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چکیده
هدف از نوشتار حاضر، بررسی رابطة سرمایة نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی ـ اسالمی 
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زندگی دینی در هر زمان، الگوسازی سیرة اهل بیت)ع(، اصول عقاید دینی، اصول تولی و تبری، 
آموزش بندگی و عبادت و غفلت زدایی( رابطة معنادار و به ترتیب برابر با0/61، 0/73، 0/54، 
0/42، 0/38، 0/45، 0/68 دارد. نمونه گیری نیز به روش خوشه ای چند مرحله  ای و تعداد نمونه 
با استفاده از جدول مورگان برابر با 384 نفر در جامعة مورد بررسی یعنی شهروندان مناطق 15 
گانة شهر اصفهان است. نتایج نشان   می دهد هر چه افراد خود و خانواده شان را ملتزم به رعایت 
شئونات اسالمی و پیروی از سبک زندگی اسالمی کنند، بیشتر به نمادهای اقتصادی ـ اسالمی، 
اجتماعی ـ اسالمی و فرهنگی ـ اسالمی احترام می گذارند، در زندگی خود به کار می گیرند و 

استفاده و پیروی از آنها را به دیگران نیز پیشنهاد می دهند. 

واژه های کلیدی
سرمایة   نمادین ایرانی ـ اسالمی،   سرمایة   نمادین   فرهنگی،   سرمایة   نمادین   اجتماعی،   سرمایة 

  نمادین اقتصادی، سبک زندگی اسالمی بر مبنای سیرة رضوی

vm.darini@yahoo.com                                                   1. استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور واحد لواسانات تهران
davood.joyame@gmail.com                                   2. کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی، دانشگاه ایالم
taab1347@yahoo.com                                                                               3. استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایالم
amir7912000@yahoo.com                                                                         4. استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایالم
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مقدمه 
«یکى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسالمى عبارت است از سبک زندگى، رفتار اجتماعى 
و شیوة زیستن ما، اگر از نظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگارى، فالح و نجات 

است، باید به سبک زندگى اهمیت بدهیم» (خامنه اى،1391).
در  خداوند  که  آن گونه  مى بخشد،  روحى  آرامش  و  قلبى  اطمینان  انسان،  به  معنویت، 
مى آورند  ایمان  کسانى که  آن  الُقُلوُب؛  َتطَمِئُن  اّهللاِ  ِبِذکِر  ُقُلوبُُهم  َتطَمِئُن  َو  آَمُنوا  مى فرماید:« اّلذِيَن  قرآن 
و دل هایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا مى کند. به درستى که دل ها با یاد خدا آرام 
کِيَنَه فِی ُقُلوِب اُملوِمنَني لَِيزَداُدوا ِاميَانا مَِّع ِاميَانِِهم؛ خداست که به  مى گیرد» (رعد/ 28). «ُهَو اَلذی اَنَزَل السِّ
دل هاى مؤمنان آرامش و اطمینان خاطر داده است تا ایمانى بر ایمان خود بیفزایند» (فتح/ 4). 
چنین انسانى خود را از دام شهوت نفسانى، مادیات و لذت  هاى زودگذر دنیایى مى  رهاند و 
سعادت را در عفت، پاکدامنى، شرافت و برپایى جامعه اى سالم و انسانى مى داند و کارهایى 

انجام مى  دهد که به خیر و صالح خود و جامعه است (ارمکى و نعلچى، 1393: 148).
که  است  مولفه هایى  و  عناصر  شناسایى  زندگى،  سبک  الگوى  تبیین  راه هاى  از  یکى 
اشاره  بدان  خود  تحقیقات  در  و  برشمرده  زندگى  سبک  ویژگى  هاى  به عنوان  اندیشمندان 
همۀ  شامل  را  زندگى  سبک  که  آنجا  از  غربى  اندیشمندان  برخى  مثال،  به عنوان  کرده اند. 
رفتارها، افکار، احساس ها و کنش هاى اجتماعى افراد دانسته اند، مواردى مانند: شیوة تغذیه، 
خودآرایى و پوشش، نوع مسکن، وسائل حمل و نقل، شیوه هاى گذران اوقات فراغت و ... 

را به عنوان بخشى از مولفه هاى سبک زندگى بر شمرده اند.
در موارد مطرح شده توسط این اندیشمندان، به مولفه   هاى زیر اشاره نشده است: 

نوع اعتقاد و بینش فرد، نوع اندیشه و منطق حاکم بر اعمال فرد، نوع گرایش و روابط 
انسانى فرد در خانه و جامعه، نوع احساس  ها و روابط عاطفى فرد در خانه و جامعه، کیفیت 
تأمین نیازهاى بعدى فرد در محیط هاى مختلف، توجه به دوران قبل و بعد از حیات فرد در 
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دنیا، توجه به جایگاه دین در زندگى فرد، توجه به جایگاه اراده در شکل گیرى سبک زندگى 
مجد،1393:  سرورى  و  (جانى پور  زندگى  سبک  فرایند  در  فرد  اعمال  کیفیت  به  توجه  و 

57ـ56).
یکى از امتیاز  هاى خاص سبک زندگى اسالمى آن است که در آن به همۀ عوامل و عناصر 
فردى، اجتماعى، عاطفى، اعتقادى، اقتصادى و ... زندگى فرد توجه کرده و تالش دارد به صورت 
آیین نامه و دستورى کامل و جامع در همۀ زمینه ها و بدون ایجاد ابهام و نقصى، زندگى فرد را 
از پیش از تولد تا بعد از حیات، برنامه ریزى و هدایت کند. این مطلب بدان معناست که سبک 
زندگى اسالمى، پیوستارى بزرگ است که مراتب مختلفى با توجه به سطح نگرش ها، بینش ها 

و قابلیت هاى افراد دارد.
هر چه قابلیت و توانایى افراد در برخوردارى و فهم معارف دینى گسترش یابد، سطح 
سبک زندگى آنان ترقى پیدا مى کند و کاهش این سطح بیانگر نداشتن توانایى فرد در فهم 

معارف و برخوردارى از مواهب این نعمت بزرگ است.1
از طرف دیگر، انسان موجودى متعالى و همواره به دنبال کمال است و نمادهاى کمال و 
نیمۀ گمشدة خود را در هر چیزى جست و جو مى کند و زمانى که این نمادها را در چیزى 
مى  یابد، خود را به آن نزدیک یا شبیه مى کند. این نمادها و سرمایه  هاى نمادین به طور کلى به 
سه گروه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى قابل تقسیم بندى هستند که مى توانند به طور کلى به دو 
گروه نمادین مبتنى بر الگوى ایرانى ـ اسالمى(دینى و اخالقى) و نمادین مبتنى بر الگوى غربى 

و مادى(لذت ها و منافع زودگذر) تقسیم شوند (نامدار،1393).
جایى از جامعه نیست که بتوان گفت سرمایه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى وجود 
ندارند. از این رو چون سرمایۀ نمادین مى تواند بخشى از سایر سرمایه ها تعریف شود، به طور 
کلى مى توان گفت سرمایۀ نمادین در سراسر جامعه وجود دارد و حضورش احساس مى شود 

1. اشاره به آیۀ «الَيوَم اکَملُت َلُکم ديَنُکم َو اَمتمُت َعَليُکم نِعَمتی َو َرضيُت َلُکم اِالسالَم دينًا» (مائده/ 3). 
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و مى تواند از زمانى به زمانى دیگر و از مکانى به مکان دیگر تغییر یابد و گونه هاى مختلف به 
خود بگیرد (نامدار،1393).

و  پندار  گفتار،  بر  نمادین  سرمایۀ  تأثیر  چگونگى  شده،  مطرح  مسائل  به  توجه  با  حال 
کردار(سبک زندگى) مردم احساس مى شود و از این رو در پى بررسى رابطۀ سرمایۀ نمادین 
ایران  در  رضوى  سیرة  بر  مبتنى  اسالمى  زندگى  سبک  با  اسالمى  ایرانى ـ  الگوى  بر  مبتنى 

هستیم تا بتوانیم با تغییر در یکى، متغیر دیگر را توسعه و ارتقا بخشیم.

ادبیات نظرى 
در  و  شده1  امر  ایمانى  جامعۀ  افراد  به  ایمانى  ابعاد  افزایش  دربارة  مرتب  قرآن کریم  در 
تعریف منافقان نیز مسئلۀ نزدیکى و دورى آنان به کفر و ایمان مطرح شده است2 (جانى پور 

و سرورى مجد،1393: 58).
ابعاد و مولفه هاى سبک زندگى اسالمى مبتنى بر الگوى سیرة رضوى عبارت اند از:

1. غلبۀ رویکرد آموزشى در مناسک عبادى
را  بیانى  قالب هاى  از  گونه اى  خویش،  ذهنى  مقاصد  و  مطالب  بیان  براى  انسانى  هر   
اخذ کرده و از آنها براى وصول به مطلوب ذهنى خود در کالم استفاده مى کند. استفاده از 
هر  زمینۀ  در  متن،  بافت  همچون  حقیقت  در  و  است  طبیعى  کامًال  امرى  بیانى،  قالب هاى 

جمله اى وجود داشته و محتواى اصلى آن جمله را بیان مى کند(همان:63). 
در ادعیۀ رضوى، فراوانى قالب بیانى «تجلیل» نسبت به دیگر قالب هاى بیانى بیشتر است. 
منظور از تجلیل، عبارت هایى است که در آن، فرد به همراهى یا دوستى با شخصى یا پیروى

1. اشاره به آیۀ «يا ايَُّها الَّذيَن آِمُنوا بِاهللا» (نساء/ 136).
2. اشاره به آیۀ «ُهم لِلُکفِر َيوَمئٍذ اقَرُب ِمنُهم ِلالميَاِن َيُقوُلوَن بِافَواِهِهم مَّا لَيَس فِی ُقُلوبِهم» (آل عمران/167).
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از مذهب و مسلکى افتخار مى کند و آن را بزرگ مى شمرد. همچنین در بسیارى از موارد 
مشاهده مى شود گوینده یا نویسنده در ابتداى کالم، به تعدادى از افراد و گروه ها درود و 
سالم فرستاده و با احترام از ایشان یاد مى کند. در حقیقت باید گفت تجلیل از این مقام ها و

افراد، به خاطر جایگاه آن شخصیت یا گروه و اهمیت آن در منویات متکلم است. در برخى 
موارد، گویندة کالم قصد دارد با اشاره به آن مقام و جایگاه، آن فرد را به عنوان الگو و اسوه 
معرفى کند. این مطلب به ویژه در مواقعى که برخى اوصاف و ویژگى هاى آن فرد نیز بیان 

مى شود، جلوة بیشترى پیدا مى  کند (یاورى و جانى پور، 1388: 78-96).

2. الگوسازى از اهل بیت(ع) با توصیف و معرفى ایشان
در ادعیۀ امام رضا(ع)، ایشان تالش دارند بیش از آنکه به رفع حوائج مردم پرداخته و متونى را 
صرفًا براى برآورده شدن حاجت هاى مادى و معنوى به مردم آموزش دهند، نقش و جایگاه اهل
بیت(ع)، دین اسالم و قرآن کریم را به مردم جامعه گوشزد کرده و آنان را متوجه این مهم 
سازند که برکت ها و خیرهاى موجود به واسطۀ حضور این افراد و موارد است و همۀ نواقص 
سرورى مجد،  و  (جانى پور  مى شود  برطرف  موارد  و  افراد  این  به  توجه  با  نیز  کمبودها  و 
1393: 65). نکتۀ جالب آن است که در بسیارى از ادعیه هاى صادره از امام رضا(ع) مشاهده 
مى شود پیش از بیان هر گونه مطلب و درخواستى، از پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) به تجلیل 
اشاره شده و در برخى موارد به صراحت از آنان نام برده شده است (به عنوان مثال ر.ك: 

ادعیۀ شمارة 18،11،10،9،8،4 و....). 
در مـوارد متعـددى نیـز بـه جایـگاه واالى اهـل بیـت(ع) در نظـام خلقـت و همچنیـن 
جایگاهشـان در نزد خداوند و اینکه امور هسـتى در دسـت اهل بیت(ع) اسـت، اشـاره شـده 
و بدیـن وسـیله تالش شـده تا جامعۀ اسـالمى از خـالل قرائت این دعاها در مناسـبت هاى 
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مختلـف و در هنـگام وقـوع حوادث و مشـکالت، متوجه مقام شـامخ اهـل بیت عصمت و 
طهـارت(ع) شـده و از ایـن طریـق به آنان تقـرب جویند (به عنـوان مثال ر.ك: ادعیۀ شـمارة 

32،23،21 و...). 
به عنوان نمونه مى  توان به بخشى از دعاى شمارة 21 اشاره کرد که در آن به تجلیل از 

امیر المومنین(ع) پرداخته و مى فرمایند: 
يِن َو ُمِبُري اُملشِرکِنيَ َو َممَيُِّز  َو انَّ َعِلّيًا امِريُاُملوِمِنَني َسيَُّد االوِصَياِء َو َواِرُث ِعلِم االنِبَياِء َعَلُم الدِّ

ِتی َو َمن َال اِثُق  ِتی َو ُعرَوِتی َو ِصرَاِطی َو َدلِيِلی وش َحمَجَّ املَُناِفِقَني َو ُجمَاِهُد املَارِقَني اَماِمی َو ُحجَّ

باعَماِلی َو َلو َزَکت َو َال اَراَها ُمنجَيًه ِلی َو َلو َصَلَحت االَّ بَوَالَيِتِه َو اِالئِتَماِم ِبِه َو االِقَراِر بَِفَضاِئِلِه 

ًه َو ُحَججًا َو اِدلًَّه َو ُسُرجًا َو  َو الَقُبوِل ِمن َمحََلِتَها َو التَّسلِيِم ِلُرَواِتَها َو اٌِقرُّ بُاوِصَياِئِه ِمن ابَناِئِه اِئمَّ

اعَالمًا َو َمَنارًا و َساَدًه َو ابَرارًا. 

هدف  با  تجلیلى،  عبارت هاى  و  الفاظ  و  بیانى  قالب  این  از  استفاده  که  است  مشخص 
معرفى اهل بیت(ع) به عنوان الگو  هاى مطرح در سبک زندگى اسالمى بوده و کامًال رویکردى 

تربیتى داشته است (جانى پور و سرورى مجد،1393: 66).
3. تبیین اصول عقاید و ضرورت هاى دین

در ادعیۀ رضوى موارد متعددى از عبارت ها و جمله ها وجود دارد که بر تسبیح، تحمید، 
تهلیل و تکبیر خداى تعالى اشاره دارد. مثًال در رابطه با تسبیح خداوند مى فرمایند: «ُسبَحاَن 
اِهللا، َو اَحلمُد هللاَِِّ، َوَال اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ، َو اهللاَُّ اکَرب» (دعاى 3)، «ُسبَحاَن اهللاَِّ َکَما َينَبِغی هللاَِِّ، َو اَحلمُد هللاَِِّ َکَما َينَبِغی هللاَِِّ، َال 

...» (دعاى 4). در دعاى  َه ِاالَّ بِاهللاَِّ َکَما َينَبِغی هللاَِّ اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ َکَما َينَبِغی هللاَِِّ، اهللاَُّ اکَربُ َکَما َينَبِغی هللاَِِّ، َال َحوَل َو َال ُقوَّ

شمارة ششم نیز به تحمید الهى پرداخته و مى فرمایند: « اللَُّهمَّ َلَک اَحلمُد َعَلی َمَردِّ َنَواِزِل الَبَالِء َو 
اِء ... َوَلَک اَحلمُد َربِّ َعَلی َهِنیِء َعَطاِئَک ... َو َلَک اَحلمُد َعَلی ِاحَساِنَک الَکِثِري... َوَلَک اَحلمُد َيا َربِّ  رَّ اِت الضَّ ُمِلمَّ

کر....»  َعَلی َتثِمِريَک َقِليَل الشُّ
ُ املَِلُک اَحلُق املُبِني» (دعاى 19)، «َيا َمن َال َشِبيَه َلُه  در خصوص تهلیل نیز مى فر مایند : «َال اَلَه ِاالَّ اهللاَّ
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َو َال ِمَثاَل، انَت اهللاَُّ الَِّذی َال اَِلَه ِاالَّ انَت َو َال َخاِلَق ِاالَّ انَت، ُتفِنی اَملخُلوِقَني َو َتبَقی انَت، َحُلمَت َعمَّن َعَصاَک َو ِفی 

ِلَني َال اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ اهلًا واِحدًا َو َحنُن َلُه ُمسِلُموَن  اَملغِفَرِه ِرَضاک» (دعاى 40) و «َال اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ َربَُّنا َو َربُّ آبَاِئَنا االوَّ
يَن َو َلوَکِرَه اُملشِرُکون» (دعاى 74).  َال اَِلَه ِاالَّ اهللاَُّ َال نَعُبُد ِاالَّ اِيَّاُه- ُخمِلِصَني َلُه الدِّ

در خصوص موضوع تکبیر نیز مى فرمایند : «اهللاَُّ اکَربُ، اهللاَُّ اکَربُ َعَلی َما َهَداَنا، اهللاَُّ اکَربُ َعَلی َما َرَزَقَنا ِمن 
بَِهيَمَه االنَعام...» (دعاى 62)، «ِبسِم اّهللاِ الَعِظيِم ِبسِم اهللاَِّ الَعظيِم َربِّ الَعرِش الَعِظيِم ِاالَّ َذَهَبت َو انَقَرَضت» (دعاى 

43) (جانى پور و سرورى مجد،1393: 68).
4. تأکید بر اصل تولى و تبرى و لزوم رعایت تعادل در آن

حال  عین  در  و  بوده  مناجات  از  رسمى تر  به نحوى  خداوند  از  چیزى  درخواست  دعا، 
و  عمومى  درخواست  نوعى  «دعا»  که  چرا  است،  متفاوت  نیز  «درخواست»  بیانى  قالب  با 
 :1388 جانى پور،  و  (یاورى  است  فردى  و  شخصى  طلب  و  خواهش  یک  «درخواست» 

.(78-96
به عنوان مثال حضرت(ع) براى طلب غفران، در دعاى شمارة هفتم مى فرمایند: «َيا َکرُمي اغِفرملَِن 
ِفی َمَشاِرِق االرِض َو َمَغاٍربَها ِمَن اُملوِمِنَني َو اُملوِمَنات» و نشان دهندة آن است که ایشان این طلب غفران 

را براى همگان خواسته اند. باید گفت آن امام همام(ع) تالش داشتند ضمن صدور ادعیه براى 
رفع حوائج و مشکالت مردم و همچنین طلب مغفرت، رزق و ... از خداوند متعال، به مقام 
و جایگاه خاص ائمه اطهار(ع) در جامعۀ اسالمى نیز اشاره کرده و مردم را نسبت به این امر 
آگاه سازند تا به ایشان تقرب جسته و از دشمنان ایشان برائت جویند. این مطلب در منظومۀ 
معارف اسالمى، به اصل «تولى و تبرى» معروف بوده و به عنوان یکى از فروع دین اسالم 
شناخته مى شود که در ادعیۀ رضویه آموزش داده شده و خود یکى از الگوهاى تربیتى به کار 

گرفته شده توسط آن حضرت(ع) است (جانى پور و سرورى مجد،1393: 70).
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5. آموزش آداب عبادت و بندگى
امام رضا(ع) هنگام دعا، بر این مسئله تأکید دارند که در ابتدا بر پیامبر مکرم اسالم(ص) و 
ائمه اطهار(ع) صلوات و درود فرستاده و سپس با توسل و شفیع قرار دادن ایشان، از خداوند 
طلب حاجت شود. باید گفت این مسئله در اکثر ادعیۀ صادر شده از ایشان وجود داشته و در 
برخى ادعیه نیز به صراحت بدان دستور داده اند. به عنوان مثال در دعاى شمارة32 مى فرمایند: 
ُه ِبَک َو  ُد َيا َرُسوَل اهللاَِّ اِنِّی اَتَوجَّ َمحِه (ص) َيا ُحمَمَّ ٍد نَبيَِّک نَِبیَّ الرَّ ُه اِلَيَک مبَُِحمَّ «َيا َماِجُد َياَواِحُد َيا َکرِميُ َيا َداِئُم اَتَوجَّ

ٍد َو اهِل بَيِتِه َو اساُلَک نَفَحًه َکِرَميًه ِمن نََفحاِتَک َو َفتحًا َيِسريًا َو ِرزقًا َواِسعًا.» َربِّی ُکلِّ َشیٍء ان ُتَصلَِّی َعَلی ُحمَمَّ

رعایـت ادب در طلـب دعـا، دعـا بـراى همـگان، اولویت سـنجى در دعـا و اولویـت 
دعـا بـراى مومنـان از مـواردى اسـت کـه در ادعیـۀ رضویـه بـدان اشـاره و آمـوزش داده 

.(71 شـده اند(همان: 

6. غفلت زدایى از افراد و جامعه
جمله هایى توسط امام رضا (ع) به عنوان تذکر به مردم و هوشیار کردن آنان براى تقرب به 
خداوند متعال و افزایش آگاهى مردم براى دین دارى استعمال شده است. به عنوان نمونه، 

ایشان در دعاى شمارة هشتم مى فرمایند:
ُروَک َو التَّقِديُر َعَلی َغِري َما ِبِه َشبَُّهوَک   ِاَهلِی َبَدت ُقدَرُتَک َوَمل َتبُد َهيَئٌة َلَک َفَجِهُلوَک َو َقدَّ

َفَانَا َبری ٌء َيا ِاَهلِی ِمَن الَِّذيَن بِالتَّشِبيِه َطَلُبوَک لَيَس َکِمثِلَک َشی ٌء َو َلن ُيدِرُکوَک َظاِهُر بِِهم ِمن 

نِعَمِتَک َدهلَُّم َعَليَک َلو َعَرُفوَک َو ِفی َخلِقَک َيا ِاَهلِی َمنُدوحٌة ان َيَتَناَوُلوَک َبل َشبَُّهوَک ِخبَلِقَک 

ا  َست َعمَّ َُذوا بَعَض آَياِتَک رّبًا َفِبَذِلَک َوَصُفوَک َفَتَعالَيَت َيا ِاَهلِی َو َتَقدَّ َفِمن َمثَّ َمل َيعِرُفوَک َو اختَّ

ِبِه اُملَشبُِّهوَن نََعُتوَک َيا َساِمَع ُکلِّ َصوٍت َوَيا َساِبَق ُکلِّ َفوٍت َيا ُحمِيَی الِعَظاِم َو ِهَی َرمِيٌم َوُمنِشَئَها 

ٍد َو اجَعل ِلی ِمن ُکلِّ َهمٍّ َفَرَجا َو َخمَرجًا َو َمجِيِع اُملوِمِنِنيَ  ٍد َو آِل ُحمَمَّ بَعَد اَملوِت َصلِّ َعَلی ُحمَحمَّ

اِنََّک َعلی ُکلِّ َشی ٍء َقدِيٌر.
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بخش اول این دعا در راستاى آگاه سازى مردم به صفات واقعى خداوند متعال و بیان 
دقیق معارف الهى با هدف غفلت زدایى از جانب آن امام همام(ع) صادر شده و تنها در بخش 
پایانى، براى رفع حوائج مومنان دعایى ذکر شده است. این  موارد در ادعیۀ رضویه بیانگر 
این مطلب اند که حضرت(ع) تالش دارند از هر گونه موقعیت و فرصتى براى تبلیغ معارف 
دین و تربیت جامعۀ اسالمى استفاده کنند و این خود مقدمه اى براى ترویج سبک زندگى 

اسالمى است (جانى پور و سرورى مجد،1393: 74).

7. بایدها و نباید  هاى مسیر زندگى
امام رضا(ع) مى فرمایند توسل به اهل بیت (ع)، دستور الهى است. به عنوان مثال ایشان در 
ُلوا بَِنا َکَما اَمرَت َو امَُّلوا َفضَلَک  مَت َحقََّنا اهل الَبيِت َفَتَوسِّ دعاى شمارة 18 مى فرمایند: «اللَُّهمَّ َيا َربِّ انَت َعظَّ
َو َرَمحَتَک َوَتَوقَُّعواِاحَساَنَک َو نِعَمَتَک َفاِسِقِهم َسقيًا نَاِفعًا َعامًا...» و سپس در ادعیۀ دیگرى بر توسل به 

اهل بیت (ع) توصیه کرده و به عنوان مثال در دعاى شمارة 21 این گونه دعا مى کنند:
اُملوِمِنَني  اِمِري  َعِلیٍّ  ُمثَّ  آِلِه  َو  َعَليِه  اهللاَُّ  َصلَّی  ٍد  ُحمَمَّ َرُسوِلَک  اَِلی  ُمَتَقِربًا  اِلَيَک-  بِِهم  لُت  ََوسَّ  

ٍد  ٍد َوَجعَفٍر َوُموَسی َو َعِلیٍّ َوُحمَمَّ هَراِء َسيَِّدِة ِنَساِء الَعاملََِني َو اَحلَسِن َواُحلَسِني َوَعِلیٍّ َو ُحمَمَّ َو الزَّ

ِلالمَِّة ِمن بَعِدِه اللَُّهمَّ  ِة اَملسُتوَرِة ِمن ُولِدِه اَملرُجوِّ َة اَِلی اُحلجَّ َوَعِلیٍّ َو اَحلَسِن َو َمن بَعَدُهم ُيقِيُم اَحملَجَّ

ِبی مبََِحبَِّتِهم  ِلی بِِهم اِلَيَک َو َتَقرُّ َفاجَعلُهم ِفی َهَذا الَيوِم َوَما بَعَدُه ِحصِنی ِمَن اَملَکاِرِه ..... اللَُّهمَّ بَِتَوسُّ

ِنی بِِاَماَمِتِهم افَتح َعَلیَّ ِفی َهَذا الَيوِم ابَواَب ِرزِقَک َو انُشر َعَلیَّ َرَمحَتَک َو َحبِّبِنی اَِلی َخلِقَک  َوَحتَصُّ

َو َجنِّبِنی بُغَضُهم َو َعَداَوَتُهم اِنََّک َعلی ُکلِّ َشی ٍء َقدِيٌر.

 همچنین در این رابطه مى توان به دعاى شمارة 23 اشاره کرد که بخش سوم آن کامًال با 
این رویکرد صادر شده است و در کتاب هاى ادعیه به صورت جداگانه تحت عنوان «دعاى 

توسل» یاد مى شود .
در رابطه با توبه نیز در دعاى شمارة 21 با حالتى مناجات گونه به حدیث نفس پرداخته 
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و مى فرمایند:
حِيِم اللَُّهَم ِاَن ُذُنوبی َوَکثَرَتَها َقد اخَلَقت َوجِهی ِعنَدَک َو َحَجَبتِنی َعِن  محِن الرَّ  ِبسِم اهللاَِّ الرَّ

اسِتيَهاِل َرَمحِتَک َو بَاَعَدتِنی َعِن [ اسِتيَجاِر] [اسِتنَجاِز] اسِتيَجاِب َمغِفَرِتَک َو َلوَال َتَعلُِّقی ِبآَالِئَک 

َجاِء ِملَا َوَعدَت امَثاِلی ِمَن اُملسِرِفَني واشَباِهی ِمَن اَخلاِطِئَني بَِقوِلَک يا ِعبادی الَِّذيَن  ِکی بِالرَّ َو متََسُّ

حيُم َو  ونوَب َمجِيعًا اِنَُّه ُهَو الَغُفوُر الرَّ اسَرُفوا َعلی انُفِسِهم ال َتقَنُطوا َمن َرَمحِة اهللاَِّ ِاَن اهللاََّ َيغِفُر الذُّ

الُّوَن ُمثَ َنَدبَتنا ِبَرَمحِتَک اَِلی  َحَذرَت الَقاِنِطَني ِمن َرَمحِتَک َفُقلَت َو َمن َيقَنُط ِمن َرَمحِة َربِّه ِاالَّ الضَّ

ُدَعاِئَک َفُقلَت ادُعوِنی اسَتِجب َلُکم ِانَّ الَِّذيَن َيسَتکِربُوَن َعن ِعباَدِتی َسَيد ُخُلوَن َجَهنََّم داِخرِين.

مقام شامخ ائمه اطهار(ع) از هر گونه پلیدى و رجسى دور بوده، استفاده از این عبارت ها، 
با هدف طرح الگوى مطرح در سبک زندگى اسالمى است و کامًال رویکردى تربیتى دارد 

(جانى پور و سرورى مجد،1393: 76ـ75). 
جدول1. ابعاد سبک زندگى اسالمى مبتنى بر سیرة رضوى

ابعاد سبک زندگی اسالمی مبتنی بر سيرة رضویشمارة

آموزش زندگى دینى۱

آموزش بندگى و عبادت۲

اصول عقاید دینى۳

اصول تولى و تبرى۴

الگوسازى سیرة اهل بیت(ع)۵

غفلت زدایى۶

منبع: (جانى پور و سرورى مجد،1393: 79ـ53)
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سرمایۀ نمادین1
 مفهوم سرمایۀ نمادین، مهم ترین بخش کار بوردیو در نظریۀ قدرت نمادین2 است. وى در 
تعریف این مفهوم مى گوید: من به هر نوع از سرمایه (اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى) چنانچه 
از مقوله هاى فاهمه3 دریافت شود، به اصول بینش و تقسیم به نظام هاى طبقه بندى کننده و 
به قالب هاى شناختى که تا اندازه اى محصول درون کالبدى شدن ساختارهاى عینى مربوطه 

یعنى ساختارهاى توزیع سرمایه در میدان هستند، سرمایۀ نمادین مى گویم (1384: 155).
تغییر  صورت  نمادین  سرمایۀ  که  مى  نمایاند  این طور  سرمایه»  نوع  لفظ «هر  بردن  به کار 
شکل و معنا  یافتۀ سایر سرمایه هاست. فونتن، سرمایۀ نمادین را محصول تغییر رابطۀ قدرت 
وجدان ها  بر  را  سرمایه  دیگر  اشکال  غیرمادى  خشونت  اثر  که  مى داند  معنایى  رابطۀ  در 

مشخص مى کند (شویره، 1385: 100). 
نوع  هر  است.  سرمایه اندوزى  دیگر  وجوه  آشکار  معناى  به نوعى  سرمایه  این  درواقع، 
سرمایه (اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى) به درجه هاى مختلف مانند سرمایۀ نمادین عمل 
مى کند،  طورى که بهتر باشد، به دقیق ترین وجه، از اثرهاى سرمایۀ نمادین سخن گفته شود، 
حرکت  بررسى  براى  مى کند.  پیدا  عملى  و  آشکار  بازشناسى  سرمایه  این  زمانى که  به ویژه 
جهشى انواع سرمایه ها به سوى اثرهاى نمادین خود، مى توانیم از مثال «نام خانوادگى» افراد 
ثروت هاى  تمام  نمادین،  به طور  که  است  اجدادى4  و  آبا  نام  خانوادگى،  نام  کنیم.  استفاده 
عادى و غیرعادى گرد آمده و به ارث رسیده را انبار مى کند و دارندة این نام به دلیل قدرت 

«فضائل»5 نمادینى که دارد، همه را به دنبال خود مى کشاند (شویره، 1385: 101). 
از  دسته اى  که  است  سرمایه  از  نوع  هر  نمادین  سرمایۀ  گفت  مى توان  دیگر،  به عبارت 
1. Symbolic Capital
2. Theory of Symbolic Power
3. Understanding
4. Ancestral
5. Virtues



فرهنگ رضوى18

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

اعضاى اجتماع آن را درك مى کنند، به رسمیت مى شناسند و براى آن ارزش قائل مى شوند. 
سرمایۀ نمادین که از شَان و حیثیت شخص سرچشمه مى گیرد، مجموعه ابزارهاى نمادینى 
چون پرستیژ، احترام، قابلیت هاى فردى در رفتارها (کالم و کالبد) و شکوه و فرهمندى را 

به فرد اعطا مى کند (فکوهى، 1384: 300).
با توجه به موارد بیان شده، باید گفت در درجۀ اول، سرمایۀ نمادین نوع تغییر شکل یافتۀ 
هر نوع سرمایه است که به عنوان نماد و سمبل تلقى مى شود، دارندة آن از جانب مردم مورد 
عزت و احترام قرار مى گیرد و نوعى پرستیژ است. به بیانى دیگر، سرمایۀ نمادین را باید 

به عنوان بُعدى از هر سرمایه دانست (نامدار،1393)

حالت اول : 

شکل1. ابعاد سرمایۀ نمادین
منبع: (نامدار،1393)
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شکل2. ابعاد سرمایۀ نمادین
منبع: (نامدار،1393)

در حالت اول، سرمایۀ نمادین را مى توان به عنوان متغیرى جداگانه از سایر سرمایه ها و 
به عنوان سرمایۀ چهارم و در حالت دوم، به عنوان یک بُعد از هر سرمایه محسوب کرد. 

در ادامه، به تعاریف سرمایه هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و ابعاد سرمایۀ نمادین 
مى پردازیم:

سرمایۀ فرهنگى:1
 از دیدگاه بوردیو، سرمایه چیزى است که به عنوان رابطۀ اجتماعى درون یک سازواره2 از 
تعامل ها عمل مى کند و دامنۀ آن بدون هیچ تمایزى به تمام کاالها، اشیاء و نشانه هایى که خود

 
1. Cultural capital
2. Organisms
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را به عنوان چیزهایى کمیاب و ارزشمند عرضه مى دارند (و در یک ساختار مشخص اجتماعى 
مورد قضاوت هستند) کشیده مى شود.

سرمایۀ فرهنگى به عنوان رابطه اى اجتماعى درون سازواره اى از تعامل ها که مشتمل بر 
دانش فرهنگى است عمل مى کند، و منتهى به قدرت و منزلت مى شود (روحانى، 1388: 9).

سرمایۀ اجتماعى:1 
که  دارد  شبکه ها  و  قواعد  اعتماد،  چون  سازمان  از  اشکالى  بر  داللت  اجتماعى  سرمایۀ 
مى توانند کارایى جامعه را از راه کنش هاى متناسب تسهیل کنند. در نتیجه، تعاون خودانگیخته 

از طریق سرمایۀ اجتماعى تسهیل مى شود (ازکیا و غفارى، 1383: 278).
در اندیشۀ پاتنام و فوکویاما، سرمایۀ اجتماعى به عنوان پدیدة جامعه شناسانۀ کالن لحاظ 
برخوردار  اجتماعى  سرمایۀ  متفاوت  سطوح  از  مى توانند  ملت ها  آنها  نظر  به  است.  شده 
باشند تا فرصت تحقق مردم ساالرى یا صنعتى شدن فراهم شود، در نهایت در شرایط وجود 
سرمایۀ اجتماعى شاهد بسط و گسترش فرایند مشارکت در حوزه هاى مختلف اقتصادى، 
که  فرایندى  بود،  خواهیم  داوطلبانه  انجمن هاى  بسط  نیز  و  فرهنگى  و  سیاسى  اجتماعى، 

مى تواند سازوکار موثرى براى نیل به توسعه باشد (همان: 279).

سرمایۀ اقتصادى:
رفاهى، درآمد فرد (در صورت دارا بودن )،  اقتصادى فرد با گویه هاى وسایل  سرمایۀ 
درآمد پدر، نحوة مالکیت منزل، مالکیت تلفن همراه، رایانه، ماشین و نوع اتومبیل، زمین، باغ 

و سپردة بانکى سنجیده مى شود (نامدار،1393).
سرمایۀ اقتصادى به دو صورت جارى و غیرجارى وجود دارد:

1. Social capital
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سرمایۀ اقتصادى جارى: نوعى از سرمایۀ اجتماعى که به سرعت قابلیت تبدیل به وجه 
نقد (پول) را دارد.

سرمایۀ اقتصادى غیرجارى: نوعى از سرمایۀ اجتماعى که به سرعت قابلیت تبدیل به وجه 
نقد (پول) را ندارد (همان).

ابعاد سرمایۀ نمادین با استفاده از الگوى احسان نامدار جویمى (1393):
1. سرمایۀ نمادین فرهنگى

 این سرمایه، جزئى از سرمایۀ فرهنگى است که نزد مردم به عنوان نماد محسوب مى شود و براى 
دارندة آن احترام و منزلت خاصى قائل هستند (البته باید به این نکته اشاره کرد که سرمایۀ نمادین فرهنگى 
به معناى داشتن سرمایۀ فرهنگى بیشتر نیست و گاهى خالف آن نیز صدق مى کند، یعنى شاید در برخى 
مناطق و میان افراد خاصى، فرهنگ خاص یا فرهنگ منفى و متضاد با فرهنگ پذیرفته شده، 
به عنوان سرمایۀ نمادین فرهنگى داراى ارزش و احترام باشد). ولى در کل باید گفت سرمایۀ 
نمادین فرهنگى، نوعى از سرمایۀ فرهنگى محسوب مى شود که به عنوان نماد و سمبل و پرستیژ 

استفاده مى شود و دارندة آن، از جانب مردم (یا گروهى خاص) مورد احترام قرار مى گیرد.

2. سرمایۀ نمادین اجتماعى
 جزئى از سرمایۀ اجتماعى محسوب مى شود که میان مردم از احترام و منزلت باالیى 
برخوردار است و به عنوان نماد تلقى مى شود (مانند عضویت، همکارى، مشارکت و ارتباط 
با اشخاص و گروه هایى که مردم آن را به عنوان نماد به شمار مى آورند و براى فرد، منزلت و 
احترام همراه دارد) (البته باید به این نکته اشاره کرد که سرمایۀ نمادین اجتماعى به معناى 
داشتن سرمایۀ اجتماعى بیشتر نیست و گاهى خالف آن نیز صدق مى کند، یعنى شاید در 
برخى مناطق و میان افراد خاصى، زندگى بدون رفت و آمد و ساده به عنوان سرمایۀ نمادین 
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اجتماعى،  نمادین  سرمایۀ  گفت  باید  کل  در  ولى  باشد).  احترام  و  ارزش  داراى  اجتماعى 
و  مى شود  استفاده  پرستیژ  و  سمبل  و  نماد  به عنوان  که  است  اجتماعى  سرمایۀ  از  گونه اى 

دارندة آن، از جانب مردم مورد احترام قرار مى گیرد.

3. سرمایۀ نمادین اقتصادى
با توجه به مطالب بیان شده مى توان گفت این سرمایه جزئى از سرمایۀ اقتصادى بوده که 
به عنوان نماد توسط جامعه پذیرفته شده و دارندة آن، از طرف مردم صاحب احترام و منزلت 
دارنده  که  است  مشهودى  دارایى  و  سرمایه  نوع  هر  دربرگیرندة  اقتصادى،  سرمایۀ  است. 
مى تواند آن را به سرعت به وجه نقد تبدیل کند (البته باید به این نکته اشاره کرد که سرمایۀ 
نمادین اقتصادى به معناى داشتن سرمایۀ اقتصادى بیشتر نیست و گاهى خالف آن نیز صدق 
مى کند، یعنى شاید در برخى مناطق و میان افراد خاصى، ساده زیستى و زندگى بدون تجمل، 

به عنوان سرمایۀ نمادین اقتصادى، داراى ارزش و احترام باشد).
در پایان، مثال هایى براى انتقال بهتر مفاهیم بیان مى شود. امیدواریم در فهم و نزدیک شدن 

محققان به معناى واقعى این سرمایه مثمر ثمر واقع شود.
سرمایۀ نمادین، نیمۀ گمشدة هر فردى است که به صورت انتزاعى وجود دارد و مى تواند حالت 
بیرونى و ظاهرى یابد. فرد این نیمه را در هر چیزى جست و جو مى کند، براى نماد و دارندة آن، 
احترام و منزلت قائل است و خود را به آن نزدیک و مشابه مى کند. این سرمایه به طور کلى به 
دو صورت اخالقى ـ دینى(ایرانى ـ اسالمى در کشور ایران) و مادى گرایانه و لذت جویانه (غربى) 

وجود دارد.
سرمایۀ نمادین غربى به دنبال نمادهاى لذت گرایانه و مادى گرایانۀ صرف و زودگذر و سرمایۀ 
نمادین ایرانى ـ اسالمى(دینى ـ اخالقى) مبتنى بر سادگى و سبک زندگى مبتنى بر قرآن و اهل 

بیت(ع) است.
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در مقالۀ پیش رو، ابعاد سرمایۀ نمادین، مبتنى بر رویکرد ایرانى ـ اسالمى و مولفه هاى آن 
نیز بر مبناى رویکرد ایرانى ـ اسالمى طراحى و تبیین شده است.

سرمایۀ نمادین اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به معناى سرمایه و ارزش بیشتر نیست، بلکه 
مى تواند به معناى سرمایۀ ارزان تر و ساده تر هم ظهور کند. مثًال زندگى بزرگانى مانند امام 
خمینى(ره) مى تواند نمادى از ساده زیستى و بى  آالیشى باشد که توسط پیروان مورد استفاده قرار 

گیرد.
همچنین سرمایۀ نمادین از زمانى به مکانى متفاوت است، با گذشت زمان، نمادهاى مختلفى ظهور 
مى    یابد، کاربردى مى شود و امکان دارد حتى نمادى که قبًال منسوخ شده است، رونق بگیرد و 

برعکس.
با بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد تحقیقى در زمینۀ بررسى حاضر، در ایران و جهان 
انجام نشده است و از این رو بررسى این عنوان بسیار مهم، براى محققان نوشتار پیش رو ایجاد شد.

پیشینه 
تحقیقى با عنوان «بررسى جامعه شناختى رابطۀ سرمایۀ نمادین و نگرش به حقوق شهروندى 
(مطالعۀ موردى شهر تبریز)» توسط مرتضى حضرتى براى اخذ مدرك کارشناسى ارشد در 
سال 1392 انجام شده است. نمونۀ مورد بررسى شامل 400 نفر از افراد باالى 15 سال مناطق 
شهرى تبریز است و نتایج نشان مى دهد میان سرمایۀ نمادین با نگرش به حقوق شهروندى، 

مدنى و اجتماعى رابطۀ معنادار وجود دارد.
ماه گل عبداهللا زاده مینایى تحقیقى با عنوان «تأثیر سرمایۀ نمادین خانواده بر خشونت خانگى» 
براى اخذ مدرك کارشناسى ارشد در سال1390 انجام داد. سرمایۀ نمادین در این تحقیق با توجه 
به نظریۀ بوردیو بررسى شده و از بین جامعۀ آمارى یعنى زنان متأهل ساکن تهران، 385 نفر 
به عنوان نمونۀ مورد بررسى انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده نیز پرسش نامۀ محقق ساخته و 
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از طرفى 15 مصاحبۀ نیمه ساختار یافته است. با توجه به یافته ها، میان سرمایۀ نمادین (اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى) با خشونت خانگى1رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و با افزایش سرمایۀ 

نمادین، نوع خشونت از فیزیکى به روانى و اجتماعى تغییر مى کند.
از  زوجین  صمیمیت  در  نمادین  تعامل  نقش  «بررسى  عنوان  با  تحقیقى  پیرى  معصومه 
داد.  انجام  سال1390  در  کارشناسى ارشد  مدرك  اخذ  براى  کرج»  شهرستان  زنان  دیدگاه 
این بررسى حاصل مصاحبه با 100 نفر از زنان تحصیل کردة ساکن شهرستان کرج بوده که 
به روش کیفى و تحلیل محتوا انجام شده است. نتایج نشان مى دهد مشورت و در جریان 
گذاشتن همسر در امور جارى و کارهاى شخصى، داشتن گفت و گوى صمیمانه و سازنده 
باعث صمیمیت میان زوجین بوده و این عوامل نشان دهندة توجه و عالقۀ مرد به همسر 
خود است. در آخر به خانواده هاى ایرانى پیشنهاد شده از گفت و گوهاى دوستانه و صمیمانه 

با همسر خود استفاده کنند تا خانوادة گرم تر و صمیمى ترى داشته باشند.
نظریۀ  تولید  بوردیو:  پیر  جامعه شناختى  نظریۀ  در  سیاسى  «امکانات  عنوان  با  تحقیقى 
سیاسى» توسط رسول بابایى در سال 1390 صورت گرفته است. به نظر نگارنده، در نظریۀ 
جامعه شناختى بوردیو، تمامى عناصر و مولفه هاى بنیادى یک نظریۀ سیاسى وجود دارد و 
سیاسى  سرمایۀ  نظریۀ  در  نظرى  چارچوبى  در  آنها  ترکیب  و  شناسایى  مولفه ها،  و  عناصر 
بازسازى شده است. در این راستا از مفاهیمى همچون عادت واره، میدان، سرمایۀ نمادین، 

زبان، قدرت و خشونت نمادین استفاده بهره برده شده است.
تحقیقى با عنوان «بازیابى سرمایۀ نمادین در اندیشه و کالم امام خمینى(ره)» توسط منصور 
انصارى و فاطمه طاهرخانى در سال 1388 به رشتۀ تحریر درآمده است. در این تحقیق به 
سرمایه هاى اجتماعى، فرهنگى و نمادین امام خمینى(ره)، به عنوان رهبر نهضت اسالمى ایران و 
بنیان گذار جمهورى اسالمى ایران، پرداخته شده است. در این تحقیق سرمایۀ نمادین در سرمایۀ 

1. Domestic violence
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اجتماعى و فرهنگى امام خمینى(ره) شناسایى و تعریف و به عنوان میراثى براى کنشگران حاضر 
معرفى شده و در اختیار حاضران میدان هاى سیاسى جمهورى اسالمى ایران قرار گرفته است.

دنا گاورلیوك و همکاران تحقیقى با عنوان «سرمایۀ نمادین و ابعاد سرمایۀ فرهنگى براى 
نمادین  سرمایۀ  به  تحقیق  این  در  نوشتند.  سال2014  در  رومانیایى»  آموزشى  سازمان هاى 
به عنوان موتور ژنراتور ایجادکنندة الگوهاى باز در محیط آموزشى اشاره شده است. محقق 
مى پردازد  رومانى  غرب  آموزشى  نظام  رفتارى  و  فکرى  معضالت  و  مشکالت  بررسى  به 
و راه حل فکرى و عملى ارائه مى کند. سرمایۀ نمادین را به عنوان نظریۀ نوسازى رابطه اى 
براى بهبود نظام آموزشى کشور پیشنهاد مى دهد که ریشه در نگرش هاى اجتماعى و تاریخ 

فرهنگى کشور دارد.
اختالف هاى  در  نمادین  سرمایۀ  «نقش  عنوان  با  تحقیقى  جونز  ریچارد  و  بن  سوزان 
دفع  ذى نفعان  با  رابطه  و  مجادله  سالۀ   30 تاریخچۀ  و  انجام   2009 سال  در  سهامداران» 
زبالۀ مواد شیمیایى در کارخانه هاى بزرگ را مورد بررسى قرار دادند. محققان به بررسى 
این موضوع پرداختند که چرا هر چه مسئوالن و مردم، این صنعت را وادار به دفع سالم 
زباله هاى صنعتى و شیمیایى مى کنند، باز تالش جدى براى دفع زباله هاى صنعتى و شیمیایى 
نمى شود؟ نتیجۀ به دست آمده  آن است که ذى نفعان و صاحبان صنایع در پى اصالح وجهۀ 
ظاهرى و نمادین و حفظ نمادین اصالح هستند. گام جدى براى اصالح جدى و عملى 
برنمى دارند و بیشتر، افکار عمومى را از موضوع منحرف مى کنند تا به کار خود ادامه دهند.
چاد نیلیپ تحقیقى با عنوان «نزدیکان تعامل و سرمایۀ نمادین: به سوى یک نظریۀ سیاسى خرد 
اقتصادى» در سال 2009 نگاشته است. محقق در این تحقیق، اشاره مى کند که خواهران و برادران 
فرد، بزرگ ترین نقش را در اجتماعى کردن دارند. ولى خواهران و برادران بزرگ تر ممکن است، 
براى حفظ سلسله مراتب قدرت در خانواده و تسلط خود بر دیگران، موجب تسلط خود بر دیگر 
خواهران و برادران شوند. محقق با این مثال، متن را به سمت کالن جامعه و در وسعت بزرگ تر 
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مى کشاند و به سرمایۀ نمادین و قدرت سیاسى اشاره مى کند که ممکن است در اثر تفاوت 
زبان، فرهنگ و اجتماع به وجود آید و به تحلیلگران پیشنهاد مى دهد که ارتباط میان ساختارهاى 

اجتماعى را حفظ کنند و ساختار تعامل چهره به چهره را در جامعه اشاعه دهند.

روش شناسى

کاربردیجهت گيری 

اثبات گرایىفلسفه 

قیاسىرویکرد 

کاربردىهدف 

همبستگى ـ تحلیلىراهبرد 

کّمىروش

کتابخانه اى ـ میدانىصبغه 

پرسش نامه ـ اسناد و مداركروش جمع آوري داده  ها

جدول3. چارچوب کلى روش تحقیق

جامعۀ مورد بررسى، شهروندان مناطق 15 گانۀ شهر اصفهان است که جمعیتى بالغ بر 
یک میلیون و 908 هزار و 968 نفر دارد. نمونه گیرى به روش خوشه اى چند مرحله اى و 
تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسى مورگان و فرمول کوکران برابر با 384 نفر بوده 
و تعداد نمونه برابر با 400 نفر با ضریب خطاى آزمون 0/05 و نرم افزارهاى Spss 21 و 
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lisrel 9.1 در نظر گرفته شده و جامعۀ مورد بررسى نیز از این رو شهر اصفهان انتخاب شده 

است که این شهر از کالن شهرهاى کشور ایران محسوب مى شود و مردم و خانواده هایى با 
نمادهاى مختلف وجود دارند. ابزار جمع آورى اطالعات از طریق پرسش نامۀ محقق ساخته 
(اقتصادى،  نمادین  سرمایۀ  مدل  ابعاد  به  توجه  با  نمادین  سرمایۀ  پرسش نامۀ  براى  است. 
فرهنگى و اجتماعى) و براى هر بُعد پنج سؤال و براى پرسش نامۀ سبک زندگى اسالمى از 
منظر سیرة رضوى با توجه به ابعاد مدل جانى پور و سرورى مجد در سال 1393 براى شش 
بُعد سبک زندگى اسالمى، هر بُعد پنج سؤال مطرح شده است. روایى صورى پرسش نامه 
توسط نخبگان (دو استادیار جامعه شناسى و دو استادیار مدیریت) مورد تأیید قرار گرفته و 
روایى محتوایى سنجه با استفاده از تحلیل عاملى تأییدى مورد بررسى قرار گرفته است که 
تمام عامل ها مورد تأیید قرار گرفته  اند. براى بررسى پایایى پرسش نامه ابتدا 30 پرسش نامه 
به صورت تصادفى پخش شد که آلفاى اولیه مناسبى داشتند. با توجه به پایایى باال و قابل 
قبول پرسش نامه، به توزیع پرسش نامه هاى باقى مانده در مراحل بعدى پرداخته شد که میزان 

آن در جدول شماره (4) قید شده است.

کل پرسش نامهسبک زندگی اسالمی از منظر سيرة رضویسرماية نمادينآلفای کرونباخ

0/8110/8430/866میزان

جدول4. مقادیر آلفاى کرونباخ براى متغیرها و کل پرسش نامه

آلفاى کرونباخ، میزان پایایى پرسش نامه را نشان مى دهد و چنانچه میزان آن بیش از0/7 باشد، 
از میزان قابل قبول و خوبى برخوردار است و همان طور که جدول باال نشان مى دهد این میزان 
براى تمامى متغیرهاى مورد بررسى (سرمایۀ نمادین مبتنى بر الگوى ایرانى ـ اسالمى و سبک 
زندگى اسالمى از منظر سیرة رضوى) که داراى یک پرسش نامه هستند از میزان باال و قابل قبولى 

برخوردار است.
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مدل مفهومى 

شکل3. مدل مفهومى 

تجزیه و تحلیل داده ها
مدل سازى به پژوهشگر کمک مى کند الگویى نظرى را که از اجزاى مختلف و متنوعى تشکیل 
یافته، به طور کلى و جزئى مورد آزمون و وارسى قرار دهد، اینکه آیا داده هاى گردآورى شده 
از یک نمونه، کلیت الگوى نظرى تدوین شده را مورد حمایت قرار مى دهد یا خیر و در هر 
صورت کدام یک از اجزاى الگوى نظرى مدون با توجه به داده هاى گردآورى شده مورد تأیید 

قرار مى گیرند.
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هر مدل اندازه گیرى متشکل از سه نوع متغیر است و شامل متغیرهاى پنهان1، مشاهده شده2 
و خطا (نوعى متغیر پنهان) مى شوند. 

