهع؟ وعصووین انهه نهاینده و ولّی  را # ووعودادعیه از برخی در
) َو  وصدیه َو  اْلَحَسنک  ولی دهک ثک  بدر کده خدواهین وی خداوندد از عبدارت ایدن (# در775 :ق:474 ی#حلَوارک
" بفرسدتددرود  باشدد# وی ؟جع؟اهللةبقی حضرت که؟ع؟ عسکری حسن اوام وارل و وصی و ولّی 

 ذکددر # اول(الحسددن ولددّی )؟ع؟عسددکری حسددن از سددوی اوددام ایشددان والیددت وقددام کدده اسددت وشددهود
دداَلُم » خددوانین: وی دیگددر ای قطعدده" در اسددت شددده ددْن  الوصددی علددی الّسَ ُهددّنَ  َبْعددَدُه  وک  ولددی علددی َصددّلک  الّلَ

 این خداونددد خواسددته از جهلدده ایددندر  (#598 #>>ج: ق:;46 ی#وجلسدد«)وصددی  وصددی َو  ولیدد 
 دعداییدر  فرسدتد" درود #؟ع؟عسدکری حسن اوام ولدّی  یعندی «ولدّیش ولّی »عنوان به ووعود به که

داَلُم » خوانین: وی دیگر َل  َو  أنبیداء""" بقیدة ولدی یدا علید  الّسَ  #475ج :انهده«)الطداهرین خیدر  َوارک
پیداوبران  واندده باقی نهایندده و ولدّی  عندوان بده ووعدود بده شدریفه دعدای از قسدهت این (؛ در55>
 ولدّی  #؟جع؟زودان اودام حضدرت عدالن ووعدود کده آن حاصدل" دهین ودی سدالم؟مهع؟ بیت اهل یعنی
 "باشد وی ؟مهع؟وعصووین انهه و ؟ع؟عسکری حسن اوام

 شددده اشدداره ایشددان «وصدداّیت»وقددام بدده ادعیدده عبددارات از برخددی در ووعددود والیتددی وقددام از بعددد
کدده اسددت  َو  وصددیه َو  اْلَحَسددنک  ولددی علددی َصددّلک  َو » :شددود ویذکددر  هددا# فددراز ایددن از برخددی جددا ایددن در؛ 

                                                        
 "> وستیپ "1
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هشژپو مهدیاه وی

هک  ثک اَلُم »و  (775 :ق:474ی#حل«)َوارک ْن  الوصی علی الّسَ ُهدّنَ  َبْعَدُه  وک  وصدی َو  ولید  ولدی علدی َصدّلک  الّلَ
دددددداَلُم »فددددددراز  و (598 #>>ج :ق:;46 ی#وجلسدددددد«)وصددددددی   األوصددددددیاء وصددددددی یددددددا علیدددددد  الّسَ
 ووعددود# کدده اسددت نهایددان #ادعیدده از فددراز هسدد ایددندرعبددارات  (#8>7 :>467 ی#کفعهدد«)الهاضددیین

 گذشددته اواوددان وصددّی  ههچنددین و؟ع؟ عسددکری حسددن اوددام از وصددّی بعددد و خداونددد وصددّی  وصددی#
 "باشد وی

 ایددن کدده اسددت شددده اشدداره ووعددود «خالفددت»وقددام بدده #ادعیدده عبددارات از برخددی در ههچنددین
 حسددن اوددام جهلدده از و ؟مهع؟وعصددووین انهدده و خدددا خلیفدده ووعددود# کدده اسددت آن از حدداکی عبددارات
 وخلیفده خددا خلیفده عندوان بده ووعدود بده دعدا این فدراز در وثال عنوان به باشد# وی؟ع؟ عسکری

 دهین: وی سالم؟مهع؟ وعصووین انهه و ؟ص؟خدا رسول
مع  َُ دددد ْ ِضددددِه  ىف اِ   خلحضددددة یددددا علحددددَ الّسَ

َ
ددددوِلِه  خلحضددددة َو  أ ددددِة  آَحاِجددددِه  َو  َ سع ِئَّ  املعصددددوونی اأْلَ

 .(۴۳۷: ق۴۴۴۷ ،حبنی)املاّخ
 حسددددن اوددددام از بعددددد جانشددددین و خلیفدددده عنددددوان بددددهووعددددود  از دعددددایی# در راسددددتا ههددددیندر 

ُهّنَ » است: شده یاد؟ع؟ عسکری ْن  اْلَخَلُف  علی َصّلک  الّلَ هک  وک َواَم  َبْعدک
َ
 :ق4744 ی#طوس«)الهسلهین أ

 وشددهود ایشددان فددتخال بحددث در زیددارات و ادعیدده جهددالت ازآنچدده  (">65 :ق4747 #نعهددان ؛957
کده وی ؟مهع؟وعصدووین انهده و ؟ص؟خدا رسول خداوند وتعال و از ایشان خالفت وقام است#  باشدد 
دددهک »وانندددد ایدددن عبدددارت:  اسدددت# فدددراوان عبدددارات ایدددن دددالُم علیدددَ  یدددا َخلیَفدددَة اهلل َو َخلیَفدددَة آبانک الّسَ

 الهدادی اْلَخَلفک  َو  علی ْبُن  َحَسُن الْ  علی َصّلک  َو »فراز یا این  و (576: ق4747 ابن وکی#«)الَههدّیین
 ( و""";47 #6ج :ق7>46 ی#طوس«)الههدی
 دو شدد# وطدرح کده ؟مهع؟وعصدووین انهده و خددا از خالفدت و تیدوال وصدایت# وقام از غیر به اّوا
 و وراثدت وقدام  ید خدورد# وی چشن به ادیز زیارات# و ادعیه در ووعود برای نیز دیگر وقام عنوان
 بنددگان و؟مهع؟ بیدت وتعدال و اهل خددای خالصده و باقیهاندده عندوان بده ایشدان زا کده ایدن دیگری
 وارل ووعدود کده دهندد وی گدواهی زیدارات و ادعیده وراثدت# وقدام در؛ اودا شود وی یاد الهی# برگزیده

 وارل ووعدود# کده جهالتدی از جهلده دو" ابتدا باشد وی الهی انبیاء ههچنین و ؟مهع؟وعصووین انهه
دددداَلُم »شدددود:  وی ذکددددر اسددددت ؟ع؟عسددددکری  حسددددن اوام و ؟مهع؟انهددده َل  یددددا علیدددد  الّسَ  خیددددر  """َوارک

 َو  وصددددیه َو  اْلَحَسددددنک  ولددددی علددددی َصددددّلک  َو »فددددراز  و (5>5 #475ج :ق:;46 ی#وجلسدددد«)الطدددداهرین
ددهک  ثک  وارل عنددوان بدده ووعددود زیددارات# و ادعیدده از دیگددری عبددارات در ( اوددا775 :ق:474ی#حلدد«)َوارک
ْنَت »است:  شده قلهداد علن ورسلین وارل لهجه از الهی انبیاء

َ
ُة  یا أ دهک  کهدال بقیت َو  اهللک  ُحّجَ ْعَهتک  نک
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َل  َو  ددهک  َو  أنبیاندده َوارک ددْن  بلغندداه َوددا ُخَلَفانک َنددا وک ( و یددا در ایددن فددراز از دعددا: :89 :;:46 ی#وشددهد«)َدْهرک
اَلُم » دَة  َو  األوصدیاء آَثاَر  َوْوُجوُد  لدیه َو  األنبیاء وواریث ؤلیه الهنتهی""" علی الّسَ هک  اْبدُن  َو  اهللک  ُحّجَ  َرُسدولک
 "(;74 :ههان«)َوَقاَوُه  القین َو 

" در اسددت شدددهاشدداره  ورسددلین# انبیدداءو از ووعددود وراثددت وقددام بدده تصددریح بدده فددوق فرازهدای در
 ایشدان بده و شده اشاره ووعود علهی وراثت به ادعیه از برخی در خصوص به وراثت وقام راستای

 :گونین وی و دهین وی سالم نبوت و وحی علوم وعدن و ورسلین علن وارل وانعن به
مع  َُ ِن  یا علحَ الّسَ ِّ وِم  َوْع لع  .(۴۹۵ :۴۳۴۹  ،كضعهالاجویة) اْلعع

 انهدده و خدددا ۀخالصدد و باقیهانددده شددانیا ووعددود# بددرای شددده ذکددر وقاودداتۀ ههدد ودداورایاوددا  
گدددواهی قدددرآن# یگددداه باشدددد" وی خددددا برگزیددددگان و خددداص بنددددگان و ؟مهع؟وعصدددووین  ایشدددان بددده 

 شود: وی اهلل شهرده هاندهیباق
تع  ْن  َخْکر   اَ ِّ  َحِقَکّ ْ  ِإْن  َلكع ْنمتع ْ ِوِانَی  كع  (؛۸۶)هود:وع
 است" بهتر برایتان #(حالل های سروایه از)گذارده باقی شها برای خداوندآنچه 

گونی عبارات به خصوص این در  التدی اهللک  بقیده أیدن» خدورین: بروینیدز  زیارات و ادعیه در گونا
ددنک  َتْخُلددو اَل  ْتددَرُ   وک دداَلُم »فددراز یددا  و (767 :ق:;46 ی#وجلسدد«)الهادیددة اْلعک ددَن  اهلُل  بقیددة یددا علیدد  الّسَ  وک

ددددْفَو ک   انهدددده باقیهانددددده عنددددوان بدددده ایشددددان از گدددداهیو  (8>7 :>467ی#کفعهدددد«)الهنتجبددددین الّصَ
داَلُم » شدود: وی یداد الهی برگزیده ندگانب و؟ع؟ عسکری حسن اوام و؟مهع؟ وعصووین  یدا علید  الّسَ

ّرک  الخالنف بقیة َزاَلُة  الباقی التقی اْلبک  (";74 :ق:474 ی#حل«)اْلُعْدَواَن  َو  اْلَجْوَر  ؤَلک
ُبدددّوَ ک  ُسدددالَلةک » ههچندددین در ایدددن فدددراز بددده ایدددن وطلدددب اشددداره شدددده اسدددت: ْتدددَر ک  بقیدددة َو  الّنُ  َو  اْلعک

ْفَو ک   "(;48 :ق;474 ی#کفعه«)الّصَ
 ووعود . صفات4

 وعددارف فهددن بددرای وناسددبی بسددیار زیددارات# بسددتر و ادعیدده در شددده ذکددر صددفات بیکددران دریددای
 زیددارات و ادعیدده در فراوانددی صددفات طرفددی از باشددد" وی ووعودشناسددی وعددارف از شددهار بی و عهیددق
 وعدارف از قیانوسدیا کنندده بیدان خدود صدفات ایدن از کدام هر دیگر طرف از و شده ذکر ووعود برای

