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تاریخ پذیرش99/6/26:

چکیده:

از ائمه شیعه(ع) و حضرت زهرا(س) دعاهای گوناگونی با مضامین اخالقی تربیتی اعتقادی به دست شیعیان
و مسلمانان رسیده است اما در این بین زیارت جامعه کبیره را باید نخستین سندی معرفی نمود که امام
هادی(ع) عالوه بر تعلیم معارف توحیدی به شرح و تفصیل مقام و خاستگاه امامان معصوم بهطور مبسوط
پرداخته است که بر همین مبنا میبایستی زیارت جامعه را یک دوره جامع امام شناسی شیعه دانست .این
ادبیات ،تعابیر و مضامین باعث شده است تا برخی از مخالفین جریان امامت ،شبهاتی را مبنی بر اصالت
سندی این زیارتنامه وارد بدانند.پژوهشگر در این نوشتار با بررسی تحلیلی توصیفی اسناد و استفاده از
شواهد تاریخی و منابع کتابخانهای کوشیده است تا به این پرسش پاسخ دهد که :آیا با توجه به مضامین و
محتوای این زیارتنامه ،انتصاب آن به امام هادی(ع) مورد وثوق میباشد؟ یافتههای این تحقیق بیانگر آن
است که امام هادی(ع) متناسب با شناخت شرایط زمانی و بر مبنای نزدیک شدن عصر غیبت امام شیعه از
طرفی ،همچنین ضرورت و نیازمندی جامعه اسالمی به یک نظامنامه جامع تربیتی و عقیدتی از سوی دیگر؛
اقدام به تعلیم این زیارتنامه نموده باشند لذا با بررسی سندی و محتوایی زیارتنامه جامعه کبیره صحت
انتساب آن به امام هادی(ع) اثبات شده است.است.
واژه های کلیدی :امام هادی(ع) ،خفقان سیاسی ،زیارت جامعه کبیره ،شیعه

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال پانزدهم .شماره پنجاه وهفت /تابستان1399
مقدمه:

فرهنگ شیعه از ادعیه و زیارت بسیار غنی برخوردار است ،بهطوریکه هیچیک از فرق اسالمی از این مقدار
ادعیه و زیارات بهرهمند نیستند  ،این نشان از چهره معنوی و عرفانی شیعه است که خلوص دینی و تزکیه
نفس را در جامعه شیعیان قوت میبخشد .دعا جایگاه واالیی نزد امامان (ع) داشته و از برخی از آنان ادعیه
فراوانی نقلشده است ،در کارنامه امام هادی (ع) نیز دعا و زیارت از نظر تربیت شیعیان و آشنا ساختن آنان
با معارف شیعی  ،نقش عمدهای ایفا کرده است .ادعیه و زیارت ائمه معصومین(ع) به لحاظ محتوایی بهجز
راز و نیاز با خدا  ،بهصورتهای مختلف  ،به پارهای از مسائل سیاسی – اجتماعی نیز اشاراتی دارد ،اشاراتی
که در حیات سیاسی شیعه بسیار مؤثر است و بهطور منظم ،مفاهیم خاصی را به جامعه شیعه القا کرده است.
امام هادی(ع) در ادامه مسیر مبارزات فرهنگی ائمه اطهار(ع) بهویژه امام زینالعابدین(ع) که از طریق دعا به
آموزش شیعیان و دیگر مسلمانان پرداخت ،عالوه بر دعا ،فرهنگ زیارت و زیارتنامه را وسیله تعلیم معارف
واالی مکتب اهلبیت(ع) قرار داد .از امام هادی(ع) زیارتنامهها و ادعیه متعددی باقیمانده است که ازجمله
آنها میتوان از زیارت جامعه کبیره (صدوق1404،الف ،)617 - 609/2.زیارت امیرالمؤمنین علی(ع)
(کلینی )569 /4 :1367،و ...نام برد.
در جامعه امروز ما ،درحالیکه برخی به علت عدم اشراف بر نصوص روایی و تاریخی این زیارتنامهها
و ادعیهها را جعل روحانیت دانسته (آقاجری27 :1381 ،؛ نک .خاتمی ) 1381 ،و برخی دیگر بهصراحت آن
را مرامنامه شیعیان افراطی و غالی میخوانند (خبرگزاری مهر.)1384/7/9 ،
از سوی دیگر با نگاهی ژرف به محتوای این زیارتنامهها درمییابیم که این زیارتنامهها؛ توصیف کامل
و معرّفی جامع خاندان رسالت (ع) ،بیان معارف الهی و مفاهیم توحیدی ،شهادت به فضایل ائمه (ع) ،دعا و
درخواست از خدا ،پذیرش والیت و تولی به ائمه نور و معرفت و تبرّی از ائمه نار خمیرمایه زیارت جامعه
را تشکیل میدهد (طباطبایی .)123 :1382 ،بهعالوه به فرموده امام هادی(ع) پیش از خواندن آن باید صد
بار تکبیر گفت و مجلسی اول ( )666 /8 :1377درباره سبب این تکبیرها مینویسد« :اکثر طبایع مایل است
به غلو مبادا از عبارات امثال این زیارات به غلو افتد یا از بزرگی حق سبحانه و تعالی غافل شود» (قمی ،بی
تا.)544 :
در زیارتنامه جامعه کبیره بر جای مانده از امام هادی(ع) نه تنها غلو دیده نمیشود بلکه به تعبیر امام خمینی
(263 :137؛  ،)43 :1378امام هادی(ع) در این زیارت ،تنها شمهای از مقامات والیت را اظهار فرموده است.
جوادی آملی( )84 – 80 :1382این زیارتنامه را منشور بلند امامت و هدایت دانسته و با ارائه بحثی استداللی
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وجود هر گونه غلو در این زیارتنامه را رد کرده و ازجمله اشاره کرده که هیچگونه استقاللی برای ائمه(ع)
نسبت به خداوند در این زیارتنامه مطرح نشده تا بر اساس آن شبهه غلو پیش آید .از نظر وی (84 :1382
–  )87زیارت جامعه کبیره در امام شناسی مشابه دعای جوشن کبیر است در توحید .حسن زاده آملی (:1371
 31و  )32نیز این زیارتنامه را در والیت و بیان مقام انسان کامل ولی ،عدیل دعای عرفه سیدالشهداء(ع) در
توحید دانسته است .در مجال حاضر پرداختن به همه ادعیهها و زیارتنامه امام هادی(ع) و بررسی سندی و
محتوای آن امکانپذیر نخواهد بود ازاینرو در نوشتار حاضر به بررسی محتوایی ،سندی ،شروح و برخی
دیگر از ویژگیهای زیارت جامعه کبیره پرداخته خواهد شد.
.2مهمترین محورها در زیارتنامههای امام هادی(ع)