با  بلکه  نمى گیرد  قرار  اندازه گیرى  مورد  مستقیم  به طور  که  است  متغیرى  پنهان،  متغیر 
استفاده از دو یا تعداد بیشترى از متغیرهاى مشاهده شده در نقش معرف سنجیده مى شود. 
مى توان گفت به ازاى هر متغیر پنهان، داراى یک مدل عاملى تأییدى در نقش مدل اندازه گیرى 

آن هستیم. 
متغیر مشاهده شده، متغیرى است که در مدل اندازه گیرى در نقش معرف قرار مى گیرد. 
هر متغیر مشاهده شده اى در مدل اندازه گیرى داراى خطاى اندازه گیرى است. در مجموع 
مى توان گفت هر چه واریانس مشترك بین یک متغیر پنهان با یک متغیر مشاهده شده بیشتر 

باشد، از خطاى اندازه گیرى آن کاسته مى شود.
مشاهده شده  متغیرهاى  و  بیضى  هندسى  شکل  با  مکنون  متغیرهاى  نوشتار،  این  در 
به صورت مستطیل نمایش داده مى شوند. روابط میان متغیرهاى مشهود و مکنون را بارعاملى 

گویند که همگى بیشتر از نیم و نشان دهندة خوبى برازش هستند.
همین طور فلش(ها) بین متغیرهاى بیضى شکل در حالت تخمین استاندارد، میزان رابطۀ 
مورد بررسى بین متغیرهاى مد نظر را نشان مى دهند و در حالت ضرایب معنادارى، معنادار 

بودن یا نبودن رابطه بررسى مى شود.

1. Latent Variable
2. Observed Variable
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شکل4. مدل سؤال اصلى در حالت تخمین استاندارد

شکل5. مدل سؤال اصلى در حالت ضرایب معنادارى
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شکل6. مدل سؤال هاى فرعى در حالت تخمین استاندارد

شکل7. مدل سؤال هاى فرعى در حالت ضرایب معنادارى
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یافته ها و توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابى معادله هاى ساختارى
را  و...   GFI  ،RMSEA کاي دو،  قبیل  از  مدل  برازش  شاخص هاي   ،(5) شمارة  جدول 
 RMSEA ،3 کوچک تر از (df)2 به درجۀ آزادي کم، نسبت  2 نشان می دهد. اگر مقدار 
کوچک تر از 0/08 و GFI و AGFI بزرگ تر از 90 درصد باشد، می توان نتیجه گرفت که مدل 
اجرا شده، برازش مناسبی دارد. ضریب استاندارد رابطۀ موجود نیز در صورتی که ارزش t، از 
1/96 بزرگ تر یا از 1/96- کوچک تر باشد، در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار خواهد بود.

مدل معادله هاى ساختارى فرضیه ها
ضرایب معنادارىرابطه (بار عاملى)

0/618/65سؤال اصلى
شاخص هاى برازش مدل فرضیۀ اصلى

Chi-squared.fp-valueRMSEA
123/68940/00000/0014
GFIAGFICFINFI
0/920/940/910/91

ضرایب معنادارىرابطه (بارعاملى)
0/738/64سؤال 1
0/547/29سؤال 2
0/424/59سؤال 3
0/388/62سؤال 4
0/457/69سؤال 5
0/688/56سؤال 6

شاخص هاى برازش مدل فرضیه هاى فرعى
Chi-squared.fp-valueRMSEA

234/921860/00180/0261
GFIAGFICFINFI
0/930/910/900/92

جدول5. مدل معادله هاى ساختارى سؤال هاى اصلى و فرعى 
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همان طور که مشاهده می شود، با توجه به معنی دار بودن ارزش t، اعتبار و برازندگی مناسب 
مدل تأیید می شود، چرا که مقدار کاي دو، مقدار RMSEA    کمتر از 0/08 و نسبت کاي دو به درجۀ 
آزادي کمتر از 3 و مقدار CFI ،AGFI ،GFI و NFI نیز باالي 90 درصد است. لذا تمامی سؤال ها 

تأیید می شوند.

خالصۀ یافته ها
1. سؤال اصلى

رابطۀ  رضوى  سیرة  الگوى  مبناى  بر  اسالمى  زندگى  سبک  با  نمادین  سرمایۀ  بین  آیا 
معنادار وجود دارد؟

.(R=0.61) تأیید شد 
2. سؤال هاى فرعى

1. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با آموزش هاى زندگى دینى بر مبناى الگوى 
سیرة رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟ 

.(R=0.73) تأیید شد 
2. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با الگوسازى سیرة اهل بیت(ع) بر مبناى الگوى 

سیرة رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟
.(R=0.54) تأیید شد 

3. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با اصول عقاید دینى بر مبناى الگوى سیرة 
رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟

 .(R=0.42) تأیید شد 
4. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با اصول تولى و تبرى بر مبناى الگوى سیرة 

رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟
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 .(R=0.38) تأیید شد 
5. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با آموزش عبادت و بندگى بر مبناى الگوى 

سیرة رضوى رابطۀ معنادار وجود دارد؟
 .(R=0.45) تأیید شد 

6. آیا بین سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى با غفلت زدایى بر مبناى الگوى سیرة رضوى 
رابطۀ معنادار وجود دارد؟

 .(R=0.68) تأیید شد 

بحث و نتیجه گیرى
هدف از انجام این نوشتار، بررسى رابطۀ سرمایۀ نمادین مبتنى بر الگوى ایرانى ـ اسالمى 
با سبک زندگى اسالمى بر مبناى سیرة رضوى بود. یک سؤال کلى و شش سؤال جزئى 
نمادین  سرمایۀ  شد  مشخص  و  گرفتند  قرار  تأیید  مورد  سؤال ها  تمامى  که  گرفت  شکل 
زمان،  هر  در  دینى  زندگى  (آموزش  آن  ابعاد  و  اسالمى  زندگى  سبک  با  اسالمى  ایرانى ـ 
و  بندگى  آموزش  تبرى،  و  تولى  اصول  دینى،  عقاید  اصول  بیت(ع)،  اهل  سیرة  الگوسازى 
عبادت و غفلت زدایى) داراى رابطۀ معنادار و به ترتیب برابر با 0/61، 0/73، 0/54، 0/42، 

0/38، 0/45 و 0/68 است. 
نتایج نشان دهندة آن است که هر چه افراد خود و خانواده شان را ملزم به رعایت شئونات 
اسالمى و پیروى از سبک زندگى اسالمى کنند، بیشتر به نمادهاى اقتصادى اسالمى، اجتماعى 
اسالمى و فرهنگى اسالمى احترام مى گذارند، در زندگى خود به کار مى گیرند و به دیگران 

استفاده و پیروى از آنها را پیشنهاد مى دهند.
به عبارتى با داشتن نمادهاى ایرانى ـ اسالمى و پیروى و به کار بستن آنها، در بخش هاى 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، زندگى و سبک زندگى افراد رنگ و بوى ایرانى ـ اسالمى 
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به خود مى گیرد که مى توان گفت زندگى آنها از سمت الگوهاى غربى به سمت الگوهاى 
ایرانى ـ اسالمى یا اخالقى ـ دینى سوق مى یابد.

ویژگى هاى افراد پیرو سبک زندگى اسالمى که نمادهاى ایرانى ـ اسالمى را پذیرفته اند 
به شرح زیر است:

فعالیت هایشان  در  و  گروه سازى  و  تیم سازى  آنها  با  اعتماد،  هم مسلک هایشان  به  بیشتر 
مشارکت مى کنند. خود را با آنها منسجم تر و به عنوان یک کل در نظر مى گیرند، اهدافشان 
با اکثر هم سبکان اسالمى هم راستا خواهد بود، براى رسیدن به اهداف اسالمى در کنار سایر 
افراد که داراى این سبک زندگى هستند، حضور پیدا خواهند کرد، از آنها پیروى کرده و 

همکارى مى کنند.
ایرانى ـ  نوشته هاى  و  کتاب ها  مى کنند  تالش  و  تبعیت  فرهنگى  نمادهاى  از  همچنین 
اسالمى بخوانند و بیشتر در رشته هاى تحصیلى ایرانى ـ اسالمى و مبتنى بر اخالقى ـ دینى 
تحصیل کنند. این افراد، الگوهاى ایرانى ـ اسالمى را یاد مى گیرند و در راستاى این الگوها، 
سرمایه هاى فرهنگى عینیت یافته و تجسم یافته ایجاد، در نهادهایى که مبتنى بر این الگوى 

دینى و اخالقى هستند شرکت و با برقرارى ارتباطات، اطالعات کسب مى کنند. 
تولیدات  با  مقایسه  در  خود  کشور  داخلى  تولیدات  از  دارند.  تجمالتى  زندگى  کمتر 
و  مسافرت  منطقه  مذهبى  کشورهاى  و  خود  کشور  در  مى کنند.  استفاده  غربى  کشورهاى 
سرمایه گذارى و تالش مى کنند سرمایه هاى جارى و غیر جارى خود را به گونه اى در اقتصاد 
به کار گیرند تا به نفع تولید داخلى باشد، این سرمایه بتواند کارآفرینى ایجاد کند، سرمایه  هاى 
اقتصادى را در کشور به حرکت درآورد، اقتصاد را از حالت رکود خارج و به سمت اقتصاد 

مولد حرکت کند.
این افراد تالش مى کنند به دیگران در همۀ زمان ها و مکان  ها آموزش دینى دهند، امر 
به معروف و نهى از منکر  کنند و این آموزش ها در هر زمان ادامه و همیشه براى آنها در 
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اولویت قرار دارد. از سرمایه هاى نمادین ایرانى ـ اسالمى(اخالقى ـ دینى)، سیرة نبوى و امامان 
معصوم(ع) پیروى مى کنند و همواره این سبک زندگى و گفتارها و رفتارهاى معصومان(ع) را 
در زندگى خود به کار مى گیرند. بر عقاید دینى خود پایبندند و سعى دارند در این راه باقى 
بمانند، به این مسیر و حرکت در آن افتخار مى کنند، براى افرادى که داراى سبک زندگى 
اسالمى هستند احترام قائل اند. خود را ملزم به رعایت اصل تولى و تبرى مى دانند، همواره با 
دوستان خدا و اسالم، دوست و با دشمنان خدا و دشمنان اسالم، دشمن هستند. از دشمنان 
مصاحبت  و  همنشینى  آنها  با  و  نزدیکى  اسالم،  و  دین  دوستان  با  و  دورى  دین،  و  اسالم 
افراد  سایر  بین  در  را  اسالمى  ایرانى ـ  نمادهاى  اطالعات،  و  ارتباطات  این  با  مى  جویند. 
اشاعه و ترویج مى دهند مانند: پوشیدن لباس هاى خاص یا داشتن دستبندها و انگشترهاى 

خاص(عقیق و فیروزه) که مى تواند نمادهاى خاصى اعم از شیعه و ... باشد. 
همچنین همواره تالش مى کنند به بندگى و عبادت مشغول باشند و بیشتر به فرامین الهى 
سر مى نهند. سعى مى کنند در خواب غفلت نروند و افرادى را که در خواب غفلت باشند 

یادآور خدا، معاد و نبوت مى شوند و پیشنهاد مى دهند در این راه گام برداند. 
به طور کلى باید گفت افرادى که به نمادهاى ایرانى ـ اسالمى احترام مى گذارند و این 
نمادها را در زندگى به کار مى گیرند، بیشتر سبک زندگى اسالمى را سرلوحه قرار مى دهند و 

سبک زندگى معصومان(14 معصوم)(ع) را در گفتار، کردار و پندار اجرا مى کنند.
نتایج این بررسى با نتایج بررسى مرتضى حضرتى(1392) همخوانى دارد. براساس نتایج آن 
تحقیق با افزایش سرمایه هاى نمادین، رعایت حقوق شهروندى افراد نیز بیشتر مى شود که با 
یافته  هاى بررسى پیش رو همخوانى دارد، زیرا هر چه افراد، دین مدار  تر باشند و در این راه گام 
بردارند، افراد جامعه را یا برادر دینى یا برادر آفرینشى خود مى دانند، از این رو تالش خواهند 
کرد حقوق سایر هم دینان و هم وطنان خود را رعایت کنند و از خود رفتارهاى فرانقشى مثبت 

نشان خواهند داد.
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همین طور در تحقیق ماه گل عبداهللا زاده مینایى، بین سرمایۀ نمادین و خشونت خانوادگى 
رابطۀ معنادار پیدا شده است و نشان مى دهد که با افزایش سرمایه هاى نمادین در بین اعضاى 
خانواده، میزان خشونت بیشتر مى شود، این یافته با یافته هاى نوشتار حاضر در ظاهر مغایرت 
دارد، اما در باطن هم راستاى هم هستند. در آن تحقیق، سرمایۀ نمادین غربى مورد مطالعه 
قرار گرفته که مبتنى بر دنیاگرایى و دنیاپرستى است و موجب لذت هاى زودگذر مى شود، 
اما در این بررسى منظور از سرمایۀ نمادین، سرمایۀ نمادین ایرانى ـ اسالمى یا دینى و اخالقى 

است که موجب کمتر شدن خشم و بهبود روابط افراد خانواده و جامعه مى شود.
منصور انصارى و فاطمه طاهرخانى در تحقیقشان، سرمایه هاى نمادین را در شخصیت 
امام خمینى(ره) دنبال مى کنند و به تصویر مى کشند. امام خمینى(ره) به عنوان چهره اى ایرانى و 
اسالمى و نماد جمهورى اسالمى ایران مقبول هستند، این شخصیت مى تواند به عنوان الگوى 
تمامى افراد و استفاده  کنندگان نماد ایرانى ـ اسالمى مورد استفاده قرار گیرد که با یافته هاى 

بررسى حاضر نیز هم راستایى دارد و یکدیگر را تأیید مى کنند.
تحقیقات دیگرى توسط دانشمندان و محققان دیگر در خارج از کشور صورت گرفته 
است که چون بعضًا سرمایۀ نمادین مبتنى بر الگوى غربى و مادى را به صورت ناخواسته 
مورد استفاده قرار داده اند، به طور موثر نمى توان با این بررسى مقایسه و دالیل منطقى اظهار 

کرد، بنابراین از ذکر آنها خوددارى مى شود.
به دلیل بروز محدودیت هاى زمانى و مکانى متعدد در انجام این بررسى، به محققان آتى 

پیشنهاد مى شود:
1. تحقیق مشابهى انجام دهند و نتایج آن را با نتایج حاضر مقایسه کنند.

2. سرمایه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را با متغیرهاى مستقل و وابستۀ این نوشتار 
بررسى کنند و به عنوان متغیر  هاى میانجى و تعدیل کننده در تحقیقات خود وارد کنند.

را  اسالمى  ایرانى ـ  الگوى  بر  مبتنى  نمادین  سرمایه هاى  اجتماعى،  مدیران  و  مسئوالن 
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نمادهایى  غربى،  نمادهاى  و  الگوها  برابر  در  و  کنند  بازتولید  و  مدیریت  تولید،  درکشور 
ایرانى ـ اسالمى بسازند تا بتوانند نمادهاى غربى را در هم شکنند و جایگزینى براى نمادهاى 
غربى باشند؛ زیرا نمادهاى ایرانى ـ اسالمى مى  توانند در اشاعۀ فرهنگ، اقتصاد و اجتماع 

مبتنى بر سبک زندگى اسالمى نقش بسیار زیادى داشته باشد.
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تبیین نظریة
  مهاجرت امام رضا)ع( و امامزادگان)ع( در راستای سنت الهی استبدال

 مهیار خانی مقدم1، عبدالرضا زاهدی2

چکیده
و  رضا  امام  »مهاجرت  نظریة  تبیین  درصدد  تحلیلی،  توصیفی ـ  روش  با  حاضر  نوشتار 
امامزادگان)ع( در راستای سنت الهی استبدال« بوده و نتایج به دست آمده بدین قرار است:1. 
نگارندگان بر اساس شواهد قرآنی، روایی و تاریخِی معتبر معتقدند خداوند متعال براساس 
از ناسپاسی و عدم اهتمام الزم مسلمانان سایر نقاط اسالمی ـ به ویژه  سنت استبدال، پس 
بر عهدة  را  نقش محوری  این  الهی،  به دین و رهبران  یاری رساندن  حجاز و عراق ـ در 
که  دارد  الزم  تمهیدهایی  مهم،  این  است.  داده  قرار  ایران  در  بیت)ع(  اهل  مکتب  پیروان 
از  یکی  به عنوان  را  ایران  به  امامان)ع(  نوادگان  و  فرزندان  و  امام رضا)ع(  مهاجرت  می  توان 
رصد  و  دانست  ایرانیان  برای  الهی  دین  نصرت  توفیق  استمرار  و  تثبیت  دالیل  مهم ترین 
کیفیت پراکندگی قبور مطهر امامزادگان)ع( در سراسر ایران نیز تأییدی بر آن خواهد بود؛ 2. 
حضور امام رضا)ع( در ایران موجب شد تا حضور امامزادگان)ع( در ایران، هم از لحاظ کیفی 

و هم کّمی، مدیریت شود.

واژه های کلیدی
سنت استبدال، نصرت دین الهی، مهاجرت امامزادگان)ع(، امام رضا)ع( 

andqurani.qom@gmail.com                  )1. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین قم)نویسنده مسئول
doctor.zahedi@yahoo.com                                                                  2. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
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مقدمه
به منظور تمهید مطالب، مى   بایست بر سه نکتۀ مبنایى عنایت داشت:

1. در آموزه   هاى وحیانى، جهاِن هستى داراى خداوندى یکتا (انبیاء/22)، مالک (آل عمران/26) 
و حکیم (بقره/209) است. براساس این مبنا، بیهوده بودن خلقِت هستى بى  معنا بوده 
(مؤمنون/ 115) و جهان، داراى اهداف مشخص و ماندگارى بوده (طباطبایى، 1417ق، 
جهاِن  تا  (طه/50)  بنیان هستى بر نظام هدایت قرار بگیرد  است  الزم  و  ج 15: 73) 
هستى در مسیر تأمین اهداف خلقت باشد. انسان نیز هم از طریق تکوینى (روم/30) 
و هم تشریعى (حدید/25) از جانب خداوند، هدایت شده است. جریان هدایت در 
الهى  پیامبر  آخرین  به عنوان  پیامبر(ص) ـ  توسط  اسالم  مبین  دین  واالى  معارف  قالب 
علم الهدى،  (نک:  دارد  ادامه  قیامت  تا  بیت(ع)  اهل  توسط  و  شد  کامل  (احزاب/40) ـ 
یارى  انسان  ها،  از  الهى  پیامبران  درخواست  مهم ترین  ازجمله   .(179 ج1:  1410ق، 
رساندن به جریان هدایت الهى (هود/30) ـ که در قالب دین نمود یافته ـ بوده و ازجمله 

اوامر الهى، تبعیت از رهبران الهى است (نساء/59). 
2. در قرآن کریم به قوانین حاکم بر جهان هستى اشاره شده است که در راستاى نظام هدایت 
هستى، زمینۀ پیروزى و سعادت (فتح/ 23) یا شکست و شقاوت (فاطر/43) افراد و 
جوامع را فراهم مى  آورد و از آنها به عنوان سنت هاى الهى یاد مى  شود. منظور از سنت، 
قوانین ثابت و اساسى در بُعد تکوینى یا تشریعى است که هرگز در آن دگرگونى روى 
نمى دهد. به تعبیر دیگر، خداوند در عالم تکوین و تشریع، اصول و قوانینى دارد که 
همانند قوانین اساسِى مرسوم میان مردم جهان، دستخوش دگرگونى و تغییر نمى شود، 
این قوانین هم بر اقوام گذشته حاکم بوده است و هم بر اقوام امروز و آینده حکومت 
خواهد کرد (مکارم شیرازى، 1374، ج17: 435). ازجمله سنت  هاى الهى مورد اشارة 
قرآن کریم، سنت استبدال (محمد/ 38) بوده و دربارة تبدیل و تغییر افرادى است که 
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به عنوان ناصران رهبران الهى، اهتمام الزم در انجام وظایف مربوط را نداشتند.
نهضت  هاى  شکست  عراق،  و  حجاز  در  شیعیان  به  ستم  و  ظلم  چون  متعددى  عوامل   .3
علویان در منطقه، فشار عوامل حکومتى و مساعد بودن شرایط ایران و مهاجرت، زمینۀ 

مهاجرت امامزادگان(ع) را به ایران فراهم آورد (حاجیلو، 1386: 16). 
به ویژه پذیرش والیتعهدى توسط امام رضا(ع) و حضور در خراسان، باعث شد تعداد قابل 

توجهى از امامزادگان(ع) به ایران مهاجرت کنند (ابومخنف، 1302: 96-100). 
البته مقابله با مأموران حکومتى و تالش براى در امان ماندن از تعرض ایشان، موجب پراکندگى 
امامزادگان(ع) در سراسر ایران شد که قبور مطهر ایشان در سراسر ایران، ملجأ جویندگان حقیقت است. 
براى  پاسخ  یافتن  درصدد  و  بوده  مذکور  نکتۀ  سه  رابطۀ  کشف  به دنبال  حاضر  نوشتار 
استبدال» است.  الهى  راستاى سنت  رضا و امامزادگان(ع) در  چیستِى نظریۀ «مهاجرت امام 
تتبع در کتاب ها و مقاله هاى مرتبط، نشان مى دهد تاکنون، اثرى با این نگرش و نگارش به 

طبع نرسیده است. 

تبیین نظریۀ   مورد بحث
 نگارندگان بر اساس شواهد قرآنى، روایى و تاریخى معتقدند خداوند متعال بر اساس 
نقاط اسالمى ـ به ویژه  عدم اهتمام الزم مسلمانان سایر  ناسپاسى و  استبدال، پس از  سنت 
مردم حجاز و عراق ـ در یارى رساندن به دین و رهبران الهى، این نقش محورى را بر عهدة 
پیروان مکتب اهل بیت(ع) در ایران قرار داده و مهاجرت امام رضا(ع) و فرزندان و نوادگان 
امامان(ع) به ایران از جمله مهم ترین دالیل استمرار توفیق نصرت دین الهى براى ایرانیان است 

و پراکندگى قبور مطهر امامزادگان(ع) در سراسر ایران نیز تأییدى بر آن مدعاست. 
در ادامه، ضمن تعریف سنت استبدال، شواهد قرآنى، روایى و تاریخى نظریۀ مذکور ارائه مى شود:
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سنت استبدال. 1
تدبّر در آموزه  هاى قرآنى بیانگر آن است که دین خدا به فرد یا گروهى وابسته و مدیون 
نیست و اگر گروهى از روى غرور و خودخواهى، دین را در انحصار خود قرار دهند و 
چنین پندارند که اگر آنها از دین برگردند، دین خدا از بین مى رود، باید بدانند خداوند، 
اقوام دیگرى را مى آورد که آنها به مراتب، قوي  تر و مؤمن تر از ایشان خواهند بود (جعفرى، 

1377، ج 3: 185). 
رسالت آسمانى که پیامبران به دنبال تحقق آن هستند، تحت سیطرة اقبال و ادبار امت  ها 
نیست و اگر امت  ها به دین و رهبران الهى خیانت کنند، در مسیر حق و عدالت گام برندارند 
و در مبارزه با باطل، سستى نشان دهند، خداوند، امت دیگرى را جایگزین آنها مى کند تا 
رسالت الهى را تعقیب و دین خدا را یارى کنند (سلیمانى، 1389: 98-97). بدین  رو، چنانچه 
جامعه  اى به عزت ظاهرى و تمدن دست یابد، اما دین و رهبران الهى را یارى و نصرت 
نرساند، این تمدن و قدرت از آنها سلب و به دست قوم دیگرى سپرده مى  شود تا در نهایت، 
جامعه  اى وفادار به طاعت و نصرت شکل گیرد و این همان استبدال الهى است (نک: اراکى، 

1393، ج1: 78). 
 عواملی چون «طرد خلیفۀ به حق رسول خدا(ص) که از جانب خداوند منصوب شده»، 
«کوتاهی در جهاد»، «سهل انگاري در تطبیق دین در جامعه»، «رها کردن مبادي و ارزش  هاي 
که  جامعه  اي  است.  مؤثر  الهى  استبدال  سنت  در  دین»  شریعت  از  «انحراف  و  اخالقی» 
جایگزین جامعۀ قبل می  شود نیز داراي شرایطی چون «تمسک به والیت خلیفۀ الهی که 
به عنوان جانشین حضرت رسول(ص) از جانب خداوند معرفی شده»، «جهاد در راه خدا» و 
«سعی و کوشش براى پیاده کردن اسالم در جامعه» خواهد بود (رضوانى، 1386: 25-26). 



47 تبیین نظریۀ مهاجرت امام ...
13

94 
تان

بس
، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

 مبانى و شواهد قرآنى سنت استبدال . 2
با نگرشى کلى به آموزه  هاى قرآنى با محوریت واژة «بدل»، سه نکتۀ اساسى به دست مى  آید: 

1. انسان به دلیل وسوسه  هاى شیطان و هواى نفس، زمینه  هاى الزم براى تبدیل طیبات 
به خباثت را دارد ـ مانند قوم حضرت موسى(ع) (بقره/108) ـ که خداوند، انسان  ها را از این 
امر برحذر داشته است (نساء/2)؛ 2. از تبدیل و تغییر در اوامر الهى با تعبیر ظلم یاد شده 
است (اعراف/162). تأملى در معناى لغوى ظلم ـ  قرار گرفتن چیزى در غیر از جایى که 
مخصوص به اوست  (راغب اصفهانى، 1412ق: 537)ـ نشان مى دهد عدم تبعیت از دستور 
الهى باعث خدشه  دار شدن نظم هستى مى  شود؛ 3. خداوند تأکید دارد نظام عادالنه  اى که 
براى این جهان ترسیم کرده است، خدشه بر دار نیست. دستور خود را با صداقت و عدالت 
به نهایت مى  رساند و هیچ کس نمى تواند کلمه هاى او را دگرگون سازد (انعام/115). چنانچه 
افرادى بخواهند با عدم تبعیت، این نظام را تغییر دهند، تغییر یافته و قوم دیگرى جایگزین 

آنها خواهند شد (معارج/41).
مى  توان آموزه  هاى قرآنى مرتبط با سنت استبدال را در دو بخش مبانى و شواهد قرآنى 

عرضه داشت:

مبانى قرآنى
مراد از مبانى قرآنى، آیاتى هستند که به  رغم ارتباط غیرمستقیم با بحث استبدال، به ارکانى 

که در تعریف این سنت وجود دارد، اشاره   دارند: 

الف. عدم   نیاز خداوند به عبادت شدن توسط انسان  ها

آیات متعددى از قرآن کریم بر این نکته تأکید دارند که خداوند به هیچ وجه به عبادت و 
اطاعت انسان  ها، نیازى ندارد؛ به عنوان نمونه:
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«يا َأيَُّها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإَىل اهللاَِّ َو اهللاَُّ ُهَو اْلَغِينُّ اْحلَميُد * ِإْن َيَشْأ ُيْذِهْبُكْم َو َيْأِت ِخبَْلٍق َجديٍد؛ اى مردم شما 
(همگى) نیازمند به خدائید تنها خداوند است که بى نیاز و شایستۀ هرگونه حمد و ستایش 

است! *اگر بخواهد شما را مى برد و خلق جدیدى مى آورد» (فاطر/15-16). 
نیز  اطاعتشان  از  نمى  کند،  ضررى  انسان  ها  معصیت  از  خداوند  که  همان طور  بدین   رو، 
بهره  اى نمى  برد (مغنیه، بى  تا: 574) و اگر بخواهد، انسان  ها را از بین مى  برد تا قومى مطیع  تر 

بیافریند (فیض کاشانى، 1415ق، ج 4: 235). 
البته این امر نه به دلیل احتیاج او به عبادت انسان  ها، بلکه از این جهت است که در ذات 
خود حمید بوده و مقتضاى حمید بودنش همین بس که خلقى باشد تا او به ایشان جود و 

بخشش کند و ایشان او را بستایند (طباطبایى، 1417ق، ج 17: 35). 
بنابراین خداوند، نیازى به انسان  ها و عبادت ندارد و این انسان  ها هستند که به او نیازمندند 

(مکارم شیرازى، 1374، ج 18: 223).

ب. پیروزى حتمى دین الهى

بر اساس آموزه  هاى قرآنى، خداوند دین برگزیدة خود را بر سایر ادیان و مکتب  ها پیروز 
 مى گرداند. به عنوان نمونه:

...َو َيْأَىب اهللاَُّ ِإالَّ َأْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َو َلْو َكِرَه اْلكاِفُرون* ُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْهلُدى  َو ديِن اْحلَقِّ 

يِن ُكلِِّه َو َلْو َكِرَه املُْْشِرُكوَن...؛ وىل خدا جز اين منى خواهد كه نور خود را كامل  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

حق  آيني  و  هدايت  با  را  رسولش  كه  است  كسى  او  باشند*  ناخشنود  كافران  چند  هر  كند، 

فرستاد، تا آن را بر مهة آيني ها غالب گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشند! (توبه/۳۳-

.(۳۲

 منظور از هدایت، دالیل روشن و براهین آشکارى است که در آیین اسالم وجود دارد و منظور 
از دین حق، همین آیینى بوده که اصول، فروع، تاریخ، اسناد و نتیجه و برداشت آن نیز حق است و 
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بدون شک، چنین آیینى باید سرانجام بر همۀ آیین  ها پیروز شود (مکارم شیرازى، 1374، ج 7: 370). 
حجت  ها و معارف اسالمى منطبق با حق و حقیقت، موجب تفوق آن بر سایر ادیان است. 
البته با تالش کافران در ممانعت از دستیابى انسان  ها به معارف صحیح اسالمى، تفوق نهایى 
دین اسالم تاکنون محقق نشده است (نک: فخررازى، 1420ق، ج 16: 33)، اما این امر حتمى 

بوده و پیش از قیامت آشکار خواهد شد (میبدى، 1371، ج 4: 119).

ج. تأکید بر نصرت دین الهى

از دیگر معارف قرآنى، تأکید بر یارى رساندن به دین الهى است. به عنوان نمونه:
«يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اهللاََّ َيْنُصْرُكْم َو ُيَثبِّْت َأْقداَمُكم؛  اى کسانى که ایمان آورده اید! اگر (آیین) 

خدا را یارى کنید، شما را یارى مى کند و گام  هایتان را استوار مى دارد» (محمد/7).
تعبیر یارى کردن خدا، به وضوح به معناى یارى کردن آیین پیامبر(ص) و تعلیم هاى اوست. 
بر این اساس، در برخى از آیات قرآن، یارى کردن خدا و رسولش در کنار یکدیگر قرار 

داده شده است:
اِدُقوَن...؛ (مهاجران) خدا و رسولش را یارى مى کنند و  «...َو َيْنُصُروَن اهللاََّ َو َرُسوَلُه ُأولِئَك ُهُم الصَّ

آنها راستگویانند!» (حشر/ 8).
منظور از «نصرت دادن به خدا» جهاد در راه خدا با هدف تأیید دین او و اعتالى کلمۀ 

حق است  (طباطبایى، 1417ق، ج 18: 229).
با اینکه قدرت خداوند، بى پایان و قدرت آفریدگان در برابر او بسیار ناچیز است، ولى 
باز از تعبیر یارى کردن به خداوند بهره مى  گیرد تا اهمیت مسئلۀ جهاد و دفاع از آیین حق 
را روشن سازد و تعبیرى از این با عظمت تر براى این موضوع پیدا نمى شود (مکارم شیرازى، 

1374، ج 21: 425). 
البته این یارى و نصرت، دوطرفه بوده و خداوند وعده   داده است پیامبران و پیروان ایشان 
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را در دنیا و آخرت، یارى خواهد کرد: 
ْنيا َو َيْوَم َيُقوُم اْألَْشهاد؛ ما به یقین، پیامبران خود و کسانى  «ِإنَّا لََنْنُصُر ُرُسَلنا َو الَّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلَياِة الدُّ
را که ایمان آورده اند، در زندگى دنیا و (در آخرت) روزى که گواهان به پا مى خیزند، یارى 

مى دهیم!» (غافر/51).

د. لزوم تبعیت از رهبران الهى

نصرت دین الهى تنها با تبعیت از رهبران الهى محقق مى  شود که بحث لزوم تبعیت نیز 
در آیات متعددى (به عنوان نمونه نک: آل عمران/32؛ مائده/92؛ أنفال/20 و محمد/33) اشاره 

شده است. به عنوان نمونه، یکى از آیات مرتبط بررسى مى  شود:
ُسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم ...؛ اى کسانى که ایمان آورده اید!  «يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا اهللاََّ َو َأطيُعوا الرَّ
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولواألمر [اوصیاى پیامبر] را!...» (نساء/59).

اساس دین آسمانى اسالم، در ایمان به یگانگى آفریدگار و اطاعت و پیروى از رسول 
اکرم(ص) و اولى االمر است (حسینى همدانى، 1404ق، ج 4: 92). 

اولى االمر نیز باید کسانى باشند که امر آنها عین امر الهى باشد و از هرگونه کذب، اشتباه و 
سهو و نسیان، عصمت داشته باشند و از آنجا که مقام عصمت، امرى باطنى بوده، پس الزم 

است رهبران دین الهى توسط خداوند معین شوند (طیب، 1378، ج 4: 115). 
خطاب آیۀ مذکور نیز در قالب امر و به معناى لزوم تبعیت از دستورهاى خداوند و در 

راستاى آن، دستورهاى پیامبر(ص) و جانشینان ایشان است (طوسى، بى  تا، ج 3: 236).

شواهد قرآنى سنت استبدال
 منظور از شواهد قرآنى، آیاتى است که به طور مستقیم به این سنت اشاره داشته  اند و مى  توان 
آنها را در دو بخش جایگزینى و عقوبت جامعۀ غیرمطیع (بُعد تربیتى سلبى) و تکریم جامعۀ 
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جایگزین (بُعد تربیتى ایجابى) بیان کرد: 

الف. جایگزینى و عقوبت جامعۀ غیرمطیع 

 آموزه  هاى قرآنى عالوه بر تأکید بر نصرت دین الهى و لزوم تبعیت از رهبران الهى، بر 
این نکته تأکید مى  ورزد که نتیجۀ نافرمانى از دستورهاى الهى، تغییر و تبدیل قوم نافرمان 

خواهد بود:
«...اهللاَُّ اْلَغِينُّ َو َأْنُتُم اْلُفَقراُء َو ِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْريَُكْم ُمثَّ ال َيُكوُنوا َأْمثاَلُكم؛  ... خداوند بى نیاز است، 
شما همه نیازمندید و هر گاه سرپیچى کنید، خداوند گروه دیگرى را جاى شما مى آورد، 

پس آنها مانند شما نخواهند بود» (محمد/38).
 درواقع، تمامى پیامبران الهى با تکذیب قوم خود مواجه شدند و اصرار بر تکذیب نیز موجب 
نابودى قوم نافرمان و جانشینى قومى طاهر و صالح شد(فخررازى، 1420ق، ج 28: 63). 
الهى ـ  دستورهاى  از  تبعیت  عدم  صورت  در  که  دارد  تأکید  نکته  این  بر  نیز  مذکور  آیۀ 
که در این آیه پیرامون انفاق در راه خداست ـ خداوند قوم دیگرى را جانشین قوم حاضر 
خواهد کرد که عالوه بر معرفت به آیین الهى، هیچ یک از حدود الهى را ضایع نمى  سازند و 
در اجراى هر آنچه توسط خداوند به آنها امر شده، استوارند (قاسمى، 1418ق، ج 8: 480). 
بدین  رو، اگر مؤمنان به اهمیت جایگاه خود پى نبرند و رسالت عظیمشان را نادیده بگیرند، 
خداوند قوم دیگرى را برمى انگیزد و این رسالت عظیم را بر دوش آنها مى افکند، قومى که 
در ایثار و فداکارى و بذل جان و مال و انفاق در راه خدا به مراتب از ایشان برتر و باالتر 

باشند (مکارم شیرازى، 1374، ج 21: 497). 
و  غیرمطیع  جامعۀ  عقوبت  رسولش،  و  خداوند  دستورهاى  از  اعراض  نتایج  ازجمله 
جایگزینى قومى است که از ایشان بهتر و فرمانبردارتر باشند (نک: طبرسى، 1372، ج 9: 164).

 همچنین به عنوان نمونه  اى دیگر، خداوند، مسلمانانى را که به دلیل وحشت از سپاه روم 



فرهنگ رضوى52

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

و با بهانه  هایى چون گرماى هوا، بُعد مسافت و قرار داشتن در فصل برداشت محصوالت 
کشاورزى، تمایلى به شرکت در غزوة تبوك نداشتند (مکارم شیرازى، 1374، ج7: 415)، 

توبیخ و به تبدیل آنها و آوردن قومى فرمانبردار تهدید کرده است:
اگر  َقدير؛  َشيْ ٍء  ُكلِّ  َعلى   اهللاَُّ  َو  َشْيئًا  وُه  َتُضرُّ ال  َو  َغْريَُكْم  َقْومًا  َيْسَتْبِدْل  َو  َأليمًا  َعذابًا  ْبُكْم  ُيَعذِّ َتْنِفُروا  «ِإالَّ 
(به سوى میدان جهاد) حرکت نکنید، شما را مجازات دردناکى مى کند، گروه دیگرى غیر 
از شما را به جاى شما قرار مى دهد و هیچ زیانى به او نمى رسانید و خداوند بر هر چیزى 

تواناست!» (توبه/39).
یا  ظالمانه  ثروت  و  قدرت  به علت  که  انسان  ها  از  برخى  توهم  برابر  در  متعال  خداوند   
غفلت، خود را پایدار دانسته یا آنکه به دلیل برخى از مشکالت ظاهرى، تغییر خود را دشوار 

مى  دانند، موضع گیرى فرموده است:
لْنا َأْمثاَهلُْم َتْبديًال؛ ما آنها را آفریدیم، پیوندهاى وجودشان  «َحنُْن َخَلْقناُهْم َو َشَدْدنا َأْسَرُهْم َو ِإذا ِشْئنا َبدَّ

را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جاى آنان را به گروه دیگرى مى دهیم» (انسان/28).
 آیه بر حاکمیت مطلق خداوند بر انسان تأکید دارد و تعبیر «َأْسَر» اشاره به آن دارد که 
قدرت انسان نیز نشئت گرفته از قدرت خداست؛ پس قدرتى مستقل نیست که موجب شود 

توهم جاودانگى و عدم تغییر در وى ایجاد شود (مدرسى، 1419ق، ج 17: 195).
و  اجرا  را  خود  امر  خداوند  که  نیست  آن  از  مانع  افراد  برخى  ظاهرِى  قدرت  بدین  رو، 
به جاى ایشان، قوم دیگرى را بیاورد، چنانچه به ایشان مهلت مى  دهد، این امر از روى فضل 

و کرامت الهى است (سید بن قطب، 1412ق، ج 6: 3787). 

ب. تکریم جامعۀ جایگزین

 از دیگر آموزه  هاى قرآنى مرتبط با سنت استبدال، تکریم جامعۀ  جایگزین جامعۀ غیرمطیع 
است. در قرآن کریم به برجسته  ترین ویژگى  هاى این جامعه   اشاره مى شود:
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يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَسْوَف َيْأِيت اهللاَُّ بَِقْوٍم ُحيِبُُّهْم َو ُحيِبُّوَنُه َأِذلٍَّة َعَلى 

ٍة َعَلى اْلكاِفريَن ُجياِهُدوَن يف  َسبيِل اهللاَِّ َو ال َخياُفوَن َلْوَمَة الِئٍم...؛ اى كساىن كه اميان  املُْْؤِمنَني َأِعزَّ

آورده ايد! هر كس از مشا، از آيني خود بازگردد، (به خدا زياىن منى رساند و) خداوند مجعيىت را 

مى آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان، متواضع و در 

برابر كافران، سرسخت و نريومندند، آنها در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيچ مالمتگرى 

هراسى ندارند... (مائده/۵۴).

خداوند در این آیه، صفات کسانى که باید رسالت بزرگ یارى از دین الهى را انجام دهند، 
این چنین شرح مى دهد: 1. هم خدا آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارند؛ 2. 
در برابر مؤمنان خاضع و مهربانند؛ 3. در برابر دشمنان و ستمکاران، سرسخت و پرقدرتند؛ 
4. جهاد در راه خدا به طور مستمر از برنامه هاى آنهاست؛ 5. در راه انجام فرمان خدا و دفاع 
از حق، از مالمت هیچ مالمت کننده اى نمى هراسند. در حقیقت عالوه بر قدرت جسمانى، 
چنان شهامتى دارند که از شکستن سنت  هاى غلط و مخالفت با اکثریتى که راه انحراف را 
پیش گرفته اند و با تکیه بر کثرت عددى خود، دیگران را به باد استهزاء مى گیرند، پروایى 

ندارند (مکارم شیرازى، 1374، ج 4 :416).

 شواهد روایى سنت استبدال. 3
 شواهد روایى سنت الهى استبدال در دو بخش «روایت هاى تفسیرى» و «دعاهاى معصومان(ع)» 

ارائه مى  شود:

روایت هاى تفسیرى
 ذیل آیات مذکورـ توبه/39؛ مائده/54 و محمد/38 ـ روایت هایى از معصومان(ع) نقل شده 
است که مصادیق آیات را بیان کرده  اند. در این بخش، چهار نمونه   از روایت هاى  مرتبط با 
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موضوع این بررسى بیان شده و بدیهى است که از بیان سایر مصادیق ـ مانند امام على(ع)، قوم 
یمن، انصار پیامبر اسالم(ص) و فرشتگان (به عنوان نمونه نک: آلوسى، 1415ق، ج 13: 237) ـ 

صرف نظر خواهد شد.
َتَال َرُسوُل اهللا(ص) َهِذِه اآلية َو ِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْريَُكْم ُمثَّ ال َيُكوُنوا َأْمثاَلُكْم َقاُلوا: َو َمْن . ١

َمُه؛ رسول خدا(ص) اين  َيْسَتْبِدَل بَِنا؟ َقاَل َفَضَرَب َرُسوُل اهللاَِّ(ص) َعَلى َمْنِكٍب َسْلَماُن ُمثَّ َقاَل َهَذا َو َقوَّ

آيه را تالوت كرد:...و هر گاه سرپيچى كنيد، خداوند گروه ديگرى را جاى مشا مى آورد، پس 

آنها مانند مشا خنواهند بود. مردم پرسيدند: اى رسول خدا اين قوم چه كساىن هستند (كه اگر 

ما پشت به دين كنيم، خداى تعاىل) آنان را به جاى ما مى گذارد؟ رسول خدا(ص) دست به شانة 

سلمان زد و فرمود: اين و قوم اين مرد است.

این روایت با همین مضمون اما با عبارت هاى مختلف در ذیل آیۀ 54 سورة مبارکه مائده 
و آیۀ 38 سورة محمد، در کتاب هاى تفسیرى و روایى مختلف شیعه (به عنوان نمونه نک: 
ج 1:  1415ق،  عروسى حویزى،  52؛  ج 22:  1403ق،  مجلسى،  164؛  ج 9:   ،1372 طبرسى، 
ج 18:  طباطبایى، 1417ق،  ج 6: 36؛  شبر، 1407ق،  ج 5: 31؛  فیض کاشانى، 1415ق،  641؛ 
اهل  و   (2390 ج3:   ،1375 رى شهرى،  محمدى  و   253 ج 12:   ،1368 قمى مشهدى،  250؛ 
سنت (به عنوان نمونه نک: بخارى، 1401ق، ج6: 36؛ ترمذى، 1403ق، ج5: 60؛ ابن جوزى، 
ج 6: 67؛ نووى جاوى،  سیوطى، 1404ق،  ج 4: 151؛  بغدادى، 1415ق،  ج 4: 124؛  1422ق، 
1417ق، ج 2: 422 و آلوسى، 1415ق، ج 13: 236) ذکر شده است. هر چند که برخى، حدیث 
مذکور را ضعیف (به عنوان نمونه نک: ابن جوزى، 1422ق، ج 4: 124) دانسته  اند اما نظر اکثر 

صاحب  نظران بر صحت و اعتبار آن است (نک: معارف، میرحسینى، 1389: 126- 125).
«قال أبوعبد اهللا(ع): يا بن قيس َو ِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْريَُكْم ُمثَّ ال َيُكوُنوا َأْمثاَلُكْم أْعَىن َأْبَناِء املََْواِيلَ اْملُْعِتِقَني؛ . 2

امام صادق(ع) فرمودند: اى پسر قیس، مراد خداوند از آیۀ َو ِإْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْريَُكْم ُمثَّ 
ال َيُكوُنوا َأْمثاَلُكْم، فرزندان بردگانى است که آزاد شده  اند» (نک: قمی، 1367، ج 2: 309؛ 
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بحرانى، 1416ق، ج 5: 74؛ فیض کاشانى، 1415ق، ج 5: 31 و شبر، 1407ق، ج 6: 36).
روى أبو بصري عن أيب جعفر(ع) قال: ِإْن َتَتَولَّْوا َيا َمْعَشَر اْلَعَرِب َيْسَتْبِدْل َقْومًا َغْريَُكْم َيْعِين املََْواِيل؛ . ٣

ابوبصیر از امام باقر(ع) روایت کرده که ـ در ذیل جملۀ ِإْن َتَتَولَّْوا ـ فرمودند: اى گروه عرب 
موالى  یعنى  مى دهد،  قرار  دیگر  قومى  شما  به جاى  خداوند  کنید،  پشت  خدا  دین  به  اگر 
ج 9:  طبرسى، 1372،  نک:  نمونه  مى کنید]  (به عنوان  برده  گیرى  آنان  از  امروز  که  [اقوامى 
164؛ مجلسى، 1403ق، ج 22: 52؛ فیض کاشانى، 1415ق، ج 5: 31؛ شبر، 1407ق، ج 6: 36؛ 

قمى مشهدى، 1368، ج 12: 253 و حائرى تهرانى، 1377، ج 10: 158).
شده . 4 روایت  صادق(ع)  امام  از  املََْواِيل ؛   ، ِمْنُهمْ   َخْريًا   [ بِِهْم   ] ُل  ُأَبدِّ اهللاَِّ  َو  َقْد  قال:  عبداهللا(ع)  أبی  «عن 

از  را  گروهى  و]  کرده  وفا  خود  وعدة  این  [به  خداوند  سوگند  خدا  به  فرمودند:  که 
بحرانى،  ج 12: 407؛  فرمود» (مجلسى، 1404ق،  آنها  جانشین  آنها  از  بهتر  غیرعرب، 

1416ق، ج 5: 74؛ کاشانى، 1336، ج 8: 357 و شبر، 1407ق، ج 6: 36).
حکومت  موالى  به عنوان  ایرانیان  مسلمانان،  توسط  ایران  فتح  از  پس  است  ذکر  به  الزم 
اسالمى موظف به تولید منابع کشاورزى و دامى و ارائۀ خدمات درمانى و اجرایى بودند 

(شهیدى، 1376: 194). 
همچنین اگر با دقت و خالى از تعصب، به تاریخ اسالم و علوم اسالمى نگریسته شود و 
سهم عجم ـ به ویژه ایرانیان ـ در میدان  هاى جهاد و مبارزه با دشمنان از یک سو و از سوى 
دیگر، در تنقیح و تدوین علوم اسالمى بررسى شود، واقعیت احادیث مذکور آشکار مى  شود 

(مکارم شیرازى، 1374، ج 21: 499).
همچنین در برخى از روایت هاى تفسیرِى غیرمعصومان نیز بر این نکته تأکید شده است 
نک:  نمونه  (به عنوان  هستند  ایرانیان  توبه/39)  نمونه  (به عنوان  جایگزین  افراد  از  مراد  که 

بغوى، 1420ق، ج2: 348 و میبدى، 1371، ج4: 131).
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دعاهاى معصومان(ع)
ازجمله دعاهایى که از سوى اهل بیت(ع) براى تعلیم مؤمنان ثبت شده، درخواست براى 
یارى دین خداوند و عدم تغییر این توفیق است. به عنوان نمونه امام حسین (ابن طاووس، 
1376، ج2: 110) و امام سجاد(ع) (على بن حسین(ع)، 1376: 230) در دعاهاى خود در روز 
عرفه و امام حسن عسکرى(ع) در دعایى که به شیعیان خود تعلیم داده  اند (طبرسى، 1390: 

374) بر این امر تأکید ورزیده  اند. 
امام صادق(ع) نیز در قالب دعایى این نکته را بیان فرموده  اند: 

«ُقِل اللَُّهمَّ َأْوِسْع َعَليَّ ِيف ِرْزِقي َو اْمُدْد ِيل ِيف ُعُمِري َو اْجَعْل ِيل ِممَّْن َيْنَتِصُر ِبِه ِلِديِنَك َو َال َتْسَتْبِدْل ِيب َغْريِي؛ بگو 
خدایا روزیم را وسعت و عمرم را طوالنى فرما و مرا از کسانى قرار بده که دینت را یارى 

مى  کنند و غیر از مرا براى این امر جایگزین نفرما» (کلینى، 1407ق، ج 2: 553).
در شرح دعاى مذکور، مراد از یارى دین الهى را جهاد، ترویج معارف دین الهى با تعلیم، 
ورع و تقوى (آموزش گفتارى و رفتارى) و برانگیخته شدن هنگام قیام حضرت مهدى(عج) 

دانسته  اند (مجلسى، 1406ق، ج 2: 392)
مضمون روایت مذکور در دعاى دیگرى از امام صادق(ع) به طور ضمنى مورد اشاره قرار 

گرفته است:
َتُه ِلِديِنَك َو َخَلْقَتُه ِجلَنَِّتَك اللَُّهمَّ َال ُتِزْغ ُقُلوبََنا بَْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا َو َهْب لََنا ِمْن  اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِممَِّن اْخَرتْ

َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُب؛ خدایا ما را از کسانى قرار بده که براى دین خودت برگزیده   و 

براى بهشتت، خلق کرده  اى، پروردگارا! دل هایمان را، بعد از آنکه ما را هدایت کردى، (از 
راه حق) منحرف مگردان! و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زیرا تو بخشنده اى!  (کلینى، 

1407ق، ج 3: 427)

همچنین امام رضا(ع) در دعایى که براى امام زمان(عج) آموزش داده  اند، تأکید فرمودند:
نَا  نَا َفِإْن استبدالك بَِنا َغْريَ اْجَعْلَنا ِممَّْن َتْنَتِصُر ِبِه ِلِديِنَك َو ُتِعزُّ ِبِه َنْصر َولِيَِّك َو َال َتْسَتْبِدْل بَِنا َغْريَ
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َعَلْيَك َيِسُري َو ُهَو َعَلْيَنا َكِثُري؛ (خدایا) ما را از کسانى قرار بده که به وسیلۀ آنها دینت و ولى 
و حجتت را یارى مى  کنى و غیر از ما را (براى این امر) جایگزین نفرما، زیرا جایگزین 
کردن ما براى تو بسیار آسان و (از دست دادن توفیق نصرت دین الهى) براى ما دشوار 

است (طوسى، 1411ق، ج1: 411).

