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۱۴۵

 ۱۳۹۶ پاییز و زمستان، ۲های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

 » کیإلی أخ«به » إلی جّدکم«ل یتبد یبررس
 رهیکب ۀارت جامعیدر ز 

 ١علی نصرتی  
 دهیچک

هایی اسـت کـه هنگـام  تـرین و معتبرتـرین زیارتنامـه از مهم ،کبیـره ۀزیارت جامع
در . شـود از دور یـا نزدیـک خوانـده می زیارت هـر یـک از امامـان معصـوم

ر مؤمنـان حضـرت یـکه اگر بـرای اممصادر و منابع این زیارتنامه وارد شده است 
لَی«باید عبارت  ،خوانده شود علی مِ   بُِعَث   َجدُِّکمْ   َوإِ

َ
وُح اْأل از زیارتنامـه » ُن یالرُّ

ِخ «به 
َ
لَی أ مِ یَوإِ

َ
وُح اْأل مصادر آن بـه  ۀاین تبدیل در هم. تبدیل شود» نیَك بُِعَث الرُّ

حـال ایـن پرسـش . تابن مشهدی از علمای قرن ششم آمده اسـ» مزار کبیر«جز 
شود که آیا این فقره از زیارتنامه به تبـدیل نیـاز دارد؟ در ایـن نوشـتار بـا  مطرح می

لَـی«ایم کـه عبـارت  تحلیلی به ایـن نتیجـه رسـیده -استفاده از روش توصیفی    َوإِ
مِ   بُِعَث   َجدُِّکمْ 

َ
وُح اْأل شـود و بـه  می از باب تغلیب شامل حضـرت علـی» ُن یالرُّ

توضیح راوی بوده که در مـتن زیـارت افـزوده  ،ز ندارد و تبدیل یاد شدهتبدیل نیا
» مزار کبیـر«شده و باعث ادراج در متن زیارتنامه گشته است و از آن جا که نقل 

 . ها برتری دارد نقل ۀبر هم ،بدون ادراج است
، »إلـی أخیـک«، »إلـی جـّدکم«، تبدیل، کبیره ۀزیارت جامع :یدیکلواژگان 
 تغلیب

                                                 
 .۲۵/۱۲/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۱۹/۱۲/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).nosratiali55@gmail. com(اه علوم اسالمی رضوی استادیار دانشگ .١
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۱۴۶ 

 همقّدم
ای از تحریـف اسـت و  گونـه ،تغییر و تبدیل الفاظ و عبارات ادعیه و زیارات مأثوره

باید کلمه یا عبـارتی  ،ولی گاهی برای رعایت دستور زبان یا دوری از کذب ؛روا نیست
به کلمه یا عبارت دیگری که مناسب مقتضای حال زائر و مزور است تغییر  ،از زیارتنامه

 . کند
طبق متکّلم مؤنث تغییر کنـد تـا ، اشد باید الفاظ و عبارات زیارتزن ب، چنانچه زائر

 مثًال خانمی که دعای مأثور بعد از زیارت عاشـورا. کالم مطابق دستور زبان عربی شود
مِ یَ «خواند باید عبارت  را می) ۷۷۷-۲/۷۸۲ ،۱۴۱۱، طوسی(

َ
ـِه َیـَن َو یَر اْلُمـْؤِمنِ یا أ َبـا َعْبـِد اللَّ

َ
ا أ

تَ 
َ
ِه َربِّ ُتُکَما زَ یْ أ ًال ِإَلی اللَّ هًا ِإلَ  یاِئرًا َوُمَتَوسِّ ُکَما َوُمَتَوجِّ ـِه یْ َوَربِّ ِه ِبُکَما َوُمْسَتْشِفعًا ِبُکَمـا ِإَلـی اللَّ

ضاً ... ُمْنَتِظراً ...  َتَعاَلی الً ... ُمْلِجئاً ... ُمَفوِّ های مذّکر بکار  را تغییر دهد و صیغه» ...ُمَتَوکِّ
ًال «، »ِئراً َزا«رفته در آن از قبیل  هاً «، »ُمَتَوسِّ ضـاً «، »ُمْنَتِظـراً «، »ُمْسَتْشِفعاً «، »ُمَتَوجِّ ، »ُمَفوِّ

ًال «، »ُمْلِجئاً «  را به مؤنث تبـدیل کنـد تـا مطـابق دسـتور زبـان عربـی باشـد... و» ُمَتَوکِّ
  .)۱۲۹ ،۱۴۳۰، مازندرانی(

  ْوٌم َیـِإنَّ َهـَذا «ت بایـد عبـار  ،زیارت عاشورا را در غیر روز عاشـورا بخوانـد، اگر زائر
َکْت  مَ   ِبهِ   َتَبرَّ

ُ
روز موجود و » هذا«زیرا مشارالیه  ،را تغییر دهد تا خالف واقع نباشد» ةَ یَّ َبُنو أ
ولی اگـر غیـر  ،کالم مطابق با واقع است ،چناچه روز فعلی عاشورا باشدو حاضر است 

لسـی بـه ایـن تبـدیل مج ۀمعّال  .)۱۲۳، همـان( سخن خالف واقع است ،روز عاشورا باشد
خطاب به علقمه فرموده  از این که امام باقر«: کند باور دارد و این گونه استدالل می

شود  فهمیده می ،این زیارتنامه زیارت کن ارا ب توانی هر روز امام حسین است اگر می
َکْت   ْوٌم یَ ِإنَّ َهَذا «اند عبارت  که حضرت اجازه داده مَ   ِبهِ   َتَبرَّ

ُ
مـثًال بـه  ،تغییـر کنـد »ةَ یَّ َبُنو أ

مَ یَ  ِن یْ ْوَم َقْتِل الُحَس یَ ِإنَّ «جای آن بگوید 
ُ
َکْت ِبِه َبُنو أ   .)۹۸/۳۰۲، ۱۴۰۳، مجلسی( »ةَ یَّ وٌم َتَبرَّ

بـه زیـارت  کنـد کـه امـام سـجاد نقـل می جابر بن یزید جعفـی از امـام بـاقر
ابـن ( س زیارتی خواندسپ .رفت و نزد قبر آن حضرت ایستاد و گریست امیرالمؤمنین

کـه معـروف بـه زیـارت امـین اللـه ) ۷۳۸-۲/۷۳۹، ۱۴۱۱، شـیخ طوسـی؛ ۳۹-۴۱ ،۱۳۵۶، قولویه
کند که این زیارت را نزد قبر امیر المـؤمنین و  در ذیل آن تصریح می امام باقر .است

حال اگر کسی بخواهد ایـن زیارتنامـه را بـرای غیـر . شود خواند قبر هر امام دیگری می
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۱۴۷

َالُم َعلَ «قطعًا باید عبارت  ،بخواند المؤمنینامیر  مِ یَ َك یْ السَّ
َ
ای  را به جمله»  نیَر اْلُمْؤِمنِ یا أ

است تغییر دهد تا کالم مطابق مقتضای حال ) مزور( که مناسب حال امام زیارت شونده
 . مزور گردد

ه ما کی از شما بیکند که هرگاه منزل و وطن  نقل می ابن ابی عمیر از امام صادق
ن مکان منزل را انتخاب کند و در آنجا دو رکعـت نمـاز بخوانـد و بـا یباالتر  ،دور باشد

ابـن ؛ ۴/۵۸۷ ،۱۴۰۷، کلینـی( دیسالم وی حتمًا به ما خواهد رس، اشاره به قبور ما سالم دهد
ولی در  ،)۶/۱۰۳، ۱۴۰۷، طوسـی( شیخ طوسی همین روایت را نقل کرده .)۲۸۶ ،۱۳۵۶، قولویه

ةِ «: ه استادامه آورد ِئمَّ
َ
ُم َعَلی اْأل ُم َعَلـیِمْن َبعِ  َوُتَسلِّ َر ْیـَغ  ،ٍب یـِهْم ِمـْن َقرِ یْ ٍد َکَما ُتَسلِّ

َك َال  نَّ
َ
تَ یَ أ

َ
ْن َتُقوَل أ

َ
بـر ؛ »...َزاِئـراً  یَمْوِضـِعِه َقَصـْدُت ِبَقْلِبـ یَبـْل َتُقـوُل ِفـ ،ُتَك َزاِئراً یْ ِصحُّ أ

ولـی  ،از دور هـم درود بفرسـت ،فرسـتی همانگونه کـه از نزدیـک درود مـی امامان
تَ «: درست نیست که بگویی