)1-2پیوند با خداوند :دعاها عینیّت بخشیدن و وانمود کردن میزان گسستن ائمه علیهم السّالم از غیر خداى
تعالى و تمسّک ایشان به خداست و اینکه ایشان با تمام حواس و عواطف و قلب و دلشان ایمان داشتند(شریف
قرشى)79 :1371 ،
 )2-2امید به لطف خدا :خدایا هر که از تو تقاضا و درخواست کند و از کرم تو بخواهد ،از جود و بخششت
ناامید نمىکنى و بر کسى که درخواست نکند خشم مىگیرى و کسى جز تو چنین نیست ،خدایا چشم طمع
به رحمت و مغفرت تو دارم(همان)183 :
 )3-2راهنمایی مسیر سیر و سلوک :دعاها ،روشها و قوانین سیر و سلوک ،و اصول اخالق ،و هر آنچه را
که از قواى برتر روانى باعث درخشش شخصیّت انسانى است ،به ما مىآموزد( .همان)184:
 )4-2ایجاد پیوند میان مردم و اهلبیت :افزون بر صلواتهای مکرر بر محمد و آل محمد – که در این دعاها
و تقریباً تمامی ادعیه ائمه اهلبیت (ع) وجود دارد – نسبت به ارتباط محکم و ناگسستنی میان امت و آل
محمد(ع) تأکید خاصی شده است(جعفریان )522 :1391،بهعنوان نمونه  ،به این قطعه از دعا اشاره میگردد:
« اللهم فصلِّ علی محمد وآله وال تقطع بینی وبینهم فی الدنیا واآلخره واجعل عملی بهم متقبال» :پروردگارا!
درود فرست بر محمد و آل محمد (ع) و ارتباط میان من وایشان را در دنیا و آخرت قطع مفرما و اعمال مرا
به خاطر ایشان قبول بفرما» (خزعلی)539/2 : 1424،
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 )5-2تأکید بر مقام والیت و رهبری اهلبیت :در زیارتی که از امام هادی(ع) روایت شده بهطور مکرر بر این
معنا تأکید شده و اهلبیت رسول خدا (ص) به معنای خاص آنکه با تعبیرهایی همچون« :معدن الرحمة»،
«خُزّان العلم»« ،قادة االمم»« ،ساسة العباد» ،أمناء الرحمان ،ائمه الهدی ،ورثة االنبیاء ،و حجج اهلل علی اهل الدنیا
واآلخرة واالولی؛ وصف شدهاند(،جعفریان ،همان )522 :همچنین در همین زیارت  ،خطاب به ائمه هدی (ع)
آمده« :اشهد انکم االئمة الراشدون» « ،المهدیون» « ،المعصومون» « ،المکرمون» « ،المقربون» « ،المتقون» ،
«الصادقون» « ،المصطفون» « ،المطیعون هلل»...؛گواهی میدهم که شما امامان «مرشد» « ،هادی» « ،معصوم» ،
«بزرگوار» « ،مقرب نزد خدا» « ،پرهیزگار» « ،راستگو»« ،برگزیده» « ،مطیع خداوند» هستید (ابن قولویه
قمى1356،ق)54:
 )6-2تأکید بر اطاعت از مکتب امام :از دید امام(ع) ،معارف حقه الهی را تنها در مکتب اهلبیت پیامبر(ص)
میتوان یاد گرفت ،در این صورت تنها کسانی بر حقّند که پیروی از مکتب وتعلیمات این خاندان پاک کرده
باشند وگرنه «مارق» و از جاده حق کنار افتادهاند (جعفریان ،همان« .)523:و جاهدتم فی اهلل حق جهاده حتی
اعلنتم دعوته وبینتم فرائضه واقمتم حدوده ونشرتم شرائع احکامه وسننتم سنته  ....و فصلُ الخطاب عندکم
وآیات اهلل لدیکم و عزائمه فیکم و نوره و برهانه عندکم و امره الیکم»(مرعشى التستری.)882/23 :1424،
شهادت میدهم که شما آنگونه که سزاوار بود جهاد کردید ،تا آنجا که دعوت خداوند را آشکار نمودید،
احکام الهی را روشن ساخته ،حدود الهی را اقامه کردید ،شریعت الهی را نشر دادید و سنتهای خداوندی
را استوار نمودید «...فصل الخطاب و آیات الهی نزد شما است و امر خداوند به شما واگذار شده است».
 )3زیارت جامعه کبیره
 )1-3آشنایی کلی با زیارت جامعه کبیره

مهمترین و مفصلترین زیارت به یادگار مانده از امام هادی(ع) ،زیارت جامعه کبیره است که نزد شیعیان
بسیار شناخته شده است و بزرگان سفارش کردهاند که در حرم ائمه اطهار(ع) این زیارتنامه قرائت شود.
علت نامیده شدن این زیارت به جامعه را این دانسته که میتوان آن را در زیارت همه ائمه(ع) 1خواند و علت