شواهد تاریخى. 4
ازجمله وقایع تاریخى، حضور امام رضا(ع) و فرزندان و نوادگان امامان(ع) در ایران است که 
در ادامه و در دو بخش «دالیل حضور امامزادگان(ع) در نقاط مختلف ایران» و «آثار سلبى و 

ایجابى مهاجرت امام رضا(ع) به ایران» به بررسى این مهم پرداخته مى شود:

دالیل حضور امامزادگان(ع) در نقاط مختلف ایران
مهاجرت امامزادگان(ع) و علویان از عراق و حجاز به نقاط امن سرزمین هاى شرقى اسالمى 
مانند ایران در زمان حکومت امویان ـ به ویژه در دوران حکومت ظالمانۀ حجاج  بن یوسف 

بر عراق (95-75ق) ـ آغاز شد (به عنوان نمونه نک: ابن کثیر دمشقى، 1408ق، ج9: 98).
در نگرشى کلى مى  توان دالیل مهاجرت ایشان را در چهار قالب عمده بیان کرد:

الف. رهایى از ظلم و ستم حاکمان جور

نهضت هاى  اصلى  کانون هاى  عراق  و  حجاز  ه.،  دوم  قرن  اول  نیمۀ  و  اول  قرن  در 
عدالت خواهانۀ اسالم علوى علیه نظام  اموى بودند و تمام فشار نظام اموى در همین دو 
کانون متمرکز شده بود. ازجمله اقدام هاى نظام اموى، دستور به سّب حضرت على(ع) بر 
منابر (نک: جاحظ، 1410ق: 451 و نویرى، 1423ق، ج 21: 358) و رواج یافتن این امر بود 
(ابن عساکر، 1415ق،  ج21: 73). البته لعن سایر امامان(ع) نیز در منابر، با شدت و ضعف  هایى 
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متأثر از شرایط سیاسى ـ اجتماعى ادامه داشت که امام رضا(ع) در حدیثى به این امر اشاره 
دارند: 

پا  زیر  را  ما  مردم  اینکه  با  فرمود،  حفظ  را  ما  مقام  و  موقعیت  که  سپاسگزارم  را  خدا 
روى  سال   80 طورى که  برد،  باالتر  آن را  خداوند  گرفتند،  ندیده  ایشان  آنچه  و  گذاشتند 
منبرهاى کفر، ما را لعنت و فضائل ما را پنهان کردند و پول  ها خرج کردند تا بر ما دروغ 
ببندند؛ ولى برخالف میل آنها خداوند پیوسته مقام ما را باال می  برد و شخصیت ما را بیشتر 

منتشر می  کرد (صدوق، 1378،  ج2: 165-166).
نظام اموى تنها با مبارزان علوى در ستیز نبود، بلکه با هر کس که از نسل على بن ابى طالب(ع) و 
از پیروان حضرتش و وفادار به آرمان هاى نهضت انسانى اسالم بود، به مخاصمه برمى  خاست. 
به عنوان نمونه، معاویه در نامه اى خطاب به کارگزارانش چنین نوشت: «هر کس را متهم کردید که 
از شیعیان است و شاهدى هم دربارة او نبود، به قتل برسانید» (سلیم بن قیس هاللى، 1405ق: 460). 
را  شیعیان  برادرش،  که  آنجا  از  و  کرد  کوفه  و  بصره  حاکم  را  برادرش  وى،  همچنین 
مى  شناخت، در هر نقطه  اى که شناسایى مى کرد بالهایى چون «کشتار»، «آواره کردن از محل 
زندگى»، «تهدید»، «قطع کردن دست و پا»، «به دار آویختن از شاخه هاى خرما» و «بیرون 
آوردن چشمان» بر آنان روا مى داشت، طورى که در آن منطقه، شخص مشهورى از شیعه 

نماند مگر آنکه کشته یا به دار آویخته یا آواره و فرارى شد (همان: 458- 457).
کشتار و غارت علویان در دوران عباسیان نیز ادامه داشت؛ ازجمله جنایت هاى منصور 
را  رویشان  و  مى گذاشت  دیوار  در  زنده،  را  آنان  این بود که  علویان  با  مقابله  در  دوانیقى 
مى  پوشاند تا جان بسپارند (ابن اثیر، 1385، ج 5: 526). در مقابل، به دلیل آنکه ایران، دور از 
دسترس حکومت  هایى بود که مرکز آنها در شام یا عراق قرار داشت، امنیت قابل توجهى 

براى سادات و علویان به ارمغان مى  آورد.
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ب. حضور امام رضا(ع) در ایران

پس از آنکه امام رضا(ع) به اجبار به ایران آمدند و پس از تهدید به قتل (صدوق، 1378، 
ج2: 140)، به اجبار والیتعهدى مأمون را در سال 201 ق. پذیرفتند (ابن اثیر، 1385، ج6: 
326)، گروه  هایى از «سادات»، راهى ایران شدند. مأمون گرچه در ابتدا با قیام  هاى علویان 
به شدت برخورد کرد (نک: طبرى، 1407ق، ج2: 122)، اما در ظاهر به تکریم امام رضا(ع) 
اهتمام داشت و ایشان را برترین فرد روى زمین مى  دانست (مفید، 1413ق، ج 2: 261) و 
به علویان نیز احترام زیادى مى  گذاشت؛ این امر در رشد و سربلندى علویان، تأثیر بسزایى 
داشت. با این حال بعداً، سیاست مأمون نسبت به علویان ـ که در هر حال حکومت عباسیان 

را تهدید مى کردند ـ به طور کامل عوض شد. 
سادات از والیت و عهدنامۀ مأمون که به حضرت رضا(ع) داده بود، مطلع شده و 21 نفر 
از برادران آن حضرت و سایر سادات حسینى و حسنى به ایران آمدند. اما پس از اطالع 
ایشان از نیرنگ مأمون و شهادت امام رضا(ع)، سادات و امامزادگان(ع) به کوهستان دیلمان 
و طبرستان پناه بردند که بعضى از ایشان در آن مکان  ها به شهادت رسیدند. دلیل عزیمت 
ایشان به نقاط شمالى ایران نیز آن بود که مکان  هایى چون اصفهبدان مازندران در اوایل که 
اسالم را پذیرفتند، «شیعه» بودند، اعتقاد راسخى به فرزندان رسول اکرم(ص) داشتند و حضور 

سادات در آن نقاط، آسان  تر بود (مرعشى، 1345: 127).

ج. پناه آوردن سادات و یاران ایشان پس از قیام علیه حاکمان جور

به  یارانش  و  حسین(ع)  امام  مظلومانۀ  شهادت  از  بعد  نیز  علویان  و  سادات  از  گروهى 
خونخواهى قیام کردند. هنگامى که یکى از اوالد امام على(ع) به همراه یاران خود علیه خلیفه 
قیام مى کرد و کشته مى شد، خلیفه به قلع و قمع همراهان و یارانش فرمان مى داد و آنان براى 
در امان ماندن، روى به کوهستان عراق و دیلم مى نهادند. به عنوان نمونه یحیى بن عبداهللا بن 
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حسن بن حسن بن على بن ابى  طالب(ع) پس از خروج نفس زکیه به دیار طبرستان و دیلم آمد 
و در آنجا نیز قیام کرد تا آنکه هارون الرشید، فضل بن یحیى را مأمور دفع او کرد و یحیى بن 
عبداهللا(ع) در بغداد زندانى شد و درگذشت (خطیب بغدادى، 1417ق، ج14: 115). همچنین 
یحیى بن عمر بن یحیى بن حسین بن زید بن على بن حسین بن على  بن ابى  طالب(ع) در دوران 
خالفت المستعین در سال 250 ق. در کوفه قیام کرد اما دستگیر و سرش از بدن جدا شد. 
پس از آن، یاران یحیى به کوهستان رى و طبرستان گریختند (نک: ابوالفرج اصفهانى، 1385: 

.(420

د. مهاجرت سادات به حکومت علویان طبرستان

جمع انبوهى از سادات پس از آنکه علویان زیدى مذهب در طبرستان سلسله حکومتى 
براى خود تشکیل دادند، به ایشان پیوستند (مرعشى، 1345: 129). 

سادات پس از حضور در نواحى امن ایران مانند طبرستان، به تدریج با مردم آن منطقه 
در آمیختند و آداب و رسوم بومیان محلى را مراعات   کردند.

البته مى  بایست بر دو نکته عنایت داشت:
1. مردم ایران به دلیل مشارکت در روى کار آمدن عباسیان، توانایى خود را براى «تغییر 
حاکمیت» اثبات کرده بودند. علویان به منظور جذب نیرو به سوى این مناطق، جذب شدند و 
معموالً در نظر داشتند با یک تحرك اندك، قیام بزرگى را سامان دهند (ابوالفرج اصفهانى، 

 .(311: 1385
در ایران، کانون هاى مقاومت و مبارزه شکل مى گرفت و طبرستان، خراسان بزرگ و ایران 
مرکزى (ایالت جبال) پایگاه هاى اساسى نهضت هاى علویان علیه رژیم عباسى بودند (همان: 

.(460
ایشان،  اینکه  به دلیل  نیز  مردم  و  بود  توجه  قابل  سادات  به  ایرانیان  محبت  و  احترام   .2
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فرزندان رسول اهللا(ص) بودند، محترمشان مى شمردند. این مسئله موجب جلب نظر و مهاجرت 
امامزادگان(ع) شد (مجلسى،  1403ق، ج 50: 295). 

این نکته در میان شهرهاى شیعه نشین، نمود بیشترى داشت، اگرچه اهل سنت نیز نسبت 
به علویان احترام خاصى داشتند (ابوالفرج اصفهانى، 1385: 309). 

آثار سلبى و ایجابى حضور امام رضا(ع) در ایران
که  است  کیفى  و  کّمى  آثار  مهاجرت  ها،  سایر  از  رضا(ع)  امام  مهاجرت  تفکیک  علت 
حضور ایشان بر جاى گذاشته است و در قالب دو رویکرد ایجابى و سلبى قابلیت طرح 

دارد:

الف. عمده  ترین آثار ایجابى حضور امام رضا(ع) در ایران

و  خاندان  از  «دعوت  و  بیت(ع)»  اهل  مکتب  معارف  تفوق  «اثبات  مبحث  دو  مى  توان 
امامزادگان(ع) براى حضور در ایران» را به عنوان برجسته  ترین آثار ایجابى حضور امام رضا(ع) 

در ایران به شمار آورد:

اثبات تفوق معارف مکتب اهل بیت(ع) 

برجسته  ترین نمود این امر در مناظره هاى آن حضرت با سران فرقه  ها و ادیان دیگر است. 
مأمون پس از دعوت امام رضا(ع) به مرو، به منظور خدشه دار کردن جایگاه ایشان، به تشکیل 
رضا(ع)  امام  که  چند  هر  کرد؛  اقدام  گوناگون  علماى  حضور  با  متعددى  علمى  جلسه هاى 
جریان پشیمانی و رسوایی مأمون را قبل از برگزاري مناظره با علماي ادیان بیان فرموده 

بودند: 
 اي نوفلی! می  خواهی بدانی چه زمانی مأمون پشیمان می  شود؟ گفتم: بله، فرمودند: زمانی 
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که ببیند با اهل تورات با توراتشان، با اهل انجیل با انجیلشان، با اهل زبور با زبورشان، با 
صابئان به ِعبري، با زرتشتیان به فارسی، با رومیان به رومی و با هر فرقه  اي از علما به زبان 
خودشان بحث می  کنم و آنگاه که همه را مجاب کردم، در بحث پیروز شدم و همۀ آنان 

سخنان مرا پذیرفتند، مأمون پشیمان خواهد شد (صدوق، 1378، ج1: 156).
پیرامون  عمده  به طور  که  مى گرفت  صورت  زیادى  مذاکره هاى  دیگران،  و  امام(ع)  میان 

مسائل اعتقادى و فقهى بود (طبرسى، 1403ق، ج2: 499 -369). 
برخى از مناظره ها یا احتجاج ها پیرامون مسائلى چون توحید، عدل الهى، امامت و احتجاج 
با اهل کتاب (جاثلیق و رأس الجالوت)، رئیس زرتشتیان و صابئان بود (صدوق، 1378، ج1: 

388-313؛ قرشى، 1382، ج1: 167-274). 
مى  توان از آشکار شدن «عظمت علمی، حقانیت و شایستگی امام رضا(ع)»، «رسوایی مأمون 
و غاصبانه بودن خالفت وى» و «ضعف معارف سایر ادیان، جایگاه رفیع شریعت و احکام 

اسالم و کامل بودن آن» به عنوان مهم ترین نتایج مناظره ها نام برد.
با توجه به آنکه بحث عقل  گرایى در زمان مأمون رواج داشت و این امر موجب توسعۀ 
کاربرد عقل در مسائل کالمی و دینی شد، حضور امام رضا(ع) براي تبیین مواضع شیعه، رفع 
شبهه از آن و راهنمایى شیعیان بسیار ضروري و مفید بود. عالوه بر مناظره ها، امام رضا(ع) 
به تشکیل مباحث علمى در منزل خود و مسجد مرو اهتمام داشتند و شیعیانی که از شهرها 
و روستاهاي دور و نزدیک و از طبقه هاى گوناگون براي زیارت ایشان، کسب راهنمایی و 
معارف علمی و دینی و حل شبهه و مسائل گوناگون می  آمدند، هر روز بر تعدادشان افزوده 
مى شد تا جایی که مأمون احساس خطر کرد و به محمدبن عمرو طوسی دستور داد مانع 

ورود و اجتماع آنها در خانۀ حضرت شود (ناصرى داوودى، 1378: 66). 
امام(ع) پس از شنیدن این خبر فرمودند: «... خدایا! از کسی که به من ظلم کرده، مرا خوار 
و شیعیان را از در خانۀ من دور کرده، انتقامم را بگیر، تلخی خواري و خفت را بدو بچشان 
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چونان که او به من چشانده است و وي را از درگاه رحمت و َکَرمت دور ساز» (صدوق، 
1378، ج2: 173)

از دیگر رویکردهاى امام رضا(ع)، نفى احادیث جعلى ـ که موجب ایجاد شبهه نسبت به 
معارف مکتب اهل بیت(ع) مى  شد ـ بود. به عنوان نمونه، محمد بن زید طبرى نقل کرده است 
اسحاق  آمدند،  ایشان  خدمت  بنى هاشم  از  عده اى  که  بودیم  خراسان  در  رضا(ع)  امام  نزد 

عباسى نیز در میان آنها بود، حضرت خطاب به وى فرمودند:
شنیده ام بعضى از مردم مى گویند ما عقیده داریم مردم بندگان ما هستند، نه! سوگند به 
قرابت و خویشاوندِى که ما با پیامبر(ص) داریم، نه[چنین حدیثى را] گفته ام و از پدران و 
اجداد گرامى  خود نیز این چنین نشنیده  ام و آنها نیز چنین چیزى نفرموده اند! بلکه می  گویم 
مردم و اهل ایمان، بندگان ما در طاعت الهى و پیروان ما در دین الهى هستند، این مطلب 

را حاضران به غایبان برسانند (کلینى، 1407ق، ج1: 187). 
مى  توان از حدیث مذکور، نفى دو رویکرد خداانگارى اهل بیت(ع) یا تحقیرانگارانه (برده 
دانستن مردم در برابر اهل بیت(ع)) و تأیید رویکرد خداباورى نظام  مند (لزوم تبعیت از امام و 
اعتقاد به واسطه   بودن امامان(ع) در نظام هدایت هستى) را به  دست آورد (دیارى و خانى مقدم، 

 .(75 :1393
در مجموع از امام رضا(ع) بالغ بر 2 هزار و 290 مضموِن  روایتى پیرامون آموزه  هاى اعتقادى 
(خداباورى، راهنماشناسى و آخرت باورى) در منابع ذکر شده که بخش قابل توجهى از آن 
در دوران حضور ایشان در ایران بیان شده است. آنچه در این میان قابل عنایت بوده، فراوانى 
مضموِن  رواىت هاى پیرامون شناخت امامان(ع) و آشنایى با زندگى آنان (بالغ بر هزار و 459 
مورد) بوده که این امر بیانگر نگرش مبنایى آن حضرت در اثبات نقش محورى امامت در 

استمرار دین الهى است (قطبى و دیگران، 1393: 65). 
اجتماع شیعیان در خراسان و گرویدن ایرانیان به تشیع در زمان امام رضا(ع) تأثیر بسیارى 
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ایشان،  شهادت  از  پس  اندکى  که  به گونه اى  است؛  داشته  اسالمى  ایران  تاریخ  طول  در 
عباسیان  علیه  قیام  براى  مى زیست  مدینه  در  که  حسین(ع)  امام  نوادگان  از  قاسم  محمدبن 
رهسپار خراسان شد و در این شهر، 40 هزار نفر با وى بیعت کردند. هر چند این قیام در 
نهایت به شکست انجامید (ابوالفرج اصفهانى، 1385: 427) ولى تعداد بسیارى از شیعیان که 
در این شهر سکونت داشتند و با او بیعت کردند از لحاظ تاریخى بسیار حائز اهمیت است 

(جعفریان، 1383: 499).

 دعوت از خاندان و امامزادگان(ع) براى حضور در ایران

پس از حضور امام رضا(ع) در ایران، تعداد قابل توجهى از بستگان ایشان به ایران آمدند. 
همچنین پس از والیتعهدي، نامه  اي براي بستگانشان نوشتند و آنها را به ایران دعوت کردند. 
این نامه باعث شد بالغ بر 12 هزار و 673 نفر در قالب چندین کاروان از مدینه به سوى 

خراسان رهسپار شوند (ابومخنف، 1302: 97). 
یکی از کاروان  ها به سرپرستی احمدبن موسی بن جعفر(ع) (شاهچراغ) ـ برادر حضرت رضا(ع) ـ 
با همراهى تعدادى از برادران و شیعیان ایشان بود که از حجاز به سوى طوس حرکت کرد و 
در بین راه نیز جمع کثیرى از شیعیان و عالقه مندان به خاندان رسالت نیز به کاروان مذکور 
پیوستند، به گونه  اى که تعداد افراد کاروان را در حوالى شیراز بالغ بر 15 هزار نفر دانسته  اند 

(شیرازى، 1379: 117).

ب. عمده  ترین آثار سلبى حضور امام رضا(ع) در ایران

گرایش  هاى  و  افکار  سلب  را  ایران  در  رضا(ع)  امام  حضور  برکت هاى  ازجمله  مى  توان 
منحرف و ظالمانه دانست. به عنوان نمونه، به دو مبحث «نفى انگارة خالفت» و «در امان 
نگه داشتن پیروان مکتب اهل بیت(ع) در ایران» ـ به عنوان برجسته  ترین آثار سلبى ـ اشاره مى  شود:
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نفى انگارة خالفت

به  رغم تالش مأمون براى انتساب خود به خاندان پیامبر(ص) و قرابت با امام رضا(ع) و از آن 
طریق، مشروعیت بخشى به حکومت خود، امام رضا(ع)، هم در رفتار و هم در گفتار به نفى 
انگارة خالفت ـ که به عنوان بدیل تقلبى امامت توسط برخى از اصحاب رسول اکرم(ص) در 
سقیفه (نک: یعقوبى، بى  تا، ج2: 123) پایه گذارى و توسط حاکمان اموى و عباسى پیگیرى 

شد ـ پرداختند و مشروعیت مأمون را زیر سؤال   بردند. 
هنگامى که حضرت در مرو با پیشنهاد والیتعهدى مأمون روبرو شدند، به شدت استنکاف 
فرموده و سرانجام پس از آنکه تهدید به قتل شدند (صدوق، 1378، ج2: 140)، به صورت 
مشروط پذیرفتند و خطاب به مأمون فرمودند: «(اى مأمون!) من والیتعهدى را مى  پذیرم به 
شرط آنکه نه فرمانى دهم و نه نهى کنم، نه فتوایى دهم و نه قضاوتى کنم، نه برکنار کنم و 
نه تغییرى ایجاد کنم و من را از تمامى این امور معاف بدارى»(کلینى، 1407ق، ج1: 489) 

این امر بیانگر عدم رضایت قلبى امام(ع) و تقابل با مأمون بود. 
 همچنین مى  توان به یکى از روایت هاى ایشان اشاره کرد که در آن، ضمن تأکید مجدد بر 
آنکه امامت و رهبرى امت اسالمى و جهان هستى براى اهل بیت پیامبر(ص) حقى الهى است، 

مقام امامت را رفیع  تر از آن دانسته  اند که اشخاص ظالم داعیه  دار آن شوند: 
 امامت چیزى است که خداوند بعد از نبوت و مقام خلیل اللهى، در مقام سوم به ابراهیم 
خلیل(ع) اختصاص داد، به آن فضیلت مشرف فرمود و نام او را بلند آوازه کرد، خداوند 
مى فرماید: (اى ابراهیم!) تو را براى مردم، امام برگزیدم و ابراهیم(ع) از خوشحالى گفت: آیا 
از فرزندان و نسل من هم امام برگزیده اى؟ خداوند فرمود: عهد من به ظالمین نمى رسد 

و این آیه، امامت هر ظالمى را تا روز قیامت ابطال مى کند (کلینى، 1407ق، ج1: 199). 
 ایـن امـر بـا توجـه به موقعیـت خراسـان ـ قرار داشـتن آن در یـک موقعیـت مرکزى که 
قابلیـت دسترسـى بـه نقـاط مختلـف را داشـت ـ موجـب شـد مسـلمانان و پیـروان سـایر 
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ادیـان از عـدم مشـروعیت خالفت اسـالمى اطـالع یابند؛ زیرا حاکمان سـتمگر بـه فراخور 
شـرایط زمانـى و بـا اقدام هایـى چـون زندانـى کـردن امامـان(ع)، کنتـرل رفـت و آمدهـاى 
ایشـان و عتـاب و مؤاخـذة افـرادى کـه با ایشـان مراوده داشـتند، مانـع از برقـرارى ارتباط 
آزادانـۀ مـردم بـا امامـان(ع) مى  شـدند (نـک: فضـل اهللا، 1382: 187-186)، امـا امـام رضا(ع) 
از فرصـت والیتعهـدى و آزادى نسـبى کـه مأمـون متضمن آن شـده بـود، اسـتفادة الزم را 

بردند.

در امان نگه داشتن پیروان مکتب اهل بیت(ع) در ایران 

 پس از پذیرش والیتعهدى، شورش هایى بر ضد مأمون در عراق ـ به ویژه در بغداد ـ رخ 
داد و عباسیان در غیاب مأمون، وى را از خالفت خلع کردند و ابراهیم  بن  مهدى  عباسى را 
به تخت خالفت نشاندند و با او بیعت کردند. حسن  بن  سهل که از سوى مأمون، فرماندهى 
کل سپاه و حکومت عراق و بخش هاى عربى را بر عهده داشت، با مخالفان مأمون به نبرد 
پنهان نگه مى داشت و تالش مى کرد اخبار  پرداخت ولى این گونه رویدادها را از مأمون، 

عراق به وى نرسد ( ابن خلدون، 1391، ج2: 383). 
امام رضا(ع) پس از اطالع، خبرها را به مأمون گوشزد مى کردند تا این امر موجب بازگشت 
مأمون به عراق شود. این امر، سبب شد فضل  بن  سهل، از موقعیت خویش و برادرش حسن  بن 
 سهل نزد مأمون احساس خطر کند و متهم به پنهان کارى شود. بدین لحاظ تالش مى کرد امام 
 رضا(ع) را از چشم مأمون بیندازد و بدگمان کند. امام رضا(ع)، مأمون را در قبال رفتار و کردار 
غیرانسانى و غیراخالقى سرداران و زمامداران عباسى مسئول مى دانستند و نسبت به آنها هشدار 
مى  دادند. مأمون در ظاهر از نقدها و پیشنهادهاى امام رضا(ع) استقبال و اظهار خشنودى مى کرد 
ولى در باطن، بسیار رنج مى برد و به تدریج، وجود ایشان را بر خود سنگین مى دید (طبرسى، 

.(339 :1390
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 بدین  رو، امام رضا(ع) با توجه به شرایط پیش آمده در عراق و شورش  هایى که عباسیان به 
راه انداخته بودند، تالش کردند با مطلع کردن مأمون، پایتخت خالفت اسالمى را دوباره به 

عراق بازگردانند تا سلطه و تهدید حکومت نسبت به شیعیان ایران کمتر شود.

نتیجه گیرى
برآیند مباحث مطرح شده را مى  توان در قالب نکات زیر بیان داشت:

1. نگارندگان بر اساس شواهد قرآنى، روایى و تاریخى معتقدند خداوند متعال بر اساس 
سنت استبدال، پس از ناسپاسى و عدم اهتمام الزم مسلمانان سایر نقاط اسالمى در یارى 
رساندن به دین و رهبران الهى، این نقش محورى را بر عهدة پیروان مکتب اهل بیت(ع) در 
ایران قرار داد و مهاجرت امام رضا(ع) و فرزندان و نوادگان امامان(ع) به ایران ازجمله زمینه  هاى 
در  امامزادگان(ع)  و  رضا  امام  «مهاجرت  عنوان  مى  توان  است.  مهم  این  استمرار  و  تحقق 

راستاى سنت الهى استبدال» را براى این نظریه برگزید.
2. سنت استبدال بدین معناست که بر اثر عواملی چون «طرد خلیفۀ به حق رسول خدا(ص) 
که از جانب خداوند منصوب شده»، «کوتاهی در جهاد»، «سهل انگاري در تطبیق دین در 
جامعه»، «رها کردن مبادي و ارزش  هاي اخالقی» و «انحراف از شریعت دین»، جامعه اى از 
نصرت رساندن به دین الهى محروم مى  شود و جامعه  اى دیگر با دارا بودن شرایطی چون 
«تمسک به والیت خلیفۀ الهی که به عنوان جانشین پیامبر(ص) از جانب خداوند معرفی شده»، 
«جهاد در راه خدا» و «سعی و کوشش براى پیاده کردن اسالم در جامعه» جانشین آن مى  شود.

3. ازجمله مبانى و شواهد قرآنى نظریۀ مذکور مى  توان به آیاتى اشاره کرد که پیرامون «عدم   
نیاز خداوند به عبادت توسط انسان  ها» (فاطر/16-15)، «پیروزى حتمى دین الهى» (توبه/33-
(نساء/59)،  الهى  رهبران  از  تبعیت  لزوم  الهى(محمد/7)،  دین  به  نصرت  بر  تأکید   ،(32
جایگزینى و عقوبت جامعۀ غیرمطیع (محمد/38) و تکریم جامعۀ جایگزین(مائده/54) نازل 
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شده  اند.
4. ازجمله شواهد روایى نظریۀ مذکور مى  توان به روایت هاى تفسیرى ذیل آیات مربوطه 
از پیامبر اکرم(ص) و صادقین(ع) اشاره کرد که در آن به جانشینى قوم سلمان فارسى یا موالى 
به جاى قوم عرب در نصرت دین الهى اشاره شده و در دعاهاى برخى از معصومان(ع) نیز 

مورد عنایت قرار گرفته است.
5. شواهد تاریخى نظریۀ مذکور را مى  توان در دو بخش «دالیل حضور امامزادگان(ع) در نقاط 
مختلف ایران» ـ رهایى از ظلم و ستم حاکمان جور، حضور امام رضا(ع) در ایران، پناه آوردن 
سادات و یاران ایشان پس از قیام علیه حاکمان جور و مهاجرت سادات به حکومت علویان 
طبرستان ـ و «آثار سلبى و ایجابى مهاجرت امام رضا(ع) به ایران» ـ اثبات تفوق معارف مکتب 
اهل بیت(ع)، دعوت از خاندان و امامزادگان(ع) براى حضور در ایران، نفى انگارة خالفت و 

در امان نگه داشتن پیروان مکتب اهل بیت(ع) در ایران ـ ارائه کرد.
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جریان شناسى غلو و غالیان در عصر رضوى 
با تأکید بر آموزه هاى امام رضا(ع)

شهربانو  دلبرى1

چکیده 
غالیان و اندیشۀ افراطى آنان همواره در تاریخ اسالم ازجمله مباحث پر چالش و 
مسئله دار براى مسلمانان بوده است . از آنجا که بحث غلو در زیرمجموعۀ مباحث شیعى 
مطرح بود، ائمه(ع) همواره به شدت با آن مبارزه مى کردند . آنان در سخنان و رفتارشان، غلو 
را مذموم مى دانستند . از نگاه خردمندان و دلسوزان دینى این گونه رویه ها مى تواند براى 
رکن نظام دینى خطرناك باشد . سؤال اصلى نوشتار حاضر این است که جایگاه غالیان و 
نظر و برخورد امام رضا(ع) با غالیان هم عصرشان چگونه بوده است؟ نتیجۀ بررسى ها نشان 
مى دهد که امام هشتم(ع) با درك این واقعیت، در آموزش  به پیروان خویش سعى داشتند 
بر گرد افراط ها نگردند. در قرن دوم و اوایل قرن سوم ق. که نحله ها و تفکر انحرافى 
بسیارى، مسلمانان را احاطه کرده بود این امر نمونه هاى فراوان دارد . معرفت و شناخت 
امام و پیروى از دستورهایشان از نشانه هاى عرفان اسالمى به شمار مى رود و غلو در این 
عرفان جایگاهى ندارد . این مقاله با در نظر گرفتن نمونه هایى چند از احادیث و اخبار 

تاریخى به شیوة توصیفى ـ تحلیلى  به پاسخ سؤال اصلى پرداخته است. 
 

واژه هاى کلیدى 
غلو ، عصر رضوى، امام رضا(ع) ، غالت، تاریخ اسالم 

 tarikh_2003@yahoo.com               1. استادیار تاریخ و تمدن ملل اسالمى عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى مشهد
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مقدمه 

تاریخ اسالم مشحون از رویدادها و حوادث است. اما برخی از آنها در طول ایام اثر بیشتری 
دارند. مسلمانان پس از فتوحات، در مناطق مختلف با فرقه ها و گروه های بی شماری آشنا شدند . 
 در قرن دوم، از این دست نحله های فکری روز به روز افزایش یافت. در قرن های اول تا چهارم ق.
به دلیل وجود ائمة بزرگوار)ع( به بسیاری از شبهه ها و مسائل پیش آمده پاسخ داده می شد و 
در نتیجه تا حدود زیادی پیروان می توانستند راه درست را بازیابند . اما در این بین بودند 
کسانی که به نام امامان شیعه)ع( دست از اعمال زشت خود بر نمی داشتند و همواره درصدد 
ضربه به کیان اسالم و در لباس این دین مقدس بودند . یکی از این گروه ها، غالت بودند. 
آنها به ظاهر، خود را از شیعیان واقعی ائمه)ع( قلمداد می کردند، در حالی که درواقع چنین 
نبود. عرفان اسالمی یکی از نمودهای واقعی در ضدیت با غلو است. امام رضا)ع( نیز در ادامة 
راه پدران خویش سعی کردند تا پیروان خود را از این خطر آگاه سازند. ساده زیستی و در 
کنار سایر مردمان بودن، نمونه ای از روح بلند و عارفانة ایشان است. اما نه آن بزرگوار و نه 
امامان بعدی نتوانستند این رویة غلط را از میان بردارند. در بارة مبارزة امام رضا)ع( با تفکر 
غلو، در عیون اخبار الرضا مباحث کاملی وجود دارد. پدیدة غلو، پیچیده و معلول چندین 
علت است. روح عارفانة اسالم اصیل با این تفکر که به نوعی از خودبینی، هوای نفس و 
اندیشه،  این  بررسی  در  که  است  آن  دیگر  مهم  نکتة  دارد .  منافات  برمی خیزد،  کم خردی 
عده ای جلوتر از امام خویش حرکت می کردند و درواقع معرفت و شناخت کمی نسبت 
به امامشان داشتند. این گروه ها هم که عدة آنها کم نبود در ذیل غالت قرار می گیرند، زیرا 
هر گونه افراط و تفریطی، از نشانه های غلو است. در این مقاله به جریان غلو و غالت در 

عصر رضوی و نظر و سیرة امام هشتم)ع( در این باره پرداخته می شود . 
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واژه شناسى غلو
غلو در لغت به معناى تجاوز و باالتر رفتن هر چیزى از اندازه و حد و مرز خود است. 
غلو از مصدر « غلى یغلو » از باب نصر ینصر مى آید. غلیان نیز به معناى جوشش مایعات و 
باالتر رفتن دماى آنها از حد متعارف است. مشتقات غلو در قرآن حدود چهار بار مشاهده 
مى شود مانند آیۀ 77 سورة مائده و 171 سورة نساء. غلو را مى بایست از دو منظر لغوى 
و اصطالحى مورد بررسى قرار داد. از نظر لغوى، غلو یعنى زیاده روى و در مقابل تقصیر 
است که هر دو باعث فساد و تباهى بشر مى شوند. به بیانى دیگر، اعتدال و اقتصاد میانه و 
حد وسط است (طبرسى، 1415ق: 395)، اما در لغت، معناى غلو بیشتر به عنوان بزرگنمایى 
استفاده مى شود. مثًال انسان در دوران جوانى، در اوج نیرو قرار دارد (ابن منظور، 1408ق، 
ج 10: 113)، غلو به معناى آن است که انسان چیزى را یا کسى را بیشتر از حد و اندازة 
خود بداند. غلو در اصطالح، اندیشه هاى افراطى گروه هایى بود که در طیف خاصى فعالیت 
مى کردند و آنها خود را گاه به شخصیتى و گاه به گروهى منتسب مى کردند و سپس در بارة 
آن بیش از حد و اندازة واقعى سخن مى گفتند. در تاریخ اسالم اصطالحًا گروه هاى تندرو 
چه در زیادى و چه در نقصان را غالى مى نامیدند. در تعریف غلو هر کسى بنا به مسلک 
فکرى خود تعریفى را بیان داشته است. اعتقاد به الوهیت امام على(ع)، از مصادیق بارز غلو 
به شمار مى آید و متأسفانه بعدها شیعیان را غالى پنداشتند. در همین معناى اصطالحى غلو، 
زبیدى در تاج العروس مى نویسد: «امامیه فرقه اى از غالیان شیعه است» (زبیدى، 1994م، ج 

  .(194 :8

دیدگاه ائمه(ع) و اندیشۀ غلو
غلو، ازجمله جریان هایى است که از عصر پیامبر(ص) آغاز شد و پس از ایشان نیز ادامه 
یافت. عمر پس از فوت پیامبر(ص) اعالم کرد که حضرت رحلت نکرده اند. از همین روى 
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ابوبکر جلوى او را گرفت، تذکر داد و آیۀ 30 سورة زمر را برایش خواند: «تو مى میرى و 
آنان نیز مى میرند» (ابن کثیر، بى تا، ج 5: 242). این اندیشۀ خطرناك توسط آن حضرت و 
جانشینان بر حقش نکوهش شد. امام على(ع) فرمودند: «از غلو دربارة ما حذر کنید» (صدوق، 
بى تا: 416). حضرت حتى دستور سوزاندن عده اى از غالیان را صادر کردند (اشعرى،1362: 
17)؛ اما این تفکر نه تنها از میان نرفت بلکه روز به روز گسترش یافت و به شکل هاى دیگر 
شیعه  به  را  مذموم  تفکر  این  خواستند  تشیع  دشمنان  از  بسیارى  وجود،  این  با  نمود.  رخ 
همواره  تاریخ  در  که  چند  هر  نمى شود.  محدود  شیعیان  به  تنها  غلو  جریان  دهند.  ارتباط 
نام غلو با اندیشه هاى شیعى مطرح است، در فرقه هاى متعدد در قرن هاى اول ه. به این سو 
اندیشۀ مذکور به شکل هاى مختلف مشاهده مى شود. برخى از جریان هاى غالى با اینکه هیچ 
ارتباطى با شیعه نداشتند اما درصدد تخریب اندیشه هاى شیعى و ائمۀ آنها بودند. شهر کوفه 
یکى از مراکز مهم غلو به شمار مى آمد و در تاریخچۀ این شهر همواره افراط ها و تفریط ها را 
شاهد هستیم. در دوران هر یک از ائمه(ع)، مردم این نواحى عملى را مرتکب، سپس پشیمان 
وجود  مى انجامید.  غلو  به نوعى  آنها  کار  نهایت  در  بر مى آمدند.  ترمیم  درصدد  و  مى شدند 
موالى در عراق در دامن زدن به اندیشۀ غلو سهم بسزایى داشت. ولهوزن آنان را شیعیان 

غالى دانسته است (1375: 39 ).
 غلو، پدیده اى بود که در بسیارى از اندیشه هاى مسلمانان اعم از سنى و شیعه رسوخ 
کرد. براى علل ظهور غلو مى توان مواردى را برشمرد، مانند: بشر خود متمایل به غلو است، 
غلو در جامعه اى وسیع و با تفکرهاى مختلف پدید آمد، حضور گروه هاى غیرمسلمان و با 
اندیشه ها و مشرب هاى عرفانى و فلسفى مختلف، برحق دانستن هر نحله، استفاده از فواید 
مادى از این طریق، ندیدن خدا و پیروى از هواى نفس، جهل و کم آگاهى مردم در سال 
آل محمد بر  الرضا من  شعار  با  عباسیان  اموى، سلسلۀ  از سرنگونى دولت  پس  ق.،   132
روى کار آمد. قرن دوم ه. آبستن حوادث بسیارى بود که از همان آغازین سال هاى این قرن 
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یک به یک به دنیا آمدند. در کنار رقابت هاى قومى و مشاجره و درگیرى هاى سیاسى، هر 
دسته سعى داشتند از راه هاى مختلف خود را برتر از رقیب جلوه دهند. در این راستا حتى 
بنى عباس نیز از هیچ امرى دریغ نکردند. یکى از دستاوردهاى بزرگ در فعالیت هاى مکتب 
صادقین(ع) را باید مبارزه با اندیشۀ غالت برشمرد. با این وجود برخى در نقل احادیث از 
این بزرگواران نیز دچار غلو شدند. در زمان امام موسى کاظم(ع) نیز این تفکر همچنان تداوم 
یافت و حتى بیشتر نیز شد. به طور کلى آن چنان که از قرائن و شواهد تاریخى بر  مى آید، در 
دوران امام باقر و امام صادق(ع) جریان غالت گسترش یافته و غالیان مناطقى را تحت نفوذ 

خود قرار داده اند (طوسى، 1382: 402).
فراوانى غالیان در عصر امام صادق، امام کاظم و امام رضا(ع) بیشتر دیده مى شود. در رجال 

نجاشى نام هفت نفر از غالیان آمده است (1407ق، بین ردیف هاى 2 و 27). 
شیعیان واقعى که از امام خویش تبعیت مى کردند در پى اعالم انزجار ائمه(ع) از غالیان، 
نداشتند و حتى ایشان را نجس مى شمردند و تحریم مى کردند . عمده ترین  با آنها مراوده 
رواج  نیز  رضا(ع)  امام  حیات  زمان  در  بالطبع  و  ه.  اولیۀ  قرن  چهار  در  که  غلو  اندیشه هاى 
داشت عبارت اند از: اندیشۀ حلول و تجسم که در نتیجه، همین امر را دلیل بر شایستگى 
ائمه(ع) ذکر مى کردند، تشبیه و تجسیم، حلول و تناسخ، مرگ ظاهرى،1 نبوت مستمر، گرایش 
به الحاد و اباحى گرى، اندیشۀ تقدیس اعداد و تفویض. این اندیشه ها دربارة امامان شیعه 
وجود داشت و در هر دوره اى، از طرف ائمه(ع) از آنها بیزارى جسته مى شد. به عبارت دیگر، 
این اندیشه ها از طرف اهل سنّت و شیعیان واقعى رد شده بود. شیخ صدوق به نقل از امام 
رضا(ع) مى گوید: «عقیدة ما دربارة غالیان و مفوضه این است که آنان به خداوند کافر شده اند 
و از یهودیان، مسیحیان، مجوس، قدریه، حروریه و از همۀ صاحبان بدعت ها و هوس هاى 

گمراه کننده، بدترند» (1377: 97). 

1. Dosetism
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غلو و غالت در عصر رضوى 
پس از شهادت امام موسى کاظم(ع) در سال183 ق. دوران امامت حضرت رضا(ع) آغاز 
شد. حضور ایشان مصادف با روزگار خالفت دو خلیفۀ پرقدرت یعنى هارون (م 193 ق) و 
مأمون (م 218 ق) بود. خلفایى که در دورة آنها تفکر و علوم مختلف در عرصه هاى فرهنگى 
و اجتماعى رونق بسیار یافت. این دوران با اوج پیشرفت هاى علمى مسلمانان مصادف بود، 
به نحوى که اروپائیان آن را با رنسانس غربیان مقایسه کرده اند. در کنار پیشرفت هاى مادى و 
علمى، جامعه دچار تشتت و فرقه گرایى هاى زیادى نیز شد. یکى، اندیشۀ غلو بود. غالیان 
همچون گذشته در این عصر نیز امور چندى را به ائمه شیعه(ع) نسبت مى دادند، مانند: رزق 
گاه  و  عجیب  بسیار  کرامت هاى  و  معجزه  مى شود،  تعیین  آنان  به دست  بندگان  روزى  و 
اعتقاد داشتن به حلول جوهر نورانى ذات  ناشایست، دخالت دادن ایشان در امر خلقت، 
بارى تعالى در وجود ائمه(ع). پس از امام موسى کاظم(ع)، انحراف هاى بسیارى جامعۀ اسالمى 
را دربر گرفت. برخى از شیعیان عقیده داشتند ایشان رحلت نکرده اند و زندانى نیستند، بلکه 
زنده و غایب هستند و او مهدى(ع) است. تصور مى کردند محمد بن بشیر مولى ابى اسد را 
جانشین خود کرده اند. این گروه ها غلو مى کردند، به اباحه معتقد بودند، به تناسخ نزدیک 
شدند و حلول را قبول داشتند. شیخ مفید به نقد عقاید این گروه پرداخت و اقوال آنان را 

در باب تناسخ، حلول، اباحى گرى و غلو باطل دانست (مفید، بى تا: 255). 
همان گونه که ذکر شد، برخى از شهرهاى اسالمى در پر و بال دادن به اندیشۀ غلو دست 
طوالیى داشتند. شهرهاى عراق مانند کوفه از مراکز عمدة غلو به شمار مى رفت. در بسیارى 
از کتاب هاى رجالى نام راویان حدیث در کوفه بسیار به چشم مى خورد. باید در نظر داشت 
شیعیان این شهر در گسترش تشیع در خراسان و ورارودان (ماوراءالنهر) سهم بسزایى داشتند. 
صفوان بن یحیى (م 210 ق) از چهره هاى برجستۀ شیعه در کوفه زمان امام رضا و امام جواد(ع) 
بود (اردبیلى، 1403ق، ج 1: 413). حضور ایرانیان در پاره اى از شهرهایى چون کوفه و به طور 
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کلى عراق، در دامن زدن به جو غلو بر گرد ائمه(ع) تأثیر داشت. این روند در زمان حیات امام 
رضا(ع) چه در حجاز و چه زمانى که ایشان به مرو آمدند شدت بیشترى یافت. مرحوم فیاض 

در تاریخ االمامیه مى نگارد: 
پرستش  اندیشۀ  خود  قدیم  محیط  از  گرویدند  غالى  تشیع  به  که  ایرانى تبارى  عناصر 
پادشاهان و خدا شمردن آنان را به ارث برده بودند و در دورة اسالم نیز امامان(ع) در دیدگاه 
این گروه همان جایگاه معنوى را پر مى کردند که در روزگار بت پرستى پادشاهان ایرانى آن را 

پر کرده بودند (فیاض، 1406 ق: 88).
در دوران ائمه(ع)، طرف داران اندیشۀ غلو به غیر از عراق در مناطقى چون خراسان نیز 
بسیار بودند. این گروه ها هم در زمان امام هشتم(ع) و هم تا بعد از عصر غیبت به فعالیت هاى 
خود مى پرداختند. در کتاب ارزشمند رجال نجاشى اشارتى به تعدادى از راویان حدیثى شده 

که داراى ضعف و فساد مذهب و اعتقاد بودند.
رضا(ع)  امام  راوى  راویان،  این  از  برخى  نیست.  اعتماد  قابل  آنان  روایت هاى  بنابراین 
بودند مانند: محمد بن اسلم الطبرى الجبلى که از غالت به شمار مى رفته و به گفتۀ نجاشى، 

فاسدالمذهب بوده است (1407 ق، رقم 999). 
یکى از دالیلى که غالیان در عصر رضوى فعالیت هاى زیادى داشتند آن بود که پس از 
شهادت امام صادق(ع) جریان هاى فکرى پیچیده اى براى شیعیان به وجود آمد و آنان دچار 
و  منحرفان  میان  در  ائمه(ع)  یاران  از  زیادى  عدة  شدند.  بسیارى  دسته بندى هاى  و  انحراف 
غالیان به چشم مى خورند افرادى مانند: محمد بن بشیر، حبان السراج و على بن ابى حمزه 

بطائنى. 
همان گونه که ذکر شد غلو در معناى واقعى خود عبارت است از جلو روى و عقب ماندن 
از دستورهاى امام. در زمان حضرت رضا(ع) عده اى از شیعیان از اطاعت ایشان سر باز زدند 
و دچار انحراف شدند. همچنین برخى هم بدون آنکه از ایشان حرف شنوى داشته باشند به 
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اعتقاد خود کاسۀ داغ تر از آش شده بودند و به نصایح امام خود گوش نمى دادند . نصایح 
امام(ع) به زید، یکى از برادرانشان، جالب توجه است (مجلسى، 1403 ق، ج 49: 219).   

را  الزم  راهنمایى هاى  آنها  به  رضا(ع)  امام  نیز  شیعیان  قیام هاى  بعدى  شکست هاى  در 
مى نمودند ، اما آنها توجهى نمى کردند. امام(ع) در مالقات با محمد بن جعفر در مکه، انحراف 
و ناکامى قیام وى را گوشزد کردند. محمد در قیامش شکست خورد، بسیارى از یارانش 

کشته شدند و در 200 ه. بر خالفت مأمون گردن نهاد (طبرى، 1358 ق، ج 7: 127). 
ابراهیم بن موسى نیز یکى دیگر از برادران امام رضا(ع) در یمن قیام کرد که به شکست 
انجامید. اما در نهایت، قیام هاى علویان در آن زمان پیروزى در پى نداشت و از همه مهم تر 
بیشتر این تفکر، مأمون را در فراخواندن امام رضا(ع) به مرو قوت بخشید. در نهایت مى توان 
به این نتیجه رسید که در صورت پیروى از امام(ع) و هماهنگى بیشتر میان شیعیان، هجرت 
ایشان به مرو معنایى پیدا نمى کرد. درواقع باید متذکر شویم شیعیان افراطى، خود یکى از 
دالیل مهم در هجرت اجبارى امام(ع) به مرو بودند. این نکته کمتر مورد توجه محققان قرار 

گرفته است. 
نتیجۀ غلو در اعمال شیعیان عصر رضوى بسیار به سود مأمون و دستگاه خالفت عباسى 
امور  این  نظاره گر  رضا(ع) که  امام  و  را سرکوب کرد  قیام ها  این  شد. مأمون به شدت  تمام 
بودند، نتوانستند کارى از پیش ببرند. شاید اگر افراطیون قدرى دست از اعمال خود که 
مورد تأیید امام(ع) نیز نبود، برمى داشتند، این زمان در عصر تشیع بهترین دوران ها مى شد و 
اختالف میان مأمون و امین به سود شیعیان تمام مى شد. مأمون پس از شهادت امام رضا(ع)، 
خود را به بغداد رساند و قیام عبدالرحمان بن احمد علوى در سال 207 ق. در یمن را نیز 

سرکوب کرد (ابن اثیر ، 1385ق، ج 6: 381). 
برخى امور مانند اطالع ائمه(ع) از غیب را نباید از مباحث غلو به شمار آورد . شیخ صدوق 
در کتاب عیون اخبار الرضا احادیثى در باب پیشگویى ها و اخبار حضرت رضا(ع) از امور 
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نهانى و غیبى ذکر مى کند . به عبارت دیگر چهار ویژگى: نصب الهى، نص از جانب رسول 
اهللا(ص)، علم غیب و عصمت را نباید از وجوه غلو دانست. زیرا در متن احادیث و سخنان 

خود ائمه معصوم(ع) از آغاز وجود داشته است. 
جریان غلو در عصر رضوى، زمینۀ داغ تر شدن بازار دشمنى و شکاف بیشتر در جامعۀ 
هم  تکفیر  به  گاه  و  مى افتادند  یکدیگر  جان  به  ائمه(ع)  شاگردان  کرد.  عمیق تر  را  شیعى 
مى پرداختند . این گونه امور به جو نا مساعدى که علیه تمایل  عقالنى در جامعۀ شیعه وجود 

داشت یارى مى رساند .  

دیدگاه امام رضا(ع) دربارة غلو و غالیان
بى شک یکى از ثمره هاى خوب و پربار حضور امام رضا(ع) در نواحى خراسان بزرگ را 
این  دانست.  ائمه(ع)  با  اسالم  شرقى  نواحى  مسلمانان  ملموس تر  و  بهتر  آشنایى  مى بایست 
نکته اى است که کمتر محققان بدان توجه کرده اند. همان طور که مى دانیم اسالم به تدریج 
در ایران و نواحى از ورارودان رسوخ کرد. بسیارى از این تازه مسلمان شدگان از مفاهیم 
عمیق اسالمى آگاهى چندانى نداشتند . برخى از ساکنان این نواحى دربارة افرادى معنوى 
تقدس هاى عجیبى به وجود مى آوردند . شاید باید آن را در امتداد فره ایزدى و کیانى جستجو 
ایستادگى  اسالم  پذیرش  مقابل  در  به شدت  که  جوامع  این گونه  صورت  هر  در  اما  کرد. 
مى کردند ، در برهه اى دیگر به شکل افراطى، جایگاه الهى و ماورایى براى امامان شیعه(ع) 
ساختند که خود آن بزرگواران به شدت با آنها مبارزه مى کردند . یکى از تفکرهاى غالت 
تأکید بر شباهت میان شهادت امام حسین(ع) با به صلیب کشیدن مسیح(ع) بود. طبق این تفکر 
در کربال نیز کوفیان به جاى امام حسین(ع) شخصى به نام حنظله بن اسعد شامى را به قتل 
رساندند. این اندیشه در زمان امام رضا(ع) در عراق بسیار شایع بود. ابن بابویه به سند معتبر 
روایت کرده است که ابوصلت هروى به خدمت امام هشتم(ع) رسید و عرض کرد گروهى در 
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کوفه دعوى مى کنند که حسین بن على(ع) کشته نشد و حق تعالى شباهت او را بر حنظله بن 
اسعد شامى افکند و آن حضرت را به آسمان باال برد، چنان که عیسى را به آسمان باال برد 
و این آیه را حجت مى سازند : «َولَن یَْجَعَل اهللاُّ لِْلَکافِِریَن َعَلى الُْمْؤمِنِیَن َسبِیًال»  (نساء/ 141). 
حضرت فرمودند: «دروغ مى گویند، بر ایشان باد غضب و لعنت خدا و ایشان به تکذیب 
کردن پیغمبر خدا(ص) کافر شده اند که خبر دادند آن حضرت کشته خواهند شد ....» در ادامۀ 
این روایت، امام(ع) چنین افرادى را که در حق ائمه(ع) جفا مى کنند مورد لعن و نفرین قرار 

مى دهند (صدوق، 1377، باب 45، ج 2: 452). 
که  غالیان  عقیدة  از  مى جویند،  تبرى  زمان  غالیان  از  خویش  دعاهاى  از  یکى  در  امام(ع) 
خلقت جهان و روزى دادن به بندگان را به دست امامان(ع) مى دانستند اعالن انزجار مى کنند: 
پروردگارا، خلقت جهان و روزى بندگان از آن توست، تو را مى پرستیم و از تو کمک 
پروردگارا،  هستى،  ما  فرزندان  و  پدران  آفریدگار  و  ما  آفریدگار  تو  الها،  بار   ... مى طلبیم 
ربوبیت و الوهیت شایستۀ توست، از کسانى که تصور مى کنند ما پروردگار آنها هستیم یا 
مى اندیشند که خالق و رازق آنها هستیم برائت و بیزارى مى جوییم . بار الها، ما این سخنان 

را به آنان نگفته ایم، ما را به گفتار آنان مواخذه نفرما (مجلسى،1403 ق، ج 25: 243).
خویش  زمان  تهى مغزان  و  جاهالن  برخى  اندیشه هاى  رد  به  نیاز  و  راز  این  در  امام(ع)   
مى پردازند و از تفکر آنان مبنى بر اینکه سرپرستى و قیمومیت جهان هستى به پیامبر(ص) 
و  بندگان  روزى دهندة  آسمان  و  زمین  آفرینندة  جانب  از  آنان  و  شده  تفویض  امامان(ع)  و 
زنده کننده و میرانندة آنان در جهان و روز رستاخیزند، بیزارى جسته اند. همچنین در جاى 
دیگر از ایشان روایت شده که فرمودند: «الغاله ... َصغَُّروا َعَظَمَة اهللاَِّ؛ َفَمْن َأَحبَُّهْم َفَقْد َأْبَغَضَنا َوَمْن َأْبَغَضُهْم 
َفَقْد َأَحبََّنا َوَمْن َواالُهْم َفَقْد َعاَدانَا َوَمْن َعاَداُهْم َفَقْد َواالنَا...» و پس از سخنانى دربارة نهى از دوستى با 

غاله فرمودند: «من کان من شیعتنا فال یتخذن منهم ولیا و ال نصیرا» (صدوق ، 1377، ج 2: 203).
در این سخنان به صراحت نشست و برخواست با غاله نهی شده، کسانی که خداوند نیز از 
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آنها بیزاري جسته است. امام رضا(ع)، شر و مضرات غالیان را براي جامعۀ شیعه از یهودیان، 
مسیحیان، مجوس، خوارج، حروریه، قدریه و مرجئه  بدتر می دانند  (همان: 452). 