َ
 یَقَصْدُت ِبَقْلِبـ«: بلکه به جای آن باید بگویی» ُتَك َزاِئراً یْ أ

، مجلسـی( داند کالم شیخ طوسی می ،را تهذیبمجلسی ذیل روایت  ۀماگرچه عّال » َزاِئراً 
 ،۱۳۵۶، ابـن قولویـه( لزیـاراتکامـل او ) ۴/۵۸۷، ق۱۴۰۷، کلینی( کافیو نقل ) ۹۸/۳۷۰، ۱۴۰۳
ولی بیانگر این است که شیخ طوسـی  ،دهد هم بر درستی اّدعای عالمه گواهی می) ۲۸۶

تبدیل الفاظ و عبارات زیارتنامه را به لفظ و عبارتی که مناسب حال و مکان زائـر باشـد 
 . داند جایز می

دیل و تغییـر گـاهی تبـ ،برای رعایت دستور زبان عربـی و دوری از کـذب ،بنابراین
به لفظ و عبارتی که مناسـب حـال زائـر یـا مـزور  ،برخی الفاظ و عبارات زیارات مأثوره

 . ناپذیر است ضروری و اجتناب ،باشد
تبـدیل در عبـارتی از زیـارت  ،هایی که در منابع حدیثی گزارش شده یکی از تبدیل

را بـه ثبـت  شیخ صدوق به عنوان نخستین محّدثی کـه ایـن زیـارت. کبیره است ۀجامع
ُکْم   َوِإَلی«پس از عبارت  ،رسانده مِ   ُبِعَث   َجدِّ

َ
وُح اْأل اگر زیارت برای : آورده است» ُن یالرُّ

ُکْم   َوِإَلـی«به جای  ،بود امیر مؤمنان حضرت علی ِمـ  ُبِعـَث   َجـدِّ
َ
وُح اْأل بگـو  ،»ُن یالـرُّ

ِخ «
َ
مِ یَوِإَلی أ

َ
وُح اْأل   .)۲/۲۷۶، ۱۳۷۸، همو؛ ۲/۶۱۵ ،۱۴۱۳، شیخ صدوق( »نیَك ُبِعَث الرُّ

آید که آیا این تبدیل درست است و اگر تبدیل و تغییری  اکنون این پرسش پیش می
بـرخالف واقـع  ،شود و در نتیجـه کالم برخالف مقتضای حال مزور می ،صورت نگیرد
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آید؟ یا این که عبارت هرگز به تبدیل نیـاز نـدارد و تبـدیل و  گردد و کذب پیش می می
 ن نادرست است؟ تغییر آ

ُکْم   َوِإَلی«کوشد پس از بررسی تبدیل عبارت  این نوشتار می مِ   ُبِعَث   َجدِّ
َ
وُح اْأل » ُن یالرُّ

درستی یا نادرستی این تبدیل را با توجـه بـه ، کبیره ۀهای زیارت جامع در مصادر و شرح
 . کبیره ثابت کند و پرسش یاد شده را پاسخ دهد ۀسیاق زیارت جامع

 کبیره  ۀتبدیل در مصادر زیارت جامع نقلالف. 
) ۶۰۹-۲/۶۱۷، ۱۴۱۳، صـدوق( من ال یحضره الفقیه، کبیره ۀترین مصدر زیارت جامع کهن

در ایـن دو  )ق۳۸۱-۳۰۵( شیخ صـدوق. است) ۲۷۲-۲/۲۷۸، ۱۳۷۸، همـو( عیون أخبار الرضاو 
 اثر گرانسنگ آورده است که اگر زیارت مربـوط بـه امیـر مؤمنـان حضـرت علـی

ُکْم   َوِإَلی«باید  ،تاس ِخ «به » َجدِّ
َ
ِإَلـی أ ، همـو؛ ۲/۶۱۵، ۱۴۱۳، همـو( تبـدیل شـود» َك یـَو

 ،األحکـام تهذیبکبیره را در  ۀزیارت جامع )ق۴۶۰ - ۳۸۵( شیخ طوسی .)۲/۲۷۶، ۱۳۷۸
شـیخ ( تبدیل یـاد شـده را آورده اسـت ،از طریق شیخ صدوق نقل کرده و همانند وی

 ،نیـز اهل سنتاز عالمان  )ق۷۳۰-۶۴۴( ابراهیم بن محمد جوینی .)۶/۹۹، ۱۴۰۷، طوسی
از طریق حاکم نیشابوری که  ،همراه با تبدیل فرائد السمطیناین زیارت را در کتاب 

، ۱۴۰۰، حمـویی جـوینی( گـزارش کـرده اسـت، شـود به طریـق شـیخ صـدوق منتهـی می

۲/۱۸۵-۱۷۹(.  
از طریق شیخ صدوق نقـل شـده و تبـدیل  ،زیارت جامعه در دیگر منابع حدیثی نیز

، ۱۴۰۶، فـیض کاشـانی؛ ۲۱۹، ۱۴۲۴، حّلـی؛ ۳۰۲، ۱۳۸۳، کفعمـی( ها آمـده اسـت شده در آن یاد

ــی؛ ۱۴/۱۵۷۲ ــی؛ ۹۹/۱۳۲، ۱۴۰۳، مجلس ــوری؛ ۳۰۰، ۱۴۲۳، مجلس ــی؛ ۱۰/۴۲۳، ۱۴۰۸، ن ، ۱۳۹۱، قم

ـــردی؛ ۱۰۴۵ ـــی؛ ۱۲/۳۰۱، ۱۳۸۶، بروج ـــاکر ؛ ۳۳/۸۸۴ ،۱۴۱۸، مرعش ـــ، یش ؛ ۱۴/۱۵۰، ۱۴۱۹، نیحس

   .)۲۸۲، ۱۴۲۴، و همکاران ینیقزو ینیحس
کبیره را همچون دیگـر محـّدثان از  ۀزیارت جامع ،ابن مشهدی از علمای قرن ششم

مِ یَ َوِإْن َکاَنِت الزِّ «ولی عبارت  ،طریق شیخ صدوق نقل کرده
َ
َفُقـْل  َن یْؤِمنِ ِر اْلُمـیاَرُة ِأل

ِخ 
َ
مِ یَوِإَلی أ

َ
وُح اْأل ، ۱۴۱۹، ابن مشـهدی( را از متن زیارت حذف کرده است» نیَك ُبِعَث الرُّ
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بـه ایـن تبـدیل اعقتـادی نداشـته و آن را  ،تواند دلیل باشد کـه وی این حذف می .)۵۳۲
 . دانسته است نادرست می
ُکْم   َوِإَلی«تبدیل  ،بنابراین ِخ  َوِإَلی«به » َجدِّ

َ
کبیره  ۀمصادر زیارت جامع ۀدر هم» َك یأ

تنها کسی است که تبدیل را گزارش نکرده  ،آمده و ابن مشهدی» المزار الکبیر«به جز 
به جـز مـزار ،مصادر ۀاند که تبدیل در هم تصریح کرده ،پژوهان نیز برخی حدیث. است

  .)۱۳۳، ۱۴۳۰، مازندرانی( ابن مشهدی وارد شده است

 م شارحان زیارت جامعهتبدیل در کالب. 
؛ ۲۵۰-۲۶۲، ۱۳۸۲، انصـاری قمـی( های فراوانی بر زیارت جامعه نگاشته شده است شرح
هـا مراجعـه  هایی که نگارنـده بـه آن در اکثر شرح .)۱۳۹۶، نوری؛ ۷۵-۷۷ ،۱۳۸۶، اصغری نژاد

ُکْم   َوِإَلی«تبدیل  ،کرده ِخ «به » َجدِّ
َ
؛ ۸/۷۳۷ ،۱۴۱۴، مجلسـی( شده اسـتتأیید » َك یَوِإَلی أ

، مازنـدرانی؛ ۵/۲۳۹ ،۱۴۲۸، کربالیـی؛ ۱۸۲ ،۱۴۰۳، شّبر؛ ۹/۲۷۲ ،۱۴۰۶، مجلسی؛ ۵/۴۹۳ ،۱۴۰۶، همو
ـــادی؛ ۲۷۶-۳/۲۶۵ ،۱۴۲۰، أحســـائی؛ ۱۳۳ ،۱۴۳۰ ؛ ۵۸۵ ،۱۳۸۷، همـــو؛ ۴۶۹ ،۱۳۷۸، همـــدانی درودآب