 . 1این زیارت مخصوص به امامان دوازده گانه (ع) است و نمیتوان آن را در زیارت پیامبر (ص) و حضرت
زهرا (س) خواند (نک .میالنی.)37/1 ،1432 ،
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کبیره گفتن به آن را ،مفصل و طوالنی بودن متن آن میداند( .نقوی .)18 :1378 ،به نوشته خانی (/17 :1388
 ،358ذیل «جامعه ،زیارت») این زیارت با حجم کمّیِ بیش از  1300کلمه ،افزون بر کمنظیری از نظر حجم،
از لحاظ تنوع مضامین ،و نیز بازتاباندن اصول عقاید شیعی نیز بینظیر است .قبانچی ( )9 /1 :1427این
زیارتنامه را به پنج فصل تقسیم کرده است :فصل اول درباره سالم و تحیت و آداب آن است .فصل دوم به
بیان دیدگاه توحیدی انسان معتقد به اهلبیت (ع) پرداخته و ازجمله «اشهد اال اله اال اهلل» شروع میشود .فصل
سوم جایگاه اهلبیت (ع) در بین امت را تبیین میکند و با عبارت «من واالکم فقد والی اهلل» آغاز میشود.
فصل چهارم به جایگاه زائر و نوع رابطه وی با اهلبیت(ع) توجه دارد و آغاز آن ،از عبارت «بابی انتم وامی
واهلی »...است .فصل پنجم هم خاتمه و دعا است و با «ربنا التزغ قلوبنا »...شروع میشود .اما حامد خانی در
دائرة المعارف بزرگ اسالمی ( ،358 /17 :1388ذیل «جامعه ،زیارت») این زیارتنامه را به  4بخش تقسیم
کرده است:
بخش نخست زیارتنامه با سالم و درود بر اهلبیت آغاز میشود؛ اهلبیتی که خانههایشان فرودگاه فرشتگان
است و خود ،مخازن دانش خدا و میراث بران پیامبراناند .این بخش  4بند طوالنی دارد که در آنها اهلبیت(ع)
به ترتیب از حیث خویشاوندی پیامبر(ص) ،هدایت امت ،مظهر علم و رحمت الهی بودن ،اخالص در عمل،
و سرانجام اوصاف کلی دیگری ستایش میشوند.
بخش دوم ،با حجمی در حدود دوپنجم از کل ،شهادتی است مفصل بر اصول عقاید شیعی که در این بخش،
یک دورة اصول عقاید شیعه مرور میشود :از اقرار به وحدانیت خداوند ،رسالت پیامبر(ص) ،والیت
اهلبیت(ع) ،عصمت و دیگر صفات آنان ،جانفشانیهایشان در راه گسترش اسالم و اقامه حدود الهی ،تا
اینکه قرب و بُعد مردمان با خدا ،بر پایة نسبتی معین خواهد شد که با اهلبیت(ع) یافتهاند .در آخرین بندهای
این بخش ،با گواهی به یگانگی نور و طینت اهلبیت(ع) بر دو امر تأکید شده است :جایگاه انحصاری آنان
در جهان خلقت ،و برخورداری همة ایشان از این جایگاه.
بخش سوم با حجمی مشابه ،خود شامل  5بند است که آنها را میتوان بهطورکلی بیانهایی در بیعت با
اهل بیت(ع) و سپس مدحشان برشمرد .همة این بندها با تعبیر جان و مال و پدر و مادرم به فدایتان آغاز
میشود .بهویژه مضمون بند اول ،بیان توالی شدیدِ زائر با امام ،و تبرا و نفرت وی از دشمنان دین و معاندان
است؛ «توال و تبرایی» که وی را به انتظارِ برقراری حکومت عدل اهلبیت(ع) پس از رجعت مینشاند و همراه
با پیمان وفاداری و همکاری چه در آن زمان و چه پیش از آن ،به امیدواری زائر به شفاعت امام (ع) پیوند
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میخورد 4 .بند بعد ،همگی بیان اوصافی برای اهلبیت(ع) و تبیین جایگاه آنان در عالم خلقاند؛ از این قبیل
که :خداوند باب هر خیری را به یمن وجود ایشان گشوده ،و هم به ایشان ختم کرده است؛ هر کس خدا را
بجوید ،گریزی از روی آوردن به ائمه(ع) ندارد؛ منکر والیت ایشان مستوجب قهر الهی است؛ شیعیان به سبب
ایشان از گمراهی ،مشکالت دنیا و آتش دوزخ وارهیدهاند؛ و سرانجام اینکه تنها در سایه دوستی اهلبیت(ع)،
وحدت مسلمانان میسر است.
بخش پایانیِ زیارت ،یک دعای شفاعتجویانه به درگاه الهی است ،با تکیه بر اینکه اگر زائر شفیعی نزدیکتر
از ائمه(ع) به درگاه الهی سراغ داشت ،بدو متوسل میگردید و اکنون ،با تکیه بر جایگاه امامِ زیارت شده ،از
خدا طلب حاجتروایی دارد .حاجت او نیز ،شناخت بهتر اهلبیت(ع) و نیل به شفاعت ایشان است.
 )2-3بحث سندی

برخی از صاحبنظران ازجمله؛ همدانی درود آبادی ( )31 :1384نقل شدن این زیارتنامه در دو کتاب
«من ال یحضره الفقیه» و «تهذیب االحکام» را در اثبات صحت سند آن کافی میداند و از نظر وی بررسی
سلسله سند و شناخت ناقالن آن ضرورت ندارد .جوادی آملی ( )88 – 87 /1 :1382نیز زیارت جامعه را
بینیاز از بررسی سندی میداند و در شرح خود به بحث سندی نپرداخته است .از آنجا که میرزا جواد ملکی
تبریزی ( )379 :1416تصریح کرده که این زیارت را صدوق در «من ال یحضره الفقیه» آورده و مورد قبول
جمیع علمای شیعه قرار گرفته است ،بررسی سند این زیارتنامه در پژوهش حاضر صرفاً ازآنجهت است
که در زمانه ما برخی که تخصص و تبحری در علوم حدیث و ازجمله علم رجال ندارند ،در سند این
زیارتنامه طعن زده اند و شاید تصور کنند عدم بررسی سند از سوی برخی از علمای نامدار شیعه خود
نشاندهنده ضعف سند است.
نام راوی زیارت جامعه کبیره از امام هادی (ع) در «من ال یحضره الفقیه» (صدوق1404 ،ب )609 /2 :و
«تهذیب االحکام» (طوسی ،)95/6 :1365 ،موسی بن عبداهلل نخعی و در «عیون اخبار الرضا(ع)» ،موسی بن
عمران آمده است( 1404الف )305 /1 :اما نباید تصور شود که این زیارتنامه از دو راوی نقلشده و یا اینکه
در ضبط نام راوی آن تصحیف رخ داده است زیرا چنانکه «محمد سند» ( )19 – 18 :1428نشان داده درواقع
نام راوی این زیارتنامه ،موسی بن عمران بن عبداهلل نخعی بوده که گاهی او را به نام جدش موسی بن