پیروان  از  خطابیه  داشتند،  ائمه(ع)  واقعى  چهرة  تخریب  در  سعى  که  گروه هایى  از  یکى 
ابوالخطاب بودند. ابوالخطاب از غاله به شمار مى رفت و خود را به دستگاه و مکتب امام 
صادق(ع) نزدیک نشان مى  داد. امام(ع) او را طرد کردند. عقاید این گروه از غالیان که چیزى 
جز بدعت و دروغ نبود جراحت هاى جبران ناپذیرى به دنبال داشت. امام صادق(ع) او را مورد 
لعن و نفرین قرار دادند (شهرستانى، 1972 م، ج 1: 128). این جریان بعدها مورد لعن امامان 
بعدى نیز قرار گرفت. انحراف هاى این گروه بسیار بود. امام رضا(ع) نیز مانند اسالف بزرگوار 
خویش در زدودن این انحراف ها تالش کردند. در روایتى از امام رضا(ع) است که ابوالخطاب 
مذهب غالب اهل کوفه را خراب و فاسد کرد و فرمودند: «اهل کوفه نماز نمى خوانند تا 
اشتباك نجوم نشود و سرخى مغرب ظاهر نشوند و نمى دانند که تأخیر شام از جهت مسافر 
و خائف و صاحب حاجت است و این جماعت را جائز است بى کراهت تأخیر کردن نه 

مطلقًا» (اصفهانى، 1414 ق، ج 3: 161).
به طور کلی امام رضا(ع) مالك پذیرش سخنان ائمه(ع) را عدم مخالفت آنها با قرآن و سنت 
نبوي می دانستند و در غیر آن فرمودند آن کالم را قبول نکنید (طوسی، 1404 ق، ج 2: 489). 
مردم این قسمت از جهان اسالم در آن روزگار با مردى از ساللۀ پاك نبى مکرم اسالم(ص) 
آشنا شدند که برایشان تازگى داشت. آنان مى دیدند که چگونه ایشان مانند دیگر مردمان، 
زندگى عادى دارند و از هر گونه افراط و تفریطى مبرا هستند. هروي از یاران امام(ع) در مرو 
به ایشان گفت: مردم دربارة شما می گویند که ادعا می کنید مردم بندگان شما هستند. امام(ع) 
فرمودند: «خدایا اي خالق آسمان و زمین و داناي نهان و آشکار، تو شاهدي که من هرگز 
آن را نگفته ام و از هیچ یک از پدرانم نیز چنین نشنیده ام. تو آگاهی که این امت چه ستم هایی 
بر ما روا داشته و این نیز یکی از ظلم هاي آنها بر ماست»  (مجلسی، 1403 ق، ج 25: 268 ؛
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صدوق،1984 م، ج 1: 219).
فراوان  التهاب هاى  دچار  سوم  و  دوم  قرن  در  بزرگ  خراسان  شرق  و  ورارودان  مناطق 
فکري بود. نکاتی چند از این قبیل، به آشفتگی هاي فکري و عقیدتی در نمودار شدن فرقه ها 
و نحل می افزود . امام(ع) با هوشیاري تمام جلوي این اعتقادها ایستادند زیرا می دانستند بعدها 
چه تبعات بدي براي اسالم و شیعیان خواهد داشت. با این حال در نگرشى کلی در می یابیم 
شیعیان  علیه  جوي  شرقی  مناطق  به خصوص  مختلف  مناطق  در  شدند  باعث  غالت  که 

به وجود آید و گاه آنها را تکفیر نموده، ملحد و خارج از شمول مسلمانی بخوانند. 
برخى که دربارة امامان(ع) ازجمله امام رضا(ع) غلو مى کردند به دلیل جهل یا از روى حب 
زیرا  نهاد.  کنارى  به  مغرضان  از  مى بایست  را  افراد  این گونه  حساب  بود.  بسیار  عالقۀ  و 
بدخواهان سعى در تخریب شأن و مقام ائمه(ع) داشتند، ولى غالیان دوستدار آنان، ندانسته 
و  تکفیر  فهیم،  شاگردانى  تربیت  با  رضا(ع)  امام  مى ریختند.  اسالم  دشمنان  آسیاب  در  آب 
نفرین غالت، توجه دادن مردم به احادیث درست و معیارهاى عقالیى و در نهایت تکذیب 
عقاید غالیان، با آنان مبارزه کردند. در دوران امام هشتم و نهم(ع)، لعن بر غالیان رواج داشت. 

لویى ماسینیون مى نگارد: 
دو تن از غالیان به نام هاى بشار و محمد بن سنان در مقابل لعن امامان(ع) نظریۀ مطرود 
عاشقان  را  خود  بدین وسیله  و  کردند  مطرح  را  پاك  عشق  به دلیل  شیطان  بودن  ملعون  و 
واقعى ایشان نشان دادند. نظریۀ آنها در مورد رانده شدن و ملعون بودن ابلیس بعدها توسط 

حسین بن منصور حالج به صورت گسترده ترى مطرح شد (1374 : 453 ).
 برخى نیز معتقدند افرادى چون محمد بن سنان که به غلو متهم بودند خود از کسانى 
به شمار مى روند که جایگاه امامان(ع) را در میان پیروانشان محکم ساختند. به گفتۀ این دسته، 
بعد از شهادت امام هشتم(ع)، جانشینى محمد بن على جواد(ع) روى داد و بسیارى از شیعیان 
به دلیل سیاه پوست بودن این امام(ع) از تشیع دست کشیدند و این محمدبن سنان بود که به 
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دفاع از امامت پرداخت و بحث انتقال علم از امامى به امام دیگر را مطرح ساخت  (کلینى، 
1377، ج 1: 322؛ رك، عیاشى، بى تا، ج 1: 319).  

بى شک امورى مانند غلو، افراط و زیاده روى و اغراق در شخصیت سازى ها از روح عرفانى 
مقامى چون حضرت رضا(ع) دور است. در عمق جان و روح عارف، احساس خود بزرگ بینى 
و هواى نفس جایگاهى ندارد و طبعًا امام رضا(ع) این عارف و سالک طریق حق، از آن بیزار 
بودند. تمامى ائمۀ شیعه(ع) بر این مطلب اذعان مى کردند که آنان نیز بندة خدا هستند، خدا 
یا پیامبر نیستند، علم غیب نمى دانند، حالل و حرام را از کتاب خدا مى گیرند نه از وحى و 
الهام و رویا، مى میرند، حساب و کتاب دارند و نگران اعمال خویشند، برائتى از خداوند به 
همراه ندارند، از پیامبر(ص) نسب مى برند، والدتى پاکیزه داشته اند و حجت بالغۀ خداوند بر 

روى زمین هستند (حلى، 1411 ق، ج 3: 650).
 امام رضا(ع) نیز چون اسالف بزرگوار خویش بر این نکته ها تأکید بسیار داشتند. با آنکه 
بیشترین توجه منابع و راویان خبر به مباحثه ها و مجالس تبادل نظر و پاسخگویی امام(ع) با 
اهل کتاب معطوف شده ولی باید به خاطر داشته باشیم که ایشان از هر فرصتی براي رد 
اندیشه هاي غالیان بهره می جستند. هر چند که این امر منجر به برپایی مناظره هایى به صورت 
وسیع نشد. از دالیلی که می توان براي آن ذکر کرد تالش هاي مأمون، خلیفۀ عباسی، بود. 
وجود این گونه اندیشه هاي غالی، در تخریب چهرة ائمه(ع) بسیار کارساز بود و نقش داشت.

بزرگان شیعى به تبعیت از امامان خود به نگارش رسائلى در جهت مبارزه با تفکر شوم 
غلو پرداختند. از اصحاب امام رضا(ع) شخصى به نام على بن مهزیار کتاب الرد على الغاله 
و یونس بن عبد الرحمن قمى از بزرگان اصحاب امام رضا(ع) نیز کتابى به همین نام داشت. 
على  الرد  کتاب  جواد(ع)،  امام  و  رضا  امام  اصحاب  از  سعید)  دندان (بن  حسن بن  همچنین 
الغاله و برادرش حسین از اصحاب امام رضا(ع) کتاب الرد على الغلیه را نوشت. از راویان امام 
رضا و جواد(ع) شخصى به نام فضل بن شاذان نیشابورى نیز کتاب الرد على الغالیه المحمدیه 
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را نوشت. حسین بن على بن فضال کوفى از معاصران امام رضا(ع) کتاب الرد على الغالیه را 
نگاشت. 

امام(ع) در برخورد با یکی از غالیانی که گفتار باطل و منحرف یونس بن ظبیان را نزد ایشان 
بیان می کرد، بسیار غضبناك شدند و فرمودند: «از نزد من بیرون برو که خدا تو را، کسی 
که این حدیث را براي تو گفت و این یونس بن ظبیان را هزار مرتبه لعنت کند که در پی 
هر لعنتی هزار لعنت باشد و هر لعنتی از این لعنت ها تو را به قعر جهنم فرو برد» (طوسی، 

1404 ق، ج 2: 658).

آثار منفى جریان غلو در قرن هاى دوم و سوم
است.  اسالمى  تمدن  دوران هاى  مهم ترین  از  شد  گفته  که  همان گونه  سوم  و  دوم  قرون 
اندیشۀ غلو بازتاب هاى منفى بسیارى در تاریخ اسالم بر جاى گذاشت. شاید بتوان گفت 
شیعیان بزرگ ترین ضربه را از این گروه متحمل شدند. در بررسى هاى تاریخى در مى یابیم که 
نام غلو و غالت با تشیع عجین شد و هر چه بزرگان و رهبران مذهبى شیعه تالش کردند تا 
این تفکر را بزدایند موفق نشدند. غالیان به احکام و دستورهاى دینى پایبند نبودند تا جایى 

که برخى آنان را «زندیق» نامیدند (بهبودى، 1362: 67).
گاه حتى ضربه اى که آنان به بنیان دین وارد مى کردند از اندیشۀ زنادقه نیز خطرناك تر 
بود. زیرا غالت با مطرح کردن عقایدى چون تشبیه، تناسخ  و غلو دربارة ائمه(ع)، به تخریب 
عقاید و باورهاى مردم مى پرداختند. گروهى از غالیان تنها براى فرار از رعایت احکام دینى 
این گونه بیان مى داشتند که معرفت یا محبت امام(ع) براى رسیدن به رستگارى کفایت مى کند 

و بنابراین دیگر نیازى به انجام تکالیف شرعى نیست (معارف، 1376: 299).
برداشت ها و تفاسیر غلط و اشتباه غالیان از قرآن، در گمراهى بسیارى کارساز افتاد، زیرا 
غالیان مى خواستند بسیارى از آیات قرآن را  با ائمه(ع) مطابقت دهند و در این راستا شیعه 
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نیز ضررهاى بسیار دید و اتهام هایى چند بر او وارد شد (معروف حسنى، 1978م: 8 و 22). 
یکى از تبعات منفى غلو بعدها در احادیث و حتى کتاب هاى معتبر شیعى نیز رسوخ کرد. 
مانند برخى احادیث کتاب نهج المقال از میرزا محمد استرآبادى یا کتاب الجواهر از شیخ 

محمدحسن (حیدر، بى تا، ج 1: 236).
در سدة دوم ه. با دو جریان غالى مواجه مى شویم : یکى جریانى که امام را خدا مى پنداشت 
و طیاره نام گرفتند و جریان دوم یعنى مفوضه که به تفویض خلق و رزق و حساب و کتاب 
بندگان به امامان از سوى بارى تعالى معتقد بودند. غالیان مفوضه در سدة دوم ه. از سوى 
ائمه(ع) به حاشیه رانده شدند و امامانى چون حضرت رضا(ع) با آنها مبارزه مى کردند. به طور 
کلى جریان مفوضه در زمان امام رضا(ع) رواج بیشترى داشته است. یاسر خادم امام رضا(ع) 
از ایشان دربارة معناى تفویض سؤال کرد و حضرت فرمودند: «ان اهللا تبارك و تعالى فوض 
الى نبیه(ص) امر دینه  فقال : ما اتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا فاماالخلق و الرزق فال؛ 
آنچه رسول آورده است بگیرید و از آنچه نهى کرده اجتناب نمایید، اما خلق و رزق عباد 

را به وى واننهاده.»
در روایتى دیگر مى فرمایند: «کسانى که تصور مى کنند خداوند امور خلقت و رزق را به 
حجت هاى خود واگذارده، تفویض را پذیرفته اند و قائل به تفویض، مشرك است» (مجلسى، 

1403 ق، ج 25: 328).
حضرت یادآور مى شوند که خداوند عزوجل، آفرینندة همۀ چیزهاست و اوست که در 
َشْيٍء  مِّن  َذِلُكم  ِمن  َيْفَعُل  مَّن  ُشَرَكاِئُكم  ِمن  َهْل  ُحيِْييُكْم  ُمثَّ ُميِيُتُكْم ُمثَّ  َرَزَقُكْم  ُمثَّ  َخَلَقُكْم  «الَِّذي  فرمود:  قرآن 

ا ُيْشِرُكوَن» (روم/ 40).  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل َعمَّ
  اما پس از شهادت امام رضا(ع) این گروه توانستند بر تالش خود بیفزایند. روایت هاى 
بى شمارى در بارة ائمه(ع) از غالیان پیش از آنها در دست بود که این گروه بر اساس آنها 

فعالیت ها و آموزه هاى خود را گسترش دادند (مدرسى طبا طبایى، 1389: 78). 
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جریـان غلـو در زمانى کـه جامعـۀ اسـالمى مى بایسـت از حضور ائمـه(ع) بهـرة کافى ببرد 
رخ نمـود. ایـن امـر باعث شـد بخش عظیمـى از وقت ائمـه(ع) صرف جـواب دادن و تنویر 
افـکار عمومـى دربارة این دسـته باشـد. گفتـار آنها انحراف هـاى زیادى را باعث شـده بود 
و امامـان شـیعه(ع) مبـارزه بـا آنهـا را بر خود الزم مى دانسـتند . پاسـخ به شـبهه هایى که این 
گـروه در جامعـه پدیـد آوردنـد از دغدغه هـاى مهـم امامـان(ع) به شـمار مى آمـد. به عبارتى 
دیگـر، اگـر جریـان غلـو وقـت آن بزرگـواران را نمى گرفـت، آنـان مى توانسـتند بـا توجه 
بـه تشـنگى آن روز جامعـۀ اسـالمى، به خوبـى مکتـب خـود را بسـیار فراتـر از مکتب هاى 
دیگـر اسـالمى فراگیـر سـازند، مکاتبـى که نـه رهبران آنـان و نه تالش پیروانشـان بیشـتر 
از رهـروان مکتـب پـاك و حقیقـى ائمـه(ع) نبـود. در طى قرون اولیۀ اسـالمى تـا قرن پنجم 
از حـدود 18 فرقـۀ شـیعى، تعـدادى بـه غلو متهم هسـتند مانند: سـبائیه، قرامطـه، اصحاب 

تناسـخ، حلولیه، سـمعانیه و جارودیه. 
از ابتداى قرن دوم ه. یعنى به عبارتى دیگر، مقارن با زمان شهادت امام هشتم(ع) گروه هاى 
زیادى بودند که خاندان پیامبر(ص) را خدا مى پنداشتند. یکى از جریان هاى مربوط به غالیان، 
دیدگاه افراطى آنان دربارة خدا بودن على(ع) بود که تا مدت ها ماند ولى بعدها از بین رفت. 
به دنبال این اعتقاد، شخص ادعا کننده خود را پیام آور و فرستادة آن مقام الهى مى دانست. 
مى پنداشت  او  فرستادة  را  خود  و   خدا  را  حنفیه  محمد  که  بربرى  عماره  حمزه بن  مانند 

(نوبختى، 1355ق: 45).
ائمه اطهار(ع) و هواداران آنان مرتبًا به صورت رسمى آنان را لعن و نفرین کرده و تبرى 
مى جستند تا اعتبار جامعۀ شیعه به خاطر کفر گویى هاى آنان ـ  که خود ابتدا عضو آن جامعه 
بوده و هنوز مدعى ارتباط با ائمه بودندـ آسیب نبیند و اظهار ایشان چهرة تشیع را خدشه دار 

نسازد (مدرسى طباطبایى، 1389: 61). 
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نقش خلفاى عباسى در جریان غلو
در زمان امام موسى کاظم(ع) حدیثى شایع بود دال بر آنکه امام هفتم(ع) همان مهدى موعود 
است. استناد به این اعتقاد شور و تب و تاب بسیارى را میان شیعیان به وجود آورد. حتى 
شهادت آن بزرگوار را قبول نمى کردند و اعتقاد داشتند روزى خواهند آمد . این گروه در 
میان شیعیان به « واقفه » مشهور شدند. ابن حوقل از این فرقه در قرن چهارم ه. در نواحى 
اقصى سوس در غرب مغرب نام برده و شیعه آنها را به نام موسویون یاد کرده است (1992 
م: 90). گروه واقفه در مقابل قطعیه بودند که به امامت حضرت رضا(ع) قطعیت داشتند. یکى 
از اقدام هاى خلفاى عباسى چون مأمون انتخاب امام رضا(ع) به والیتعهدى بود تا این تب و 
تاب شیعیان را فرو نشاند. اما این التهاب ها پس از شهادت امام رضا (ع) به گونه هاى دیگر 
نمایان و حتى دامنه دارتر نیز شد. به خصوص با وجود این سؤال که آیا کودکى هفت ساله 
مى تواند امام باشد ؟ پاسخ مثبت به این سؤال باعث تقویت نظریۀ اهمیت نقش سیاسى مقام 
(مدرسى  است  مفوضه  فرقۀ  تاریخ  عطف  نقطۀ  گفته اى  به  درواقع  تاریخ  این  شد.  امامت 

طباطبایى، 1389: 78).
 هـر چنـد کـه بـه ظاهـر خلفاى عباسـى بـا جریان غلـو بـه مبـارزه مى پرداختنـد، اما در 
باطـن از آنهـا طـرف دارى مى کردنـد. آنـان مى دانسـتند کـه بدین وسـیله مى تواننـد جلـوى 
بسـیارى از عالئـق واقعـى مـردم بـه امامـان شـیعه(ع) را بگیرنـد و فعالیت هـاى سیاسـى 
آنـان را تحت الشـعاع قـرار دهنـد. خلفـاى امـوى و عباسـى به منظـور ایجاد اختـالف میان 
شـیعیان از یک سـو و بدبیـن کـردن توده هـا بـه مذاهـب اهـل بیـت(ع) از سـوى دیگـر، بـه 
باورهـاى غـالت و خرافـه در میـان شـیعیان دامـن مى زدنـد و از ایـن حیث کار مبـارزه با 
غالیـان بـراى امامـان(ع) سـخت تر مى شـد. در بررسـى هاى تاریخـى نمى توان مـورد صریح 
و حقیقـى را در برخـورد خلفـا بـا غالیـان دربـارة ائمـه(ع) یافـت. سـخنان کفر آمیـز غالیان، 
اسـباب سـرکوبى پیـروان اهل بیت(ع) را از سـوى حکومت هـا و دیگر فرق اسـالمى فراهم 
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مى سـاخت . دامـن زدن بـه جریـان غلو و طـرف دارى از این گونـه روش هاى فکرى بسـیار 
پیشـتر یعنـى از همـان قـرن اول و اوایـل قرن دوم توسـط خلفـا دامن زده مى شـد . یکى از 
بزرگ تریـن فعالیت هـاى امـام صـادق(ع)، دور سـاختن این گونـه تفکرها از سـاحت تشـیع 
بـود. آن حضـرت، سسـتى خلفـا را مقابل غـالت آشـکارا مى دیدنـد  و در احادیثى چند به 

لعـن آنـان مى پرداختنـد (طوسـى، 1404 ق، ج 1: 586).
 تا زمانى که غالیان مزاحم امور خلفا نبودند آنها مقابل فعالیت هاى غالیان براى تخریب 
وجهۀ تشیع هیچ واکنشى از خود نشان نمى دادند، چنان که منصور خلیفۀ دوم عباسى (138 
ه) تا زمانى که غالیان به راوندیه هجوم نبرده بودند به این فرقه کارى نداشت. وجهۀ امامان(ع) 
توسط غالت در میان جامعۀ اسالمى بد جلوه داده مى شد . پس از شهادت امام موسى بن 
جعفر(ع) برخى از غالت به مهدویت و عدم فوت ایشان باور داشتند و در نشر این اعتقاد 

مى کوشیدند  (اشعرى، 1370: 165).
عده اى از غالیان با حب دنیوى که داشتند در رویارویى با خلفا و در پى مقام و ارضاى 
مانند  مى کردند،  جذب  خود  به سوى  و  مى دادند  فریب  را  ساده لوح  مردم  خود،  جاه طلبى 
اقدام ابومسلم خراسانى. آنان از موقعیت ائمه(ع) نزد مردم آگاه بودند و در این راستا بهره ها 
مى بردند به نحوى که با شیادى هاى خود و استفاده از شعائرى چون الرضا من آل محمد 
خود را به اهدافشان مى رساندند . در دورة امام رضا(ع) نیز وضع به همین منوال ادامه یافت و 
خلیفه هاى حکومت اسالمى بیشترین بهره ها را عمًال در عدم مواجهۀ جدى با غالت و در 
منزوى ساختن ائمه شیعه(ع) مى بردند . در قرن هاى دوم و سوم که عمدتًا معاصر با تعدادى 
از امامان(ع) است، مشاهده مى شود هدف اصلى عباسیان تقویت هر چه بیشتر شیعیان عباسى 

و تضعیف شیعیان علوى است .
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نتیجه گیرى
بیشترین راویان متهم به غلو در عهد حیات سه تن از امامان بزرگوار یعنى امام صادق، 
که  است  حقیقت  این  نشان دهندة  امر  این  و  مى زیسته اند  رضا(ع)  امام  و  کاظم  موسى  امام 
اندیشه هاى اعتقادى غلو آمیز و جریان هاى انحرافى در آن عصر به اوج خود رسیده است . 

اندیشۀ غلو، اندیشه اى انحرافى در میان تشیع به شمار مى رود . غلو نسبت به ائمه(ع) سبب 
بعد  به  معطوف  توجه ها  بیشتر  و  شود  کمرنگ  شیعه  در  امامت  مفهوم  سیاسى  بار  تا  شد 

الهوتى و ماورایى ایشان باشد. 
تفکر غلو و تقصیر هر دو دربارة ائمه(ع) مذموم و ناپسند بوده و این امر مورد تأیید امام 
از  حمایت  و  آنان  از  انزجار  ابراز  مردم،  براى  غالت  توطئه هاى  بیان  نیست.  نیز  رضا(ع) 

ردیه نویسى هایى علیه آنان ازجمله اقدام هاى امام رضا(ع) به شمار مى آید . 
اندیشۀ غلو در پى انحراف دربارة فهم قرآن، تضعیف مقام امامان(ع) و اختالف افکنى میان 

یاران آنها بود.
تفکـر غـالت هـم اکنـون به صورت هاى متفاوتـى وجـود دارد. وجود احادیـث جعلى به 
شـکل هاى مختلـف، ایجـاد عرفان هـاى کاذب و انحراف هـاى خطرنـاك فکـرى را به دنبال 
خواهـد داشـت. شـناخت آنهـا و جلوگیـرى از لغزش هاى اعتقـادى قطعًا در تأیید دسـتور 

ائمه(ع) اسـت. 
بسیارى از راویان درست و موثق نیز به تهمت غلو گرفتار شدند. درواقع میان احادیث، 
شناخت درست از نادرست سخت شد  و در پى آن، اختالف هاى روایى بسیارى پدید آمد. 
از عوامـل تشـدید جریـان غلـو در حـوزة ایـران و عـراق بایـد بـه مسـائل اجتماعـى، 
زمینه هـاى سیاسـى و تاریخـى، منشـأ روانـى و عاطفى پدیدة غلو و احترام بسـیار به شـأن 
و به طـور ویـژه منزلـت امـام علـى(ع) اشـاره کـرد کـه این نـکات بـا آمدن امـام رضـا(ع) به 

ایـران بیشـتر نیـز نمودار شـد.  
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اندیشـۀ غلـو بـه مـدد مخالفان تفکـر عقالیى آمد و همسـو با آنـان جریان هـاى خردگرا 
را بـه قهقـرا برد و شـاید بتـوان گفت زمینـه براى اشـعرى گرى میان جامعۀ اسـالمى فراهم 

شد. 
در پى فعالیت ها و مبارزه هاى امامانى چون امام رضا(ع) بود که جریان هایى مانند غالت از 

قرن سوم به بعد رو به کمرنگ تر شدن و در برخى موارد نابود شدن رفت. 
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امام رضا(ع) و اهل حدیث؛ با تأکید بر گزارش هاى حاکم نیشابورى
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چکیده
اهل بیت(ع) به ویژه امام رضا(ع) مورد اقبال خاص ایرانیان ازجمله اهل حدیث بودند و حاکم 
نیشابورى به  تفصیل از حضور آن امام(ع) در خراسان و عنایت ویژة مشایخ اهل حدیث به 
ایشان یاد کرده است. بر اساس این گزارش ها، بزرگان حوزة حدیثى اهل سنت نیشابور 
که استادان اصحاب جوامع روایى ازجمله کتاب هاى شش گانه بودند، اهتمام زیادى به امام 

رضا(ع) به عنوان فرزند پیامبر(ص) و سند اختصاصى روایى حضرت داشتند.
مالحظه و تحلیل گزارش هاى ابوعبداهللا حاکم از قصد و زیارت آستان امام رضا(ع) توسط 
استادانى چون ابن خزیمه نیشابورى در کنار روایت هایى از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) مبنى بر 
سفارش به زیارت آن امام(ع) از مشروعیت و بلکه برکت هاى این زیارت حکایت دارد و 
نشان مى دهد رفتار مدعیان پیروى از سلف صالح در دوره هاى بعد به ویژه در دورة معاصر 
در تحریم زیارت و تکفیر مسلمانان به سبب جرم هایى از این قبیل، بدعت و انحرافى بوده 
که در دوره هاى متأخر از سوى امثال ابن تیمیه طرح و توسط جریان هایى خاص ترویج 
شده است. مقالۀ حاضر به روش توصیفى ـ تحلیلى پى جوى این گزارش ها و بررسى چند 

و چون آنهاست.
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مقدمه
امـام رضـا(ع) به دلیـل سـفارش پیامبـر(ص) نسـبت بـه ایشـان و حضـور در ایـران، مـورد 
عنایـت بیشـتر مـردم شـرق اسـالمى به ویـژه اهـل حدیـث1 بودنـد و ابوعبـداهللا محمد بـن 
عبـداهللا معـروف بـه حاکم نیشـابورى از دانشـمندان برجسـتۀ اهل حدیث و سـنت و یگانۀ 
دوران، در دورة خـود(405-321) به شـمار می آیـد. او نگاشـته هاى مانـدگارى در علـوم 
حدیـث از خـود به جـا گذاشـت. از معروف تریـن آثار حاکـم، تاریـخ نیشـابور، معرفة علوم 
احلديـث و املسـتدرک علـی الصحيحني هسـتند. عالوه بـر آن، کتاب هایی همچـون فضائل فاطمة  

الزهـراء(س)، مقتـل احلسـني(ع) و مناقـب (مفاخـر) الرضـا(ع) نیـز در شـمار آثار حاکم ذکر مى شـود 

کـه ویژة اهل بیت(ع) نگاشـته شـده اسـت. حاکم نیشـابورى به سـبب تألیف مسـتدرك و ذکر 
و تصحیـح اخبـارى چـون «طري مشـوی» و «مـن كنت مواله» از سـوى برخى دانشـمندان اهل 
تسـنن مـورد بى مهـرى و حتـى حملـه قـرار گرفـت و بـا وجـود آنکـه در فقـه، شـافعى و 
در  کالم، اشـعرى بـود، بـه تشـیع و رفـض متهم شـد (رك: حاکـم نیشـابورى، 1400ق: ز 

(مقدمـه)؛ سـبکى، بى تـا، ج1: 193؛ حیدرى نسـب، 1390: 89).
او که عالقۀ خاصى به اهل  بیت(ع) ازجمله امام رضا(ع) داشت. برخالف دیگر بزرگان اهل 
حدیث عالوه بر استخراج روایت هاى بیشتر و صریح تر در فضل اهل  بیت(ع) تا حدودى از 
دشمنان ایشان فاصله گرفت. گزارش هاى حاکم در ارتباط با حضور امام هشتم(ع) در نیشابور 
و اهتمام اهل حدیث به ایشان  ـ قبل و پس از شهادت ـ  از برجستگى خاص و مفاهیمى برتر 
برخوردار است. این گزارش ها که از عنایت ویژه و شیفتگى بسیارى از بزرگان اهل تسنن 
دارند،  حکایت  مشکالت  از  گره گشایى  در  زیارتش  و  تربت  برکت هاى  و  رضا(ع)  امام  به 
در تعارض با باور بعضى مدعیان تسنن و سلفى گرى در دوران معاصر است. محور اصلى 

1. مراد از جریان اهل حدیث در اینجا، رویکردى در میان اکثریت جامعۀ اسالمى در سده هاى اول تاریخ اسالم است که در برابر 
اهل رأى و کالم، قرار داشتند و دانشمندان ایشان بیشتر با نقل، جمع و تألیف روایت ها سروکار داشته و به اهل سنت و جماعت یا 

اهل تسنن نیز به ویژه در ادامه معروف  شدند.
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بحث در این نوشتار ذکر، بررسى و تحلیل محتوایى گزارش هاى حاکم نیشابورى در اهتمام 
بزرگان اهل حدیث (و تسنن) به امام رضا(ع)و برکت زیارت ایشان است.

اهل  بیت(ع) و ایرانیان 
اهل  بیت(ع) به  علت قرابت و همچنین سفارش پیامبر(ص)، مورد اهتمام اصحاب مذاهب مختلف 
اسالمى هستند، اما در ارتباط با مصادیق ایشان اختالف وجود دارد. گاهى مراد از اهل  بیت(ع) 
همان اصحاب خمسۀ کساء دانسته شده، گاه همسران پیامبر(ص) هم به ایشان افزوده  شده اند و

گاهى نیز همۀ بنى هاشم و حتى همۀ امت، اهل  بیت حضرت خوانده شده اند (رك: نیشابورى، 
بى تا، ج7: 123؛ حاکم نیشابورى، 1422ق، ج3: 158 و رى شهرى، 1375: 21 به بعد).

در این میان، امامیه مراد از اهل  بیت مورد سفارش خاص پیامبر(ص) را همان 12 امام(ع) 
امیر  خبر 12  مانند  سنت  اهل  حدیثى  میراث  در  شواهد  پاره اى  از  باور  این  که  دانسته اند 
قریشى هم برخوردار است (کلینى، 1363، ج1: 286 به بعد و 525؛  بخارى، 1401ق، ج8 

.(127 :
عموم اهل حدیث ازجمله اصحاب کتاب هاى شش گانه، از بین 12 امام(ع) تنها به اهل کساء 
که در شمار اصحاب اند اهتمام ویژه داشته، برخى تا امام صادق(ع) را در شمار دانشمندان 
و راویان برتر قرار داده اند ولى براى شش امام دیگر اهل  بیت(ع) آن جایگاه را قائل نبوده 
و از طریق شان نیز حدیث نقل نکرده اند و با آنکه امام صادق(ع) استاد بسیارى از بزرگان 
مذاهب بودند بسیارى از اصحاب حدیث نقل از ایشان را به دالیلى چون ترس از عباسیان، 
نقل انحصارى حضرت از پدران و عدم نقل از دیگر مشایخ فروگذاشته و دربارة حضرت 

اختالف دارند (عسقالنى، 1404ق، ج2: 87).
سفر،  اثناء  در  و  بودند  ایران  در  والیتعهدى  جایگاه  در  مدتى  که  رضا(ع)  امام  از  ایشان 
به ویژه در نیشابور با مردم و مشایخ گفت و گو و مناظره داشتند نیز ستایش و به ندرت برخى 
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روایت ها را از طریق ایشان نقل کرده اند.
حاکم نیشابورى که گاهى از اهل  بیت(ع) با تعبیر «اصحاب کساء» نام برده درباره شان ده ها 
خبر و منقبت ذکر کرده است که هم از جهت تعداد و هم از نظر محتوا با اخبار مناقب 
دیگران تفاوت دارد. وى تنها در کتاب معرفة الصحابة، در باب مناقب على(ع)، 132 خبر و 

تحت عنوان اهل  بیت(ع)، 126 روایت آورده است (1422ق، ج3: 116 به بعد).
حاکم تحت عنوان «اهل رسول اّهللا(ص)» 16 خبر ذکر و معلوم کرده که از نظر او، مراد 
از اهل  بیت پیامبر(ص) در رتبۀ نخست على، فاطمه و حسنین(ع) است. البته وي در پاره اى 
تعبیرها از سادات نیز به «اهل  بیت» یاد کرده است (1400ق: 55؛ همان، 1375: 159، 161 
و 174) که مراد، مفهوم عمومى آن یعنى هاشمى  بودن، بوده و نه اهل  بیت اصطالحى که 

مورد اهتمام خاص خدا و رسول(ص) است.
از جهت نقل نیز به عنوان نمونه على(ع) در سند بیش از 50 روایت در کتاب التفسري مستدرک 
قرار دارد. حداقل نقل حاکم از دیگر معصومان(ع) در مستدرك چنین است: حضرت فاطمه(س) 
سه روایت، امام حسن(ع) شش روایت، امام حسین(ع) چهار روایت، امام سجاد(ع) 9 روایت و 
امام باقر و امام صادق(ع) هر کدام هشت روایت. حاکم، برترین طریق روایى اهل  بیت(ع) را 

طریق امام صادق(ع) دانسته است (1400ق: 55؛ حیدرى نسب، 1390: 345).
او در تاریخ نیشابور، امام رضا(ع) را فرزند پیامبر(ص) به حساب آورده و از حضرت اخبار و 

گزارش هاى ممتازى نقل کرده است که در ادامه محور سخن این نگاشته خواهد بود.
گفتنـى اسـت بـا توجـه بـه جایگاه ویـژه اى کـه پیامبـر اکـرم(ص) براى اهـل  بیـت(ع) بیان 
کرده انـد، ایرانیـان، به ویـژه در شـرق اسـالمى ـ خراسـان و سجسـتان ـ اهتمـام خاصـى بـه 
خانـدان رسـالت نشـان دادند (عاملـى، 1403ق: 171 به بعد). ایشـان با وجـود دورافتادگى 
از مرکـز تحـوالت جهـان اسـالم ـ  حجـاز، عـراق و شـام ـ بـه  نیکـى پایبنـدى خـود بـه 
وصایـاى پیامبـر(ص) در ارتبـاط بـا خاندانش را ابراز کردنـد؛ خوددارى از عمل به بخشـنامۀ 
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عمومـى لعـن امـام على(ع) توسـط مردم سیسـتان (حمـوى، بى تـا، ج3: 191)، پنـاه  دادن به 
مخالفـان دسـتگاه خالفـت و احیانًا اخراج والیان اموى، سـاماندهى نخسـتین شـورش ها و 
اعتراض هـا بـر ضـد امویـان به  محـض اطـالع از رخـداد کربال، همراهـى بـا یحیى بن زید 
و در ادامـه، برانـدازى خالفـت امـوى و بـه  قـدرت رسـاندن عباسـیان به عنـوان اهل بیـت 
رسـالت(ع) یـا اسـتقبال بى ماننـد از امـام رضـا(ع) در فرصـت حضـور در ایـران و اهتمـام به 
زیـارت آسـتان  آن حضـرت در ادامـه از شـواهد ایـن اهتمـام اسـت. بى مهـرى و احیانـًا 
بدرفتـارى، آن گونـه کـه در حجـاز، عـراق و شـام با اهـل  بیت(ع)، پیـروان یا مراقد شـریف 
و مراسـم ایشـان گزارش شـده اسـت (به عنوان نمونه رك: مرعشـى نجفى، 1405ق، ج18: 
255؛ ذهبـى، 1406ق، ج12: 35؛ امیـن، بى تـا، ج1: 627 و کورانى عاملـى، 1431ق: 12 و 
22)، در ایـران و به خصـوص شـرق اسـالمى پیـش نیامـده یا بـا آنچه در نواحـى پیش گفته 
اتفـاق افتـاده اسـت قابـل قیـاس نیسـت. به عنـوان نمونه از قتـل امامـان(ع) و برخـى پیروان 
آنـان در حجـاز و عـراق کـه بگذریـم، اختفاى آثـار و مراقدشـان در این مناطـق یا تخریب 
آنهـا یـا درگیرى هـاى متعـدد حنابلـۀ بغـداد بـا شـیعیان به عنـوان نمونه هایـى از بدرفتارى 
اعـراب در ایـن ارتبـاط مى تـوان یـاد کـرد، چیـزى کـه در ارتبـاط با امـام رضـا(ع) و بارگاه 
ایشـان در شـرق اسـالمى بـه چشـم نمى خـورد. ایـن عالقه منـدى و محبـت کـه احیانـًا از 
آن بـه تشـیع هـم یـاد مى شـود، غالبـًا توسـط زیدیـان، اسـماعیلیان و جعفرى هـا بـه ایران 
منتقـل و بـه دو صـورت گسـترش یافـت، شـکل نخسـت آن، گرایـش کلى به سـمت اهل 
 بیـت(ع) اسـت کـه از طریـق داعیـان عباسـى تبلیغ شـد و دیگـر، از طریق شـیعیان اعتقادى 

یـا امامى مذهبان صـورت گرفـت (جعفریـان، 1384: 148). 
بـا وجـود آنکـه به سـبب پیشـامد بعضـى مشـکالت ازجملـه فتنـۀ واقفى هـا ـ کـه مدعى 
بودنـد امـام کاظـم(ع) مهـدى امـت بوده ـ شـناخت امام اهـل  بیت(ع) پـس از امام کاظـم(ع) با 
برخـى دشـوارى ها حتى در بین هاشـمیان روبرو بوده اسـت (صـدوق، 1404ق، ج2: 135؛ 
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عاملـى، 1403ق: 323 و معـارف، 1389: 292)، گزارش هـاى مربـوط بـه اسـتقبال از امـام 
رضـا(ع) در اثنـاى مسـیر بـه طـرف مـرو از صـواب رأى و رفتار عموم مـردم ایـران به ویژه 
بـزرگان اهـل  سـنت در نیشـابور حکایـت دارد. البتـه رفتـار امام(ع) طـى این سـفر تاریخى 
ازجملـه ترسـیم جایـگاه امامـت بـا بیـان حدیث «سلسـلة الذهـب» (صـدوق، بى تـا: 25) و 
پیونـد دادن امامـت اهـل  بیـت(ع) بـا توحیـد یـا مناظره هـاى متعـدد بـا اصحـاب مذاهب و 
ادیـان مختلـف سـبب معرفـى هرچـه بهتر مکتـب اسـالم و میـراث داران حقیقى شـریعت 
یعنـى ائمـه(ع) (مجلسـى، 1403ق، ج49: 100) و گرایش بیشـتر جامعه بـه طرف خط اصیل 
امامـت اهـل  بیـت(ع) شـد. لذا پـس از آن، تشـیع در ایـران، خاصه در شـرق اسـالمى عمق 

و گسـترش بیشـترى یافت.

اهتمام خاص حاکم به امام رضا(ع)
همان گونه که اشاره شد ابوعبداهللا حاکم عنایت خاصى به اهل  بیت(ع) ازجمله امام رضا(ع) 
داشت. کتاب مناقب (مفاخر) الرضا(ع) او از معرفت و عالقه اش به خط اصیل اسالم و وارثان 
حقیقى پیامبر(ص) و اهل  بیت(ع) حکایت دارد. البته دربارة اینکه حاکم، کتاب مستقلى به نام 

مفاخر یا مناقب دربارة امام رضا(ع) داشته یا نه اختالف است (جعفریان، 1384: 369).
برخـى افـراد ماننـد ابن حمزه طوسـى یا جوینى خراسـانى از کتابى به این نـام براى حاکم 
یـاد یـا اخبـارى از آن دربـارة امـام رضا(ع) نقـل کرده انـد (رك: ابن حمزه طوسـى، 1412ق: 
483 و546 و جوینى خراسـانى، 1400ق، ج2: 175 بـه بعـد) که مشـابه ایـن اخبار در دیگر 
آثـارش چـون تاريـخ نيشـابور و معرفـة علـوم احلديـث نیز به چشـم مى خـورد. آنچـه در این 
ارتبـاط بـا قاطعیـت مى تـوان گفـت عالقـۀ ویـژة او بـه اهـل  بیـت(ع) به ویـژه امـام رضا(ع) 
اسـت. لـذا بعیـد نیسـت کـه حاکـم ایـن قبیـل گزارش هـا را در اثـر مسـتقلى جمـع کرده 
باشـد. گرچـه بعیـد هم نیسـت کـه او در ضمن تاریخ نیشـابور بـه این امـور پرداخته و آن 
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بخـش به گونـه اى مسـتقل در دسـترس قـرار گرفته باشـد؛ مانند آنچـه در ارتباط با نسـائى 
گفتـه شـده کـه او چون انحراف مردم شـام از امام علـى(ع) را دید خصایـص امیرالمؤمنین(ع) 
را تألیـف کـرد؛ درحالى کـه از رهگـذر بررسـى معلـوم مى شـود کتـاب خصایـص درواقع 
همـان بخـش فضائـل امـام على(ع) در سـنن کبراى نسـائى اسـت که جداگانه منتشـر شـده 
اسـت. البتـه گزارش هـاى جوینـى آن گونـه که خـود تصریـح کرده و مقایسـه بـا گزیده اى 
کـه اینـک از تاریـخ نیشـابور توسـط خلیفـه نیشـابورى به دسـت رسـیده نشـان مى دهد از 

ایـن کتاب برگرفته شـده اسـت.
آن  تفصیل  ادامه  در  و  اشاره  رضا(ع)  امام  حضور  دربارة  حاکم  گزارش  هاى  به  اینجا  در 
ذکر مى شود. به نوشتۀ حاکم در سال 200 ه. نیشابور با آمدن امام(ع) منور شد و چون خبر 
آمدن حضرت به شیخ بزرگ نیشابور، اسحاق بن راهویه رسید با وجود کبر سن و به قصد 
قربت، همراه با چند هزار نفر از دوستان تا قریۀ مؤیدیه به استقبال آن امام همام(ع) رفت. 
حاکم مى افزاید: اسوة آزادگان، شیخ محمد بن اسلم طوسى به  حکم تکلیف و امید ثواب، 
زمام مرکب سلطان(ع) را گرفت و با نهایت احترام وارد شهر شد. از حضرت احکام و اسرار 
مى پرسید و مى گفت: «به روز قیام [نزد] ملک عّالم جّل جالله وسیلۀ نجاح و فالح من این 

است که روزى در دنیا خادم و مهارکش مرکب حضرت سلطان خود بوده ام.»
بنا بر مشهور چهار سال در نیشابور اقامت کردند؛ اقامتگاه حضرت مهبط ارواح مقّربان و 
مطاف مالئکه شد و این اقامت موجب برکت، بقاى شهر و اجابت دعا شد (حاکم نیشابورى، 

1375: 208 و 209).

محدثان و رجالیان اهل سنت و امام رضا(ع) 
حضور امام رضا(ع) در شهر بزرگ نیشابور و پس از آن در مرو و در جایگاه والیتعهدى 
باعث توجه هرچه بیشتر عام و خاص از حوزة بزرگ علمى تسنن به ایشان شد. ایرانیان 
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محب اهل  بیت(ع) از نزدیک با فرزند رسول خدا(ص) روبرو و از فیض وجودى اش بهره مند 
شدند. رفتار مشایخ حوزة علمى بزرگ اهل حدیث در نیشابور که امام(ع) را فرزند پیامبر(ص) 
به حساب آوردند سبب شد پیشوایان اهل حدیث براى روایت ها و سند روایى ایشان اعتبار 

خاصى قائل شوند. 
طوسى،  اسلم  محمد بن  چون  حدیث  اهل  بزرگان  نیشابور،  در  امام(ع)  حضور  هنگام 
بزرگوار  آن  برابر  در  رازى  ابوزرعه  و  یحیى  یحیى بن  راهویه،  اسحاق بن  حرب،  احمد بن 
و سند روایى اش تعظیم و تواضع کردند. ابن حنبل، عنایت ویژه اى به امام رضا(ع) داشت و 
سند روایى ایشان را فوق العاده خواند: اباصلت هروى از طریق امام رضا(ع) از پدرانش و از 
پیامبر(ص) نقل کرد: ایمان سخنى است که گفته شود، عملى است که انجام گیرد و معرفت 
خردهاست. وى افزود: این حدیث را در جلسۀ ابن حنبل خواندم و احمد گفت: اگر این 
اسناد بر دیوانه ها خوانده شود هشیار شوند (صدوق، 1404ق، ج1: 205؛ طوسى، 1414ق: 

36 و عطاردى، 1406ق، ج1: 262).
همچنین اباصلت گفت: 

همراه با على بن موسى(ع) که سوار بر مرکب بودند، وارد نیشابور شدیم. دانشمندان آن 
سامان چون یاسین بن نضر، احمد بن حرب، یحیى بن یحیى و شمارى از دانشمندان دیگر 
ما  براى  طاهرت  پدران  حق  به  گفتند:  و  گرفتند  را  مرکب  لجام  شتافتند؛  امام(ع)  به سوى 
حدیثى که از پدرت شنیده اى نقل کن! حضرت(ع) فرمودند: پدرم، بندة نیک خدا، موسى بن 
جعفر(ع)... از سرور عرب، على(ع) نقل نمود که از پیامبر(ص) پرسیدم: ایمان چیست؟ فرمودند: 
شناخت قلبى، اعتراف زبانى و عمل به واجبات. احمد حنبل گفت: اگر این نمونۀ سند 
ندارد!  سند  نیکویى  جز  عیبى  حدیث  این  شود!  هشیار  شود،  خوانده  دیوانه  بر  روایى 

(قندوزى حذفى، 1416ق، ج3: 124؛ عطاردى، 1406ق، ج1: 262).

در ارتباط با مدت حضور امام(ع) در نیشابور، اقوال مختلفى بیان شده است؛ درحالى که 
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حاکم، آن را چهار سال دانسته است، دیگران از حضورى محدود یاد کرده اند. برخى گفته  اند 
امام(ع) پس از اقامت چند روزه از آن شهر به قصد مرو خارج شدند. سایبانى بر سر حضرت 
همراه  طوسى  اسلم  محمد بن  و  رازى  ابوزرعه  حافظان  نبود.  پیدا  پشتش  که  داشت  قرار 
انبوهى از طالبان علم و حدیث راه ایشان را گرفتند و با زارى و تضرع خواستند تا چهرة 
کنند.  روایت  حدیثى  برایشان  پدرانشان  از  و  دهند  نشان  آنان  به  را  مبارکشان  و  شریف 
پس مرکب را نگه داشتند و از خدمتکاران خواستند تا ستار را کنار زنند. با دیدن صورت 
مبارکشان چشم آن جمعیت روشن شد؛ دستار بر شانه شان آویزان بود؛ برخى مردم فریادزن 
و گریان و بعضى دیگر خود را بر خاك مى انداختند و پاى مرکبشان را مى بوسیدند؛ داد و 
شیون باال گرفت، پس عالمان فریاد کردند: هان مردم گوش فرا دهید! حضرت در پاسخ 
به درخواست آن عالمان، سلسلۀ سندشان از طریق پدران خود را تا امام على(ع) و ایشان از 
قول صاحب رسالت(ص) و از قول جبرئیل و خدا حدیث «َکِلَمُة إَال اِله ِاالَّ اّهللاُ ِحْصِنِی...» بر مردم 
خواندند و سپس چهره در ستار و حرکت کردند. نویسندگان بیش از 20 هزار بودند. در 
جاى دیگر از قول اباصلت آمده است که گفت: احمد بن حرب، یحیى بن یحیى، اسحاق بن 
راهویه و گروهى از عالمان همین درخواست را داشتند که حضرت برایشان حدیث فوق 
را نقل کردند و در جایى هم ذکر شده که وقتى کاروان حرکت کرد امام(ع) افزودند: توحید، 
شرط هایى دارد و من و اقرار به امامت من براى مسلمانان از شرط هایش است (صدوق، 
1404ق، ج2: 144؛ قندوزى حذفى، 1416ق، ج3: 122؛ حسینى میالنى، 1426ق، ج10: 68 

و همان، 1425ق، ج1: 23). 
در گزارش حاکم، تنها سخن از استقبال و آمادگى چند هزار قلم و دوات براى نگاشتن 

افاضات امام(ع) آمده است (1375: 212).
همچنین دربارة علم و شخصیت امام رضا(ع) گفته اند: او در جایگاهى از دین و دانش قرار 
داشت که در سن 20 و اندى سال در مسجدالنبى فتوا مى داد (جوینى، 1400ق، ج2: 199؛ 
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ابن دمیاطى، 1417ق، ج4: 135).
داناترین مردم روزگار، فقیه ترین و بزرگ ترین آنان بود. دانشمندان اسالم مطالب بسیارى 
در ابواب مختلف از او گرفته و در تألیف خود آورده اند. ابراهیم صولى گفت: ندیدم از امام 
رضا(ع) چیزى سؤال شود مگر آنکه آن را بداند. در دورانش کسى را آگاه تر از وى به آنچه 
تا آن زمان اتفاق افتاده بود، ندیدم. در هر مسئله اى که مأمون او را مى آزمود جواب هایى 
برایش  فضل  در  بگوید  کس  هر  افزود:  همچنین  بود.  قرآن  از  برگرفته  همه اش  که  مى داد 
مانندى دیده، دروغ گفته است. رجاء بن ابى ضحاك که به فرمان مأمون براى جلب حضرت 
همراهش بود،  گفت: در هیچ آبادى فرود نمى آمد مگر آنکه مردم سراغ حضرت مى آمدند، 
دربارة معارف دینى از او مى پرسیدند و او هم پاسخ مى داد. برایشان از طریق پدر و اجدادش 
از على(ع) و از رسول خدا(ص) بسیار نقل مى کرد. رجاء افزود: هنگامى که بر مأمون وارد شدم 
از من در خصوص رخدادهاى مسیر پرسید و وقتى خبر دادم، گفت: او برترین و آگاه ترین 

مردم روى زمین است (مجلسى، 1403ق، ج49: 95؛ امین، بى تا، ج1: 101 و ج2: 14).
امام(ع) ذکر  از  سجستانى و ترمذى روایت هایى  قزوینى، ابوداوود  حنبل، ابن ماجه  احمد 
کرده اند (ذهبى، 1413ق، ج6: 270؛ عسقالنى، 1404ق، ج7: 340 ـ 338؛ حسینى میالنى، 

1425ق، ج1: 23).
ابن ماجه که امام رضا(ع) را سرور بنى هاشم مى دانست، از طریق اباصلت چنین روایت کرده 
است: ... ثنا علی بن موسی الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن علی بن احلسني، عن أبيه، 
عن علی بن ابی طالب، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «االميان معرفة بالقلب و قول باللسان و عمل 

مى دانست  مریض  سالمت  موجب  را  سند  این  اباصلت  که  است  افزوده  سپس  باألركان.»1 
(بى تا، ج1: 26).

1. ایمان، شناخت قلب، سخن با زبان و عمل به واجبات است. ـ اگر این سند بر دیوانه خوانده شود هشیار شود. ـ اسناد این روایت 
به دلیل اتفاق بر ضعف اباصلت ضعیف است. این خبر در بسیارى از جوامع روایى فریقین آمده است. ابن ماجه، اباصلت را مجروح و 

در نتیجه، این روایت را ضعیف دیده است (به عنوان نمونه رك: بیهقى، 1410ق، ج 1: 49 ـ 48).
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ابن حبان نیز پس از نقل جریان شربت مسموم توسط مأمون که بالفاصله سبب شهادت 
امام(ع) شد؛ نوشته است:

مقبرة حضرت در سناباد، بیرون نوقان در کنار قبر هارون الرشید قرار دارد که مشهور 
و مزار است. نوبت هاى متعدد آن را زیارت کردم و هنگام اقامت در توس هیچ مشکلى 
برایم پیش نیامد مگر آنکه قبر على بن موسى الرضا(صلوات اهللا على جده و علیه) را زیارت نموده و از 
خدا رفع مشکل را درخواست نمودم، پس اجابت و سختى آن از من برطرف شد و این 
مسئله اى است که مکرر تجربه کرده و نتیجه گرفته ام؛ خداوند ما را با محبت مصطفى و 

تمامى خاندانش بمیراند (1393ق، ج8: 456).
به  مى آید،  به  حساب  رجال  منابع  ازجمله  که  نیشابور  تاریخ  کتاب  در  نیشابورى  حاکم 
 تفصیل و مکرر از امام رضا(ع) یاد و ستایش هاى فراوان کرده است. اصل این اثر که نوشتۀ 
مفصلى بوده، اینک در دست نیست و اکنون تنها گزیده اى از آن وجود دارد که توسط خلیفه 
نیشابورى روایت شده است. خلیفه از چگونگى گزینش خود چیزى نگفته، اما طبق شواهد، 
این گزیده برآیند دیدگاه هاى حاکم ازجمله درباره امام(ع) است که در ادامه به  تفصیل مى آید.
حاکم از ابوبکر محمد بن مؤمل نقل کرده است که گفت: همراه امام اهل حدیث، ابن خزیمه و 
باجناقش، ابوعلى ثقفى و گروه بسیارى از مشایخ به قصد زیارت على بن موسى(ع) در توس خارج
شدیم. ابن خزیمه در برابر آن بقعه به گونه اى تعظیم، تواضع و زارى نشان داد که تعجب 
ج7:  عسقالنى، 1404ق،  ج6: 270؛  ذهبى، 1413ق،  ج2: 198؛  کردیم (جوینى، 1400ق، 

340 ـ 338 و حسینى میالنى، 1425ق، ج1: 23).
ذهبى، امام(ع) را چنین معرفى کرده است:

امام ابوالحسن على الرضا(ع) از پدر، عموهایش و ... حدیث شنید و در جایگاه برترى از 
علم، دین و سیادت بود؛ گفته شد در روزگار مالک و در جوانى فتوا مى داد؛ مأمون او را به 
خراسان خواند؛ وى را بسیار تعظیم و به عنوان ولیعهدش تعیین کرد که با مخالفت خاندانش 
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مواجه شد. زود از دنیا رفت و ضعفایى چون اباصلت و طائى از او روایت کردند؛ گفته شده 
ابن حنبل و امیر خالد ذهلى و ... هم از او روایت کردند. طرق روایى اش کمتر صحیح است. 
عظیم الشأن و شایستۀ خالفت بود، ولى بر او دروغ بسته اند. رافضیان درباره اش دروغ گفته 

و با ناروا او را ستوده اند (1413ق، ج9: 392 ـ 387 و 1407ق، ج14: 269). 
ابن حجر هیثمى، امام رضا(ع) را پرآوازه ترین و ارجمندترین بنى هاشم در روزگارش شمرد؛ 
لذا مأمون او را در موقعیت خواص خود قرار داد؛ دخترش را به او داد و در امر خالفتش 
شریک کرد. وى سپس به  تفصیل از برخى کرامت هاى امام(ع) و استقبال بزرگان نیشابور چون 
ابوزرعه رازى، محمد بن اسلم طوسى و طالب از امام(ع) یاد کرده است. حضرت حدیث «إَال 
اِله ِاالَّ اّهللاُ ِحْصِنِی...» را با سند ویژة اهل  بیت(ع) براى مردم خواندند که بالغ بر 20 هزار کاتب 

مى نوشتند. وى همچنین حدیث «اْإلِميَاُن َمْعِرَفٌة بِاْلَقْلِب...» را از قول امام(ع) یاد کرده و افزوده 
است: احمد حنبل این سند را موجب هشیارى مجنون دانسته است (1420ق: 309).