، ریمحمـدی ری شـه؛ ۲۰۲-۲۰۳ ،۱۳۹۲، رزمجو؛ ۷۱۵-۷۱۶ ،۱۳۸۶، بحرینی؛ ۳/۳۰۰ ،۱۳۸۹، تحریری
، نظــری؛ ۲۳۹-۳/۲۴۰ ،۱۳۷۸، نظــامی؛ ۲۳۷ ،۱۳۷۸، گویــا؛ ۳۸۱ ،۱۳۸۵، ســّجادی؛ ۶۰۷و   ۳۶ ،۱۳۸۷
۱۳۹۰، ۴۷۷(.  
تبـدیل مـذکور را از مـتن زیـارت حـذف ، گروه اندکی از شارحان زیـارت جامعـه 
، هـدائی( انـد آن نیـاورده و از درسـتی یـا نادرسـتی آن سـخن نگفته ۀشرحی دربار ، کرده
شــاید ایــن  .)۵۹۱-۲/۶۰۱ ،۱۳۷۰، شــیخ االســالمی؛ ۱۱۳-۱۱۴ /۳ ،۱۳۹۳، اءآبادیضــی؛ ۲۷۸ ،۱۳۶۶

ُکْم   َوِإَلی«تبدیل  ،گروه اندک ِخ «به » َجدِّ
َ
اند کـه آن را  دانسته را نادرست می» َك یَوِإَلی أ

 . اند از متن زیارت انداخته

  پیشنهاد راوی یا دستور امام هادی؛ تبدیلج. 
یکـی از  ۀدر پاسـخ بـه خواسـت ،کبیره از زبان گهربار امـام هـادی ۀجامع زیارت

آیا تبـدیلی کـه در قریـب بـه اّتفـاق  .)۲/۶۰۹ ،۱۴۱۳، شیخ صدوق( شیعیان صادر شده است
اسـت یـا راوی مـثًال شـیخ  کالم و سخن آن حضـرت ،مصادر زیارت جامعه وارد شده
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آیـا در مـتن  ،پیشنهاِد تبدیل داده است؟ به عبارت دیگـر، صدوق در ضمن نقل زیارت
کالم راوی است یا این که ادراج صـورت  ،ادراج صورت گرفته و تبدیل ،زیارت جامعه
 است؟ سخن امام ،نگرفته و تبدیل

اسـت نـه کـالم  سخن امام هـادی، پژوهان بر این باورند که تبدیل برخی حدیث
ذیـل عبـارت ، گروهـی از شـارحان زیـارت جامعـه .)۱۳۳ ،۱۴۳۰، مازنـدرانی( شیخ صدوق

أخ و بـرادر حضـرت  اند تا ثابت کننـد حضـرت علـی روایاتی آورده» وإلی أخیک«
تـوان از شـرح و  می ،)۷۱۵-۷۱۶ ،۱۳۸۶، بحرینـی؛ ۲۷۶ ،۱۴۲۰، احسـائی( اسـت رسول اکرم

 . است کالم امام هادی، نظرشان این است که تبدیلتفسیر آنان برداشت کرد که 
مِ َیـَوِإْن َکاَنِت الزِّ «عبارت ، و برخی شارحان زیارت مزار کبیرگویا صاحب 

َ
ِر یـاَرُة ِأل

ِخ  َن یاْلُمْؤِمنِ 
َ
مِ یَفُقْل َوِإَلی أ

َ
وُح اْأل اند کـه آن را  دانسته را کالم راوی می» نیَك ُبِعَث الرُّ

؛ ۲۷۸ ،۱۳۶۶، هــدائی؛ ۵۳۲ ،۱۴۱۹، ابــن مشــهدی( انــد و نیاورده از مــتن زیــارت حــذف کــرده
   .)۵۹۱-۲/۶۰۱ ،۱۳۷۰، شیخ االسالمی؛ ۱۱۳-۱۱۴ /۳ ،۱۳۹۳، ضیاءآبادی

، دلبری( اصل بر عدم ادارج است ،قاعده این است که اگر شک در وقوع ادراج شود
کـالم  توانـد تبـدیل نادرسـت اسـت و نمی ،ولی همان گونه که خواهـد آمـد) ۴۲، ۱۳۹۲
شـیخ  ،ادراج صورت گرفته و بـه احتمـال قـوی ،در متن زیارت ،بنابراین. باشد امام

اند که  تبدیل داده و عالمان نیز تصریح کرده ق به اجتهاد و تشخیص خود پیشنهادصدو 
کـرده  بیان و توضیح خود را در متن روایـت درج می ،شیخ صدوق بر این بوده که ۀشیو 
   .)۱/۳۸۳ ،۱۴۲۴، بهبهانی( است

 نادرستی تبدیل در زیارت جامعهد. 
 ،ثابت باشد که اگر یکـی از آن دو ثابـت نشـود دو مطلبباید  ،برای درستی تبدیل

 : تبدیل نادرست خواهد بود
ُکْم   َوِإَلی«باید مخاطب در عبارت  :مطلب نخست مِ   ُبِعَث   َجدِّ

َ
وُح اْأل تنها امام » ُن یالرُّ

مفـرد مخاطـب ، به صورت مجـاز»  ُکْم «مخاطب زیارت شونده باشد و از ضمیر جمع 
ولـی بـرای ، زائر با این عبارت فقـط امـام مـزور را قصـد کنـد ،سان که بدین. اراده شود

عبارت ، در این صورت. از ضمیر جمع استفاده کند ،رعایت احترام به جای ضمیر مفرد
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ه عبـارتی باید آن را بـ ،لذا برای دوری از کذب؛ منطبق نخواهد بود بر حضرت علی
ِخ «مثًال عبارت  ،تبدیل کرد که بر حضرت منطبق شود

َ
ِمـیَوِإَلی أ

َ
وُح اْأل » ُن یَك ُبِعـَث الـرُّ

َك   َوِإَلـی«اگر عبارت اصـلی زیـارت  ،همان گونه که. جایگزین شود وُح   ُبِعـَث   َجـدِّ الـرُّ
مِ 
َ
رت بـرای زیـا ،وارد شـده بـود» َک «ضـمیر »  ُکـْم «یعنی به جای ضـمیر  ،بود» ُن یاْأل

ِخ «باید به  حضرت علی
َ
ِمـیَوِإَلی أ

َ
وُح اْأل ولـی اگـر ، شـد تبـدیل می» ُن یَك ُبِعـَث الـرُّ

در معنـی » ُکـْم «باشـند و ضـمیر  امامان معصـوم ۀهم ،مخاطب در عبارت مذکور
تـوان کالمـی را  دیل عبارت جایز نخواهد بود و نمیتب ،حقیقی خود استعمال شده باشد

بـه  ،تغییر داد و به یک نفر منحصر کـرد ،نفر صادر شدهکه برای خطاب کردن دوازده 
 . باشد امامان معصوم ۀهم ،خصوص اگر مخاطب در سایر فرازها

تـوان در زبـان عربـی بـه جـای ضـمیر مفـرد  مـی ،برای رعایت احتـرام :مطلب دّوم
همان گونـه کـه در زبـان  ،استفاده کرد» ُکم«از ضمیر جمع مخاطب  ،»َک «مخاطب 

ضـمیر دّوم شـخص جمـع ، »تو«به جای ضمیر دّوم شخص مفرد  ،حترامفارسی برای ا
  .)۱۲۷، ۱۳۶۴، شریعت( رود کار میه ب» شما«

همچـون زبـان  ،بیانی در زبان عربـی ۀمطلب دّوم ثابت شده است و این شیو  ،ظاهراً 
زبانـان بـرای  بر این باور است که عـرب مجمع البیانصاحب تفسیر  .فارسی رایج است

قدر مشهور  کنند و این استعمال آن از لفظ جمع استفاده می ،جای لفظ مفردبه  ،احترام
پژوهان و مفّسـران  و برخی قرآن) ۳/۳۲۶-۴، ۱۴۰۶، طبرسی( است که نیاز به استدالل ندارد

 .)۲/۳۰۲، ۱۴۲۰، ابوحیـان؛ ۲/۲۳۴، تـا بی، زرکشـی( انـد همـین دیـدگاه را پذیرفته ،اهل سنت نیز
یر و التنویرصاحب  جمـع بـرای رعایـت  ۀغیخطاب به ص«: گوید در این باره می التحر
پس در خطاب ، ولی همیشه باید به صورت مذّکر باشد ،عرب زبانان است ۀشیو  ،احترام

ابوزید در ادب  .)۱۸/۱۰۰ ،۱۴۲۰، ابن عاشور( یک زن به قصد احترام باید أنتم گفت نه أنتّن 
ادش را به اسـم تنهـا یـا بـه ضـمیر نباید شاگرد است«: گوید شاگرد نسبت به استادش می

  .)۳۵-۳۶، ۱۴۲۲، أبوزید( »مفرد خطاب کند
از ضمیر » َک «به جای ضمیر مخاطب  ،توان برای احترام در زبان عربی می ،بنابراین

