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أ

ب

تقدیم به:
این نوشتار را از اعماق وجوودم تقودیم موی کوهم بوه مماور اموامی کوه انور نبوود نوه از دیون یو ی بوا ی
می ماند و نه از اسالم ،تا وه رسود کوه کتواب ووا نوشوته شوود ،و او کسوی نیسوت جو کشوت اشوه ووا و حبوی از
فا حاور سوید الشوهدا واولوا ای علیوه  ،بوه امیود روزی کوه اودای مهوتقم او از کهوار کعبوه در یهود ای نوه
هدان دور شهید شود.

ج

تشکر و در دانی
تقوودیر و تشووکر فراوانووی از موودر و مووادر ع ی و م دارم کووه بووا تربیووت دیهووی اوومی بهوود را در هووین را
مهووم و مقدیسووی وورار داد انوود و ومههووین از ومسوور ع ی و م کموواه تشووکر را دارم کووه بووا فووراوم نمووودن زنوودنی
سالم ومرا با سایش مو عیتی برای من فراوم نمود تا در کماه سایش این نوشته را تکمیل کهم.
و وووم هووین تقوودیر و تشووکر فراوانووی از اسوواتید مع ووم اووودم دارم کووه بووا روهمودوووای ایشووان توانسووتم
ووودفی مشوورا بوورای اووودم ترسوویم کووهم ،بووه ویوور حجووت االسووالم دکتوور فوورازی نیووا کووه بووا راوهمووایی وووای
مهربانانووه ،باعووم تکمیوول ایوون نوشووتار شوودند و اسووتاد مشوواور ب رنوووار حجووت االسووالم دکتوور شووریعتی تبووار کووه از
مشور دادن در امور الزم دریغ نورزیدند.

د

چکیده
مصووادیقی کووه باعووم زنوود شوودن اموور اووول بیووت وعلوویهم السووالم مووی شووود ،در احادیووم معصووومین
وعلیهم السالم وارد شد است ،کوه بوا بررسوی مجمووعی ایون احادیوم موی تووان بوه ایون جمو بهودی رسوید کوه،
فرانیووری علوووم اسووالمی و موووزد ن بووه دیگووران و نفتگووو و بمووم در مووورد امامووت و والیووت ایشووان از مهووم
تورین مصوادیا احیوام امور موی باشود ،نر وه برنو اری مجوالش یوابود ایشوان وه در شوادی و عو اداری ،کوه ایوون
مراسووما مووی توانوود در دو الوو اوانوودن حوودیم و بیووان فاووایل ایشووان یووا سوورودن و اوانوودن اشووعاری در
موودو و مصوواع

معصووومینوعلیهم السووالم باشوود و توجووه دادن جامعووه بووه بمووم مهوودویت و ه وور مهجووی نی و

ج و ومین مصادیا می باشد.
مماسوون و زیبووایی وووای کووالم معصووومینو علوویهم السووالم نی و در اووورتی شووکار مووی شووود کووه ایوون
علوووم و معووارن بووین مووردم تووروی میوودا کهوود و جامعووه بووه ن جامووه عموول بتوشووانهد ،کووه در ایوون اووور نووه تههووا
ترغی

به فرانیری ن اواوهد داشت بلکه در این امر بر یکدیگر سبقت اواوهد نرفت.
وموانوور کووه مصوادیقی بوورای احیووای امور وجووود دارد ،بووا بررسوی احادیووم ،مصووادیقی نیو بوور ماتووه و از

بین بردن أمر معصومین وعلیهم السالم نی وجود دارد ،مثل تقییه نکردن و افشای اسرار ایشان.