 ارانده کلدی و ای وقدوده بحدث ووعدود# صدفات جایگداه تبیین برای استزم ال است" ووعودشناسی
 شود:
 اسهاء و صفات الهی جاوع اوام،
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هشژپو مهدیاه وی

کلی و  که« اهلل»کلهه  جاوح جهیح اسهای الهی و وحیط به ههه آنها است# الزم است ویهری 
کدده آن َویَهددر# خلیفدد کددل هسددتی#  کانندداتوده و نسددبت بدده ههدده خداونددد بدد ۀجدداوح داشددته باشددد  و 

 است" و نزولههه فیوضات در قوس صعود ۀ احاطه و حاکهیت دارد و سرچشه
کلهدددات بزرگدددان دیدددن# بدددرای پیددداوبر و اواودددان# وقددداوی واال و حقیقدددت  در بسدددیاری از اخبدددار و 

دام جاوعیدت وق»# «وقدام نورانیت: »نیکن یوبه برخی اشاره  کهوجدودی بسیار بلندی اثبدات شده 
کاودل»# «وقام قطبیت عدالن وجدود»# «وقدام وساطت فی »# «أسهداء الهی أول »و « وقدام انسدان 
کده در« واخلق اهلل عدالن وجدود بعدد از ذات احددی#  و""" " این وقاوی است برای چهارده وعصدوم 

 برترین وقام است"
و بددا وقددام  ی اسددتتهددام أسددهاء الهدد جدداوح اوددام در وقددام نورانیددت بدده عنددوان اولددین وخلددوق#

کده علهدش َویهدر  این وانندد اسدت# اهلل# ویهدر أسدهاء وصدفات خددای وتعدال ویهریت تام أسدهاء
که پروردگار وتعال بر هه ههان علن الهی است و واسوای خدویش# احاطده وعلدن حضدوری  ۀگونه 

کدده َویهددر تددام اسددهاء وصددفات  کاوددل بددر زوددان انددد یالهدددارد# آنهددا نیددز   ر ههددهبدد و وکددان# بددا احاطدده 
 ووجودات عالن# احاطه حضوری و علن حضوری دارند"

دیدن بده عندوان ید  فدرض وسدلن بده  و بزرگدانبا توجه به ادلۀ اثبات این وقام درعدالن# علهدا 
« صدفات الهدی»و « جاوح أسهاء»یو چگونگبیان اثبات عقلی ونقلی این حقیقت و اثبات ضرورت 

 "اند پرداخته
کاودل# بده اثبدات وجدود وسدتهر اودام در  اهلل طیب تجهله ورحوم آی از اثبات لزوم وجود انسان 

 پرداخته و اذعان داشته: ؟ع؟وعصوم
 علدن# قددرت و""" وانندد ی#تعدال حقوخلوقات# باالخن انسان# ویهر صفات و اسدهاء  ۀهه

هسددتند؛ ولددی هریدد  از ایددن وخلوقددات# بدده خدداطر وحدددودیت# وحددل بددروز و نهددایش برخددی 
کددده آن# اودددام  نهدددا تهام ۀپدددس ناچدددار بایدددد یددد  آینددد کهددداالت و صدددفات خددددا هسدددتند" باشدددد؛ 

 "(;65 :4696)طیب#است" پس او در هر عصری# ووجود است ؟ع؟وعصوم

ایدن روی  از اوام در وقام نورانیت به عنوان اولین وخلوق خدا# جاوح تهام أسهاء الهدی اسدت#
 است" اهلل# صفاتش# ویهر صفات خداوند وتعال  او با وقام ویهریت تام أسهاء

 دهین از ذکدر صدفات وختلفدی بدرای ووعدود بده ایشدان سدالم ودی بدا #ادعیه در فرازهای وختلف
هک الَههدّیین»: گونین وی جهله الُم علیَ  یا َخلیَفَة اهلل َو َخلیَفَة آبانک  (576ق: 4747 )ابن وکی#«الّسَ

و در ایدن عبدارت ( :76 :ق:474 ی#حلد«)السدالم علید  یدا ندور اهلل الدذی ال یطفدی» در این فراز: و
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 (784 #4ج تا: بی ی#ووسو)«االور صاحبالسالم علی  یا » :نیده یوگونه سالم  این
و زیدارات هسدتند"  ادعیده صفات بدارز ووعدود در« االور صاحب»# «نوراهلل»# «اهلل فهیخل»بنابراین

 گیرد" که در این قسهت از جهت وعنایی صفت صاحب االور وورد بررسی قرار وی
 راالو صاحب

که برگرفته از روایات وعصدووین باشدد# حقیقدت چهدارده  وی ؟مهع؟طبق فروایشات بزرگان دین 
کدده جداوح اسددهاء وصددفات الهدی و وحددیط بددر ههد« نددوری واحدد» ندور وقدددس#  عددوالن اسددت" ۀاسددت 

ایشددان در نددور واحددد# وحدددت در حقیقددت و ذات ایشددان اسددت# ولددی در وصددداق# خلقددت  وحدددت
گرنده ههد گدری وی هدای وختلدف# جلدوه آن نور در عوالن و زوانایشان وتعّدد بوده است و   ۀکندد و 

کهاالت از یکدیگر# کهاالت ههدیگر ویدارا آنها بدون انفصال این صفات و   باشد" ی صفات و 
و در عصدددر حاضدددر# وناصدددب والیدددت و اواودددت و حقیقدددت ندددوری# جلدددوه در ووعدددود# حضدددرت 

حاضدر# در وجدود  صدفات اواودان در عصدر ۀهددارد و این جلدوه# ظداهر اسدت و ه ؟ع؟الزوان صاحب
کرده است" ؟جع؟وقدس اوام زوان  جلوه 

گرچه تجّلیات ظهور انهده وعصدووین نتیجه آن گونداگون وتعدّدد و وختلدف  ؟مهع؟که ا در عدوالن 
 نور واحد هستند" حقیقت و است# اّوا ههه ایشان دارای ی  واقعیت و

کده فدوق عدالن اسدت بددون با داشتن چنان وقدام عیهدی وحقیقد ؟جع؟اوام زوان ت وجدودی 
کار دیگر باز دارد# ههد این کاری ایشان را از انجام   ۀکه از آن وقامک اعالی خود خارج شوند و انجام 

 شود" قبضه ایشان تدبیر وی عالن بإذن اهلل وأوره تبارک وتعالی# در
کنددد# حقیقددت ایشددان# ههددان نددور اسددت و از عدد الن ووعددود در هددر عددالهی بدده هرصددورتی جلددوه 

گرفتدده اسددت" ایشددان در عددالن بشددری# واننددد بشددر سددلوک وی کننددد# در عددالن  ولکددوت سرچشددهه 
 "(>44 :;;46)نهاوندی#شوند علوی# وثل والنکه سیر دارند و در عالن عقول وربی آنها وی

بندابراین چددون ظداهر شددریف او# در روح أعیددن او وطهدوس و وحددو شددده اسدت؛ واننددد قطددره در 
ف زودان روی تن  دریا؛ ازاین او# احکام ویژه دارد؛ وانند سایه نداشتن# از پشدت سدر دیددن و در اسدر

 "(;>7 :6;46)حاجی سبزواری#با بدن به وعراج رفتن
گرفتدده از حقیقددت نددوری ایشددان و از جددنس نددور اسددت و واننددد  ایددن تجّلیددات و ظهددورات# نشددأت 

ای  ایشددان# رابطددهشدعان خورشددید# رابطددۀ ظهددورات ایشدان در عددوالن وختلددف بددا حقیقدت وجددودی 
گیرنده است# ههان که اشعۀ خورشید از جنس نورخورشید است# ظهدورات  وستقین و نشأت  طور 

کنددد# از جددنس  کدده جلددوه  و تجّلیددات ظدداهری ووعددود نیددز در عددوالن وختلددف بدده هددر شددکل ظدداهری 
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هشژپو مهدیاه وی

 باشد" نوری و حقیقت اوام وی
ای  ن# بددا هددن رابطددهعددالن توسددط ایشددا رابطددۀ بددین ظهددورات حضددرت در عددالن و نحددوۀ تدددبیر

ی روشن شدن نحوۀ تدبیر عالن توسط ووعود# الزم است بددانین رابطدۀ ایشدان برا وستقین دارد"
 کرد" جوو توان جست ای است# این رابطه را در وقام و صفات حضرت وی با عالن چگونه رابطه

# اسددت« أوددر»اسددت# لددذا وقددام ایشددان در عددالن وقددام « االور صدداحب»# ؟جع؟عصددر حضددرت ولددی
که رابط یعنی ههان اسدت# رابطدۀ ووعدود نیدز در وقدام « کدن فیکدون»ۀخداوند با عالن# رابطد ۀطور 

کل عالن واّده# رابطد ال َلدُه الَخلدُق َو »اسدت" وقدام اودام# طبدق آیدۀ« کدن فیکدون»ۀواسطه فی  با 
َ
أ

وددر
َ
گدداه ؛«األ ام اسددت# وقدد« اوددر»هدددایت بدده  وقددام #(87)اعراف:کدده خلددق و اوددر بددرای اوسددت باشددید آ
که بگوید بشو# ویوقاو« اور» که وقتی   ۀرابطد»حضدرت بدا هسدتی#  ۀشدود# بندابراین رابطد ی است 

هدر  که های وتعدد است ینهنقبیل تعّدد نور شهس در آ گری اوام در عالن از جلوه است"« ایجادی
که اوام در آن به حسب وراتب آن قلوب# جلوه وی ینهنقلبی و چشهی ههانند آ  نهاید" ای است 

که اوام واسط آن از فی  هسدتند# حقیقدت ندوری اودام در ههده جدا و ندزد ههده وخلوقدات  ۀجا 
حضور دارد# پس هر جا ووجودی هست آن حضرت هن حضور دارند# چون حضور هر چیدزی ندزد 

الوجددود اسددت# پددس ههدده عددالن در وحضددر اوسددت# اّوددا ظهددور آن  واسددطه فددی # ضددروری و الزم
 باشد و ووعود حکین# عالن به آن است" ت ویحضرت بر وخلوقی خاص# به حسب حکه

کده خواسدت# تدن خدود را ایجداد و  بنابراین ووعود چون حاکن بر بدن خدویش اسدت# هدر وقدت 
کند" البته ایجاد و ظهور بدن توسط اوام به اراده ووصلحت ایشدان اسدت و اصدوالم اودام  حاضر وی

که َویَهر علن غیب خداوند است# از هه ؟جع؟زوان ه جا و ههه چیدز اّطدالن داشدته و از آن جهت 
گاهی دارد# کده وصدلحت بدانندد# خدود را  نیبنابرا به تهام ووضوعات خارجی آ هر وکان و زودانی 