ُکْم   َوِإَلـی«عبـارت «در » ُکـْم «لذا اگـر ؛ استفاده کرد» ُکْم «جمع مخاطب    ُبِعـَث   َجـدِّ
مِ 
َ
وُح اْأل تنهـا امـام  ،کـار رفتـه باشـد و مخاطـبه بـ» َک «ترام بـه جـای برای اح» ُن یالرُّ
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 . تبدیل انجام شود باید برای زیارت حضرت علی ،شونده باشد زیارت
باید دید آیا در عبارت مذکور امکان دارد . مهم بررسی مطلب نخست است ،بنابراین

و  کـار رفتـه باشـده به جای مفرد مخاطب ب ،به صورت مجاز ،که ضمیر جمع مخاطب
 شونده را قصد کند؟  تنها امام زیارت ،زائر

در معنـی » ُکـم«کند کـه ضـمیر  ای داللت می امکان ندارد و ادله ،به نظر نگارنده
 : حقیقی خود بکار رفته است

اگرچه در زبان  ،خطاب کردن شخص واحد با ضمیر جمع برای رعایت احترام .یک
بلکـه در احادیـث و  ،زیـارات مـأثورهبیانی در ادعیه و  ۀولی این شیو  ،عربی رایج است

 . کار نرفته استه هرگز ب ،سنت
در ادعیـه و زیـارات وارد شـده  ،خطاب کردن مفرد با ضمیر جمع بر فرض که .دو
صـارفه  ۀمجاز است و نیاز بـه قرینـ ،در مفرد مخاطب» ُکم«ولی استعمال ضمیر ، باشد

بایـد بـر  ،ر صورت نبود قرینـهای وجود ندارد و د چنین قرینه ،دارد و در عبارت مذکور
قصـد  امامـان معصـوم ۀیعنی جمع مذّکر مخاطب حمل شود و همـ ،ی حقیقیامعن

 . شوند
ضـمیر ، فرض که قرینه باشد و برای احترام به جـای ضـمیر مفـرد مخاطـبر ب .سه

بایـد  ،منطبـق نباشـد کار رفتـه باشـد و عبـارت بـر حضـرت علـیه جمع مخاطب ب
 . هماهنگ باشد »مبدل منه«یل شود تا با تبد» أخیکم«به » جّدکم«

 ،شخص واحد قصد شود، کار رفته در زیارته اگر از ضمایر و الفاظ جمع ب .چهار
هِ   ِة َرُسوِل یَّ َوُذرِّ «عبارت  َالُم َعَلی َمَحالِّ َمْعِرَفِة « کبیره ۀاز این فراز زیارت جامع»  اللَّ السَّ

ِه َو  ِه َوَمَساِکِن َبَرَکِة اللَّ ْوِص اللَّ
َ
ِه َوأ ِه َوَحَمَلِة ِکَتاِب اللَّ ِه َوَحَفَظِة ِسرِّ اللَّ  یِّ اِء َنبِ یَ َمَعاِدِن ِحْکَمِة اللَّ

ِه َوُذرِّ  هِ   ِة َرُسوِل یَّ اللَّ ِه َوَبَرَکاُتـهُ   اللَّ نیـز بـه تبـدیل نیـاز ) ۲/۶۱۰ ،۱۴۱۳، صـدوق( »َوَرْحَمُة اللَّ
خوانده شود و آن حضرت مقصود  زیرا وقتی زیارت جامعه برای حضرت علی؛ دارد
هِ   ِة َرُسوِل یَّ َوُذرِّ «عبارت  ،باشد برای آن  ،با این وجود .منطبق نخواهد بود ایشانبر »  اللَّ

ـَالُم َعَلـی«فرقی بـین  ،به عبارت دیگر. تبدیلی پیشنهاد نشده است ـُذرِّ ... السَّ   ِة َرُسـوِل یَّ
هِ  ُکْم   َوِإَلی«و »  اللَّ ِمـالـرُّ   ُبِعـَث   َجدِّ

َ
هماننـد عبـارت  ،نیسـت و عبـارت دّوم» ُن یوُح اْأل

 . نخست به تبدیل نیاز ندارد
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تنهـا  و کنـد را خطـاب می امامان معصوم ۀهم ،کبیره ۀزائر با زیارت جامع .پنج
، مجلسـی ر.ک:( کنـد بلکـه همـه را لحـاظ می ،کنـد قصد نمی صاحب مضجع شریف را

۱۴۰۶ ،۵/۴۵۱-۴۵۰(.  
همراه با اوصـافی کـه در پـی آن وارده  ،ر آغاز زیارت آمدهسالم و درودهایی که د

 : بنگرید. دهد به روشنی بر این مطلب گواهی می ،شده
َالُم « ْهَل یَ   ُکْم یْ َعلَ   َالسَّ

َ
ةِ   ِت یْ بَ   ا أ ُبوَّ اَن اْلِعْلِم ... النُّ ُصوَل اْلَکَرِم َوَقاَدَة   َوُمْنَتَهی اْلِحْلِم   َوُخزَّ

ُ
َوأ

ْولِ 
َ
َمِم َوأ

ُ
َعِم یَ اْأل ِة اْلُهَدی َوَمَصابِ ...  اَء النِّ ِئمَّ

َ
َالُم َعَلی أ َجییالسَّ َقی  ِح الدُّ ْعَالِم التُّ

َ
َوُحَجِج ... َوأ

ـِه َوَمَعـادِ  ِه َوَمَسـاِکِن َبَرَکـِة اللَّ َالُم َعَلی َمَحالِّ َمْعِرَفِة اللَّ وَلی السَّ
ُ
ْهِل اآلِخَرِة َواْأل

َ
ِه َعَلی أ ِن اللَّ
هِ ِحْکَمِة اللَّ  ِه َوَحَمَلِة ِکَتاِب اللَّ ِء ... ِه َوَحَفَظِة ِسرِّ اللَّ ِدالَّ

َ
ـِه َواْأل َعاِة ِإَلـی اللَّ ـَالُم َعَلـی الـدُّ السَّ

ِه َواْلُمْسَتِقرِّ  ِه َوَنهْ  یَن فِ یَعَلی َمْرَضاِة اللَّ ْمِر اللَّ
َ
َعاِة َواْلَقاَدِة اْلُهـَداِة ... هِ یِ أ ِة الدُّ ِئمَّ

َ
َالُم َعَلی أ السَّ

اَدِة اْلُحَماةِ َو  اَدِة اْلُوَالِة َوالذَّ  .»السَّ

ت رسـول پس از شهادت دادن به یگانگی خداوند متعال و نبّو  ،زیارت ۀزائر در ادام
 : دهد این گونه گواهی می به امامت امامان معصوم ،اعظم
اِشُدوَن اْلَمْهدِ « ُة الرَّ ِئمَّ

َ
ُکُم اْأل نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُقـوَن  وَن اْلَمْعُصوُمونَ یُّ َوأ ُبـوَن اْلُمتَّ ُمـوَن اْلُمَقرَّ اْلُمَکرَّ

اِدُقونَ  ْمِرِه اْلَعـاِمُلوَن ِبِإَراَدِتـِه اْلَفـاِئُزوَن ِبَکَراَمِتـِه یاْلُمْصَطَفْوَن اْلُمِط   الصَّ
َ
اُمـوَن ِبـأ ـِه اْلَقوَّ ُعوَن ِللَّ

هِ یاْصَطَفاُکْم ِبِعْلِمـِه َواْرَتَضـاُکْم ِلدِ  ُکْم ِبُهـَداُه  ِنـِه َواْخَتـاَرُکْم ِلِسـرِّ َعـزَّ
َ
َواْجَتَبـاُکْم ِبُقْدَرِتـِه َوأ

ُکْم ِبُبْرَهاِنِه َواْنَتَجَبُکْم ِلُنوِرهِ     َوَخصَّ
َ
ْرِضِه َوُحَججًا َعَلـی  یُکْم ُخَلَفاَء فِ یَ َدُکْم ِبُروِحِه َوَرِض یَّ َوأ

َ
أ

ْنَصارًا ِلدِ یَّ َبرِ 
َ
ِه َوَخَزَنًة ِلِعْلمِ یِتِه َوأ  .»...ِه َوُمْسَتْوَدعًا ِلِحْکَمِتهِ ِنِه َوَحَفَظًة ِلِسرِّ

در معنـی حقیقـی خـود اسـتعمال  ،کار رفتـه در ایـن فرازهـاه ضمایر و الفاظ جمع ب
هـا را بـر معنـی  تـوان آن هرگـز نمی ، لذاگوید سخن می امامان ۀاند و زائر با هم شده