کلماااک کلیاادی دکلیااد وا:ه هااا  :مصووادیا حیووام ،أموور اووول بیووت وعلوویهم السووالم  ،مماسوون
کالم ،تعلیم ،تعلّم.
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مقدمه
دین مبین اسوالم از زموانی کوه معرفوی شود در بوین موردم ،توسور نبوی مکورم اسوالم واولی ای علیوه
و لووه دارای برنامووه وووای متهوووع و مرتلفووی بوورای انسووان وووا بووود اسووت ،کووه در وموو زمیهووه وووا توانسووته
اشوار کورد اسوت « ال رَطْو

جوابگوی ن وا باشود ،کوه ور ن مجیود نیو بور ایون مولو

وَ ال یوابسش سلاوا فوی

کتوواب مُبسوین»  0وتوور و اشووکس نیسووت مگوور نکووه در کتوواب شووکار وسووت( البتووه بایوود توجووه داشووت وور ن
مجیوود تههووا مصوودر بوورای بیووان سووعاد انسووان وووا نمووی باشوود ،بلکووه بووا توجووه بووه ن وای وارد از میووامبر اکوورم
والی ای علیه و له که فرمودند:
« ومانووا موون بوین شووما دو یو را وورار موی دوووم ،کووه انوور بووه ن وووا أاو کهیود ورنو نموورا نموی
شوووید 0 ،کتوواب اداونود  2اووول بیوت وعلویهم السووالم موون ،ای مووردم نووود کهیود و بووه تمقیوا موون تبلی وغ
کووردم ،ومانووا شووما در روز یامووت بوور حووو

موون وارد مووی شوووید ،و موون از شووما در مووورد حووا وور ن و

عترتم سوااه موی مرسوم ،از ن ووا جلووتر نرویود کوه ووالک موی شووید ،و بوه ن ووا یواد ندویود ورا کوه از
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شووما دانوواتر موی باشووهد»  2اووول بیووت عصوومت و طهووار و علوویهم السووالم نیو جایگوواوی بوورای مصوودر و مهبو
بووودن دارنوود ،کووه بووا رجوووع بووه کووالم و تفسوویر ایشووان موجبووا سووعاد را بایوود أاوو کوورد ،در کووالم
معصووومین وعلوویهم السووالم دسووتورا فراوانووی در وم و زمیهووه وووا وارد شوود اسووت ،ولووی در بووین احادیووم
وارد شوود از ا یشووان ،احووادیثی اسووت کووه شوویعیان را ترغیوو مووی کهوود کووه وأموور اووول بیووت را زنوود نگووه
دارند  ، 3زیرا با زند نگه داشوتن أمرشوان سوعاد انسوان ووا نیو تاومین اواوود شود ،لو ا در ایون نوشوتار بور
ن وستیم که با بررسی مجمووع احادیوم ایون بواب بوه مصوادیا حیوای أمور ایشوان دسوت میودا کهویم ،و بوا بوه
کار بستن و تروی

ن بتوان مماسن کالم معصومین وعلیهم السالم را نی به مرحله هور رساند.

 2و اه الهبی والی ای علیه و له  :سنِّی تَارسکٌ فیکُمْ أَمْرَیْنس سنْ أَاَ ْتُمْ بسهسمَا لَنْ تَالُّوا -کتَابَ اللاه عَ ا وَ جَلا وَ أَوْلَ بَیْتی عتْرَتی أَیُّهَا الهااسُ اسْمَعُوا وَ َدْ
بَلاغْتُ سناکُمْ سَتَرسدُونَ عَلَیَّ الْمَوْ َ فَأَسْأَلُکُمْ عَمَّا فَعَلْتُمْ فی الثاقَلَیْنس وَ الثاقَلَانس کتَابُ اللاه جَلا حکْرُ ُ وَ أَوْلُ بَیْتی فَلَا تَسْبسقُووُمْ فَتَهْلکُوا وَ لَا تُعَلِّمُووُمْ فَإسناهُمْ أَعْلَمُ مهْکم .
کلیهس ،مممد بن یعقوب بن اسماق ،الکافی وط  -اإلسالمی ،ج،0ص292
 3ورَحمَ اللاهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا  .کلیهس ،مممد بن یعقوب بن اسماق ،الکافی وط  -اإلسالمی ،ج،2ص076
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بخش اول:
کلیاک و مفاهیم

.