12

تحلیلی سندی و محتوایی بر زیارتنامه جامعه کبیره امام هادی (ع)
عبداهلل میخواندند .پیش از «محمد سند» ،علی نمازی شاهرودی ( )26 - 25 ،21 – 20 /1415:8نیز حکم به
اتحاد موسی بن عمران و موسی بن عبداهلل کرده بود.
اگرچه موسی بن عبداهلل نخعی را از نظر رجالی مهمل و ناشناخته دانستهاند (طباطبایی،همان )127 :اما او
برادرزاده و شاگرد خاص حسین بن یزید نوفلی راوی مشهور امامی و شیخ محمد بن ابیعبداهلل کوفی (ابن
قولویه قمی )84 ،1417 ،از وکالی مورد اعتماد ناحیه مقدسه در عصر غیبت صغرا بوده و این خود شاهدی
بر وثاقت اوست (سند ،همان .)22 - 21 ،19 :شیخ صدوق بهواسطه مشایخ خود بیش از  80حدیث از موسی
بن عمران نخعی نقل کرده که بنا بر قاعده اکثار اجالء ،ظهور در وثاقت این راوی دارد .بهعالوه از نظر رجالی
متبحر عبداهلل مامقانی و نیز رجالی معاصر ،علی نمازی شاهرودی خود روایت کردن این زیارتنامه نشاندهنده
امامی بودن راوی آن و گواه بر این است که او از اهل علم و فضل بوده است (نمازی شاهرودی ،همان/8:
 .)19 – 18نحوه سؤال او از امام هادی(ع) نیز شایان دقت است زیرا وی از امام (ع) درخواست کرده که
متنی بلیغ و کامل به او آموزش دهد تا بتواند با خواندن آن تمام امامان(ع) را زیارت کند و اینگونه درخواست
کردن او از امام(ع) نشاندهنده معرفت وی به یگانگی طینت و نور ائمه اطهار(ع) و نیز عشق و عالقه او به
همه امامان(ع) تواند بود (سند ،همان .)25 – 24:بنابراین درواقع «نخعی» نه تنها مورد وثوق بلکه از شیعیان
مؤمن ،مخلص ،معتقد و آگاه و از حامالن اسرار اهلبیت(ع) بوده است .ازاینرو حدیثشناس معاصر ،علیاکبر
غفاری ،سند این زیارت را حسن کال صحیح دانسته است (صدوق1404 ،ب.)609 /2 ،
ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل برمکی مشهور به صاحب الصومعه هم که راوی این زیارت از «نخعی» است،
از نظر نجاشی ( )341 :1416ثقه و در راه راست بوده اما ابنغضائری ( )97 :1422او را ضعیف معرفی کرده
است .برای داوری بین نجاشی و ابنغضائری استناد به نظر عالمه حلی ( )258 – 257 :1417که نظر نجاشی
را دراینباره ارجح دانسته ،کافی است زیرا چنانکه احسایی ( )30 /1 :1420بیان کرده در اینگونه مواضع
استدالل به تقدم جرح بر تعدیل وجهی ندارد زیرا نجاشی ویژگیهایی دارد که توثیق او بر جرح ابن غضائری
سبقت میگیرد .ازاینرو ضعفی متوجه برمکی نیست.
بنا بر سند مندرج در کتاب صدوق ،این زیارتنامه را محمد بن ابیعبداهلل کوفی و ابوالحسن محمد بن جعفر
اسدی از برمکی نقل کردهاند بنابراین اثبات وثاقت یکی از آنان برای اثبات صحت سند کافی است .حالآنکه
ظاهراً نسخهبرداران کتاب صدوق دچار اشتباه شدهاند و درواقع محمد بن ابیعبداهلل کوفی و ابوالحسن محمد
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بن جعفر اسدی یک روای است بانام کامل ابوالحسن محمد بن جعفر بن عون اسدی کوفی (م ربیعالثانی
 )312که بهتصریح نجاشی ( ،1416ص  )373بهاختصار به او محمد بن ابیعبداهلل کوفی میگفتند .در سند
زیارت جامعه کبیره به روایت حاکم نیشابوری از صدوق که جوینی خراسانی ( )179 /2 ،1400آن را نقل
کرده نیز ،نام این راوی بهصورت ابوالحسن (کذا) محمد بن ابیعبداهلل اسدی آمده که خود شاهدی است بر
تصحیف سند و صحت نظر نجاشی .ابوالحسن اسدی در دوران غیبت صغرا وفات کرده و در وثاقت بلکه
جاللت او تردیدی نیست زیرا از وکالی مورد اعتماد صاحبالزمان (عج) در ری بوده و در تأیید وثاقت وی،
از ناحیه مقدسه توقیع صادرشده است (خوئی.)180 – 176 /16 ،1413 ،
مشکل دیگری که در راه صحت این اِسناد بیانشده ،این است که طریق صدوق به محمد بن اسماعیل برمکی
ضعیف است ،زیرا درباره مشایخ صدوق در این طریق توثیقی به ما نرسیده است (طباطبایی ،همان.)127:اما
این مشکل چندان ضربهای به سند وارد نمیکند زیرا ترضی و طلب رحمت صدوق برای مشایخش دلیل
است بر ممدوح بودن آنان و بلکه قرینهای است برای امامی و ثقه بودن آنان .بنابراین مشایخ صدوق ،علی بن
احمد دقاق ،محمد بن احمد سنانی ،علی بن عبداهلل وراق و حسین بن ابراهیم مکتّب که صدوق زیارت
جامعه کبیره را از آنان روایت کرده است ،ظاهراً همگی شیعه و ثقه و یا حداقل در امر روایت مورد اعتماد
بودهاند و صدوق عالوه بر این زیارتنامه روایات دیگری نیز از آنان نقل کرده است (احسایی ،همان/1 :
 .)28بهعالوه ،مجلسی اول (همان )666/8 :بهجز موسی بن عبداهلل نخعی که توثیق صریح درباره وی نرسیده،
تمام رجال سند را توثیق کرده است .درباره نخعی نیز عالوه بر دالیلی که پیشازاین در وثاقت وی بیان شد،
باید گفت که تمام رجال سند از صدوق تا نخعی ،مورد اعتماد هستند و قابلپذیرش نیست که این افراد
همگی به فردی که در امر روایت ضعیف است ،اعتماد کرده و از وی روایت کنند و این خود دلیلی روشن
است بر مورد اعتماد بودن نخعی و صحت سند (سند ،همان .)24 :بنابراین نظر نگارنده درباره سند زیارت
جامعه کبیره مطابق است با نظر محدث معاصر ،علی نمازی شاهرودی که سند این زیارت را معتبر ،عالی و
صحیح دانسته است (حسینی.)24 :1390 ،
درباره بررسی سند زیارت جامعه کبیره ،بحث اصلی اینجاست که صحت سند در تأیید حدیث موضوعیت
ندارد بلکه طریقت دارد و ارزش آن به این است که راهی برای اطمینان به صدور حدیث از معصوم(ع) است
حال اگر اطمینان از طریق دیگری غیر از سند حاصل شد بنا بر وثوق صدوری و نه وثوق سندی حکم به
صحت حدیث میشود .زیارت جامعه نیز چنان است که هر منصفی صدور این معارف بلند را از غیر معصوم
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(ع) محال عادی میداند (جوادی آملی ،همان )88 – 87 /1 :و کبار علمای امامیه به صحت صدور آن از امام
هادی(ع) تصریح کردهاند(.میالنی ،همان .)39 /1 :برای نمونه وحید بهبهانی ( )34 :1239آن را با نهجالبالغه،
صحیفه سجادیه و دعای ابوحمزه ثمالی مقایسه کرده که متنشان شهادت به صدور از معصوم(ع) میدهد.
محدث نوری ([بیتا]الف )152 /9 : ،متن آن را شاهدی بر صحت صدور آن میداند و شاگردش محدث
قمی ( )149 – 148 ،1364نیز صدور این جمالت بلیغ را از امام هادی(ع) میداند .از نظر نقوی (20 ،1378
  )21در صدور این زیارت از معصوم هیچ تردیدی نیست و از نظر جامعیت و فصاحت نمیتواند کالم غیرمعصوم باشد و شاید هیچ متنی از روایات و خطب منسوب به معصومان(ع) معتبرتر و اصیلتر از زیارت
جامعه نباشد .از نظر فاطمی نیا نیز به صدور آن از امام هادی(ع) یقین وجود دارد (رحمتی شهرضا،1384 ،
.)39
نزد محدثان متقدم امامی مانند صاحبان کتب اربعه ،معیار صحت احادیث ،وثوق صدوری بوده و نه وثوق
سندی چنانکه صدوق(1404ب )3 - 2/1 ،در مقدمه «من ال یحضره الفقیه» حکم به صحت تمام روایات
این کتاب کرده و این کتاب را بین خود و خدایش حجت دانسته است.به همین سبب ،شیخ احمد احسایی
( )33 –28 /1 ،1420برای اثبات صحّت روایت به نقل صدوق استدالل میکند و میگوید« :این روایت از
نظر ما صحیح است زیرا صدوق بدان اعتماد کرده و آن را در «من ال یحضره الفقیه» که میان خود و خدا
حجّت قرار داده به ودیعت نهاده است .بنابراین ،اعتماد صدوق خود از مرجّحات و از قراین تقویت کننده
است .افزون بر آن ،فرقة مُحقّه [= شیعه امامیه] آن را تلقّی به قبول کردهاند .بهطوریکه نه کسی را میتوان
یافت که آن را انکار یا در آن توقّف کرده باشد .بلکه اگر فرد بصیر و ناقد بخواهد بر صحّت آن ادّعای اجماعِ
کاشف از قول معصوم کند میتواند».پیش از احسایی ،مجلسی اول ( )666/8 ،1377نیز حکم صدوق به
صحت این زیارتنامه را از دالیل صحت صدور آن از امام هادی(ع) برشمرده است .علیاکبر غفاری نیز نقل
صدوق را تأییدی بر صحت سند دانسته است (صدوق1404 ،ب.)609 /2 ،
 )3-3قوت متن دلیل اصالت زیارت جامعه کبیره