تفصیل گزارش هاى حاکم نیشابورى از امام رضا(ع)
حـوزة علمیـۀ نیشـابور، بزرگ تریـن و باسـابقه ترین حـوزة اهـل سـنت در  بى گمـان 
شـرق اسـالمى اسـت و عمـوم بـزرگان حدیث و رجـال اهل سـنت در این سـامان تربیت 
یافته انـد. حضـور بسـیارى از بـزرگان و اقامـت آنـان در این حـوزه چـون عبداهللا بن احمد 
حنبـل، بخـارى و مسـلم از جایـگاه برتـر ایـن حـوزه در ارتباط بـا دانش حدیث و سـنت 
حکایـت دارد. رفتـار بـزرگان ایـن حـوزه کـه احیانـًا امیرالمؤمنیـن فـى الحدیـث خوانـده 
شـده اند (زقـزوق و دیگـران، 1424ق: 162) و از اسـتادان بخـارى، مسـلم و دیگر محدثان 
بوده انـد چـون اسـحاق راهویـه، محمد بـن اسـلم طوسـى، محمد بـن رافع، یحیى بـن یحیى 
نیشـابورى، احمد بـن حـرب، ابوزرعـه رازى و اهتمام بى مانندشـان به سـخن و شـخصیت 
امـام رضـا(ع) از جایـگاه رفیـع ایـن امـام و اهل بیـت(ع) در شـریعت اسـالم و معرفـى خـط 
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صحیـح پیشـوایى دینـى حکایـت دارد کـه بـه ایـن ترتیـب حجـت بـراى پیروان سـنت و 
حدیـث و سـلف صالـح تمـام خواهـد شـد. حاکـم، در تاریـخ نیشـابور از اهتمـام عمـوم 
ایرانیـان بـه امـام رضا(ع) هنـگام حضور در نیشـابور یا پـس از آن گزارش کرده اسـت. این 

گزارش هـاى متنـوع در چنـد محـور قابـل ذکـر و تحلیل اسـت:

1. والدت امام(ع) و حرکت به سوى خراسان
حاکم، با اوصاف و القاب خاصى از امام(ع) چنین یاد کرده است:

چون سلطان اوليا، برهان اتقيا، وارث علوم املرسلني، مهبط اسرار رّب العاملني، وىل اّهللا، صفى 

اّهللا، فلذة كبد رسول اّهللا، غوث االّمه و كشف الغّمة يوم االخذ بالنواص و اضطرار املذنبني اىل 

اخلالص المتحان االعمال مبوازين االخالص حني البحاث و االستبثاث يوم البعث ـ كما وعد 

ىف املواقف الثالث: ... سلطان املقّربني يوم احلشر و اجلزا االمام ابو احلسن على بن موسی الرضا، 

صلوة اّهللا و سالمه على رسول اّهللا و على آله االئمة املعصومني و اتباعهم امجعني اىل يوم الدين 

در مدينه در شهور مثان و اربعني و مائة نور مقدس ايشان ظهور يافت و در شهور اربع و تسعني 

و مائة، به بصره، به درس حدیث و نشر علم به نصرت دین، آفتاب هدایت ایشان بر امت 
تافت و به تدوین نسخۀ مبارك صحیفه تقویت مّلت حنیفه فرمودند، پس به مقتضاى قضاى 

ازل و حکم مبرم قدیم لم یزل به صوب خراسان عزیمت نمودند (1375: 207).

2. ورود امام(ع) به نیشابور
ابوعبداهللا حاکم گفته است: ابوالحسن رضا، امام شهید در سال 200 وارد نیشابور شد و 
پس از چندى اقامت در نیشابور به درخواست مأمون راهى مرو شد. مدتى در آنجا بود و 

در 203ق. با 49 سال و شش ماه در سناباد طوس شهید شد.
او نوشته است:
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 سلطان اولیا برهان اتقیا ... میراث بر دانش پیامبران، فرود آمد نگاه الهام پروردگار جهان، 
ولى خداوند، برگزیده او، پارة جگر رسول خداى، پناهگاه اّمت و اندوه زاى خاطرها، در 
روز رستاخیز و درماندگى گناهکاران از براى رهایى و آزمون و سنجش اعمال به سنجۀ 
اخالص، هنگام انگیزش و جستجو از رازها، آن گونه که خود وعده فرمود که در سه موقف: 
...بساط شفاعت و بخشندگى بگسترد، آن سلطان مقّربان حق در روز پاداش امام ابوالحسن 

على بن موسى (ع) ... (همان: 91 و 247).
روز  کند،  زیارت  سرایم،  دورى  با  مرا،  کو  هر  گفت:  «رضا(رضى اهللا عنه)  مى افزاید:  حاکم   
رستاخیز در سه جایگاه او را درمى یابم و از هول هاى رستاخیز مى رهانم. آنگاه که نامه هاى 
اعمال از چپ و راست فراز آیند و به هنگام گذر از صراط و در برابر میزان»1 (همان: 238).

3. استقبال بزرگان حوزة نیشابور از امام(ع)
حاکم، استقبال از امام(ع) را به گونه ا ى زائدالوصف چنین گزارش کرده است: 

و در سنة مأتني من اهلجرة نیشابور به مقدم حضرت ایشان روضات جنان شد و چون 
بشارت سطوات شعشعۀ اشعۀ آن نور بر قطر نیشابور میان سّکان شهر مشهور شد قطب 
األنام، كهف العلما، برهان املجتهدين این محب محبوب حقیقى نه مجازى شیخ ابویعقوب 

اسحاق راهویه مروزى قّدس سّره، شیخ شهر و مقدم ارباب کشف و والیت بود در کبر سن 
آن شیخ مسن، زین منن به اقدام بر اشغال اقدام نمود به تأیید توفیق غیبیه تا قریۀ مؤیدیه 

با چند هزار صدیق رفیق در پى پیشوا رفتند.
و نقل است که حضرت سلطان، صلواة اّهللا على رسول اّهللا و على آله، در حمّفه بر ناقه عضباء 
خود سوار بودند و قدوه اهل انس و ایناس شیخ محمد بن اسلم طوسى را، قّدس سّره، در 
محّفه دیگر اجالس فرموده بودند ـ فایده، قبر این دو بزرگوار، در نیشابور، بر کنارة خندق 

1. این روایت نیز در منابع متعدد فریقین وارد شده است ازجمله: صدوق، 1404ق، ج2: 285؛ عطاردى، 1406ق، ج1: 145.
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شادیاخ بر طرف راه روضه تالجرد، در بناى یک صفه قوى به هم قریب است ـ و آن اسوه 
احرار کمر بندگى بسته و به  حکم من اغّربت قدماه ىف سبيل اهللا حّرمه اهللا تعاىل على الّنار 
دامن تا تتمۀ ساق برکشیده و شربت وعدة کمال قربت چشیده زمام خطام مرکب حضرت 
امام اولیاء ملک عّالم بر دوش احترام گرفته و نقل است که متوجه به آن [قدوه] ابرار، 
ذّره وار، در هواء والء از ورا قهقرى، به شهر باز آمد. استفادة احکام و استکشاف اسرار 
مى کرد و به زبان فصیح و عبارت صریح مى گفت که «به روز قیام [نزد] ملک عّالم جّل 
جالله وسیلۀ نجاح و وسیلۀ فالح من این است که روزى در دنیا خادم و مهارکش مرکب 

حضرت سلطان خود بوده ام.»
به  است،  شمرده  نیشابور  افتخارهاى  از  و  مشهور  را  امام(ع)  از  استقبال  ماجراى  وى 
این صورت که در پاى منبر امام(ع) چند هزار ادوات و قلم اعیان امم براى نگارش افادات 

ایشان به کار آمد. 
او افزوده است: «حضرت سلطان این حدیث معنعن از آباء اولیاء اصفیاء خود تا حضرت 
خواجه کائنات، صلوة اهللا و سالمه عليهم و على آهلم االئمة املعصومني امجعني اىل يوم الدين، روایت 

َفَقُة َعَلى َخْلِق اَهللاِ»1 (همان:212). فرمودند که «التَّْعِظيُم َألْمِر اهللاَِّ َوالشَّ

4. کرامت ها و برکت هاى وجود امام(ع) در نیشابور
حاکم، از برخى کرامت هاى بى مانند امام(ع) طى مدت حضور در نیشابور به قرار زیر یاد 

کرده است:

اقامتگاه پربرکت
او گفته است:

1. تعظیم به فرمان الهى و مهربانى نسبت به خلق خدا.
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 امام(ع) در محلۀ فز مقام اختیار کردند. بنا بر مشهور چهار سال در نیشابور توّطن فرمودند 
و العلم عند اّهللا و آن آستانۀ منزل مبارك ـ که مهبط ارواح مقّربین و مطاف مالیکه علیین 
بود ـ مانده. بقاى آن شهر [و] مآل اوليا و مالذ اصفيا و محل اجابت دعا و اشراف آن شهر 
بود و خّدام آن آستانۀ والیت مرتب و به انواع اعزاز و اکرام موظف مى بودند (همان: 208).

رونق  گرفتن حمام سلطان
خراب  حمامى  بازسازى  پایان  از  پس  که  است  آن  امام(ع)  حضور  برکت هاى  ازجمله 
توسط مردم در آن محله، بدون هزینه و تالش، آب در قنات بایر روان شد. حاکم مى افزاید: 
«حضرت سلطان، صلوة اهللا على رسول اهللا و على آله االئمة املعصومني امجعني، به آن حمام درآمدند 
و به شرف انتساب به حضرت ایشان متبرك شد و آن حمام به نام مبارك ایشان شرف اضافه 
یافت، «حمام سلطان» گفتندى.» حاکم، از وجود آن حمام و تبرك  جستن خلق تا قرن چهارم 

گفته است (همان: 209).

کاشتن بادام و بارآورى زودهنگام آن و سرنوشت بدکاران
کرامت دیگر، غرس بادامى به امر امام(ع) است که در همان تابستان بار بسیار آورد و برگ، 
شکوفه، پوست و میوه اش سبب برگ و نوا و صحت و شفاى مرضى بود. حاکم مى افزاید: 

سال ها پس از آن ایام، حاکم نادان و ستمگرى قصد کرد با قطع درخت بادام در آنجا 
قصرى بنا کند. عمارت تمام نشده بود که آن ظالم، معمار، نجار و دیگر عوامل در زمانى 
اندك مردند. بعد از چند سال حاکم ظالم دیگرى همان قصد را کرد. به او ماجرا را یادآور 
شدند. او هم جدى نگرفت. بن آن درخت را که در زمین بود درآورد. باز هم وى و همۀ 

اقوامش قبل از پایان عمارت در مدتى کوتاه هالك گشتند (همان).
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تعلیم و تربیت
از دیگر کرامت هاى حضور حضرت در نیشابور آن است که، توانگرى، امام(ع) را دعوت 
به مهمانى کرد و مطابق معمول بزرگان مهمان را در بلندى صدر جلسه و دیگران را در 
کنار مى نشاندند. چون امام(ع) وارد شدند، به تشریفات رایج توجه نکردند و در کنار جلسه 

نشستند، عادت و رسم جلسه ها عوض شد. حاکم گوید:
حضرت سلطان به متکا و نمارق مصفوفه پیشان صفه التفات نفرمودند و کنار صفه به 
شرف ذیل خلعت والیت حضرت ایشان شرف یافت. از آن حین تا قیام قیامت، در این دیار 
و سایر اقطار، کناره هاى صفه ها صدر صدور و منازل افاضل شد و به تبعیت آن یک بقعه، 

سایر بقاع ـ که آن نام داشت ـ دولت آن مکرمت و تعزز برداشت (همان: 210).

تعیین قبله
یکى از مفاخر نیشابور تعیین جهت قبله توسط امام(ع) است؛ نوشته اند: 

روزى حضرت سلطان، صلوة اهللا و سالمه على رسول اهللا و على آله املعصومني، در مجلسى 
به نماز قصد فرمودند. کسى سؤال کرد که «محراب بر موضع قبله مستقیم هست؟» دست 
آن کس گرفتند و به انگشت مبارك اشارت فرمودند. باب کعبه در مواجهه نموده شد و آن 
محل تا [این] غایت متعین است بر طرف قبله شارع عام [که] از امام قهندز مى گذرد واقع 

است (حاکم نیشابوري، 1375: 210).

5.  امام رضا(ع) و زیارت
گزارش هاى حاکم در این ارتباط متفاوت و در چند محور قابل ذکر است:

دارند؛  حکایت  امر  این  به  سفارش  و  امامان(ع)  قبور  زیارت  اهمیت  از  گزارش ها  برخى 
حاکم، روایت کرده است: «قال علی بن موسی الرضا(ع): "التشد الرحال الی شيئ من القبور اال الی 
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قبورنا»1 (جوینى، 1400ق، ج2: 218).
ابوعبداهللا حاکم، سفارش معصومان(ع) به زیارت قبر امام رضا(ع) در خراسان را نیز نقل کرده 
است. وى آورده است که پیامبر(ص) فرمودند: پارة وجودم به زودى در خراسان دفن مى شود. هیچ 
مؤمنى او را زیارت نکند مگر اینکه خداوند بهشت را بر او واجب و بدنش را بر آتش حرام کند. 
حاکم با سندش روایت نمود: الف. قال رسول اهللا(ص): «ستدفن بضعة منی بأرض خراسان ال يزورها
مؤمن إال أوجب اهللا له اجلنة و حرم جسده على النار.»2 ب. روایت دیگرى که حاکم از طریق خود 

نقل کرده، چنین است: 
مسعت وارث علم األنبياء أبا جعفر حممد بن علی ابن احلسني بن علی بن ابی طالب يقول: 

حدثنی سيد العابدين علی بن احلسني، عن سيد الشهداء احلسني بن علی، عن سيد األوصياء علی 

بن ابی طالب(ع) قال: قال رسول اهللا(ص): ستدفن بضعة منی بأرض خراسان، ما زارها مكروب إال 

نفس اهللا كربتهوال مذنب إال غفر اهللا ذنوبه۳ (جوينی،۱۴۰۰ق، ج۲: ۱۹۰ـ۱۸۹).

ابوعبداهللا نيشابوری از امام کاظم(ع) در سفارش به قرب فرزندش و اينکه ثواب ۷۰ حج و ... دارد هم 

ياد کرده است (جوينی، ۱۴۰۰ق، ج۲: ۱۹۴).

از امام هادی(ع) نيز مهني سفارش و آداب زيارت را نقل کرده است: 

صقر بن دلف قال: مسعت علی بن حممد بن علی الرضا يقول: من كانت له إىل اهللا حاجة فليزر 

قرب جدی الرضا بطوس و هو على غسل و ليصل عند رأسه ركعتني و يسأل اهللا تعاىل حاجته 

فی قنوته فإنه يستجاب له ما مل يسأله فی مأمث أو قطيعة رحم. و إن موضع قربه لبقعة من بقاع 

1. به قصد هیچ قبرى جز قبور ما نباید حرکت کرد.
2. به زودى پارة وجودم در خراسان دفن مى شود، هیچ مؤمنى او را زیارت نکند مگر آنکه خداوند بهشت را بر او واجب و جسدش 

را بر آتش حرام گرداند. 
این حدیث در منابع مختلف حدیثى آمده است ازجمله نک: صدوق، 1404ق، ج2: 286؛ مجلسى، 1403ق، ج99 : 30.

3. از وارث علم پیامبران(ع) ابوجعفر محمد بن على ... شنیدم که گوید: سید عابدان على بن حسین(ع) برایم روایت نمود از سید 
شهیدان حسین بن على(ع) و او از سرور اوصیا على بن ابى طالب(ع) که پیامبر(ص) فرمودند: به زودى پارة وجودم در خراسان 
دفن مى شود، هیچ صاحب اندوهى آن را زیارت نکند، مگر آنکه خداوند اندوهش را ببرد و هیچ گناهکارى زیارتش 

نکند، مگر آنکه خداوند گناهش را بیامرزد.
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اجلنة، ال يزورها مؤمن إال أعتقه اهللا من النار و أدخله دار القرار1 (همان: 193).

ابوعبداهللا حاکم نقل کرده است که خود امام(ع) نیز از شهادت و محل دفن خود و اینکه هر 
کس به زیارتش آید گرفتار نخواهد شد یا خواب برخى افراد با حضور امام(ع) تأویل شده 

و گفته است (همان:191 به بعد).
بعضى گزارش هاى حاکم نیشابورى از اهتمام حضرت به زیارت برخى امامزادگان(ع) چون 

رفتن به زیارت امامزاده محروق(ع) در کنار ستایش هاى حاکم از عترت نیز از مشروعیت 
امر زیارت حکایت دارد. 

حضور  بسیارى  هاشمیان  و  سادات  نیشابور،  ازجمله  و  خراسان  ناحیۀ  در  است  گفتنى 
یافتند و اندیشۀ تشیع را با خود به این ناحیه آوردند. همین امر آشنایى و عالقه مندى ایرانیان 

با تشیع را به دنبال داشت. حاکم گفته است: 
از مفاخر نیشابور دیگر آنکه حضرت سلطان، صلوة اهللا و سالمه على رسول اهللا و على آله االمية 
املعصومني و سّلم، روزى فرمودند عبارتى که فى الجمله حکایت آن این است که «مخدوم ما اینجا 
مدفون است به زیارت ایشان رویم.» و به روضۀ سلطان محمد محروق، در تالجرد، تشریف 
آوردند... و حال آنکه سلطان محمد محروق در مرتبۀ نسب با والد حضرت سلطان، صلوة اهللا 
و سالمه على رسول اهللا و على مجيع آله األئمة املعصومني، مساوات دارند. بیان هر دو نسب چنین 

ثابت و محقق است: االمام موسى بن االمام جعفر بن االمام حممد بن االمام زين العابدين على بن 
االمام امرياملؤمنني ابوعبداّهللا احلسني بن امرياملؤمنني و يعسوب املسلمني كّرم اّهللا وجههم و نسب 

دوم: االمام حممد بن االمام حممد بن االمام زيد بن االمام زين العابدين على بن االمام امرياملؤمنني 

اىب عبداّهللا احلسني بن امرياملؤمنني و يعسوب املسلمني كّرم اّهللا وجههم (1375: 211).

1. صقربن دلف گفت: از امام هادى(ع) شنیدم که گوید: هر کس نزد خدا حاجتى دارد پس غسل کند و به زیارت قبر جدم 
على بن موسى(ع) برود و نزد سر حضرت دو رکعت نماز خواند و در قنوتش از خدا حاجت خواهد؛ قطعًا اگر درخواستش 
جز در باب گناه یا قطع رحم باشد مستجاب شود. همانا آرامگاهش بقعه اى از بقاع بهشت باشد که هیچ مؤمنى آن را 

زیارت نکند مگر آنکه خدا او را از آتش آزاد و به بهشت وارد گرداند.
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بعضى از گزارش هاى حاکم از اهتمام مشایخ اهل حدیث و سنت به زیارت امام(ع) و قصد قبر 
وى و آثار این اهتمام مى گوید که همۀ این امور از مشروعیت زیارت قبر امامان(ع) و برکت هاى 
این زیارت ها حکایت دارد. گاهى از تجربۀ خودش و گاهى از تجارب دیگران در رفع نیاز 
و اهتمام به زیارت امام(ع) یاد کرده است. بعضى گزارش ها چنین است: حاکم نیشابورى از 
ابوبکر محمد بن مؤمل نقل کرده است که گفت: همراه امام اهل حدیث، ابن خزیمه، باجناقش، 
خارج  توس  در  موسى(ع)  على بن  زیارت  قصد  به  مشایخ  از  بسیارى  گروه  و  ثقفى  ابوعلى 
شدیم. ابن خزیمه در برابر آن بقعه به گونه اى تعظیم، تواضع و زارى نشان داد که تعجب کردیم 

(عسقالنى، 1404ق، ج7: 338).
محمد بن على بن سهل هم گفت: امر مهم دینى یا دنیایى برایم پیش نیامد که به سبب آن 
قبر امام رضا(ع) را زیارت نموده و در آنجا دعا کنم، جز آنکه درخواستم اجابت شود. این را 

تجربه نموده ام (رك: جوینى،1400ق، ج2: 220).
ابوعبداهللا حاکم گفت: 

خداوند بهترین کرامت این تربت را به من نشان داد. گرفتار نقرس بودم به گونه اى که 
جز با زحمت نمى توانستم حرکت کنم. خارج شدم؛ زیارت کردم و با پاپوشى از کرباس 
به نوقان بازگشتم. صبح فردا در نوقان بودم و مالحظه کردم که آن درد از من رفته است و 

سالم به نیشابور برگشتم (همان).
حاکم از شفا یافتن زید فارسى با زیارت قبر امام(ع) و دعا در آنجا چنین گفته است: 

زید فارسى مى گوید: دو سال در مرورود گرفتار نقرس بودم به گونه اى که نمى توانستم بایستم 
و نماز را ایستاده بخوانم. در خواب دیدم که مى گویند چرا به زیارت قبر رضا(ع) نمى روى تا پایت 
را به قبرش بمالى و در آنجا خداى متعال را بخوانى تا مشکل تو رفع شود؟ مرکبى تهیه نمودم 
و به طوس آمدم و پایم را به قبر مالیدم و خداى باعزت و جاللت را خواندم. پس آن نقرس و 

درد رفع شد و اکنون دو سال است که دیگر گرفتار نیستم (همان: 219).
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حاکم گفت و گویى از ابونواس با امام رضا(ع) نقل کرده است که اشعار زیر را در مدح 
امام(ع) خواند و ایشان به او صله دادند. اشعار چنین است:

مطهــرون نقيــات ثيـــابهم           جتــری الصالة عليهـم أينا ذكروا

من مل يكن علويا حني تنسبه           فمـــا له فــی قدمي الدهر مفتخر

ــا بدا خـلقا فأتقنه           صفــاكم و اصطفــاكم أيها البشر و اهللا ملــ
و أنتم املأل األعلـى و عندكم           علم الكتاب و ما جاءت به السور 1

ابوعبداهللا سپس افزوده است: 
این فضل نسب امام على بن  موسى الرضا(ع) فرزند مصطفى(ص) و این مذهب اهل سنت و 
جماعت و اجماع علماى حجاز است و هر کس با این سخن مخالف باشد با کتاب خدا 
و سنت، مخالفت و با حق، دشمنى نموده و بر سروران بهشت و اوالدشان تا قیامت اظهار 

تعصب نموده است (همان: 202).
حاکم جز این، موارد متعدد دیگرى از بزرگوارى ایشان بر اساس آیات قرآن یا اینکه امام 
رضا(ع) در برابر بدخواهان در دربار و در حضور مأمون ایستاد، نماز باران خواند و ... را 
هم آورده است2 (رك: ابن حمزه طوسى، 1412ق: 483-481؛ جوینى، 1400ق، ج2: 203 

به بعد).

1. امامان اهل بیت(ع) پاك و پاکیزه اند و هرگاه نام آنان برده مى شود، بر آنان درود و سالم فرستاده مى شود. هر آن کس که 
علوى نبوده و منسوب به خاندان على(ع) نباشد، داراى بزرگى و عظمت نخواهد بود. چون خداوند، مخلوقات را آفرید، 
شما را از هر عیب و نقص پاك کرد و شما را از تمام مخلوقاتش برگزید. شما اهل بیت(ع) از عالم قدس و ملکوتید و 

دانش تمام قرآن و سوره هاى قرآن نزد شما است.
2. گفتنى است اهتمام به زیارت امام رضا(ع) محدود به موارد فوق و نقل حاکم نیست. از سوى بعضى زمامداران یا دانشمندان 

بزرگ دیگر تسنن چون ابومنصور بن عبدالرزاق، سلطان محمود غزنوى، ابوالفضل محمد بن حسین بیهقى، منتجب الدین جوینى و 
امام محمد غزالى نیز همین رفتار نقل شده است (رك: جعفریان، 1378، دفتر پنجم: 227 به بعد).
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بررسى و تحلیل
1. طهارت و عصمت امامان(ع)

مسئلۀ طهارت و صداقت، از خصلت هاى برتر و صفات ضرورى براى پیشوایى دینى است؛ 
امرى که در امامان اهل  بیت(ع) به نحو کامل ترى وجود داشته است، اما دورافتادگان از مکتب 
امامت با وجود نیافتن هرگونه آلودگى و لغزش از امامان(ع) کمتر بدان اعتراف کرده اند. ایشان که 
در بستر فکرى متفاوتى زیسته و پاره اى اندیشه ها را از قبل پذیرفته اند، در برابر برخى روایت هاى 
امام(ع) را منقول از امامان(ع) که با باورهاى پیشین آنان هماهنگ نمى نماید گاهى اوقات خودِ 

تخطئه کرده اند و گاهى تقصیر را به گردن راویان و طرق نقل از ایشان انداخته اند. به عنوان نمونه، 
ابن حبان با آنکه در پاره اى موارد از تجارب موفقش در زیارت بارگاه امام رضا(ع) یاد مى کند، در 

جاى دیگر حضرت را به نقل برخى مطالب خطا و پندارى متهم مى سازد (بى تا، ج2: 106).
در برابر این برخورد، برخى رجالیان تسنن، امام(ع) را تبرئه کرده و مى گویند: تقصیر در 
ارتباط با نقل هایى که ابن حبان خطا دیده و متوجه راویان وى چون اباصلت و طایى است 

(ذهبى، 1413ق، ج9: 392 ـ 387، ج13: 11 و 1407ق، ج14: 269).
در این میان، رفتار محدثان بزرگ نیشابور به ویژه حاکم از وجود باور به طهارت و وثاقت 
حاکم  کالم  در  «معصومین»  و  «طاهرین»  مکرر  تعابیر  دارد.  حکایت  ائمه(ع)  به  نسبت  آنان 
در این جهت بسیار قابل توجه است. این در حالى است که بعضى متأخران مدعى اند اهل 
سنت بر نفى عصمت حتى از خلفا و افاضل مسلمانان ادعاى اتفاق نظر دارند (رك: غزالى، 

1417ق: 168؛ ابن تیمیه، 1406ق،ج3: 374؛ ج6: 434، 435 و 451). 

2.  امامان(ع) و نقل از رسول خدا(ص)
در گزارش هاى حاکم، سخن از اهتمام خاص مشایخ نیشابور به سخن امام(ع) و درخواست 
نقل آنچه از پدران خود شنیده اند و اینکه حضرت به نقل حدیث «معنعن» از آنان(ع) پرداخته، 
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آمده است. باید گفت رخدادهاى پس از رحلت رسول اهللا(ص) گام به گام، اهل  بیت(ع) را از 
در  که  به گونه اى  کرد؛  فراهم  را  آنان  فراموشى  و  انزوا  اسباب  و  دور  خود  واقعى  جایگاه 
واقع  انکار  و  تردید  مورد  پیامبر(ص)  سنت  با  گفتارشان  و  رفتار  انطباق  و  هماهنگى  ادامۀ 
شدند و احیانًا سیرة دیگران بر میراث بى مانند و اصیل ایشان ترجیح یافت. به عنوان مثال 
ابوبکر بن ابى عیاش، مسموعاتش از امام صادق(ع) را به این دلیل که نقل از پدرانش(ع) است 
نقل نمى کرد (عسقالنى، 1404ق، ج2: 87؛ معارف، 1389: 263) یا ابن تیمیه در ارتباط با 
سنت، زهرى را از ابوجعفر باقر(ع) داناتر شمرده و نوشته است: «به اتفاق اهل علم، زهرى به 
احادیث، احوال، اقوال و افعال پیامبر(ص) از معاصر خود ابوجعفر محمد بن على داناتر بود» 

(1406ق، ج2: 460 و470؛ ج4: 51 ـ 50 و ج5: 164). 
این در حالى است که امام باقر(ع) شکافندة علم معرفى شده اند (خزاز قمى، 1401ق: 243 

و ابن صباغ، 1422ق، ج2: 882).
سند  از  تجلیل  و  امام(ع)  سخن  شنیدن  به  نیشابور  مشایخ  اشتیاق  گزارش  وصف،  این  با 
اهل  پیشوایان  توسط  بیت(ع)  اهل   روایت هاى  بى مانند  اعتبار  و  مقبولیت  از  حضرت  روایى 
حدیث نیشابور حکایت دارد. از سوى دیگر، اینکه حضرت در چنین مواردى طریق خود 
در نقل را ذکر مى کنند ولى در بسیارى موارد طریقشان را نمى آورند، حاکى از آن است که 
امامان(ع) هنگام مواجهه با کسانى که ایشان و طریق دانش آنان(ع) را همانند دیگران مى دیدند ـ  
مانند اهل سنت نیشابور ـ طریق نقل را ذکر مى کردند، ولى هنگامى که با شیعیان مواجه بودند 
نیازى به ذکر طریق روایى خود نمى دیدند، زیرا ایشان به امانت و صداقت امامان(ع) اعتقاد 

داشتند (معارف، 1389: 263).

3. زیارت امام رضا(ع)
در بعضى منابع، اخبارى وارد شده و حاکى از آن است که پیامبر(ص) از نماز خواندن در 



فرهنگ رضوى120

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

قبرستان، زیارت کردن مقابر، مسجد ساختن بر قبور و گذاشتن چراغ بر آنها را ممنوع و 
مرتکبان را لعن کرده اند. به عنوان نمونه از ابن عباس نقل است که حضرت خانم هاى زائر 
قبر و کسانى که بر مقابر مسجد بسازند یا بر آن چراغ بگذارند را لعنت کرده اند (سجستانى، 

1410ق، ج2: 87؛ ابن ماجه، بى تا، ج1: 502).
 بدین لحاظ، برخى مدعیان سلفى گرى، زیارت قبور، نماز و دعا در قبرستان و بناى بر 
قبر را انکار نموده اند و آن را نامشروع دانسته اند. ابن قیم گوید: اگر دعا و نماز یا تبرك به آن 
فضیلت، سنت و مباح بود مهاجر، انصار و تابعان چنان مى کردند و این امر نقل شده بود 

(غریب، بى تا، ج1: 3).
ایشان اخبارى از قبیل آنچه توسط حاکم در ارتباط با اهمیت زیارت قبور آمده را ساختۀ 
رافضیان و شیطانى دانسته اند و ادعا کرده اند نماز و دعا در گورستان به گمان اینکه به اجابت 
نزدیک تر بوده، به اجماع مسلمانان ضاللت و حرام است. قصد سفر به طرف قبر و حتى 
مسجدى جز سه مسجد (مکه، مدینه و اقصى) و حتى براى عبادت، ممنوع و گناه است 

(ابن تیمیه، 1406ق، ج1: 474 و 483؛ ج2: 436، 439، 440 و ج3 : 451).
ایشان که وجود حرم براى اولیاى الهى و ازجمله امامان على و حسین(ع) را خالف شرع 
دانسته اند، گویند ساختن و بناى بر قبور، کار باطنى ها و آل بویه بوده که به قصد تخریب 
کار  همانند  مراقد  زیارت  است.  شده  پاشیده  شیعه  توسط  بذرش  و  دنبال  اسالمى  عقاید 
مشرکان و هندویان است، لذا ابن قیم، تخریب این مراقد را واجب تر از ویرانى مسجد ضرار 

مى داند (غریب، بى تا، ج1: 11، 44، 45، 59، 69 و 103).
ابن تیمیه، روایت هاى مربوط به جواز زیارت قبور یا حاکى از اجابت دعا با زیارت را 
دروغ، اشتباه یا بى ارزش دانسته و افزوده است: «چه بسا سبب اجابت دعا در هنگام زیارت 
قبور اضطرار و صداقت دعاکننده و شاید هم مجرد رحمت الهى به فرد، قضاى الهى ـ  نه 

به خاطر دعایش ـ  یا دالیل دیگر باشد» (1369ق، ج1: 320؛  غریب، بى تا، ج1: 86).
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در مقام تحلیل باید گفت 1. سخنان ابن تیمیه با رفتار بزرگان اهل حدیث ناسازگار است؛ 
این  با  اگر  و  باشد!  دعا  اجابت  مانع  باید  قبور  زائران  شرك آلود  رفتار  و  اخالص  عدم   .2
وجود، دعا و زیارت موجب اجابت شود، این امر اغراء به جهل و تأیید آن رفتار توسط 
شارع است؛ 3. نزول رحمت یا قضاى الهى تنها بر اساس حکمت و در چارچوب توحید 
خواهد بود که اگر امر زیارت قبور منافى توحید باشد دعا نباید اجابت شود؛ 4. آنچه از 
سخنان وى آشکار است اصرار بر انکار شواهد و دالیل زیارت است که آن را بدون برهان 

بر دالیلى نامعلوم معلق کرده است.
مطابق این رویکردها در دوره هاى مختلف ازجمله در دورة معاصر و به ویژه در سال هاى 
که  چیزى  است؛  افتاده  راه  مقدس  اماکن  به  تهاجم  و  مسلمانان  تکفیر  از  امواجى  اخیر، 
درست بر خالف رفتار مشایخ بزرگ اهل حدیث چون ابن خزیمه، ثقفى، ابن حبان و حاکم 
نیشابورى است. مطابق گزارش هاى حاکم، پیامبر(ص) و اوالد طاهرین ایشان به زیارت امام 
رضا(ع) سفارش کرده اند. لذا بزرگان اهل حدیث ازجمله ابن خزیمه نیشابورى از آن سامان 
به قصد زیارت امام رضا(ع) حرکت کرده اند و به گونه اى در برابر آن بقعه، تواضع، تعظیم 
با  و  کرده اند  تعجب  آن  از  حاضر  مختلف  گروه هاى  و  خاندان ها  که  داد  نشان  فروتنى  و 
مالحظۀ این رفتار از کسى چون ابن خزیمه پى به مشروعیت و فضل این زیارت  برده اند 

(جوینى خراسانى، 1400ق، ج2: 198).
همچنین حاکم از تجربه هاى خود و دانشمندان مختلف تسنن در زیارت مشهدالرضا و 

شفابخشى آن مکرر گزارش داده است.
با توجه به جایگاه ممتاز این دانشمندان که بعضًا امیرالمؤمنین فى الحدیث خوانده شده اند 
و رفتار حوزة نیشابور در ارتباط با امام رضا(ع) و زیارت مرقدشان، جایگاه رفیع این امام(ع) و 
اصالت فرهنگ اهل  بیت(ع) از سویى و میزان درستى و اصالت رفتار مدعیان پیروى از سلف 
صالح ـ  که درواقع پیرو کسانى چون ابن تیمیه در قرن هاى بعدى هستند  ـ از طرف دیگر 
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معلوم مى شود. همچنین در جهت جمع میان اقوال متقابل مى توان گفت حتى اگر احادیث 
نهى از زیارت قبور صحیح هم باشد به مقابر اهل  بیت(ع) ارتباطى نخواهد داشت؛ زیرا ایشان 
به موجب امثال حدیث ثقلین همسنگ قرآن و میراث داران معصوم علم پیامبر(ص) هستند و 

تمام هستى خود را براى نشر اسالم و ترویج توحید صرف کردند.

4. شفاعت امام(ع)
مطابق پاره اى از اظهارهاى مدعیان سلفى گرى، حق شفاعت و انتظار آن از غیر خدا ممنوع 
و خالف توحید بوده و درخواست شفاعت از مرده، درخواستى نادرست و ناممکن است 

(وادعى، 1420ق: 19 به بعد).
گزارش هاى حاکم مبنى بر اینکه زیارت امام(ع) سبب مى شود ایشان در سه موقع (آنگاه 
که نامه هاى اعمال از چپ و راست فراز آیند و به هنگام گذر از صراط و در برابر میزان) 
براى گستراندن بساط شفاعت حاضر شوند یا اینکه بزرگان اهل تسنن به این امید به زیارت 

حضرت مى رفتند، در تعارض با آن اظهارهاست.

نتیجه گیرى
حضور امام رضا(ع) در ایران اسباب آشنایى هرچه بیشتر مردم ایران را با معارف اسالمى 
به روایت اهل  بیت(ع) فراهم آورد و ایشان به ویژه مشایخ حوزة بزرگ حدیثى نیشابور اهتمام 
خاصى به اهل  بیت(ع) و ازجمله امام رضا(ع) نشان دادند که این امر از اصالت خط ایشان در 

ارتباط با دین حکایت دارد.
گزارش هاى برجستۀ حاکم نیشابورى از حضور امام رضا(ع) و توجه خاص بزرگان تسنن 
به آن امام(ع) و آستان او از مشروعیت این زیارت حکایت دارد. این گزارش ها سبب تصحیح 

نگرش اهل تسنن به اهل  بیت(ع) بوده است.
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بى قرارى عام و خاص و ازجمله عالمان طراز اول اهل حدیث و بیش از 20 هزار کاتب، 
در استقبال و درخواست حدیث از امام(ع) در حوزة بزرگ نیشابور براى استماع و نگارش 
سخن امام(ع) ـ آن هم از طریق پدران(ع) ـ  از وثاقت، طهارت، صداقت، ضبط، اعلمیت و امارت 
دینى این امام(ع) در امر دین و صحت و اصالت سند اختصاصى روایى اهل بیت(ع) حکایت 

دارد.
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نسبت اخالق و سیاست در آموزه هاي اهل بیت(ع) 
با تأکید بر سیرة رضوي 

سیدمحمدرضا احمدي طباطبایی1

چکیده
یکی از مسائل و معماهاى پیچیده در حوزة سیاست و امر سیاسی نسبت میان اخالق 
و سیاست است. جامعۀ بشرى بدون سیاست و حکمرانی به ورطۀ هرج و مرج و ناامنی 
سقوط می کند و سیاست و حکمرانی و اقتضاهاى قدرت سیاسی، اخالق و منش اخالقی و 
انسانی را به بهانۀ حفظ قدرت و مصالح عمومی به محاق می برد. در این نوشتار تالش شده 
است با استناد به آموزه هاي دینی به ویژه توجه به کالم و سیرة رضوى و اجداد طاهرین آن 
حضرت، نسبت میان اخالق و سیاست مورد مداقه و واکاوى قرار گیرد. با توجه به حجیت 
کالم امام معصوم(ع) و ضرورت تمسک به سیره و روش پیشوایان دینی، بررسى حاضر در 
بازشناسی رابطۀ اخالق و سیاست از منظر آموزه هاي ناب و مستند به شارع مقدس می تواند 
مورد توجه قرار گیرد. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است که داده هاي 
به دست آمده از طریق متون روایی و منابع ذي ربط در چارچوب عنوان مقاله مورد تجزیه 

و تحلیل قرار مى گیرد.

واژه هاى کلیدى 
اخالق، سیاست، آموزه هاى اهل بیت(ع)، سیرة رضوى

tabatabai@isu.ac.ir                                                                            (ع) 1. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
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مقدمه
بازشناسی مفهومی

از نظر لغوى، «اخالق» جمع کلمۀ خلق است. این واژه به معنی طبع و عادت و سجیۀ 
خاص در رفتار و گفتار به کار رفته است. علم اخالق نیز یکی از اقسام حکمت عملیه است 
که حکمت خلقیه و تهذیب اخالق نیز نامیده می شود (طریحی، 1362: 194). اخالق در 
مفهوم اصطالحی و ژرف تر، به صفت و ملکۀ نفسانی و هیئت راسخه اي در نفس اطالق 
می شود که موجب صدور افعال متناسب با آن ویژگی و حالت نفسانی باشد. برخی عالمان 
آدمی  باطن  صورت  را  ُخلق  و  ظاهر  صورت  را  َخلق  رازي،  ابن مسکویه  ازجمله  اخالق 

دانسته اند (1966م: 31). 
نکتۀ قابل توجه و تعمق در بحث اخالق، قرار گرفتن این بخش از رفتار انسان در حوزة 
و  امور  و  اشیاء  حقایق  با  آشنایی  ابن سینا  تعبیر  به  نظري  حکمت  است.  عملی  حکمت 
هدفش آگاه کردن آدمی بوده و هدف حکمت عملی آن است که به آنچه می داند عمل کند 

(1405ق، ج1: 12).
سیاست نیز به مفهومی که در زبان التین به کار رفته ریشه در حکمرانی و چگونگی تدبیر 
شهرها و مدن در جوامع کوچک یونان باستان که به آنها دولت شهر1 اطالق می شده، دارد. 
سیاست در مفهوم جدید و مدرن، هم ناظر به تحلیل روابط اجتماعی و سیاسی در جامعۀ 
داخلی و شناخت مظاهر عینی آن مثل انتخابات و مشارکت سیاسی و هم ناظر به مسائل مبتالبه 
بین المللی و جهانی است. در سیاست مدرن، روش هاي تجربی و عینی در تجزیه و تحلیل 
پدیده هاي سیاسی و اجتماعی و بین المللی از جایگاه ویژه اي برخوردار است. هر چند اطالق 
عنوان علمی و تجربی در تمام مسائل مـربوط بـه سیاسـت از بعد از جـنگ جهانـی دوم 

 .(Barry Axford and Others, 2002: 5) محــل مناقـشه و تأمل واقع شـده اسـت

1.City-state
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جوامع بشرى در شرق به ویژه امپراتوري ایران باستان به خوبی با حکمت عملی و سیاست 
و تدبیر امور، آشنا بوده و خود پیشتاز نظام برجسته و فراگیر حکمرانی قبل از ورود اسالم به 

ایران بودند.  
در دورة تمـدن اسـالمی نیـز سیاسـت و حکمرانـی و رابطـۀ آن بـا اخـالق و آموزه هـاي 
اخالقـی کـه دین اسـالم منـادي آن بوده و پیامبـر اکـرم(ص) در حدیث مهمـى فرمودند: «امنا 
بعثـت ِالُمتـم مـکارم االخـالق؛ مـن بـراى تکمیـل مـکارم اخالقـی مبعوث شـدم» (مجلسـی، 

1403ق، ج 16: 209)، یکـی از دغدغه هـاي مهـم در آثـار و ادبیاتـی اسـت کـه در حـوزة 
امـر سیاسـی و تدبیـر ملـک در جهـان اسـالم بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده اسـت. متأسـفانه 
شـواهد تاریخـی گویـاي ایـن واقعیت تلخ اسـت که مسـائل مربـوط به سیاسـت و قدرت 
و امـر سیاسـی هـر قـدر از حـوزة نظـر به حـوزه و سـاحت عمل معطـوف شـده، پایبندي 
بـه اصـول و موازیـن اخالقـی نیـز بـا توجیه هـاى گوناگـون و درواقـع در جهـت صیانت 
از قـدرت سیاسـى حاکـم، یـا کمرنـگ شـده یا بـه کلی رنـگ باخته اسـت. گسسـت میان 
اخـالق و سیاسـت، شـیوه اي متـداول در حکمرانـى بیـن نظام هـاي مختلـف در غـرب و 
شـرق در طـول تاریـخ بـوده اسـت. افالطـون، بانـی اصلـی فلسـفۀ سیاسـی یونان باسـتان 
بـا مشـاهدة رویـۀ نامطلـوب حکومت هـا در حکمرانـی و مطالعـۀ نظام هـاي موجـود زمان 
خویـش، بـه ایـن نتیجه رسـید که انواع نظام هاي سیاسـی حاکـم از لحاظ شـیوة حکمرانی، 
دچـار انحطـاط اخالقی انـد، از عـدل و انصـاف دور افتاده انـد و بـر همیـن اسـاس در پـی 

.(Plato, 1998: 190) ایجـاد مدینـۀ فاضلـه در پرتو حکومـت فیلسـوفان برآمـد
موضوع نسبت میان اخالق و سیاست در عرصۀ عمل با گذشت بیش از 2 هزار و 500 
سال از زمانۀ افالطون همچنان در میان متفکران و صاحب نظران دانش سیاسی و عالمان 
اخالق، محل مناقشه، مباحثه، اقبال و ادبار قرار دارد. در فرهنگ و ادبیات اسالمى و دینی که 
ناظر به آموزه ها و رهنمودهاي پیامبر رحمت(ص) و تبیین کنندة موازین اخالقی و الهی در دو 
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ساحت خصوصی و عمومی است، شاخص ها و مؤلفه هاى مهمی را در تبیین این دو مقولۀ 
مهم زندگی اجتماعی بشر می توان یافت. در این مقاله سعی مى شود ضمن اشاره اي کلی 
به نسبت بین اخالق و سیاست در آموزه هاي اسالمی، این موضوع از دیدگاه امام رضا (ع) 

بررسی و تبیین شود.

نسبت اخالق و سیاست در آموزه هاى اسالمی
قرآن مجید و تمام کتاب هاى آسمانی ادیان توحیدى ضمن دعوت به ایمان، مبدأ و معاد، 
را  انسانی  و  اخالقى  نیک،  افعال  صدور  براى  آدمى  نفوس  تربیت  و  نیک  کردار  و  گفتار 
سرلوحۀ دعوت خود قرار داده اند. آموزه هاي اسالمی، پایبندى به اصول اخالقى در تمام 
یکی  است.  داده  قرار  تأکید  مورد  را  همنوعان  با  تعامل  در  به ویژه  آدمی  زندگى  شئون 
و  معاد  به  نسبت  انذار  در  خاتم (ص)  پیامبر  ازجمله  الهى  انبیاى  تمام  اهداف  مهم ترین  از 
بازخواست انسان ها در جهان آخرت، قرار دادن انسان ها در مسیر رفتار اخالقى، انسانى و 
عادالنه در تمام شئون زندگی و عدل و انصاف در تعامل انسان ها و عدم تجاوز آدمیان به 

حقوق یکدیگر است.
در قرآن مجید و روایت هاى منقول که دو منبع اصیل دینی است، ضمن سفارش مؤکد به 
رعایت موازین اخالقى در تمام حوزه ها (ازجمله سیاست و حکمرانی) از عواقب دهشتناك 
تخلف از موازین اخالقی و پیامدهاي ویرانگر و پرخسران ظلم و ستم انسان ها نسبت به 
یکدیگر و حتى نسبت به دیگر موجودات سخن به میان آمده است. رهنمودهاى اندیشه برانگیز 
دینى در این حوزه که در کالم و سیرة پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین و ائمه معصومین(ع) وجود 
دارد، جایى براى القاى شک و شبهه براى تعدي از اصول اخالقی و خروج از طریق عدل و 
انصاف به بهانه ها و توجیه هاى گوناگون که در سیاست عملى رخ می نماید، باقى نمی گذارد.

از متـون دینـى و روایـى ازجملـه سـیرة امـام هشـتم (ع) و احادیـث منقـول از آن حضـرت، 
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پیوسـتگی و عجیـن بـودن ارزش هـاي اخالقـى و دین با سـاحت هاى مختلف زندگى انسـان 
مسـلمان و مؤمـن ازجملـه حـوزة قدرت سیاسـى، به خوبى قابل فهـم اسـت. در قرآن مجید در 
آیـات مختلفـى، پایبنـدى عام بـه اصول و موازیـن اخالقى که پیامبـر(ص) هدف بعثـت خود را 
تکمیـل و تمیـم آن ارزش هـا معرفـى مى کننـد به چشـم می خورد. ضـرورت تطابـق میان قول 
و فعـل در آیـات دوم و سـوم سـورة صـف و آیۀ 144 سـورة بقـره؛ ضرورت پایبنـدى به تمام 
تعهدهـا و قراردادهـا در آیـۀ اول سـورة مائده؛ پایبنـدى به تعهدها و پیمان ها حتى با دشـمن و 
پرهیـز از مکـر و خدعـه و خـروج از صـراط عـدل و انصاف در آیۀ هفتم سـورة مائـده؛ پرهیز 
از کـذب و وعـدة کاذب و پیشـه کـردن صداقـت و راسـتگویی و تمجید قـرآن از قول صادق 
در آیـات 119 سـورة توبـه، آیـۀ 33 سـورة احـزاب و آیات 42 و 57 سـورة مریـم از آن جمله 
اسـت. پرهیـز از تجسـس در زندگـى خصوصـى مـردم و خـوددارى از اشـاعۀ معایـب آنان و 
دورى از تکبـر و تفرعـن کـه به ویـژه در آیـۀ 11 سـورة حجـرات مـورد تأکید قـرار گرفته، در 
تعمیـم آموزه هـاى اخالقـى از حـوزة خصوصـى بـه عمومـى قابـل مداقه اسـت. مـوارد قابل 
توجـه دیگـرى نیـز در قرآن مجیـد در ایـن حوزه قابل بررسـی و بازشناسـی اسـت که به علت 
پرهیـز از اطالـۀ کالم از بیـان آن خـوددارى می شـود. الزم به ذکر اسـت که تعالیـم و آموزه هاى 
اسـالمی تأکیـد بـر پایبنـدي بـه موازیـن اخالقـی را صرفـاً در حـوزة روابط خصوصـى مورد 
توجـه و تأکیـد قـرار نداده، بلکه رعایـت این دسـتورالعمل ها را در عرصۀ عمومـى با توجه به 
روایت هـاى مأثـوره با تأکید مضاعفـى از متولیان حکمرانى طلب کرده اسـت. عالمه طباطبایی 
در تفسـیر گرانسـنگ امليـزان، عبارات اندیشـه برانگیزى را ذیـل یکی از مهم تریـن رهنمودهاي 
دینـى و اسـالمى کـه پایبندى به تمام تعهدهـا و قراردادها باشـد ذکر می نمایـد و می گوید: آیۀ 
اول سـورة مائـده کـه می فرماید: «اى کسـانى که ایمـان آورده اید، به تمام عهـد و پیمان ها پایبند 
باشـید» در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شـده و متضمن تأکید مضـــاعفى به حفظ میثاق ها 
و قراردادهـا در تمـام حوزه هـاى مختلـف زندگـى اجتماعى، عمـــــومى و حتـى بین المللى 
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اسـت. ایـن آیـه به تعبیر عالمـه دعوتی عام به پایبنــــدى به تمـام پیمان ها و قراردادهــــا و 
اسـتنکاف از نقـض تعهد اسـت (1394ق، ج 5: 167).