 کنند" جا حاضر وی در آن
در وکانی از زوین# با حاضر و شاهد و ناظر بدودن ایشدان  ؟جع؟الزوان استقرار حضرت صاحب

کدده اسددتقرار ایشددان وربددو س بدده ظدداهر# وتناسددب بددا طبیعددت او اسددت و حاضددر و ونافدداتی ندددارد# چددرا 
 باشد" شاهد و ناظر بودن# وربوس به وقام نورانیت و حقیقت روحی حضرت وی

 . اثر و نقش ووعود در عالن5
 واسدطه را داراسدت و هسدتی وخلوقات و عوالنۀ هه بر الهیه کلیه والیت که این حیث از ووعود

 لددذا اسددت# الهددی اوددر ولددی و االور صدداحب و باشددد وی هسددتی عددالن و وخلوقددات بدده خداونددد فددی 
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 حیدث از وخلوقدات# و هستی عوالنۀ هه بر باطنی و ظاهری و تشریعی و تکوینی اثرات و ها نقش
 "دارد ظاهری و باطنی و علهی هدایت و دهی فی  و خلق
 از برخددی بدده اسددتناد بددا ووعددود های نقشدده و اثددرات از برخددی وختصددر صددورت بدده بخددش ایددن در
 و وعنددوی گدداهی و وددادی و ظدداهری گدداهی اثددرات و هددا نقش یددن" ا شددود وی بیددان زیددارات و هادعیدد

 " گیرد وی قرار بررسی وورد ووعود اثرات و ها نقش حیث دو از بخش این در که است واورایی
 بدرای آیندده و حال و گذشته در و وختلف عوالن در ووعود اثرات و ها نقشۀ احصاء هه حقیقتام 

کنده صورت به آنچه اوا است# غیروهکن بشر  ادعیده بده استناد با ووعود های نقش و اثرات از پرا
 شود" وی ذکر قسهت این در وختصر بسیار صورت به آید# وی دست به زیارات و

 ظاهری و وادی ووعود در عالن آثار ها و نقش
 دسددت بدده عددالن در حضددرت ظدداهری اثددرات و هددا نقش از زیددارات و ادعیدده بدده اسددتناد بددا آنچدده

 "باشد وی ووعود اوری صاحب و فی  وساطت و والیت وقام گر جلوه آید# وی
 عزیدز ووعدود وسدیله بده آن بده خلق توجهی بی از پس اسالم دین زیارات# و ادعیه گواهی بنابر 
 هدا سدختی و هدا غدن و عدالن هدای تاریکی ایشدان وجدود به و شود وی طالح حقیقت و و حق گردد وی

 شوند: وی هدایت بندگان و گردد وی ایهن ایشان وسیله به اشهره و شود وی برطرف
ّنَ  هع ِع َّ  َو  الّلَ

َ
َّ  الّخن ِحِه  أ َلَع  َو  ارهول َحْع ّقِ  ِحِه  اّطَ َّ  اْ َ َجّ ع  َو  اّلفول َحْع

َ
ك ف َو  الظلهه ِحِه  أ  ِحدِه  ا

ّنَ  الغهه هع دع  ِحِه  واون الّلَ َُ ِّ  َو  اْلِج  .(487 :ق۴۴۴۸  ،كضعه)اْلِعَداِد  ِحِه  اْه
 ۀدهند نشدر و زودین ۀکنندد پاک و قدرآن احکدام ۀیاددهندد و ایهان ۀآشکارکنند ایشان ههچنین

 باشد: وی عالن عرض و طول در عدالت
مع  َُ ددنع  َو  اّلمیددان ...عب...َوْظَهددر   ا ع  َسدد َلّقَ ددْرآِن  احكددام وع ددرِ  اْلقع َطّهَ ِل  َناِشددرَ  َو  اأْلَْ ِض  وع ّْ  ىف اْلَعدد
وَل   .(مهان)اْلَعْرَض  َو  الّطع

 َو » شدود: وی داد و عددل از پدر اسدت پنهدان و آشدکار هدای سدتن از پدر که زوین ایشان وسیله به و
هک  اْوَلْ  ْرَض  بک

َ
ْسطام  َو  َعْدالم  اأْل َئْت  کها قک  حدق بده او# واسطه به ( و;74 :ق:474 ی#حل«)ُظْلهام  َو  َجْورام  ُولک

 گردنددد: وددی ذلیددل و خدوار خدددا# دشددهنان و یدروزپ خدددا# دوسددتان و شددود وی ندابود باطددل و داشددته پدا
ُهّنَ » ْن  َو  الّلَ قک

َ
هک  أ ْدَحَ   َو  اْلَحّقَ  بک

َ
هک  أ َل  بک هک  اْدُل  َو  اْلَباطک دَل  َو  اولیاند  بک َذّلک

ُ
دهک  أ : 7>46 ی#حلد« )اعددان  بک

5<8") 
 براسداس را وخدالف سدخنان و افکدار ووعدود کده ابینید دروی ندبده دعدای از فدرازی بده اسدتناد با
 و اصدالح آشدفته کارهدای و آیدد وی در احتدراز بده او وسیله به هدایت پرچن و بخشد وی وحدت تقوا
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هشژپو مهدیاه وی

 دروغ او بددر و کددرده ظلددن او بدده کدده کسددانی وقابددل در را ایشددان خداونددد و سددازد وی خشددنود را هددا دل
 کند: وی پیروز اند# بسته

قَوی دفع  خَن َصاِح ع َخوِم الَضدتِح ا ... خَن َجاِوعع الَكِلَمِة َعَب الّتَ َ ّلِ ی  خدَن وع َّ د َو َناِشدرع َ اَخدِة ادع
َضددا َِ َو الّرِ ددُ

ی َعَلحددِه َو افَتددَری ...ََشددِ  الّصَ َّ ددو ع َعددَب َوددن اعَتدد : ق۴۴۴۷ ،حبا) خددَن اَْلاصع
۴۴۶) 

 وسدیله بده ودا گسسدتگی و کندد وی اصالح را وا بین ییجدا ووعود# وسیله به خداوند ههچنین
 و عدزت بده تبددیل ودا خواری و ذلت گردد# وی زیاد حضرت ۀسیلو وا به کهی و گردد وی پیوسته او

 جبدران ایشدان وسیله به وا نادانی و فقر و شود وی ادا او وسیله به وا های و بدهکاری شود وی آبرو
 بدده تبدددیل او وسددیله بدده وددا تنگدسددتی و شددود وی برطددرف وددا وندددی حاجددت و نیازوندددی و شددود وی

ُهّنَ » گردد: وی آسان ایشان واسطه به او وشکالت و شود وی ثروت و دارایی لّلَ
َ
هک  اْشَعْب  أ  َو  َصدْدَعَنا بک

هک  اْرُتْق  هک  اْلُهْن  َو  َفْتَقَنا بک هک  کثر َو  َشْعَثَنا بک َتَنا بک ّلَ ْز  َو  قک ْعزک
َ
هک  أ َتَنا بک ّلَ هک  اْق ک  َو  ذک َنا َعْن  بک هک  اْجُبْر  َو  َوْغَروک  َو  َفْقَرَنا بک

هک  ُسّدَ  َتَنا بک   َو  َخّلَ
َ
هک  ْغنک أ هک  یسر َو  فاقتنا بک  الهدی اودر اجدرای راسدتای در ( و:75 :7>46 حلی#«)عسرتنا بک

 آتددش هددر و شددوند وددی هددالک زورگویددان شددوند و وددی خددوار حضددرت ۀوسددیل بدده ونافقددان عدددالت# و
 بددا و گددردد وددی عهلددی و نافددذ جاهددا تهددام در دسددتورش و شددود وی خدداووش او شهشددیر بددا ای افروختدده
 ایهددان# و قددرآن اهددل و نددابود او ۀوسددیل بدده پرسددتان بددت و شددود وی ایجدداد لطنتیسدد هددر او پادشدداهی

 گردند: وی شریف
َذّلَ  َو 
َ
خن... ِحِه   هلَ َو  املاافقنی ِحِه  أ ْقَصنع  َو  انججار

َ
اأ   ك  ِحِه  أ َّ  َو  عاحّ َجّدَ ْْخَ

َ
 َنداأ   كد  بسحضه أ

ْنَضَذ  َو  وقحّ
َ
ِقْن  َو  وكان ك  ىف حمکه أ

َ
ْلَطاِنِه  أ ْلَطان   ك  ِحسع عع  َو  سع َْقَ

َ
ِة  ِحِه  أ َّ ْوَثاِن  َعَد َف  َو  اأْلَ  َشّرَ

ْهِ   ِحِه 
َ
ْرآِن  أ  .(۴۴۸: ق۴۴۴۷ ،حبانإمیان) َو  اْلقع

 و ودداورایی اثددرات و ها نقشدده ههاننددد ووعددود# ظدداهری و وددادی اثددرات و هددا نقددش کلددی طددور بدده 
 در و هسدتی عدوالنۀ هده بده وربدوس و ظهدور از قبدل هدن و ظهور ایام به وربوس هن ایشان# وعنوی
 1باشد" وی وخلوقات ههه ویان
 ها واثرات وعنوی و واورائی ووعود در عالن نقش

 گدر جلدوه نیدز ووعدود واورایی و وعنوی ها واثرات نقش ووعود# ظاهری اثرات و ها نقش ههانند
 خداونددد از زیددارات و ادعیدده " درباشددد وی ایشددان االوری صدداحب و فددی  وسدداطت و والیددت وقددام

                                                        
 "45 وستیپ "1
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هک  صلوتنا اْجَعْل  َو » خواهین: وی دهک  ُذُنوَبَندا َو  وقبوله بک دهک  دعانندا َو  وغفدوره بک ْرَزاَقَندا اْجَعدْل  َو  ُوْسدَتَجابام  بک
َ
 أ

دهک  دهک  وههووندا وبسدوطه بک َجَندا َو  وکفیده بک دهک  َحَوانک  قبددولی (# درخواسدت8>5: 7>46 ی#حلد)«وقضدیه بک
 وسدیح و ودان دعاهدای اسدتجابت و وا گناهان بخشش و وتعال خداوند از حضرت آن حق به نهاز

 واسدطه ودان بده حاجدات شددن بدرآورده و ودان های گرفتاری و غن شدن برطرف و وان روزی شدن
 "باشد وی بندگان در ووعود واورایی و وعنوی اثرات و ها نقش جهله ایشان# از
 اسدت: دهگردید واصدل و و یافتده اوتدداد زوین و آسهان بین که است تقربی وسیله ووعود اساسام 

هاءک » ُل َبیَن األرضک َو الّسَ صک َبُب الُهّتَ  َو » خدواهین: وی خداوندد از ( لدذا779 ق::474 ی#حلد«)أیَن الّسَ
هک  کف ْح  َو  ُوُجوَهَنا بک ْنجک