فارغ از بحث سندی ،متن این زیارتنامه ،هم به جهت مطالب عمیق و هم از نظر بالغت با نوع بیان
معصومان(ع) تناسب دارد و این قوت متن خود شاهدی عادل است به صحت صدور آن از امام معصوم(ع)
(مجلسی )247/9 ،1407 ،بلکه یقین آور است (میالنی ،همان )66 – 64 /1 :چنانکه نظر علی طالقانی (م
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 )275 /1 ،1373( )1306درباره این زیارتنامه مینویسد« :میتوان قسم یاد نمود که از سرچشمه عترت [امام
علی النقی (ع)] جاری شده» .مجلسی ( )144 /99 ،1403زیارت جامعه کبیره را صحیحترین زیارتنامهها از
نظر سند و جامعترین و فصیحترین و بلیغترین و واال مرتبهترین زیارت دانسته است (قمی.)287 ،1417 ،
سید محمدتقی نقوی ( )5 :1378از شارحان این زیارتنامه دراینباره مینویسد« :زیارت جامعه کبیره امالی
حضرت هادی امام علی النقی(ع) است و یکی از مهمترین زیارات است و از حیث بالغت و فصاحت و
اشتمال بر معانی بلند و مضامین عالیه که موجب جالی روح است در میان تمام زیارات و غیر زیارات نظیر
ندارد  ...و از طرفی حاوی بسیاری از فضایل اهلبیت (ع) است که در جای دیگر نیست» .البته این کالم
نشاندهنده این نیست که متن زیارت جامعه با دیگر روایات واردشده از معصومان (ع) تباین دارد بلکه
نشاندهنده عظمت این زیارتنامه است ازآنجهت که آنچه در روایات دیگر پراکنده آمده ،در این زیارتنامه
جمع و تدوین و نیز تبیین شده است (حسینی ،همان )26:چنانکه عالمه مجلسی ( ،1275ذیل زیارت جامعه)
آن را مشتمل بر مجمل جمیع احادیث وارده در مناقب ائمه(ع) دانسته و سید محمد سعید حکیم از علمای
معاصر نجف اشرف تصریح کرده که مضمون زیارت جامعه در روایات فراوانی از ائمه اطهار(ع) آمده است
(قبانچی ،همان )33 /1 :و مفسر متفکر معاصر ،جوادی آملی ( )88 – 87 /1 ،1382نیز تصریح کرده که
«خطوط کلی این زیارت با خطوط کلی معارف قرآن کریم که مرجع نهایی در بررسی روایات است ،هماهنگ
است» و این مطابقت با کتاب و سنت خود دلیل دیگری بر صحت متن آن است .نقوی (همان5 :و )6درباره
متن این زیارتنامه نیز چنین اظهارنظر کرده است« :مطالب در سطحی بسیار عالی و بلند گفتهشده بهطوریکه
از حیطه فهم انسان غیر معصوم خارج است  ...فوق کالم مخلوق و تحت کالم خالق است و درک حقایق آن
جز برای معصوم امکانپذیر نیست».
)4-3نگاهی به برخی از مضامین مهم زیارت جامعه کبیره

بعد از بیان نقاط قوت و اصالت زیارت جامعه کبیره از طرف امام هادی(ع) به برخی از مضامین مهم آن اشاره
میکنیم:
 )1-4-3دین از سیاست جدا نیست« :ساسة العباد »
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 )2-4-3امامان شیعه حجتهای بر مردم در دنیا و آخرت هستند« :وَحُجَجِ اللَّهِ عَلى اَهْلِ الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ
وَاالْولى»
 )3-4-3امنترین راه رسیدن به خدا طریق اهلبیت(ع) است«:اَلسَّالمُ عَلى مَحاَّلِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ»
 )4-4-3مالک سنجش رفتار و اعمال انسانها ،محک زدن با اعمال و رفتار ائمه معصومین(ع) میباشد«:وَالْبابُ
الْمُبْتَلى بِهِ النّاسُ مَنْ اَتیکُمْ نَجى وَمَنْ لَمْ یَاْتِکُمْ هَلَک»
 )5-4-3شناخت خدا تنها از درگاه اهلبیت(ع) صورت میپذیرد«:مَنْ اَرادَ اللَّهَ بَدَءَ بِکُمْ»
 )6-4-3دوری از هالکت و گمراهی تنها در سایه تمسک جستن به خاندن اهلبیت(ع) امکانپذیر است«:وَبِکُمْ
اَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَفَرَّجَ عَنّا غَمَراتِ الْکُرُوبِ وَاَنْقَذَنا مِنْ شَفا جُرُفِ الْهَلَکاتِ»
 )7-4-3آشنایی با اهلبیت(ع) و استفاده از معارف دینی اهلبیت باعث جبران خسارات دنیوی
میشود«:بِمُواالتِکُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعالِمَ دِینِنا وَاَصْلَحَ ماکانَ فَسَدَ مِنْ دنیانا»
 )8-4-3بخشش گناهان در گرو رضایت اهلبیت(ع) است«:اِنَّ بَیْنى وَبیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً ال یَاْتى عَلَیْها
اال رضاکم »
 ) 9-4-3برترین خالیق در هستی و آفرینش ،پیامبر اسالم(ص) و خاندان پاک و مطهرش میباشند« :اَللّهُمَّ
اِنّى لَوْ وَجَدْتُ شُفَعاَّءَ اَقْرَبَ اِلَیْکَ مِنْ مُحَمِّدٍ وَاهلبیتهِ االْخْیارِ االْئِمَّةِ االْبْرارِ لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعاَّئى».