02

فصل اول :کلیاک
سااتار این تمقیا به این شکل می باشد:
دارای سووه برووش کلووی ،برووش اوه کلیووا و مفوواویم ،کووه در برووش اوه دو فصوول وورار داد شوود
اسووت .فصوول اوه بررسووی مفوواویم کلیوودی تمقیووا ،مثوول کلمووه واحیووام یووا کلمووه واووول بیووت و..و در فصوول
دوم ایوون برووش بووه مصوودر شهاسووی حوودیم مردااتووه شوود اسووت ،کووه در نفتووار اوه بووه بررسووی سووهدی و در
برش دوم به بررسی داللی مردااته شد .
برووش دوم در موضوووع نقووش ب واور بووه امامووت در زنوودنی ،ووه فووردی و اووانوادنی یووا اجتموواعی و
هور مماسن کالم معصومین وعلیهم السالم و
برووش سوووم دارای دو فصوول مووی باشوود ،فصوول اوه مصووادیا احیووای اموور اووول بیووت وعلوویهم السووالم ،
کووه در ایوون فصوول هوودین نفتووار وورار داد شوود اسووت ،اعووم از مصووادیا مهووم ،و مصووادیا ااوولی و فصوول
دوم بووه مصووادیقی کووه باعووم وووون و حتووی از بووین رفووتن أموور اووول بیووت وعلوویهم السووالم مووی شووود ،مردااتووه
ایم ،و در ار نی به نتیجه نییری مردااته شد است.
پرسش های اصلی
مصادیا احیای امور اوول بیوت وعلویهم السوالم طبوا حودیم اموام رضوا وعلیوه السوالم وه ی ووایی
می باشد؟
پرسش های فرعی
امر ایشان به ه معهاست؟
تأثیر نقش باور به امامت؟
مصادیا احیای امر ایشان یست؟
03

مهم ترین مصداق در این مصادیا یست؟
فرضیه ها
فرانیووری علوووم و موووزد ن بووه بقیووه مووردم ،و برمووایی مجووالش یووادبود اعمووه وعلوویهم السووالم و
تروی فروهگ مهدویت ،از مصادیا مورد توجه اول بیت وعلیهم السالم می باشد.
مقصووود أموور در کووالم ایشووان بووه معهووای تثبیووت عقایوود بوور والیووت و امامووت معصووومین وعلوویهم
السالم می باشد ،که باید با نفتگو و ت اکر باعم تقویت ن شد.
بوواور بووه امامووت ایشووان و عموول بووه دستوراتشووان باعووم رشوود جامعووه ووه در بعوود فووردی و اووانوادنی
و اجتماعی می شود ،و بالتب باعم شکار شدن مماسن و زیبایی وای کالم ایشان می شود.
فرانیووری و موووزد علوووم اسووالمی و یوواد بووود مجووالش اووول بیووت وعلوویهم السووالم و تووروی انت ووار
هور و فرج و تروی و تکثیر نسل شیعه ،از مصادیا احیای امر می باشد.
مصووداق مهووم در بووین مصووادیا موو کور ،نفتگووو و موو اکر علوووم ایشووان اسووت کووه بایوود باعووم
تقویت اعتقادا شیعیان و رف شبها از ایشان باشد.
ضرورک تحقیق
در احادیووم فراوانووی ،حاوورا معصووومین وعلوویهم السووالم شوویعیان را اموور بووه احیووای امرشووان کوورد
اند ،و از طرفی نیو ایون احادیوم در مهواب مراکهود موی باشود ،لو ا در ایون نوشوتار ضورور بور ایون بوود کوه
مجموووع ایوون احادیووم جم و

وری شووود و بووا بررسووی کاموول ایوون مجموعووه بووه نتیجووه نیووری مولوووب دسووت

یافت ،توا بتووان بوه مصوادیقی کوه موورد ن ور اوول بیوت وعلویهم السوالم بوود دسوت یافوت و بوا ن مماسون و
زیبایی وای کالمشان را شکار کرد.

02

پیشنیه تحقیق
در ایوون موضوووع کتوواب یووا مای وان نامووه ای وهوووز توودوین نشوود اسووت ،مگوور مقالووه ای از ووای علووی
جووواور دوووی کووه در موضوووع «را کاروووای نسووترد و مووهش اووول بیووت وعلوویهم السووالم در بیووان امووام رضووا
وعلیووه السووالم کووه در ایوون نوشووتار ،یکووی از و ووایف امووت در بوواه امووام را ،احیووای اموور امووام مووی دانوود ،کووه
الزمووه تمقووا ایوون اموور را در شووهاات جایگووا امامووت و رود وووای احیووام و مفهوووم اموور ،مووی دانوود ،البتووه بووه
جهووت ااتصووار در نوشووتار بووه بسوویاری از موضوووعا و فروعووا