َ
هک  أ َبَتَنا بک ْب  َو  َطلک دهک  اْسدَتجک  و عدزت و آبدرو ( حتدی:75 :7>46 ی#حلد)«دعانندا بک

 حفدظ ووعدود# واسدطه بده والنکده و صدالح بنددگان و ااولید و انبیداء و خددا ندزد وخصوصام  وا شرافت
دهک  َوبی » خواهین: وی خداوند از دیگر دعای در روی  نیا " ازشود وی دهک  فد  َو  ُوُجوَهَندا بک ْسدَرَنا بک

َ
 َو  أ

ْح  ْنجک
َ
هک  أ َبَتَنا بک ْز  َو  َطلک ْنجک

َ
هک  أ ْب  َو  وواعیدنا بک هک  اْسَتجک َنا َو  َدْعَوَتَنا بک ْعطک

َ
دهک  أ ْغَندابَ  َو  سدتلنا بک دهک  ّلک دْن  بک  َو  الددنیا وک

َنا َو  اوالنا االخره ْعطک
َ
هک  أ َنا َفْوَق  بک ْح  َو  الهسئولین خیر یا َرْغَبتک ْوسک

َ
دهک  اْشدفک  الهعطدین أ  اْذَهدْب  َو  ُصدُدوَرَنا بک

ددهک  َنددا غددیظ بک َنا َو  ُقُلوبک ددهک  اْهدددک َهددا بک ددَف  لک ددَن  فیدده اْخُتلک دد الددی َتَشدداُء  َوددْن  تهدددی ؤندد  بإذندد  اْلَحددّقک  وک  راٍس صک
 بنددگان بخیدری عاقبدت و آبروونددی شریفه دعای این استناد ( به;8: ق:474 ی#حل«)وستقین

 و شدده داده بنددگان بده کده هدایی وعدده تحّقدق و هدا حاجدت شدن برآورده و اسارت از بعد آزادی و
 و جسددهی و روحدی اودراض یدافتن شدفا و شدان آرزوهددای بده بنددگان شددن ناندل و دعاهدا اسدتجابت
 بدده وسددتقین# راه بدده بندددگان شدددن هدددایت بدداالخره و هددا دل از هددا خشددن و ها کیندده نشددد برطددرف
 "شود وی وحقق حضرت# ۀواسط

 و خددا سدوی بدهۀ کنندد دعدوت ایشدان کده چدرا اسدت# حضدرتۀ واسدط به بندگان شدن  هدایت
نک » است: خداوند بر راهنهای و دلیل دَ  الهحدی السدبیل الَقدانک ّیک ی  اّللُهّنَ َصّلک َعَلدی َولک اعک َک# الدّدَ دأورک بک

یلک َعَلیدددَ   لک  اهدددل ایشدددان واسدددطهبددده ( 779 ق:4744 ی#طوسددد ؛:76 ق::474ی#حلددد«)ؤَلیدددَ # الدددّدَ
اَلُم » شود: وی حاصل فرج وتونان برای و شوند وی راهنهایی هدایت# َر  یدا علید  الّسَ  الدذی اهلُل  َندّوَ
هک  یهتدی هک  َویفرج اْلُهْهَتُدوَن  بک  و اسدت اهلل ندور ایشدان کده ( چدرا:6تدا:  بدی ی#حلد«)الهدتونین َعْن  بک

 بندابراین کندد وی هددایت و راهنهدایی و روشدن را دیگدران هدن و است نهایان و روشن خود هن نور
دهک  َوأحدی» تابدد: ودی آن در ایهدان واقعدی ندور و شدود وی آبداد و زندده ایشدان# واسطه به بندگان دل  بک

 "(77> :;:46 ی#وشهد«)عبادک
 بدده را تداریکی هدر خداوندد ندور ایددن بدا و اسدت «اهلل ندور»ووعدودشددده#  ذکدر کده دعدایی اسدتناد بده
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هشژپو مهدیاه وی

 وتوندان# قلب و و دل گردد وی برطرف اندوهی و غن هر حضرت واسطه به و کند وی بدل روشنی
 گردد: وی پایدار و وحکن

ّنَ  هع لّلَ
َ
وِأِه  نوأ أ ْلَمةع  ك  ِحنع ك ف َو  ظع َواَوهع  َقّم َو  غهًة  ك  ِحِه  ا

َ
ْع  أ ِقدْن  َو  اْلَقْلدِ   ِحِه  َثَدَت  َو  َ  الّرع

َ
 أ

ْصَرِة  ِحِه  ْرِب) نع  .(۴۴۸ ق:۴۴۴۷،حباْ َ
گهدانحتد اثرات ووعود هن بر دل بندگان و هن بر فکر ایشان اسدت#  از هدای باطدل بنددگان# ی 

ْخَلدَف » رسدد: ودی هدای وأیوسدین از رحهدت و فضدل خددا بده نادرسدتی گهدان ودثالم  رود" ودی بین
َ
دهک  أ  بک

ددْن  قددانطینال ُظُنددوَن  ْنددُه  اآلیسددین َو  رحهتدد  وک ه ( و بدد8; تددا: بددی ی#حلدد ؛997 ق:;474 کفعهددی#« )وک
گهان وأیوسدانه بده خداوندد و رحهدت بیکدران او# ووعود وعلوم وی ۀواسط که نگاه و  ی نگداه شود 

دْن  شدریفه:ۀ کدالم خداوندد وتعدال در ایدن آید کفرآلود و بده دور از واقعیدت بدوده اسدت و ُسدوا وک
َ
 َواَل َتْیأ

ُه  َرْوحک اهلَلّک  َنّ ُس  اَل  ؤک
َ
ْن  َیْیأ اَلّ  اهلَلّک  َرْوحک  وک ُروَن  اْلَقْوُم  ؤک کده هرگدز جدز  ؛اْلَکافک و از رحهت خددا نوویدد وباشدید 

کدددس از رحهدددت خددددا نوویدددد نیست تدددر  ووعدددود# نهایدددان ۀواسدددطه بددد "(:;:وسدددف)یکدددافران هدددی  
طدور وعندوی و وداورانی  ی و ههدینها و اثرات ظداهری و وداد که با بررسی نقش آن حاصل شود" وی

تر خواهد شد و انسان را به وعرفدت شخصدیتی حضدرت#  شناخته شخصیتی ایشان# ابعاد ووعود#
 1کند" تر وی نزدی 

 و زیارات ادعیه قرآن با تطبیق . ووعود در6
 فددراهن شخصددیتی ووعددود شددناخت بددرای بسددتر وهدددوی# برآیددات زیددارات و ادعیدده تطبیددق بددا
 گردد" وی

 آیدات ایدن کده حالی در است شده ایشان یاران و ووعود به اشاره کرین قرآن از وختلفی آیات در
 ایدن از برخدی تطبیدق بدا هسدتین درصددد قسدهت ایدندر  دارد" تطبیدق زیارات وهددوی و ادعیه بر

 بددرای ووعددود شخصددیتی بیشددتر شددناخت بددرای را بسددتر و زویندده زیددارات# و ادعیدده از برخددی بددا آیددات
 بیشدتر زیدارات# و ادعیده در ووعدود وعندوی و وعرفتدی کدارکرد وسدیله بددین تا آورد وجود به خوانده
 گردد" نهایان

 نور آیۀ اتهام
ابددن  ؛:76 :ق:474 حلددی#«)السددالم علیدد  یددا نددور اهلل الددذی ال ُیطفددی» خددوانین: وی ادعیدده در 

اَلُم » در جایی دیگر آوده است: و (559ق: 4747 وکی# دورک  علی الّسَ
  الدذی الّنُ

َ
ْهدُل  َراَد أ

َ
 ؤطفاَندُه  الکفدر أ

                                                        
 "46 وستیپ "1
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اّلَ  اهللک  فددأَبی ْن  ؤک
َ
ّنَ  أ هک  ُیددتک ن ُنددورک هک ُکددرهک ددَده َو  بک الحیددا  أّیَ ددَر  حّتددی بک ه علددی ُییهک هن اْلَحددّقک  َیدددک ددَرغهک  ی#حلدد)«بک

 خدداووش اراده کفددر اهددل کدده نددوری عنددوان بدده ووعددود بدده شددریفه#ۀ أدعیدد ایددن در "(777 :ق:474
 دهین" ویسالم  دارد# را نور آن کردن کاول و اتهام اراده خداوند که حالی در دارند را آن کردن

 ایدن سدبحان در خداوندد کده صف سوره ; و توبه سوره 65 آیات با است وطابق دعا از فراز این
 فرواید: وی آیات

ْفَو 
َ
وَ  اِ  ِحأ وْا نع ْطِضجع ن خع

َ
وَن أ ّع ی ِر داخع دمِتَّ نع ن خع

َ
ََّ أ ىَب ا ع ِإ

ْ
َخدأ وَن ِهِاْن َو َكدِرَه اْلَكِضدرع  :توبده) وَ هع َو َلدْو 

 (؛۳۲
که  این نهی شان خاووش سازند# ولی خداوند جز های ناخواهند نور خدا را با ده وی خواهد 

کّفار# ناراحت باشند کهال برساند# هرچند   "نور خود را به 

 فرواید: دیگری خداوند سبحان وی ۀشریفۀ و در آی
و وْا نع ْطِضجع وَن ِلکع ّع ی ِر وَن خع َكِرَه اْلَكاِفرع وِأِه َوَلْو  ّع نع مِتّ فَواِهِاْن َوا ع وع

َ
 (؛۸ :صف) َ  اِ  ِحأ

که نور خدا را با دهان کنندد# در (ها)و سدخنان و افتراهدا آنان تصهین دارند  ت خدود خداووش 
کاول که خداوند  کافران ناخشنود باشن حالی   "دکننده نور خویش است# هرچند 

کلینی با سند   کاظن و  کده حضدرت  بیدان وی؟ع؟ خود از وحهدبن فضیل روایتی را از اوام  کندد 
 فروودند:

نهایدددد#  هدددا پیدددروز وی او را بدددر ههدددۀ دیدددن هنگدددام ظهدددور و قیدددام حضدددرت قدددانن)آل وحهدددد(
که خدای عزوجّل فرووده است: ههان هک » طوری  ّنُ ُنورک کننددۀ ندور  و خداوندد تکهیدل« َواهلُل ُوتکّ

ُروَن » باشدد# وی والیدت اودام قداننۀ لکده بده وسدی خود است َه اْلَکدافک َکدرک کدافران از « َوَلدْو  گرچده  # ا
کراهت داشته باشند)حسینی بحرانی#؟ع؟والیت اوام علی  "(695# >ج :7>#46 