 .4سیره علمای شیعه درباره زیارت جامعه کبیره

نشان دادن توجه و اهتمام کبار علمای شیعه به این زیارتنامه ،خود دلیلی دیگر است بر اعتقاد آنان به
صحت صدور آن از امام معصوم (ع) و غالیانه نبودن مضامین آن ،زیرا جریان اصلی علمای شیعه به پیروی
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از ائمه اطهار(ع) ،نسبت به پدیده غلو بسیار حساس بودهاند .بهویژه اینکه این زیارتنامه را صدوق که به
سختگیری در امر غلو معروف است ،در مهمترین کتاب خود نقل کرده است.
این زیارت نزد علمای شیعه ،از بهترین و معتبرترین زیارات بلکه اعظم ،احسن ،اکمل و اشرف زیارات
است (نوری ،میرزا حسین[ ،بیتا]ب344 :؛ قمی[ ،بیتا]550 :؛ میالنی ،همان )26 - 25 /1 :و علمای سلف
و خلف عالوه بر تدریس و شرح آن ،عمالً بر خواندن این زیارت در مشاهده مشرفه و غیر آن تأکید کرده و
به دیگران نیز سفارش کردهاند (میالنی ،همان7 /1 :؛ نقوی ،همان .)20 :مجلسی اول ()666 - 665/8 ،1377
این زیارت را حفظ بود و هرروز آن را میخواند و نیتش زیارت تمام ائمه(ع) بود اما یکی از آن بزرگواران
را به ترتیب مخاطب میساخت و چنانکه خود نوشته در مکاشفهای امام رضا(ع) این عمل او را نه تنها تأیید
بلکه تحسین کرد .فرزندش عالمه مجلسی ( )512 :1412نیز این زیارتنامه را بهترین زیارات میدانست و
به زوار بقیع سفارش کرده که تا میتوانند آن را بخوانند .مراجع تقلید معاصر مانند فاضل لنکرانی (:1423
 ،)530 – 522بهجت ( ،)300 – 294 ،1424وحید خراسانی ( ،)292 – 283 :1428شبیری زنجانی (:1427
 )308 – 298و مظاهری ( )305 – 297 ،1387نیز برای زیارت ائمه بقیع (ع) ،زیارت جامعه کبیره را در
مناسک حج خود درج کردهاند.
محمدحسین غروی اصفهانی مشهور به کمپانی (م  1320ش) به زیارت حرم امیرالمؤمنین(ع) التزام داشت
و در زیارت آن حضرت ،زیارت جامعه کبیره را از حفظ میخواند (غروی اصفهانی .)16 /2 ،1374 ،سید
علی قاضی (م  1325ش) بر خواندن زیارت جامعه در روزهای جمعه تأکید داشت (عطش.)306 :1383 ،
شیعیان و محبان اهلبیت(ع) نیز ،این سنت را حفظ کرده و ائمه اطهار(ع) را بهویژه در روز جمعه با خواندن
این زیارتنامه ،زیارت مىکنند (قرشی ،همان .)191 :میرزا محمدحسن آشتیانی (م  28جمادیاالول )1319
متولی حوزه مروی در تهران ،التزام به خواندن زیارت جامعه کبیره در شبها داشت تا اینکه وفاتش در حال
خواندن این زیارت رخ داد و به شهادت فرزندش شیخ مرتضی آشتیانی (م  1325ش) که جانشین پدرش در
تولیت مدرسه مروی بود ،بدنش را بهرسم امانت در جوار حضرت عبدالعظیم (ع) دفن کردند تا بعداً به نجف
انتقال دهند ،بعد از  8ماه که قبر او را شکافتند پیکرش هیچ تغییری نکرده بود (باقری بید هندی:1373 ،
.)106
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امام خمینی از میان زیارتها به زیارت جامعه عشق میورزید (باقری بید هندی )104 ،102 :1368 ،و
زیارت جامعه را بیش از دیگر زیارات میخواند و در تمام آستانهای مقدس ،مقید به خواندن این زیارتنامه
بود (خمینی ،1376 ،پیشگفتار مترجم .)21 :از دیگر معاصران هم ،خواندن زیارت جامعه کبیره برنامه هرروزه
واعظ عالم و انقالبی حسین مظاهری ( )408 – 407 /4 :1383از مراجع تقلید معاصر نیز به تمام شیعیان
توصیه کرده که هرروز بعد از نماز صبح این زیارت را بخوانند و آثاری چون روشنایی دل ،تقویت روح،
تسلط بر نفس اماره و تحکیم رابطه با امام زمان (عج) را بر مداومت به خواندن این زیارتنامه مترتب دانسته
است.
 )5استنادات قرآنی زیارت کبیره

بسیاری از مفاهیم و الفاطی که در زیارت جامعه کبیره از ناحیه امام هادی(ع)مورداستفاده قرار گرفته در آیات
قرآن مجید وجود دارد که به چند مورد اشاره میکنیم:
( هود)73/

السَّالمُ عَلَیْکُمْ یَا اهلبیت النُّبُوَّةِ

أَشْهَدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَّهُ وَحْدَهُ ال شَرِیکَ لَهُ کَمَا شَهِدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَالئِکَتُهُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ ال
إِلَهَ إِال هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ (آل عمران)18/
الَّذِینَ ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ (انبیاء)27/
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ (اسراء)1/
وَ أَذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَکُمْ تَطْهِیرا (احزاب)33/
وَ دَعَوْتُمْ إِلَى سَبِیلِهِ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (نحل)125/
أَقَمْتُمُ الصَّالةَ وَ آتَیْتُمُ الزَّکَاةَ (بقره)43/
وَ أَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ (آل عمران)110/
وَ قَرَنَ طَاعَتَکُمْ بِطَاعَتِهِ (النساء)59/
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مَنْ أَطَاعَکُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ( ...النساء)59/
 )6شروح زیارت جامعه کبیره