بر  غرب  در  نوزایی  دوران  عزیمت  نقطۀ  در  ایتالیایى  برجستۀ  سیاسى  متفکر  ماکیاولی، 
اساس تجربۀ حکمرانی در سیاست عملی و واقعیت هاى عینی در عرصۀ زمامدارى می گوید: 

و  راست روش  زندگى،  در  و  باشد  درست پیمان  شهریار  که  نیکوست  چه  می دانند  همه 
بی مکر و نیرنگ. با این همه، آزمون هاى دوران زندگانی، ما را چنین آموخته که شهریارانی 
که کارهاى بزرگ از دستشان برآمده، کسانی بوده اند که درستى و راست کردارى را به چیزي 
نشمرده اند و با نیرنگ، آدمیان را به بازى گرفته اند و سرانجام بر آنانى که راستى پیشه کرده اند 

چیره شده اند (62 :2003).
لحاظ  از  عملى  سیاست  و  سیاسی  امر  واقعیت  با  ماکیاولى  مانند  افرادى  کالم  چند  هر 
تاریخی قرابت می یابد و لذا دیدگاهی ذاتًا واقع گرا در ساحت حکمرانی بوده، اما سخن 
ما در این نوشتار بر این پایه استوار است که در آموزه هاى دینى و اسالمى که سخن از 
بازخواست اخروى و کیفر و عقوبت اعمال ناشایست در سراى دیگر بوده، این تفکیک که 
به تعبیر ماکیاولى با واقعیت سیاسی در طول تاریخ آمیخته است تا چه حد با موازین دینی 
سازگارى دارد و آیا حکمرانانی که خود را پایبند به مبدأ و معاد و معتقد به پاسخگویى به 
بازخواست الهی در دنیا و آخرت می دانند مجوز چنین رفتار غیراخالقی که ماکیاولی به آن 

پرداخته را در عرصۀ سیاست عملی خواهند داشت؟ 
قرآن مجید به صراحت می فرماید: 

يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامني هللا شهداَء بالقسط و الَجيرَمّنکم َشَنأُن قوم علي أن التعدلوا 

اعدلوا هو أقرَب لِلتَّقوي؛ اي کسانی که ایمان آورده اید، در راه خدا استوار باشید و گواه 

است  نزدیک تر  پرهیزگارى  و  تقوى  به  که  حال)  همه  (در  کنید  پیشه  عدالت  و  راستی 
(مائده/ 8).  
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دشمنی  مواقع  در  حتی  که  می فرماید  امر  صراحت  به  آیه  این  در  علی  و  َجّل  خداوند 
قومی با مسلمانان و عداوت میان مسلمانان با دشمنان اسالم، رخصتی براى زیر پا نهادن 
ارزش هاى اخالقی و انسانی و فاصله گرفتن از انصاف و عدالت حتی در مواجهه با دشمن 
وجود ندارد و در سیرة نبوى و علوى، مواقف عبرت آموز و اندیشه برانگیزى در این زمینه و 
در رعایت موازین اخالقی و انسانی به چشم می خورد که بر اساس آن حتی «اعمال ممنوع 
در جنگ و جهاد اسالمی» نیز از سوي حقوقدانان و فقهاى عظام در مصادر حقوقی و فقهی 
اسالمی عنوان شده است و این گونه نبوده که در جنگ مشروع یا جهاد اسالمی در رکاب 
پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) استفاده از هر شیوه براى غلبه بر دشمن و یا رفتار غیراخالقی 
و غیرانسانی با اسیران جنگی مجاز باشد. واکاوى سیرى اخالقی پیامبر(ص) در فتح مکه که 
مصداق بارز عفو و بخشش در اوج قدرت مسلمانان است، به خوبی این نگرش و رویکرد 

اخالقی و دینی را به عنوان یک سند و الگو به نمایش می گذارد.
 در واقعۀ فتح مکه و اوج قدرت، پیامبر رحمت(ص) نهایت عفو، اغماض و بزرگواري 
اخالقی را که مستظهر به آموزه هاى دینی و رهنمودهاى قرآنی است در مواجهه با دشمنان 
اسالم از خود نشان دادند. زیرا هدف غایی ایشان تالش براي نجات و رستگاري همه حتی 
دشمنان و جذب آنان به اسالم و ایمان به مبدأ و معاد و نبوت و ارزش هاي انسانی و مکارم 
اخالقی بود که هدف غایی بعثت را تکمیل و تعمیم آن ارزش ها به منظور رستگارى آدمیان 

در دنیا و عقبی معرفی کرده بودند.
و  ایشان  اصلی  دشمنان  از  که  را  ابوسفیان  خانۀ  اکرم(ص)  پیامبر  مکه  فتح  جریان  در   .1
مسلمانان بود و به ظاهر و از ترس، ادعاى مسلمان شدن می کرد مأمن قرار دادند و فرمودند: 
«َمن َدَخَل داَر ايب سفيان فهو آِمن؛ هر کس به خانۀ ابوسفیان پناه ببرد در امان است» (ابن هشام، 

1955م، ج 4: 46؛ ابن اثیر، 1351، ج 2: 251).
این رفتار پیامبر(ص) که هم نشان دهندة سیرة اخالقی ایشان و هم به منظور جذب بیشتر 
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یکی از سرسخت ترین دشمنان اسالم در مکه بود، از سوى ابوسفیان هم باورکردنی نبود و 
ابوسفیان در میان ناباورى در میان قریش فریاد می زد که «َمن َدَخَل بييت فهو آِمن؛ هر کس به 
خانۀ من درآید در امان است.» حتی در متون تاریخی ذکر شده که پیامبر رحمت(ص) 100 
شتر نیز به او بخشیدند. فردي که دشمن قسم خوردة اسالم بود و تا پایان عمر نیز قلبًا به 

پیامبر(ص) و تعالیم ایشان ایمان نیاورد؛ 
2. در واقعۀ فتح مکه، همسر ابوسفیان به نام هند که بسیار پیامبر(ص) و مسلمانان را ایذاء 
و اذیت کرده بود و در جنگ احد به دستور او حمزه سیدالشهداء عموى گرامی پیامبر(ص) 
را پس از شهادت ُمثلِه کردند، پس از فتح مکه در حالی که صورت خود را پوشانده بود، 
نزد نبى اکرم(ص) آمد. هند درخواست کرد حضرت براى ازدیاد َحَشم و چارپایانش دعا کند 
و پیامبر اسالم (ص) در کمال بزرگواري و نادیده گرفتن آنچه در گذشته مرتکب شده بود، 

درخواست وى را اجابت کردند (ابن اثیر، 1351، ج 2: 254). 
الزم به ذکر است که غالم هند به نام «وحشی بن حرب» که قاتل حمزه در جنگ احد و 
به طائف گریخته بود نیز در میان هیأتی نزد پیامبر (ص) آمد. در متون تاریخی گفته شده که 
پیامبر رحمت (ص) از کیفیت قتل حمزه عموي خود از وحشی پرسیدند و او توضیح داد. 
را  تو  عين؛  وجَهَک  فرمودند «َغيِّب  فقط  و  کردند  عفو  را  وحشی  گریستند،  پیامبر(ص)  سپس 

دیگر نبینم» (همان: 25).
3. پس از فتح مکه که پیامبر(ص) و مسلمانان در اوج قدرت بودند، قریش در مسجدالحرام 

گرد آمدند. پیامبر رحمت(ص) فرمودند: 
فانتم  اذهبوا  قال  کرمي،  اخ  ابن  و  کرمي  َاٌخ  قالوا:  بکم؟  فاعل  اّين  ماترون  قريش،  معشر  يا 

الطلقاء، َفَعفي عنهم؛اي مردم قریش، چگونه تصور می کنید که من با شما رفتار کنم؟ در پاسخ 

گفتند: این پیامبر تو برادر بزرگوار و کریم و کریم زاده هستی، پیامبر(ص) آنان را بخشید و 

فرمود بروید که همگی آزاد هستید (همان: 250). 
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4. در سیرة پیامبر اعظم(ص) این گونه رفتار حتی نسبت به دشمنان مسلم اسالم متعدد و 
متنوع است که پرداختن به آن خود نیازمند پژوهشی دیگر است. حضرت علی امیرالمؤمنین(ع) 
نیز که وصی و خلیفۀ بر حق و بالفصل پیامبر(ص) و حجت خدا بر خلق خدا بودند، چه 
آمیخته  از  ممتاز  الگویی  و  مثال  سیاسی،  رفتار  و  عمل  عرصۀ  در  چه  و  گفتار  ساحت  در 
بودن اخالق و سیاست در حوزة عمومی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ و جهاد به 
تصویر کشیدند. نامۀ حضرت امیر(ع) به والی خویش، مالک اشتر نخعی، که از آن می بایست 
برد،  نام  اسالمی»  اخالقی  سیاست  «مانیفست  جدید  سیاسی  ادبیات  تعبیر  به  و  منشور  به 
و  نیک  رفتار  می کند.  ترسیم  دین  منظر  از  سیاست  به  را  امام(ع)  اخالقی  رویکرد  به خوبی 
اخالقی نسبت به تمام مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بخشش و گذشت از لغزش ها، 
نرمخویی و فروتنی نسبت به آحاد مردم، عدل و انصاف نسبت به همه اعم از ضعیف و 
قوى، فقیر و غنی را به یک چشم نگریستن، پرهیز از تجسس در زندگی خصوصی، پرهیز 
از ظلم و ستم و خونریزى به ناحق، دوري جستن از ثناگویان قدرت و عیب جویان از مردم، 
پرهیز از مکر و فریب، استقبال از صلح و آشتی حتی با دشمنان، وفاي به عهد و پیمان و 
پایبندى به قراردادها با دشمنان، تطابق میان گفتار و کردار و پرهیز از خلف وعده یا وعدة 
کاذب، توجه تام به طبقات فرودست و نیازمند جامعه و مواجهه و گفت و گوى مستقیم با 
مردم و نمایندگان آنان بدون حاجب و واسطه و مانند آنها، از مهم ترین مؤلفه هاي سیاست 
اخالقی حضرت امیر(ع) در فرمان حکومتی به کارگزار حکومتی خویش است (سید رضی، 

.(325-341 :1389
حضرت امیر(ع) به صراحت به مالک اشتر و در ضمن بحث مربوط به ضرورت پایبندى 
به قرارداد با دشمن می فرمایند: «... پس در پیمان نه خیانتی توان کرد و نه فریبی داد و نه 

مکري پیش آورد و پیمانی مبند که آن را تأویلى توان کرد» (همان: 339).
ایشان در نامۀ حکومتی خویش در موضوع حکمرانی، منشور جاویدى را از مؤلفه هاى 
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اخالقی در حوزة سیاست عملی و رویکرد دینی در ضرورت پایبندى به موازین اخالقی و 
شرعی در حکمرانی ترسیم نموده که قبًال به اختصار به آن اشاره شد. این منشور جاوید امام 
علی (ع)، الگویی جامع در ضرورت اتخاذ رویکرد اخالقی در حوزة قدرت سیاسی را ترسیم 
حضرت  آن  اخالقی  سیاست  شاخص هاي  از  فرازهایی  ذکر  مبحث،  این  پایان  در  می کند. 
در عهدنامۀ مالک اشتر که درواقع مبین رویکرد اسالمی و دینی به مقولۀ آمیختگی احکام 
شرعی و موازین اخالقی با سیاست و حکمرانی در ساحت عمل و تابلویی گویا از رهیافت 
یادآورى  اختصار  به  فصل الخطاب  و  حسن ختام  به عنوان  است  مقوله  این  در  معصومین(ع) 
می شود. حضرت امیر(ع) در این فرمان حکومتی خطاب به مالک اشتر نخعی که او را به عنوان 

والی مصر برگزیدند، در فرازى از عهدنامۀ خویش می فرمایند: 
... (اي مالک) ... و اگر با دشمنت پیمانی نهادى و در ذمۀ خود او را امان دادى، به عهد 
خویش وفا کن و آنچه را بر ذمه دارى ادا. خود را چون سپرى برابر پیمانت برپا، چه مردم 
در هیچ چیز از واجب هاى خدا چون بزرگ شمردن وفاى به عهد سخت هم داستان نباشند 
با همۀ هواهاى گوناگون که دارند و رأي هاى مخالف یکدیگر که در میان آرند. مشرکان 
نیز جدا از مسلمانان، وفاى به عهد را میان خود الزم می شمردند چه زیان پایان ناگوارِ 
پیمان شکنی را بردند. پس در آنچه به عهده گرفته اى خیانت مکن و پیمانی را که بسته اى، 
مشکن و دشمنت را (که در پیمان توست) َمَفریب که جز نادان بدبخت بر خدا دلیرى نکند. 
خدا پیمان و زینهار خود را امانی قرار داده، از درِ رحمت به بندگان، رعایت آن را به عهدة 
همگان نهاده و چون حریمی استوارش ساخته تا در استوارى آن بیارمند و رخت به پناه آن 

کشند. پس در پیمان، نه خیانتی توان کرد، نه فریبی داد و نه مکرى پیش آورد... (همان).
در فرازى دیگر، امیرمؤمنان علی بن ابی طالب(ع) و اسدهللا الغالب، در بیان اندیشه برانگیزى 

می فرمایند: 
و بپرهیز از خون ها و ریختن آن به ناروا که چیزي چون ریختن خون به ناحق (آدمی) را 
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به کیفر نرساند، گناه را بزرگ نگرداند، نعمت را نبََرد و رشتۀ عمر را نَبُرد. خداوند سبحان 
یکدیگر  از  که  باشد  خون هایی  در  کند  بندگان  میان  که  داورى  نخستین  رستاخیز،  روز 
ریخته اند. پس حکومت خود را با ریختن خونی به حرام، نیرومند مکن که خون به حرام 
دیگرى  به  آن  صاحب  از  را  دولت  بلکه  کشاند،  سستی  و  ناتوانی  به  را  قدرت  ریختن، 

بگرداند (همان).
حضرت امیر(ع) همچنین در ادامۀ عهدنامۀ خویش می فرمایند: «هیچ چیز چون ستمکارى، 
نعمت خدا را دگرگون نکند و خشم خدا را برنینگیزد، زیرا خداوند دعاى ستمدیدگان را 

می شنود و در کمین ستمکاران است» (سیدرضی، 1376، ج 2: 323).
امام(ع) همچنین نسبت به روزنۀ ورود شیطان از مدح و ثناى اطرافیان و ثناگویان قدرت 
و  می دهند  هشدار  مسلمان  والیان  درواقع  و  خویش  والی  به  آن  از  ناشی  غرور  و  کبر  و 
می فرمایند: «و بپرهیز از خودپسندیدن و به خودپسندي مطمئن بودن و ستایش را دوست 
داشتن که این ها همه از بهترین فرصت هاى شیطان است تا بتازد و کردة نیکوکاران را نابود 

سازد» (همان، 1389: 340).

 نسبت اخالق و سیاست در فرهنگ و سیرة رضوى
قبل از پرداختن به نسبت یا رابطۀ اخالق و سیاست در فرهنگ و سیرة رضوى ذکر این 
نکته ضرورى است که آمیختگی اخالق و سیاست در آموزه هاى اسالمی و قرآنی و سیرة 
نبوى و علوى و همچنین گفتار و کردار تمام ائمه(ع) یکسان است. در یک قاعدة کلی، تمام 
این بزرگان به عنوان پیشوایان معصوم و برحق دینی در حوزه هاى مختلف فردى، اجتماعی، 
سیاسی و عمومی یک رویکرد و نگرش دارند، هر چند وقایع و اقتضاهاى زمان ائمه هدى(ع) 
تفاوت هایی دارد. از آنجا که در دورة کشمکش میان بنی امیه و بنی عباس، امام صادق(ع) و 
تا حدودي امام باقر(ع) فرصت بیشتري براي تبیین معارف حقۀ دینی در حوزه هاى مختلف 
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یافتند، بخش مهمی از معارف و احکام دینی از سوى آنها به ویژه امام صادق(ع) تبیین شده 
تا جایی که مکتب شیعه که ریشه در زمان پیامبر خاتم(ص) دارد به مکتب جعفرى نیز اشتهار 
یافته است. شیعه افتخار دارد که معارف اصیل دینی را از صاحب شریعت اخذ کرده که 
به تعبیر آخوند خراسانی در تقریظ بر کتاب تنبيه االمه و تنزيه املله عالمه نائینی و با استناد 
به فرازي از زیارت جامعۀ کبیره در زمان ها و شرایط مختلف «معالم دین اسالم» به واسطۀ 
والیت و امامت آنان تبیین شده و در اختیار ما قرار گرفته است (1327: 1). بنابراین استشهاد 
از امام صادق (ع) جد بزرگوار امام رضا (ع) با کالم و سیرة ایشان تهافت و تعارضی ندارد و 

کالم تمام معصومین(ع) از مصدري واحد صادر شده است.
معرفت به امام معصوم(ع) که اوصیاى پیامبر خاتم(ص) یکی پس از دیگرى هستند و همۀ 
برخوردار  وافري  اهمیت  از  معصومین(ع)  سیرة  بازشناسی  در  واحداند،  نور  حکم  در  آنان 
است. در این مقال و به تناسب، صرفًا به دو حدیث مهم و اندیشه برانگیز در مورد علم و 
اشراف امام(ع) از حضرت علی بن موسی الرضا(ع) بسنده می شود و دانش پژوهان می توانند به 
احادیث مبسوط دیگر در این حوزه مانند کتاب شریف کافی با عنوان باب احلجه که تقریبًا 

نیمی از آن اثر گرانقدر را شامل می شود و کتاب هاى روایی دیگر مراجعه کنند.
... يَکلِّم الناَس بِلغاتهم و کان واهللا افصح الناس و أعَلَمهم ِبُکلِّ لساٍن و لغه فقلُت له يومًا: 

أنا  ابالصلت  يا  فقال (ع)  اختالفها،  علي  الّلغات  بهذه  معرفتَک  ِمن  َألعجُب  إّين  رسول...  ابن  يا 

ُحّجه اهللا علي خلِقِه و ما کان اهللا ليتخذ ُحّجًة علي قوٍم و هو اليعرُف لُغاتهم، أَو ما بََلغک قوُل 

امرياملؤمنني(ع) اوتينا فصل اخلطاب و ما کان فصل اخلطاب اّال معرفة الّلغات؛ اباصلت هروي 

می گوید حضرت رضا(ع) با آحاد مردم (از اقوام و ملل مختلف) به زبان هاي آنان سخن 
می گفت و به خدا سوگند، فصیح ترین و عالم ترین افراد به زبان ملل و اقوام مختلف (حتی 
نسبت به خود آنان) بود. روزى به امام(ع)  عرض کردم اي فرزند رسول خدا(ص) من از 
شناخت و اشراف شما به زبان هاى گوناگون علی رغم اختالف آنها متعجب و در حیرت ام. 
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را  کسی  خداوند  و  هستم  خدا  خلق  بر  خداوند  حجت  من  اباصلت  اى  فرمودند:  امام (ع) 
حجت خود بر قومی برنمی گزیند در حالی که او زبان آن قوم را نداند. آیا قول امیرالمؤمنین 
علی(ع) به تو نرسیده که فرمودند: به ما فصل الخطاب داده شده و فصل الخطاب جز شناخت 

زبان ها و گویش هاى (مختلف) نیست (طبرسی، بی تا: 332).
حدیث دوم نیز در امام شناسی و شناخت جایگاه امام معصوم(ع) در اشراف به خلق به اذن 

خداوند صرفًا به عنوان مثال و نمونه ذکر می شود.  
ابن شهر آشوب از موسی بن سیار به این مضمون روایت کرده که می گوید: 

با حضرت رضا (ع) بودم و ایشان به دیوارهاى شهر توس نزدیک شده بودند که صداى 
شیونی شنیدیم. چون جلوتر رفتیم به جنازه اى برخورد کردیم. امام رضا(ع) از اسب پیاده 
شدند، نزدیک جنازه رفتند، او را بلند کردند و در آغوش گرفتند، سپس به من فرمودند: 
اي موسی بن سیار هر کس جنازة دوستی از دوستان ما را مشایعت کند، از گناهان خود 
بیرون شود مانند روزى که از مادر متولد شده و هیچ گناهی بر او نیست و چون جنازه را 
نزدیک قبر بر زمین نهادند دیدم امام رضا (ع) به طرف میت رفتند، مردم را کنار زدند و خود 
را به جنازه رساندند. پس دست خود را بر سینۀ او نهادند و فرمودند اى فالن بن فالن، 
بشارت باد تو را بهشت؛ بعد از این ساعت دیگر وحشت و ترسی براي تو نیست. من گفتم 
فداي تو شوم آیا می شناسی این میت را در حالی که به خداوند سوگند، شما تا به حال این 
سرزمین را نیامده و ندیده بودید؟ حضرت فرمودند: اي موسی آیا می دانی که اعمال شیعیان 
ما در هر صبح و شام بر ما گروه ائمه عرضه می شود، پس اگر تقصیرى در اعمال ایشان 
دیدیم از خدا می خواهیم عفو کند و اگر کار خوب از او دیدیم از خداوند شکرگزارى 

می کنیم یعنی پاداش از براى او طلب می کنیم (محدث قمی، 1377: 912).
این دو حدیث به عنوان مدخلی براى شناخت جایگاه امام و اشراف تمام ائمه(ع) به اذن 
همچنین  و  مختلف  امور  بر  خاتم(ص)  پیامبر  جانشینان  و  الهی  حجج  به عنوان  و  خداوند 



فرهنگ رضوى140

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

شناخت وحدت سیرة آن بزرگواران و رویکرد یکسان آنان به مسائل و احکام مختلف در 
حوزة خصوصی و عمومی است. البته شرایط مختلف و گاه تقیه از دشمن را در زمان هاي 

مختلف نباید نادیده گرفت.
همان گونه که گفته شد، بخش مهمی از حوادث و وقایع تاریخی مشعر به آمیختگی اخالق 
و سیاست در سیرة پیامبر (ص) و حضرت امیر(ع) که مدتی عهده دار زعامت دینی و سیاسی 
جامعۀ اسالمی توأمان بودند در کتاب هاى تاریخی و روایی درج شده و از ائمه معصومین (ع) 
نیز بیشترین روایت ها در این حوزه با توجه به فرصت تاریخی پیش آمده براي جد بزرگوار 
زبان  از  گاه  حال  عین  در  است.  شده  نقل  ایشان  از  صادق(ع)  جعفر  امام  یعنی  رضا (ع)  امام 
امام رضا (ع) بخشی از سیرة پیامبر اعظم(ص) هم به عنوان نقل تاریخی و هم به عنوان الگو ذکر 
شده است. در کتاب شریف عيون اخبار الرضا از شیخ المحدثین مرحوم صدوق (ره) بخشی 
از مهم ترین احادیث امام رضا (ع) در حوزه هاى مختلف گردآورى شده و در میان احادیث 
مزبور، احادیثی مربوط به سیرة پیامبر (ص) از زبان امام رضا (ع) و همچنین برخی از روایت ها 
از زبان ایشان در تعمیم آموزه هاى اخالقی بر حوزة عمومی که نتیجۀ آن آمیختگی اخالق 

و سیاست بوده ذکر شده است.
مرحوم صدوق در ذکر ویژگی ها و صفات ممتاز اخالقی پیامبر(ص) از طریق امام هشتم(ع) 

می گوید: 
آن  و  کرده ام  روایت  مختلف  استادان  و  مشایخ  از  را  خاتم(ص)  پیامبر  سیرة  و  صفات 
استادان را در کتاب نبوت ذکر نموده ام ولی در کتاب عيون اخبارالرضا چون این ویژگی ها 
و صفات پیامبر (ص) از طریق حضرت رضا (ع) ذکر شده بود با اِسناد ایشان آورده ام. صفات 
و ویژگی هاي پیامبر (ص) که امام رضا (ع) از اجداد  خود و از امیرالمؤمنین (ع) نقل نموده اند 
به دو بخش قابل تقسیم است. بخش اول، ویژگی ها و صفات اخالقی پیامبر (ص) در حوزة 
زندگی خصوصی و بخش دوم، ناظر به تعامل با دیگران در حوزة عمومی و اجتماعی است. 
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امام رضا (ع) ضمن توصیف دقیق ویژگی هاي ظاهرى و َخلقی پیامبر(ص)، ویژگی هاى ُخلقی 
ایشان را از طریق اجداد خود و نهایتًا از حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) برشمرده اند. با توجه 
به طوالنی بودن حدیث امام رضا(ع)، مراجعه به این حدیث مهم که سند آن از طریق امام 
رضا به امیرالمؤمنین(ع)  در ذکر صفات َخلقی و ُخلقی پیامبر خاتم(ص) است به پژوهشگران 

توصیه می شود (1387، ج 2: 286-290).
آمیختگی اخالق و سیاست در گفتار و کردار پیامبر (ص)، امیرالمؤمنین علی (ع) و ائمه هدى(ع) 
در فرازهاي مختلف کتاب هاى روایی و تاریخی به چشم می خورد. احادیث مهم و قابل 
تأملی از امام رضا (ع) نیز در این حوزه وارد شده که تفصیل بیشتر و گسترده تر آن در کالم 

جد بزرگوار آن حضرت یعنی امام صادق(ع) آورده شده است.
در این بخش، فرازهایی از کالم علی بن موسی الرضا(ع) که ناظر به موضوع نوشتار حاضر 

است، ذکر می شود. 
1. امام رضا(ع) از پدران خود و از امیرالمؤمنین(ع) روایت کرده که حضرت امیر(ع) از قول 

رسول خدا(ص) فرمودند:
من کان مسلمًا فالَميُکر و الخيَدع، فاّين مسعت جربئيل عليه السالم يقول: «ان املکر و اخلديعه 

يف النار» ّمث قال(ع): ليس ِمّنا َمن غّش مسلما و ليس مّنا َمن خان مسلما مث قال  (ص) اّن جربئيل 

الروح االمني نزل علّي ِمن عند رّب العاملني فقال يا حممد! عليک حبسٍن اُخللق فانه يذهب خبري 

الدنيا و االخره و انَّ اشَبَهُکم يب أحَسُنکم ُخلقًا؛ «کسی که مسلمان است باید مکر و خدعه 

نکند زیرا از جبرئیل شنیدم که می گفت مکر و خدعه در آتش است.» پس از آن فرمودند: 
از ما نیست کسی که با دورویی با مؤمنی رفتار نماید یا نسبت به او خیانت کند. سپس 
فرمودند جبرئیل روح االمین (ع) از جانب خداوند بر من نازل شد و گفت: «اي محمد! بر تو 
باد حسن خلق، زیرا سوء خلق خیر دنیا و آخرت را از بین می برد و شبیه ترین شما به من، 

نیکوترین شما است در اخالق (حسن خلق) (صدوق، 1387، ج2: 357).
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2. امام رضا (ع) همچنین از قول حضرت امیر (ع) روایت اندیشه برانگیزى را ذکر نمودند که 
پیامبر خاتم(ص) فرمودند:

 التنظروا إيل کثرة صالتهم و صومهم و کثره احلج و املعروف، و طنطنهم باالّيل، ولکن اُنظروا 
إيل صدق احلديث و أداء االمانه؛ به بسیار نماز خواندن مردم، بسیار روزه گرفتن، زیاد حج 

را  ظواهر  فریب  اینکه  از  (کنایه  نکنید  توجه  شب،  در  ایشان  نالۀ  و  زمزمه  و  آنان  کردن 
نخورید) بلکه نظر کنید و توجه کنید به راستگویی و اداى امانت آنان (همان: 358).

این حدیث اندیشه برانگیز به خوبی جایگاه آموزه هاي اخالقی را در شریعت نبوى از زبان 
امام هشتم(ع) نشان می دهد و به خوبی اشعار می دارد که ظواهر دینی و اقامۀ شعائر، بدون 
پایبندي به اصول اخالقی نمی تواند معّرف شخصیت دینی فرد در هر جایگاه و پست و 

مقامی باشد.
3. حسن بن علی وّشاء از امام رضا(ع) نقل می کند که می فرمودند: «رسول خدا(ص) فرموده اند: 
خداوند لعنت کرده هر کسی را که فسادى ایجاد نماید یا ُمحدثی را پناه دهد. پرسیدم ُمحِدث 

کیست؟ فرمودند: هر کس مرتکب قتل شود» (صدوق، 1363: 638).
4. از ابراهیم بن محمد ثقفی مروى است که گفت از حضرت رضا(ع) شنیدم که می فرمودند: 

فهو  عاصيًا  َاَحبَّ  (َمن  است  معصیت کار  بدارد،  دوست  را  معصیت کارى  که  هرکس 
عاٍص)، هرکس اطاعت کننده (فرامین الهی) را دوست بدارد، مطیع است (و َمن َاحبَّ مطيعًا 

فهو ُمطيع)، هر کس ستمگرى را یارى کند، ستمگر است (و َمن اعان ظاملًا فهو ظامل) و هر 
کس عادلی را خوار و مخذول کند، خود را خوار کرده است (و َمن َخَذَل عادًال فهو خاذل). 
بعد فرمودند: «اّنه ليس بني ... و بَني أحٍد قراَبٌة؛ میان خداوند و احدى خویشاوندى نیست 
و اليناُل َاَحٌد واليَة ... إّال بالطاعة و هیچ کس به دوستی و والیت خداوند جز با اطاعت (از 
خداوند و رسول خدا(ص)  و ائمه هدى(ع)) نرسد و پیامبر خدا(ص) به فرزندان عبدالمطلب 
فرمودند: «اعمال خود را نزد من آورید نه انساب خود را» و در ادامه این آیۀ قرآن را تالوت 
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فرمودند: «هنگامی که در صور دمیده شود انساب و نسبت ها در میان نباشد تا آخر آیۀ شریفه 
(همان، 1387، ج2: 589-590).

الزم به یادآورى است که به تعبیر ابن خلدون، گرایش به رذائل اخالقی و صفات ناپسند، 
در ذات بشر ریشه دارد و مبارزه با آن به ممارست سخت و به تعبیر پیامبر اعظم(ص) به 
جهاد اکبر نیازمند است. چنان که مولوى این فرمایش نبی(ص) را در مثنوى به خوبی به تصویر 

کشیده است:
اي شهان کشتیم ما خصم برون                     ماند زان خصمی بَتر در اندرون 

(1377، دفتر اول: 64).
لذا  شوند.  مبرا  گرایش ها  این  از  آوردن،  اسالم  صرف  به  اسالمی  امت  که  نیست  چنین 
حضرت رضا(ع) از طریق پدران بزرگوار خویش با ذکر روایتی از امیرالمؤمنین علی (ع) نسبت 
به این آفات که در جوامع و امت هاي دیگر وجود داشته و در میان مسلمانان نیز رخنه کرده 

هشدار داده اند. 
نقل  خاتم(ص)  رسول  از  حضرت  آن  و  امیرالمؤمنین(ع)  علی  حضرت  قول  از  رضا(ع)  امام 
می کنند که فرمودند: «دبَّ اليکم داُء اُالمم قبلکم، البغضاء و احلسد؛ دو بیمارى اخالقی (که منشأ 
مفاسد عمده است) در میان شما رخنه کرده، یکی بغض و کینه (که عامل جنگ ها و کشتارها 
در جامعۀ جاهلی بوده) و دوم حسادت و رشک بردن سوء» (که این نیز منشأ مخالفت ها، 
مقابله ها و گریز از فرمان حق و والیت حق است و در تحول دولت اسالمی از امامت به 
خالفت و سپس سلطنت نقش عمده ایفا نموده است). امام رضا و معصومین(ع) از پیامبر 
خاتم(ص) تا آخرین حجت الهی، همگی در راستاى پایبندى به اصول اخالقی از سوى آحاد 
جامعه اعم از عالی و دانی سخن گفته و کردارشان نیز کامًال مؤید گفتارشان بوده است. در 
تأیید این مطلب باز حضرت رضا(ع) فرموده اند: «ما اهل بیتی هستیم که حتی وعدة خود به 
شخصی را دین خود می بینیم (یعنی اگر قول و وعده اي به شخصی دادیم) ملتزم هستیم که 
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مانند دین و بدهی آن را ادا کنیم. سپس فرمودند: همچنان که پیامبر(ص) چنین کرد» (محدث 
قمی، 1377: 929).

همان گونه که مالحظه می شود امام(ع) در این بیان صرف حتی وعده دادن را در سیاست 
اخالقی چه در حوزة خصوصی و چه عمومی براي خاندان عصمت و طهارت(ص) الزام آور 
شمرده اند. همان گونه که پیامبر (ص) در حدیث سابق الذکر اشاره نمودند، رخنۀ رذائل اخالقی 
به جامعۀ اسالمی یکی از آفات مهم اجتماعی و سیاسی و مخاطرة عمده اى است که جامعۀ 
اسالمی را همواره تهدید می کند. امام باقر(ع) نیز در روایت اندیشه برانگیزي به َحیثَمه از یاران 

آن حضرت فرمودند: 
أبِلغ شيَعَتنا أّنه َلن ُينال ما عنداهللا اّال بَِعمل و أبِلغ شيعتنا أّن اعظم الناس حسرًة يوم القيامه َمن 

وصف عدًال مثَّ خيالفه إيل غريه؛ به شیعیان ما ابالغ کن هرگز پاداش الهی به کسی جز با عمل 

(صالح) نرسد و به شیعیان ما برسان که پرحسرت ترین مردم روز قیامت، کسی است که 
عدالت و دادگرى را بستاید و در عمل به خالف آن گراید (کیلنی رازي، بی تا، ج 3: 409). 

چنان که امام صادق (ع) نیز از قول پیامبر اکرم(ص) نقل نمودند: «َجييُء کلُّ غادٍر بامام يوم القيامه 
محشر  وارد  پیشوایش  با  قیامت  روز  مکارى،  پیمان شکن  هر  النار؛  َيدُخَل  حيت  َشدُقه  مائًال 

می شود، در حالی که دهان او کج شده است (حر عاملی، بی تا، ج11: 52).
امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در رعایت موازین اخالقی در سیاست تا اندازه اي به 
اصول اخالقی و شرعی پایبندى عملی داشتند که در روایت هاى تاریخی ذکر شده گروهی 
از یاران حضرت خواستند فردي را که با ایشان مخالفت دارد ولی در عین حال خواهان به 
قدرت رسیدن است ابتدا به حکمرانی منصوب کند و سپس او را عزل کند تا نزد مردم خوار 
و کوچک شود. امام(ع) ضمن رد این درخواست فرمودند: «مکار، خدعه گر و خیانت کار در 

آتش خواهد بود» (طباطبایی بروجردي، 1407ق، ج 13، کتاب الجهاد: 558).  
از مصادیق مهم سیاست غیراخالقی و غیرشرعی که در آموزه هاى دینی نسبت به پیامدهاى 
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آن بسیار هشدار داده شده، ظلم و پایمال کردن حقوق و کرامت افراد است. بدیهی است 
که ستم افراد نسبت به یکدیگر در اجتماع وجود دارد، اما در حوزة حکمرانی با توجه به 
قدرت حاکم و گسترش عرصۀ حکمرانی و مردمی که بر آنان اعمال قدرت می شود، دایرة 
ظلم و ستم در مقیاس وسیعی گسترش می یابد و در نتیجۀ آثار و عواقب آن نیز مضاعف 
می شود. قرآن مجید آخرین منبع آسمانی و الهی، در آیات متعددى نسبت به پرهیز از ستم 
در اشکال مختلف و پیامدهاى نامطلوب آن سخن گفته است. ازجمله در آیات 42 و 43 

سورة ابراهیم می فرماید: 
گمان مبر که خداوند از کردة ستمکاران غافل است. مهلتی که به ایشان داده به جهت آن 
است که کیفر و عذاب رفتارشان را به روزى موکول کند که چشم ها (از شدت نگرانی و 
وحشت) از گردش بازماند. روزى که مردم در آن سرگردان و شتابان و پلک ها از ترس به 

هم نخورد و دل ها از بیم، بی تاب خواهد بود. 
همچنین خداوند در آیۀ دیگرى می فرماید: «زود باشد آنان که ستم کردند، بدانند بازگشت 

ایشان به کدام مکان خواهد بود» (شعرا/ 227). 
هشدارهاى  معتبر،  روایی  منابع  در  آخرت  و  دنیا  در  ستم  پیامدهاي  و  آثار  دربارة 
اندیشه برانگیزى از بزرگان و متولیان دین بازگو شده است. دسته اى از روایت ها در مذمت 
مطلق ظلم، دسته اى در پیامدهاى آن، دسته اى در مصادیق و انواع ستم و باالخره دسته اى 
ستمگر  تبرئۀ  و  توجیه  براى  مختلف  بهانه هاى  با  که  شده  گفته  افرادى  کیفر  و  عذاب  در 
از ستم وى عذرتراشی و تعلیل کنند. ستم افراد نسبت به یکدیگر و ستمی که مربوط به 
حوزة عمومی است، با توجه به گستردگی پیامدها از مشکل ترین نوع ستم از جهت انابه 
و بازگشت به درگاه خداوند است. از جد اعالى علی بن موسی الرضا، امیرالمؤمنین علی(ع) 
نقل شده ظلم و ستمی که بخشوده نمی شود، ستم بندگان نسبت به یکدیگر است و خداوند 
به عزت و جالل خویش سوگند یاد کرده که از ستم هیچ ستمکارى (بدون کیفر) نگذرد 
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(کلینی رازي، بی تا، ج 4: 178).
سلمان فارسی از رسول خاتم(ص) روایت مهمى نقل نموده  که فرمودند: 

هیـچ والـی و حاکمـی کـه متصـدى امري از امور مسـلمانان شـود، نیسـت، مگـر آنکه 
روز رسـتاخیز به محشـر آورده می شـود در حالی که دو دسـت او بر گردنش بسـته شـده 
اسـت. هیـچ چیـز جـز عـدل و داد (که در دنیا پیشـه کـرده بود) دو دسـت او را نگشـاید 

(همدانـی، 1358: 218).
این روایت و روایت هاى مشابه که در منابع عامه و خاصه نقل شده و به علت پرهیز 
از اطالۀ کالم از ذکر آنها خوددارى شده، مشعر به این معنی است که در حوزة عمومی و 
ساحت قدرت سیاسی، اصل اولی و ابتدایی محکوم بودن و گرفتار بودن است، مگر آنکه 
عملکرد حاکم در دنیا از جهت دادگرى خالف آن را اثبات کند. از جد بزرگوار امام رضا، 

امام صادق(ع) نیز روایت شده که فرمودند: 
هر کس براي تبرئه و توجیه ستمکار به واسطۀ ستمی که انجام داده، عذرتراشی کند (در 
رفع ظلم ظالم به بهانه هاى مختلف بکوشد)، پروردگار عالم، کسی را بر او مسلط کند که با 
او نیز به ستم رفتار کند و هر چه دعا کند (براي رفع ظلم) اجابت نشود و پاداشی در برابر 

ظلمی که تحمل کرده به او ندهد (حرعاملی، بی تا، ج 11: 625). 
تخلف از موازین دینی و اخالقی در سطوح مختلف، از مصادیق معصیت و نافرمانی الهی 
است. معصیت خداوند نیز از سوي هر کسی باشد، از سوى متولیان دین و اهل بیت عصمت 
و طهارت(ع) مطرود است. حسن بن َجهم از حضرت رضا(ع) روایت می کند هنگامی که نزد آن 
حضرت بوده و زیدبن موسی برادر امام رضا (ع) نیز حضور داشته، حضرت می فرمودند: «اي 
زید! از خدا بترس و تقواى الهی پیشه کن که ما به هر مرتبه اى که رسیده ایم از پرهیزگارى 
و تقوا بوده است و کسی که تقواي الهی پیشه نکند و دین خدا را (تعالیم دینی) را مراعات 

ننماید از ما نیست و ما نیز از او نیستیم ...» (صدوق، 1387، ج 2: 589).
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نتیجه گیري
آمیختگـی و پیونـد میـان اخـالق و سیاسـت، یکـی از اسـتوارترین بنیادهـا در حـوزة 
سیاسـت دینـی و اسـالمی اسـت. دین و آئینی کـه پیامبـر(ص) آن، خود را پرچمـدار اعتالي 
مـکارم اخالقـی در جامعۀ بشـرى می داننـد و می فرمایند: مـن براي تکمیـل و تتمیم مکارم 
اخالقـی مبعـوث شـدم، مـکارم اخالقـی مرتبۀ واالتـر و مهم تـرى از فضائل اخالقی اسـت 
کـه در آراء و اندیشـه هاى متفکـران برجسـته اي ماننـد ارسـطو بـه آن پرداخته شـده اسـت 

.(Aristotle, 1998: 4-35)
کالم و عمل تمام معصومان(ع) اعم از پیامبر خاتم(ص) و ائمه اطهار(ع) در این حوزة مهم 
فاقد تهافت و اختالف است. از اجداد بزرگوار امام هشتم(ع) مانند امام علی، امام باقر و امام 
صادق(ع) با توجه به فرصت بیشتر در بیان معارف دینی، روایت هاى بیشتري در این زمینه 
نقل شده است و امام علی بن موسی الرضا(ع) نیز گاه بیان خود را در مسائل مختلف با انتساب 
امام  بیانات  به  مربوط  اثر  مهم ترین  کرده اند.  بیان  شخصًا  گاه  و  خود  امجاد  اجداد  نقل  به 
هشتم (ع) در کتاب گرانسنگ عيون اخبارالرضا توسط شیخ المحدثین صدوق گردآورى شده 
که احادیث منقول از امام رضا(ع) و دیگر ائمه هدى(ع) در موضوع هاى مختلف از زبان مبارك 
حضرت بیان شده است. این احادیث یا به طور مستقیم از امام رضا (ع) نقل شده یا توسط 
ایشان از اجداد طاهرینشان نقل قول شده است. باید توجه داشت که برخی احادیث هر چند 
به صورت کلی مثًال در مذمت مکر و حیله یا ظلم و ستم یا عهدشکنی و مانند آنها بیان شده 
باشد ولی با مالحظۀ منظومۀ معارف اسالمی اعم از قرآن و سنت، شکی باقی نمی ماند که 
این سخنان به حوزة عمومی و سیاست عملی به توان مضاعفی تعمیم می یابد. ستم حاکم 
ستم  دیگر،  سوي  از  نیست.  دیگر  فردى  به  نسبت  فرد  یک  ستم  با  قیاس  قابل  رعیت،  بر 
زمامداران باعث گستاخی رعیت در دست تطاول و تجاوز به حقوق یکدیگر دراز کردن نیز 

خواهد شد. به تعبیر زیباى سعدى در گلستان:
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اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی              برآورند غالمان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد           زنند غالمان او هزار مرغ به سیخ

.(105 :1362) 
و به تعبیر مولوى در مثنوى معنوى:

چرخ اخضر خاك را خضرا کند                        خوي شاهان در رعیت جا کند
آن رسول حق قالووز سلوك                           گفت الناس علی دین الملوك

.(805 :1377) 
مولوى در اَشعار خود اِشعار می دارد که جملۀ معروف «الناس علي دين ملوکهم» درواقع 
حدیث نبوى است. البته ابعاد آمیختگی اخالق و سیاست و مؤلفه ها و شاخص هاى آن در 
آموزه هاى اسالمی سیرة نبوى، علوى، رضوى و کالم ائمه(ع) بسیار گسترده و در هر بخش 

نیازمند پژوهشی مستقل و مستوفی است.
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تحلیل چگونگی اعطای پاداش ورود به بهشت در برابر گریه بر امام حسین)ع(
از دیدگاه امام رضا)ع( و سایر اهل بیت)ع(

رضا باقی زاده پالمی1، کاووس روحی برندق2
چکیده

امام  امام رضا)ع( دربارۀ ثواب گریه بر مصائب  از اهل بیت)ع( ازجمله  روایت های فراوانی 
برابر  در  بهشت  به  ورود  ازجمله  فراوانی  پاداش   احادیث،  این  در  شده،  وارد  حسین)ع( 
گریستن، گریاندن و حتی تباکی3 بر امام حسین)ع( ذکر شده است. این احادیث از نظر اینکه 
چگونه صرف گریه کردن بر امام حسین)ع( موجب ورود به بهشت می شود و این مسئله 
چگونه با حکمت خداوند سازگار است و این همه اجر و پاداش دربر دارد، مورد اشکال 
شده است. مقالة پیش رو درصدد پاسخ به این شبهه برآمده و پس از بررسی وجوه مختلف، 
به این نتیجه رسیده که مجموعه گزاره های موجود، ناظر به کلیّت مسئله است و نه تنها با 
مشروط بودن آن به امور دیگر اعم از مقتضی، شرط، جزء یا رفع و دفع موانع دیگر منافات 
ندارد، بلکه گزاره های دینی دیگر که سایر امور را شرط و... به شمار آورده اند، مفّسر و مبیّن 

گزارۀ مورد بحث خواهند بود. 

واژه های کلیدی 
گریه، امام حسین)ع(، فلسفة گریه بر امام حسین)ع(، تباکی، بهشت

 reza.baghizadeh@gmail.com                                                              1. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان
k.roohi@modares.ac.ir                                                       2. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

3. منظور از تباکی این است که اگر به انسان حالت گریه دست نداد، خود را به گریه وادارد )پیشوایی و دیگران، 1390، ج1: 201(. چنان که 
ابن اثیر آن حالت را »تکلّف البکاء« معنی می کند و در تفسیر جملۀ »فان لم تجدوا بکاء فتباکوا« می گوید: أی تکلّفوا البکاء )1376، ج1: 
150(. برخی دیگر گفته اند: منظور از تباکی یعنی اینکه خودش را شبیه کسی که گریه می کند درآورد. مثاًل سرش را پایین بیندازد، صورت 
گریه و نشانه های رقت و تأثر را ظاهر کند که در این صورت ثواب می کند )ابن بابویه، 1417ق: 121ـ120(. در هر حال، باید توجه داشت که 
تباکی با ریاکاری فرق می کند بلکه اخالص هم در تباکی شرط است. عالمه شوشتری در این باره می گوید: »تباکی را باید برای خدا انجام 
داد نه اینکه برای دیدن مردم و ریا انجام بگیرد، بنابراین تباکی عملی است که خلوص در آن شرط است« )تستری، بی تا: 250(. در فرهنگ 
شیعه، توصیه به تباکی، تنها برای عزاداری نیست؛ بلکه برخی روایت ها، تباکی را در نماز واجب یا هنگام درخواست حاجت از خداوند نیز، 
توصیه کرده اند، چنان که کلینی در باب »دعا« احادیثی نقل کرده است که به این امر توصیه می کنند؛ از آن جمله: امام صادق)ع( فرمودند: 

»]هنگام دعا[ اگر گریه ات نیامد، خود را به گریه وادار کن« )1388ق، ج2: 350(.



فرهنگ رضوى152

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

مقدمه
دربارة قیام امام حسین(ع) که در سال 60 ق شروع شد و در سال 61 ق به بار نشست، 
مباحث مختلفى از قبیل زمینه ها، درس ها، پیام ها و ابعاد مختلف اهداف آن از قبیل ظلم ستیزى، 
آزادگى، شهادت طلبى، ایثار، حقیقت جویى و... صورت گرفته است؛ اما شبهه ها و سؤال هایى 
نیز ذهن ها را به خود مشغول کرده، از آن جمله فلسفۀ گریه بر امام حسین(ع) بوده، به ویژه 
با توجه به اینکه در روایت هاى بسیارى، براى موضوع بیان شده پاداش هاى فراوانى ـ از قبیل 

محو گناهان و اعطاى جایگاه بهشت به انسان  و...ـ ذکر  شده است.
روایت هاى مذکور که به نقل از امامان معصوم(ع) در جوامع حدیثى شیعه آمده است1 دسته بندى 
مختلفى دارند. ازجمله احادیث مربوط به فضیلت گریستن بر امام حسین(ع)، حدیث مفّصل منقول 
از امام رضا(ع) بوده که توسط «ابن شبیب» نقل شده است. در این حدیث، ریّان بن شبیب مى گوید: 

روز اول ماه محرم به محضر امام رضا(ع) رسیدم. حضرت فرمودند: اى پسر شبیب، محرم، 
ماهى است که در عهد جاهلیت [هم]، آن را محترم مى شمردند و ظلم و جنگ در آن را حرام 
مى دانستند؛ اما این امت، نه حرمت این ماه را نگه داشتند و نه حرمت پیامبر(ص) را. در این ماه 
فرزندان پیامبر(ص) را کشتند، زنان او را اسیر کرده و اثاث او را غارت کردند. خداوند هرگز این 
جرم آنها را نبخشد. اى پسر شبیب، بر حسین(ع) گریه کن... آسمان هاى هفت گانه و زمین در قتل 
او گریستند... . اى پسر شبیب، اگر بر حسین(ع) گریه کنى چندان که اشک تو بر گونه هایت روان 
گردد، خداوند هر گناهى که کرده باشى، کوچک یا بزرگ، اندك یا بسیار، مى آمرزد... اى پسر 
شبیب، اگر دوست دارى در درجات باالى بهشت با ما باشى، به سبب حزن ما محزون و براى 

شادمانى ما شاد باش(مجلسى، 1403ق، ج 44: 285).

1. این روایت ها توسط افراد زیر ذکر شده است: حرعاملى، در جلد 10 صفحۀ 391  کتاب وسائل الشيعه الی حتصيل مسائل الشريعة و با 
عنوان «باب استحباب البکاء لقتل الحسین(ع) و ما اصاب اهل البیت(ع)»، ابن قولویه در صفحه هاى 100 تا 109 کامل الزياراة طى باب هاى 
متعدد با عناوین مختلف، عالمه مجلسى در جلد 44 صفحۀ 278 حباراالنوار با عنوان «ثواب الُبکاء على مصیبته و مصائب سائر االئمه»، 
جمعى از محققان در  نهضت عاشورا، جستارهاى کالمى، سیاسى و فقهى و عباس کوثرى در صفحۀ 421 مقالۀ «مبانى فقهى عزادارى». 
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امام باقر(ع) در حدیثى روایت مى کنند که امام سجاد(ع) فرمودند: «هر مؤمنى که براى کشته شدن 
امام حسین(ع) گریان کند به طورى که اشک بر صورتش جارى شود، خداوند متعال غرفه هایى در

قمى،  (ابن قولویه  باشد...»  ساکن  آنها  در  طوالنى  مدتى  که  مى کند  آماده  او  براى  بهشت 
1418ق، باب 32: 201 و ابن بابویه، 1391ق: 110-111). 

همین مضمون در روایت دیگرى از امام باقر (ع) آمده است (ابن قولویه قمى، 1418ق، ح11:  
 .(207

همچنین ابوهارون مکفوف1 روایت مى کند که امام صادق(ع) فرمودند: «هر کس نزد او از 
حسین(ع) یاد شود و به اندازة بال مگسى از چشمانش اشک جارى شود، ثواب او بر عهدة 
خداى عزوجل است و خداى متعال به کمتر از بهشت براى او راضى نمى شود» (همان، ح 

 .(202 :3
در روایت دیگر، از امام رضا(ع) آمده است: 

هر کس در روز عاشورا در برآوردن نیازهاى خود نکوشد، خدا در دنیا و آخرت حاجت هاى 
او را برآورده مى کند و هر کس روز عاشورا را روز مصیبت، اندوه و گریۀ خود قرار دهد 
خداى متعال روز قیامت را روز شادى و سرور او قرار مى دهد و در بهشت چشم او را 
روشن مى کند؛ اما هر که روز عاشورا را روز برکت [و کسب و کار] بداند و در این روز 
آشوب، 1421ق،  مى گیرد (ابن شهر  او  از  را  برکت  خدا  کند،  ذخیره  چیزى  منزلش  براى 

ج4: 94). 
همچنین دربارة ثواب سرودن شعر در عزاى امام حسین(ع)، احادیثى از ائمه اطهار(ع) نقل 
شده است. از آن جمله ابوهارون مکفوف مى گوید: امام صادق(ع) فرمودند: «هر کس شعرى 
نوشته  آنان  براى  بهشت  بگریاند،  را  تن   10 و  بگرید  خود  و  بخواند  حسین(ع)  سوگ  در 

مى شود» (ابن قولویه قمى، 1418ق، باب 33: 208؛ ابن بابویه، 1391ق: 111). 

1. «مکفوف» به معناى نابیناست و چون وى نابینا بوده، به این نام شهرت داشته است (پیشوایى و دیگران، 1390، ج1: 197).
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در روایت دیگر، ابوعماره نوحه سرا گوید: امام صادق(ع) فرمودند: اى ابوعماره؛ شعرى 
در سوگ حسین(ع) برایم بخوان. من خواندم و حضرت گریستند. باز خواندم و آن حضرت 
گریستند و باز خواندم و باز امام(ع) گریستند. به خدا قسم، پیوسته شعر مى خواندم [و آن 
حضرت مى گریستند] تا آنکه از اندرون خانه صداى گریه شنیدم. در این هنگام امام(ع) فرمودند: 

هر کس در سوگ حسین(ع) شعرى بخواند و 50 نفر را بگریاند، بهشت، پاداش اوست... . هر 
کس در سوگ حسین(ع) شعرى بخواند و یک نفر را بگریاند، بهشت براى اوست، هر کس در 
سوگ حسین(ع) شعرى بخواند و خود بگرید، بهشت از آن اوست و هر کس در عزاى حسین(ع) 
شعرى بخواند و تباکى کند، بهشت از براى اوست (ابن قولویه قمى،1418ق، باب 33: 209؛ 

ابن بابویه، 1391ق: 112).
نظاره گرى  هر  که  زیادند  به حدى  یعنى  دارند،  معنوى  تواتر  سندى  نظر  از  احادیث  این 
خاص،  عبارت هاى  و  تعابیر  از  صرف نظر  گریه،  ارزشمند  مضمون  اصل  مى یابد  اطمینان 
از سوى معصومان(ع) صادر شده است (پیشوایى و دیگران، 1390، ج1: 201 و جمعى از 

محققان، 1387: 421).
چه سّرى در گریه بر امام حسین(ع) وجود دارد که این همه پاداش ازجمله پاداش ورود به بهشت بر 
آن مترتب شده، در حالى که خداوند حکیم است و اجر و مزد را با حکمت مى دهد، چه حکمتى است 
که کسى در مجلس امام حسین(ع) گریه کند یا دیگران را بگریاند یا حتى تباکى کند و آنگاه بهشت بر 

او واجب شود؟
براى شبهه هاى یادشده پاسخ هاى مختلفى ارائه شده است، مقالۀ حاضر پس از نقل، تحلیل 

و بررسى و نقد آنها به ارائۀ دیدگاهى نو مى پردازد.
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دیدگاه ها
1. گریه مایۀ تعالى و تقرب به خدا

در جهان بینى الهى، کمال انسان در تقرب به خداست و در این زمینه گریه از خوف خدا 
زمینه ساز «قرب الهى» است، چنان که امام باقر(ع) فرمودند: «از سخنان خداوند به موسى در کوه 
طور این بود: اى موسى به قوم خود این سخن مرا برسان که هیچ چیز مانند گریه از خوف من، 

متقربان را به من نزدیک نمى کند» (ابن بابویه، 1391ق: 172).
امام صادق(ع) نیز نزدیک ترین حالت بنده به پروردگار را حالتى مى دانند که او در سجده 

با گریه است» (کلینى، 1388ق، ج2: باب البکاء). 
گریه مایۀ دستیابى به رحمت خداوند است، چنان که در مناجات منقول از امام سجاد(ع) 
آمده است: «خداوندا اشک چشم کسى که از خوف تو مى گرید، در سایۀ رحمت توست» 

(طوسى، 1411ق: 739). 
در تشبیهى زیبا، مالى رومى، گریۀ بنده براى جلب رحمت پروردگار را، به گریۀ کودك 

براى جلب ترحم مادر همانند کرده و چنین سروده است:

(مولوى، 1380، ج3: دفتر 5).