 اتهدام اراده خداوندد و دارند را آن خاووشی کفر قصد اهلکه « نوراهلل»کاول و وصداق بارز یعنی
 و اتهدام دوران طدول در را آن ندور کدرده اراده خداوندد کده باشدد ود ویووعد ندور اسدت# کرده نور را آن

 بنهایاند" ظهورش عصر وخصوصام در جهانیان به را او و نهاید کاول
 آیۀ استضعاف

 خوانین: در فرازی از دعا وی
ْْنِ ْ  َو 
َ
َو  وعّک َوا لَ أ قع  َفهع َّ ْص

َ
یّ القائلنی َو  أ ْن  نر

َ
ّنَ  أ وا الدذخن عب ََنع ْلدِعضع  اّلأض ىف اْستع

ْن  َو  َعَلهع ْن  َو   مئه َْنْ َعَلهع  .(۴۵۵ ق:۴۴۴۸  ،كضعه)الواأننی َْنْ
 فرواید: که وی قصن وبارکۀ شریفه ای از سورهۀ آی با است وطابق دعا از فراز این
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هشژپو مهدیاه وی

یدددددددّ َو  ْن  نر
َ
دددددددّنَ  أ وا الدددددددذخن عدددددددب ََنع ْلدددددددِعضع دددددددْن  َو  اّلأض ىف اْستع َعَلهع دددددددْن  َو   مئددددددده َْنْ َعَلهع  َْنْ
 (؛۵:)قصصالواأننی
خواهین بر وستضعفان زوین ونت نهدین و آندان را پیشدوایان و وارثدان روی زودین قدرار  وا وی
 دهین"

گفتده بانیشد داریدن بدرای نهونده# ؟مهع؟بیدت شریفه# احدادیثی ونقدول از اهلۀ در تفسیر این آی ی 
 اند: فرووده که وارد شده است ؟امهع؟در روایات از اوام باقر و اوام صادق» است:

که درآخرالزوان آشکار وی ؟جع؟االور خصوص صاحباین و گدردن سدتهگران  است  گدردد و 
گرداندد  شدود و آن را پدر از عددل وی زند و زوین را از شدرق تدا غدرب والد  وی و فرعونیان را وی

گشته است)حسینی بحرانی# چنان هن  "(485 #:ج :7>46 که پر از ظلن و ستن 

 اسدت" داده ووعود به که را ای عده و گرداند وحقق که خواهین وی وتعال خداوند از دعا وا در 
 رسدین# نقلدی# بده ایدن نتیجده ویۀ قصدن و ادلد 8ۀ طبدق آید خداوند وتعدال در قدرآنۀ فروود بنابر
 و باشدد ایدن آیده وی در خداوندد کدالم تحّقدق ههان دارین را آن تحّقق تقاضای وا که خداوندۀ وعد
 در قطعدام  شدریفهۀ آی این تأویل و گیرند قرار زوین ارثانو و ؟مهع؟انهه وستضعفین# که است این آن

 افتاد" خواهد اتفاق ظهور ووعود# زوان

 گحری نتحجه
 و شخصددی فضددانل و هددا ویژگی بدده وعرفددت وشددناخت  ووعددود# بدده وعرفددت بخددش تددرین وهددن

 و هددا ویژگی بدده؟مهع؟ وعصددووین انهدده کددالم از فراوانددی زیددارات و ادعیدده " دراسددت ایشددان شخصددیتی
 انسدان کده طدوریبده  اسدت# شدده پرداختده ووعدود و اودام شخصیتی و شخصی فضانل و اواتوق

 وعرفدت از بلنددی هدای قّلده بده وهددوی زیدارات و ادعیده فرازهدای در تأول و تفکر با وعرفت طالب
 "آید وی نانل ووعود

 اسددت# شددده اشدداره آن بدده زیددارات و ادعیدده در کدده ووعددود ای شناسددناوه و شخصددی هددای ویژگی
 ادعیدده از فرازهددایی جهلدده از کنددد وی ووعددود# ووّفددق و اوددام وصددداقی شددناخت بدده نسددبت رانسددان ا

 در ایشدددان ظددداهری هدددای جلدددوه و حضدددرت نسدددب بیدددان و ایشدددان کنیددده والقددداب  اسدددن# پیراودددون
و  فضدانل و وقاودات پیراودون زیدارات و ادعیده از فرازهدایی بیدان دیگدر طدرف" از خاص های وکان

" کنددد ویووفددق  ووعددود# نددوری و حقیقتددی شددناخت بدده نسددبت راانسددان  الن#عدد در ووعددود جایگدداه
 وعرفتددی شددناختعهددده  بددودین# آن دنبددال قسددهت# بدده ایددن در کدده اوددام شخصددیتی ُبعددد شددناخت
 فدراوان و وتندون زیدارات و ادعیه بنابراین در؛ گردد وی حاصل وسیلۀ این بعد به ووعود به نسبت
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 خصوصدیات و اودام وعرفت بده جایگاهجهله  از است" شده رازهاف و عبادات از دسته این به اشاره
 حضدرت بداطنی و ظداهری هدای نقدش و اثرات بیان و حضرت صفات بیان و عالن با اوام ارتباطی

 فصدل این در باشد" وی ووعود شخصیتی ُبعد در عهیقی وعرفتی وباحثی شاول کدام هر عالن# در
 وبداحثی ووعدود شخصدیتی ابعداد و شخصدی ابعداد بخدش دو در زیدارات و ادعیه از فرازهایی ذکر با

گردید این وحور حول  "عبارات بیان 

 پیشنهادات
و زیددددارات انهدددده  ادعیدددده هددددا# ناودددده گددددردد عزیددددزان پژوهشددددگر در وقدددداالت و پایان پیشددددنهاد وی

کالم وعصوم# وحور و ُوستند ووضاعات دینی خود قدرار دهندد و بهتدر ؟مهع؟ وعصووین را به عنوان 
گیدرد" بده عندوان نهونده چندد ودورد پیشدنهاد ویاست تطب گدردد:  یق با آیات و روایدات نیدز صدورت 

و زیدارات# وعرفدت  ادعیده و زیدارات# ارتباطدات خدالق و وخلوقدات بدا تحلیدل ادعیه شناسی در اوام
 تیددفیک و زیددارات# ادعیدده و زیددارات# وقددام وسدداطت فددی  اوددام بددا تحلیددل ادعیدده نفددس بددا تحلیددل
 و زیارات و""" " ادعیه یارات با تحلیلتوجه و توسل و ز

 1 پیوست
داَلُم 4 َودامک اْلُهْنَتَیدُر َو اْلَحدّقُ الهشدتهر الّسَ داَلُم علید  أیهدا اؤْلک َودامک الفریدد الّسَ اَلُم علید  أیهدا اؤْلک " الّسَ

َوددامک الددولی الهجتبددی َو اْلَحددّقُ الهشددتهی  ای تددو بددر سددالم تنهددا# اوددام ای تددو بددرسددالم  ؛علیدد  أیهددا اؤْلک
 تدو بدر سدالم ههگدان# بدین در آشدکار و وعدروف و وشهور حقیقت ای ههگان# انتیار وورد پیشوای

 را دیددارش خدواهش ههده کده حقیقتدی ای اسدت# شدده انتخداب دقدت بدا کده سرپرسدتی و ولی ای
 ؛(;74: ق:474دارند)حلی# 

َواُم " 5 اْلَحّقک  اؤْلک دنک  أبی بک دُدْبُن  اْلَقاسک ؛ ُوَحّهَ  وحهددبن ابالقاسدن حضدرت حدق بدر پیشدوای اْلَحَسدنک
 ؛(758تا:  لی# بیحالحسن)

ُهّنَ " 6 ددک  علدی َصدّلک  الّلَ  درود( ؟ع؟وهددی حضدرت)وحهدد بدر بارالهدا أرضد ؛ فدی حجتد  ُوَحّهَ
 ؛(649: ق4776 ی#طبرس ؛4>5 :7>46 است)کاشانی# زوینت در تو حجت که کسی ههان فرست

ّنَ  َو " 7
َ
الرضدی؛ و بده راسدتی  الزکدی النقدی التقی الههتدی لهادیا الزوان صاحب سیدنا َو  َوْواَلَنا أ

کننده هدایت شدده و پرهیزگدار# پداک و آراسدته#  که ووالی وا و آقای وا و صاحب روزگار وا# هدایت
 ؛(;77: 7>46باشد)حلی #  صالح و پسندیده وی

ددُه  َو " 8 ّنَ
َ
َودداُم  أ رک  الههدددی الهددادی التقددی اؤْلک دداهک کددی؛ او اودداوی پرهیزکددار# الز الرضددی الددوفی التقددی الّطَ
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هشژپو مهدیاه وی

 ی#حلنی  سدیرت اسدت) هدایتگر# رهبری هدایت شده# پاک سرشت# با تقوا# با وفا# پسندیده و
 ؛(647تا:  بی

دک  الجحجاح" 9 کوشا) اْلُهَجاهک  ههان(؛الهجتهد؛ آن اوام وجاهد 
ْشَهُد " :

َ
ابکتک  اْلَحّقک  أن  أ

گواهی العیب الذی الّثَ کده دهن تو آن حقیقت ثاب وی فیه؛  تی هسدتی 
 ؛(8>7: >467 ی#کفعهباشی) وی پاک و ونزه از هر عیب و نقصی

که دانن وراقب و نگدران و خدانف و ولدی ناصدح و  الولی اْلَخانکفک  الهترقب" ; ؛ آن اواوی  حک اصک الّنَ
 ؛(:>7: >467 ی#کفعه) خیرخواه اوت است

ُف " >  ؛(8>7: ههانوراقب نگران())الهترقب؛ خانف و ونتیر فرج  اْلَخانک
َواَم  الههدی الهادی اْلَخَلفک  علی َصّلک  َو " 47

َ
کنندده و  الهتونین؛ و درود فرست بر خلف هددایت أ

که اوام وتونان است) هدایت  ؛(::5: ق4744 ی#طوسیافته# حضرت وهدی 
د علی اهلُل  َساَلُم " 44 دُة  َو  الزوان صداحب اهلُل  ُة َحّجُ ُن  اْلُحّجَ الهرضدی؛  َیدُر اْلُهْنتَ  االودام الههددی اْلَقدانک

و حجدت قدانن حضدرت وهددی آن اودام ونتیدر و  الزوان بر حجدت خددا حضدرت صداحب سالم خدا
 "(;48: ق;474 ی#کفعهبرگزیده خدا)

 2 یوستپ
ُهّنَ  "4 ٍد  علی صلی الّلَ دٍد  آلک  َو  ُوَحّهَ ددک  علدی َصدّلک  َو  ُوَحّهَ هک  ُوَحّهَ کبدر السدید رسدول  َو  َجدّدک  علدی َو  األ
ْصدَغ  السدید ابیه