ــرد و مخاطــب را شــخص واحــد ــام  ،مجــازی حمــل ک ــی صــاحب مضــجع و ام یعن
 . به صورت جمع آمده است ،یم برای رعایت احترامیبدانیم و بگو شونده  زیارت

 : جمالت و عبارات قبل و بعد فراز مورد بحث نیز همین گونه است
ْخ «

َ
ْنُتْم ُنوُر اْأل

َ
ُه َوِبُکْم یَ أ اِر ِبُکْم َفَتَح اللَّ ْبَراِر َوُحَجُج اْلَجبَّ

َ
ُل یُ   َوِبُکـْم   ْخِتُم یَ اِر َوُهَداُة اْأل َنـزِّ

ْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنهِ یُ   َث َوِبُکْم یْ اْلغَ 
َ
ْن َتَقَع َعَلی اْأل

َ
ماَء أ ُس اْلَهمَّ َوِبُکْم یُ َوِبُکْم   ْمِسُك السَّ ْکِشُف یَ َنفِّ

رَّ َوِعْنَدُکْم َما  مِ یَ الضُّ
َ
وُح اْأل ُکْم ُبِعَث الرُّ ُم ُن آَتاکُ یْنِزُل ِبِه ُرُسُلُه َوَهَبَطْت ِبِه َمَالِئَکُتُه َوِإَلی َجدِّ
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۱۵۴ 

هُ  َحدًا ِمَن اْلعاَلمِ یُ ما َلْم   اللَّ
َ
 ُکلُّ َشرِ   َن یْؤِت أ

َ
َطأ
ْ
ـٍر ِلَطـاَعِتُکْم   ٍف ِلَشَرِفُکْم َوَبَخَع یَطأ ُکلُّ ُمَتَکبِّ

اٍر ِلَفْضِلُکْم َوَذلَّ ُکلُّ َش  ْرُض ِبُنـورُِکْم َوَفـاَز اْلَفـاِئُزوَن  ْی َوَخَضَع ُکلُّ َجبَّ
َ
ْشـَرَقِت اْأل

َ
ٍء َلُکْم َوأ

 .»ِتُکْم یَ ِبَوَال 

وُح «که قبل و بعد از عبـارت  ،ضمایر جمع مذکر مخاطب ُکْم ُبِعـَث الـرُّ َوِإَلـی َجـدِّ
مِ 
َ
. باشند مقصود می امامان معصوم ۀکار رفته و همه در معنی حقیقی ب ،آمده» ُن یاْأل

در عبارت مذکور نیز باید در معنی حقیقی استعمال » ُکم«ضمیر  ،از باب وحدت سیاق
زیـرا ؛ تبـدیل آن جـایز نیسـت ،در ایـن صـورت .ها مقصود باشـند آن ۀباشد و همشده 
شـخص واحـد و امـام  ،»ُکم«تبدیل زمانی درست است که از  ،گونه که گذشت همان
 . شونده قصد شود زیارت

  بر حضرت علی» وإلی جّدکم«چگونگی شمول .   ه
ِمـَوِإَلی َجدِّ «با توجه به مطالب پیشین روشن شد که مخاطِب 

َ
وُح اْأل » ُن یُکْم ُبِعَث الـرُّ

اکنون این پرسـش . شود نیز می هستند و شامل حضرت علی امامان معصوم ۀهم
ُکْم «شود کـه چگونـه عنـوان  مطرح می بـدون هـیچ تبـدیل و تغییـری شـامل آن  ،»َجـدِّ

 . جّد و پدر بزرگ وی نیست شود؟ با این که حضرت رسول اکرم حضرت می
ُکْم «ر عبارت د ،به نظر نگارنده اسلوب بالغی تغلیب به کار رفته است و » َوِإَلی َجدِّ

زیـارت جامعـه را در  ،شود و چنانچه زائر مینیز  شامل حضرت علی ،از باب تغلیب
ِخ «نباید آن را به  ،حرم آن حضرت بخواند

َ
جـّد  پیـامبر اکـرم. تبدیل کند» َك یَوِإَلی أ

آن حضـرت را جـّد  ،شـود از بـاب تغلیـب میلذا ، گانه است یازده امام از امامان دوازده
ُکْم   َوِإَلی«: بزرگواران گفت  گانه دانست و خطاب به آن امامان دوازده وُح   ُبِعـَث   َجـدِّ الـرُّ

مِ 
َ
 . »ُن یاْأل

آن را بـه صـورت مختصـر بیـان  ،تغلیب بر عبارت مورد بحـث ۀپیش از تطبیق قاعد
 . کنیم می

 های آن تغلیب و گونهو. 
 به معنای چیره گردانیدن اسـت» غلب«مصدر باب تفعیل از ریشه ، لغت تغلیب در
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۱۵۵

ابـن ؛ ۱/۱۹۵ ،۱۴۱۰، جـوهری( »غّلبته أنا علیه تغلیـاً «: شود گفته می .)۵/۶۸۳۳ ،۱۳۷۷، دهخدا(
عبـارت  ،یعنی من او را بر دیگری چیـره گردانـدم و در اصـطالح ،)۱/۶۵۲ ،۱۴۱۴، منظـور

، هاشمی( در اطالق لفظ آن بر دیگری ،بر دیگریکی از دو شیء یاست از ترجیح دادن 
۱۴۱۸، ۲۴۲(.  

) ۳۴۸، تـا بی، سـکاکی( های پرکاربرد بالغی در زبان عربی است یکی از اسلوب ،تغلیب
، زرکشـی؛ ۶۸۶-۲/۶۸۸، تـا بی، ابـن هشـام؛ ۱۵۸-۱۶۱، تـا بی، تفتـازانی: ر.ک( که انواع فراوانی دارد

-۲۴۳ ،۱۴۱۸، هاشــمی؛ ۱۳۴-۳/۱۳۵، ســیوطی؛ ۲۶۴-۲۶۸، تــا بی، ابــن عربشــاه؛ ۳۰۲-۳/۳۱۲، تــا بی
 : آوریم  چند گونه را به صورت مختصر می .)۹۸-۱۰۰ ،۱۳۸۴، رضایی؛ ۲۴۲

و از  ؛)۱۲تحــریم/( ﴾َن یَوَکاَنــْت ِمــَن اْلَقــاِنتِ ﴿تغلیــب مــذّکر بــر مؤّنــث ماننــد  .یکــم
ه جـای لفـظ بـ ،ولـی بـه خـاطر تغلیـب ،باشد» قانتات«در اصل باید . فرمانبرداران بود

  .)۲۴۳ ،۱۴۱۸، هاشمی( از لفظ مذّکر استفاده شده است ،مؤّنث
ٍة ِمْن ماٍء َفِمْنُهْم َمْن ﴿تغلیب عاقل بر غیر عاقل مانند  .دّوم ُه َخَلَق ُکلَّ َدابَّ   یْمشیَ َواللَّ
ای  پـس پـاره ،دیاز آبی آفر  ]ابتدا[ای را  و خداست که هر جنبنده ؛)۴۵نور/( ﴾َبْطِنهِ   َعلی

شـامل عاقـل و غیـر عاقـل ) = جنبنـده( »داّبه«لفظ . روند یز آنها بر روی شکم راه ما
را کـه بـرای » مـن«ولی خداوند در اینجا عاقل را بر غیـر عاقـل غلبـه داده و ، گردد می

بـرده اسـت تـا غیـر عقـال را موصـوف بـه  کـاره ب» ما«به جای  ،عاقل وضع شده است
  .)۹۹ ،۱۳۸۴، رضایی( دانداز قبیل تمیز و بصیرت گر  ،صفات آدمی

ْنُتْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن ﴿تغلیب مخاطب بر غایب مانند  .سّوم
َ
بلکه شـما  ؛)۵۵نمل/( ﴾َبْل أ

 ،عـدول کـرده و بـه جـایش» یجهلـون«خداوند در این آیـه از . دیا شهیپ مردمی جهالت
تا مخاطب را بر غایب غلبـه دهـد و مخاطبـان را محکـوم بـه جهـل و  هآورد» تجهلون«

بسـی بیشـتر اسـت و بهتـر ، خطـاب از غیبـت تـأثیر ،شک در ایـن جـا نادانی کند و بی
 .)۹۹ ،۱۳۸۴، رضایی( تواند مخاطب را از گمراهی باز دارد می

 ﴾ نیْ َنَك ُبْعـَد اْلَمْشـِرقَ یْ َوبَ   ینیْ َت بَ یْ ا لَ یَ َقاَل ﴿تغلیب اشهر بر غیر اشهر مانند  .چهارم
 ،گوینده در این آیه. خاور و باختر بود ۀفاصل ،تو ان من وید ای کاش میگو  ؛)۳۸زخـرف/(