تا نگــرید طفل، کـى جوشد لبن تا نگریــد ابر کــى خنـدد چمن 
کى بگــریم تا رســد دایۀ شفیـق طفل یک روزه همــى دانـد طریق 
کى دهد بى گریه شیر او را رایگان تــو نمــى دانى که دایــۀ دایگان 
تا بــــریزد شیر فضــل کردگـار گفــت: «فليبکــواکثريًا» گوش دار 

بر این اساس، اگر کسى براى عظمت قیام امام حسین(ع)، مظلومیت آن حضرت و ظلم هایى 
که به ایشان و دیگر شهداى کربال شده و براى رضاى خدا گریه کند، این مسائل سبب تقرب 

به خدا و رحمت واسعۀ بارى تعالى و در نهایت باعث ورود به بهشت جاویدان مى شود.
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2. گریه، زدایندة آثار گناهان
گریه، نقش توبه دارد، یعنى همان طور که توبۀ واقعى سبب آمرزش گناه و محو عذاب مى شود گریه 
بر امام حسین(ع) نیز مى تواند سبب از بین رفتن گناه، پاك شدن انسان و در نتیجه ورود به بهشت شود. 
عالمه طباطبایى در پاسخ به این سؤال که چگونه طبق فرمایش امام صادق(ع) یک قطره از 
اشک عزادار امام حسین(ع) آتش جهنم را فرو مى نشاند (حرعاملى، 1381ق، ج14: 507) 

مى گوید: 
گرداند.  خاموش  را  جهنم  آتش  خدا،  خواست  و  اذن  به  اشکى  قطره  که  دارد  مانعى  چه 
درواقع قطرة اشک نظیر توبه است که باعث آمرزش گناه و محو آثار و از بین بردن عذاب 
مى شود و نیز در نقطۀ مقابل آن کفر، باعث حبط و نابودى حسنات و نعمت هاى بهشتى و 

سبب افروختن آتش مى گردد (رخشاد، 1382: 182).

3. گریه، هماهنگى با روح شهید و موجب الگوگیرى
عاشورا  نهضت  پیام هاى  انسان  که  شود  سبب  حسین(ع)  امام  براى  عزادارى  و  گریه  اگر 
همچون ظلم ستیزى، آزادگى، شهادت طلبى، شجاعت، ایثار، حقیقت جویى و... را درك کند 
و در زندگى خود به آنها پایبند باشد، این گریه مى تواند ثمربخش و سبب ورود به بهشت 
شود. امام خمینى(ره) در این باره مى گوید: «گریه کردن بر عزاى امام حسین(ع) زنده نگه داشتن 
نهضت و زنده نگه داشتن همین معناست که یک جمعیت کمى در مقابل یک امپراتور بزرگ 
ایستاد... آنها از همین گریه ها مى ترسند، براى اینکه این گریه اى است که گریه بر مظلوم 

است، فریاد مقابل ظالم است» (1362، ج10: 31-32). 
شهید مطهرى گریه بر شهید، ازجمله امام حسین(ع) را شرکت در حماسۀ او، هماهنگى با 

روح او و موافقت با نشاط و حرکت او مى داند (مطهرى، 1373: 121-122). 
همچنین گفته شده است: مردم با شرکت در عزادارى امام حسین(ع) و گریه بر آن حضرت 
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و تأسى از آن بزرگوار، رابطۀ خود را با خدا تقویت کرده و در نتیجه، حقایق اسالم را بهتر 
مى شناسند. از این رو گریه و عزادارى براى امام حسین(ع) به منزلۀ نگاه داشتن اساس اسالم 
است تا مردم با تأسى به آن بزرگوار به یاد خدا بوده و هر چه بیشتر پایبند به برپایى فرائض 
انسان  را بر  حسین(ع) بهشت  امام  است که گریه بر  این صورت  در  شوند،  الهى  حدود  و 

واجب مى کند (پیشوایى و دیگران، 1390، ج1: 260-265).
بنابراین، گریستن در سوگ شهداى کربال، تجدید بیعت با عاشوراست و فرهنگ شهادت، 
تغذیۀ فکرى و روحى عزاداران با این مکتب بوده و اشک ریختن نوعى امضا کردن پیمان و 
قرارداد موّدت با سیدالشهدا(ع) است. گریه در فرهنگ عاشورا، سالح همیشه برانى است که فریاد 
اعتراض به ستمگران دارد. رسالت اشک، پاسدارى از خون شهید است. در نتیجه اگر گریه در 

راستاى احیاى فرهنگ عاشورا باشد نتیجه بخش است (محدثى، 1374: 382-384).

4. تقوا شرط قبولى اعمال
پرهیزگاران  از  فقط  خداوند  الُْمتَّقِین؛  مَِن   ُ اهللاَّ یَتََقبَُّل  «إِنََّما  مى فرماید:  قرآن  در  خداوند 
از این رو  بوده،  الهى  تقواى  اعمال،  قبولى  شرط  آیه،  این  اساس  بر  (مائده/27).  مى پذیرد» 
وصول به پاداش عزادارى و گریه بر امام حسین (ع) مشروط به این است که عزاداران، تقواى 
الهى پیشه کنند و در زمرة متقین باشند، یعنى عزادارى و گریه بر ایشان مثل مستحبات دیگر 
از قبیل دعا، صدقه، زیارت، توسل و... براى رسیدن به بهشت و قرب الهى در حد «مقتضى» 
است و هنگامى «فعلیت» مى یابد که عزاداران از معاصى و گناهان که نقش مانع دارد به دور 
باشند و در صورت آلودگى توبه کنند، چون گناه و آلودگى مانع رسیدن فیض الهى(بهشت) 

به انسان است (پیشوایى و دیگران، 1390، ج1: 204-205).
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5. این پاداش در قبال ایثارگرى و تحمل مصائب امام حسین(ع)
گفته شده گسترة کّمى و کیفى ثواب هایى که براى گریه، عزادارى و زیارت امام حسین(ع) 
ذکر شده است، متناسب با ایثار، شجاعت، توکل، رضا، مردانگى و آزادگى است که از آن 
حضرت به ظهور رسید و نیز سازگار با مصائب بزرگى است که متحمل شدند (گروه مؤلفان، 

.(195 :1385

بحث و تحلیل
از میان پنج وجهى که براى توجیه روایت هاى مربوط به ورود  به بهشت در اثر گریه بر 
امام حسین(ع) بیان شده است، وجه نخست و چهارم  به نقش اقتضا اشاره دارد. به این معنا در 
گریه، اقتضاى ورود به بهشت نهفته است، ولى به اصطالح، علت تامه بودن گریه براى ورود 
به بهشت نیست. چنان که وجه دوم بر شرط بودن گریه براى ورود به بهشت داللت دارد، به 
این معنا که گریه در کنار سایر امور الزم و شایسته، موجب ورود به بهشت است. بر اساس 
وجه سوم نیز زمینه سازى براى ایجاد تحول در فرد و در پى داشتن انجام اعمال نیک دیگر 
است و وجه پنجم صرفًا درصدد رفع استبعاد تعلق ثواب به لحاظ کمال  معنوى و گذشت 
بى نظیر امام حسین(ع) است و فلسفۀ ورود به بهشت در اثر گریه بر امام حسین(ع) را توجیه 
نمى کند. بدین سان، در یک جمع بندى کلى مى توان گفت به جز وجه پنجم، بر اساس سایر 

وجوه، گریه بر امام حسین(ع) به عنوان مقتضى یا شرط ورود به بهشت توجیه مى شود.
بدین سان، گزارة مورد بحث در صورت فهم ظهور گزاره ها که برخى ناظر به 1. علت 
علت  به  ناظر  دیگر  موارد  در  و  است  چیزى  حصول  براى  آنها  در  یادشده  امر  بودن  تامه 
ناقصه (جزء علت تامه) بودن امر یادشده است که خود با توجه به انواع علت هاى ناقصه به 
مقتضى، شرط، جزء و شطر یا نبودن مانع است که در مورد مسئلۀ محل بحث به گونۀ 2، 3 
و 4 تفسیر و تبیین شده است، به این صورت که وجه نخست و چهارم ناظر به مقتضى بودن 
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گریه براى ورود به بهشت و وجه دوم و سوم ناظر به شرط بودن آن و ضمیمه شدن گریه به 
اعمال دیگر است. بر این اساس، نقش مانع نبودن امور دیگر در این سیستم نادیده انگاشته 
شده است که مى توان آن را وجه دیگرى (وجه ششم) براى مسئلۀ مورد بحث برشمرد. به 
این صورت که گریه بر امام حسین(ع) به عنوان عامل ورود به بهشت، در صورتى است که 
مانع دیگرى (گناه) در کنار آن نیاید، وگرنه نقش ورود به بهشت را نخواهد داشت؛ بلکه 
مى توان وجه فراگیر (وجه هفتم) را بیان کرد که گزارة مورد بحث به عنوان گزاره اى کلى و 
اجمالى ناظر به تمامیت موضوع نیست و حتى مقتضى ها، شرط(ها)، جزء یا اجزاء و رفع 
و دفع مانع یا موانع دیگر در نظر گرفته نشده است. پس، مشروط کردن ورود به بهشت به 

امور دیگر نه تنها با آن منافات ندارد بلکه مکمل، مفّسر و مبیّن آن خواهد بود. 

نتیجه گیرى
از مجموع راهکارهایى که توسط دانشمندان در تبیین گزارة ورود به بهشت در اثر گریه بر امام 
حسین(ع) - که در روایت هاى بسیارى مطرح بوده- ارائه شده است یکى (وجه پنجم) نادرست 
و بقیۀ وجوه (وجه یکم، دوم، سوم و چهارم) ناقص، نارسا و بخشى از پاسخ هستند. چنان که 
وجه ششم که از سوى نویسندگان به عنوان احتمال ذکر شده همین وضعیت را داراست و تنها 

وجه درست در پاسخ مسئلۀ مقاله وجه فراگیر هفتم است.   



فرهنگ رضوى160

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

منابع و مآخذ
قرآن کریم.

ابن اثیر، شیبانى جزرى مبارك بن محمد، (1376). النهايةفی غريب احلديث و االثر. محقق طاهر احمد الزاوى 

و محمود محمد الطناحى، قم: اسماعیلیان. 

ابن بابویه، محمد بن على بن حسین بن بابویه، (1417ق). االمالی الصدوق. محقق قم الدراسات االسالميه، 

قم: مؤسسه البعثة.

ابن بابویه، محمد بن على بن حسین بن بابویه، (1391ق). ثواب االعمال و عقاب االعمال. مصحح على اکبر 

غفارى، تهران: مکتبه الصدوق.

یوسف  محقق  طالب(ع).  ابی  آل  مناقب  (1421ق).  على،  محمدبن  ابوجعفر  مازندرانى،  آشوب  ابن شهر 

البقاعى، قم: ذوى القربى.

ابن قولویه قمى، ابوالقاسم جعفربن محمد، (1418ق). کامل الزياراة. محقق نشر الفقاهه، بیروت: دارالسرور.

پیشوایى، مهدى و دیگران، (1390). مقتل جامع سیدالشهدا(ع). چاپ سوم، قم: مؤسسۀ آموزشى و پژوهشى 

امام خمینى(ره).

تسترى، جعفر، (بى تا). اخلصائص احلسينيه. محقق سیدجعفر حسینى، بى جا: داراالعتصام.

جمعى از محققان، (1387). نهضت عاشورا، جستارهاى کالمى، سیاسى و فقهى. قم: پژوهشگاه علوم 

و فرهنگ اسالمى.

حرعاملى، محمدبن حسن، (1381ق). وسايل الشيعه الی حتصيل مسائل الشريعة. مصحح و محقق میرزا 

عبدالرحیم ربانى، تهران: مکتبة االسالميه.

رخشاد، محمدحسین، (1382). در محضر عالمه طباطبایى. چاپ اول، قم: سماء.

طوسى، ابوجعفر محمدبن حسن، (1348). اختيار معرفة الرجال(رجالى کشى). مصحح حسن مصطفوى، 

مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.

طوسى، ابوجعفر محمدبن حسن، (1411ق). مصباح املتهجد. بیروت: فقه الشیعه.



161 تحلیل چگونگى اعطاى پاداش ...
13

94 
تان

بس
، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

کلینى، ابوجعفر محمدبن یعقوب، (1388ق). االصول من الکافی. محقق على اکبر غفارى، مصحح نجم الدین 

عاملى، تهران: مکتبة االسالميه.

گروه مؤلفان، (1385). پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویان. چاپ پنجم، قم: دفتر نشر معارف.

مجلسى، محمدباقر، (1403ق). حباراالنوار. بیروت: الوفا.

محدثى، جواد، (1374). فرهنگ عاشورا. قم: معروف.

مطهرى، مرتضى، (1373). قیام و انقالب مهدى به ضمیمۀ شهید. قم: صدرا.

موسوى خمینى، روح اهللا، (1362). صحیفه نور. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى. 

مولوى، جالل الدین محمد بلخى، (1380). مثنوى معنوى. چاپ سوم، تهران: گنجینه.



فرهنگ رضوى162

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  



تبیین روایى نقش و جایگاه امامت
 از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب والیت پذیري از امام معصوم و ولی امر زمان
محمد نوروزى1، فاطمه جهانى جوانمردى2، مهدى سبحانى نژاد3

چکیده
امامت، استمرار نبوت و لطفى از جانب خداى متعال است. امامت جز با تصریح خداوندى 
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برترین درجۀ کمال و فضیلت است و از آنجا که به یارى حق، همۀ گفتارها و رفتارهاى او 

نشان از راهى خدایى دارد، پیروى از وى بر همۀ مردم الزم و بایسته است. 
بر این اساس در نوشتار حاضر با روش تحلیل اسنادي به تبیین روایى نقش و جایگاه 
امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و دالیل وجوب والیت پذیري از امام معصوم و ولی امر زمان 
پرداخته شده و نتایج در قالب بررسى ضرورت وجود امام، شرایط و ویژگى هاى امام، نحوة 
انتخاب امام، چگونگى رسیدن به مقام امامت، راه هاى اثبات امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و 

نیز دالیل وجوب والیت پذیري از امام معصوم و ولی امر زمان بیان شده است. 
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مقدمه 
اولین اختالف در اسالم پس از رحلت رسول اکرم(ص) پیرامون مسئلۀ امامت و خالفت بود 
و بر سر همین موضوع، مردم دو دسته شدند: عده اى پیرو حضرت علی(ع) و شیعۀ علی(ع) 
نامیده شدند و فرقه اي راه دیگر گرفتند و تابع خلفاء و دیگران شدند. پس از گذشت زمانی از 
دوران خلفا بر سر این مسئله اختالف شد که جانشین پیامبر(ص) را باید خلیفه دانست یا امام؟ 
مسئلۀ دوم نیز پیش آمد و آن اینکه مرجع مسائل علمی پس از پیامبر(ص) چه کسانی هستند؟ 
آیا خلفا، علماي زمانشان بودند و می توانستند مثل پیامبر(ص) سؤال هاى دینی را پاسخ بدهند و 
هم شأن و داراي مقام معنوي مثل پیامبر(ص) باشند؟ یا مردم به کسی دیگر مراجعه می کردند؟ یا 
اگر خلفا پاسخ می دادند، چگونه پاسخ می دادند و منبع پاسخگویی آنها چه بود؟ تاریخ نشان 
می دهد، پس از پیامبر(ص) غیر از امام علی(ع) کسی قادر به پاسخگویی سؤال هاى علمی نبود. لذا 
یکی از مباحث اختالف برانگیز علمی و غیرعلمی (سیاسی) این بحث بود و خون هاي بسیاري 
بر سر این مسئله ریخته شد. در حالی که پیامبر اکرم(ص) این بحران ها را پیش بینی کرده و براي 
آن راه حل نشان داده و اهل بیت(ع) خود را بهترین راه نجات از تفرقه معرفی کرده بودند، اما 
نادیده گرفتند. امام رضا(ع) نیز مثل جدشان امیر مؤمنان(ع)، براي دفاع از امامت و جایگاه اهل 
بیت(ع) در عصر خود به اقتضاي شرایط عصر در زمینه هاي مختلف، مباحثی مطرح کردند، به 
شبهه هاى عصر خود و همۀ اعصار در زمینۀ امامت و جایگاه آن پاسخ دادند و با این روشنگرى 

به بسیارى از اختالف هاى آن زمان خاتمه دادند.
على بن  مجلس،  این  در  شدم.  حاضر  مأمون  مجلس  به  روزى  گوید:  جهم  حسن بن 
موسى الرضا(ع) نیز حاضر بودند، در حالى که فقها و دانشمندان علم کالم و دیگر فرقه ها نیز 
جمع شده بودند. یکى از حاضران پرسید: اى فرزند رسول خدا(ص)! کسى که مدعى امامت 
(صدوق،  دلیل  و  نص  به  دادند  پاسخ  حضرت  مى شود؟  ثابت  ادعایش  دلیل  چه  به  است 

1404ق،ج1: 216).
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با تأمل در این پاسخ معجزه آساى حضرت که در نهایت فصاحت و بالغت، راه شناخت 
امام را از غیر امام بیان مى دارد؛ این موضوع به دست مى آید که امام شناسى به لحاظ اهمیت 
جایگاهش بدون تحقیق، استدالل و دلیل و برهان، قابل اثبات نیست و بر خواهان این مکتب 
ضرورى است که قبل از هر واکنشى فارغ از احساس و عواطف و تنها با محوریت براهین 

صادقه، به شناخت امامت نائل شود. 
شایسته است پرسش هاى مربوط به موضوع امامت را هر مؤمن مسلمان از خود بپرسد و 
در پى پاسخ به این امر به تحقیق و جستجو بپردازد. پرواضح است که در این راه، نگریستن 
بسیار  محمد(ص)،  آل  عالم  رضا(ع)،  امام  به ویژه  و  معصوم(ع)  امامان  عملى  و  علمى  سیرة  به 
عالم آل محمد(ص)، لقب ویژة هشتمین امام از خاندان عترت و طهارت(ع)  راهگشا است. 
است؛ لقبى که ناشى از نهضت عظیم علمى امام رضا(ع) در عصر خویش و تأثیر بى بدیل 
سفرهاى علمى و مناظره ها و مباحثه هاى آن حضرت با علماى بنام و تالش بى وقفۀ ایشان 
براى نشر علوم و معارف اهل بیت(ع) است، فرصتى که امام رضا(ع) براى بیان معارف اسالمى 
رضا(ع)،  امام  شرایط  به  توجه  با  طرف  یک  از  بنابراین  بود،  بى نظیر  خود  نوع  در  داشتند، 
بهترین  رضا(ع)  امام  مناظره هاى  و  سفرها  و  مأمون  توسط  غصب شده   خالفت  والیتعهدى، 

منبع براى پاسخ به پرسش ها و موضوع هاى این نوشتار، وجود مقدس امام رضا(ع) است.
این ضرورت و پژوهش از آن جهت ارزشمند و بدیع است که چنانچه پایه هاى باور پذیرى 
راهرو  و  پیرو  باشد،  شده  پى ریزى  اصولى  اولیه،  مراحل  همان  از  (امامت)  موضوع  این 
مى تواند به برکت همان علم و باور مستحکمش به راه خود ادامه دهد. بر این اساس و از 
یک طرف از آنجایى که تحقیق و پژوهش ها در مورد امامت، صرفًا به آیات قرآن یا احادیث 
خاصى پرداخته اند و به صورت خاص به این بُعد (ضرورت، ویژگى ها، مسئولیت انتخاب 
و تشخیص امام، راه هاى اثبات امامت و ضرورت والیت پذیرى از امام عصر خود) پرداخته 
به طور  امامت  و  امام  پرسش هاى  سایر  و  جایگاه  امامت،  موضوع  دیگر  طرف  از  و  نشده 
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خاص از دیدگاه امام رضا(ع) پرداخته نشده یا در صورت انجام تحقیق در این باب، به صورت 
سطحى و بدون پرداختن به مسائل و پرسش هاى آن صورت گرفته است. 

با عنایت به مطالب فوق، مسئلۀ اساسى بررسى حاضر، تبیین روایى نقش و جایگاه امامت 
از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب والیت پذیري از امام معصوم و ولی امر زمان است. در این 
امام،  انتخاب  نحوة  امام،  ویژگى هاى  و  شرایط  امام،  وجود  ضرورت  بررسى  ضمن  راستا 
چگونگى رسیدن به مقام امامت و راه هاى اثبات امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و نهایتًا دالیل 

وجوب والیت پذیرى و محبت به امام و اهل بیت(ع) به بحث گذارده شده است. 
خاص  معناى  به  مى شود.  انجام  اسنادي  تحلیل  نوع  از  و  توصیفی  شیوة  به  بررسى  روش 
پژوهش هاى میدانى، ابزارى در پژوهش استفاده نشده ولى در این ارتباط فرم هاى فیش بردارى 
به منظور گردآورى نتایج مطالعات مرتبط مورد استفاده قرار گرفته اند. از آنجا که داده هاى به دست 

آمده، کیفى بوده، بنابراین از تحلیل کیفى به منظور تحلیل و جمع بندى آنها استفاده شده است.

تحلیل یافته ها
سؤال اول: از دیدگاه روایت هاى رضوي، ضرورت وجود امام در زمین چیست؟

در باب لزوم وجود امام در منابع دینى و روایت هاى معصومان(ع)، بسیار مى توان خواند و 
آموخت؛ اما در این میان سخنان امام هشتم شیعیان، حضرت رضا(ع) ضرورت وجود «امام» در 
هر زمان و هر اوضاعى را بسیار گویا و روشن تبیین و تشریح مى کند. در جلد دوم اصول 
کافى آمده است، امام رضا(ع) فرمودند: «بدون تردید، امامت، مهار دین و نظام مسلمانان و عامل 

اصالح دنیاى مردم و سبب عزت و سربلندى اهل ایمان است» (کلینى، 1388ق، ج2: 300).
بزرگوارشان  جد  که  همان گونه  آن را  جامعه،  در  امام  کارکرد  بیان  در  ایشان  درواقع،   
امیرمؤمنان على(ع) تشریح کرده اند، رشته اى مى دانند که «دانه هاى پراکندة جامعه را تحت 
نظام ویژه اى درمى آورد و آنها را جمع کرده، ارتباط مى بخشد»؛ رشته اى که اگر پاره شود، 
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اول  به صورت  هیچ گاه  آن  از  پس  و  مى روند  به سویى  یک  هر  و  مى شوند  پراکنده  «دانه ها 
فراهم نمى شوند» (شهیدى،1387: 103). 

در همین باره، محمد بن فضیل گفته است که روزى از امام رضا(ع) پرسیدم: «آیا زمین بدون 
وجود امام امکان دارد؟» امام(ع) فرمودند: «نه.» گفتم: «براى ما از امام صادق (ع) روایت شده که 
ایشان فرموده اند زمین خالى از وجود امام نمى شود مگر اینکه خداى تعالى بر اهل زمین یا 
بر بندگان خشم گیرد.» حضرت فرمودند: «نه (زمین خالى از امام نمى شود)، اگر امام نباشد، 

زمین فروخواهد ریخت» (صدوق، 1405ق: 309).
 یا در جایى دیگر، سلیمان بن جعفرى این جمله را از امام رضا(ع) نقل مى کند که فرموده اند: 
یقین  به  بماند،  خالى  خدا  حجت  از  زمین  نهادن،  هم  بر   چشم  یک  اندازة  و  قدر  به  «اگر 

ساکنان خود را مى بلعد» (کلینى،1388ق، ج 1: 179). 
وجود امام در زمین ضروري است. در این زمینه از امام رضا(ع) سئوال هاى مکرري شد 
و از سوي واقفه که فرقه اي از شیعه بودند شبهه هاى فراوانی دربارة امامت آن حضرت و 
استمرار امامت و غیبت امام و مسائل دیگر امامت مطرح شد، حضرت تمام سؤال ها را پاسخ 
دادند. بحث امامت و حجت و ضرورت آن در روي زمین که در قرآن از آن به خالفت الهی 
تعبیر شده، مباحث کالمی بود که از سوي شیعه و غیرشیعه از امام(ع) پرسیده شد و ایشان 
در پاسخ آنها با تأکید می فرمودند زمین بدون امام نبوده و نخواهد بود. در غیر این صورت 
اهل خود را فرو می بلعد. ادامۀ حیات بدون حجت الهی، براي هستی مقدور نیست، چون 

خداوند، نظم هستی را چنین قرار داده است.
 تعداد 15 روایت از امام رضا(ع) دربارة ضرورت و وجود امام و حجت در زمین وجود 

دارد (صدوق، 1404، ج 1: 204-202؛ کلینی،1363، ج 1: 177-179). 
روایت هایى که از امام(ع) دربارة امامت وارد شده ناظر به مسائل مختلفی است از قبیل: 
تبیین فرق بین پیامبر(ص) و امام و جایگاه ائمه(ع) و هرکس که امام زمان خود را نشناسد، 
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و  رسالت  ودایع  و  است  پیامبر(ص)  خلیفۀ  امامت،  رفت.  خواهد  دنیا  جاهلی از  مرگ  در 
رسول  شمشیر  آیا  کرد  سؤال  رضا(ع)  امام  از  کسی  این باره  است. در  امام  نزد  ایشان  علوم 
خدا(ص) نزد شماست؟ حضرت در جواب نوشتند: در پیش من است (صفارقمی،1404ق: 
185-178). همچنین دربارة اینکه اطاعت از ائمه(ع) مثل اطاعت از پیامبر(ص)، واجب است 
و دفاع حضرت از امامت خویش در مقابل واقفه و مطالبى از این قبیل نیز از امام(ع) سؤال 

شد (صدوق، 1363، ج 1: 225).
طرح مباحث کلی امامت و بیان تعداد ائمه(ع) که 12 نفر هستند، با تصریح به اسم و القاب 
با نام مادرشان توسط امام رضا(ع) در راستاي اثبات امامت و رد گروه هاي انحرافی و فرقه هاي 
باطل بود که خلفا و مصادیق دیگري براي ائمه(ع) تصور می کردند. ایشان در برخی از بیانات، 

نقش امام در جامعه را تبیین و از این طریق محوریت امامت را ثابت کردند (همان: 77). 
شیخ صدوق، دربارة این موضوع عالوه بر اینکه در کتاب مهم كمال الدين احادیثی ذکر 
و  دوازده گانه  امامان  دربارة  روایت  زیادي  تعداد  عيون اخبار الرضا  شریف  کتاب  در  کرده، 

ویژگی هاي آنها آورده است (همان: 57-132).
روش امام رضا(ع) براي حفظ اندیشۀ شیعه و مبارزه با اندیشه هاي انحرافی، هم مطرح 
کردن اندیشۀ امامت و هم خاموش نمودن آتش فتنه هایی بود که براي امامت و اندیشۀ تشیع 
مهیا کرده بودند. چنین روشی در طول تاریخ نظیر ندارد که جامع و مانع باشد. مأمون، خود 
معتزلی مذهب و مدافع اعتزال بود (جرجی زیدان،1386، ج 3: 312). امام(ع) او را هم از نظر 
علمی، مردود و هم از نظر عملی زمینه اي را براي پذیرش والیتعهدي ایجاد کردند که مأمون 
محکوم به غصب خالفت شد و امامت و خالفت به  عنوان حقی غصب شده توسط گذشتگان 
(امویان و عباسیان) مطرح شد. امام(ع) در این باره چنین فرمودند: مأمون حق ما را شناخت 
و چیزي که دیگران انکار می کردند، به من برگرداند و واگذار کرد، این خالفت بزرگ را به 

من واگذاشت اگر زنده بمانم (صدوق ،1363،ج 2: 142). 
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ایشان در اینجا عالوه بر طرح حقانیت خویش در امر حکومت که مأمون آن را به زور غصب 
کرده بود، به حیلۀ مأمون نیز اشاره می فرمایند (اقدام به کشتن آن بزرگوار). اعتراف گرفتن از 
دستگاه خالفت بر اینکه امامت حق مسلم ایشان است و خالفت و امامت متعلق به کسی بوده 
که مصون از هر نوع لغزش است، هدفی بود که امام(ع) در ماجراي والیتعهدي تعقیب می کردند 
و موفق هم شدند، ازاین رو براي اشاعره، معتزله و تمام فرقه هاي شیعه نیز روشن شد که خلیفه، 
امام نیست و خالفت (مأمون و دیگران) حقی غصب شده توسط آنها (عباسیان) است که امام(ع) 
به آن رسیدند و مأمون به عنوان غاصب معرفی شد. بدین نحو امام(ع) با مدیریت بی نظیر در 
این بحران به سرکوب عقیده هاي باطل دربارة امامت موفق شدند. منظور از بازگرداندن حق 
خالفت و امامت در اینجا توسط مأمون به این معنا نیست که امام(ع) قائل به این باشند که 
خالفت به ایشان برگشته است، چون ایشان در  محاجه با مأمون فرمودند اگر خالفت، حق 

توست، نمی توانی آن را واگذاري و اگر نیست، تو در مقامی نیستی که آن را به من بدهی.
این موضعى صریح و آشکار از طرف امام(ع) در رد تمام افکار باطل دربارة امامت بود. 
این  بر  سنت  اهل  از علماي  بسیاري  و  است  کالمی  مسائل  از  مسئله  اساسی ترین  امامت، 
باور بودند که خالفت با امامت یکی است و خلفاي عباسی و اموي در حقیقت امام هستند. 
منشأ این مسئله را حل و عقد، شوري، قهر، غلبه، قدرت، استیالي نظامی و... تلقی کرده 
و اطاعت آنها را واجب می دانستند. مأمون با طرح مسئلۀ والیتعهدي، در فکر از بین بردن 
امامت بود ولی موضع گیري امام(ع)، نتیجۀ معکوس به بار آورد و براي اهل تاریخ روشن 
شد که مسیر خالفت و مدعیان خالفت، راه باطل رفته و حق اهل   بیت پیامبر(ص) را ضایع 

نموده اند(عطاردى، 1392ق: 10-21).

سؤال دوم: از نظر امام رضا(ع)، امام کیست؟ و داراى چه ویژگى هایى است؟
امامت در لغت به معناى پیشوایى است (جوهرى، 1407ق، ج 5: 1865؛ راغب اصفهانى، 
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1412ق: 87؛ دهخدا، بى تا)  و هر کس متصدى رهبرى گروهى شود، «امام» نامیده مى شود، 
خواه در راه حق باشد یا در راه باطل، چنان که در آیۀ 12 سورة توبه واژة «ائمه الکفر» دربارة 
کافران به کار رفته است. «امامت» در اصطالح اهل کالم عبارت است از: ریاست همگانى 
و فراگیر بر جامعۀ اسالمى در همۀ امور دنیوى و اخروى (الهیجى، بى تا:329؛ مصباح، ج 

 .(345-346 :1-2
بنابراین امام شخصى است که در امور دنیوى، ریاست عامه دارد و این ریاست، جانشینى 
بیان  را  امام  شئون  از  بخشى  تعریف  این  گفته اند  بزرگان  از  برخى  است.  خدا(ص)  رسول 
تعاریف  به  ناظر  و  سنت  اهل  با  مماشات  روى  از  تعریف  این  دیگر،  به عبارت  و  مى کند 
آنهاست که امامت را در حد ریاست تلقى مى کنند وگرنه از دیدگاه شیعه، این تعریف تنها 

بخشى از مقام هاى امامت را ذکر مى کند (خرازى، بى تا، ج2: 9.). 
امام رضا(ع) مى فرمایند: امامت، مقام پیغمبران، میراث اوصیاء، خالفت الهى، جانشینى رسول 
خدا(ص)، مقام امیرالمومنین(ع) و یادگار حسن و حسین(ع) است. به راستى امامت زمام دین، مایۀ 
نظام مسلمانان، صالح دنیا و عزتمندى مؤمنان است. همانا امامت، ریشۀ اسالم بالنده و شاخۀ 
بلند آن است. کامل شدن نماز، زکات، روزه، حج، جهاد و فراوانى غنائم، صدقه و اجراى 
حدود و احکام و نگه دارى مرزها و اطراف کشور، به وسیلۀ امام انجام مى گیرد. امام است که 
حالل خدا را حالل و حرام او را حرام مى کند، حدود الهى را برپا داشته و از دین خدا دفاع 
پروردگار  به سوى  را  مردم  رسا،  دلیل هاى  و  نیکو  اندرزهاى  و  حکمت آمیز  بیان  با  مى کند، 

خویش دعوت مى کند (همان). 
همچنین ایشان در حضور شیعیان، متکلمان و دانشمندان کوفه که در میان آنان دانشمندان 
یهود و نصارى نیز حضور داشتند، فرمودند: بدانید امام بعد از محمد(ص) تنها کسى است که 
برنامه هاى او را تداوم بخشد، هنگامى که امر(امامت) به او مى رسد (رواندى، 1409ق، ج1: 

.(350
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امام على بن موسى الرضا(ع) در پاسخ به این سؤال، این گونه مى فرمایند: 
الَِعِة املَُْجلَِّلِة بُِنوِرَها لِْلَعاَملِ؛ امام چونان خورشید نورافشانى است که با  ْمِس الطَّ اْإلَِماُم َكالشَّ

نور خود روشنگر جهان است؛ َو ِهَي ِيف اْألُُفِق ِحبَْيُث َال َتَناُهلَا اْألَْيِدي َو اْألَْبَصاُر؛ در جایگاهى 
َمِإ؛ امام، آب  قرار دارد که دست ها و چشم  ها بدان نائل نمى شود؛ اْإلَِماُم اْملَاُء اْلَعْذُب َعَلى الظَّ
گوارایى از پس تشنگى و عطش است (کلینی،1356، ج 1: 286؛ حرانى، 1404ق: 436). 

 این تعابیر بلند دربارة امام، عبارت هایى شاعرانه، ادبى و مبالغه آمیز نیست، بلکه بازگو کنندة 
جایگاه و منزلت واقعى امام است و به همین دلیل امام رضا(ع) پس از این تعابیر بلند، به این 
سؤال نهفته در ذهن مخاطبان پاسخ مى دهند که: به راستى نورافشانى امام در چه زمینه اى 

است و امام براى کدام تشنگى مانند آب گواراست ؟
َدي؛ امام راهنماى بشریت به سوى هدایت و نجات دهندة  الُّ َعَلي اْهلَُدي َو اْملُْنِجي ِمَن الرَّ َو الدَّ
ِقيُق، امام  ِفيُق َو اْألَُخ الشَّ ِفيُق َو اْلَواِلُد الشَّ آنان از پستى و فرومایگى است؛ اْإلَِماُم اْألَنِيُس الرَّ
بِاْلَوَلِد  ُة  اْلَربَّ اْألُمُّ  َو  است؛  همانند  برادرى  و  مهربان  پدرى  رفیق،  همدمى  انسان ها  براى 
اِهَيِة النَّآِد، امام به امت خویش مهر مى ورزد همانند مادرى که با  ِغِري َو َمْفَزُع اْلِعَباِد ِيف الدَّ الصَّ

فرزند خردسال خود مهربان و نیکوکار است و امام پناهگاه بندگان خدا در مصیبت ها و 
ُتُه َعَلي ِعَباِدِه َو َخِليَفُتُه ِيف ِبَالِدِه َو  دشوارى هاى عظیم است؛ اْإلَِماُم َأِمُني اهللاَِّ ِيف َخْلِقِه َو ُحجَّ
ابُّ َعْن ُحَرِم اهللاَِّ؛ امام، امین الهى در میان خلق، حجت خداوند بر بندگان  اِعي ِإَيل اهللاَِّ َو الذَّ الدَّ

او و خلیفۀ پروردگار در جامعۀ بشرى است، امام، مردم را به سوى خدا دعوت مى کند و از 
حریم ارزش هاى الهى و ساحت قدس خداوندى پاسدارى مى کند.

ُأ َعِن اْلُعُيوِب، امام از هر گناهى، پاکیزه و از هر عیب و  ُنوِب َو املَُْربَّ  اْإلَِماُم املَُْطهَُّر ِمَن الذُّ
يِن، امام داراى علم ویژه و حلم  کاستى به دور است؛ املَْْخُصوُص بِاْلِعْلِم املَْْوُسوُم بِاْحلِْلِم ِنَظام الدِّ
و بردبارى است و وجود او مایۀ استوارى دین است؛ َو ِعزُّ املُْْسِلِمَني َو َغْيُظ اْملَُناِفِقَني َو َبَواُر 
اْلَکاِفِرين، امام مایۀ عزت و سربلندى مسلمانان، باعث ناخشنودى و نگرانى منافقان و عامل 
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شکست و حقارت کافرین است؛ اْإلَِماُم َواِحُد َدْهِرِه َال ُيَدانِيِه َأَحٌد َو َال ُيَعاِدُلُه َعاِملٌ َو َال ُيوَجُد 
ِمْنُه َبَدٌل َو َال َلُه ِمْثٌل َو َال َنِظٌري، امام یگانۀ عصر خویش است طورى که هیچ کس در شرافت 

و فضیلت به پاى او نرسد و در دانش به مرتبۀ او راه نیابد، همانندى براى او یافت نمى شود 
و مثل و نظر ندارد  (کلینى،1388، ج 1: 201 ـ 200؛ صدوق، 1363، ج2: 675-674 و 216 

و صدوق، 1379ق: 96).
امام رضا(ع) همچنین مى فرمایند: 

َأْشَجَع  َو  النَّاِس  َأْحَلَم  َو  النَّاِس  َأْتَقی  َو  النَّاِس  َأْحَکَم  َو  النَّاِس  َأْعَلَم  َيُکوُن  َعَالَماٌت  ِلْإلَِماِم 

آگاه ترین ،  امام،  است:  نشانه هایى  داراى  امام  النَّاِس؛  َأْعَبَد  َو  النَّاِس  َأْسَخی  َو  النَّاِس 

استوارترین، باتقواترین و بردبارترین مردم و از همه شجاع تر، با سخاوت تر و عابدتر است  
( عطاردى،1392، ج 1: 101).

 همچنین در تبیین مقام عترت و جایگاه امامت در سخنان عالم آل محمد(ص)، حضرت 
رضا(ع) آمده است که در جمع بزرگى از عالمان عراق و خراسان آیۀ «ُمثَّ َاْوَرْثَنا اْلِکتاَب الَِّذيَن 
اْصَطَفْينا ِمن ِعباِدنا» (فاطر/ 32) مطرح شد و این پرسش به میان آمد که وارثان کتاب الهى و 

برگزیدگان از میان بندگان خدا چه کسانى هستند؟
عالمان عراق و خراسان که در مجلس مأمون گرد آمده و از مکتب اهل بیت(ع) بهره اى 
نبرده بودند، اظهار داشتند که امت اسالمى، برگزیدگان خداوند و وارثان کتاب الهى هستند؛ 
اما امام على بن موسى(ع) که در آن جلسه محور آرا و مرجع نقد و تحلیل انظار، شناخته 
صحیح  داشتند،  اظهار  خراسانى  و  عراقى  عالمان  که  را  نظر  این  من  فرمودند:  مى شدند، 
نمى دانم، زیرا منظور آیه از وارثان کتاب و برگزیدگان، فقط عترت طاهرة پیامبر(ص) است و 
نه همۀ امت. امام(ع) در ارائۀ دلیل براى این وجه تفسیر، از خود قرآن بهره جسته و فرمودند: 
در آیۀ بعد، خداوند فرموده است: «َجّناُت َعْدٍن َيْدُخُلونَها...»(فاطر/ 33) یعنى وارثان کتاب و 
برگزیدگان الهى، همۀ اهل بهشت بوده و از نعمت هاى بهشتى برخوردار خواهند بود، این 
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در حالى است که خداوند در آیۀ قبل، امت اسالمى را به سه گروه ظالم به خود، میانه رو 
و پیشتاز نیکى ها معرفى کرده است و شکى نیست که این سه گروه با یکدیگر برابر نبوده 
و  رستگاران  و  خیر  راه  پیشتازان  بلکه  بود،  نخواهند  بهشت  اهل  چرا،  و  بى چون  همه  و 

برخورداران از فضل گستردة الهى، از این امتیاز برخوردارند. 
امام(ع) در ادامۀ این حدیث، به ارائۀ دالیلى از قرآن پرداختند که هر کدام از آنها عترت 
پیامبر اکرم(ص) را سرآمد امت اسالمى و پاکیزه ترین و شایسته ترین امت براى تداوم راه نبى 
اکرم(ص) و وراثت کتاب الهى و تبیین و تفسیر آن براى رهپویان ایمان و اسالم معرفى کرده 

است (صدوق، 1363، ج 1: 228).
 یکی از مسائل در باب امامت که در روایت هاى امام رضا(ع) مطرح شده، عصمت امام 
است. چون امام جانشین پیامبر(ص) در میان امت است و عصمت نبی(ص) ضروري است، 
جانشین وى نیز باید داراى آن ویژگی باشد. لذا عصمت امام نیز ازجمله مسائلی بود که 
بین فرقه هاي اسالم مورد بحث و اختالف بود. علماي بزرگ اهل سنت، عصمت را در امام 
شرط نمی دانند، چون امامانی که آنها به آن قائلند، معصوم نیستند. فرقه اي از اهل سنت، 
امامت را در قریش و فرقه اي به امامت مفضول با وجود فاضل قائل شدند تا خالفت خلفاى 

راشدین را توجیه کنند. معتزله نیز به این نظریه معتقد بودند (مشکور،1362: 64).
 آنها آراى خود را براساس توجیه ماوقع، بنیاد نهادند در حالی که اندیشۀ سیاسی اسالم، بر 
اساس آنچه که در قرآن و بیان پیامبر(ص) ترسیم شده باید تبیین شود، نه بر اساس آنچه که 
دیگران انجام داده اند و واقع شده است. شیعه عقیدة خود را دربارة امامت ائمه(ع) با استناد به 
قرآن کریم و نص پیامبر(ص) می گیرد. ائمه(ع) نیز در طول تاریخ از این اندیشه صیانت نموده اند. 
در عصر امام رضا(ع) ازجمله مباحث مطرح، همین بحث بود که حضرت با توجه به این جو 
با شیوة ثابت خودشان، شبهه هاى وارد بر دین و امامت را پاسخ می فرمودند، از این رو ایشان 

در روایت هایى طوالنی، اوصافی براي امام ذکر می کنند که در هیچ مخلوقی یافت نمی شود.
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کلینی از عبدالعزیز روایت کرده است: 
روز جمعه در مسجد جامع مرو بودیم، دربارة امامت و فرقه فرقه شدن مردم صحبت 
شد. حضرت با تبسم وارد شدند و به تشریح امامت و مطرح کردن بحث غدیر و اوصاف 
ُم َحَراَم اهللاَِّ َو ُيِقيُم ُحُدوَد اهللاَِّ؛ امام، حالل خدا  امامت پرداختند: ... اْإلَِماُم ُحيِلُّ َحَالَل اهللاَِّ َو ُحيَرِّ
را حالل و حرام خدا را حرام می کند و حدود خدا را اقامه می کند...؛ اْإلَِماُم الَْبْدُر اْملُِنُري، 
ُأ َعِن اْلُعُيوِب؛ امام کسی است که از گناهان  ُنوِب َو املَُْربَّ امام، ماه تابنده...؛ اْإلَِماُم املَُْطهَُّر ِمَن الذُّ
پاك شده و از عیب ها  برکنار شده است...؛ اْإلَِماُم َواِحُد َدْهِرِه، امام، یگانۀ روزگار خویش 
است؛... َو َال ُيوَجُد ِمْنُه َبَدٌل َو َال َلُه ِمْثٌل َو َال َنِظٌري َخمُْصوٌص بِاْلَفْضِل ُکلِِّه ِمْن َغْريِ َطَلٍب ِمْنُه َلُه 
َو َال اْکِتَساٍب، کسی با او برابر نیست و عالمی با او همتا نیست، جایگزین و مانند و نظیري 

ندارد. تمام فضیلت مخصوص اوست، بی آنکه خود او در طلبش ر فته و به دست آورده 
باشد... (1388 ق، ج 1: 198؛ صدوق، 1363، ج 1: 450). 

حضرت در این حدیث به بیان اختیارها و ویژگی هاي امامت می پردازند، از جمله:
1. حالل خدا را حالل و حرام خدا را حرام می کند (قدرت تشریع و قانون گذاري)؛

2. اقامۀ حدود الهی می کند (برقراري حکومت و ایجاد تشکیالت الزم براي این امر چون 
اقامۀ حدود)؛

3. امام همانند ماه تابان است؛
4.  پاك از گناهان (عصمت)؛

5. نظیري ندارد (هر زمان یک امام وجود دارد)؛
6. فضایلش اکتسابی از دیگران (غیِرامام) نیست.

آنچه گفته شد، گوشه اى از فضائل و ویژگى هاى امام از منظر امام رضا(ع) بود، در حالى که 
از کمال امامان(ع) در روایت ها به شکل گسترده ترى یاد  شده است. در عین حال همین موارد 
که به صورت خالصه یادآور شدیم، بسیار شگرف و عظیم است . این ویژگى ها را مى توان 
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در سه زمینه خالصه کرد: 
1. منزلت امام نزد خدا: امین الهى در میان خلق، حجت و دلیل خدا بر مردم، خلیفۀ الهى 

در جامعۀ بشرى، دعوت کنندة مردم به سوى خدا و پاسدار حریم ارزش هاى الهى؛
2. ارتباط امام با مردم: راهنماى مردم به سوى هدایت، انیس مردم همانند پدرى دلسوز و 
مهربان، پناهگاه مردم در مشکالت و دشوارى ها، مایۀ عزت مسلمانان و باعث خشم منافقان 

و رسوایى کافران؛
3. شخصیت معنوى و علمى امام: برترى نسبت به مردم به لحاظ علم و فضیلت، برکنارى 
از گناه و کاستى، برخوردارى از علم ویژه و دانش مخصوص، برازنده ترین به لحاظ شکیبایى، 

تقوا، شجاعت و سخاوت و عابدترین انسان ها به درگاه خداوند.   

سوال سوم: از نظر امام رضا(ع) انتخاب و تشخیص امامان توسط چه کسى انجام مى شود؟ 
و امامان چگونه به این مقام رسیده اند؟

بر اساس آیات و روایت ها، خداى متعال برخى از انسان ها را برگزیده و به پیامبرى یا 
بیشتر  «اصطفاء»  عنوان  با  دینى  منابع  در  شدن  برگزیده  مفهوم  است.  نموده  نصب  امامت 
ِعْمَراَن  آَل  َو  ِإْبَراِهيَم  آَل  َو  ُنوحا  َو  آَدَم  اْصَطَفى  اّهللاَ  «ِإنَّ  مى فرماید:  آنکه  مانند  است؛  شده  بیان 
َعَلى اْلَعاملََِني؛ به یقین، خداوند، آدم، نوح، خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان 
برترى داده است» (آل عمران/ 33)، «َيا ُموَسى ِإنِّی اْصَطَفْيُتَک َعَلى النَّاِس ِبِرَساَالِتی َو ِبَکَالِمی؛ اى 
موسى! من تو را با رسالت هاى خویش و با سخن گفتنم (با تو)، بر مردم برترى دادم و 
ْنَيا َو  برگزیدم» (اعراف/ 144)، «َو َمن َيْرَغُب َعن مِّلَِّة ِإْبَراِهيَم ِإالَّ َمن َسِفَه نَْفَسُه َو لََقِد اْصَطَفْيَناُه ِفی الدُّ
اِحلَِني؛ و چه کسى جز آنکه به سبک مغزى گراید، از آیین ابراهیم روى  ِإنَُّه ِفی اآلِخَرِة ملََِن الصَّ

برمى تابد؟ و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت [نیز] از شایستگان خواهد بود» 
(بقره/ 130) و دربارة برخى از پیامبران مى فرماید: «َو ِإنَُّهْم ِعنَدنَا ملََِن املُْْصَطَفْنيَ اْألَْخَياِر؛ آنها نزد 
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ما، از برگزیدگان و نیکانند» (ص/ 47).
از  معناى «خالص کردن  از ریشه «صفو» به  باید گفت: «اصطفاء»  توضیح این مفهوم  در 
عبارت است از: گرفتن  هر آمیختگى» است (ابن فارس، 1404ق، ج3: 292) و «اصطفاء» 
خالص شىء و جدا ساختن آن از غیرش، هنگامى که آمیخته شده باشند. این معنا با توجه به 
مقام والیت، بر خلوص عبودیت منطبق مى شود و آن، عبارت از این است که بنده در تمام 
شئونش طبق مملوکیت و بندگى خود حرکت کند، تسلیم صرف پروردگارش شود و آن، 

تحقق به دین در همۀ شئون است (طباطبایى، بى تا، ج1: 300). 
بنابراین، بر اساس آیات یادشده، خداى متعال، پیامبران را براى خود و بندگى محض خود 
برگزیده است. این ویژگى در امام هم وجود دارد و خداى متعال، امام را نیز برگزیده است. 
در روایت هاى نقل شده از امام رضا(ع) به برگزیده شدن پیامبر و امام اشاره شده است. برخى 

از این روایت ها عبارت اند از:
1. امام رضا(ع) مى فرمایند: 

يَطاَن ُدوَنُه؛  َو َال ْخيَتاُر ِلِرَسالَِتِه َو َال يْصَطِفى ِمْن ِعَباِدِه َمْن يْعَلُم َأنَُّه يْکُفُر ِبِه َو بِِعَباَدِتِه َو يْعُبُد الشَّ

خداى عزوجل براى رسالت خود اختیار نمى کند و از بندگانش کسى را که مى داند به او و 
عبادتش کفر مى ورزد، برنمى گزیند و جز او شیطان را مى پرستد (صدوق، 1363، ج2: 133).

َا يُکوُن ِإَماما ِمْن ِقَبِل اهللاَِّ َتَعاَىل َو بِاْخِتياِرِه ِإياُه ِىف َبْدِء  2. حضرت همچنین مى فرمایند: «َفاْإلَِماُم ِإمنَّ
ِنيَعِة... ؛ امام، تنها امامِ از سوى خداى متعال است و به این سبب امام است که خدا او را  الصَّ

در آغاز آفرینش برگزیده...» (همان، 1404ق: 210-211)
3. امام رضا(ع) در خطبۀ معروف در اوصاف امام مى فرمایند: 

َفَلْم يَزِل اهللاَُّ َتَباَرَک َو َتَعاَىل ْخيَتاُرُهْم ِخلَْلِقِه ِمْن ُوْلِد اْحلَُسِني(ع) ِمْن َعِقِب ُکلِّ ِإَماٍم يْصَطِفيِهْم ِلَذِلَک 

َو ْجيَتِبيِهْم...؛ خداى تبارك و تعالى همواره براى [رهبرى ] آفریده هایش، امامان را از فرزندان 

حسین(ع) از نسل هر امامى انتخاب مى کند و براى امامت برمى گزیند (کلینى،1363، ج1: 203).



177 تبیین روایى نقش و ...
13

94 
تان

بس
، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

4. از برخى آیات مانند «ُمثَّ َأْوَرْثَنا اْلِکَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا؛ سپس این کتاب را به آن 
بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم به میراث دادیم»، چنین برمى آید که خداى متعال، 
کتاب را به بندگان برگزیده داده است و بر اساس حدیث نقل شده از امام رضا(ع)، منظور 
از آن بندگان برگزیده، عترت طاهرین(ع) هستند. ایشان این تفسیر را در حضور دانشمندان 
در  عراق و خراسان  از دانشمندان  شده است گروهى  نقل  مى کنند.  بیان  خراسان  عراق و 

حضور امام رضا(ع) بودند که مأمون معناى آیۀ زیر را از دانشمندان پرسید.
َساِبٌق  َوِمْنُهْم  ُمْقَتِصٌد  َوِمْنُهم  لَِّنْفِسِه  َظاِملٌ  َفِمْنُهْم  ِعَباِدنَا  ِمْن  اْصَطَفْيَنا  الَِّذيَن  اْلِکَتاَب  َأْوَرْثَنا  ُمثَّ 

بِاْخلَْريَاِت ِبِإْذِن اهللاَِّ َذِلَک ُهَو اْلَفْضُل اْلَکِبُري؛ سپس این کتاب را به آن بندگان خود که[آنان را] 

برگزیده بودیم به میراث دادیم، پس برخى از آنان بر خود ستمکارند و برخى از ایشان، 
میانه رو و برخى از آنان در کارهاى نیک به فرمان خدا پیشگامند و این خود توفیق بزرگ 

است (فاطر/ 32)،
آنان گفتند: خداوند متعال از آن، همۀ امت را اراده کرده است. مأمون به امام رضا(ع) رو 
کرد و گفت: اى اباالحسن! شما چه مى گویى؟ امام رضا(ع) فرمودند: آن طور که مى گویند، 
نمى گویم، بلکه مى گویم خداى عزوجل از آن، عترت طاهرین(ع) را اراده کرده است. سپس 
َا ُيِريُد اهللاَُّ لُِيْذِهَب َعنُکُم  12 آیه براى توصیف آنان بیان مى کنند که یکى آیۀ «تطهیر» است: «ِإمنَّ
ْجَس َأْهَل الَْبْيِت َوُيَطهَِّرُکْم َتْطِهريا؛ خداوند اراده فرموده است که هرگونه رجس و پلیدى را  الرِّ

از شما اهل بیت برطرف کند و شما را پاك و مطهر گرداند» (احزاب/ 33؛ صدوق، 1363، 
ج1: 207-217).