َ
َتدُه  َو  َر اأْل ْندتک  فاطهده الکبدری الصددیقه َجّدَ دٍد  بک دْن  علدی َو  ُوَحّهَ دْن  ؤصدطفیت وک  أبانده وک

؛ که  خداوندا اْلَبَرَر ک بر حضرت وحهد و آلش درود فرست و باز هن بر حضرت وحهد جد اوام زوان 
کده جدد دیگدرش و سدید و عزیدز اوصدیاء  رسول تو و سید و بدزرو پیداوبران اسدت و بدر حضدرت علدی 

کبددری فاطهدده زهددرا دختددر حضددرت وحهددد و بددر پدددران پیدداو بر اسددت و بددر جددده او حضددرت صدددیقه 
که تو آنان را برگزیده ای درود فرست)  ؛(676: >;46 ی#وجلسبزرگوارش 

اَلُم  "5 ول یاْبُن  علی  الّسَ اَلُم  اهللک  َرّسُ داَلُم  اویرالهدتونین یابن علی  الّسَ  فاطهده یدابن علید  الّسَ
َساءک   سید الزهرا داَلُم " العدالهین نک  اْلَخْلدقک  علدی االودام َو  الهعصدووین اْلُحَجدجک  ةاالنهد یدابن علید  الّسَ

اجهعددین؛ سددالم بددر تددو ای فرزنددد رسددول خدددا# سددالم بددر تددو ای فرزنددد اویرالهددتونین# سددالم بددر تددو ای 
کددده  فرزندددد فاطهددده زهدددرا بدددزرو زندددان عدددالن" سدددالم بدددر تدددو ای فرزندددد اواودددان و حجدددت هدددای خددددا 

 ؛(478: ق;474 ی#کفعهو پیشوایان بر ههه خلق عالن) وعصووانند
دداَلُم  "6 دداَلُم  ؟ص؟اهللک  َرُسددوُل  کبددد فلددذ  یددا علیدد  الّسَ ددَة  یددا علیدد  الّسَ دداَلُم  اهللک  ُحّجَ  یددا یددا علیدد  الّسَ
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کده درود خددا بدر او و  ۀبر تو ای جگرگوش سالم ؛؟ص؟اهللک  َرُسولک  َبْضَعُة  پیاوبر خدا)حضدرت وهددی( 
 #4ج  :تددا بدی تدن رسدول خدا)ووسدوی# ۀد# سدالم بدر تدو ای حجدت خددا# سدالم بدر تدو ای پدارآل او بدا

 ؛(784
َنا َو  "7 ْن  اْسقک هک  َحْوضک  وک هک  َو  علیه اهللک  صلی َجّدک غام  هنیأ رویا ریا بیده َو  بکأسه آلک َبْعدَدُه؛  ضدهأ اَل  سدانک

کاسدده و دسددت وبددارک او بده آبدد کددوثر جددد آن حضدرت بددا  گددوارا و و ودا را از حددوض  کننددده و  ی سددیراب 
که دیگر هرگز تشنه نشوم)  ؛(676: 4;46 ی#وجلسوطبون بنوشان 

ُن  َو  الطداهرین أبانهها َوَح  َو  َوَعُهَها احشرنی َو  "8 دْن  الحجده اْلَقدانک ذریتههدا؛ و ودرا بدا آن دو اودام  وک
از ذریده )اوام هادی و اوام عسکری( وحشور فروا و با پدران پاکشان و بدا قدانن )حضدرت حجدت( 

 ؛(84;: ق4747 آن دو اوام)نعهان#
ُهّنَ  "9 دْبُط  ولید  اْبدنک  َو  ولید  َو  عبددک اْبدنک  َو  عبددک ؤلدی وندی هدیدة الدرکعتین هاتین آن الّلَ  سک
خدایا ههانا این دو رکعت هدیة است از ون بدرای بندده ات و فرزندد بندده ات و  أرض ؛ فی نبی 

 ؛(>5تا:  بی ی#حلده ات در روی زوین تو)ولی تو فرزند ولی تو و نو  پیاوبر و فرستا
ُهّنَ  ": ّنَ  الّلَ هک  ؤک َودامک  أولیاند  اْبدنک  َو  ولید  اْبدنک  َو  ولید  ؤلی ونی هدیة الرکعات َهذک دةک  ْبدنک  اؤْلک ّهَ نک

َ
 اأْل

حک  اْلَخَلددفک  ددالک ددةک  َو  الّصَ ددٍد  علددی َفَصددّلک  الزوان صدداحب اْلُحّجَ ددٍد  آلک  َو  ُوَحّهَ ْغددُه  َو  ُوَحّهَ بارالهددا ایددن  ایاهددا؛ َبّلک
چند رکعت نهاز هدیه ای از جانب ون به ولی و دوست تدو و فرزندد ولیدت و فرزندد اولیداء راسدتینت 
که فرزند پیشوایان دین است# جانشین شایسته حضرت حجت و صداحب  است ههان پیشوایی 

 ی#حلد) باشد پس بر وحهد آل وحهد درود فرست و این نهازها را به آن حضدرت برسدان زوانه وی
 ؛(;74 :ق:474
ُهددّنَ  "; ْنددَت  الّلَ

َ
َنددا غیبددة نشددکو ؤلیدد  َو  البلددوی َو  الکددرب کاشددف أ َواوک ْنددتک  اْبددنک  َو  ؤک نبینددا؛ خدددایا تددو  بک

کندین  ودی اندوه و بال و وصیبت هدا هسدتی از پنهدانی و غیبدت اواودان بده تدو شدکایت ۀکنند برطرف
که فرزند دختر پیغهبروان است) کسی   ؛(ههانههان 

َقْبددرک  َو  "> ْم  بک
َ
ٍ ؛ خدددایا بدده ورقددد پدداک وددادر ولیت)حضددرت نددرجس خدداتون( پناهنددده  ولیدد  أ َلددّذَ

 ؛(997 :ههانشدم)

اَلُم  "47  "(777 :ههانأولیانه؛ سالم بر ولی خدا# فرزند اولیاء خدا) اْبنک  َو  اهللک  ولی علی الّسَ

 3 یوستپ
َدُه  الهالنکددة َو  وحتددده کددرم َو  وتلددده َجددّلَ  "4 ددَرُه َنا اهللک  َو  َشددهک ذام  وتیددده َو  صک ْن  ؤک

َ
 الهالنکددة َو  ویعدداده أ
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هشژپو مهدیاه وی

اوددَداَدُه؛ والدت حضددرت شددکوههند و نددژادش شددریف اسددت و فرشددتگان شدداهدان اوینددد و خداونددد 
کدده زوددان وعددده یدداری اش فددرا رسددد و فرشددتگان وددددکاران  کننددده و تأییدکننددده اوسددت هنگدداوی 
 "(;54 :7>46 ی#حلاویند)

 4 یوستپ
ُهددّنَ  "4 دد َو  الّلَ ّنَ ددْن  اصددطفیته َو  لنفسدد  استخلصددته الددذی عبدددک ُه ؤک  علددی اصددطفیته َو  خلقدد  وک

دَن  َعَصدْهَتُه  َو  غیبد  علی اْنَتَهْنَتُه  َو  عبادک ُنوبک  وک دْن  برأتده َو  الدّذُ دَن  طهرتده َو  العیدوب وک ْجَس  وک  َو  الدّرک
َنسک  َعنک  َصَرْفَتُه  ْن  سلهته َو  الّدَ که بدرای خدود ای از بندگ بار خدایا ههانا او بنده الریب؛ وک ان توست 

گردانیدددی و از ویددان آفریدددگانت او را برگزیدددی و او را بددر بندددگانت برگزیدددی و او را بددرای  خالصددش 
گناهددان وعصددووش داشددتی و از عیددب کددردی و از  سدد ردن غیددب خددود اوددین یددافتی و از  هددا وبددرایش 

کیزه گردانیددددی و  هرگونددده آلدددودگی پدددا کدددردی و از ناپددداکی و پلیددددی بددده دورش  از هدددر شددد  و اش 
 ؛(;54 تا: بی ی#حلای سالوتش فروودی) شبهه
دددُه  "5 ّنَ َنْصدددرک  ارتضدددیته َو  لنفسددد  استخلصدددته الدددذی عبددددک َفإک  َو  بعلهددد  اصدددطفیته َو  دینددد  لک

َن  َعَصْهَتُه  ُنوبک  وک ْن  براته َو  الّذُ ْطَلْعَتُه  َو  العیوب وک
َ
ْنَعْهَت  َو  الغیوب علی أ

َ
َن  طهرته َو  علیه أ ْجَس  وک  الّرک

ددَن  قیتددهن َو  ؛ ههانددا او آن بنددد وک َنسک کدده او را بددرای خددود برگزیدددی و بددرای یدداری  ۀالددّدَ خدداص توسددت 
کدردی و از هدر  گنداه حفدظ  دینت او را پسندیدی و به علن ازلی خود انتخابش نهدودی و او را از هدر 

کدردی و او را از نعهدت گداهش  وندد نهدودی و از هدر  هایدت بهدره عیب دور سداختی و براسدرار غیبدی آ
 "(744 :ق4744 ی#طوسپلیدی و آلودگی پاک و ونزه داشتی)

 5 یوستپ
ُهّنَ  "4 صام  َلَنا ذل  اْجَعْل  َو  الّلَ َن  َخالک هک  َو  ش  کل وک ْبهک هک  َو  ریاء َو  شک هک  نعتهد اَل  حتی َسْهعک  َو  غیدرک بک

هک  َنْطُلُب  اَل  اّلَ  بک َنا حتی َو  وجه  ؤک ّلُ هک  ُتحک خدایا ایدن عقیدده و دعدای ودا  َعُه؛َو  الجنه فی َتْجَعُلَنا َو  َوَحّلک
کده در تحقدق آن بده غیدر تدو اعتهداد  گدردان بده طدوری  را از هر شد  و شدبهه و ریدا و تیداهر خدالن 

که وا را به آن حضدرت برسدانی و در بهشدت  نکنین و فقط توجه و رضای تو را طلب نهانین و تا آن
 ؛(;87 :>467 در جوار او قراروان دهی)کفعهی#

لُّ  َو  "5 ؛ خدایا وا را در نزد او جای بده) َناُتحک هک  ؛(:75 :7>46 ی#حلَوَحّلک
کدده تددو را والقددات  سددبیل اْحَهدددک  یددابن ؤلیدد  َهددْل  "6 فتلقددی؛ ای پسددر پیدداوبر آیددا راهددی هسددت 
 "(79 :ق:474 ی#حلکنن)
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 6 یوستپ
ُهّنَ  "4 ْن  فإن  نفس  عرفنی الّلَ ُهّنَ  أعرف  َلْن  نفس  تعرفنی َلْن  ؤک ْن  فإند   نبید عرفنی الّلَ  ؤک
ْفُه  َلْن  نبی  تعرفنی َلْن  ْعرک