به جهت اهمیت فراوان این زیارتنامه از گذشته تاکنون شروح متعددی بر آن نوشته شده است (قرشی،
 ،)193 :1371مانند:
شرح محمدتقی مجلسی(م )1070به عربی در روضة المتقین([بیتا] )450-499/5 ،و به فارسی در لوامع
صاحبقرانی( )752–664/8 ،1377که هر دو کتاب را در شرح «من الیحضره الفقیه» صدوق نوشته است.
شرح محمدباقر مجلسی در کتاب بحاراالنوار( )134-144/99 ،1403به زبان عربی که شرحی مختصر و موجز
است و فقط بعضی از لغات و مواضع مشکل را شرح داده و بنا به اظهار خودش برای پرهیز از اطاله کالم
نتوانسته حقّ آن را به شایستگی بگذارد .او این شرح را در کتاب مالذ االخیار فی فهم تهذیب االخبار(،1407
 247 /9ـ  )278نیز تکرار کرده است .بهعالوه ،عالمه مجلسی برای استفاده بیشتر مردم از مفاهیم بلند این
زیارت ،زیارت جامعه کبیره را به فارسی ترجمه کرد (بالغی .)38 ،1378 ،او به مؤمنین و مؤمنات توصیه
کرده که هر هفته بلکه هرروز این زیارت را بخوانند و در معانی آن تدبر و تفکر کنند و از ترجمه وی و شرح
مفصل پدرش به فارسی کمک بگیرند زیرا این کار برای آنان بسیار نافع است چون مهمترین رکن ایمان
شناخت ائمه (ع) است (مجلسی ،1275 ،ذیل زیارت جامعه).
آقا جمال خوانساری (م  )1125نیز در کتاب مزار خود توضیحات سودمندی به فارسی درباره زیارت جامعه
کبیره ارائه داده است .وی این ترجمه و شرح را برای شاه سلطان حسین صفوی نگاشته است (طباطبایی،
.)124 ،1382
شرح الزیارة الجامعه الکبیرة ،اثر بهاءالدین سید محمد بن محمدباقر حسینی نائینی مختاری (م بعد از )1131از
شاگردان عالمه مجلسی ،شیخ حر عاملی و فاضل هندی که از هر سه آنان اجازه روایت داشته است (آقابزرگ
طهرانی )306/13 ،1403 ،نسخه خطّی آن به ش  3918در کتابخانه آیت اللّه گلپایگانی(قم) موجود است
(انصاری قمی )259 ،1382 ،و....
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در دوره معاصر نیز زیارت جامعه کبیره موردتوجه بیشتر علمای شیعه قرار گرفت و شروح متعددی بر این
زیارت نوشته شد؛ مانند :اإللهامات الرضویة فی شرح الزیارة الجامعة الکبیرة به فارسی از سید محمد بن
محمود حسینی لواسانی طهرانی مشهور به عصار (م  1355ق1315/ش) (آقابزرگ طهرانی ،همان.)302 /2 :
شرح زیارة الجامعة الکبیرة از عباس بن حاجی طهرانی (م 1360ق1320/ش) از شاگردان میرزا محمدتقی
شیرازی(میرزای دوم) ،سید محمد فیروزآبادی ،سید حسن صدر ،آقا ضیاءالدین عراقی و آقابزرگ طهرانی که
از تمام آنان کسب اجازه کرد و سپس به قم بازگشت و در شمار یاران نزدیک عبدالکریم حائری یزدی
مؤسس حوزه علمیه قم درآمد و در قوت علمی او همین بس که مؤسس گاهی احتیاطاتش را به وی رجوع
میداد.
نتیجهگیری

امام هادی(ع) در ادامه مسیر تربیت معنوی و هدایت فرهنگی ائمه اطهار(ع) ،با توجه به خفقان و
حساسیت های خالفت عباسی سعی نمودند تا از طریق دعا به آموزش مبانی توحیدی و معرفتی شیعیان و
دیگر مسلمانان بپردازند.
امام هادی(ع) متناسب با شناخت شرایط زمانی و بر مبنای نزدیک شدن عصر غیبت امام شیعه از طرفی،
همچنین ضرورت و نیازمندی جامعه اسالمی به یک نظامنامه جامع تربیتی و عقیدتی از سوی دیگر؛ اقدام به
تعلیم این زیارتنامه نمودند .ایشان نظر به محدودیتهایی که دستگاه خالفت برای شیعیان و امام آنان ایجاد
نموده بود ،با استفاده از روش زیارتنامه به معرفی جایگاه امامان بر حق شیعه و بیانشان و مرتبت آنان نمودند.
از امام هادی(ع) زیارتنامهها و ادعیه متعددی باقیمانده است که از میان آنان زیارت جامعه کبیره به لحاظ
سند و محتوا از اهمیت بیشتری برخوردار است .با توجه به محتوای این زیارتنامه ،شبهاتی درباره سند
زیارت جامعه کبیره مطرح گردیده است .هرچند نزد محدثان متقدم امامی مانند صاحبان کتب اربعه ،معیار
صحت احادیث ،وثوق صدوری بوده و نه وثوق سندی؛ اما در این پژوهش ابتدا با بررسی تکتک راویان
سلسله سند روایت با استداللهای رجالی و سپس با استناد به قوت محتوا و وثوق صدوری ،صحت سندی
آن احرازشده که این موضوع ،در پاسخ به سؤال تحقیق ،موجب ابطال و رد شبهات پیرامون عدم انتساب به
معصوم(ع) را در پی خواهد داشت.
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عالوه بر آنکه مستندات قرآنی متن زیارت جامعه کبیره ،همچنین سیره علمای شیعه در توجه به این زیارتنامه
و نیز نگارش شروح متعدد بر آن همگی مؤید صحت انتساب این زیارتنامه به امام هادی(ع) میباشد.
.
منابع