    به اعتقاد شیعه که مبتنى بر آیات و روایت هاى فراوان است، تنها خداى متعال، پیامبر 
و امام را نصب مى کند. از آیات و روایت ها استفاده مى شود که انتخاب فرد براى پیامبرى 
یا امامت تنها در دست خداست و خداى متعال مى داند چه کسى براى منصب پیامبرى یا 
امامت شایستگى دارد و چه کسى داراى این لیاقت نیست. دلیل اشتراط نصب پیامبر و امام 



فرهنگ رضوى178

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

این است که تنها خدا از پاکى افراد خبر دارد و برخى از عیوب و لغزش ها و گناهان امرى 
باطنى و نفسى بوده، هیچ کس نمى تواند بود یا نبود آنها را تشخیص دهد و گاهى حتى خود 
فرد نیز قادر به تشخیص آن نیست. تنها کسى که مى تواند آن را تشخیص دهد، خداى متعال 
َماَواِت  است که به ظاهر و باطن افراد آگاهى کامل دارد، چنان که مى فرماید: «َو ُهَو اّهللاُ ِفی السَّ
ُکْم َو َجهَرُکْم َو َيْعَلُم َما َتْکِسُبوَن؛ و او در آسمان ها و زمین خداست، نهان و  َو ِفی اَألْرِض َيْعَلُم ِسرَّ

آشکار شما را مى داند و آنچه را به دست مى آورید [نیز] مى داند» (انعام/ 3).
از روایت هاى امام رضا(ع) استفاده مى شود که گزینش فرد براى پیامبرى و امامت تنها در 

اختیار خداست. ازجملۀ این روایت ها مى توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. امام رضا(ع) مى فرمایند: امامت به این دلیل نیست که امام به سبب کارى از سوى خود 
نسبت به خود یا به سبب کارى از سوى مردم، امام باشد که در آن، اختیار، برترى دادن و 
جز آن باشد و البته امامت به سبب کارى از سوى خداى متعال دربارة اوست، همان گونه که 
به ابراهیم(ع) فرمود: «ِإنِّی َجاِعُلَک لِلنَّاِس ِإَماما؛ من تو را پیشواى مردم گردانیدم» (بقره/ 124) 
و همان گونه که به داود(ع) فرمود: «َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَک َخِليَفًة ِفی اْألَْرِض...؛ اى داوود ما تو را 
در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم» (ص/ 26)، همان گونه که به فرشتگان دربارة آدم 
فرمود: «ِإنِّی َجاِعٌل ِفی اَألْرِض َخِليَفًة؛ من در زمین خلیفه اى مى آفرینم» (بقره/ 30). پس امام، 

تنها امامِ از سوى خداى متعال است (صدوق، 1363، ج2: 210-211).
2. ایشان در حدیث معروف «امامت» بعد از بیان ویژگى هاى امام، در چندین مورد، اختیار 
امام به دست مردم را نکوهش نموده و انتخاب ایشان را از توان آنان بیرون شمرده است؛ 
مانند آنکه مى فرماید: «َفَکيَف َهلُْم بِاْخِتياِر اْإلَِماِم؛ پس چگونه مى توانند امام را انتخاب کنند؟» 

(صدوق،1404ق، ج1: 198).
افزون بر آن، ایشان بعد از بیان عصمت، تأیید، توفیق و تسدید امام و در امان ماندن ایشان 
از خطا و لغزش و گناه، ناتوانى مردم از انتخاب چنین فردى را به صورت پرسشى مطرح 



179 تبیین روایى نقش و ...
13

94 
تان

بس
، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

ُموُه؟؛ آیا  َفِة َفيَقدِّ مى کنند و مى فرمایند: «...َفَهْل يْقِدُروَن َعَلى ِمْثِل َهَذا َفيْخَتاُروُه َأْو يُکوُن ُخمَْتاُرُهْم بَِهِذِه الصِّ
مردم مى توانند چنین فردى را اختیار کنند؟! یا انتخاب شدة آنان این گونه است تا او را پیشواى 
خود سازند؟!)» (صدوق، 1404ق، ج1: 199). سپس خودشان جواب مى دهند که مردم چنین 
ْوا َو بَيِت اهللاَِّ اْحلَقَّ َو نََبُذوا ِکَتاَب اهللاَِّ  توانایى نداشتند، اما به گمان خود، امامى را اختیار کردند: «َتَعدَّ
َفاُء؛ به همین خاطر از حق تجاوز نمودند  َوَراَء ُظُهوِرِهْم َکَأنَُّهْم َال يْعَلُموَن َو ِىف ِکَتاِب اهللاَِّ اْهلَُدى َو الشِّ

و کتاب خدا را پشت سر انداختند، گویا که نمى دانند؛ حال آنکه در کتاب خدا هدایت و شفا 
وجود دارد» (همان: 200-199). سپس امام رضا(ع) دلیل روى گرداندن مردم از اختیار و نصب 
الهى و دلیل انتخاب امام توسط خودشان را پیروى از هواهاى نفسانى بیان مى دارند: «َفَنَبُذوُه َو 
اتََّبُعوا َأْهَواَءُهْم؛ آن را پشت سر خویش افکندند و از هواهاى خود پیروى نمودند» (همان: 200). 

3. همچنین مى فرمایند: 
يْصَطِفيِهْم  ِإَماٍم  ُکلِّ  َعِقِب  ِمْن  اْحلَُسنيِ (ع)  ُوْلِد  ِمْن  ِخلَْلِقِه  ْخيَتاُرُهْم  َتَعاَىل  َو  َتَباَرَک  اهللاَُّ  يَزِل  َفَلْم 

ِلَذِلَک َو ْجيَتِبيِهْم َو... ُکلََّما َمَضى ِمْنُهْم ِإَماٌم َنَصَب ِخلَْلِقِه ِمْن َعِقِبِه ِإَماما...؛ خداى تبارك و تعالى 

همواره براى [رهبرى ] آفریده هایش امامان را از فرزندان حسین(ع) از نسل هر امامى انتخاب 
مى کند و براى امامت برمى گزیند... و هرگاه امامى از ایشان از دنیا برود، براى [رهبرى] 

آفریده هایش از نسل او امام [دیگرى] برمى گزیند (کلینى،1363، ج1: 203).
4. در روایت دیگرى مى فرمایند: 

به من دربارة کسى که امت، او را برمى گزیند و خلیفه منصوب مى کند، بگویید؛ آیا جایز است 
به او «خلیفۀ رسول خدا و از سوى خداى عزوجل» گفته شود، در حالى که رسول خدا(ص) او 
را جانشین خود قرار نداده است؟ پس اگر بگویید «بله»، ستیزه کرده اید [خود مى دانید که چنین 
چیزى نبوده است و از روى ستیزه این حرف را مى زنید] و اگر بگویید «نه»، حتمى شده که 
ابوبکر جانشین رسول خدا(ص) نباشد و نیز از سوى خداى عزوجل نباشد... (همان، ج2: 213).

در میان فرقه هاي اهل سنت این نظریه رواج داشت که خلیفه توسط اجماع امت یا شوري 
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و... از میان قریش یا... انتخاب می شود و فرقه هایی از شیعه نیز قائل به امامت مفضول با 
ُسوُل بَلِّْغ َما ُأنِزَل ِإلَْيَك  وجود فاضل بودند. شیعه از دیرباز با استناد به قرآن کریم و آیۀ «َيا َأيَُّها الرَّ
بَِّك... الَْيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمتَْْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسَالَم ِديًنا...؛ اى پیامبر، آنچه  ِمن رَّ

از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بود برسان... امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت  
خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را براى شما [به عنوان] آیینى برگزیدم...» (مائده/ 3 و 

67)، اعتقاد دارد که پیامبر در واقعۀ غدیر این دستور خدا را به اجرا گذاشت. 
ازجمله موضوع هایى که امام رضا(ع) به آنها پرداختند، تأکید بر واقعۀ غدیر و امامت و 
فضائل امیر  مؤمنان(ع) بود که با توجه به نیاز جامعه و فراهم  شدن فضاي مناسب در میان 
مردم، مباحث را مطرح می فرمودند و به اثبات حقانیت خالفت امام علی(ع) در مقابل نظریۀ 
تقدم مفضول بر فاضل می پرداختند. چنان که نقل شده، مأمون نیز این بحث را با علماي اهل 
سنت مطرح و آنها را در این زمینه با اقامۀ ادلۀ برهانی، ساکت، نظر آنها را باطل و برتري و 

امامت امیرمؤمنان علی(ع) را اثبات کرد (صدوق،1363، ج 1: 47-130).
فرقه هاي  و  شیعه  از  منحرف  فرقه هاي  و  زیدیه  واقفیه،  ناصبی ها،  مقابل  در  امام رضا(ع) 
کالمی اهل سنت مثل اهل حدیث و معتزله، روایت هایى را که از پیامبر(ص) دربارة دوستی 
و والیت، امامت و برتري و وجوب اطاعت امیرمؤمنان(ع) بود، مطرح و تشریح می فرمودند 
حضرت  که  آمد  به وجود  مرو  در  ایشان  حضور  استثنایی  فرصت  در  مباحث  این  بیشتر  و 
توانستند اصل امامت را مطرح و امامت و حجت بودن خود بر اهل زمان را به صراحت بیان 
کنند، چنان که در حدیث سلسلة الذهب، پس از بیان توحید، مسئلۀ امامت خویش را مطرح و 
خود را از شرایط ورود به حصن الهی دانستند و مردم گمان می کردند پس از توحید، نبوت 
و بعد از آن خالفت راه درستی است که انتخاب کرده اند. امام(ع) این گمان را باطل و امامت 

را شرط اصلی تحقق توحید و ماندگاري راه رسالت بیان کردند.
از امام رضا(ع) در زمینۀ اثبات اساس امامت که از امام علی(ع) آغاز می شود 73 روایت نقل 
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 شده است (عطاردي،1392ق، ج1 : 112-138). 
عالوه بر آنکه در مناظره ها و پاسخ به سؤال ها، این مسئله را مطرح نموده و در هر فرصت 
امامت  اصل  و  عامه  از امامت  ترتیب  به  خود  احادیث  می فرمودند، در  بیان  را  این اصل 
مشروع، امامت خاص و ویژگی هاي امیرمؤمنان(ع) و سایر ائمه(ع) سخن می گفتند و آشکارا 
خود را امام معرفی می کردند. در حالی که زمینه در دوره هاي قبل به این صراحت فراهم 
نشده بود و لقب رضا به ایشان، به این مناسبت از طرف پیامبر اکرم(ص) داده شد که مقبول 
همه هستند، حتی مخالف بزرگی چون مأمون به امامتش اعتراف کرد (امامتش بر همۀ امت 

حتی غیرمسلمانان هم ثابت شد) (صدوق، 1363، ج 1: 42-62).
و  شناسایى  امام،  تعیین  برشمردیم،  امام  براى  که  ویژگى هایى  و  مشخصات  به  توجه  با 
انتخاب نمى تواند به تشخیص مردم باشد، زیرا انسان ها نمى توانند تشخیص دهند که چه 
مردم  است.  پنهان  و  آشکار  گناه  هر  از  مبرا  و  معنوى  و  علمى  مقام  برترین  داراى  کسى 
نمى توانند با اندیشه و تجربه هاى خود دریابند که چه کسى صالحیت خالفت الهى را دارد. 
تنها خداوند است که از دل همۀ  انسان ها باخبر است و مى داند که شایسته ترین انسان براى 

به دوش کشیدن بار امانت و خالفت الهى کیست.
پاسخ به این سؤال را نیز از کالم امام على بن موسى الرضا(ع) مى آوریم، چرا که ایشان وقتى 
وارد مرو شدند، در میان مردم بحث از امامت مطرح شد و اختالف نظرها به وضوح پیدا بود. 
شخصى به نام عبدالعزیز نزد امام(ع) آمد و از بحث و گفت و گو و اختالف نظر مردم دربارة 
گرفتار  گروه  این  عبدالعزیز،  اى  فرمودند:  و  زدند  لبخندى  رضا(ع)  امام  آورد.  خبر  امامت 
ناآگاهى هستند و با نظریه پردازى هاى گوناگون، خود را گول زده اند. سپس دربارة این نظریه 

که امام را باید خود مردم انتخاب کنند، فرمودند: 
هل يعرفوَن قدَر االماَمة وحملَّها ِمَن االُّمة َفَيُجوز فيها اختياُرهم؛ آیا اینان اساسًا اهمیت و 

جایگاه امامت را در میان امت اسالمى مى دانند و ویژگى هاى امام و رسالتى را که بر دوش 



فرهنگ رضوى182

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

انتخاب  امامت  براى  را  کسى  معیارها،  آن  اساس  بر  بتوانند  تا  مى دهند  تشخیص  اوست، 
کنند؟!؛ ِانَّ االمامة َاَجلُّ قدرًا وَاْعَظُم شْانًا وَاْعالمكانًا وَاْمَنُع جانبًا واَْبَعُد َغورًا من َاْن يبلغها الّناس 
ژرفایى  و  فراتر  موقعیتى  برتر،  جایگاهى  بزرگ تر،  شأنى  واالتر،  ارزشى  امامت،  بعقوهلم؛ 
فزون تر از آن دارد که مردم بتوانند با مالك هاى عقلى خویش آن را اندازه گیرند و به آن 

برسند (عطاردي،1392ق، ج 1: 97).
وقتى سخن از جایگاه و منزلت امامان به میان مى آید، به طور طبیعى این سؤال به ذهن 
مى رسد که به راستى امامان(ع) این مرتبۀ عالى و این شایستگى و صالحیت را چگونه و به 
چه دلیل یافته اند؟ قبل از پاسخ به این پرسش، یادآورى این نکته الزم است که این پرسش 
اختصاص به امامان ندارد، بلکه دربارة همۀ پیامبران بزرگ الهى مانند نوح، ابراهیم، موسى، 
عیسى(ع) و حضرت محمد(ص) نیز مطرح بوده که چرا خداوند مقام نبوت و رسالت را به آنها 
داده و از میان خلق، آنان را برگزیده است؟ لذا پاسخ به این سؤال تنها متوجه شیعه نیست، 
بلکه همۀ مسلمانان که به رسالت و مقام نبى اکرم(ص) اعتراف و ایمان دارند، حتى یهودیان و 

مسیحیان که به رسالت حضرت موسى و عیسى(ع) معتقدند باید به این سؤال پاسخ گویند.
هنگامى که  است،  گسترده  و  بى پایان  علم  داراى  خداوند  چون  که  است  این  پاسخ  اما 
انسان ها را آفرید، از همان آغاز مى دانست که مطیع ترین، عابدترین و پرهیزگارترین بندگان 
چه کسانى هستند و بر اساس علم برتر خود، آنان را براى رسالت و امامت برگزید تا دیگر 
بندگان خود را به سوى نور و پاکى هدایت کنند: «َوَجَعْلناُهْم اَِئمًة َيْهُدوَن بَِاْمِرنا؛ و آنها را امامان 

و پیشوایانى قرار دادیم که مردم را به امر ما هدایت کنند» (انبیاء/ 73). 
بنابراین بى شک، دلیل انتخاب  پیامبران و امامان از سوى خداوند، لیاقت و شایستگى آنان 
بوده است، چنان که در طول زندگى این شایستگى را به اثبات رسانده اند. ابراهیم(ع) گام در آتش 
مى گذارند و براى اطاعت از امر الهى به انجام سخت ترین آزمایش هاى خداوند تن مى دهند و تا 
مرحلۀ ذبح فرزند عزیز خویش پیش مى روند. موسى(ع) با قدرت فرعونى درگیر مى شوند و براى 
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هدایت بنى اسرائیل سخت ترین مرحله ها را مى گذارنند و دشوارترین رنج ها را تحمل مى کنند.
 عیسى(ع) براى اجراى رسالت خود، چندان مقاومت مى کنند که تا پاى دار پیش مى روند. 
پیامبر خاتم(ص) در راه رسالتشان بیش از همۀ پیامبران الهى ستم مى بینند و تا بدان پایه به 
هدایت مردم اهتمام مى ورزند و براى آنان دل مى سوزانند که خداوند در نص آیۀ کریمۀ 

قرآن دستور مى دهد که تا این اندازه خود را به مشقت نیندازند (طه/ 2 ).
خدا  دین  و  خدا  به  جز  که  مى کنند  اثبات  خود  زندگى  طول  در  ابى طالب(ع)  على بن 
نمى اندیشند و زندگى و مرگ خود را در راه حق و براى حق قرار مى دهند تا آنجا که یک 
ضربت ایشان در جنگ با خشن ترین چهرة کفر، برتر از عبادت جن و انس معرفى مى شود. 
خداوند که شایستگى و صالحیت پیامبران و امامان را از آغاز خلقت مى داند، آنان را به عنوان 
معلمان و راهنمایان خلق برمى گزیند، به ایشان کرامت خاص و توفیق ویژه مى بخشد و از 

آنان مسئولیت بیشترى مى طلبد. 

احادیث  و  قرآن  رضا(ع)،  امام  دیدگاه  از  امامان  اثبات  راه هاى  عمده ترین  چهارم:  سوال 
چیست؟ و دالیل وجوب محبت امامان چیست؟

جهان پر از نداهاى حق و باطل و ادعاهاى الهى و شیطانى است، زیرا همچنان که پیامبران 
الهى و امامان راستین، مردم را به سوى خود خوانده اند تا آنان را به سوى خداوند هدایت 
کنند، همزمان با ایشان و در عصر آنان نیز مدعیان دروغینى بودند که خود را پیشوا و راهنما 

معرفى کرده، مردم را به پیروى از خویش فراخوانده اند و مایۀ گمراهى آنان شده اند.
خداوند متعال از گروه اول به عنوان پیشوایانى که مردم را به امر الهى هدایت مى کنند یاد  
کرده (انبیاء/ 73). از گروه دوم به عنوان پیشوایانى که مردم را به سوى آتش فرا مى خوانند 
نام برده است: «و َجَعْلناهم ائمًة َيْدُعوَن اىل الّنار» (قصص/ 41). بر این اساس، هر که در جامعۀ 
بشرى ادعاى امامت و پیشوایى داشته باشد، نمى توان بدون دالیل و نشانه هاى الزم، ادعاى 
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او را پذیرفت و پیروى کرد، بلکه باید مدعى امامت و نبوت، دالیلى داشته باشد تا بتوانیم 
به او اعتماد کنیم. دالیلى که پیامبران براى مردم آورده اند به چهاربخش قابل تقسیم است: 

1. گواهى و تأیید آنان از سوى پیامبران پیشین؛
2. ارائۀ مطالب صحیح و منطقى و معقول همراه با دالیل قانع کننده، هماهنگ و همساز با 

معارف پیامبران گذشته؛
3. برخوردارى از اخالقى ممتاز و رفتارى انسانى و معقول؛

4. ارائۀ معجزه به منظور اثبات نبوت خود و ارتباط ویژه اى که با خداى هستى دارند. 
مدعى  که  مى شود  حاصل  اطمینان  این  گیرد،  قرار  هم  کنار  در  نشانه  چهار  این  گاه  هر 
پیامبرى، به راستى مورد تأیید خداوند است و ما را به سوى خداوند متعال هدایت مى کند. 
اکنون باید دید آیا امامان هم براى اثبات امامت خود نیاز به این دالیل دارند؟ پاسخ این است 
که امامت به عنوان پیشواى خاص الهى و دینى با ویژگى هایى که یاد کردیم، مقامى واالست 
و امام معصوم واجد همۀ ویژگى هاى پیامبر(ص) به جز وحى قرآن و داراى تمامى اختیارها 
و مسئولیت هاى رسول خدا(ص) و برخوردار از علم لَُدنى و در یک کلمه، امام یعنى خلیفۀ 

خدا و رسول خدا(ص). 
با توجه به ویژگى هاى امام و نیز با توجه به اینکه تنها خداوند با علم برتر خود شایستگى 
انسان ها را مى داند و بر اساس شایستگى، مقام امامت را به آنان عطا مى کند، ناگریز امامان 
و جانشینان خاص پیامبران نیز باید مانند خود پیامبران از دالیل و شواهدى برخوردار باشند 
تا ما بتوانیم به آنان اعتماد داشته باشیم و از ایشان پیروى کنیم. امام على بن موسى الرضا(ع) 
ِمن داللٍة َتُدّل عليه و يتمّيزه بها  نیز در این باره فرموده اند: «ملّا كاَن االماُم ُمفَرتَض الّطاعة مل يكن بدٌّ
من غريه؛ چون امام کسى است که اطاعت کردن از او واجب است، ناگریز باید بر امامت او 
دلیلى اقامه شود تا در پرتو آن دلیل بتوان امام را از غیر امام تشخیص داد» (صدوق،1363، 

ج 2: 102؛ عطاردي،1392ق، ج 1: 111). 
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در کتاب حباراالنوار حدود 80 آیه از قرآن آمده است که به شکلى به مسئلۀ امامت مربوط 
مى شود (مصطفوى، 1403 ق: 95)، ولى به سبب آنکه بیان همۀ آیات در این مختصر نمى گنجد به 
چند نمونه که امام رضا(ع) نیز در بیان و اثبات حقانیت امامت از آنها استفاده کرده اند، اکتفا مى کنیم.

1. امام رضا(ع) در یکى از مناظره هایشان مى فرمایند: 
ْجَس َاْهلَ البيت وُيَطهَِّركم  لُِيْذِهَب عنكم الرِّ ِىف كتاِبِه فقال: اّمنا ُيريد اهللاّ ُ  هم الّذين َوَصَفهم اهللاّ ُ 

تطهرياً؛ اهل بیت همان کسانى هستند که خداوند ایشان را در قرآن توصیف کرده و دربارة 
آنان فرموده است: همانا خداوند اراده کرده است تا هر گونه گناه و آلودگى از شما اهل 

بیت به دور باشد و شما را به گونه اى خاص، پاك و منزه از گناه بدارد.
 سپس در پاسخ به این سؤال که این آیه دربارة چه کسانى است و منظور از اهل بیت 

پیامبر(ص) چه کسانى هستند؟ فرمودند: 
هم الّذين قال رسول اهللاّ  صلى اهللا عليه و آله: اّىن ُخمَلَّف فيكم الثََّقلني كتاب اهللاّ  وعرتتى اهل بيىت، 

که  خدا  رسول  که  هستند  کسانى  آیه  این  در  بیت  اهل  احلوض؛  َعَلىَّ  يردا  حّىت  َيْفَرتِقا  َلْن 

درود خدا بر ایشان و خاندانش باد، دربارة آنان فرمودند: من پس از خود دو یادگار گرانبها 
میان شما مى گذارم. کتاب الهى و عترتم که اهل بیت من هستند و این دو از یکدیگر جدا 
نمى شوند تا روز قیامت نزد حوض کوثر بر من وارد شوند (عطاردي،1392ق ، ج 2: 114).

ُسوَل َو ُأْوِيل اَألْمِر ِمنُكْم؛ اى اهل ایمان، خدا و رسول  2. «َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا اّهللاَ َو َأِطيُعوْا الرَّ
خدا را اطاعت کنید و نیز آنان که صاحب فرمان هستند» (نساء/ 59). در فهم این آیه اگر از 
معارف دین و روایت ها استفاده نکنیم، چه بسا گرفتار بدفهمى شویم زیرا منظور از اولى االمر 
کسانى نیستند که تحت عنوان فرمانروا و سلطان بر مردم فرمان مى رانند، زیرا بسیارى از 
فرمانروایان، مانند فرعون بر اساس هواى نفس، قدرت طلبى و فزون خواهى فرمان مى رانند 
و خداوند آنان را طاغوت نامیده و از مسلمانان خواسته است با طاغوت ها سازگارى نداشته 
باشند. بنابراین، منظور از اولى االمرـ صاحب فرمان ـ باید افراد خاصى باشند که امام رضا(ع) 
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آنان را معرفى کرده و فرموده اند: «الّذین اَْوَرثَهم الکتاب والحکمَۀ و ُحِسُدوا َعَلیهم بَِقْولِِه»؛ در این 
قرار  حسادت  مورد  و  حکمت اند  و  کتاب  وارث  که  هستند  کسانى  همان  اولى االمر  آیه، 

گرفته اند، چنان که خداوند در قرآن فرموده است: 
َوالِْحْکَمَۀ  الِْکتَاَب  إِبَْراِهیَم  آَل  آتَْینَآ  فََقْد  فَْضلِِه  ِمن  اهللاُّ  آتَاُهُم  َما  َعَلى  النَّاَس  یَْحُسُدوَن  أَْم 
َوآتَْینَاُهم مُّْلًکا َعِظیًما؛ آیا مردمان به خاطر آنچه خداوند از فضل خود به ایشان عطا کرده 
است، به آنان حسد مى ورزند. با اینکه به آل ابراهیم کتاب و حکمت عطا کرده ایم و نیز 

ملکى عظیم بخشیده ایم(نساء/ 54). 
سپس امام رضا(ع) توضیح مى دهند: «و الملک ههنا الطاعۀ لهم»؛ ملک عظیم در این آیه به 
مردم  بر  که  دل هاست  بر  فرمانروایى  منظور  بلکه  نیست،  سرزمین ها  بر  فرمانروایى  معناى 

واجب شده است از برگزیدگان الهى اطاعت کنند (عطاردي،1392ق، ج 2: 114).
3. «قُل ال أسألکم علیه اَْجراً اّال الموّدة فى الُقْربى؛ بگو من در برابر رسالتى که انجام داده ام، از 
شما مردم اجر و پاداشى نمى طلبم، مگر دوستى خویشاوندان و نزدیکانم» (شورى/ 23). امام 
رضا(ع) در توضیح این آیه و داللت آن بر منزلت اهل بیت(ع) فرموده اند: در قرآن نظیر این آیه 
دربارة برخى پیامبران الهى دیگر مانند نوح، هود، صالح، لوط و شعیب (ع) نیز آمده است با 
این تفاوت که فقط این جمله آمده است: «پاداش پیامبران با خداست» ولى مسئلۀ  دوستِى 
ذى القربى در مورد آنان مطرح نشده است. خداوند دربارة نوح(ع) مى فرماید که او به مخاطبان 
خود گفت: «و ما اسألکم علیه ِمْن اَْجر اِْن اَْجرى اّال على ربِّ العالمین؛ من هیچ گونه پاداشى از 
شما نمى طلبم زیرا پاداش من فقط با پروردگار جهانیان است» (شعراء/ 109). قرآن دربارة 
اِْن اجرى اّال على الذى فََطرنى؛ من از شما  حضرت هود(ع) فرموده است: «ال أسألکم علیه اجراً 
مردم به خاطر رسالتى که انجام داده ام، مزدى نمى طلبم، زیرا پاداش من بر هیچ کس نیست 

جز آن کسى که مرا آفریده و وجودم را سرشته است» (هود/51).
قرآن، تنها دربارة رسول خاتم(ص) فرموده است که اجر رسالت ایشان، دوستى خویشاِن 
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نزدیک است. سپس امام رضا(ع) مى فرمایند: 
َو َملْ ُيْفرض اهللاّ  موّدتهم اّال وقد علم انّهم اليرتّدون عن الّدين ابدًا وال يرجعوَن ِاىل ضاللٍة ابدًا؛ 

خداوند دوستى اهل بیِت پیامبر(ص) را به این سبب واجب کرده که مى دانسته است اهل 
بیت ایشان هرگز از دین الهى روى برنمى تابند و هرگز به جانب گمراهى و کج روى کشیده 

نمى شوند (عطاردي،1392ق، ج2: 117؛ حرانى،1404ق: 431). 
آنگاه امام رضا(ع) مى فرمایند: پس از نزول این آیه و قبل از اینکه آیه براى مردم خوانده 
شود رسول خدا(ص) در میان پیروان خود به حمد و ثناى الهى پرداختند و فرمودند: اى مردم، 
خداوند تکلیفى را بر شما واجب کرده است، آیا این وظیفه را انجام خواهید داد؟ کسى 
پاسخ نداد، زیرا گمان مى کردند این تکلیف به پرداخت وجه مادى مربوط است. روز دوم و 
سوم نیز همین مسئله تکرار شد و مخاطبان پیامبر(ص) سکوت کردند تا اینکه رسول خدا(ص) 
فرمودند: این تکلیف مربوط به پرداخت طال و نقره و خوردنى ها و نوشیدنى ها نیست. مردم 
خدا(ص)  رسول  هنگام  این  در  چیست؟  دربارة  پس  نیست،  امور  این  دربارة  اگر  پرسیدند: 
آیه اى را که بر ایشان نازل شده بود براى مردم بازخواندند و فرمودند اجر رسالت من فقط 
دوستى اهل بیت من است. مردم با شنیدن این آیه گفتند: ما این فرمان الهى را مى پذیریم و 
این واجب را به جاى خواهیم آورد. در ادامۀ این حدیث، امام رضا(ع) مى فرمایند: « اما بیشتر 

مردم به این تکلیف الهى عمل نکرده و به این پیمان وفا ننموده اند» ( همان ).

زمان  امر  ولی  و  معصوم  امام  از  والیت پذیري  وجوب  دالیل  عمده ترین  پنجم:  سوال 
چیست؟

اساس توجه مسلمانان به اهل بیت(ع) رهنمود قرآن و پیامبر(ص) است. از این رو اِبراز دوستى 
و محبت به خاندان نبوت ، هرگز به معناى شرك و کم توجهى به ساحت قدس الهى نیست . 
همچنان که اطاعت از پیامبر و اولى االمر(ع) به معناى شرك در اطاعت از خداوند نیست ، زیرا 
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ُسوَل َو ُأْوِيل اَألْمِر ِمنُكْم؛ اطاعت کنید از خدا  خداوند خود دستور داده که : «َأِطيُعوْا اّهللاَ َو َأِطيُعوْا الرَّ
و اطاعت کنید از رسول خدا و اولى االمر از میان خودتان. « 

اظهار دوستى نسبت به اولیاى الهى، پیامبران و امامان هر چند مورد خواست و فرمان 
الهى بوده، اما از آنجا که فرمان هاى الهى و امر و نهى او داراى حکمت ها و مصلحت هاى 
مختلفى براى تکامل بشر است، مى توان از فرهنگ قرآنى و رضوى استفاده کرد که یکى از 
نتایج مهم این دوستى ، دریافت معارف صحیح دربارة توحید ، وحى ، رسالت ، قرآن ، وظایف 

انسان ، مسئلۀ معاد و... از مکتب و سیره و سنت آنان است. 
از دیدگاه شیعۀ امامیه، مطابق با تعالیم قرآنى و نیز روایت هاى رسیده از رسول خدا(ص) و 
اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، هیچ حکمى از احکام الهى بدون دلیل و مصلحت نیست. 
بنابراین اگر خداوند در قرآن از مؤمنان خواسته تا «اهل بیت پیامبر(ص)» را دوست بدارند، 
حتمًا این بیان الهى، داراى دلیل، حکمت و مصلحت است. اگر سؤال شود که آیا ممکن 
است همان گونه که انسان ها، فرزندان و خویشاوندان خود را به دلیل نسبت هاى خانوادگى 
بر دیگران ترجیح مى دهند و گاه در این راه حقوق و فضائل دیگران را نادیده مى گیرند، 
خداوند هم فقط به خاطر خویشاوندى اهل بیت(ع) با پیامبرش آنان را مورد توجه ویژه قرار 
داده و محبت ایشان را بر مردم واجب کرده باشد؟ نسبت دادن چنین مطالبى به خداوند، دور 
از ساحت قدس الهى است، زیرا خداوند با هیچ انسانى خویشاوندى ندارد. آدمیان، بندگان 
او هستند و لطف و رحمتش شامل همۀ انسان ها بوده و خواهد بود و این انسان ها هستند 

که در استفاده از رحمت الهى و عنایات او با یکدیگر تفاوت دارند.
 برخى، شایستگى بیشترى از خود نشان مى دهند و در میدان عبودیت بر دیگران سبقت 
مى گیرند و برخى با سستى و کندى به طرف رحمت الهى حرکت مى کنند. پاسخ این سؤال 
را خداوند در قرآن کریم بیان فرموده است: «ِانَّ اكرمكم عنداهللاّ  اَْتقيُكْم؛ همانا با کرامت ترین و 

بافضیلت ترین شما انسان ها نزد خداوند کسى است که باتقواتر باشد» (حجرات/ 13).
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عنایت  و  تکریم  مورد  اندازه  این  تا  را  پیامبر(ص)  خاندان  و  نزدیکان  خداوند  اینکه  دلیل 
قرار داده، تا آنجا که محبت آنان را پاداش رسالت رسول خاتم(ص) تعیین کرده، آن است که 
اهل بیت پیامبر(ص) از همۀ انسان ها و از همۀ امت ایشان باتقواتر بوده و در میدان بندگى و 
عبادت و اداى حقوق و انجام وظایف الهى بر همگان پیشى گرفته اند. بهترین گواه بر اینکه 
در نظر خداوند، برترى و فضیلت آدمیان بر یکدیگر، بسته به فضائل و شرافت هاى اخالقى 
و دینى است و صرف خویشاوندى و ارتباط نسبى، ارزش به حساب نمى آید، این است که 
خداوند فرزند نوح(ع) را با اینکه از نسل ایشان بود، مورد عنایت قرار نداد و زمانى که نوح(ع) 
به درگاه خداوند دعا کردند تا فرزندشان از غرق و هالك  شدن نجات یابد و گفتند: «َربِّ 
ِانَّ ابىن ِمْن َاْهلى وِانَّ َوْعَدَك اْحلَّق؛ پروردگارا، فرزند من از اهل بیت من به حساب مى آید (و تو 
وعده داده اى که اهل مرا نجات دهى) و البته وعدة تو حق است» (هود/ 45). خداوند پاسخ 
فرمود: «َقاَل َيا ُنوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك؛ اى نوح (آن جوان کافر با اینکه فرزند تَنى تو به حساب 

مى آید اما) او از اهل تو نیست (و وعدة الهى شامل او نمى شود) « (هود/ 46).
اگر خداوند بدون قید و شرط و بدون استثنا از مؤمنان خواسته است تا اهل بیت(ع) را 
دوست بدارند، معنایش این است که خداوند هم آنان را دوست دارد و آنان نزد خداوند 
از کرامت ویژه اى برخوردارند و دلیل کرامت و برترى آنان، در تقوا، خداشناسى، معنویت 
و شرافت علمى و عملى آنان است و خداوند وقتى از مؤمنان خواسته است تا اهل بیت(ع) 
را دوست بدارند ، معنایش این بوده که مقام ، منزلت و عصمت آنان را تأیید و امضاء کرده 
راه هاى  و  فطرى  و  معرفتى  امکانات  و  ابزار  انسان ها ،  هدایت  براى  متعال  خداوند  است. 
مختلفى در اختیار آنان قرار داده است. پیامبران را مبعوث و کتاب آسمانى را بر آنان نازل 
براى  راه ها  هموارترین  از  یکى  دهند.  آموزش  انسان ها  به  را  معرفت  و  شریعت  تا  کرده 
درس آموزى از مکتب اولیاى الهى ، راه محبت و دوستى است . اطاعت از قانون و پیروى از 

صالحان به دو صورت امکان پذیر است:
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1. اطاعت از روى اجبار و پیروى ناخواسته و بدون رغبت؛
2. اطاعت از روى انتخاب و پیروى با میل و اشتیاق.

مادر براى فرزندش وظایف مادرى را انجام مى دهد، اما این وظایف که مشکالت فراوان 
نیز دارد، با عشق و محبت آمیخته است و مادر از انجام وظایف مادرى لذت مى برد، زیرا 
فرزندش را دوست دارد . بنابراین اگر انجام وظایف و پیروى از الگوهاى دینى و الهى، همراه 
با محبت و مودت نسبت به آنان باشد، درس آموزى و پیروى از آنان نه تنها سخت و دشوار 

نیست، بلکه لذت بخش و بهجت آفرین نیز است. 
خداوند در قرآن ، رابطۀ محبت و اطاعت را چنین بیان فرموده است : «قل ِاْن ُكْنُتْم ُحتّبوَن اهللاّ َ 
فاّتبعوىن ُحيِْبْبُكم اهللاّ ؛ اى پیامبر بگو: اگر شما خدا را دوست دارید از من که پیامبر او هستم 

استفاده  آیه  این  از  (آل عمران/ 31).  باشد»   داشته  دوست  را  شما  هم  خدا  تا  کنید  پیروى 
مى شود که در فرهنگ قرآنى، اطاعت و پیروى از صالحان و مردان الهى ، با دو محبت همراه 

است: یک محبت به عنوان مقدمه و انگیزه و یک محبت به عنوان دستاورد و نتیجه.
پس مى توان نتیجه گرفت که اگر خداوند، محبت و مودت اهل بیت پیامبر(ص) و ائمه(ع) 
را بر مؤمنان واجب ساخته ، به خاطر آن بوده است تا مردم با محبت و دوستى ، راه اطاعت 
از معلمان الهى را بپیمایند و معرفت خدا و اطاعت از دستورهاى دین را با زمزمۀ محبت 
فراگیرند و این به سود خود مردم است، چنان که قرآن به صراحت این نکته را بیان داشته 
است : «ُقْل ما َسألُْتُكْم ِمْن َاْجٍر َفُهَو لكم ِاْن َاْجِرَى اّال على اهللاّ  ؛ [ اى پیامبر به مؤمنان ] بگو اگر از شما 
در برابر انجام وظیفۀ رسالت پاداشى خواستم ، به خاطر منافع و نتایج ارزشمندى است که 

براى خود شما دارد وگرنه پاداش  [ حقیقى ] من، بر خداوند است (سبا/ 47). 
اگر کسى جویاى حق باشد، درمى یابد که تا چه اندازه معرفت امامت، به روشنى و آسانى 
از قرآن فهمیده مى شود. زیرا پیامبر(ص) در سراسر قرآن به فرمان الهى فقط یک پاداش از 
امت خود درخواست کرده و آن هم محبت اهل بیت(ع) بوده است و سپس دربارة همان یک 
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درخواست هم مى فرمایند، هدف و منظور، سودرسانى به امت بوده و این سود در فرهنگ 
قرآنى و نبوى عبارت است از هدایت یابى اهل ایمان به معرفت صحیح و اخالق و معنویت 

و پاکى در گفتار، رفتار و اندیشه.
دوستى و محبت اهل بیت(ع) زمانى در وجود مسلمان ریشه دارد و مودتى راستین به حساب مى آید 
که او به لوازم و شرایط دوستى پایبند باشد و با رفتار و اعمال خود خشنودى خداوند و پیامبر(ص) و 
امامان(ع) را جلب کند. در انجام واجبات دینى و تکالیف الهى، کوشش و در ترك گناهان همت نماید 
و همواره آرزو داشته باشد که معارف قرآنى و مکارم اخالقى اهل بیت(ع) در جامعۀ بشرى گسترش 

یافته و حاکمیت یابد و حکومت مادى و معنوى از آن خاندان رسول(ص) شود. 

نتیجه گیرى 
امام رضا(ع) در بیان ضرورت و جایگاه امامت، چنان استوار و هدفمند بودند که مقصد 
اصلى آن حفظ اندیشۀ شیعه و مبارزه با اندیشه هاي انحرافی بود. تعابیر و مضامینى که در 
احادیث و قرآن و بیانات امام رضا(ع) دربارة امام و امامت گفته شده است، عبارت هایى ادبى 
و اغراق آمیز نیست، بلکه تبیین جایگاه و منزلت واقعى امام و اهمیت این امر در جامعۀ 

اسالمى است. 
در این نوشتار به بررسى و تبیین نقش و جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب 
والیت پذیري از امام معصوم و ولی امر زمان پرداخته شد. عمده ترین ضرورت هاى وجود 
غیر  در  بود.  نخواهد  و  نبوده  امام  زمین بدون  که  است  این  در  رضا(ع)  امام  نظر  از  امام 
مقدور  هستی  براي  حیات  ادامۀ  الهی،  حجت  بدون  می برد.  فرو  را  خود  اهل  این صورت 
نیست، چون خداوند نظم هستی را چنین قرار داده است. امام، دانه هاى پراکندة جامعه را 
تحت نظام ویژه اى درمى آورد و آنها را جمع کرده، ارتباط مى بخشد و امامت نظام دین و 
مسلمانان و عامل اصالح دنیاى مردم و سبب عزت و سربلندى اهل ایمان است. مهم ترین 
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ویژگى هاى امام شامل قدرت تشریع و قانون گذاري، برقراري حکومت و ایجاد تشکیالت 
الزم براي اقامۀ حدود و عصمت است و اینکه  فضائلش اکتسابی از دیگران (غیرامام) نیست 
و به طور خالصه سه ویژگى عمدة امام، منزلت امام نزد خدا، ارتباط امام با مردم و شخصیت 

معنوى و علمى امام است. 
تعیین امام و شناسایى و انتخاب نمى تواند به تشخیص مردم باشد، زیرا انسان ها نمى توانند 
تشخیص دهند که چه کسى داراى برترین مقام علمى و معنوى و مبرا از هر گناه آشکار 
و پنهان است. مردم نمى توانند با اندیشه و تجربه هاى خود دریابند که چه کسى صالحیت 
مى داند  و  است  باخبر  انسان ها  همۀ  دل  از  که  است  خداوند  تنها  دارد.  را  الهى  خالفت 
شایسته ترین انسان ها براى به دوش کشیدن بار امانت و خالفت الهى کیست. عمده ترین 
راه هاى اثبات امامان شامل تأیید آنان از سوى پیامبران پیشین، ارائۀ مطالب صحیح، منطقى و 
معقول همراه با دالیل قانع کننده، هماهنگ و همساز با معارف پیامبران گذشته، برخوردارى 
و  خود  نبوت  اثبات  به منظور  معجزه  ارائۀ  و  معقول  و  انسانى  رفتارى  و  ممتاز  اخالقى  از 

ارتباط ویژه اى که با خداى هستى دارند، است.
دالیل وجوب والیت پذیري از امام معصوم و ولی امر زمان در آن است که اگر خداوند 
محبت و مودِت اهل بیت پیامبر(ص) را بر مؤمنان واجب ساخته به خاطر آن است تا مردم، 
از  اطاعت  و  خدا  معرفت  و  بپیمایند  را  الهى  معلمان  از  اطاعت  راه  دوستى،  و  محبت  با 
دستورهاى دین را با زمزمۀ محبت فراگیرند و این به سود خود مردم است، چنان که قرآن به 
صراحت این نکته را بیان داشته است: «اى پیامبر به مؤمنان بگو اگر از شما در برابر انجام 
وظیفۀ رسالت، پاداشى خواستم، به خاطر منافع و نتایج ارزشمندى است که براى خود شما 

دارد وگرنه پاداش( حقیقى) من بر خداوند است.» 
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3. Determine the Imam and the Imam can detect the identification and 
selection of people, because humans can recognize who is a top official 
in the scientific and spiritual trait is innocent of any crime. People can 
see with their own ideas and experience who has the authority to replace 
God. Only God knows the hearts of all human beings and knows that the 
most qualified staff to carry the burden of the loan and the reign of God is.
4. Some of the main ways to prove the Imams including their verification by 
the former prophets, correct and reasonable presentation with compelling 
reasons and coordinated in accordance with the teachings of the prophets 
of the past, they have a moral and intellectual elite and human behavior 
providing miracles to prove his prophet hood and a special relationship 
with God, you are registered.
5 reasons to accept the necessity of the Imam, according to Imam Reza 
(AS) is that if God is love and friendship Infallible Imams of the Prophet 
(PBUH) because it has been made obligatory on the faithful to the love 
and friendship, to abide by the Mission reward wanted, in the interests of 
and rewarding for you or your reward is God pulpit. 
Keywords: Imamat, Movement ,Imam, Imam Reza (AS)



Rational Explanation and Narrative Role of Ieadership and the 
Need for Compliance from the Perspective of the Imam Reza (AS)
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Fatemeh Jahanijavanmardi: M.Sc. in Educational Administration, Allameh 
Tabatabaii, University, Tehran, Iran
Mehdi Sobhaninejad: Assistant Professor and Faculty Member of the Educational 
Sciences Department of Shahd University, Tehran, Iran

Abstract:
In the study of Rational explanation and narrative role of leadership and 
the need for compliance from the perspective of the Imam Imam Reza 
(AS)  is discussed. In this direction, the necessity Imam, Imam conditions 
and characteristics, how to choose the Imam, Imam and how to become 
a way of proving the Imamate of Imam Mahdi and the reasons for the 
movement of Imam Reza (AS) is discussed. The main findings are:
1. Some of the most important requirements Imam from the perspective 
of the Imam Imam Reza (AS), is that the land is not and never will be 
without an Imam. Otherwise, your people swallow down. No proof of 
God›s existence is not possible for you, because God the order being 
placed. Imam seeds dispersed a community, and that they had gathered 
under the special system, promotes communication and leadership, 
control of religion and the Muslims and the world of people and led to 
the reform of self and dignity from the faith.
2. Some of the main features of Imam including solvent God, God›s halal 
and haram, haram is, the commands to foot, the Imam as the moon is 
bright, clean of sin, as well as its unique and others It is not. « And the 
sum of his three features, his status with God, his relationship with the 
people and the character is spiritual and scientific leader.



The Study of the Grace of Entrance into Paradise as the Gift 
of Crying on Imam Hossein (AS) in View of Imam Reza (AS)

Reza Baghizadeh: Assistant Professor in Islamic Azad University, Ashtiyan Branch, Ashtiyan, 
Iran

Kavoos Rohi Barandah: Assistant Professor in Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

Abstract:

There are some narratives told by Imam Reza(AS) and other Imams about 
the oblation of crying on the suffering experienced by Imam Hossein 

(AS). There are some hadith which confirm that God bestows graces such 
as entering into paradise to those who cry or make others cry on Imam 

Hossein (AS). There is ambiguity regarding the praise of crying on Imam 
and its relationship with God’s knowledge which has made it problematic. 
This paper clarifies some justification on this ambiguity. The paper 
concludes that these hadith generally confirm the entrance into paradise 

as the reward for the crying on Imam Hossein (AS). This point does not 
negate not only its conditionality with other issues such as  condition, the 
presence of all elements but also this conditionality explicates the content 
of these hadith.

Key Words: Crying, Imam Hossein (AS), the Philosophy of Crying on 

Imam Hossein (AS), The Act of Crying and Paradise



The Relationship Between Ethics and Politics in Teachings of 
Ahl al-Bayt with Emphasis on Imam Reza’s Life Story

Seyyed MuhammadReza Ahmadi Tabatabai: Associate Professor of Political Sciences 
at Imam Sadiq University

Abstract:
One of the complicated and ambiguous issues in the field of politics 
and political affairs is the relationship between ethics and politics. 
Human society moves downward chaos and insecurity without the aid 
of politics and governance while politics, governance and political 
power requirements lead to the downfall of ethics as well as human and 
moral manners with the excuse of saving power and public interests. 
This research was an attempt to scrutinize and explore the relationship 
between ethics and politics based on religious teachings, especially the 
words (hadiths) and life stories of Imam Reza and his chaste ancestors. 
Considering the validity o  f the words of virtuous Imams (peace be upon 
them) and the necessity of adhering to the life stories and manners of 
religious leaders, the results of the present study could be used to recognize 
the relationship between ethics and politics from the viewpoint of theses 
noble teachings, which are based on the decrees of the Holy Legislator. 
The research method for developing this manuscript was the descriptive-
analytic method. The research data was also analyzed based on hadiths 
and appropriate references within the framework of the manuscript. 

Key Words: Ethics, Politics,  Teachings of Ahl al-Bayt, Imam Reza’s 
Life Story
 



Imam Reza (AS) and Ahl-e-Hadith With the Emphasis on the 
Hakeme Neishabouri’s Reports

(Some Spots on the Claims of Salafism)
Alireza Heydary Nasab: Assistant Professor the Quran and Hadith in University of 
Sistan & Baluchestan
Seyed Mohammad Hossein Moosavi : Assistant Professor the Quran and Hadith in 
University of Sistan & Baluchestan
Ebrahim Noori: Assistant Professor Philosophy and Islamic theology  in University of 
Sistan & Baluchestan

Abstract:
The Household of prophet (p.b.u.h),  especially Imam Reza (AS) has a special 
interest among Iranians particularly among Hadith fans (Ahl- Al- 
Hadith). The governor of Neyshabour has cited the presence of Imam (AS) 
in Khorasan and he stated the special attention of elders of Ahle Hadith to 
him in detail. According to these reports, the scholars of Ahl- al- Hadith 
in Neyshabour who were the teachers of traditions including six narrative 
books have a unique attention to Imam Reza (AS) as the son of the Prophet 
(PBUH) and his specific document validity.
Revising the reports of the governor, Abu Abd Allah, concerning the 
visiting of learners such as Ibn Abu Khozeimeh Neyshabouri the shrine 
of Imam Reza (AS) alongside the advice of the Prophet (PBUH) and Ahl al-
Bayt (AS) concerning to visit the Imam (AS), all declares the legitimacy and 
also the blessings of the pilgrimage of Imam Reza (A.S). The Stories such as 
the sanction and excommunication of Muslim due to pilgrimage and the 
other charges like it promoted by the characters such as ibn Taymyyah  as 
innovation and diversion particularly in later periods and nowadays.
This article is a study concerning these reports and discussion about their 
authenticity with descriptive - analytical method.

Keywords: Imam Reza (A.S), Ahl-e-Hadith, Governor of Neyshabour, 
History of Neyshabour



The Course of Exaggeration Events Base on 
Imam Reza(AS) Teaching  During the Razavi Era

Shahrbanoo Delbari:  Assistant Professor, History of CivilizationIslamic Azad 
University of Mashhad

Abstract:
The hyperboles characters and their thought have been challengeable and 
problematic debates between the Muslims consistently.
Hyperboles debates is subset of Shiite Imams studies and because of this 
reason,they encounter to it and reckon it disagreeable at their talks and 
their behaviors .
Religious characterswith rational and sympathetic   qualities reveals the 
danger of hyperbole for Islam.
Imam Reza,The eighth Imam,try to explain, the danger of exaggeration 
to his followers.
We can see plenty of exaggeration and branches of deviation at the second 
century and at the beginning of third century
Hyperbole has no place in Islamic knowledge (theosophy)because of 
obedience from Imam.
The main question of this investigation, which based on documentary 
method is: what is the place of hyperboles character during the Imam 
Reza era and what was the encounter of Imam to them?

Key word : Hyperboles, Period of  Razavi, Imam Reza (AS), Gholat, the 
History of Islam, Exaggeration



Explanation Theory of 
“ Imam Reza Immigration and Amamzadgan(AS) to Divine 

Tradition Replacement “

Mahyar Khani Moghaddam: PhD Student of the Quran and Hadith,  Osul Al Deen 
College, Qom
 Abdulreza Zahedi: Assistant Professor, Science and Education of the Holy Quran 
University, Qom

Abstract:
Current studyto explain the theory of “ Imam Reza immigration and 
Amamzadgan (AS) to divine tradition Replacement”  was And the results 
of it, is as follows: 1. The author, based on the evidence Qurany, Validity 
and authentic historic believes that God By Replacement tradition, After 
ingratitude and lack of effort the rest of the Islamic religion, especially the 
Hijaz and Iraq in helping to religion and divine leaders, the central role of 
the followers of Ahlul Byt School put in Iran. These important measures 
that can be migrated to the descendants of Imam Reza  and Amamzadgan 
(AS): to Iran as one of the main reasons for the continuing success of the 
Stabilisation and victory for the Iranian religion is divine and holy tombs 
Amamzadgan (AS) dispersion quality monitoring across Iran get them on 
it. 2. Presence Imam Reza (AS) in Iran led to the Amamzadgan in Iran, both 
qualitative and quantitative to be managed. 

 Keywords: Replacement Tradition, The Victory of Divine Religion,
Immigration Amamzadgan (AS), Imam Reza (AS)     a



Relationship Between Symbolic Ccapital, Based on the Iranian 
Model of Islamic Iife Style Based on Tradition Razavi

(Studied, Residents of the Esfahan City)

Vali Mohammad Darini: Assistant Professor, Management Group, PNU Unit Tehran
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 Abstract:
The aim of this study was to investigate the relationship between symbolic 
capital, based on the Iranian model - based on the is tradition of  Islamic 
Razavi lifestyle.
In this study, a question formed part of the six questions, It was clear 
that the symbolic capital of Iran - Islamic way of life and its dimensions 
(teaching religious life at any time - modeling household tradition - 
religious doctrine - the principle of proximity and distance - education 
servitude and worship - negligence) has a significant relationship and 
respectively 0.61, 0.73, 0.54, 0.42, 0.38, 0.45, 0.68 extrusion.In this 
study population, including residents of 15 districts of the city of Isfahan. 
Sampling in this study is a multi stage cluster and samples of Morgan is 
equal to 384. The results of this study indicate that the people themselves 
and their families are forced to observe Islamic regulations and follow the 
Islamic way of life most of the symbols of the Islamic economy, Islamic 
social symbols and cultural symbols of respect and to respect them and 
recruited for work in your life and to others and follow their suggestions.

Keywords: Iranian-Islamic Symbolic Capital, Social Symbolic Capital, 
Cultural Symbolic Capital, Economic Symbolic Capital, Islamic lifestyle, 
Razavi life Style 
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