ن نتردااتووه اسووت ،امووا مقالووه ای دیگوور کووه

در این زمیهه نوشوته شود اسوت ،مقالوه جهواب وای سوید علوی دلبوری در موضووع «مورووش سوهدی و داللوی
حدیم مماس ن کالم از اموام رضوا وعلیوه السوالم موی باشود کوه ایشوان بوه جهوت تبموری کوه در علوم رجواه
دارنوود ،ابتوودا مفصوول بووه بررسووی سووهدی ایوون حوودیم و سووتش بووه مفهوووم و داللووت حوودیم مووی مووردازد ،ایوون
نوشتار در مقابل نوشوتاری کوه حکور شود جوام تور موی باشود ،و مفصول تور بوه بررسوی فروعوا ایون موضووع
مرداات وه اسووت ،مرصواووا بررسووی مماسوون کووالم معصووومین وعلوویهم السووالم و بووروزد در حوووز فووردی و
اووانوادنی و اجتموواعی ،و بیووان مصووادیقی کووه ضودی احیووای امرشووان اسووت ،کووه سووی شهاسووی ووور موضوووعی
این مهم را می طلبد که سی شهاسی نی مورد بررسی رار بگیرد.
روش تحقیق
در ایوون نوشووتار رود کتابران وه ای و میوودانی اسووت کووه از طریووا جسووتجو بووین احادیووم معصووومین
وعلیهم السالم اور نرفته است.
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امتیازاک تحقیق
شوواید بتوووان نفووت در ایوون زمیهووه نوشووته ای کاموول و جووام توودوین نشوود اسووت ،کووه تمووام احادیووم
بوواب را جموو

وری و مووورد بمووم وورار داد باشوود ،و بووه تووأثیر نوو اری نقووش اعمووه وعلوویهم السووالم در

زندنی فردی و اانوادنی و اجتماعی بتردازد.
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فصل دوم :مفاهیم
مبحث اول :وا:گان کلیدی تحقیق
بوورای انجووام ووور تمقیووا علمووی در مبووادی اموور بایسووتی مفوواویم ،واژوا،موضوووع تمقیووا ،مووورد
بررسووی وورار نیوورد ،تووا وووم اووود ممقووا بووه سووهولت بووه غایووت تمقیووا دسووت یابوود و وووم مراطبووان و
اوانهوودنان در موالعووه ن نیازمهوود رجوووع بووه مهب و دیگووری نباشووهد .مووش مووا نی و نری و ی از میمووودن ایوون را
نووداریم ،بوور ومووین اسوواس برووش اوه تمقیووا را بووه کوواود میرامووون بررسووی مفوواویم کلیوودی حوودیم «أحیووام
أمرنووا» ااتصوواص مووی دووویم تووا تسوولوی نسووبی میرامووون ن میرامووون میوودا کوورد و در برووش دیگوور تمقیووا در
باب مصادیا ن با د تی بایسته موال

را اراعه نماییم.

گفتار اول :مصادیق
مصادیا اسم جم مصداق موی باشود ،و مصوداق نیو اسوم لوت «اودق» موی باشود ،یعهوی بوه معهوای
لووت و وسوویله اوودق یوو ی2،یووا یوو ی کووه اوودق دیگووری از او دریافووت مووی شووود9،و موافووا
ی و ی  6،در عبووار بمووم مووا ومووین معهووا مووورد ن وور مووی باشوود ،نر ووه در مموواورا عرفووی بووه
مصداق ،موورد نفوت موی شوود ،موش عبوار موورد ن ور ایهووور معهوا موی شوود :موا بوه دنبواه نهوه
موافا أحیای أمر اول بیت می باشد ،وستیم.