» مغـرب«و » مشـرق«مسـافت  ۀای به انداز  فاصله، کند که میان او و شیطانش آرزو می
مشـرق  ۀممکن است غلب. است» مغرب«و » مشرق«، »مشرقین«پس مرادش از ، باشد
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و شـرق امـری وجـودی  .دو ؛مشـرق مشـهورتر اسـت. یک: بر مغرب به دو دلیل باشد
 ،۱۳۸۴، رضـایی( تر اسـت غرب امری عدمی است و مسلم است که وجود از عدم شریف

۱۰۰(.  
ِذ ﴿تغلیب اکثر بر اقّل ماننـد  .پنجم َك یَقاَل اْلَمَألُ الَّ ا یَن اْسَتْکَبُروا ِمْن َقْوِمِه َلُنْخِرَجنَّ

ذیْ ُشَع  ْو َلَتُعوُدنَّ فیَ َن آَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْر یُب َوالَّ
َ
ِتنا  یِتنا أ سران قومش که  ؛)۸۸اعراف/( ﴾ِملَّ

از شهر  ،اند مان آوردهیا تو و کسانی را که با تو ای ،بیای شع :گفتند ،دندیورز  تکبر می
از باب تغلیب در  حضرت شعیب. دیش ما برگرد یا به کیم کرد یرون خواهیخودمان ب

ِتنا  یَلَتُعوُدنَّ ف« و آئین آنـان نبـوده تـا بـه زیرا وی هرگز در کیش ؛ داخل شده است» ِملَّ
  .)۱۵۹-۱۶۰، تا بی، تفتازانی( سوی آن بازگردد

ُهـْم ﴿تغلیب جنس کثیر األفـراد بـر غیـر خـود ماننـد  .ششم َفَسـَجَد اْلَمالِئَکـُة ُکلُّ
ْجَمُعوَن ِإالَّ ِإْبل

َ
فرشـتگان  ۀپـس همـ ؛)۷۳-۷۴ص/( ﴾ نیَس اْسَتْکَبَر َوکـاَن ِمـَن اْلکـاِفر یأ
ابلیس جن است و از . تکبر نمود و از کافران شد ]که[س یگر ابلره سجده کردند مکسی

بـه خـاطر تغلیـب از جـنس  ،شـریفه ۀاو را در این آی ولی خداوند متعال، مالئک نیست
فه یشـر  ۀدر صورتی آی ،البته .)۳/۳۱۰، تا بی، زرکشی؛ ۱۵۹، تا بی، تفتازانی( مالئک شمرده است

 ،ولی اگـر اسـتثنا را منقطـع بـدانیم، ل باشداز باب تغلیب است که استثنای در آن متص
شود تـا از بـاب تغلیـب  کار رفته و شامل شیطان نمیه مالئکه در مصادیق حقیقی خود ب

  .)۳/۳۱۰، تا بی، زرکشی( اّما اصل این است که استثنا متصل باشد نه منقطع، باشد

 »وإلی جّدکم«نوع تغلیب در ز. 
 ۀاز زیـارت جامعـ» وإلـی جـّدکم«ته در عبارت کار رفه نوع تغلیب ب، به نظر نگارنده

دو عنوان داریـم کـه افـراد و ، در این گونه تغلیب. تغلیب جنس کثیر األفراد است ،کبیره
غلبـه داده  ،عنوانی کـه افـراد و مصـادیق بیشـتر دارد. مصادیق یکی از دیگری بیشتر است

جـّد یـازده  یـامبر اکـرمپ. شود شود و بر افراد و مصادیق عنوان مغلوب نیز اطالق می می
بـر أخ غلبـه داده  ،عنوان جّد  .و أخ و برادر یک نفر از آنان است نفر از امامان معصوم

  َوِإَلـی«لـذا فـراز ؛ آیـد بـه حسـاب می دوازده امـام ۀجّد هم ،شود و از باب تغلیب می
ُکْم  مِ   ُبِعَث   َجدِّ

َ
وُح اْأل  . یل نیاز نداردشود و به تبد نیز می شامل حضرت علی» ُن یالرُّ
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  کاربرد اسلوب تغلیب در زیارات مأثوره و سخنان امامان معصومح. 
کار رفته که ه فراوان ب ،اسلوب تغلیب در زیارات مأثوره و سخنان امامان معصوم

 : کنیم به چند مورد به عنوان نمونه اشاره می
و زائـر بـا آمـده  یکی از اوصافی که در زیارت جامعه برای امامان معصوم .یکم

هِ   ِة َرُسوِل یَّ ُذرِّ «فرستد  کند و درود می این وصف آنان را خطاب می ـَالُم «: اسـت» اللَّ السَّ
ِه َوَحَملَ  ِه َوَحَفَظِة ِسرِّ اللَّ ِه َوَمَعاِدِن ِحْکَمِة اللَّ ِه َوَمَساِکِن َبَرَکِة اللَّ ِة ِکَتاِب َعَلی َمَحالِّ َمْعِرَفِة اللَّ

ْوِص 
َ
ِه َوأ ِه َوُذرِّ  یِّ ِء َنبِ ایَ اللَّ ـهِ یَّ اللَّ ـِه َوَبَرَکاُتـه ِة َرُسوِل اللَّ  .)۲/۶۱۰ ،۱۴۱۳، صـدوق( » َوَرْحَمـُة اللَّ

ولی این خطـاب از بـاب  ،نیست رسول الله ۀاز ذری روشن است که حضرت علی
از نوع تغلیب  ،کار رفته در این فراز نیزه شود و تغلیب ب شامل آن حضرت نیز می ،تغلیب

مجلســی در شــرح ایــن عبــارت از زیــارت جامعــه  ۀمــعّال . کثیــر األفــراد اســتجــنس 
؛ ۹۹/۱۳۶ ،۱۴۰۳، مجلسـی( »بـاً یتغل نیالمـؤمن ریشمل أم ة رسول اللهیوذر «: گوید می
ای   .گـردد از باب تغلیب شامل امیـر مؤمنـان می» ة رسول اللهیذر « ؛)۹/۲۵۳ ،۱۴۰۶، همـو

گفت و تبـدیل نادرسـت  همین سخن را می ،نیز» وإلی جّدکم«کاش عالمه در عبارت 
 . کرد نمیتأیید را » وإلی أخیک«

نقـل  از امـام صـادق ای برای زیارت امام حسین زیارتنامه، شیخ صدوق .دّوم
: ِه َوَتُقوُل یْ ًا اْبَنُه َوُهَو ِعْنَد ِرْجلَ یّ ُثمَّ اْئِت َعلِ ... «: در این زیارتنامه وارد شده است. کند می

َالُم عَ  َالُم َعلَ یَ َك یْ لَ السَّ ِه السَّ مِ  یٍّ ا اْبَن َعلِ یَ َك یْ ا اْبَن َرُسوِل اللَّ
َ
َالُم یِر اْلُمْؤِمنِ یأ   ا اْبَن یَ   َك یْ َعلَ   َن السَّ

حضرت علـی اصـغر  ،در این زیارت مأثور .)۲/۵۹۶ ،۱۴۱۳، صـدوق( »... نیْ َواْلُحَس   اْلَحَسِن 
مجلسـی اّول آن را از بـاب  ،همعّرفی شده است ک و امام حسین فرزند امام حسن

ا بـه یـپـس ب«: گوید وی در ترجمه و توضیح این فراز زیارتنامه می .تغلیب دانسته است
ی که سالم الهی بـر تـو بـاد یگو  و می، نزد علی اصغر که نزد پای حضرت مدفون است

کـه ، نیای فرزند حسن و حس ،نیر المؤمنیای فرزند ام ،ای فرزند رسول خدا
  .)۸/۶۱۷ ،۱۴۱۴، مجلسی( »نیمثل حسن ،باً یر خوانده است تغلرا پد وعم

این اّمت چند امام دارد؟ حضـرت پاسـخ : پرسد می سائل از حضرت علی .سّوم
ِة اْثنَ «: دهند می مَّ

ُ
ـَعَشَر ِإَمامًا ُهًدی ِمـْن ُذرِّ  ْی ِإنَّ ِلهِذِه اْأل  ؛)۱/۵۳۲ ،۱۴۰۷، کلینـی( »َهـایِّ ِة َنبِ یَّ

 . ده امام هدایتگر از نسل پیغمبرش داردهمانا این امت دواز 
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۱۵۸

در حالی  ،گانه از نسل پیامبرند امامان دوازده ۀدهد که هم ظاهر این روایت نشان می
 ،مه مجلسی بـرای تصـحیح ظـاهر ایـن روایـتعّال . که نخستین امام از نسل وی نیست