َ
ُهّنَ " َقّطُ  أ ْن  فإند  حجت  عرفنی الّلَ  َعدْن  َضدَلْلُت  حجتد  تعرفندی َلدْن  ؤک

گدر تدو خدودت را بده ودن نشناسدانی ودن هرگدز تدو را ایبارخدا دینی؛  خودت را به ون بشناسان پدس ا
گددد تدددوانن بشناسدددن# بارخددددایا پیددداوبرت را نهدددی ر تدددو پیددداوبرت را بددده ودددن بددده ودددن بشناسدددان پدددس ا

گدر تدو  نهی نشناسانی ون هرگز توانن او را بشناسن# بارخدایا حجت خود را به ودن بشناسدان پدس ا
گهراه  ؛(8>6تا:  بی ی#حلشوم) وی او را به ون نشناسانی از دین خود 

ْعَهددداُل  "5
َ
ْقدددَوالک  َو  والیتددد  علدددی َوْوُقوَفدددُة  اأْل

َ
 اْعَتدددَرَف  َو  بوالیتددد  جددداَء  َودددْن  بإواوتددد  ُوْعَتَبدددَرُ   اأْل

ْبَلةم  بإواوت  هک  قک ْعَهالک
َ
هک  َصَدَقُة  َو  أ ْقَوالک

َ
 َعدْن  َزّلَ  َودْن  َو  السدیئات َعْندُه  تهحدی َو  اْلَحَسدَناُت  َلدُه  ُتَضاَعُف  أ

کبه غیرک ب  اْسَتْبَدَل  َو  وعرفت  ارک  فی ونخریه علی اهللک  أ
 یدوم َلُه  یقن َلْن  َو  َعَهالم  َلُه  یقبل َلْن  َو  الّنَ

؛ پذیرش اعهال وردم توسط خداوند وتوقف بر والیت تو)حضرت وهددی( اسدت و هدر  القیاوة َوْزنام
گفتاری تنها به واسطه پذیرش اواوت و پیشوایی تو اعتبار دارد هرکس والیت تو را داشته باشد و 

گفتدارش تصددیق و نیکدی کندد اعهدالش پذیرفتده و  هدایش چندد  به پیشدوایی و اواودت تدو اعتدراف 
کندد و ونحدرف براب گرداند و هدرکس نسدبت بده شدناخت تدو لغدزش پیددا  گناهانش وحو و نابود  ر و 

گرداند خداوند او را به رو در آتش افکند و به هدی  وجده عهلدی از  کسی دیگر را جایگزین تو  گردد و 
 ؛(:76 :ق:474 ی#حلاو را ن ذیرد و روز قیاوت برای او وزن و قیهتی قرار ندهد)

اَلُم عل "6 دهک ؤل نیَوْجَه اهللک الهتقلب ب ای  یالّسَ َهدا تعرفدت بک دْن عرفد  بک ٍم وک
هک َسداّلَ َبدادک ْظَهَر عک

َ
َو  هیدأ

َبْعٍ  نعوت  الت َها َو َفْوَقَهدا؛  ینعت  بک ْهلک
َ
ْنَت أ

َ
کده در بدین پشدت هدای أ سدالم بدر تدو ای وجده الهدی 

که تو را شناخته است آن بندگانش جابه کسی  خواستی شدناخته شدوی  که تو چنان جا شده# سالم 
کددده برخدددی از صدددفات و ویژگی کسدددی  کددده تدددو  و خدددودت را بدددرای او وعرفدددی نهدددودی# سدددالم  هدددایی را 

 "(:76 :ق:474 ی#حلآن بلکه باالتر از آن هستی توصیف نهوده است) ۀشایست

 7 یوستپ
اَلُم عل "4 اَلُم عل فةیخل ای  یالّسَ ُه الّسَ َر َحّقَ ُة اهللک  ای  یاهللک َو َناصک سالم بدر تدو ارادته؛  لی َو دلُحّجَ

 ۀکننددده حددق او# سددالم بددر تددو ای حجددت خدددا و دلیددل و راهنهددای اراد ای جانشددین خداونددد و یدداری
 ؛(5 #7>ج :ق:;46 ی#وجلس؛ 649 #5ج :ق4776 ی#طبرساو)

ُه أوددرک او تیددوال یحتد "5 نک الههددد یْبددنک ابدد یعلد نیرالهددتونیَواّلَ ددٍب""" َو الحجده اْلَقددانک تددا  ؛یَطالک
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هشژپو مهدیاه وی

کده آن والیدان اویدر الهدتونین علدی بدن ابدی آن طالدب  که ون به هدایتت دوستار والیان اور تو شدم 
 "(679 :ق;474 ی#کفعهو""" حضرت حجت اوام قانن وهدی است)

 8 یوستپ
ُة اْلُهْنَتَیدُر اوداو "4 کده ههده در انتیدار ظهدورش هسدتند  ؛یَو اْلُحّجَ حضدرت حجدت بدن الحسدن 

 "(>68 :>;46 ی#وجلس) اوام ون است

 9 یوستپ
؛ یعلدد فددةی""" خلیَسدداَلُم اهلُل""" علدد "4 هک َبددادک ددهک َو عک سددالم خدددا """ بددر """ خلیفددة او بددر خلددق و  َخْلقک

 ؛(;48 :ق;474 ی#کفعهبندگانش)
ُة عل "5 ُة َو َقاَدُ  َو ُدَعاُ  ال هنی""" َو اْلُحّجَ ّهَ نک

َ
اَلُم أ ةم  یالّسَ ؛  یعلاهللک َجّلَ َو َعاَل َو َحّجَ هک َبادک )یازده عک

کننددده بدده سددوی خدددای وتعددال و حجددت بددر  اوددام( و حضددرت حجددت ههدده اوددام و رهبددر و دعددوت
 "(566تا:  بی بندگانش هستند)حلی#

 11 یوستپ
؛ یوص ای "4  ؛(758تا:  بی ای وصی اوام حسن عسکری)طوسی# اْلَحَسنک
اَلُم عل "5 هک َو خل یاهللک ف فةیخل ای  یالّسَ ْرضک

َ
دةک الهعصدووَر  فةیأ ّهَ نک

َ
دهک اأْل هک َو آَبانک  ن؛ییالههدد نیُسدولک

کده اواودان  سالم بر تو ای جانشین خداوند در روی زویدنش و ای جانشدین رسدول خددا و پددرانش 
 ؛(:76 :ق:474 ی#حلاند) وعصوم و هدایت شده

اَلُم عل "6 ؛ فدةیخل اید  یالّسَ  ی#ووسدو)سدالم بدر تدو ای جانشدین راسدتین رسدول خددا َرُسدوَل اهللک
 ؛(784 #4جتا:  بی

ُهّنَ َفَصّلک علد "7 ْن الهسدتور َعدْن عدوالههن؛ یالّلَ هک هک  ۀکنندد خددایا بدر آخدرین و قیدام َخداَتُهُهْن َو َقدانک
که از عوالن ایشان پوشیده است)  ؛(96 :>;46 ی#وجلس ؛;54 :7>46 ی#حلایشان درود فرست 

َل الهرسل "8  ؛(::5 :ق4744 ی#طوس""" و وارل رسوالن) ن؛ی""" َو َوارک
الُم َعل "9 ؛یَو خاَتنک األوص اءک یوارلک األنب یالّسَ  ی#کفعهسالم بر وارل پیاوبران و خاتن اوصدیاء) اءک
 ؛(:>7 :>467
 َثدداَر األصددف هیددَو لد اءیدداألنب ثیددووار هیددال ی""" الهنتهدد ":

َ
ددّرک َو الددول یاْلُهددْتَتَهنک علدد اءیَوْوُجددوُد أ  یالّسک

؛ ْورک
ْلَ کدان عدالن سالم بر "" لک که ویرال تهام پیغهبران بده او ونتهدی شدود و آثدار و شدعار پا کسی  " آن 
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که اوین است بر سر حق و ولی اور است)  ؛(;57 :ق4747 ی#وکنزد او ووجود باشد آن 
ُهّنَ َصّلک عل "; ؛ یالّلَ هک ْن َبْعدک ةک وک ّهَ نک

َ
هک َو اأْل س خدایا بر والیان عهد حضرت و پیشوایان پ ُواَل ک َعْهدک

 ؛(879تا:  بی ی#حل) از او رحهت فرست
اَلُم عل "> ؛ ای  یالّسَ َلفک گذشدتگان َخْلَف الّسَ  :ق:474 ی#حلد)سالم بدر تدو ای جانشدین راسدتین 
74;)" 

 11 یوستپ
دداَلُم عل "4 دداَلُم عل صدداحب ایدد  یددالّسَ دداَلُم عل فددةیخل ایدد  یددالزوان الّسَ   یشددر ایدد  یددالرحهددان الّسَ

اَلُم عل اَلُم عل ای  یاْلُقْرآنک الّسَ ُح اْلُبْرَهانک الّسَ ؛ ای  یَقاطک ْنسک َو اْلَجاّنک َوامک اؤْلک سالم بر تو ای صداحب  ؤک
عصر و زوان# سالم بر تو ای جانشدین خددای رحهدان# سدالم بدر تدو ای شدری  و هدن سدن  قدرآن# 

 :ق4744 ی#طوسد) سالم بر تو ای دارای دلیل و برهان قاطح# سالم برتو ای اوام آدویدان و جنیدان
 ؛(54;
دداَلُم عل "5 دداَلُم عل ایدد  یددالّسَ ُ  اهللک الّسَ دداَلُم عل نیثیَغددْوٍل الهسددتغ ایدد  یددَجدداّدَ َغددْوٍل  ایدد  یددالّسَ

اَلُم علنیالهلهوف اَلُم عل نیَعْوٍن الهیلوو ای  ی# الّسَ داَلُم عل اید  یالّسَ نک الّسَ َوداٍم  اید  یدُقْطدُب اْلَعدالک ؤک
اَلُم عل حیالهس کده بده خددا ر؛یدلخا لیعدد ای  یالّسَ رسدد# سدالم بدر تدو ای  ودی سدالم بدر تدو ای راهدی 

فریادرس فریادکنندگان# سالم بر تو ای فریادرس دلسوختگان# سالم بدر تدو ای یداور سدتهدیدگان# 
سالم بر تو ای وحور جهان هستی# سالم بر تو ای اوام و پیشوای حضرت عیسی وسیح# سالم بدر 

 ؛(784: تا بی ی#ووسوها) تو ای ههسن  خوبی
دداَلُم عل "6 دداَلُم عل صدداحب ایدد  یددالّسَ ُب التدددب ایدد  یدداالور الّسَ دداَلُم عل ریَصدداحک  ایددَوْواَلَنددا  ایدد  یددالّسَ