 .1آقابزرگ طهرانی ،محمد محسن ( ،)1403الذریعة الی تصانیف الشیعة ،به کوشش علینقی منزوی و احمد
منزوی ،بیروت :دار االضواء.
 .2آقاجری ،سید هاشم (« ،)1381گزیدهای از سخنرانی سید هاشم آغاجری» ،تهران :بازتاب اندیشه ،ش .28
 .3ابن قولویه قمی ،ابو القاسم جعفر بن محمد ( ،)1417کامل الزیارات ،به کوشش جواد قیومی اصفهانی ،قم:
مؤسسة نشر الفقاهة.
 .4ابن غضائری واسطی بغدادی ،ابو الحسین احمد بن حسین بن عبید اهلل بن ابراهیم ( ،)1422الرجال ،به
کوشش سید محمد رضا حسینی جاللی ،قم :دار الحدیث.
 .5احسایی ،احمد ( ،)1420شرح الزیارة الجامعة الکبیرة ،با مقدمه عبد الرضابن ابی القاسمبن زینالعابدین،
بیروت :دار المفید.
 .6باقری بید هندی ،ناصر (« ،)1373آشنایی با دانشوران :آیةاهلل العظمی حاج میرزا محمدحسن آشتیانی» ،تهران:
مشکوة ،ش .44
« ،)1368( ------------------ .7نجوم امت :بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران آیت اهلل العظمی حاج
آقا روح اهلل موسوی خمینی (ره)» ،تهران :نور علم ،ش .31
 .8بالغی ،سید عبدالحجت ( ،)1378شرح احوال عالّمه مجلسی ،چاپ علی صدرایی خویی ،در :میراث حدیث
شیعه ،دفتر چهارم.
 .9بهجت ،محمدتقی ( ،)1424مناسک حج و عمره ،قم :شفق.
 .10تستری ،محمدتقی ( ،)1422قاموس الرجال ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
 .11جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1382ادب فنای مقربان ،با تحقیق و تنظیم محمد صفایی ،قم :مرکز نشر اسراء.
 .12جعفریان ،رسول ( ،)1391حیات فکری – سیاسی امامان شیعه (ع) ،تهران :نشر علم.
 .13جوینی خراسانی ،ابراهیمبن محمد ( ،)1400فرائد السمطین فی فضائل المرتضی والبتول والسبطین ،تحقیق
محمدباقر محمودی ،بیروت :مؤسسة المحمودی.
 .14حسن زاده آملی ،حسن ( ،)1371رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور ،قم :تشیع.
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 .15حسینی ،سید علی (« ،)1390تحلیلی بر مسئله امام شناسی در زیارت جامعه» ،در :شکوه سامرا ،به اهتمام
محمدحسن حیدری ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع).
 .16حلی ،ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر اسدی ( ،)1417خالصة االقوال ،به کوشش جواد قیومی
[اصفهانی][ ،قم] :مؤسسة نشر الفقاهة.
 .17خانی ،حامد (« ،)1388جامعه ،زیارت» ،در :دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی،
تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
 .18خمینی ،سید روح اهلل ( ،)1373آداب نماز ،تهران :عروج.
 ،)1378( ----------------- .19تفسیر سوره حمد ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 ،)1376(--------------- .20شرح دعاء السحر ،ترجمه سید احمد فهری ،تهران :فیض کاشانی.
 .21خوئی ،سید ابوالقاسم ( ،)1413معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة[ ،بیجا][ :بینا] ،چاپ پنجم،
.1413
 .22رحمتی شهرضا ،محمد ( ،)1384نغمه عاشقی :ده مجلس پیرامون شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره استاد
فاطمی نیا ،قم :صبح پیروزی.
 .23سند ،محمد (1386الف)« ،بررسی سندی زیارت جامعه کبیره» ،ترجمه مهناز فرحمند ،سفینه ،ش .15
،)1428( --------- .24فی رحاب الزیارة الجامعة الکبیرة ،به کوشش سید علی جالل شرخات ،قم :باقیات.
 .25شبیری زنجانی ،سید موسی ( ،)1427مناسک زائر ،قم :شهاب الدین.
 .26صدوق ،ابوجعفر محمد بن علی ابن بابویه قمی (1404الف) ،عیون اخبار الرضا (ع) ،به کوشش حسین
اعلمی ،بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
1404(---------------------------------- .27ب) ،من ال یحضره الفقیه ،به کوشش علیاکبر
غفاری ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
 .28طالقانی ،نظر علی ( ،)1373کاشف االسرار ،به کوشش مهدی طیب ،تهران :مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
 .29طباطبایی ،سید کاظم (« ،)1382پژوهشی درباره زیارت جامعه» ،مطالعات اسالمی ،ش .62
« ،)1384(--------------- .30جامعه ،زیارت» ،در :دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر غالم علی حداد عادل
و حسن طارمی راد ،تهران :بنیاد دائرهالمعارف اسالمی.
 .31طوسی ،ابو جعفر محمد بن حسن ( ،)1365تهذیب االحکام ،به کوشش سید حسن موسوی خرسان ،تهران:
دار الکتب االسالمیة.
 .32غروی اصفهانی ،محمدحسین ( ،)1374نهایة الدرایة فی شرح الکفایة ،قم :سید الشهداء (ع).
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 .33فاضل لنکرانی ،محمد ( ،)1423مناسک حج ،قم :امیر قلم.
 .34قبانچی ،سید صدرالدین ( ،)1427فی رحاب الزیارة الجامعة الکبیرة ،نجف :بقیة العترة.
 .35قرشی ،باقر شریف ( ،)1371تحلیلی از زندگانی امام هادی (ع) ،ترجمه محمد رضا عطائی ،مشهد :آستان
قدس رضوی.
 .36قمی ،عباس ( ،)1417االنوار البهیة ،قم :مؤسسةالنشراالسالمی.
 ،)1364(--------- .37رسالة قوة الباصرة فی تواریخ الحجج الطاهرة ،به کوشش رضا استادی ،نور علم ،دوره
دوم ،ش .2
 .38کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ( ،)1367الکافی ،به کوشش علیاکبر غفاری ،تهر ان :دار الکتب االسالمیة.
 .39مجلسی ،محمدباقر ( ،)1403بحاراالنوار ،به کوشش محمدباقر بهبودی و دیگران ،بیروت :مؤسسة الوفاء و
دار احیاء التراث العربی.
 ،)1412( --------------- .40رساله کبیره آداب حج ،در :همو ،بیست و پنج رساله فارسی ،به کوشش
سید مهدی رجائی ،قم :مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی.
 ،)1275(-------------- .41زاد المعاد ،چاپ سنگی به خط زینالعابدین ابو القاسم خوانساری ،طهران:
دار الصناعة کربالیی محمدحسین طهرانی.
 ،)1407( --------------- .42مالذ االخیار فی فهم تهذیب االخبار ،به کوشش سید مهدی رجائی ،قم:
مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی.
 .43مجلسی اول ،محمد تقی ([بیتا]) ،روضة المتقین ،به کوشش سید حسین موسوی کرمانی و علیپناه
اشتهاردی[ ،بیجا] :بنیاد فرهنگ اسالمی حاج محمدحسین کوشانپور.
 ،)1430(---------------- .44شرح الزیارة الجامعة الکبیرة ،اعداد و تقدیم :نبیل رضا علوان ،قم :منشورات
الرافد.
 ،)1377(-------------- .45لوامع صاحبقرانی ،قم :دار التفسیر.
 .46مرعشی شهرستانی ،سید محمدحسین بن سید محمد علی حسینی ( ،)1424شرح الزیارة الجامعة الکبیرة،
بیروت :مؤسسة البالغ.
 .47مظاهری ،حسین ( ،)1383جهاد با نفس ،قم :فدک فاطمی.
 .48ملکی تبریزی ،میرزا جواد ( ،)1416المراقبات ،به کوشش سید عبد الکریم محمد موسوی ،قم :مؤسسة دار
االعتصام.
 .49میالنی ،سید علی حسینی ( ،)1432مع االئمة الهداة فی شرح الزیارة الجامعة الکبیرة ،قم :الحقائق.
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 .50نجاشی ،ابو العباس احمد بن علی ( ،)1416الرجال ،به کوشش سید موسی شبیری زنجانی ،قم :مؤسسة
النشر االسالمی.
 .51نقوی ،سید محمدتقی( ،)1378شرح زیارت جامعه کبیره ،تهران :مؤسسه نشر صادق (ع).
 .52نمازی شاهرودی ،علی ( ،)1415مستدرکات علم رجال الحدیث ،تهران :فرزند مؤلف.
 .53نوری ،عباس (« ،)1386مستندات قرآنی زیارت جامعه کبیره» ،سفینه ،ش .16
 .54نوری ،میرزا حسین ([بیتا]الف) ،خاتمة مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء
التراث.
[( -------------- .55بیتا]ب) ،النجم الثاقب ،تهران :انتشارات علمیه اسالمیه.
 .56وحید بهبهانی ،محمدباقر ( ،)1239تعلیقة علی منهج المقال ،به خط عبد المجیدبن محمد مهدی علیآبادی
یزدی کتابت شده در رجب  ،1239درج شده در نرم افزار مکتبة اهل البیت (ع) ،نسخه .2
 .57وحید خراسانی ،حسین ( ،)1428مناسک حج ،قم :مدرسة باقر العلوم (ع).
 .58همدانی درودآبادی ،سید حسین ( ،)1384شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعة) ،ترجمه
محمدحسین نائیجی ،قم :انتشارات مسجد مقدس جمکران.
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