ِمـْن «: کـون قولـهیأن : یالثـان«: وجوهی بیان کرده که دومین وجه آن این گونه اسـت
کثرهم من الذّر ؛ بیعلی المجاز و التغل» َهایِّ ِة َنبِ یَّ ُذرِّ  ع یـأطلق علی الجم، ةیّ فإّنه لّما کان أ

مجاز و تغلیـب » َهایِّ ِة َنبِ یَّ ِمْن ُذرِّ «وجه دّوم این است  ؛)۶/۲۲۷ ،۱۴۰۴، مجلسی( باً یة تغلیّ الذّر 
ی ۀزیرا اکثر آنها ذّریه هستند از باب تغلیب بر هم؛ است  . ه اطالق شده استذّر

ُثمَّ اْلَتَفَت َفِإَذا ِبُصُفوٍف ِمَن اْلَمَالِئَکِة ... «: در حدیث نماز معراج وارد شده .چهارم
بِ یَواْلُمْرَسلِ  ْم َعلَ یَ َل یَن َفقِ ییِّ َن َوالنَّ ُد َسلِّ َالُم َعَلـیْ ا ُمَحمَّ ـِه َوَبَرَکاُتـُه یْ ِهْم َفَقاَل السَّ ُکْم َوَرْحَمـُة اللَّ

ْو 
َ
ُه ِإلَ َفأ ِح یْ َحی اللَّ َالَم َوالتَّ نَّ السَّ

َ
ْنـَت َوُذرِّ یَّ ِه أ

َ
ْحَمـَة َواْلَبَرَکـاِت أ  ،۱۴۰۷، کلینـی( »... ُتـكیَّ َة َوالرَّ

فرستادگان ، کهایی از مالئ ناگهان صف، سپس نگریست ؛)۲/۳۱۶ ،۱۳۸۵، صدوق؛ ۳/۴۸۶
السـالم : گفـت پس، بر آنان درود فرست ا محمدید که یپس وحی رس، غمبران دیدیو پ
ه و برکاتهیعل ، سالم ،ات تو و ذریه ،به درستی: سپس خداوند وحی کرد، کم و رحمة اللَّ
 . رحمت و برکت هستید، تیّ تح

تقی مجلسی در شرح و توضیح این حـدیث آورده اسـت کـه مـراد از  مه محمدعّال 
شـامل  ،است و از باب تغلیـب و امامان معصوم زهرا ۀحضرت فاطم ،» ُتكیَّ ُذرِّ «

  .)۲/۲۲۲  ،۱۴۰۶، مجلسی( شود می حضرت علی

 گیری نتیجه
ای از تحریـف اسـت و روا  گونـه ،تغییر و تبـدیل الفـاظ و عبـارات زیـارات مـأثوره

باید کلمـه یـا عبـارتی از  ،ولی گاهی برای رعایت دستور زبان یا دوری از کذب، نیست
تغییـر  ،ل زائر و مزور اسـتبه کلمه یا عبارت دیگری که مناسب مقتضای حا ،زیارتنامه

های  ثان بـرای برخـی از فرازهـای زیارتنامـهگاهی عالمان و محـّد  ،به همین سبب. کند
ُکْم   َوِإَلـی«ولی تغییـر و تبـدیل عبـارت ، اند هایی گزارش کرده تبدیل، مأثوره   ُبِعـَث   َجـدِّ

مِ 
َ
وُح اْأل ِخ «کبیـره بـه  ۀاز زیارت جامع» ُن یالرُّ

َ
ِمـ َك ُبِعـَث یـَوِإَلـی أ

َ
وُح اْأل هنگـام » نیالـرُّ

 ،کـه در قریـب بـه اتفـاق منـابع و مصـادر زیارتنامـه نقـل شـده ،زیارت امیر مؤمنان
 . نادرست است
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ُکْم   َوِإَلی«عبارت  مِ   ُبِعَث   َجدِّ
َ
وُح اْأل  شـامل حضـرت علـی ،از باب تغلیـب» ُن یالرُّ

 . فراد استاز نوع تغلیب جنس کثیر األ ،کار رفته در آنه شود و تغلیب ب می
مِ یَ الزِّ   َکاَنِت   َوِإنْ «عبارت 

َ
ِخ  َن یِر اْلُمْؤِمنِ یاَرُة ِأل

َ
وُح یَفُقْل َوِإَلی أ کـه در » َك ُبِعَث الرُّ

 . آید راوی است و ادراج در متن به حساب می ۀافزود ،کبیره آمده ۀمتن زیارت جامع
مِ َیــالزِّ   َکاَنــِت   َوِإنْ «بــا حــذف عبــارت  مــزار کبیــرابــن مشــهدی در کتــاب 

َ
ِر یــاَرُة ِأل

ِخ  َن یاْلُمْؤِمنِ 
َ
وُح یـَفُقْل َوِإَلـی أ آسـیب ادراج را  ،از مـتن زیـارت جامعـه» َك ُبِعـَث الـرُّ

 . برطرف کرده و نشان داده که این تبدیل نادرست است
، شـود چـاپ می هایی که برای حرم امامان معصـوم شود در زیارتنامه پیشنهاد می

مِ یَ لزِّ َوِإْن َکاَنِت ا«عبارت 
َ
ِخ  َن یِر اْلُمْؤِمنِ یاَرُة ِأل

َ
ِمـیَفُقْل َوِإَلی أ

َ
وُح اْأل از » نیَك ُبِعـَث الـرُّ

ابن مشهدی قرار گیـرد و  مزار کبیرکتاب  ،کبیره حذف شود و معیار ۀمتن زیارت جامع
به نادرستی این تبـدیل اشـاره  ،های جدید مصادر و منابع زیارت جامعه در پاورقی چاپ

 . شود

 امهن کتاب
  .فوالدوند ۀترجم، قرآن کریم .۱
یر والتنویر )،ق۱۴۲۰، (محمد الطاهر، ابن عاشور .۲  . مؤسسة التاریخ، بیروت، تفسیر التحر
، هنـداوی: محقـق، ص مفتـاح العلـومیاألطـول شـرح تلخـ )،تـا بی، (ابـراهیم بـن محمـد، ابن عربشـاه .۳

 . ةیدار الکتب العلم، بیروت، دیعبدالحم
 . یهالمرتضو  دار، نجف اشرف،  اراتیکامل الز  )،ش۱۳۵۶( ،دجعفر بن محم، هیابن قولو  .۴
دار الفکر للطباعة ، بیروت، احمد فارس: مصحح،  لسان العرب)، ق۱۴۱۴، ( محمد بن مکرم، ابن منظور .۵

 . دار صادر - عیو النشر و التوز 
ت الله یضرت آکتابخانه ح، قم، عن کتب األعاریب  بیاللب یمغن ،)تا بی، (وسفیعبد الله بن ، ابن هشام .۶

 ). ره( ینجف یمرعش یالعظم
 . الفکر دار، بیروت، ریط فی التفسیالبحر المح )،ق۱۴۲۰، (محمد بن یوسف، ابوحیان .۷
 . همؤسسة الرسال، بیروت، ة طالب العلمیحل )،ق۱۴۲۲، (بکر بن عبد الله، ابوزید .۸
 . المفید، دار وتبیر ، هشرح الزیارة الجامعة الکبیر  )،ق۱۴۲۰، (أحمد بن زین الدین، احسائی .۹
یارت جامعه در آیین )،ش۱۳۸۶، (محّمد، اصغری نژاد .۱۰  . ۷۰ش، سال دهم، فرهنگ کوثر، پژوهش ۀز
یـارت جامعـ )،ش۱۳۸۲، (ناصرالدین، انصاری قمی .۱۱ ، سـال هشـتم، علـوم حـدیث، کبیـره ۀکتابشناسی ز

 . ۳۰ش
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یـارت جامعـه کبیـره) )،ش ۱۳۸۶، (سیدمجتبی، بحرینی .۱۲ مرکـز ، تهـران، جامعه در حـرم (نگرشـی بـر ز
 . فرهنگی انتشاراتی منیر

 . انتشارات فرهنگ سبز، تهران، عهیث الشیجامع أحاد )،ش۱۳۸۶، (آقا حسین، بروجردی .۱۳
 .  ید البهبهانیمؤسسة العالمة المجدد الوح، قم، مصابیح الظالم )،ق۱۴۲۴، (باقر محمد، بهبهانی .۱۴
 و حـرنشـر ، قـم، یارت جامعه کبیـره)های الهوتی (شرحی بر ز  جلوه )،ش۱۳۸۹، (محمدباقر، تحریری .۱۵