اَلُم عل صاحب اَلُم عل هایأ  یالزوان الّسَ َوامک اْلُهْنَتَیرک الّسَ اَلُم عل هایأ  یاؤْلک """ الّسَ نک َوداٍم  اید  یداْلَقانک ؤک
اَلُم  نیالهسله سدالم بدر تدو ای صداحب اودر و فرودان# سدالم بدر تدو ای صداحب  اهلُل؛ یول ای  یعلالّسَ

تدبیر و چاره اندیشی# سالم بر تو ای ووالی وا ای صاحب زوان# سالم بر تو ای اوام وورد انتیدار# 
کننددددده """ سددددالم بددددر تدددو ای پیشددددوای وسددددلهانان# سدددالم بددددر تددددو ای ولددددی  سدددالم بددددر تددددو ای قیدددام

 "(784تا:  بی ی#ووسوخدا)

 12 یوستپ
َواُم الذ "4 ُهّنَ اْجَعْلُه""" اؤْلک دُر؛  یلّلَ هک َتْنَتصک کده بده وسدیلبک او ودا را  ۀخددایا حضدرت را اوداوی قدرار ده 
 ؛(647 تا: بی ی#حلنهایی) وی یاری
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هشژپو مهدیاه وی

َلَنا؛ "5 هک َعانک ْغنک بک
َ
کن) خدایا به برکت حضرت نیاز وا را تبدیل به بدی أ  :ق;474 ی#کفعهدنیدازی 
 ؛(;48
6"  

َ
هک عبادک الهتونَو أ هک الجتر َو اْسَتْنَقَذ بک ُوّتَ بک

َ
هک اْلَحّقَ َو أ ْر بک ؛  نیْظهک اَلدک دهک اْلدبک ّلک وانعدش بک

َن الدّذُ وک
گدردان و بده وجدود او بنددگان  خدایا به ظهور حضرت دین حق را آشکار ساز و ظلن و سدتن را ندابود 

گردان)با ایهانت را از ذلت و خواری نجات بده و ول  عالن را به ب  :7>46 بابویه# ابنرکت او آباد 
 ؛(845 #5ج

دداَلُم عل "7 دداَلُم عل نیالهستضددعف نیوعزالهددتون ایدد  یددالّسَ ّلَ الکددافر ایدد  یددالّسَ  نیالهتکبددر نیُوددذک
کدافران وتکبدر  ۀوتونان وستضعف# سالم بر تدو ای خوارکنندد ۀسالم بر تو ای عزیزکنند ن؛یالیاله

 ؛(;48 :ق;474 ی#کفعهستهگر)
؛  اءیالهدخر لکراوه أول یاَلُم علالّسَ  "8 هک ْعَدانک

َ
کده خددای وتعدال او را اهللک َو َبَوارک أ کسدی  سالم بدر آن 

گرداندد) کندد و دشدهنانش را ذلیدل و ندابود  گراودی و عزیدز  کدرده اسدت تدا اولیداء خددا را   ی#حلذخیره 
 ؛(777 :ق:474
دهک الهتدأل "9 کذب بک ُهّنَ َو أ لّلَ

َ
کده در ودورد او  بارالهدا بده ه؛یدف  یدعل نیأ کسدانی را  وسدیله حضدرت 

کن) وی علیه تو حکن  ؛(489 :ق4744 ی#طوس ؛997 :ق;474 ی#کفعهکنند تکذیب 
هک عل ": َنا؛  یَو اْنُصْرَنا بک خدایا به وجدود آن حضدرت ودا را بدر دشدهنانت و دشدهنان عدوک َو َعُدّوک

گردان)  ؛(;8 :7>46 ی#حلوا پیروز 
ْعددَدانک  یَو اْنُصددْرَنا علدد ";

َ
؛ أ ددهک تک ّزَ عک  ی#حلخدددایا بدده عددزت حضددرت وددا را بددر دشددهنان یدداری فروددا)َنا بک

 "(>77 :ق:474

 13 یوستپ
ْن ُبَغاَ  الدد "4 هک اْلُقُلوَب الهختلفه وک ْشَرَق بک

َ
کده از سدتن سدتهگران دچدار  خددایا دل ن؛یَو أ هدایی را 

گردان) گشته به سبب حضرت روشن   ؛(8;تا:  بی ؛ حلی#997 :ق;474 ی#کفعهاختالف 
کددل َضداَلَلُه؛  "5 هک  دّزک عک َم بک ْهدددک

َ
دهک َو أ َدعک کدل بک کدل َظَلَهددُه َو ُهدّدَ برکندده  هک  ُنددورک ْر بک ُهدّنَ َندّوک خداوندددا بدا نددور الّلَ

گهراهدی  گردان و با قدرت او هر بدعتی را ویران سداز و بدا عدزت او هدر  جهال او هر تاریکی را روشن 
کن)  "(675 :ق4746 ی#طبررا نابود 
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 # قن: جاوعه ودرسین"التوحیدق(# :;46ابن بابویه قهی# وحهد بن علی) "4

 # تهران: وکتبة الصدوق"کهال الدین و تهام النعههق(# 7>46ابن بابویه قهی# وحهد بن علی) "5

 # قن: نبوغ# دوم"عیون اخبار الرما؟ع؟ق(# 5>46ابن بابویه قهی# وحهد بن علی) "6
 # قن: عالوه# اول"طالی؟ع؟ ونایی  ل ا  # ق(>:46ابن شهر آشوب# وحهدبن علی) "7
 # ههدان: اندیشه یاران# سوم"تعقیبات وشترکهش(# 4>46احهدی# وحهدسعید) "8
 # قن: وطبوعات دینی# اول"اسرار ال کنش(# 6;46حاجی سبزواری# والهادی) "9
 # قن: بنیاد وعارف اسالوی# دوم"عدة الداع  و  ةاح الساع (# 6;46حلی# احهدبن فهد) ":
 # تهران: دارالکتب االسالویه"ایبال االعهالق(# 7>46)لی بن ووسیحلی# ع ";
 البیت الحیاء الترال" # قن: وتسسة آلوصباح الاا رق(# :474)حلی# علی بن ووسی ">
 # تهران: وتسسه آفاق"ل االسبوع جهاتا(#  )بیحلی# علی بن ووسی "47
 اسالوی" # قن: انتشارات دفتر تبلیغاتفالح السا لتا(#  )بیحلی# علی بن ووسی "44
 # قن: دارالذخانر"ویج الدعواتتا(#  حلی# علی بن ووسی)بی "45

 # تهران: آیت اشراق# اول"جلوات ربا  ش(# >:46ربانی# وحهدرضا) "46
# تهدددران: دفتدددر نشدددر ز ااادگا   حضااارت و هاااد؟ش(# 5;46رسدددولی وحالتدددی# سیدهاشدددن) "47

 فرهن  اسالوی# چهاردهن"
 # بیروت: وتسسة االعلهی"اللةاجاالحتةاج عل  اهل ق(# 4776طبرسی# احهدبن علی) "48
 # قن: بعثت# اول"دال ل اإلواو ق(# 4746طبرت آولی صغیر# وحهدبن جریر بن رستن) "49
 # تهران: دارالکتب االسالویه"تیذیی االحکامق(# 7>46طوسی# وحهدبن حسن) ":4
 # قن: وتسسة الهعارف اؤلسالویة"الغیب ق(# 4744طوسی# وحهدبن حسن) ";4

 # بیروت: وتسسة فقه الشیعه"وصباح الهتیةد# ق(4744طوسی# وحهدبن حسن) ">4
کتابفروشی اسالم"کلن البییش(# 4696طیب# عبدالحسین) "57  # تهران: 
کاشانی# والوحسن) "54  # قن: حکهت# اول"علن الیقین ف  اصول الدینش(# 6>46فی  

# تصحیح و تعلیق سیدطیب ووسدوی جزاندری# قدن: تفسیرق(# 4777قهی# علی بن ابراهین) "55
 م"دارالکتاب# سو

 # قن: وتسسه نشر اسالوی# چهارم"وعادن ال که ش(# 7>46کاشانی# وحهدبن وحسن) "56
 # نجف اشرف: دارالکتاب العلهیه"الهصباحق(# >467کفعهی# ابراهین بن علی) "57
# بیدروت: ونشدورات االعلهدی# البلد االوین و الادرع ال صاینق(# ;474کفعهی# ابراهین بن علی) "58
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هشژپو مهدیاه وی

 اول"
کاف # ش(4698کلینی# وحهدبن یعقوب) "59  # تهران: دارالکتب االسالویة# چهارم"اصول 
# قددددن: وتسسدددده پیددددام اوددددام ت فاااا  الاا اااارش(# :;46وجلسددددی# وحهدددددباقر بددددن وحهدددددتقی) ":5

 هادی؟ع؟# اول"
# تهددددران: ونشددددورات وکتبددددة ب اااااراال وارق(# :;46وجلسددددی# وحهدددددباقر بددددن وحهدددددتقی) ";5

 االسالویه# پنجن"
کهال"هعادزاد الش(# >;46وجلسی# وحهدباقر بن وحهدتقی) ">5  # قن: جلوه 
 # تهران: وکتبة نجاح"الکلن البییتا(#  ودنی# سیدعلی خان)بی "67
 # قن: وتسسه نشر اسالوی"الهاار الکبیرش(# ;:46وشهدی# وحهدبن جعفر) "64
یاااارت النبااا  و اال هااا  االطیاااار؟ق(# 4747وکدددی العددداولی# وحهددددبن) "65 کیفیاااه ب # قدددن: الهااااار فااا  

 وتسسة االوام الههدی؟ع؟"

# قددن: انتشددارات وسددجد وقدددس وکیااال الهکااارمش(# 6;46صددفهانی# وحهدددتقی)ووسددوی ا "66
 جهکران# چهارم"

# قدددن: عطدددر ا اااواب الةناااات فااا   داب الةهعااااتش(# :;46ووسدددوی اصدددفهانی# وحهددددتقی) "67
 عترت"

# تهددران: وزارت بهداشددت# دروددان و الهةهاوع الرا اا تا(#  ووسدوی# سددید هبددةاهلل بددن احهددد)بی "68
 آووزش پزشکی"

 # تهران: انتشارات اسالویه# دوم"اورا  هست ش(# 4;46یدابوالفضل)نبوی قهی# س "69
 # قن: وتسسة النشر االسالوی"الهقنعهق(# 4747نعهان# وحهدبن وحهد) ":6
کبددر) نهاوندددی# علی ";6 # قددن: وسددجد الاوان العبقااری ال سااان فاا  احااوال ووال ااا صاااحیش(# ;;46ا

 وقدس جهکران# دوم"