 2نفیسی ،علیاکبر ،فرهنگ نفیسی،ج،3ص99
9

ومان

 6ومان،ص96
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گفتار دوم :عبد
در اغلوو

احادیووم مووورد اسووتهاد در بمووم مصووادیا احیووای اموور ،لفوو «عَبوود» وجووود دارد زیوورا

حاورا معصوومین مووی فرمایهود«رحووم ای عبودا أحیوا أمرنووا» لو ا الزم اسووت کوه بول از بررسووی الفوا دیگوور
به بررسی اجمالی لف عبد در لغت و ر ن بتردازیم.
الف :عبد در لغت
عبوود بووه معهووای«مویوو و بهوود »  7موود اسووت ،واژ ای عربووی بووه معهووای تماموواً فرمووانبردار و توواب
اسووت ،وکسووی کووه نهایووت ت و لل وموورا بووا اطاعووت را در برابوور موووالیش بووه جووا ورد8 .در" وواموس" نقوول
شوود کووه بوورد را در اثوور حلّووت و انقیووادد عبوود نویهوود زیوورا معهووای ت و لل و طاعووت در ن ملمووو اسووت و
راوی را کوه بوا رفوتن ومووار شود «طریوا معبود»نویهود 9،در کتواب" مقواییش اللغوه " مود اسوت کوه «عبود»
دو ااوول متاوواد دارد کووه یکووی بووه معهووای مملوووک اسووت کووه شووامل بهوودنی اداونوود و یووا بردنووی انسووان وووا
مووی شووود ،و معهووای تو لل و نرمووی در ن نهفتووه اسووت ،و از ن جملووه طریووا المعبوودومسوولوک المو لل و بعیوور
المعبد اسوت  01.و ااول دیگور ن بوه معهوای وو و سورتی اسوت ،بورای مثواه ووو ا ثووب عبود موو عی بوه
کوواربرد مووی شووود ،کووه لبوواس فوورا و ممکمووی باشوود مانووم عبوود عبوود اسووت  00،ومووانوور کووه مانووم
مملوک مملوکه می باشد02.

7

رشی،علی اکبر ،قاموس قرآن،ج،2ص279

 8مصوفوی،حسن،التحقیق فی کلماک القرآن الکریم،ج،8ص03
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رشی،علی اکبر،ومان،ج،2ص.279

 01مصوفوی،حسن،التحقیق فی کلماک القرآن الکریم،ج،8ص02
 00ابن فارس،احمد،معجم مقاییس اللغه،ص712
 02ومان

08

بعای از ادیبان بر این باورند که عبد به معهی انسان است ،اعم از حرّ و رقّ03.
در بعاووی از کتوو

لغووت «عبوود» بووا سووکون بووام  ،در معهووای اسووم حا وحسووی ن بووه «نیوواوی

اوشبو»» که به شترداد می شود ،معها کرد اند ،زیرا شیر او را زیاد و اودد را فربه می کهد.
العبوود بووه معهووای نیوورو ،حوورص ،انکووار ،مهب و  ،سوورعت ،بقووام و از ن جملووه :ب و ر

مهشووی ،غا و ،

جهووگ شوودید ،نوودامت و مشوویمانی ،مالمووت نفووش اسووت،که در ااوول ایوون معووانی بووه یکوودیگر متصوول انوود و
بعاووی از نهووا بووه دیگووری مهتهووی مووی شووود ،ومووه ایوون معووانی بووا اسووم حا

ن ،یعهووی نیووا اوشووبوی عبوود

ارتباط دارند .معوانی کوه بوه دلیول طووالنی شودن کوالم ،بودان مردااتوه نموی شوود ،زیورا ایون معوانی در ور ن
وارد نشد است02.
ب :مفهوم عبد در ر ن کریم
واژ عبوود  279بووار در وور ن کووریم بکووار رفتووه اسووت ،از ایوون میووان موووارد 220مووورد در سووور وووای
مکّی و  92موورد در سوور ووای مودنی و بوه طوور کلّوی در  97سوور و  290یوه ور ن کوریم اسوتعماه شود
است.
از جمله معانی عبد در ر ن می توان به این دو معها اشار کرد:
عبد به معهی بهد مملوک مانهد ...«:الْمُرُّ بسالْمُرِّ وَ الْعَبْدُ بسالْعَبْد09»...
«ضَرَبَ اللاهُ مَثَالً عَبْداً مَمْلُوکاً ال یَقْدرُ عَلس شَیْم…»06
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 02عاده سب واری،مممود،لغت نامه قرآن کریم،ج،2ص011
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