 . نشر سبحان
 . مکتبة الداوری، قم،  فیرشر ید میة السیکتاب المطول و بهامشه حاش )،تا بی، (مسعود بن عمر، تفتازانی .۱۶
دار العلـم ، بیـروت، الصحاح (تاج اللغـة و صـحاح العربیـة) )،ق ۱۴۱۰( ،ل بن حمادیاسماع، جوهری .۱۷

 .  نییللمال
 ّی مؤّسسـة ولـ، قـم، یموسـوعة اإلمـام الهـاد)، ق۱۴۲۴، (سید محمـد، ارانو همک ینیقزو  ینیحس .۱۸

 . هیّ للدراسات اإلسالم العصر
انتشـارات المکتبـة ، جـا بی، أشرف ید علیس: قیتحق، المحتضر )،ش ۱۳۸۲، (مانیحسن بن سل، یحلّ  .۱۹

 .  یهدر یالح
، بیـروت، اقر محمودیمحمدب: تحقیق، فرائد السمطین )،ق ۱۴۰۰، (ابراهیم بن محمد، حمویی جوینی .۲۰

 . ة المحمودیمؤسس
تحقیقات علوم قرآن ، ادراج در متن حدیث: انواع، عوامل و پیامدهای آن)، ش۱۳۹۲، (سیدعلی، دلبری .۲۱

 . ۱۹ش، سال دهم، و حدیث
 . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ۀمؤسس، تهران، دهخدا ۀلغتنام)، ش ۱۳۷۷، (علی اکبر، دهخدا .۲۲
 . انتشارات قاف، مشهد، ع علویکبیره دنیای آرمانی امامت در تشیّ  ۀجامع )،ش۱۳۹۲، (حسین، رزمجو .۲۳
دانشکده ادبّیـات و علـوم  ۀمجلّ ، ظاهر یموارد خروج کالم از مقتضا )،ش ۱۳۸۴، (غالمعباس، رضایی .۲۴

 .۱۷۳ش، ۵۶سال ، انسانی دانشگاه تهران
 . هکتبة العصریالم، بیروت، البرهان فی علوم القرآن )،تا بی، (بدرالدین محمد، زرکشی .۲۵
یارت جامع )،ش ۱۳۸۵، (سیداحمد، سّجادی .۲۶ بنیاد قـرآن ، تهران، کبیره) ۀپرچم داران سعادت (تدبر در ز

 . و عترت
دار الکتـب ، بیروت، دیعبدالحم، هنداوی: محّقق، مفتاح العلوم )،تا بی، (وسف بن ابی بکری، سکاکی .۲۷

 . هالعلمی
 . نشر الهادی، قم، ترةموسوعة المصطفی والع)، ق۱۴۱۹، (نیحس، یشاکر .۲۸
 . مؤسسة الوفاء، روتیب، هارة الجامعیشرح الز  یاألنوار الالمعة ف )،ق۱۴۰۳، (سیدعبدالله، شبر .۲۹
 . انتشارات اساطیر، تهران، دستور زبان فارسی )،ش ۱۳۶۴، (محمدجواد، شریعت .۳۰
یارت جامع )،ش ۱۳۷۰، (محمدهادی، شیخ االسالمی .۳۱ طبسـی  سـیدمحمدجواد: محّقـق، کبیره ۀشرح ز

 . انتشارات فدک، مشهد، حائری
، تهـران، مهـدی الجـوردی: تحقیـق، ون أخبار الرضایع)، ق۱۳۷۸، (محمد بن علی، شیخ صدوق .۳۲

 . نشر جهان
 . مکتبة الداوری، قم، علل الشرایع )،ق۱۳۸۵، (محمد بن علی، شیخ صدوق .۳۳
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ارات بنیـاد خیریـه انتشـ، تهـران، حبل متین شـناخت ارکـان دیـن )،ش ۱۳۹۳، (سیدمحمد، ضیاءآبادی .۳۴
 . الزهراء

 . دارالمعرفة، بیروت، مجمع البیان فی تفسیر القرآن )،ق ۱۴۰۶، (فضل بن حسن، طبرسی .۳۵
دار ، تهـران، حسـن موسـوی خرسـان: تحقیـق، ب األحکـامیتهذ )،ق۱۴۰۷، (محمد بن حسن، طوسی .۳۶

 . الکتب االسالمیه
 . همؤسسة فقه الشیع، بیروت، عّبدمصباح المتهّجد وسالح المت )،ق ۱۴۱۱، (حسن، محمد بن طوسی .۳۷
 . انتشارات پیام عدالت، تهران، کلیات مفاتیح الجنان )،ش ۱۳۹۱، (عباس، قمی .۳۸
، بیـروت، محسـن اسـدی: تحقیق، هارة الجامعیشرح ز  یاألنوار الساطعة ف )،ق۱۴۲۸، (جواد، کربالیی .۳۹

 . للمطبوعات یمؤسسة األعلم
 . مکتبة الصدوق، تهران، نیالدرع الحصن و یالبلد األم )،ش ۱۳۸۳، (ابراهیم، کفعمی .۴۰
 . دار الکتب اإلسالمیة، تهران، یالکاف )،ق ۱۴۰۷، (محمد بن یعقوب، کلینی .۴۱
یارت جامع علی)، ش ۱۳۷۸، (عبد العلی، گویا .۴۲  . انتشارات زراره، تهران، کبیره ۀو ز
دار ، قم، یدراز ید حسن موسو یّ س: قیتحق، ارة العاشوراءیشرح ز  )،ق۱۴۳۰، (عبد الرسول، مازندرانی .۴۳

 . دةیقة الشهیالصد
 .  انیلیاسماع ۀمؤسس، قم، لوامع صاحبقرانی )،ق۱۴۱۴، (محمد تقی، مجلسی .۴۴
 . العربی ثدار إحیاء الترا، بیروت، بحار األنوار )،ق۱۴۰۳، (محمدباقر، مجلسی .۴۵
 فرهنگـی ۀمؤسسـ، قـم، هیـحضـره الفقیشرح من ال  ین فیروضة المتق )،ق۱۴۰۶، (محمدتقی، مجلسی .۴۶

 . اسالمی کوشانبور
 . ةیالکتب اإلسالم دار، تهران،  شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول ف )،ق ۱۴۰۴، (محمد باقر، مجلسی .۴۷
 یة اللـه مرعشـیـکتابخانـه آ، قـم، ب األخباریفهم تهذ یار فیمالذ األخ )،ق۱۴۰۶، (محمد باقر، مجلسی .۴۸

 .   ینجف
 . مؤسسة األعلمی للمطبوعات، روتیب، زاد المعاد )،ق ۱۴۲۳، (محمد باقر، مجلسی .۴۹
یارت جامعه کبیـره )،ش ۱۳۸۷، (محمد، محمدی ری شهری .۵۰ نشـر ، تهـران، تفسیر قرآن ناطق یا شرح ز

 . مشعر
، قـم، سـید محمـود مرعشـی: تحقیـق، شـرح إحقـاق الحـق )،ق۱۴۱۸، (سید شـهاب الـدین، مرعشی .۵۱

 . یالنجف یة الله العظمی المرعشیمنشورات مکتبة آ
 . یمؤسسة النشر اإلسالم، قم ،مزارکبیر)،ق ۱۴۱۹، (جعفر محمد بن، مشهدی .۵۲
یارت جامع سیمای ائّمه)، ش ۱۳۷۸، (علی، نظامی .۵۳  . قم انتشارات فرایض، کبیره ۀدر شرح ز
یارت جامع )،ش ۱۳۹۰، (علی، نظری .۵۴  . کانون پژوهش، اصفهان، کبیره) ۀانوار االلهیه (شرح و تفسیر ز
 . مؤسسة آل البیت إلحیاء التراث، بیروت، ائلمستدرک الوس )،ق۱۴۰۸، (حسین، نوری .۵۵
یارت جامعة کبیـره های ها، شروح و پژوهش کتابشناسی ترجمه)، ش ۱۳۹۶، (عّباس، نوری .۵۶  ،مربوط به ز
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یارت جا )،ش ۱۳۶۶، (ابوتراب، هدائی .۵۸  . چاپخانه خراسان، مشهد، معهنجوم المعه شرح ز
مطبعة ، تهران، الشموس الطالعة فی شرح الزیارة الجامعة )،ق ۱۳۷۸، (سیدحسین، همدانی درودآبادی .۵۹

 . المصطفوی
: متـرجم، الشموس الطالعة فـی شـرح الزیـارة الجامعـة )،ش ۱۳۸۷، (سیدحسین، همدانی درودآبادی .۶۰

 . نانتشارات مسجد مقدس جمکرا، قم، محمدحسین نائیجی




